
  
  
  
  
  



  
  
  



قد   
  

تاب)   قد  وارۀ   ن  یدۀ    قاالت    و  )
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

خانة کتاب  
  آذر 1390  

  



  

    
                        

  
  

  
  26     281           

    
  

  
عنوان: نقد برتر (مجموعه مقاالت برگزيده هفتمين جشنواره نقد کتاب)  

مؤلف: گروهي از نويسندگان  
تهيه و تنظيم: دبيرخانة جشنوارة نقد کتاب  

ناشر: خانه کتاب  
صفحهآرايي: طاهره قاسمي   
نوبت چاپ: اول آذر 1390   

شمارگان: 1000 نسخه  
قيمت: 9000 تومان  

شابک: 3ـ036ـ222ـ600ـ978  
ليتوگرافي، چاپ و صحافي:  چاپخانه سروش  

تهران: خيابان انقالب، بين صبا و فلسطين جنوبي، پالک 1080، مؤسسه خانه کتاب، تلفن: 88342985  

1389: تهران)    سرشناسه: جشنواره نقد کتاب (هفتمين:
عنوان و نام پديدآور: نقد برتر: مجموعه مقاالت برگزيدة هفتمين جشنواره نقد کتاب/ تهيه و تنظيم دبيرخانه جشنواره نقد 

کتاب.  
مشخصات نشر: تهران: خانه کتاب، 1390  

مشخصات ظاهري: 448 ص  
فروست: خانه کتاب؛ 281 ـ جشنواره نقد کتاب؛ 26  

شابک: 3ـ036ـ 222 ـ 600 ـ 978  
وضعيت فهرستنويسي: فيپا  

موضوع: نقد کتاب  
موضوع: جشنوارهها ـ ايران ـ تهران  

شناسه افزوده: جشنواره نقد کتاب. دبيرخانه  
  PN98 /ردهبندي کنگره: 1389 5 ج 7 ن

ردهبندي ديويي: 028/1  



  
  
  
  
  
  

به نام خداوند جان و خرد  
  

نقدها را بود آيا که عياري گيرند  
  

  
پيشنوشتار  

آموزهها و انديشههاي بشري هماره آميخته با خطا و کاستي بوده و در بسـتر زمـان و در تضـارب آرا،
مسير تکاملي را طي کرده و به بالندگي رسيده است.  

بديهي است بدون بازنگريهاي مستمر و يافتن کاستيها و قوتهاي انديشهها، نميتوان بـه رشـد و
تعالي فرهنگي دست يازيد. به همين دليل انديشمندان مسلمان از همـان سـدههـاي نخسـتين، خـود بـه
استقبال نقد ميرفتند و نقدهاي علمي را ارج مينهادند و بر اين باور بودند که حيـات و طـراوت دانـش و

معرفت، قرين نگاههاي آسيبشناسانه منتقدان خردمند، فرهيخته و آزموده است.  
مؤسسه خانه کتاب نيز در راستاي اهداف مقدس خود در عرصه رشد فرهنـگ کتـاب و کتـابخواني و
تعالي ايراني اسالمي و نهادينه کردن نقد علمي و شناسايي و تقدير از منتقـدان برجسـته در سـال 1383 
دبيرخانه جشنواره نقد را پيريزي کرد. در هفتمين دورة اين جشنواره با بررسي 952 مقاله منتشر شـده در
19 منتقـد 167 نشريه، و نيز 151 مقاله الکترونيکي درج شده در 24 خبرگزاري، پايگاه خبري و وبـالگ،
برگزيده معرفي و از تالشهاي آقاي محمدعلي مهدويراد در حوزة نقد کتاب به عنوان منتقد پيشکسوت 

به عنوان نشرية برتر تقدير به عمل آمد.   ادبي نقد و فصلنامة
پيش روي شما قرار دارد، متن مقاالت برگزيـدة هفتمـين دورة جشـنواره نقـد برتر نقد آنچه با عنوان
است که به انگيزة ترسيم ويژگيها و شاخصهاي نقد علمي و نيز تبيين آداب نقد به زيـور طبـع آراسـته
ميگردد. با اميد به اين که نشر اين مجموعه، گامي هر چند اندک در مسير رشد و بالندگي فرهنـگ نقـد

در جامعه ايران اسالمي باشد.  
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روش تحقيق کيفي*  
سردار خالدي  

  
15 صفحه ابتدايي اثر به صورت حروف الفبا نوشته شده که از مطالب پژوهشي کتاب کامالً جـدا
221 صـفحه نيـز اثـر و در قالب «پيشگفتار»، «يادداشت» و فهرست مطالب گنجانـده شـده اسـت،
نگارشي ـ تحقيقاتي نويسندگان است که در مجموع با احتساب هر دوي آنها، تعـداد صـفحات کتـاب

236 صفحه است.  
دارا بودن نمودار يا تصوير: در اثر پيشرو 6 نمودار، 11 جدول و 26 برگزيدة پژوهشي، طراحـي و

گردآوري شده است.  
ب ـ معرفي مندرجات و مباحث اثر:  

کتاب «روش تحقيق کيفي» شامل هفت فصل است: فصل نخست با عنوان «کليات» به محتـوا
«چـالشهـا»،  و ماهيت تحقيق کيفي ميپردازد، در اين فصل هشت موضـوع بـه ترتيـب بـا عنـوان
«تحقيق بايد انجام شود»، «تحقيق ميتواند انجام شود»، «تحقيق انجام خواهد شـد»، «اسـتدالل»، 
«چارچوب نظري»، «معقول بودن طرح»، «شايستگي با صالحيت پژوهشگر»، «مروري بـر کتـاب» 
دو برگزيدة پژوهشي به ترتيب «توجيه يک پژوهشگر در بررسي يک فرهنگ سـازماني» و «متقاعـد

ساختن سياستگذاران در مورد مفيد بودن روشهاي کيفي» به نگارش درآمده است.  
«محتـواي در فصل دوم دربارة ارائة يک چارچوب نظري که کاري سخت و پيچيده اسـت، بـا عنـوان

«شـيوة  شـش موضـوع بـا تيترهـاي تحقيق: طرح پرسش تحقيق» مطالبي ارائه شده است، اين فصـل از
آغاز»، «مقدمهاي بر تحقيـق: مسـئله و اهميـت آن، توجـه بـه پرسـشهـا و محـدوديتهـاي تحقيـق»، 

                                                 
کيفـي تحقيق روش اجتماعي، ش 14، ارديبهشت 1388، صص 68ـ75. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب علوم ماه * کتاب

1386 از  236 صـفحه در سـال نوشتة گاترين مارشال و گرچن ب. راس من، ترجمة علي پارسيان و سيدمحمد اعرابي کـه در
سوي دفتر پژوهشهاي فرهنگي منتشر شده است. 
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«مقدمه»، «تعريف مسئله و اثبات اهميت آن»، «محدود کردن تحقيق و طرح پرسشها و مروري بر 
«الگـوي چرخـة تحقيـق»، «قيـف تئوريـک يـا نظـري» و  ادبيات ذيربط»، سه نمودار بـه ترتيـب
برگزيـدة پژوهشـي: «اهميـت تحقيـق»،«  «چارچوبي براي تصميمگيري مبتني بر مشـاهده» و سـه
ادبيات خالق»، «استفاده از مفاهيم» تشکيل شده است، هدف اصلي از اين فصل بيان چيستي طـرح 

تحقيق و مروري بر ادبيات موضوع روش تحقيق کيفي است.   
فصل سوم دربارة روش يا چگونگي انجام تحقيق است، در ايـن فصـل بـه چگـونگي جمـعآوري 
دادهها، استدالل براي موضوع و پرسشهاي تحقيق اشاره شده است. اين فصل با عنوان «چگـونگي
انجام تحقيق: طرحريزي تحقيق» از 9 موضوع به ترتيب «رويارويي با چالشها»، «استراتژي کلـي و
استدالل»، «استراتژي کلي»، «استدالل»، «توجه به مکان، جامعه يا پديده»، «نمونهگيري از مـردم،
رفتارها، رويدادها و (يا) فرآيندها»، «نقش پژوهشگر: مسئلههايي در زمينـة ورود بـه ميـدان تحقيـق،
زندگينامة شخصي و اصـول اخالقـي»، «مالحظـات فنـي» و «مالحظـات انسـاني»، سـه جـدول: 
«هماهنگي پرسشهاي تحقيق با اسـتراتژي تحقيـق»، «مشـاهده و بـه رمـز در آوردن (کدگـذاري)
پرسشها براي تعيين قدرت بيان و مقامي که زنان در سازمان شايستة احراز آن هسـتند» و «نمونـه-
گيري براي جمعآوري دادهها» و12 برگزيدة پژوهشي با عناوين «ارائـة دليـل بـراي تحقيـق کيفـي:

ديدگاهي فرهنگي دربارة برنامههاي اصالح مدرسههاي دولتي»، «نمونـهگيـري و انتخـاب مکـان»،  
«انتخاب مکان جهت افزايش توان دسترسي به افراد جامعه»، «توجه به افراد و رويـدادها»، «نمونـه-
گيري از افراد و رفتارها»، «اتخاذ تدبير براي ورود بـه جامعـة مـورد تحقيـق»، «پافشـاري»، «جلـب
اعتماد»، «مديريت امور سياسي»، « پايداري»، «نقش پژوهشگر و رابطهي متقابل (تفاهم)»، «اصول 

اخالقي و تحقيقي در زمينة مردمنگاري»، «رعايت اصول اخالقي تشکيل» يافته است.  
در فصل چهارم، روش جمعآوري دادههاي دست اول و دوم با ذکر نقاط قوت و ضعف هـر کـدام
مورد بحث قرار گرفته است. عنوان اين فصل «روش جمعآوري دادهها» است که با ايـن موضـوعات
به ترتيب «مشارکت در تحقيق»، «مصاحبة عميق (جامعه)»، «بررسي اسناد»، «روشهـاي تکميلـي

جمعآوري دادهها»، «داستان سرايي»، «تجزيه و تحليل تاريخي»، « فيلم، ويديو و عکس»، «مطالعه 
حرکت اندام»، «مطالعة شيوة استفاده از فضا»، «روش نامرئي»، «پرسشـنامه و تحقيـق پيمايشـي»، 
«روش تصوير و آزمون روانشناسي»، «ترکيب از روشهاي جمعآوري دادهها»، «اصول کلي براي تـدوين
استراتژيهاي جهت جمعآوري دادهها» فصل را تشريح کرده است. عناوين جداول اين فصـل بـدين روال
است: «نقاط قوت روشهاي جمعآوري دادهها»، «نقاط ضعف روشهاي جمعآوري دادهها»، «شيوههـاي
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دو برگزيـدة  جمعآوري دادهها در مورد انواع مشاهده»، «انواع روش جمعآوري اطالعات». همچنـين
پژوهشي «انتخاب روشي براي جمعآوري دادهها» و «انعطافپـذيري طـرح تحقيـق» در ايـن فصـل 

گردآوري شده است.  
فصل پنج دربـارة مـديريت فرآينـد جمـعآوري دادههـاي کيفـي، ثبـت، تجزيـه و تحليـل آنـان
ميباشد و بيشتر توجه خود را به مرحلة ارائة طرح تحقيق معطوف مينمايد. موضـوعاتي کـه در ايـن
فصل بيان شدهاند، عبارتنداز: «ثبت و مديريت دادهها»، «استراتژيهايي براي تجزيه و تحليـل داده-
ها» و «روشهاي تحليلي». نمودارهاي اين فصل به «طبقهبندي تجربي، نقش آموزگـار و اخراجـي-
هاي دبيرستان» و «سه روش مطلوب براي آموزش دادن» پرداختهاند. تنها برگزيـدة پژوهشـي ايـن

فصل نيز در رابطه با «مديريت دادهها» است.  
فصل ششم، برنامهريزي منابع الزم (انساني، مالي، زمان) را در جهـت انجـام تحقيـق بـا عنـوان
«مديريت منابع و زمان» مورد توجه قرار ميدهد. موضوعاتي که در اين فصل مطـرح مـيشـود، بـه

ترتيب: «برنامهريزي منابع براي يک تحقيق بزرگ»، «تحقيق موردي»، «جمعآوري دادهها در سطح 
ناحيه»، «جمعآوري دادهها در سطح مدرسه»، «استراتژي در مورد انتخاب مدرسـه»، «اصـالح طـرح
تحقيق»، «مديريت دادهها»، «تجزيه و تحليل دادهها»، «گزارش»، «نيروي انساني»، «منابع مالي»، 
در يـک مقيـاس کوچـک» و  «برنامهريزي براي تحقيق پاياننامه»، «استادان و همتايـان»، «زمـان
«تأمين مالي» هستند . سه برگزيدة پژوهشي راجعبه «برنامهريزي منابع»، «امکانپذير بودن و برنامهريزي 
تحقيق کيفي»، «تجزيه و تحليل مجدد دادهها» در اين فصل تنظيم و گزارش شده است، همچنين نمودار 
اين فصل به «مسير زماني و جريان فعاليتها» پرداخته و جدول آن نيز به ترتيـب: «منظـور کـردن زمـان
کارکنان به کارهاي مورد نظر»، «تعداد نيروي کار و زمان مصرف شـده بـراي انجـام کارهـا»، «خالصـه

بودجه به دالر» و «اصول اجرايي از دنياي مفروض» را نشان داده است.  
نهايتاً در فصل پاياني (7) معيار ارزيابي و شايستگي موضوع تحقيق براي پاسخگويي به پرسشها 
و انتقاد منتقدان به شيوههاي معقول با اين عنوان «دفاع از ارزشها و منطـق تحقيـق کيفـي» ارائـه 
شده است. موضوعات اين فصل عبارتند از: «معيار معقول بودن (صحت)»، «دفاع از تحقيق کيفي» و 
«فرجام سخن». دو نمونه برگزيده پژوهشي نيز با عناوين «توجيه مصرف زمان» و«دفـاع از انعطـاف

پذيري طرح تحقيق» به فصل پاياني اضافه شدهاند.  
نقد اثر  

پس از معرفي کتاب براي نقد آن نيز بايد به 3 شکل عمل کرد:  
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نقد صوري 
اثر مورد نظر با سبک و سياقي خاص به نگارش در آمده است، به طوري که در پيشـگفتار کتـاب
نيز سعي شده به اين موضوع پرداخته شود. «اين کتاب به گونهاي سازمان يافته است تا پژوهشـگران
بتوانند يک طرح تحقيقي کيفي تهيه کنند و پس از ارائـه، آن را بـه اجـرا درآورنـد.» (مارشـال وراس

من،1386: 13) 
نويسندگان کتاب سعي کردهاند در آغاز مباحث، کلياتي راجع به محتواي اصلي بحث ارائه دهنـد، 
سپس به چگونگي سپري شدن مراحل يک تحقيق کيفي بپردازند. قواعدي که يـک طـرح تحقيقـي
کيفي بايد طي نمايند را ذکر کرده و در پايان نيز به دفاع از اين روش به عنـوان تحقيقـي مبتنـي بـر

منطق، همت گماردهاند. 
«برنامهريزي تحقيقي کيفي، مسيرها و مراحل مشخصي که بايـد طـي شـود، اصـولي کـه بايـد
رعايت گردد و نقاط قوت اين روش، از جمله مطالبي است که به آن پرداختـه شـده اسـت.» (همـان، 

ص 13) 
شيوة نگارش اين مجموعه طوري است که شايد تنها پژوهشگران يا عالقهمندان به اين حوزه در 
صدد خواندن يا بررسي مطالب آن باشند. زيرا به نظر ميآيد به کار بردن اصطالحات تخصصي که در 
ادامة مباحث به آن اشاره ميکنيم و به کارگيري زبان فني و بسيار خاص در کتاب ايجـاب مـيکنـد،
حتماً خواننده از آگاهي، دانش و تواناييهاي قبلي برخوردار باشد تا بتواند از موضـوعات داخـل کتـاب
بهرهاي ببرد. «اين مجموعه ثابت خواهد کرد که پژوهشـگر يـا پژوهشـگران، دربـارة موضـوع مـورد
تحقيق و روشهايي که به کار خواهند برد، آگاهي، دانش و تواناييهاي الزم را دارند. در ايـن کتـاب

گاهي ما اصطالحات فني خاص به کار ميبريم.» (همان، ص 21) 
از سوي ديگر بايد گفت ارائة يک يا چند «برگزيدة پژوهشي» بـه عنـوان نمونـههـاي واقعـي يـا
گاهي اوقات غير واقعي از سوي مؤلفان در پايان هر موضوع، نکتة مثبتي  براي ارائـة شـيوة نگـارش
نويسندگان ميتواند  باشد. به طوريکه اين شيوه سبب ميشود خواننده با تعمق و تأمل بيشتر خود را 

با مباحث درگير سازد. 
«در سراسر کتاب، ما نمونهها يا مثالهايي را با عنوان «برگزيـدة پژوهشـي» ارائـه مـيکنـيم تـا
مطالب عرضه شده را مستند نماييم.» (همان، ص20) همچنين ذکر جدول و نمودارهـا در کمـک بـه

تفهيم مطالب را نيز در همين راستا بايد پنداشت. 
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در نگارش اين مجموعه همواره بر دو موضوع در کنار هم در طـي ارائـة مباحـث اشـاره و نـوعي
پيوستگي بين مباحث را ايجاب کرده است. «در سراسر اين کتاب، دو موضوع اصلي مورد توجه است: 
انعطافپذيري طرح تحقيق که يکي از جنبههاي بسيار مهم تحقيق کيفي است... و دومـين موضـوع

مهم اين است که طرح تحقيق به خودي خود يک دليل و استدالل است» (همانجا) 
اما در مورد ميزان مطلوب بودن چاپ اثر بايد گفت، هر چند براي اينکه از مناسب بـودن کيفيـت
چاپ يک اثر مطلع شويم، بايد يک مجموعه معيارها و اصول مشخصي داشته باشـيم، امـا چـاپ اثـر
عاليـق يـک خواننـده را برطـرف مورد نظر از لحاظ رنگ، شکل، نمودار يا ساير موارد توانسته اسـت

نمايد. 
«برگزيـدة  جدا کردن مباحث مختلف با رنگ و شکلهاي مختلف از اين مـوارد مـيباشـد، ذکـر
پژوهشي» داراي عنوان و فضاي مناسب براي چينش نمودار و جدولها از ديگر نمونههاي گفته شده 
است. با توجه به اينکه در شناسنامة کتاب که در صفحة ابتدايي کتاب قرار دارد، نسبت به نوع چـاپ، 
اندازة حروف متن و نوع کاغذ اشارهاي نشده، بيشتر از اين نميتوان راجع به کيفيت چاپ اظهـار نظـر

کرد.  
در مورد قواعد نگارشي و اماليي بايد گفت، غلطهاي اماليي يا نگارشي در هر اثـري وجـود دارد. 
به طبع در اين اثر  نيز اشتباهاتي همچون تکرار کلمات، جمع بستن برخي واژهها که نبايد جمع بسته 
شود و پيروي نکردن از قواعد نگارشي و اماليي در اين کتاب ديده ميشود. به طور مثال، در صـفحة 
14 کتاب سطر هشتم، واژة «براي» دو بار تکرار شده است يا اينکه در صـفحة 58 در سـطر چهـارم، 

براي واژة «تحقيق» نيز همين اتفاق تکرار شده است. 
نکتهاي که بايد گفته شود اين است که همان مطالب عنوان شده در بخش «مروري بـر کتـاب» 
فصل «کليات» در صفحة 18 تا 20، خالصهوار در «پيشگفتار» صفحات 13 تا 15 تکرار شده اسـت . 
به عنوان نمونه در صفحة 13 چنين نوشته شده است: «فصل دوم بـه يـک چـارچوب نظـري بسـيار

پيچيده و سخت تعلق دارد و در مورد آن مطالبي ارائه شده است...» و در صفحة 18 کتاب چنين آمده 
است: «...در فصل دو دربارة ارائة يک چارچوب نظري که کاري بسيار پيچيده و سخت است، مطالبي 

ارائه خواهيم کرد...» 
«در سراسـر کتـاب چنـدين برگزيـدة پژوهشـي جهـت يا اينکه در صفحة 14 گفته شـده اسـت :  
مستندسازي مطالب، از کارهاي پژوهشگران و انديشمندان جمـعآوري و عرضـه شـده اسـت...   » و در 
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صفحة 20: «در سراسر کتاب، ما نمونهها يا مثالهايي را با عنوان «برگزيدة پژوهشي» ارائه ميکنـيم
تا مطالب عرضه شده را مستند نماييم...». 

«در سراسـر کتـاب، دو موضـوع مـورد توجـه اسـت: همچنين در صفحة 14 نوشته شـده اسـت :  
«انعطافپذيري طرح تحقيق که يکي از جنبههاي بسيار مهم تحقيـق کيفـي اسـت و ارائـة داليلـي
محکم و موجه در مورد تحقيق...» و در صفحة 20 «... در سراسر اين کتاب دو موضوع اصـلي مـورد

و  توجه است: انعطافپذيري طرح تحقيق که يکي از جنبههـاي بسـيار مهـم تحقيـق کيفـي اسـت.. .      
دومين موضوع مهم اين است که طرح تحقيق به خودي خود دليل و استدالل است...». 

و مواردي ديگر نيز در همين صفحات به چشم ميخورد که به خاطر نبود جـا و فضـاي کـافي از
ارائة آنها چشمپوشي ميکنيم. شايد بهتر بود مترجمان زحمـتکـش ايـن مجموعـه بـه جـاي تکـرار
مباحث به مطالب ديگري چون شرح چگونگي سختيهاي ترجمة کتاب ميپرداختنـد تـا خواننـده بـا

دشواريهاي راه آشنا شود و با جديت بيشتري به خواندن مطالب بپردازد. 
نحوة صفحهبندي و نحوة چينش مطالب نيز به گونهاي بوده است که توانسته تا حدودي رضـايت
خاطر خوانندگان را به همراه داشته باشد. در مورد صفحهبندي کتاب بايد گفـت، جلـد کتـاب و نحـوة 
آرايش آن ميتواند فرد را براي نگاه کردن به صفحات داخلي تشويق نمايد. اما تکرار مطالب در برگة 
اول و دوم کتاب، نوعي بيتوجهي به اصول صفحهبندي را خاطرنشان ميکند، اگر برگـة اول بـا نـام
خدا يا به صورت «بسم اهللا الرحمن الرحيم» و برگة دوم با ذکـر عنـوان، نويسـنده و مترجمـان و بـه
صورت کوچک نام انتشارات نوشته و در پشت اين برگه شناسنامة کتاب بـا شـلوغي کمتـري معرفـي
ميشد، مثالً در باالي صفحه پشت برگة دوم، اطالعات شناسنامهاي و فهرستنويسي و در پايين بـه
«يادداشـت» بعـد از شناسنامة کتاب پرداخته ميشد، مناسبتر به نظر ميآمد. بهتر بـود کـه مطلـب

«فهرست مطالب»، جداول و نمودارها ميآمد تا جدايي بين مطالب به وجود نيايد. 
اگر ابتداي هر فصل نيز کادري بسته با اين عنوان «پس از مطالعة اين فصـل شـما مـيتوانيـد» 
اختصاص مييافت تا خواننده با ذهنيتي آشنا به مطالعة موضوع بپردازد و در پايان هـر فصـل هـم بـا
«جمعبندي» و يا «مروري بر فصل» خاتمه مييافت، مطمئناً انسجام بيشتري در آرايش صفحات بـه

وجود ميآمد. 
همچنين اگر در پايان هر فصل، منابع و مراجع مربوط به آن فصل گنجانده ميشـد، هـم از نظـر
صفحهآرايي وزينتر ميبود و هم اينکه خواننده براي مطالعة منابع، الزم نبود که به جسـتجوي آن در
پايان فصل بپردازد. قرار دادن جداول کتاب در يک کادر بسته سبب مـيشـود خواننـده بـه فضـاهاي
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ديگر صفحه توجه نکند و تمرکز بيشتري روي مطالب انجام دهد. در صورتيکه در اثـر پـيشرو ايـن
نکته رعايت نشده است. همچون جداول 6ـ2 در صفحة 181 يا جدول 6ـ4 در صفحة 192 که بيشتر 

به متن کتاب شبيه است تا جدول. 
در صفحات پاياني کتاب پس از ذکر منـابع و نمايـه، 19 جلـد کتـاب منتشـر شـدة انتشـارات آن
مجموعه نام برده و معرفي شده است، اما شايد تنها معرفـي چنـدين کتـاب اصـلي حـوزة پـژوهش و

معرفي کاملتر آنها در صفحات جداگانه ميتوانست براي صفحهآرايي مجموعه بهتر باشد. 
  

نقد ساختاري  
درباره آنچه نويسندگان اثر چگونه با موضوع روبهرو شدهاند، در صفحة 13 به طور کلي اشـارهاي 
کوتاه شده است. «در کتاب روش تحقيق کيفي، انسجام و يکپارچگي بين دو بخش اصلي (محتـوايي
و شکلي) هر تحقيق را تنظيم ميکند و محتواي هر تحقيق و چارچوب نظـري آن را مشـخص مـي-

سازد.» (همان، ص 13) 
در شيوة برخورد صاحبان اثر با موضوع بايد اشاره کرد که در ابتداي آغاز مباحـث، آنـان بـا طـرح
کلياتي دربارة موضوع، مقدماتي را براي خواننده شرح دادهاند تا خواننده با آشنايي بيشتري به موضـوع
اصلي بپردازد. سپس در پايان  فصل «کليات» به مروري بر کل کتاب پرداختهاند تا انسـجام و تـداوم

بيشتري را با خواننده همراه سازند. 
در فصل دو به اساس موضوعات و مسائل «روش تحقيق کيفي» به عنوان روشي منطقي اشـاره
ميشود. نويسندگان پس از معرفي کتاب و آشنايي خوانندگان با موضوع به ذکر اساسيتـرين پرسـش

روش تحقيق کيفي يعني چارچوب نظري يا همان محتواي تحقيق (طرح پرسش تحقيق) ميپردازند. 
«در فصل دو دربارة ارائة يک چارچوب نظري که کاري بسيار پيچيـده و سـخت اسـت، مطـالبي

ارائه خواهيم کرد.» (همان، ص 18) 
نيـز روش چهـار در فصل سه دربارة روش يا چگونگي انجام تحقيق، بحث کردهانـد و در فصـل
جمعآوري دادههاي دست اول و دست دوم را بيان کردهاند، در فصل پنج به فرآينـد جمـعآوري داده-
هاي کيفي ثبت، تجزيه، تحليل و مديريت اين امور پرداختهاند و در فصول شش و هفت به ترتيب به 
برنامهريزي منابع الزم (انساني، مالي، زمان) جهت انجام تحقيق و ارزيابي معقول بـودن و شايسـتگي

طرح تحقيق کيفي اشاره ميکنند. 
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سؤالي که مطرح ميشود اين است که آيا اين نوع طرح شيوة مباحث ميتواند به صورتي بنيـادي
يا اساسي موضوعات را براي خواننده قابل فهم سازد؟ در وهلة اول پاسخ به پرسـش مـذکور نيـاز بـه
مطالعة خود کتاب دارد. اما در وهلة دوم در پاسخي کلي به پرسش پيشرو بايد گفت، در اثر مورد نظر 
ارائة نمونهها يا مثالهايي با عنوان «برگزيدة پژوهشي» براي استفادة مطالب مواجهة جديدي از ارائة 
شيوة مطالب است؛ زيرا با مملوس شدن موضوعات براي خواننده، ترغيب او براي خواندن را هـم بـه
دنبال دارد. راجع به اينکه مباحث با چه محتوايي رو به رو بودهاند، در صفحات ديگـر بحـث خـواهيم
کرد. اما تأکيد و تکرار دو موضوع اصلي نشان از آن دارد که نويسندگان سـعي در تـداوم و پيوسـتگي

ذهن خواننده با مباحث را دارند. 
در جاي جاي کتاب با پيوستگي مطالب به انعطافپذيري تحقيق و اينکه طرح تحقيق به خـودي
خود يک استدالل است، سعي شده تا از شيوة روش تحقيق کيفي به عنوان روشي که سبب ميشـود
تا «محصول نهايي که به دست ميآيد، به گونهاي باشد که مخاطبان را متقاعد سازد و دليلي محکـم

براي راهي که پژوهشگر در پيش گرفته است، ارائه کند.» (همان، ص 208) ياد شود. 
شيوة دستيابي به مقصد براي انجام رساندن مباحث مورد تأکيد دفاع از اصول روش تحقيق کيفي 
است که با تأکيد و تکرار بر دو موضوع گفته شده، انعطافپذيري و استدالل در تحقيق کيفـي همـراه
است. به عنوان مثال نويسندگان در صفحة 56 «پژوهشگران چگونه ميتوانند طرح تحقيـق انعطـاف
پذيري الزم را حفظ کنند...»، در صـفحة 38 «...موضـوع تحقيـق از انعطـافپـذيري الزم برخـوردار
باشد... در واقع معما همينجاست»، در صفحة 150«...  در واقع نقطة قوت تحقيـق کيفـي انعطـاف-
پذيري آن است...» يا در صفحة 208: «ارائة طرح تحقيق کيفي... باعث خواهد شد تا... دليلي محکم 
براي راهي که پژوهشگران در پيش گرفتهاند ارائه کند.» بـا تکـرار و پيوسـتگي ايـن دو موضـوع بـا
مباحث روش تحقيق کيفي، خواستار آن بودهاند که از  اين روش به عنوان روشي بنيادي و اساسي به 

منزلهي به انجام رساندن تحقيق ياد کنند. 
هر چند ميتوان گفت نويسندگان در نوع التزام و پيوستگي مطالب موفق بـودهانـد، امـا در نحـوة 
چينش و ترک مباحث به لحاظ تقدم و تأخر نتوانستهاند انسجام ذهني خوانندگان را به دست بياورنـد . 
اگر در فصل اول به جاي پرداختن به «چارچوب نظري» ابتدا به فصل هفتم يعني «دفاع از ارزشهـا

و منطق تحقيق کيفي»، سپس به فصل ششم «مديريت منابع و زمان» ميپرداختند، در نحوة چينش 
تقدم و تأخر مباحث به چارچوب تخصصيتري دست مييافتند. همچنـين اگـر فصـل سـوم مباحـث
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«رويارويي با چالشها»، «استراتژي کلي» يا «استداللها» با فصل هفتم ترکيب ميشد، نويسندگان 
بهتر ميتوانستند به دفاع از اصول و منطق تحقيق کيفي بپردازند. 

بهطور کلي صاحبان اثر با تکرار استداللهايشان در دفاع از منطق تحقيق کيفـي سـعي در تأييـد
موضوع خود داشتهاند، آنان با ارائة نمونههاي «برگزيدة پژوهشي» به عنوان نمونههايي که بازتـابي از
زمينة تحصيلي آنان (علوم تربيتي) ميباشند، به شـرح تفضـيلي الزم بـراي تأکيـد نکتـة مـورد نظـر

پرداختهاند. 
  

نقد محتوايي  
پيامي که اثر براي آن طراحي و تدارک ديده شده باشـد، در واقـع همـان هـدفي اسـت کـه توسـط

صاحبان اثر پيگيري و دنبال ميشود، همچنان که در صفحة دو کتاب به اين موضوع اشاره شده اسـت: 
«مقصود يا هدف کتابي که پيشرو داريد، اين است که به پژوهشـگراني کـه مـيخواهنـد بـا اسـتفاده از
روش کيفي در صدد درک و حتي تغيير يک پديدهي بسيار پيچيدة اجتماعي برآيند، راههايي ارائه دهد.» 
اگر بخواهيم به جنبة محتوايي اثر بپردازيم و اينکه آيا پيام اصلي اثر توانسته مخاطبـان را قـانع و 
راضي نگه دارد، بايد پيشاپيش به اينکه در محتواي اثر چـه چيـزي نوشـته شـده و ارتبـاط محتـواي

مطالب را با هدف اصلي درک کنيم. 
«روش تحقيـق کيفـي» و  نويسندگان در فصل اول کتاب با عنوان «کليـات» بـه شـرح کلـي از
مطالبي که در کتاب گفته ميشود پرداختهاند. در اين اثر در صفحة هفت، براي روش تحقيـق کيفـي
چنين تعريفي آمده است: «اين تحقيق هم حالت توصيفي دارد و هم تبييني و سـرانجام اينکـه بـراي
جمعآوري دادههاي اصلي به گفتهها و رفتارهاي قابل مشاهدة افراد تکيه ميکنند.» تعريفـي کـه بـه

صورت کلي چشماندازي از اين روش را براي خواننده ترسيم مينمايد. 
صاحبان اثر با بيان مشکالت پيش روي روش تحقيق و شرح استداللهـا بـراي اسـتفاده از ايـن
روش، با استفاده از برگزيدة پژوهشي واقعي و غير واقعي توانستهاند کلياتي از اهداف و محتواي کتاب 

را براي خواننده يا پژوهشگر مشخص نمايند. 
در فصل دو، نويسندگان در پي ارائة تعريف و شرح چارچوب نظـري و مـروري بـر ادبيـات بـراي
کتمـان کـرد، امـا روش تحقيق کيفي هستند، هر چند ارتباط بين مطالب و محتواي آن را نمـيشـود
استفاده از واژههاي نامشخص و بدون تعريف، خواننده را با سر درگمي مواجه ميکند. به عنوان مثـال
در صفحة 28 سطر پنجم معلوم نشده که عبارت«تئوري رسمي و تئوري ابـراز نشـده» يـا در همـان



20   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هفتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

صفحه سطر يازدهم واژة «تئوري شخصي» به چه معني است و اين موضوع خواننده را بـا واژههـاي
بيگانهاي آشنا ميسازد که ميتواند انسجام ذهنيت او را با مطالب از بين ببرد. 

يا اينکه آيا به کار بردن عبارتي که در صفحة 31 نوشته شده اسـت: «چـارچوب درهـم و بـرهم
است،... بايد از نظر قدرت مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان به طرح تحقيق رسيد.» معناي نامفهومي را 
براي پژوهشگر تداعي نميکند؟ در اينجا قدرت چگونه معنا و تعريف ميشود؟ و چگونه بايد چارچوب 
را از نظر قدرت مورد بررسي قرار داد؟ و اينکه اصالً معناي آن چيسـت؟ در کتـاب پاسـخي بـه ايـن

سواالت داده نميشود. 
در صفحة 38 راجعبه انعطاف پذيري الزم موضوع تحقيق صحبت بـه ميـان آمـده اسـت، اينکـه
موضوع تحقيق هم بايد مشخص و روشن باشد و هم انعطاف پذير. آيا همچنان که خـود نويسـندگان
از آن به معما ياد ميکنند، براي خواننده نميتواند اين مسئله معما باشد؟ صاحبان اثر بـه بيـان اينکـه
«از يک سو موضوع تحقيق بايد به حد کافي روشـن و مشـخص باشـد... و از سـوي ديگـر موضـوع
تحقيق بايد انعطاف پذير باشد...» (همان، ص 38) بسنده کردهاند و راجعبه اينکه چگونه بايد موضـوع
در پايـان ايـن تحقيق هم روشن و مشخص و هم انعطافپذير باشد، هيچگونه پاسخي روا نداشتهانـد . 
فصل نيز در صفحة 52، صحبت از «مجموعهاي از فرضيههاي (اثبات نشده) راهنما» به ميـان آمـده، 
اما توضيحي براي آن داده نشده است، تنها در صفحة 53 با بيان اينکه «ايـن» فرضـيههـاي (اثبـات
نشده) راهنما «ميتواند مشخص کنندهي مسيري باشد که پژوهشگر طي خواهد کرد» به کليگـويي

در اين زمينه پرداختهاند. 
فصل سوم صحبت از چگونگي انجام تحقيق است، اينکه استراتژي تحقيق در ابتدا بايـد چگونـه
ـ ابراز ميدارد کـه اسـتراتژي باشد، نويسندگان در اينباره ميگويند: «اگرچه پژوهشگر ـ ين (1984)
تحقيق، به خودي خود نميتواند شيوة جمعآوري دادههاي خاص را مشخص کنـد، ولـي مـا بـر ايـن
باوريم (به تجربه به چنين نتيجهاي رسيدهايم) که در روش کيفي، اسـتراتژي خـاص مشـخص مـي-
شود.» (همان، ص 58) اينکه تجربة نويسندگان در چيست؟ و چه تجربهايي در اين زمينه دارند؟ خود 
سؤالي است که به آن پاسخ داده نشده است تا خوانندگان نيز همچون نويسندگان به قطعيـت نسـبي

در اين زمينه برسند. 
موضـوع خـود ايـن در فصل سوم نيز که مهمترين بخش کتاب را تشکيل ميدهد، به طوريکـه
ميتوانست در کتابي جداگانه به نگارش درآيد، با نگاهي گذرا و سريع از ديد نويسـندگان اثـر گذشـته
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است، طوري که تنها کلياتي از چگونگي انجام محتواي طرح تحقيق به روش کيفي صحبت به ميـان
آمده است. 

بـا عنـوان «چـالشهـا و در واقع بعضي قسمتهاي اين فصل بايستي از فصلهاي ديگر کتـاب
«چگـونگي انجـام استداللهاي پيش روي تحقيق کيفي» به نگارش در ميآمد نـه اينکـه در فصـل

تحقيق» که هيچگونه ارتباط موضوعي با هم ندارند، نوشته شود. 
در آخر همين فصل نيز نويسندگان با ذکر نکاتي اخالقي براي پژوهشگر در صدد پايـان دادن بـه
موضوع هستند و بدون نتيجهگيري از اينکه چگونه يک تحقيق بايد انجام شـود، فصـل را بـه پايـان

ميرسانند. 
در اين فصل نويسندگان از موضوع به سرعت رد ميشوند و تنها کليـاتي را پـيش روي خواننـده

ترسيم مينمايند، در واقع پژوهشگران را با جزئيات چگونگي انجام تحقيق آشنا نميسازند. 
فصل چهارم کتاب به انواع روشهاي جمعآوري دادهها ميپـردازد.  در ايـن فصـل روشهـاي اصـلي
جمعآوري دادههاي تحقيق کيفي مشخص شده و سپس از روشهاي تکميلي نيز صحبت بـه ميـان آمـده

است. ارتباط موضوع با عنوان فصل و توضيح کافي براي هر روش تاحدودي توانسته رضايت خواننده را به 
همراه داشته باشد و در پايان اين فصل نيز صاحبان اثر سعي کردهاند بار ديگر انعطافپذيري طرح تحقيـق
را با بهانة اينکه يک روش تحقيقي کيفي از روشهاي مختلفي براي جمعآوري دادهها بهره ميبرد، مـورد

تأکيد قرار دهند. 
همچنين در فصل پنجم به طور کلي و بدون ذکر جزئيات، نويسندگان به ذکر اين نکته پرداختهاند که 

پژوهشگر جوان چگونه انبوه دادهها را به ثبت ميرساند و آنها را تجزيه، تحليل و مديريت مينمايد. 
فصل ششم همچون فصول ديگر چشماندازي کلي از فرآيند برنامهريزي و طرحريزي منابع مـورد
«برگزيـدههـاي پژوهشـي» در  نياز طرح تحقيق براي خوانندگان را ترسيم مينمايد. استناد کردن بـه

اين فصل توانسته خواننده را با درک بيشتري نسبت به موضوع ياري نمايد. 
نويسندگان در فصل پاياني نيز با جمعآوري کلياتي از کتاب و تکرار و تأکيد بر موضوعهاي گفتـه
شده در صدد پاسخگويي به دفاع از ارزشها و منطق کيفي برآمدهانـد، آنـان بـا تأکيـد دوبـاره بـر دو
موضوع اساسي تحقيق کيفي يعني «انعطافپذيري طرح تحقيق» و «ارائة داليلي محکم و موجـه در

مورد تحقيق» آن را معياري براي صحت و مقبوليت روش تحقيق کيفي برشمردهاند. 
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بـراي پژوهشـگران در نهايت اينکه نويسندگان توانستهاند تنها به کليتي از روش تحقيـق کيفـي
بسنده نمايند، اما اينکه چگونه آن را به انجام رسانند يا چه تکنيکهايي براي موفقيـت در ايـن روش

مؤثر واقع ميشود را ذکر ننمودهاند. 
ارزيابي 

با دقت نظر و جمعبندي از اثر پيشرو به اين نتيجه ميتوان رسيد که صاحبان اثر بيشتر به دنبال 
دفاع از اصول و منطق تحقيق کيفي بودهاند تا چگونگي و اجراي اين روش. 

در اين کتاب سعي شده است با تأکيد بر دو موضوع اساسي: 1- انعطافپذيري تحقيـق 2- ارائـة 
داليل موجه و محکم براي تحقيق، از روش تحقيق کيفي به عنوان روشـي بنيـادي و اساسـي بـراي

حل مسائل علوم انساني به طور کلي نام برده شود. 
هر چند که شايد اين موضوعات بارها در کتاب تکرار و تأکيد شده است، امـا بـه کـارگيري زبـان
فني و تخصصي و استفاده از اصطالحات جديد، محتواي سنگيني از اثـر را بـراي خواننـدگان ترسـيم
کرده است. همچنين نبايد از اين نکته به راحتي گذشـت کـه نويسندگــان در اثــر پيــشرو، بـدون
نتيجهگيري از هر فصل به پايان مباحث بسنده ميکنند، با سرعت از موضوعات مهم عبور ميکنند و هـيچ

توجهي به جزئيات مباحث کتاب نميکنند، به طوريکه نوعي شتابزدگي را در عمل انجام شده صاحبان اثر 
تداعي ميکند؛ و اما در پايان بايد پرسشي را آغاز کرد: اينکه آيـا تکـرار بـيش از حـد دو موضـوع در طـي

فصول کتاب، خواننده را نسبت به دنبال نمودن مطالب و درستي آن دچار ترديد نميکند؟  



  
  
  
  
  
  

پاسخي به نقدِ نقد*  
اکبر ثبوت  
  
مقالهاي به قلـم ايـن نـاچيز تحـت عنـوان«فيلسـوف شـيرازي و فلسفه ماه کتاب در شمارة 15
منتقدانش» منتشر شد. در شمارة 20 آن نشرية گرامي نيز گفتاري در نقد مقالة مزبـور تحـت عنـوان
«سخني چند پيرامون مقالة فيلسوف شيرازي و منتقدانش» به چاپ رسيد کـه در پاسـخ بـه ايـراداتِ

مطرح در آن، ارائة توضيحات ذيل را الزم ميداند.  
15 / ص ... ، ش 20 / ص ...  در ارجاع به مقالة مزبور و نقد آن ـ بـه ترتيـب ـ از دو نشـانيِ ش

استفاده خواهم کرد.  
  

ذکر نقدهاي غيرمهم و غفلت از نقدهاي جدّي؟  
اين ناچيز شماري از شارحان حکمت صدرايي را با ذکر نمونههايي از نقدهاي ايشان بـه وي يـاد

کردهام و هدفم نيز نه استقصايِ کاملِ منتقدان بوده است و نه ذکرِ تماميِ نقدهايِ ايشان؛ بلکه صرفاً 
خواستهام اين نکته را روشن کنم که برخالف شيوة برخي از مدعيان صدراشناسي در اين عصر ـ کـه
آثار وي را به صورت سطحي ميخوانند و آنها را مصون از ايراد ميپندارند ـ غالب شارحان او، با ايـن
چشم به وي نمينگريستهاند و اين هم نمونههايي از نقدهاي ايشان به او. منتقد محتـرم بـا تغافـل از
اين نکته مدعي شدهاند که من «بعضاً نقدهاي بسيار کمرنگ و بـياهميـت» را آوردهام و «نقـدهاي

جدّيتر» ـ از جمله نقد حکيم آملي بر نظرية فالسفه دربارة معاد ـ را مطرح نکردهام. در حالي که:  
اهميت و بياهميتيِ يک نقد، امري نيست که مورد اتفاق باشد و بسا که فردي با ديـدگاهي اوال: ً
خاص، نقدي را بسيار مهم تلقي کند و ديگري کـه ديـدگاهي ديگـر دارد، آن نقـد را در آن درجـه از

اهميت نداند.  
                                                 

فلسفه، ش 27، آذر 1388، صص 3 ـ 29.  ماه * کتاب
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منتقد محترم از نظرية صدرا دربارة معاد و سخن حکيم آملي و شيوة من در برخورد با آن به  ثانيا: ً
گونهاي ياد ميکنند که گويي صدرا جنايتي عظيم مرتکب شده و حکيم آملـي آن را رو کـرده و مـن
سعي در مخفي داشتن اين جنايت کردهام. در حالي که اگر منتقد محترم مقالة مـرا بـه دقـت خوانـده
بودند ميديدند که من ايرادي را که در مورد تفسيرِ خاصِ صدرا از معاد بـه او گرفتـهانـد، دو بـار و از
زبانِ دو متشرعِّ مخالفِ او که تا مرزِ تکفيرِ او نيز رفتهانـد (ميـرزا محمـد تنکـابني، شـيخ محمـدتقي

برغاني) نقل کردهام و به هيچ وجه قصد پنهانکاري در ميان نبوده است. عالوه بر آنکه وقتي من نقدِ 
وارد به وي در اين باره را از زبان سرسختترين مخالفان او بازگو کردهام، ضرورتي نداشته اسـت کـه
از زبان حکيم آملي نيز ـ با هزار ضرب و زور ـ ايراد به نظريـة صـدرا دربـارة معـاد را بيـرون بکشـم.

خاصه که در سخن ايشان در اين باب، بالصراحه نامي از شخص صدرا نيامده است و هميشه از صدرا 
با تجليل و حرمت فراوان و در بسياري موارد با عنوان صدرالمتألهين قده (قدسسـره) يـاد مـيکننـد
، ج 1، صص 85، 92، 114، 197) و علو جايگاه و متانت مکتب و آراي وي و انطباق آن بـا دررالفوائد(
را ميستايند. يک جا با لحني تأييدآميز مينويسند: صدرالمتألهين گويد: حکمت متعاليه (مکتـب قرآن
ان، ص 13) در ضـمن گفتگـو از همـ(    صدراي) منطبق بر سه ميزان است: برهـان، وجـدان، عرفـان.
نظرية اتحاد عاقل و معقول نيز مينويسند: نوبـت بـه صـدرالمتألهين کـه رسـيد، ايـن نظريـه را بـر
نيکوترين بنيادها استوار ساخت تا به صورت يکي از مطالب عاليه در حکمت متعاليـه درآمـد (همـان،
ص 124). يک بار نيز که در محضر مبارک ايشان، يکي از اهل علـم، نظريـة صـدرا دربـارة معـاد را
خواند، ايشان فرمودند: «گرچه من هنوز قانع نشدهام که نظرية صـدرالمتألهين در ايـن قرآن برخالف
باره، صد در صد با آنچه در کتاب و سنت آمده مطابق است، ولي در متهم کـردن او بـه مخالفـت بـا
بايد احتياط کرد. زيرا ممکن است ما در شناخت معاد ـ آن گونه که در کتاب و سنت آمـده ـ يـا قرآن
در فهم نظرية صدرالمتألهين در اين باره به خطا رفته باشيم و آنچه اين احتمال را تأييـد مـيکنـد آن
که: کساني از صدرا شناسانِ بسيار متشرع و متصـلب در ديانـت، رأي وي را در ايـن مـورد تحسـين
کردهاند. سپس اين سـخن را از قـول معـروفتـرين پيشـواي شـيعي در عصـر حاضـر نقـل کردنـد:
«مالصدرا! و ما ادريک ما مالصدرا! او مشکالتي را که بوعلي در بحث معاد موفق به حـل آن نشـده

سحر، مقدمة مترجم، ص يا)   دعاي بود حل کرده است. (تفسير
ِ حکيم آملي آگاهند، محال مـيداننـد کـه به هرحال کساني که از مراتب تقوي و تشرّع و تدين و تعبدّ

ايشان، از يک سو يقين به مخالفتِ نظرية صدرا دربارة معاد با قرآن داشته باشد؛ و از سوي ديگر، تا آن حد 
از وي و آراي وي تجليل نمايد. پيشنهاد اين ناچيز به منتقد محترم نيز آن است که به جاي نقل مکررِ يک 
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تکه از کالمِ حکيم آملي، از روي منابع دست چندم، بروند و دست کم پنجاه صـفحه از حاشـية ايشـان بـر
را در محضر يک استاد بخوانند تا جايگاه صدرا در ديدة حکيم بزرگوار آملي را بشناسند.   منظومه شرح

  
نقل داستان به جاي تبيين ديدگاهها؟  

منتقد محترم معتقدند اين ناچيز در ذيل سخن از مخالفان صدرا «به بيـان داسـتانهـايي در نقـد 
صدرا و نه تبيين ديدگاههاي انتقادي ايشان بسنده کرده است.»  

پاسخ:  
اگر منتقد محترم نگاهي به پايان مقاله ميافکندند ميدانستند که مقالة مزبور، همـة آنچـه  اوال: ً

من ميخواهم دربارة منتقدان و مخالفان صدرا و از قول آنان بنويسم نيست و چون نوشتههاي من در 
يک نشرية امروزي منتشر ميشود، من تـرجيح دادم کـه ايـرادات وارد بـه وي را ـ بيشـتر ـ از زبـان

متأخران و متجددان بياورم که فهم آن آسانتر باشد.  
اگر منتقد محترم محدوديتهاي کميّ و کيفيِ مقالهاي را که در يک ماهنامه منتشر ميشود  ثانيا: ً
در نظر بگيرند ميدانند که در چنين مقالهاي امکان بحثِ تفصيلي دربـارة يکايـکِ انتقـاداتي کـه بـه
صدرا شده وجود ندارد و بايد به ذکرِ رؤس و عناوينِ ايرادات بسنده کرد. يعني همانگونه که در مقالة 
اين ناچيز عمل شده و عناوينِ اکثريت قريب به اتفاقِ انتقـاداتِ مخالفـانِ صـدرا بـه وي بـه نقـل از
کتابهاي خودشان آمده ـ از جمله در بابِ اعتقاد او به وحدت وجود و موجود، و جاوداني نبودنِ عذاب
براي دوزخيان، و بسيطالحقيقة، و قاعدة الواحد اليصدرعنه االالواحد، و تفسير او از معـاد جسـماني؛ و

محصـلين را از حقيقـتِ منظومـه و اسفار نظرية او دربارة عشق به زيبارويان، و اينکه قواعدِ مذکور در
و اهلِ بيت نبوت دور ميکند، و اغلبِ مطالبِ اين کتابها باطل و مزخـرف و کفريـات اسـت و قرآن

ائمه ضدَ آن را بيان فرمودهاند و... (ش 15، صص 34ـ 37)  
خوب! ديگر چه ايراد مهمي ميماند که ذکر نشده باشد؟ اگر هم مقصود منتقد محتـرم آن اسـت
که چرا دربارة هريک از اين عناوين به تفصيل بحث و گفتگو نشده؟ پاسخ آن است که چنـين کـاري
مستلزمِ مجال و فرصتي بسيار وسيعتر از يک مقالـه اسـت و مـثالً گفتگـو در بـاب وحـدت وجـود و

ايراداتِ وارده به آن و پاسخِ ايرادات ـ به تفصيل ـ نيازمندِ تأليف کتابي در چند صد صفحه است.  
در مورد داستاني هم که گزارش رؤياي يکي از فقهاي نجف است يادآور ميشوم که اين داسـتان
را آقاشيخ علي نمازي از اعـاظم شـاگردان ميـرزاي اصـفهاني در مقـامِ تخطئـة فلسـفه نقـل کـرده
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سفينةالبحار، ج 8، صص 313ـ314) و خود ميرزا نيز تحولِ معنوي خـود و روي آوردن بـه مستدرک(

واديِ ضديت با عرفان را مستند به داستاني از تشرفِ خود به محضر امام عصر(ع) مـينمايـد (کـه در
پايان همين مقاله ميآيد) و بدين ترتيب، نقلِ داستان مغايرتي با شيوة مرضية آقايان ندارد و کامالً بـا

آن هماهنگ است.  
  

بخش عمدة مقالة من در نقد ميرزاي اصفهاني است؟  
به نوشتة منتقد محترم« بخش عمدة مقالة» من «در نقد نقـد ميـرزاي اصـفهاني بـر مالصـدرا» 
است. (ش 20، ص 87) در حالي که اوالً مقاله من 24 ص است (ش 15، صص 29-52) و آنچـه در
نقد ميرزاي اصفهاني است 6 ص (ش 15، صص40-46) يعني حدود يک چهارم آن. کمتـر از چهـار

صفحه را نيز به نقد سيدنجفي اختصاص دادهام. (صص 39-36)  
اگر در نظر بگيريم که در شصت هفتاد سال اخير، بيشترين و تندترينِ ايـرادات را در حـوزه، ثانيا: ً
پيروان ميرزا مهدي بر صدرا گرفتهاند و کتابها و مقاالت متعدد را به نقد صـدرا اختصـاص دادهانـد،

شش صفحه قلمزدن براي پاسخگويي به وي و چهارصفحه براي پاسخ به سيدنجفي زياد نيست.  
  

دربارة تصوير پشت جلد ابوابالهدي در مقاله  
منتقد محترم از اين که در حاشية مقالة من تصوير پشت جلد کتابي به تصحيح ايشان آمده گاليه 
کردهاند ولي اين قضيه ارتباطي به من ندارد و من پيش از آنکه نسخة چاپ شدة ماهنامـه بـه دسـتم
رسد، نه از اين کار و نه از چاپ عکسهاي موافقان و مخالفان صدرا در حاشية مقالهام خبر نداشـتم و
با آن نيز موافق نبودم. خاصّه که تصوير شيخ محمدرضا تنکابني را به جاي ميرزا محمد تنکابني چاپ 

کردهاند و تصويري هم که به نام صدرا و شيخ مفيد آوردهاند تخيلي است و مورد پسند من نيست.  
  

نسخة ابوابالهدي که سيدنجفي منتشر کرده قابل استناد نيست؟  
که سيدمحمد باقر نجفي به خط خـود نوشـته و منتشـر ابوابالهدي منتقد محترم معتقدند نسخة
کرده قابل استناد نيست. زيرا وي در استنساخ کتاب، امانت را مراعات ننموده و از پيش خـود مطـالبي
را در البهالي سطور کتاب جاي داده که ارتباطي به ميرزا مهدي اصفهاني ندارد و لذا بخش مهمي از 
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ايراداتي که من به آن کتاب گرفتهام، مربوط به مطالبي است که نجفي افـزوده و  بـه ميـرزا مهـدي
اصفهاني وارد نيست و... (ش 20، ص 89-88)  

پاسخ:  
: اين ادعا که سيدمحمد باقر نجفي ـ از اعاظم تالمذة ميرزا مهـدي اصـفهاني ـ در استنسـاخ اوالً
کتاب استاد خود مراعات امانت را نکرده و بيآنکه توضيحي بدهد يا حتـي اشـارهاي بکنـد، در کتـاب
وي تصرف روا داشته و آنچه را او نگفته و ننوشته بود به نام او جازده، سخني نيست کـه بـه سـادگي
بتوان پذيرفت؛ و به لحاظ شرعي، مرادف با ايراد تهمت (تهمـت عـدم رعايـت امانـت) بـه مـردي از

پيشروانِ هممسلک و هممکتب و از شاگردان مبرزِ شيخِ طايفه است و به دور از عدالت و انصاف.  
ادعاي عدمِ رعايتِ امانت از سوي سيدنجفي، مبتني بر کدام بينـةّ شـرعي و محکمـهپسـند ثانيا: ً
است؟ آيا صِرف اين که آنچه در نسخة او آمده، در دو نسخة مورد استفادة منتقد نبوده ميتوانـد ايـن
ابوابالهـدي، نخسـت نسـخهاي از ايـن دعوي را ثابت کند؟ آيا معقولتر نيست که گفته شود مؤلف
کتاب را تحرير کرده و بعدها براي عرضة مطالب خود به صورتي رساتر، نسـخهاي ديگـر از آن را بـا
اضافاتي بر نسخة اول تدوين نموده و آنگاه از روي هريک از دو نسخة اول و دوم، نسخه يا نسـخه-
هاي ديگري رونويس کردهاند که يکي از آنها در کتابخانة آستان قدس موجود است و مـورد اسـتفادة
منتقد قرارگرفته؛ و ديگري همان است که سيدنجفي استنساخ کرده و به چـاپ رسـانيده و اختالفـات
ابوابالهدي، نخست اين کتاب را بـه نسخهها به همين دليل است. نيز ميتوان احتمال داد که مؤلف
همان صورت که نجفي استنساخ کرده تحرير نموده و بعدها خود او يا ديگري آن را تلخيص نمـوده و
به صورتي درآوردهاند که در نسخة موجود در کتابخانـة آسـتان قـدس مـيبينـيم. و آنچـه ايـنگونـه
بـا ابـوابالهـدي احتماالت را تأييد ميکند آنکه: منتقد محترم براي ارائـة نسـخهاي مـورد قبـول از
معيارهاي خود، دو نسخه از آن کتاب را داراي جايگاه ويژه شناخته و محور تصحيح قرار داده و يکـي
از آن دو را مبنا و ديگري را معين (کُمکي) شمردهاند؛ يکي نسخة آستان قدس که حواشيي از مؤلـف
به عنوان تصحيح بر آن به چشم ميخورد؛ و دومي نسخة صدرزاده کـه نيـز از روي نسـخة تصـحيح
شده توسط مؤلف استنسـاخ شـده اسـت. و آنگـاه منتقـد محتـرم خـود تصـديق مـيکننـد (مقدمـة
ابوابالهدي، ص 12) که اين دو نسخه با هم تفاوت دارند. بنابراين با «تعدد دفعاتِ تصحيح بـر روي
نسخِ مختلف» که مورد قبول ايشان نيز هست، قبول اين احتمال که نسخة نجفي هم ـ با صرف نظر
از اغالط امالئي آن ـ در مجموع قابل انتساب به ميـرزاي اصـفهاني باشـد، بـا قواعـد عقـل و شـرع
سازگارتر است تا اين که بياييم و سيدنجفي را متهم به عدم مراعـات امانـت و تصـرف خودسـرانه در
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ابوابالهدي، تکليفي مهمتر از پرهيز از اتهـامزنـي بـه کتاب استاد خود بنمائيم. بلي اگر دفاع از مؤلف
نجفي باشد بحث ديگري است.  

با معيارهـاي خـود، بارهـا ابوابالهدي منتقد محترم در هنگام تدوين نسخهاي مورد قبول از ثالثا: ً
عبارات و کلماتي را در متن نسخة خود گنجاندهاند که منبعي جز نسخة نجفـي نـدارد. از جملـه ايـن

 ،101 ر. ک صـفحات عبارت در ص 269: «من ان االلفاظ اشارات الي الخارجيات عن الـذهن» (نيـز
106، 249، 4-283، 293، 299، 311، 321) و به اين ترتيب دانسته نيسـت کـه اگـر نسـخة نجفـي
درخور اعتماد نيست چگونه در بسياري موارد بدان استناد ميفرمايند؟ و اگر هست چگونـه اسـتناد بـه
آن را بر من عيب ميگيرند؟ اگر هم ميگويند که در نسخة نامبرده، آنچه داخل پرانتز آمده از نجفـي
است، که اين ادعا را نيز با هيچ مستندي ثابت ننمودهاند. عـالوه بـر آنکـه در نسـخة مزبـور مطالـب

فراواني در خارج از پرانتزها نيز هست که منتقد محترم نديده گرفتهاند و به عنوان نمونه:  
 (55 ـ در ص 267 سطر آخر متن پس از کلمة «النوري»، اين جملـه کـه در نسـخة نجفـي (ص

بوده نيامده است: واليکون المعني... الخارجي.  
ـ در ص 284 س 13 پس از کلمة «االلفاظ»، آنچه در نسخة نجفي (ص 62) بوده نيامده اسـت:

کما کانت في رواية الکافي... لم يجمعنا المعني.  

ـ در ص 285 س 2 پس از کلمة «من عدم» 9 سطر که در نسخة نجفي (صص 62ــ63) بـوده
نيامده است: فبعض االلفاظ... موجود المن عدم.  

ـ در ص 295 س 13 قبل از آية «الر...» اين آيه که در نسخة نجفي (ص 66) بوده نيامده است: 
قل يا ايها الناس اني رسول اهللا اليکم جميعا.  

ـ در ص 296 س 6 پس از کلمة «البشرية» دو سطر که در نسخة نجفي (ص 67) بـوده نيامـده

است: و معرفتهم بالباطل ... الامان لخطائه.  
باري به نظر ميرسد که شيوة منتقد محترم در ردّ و قبول آنچه در نسخة نجفي آمده، مبتنـي بـر

معيارهاي علمي و دقيق نيست.  
اگر هم ثابت شود که اين بخشها متعلق به نجفي است، جاي اين پرسش خواهد بـود کـه رابعا: ً
و ناشر آثار و آراي او و شاگرد نامي مکتب وي نبـوده اسـت؟ در ايـن ابوابالهدي مگر او مريد مؤلف
حال پيروان اين مکتب براي حرفها و نقدهاي عجيب و غريب او چه توجيهي دارنـد؟ خصوصـاً کـه
اين حرفها و نقدها بر قلم ديگر مريدان ميرزا مهدي و شاگردان نامي مکتـب وي نيـز جـاري شـده
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سفينةالبحار، به نقل از نجاشي، رديـةّ مستدرک است و به عنوان نمونه: آقا شيخ علي نمازي در کتاب

علي بن احمد کوفي بر ارسطو را ياد کرده و آن را دليل بر مـردود بـودن همـة فيلسـوفان و عارفـان
گرفته است و البته در همان منبع، گزارش و داوريِ نجاشي، اين بـزرگتـرين رجـالنـويس شـيعه را
دربارة عليبن احمد کوفي نديده گرفته است: «وي سرانجام به غالتُ پيوست و کتـابهـاي بسـياري
تصنيف کرد که بيشتر آنها مبتني بر فساد است؛ و غالتُ براي او مقامات بلندي ادعا مـيکننـد. » نيـز 
آنچه دربارة يکي از کتابهاي او مينويسد: «همـة آن تخلـيط اسـت.   » نيـز گـزارش و داوري شـيخ
طوسي دربارة او: وي دچار تخليط شد و گرايش خود را به مذهب مخمسه ظاهر ساخت و کتابهـايي

مشتمل بر غلوّ و تخليط نوشت. (ش 15، ص 42ـ43 و 52)  
ياد آوري ـ مراد از تخليط، جنون و سفاهت و غلوّ اسـت و اکثـراً در بيهـودهسـراييهـاي غُـالت

استعمال ميشود.  
مخمسهّ نيز گروهي از غالت بودند که علي(ع) را ربّ ميشمردند و ميگفتند که مصـالح عـالم از

سوي ربّ به اين پنج تن واگذار شده: سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، عمروبن اميّه.  
به قلـم منتقـد ابوابالهدي آن قسمت از حرفها و نقدهايي را که در نسخة تصحيح شده خامسا: ً
محترم وجود دارد، با چه فوت و فني ميتوان توجيه کرد؟ به عنوان نمونـه: اسـتناد بـه نـام کتـابي از
هشام بن حکم در ردّ ارسطو و نام کتابي از فضل بن شاذان در ردّ فالسفه که هيچ کـس چيـزي جـز
(ص 229) نـام آن دو را از جملـه داليـل خـود بـر ابوابالهدي نام دربارة آن دو اثر نميداند و مؤلف
مردود بودنِ قاطبة فالسفه و عرفا قرار داده است ـ بدون توجه به انحرافات عقيدتيِ شخصِ هشـام ـ
از جمله اعتقاد وي به جسمانيت خدا و مرئي بودن او (به تصريح شيخ مفيد) و شيوة فضل بن شـاذان
در به کارگيرِي قياس و حجت شمردن آن (به تصريح شيخ صدوق) که معلوم نيسـت وقتـي کسـاني
چنين ايراداتي به خودشان وارد است، چگونه ميتوان نام کتابشان را مستمسک محکوميت ديگـران

قرار داد؟ (نيز ر. ک ش 15، ص 42، 44)  
  

نقد شيوة ابوابالهدي در استناد به دو اثر از شيخ مفيد  
(ص 230) در اثبات مردود و مطرود بودن فالسفه و عرفا، از جمله به دو کتاب  ابوابالهدي مؤلف

الحلّاج.   اصحاب علي 2. الردّ االتحاد في الفيلسوف از شيخ مفيد استناد مينمايد: 1. جوابات
و من در نقد شيوة ايشان نوشته بودم:  
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ابوابالهدي) از اين دو رديهّ چيزي جز دو اسم نميدانيم و از محتويـات آنهـا ما (و نيز مؤلف اوال: ً
بيخبريم و لذا در باب صحت و بطالن مطالب آنها نميتوانيم سخني بگوييم.  

ها حق با شيخ مفيد باشد، ولي مگر هـرکس کـه مـورد ردّ و ايـراد بر فرض که در اين رديهّ ثانيا: ً
واقع شد، بايد بالکل مردود و مطرود باشد؟ مگر همين شيخ مفيد، دو رديهّ بر ابن جنيد و يک رديهّ بر 
ها را هيچ عاقلي دليل بر مردود و  محمدبن احمد قمي و دو رديهّ بر شيخ صدوق ننوشت؟ آيا اين رديهّ

مطرود بودنِ اين سه عالم بزرگ شيعي گرفته است؟  
گيريم که دو رديةّ شيخ مفيد، مردوديتِ اصحابِ حالج و فيلسوفِ معتقد به اتحاد را از همـة ثالثا: ً
جهات ثابت کند، ولي مردوديتِ فيلسوفاني که معتقد به اتحاد نيستند، و مردوديتِ عارفاني کـه راهـي
جدا از اصحاب حالج داشتهاند را چگونه ميتوان از آن نتيجه گرفت؟ آيـا اگـر رديـةّ شـيخ مفيـد بـر
صدوق و ابن جنيد، مدرک معتبري براي محکوميتِ اين دو فقيه بزرگ باشد، محکوميت و مردوديـتِ
فقيهان ديگر ـ از جمله محقق حلي و عالمة حليّ ـ را هم ميتوان از آن استنباط کرد؟ آخر ايـن چـه

استداللي است؟  
سيدّ نجفيِ متشرّع و ضدِّ صدرا و استاد عالمة فهّامة او ـ که از شيخ مفيد با عنـوان شـيخ اعظـم رابعا: ً
قدس سرّه ياد ميکنند و فيلسوفان و عارفان را به دليل مخالفتِ وي با ايشان مطرود ميشمارند ـ چرا بـه
آن همه اختالفات شديدي که ميان آراي شيخ با معتقدات خودشان است توجه ندارند؟ و چـرا اهتمـام
نمينمايند که اعتقادات خود را با نظريات وي هماهنگ و منطبق سازند؟ مگر نميداننـد کـه روايـات
وارده در باب خلقت ارواح پيش از اجسام، به تصريح شيخ مفيد از اخبار آحاد است که به صـحت آنهـا
اطميناني نيست و بر فرض که آنها را بپذيريم به معني آن است که خـداي تعـالي، پـيش از آفريـدن
اجسام، در علم خود ارواح را تقدير فرمود؛ و خلق ارواح پيش از اجسام، عبارت از خلقِ تقديري در علم 
الهي است، نه خلق ذوات آنها؛ و خلق ارواح در عالم خارج، پس از خلق اجسـام و خلـق صـورتهـاي
تدبيرکنندة ارواح انجام گرفته است؛ و اگر جز اين بود، بايستي ارواح قائم به خود باشند و براي عمـل،
نيازمند به ابزارهاي مادي نباشند و بايستي ما ـ همانگونه کـه از احـوال خـود پـس از خلـق اجسـام
باخبريم ـ از احوال خود پيش از خلق بدنها نيز با خبر باشيم. در حالي کـه چنـين نيسـت. پـس خلـق

ارواح پيش از اجسام محال، و بطالن اين مطلب برکسي پوشيده نيست.  
«ذريـةّ آدم در دانند اخباري کـه حـاکي اسـت ايضاً مگر سيّد نجفي و استاد عالمةّ فهامةّ او نمي
...» بـه عالم ذرّ مورد خطاب و سؤال قرار گرفتند و به سـخن آمدنـد و از آنـان پيمـان گرفتـه شـد و

تصريح شيخ مفيد از اخبار تناسخيه است که در ضمن آنها حق و باطل را به هم آميختهاند.  
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دانند که به عقيدة شيخ، مقصود از اشباحِ پنج تن که پيش از خلقت ابدانِ دنيويِ ايشـان مگر نمي
در عرش بوده، فقط شبحها و تصويرهائي مشابه با صورت بشري آن بزرگـواران و فاقـد نطـق و روح

بوده و ايشان در آن مرحله، موجوداتي حي و ناطق و اجابت کننده و پاسخ دهنده نبودهاند؟  
آنگاه اين سخنان چه ارتباطي با آنچه سيد نجفيِ متشرّع و ضدّ صدرا و استادِ عالمةّ فهامةّ او بـه
آن معتقدند دارد؟ مگر ايشان اين روايت را از امام باقر(ع) نميدانند که: «نخستين موجودي کـه خـدا
آفرينش را با آفريدنِ آن آغاز کرد، محمد(ص) بود و ما اهل بيت را با او از نور عظمت خـود آفريـد؛ و
ما را ظلهاّ و سايههايي سبز در برابر خود برپاي داشت ـ در آنجا که نه آسماني بود و نه زميني و نـه
مکاني و نه شبي و نه روزي و نه خورشيدي و نه ماهي. نور ما از نور پروردگارمان مشتق مـيشـود ـ
همچون پرتو خورشيد از خورشيد. خداي تعالي را تسبيح و تقديس و ستايش ميکرديم و بـه گونـهاي 
که سزاوار اوست عبادت ميکرديم. سپس ارادة خداي تعالي بر آن تعلق گرفت که مکان را خلق کند. 

پس آن را خلق کرد.»   
جـلّ خلـق کـرد، و دانند: «اولين موجودي که خداي عزّ نيز مگر اين روايت را از رسول(ص) نمي

ارواح ما بود. توحيد و ستايش خود را بر زبان ما آورد. سپس فرشتگان را آفريد و آنان چون ارواح ما را 
نوري يگانه ديدند، امر ما را بزرگ شمردند؛ و ما تسبيح کرديم تا مالئکه بياموزند کـه مـا آفريـدگاني
مخلوق هستيم و خدا از صفات ما منزه است. پس فرشتگان با تسبيح مـا تسـبيح گفتنـد و خـدا را از

صفات ما منزه شمردند. پس چون عظمتِ شأن ما را مشاهده کردند و تهليل کرديم ...»  
باري الزم بود که سيّد نجفي متشرّع و ضدّ صدرا و استاد وي و من تبعِ آن دو، نخست باورهـاي
ـ بسنجند تا ببينند که اختالفات خودشان با وي، چنـدان ـ قدّس سرّه خود را با آراي شيخ اعظم مفيد
کمتر از اختالفات وي با فيلسوفان و عارفـان نيسـت و در ايـن حـال، بـيمعنـي اسـت کـه بياينـد و
فيلسوفان و عارفان را به جرم اختالف عقيده با وي مطرود بشمارند و تکفيـر کننـد؛ و پـيش از آنکـه
معلمان و متعلمان فلسفه ـ از جمله صدرا و اخالف فکري او ـ را متهم دارند، که اعتقادات ديني خـود
و اهـل بيـت نبـوت قرآن و فرمايشات اهل بيت نبوت محکم نکردهاند و از حقيقت قرآن را از مدارک
دور افتادهاند و قواعد فلسفي ذهن آنها را کور کرده، خوب بود نخست با آراي بزرگترين علماي ديـن
آشنا ميشدند؛ و آنچه را به عنوان استدالل بر صحتّ اعتقادات خود و بطالن مکتبهاي ديگر عرضه 
کنـد، کردهاند، مورد بازبيني قرار ميدادند؛ تا بدانند که داليلشان به جاي آنکـه اهدافشـان را بـرآورده
15، ص  حاکي از ناآشنايي با بديهيترين اصولي است که هيچ عاقلي را در آن ترديـدي نيسـت. (ش

44 ـ 45).  
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منتقد محترم در پاسخ به همة آنچه من نوشتهام فرمودهاند: مرحومِ مجلسـي ـ همـو کـه مسـتند
ضعفِ سند در روايات ابن سنان و ... در مقالة ياد شده قرار گرفتهاند ـ پس از بيانِ کلمات جنابِ شـيخ
االنوار، ج5) و اشکاالتِ ايشان بر اين مبحث، اشکاالتِ ايشـان را مفيد در بحث طينت و ميثاق (بحار
قـرآن» مـيخوانـد و در ضعيف و اخبار مطرح شده در اين باب را «اخبار کثيرة موافق با ظـاهر آيـات
مواضع مختلف به صورت مفصل به شرح روايات اين بحث مـيپـردازد و البتـه در جـاي جـاي ايـن
بررسي نيز اشاره ميکند که اين بحث از بحثهاي غامض است و نياز به تأمل فراوان دارد. بنـابراين
بيانِ عجوالنة اين مباحث موجب اختالل در صحتِ کلمات و غير علمي شدنِ آراي ميگـردد. روشـن
است که در اين گونه مباحث نبايد يک قول را قول فصل دانست و به سرعت ساير اقوال را طرد کرد 

بلکه بايد به يک شيوة علمي به بررسي آنها پرداخت. (ش 20، ص 92)  
نظريهاي برخالف نظرية معلوم و مشخصِ شيخ  ابوابالهدي و اين جمله به معني آنکه: اگر مؤلف
مفيد ابراز داشته جاي ايراد نيست. زيرا عالمة مجلسي نيز اخبار وارده در ايـن بـاب را «اخبـار کثيـرة
موافق با ظاهر آيات قرآن ميخواند و...» که راستي بايد به منتقد محترم گفت: جانا سخن از زبان مـا
ميگويي؟! مگر ما جز اين را ميگفتيم که صِرفِ مخالفتِ شـيخ مفيـد بـا هـيچ فيلسـوف و عـارف و
(چـه رسـد بـه اصـل فلسـفه و مکتب و نظريهاي داللت قطعي بر مردود بودنِ آن فيلسوف و عـارف
ابوابالهدي، حتي نام دو اثر از شيخ مفيـد عرفان و هر مکتب و نظرية ديگري) ندارد؟ پس چرا مؤلف
را (بيآنکه کمترين اطالعي از محتواي آن داشته باشد) به عنـوان يکـي از بـراهين قاطعـة خـود بـر
محکوميت تمامي فيلسوفان و عارفان عرضه کرده است؟ چگونه ميرزاي اصفهاني و عالمـة مجلسـي
حق دارند نظرياتي بر خالف نظريات شيخ مفيد داشته باشند و اين امر به هيچ وجـه مسـتلزم و حتـي
مجوزِ آن نيست که يکي از دو طرفِ مخالف را داراي انحراف فکـري بشـماريم ولـي اگـر فالسـفه و
عرفا، سخناني برخالف شيخ مفيد يا مجلسي يا ميرزاي اصفهاني داشتند، بايد اين را از جملـه دالئـل

انحراف ايشان دانست؟  
  

نقد شيوة ابوابالهدي در استناد به کالمي از شيخ صدوق  
حکايت ميکند که مـردي فيلسـوف و الدين اکمال من نوشته بودم: شيخ صدوق در مقدمة کتاب
منطقي، کالمي دربارة قائم(ع) بر زبان آورد که موجب حيرت مردي و دچارشدن وي به شک و ترديد 
گرديد؛ و سيد نجفي و استادِ عالمةّ فهامةّ او که براي سند جمعکردن عليه همة فيلسوفان و عارفـان،
از هر کاهي کوهي ميسازند، از سخن شيخ چنان فهميدهاند که وي بـر آنـان (فيلسـوفان و عارفـان)
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طعنه زده است. حاال چگونه از گزارشِ کسي دربارة يک فيلسوف و منطقي، ميتوان نظـر منفـي او را
تراشهـا بايـد پرسـيد! نيـز نسبت به همة فيلسوفان و منطقيان و عارفان استنباط کرد؟ اين را از سند
فرضاً که چنين کاري جايز باشد، آيا اين نظرِ منفي از ناحية معصوم ابراز شده که جاي چون و چـرا در
آن نباشد؟ يا از ناحية عالِمي که با همة عظمت مقام خود، بارها آراء و نظريـات وي از طـرف علمـاي
بسيار بزرگي مانند شيخ مفيد و سيدمرتضي مورد ايراد و اعتراض قرار گرفته و ردّيّههاي متعدد بر وي 
نوشتهاند؟ و اگر پاسخ دوم درست است و نه اولي، پس چگونه ميتوان کالمـي از وي را بـه صـورت
چماقي براي کوبيدن همة فيلسوفان و عارفان درآورد؟ مگر سيد نجفي و استادِ عالمةّ فهامةّ او، آنچـه
را صدوق با لحني بسيار تند و خشن، در تخطئة شهادت به واليت در اذان و در باب سهوالنبي و شمار 
روزهاي ماه رمضان به قلم آورده، تقبيح و تخطئه نميکنند؟ پس چرا از ما مـيخواهنـد کـه آنچـه را
ايشان با هزار زور از کالم صدوق استنباط فرمودهانـد، معيـار محکوميـتِ همـة فيلسـوفان و عارفـان

بشناسيم؟ (ش 15، صص 43ـ44).  
منتقد محترم در مقام پاسخگويي نخست بنا را بر آن گذاشتهاند که من قول مجلسي را قول فصـل
مطلـب را بـه تقليـد از ميدانم و بر همين مبنا پنداشتهاند که اگر گفتـه شـود ميـرزاي اصـفهاني ايـن
مجلسي گفته موضوع فيصله مييابد: اين مطلب نه بيان ميرزاي اصفهاني که فرمايش عالمة مجلسـي
دربارة کالم شيخ صدوق است (ش 20، ص 92) در حالي که مشـکل اصـلي بـر سـر ايـن نيسـت کـه
ميرزاي اصفهاني اين مطلب را به تبعيت از ديگري گفته يا خود آن را ابداع کرده؟ بلکـه بحـث بـر سـر
ايرادِ وارد بر خود اين مطلب است ـ گوينده هر که خواهد باشد ـ و لذا الزم بود کـه منتقـد محتـرم بـه
خودِ ايراد جواب بدهند و ثابت کنند که اين ايراد وارد نيست. اما اينکه ميرزاي اصفهاني چنـين مطلبـي

را به پيروي از مجلسي و بدون تفکر در صحت و سقم آن پذيرفته و گفته، مشکل حل نميشود.  
اين نيز جالب است که منتقد محترم از يک سو ميپندارند که من قـول مجلسـي را قـول فصـل
ميدانم. از سوي ديگر مرا مقلّد چشم و گوش بستة شيخ مفيد ميشمارند. از جانب سـوم مـرا مـدافع
بيقيد و شرط صدرا ميانگارند که خواستهام انتقادات اساسيِ وارد بر وي از جملـه ذنـب اليغفـر او در
بـه هـيچ تفسير خاص وي از معاد را پنهان کنم. و يک لحظه به اين نميانديشند که اين نسـبتهـا
روي با يکديگر سازگار نيستند و جمع ميان آنها جمع ميان متناقضان است. ايشان چون خود را ملـزم
به تسليم مطلق در برابر يک مکتب و بنيانگذارِ آن ميبيند، و زمين و آسمان را بـراي دفـاع از آن بـه
هم ميدوزد، تصور ميکند که رابطة من نيز با سه بزرگوار نامبرده از قبيل رابطة او با آن مکتب اسـت
و توجه نکرده که من شش صفحه از آغاز آن مقاله را با سخنان صـدرا در تخطئـة تقليـد و انتقـادات
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صدرائيان به وي ـ که مستلزم قبول آن سخنان در تخطئة تقليـد اسـت ـ انباشـتهام و چهـار صـفحة
پايان آن را نيز به ستايش از شريف مرتضي اختصاص دادهام که با وجودِ احرازِ برترين مقـام علمـي و
ديني و روحاني در عالم تشيع، منادي نفي تقليد و خردگرايي است. و بـه ايـن ترتيـب اگـر سـخني را
ميپذيرم نه به اعتبار انتساب آن به صدرا يا مفيد يا مجلسي بلکه بـه ايـن دليـل اسـت کـه آن را بـا
معيارهاي علمي و منطقي سازگار يافتهام، و البته اگر بطالن آن را بر من ثابت کنند، بـدون کمتـرين
ترديدي آنها را کنار خواهم نهاد. چنانکه هم اينک نيز بسـياري از آرا و سـخنانِ هريـک از آن سـه را
باطل ميدانم و اگر باور نداريد برايتان رديف ميکنم؛ ولي آيا شما نيز با ميرزاي اصفهاني همينگونـه
برخورد ميکنيد؟ يا مخالفان او را به التقاط و عدم خلوص و گمراهي و فجور و الحـاد و کفـر... مـتهم

مينماييد؟  
  

چرا بيش از همة بخشهاي ابوابالهدي به بخشي از باب هشتم پرداختهام؟  
بـه بخشـي از بـاب ابوابالهـدي منتقد محترم ايراد کردهاند که چرا من بيش از همة بخشهاي
هشتم پرداختهام که در ذکر مخالفتِ اصحاب ائمه و علما با فلسفه و عرفان است. (ش 20، ص 89)  

پاسخ:  
اگر من ميخواستم به همة بخشهاي کتاب بپردازم، بايد دست کم 25 برابر آنچه نوشـتهام  اوال: ً
بنويسم و آنگاه با اعتراض منتقد محترم مواجه ميشدم که چرا ايـن همـه در نقـد کتـاب پرنويسـي
کردهام؟ ـ گذشته از آنکه اقدام به نقد همة بخشها در ماهنامه امکان نداشت و چارهاي جز پـرداختن

به يکي دو بخش نبود.  
من به هر باب ديگر نيز ميپرداختم منتقد محترم همين ايراد را ميگرفتند که چرا اين بـاب ثانيا: ً

و نه بابهاي ديگر؟  
منتقد محترم معتقدند که من پنداشتهام «ميرزاي اصفهاني، تنها مستندِ خـويش در نقـد انديشـه- ثالثا: ً
هاي فلسفي را صرفاً همين نقلهاي تاريخي (در ذکر مخالفت...) قرار دادهاند.» و اين ادعا حاکي از کمـال
 6 بيدقتي است. زيرا من از يک سو نظريات شيخ مفيد و فضل بن شاذان را در نقـد روايـاتي کـه در بـاب
از محمدبن سنان نقل شده آوردهام و اين حاکي است  (صص 27، 32ـ33) و باب 12 (ص 58) ابوابالهدي
که تنها به نقد باب 8 که صرفاً مشتمل بر نقلهاي تاريخي است بسنده نکردهام. چنانکه از نسبت کفر کـه
ابوابالهدي، به دليل اعتقاد صوفيان بـه ميرزاي اصفهاني در باب يازدهم و شاگردش سيدنجفي، در مقدمة
وحدت وجود به ايشان دادهاند (ابوابالهدي، ص 259ـ 260) انتقاد کردهام (ايضاً بنگريد بـه دنبالـة همـين
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در باب حمايتهاي خلفاي جـور از ترجمـة متـون ابوابالهدي مقاله) نيز در مقالة حاضر آنچه را در مقدمة
فلسفي به عربي و استناد به اين حمايتها براي تخطئة فلسفه آمده است به بوتة نقد سپردهام و از دشـنام-
هايي که در باب 23 (صص 412-413) و آثار ديگر ميرزا مهدي (صص 116، 174) بر جاي «قول لـيّن و

گفتگوي علمي» نشسته انتقاد کردهام.  
از سوي ديگر من دربارة ميرزاي اصفهاني و شاگردان او صريحاً نوشتهام: «از جمله حربههايي که 
عليه فلسفه و عرفان به کار گرفتهاند، کتابهايي است که برخي از علما و نيز اصـحاب امامـان در ردّ 
برخي از فيلسوفان يا عارفان نوشتهاند.» حاال چگونه منتقد محترم کلمة «از جمله حربههايي کـه» را 

به معني «تنها مستند» گرفتهاند؟ اين براي من قابل فهم نيست.  
منتقد محترم مينويسد: مقصود ميرزاي اصفهاني در اين باب که باب هشتم اسـت آن بـوده رابعا: ً
که بيان کند اين علوم (فلسفه و عرفان) از مسلمات ديني نبوده و نيستند [ش 20، صص 89  ـ 90]  
پاسخ: اين که «علوم فلسفه و عرفان از مسلمات ديني نبـوده و نيسـتند» درخـور ترديـد نيسـت،
منتهي سؤال اين است که مگر آراي ميرزا مهدي اصفهاني از مسلمات ديني بوده؟ و مگـر مکتـب او
جز مجموعة يک سلسله برداشتهاي شخصي از پارهاي روايات است که اصل آن روايـات را علمـاي
بسيار بزرگي مانند شيخ مفيد و سيدمرتضي باطل ميدانند؟ در اين حال چه بگوييم؟ آيـا بگـوييم کـه
آراي او نيز مانند نظريات فالسفه و عرفا از مسلمات ديني نيست؟ و در ايـن صـورت چـرا فالسـفه و
عرفا به جرم اختالف عقيده با وي، به انحراف و کفر متهم ميشوند؟ يا بگوييم علمايي در سطح مفيد 
و مرتضي، با انکار رواياتي که اساس برداشتهاي ميرزا مهدي است، مسلمات ديني را منکر شدهانـد؟

چنين سخني قابل قبول است؟  
نيز مخالفتِ برخي از اصحابِ ائمه و علما با فلسـفه و عرفـان، از مسـلمات اسـت ـ و گفتگـو در
پيرامون آن، مصداق توضيح الواضحات و اثبات البديهيات ـ منتهـي ايـن مخالفـتهـا را بـه حسـاب
مخالفت تشيع ـ در کليتّ خود ـ با فلسفه و عرفان نميتوان گذاشت. به دليل اينکه برخي از اصـحاب
ائمه و بسياري از علماي شيعه نيز با يکديگر مخالفتهايي جدّي داشتهانـد کـه در پـارهاي مـوارد، از

مخالفتهاي آنان با فالسفه و عرفا نيز شديدتر بوده است. منتقد محترم اين حديث شريف را که امام 
ـ روايت کرده بخوانند: «واهللا لو علم ابوذر ما فـي قلـب سـلمان ـ عليهما السالم صادق از امام سجاد

، ج 2، ص 190؛  بحـار (  لقتله: به خدا قسم اگر ابوذر ميدانست در قلب سلمان چيست، او را ميکشـت
سفينةالبحار، ج 1، ص 646) و اين حديث رسول (ص) را: اي سلمان! اگر علم تو را بر مقـداد عرضـه
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کنند به راستي کافر شود. (بحار، ج 22، صص 353، 440) و به انبوه مخالفـتهـاي اصـحاب ائمـه و
علماي شيعه با يکديگر که به پارهاي از آنها در مقالة اين ناچيز اشارت رفته بنگرند، از جمله:   

  
مخالفتها و اختالفات اصحاب ائمه و علماي بزرگ شيعه با يکديگر  

* ردية محمدبن احمد قمي و ابن قولويه (دو عالم بزرگ شيعي که هر دو استاد شيخ مفيد بودهاند) بـر
يکديگر.  

* دو ردية شيخ مفيد: 1- بر محمدبن احمد قمي  2- بر صدوق و ديگر فقيهاني که معتقد بودنـد مـاه
رمضان در همة سالها 30 روز است (سيدمرتضي نيز رسالهاي در ردِّ طرفدارانِ نظرية اخير نوشت)  

* مخالفتهاي علما (صدوق، و استاد او محمدبن حسنبن وليد، شيخ مفيد، سيد مرتضي، عالمـه
محمدتقي شوشتري، عالمة حلي،ّ سيدعبداهللا شبر، ميرداماد، سيدمحمد جّدِ سيدِ بحرالعلـوم، سـليمان

بن عبداهللا ماحوزي) با يکديگر در نفي و اثبات سهوالنبي.  
ـ بر مـؤمنالطـاق ـ عليهماالسالم * ردية هشام بن حکم از اصحاب ناميِ امامين صادق و کاظم
که نيز از اصحاب جليلالقدر امام صادق بودهاست؛ و رديةّ او بر هشام بن سـالم جـواليقي از اصـحاب

امام صادق(ع) که بسيار مورد اعتماد بوده است.  
* رديةّ سعدبن عبداهللا اشعري شيخالعلماي شيعه در قم در عصر غيبت صغري بر علي بن ابراهيم 
قمي محدث و مفسر معروف و در بدگويي از هشام نامبرده و يونس ـ از اصحاب امـام کـاظم و امـام

رضا ـ عليهما السالم ـ .  
* يک رديهّ به قلم شيخ صدوق و نيز دو رديةّ شيخ مفيد ـ هر سه بر ابن جنيد از فقيهـان بـزرگ
شيعه در سدة 4 که برخالف احاديث وارده در تخطئة قياس، قياس را معتبر ميشمرد و تعاليم ائمـه را

فرآوردِ رأي و اجتهاد ايشان ميدانست نه عين تعاليم رسول (ص).  
* مخالفتِ شيخ صدوق با فضل بن شاذان به دليل شيوة فضل در حجت شمردن قياس.  
* مخالفتِ شيخ مفيد با هشام بن حکم به دليل اعتقاد هشام به جسم و مرئي بودن خدا.  

* مخالفت سرسختانة صدوق با عامة علماي شيعه در باب شهادت به واليت در اذان و اقامه.   
اينها مواردي بود که من در مقالة خود ذکر کرده بودم و البته اگر قرار بر استقصاي کامـل باشـد، 

بايد کتابي مستقل تأليف کرد و در اين جا چند نمونة ديگر را هم ميآورم:  
يونس بن عبدالرحمن که وي را يکي از دو فقيهترين اصحاب اجماع ميدانند و امام رضـا(ع) وي

را در زمان خود همچون سلمان ميشمرد، از مدافعان حجيت قياس به شمار ميآمد.  
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ابن ابي عقيل که از فقهاي بزرگ شـيعه در سـدة چهـارم بـوده، در اصـول فقـه بـه شـيوههـاي
غيرمقبول که در ميان مخالفان شيعه رايج بوده گرايش داشته است.  

شيخ طوسي بزرگترين عالم و دستکم يکي از دو سه بزرگترين عالم شيعي، بـراي پاسـخگويي
به بسياري از مسائل فقهي، شيوة عمل به قياس و استحسان را ـ کـه در مـذهب اهـل بيـت مـذموم
است ـ به کار ميگرفت و به همين جهت ابن ادريس حلي از بزرگترين فقيهان شـيعه وي را تخطئـه
ميکرد و به پيروي از مذهب شافعي متهم مينمود، و شهيد ثاني کتابي مستقل در باب نظريـاتي کـه

شيخ در مورد آنها ادعاي اجماع نموده و خود با آنها مخالفت کرده نوشته است.  
حذيفة يماني صحابي صاحب سرِّ پيامبر(ص) و يکي از ارکان اربعة شيعه در عصر امام علي(ع) بر 
آن بود که روزهدار، ميتواند تا طلوع آفتاب بخورد و بياشامد، که مخالفت اين فتوي بـا کليـة احاديـث

بصري، صص 278، 447، 450 ـ 451)   اهل بيت ترديد ناپذير است. (حسن
بزرگواراني همچـون شـيخ مفيـد و سيدمرتضـي و شـيخ طوسـي و شـيخ طبرسـي، دائـرة علـم
بـدان ابـوابالهـدي پيامبر(ص) و امام (ع) را بسيار تنگتر از آن ميدانند که عالمة مجلسي و مؤلف
معتقدند ـ در حدي که حتي آگاهي امام حسين(ع) از اين که سفر او به کـربال چگونـه پايـان خواهـد
رسائل، همو، ج 1، صص 394ــ ـ 179؛ االنبيا، سيدمرتضي، صص 175 يافت را نفي ميکنند. (تنزيه
تلخيص ـ 165، ج 2، صص 30، 36؛ الشافي، همو، ج 3، صص 164 ـ 131؛ 395؛ ج 3، صص 130

ــ190؛  ــ86، ج 4، صــص 182ـ ــ254، ج 3، صــص 85ـ الشــافي، شــيخ طوســي، ج 1، صــص 253ـ
بحاراالنوار، مجلسي، ج 42، صص 257ــ258 نيـز بنگريـد بـه مجمعالبيان، طبرسي، ج 2، ص 148؛
مختلفه، ابن شهرآشوب، ج 1، ص 211) و شريف مرتضـي حتـي الزم نمـيدانـد کـه و متشابهالقرآن
پيامبر(ص) و امامان (ع) قادر بر خوانـدن و نوشـتن باشـند ـ چنانکـه آشـنايي آنـان بـا هـيچ يـک از
صنعتها و پيشههاي ديگر را نيز ضروري نميشمارد: انّ العلم بالکتابة ليس مـن العلـوم التـي يقطـع

علي ان النبي و االمام عليهما السالم البد من ان يکون عالما بها و حائزا لها. فکما اليجـب ان يعلـم
، شريف مرتضي، ج 1، ص 104ـ108).   رسائل( ضروب الصناعات، فکذلک الکتابة

هر توجيهي براي مخالفتها و اختالفات اصحاب ائمه و علماي شـيعه بـا يکـديگر
داريد، در مورد مخالفتها و اختالفات آنان با عرفا و فالسفه نيز ميتوان داشت.  

اکنون سؤال اين است که آيا ميرزاي اصفهاني از اين همه اختالفات و مخالفتهاي اصحاب ائمه 
و علماي بزرگ شيعه با يکديگر ـ آن هم در مسائل و موضوعات بسيار مهم و اساسـي و از سـخناني
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که در تخطئة يکديگر گفتهاند و ردّيّههايي که بر يکديگر نوشتهاند آگاه بوده يا نه؟ اگـر پاسـخ مثبـت
است، چگونه فقط مخالفتهاي برخي از آنها با فالسفه و عرفا را ديده و آن را از جمله داليـل (و نـه

و  قـرآن البته يگانه دليل) بر ضدّيتِ تشيع با قاطبة فالسفه و عرفا و ناسازگاريِ مکتبِ آنان بـا مبـاني
سنت گرفته؟ و چرا ندانسته که اگر شيوة او را در مورد ديگر مخالفتهاي علما و اصحاب ائمه به کـار
گيريم، بايد تمامي اجله و اعاظم علماي شيعه را که از آنان نام برديم، ضـد شـيعي و مکتـب آنـان را
و سنت بشمريم و آنگاه ديگر چه کسي ميماند؟ آخر اين چه شيوة اسـتداللي قرآن ناسازگار با مباني

ِ آن براي مذهب و حيثيتِ پيشوايانِ آن، بسي بيش از سودِ احتماليِ آن است؟   است که زيانِ مسلمّ
ابوابالهدي، همة اصحاب ائمه و نيز علماي بزرگ شيعه را ـ جميعاً ـ با اگر هم بگوييم که مؤلف
خودش و با يکديگر متفقالقول انگاشته، و يگانه مخالفتِ مهمِ آنان را با فالسفه و عرفا دانسـته، کـه
پس با واقعيتهاي موجود که به پارهاي از آنها اشارت رفت چه کنيم؟ و منتقد محترم که سـخن مـن
در باب ناآگاهيِ ميرزاي اصفهاني از اقوال و آثار رجال شيعه، در طول قرون و اعصـار را برنمـيتابنـد،

چه توجيهي براي شيوة آن بزرگوار دارند؟  
منتقد محترم به عنوان مهمترين دليل بر مخالفت صدراي شيرازي با اسالم، دوبـار از نظريـة وي

دربارة معاد ياد کرده و آن را «مخالفت آشکار با آموزههاي دين اسالم» دانسته و مستند او بر مخالفت 
ادعايي نيز سخني از حکيم آملي است که چنانکه قبالً گفتيم داللت آشکاري بر آن مدعا ندارد و اگـر
هم داشته باشد، در برابر آراي دومين محدث بزرگ شيعه شيخ صدوق در مورد سهوالنبي و عدم جـواز
شهادت به واليت در اذان و اقامه (آن هم با نثار لعنت و نفرين بر مخالفـان خـود در ايـن دو مـورد و
متهم کردن آنان به غلوّ و گمراهي) چيزي نيست ـ ايضاً در برابر آنچه بـه يـونس بـن عبـدالرحمن و
فضل بن شاذان و ابن جنيد و شيخ طوسي در به کار بردن شيوة قياس نسـبت داده مـيشـود (يعنـي
همان شيوهاي که غالب علماي شيعه در مذموم بودن و مبغوض بودن آن اتفاق نظر دارنـد و احاديـث
وارده در تخطئة آن مافوق تواتر است و حتي در روايات متعدده، از آن به عنـوان شـيوهاي شـيطاني و
ـ 315) نيز در برابر آنچه شيخ مفيـد بـه هشـام بـن بحار، ج 2، صص 286 اهريمني ياد شده است ـ
حکم نسبت ميدهد ـ عقيده به جسمانيت و مرئي بودن خدا و... عنايت فرمودند؟ حاال باز هم تسـبيح
هزار دانه دست بگيرند و يک دور تسبيح، پياپي نظرية صدرا دربارة معاد و سخن حکيم آملي را به رخ 
ما بکشند و از آن نتيجه بگيرند که آراي فالسفه «مخالفت آشکار با آموزههاي دين اسـالم دارد. » تـا
من همان پاسخ گذشته را از قول حکيم آملي و او از زبان يک فقيه متصـلب در اجـراي احکـام ديـن

بدهم.  
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171 از  اختالفاتِ بسيار مهم و عميق در ميان علماي بـزرگ شـيعه در تفسـير آيـة
سورة اعراف و روايات مرتبط با آن  

ظاهر آية 171 از سورة مبارکة اعراف حاکي است کـه آدميـان پـيش از تولـد دنيـوي، در جهـان
ديگري حضور داشته و حق تعالي جملگي را مخاطب قرار داده و آنان به خطاب الهي پاسـخ دادهانـد.

102-92) و  (ج 2، صـص نورالثقلين ظاهرِ احاديث فراواني هم که بيش از سي نمونه از آنها در تفسير
تأليف سيدهاشم بحراني (ج 2، صص 605ـ615) آمده اين  تفسيرالبرهان سي و شش نمونه از آنها در
معني را تأييد ميکند. اما علماي بسيار بزرگي همچون شيخ مفيد، شيخ طوسي، سيدمرتضي، طبرسي، 
ابوالفتوح رازي، ابن شهرآشوب، ابن ادريس، مالفتحاهللا کاشاني و... که در تاريخ شيعه کمتـر کسـي را
ميتوان به علوِّ مرتبة آنان ميتوان يافت، تمامي احاديث وارده دربارة عالم اشباح، عـالم ذر و سـؤال و
جوابي که گويند در آن عالم بوده و پيماني که گويند در آنجا بسته شده، و حتي حيـات پيـامبر(ص) و
ّة احاديث مشـتمل بـر ائمه (ع) پيش از تولد دنيوي ايشان و خلقت ارواح پيش از ابدان و ... ـ آري کليّ
اين مضامين ـ را يا از اصل باطل و مردود ميدانند، يا استناد به آنها براي استنباطِ معني مذکور از آية 
کريمه را تخطئه ميکنند؛ و معنايي را که بر پاية آنها از آيه گرفته شده نادرست ميشمارند؛ و معتقدند 
که آنچه در آيه آمده، صرفاً جنبة تمثيلي دارد و مربوط به مخاطبة خدا با افراد بشر پس از رسيدن بـه
سن تکليف و مرحلة رشد در ادوار گوناگونِ همين دنيا با لسان انبياست؛ و گرنه هيچ يک از انسانهـا،
پيش از آنکه به اين جهان آيند، از وجود و حيات و نطق و شعور برخوردار نبودهاند؛ و الزمة عقيده بـه
 ،5 ، شـيخ طوسـي، ج تبيـان (  آن ـ قبول مذهب تناسخيان است چنان حياتي ـ و حتي احتمال صحت
مجمعالبيان، طبرسي، چاپ صيدا، ج 4، ص497ـ498) چنانکه شيخ مفيـد نيـز اخبـار صص 30-27؛

، ج 5، ص  بحـار (  مربوط به عالم ذر و حيات انسان پيش از تولد دنيوي را از اخبار تناسـخيه مـيدانـد
264) و سيدمرتضي کساني را که به اين اخبار متمسک ميشوند، به فقـدان بصـيرت و محروميـت از
زيرکي متهم ميدارد که آنچه را عقالً باطل بوده پذيرفتهاند و ندانستهاند کـه در آيـة کريمـه، معنـيِ

113ــ115، ج 4، ص 30، 32،  1، صـص حقيقيِ کلمات و تعبيرات مراد نيست (رسـائل، مرتضـي، ج
تفسـير 1، ص 482؛ جوامعالجامع، شـيخ طبرسـي، ج امالي، همو، ج 1، صص 24-20، نيز بنگريد به
التبيــان، ابــن ادريــس حلّــي، ج 1، صــص 346ـــ347؛  منتخــب رازي، ج 9، ص 5 تــا 11؛ ابوالفتــوح
منهجالصادقين، ج 4، ص 131ـ134) اين گونه تلقيهـا از متشابهالقرآن، ابنشهر آشوب، ج 1، ص 8؛
ظاهر آية قرآن و احاديث شريفه، مسلماً مورد قبول منتقد محترم و مقتداي ايشان ميـرزاي اصـفهاني
نيست و اين ناچيز هم خود را در مقام داوري و ردّ و قبولِ يکي از دو تفسير مخـالف قـرار نمـيدهـد،
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ولي اين حق را دارد که از منتقد محترم و پيشروانِ ايشان سؤال کند: آيا شما شيخين مفيد و طوسـي
و سيد مرتضي و ابن ادريس و طبرسي و ابوالفتوح و ابن شهرآشوب را به دليل نفي آنچه از ظاهر آيـه
آن همه احاديثي که ظاهر آيه را تأييد ميکنـد ـ مـتهم مـيکنيـد کـه نظريـة آنـان بر ميآيد ـ و رد ِّ
«مخالفت آشکار با آموزههاي دين اسالم دارد»؟ البته نميکنيد و هرگز نيز چنين حقي به خود نمـي-
دهيد. در اين حال چگونه روا ميداريد که همة فالسفه و عرفا را به «مخالفت آشـکار بـا آمـوزههـاي
دين اسالم» متهم داريد و به عنوان بزرگترين مدرک جرم ايشان نيز بارهـا بـه رخ مـا بکشـيد کـه
تفسير صدرا از معاد، با برداشت برخي از متشرعان از ظواهر آيات و روايات متفاوت است. و بعدهم بـا
چشمپوشي از همة ستايشهاي حکيم آملي از صدرا، پياپي به کالمي از ايشان استناد ميفرماييد کـه
به تصور شما در انتقاد از اوست و هيچ نامي از او در آن نيست! آيا صرفِ اطالقِ عنـوان فيلسـوف بـه
صدرا، و نه به فقيهان و متکلمان و مفسرانِ نامبرده، براي اعمـالِ چنـين تبعيضـي در ميـان ايـن دو

طرف کافي است؟  
  

استناد مؤلفِ ابوابالهدي به سخن صاحب جواهر در تخطئة فلسفه و پاسخ آن  
البحـار، ج 8، ص  سـفينة ( ص 231) و شاگرد مبرزِ او شيخ نمازي (مسـتدرک ابوابالهدي مؤلف

296) در مقام تخطئة فلسفه، از جمله به سخني منسوب به صاحب جواهر استناد مـينماينـد کـه بـه
موجب آن: «محمد (ص) مبعوث نشده است مگر براي باطل کردن فلسـفه» گـويي همـة سـخنان و
آراي صاحب جواهر در همة زمينهها ـ بدون استثنا ـ در نظر عامّة علماي شيعه مقبول و خدشهناپـذير
و شـاگرد او ابوابالهـدي بوده است که اين سخن او را نيز بتوان به آن بقيه قياس کرد؛ و گويا مؤلف
نه فقط از اختالف نظرهاي بسياري از فقيهان بزرگ شيعه با صـاحب جـواهر در مـورد مسـائل مهـم
فقهي خبر نداشتهاند، حتي اين اندازه نميدانستهاند که به اعتقاد او پيامبر (ص) و امام، در مقام تعيـين
مقدار آب کر حتي از يک موضوع ساده (نقصان وزن از مساحت...) آگاه نبودهانـد: الن علمهـم لـيس
کعلم الخالق عزوجل؛ فقد يکون قدروهّ باذهانهم الشريفة (اين نيز بدان جهت که علم ايشـان هماننـد
علم خداي عزوجل نيست و مقدار را بر مبناي آنچه در اذهان شـريفة ايشـان بـوده تعيـين کـردهانـد
جواهرالکالم، ج 1، ص 182) که هزار البته اين سخن مقبول ميرزاي اصفهاني و پيروان او ـ با آنچـه
سـفينةالبحـار، علـي ک مسـتدر( درباره علم پيامبر(ص) و امام به ما کان و ما يکون الي يوم القيـامـة

نمازي، ج 7، ص 337) معتقدند ـ نيست و نگارندة اين سطور نيز بدون قضاوتي در ايـن ميـان، تنهـا
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خطاب به ايشان ميگويد: همان سان که شما حق داريد نظر صاحب جواهر را دربـارة محـدودة علـم
او نيسـت، مـا نيـز الزامـي امام نپذيريد و اين امر موجب وجود انحراف و کاستيي در معتقدات شـما و

نداريم که آنچه را او در تخطئة فلسفه گفته بپذيريم.  
 نيز در پاسخ منتقد محترم که مخالفت آقا ضياءالدين عراقي با فلسفه را بـه رخ مـا کشـيدهانـد و
سخنان مرحوم دکتر مهدي حائري يزدي دربارة علت تحريم فلسفهخواني (و البته تحريم ارشادي نـه

مولوي) را کافي ندانسته و مخالفت آشکار آن با آموزههاي دين اسالم را علت تحريم شمردهاند، الزم 
به يادآوري است که بسياري از فقيهان بزرگ نيز تنها فلسفهخواني را حرام نداستهاند؛ بلکه هـم خـود
فلسفه ميخواندند و هم پاسخگويي به پرسشهاي عقلي و شـبهات اعتقـادي را وظيفـة فيلسـوفان و 

استادان علوم معقول ـ نه فقيهان و محدثان ـ ميشمردند و آثار و اقوال آنان را ارج مينهادند:  
الف ـ در زندگينامة استاد فقهاي دو قرن اخير شيخ مرتضـي انصـاري کـه او را تـالي تلـو مقـام
عصمت ميدانند آمده است: مرحوم آيتاهللاالعظمي آقاي بجنوردي نقل ميفرمودنـد از مرحـوم آقـاي
شيخ اسداهللا زنجاني که از علماي کاظمين بودند، و از شاگردان مرحوم ميرزاي شيرازي بزرگ، ايشان 
از استادشان مرحوم شيرازي، و ايشان هم از استادشان مرحوم شيخ انصاري که ميفرمودنـد: مرحـوم
شيخ در جلسهاي که بوديم توصيه ميکردند به ما: شما يک دوره معقول بخوانيـد، و مطلـع باشـيد از
مسائل معقول. و آنگاه ايشان فرمودند: من در مدتي که در کاشان اقامت داشتم و خدمت مرحوم مال 
احمد نراقي ميرفتم، از ايشان درخواست کردم کـه بـه مـن فلسـفه درس بدهنـد. ايشـان بـه خـاطر

گرفتاريهاي فروان امتناع کردند، و فرمودند من شخصي را به شما معرفي ميکنم که به شما فلسفه 
درس بدهد، و آدرس منزل او را دادند.  

مرحوم شيخ فرمودند: من رفتم به آن آدرس در زدم. شخصـي بيـرون آمـد کـه هيئـت دراويـش
داشت، وقتي چشمش به من افتاد تعجب کرد، من با لباس علما و ايشان با هيئت دراويش! من گفتم: 
آخوند مال احمد من را فرستادند. اسم ايشان را که بردم تعجب ايشان کم شد و گفت: خوب بفرماييـد.
گفتم: من از ايشان درس فلسفه خواستم، ايشان به خاطر گرفتاريهايشان قبـول نفرمودنـد، و گفتنـد
بيايم اينجا که شما يک دوره فلسفه به من درس بدهيد. گفت: من فعالً حال ندارم براي ايـن کارهـا،
مالي روم را براي شما مـيگـويم و در ضـمن آن، مثنوي ليکن چون آخوند فرمودهاند، من يک دوره

يک دوره فلسفه و حکمت را هم ميگويم.  
را  مثنـوي مرحوم شيخ ميفرمايد: آن مدت که من کاشان بودم، نـزد همـان شـخص يـک دوره

خواندم و در همان حال يک دوره مسائل حکمت و معقول را فرا گرفتم.  
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ياد آوري ـ گزارش ياد شده را ـ با تفاوتهايي چند ـ من از استادم حکيم فقيه محمد تقـي آملـي
شنيدم که آن را از قول يکي از مشايخ عاليقدر خود شيخ اسداهللا زنجاني نقل ميکردند؛ امـا در اينجـا
7 ــ 8،  انديشـه، ش 41، صـص ترجيح دادم که آن را از طريقي ديگر بازگو کنم (بنگريد به: کيهـان

مقالة سيد احمد موسوي مددي)  
ب ـ مرحوم آيت اهللا آقا ميرزا محمد ثقفي نيز مينويسد:  

ـ که حقا بايد اعمالش ماننـد اقـوالش سـر مشـق علمـاء ـ قدّس سره بناي مرحوم شيخ انصاري
متأخرين باشد، بر اين بوده که هر وقت مسئلة عقلية مشکلي از ايشان سؤال مـينمودنـد (در) جـواب
ميفرمودند: من وزير داخلة اسالمم، حاجي سبزواري وزير خارجه است به ايشـان مراجعـه فرماييـد و
ـ (حـاج شـيخ ـ عليـه الرحمـه اوقاتي که بنده در قم بودم، از ممالک اروپا، از مرحوم شيخ اسـتاد مـا
عبدالکريم يزدي مؤسس حوزة علمية قم) سؤال نموده بودند که کيفيت وحي بر پيغمبر چگونه اسـت؟
جاويد، محمد ثقفي، ج 1، ص  (حاج شيخ) رجوع فرمودند به اساتيد معقول تا جوابش را بنويسند (روان

  .(141
ج ـ در زندگينامة مرحوم سيد محمد کاظم يزدي از اعاظم فقهـاي متـأخر ـ کـه گوينـد ميـرزاي
مهدي اصفهاني هم افتخار شاگردي او را داشته ـ آمده است که وي در مشهد مقـدس، بـه تحصـيل
فلسفه همت گماشت و بعدها در روزگاري که مرجع تقليد بود، به سيد کاظم عصار که يک طلبة سـي
را زير عبا بزن و بيا براي من درس بگو. چنان که پارهاي از پاسخهـاي او و چند ساله بود گفت: اسفار
به مسائل و شبهات اعتقادي نيز حاکي از مقبول شمردن مباني فيلسوفان اسـت ـ از جملـه در پاسـخ
يک جملهايِ خود به شبهة جبريه و ثنويه دربارة شرور ميگويد: «و الشرور اعدام و اضـافات و ليسـت
بحقائق وجودية حتي يکون معطيها غير فاقد لها بل امور تبعية و حقائق عدميّه.» دربارة نظرية فلسفي 

و عرفاني وحدت وجود نيز که ميرزا مهدي اصفهاني آن را کفر محض ميداند، نظريـة سـيد يـزدي و
خراسـاني، ص 486،  آخونـد اجتماعي فرهنگي سياسي شاگردان مبرز وي را بعدا خواهيم آورد. (حيات

مصاحبه با آقاي صدوقي سها، السيد محمد کاظم اليزدي، کامل سلمان جبوري، صص 19، 772).  
  

مدعيات سيدنجفي عليه فالسفه و عرفا و خطاهاي محيرالعقولّ او  
سبزواري کفريات است و ائمه  منظومة صدرا و اسفار سيدنجفي مدعي است «اغلب مطالب کتاب
ضد آن را بيان فرمودهاند» و من در پاسخ او به اين نکته اشاره کردم که الزمة چنين ادعايي، آگـاهي 
گسترده و عميق و دقيق از احاديث ائمه است و سيدنجفي از چنين آگاهياي بهرهمند نبوده و حتي از 



نقد/ اکبر ثبوت   □   43   پاسخي به نقد ِ
 

عهدة قرائت متن اخبار و روايات و کتابت آنها به صورت درست بر نميآمده اسـت. منتقـد محتـرم از
اين سخن رنجيدهاند ولي در ميان تمام نمونههايي که من براي اثبات مدعاي خود آوردهام، ايشان بـه
اين بسنده کردهاند که سيدنجفي کلمة «اظلّه» را در پارهاي موارد به صورت صحيح و بارهـا نيـز بـه
صورت غلط «اضلّه» (و مفرد آن را به صورت ضالل) نوشته؛ و لذا نبايد او را رمي بـه بـياطالعـي و
ناآگاهي کرد. اما اين که چرا او روايت منسوب به سيدمرتضي رازي را به سيدمرتضـي نسـبت داده؟ و
را يکي انگاشته؟ و چرا دربارة قواعدي مانند وحدت وجود و موجود  تبريزي شمس ديوان و مثنوي چرا
و بسيطالحقيقة و قاعدة الواحد اليصدر عنه االالواحد آن گونه عوامانه قضاوت کـرده؟ و چـرا در نقـل

15، ص 40  متن احاديث، آن خطاهاي فاحش را مرتکب شده (که نمونههاي متعـددي از آنهـا در ش
را که در لغت است از جمله تصنيفات اصحاب ائمه در ردِّ فيلسوفان  المنطق اصالح آمده) و چرا کتاب
پنداشته؟ هيچ يک از اين پرسشها را منتقد محترم درخور پاسخ دادن نيافتهاند و اين هم نمونههـايي

ديگر از خطاهاي فاحش نجفي در کتابت آيات و احاديث و نامهاي علم:  
ـ در ص 10 در نقل حديث از احتجاج، کلمة يقظه را يقضه نوشته است.  
قرآن، کلمة ولکنّ را وليکن نوشته است.   ـ در ص 39 و 54 در نقل آية

ـ در ص 43 نام کتاب هشامبن حکم را «الداللة علي حدث االجسام» نوشته که حـدوث صـحيح
است (الفهرست، شيخ طوسي، ص 208)  

  
انتقاد از روايات مورد استناد ابوابالهدي  

پاسخ منتقد محترم  
به پارهاي از احاديث استناد نموده و من با اسـتفاده از نظريـات صـريح شـيخ الهدي ابواب مؤلف
مفيد، و نيز داوريهاي عالمة مجلسي مبني بر ضعيف بودن آن احاديث، اسـتنادهاي مزبـور را مـورد
مناقشه قرار دادهام. منتقد محترم در جواب فرمودهاند: «غير صحيح بودنِ يک روايت، نـه بـه معنـاي

ِ حديث است.» و  dمجعوليت و دروغ بودن آن، که به معناي عدم قطع به ثقة اماميه بودنِ يکي از روات
فرمودهاند: «وقتي روايتي مجهول و يا ضعيف خوانده ميشود، بايد به معناي آن در علم رجال مراجعه 

کرد که هرگز به معناي مجعوليت و يا نادرستي و .. نميباشد.»  
پاسخ: منتقد محترم عنايت نفرمودهاند که ايراد من، تنها مبتني بر داوري عالمة مجلسي در بـاب
نيست. بلکه در کنار آن، داوريهاي قـاطع شـيخ مفيـد را ابوابالهدي ضعيف و مجهول بودنِ روايات
نيز آوردهام که بالصراحه، روايات وارده در باب خلقت ارواح پيش از اجسام را از اخبار آحاد مـيشـمارد
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که به صحت آنها اطميناني نيست ... (برگرديد به آنچه در همين گفتار از شيخ مفيد نقل کردم) نيز در 
بـدان اسـتناد ابوابالهـدي مورد رواياتي که محمد بن سنان و ديگران دربارة اشباح نقل کردهاند و در
شده، داوري صريح شيخ مفيد را آوردهام که مينويسد: «الفاظ اين اخبار با يکديگر متفـاوت و معـاني
آنها مخالف يکديگر است؛ و بر پاية آنها غُـالت، اباطيـل بسـياري بافتـه و کتـابهـايي مشـتمل بـر
سخناني لغو و بيهوده تصنيف نموده و در توضيحِ معانيِ آنها مطالبي مسـخره نوشـتهانـد و محتويـات
کتابهاي مزبور را به گروهي از مشايخ اهل حق منسوب داشته و با اين کـار تهمتـي نـاروا بـه آنـان

که تأليف آن را به محمدبن سنان نسبت ميدهند؛ و  االظلّه و االشباح زدهاند. از آن ميان کتابي به نام
نميدانيم که اين نسبت درست است يا نه. اگر درست باشد، بايد دانست که علمـاي مـا ابـنسـنان را

مورد طعن و نکوهش قرارداده و او را متهم به غلوّ ميشمارند؛ و اگر انتساب اين کتاب به وي صحيح 
باشد، محتواي آن، گمراهي و ضاللتي است متعلق به کسي که از راه حق منحـرف و گمـراه شـده؛ و
اگر اين نسبت دروغ باشد، گناه آن و گناه آن گمراهي به گردن کساني است کـه آن را سـاخته و بـه

وي بستهاند.». (ش 15، ص 40)  
ـ نقل کردهام که فضلبـن شـاذان از راويـان نجاشي رجال نيز از معتبرترين کتاب رجال شيعي ـ
امام جواد(ع) بالصراحه ميگفته است: «براي شما جايز نميدانم که احاديث محمدبن سنان را روايـت

کنيد.»  
حاال منتقد محترم بفرمايند که براي داوريِ شيخ مفيد و فضلبن شاذان چه توجيهي دارنـد؟ اگـر
اين داوريها را قبول ندارد، پاسخ ايشان تأييدي است برآنچه ما در دفـع ابوابالهدي ميگويند مؤلف
گفتيم ـ و مرحبا بناصرنا ! ـ  زيرا به همان دليل که مؤلف مزبور حـق دارد ابوابالهدي ايرادات مؤلف
استناد به  داوريهاي روشن و صريح شيخ مفيد و فضلبن شاذان را نپذيرد ـ آري به همان دليل ـ  با
نام سه کتاب از اين دو بزرگوار نيز نبايد از ديگران خواست کـه فلسـفه و عرفـان را عـين انحـراف و
کجروي بدانند ـ خصوصاً که از محتويات آن سه کتاب نيز، هيچ کس کمترين اطالعي ندارد؛ و گرنـه

به قول عرب «بائک تجرّ و بائي لم تجرّ؟»   
منتقد محترم عنايت نفرمودهاند که هدف اصـلي مـا اثبـات و ردّ شـيوهاي خـاص در مواجهـه بـا
و تابعان وي ميتوانند هر روايتي را هر قدر هم سست و بـيپايـه ابوابالهدي احاديث نيست، و مؤلف
باشد و بزرگاني مانند شيخ مفيد و سيد مرتضي آن را مجعول بشمارند، مستندِ هر مدّعايي قرار دهنـد.
منتهي بايد اين حق را به ديگران هم بدهند که در مواجهه با پارهاي از احاديث، شيوهاي ديگر داشـته
باشند و صحت و اعتبار آنها را بالکل منکر شوند يا در حجيت و داللت آنها خدشه نمايند و آنها را بـه
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تفسير کنند و مکتبي نه مبتني بر برداشـتهـاي وي از روايـات  ابوابالهدي گونهاي متفاوت با مؤلف
عرضه بدارند و با همة اينها، شيعة حقيقي و پيرو ائمة معصومين باشند و نه التقاطي و گمراه و فاجر و 

کافر و ملحد و ... آيا اين توقع نامعقولي است؟  
  

داوري سيد مرتضي دربارة روايات  
«قـول فصـل»  بدون اينکه بخواهيم شيوة کسـي را در برخـورد بـا روايـات و ارائـة چهـرة ديـن
بشماريم، پارهاي از آنچه را شريف مرتضي علمالهدي نگاشته ميآوريم تا هرچه بيشتر روشن شود که 
در ارائة چهرة تشـيع بـر مبنـاي برداشـتهـاي شخصـي از پـارهاي  ابوابالهدي در برابر شيوة مؤلف
روايات، بزرگترين فقيهان و متکلمان شيعه شيوة ديگري دارند؛ و اينکه مکتـب ميـرزاي اصـفهاني را 
يگانه تفسيرِ صحيح و خالص از تشيع قلمداد کنند و به ديگران انگ التقـاطي و ناخـالص و انحرافـي
بزنند، غير منطقي است. سيد بزرگوار مينويسد: «بدان که اعتراف به صحتِ آنچـه در روايـات آمـده،
واجب نيست. زيرا احاديثي که در کتابهاي شيعه و کتابهاي همة مخالفان مذهبيِ ما روايت شـده،

مشتمل بر انواع خطاها و مطالب باطل است که پارهاي از آنها محال است و حتي در عالم تصور قابل 
تحقق نيست و پارهاي ديگر باطل است و بر بطالن و فساد آنها ميتوان دليل اقامه کـرد ـ همچـون
تشبيه خدا به خلق، مجبور بودن انسان در اعمال خود، مرئيبودن خدا، اعتقاد به صفات قديم (آنگونـه
که اشاعره معتقدند) ـ و کيست که بتواند اباطيلي را که در احاديث آمـده احصـا کنـد و حـدّ و مـرزي
براي آنها مشخص نمايد؟ بنابراين واجب است که هر حديثي را با عرضه کردنِ آن بر عقلها به بوتة 
و آنچه در  قرآن نقد بسپاريم؛ و اگر در اين مرحله، درستيِ آن تأييد شد، آن را بر داليل درست ـ مانند
معناي آن است ـ عرضه بداريم؛ و اگر در اين مرحله نيز صحت آن تأييد شد، جايز خواهد بود کـه آن
را حق و راوي آن را صادق بدانيم. اما چنان نيست که هر خبري را که بشود حـق شـمرد و از طريـق
آحاد وارد شده باشد، بتوان به صداقتِ راويِ آن اطمينان داشت. اما اخباري که ظاهر آنها مخالف حـق

و مغاير مطالب صحيح است، بر دو بخش است که بخشي از آنها را ميتوان به شيوهاي طبيعي و دور 
از تکلف تأويل کرد و اين بخش از روايات ميتواند راست باشد و تأويلِ مقبول از نظر ما همين است. 
اما اخباري که جز با تکلف و دور کردنِ عبارتِ آنها از مرز فصاحت ـ و حتي از مرز سـداد و درسـتي ـ
قابل تأويل نباشد، ما يقين داريم که آنها دروغ است ـ به ويژه اگر آن اخبار بـه پيـامبر (ص) و امـامي
نسبت داده شود که بـه يقـين در برتـرين مرتبـة حکمـت و درسـتگـويي و بـه دور از معمـاگويي و

لغزپراکني است.  
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«خـدايي در اينجا سيد مرتضي به خبري اشاره ميکند که به موجب آن، امام صـادق (ع) فرمـود:
که قادر است آسمان و زمين و کوهها و درختان و ديگر چيزها را در عدسة چشم جاي دهد، ميتوانـد
دنيا را در داخل يک تخم مرغ جا دهد، بيآنکه تخم مـرغ بـزرگ يـا دنيـا کوچـک شـود.      » و سـپس
مينويسد: «ظاهرِ اين خبر مقتضي آن است که امري محال را که بطالن آن بالضروره معلـوم اسـت،
نقل کرده است. زيرا ايـن مـرد و کافي از کتاب التوحيد جايز بشمريم ـ هر چند آن را کليني در کتاب
ديگر علماي مذهبِ ما احاديث زيادي در کتابهايشان روايت کردهاند کـه محـال و باطـل بـودن در
ظواهر آنها آشکار است. و روايت مذکور نيز به اغلب احتماالت و به احتمـال قـوي روايتـي سـاختگي

است که از سر مکر و نيرنگ درهم بافتهاند.»  
آنگاه تأويلي براي روايتِ ياد شده ذکر ميکنـد کـه بـا ظـاهر عبـارتِ آن نمـيخوانـد و در آخـر
مينويسد: اين نزديکترين تأويلي است که براي اين خبرِ «خبيث الظاهر» ميتوان ذکر کرد. (رسائل

مرتضي، ج 1، صص 408ـ411)  
ممکن است در برابر استناد من به داوريهاي شيخ مفيد و سيد مرتضـي، منتقـد محتـرم بگوينـد
..» و  «من نظريات اين دو عالم بزرگ را دربارة احاديث قبول ندارم و تابع مکتب ميرزا مهدي هسـتم
من نيز اصراري ندارم که ايشان از مکتب متبوع خود قطع رابطه کنند؛ ولي خود را مجاز ميدانـم کـه
به ايشان بگويم: همانگونه که ايشان و مقتدا و مرجع تقليد فکريشان حق دارند، تفسـيري از تشـيع
داشته باشند که با تفسير شيخ مفيد و سيد مرتضي مغاير باشد؛ و اين امـر دليـل انحـراف آن مقتـدا و

پيروان مکتب وي نباشد، ديگران نيز حق دارند که تفسيري مغاير با ميرزا مهدي از تشيع داشته باشند 
و اين مغايرت، مستمسک تکفير آنان و متهمشدن به انواع نسبتها نباشد.  

و ردّ و قبولِ آنچه حديث خوانده ميشود بايـد قرآن مجددا ميپرسم که در مقام ارائة تفسير آيات
مقلد بود يا پيرو ضوابط استوار؟ اگر شق اول را بگيريم، بالشک تقليد از شـيخ مفيـد و سـيد مرتضـي
اولي است. زيرا مقام علمـيِ آن دو و نقشـي کـه در تـرويج تشـيع داشـتهانـد، بسـيار برتـر از مؤلـف
است ـ و عصر آن دو نيز به عصر معصوم نزديکتر از او. اگر هم شق دوم را بگيريم بايد  ابوابالهدي
ضوابط هر يک از دو طرف را به صورت دقيق مشخص کرد تا روشن شود کدام ارجح است. اگـر هـم
به دليل اختالف سليقهها، تحقق اجماع بر سر يک سلسله ضوابط ممکن نباشد، هر کس ميتوانـد بـا
معيارهاي مقبول خود در مقام تفسير آيات و ردّ و قبول احاديث برآيد؛ و هيچکدام نبايد ديگـري را بـه
انحراف از دين و مخالفت با علوم الهيه و .... متهم نمايد و قول هيچکـس را مـالک تکفيـر ديگـري

نبايد قرار داد.  
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تأييد شيوههاي مختلف در مواجهه با احاديث  
منتقد محترم توضيحاتي در باب اختالفات شيوة متقدمين و متأخرين در مواجهه با روايات به قلم 
درآوردهاند که غالب آنها تأييد ديگري است بر ايـن مـدعا کـه در ميـان عالمـان بـزرگ و پيشـوايان
مقبولالقولِ شيعي، قرائتهاي مختلفي از دين وجود داشته است و با اعتراف به آن مباني و اثبات اين 
مدعا، هيچکس محق نخواهد بود که ديگري را به دليل اخـتالف نظـر بـا وي منحـرف بشـمارد، بـه
عنوان مثال، اگر ثقةاالسالم کليني و عالمة مجلسي قرائتي از تشيع عرضه ميکننـد کـه مبتنـي بـر

رواياتي است که به عقيدة آن دو مقبول است؛ و اگر شيخ مفيد و سيد مرتضي همان روايات را باطـل
و مجعول ميدانند و قرائت ديگري از تشيع عرضه ميکنند که مبتني بر يک سلسـله مبـاني کالمـي
نظري و نگاه عقلگرايانه به آيات و نصوص ديني است؛ و اگر مالصدرا و پيروان وي قرائت سومي از 
تشيع عرضه ميکنند که مبتني بر نگاه فيلسوفانه و عارفانه بـه کتـاب و سـنت اسـت؛ و اگـر مؤلـف
و پيروان وي، به تصور خود قرائتي نزديک به قرائت کليني و مجلسي و مبتنـي بـر يـک ابوابالهدي
سلسله برداشتها از روايات عرضه ميکنند، هيچيک از اين قرائتها خدشهناپذير نيست و انکارِ هيچ-
يک از آنها را، گام نهادن در مسير انحراف و خروج از تشيع اصيل نبايـد دانسـت. اکنـون اگـر مؤلـف
و پيروانش اين مدعا را باور دارند که ديگر جاي بحثي نيست و اگر نمـيپذيرنـد، بگوينـد ابوابالهدي
که اختالفات خود را با علماي بزرگي همچون شيخ مفيد و سيد مرتضي چگونه حل ميکنند؟ آيا آنهـا
را هم بر طريق باطل ميدانند؟ يا فقط مکتب فيلسوفان و عارفاني مثل صدراست که بايد انگ التقاط 

و بطالن بخورد؟ و اگر شقّ اخير است مالک اين تبعيض و فرقگذاري چيست؟  
  

هدف ما نشان دادن تناقضها در استناد به نام دو اثر از شيخ مفيد است، نه دعوت 
به تقليد از او.  

مقلد شيخ مفيد  ابوابالهدي منتقد محترم وانمود فرمودهاند ايراد اصلي ما اين است که چرا مؤلف
نيست و چرا مثل او بسياري از آنچه را عنوان حديث دارد (از جمله در باب عالم اشباح و اظلّه) مـردود
نميشمارد و آنها را نصوص و مستنداتي صد در صد صحيح و معتبر ميانگارد و مکتـب اهـل بيـت را
بر پاية آنها عرضه ميکند؟ در حاليکه سؤال اصلي ما اين است که اگر تقليد و پيروي از شـيخ مفيـد
خـود مقلـد او نبـوده و نظريـات خـود را بـا آراي وي ابـوابالهـدي الزم و ضروري است، چرا مؤلف
هماهنگ نکرده است؟ و اگر ضروري نيست چرا صرفاً نام دو اثر از شيخ مفيد را که حاکي از مخالفت 
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او با حالج و فيلسوفِ معتقد به اتحاد است، و هيچکس هـم از محتـواي آن دو اثـر آگـاه نيسـت، بـه
عنوان دليلي قاطع بر انحراف همة فيلسوفان و عارفان از طريقة مستقيمة تشيع ذکر ميکند و از آنـان
ميخواهد که در اين مورد مقلّد وي باشند؟ و چرا مکتبي که مشتمل بـر يـک سلسـله برداشـتهـاي
شخصي از رواياتي است که اصل آن روايات را شيخ مفيد و سيد مرتضي باطل ميداننـد، بـه عنـوان
يگانه قرائتِ درست از تشيع قلمداد ميشود و هر کس با آن مخالفت کند، انـگ التقـاطي مـيخـورد؟
و نـه البتـه ابوابالهدي سخن بر سر اين است که نه شيخ مفيد و سيد مرتضي و نه مجلسي و مؤلف
مالصدرا و هر متفکر و عالم ديگري هيچ يک مساوي با اسالم نيستند که هر کـس بـا يکـي از آنهـا
مخالف بود «منحرف» تلقي شود؛ و بلکه هر يک از اينان قرائتي از دين ارائه کـردهانـد کـه در کنـار
قرائتهاي ديگر قابل عرضه است و هر کس ميتواند هر يک از آنها را اصح دانست بگيرد؛ بـيآنکـه
همة حقيقت را ملک طلق و شش دانگ خود پندارد و ديگران را يکسره بر طريق باطـل و ضـاللت و

التقاط و کجروي به حساب آورد. عنايت فرمودند؟ حاال باز هم صورت مسئله را عوض کنند!  
  

چه کسي گفته يک قول، قول فصل است؟!  
قول هر کس را ـ هر که خواهد باشد ـ بايد با معيارهاي دقيق سنجيد  

منتقد محترم فرمودهاند: اگر قرار باشد يک قول قولِ فصل باشد و قرار باشد که هر متفکري نظر 
خود را با نظر پيشينيان همسو کند، گذشته از آنکه حريت فکري و ذم تقليـد معنـايي نمـييابـد؛ بايـد
پرسيد که چرا به برخي از استنادهايِ ميرزاي اصفهاني خرده گرفته شده است؟ به عنوانِ مثال برخـي
از اشکاالتي که در مقالة ياد شده به ميرزاي اصفهاني در ناتماميِ استدالل به برخي طعنهها و نـامهـا
ـ رحمة اهللا عليه ـ همو که در نوشتة  گرفتهاند، نه به ميرزاي اصفهاني بلکه به جنابِ عالمه مجلسي

نويسندة محترم به کرّات مستندِ ضعفِ احاديث قرار گرفته است و براي کالمشـان امتيـازي ويـژه در
نظر آمده است ـ بازميگردد؛ به عنوان مثال بنگريد به بيان مرحومِ مجلسي در اينکه شيخ صـدوق در
ابتداي کمالالدين بر «يکي از کبار فالسفه و منطقيين» از آن روي طعنه زده است که در چند سـطر
پيشتر منهج فکري ايشان را «عدول از طريقِ تسليم به آرا و مقاييس» دانسته است. اين مطلب نـه
بيانِ ميرزاي اصفهاني که فرمايش عالمة مجلسي دربارة کالم شيخِ صدوق است و ما در چـاپ اخيـر
سند آن را آوردهايم. اگر قرار باشد که يک قول، قول فصل باشد پس بايد گفت کسي  الهدي ابواب از
که بيان کرده: «رابعاً منتقد متشرع و ضدّ صدرا و استاد علامةّ فهامة او که از شيخ مفيد با عنوانِ شيخ 
ـ ياد ميکنند و فيلسوفان و عارفان را به اتهام مخالفت وي با ايشان مطرود مـي- ـ قدس سرّه اعظم
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شمارند، چرا به آن همه اختالف شديدي که ميان آراي شيخ با معتقدات خودشان است توجه ندارنـد؟
و چرا اهتمام نمينمايند که اعتقادات خود را با نظريات وي هماهنگ و منطبق سازند؟»؛ بيش از هـر
کس ديگري نيازمند به همين تحذير است که چرا در طـرد و نفـي فيلسـوفان بـه تبعيّـت از مرحـومِ
عالمة مجلسي نميپيوندند؟ و چرا کالمِ عالمة مجلسي در ضعف و قوتِ يـک راوي ارزشـمند اسـت،

اما در ساير بيانهايِ تاريخي غير قابل استناد است؟ (ش 20، ص 92)  
پاسخ: من نميدانم که منتقد محترم از کجا به اين نتيجه رسيدهاند که من قول مجلسـي را قـول
فصل ميدانم که الزم باشد هر آنچه را او گفته و نوشته، چشم و گوش بسته و بيدليل بپـذيرم. زيـرا
من سخن بيدليل را ـ نه از صدرا و نه از ابنسينا و نه از شيخ مفيد و سيد مرتضي و نه از مجلسـي و
و نه از هيچ متکلم و عارف و فيلسوف و عالم ديگري ـ نميپذيرم و همـان مقالـة ابوابالهدي مؤلف
«فيلسوف شيرازي و منتقدانش» گواه اين مدعاستّ که من راه انتقاد بر تمامي متفکران و علما را بـاز
ميدانم؛ و کالم هر يک از آنها را فقط در محدودهاي قبول دارم که بر اساس معيارهاي درست، خالي 
از ايراد باشد؛ و در اين مورد نيز تفاوتي ميان صدراي فيلسـوف و مفيـد مـتکلم و مجلسـي محـدث و
نميگذارم؛ و حرمتي هم که به صدرا مينهم، نه به اعتبار آن است کـه قـول او را ابوابالهدي مؤلف
قول فصل بشمارم، بلکه خصوصاً به اين جهت است که وي قول خود و قول هيچ کس ديگر را قـول
فصل نشمرده؛ و به جايِ دعوت به تقليد از اين و آن ـ يا از خود او ـ همگان را بـه پيـروي از خـرد و
برهان خوانده است. با اين مقدمات، اگر نظريات مجلسي را در نقد احاديث آوردم، بدين جهـت اسـت

که آنها را مبتني بر شيوة دقيقِ نقاديِ سندِ روايات و اطالع کافي از احوال راويان آنها ميبينم. گذشته 
«الزمـوهم مـن و تابعان وي، مصداقِ حـديث ابوابالهدي از آنکه استناد به نظريات او در برابر مؤلف
ذلک ما الزموه انفسهم» (تهذيب، شيخ طوسي، ج 8، ص 58) است؛ و البته اگر کسي با دليل و برهان 
ثابت کند که شيوة مجلسي دقيق و درست نبوده است، از نظر خود در اين مورد برميگـردم. آنچـه را

نيز که مجلسي در تخطئة فالسفه و عرفا نوشته، اگر با مباني درست عقلي و فکري و تاريخي مطابق 
باشد ميپذيرم وگرنه نه.  

البحار سفينة مستدرک ابوابالهدي(ص 227) و شاگردش شيخ علي نمازي مؤلف فيالمثل مؤلف

(ج 8 ، ص 304)  از مرحوم مجلسي نقل کردهاند که چون سقراط آوازة ظهور موسي (ع) را شـنيد (!!)
به او گفتند: تو به سوي موسي (ع) هجرت نميکني؟ پاسخ داد: ما گروهي تربيت يافتهايم و به کسـي

بحار، ج 57، ص 198) در حالي که موسي (ع) در ميان  که ما را تربيت کند نياز نداريم! (نيز بنگريد به
616) و سـقراط در قرآن، محمد خزائلـي، ص قرون 13 تا 15 پيش از ميالد ظهور کرده است (اعالم
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العالميـة، ج 12، ص 347) و در ميـان ايـن دو العربيـة الموسوعة( سال 399 قبل از ميالد درگذشته

نهصد سال فاصله بوده. عالوه بر آنکه موسي در مصر و مدين و آن نواحي ميزيسـته؛ و بـا شـرايطي
که در آن به سر ميبرده، حتي اگر با سقراط معاصر بود، بسيار بعيـد بـود کـه خبـري از او بـه گـوش
سقراط ـ فيلسوف مقيم يونان ـ برسد. فاصلة يونان تا مصر نيز فاصلة تهران تا امامزاده داود نبوده که

به حکيم يونانيِ يک ال قبا و فاقد زاد و مَرکب پيشنهاد شود به چنان سفري تن در دهد.  
آورده و  ابـوابالهـدي و اين روايت از قبيل روايت ديگري است که نيز شيخ نمازي شاگرد مؤلـف
به موجب آن: افالطون الهي معلم اول بود (!) و او را ارسـطاطاليس مـيخواندنـد (!) و وزيـر اسـکندر
البحـار،  سـفينة رومي بود (!) و شاگردان او سه فرقه بودند: اشراقيان و رواقيان و مشائيان ! (مستدرک

ج 8، ص 313) نيز روايت ديگري که همو آورده و حاکي است: ارسطو به حضرت عيسي (ع) نوشـت
بـزرگ المعارف (همان، ص 301) با اينکه ارسطو 322 سال قبل از ميالد مسيح درگذشته است (دائرة

اسالمي، ج 7، ص 569) و جالب آنکه همين شاگردِ بزرگوارِ ميرزاي اصفهاني (شيخ نمـازي) در جـاي
ديگر مينويسد :«در آخرِ توحيدِ مفضل (که از امام صادق روايت کردهاند) از دينداريِ ارسطو سـتايش

البحار، ج 4، ص 135).   سفينة شده و آمده است که وي عقايد دهريان را تخطئه ميکرد.» (مستدرک

باري هيچ خردمندي نميپذيرد که چـون مجلسـي رجـال شـيعه را مـيشـناخته و ارزيـابي او از
احاديث، بر پاية شناخت دقيق از رجال، در خور استناد است، پس روايت او دربارة سقراط را هم ـ کـه

هيچ شناختي از او و زمان او و مکتب او نداشته ـ بايد پذيرفت.  
 همچنين آنچه مرحوم مجلسي در تخطئة حسن بصري روايت کرده و بر پاية آنها وي را محکوم 
44 صـفحه از کتـاب شناخته، من در معرض نقادي در آورده و نقاط ضعف فـراوان آنهـا را در خـالل
(صص 183 تا 227) آشکار کردهام و هيچ عقلي نميگويد که چون مجلسي در بررسـيِ بصري حسن
به گونهاي محققانه و دقيق و روشمند عمل کـرده، پـس بايـد آنچـه را هـم در الکافي سنديِ روايات
کتاب تبليغي خود عليه تصوف و حسن و ديگر مشايخ تصوف نوشته، و حـاکي از کمـالِ بـيدقتـي و

سطحينگري است، به ديدة قبول نگريست.  
باري منتقد محترم چون شيوة خودشان تسليمِ دربسـت و چشـم و گـوش بسـته در برابـر مؤلـف
است، پنداشتهاند که من نيز بايد چنين شيوهاي داشته باشم؛ و چون به اقوال مجلسـي در  ابوابالهدي
ارزيابي احاديث استناد کردهام، نتيجه گرفتهاند که پس بايد تمـام سـخنان مجلسـي را ـ از جملـه در
تخطئة مطلـق فلسـفه و عرفـان ـ بـيچـون و چـرا بپـذيرم. ولـي توصـية مـن بـه ايشـان و همـة
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حقيقتپژوهان اين است که قول هيچ کس را قول فصل نشمارند؛ و به جاي آنکه افراد را معيار حـق
و باطل بگيرند، و به استناد کالمي مبهم، فالن حکيم را متهم کنند که آراي وي «مخالفت آشکار بـا
آموزههاي دين اسالم دارد.»، به جاي اينها بيائيم و دور از هرگونه پروندهسازي و تکفيـر، بـه عرضـة
آنچه حق و صحيح ميدانيم بنشينيم. آنچه نيز من در اين گفتار و در مقالـة پيشـين نوشـتم فقـط در
مقام دعوت به نفي تقليد و تجليل از کساني بود که تقليد را تخطئه ميکردند. اگر هم سخني در نقـد
مکتبي ديگر به ميان آوردم، اوالً و بالذات نه به قصد نقد آن مکتب بل براي پاسخگويي بـه ايـرادات
نابجايي بود که طرفداران آن بر فلسفه و عرفان ميگرفتند؛ و اگـر هـم در ايـن عرصـه بـه نظريـات
متکلمان و محدثان و فقيهان و مفسران استناد کردم، نه به دليل تأييدِ صد در صـد آنهـا بـل از ايـن
جهت بود که آنان در نظر عامة متشرعان چهرهاي مقبول دارند؛ و من با بيـانِ شـيوههـاي ايشـان در
مخالفت با ديدگاههاي متشرعان، خواستم ثابت کنم که مخالفت با ديدگاههـاي متشـرعان، در ميـان
خود ايشان نيز پيشينة طوالني دارد و منحصر به فيلسوفان و عارفان نيست و «اين گناهي اسـت کـه
از يک سو  ابوابالهدي در شهر شما نيز کنند.» اما اين که در ميان آراي اين دو طرف مخالف ـ مؤلف
و بزرگاني چون شيخ مفيد و سيد مرتضي و ... از سوي ديگر ـ حق با کيست؟ هـدف مـن نـرخگـذاري در
ميان دعوي نبوده؛ و ستايشهايم از سيد مرتضي نيز نه صرفاً به خاطر نظريات وي بلکه به دليل شـيوة او
در تخطئة تقليد، و ترويج عقلگرايي و نفي حجيتِ خبرِ واحد و بصيرت و شجاعت در نقد احاديث بوده است 

ـ نيز به دليل برخوردهايِ انسانيِ او با مسلمانانِ غير شيعي و نامسلمانان.  
  

استناد به قول کسي در يک مورد، دليل بر صحت همة اقوال اوست؟!  
کـافي منتقد محترم به من ايراد کردهاند که: تو که داوريهـاي مجلسـي را در ارزيـابي احاديـث

معتبر ميشماري، چرا نظر او را در تخطئة فلسفه نميپذيري؟  
اين ايراد به آن ميماند که کسي به مرحوم مجلسي و ميرزاي اصفهاني و منتقـد محتـرم بگويـد:
شما که به گزارش صالحالدين صفدي در مورد نقش مخرب مأمون در نقل کتب يونانيـان بـه عـالم

صص 99ــ  اسالم ـ و هدف شوم مسيحيان از کمک به او در اين راه ـ استناد ميکنيد، (ابوابالهدي،
100) و آن را دليل بر ناحق بودنِ فلسفه ميگيريد، پس چرا مدعيات و گزارشهاي همين صـفدي را
در مناقب سه خليفه نميپذيريد؟ از جمله آنچـه را بـه عنـوان حـديث رسـول (ص) آورده و از آن ـ و
«اقتدوا بالذين من بعدي ابـيبکـر و مستندات ديگر ـ بر صحتِ خالفتِ ابوبکر و عمر استدالل کرده:

عمر ـ به آن دو تن که پس از منند، ابوبکر و عمر، اقتدا کنيد.»   
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ـ در جنگ معاويه بـا علـي نيز اين ادعاي او: القاتل و المقتول بين علي و معاوية عن اهل الجنة

العصـر،  اعيـان(         (ع) هر کس (از دو طرف) اقدام به قتـل کـرد يـا کشـته شـد، اهـل بهشـت اسـت.
صالحالدين صفدي، ج 3، صص 354ـ355).  

ايضاً منتقد محترم که به گزارش ذبيحاهللا صفا در مورد نقش مخرب مأمون و .. استناد فرمودهانـد
الهدي، ص 121)  چرا به گزارش همين مؤلف در مورد دستور خليفه عمر به سوزاندن و از بـين ابواب(
ايـران،  ادبيـات تـاريخ (  بردنِ کتبِ علميِ مصريان و ايرانيان و نقش عمروعاص و سعدبن ابيوقـاص
ذبيحاهللا صفا، ج 1، ص 88) استناد نميکنند و آن را دليل بر صحت مطالب آن کتابها نمـيگيرنـد؟
جز به اين جهت که چنان دليلي راسست ميشمارند و هيچ مالزمهاي ميان صحت و کـالم کسـي در
يک مورد و عدم صحت آن در مورد ديگر نميبينند و اعتقاد بـه چنـين مالزمـهاي را نشـانة بالهـت

ميشمارند؟ خوب، پاسخ من به ايراد شما نيز همين است.  
  

باز هم دربارة قول فصل  
منتقد محترم با اين پندار نادرست که من قول مجلسي را قول فصل مـيدانـم، اعتقـاد بـه قـول
فصل را تخطئه کرده و نوشتهاند: اگر قرار باشد يک قـول، قـول فصـل باشـد و قـرار باشـد کـه هـر
متفکري نظر خود را با پيشـينيان همسـو کنـد، گذشـته از آنکـه حريـتّ فکـري و ذم تقليـد معنـايي
نمييابد... (ش 20، ص 92) نيز نوشتهاند: در اينگونه مباحث، نبايد يک قول را قـول فصـل دانسـت و بـه

سرعت ساير اقوال را طرد کرد؛ بلکه بايد به يک شيوة عملي به بررسي آنها پرداخت (ش 20، ص 92).  
 در پاسخ به ايشان ـ افزون بر آنچه در تخطئة آن پندار گفتم ـ بايد از ايشـان بپرسـم: اگـر قـول
هيچکس قول فصل نيست، و اگر صرفاً با استناد به قول کسي در تفسير فالن آيـه و فـالن حـديث،
نميتوان قول ديگري را در تفسير آن آيه و حديث تخطئه کرد، چگونه است که شـما قـول مخالفـان
صدرا در تفسير آيات و احاديث مربوط به معاد را قول فصل انگاشتهايد و با استناد به آنها قول او را در 
«مخالفـت تفسير آن آيات و احاديث تخطئه ميکنيد و حتي مدعي هستيد که نظـر وي در آن مـورد

آشکار با آموزههاي دين اسالم دارد» ؟ (ش 20، ص 90).  
  

دليلي ديگر بر بطالن فلسفه و عرفان و ضديت آن هر دو با تعاليم اهل بيت؟!  
منتقد محترم و پيشرو علامةّ فهامة ايشان و برخي از متقدمان همچون مجلسي، اقـداماتِ معـدودِ
برخي از خلفا و بستگان و وزيرانشان در ترجمه و نشر متون فلسفي و نيز تـرويج تصـوف را از جملـه
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داليل خود بر بطالن فلسفه و تصوف و تقابل و تضاد آن دو با مکتب اهل بيت و لزوم تخطئة هـر دو
آن، صص 98 ـ 100، 119ـ121) در حاليکه:   تذييالت و گرفتهاند (ابوابالهدي

معدود حمايتهايي که بعضي از خلفا و عمال ايشان از ترجمـة کتـب فلسـفي کـردهانـد، در اوال: ً
برابر دشمنيهايي که بسياري از آنان با فلسفه و تفکر آزاد داشتهانـد اصـالً رقـم و عـددي نيسـت؛ و
بسيار عجيب است که مخالفان فلسفه و عرفـان، آن پشـتيبانيهـاي معـدود را ديـدهانـد و آن همـه

کينهتوزيها را نديدهاند. به عنوان نمونه:  
ـ يعقوب کندي اولين فيلسوف بزرگ مسلمان محسوب ميشود. متوکل خليفة جنايتکار عباسي و 
از سرسختترين دشمنان اهل بيت، فرمان ضرب و شتمِ او را صادر کرد و تمام کتابخانـة او مصـادره

اسالم، ج 1، ص 594)   در فلسفه شد (تاريخ
ـ در عصر المستنجد خليفة عباسي، کتابخانة ابن مرخمّ را ضـبط و از ميـان آنهـا، آنچـه از علـوم
اسـالمي،  تمـدن در عقلـي علوم تصنيف ابنسينا (تاريخ الشفاء فالسفه بود سوزاندند ـ از جمله کتاب

ايران، همو، ج 2، ص 285)   ادبيات تاريخ ذبيحاهللا صفا، ص 279؛
ـ در سال 279 هـ . (در عصر المعتضد خليفة عباسي) کتابفروشان از فروش کتب کالم و جـدل

عقلي، ص 140)   علوم و فلسفه منع شدند (تاريخ
شفاي ابنسينا را به آب شستند (ترجمة  ـ به فرمان خليفة عباسي الناصر لدين اهللا، مجلدات کتاب

النصائح، ص 82).   رشف
 باري اگر اقداماتِ برخي از خلفا در جهتِ ترجمه و نشرِ کتابهاي فلسفي و ترويج تصوف، دليـل
بر بطالن و تخطئة اصل فلسفه و عرفان باشد، اقدامات بسياري از آنان در ضديت با فالسـفه و عرفـا

دليل محکمتري بر صحت و حقانيتِ فلسفه و عرفان خواهد بود!  
اگر برخي از خلفا تمايلي به فالسفه نشان دادند و به عرفا حرمت نهادند، اکثريت آنان نيـز از ثانيا: ً
و حتـي فقيهان و محدثان و سيرهنويسان و مفسران و نحويان و اديبان و عقيدتشناسان (متکلمـان)
بعضاً رياضيدانان و پزشکان حمايت ميکردند. و اين حمايتها اگر هم در مـورد کسـاني کـه از آنهـا
حمايت ميشد ـ و در مورد شيوة آنها ـ در خور انتقاد باشد، اما هيچ عاقلي نميپذيرد که به صرف اين 
حمايتها، اصل فقه و حديث و تفسير و طب و رياضي و ... را تخطئه کنند و به دليل تقابـل و تضـاد
برخي از محدثان و فقيهان با ائمه، و سوء استفادهاي که از فقه و حديث در اين صـحنه شـده، فقـه و
حديث را به صورت مطلق مطرود و منفور بشمارند. در مورد فلسفه و عرفان نيز ماجرا از همـين قـرار

است.  
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آيا منتقد محترم و پيشرو عالمة فهامة ايشان نميدانند که پـارهاي از همـين متـون ترجمـه ثالثا: ً
شده را محدثان جليلالقدر ايشان نيز بسي ارج مينهادند و آنهـا را در کنـار روايـات معصـومين و بـه
و  دمنـه و کليلـه عنوان آموزههاي حقه تعليم ميداده و ترويج ميکردهاند؟ ايشـان ترجمـة دو کتـاب
در هيئت را ـ که به دستور برمکيان صورت گرفت ـ نمونة مهمترين اقداماتي که در جهت  المجسطي
الهـدي،  ابـواب (  مبارزه با معارف اهلبيت و به تباهي کشيدن فرهنگ مسلمانان انجام شده شمردهانـد
را در 14000 بيت براي برمکيان به نظـم دمنه و کليله ص 100) ولي عنايت نکردهاند که آنکس که
عربي درآورد و از آنان در برابر اين کار 15000 دينار طال جايزه گرفت، ابانبـن عبدالحميـد بـود کـه
بـزرگ ةالمعـارف دائـر (  برخي وي را از زنادقه و پيروان ماني و مردي هرزه و بيبند و بار ميشـمردند

را نيـز بـراي يوذاسـف و بلـوهر اسالمي، ج 2، صص 347ـ348) و او داستان زندگي بودا موسوم بـه
ـ که نياکانشان متوليان معبد بودائيان در بلخ بودند ـ به رشـتة نظـم کشـيد؛ و آنگـاه همان برمکيان

60 ص از  روايت مفصليّ از اين داستان را شيخ صدوق (يکي از سه محدث بزرگ شـيعه) در بـيش از
(ج 75، صـص االنوار بحار ـ 638) و به نقل از وي عالمة مجلسي در (صص 577 اکمالالدين کتاب
بـه قلـم آورد. از الحيـات عـين ـ 444) آورد. چنانکه ترجمة آن را نيز مجلسي در کتاب فارسـي 383
بسياري تعبيرات موجود در اين روايت ميتوان دريافت که در نظر صدوق و مجلسـي و همـة کسـاني
که آن را پذيرفتند و ترويج کردند يوذاسف (همان بودا) مقـام نبـوت داشـته اسـت؛ چنانکـه مجلسـي
ـ و مـواعظ ـ عليهم السالم پندهاي اخالقي آن را نيز ارج نهاده و آن را مشتمل بر حِکمَ شريفة انبياء
لطيفة حکما دانسته است؛ و دهها تن ديگر از علماي بزرگ شيعه نيز اين داستان را تفصيالً به نظـم و
تمثيـلهـا و نثر فارسي و عربي و اردو و گجراتي تحرير کردند؛ يـا بخـشهـايي از آن را بـه عنـوان

اندرزهايي پر ارج در آثار خود آوردند.  
اين نکته را هم نميتوان پنهان کرد که خلفا هرگونه عمل کرده باشند، بـه نظـر آقايـان در خـور
تخطئه و نکوهشاند!! اگر مثلِ مأمون کتابهاي نامسلمانان را به عالم اسالم نقل کرده باشـند، بايـد

اين کار را ناشي از سوء نيت و با هدفِ منصرف کردنِ مردم از معارف اهل بيت دانست ـ به گونـهاي 
که مجلسي و ميرزاي اصفهاني و منتقد محترم مدعياند. و اگر به گونهاي که به عمر نسبت ميدهند 
الغدير، عمل ايشان را به عنوان گنـاهي ـ فرمان نابوديِ کتابها را صادر کرده باشند بايد مانند مؤلف
نابخشودني و در راستاي مبارزه با دانش و معرفت شمرد. حاال شما بگوييد که اين بيچارهها چـه بايـد
ميکردند تا مورد اعتراض قرار نگيرند و متهم به توطئه عليه دين و ارتکاب جنايت نشـوند؟ در اينجـا
آنچه را بزرگترين مدافعِ معتقداتِ شيعه در عصر ما ـ عالمه عبدالحسين اميني که سخت مورد تأييد 
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آقاي حکيمي مبلغ ناميِ مکتب تفکيک است ـ در تخطئة عملي که به عمر نسبت مـيدهنـد ـ نـابود
کردن کتابهاي ايرانيان و مصريان ـ نوشته مالحظه فرماييد: مطالعة کتابهاي امـتهـاي پـيش از
اسالم به صورت مطلق حرام نيست؛ خصوصاً اگر از کتابهاي علمي يا فني يا حکميِ يـا اخالقـي يـا
طبي يا نجومي يا رياضي و امثال آن باشد ... آري اگر کتابي باشد که مردم را به گمراهي دعوت کند، 
يا به مکتبي باطل و ديني که نسخ شده بخواند، يا در آن شبههاي بر ضدّ مبادي اسالم عرضـه شـده
باشد، مطالعة آن کتاب، بر کساني که زيرک نيستند و قدرت بر تمييز حق از باطـل و پاسـخ دادن بـه
شبهات را ندارند حرام است؛ ولي کساني که قادر بر پاسخ دادن به شبهات هستند و ميتوانند در برابـر
پيروان مکتبهاي باطل به احتجاج پردازند، اگر به قصدِ اثباتِ بطالنِ مکتبهـاي نادرسـت و آشـکار
کردن حق براي مردم، در آنگونه کتابها نظر کنند، عمل ايشـان از برتـرين طاعـات اسـت ... پـس
محروم ساختنِ مردم از مطالعة آن کتابها که در ايران و مصر بود، جنايتي نسبت به جامعه و اقـدامي
در جهتِ دور کردنِ مردم از دانشها بهشمار ميرود؛ و کيفر دادنِ کسي کـه آن کتـابهـا را مطالعـه
آنگونه که از قرآن و سنت رسول (ص) بر ميآيد ـ نداشته کند، هيچ هماهنگي با قانون عام اسالم ـ
است. و خدا ميداند که با نابود کردن آن سرماية علمي که در اسکندريه و ايران بـود، مسـلمانان چـه
تمدنِ پيشرفته و چه صنايع بيمانندي را از کـف دادنـد کـه ـ بـرخالف پنـدار خليفـه عمـر در مـورد
کتابهاي ايرانيان و کتابخانة اسکندريه ـ نه به هـدايت و گمراهـي ارتبـاطي داشـت؛ و نـه در مـورد
مطرح بود. اگر مسلمانان به آن سرماية علمي دسـت قرآن مطالب آنها، موضوع موافقت و مخالفت با

مييافتند چه زياني برايشان داشت؟ جز آنکه به وسيلة آن، سرماية مالي و دانش ايشان افزوده ميشد؛ 
و در تمدن به مرحلة پيشرفتهتري مـيرسـيدند؛ و در آبادسـازيِ شـهرهاي خـود گـامهـاي بلنـدتري
برميداشتند؛ و بهرة ايشان از صحت و عافيت به کمال ميرسيد. و همة اينهـا نتيجـهاش نيرومنـديِ
حکومت و توانايي در کشورداري بود ـ افزونبر شکوه و هيبتي که در ميان دولتها و عظمتي کـه در
همة جهان به دست ميآوردند و وسعتي که در قلمرو حاکميت ايشان حاصل ميشد. آيا کدام يـک از
اين پيامدها چهرة هدايت را مخدوش مينمود و به گوشهاي از دين لطمه وارد ميکـرد؟ آري نتيجـة
آن کارِ ناپسند (نابود کردن کتابها) پَسرويِ علمي و تهيدستي در دنيا و لکة ننگي بود که بـر دامـن
عرب و اسالم نشست. تا جايي که برخي از منتقدان، آن را نوعي وحشيگري و برخي آن را از کارهاي 
جاهالنه شمردند؛ و ما داوري در اين مورد را بر عهدة خِرد درست و منطقِ صحيح ميگذاريم (الغـدير، 

ج 6، صص 426ـ428).  
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اين بود نظر عالمترين سنگربانِ معتقداتِ شيعه در قرن چهاردهم. تا منتقـد محتـرم و مقتـداي او
را بـه هيئـت در المجسـطي و دمنـه و کليلـه ميرزاي اصفهاني و اسالف ايشان که ترجمة دو کتاب
عنوانِ نمونة مهمترين اقدامات برمکيان براي مبارزه با معارف اهل بيت و به فساد کشـيدنِ فرهنـگِ
مسلمانان ياد ميکنند چه نظري داشته باشند! و در پس و پشت عمـل محقـق طوسـي نـاميتـرين ـ
ـ که آن را به صورت کتاب درسـي درآورد ـ چـه مجسطي متکلم و مدافع اعتقادات شيعه ـ در تحرير

و اهل بيت کشف بفرمايند!    قرآن توطئهاي را عليه
ياد آوري ـ آنچه به خليفه عمر نسبت ميدهند که دستور داد کتـابهـاي ايرانيـان و مصـريان را
بسوزانند، اسناد معتبر تاريخي آن را تأييد نميکند و قرائن متعددي نيز بر نادرستي گزارشهـاي وارده
ايـران،  و اسـالم متقابـل در اين باره وجود دارد (بنگريد به بحث مستوفاي استاد مطهري در: خدمات
بـه عنـوان و اسـتفاده از آن مجسـطي ـ 308) دربارة اقدام محقق طوسي به تحرير کتـاب صص 54
3، ص 390، ج  کتاب درسي در حوزههاي علمية شيعه نيز بنگريد به: الذريعه، آقـا بـزرگ تهرانـي، ج

شعرايي، صص 44، 89.   عالمه استاد فرهنگي و علمي خدمات و زندگينامه 20، ص 8؛
  

به جاي عداوت و توهين، قولِ ليّن و گفتوگوي علمي بياموزيم؟!  
منتقد محترم توصيه فرمودهاند که «به نسلهاي تازه، به جـاي عـداوت و تـوهين بـه شخصـيت
افراد، قول لين و گفتوگوي علمي بياموزيم.» و در کتابي هم که ايشان تصحيح و بدون هيچ نقـدي
بر آن و بلکه با سالم و صلوات براي مؤلف و تأييد کامل مطالب آن به بازار عرضه کردهانـد، عبـارات

فراواني به چشم ميخورد که نمونههاي اکملِ قول ليّن و گفتوگوهاي علمي است:  
ـ طريق الصوفية ينتهي الي الصلح بين الکلّ و يثبت السحر لالنبياء: طريق صوفيان به صلح کـل

  .( منتهي ميشود و پيامبران را جادوگر معرفي ميکند (ابوابالهدي، ص 412 و مأخذ اين ادعا؟ّ
المجانين: طريق صوفيان عين حرکت ديوانگان اسـت (همـان، ص حرکة عين الصوفية طريق ـ

  .(413
نبوده و منتقد محترم آن را از اثر ديگـر ميـرزاي اصـفهاني ابوابالهدي نيز اين سخن که در متن
نقل کردهاند تا شيوة «قول ليّن و گفتوگوي علمي» را به همگـان بياموزنـد ـ خاصـهّ در برخـورد بـا
لها: صوفيان و عارفـان از چارپايـان عقل ال التي االنعام من سبيالً اضلّ العرفاء و الصوفية انّ عرفا: ـ

بيعقل گمراهترند (همان، ص 116 از رسالة ميرزا در باب اعجاز قرآن)  
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 14 نيز عنواني که منتقد محترم از پيش خود براي بخشي از سـخنان ميـرزاي اصـفهاني در بـاب
نهادهاند: تعريف العقل و توصيفه کما يکون في العلوم البشرية، الحاد و اضـالل فيـه: تعريـف عقـل و

توصيف آن به گونهاي که در علوم بشري است، الحاد و گمراهي است (همان، ص 664).  
  

 نيز اين سخن که منتقد محترم در راستاي ترويج «قول ليّن و گفتوگوي علمي» از ملّا فـتحاهللا 
ـ (ص362 نقـل از ـ خـذلهم اهللا شوشتري نقل کردهاند. مشايخ و رؤساي طايفة صوفية کفرة فجـره

شهاب ثاقب ـ وفايي تستري).  
سيد المرسـلين ... اليـدري في هدم شريعة نيز توصيفات او از اهل حکمت: اعداء الدين و السعادة

انه اليزن عنداهللا جناح بعوض مهين: دشمنان دين و کسـاني کـه در تخريـب آيـين سـرور پيـامبران
کوشايند و نميدانند که ايشان در نزد خدا به اندازة يک بال پشة بيمقدار ارزش ندارند (ابوابالهـدي، 

ص 231).  
نيز اين سخن که از زندگينامة خود نوشت ميرزاي اصفهاني نقل کردهاند: فقير در اوان تشرف به 
ابوابالهدي،  نجف اشرف، با کمالِ تنفر از مذاق تصوف و برائت از اين طريقة ضالّة مشهوره .. (مقدمة

ص 26).  
 نيز اين سخنِ ميرزا در تعريض به شيخ احمد احسايي: الحمدهللا الذي اظهر جنون هذا االعرابـي:

ستايش خدايرا که جنون اين عرب بياباني را آشکار کرد (همان، ص 76)  
جسارت است ولي آيا اين ناچيز که شعار «پرهيز از عداوت و توهين به شخصيت افراد» و «قـول 

ليّن و گفتوگوي علمي» نميدهد، هرگز چنين سخناني را تابلو کرده است؟  
  

وحدت وجود کفر است؟  
ميرزاي اصفهاني مدعي است که ائمة معصومين و عامّة علما و محدثان و فقيهان، کساني را کـه
معتقد به وحدت وجودند کافر شمردهاند (صص259ـ260) که الزمة چنين سخني کفر بسياري از علما 
و فقيهان بزرگ شيعي است که من براي مراعات ادب، در اينجا نامي از ايشان نميبرم و به اين اکتفا 
ابوابالهدي، به طوري که گفته ميشود، در درس مرحوم سيد محمـدکاظم يـزدي ميکنم که: مؤلف
يکي از پرفرعتـرين الوثقي عروة حضور مييافته است (ابوابالهدي، مقدمه، ص 26) و سيد با تصنيف

و منقحترين متون فقهي را بر جاي گذاشت که در تمامي حـوزههـاي علميـه محـور درس و بحـث و
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عرضة فتوي قرار گرفت و شروح و حواشي متعددي بر آن نوشتند و کمتـر کسـي از مراجـع تقليـد را
ميتوان يافت که حاشيهاي بر آن ننوشته باشد.  

آنگاه سيد در اين کتاب، نه تنها عقيده به وحدت وجود را کفر نشمرده، بلکه ناپاکبودنِ صوفيانِ 
معتقد به اين نظريه را نيز در صورت التزام به احکام اسالم مردود شمرده است؛ چنانکه شاگرد مبرز او 
آية اهللا سيد محسن حکيم ـ از اجلّة مراجع متأخر تقليد ـ نيز در شرح خود بر ايـن کتـاب، بـه نقـل از

اسفار، چهار نظرية مطرح در نفي و اثباتِ کثرت و وحدتِ وجود و موجود را اجمـاالً تعليقة سبزواري بر
«توحيـد بازگو کرده و دربارة اعتقاد برخي از صوفيان به وحدت وجود و موجود ـ کـه آن را بـا عنـوان
خاص»  ياد ميکند ـ مينويسد: حسنd ظن به کساني که قائل بـه توحيـد خـاص هسـتند، و تکليـف
شرعيِ ما به اينکه اعمال و عقايد ديگران را حمل بر صحت کنيم، ايجاب ميکند که اين اقوال را بـر
ظاهر آنها حمل نکنيم و الّا (اگر آنها را حمل بر ظاهر کنيم) چگونـه وجـود خـالق و مخلـوق و آمـر و
از سيد محسـن حکـيم، العروة مستمسکِ الوثقي، سيد يزدي، در ضمن مأمور را صحيح بدانيم؟ (عروة

ج 1، صص 388، 391).  
ابوابالهـدي همچنين عليرغم سيد محمدباقر نجفي شاگرد مبرز ميرزاي اصفهاني که در مقدمة
«نمونـة کلمـات کفـر و شـرک شمس، به خيال خـود ديوان و مثنوي (صص 39 ـ 40) با خلط ميان
مولوي» را تابلو کرده و در ويترين گذاشته، و با استناد به ابياتي که از مولوي نيست، وحـدت وجـود را
در مکتب وي به صورتي بس عوامانه عرضه فرموده ـ آري عليرغم او ـ مرحوم آيـت اهللا حکـيم بـه
سيد محمد جمال هاشمي که از اعاظم فقها و ادباي نجف و از خاصّـان شـخص ايشـان بـود دسـتور
را از نو به عربي ترجمه کند؛ که بخشي از اين ترجمه چند سال قبـل منتشـر شـد؛ و در مثنوي دادند
بـه مثنـوي مقدمة آن اشارهاي به تأکيد آقاي حکيم به سيد محمد جمال، براي اقدام به ترجمة مجدد

عربي شده است؛ و من نيز در اين مورد خاطرة شيريني دارم که در جاي ديگر نقل کردهام (کتـابفروشـي، 
ج 2، ص 325) اين است نمونههايي از برخوردهاي فقيهان بزرگ و مراجع روشـنبـين بـا آراي عرفـا. تـا
کساني که به سادگي چماق تکفير را بر سر اين و آن فرود ميآورند و در عين حـال مؤکّـداً خواسـتار

«قول ليّن و گفتوگوي علمي» هستند چه نظري داشته باشند!  
توحيـد راسـت در باب نظرية وحدت وجود ـ و اينکه از ضروريات عقلي است و جز بـا قبـول آن،
از آثار شيخ محمدحسين کاشف الغطا از اعاظم فقها و مراجع  االعلي الفردوس نيايد ـ بنگريد به کتاب
تقليد در سدة چهاردهم که خود و برادرش بسيار مورد اعتمادِ سيد يـزدي و از شـاگردان طـراز اول او
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بودند و سيد مرافعات را به آن دو ارجاع ميداد و در بيشتر امور مهمهّ تکيهاش بـه آن دو بـود و حتـي
آن دو را به عنوان وصيّ خود تعيين کرد و پس از درگذشتِ سيّد نيز آن دو ـ تحت همين عنوان ـ به
اقدام پرداختند. چنان که شيخ محمد حسين در همان زمان حيات سيد (و ظاهراً بـراي نخسـتين بـار)

البشر، آقا بزرگ تهراني، ج  او نوشت و به تدريس آن کتاب همت گماشت (نقباء عروة شرحي بر کتاب
15، ص 39 از مرحـوم کاشـف الغطـا دربـارة 2، صص 613، 615) همچنين بنگريد بـه آنچـه در ش

وحدت وجود نقل کردم.  
  

وجود اختالف در ميان علما از نتايج ترويج فلسفه است؟  
منتقد محترم وقوع اختالفات در ميان علما را از نتايج نامطلوب ترويج فلسفه دانسته و براي اثبات 
ادعايّ خود گزارشهايي از اينجا و آنجا نقل کردهاند و صريحاً مينويسند: «ثمرة تعقل در ميان مـردم
بروز الحاد و زندقه و انکار نبوت است» (ابوابالهدي، صص 254ـ256) اما ايشـان بـه ايـن دو نکتـة

بديهي بينديشيدهاند که:  
اگر «ثمرة تعقل، در ميان مردم بروز الحاد و زندقه و انکار نبـوت» بـود، خداونـد حکـيم بـه اوال: ً
انسان عقل (ابزار تعقل) نميداد و در کتاب آسماني خود، دهها بار و بيش از هر چيز، مردم را به تعقل 

دعوت نميفرمود و عاقالن را مخاطب قرار نميداد.  
ياد آوري ـ راستي که اينگونه داوريهاي کينتوزانه نسبت به تعقل، تنها زيبندة کساني است که 
بزرگترين خردمندان جهان را به جرم استفاده از عقل و تخطئة شيوههاي مخالف آن تکفير ميکنند.  
بسياري از مهمترين اختالفها در ميان علمايي بروز کرده که يا اصالً سر و کاري با فلسـفه ثانيا: ً
نداشتهاند و يا مخالف آن بودهاند و سرماية ايشان از علوم ديني (فقه، حـديث، تفسـير، کـالم، اصـول
و...) فراتر نميرفته است؛ و اگر وقوع اختالف در ميان علما بر اثر ترويج فلسـفه را دليـل بـر تخطئـة
فلسفه بگيريم، همين دليل را براي تخطئة علوم ديني هم ميتوان آورد که البته مورد قبول نيسـت و
جاي سؤال است که چگونه آنچه را آنجا نميپذيريد در اينجا بدان تمسک مـيجوييـد؟ بـراي نمونـه

بنگريد به:   
با محدث بزرگ شيخ صدوق دربارة مسـائل مهمـي همچـون سـهو ابوابالهدي اختالفات مؤلف

النبي، شهادت به واليت در اذان و اقامه، سي روزه بودن ماه رمضان در همة سالها.  
 اختالفات او با فضلبن شاذان و يونسبن عبدالرحمن و ابنجنيد و ديگر فقيهاني که در اسـتنباط

احکام دين از شيوة قياس استفاده ميکردند.  
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اختالفات او با بزرگاني همچون سيد مرتضي، شيخ مفيد، طبرسي، شيخ طوسي، ابنشهر آشـوب،
ابوالفتوح، ابنادريس، ملّا فتحاهللا کاشاني و .... دربارة عالم اشباح، عالم ذر، حيات پيامبر و ائمه پيش از 
تولد دنيوي ايشان و تقدم خلقت آنـان بـر تمـامي موجـودات، خلقـت ارواح پـيش از ابـدان و...، نيـز
اختالفات او با آنان در تفسير آية 171 سورة اعراف و دهها احاديث مرتبط بـا آن و در ايـن بـاب کـه
آدميان پيش از تولد دنيوي در جهان ديگري حضور يافته و در آنجا حـق تعـالي جملگـي را مخاطـب

قرار داده و آنان به خطاب الهي پاسخ دادهاند (برگرديد به مقالة پيشين و آنچه در همين مقاله آورديم)  
 اختالفات او با پنج تنِ نخستين از هشت عالمي که فوقاً نام برديم دربارة محدودة علـم پيـامبر و

امامان نيز (برگرديد به مقالة پيشين و آنچه در همين مقاله آورديم).  
 اختالفات او با هشام بن حکم، عليبن اسمعيلبن ميثم، يونسبن عبـدالرحمن، هشـامبـن سـالم
جواليقي که به تصريح شريف مرتضي جملگي معتقد بودند خدا در جايي هسـت و در جـايي نيسـت و

شريف، مرتضي، ج 3، ص 281).   حرکت ميکند و انتقال پذير است (رسائل
اختالفات او با تمامي علماي شيعة قم تا پيش از شيخ ابو جعفر صدوق که به تصريح سيد مرتضـي
جملگي جبري مذهب بودهاند و خدا را شبيه خلق ميانگاشتهاند (همان، ج 3، ص 310) و الزمة سـخن

سيد بزرگوار آن است که افرادي همچون پدر شيخ صدوق (صدوق اول ابوالحسن علـي) زکريـابن آدم، 
عليبن ابراهيم قمي، عبداهللابن جعفر حميري، احمدبن اسحق قمي، محمدبن حسنبـن احمـدبن وليـد،

سعدبن عبداهللا اشعري و ... همگي جبري مذهب بوده باشند و خدا را شبيه خلق انگارند.  
اختالف او با هشامبن حکم که به تصريح شيخ مفيد اعتقاد به جسمانيت و مرئيبودن خدا داشته است.  
ِ غسلِ هر امامي، فقط امام بعدي ميتواند باشد و نه هـيچکـس ديگـر  اعتقاد او به اين که متوليّ
27، ص 288) و اينکـه ائمـه (ع) در بحاراالنوار، مجلسـي، ج سفينةالبحار، ج 1، ص 200، مستدرک(

سـفينةالبحـار، ج 7، ص 339) و در  مسـتدرک (  همه جا شاهد و حاضرند و سخنان مـا را مـيشـنوند

318ــ320؛  سفينةالبحـار، ج 2، صـص هنگام مرگ بر بالين هر محتضري حضور مييابند (مستدرک

بحاراالنوار، ج 6، صص 153، 162 تا 200، ج 39، ص 237؛ ج 45، ص 312) و امثال اينها کـه سـيّد
بزرگوار شريف مرتضي علم الهدي همة اين اعتقادات را باطل ميداند و حضور امـام رضـا (ع) و امـام
جواد (ع) را براي غسل دادنِ پدران خويش ـ در بغداد و طوس ـ مستلزم امر محال ميشمارد (رسائل
مرتضي، ج 3، صص 155ـ157) و آگاهيِ امام را از درودي که بـراي او مـيفرسـتند، منـوط و شريف
موقوف به آن ميداند که خدا آن درود را به وي ابالغ کند؛ و اين را که امام در آنِ واحد بـر بـالين دو
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محتضر ـ يکي در شرق عالم و ديگري در غرب ـ حضور يابد قويّاً تکـذيب مـيکنـد و امـري ممتنـع
ميشمارد (همان، ج 1، صص 280ـ281؛ ج 3، صص 133ـ134).  

 اعتقاد او به اين که اگر پيامبر و امامان نبودند زمين و آسمان و بهشت و دوزخ و مخلوقات ديگـر
البحار، ج 3، صص166ـ169) و اعتقاد به اين که پـيش از تولـد و سفينة آفريده نميشدند (مستدرک

بعثت پيامبر (ص) برخي از کاهنان ـ از جمله سطيح ـ در مورد بعثت رسـول (ص) پـيشگـوييهـايي
البحار، ج 5، صص 37ـ38) و نيز اين که عقد نکاح، به  سفينة کرده بودند که درست درآمد (مستدرک

صورت صحيح، فقط در ميان پيروان مذهب حقه، جريان دارد و فقط فرزنـدان آنهـا طيـب الـوالده و
البحار، ج  سفينة پاکزادند و ديگران نه عقد نکاحشان درست است و نه فرزندانشان پاکزادند (مستدرک

3، ص 204) که سيد مرتضي تمامي اين اعتقادات را مردود ميشمارد. و اين سخن را که «اگـر امـام
نباشد آسمان و زمين بر پا نخواهد بود.» متعلق به غالت و گزافهگوياني ميداند که با تشيع بيگانهانـد
و امام را خدا ميشمارند؛ و صريحاً مينويسد: هيچ فردي از شيعيان امامي ـ از پيشينيان و متـأخران ـ

رسائل، همو، ج 1،  را سراغ نداريم که چنين سخني گفته باشد (الشافي، شريف مرتضي، ج 1، ص 42؛
صص 284ـ285) سيّد مرتضي آنچه را نيز در کتب سيره و حديث، به عنوان پيشگويي از بعثت رسول 
(ص) از کساني همچون سطيح نقل شده، گزارشهايي ضعيف و سخيف ميداند که از آنها، نه علمـي
حاصل ميشود و نه حتي گماني قابل اعتنا، چنان که شيوة کاهنان را فاقد بنيـادي معتبـر مـيشـمارد
، شريف مرتضي، ج 1، صص 416ـ417) و انحصار طيب الوالده به فرزندان شيعيان را مـردود رسائل(
ميشمارد و تصريح ميکند که حتي در ميان کافران، اگر عقد و نکاحي بر طبق سنت و آئـين ايشـان

واقع شود آن عقد صحيح است و فرزندانشان پاکزادند (همان، ج 1، صص 398 تا 401).  
 افزون بر اينها بسياري از اختالفاتِ صحابة پيامبر (ص) و اصـحاب ائمـه (ع) و محـدثان و فقيهـان و
مفسران و متکلمان شيعه با يکديگر در موضوعات بس مهمِ عقيدتي و فقهي که در همـين مقالـه و مقالـة
قبلي به آن اشاره کردم. و اين هم يک نمونة ديگر: سيدبن طاووس مينويسد: قطب راوندي که از عالمـان
95 مـورد اخـتالف در بزرگ شيعي است تأليفي دارد که من خواندهام و در کتابخانـهام هسـت؛ و در آن از
مسائل و موضوعات اعتقادي که در ميان شيخ مفيد و سيد مرتضي بوده ياد کرده و در پايان آن مـيگويـد:
اگر بخواهم تمامي اختالفاتي را که اين دو در اين باره با يکديگر دارند ذکر کـنم، سـخن بـه درازا خواهـد
المحجة، ابنطاووس ص 64) آنگاه وقتي در ميـان مفيـد و مرتضـي ـ بـا آن پيونـد اسـتوار کشيد (کشف

استادي و شاگردي و آن همه تقارب و نزديکي فکري که به نظر ميرسد با يکديگر داشـتهانـد، ايـن همـه
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تباين و اختالف فکري وجود داشته باشد، ميتوان حدس زد که اختالفات عقيـدتي ميـان سـيد مرتضـي ـ
مثالً ـ با شيخ صدوق و عالمة مجلسي دهها برابر بيش از اينها بوده است.  

 اينک آيا منتقد محترم از اين همه، و از بقية اختالفاتِ بزرگان شيعه با يکديگر، و اختالفات آنان 
ـ که هيچ ربطي هم به فلسفه نداشته ـ بيخبرند که فلسـفه را بـه عنـوان تنهـا ابوابالهدي با مؤلف
عاملِ قابلِ ذکر در وقوع اختالفات فکري و عملي ميپندارند و به اين دليل آن را تخطئـه مـيکننـد؟
اگر پاسخ مثبت است که واي بر من با اين دعاوي بزرگ در عين کمال بيخبري! اگر هم خبـر دارنـد
که بفرمايند چه رابطهاي در ميان اين همه اختالفات فکـري ـ از يـک سـو ـ و فلسـفه ـ از سـوي ديگـر

هست؟ ايشان به اين نکتة بديهي توجه ندارند که اختالف ديدگاه و عقيده در ميان افراد بشر، امري طبيعي 
است و در هيچ شرايطي نميتوان به آن پايان داد؛ و عوامل متعددي دارد که هميشـه هسـت و ريشـهکـن
کردن آن ممکن نيست و يکي از آن جمله: محدوديتِ ادراکات افراد بشر و تفـاوتهـايي کـه در کميـت و
کيفيت آگاهيهاي آنها وجود دارد. و در نتيجه برخي از کسان چيزهايي را ميداننـد و چيزهـاي ديگـري را
نميدانند. و برخي ديگر آنچه را آنها ميدانند نميدانند و آنچه را نميدانند مـيداننـد؛ و ايـن دانسـتههـا و
نادانستهها، در تفسيرهايي که هر يک از دو طرف، از مباني دين و اخالق دارند تـأثير مـيگـذارد و موجـب
اختالف ميشود. منتقد محترم امري بدين وضوح و سادگي را درنيافته و کاسه کـوزة اختالفـات را بـر سـر
فلسفه ميشکند و با اينکه خود و مقتدايشان کمالِ تضاد و منافرت را با موالناي رومي احساس مـيکننـد،

جا دارد که دقايقي چند، اين بيت او را  مورد تأمل و مداقهّ قرار دهند:  
اختالف مؤمن و گبر و يهود   از نظرگاه است اي مغز وجود

تأليف شيخ علي نمازي از شـاگردان طـراز اول ميـرزا مهـدي البحار سفينة مستدرک ياد آوري ـ

اصفهاني است و استناد به آن در مقام توضيح عقايد استاد وي بيمناسبت نيست. به عـالوه آنچـه در
اين بخش به عنوان اعتقادات ميرزا مهدي نقل ميشود، به قدري در ميان کثيري از روحانيون شـيعه
نيـز مسـتدرک شهرت دارد که گمان نميرود کسي در مقام انکار انتساب آن به وي بر آيد؛ و مؤلـف
مسـتند نمـوده کـه در نظـرِ حـديثگرايـان شـيعه، بحاراالنوار بيشتر آنچه را در کتاب خود آورده، به

مهمترين و جامعترين منبع براي شناخت مباني و تاريخ و سنت تشيع است.  
  

ِ استناد به قول يکي از علماي پيشين در بحثهاي اعتقادي کافي نيست؟   صرفِ
من نوشته بودم: به گواهي شيخ مفيد، محمدبن سنان در نظر علماي شـيعه مطعـون و مـذموم و
ـ گمراهـي و ضـاللتي اسـت االظلـهّ و االشـباح متهم به غلو بوده و محتواي کتاب منسوب بـه او ـ
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متعلق به کسي که از راه حق منحرف و گمراه شده است. چنان که فضـلبـن شـاذان نيـز بالصـراحه
ميگفته است: براي شما جايز نميدانم که احاديث محمدبن سنان را روايت کنيد (ش 15، صص 40، 
44) منتقد محترم در پاسخ فرمودهاند: صرف استناد به قول يکي از علماي گرانسنگ پيشين در جـرح
و تعديل روات در بحثهاي اعتقادي کافي نميباشد. از جمله نکاتي که امـروزه روز بـر کمتـر کسـي
مخفي مانده، آن است که در گذشته، بسياري از افراد از آن رو رمي به غلو و ... ميشدهاند که دانـش
و فهم پيشينيان محدود بوده و به استنباطهاي جديد که محصول تالش طوالني مدت فقهاي شـيعه

است دست نيافتهاند (ش 20، ص 91).  
پاسخ: با چشمپوشي از صحت و سقم نظر شيخ مفيد و فضلبن شاذان دربـارة محمـدبن سـنان و
متهم بودن او به غلو و جعل حديث از سوي علماي متقدم شيعه، اين نکته بسيار شـگفتانگيـز اسـت
که تنها نام دو اثر از شيخ مفيد، برهاني قاطع براي تخطئة عامّة فالسفه و عرفـا و خاصـه حـالج بـه
شمار ميرود؛ و نام يک اثر از فضلبن شاذان دليلي استوار بر بطالن فلسفه محسـوب مـيشـود ـ بـا
آنکه به گواهيِ آثار مانده از اين دو، نه شيخ مفيد آشـنائيِ درسـتي بـا فلسـفه و عرفـان داشـته و نـه
فضلبن شاذان تبحري در فلسفه. ولي داوريِ همين دو عالم بزرگِ دين که در دانشِ حديث و کـالم
(اصول عقايد) در برترين جايگاه بودهاند، دربارة يک راوي حديث که رواياتي دربارة اصول عقايد نقـل
کرده قابل قبول نيست و بايد ديد متأخران چه گفتهاند! اما اين که دربارة فلسفه و عرفان و حالج نيـز
ـ در کنارِ نامِ سه اثري که از دو عالم نامبرده سراغ داريم ـ بايد داوريهاي متفاوتِ بسـياري ديگـر از
علماي بزرگ شيعه را در نظر داشت، اين چيزي نيست که براي مقتدايِ منتقد محترم در خـور قبـول
باشد و چه بسا که صِرفِ اختالف نظر ايشان با دو عالم مذکور در موارد ياد شده، دليلي بر محکوميت 

آنان و متهم بودن به انحراف و عدم خلوص و .... بهشمار رود!  
  

دليل عدم طرحِ بحث از اظلهّ  
منتقد محترم خرده گرفتهاند که چرا من در ضمن گفتوگو از اظلّه، به نقل سخنان شيخ مفيد بسنده 

کرده و آنچه را ميرزاي اصفهاني و ديگران در آن باب نوشتهاند نياوردهام؟ (ش 20، صص 90، 92)  
پاسخ: منتقد محترم عنايت نفرمودهاند که هدف من ـ اوالً و بالـذات ـ نفـي و اثبـاتِ عـالم اظلـهّ

نيست و به دعوا بر سر اينگونه مسائل رغبتي ندارم؛ و اگر به نظر شيخ مفيد و فضلبن شاذان دربـارة
عالم اظلّه و مطعون بودن محمدبن سنان اشاره کردهام، صرفاً براي آن است که ثابـت شـود ميـرزاي
اصفهاني در نفي و اثباتهاي خود معيار واحد و مشخصي ندارد. وقتي در جايگـاه تخطئـة فالسـفه و
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عرفا قرار ميگيرد، حتي ذکر نام دو سه کتاب از شيخ مفيد و فضلبن شـاذان را ـ بـيآنکـه کمتـرين
اطالعي از محتواي هيچ يک آنها داشته باشد ـ کافي ميداند که به عنوان برهاني قاطع عليه فالسفه 
و عرفا عرضه کند. اما وقتي ميخواهد اعتقاد به عالم اظلّه و اشباح و .... را تبليغ و تـرويج کنـد، آنجـا
ديگر سخنان شيخ مفيد و فضلبن شاذان بيارزش است. عنايت فرمودند که «محل النزاع» چيسـت؟

حاال باز هم صورت مسئله را عوض بفرمايند و ايراد بگيرند!  
بعالوه تا وقتي اين همه نخبگان صاحبقلم در ميان شاگردان و مبلغان مکتب ميرزاي اصـفهاني
هستند ـ از جمله منتقد محترم ـ شايستهتر آن است که بحث عالم اظلّه را نيز کساني از ايشان طـرح
بفرمايند و در ضمنِ يک تحقيق دراز دامن در پيرامون آن، نظريات مخالفان را نيز عرضه و به تفصيل 
به آن پاسخ دهند تا بر همگان واضح و اليح گردد که شيخ مفيد و سـيد مرتضـي و شـيخ طوسـي و
شيخ طبرسي و ابن ادريس و ابنشهر آشوب و ابوالفتوح و مال فتحاهللا کاشاني و ... در تفسير آية 171 
از سورة اعراف، و در برخورد با روايات مربوط به عالم ذر و عالم اشباح و اظلّه به خطا رفتهاند و آنچـه

را آنان نفهميدند ميرزاي اصفهاني فهميده است.  
  

مکتب ميرزاي اصفهاني نخستين منظومة جامع ....؟  
منتقد محترم معتقدند که مکتب ميرزاي اصفهاني «را ميتوان نخستين منظومة جامع و در عـين
حال دقيقترين تکاپوي فقهاي اماميه در استخراج معارف شريعت دانست. بيترديـد اجتهـاد ميـرزاي
ــ پشـت اصفهاني در فهم تعاليم وحياني بينظيرترين اجتهادها در نوع خود ميباشد» (ابـوابالهـدي
جلد) آيا اين سخنان به راستي تراويدة قلم منتقد محترم است؟ آيا ايشان بر روي اين کلماتي کـه بـر
پشت جلد کتاب ميرزاي اصفهاني چاپ شده، حتي يک لحظه انديشيدهاند؟ آيا ايشـان مـيداننـد کـه
چنين دعاويي چه توهين بزرگي به هزار و چهار صد سال فرهنگ شـيعي اسـت کـه در هـر عصـر و
زماني، عالمان بزرگي براي عرضة آن دامن همت به کمرزده و منظومههايي بس جـامع در اسـتخراج
معارف شريعت از خود به جا گذاشتهاند؟ ما از بيانصافيهاي ايشـان و هـممسـلکانشـان نسـبت بـه
فيلسوفان و عرفا ( محقق طوسي، ابنميثم، سيد حيدر آملـي، ابـنابـي جمهـور، ميردامـاد، مالصـدرا،
حکيم سبزواري، عالمة طباطبايي و ....) گذشتيم و چشم خود را بـر آن همـه خـدمات نامبردگـان در
صحنة «فهم تعاليم وحياني» بستيم؛ ولي آيا الزم است که به منظور بزرگ کردن ميرزاي اصـفهاني،
تالشها و کوششهاي پر ارج محدثان و متکلمان بزرگي همچون کليني، صدوق، شـيخ مفيـد، سـيد
مرتضي، سيد رضي، شيخ طوسي، شيخ طبرسي، علامةّ حلّـي، شـهيد ثـاني، محقـق اردبيلـي، قاضـي
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شوشتري، علامةّ مجلسي و .... در اين صحنه را نيز نديده بيانگاريم و اجتهاد آنان و آثـار گرانبهـايي را
که پديد آوردند دستکم بگيريم؟ راستي که شيفتگي، انسان را تا کجا ميبرد! عجبتـر آنکـه منتقـد
سخناني کامالً متناقض با آنچه در پشـت جلـد کتابشـان آمـده ابوابالهدي، محترم در مقدمة خود بر
نوشتهاند: مکتب معارف خراسان (مکتب ميرزاي اصفهاني) نه مکتبي جديد که پاسـخي متکامـل بـه
پرسشي ديرين اما ستبر شده و ريشه دوانده در فرهنـگ اسـالمي اسـت. اماميـه از ديربـاز بـا چنـين
پرسشهايي روبهرو بودند و فقهايشان بر پاية آموزههاي بيتغييرِ کتاب و سنت، پاسـخي متناسـب بـا
عمق پرسش و پرسشگر غوص و غور کردهاند کـه همگـي شـالودهاي واحـد دارد ... فقهـاي اماميـه
همواره معارف کتاب و سنت را با بحث عقل و علم و جهل ميگشايند و پـس از بيـان آداب تعلـيم و
الحجة تربيت، دست طلب به معرفت ربوبي دراز ميکنند. حجج الهي را از پي معرفت ربوبي در کتاب

ميگشايند تا راه ايمان در پيش گيرند و ياد مرگ و  الکفر و االيمان مناط الوهي ميشناسند. کتاب به
معاد کنند. قلب خويش به ايمان تيز آب کنند و جوارح به حسن اخالق صيقل. هر دو دائـرة المعـارف

ـ همين سبيل در پـيش گرفتـهانـد و ميـرزاي اصـفهاني نيـز هـم بحاراالنوار و کافي بزرگ شيعي ـ
الهدي، مقدمه، ص 7).   ابواب(

آري! آنجا که ميخواهند با دست و پا کردنِ پيشينهاي طوالني براي مکتب خود، تأييديهاي براي 
«نـه مکتبـي آن بگيرند، با چشم بستن بر همة اختالفات آن با آراي علمـاي طـراز اول شـيعه، آن را
جديد» بلکه در مسير پاسخهاي فقيهان به پرسشهاي مطرح در جامعة فرهنگي شيعي و هماهنگ با 
قلمداد ميکنند؛ و آنجا که ميخواهند بنيانگـذار آن مکتـب را دههـا بحار و کافي کتابهايي همچون
سر و گردن برتر از تمام علماي شيعه جا بزنند آنگونه ادعاهاي ديگر را دربارة وي مطرح ميکنند که 

به راستي حيرتآور است.  
  

ايراد: نظرياتِ صدراي شيرازي مبتني بر کشف است  
از جمله انتقادهاي پيروان ميرزاي اصفهاني به صدرا آن است که وي نظريات خـود را مبتنـي بـر
کشف مينموده و همه جا، در مطالب بنيـادين خـود و در حسـاستـرين مسـائل بـه کشـف تمسـک

فلسفة مستند به کشف شخصي است که براي کسي حجيتي ندارد و  ميجويد. به فرمودة اينان: اسفار
ديگران هرگاه مطالب آن را بازگويند و بنويسند و بخوانند مقلدي براي مدعي کشفاند، نه محققي در 
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بشـري، صـص الهيـات و الهـي الهيـات(   عقليات خالص. پس اينگونه مطالب عقلي محـض نيسـت
153ـ154) اما اين بزرگواران به اين نکات توجه ندارند که:  

1. صدرا به کرّات جدايي راه خود را از کساني که کشف را به عنـوان تنهـا مسـتند دعـاوي خـود
مينويسد: از عادتهاي صوفيان آن است که  (ج 9، ص 234) اسفار عرضه ميکنند اعالم نموده و در
در داوريهاي خود، تنها به آنچه ذوق و وجدان حکايت ميکند بسنده ميکنند. اما ما اعتماد کلّـي بـر

آنچه برهانِ قطعي بر آن نيست نمينماييم و در کتابهاي حکمي خود آن را ذکر نميکنيم.  
2. مراد صدرا از کشف، در غالب موارد، کشف يک برهان عقلي يا يک حقيقت عقليِ تأييـد شـده

با برهان است نه کشفي که برهان برخالف آن داللت کند!  
براي نمونه به اين نکته توجه فرماييد که صدرا اعتقاد خود به اصالت وجود را مسـتند بـه کشـف
مينمايد (اسفار، ج 1، ص 49) و در عين حال اين نظريه را بر پاية برهان اسـتوار مـيسـازد (همـان،
ـ 44،  صص38ـ39، 67ـ68) و به اشکاالت وارده بر آن، پاسخهاي برهاني ميدهد (همان، صص 39

54 ـ 63) و سخنان ابنسينا و شاگرد او بهمنيار را بر آن منطبق ميشمارد (همان، صص 46ـ48).  
3. صدرا دستيابي به کشف تام در امور عقلي محض را ممکن نميداند مگر از طريـق برهـان و
حدس؛ و آن نيز به مدد دريافتهاي مشروع و حکيمانه و مجاهدات علمي و عملـي. ايـن هـم عـين

کالم او: الکشف التام ايضا اليمکن الوصول اليه في العقليات الصرفة اال من طريق البرهان و الحدس، 

المعـاد، صـدرا، و المبدأ( لکن باعانة من الرياضات الشرعية و الحکمية و المجاهدات العلمية و العملية

ص 266).  
يادآوري ـ آنچه گفتيم هرگز به اين معني نيست که تمامي آنچه صدرا نوشته مبتنـي بـر بـراهين
خدشهناپذير است و نظرية غير برهاني و حتي نادرست در آثار او يافت نميشود. زيرا چنين ادعـايي در
مورد هر فيلسوف و متفکري بالشک ابلهانه است و هدف ما نيز فقط تخطئة دعوي کساني است کـه
مکتب صدرا را ـ در کليتّ آن و نه در مورد پارهاي از عناصر و اجزاي آن ـ غير عقلي و صـرفاً مبتنـي
بر آنچه کشف صوفيانه خوانده ميشود ميدانند؛ و هرگز ادعاي عصمت براي او و مصون بـودن آراي
وي از هرگونه نقد را نداريم؛ و من خود در مقالة پيشين، بسياري از نقدهاي شارحان صـدرا بـه وي را
بازگو کردم. کوتاه سخن اينکه: بيترديد پارهاي از آنچه صدرا و همة فيلسوفان ديگر به عنوان برهان 
ذکر کردهاند در خور مناقشه است. اما اين دليل نميشود که مدعي شويم او و آنان اصالً اعتقادي بـه

برهان نداشتهاند و آنچه او و آنان گفتهاند مبتني بر «کشف»هاي شخصي است.  
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ـ به ياد دارم کـه: ـ اعلي اهللا مقامه 4. اين نکته را هم از استاد بزرگوارم محمود شهابي خراساني
بـه آن پيروان ميرزاي اصفهاني بيآنکه بدانند مراد صدرا از «کشف» چيسـت، او را بـه جـرم اسـتناد
تخطئه ميکنند. اما خود براي اثبات مدعياتشان، دست به دامن قصههايي ميشوند که حتـي اگـر بـه
نظر خودشان صحيح باشد براي ديگران حجت نيست و از قبيل داستانهايي است که دربارة کشف و 
کرامات صوفيان و درويشان نقل شده و با صِرفِ استناد به آنها نميتوان چيزي را نفي و اثبـات کـرد.
به عنوان مثال حادثهاي که ميگويند براي ميرزاي اصفهاني روي داده و مدعي شـده اسـت کـه بـه

دنبال آن حادثه «تمام فسادهاي قواعد فلسفه و عرفان در نظر من مجسم شده بود؛ و مخالفت آنها را 
با معارف دين اسالم آشکار ميديدم» و اين هم شرح ماجرا به گونهاي که ادعا کرده:  

پس ... نزد خدا ناليدم؛ و تضرع و زاري به حضرت بقيةاهللا (عـج) نمـودم؛ و مواقـع متعـددهاي در 

مسجد سهله و غيره به آن حضرت استغاثه و التجاء ميکردم.  
يک موقع در نزد قبر جناب هود و صالح، در حال تضرع و توسل به حضرت حجة (عج) بـودم. در

بيداري آن حضرت را ديدم ايستاده؛ و کاغذي که اطراف آن با آب طال مزين شده بود روي سـينة آن
حضرت بود. نظر کردم ديدم وسط صفحه به خط سبز و نور يک سطر نوشته شده: طلبالمعارف مـن
غيرنا اهلالبيت مساوقالنکارنا؛ يعني طلب کردن معارف دين از غير ما اهل بيت نبوت در حـد انکـار
امامت ما ميباشد. چون پايين کاغذ را من ديدم، به خط ريزتري امضاء شده و نوشته شده بـود: و قـد

اقامني اهللا و انا الحجة ابن الحسن؛ يعني خدا مرا به پا داشته و منم حجةابنالحسن.  

و از خواندن اين نامة مبارکه، چنان روشن شدم که چون متوجه خـود شـدم ديـدم نـورانيتي را در
خود احساس ميکنم؛ و چنان ذهن من روشن گرديده بود که گويا تمـام فسـادهاي قواعـد فلسـفه و

عرفان در نظر من مجسم شده بود؛ و مخالفت آنها را با معارف دين اسالم آشکار ميديدم.  
البته من که قريب بيست سال، جدّي در اين رشته (عرفان) کار کرده، مکتوباتي و جزواتي بسـيار
نوشته بودم، فوري همه را حاضر کرده و شروع کردم به پاره کردن؛ و تمام آن نوشـتههـا کـه نتيجـة
تحصيالت من بود همه را پارهپاره کرده و رفتم همـه را ريخـتم در آب فـرات و برگشـتم ... (مقدمـة

ابوابالهدي، صص 46ـ47).   نجفي بر
سيدنجفيّ شاگرد مبّرز ميرزاي اصفهاني هم با استناد به قصهاي ديگر مـدعي اسـت کـه مرحـوم
آيةاهللا بروجردي در سالهاي اقامت در زادگاه خود بروجرد ـ و پيش از هجرت به قم ـ انس بسيار بـا

داشته و آن را مطالعه ميکرده تا يک بار در بيداري از هاتفي غيبي اين جمله را شنيده: «راه را  مثنوي
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را کنار بگذارد و از فلسـفه و عرفـان مثنوي گم کرده است» و شنيدن اين جمله موجب شده است که
تبري بجويد (ابوابالهدي، مقدمة نجفي، ص 42).  

استاد شهابي با اشاره به اين قصهها ميفرمودند: آيا استناد به اين قصهها از قبيل استناد به برهان 
و مباني عقلي است؟ يا از قبيل استناد به نصوص قرآني و احاديث قطعيالصدور و قطعيالدالله؟ هـيچ
يک از اين دو که نيست بلکه استناد به داستاني است مشتمل بر گـزارشِ حادثـهاي مشـابه آنچـه در
کتب صوفيان و درويشان به عنوان کشف و کرامت آمده و مستند پارهاي دعاوي قرار گرفته. و به اين 
ترتيب وقتي خود اينان از اين طريق وارد ميشوند، معلوم نيست چرا ديگران را به دليـل ورود از ايـن
طريق تخطئه ميکنند؟ استاد شهابي کذب بودنِ آنچه را نيز به ناروا به مرحوم بروجرودي نسبت داده 

ميشود، با توضيحات مبسوطي ثابت کردند که فعالً فرصتي براي نقل آنها نيست.  
يادآوري ـ آنچه را من از استاد شهابي نقل کردم، وقتي از ايشان شنيدم که مقدمـة سـيد محمـد

ابوابالهـدي،  را به نظر شريفشان رساندم؛ و البته در مقدمة منتقد محترم بر ابوابالهدي باقر نجفي بر
قصة تشرّف به صورتي کم و بيش متفاوت با آنچه نجفي نوشته آمده است (صص26ـ27).  

  
خاتمه  

کاميـابيهـاي منتقد محترم از ناکاميهاي مقالة من فراوان گفتهاند و جاي آن دارد که مـن نيـز
 ،20 ايشان را در نقد فلسفه ـ که به عقيدة ايشان مخالفت آشکار با آموزههـاي ديـن اسـالم دارد (ش

ص 90) ـ بستايم و تبريک بگويم و مزيد توفيقاتشان را در اين طريق آرزومند باشم.  
  



  
  
  
  
  
  

بحران در بحران*  
عليرضا صادقي  

  
بحـران ديرزماني بود که دانشجويان و مشتاقان فلسفه چشـم انتظـار چـاپ ترجمـهاي از کتـاب
هوسرل بودند. اينک ما ترجمهاي از اين کتاب را در دست داريم که در واقع ترجمه دو فصل اول ايـن
کتاب است. با وجود اين، به جرأت ميتوان گفت که ترجمة فارسي اين کتاب نتوانسته است حـداقل-
ترين معيارهايي را که براي ترجمه يک کتاب، به ويژه کتاب فلسفي، الزم است بـرآورده سـازد. الزم
است توضيح بيشتري در اين باره ارائه دهم. هنگامي که ما با متني روبرو هستيم، به ويژه متنـي کـه
به ترجمه درآمده است، در وهلة اول انتظار داريم که اين متن در زبان مقصد، متني مـنقح و ويراسـته
شده باشد. چنين مالکي را ميتوان "مالک ويرايش" ناميد. عالوه بر ايـن، مـتن ترجمـه شـده بايـد
کامل باشد. منظور نگارنده اين است که مترجم بايد تمام متن مورد نظر خود را ترجمـه کنـد و نبايـد
عبارات و جمالت را به عمد يا سهو حذف نمايد. اين مالک را ميتوان "مالک کامل بـودن" ناميـد.
افزون بر اين، ترجمه متن بايد با متن اصلي تطابق داشته باشد و مترجم بايـد معنـايي را بـه خواننـده
"مـالک صـحت" ناميـد. بـراين منتقل نمايد که از جمالت مستفاد ميشود. اين مالک را مـيتـوان
اساس، روشن است که: اگر با متني روبرو شويم که بسياري از جمالت آن اشتباه ترجمه شـده باشـد،
به طوري که فهم متن را دچار تناقض نمايد، آنگاه ميتوانيم بگوييم که چنين ترجمهاي از "مـالک

صحت" برخوردار نيست.  
مالک ديگر، "مالک انسجام" است، بدين معنا که متن بايد از يک همبستگي معنايي برخـوردار

باشد، يعني رابطة ميان عبارات، جمالت و بندها بايد کامالً حفظ شود.  

                                                 
و اروپـايي علـوم بحـران 69ــ78. نوشـتار حاضـر نقـدي اسـت بـر کتـاب فلسفه، ش 29، بهمن 1388، صـص ماه * کتاب

نوشتة ادموند هوسرل، ترجمة غالمعباس جمالي که در سال 1388 از سوي نشر گام نو منتشر شده است.   پديدارشناسي
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هنگامي که اين چهار مالک را براي ارزيابي کتاب فوق به کار ميبريم، درمييابيم که اين کتاب 
از برآورده کردن اين معيارها ناتوان است. بر طبق مالک نخست (يعنـي مـالک ويـرايش) مـيتـوان
گفت که اين کتاب مملو از اشکاالت ويرايشي اسـت. اگـر بگـوييم کـه هـيچ صـفحهاي از کتـاب را
نميتوان يافت که در آن به لحاظ ويرايشي، اشکالي وجود نداشته باشد، چندان اغراق نکردهايـم. ايـن
اشکاالت را حتي در قسمت مشخصات کتاب و در صفحهاي نيز که به ناشر اختصاص دارد مـيتـوان
يافت. در مجموع با متني روبرو هستيم که زبان فارسي را بـه زبـاني فهـم ناپـذير و دسـترس ناپـذير
تبديل کرده است، يعني گاه نگارش يک کلمه اشـتباه اسـت (مـثالً هوسـرل بـه صـورت هوسـرِل و
پديدارشناسي به صورت "پديدارشانسي" و "پدپدارشناسي" نوشته ميشود)، گاه در يک جمله با سـه
زمان روبرو ميشويم و همزمان به گذشته و حال و آينده سفر ميکنيم. گـاه نيـز پـيش مـيآيـد کـه
جمالت ما را به عدم ميبرند زيرا داراي فعل و زمان نيز نيستند؛ گاه پيش ميآيـد کـه يـک جملـه را
بارها ميخوانيم و درمييابيم که جمله اشکال دارد، اما نميدانيم اين اشکال در کجا نهفته است (مثالً 
اين جمله را درنظر بگيريد: "اما چگونه ميتوان جدا از بحران علوم و ... سخن گفت"، در اينجـا جـداً

به صورت "جدا" تايپ شده است).   
بر طبق مالک دوم (مالک کامل بودن متن) ميتوان گفت که کتـاب فـوق از ايـن نظـر کامـل
هوسـرل را علـوم بحـران نيست. منظور نگارنده اين نيست که: از آن جايي که متـرجم تمـام کتـاب
ترجمه نکرده و تنها به ترجمة دو فصل اکتفا کرده است، پس کتاب وي ناقص است. منظور نگارنـده
اين است که همين دو فصل نيز به صورت کامل ترجمه نشده اسـت. جمـالت بسـياري را مـيتـوان
-30 يافت که مترجم به عمد يا به سهو آنها را ترجمه نکرده است. به طور کلي در فصـل اول تقريبـا
20 سطر از متن انگليسي ترجمه نشده است که اين موارد بر دو گونـه هسـتند: يـا جمالتـي مسـتقل

هستند و يا بخشي از يک جمله ميباشند. (مثالً اولين جمله در بند 1§ ترجمه نشده است)  
بر طبق مالک سوم (مالک صحت ترجمه) ميتوان گفت که کتاب فوق، چندان با متن انگليسي 

مطابقت ندارد. از چند لحاظ ميتوان ادعاي فوق را تأييد کرد.   
  "ايـدههـا" و   1. برخي از اصطالحات فلسفي، نادرست ترجمه شده اند. (مثالً ideal (آرمـان)،

 world-view (جهانبيني)، "چشم انداز جهاني" ترجمه شده است).  

  2. جمالت بسياري وجود دارند که اشتباه ترجمه شدهاند.
  3. عبارات و جمالتي به متن اضافه شدهاند که در متن انگليسي وجود ندارند.
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بر طبق مالک چهارم (مالک انسجام) ميتوان گفت که کتاب فوق به صـورت يـک کـل داراي
انسجام معنايي نيست. (در ذيل به صورت مفصل به اين مسئله اشاره خواهم نمود).  

نگارنده براي بررسي دقيقتر مالکهاي فوق، فصل اول مـتن انگليسـي (صـص 18-3) و مـتن
(صص 82-59) را تطبيق داده و مقايسه نموده است. اين تطبيق براسـاس مـتن بحران فارسي کتاب

انگليسي و فارسي ذيل صورت گرفته است:  
Husserl ،Edmund. The Crisis of European Sciences Transcendental 

Phenomenology. An Introduction to Philosophical Philosophy. Trans. David Carr. 
Evanston. Northwestern University Press ،1970. 

استعاليي، ترجمـة غـالم عبـاس جمـالي، پديدارشناسي و اروپايي علوم  هوسرل، ادموند. بحران
تهران: انتشارات گام نو، چ 1، 1388  

اين نقد و بررسي داراي 2 بخش است. بخش اول شامل تطبيق و بررسي موارد ذيل ميشود: 
1. جمالتي که در متن انگليسي وجود دارند ولي اصالً ترجمه نشدهاند. (تنها برخي از اين جمالت 

ذکر شده اند)  
2. جمالتي که اشتباه ترجمه شدهاند. (تنها برخي از اين موارد بيان شدهاند)  

و بخش دوم شامل موارد ويرايشي ميگردد.  
  

بخش 1  
1. I expect that at this place ،dedicated as it is to the sciences ،the very title of 

،these lectures "The Crisis of European Sciences and Psychology ،" will incite 
controversy.(p. 3) 

اين جمله اصالً ترجمه نشده است.  
ترجمه نگارنده: [پيشاپيش] انتظار دارم که عنوان اين سخنرانيها، يعني "بحران علوم اروپـايي و

روانشناسي"، در اين مکاني که وقت خود را صرف علوم کرده است، اعتراضي را برانگيزد.  
2. After all ،the crisis of a science indicates nothing less than that its genuine 

scientific character ،the whole manner in which it has set its task and developed a 
methodology for it ،has become questionable. This may be true of philosophy ،
which in our time threatens to succumb to skepticism ،irrationalism ،and mysticism. 
The same may hold for psychology ،insofar as it still makes philosophical claims 
rather than merely wanting a place among the positive sciences.(p.3) 

ترجمة فارسي (ص 59): عليرغم آن، کمترين چيزي که بحران علم نشان ميدهد اين است کـه
منش علمي اصيل آن و کل روشي که مربوط بـه وظيفـه و روششناسـي توسـعه آن اسـت موضـوع
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پرسش قرار ميگيرد. اين حقيقتي فلسفي است که زمان ما تهديد به تسليم در برابر شکاکيت، عقـل-
ستيزي و عرفان است. اين همان امکاني است که روانشناسي فراهم آورده است، تا آنجا کـه هنـوز

دعوي فلسفي دارد، به جاي اين که صرفاً جايگاه خويش را ميان علوم مثبت جستجو کند.  
ترجمة نگارنده: بحران علم البته هيچ داللتي جز اين ندارد که خصلت علمي اصيل و کـل شـيوه
علم مورد پرسش قرار گرفته است، شيوهاي که علم مسئله خودش را طرح کرده و روششناسي خـود
را براي اين مسئله به وجود آورده است. اين موضوع ميتواند دربارة فلسفه صادق باشد، فلسفهاي کـه
البته در عصر کنوني به خاطر شکگرايي، خردستيزي و رازگرايي در خطر نابودي است. همچنـين تـا
آنجا که روانشناسي هنوز ادعاهاي فلسفي را مطرح ميکند و اصالً نميخواهد علمـي در ذيـل علـوم

تحصلي باشد، اين موضوع ميتواند دربارة روانشناسي نيز صادق باشد.  
تفسير: هوسرل در پاسخ به اين پرسش که "آيا واقعا بحران علوم وجود دارد؟" به طـور خالصـه

در جمالت فوق، 3 گزارة زير را مطرح ميکند:  
  1. ويژگي "علمي بودن" علم و روش علم مورد پرسش قرار گرفته است.

  2. فلسفه و روش آن نيز مورد پرسش قرار گرفته است.
3. روانشناسي و روش آن نيز (تا آنجا که ادعاهاي فلسفي را مطرح ميکند) مورد پرسـش قـرار

  گرفته است.
اما مترجم فارسي، 3 گزارة فوق را به صورت جمالت ذيل درآورده است:  

1. منشِ علميِ اصيلِ علم و روش آن مورد پرسش قرار گرفته است.  
2. زمان ما تهديد به تسليم در برابر شکاکيت، عقل ستيزي و عرفان است. 

3. روانشناسي اين امکان را فراهم آورده است.  
آشکار است که مترجم اساساً رابطة ميان سه گزارة فوق را درنيافته است. اگر چه گزارة 1 نگارنده 
از سـوي ديگـر، و گزارة 1 مترجم يکسان است، اما گزارههاي 2 و 3 هيچ ربطي به يکـديگر ندارنـد .  
"This may be true of philosophy" و "The same may hold for psychology" بـه عبـارت
اشتباه "اين حقيقتي فلسفي است" و "اين همان امکاني است که روانشناسـي فـراهم آورده اسـت" 

ترجمه شده است.  
3. But does the victorious struggle against the ideal of classical physics ،as well 

as the continuing conflict over the appropriate and genuine form of construction for 
pure mathematics ،mean that previous physics and mathematics were not yet 

scientific or that they did not ،even though affected with certain unclarities or blind 



بحران در بحران/ عليرضا صادقي   □   73  
 
spots ،obtain convincing insights within their own field of endeavor? Are these 

insights not compelling even for us who are freed from such blind spots?(p. 4) 

ترجمة فارسي (صص 59 ـ 60): اما ايـن جـدالهـاي پيروزمندانـه در برابـر ايـدههـاي فيزيـک
کالسيک و نيز تداوم ناسازگاري در برابر روش و ساختمان اوليه و اصيل رياضـيات محـض، بـه ايـن
معني نيست که فيزيک قبل، يعني فيزيـک کالسـيک و رياضـيات آن دوره، غيرعلمـي هسـتند. آيـا
فيزيک کالسيک عليرغم اين که خدمات ارزندهاي به دانش بشر کرده، توانسته است جايگاه متقاعـد
کنندهاي در عرصه کوششهاي جديد به دست آورد؟ آيا اين بدان معنا نيست که چنـين بيـنشهـايي
که ما را مجبور به به پذيرش قطعي و نهايي خود کنند وجود ندارند، حتي چنين جايگاه و مقامي براي 

بينشهايي که خويشتن را از هرگونه نقطه نظر جزمي رها کردهاند محال مينمايد؟  
ترجمة نگارنده: اما آيا نبرد پيروزمندانه عليه آرمان فيزيک کالسيک و همينطور مناقشة دنبالهدار 
دربارة شکل بازسازي مناسب و اصيل رياضيات محض بدين معناست که فيزيک و رياضيات پيشـين،
تاکنون علمي نبودهاند يا بدين معناست که آنها، به رغم اين که ابهامها يا نقاط ضـعفي را دربردارنـد،
هنوز در حوزة فعاليتشان بينشهاي قانع کنندهاي را به دست نياوردهاند؟ آيا اين علوم حتـي بـراي مـا

که از چنين نقاط ضعفي رها شدهايم بينشهاي قانع کننده و مستحکمي نيستند؟  
در اين مورد، چند نکته قابل توجه است.  

The ideal .1، "ايدهها" ترجمه شده است.   
ــداوم ناســازگاري" ترجمــه شــده اســت، در حــالي کــه The continuing conflict .2، "ت

  continuing صفتِ conflict است.

"روش"، "آيـا 3. در متن فارسي، عباراتي وجود دارد که در متن انگليسي ديده نمـيشـود نظيـر
فيزيک کالسيک عليرغم اين که خدمات ارزندهاي به دانش بشر کرده، توانسته است جايگاه متقاعـد
کنندهاي در عرصه کوششهاي جديـد بـه دسـت آورد؟" و " حتـي چنـين جايگـاه و مقـامي بـراي

  بينشهايي که خويشتن را از هر گونه نقطهنظر جزمي رها کردهاند محال مينمايد؟" . 
4. جملة انگليسي، سؤالي است. با وجود اين، مترجم اين جمله را به صورت جمله خبري ترجمه کـرده اسـت.
عبارت "even though affected with certain unclarities or blind spots"  نيز به فارسـي

ترجمه نشده است.  
2. بـه درسـتي، ترجمـه نشـده  با توجه به اين مورد ميتوان گفت که 1. متن به صورت کامـل و

است.  
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4. The situation is clearly similar in regard to another large group of sciences 
customarily counted among the positive sciences ،namely ،the concrete humanistic 
sciences ،however it may stand with their controversial reference back to the ideal of 
exactness in the natural sciences – a difficulty ،incidentally ،which concerns even 
the relation of the biophysical ("concrete natural-scientific") disciplines to those of 
the mathematically exact natural sciences.(p. 4) 

ترجمة فارسي (ص 60): اين وضع به وضوح به گروه بزرگ ديگري از علوم که بهطور معمول در 
زمره علوم مثبت قرار گرفته اند، يعني علوم انساني انضمامي، مشابه است. به هر حـال ايـن تشـابه و
بهخصوص قرائت علوم انساني به علوم مثبت بر استنتاج جدلي، که به ايدهآل دقـت در علـوم طبيعـي

بازميگردد، مبتني است.  
ترجمه نگارنده: چنان که پيداست، مشابه همين امر دربارة گروه عظيم ديگري از علوم، که طبـق
معمول آنها را جزء علوم تحصلي به حساب ميآوريم، يعني براي علوم انساني انضمامي صادق اسـت،
اما ممکن است اين علوم نسبت مناقشه برانگيزي با آرمانِ دقتِ علوم طبيعي داشته باشند – [يعنـي]
مشکلي که در ضمن حتي شامل نسبت رشتههاي بيوفيزيکي (رشتههايي که به طور انضمامي علمـي

طبيعي هستند) با رشتههاي علوم طبيعي نيز که به لحاظ رياضي دقيقاند ميشود.  
نکات:  

  1. مترجم در اين مورد نيز عبارت ذيل را ترجمه نکرده است:
a difficulty ،incidentally ،which concerns even the relation of the biophysical 

("concrete natural-scientific") disciplines to those of the mathematically exact 
natural sciences.  

2. عبارتهاي " قرائت علوم انساني"، "استنتاج جدلي" در جملة انگليسي وجود ندارد.  
5. But generally we let psychology strand ،attributing its obvious retardation of 

method and accomplishment to a naturally slower development. (p.4) 

اين جمله ترجمه نشده است.  
6. The exclusiveness with which the total world-view of modern man ،in the 

second half of the nineteenth century ،let itself be determined by the positive 
sciences and be blinded by the "prosperity" they produced ،meant an indifferent 
turning-away from the questions which are decisive for a genuine humanity. Merely 
fact-minded sciences make merely fact-minded people. (pp. 5-6) 

ترجمة فارسي (ص 62): باالخص با عنايت به اين نکته که کليتِ چشمانداز جهاني انسان مـدرن
در نيمه دوم قرن نوزدهم به سبب موفقيتهاي علوم تحصلي کور شد و خويش را تسـليم ايـن علـوم
کرد، بنابراين توسط آنهـا تشـخص و تعـين يافـت. ايـن علـوم وضـعيتي را خلـق کردنـد کـه در آن
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پرسشهايي که براي بشريت اصيل نتايج ويژهاي را دربرداشت و حاکي از بdعد وسيع و توانايي انسـان
در انديشيدن بود، به کناري گذاشته شد و به محاق فراموشي سپرده شد. آنگونه که انسـان بـه ايـن

پرسشها نه تنها القيد گرديد، بلکه پرسيدن را در وادي غير تحصلي بيمعنا شمرد. در اين وضـعيت، 
علوم چون صورتهاي ذهني واقعيت قلمداد شد و انسآنهايي را آفريد که ذهن آنهـا تنهـا متشـکل از
همين صورتها است که از واقعيت برگرفته شده است و هر تفکري فرع بر آنها و نتيجه آنها است.  

ترجمه نگارنده: اين انحصاري و مطلق بودن، که کل جهانبينيِ انسان مدرن بواسطه آن در نيمه 
دوم قرن 19 تحت تأثير علوم تحصلي قرار گرفت و فريب "سعادتي" را خورد که آنها به وجـود آورده
بودند، به معناي رويگردانيِ عليالسويه از پرسشهايي بود که براي بشريت اصيل، پرسشهايي تعيين 
کننده اند. علومي که صرفاً به امور واقع ميپردازند، انسانهايي را به وجود ميآورند که صرفاً به امـور

واقع ميپردازند.  
در اين مورد، کامالً آشکار است که مترجم به ترجمة متن پايبند نبوده و عالوه بر اين، جمالتي را 

اضافه نموده است که در متن انگليسي وجود ندارد.  
7. In our vital need – so we are told – this science has nothing to say to us. It 

excludes in principle precisely the questions which man ،given over in our unhappy 
times to the most portentous upheavals ،finds the most burning: questions of the 
meaning or meaninglessness of the whole of this human existence. (p.6) 

ترجمة فارسي (ص 62): ما ميگوييم اين علوم دربارة نيازهاي بسيار مهم و ضـروري مـا چيـزي
ندارند به ما بگويند. پرسشهايي را که انسان چون سوزانندهترين پرسش ميبايد صرف نظر ميکنـد.
پرسشهايي خواه داراي معني يا بدون معني که مربوط بـه کليـت وجـود ايـن انسـان هسـتند. ايـن

پرسشها در زمان ناخوشحالي ما در قالب بدشگونترين شکلها متوقف شد.  
ترجمة نگارنده: به ما ميگويند که اين علم در هنگام سختيهاي زندگيمان، هيچ چيـزي بـراي
گفتن ندارد. علم دقيقاً پرسشهايي را اساساً ناديده ميگيرد که براي انسآنهايي که در عصرِ نابسـامانِ
ما در معرض سرنوشت سازترين انقالبها قرار گرفتهاند، پرسشهايي حياتياند: پرسشهايي در بـاب

بامعنا يا بيمعنا بودن کل اين وجود انساني.  
اشتباهات مترجم کامالً واضح است.  

1. در اينجا عبارت we are told، "ما ميگوييم" و  
2. عبارت this science، "اين علوم" ترجمه شده است.  
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3. عبارت "پرسشهايي را که انسان چون سوزانندهترين پرسش ميبايد صـرف نظـر مـيکنـد"، 
نامفهوم و بيمعنا است. منظور هوسرل اين است که "علم دقيقاً پرسشهايي را اساساً ناديده ميگيرد 

که براي انسآنها پرسشهايي حياتياند."  
4. دربارة اين مورد ميتوان گفت که: الف) جمالت، ويرايش نشدهاند. ب) جمالت اشتباه ترجمـه

شدهاند و هيچ ربط منطقي نيز به يکديگر ندارند.  
8. As for the humanistic sciences ،on the other hand ،all the special and general 

disciplines of which treat of mans spiritual existence ،that is ،within the horizon of 
his historicity: their rigorous scientific character requires  ،we are told ،that the 
scholar carefully exclude all valuative positions ،all questions of the reason or 
unreason of their human subject matter and its cultural configurations.(p.6) 

ترجمة فارسي (ص 63): از طرف ديگر علوم انساني و همة نظامهاي کلـي و خـاص، کـه وجـود
رواني انسان را در درون افق تاريخياش مالحظه ميکنند چيزي ندارند به ما بگويند. منش تحقيقـات
علمي اين علوم دقيقاً به نحوي ماهرانه همة شرايط ارزشي همة پرسشهاي عقلي و غيرعقلي مربوط 

به جستارمايه انساني و وضعيتهاي فرهنگي را به کناري ميگذارد.  
- علـومي کـه تمـام ترجمة نگارنده: از سوي ديگر، تا آن جا که به علوم انساني مربوط ميشـود
رشتههاي خاص و عام آن به وجود روحي انسان ميپردازند، يعني او را از افق تاريخ مندي [مينگرند] 
ـ  به ما ميگويند که خصلتِ علميِ متقن اين علوم مستلزم اين است کـه پژوهشـگر، تمـام موضـع-
گيريهاي ارزشگذارانه، تمام پرسـشهـاي مربـوط بـه عقـل و بـيعقلـي محتـواي بشـري آنهـا و

صورتبنديهاي فرهنگي آن را به دقت کنار گذارد.  
1.اين بار عبارت we are told، "چيزي ندارند به ما بگويند" ترجمه شده است.  

2. عبارت  
 their rigorous scientific character requires  ،we are told ،that the scholar carefully 

exclude all valuative positions ،… 

به درستي و به صورت کامل ترجمه نشده است.  
all the special and general disciplines of which، کـه بـه معنـاي تمـام 3. عبـارت
رشتههاي خاص و عامِ علوم انساني است به صورت "همه نظامهـاي کلـي و خـاص" ترجمـه شـده

است.  
4. به لحاظ معنايي، جمله ترجمه شده داراي تناقض است.   

9. And theoretical autonomy is followed by practical autonomy.(p.8) 
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اين جمله ترجمه نشده است.  
10. According to the guiding ideal of the Renaissance ،ancient man forms 

himself with insight through free reason. (p.8) 

ترجمة فارسي (ص 65): انسان اروپايي براساس ايـدهآل هـدايتکننـده رنسـانس، يعنـي ايـدهآل 
يوناني، و براساس بينشي که مبتني بر عقل آزاد است، خويشتن را شکل داد.  

ترجمه نگارنده: بر طبق آرمان هدايتکننده رنسانس، انسانِ دورة باسـتان خـود را بـا بصـيرت از
طريق عقلِ آزاد شکل داده بود.  

در اينجا کامالً آشکار است که "بر طبق آرمان هدايتکننده رنسانس، انسانِ دورة باستان خـود را
"يعنـي با بصيرت از طريق عقلِ آزاد شکل داده بود" و نه انسان اروپايي. در جمله انگليسـي عبـارت

ايدهآل يوناني" وجود ندارد.  
11. In accordance with this ancient model ،recognized at first only by 

individuals and small groups ،a theoretical philosophy should again be developed 
which was not to be taken over blindly from the tradition but must grow out of 
independent inquiry and criticism.(p.8) 

ترجمة فارسي (ص 65): فلسفه نظري براساس سبک يوناني در ابتـدا بـه وسـيله افـراد و گـروههـاي
کوچک بازشناسي و تصديق شد.اين فلسفه، سنتي غالب و مسلط که انسان با چشماني کـور از آن پيـروي
دادن بـه نقـد آزاد اسـت و بـه کند نميباشد، بلکه توسعة فلسفة نظري مبتني بر تحقيق مستقل و اصـالت

همين دليل مصمم شدند تا اين فلسفه را مجدداً موجوديت بخشند و چراغ راه خويش سازند.  
ترجمة نگارنده: طبق اين الگوي دورة باسـتان، کـه در آغـاز تنهـا توسـط [معـدودي از] افـراد و
گروههاي کوچکي پذيرفته شد، دوباره بايد فلسفة نظرياي ايجاد شود که به نحو کورکورانه و سنت-

گرايانه نبايد پذيرفته شود، بلکه بايد از روي تحقيق و نقد مستقل از نو ايجاد شود.  
نکات:  

1. روشن است که در عبارت فوق، "الگوي دورة باستان" و نه " فلسـفه نظـري" ...پذيرفتـه
شده است.  

2. عبارت "به همين دليل مصمم شدند تا اين فلسفه را مجدداً موجوديت بخشـند و چـراغ راه
خويش سازند." افزوده مترجم است که در متن انگليسي وجود ندارد.  

12. In the first centuries of the modern period – even though it changes not 
insignificantly as soon as it is taken up – it [the idea of philosophy] retain the formal 
meaning of the one all-encompassing science ،the science of the totality of what 
is.(p.8) 
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ترجمة فارسي (ص 65): فلسفه در آغاز دوره مدرن صرفاً گروهي از علـوم را دربرمـيگرفـت. تـا
مدتها فلسفه عبارت بود از علم تفصيلي و معطوف به مکتب هستي.  

ترجمة نگارنده: اگر چه ايده فلسفه در قرون اوليه دورة جديد بالفاصله بعد از پذيرفتـه شـدن، بـه
نحوي نه چندان بياهميت تغيير مييابد، ليکن معناي صوري يک علم فراگير، يعني علم به هر آنچـه

که هست را حفظ ميکند.  
نکات: در اين مورد آشکار نيست که مترجم واقعاً چه چيـزي را ترجمـه کـرده، يعنـي بـه جـرات

ميتوان گفت که مترجم جملة فوق را ترجمه نکرده است.   
13. If man becomes a "metaphysical" or specifically philosophical problem ،

then he is in question as a rational being. (p. 9) 

ترجمة فارسي (ص 66): . اگر انسان به انساني متافيزيکي يا انسـاني بـا مسـائل فلسـفي تبـديل
ميشود، او به انسان پرسشگر يعني به موجود معقول تبديل ميشود.  

ترجمة نگارنده: اگر انسان تبديل به مسئلهاي "متافيزيکي" يا تبديل بـه مسـئلة بـهطـور خـاص
فلسفي شود، آنگاه انسان به عنوان موجودي عقالني و خردمند مورد بحث خواهد بود.  

نکات: در جملة انگليسي، "metaphysical" و philosophical صـفتِ مسـئله هسـتند و نـه
صفت انسان. در ادامه نيز آشکار است که "in question" به "پرسشگر" ترجمه شده است و مترجم 

اساساً معنا و منظور جمله را درنيافته است.  
14. The failure of the new science after its initial success؛ the unclarified 

motive for this failure. (p.10) 

ترجمة فارسي (ص 68 عنوان بند 4): شکست [فلسفه] از علم جديد پس از موفقيـتهـاي اوليـه
اش؛ علت روشن نشده اين شکست.  

ترجمة نگارنده: ناکامي علم جديد پس از موفقيت اوليهاش و انگيزة روشن نشدة اين ناکامي.  
نکته: در اينجا مترجم اصطالح فلسفه را به صورت [فلسفه] آورده است. ميتوان گفت که تفسـير

و برداشت مترجم از عبارت انگليسي فوق و به طور کلي از اين بند چنين است:   
  1. فلسفه از علم جديد شکست خورده است.

  2. علت اين شکست فلسفه روشن نشده است.
اما هوسرل در همين بند به طور کلي به اين مطالب اشاره ميکند:  

1. علم جديد در مراحل اوليه خود موفق بود. زيرا نشان داد که ميتواند به برخي از مسائل بشري 
  پاسخ دهد.
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2. علم جديد در مراحل بعدي خود با شکست مواجه شد. زيرا آشکار گشت که اين علم نميتواند 
به همه پرسشهاي بشري – از جمله پرسشهاي فلسفي – پاسخ گويد و همچنين ميان قلمروهـاي

  شناخت بشري وحدت ايجاد نمايد.
3. علت اين ناکامي علم ريشه در روش آن دارد. با وجود اين، چنين مسئلهاي هنـوز بـه صـورت

  جدي بررسي نشده است.
15. But it was otherwise in metaphy ،sics i.e. ،in problems considered 

philosophical in the special sense – though hopeful ،apparently successful 
beginnings were not lacking even here.(p.10) 

ترجمة فارسي (ص 68): . در غير ايـن صـورت هـر تفکـري در زمـرة اصـحاب و انديشـههـاي
متافيزيکي قلمداد ميشود و جمله پرسشها و بررسيها بدون نتيجه به حسـاب مـيآينـد و بايـد بـه

کناري گذاشته شوند.  
ترجمه نگارنده: اما اين امر در متافيزيک، يعني در مسائلي کـه بـه معنـاي خـاص فلسـفي تلقـي
ميشوند، به گونه اي ديگر بود - هرچند که حتي در ايـن جـا هـم سـرآغازهاي اميـدبخش و ظـاهراً

موفقتآميز کم نبود.  
بخشي از جملة ترجمه نشده است.  

16. As for the positive sciences ،at first they were untouchable. (p. 11) 

اين جملة ترجمه نشده است.  
17. Yet the problem of a possible metaphysics also encompassed eo ipso that of 

the possibility of the factual sciences ،since these had their relational meaning – that 
of truths merely for areas of what is – in the indivisible unity of philosophy. Can 
reason and that-which-is be separated ،where reason ،as knowing ،determines what 
is? (p.11) 

ترجمة فارسي (ص 70): اما، پرسش از امکان متافيزيک تلويحاً به امکان وجود همه پرسشهـاي
عقل که پاسخ گويي به آنها در قالب علوم تحصلي ممکن نبود، معطوف ميشد. با ايـن حـال مسـئله
خـويش را متافيزيک، امکانِ علوم مربوط به امور واقع را دربر ميگيرد. زيرا اين علوم معناي عقالنـي
در وحدت غيرقابل تقسيمي با فلسفه جستجو ميکنند. آيا ميتوان عقل و آن کدام است را از هم جدا 

کرد جايي که عقل به مثابه معرفت، چيستي هر چيزي را تعين ميبخشد؟  
ترجمه نگارنده: اما مسئله يک متافيزيک ممکن مستقالً مسئله امکان علوم مربوط به امور واقع را 
نيز دربرميگرفت. زيرا اين علوم معنايِ همبستة خود – يعني معناي حقايق صرفاً مربـوط بـه قلمـرو
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ـ هست ميتوانند  ـ که آنچه هست ـ را فقط در وحدت تجزيهناپذير فلسفه دارا بودند. آيا عقل و آنچه
جايي جدا شوند که عقل به مثابه شناسنده، آنچه که هست را تعيين ميکند؟  

در اين مورد نکات بسياري وجود دارد. نگارنده به برخي از آنها اشاره ميکند:  
1. عبارت "relational meaning " به "معناي عقالني" ترجمه شده است. روشن است که " 

  relational" به معناي "عقالني" نيست، بلکه به معناي "نسبتي/ همبسته " ميباشد.

2. عبارت " امکان وجود همة پرسشهاي عقل که پاسخ گويي به آنها در قالـب علـوم تحصـلي
  ممکن نبود" افزودة مترجم است.
  3. جمله نياز به ويرايش دارد.

4. عبارت "آيا ميتوان عقل و آن کدام است را از هم جدا کرد جايي که عقل به مثابـه معرفـت،
 " چيستي هر چيزي را تعين ميبخشد؟" به چه معناست؟ در ايـن جـا متـرجم بـه اشـتباه، اصـطالح
"reason as knowing" را "عقـل بـه مثابـه that-which-is" را "آن کدام است" و اصـطالح

معرفت" ترجمه کرده است. حال آنکه واژة نخست به معناي آنچه که هست [هستنده] و واژة دوم به 
معناي "عقل شناسا" ميباشد.  

18. Its form is not that of a smooth development ،not that of a continual growth 
of lasting spiritual acquisitions or of a transformation of spiritual configurations – 
concepts ،theories ،systems – which can be explained by means of the accidental 
historical situations. (pp. 11-12) 

ترجمة فارسي (ص 70): يعني تاريخ با صورت توسـعه همـواره پـيش نمـيرود و در حکـم رشـد
پيوسته و دائم ذخائر روح ازلي يا دگرگـوني [ضـروري] پيکربنـديهـاي آن روح، اعـم از مفهـومهـا،
نظريهها، نظامها، نيست. بلکه همة تحوالت تاريخي در وضعيتهاي مختلف با نحـوههـاي تصـادفي

قابل توضيح هستند.  
ترجمه نگارنده: اين شکل [ شکل فرايند تاريخي]، شکلِ يک تحول همـوار، نـوعي رشـد مـداوم
ـ مفاهيم، نظريهها و نظامها -  دستاوردهاي روحي ماندگار يا نوعي دگرگوني صورتبنديهاي روحي

که بتواند براساس موقعيتهاي تاريخي اتفاقي تبيين شود، نيست.  
نکته: مترجم نه تنها جمله فوق را اشتباه ترجمه کرده بلکه اين جمله را بـرخالف آنچـه از جملـه

مستفاد ميشود معنا کرده است. تفسير مترجم بدينگونه است:  
  1. تاريخ با صورت توسعه هموار پيش نميرود.

  2. همه تحوالت تاريخي در وضعيتهاي مختلف با نحوههاي تصادفي قابل توضيح هستند.
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اما منظور جمله اين است:  
ـ وجود دارند که فرد نمـيتوانـد ـ نظير مفاهيم، نظريهها و نظامها 1. صورتبنديهاي روحياي

  آنها را بر اساس موقعيتهاي تاريخي اتفاقي و عرضي تبيين کند.
2. تاريخ و شکل فرايند تاريخي، نوعي از صورتبنديهاي فوق است، يعنـي نمـيتـوان آن را بـر

  اساس موقعيتهاي تاريخي اتفاقي و عرضي تبيين کرد.
19. But this is to say that ،ultimately all modern sciences drifted in a peculiar ،

increasingly puzzling crisis with regard to the meaning of their original founding as 
branches of philosophy ،a meaning which they continued to bear within themselves. 
(p.12) 

ـ  ترجمة فارسي (ص 71): اما بايد گفت سرانجام همه دانشمندان مدرن به داخل بحران فزاينـدة
ـ ويژهاي رانده شدند، با مالحظه به ايـن کـه علـوم در معنـاي اوليـهشـان بـه عنـوان  سخت، دشوار
شاخههاي فلسفه بنيان نهاده شند. [اما] آنها بر آن شدند که علوم را مستقل مالحظه کنند يعني معني 

علوم را به خود علوم حمل نمايند.  
ترجمة نگارنده: اما اين بدين معناست که در نهايت، تمام علوم عصر جديـد بـا توجـه بـه معنـاي
تأسيس آغازين خود به عنوان شاخههاي فلسفه، معنايي که به طور پيوسته حامل آن بودهاند، در يـک

بحران عجيب و بحراني که لحظه به لحظه به گونهاي اسرارآميز [احساس ميشود]، فرو رفتهاند.  
نکته: مترجم، عبارت "all modern sciences" (يعني تمام علـوم عصـر جديـد) را معـادل بـا

"همة دانشمندان مدرن" گرفته است.  
20. This is not just a matter of a special form of culture – "science" or 

"philosophy" – as one among others belonging to European mankind.(p.12) 

"فلسـفه" نيسـت؛ "علـم" يـا ترجمة فارسي (ص 71): اين وضعيت صورت خاصـي از فرهنـگ
موضوعي است متعلق به بشريت اروپايي.  

ترجمة نگارنده: اين امر فقط موضوعي مربوط به شکل خاصي از فرهنگ – "علم" يا "فلسـفه" 
– به عنوان شکلي در ذيل ساير اشکال متعلق به انسان اروپايي نيست.  

جمله اشتباه ترجمه شده است.  
21. It is reason which ultimately gives meaning to everything that is thought to 

be ،all things ،values ،and ends – their meaning understood as their normative 
relatedness to what ،since the beginnings of philosophy ،is meant by the word " 
truth" … .(p. 12) 



82   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هفتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

ترجمة فارسي (ص 72): عقل به طور نهايي به هر چيزي که انديشه ميشود معنا ميبخشد. همه 
 – چيزها، ارزشها و غايتها از آن رو هستند که انديشيده ميشوند – معني آنها از زمان آغاز فلسـفه

معني ميداد به وسيله عبارت " حقيقت".  
ترجمة نگارنده: عقل است که در نهايت، به هر چيزي که تصور ميرود وجود دارد، به همة اشـيا،
ارزشها و اهداف معنا ميبخشد- يعني معناي آنها به عنوان وابستگي هنجـاري بـه آن چيـزي درک 

ميشود که از سرآغازهاي فلسفه، از کلمة "حقيقت" منظور بوده است.  
نکات: 1) جمله احتياج به ويرايش دارد 2) جمله اشتباه ترجمه شده است: "عقل، به هر چيزي که 
"عقـل، بـه هـر تصور ميرود وجود دارد، به همة اشيا، ارزشها و اهداف معنا ميبخشد" و نه اينکـه

چيزي که انديشه ميشود معنا ميبخشد". زيرا جمله و فعل اصلي اين است:  
 It is reason which ultimately gives meaning to everything "that is to be " 

عالوه بر اين، عبارت "همه چيزها، ارزشها و غايتها از آن رو هستند که انديشيده ميشوند" در 
تضاد کامل با تفکر هوسرل است.  

22. As one feels already in the opposition of the ancient systems. (p.13) 

اين جمله ترجمه نشده است.  
  

بخش دوم  
در اين بخش، نگارنده به صورت گذرا برخي از موارد ويرايشي را بيان ميکند. 

  1) در قسمت مشخصات کتاب، عنوان آلماني و انگليسي اشتباه تايپ شده است.
  2) در ص 7، موارد ذيل وجود دارد:

2,1) پديدارشناسي يکبار به صورت "پديدارشانسي" و بار ديگر به صورت "پدپدارشناسي" تايـپ
شده است.  

2,2) هوسرل به صورت " هوسرِل" تايپ شده است  
  3) در ص 8 :"هوسرِل" دوباره تکرار ميشود.

جمالت ذيل نياز به ويرايش دارند: 
4) آيا علم چه چيزي دارد که دربارة عقل و غير عقل يا دربارة مـا انسـآنها بـه مثابـه فاعـل ايـن

  آزادي بگويد؟
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5) هميشه اين چنين نبوده است که علوم به طور متقني حقيقت را در معنايي عيني بنيان گـذاري
کند که بر علوم تحصلي زمان ما در مالحظه به روش غلبه کرد و به اساسي براي پشتيباني و پذيرش 

گستردة فلسفه و اصالت تحصلي منطقي بدل گرديد.  
6) به طور خاص پرسشهاي انسان هيچ وقت از قلمرو علم قدغن نشده است.  

7) اگر انسان تاريخ خويش را موضوع پرسش قرار ميدهد، به موجود معنابخش يا عقل در تـاريخ
تبديل ميشود.  

8) بنابراين تحصل گرايي به طريقي گردن فلسفه را ميزند.  
9) اگر بشريت اروپايي با چنان روح با شکوهي، زنده و از سعادت برخوردارشد، به سـبب ايـن کـه
عقيدة الهام بخش فلسفة جهاني و مطلق را از دست داد، نتوانست حيات و سعادت خـويش را کـه در

ساية آن فلسفه کسب کرده بود حفظ ميکند.  
10) در اين جا دورهاي طوالني با مضمون مبارزه اي آتشين مزاج براي روشني بخشـيدن و فهـم
متأمالنة داليل اين شکست که ريشه در قرنهاي گذشته داشت، شروع شد و از هيوم تا بـه کانـت و

سپس تا به عصر ما گسترش يافت.  
ارزيابي نهايي: با توجه به تمامي مواردي که در اين مقاله برشمرده شد، مـيتـوان گفـت کـه
بحران، دربردارندة اشکالت و نقايص بسيار عمـدهاي اسـت کـه بـه هـيچ وجـه ترجمة فارسي کتاب
پذيرفتني و قابل اغماض نيست. در نهايت ميتوان در يک جمله چنين گفت: ترجمـة فارسـي کتـاب

بحران، در بحراني عميق فرورفته است.  
  





  
  
  
  
  
  

نقد ترجمة آيات در تفسير پرتوي از قرآن*  
محمدعلي کوشا  
  
ترجمه، برگرداندن متنی از زبانی به زبان ديگر با رعايت مفهوم و محتوای آن متن است. ترجمـه
قرآن در واقع (فشرده تفسير) به حساب میآيد، نه (تفسير فشرده)؛ بر اين اساس ترجمه بايد منعکس-
کننده مفهوم و محتوای زبان مبدأ با رعايت آرايشهای لفظی و خالی از هرگونه زوايد در زبان مقصـد
باشد؛ بنابراين برای برگرداندن متنی از زبانی به زبـان ديگـر، دو عنصـر الزم و ضـروری مـینمايـد:
نخست (عنصر ادب) و دوم (مايه هنر). عنصر ادب را در علم صرف، نحو، اشتقاق و لغت، و مايه هنـر

را در معانی، بيان و بديع بايد جستجو کرد.  
کريم، از قرن چهارم تا کنون آثار ارجمند گوناگونی از آنها همـراه بـا قرآن در ميان تفاسير فارسی
ترجمه آيات عرضه شده است که هر کدام ويژگیهای نوع خود را دارند. معرفی هريـک از ايـن آثـار
قرآن، متضمن احيای زبان فارسـی نيـز هسـت، بـرای دوسـتداران پرارج که عالوه بر ترويج فرهنگ
قرآن) بـه قلـم توانـای عـالم از اسالم و ايران، امری الزم و ضروری مینمايد. تفسير فارسی (پرتوی
مجاهد و مبارز حقيقتجوی خستگیناپذير، مرحوم آيتاللّه سيدمحمود طالقانی ـ رضوان اللـهّ عليـه ـ
از آن جمله است. اين تفسير ماندگار و بس استوار به قلم مؤلف بزرگوار آن در کنج زنـدان بـه رشـته
تحرير درآمده است. مرحوم طالقانی همراه با جهاد عملی، جهاد علمی خـويش را در قالـب ترجمـه و
به جامعه قرآنی عرضه نمود. اين اثر هرچند ناتمام ماند، ولی همان مقداری کـه نگـارش قرآن تفسير

يافت، گويای عمق انديشه و درک باالی نويسنده آن از کتاب بینظير وحی الهی است.  
آن تفسـير پربهـا و ارجمنـد اسـت و قـرآن اين مقاله، تنها در صدد بررسی و ارزيابی ترجمه آيات

بحث و بررسی شاخصهای تفسيری آن را به فرصتی ديگر وامی گذارد.  

                                                 
پژوهش، ش 119، آذر و دي 1388، صص 36ـ44.  آينة *
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قـرآن) اسـت کـه توسـط (شـرکت از نسخه مورد استناد اين نوشتار، چاپ پنجم تفسير (پرتـوی
1381 و 1382  سهامی انتشار) در شش جلد (سه مجلد) به اهتمام دکتر محمدمهدی جعفری در سـال
در تهران منتشر شده است. دکتر جعفری در آغاز جلد سوم در پيشگفتاری تحـت عنـوان (سـخنی و
توضيحاتی از گردآورنده) مینويسد: (و سالها و سالها گذشت تا اينکـه قـرآنشناسـی دردشـناس از
را از گوشه قبرستان و بازوی بيمار و تبـرّک خانـه نوخريـده، بـه صـحنه قرآن ميان اميينّ برخاست و
زندگی وارد کرد و عاشقان را پروانهوار به گرد وجود شمعسان خود گرد آورد، ليکن شبپرکان دشـمن

با خورشيد نتوانستند ديد و چون حکومت شبستان در دست آنان بود، بارها و بارها به زندان و تبعيدش 
افکندند، ولی مگر میتوان انديشه را در ميان ديوارها به حسب و زنجير کشيد و از تابش نور خورشـيد
تبديل گرديد و ميوه هميشه تـازهاش بـه قرآن برای هميشه مانع شد. زندان به مدرسه تفسير و بحث

بر مردم شيفته تابيدن گرفت).   قرآن بازار آمد و پرتوی و سپس پرتوهايی از
مینويسد: (اين کتاب تنها کتـابی اسـت قرآن مفسر ارجمند نيز در مقدمه جلد نخستين در وصف
که با ضمير هر انسانی سر وکار دارد و میتواند در ميان تاريکیهای ماده، درون انسانی را برافـروزد و
چون شب پرماه و ستاره آن را فروزان گرداند؛ آنگاه بامداد روشنی از افق باطن پديد آرد. ايـن يگانـه
را  قـرآن وظيفه علمای دين و پردهداران آيين است که تا هرچه بيشتر جمال احکام و اسرار و هـدايت
آشکار سازند… . خواننده عزيز! اگر در مطالب اين مقدمه و قسمتی از کتاب اشتباه يا لغزشـی يافتيـد، 
تذکر فرماييد و معذورم بداريد؛ زيرا در مدتی نگارش يافته که از همهجـا منقطـع بـوده و بـه مـدارک

دسترسی نداشته و مانند زندهای در ميان قبر به سر میبردم).  
آری، استوارتر از قلم روان و شيوای طالقانی، روح سرشار از معنويت و طهارت نفـس اوسـت کـه
اين چنين قرآن را وصف میکند و فروتنانه خواهان يادآوری لغزشهای احتمـالی خـويش بـه وسـيله
خوانندگان ترجمهاش میشود و در جملهای کوتاه و پرمعنا، به موقعيتی که اين اثر در آن شکل گرفته 
و دور از هرگونه مآخذ تفسيری چنين کتابی را عرضه داشته است، اشاره میکند. ترجمه آيات قرآن در 
قرآن) ـ با توجه به بستر زمانی آن ـ حائز اهميت فـراوان اسـت. از ضمن تفسير آن در کتاب (پرتوی

اگر اين ترجمه ناتمام نمیماند، بیگمان در رديف ترجمههای ممتاز قـرار مـیگرفـت. قلـت در لفـظ، 
کثرت در معنا، استواری در نثر و انطباق با متن، از ويژگیهای اين ترجمـه اسـت. از ميـان پـنج نـوع
ترجمه (تحتاللفظی، تطبيقی، تفسيری، مضمونی و منظوم)، ترجمه ايشان از نوع دوم است؛ و مراد از 
ترجمه تطبيقی اين است که ترجمه کامالً بر متن منطبق باشد و اين انطباق بايد هم در کميت باشـد
و هم در کيفيت؛ يعنی حجم ترجمه به اندازه حجم متن و مفهوم و محتوای ترجمه نيز بيانگر مفهـوم



نقد ترجمه آيات در تفسير پرتوي از قرآن/ محمدعلي کوشا   □   87  
 

و محتوای متن باشد و چيزی هم زايد بر متن نباشد. در اين مقام، نخست به بيان نمونههايی از دقت، 
ظرافت و صحت در اين ترجمه پرداخته میشـود و آنگـاه (تـرک اولـیهـای) احتمـالی را کـه هـيچ

مترجمی کم و بيش پيراسته از آنها نيست، يادآوری میگردد. 
  

نقاط قوت اين ترجمه  
ْهِ  َّ إِليَ ْ ثمُ ِـيکمُ يْ dيح َّ ْ ثمُ َّ يdمِـيتُکمُ ْ ثمُ مُ ً فَأَحياکْ ْ أمواتاْ مُ تْ ّهِ وَکنُ ْفَ تَکْفُرُونَ باللِ 1. سورة بقره، آية 28: (کيَ
چگونه به خداوند کافر میشويد با آنکه بيجان بوديد، شما را جان بخشيد، پس از آن شما را  تُرْجَعdون): َ

میميراند، آنگاه زنده میکند، سپس به سوی او بازگشت داده خواهيد شد.  
در اين ترجمه جمله (با آنکه بيجان بوديد شما را جان بخشيد) معادل بسيار مناسب و جالبی برای 

است که از هر جهت دقت و ظرافت الزم در آن رعايت شده است.   ْ ( مُ ً فَأَحياکْ ْ أمواتاْ مُ تْ (وَکنُ
َ… ): و ما همي با حمد تو تسبيح و  d لکَ َمْدِکَ وَنُقَدسِّ d بحِ حِّ ْنُ نُسبَ 2. سورة بقره، آية 30: (… وَنحَ

برای تو تقديس مینماييم… .  
لحاظ گرديده، در کمتر ترجمهای لحاظ شده است؛ زيرا  َ ( d لکَ در اينجا دقتی که در ترجمه (نُقَدسِّ
لَـک) d ِّدر ترجمه لحاظ نگرديده است؛ در حالیکه (نُقَـدس َ d لکَ در بسياری از ترجمهها (الم) در نُقَدسِّ
مفعولی میطلبـد کـه محـذوف اسـت و آن مـیتوانـد کلمـه َ ( d لکَ ) میباشد. (نُقَدسِّ dغير از (نُقَدِّسک
َ ای نطهـرّ انفسـنا کبير: (نقدّس لکَ تفسير ) و يا (قلوب) باشد؛ به قول فخر رازی در ُس) يا (افعالَ (أنفُ
من ذنوبنا و خطايانا ابتغأً لمرضاتک. او نطهّر افعالنا من ذنوبنا حتی تکون خالصةً لک. او نطهـر قلوبنـا

عن االلتفات الی غيرک حتی تصير مستغرقةً فی انوار معرفتک).1  
مرحوم آيتاللّه طالقانی به خوبی اين نکته را دريافته است؛ لذا در تفسير اين آيـه مـینويسـد: (در
نقدّس لک از الم (لک) معلوم میشود تقديس ذات الهی منظور نيست، بلکه تقديس برای ذات و بـه

سوی آن است).2   
d لَـکَ،  مرحوم آيتاللّه معرفت در يکی از مقاالت خويش بدين نکته اشاره کـردهانـد کـه: (نُقَـدسِّ
يعنی تطهير نفس برای آمادگی در حضور ساحت قدس الهی نـه تقـديس خـود خـدا)    ، و ايـن همـان
چيزی است که فخر رازی به صراحت آن را گوشزد نموده است؛ در واقع چون مالئکه آدم را مفسـد و
خونريز میدانستند و او را شايسته خالفت نمیدانستند و خود را شايسته پاکی و تقديس میدانسـتند، 
چنين گفتند. کيوان قزوينی نيز در تفسيرش میگويد: (الم (لک) در اينجـا نمـیگـذارد کـه ذات خـدا

مفعول نقدس باشد).3  
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و در زمين تبهکارانه سرکشی نکنيـد. َ :( َوْا فِـیاألرضِ مdفْسِدينِ 3. سورة بقره، آية 60: (… وَال تَعثْ
در اين ترجمه حال بودن کلمه (مفسدين) کامالً منعکس شده است.  

ِـبُّ dيح َ اللـهّ إِن َّ d اللّه d ُأَمَرَکم ُ مِنْ حَـيثْ dن َّ وهُ َّرْنَ فَأتـْ هَ ـ 223: (… فَإذاِ تطَ 4ـ سورة بقره، آيات 222
ْ وَاتَّقُـوا ْ وَقَـدِّمواd إلَنْفُسِـکمُ مُ ْ أَنّـی شِـئتْ ْثَکمُ ْ فَأْتواُ حـرَ ْ حَرْثُ لَکمُ نِساؤُکمُ َ . ِّرينِ هَ طَ dالمت ُّ بِ dالتَّـوّابِـينَ وَيح

اللّهَ…): … پس آنگاه که پاکيزه شدند، بياييد آنها را آنسان که خدا امر کرده است؛ همانا خدا دوست 
میدارد توبهکاران را و دوست میدارد پاکی جويـان را. زنـان کشـتزار شـمايند، پـس بياييـد کشـتزار

خودتان را هرگونه که میخواهيد، و پيشی گيريد برای خود و پروا گيريد خدا را… )  
به (هرگونه که خواهيد)، ترجمهای دقيق و مطابق با شـأن نـزول آيـه و نظـر ْ ( مُ تْ ترجمه (أَنیّ شئِ
شماری از مفسران دقيقالنظر است. توضيحات تفسيری اين مفسر نکتهسـنج نيـز ذيـل ايـن دو آيـه
d َکمُ أَمـرَ dنَّ، امر ارشـادی، مِـنْ حَــيثْ ُ وهُ کريم است: (فَأتـْ قرآن حاکی از واقعبينی و تعقل او در تفسير
اللّهd، هدايت در جهت امر تکوينی است تا هر مؤمن بابصيرت، ناظر به امر و هدايت خدا باشد و انگيزه 
شهوات و طغيانها او را از امر تشريعی و مسير تکوين منحرف ننمايد. حيث، داللت به شرايط و زمان 
و محل دارد؛ آنچنان که اگر به شخصی، بذر و آالت کشت و توليد و زمين مستعد واگذار شود، همين 
امر صريح و عملی است که بايد با نظر به شرايط زمان و مکان، آالت کشت را به کار برد و بـذر را در
زمين آماده شده بيفشاند و تعطيل وسايل و انحراف و غفلت از شرايط آن، سـرپيچی از امـر و موجـب
مؤاخذه است… . اضافه نساء به ضمير جمع مخاطب و تکرار آن، اشعار بـه تعريـف و شـناخت زن در
جهت اضافه به مرد و توليد دارد، نه از جهت مواهب انسانی يا غرايز حيواني… . ايـن تعبيـر قـرآن ـ
dنَّ) وهُ ْ به جـای (فَأتــْ ْ ـ جامع و مطابق با واقع است… ، تکرار حَرْثُ و اضافه آن به حَرْثَکمُ حَرْثُ لَکمُ
ارشادی به همان مسير حرث است. أَنیّ ، داللت بر تعميم زمان و مکان و جهت دارد. در هـر زمـان و
مکان از هر جهتی که تمايل مرد برانگيخته شود، در همان مجـرای حـرث روی آورد… . امـر مقيـد
ْ و تکرار حرث، ارشاد صريح به اتيان در مجرای حرث است و تعمـيم (أَنّـی ) منصـرف از فَأْتواُ حَرْثَکمُ

غيرمجرای حرث میباشد و برای تجويز از مجرای حرث، استدالل به اصل اباحه مورد ندارد).4  
از عالمه مصـطفی التفاسير عيون من المقتطف برای آگاهی بيشتر از تفسير اين دو آيه، به تفسير
ـ 239) مراجعه شود. اين تفسير چهار جلدی، تفسيری کمحجم،  الحصن المنصوری (ج 1، صص 237

پرمعنا و دقيق است و در پانوشتها هم از روايات تفسيری بهره گرفته است.  



نقد ترجمه آيات در تفسير پرتوي از قرآن/ محمدعلي کوشا   □   89  
 

… ): آن طـالق دو بـار ٍ ْ تَسْـرِيحd بِإِحسـانْ 5. سورة بقره، آية 229: (الطَّالقُ مَرَّتانِ فَإِمساکْ بِمَعْرُوفٍ أوَ
است، پس از آن نگهداری به حق شناخته و يا رهايی به نيکي… ). در اين ترجمـه، بـا بـه کـارگيری واژه
(آن)، مترجم بزرگوار نشان داده است که الف و الم در کلمه (الطالق)، مشعر به طالق رجعـی اسـت ـ کـه
شوهر بتواند بدون عقد مجدد رجوع کند ـ و در تفسير آن فرموده اسـت: (مفهـوم مرتـانّ = دوبـار، فاصـله
طالقها از يکديگر است. ظاهر اين آيه و صريح روايات، وجوب فاصله ميان طالقها میباشد؛ پس اگـر در
يک مجلس و با يک لفظ دو يا سه طالق واقع شد، فقط حکم يک طالق را دارد و بعضی در ايـن صـورت
) مثـل آن اسـت کـه d ثَالثـاً اصل طالق را باطل میشمارند. از ابن عباس روايت شده است: جملـه (طَلقـتَ

سه بار فاتحه را خواندم، و مقصودش با همين گفتار خواندن سه بار فاتحه باشد.  َ ثَالثا. ً بگويد: قَرَأَتd الفاتِحةَ
آيا چنين گفتاری راست است يا کلمه لغویَ به زبان آورده است؟).  

نگهدار باشـيد ِـين): َ واd لِلّهِ قانتِ ةِ الوdسْطی وَقومُ ِ وَالصالَّ واتَ واُ عَلیَ الصلَّ 6. سورة بقره آية 238: (حافظِ

بر نمازها و نماز ميانه و به پا ايستيد برای خدا فروتنانه.  
ترجمهای که از اين آيه ارائه شده، ترجمهای موزون و دلنشين است.  

ةِ الوdسْطی، عطف خـاص بـه عـام بـرای تخصـيص اسـت. در در تفسير اين آيه میگويد: (وَالصالَّ

روايات و گفتههای مفسرين، مصاديقی برای صلوة وسطی ذکر شده: نمـاز ظهـر يـا جمعـه؛ چـون در

وسط روز انجام میشود و همچنين ديگر نمازها که از جهتی در وسط مـیباشـند. يـا نمـاز عصـر بـه
َلوناُ عَـنِ مd نـاراً کَمـا شـغَ هَ dوَبيـوت dم dه استناد گفته رسول خدا(ص) در عصر کارزار احزاب: (ماَلَ اللّهd قُلوبُ
خدا گورها و خانههای آنان را پر از آتش کند کـه مـا را از نمـاز d :( ِ الشمسَّ یّ غابتَ الصَّلوةِ الوdسطی حتَ

وسطی بازداشتند تا آفتاب غروب نمود؛ و روايت ديگری از آن حضرت: (چون نماز عصر بـين دو نمـاز
روز و دو نماز شب است و چون غالباً در هنگام اشتغال مردم انجام میشود). از اسامه روايت شده کـه
گفت: (وسطی نماز ظهر است، چه رسول خدا(ص) نماز ظهر را در ميان گرمای روز انجام میداد و بـا
او بيش از يک يا دو صف نبود و مردم سرگرم گفتگوها و داد و ستد بودند تا آيه نازل شـد). از بيـان و
موارد اين روايت معلوم میشود که تطبيق نماز وسطی بـه نمـاز ظهـر يـا عصـر از جهـت اشـتغال و
گرفتاری مردم در اين هنگام است و نظر به تعيين در اين موارد نيست؛ چون در اين آيه جـز توصـيف
(الوسطی) قرينه و نشانهای از تعيين آن نيست؛ و وسطی، صفت تفضيلی و مؤنث اوسـط = وسـط تـر
و  باشـد کـه در ميـان گرفتـاریهـا است که متعلق آن ذکـر نشـده، بايـد نظـر آيـه بـه هـر نمـازی

کشمکشهای غفلت آور برپا میشود). 5   
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هريـک از نمازهـای پنجگانـه مصـداق (الصـلوة  در تفسير طبری، روايات گوناگونی که در آنهـا

ةِ الوdسْطی ) هـر الوسطی) دانسته شده، ذکر گرديده است.6 اما پذيرفتن سخن ايشان که مراد از (الصالَّ

نمازی باشد که در ميان گرفتاریها و کشمکشهای غفلت آور، برپا شود، محل تأمـل، بلکـه اشـکال

واُ عَلَـی ةِ الوdسْطی ) که بعد از (حـافظِ است؛ زيرا (وdسطی) صفت برای (صلوة) است و از طرفی (وَالصالَّ

آمده، عطف خاص به عام برای تخصيص و تأکيد است که نشان میدهد نماز وسطی يکـی ِ ( واتَ الصلَّ
است و متعلَّـق آن نمـیتوانـد چيـزی خـارج از ِ ( واتَ واُ عَلیَ الصلَّ از نمازهايی است که داخل در (حافظِ
نمازهای پنجگانه باشد تا اينکه بگوييم مراد از آن نماز در ميان گرفتاریها و کشمکشهای غفلتآور 

باشد؛ بنابراين برای کشف مصداق (صلوة وdسطی) بايد به روايات صـحيحالسـند کـه دال بـر مقصـود

باشند، متوسل شويم و چون روايات گوناگونی در اين باب نقل شده، به گونـهای کـه در هـر روايتـی

يکی از نمازهای پنجگانه مصداق (صلوة وسطی) قلمداد گشته است، برای کشف حقيقت بايد به ناچار 

دست به دامن (قرائن) شويم و دستکم ببينيم کداميک از روايات با قرينـه خـارجی و عينـی سـازگار
است و کداميک ناسازگار. اينجاست که با استفاده از کلمه (وdسطی) میفهميم چنين نمـازی بايـد بـه
گونهای در ميان ديگر نمازها قرار گيرد که شرايط (وسط بودن) را از جهت وضعی بتـوان در آن ثابـت
دانست و چنين نمازی قطعاً بر نماز عصر قابل انطباق است؛ زيرا ميان دو نماز روز و دو نماز شب قرار 
گرفته است و اين خود بهترين قرينه میتواند باشد؛ چون جز نماز عصـر هـيچيـک از نمازهـا چنـين
جهت وضعی ندارند که در ميان دو نماز روز و دو نماز شب قرار گرفته باشـد و از آنجـا کـه نمازهـای
پنجگانه در عصر رسالت و نبوت بيشتر اوقات در پنج وقت جداگانه اقامه میشده است و خواندن نمـاز
عصر بعد از نماز ظهر ـ آن هم با فاصله زمانی ـ برای شماری از مسلمانان سخت مینموده و چه بسا 
کسانی از حضور در جماعت نمازگزاران عصر به دليل گرمای روز و يا اشتغاالت ديگـر سـهلانگـاری 
مینمودهاند، شايد تأکيد اين آيه شريفه بر محافظت از آن، از اين بـاب باشـد. در تفسـير طبـری، 63 

روايت از رسول خدا(ص) نقل گرديده که مراد از (الصلوة الوسطی) نماز عصر است.7 در تفسير مجمـع-

البيان نيز شش قول در تفسير (الصلوة الوسطی) نقل شده است که بر حسب روايتی از حضرت علی(ع) 

مراد از آن نماز عصر است.8  
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َ َـتْ سَـبعْ تَ ٍ أَنبْ حَبـةَّ ِ ـلَ ِ کَمثَ ِ اللـهّ ــيلِ ْ فیِ سبَ dم هَ ْفِقُونَ أَموالْ dين َ ينِ َلُ الذَّ 7. سورة بقره، آية 261: (مثَ

سَنابِلَ… ): نمودار [زندگی] آنان که همی دهند اموال خود را در راه خدا، هماننـد دانـهای اسـت کـه
بروياند هفت خوشه را… .  

َل) به (نمودار)، آن هم با قيد توضيحی واژة (زندگی) در ميـان قـالب، معـادلی زيبـا و ترجمة (مثَ
مناسب و توضيحی رسا و گويا به شمار میرود و همينگونه است ترجمه آيه 265 از همين سوره.  

 :( … الکِتـابَ بِـالْحَقِّ َ عَلَيْـکَ ُّومd نَــزلَّ ّ هdوَ الْحَـيُّ الْقــيَ َ إالِ d ال إلـهِ 8. سورة آل عمران، آيات 2ـ3: (اللهّ
همان خدا، نيست خدايی مگر همان خدای بس زنده پاينده برپادار، همـی فروفرسـتاد بـر تـو کتـاب را بـه

حق… .  
ظرافت اين ترجمه، به ويژه معادل بجا و مناسب واژة مرکب (پاينـدة برپـادار) بـرای (قيـوم)   ، بـر

اهلش پوشيده نيست.  
ُ نْ تشـأَ ْـکَ مِمـَّ dالمل dوَتَنْـزِع ُ َ مَنْ تشأَ کْ dتُـؤْتیِ المل ِ کْ dالمل َ َّ مالکِ dاللّهم ِ 9. سورة آل عمران، آية 26: (قلُ

): بگو: بار خدايا، ای دارنده دارايی! همی  ِيرُ ِّ شَیءٍ قدَ َ علیَ کلُ ِکَ الخَيْرُ إِنکَّ دَ ُ بـيِ ِلُّ مَنْ تشأَ ُ وَتذُ وَتُعِزُّ مَنْ تشأَ
دهی دارايی را به هرکه بخواهی و برگيری دارايی را از هرکه بخواهی و فَرَّهی دهی هر کـه را بخـواهی و

؛ همانا تو بر هرچه بس توانايی.   زبون کنی هرکه را بخواهی، به دست توست گزيدگیُ
ترجمه اين آيات را ـ از جهت انطباق کامل با متن و ارائه نثری موزون و خوشآهنگ ـ میتـوان
زيباترين و ظريفترين ترجمه دانست. ترجمه (مالک) بـه (دارنـده)  ، (خيـر) بـه (گزيـدگی)   ، (عـز) بـه

) و (ذُل) به (زبونی) از ديگر ظرافتهای اين ترجمه است.   (فرهیَّ
َ:( ِ مdسَوِّمــينِ ِکـةَ المالئَ ِ آالفٍ مِـنَ بِخَمْسـةَ ْ ْ رَبُّــکمُ ْکمُ 10. سورة آل عمران، آية 125: (… يdمْددِ

(پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشانگذار ياری میکند.  
در اين آيه، کلمه (مسوِّمين) که به صيغه اسم فاعل آمده، به درستی به (نشانگذار)، ترجمـه شـده
است؛ ولی بسياری از مترجمان آن را به (نشاندار) برگرداندهاند که غلط اسـت؛ زيـرا (نشـاندار) معـادل

صيغه مفعولی آن است.  
ُ): آن حادثـة کوبنـده،  القارِعـةَ عَةُ ما القارِعَةُ وَمـا أدراکْ َ مـا ـ 3: (القارِ 11. سورة قارعه، آيات 1

چيست آن حادثة کوبنده؟ و چه دانستات که چيست آن کوبنده؟) اکثـر قريـب بـه اتفـاق مترجمـان
) را به  را به صورت (تو چه میدانی) ترجمه کردهاند؛ يعنی فعل متعدی (ادریَ قرآن، کلمه (ما أدراکْ ) َ
را در هيئت (ما تدری) درآوردهاند. اين کلمـه صورت الزم تصور نمودهاند؛ به عبارت ديگر (ما أدراکْ ) َ
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)، (يdدريک) ذکر شـده اسـت. از يـازده ، (اَدريکمُ به صورتهای (أدريکْ )َ کريم قرآن جمعاً هفده بار در
موردی که اين کلمه در جزء آخر قرآن آمده (يک مورد به صـورت (يdـدريک) و ده مـورد بـه صـورت
(اَدريک))؛ مرحوم آيتاللّه طالقانی، 9 مورد آن را به صورت متعدی و دو مورد ديگر را به صورت الزم 
در سوره عبس، آيه سوم چنين میگويد: (يdـدری از بـاب ريکْ ) َ dترجمه کردهاند. در توضيح واژه (ما يد
): به چيزی دسـت يافـت و علـم بـه آن را فـرا گرفـت. مـا افعال، يعنی (چه تو را دانا کرده)، از (دریَ
يdدريک: با آنکه متعدی است، در خطاب استفهامی و اصطالح به معنای الزم میآيد: چه دانی تو؟).9  

اما مبنای ترجمه چنين فعل متعدی به الزم، در خطاب استفهامی و اصطالح، شايد به خاطر قالب 
زبان فارسی باشد که در اينگونه موارد، قالب الزم آن، مفهومتر و گوياتر از قالب متعدیاش میباشد؛ 
وگرنه معنی تحتاللفظی آن (چه دانايت کرد)، (چه دانست ات) و (چه چيـز فهمانـدت)   مـیباشـد. در
؛ يعنی شتر  کالم عرب در مواردی باب افعال در معنی ثالثی مجرد به کار رفته است؛ مثل (أَغَدَّ البَعير)ُ
غده درآورد؛ يا کلمه مفلح که به معنی رستگار است. تا اينجا يازده نمونه از ترجمه آيـات قـرآن ـ بـه
قرآن) که گويای دقت، ظرافت و اسـتواری از پرتوی (  مصداق (مشت نمونه خروار) ـ از تفسير ارجمند

اين اثر پربهاست، ذکر گرديد و اينک به بيان نمونههايی از اين ترجمه میپردازيم که میتوان گفت ر 
آنها (تَرکِ اولیَ ای) رخ داده است:  

  
ترک اَولیهای اين ترجمه  

ِ المَغضُـوبِ ـرْ ْ غيَ َ أَنْعَمتَ عَلَـيهمِ ينِ ـ 7: (اِهْدِنَا الصِّراطَ المdستَقِـيمَ صِراطَ الذَّ 1. سورة حمد، آيات 6
): ما را به راه راست هدايت فرما؛ راه چنان مردمی که بر آنها نعمت ارزانی داشـتی،  مِ وَالَ الضّآلينِّ عَليهَ
مجرور است تا بَـدَل از ضـمير (هdـم) در ِ ( نه کسانی که مورد غضب شدهاند و نه گمراهان. کلمة (غيرَ
) باشد؛ بنابراين گـروه ) باشد و حتی میتواند وصف برای (الذينَّ (عَلَيهم) باشد و میتواند بدل از (الذينَّ
) در اصـل، در  َمتَ عليِهم) نه مغضوباند و نه ضالين؛ نـه اينکـه دو گـروه (مغضـوبين) و (ضـالينّ (انعَ
عرضِ (انعمت عليهم) قرار گيرند که ما مشمول گروه (انعمت عليهم) بشويم؛ ولی مشـمول دو گـروه
گـروه دوم و سـوم در گـروه اول کـه (انعمـت بعدی نشويم، بلکه مراد آيه اين است که ويژگیهـای
عليهم) باشد، وجود ندارد و اصوالً (مغضوبين) و (ضالين) داخـل در (الصـراط) نيسـتند کـه نفـی آنهـا
خواسته شود؛ يعنی اين دو گروه تخصصاً از مفهوم (الصراط) خارجاند نه تخصيصاً؛ زيرا اگـر جـز ايـن 
میبود، به جای (غير) کلمه (ال) میآمد که نيامده است. با توجه به نکـات فـوق، ترجمـة دقيـق آيـه
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چنين است: (ما را به راه راست هدايت کن؛ راه آنان که نعمتشان دادی که آنان نه مورد خشـم قـرار
گرفتهاند و نه گمراهند).  

گفتنی است در ميان مترجمان پيش از انقالب اسالمی، تنها مرحـوم شـيخ ابوالحسـن شـعرانی و
سيدعلی نقی فيضاالسالم اين آيه را به صورت دقيق ترجمه کردهاند.  

و بـرای آنـان عـذاب دردنـاکی بِما کانواُ يَــکْذِبَون): َ d أَلِـيم d َعذاب ْ dم 2. سورة بقره آية 10: (… وَلهَ
است به سبب آنکه همی تکذيب مینمايند.  

َذِّبون) به تشديد حـرف (ذ)  مـیباشـد! بنـابراين dون) فعل الزم است نه متعدی که (يکdِب کلمه (يکذَ
ترجمة صحيح آيه چنين است: (و برای آنان عذاب دردناکی است به سبب آنچه دروغ میگفتند).  

حـق را بـه باطـل ْ تَعْلَمdون): َ مُ َّ وَأنتَ ُمواd الحقَ ْباطِلِ وَتَکتْ َّ بالِ ِسواd الحقَ 3. سورة بقره، آية 42: (وَال تَلبْ
نپوشيد، در حالی که کتمان حق مینماييد و آن را میدانيد.  

است؛ زيرا (نون) (تکتموا) به جزمی افتاده است؛  َّ ( ِسواd الحقَ عطف به (ال تَلبْ َّ ( ُمواd الحقَ جمله (وَتَکتْ
چون (ال)ی نهی بر سر آن آمده است؛ بنابراين ترجمه صحيح آيه چنين اسـت: (و حـق را بـه باطـل

درمياميزيد و حق را با آنکه خود میدانيد، کتمان مکنيد).  
به معنی (آميخـتن) اسـت؛  ِل) ُ ) (به فتح الم) از باب (فَعَلَ يفعَ از مصدر (لبسَ ِسdون) َ ضمناً فعل (تلبَ

) (به ضم الم) به معنی (پوشيدن) است.   َلُ) از مصدر (لبسُ از باب (فَعِلَ يفعَ َسdون) َ اما (تلبَ
َس) (به فتح باء) به کار رفته و هرجا سخن  در آيات قرآن، هرجا سخن از لباس پوشيدن است، (يلبَ
به کسر باء) استعمال شده است؛ بنابراين ترجمه آيه (يا  d) (ِس از (آميختن) و (مشتبه ساختن) است، (يلبَ
آل عمران/ 71): ای اهل کتاب چرا حـق را بـه باطـل مـي- َ الحقَّ بالباطِل) (ِ dِسون َ تلبَ َ الکتابِ لمِ أهلَ

پوشانيد10 اين گونه تصحيح میشود: (ای اهل کتاب! چرا حق را به باطل درمیآميزيد؟)  
و به عهد من وفا کنيد تا بـه عهـد شـما ْ :( ْدِکمُ ِ بِعهَ ْدِی أوفُ 4. سورة بقره، آية 40: (… وَأَوْفواُ بِعهَ

وفا کنم.  
): (پس به ياد آريد مرا تا به ياد آرم شما را.   مُ رکُ ُرونیُ أذکَ و نيز همين سوره، آية 152: (فاذکَ

بـه وسـيله و (اَذْکُر) ْ با توجه به اينکه در اين آيات و امثال آن که مجزوم شدن فعلهای مضارع (اوف) ِ
شرط مقدّر است، کلمه (تا) در ترجمه اينگونه آيات بايد حذف شود؛ زيـرا معنـايی کـه بـه وسـيله آن القـا 
میشود، با تقدير شرط در آيه سازگار نيست؛ بنابراين ترجمة صحيح آيات چينن است: (و به عهـد مـن وفـا

کنيد؛ من نيز به عهد شما وفا میکنم)؛ (پس به ياد من باشيد که من نيز شما را ياد میکنم).  
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همچنين است آيات 58 و 61 از سورة بقره و موارد ديگری در سورههای حج/ 27؛ قصص/ 32 و 
49؛ احزاب/ 70 ـ 71؛ فاطر/ 37؛ هود/ 52؛ محمد/ 31؛ غافر/ 60 و نوح/ 11 ـ 12.  

آيا پس از اين، چشم داريد که به سـود شـما ْ :( واُ لَـکمُ ْمنِ dونَ أَنْ يؤdْمَع طَ 5. سورة بقره، آية 75: (أَفتَ
ايمان آرند؟  

فرق دارد؛ اولی به معنی اقرار و اعتراف است و دومی به معنی  ْ ( واُ بِکمُ ْمنِ dبا (يؤ ْ ( واُ لَـکمُ ْمنِ dتعبير (يؤ
ايمان آوردن و گرويدن؛ بنابراين ترجمه صحيح آيه چنين است: (آيا به اين دل بستهايد که [يهـودان]

به سود شما اعتراف کنند؟)  
گفـت :       َ :( ُّ النّـاظِرينِ dلَوْنهـاُ تَسـر dْرأُ فاقِــع َةُ صـفَ ُ إِنَّها بَقـرَ 6. سورة بقره، آية 69: (… قالَ إِنَّهd يَقولُ

میگويد: آن گاوی است زرد پررنگ که رنگش بينندگان را شادان مینمايد.  
) آورده اسـت؛ در صـورتی کـه اشکال در تعبير (زرد پررنگ) است که به عنوان معادل (صفرأُ فاقعِ

(فاقع) صفت برای (صفراء) نيست؛ زيرا اگر چنين میبود، به صورت (فاقعة) میآمد؛ در حالی که (لَون) 

فاعل برای (فاقع) و جمله (فاقع لونها) صفت سببی برای بقره است (صفت به حال متعلقَّ موصوف)، و 
واضح است که ضمير مستتر در فعل (تَسdرُّ) به بقره برمیگردد.  

ترجمه صحيح آيه چنين است: (گفت: میگويد: آن گاوی است زرد ـ رنگش يکدست ـ بيننـدگان
را شاد میکند).  

ْمانَ… ): و پيـروی کردنـد از ْـکِ سdـليَ dْلواُ الشَّياطِـينُ علیَ مل َعواd ما تتَ 7. سورة بقره، آية 102: (وَاتبَّ
چيزهايی که شياطين همی درباره ملک سليمان میخواندند… .  

) بيايد، به معنی (تهمت زدن) و (دروغ بستن) است نه خوانـدن. در (تالوت) اگر با حرف جرّ (علیَ
نيز بدين نکته اشاره شده است; بنابراين ترجمة دقيق آيه چنين است: (و [يهودان] آنچه  تفسيرالميزان

شيطانها بر ضد فرمانروايی سليمان تهمت [ساحری] میزدند، پيروی کردند).  
ْ… ): آنها را به چهرههاشان میشناسی.   dبِسِـيماهم ْ dم 8. سوره بقره، آيه 273: (… تَعْرِفهُ

بايد توجه داشت (سيما) به معنی (چهره) نيست، بلکه به معنی (عالمت)، (نشانه) و (حال و وضع) 
است؛ البته ممکن است گاهی حال و وضع و نشانه در چهره نمايان گردد؛ بنابراين نبايد مصداق را بـا

) (فـتح/  dـجودdالس ِ مِ مِن أَثـرَ هِ dفی وجوه dمفهوم خلط نمود. اگر سيما به معنی چهره باشد، آيه (سيماهم
29) را چگونه میتوان معنا کرد؟ آيا میتوان گفت: (چهرههاشان در صورتهاشان از اثر سجود نمايان 

است)؟! هرگز؛ بلکه بايد گفت: (بر اثر سجده، عالمتشان در چهرههاشان نمايان است).  
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) (رحمان/ 41)، يعنی (بزهکاران به عالمتشـان شـناخته  dبسيماهم َ dالمجرمون dعرَفdهمچنين آيه (ي
) (اعـراف/ 46)، يعنـی (بـر آن بلنـدیهـا dمیشوند) و نيز (وَعَلیَ االعرافِ رجال، يَعرِفُونَ کاُلً بِسيماهم

مردانیاند که همه را به عالمتشان میشناسند).  
و بايد شماره روزهها را  ْ :( مُ واُ اللّهَ علیَ ما هديـکَ ُکبرَ ةَ وَلتِ ُکْمِلواُ العِدَّ 9. سورة بقره، آية 185: (… وَلتِ

به پايان رسانيد و بايد خدای را به آنچه شما را هدايت کرده، به بزرگی ياد کنيد.  
) به صورت فعل امر ترجمه شدهانـد و در تفسـير آيـه هـم  واُ ) و (لِتُکَبرِّ ِلواُ در اين ترجمه، کلمه (وَلِتکمُ
، بعد از امر به روزه ماه رمضان اسـت، کمـال ظـاهری آن بـه معنـای اتمـام  ِلواُ میگويد: (چون امر وَلِتکمُ
میباشد… )؛ در صورتی که اگر اين دو کلمه فعل امر میبودند، حرف (الم) با آمدن حرف واو بر سـر آن
ساکن میشد؛ در حالی که الم مسکور در اينجا الم علت است؛ بنابراين ترجمه صحيح آيه، چنين اسـت:
(تا اينکه شماره [مقرر] را کامل کنيد و خدا را به پاس آنکه هدايتتان کرده است، به بزرگی ياد کنيد).  
و ياد آوريـد او َ :( ينِّ ْلِهِ لَمِنَ الضالّ ْ مِنْ قبَ مُ تْ ْ وَ إِنْ کنُ مُ d کَما هديـکَ 10. سورة بقره، آية 198: (وَاذْکُروهُ

را آنچنان که رهبری نموده شما را و گرچه پيش از اين از گمراهان بوديد).  
َ هَدَی اللّهd… ): گرچه ايـن ينِ ِـيرَة إِالّ عَلیَ الذَّ ْ لَـکبَ همچنين سورة بقره، آية 143: (… وَ إِنْ کانتَ

بس گران است مگر بر کسانی که خداوند آنها را هدايت کرده است.  
سورة آل عمران، آية 164 نيز چنين است.  

بايد توجه داشت (إن) در اين دو آيه، مخففه از مثقله است، نه وصليه و نه شـرطيه؛ پـس ترجمـه
صحيح اين دو آيه چنين است: (او را ياد کنيد همچنان که شما را هدايت کرده است و به راسـتی کـه

پيش از آن از گمراهان بوديد)؛ (به راستی که [اين کار] جز بر کسانی که خدا هدايتشان کرده اسـت، 
سخت گران بود).  

… ): … همانـا درآويختـه بـه ْقی dرْوَةِ الـوثdَمْسَـکَ بِـالع 11. سورة بقـره، آيـة 256: … (فَقَـدِ استْ

دستآويز استوار… .  
) و صيغه تفضيل است که معادل آن در فارسی با لفظ (تر) و (ترين) مـیآيـد؛  قَ ) مؤنث (اوثَ dوثقی)

بنابراين ترجمه دقيق آيه چنين است: (به راستی که به استوارترين دستاويز درآويخته است).  
ِ dـوعِ وَنَقْـصٍ مِـنَ األَمْـوالِ وَاألَنْفـسُ ٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجْ ْ بِشیءَ ْلُوَنَّـکمُ بَ 12. سورة بقره، آية 155: (وَلنَ
و به يقين میآزماييم شما را به چيـزی از تـرس و گرسـنگی و کـاهش از َ :( َراتِ وَبَشِّرِ الصّابِرينِ وَالثمَّ

مالها و جانها و بهرهها؛ و نويد ده صابران را.  
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ُس) در اين آيه با توجه به اينکه عطف بر (نَقصٍ مَنَ االَموال) است، نمیتواند بـه معنـی کلمة (انفَ
آل  (جانها) باشد، بلکه به معنی (کسان) و (اشخاص) است؛ همچنين در آيه (کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المَوْت) (ِ

عمران/ 185) نمی توان گفت: (هر جانی چشنده مرگ است)؛ چون اساساً جانها نه مـیميرنـد و نـه
ناقص میشوند، بلکه جاويداناند؛ بنابراين کم و کاستی در جان، مفهوم و معنای معقولی ندارد.  

پس ترجمه دقيق آيه چنين است: (و شما را به اندک چيـزی از تـرس و گرسـنگی و کاسـتی در
مالها و کسان و محصوالت میآزماييم و مژده ده شکيبايان را).  

) در قرآن به معنی (روح = جـان و روان) نيـز ناگفته نماند در مواردی چند، کلمه (أنفُس) و (نفسَ
توبه: 85)، (وَنَفْسٍ وَما سَـوّاها) (شـمس/ 7)،  ْ کافِرُون) (َ dوَهم ْ dـهمdأَنْفُس َ به کار رفته است؛ مانند: (وَتَزْهقَ
قيامت/ 2). ولی در بـاقی مـوارد ـ َّفْسِ اللَّـوّامَة) (ِ بالنِ d ِفجر/ 27)، (وَال أُقْسم ْمَئِنَّة) (ُ dالمط d يا أَيتُها النَّفْس)

چنان که از استعمال آن برمیآيد ـ به معنی (خود)، (کس) و (شخص) میآيد، نه جان و روح و روان.  
توبـه/ 111) ترجمـه َ) ( d الجَنــةَّ dم ْ بِأَن لهَ dم هَ ْ وَأَموالْ dِـينَ أَنْفُسَـهم ریَ مِنَ المdـؤْمنِ در آيه (إِنَّ اللّهَ اشتْ

صحيح آيه چنين است: (بی گمان خداوند از مؤمنان، خودشان و مالهاشان را خريده است؛ بـه اينکـه
بهشت برای آنان باشد).  

اساساً گاه انسان با مال و ثروتش در راه خدا جهاد میکند و يک وقت هـم تنهـا خـود بـه جنـگ 
میرود و گاهی هم هر دو را به کار میگيرد؛ هم مال و هم تمام قوا و نيـروی خـود را. در اينجاسـت
که بذلالنفس و اموال ـ يعنی به کارگيری نيروی شخصی و مالی در راه خدا ـ تحقق پيـدا مـیکنـد؛ 
چه در اين راه کشته شود و يا بعد از پيکار زنده بماند؛ بنابراين (بذلالنفس) در ايـن آيـه، تنهـا شـامل
(شهيدان) نمی شود، بلکه کليه (جانبازان) و حتی (کسانی که بعد از پيکار، به سـالمت تمـام از جبهـه
جنگ برگشتهاند) نيز شامل میشود و اين طور نيست که واژه (انفس) ـ آنگونه که بيشتر مترجمان و 
غير آنها پنداشتهاند ـ در اين آيه و امثال آن به معنی (جانهـا) باشـد و در نتيجـه تنهـا شـامل حـال

شهيدان شود نه ديگر مجاهدان مجروح و يا سالم و زنده راه حق!  
ْ تَعْلَمdون):َ و اگـر بخشـايش کنيـد،  مُ تْ ْ إِنْ کنُ ْرُ لَـکمُ واُ خيَ 13. سورة بقره، آية 280: (… وَأَنْ تَصَدقَّ

بهتر است برای شما اگر چنانچه بايد بدانيد.  
در اين ترجمه، (أَن) ناصبه به صورت (إن) شرطيه تصور شده است که صحيح نيست؛ در صورتی 

) درمیآيد.   ُکمُ ) به تأويل مصدر میرود و به صور (تَصَدقُّ واُ که (أن) با فعل مضارعِ (تَصَدقَّ
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بنابراين ترجمه صحيح آيه چنين است: (و صدقه دادن شما، برايتان بهتر است؛ اگر بدانيد)؛ يـا: (و
بخشيدن [مطالبات] برای شما بهتر است، اگر بدانيد). ترجمه دوم با توجه به سـياق و محتـوای تمـام

آيه است.12  
يا: (و اينکه ببخشيد برايتان بهتر است، اگر خود بدانيد).13 در اين صورت از تأويل بردن خـودداری 

شده است، ولی أَن ناصبه در ترجمه لحاظ شده است.  
يا: (و صدقه دادن، برای شما بهتر است، اگر میدانستيد).  

بسياری از مترجمان (أَن) ناصبه را در اين آيه به صورت (اِن) شرطيه ترجمه کردهاند! و حتی ايـن
لغزش به بعضی از ترجمههای منظوم نيز سرايت کرده است:  

بر او گر ببخشيد، باشد روا14   بينوا آن (اگر تنگدست است
که صحيح آن بدينگونه است:  

تصدّق بر او هست خير شما)   بينوا آن (اگر تنگدست است
َها زَکَرِيّا… ): و به کفالت گرفت او را زکريا.   14. سورة آل عمران، آية 37: (… وَکَفلَّ

اين ترجمه در صورتی میتواند درست باشد که (کَفَلَ) را بدون تشديد (فاء) قرائت کنيم؛ در حـالی
با تشديد (فاء) دو مفعولی است. (هاء) مفعول به اول و (زکريا) مفعول به ثانی است و ضمير  که (کَفَّل) َ
مستتر در کَفَّلَ کلمه (اللّه) است؛ بنابراين ترجمه صحيح آيه چنين است: (و سرپرستی وی را به عهده 

زکريا نهاد)؛ يا: (و زکريا را سرپرست وی ساخت).  
را نبايد بر اساس قرائتهای شاذّ ترجمه کرد.   کريم قرآن گفتنی است

ِ ُـونَ علـیَ اللـهّ ُ وَيَقولُ ــيلِ َ سبَ ْنا فیِ األُمِّـيينِّ ْسَ عَليَ ـ 76: (قالواُ ليَ 15. سورة آل عمران، آيات 75
َّقِـين):َ میگويند در برابر امیها بـر dالمت ُّ بِ dْدِهِ وَاتَّقی فَإِنَّ اللّهَ يح ْ يَعْلَمdونَ بلیَ مَنْ أَوْفی بِعهَ dالکَذِبَ وَهم

عهده ما راهی (تعهدی) نيست، و میگويند (میبندند) بر خدا چنان دروغی و حال آنکه میدانند. آری، 
هرکس به عهد خدا وفا کند و پروا گيرد، پس راستی خدا دوست میدارد پرواگيرندگان را.  

) حرف جواب و مخصوص جمله منفی است و داللت بـر ابطـال نفـی بايد توجه داشت کلمه (بلیَ
 ،81 میکند و در اينگونه موارد، معادل فارسی آن کلمه (چرا) است نه (آری)! و در سورة بقـره، آيـات
112 و 260؛ آل عمران/  125 و انشقاق/  15 نيز چنين است و همينگونـه اسـت در مـوارد ديگـر از

ابن هشام، باب اول، حرف الباء مراجعه شود).   اللبيب مغنی سورهها (در اين باره به کتاب
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و آنچـه از َّقِـين): َ dت بالمِ d عَلِـيم d وَاللّه d ُْفَروه dْرٍ فَلَنْ يک 16. سورة آل عمران، آية 115: (وَما يَفْعَلواُ مِنْ خيَ
خير انجام میدهند، هرگز از آن پوشيده نگردند (ناسپاس نگردند آن را) و خدا بس داناست بـه مـنش

پرواپيشگان.  
) همانگونه که در خود اين تفسـير تصـريح شـده، شـرطی و ابهـامی اسـت نـه َلواُ (ما) در (ما يفعَ
موصول؛ بنابراين ترجمه دقيق آيه چنين است: (و هر کـار خيـری انجـام دهنـد، هرگـز در مـورد آن

ناسپاسی نمیبينند و خدا به [حال] پرواپيشگان داناست).  
و چـه بـد اسـت جايگـاه ابـدی َ :( ِمــينِ ْـوی الظالّ 17. سوره آل عمران، آيه 151: (… وَبِـئْسَ مثَ

ستمگران.  
از افعال ذم است نه تعجب! بنابراين کلمه (چه) زايد است و بايد حذف شود؛ و همينگونـه َ ( (بئسِ
90، 93، 102، 126، 206 و  است ديگر آياتی که اين کلمه در آنها به کار رفته است؛ از جملـه: بقـره:

آل عمران: 12، 162، 187 و 197.  
… ): و بايـد َ نافَقواُ ينِ َ الذَّ ِـينَ وَلِـيَعْلمَ َ المdـؤْمنِ ـ 167: (… وَلِـيَعْلمَ 18. سورة آل عمران، آيات 166

مؤمنين را بداند (و بشناسد)، و بايد کسانی را که دورويی کردند، بشناسد.  
که دو بار ذکر شده، فعل مضارع است نه فعل امر! زيرا اگـر فعـل َ ( َعلمَ بايد توجه داشت کلمه (وَليِ
امر میبود، با آمدن حرف (واو) بر سر آن، (الم) مجزوم میشد؛ در حالی کـه در اينجـا حـرف الم آن
مکسور است و علت را میرساند. ترجمـه صـحيح آيـه چنـين اسـت: (تـا گرويـدگان را بازشناسـد؛ و 
بازشناسد آنان را که دورويی کردند). 15 توضيح: در مقام تفسـير روشـن اسـت کـه در اينجـا مـراد از

(بازشناس)، همان (بازشناساندن) يا (معلوم داشتن) است.  
ِـمْ…  ِـمْ مِـنْ خَلْفهِ َقواُ بهِ ْ يَلحْ َ لمَ ينِ ذَّ ْشِرُونَ بالِ بَ ـ 171: (… وَيَستْ 19. سورة آل عمران، آيات 170
ْشِرُوَن بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّه…): … و میخواهند مژده دهند به کسانی که تـا کنـون از پشـت سرشـان بَ يَستْ

بدانان نپيوستهاند… . میخواهند مژده دهند به نعمتی از خدا… .  
ِرُون) از مصدر (اَستِبشار)، الزم اسـت نـه متعـدی؛ بنـابراين ترجمـه بايد توجه داشت فعل (يَستبشَ

صحيح آيه چنين است: (… و به حال کسانی که از پی آنان به آنان نپيوستهاند، شادمانند… به نعمتی 
از خدا شادمانند).  
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ُونِ إِنْ ْ وخـافَ dم وهُ d أَوْلِيـأَهd فَـال تخـافَ َوفِّ dْطانُ يخ d الشيَّ 20. سورة آل عمران، آية 175: (إِنما ما ذلِکمُ
اين تنها همان شيطان است که دوستانش را به ترسيدن برمیانگيـزد؛ پـس شـما از ِـين): َ ْ مdـؤْمنِ مُ تْ کنُ

آنها نترسيد و از من بيم داشته باشيد، اگر مؤمن هستيد.  
در اينجـا دو d ( َـوفِّ dدر ترجمه اين آيه، بيشتر مترجمان لغزيدهاند؛ زيرا توجه نکردهاند که فعـل (يخ
d االَمـوالَ) يـتَ ) مفعول اول آن در تقدير است، مثل: (اعطَ که (کمُ d (َه َوِّفکمُ أوليأَ dمفعولی است؛ يعنی (يخ
بعضی هم گفتهاند: تقدير همراه با بـاء جـارّه اسـت؛ يعنـی بـه صـورت َ االموال). َ َيتd القومَ يعنی (اعطَ
بوده است؛ بنابراين ترجمه صحيح آيه چنين است: (فقط اين شيطان است که [شـما ِه) ِ َوِفُکمُ بأوليأِ dيخ)

را] از دوستان خود میترساند، پس از آنان نترسيد و از من بترسيد).  
) خود بهترين قرينه است که ضمير (کُـم) بـه عنـوان dم ضمناً بايد توجه داشت جمله (فاَل تَخافوهُ

مفعول اول، در تقدير است؛ زيرا (از آنها نترسيد) وقتی جا دارد که شيطان، مؤمنان را از اوليائش، يعنی 
مـیآمـد. نکتـه ديگـر آنکـه:   ( dه) ضـمير مفـرد ( dدوستان و يارانش بترساند؛ وگرنه به جای ضمير (هم

شيطان نه تنها دوستان و يارانش را نمیترساند، بلکه آنها را بر ضد مؤمنان تقويت و دلير میگرداند.16  
ْنا… ) آنان که گفتند: بـیگمـان خـدا ِدَ إِليَ َ قالواُ إِنَّ اللّهَ عهَ ينِ 21. سورة آل عمران، آية 183: (الذَّ

عهد کرد به ما… .  
گفتنی است ماده (عهد) اگر با حرف (الی) به کار رود، به معنی (وصيت و سفارش) است و اگر بـدون
آن باشد، به معنی (پيمان)است؛ بنابراين ترجمه صحيح آيه چنين است: (آنان که گفتند: بیگمان خدا بـه

ما سفارش کرده است… ).  
واd الشَّـيْطانَ… ) (يـس/ 60): ای  dِـی آدَمَ أَنْ ال تَعْـبد ْ يا بنَ ْکمُ َدْ إِليَ ْ أَعهْ مَ و همينگونه است آيه (ألـَ

فرزندان آدم! آيا به شما سفارش نکردم که شيطان را نپرستيد؟17  
نَفْسٍ ذائِقَةُ المَوْت):ِ   22. سورة آل عمران، آية 185: (کُل ُّ

هر جانی چشندة مرگ است. ترجمة صحيح آيه چنين است: (هرکسی چشندة مرگ است).  
  

پايان سخن  
قرآن) را ضروری میداند:   از نگارنده در پايان اين مقاله، بيان چند نکته دربارة تفسير (پرتوی

1. اين تفسير همراه با ترجمه و توضيح مفردات، در عين روانی نثر فارسی آن، کـمحجـمتـرين و
سنجيدهترين تفسير پرمحتوای فارسی است که با اشارات لطيف، به تحليل معقول و جـامعی از آيـات
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پرداخته است و به جرئت تمام میتوان گفت اين اثر از جهت سبک و شيوة تفسيری، مصـداق عينـی
تفسير به معنای اصطالحی آن است؛ هرچند مؤلّـف ارجمنـدش از عنـوان (تفسـير) در نامگـذاری آن

اجتناب ورزيده است.  
2. برداشتهای علمی با صبغة توصيفی ـ هنری و مشی عرفـانی بـا لحـن فلسـفه صـدرايی، در 

کليات اين اثر، توجه نازکانديشان و باريکبينان اهل معرفت را به سوی خود جلب میکند.  
قرآن)، به گونهای نگارش يافته که سودرسانی تفسيریاش برای خواص ـ به ويـژه از 3. (پرتوی

دارندگان مشرب ادبی، هنری و فلسفی ـ به مراتب بيش از عامه مردم است.  
4. اين اثر نيکو با همه شهرت مؤلف و نويسندهاش، آنگونه که بايد و شايد به جامعه فرهنگـی و

قرآنی شناسانده نشده است. شايد جهات سياسی در اين باره بیتأثير نبوده است.  
متعـدد،  5. کيفيت بسيار پايين حروفچينی، صفحهآرايی و حتی صحافی اين اثر، طـی چـاپهـای

سهم زيادی در بیرغبتی و عدم توجه به اين کتاب ايفا نموده است.  
6. اين اثر، نيازمند ويرايش و پيرايشی اساسی در بdعد (شکلی) و (محتوايی) است.  

7. حروفچينی جديد اين تفسير و شمارهگذاری آيات آن، مطابق قرآن با خط عثمان طـه و اقـدام
به تجديد چاپ همه مجلدات آن به صورت يکنواخت بر اساس استاندارهای جديد چـاپ ـ بـه وسـيله

ناشری آگاه و کارشناس ـ امری الزم و ضروری است.  
  

پي نوشتها  
الغيب، ج 1، ص 395.   مفاتيح 1. تفسير

قرآن، ج 1، ص 117.  از پرتوی .2
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گنجي نويافته يا وهمي بربافته؟*  
جويا جهانبخش  

 
قَد صِرنَ کُلّهَا   d أَال! إِنَما االَيّام
  1!dّی ليسَ فيها عَجائب َ حتَ بِ عجائَ

تمهيد  
آيا تاکنون خطبهای که گفته میشود حضرت ابوالفضل عباس بن علـی(ع) در روز (ترويـه) سـال

60 ق بر بامِ کعبه ايراد فرموده است، خواندهايد؟ آيا از اين خطبه آتشين هيچ خبری داريد؟…  
َلّفات اصيل و منابع اصلی میرويد و به سخن  dراغ موdاگر برای مطالعه در تاريخ و حديث، تنها به س
اهل تدقيق و تحقيق گوش میسپاريد، عجب نيست که از ايـن خطبـه و خبـر آن چيـزی نخوانـده و
نشنيده باشيد؛ زيرا در منابع قديم و قويمی که دربارة احوال اهل بيت رسـالت و قافلـة حسـينی بـه از

چنين خطبهای عينَ و اَثریَ نيست.  
ظهور اين خطبه و آشنا شدن برخی از گويندگان و نويسندگان با آن، رهينِ انتشار کتـابی عجيـب
کعبه2 که چنين خطبهای را معرفی و عرضه میکند و آنگـاه مبـاحثی بـه عنـوان خطيب است به نام

شرح و توضيح آن ارائه میدهد.  
در گفتارِ حاضر لَختی به همين کتاب که در اين روزگار آکنده از غرايب، خود يکی از غريبتـرين

و شگفتیزاترين منشورات عصر در حوزة دين به شمار میرود، 3 خواهيم پرداخت. 4  
نويسندة کتاب، (مهندس علی أصغر يونُسيان) است که گفتـه مـیشـود: (سـالهاسـت از سـنگرِ

دانشگاه برای حمايت از حريم واليت مدد میجويد)5 و آثاری به نظم و نثر منتشر ساخته. 6  
دو تَن از نويسندگان حوزوی بر اين کتاب تقريظ نوشته و آفرين خواندهاند: يکی آقايِ (شيخ جواد 
ايـن هـر دو تـن بـا دو پيشـگفتار خـود کرباليی) و ديگری آقايِ (علی اکبرِ مهدیپور). تقريظهـای

                                                 
منيـر قمـر پرشـور خطبـة کعبه (شرح خطيب پژوهش، ش 118، مهر و آبان 1388. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب * آينة

 1386 ق)، نوشتة علياصغر يونسيان که از سـوي نشـر آينـة زمـان در سـال 60 سال يومالترويه در کعبه فراز بنيهاشم(ع) بر
منتشر شده است.  
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نويسنده کتاب، در فصلی مdقَدمَّ بر فصلِ نخست ـ کـه نويسـندة کتـاب ايـن فصـلِ مdقَـدمَّ را (فصـلِ
صفرم)7 خوانده است! ـ جای گرفته است.  

ـ آنسان که اشارت رفت ـ شرحی است بر متنی عربی، و آن متن عربی کوتاه،  کعبه خطيبِ کتاب
بنابر ادعای مؤلّف، (خطبهای) است که (حضرت أباالفضل8 العباس(ع)) بر بااليِ بامِ کعبه ايراد فرموده 
تأليف سيدعينالعارفين هنـدی اسـت الکرام ساداة9 مناقب و منبعِ آن نيز، باز بنابر ادعایّ مؤلّف، کتاب

که هم بنابر ادعایّ مؤلّف، در کتابخانه مرحوم عالمه ميرحامدحسين هندی موجود است.10  
چه مؤّلفِ کتاب و چه آقايِ مهدی پور ـ که هر دو بر صحت و أصالتِ اين متن پای فشارند ـ، هيچ 

موردِ ادعا را در اختيار ندارند11 و ـ آنسـان کـه از پيشـگفتار مؤلـفّ الکرام الساداة مناقبِ يک خود کتاب

برمیآيد ـ تنها رونوشت همين خطبه را (آقای مهندس سجادی) ـ که ايشان را هم نمیشناسيم ـ از آن
کتاب اخذ کرده و در اختيار مؤلف قرار داده است. 12  

با ابهامی که در باب مأخذ اين خطبه ادعـايی وجـود دارد، بيشـترين تأکيـد و عنايـتِ نويسـنده و
تقريظنويسان به خودِ متن و ظاهر و باطنِ عباراتِ آن معطوف است.  

هم آقای شيخ جواد کرباليی که نخستين تقريظ را بـر کتـاب نوشـتهانـد و هـم مؤلّـف کتـاب از
خطبه ياد میکنند13 و آقايِ مهدیپور که دومين تقريظ را نوشتهاند، بـر دو نويسـنده (مضامينِ عالي) ِ

، در ستايش اين خطبه سنگ تمام گذاشته اند. 14   dپيش گفته سبقت جسته
مؤلفِّ کتاب و دو تقريظ نويسِ آن نسبتِ اين کالم را به حضرت أبوالفضل(ع) ثابت مـیداننـد15 و بـه

ويژه آقای مهدی پور و مؤلفّ هر دو کوشش دارند خوانندگان را در باب اين نسبت، بیگمان سازند.  
از قضا به نظر میرسد بعضی مخاطبان هم اين خطبة نوپديد را مهم پنداشته،16 حتـی در عرصـة 

تاريخنگاری و دينپژوهی قابلِ استناد انگاشتهاند. 17  
اما اين خطبه که بدينسان از گروهی دل بdرده، چيست و چگونه است؟  

ُّهات برخاسته از آن   بَ متنِ خطبه و تنَ
کعبه، 18 از اين قرار است:   خطيب متنِ خطبه، بنابر کتاب

ِ الرحيمَّ   بسم اللّهِ الرحمنَّ
ِ (اشاره به امام حسين عليه السالم) مَـن کـانَ ِ أبيهَ dللّهِ الذی شَرفَّ هذا (اشاره به بيت) بِقُدومdالحَمد

َ قِبلَةً.   ِ بَيتاً أصبحَ باالمسَ
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ّ بِهِ مَن سائِرِ البَريَّة؟ وَمَـن هdـوَ َ أحقَ dُّونَ طَريقَ البَيتِ الِمامِ البَرَرَةِ؟ مَن هو dأتَصد َرَة! ُ ّا الکَفَرَةُ الفجَ dأيه
.ِ َ أن يَمشی لَديـهَ ُ وَاختِبارdهd البَريةُ، 19 لَطارَ البَيتd إليهِ قبلَ dهd العَليةِ ُ وأسرارَ d اللّهِ الجَليةِ أدنی بِهِ؟ وَلوالَ حکمِ

  .ِ d يَديهَ َرُ يَستَلمِ َرَ، والحجَ َ الناسd الحجَ قَدِ استَلمَ
ِ ِ الغضبانَ علیَ عصـافيرَ قرَّ ِ، لَوَقَعتd عَلَيکمُ کالصَ ِ الرحمنَّ ً مِن مَشيةِ dمَجبولة َ َّةُ مواليَ مَ تَکُن مَشيِ وَلولَ

  .ِ الطيرانّ
ّةِ؟   يِ dول َ کانَ فیِ الرجُّ َّةِ فَکيفَ ِ فیِ الطُّفوليِ بالموتَ d َب ً يلعَ َوّفُوِنَ قوماَ ـ أتخُ

ِ واُ مِمَّـن شـاربd الخمـرَ ُرواُ ثُـمَّ انظـرُ فانظَ َ ! هيهاتَ ّدِ البَرّياتِ دdونَ الحَيوانات. ِ ِ لِسيَ اتّ وَلَفَدَيتd بالهامِ
ن والقُـرآنُ، وَمِمـَّ d َِهِ الوحي ُ ومِمَّن فی بيتَ ُّ السکرانُّ ِهِ الغوانيَ َرِ وَمِمَن فی بيتَ ِ وَالکوثَ d الحوضَ وَمِمَّن صاحبِ

  .dواآليات ُ ِهِ التطهيرّ َساتd وَمِمَن فی بيتَ d وَالدنَّ واتَ ِهِ اللهَّ فی بيتَ
ِ عَليـهَ d ّاللّه صَـلیَّ اللـه ِ dرَسول َ مd أرادواd قتلَ d، الِنهَّ َةِ الَّتی قَد وَقَعتَ فيها القُريشَ مُ وَقَعتمُ فیِ الغلطَ وأنتَ

  . ِکمُ َ ابنِ بنتِ نبيَ مُ تُريدdونَ قتلَ وآلِهِ وأنتَ
ِ dأبـی عَبدِاللـهّ الحسـين َ َ يdمکِنُ لَکمُ قتلَ ّاً، وکيفَ ِ السالمَّ حيَ َ عَليهَ مd مادامَ أميرُالمؤمنينِ وَاليdمکنِ لهَ

ً؟   ّاً سليالَ مادdمتd حيَ d َّالسالم ِ عَليهَ
  . َحصdلَ مdرادdکمُ ُقی ليَ dعن dقَتلی، واضرِبوا dِرُکمُ بِسَبيلِهِ، بادِروا تَعالواَ اخبُ

  .( عَلَيکمُ وعلیَ أجدادِکمُ d وَلَعَنَ اللّه ، َکمُ َکمُ وَاوالدَ َ أعمارَ ، وَبَددَّ َکمُ َ مدارِ البَلغَ
از اين متن به دست دادهاند، از نظر  کعبه خطيب اکنون بجاست ترجمهای را هم که در خود کتاب

بگذرانيد:  
(به نام خداوند بخشندة مهربان)  

حمد خدايی را سزاست که اين بيت را به قدوم پدر او (اشاره به ابی عبداللـهّ الحسـين(ع) شـرافت
داد؛ خدايی که ديروز گذشته (اينجا) برای او بيت بود، ولی امروز [به يمن قدوم پدرش] قبله گرديد.  
ای کافران فاجر و فاسق! آيا ادامة امر حج را برای امام پاکان و نيکان مانع میشويد؟ چـه کسـی

سزاوارتر از او به خانة کعبه است؟ چه کسی از او به کعبه نزديکتر است؟  
اگر حکمتهای آشکار خدا و اسرار بلندباال و امتحان نمودن بندگان او [به وسيلة اين خانه] نبـود، 
هر آينه اين بيت به سوی او پرواز میکرد؛ قبل از آنکه امام حسين(ع) قدم به طرف آن بردارد. مـردم

َر دست او را استالم مینمايد.   َر میکنند، ولی حجَ استالم حجَ
اگر مشيت و خواست موالی من از مشيت خدای رحمان سرچشـمه نمـیگرفـت و بـه آن تعلـق 
نداشت، هر آينه مانند مرغ شکاری غضبناک که بر گنجشکهای در حال پـرواز هجـوم مـیآورد، بـر
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شما حمله میآوردم ـ آيا قومی را میترسانيد که آنها در کودکی مرگ را بـه بـازی مـیگيرنـد، پـس
چگونه است در بزرگی ـ و به جای حيوانات، سران و مهتران شما را در برابر او فدا میکردم.  

هيهات! نگاه کنيد آن هم به دقت و ببينيد [سزاوار است پيرو چه کسانی باشيد] از کسـی پيـروی
کنيد که شاربالخمر است يا از کسی کـه صـاحب حـوض و کـوثر اسـت؟ از کسـی کـه در خانـه او
آوازخوانهای مست وجود دارد يا از کسی که در بيت او وحی و قرآن است؟ از کسـی کـه در خانـه او

هوسرانی و آالت لهو و لعب و پليدی است، يا از کسی که در خانه او پاکی و نشانههای خداست؟  
شما در گمراهی و انحرافی واقع شديد که قريش در آن قرار داشتند؛ مراد آنها کشتن رسـول خـدا 
(ص) بود و شما کشتن فرزند دختر پيامبرتان را اراده نمودهايد. تا زمانی که اميرالمؤمنين(ع) زنده بـود، 
بر ايشان کشتن پيغمبر خدا(ص) ممکن نبود، چگونه برای شما کشتن ابی عبداللّه الحسين(ع) امکـان

پذير است مادامی که من ـ که ذريهّ علی(ع) هستم ـ زنده باشم؟  
بياييد تا شما را به راه کشتن امام حسين(ع) آگاه کنم: به قتل من مبادرت ورزيد، گردن مرا بزنيـد

تا مراد شما حاصل گردد.  
خداوند شما را به مقصودی که برای آن دور هم جمع شدهايد نرساند و عdمرهای شـما را کوتـاه و

اوالدتان را متشتتّ و پراکنده سازد و شما و اجدادتان را لعنت کند). 20  
تّ و حديث و کـالم و تـاريخ را از يکبـار مطالعـه تّ و عَربيَ بيَ اگرچه خوانندگان بهره وَر از فُنون أدَ
َکـرِّ اين متن، سررشته کار به دست خواهد افتاد و حاجتی به اطاله کالم نخواهد بود، بـه مصـداقِ (وذَ

ُّهِ طالـب علمـان ابجـدخوانی بَ ) (الذاريات/ 55) و تنها برای جلبِ توجه و تنَ نينِ dالموم d عَ فَإنَّ الذکریِ تنفَ
چون خود، در اينجا، درباره بعضی فقرههای متن ياد شده کلمتی چند به قلم میآورد تا قدریَ فضـايِ
گفت وگو بی غبارترُ گردد و بهويژه روشن شود آيا سالمت و سالستَ و صالبتی که ادعا شـده اسـت
در متن و محتوای اين خطبه هست، آنچdنان است که مدعيان گفتهاند و شرحِ آن خواهد آمد، و آيا بـه
ـ  راستی از ديدِ زبان و بيان و سبک و أسلوب، اين سخنان، به سـخنانِ مردمـانِ فرزانـه و سـخندان،
برتر از آن: ـ به کالم آسمانفرسای پروردگان بيت نبوت و امامت میماند يا نه؟ و آيا اين تنها دستاويز 
مدعيان که ادعای هماهنگی اسلوب و بيان و محتوای خطبه با سخنان خاندان رسالت است، ادعـايی

مقبول است و راهی به دهی میبرد؟  
پس تنها به چند نکته از نکاتی که در اينباره گفتنی است میپردازيم.  

در همان سطر دوم خطبه درباره (کعبه) گفته شده است:  
(مَن کانَ باألمسِ بيتاً أصبح قبلة).ً  
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راستی اين عبارت چه معنای معقولی دارد؟ مترجم چه توجيهی برای تطبيق ترجمة پيشنهادیاش 
با متن در اختيار خواننده میتواند نهاد؟ آيا از (کعبه) با لفظ (مَن) ياد شده است؟!  

قائل، در همان آغاز، مخاطبانش را به صراحت (کافر) و (فاجر) میخواند!  
ة)؟!   َرَ ةُ الفجَ آيا خردپذير است که فرزند فرزانه اميرمؤمنان بر بام کعبه رود و فرياد کند: (أيdها الکَفَرَ

بالطبع چنان سخنرانی خاصی بر بام خانه خدا ـ به تعبير آقـای مهـدیپـور ـ: در حضـور هـزاران
حاجي21 و طوافگر ايراد گرديد[ه است])22 آيا حضرت ابوالفضل(ع) بر خـود روا مـیداشـته اسـت کـه

َره) بخواند؟!   ميهمانان ضيافت رحمن و توده مسلمانان را (کَفَره فجَ
هم آقای مهدیپور که بر اين کتاب تقريظ و آفرين نوشتهاند و هم نويسنده خود کتاب، میداننـد
چنين خطابی نارواست؛ لذا ـ دانسته يا ندانسته ـ دست به توجيه و تأويل يازيدهاند. آقـای مهـدیپـور

مخاطب اين خطاب را (هيئت حاکمه)32 دانستهاند و نويسنده کتاب (حاضرين در بيت اللّهالحرام را که 
برای کشتن حضرت اباعبداللّه الحسين(ع) در آنجا گرد آمده بودنـد) 42 مخاطـب ايـن خطـاب شـمرده

است.  
مدعی نيستند کـه همـه يـا اکثريـت آن کعبه خطيب بیگمان چه آقای مهدیپور و چه نويسنده
(هزاران حاجی و طوافگر) از (هيئت حاکمه) و يا از مزدوران سازماندهی شده يزيد بن معاويه بودهانـد.
اکثريت قاطع حاضران، توده مسلمانان حجگزار بودهانـد و ای بسـا تنـی چنـد از (هيئـت حاکمـه) يـا

مزدوران سازماندهی شده نيز در ميان ايشان حاضر بوده باشند.  
حال آيا رواست و خردپذير است که فرزند فرزانه علی مرتضی(ع) بر بام کعبه در ميان آن (هزاران 
ة!) و مخاطب و مرادش همان افـراد معـدود مـزدور يـا َرَ ةُ الفجَ َا الکَفَرَ dحاجی و طوافگر) فرياد کند: (أَيه

(هيئت حاکمه) باشد؟! آيا اين مصداق همان (تخصيص اکثر) نيست که از گوينده حکيم سر نمیزند و 
عقال آن را مستهجن میشمارند؟  

پس از نسبت کذايی کفر و فجور، مخاطبان بدين عبارت مورد پرسش واقع میشوند:  
ةِ؟)   ُّونَ طَريقَ البيتِ الِمامِ البَرَرَ dأَتَصد)

همين اندازه که خواننده اندکی عربی بداند، حتی بدون مراجعه به معاجم تخصصـی و تنهـا از راه
مجيد، فراياد میآورد که طريقه طبيعی کاربرد فعل (صَدَّ) و ديگر صـيغ آن قرآن انسُ متعارف با لسان
در اين مقام از راه مقرون ساختنش با حرف جرِ (عَن) است;52 بـه عبـارت ديگـر متوَقَّـع آن بـود کـه

ُّونَ عن طَريقِ البيت… ).   dبخوانيم: (أتَصد
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چيزی است که اهل خانه امير بیرقيـب قرآن آيا اين اندازه از هنجارشناسی عربی و انسُ با زبان
کلمه از آن بیبهره باشند؟! هرگز!  
در ميانههای خطبه میخوانيم:  

). با صرف نظـر از سـجع بـارد و مبتديانـه و ِ علی عصافيرَ الطَّيرانِ ِ الغضبانَ مُ کَالصقرَّ d عليکَ (… لَوَقعتَ
تکلفآلود عبارت، تنها میپرسيم: (عصافير الطَّيران) يعنی چه؟ (طيران) (به سکون ياء) چه لغتی است؟  

) را به (گنجشکهای در حال پرواز) ترجمه کرده است؛ پس پيداست کـه مترجم (عصافير الطيرانَّ
به زبرِ ياء) میخواند؛ ولی ای کاش میدانسـتيم َران) (مصدر (طار) َ ) به سکون ياء را همان (طيَ (طيرانَ

) میخوانده است؟!   کدام عرب فصيح و چگونه گنجشکانِ در حال پرواز را (عصافير الطيرانَّ
پسانتر میخوانيم:  

d بالموتِ… ).   بَ ً يلعَ ُونَ قوماَ َوفِّ (أتخُ
هرچند از ديد نحوی رواست که با اسم جمع، مانند (قوم)، معامله مفردd نيز کنند، 26 ليک از لسـان
که آکنده است از اسم جمع (قوم) که بارها و بارها با آن معاملـه جمـع کـرده- قرآن پروردگان مکتب
گفتـه باشـند: (قومـاً يلعبـون)؟ و بـدين ترتيـب آيـا d (قوماً يلعب) اند،27 بيوسيده آن نيست که به جای
مقتضای سبکشناسی کتاب و سنت28 و تعرف به لسان آن، اين نيست که در بـاب چنـين اسـتعمالی

درنگ کنيم؟  
لختی پسانتر میخوانيم:  

ـهِ الغَـوانی السّـکران َر، ومِمَّن فـی بيتَ (… انظُروا مِمَّن شاربd الخَمر ومِمَّن صاحبd الحوض والکوثَ
  .( … dواآليات ُ َسات ومِمَّن فی بيته التطهيرّ d والدنَّ واتَ ِه اللهَّ ومِمَّن فی بيتهِ الوحی والقُرآن، ومِمَّن فی بيتَ
میپرسم: همين (انظروا ممن شاربd الخمر) يعنی چه؟ اين چه اسلوبی است؟ آيا مترجم که آزادانه 

و دليرانه به ترجمه و معناگذاری کالم پرداخته است، متوجهِ نقصان نحوی عبارت نيست؟!  
همين اشکال در (ممّن صاحبd الحوض والکوثر) نيز قابل طرح است.  

به کار رفته و مترجم آن را به (آوازخوانهای  ُ ( در همان فقره پيش گفته، تعبيرِ (الغَوَّانی29 السکرانُّ
مست) ترجمه کرده است.  

) (به ضمِ سين) چه واژهای است و يعنی چه؟   dالسکران)
در اواخر خطبه میخوانيم:  

  ( … dم (وال يdمکِن لهَ
آيا به جای (اليdمکِن) (کذا؛ به جزم)، انتظار نمیرفت تعبيری نظير (لم يdمکن) بيايد؟  
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در همين اواخر خطبه آمده است:  
ً سليالً؟)   اَّ حيَ d متd(ع) ماد ِ (… کيفَ يdمکِنُ لکم قتلُ أبیِ عبداللّهِ الحdسينَ

يعنی چه؟   ً ( بالطبع مراد از (سليل) در اينجا (فرزند) است;30 ولی (مادdمتd… سليالَ
معنای معقولی دارد. آدمی تا سرآمدِ معينی در قيد حيات دنيـوی اسـت و از آن پـس (مادdمتd حيا) ً
) (بدين معنا) نخواهد بود؛ ولی آيا (فرزند) کسی بودن هم سرآمدِ معينی دارد؟ آيا کسی مـیتوانـد (حیَ
تا زمانی مشخص فرزند فالن شخص باشد و پس از آن ديگر فرزند آن شخص يا ـ به طوری کـه از

برمی آيد ـ مطلقاً فرزند نباشد؟   ً ( عبارت (سليالَ
برای (مادام که من… فرزند باشم) در اينجا چه معنای معقولی تصور میتوان کرد؟!… گويا هيچ! 
و درست از همين روی مترجم نيز که بارها خود را از بندِ مضايقِ واژگـانی و دسـتوری مـتن رهانيـده

است، در ترجمه اين عبارت نوشته: (تا مادامی که31 من ـ که ذريّه علی(ع) هستم ـ زنده باشم).  
در نفرين پايانی خطبه میخوانيم:  

  .( َکمُ مدارِ d اللّه َ (ال بَلغَ
337 و  َکم) که در متن خطبه (ص 48) به همين ريخـت، و در دو جـای ديگـر کتـاب (ص (مدارِ
)، ضبط گرديـده اسـت ـ چـه واژهای اسـت و چـه َکمُ 339) در گفتاورد از متن خطبه، به ريخت (مدارَ

معنايی دارد؟  
واژهنامههای تازی در اين باره چندان ياری نمیرسانند. مترجم در ترجمه اين فقره نوشـته اسـت:

(خداوند شما را به مقصودی که برای آن دور هم جمع شدهايد نرساند).  
متأسفانه هيچ توضيح ندادهاند که اين معنا را از کجا به دست آوردهاند.  

از ديگر سو تکرار ضبط (مدارکم) در صفحات مختلف کتاب، راه را بر اين گمان نيز میبنـدد کـه
( dـ بوده باشد [که از قضا با ترجمه پيشنهادی مترجم نيـز (مـراد ( ) يا (مدارِ اين واژه (مdراد) ـ و نه (مدارَ

سازگارتر است!!].  
واپسين سخن خطبه، اين نفرين است:  

  .( عَلَيکمُ وعلیَ أجدادِکمُ d وَلَعَنَ اللّه)
علی) برای فعل (لَعَنَ) به غايت از هنجارهای طبيعـی زبـان عربـی دور اسـت و کاربرد حرف جَر (ِّ
کريم32 آشنا باشد يا حداقل متن زيارت عاشورای معـروف قرآن تنبه بدين نکته برای کسی که با زبان
را از نظر گذرانيده باشد، آسان خواهد بود. پردازنده اين عبارت ـ که احتماالً در اصل عربی زبان نبـوده
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خلـطَ کـرده و ايـن خلـطَ d فالنـا) ً و (لَعَـنَ اللـهّ است ـ ، ميان صورتهايی چون (لعنُة اللّهِ علی فاُلن) ٍ

َميانه چيزی است که در ادبيات ما سابقه دارد. 33   عجَ
به ياد داشته باشيم در هر زبانی، به ويژه زبان عربـی، خـروج از هنجارهـای رسـمی و رونـدهای
طبيعی و قوانين معيار زبان و لغت و دستور آن، شواهد و نمونههايی دارد، ليـک اگـر مـواردی از ايـن
برون شدهها و ناسازگاریها در يک متن کوتاه فراهم آيد، آيا بـاز مـیتـوان از صـالبت و سالسـت و
جزالت و فَخامت آن متن دم زد و آن متن را از ديدِ سبک شناختی هماهنگ با عالیترين نمونـههـای
شيوايی و رسايی از آن زبان قلم داد؟ آيا میتوان خاصّه اگر متن ياد شده بـه خـودی خـود خاسـتگاه
روشنی نداشته و صدور و پيدايی آن در پردة ابهام جای داشـته باشـد، (خـالف آمـد)های آن مـتن را

موجب تغليظ و تشديد ابهامها و تاريکیهای پيرامون آن نديد؟  
و فصـاحتنامـة  سـجاديه صـحيفه آيا گزاف نيست کـه بخـواهيم آشـنايان مـتن متينـی چـون
نيـز از لسـان کعبه خطيب شکوهمندی چون نهجالبالغه شريف را قانع سازيم که خطبه ادعايی کتاب
آن خاندان سخندان و سخنسنج و سخنشناس و سخنگستر تراويده و بـا آن چکادهـای شـيوايی و

رسايی پهلو میزند؟!… (چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا؟!). 34  
از ديگر نشانههای کذب  

ـ بـر بـام ـ عليه السـالم در مثلِ چنين خبری که گفته میشود متن سخنرانی حضرت ابوالفضل
 60 کعبه و در حضور حجگزاران، آن هم در چنان فضا و اوضاع تاريخ پراهميتی (يعنی روز ترويه سـال

ق) است، نفس عدم اشتهار، بل عدم تواتر اصل واقعه، از نشانههای دروغين بودن آن است.  
عالمه فقيد، مرحوم آيت اللّه ميرزا ابوالحسن شعرانی در رساله نغز و پرمغزی کـه در علـم درايـه

پرداخته است، چنين مینويسد:  
ذکر نمودهاند کـه اگـر دواعـی درايه و شهيد در االصول نهاية بسياری علماء مِن جمله عالمه در

مردم در نقل مطلبی بسيار [باشد] و مع ذلک متواتر نشود، دليل بر کذب ناقـل آن خواهـد بـود؛ مثـل
آنکه مؤذنی از مناره بيفتد؛ خبر آن در شهر منتشر میشود و اگر يک نفر خبر دهد [و بس]، بايـد او را
تکذيب کرد؛ يا اگر شهری بين قم و تهران موجود باشد، خبر آن متواتر میشود؛ و اگر يکـی خبـر داد
[و بس] البته پذيرفته نيست؛ و اگر کسی ادعا کند که حضرت پيغمبر(ص) ده نمـاز بـر مـردم واجـب
ايـن قاعـده را جـواهر کرده و مردم پنج نماز معروف را نقل کردهاند، هيچکس قبول نمیکند. صاحب
بُ از حرام و حرمت نافله برای کسی که نماز قضا بـر dبسيار به کار برده من جمله در نجاست عرق جن
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ذمه دارد، میگويد: اين مسائل عام البلوی بايد در روايات و بين علما معروف باشد، و چون يک يـا دو
نفر روايت کردهاند، اعتبار ندارد. از اين قبيل است حديثی که در تفسير علی بن ابراهيم نقل نموده که 
) قرائـت حضرت امام جعفر صادق(ع) (صراط مَن أنعمت علـيهم غيرالمغضـوب علـيهم وغيرالضـالينّ
کرده. چون شيعه سيصد سال در حضور ائمه(ع) روزی پنج وقت نماز میخواندند و اگر قرائت بـه ايـن
کيفيت واجب بود، تمام رواتd بايد اين حديث را نقل کرده [باشند] و متواتر شده باشـد. شـايد امـام در
)؛ راوی گمان کرده کـه بايـد بـه ينّ مقام تفسير عبارت اخری فرموده: (وال الضالين)، يعنی (غير الضالّ

اين کيفيت قرائت کرد. 35  
نيز آورده است:   کافی شرح آن مرحوم در يکی از تعاليق حديثی فاضالنه خود بر

َرِ  بَ َ بخِ واُ لذلکِ لَّ َرَ وَمثَ واتَ ُرِ مَا مِن شأنِهِ أَن يتَ َرِ، عَدَمd تواتَ ِ الخبَ ذَکَرَ العلماءd االُصوليُّونَ مِن عاَلئمِ کذبِ
ِ بَلَدٍ عَظيمِ بـينَ بغـداد dوَ وجود ، واترَ ِ إذا لم يتَ َةِ فی المَسجِدِ الجامعِ dع dالجم َ ِنِ من المَنارةِ يومَ سdقوطِ المؤذُ

  36 d . أحدَ d مَن رَآه لمَ يَرَه وَسر َّ
حاصل معنا: عالمان اصولی يکی از نشانههای دروغين بودن خبـر را ايـن دانسـتهانـد کـه آنچـه 
میبايد متواتر شده باشد، به تواتر نرسيده باشد. در اين موضوع خبر فروافتادن مؤذّن را از مناره مسجد 
جامع و در روز جمعه در صورتی که به تواتر نرسيده باشد، همچنين وجود شـهری بـزرگ را در ميانـه 

بغداد و سامرا که احدی آن را نديده باشد، مثال آوردهاند.  
بجاست برای هرچه روشنتر شدن مطلب، موضع توضيح ياد شده عالمه شعرانی و حديثی را کـه

گفتار آن مرحوم ناظر بدان است، ياد کنيم.  
روايتی است، از اين قرار: (ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بdريد بن معاويـة قـالَ: کافی روضة در

َعَـثَ إلَـی الحَـجَّ، فبَ d ريـدdي َ dَةَ وَهو يَزيدَ بنَ مdعاويةَ دَخَلَ المدينَ : إن َّ أبَا جعفرٍ ـ عليهِالسالم ـ يقولُ d سَمِعت

َ فَقـالَ کُ اسـتَرقيتَ d بِعتکُ وَإِن شئت d إن شئت ، َ عَبدٌ لیِ َ لَهd يَزيد: أَتُقِرُّلی أَنکَ d فَقالَ اهَ رجdلٍ مَن قُريشٍ فأتَ
َ مِـن أبـيَ فـي يِّ في قُريشٍ حَسَباً والَ کَانَ أَبdـوکَ أَفضـلَ َمَ منِ َ بأکرِ ـ مَا أنتَ d !واللّهِ ـ يايَزيد : dلُ الرجَّ d لَه
d ِ أُقِرُّ لکَ بما سـأَلتَ؟ فَقـالَ لـهَ يِّ فَکيفَ ٍ منِ يرَ ِ وَال بخِ يِّ فیالدينِ َ بأَفضَلَ منِ ِ وَمَا أنتَ ِ واإلسالمَ الجاهِليةِ

َ الحdسينَ بنَ عَلِـيٍ َ مَن قَتلکِ َ إيايَ بأعظمَ َلکُ ليسَ قتَ dل: ُ فقالَ لَهd الرجَّ َ ! کُ لتَ يزيد: إِن لمَ تُقِرَّ لی واللّهِ قتَ
ِلَ.   عليهِ وآلِه ـ فأمَرَ بِهِ فَقتُ d ـ ابنَ رسولُ اللّهِ ـ صَلیّ اللّه d ـ عليهماالسالمَّ

ِ dأرسَلَ إلـی علـيَ بـن الحسـين يَزيد ـ لعنَهdاللّهd) ثمُ َّ َ dماالسالمd ـ معَ (حديثَ عَليِ بن الحdسينِ ـ عَليهَ
َ اِن لَـم d ـ: أرأيتَ عَليِ بن الحdسينِ ـ عليهِماالسالمَّ d لَه َ ُرَشي؛ فَقالَ ِهِ للقِ مَقالتَ مثلَ َ d عليهما السالم فَقالَ لَه
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بـنُ علـي ُّ d َـ: بلیَ ! فَقَـالَ لـه dاللّه d َـ لَعَنه dيَزيد d لَ باالمس؟ فَقالَ لَهd َ الرجَّ لتَ لکَ أَليس تقتلِنی کَما قتَ أقرُ َّ

َه، فَاِن شَئتَ فأَمسکِ وَإن شئتَ فَبع،  dلکَ بما سألتَ؛ أناَ عبدٌ مکر d َرت الحdسين ـ عليهِماالسالمَّ ـ: قَد أقرَ
  37 .( َ ولم ينقصکَ ذلکَ مَن شَرَفکِ حَقَنتَ دَمکَ d اللّه ـ: أَوَلی لک! َ يزيد ـ لَعَنهَ d فَقالَ له

ـ عليـه- حاصل معنا: … از بdريد بن معاوية منقول است که گفت: از حضرت أبوجعفر (امام بـاقر)

ـ شنيدم که میفرمود: (يزيد بن معاويه به مدينه اندر آمد و آهنگ حج داشت. پيش مـردی از السالم
قريش کَس فرستاد و مرد به نزد او آمد. يزيد وی را گفت: آيا از برای من خَستو میشوی که تو بـرده
منی، اگر خواهم بفروشمت و اگر خواهم به بردگی میدارمت؟ مرد او را گفت: به خدا ـ ای يزيد! ـ نه
تو از من به حَسبَ در قريش گرامیتری و نه پدرت در جاهليت و اسالم از پدرم برتر بوده، و نه تـو در

يزيد وی را  َ ! دين برتر از منی و نه از من بهتری، پس چگونه از برای تو بدانچه درخواستی خستو شومَ
گفت: به خدا اگر از برای من خستو نشوی تو را خواهم کشـت! مـرد او را گفـت: اينکـه مـرا بکشـی
گرانتر از کشته شدن حسين بن علی ـ عليهماالسالم ـ پسر رسول خدا ـ صلی اللّه عليه و آلـه ـ بـه

دست تو نيست! پس دستور داد و مرد را بکشتند. )  
آنگاه به نزد علی بن الحسين ـ عليهماالسالم ـ کس فرستاد و مانند آن چـه بـا آن مـرد قرشـی
ـ به او فرمود: بگو بدانم اگر از بـرای ـ عليهماالسالم گفته بود با آن حضرت بگفت. علی بن الحسين

نفرين  تو خستو نشوم آيا همانسان که ديروز آن مرد را بکشتی مرا نخواهی کشت؟ يزيد ـ که خدايش
ـ به او فرمـود: از برايـت بدانچـه درخواسـتی ـ عليهماالسالم کناد!ـ گفت: چرا. پس علی بن الحسين
خستو شدم، من بردهایام که بناخواست خود به بردگی وادار شدهام، پس اگر خـواهی نگـاه دار و اگـر
خواهی بفروش. يزيد ـ که خدايش نفرين کناد!ـ گفت: تو را بهتر است! 38 خونت را پاس داشتی و اين 

از ارجمندیات نيز چيزی نکاست).  
عالمه شعرانی در باب همين روايت پس از تذکّر پيش گفته و در ادامه آن مینويسد:  

َرَ…): 39 خبر سـفر يزيـد را بـه حجـاز واتَ ولو کانَ حَقاً لتَ d اَحَدٌ ُ لهُ (… و سَفَرُ يَزيدَ إلی الحِجاز لمَ ينقَ
هيچکس نقل نکرده است؛ و اگر چنين رخدادی راست میبود، هر آينه خبرش متواتر میشد. 40  

موضوع سفر يزيد به حجاز، موضوعی است که ـ به قول محدث نوری(رضوانُ اللّهِ عليه)ــ (أهـلِ
َر و تواريخ برخالف آن همداستاناند)41 و مرحوم شعرانی آن را مصداق قاعـده پـيشگفتـه قلمـداد سيِ

فرموده که الحق قاعدهای مهم و کارآمد در عرصه وضعشناسی است. 42  
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الغرض، آيا خردپذير است خبر خطبهای که به تصريح دلـدادگانش (در حضـور هـزاران حـاجی و
طوافگر ايراد گرديد[ه است])، 43 نه تنها به تواتر نرسد، حتی در قالب خبر واحدی که از ديـد تـاريخی

سزاوار اعتنايی هرچند قليل باشد، نقل و روايت نشود؟  
اکنون مستند خبر حاضر کتاب و مؤلفی است که بـر فـرضِ وجـود خـارجی، 44 از قضـا و از هـم
در  اکنون، به خاطر همين نقل فوقالعاده شاذ، مورد بدگمانی و اتهام است؛ چه، نقلـی را کـه سـدههـا
خبـری هيچ منبع و مأخذ معتنابهی ديـده نشـده و مقتضـای درسـتیاش تـواتر آن بـوده45 در قالـب

مخدوش و با متنی نااستوار پيش روی ما نهاده است.  
سعی باطل  

َفَّـقِ ملحـونَ dاشاره کرديم که در کتاب خطيب کعبه، خود (خطبه) ـ يا به عبارت دقيقتر: مـتن مل
ادعايی ـ را، گواه صحت ادعا گرفتهاند.  

آقای مهدی پور نوشتهاند:  
46 دسترسـی نـداريم، بـرای اثبـات الکرام الساداة مناقب باتوجه به اينکه ما به هيچوجه به کتاب

نـورانی انتساب اين خطبه به قمر منير بنی هاشم(ع) هيچ راهی نداريم، به جز تعبيرات بلند، واژههـای
و محتوای بسيار واالی خطبه که از مقام واالی القا کنندة آن حکايت میکند و اين يکـی از راههـای

اثبات نسبت يک سخن به صاحب سخن میباشد.47  
کعبـه) بـا اسـلوبی بـديع،  معارف واال، حقايق درخشان، معانی روشن و مطالب ژرفی که (خطيـب
بيانی شيوا، منطقی استوار و تعبيری بسيار واال در اين خطبه به کار برده، ما را از ارائه هرگونه سـند و
از هـيچ منبـع ديگـری جـز منبعی بینياز میسازد که چنين حقايق تابناک و دقايق درخشـان هرگـز

چشمهسار زالل واليت سرچشمه نمیگيرد.48  
خوشبختانه متن خطبه را خوانندگان گرامی از نظر گذراندند و بهتر است در باب نورانی بـودن يـا
نبودن واژگان و بلندی يا کوتاهی تعبيرات و استواری يا نااستواری منطق آن، خود بـاز تأمـل و داوری
کنند. پرسشی که در اينجا باز پرسيدنی است، اين است که: آيا از بنd به کارگيری چنين روشی بـرای

صحت يا عدم صحت انتساب اين خطبه، موجَّه و اطمينانآور است؟  
آقای مهدیپور برای موجَه فرانمودن منهج خود در اثبـات نسـبت ايـن خطبـه، عمـل دو تـن از
بـا االعلـی الفردوس دانشمندان اسالمی را گواه گرفتهاند: يکی (مرحوم آيت اللّه کاشف الغطاء) که در
استناد به اسلوب و شيوه سخن اهل بيت عصمت و طهارت(ع)، صدور دعـای صـباح را از آن خانـدان

مdسَلمَّ شمرده است. 49  
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ديگر (ابن ابیالحديد معتزلی) که در باب انتساب خطبه شِقشِقيّه، با استناد به سخن ابـن خشّـاب، 
از حيث سبک، نسبت آن خطبه را به اميرمؤمنان علی(ع) استوار دانسته است. 50  

حق آن است که نام و روش دو عالم ياد شده، مددی به منهج آقای مهدیپور نمیرساند و قـوّتی
به استدالل ضعيف ايشان نمیبخشد.  

در مورد اوّل، فارغ از نفس بحث انتساب دعای صباح بـه اميرمؤمنـان علـی(ع)   ، متأسـفانه عمـل
عالمه فقيد، مرحوم آيت اللّه شيخ محمدحسينِ آل کاشف الغطاء ـ أعلی اللّه مقامه الشريف ـ با همـه
جاللت و نبالتی که او راست، به سبب تسامح خاصـی کـه در بعضـی ابـواب علـوم منقـول بـه خـرج 

میدهد، حجت نتواند بود.  
ادعـای بـیدليـل منسـوب ندارنـد، ـرd و برای آنکه خوانندگان ارجمند قائل اين کالم را بـه تجاسَ

نمونهای به عرض میرسانم:  
مسـامحات بسـياری نمـوده منتخب شيخ طُرَيحی هرچند (از اجلهّ علمای معتمدين است)، در کتاب
الفـردوس که بر اهل بصيرت و اطالع پوشيده نيست. 51و52 مرحوم کاشف الغطا در همتای همان کتـاب
المـأوی،  جَنـةَّ که اظهارنظرش در بارة دعای صباح مندرج گرديده است53، يعنی کتاب موسوم به االعلی

نقل کـرده باشـد، از حيـث اعتبـار المنتخب يا طريحی در بحار بيان میدارد همين که خبری را صاحب
و ماننـد ارشـاد يـا شـيخ مفيـد در لهوف تاريخی54 بسنده است، تا چه رسد به آن که سيد بن طاوس در

ايشان روايتش کرده باشند!55  
کافی است تا فرانمايد، عالمـه کاشـف الغطـاء ـ المنتخب همينگونه معتبر قلم دادن کتابی چون

رضوان اللّه تعالی عليه ـ در مباحث نقلی متسامح بوده است. 56  
ابن طاوس(رض) ابراز میدارد57 نيـز البتـه خـالی از مسـامحتی لهوف اعتماد فوقالعادهای که بر
نيست58 و آوازه مقتل ارزنده ابن طاوس نبايد اهل نظـر را از مواضـع قابـل نقـد و تـأملی کـه در آن
هست، غافل دارد و جاللت شخصيت مؤلف يکسره به پای اتقان و صالح و سداد مؤلفـات وی نهـاده

شود. 59 وانگهی، گذشته از تسامحات، داستان دعای صباح، داستان ديگری است.  
در واقع، آن داوری اديب و اسالمشناس بزرگی چون عالمه فقيـد آيـت اللـهّ شـيخ محمدحسـين
کاشف الغطاء ـ قدس اللّه روحه ـ دربارة متنی است که براستی از ديد لغـت و ادب و محتـوا سـتايش
سخنشناسان را برانگيخته و مهمتر از آن دستکم، ادعا شده است در همـين قـرون اخيـر بـه خـط

مبارک اميرمؤمنان (صلوات اللّه و سالمه عليه) زيارت شده است. 60  
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َه ـ کاری میکند، استوارتر سـاختن دَرَجتَ d اللّه َ اگر داوری سبکشناختی مرحوم کاشف الغطاء ـ رَفعَ
نسبت چنين متنی است؛ نه متنی مجهول و مخدوش و مغلوط و مبهم که يکبـاره سـر از کَـتمِ غيـب
درآورده و حتی نسبت به آن به يک عربی زبان باسواد مستقيمالسليقه استوار نتواند بود، تا چه رسد به 

فرزند اميرمؤمنان و عمِّ واالگهر سيدساجدان (صلوات اللّه و سالمه عليهم اجمعين).  
در باب اديب أريب مفضالی چون ابن خشابّ و دانشمند واسعاالطالع سخنشناسی چون ابن ابی 
تَ از اين هم روشنتر است؛ چه، ايشان خود از ارکان ادبيت و عربيتاند و خردهبينانـه بـا الحديد، بينونَ
ها میکنند61 و حجيت کالمشان فراتر از اين داوريهائی است که اکنون مـا َ والنُسَلمِّ اعاظم اين فن لمِ
با آن روياروييم و همين خطبه ادعـايی عليـل و پرابهـامی را کـه از حضـرت ابوالفضـل مـیخوانـد و
خوانندگان اين مقال خود میتوانند ببينند و دربارهاش داوری کنند، (بديع) و (شيوا) و (نـورانی) و (واال)

قلم میدهد!!  
وانگهی، کالمی که ابن أبی الحديد و ابن خشابّ درباره آن گواهی میدهند، 62 کالمی است کـه:
أوالً، گروهی از اعاظم محدثان و اديبان و متکلمان عامه و خاصه، از ديرباز، ياد کرده و حتـی نقـل و

عزيز آمده است. اين کجا  نهجالبالغه گزارش نمودهاند63 و در کتابهای نامور و بلندپايهای چون خود
و آن خطبه ادعايی کذايی کجا؟!… آيا تأييد و تقويت چنين خطبه ريشهدار معروف و مسـتندی از راه
قرائن سبکشناختی، با تأييد متنی به کلی مجهول که حتی منبع نقل آن نيز شـناخته اسـت، همتـا و

همسان خواهد بود؟  
به عبارت ديگر: به کار بردن مالحظات سبکشناختی در حـق خطبـهای چـون شقشـقيّه کـه در
منابع و مصادر مختلف معروف و مذکور افتاده، آيا همسان و همپايه کاربرد اين مالحظات در حق هـر

متن ديگر است؟  
از راه تمثيل میتوان گفت: ادعای آقای مهدیپور بدين میماند که اگر نمره 19/5 را میتوان بـا

ارفاق 20 قلمداد کرد، با نمرههای زير 10 نيز میتوان چنين کرد!  
آيا چنين قياسی معالفارق نيست؟  

ثانياً، خود خطبه شقشقيّه آيتی از فصاحت و بالغت و صالبت است که حتی منکـران انتسـابِ آن
هم بیشک منکر اين عظمت ادبی و جاللت لفظی نبودهاند. بهترين گواه مدعای ما نيز اين است کـه
و شقشقيّه آن را برساخته سيدرضی يا سيدمرتضی قلمداد کردهانـد و ايـن هـر دو نهجالبالغه منکران
برادر از اختران درخشان آسمان ادب عربی و صاحب نثری ممتاز و نظمی دلنوازنـد کـه منکـران هـم

بدان آگاه و خستو بودند.  
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64)   کجـا و خطبـه مخـدوش و مغلـوط مـورد القصه، چنين خطبهای که (مردی از آن همـی زايـد
کجا؟   کعبه خطيب گفتگوی کتاب

سبکشناسی، اگر بتواند نسبتی را آنگونه تأييد و تقويت کند، نسبت چنان متنهاست که اقتضـای
چنان داوریها در آن باشد؛ نه متنی که حتی انتساب آن را به بيان عربی زبانـان باسـواد عـادی هـم

نمی توان پذيرفت.  
  ***

بر نورانيت خطبه ادعايی ياد شده تأکيد خاصی دارد. مـیگويـد: (ايـن کعبه خطيب نويسنده کتاب
خطبه نورانی مانند نورافکن پرتوفشانی است که فضای موجود را منور، و مانند مشکی است که مشـام
) و عشّـاق ابـی عبداللـهّ الحسـين وأباالفضـل العبـاس ع(  جان شيفتگان اهل بيت عصمت و طهـارت

(عليهماالسالم) را عطرآگين نموده است). 65  
وی در پيشگفتاری که بر چاپ دوم کتاب نوشته اسـت، آورده: (عـدهای از بزرگـان اهـل علـم و

معرفت و کمال که در رشته متنشناسی ساليان سال تالش نموده، 66 با آشـنايیای کـه از67 خانـدان 
رسالت(ع) و نوع کالم و کالمهای زيبنده آنان دارند و صحت کالم نور را تشخيص میدهند، به حقير 
اظهار داشته68 که اين خطبه نيازی به ذکر سند ندارد و خود گويای آن است که از ناحيه مقدسه قمـر
منير بنی هاشم، حضرت اباالفضل69 العباس ـ عليهالسالم ـ ، شـرف صـدور يافتـه و تنهـا کسـی کـه
شايستگی و شهامت اظهار چنين جمالت پرصالبت در مقابل آن دشمنان خـون آشـام و شمشـير بـه

کف70 را داشته، آن بزرگوار است). 71  
اين (عده) ـ که از (انشا)ی مولف عاقبت معلوم نمیشود که (جمع) هستند يا (مفـرد)! ـ متأسـفانه
داليل خود را بر ادعای غريبی که دارند مورد تصريح قرار ندادهاند؛ پس تنهـا مـیتـوان بـه قولشـان

متعبد شد! هرچند باتوجه به اينکه صاحب قول را نمیشناسيم، راه تعبد نيز بکلی بسته است!!…  
باری، پرسشی بیامان خاطر آدمی را میشوراند؛ و آن، اين است: بر فرض اينکه آن (عده) مـتن-
شناس واجد چنان توان خارقالعادهای در تمييز اقوال و متون از يکديگر باشند، و باز بر فـرض اينکـه
تمام کاستیها و نااستواریهای لفظی و معنايی متن خطبه ناديده گرفته شود، ايـن (عـده) محتـرم از
کجا معلوم کردهاند که جز آن حضرت هيچکس (شايستگی و شهامت) بيـان چنـان سـخنانی را ـ بـر
فرض آنکه به راستی سخنانی استوار و پرصالبت باشد ـ نداشته است؟! نمونه را باز برفرض صالبت و
استواری آن سخنان ـ چرا سرور ما حضرت علی بن الحسين شهيد(ع) ـ نتواند واجد آن (شايسـتگی و

شهامت) باشد؟ آيا آن (عده) حضرت أبوالفضل(ع) را در همه چيز از جميع ياران و پيرامونيان و خاندان 



گنجي نو يافته يا وهمي بربافته؟!/ جويا جهانبخش   □   117  
 

ساالر شهيدان، بی هيچ استثنا، برتر میدانند؟ و اگر نه، چرا در همين اظهارنظر کوتاه، اينگونـه گزافـه 
میگويند و ندانسته (شايستگی و شهامت) بزرگواری چون حضرت علی بن الحسين شهيد ـ عليهمـا-

السالم ـ را اينسان فرو میکاهند و درباره آنچه نمی دانند به داوری مینشينند؟!  
پرسش صريحتر اين است: آن عده که تا بدين اندازه نسنجيده اظهـارنظر مـیکننـد و حتـی حـد
کلمات و وزن تعابير عرف و زمان خود را نمیشناسند، آيا آنقدر صالحيت دارند که نسـبت متنـی را ـ

بدون مالحظه سند آن ـ اثبات يا نفی کنند؟!  
البته کار بدين آسانی نيست. 72  

کسانی که آسانگيرانه، به صرف تَصَفحُّ (و احياناً تفحص) در حديثنامههای موجود ـ يعنی: همـين
حشـويان تهـی نيسـت ـ، مـیپندارنـد چنـان حديثنامههايی که از اکاذيب غاليان و موضوعات مروي ِّ
شناخت و انسی به اساليب کالم و تعابير و لغات امامان(ع) حاصل کردهاند که مـیتواننـد، علـیرغـم
فاصلهای هزار و چندصد ساله، اصيل از برساخته قرار دهند، گويی از اين نکته غافلاند که بسـياری از
َلِّطانی که اسباب جعـل و تزويـر و تخلـيط را در حديثنامـه فـراهم dواضعان و جاعالن و مزوِّران و مخ

ساختهاند، به همان اساليب کالم و تعابير و معايير زبانی به مراتب آشناتر و مأنوس تر بوده و از هزار و 
ناشـی از يک فن باريک در اين کار آگاه بوده اند که امروزيان، دست کم: به واسطه محـدوديتهـای

بعد زمان، از وقوف بر آن به هر روی محروماند.  
شايد عدهای میپندارند جاعالن و واضعان و تحريفگران حـديث، تنهـا بقـاالن کوفـه و حمـاالن
بصره و خربندگان حجاز بودهاند و اينان را وقوف و دانش و نکتهسنجی و سـخندانی و موقـعشناسـيی
نبوده است که در زير و بم وضع و تحريف و تزوير به کار توانند برد و امـر را بـر دانشـوران و دانـش

آموختگان مdشتبه و ملتبسd توانند کرد.  
بماند کـه سـخن بقـاالن و حمـاالن و خربنـدگان نيـز بـه واسـطه صـبغة تـاريخی و ديرينگـی
(Archaism) ناگزير زبان، در ديده ما بدان سادگی و بيمايگی و رکالت و فضاحت کـه معاصرانشـان 

میديده و میيافتهاند نخواهد بود.  
و باز بماند که دانسته نيست مـا را حتـی مايـه تمييـز سـخنان سسـت و نااسـتوار بـیدانشـان و
نافرهيختگان از کالم بهنجار و مقـام بـه انـدام اربـاب ادب و اميـران کلمـه باشـد!   … کـه اگـر بـود
را صالبت و سالست و فصاحت نام نمینهاديم!!   کعبه خطيب رکالتهای همين متن ادعايی کتاب

باری، سخن اينجاست که: بسياری از راويان متهم، از قضا مردانـی دانشـور و حتـی از معاشـران
امامان(ع) و نخبگان علمی مکتب بودهاند که هريک به علتی از طريق صواب منحرف گرديـده و بـه
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زخم تيغ زهرآگين آز و دنياخواهی و يا بدفهمی و کوتهبينی بر خاک انحراف غلتيـده و کسـانی را نيـز
در پی خود روان ساخته و خاکنشين کردهاند.  

ابوالخطاب (محمدبن أبی زينب/فـ: 138 ق) که از بنفرينترين غاليان و دروغزنی بيشرم بـود کـه
ّه را راهبری میکرد، و گفتهاند حاصل رواياتی که در مذمت او رسيده در حـد تـواتر فرقه پرفتنه خطابيّ
است، آری! همين مرد گمراه گمراهگر پيش از آنکه به ضاللت افتد، از مرتبطان بيت امامت و کسـی

بود که مسائل اصحاب را میآورد و پاسخ آن را گرفته، بديشان میرسانيد. 73  
شلمغانی (محمدبن علی/فـ: 322 ق) از پيشوايان اصحاب و فقيهی از فقهـای شـيعه بـه حسـاب 
میآمد که به واسطه حسدی که بر حسين بن روح ـ رضی اللّه عنه وارضاه ـ میبرد بنای مخالفـت و
انحراف گذاشت و مدعی نيابت خاصه شد و سپس مذهبی غاليانه را بنيـان نهـاد و جنبشـی ابـاحی ـ

سياسی پديد آورد. علیالظاهر بعضِ کتابهايی که وی پيش از انحراف نوشته بود، به غايت نزد شيعه 
متداول و مورد استفاده بوده است و همين از پايگاه مهـم و معتبـر دوران اسـتقامت و صـالح وی در

جامعه اماميه حکايت میکند. 74  
ابونصر هبةاللهّ احمد بن محمد کاتب (زنده در 400 ق) که گفته میشود نـواده دختـری أبـوجعفر

محمدبن عثمان عمری بود و بسيار سماع حديث کرده و در کالم دستی داشت، کسی است که کتابی 
از برای ابوالحسين بن شبيله علوی زيدی نوشت و در آن امامان را سيزده تن بـه حسـاب آورد و زيـد

شهيد را نيز از امامان قلمداد کرد!75  
علی بن عبداللّه بن عمران قرشی مخزومی (معروف به ابوالحسن ميمـونی) ، همروزگـار نجاشـی، 
خود مردی آگاه به فقه بود؛ کتابی در حج تصنيف کرده و سالها در مکـه قاضـی بـوده و در رد اهـل

قياس قلم فرسوده است؛ با اين همه، هم عقيده و هم روايتش فاسد بود. 76  
ـ 387ق) محدثی حرفهای و کثيرالروايـه و ابوالمفضل محمد بن عبداللّه بن مطلبّ شيبانی (297
خوشحافظه بود که در طلب حديث سفرها کرد. در آغاز کار منحرف نبود ليک پسـانتـر بـه تخلـيط

مبتال گرديد و خويش را به دروغزنی و حديث سازی و سندپردازی بيالود. 77  
اين کسان را، نمونهوار، ياد کرديم تا معلوم بداريم بعضی راويان متهم، بسی بيش از ما با احاديث 
و اساليبِ کالم امامان(ع) آشنا و به زمان و مکان و فضای زندگی ايشان آگاه بودنـد و احيانـاً خـود از
متخصصان فقه و حديث به شمار میرفتند و چنان نبود که با زبان و بيان و کنايـات و اشـارات اهـل
بيت(ع) ناآشنا باشند و نتوانند ـ دستکم تا اندازهای ـ از آن سبک تقليد کنند؛ به عبارت ديگر اگر مـا
از راه سبکشناسی میخواهيم کالم اصيل را از کالم برساخته بازشناسيم، برخی از برسازندگان کـالم
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خود سبکشناسان حرفهای و به آن سبک و بيان و به مراتب از ما آگاهتر و نزديکتـر بودنـد و تـوان
مطـرح قـرآن شبيهسازی آن را داشتند (مگر آنکه به چيزی نظير نظريه (صَرفه) کـه در بـاب اعجـاز
است، در عرصه حديث نيز معتقد شويم؛ که آن هم شدنی نيست؛ زيـرا: اوالً، وقـوع کـذب و جعـل و
وضع حديث در تاريخ مسلم و شواهد حديثی و تاريخی آن بيشـتر و اسـتوارتر از آن اسـت کـه در آن

هيچ ترديد توان کرد.  
ثانياً، خالف فرض مدعيان تمييز نيز هست؛ چه، ايشان وقوع جعـل و تزويـر را در روايـات قبـول
دارند ليک خود را به اتکای شناختی که از سبک و اسلوب روايات دارند قادر به تمييز روايات مجعـول 

میدانند).  
روايتـی از شـيخ الطائفـه طوسـی ـ در معرفةالرجـال ـ يا به تعبير دقيق تر: اختيار کشی رجال در

يونس بن عبدالرحمن78 که طی آن چرايی نگاه سختگيرانه يونس در پـذيرش احاديـث توضـيح داده 
میشود: از جمله میخوانيم:  

َ أبـي أصـحابَ d َ(ع) وَوَجدت َةً مَن أَصحابِ أبی جَعفرٍ d بها قطعِ ُس: وافَيتd العِراقَ فوجدتَ dقالَ يون …)
ُها مِن بَعدd علی أبي الحَسَنِ الرّضا(ع) فأنکَرَ  ، فَعَرضتَ dم هَ بُ d کتُ عبداللّه(ع) مdتوافِرينَ، فَسَمِعتd منهمd وَأخذتَ
ِ کَـذَبَ علـی أبـي َ لـی: إنَّ أباالخطـابّ (ع) ، وقـالَ ِ أبي عبـداِ َةً أن يکونَ مَن أحاديثَ َ کثيرَ مِنها أحاديثَ

نـاِ هـذا َ أصحابd أبی الخطاِب يَدdسdونَ هذِهِ االحاديثَ الـی يومَ کِ وکذلَ َطاب! ِ (ع)؛ لَعَنَ اللّهd أباالخَ عبداللّهِ
(ع)… ). 79و80   فی کُتبِ أصحابِ أبيِ عبداللّهِ

حاصل معنا: يونس گفت: به عراق آمدم و آنجا گروهی از اصحاب حضرت أبوجعفر (امـام بـاقر) ـ
عليه السالم ـ را يافتم و اصحاب حضرت أبوعبداللّه (امام صادق ـ ع ـ) را فراوان ديدم؛ پس از ايشان 
سماع حديث کردم و کتابهايشان را ستاندم؛ و پسانتر آن را بر حضرت أبوالحسن الرضـا(ع) عرضـه
داشتم و آن حضرت بسياری از احاديث آن را انکار فرمـود کـه از احاديـث حضـرت ابوعبداللـهّ (امـام
صادق ـ ع ـ) باشد و به من فرمود: أبوالخطاب بر أبوعبداللّه (امـام صـادق ـ ع ـ) دروغ بسـته اسـت.
خداوند ابوالخطاب را نفرين کناد! به همين سان اصحاب أبوالخطاب اين احاديـث را تـا بـه امـروز در

کتابهای اصحاب ابوعبداللّه (امام صادق ـ ع ـ) نهان میسازند… .  
اين يونس بن عبدالرحمن خود از جليلترين ياران و شاگردان امامان ما و کسی است که در عصر 
حضرت رضا(ع) در ميان شيعه نوعی مرجعيت علمی و دينی هم داشته؛ مردی عابـد، تيـزبين، حـديث
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ّ از امامـان اهـل بيـت علـيهم شناس، فقيه، و فراتر از عصر و عرف روزگار خويش که مـدايح مـرويَ
السالم و نخبگان شيعه در حق وی براستی حيرت زا و رشک انگيز است. 81  

(و تفصيل احوال و خدمات و حسنات وی خود بايد موضوع يک تکنگاری باشد).  
آری! چنين شخصيت جليلالقدر و بيهَمالی در علم و فضل و فضيلت، با مکـانتی کـه در حـديث-
شناسی دارد و پيداست از هرکس و هرجا و نسنجيده و بیمحابا نقل روايت نمـیکنـد، در جـايی کـه
خود بیواسطه شاگرد امام معصوم است و نَفَسِ آل محمد(ع) را دريافته، در فضايی که فضای حضـور
شيعيان و مواليان و جای داد و ستد معارف اهل بيت است، بـا چشـم و گـوش بـاز و عقـل و هـوش
سرشار از ياران دو امام معصوم که مردمانی مجهول و منکر نيسـتند، اخـذ حـديث مـیکنـد؛ و چـون
دستاوردِ طلب خود را بر امام زمان و حجت عصر خويش عرضه میدارد، آن حضرت احاديث فراوانـی
(احاديث کثيره) را مورد نفی و انکار قرار داده، با اين بيان خود خاطر نشان میفرمايـد کـه يـونس، بـا

همه اهليت و شناختی که دارد، در اخذ آنها مصيب نبوده است!  
هنگامی که حال و کار عالم نکتهسنج و عيارشناس بزرگ و مطلعیّ چون يونس بن عبـدالرحمن، 
آن هم در عصر (حضور) امام معصوم (نه غيبت) و در ميان ياران و شاگردان امامان اين باشـد کـه در
آمده است، دعوی صاحبنظری در تمييز صـحيح از سـقيم بـدون تامـل در الرجال معرفة اختيار خبر

اسناد و تنها به داللت ذوق پرورده خويش، آن هم با اين بdعدِ زمان و… ، راستی از چه کس میسزد؟!  
در پرده پندار  

دسـترس الکـرام الساداة مناقب 1. آقای مهدیپور که به تصريح خودشان (به هيچ وجه) به کتاب

ندارند82 و آن را نديده و نخواندهاند، از آن به عنوان (کتاب ارزشمند)83 و (أثر ارزشمند)84 و از نويسـنده
اش به عنوان (محقق پرتالش) و (فرزانه) و (پژوهشگر ارجمند)، شادروان… 85 ياد کردهاند! ای کاش 
توضيح داده بودند که ارجمندی آن کتاب ناديده و محققِّ بودن و پرتالش بودن نويسـنده آن از کجـا

برايشان مکشوف شده است؟  
ايشان بدون آنکه هيچ آگاهيِ زندگينامهای از مؤلف ياد شده به دسـت دهنـد، نوشـتهانـد: (بسـط
مقال پيرامون مؤلف فرزانه را به فرصت ديگری موکول میکنيم، به اين اميد که معلومات بيشتری را 

از منابع آن سامان [ظ= هندوستان] به دست آورده، به محضر خوانندگان گرامی تقديم نماييم. )86  
حق آن بود که اگر اطالعات اندکی هم درباره اين (سيد عينالعارفين هندی) کـه ادعـا مـیشـود
دارد در اختيار ايشان هست، ارائه آن را به کسب (معلومـات بيشـتر) الکرام الساداة مناقب کتابی به نام
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موکول نسازند. اگر هم ايشان نيز چون ما نه از چيستی آن کتاب خبری دارند و نه از کيسـتی مؤلـف
d َ والفُـوادَ کـلُّ اولئـکَ کـانَ عنـهَ آن، به حکم کريمه (والتقفd ماليسَ لک بهِ علمd انَّ السـمعَ والبَصـرَ
مسؤوال)87 روا نيست بر چيزی و کسی که نمی شناسند آنگونـه ثنـا بخواننـد و از ارج و احتـرامش دم

بزنند.  
الکرام) او. بـر الساداة گذشته از متن خطبه، هم (عينالعارفين هندی) ناشناس است و هم (مناقب

فرض هم که چنين شخصی و چنان کتابی وجود داشته باشد و بر فرض آن کـه (فاضـل) هـم بـوده
باشد ـ نه مانند بسياری از (ورق سياهکُن)های قرون اخير!ـ88 از کجا معلوم کـه مـردی ماننـد فاضـل

دربندی بوده باشد؟  
اين گفتار را گنجايی آن نيست که بتفصيل متعرض احوال و شـيوه فاضـل دربنـدی گـردد. هـم
او و هم داوری که از روزگـار خـود او تـا امـروز دربـاره او و الشهادات أسرار فی العبادات اکسير کتاب

کتابش به قلم آورده اند، همه در دسترس است، و خواهندگان خود بازتوانند جست.  
حتی اگر نخواهم مانند بعضِ محققان معاصر، کتاب مرد را که خود (مالی باسوادی بود و از بـزرگ-
ترين فقيهان عصر خويش)، 89 (سرشار از خرافات و تحريفات و مجعوالت)90 بخـوانم، و بخـواهم ماليـم
ترين شيوه گفتار و داوری را در باب کتاب او اختيار کنم، بناگزير بايد سخنان مرحوم حـاج شـيخ عبـاس
محدث قمی و مرحوم عالمه حاج شيخ آقابزرگ طهرانی (رضـوان اللّـه عليهمـا) را واگويـه کـنم کـه آن

مشتمل است بر مطالبی که اعتماد بر آن نشايد… ).91   الشهادة أسرار نخستين فرموده است: (…

َـد فـی و اين دومين آورده: (… ومِن شِدّةِ خُلوصه وصفأِ نَفسِه نَقَلَ فی هـذا الکتـابِ أُمـوراً التوجُ
نن dالسـ ِ ً علی قاعدة التسامح فی أدلـةّ ِ اتکاالِ ة وانما أخذهاَ عن بعض المجاميع المجهولةَ َرَ الکتبِ المdعتبَ

  92 ِ الوجادة بخطٍ مجهول). ٍ معَ أَنَّه اليصدقُ البdلوغ عنه بمجردَّ

حاصل معنا: از بس خلوص داشت و صافی ضمير بود، در اين کتاب به نقل اموری دست يازيد که 
در کتابهای معتبر دستيابی نمیشوند. او اين مطالب را به اتکای قاعده تسامح در ادله سنن از بعـضِ
مجموعههای ناشناس برگرفته بود؛ حال آنکه صرف يافتن چيزی به خط مجهول، مصـداق (رسـيدن

(بلوغ) مطرح در قاعده تسامح در ادله سنن) نيست [تا بتوان قاعده تسامح را در باب آن اجرا کرد].  
بزرگترين گرفتاری فاضل دربندی با همه فضل و فضيلتی که داشته است، به شرحی که محـدث
بازگو کرده، 93 نقل گشادهدستانه نابجا از کتـابی مرجان و لؤلؤ بِغُفرانه ـ در کتاب d ما اللّهdَه نوری ـ تَغَمدَّ

او را انگشت نما کرده است. 94   الشهادة أسرار است مجهول و نامعتمد؛ و همين است که
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را به همين امـر اختصـاص داده کـه الزمـه مرجان و لؤلؤ محدث نوری در واقع يکی از تنبيهات
اعتبار مؤلف، اعتبار کتاب او نيست95 و نمونههای ديگری نيز آورده که از بـيم تطويـل متعـرضّ آنهـا

نخواهيم شد.  
باری، اعتماد بر نوشتار شناختگان و نامبرداران نيز آنجا رواست که منهج علمی ايشان را بشناسيم 
و بر آن تکيه توانيم کرد؛ ورنه چه بسيار بودهاند و هستند ـ مردمان فاضل، ولی متسامح که هر رطـب

و يابسی را به قلم آورده و به خيال خام خود از اين راه به اسالم و اسالميان خدمتی کردهاند.  
اگر در اين باره بخواهيم نمونههايی به دست دهيم، (مثنوی هفتادمن کاغذ) شود.  

به تعبير عوام: (چرا راه دور برويم؟).  
در يکی از کتابهای ديگر خود از کتـابی بـه نـام کعبه خطيب داستانی که نويسندة همين کتاب
ميثاق منتظران نقل کرده، نمونهای است از نقلهای سست و نااستوار و بیاعتبار که علیالقاعـده بـه

قصد ترويج حقايق دينی و تثبيت قلوب مؤمنان بر طريق پيشوايان راستين به نقل و ثبت و انتشار آن 
دست يازيدهاند، بیآنکه در اعتبار و درستی آن به درستی بنگرند (و ای بسا بیآنکه لوازم چنـين نگـاه

نقادانه در مروجان آن فراهم باشد).  
اگرچه نقل اين داستان سخن را به درازا میکشاند، چون مثـالی اسـت عينـی از شـوق برخـی از
گويندگان و نويسندگان دينی به نقل و نشر و ترويج سخنانی ظاهرالصالح که در اعتبـار و اسـتناد آن

دقتی بسنده نرفته است، از اين تطويل گريزی نيست.  
نورانيت، اين داستان را نقل کرده و پيش از آن ـ از جملـه ـ آورده حديث شرح نويسنده در کتاب
است: (داستان جوان خيبری که قبالً يهودی بود و به شرف96 اسالم راستين، يعنی مکتب تشيع، نايل 
منتظـران97 تـأليف ميثـاق آمده بسيار زيبا و دلنشين و آموزنده است. ما اين داستان را عينـاً از کتـاب

استاد سيدمهدی حائری قزوينی نقل میکنيم… ). 98  
اما اصل داستان:  

(مرحوم آيت اللّه حاج ميرزا هادی خراسانی حائری با يک واسطه، از مرحـوم حـاج سيدابوالحسـن
طالقانی ـ از شاگردان و ياران نزديک ميرزای بزرگ شيرازی ـ نقل کرده، هنگامی که از زيارت کربال 
يلَ برای استراحت و صرف غذا منزل گرفتند. موقع تهيه غذا شـيخ dبه سامرا باز میگشتند، در قريه دج
تورات محمدحسن، يکی از طالب سامرا، را همراه طلبه ديگری مالقات میکند که آن طلبه ناشناس،

را به زبان عبری میخواند.  
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طالقانی میگويد: تعجب کردم و از شيخ محمدحسن پرسيدم: اين شيخ کيست و زبـان عربـانی را
از کجا میداند؟  

گفت: اين شخص تازه مسلمان است و قبالً يهودی بوده. گفتم: بسيار خوب، حتماً قصـه ای دارد، 
بايد بگويد: شيخ تازه مسلمان گفت: قضية من طوالنی است، چون حرکت کرديم در بـين راه مفصـالً

بيان خواهم کرد.  
راه افتاديم، از وی سؤال کردم، گفت: من از يهوديان (خيبر) ـ که سه منزلی مدينه است ـ بودم و

درب خيبر معروف، اکنون در آن جا موجود است، ولی زير خاک رفته، به طوری که اگر قدری خاک را 
کنار بزنند نمايان میشود. وی گفت: در چند ده و قريه ای که در حوالی خيبر است، يهوديان از زمـان
حضرت رسول(ص) تاکنون هستند، در يکی از همين قريهها محلی برای کتابخانه مهيا میباشـد و در
بسيار قديمی است که بر پوست نوشـته شـده و هميشـه تورات آن جا اتاقی است قديمی، در آن اتاق

را  تـورات درب آن اتاق بسته و قفل است و از پيشينيان سفارش شده که در را باز نکننـد و کسـی آن
کند، مغزش عيب میکند و ديوانه میشود،  تورات مطالعه نکند، و مشهور است که هرکس نظر به آن
مخصوصاً جوانها که نبايد به آن نگاه کنند. شيخ به گفتار خود ادامه داد و گفت: ما دو بـرادر بـوديم، 
قديمی را زيارت کنيم. نزد کليـددار آن حجـره مخصـوص رفتـيم و تورات به فکر اين افتاديم که آن
«االنسـانُ حـريصٌ  خواهش باز کردن درب اتاق را نموديم، ولی او به شدت امتناع کرد، به مقتضـای
علی ما مdنع» اشتياق و رغبت ما افزوده گرديد، پول قابل توجهی به او داديم تا راضی شد که پنهـانی
قديمی را که  تورات ما را راه دهد. وعده گذاشتيم، در ساعت معين داخل اتاق شديم و با کمال آرامش
روی پوست نوشته شده بود، زيارت و مطالعه نموديم، در ميان آن، يک صـفحه بـه طـور مخصوصـی
نوشته شده بود که جلب نظر میکرد، چون دقت نموديم، ديديم نوشته است: پيغمبـری در آخرالزمـان
در ميان اعراب مبعوث میشود و تمام خصوصيات و اوصاف او را با ذکر نام و نشان و نسـب و حسـب
بيان نموده و نيز اوصيای آن پيغمبر را دوازده نفر به اسم و رسم نوشته بود. من به برادرم گفتم: خوب 
است اين يک صفحه را رونوشت کنيم و جسـتجوی حـال ايـن پيغمبـر نمـاييم. رونويسـی کـرديم و

دلباخته آن پيغمبر شديم.  
تنها فکر و خيالمان پيدا کردن [پيروان] اين فرستاده خدا بود، ولی چون سرزمين ما از راه عبـور و
مرور مردم دور بود و ما با خارج از محدوده خودمان، کمتر تماس داشتيم، نتيجهای به دستمان نيامـد.
چندی بدين منوال گذشت تا آن که چند نفر از تاجران مسلمان از مدينه برای خريد و فروش اجنـاس
به شهر ما وارد شدند از يکی دو نفر آنها محرمانه پرسشهايی نموديم، آنچه از احواالت و نشانیهای 
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سابقالذکر میديديم، رفتهرفته بـه تورات حضرت رسول(ص) بيان کردند، همه را مطابق با نوشته آن
حقانيت دين اسالم يقين کرديم، ولی جرئت اظهار مطلب را نداشتيم، فقط يگانه اهتمام ما فـرار از آن
آبادی و ديار بود. من با برادرم پيرامون فرار گفتگو کردم. گفتم: مدينه نزديک است و ممکن است مـا
را پيدا کنند و اسباب زحمت ما فراهم شود، بهتر اين است به يکی ديگر از شـهرهای مسـلماننشـين

برای پيروی از اسالم فرار کنيم، اسم (موصل) و (بغداد) را شنيده بوديم.  
پدرمان تازه مرده بود و برای اوالد خود وصی و وکيل هم تعيين کرده بود. نزد وکيل رفتـيم و دو
ماديان با مقداری پول نقد از او گرفتيم، سوار شده به سرعت به سـوی عـراق طـی مسـافت کـرديم، 
سپس از (موصل) سراغ گرفتيم، راه را نشان دادند وارد شهر شديم و در کاروانسـرا شـب را مانـديم، 
صبح شد چند نفر از همان اهالی شهر آمده گفتند: ماديانها را میفروشيد؟ گفتيم: نه، هنوز وضـع مـا
در اين شهر معلوم نيست، چون ماديانها از حيث چاقی و سالمت تحفهای بودنـد، اصـرار در فـروش
کردند، ما هم به کلی خواهش آنها را رد کرديم. باالخره گفتند: اگر نفروشيد بـه زور از شـما خـواهيم
گرفت، مجبور شديم مرکبها را فروختيم، با خود گفتيم: اين شهر جـای مانـدن نيسـت، بـه (بغـداد )  

میرويم.  
ولی مشکل اين بود که دايی يهوديمان از تجار با اعتبار «بغداد» محسوب میشد و میترسـيديم
خبر فرار ما به او برسد و ما را پيدا کند. به هرحال وارد «بغداد» شديم و باز در کـاروانسـرايی منـزل
کرديم، شب را گذرانديم و صبح شد، اين مرتبه ديگر چيزی نداشتيم که مورد طبع صاحب کاروانسرا 
باشد. در آن حال پيرمردی ـ که بعد از چند کلمه احوالپرسی معلوم شد که او صاحب کاروانسرا است 
ـ وارد اتاق ما شد و از جريان حال ما سؤال کرد، قصه را مختصر برای او تعريف کـرديم و گفتـيم: از
يهوديان خيبر هستيم، دين اسالم را اختيار نمودهايم، ما را نزد عالم مسلمين ببر تـا بـه آيـين اسـالم
ـ نقش بست و بـا شـوق و بهتر هدايت شويم. تبسم بر لبهای پيرمرد ـ که گويا مژدهای به او داديم
شعف دست بر ديدگاه خود گذاشت و گفت: چشم! بفرماييد برويم منزل قاضی بغـداد. سـه نفـری بـر
قاضی که پيرمردی خوش سيما بود و با لبخندش محبت گرمی در دل ديدارکننده ايجاد میکرد، وارد 
شديم، پس از تعارفات معمولی بيان حال نموديم و از او خواستيم که ما را به احکام اسـالم راهنمـايی
نمايد، گفت: بسيار خوب، شمه ای از توحيد و گوشه ای از اثبات صانع بيان نمـود و آن گـاه بـه بيـان
رسالت حضرت ختمی مآب و سپس به شرح حال خلفا و اصحاب آن سـرور پرداخـت و گفـت: بعـد از

پيغمبر، عبداللّه بن ابی قحافه (ابوبکر) خليفة آن حضرت است.  
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خوانده ام و از روی آن نوشته ام مطـابق تورات من گفتم: عبداللّه کيست؟ اين نام با آنچه من در
نيست!  

تـورات قاضی گفت: او کسی است که دخترش زوجه پيغمبر است. گفـتم: چنـين نباشـد، مـن در
خوانده ام که خليفه پيغمبر کسی است که دختر پيغمبر با خشم و غضب برخاست و گفت: اين رافضی 
را بيرون کنيد، من و برادرم را زدند و بيرون کردند. به کاروانسرا برگشتيم. صاحب منـزل هـم از ايـن

جريان دلگير شد، به ما کم اعتنايی میکرد.  
از اين مالقات و گفتگوی با قاضی و رفتار اخير او حيـران و سـرگردان شـديم، بـه عـالوه نمـی
دانستيم کلمه «رافضی» چيست و به چه کسی خطاب میشود و چرا قاضی ما را به اين کلمه ناميـده

و از مجلس خود بيرون راند؟ اين گفتگوها و چراچراها بين من و برادرم تا نيمه شب طول کشيد. چند 
ساعتی با حالتی مهموم خوابيديم، بامداد صاحب کاروانسرا را صدا کرديم، گفتيم: ما را از اين واقعـه و

ابهام نجات بده، شايد ما درست مطلب را نفهميديم و يا قاضی سخن ما را نفهميده، صاحب کاروانسرا 
گفت: اگر شما واقعاً و از روی حقيقت طالب و خواستار دين اسالم هستيد، هرچـه قاضـی مـیگويـد، 

قبول کنيد.  
گفتم: اين چه سؤالی است؟ ما برای اسالم از خويشان و مال و خانه دست کشيديم و هيچ غرض 
و مرضی نداريم. گفت: بياييد برای مرتبه دوم99 شما را نـزد قاضـی ببـرم، ولـی مبـادا خـالف رأی او
حرفی بزنيد. باز به منزل قاضی رفتيم. پيرمرد به قاضی گفت: اينان مطيع انـد و آنچـه شـما بگوييـد، 
قبول میکنند. قاضی هم به سر التفات آمد و بنا کرد به نصيحت و موعظـه نمـودن مـا دو نفـر. مـن
گفتم: ما دو برادر از دهکده خودمان مسلمان شديم و از ديار دور خود به اين جا برای دانسـتن احکـام
اسالم آمديم، ابداً غرضی نداريم و اگر اذن بدهيد ما چند سؤالی داريم؟ قاضی گفت: بفرماييـد هرچـه 

میخواهيد بپرسيد.  
صحيح قديمی را خوانديم و اين مطلب را که میخواهيم بگـوييم از آن رونوشـت تورات گفتم: ما
کرديم. تمام صفات و نام و نشان پيغمبر آخرالزمان و خلفا و جانشينان آن حضرت را يادداشـت کـرده
ايم و همراه داريم، ولی نام عبداللّه بن ابی قحافه در آنها نيست. قاضی گفت: پس چـه اشخاصـی در

نوشته شده است؟   تورات آن
گفتم: خليفه اول داماد پيغمبر و نيز پسرعموی اوست. هنـوز حـرفم تمـام نشـده بـود کـه طبـل
بدبختی ما را زدند و قاضی از شنيدن اين کالم از جای خود برجست و کفش خـود را از پـای بيـرون
آورد و تا توانست بر سر و صورت من زد. به زحمت خودم را از زيـر دسـت او نجـات دادم. بـرادرم در
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همان دقيقة اول فرار کرد. در کوچههای بغداد با سر و صورت خـونين راه را گـم کـردم، خـودم هـم
نمیدانستم کجا میروم، پاهايم قوت ايستادن نداشت، کنار نهر آبـی کـه آن جـا بـود، نشسـتم و بـر

گرفتاری و غربت و گرسنگی و ترس و تنهايیام گريه کردم و تأسف خوردم.  
ناگاه جوانی را ديدم که عمامه100 سفيد بر سر و دو کوزه خالی در دست داشـت و مـیخواسـت از
نهر آب بردارد، او نزديک من لب آب نشست، وضع مرا که ديد، پرسيد: تـو را چـه مـیشـود؟ گفـتم:
غريب هستم و مبتال گشتم. فرمود: قصه تو چيست؟ گفتم: از يهوديان خيبـر بـودم، اسـالم آوردم، بـا
برادرم با هزار زحمت و مشقت به اين جا آمديم. میخواستم احکام اسالم را بياموزم، مرا چنين جزايی 
داده اند. سپس اشاره به سر و صورت زخمی خود نمودم. فرمـود: از تـو مـیپرسـم يهـود چنـد فرقـه
هستند؟ گفتم: فرقههای بسيار. فرمود: هفتاد و يک فرقه شدند؛ آيا همه بر حـق هسـتند؟ گفـتم: نـه.
فرمود: نصاری چند فرقه شدند؟ گفتم: فرقههای مختلف میباشند، فرمود: هفتاد و دو فرقه؛ آيـا همـه
بر حق میباشند؟ گفتم: نه، فرمود: ملت اسالم نيز هفتاد و سه فرقه شده اند، که تنها يـک فرقـه بـر

حق میباشد.  
آن بزرگوار مطالبی را برايم بيان کرد و در ضمن مقداری از تورات خواند و از فرقه حقه اسالم هم 

سخنانی فرمود.  
گفتم: من در جستجوی همين فرقه هستم؛ چه بايد بکنم؟ فرمود: از اين طرف بـرو کـاظمين ـ و

اشاره فرمود به جانب غربی ـ سپس فرمود: برو خدمت شيخ محمدحسن آل ياسين، حاجت تو برآورده 
خواهد شد. حرکت کردم و در همان اثنا جوان هم از نظرم غايب شد. هرچه ايـن طـرف و آن طـرف
نگاه کردم ابداً اثری از او نديدم. تعجب من زيادتر شد، به خود گفتم: اين جوان چه کسـی بـود و چـه

اوصاف پيغمبر و خلفای آن سرور  تورات شد؟ زيرا در ضمن صحبت و حکايت حال خويش و اينکه در
را ديدم و نوشتم، میفرمود: میخواهی من برای تو بخوانم؟ عرض کردم: بفرماييد! شروع به خوانـدن
خطـی کـه در خيبـر ديـدم، گويـا همـين تورات فرمود: به طوری که در دل خويشتن گمان کردم آن

   ,101 بزرگوار نوشته است. چون از نظرم غايب شد، دانستم که او شخصی الهی بوده نه از مـردم عـادی
لذا يقين به هدايت پيدا کردم.  

قوتی در خود يافتم، به جستجوی برادرم پرداختم، پيدايش نمودم و بـرای اينکـه نـام کـاظمين و
شيخ محمدحسن آل ياسين را فراموش نکنم، مکرر بر زبان میراندم. برادرم پرسيد: ايـن چـه دعـايی
است که میخوانی؟ گفتم: دعا نيست، و ماجرا را برايش گفتم. او هم خوشحال شـد. پـس از پـرس و
جو راه را درپيش گرفتيم، تا به کاظمين رسيديم و به منزل شيخ محمدحسن آل ياسـين وارد شـديم.
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قصه را از اول تا پايان برای او بيان نمودم. شيخ برخاست در حالی که به شدت گريـه مـیکـرد، مـرا
نزديک طلبيد و مرتب بر چشم من بوسه میزد. يک ساعت همچنان گريه کرد و چشم مـرا بوسـيد و 

میگفت: با اين چشم نظر به جمال واالجالل حضرت ولی عصر ـ ارواحنا فداه ـ نمودی؟!  
«بغـداد»  «خيبـر» بـه دايـی مـا در مدتی مهمان شيخ بوديم. خبر ما منتشر شد. خويشان مـا از
نوشتند. او در جستجوی ما آمد. شيخ ما را به «سامرا» فرستاد. (آقای حاجی ميرزا ابوالحسن طالقـانی
فرمود: مدتی اين دو برادر در «سامرا» نزد مرحوم آيت اللّه ميرزای بـزرگ شـيرازی بودنـد، تـا آنکـه
دايی آنها ملتفت شد. به حکومت شکايت کرد که دو پسر از خـانواده مـا امـوال پـدر را دزديـده و بـه

«سامرا» رفتهاند. حکومت وقت آنان را تعقيب مینمود).  

مرحوم آيت اللّه ميرزای بزرگ به آن دو برادر فرمود: دايی شما خيلی اسباب زحمت فراهم کـرده، 
میترسم به شما ضرری برساند. خوب است شما به «حله» برويد و خود را مخفـی کنيـد و مخـارجی

هم برای ما معين فرمود.  
به «حله» رفتيم و ساکن شديم. ميرزای طالقانی فرمود: چندی پس از نقل ايـن حکايـت او را در

نجف ديدم. گفت: ساکن حله شديم و کمال آسايش را داريم. 102  
آقای يونسيان، پس از نقل اين داستان، نوشتهاند:  

(اگر کسی اهل تدبر و دقتنظر باشد میتواند از اين داستان استفادههای زيادی ببرد و بـه نکـات
دقيقی نايل شود، و چه خوب است خود شما خواننده عزيز، قلم به دست بگيريد و با دقت تمام از اول 
تا آخر آن را مطالعه نموده و قسمت به قسمت نتيجه گرفته شده خود را بنويسيد و به اطرافيـان خـود

نيز منتقل کنيد). 103  
ما نيز مانند آقای يونسيان معتقديم اين داستان به کار (اهل تدبر و دقت نظر) میآيد، ولـی نـه از
آن جهت که ايشان پنداشتهاند؛ بلکه (اهل تدبر و دقتنظر) بناگزير بايد از خود بپرسـند و مـیپرسـند:
مگر در صد و پنجاه، دويست سال پيش از اين يهوديان چقدر در بالد اسالم صاحب نفوذ بودهاند کـه
اين دو يهودی تازه مسلمان حتی در حرمين شريفين از دست يهوديان آسايش نمـیداشـته و مجبـور
بودهاند از حجاز بيرون شده به موصل و بغداد بگريزند؟!… باز مگر چقد مسلمانان و حتی مراجع تقليد 
در بغداد و نجف و… ذليل بودهاند که نتوانند دو تازه مسلمان معتقـد را از دسـت يـک تـاجر يهـودی

ساکن بغداد محفوظ دارند؟!  
از اين گذشته، اين دو تن يهودی بوده اند؛ مادّی و دهریَ که نبودهانـد؛ پـس چـرا قاضـی بغـداد

بحث خود را با ايشان از (إثبات صانع) آغاز کرده؟!  
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وانگهی، چرا پس از رسالت به خالفت پرداخته است؟ میدانيم که مسئله خالفت و خلفا نزد اهـل
تسنن جزوِ ارکان اصلی دين نيست که الزم باشد قاضی در همان ابتدا و پيش از معرفی ارکان اسالم 
يکراست به مسئله خالفت و خلفا بپردازد؛ مگر اينکه قاضی سنیّ بغداد نيز مانند شيعيان میانديشـيده

و به امامت و واليت قائل بوده باشد!  
همچنين در بغداد که از ديرباز تاکنون محل زندگانی و آمد و شد شيعيان بوده است، آيا غيرعادی 

نيست کسی را به صرف بيان عقيده شيعی کتک بزنند؟!  
گيرم اين اندازه متعصب باشند؛ چرا وقتی شيعه را تا اين حد تحمل نمیتوانند کـرد، بـاز او را بـه

خانهشان راه میدهند؟!  
شيخ محمدحسن آل ياسين از کجا يقين داشت که جوان تـازه مسـلمان خـودِ حضـرتِ حجّـت ـ
عليهالسالم ـ را زيارت کرده است؟ چگونه احتمال نداد آن مرد يکی ديگر از مردان خدا يا حتی يکـی

از خواص ياران حضرت حجت ـ عليهالسالم ـ بوده باشد؟ چه نشانیای داشت؟  
همه اينها به کنار؛ جـوان تـازه مسـلمان مـیگويـد خبـر ايشـان چنـان انتشـاری يافتـه کـه بـه
خويشاوندانشان در خيبر رسيده و آنان از خيبر به بغداد نامه نوشته و دايی اين دو جوان را خبر کـرده-
اند. اگر ماجرای اين دو جوان در شهر شيعه و در کنار شيخ محمدحسن آل ياسين و ميرزای شـيرازی
بدين اندازه از شياع و شهرت رسيده که خبر آن به اهل خيبر در حجاز نيز واصل شده، چرا نـزد خـود
علمای شيعه و در کتب شيعه زبانزد و مکرر به ثبت نرسيده؟ و از جمله خود ميرزا ابوالحسـن طالقـانی
که از (ياران نزديک) ميرزای شيرازی بوده، چگونه از داستان اين دو جوان هيچ نشنيده بوده است؟!  

های ديگری نيز ازين دست هست که جمله را به قول قـدما (در بـاقی مـیکنـيم) و تنهـا  dپرسش
میگوييم: شالوده اين داستان، يعنی: حضور مستمر يهود در خيبر از صدر اسـالم تـا روزگـار ميـرزای
شيرازی، خالف صريح مسلمات تاريخی است؛ زيرا عمر بن خطاب در زمـان خالفـت خـود يهوديـان

خيبر را کوچانيد و از آن پس آن ناحيه در دست مسلمانان بوده است.  
گويا جاعل اين حکايت اين اندازه تاريخ اسالم نمیدانسته است و تنها وصفی از خيبر و يهوديـان
آن و گشايش خيبر به دست اميرمؤمنان علی(ع) شنيده بوده و به خيال اينکه خيبر تا همين روزگـاران
همچنان يهودینشين بوده است، داستانی بربافته که (عقل بر آن میخندد و شرع خود نمی پسندد).  
اخراج يهوديان خيبر در عهد عمر از مسلّمات تاريخ اسالم است و مورد اشارت و استناد محدثان و 

فقيهان و متکلمان مسلمان واقع گرديده.  
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dمَر فحص کرد و او را مسلمّ شد که پيـامبر اکـرم(ص) فرمـوده اسـت: (اليجتمـعdگفتهاند وقتی ع
دينان في جزيرة العرب) (دو دين در جزيرة العرب گرد نيايند)، يهوديان خيبر را براند104 و ايشان را که 

105 ايـن فتنه و فساد میکردند به شام فرستاد و بدين ترتيب خيبر در اختيار مسـلمانان قـرار گرفـت.
واقعه به سال 20 (يا 21) هجری رخ داد. 106  

درباره انگيزه اصلی عمر از اخراج يهود خيبر از ديرباز اختالف آرا وجـود داشـته اسـت و حتـی در
صحت انتساب (اليجتمع دينان فی جزيرة العرب) به پيامبر گرامی(ص) ترديد شده;107 ليک در اصـل

ماجرای راندن يهوديان از خيبر ترديدی نيست و پس از آن اين ناحيه مسلماننشين بوده است، بلکـه
اهل ذمه ديگر در حجاز نمیزيسته و بيرون از آن سکنا داده شده بودند.  

عالمه حلی (أعلی اللّه مقامه) نيز در تذکرة الفقهاء میفرمايد: (اليجوز لکافرٍ حربيّ أو ذميّ سکنی 

الحجاز إجماعاً)108 (روا نيست کافر حربی يا ذمی باشنده حجاز گردد) و ذيل همين مسئله بـه حـديث
نبوی (اليجتمع دينانِ فی جزيرة العرب) گواهی جسته است. 109  

اگر در قصه تصريح نشده بود که يهوديان (از زمان حضرت رسول(ص) تـاکنون) در ناحيـه خيبـر
ساکناند، شايد ذهن گمان پيشـه بـدان مـیگراييـد کـه مبـادا ادعـای مشـکوک بنيـامين تـوداليی

(تُطيلی/Benjamin of Tudela/فـ : 1173 م)، خاخام و جهانگرد يهودی اسپانيايی که در سالهای 
ـ 1173 م از ساراگوسا به فرانسه، ايتاليا، يونان، فلسطين، ايران و چين، مسافرت کـرد، و از راه  1159
عربستان، مصر و سيسيل به اسپانيا بازگشت;110 مبنی بر پيدايی دوباره جماعتی از يهود در خيبـر، 111 

راست باشد و اين داستان با آن در پيوند باشد.  
ولی ادعای بنيامين توداليی هم ـ که در اصل نيز مورد ترديد و تأمـل اسـت ــ ، 112 بـرای ايـن
داستان موهوم چارهای نمیتواند کرد؛ چرا که: أوالً اين داستان حکايت از حضور مستمر يهود در خيبر 

دارد و اين حتی با مدعای بنيامين تودالئی هم وفق نمیدهد.  
ثانياً، گزارش بنيامين توداليی بر فرض صحت به صدها سـال پـيش از روزگـار داسـتان مـا بـاز 

میگردد و به هيچ روی مجالی برای فرض يا ادعای محض در اين دوره فراهم نمیسازد.  
سخن دراز شد.  

وهـمآلـود، فقـط و فقـط يـادآور کاروبـار و به حقيقت شيوه و پيشه نقـالی چنـين داسـتانهـای
) در سدههای نخستين اسالمی است؛ ليک افسـوس و هـزار افسـوس کـه چـه هنگامههای (قُصاصّ
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اندک شمارند آن بيداران همتيار که در برابر اين معرکه گيریها دست نصيحت از آستين بصـيرت بـه
)113 بنويسند.   در کنند و (تحذير الخواص من أکاذيب القُصاصّ

اينگونه قصههای عوامپسند خواصآزار که دهان به دهان و قلم به قلم و بر سـر ايـن منبـر و در
صدر آن مجلس حکايت میشود، بيش از هر چيز در دراز مدت به دين و باور تودهها زيان میرساند و 
با متکی ساختن باورها و گرايشهای مـذهبی بـه چنـين شـواهد سسـت و پـوچ، زمينـه فـروريختن 
سـنجيده و جـدی معتقدات شخص را به يکباره و به محض مواجهه با نخسـتين خـرده گيـریهـای
مخالفان فراهم میکند، و مهمتر از اينها شواهد راستين و داليل و مستندات متين دين را نيز تحـت-

الشعاع قرار میدهد و گروهی را در آن مبادی اصيل و مبانی اصلی هم به ترديد میافکند.  
همين بازار نقل حکايت از تشرفات فراوانی که نشـان تشـکيک و ترديـد بـر جبـين بسياريشـان
هويداست و اينسان در روزگار ما گرم و پررونق و برای آنان که میدانم و مـیدانيـد مايـه آب و نـان
گرديده است، بيم آن میرود اندک اندک به اصـل اعتقـاد اصـيل شـيعه در بـاب غيبـت و مهـدويت
لطماتی جبران ناپذير وارد آورد و از پی برف انبار انگارههای عوامانه و خرافی، گروهی به خـود اجـازه
دهند بیتمييز حق از باطل، هر نقل و هر معتقدی را که با اين حيطه در پيوند باشـد، بـه يـک چـوب

برانند.  
همچنين بر ديدهوران پوشيده نيست که تل انبار قصههای قصهخوانان و حکاياتی که مَناماتيان و 
کراماتيان به زبان و قلم نشر و ترويج میدهند، منظر بيرونی مذهب و چشمانداز جامعه شـيعی را چـه

اندازه مخدوش و رغبتگريز میکند.  
2. آقای مهدیپور خطبه مورد گفت وگو را (يکی از مطالب ارزشمندی که همواره گمشده برخـی

از محققان دردآشنا در طول تاريخ بوده [است])114 قلم دادهاند.  
ای کاش ايشان دستکم چند تن از آن محدثان و مورخان، يا بـه تعبيـر احساسـی خودشـان: آن
(محققانِ دردآشنا)، را که از وجود چنين خطبهای خبر داشته و ازين روی همواره در پی دسـت يـافتن
بر آن بودهاند، معرفی میکردند؛ برای مثال میدانيم که شيخ بزرگوار، صدوق ـ قدس اللّه روحه العزيز

داشت که ديری است مفقود گرديده و از همين روی سالها شماری از  العلم مدينة ـ کتابی موسوم به

دانشوران در طلب آن بودهاند؛ حتی اسم و رسم برخی از اين جستجوگران را میتوان ياد کرد؛ امـا تـا
پيش از به ميانِ آمدن اين متن ادعايی چه کسی يا کسانی از اين خطبه خبر داشته و خبر دادهاند کـه
بتوان گفت همواره گروهی فقد آن را حس میکردهاند و به تعبير ديگر اين خطبه (گمشـده) ايشـان و
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چيزی بوده که در پی به دست آوردنش بوده باشند. بـه نظـر مـیرسـد آقـای مهـدیپـور پـارهای از 
واژههای احساسی را بدون توجه کافی به بار معنايی آنها بر قلم راندهاند.  

تـازه و بـديعی مشـتمل مـیداننـد و از جملـه 3. آقای مهدیپور اين خطبـه را بـر آگـاهیهـای
(رازگشا)ی حماسه حسينی میشمارند.  

يک جا گفتهاند: (اين خطبه… پرده از راز حرکت امام حسين(ع) بـه سـوی کـربال و تغييـر دادن
محل قربانی از منی به قربانگاه عشق برداشت). 115  

ِ مستند116 و اضطراب متن خطبـه ادعـايی،  نگارنده اين سطور، با صرف نظر از فقدان سند و وهنَ
تنها برای دريافتن همين خصيصه مورد اشارت ايشان يک بار ديگر متن را از نظـر گذرانيـد و متوجـه
نشد مقصود ايشان چيست و چه رازی در باب نهضت ساالر شهيدان(ع) در اين متن مشکوف گرديـده

است.  
4. آقای مهدیپور يکی از امتيازات اين متن را پرده برگرفتن از (راز قداست کعبه) میدانند. 117  
به عقيدة ايشان والدت اميرمؤمنان علی(ع) در کعبه (به آنجا شايسـتگی قبلـه شـدن را بخشـيده

است) و (چنين شرف و افتخاری به اين مکان ارزانی داشته). 118  
اين معنا، البته با تکلف، از همان دو سطر مغشوش و مضطرب آغاز خطبه برداشت میشود؛ اما آيا 

قابل اعتماد و اتکا هست؟  
آقای يونسيان، نويسنده که علیالظاهر همصدا با آقای مهدیپور، ايـن خطبـه را رازگشـای قبلـه
شدن کعبه قلمداد میکند، 119 بر همين خطبه تکيه کـرده يـادآور مـیشـود: (کـالم قمـر منيـر بنـی
هاشم(ع) هم از منبع وحی سرچشمه گرفته است… و کالم تمام افراد خاندان رسالت بر مـا حجـت و

بهترين راهگشا است). 120  
در اين که سـخن ديـنورز ديـنشـناس جليلـی چـون پـور واالگهـر مـوالی متقيـان، حضـرت
ابوالفضل(ع)، هرچند همپايه کالم پيشوايان معصوم نيست، بر ديده هر شيعه جای دارد و آن حضـرت
از صدرنشينان مجلس حجج الهی بوده و راوی فهيم تعاليم آن بزرگواران است، هيچ سـخنی نيسـت .  
سخن اينجاست که در حيطه عقايد، حتی بر خبر واحد معتبر نمیتوان اقتصار کـرد;121 حـال چگونـه

بتوان خبری نااستوار و مجهول را با اين رکاکت الفاظ و بیسامانی که در آن است حجت عقيده دينی 
قرار داد؟!… به شرحی که گذشت، قرائن و شواهد نشان میدهند خطبه حاضر بـه انـدازه يـک خبـر

تاريخی عادی اعتبار ندارد؛ تا چه رسد به خبری که مستند عقيده قرار گيرد.  
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در  کعبه، در اين باب، آسانگيرتر از آن است که بدين باريکیها و تفـاوتهـا خطيب البته نويسنده
حجيت روايات عنايتی بکند؛ چرا که او در همين کتاب حتی خواب را مستند عقيده قلم داده است!122  
نظری به ايستار نخبگان تراز اول تشيع از سلف صالح، نشان میدهد آنچه زبانزد عالمان شيعی و 
ايستار رسمی تشيع بوده، اين است که والدت اميرالمؤمنين علـی(ع) در کعبـه123 در عـداد فضـايل و

مناقب آن حضرت و از خلعتهای تشريف الهی بر قامت آن مرد خداست.  
بمکة فـی البيـت ـ 413 ق) در ارشاد دربارة اميرمؤمنان علی(ع) مینويسد: (ولـد شيخ مفيد (336

الحرام يومالجمعة الثالث عشر من رجب سنة ثالثين من عام الفيل، ولم يولد قبلَه والبعدَه مولـودٌ فـي

بيت اللّه تعالی سواه، إکراماً من اللّه تعالی له بذلک، وإجالالً لمَحلِه فی التعظيم). 124  
پــس از يــادکرد آن حضــرت و مــامِ  ـة المذهبـّ القصــيدة شــرح ـ 436 ق) در سيدمرتضــی (355

(ع) فی الکعبة، والنظيرَ  ا وَلَدتهَ 125َ أنهَّ dارجمندش، فاطمة بنت اسد(عليها السالم)ـ میگويد: (… و روي

له في هذه الفضيلة). 126  

ـ عليـه در گـزارش والدت مـوالی متقيـان الـوری إعـالم اميناالسالم طبرسی (فـ 548 ق) در
، وهذه فضـيلة َد قَطّ في بيت اللّه تعالی مولودٌ سواه القَبلَه والبعدهَ dـ آورده است: (… ، وَلمَ يول السالم

ِه). 127   تعالی بِها إجالالً لِمَحلّه ومنزلته وإعألً لِرُتبتَ d خصّه اللّه
پس از گزارش والدت اميرمؤمنـان علـی(ع) طالب ابی آل مناقب ابن شهر آشوب (فـ 588 ق) در
در کعبه و پارهای مطالب مرتباط با آن آورده است: (… فالوَلَدd الطـاهرُ مـن النسـلِ الطـاهِرِ وdلـدَ فـی
ه؟ِ فأَشرِفd البِقاعِ الحرمd، وأشرفd الحرم المسجدd، وأشـرف َدd هذه الکَرامةُ لِغيرَ الموضعِ الطاهر؛ِ فأينَ توجُ

َ المولودd فی  d فيه يکون فی غاية الشِّرف؛ فَليسَ ولودَ ؛ فالمَ d سواهِ َد فيه مولودَ dبِقاع المسجِد الکعبة، ولم يول

ِ الجمعةd فی الشهِر الحرامِ في البيت الحرام سِوَی أميرالمؤمنين(ع)). 128   سيدِ االيامِ يومَ

غالب محدثان و متکلمانی که در بيان مناقب و فضايل آن حضرت قلم فرسودهاند، به همين نحـو
والدتِ آن بزرگوار را در کعبه يکی از فضايل آن حضرت درشمار آورده اند. 129  

اين نحوه تلقی چهرههايی شاخص از سلف صالح و ـ علیالظاهر ـ ايستار رسـمی شـيعيان در آن
دوران است. 130  
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اينکه والدت اميرمؤمنان(ع) را ردای تشريف کعبه و يا علت قبلـه شـدن آن قلـم دهنـد، سـخنی
است به بدور از ايستار رسمی که گويا پسانتر و عمدتاً در لسـان تعـابير شـاعرانه و احساسـی چهـره

نموده است.  
تا آن جا که صاحب اين قلم ديده و يافته، گويا مرحوم قاضی نوراللّه شوشتری که قلم پـراخالص
ولی بيش از اندازه احساسیاش در اين مقوالت معروف اهل نظر است، از جدیتـرين و رسـمیتـرين
شخصيتهايی است که فیالجمله قلمشان تمايلی بدين جانـب يافتـه؛ آن هـم در إحقـاقالحـق و در
ِ الکعبـة فِّ ميانه قال و مقال با مخالف عنيدی چون ابن روزبهان. نوشته است: (… الکـالم فـی تَشـرَ
ِه بوالدته في الکعبة، فإنّه(ع) هو الکعبة الحقيقيةُ ألهل االنتبـاه وقبلـةُ إقبـال بوالته فيها، الفي تَشَرفُّ

المdقبلينِ إلی اللّه… ). 131  
شعر شاعران که ناگفته معلوم است چهسان بر مرکب شور و هيجان و احساس برمینشيند.  

خواجوی کرمانی، سرايشگر متصوف بلندآوازه، گويد:  
چو کعبه مولد او گشت از آن سبب شب و روز  

کنند خلق جهان سجده در برابر او132  
اهلی شيرازی (858 ـ 942 ق) میگويد:  

کعبه زان شد سجدهگاه انبيا و اولياء  
کآمد آن جا در وجود آن قبله اصحاب دين133  

آورده است ـ گويد:   الحق إحقاق لطف اللّه نيشابوری ـ آنسان که قاضی نوراللّه در
طواف خانه کعبه از آن شد بر همه واجب  

که آنجا در وجود آمد علی بن ابی طالب134  
ميرزا عباس دامغانی هزارجريبی متخلص به (نشاط) (فـ 1262 ق) گويد:  

ای زاده تو در ميان کعبه  
از مادر پاک جان کعبه  

ای کعبه شرف گرفته از تو  
نه تو شرف از ميان کعبه135  

مرحوم حاج ميرزا حبيب خراسانی (1266 ـ 1327 ق) میسرايد:  
خسروی کز شرف مولد او خانه حق  

قبله پير و جوان، سجدهگه مرد و زن است136  
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لعلی تبريزی گويد:  
حريم خانه حق محترم ز ذات علی است  

وگرنه در گِل و سنگ اينقدر نبود شرف137  
اينکه شاعران در مقام سرايشگری گاه به غلو و مبالغه میافتند و (گويند آنچه نکند)138 بر احـدی

پوشيده نيست.  
اگر بر شيخالرئيس خراسانی (شيخ علی/فـ ح 1320 ق) مالمتی نرفته است که گفته:  

در خانه کعبه خانه زاد است  
ما را ز طواف، او مراد است139  

از همين باب است؛ نه اينکه به راستی اين سخنان به ميزان ديانت موزون باشد.  
چنين مرزشکنیها در شعر و گويندگی و مداحیهای روزگاران اخير کم نبوده است.  

ـ 1285 ق) در چکامهای که به مناسبت عيدغدير سـاخته و بـه مـدح محمدشـاه و قاآنی (1223
حاج ميرزاآقاسی آميخته و به طبع در دربار قاجار عرضه داشته است، خطاب بـه اميرمؤمنـان علـی(ع)

گفته است:  
قسم به واجب مطلق که گر تويی ممکن  

وجوب را نتوان فرق کرد از امکان  
مقام عالیات اين بس که غاليات شب و روز  

خدای خواند و منعش ز بيم تو نتوان کرد  
وگَرش پdرسی برهان که چون علی است خدای؟  

خليل وار در آتش رود که ها بdرهان!140  
چنان که ديده میشود در همين سه بيت، سه چهار خبطَ و خطای مسلم کرده است: يکی، آن که 
در باب عدم تمييز واجب از ممکن ادعايی نامعقول کرده، ديگر آنکه ادعای نـامعقولش را بـه سـوگند
مقرون ساخته، سه ديگر آنکه از منبع کفرگـويی غاليـان اظهـار عجـز کـرده و ايـن عجـز را از بـيم

اميرالمؤمنين قلم داده است؛ پندار که ـ العياذ باللّه ـ اميرالمؤمنين را حامی غاليـان ملحـد انگاشـته؛ و 
چهارم آنکه خوارق عاداتی را که از بعض فِرَقِ ضاله ـ از جمله برخی غاليان ملحدd ـ سـر مـیزنـد بـه

چيزی گرفته است.  
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حتی (تنقيص انبيای عظام و اوصيای کرام (عليهمالسالم) به جهت بزرگ کـردن و بلنـد نمـودن
مقامات ائمه(ع))141 هم، يکی از آفات مهم منبر در روزگاران اخيـر بـوده اسـت کـه مشـفقانی چـون

مرحوم حاج شيخ عباس قمی142 در باب آن به تذکار و تحذير پرداختهاند.  
البته از اين نامربوطتر هم سخن گفتهاند؛ از سر احساس و بیتوجه به پيامدهای سوء آن.  

صغير اصفهانی (فـ 1349 ش) آنگاه که ترک ادب عقلی و شرعی کرده و در ترجيعبندی کـه در
مدح اميرمؤمنان(ع) ساخته است در بند ترجيع گفته:  

در مذهب عارفان آگاه  
اللّه علی، علی است اللّه143  

و باز ترجيعبند ديگری پرداخته که بند ترجيعش اين است:  
که بنای وجود را بانی  

نيست غير از علی عمرانی144  
بیشک سخنی از سر احساس شاعرانه پرداخته، بی آنکه قصد کفرگويی يا الحاد داشته باشد.  

ميرزا يحيی مدرس بيدآبادی (فـ 1349 ق) هم وقتی گفته است:  
چون از شب معراج نمايند حديث  

واندر همه جا يار و مددکار و مغيث  
گويند خدا بود و نبی بود و علی  

اين هر سه علی بود رها کن تثليث145  
آنچه او را بدين راه دور برده است، بی يقين چيزی جز غليان احساسات و چيرگی عواطـف نبـوده

است.  
با تأسف نمونههای سخن غاليانه و ترک ادب شرعی در کلمات احساسی و شاعرانه متأخران کـم
نيست و گمان نمیکنم بيش از اين به اکثار شواهد و قرائن حاجتی باشد تا نشان دهيم حال و هـوای
شعر و مدح در اين سدههای سپسين چگونه بوده و در مقام هيجان و غليـان احسـاس چـه سـخنانی

گفته و چه مرزهايی ناديده گرفته شده است و چنين سخنانی در ترازوی تحقيق چه وزنی دارد.  
توجه بدين نکته ضرور است که:  

اگر گفته میشود: در نگاه مَدرَسی شيعه، والدت حضرت علی(ع) در کعبه، از فضايل آن حضـرت
بوده است، نه بالعکس، لزوماً بدين معنا نيست که کعبه از أميرالمؤمنين(ع) أجل و أشرف است. ما نيـز 
میدانيم که در بعضی مأثورات حرمت مؤمن از حرمت کعبه بيشـتر دانسـته شـده اسـت، 146 و علـی
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مرتضی(ع) رأس و رئيس و اميرمؤمنان است. سخن در اين است کـه ايـن والدت بـرای اميرمؤمنـان
يک منقبت و فضيلت به شمار میرود.  

بی شک خود وجود مقدس موالی متقيان علی(ع) بس گرامیتر از کارهايی چون عطای طعام به 
، يا برکندن در خيبر و فتح آن محسوب میشود، ولـی مسکين و يتيم و اسير، يا کشتن عمروبن عبدودَ

اين فضيلت سبب نمیگردد که اينها در عداد مناقب و فضايل آن حضرت در شمار نيايد.  
پس غريب نيست اگر باوجود اذعان به برتری اين مخلوق برگزيده والدت در آن خانـه محتـرم را

از فضايل او قلم دهيم.  
وانگهی اگر والدت شخصيت مقدسی چون علی مرتضی(ع) را در شمار رخدادهای فرخنده کعبـه
در شمار آوريم وبالطبع و بالتبع از فضايل کعبه نيز محسوب داريم ـ و اين البته به تقرير فعلـی، جـای

استبعاد نيست ـ سخن ما غير از سخن کسی خواهد بود که: اوالً، علت قداست کعبه را همـين والدت 
و ديگـر اسـناد اسـالمی مـورد کريم قرآن میداند و از کنار پيشينه قداستبار اين خانه ارجمند که در
تصريح قرار گرفته است، به آسانی گذر میکند! ثانياً، والدت آن حضـرت را علـت قبلـه شـدن کعبـه 

میشمارد.  
بر صاحبنظران پوشيده نيست که گفتگو از علل شرايع، خاصه در احکام عبادی، بحثی به غايـت
بغرنج و اغلب دور از دسترس دانشوران است. تبيين علت قبله شدن کعبه شـريعت مصـطفوی نيـز از

اين جمله است و بدان آسانی که بعضی پنداشتهاند نيست.  
به هر روی، کسانی که والدت خجسته اميرمؤمنان علی(ع) را سبب قبله شدن کعبه (در تشـريعی
که سالها بعد و به هنگام تغيير قبله مسلمانان صورت گرفت)، میگويند، بايـد بـر ايـن سـخن خـود

دليلی استوار ارائه کنند.  
کعبـه،  خطيـب نه سخنان احساسی و حماسی، و نه روايت نااستواری چون خطبة ادعـايی کتـاب

يارای اثبات چنين معنای مهمی را ندارند؛ و معتقد ساختن آنها جايز نيست. 147  
دفعِ دَخلِ مdقَدرَّ  

در پيشگفتار دوم خود بر کتاب دفع دخل مقدر کرده است و به تعبير عـوام: کعبه خطيب نويسنده
     )… (دست پيش گرفته تا پس نيفتد!) پيشاپيش راه منکران ادعای خـويش را بسـته و نوشـته اسـت:
انسان به حکم عقل و شرع حق ندارد مطلبی را که نمیفهمد و يا به سند آن دسترسی ندارد، رد کند، 
بلکه بايد آن را واگذارد. گاهی ديده میشود بعضی افراد که مختصر درسی خواندهاند چنـان بـه غـرور
علمی مبتال شدهاند که خود را أعلم العلماء و أعظم العظماء و أفقه الفقهاء میداننـد و هـيچکـس جـز
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خودشان را قبول ندارند و به احدی هم اقتدا نمیکنند. حربه آنان فقط انکار است و بس، و هيچ دليـل
منطقی و متقن که اساس و پايه علمی و دينی داشته باشد در اختيار ندارند؛ به ايـنگونـه افـراد نبايـد

اعتنا کرد تا گذر زمان شايد آنها را از خواب غفلت و جهالت بيدار کند). 148  
مینويسم:  

متنی که ايشان در دسترس نهاده و به شرح و نشر و ترويج آن همـت گماشـتهانـد، نااسـتوارتر و
مضطربتر از آن است که الزم آيد آدمی برای نقد و طرد آن به چنان (غُرور)ها مبـتال باشـد و بنـابر

نوشته ايشان بر طبل اعلميت بکوبد!  
بسنده است در کالم، عالمانی چون شيخ مفيد، و درايةالحديث، دانشورانی چون عالمه شعرانی، و 

در صرف و نحو و بيان و معانی، همين هنجارهای متداول و متّفق عليه اهل علم را مقتـدای خـويش
سازد و مدعيات غريب مدعيان را بر سنجههای روشنگر مخزون در منـابع و مصـادر عرضـه دارد، تـا

واقع حال را کشف نمايد.  
نه ادعای متن شناسیهای آنچنانی در کار است و نه رازدانیهای مزعوم.  

به جای اينگونه خط و نشان کشيدن برای منتقـدان کعبه خطيب بيوسيدهتر آن است که نويسنده
و مخالفان مدعای خود (و (پيشبينی) کم سوادی149 و اعوجاجات اخالقی ايشان!) کار خـود را جـدی
تر بگيرد تا ـ گذشته از باور داشتنش به چنان خطبـه ادعـايی سسـت و رکيـک ـ در بـازخوانی مـتن
شناخته و آنچه در باب معارف دينی میگويد، سنجيدهتر نظر کند، بـرای مثـال در بـازخوانی گفتـاورد
بحاراالنوار از غيبت شيخ طوسی، 150 در معرفی (کامل بن ابراهيم) ننويسد: (… از مفوضـهّ و مقصـره
بود)!151 و در توضيح مصطلح (مقصِّره) نيز به خطا نرود;152 دست کدام بداند (مفوّ ضه) و (مقصِّـره) در
فرهنگ و تراث اماميه بر دو گروه مخالف و متضاد فکری اطالق میگردد و ادعای اينکه فالن کـس
هم از مفوضه باشد، هم از مقصّره، مثل آن است که بگوييم: فـالن کـس هـم صـوفی اسـت و هـم

ناصوفی! بلکه بگوييم: هم شيعی است و هم سنی!  
يا: بداند (هرقليّة) در سخن عبدالرحمن بن ابی بکر، با (پيروان فسلفه هرقل فيلسوف يونـاني… ) 
که وی در پاورقی کتابش توضيح داده است153 مربوط نيست، بلکه (هرقل) در اينجا نامی است که بر 
پادشاه روم اطالق میشده، 154 و مقصود عبدالرحمن، اشارت است به سنت ملوک و پادشـاهان کـه از
dل خالفت به مdلوکيّـت اسـت (همـان چيـزی کـه دَّ برای اوالد خود بيعت میگرفتهاند155 و در واقع تبَ

معاويه بدان نامبردار شد).  
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بگذريم… غرض آن نيست که پايه و مايه آگاهی و ويژهدانی شـارح خطبـه ادعـايی را بررسـيم.
کعبـه، کـه همـه مـا،  خطيـب مقصود از اين مثالها، تنها هشدار دادن آن بود که نه فقـط نويسـنده

کارهايی کردنیتر از (خط و نشان کشيدن)های کذايی داريم.  
پيش از انجام  

کعبه، نمونهای است از آسانگيری و سهلانگاری در مواجهه با اخبار و آثار و تاريخ و  خطيب کتاب
) و (حشويّه) را بـدان بـاز  متون، و تجديد حيات شيوهای که در تاريخ مدرسی معارف اسالمی (قُصاصّ

میشناختهايم؛ و اکنون متأسفانه با عناوين و القاب علمی و مذهبی همراه و ترويج میگردد. 156  
و دو تقريظنويس کتاب وی ديگـر کسـانی کـه کعبه خطيب دشواريِ کار اينجاست که نويسنده کتاب
چون ايشان میانديشند، کار اعتماد بر اخبار و آثار و مروّيات را آسان گرفتهاند و گويی نمیداند حتی اخبـار
و مروياتی که در مآخذ معتبر و به اسناد متعدد دستياب میگردد و مورد اعتماد برخی از عالمـان و فاضـالن
نيز بوده است بدين آسانی که ايشان میپندارند از صافی حديث شناسی ناقدان حديث نمـیگـذرد؛ تـا چـه

رسد به متنی بی پای و سر، از مأخذی مجهول، با نشانههای آشکار کذب و وضع.  
اين مقال را گنجايی فرانمـودن آن نيسـت کـه بسـياری از مرويّـات مسـطور در حديثنامـههـای
چهارگانه شيعی (الکتب االربعة) و برخی از ديگر نازمايههای ميراث حـديثی و روايـی را نيـز بـا ايـن

خاطرجمعی که نويسنده مزبور و همخرقگانشان میپندارند نمیتوان مستند قرار داد.  
يک مثال روشن در اين زمينه اخبار داللتگر بر عدم نقصان ماه رمضان اسـت کـه معتمـد بعـض 
بزرگان ما چون شيخ صدوق نيز بوده است، ليک قرنهاست اعاظم فقهای شيعه بدانها تکيه نکـرده، 

برخالف اين اخبار فتوا میدهند.  
و  تهـذيب عالمه آيت اللّه ميرزا ابوالحسن شعرانی ـ طاب ثراه ـ مینويسـد: (در اخبـار بسـيار در
آمده که ماه رمضان هميشه سی روز است و هرگز بيست و نه روز نمی شود؛ و شـيخ کافی و استبصار
صدوق موافق آن فتوا داده و میگويد: بايد از مخالفان اين عقيده تقيّه کـرد؛ همچنـان کـه از سـنيان

تقيه میکنيم.  
و اين بنده اين روايت را به پانزده سند مختلف شمردهام و روايتی با اين همه اسـناد البتـه کـذب

است؛ و موافق مذهب اهل سنت هم نيست تا حمل بر تقيه شود). 157  
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اگر دقت و دانش و سختکوشی و بينش امثال شعرانی را در کار تحقيـق نـداريم ـ کـه نـداريم! ـ
دستکم بايد به قدر همت خود از مآثر و آثار آن بزرگواران درس بياموزيم و مورچهوار توشه برگيـريم

و طريق احتياط بپيماييم.  
نتيجه اعتماد سهلانگارانه بر منقوالت، و عدم التزام بـه مبـانی علمـی، و کـمبهرگـی از نقـادی

کعبه.   خطيب محدثانه و متکلمانه، مدعياتی میشود نظير مدعای کانونی کتاب
نام اين شيوه نگرش و نگارش، هرچه باشد، (إحياء أمـر آل محمـد(ع) و (تـرويج آثـار) ايشـان158 

ِ همان که سعدی گفت: (گر تو قرآن برين نَمَط خواني…).   نيست، بلکه چيزی است که خورندَ
  

پی نوشتها  
؛ السلمیّ (فـ: 412 هـ. ق)؛ طـ 1، بيروت: دارالکتب العلميه، 1421 هـ. ق، 262/2. در واقع ايـن السلمیّ 1. تفسير
بيت دگرخوانی است از شعر أبوتَمّام (حبيب بن جاسم بن أوس الطائی/فـ: 231 هــ. ق) ، در سوکسdـرودهاش از بـرای

أبی تَمّام؛  ديوان ِ کَوَاذِبd) (ر. ک: شرح /وأکثَرُ آمالِ الرجالِّ dِب َّ المصائَ dشوی وَهنdالدَّهرُ الي َ dغالب بنِ سعدی به آغازه (هو
: إيليا الحاوی؛ ط 1، بيروت: دارالکتاب اللبنانی، 1981 م، صص 643 ـ 644).   هاَ هَ وأکملَ ضَبَطَ معانيه وشروحُ

حاصل معنای بيت قريب بدين مضمون است که: (هان! راستی که همه روزها چندان شگفتاند کـه ديگـر در
ميانشان هيچ شگفت نمانده است!) آری! گاه تواليِ و تواترِ شگفتیها موجدِ چdنـين حـاالتی اسـت و کـار را بـدانجا 
!) (چنـدان d َعَجـبَّ d حَتیّ کِدتd الأتَ میرساند که زبان حال آدمی بدين لتَ از بيتِ ابن هانی گويا میگردد که: (فعَجبتِ

در شگفتم که نزديک است هيچ در شگفت نباشم!) (بحاراالنوار، 491/29).  
1381 هــ. ش از سـوی 2. اين کتاب بنابر آگاهیهای مندرج در صفحه عنوان و صفحه شناسنامه ـ به سـال
مرکز فرهنگی انتشاراتی منير و در شهريور 1386 با (ويراستاری مجدد) از سوی نشر آينه زمان منتشر شده است.  

دسترس و ارجاع ما به همين چاپ أخيرالذِکرِ کتاب است.  
3. از بدايع افعال پديدآورنده کتاب آن است که بر روی جلد، اين کتاب را (مورد تقـدير مسـابقه بـزرگ عبـاس بـاب
صـدا و سـيمای الحوائج عليه السالم) معرفی کرده است و در صفحه 9 تصوير (تقديرنامه) موردِ نظر خويش را که نشـان (ِ

جمهوری اسالمی ايران) و امضای (مديرِ کلِ روابطِ عموميِ سازمان صدا و سيما) را داراست به چاپ رسانيده.  
خواننده محترم با مطالعه متنِ (تقديرنامه) متوجه میشود که آنچه مورد تقدير قرار گرفته نـه مـتن و محتـوای

آن است. عبارت تقدير از اين قرار است: (به شکرانه ارسال اثر، اين لـوحِ تقـدير بـه شـما اهـدا  کتاب، بلکه (ارسال) ِ
میشود)؛ به عبارتِ ديگر تنها از اينکه مؤلّف کتابش را در مسابقه شرکت داده، تشکر و تقدير کردهانـد، و خـودِ اثـر

حائز مقامی نشده است!  
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4. آنسان که خوانندگانِ ارجمند، خود مالحظه خواهند فرمود، ما تنها به مدعایّ کانونی و کانونِ مدعای کتابِ 
خواهيم پرداخت نقد تفصيلی محتوای کتاب خود موضوع ديگری است که صاحب اين قلم را نه همتَّ  کعبه خطيب

ِ آن.   آن هست و نه رَغبتَ
کعبه؛ ص 28.   5. خطيب

6. همان.  
7. کذا فی األصل!  
8. کذا فی األصل!  
9. کذا فی األصل.  

کعبه؛ ص 2. نيز ر. ک: همان، ص 21 و 39.   10. خطيبِ
11. همان، صص 27 و 39.  

12. همان، ص 39.  
13. همان، ص 14 و 39.  
14. نگر: همان، ص 27.  
15. نگر: همان، ص 12.  

16. گفتنی است از غايتِ اهميتی که برای اين خطبه قائل شـدهانـد، نـه تنهـا مـتن آن را بـا ترجمـه و شـرحِ
مبسوطی همراه ساختهاند، آن را به نظم نيز ترجمه و گزارش کـرده انـد! بـرای مطالعـه ترجمـه منظـومِ آن، ر. ک: 

کعبه، صص 50 ـ 53.   خطيب
معرفت: سيمای حضرت اباالفضل ـ سالم اللّه عليـه در حـديث و تـاريخ؛ نوشـته سقایّ 17. نمونه را، در کتاب

373 و 379 و 473)  آقای باقرِ فخّار طالخونچه ای (چ: 1، اصفهان: اقيانوس معرفت، 1387 هـ. ش)، چند بـار (ص
 2 جلـد معرفت ِ سقايّ پيداست که وی در معرفت سقايِ ِ نويسنده dـ بدين از بازبردهاي کعبه خطيبِ از رهگذرِ کتاب
هم ـ که علیالظاهر سقایّ معرفتِ کنونی را بايد تحريری تازه از همان دو جلـد قلـم داد (سـنج: همـان، ص 22 و 

497) ـ، (شايد: به تفصيلتر) بدين خطبه پرداخته است.  
18. ر. ک: ص 46 و 48.  

کعبه، ص 46، و همين اعراب تکرار هم شده است در: همان، ص 151.   خطيبِ 19. اعراب چdنين است در: کتاب
20. همان، صص 47 و 49.  

آن دانسـته نشـد. آيـا بـه نظـر 21. آقای مهدیپور در برابر (حاجی) سه عالمت تعجب گذاشته اند که چرايـی
ايشان، (حاجی) بودن حج گزاران سال 60 ق، به واسطه توطئههای يزيد و… ، مورد مناقشه است؟  

22 . خطيب کعبه، ص 21 .  
23. همان، ص 24.  

24 . همان، ص 89.  
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؛ احمد عبدالوهاب بکير، ط 1، بيروت: دارالغـرب ـ معانيها وأَوجdه استعمالهاِ االفعال هاتّ أمُ 25 . نيز سنج: معجم

االسالمی، 1997 م، 723/2.  
26. ر. ک: جامع الدروسّ العربية؛ مصطفی الغاليينی؛ [افست: ] قم: دفتر نشـر نويـد اسـالم، چ: 1، 1379 هــ.

ش، 65/2.  
)، (قـومٍ ٍ يdوقِنُونَ )، (لِقومَ )، (قومٌ مسحورونَ هونَ )، (قومٌ مdسرِفون)، (قومٌ اليفقَ لونِ 27. در تعابيری مانند (قومٌ اليعقَ

)، … . نمونهها بسيار است  )، (قوماً جَبَّارينَ َ )، (القومِ الکافرينِ َ ظَلَموا)، (إلی قومٍ بينکُم وبينَهdم ميثاق)، (القوم الظالمينِ
ُوا هـذا القُـرءانَ  ؛ ولی بياييد در اين نمونه، از جهات مختلف، درنگ کنـيم: (وقـال الرَّسـولُ يـارَبِّ إِنَّ قـومیَ اتَّخـذَ

  .( dوراً مهجَ
ر. ک: المعجـم بارها و بارها معامله جمع بـا آن در آن مـتنِ متـين: نهجالبالغه 28. برای کاربردهای (قوم) در
البالغة؛ محمّد دشتی و سيدکاظم محمدی؛ چ: 1، قم: مشهور، 1380 ش، ص 388 ـ 389).   نهج أللفاظ المفهرس

  . 29 . کذا فی األصل بالتشديدّ
العرب؛ ابوالفضل جمال الدين محمد بـن مکـرم ) (لسان َ مَن الساللةُّ یِّ سليالً النّه خُلقِ d30 . (السليل: الوَلَد، سم

بن منظور االفريقی المصری، بيروت؛ دار صادر، [بی تا]، 339/11).  
31 . کذا فی األصل.  

و…   ً ( َهdم سَعيراِ َ وأَعَدلَّ 32 . در نمونههای متعددی چون (إنَّ اللّه لَعَنَ الکافرينِ
باری، از ميان همه نمونهها بياييد در اين نمونه، از جهات مختلف، درنگ کنيم که سخت به کار روزگار ما میآيد:  

dمdُه d وَيَلعـنَ ُهdمd اللـهّ ِ فیِ الکتابِ أُولئک يَلعـنَ d للناسِ اهَّ ِ مابينَ ِِ والهdدی مَن بعدَ َلنا مَنَ البَيناتِّ dونَ ما أنزَ (اِنَ الذينَ يَکتمُ
) (بقره/  159).   الآلعِنُونَ

33. نمونه را، از سنائی غزنوی در نکوهش معاوية بن أبی سفيان منقول است:  

ــنيدی   ــر نشـ ــرِ هنـــد مگـ ــتانِ پسـ داسـ
ــاد پيمبـــر بســـتد  او بنـــاحق حـــق دامـ
ــت  ــر بشکس ــدان پيمب ــب و دن ــدر او ل پ
بر چنين قوم تو لعنت نکنی؟ شـرمت بـاد!   

  

که ازو و سه کَسِ او بـه پيمبـر چـه رسـيد    

ــد  ــر ببريـ ــد پيمبـ ــر فرزنـ ــر او سـ پسـ
ــد  ــر بمکيـ ــم پيمبـ ــر عـ ــادر او جگـ مـ
ــد)     ــی آل يزيـ ــداً وعلـ يزيـ d ــه ـن اللّـ لَعــَ

  
(األربعون حديثاً فی إثبات امامة أميرالمؤمنين(ع)؛ سليمان بن عبداللّه الماحوزی البحرانی؛ تحقيق السيد مهـدی

واأللقاب؛ الشيخ عباس القمی؛ طهران: مکتبة الصدر، 204/1 با  ؛ ط 1، قم: 1417 هـ. ق، ص 103؛ و: الکنی الرجائیّ

زيـارة شـرح فـی الصـدور ضبطِ (دو دندان) به جای (لب و دندان) و تقديم و تأخير بيتهای سـوم و دوم؛ و: شـفاء

ـ با تقديم و تأخير  العاشور؛ حاج ميرزا أبوالفضل طهرانی؛ تحقيق سيدعلی موحد ابطحی؛ چ 3، 1409 هـ. ق، 216/2
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الرواة؛ السـيد ابوالقاسـم الموسـوی الخـوئی؛ ط 5، 1413 ق،  طبقات وتفصيل الحديث رجال و: معجم پيش گفته ـ؛

216/19، با تقديم و تأخير پيش گفته، و نادرستی مطبعی).  
ويراسته شادروان استاد مدرس رضوی، مصراع واپسين کـه مـورد استشـهاد ماسـت،  سنايی ديوان يادآوری: در
غزنوی؛ به سـعی سنائی آدم بن مجدود أبوالمجد حکيم (لعنة اللّه يزيدا وعلی حب يزيد) ضبط گرديده ر. ک: ديوانِ
و اهتمام محمدتقی مدرس رضوی؛ چ 6، تهـران: سـنائی، 1385، ص 1072. کـه ناگفتـه پيداسـت توجيـه نحـوی

ديگری خواهد داشت.  
34. حافظ.  

توانـا عـارف و بـزرگ حکـيم فقيهـان فيلسـوف و فيلسوفان فقيه فرهنگی و علمی خدمات و 35 . زندگینامه
ـ 299؛ بـه شعرانی؛ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگـی، 8413 ش، صـص 298 ابوالحسن ميرزا اللّه آيت مرحوم

اصالح يک نادرستی چاپی.  
ناشـناخته: يادنامـه عالمـه ميـرزا ابوالحسـن ر. ک در: فرزانـهٌ اين متن را در ويراستی ديگر از رساله ياد شـده

شعرانی(قدس سِرَّه)؛ تهيه و نشر: مؤسسه بوستان کتاب قم، چ 1، قم، 1382 ش، صص 422 ـ 423.  
الکافی؛ محمدصالح المازندرانی (فـ: 1081 هـ. ق)؛ تحقيق السيد علی عاشور؛ ط: 1، بيـروت: اصول 36 . شرح

دارإحياء التراث العربی، 1421 ق، ج 12، ص 320، هامش (پی نوشت عالمه شعرانی).  
37 . الکافی؛ ط. غفاری؛ ج 8، صص 234 ـ 235، ح 313.  

38 . در ترجمه عبارت (اولی لک) موافق نظر عالمه موالنا محمدباقر مجلسـی ( ر. ک: بحـاراالنوار، ج 46، ص 
روضـه 138) و موالنا محمدصالح مازندرانی (نگر: شرح اصول الکافی؛ ج 12، ص 320) عمـل شـد. در دو ترجمـه

کافی؛ آيت اللّه محمدباقر کمرهای؛ چ 3، تهـران: اسـالميه، 1382  روضه شرح و نيز که ديديم (ر. ک: ترجمه کافی
، 1381 ش، ص 279)، همـان برداشـت مرحـوم dکافی؛ حميدرضا آژير؛ چ 1، قم سـرور بهشت ش، ج 2، ص 64 و

عالمه مجلسی مالک قرار گرفته است.  
باری به پندار اين طالب علم، برخالف نظر عالمه مجلسی، همان معنای نفرين و تهديدآميز (أولی بک) در اين 
مقام ناسازگار نخواهد بود؛ زيرا در عرف عرب برخی از عبارات نفرين و تهديد در مقام اظهار تعجب به کار میرود و 

چنين اظهار تعجب زشت گويانه ای از لسان خبيث گجستهای که دشمن اهل بيت است، نابيوسيده نيست.  
مازندرانی، همان (با اصالح (بتواتر) به (لتواتر)) در ادامـه مرحـوم شـعرانی بـه مطالـب الکافی اصول 39. شرح

ديگری در باب همين روايت پرداخته که فعالً تفصيل آن بيرون از جای سخن ماست.  
(قـم: هجـرت، چ 1، 1381 ش،  المهموم نَفَس ] ترجمه کتاب السجومّ 40 . عالمه شعرانی(قدس سره) در [دمع

ص 507) نيز به همين قاعده که در نقدِ حديث پيش گفته اجرا کرده است، اشارت فرموده است.  
االصـول؛  علـم الـی الوصـول برای تفصيل بيشتر و برخی بحثهای ريشهای تر درباره اين قاعده ر. ک: نهاية

 1427  (، ؛ جمال الدين أبومنصور الحسن اشراف، جعفر السبحانی؛ ط 1، قم: مؤسسة االمـام الصـادق(ع العالمة الحلیّ
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… ؛ الشهيد الثانی؛ زين الدين بن علی العاملی؛  الدرايةّ علم فی البداية لحال الرعاية ـ 349 و ق، ج 3، صص 346

تحقيق مرکز األبحاث والدراسات االسالمية، ط 1، قم: بوستان کتاب، 1423 ق/1381 ش، ص 59.  

آنچه مسلم است، جريان اين قاعده در امور تاريخی مشهود و علنی از دست آنچه محل گفتگـوی ماسـت (اجمـال
خبر سخنرانی بر بام کعبه در آن حال و روز و… )، علیالظاهر جای ترديد نيست، والعلمd عنداللّه ـ تبارک و تعالی.  

الوسائل؛ تحقيق و نشر: مؤسسه آل البيت(ع)، الحياء التـراث، ط: 1، قـم، 1416 ق، ج 5،  مستدرک 41 . خاتمة
ص 198.  

42 . باتوجه به قاعدهای که ياد شد، اخبار آحادی نظير:  
* خبری که میگويد: ام فروه انصاری به دعای اميرالمومنين(ع) پس از خاکسپاری زنده شد و از قبر به درآمـد
و به نزد همسرش بازگشت، و پس از آن واقعه صاحب دو فرزند نيز شد و تا شش ماه پس از شـهادت آن حضـرت
َر ودالئل الحdجَج علی البَشر؛ السـيد هاشـم ِزِ االئمّةِ االثنی عشَ المعاجز: مدينة معاجَ در قيد حيات بود (ر. ک: مدينة

البحرانی؛ تحقيق عزت اللّه الموالئی الهمدانی؛ ط 1، قم: مؤسسة المعـارف االسـالمية، 1413 ق، ج 1، ص 242 و 

المناقب).   243. به نقل از: ثاقب
* خبری که میگويد: اميرالمؤمنين(ع) در گورستان به قبری اشارت کرد و به اذن الهی مرده درون قبـر را کـه
عمرو بن دينار همدانی بود و در واقعه انبار به دست ياران معاويه به قتل رسيده بود؛ زنده فرمود و به نـزد همسـر و
فرزندانش فرستاد و او را فرمود که: علی بن ابی طالب مرا به فرمان خدای متعال زنده ساخته و به اذن خداونـد بـه

المناقب).   سوی شما بازگردانيده است (ر. ک: همان، ج 1، ص 243. به نقل از: ثاقب
* خبری که میگويد: اميرالمؤمنين(ع) مدرکة بن حنظلة را که گوش تا گوش سرش را بريده بودنـد، پـس از

مدت مديدی که از مرگ او گذشته بود، برای فيصله دادن به اختالفی که بر سر کيستی قاتل وی پديد آمده بود، به 
اذن خداوند زنده گردانيد و همه کوفيان از خرد و کالن شاهد اين زنده گردانيدن مقتول بودند (ر. ک: همـان، ج 1، 

المعجزات).   صص 247 ـ 252. به نقل از: عيون
* خبری که میگويد: اميرالمؤمنين(ع) مردی از شيعيان را که صفوان بن أکحل نام داشت و به عملـی بسـيار شـنيع
آلوده بود، به خواست خودش و در برابر چشم کوفيان اذن داد تا خود را در ميان هزار پdشته هيمه بسـوزاند؛ و مـرد هرچنـد
پشتهها را برافروخت، آن آتش و دود هيچ گزندی به وی و به جامه کتان سپيدی که پوشيده بود نرسانيد و ثابت شـد کـه

المعجزات).   آتش به شيعيان گزندی نمیرساند (ر. ک: همان، ج 1، صص 258 ـ 260. به نقل از: عيون
آری، اينگونه اخبار، با صرفنظر از ديگر نقاط ضعفشان، تنها از همين روی که بناگزير میبايد يه شهرت، بلکه 

تواتر رسيدهاند، و نرسيدهاند، مردود خواهند بود.  
دو واقعه بدين شگفتی که پيش چشم توده اهل کوفه رخ داده باشد، و زيستن و به ميان جامعه بازگشتن مرد و 
زنی که مرده و حتی مدتی در گورستان مدفون بودهاند، بیشک مستلزم آن اسـت کـه راويـان مختلـف خبـر آن را

بازگويند، نه آنکه در گوشه فالن کتاب مهجور يا بهمان تأليف مجهول مسطور افتاده باشد و… .  
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ـ که ای بسا مورد سوء اسـتفاده سـوجوديان و ناگفته نگذاريم که: ضرور است کتابهايی نظير مدينة المعاجز

سوداگران و بدفهمی ساده لوحان و ناکاردانان واقع میشوند ـ با نگرشی نقادانه و با چنين ابزارها و قواعـد انتقـادی
ارزيابی حديث ـ که نمونه آن گذشت ـ مورد بازخوانی و تحشيه قرار گيرند.  

برخی از سادهلوحان میپندارند همين که جواز صدور کرامات از اوليای الهی در مذهب شيعه به ثبوت رسيده، و 
جميع اين امر نيز ممکناتی است که در حيطه قدرت بیانتهای خداوندی است، بسنده است تا وقوع چنين کرامـاتی
را باور داريم: حال آنکه دو مقدمة پيشگفته در نهايت امکان وقوع و صدور اين کرامات را ثابت میکند، ولی اينکـه
براستی همين کرامتها از اميرمؤمنان علی(ع) که ولی خدا و صاحب کرامت است سرزده است يا نه، در گرو اثبـات

صدق اين اخبار است؛ که چنان که گفتيم ـ نشانه کذب بر جبينشان هويداست.  
کعبه؛ ص 21.   43 . خطيب

و آقای مهدیپور نيز هيچيک کتاب ادعايی آن مرد هندی را نديدهاند.   کعبه خطيب 44 . از ياد نبرمی که مؤلف
45 . بر حسب قاعدهای که پيش از اين بدان اشارت رفت.  

ة) (بدون (الـ)).   46. در مأخذ (سادّ

47. همان، صص 27.  
48. همان، ص 27 و 28.  

49. همان، ص 27.  
50 . همان. جا  

؛)  ج2، تهـران: اسـوه، 1379ش،  51 . االربعين الحسينية آيت اللّه حاج ميرزا محمد اشراقی (معروف به اربـاب

االمال؛ حاج شيخ عباس قمی؛ تحقيق ناصر باقری بيدهندی؛ چ 1، قم: دليل، 1379 ش، ج 2، ص  منتهی ص14 و
الحسينيه، با تفاوت جزئی در ضبط.   االربعين 1078. در گفتاورد پذيرفتارانه از

الحسينية؛ اشراقی؛ ص 137، 150، 208، 238، 239؛ و:  52. در نقد المنتخب طريحی، از جمله ر. ک: االربعين

حسين(ع)؛ محمد اسفندياری؛ چ 1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، 1380 ش،  امام تاريخی کتابشناسی
ص 97 و 98.  

االعلی؛ الشيخ محمدالحسين آل کاشف الغطاء و عليه تعليقات؛ به قلـم السـيد محمـدعلی 53. ر. ک: الفردوس
القاضی الطباطبائی؛ ط 1، قم: دار انوار الهدای، 1426 ق، ج 1، ص 90.  

54. مرحوم کاشف الغطاء به درست ميان (اعتبار تاريخی) و (اعتبار منظور در اخباری که احکام شـرعی از آنهـا
اخگـر ر. ک: حکايـت استنباط میشود) فرق میگذارد. اين خود بحثی است که جای ديگری بـه آن پرداختـهايـم.

،)  جويـا جهـانبخش، چ 1،  ريزهها: تدوين و تثبيت گزارش شهادت سبط اکبر حضرت امام حسين مجتبـی(ع الماس
قم: دليل ما، 1384 ش، صص 85 ـ 92.  
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بهَّ وعلقَّ عليه: السـيد محمـدعلی القاضـی المأوی؛ الشيخ محمدالحسين آل کاشف الغطاء؛ جمعه و رتَ 55. جنة

الطباطبائی؛ ط 1، تبريز: مکتبة حقيقت، 1380 ق، ص 219 و220؛ و همان، ط 2، قم: دارأنوار الهـدی، 1426 ق، ج 

1، ص 223.  
بـه اهتمـام و المـأوی جنـة 56. عالمه شهيد آيت اللّه سيدمحمدعلی قاضی طباطبائی ـ طاب ثراه ـ نيـز کـه

تحقيق و تعليق او انتشار يافته است، با همه خضوع و دلبستگی چشمگيری که نسبت به اسـتادِ گرامـیاش مرحـوم
او، بـه صـراحت  المنتخـب کاشف الغطاء دارد، در تعليق بر کالم آن فقيد دانش و دين، ضـمن معرفـی طريحـی و

مینويسد: … وال يمکن الرّکون الی بعض متفرّداته، ، (همان، ط. دار انوار الهدی، ص 223، هامش).  
57. کمال اينکه شاگرد مفضالِ او، عالمه شهيد آيت اللّه سيدمحمدعلی قاضی طباطبائی، از جمله در تعليق بـر

را (در نهايت اعتبار و اعتماد) قلم میدهد.   (ط. دار انوار الهدی، ص 223، هامش) لهوف المأوی جنة همين

ر. ک: تحقيق درباره اولّ اربعين حضرت سيدالشهداء(ع)؛ آيت اللّه سيدمحمدعلی قاضی طباطبـائی؛ چ 3، قـم، 
بنياد علمی و فرهنگی شهيد آيت اللّه قاضی طباطبائی، 1368 ش، ص 7 به بعد.  

(ملهوف)، از جمله ر. ک: عاشوراپژوهی: پژوهشی دربارة هدف امـام لهوف 58. برای نگاهی ناقدان به درونمايه
حسين(ع)؛ محمد اسفندياری؛ چ 1، قم: صحيفه خرد، 1387 ش، صص 43 ـ 45.  

59. اين خلط بسيار شايع، زمينهساز مسامحات فراوانی در ارزيابی اقوال و منابع تراثی ما در عرصة علوم نقلـی
شده است. برای نمونه جاللتِ قدر و عظمت شخصيت و زهد و پرهيز و پروا و پارسايی و سختکوشی همـين سـيد

بزرگوار و دانشور وارسته عالی مقدار، سيدرضی الدين علی بن طاوس(رض) و غنای آثار و کثرت تتبّع و امانت او در 
وی را نقل و تدوين، سبب اين امر گرديده است؛ برای مثال مرحوم قاضی طباطبائی شهيد(قده) (تصانيف پرشـمار) ِ
المأوی؛ همان، ط، دار انوار الهدی، ص 223، هامش)؛ حال آنکه علی- (در غايت اتقان و ضبط) بخواند (ر. ک: جنة

الظاهر چنين نيست و علی رغم گرانمايگی و بلندپايگی ميراث مکتوب ابن طاوس که بـه هـيچ روی جـای ترديـد
نيست، چنين حسن ظن و داوری نيز در جانب افراط بوده، در ارزيابی مقام تحديث و تحقيـق ابـن طـاوس روی در

ابن طاوس، دست کم از روزگار  (ملهوف) ِ لهوف غلو و مبالغهگويی داشته باشد. گذشته از قال و مقالهايی که دربارة
محدث نوری تاکنون، در ميان بوده است (از جمله، ر. ک: پینوشت پيشين)، در بعضی ديگر آثـار ابـن طـاوس نيـز

مالحظاتی هست که داوری آيت اللّه قاضی طباطبائی شهيد ـ اعلی اللّه مقامه ـ را زير سوال میبرد. برای نمونه در 
ابن طـاوس (قـم: منشـورات الرضـی، 1363 ش، ص  النجوم ِ dعلماء تاريخ فی المهموم فرج کتاب کرامند و بیبديل

57)، نويسنده بزرگوار روايتی از ابن بابويه نقل میکند بدين سند: (حدثنیّ محمد بن علی بن ماجيلويه ـ رضی اللـهّ
عنه ـ قال: حدثنیّ محمد بن أبی القاسم، عن محمد بن علی القرشی، عن نصر بن مزاحم المنقری، عـن عمـر بـن
سعد، عن يوسف بن يزيد، عن مينا عن وجزين االحمر قال). ابن طاوس(رض) درباره اين روايـت همانجـا از جملـه
ّزd العمـلَ بأخبـار فرموده است: (فی هذا الحديث عدّة رجاال اليعولd علمأُ اهل البيت علی روايـتهم ويمنـعd مـنَ يdجـوَ

االنـوار، ج 55، ص  بحـار اآلحاد من العمل بأخبارهم وشهادتهم؛ منهم عمر بن سعد بـن سـعد [کـذا؛ و در گفتـاورد
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 dواليلتفت عارف مهجورةُ رواياته و اخباره 265ـ عمر به سعد] بن ابی وقاص قاتل الحسين ـ صلوات اللّه عليه ـ فان

بحاله الی مايرويه أو يسند اليه… ) (همان).  
ابن طاوس عمر بن سعد مذکور در سند را همان پسر شقیّ سعد بن أبی وقاص پنداشته است؛ ولـی ايـن عمـر
. ک: بحـار ر(   بن سعد ربطی به آن شقی ندارد. روايت نصر بن مزاحم از (عمر بن سعد) در منابع روايی کـم نيسـت

االنوار، ج 32، ص 153 و ج 34، ص 47 و 48، ج 45، ص 238).  
اين عمر بن سعد، (عمر بن سعد بن أبی الصيد أسدی) است که در همان آغاز وقعة صـفين نصـر بـن مـزاحم
منقری (تحقيق عبدالسالم محمدهارون، ط 2، 1382 ق، ص 3) نيز نام وی هست و نزد رجاليـان عامـه بـه سـبب
الحـديث؛ علـی النمـازی رجـال علـم گرايشهای شيعيانه اش متهم است! درباره وی، از جمله ر. ک: مسـتدرکات
الشاهردوی؛ ناشر: فرزند مؤلف، ط 1، تهران، 1415 ق، ج 6، ص 90 و الجرح والتعديل؛ أبومحمـد عبـدالرحمن بـن

ابی حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميمی الحنظلی الرازی؛ بيروت: دار إحيأ التراث العربی (افست از روی، ط 1، 
الرجال؛ أبوعبداللّه محمد بن احمـد بـن نقد فی االعتدال حيدرآباد: دائرة المعارف العثمانية)، ج 6، ص 112 و: ميزان

عثمان الذهبی؛ تحقيق علی محمد البجاوی؛ بيروت، دارالمعرفة، 1382 ق، ج 3، ص 199. عالمه موالنا محمـدباقر
شده است، و پس از نقل بيانات سيد ـ رضی اللّه المهموم فرج مجلسی ـ علی اللّه مقامه ـ ملتفت اشتباه مسطور در
عنه وأرضاه وجعل الجنّة مثواه ـ مرقوم فرموده است: ( … ، وعمر بن سعد الذی يروی عنه نصر بـن مـزاحم لـيس

الملعون الذی کان محارِب الحسين(ع) کما يظهر من کتابه کتاب الصفينّ الذی عندنا، فان أکثر ما رواه فيه رواه عن 
االخبـار،  هذا الرجل، وفی کثير من المواضع (عمرو) مکان (عمر)، ولم يکن الملعون من جملةِ رواةِ الحديث وحَملـةَ

حتی يروی عنه هذه االخبار الکثيرة، وايضاً رواية نصر عنه بعيدٌ جداً، فانّ نصراً کان من أصحاب الباقر(ع) والملعـون

لم يبق بعد شهادة الحسين(ع) اال قليالً و الشواهد علی کونه غير کثيره التخفی علی المتدرَّب فـی االخبـار العـارف

ـ 267). بی گمان چنين اشتباه غريبـی ). (بحاراالنوار؛ ج 55، صص 266 بأحوال الرجال، وهذا من السيد(ره) غريبٌ

از عالم جليلی چون ابن طاوس، قدحی در مقام او نيست، بلکه نشان میدهد که ای بسا به واسطه تزاحdم اشتغاالت 
و يا پريشانیهای روزگار حيات او ـ که مقارن است با بیثباتیهای پايان عصر عباسيان و تازش بیرحمانة مغـوالن
و فتنهها و کشتارهای بیامان ايشان ـ فرصت تدقيق و تأمل و بازبينی کافی در اختيار آن بزرگمـرد عرصـه علـم و
عمل نبوده است؛ کما اينکه محدث و رجالی دانشمندی چون عالمه ذوفنون شيخ بهأالدين محمد عاملی(قـده) نيـز

الهاللية؛ شـيخ بهـايی؛  بر توضيحات ابن طاوس(قده) اتکا کرده و همان اشتباه را مکرر نموده است. (ر.ک: الحديقة

محمدبن الحسين العاملی؛ تحقيق السيد علی الموسوی الخراسانی؛ ط 1، قم: مؤسسة آل البيـت(ع)، الحيـأ التـراث، 
1410 ق، ص 144 و 145، متن و هامش). و آن بزرگ نيز بیشک مجالی بسنده برای تأمـل در ايـن بـاب نبـوده
است؛ والعلمd عندَ اللّه تبارک و تعالی. الغرض، سخن در آن نحوه اعتماد کلی و اغراق و مبالغه در باب اعتبار بعضـی

آرا و منابع بود که گمان میکنم تا به همين اندازه کفايت باشد.  
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الشيعة؛ ج 8، صص 190 ـ 192، و ج 21، ص 53.   تصانيف الی 60 . ر. ک: الذريعة

شريف، سخن دانشـمندانی البالغه نهج 61 . چنان که همين ابن أبی الحديد در همان شرح سترگ خويش بر
چون قطب الدين راوندی و… را به مِحکَ انتقاد میآزمايد.  

62. چون نام (ابن أبی الحديد) به تکرار بر قلم رفت، بیجا نيست يادآور شويم کـه ايـن دانشـمند بـزرگ و اديـب و
به طرز زنندهای مورد اهانت قـرار گرفتـهانـد .  کعبه خطيب متکلم برجسته معتزلی، يکی از کسانی است که در متن کتاب
َطه کاری در تفسير و گـزارش سـخنان ابـن ابـی الحديـد وی را راضـی بـه قتـل حضـرت متأسفانه نويسنده کتاب با مغلَ

َر پرست مغرض) (ص 234) خوانده که در حقيقت چنين نيست و هرچند  dزهرا(س) فرانموده (صص 233ـ236) و او را (عم
ما همرأی و همراه ابن ابی الحديد نيستيم، اگر بخواهيم از راه انصاف نشان دهيم که نويسنده چه اندازه در حـق او زيـاده
روی و بی انصافی کرده است، بايد همچند مقالتی قلم بفرساييم. افسوس که نويسنده، همين شيوه مغلطهآلـود و افراطـی
را دربارة ابوحامد غزالی نيز به کار برده و نه تنها او را تکفير کرده، بلکه به صراحت وی را (يک يزيـدی تمـام عيـار) (ص

281) خوانده است و مدعی شده است او (راضی به افعال) يزيد بوده (ر. ک: ص 282).  
که ابوحامد غزالی را (يزيدی تمام عيار) میداند، آيا معتقـد اسـت آن همـه تـأثر کعبه خطيب راستی، نويسندة
آشکار و پيروی صريح مالصدرای شيرازی و فيض کاشانی و مالمهدی نراقی و مال احمد نراقـی از غزالـی، تـأثر و
که بر محور احياء تنظيم و تدوين شـده اسـت، بـر البيضاء المحجة پيروی از يک (يزيدی تمام عيار) است؟!… آيا

وامدار آثـار السعادة معراج و السعادات جامع محور تعاليم و انديشههای يک (يزيدی تمام عيار) دور میزند؟!… آيا

و افکار يک (يزيدی تمام عيار)اند؟!… آيا فيض کاشانی آنجا که در وافـی در شـرح و تبيـين احاديـث اهـل بيـت
عصمت و طهارت(ع) عين عبارات غزالی را باز مینويسد، از محضر يک (يزيدی تمام عيار) درس میآموزد؟!… .  

غزالیّ لغزشهای بزرگ دارد و اين چيزی نيست که از ديده خوانندگان بصير و ناقدان آثار او دور مانـده باشـد؛ 
ولی نقد و عيارسنجی اخالقی و منصفانه چيزی است و اهانت و بدزبانی و تکفير و تفسيق چيز ديگر!  

نويسنده ـ که دور میدانم معلومات شرعی کافی در باب پيامدهای حقوقی و شرعی مدعياتش داشـته باشـد ـ، 
جای ديگر، به انتقاد و تخطئه مؤيدان يزيد ـ که البته مورد انتقاد و تخطئه هر انديشهگر آزادهای هسـتند و خواهنـد
بود ـ بسنده نکرده، به صراحت آنان را (حرامزاده) (ص 95) خوانده است. (نيز سنج: ص 340). آيا نويسنده ما نمی-
داند که تبيين خطای رسوای مؤيّدان يزيد ـ که نفرين خدا بر او باد! ـ کاری است و مدعای او که مشتمل است بـر

(قذف) و… ، کار ديگر؟!  
البالغه؛ دکتر سيدمحمد مهدی جعفـری؛ چ 3، تهـران: سـازمان نهج از 63. در اين باره، از جمله ر. ک: پرتوی

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1380 ش، ج 1صص 124 ـ 128.  
نظامی عروضی که از قول محمود غزنوی نقل میکند: (ايـن بيـت کراسـت مقاله چهار 64. به تعبير مندرج در
مقاله؛ به اهتمام دکتر محمد معين؛ با نقل افزودههای بعدی اسـتاد معـين توسـط که مردی از او همی زايد؟) (چهار

مهدخت معين؛ چ 1، تهران: صدای معاصر، 1388 ش، ص 84).  
کعبه؛ ص 41 و 42.   65. خطيب
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66. کذا فی االصل.  
67. کذا.  

68. کذا فی االصل.  
69. کذا.  

ـ  ـ عليه السـالم، 70 . مینويسم: آيا گويندة اين تعبير معتقد است که در يوم الترويه سال 60 ق دشمنان امام
با شمشيرهای آخته پای کعبه ايستاده بوده اند؟!… آيا او يوم الترويه سال 60 ق را با روز حَرّه اشتباه نگرفته؟!  

کعبه؛ ص 42.   71 . خطيب
نيز که پيش از اين گفتيم ايـن خطبـه و مـدعای کتـاب معرفت سقای 72. نگريستنی است که نويسندة کتاب

را شايسته استناد و اعتماد پنداشته است، در نقد حديث به همين رويکرد متسامحانه گرايش دارد (برای  کعبه خطيب
معرفت؛ پيشگفته، ص 173).   نمونه ر. ک: سقای

برای وقوف بر ميزان آسانگيری اين نويسنده در باب اخبار و مصادر، همين مثال بس است که وی نه تنهـا بـه
. ک: همـان، صـص  ر(   منسوب به اسـفراينی اسـت نورالعين طرز غريبی در پی اثبات اعتبار کتاب بیاعتياری چون
ـ 176)، درصدد اثبات نسبت آن به اسفراينی هم برآمده و از جمله نوشته است: (… به هرحال تـأليف کتـابی 173
در (مقتل) آن هم از دانشمندی شافعی مذهب که يکهتاز ميدان حديث و تاريخ در شهر نيشابور بوده است، نه تنهـا

بعيد نيست، بلکه بايد گفت محال است که چنين دانشمندی باتوجه به شافعی بودن و حضورش در نيشابور که يکی 
از پايگاههای شيعه به شمار میرود، کتابی در مقتل ننوشته باشد و به حسب زمان و مکان و مذهب، انسان اطمينان 

پيدا میکند که کتابی در مقتل توسط او نوشته شده باشد) (همان، ص 175/تأکيدها از ماست)!  
قاعدة تازهای در عرصه کتابشناسی و فهرستنگاری تأسيس فرمودهاند و  معرفت سقای در واقع گويا نويسندة
آن اين است که هر عالم مسلمان محب اهل بيت(ع) خصوصاً شافعی کـه در شـهرهای مهـم سـکونتگاه شـيعيان 

میزيسته باشد، لزوماً (مقتل) تأليف میکرده! و تخلف از اين قاعده محال است!  
هرچند با اين قوت برهان و استقامت ميزان که از نوشتار ايشان الئح است، ديگـر جـای هـيچ سـخن نيسـت، 
خوانندگانی که احتماالً مانند صاحب اين قلم اندکی سختگيرند (و به چنين برهانهای قاطع رضا نمیدهند!) دربـارة 
العربية؛ السيد عبدالعزيز الطباطبائی؛ ط: 1، اعداد و نشر، مؤسسة  المکتبة البيت(ع) فی ياد شده ر. ک: اهل نورالعين

سيدالشـهداء(ع)  ؛  حضـرت اربعين آل البيت(ع)، الحياء التراث، قم، 1417 ق، صص 654 ـ 655 و تحقيق دربارة اول
ـ 65. نيـز: حسـين(ع)  ؛ اسـفندياری؛ ص 64 امـام تاريخی قاضی طباطبائی؛ ص 60 و 640 ـ 641؛ و: کتابشناسی
الباطل؛ السيد نوراللّه الحسينی المرعشی التستری؛ مع تعليقات السيد شهاب الدين النجفی؛ قم:  وإزهاق الحق احقاق

مکتبة آيت اللّه المرعشی النجفی، ج 1، ص 482 (تعليقات).  
الحـديث؛ حسـين السـاعدی؛ ط 1، قـم دارالحـديث، 1426 ق/1384 ش، ج 3،  رجـال من 73. ر. ک: الضُّعفاء

صص 98 ـ 110.  
74. همان، ج 3، صص 223 ـ 233.  
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75. همان، صص 413 ـ 416.  
76. همان، ج 2، صص 422 و 423.  
77. همان، ج 3، صص 202 ـ 208.  

الفقهية؛ المولی محمدباقر الوحيد البهبهانی؛ تحقيق و نشر  78. برای تأييد اعتبار سند اين روايت ر. ک: الرسائل

مؤسسة العالمة المجددالوحيد البهبهانی(ره)؛ ط 1، قم: 1419 ق، ص 202 و: الطباطبائی؛ المحکم فی أصول الفقه؛ 
االصـول؛ الشـيخ محمـد السيد محمدسعيد الحکيم؛ ط 1، قم: مؤسسة المنـار، 1414 ق، ج 3، ص 213 و: تسـديد

و  الحـديث رجـال ر. ک: معجـم المؤمن القمی؛ ط 1، قـم: مؤسسةالنشـر االسـالمی، 1419 ق، ج 2، ص 74، نيـز
الرواة؛ السيد ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ ط 5، 1413 ق، ج 15، ص 268.   طبقات تفصيل

الکشی)؛ الشيخ الطوسی؛ صححه وعلق عليه حسن المصطفوی؛ ط 5، طهـران: رجال( الرجال معرفة 79. اختيار

مرکز نشر آثار العالمة المصطفوی، 1428 ق، ص 224، ش 401. نيز ر. ک: همان، بـه تصـحيح و تعليـق ميردامـاد
االسترآبادی؛ تحقيق السيد مهدی الرجائی؛ ط 1، قم: مؤسسة آل البيت(ع)، الحياء التراث، 1404 ق، ج 2، ص 489 

و 490، ش 401 (با تفاوت جزئی در ضبط درودها).  
80 . ما از اين روايت پراهميت فقط بخشی را که هماکنون مورد استشهاد است نقـل کـرديم، ليـک مـیسـزد

يا منابع ديگر (چونان: بحاراالنوار، ج 2، ص  الرجال معرفة اختيار خوانندگان جوينده، خود، متن کامل آن را در کتاب

249 و 250) مطالعه کنند.  
ر. ک: معجـم 81 . درباره اين دينشناس بزرگ و عالم و محقق بلندپايه تربيت يافته در مکتب اهـل بيـت(ع)
حـل کتـاب مـن المسـتخرج( ـ 228. نيز ر. ک: التحرير الطاوسی؛  الحديث؛ آيت اللّه خوئی؛ ج 21، ص 209 رجال

المعـالم)؛  احمد بن طاوس الحسينی)؛ حسن بن زين الدين الشهيد الثانی (صـاحب للسيد الرجال معرفة فی االشکال

ـ 330 و:  حققه وعلق عليه السيد محمدحسن ترحينـی؛ ط 1 قـم: مجمـع الـذخائر االسـالميّة، 1425 ق، ص 315
المعالی: منتخب المقال واالقوال فی علم الرجال؛ علی النمازی الشاهرودی؛ به تحقيق و تصحيح حسـن مستطرفات

االصحاب؛  آثار نوادر فی االحباب تحفة النمازی؛ ط 1، تهران: مؤسسه نباء (و محقق)، 1422 ق، ص 373 و 374؛ و

شيخ عباس قمی؛ تحقيق سيدجعفر حسينی و علی محدث زاده؛ چ 1، تهران: دارالکتب االسالمية، 1370 ش، صص 

583 ـ 586.  
کعبه؛ ص 27.   82. ر. ک: خطيب

83. همان، ص 21.  
84. همان.  
85. همان.  
86. همان.  
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87. س 17، ی 36 (از پی آنچه بدان دانشی نداری مرو؛ همانا گوش و چشم و دل، همگيشان را بازخواهند پرسيد).  

88. مگر هند روضهخوان بیسواد نداشته و آنجا همه (عمدة العلماء) و (نخبة الفضال) بوده اند؟!  

89. عاشوراشناسی؛ محمد اسفندياری؛ ص 46.  
90 . همان.  

ة)؛ حاج شيخ عباس قمی؛ به کوشش عبدالرحيم عقيقی بخشايشی؛ چ 1، قم:  الفوائدالرضوي( رضويه 91 . فوايد

دفتر نشر نويد اسالم، 1385 ش، ص 119.  
الشيعة؛ ج 2، ص 279.   تصانيف الی 92. الذريعة

مرجان؛ حاج ميرزا حسين نوری؛ تحقيق حسين و استادولی؛ چ 2، تهران: دارالکتب االسالميـة، 1379 ش،  و 93. لؤلؤ

صص 160 ـ 161. نيز: همان، به کوشش کريم فيضی؛ چ 1، قم: مطبوعات دينی، 1383 ش، ص 197 و 198.  
94. البته پوشيده نيست که مقدم بر عمل او، بينش اوست که چنين اقدامی را روا داشته است.  

مرجان؛ چاپ استادولی؛ صص 155 ـ 160، و همان، چاپ فيضی، صص 193 ـ 197.   و 95. نگر: لؤلؤ
96. خواننده ارجمند، بالطبع اين واژه را (شرف) (به زبر يکم و دوم) خواهد خواند و همين مناسب مقـام اسـت؛ 
کعبـه، ايـن واژه در اينجـا بـه خطيب آقای يونسيان، نويسندة نورانيت حديث شرح ليک پوشيده نماند که در کتاب

)، مشکول گرديده است.   پيش يکم و دوم، يعنی (شُرفُ
97. در حاشيه نوشته اند: (صفحه 86 به بعد).  

نورانيت؛ مهندس علی اصغر يونسيان؛ چ 1، تهران: آيينه زمان، 1386 ش، ص 165.   حديث 98. شرح
شايان يادکرد است:  

 ،1 به (دفتـر اول) آن (چ کعبه خطيب منتظران، شرحی است بر زيارت آل ياسين و بازبرد نويسنده ميثاق کتاب
منتظـران،  قم: مسجد مقدس جمکران، زمستان 1382 ش) باز میگردد. داستان (جوان خيبری) را نويسـندة ميثـاق
ـ  (صص 175 کرامات و ـ 93)، از (معجزات آقای سيدمهدی [واصلی] حائری قزوينی، در کتاب خود (ج 1، ص 86

183) نقل کرده است. )  
99 . چنين است در متن چاپی به تشديد واو.  

100 . چنين است در متن چاپی به تشديد ميم!  
101 . چنين است در متن چاپی به تشديد دال!  

نورانيت؛ يونسيان؛ صص 165 ـ 171.   حديث 102. شرح
103. همان، ص 171.  

104. ر. ک: المؤطا؛ مالک بن انس؛ صحّحه و… محمدفواد عبدالباقی؛ بيروت: داراحياء التـراث العربـی، 1406 ق، ج 
البلدان؛ البالذُری؛ احمد بن يحيی بـن جـابر؛ نَشَـرَه فتوح 2، ص 892 و 893 (باب ما جاء فی اجالء اليهود من المدينة) و

َ مالحقهَ وفهارسه الدکتور صالح الدين المنجد؛ القاهرة: مکتبة النهضةَ المصرية، 1965 م، ج 1، ص 31 و 36.   ووَضعَ
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البلدان؛ شهاب الدين أبوعبداللّه يـاقوت بـن عبداللـهّ الحمـوی الرومـی البغـدادی؛ بيـروت: 105. ر. ک: معجم

دارإحياء التراث العربی، 1399 ق، ج 2، ص 410 (ذيل خيبر).  
والملوک؛ ابوجعفر محمد بن جرير الطبری؛ بيروت: مؤسسة االعلمی، ج 3، ص 202: و  االممُ 106. ر.ک: تاريخ

اسالم؛ دکتر عبدالسالم ترمانينی؛ ترجمه جمعی از پژوهشگران، با نظـارت و اشـراف سيدعليرضـا تاريخ رويدادهای
واسعی؛ چ 1، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 1385 ش، ج 1، ص 138.  

االعظم(ص)؛ السـيد جعفـر مرتضـی العـاملی؛ ط 4، بيـروت: دارالهـادی،  النبی سيرة من 107. ر. ک: الصحيح

1415 ق، ج 8، صص 147 ـ 163.  
الفقهاء؛ العالمة الحلی؛ الحسن بن يوسف بن المطهر، تحقيق و نشر: مؤسسة آل البيت(ع) الحيـاء 108. تذکرة

التراث؛ ط 1، 1419 ق، ج 9، ص 334.  
109. همان.  

فارسی؛ به سرپرستی غالمحسين مصاحب؛ تهران: شرکت سـهامی کتابهـای جيبـی 110. ر. ک: دايرةالمعارف

(وابسته به مؤسسه انتشارات اميرکبير)، چ 2، 1380 ش، ج 1، ص 456.  
111. ر. ک: همان، ص 930.  

، يصدرهاd بـاللغـة  أصدر باالمانية واالنجليزية والفَرنسيةَ االسالمية المعارف 112. ر. ک: همان. و نيز نگر: دائرة

العربية؛ احمد الشنتناوی و ابراهيم زکی خورشيد و عبدالحميد يونس؛ بيروت: دارالمعرفة، ج 9، ص 56.  

113. در اصل، نام کتابی است از جالل الدين عبدالرحمن سيوطی (متوفای 911 ق).  
کعبه، ص 21.   114. خطيب

115. همان.  
،)  يکی از سه حيثيت بر رسيدنی هر روايت اسـت ـ منبـع يـا ) ـ که در کنار (متن) و (سند 116. مراد از (مسَتندَ
کتابی است که روايت از آن (در آن) نقل و مطرح میگردد؛ به عبارت ديگر به استناد آن نقل میشـود. در بايسـتی

نقد (مستند) هر روايت از آنجاست که ای بسا سندی صحيح و متنـی بـه ظـاهر بـیاشـکال در کتـابی (نسـخهای) 
نامطمئن و دستخورده و بیاعتبار باشد و همين اعتماد ما را از آن متن و سند سلب کند و احتمال جعـل و تزويـر و

تحريف را در آن روا شماريم.  
بحثهای دامنهداری که در باب روايات وجادتی (بالوجادة) در دانش درايه مجال طرح مـیيابـد و گـاه اعتمـاد

حديث پژوهان را به شمار فراوانی از منابع و توده عظيمی از روايات مندرج در آنها به سختی متزلزل میسازد (برای 
عزيـزی، 1381 ش/1423 ق، ج 1، ص  االنوار؛ محمد آصف محسنی؛ ط 1، قم: مکتبـة بحار نمونه ر. ک: مشرعة

14 و 22 ـ 30)، از همين ديدگاه است.  
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ايضاح و تذکار درازدامن ابوالعباس احمد بن علی بن نـوح سـيرافی، عـالم امـامی باشـنده بصـره، خطـاب بـه

ـ 450 ق)، در باب طُرُق روايت کتابهای حسين بن سعيد اهوازی و لزوم پرهيز از اختالط  ابوالعباس نجاشی (372
النجاشـی؛ تحقيـق روايات هر طريق (نسخه) با ديگری ـ که در فهرست نجاشی به ثبت رسيده است ( ر. ک: رجال
ـ 60) به روشنی ناظر به همين اهميت نقـد النشر االسالمی، 1416 ق، ص 59 شبيری زنجانی؛ ط 5، قم: مؤسسة

(مستند) و ناهمطرازی نسخهها (منبع ها) واگويه گر روايات يک محدث است.  
کعبه، ص 23.   117. ر. ک: خطيب

118. همان، صص 23 و 24.  
119. ر. ک: همان، ص 57، 62، 74 و 171.  

120. همان، ص 74.  
فرموده است: (… الذی استَقَرَّ عليه النَّظـرُ اليـومَ الميزان تفسير 121. عالمه طباطبائی ـ رضوانُ اللّهِ عليه ـ در
َ فيـه dّا غير ذلک فاَل حجيـة ، وأمَ ّةٍ فاَل ريبَ في حdجيتهاِّ ٍ قطعيَ َواتِراً أَو محفُوفاً بقرينةَ dلةِ إنَّ الخَبَرَ إن کانَ مت فی المسأَ

وذلـک ً . ـةّ dدورِ بالظَّنِ النَّوعی فإنَ لها حجيdالص َ عيةِ الفَرعيةِ إذا کان الخَبَرُ مَوثوقُ إالّ األخبار الواردة في االحکامِ الشرَّ

 ، ِ فتتبع وجود أَثَرٍ شرعيٍ فـی المـورد يقبـل الجعـل واالعتبـار الشـرعيَّ dعيةَ من االعتباراتِ العقالئية َ الشرَّ يةّ dأنَّ الحج

ٍ شرعيٍ؛ وال معنیَ لِحdکمِ الشارعِ بکون غيرِ  يةّ فيها لَعَدَمِ أثرَ dالحج ِ یَ لِجعلَ والقضاياَ التاريخية واالمور االعتقادية المعنَ

ئيـةُ  dاال أنَّ آثارهـا جـز dشرعي ُ َ فيها أثرَ ِ الناسِ بذلکَ؛ والموضوعاتd الخارجيةُ وإن أمکَنَ أَن يَتَحَققَّ ً وتعبيدَ العلمِ علماِ

القرآن؛ السيد محمدحسين الطباطبائی؛ قـم: منشـورات تفسير فی … ) (الميزان ُّ الينالُ اال الکُلّياتّ ُ الشرعيَّ والجعلَ
ُ علی اآلحاد فی غير االحکامِ  لِِّ جماعة المدرسين فی الحوزة العلمية، ج 10، ص 351). و همو فرموده: (… انا النُعوَ
الفَرعيّةِ علی طبقِ الميزان العامِ العقالئيd الذی عليـه بنـاءd االنسـانِ فـي حياتـه… ) (همـان، ج 6، ص 57). و نيـز

ِ ـ أعنی الوثوقَ ة للعلمِ dّةً عندناِ اال اذا کانتَ مَحفوفةً بالقرائِن المفيد dفرموده: (… ان ّ اآلحادَ من الرّواياتِ التَکونُ حج

… ) (همـان، ج 8، ص  التامَّ الشَّخصي ـ سواء کانت فی أصولالدين أو التاريخ أو الفضائلَ أو غيرهـا إالّ فـی الفقـهِ
  .(141

ِ أخبـارِ اآلحـاد ّيـةّ dيتلو البداهة أن المعنیَ لِحج ً َحَ فی علمِ االُصول اتضاحاِ همچنين فرموده است: (… وقد اتضَّ

في غير االحکامِ کالمعارف االعتقادية والموضوعاتِ الخارجيّة.  

ُ وإن کـانَ فـی غيـرِ ـةَّ dحج ( نعم، الخبرُ المتواترُ والمحفوفd بالقرائن القطعيّةِ، کالمسموع من المعصومِ مشـافهـةً

ِ بعينِهِ دليلُ علی صدقه… ) (همان، ج 14، ص 133).   االحکام، ألن ّ الدليل علی العصمةَ
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فی در باب تفاصيل و گفتگوهای موجود حولِ عدم کفايت اخبار آحاد برای اثبات عقايد، از جمله ر. ک: الميزان

ـ 212، ج 10، ص  8، ص 62، 66، 261 و 318، ج 9، ص 211 (افزون بر نشانیهای پـيشگفتـه) ج القُرآن تفسير
349، ج 13، ص 353، ج 14، ص 25، 205 و 206.  

الکافی؛ مازندرانی؛ بيروت: ج 1، ص 10 (مقدمه عالمه شعرانی)، و ج 2، ص 220 (تعليقه همو).  اصول و: شرح
نيز: أجوبة مسائل جاراللّه؛ السيد عبدالحسين شرفالدين الموسوی؛ ط 2، صيدا: مطبعة العرفان، 1373 ق، ص 36 
و فوائد األصول؛ من إفادات الميرزا محمدحسين الغـروی النـائينی؛ الشـيخ محمـدعلی الکـاظمی الخُراسـانی، مـع

تعليقات الشيخ آغاضياءالدين العراقی، تحقيق رحمة اللّه رحمتی االراکی؛ قم: مؤسسة النشر االسـالمی، 1406 ق، ج 
3، ص 324 و: مصباح االصول؛ تقرير بحث آيةاللّه السيد ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ السيد محمـد سـرور الـواعظ

طباطبـايی؛  عالمـه محضـر ـ 239 و: در الحسينی البهسودی؛ ط 5، قم: مکتبـة الـداوری، 1417 ق، ج2، ص 235

اسـالم؛ سيدمحمدحسـين طباطبـائی؛  در شـيعه: محمدحسين رشاد؛ چ 1، قم: سماء قلم، 1382 ش، ص 400. نيـز
تهران: دارالکتب االسالميه 1348 ش/1389 ق، ص 54 (روش شيعه در عمل به حديث).  

القرآن؛ شيخ الطائفة أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ تحقيـق و تصـحيح تفسير فی همچنين ر. ک: التّبيان

احمد حبيب قصير العاملی؛ ط 1 (افست)، قم: مکتب االعالم االسالمی، 1409 ق، ج 1، صص 6 و 7.  
صد البته خواهندگان تفصيل در اين باب، به همين بازبردهای اندک ما (عمدتاً به منابع متأخر) بسـنده نکـرده، 
علیالخصوص عبارات و مؤلفات پيشروان طايفـه چـون شـيخ مفيـد و سيدمرتضی(رضـوان اللـهّ عليهمـا) و ديگـر

پيشگامان چون صاحب نقض را از نظر خواهند گذرانيد.  
باری، حتی بنابر قول جماعت اندک شمار که خبر واحد را در عقايد حجت میدانند، نـه هـر خبـر واحـد بلکـه
همان خبر واحدی که در فروع نيز ححت باشد در عقايد حجت است؛ و پيداست کالم مضـطرب مجهـول بـیسـند

نامستندی چون خطبه ادعايی محل کالم ما به کلی از دايره آن بحث نيز بيرون است!  
کعبه؛ صص 81 و 82.   122. ر. ک: خطيب

123. حاجت به تذکار نيست که خبر والدت اميرمؤمنان علی(ع) را در کعبه، نه فقط شيعه که بسياری از اعالم 
ايـن خبـر الصحيحين علی المستدرک اهل تسنن نيز روايت کردهاند، و از جمله، محدث بزرگ، حاکم نيشابوری، در
الکعبة؛ الشيخ محمدعلی االردوبادی؛ ط 1، تحقيق و نشر مؤسسـة البعثـة،  وليد را متواتر شمرده است (ر. ک: عليٌّ

طهران: 1412 ق، صص 21و 22 و: وليد الکعبة؛ اعداد و تقديم السـيد محمدرضـا الحسـينی الجاللـی؛ ط 1، قـم:

المکتبة الحيدرية، 1383 ش/1425 ق، صص 52 و 53).  
العباد؛ الشيخ المفيد؛ ابوعبداللّه محمدبن محمد بـن النعمـان العکبـری علی اللّه حجج معرفة فی 124. اإلرشاد

البغدادی؛ تحقيق مؤسسة آل البيت(ع)، إلحياء التراث؛ ط 2، بيروت: دارالمفيد، 1414 ق، ج 1، ص 5.  
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آن  الکعبة وليد عليٌّ ـ 1380 ق)، در کتاب ارزشمند 125. دانشور فقيد مرحوم شيخ محمدعلی اردوبادی (1312

توضيحی داده است از اين قـرار: (لـيس قصـده جا که همين عبارت شريف مرتضی را نقل کرده، دربارة اين (رdوِي) َ
من إيرادها بلفظ رdويَ إسنادها إلی روايةٍ مجهولةٍ، وإنّما جری فيها علی دَيدَنِه فی هذا الکتـاب مـنِ سـردِ الحقـائق

ً لألنظار إليها وإشادةً بـذکرها علـی الراهنةّ مقطوعة عن األسانيد لشهرتهاُ وتضافرِ النقل لها وتَداوdلها في الکتبِ لفتاَ

ِم: (والنظير  َلعثَ dِيء والمت d؛ ولذلک تراه يقولُ بعدَ الرّواية غير متلک نَحوِ االختصار، وعلی ذمّةِ الباحث إخراجهاd مَن مَظانهاَّ

له… ) کجازمٍ بحقيقتها، مومنٍ بصحّتها وتواترها، وإالّ لَلفظهاَ کما هو دابdه في غير واحدٍ من األحاديث) (ط مؤسسة 
الکعبة؛ اعداد استاد جاللی؛ ص 9 5)   البعثة، ص 27. نيز: وليد

]؛ ط 1، قم: دارالقرآن الکريم، 1410 ق،  ریَ المرتضی؛ اعداد السيد احمد الحسينی [االشکوَ الشريف 126. رسائل
ج 4، ص 92.  

الهdدی؛ امين االسالم الشيخ أبوعلی الفضـل بـن الحسـن الطبرسـی؛ تحقـق و نشـر بأعالم الوری 127. اعالم
مؤسسة آل البيت(ع)، ألحيأ التراث؛ ط 1، قم: 1417 ق، ج 1، ص 306.  

د.  فَهَرسـةَ طالب؛ ابوجعفر محمدبن علی ّ بن شهر آشوب السرویَّ المازنـدرانی؛ تحقيـق و ابی آل 128. مناقب

يوسف البقاعی؛ ط 2، بيروت: داراألضوا، 1412 ق، ج 2، ص 199 و 200.  
الحلی؛ حسن بن يوسف بـن المطهـر، علـق عليـه: العالمة الصدق؛ وکشف الحق 129. برای نمونه ر. ک: نهج

عين اللّه الحسنی األرموی؛ قدّم له: السيد رضا الصدر، قم: دارالهجرة، 1421 ق، ص 232 ـ 233  

130 . در اين باره به سخن تنی چند از اعالم شيعه که پرچمداران انديشه کالمـی در ايـن طايفـه انـد بسـنده
ر. ک:  کرديم؛ ورنه از عامه و خاصه تعابيری که در همين باره بتوان مورد استشهاد قرار داد، کم نيست. برای نمونـه
؛)    تحقيـق السـيد مهـدی طالب؛ ابن عِنَبَه (جمال الدين احمد بـن علـی ّ الحسـنی أبی آل أنساب فی الطالب ة dعمد

الرجائی؛ ط 1، قم: مکتبة آيت اللّه المرعشی النجفی الکبری، 1425 هـ /1383 ش، ص 67.  
الحق؛ ص 198 (چاپ سنگی).   131 . إحقاق

الکعبة؛ اعداد استاد جاللی؛ ص 72  الکعبة؛ مرحوم اردوبادی؛ ص 40 و: وليد وليد صدر عبارت را سنج با: عليٌّ

و 282.  
منقول است که بحث را از کعبه فراتر برده و نامربوط تر از  الرسول آل علی جری فيما الکشکول از هم سخنی

آن به نظر میرسد که حتی همطراز سخن قاضی شوشتری تواند بود.  
ياد شده دسترس نيست؛ ليک عبـارت منقـول الکشکول َ اللّهd أحواله ـ اکنون به متن اين طالب علم را ـ أحسنَ

بـالحَرَم الشـريف، فکـان  الکعبة َ فی dالکعبة، اعداد استاد جاللی، ص 188) از اين قرار است: (ولد وليد( الکشکول از

  .( المتيازه بوالدته فی ذلک المقام المنيف، فلم يسبقه أحدٌ واليلحقه أحدٌ بهذهِ الکرامةَ بکّة وأصل مکّة شَرفَ
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بخش نامربوط مورد اشارتِ ما، همان پاره (فکان شرف مکة وأصل بکة… المقام المنيف) است کـه پردازنـده

عبارت در آن چندان دچار غليان احساسات گرديده که حتی از والدت حضرت سيدالبشر(ص) در مکه غفلت کرده و 
از ياد برده که با وجود آن حضرت اصل شرف آن سرزمين مقدس را به دگر اوليای الهی منسوب نتوان داشت.  

را از سيدحيدر آملی دانسته و از او به لقب (محدِّث جليل) ياد کـرده الکشکول اين هم گفتنی است که: عبارت
اند (ر. ک: همان) که هر دو محل کالم است:  

ياد شده بنابر پژوهشهای کتابشناختی از (سيدحيدر آملی) صوفی بلندآوازه، صـاحب تفسـير و شـارح الکشکول اوالً،
االسرار)؛ سـيد حيـدر ، نيست؛ و البته کيستی مؤلّف واقعی آن مورد اختالف است (ر. ک: مأخذيابی احاديث (جامع فصوصُ
ـ 106، و حسين متقی، (سيد حيدر آملـی و تشـکيک آمdلی، علی نقی خداياری؛ چ 1، قم: دليل ما، 1384 ش، صص 101

بهارستان، دوره دوم، س 1، ش3، بهار 1388ش، صص 101 ـ 108)).   پيام در انتساب يک اثر به نام او)، فصلنامة
هم از آنها نيست ـ نشـان  الکشکول ثانياً، سيدحيدر آملی صوفیای تمام عيار است و بررسی آثار او ـ که گفتيم
میدهد به پارهای سهلانگاریها و گرفتاریهای شايع صوفيه در باب روايتِ حديث و اعتمـاد و اتکـا بـر مـأثورات

صـص  االسرار)؛ سيدحيدر آملی؛ بـه ويـژه نااستوار مبتالست (در اين باره، از جمله، ر. ک: مأخذيابی أحاديث (جامع
ـ 88)؛ پس اطالق (محدث جليل) بر چنين عالمی، هرچند پايگاه او را در حوزه تخصص و تبحـر خـودش 22و 27
بلند بدانيم، در عرف علمی مقبول نمینمايد. از ياد نبريم ابوحامد غزالی که در دانشهای مصطلح بیگمان پايگاهی 
بس رفيع تر از سيدحيدر آملی داشته است ـ و از قضا، در تصوف نيز مشربی بس رقيقتر از مشرب ابن عربی مآبانه 
علـومالـدين،  إحيـاء سيدحيدر دارد ـ از بابت همينگونه سهلانگاریها در امر تحديث، خاصه در کتاب بلندآوازهاش

سخت مورد انتقاد ناقدان و عيارسنجان واقع گرديده است.  
الغرض، حتی دانشوران بلندپايه نيز گاه در مقام تحديث اهل دقت و اتقان نبوده اند (و اين قصه سر دراز دارد!).  
خواجو[ی] کرمانی؛ به اهتمام و تصـحيح احمـد سـهيلی خوانسـاری؛ چ 2، تهـران، پاژنـگ،  اشعار 132. ديوان

1369 ش، ص 615.  
شيرازی؛ به کوشش حامد ربانی؛ تهران، کتابخانة سنائی، 1344 ش، ص 492.   اهلی موالنا اشعار 133. کليات
الحق؛ ص 198 (چاپ سنگی) و: وليد الکعبة؛ ط استاد جاللی؛ صص 72 و 136. نيز: علـيٌّ 134. ر. ک: إحقاق

نامه)، زينالعابدين شيروانی، چ 1، تهران: کتابخانـه سياحت( وليد الکعبة؛ مؤسسة البعثة، ص 95 و بستان السياحة
سنائی، ص 540 (بدون تصريح به نام قائل).  

کعبه؛ شيخ محمدعلی اردوبادی؛ ترجمه و نگارش عيسی اسليم پور اهری، تحقيق و استدراک علی  135. مولود
اکبر مهدی پور؛ چ 1، قم: رسالت، 1420 ق/1379 ش، ص 158 و وليد الکعبة؛ ط المکتبة الحيدرية، ص 126 (بـا

يک نادرستی چاپی).  
خراسانی؛ به سعی و اهتمام علی حبيب؛ چ 3، تهران: کتابفروشی زوار، [بی تا]، ص 314.   حبيب ميرزا حاج 136. ديوان

کعبه؛ ص 290 (استدراک) به قلم آقای مهدی پور).   137. مولود
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َلـون) ( شـعراء/  226). داسـتان طبيعـتآميـز فـرزدقَ بـا dم يَقُولونَ ماال يفعَ 138. به فرموده خداوند متعال: (وَأَنهَّ

برای رستن از بادافرهی که سـليمان بـر مـدعای وی در شـعر،  قرآن سليمانبن عبدالملک و استشهاد او بدين آيت
نهجالبالغه؛ ابن أبـی الحديـد؛ بـه تحقيـق محمـد أبوالفضـل ابـراهيم؛ ط 1،  مقرر خواست کرد را بخوانيد در: شرح

داراحياء الکتب العربيه، 1379 ق، ج 5، ص 17.  
کعبه؛ ص 190 و وليد الکعبة؛ طـ. حيدريه، ص 157 (با نادرستی چاپی).   139. مولود

شيرازی؛ به تصيح اميرصانعی خوانساری؛ چ 1، تهران، نگاه، 1380 ش، ص 661.   قاآنی حکيم 140 . ديوان
اآلمال، چاپ باقری بيدهندی، ج 2، ص 1079. در (نصحُ وتحذير) خطاب به (سلسله جليلـه اهـل 141. منتهی

منبر و ذاکرين مصيبت سيد مظلومان) و در بيان (مفاسدی که بر اين کار بزرگ طاری و ساری شده).  
حـاج شـيخ المصـدور نفثـة و المهمـوم نفس الشهادة: ترجمة کامل اآلمال؛ همان و: رموز 142. ر. ک: منتهی

المصدور).   نفثة عباس قمی، آيت اللّه محمدباقر کمرهای، چ 7، تهران، کتابچی، 1384 ش، ص 355 (از

متأسفانه چنين قصور و تقصيرهايی را میتوان در سرايشهای شماری از ناموران، به ويژه در ادوار اخير، ديد.  
بيت دوم اين سروده ناصرالدين شاه قاجار که (به مناسبت ورود به آستان مقدس امام رضا(ع) در مشهد مقدس 

سروده است) از مصاديق همين کوتاهی هاست.  
بیپـــرده تجلی خــدا میبينـم   میبينم در طوس جالل کبريا

کليم با عصا میبينم   موسی[ي] ِ موسی در کفشکـن حريم پور
قاجار؛ به کوشش حسن گل محمدی؛ چ 1، تهران: سپند، 1363 ش، ص 50).   شاه ناصرالدين (ديوان

عرفی شيرازی در چکامهای در ستايش سيد المرسلين(ص) گويد:  
حلـــوای دکـــان آفرينــش   تـو عيسی مگــس و تکلــم

شيرازی؛ به کوشش محمدولی الحق انصاری؛ چ 1، تهران: دانشگاه تهران، 1378 ش، ج 2، ص 184).   عرفی کليات(
همو در چکامهای در ستايش اميرالمؤمنين(ع) میگويد:  

نبـــود مسيـــح را ز خجالـت مجال دم   زنــد لعل حياتبخش تو جايی کـــه دم
(همان، ج 2، ص 283).  

و:  
َم   در فوج حشمت تو سليمانست يک حشَ در باغ فطرت تو مسيحاست يک نسيم

(همان، ج 2، ص 285).  
بنای مقايسهها، مقابلهها و ايجاد مناسبتهايی از اين دست و بدون رعايت ادب شرعی و عقلی در حق ردههـا
و رستههای سپسين اوليای الهی نيز به چشم میخورد. برای نمونه صـفی عليشـاه در مـدح حضـرت فاطمـه بنـت

أسد(ع) میگويد:  
افتخار از کنيزیاش مريم   فاطمة ابنة االسد که نمود
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کعبه؛ ص 289. (استدراک) به قلم آقای مهدی پور).   (ر. ک: مولود
ناگفته نماند که چنين اتجاهات غاليانه و حشويانه، تنها در ادبيات شيعی نبوده و نيست، بلکه در ادبيـات سـنی
هم حضور جدی دارد برای نمونه جمال الدين محمد بن عبدالرزاق اصـفهانی در ترکيـب بنـد بلنـدآوازه ای کـه در

ستايش نبی اکرم(ص) ساخته است، خطاب به آن حضرت گويد:  
چاووش رَهتَ مسيح مريم   فراش دَرَت کليم عمران

جمال الدين محمدبن عبدالرزاق اصفهانی؛ با تصحيح و حواشی حسن وحيد دسـتگردی؛ چ  استاد کامل ديوان(
2، تهران: کتابخانه سنائی، 1362 ش، ص 3).  

و:  
روح القدست رکابداری   روح اللّه با تو خَرسواری

(همان، ص 4).  
غزليات؛ محمدحسين صغير اصفهانی؛ چ 14، اصفهان: فروشگاه صغير، 1364 ش،  و قصايد 143. ر. ک: ديوان

ص 164 ـ 167.  
حتی اگر مراد از هردو (علی) در مصراع دوم نام خدای متعال و نه اسم أميرالمؤمنين علی(ع) باشد، ابهام مسلم 

بيت و ربط آن با ماقبل که در مدح اميرالمؤمنين علی(ع) است، باز جای سخن است.  
144. ر. ک: همان، صص 160 ـ 164.  

       (، توضيح، آن که: نام حضرت ابوطالب(ع) ـ بنابر قول مشهور ـ عمران بوده اسـت و مقصـود از (علـی عمرانـی
أميرالمؤمنين علی بن أبی طالب(ع) است.  

يحيی؛ ميرزا يحيی مدرس بيدآبادی؛ چ 1، قم: جلوه کمال، 1386 ش، ص 599.   145. ديوان
گويا تأويل و توجيه اين کالم بدين شيوه بايد کرد که هم خدا را نام (علی) است و هم پيامبر کسی اسـت کـه

علی(ع) به منزلة نفس او قلمداد شده و هم…  
به هر روی، سخنی است که بايد آن را از ظاهرش منصرف گردانيد.  

المؤمن؛ هادی النجفی؛ طـ 1، قم، مؤسسة النشر االسالمی، 1416 ق، ص 170.   فی حَديث 146. ر. ک: ألف
اسراء/ 36/ از پی آنچـه بـدان ما ليس لک بهِ علم) (ٌ d 147. يکی از تعاليم مهم قرآنی ـ از جمله در کريمة (وال تَقف

دانشی نداری مرو)، همين است که همانگونه که هر سخنی نمیتوان گفت و هر کاری نمیتوان کرد، هر اعتقادی نيز 
نمیتوان داشت، مادام که ندانيم آن بر ما رواست يا نه. به تعبير نيکوی امين االسالم طبرسـی: ( … وال تعتقـد اال مـا

البيان؛ ط 1، بيروت، مؤسسة االعلمی، 1415 ق، ج 6، ص 251).   تعلم أنه مما يجوز أن يعتقد) (مجمع

.42 ص کعبه؛ 148. خطيب
کعبـه خطيـب نيز که از رهگـذر همـين کتـاب معرفت سقای 149. چندان غريب نمینمايد که نويسندة کتاب
منسـوب نـورالعين بدين خطبة ادعايی استناد میکند، و در عرصة نقدالحديث به نحوی شگفتانگيز بر کتابی چون
به اسفراينی تکيه مینمايد و به طرزی عجيب و در پی اثبات انتساب آن برمی آيد، وقتـی گـام بـه عرصـه توثيـق
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(مدعيان عيبجو) را که در جستجوی (تحريف در واقعه عاشورا) هستند، مذمت و مالمت میکند و بـه کوتـهبينـی و

معرفت، پيشين، ص 172).   (ناتوانی علمی) منسوب میدارد! (ر. ک: سقای
االنوار؛ ج 25، ص 336.   150. ر. ک: بحار

کعبه؛ صص 206 ـ  207.   سنج: خطيب
کعبه؛ ص 206.   151. خطيب

152. ر. ک: همان، ص 207، هامش.  
153. ر. ک: همان، ص 278.  

154. البته (هرقل) اسم خاص است، ولی گويا مانند (کسری) ارادة نوع از آن شده.  
؛)   ابن األثير (مجدالدين ابوالسعادات المبارک بن محمد الجـرزی االثر؛ و الحديث غريب فی 155. ر. ک: النهاية

تحقيق محمود محمد الطناحی؛ قم، مؤسسة اسماعيليان، ج 5، ص 260.  
کعبـه خطيـب 156. توجه خوانندگان محترم را به القاب و عناوين مذکور برای تقـريظنويسـان همـين کتـاب
(صص 12 و 15) و نام (حوزه علميه قم) در پايان تقريظ دوم (همان، ص 29) معطوف میدارم و توقع کلی جامعـه

دينی را از اين اوصاف و اسامی خاطرنشان میسازم.  
المخالفين؛ مال فتح اللّه کاشانی؛ با مقدمه و پاورقی و تصحيح ميرزا  الزام فی الصادقين منهج 157. تفسير کبير
ابوالحسن شعرانی؛ چ 5، تهران: کتابفروشی اسالميه، 1378 ش، ج 1، ص 32 (مقدمه مصحح) و: فرزانه ناشـناخته؛ 

چ 1، صص 639 ـ 640 (تأکيد از ماست).  
بـه نگـاهی( ر. ک: سيدمحمدرضـا حسـينی جاللـی، دربارة اين روايات و ايستارهای برخاسته از آن همچنـين

موصل… )، ترجمه و تتميم جويا جهانبخش.   اهل جوابات
کعبه (صص 33 و 37) و يکی از تقريظ نويسان بر آن کتاب (ص  خطيب 158. يعنی همان چيزی که نويسنده

14) پنداشتهاند!  
برای اجتناب از هرگونه (تدليس)، گفتنی است: بهره وری نگارنده از منابع و مآخذی که در اين گفتار بـدانهـا

ارجاع کرده است، از راه (لوحهای فشرده رايانگی) بوده است.  



  
  
  
  
  
  

مقايسة تحليلي سه چاپ کتاب الرجال برقي  
سيدعلي آقايي*  

  
شرح حال برقي  

ابوجعفر احمدبن محمد بن خالد بن عبدالرحمان برقي، مشهورترين فـرد از خانـدان برقـي اسـت.
محمدبن علي، جد اعالي احمد برقي، کوفي بود که به دليل شرکت در قيام زيـدبن علـي بـه دسـتور
يوسف بن عمر ثقفي حاکم وقتگونه، دستگير و کشته شد و عبدالرحمان همراه فرزنـد خردسـالش از
کوفه گريخت و روانة قم شد و در روستاي برقرود سکونت گزيد. پدر احمد برقي، ابوعبداهللا محمـدبن
خالد بن عبدالرحمان در همين روستا زاده شد و شهرت او و خاندانش به برقي از همين روست. پـدر و
پسر هر دو از راويان و دانشمندان مشهور اين خانداناند1 و گاهي براي تشخيص ايـن دو از يکـديگر،
پدر را «برقي کبير» و پسر را «برقي صغير» خواندهاند. برقي کبير از اصحاب امام کاظم، امام رضـا و
ـ دانسته شده است، هر چند با وجود کثرت روايات تنهـا دو روايـت از امـام ـ عليهمالسالم امام جواد

ـ ذکر  ـ عليهالسالم ـ نقل کرده است. با توجه به اينکه او را از اصحاب امام هادي ـ عليهالسالم جواد
 (220 نکردهاند، ظاهراً روزگار آن حضـرت را درک نکـرده يـا در سـالهـاي آغـاز امامـت وي (سـال

درگذشته است.  
تاريخ دقيق والدت برقي صغير (احمدبن محمد) معلوم نيست. علماي رجال او را از اصحاب امام جـواد
ـ دانستهاند. ولي در اسناد روايات منقول از او، ذکري از ايـن دو امـام نيسـت. ـ عليهماالسالم و امام هادي
تنها در روايتي آمده که برقي به عسکر (= سامرا) سفر کرده و در آنجا پيکي از جانب «رجل» نزدش آمـده

است که قرائن حاکي از آن است که مراد از «رجل» امام هادي ـ عليهالسالم ـ بوده است.  
بـه مشـايخ روايـي او 2 نگـاهي برقي نزد دانشمندان بسياري درس آموخت و از آنان روايت کـرد . 
نشان ميدهد که عمدة تحصيالت وي در کوفه بوده است. 3 روايت فراوان برقي از محـدثان بغـدادي

                                                 
ميراث، ش 1، بهار و تابستان 1388، صص 226ـ 248.   * آينة
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نيز ميرساند که وي احتماالً همزمان با سفر به سامرا، به بغداد هم سفر کرده است. 4 علمـاي رجـال،
 5 برقي را به وثاقت و اعتماد ستودهاند. با اين همه در ميان مشايخ او راويان ضـعيف ديـده مـيشـوند . 
روايت وي از ضعفا و اعتمادش بر احاديث مرسل موجب شد که علماي معاصرش در قم بر وي خرده 
گيرند تا جايي که احمدبن محمدبن عيسي، رئيس قميان وي را از قم تبعيد کرد ولي پس از مدتي او را بـه
قم بازگرداند و از وي پوزش خواست و حتي در تشيييع جنازة برقي پابرهنه و بدون عمامـه حاضـر شـد تـا

رفتار پيشين را جبران کند. وفات برقي را 274 يا 280 ق ذکر کردهاند که دومي صحيحتر است.  
احمد برقي در آثار حديثي جايگاه ويژهاي دارد. در کتب اربعه و ديگر کتب روايي شيعه، احاديث او 
بسيار است. کليني به واسطة «عده من اصحابنا» از وي روايـت مـيکنـد کـه عبارتنـد از: علـيبـن

ابراهيم، عليبن محمدبن عبداهللا نوة دختري او، احمدبن عبداهللا نوة پسري او و علي بن حسين. 6  
محاسن، مرجع دانشـمندان بـوده اسـت. برقي کتابهاي بسياري نگاشته است که مهمترين آنها

از  شيخطوسي آمـده اسـت. فهرست و نجاشي رجال با تفاوتهايي در محاسن فهرست عناوين اجزاي
تنها يازده باب (= کتاب) باقي مانده که رسـالههـايي اسـت مشـتمل بـر احـاديثي بـا محاسن اجزاي
مضامين کالمي، اعتقادي، اخالقي، اجتماعي و مطالب ديگر. با توجه به فقدان بيشـتر اجـزاي کتـاب

«طبقـات الرجـال» و  نميتوان دقيقاً از محتواي آن آگاه شد ولي وجود عناوين رجـالشناسـي چـون
عناوين تاريخي مانند «اخبار االمم»، «تاريخ»، «انساب» و «مغازيالنبي» در اين مجموعه و تنـوع
موجود در اسامي ديگر بابهاي آن از جمله: «الشعر و الشعراء»، «النحـو»، «النجـوم»، «البلـدان و
المساحه»، «االزاهير» (شکوفهها)، افانين (هنرها)، «الحيل»، الطيره و جز اينها شکل دايرةالمعـارف

گونة آن را نمايان ميسازد. با وجود تصريح شيخ طوسي و نجاشي به اينکه تأليفات برقي منحصر بـه
به يقيـينشناسـي کـرد. بـه عـالوه محاسن نبوده است، نميتوان اثار برقي را جز کتابهاي محاسن
کتاب مستقلي نيـز بـوده محاسن معلوم نيست که آيا هيچ يک از کتابهاي نام برده شده در فهرست

است يا خير. 7  
مؤلف رجال البرقي  

در دست است که برخي آن را به محمدبن خالد (برقي کبير) و بيشتر به  رجالالبرقي کتابي به نام
احمدبن محمدبن خالد (برقي صغير) نسبت دادهاند و به نام او نيز چاپ شده است. هر چند در اجـزاي
نامهايي چون «الرجال»، «الطبقات» و «طبقات الرجال» ديده ميشود، قرائني چنـد نشـان محاسن
ميدهد که اين کتابها بعدها تأليف شده و نوشتة عليبن احمد بنعبـداهللا، از نوادگـان برقـي يـا بـه
احتمال بيشتر نوشتة پدر وي احمدبن عبداهللا، نوة برقي است که به سـبب تشـابه اسـمي وي بـا نـام
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هم به برقي پـدر نسـبت داده  الرجال جدش به برقي نسبت داده شده است. البته ابن نديم يک کتاب
است با اين توصيف «فيه ذکر من روي عن المرالمؤمنين عليهالسالم»8 بر فرض درستي اين نسـبت،
موجود باشد که بعـداً نـوهاش آن را تکميـل کـرده البرقي رجال ممکن است اين کتاب همين باب از
بنابر مشخور به برقي صغير نسبت داده شـده، قـرائن و شـواهدي الرجال باشد. بنابراين با اينکه کتاب

هست که در صحت اين انتساب ترديد ايجاد ميکند:  
را احمدبن محمدبن خالـد برقـي (برقـي صـغير) بـدانيم، در ايـن رجالالبرقي 1ـ اگر مؤلف کتاب
صورت در کتاب مواردي هست که داللت بر سماع يا نقل قول او از شاگردانش ميکند. مـثالً هنگـام
ذکر بعضي از عناوين نظير: عبيداهللا بن عبداهللا نخعي، سليمانبن خالد بجلي و فضـيلبـن سـکره بـه
کتاب سعدبن عبداهللا بن ابي خلف اشعري قمي (متوفي 301/229) استناد شـده اسـت، در حـالي کـه
سعد از احمدبن محمدبن خالد روايت کرده است؛ يعني برقي صغير، شيخ سعد بوده است و اسـتناد بـه
کتاب شاگرد غريب مينمايد. 9 مثال ديگر: در عنوان عبداهللا بن جعفر حميري در بـاب اصـحاب امـام

حسن عسکري(ع) تصريح شده که از او اين روايت را شنيده است (سمعت منه بالفتح). اين فرد همان 
مولف قرباالسناد و شيخ قميان است که از احمدبن محمد برقي روايت ميکند و بنابراين برقي شيخ 
عنوان روايت االکابر عـن االصـاغر مصطلحالحديث او بوده و سماع از تلميذ معمول نيست. 10 البته در
وجود دارد و کساني به تأليف کتاب در اين باره پرداختهاند. ولي همين عنوان و نگارش کتاب مسـتقل

از نادر و غريب بودن اين سنخ از روايت حکايت دارد.  
2ـ در کتاب حاضر برقي پدر و پسر، هر دو ذکر شدهاند بدون اينکه تصريح شده باشد که ايـن دو
با مولف کتاب چه نسبتي دارند؟ در حالي که متداول است که مصنف هنگام ذکر نام خود در کتاب، به 

اين موضوع اشاره کند. 11  
از اين قرائن چنين حاصل ميشود که اين کتاب تأليف برقي (پدر يـا پسـر) نيسـت بلکـه تـأليف
احمدبن عبداهللا بن احمد نوة برقي صغير و از مشايخ کليني يا عليبن احمد بن عبداهللا نتيجة برقـي و
استاد صدوق است. از آنجا که سعدبن عبداهللا اشعري و عبداهللابن جعفر از شاگردان برقي صغير بوده-
اند، احتمال نخست قويتر مينمايد زيرا در اين صورت سعد و حميري معاصر پسرش عبداهللا بـوده و
در طبقة مشايخ نوه قرار ميگيرند که به سبب تشابه اسمي وي با نـام جـدش، کتـاب وي بـه برقـي

صغير نسبت داده شده است. 12  
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دربارة چاپهاي کتاب الرجال  
نخستين بار در سال 1342 ش/ 1383 ق توسط سـيدکاظم موسـوي الرجال چاپ نخست. کتاب
ابن داود از سوي انتشارات  رجال مياموي و زير نظر سيدجاللالدين محدث ارموي تصحيح و همراه با
دانشگاه تهران چاپ شده است. 13 تصحيح اين کتاب نخست بر مبناي سه نسخه صورت گرفته است 
1021 و 1336 ق)، و يـک که دو نسخه مربوط به کتابخانة شخصي محدث ارموي (بـه تـاريخهـاي
نسخه از کتابخانة آيتاهللا مرعشي نجفي بوده است. مصحح پـس از اتمـام کـار تصـحيح بـه نسـخة
چهارمي دست يافته که مطالبي از آن را در استدراک کتاب آورده است، هـر چنـد مشخصـات نسـخة

اخير را ذکر نکرده است. 14  
ويژگيهاي چاپ نخست:  

روش تصحيح چاپ نخست، انتقادي و مبتني بر نسخههايي است که در مقدمـة کتـاب بـه آنهـا
اشاره شده است. مصحح در پاورقي به نسخه بدلها اشاره کرده و چنانچه مطلبي را در مـتن اصـالح

کرده، در پاورقي آن را متذکر شده و اگر در متن چيزي افزوده داخل قالب [ ] قرار داده و غالباً سبب 
آن را در پاورقي توضيح داده است. مصحح همچنين در مواردي که در صحت متن نسـخههـا ترديـد

داشته، يا آنچه در متن آمده با منابع ديگر متفاوت بوده است، آن را در پاورقي ذکر کرده است.  
ابـن اشـتقاق نـووي، االسماء تهذيب مامقاني، تنقيحالمقال عالوه بر اين، مصحح با بهرهگيري از
عالمه حلي ضبط دقيق اسامي را نيز مشخص کرده است. برخـي خالصة فيروزآبادي و قاموس دريد،
توضيحات دربارة اسامي يا معاني واژگان نيز از ديگر فوايد چاپ نخسـت اسـت کـه در پـاورقي آمـده

است. 15  
مصحح در متن کتاب اسامي را با نقطه از هم تفکيک کرده است و در پايان نيز بخشي با عنـوان
«اعالم الکتاب» تدارک ديده که فهرست اعالم کتاب است. در اين فهرسـت تنهـا اسـامي اصـحاب
معصومان، به همراه رمز نام معصوم آمده و از ديگر اسامي مذکور در متن يا پاورقيها صرفنظر شـده
است. فهرست اعالم شمارهگذاري هم شده و نهايتاً به عدد 1451 ختم شده است و از آنجا که مـوارد
ـ مـذکور در ـ علـيهمالسـالم تکراري در شمارش نيامده است حاکي از تعداد روات و ياران معصومان

کتاب برقي است.  
مؤسسـة  چاپ دوم. اين کتاب مجدداً در سال 1419 ق با تحقيق جواد قيومي اصفهاني از سـوي

النشر االسالمي در قم منتشر شده است. 16 اين چـاپ مـزين بـه مقدمـهاي در شـرح حـال ابـوجعفر
احمدبن محمدبن خالد برقي و بحث دربارة انتساب ايـن کتـاب بـه وي اسـت کـه خـأل آن در چـاپ
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نخست، محسوس است. با اينکه محقق به درستي در مقدمه تأکيد کـرده اسـت کـه انتسـاب کتـاب
رجال به برقي صغير (احمدبن محمد) نادرست است17 ولي اين مطلب در عنوان کتاب اعمال نشده و 

البرقي، تأليف الشيخ ابوجعفر احمدبن محمـد بـن همچنان در صفحه عنوان کتاب آمده است: «رجال
خالد برقي»؛ در حاليکه انتظار ميرفت اين موضوع دستکم با عبارت «منسوب به» يا نظيـر آن در

صفحه عنوان کتاب انعکاس يابد.  
محقق در مقدمه تأکيد کرده است که براي تحقيق اين کتاب، به نسخة جديدي دسـت نيافتـه و
چاپ جديد بر مبناي همان چهار نسخة پيشين صورت گرفته است. 18 اما در مقدمه هيچ اشـارهاي بـه
نحوة استفاده از نسخهها نشده است. با مقايسة اين چاپ و چاپ نخست به نظر ميرسد روش محقق 
آن، تصحيح قياسي بوده است، به اين معنا که آنچه صـحيح دانسـته در مـتن آورده اسـت و البتـه در
اغلب موارد به نسخه بدلها نيز اشارهاي نشده است. مصحح چاپ نخسـت نيـز در مـواردي تصـحيح
قياسي انجام داده است، ولي در پاورقي به آنچه در نسخهها آمده اشاره کرده و منبع و معيار تصـحيح
خود را نيز يادآور شده است. محقق چاپ دوم ايـن تصـحيحات را عينـاً در مـتن آورده بـيآن کـه در

پاورقي توضيح دهد. براي نمونه، مواردي در زير آمده است:  
1419، ص 35: عبيداهللا بن ابي رافع؛ قس 1383، ص 4، پاورقي 9: في النسخ عبداهللا و الصـواب

ما اثبتناه و هوالمنقول عن البرقي في الخالصه...»  
1383، ص 5: عبـداهللا و ربـاح 1419، ص 37: عبداهللا و رباح ابنا الحارث من بکر بن وائل؛ قـس
ابنا الحارث بن بکر بن وائل و پاورقي 12: الف: وابل بالباء و هو سهو. اقول: لعل اصحيح بنـا الحـارث

من بکر بن وائل و ان اتفقت المراجع علي ما اثبتناه.  
1419، ص 39: نميله الهمداني؛ قس 1383، ص 7، پاورقي 1: الف: تميله بالتـاؤ المثنـاه الفوقيـه.

ب، ج: عبله و الضبط من التنقيح.  
1419، ص 41: حذيفه بن أسيد الغفاري؛ قس 1383، ص 7، پاورقي 6: النسخ اسد بـدون اليـاء و

صرح ابن جحر فياالصابه بفتح الهمزه و الظاهر من الممقاني ضمها (مصغرا).ً  
1419، ص 41: ابورزين االسدي؛ قس 1383، ص 7، پاورقي 7: الف: ابوزر بن، ب، ج: ابـوذرين و

کلها تحريف.  
1419، ص 47: الحکم بت عتيبه؛ قس 1383، ص 9، پاورقي 4: النسخ: حکيم بن عيينه.  

1419، ص 53؛ عيسي بن ابي منصور القرشي؛ قس 1383، ص 12، پاورقي 11: الف: محـرر، ب:
محري، ج مجري.  
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[ ] در مـتن مشابه موارد قبل، دربارة عناويتي که مصحح چاپ نخست افـزودهاي داخـل قـالب
آورده نيز ديده ميشود. بدين معنا که محقق چاپ دوم عيناً همان افزوده را (البته نه داخل قالب بلکه 

به عنوان بخشي از متن) آورده است و در اين باره هيچ توضيحي در پاورقي نيست. براي نمونه:  
1383، ص 13ـــ14: يــونس [ابــن] خــال ابــي المســتهل، قــس 1419، ص 57؛ 1383، ص 17 
«يحيي بن [ابي] القاسم». قس 1419، ص 64؛ 1383، ص 17؛ عبدالمؤمن بن اقاسم اخو ابي مريم، 
1419، ص 67؛ 1383، ص 20:  قس 1419، ص 64؛ 1383، ص 19: اسماعيل بن ابي عبداهللا، قـس
محمدبن اسحاق ابن يسار، قس 1419، ص 68؛ 1383، ص 27: آدم بن عبداهللا بن سـعد االشـعري،
قس 1419، ص 80؛ 1383، ص 27: يکني ابا اسحاق، قس 1419، ص 81. ايـن مـوارد بسـيار زيـاد

است و در هر چند صفحه از کتاب يکي دو مورد ديده ميشود.  
در مواردي هم که در پاورقي، مطالبي ناظر به نسخهها آمده، مراد محقـق دقيقـاً روشـن نيسـت.
مثالً عبارت کذا فيالنسخ بارها در پاورقيها تکرار شده است. 19 ظاهراً  محقـق زمـاني از ايـن تعبيـر
استفاده کرده که در مورد آنچه در متن آورده، ترديد داشته و به همين سبب در اغلب موارد بر مبنـاي
ديگر منابع و مراجع احتمال صحيحتر را ذک کرده است. 20 اما اين تعبير لزوماً بدين معنا نيست که در 
3: کـذا فـي همة نسخهها عبارت يکسان آمده است. مثالً ص 54؛ سالم، ابومخلـد الحنـاط، پـاورقي
النسخ و في بعضها: الخياط که با مقاسه با چاپ 1383، ص 12، پاورقي 14 معلـوم مـيشـود مـراد از
بعضي نسخهها، نسخة الف بوده است. نمونة ديگر ص 55: الحسن بي أبي حبيش، پاورقي 1 است اما 
با مراجعه به چاپ نخست (ص 13، پاورقي 1) درمييابيم که در نسخة ب و ج ابي حسيس آمـده کـه

محقق چاپ دوم به آن اشاره نکرده است.  
 1 31، پـاورقي گاهي هم به نسخة اصل اشاره شده، ولي مراد از آن مشـخص نيسـت. مـثالً ص
آمده: فياالصل: و االصل فيهم معروف، اما با مقايسه با چاپ 1383، ص 2 نيز مراد از اصـل روشـن
نميشود. زيرا اين عبارت عيناً در متن آمده و مصحح نسخه بدلي ذکر نکرده است. مثـال ديگـر: ص
36، پاورقي 3: و فياالصل : بنوالجعد؛ قس 1383، ص 5، پاورقي 4: ب، ج: بنوالجص کـه ظـاهراً در

اين مورد، از اصل، نسخة الف است.  
گاهي نيز رمز (خ ل) يا خ) 21 براي اشاره به نسخه بدلها به کار رفته که باز هـم منظـور از آنهـا
روشن نيست. با مقايسة رمزهاي به کار رفته در اين چاپ و رموز الف، ب، ج در چاپ اول هـم نتـايج
ضد و نقيضي حاصل ميشود. مثالً يکجا (خ ل)، معادل نسخههاي ب و ج در چاپ نخست اسـت22 و 

جاي ديگر (خ ل) داللت بر نسخه الف ميکند23 و گاه منظور همة نسخههاست. 24  



مقايسة تحليلي سه چاپ کتاب الرجال برقي/ سيدعلي آقايي   □   165  
 

محقق در مقدمه دربارة انگيزة خود از تحقيق مجدد اين اثر (به رغم عدم دسـتيابي بـه نسـخهاي 
جديد) گفته است که چون عناوين کتاب (اسامي رجال) به ترتيـب الفبـايي ذکـر نشـده و تصـحيف و
تحريف زيادي در آنها رخ داده است، در تحقيق تازه اسامي رجال (که در نسخ خطي و چـاپي مصـون
از سقط و تحريف نماندهاند)، بر مبناي ديگر کتب رجالي، تاريخي يا حديثي اصالح شـده25 و توضـيح
ـ را بـه ـ علـيهمالسـالم آنها در پاورقي آمده است. همچنين محقق اسـامي اصـحاب پيـامبر و ائمـه
 1707 تفکيک هر معصوم و نيز به صورت مسلسل شمارهگذاري کرده، که نهايتاً به شـمارش وي بـه
تن رسيده است. 26 نگارنـده، بـا مقايسـة کامـل ميـان چـاپ اول و دوم، آنچـه محقـق تحريفـات و

تصحيفات خوانده، گردآورده است تا ميزان دقت و اعتبار چاپ دوبارة اثر روشن شود. تفاوتهاي چاپ 
اول و دوم را ميتوان در موارد زير دستهبندي کرد:  

1. تفاوت در ضبط اسامي  
ـ تمام مواردي که در چاپ نخست «ابن» آمده در چاپ دوم به «بن» تبديل شده است. 27  

ـ نامهاي «عبدالرحمن» به «عبدالرحمان» تبديل شده است.  
ـ تمام اسامي «حسين»، «حسين»، «حکم»، «حـارث»، «جـارود» و... کـه در چـاپ نخسـت
بدون الف الم آمده، در چاپ دوم الف الم گرفتهاند. 28 و البته اغلب موارد فوق بدون توضـيح محقـق

است.  
ـ تفاوت در ضبط القاب، که عبارتند از:  

61: االزرق بـه ص 45: الجرمي به جاي الحرمي، ص 50: الحصرمي بـه جـاي الحضـرمي، ص
جاي االرزق، ص 64: االرجاني به جاي االرحاف، ص 68؛ مولي بني شيبان بـه جـاي مـولي شـيبان،
ص 73: االرجاني به جاي االرجافي، ص 82: مولي بني تغلب به جاي مولي تغلب، الجريري به جـاي

 :92 الحريري، ص 84: مولي النخع به جاي مولي جعفر، ص 86: الجريـري بـه جـاي الحريـري، ص
 :107 الحناط به جاي الخياط، ص 98: الزام به جاي الرامي، ص 105: السبعي به جـاي السـجي، ص

الحمال به جاي الجمال، ص 112: الخياط به جاي الحناط، ص 139: المغازي به جاي المعاذي.  
ـ تفاوت در ضبط نامها، که عبارتند از:  

ص 71: عبداهللا بن الوليد به جاي عبيداهللا بن الوليد، ص 75: عبدالرحيم بعدان بن مسلم به جـاي
عبدالرحيم بن سعدان بن مسلم، ص 76: القاسم بن سليمان به جاي القاسم بن سالم، ص 85: عيسي 
 :90 بن الفرج به جاي عيسي بن الفرج، ص 89: سـالم بـن االشـل بـه جـاي سـالم بـن االسـد، ص
ابوجميله به جاي ابوجميل، ص 94: عمربن رباح به جاي عمر بن رياح، ص 95: عمـران ابورقيبـه بـه
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جاي عمران ابورقيه، ص 99: حکم بن ابي خالد به جاي حکم بن حکيم بن ابي خالد، ص 127: بکر 
بن محمد به جاي حماد ابي بکر بن محمد، ص 130: محمدبن يحيي به جاي محمـد بـن بحـر، ص
132: ابنا سعيد بن حماد به جاي ابنا سعيد بن حماد بن سعيد، المختار به جـاي موسـي المختـار، ص
139، يحيي بن محمد به جاي ابويحيي بن محمد، ص 141: الحسن بن الحسين به جـاي علـي بـن

الحسن بن الحسين، ص 146: سعيده به جاي سعيه  
 و تنها دربارة مواردي که عالمت (*) دارند، سبب و مرجع تغيير ضبط نامهـا، کتيبـههـا و القـاب

توضيح داده شده است.  
2. تفاوت در تفکيک اعالم  

بدين معنا که برخي از عناويني که در چاپ نخست نام و کنيه و لقب يک فرد تلقي شده بـود، در
چاپ دوم دو و گاه سه عنوان مستقل لحاظ شده و جداگانه شمارهگذاري شدهاند. همچنين در مواردي 
براي دو عنوان مستقل در چاپ نخست، عنوان واحدي در چـاپ دوم در نظـر گرفتـه شـدهانـد. البتـه
محقق چاپ دوم، تنها دربارة مواردي که عالمت * دارنـد توضـيحي در پـاورقي آورده اسـت و فهـم

سبب باقي موارد را به خواننده واگذار کرده است! اين تفاوتها در ذيل فهرست شدهاند:  
ـ 1383، ص 3: ابوبرزه جابربن عبداهللا ← 1419، ص 32: 10ـ ابوبرزه، 11ـ جابربن عبداهللا  
ـ 1383، ص 7: ابوجميله عنبسه بن جبير ←، ص 39: 80 ـ ابوجميله، 81ـ عنبسه بن جبير  

ـ 1383، ص 9: عامر بن النمط. ابويحيي ابان بين ابي عياش الحذا، و هو ابـن ابـي المقـدام بـن
29ــ ثابـت هرم الفارسي]← 1419، ص 47:28ـ عامر بن النمط، ابويحيي، 28 آبان بن ابي عيـاش،

الحذاء و هو ابن ابي المقدام بن هرم الفارسي  
ـ 1383، ص 10: يعقوب بن جعفر بن شعيب بن ميثم االسدي ← 1419، ص 51: 42ـ يعقـوب

بن جعفر، 43ـ (يعقوب) بن شعيب بن ميثم االسدي*  
← 1419، ص 58: 163ــ ابـوالبالد، ـ 1383: ص 14: ابوالبالد ابواسماعيل من قيس بن ثعلبـه

164ة ابواسماعيل، من قيس بن ثعلبه29  
← 1419، ص 61: 215ــ ابومحمـد بنـدار ـ 1383: ص 16: ابومحمد بندار. المسـتنير الجعفـي

المستنير الجعفي  
ـ 1383، ص 23: عبيد جهني. يعفور الخزاز روي عنه يونس بن يعقوب ← 1419، ص 74: 179 

ـ عبيداهللا بن يعقوب الخزاز روي عنه يونس بن يعقوب  
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ـ 1383، ص 25: عبدالعزيز بن الحجاج روي عنه ابراهيم بن عبدالسالم ابن عبدالرحمن بن نعـيم
211ــ ـ عبدالعزيز بن الحجاج روي عن ابي ابراهيم عليها السـالم، االزدي ← 1419، ص 76: 210

عبدالسالم بن عبدالرحمن بن نعيم االزدي*  
ـ القاسم، شريک  ـ 1383، ص 25: القاسم بن شريک. المنضل بن عمر ← 1419، ص 76: 215

المفضل بن عمر*  
ـ الحسـن ـ 1383، ص 26: حسن بن رباط الصيقل و کنيته ابوالوليد30 ← 1419، ص 78: 254

بن رباط، 255ـ (الحسن بن زياد) الصيقفل و کنيته ابوالوليد*  
 277 ـ الحسين بن الحـر، ـ 1383، ص 26: الحسين بن الحر خراساني ← 1419، ص 79: 276

ـ (الحسين) الخراساني*  
← 1419، ص 97:  ـ 1383، ص 38: صباح مولي عثمان بن جبير روي عنه يونس بـن يعقـوب

569 ـ صباح، مولي عثمان، 570ـ جبير روي عنه يونس بن يعقوب*  
ـ  [مـدرک بـن عبـدالرحمن] ← 1419، ص 100: 619 1383، ص 39: مـدرک الحضـرمي ــ

مدرک الحضر مي بن عبدالرحمان  
ـ 1383، ص 40: سنان ابوعبداهللا ابن سـنان بـن طريـف32 ← 1419، ص 102: 647ــ سـنان،

ابوعبداهللا، 648ـ سنان بن طريف، 1383.  
 ،1419 ← [و] کاتـب ـ 1383، ص 43: ابويزيد قدامه بياع الخميس. ابويزيد الحبري کان عبـداً

ص 107: 739ـ ابويزيد، 740ـ قدامه، بياع الخميس، ابويزيد الحبري کان عبداً (و) کاتب*  
ـ 1383، ص 44: العالء بن المنقذ بن ابي عمران الطبيب ابن عبيد بن عمر← 1419، ص 108: 

758 ـ العالء بن المنقذ ـ 759 ـ ابوعمران الطبيب، 760ـ عبيد بن عمر  
ـ 1383، ص 44: حازم بن حکيم روي عنه بعدالصمد بن بشير بن ربيعالخوالني ← 1419، ص 

109: 772 ـ حازم بن حکيم، روي عنه عبدالصمد بن بشير، 773 ـ (الفضل) بن ربيع الخوالني*  
ـ  ← 1419، ص 110: 780 ـ 1383، ص45: المطلب بن زياد الثقفـي ابـن المغيـره بـن لومـه

المطلب بن زياد الثقفي، 781 ـ المغيره بن توبه*  
ـ 1383، ص 47: نشيط ابن صالح [بن] عبداهللا بن لفافه کـوفي← 1419، ص 115ــ116: 12: 

نشيط بن صالح، 13ـ (نشيط) بن عبداهللا بن لفافه، کوفي*  
← 1419، ص 124: 164ــ نـادر مـولي، ـ 1383، ص 52: نادر مولي علي. عبدالحميد بن سـعد

165 ـ علي بن عبدالحميد بن سعد  
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ـ علي بـن يحيـي، ـ 1383، ص 52ـ 53: علي بن يحيي. ابوالحسين ← 1419، ص 125: 197
ابوالحسين  

ـ 1383، ص 55: علي [بن] سعيد ابن اخت صفوان ← 1419، ص 130: 60ـ علي بن (بـالل)،
61ـ سعيد ابن اخت صفوان*  

ـ (احمـدبن محمـد بـن) بنـدار، ـ 1383، ص 57: بندار مولي ادريـس← 1419، ص 134: 44
مولي، 45ـ ادريس*  

← 1419، ص 135:  ـ 1383، ص 57: علي بن يحيي. ابوالحسين بنعباس بن حـريس الـرازي
60 ـ علي بن يحيي، ابوالحسين، 61ـ الحسين بن عباس بن حريس الرازي*  

ـ 1383، ص 60: محمدبن احمد بن علي بن ابراهيم ← 1419، ص 141: 77ـ محمدبن احمـد،
78ـ عليبن ابراهيم*  

ـ 1383، ص 60: هارون بن مسلم. سعدان بصري ← 1419، ص 143: 2ـ هارون بن مسلم بن 
سعدان، بصري*  

← 1419، ص 146:147: 8ــ قنـواء ـ 1383، ص 62: قنواء بنت رشيد الزيات. امره داود الرقـي
بنت رشيد، 9ـ الرباب امراه داود الرقي*  

مجموع موارد فوق به شصت عنوان نميرسد که در مقايسه با قريب به 1500 عنـوان مـذکور در
چاپ نخست، تعداد قابل توجهي نيست. صرفنظر از اينکه در برخي از اين تفکيـکهـا يـا تلفيـقهـا

امکان مناقشه يا ترديد نيز هست.  
3. ساير موارد  

ابـوحمزه الثمـالي d ـ 1383، ص 8: و قد روي في سعيد بن جبير. قال عليبن الحکم: ثم کان بعـد
ثابت بن دينار ← 1419، ص 46: 10ـ و قد روي في سعيد بن جبير قال علي بن حکم: ثم کان بعد، 

11ـ ابوحمزه الثمالي ثابت بن دينار.33  
 ← ـ 1383، ص 17: و کان ابوعبداهللا يکني بأبي بصـير. ابومحمـد محمـدبن مسـلم بـن ريـاح
1419، ص 64: 12ـ... و کان ابوعبداهللا يکني ابا بصير بأبي محمد، 13ـ محمدبن مسـلم بـن ريـاح. و

مواردي از اين دست که بسيار اندکند.  
مبتني بر مقايسه فوق روشن ميشود که ادعـاي محقـق چـاپ دوم دربـارة تصـحيف و تحريـف
فراوان در نسخة مطبوع چندان مقبول نيست يا دستکم الزمة اصالح اين اشکاالت چاپ (يا به قول 

محقق: تصحيح) مجدد کتاب نيست.  
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گذشته از آنچه ذکر شد، نوآوري محقق در شمارهگذاري اصحاب کار ارزنـدهاي اسـت، هـر چنـد
ـ ائمه علـيهم- منظور از اين شمارهگذاري به درستي معلوم نيست. اگر بنابر شمارش اصحاب پيامبر و
ـ بوده است، چنان که از تأکيد محقق بر عدد 1707 برميآيد، نبايد بـه اسـامي مکـرر شـمارة السالم
جديدي تخصيص داده ميشد و اگر مراد شمارهگذاري يکايک عناوين براي ارجاع در فهرست رجـال
پايان کتاب بوده است، بايد به هر عنوان يک شماره مستقل اختصاص مييافت؛ که البته هيچ يـک از
اين دو رويه در سراسر کتاب اعمال نشده و هر يک مثالهاي نقضي دارد اين کار در قالبي ديگـر، در
چاپ نخست صورت گرفته است؛ به اين ترتيب که اسامي رجال در متن با نقطه از هم تفکيک شده-
اند و در پايان کتاب در فهرست اعالم نيز کل اصحاب شمارهگـذاري شـدهانـد. ضـمن اينکـه ظـاهراً
تفکيک ساده چاپ اول و شمارهگذاري در فهرست اعالم، از آنچه در چـاپ دوم بـا دو شـمارهگـذاري
مختلف (شمارهگذاري مسلسل داخل [ ] و شمارهگذاري در هر باب) انجام شده، دقيقتر اسـت؛ زيـرا
در آنجا مکررات، يکبار شمارش شدهاند و صرفاً صفحات مختلف مقابـل نـام آنهـا ذکـر شـده اسـت،

بنابراين شمارش چاپ نخست دقيقتر (1451) و مفيدتر است.  
1386 (1428 ق/ 2007 م) بـا عنـوان کتـاب بـراي سـومين بـار سـال الرجال چاپ سوم. کتاب
با مطالعه و تحقيق دکتر ثامر کاظم عبدالخفاجي از سوي انتشارات کتابخانة آيتاهللا العظمـي الطبقات
مرعشي نجفي منتشر شده است. 34 اين چاپ به گفتة محقق آن، مبتني بر دو نسـخه صـورت گرفتـه
است: نسخة اصل، نسخه دانشگاه تهران با تاريخ کتابت 1383 ق و بدون نام کاتب و نسخة کتابخانة 
آل کاشفالغطاء در نجف (تاريخ کتابت 1368 ق) به خط حسن عبدالهادي موسوي خرسان. ظاهراً به 
دليل آن که در نسخة دوم تصحيف و تحريف زيادي صورت گرفته، فقط بر نسخة اول (اصل) اعتماد 
شده35 و جز مواردي نادر نسخه بدل ذکر نشده است. 36  جالب آن که محقق نه تنها بـه نسـخههـاي
اختصاصي مرحوم محدث ارموي (که چاپ نخست مبتني بر آنها صورت گرفته) دسترسي نداشـته تـا
آنها را با نسخة اصل خود که تاريخ کتابت آن با تاريخ چاپ اول کتاب برابر است!) مقايسه کند، بلکـه
به رغم انتشار اين کتاب توسط انتشـارات کتابخانـه آيـتاهللا مرعشـي نجفـي (ره) محقـق از نسـخة
اختصاصي همين کتابخانة نيز (که مصحح چاپ اول در اختيار داشته) بهره نگرفته است. بنـابراين بـه
نظر ميرسد دستکم از لحاظ اصالت نسخهها چاپ اول همچنان پيشـتاز اسـت و چـاپهـاي دوم و

سوم سخن تازهاي ندارند.  
صرفنظر از نامگذاري متفاوت37 محتواي اين چاپ با چاپهاي پيشين تفـاوتي نـدارد. هـر چنـد
برقي ذکر شده است، ولي محقق در مقدمـه تأکيـد محاسن در ميان کتابهاي الرجال طبقات عنوان
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شهرت يافته و در صحفة نخست مخطوطات  رجالالبرقي يا الرجال کرده است که اين کتاب با عنوان
مورد اعتماد در اين تحقيق نيز همين نام درج شده است. 38 بنابراين وجـه نامگـذاري متفـاوت کتـاب
روشن نيست همچنين بر روي جلد و صفحه عنوان کتاب تاريخ وفات برقي 281 درج شده کـه قطعـاً
نادرست و احتماالً خطايي مطبعي است. محقق خود در مقدمه سال وفات برقي را 274 يـا 280 ذکـر
کرده است. 39 نکتة شگفتآور ديگر ادعاي مولف دربارة قطعي بودن نسبت اين کتاب به احمـد برقـي

(برقي صغير) است40 که پيشتر دربارة نادرستي آن به تفصيل سخن رفت.  
کار مصحح در چاپ سوم  

محقق مقدمهاي در شرح حال برقي براي کتاب آورده است. هر چند برخالف ادعاي او مبنـي بـر
اينکه مطالعهاي جامع دربارة برقي پيش از آن وجود نداشته، تنهـا انباشـتهاي از اطالعـات گـردآوري
شده از منابع است و عاري از تحليل علمي است. 41 محقق در تحقيق متن اين کتاب از منـابع متعـدد
 400 از مـرز 66 صـفحهاي در چـاپ نخسـت شيعه و سني بهره گرفته است،42 به گونهاي که کتـاب
صفحه گذشته است. او در پاورقي ذيل هر عنوان، عالوه بر توضيحات اجمالي دربارة آن فرد نظير: نام 
کامل، کنيه و لقب، کتاب/ کتب، نام معصومي که از او حديث نقل کرده، و نظاير آن، انبوهي از منـابع
و مآخذ را با ذکر جلد و صفحه و شماره براي دستيابي به اطالعات دربارة آن عنـوان فهرسـت کـرده

است. اين کار فينفسه ارزشمند و پرفايده است و زحمت جستوجو در منابع را از دوش ديگر محققان 
برميدارد، اما در حال حاضر، با وجود در دسترس بودن منابع الکترونيکي و کتابخانههـاي ديجيتـال43 
که افراد را قادر ميسازد با صرف زماني کوتاه، به حجمي بسيار بيشـتر از ايـن منـابع و ارجاعـات دسـت
يابند، چنين کاري، دستکم براي محققاني که با اين ابزارها مأنوساند، محلي از اعراب ندارد. صرفنظـر
از اينکه منابع ارجاع داده شده در پاورقيها از اعتبار و ارزش علمي يکسان برخوردار نيسـتند و گـردآوري 
انبوه ارجاعات لزوماً به معناي فراهم آمدن اطالعات تاريخي بيشتر و متقنتر نيست. به عالوه محقـق
بروجـردي طرائفالمقـال خويي يا رجالالحديث در مواردي به جز يک يا دو منبع متأخر نظير: معجم

و... به اطالعي دست نيافته و به ذکر همانها بسنده کرده است. و بسا اين منابع نيز اطالعات خود را 
برقي اخذ کردهاند، چنان که مصحح چاپ نخست بارها در پاورقي يادآوري کرده اسـت رجال از همان

برقي آمده است و در ديگر منابع متقدم رجالي اثري از او نيست.   رجال که نام فالن راوي تنها در
محقق عناوين (اسامي صحابه و راويان) را شمارهگذاري کرده است. اما وجه ايـن شـمارهگـذاري 
روشن نيست و خود نيز در اين باره توضيحي نداده است. با نگاهي گذرا به متن، چنين به نظـر مـي-
ـ بـوده اسـت؛ ـ معصومان عليهمالسالم رسد که قصد محقق از اين اعداد شمارش اصحاب و راويان
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«تقـدمت تـراجمهم»44 از  چه او غالباً کنار نامهاي تکراري عددي درج نکرده و در پاورقي با عبـارت
تکرار مطالب تحقيقي پيشين در پاورقي خودداري کرده است. اما اين رويـه همـواره رعايـت نشـده و
موارد نقض فراواني دارد. از جمله آن که محقق به دو عنوان يکسان دو شمارة مختلف تخصيص داده 
پيشـين است و در پاورقي عنوان تکراري با عبارت «تقدمت ترجمته برقم...» 45 خواننده را به عنـوان
ارجاع داده است. بنابراين آخرين شماره، يعني 46،1494 نميتواند بيانکنندة تعداد راويـان از پيـامبر و
ـ باشد، زيرا اسامي مکرر، شمارة مجزا دارند. 47 اين عملکرد دوگانة محقق اشکال  ـ عليهمالسالم ائمه

ديگري نيز در پي داشته است.  
برقي به ترتيب الفبايي منظم نشـده اسـت و بنـابراين بـراي رجال همانطور که اشاره شد کتاب
يافتن نام يکي از ياران معصومان، حتي با اطالع از اينکه او راوي و صحابي کدام معصوم بـوده، الزم
است پژوهشگر کل رجال و راويان آن معصوم را مرور کنـد. ايـن نقيصـه در چـاپ نخسـت بـا تهيـة
فهرست اعالمي جامع و در چاپ دوم با شمارهگذاري مسلسل همة اعـالم و تهيـة فهرسـت الفبـايي
اعالم با ذکر شمارة هر راوي جبران شده است. اما اين مسأله در چاپ سوم با اشکالي اساسي مواجـه
است. زيرا با اينکه در پايان کتاب فهرست اعالمي نظير آنچه در چاپ دوم هست، فـراهم آمـده (کـه
البته در ادامه به اشکاالت اين فهرست نيز پرداخته خواهد شد) ولي عدم شمارهگذاري اعالم تکـراري
48 حـال تصـور کنيـد اگـر امکان دستيابي به آنها را از طريق همين فهرست هم منتفي کـرده اسـت .  
ـ  برقي در شمار اصحاب کدام يـک از ائمـه رجال پژوهشگري بخواهد بررسي کند که فالن راوي در
ـ آمده است، بايد اين کتاب با بيش از چهارصد صفحه را از ابتدا تا انتها تورق کند تا بـه عليهمالسالم
خواستهاش برسد. باز جاي شکرش باقي است که در انتهاي کتـاب فهرسـت مطالـب (ابـواب کتـاب)
آمده، وگرنه دستيابي به راويان مربوط به هر امام نيز معضل بود. هر چند اگر کسي بخواهد به فالن 
برقـي آگـاه شـود يـا از اطالعـات رجـال راوي از اصحاب فالن امام مراجعه کند تا از ضبط نام او در
فراهم آمده توسط محقق در پاورقي بهره بگيرد، باز هم چارهاي جز بررسي همة رجـال مـذکور در آن
باب ندارد. 49 در اين شمارهگذاري بيدقتيهايي نيز شده که در مقايسه با اشکاالت پيش گفتـه قابـل

چشمپوشي است. 50  
يکي از مهمترين ابزارهاي علمي و معيارهاي اساسي براي سنجش کيفيت تحقيـق يـک کتـاب،
فهارس فني آن است که دربارة کتاب حاضر خصوصاً فهرست اعالم از وظايف ضروري محقق اسـت.
به بيان ديگر نبود فهرست جامع اعالم، به معناي بيارزش شدن و بـيثمـر مانـدن تمـامي تـالش و
زحمتي است که محقق در راه تحقيق آن صرف کرده است. در کتاب حاضر، ايـن بخـش از حيـرت-
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آورترين و مأيوسکنندهترين بخشهاي آن است. اوالً بيش از نيمي از رجال کتاب در فهرست اعـالم
از قلم افتادهاند. 51 در مواردي هم شمارة ضبط شده در فهرست نادرسـت اسـت کـه مراجعـهکننـده را
سردرگم ميکند.52 فهرست اعالم نساء هم که اصالً فهرست الفبايي نيست، بلکه فهرست اسـامي بـه

ترتيب ائمه است که اين اشکال به سبب کمي تعداد نامها، قابل اغماض است.  
آنچه گفته شد، همگي مسائل حاشيهاي دربارة چاپ اخيرند، و با اينکه در همـين نکـات جزئـي و
فرعي اطالعات ارزندهاي براي قضاوت دربارة اعتبار کتاب نهفته است اما نگارنده به اين موارد بسنده 
نکرده و متن کتاب حاضر را با متن و حواشي چاپ نخست آن مقايسـه کـرده اسـت و در نتيجـه بـه

نکاتي دست يافته که در تحليل ميزان دقت و ارزش علمي تحقيق حاضر قابل مالحظه است.  
اوالً همانطور که بيشتر اشاره شد، نسخههاي مورد اعتماد در تصحيح اخير نسـبت بـه آنچـه در
چاپ نخست اساس تصحيح قرار گرفته، فاقد وجاهتند. اين موضوع در اختالفهاي موجود ميان مـتن
چاپ شده اين دو تحقيق کامالً مشهود است. موارد فراواني يافت ميشود که در چـاپ نخسـت ذکـر
شده ولي در چاپ اخير اثري از آنها نيست. اين موضوع دستکم حاکي از آن است کـه نسـخة مـورد

اعتماد محقق چاپ 1428 افتادگيهايي داشته است. براي نمونه، موارد زير در چاپ 1428 نيست:  
1428، ص 38: 1383، ص 7:  1383، ص 2: واالصل من الکلب و االصل فـيهم معـروف، قـس
روي عنه عبداالعلي، قس 1428، ص 64؛ 1383، ص 8: کـان يکنـي ببکـر و يکنـي بـابي الحسـن
1428، ص  »، قس 1428، ص 71: 1383، ص 10: «احمدبن محمد الحضر و هو ابوبکر»، قـس ايضاً
1428، ص 87؛ 1383، ص 14:  71؛ 1383، ص 10: احمدبن محمد الحضـرمي و هـو ابـوبکر، قـس

روي عنه عثمان بن عيسي، قس 1428، ص 120؛ و موارد فراوان ديگر.  
همچنين مواردي بر ضبط غيردقيق نسخههاي چاپ 1428 داللت دارد. براي نمونه عبارات ذيـل

را با هم مقايسه کنيد:  
1383، ص 3: اصحاب اميرالمومنين(ع) من اصحاب رسولاهللا(ص): االصحاب، ثم االصـفياء ثـم

1428، ص 40:  االولياء، ثم شرطه الخميس. من االصـفياء مـن اصـحاب اميرالمـومنين(ع)...»؛ قـس
«اصحاب اميرالمؤمنين(ع) من اصحاب رسولاهللا(ص) و اصحابه، و من االصـفياء و االوليـاء و شـرطه

الخميس: فمن اصحابه:...»  
1383، ص 5: و اصحابه من ربيعه:...» قس 1428، ص 54: «و من ربيعه،...»  

1383، ص 6: و اصحابه من اليمن... قس 1428، ص 57: و من اليمن:....  



مقايسة تحليلي سه چاپ کتاب الرجال برقي/ سيدعلي آقايي   □   173  
 

ــس 1428، ص 57:  ــه»؛ ق ــهد مع ــاري ش ــي االنص ــي ليل ــن اب ــدالرحمن ب 1383، ص 6: «عب
«عبدالرحمن بن ابي ليلي االنصاري استشهد معه» (چگونه ممکن است عبدالرحمن با علي(ع) شـهيد

شده باشد، در حالي که او سال 83 درگذشته است).  
اين موارد تنها به نسخههاي تحقيق اخير بازنميگردد بلکه بيدقتي در کار محقق نيز بارز اسـت.
عالوه بر مورد اخير که مثال خوبي براي اين مدعاست،53 نمونههاي ديگري نيز قابل ذکر است. مـثالً
بارها محقق نامي را يکجا به گونهاي ضبط کرده و در جاي ديگر، به گونهاي ديگر بدون اينکه دربارة 

اين تفاوتها توضيح دهد؛ از جمله موارد زير:  
1428، ص 31: «ابوعمره» و ص 40: «ابوعمرو» در حالي کـه در هـر دو جـا ايـن نـام در کنـار

ابوسنان و جابربن عبداهللا آمده است.  
1428، ص 51ـ 52: «سالم، عبيده زياد بنو الجعد»؛ قس ص 51، پاورقي 3: «ابن ابـي الجعـد» 
1383، ص 5: سـالم و دربارة سالم، که عليالقاعده دربارة دو برادر ديگر نيز صـادق اسـت؛ نيـز قـس

عبيده و زياد بنو [ابي] الجعد» که مصحح لفط «ابي» را در متن افزوده است.  
1428، ص 66: «حبيب بن مظهر»؛ قس ص 42: «حبيب بن مظاهر». نيز قس 1383، صص 4، 

7: که در هر دو «مظاهر» آمده است.  
 ،1383 1428، ص 68: «ابوسعيد، و عقيصان»؛ قس ص 56: «ابوسـعيد، عقيصـان»؛ نيـز قـس

صص 5، ,8  
1383، ص 7، 8:  1428، ص 76: «مسلم بن البطين»؛ قس ص 66: «مسلم البطين»؛ نيز قـس

«در هر دو «مسلمالبطين».  
346: «عبدالحميـد بـن عـواض 1428، ص 93: «عبدالحميد بـن عـواض الطـائي»؛ قـس ص
47: «عبدالحميـد بـن البطائني»؛ نيز قس 1383، ص 11: «عبدالحميـد بـن عـواض الطـائي و ص

عواض البطائني» با اين فرق که در پاورقي 9 تذکر داده که بيشتر طائي ثبت شده است.  
1428، ص 94: «عمرو بن ابي المقدام»، با اين توضيح در پاورقي 2: «ابن هرمز الحـذاء و اسـم
ابي المقدام ثابت کوفي مولي بني عجيل...»؛ قس ص 80: «الحداد، هو ابن ابـي المقـدام بـن صـوم
الفارسي»، با اين توضيحات در پاورقي 2: «مولي بني عجل، يکني اباالمقدام». منابعي که در ايـن دو
پاورقي ذکر شده نيز اساساً با هم متفاوت است. همين مورد را قياس کنيد با 1383، ص 9: «الحذاء و 
هو ابن ابي المقدام بن هرم الفارسي»، پاورقي 2: «... ان اباالمقدام هو ثابـت بـن هرمـز الفارسـي» و 
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ص 11، پاورقي 2: «... قد سبق ذکر ابي المقدام ثابت بن هرمـز الفارسـي». ايـن مقايسـه حـاکي از
منتهاي دقت مصحح 1383 و اوج بيتوجهي محقق 1428 است.  

102: «الحکـم بـن الصـلت»؛ نيـز قـس 1428، ص 117: «الحکم بن ابي الصلت»؛ قـس ص
 1428 1383، صص 12، 14: در هر دو «الحکم بن الصلت». نمونة اين دست بيدقتـيهـا در چـاپ

بسيار است.  
3 ص 44  گاهي نيز مطالبي در پاورقي آمده که به عنوان مربوط، نـامربوط اسـت. مـثالً پـاورقي
دربارة مشخصات حارث بن عبداهللا اعور و مآخذ اطالعات آن کامالً بيربط اسـت. محقـق در نقطـه-
گذاري متن نيز خطاهايي دارد که حاکي از بيدقتي اوست. مثالً عبارتي در روايت مربـوط بـه شـرطه
الخميس را اين طور نقطهگذاري کرده است: «... أن نبينا (ص) قال الصحابه: فيما مضي تشـتر طـوا

«... أن  انا لست اشارطکم اال علي الجنه..» (1428، ص 40) در حالي کـه صـحيح آن چنـين اسـت:
نبينا (ص) قال الصحابه فيما مضي: تشرطوا انما اشارطکم علي الجنه...» (1383، ص 3). يـا عبـارت
مربوط به جداسازي اصحاب علي(ع) بر مبناي قبائل را در شمارهگذاري زيد بن صـوحان آورده اسـت:
«[64] و من ربيعه، زيد و صعصعه ابنا صوحان...»). عجيبتر از آن تفکيکـي اسـت کـه در اصـحاب 

امام جواد(ع) صورت گرفته است. برقي پس از ذکر اصحابي که امـام کـاظم و امـام رضـا(ع) را درک
کردهاند، به اصحاب خاص حضرت جواد پرداخته است. اما در توصيف يکي از اين اصحاب چنين آمده 
است: «عبداهللا بن سنان، من اصحاب الرضا عليهالسالم»54 محقق در چاپ 1428، متوجـه ايـن امـر 
نشده و عبارت «من اصحاب الرضا عليهالسالم» را تيتري مستقل کرده است (ص 414) بـه طـوري
که خواننده چنين برداشت ميکند که تمام نامهاي پس از اين تعبيـر، از اصـحاب امـام رضـا(ع) هـم

بودهاند در حالي که اين طور نيست.  
تفاوتهاي چاپ اول و سوم را نيز ميتوان همچون مقايسهاي که ميـان چـاپ اول و دوم کتـاب

ارائه شد، در همان طبقهبندي گنجاند:  
1. تفاوت در ضبط اعالم که براي پرهيز از تطويل مقاله از ذکر موارد صرفنظـر مـيشـود. البتـه
گفتني است که اکثر اين اختالفات به دو عامل پيش گفته بازميگردد: الف ـ کماعتباري نسـخههـاي
تحقيق چاپ سوم؛ ب ـ بيدقتي محقق در ضبط اعالم. هر چند در پارهاي موارد بـا تصـحيح قياسـي

اصالحاتي نيز صورت گرفته است.  
2. تفاوت در تفکيک اعالم. بنا بر بررسي نگارنده، موارد اختالف چاپ سوم با چاپ نخست، بسيار 

اندک است. 55  بدين ترتيب شايد بتوان گفت که مبناي تفکيک اعالم چاپ نخست بوده است.  
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  ***
45 سـال از چـاپ از آنچه گفته شد، ميتوان چنين نتيجهگيري کرد که با وجود گذشت بـيش از

برقي (1383 ق)، اين تصيحح و تحقيق، همچنان از لحاظ اعتبار، دقت در ضبط  الرجال نخست کتاب
اعالم و فوايد رجالي بر چاپهاي دوم (1419 ق) و سوم (1428 ق) برتري دارد. عجيب آن که چـاپ

اخير، کتاب برگزيدة فصل پاييز سال 1386 هم بوده است.  
  

پينوشتها  
1. برخي ديگر از شخصيتهاي علمي اين خاندان عبارتند از: حسنبن خالد، عموي احمد برقي که ثقـه بـود و

است؛  کافي چند کتاب تأليف کرد؛ عليبن محمد بندار، نوة دختري احمد برقي که محدثي ثقه و از مشايخ کليني در
احمدبن عبداهللا نوة پسري احمد برقي که فرزندش علي و کليني از او روايت ميکنند؛ عليبـن احمـد بـن عبـداهللا،

نتيجة احمد برقي از مشايخ صدوق؛ عليبن عالء بن فضل، نوة برادر برقي که فقيه بوده است.  
2. او از قريب به دويست نفر حديث نقل کرده و کتابهاي بيش از صد نفر را روايت کرده است؛ براي فهرست 

الحديث، ج 2، صص 31ـ32، 226ـ227، 266ـ ,267   رجال معجم مشايخ برقي ر. ک. خوئي
3. غالب ايشان راويان کوفياند، افرادي چون: ابن فضال، ابن محبوب، اسماعيلبن مهران، حسـنبـن علـي و

شاه، عبدالرحمانبن حماد، عثمانبن عيسي، عليبن اسباط، عمروبن عثمان و محمدبن عبدالحميد عطار.  
4. کساني مانند: داودبن قاسم بغدادي، محمدبن عيسي عبيدي و يعقوببن يزيد.  

5. کساني چون: احمدبن محمد سياري، بکربن صالح، حسينبن عليبن ابي عثمان، محمدبن حسنبن شـمون
و ابوسمينه محمدبن علي کوفي.  

الحديث، ج 2، صص 32، 227، 267.   رجال معجم 6. براي اطالع بيشتر دربارة شاگردان و راويان او ر. ک: خوئي،
«برقـي، ابـوجعفر» و حسـن طـارمي، 7. براي اطالع بيشتر دربارة خاندان برقي ر. ک: محمد جـواد شـبيري،

اسالم، ج 3، صص 158ـ,162   جهان دانشنامة «برقي، ابوعبداهللا»،
8. ابن نديم، ص 276.  

بحرالعلوم، ج 4، ص 156: که مراد از سعد را «سعدبن سعد اشعري»  9. تستري، ج 1، ص 45؛ مقايسه کنيد با
راوي از امام رضا و امام جواد ـ عليهماالسالم ـ دانسته است که محمدبن خالد برقي از او روايات کرده است.  

10. تستري، همانجا.  
ابـن داود ديـده خالصه عالمه حلي و رجال نجاشي، رجال شيخ طوسي، فهرست 11. نظير آنچه در کتابهاي

ميشود؛ تستري، همانجا.  
12. ر. ک. تستري، همانجا؛ شبيري، ج 3، صص 158ـ ,160  

13. از اين پس به اين چاپ با سال نشر آن (1383) ارجاع داده ميشود.  
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را نيز  البرقي رجال المصحح، ص ب و ج. مصحح تصوير نخستين برگه از اولين نسخة کتاب کلمه ،1383 .14
چاپ کرده است با اين توضيح: اول صفحه من اول نسخه عندنا من نسخ رجال البرقي و اشرنا اليهـا فـي المقدمـه

برمز «الف».  
ابن دريد،  اشتقاق ابن اثير، اسدالغابه ابن عبدالبر، اسيعاب مفيد، 15. کتب مورد استفاده مصحح عبارتند از: ارشاد
عالمـه حلـي، خالصه اردبيلي، الرواة جامع نووي، االسماء تهذيب مامقاني، المقال تنقيح اصابه ابن حجر عسقالني،

محـدث االلقـاب و الکني فيروزآبادي، قاموس شيخ طوسي، فهرست نجاشي، رجال رجالکشي، شيخ طوسي، رجال
المقـال منتهـي بکـري، اسـتعجم مـا معجـم کحاله، العرب قبائل معجم صفيالدين بغدادي، االطالع مراصد قمي،

المصحح، ص ج و د).   کلمه ابن اثير (ر. ک: 1383، النهايهو استرآبادي  المقال منهج ابوعلي حائري،
16. از اين پس به اين چاپ با سال نشر آن (1419)، ارجاع داده ميشود.  

المحقق، صص 19ـ 22: تنبيه في البحث عن مولف هذاالکتاب   مقدمة ،1419 .17

المحقق، ص 23. در ص 27 تصوير صفحه نخست نسخة الف از چاپ اول عيناً چـاپ شـده مقدمة 18. همان،

است با اين توضيح: الصفحه االولي من النسخه الخطيه»  
19. براي نمونه ر. ک: همان، ص 30، پاورقي 3؛ ص 35، پاورقي 1 و 2؛ ص 36، پاورقي 4. ص 37، پـاورقي

1 و 2؛ ص 45، پاورقي 1؛ ص 46، پاورقي 1؛ ص 55، پاورقي 3؛ ص 61، پاورقي ,3  
3؛  3؛ ص 61، پـاورقي 3؛ ص 54، پـاورقي 20. براي نمونه ر. ک: همان، ص 29، پاورقي 2؛ ص 30، پـاورقي

ص 76، پاورقي 2؛ ص 77، پاورقي 2؛ و موارد بسيار ديگر.  
21. براي نمونه ر. ک: همان، ص 44، پاورقي ,1  

1383، ص  ، قـس  (« 2: «بشـر (خ ل 22. براي نمونه ر. ک: 1419، ص 56: «بشير النبال الشيباني»، پـاورقي
1383، ص  3، قـس 1419، ص 56، پـاورقي 13: «بشيري النبال الشيباني»، پاورقي 15: «ب، ج: بشر»؛ نيز نـک.

13، پاورقي ,16  
23. براي نمونه ر. ک: 1419، ص 30: بريده بن الخصيب»، پاورقي 2: «الخضب (خ ل)» قس 1383، ص 2: 
بريده بن الخضيب» پاورقي 3: ب، ج: الخصيب؛ ص 40: ربيع بن علي، پاورقي 2: ربيعه (خ ل)؛ قس ص 7: ربيعـه

بن علي، پاورقي 4: ب، ج: ربيع بن علي نيز ر. ک: 1419، ص 61، پاورقي 2، قس 1383، ص 16، پاورقي 4.  
 :9 1383، ص 6، پـاورقي 24. براي نمونه ر. ک: 1419، ص 39، پاورقي 1: الخميري، الهمـري (خ ل)، قـس.
4؛ 1419، ص  1383، ص 11، پـاورقي 2، قـس الف: الخميري، ب، ج: الهمري نيز ر. ک: 1419، ص 52، پـاورقي

57، پاورقي 2، قس 1383، ص 14، پاورقي 4.  
رجال: 25. کتب مورد استناد محقق بنا بر گزارشي که در مقدمه (ص 24) آمده عبارتند از: ـ کتب رجالي شعيه

اسـدالغابه بخـاري، تـاريخ: شيخ طوسي؛ ـ کتب رجالي اهل سنت فهرست و النجاشي رجال الکشي، رجال الطوسي،
ابن حبان،  الصعاف و الثقات ابن حجر عقالني، االصابه و الميزان لسان و التهذيب تقريب التهذيب، تهذيب ابن اثير،
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الفتـوح ابن اثير، الکامل طبري، تاريخ تاريخي: کتيب ذهبي؛ ـ اسالم تاريخ و االعتدال ميزان رازي، التعدل و الجرح

مفيد و..   الجمل منقري، ابن اعثم کوفي، وقعه الصفي،
26.  1419، صص 23ـ,24  

27. براي نمونه ر. ک: همان، ص 44: عمرو بن قيس، ص 46؛ محمدبن عمر بن علي بن ابي طالب، ص 47: 
جعفر بن ابراهيم، ص 60: القاسم بن محمد، ص 63: آبان بن تغلب، ص 64: عبدالحميد بن عواض، ص 65؛ مالک 
71: حمـاد بـن بن اعين، ص 68: محمدبن عمران، ابوالخطاب بن ابي زينب، ص 69: محمد السجاد بن زيـاد، ص

ابي طلحه و موارد بيشمار ديگر.  
28. براي نمونه ر. ک: همان، ص 47: الحم بن عتيبه، ص 55: الحسن بن ابي ساره، الحسن بي ابـي حبـيش،
61: الحـارث بـن الحسن بن شهاب، الحسن بن عمارة الحسن بن الزيات، ص 60: الحسـين بـن ابـي العـالء، ص

شريح، ص 64: الحسن بن عماره، ص 65: الحسن بين ابي ساره، و موارد بسيار ديگر.  
29. توضيح پاورقي 3 همان صفحه واقعاً عجيب است: هو ابـوالبالد، کمـا يـأتي... معلـوم نيسـت اگـر ايـن دو

متحدند چرا محقق آنها را تفکيک کرده است.  
30. مصحح 1383 (همانجا، پاورقي 4) صحيح آن را توضيح داده است: الصيقل المکني بابي الوليد هـو حسـن

بن زياد، ال ابن رباط  
31. مصحح 1383 (همانجا، پاورقي 6) دربارة احتمال اتحاد اين دو توضيح داده است.  

32. با توضيح کافي درباره اين عنوان در پاورقي 16.  
33. پاورقيهاي اين دو کتاب خود بهترين گواه بر ميزان صحت و دقت اين دو کار است: 1383، ص 8، پ 7: 
1419، ص 46، پ  که شاهدي از کشي آورده مبني بر اينکه سعيد بن جبير از اصحاب امام سجاد بوده است، قـس

1: «کذا في النسخ، و لم يتضح لنا المراد!»  
34. از اين پس به اين چاپ با سال نشر آن (1428) ارجاع داده ميشود.  

35. مقدمه محقق، صص 26ـ27، ,1428  
2: اليوجـد فـي نسـخه کاشـف 1428، ص 103، پـاورقي 36. نمونهاي از اين نسخه بدلها بدين قرار اسـت:
5؛ ص  3 و 5، ص 130، پـاورقي 6، ص 108، پـاورقي الخطاء و المثبت من نسخه االصل؛ نيز: ص 104، پـاورقي
118، پاورقي 3: في نسخه کاشف الغطاء... تحريف و المثبت من االصل؛ نيز: ص 123، پاورقي 4، ص 128، پاورقي 
1، ص 130، پاورقي 2، ص 133، پاورقي 3؛ البته در مواردي هم بر خـالف گفتـه محقـق، نسـخة نجـف (کاشـف
الغطاء) ترجيح داده شده است؛ مثال: ص 114، پاورقي 3: في نسخه االصل غيـر موجـود و المثبـت مـن نسـخه آل

کاشف الغطاء و لم اقف له ترجمه.  
37. همين نامگذاري متفاوت انگيزة اصلي نگارش اين سطور بوده است؛ چه نگارنده به شوق اينکه متني تـازه

از برقي منتشر شده براي تهيه و معرفي آن اقدام کرد هر چند عمالً چيزي جز تکرار مکرارت نيافت.  
38. همان، مقدمه محقق، ص ,26  
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39. همان، مقدمه، ص ,25  
40. عبارت او چنين است: اما نسبته الي الشيخ البرقي، فصيحه و موثقه و ليس فيها شک و االدله علي ذلک... 

(همان، مقدمه، ص 26)  
اسالم، ج 3، صص 158ـ ,160   جهان دانشنامه 41. مقايسه کنيد با شبيري، برقي، ابوجعفر،

42. در فهرست منابع او مشخصات 196 کتاب ذکر شده است. از جمله، در مباحث رجالي از طبقات ابن سعدن 
طبقات خياطن کتابهاي بخاري، مسلم و طبري، خطيب بغدادي، ابن اثير، ابوالفرج اصفهاني، نجاشي، طوسي، ابن 
ابي حاتم رازي، ابن حبان، ابن نديم ، حاکم نيشابوري ، شيخ مفيد، ابن داود، مزي، ذهبي، ابن حجر و سيوطي و در 
زمينه اسناب از ابن حزم، ابن دريد، قيسراني، سمعاني و ابن اثير اسـتفاده کـرده اسـت. همچنـين دربـارة اطالعـات
حموي بسنده کرده و در زمينه انساب از ابن حزم، ابن دريد، قيسـراني، سـمعاني و ابـن البلدان معجم جغرافيايي به
حموي بسنده کرده و در زمينـه لغـت البلدان معجم اثير استفاده کرده است. همچنين دربارة اطالعات جغرافيايي به

رازي را به کار گرفته است.   الصحاح مختار ابن منظور و لسانالعرب نيز
43. براي نمونه لوح فلشرده کتابخانه اهل البيت (نسخه 1) توليد سال 1384 ش از سوي مرکز معجم فقهي و 
مرکز پژوهشهاي اسالمي المصطفي منتشر شده و حاوي 4709 جلد کتاب در حوزههـاي مختلـف علـوم اسـالمي
است که تقريباً محققان مباحث اصالمي را از تهية کتاب يا مراجعه به کتابخانههاي تخصصي بينياز سـاخته اسـت.
نمونة ديگر لوح فشرده المکتبة االسالمية الکبري الشاملة، حاوي انبوهي از منابع اسالمي اهل سنت اسـت کـه در

کشور اردن از سوي مرکز التراث للبر مجيات تهيه شده است.  
44. براي نمونه ر. ک: 1428، ص 40، پاورقي 1؛ ص 58، پاورقي 3؛ ص 66، پاورقي 1 و 2؛ ص 68، پـاورقي
1. 2؛ ص 71، پاورقي 1؛ ص 82، پاورقي 1 و 2 و موارد بسيار ديگر. گاهي راوي کالً ناديده گرفته شده است؛ براي 
نمونه ر. ک: ص 71، 812: جابر بن عبداهللا االنصاري که از ذکر عبارت ناقابل و البته بيثمر تقـدمت ترجمتـه هـم

66، ص  ص 76: مسلم بن البطين، قـس ص محروم مانده است؛ با اينکه تکراري بودنش مغفول مانده است، مثال: ً
94: عمرو بن ابي المقدام، قس ص 80، ص 134: طريال، قس ص ,100  

5؛  45. براي نمونه ر. ک: همان، ص 76، پاورقي 3؛ ص 91، پاورقي 2؛ ص 95، پاورقي 3؛ ص 114، پـاورقي
ص 138، پاورقي 5 و موارد فراوان ديگر. البته موارد نقضي هم وجود دارد که ظاهراً بايد حمل بر بيدقتـي محقـق

کرد. مانند: ص 35، پاورقي 4 که عيناً تکرار مطالب ص 31، پاورقي 2 دربارة عبدالرحمن بن قيس است.  
46. البته اين شمارش مسلسل فقط مربوط به اعالم رجال است. اعالم نسـاء در بخـش پايـاني کتـاب مجـدد

شمارهگذاري شده و به شماره 29 ختم شده است.  
47. همين اشکال دربارة اعالم انساء هم صادق است.  

ر. ک. ص 346، پـاورقي 48. جالب اينکه در برخي از پاورقيها به فهرست ارجاع داده شده است؛ براي نمونـه
2؛ ص 347، پاورقي 1؛ ص 389، پاورقي 1 و 2؛ ص 417، پاورقي 1: تقدمت تراجمهم، انظر الفهرست»!  
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49. نگارنده اين سطور در نگارش مقاله حاضر کامالً اين دشواي را لمس کرده است چه بارها براي يافتن نـام
يک راوي بيش از پنجاه برگ از کتاب را تورق کرده و با حدس و گمان و استفاده از چاپهـاي ديگـر بـه صـفحه

مزبور دست يافته است.  
50. از جمله: گاه براي نام دو راوي يک عدد درج شده (براي نمونه ر. ک: ص 57: (70) عبـداهللا و ريـاح، ابنـا
الحرث بن بکر بن وائل؛ ص 124: (290) ورود و الکميت ابنا زيد االسدي؛ گاه به چند نفر که در متن اصلي چـاپ-
هاي ديگر با حروف عطف به هم مربوط شدهاند، شمارههاي مختلفي داده شده و نهايتاً صفت يا لقبي که به هر دو 
52: (56) سـالم. (57)  ر. ک: صـص 51ــ يا سه نفر بازميگشته به آخرين نفر تخصيص يافته است (بـراي نمونـه
عبيدة (58) زياد، بنوالجعد االشجعيون، گويي بنو الجعد االشجعيون فقط دربارة زياد است قس 1383، ص 5: سـالم
و عبيدة و  زياد بنو (ابي) الجعد االشجعيون؛ ص 52ـ 53؛ (59) ربعـي. ( 60) مسـعود ابنـا خـراش، العبسـيان؛ قـس

1383، ص 5: ربعي و مسعود ابنا خراش العبسيان.  
 ،130 51. از 1494 نام رجال، 840 نام نخست فهرست نشدهاند، به بيان دقيقتر شمارههاي 1 تا 844 بـه جـز
136، 196، 626 که البته هنوز هم در فهم سبب اين استثناها درماندهام! به عالوه، شمارههاي 992، 1013، 1028، 
1054، 1062، 11361، 1137، 1139، 1140، 1141، 1142، 1202، 1303، 1454 نيز در اين فهرست نيستند. ايـن
در حالي است که نام برخي از اعالم در اين فهرست دوبار ضبط شده است (شمارههاي 1124، 1125) و برخي نام-

ها در اين فهرست هست که اصالَ در کتاب برقي نيستند.  
52. اين موارد عبارتند از: 1159 به جاي 1179، 1375 به جاي 1309 مـوارد ديگـر بـه سـبب نزديـک بـودن
شمارهها تا حدي ثابل تحمل است: 861 به جاي 860، 862 به جاي 864، 867 به جاي 868، 946 به شمارهها تـا
940، 947 بـه حدي قابل تحمل است: 861 به جاي 860، 862 به جاي 864، 867 به جاي 868 ، 946 بـه جـاي
1039، 1042 بـه 1038، 1038 بـه جـاي جاي 941، 1013 به جاي 1014، 1032 به جاي 1033، 1036 به جـاي
1075، 1166 بـه جاي 1043، 1044 به جاي 1045، 1045 به جاي 1046، 1072 به جاي 1073، 1076 به جـاي

جاي 1165، 1352 به جاي 1353، 1458 به جاي 1452، 1477 به جاي 1481.  
53. براي مورد مشابه ر. ک: همان، ص 41: سهيل و عثمان ابنا حنيف که در هيچ يک از منـابع يـاد شـده در
پاورقي 1 همان صفحه و ديگر منابع تاريخ اسالم (جز موارد معدود و از باب تصحيف) نام او سهيل بن حنيف ذکـر

نشده است. نيز ر. ک: ص 50 که در متن لقب االضغ بن نباته «التيمي» ثبت شده ولي در پاورقي 2 همان صفحه 
«التميمي» آمده است؛ نيز قس 1383 ص 5: «التميمي» البته شايد ايـن گونـه اشـکاالت ناشـي از نمونـهخـواني

نادقيق انتشارات باشد.  
54. 1383، ص ,57  

ر. ک:  55. برخالف چاپ دوم که در سي مورد اختالف است با چاپ نخست داشت. براي نمونه اين اختالفـات
1428، ص  1428، ص 79: (129) عامر بن ابي النمط، ابويحيي، قس 1383، ص 9: عامر بن ابي المنط. ابـويحيي،
1383، ص 25، 1428، ص 38: (129) علـيبـن يحيـي، قـس 189: 535 القاسم، شريک؛ المفصل بن عمر، قـس
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1383، ص 52ـ 53؛ 1428، ص 415: (1394) علي بن يحيي، ابوالحسين. (1359) الحسين بن عباس بن حـديس
الرازي، قس 1383، ص 57: 1428، ص 435: (1476) هارون بن مسلم بن سعدان، بصري، قس 1383، ص 60.  

  
منابع و مآخذ:  

الفهرست، تحقيق محمدرضا تجدد، تهران، اسدي، 1350.   ابن نديم، محمدبن اسحاق، ابوالفرج محمدبن اسحاق،
الرجاليـة، تحقيـق و تعليـق محمدصـادق بالفوائـد المعـروف بحرالعلـوم السيد رجال بحرالعلوم، محمدمهدي،

بحرالعلوم و حسين بحرالعلوم، تهران، مکتبه الصادق، 1363.  
الرجال، تصحيح کاظم موسوي ميـاموي، زيرنظـر جـاللالـدين محـدث ارمـوي، برقي، احمدبن محمد، کتاب

تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1342 ش/ 1383 ق.  
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آيا قياس فقهي همان قياس منطقي است؟*  
سيد حسن اسالمي  
  

1. مدعيات اصلی کتاب 
قياس: تحليل کاربرد قياس در اصول و فروع دين کـه بـه تـازگی منتشـر مسأله بررسي در کتاب
شده است، سه ادعای اساسی مطرح گشته است: نخست آنکه تمثيل يا قياس فقهی ماهيتاً بـا قيـاس
منطقی يکی است؛ دوم آنکه مرحوم آيت اللّه ميرزای اصفهانی، در يکـی شـمردن ايـن دو قيـاس در
آثارش برحق بوده است؛ سوم آنکه انتقادات مخالفان ايشان درباره اين فهم و درک از قياس، نادرست 
است. هدف اين نوشتار، تنها بررسی ادعای نخسـت اسـت و در صـورت موفقيـت در آن، تکليـف دو

مدعای ديگر روشن خواهد شد.  
فصل نخست کتاب با به دست دادن تعريفهای مختلفی از قياس منطقی آغاز میشود، با تعريف 
قياس فقهی يا تمثيل پيش میرود، اعتبار اين دو سنجيده میشود و پس از مقايسـه ايـن دو، روشـن 

بررسـي (  میگردد که (قياس فقهی و منطقی با وجود اختالفی که دارند، يک حد مشترک هم دارنـد)
قياس، ص 28) که با تحقيق معلوم میگردد اين حد مشـترک يـا شـرط، (همـان کليـه بـودن مسأله
کبرای استدالل است) (همان، ص 29)؛ بنابراين اگر بتوان قياس فقهـی را در قالـب کليـت درآورد و
کبرای آن را کلی گرفت، قياس ما منطقی خواهد بود؛ اما پس از اين شرط بايد ديد حقيقـت مشـترک
ميان اين دو نوع قياس چيست و از کجا میتوان به دست آورد. (به نظر میرسد بـا دقـت در معنـای

لغوی کلمه قياس میتوانيم به اين معنا و حقيقت مشترک دست يابيم) (همان).  
با اين تمهيد، نويسنده واژهنامههای عربی را میکاود و با يکديگر مـیسـنجد و نتيجـه مـیگيـرد
(معنای قياس در همه اين کتابها، اندازه گرفتن يک چيز با چيز ديگر دانسته شده است) (همان، ص 

                                                 
مسـألة بررسـي ـ 67. نوشتار حاضر نقدي است به کتـاب پژوهش، ش 116ـ 117، خرداد و شهريور 1388، صص 55 * آينة
دين)، نوشتة عليرضا رحيميان که در سال 1387 از سوي نشر منير منتشر شـده فروع و اصول در قياس کاربرد قياس (تحليل

است. 
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30)؛ بنابراين هرگاه اينگونه اندازهگيری کنيم، کار ما قياس خواهـد بـود و: (ايـن معنـا همـان روح و
حقيقت مشترکی است که در همه انواع قياس ـ اعم از منطقی، فقهـی و کالمـی ـ جـاری و سـاری

است) (همان).  
از نظر اين کتاب، ماهيت قياس در همه جا يک چيز است و آن هم (تقدير شیء بشیء) است کـه
اولی را (مقيس) و دومی را (مقيس عليه) میناميم؛ اما برای اينکه قياس مـا صـحيح و منـتج باشـد و
بتوان حکمی از چيزی به چيزی ديگر سرايت داد، (تنها مجوز) تقدير شیء به شیء وجود کبرای کليه 
است (همان). حال اگر کسی با اين نگاه به انواع قياسها بنگرد، متوجه میشود اين معنـای مشـترک
در همهجا وجود دارد و در (پيچ و خمهای مربوط به تعريف قياس منطقی و تفاوت آن با قياس فقهـی
(تمثيل) هم گرفتار نمیشود و با معيار ارائه شده میتواند اعتبار و عـدم اعتبـار هريـک را بـه راحتـی
کسـلکننـده ـ 32)؛ و بدين ترتيب اين کشف، او را از بحـثهـای مشخص نمايد) (همان، صص 31
هزارساله نجات میدهد؛ اين دستاورد چنان تازه است که ممکن است تاکنون کسی متوجه آن نشـده
باشد و (البته فراموش نکنيم که اين منظر چنان تازه است که ممکن است تاکنون کسـی متوجـه آن
نشده باشد و البته اين ديدگاه عميقتر و دقيقتر از ديدگاه صرفاً منطقی يا فقهی خاص است و عمـوم
فالسفه و اصوليين معموالً از چنين منظر عام و مشترکی به بحث قيـاس نپرداختـهانـد) (همـان، ص 
32)؛ با اين همه، مقدمات بيان شده چنان بوده است که (قوت و استحکام اين نگرش خاص) را تأييد 

میکند.  
جان کالم اين فصل آن است که قياس فقهی و منطقی ماهيتاً يکی هستند؛ زيرا کلمة قيـاس در
واژهنامههای معتبر به معنای اندازهگرفتن و سنجيدن چيزی به چيزی بـه کـار رفتـه اسـت؛ بنـابراين
(قياس، روح و حقيقت مشترکی دارد که در هر دو اصطالح آن وجود دارد و آن عبارت است از معنای 
لغوی قياس) (همان، ص 43). اين نکته بارها تکرار میشود تا نويسنده براساس آن خردهگيری آيت-
اللّه اصفهانی عليه اعتبار قياس در رسالة مصباح الهدی را موجه جلوه دهند و روشن سـازند کـه ايـن

اشکال: (ناظر به قياس لغوی است، نه عقل) (همان، ص 115)؛ بدين ترتيب اشکاالت کسـانی چـون 
آيت اللّه جوادی آملی و دکتر دينانی به ايشان، وارد نيست.  

اين ادعای محوری کتاب است که در فصل اول آمده است و چهار فصل بعـدی کوششـی اسـت
برای دفاع از آرای آيت اللّه اصفهانی در نقد قياس و پاسخ به اشکاالت منتقدان ايشان. حال بايد قوت 

اين ادعا را سنجيد.  
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2. راههای سهگانه اثبات يگانگی قياس و تمثيل  
در اين کتاب برای اثبات يگانگی قياس فقهی و منطقی، بی آنکه در اين باره اشارتی شده باشـد، 
مشخصاً سه شيوه در پيش گرفته شده است: 1ـ بحثی لغوی دربارة کلمه قيـاس؛ 2ــ معيـار شـمردن

کليت کبری در قياس؛ 3ـ تحليل ماهيت قياس فقهی. حال بايد اين سه شيوه را بررسی کرد.  
1ـ2. در اين کتاب با مروز واژهنامههايی چون لسانالعرب نتيجه گرفته شده است که در همه اين 
کتابها قياس به معنای (اندازه گرفتن يک چيز با چيز ديگر دانسته شده است) (همان، ص 30)؛ آن-
گاه اين واقعيت برای اين استنتاج که حقيقت لغوی قياس همان اندازهگيری است بنيادی شده اسـت؛ 
اما اين نوع استدالل ناپذيرفتنی است. در اين مورد جای بحثی واژهشناختی برای اثبات مـدعا نيسـت
که از واژهنامهها استفاده کنيم؛ چون اساساً اين بحث واژگانی نيست، بلکه يک گروه از عالمـان بـرای
اشاره به نوع خاصی از استدالل بر آن نامی نهادهاند. ممکن است علت اين نامگذاری از نظر تـاريخی
برای کسانی جالب باشد، اما پرده از ماهيت اين فرايند برنمی دارد؛ برای مثال بـرای دريافـت معنـای
قرآن، میتوان از واژه نامهها سود جست، اما در اين جـا اساسـاً بحـث لغـوی و (حکمت) يا (خلق) در
معنای لغوی مطرح نيست؛ در واقع دو صنف از عالمان، از دو نوع استدالل بهره گرفته انـد و هريـک
استدالل خود را (قياس) ناميده است. اين اقدام به گونهای مستقل صورت گرفتـه اسـت و بـه همـين
دليل میتوان قياس را مشترک لفظی دانست؛ يعنی هر گروهی از آن معنـايی مـدنظر دارد؛ لـيکن در
اين کتاب بیتوجه به اين نکته، از اين استفاده مشترک، نتيجه گرفته شده است کـه (واژه قيـاس بـر
اصطالح فقهی و منطقیاش به صورت اشتراک معنوی صدق میکند و اين معنـای مشـترک، همـان

معنای لغوی قياس است) (همان، ص 128).  
خطای اين استدالل آن است که گويی بين لفظ و معنا، آنگونه که برخی قدما تصور مـیکردنـد، 
رابطهای ذاتی وجود دارد و میتوان از تحليل کلمة قياس، معنای حقيقـی آن را دريافـت. اگـر مبنـای
استدالل اينگونه باشد، میتوان نتايج بديع و ظريفی به دست آورد؛ برای مثال امروزه يکی از وسـايل
جانبی رايانهها، (ماوس) است که گاه به آن (موش واره) گفته میشود. اين واژه در زبان فارسی هـيچ
مشکلی به بار نمیآورد، اما تصور کنيم فردی انگليسـی زبـان بخواهـد معنـای ايـن واژه و در نتيجـه
ماهيت آن را به دست آورد؛ در اين صورت کافی است به واژه نامهها مراجعه کنـد و دريابـد کـه واژه
ماوس (mouse) به معنای موش است؛ سپس از اين حقيقت لغوی بخواهد به معنای مشـترکی بـين
آن حيوان جونده و اين ابزار رايانهای نقبی بزند و آن کلمه را مشترک معنوی بداند. برای پرهيز از اين 
قبيل خطاها بوده است که به حق گفتهاند (اشتراک لفظ دائم رهزن اسـت) و مـا را از خطـر شـباهت
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واژهها برحذر داشتهاند؛ (گرچه باشد در نوشتن شيرْ شير). سبزواری نيز به دليل آنکه چه بسا مغالطـات
لفظی مايه خطا میشود، توجه به الفاظ را محترم شمرده، در عين حال تأکيد کـرده اسـت منطـقدان 
بايد نگاهی عام به الفاظ داشته باشد (فالزم للفيلسوف المنطقی أن ينظر اللفظ بوجه مطلق) و نپنـدارد
بين لفظ و معنا رابطهای طبيعی و اليتغير وجود دارد و اگر اين خطر نبود، او را به بحث الفـاظ نيـازی
ج 1، ص 103)؛ در واقع يکـی از مغالطـات منطقـی آن اسـت کـه کسـی المنظومة، نمیافتاد (شرح

براساس معنای تاريخی و ريشهشناختی کلمـهای بخواهـد معنـای امـروزين آن را بـه خصـوص اگـر
 (Etymological Fallacy ) اصطالحی خاص باشد، تعيين کند. اين خطا به مغالطه ريشـهشـناختی

المنطقيه، ص 231).   (المغالطات معروف است
بنابراين برای مقايسه بين قياس فقهی و منطقی، نمیتوان از اين راه رفـت. دشـواری مسـئله آن
است که به فرض که اين راه رفتنی بود، هنگامی درست بود که يک گروه، برای مثال تنها فالسـفه، 
قياس را به دو معنا به کار برده باشند؛ در آن صورت میشد بررسی کرد که ايـن دو واژه مشـترک، در 
کدام حقيقت معنايی اشتراک دارند؛ اما میبينيم فالسفه برای نحوه اسـتدالل خـود از دو واژه متمـايزِ
(قياس) و (تمثيل) استفاده و هريک را به گونهای متفاوت از ديگری تعريف میکنند. خالصه آنکـه از
معنای واژه قياس نزد ابن منظور واژهشناس، نمیتوان مقصـود از قيـاس را نـزد ابـن سـينا و خواجـه
نصيرالدين طوسی فيلسوف دريافت؛ به همين سبب از قديم رسم بر آن بوده است که در کتـابهـای

آموزشی بين معنای لغوی و اصطالحی واژههای فنی تفاوت مینهادهاند.  
به فرض هم که بتوان به شکلی واژهشناسانه به معنای قياس نقبی زد؛ باز راهی که در اين کتاب 
پيموده شده، نادرست است. فرض ناگفته اين کتاب آن است که فرايند (قياس) ارسطويی عربی است؛ 
درنتيجه با تحليل واژه (قياس) میتوان به معنای آن دست يافت؛ همانگونه که مثالً بـا تحليـل واژه
امیّ در زبان عربی میتوان بر معنا و مقصود قرآنی آن پرتوی افکنـد، امـا در واقـع ايـن واژه پـس از
ترجمه متون يونانی به عربی بر اين نوع استدالل نهاده شد و اگر هم قرار است ماهيت قياس تحليـل
شود، بايد ديد معادل يونانی اين واژه دقيقاً چه معنايی دارد و در آن زبان برای بيـان فراينـد قيـاس و
تمثيل از چه واژه يا واژههايی استفاده میشده است. از قضا اگر بخواهيم ايـن شـيوه را در بـاب زبـان

يونانی به کار بنديم، نتيجه درست برعکس مدعای اين کتاب خواهد بود.  
امروزه در زبانهای اروپايی چون انگليسی، آلمانی، فرانسوی و ايتاليايی از دو واژه متفـاوت بـرای
اشاره به تمثيل منطقی و قياس منطقی استفاده میشود: يکی آنالوژی (Analogy) به معنای تمثيـل
و ديگری (Syllogism)، يعنی قياس. اين دو واژه يونانی هستند و از طريق زبان التين به زبانهای 
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امروزی اروپايی منتقل شده است. واژة آنالوژی در اصل بـه معنـای مطابقـت و مناسـبت بـا عقـل و
برگرفته از آنالوگوس (Analogous) به معنای (بر طبـق عقـل) اسـت کـه در زبـان يونـانی واژهای 
مرکب است از پيشوند آنا (Ana) به معنای مطـابق، و لوگـوس ( Logos) بـه معنـای خـرد و عقـل

  .(77,p.١v.  ،Dictionary Websters Third International)
ــاهم و لوجيزســثای  ــا قيــاس نيــز مرکــب از دو کلمــه ســين ( Syn) بــه معنــای ب ســيلوجيزم ي
(    2315p.,3 .v ،Ibid). بـدين ترتيـب مـیتـوان (Logisethai) به معنـای محاسـبه کـردن اسـت
سيلوجيزم را به معنای باهم محاسبه کردن يا محاسبات فشرده ترجمه کرد. باتوجه به اين ريشه است 
که آقای اديب سلطانی برای قياس معادل (باهم شماری) را وضـع کـرده اسـت (ارسـطو، 1378، ص 

  .(165
انگليسـی امروزه پيشوند (Syn) با تغييراتی که در گذر تاريخ پيدا کرده، در بسـياری از واژههـای

رايج شده در فارسی نيز ديده میشود؛ مانند سمفونی، سمپوزيوم، سمپاتی، سينکرون و سنتز.  
گفتنی است بوعلی سينا نيز از واژة سولوجسموس در توضيح قيـاس اسـتفاده مـیکنـد و هنگـام
معرفی اجزای آن مینويسد: (والقرينة التی يلزم عنها لذاتها قول آخر، يسمی قياسـاً و سولوجسـموس)

(بوعلی سينا، 1364، ص 53)؛ بدين ترتيب، دو واژه متمايز در زبان يونانی، التين و زبانهای اروپـايی 
برای بيان تمثيل و قياس وجود دارد و مشابهت تصادفی آنهـا در زبـان عربـی مجـوزی بـرای يکـی
دانستن آنها نيست؛ زيرا اوالً بحث لغوی و ريشه شناختی قياس در زبان عربی بـرای اثبـات يگـانگی
قياس و تمثيل خطاست؛ ثانياً اگر هم براساس زبان اصلی چنين کاری بخواهيم انجام دهـيم، متوجـه
تفاوت معنايی اين دو اصطالح میشويم؛ در واقع اصرار آگاهانه منطـق دانـان از گذشـته تـاکنون بـر
 ، شـفاء(   تفکيک سه شيوه استدالل و تصريح به اينکه (حجت سه گونه است: قياس، اسـتقرا و مثـال)
ص 59) و اولويت مطلق بخشيدن به قياس و پستتر شمردن استقرا نسبت به آن و اشاره بـه اينکـه
(مثال سستتر از استقرا است) (همان، ص 93)، گويای آن است که از نظر آنان تفاوتی مـاهوی بـين
اين سه شيوه استدالل وجود دارد و آن هم صرف ساختار جمالت يا کليت بخشيدن به کبری نيسـت.
آنچه به قياس از نظر منطقدانان ارزش میدهد، آن است که نتيجه آن ضروری است؛ برخالف نتايج 

استقرا يا تمثيل؛ به همين سبب غالباً در تعريف آن به ضروری بودن نتيجة تصريح شده است.  
از نظر آنان هرگاه حرکت استنتاج از کلی به کلی يا جزئی باشد، قيـاس پديـد مـیآيـد؛ هرگـاه از
جزئی به کلی باشد، استقرا شکل میگيرد و هرگاه از جزئی به جزئی يا جزئياتی ديگـر صـورت بنـدد، 
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تمثيل حاصل شده است؛ به همين سبب بوعلی سينا تصريح میکند تمثيل در نهايت مستلزم حکمـی
بر جزئی يا جزئيات ديگر است (شفاء، 1383، ج 2، ص 569).  

2ـ2. راه ديگر برای بيان وحدت ماهوی قياس و تمثيل، معيار شمردن کليت کبری است. از ايـن
نظر اگر کبرای استداللی کلی بود، قياس است و در غير اين صورت، تمثيل؛ به همين دليل با تالشی 
مختصر میتوان تمثيل را از قعر بیاعتباری به قله اعتبار برکشيد. با اين برداشت که تأکيد مـیشـود:

(تنها مجوز قياس (تقدير شيیء به شيیء) وجود يک کبرای کليه است که مقيس عليه) را به مقـيس، 
قيـاس، ص  مسـأله بررسـي (  جايز میسازد و در صورت عدم چنين کبرايی، قياس مردود خواهد بـود)

44). حال بايد ديد اين ادعا تا چه اندازه پذيرفتنی است. طبق اين ادعا بايد اين قياس درست باشد:  
سقراط ميرا است.  

هر انسانی ميرا است.  
پس سقراط انسان است.  

در اين استدالل هم مقدمات صادق است و هم کبرای کليه، و هم از قضا نتيجه صادق است؛ بـا
اين حال اين استدالل منطقاً معيوب است و منطقدانان آن را نامعتبر میشمارند. مثال ديگـر و کمـی

جدیتر، همان است که گويير نقل میکند؛ به اين صورت:  
اين استدالل دارای خطايی است;  

همه استداللهای نامعتبر دارای خطايی هستند;  
  .(Govier, 2005, p.236) پس اين استدالل نامعتبر است

در اين جا هم مقدمات استدالل درست است و هم نتيجه؛ و هم شـرط پيشـنهادی فـوق؛ يعنـی
کليت کبرا رعايت شده است؛ با اين حال اين نتيجه که (پس اين استدالل نامعتبر است)، خود نامعتبر 
است. برای اينکه خطای اين استدالل را دريابيم، کافی است به استدالل ديگری با همين شکل، امـا

با موادی متفاوت توجه کنيم: (هر سگی خون گرم است. هر انسانی خون گرم است. پس هـر سـگی، 
انسان است). نتيجه اين استدالل ـ هرچند هر دو مقدمه درسـت هسـتند و شـرط کليـت کبـرا در آن
رعايت شده ـ خطاست. علت نتيجه بخش نبودن اين سنخ استداللها، اين است که هـر سـه شـکل
دوم هستند و در اين شکل افزون بر شرط کليـتِ کبـرا، دو مقدمـه آن بايـد در سـلب و ايجـاب نيـز
متفاوت باشند؛ در واقع منطقدانان، برای پيشگيری از خطا در استداللهايی که به ظاهر درستند، امـا
به لحاظ صوری معيوب هستند، شرايطی درنطر گرفتهاند که در کتابهای منطقی براساس هر شکلی 

متفاوت است و تنها يکی از اين شرايط، کليت کبرا، آن هم فقط در شکل اول است.  



آيا قياس فقهي همان قياس منطقي است؟/ سيد حسن اسالمي   □   187  
 

امروزه نيز در کتابهای جديد منطق که در غرب نوشته میشود، بیتوجه به شکلهای چهارگانه، 
پنج شرط کلی برای انتاج در نظر گرفته میشد که عبارتند از:  

1. حد وسط بايد حداقل يک بار در يکی از مقدمات تعميم يابد.  
2. نبايد حدی در نتيجه تعميم پيدا کند؛ مگر آنکه قبالً در مقدمه تعميم پيدا کرده باشـد و نتيجـه

نبايد فراتر از مقدمات باشد.  
3. حداقل يکی از مقدمات بايد موجبه باشد.  

4. اگر يکی از مقدمات سالبه باشد، نتيجه نيز بايد سالبه باشد.  
5. اگر هر دو مقدمه کليه باشند، بايد نتيجه نيز کليه باشد.1  

درست است که قياس معتبر شکل اول دارای کبرای کلی است، اما هر کبرای کلـی مايـه اعتبـار
قياس نمیشود و تنها ممکن است يکی از شرايط اعتبار آن را فراهم سازد. اين نکته همان است کـه
قدما در منطق از آن به نام (عکس مستوی) ياد میکردند؛ يعنی از گرد بودن هر گـردو، نبايـد نتيجـه
گرفت هر گردی گردو است. برای آنکه قياسی معتبر باشد، بايد منطقاً نتيجـه از دل مقـدمات بيـرون
بيايد و برای اينکه اين هدف حاصل شود، بايد رابطه صغرا و کبرا رابطه اندراج باشد و برای ايـن کـار
افزون بر کلی بودن کبرا، آن هم در شکل اول، بايد هم حدوسط به تمـامی در مقـدمات تکـرار شـده
هزارسـاله و گـاه باشد و هم موقعيت آن در هر دو مقدمه به گونه خاصی باشد. ايـن موشـکافیهـای
کسلکننده برای آن است که ذهن دچار خطا نشود و خطای استداللهای نادرست فوق را به سرعت 
قياس، درست است که آن پيچ و خـم تعريـف از بـين  مسأله درک کند؛ حال آنکه طبق توصيه کتاب
میرود و مسئله ساده میشود، اما همراه با خود، راههای شناخت قياس صـحيح از سـقيم را غبـارآلود 

میکند.  
3ـ2. سرانجام شيوهای که در اين کتاب به کار گرفته شده، تالش برای ارجاع قيـاس فقهـی بـه

قياس منطقی از طريق استناد به سخنان منطقدانان است. از نظر آنان قياس قضايايی است مرتبط با 
يکديگر که ضرورتاً نتيجهای تازه به بار میآورد. ارسطو، خود پس از تعريف قضـايا و حـدود و تمهيـد
مقدماتی، اين تعريف را از قياس به دست میدهد: (هرگاه سه حد چنان به هم وابسته شوند کـه حـد
اکبر به تمامی در حد اوسط و حد اوسط به تمامی در حد اصغر بيايد يا نيايـد، دو حـد نهـايی بايـد در

قياس کامل شوند).2  
هم آنان برای تمثيل يا قياس فقهی اين تعريف را پيش میکشند: (تمثيـل اثبـات نمـودن حکـم
فلسـفه، ص 94). از  و منطـق فردی است برای فرد ديگر از جهت مشابهت مابين آن دو فرد) (دروس
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اين منظر، در حالی که قياس منطقی دارای سه رکن يا حد است، يعنی حد اصغر، اوسط و اکبر که هر 
يک دو بار در قياس تکرار میشوند، قياس فقهی يا تمثيل منطقی دارای چهار رکن است. 1ــ اصـل، 
2ـ فرع، 3ـ جامع و 4ـ حکم. مثال معروف چنين قياسی آن است که گفته شود آسمان حـادث اسـت؛ 
زيرا همچون خانه از اجزائی تشکيل شده است. در اين تمثيل، خانه اصل، آسمان فرع، متشکل بـودن
علت يا جامع، و حادث بودن حکم است. چنين قياسی برخالف رواج فراوان آن اعتبار چندانی ندارد؛ با 
اين حال اگر بتوان عموميت علت را ثابت کرد، در اين صورت اعتباری چون قيـاس خواهـد داشـت و
آوردن اصل در آن زايد خواهد بود. منطقدانان به اين نکته تصريح کردهاند که اگر علت مشترک بين 
اصل و فرع عام و کلی باشد، در اين صورت چنين قياسی معتبر است و اين علت نقش حـد اوسـط را
خواهد داشت و ديگر نيازی به اصل نخواهد بود و تمثيل به اين صـورت در خواهـد آمـد: (آسـمان از
اجزائی تشکيل شده است و هرچه از اجزايی تشکيل شده اسـت، حـادث اسـت. پـس آسـمان حـادث
ص 190 و  النضـيد است). بدين جهت گفتهاند با حذف اصل، تمثيل شبيه قياس خواهد بود (الجـوهر

ص 246).   خرد رهبر
تأکيد شده است تا يگانگی قياس و تمثيل اثبـات شـود؛ امـا قياس مسأله بر اين مطلب در کتاب
مـیتـوان بـا امکان تبديل تمثيل به قياس منطقی، مطلبی است و يکی بـودن آن دو مطلبـی ديگـر .   
برهـانی تبـديل دستکاری مواد يا صورت برخی قياسهای مغالطی و سفسطی، آنها را به قياسهـای
کرد، اما ازاين امکان نمیتوان نتيجه گرفت اين دو يکی هستند. با همين استدالل میتوان اسـتقرا را

به قياس تبديل کرد و مرحوم شهابی به اين مسئله اشاره میکند که و بر آن است که استقرا نيز مانند 
خرد، ص 248). حال آيا میتوان گفت استقرا، همان قيـاس اسـت؟ در تمثيل شبيه قياس است (رهبر
واقع با اندک تغييری در بسياری از مسائل میتوان آنها را به شکلی کـامالً متفـاوت درآورد، امـا ايـن
امکان بيانگر وحدت ماهوی آنها نيست. گذشتگان نيز خود به اين امکان و حتی نحوة آن آشنا بودنـد.
در اين صورت تأکيد بر سه نحوه استنباط نتايج و نامگذاری متفاوت بـرای هـر يـک، بايـد بـه دليـل

معقولی صورت گرفته باشد.  
در واقع تمثيل، بيش از آنکه به قياس شباهت داشته باشد، به استقرا ماننده است و مرحوم مظفـر
(المنطق، ص 282). منطقدانان غربی نيز امروزه گاه تمثيل را فروتـر به اين نکته تصريح کرده است

از استقرا میدانند و گاه آن را برتر از استقرا میشمارند و معتقدند استقرا صرف گردآوری دادهها است؛ 
صوري، ج 2، ص 140)؛ همچنـين گـاه آن را حال آنکه در تمثيل به علت مشابهت میرسيم (منطق
نوعی استدالل استقرايی میشمارند (١٣p. ،2005 ،Craig). در تمثيل روند استدالل اين گونه اسـت
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که (الف) از برخی جهات مانند (ب) است، پس در جهات ديگر نيز مانند اوست؛ چنين استداللی جزئی 
و براساس مشابهت ظاهری، بيش از آنکه نتيجه ای قطعی به بـار آورد، ممکـن اسـت الهـام بخـش

 Nicholas ) نتيجهای محتمل باشد؛ به همين سبب از نظر منطقدانان منطقاً با قياس متفاوت اسـت
25p. ،2004 ،Bunnin and jiyuan Yu). بدين ترتيب اين شيوه نيز اعتباری ندارد و نمی توان از 

آن برای يکی شناختن قياس منطقی و فقهی بهره جست.  
حاصل آنکه نمیتوان به کمک اين شيوهها نشان داد تمثيل ماهيتاً همان قياس منطقـی اسـت و
اگر فالسفه و اصوليان تاکنون متوجه يگانگی آن دو نشدهاند، به احتمال قوی اشکال از آنـان نيسـت، 
بلکه مسئله آن است که اين راه بسته است و چنين تالشهايی به جـايی نمـیرسـد. تالشـی کـه در
برای تبيين موضع آيتاللّه اصفهانی صورت گرفتـه، زاده حسـن ظـن فـراوان بـه قياس مسأله کتاب
ايشان است، اما بايد ديد چه بهايی دارد. ايشان به صراحت مخالفـت ابلـيس بـا فرمـان خداونـد و آن
سخن معروف او، يعنی (خلقتنی من نار و خلقته من طين) را که از قديم به عنـوان نـوعی تمثيـل يـا
قياس فقهی شناخته میشد، قياسی منطقی معرفی میکند و میگويد: (ظاهر ان ّ قياس ابلـيس کـان
الهدی، ص 11)؛ در نتيجه به قياس برهانی نيز تاخت و آن را ضاللت ناميـد بصوره البرهان) (مصباح
و تخطئه کرد و احاديث متعددی که عليه قياس فقهی نقل شده بود، عليه قياس منطقـی تعمـيم داد.
اين يکی گرفتن، مايه حمالتی به ايشان شد؛ لذا بخشی از کتابهايی که برضد مبانی ايشـان نوشـته
شده است، به بررسی و نقد اين موضع اختصاص دارد. حال بـرای اولـين بـار شـاهد آن هسـتيم کـه
کوششی صورت میگيرد تا ثابت شود در واقع قياس فقهی ماهيتاً با قيـاس منطقـی يکـی اسـت؛ در 
نتيجه موضع آيت اللّه اصفهانی منطقاً موجه است و مخالفان فلسفه خوانده ايشان، خـود متوجـه ايـن
وحدت نشدهاند؛ افزون بر آن (اين ديدگاه عميقتر و دقيقتر از ديدگاه صرفاً منطقی يا فقهـی خـاص
است و عموم فالسفه و اصوليين معموالً از چنين منظر عام و مشترک به بحث قيـاس نپرداختـهانـد)
قياس،  ص 32) و کسانی که نادانسته قياس را برهـان ناميـدهانـد، (نابخردانـه فريـب مسأله (بررسي
خوردهاند) (همان، ص 36)؛ زيرا به دقايق قياس صحيح و کشفی کـه در ايـن کتـاب صـورت گرفتـه
است، توجه نداشتهاند. آيا اين داوری به معنای سوءظن بيش از حد به همه کسانی نيست که در طول 
تاريخ به اين کشف پی نبردهاند و همچنان بر اين باورند که قياس فقهی با منطقی متفاوت است؟ آيـا
اينگونه برخورد با ميراث علمی ما و خطای خود را کشفی بیبديل دانستن که حتی بر عموم فالسـفه

پنهان مانده بود، زاده حسن ظن بيش از حد به خود و سوءظن به آنان نيست؟  
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3. منطق عليه منطق  
در اين کتاب سرانجام تکليف منطق و اعتبار آن معلوم نمیشود. گاه به دليل عدم کاشفيت و بی-
فايدگی کنار نهاده میشود و گاه از آن استفاده و دفاع میشود؛ اما جذابترين بخـش آنجاسـت کـه
برای اثبات بیاعتباری آن به استداللی منطقی توسل جسته میشود؛ برای مثـال بـرای اثبـات (عـدم
اعتبار قياس در اثبات عقلی خداوند) استداللی مفصل صورت گرفته است که آن را میتوان اينگونـه

بازنويسی کرد:  
1ـ تنها مجوز قياس، (وجود يک کبرای کليه است کـه سـرايت دادن حکـم مقـيس عليـه را بـه
مقيس جايز میسازد;) 2ـ (چنين قضيه کليهای در مواردی که اصل عليت فلسفی پايـه برهـان قـرار

قياس، ص 44).   مسأله گرفته، وجود ندارد) (بررسي
پس قياس برای اثبات وجود خداوند نامعتبر است.  

اين استدالل خود نوعی قياس منطقی است که در قالب شکل اول بيان شده است و شرايط انتاج 
را دارد؛ بنابراين معتبر است؛ اما از اعتبار آن در واقع درستی قياس به دست میآيـد و از نادرسـتی آن
باز اعتبار قياس حاصل میشود؛ به اين معنا که نويسنده کوشيده است به کمک استداللی قياسی، بـر
بیاعتباری قياس استدالل کند؛ بنابراين بايد ايشان نخست اعتبار قياس را مسـلم فـرض کنـد، حـال
آنکه طبق مدعای خودشان (قياس، فی نفسه، مأمون از خطا و اشتباه نيست) (همان، ص 35)؛ افزون 
بر آن (هيچ قياسی هنر کاشفيت ندارد) (همان، ص 38)؛ در نتيجه (قياس را نمیتوانيم برهان بنـاميم
و کسانی که چنين اشتباهی مرتکب شدهاند، نابخردانه فريب خوردهاند) (همان، ص 36)؛ البته در ايـن

کتاب استدالل زير پذيرفته شده است:  
خداوند ظلم نمیکند (صغرا);  

و هر عقاب بالبيانی ظلم است (کبرا);  
پس خداوند عقاب بالبيان نمیکند (نتيجه) (همان، ص 47).  

اما چرا اين قياس پذيرفتنی است؟ زيرا هم کبرا کليه است و هم (اشکال سنخيت ميـان خـالق و
مخلوق را ندارد؛ بنابراين چنين قياسی منتج اسـت و از ايـن جهـت اشـکالی بـه آن وارد نمـیباشـد)

(همان)؛ اما فراموش نکنيم که قبالً ادعا شده بود (هيچ قياسی هنر کاشفيت ندارد) (همـان، ص 38)؛ 
بنابراين چه دشواری سنخيت پيش بيايد و چه نيايد، قياس ماهيتاً فاسد است؛ زيرا نه کاشف است، نـه

(مأمون از خطا) و نه مورد قبول منتقدان منطق.  
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باز دربارة خطاپذير بودن قياس و ناايمنی اين راه، استداللی میشود کـه مـیتـوان آن را در ايـن
قالب بيان کرد:  

قياس ممکن است خطاپذير باشد;  
از هرچه خطاپذير است، بايد دوری کرد;  

پس از قياس بايد دوری کرد (همان، ص 60).  
پيشتر، شبيه اين استدالل بر ضد فلسفه نيز صورت گرفته است؛ بـرای مثـال مرحـوم آيـت اللـهّ

قزوينی پس از بحثی طوالنی در ردّ فلسفه، نتيجه میگيرد: (چون مقدمات قياس برهان که در فلسفه 
به کار برده میشود، از يقينيات تشکيل نيابد، مأمون از خطا نبوده، پيمودن راه غير مـأمون بـه حکـم
عقل حرام است) (بيانالقرآن، ج 1، ص 6). اين استدالل به اصطالح قياس ضـمير اسـت؛ همچنـين
آيت اللّه اصفهانی مینويسد: (ان القياس مطلقاً فی االصول والفروع فعل قبـيح و رجـس فـی [کـذا؟]

الهدي، 1385، ص 6).   عمل الشيطان النه ال امان لخطائه) (ابواب
قياس، اين سخن را نقل، تحليـل و تأييـد مـیکنـد و بـه تأمـل در آن فـرا  مسأله نويسندة کتاب
قيـاس، ص  مسـأله میخواند و از آن نتيجه میگيرد: (عمل شيطان بودن قياس را دانستيم) (بررسـي
59). غافل از آنکه اين سخن خود نوعی قياس است و صورت منطقی آن چنين اسـت: قيـاس عملـی
است شيطانی؛ زيرا از خطا ايمن نيست. از هر عمل شيطانی ناايمن از خطا بايـد دوری کـرد؛ پـس از

قياس بايد دوری کرد.  
اين جاست که منطق را نمیتوان از خانه ذهن بيرون راند؛ زيرا بالفاصله از پنجره عقبـی آن وارد 
میشود و به گفته شووان: (انسان به مجرد اينکه زبان را به کار گيرد، محکوم به استدالل است؛ مگـر

اسـالمي، 1381، ص 220).  عرفـان صدف آنکه اصالً طالب آن نباشد که چيزی را اثبات کند) (گوهر
به طور طبيعی نيز، ظاهراً اين استدالل بايد به شکل قياسی باشد تا الزامآور گردد.  

قياس، پس از نقل اشکاالت آقای دکتر دينانی بـر آيـت اللـهّ اصـفهانی بـه مسأله نويسندة کتاب
پاسخگويی روی میآورد و میگويد:  

مرحوم ميرزای اصفهانی منطق و اساس آن را رد نکرده، قياس صحيح را هـم مـیپـذيرد. همـه
اشکال ايشان متوجه قياس باطل است که چهبسا شکل و ظاهر برهان منطقـی هـم داشـته باشـد. از 
آنچه به تفصيل بيان شد، روشن میشود به صورت قيـاس، هـيچ ايـرادی وارد نيسـت. آنچـه منشـأ
اشکال و ايراد است، مربوط به ماده قياس میباشد. اگر کبرای قياس يک قضيه کليه صادقه و صـغرا
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هم درست باشد، قياس صحيح خواهد بود و برهان بر قياسی اطـالق مـیشـود کـه هـم صـورت آن
قياس، ص 80).   مسأله صحيح باشد و هم مادهاش يقينی باشد (بررسي

اين ادعا دو جنبه دارد: يکی آنکه واقعاً مرحوم آيت اللّه اصفهانی قياس صحيح را قبول دارنـد يـا
خير؛ دوم آنکه به فرض قبول قياس صحيح، نظر ايشان چه تفاوتی با اهل منطق دارد. اوالً بر فـرض
که مطلب همين است و ايشان قياس صحيح را قبول داشتند؛ اما در ايـن صـورت مگـر اهـل منطـق
ادعای ديگری دارند؟ مگر هدف ارسطو از تدوين منطق، تفکيک بين قياسهای صحيح و فاسد نبود؟ 
و مگر بخشی از منطق به آموختن تفاوت بين قياس برهانی و قياس سفسطی يـا مغـالطی اختصـاص
ندارد؟ و مگر بخش صناعات خمس برای شناسايی مواد قياس پديد نيامده است؟ اگـر مطلـب از ايـن
قرار باشد که: (مرحوم ميرزا قياس برهانی را به طور مطلق رد نکرده اسـت) (همـان، ص 91) و اگـر:
(آنچه ايشان مردود شمرده، قياس واجب به ممکن است که در حقيقت يک تمثيل صرف مـیباشـد)
(همان، ص 85)، در اين صورت نزاع ميان آيت اللّه اصفهانی با ديگران تنها صغروی و دربـاره اعتبـار

اين يا آن قياس خاص خواهد بود، نه مطلق قياس.  
ثانياً به فرض که ادعای فوق درست باشد، آن اشکاالتی که نويسنده بر قياس وارد میکرد، يعنی 
اينکه (هيچ قياسی هنر کاشفيت ندارد) (همان، ص 38) و ايراد جان استوارت ميل را که نقل میکنـد، 

به قوت خويش باقی است؛ بنابراين همچنان قياس صحيح و معتبر، نامعتبر خواهد ماند.  
4. سه نکته در اخالق پژوهش  

در اين جا الزم است به سه نکته اخالقی دربارة اخالق پژوهش که در اين کتـاب ناديـده گرفتـه
شده است، اشاره کنيم. 1ـ نقل قولهايی يکسويه و ناقص؛ 2ـ منطق جزيـرهنويسـی؛ 3ــ حملـه بـه

مبتديان.  
1ـ4. روانشناسـان اجتماعـی نشان دادهانـد غالـب مـردم بـه اطالعـات مؤيـدنظـر خـود توجــه 
دارنـد و از اطالعـات مغايـر آن دوری و به آن بیتوجهی میکننـد، بـه ايـن پديـده سـوگيری تأييـد
ص 178). راه مقابلـه بـا ايـن اجتمـاعي، (The confirmation bias) گفته میشود (روانشناسي
Alternative        ) بستگی ذهن، به دسـت آوردن اطالعـات متعـدد و متنـوع و يـافتن مواضـع بـديل
Positions) است. توانايی شناخت و کشف بديلهايی برای مواضع ما افزون بر آنکه تمرينـی ذهنـی

است، خالقيت ما را تقويت کرده، ماية کسب اطالعات تازه میشود (.412Gover,p). از نظر پيکـارد
ممکن است تفسير ما خطا باشد؛ زيرا همواره امکان تفسيرهای بديلی وجود دارد؛ بنابراين خطـا بـودن
برداشت، تحليل و تحقيق کسی را بی اعتبار نمیسازد. آنچه تحقيقی را بیاعتبار میکند، کوتـاهی در
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پژوهش و تنها استفاده از دادههايی است که موضع مطلوب مـا را اثبـات مـیکنـد و بـیتـوجهی بـه
  .(152,p.2007Pickard.) ديدگاههای بديل است

متأسفانه در اين کتاب، شاهد همين کوتاهی و اين نوع سوگيری هستيم؛ بـه گونـهای کـه متنـی
واحد برای تحقق مقاصد کتاب، سالخی میشود؛ برای مثـال سـخن مرحـوم مطهـری دربـارة عـدم 
کاشفيت قياس نقل میشود، اما پاسخ ايشان نمیآيد؛ همچنين گفتار جان استوارت ميل بر ضد قياس 
کاپلستون میآيد، اما به نقد خود کاپلستون بر اين ادعا و حتـی موافقـت صـريح فلسفه تاريخ از کتاب
ميل با قياس در موارد خاص و يا بیاعتباری روش ميل که به تفصيل در اين کتاب آمده است، هـيچ

اشارهای نمیشود. کافی است تا همين دو مورد را بررسی کنيم:  
الف) در اين کتاب، هنگام بحث از (عدم کارآيی قياس در کشـف جديـد) قطعـهای از آشـنايی بـا

علوم اسالمی، قسمت منطق (صص 107 ـ 108) به اين شکل آمده است:  
علم به کبری علم اجمالی به همة جزئيات و از آن جمله نتيجه است و به اصطالح، علم به نتيجه 
اسـت] ؛ ولـی آنچـه در نتيجـه قيـاس مسأله در علم به کبری منطوی است… [نشانه حذف از کتاب
مطلوب است و قياس به خاطر آن تشکيل میشود، علم تفصيلی به نتيجه اسـت نـه علـم اجمـالی و
انطوايی؛ پس در واقع در هر قياس، علم تفصيلی به نتيجه، موقوف است به علم اجمالی و انطوايی بـه

قياس، ص 39).   مسأله نتيجه در ضمن کبری (بررسي
اين قسمت به همين شکل نقل میشود و به آن بسنده میگردد؛ گويی ديدگاه شهيد مطهری بـا
مدعای نويسنده اين کتاب سازگار است؛ در صورتی که با مراجعه به کتاب آشنايی بـا علـوم اسـالمی
متوجه دو خطای جدی در اين نقل قول میشويم: نخست آنکه اين قطعه از بخشی نقـل شـده اسـت
که در آن مطهری با همه وجودش از اعتبار منطق و به خصوص قيـاس دفـاع مـیکنـد و ايـن نقـل
خالف مقصود ايشان را منتقل میکند. دوم آنکه: در اين نقل نيز قسـمتی انـدک، امـا تعيـين کننـده، 
حذف شده که باز خالف امانت علمی است. مطهری بارها و بارها از حجيت منطق و قياس که عالی-
ترين کاربست آن است، دفاع میکند و در اين مسير تا جايی پيش میرود که میگويـد قيـاس بنيـاد

همة علوم، حتی علوم تجربی است و:  
از اينرو، اگر قياس فاقد ارزش و اعتبار باشد، همة علوم و نه تنها علومی که قياس را به صـورت

اسالمي، ص 61).   علوم با آشنايي ) آشکار در استدالالت خود به کار میبرند، بیاعتبار خواهد بود
به دليل اين توجه و حساسيت است که ايشان سه درس از پانزده درس منطق را به بحـث (ارزش
قياس) اختصاص میدهد و از هفتاد صفحه اين کتاب، طی 21 صفحه، از قياس منطقی و کـارآيی آن
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دفاع میکند. با آنکه اين دروس مقدماتی بوده و مخاطبان دانشجويانی بودهاند که ظاهراً برای اولـين
بار با اين مباحث آشنا میشدهاند، ايشان به تفصيل از ارزش قياس سـخن مـیگويـد. در ايـن بحـث، 
ايشان مخالفت با منطق را به دو بخش تقسيم میکند: (برخی اساساً منطق را پوچ و غلط و نادرسـت

ـ 62).  دانستهاند و برخی ديگر گفتهاند غلط نيست، اما مفيد فايدهای هم نيسـت) (همـان، صـص 61
سپس برخی شخصيتهای نامور مخالف منطق، همچون ابوسعيد ابوالخير، سيرافی، ابن تيميه، جالل 
الدين سيوطی و امين استرآبادی را نام میبرد و چند اشکال معروف بر ضد منطق را نقل و با دقت رد 
قيـاس مسـأله میکند. يکی از معروفترين اشکاالت بر ضد منطق، همين اشکالی است که در کتاب
نيز بر آن بارها انگشت نهاده و ادعا شده است (هيچ قياسی هنر کاشفيت ندارد). مطهری بـه تفصـيل
به تحليل اين ايراد پرداخته مینويسد: (کسانی که اين ايراد را ذکر کردهاند و در واقع ايـن مغالطـه را
آوردهاند، چند اشتباه کردهاند) (همان، ص 70)؛ و آنگاه به تحليل اين ايراد و خطاهای آن میپـردازد.
سپس به بررسی ادعای دوری بودن قياس روی مـیآورد و آن را رد مـیکنـد. در ايـراد دوری بـودن
قياس، ادعا شده بود: (علم به نتيجه موقوف است بر علم به کبری و علم به کبری موقـوف اسـت بـر
علم به نتيجه و اين خود دوری صريح است) (همان، ص 75). اين همان اشکالی است کـه در کتـاب
نيز طرح شده است. از نظر مطهری اين ادعا که (علم به کبرای کلی موقـوف اسـت بـه قياس مسأله
علم به جزئيات آن، بايد شکافته شود) و روشن گردد که مقصود چيسـت. اگـر مقصـود آن اسـت کـه
نخست بايد يکايک موارد را استقرا کرد، (تا به علم به کلی حاصل شود، اصل اين نظر درست نيسـت؛ 
زيرا راه علم به يک کلی منحصر به استقرای جزئيات نيست) (همان، ص 75) و میتوان برخی کليات 

را از معدودی تجربه کسب کرد.  
با حذف صدر، ذيل، و ميانة آن بـر قياس مسأله آنگاه احتمال دومی مطرح میکنند که در کتاب
حـذف ضد قياس نقل شده است؛ حال آنکه متن کامل سخن ايشان به شرح زير است و قسمتهـای

شده در نقل قول باال، به صورت مشخصتر آمده تا تفاوتها روشن گردد.  
اما اگر منظور اين است که علم به کبری علم اجمالی به همة جزئيات و از آن جمله نتيجه اسـت
و به اصطالح، علم به نتيجه در علم به کبری منطوی است مطلب درستی است، ولی آنچه در نتيجـه
مطلوب است و قياس به خاطر آن تشکيل میشود، علم تفصيلی به نتيجه اسـت نـه علـم اجمـالی و

انطوايی؛ پس در واقع در هر قياسی، علم تفصيلی به نتيجه، موقوف است به علم اجمالی و انطوايی به 
نتيجه در ضمن کبری و اين مانعی ندارد و دور نيست؛ زيرا دوگونه علم است (همان، ص 76).  
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با حذف اين سه عبارت کليدی از سخن شهيد مطهری و انتزاع ايـن قطعـه از کليـت آن، عمـالً
نتيجهای از آن گرفته شده است که درست خالف مقصود نويسنده آن بوده است و خوانندهای کـه بـا
ديدگاه مطهری و دفاع پرشور ايشان از فلسفه و منطق بیاطالع باشد و يا حوصله و فرصـت مراجعـه
به متن اصلی را نداشته باشد، تصوری از ايشان به دست خواهد آورد که نه ايشان میپسندد و نه خـدا
را خوش میآيد. اين شيوه نقل قول ناقص و مهمتر از آن گسستن متن از فضا و بستر آن به گونـهای 
مسـأله که درست بر ضد مقصود گويندهاش تفسير شود، کاری است ضداخالقی تا حدی که در کتاب
قيـاس،  مسأله نيز يکی از انتقاداتی که متوجه آقای دينانی شده، (تقطيع عبارات ميرزا) (بررسي قياس
ص 82) معرفی شده است و اين نشان میدهد چنين کاری از نظر نويسندة اين کتاب، ناپسـند اسـت.
قاعده زرين اخالق که بنياد اخالق عملی به شمار میرود و در شرايع الهی و مکاتب اخالقی با قـوت
به رسميت شناخته شده و در فطرت بشر سرشته شده است، ما را از چنين دوگانگی روشـی و تنهـا از
ش  حـديث، علـوم ديگران انتظار رعايت انصاف داشتن باز میدارد (قاعده زرين در اخـالق و حـديث،
45) و حتی تومانس هابز که درباره سرشت انسانی ديدگاهی بدبينانـه دارد و انسـان را گـرگ انسـان 
میشمارد، پس از استنتاج نوزده قانون از قوانين طبيعت میگويد: (اين قوانين بـه صـورتی مختصـر و
آسان که حتی قابل فهم کم استعدادترين آدميان است، خالصه شدهاند و آن خالصه ايـن اسـت کـه
لوباتان،  ص 180). پرسش جـدی ايـن اسـت کـه آنچه به خود روا نمیداری، به ديگران روا مدار) (

چگونه مسلمانی به خود اجازه میدهد به اين شکل، سخنان کسـی را کـه نظـری ضـد وی دارد، بـه 
گونهای تکه پاره کند تا نظر خود را به کرسی بنشاند؟ پديدهای که کـم و بـيش شـاهد حضـور آن در
ادبياتی از اين دست هستيم. ممکن است کسی مخالف مطهری باشد يا رأی او را نپسـندد، امـا حـق

ندارد اينگونه نوشتههای او را دستکاری کند تا به مقصودش برسد.  
باز در اين کتاب نقد جان استوارت ميل بر اعتبار قياس، به روايت کاپلستون اينگونـه نقـل شـده

است:  
وقتی که نتيجه از پيش در مقدمتين مندرج باشد، استنتاج چيزی به معرفت ما نمیافزايـد؛ چنـان
که در استدالل يا استنتاج قياسی وضع از اين قرار است؛ زيرا (همگان پذيرفتهانـد کـه اگـر در نتيجـه
اين قياس، چيزی فراتر از آنچه در مقدمتين فرض شده پيدا شود، آن قياس خلل دارد؛ ولی بايد گفـت

در واقع هيچ چيزی که پيشتر معلوم نبوده يا قرار نبوده که معلوم شود، به مدد قياس اثبات نمیگردد) 
قياس، ص 40).   مسأله فلسفه، ج 8، ص 79. به نقل از: بررسي تاريخ(
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نويسنده به همين مقدار اکتفا میکند؛ گويی سخن ميل در اين بحـثِ مـردافکن فصـلالخطـاب
است و به حجتی معتبرتر از کاپلستون نيازی نيست؛ اما بـه واقـع، کاپلسـتون ايـن سـخنان را نقطـه
عزيمت بحث خود قرار میدهد تا به نقد ديدگاه ميل بپردازد و طی چند صفحه نشان دهد ايـن مـدعا
از قوت چندانی برخوردار نيست و فاصله منطق قياسی و استقرايی چندان عميق نيست و: (به عبـارت

فلسفه، ج 8، ص 82). از نظر  ديگر شکاف بين استنتاج قياسی و استقرايی کاهش پيدا میکند) (تاريخ
او نقـل مـیکنـد کـه: منطق وی، ميل از (نقش قياس هم غافل نيست) و اين سخن ميل را از کتاب
(ذهن انسان در شگرفترين پيروزیهايش در پژوهش طبيعـت، بـه روش قياسـی، متشـکل از جـزء

استقراء، استنتاج قياسی و تحقيق ورزی مديون است) (همان، ص 90).  
مسئله آن است که ميل اوالً قياس را تا حدی قبول دارد، وانگهی با قبول مطلق استقرا، عمالً بـه
گفته کاپلستون، خود را در وضعی دشوار قرار میدهد؛ زيرا وی هم اصل يکنـواختی طبيعـت را قبـول
دارد و هم اصل عليت را؛ اما اين دو اصل تجربی نيستند و از استقرا نمیتوان به تعميم آنهـا رسـيد و
در عين حال دانشمندان بايد صحت آنها را مفروض بگيرند. اينجاست کـه سـر از مسـئله دشـوارياب
استقرا و اصل يکنواختی طبيعت درمیآوريم که از قرن نوزدهم به بعد محل بحث و مناقشـه فالسـفه
علم بوده است. تخم لق استقرا را هيوم در قرن هيجدهم در دهان فالسفه شکست و اعتبار عقلـی آن

را به سؤال کشيد و پرسيد: اعتبار استقرا از کجا به دست میآيد؟ از تجربه؟ در اين صورت دور است و 
داريم به کمک يک استقرا، اصل استقرا را ثابت میکنيم. يا آن را به صورت اصلی اثبات نشده در نظر 
میگيريم؟ راسل با اشاره به نقد هيوم، در دفاع از استقرا مینويسـد: (اگـر ايـن اصـل صـحيح نباشـد، هـر
کوششی برای استخراج قوانين علمی کلی از مشاهدات جزئی بيهوده است و شکاکيت هيوم برای شـخص
تجربی ناگزير است؛ البته خود اين اصل را نمیتوان بی دچار آمدن به دور، از موارد مشـابه اسـتنباط کـرد؛ 
زيرا برای توجيه هر استنباطی، خود اين اصل الزم است؛ پـس ايـن اصـل بايـد يـا خـود اصـل مسـتقل و

غرب، ج 2، ص 923).   فلسفة تاريخ غيرمبتنی بر تجربه باشد، يا از چنين اصلی استنتاج شود) (
مسـائل راسل باهوشتر از آن است که متوجه دشواری اين مسئله نشود؛ به همين سبب در کتاب
خود به اين بحث روی میآورد و از دليل حجيت استقرا میپرسد و نتيجه میگيرد وقوع امـری فلسفه
در گذشته دليلی برای تحقق آن در آينده نيست و جز از راه مصادره بـه مطلـوب، هـيچ راهـی بـرای
اثبات استقرا و تعميم آن در به موارد آزمايش نشده نيست و: (هـر اسـتداللی کـه بـه اسـتناد تجربـه، 
نسبت به آينده يا اجزای غيرمجرب گذشته و حال به عمل آيد، متضمن فرض استقرا خواهد بـود و از
اين جهت اثبات اصل استقرا به استناد تجربه تنها، بدون مصادره مطلوب هرگز ممکـن نخواهـد بـود؛ 
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پس بايد اصل استقرا را به استناد بداهت ذاتی آن پذيرفت يا از هرگونه توجيه عقلی دربـاره انتظـارات
فلسفه، ص 91). سپس میگويد: کل زندگی ما و همـه علـوم ما نسبت به آينده چشم پوشيد) (مسائل
بر اصل استقرا استوار است؛ هرچند خودِ اين اصل، بنيـادی عقلـی نـدارد و فقـط آن را بايـد پـذيرفت

آن را روشـن  (همان، ص 92)؛ در واقع کاپلستون، پس از نقل ديدگاه ميـل، بـه دقـت کاسـتیهـای
میکند و نشان میدهد فاصله بين منطق قياسی و استقرايی، آنگونه که کسانی مانند بـيکن و ميـل

فکر میکردند، نيست.  
مسئله آن است که با کنار نهادن قياس و روی آوردن به استقرای صِرف از چاله (عدم کاشـفيت)
به چاه ويل نامعقول بودن میافتيم و ناگزير میشويم يا به دامان مصـادره متوسـل شـويم يـا اعتبـار
3.  در ايـن جـا،  استقرا را به مثابه امری شهودی بپذيريم؛ حال آنکه شهود ما چنين گـواهی نمـیدهـد
مقصود وارد شدن به اين بحث جدی فلسفة علم نيست، بلکه هدف، اشاره بـه ايـن نکتـه اسـت کـه
اخالق پژوهش اقتضا میکند از سادهسازی و نقل يکسويه اقوال ديگران دوری کنيم و اگر سـخنی را

از کاپلستون نقل کرديم، جواب آن را نيز، اگر بود، نقل کنيم.  
2ـ4. منطق جزيرهنويسی مانع بحثی جدی دربارة اعتبار قيـاس شـده اسـت و بـا آنکـه برخـی از
مسائل مندرج در اين کتاب، پيشتر در آثار ديگران بحث و تحليل شده است، نويسنده بیتوجه به آنهـا
مجدداً بحث خود را چنان آغازيده است که گويی ديگران متوجه آن نشدهاند. اين همان شيوة نوشـتن
در جزيدههای پراکنده است که جناب رضا بابايی آن را به (جزيرهنويسی) خالصه کرده اسـت. مـوارد
متعددی از اين شيوه در نقد منطق و قياس میتوان به دست داد؛ بـرای مثـال ايـن ادعـا کـه (هـيچ
قياسی هنر کاشفيت ندارد) (همان، ص 38) و به فرض صحت مقدمات و ساختار آن، (فايده و کشـف
جديدی بر آن مترتب نمی باشد) (همان)، ادعايی است که فارغ از درستی يا نادرستی آن، در فرهنـگ
اسالمی حداقل پيشينه ای هزارساله دارد و میتوان رد آن را در اعتراضات ابوسعيد ابوالخير بر بـوعلی
سينا و پاسخ وی دريافت؛ حتی به نوشته راس ـ ارسطوشناس معاصـر ـ وی از اعتراضـی کـه برضـد

ارسـطو، ص 71).  ) قياس دربارة مصادره به مطلوب بودن آن میکردند، آگاه و به آنها پاسخ داده بود
امروزه نيز در کتابهای منطقی، هنگام اشاره به اعتبار قياس، معمـوالً ايـن اشـکال طـرح و تحليـل 
نيـز از آن سـخنانی نقـل کـرده قياس مسأله که نويسندة صوری منطق میشود؛ برای مثال در کتاب
است ـ ده صفحه به (ارزشيابی و نقـد قيـاس) اختصـاص داده شـده و در آن نظـر (اسـتوارت ميـل و

همفکران وی) نقل و اينگونه نقد شده است:  
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اينکه قضيهای در قضية ديگر مندرج باشد، امری است و توجـه بـه ايـن انـدراج و دانسـتن آن و
استخراج قضيه مندرج امری ديگر. شايستگی و فايدة قياس اين است که اين اندراج را به مـا گوشـزد 
میکند و ما را بدانچه داريم و توجه نداريم، متوجه میسازد. به طور کلی يک اصل يا قانون متضـمن
بینهايت نتيجه است و آيا هر نتيجهای که از اين اصول به دست میآوريـم، نـوعی کشـف و يـافتن
نيست؟ تمام هندسه از تعاريف و علوم متعارفه و اصل موضوع برمی آيد. آيا میتوان قضايای هندسی 

صوري، ج 2، ص 183).   را هم تکرار مکرر دانست؟ (منطق
شهيد مطهری نيز پس از نقل اين اشکال مینويسد: (کسانی که اين ايراد را ذکـر کـردهانـد و در
اسـالمي، ص 70)؛ سـپس آنهـا را علوم با آشنايي واقع اين مغالطه را آوردهاند، چند اشتباه کردهاند) (

برمیشمارد و رد میکند؛ همچنين مرحوم عالمه طباطبايی جايی يازده اشکال بر منطق را نقل و نقـد 
الميـزان، ج 5، ص 256 بـه ) میکند که برخی از آنها مشابه اشکاالت مطرح شده در اين کتاب است
بعد). مقصود آن نيست که اشکال فوق به صورتی قطعی حل شده، بلکه مسئله آن است که اگر کسی 
اعتبار قياس را قبول ندارد و آن را کاشف نمیداند، اخالقاً ملزم است پس از طرح اشکال خود، پاسـخ
مدافعان را نقل کند و در پی آن نشان دهد اينگونه پاسخها او را قانع نکـرده اسـت؛ نـه آنکـه چنـان
عمل کند که گويی هيچ پاسخی به اين اشکال نشده است؛ از اين رو خوب بود يا اين اشـکال مطـرح

نمی شد، يا به پاسخهايی که به آن داده شده است، نيز اشارهای میشد.  
باز شاهد استداللی از اين دست هستيم که قياس ايمن از خطا نيست و شاهد بـر آن (اشـتباهات
فراوانی است که فالسفه به خاطر اعمال قياس ـ در مواردی که جايز و صحيح نبـوده ـ در امـر ديـن
قياس، ص 35). اين اشـکال بارهـا مطـرح شـده و مـدافعان منطـق مسأله مرتکب شده اند) (بررسي
گفتهاند آنچه مانع خطا میشود، رعايت درست اصول استنتاج و به کار بردن قيـاس در جـای درسـت
عقل، ص 100). شهيد مطهری اشکال فـوق منزلت از دفاع و است، نه به شکلی نادرست (طباطبايي

را تحليل کرده، نتيجه میگيرد: خطای در انديشه دو علت میتواند داشته باشد: يکی صورت استدالل 
معيوب باشد و ديگری مواد آن سقيم باشند. وظيفه منطق صوری برطرف ساختن عيب نخست است، 
اما دربارة محتوای انديشه، (هيچ قاعده و اصلی نيست که صحت فکر را تضـمين کنـد. تنهـا ضـامن، 
اسالمي، ص 69)؛ هچنين بايد ميان سـوء اسـتفاده علوم با آشنايي مراقبت شخص فکرکننده است) (
از ابزاری، با خود آن تفاوت گذاشت و توجه داشت که سوءاستفاده از چيزی، دليل بـر نادرسـتی از آن
نادرسـت اسـتفاده کنـد؛ ايـن خطـای قـرآن چيز نيست. ممکن است کسی از علم تفسير يـا از خـود

برداشت، دليل بر نادرستی اصل تفسير نيست.  
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بیتوجهی به کار گذشتگان و مجدداً بحث را از صفر آغازيدن، همان است که نگارنده اين سـطور
از آن در مقالهای به نام (نوشتن در جزاير پراکنده؛ فقر علمی يا ضـعف اخالقـی) (اسـالمی، تابسـتان

1386، ش 30) ياد کرده است. اگر هدف، پيشبرد بحث و کشف حقيقت است، الزم است پس از نقل 
ادعای مقبول خود، پاسخ ديگران نيز نقل و سپس نقد شود؛ اما در ايـن جـا ايـن ادعاهـا چنـان نقـل 

میشود که گويی تاکنون کسی متوجه آنها نشده و بدانها پاسخی، حتی نادرست، نداده است.  
3ـ4. در اين کتاب از برخی منتقدان با عنوان (مبتديان جويای نام) و ناسزاگويیهای علمـی آنـان
سخن رفته و ابراز اميدواری شده که اين کتاب (احتماالً مبتديان را به کنترل سرعت در ارشاد ديگران 
قياس، ص 12). فکر میکنم زمان آن رسيده است تا انـدک انـدک از مسأله واخواهد داشت) (بررسي
اين ادبيات دست بشوييم و از تعبيرات دقيقتری استفاده کنيم. اين نگرش تحقيرآميز، نه تنها خـالف
کريم است که میفرمايد: (وال تبخسوا الناس اشياءهم) (اعراف: 85)، امـروزه قرآن واقع و مغاير تعاليم
در بازار علم نيز خريداری ندارد. کافی است بدانيم تعبير (مبتدی) از نظر عالمانی نه تنهـا تـوهينآميـز
نيست که در واقع نشـان افتخـار بـه شـمار مـیرود. ادمونـد هوسـرل، فيلسـوف آلمـانی و بنيانگـذار
 ،Schm      )itt پديدارشناسی، خود را مبتدی میخواند و دوست داشـت (هميشـه مبتـدی) ناميـده شـود
p.6v. ،1996,139)؛ به همين سبب امروزه در سرفصل برخی کتابهای آموزش تاريخ فلسفه غرب، 
نه از سر تحقير که به نشان تجليل، از اين سوتيتر برای اشاره به زنـدگی هوسـرل اسـتفاده مىشود: 
  .((547,p.1996 ،Life of a Perpetual Beginner] Lawhead The] (زندگی يک هميشه مبتدی)
نتيجة اخالقی: نه مبتدی بودن، خطاست و نه جويای نام بودن. در مباحث علمی، بیربط نويسـی
ديگـران بايـد ايـن دو را در نوشـتههـای قياس مسأله و ادعای بدون دليل کردن خطاست و نويسنده

نشان دهد.  
5. رخدادی خجسته  

قياس، صرف تبيين ديدگاه آيت اللّه اصفهانی و پاسخگويی به  مسأله بخش قابل توجهی از کتاب
منتقدان ايشان، يعنی آقايان جوادی آملی، الريجانی، دينانی، سيدمحمد موسـوی و حسـين مظفـری
شده است. از نظر نويسندة کتاب، برخالف پندار رايج، تمام اشکاالتی که مرحوم آيت اللّه اصفهانی در 
قياس، ص  مسأله الهدی، (مطرح کرده اند، ناظر به قياس لغوی است، نه عقل) (بررسي مصباح رساله
115) و ايشان (هرگز و در هيچ يک از نوشتههای خود تفکيک بـين عقـل و وحـی را نپذيرفتـهانـد و
همواره از حجيت ذاتی عقل دفاع نموده اند) (همان، ص 116)؛ همچنين (از نظـر ميـرزای اصـفهانی

اسـت، براسـاس عقـول بشـری  قـرآن معارف پيامبر و ائمه ـ عليهم السالم ـ که منطبق بـر معـارف
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میباشد که اين عقول به عنوان حجتهای الهی بر همه عقال مبعوث شـده اسـت) (همـان). در ايـن
زمينه نويسنده تا جايی پيش میرود که پيشنهاد میدهد برای معرفـی مکتـب ميـرزای اصـفهانی، از 
تعبير رهزن (مکتب تفکيک) استفاده نشود و: (اگر لغـت تفکيـک، چنـان تـوهم نادرسـتی را موجـب 

میشود، بهتر است در معرفی ميرزای اصفهانی از آن استفاده نشود) (همان، ص 117).  
اين نکات از جهاتی درسآموز است؛ با اين حال نيازمند برخی توضيحات میباشد؛ نخسـت آنکـه
ابـواب- اگر واقعاً مرحوم آيت اللّه اصفهانی همين عقول بشری را حجت الهی میشمارد، چرا در آغـاز
آنگونه بر اين عقول و يافتههای آن میتازد و (راه شرع را با راه عقل بشـری يکسـر متفـاوت الهدی
مجيد به کاملترين وجه و گوياترين بيان برای ويـران سـاختن اسـاس قرآن دانسته، يادآوری میکند
خلوص، ص 29). عنوانی که ايشـان بـر نخسـتين علوم بشری و برکندن بنياد آن آمده است) (رؤياي
و هـو بـاب الهدی ابواب میگذارد، نياز چندانی به توضيح ندارد: (الباب االول من الهدی ابواب باب از
االبواب انه الجامع بين العلوم البشريه والعلوم الجديد الهيه فی شیء من االشياء حتـی فـی مـدخلها و
بابها). در سراسر اين کتاب بر اين دوگانگی تأکيد میکند و نتيجه میگيرد (علوم بشری عين جهالـت
و تاريکترين نوع تاريکی است) (برای ديدن نمونههای متعددی از اين سخنان و ارجاعات آنها ر. ک 

رؤياي خلوص).  
نکته دوم اينکه: اگر مرحوم ميرزای اصفهانی حجيت عقل و حتی قياس صحيح، يعنـی قياسـی را
که صورت و ماده آن درست باشد، قبول دارد، بايد روشن کرد که در چه نقاطی با فالسـفه و منطـق-
دانان اختالف نظر دارد. فيلسوفی نيست که به صراحت مـدعی شـود قيـاس را از هـر نـوعی، گرچـه 
صورت يا ماده آن فاسد باشد، معتبر میداند. اينجاست که اختالفنظر بين ايشان و فالسفه، اختالفی 
در مصاديق خاص خواهد بود که در اين صورت چنين اختالفی ميان خـود فالسـفه و ديگـر عالمـان

حوزههای مختلف، مانند فقها و عارفان نيز رايج است.  
سرانجام به سومين نکتة نويسنده میرسيم که پيشـنهاد حـذف عنـوان (مکتـب تفکيـک) بـرای

معرفی ديدگاه آيت اللّه اصفهانی است. نگارندة اين سطور، پيشتر به تفاوت روايتهای مکتب تفکيک 
اشاره کرده، برخی ويژگیهای روايت معاصر آن و تفاوت آن را با ديدگاه بنيانگذاران آن برشمرده بـود
(همان، ص 34) و اينک به رغم ادعای يکسانی از سوی مدافعان اين مکتب، اخيراً اين مسئله جدی-
الهـدی، بـه دو علـت پيشـنهاد تغييـر نـام  ابواب تر شده است؛ برای مثال آقای حسين مفيد، مصحح
میدهند: از نظر ايشان تعبير (مکتب تفکيک)، همة ابعاد (مکتب معارف خراسان) را پوشش نمیدهـد
و اين روايت خاص که به (مکتب تفکيک) شهرت يافته، چه بسا، بـه فهـم دقيـق ديـدگاه اصـفهانی
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نينجامد و: (با اوج گيری امواج نقد و بررسی آرای اين مکتب به نظر میرسد منتقدان با درنظر گرفتن 
مبانی يک تقرير خاص و يا تعميم آن به تمام جريان يک انديشه، چوب حراج به تمـام آرا و تقريـرات
مختلف اين مکتب زده باشند و بسياری از آرای مطروحه در مکتب معارف را ـ که از اعتبـار متفـاوتی

ابـوابالهـدي،  () نسبت به آرای مکتب تفکيک در نقد بهرهمندند ـ به يک شـيوه فهـم کـرده باشـند
1387، ص 23).  

اين توجه و هوشياری را بايد مبارک دانست و به فال نيک گرفت؛ زيرا هم بسـتری اسـت بـرای
فهم نقد منتقدان و هم تفکيک روايتهای مختلفی است که میتوان از ميراث فکری شيعی چند دهه 
اخير به دست داد و آنچه را که دفاع پذير است، برگرفت و آنچه را ناپـذيرفتنی اسـت فروگذاشـت؛ در 
واقع نخستين گام برای ترويج آموزههای اصيل شيعی و بزرگداشت عالمانی که درد ديـن داشـتهانـد، 
ارزيابی درست و دقيق و منصفانه کار آنان است و الزمة آن، گوش سـپردن بـه نقـد ناقـدان و فهـم
همدالنه سخن آنان است؛ با اين کار هم میتـوان ايـن بزرگـان، از جملـه آيـت اللـهّ اصـفهانی را از
مهجوريت فکری بيرون کشيد و هم قوت کارشان را سنجيد و تقريـری مناسـب و معاصـر از آن بـه
قياس، به رغم کاستیهای روشی آن و ناکامی در اثبات مـدعای مسأله دست داد. از اين منظر، کتاب
آيـةاللـهّ اصـفهانی را اصلی خود، میتواند باب گفتگوی انتقادی بين موافقان و مخالفان ديدگاههـای

بگشايد و به دور از ناسزاگويیهای رايج و آتش اتهام متقابل، فضايی برای گفتگوی جدی ميان دينی 
پديد آورد. چنين باد.  
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(انتشارات باز) در سال 1386 در 384 صفحه با قيمت 40/000 ريال به چاپ رسيده است. کتاب 

مشتمل بر فهرست مطالب، يادداشت ناشر، پيشگفتار، مقدمه و هشت فصل و يک نمايه ميباشد. 
کتاب مزبور از جمله 500 کتابي است که خارجيان نوشتهاند و در آنها صبغة آکادميک و روش تحقيق 

علمي رعايت شده است. ظاهراً اين کتاب از بين 7500 کتاب خارجي انتخاب شده و کارشناسان 

انتشارات مذکور ترجمه کردهاند.  
ـ اقتصادي ايران عنوان ميکند و  نويسنده هدف خود را از نگارش اين کتاب ارائة تاريخ سياسي
تالش ميکند ميراث اسالمي جامعة ايراني، بهويژه رويدادهاي قبل و بعد از انقالب اسالمي در سال 
1357 را مدّنظر قرار دهد. به اين دليل بحث خود را با ارائة تاريخچة کوتاهي از ايران و برپايي 
حکومت اسالمي در ايران آغاز ميکند. وي با اين رويکرد نگاهي به سلسلههاي صفويه، قاجاريه و 
پهلوي ميکند و با توجه به کشمکشهاي بين دولت و روحانيون در عصرهاي گذشته، بهطور 
مشخص با يک رويکرد تاريخي به برخورد روحانيت با رژيم از 15 خرداد 42 تا پيروزي انقالب 

                                                 
روحانيون حکومت در ايران اول)، صص 41ـ 72. نوشتار حاضر نقدي است به کتاب اسالمي (کتاب انقالب تاريخنگاري * نقد
نوشتة ديليپ هيرو، ترجمة محمدجواد يعقوبي دارابي که در سال 1386 در 384 صفحه از سـوي مرکـز بازشناسـي اسـالمي و

ايران (انتشارات باز) منتشر شده است. 
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اسالمي در 22 بهمن 1357 ميپردازد.  

 از نقاط قوت کتاب ميتوان به پيگيري مجدانة نويسنده براي بررسي روند تاريخ انقالب اشاره 
کرد بهطوري که براي تدوين کتاب چند بار به ايران مراجعه کرده است تا از نزديک شاهد تحوالت 
ايران باشد و مصاحبههايي را با شخصيتهاي مختلف حاضر در انقالب انجام دهد. نکتة ديگر اينکه 
براي اثبات وجود الگوي «تجديد حيات اسالم» در ايران قبل از انقالب، متدينبودن مردم ايران و 
نقش علما در تحوالت سياسيـ اجتماعي سعي کرده در ابتدا ميراث اسالمي را بهطور کامل در کل 
تاريخ و بهطور خاص در ايران دورة صفويان، قاجاريه و پهلوي بررسي کند؛ هر چند بررسي ايشان 

نقصهاي فراواني دارد امّا اين مقدمه او را به نتيجهاي دلخواه رسانده است.  
از نقاط قوت ديگر کتاب اين است که در معرفي هر شخص، جريان يا گروهي سعي کرده است 
ابتدا يک معرفي نسبتاً کافي در مورد آن ارائه دهد تا خواننده را با شخصيت، جايگاه طبقاتي و 
تحصيالتي شخص يا ساختار حزبي و گروهي جريان و اهداف و برنامههاي گروه آشنا سازد و موضع 
آن شخص يا گروه را به خوبي روشن کند. اين توضيح و شناساندن در مورد اشخاص در خالل 

بحثها و نوشتهها آمده است و در مورد گروهها هم به صورت يک تاريخچه ذکر شده است.  
مطالب متن کتاب براي بيان مقصود کافي بوده است، بنابراين توضيحات چنداني در پاورقي 

نيامده است.  
نويسنده در مقدمة کتاب با «شگفت» ارزيابيکردن انقالب اسالمي ايران عنوان ميکند که 
امامخميني از خارج از کشور، بدون داشتن يک حزب سياسي «باثباتترين جزيرة» منطقة خاورميانه 
را به آشوب کشيد و به رغم سرويس امنيتي و پليس مخوف شاه و حمايت قدرتهاي بزرگ، 
بهخصوص آمريکا، انقالب اسالمي را به پيروزي رساند و بهرغم کارشکنيها و مقاومت بازماندههاي 
رژيم سابق و مسائل و مشکالت بعد از پيروزي مانند بحران گروگانگيري و کودتاهاي ناموفق و 
جنگ تحميلي عراق عليه ايران و تالش مجاهدين خلق (منافقين) براي بيثبات نشاندادن ايران، 
ايشان با اتکا به نيروهاي وفادار و متدين و بسيج عمومي مردم و تأسيس نهادهاي انقالبي توانستند 
بحرانها را مديريت کنند و بر اساس الگوي اسالميـ ايراني جامعه و حکومت ديني جديدي تأسيس 
نمايند و به نقطة باثباتي برسانند. استفادة امام از نيروي بالقوة مردم يکي از نکات بسيار مهم انقالب 
است که به نظر نويسنده بسياري از تحليلگران به آن پي نبردهاند. «اين حقيقت که نيروي بالقوة 
مردم ايران تا به حال جدي گرفته نشده بود دليل اصلي اشتباه در تحليل وقايع ايران قبل و بعد از 

انقالب و سلسله پيشگوييهاي نادرست در مورد آن نيز هست».1  
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به نظر وي «الگوي تجديد حيات اسالمي» براي انقالب الگوي مناسبي نيست، زيرا جامعة ايران 
قبل و بعد از انقالب پايبند به اسالم بودهاند. لذا به نظر او «ائتالف نيروهاي مذهبي و غيرمذهبي» 
سبب به زيرکشيدن شاه از اريکة سلطنت شد و اين ائتالف بعد از انقالب بهسرعت از هم گسست. 
نيروهاي انقالبي به رهبري امام خميني با بسيج عمومي مردم بر اساس اعتقادشان به اسالم توانستند 
بر مشکالت بعد از پيروزي انقالب غلبه کنند و تا تثبيت نظام و حفظ تماميت ارضي کشور به پيش 

بروند.  
در فصل اول با عنوان «قبل از انقالب اسالمي» نويسنده براي اينکه برجستهبودن بحث 
«حکومت اسالمي» را به دليل پيروزي انقالب اسالمي نشان دهد، تالش ميکند تا يک مرور کلي 
مورد تکوين و شکلگيري دين اسالم و چگونگي ورود اسالم به ايران و پذيرش مذهب شيعه  در
توسط مردم را با يک رويکرد نقل تاريخي بررسي نمايد و نحوة تعامل سلسلهها را با دين نشان دهد. 
به نظر ايشان پذيرش مذهب شيعه توسط صفويان بهخاطر جلبنظر مردم و تمايز خود از رقباي ترک 
سنيمذهب عثماني بوده است. صفويان براي کسب قدرت، ثروت و مقبوليت اجتماعي علماي شيعه را 
از سوريه، لبنان و عراق به ايران آوردند و مذهب شيعه را رسمي اعالم کردند. بعد از صفويه نويسنده 
با اشارهاي گذرا به سياست ديني افشاريه و زنديه، بهطور مفصل به سياست مذهبي قاجاريه پرداخته و 
نحوة تعامل حکومت با روحانيون و علما را بررسي ميکند. با قدرتگرفتن قاجاريه بهخصوص در 
زمان فتحعلي شاه جايگاه اجتماعي علما مستحکم شد و بسياري از موقوفات و امور خيريه و مسائل 
شرعي مردم و قضاوت به آنها واگذار گرديد، امّا در دورة ناصرالدين شاه به دليل فساد زياد فاصلة شاه 
با علما بيشتر شد. با امضاي قراردادهاي ننگين در دورة ناصري حضور علما براي تشويق مردم به 
مبارزه و لغو قراردادها پررنگتر گرديد و با اين حضور نشان دادند که نيروي مهم و حياتي در عرصة 
شاه هيچ تغييري در روابط پرتنش علما با  سياست و اجتماع هستند. به قدرت رسيدن مظفرالدين
دولت ايجاد نکرد(ص 36). تحوالت دورة مشروطيت باعث شد که علما حضوري بسيار پررنگ در 
تحوالت سياسيـ اجتماعي داشته باشند و به دو گرايش مشروطهخواه و مشروعهخواه تقسيم شوند. با 
فروپاشي سلسلة قاجار و روي کارآمدن رضاخان، رابطة دولت و علما ابتدا تا حدودي مسالمتآميز بود 

امّا بهسرعت رو به تيرگي گراييد.  
در فصل دوم با عنوان «سلسلة پهلوي» نويسنده به روند شکلگيري سلسلة پهلوي و بر تخت 
نشستن رضاخان و به نحوة برخورد او با روحانيت و علما پرداخته است. به نظر او، رضاشاه بر اين باور 
بود که علما در برخورد با مشکالت دوران جديد ابزارهاي علمي و عملي الزم را ندارند و بنابراين 
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و تربيت و موقوفات مذهبي محدود ميکرد.  پيوسته قدرت آنها را در زمينههاي سنتي قضاوت، تعليم
رضاخان با روند قدرتگيري تالش ميکرد از قدرت علما بکاهد و با ديدار از ترکية الئيک در سال 
1313 تالش کرد سياست رفع حجاب را براي زنان و کاله پهلوي را براي مردان در پيش گيرد. 
خاتمة ديکتاتوري شانزده سالة رضاشاه براي عدة زيادي از مردم از جمله علما شادي و آسايش به 
ارمغان آورد. نويسنده معتقد است تا زمان فوت مرجع ميانهرويي مانند آيتاهللا بروجردي در سال 
1340ش رابطة علما با شاه وخيم نبود. با حضور و رهبري آيتاهللا کاشاني در جريان ملي شدن 
صنعت نفت نقش علما در تحوالت سياسيـ اجتماعي گسترش يافت و هر چه به آغاز نهضت 
امامخميني نزديکتر ميشويم حضور علما در سياست بيشتر ميشود. با شکلگيري نهضت پانزده 
خرداد 1342ـ که مقدمة اساسي انقالب اسالمي بودـ رابطة علما و شاه و درباريان به مرحلة بحراني 
خميني، رهبر مبارزه با رژيم پهلوي در مجموعه تحوالت بين 1342 تا 1357  کشيده شد. امام
حضوري فعال داشت و به تبع آن شخصيتهاي مذهبي و مليـ مذهبي نيز در اکثر موارد اعتراض 
خود را به سياستهاي رژيم پهلوي نشان دادند. آيتاهللا طالقاني و مهندس بازرگان از جمله کساني 
هستند که نسبت به تحوالت حساس بوده و در مواقع مختلف به زندان محکوم ميشدند. شکلگيري 
ساواک براي براندازي حرکتهاي انقالبي از جمله حوادث مهم دوره است. امام به عنوان شخصيت 
اصلي مبارزه عليه رژيم از کشور تبعيد ميشود و بسياري از شخصيتهاي مبارز زير نظر ساواک قرار 

ميگيرند و به زندان و تبعيد محکوم ميشوند.  
در فصل سوم با عنوان «پايان سلطنت» نويسنده چندين مرحله براي اين پايان ذکر ميکند که 
عبارتاند از مرحلة اول: از بهمن 1355 تا مهر 1356؛ مرحلهاي که در آن زندانيان سياسي به تبع 
اجراي سياست حقوق بشر کارتر در ايران آزاد ميشوند و احزاب مختلف شروع به چاپ نشريات 
نيمهمخفي عليه رژيم ميکنند. مرحلة دوم: آبان تا آذر 1356؛ مرحلهاي که ساواک آزادي بيان را به 
شدت سرکوب کرد و با اين کار نوارها و اعالميههاي حضرت امام به صورت مخفيانه ولي گستردهتر 
توزيع ميشد. مرحلة سوم: از دي ماه 1356 تا خرداد 1357؛ مرحلهاي که در آن چاپ مقالة 
توهينآميز عليه امام حرکت عظيمي در بين مردم ايجاد کرد و تظاهرات و برگزاري مراسم مذهبي 
توسط مردم شهرهاي مختلف جدي گرفته شد. مرحلة چهارم: از تير ماه تا 27 شهريور 1357؛ 
مرحلهاي که تظاهرات تشديد شد و واقعة سينماي رکس آبادان نيز به ادامة مبارزات قوت بخشيد. 
عليرغم اينکه شريف امامي (نخستوزير وقت ) با آزادي رهبران روحاني و مذهبي از زندانها و تغيير 
تقويم شاهنشاهي به تقويم هجري و برخي اقدامات اصالحي ديگر خواست نظر انقالبيون را جلب 
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کند امّا اجتماع عظيم مردمي در 17 شهريور نشاندهندة عزم ملت مسلمان براي براندازي رژيم 
پهلوي بود. مرحلة پنجم: از 18 شهريور تا 15 آبان 1357؛ مرحلهاي که در آن اقدامات سرکوبگرانه 
و سانسور و حکومت نظامي در شهرها گسترش يافت و حضور امام در رسانههاي بينالمللي در 
پاريس پررنگتر شد. دانشجويان و دانشآموزان در روز 13 آبان در حمايت از امام تظاهرات کردند 
که بسياري از آنها توسط رژيم شهيد و زخمي شدند. مرحلة ششم: 15 آبان 1357 تا 26 دي 1357؛ 
مرحلهاي که برقراري کامل حکومت نظامي براي آرامکردن ناآراميها در شهرها توسط ازهاري 
صورت گرفت. عليرغم تعهد شاه در رسانهها براي جبران خطاهاي گذشته و تکرارنکردن اشتباهات، 
مردم و انقالبيون به اقدامات انقالبي خود ادامه ميدادند. آمدن ژنرال هايزر آمريکايي و تالش بختيار 
براي اجراي يک کودتا نتيجهاي نداشت و در عوض تظاهرات و اعتراضات شديدتر شد، و شاه هم به 
بهانة استراحت از کشور بيرون رفت. مرحلة نهايي: 26 دي تا 22 بهمن؛ مرحلهاي که عليرغم تالش 
بختيار براي جلوگيري از ورود امام به ايران، ايشان به خاک ميهن اسالمي بازگشتند و نيروهاي 
انقالبي بسياري از نهادها و پايگاههاي رژيم را تصرف کردند. در تحليل نهايي علت سقوط شاه 
ميتوان گفت که شاه براي ماندن در قدرت به اهرمهاي فشار دولتي نظير ساواک، پليس و ارتش 
متکي بود و به جاي تکيه بر مردم، به حمايت آمريکا اميد داشت؛ اما در مقابل، نيروهاي مختلف با 
هم در براندازي آن متحد شدند. فساد دربار نيز باعث شده بود که بين شاه و مردم فاصلة زيادي 

ايجاد شود.  
در فصل چهارم با عنوان «بنيانگذاري جمهوري اسالمي» نويسنده معتقد است که اتحاد اولية 
همة نيروها که در اول انقالب تحقق يافت دوام نياورد و اين اتحاد پس از بيرون راندن شاه از کشور 

هم شکسته شد ( ص 157).   و فروپاشي ارتش در
در اين فصل نويسنده با برشمردن مشکالت آغاز انقالب در ايران به روند شکلگيري دولت 
بازرگان، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، مشکالت حاصل از شورشهاي محلي مانند شورش کردها 
و اعراب و... و ترورهاي منافقين و روند تدوين قانون اساسي توسط خبرگان ملت و ساختار حکومت 

جمهوري اسالمي مصرح در قانون اساسي و تعيين خطمشي کلي نظام توسط امام اشاره ميکند.  
در فصل پنجم با عنوان «بحران گروگانگيري» هيرو به تسخير النة جاسوسي (سفارت آمريکا 
در ايران) توسط دانشجويان و حمايت امام از اين حرکت و استعفاي بازرگان و اختالف شريعتمداري 
با امام و اقدامات مجاهدين خلق در ناآرام کردن فضاي سياسيـ اجتماعي کشور و انتخاب بنيصدر 
به رئيسجمهوري و نحوة برخورد حکومت انقالبي با ارتش و نزاع بين بنيصدر و حزب جمهوري 
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عنوان مهمترين حادثة  اسالمي بر سر مسائل اساسي کشور و آغاز جنگ تحميلي عراق بر ايران به

تاريخ جمهوري اسالمي و منطقة خاورميانه و توجه مجلس و مسئوالن ديگر کشور به اين مسئله، 
ميپردازد.  

در فصل ششم با عنوان «جنگ خليجفارس» نگارنده با بيان مقدمهاي از تاريخ اختالفات مرزي 
بين ايران و عراق اذعان ميکند که عراق با هدف براندازي حکومت نوپاي جمهوري اسالمي جنگ 
را آغاز کرد و در ضمن به اختالفات بين بنيصدر و حزب جمهوري اسالميـ که بيشترين حضور را 
در ارکان قدرت بعد از انقالب داشت ـ ميپردازد. در ادامة اين اختالفات باالخره مجلس رأي به 

عدم کفايت بنيصدر داد و امام ايشان را عزل کردند.  
در فصل هفتم با عنوان «مبارزة مجاهدين» نويسنده به تالش مجاهدين خلق (منافقين) به 
رهبري مسعود رجويـ که در ارکان قدرت جايگاهي کسب نکرده بودـ براي مبارزه با حکومت 
جمهوري اسالمي از طريق اقدامات مسلحانه ميپردازد. از جمله اقدامات اين گروه به شهادت 
تن از ياران ايشان در دفتر حزب جمهوري اسالمي و انفجار دفتر  رساندن آيتاهللا بهشتي و 72
نخستوزيري و شهادت آقايان رجائي و باهنر اشاره ميکند. در ادامه نويسنده به نحوة شکلگيري 
حزب توده و فعاليتهايش در قبل و بعد از انقالب و نحوة برخورد رژيم پهلوي و انقالبيون اسالمي 
با آنها ميپردازد. از جمله مباحث مطرح در آن دوره مديريت جنگ بود. جنگ و عملياتهاي متعدد 

باعث شده بود توجه بسياري از مسئوالن کشور و مردم به آن جلب شود.  
در فصل هشتم با عنوان «استحکام پايهاي دولت اسالمي» نويسنده با بيان فرمان 8 مادهاي امام 
تحت عنوان «اسالمي کردن قوة قضائيه» آن را سند مهمي براي تثبيت و تعيين خطمشي و 
سياستهاي کلي نظام ميداند. در ادامه به روند سرکوب حزب تودهـ به دليل افکار مارکسيستي اشاره 
ميکند و با ارزيابي نقاط قوت و ضعف جنگ، حرکت به سمت «خودکفايي» را مهمترين نقطة مثبت 
جنگ براي ايران ياد ميکند. در ادامه نويسنده به فعاليت گروههاي اسالمي بعد از عزل بنيصدر و 
تأسيس نهادها و سازمانهاي انقالبي از قبيل ارتش، امنيت، قضاوت، مذهب، اقتصاد، اجتماع، 
فرهنگ و دين اشاره ميکند (ص357). آخر بحث را نيز به جانشيني امام اختصاص داده و همة بحث 

را بدون نتيجهگيري کلي به پايان ميرساند.  
  

نقد کتاب  
آثاري که انقالب اسالمي ايران را از لحاظ تاريخي مطالعه ميکنند، معموالً به يکي از جنبههاي 
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وقوع انقالب اسالمي ميپردازند. برخي از آنها به تاريخ و نحوة شکلگيري آن پرداخته و در طي اين 
بررسي به علل آن نيز توجه کردهاند و هر کدام از آن کتابها هم به تناسب اهميت موضوع و رويکرد 
غالب نويسنده يکي از علل را مهم جلوه داده و بر اساس آن علت شکلگيري انقالب اسالمي را 
توجيه نموده و براي آن استناداتي ذکر کردهاند. 2 دستة دوم کتابهايي هستند که نظرية غالبي را 
تعقيب نميکنند و شايد اصالً ماهيت نظري ندارند بلکه صرفاً با توجه به تاريخ انقالب، از شکلگيري 
تا فرجام نهايي به بيان سلسله حوادث و رويدادها ميپردازند و نويسنده اگر هم خواسته باشد نوشتة 
خود را بر اساس نظريهاي استوار کند بهطور غيرمصرح به آن پرداخته است و خواننده با دقت فراوان 
ميتواند از البهالي بحثها و تأکيدات نويسنده به آن پي برد. 3 دسته سوم کتابهايي هستند که به 
روند شکلگيري و تاريخ انقالب توجه چنداني ندارند بلکه بيشتر به نتايج انقالب ميپردازند. در 
اينگونه کتابها نويسنده تالش ميکند با تحليل وقايع اين حرکت عظيمِ مردمي به نتايج مثبت و 

منفي آن بر اساس ديدگاههاي خود و ديگران بپردازد. 4  
عالوه بر اين تقسيمبندي بر اساس علتيابي، بررسي روندي و بررسي نتايج، تقسيمبندي ديگري 

از نوع مطالعات انقالب اسالمي نيز از ديدگاه روشي وجود دارد که عبارتاند از:  
1) مطالعة توصيفي: برخي از کتابها در مورد انقالب اسالمي با توجه به روش مطالعة آنها 
ماهيت توصيفي دارد. در اين کتابها نويسنده کاري به چگونگي شکلگيري و علتها و اهداف 

ندارد، بلکه ميکوشد حوادث و رويدادهاي انقالب اسالمي را توصيف و توضيح دهد. 5  
2) مطالعة تبييني: اينگونه مطالعات به دنبال علتيابي حوادث انقالب و علل شکلگيري و تداوم 
آن و رويکردهاي مسلط آن هستند و اينکه روند انقالب اسالمي به کدام سمت تمايل داشته و نتايج 

حاصله را مورد توجه قرار ميدهند و براي هر کدام از آنها دليل و علت مييابند. 6  
البته مطالعة انقالب اسالمي به موارد مذکور محدود نميشود بلکه از منظرهاي مختلف مطالعة 
تاريخي، مطالعة جامعهشناختي، روانشناختي، الگوي رهبري، مطالعة طبقاتي، مطالعة فرهنگي، مطالعة 
روندي و... انقالب اسالمي مورد مطالعه قرار گرفته است که در اينجا پرداختن به آنها باعث اطالة 

کالم ميشود.  
الف) نقد روشي کتاب  

کتاب حاضر (ايران در حکومت روحانيون) به بررسي روند تاريخ انقالب اسالمي ميپردازد و براي 
ارائة مقدمة نظري بحث از «ميراث اسالمي» بهطور مقدماتي توضيحاتي ميآورد. بعد از اين مقدمه 
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وارد بحث چگونگي شکلگيري سلطنت پهلوي و براندازي اين نظام توسط انقالبيون و شکلگيري 
جمهوري اسالمي و تحوالت بعد از آن تا «استحکام» اين نظام ميپردازد. لذا با اين بيان ماهيت 
روششناسانه کتاب، ماهيتي توصيفي است که دنبال علتيابي پديدهها و حوادث نيست. از آنجا که 
کتاب حاضر به مطالعة گروهها، افراد و جرياناتي که در انقالب اسالمي نقش داشتهاند پرداخته است، 
لذا مطالعة آن حالت جامعهشناسانه نيز پيدا ميکند. در مجموع کتاب حاضر با حالتي تاريخيـ 
توصيفي با رويکردي جامعهشناختي تدوين گرديده است و ماهيت نظري آن چندان آشکار نيست، 
بلکه با استنادات زياد به منابع و ارقام و اعداد از حالت نظري خارج شده است و کمتر به اظهار نظر و 

تحليل وقايع پرداخته است.  
يکي از مهمترين نقدها به ماهيت روشي کتاب اين است که کتاب بيشتر حالت ژورناليستي دارد. 
ارجاع فقط 51 ارجاع به کتاب و بقيه يعني 369 ارجاع به روزنامه، گزارش و مصاحبه  از کل 520
صورت گرفته است که ماهيت ژورناليستي کتاب را بيشتر کرده است. مجالت و روزنامهها هم اکثراً 
خارجي هستند و بعضاً جهتدار نوشته شدهاند، لذا بيطرفي نويسنده را نيز زير سؤال برده است. 
کتابهاي مورد استناد نيز نوشتههاي خارجيان است و به منابع دست اول کمتر مراجعه شده است، لذا 

نويسنده به دليل عدممراجعه به منابع دست اول نيز اثرش قابل نقد ميباشد.  
نويسنده در مقدمة کتاب متذکر شده است که «الگوي تجديد حيات اسالم» در تبيين انقالب 
اسالمي به سختي ميتواند گوياي حوادث و تحوالت انقالب اسالمي باشد چراکه ايرانيان 
(بهخصوص طبقات کارگر و متوسط جامعه) همواره مسلماناني پايبند بودند و الگوي «تجديد حيات 
اسالمي» بيشتر در مورد طبقة مرفه و نيمهمرفه جامعة ايران اسالمي صادق است، امّا بحث اصلي و 
نظري خود را با ميراث اسالمي شروع ميکند و اهميت انقالب در ايران را به شکل يک حکومت 
اسالمي برجسته ميداند (ص24) و انقالب اسالمي را يک عکسالعمل طبيعي ناشي از شرايط 
تاريخي و فرهنگي ايران تلقي ميکند و ايران را با استناد به کالم اقبال احمدـ محقق پاکستانيـ 
قطب دوم توسعة سياسي اسالم ميداند. آوردن مقدمة نظري در مورد ظهور اسالم و چگونگي 
پذيرش اسالم شيعي و تبيين جايگاه اسالم شيعي در هويت ديني و ملي مردم و بيان اهميت نقش 
علما و مراجع در تحوالت سياسيـ اجتماعي ايران در حقيقت پذيرش الگوي تجديد حيات اسالمي و 

تداوم الگوي اثرگذاري اسالم در زندگي سياسيـ اجتماعي ايرانيان است. نويسنده گرچه نخواسته 
الگوي نظري بحث را بهطور شفاف بيان کند، اما در خالل بحث به رابطة علما با شاهان صفويه و 
چگونگي رسمي شدن مذهب شيعه و نحوة برخورد و تعامل پادشاهان قاجار و افتوخيز اين تعامل و 
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سياستهاي پهلوي اول در برخورد با علما و بالعکس را بهعنوان مقدمة نظري آورده است. شايسته 
اين بود که وي بهطور شفاف چارچوب نظري بحث را در زمينة تأثيرگذاري مذهب و علما، به عنوان 
متوليان اصلي مذهب در جامعة ايراني، در مقدمه ميآورد و براي تبيين آن چارچوب مستندات تاريخي 

ارائه ميکرد.  
در زمينة ساختار بحث، بعضي از زيرفصلها با عنوان اصلي بحث همخواني ندارد، مثالً بحث 
«جنگ و اقتصاد» را زيرفصل «مبارزة مجاهدين» آورده است و يا بحث «بنيصدر به عنوان 
رئيسجمهور» را زيرفصل «بحران گروگانگيري آمريکايي» آورده است که چندان مناسبتي با هم 
ندارند و حتي در بعضي از زيرفصلها مطالبي را ذکر کرده است که هيچ ربطي به عنوان آن ندارد؛ 
خميني و جانشين وي» از صفحة 378 به بعد پارگرافها هيچربطي  براي مثال در زيرعنوان «امام

به عنوان بحث ندارند.  
کتاب فاقد «کتابنامه» است. چنين کتابي که ماهيت تاريخي دارد حتماً به يک کتابنامة مفصلي 

نيازمند است که بايستي نويسنده و مترجم به آن توجه ميکردند.  
نکتهاي که مترجم بايستي توجه ميکرد اين است که پاورقيها را بايستي به همان صورت التين 

ميآورد و نبايد آنها را ترجمه ميکرد.  
ب) نقد شکلي  

در زمينة نقد شکلي کتاب ميتوان گفت که تصوير روي جلد کتاب تصوير گويايي نيست و در 
قسمت فهرست مطالب، فصلها و زيرفصلها به خوبي مشخص نشدهاند.   

در زمينة شکلي غلطهاي مختلف تايپي، اشتباه ارجاعي و ترجمة اشتباه نيز در کتاب وجود دارد 
که عبارتاند از:  

در صفحة19 جمله به صورت نقلقول مستقيم آمده است، امّا ارجاع ندارد. در صفحة 89 کلمة 
«سمگ آهک» به «سنگ آهک» و در صفحة 106 کلمة «آزادهاي» به «آزاديهاي» و در صفحة 
136 کلمة «غراي عمومي» به «عزاي عمومي» و در صفحة 138 کلمة «شورا انقالب» به «شوراي 
انقالب» بايد تغييرکند. در صفحة 146 بعد از کلمة «هوشياري» ادامة خط نيامده است. در صفحة 
148 کلمة «خارح» به «خارج» و در صفحة 160 کلمة «فدائيان اسالم» به «فدائيان خلق» و در 
صفحة 167 کلمة «اواحر» به کلمة «اواخر» و در صفحة 172 کلمة «تظاهران» به کلمة 
«تظاهرات» و در صفحة 183 کلمة «سوداستفاده» به کلمة «سوءاستفاده» بايد تغيير يابد. در صفحة 
187 جمالت «مابر بسيار پشيمان شده بود» و «مابر محکوم به مرگ شد» جملههاي بيمعني 
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هستند. در صفحة 189 کلمة «مظن اتهام» به کلمة «مظان اتهام» بايد تغييرکند. در صفحة 204 
داده ميشد» و در صفحة 210 کلمة «فرهنک» به کلمة  کلمة «سر داه ميشد» بايد به «سر
«فرهنگ» بايد تبديل شود. در صفحة 217 کلمة اکنون دو بار اشتباهي در يک جمله تکرار شده 
است. در صفحة 226 کلمة «شدد» به کلمة «شد» و عبارت «رأي اطمينان» در صفحة 235 بايد به 
اعتماد» تغييرکند. در صفحة 251 ارجاع پايين ورقه ربطي به توضيح در مورد متن ندارد. در  «رأي
صفحة 255 کلمة «حام بنيصدر» به کلمة «حامي بنيصدر» بايد تغييرکند. در صفحة 255 عبارت 
«100 کشته و 3 کشته» اشتباه شده است. در صفحة 257 ارجاع پايين صفحه صحيح نميباشد. در 
صفحة 267 کلمة «مشوند» به کلمة «ميشوند» و در صفحة 308 کلمة «خليجفارسي» به کلمة 
«خليجفارس» بايد تغييرکند. در صفحة 313 به لحاظ تايپي بعد از کلمة «دريافت» خالي است. در 
صفحة 317 کلمة «رادئيو» به کلمة «راديو» و در صفحة 323 کلمة «جهانگردانان» به کلمة 
«جهانگردان» و در صفحة 352 عبارت «مردم اعتراض ميشوند» به عبارت «مورد اعتراض 
ميشوند» بايد تغييرکند و در صفحة 364 عبارت «از بين بردن آنها» به عبارت «از بين آنها» و در 
صفحة 372 کلمة «شيوهدر» به کلمة «شيوه در» تغييرکند و در عبارت «کمک به جبهههاي 

تالشهاي جنگ» مناسب ترجمه گردد.    
ج) نقد محتوايي  

دربارة نقد محتوايي کتاب «ايران در حکومت روحانيون» بايد گفت که متن کتاب چندان با اين 
عنوان همخواني ندارد، بلکه کتاب با نگاهي تاريخي به حوادث ايران دوران انقالب پرداخته است و 

نگاه مختصري هم به تعامل يا تقابل روحانيت با حکومت دارد.  
نويسنده توجه اندکي به قيام 15 خرداد 42 دارد در حالي که به اذعان بسياري از نويسندگان 

موافق و مخالف انقالب اسالمي اين قيام نقطة آغاز انقالب اسالمي بوده است.  
در تمام اين کتاب به جايگاه مردم به عنوان عنصري آگاه پرداخته نشده است و از نظر نويسنده 
مردم عنصري ناآگاه هستند که متأثر از فعاليت سياسي افراد، گروهها و دولت در هر شرايطي به 
سو کشيده ميشوند و خودشان هيچ اختياري ندارند، در حالي که به اذعان نويسندگان مختلف و  يک
با توجه به تاريخ ايران، مردم ايران در شرايط مختلف آگاهانه بسياري از قيامها را شکل داده و در 
مواقع مختلف جانفشاني کردهاند. راهپيماييها و تظاهرات مختلف قبل از انقالب، حمايت از امام(ره) 
و انديشههاي ايشان و مخالفت با رژيم شاه چندان مشهود است که رسانههاي مختلف آنها را 

منعکس کردهاند.  
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در جاي جاي کتاب تالش شده است که امام(ره) به عنوان شخصي فرصتطلب نشان داده شود؛ 
شخصي که برنامة خاصي نداشته و بر اساس شرايط زماني از برخي از فرصتهاي به دست آمده 
حالي که از  استفاده کرده و با توجه به شرايط تاريخي خاص به آن نتيجة مطلوب رسيده است؛ در
شخصيت و برنامههاي امام برميآيد، ايشان طرح «حکومت اسالمي» بر مبناي «نظرية 
واليت فقيه» را سالها قبل از شکلگيري انقالب اسالمي در نجف و در خالل بحثهاي فقهي 
حوزه تدوين و به رشتة تحرير درآورده بودند7 و با برنامة کامالً مشخصي انقالب را هدايت ميکردند. 
ايشان به عناصر مختلف در ساختار حکومت بعد از انقالب فرصتهاي زيادي هم داده است، امّا چون 
آن عناصر توان مديريت مناسب جريان انقالب را نداشتند خود به خود از گردونة مديريت بعد از 

انقالب حذف شدند.  
گرچه نويسنده ادعا دارد که به نقش گروهها و طبقات در جريان شکلگيري انقالب پرداخته است 
امّا از مطالعة کتاب برميآيد که ايشان چندان نتوانسته ماهيت شکلگيري و تداوم و تأثيرگذاري 
گروهها بر سياست و عملکرد دولتها در ايران را روشن کند. ايشان به صورت گذرا به برخي از 
گروههاي سياسي رسمي پرداخته است امّا به تنوع قومي، فرهنگي، نژادي، زباني، هويتي، صنفي و... 

نگاه عميقي ندارد.  
نويسنده در برخي از فصلها بهطور کلي از ماهيت اصلي بحث کتاب خارج ميشود و به مباحث 

جزئي پرداخته و کتاب را از حالت علمي به صورت ژورناليستي تبديل کرده است. 8  
ايشان تالش زيادي کرده است مواضع حزب جمهوري اسالمي را همان مواضع جمهوري 
اسالمي ايران عنوان کند، از اينرو به نزاع اين حزب با بازرگان و بنيصدر و... ميپردازد. اگرچه 
بسياري از سران حزب جمهوري اسالمي در ساختار حاکميت بعد از انقالب ايران حضوري جدي 
صورت تکحزبي اداره ميشد و امام(ره) به  دارند، امّا اين به معني آن نيست که جمهوري اسالمي به

گروههاي ديگر و مردم توجه نداشته و مديريت خودش را با آنها هماهنگ ميکرد.  
گاه نويسنده براي القاء خواستة خويش به خواننده برخي آمارهاي غيررسمي و بعضاً اشتباه را 
حالي که اگر به اصل ماجرا مراجعه کنيم اين  چندين بار يا از چند منبع روزنامهاي تکرار ميکند، در

آمارها چندان صحيح نميباشند و اين تکرار از ارزش کتاب کاسته است.  
نويسنده نحوة شکلگيري و انگيزة صدام حسين (ديکتاتور سابق عراق ) را براي آغاز جنگ 
تحميلي به اختالفات مرزي تصريحشده در قرارداد الجزاير محدود ميکند، در حالي که جنگ عراق 
عليه ايران به گفتة ناظران و تحليلگران، جنگي تمامعيار، برنامهريزيشده، با هماهنگي بسياري از 
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کشورهاي عربي و با حمايت مالي و نظامي بسياري از سازمانها از جمله شوراي همکاري 
خليجفارس و بسياري از کشورها از جمله آمريکا و شوروي سابق و... صورت گرفته است.  

نويسنده تالش کرده «سرکوب انقالبي» را وسيلة اصلي پيروزي انقالب و تداوم آن عنوان کند 
حالي که اگر به تاريخ شکلگيري انقالب توجه کنيم جنايتهايي که ساواک براي جلوگيري از  در
پيروزي انقالب صورت داده تقريباً در دنيا بينظير و يا کمنظير است. همچنين بعد از پيروزي انقالب 
ترورهاي متعددي از طرف گروههاي تروريست صورت گرفت و بسياري از شخصيتهاي اصلي نظام 
را شهيد کرد. سرکوب انقالبي در قبال ناامنيهاي مختلفي که با تحريک قدرتهاي استکباري و 
گروههاي معاند صورت گرفت بسيار کم رنگ بوده است. در شرايط سخت انقالبي و جنگ، امام(ره) 
تالش ميکرد با يک روند دموکراتيک و مبتني بر آراء مردم تمام نهادها را بنا کند و در هيچ شرايطي 

سر موعد اصلي برگزار شد. 9   هيچ انتخاباتي را تعطيل نکرد و همة انتخابات در

نويسنده معتقد است که عراق پس از يکي دو سال از شروع جنگ به اشکال مختلف سعي داشته 
که جنگ را به اتمام و به صلح برساند ولي ايران نميپذيرفت؛ در حالي که بسياري از فرماندهان و 
سياستمداران آن دورة انقالب ايران تأکيد دارند که هيچ تضميني براي بازگشت عراق به خطوط 
آن ممکن بود با تجهيز دوباره به ايران حمله کند  مرزي و پرداخت غرامت جنگ وجود نداشت و هر

که عمليات مرصاد يکي از نمونههاي بارز آن است.  
ايشان در فصل سوم با عنوان «پايان سلطنت» چندين مرحله براي پايان سلطنت بيان ميکند امّا 
شاخصهاي هر مرحله را مشخص نميکند، بلکه به صورت تاريخي چند مرحله را از هم جدا کرده 
است که ميتوان آن تاريخها را حتي عوض کرد به صورتي که هيچ تأثيري بر تحليل ايشان نداشته 

باشد (ص110).  
بهطور کلي نويسنده تحليل بسيار اندکي در مورد مسائل مختلف داشته است و فقط يک تحليل 
کوتاهي در مورد «سقوط شاه» بيان کرده است و در کل کتاب به نقل حوادث پرداخته و نظرية 

خاصي را با تحليل و تفصيل تعقيب نکرده است.  
نويسنده اشتباهات تاريخي و مفهومي مختلفي در کتاب داشته که با مراجعة بيشتر به منابع 
ميتوانست جبران کند و اثر را از حالت ژورناليستي خارج کند. بهطور مختصر به برخي از نکاتي که 

الزم به تذکر است ميپردازيم:  
نويسنده در صفحة 15 اشاره ميکند که «امام براي بعد از پهلوي برنامهاي نداشت؟» 
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حالي که چنانکه توضيح داديم ايشان کتاب حکومت اسالمي را قبل از انقالب در نجف نوشتند و  در
از سال 1342 به صورت مشخص جريانات انقالب را تعقيب و هدايت ميکردند و برنامة مشخص 

داشتند. 10  
در صفحة 16 به «کاهش حمايت خارجي از شاه» اشاره ميکند و چگونگي اين کاهش حمايت را 
نشان نميدهد، در حالي که ميدانيم در آخرين روزهاي حکومت شاه، ژنرال هايزر به ايران ميآيد تا 

ارزيابي خودش را از چگونگي حمايت از رژيم پهلوي به عمل آورد. 11  
حالي که امام از سال 1343 تا 1357 در  در صفحة 16 تبعيد امام را 13 سال عنوان ميکند در

تبعيد بودند که اين محدودة زماني حدود 14 سال طول کشيد.  
در صفحة 17 عنوان ميکند که جنگ داخلي فقط در کردستان ايران صورت گرفت، در حالي که 
در آغاز انقالب در بقية مناطق ايران هم با تهييج دشمنان داخلي و خارجي ناآراميهاي متعددي وجود 

داشت، مثل ترکمن صحرا و...  
در صفحة 17 اسارت گروگانها را 14 ماه نوشته است در حالي که رقم درست آن 444 روز 

(حدود 15 ماه) است.  
نويسنده در فصل اول صفحة 28 عنوان ميکند که امام جعفرصادق (ع) حکومت عباسيان را 
پذيرفت و در مقابل خليفة عباسي نيز با امام صادق (ع) با احترام رفتار ميکرد، هر چند که وي را 
مخفيانه زير نظر داشت. در مجموع نويسنده معتقد است که در زمان امام صادق (ع) همزيستي 
مسالمتآميز بين پيروان امام و حکومت سني عباسيان برقرار بود. امّا ميدانيم که امام صادق (ع) به 
شدت تحت نظر خلفاي عباسي بودند و هيچ تحرکي نميتوانست داشته باشد و لذا نهايتاً به دست 

آنان شهيد شد و همزيستي مسالمتآميز بين آنها وجود نداشت. 12  
در صفحة 29 عنوان ميکند هنگامي که امام مهدي (عج) از ديدهها پنهان شد، خلفاي عباسي 
احساس آسودگي کردند و شيعه را به مثابه گروهي مذهبيـ قانوني و جداي از ديگر گروهها پذيرا 
شدند. در حالي که در آن شرايط چنان خفقان وجود داشت که امام تنها از طريق نواب اربعه 
ميتوانست با شيعيان رابطه داشته باشد و پذيرش شيعه به عنوان يک گروه مذهبيـ قانوني در زمان 

معاصر توسط شيخ شلتوت بوده است.  
در صفحة 30 نويسنده آورده است که از زماني که مغولها در قرن چهاردهم ميالدي به ايران 

حمله کردند، رابطة نزديک و تنگاتنگ بين شيعه و سني پديد آمد که نمونة بارز آن به وجود آمدن 
فرقة صفوي در اطراف اردبيل بود. در اصل اين فرقه سني بودند ولي بعدها شيعة دوازده امامي شدند. 
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در صورتي که اين يک فرضية ثابت نشده است و فقط برخي از مورخان آن را طرح کردهاند.  
در صفحة 31 نويسنده علت شوريدن افغانها را در زمان صفويه، مجبور کردن آنها توسط شاه 
سلطان حسين به قبول مذهب شيعه عنوان کرده است. در حالي که حقيقت آن است که علت 
شورش آنها ظلم و ستم گرگينخان حاکم هرات نسبت به آنها بود که مجبور شدند به سلطان حسين 

شکايت کنند و سلطان به آنها توجّهي نکرد و حتي آنها را ناراضي برگرداند.  
در صفحة 36 نويسنده عنوان ميکند که سيد جمال سعي داشت به منظور براندازي شاه نهضتي 
را به رهبري روحانيون ايجاد کند که در ماهنامة او متجلي بود. در صورتي که دغدغة اصلي 
پي راهاندازي نهضت به رهبري  سيدجمال اتحاد جهان اسالم براي مبارزه با استعمار بود و چندان در

روحانيون عليه شاه نبود و هدف او بيداري مسلمانان و اتحاد آنها بود.  
نويسنده در فصل دوم صفحة 48 مينويسد: رضاشاه حمايت علما را چون گذشته و قبل از ارتقاء 
به منصب پادشاهي نياز نداشت، در حالي که در ابتداي فصل از نياز رضاخان به حمايت علما براي 

رسيدن به قدرت سخن ميگويد که متناقض با اين ادعاست.  
در صفحة 49 نويسنده بيان ميکند که شاه ميخواست بين قوميتهاي مختلف که از طريق 
لباس مشخص ميشدند يک هويت ملي واحد ايجاد کند. اين تصميم منجر به شکلگيري قانون 
لباس متحدالشکل در سال 1307 شد که بر اساس آن همة مردان بايد از لباسهاي مدل و کالههاي 
گرد لبهدار که بعدها کاله پهلوي نام گرفت استفاده ميکردند. در حالي که ميدانيم و بسياري نيز 
اذعان به اين دارند که رضاخان بعد از سفر به ترکيه و ديدار از آنجا به اين نتيجه رسيد که يک علت 
پيشرفت ترکيه نوع پوشش متجدد آنهاست. لذا بعد از آن سفر تغيير پوشش در ايران در دستور کار او 

قرار گرفت و نتيجة آن کشف حجاب از زنان و تحميل کاله پهلوي براي مردان شد.  
در صفحة 51 نيز نويسنده تغيير پوشنة زنان از طرف رضاخان را جهت بهبود موقعيت اجتماعي 
که در پاراگراف اخير توضيح داديم هدف رضاخان از کشف حجاب  عنوان ميکند، امّا عالوه بر آنچه

يک حرکت فرهنگي براي مقابله با اسالم و به زعم خودش پيشرفت جامعة ايراني بود. 13  
در صفحة 56 آمده است که آيتاهللا کاشاني حزب مجاهدين اسالم را بنيان نهاد، در حالي که 
«مجمع مسلمانان مجاهد» را که يک تشکل سياسي بود، بر محور آيتاهللا کاشاني طرح گرديده و 

شروع به فعاليت کرد و مسئوليت آن به شمس قناتآبادي واگذار گرديد. 14  
در صفحة 69 عنوان شده است رژيم شاه در همسويي با احساسات همگاني ضدبهائيت بر 
که با اذعان بسياري از شخصيتهاي آن دوران مثل فردوست خيلي از  محبوبيت خود افزود. در حالي
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سران رژيم شاه گرايش و مذهب بهائي داشتند. 15  
در صفحة 74 نويسنده تالش ميکند که آيتاهللا مطهري و آيتاهللا بهشتي را در زمره ميانهروها 
قرار دهد و امام را جزء تندروها قلمداد و خط آنها را از هم جدا کند. در حالي که اين دو شخصيت از 

ياران اصلي امام(ره) بودند و هيچگاه خط آنها از امام جدا نشد و در اين راه شهيد شدند.  
نويسنده در صفحة 76 بيان ميکند که عدم اشاره به قرآن در چنين اسناد مهمي (انجمنهاي 
ايالتي و واليتي) سبب شد که علماي دين با آن مخالفت کنند. در حالي که پس از انتشار اليحة 
انجمنهاي ايالتي و واليتي توسط دولت، سه موضوع حساسيت علما را برانگيخت: 1) عدم اشتراط 
عضويت به مسلماني2) قسم به«کتاب آسماني» به جاي سوگند به «قرآن» 3) عدم اشتراط عضويت 

به ذکوريت. 16  
در صفحة 84 عنوان ميکند که پدر امام دستور اعدام مردي را که در ماه رمضان و در مألعام 
اقدام به روزهخواري کرده بود صادر نمود. ولي ميدانيم وي در اسفند 1282ش به دست اشرار کشته 
شد. «پدر امام (مصطفي) در برابر زورگوييهاي خوانين ميايستاد و از حقوق مردم دفاع ميکرد 
به تدريج مورد بغض و کينة آنها قرار گرفت»17 و نهايتاً در بين راه خمينـ اراک توسط اشرار محلي 

مورد سوءقصد قرار گرفت و به شهادت رسيد.  
را در پاسخ به کتابي که  کشفاالسرار در صفحة 85 عنوان ميکند که آيتاهللا بروجردي کتاب
بيديني را ترويج ميکرد نگاشت. در حالي که آيتاهللا بروجردي چنين کتابي ننوشته است و 

آيتاهللا خميني در سال 1322 اين کتاب را نگاشت و بدون نام مؤلف منتشر کرد. 18  
در صفحة 106 بيان ميکند که امامخميني دور از دسترس شاه در کشوري زندگي ميکرد که 
حکومت آن به هيچوجه با شاه همکاري نميکرد. در حالي که شاه، امام(ره) را به عراق تبعيد کرد و 
حکومت عراق هم دائماً امام(ره) را زير نظر داشت و ساواک تمام ديدارها و اعالميهها و نوارهاي 

امام(ره)را کنترل ميکرد.  
در فصل سوم صفحة 112 بيان شده است که هر چند که امامخميني(ره)نظر مردم را تا اواسط 
که  آبان به خود جلب نکرده بود ولي در تابستان 1356 فعاليتهاي خود را افزايش داد. در حالي
خرداد 1342 مورد توجه مردم بوده و از طريق اعالميهها و سخنرانيها دائماً با  امام(ره)از آغاز قيام 15

مردم ارتباط داشت.  
در صفحة 125 نويسنده با بيان جمعة سياه (واقعة 17 شهريور) هيچ اشارهاي به نماز جماعت و 
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سخنراني آقايان شهيد مفتح و شهيد باهنر نميکند.  

در صفحة 132 بيان ميکند که اميد مداخلة مستقيم دولت آمريکا براي حفظ تاج و تخت شاه 
از ميان رفت. نويسنده با بيان اين مطلب اذعان ميکند که آمريکا تالش ميکرد از حکومت شاه 
حمايت کند ولي بيان نميکند که آمريکا تا آخر اميد داشته و تالش کرده از حکومت شاه حمايت 

کند.  
در صفحة 134 بيان ميکند در روز عاشورا مصادف با 19 آذر بار ديگر دو ميليون نفر به رهبري 
آيتاهللا طالقاني و کريم سنجابي در پايتخت راهپيمايي کردند. در حالي که منشأ شکلگيري و هدايت 
اين راهپيمايي عظيم اعالمية آيتاهللا طالقاني و تالشهاي کميتة راهپيمايي بود که توسط روحانيون 
به مديريت آيتاهللا بهشتي تشکيل شده بود. قبل از آن نيز جمعيت دفاع از آزادي نيز به مناسبت 
مصادف شدن تاسوعا با روز جهاني حقوق بشر بدون هماهنگي با روحانيت از مردم تقاضاي 

راهپيمايي کرده بود. 19  
مورد مخالفان خود کامالً  در صفحة 150 آورده است که شاه در تاکتيکهاي اتخاذشده در
ضدونقيض عمل ميکرد. امّا در آخر پاراگراف آورده است که سياست شاه متأثر از سياست آمريکا بود 

و خودش تصميم نميگرفت. اين دو قسمت متناقض هستند.  
هيرو در فصل چهارم صفحة 158 آورده است که بازرگان علما را براي شرکت در سياست ترغيب 
ميکرد، در حالي که چنانکه از عملکرد آينده و انديشههاي بازرگان برميآيد ايشان چندان به شرکت 

علما در سياست عالقه نداشت.  
در صفحة 159 آورده است که عقايد ضداستبدادي بازرگان کامل و بيعيب و نقص بود. 
حالي که ميدانيم و در کتب مختلف آمده است که بازرگان حتي با تغيير سلطنت چندان موافق  در

نبود و حتي بعد از انقالب نيز ميخواست برخي از اشخاص سابق در ساختار قدرت باشند. 20  
در صفحة 164 بيان ميکند که اين احساس در بين مؤمنان همهگير شده بود که اگر کسي به 
جمهوري اسالمي رأي ندهد به او برچسب «کافر» زده ميشود. اين بيان فقط يک حدس نويسنده 
است و براي اثبات آن نه مدرکي وجود دارد و هيچ جاي مستندي نيز ذکر نشده است و عناد نويسنده 

را مشخص ميکند.  
در صفحة 164 آورده است يداهللا سحابي که مأمور تغيير قانون اساسي بود، پادرمياني کرده و با 
کمک او تشکيل مجلس خبرگان مورد موافقت قرار گرفت. در حالي که ايدة تشکيل مجلس خبرگان 
توسط امام(ره) ارائه شد و دستور تشکيل آن توسط ايشان صادر گرديد. ايشان در روز 27 دي ماه 
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سال 57 يک روز پس از فرار شاه در پيامي به مردم ايران تشکيل مجلس مؤسسان را مطرح 
کردهاند.21  

در صفحة 167 نوشته است که کردها در اواخر قرن چهاردهم اسالم را پذيرفتند. در حالي که 
کردها هم همزمان با ديگر اقوام ايراني قبول کردند.  

در صفحة 168 آورده است که بهطوري که شايع است طالقاني با طرح خودمختاري منطقهاي 
رهبران کُرد موافقت کرد ولي در بازگشت به قم موفق به کسب توافق امامخميني نشد. در حالي که 

اين در حد يک شايع است و خود نويسنده به آن اذعان کرده است.  
در صفحة 180 آورده است که رهبر حق دارد تا بلندپايهترين مقامات قضايي و حقوقدانان شوراي 
نگهبان را که مسئول بررسي تمامي قوانين تصويبي مجلس هستند انتخاب کند. در حالي که انتخاب 

و تعيين حقوقدانان شوراي نگهبان برعهدة رهبري نميباشد و فقها را رهبر انتخاب ميکند.22  
در صفحة 180 آورده است که رهبر رابط بين رئيس دولت و رئيس ديوانعالي کشور است. 

حالي که وظيفة رابط بودن بين رئيس دولت و رئيس ديوانعالي کشور را ندارد. 23   در
در صفحة 184 نويسنده عنوان «شکل حکومت خميني» را آورده است. در حالي که امام انقالب 
و حکومت اسالمي را متعلق به هيچکس نميدانست و هيچوقت منيتَّ براي خودش قائل نبودند و 

هميشه آراي مردم را در تعيين شکل و ساختار حکومت دخيل ميدانستند. 24  
در صفحات مختلف واژه «رژيم» که بار معنايي منفي دارد براي جمهوري اسالمي به کار ميبرد. 
اين نشاندهندة آن است که نويسنده با يک هدف خاصي از اين واژه که بار معنايي منفي دارد، به 

جاي حکومت در مورد جمهوري اسالمي به کار ميبرد.  
در صفحة 194 بيان ميکند که در تمام تصميماتي که امامخميني در مورد رهبري جامعه در امور 
مختلف اتخاذ ميکرد بندرت جهتگيري خود را مشخص ميکرد. يکي از اين موارد مسئلة حجاب 
زنان بود. اين بيان نشان ميدهد که نويسنده امام را خوب نميشناخته است چراکه امام در بيان 

حقايق با هيچکس تعارف نداشتند و هميشه با صراحت حرف حق را بيان ميکردند.  
در صفحة 195 ميآورد که در پاسخ به اعتراضات عمومي و درخواستهاي شخصي، دفتر امام 
اعالم کرد که منظور ايشان اين بوده که چادر براي زنان حجاب برتر است نه حجاب واجب. 
حالي که نظر امام در مورد حجاب بسيار واضح و آشکار بوده است. ايشان نه اينکه حجاب را  در

واجب ميدانسته حتي حجاب با چادر را برتر ميدانست و در اين مسئله هيچ ابهامي وجود ندارد. 25  
در فصل پنجم صفحة 201 آورده است که تسخير النة جاسوسي (سفارت آمريکا) به دست 
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دانشجويان در 13 آبان 58 طرحي دقيق بود که پس از سقوط شاه در بهمن 1357 شروع شد. 
حالي که اين يک طرح پيشبينيشده توسط انقالبيون و مسئوالن نظام جمهوري اسالمي نبود،  در
لذا پس از تسخير سفارت توسط دانشجويان براي بسياري از شخصيتهاي آغاز انقالب، 

تصميمگيري در مورد آن مشکل بود. 26  
در صفحة 202 آورده است که مجاهدين انقالب اسالمي و جنبش مسلمانان مبارز و انجمنهاي 
اسالمي دانشگاهها (450 نفر) به سفارت حمله کردند، در حالي که در منابع مربوط به تسخير النة 

جاسوسي آمريکا تعداد 300 نفر ذکر شده است. 27  
در زمينة طراحي کودتا به همکاري صادق قطبزاده و شريعتمداري اشاره نکرده است. 28  

در صفحة 213 آورده است که هم رژيم [جمهوري اسالمي] و هم مجاهدين [خلق] به اسالم و 
قرآن اعتقاد داشتند ولي آنها تفسيرهاي متفاوتي از اين دو داشتند. در صورتي که مجاهدين خلق 
اعتقاد راسخي به اسالم و قرآن نداشتند بلکه بهطور تاکتيکي در شرايط مبارزه عليه رژيم، خود و 
قرآن به مفهوم تفسير  نوشتههاي خود را با آيات قرآن همراه ميکردند. استفادة تاکتيکي از آيات

نيست.   قرآن متفاوت از
در صفحة 232 بيان کرده است که او [بنيصدر] به منظور تعادل سياسي به دو نيروي مختلف 
رو ميآورد: رهبران مجاهدين و شخصيتهاي جبهة ملي و بازرگان، امّا اين کار بنيصدر را از خط 
اصلي يعني سياستهاي امام منحرف کرد. در حالي که بنيصدر در پي تعادل سياسي نبود بلکه او 
سياستهاي آن گروهها را ميپسنديد و خط فکرياش به آنها نزديک بود و خط فکري آنها با 

انديشههاي امام(ره) متفاوت بود. 29  
در فصل ششم صفحة 237 و بعد از آن، طوري عنوان ميکند که مسائل مرزي و قرارداد 1975 
الجزاير و مسائل متفرقه عامل اصلي حملة عراق به ايران شده است و اينکه ايران در شروع جنگ 
بيتقصير نبوده است، در حالي که چنانکه بعداً نيز مشخص گرديد اهداف صدام در شروع جنگ 
بسيار گستردهتر از مسائل مرزي بود و سازمان ملل متحد عراق را شروعکنندة جنگ دانست و 

محکوم کرد.  
در صفحة 247 تالش شده است که بنيصدر مليگرا و وطندوست معرفي گردد و حزب 
جمهوري اسالمي را گروهي نشان دهد که به فکر منافع حزبي خود هستند و براي بسط قدرتشان به 
شکنجه و مسائل حزبي و... ميپردازند. «وي [بنيصدر] تصميم گرفت بيشترين زمان خود را در 
خط مقدم جبهه و جنگ صرف کند و...». در حالي که اگر بنيصدر وطندوست ميبود تالش ميکرد 
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از نيروهاي مردمي حمايت کند و از تفرقهاندازيهاي خودش دست برميداشت و از توان و مديريت 
خودش استفاده و جنگ را مديريت صحيح ميکرد. 30  

در صفحة 249 آزادي گروگانها را حماسة 444 روزه ميخواند. در حالي که امام تسخير سفارت 
آمريکا را «انقالب دوم» ناميد.  

در صفحة 256 آورده است که «مسعود رجوي رئيس سازمان مجاهدين در اواخر خرداد 
سال 1358 نواري از مکالمه...». در اين عبارت سال 1359 درست است و هدف شهيد آيت براندازي 
حکومت جمهوري اسالمي نبوده بلکه مسئلة جانشيني امام(ره) و حمله به دولت بنيصدر هدف او 

بوده است. 31  
در صفحة 256 آورده است که «اطالعية کميتة توافقي که در اسفند 1360 انتشار يافت...». 

حالي که سال 1359 درست است. 32   در
در صفحة 263 آورده است که در حقيقت وي (بنيصدر) به تنهايي درگير نبرد با علماي بنيادگرا 
شده بود که خواستار انحصاري قدرت بودند و ميخواستند ديکتاتوري تأسيس کنند. در حالي که يکي 
از اصليترين اهداف علما و انقالبيون در صدر انقالب مبارزه با استبداد و ديکتاتوري بوده است و 
ساختار حکومت اسالمي را طوري تعيين کردند که مبتني بر آراء مردم باشد. اين اظهارنظر نيت و 

برداشت نويسنده را آشکار ميکند.  
در فصل هفتم در صفحة 226 آورده است: «رهبري فدائيان اسالم توسط آيتاهللا منتظري...» 

حالي که منتظري هيچ زماني رهبر فدائيان اسالم نبوده است. 33   در
در صفحة 272 آورده است که آنها (مجاهدين خلق) ميخواستند جامعة اسالمي بسازند که در آن 
دموکراسي باشد و اختالف طبقاتي نيز از بين برود. در حالي که چنانکه قبل نيز مطرح کرديم آنان 
دنبال جامعة اسالمي نبودند لذا وقتي ديدند امام در پي ايجاد جامعهاي اسالمي بر مبناي آراي مردم 

است به مخالفت پرداختند.  
در صفحة 279 آورده است که پس از آزادي از زندان، محل زندگي وي (مهدويکني) به محل 
حالي که سوليوان هرگز به  حضور و جلسات حزب جمهوري و سفير آمريکا(سوليوان) تبديل شد. در

منزل ايشان نرفته و با حزب جمهوري جلسه نداشته است. 34  
در صفحة 302 بيان کرده است که در مذاکراتي که بين اين دو (حافظ اسد و ملک فهد)ترتيب 
يافت، حافظ اسد مشتاق بود که احمد حسنالبکر به جاي صدام رئيسجمهور عراق شود.... 

حالي که حسنالبکر در آن تاريخ زنده نبود.   در
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مورد جنگ ايران و عراق را بيان ميکند.  در صفحة 305 موضع بيطرفي دو ابرقدرت در
حالي که به اذعان بسياري از نويسندگان و شواهد تاريخي اين دو ابرقدرت به نفع عراق  در

موضعگيري ميکردند.  
در فصل هشتم در صفحة 317 آورده است که به دستور امام راديو و تلويزيون به سرعت 
حالي که هيچگاه موسيقي  موسيقي را محدود کردند و ضبط نوارهاي صوتي و تصويري قدغن شد. در

اينگونه در هيچ مرحلهاي از انقالب محدود و ممنوع نشده است.  
در صفحة 322 آورده است که در 1362/3/15 [امام] دستور داد تا گزينش را در نيروي ارتش، 
وزارتخانهها، ادارات يا مؤسسات آموزشي ملغي اعالم کنند. در حالي که امام(ره) گزينش را ملغي 

نکرده است بلکه دستور داده بود برعکس مواظب عناصر فاسد در ادارات باشند.  
در صفحة 329 آورده است که ايران در جلب نظر کشورهاي فروشندة هواپيما موفق نبود. اين 
گفته تأييدي است بر آنکه ايران در شرايط جنگي تحت تحريم اقتصادي و صنعتي آمريکا و 

زورمداران جهان قرار گرفته بود. لذا بسياري از کشورها به ايران هواپيما نميفروختند.  
در صفحة 337 آورده است که در قطعنامة سازمان ملل سعي شد تا نام عراق به عنوان 
استفادهکننده از سالح شيميايي برده نشود. اين جمله هم تأييدي بر آن است که جامعة جهاني با 

جنگ صدام حسين عليه ايران موافق بود.  
در صفحة 345 در آغاز انقالب از «مجمع روحانيون مبارز» صحبت کرده است، در حالي که اين 

مجمع در آن زمان تشکيل نشده بود. 35  
در صفحة 347 تعريفي از حزباللهي ارائه داده است که معلوم نيست اين تعريف را از چه 

جزوهاي برداشته است.  
در صفحات 347 تا 349 هيچ صحبتي از «مؤتلفة اسالمي» نميکند. در حالي که يکي از 

گروههاي اصلي در براندازي رژيم پهلوي «مؤتلفة اسالمي» بود.  
در صفحة 353 اختالف بر سر حمله به خاک عراق را مطرح ميکند و مسئوالن نظام را به دو 
دسته تندرو (هاشمي) و محافظهکار (خامنهاي، موسوي و منتظري) تقسيم ميکند. معلوم نيست اين 
چنين برداشتي را از کجا فهميده است. در حالي که سياست «مقابله به مثل» را امام براي رزمندگان 

مشخص کرده بود.  
(ع) را در مهر 1362 بيان ميکند. در حالي که اين  در صفحة 370 تأسيس دانشگاه امام صادق

دانشگاه در سال 1361 تأسيس شده است. 36  
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در صفحة 374 بازرسيهاي بيت امام(ره) را بهطور تشديدشدهاي عنوان ميکند. در حالي که با 
آن همه ترورهاي انجامشده در اوايل انقالب، اين بازرسيهاي امنيتي بيت امام(ره) طبيعي به نظر 

ميرسيد.  
در صفحة 373 به بعد در بحث «امامخميني و جانشين وي» نويسنده يکباره منحرف شده و وارد 
بحثهاي مجاهدين خلق، شوراي مقاومت ملي و چندين خبر از رضا پهلوي و سلطنتطلبان و 

بيربط به موضوع ميشود.  
  

جمعبندي  
 نويسندة کتاب «ايران در حکومت روحانيون» با ارائة مختصري از تاريخ سياسي ـ اقتصادي 
ايران تالش ميکند به کشمکشهاي بين دولت و روحانيون از 15 خرداد 42 تا پيروزي انقالب 
اسالمي با يک رويکرد تاريخي بپردازد. او الگوي «تجديد حيات اسالم» را براي تبيين انقالب 
اسالمي مناسب نميداند و به جاي آن «ائتالف نيروهاي مذهبي و غيرمذهبي» را در پايان دادن به 
رژيم پهلوي مؤر معرفي ميکند. در حالي که اين ادعاي کامالً اشتباهي است. نيروهاي مذهبي هرگز 
با ساير گروهها ائتالف نکردند. اين نيروهاي غيرمذهبي بودند که به دليل مقبوليت مردمي و فراگيري 
رهبري آن خود را همراه با مردم مذهبي نشان ميدادند. نويسنده در فصول مختلف کتاب به بررسي 
روند انقالب اسالمي پرداخته و بهطور کلي کتاب ماهيتي توصيفي تاريخي دارد و چندان دنبال تبيين 
علل حوادث و پديدهها نيست. همچنين کتاب حالتي جامعهشناسانه دارد زيرا در خالل بحث به 
بررسي جامعهشناختي افراد، گروهها و جريانهاي مختلف حاکم در جريان انقالب ميپردازد. نويسنده 
سعي کرده از منابع مختلف استفاده کند اما استفادة زياد از روزنامهها و گزارشهاي خبري ماهيت 
ژورناليستي کتاب را پررنگتر کرده است. در مجموع کتاب حاضر به دليل پرداختن به انقالب 
اسالمي بر اساس يک پيشينة تاريخي و با توجه به ميراث اسالمي جامعة ايراني و نقش و ائتالف 
نيروهاي مختلف، کتاب قابل توجهي ميباشد و اما به دليل داشتن اشتباهات مختلف تاريخي، 
محتوايي، ارجاعي، تايپي،... و در برخي موارد تعمد نويسنده که در متن نقد ذکر شدهاند، قابل نقد و 

بررسي است.  
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احتماالت و آمار کاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي*  
مهدي مرادي و ستار مرادي  

  
معرفي کتاب  

«احتماالت و آمار کاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي»، اثـري اسـت جـامع، پربـار و بسـيار
دقيق براي دانشجوياني که در رشتههاي مختلف علوم رفتاري يا علوم اجتماعي تحصيل و يا در حوزة 

آمار و روش تحقيق فعاليت مينمايند.  
 1387 کتاب فوق دربرگيرندة 536 صفحه است که چـاپ نخسـت (ويـرايش جديـد) در تابسـتان

توسط انتشارات رشد منتشر شده است.  
اين اثر با توجه به محتواي گسترده و جامعي کـه دارد، يکـي از آثـار مانـدگار و بـه روز در ميـان
کتابهاي آماري در حوزههاي علوم رفتاري و علوم اجتماعي است. به نحوي کـه در هـر سـه مقطـع

کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري تدريس ميشود و منبع اصلي براي آزمونهاي کارشناسي ارشد 
و دکتري است.  

کتاب دربرگيرندة 22 فصل است که نويسنده بعد از بيان پيشگفتار، آنهـا را بـه صـورت مرتـب و
زنجيروار بيان کرده است و بعد از آخرين فصل به حل خودآزماييها و ترسيم جداول آمـاري پرداختـه

است.  
 -3 به طور کلي آمار و احتمال مشتمل بر سه بخش است: 1- آمار توصيفي، 2- آمار اسـتنباطي،
احتمال. نويسنده سعي بر آن داشته که 22 فصل مبتني بر اين سه فصل باشد؛ به گونهاي که هشـت
11 فصـل پايـاني فصل آغازي متعلق به آمار توصيفي است و از فصل 9 تا 11، مختص احتمـاالت و

دربرگيرندة آمار استنباطي است.   
                                                 

و روانشناسي در کاربردي آمار و احتماالت اجتماعي، ش 14، ارديبهشت 1388. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب علوم ماه * کتاب
تربيتي، نوشتة علي دالور که در 536 صفحه در سال 1387 از سوي انتشارات رشد منتشر شده است.   علوم
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کار بسيار نيکو و جالبي که مؤلف در کتاب ارائه نموده است، آوردن خودآزمـايي در قسـمتهـاي
مختلف فصلها و در پايان فصلها است و پاسخ آنها را نيز در پايان فصلها و آخر کتاب بيـان کـرده

است.   
 22 حال با توجه به توضيحات ذکر شده، سعي بر آن داريم که به طور اجمالي و مفيد بـه بررسـي
فصل بپردازيم. مؤلف در فصل اول که از آن به عنوان آمار توصيفي نام برده است، ابتدا به هدف آمـار
و نقش آن در زندگي پرداخته و متعاقب آن به تعريف آمار توصيفي و استنباطي اشاره داشـته اسـت و
در ادامه، جامعه، نمونه، پارامتر و آماره را بيان و روابط ميان آنها را برشمرده است. در قسمت ديگـري

از اين فصل به متغير و انواع آن پرداخته و مثالهاي متنوعي نيز ذکر کرده است.   
در قسمت پاياني فصل، انواع مقياسها و کاربرد آنها به صورت جامع تشريح گرديـده اسـت و در
پايان چکيدهاي از کل مطالب ارائه شده، بيان و به حل خودآزماييهاي آخـر هـر قسـمت پرداختـه و

خودآزمايي پايان فصل را نيز مطرح کرده است.  
البته بايد توجه داشت که هر فصل برگرفته از چنـدين قسـمت اسـت کـه مؤلـف در پايـان ايـن
 22 قسمتها، خودآزماييهايي را مطرح و در پايان فصل آنها را حل کرده اسـت و ايـن امـر در تمـام
فصل کتاب صورت گرفته است و سعي بر آن داريم که با توجه به اين توضيح، در معرفي فصلهـاي

بعدي از بيان اين مطلب خودداري نمائيم.  
نويسنده در فصل دوم به توزيع فراواني و انواع آن پرداخته است و سعي بر آن داشته که با مثـالهـاي 
متنوع، دانشجو را در امر يادگيري ياري نمايد. در قسمت ديگري از فصل انـواع نمودارهـاي فراوانـي،

اعم از نمودارهايي که براي دادههاي گسسته و پيوسته به کار ميروند را بيان کرده است.   
فصل سوم شامل اندازههاي گرايش مرکزي است. نگارنده در اين فصل به ميانگين، ميانـه و مـد
نظري ويژه داشته و تالش نموده است که کلية ويژگيها، نکات و راهحلها را در مورد اين سه انـدازه

بيان نمايد.  
فصل چهارم دربرگيرندة شاخصهاي پراکندگي اعم از دامنة تغييرات، انحـراف چـارکي، انحـراف

متوسط، واريانس، انحراف استاندارد و ضريب تغيير ميباشد.  
در اين فصل، شاخصها به صورت جداگانه و ريزبهريز براي دادههاي طبقهبنـدي شـده و طبقـه-
بندي نشده ذکر گرديده است و در قسمتهاي ديگري نيز به مقايسـة شـاخصهـا و همچنـين بيـان

گشتاورهاي پيرامون ميانگين، کجي و کشيدگي پرداخته شده است.   
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فصل پنجم که تحت عنوان نمرههاي استاندارد ميباشد، شامل رتبـه درصـدي، نقطـه درصـدي،
دهکها، صدکها، نمرات Z و T و در نهايت شکلهاي ديگر نمرة Z است.  

در اين فصل، طريقة محاسبه، فرمول کلية نمرههاي استاندارد و نقاط ضعف و قوت هر کدام بيان 
و نيز سعي بر آن شده که با طرح مثالهاي مختلف، مباحث به طور ملموس ذکر شود.  

فصل ششم به منحني طبيعي اختصاص دارد و در آن به مفهوم و ويژگـيهـاي منحنـي طبيعـي
پرداخته شده است. سطوح زير منحني طبيعي استاندارد و جدول آن نيز تشريح و در قسـمت ديگـري

طريقة پيدا کردن رتبة درصدي معادل نمرة Z  بيان گرديده است.   
در قسمتهاي پايانة به طريقة پيدا کردن نمـرة خـام يـا اسـتاندارد معـادل بـا رتبـه درصـدي و

همچنين پيدا کردن فاصلهاي که نسبت معيني در آن قرار دارد، توجهي ويژه شده است.   
نويسنده در فصل هفتم، همبستگي را بيان، تعريف و تشريح نموده و سعي کرده است که مفهـوم
شدت و جهت همبستگي را ذکر و طريقة محاسبة ضرايب همبستگي پيرسـون و اسـپيرمن را بـا راه-

حلهاي مختلف و مثالهاي متنوع توضيح دهد.  
در ادامة فصل عواملي که بر ضريب همبستگي تأثير ميگذارند و همچنين ويژگيهاي همبستگي 
و تفسير آن بيان ميشود و در نهايت ضريب تعيين بيان و رابطة آن با همبستگي مشخص ميشود.  
فصل هشتم در مورد رگرسيون و پيشبيني بحث ميکند. در اين فصل به پيشبينـي نمـرههـاي

استاندارد (Z)، رگرسيون به طرف ميانگين، خط رگرسيون، پيشبيني با نمرههاي خام، روش محاسـبة 
ضرايب a و b و در نهايت خطاي استاندارد برآورد پرداخته ميشود.  

11 کـه 9 تـا هشت فصل قبلي که ذکر گرديد تحت عنوان آمار توصيفي ميباشد و فصـلهـاي
هماکنون به بررسي آن ميپردازيم، مختص احتماالت است.   

فصل نهم به احتمال ميپردازد. در اين فصل ابتدا تاريخچة احتمال، احتمال و طريقة محاسبة آن 
بيان ميشود و در ادامه حوادث سازگار، ضرب حوادث مستقل، ضرب حوادث وابسته، اصـول اساسـي 
قانون ضرب و جايگشتها ذکر ميشود و در پايان بـه ترتيـب، ترکيـب، قواعـد و ويژگـيهـاي آنهـا

پرداخته ميشود.  
فصل دهم شامل مجموعهها و احتمال ميباشد. نويسنده در ابتداي فصل سعي نموده است که بـا
تعريف مجموعه و بيان اشتراک و اجتماع به سراغ پيشامدهاي چندگانه برود و در ادامه به بيـان تـابع
احتمال و احتمال شرطي پرداخته و در پايان قضايايي از احتمال را نيز ذکر کرده است. از جمله قـانون

بيز، استقالل و مستقل بودن بيش از دو پيشامد.  
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فصل يازدهم تحت عنوان توزيعهاي احتمال و دوجملهاي ميباشد. در اين فصل که از قسـمت-
هاي مختلف و درهم تنيدهاي تشکيل شده است، مؤلف سعي بر آن داشته که مباحث زيـر را بيـان و

تشريح کند:  
متغير تصادفي، توزيع احتمال و ارتباط آن با متغير تصادفي، توزيعهاي احتمال و فراوانـي نسـبي،

اميد رياضي متغير تصادفي و نقش آن، واريانس و انحراف استاندارد متغير تصادفي، توزيع دوجملـهاي 
و آزمايشهاي برنولي.  

از فصل دوازدهم به بعد وارد آمار استنباطي ميشويم. در 11 فصل باقيمانـده، مباحـث اسـتنباطي
بيان و آزمونهاي مختلفي ذکر و طريقة استفاده از آنها همراه با مثالهاي متنـوع تشـريح مـيشـود.
مؤلف در اين فصل تالش نموده تعاريف مقدماتي و پايهاي براي ورود بـه آمـار اسـتنباطي را بيـان و

چارچوب ذهني دانشجو را براي ورود به آزمونها آماده کند.   
در فصل 12، ابتدا به انواع روشهاي نمونهگيري پرداخته شده است و در ادامه، انواع خطا ماننـد:
خطاي نمونهگيري، خطاي استاندارد ميانگين، خطاي استاندارد نسبت و... بيان شده اسـت. عـالوه بـر
آن به برآورد و ويژگيهاي آن نيز توجه شده است و در قسمت پاياني فصل، آزمون فرضيه، فرضـيه-
هاي صفر و خالف، خطاهاي نوع اول و دوم، توان آزمون، سطح معنادار بودن، آزمونهاي يک دامنـه

و دو دامنه و تفسير تأييد يا رد فرض صفر بيان گرديده است.   
فصل سيزدهم تحت عنوان آزمونهاي t استودنت ميباشد. در ايـن فصـل ابتـدا تاريخچـهاي از 
توزيع t بيان و توزيع t تشريح ميشود. عالوه بر آن به ويژگـيهـا و نحـوة اسـتفاده از آن در آزمـون
 t فرضيه اشاره شده است. در ادامه آزمون فرضيه دربارة ميانگين جامعه (آزمون يک گروهي)و آزمـون
براي تفاوت بين ميانگينهاي دو نمونه بيان گرديده است که در مورد دومي به مقايسـهي ميـانگين-
t بـراي گـروه- هاي دو گروه مستقل و آزمون t براي گروههاي همبسته پرداخته ميشود. در آزمـون
هاي همبسته، اندازهگيري مکرر و طرح جفتهاي همتراز شده بيان گرديده است. در پايان فصل نيـز

مقايسهي توان آزمونها بيان ميشود.  
در فصل چهاردهم به مباحث زير پرداخته ميشود:  

آزمون نسبت، آزمون معنادار بودن مقايسة يک نسبت با يک نسبت ثابت، آزمـون معنـادار بـودن
تفاوت بين دو نسبت مستقل، آزمون معنادار بودن تفاوت بـين دو نسـبت وابسـته، آزمـون واريـانس،
مقايسة واريانسهاي مستقل، آزمون معنادار بودن همبستگي و ضـريب همبسـتگي، آزمـون معنـادار
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بودن دو ضريب همبستگي در نمونـههـاي مسـتقل، آزمـون معنـادار بـودن تفـاوت بـين دو ضـريب
همبستگي در نمونههاي همبسته.  

مقدمـهاي  فصل پانزدهم به تجزيه و تحليل واريانس يک طرفه ميپـردازد. در ايـن فصـل ابتـدا
آورده شده و به رابطة بين آزمون t مستقل و واريانس يک طرفه (F) پرداخته ميشود.  

در ادامه قسمتهاي مختلف فرمول F، نسبت و طريقة استفاده از جدول آن بيـان مـيشـود و در
F و مفروضـههـاي پايان فرمولهاي محاسبة مجموع مجذورها، مقايسة ميانگينهـا پـس از آزمـون

تجزيه و تحليل واريانس تشريح ميشود.  
نويسنده در فصل پانزدهم به طرح بلوکي تصادفي شده پرداخته است. در ابتداي فصل، مقدمـهاي 
از طرح بلوکي و طرح بلوکي با پنج متغير آزمايشي و پنج بلوک بيان شده و فرمولهاي آن نيـز ذکـر
ميشود. در ادامة فصل، طريقة محاسبة مجموع مجذورها در طرح و آزمـون معنـادار بـودن در طـرح
آورده ميشود. در پايان دستهبندي کردن آزمودنيها در بلوکهـا، کـاربرد بلـوکهـا در منـابع تغييـر،

j بيان ميشود.    2 براي طرح بلوکي تصادفي شده با دو متغير آزمايشي t آزمون
در فصل هفدهم کتاب به تحليل واريانس با اندازهگيري مکرر پرداخته ميشود.  

فصل هجدهم به ارائة آزمونهاي تعقيبي، کاربرد و مقايسـههـاي چندگانـة ميـانگينهـاي مـورد
آزمايش ميپردازد.  

در اين فصل آزمونهاي تعقيبي دامنهي استودنت شده، چند دامنهاي دانکن، نيومن- کلز، تـوکي
و شفه بيان ميشود و نحوة محاسبة آنها همراه با مثالهـاي متنـوعي ذکـر مـيشـود. عـالوه بـر آن

ويژگيهاي اين آزمونها، مقدار توان آنها در مقايسه با همديگر و کاربرد آنها نيز ذکر ميشود.  
در فصل نوزدهم که تحت عنوان تجزيه و تحليل واريانس طرح عـاملي اسـت، بـه مباحـث زيـر
پرداخته ميشود: طرح عاملي و کنش متقابل (تعامل)، فرمول و نحوهي محاسبه و ضرايب مورد نيـاز،

تجزيه و تحليل طرح 3×3 و مقايسهي سطوح عامل.  
نگارنده در فصل بيستم به رگرسيون خطي: برآورد و آزمون فرضيه پرداخته است. در ايـن فصـل
ابتدا توزيعهاي شرطي، رابطهي نمرات پيشبيني شده و توزيعهاي شـرطي و در ادامـه فاصـلههـاي
اطمينان در رگرسيون خطي ذکر ميشود و در پايان، آزمون معنادار بودن ضريب رگرسيون همـراه بـا

مراحل آزمون که به صورت 4 گام بيان شده، ارائه ميشود.  
فصل بيستويکم به رگرسيون خطي چند متغيري ميپردازد. ابتداي فصل به مفـاهيم رگرسـيون
چند متغيري و هندسة رگرسيون خطي چند متغيري اختصاص دارد و در ادامه رگرسيون چند متغيـري
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به صورتهاي نمرهي استاندارد و نمرة خام همراه با گامهاي آن بيان ميشود. عالوه بر آن انتخاب و 
تعداد متغيرهاي پيشبيني کننده و آزمون معنادار بودن تفاوت بين دو R چند متغيري ذکر ميشود.   
در پايان به همبستگي پارهاي و نيمه پارهاي، روشهاي متناوب بـراي رگرسـيون چنـد متغيـري،

رگرسيون چند متغيري و تحليل واريانس پرداخته ميشود.  
) ميباشد. تنها آزمون ناپارامتريکي که در ايـن2Xفصل پاياني کتاب شامل انواع آزمون خيدو (

کتاب بدان پرداخته شده است، آزمون خيدو (کـاي اسـکوئر) اسـت؛ زيـرا بقيـهي آزمـونهـا از نـوع
پارامتريک ميباشد.  

در فصل بيستو دوم به مباحث زير پرداخته شده است:  
نيکويي برازش خيدو، آزمون خيدو براساس اطالعات قبلي، آزمـون مسـتقل بـودن متغيرهـاي
طبقهاي به وسيلة خيدو، جدول توافقي 2×2، محاسبة ضريب همبستگي از طريق خيدو ضريب خي 
و ضريب کرامر)، تصحيح خيدو (يتس)، درجات آزادي براي انواع آزمونهاي خيدو و محدوديتهاي 

استفاده از آزمون خيدو.  
22، نويسـنده پاسـخ بعد از اتمام 22 فصل فوق به پيوستهاي کتاب ميپـردازيم. بعـد از فصـل
خودآزماييهاي آخر فصلها را به صورت مختصر و مفيد بيان کرده است و متعاقب آن کليـة جـداول

آماري مرتبط با مباحث درسي را به صورت دقيق، مرتب و شفاف ذکر کرده است.   
نقد کتاب: با معرفي مختصري از کتاب که در بخش قبل صورت گرفـت، اينـک سـعي بـر آن
داريم که اين اثر را مورد نقد و بررسي قرار دهيم. همانطور که در ابتدا ذکر گرديد، کتاب اثري اسـت
پرمايه، پرمغز و سرشار از نکات آماري که توسط استادي فرهيخته و مسلط به دانش آمـاري نگاشـته
شده است. کتاب فوق در اکثر دانشگاههاي کشور تدريس ميشود و نسخة اولية آن در سالهاي قبـل
تأليف و تجديدچاپ ميگرديد. اما در سال 1387 ويرايش کلي بر کتاب صورت گرفت و سـعي بـر آن
شد که اشکاالت چاپي، محاسباتي و احياناً محتوايي برطرف و فصلهاي جديـدي نيـز بـدان افـزوده

شود و چاپ نخست (ويرايش جديد) نيز در اين سال صورت پذيرفت.  
کتاب فوق از لحاظ آماري دربرگيرندة سه مبحث کلي آمار توصيفي، احتماالت و آمـار اسـتنباطي
آمـار ميباشد. با توجه به اينکه در رشتههاي علوم رفتاري و علوم اجتماعي و زيرشاخههـاي آنهـا بـه
توصيفي و آزمونهاي آماري بيشتر پرداخته ميشود، لذا اين دو مبحث بخش عمدة کتاب (19 فصل) 
را دربرگرفته است و احتماالت که کارآيي چنداني در علـوم فـوق ندارنـد، در سـه فصـل بـه صـورت

مختصر و مفيد در حد تعاريف و فرمولهاي ابتدايي بيان شده است.  
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توزيعهاي پيوسته و گسسته احتمال که در رشتههاي رياضي و فني مهندسي کاربرد دارد، در اين 
کتاب قيد نگرديده است که اين از حسنهاي اين کتـاب اسـت؛ زيـرا کـه در علـوم رفتـاري و علـوم
اجتماعي کاربرد چنداني ندارند. يکي از نکات مفيد که در اين اثر مشاهده شـد، مثـالهـاي متنـوع در
طول فصل، خودآزماييهاي پايان هر قسمت و خودآزماييهاي پايان فصل بوده است که اين سؤالها 
ميتواند دانشجويان را با مطالب و مباحث بيشتر از قبل آشنا کند و اگر دانشجو با پشتکار و وقت الزم 

به سراغ اين مسائل برود، قطعاَ از لحاظ دانش آماري به توانايي بااليي خواهد رسيد.  
کتاب احتماالت و آمارکاربردي دالور به حق يکي از برترين آثار آماري در بين کليـة کتـابهـاي
آماري حوزههاي علوم رفتاري و علوم اجتماعي است و با توجه به ويرايش جديـد از کمتـرين اشـکال 

برخوردار است.  
اما عليرغم تمام پختگي و کارآمدي کتاب، اشتباهات و کاستيهاي اندکي در فصلهاي مختلـف

وجود دارد.  
نقد صوري:   

در اين قسمت به بررسي شکل و نگارش مطالب براساس قواعد فارسي و رياضي اثـر مـيپـردازيم. در
فصلهاي مختلف کتاب، اشتباههاي چاپي به چشم ميخورد که فراتر از چند مـورد اسـت و بـا توجـه بـه
اينکه کتاب اثري آماري (محاسباتي) و داراي 536 صفحه است، امري ممکن قلمداد ميشود و در زير بـه

پارهاي از آن موارد ميپردازيم.   
 72 1- در صفحة 52، شکل 3-2، در محور افقي نمودار عدد 73 نوشته شده است، در حـاليکـه عـدد

صحيح ميباشد و در همين محور به جاي عدد 87، عدد 83 قيد شده است.   
25/0  - در صـــفحة 157، ســـطر هشـــتم، 
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   .ذکر شود Z 

3- در صفحة 162، نمودار 2-7، به صورت مثبت و کامل رسم شده که اشتباه است و بايد بـه صـورت
منفي و کامل رسم شود.   

4- در صفحة 174، سطر هفتم بايد عبارت (بين 0/60 تا 0/70 خواهد شد.) به صورت (بين 0/60- تـا
0/70-) نوشته شود.   

ــتم ــطر هف ــفحة 207، س 5- در ص   ــورت ــه ص ــد ب ــه باي ــده ک آورده ش y  y 2  2  a  bx 2

       .بيان ميگرديد y  y
2
 y  a  bx 2
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6- در صفحة 272، سطر اول عبارت زير ذکر شده که نادرست است و صحيح آن نيز در زيـر ذکـر شـده
است.   

است:     عبارت روبرو نادرسـت 

  
صحيح عبارت فوق بدين صورت است:   

7- در صفحة 286، توضيحات شکلهاي اول صفحه به جاي يکديگر به کار رفتهاند که اشتباه است.   
8- در صفحة 137، سطر t ،14 به صورت زير آمده است که اشتباه بوده و صـحيح آن را نيـز در زيـر

ذکر کردهايم.:   
عبارت روبرو نادرست است:   

  
  

صحيح عبارت فوق بدين صورت است:   
  

با توجه به اينکه در اين مبحث به اشکالهاي چاپي و به نوعي صوري پرداختهايم، ولي نمـيشـود
در اين نقد به همة اشکالهاي کتاب اشاره کرد؛ لذا به عنوان نمونه، پارهاي از آنها ذکر شد.   

  
نقد ساختاري:  

مؤلف در رابطه با اسکلت بندي و ساختمان کتاب سعي نموده مطالب را به صورت سلسله مراتب و 
زنجيروار آورده و همچنين تقدم و تأخر موضوعات را رعايت نمايد و در اين امر بسيار موفق بوده 

است. در اين بخش نکات مؤثري به عنوان پيشنهاد ارائه ميشود:  
1-  با توجه به اينکه آمار توصيفي پيشنياز آمار استنباطي است و به هم مربوطند و همچنين 
احتماالت ارتباط چنداني با اين دو مبحث ندارد، لذا بهتر بود آمار توصيفي و استنباطي کنار هم و 

پشت سرهم آورده شود.   
بنابراين مبحث احتماالت ميتوانست يا در ابتداي کتاب و قبل از آمار توصيفي و يا در آخر کتاب و 

بعد از آمار استنباطي به کار رود.   
2-  نکتة ديگر اينکه فصل ششم (منحني طبيعي) بعد از فصل پنجم (نمرههاي استاندارد) نگارش 
شده است. با توجه به اينکه اساس نمرههاي استاندارد، منحني طبيعي ميباشد و اين نمرات براساس 
منحني نرمال بررسي، بحث و تعيين ميشود، به نظر ميرسد اگر جاي اين دو فصل با هم عوض 
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شود، (ابتدا فصل منحني طبيعي و سپس فصل نمرات استاندارد بيان شود) کمک شاياني به درک 
مطالب نمرات استاندارد توسط دانشجويان مينمايد.   

  
نقد محتوايي:  

اثر موجود، گنجينهاي است پربار و پخته که در بيان و رسايي مطالب، بسيار خوب و بهجا عمل 
کرده است که مورد استفادة اساتيد و باالخص دانشجويان قرار ميگيرد.   

کتاب از لحاظ سطح و محتوا داراي پتانسيل بااليي است؛ لذا کمک کنندة مفيدي در مسائل آماري 
و تحقيقي ميباشد.   

با وجود اينکه کتاب فوق سرشار از مباحث گستردة آماري است، لذا داراي کاستيها و اشتباهات 
اندکي است که اگر اين موارد برطرف شود، قطعاً در رشد و هدايت علمي دانشجويان و اساتيد مؤثر 

ميباشد و کتاب را پربارتر از قبل خواهد کرد.   
بنابراين سعي بر آن داريم که اهم کاستيها و اشتباهات محتوايي را در دو قسمت نقصان و اشکال 

به صورت زير دستهبندي کنيم:  
الف) در قسمت نقصان:  

1ـ اين کتاب با اين جامعيت و پتانسيل ميتوانست در قسمت آزمونها، پربارتر از وضع موجود 
باشد. زيرا که آزمونها به دو گروه پارامتريک و ناپارامتريک تقسيم ميشود، در حاليکه در اين اثر به 
اکثر آزمونهاي پارامتريک پرداخته و از خانوادة ناپارامتريکها فقط به آزمون خيدو ( ) که مورد 

استفادة زيادي قرار ميگيرد، بسنده کرده است.   
حال اگر بحث بر روي ظرفيت کتاب و تعداد صفحات باشد، مؤلف ميتوانست کتاب را در دو جلد 
طراحي کند؛ به نوعي که جلد اول اختصاص به آمار توصيفي و احتماالت داشته باشد و اين دو مبحث 
را در حد توان، جامعتر و کاملتر از قبل بيان نمايد و در جلد دوم نيـز بـه بررسـي آزمـونهـاي آمـار
استنباطي در دو بخش پارامتريک و ناپارامتريک بپردازد به نوعي که هر دو جلد جامعتر از قبل باشد و 

استفادة بيشتري از اين دو جلد بنا به نياز دانشجويان و اساتيد صورت گيرد.  
2-  مورد ديگري که در قسمت نقصان به چشم ميخورد اين است که در فصل سوم (اندازههاي 
گرايش مرکزي) با همة توضيحات، بررسيها و نکاتي که براي سه شاخص برشمرده شده است، ولي 

به اندازهگيري مد در اعداد طبقهبندي شده پرداخته نشده است.   
  

حال اگر اين پاسخ بيان شود که کاربرد چنداني در محاسبات ندارد، ميتوان گفت که چنين کتابي 
با اين جامعيت و گستردگي حوزه بايد به چنين موردي نيز ميپرداخـت. زيـرا وقتـي بـراي ميانـه بـه
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بررسي اعداد طبقهبندي شده و طبقهبندي نشده آن هم در حد ميانه براي اعداد با تعداد فـرد و زوج و
عالوه بر آن اعداد تکراري مختلف ميپردازد، حيف است که اين مورد (مد بـراي اعـداد طبقـهبنـدي

شده) قيد نگردد.  
ب) در قسمت اشکال:  

در اين قسمت اشکالهاي محتوايي چه به لحاظ محاسبات و چه به لحاظ دانش موجود است که 
به اهم آنها ميپردازيم:  

1ـ در صفحة 66 و در آخر صفحه سؤالي مطرح گرديده و در آن ميانه را خواسته کـه بـه اشـتباه
عدد 18 به عنوان ميانه بيان شده است، در حاليکه ميانه عدد 17/75 ميباشد.  

اعداد مطرح شده در سؤال: 48 -45 -30 -20 -18 -18 -12 -8 -3 -2 -1  
2ـ در صفحة 180 و در عناوين جدول 4-7، متأسفانه چندگانگي وجود دارد و هر بار مقادير را بـا
حرفي بيان کرده است و در توضيحات پايين جدول نيز ايـن چنـين اسـت و ايـن چنـدگانگي باعـث
سردرگمي دانشجو و عدم درک کامل و صحيح مطلـب مـيشـود. بنـابراين بايـد در جـداول ضـريب
همبستگي از آغاز تا پايان براي عنوانبنديها، حروف ثابت و روابط دائـم را لحـاظ نمـود تـا در حـل

مسائل دچار گمراهي و اشتباه نشويم.  
همچنين در صفحة 183 و عناوين جدول 6-7 اشتباهات فوق به چشم ميخورد.  

3ـ در صفحة 186 و در سطر نهم مثالي بيان گرديده است که به اشتباه حل شده اسـت. درسـت
آن به صورت زير است:  

5 20 25 50   fx حل نادرست  : y

0 10 20 50 80   fx حل درست: y

يا در صفحة 186، مثالي در باب ضريب همبستگي بيان گرديده است که نادرست حل شده است 
و حل صحيح آن به قرار زير ميباشد:  

  

  
  

4- در صفحات 235 (سطر دو) و 236 (سطرهاي پنج و شش) تعاريفي از مجموعه آمده است که 
به لحاظ محتوايي ناقص ميباشد.  
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در کتاب، مجموعه به صورت روبرو تعريف شـده اسـت: گروهـي از اشـياء، عناصـر يـا اعضـاء را
مجموعه گويند. در حاليکه تعريف اصلي و کامل مجموعه عبارت است از: گروهي از اشياء، عناصر يا 

موجودات که داراي ويژگي مشترکي باشند.  
5- يکي از نکات بسيار بارزي که در اين کتاب به چشم ميخورد، حل مثال 4 صفحة 244 است. 
با توجه به پرسش مطرح شده در آخر حل مثال، به نظر ميرسد مؤلف نيز دليل استفاده از اين راهحل 
P در دو ضرب مـيشـود؟) A B  (چرا  را ندانسته است. حال در اينجا پاسخ صحيح پرسش انتهايي

را ارائه ميدهيم.  
حل: چون احتمال آنکه A يا B و نه هر دو اتفاق بيفتد را خواسته است. لذا بايد احتمال قسمتي 

از A و قسمتي از B را که با هم اشتراک ندارند، با هم جمع نماييم.  
هنگامي که ميگوييم P(A) يعني همة قسمت A، يعني قسمتي از A که با B اشتراک ندارد به 

   :B اضافة قسمت مشترک آن با
   P(A)= P (اشتراک ندارد B که با A قسمتي از) + P (اشتراک دارد B که با A قسمتي از) 
هنگامي که ميگوييم P(B) يعني همة قسمت B، يعني قسمتي از B که با A اشتراک ندارد به 

   :A اضافة قسمت مشترک آن با
  P(B)= P (اشتراک ندارد A که با B قسمتي از) + P (اشتراک دارد A که با B قسمتي از)
حال هنگامي که ميگوييم احتمال آنکه يا A يا B، نه هر دو، اتفاق بيفتد، يعني اشـتراکهـا را

در هر دو قسمت A و B حذف نماييم.  
(قسمت مشترک A و B ) P(A) + P(B) – 2P = (قسمتي از B که با A اشتراک ندارد) + 

 P (اشتراک ندارد B که با A قسمتي از) P  

6- در فصلهاي مربوط به احتمال، در اکثر مواقع مقدار احتمال به اشتباه با درصـد نوشـته شـده
P(A) ≤1 ،A≥0 مـيباشـد و است. همانطور که ميدانيم طبق قوانين احتمال بـراي هـر پيشـامد
23 و يـا صـفحة 249، راهحـل نميتوان آن را با درصد بيان کرد. به عنوان مثال صفحة 244، سـطر

مثال 1.  
  

7- در صفحة 325، در حل مثال اشتباه صورت گرفته است و بايد به صورت زير حل شود:  
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8- در صفحة 399، در حل مثال و به دست آوردن پاسخ با استفاده از آزمون شفه، اشتباه صـورت
گرفته است و پاسخ صحيح بدين شکل ميباشد:  

  
  

9- در صفحة 484 و جدول 2-22، روش حل صحيح ميباشد ولي در محاسبات اشـتباه صـورت
گرفته است. حل صحيح آن به صورت زير است: 

  
  

فراواني مشاهده   رشته تحصيلي

شده O  

فراواني مورد 
انتظار  E 

O-E  2EO    
E

EO
2


  

  533/0  16  - 4  30  26  شناسي روان
  133/2  64  8  30  38  جامعه شناسي
  64  - 4  30  26  علوم تربيتي

2/3199/3
2

533/0

X
  

        
     

97/4
3552

7/11

544/5

7/11

8

2
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استاد عشق*   
(نگاهي به زندگي و تالشهاي پروفسور سيدمحمود حسابي)  

احمد سرمد  
  
حسابي1 از زبان فرزندش ايرج حسابي نقل ميشود؛ و با ايـن محمود دکتر استاد زندگينامة کتاب
که زندگينامه است و هيچ اشارهاي به موضوعات علمي ندارد جزو علوم محض ردهبندي شده اسـت.
نويسنده خاطراتي را که از پدر شنيده در قالب اين کتاب تدوين کرده است. زمان ثبت خـاطراتي ذکـر
نشده ولي از البهالي توصيفات نويسنده ميتوان دريافت که در هنگامي که نوجوان بـوده و احتمـاالَ
سالهاي آغازين دبيرستان را ميگذرانده اين خاطرات را شنيده است، چه شروع شنيدن خاطرات پـدر
را از روزي ذکر ميکند که بچههاي همسايه او را در بوتههاي گلمحمدي هل دادند و تيغي در دست 
32)؛ يـا بعـد از شـنيدن او رفت، پدر آن را با سنجاق بيرون آورد و اشکم داشت سرازير ميشـد (ص
خاطرهاي آن قدر گريه کردم تا لحاف خيس شد (ص 90)؛ يـا چـاپ مقالـه در سـالنامـة آخـر سـال

44، 128 و...)  دبيرستان هدف (ص 57) و اشاراتي از اين دست در صفحههاي ديگر (مـثالَ صـفحات
حاکي از آن است که مادة اصلي اين کتاب در همان سالهاي نوجواني راوي فراهم شده و با توجه به 
سال تولد او 1329 ميتوان حدس زد که اين خاطرات در سالهاي 1342 و 1347/8 نقل شده است، 
زماني که راوي بين 12 تا 18 سال داشته است و پدر بين 60 تا 67. اما به نظر ميرسد کـه او گـاهي
شنيدههاي متأخرتر را نيز در بين خاطراتي نقل ميکند که در نوجواني شنيده اسـت. او از قـول اسـتاد

حسابي ميگويد:  
ميداني که من حدود 38 سال است که از ساعت 12 به بعد آلماني ميخوانم، چون آلماني را ديرتـر از

زبانهاي ديگر شروع کردهام، اگر هر شب تمرين نکنم ممکن است فراموش کنم (ص 91).  
                                                 

ـ 55. نوشتار حاضر نقـدي اسـت بـر فيزيک، ش 1 و 2، بهار و تابستان 1387 (تاريخ انتشار مرداد 1388)، صص 51 * مجلة
نوشته ايرج حسابي که در سال 1381 از سوي سازمان چاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي عشق استاد کتاب

منتشر شده است.  
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اگر راوي اين حرف را حتي در سالهاي آخر دبيرستانش، يعني قبل از 1350، شنيده باشد، اسـتاد
حسابي تمرين آلماني را سالهاي آغازين دهة 1310 آغاز کـرده بـوده اســت. امـا در صـفحة بعــد 
ميخوانيم که ايشان بعد از يادگيري زبانهاي فرانسه، عربي، ايتاليايي، سانسـکريت، يونـاني، التـين،

پهلوي، اوستا، ترکي و روسي در سفري که با راوي و خواهرش به آلمان کرد، بر اثر ندانستن نام يکي 
از اسباببازيها به الماني، تمرين اين زبان را شروع کرد و قبل از خوابيدن نيمسـاعت يـا سـه ربـع و
آلمـاني بعـد از گاهي يک ساعت در تمام اين 38 سال آلماني ميخواندند (ص 92). اگر تمرين زبـان

اين بوده، يعني زماني که راوي و خواهرش بچه بودهاند، مثالَ 6 ساله، آنگاه استاد حسابي بعد از حدود 
1335 به مدت 38 سال آلماني تمرين کرده و اين موضوع را راوي بايد حتماَ در سالهاي آخر حيـات

استاد شنيده باشد.2  
در موردي مشابه، باز هم به نقل از همان خاطراتي که در ايام نوجواني شنيده اسـت از قـول پـدر
مينويسد: آرزو داشتم روزي بتوانم براي تمام لغات علمي جديد معادل فارسي پيدا کنم (که البته ايـن
کار را بيش از 70 سال ادامه دادم) (ص 171). اين قول بيترديد مربوط به سالهاي آخر عمـر اسـتاد
حسابي بوده که نويسنده آن را با خاطرات کودکي مخلوط کرده است. همچنين، در صفحة 82 به نقل 
از دکتر حسابي مينويسد که همکار ايشان در بيروت در سالهاي 23ـ1922 به استاد گفته است ايـن
1922 نمـيتوانسـته جور کارها براي ممالک جهان سوم فايده ندارد. يقيناَ همکار استاد در سالهـاي
اصطالح جهان سوم را به کار ببرد چون اين اصطالح third World در سال 1952 سـاخته شـده و

170، در  قاعدتاَ اين خاطره نيز از رواياتي است که در سالهاي اخير نقل شده است. ايضـاَ در صـفحة
ادامة همان خاطرات شنيده شده در دهة 1340 نقل ميشود درست مثل کساني که امروزه بـاغهـا را

نابود ميکنند و به جاي آن برج ميسازند که هم نابود کردن باغها براي برجسازي در تهران و هم به 
کار بردن همين کلمة برج براي ساختمانهاي چند طبقه به زمانهاي اخير برميگردد.  

اختالف در تاريخ وقوع برخي رويدادها، مخصوصاَ در موارد تحصـيلي اسـتاد حسـابي بسـيار زيـاد
است. استاد در 17 سالگي (1298/ 1920) از دانشگاه آمريکايي بيروت ليسانس ادبيات ميگيـرد (ص

81)؛ در 19 سالگي (1922/1300) ليسانس بيولوژي ميگيرد (ص 81)؛ در 22 سالگي (1925/1303) 
در رشتة مهندسي راه و ساختمان فارغالتحصيل ميشود (ص 82)؛ در 25 سالگي (1928/1306) در بيروت 
درس مهندسي معدن ميخواند (ص 101) و سپس به پاريس ميرود. راوي نميگويـد تحصـيل مهندسـي
معدن چند سال طول ميکشد و استاد چه سالي عازم پاريس ميشود، ولي اگر فرض کنيم که دکتر حسابي 
در همان 25 سالگي مدرک مهندسي معدن گرفته و بيروت را ترک کرده باشد آنگاه در 1306 به پـاريس
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ـ 1928) (ص 103): بعـد از ـ 1929/1306 رفته است و يک سال در آنجا حقوق خوانده است (1307
ـ 1929) (ص 104). در فصـل ـ 1933/1307 آن چهار سال هم به مدرسة پزشـکي مـيرود (1311

 2 هفتم کتاب، درست بعد از خاطرة مربوط به تحصيل پزشکي استاد ميخوانيم که ايشـان بـه مـدت
1933 تـا سال رياضيات عمومي ميخواند (اگر بعد از مدرسة پزشکي بوده به ظـن قـوي مـيشـود از
1935)؛ سپس يک سال در رياضيات محض ادامة تحصيل ميدهد (احتماالَ از 1935 تا 1936) و بعد 
ستارهشناسي را انتخاب ميکند و استرونوميست ميشود (ص 110). گرچه تعداد سـالهـاي تحصـيل
ستارهشناسي ذکر نشده است، ولي اگر آن را هم دستکم 2 سال فرض کنيم به طوري که فـارغالتحصـيل
1938 در رشـتة بتواند در رصدخانة معروف فرانسه شروع به کار کند. (ص 110) پس ايشان در سـال
ـ 1938) استاد حسابي در رصدخانه  نجوم فارغالتحصيل شده است. 4 در دو سال بعدي (احتماالَ 1940
کار ميکند و سينوزيت ميگيرد (ص 111) و دو سال بعد در رشتة مهندسي برق فارغالتحصـيل مـيشـود
(ص 114)، سپس يک سال کار ميکند (همان جا) يعني احتماالَ تا سال 1943، و بـه رشـتة فيزيـک

عالقهمند ميشود و بعد از 3 سال (ص 134) درجة دکترا در فيزيک ميگيرد. بنابراين اگر با گاهشماري 
نويسنده پيش برويم، استاد حسابي در سال 1946 دکتر فيزيک مـيشـود کـه درسـت نيسـت. تارنمـاي

 1927 حسابي، تاريخ فارغالتحصـيلي ايشـان را در فيزيـک سـال دکتر زندگينامة دانشگاه تهران، در
مينويسد که درستتر است. راوي توضيح نميدهد. آيا استاد برخي از اين درسها را همزمان خوانده 
است يا نه، و با توجه به تنگدستياي که در سراسر کتاب از آن سخن رفته، چگونه انجام ايـن همـه
تحصيالت همراه با کار مقدور بوده است. فرض ميکنيم که استاد دروس رياضـي ( 3 سـال) و نجـوم
 25 (مثالَ 2 سال) را در بيروت خواندهاند، اما با توجه به تأکيد نويسنده بـر ايـنکـه اسـتاد حسـابي در
سالگي (1928) به فرانسه رفته و مهندسي برق (2 سال به اضافة يک سال کار)، حقوق (يـک سـال)
پزشکي (4 سال)، و فيزيک (3 سال) را در پاريس خوانده و دو سـال در رصـدخانه کـار کـرده اسـت،
عزيمت ايشان از پاريس بايد در سال 1940 يا 1941 رخ داده باشد که باز هـم درسـت نيسـت. مگـر

اينکه بپذيريم تحصيل ايشان در اکثر اين رشتههاي دشوار همزمان بوده است.  
ـ 1903) با يکي دو سال اختالف، هم دورة ديراک (1984ــ1902) ، فرمـي استاد حسابي (1992

ـ 1901)، هايزنبرگ (1976ــ1901)، و  ـ 1904) الورنس (1958 ـ 1901)، اوپنهايمر (1967 1954)
ـ 1904) بوده و دورة تحصيل دانشگاهي آنها در اروپـا يـا مراکـز آمريکـايي اخـتالف گاموف (1968
فاحشي با هم نداشته است. با نگاهي به زندگي آنها ميبينيم که اکثر ايـن بزرگـان توانسـتهانـد دورة
ليسانس، فوق ليسانس، و دکترا را فقط در يک رشته تا قبل از 30 سالگي به پايان ببرند. شايد ديراک 
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1923 رياضـيات شباهتي به دکتر حسابي داشته باشد از اين نظر که در 1921 مهندس برق شد و تـا
کاربردي خواند و در 1926 دکتراي فيزيک گرفت. الزامات آکادميک چه در ايام قديم و چه حاال مانع 
از آن است که دانشجو چند رشته را همزمان بخواند. اگر دکتر حسابي در  25 سالگي دکتراي فيزيک 
گرفته باشد (آنطور که در اکثر زندگينامههاي ايشـان، مـن جملـه در پايگـاه دانشـگاه تهـران روي

شبکه، درج شده است)  قول راوي مبني بر تحصيل چهار سال پزشکي و يک سال حقوق و چند سال 
ستارهشناسي،... خواننده را سردرگم ميکند. مگر فرض کنيم وقتي استاد خاطرات گذراندن درسهاي 
متداول در دورة عمومي دانشگاه را ذکر ميکرده، مثالً از واحدهايي که در زيستشناسـي يـا سـتاره-
شناسي گذرانده حرف ميزده است و راوي نوجوان آنها را معادل رشته دانشگاهي دانسـته کـه اسـتاد

حسابي در آنها فارغالتحصيل شده است.  
موضوع ديگري که نياز به بازنگري و تدقيق دارد نظرية بينهايت بودن ماده و در همـين ارتبـاط
ـ 136). در ص مالقات اسـتاد حسـابي بـا آلبـرت اينشـتين اسـت (فصـل نهـم کتـاب، صـص 147
137 گفته ميشود که بور، فرمي، ديراک، و شرودينگر به خاطر پيچيدگي نظريـة دکتـر حسـابي از او
ميخواهند با اينشتين مالقات کند. استاد اطالعات الزم را براي اينشتين در پرينستون ميفرسـتد و از
ميان چند هزار داوطلبي که تقاضاهاشان را براي ارائة کار به اينشتين فرستاده بودند، به عنوان يکي از 
پنج نفر انتخاب ميشود تا در کرسي اينشتين حضور پيدا کند. استاد براي مالقات بـا اينشـتين سـراغ
کرسي او ميرود (ص 138)؛ دستيار اينشتين به نام شتراؤس که خود فيزيکدان ممتازي بـود از فهـم
نظرية حسابي باز ميماند و سرانجام استاد با اينشتين مالقات ميکند و تئـوري خـود را بـازميگويـد
ـ 138). اينشتين بعد از يک ماه که به قول شتراؤس عميقاَ روي آن کـار مـيکـرد (ص (صص 139

139) در مالقات بعدي ميگويد که نظريه متقارن نيست. دکتر حسابي به دانشـگاه شـيکاگو مـيرود، 
143). ايـن بـار روي تئوريش کار ميکند و سرانجام براي دفاع دوم پيش اينشتين بـازميگـردد (ص
مالقات در حضور اعضاي ژوري صورت ميگيرد و آخراالمر، اينشتين به خاطر زيبايي و تقارن نظريـة
دکتر حسابي به ايشان تبريک ميگويد. (ص 146). تأييد اينشتين در امريکا باعث ميشود فرانسـوي-

ها نشان کوماندر دولوژزيون دونور را به استاد اعطا کنند (همان جا).  
اينشتين از زماني که در سال 1933 بـه پرينسـتون رفـت، اکثـراَ در مؤسسـة مطالعـات پيشـرفته

تحقيق ميکرد و درس نميداد يک سمينار در زمينة رياضيات مربوط به نسبيت در دانشگاه برينستون 
داشت که کرسي محسوب نميشد. ولي به هر صورت از زماني که اينشتين در پرينستون بود، چـه در
آرشـيو،  مؤسسه و چه در دانشگاه تمام قرارها، مکاتبات، و مالقاتهاي رسمي او ثبت شده است. ايـن
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حاوي بيش از 43000 سند از نوشتههاي علمي و غيرعلمي اينشتين (و يا مرتبط با اينشتين) است که 
اکنون در مؤسسة فناوري کاليفرنيا (کل تک) نگهداري ميشـود و خوشـبختانه از طريـق اينترنـت در
نشاني http://www.albereinstein.info در دسـترس اسـت. مکاتبـات اينشـتين بـا افـراد
مختلف، از مهاتماگاندي گرفته تا بور، و از دکتر قاسم غني تا غالمرضـا عسـجدي (دبيـر رياضـي در

تهران) و افراد ديگري چون فياض در تبريز و تهراني و ثابت در تهران در اين آرشيو ضبط شده است. 
در اين ارشيو اثري از مکاتبه بين اينشتين و دکتر حسـابي نيسـت، کـه يـا ناشـي از گـم شـدن ايـن
مکاتبات ميتواند باشد و يا اين که مالقات دکتر حسابي با اينشتين مالقاتي رسمي نبوده است که در 

دفتر اينشتين در مؤسسه يا دانشگاه ثبت شود.  
نظرية بينهايت بودن ماده نيز تاکنون به طور شايستهاي مورد بحث اهل نظر قرار نگرفته اسـت.
از دو مقالهاي که استاد حسابي در اين مورد منتشر کرده است پژوهشگران ديگر استقبال نکردهانـد و

اين از تعداد ارجاعها به آن مقالهها معلوم است. عين نظر ويراستار يا وارسيکنندههاي هر دو مقاله در 
شکل آمده است.  

نويسنده در ابتداي فصل دهم کتاب خواننده را گيجتر ميکند: در انتهاي فصل نهم گفته ميشـود
که استاد حسابي زماني که در پرينستون بوده و در کنار بهترين استادهاي جهان پـژوهش مـيکـرده
نميخواهد دست در سفرة خارجيها بگذارد و تصميم ميگيـرد بـه وطـن بـازگردد (فصـل نهـم، ص
147). اما تصويري که از زمان بازگشت ايشان ترسيم ميشود با دوران بازگشت او از پاريس به ايـران
در سالهاي قبل از 1930 منطبق است نه با سالهاي بعد از 1934 (يادمان باشد که اينشتين بعـد از
1933 در پرينستون بود). نقشهکشي جنوب، تأسيس مدرسة راهسازي5 ساخت اولين راديو، و تأسـيس
دارالمعلمين که جزو کارهاي استاد حسابي بعد از بازگشت از پرينستون قلم داد شده (صفحات 162 تا 
177 ) همه قبل از سال 1930 رخ داده است و در تارنماي دانشگاه تهران نيز چنين آمده است. دکتـر

حسابي حتما! بعد از تأسيس دانشگاه تهران به پرينستون رفته است.  
اشاره به چند نکتة ديگر هم الزم مينمايد. آن چـه در مـورد پـرواز هواپيمـا بـه ايـران، تأسـيس
ايستگاه هواشناسي، و نبود ساعت رسمي در ايران گفته شده است (ص 182) نياز به تحقيق دارد. اين 
را که يک ايستگاه کوچک محلي چگونه مقدمة پرواز هواپيماها را فراهم آورده است بايد تاريخنگاران 
ص 182)  صنعت هواپيمايي توضيح بدهند. اندازهگيري طول و عرض جغرافيايي تهران (يـا ايـران (؟)
براي عرضه به گرينويچ نيز ظاهراَ نميتواند جدي باشد چرا که انگليسيها از دههها پيش دقيقتـرين
نقشههاي ايران را فراهم کرده بودند و نيازي نداشتند دوباره نيروهاي محلي آنها را اندازهگيري کننـد.
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مسـئله و ايـران کافي است نظري بياندازيم به نقشهاي که ويليام جان ترنر در سال1891 براي کتاب
17) اگـر نوشتة لرد کرزن تهيه کرده است. همچنين قول مبني بر اين که تا همين اواخر (قـرن ايران
کسي به ابنسينا توهين ميکرد اعدام ميشد (ص 183) درست نيست. ايضاَ بعيد به نظر ميرسد کـه
دکتر حسابي گفته باشد که کلمههاي آقا و خانم در 7000 سال تمدن ايرانـي معـاني وااليـي داشـتند
(ص 27). ايشان آنقدر زبانهاي ايراني و تاريخ ميدانستند که به اين دو واژة ترکي و مغولي مرسوم 

شده قدمت 7000 ساله ندهند.  
مشکل اين کتاب آن است که نويسنده بدون در نظر گرفتن آداب آکادميک و واقعيتهاي دنيـاي
علم، خاطراتي را بدون وارسي و تحقيق در کنار هم نهاده تا نـام پـدر را پـرآوازه کنـد، در حـالي کـه
حاصل کار نتيجة معکوس داده است. کارهايي که دکتر حسابي کرده است اگر محققانه بررسي شـود

و آثار نوآوريهاي او اگر به طور آکادميک مورد کنکاش قرار گيرد، بزرگي واقعي او را مجسم ميکند. 
بزرگي او در تأسيس دارالمعلمين عالي در فرهنگ قجري است، نه در اين که شتراوس بگويد نظريـة
تو را نميفهمم، قدر واالي او تربيت صدها فيزيکپيشه است نـه در تکـرار نـام بـردن از او بـا لقـب
پروفسور. استاد حسابي دبير فرهنگستان بود و به قول خودش 70 سال تالش کرد براي الفاظ خارجي 
معادل فارسي پيدا کند، به کار بردن پروفسور به جاي استاد حتماَ روح او را آزرده ميکند، همـانطـور

که دادن لقب پروفسور به اينشتين چيزي بر شأن او نميافزايد.  
تاريخنويسي، علمي است که قواعد خود را دارد؛ زندگينامهنويسي هم همينطور. بياييـد بزرگـاني
را که داريم آنطور که بودند به نسل حاضر و نسلهاي بعد بشناسانيم نـه ايـن کـه تصـويري چنـان
غيرواقعي و مخدوش بسازيم که ترديدها برانگيزد و سؤالهاي بيحواب در پي داشته باشد. دو نمونـة
تأثير زندگينامهنويسي (تصوير 3) اين چنيني را ببينيد که اولي آدم را ياد يـک روز در زنـدگي ايـوان 

دينسوويچ اثر الکساندر سولژنيتيسن مياندازد.  
  

پينوشتها  
1. روي جلد کتابهايي که استاد انتشار داده محمود حسابي ذکر شده است، نامههاشـان را بـا ايـن نـام امضـا

ميکردند، در اولين زندگينامههاي ايشان که در دهة 1360 منتشر شد نيز نامشان چنين بود. اخيراَ پيشوند سيد بر 
نامشان افزوده شده است که البته در سيادت ايشان ترديدي نيست چرا که مهدي بامداد نيـز در شـرح حـال رجـال

ايران يمينالملک ـ جد استاد ـ را سيد مينامد.  
2. در هيچ جاي کتاب اشاره نميشود که استاد ديگر زبانها را هم تمرين ميکردهاند.  
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3. راوي ميگويد استاد حسابي در سفري به پاريس براي شرکت در کنفرانس، يک روز يکشنبه که کنفرانس 
 .(110 تعطيل بود، او و خواهرش را به همان رصدخانه در دامنههاي آلپ برد که زماني در آنجـا کـار مـيکـرد (ص
ارتفاعات آلپ در فاصلة دور در جنوب شرقي پاريس است و از هر راهي برويد 400 تا 500 کيلومتر با پاريس فاصله 

دارد. به احتمال قوي آنها به رصدخانهاي در حومة پاريس رفته بودند.  
Highway 4. در تارنماي دانشگاه تهران مدرسة راهسازي که استاد حسابي در سال 1928 تأسيس کرد بـه
Engineering School ترجمه شده است. گمان نميکنم کشـوري کـه جـادة شوسـه نداشـت مدرسـة بـزرگ

راهسازي تأسيس کرده باشد. ادارة بزرگراههاي آمريکا در 1926 تأسيس شد.  
  

1) (تصوير 2)   (تصوير
  

«ذرات  1) نظـر آ. پـاييس دربـارة مقالـة تصوير اظهارنظر دو مرورکننده دربارة دو مقالة دکتر حسابي: (تصـوير
Proceedings of the National Academy of Sciences, USA  بـار 1947 در نشـرية پيوسته» چـاپ
تعبير معادالت ماکسول در نسبت عام، که در آن ذرات به صورت توزيع پيوستة انـرژي بـا چگـالي متنـاهي در هـر
نقطة فضا ظاهر ميشوند و چگالي بار ذرات باردار نيز همه جا متناهي است، (تصوير 2) نظر جي. ال. سـينج دربـارة
1957: ظـاهراً Journal de physique et le Radium چـاپ مدل ذرة بينهايت (به زبان فرانسه) در نشـرية

اين مقاله تالشي است براي يافتن ميدان گرانشي برخاسته از يک ذره که بار الکتريکي و گشتآور مغناطيسي دارد. 
نمايندة ميدان لکترومغناطيسي، 4ـ پتانسيلي است با تنها دو مؤلفه غير صفر Φ3 و Φ4 ، اما برخي از فرمـولهـاي
اساسي مقاله رضايتبخش نيستند؛ به نظر ميرسد نويسنده در کاربرد مؤلفههاي پادوردا خطا کرده باشـد. بـا صـفر

گرفتن Φ3 = 0 نويسنده دچار مشکل عدم تقارن کروي (براي ميدان ذرة باردار) ميشود؛ او جواب شناخته شـدهاي 
 (1924 نسبيت، ويراست دوم (کمبـريج، رياضيات نظرية را دوباره به دست ميآورد [ر. ک:  کتاب آ. اس. ادينگتون،
ص 185 و انرژي را محاسبه ميکند. سپس دوباره سراغ Φ3 ميرود و با برهان ابعادي عجيبي مقداري براي آن به 
دست ميآورد و ظاهراً فراموش ميکند که حضور Φ3 تقارن کروي را بر هم ميزند کـه در نتيجـه عنصـر خـط را

نميتوان به کار برد. اما استدالل، همهجا، مبهم است و اين تعبير شايد درست نباشد. [ترجمه از ويراستار]  
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(تصوير 3)  
  



  
  
  
  
  
  

صدا و بياني گنگ*  
سعيد مجيدي  
  
آنچه از تاريخ برميآيد فن بيان و سخنوري (خطابه و فصاحت) از ديرباز مورد توجه انسان بهخصـوص 
بازيگران و سخنوران بوده است. قديميترين اسناد آن نيز به يونـان و روم باسـتان و رسـاالتي ماننـد

برميگردد.   لونگينييوس و رطوريقا گرگياس،
فن بيان برحسب ضرورت توسط اشخاص مختلف (بهصـورت آگاهانـه و يـا ناآگاهانـه) در جهـت
استفاده هر چه بهتر از صدا و رشد و تقويت آن حرکت کرده است. امروزه بـا رشـد و گسـترش علـم
زبانشناسي (با شاخههاي آواشناسي آکوستيک، فيزيولوژيک و...) روشهاي نـويني بـراي شـناخت و

کاربرد بهينه زبان، گفتار و صدا ايجاد گرديده است.  
با توجه به ماهيت زباني آواز و فن بيان، محققان و مدرسـان، بـازيگران و خواننـدگان مـيتواننـد

استفادههاي فراواني از علم زبانشناسي نمايند.  
شايان ذکر است که در زمينة فن بيان، کتابهاي متعددي با متدولوژيهاي مختلف فيزيولوژيک، 
روانشناسانه، آموزشي و... به وجود آمده است، که به توانمنديها و قدرت بيـان بـازيگر روي صـحنه
«آموزشـي»  افزوده است. اما جامعة تئاتر امروز ايران با کمبود شديد اين گونه منابع به خصوص نـوع
از اولين کتابهـايي اسـت کـه بـا نگرشـي آموزشـي بازيگر براي بيان و صدا آن مواجه است. کتاب
گردآوري گرديده، لذا اهميت اين کتاب به عنوان منبعي درسي و پايه (بـراي اسـتفاده دانشـجويان) و
اشکاالت وارد بر آن، که به طور حتم مشکالتي براي دانشـجويان بـه همـراه دارد، ضـرورت تأمـل و

بازنگري آن را دوچندان مينمايد.  

                                                 
بازيگر، براي بيان و صدا * نمايش، ش 123 و 124، آذر و دي 1388. صص 88 ـ 91. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب

نوشتة داود دانشور که در سال 1384 از سوي انتشارات سمت منتشر شده است.  
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از نظر روششناسي در اين نقد سعي شده پس از بررسي ايرادها و نقايص آن با استفاده از دانـش
زبانشناسي و آواز، گامي در جهت رفع اشکاالت برداشته و توضيحات جـامع و دقيـقتـري از برخـي

مباحث فن بيان ارائه نماييم. اميد که راهگشا باشد.  
1ـ کاربرد برداشتهاي اشتباه از تئوري آواز براي صداي بازيگر:  

از نکاتي که به درستي در کتاب بر آن تأکيد گرديده، اهميت درک و يادگيري آواز و کمک آن به 
رشد و پيشرفت بيان بازيگر است: «بسياري از معلمان مجرب صدا و همچنين بازيگران تواناي صحنه 
يادآوري ميکنند که بازيگر بايد نکارتي درباره آواز خواندن بداند، زيـرا آواز خوانـدن يکـي از بهتـرين

راههاي تربيت صداست.»  
اما متأسفانه آقاي دانشور در جايگاه محقق و نويسنده فن بيان دستور مهم فـوق را در اسـتفاده از
دانش تئوريک آواز رعايت نکرده و با ارائه مطالبي اشتباه اشکاالتي براي کتاب ايجاد نموده است کـه

در زير به برخي از آنها باتوجه به اهميتشان اشاره ميگردد.  
«دانـگ صـدا» در  1. الف) يکي از اين اشکاالت، تعاريف و توضيحات اشتباه و متنـاقض دربـاره

صفحات 43 و 110 و 112 و 113 و 180 است.  
بهطور دقيقتر در صفحه 110 در تعريف دانگ نوشته شده: «دانگ صداي بازيگر در واقع مکانت 
آواهنگ اوست بر خط ميزان موسيقي، دامنه صداي او فاصله ميان هر يک از دو خط ميـزان اسـت و
شماري دانگهاي مختلف روي خط ميزان که او ميتواند از يکايک آنها استفاده کند، اين تنوع دانگ 

عموماَ آهنگسازي صدا (Intonation) يا تحرير صدا خوانده ميشود.  
اوالَ مکانت (محل قرارگيري) هيچ صدايي (نتي) روي خط ميزان نبوده، بلکـه اصـوات (نـتهـا)

روي خطوي حامل معنا مييابند. در شکل زير خطوط حامل، خطوط ميزان و محل قرارگيري نتهاي 
روي خط حامل نشان داده شده است.  

شکل 1 
 
 
 
  

 
ثانياَ دامنة صداي بازيگر فاصله ميان هر يک از دو خط ميزان نبوده بلکه دامنه صدا از مشخصـه-

هاي امواج سينوسي است که با شدت صدا در ارتباط است و در شکل 2 نشان داده شده است.  
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شکل 2  
  
  
  
  

و طبق تعريف، دامنة موج عبارت است از: «حداکثر مسافتي که جسم مرتعش از نقطه تعادل خود 
به دو طرف طي ميکند و احساس دامنه، شدت و ضعف صداي حاصل اسـت؛ هـر چـه دامنـه صـدا

بلندتر باشد صوت شديدتر و هرچه کوتاهتر صدا ضعيفتر (آهستهتر) خواهد بود.  
110 مفهـوم تنـوع و آهنـگسـازي صـدا (تحريـر صـدا) معـادل ثالثاَ) در انتهاي تعريف صـفحه
ـ  2 (Intonation) قرار داده شدهاند که با هيچ منطق علمي به هم مـرتبط نمـيشـوند و در بخـش

الف همين مقاله مورد بررسي و معادليابي قرار گرفتهاند.  
الزم به يادآوري است مولف کتاب به تعريف پراشکال پيشين دانگ اکتفا نکرده، در طـول کتـاب
چند بار ديگر نيز تعاريف و توضيحاتي متفاوت (از تعريف پيشين) را با زبـاني گنـگ ارائـه داده، ماننـد
ـ 11 سطر 3) که بيش از پيش خواننده را دچار سردرگمي مينمايد. با توجه  13 صفحات (43 سطر ـ
به اين که موسيقيدانان کشور تعاريف دقيق، جامع و مانعي از مفهوم دانگ ارائه کردهاند و مورد توافق 

و پذيرش اهالي موسيقي است، آيا بهتر نبود اين تعاريف صحيح مورد استفاده قرار ميگرفت؟  
در ادامه جهت آشنايي بيشتر با مفهوم دانگ توضيحاتي ارائه ميگردد:  

از نظر لغوي دانگ معادل «ذواالربع» عربي و «تتراکورد» يوناني است و در اصل به معناي چهـار
نت و چهار سيم است و در آواز به گستره يا توالي چهارنتي (صـدا) گفتـه مـيشـود کـه هـر خواننـده
براساس ساختار اندام صوتيش از تعدادي نت بهره برده است. در کتاب تجزيه و تحليل رديف و آوازي 
در تعريف دانگ نوشته شده: «دانگ مجموعهاي است از توالي 4 نت که تشـکيل فاصـلهاي بـه نـام
چهارم درست بدهند.» و لذا دانگ صدا ويژگي از صداي هر انسان است که با گسـترهي زيـر و بمـي

صداي او در ارتباط است.  
ب) در صفحات 41 و 44 و 977 تا 999 چند تعريف و توضيح از کيفيت ارائه گرديده که نه تنهـا
تعاريف صحيحي از کيفيت نيستند، بلکه اين تعدد تعريف ابهامات و تناقضاتي نيز به وجـود آورده کـه

در ضمن با تعريف طنين هم آميخته گرديدهاند.  
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به عنوان مثال: در صفحه 44 سطر اول، «کيفيت آن عنصر از صداست که صداهاي بـا دانـگ و
شدت همسان را از يکديگر متمايز ميسازد.» و سپس  در صفحة 97 دوباره توضـيح متفـاوتي بـراي
کيفيت ارائه ميگردد: «کيفيت صداي منحصر هر شخص را آواهنگ Elements of tone يا همان 
لحن ميداند و باز هم در صفحه 98 کيفيت اينگونه توضيح داده ميشود: «کيفيـت صـدا آن عـاملي

است که صداي هر شخص را از ديگري متمايز ميسازد.»  
قابل ذکر است تعاريف اول و سوم بيانگر معني طنين هستند و حال آن که در صفحه 41 اشتباهاَ 

طنين معادل Resonance قرار داده شده که بايد بدين صورت اصالح گردد:  
 Timbre = اوالَ طنين

  Resonance = ثانياَ تشديد
در ادامه دو توضيح دربارة طنين و کيفيت که در تمام حوزههاي مربوط به صـداي انسـان کـاربرد

دارند ارائه ميشود، تا مشکالت و ابهام تعاريف باال نيز به نوعي مرتفع گردد.  
ابتدا تعريف طنين: «طنين يعني ارتعاشات فرعي همراه با ارتعاشات اصلي (مانند دو صداي يکسـان از

نظر شدت و ارتفاع و امتداد که از دو دهان مختلف بيرون آيند و يا با دو ساز نواخته شوند.»  
و اما کيفيت صداي هر انسان عاملي کلي است که به عوامل چندي بستگي دارد، که توضيح زيـر
به خوبي عوامل آن را برميشمارد: به طور کلي کيفيت صداي هر فرد تابع عواملي چند است: تارهاي 
صوتي حنجره، اندازة حجم مؤثر صوتي حفرههاي بازآوايش اندامهاي گفتـاري، روش اجـراي واجهـا،

سرعت گفتار، اندازه و نحوة توزيع سکوتها و وقفهها در بافت گفتار.  
البته تبيين نحوة ارتباط اين اصطالحات با يکديگر و ارتباطشان با تمرينات عملي فن بيان نياز به 

شرح ديگري دارد که جاي آن در اين مقاله نيست.  
2ـ برخي از اصول و نکاتي که کتب تأليفي و يا متون ترجمهاي را اعتبار ميبخشد، به قرار زير است:  

اوالَ ـ دقت در تعريف جامع و دقيق مفاهيم و واژگان پايه در هر حوزه از دانش.  
ثانياَ ـ توانايي در معادليابي و واژهگزيني مناسب.  

ثالثاَ ـ کاربرد هماهنگ نکات فوق در کل اثر.  
البته رعايت اين موارد نياز به وقوف و آشنايي کامل مؤلف، محقق يـا متـرجم بـه دانـش و زبـان
تخصصي آن رشته و حوزههاي وابسته به آن دارد. هر چنـد جامعـه مـا هنـوز درخصـوص تعريـف و
معادليابي بسياري از واژگان جديد با مشکالتي مواجه است، اما بايد توجه داشت تا همـين واژگـان و
مفاهيم بر ساختهي مورد اجماع را دچار تشتت و ابهام معنـايي ننمـاييم، بـهخصـوص در کتـابهـاي
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درسي و دانشگاهي، که سادگي و رواني، همچنين رعايت وحدت و هماهنگي در معـاني و مفـاهيم از
نکات بارز آن است.  

با توجه به اين که کتاب بيشتر جنبة گردآؤري وترجمه داشته و بعضي از اصطالحات و واژههـا در
حوزة فن بيان نيز به طور دقيق و شفاف تعريف و معادليابي نگرديدهاند، لذا نوشتن يا ترجمه در ايـن
حوزه ضرورت تحقيق و تفحص عميق را دوچندان مينمايد، که خود يادآور «خشت اول چون نهد...» 
است. متأسفانه کتاب ياد شده ضعف و مشکالت فراواني در تعريف، معادليابي و کاربرد واژگان دارد.  
در ادامه با اشاره به برخي از اين اشکاالت (البته با توجه به اجماع نظر در مـورد بعضـي مفـاهيم)

توضيحات جامعتري در جهت رفع اين نقايص ميشود.  
 intonation 2ـ الف) همانطور که در بخش اول اين نقد بيان شد در صفحه 110 کتاب، معادل
واژههاي آهنگسازي صدا يا تحرير صدا همراه با توضيحاتي انتخاب گرديده است. که هر دو معـادل
هم از نظر دستوري و هم از نظر معنايي اشتباه هستند. زيرا واژة intonation اسمي اسـت کـه از دو
بخش intone از ريشه فعلي با آهنگ خواندن و tion پسوند اسمساز، ترکيب شده است. لذا براي آن 

معادل آهنگ صدا يا حالت صدا بسيار دقيقتر و فنيتر است.  
الزم به توضيح اينکه آهنگسازي از ريشه فعلي Compese يعني آهنگ ساختن، تصنيف کردن 

بوده و Compostion نيز به معناي ساخته، اثر ساختن و تصنيف اطالق ميشود.  
در ضمن تحرير صدا نيز در زبان فارسي و آواز نه تنها با معناي آهنگسازي صدا ارتباطي نـدارد،

بلکه مفهوم intonation با دو معادل ذکر شده کامالَ بيارتباط است. زيرا تحرير صدا «چهچـه» در 
فارسي به معناي مجموعه نغمههايي است که در آواز بر روي يک هجا ادا ميشوند، البته معادلهـاي
yodel melisma  امـا در توضـيح نسبتاَ دقيقي نيز در زبان انگليسي براي تحرير وجود دارد، ماننـد

واژة intonation استاد ابوالحسن نجفي ميگويد:  
از پديدة فيزيکي زير و بمي صدا، زبانها به نحو وسيعي جهت ايفاي نقش ارتباطي خود بهره ميگيرند 
مانند آهنگ صدا intonation در زبان فارسي که يکي از عوامل زباني محسوب ميگردد. و در نهايت بـا
مدنظر قرار دادن اجماع نظر اساتيد ترجمه و زبانشناسي درخصوص اين واژه، آهنگ صـدا1 مناسـب-

ترين معادل است.  
2ـ ب) در صفحة 41، معادل Articulation واژة تلفظ انتخاب صحيحي نيست، زيـرا تلفـظ يـا

طرز تلفظ معادل Pronunciation بوده و معادل درست Articulation توليد يا طرز توليد است که 
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گذشته از صحت آن از نظر لغوي و دستوري، ميتوان از تعريف کامل زير نيز درسـتي آن را دريافـت،
پس توليد عبارت است از:  

فرايند تغييرات بيانگرها2 جهت توليد صامتها و مصوتها، و تعريف تلفظ ptonunciation نيـز
عبارت است از: تلفظ کردن يا خواندن درست کلمات.  

2ـ پ) در صفحه 94 معادل projection واژه پرتاب صدا3 انتخاب صحيحي نيست، زيـرا ايـن واژه از
ريشه فعلي project در حوزه صدا و بيان به معناي قوت و رسايي صدا مـيباشـد و معنـاي پرتـابي آن در

حوزة موشک و فضا مصداق دارد. لذا معادلهاي قوت يا رسايي صدا براي آن، بسيار دقيق و مناسبتر بوده 
و در جهت تأييد علمي اين معادلها، تعريف projection در ادامه ارائه ميگردد:  

قوت يا رسايي صدا يعني به کارگيري سازهها در تشديد بسامدهاي خاص صامتها در زنجيره بيان.  
2ـــ ت) در صــفحه 6 کتــاب نويســنده، در نقــش يــک متــرجم واژهســاز ظــاهر شــده و معــادل 
placement واژه جايدهي صدا را ابداع نمودهاند، که متأسفانه هم از نظر دستوري و هم از معنـايي

واژه صحيحي نيست.  
پسوند ment به معناي (نقطه آغاز، محل شروع) و از جهت دستوري پسوندي اسمساز است  اوال: َ

و داللت فعلي جايدهي و جاي دادن براي آن دقيق نيست.  
از جهت معنايي نيز بخش اول اين واژه place به معناي ناحيه و فضا است، لذا بـا در نظـر ثانيا: َ
گرفتن تعريف دقيق و مورد اجماع براي آن يعني: محل توليد يا واجگاه، نقطـه يـا محلـي از دسـتگاه
گفتار است که در آن صامت مورد نظر توليد ميگردد. بنابراين واژه صحيح، محل توليد، جايگاه توليـد

و اجگاه است.  
قابل ذکر است، تصحيح اين سه واژه placement, projection, Articulation نـه تنهـا در

فهم بهتر و آسانتر جوانب فن بيان کمک مينمايد، بلکه در اجراي عملي و کاربردي تمرينات مربوط 
به آنها نيز تأثير فراواني دارد.  

2ـ ث) رطوريقا Rhetoric واژهاي يوناني است کـه از اولـين ترجمـههـاي آن در زبـان فارسـي
تاکنون معادلهاي متنوعي را به خود ديده است و مهمترين و پذيرفتهشدهترين آنها از اين قرارند:  

  
فن سخنوري4، فن خطابه5، فن معاني و بيان6  

آنگونه که پيداست مترجمان و مؤلفان برجسـتة ايرانـي، ايـن جـايگزينهـا را پـس از تجربـه و
تفحص طوالني در ترجمه و تفسير آثار افالطون و ارسطو برگزيدهاند، لذا جايگزين کردن واژة معـاني
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بيان که در ادب فارسي کارکرد مفهومي ديگري دارد، نه تنها کمکي به فهـم درسـت مطلـب کتـاب
نميکند بلکه گمراهکننده است.  

در بحث وجه تسمية علم معاني مينويسد: در  معاني و بيان آنچنان که دکتر سيروس شميسا در کتاب
اين علم از معاني ثانويي جمالت سخن ميرود. يعنـي مقصـود از معـاني، معـاني اولـي يعنـي اصـلي
جمالت نيست بلکه مراد معاني ثانوي يعني مجازي آنهاست که به آن وسيله گوينده اغراض خود را 

ابالغ و به اصطالح بيان ما فيالضمير ميکند.  
با توجه به مطالب فوق، استفاده از ترکيب معاني بيان به جاي معاني و بيان که بيشـتر بـه جنبـه
«واو» و ترجمـه علوم ادبي (نوشتن به نحـو مـؤثر) تأکيـد دارد، بـدون اسـتفاده از حـرف جداکننـده
 (       )9 ريطوريقا گمراه کننده، ناقص و الکن است، الزم به تـذکر اسـت کـه در پـانويس همـين صـفحه
امالي يوناني (معلم معاني بيان = rhetor درست نبـوده و صـورت صـحيح آن بـه حـروف کوچـک

يوناني pήτωρ و به حروف  PHTΩ p بزرگ يوناني اينگونه نوشته ميشود.  
2ـ ج) در واژهنامه انتهاي کتاب نيز چند معادل اجتماعي به تصحيح دارند و بـا توجـه بـه اجمـاع

کاملي که در علم فيزيک و غيره بر روي اين واژهها وجود دارد، نياز به توضيح بيشتري نيست.  
اشکاالت  

 Loudnes = ارتفاع
بلندي صدا ـ ارتفاع صدا = volume کاربرد اشتباه در صفحات 86 و 53 و دوبار در صفحه 195  

  consonant :غير مصوت
تصحيح:  

 Loudness = بلندي صدا
 consonant = حجم صدا

  Consonant = (همخوان) صامت
3ـ همانطور که نويسندI کتاب در صفحة 118 اشاره کرد، سينوسها نقش مهمـي در مکانيسـم
تشديد صدا ايفا ميکنند که آگاهي از تعداد و محل آنها ميتواند در استفادة بهتر از صدا کمک بزرگي 

به بازيگر نمايد.  
اما در صفحه 18 همين کتاب در بحث سينوسها، اطالعات دقيق و کاملي ارائه نگرديده و فقـط
به سينوسهاي دو طرف بيني (سينوسهاي ماگزيالري) اشاره مينمايد در صورتي که سينوسهـاي

ديگري نيز وجود دارند که در تشديد صدا بسيار اهميت دارند و عبارتند از:  
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1ـ3ـ سينوسهاي باالي حدقة چشم (سينوسهاي فرونتال)  
2ـ 3ـ سينوسهاي بين حدقه چشم و باالي بيني (سينوسهاي اتموئيدال)  

3ـ 3ـ سينوسهاي اسفنوئيدال  
4ـ عدم وجود نکات و دستورات مراقبتي صدا  

ـ عدم وجود تمرينات گرمکنندة اندامهاي صوتي و رعايت نشده چيدمان تمرينات در کتاب.  
ـ تمرين نکردن در هواي رد و گرد و غبار (بهخصوص در پالتوهاي سرد)  

ـ عدم استفاده از نوشابههاي گازدار و الکلي و يا عدم استعمال دخانيات  
ـ وارد نکردن فشارهاي ناگهاني (مانند فرياد زدن) بر صدا و پرهيز از صـحبت زيـاد بـهخصـوص

قبل از اجرا  
ـ توقف تمرينات فن بيان هنگام احساس درد يا فشار بر اندامهاي صـوتي (بـهخصـوص تارهـاي

صوتي) در هر محله از تمرينات  
  

پينوشتها  
1. آهنگ صدا معادلي است که اساتيد: ابوالحسن نجفي، ثمره، مشکوةالديني و سپنا و... به کار بردهاند.  

2. بيانگر articulators زبان، نرم کام. فک پايين.  
اثر اونجلين مچلين، ترجمـه رضـا شـيرمرز، نشـر قطـره، بيان فن 3. متأسفانه همين معادل نامناسب در کتاب

1383، نيز به کار برده شده است.  
4. فن سخنوري: ترجمه به کار برده شده توسط دکتر زرينکوب، دکتر محمدحسن لطفي، دکتر اديب سلطاني، 

دکتر شرفالدين خراساني.  
رطوريقا، اقبال ,1371   5. فن خطابه: ترجمه به کار برده شده توسط دکتر پرخيده ملکي، مترجم

در فرهنگ معاصر هزاره، دکتر حقشناس و دکتر سامعي   رطوريقا 6. فن معاني و بيان: ترجمه ثانوي
  

منابع و مآخذ  
هزاره؛ تهران، فرهنگ معاصر، چاپ هفتم، 1386.   معاصر فرهنگ 1. حقشناس، سامعي و ديگران،

موسيقي؛ کارنامه، چاپ ششم، ,1379   بنيادي 2. منصوري، پرويز، تئوري
آوازي؛ پارت، ,1384   رديف تحليل و تجزيه 3. فريدوني، نيما،

زبانشناسي؛ انتشارات نيلوفر، ,1381   مباني 4. نجفي، ابوالحسن،
فارسي؛ نر گلها، ,1377   زبان فيزيکي آواشناسي 5. سپنتا، ساسان،

معاني؛ انتشارات فردوس، چ هشتم، ,1383   و بيان 6. شميسا، سيروس،
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صداشناسي؛ تهران، ,1343   7. شهميري، امين،
گفتار، آتروپات.   مکانيزم و آناتومي 8. زماني، سليم آبادي و ديگران، نورولژي،

منزلها، حوزه هنري، ,1377   رسم و راه 9. اعظمي کيا، منصور،
ايران؛ آگاه ,1367   سنتي موسيقي سلفاي 10. باشي، بهزاد،

نوين، اکبر ميرحسني و حسين وثوقي، آتيه، ,1381   انگليسي واژه بر درآمدي 11. والري، آدامز،
ارگانون، اديب سلطاني؛ نگاه.   منطق 12. ارسطو،
(فن خطابه)، اقبال 1371.   ريطوريقا 13. ارسطو،

14. Latman, Alison – Dictionary of Musical Terms 2004-Oxford. 
 

  



  



  
  
  
  
  

لزوم تصحيح مجدد ترجمة تفسير طبري*  
اکرم حاجي سيدآقايي  

مقدمه  
از کهـنتـرين متـون منثـور زبـان فارسـي بـهشـمار مـيآيـد، ايـن مـتن طبـري تفسير ترجمة
از ابوجعفر محمدبن جريـربن يزيـد طبـري. شـماري از القرآن تفسير في جامعالبيان ترجمهاياست از
علما و فقهاي ماوراءالنهر اين تفسير را به فرمان منصور بن نوح ساماني (متوفيّ 365 ق) از عربي بـه
فارسي برگرداندند.1 از وجوه اهميت اين کتاب، زبان آن است که در بر دارندة بسياري از ويژگـيهـاي
آوايي، دستوري و واژگاني کهن است. اين متن بهاهتمام مرحوم حبيب يغمـايي بـا اسـاس قـراردادن

 13 نسخة کتابخانة گلستان (کتابخانة سلطنتي سابق)2 و مراجعه به 9 نسخة خطي و عکسي ديگـر از
ـ  1339 2082 صـفحه در سـالهـاي دستنويس شناختهشده در آن زمان3 تصحيح و در 7 مجلـد در
4.  از ايـن 1344 منتشر شده است. يغمايي در اين چاپ فقط منتخبي از نسخهبدلها را ثبت کرده اسـت
تفسـير ة ترجمـ (  اثر تا امروز 23 نسخة خطي ـ اعم از کامل و ناقص ـ شناخته و معرفي شـده اسـت.

صص 317 ـ 319)   طبري،
مقابلة متن مصححَّ با نسخة اساس نشان ميدهد که مصححِّ در مواردي قابل توجه ضبط نسـخة
اساس را در متن تغيير داده است بيآنکه متذکر اين دخل و تصرف شـود. در ايـن نوشـتار عمـدتاً بـه
تصرفات مصححِ در جلد پنجم چاپي توجه شده است هرچند بعضاً شواهدي از مجلدات ديگر نيز ارائـه

شده است. اشکالها را به چند دسته ميتوان تقسيم کرد:  
1 . تعدادي از واژهها مشمول برخي تحوالت آوايي شده و مصحح بدون در نظر داشتن تحـوالت، 

صورت متداول واژه را در متن قرار داده است، بدون آنکه متذکر شکل اصلي واژه در نسخه شود.  
2 . تعدادي از واژههاي کهن که ريشـه در زبـانهـاي قـديم ايرانـي دارنـد، بـهشـکل اصـلي يـا
تحوليافته در اين متن ديده ميشود که بهسبب بيتوجهي به اصل کهن، صورتهاي ديگري از واژه 

                                                 
* معارف، ش 2، مرداد و آبان 1388، صص 109 ـ 139. نوشتار حاضر نقدي است بر تصحيح مرحوم حبيب يغمايي از ترجمة 

طبري. تفسير
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جايگزين آنها شده است.  
3 . شماري از واژهها در نسخه، مشکول است. که از اين ميان تلفظ برخي از آنها با تلفـظ متـداول

در متون قديم يا دورههاي بعد متفاوت است، اين تلفظها در متن چاپي منعکس نشده است.  
4 . در بعضي موارد ضبط نسخة خطي غلط بوده و در متن چاپي تصحيح شده اما اشارهاي به ايـن

تصحيح نشده است.  
5 . برخي واژههاي متن چاپي در نسخة اساس نيسـت کـه گويـا مصـحح بـيهـيچ تـذکري آنهـا را از
نسخهبدلها نقل کرده و يا برعکس برخي کلمات در نسخة اساس بوده اما در متن چاپ حذف شده است.  
قبل از ورود به بحث، الزم است يادآوري شود که آوردن تمامي مـواردِ اخـتالف نسـخه بـا مـتن
چاپي باعث طوالنيشدن مقاله ميشد، بنابراين، نگارنده صرفاً به ذکـر شـماري از تصـرفات مصـحح

بسنده کرده است.  
  

واژههايي که مشمول برخي تحوالت آوايي شدهاند   .  1
از جمله تحوالت آوايياي که در اين متن ديده ميشود، حـذف، اضـافه، ابـدال، تخفيـف و قلـب
است. در اينجا به بيان و توضيح مواردي ميپردازيم که مشمول تحوالت فوق شده و در مـتن چـاپي
منعکس نشده و يا در مواردي بسيار اندک در حاشيه آمدهاست. در اين مقاله «نسـخه» يعنـي نسـخة

اساس و «متن» يعني چاپ يغمايي.  
1ـ1 حذف  

ص 1091، س 17  
نسخه: دين آبا و اجدا رها کرد.  
متن: دين آباء و اجداد رها کرد.  

کلمة اجدا (= اجداد) جاي ديگري در نسخه ديدهميشود: از ديـن خـويش و آبـا و اجـدا خـويش
برگرديد (مطابق ص1094، س 14و15).  

تحول رويداده در اين کلمه، حذف d پس از مصوت بلند است و نکتة جالب آنکه اين حـذف در
کلمة عربي رخ داده است. حذف d پس از مصوت بلند در کلمهاي ديگر در اين مجلد ديده مـيشـود:
بو (= بود): 5 «هودجدار بيامد، آن پرده ديد که فرو انداخته بو» (نسخه، مطابق ص 1125، سطر 13) و 
نيز «اشمويل پيغامبر عليهالسالمّ مر طالوت را زرهي داده بو» (نسخه، مطابق ص1213، س 6). ايـن

ديده ميشود.   طبري تفسير ترجمة نوع حذف در ساير مجلدات
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  (ā در قديم) â پس از d حذف
اوفتا (= اوفتاد) : چون عبداهللا باز خانه رفت با ايمنه که مادر پيغامبر عليهالسّـلم بـود بخـت6 و پيغـامبر
: عليهالسّلم هم اندر ان ساعت در شکم مادر اوفتا7 (نسخه، مطابق ج7، ص1781، س13)؛ بنهـا (= بنهـاد)
بر آن بنها8 که عيسي را هالک کند (ج4، ص982)؛ فرستا (= فرستاد) (ج6، صص 1488 و 1540) (نکـاتي

در باب ترجمه تفسير طبري، صادقي  ص352)  
16، ص 196)؛ پـوال (= پـوالد) حذف d در متون ديگر: بيـدا کننـده (= بيـداد کننـده) (رازي، ج

االسماء، ص344)؛ ورستا9 (= ورستاد) (تاجالمصادر، ج1، ص166).   مهذب(
طبري تفسير ترجمة حذف d پس از u (در قديم ō و ū) در

7، ص1770، سـطر بستو (= بستود) : گفتند که محمّد خدايان ما را بستو (نسخه، گ 51؛ مطـابق ج
6)؛ ببو (= ببود): چون ديگر روز ببو (نسخه، مطابق ج7، ص1768چاپي، سطر11) و بـو (=  بـود) : هـم او
186، نسـخة عکسـي فرموده بو مثلهکردن (نسخه، مطابق ج7، ص1851چاپي، سطر 14) و نيز در بـرگ
(مطابق ج7، ص1904چاپي، س 2 از آخر): از آن سه بمکّه بشوهر داده بو ؛ فـرو (= فـرود) : ايـن سـوره
اندر شان عبداهللا بن ابيّ و ديگر منافقان فرو10 آمده است. در ج 1، ص101 اين متن کلمة «سـو» ديـده
ميشود که مصحح آن را بهصورت «سو[د]» آورده است. (نگاهي به شيوه تصحيح ترجمه تفسير طبـري،

حاجي سيدآقايي صص 41 ـ 42)  
ص1097، س1  

نسخه: بهمه قريش اند معروف و رويشناس بود.  
متن چاپي: بهمه قريش اندر معروف و رويشناس بود.  

«اند» به جاي «اندر» بهجز مورد فوق، سه بار ديگر در اين نسخه (قسمت مربوط به جلد5) آمـده
 است که مصحح آنها را نيز در متن چاپي «اندر» ضبط کـرده اسـت: بـدان سـوالخانـد شـد (مطـابق
ص1251، س3)؛ آنچهاند اسمانهاست و زمين (مطابق ص1411، س11)؛ سـنگي پديـدار آمـد سـپيد

بدان خندق اند (مطابق ص1440، س9).  
حذف r در بافتهاي پس از مصوت (کوتاه يا بلند) و ميان مصـوتها صـورت مـيگيـرد. ( بررسـي

تحوالت يک واژه، حاجي سيدآقايي، صص 75ـ95)  
حذف r بهجز کلمة «اندر» در کلمات ديگري از اين نسخه (قسمت مربـوط بـه جلـد5) مشـاهده
متـداول، بـدل کـرده اسـت، ايـن مـوارد ميشود که آنها را نيز مصحح بدون ذکر اصل، بـه صـورت
عبارتاند از: بسيا (= بسيار): يـاران او بسـيا گشـتند (نسـخه، مطـابق ص1097، س11)؛ پـروديم (=
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پرورديم): نه تو اني که همي پروديم ترا (نسخه، مطابق ص1160، س آخر)، پيزن11 (= پيرزن) بخانة 
پيزن اندر برد (نسخه، مطابق ص 1361، س 18)؛ دو (= دور) : چون در خانـه آمـدي از دو بنشسـتي

(نسخه، مطابق ص 1129، س 18)؛ روزگا (= روزگار): عدّتْ زنان ايشان اندران روزگا همچنان بودي 
که عدة زنان ما (نسخه، مطابق ص1219، س1)؛ موجه (= مورچه): تبسـم کـرد سـليمن و دنـدان

سپيد کرد و خندان ببود از گفتار ان موجه (نسخه، مطابق ص1201، س 10 و 11). کلمة موچه (= 
«مـو[ر]چـه»  (ج1، ص297) نيز آمده که مصحح آن را بهصـورت طبري تفسير ترجمة مورچه) در

آورده است.  
مواردي ديگر از حذف r در اين متن ديده ميشود که مصحح، r را درون قالب و يا برابـر ضـبط
نسخه (بدون r) آورده است مانند: دکند (= درکند) (ج4، ص871 ، س13)؛ ديگر با (= ديگر بار) (ج1، 
ــروز (=  ــزارده) (ج3، ص746، س2)؛ و (= ور) (ج5، ص1198، س7)؛ ه ــزاده (= گ ص188، س5)؛ گ
هرروز) (ج1، صص17، س2 از آخر ؛ ص89 ، س آخر و ص90، س17)؛ هزمان (= هـر زمـان) (ج7، 

ص2034، س1).  
ص1102، س 8  

نسخه: آنگاه تو بري و در ميان انجمن خيو در روي او اندازي.  
متن: آنگاه که تو بروي و در ميان انجمن خيو در روي او اندازي.  

کاتب کلمه را همانگونه که تلفظ ميکرده، کتابت کرده همانطور که امـروز در زبـان گفتـار رايـج
است. حذف صامت «و» بهسبب قرارگرفتن آن در بين دو مصوت ـ يعني در يک جايگاه ضعيف ـ است.  

تفسـير(    مشابه اين حذف در کلمات برويدن و گرويدن ديده ميشـود: نابريـدگان (= نابرويـدگان)
«لـن»)؛ بنگرنـد (= سورآبادي، ج5، 3334، نسخة «لن») ؛ ببرد (= ببرود) (همان، ص3451، نسـخة

بنگروند) (همان، ص3246، نسخة «با»).  
ص1105، س 7  

نسخه: چون ابوطالب بمرد مهتر مکّه بعبّاس بن عبدالمطلبّ اوفتاد.  
متن: چون ابوطالب بمرد مهتري مکّه بعبّاس بن عبدالمطلبّ اوفتاد.  

حذفِ ي از حاصل مصدر و در نتيجه مشابهت حاصل مصدر و کلمـة پايـهاش در متـون فارسـي
ص130) در همين بخش از نسخه دو کلمة ديگر مشـمول فارسي، زبان تاريخي نظايري دارد (مسائل
12 (نسـخه، مطـابق ص1118، س12). يغمـايي در مـتن اين تحول شده است: تاريکها (= تاريکيهـا ) 
13 (نسـخه، مطـابق ص1270، س3). در سـاير چاپي «تاريکيها» آورده اسـت؛ زنـدگان (= زنـدگاني )   
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مجلدات نمونههاي ديگري ديده ميشود. (نگاهي به شيوة تصـحيح ترجمـة تفسـير طبـري، حـاجي
سيدآقايي، ص41)  

ص1139، س2  
نسخه: و بخوني زاريکردن بسيار14.  

متن: و بخوانيد زاريکردن بسيار.  
» آمدهاست. واژة «خواندن» با دو ابدال به «خوندن» بدل ميشود: 1 )  dبخوني» در ترجمة «ادعوا»
ابدال «خو» به «خـ »، 2 ) ابدال آن (ān) به اون (ūn)15. خوندن (= خواندن) در همين متن چند بـار
آمده است: بازخوندن (ج3، صـص 685، و 728)، خونـدن (همـان، ص774 و 780). مصـحح در ايـن
موارد ضبط اصلي را آورده است. در اين بخش از نسخه در يک کلمة ديگر اين تحول ديده ميشـود:

ــاء16 (نســخه، مطــابق ص1428، س10)، مصــحح ايــن مــورد را بــه  ْعيِ پســرخوندگان، در ترجمــة ادَ
«پسرخواندگان» تغيير داده است. در واژة «بخوني» (= بخونيد = بخوانيد) تحـول ديگـري نيـز ديـده 
ميشود و آن حذف d پس از مصوت بلند ē 17 است. اين حـذف جاهـاي ديگـري در همـين مـتن و
=) طبري، ج1، ص52)، رهـا کنـي تفسير متون ديگر ديده ميشود مانند: بخوري (= بخوريد) (ترجمة
رها کنيد) (همان، ج2، ص358، س14). و نيز نگاهي به شيوة تصحيح ترجمه تفسير طبـري، حـاجي

سيدآقايي، ص41.  
ص1152،  س13  

نسخه: چون مدت هشصد سال از ملکت وي گذشته بود  
متن: چون مدت هشتصد سال از ملکت وي گذشته بود  

«هشصد» در جلد دوم متن چـاپي، ص403 دو بـار آمـده اسـت. تحـول رويداده در ايـن کلمـه
خالصهشدن št به š است که در ديگر کلمات اين بخش از نسخه نيز ديده ميشود ولي مصحح آنها 
را بدون ذکر اصل، در متن چاپي بهصورت متداول آوردهاست: بيشر (= بيشتر) : بدين سوره اندر بيشـر
قصّه داود پيغامبر (نسخه، مطابق ص1212، س5)؛ انگشري (= انگشتري): انگشري گرفت و بر تخت 
ملکت نشست (نسخه، مطابق ص1243، س1) و نيـز مطـابق ص1258، س آخـر: آن انگشـري کـه

خاتم سليمن خوانند.  
فريشه (= فريشته): چون ان فريشه بصورت ادمي نزديک ايشان رسيد (نسخه، مطابق ص1283، 
س14). واژة «فريشه» در ايـن نسـخه دو بـار ديگـر آمـده: (مطـابق ج1، ص238، س 6 و ج7، ص 

1763، س آخر).  
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در ساير مجلدات اين نسخه، کلمات ديگري نيز مشمول اين تحول شده است:  
برگشيد (= برگشتيد): برگشيد مگر اندکي از شما (نسخه، مطـابق ج1، ص86 ، س 3)؛ گشـند (=
گشتند): بآتشپرستي و شرابخوردن و مزاميرزدن روزگار بسر ميبردند تا بدان دوزخي گشند (نسخه، 

مطابق ج 6، ص1479، س17). مصحح اين دو مورد را نيز بهصورت رايج بدل کرده است.  
ص1213، س آخر  

نسخه: دؤد عليهالسّلم پادشاه بود  
متن: داود عليه السّلم پادشاه بود  

در واژة فوق دو تحول آوايي رخ داده است. تحول نخست حذف «و» (w) از کلمة «داود» اسـت.
پس از حذف w و التقاي مصوتها،18 يک همزه (روي پايـة واو) بـهعنـوان صـامت ميـانجي بـين دو
مصوت قرار ميگيرد و کلمه بهصورت «داؤد» در مـيآيـد. در ديگـر برگهـاي ايـن بخـش از نسـخه

(مطابق صفحات 1213 تا 1219 چاپي) تقريباً در تمامي موارد اين نام بهصورت «داؤد» آمده است. 19  
  do   ūd   20 :است. دؤد o به ā تحول دوم نيز ابدال

فرهنگنامـة(   ابدال ā به o در برخي متون کهن و نيز گويشهاي امروزي ديـدهمـيشـود: خُـاک
قـرآن، لغـات قرآن، 55)؛ سايهاd (فرهنگ 53)؛ راستيd (همان، ص1154، قرآن، قرآني، ج3، ص1302،

شمارة 4، ص282).  
در گويش تاتي کلمات باغ و گناه بهصـورت bog و qono تلفـظ مـيشـود. ( «مقايسـة تحـول

تاريخي برخي واجهاي تالشي»جعفري دهقي، صص21ـ39)  
گـويش فرهنـگ (  در گويش دواني «شما» و «آنجا» بهصورت šomu  و unğo تلفظ ميشـود.

دواني، صص70ـ71)  
ص1230، س1  

َان بودند.   نسخه: هفصد کنيزکان وَ سdرْيتَ
متن: هفتصد کنيزکان و سريتان بودند.  

تحول رويداده در اين کلمه حذف صامت دوم از يک خوشة صامت است. در اين متن «هفصـد» 
بههمين صورت چند بار آمدهاست: ج1، ص270 و273؛ ج2، ص467؛ ج7، ص1892 و 2024. 21  اين 
سـورآبادي تفسـير (ج1، صـص115 و 190) و قـرآن قصههاي و ترجمه ضبط در متون ديگر از جمله
ابوالفتـوح تفسـير (ج5، ص3247) نيز ديده ميشود. حذف t از خوشة ft در کلمة چفها (= چفتهـا) در

(ج8، ص364) نيز ديده ميشود.   رازي
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ص1258، س4  
نسخه: آدميان نداستند که سليمن عليهالسّلم از کي باز از دنيا برفتهاست.  

متن چاپي: آدميان ندانستند که سليمن عليهالسّلم از کي باز از دنيا برفتهاست.  
«نداسـتند» در  حذف n در بين دو مصوت (يعنـي در يـک جايگـاه ضـعيف) رخ دادهاسـت. فعـل
(ج2، ص697، س2 و ص902، س3 از آخر) نيز ديده ميشود. مشابه اين تحـول در فعـل تاجالتراجم

  (76 قرآن، قرآني، ج1، ص146، : نتواستند. (فرهنگنامة dَاعوا طْ «توانستن» نيز رخ داده است: مااسَ
ص1280، س5  

نسخه: گفت التخف نجوت من القوم الظالمين گفتا متر که برستي از آن گروه ستمکاران.  
متن چاپي: گفت التخف نجوت من القوم الظالمين گفتا مترس که برستي از آن گروه ستمکاران.  
تحول رويداده در واژة «متر» حذف صامت دوم از يک خوشة صامت است. 22 نمونة اين تحـول

در کلمة اندر (= اندرز) ديده ميشود که در همين متن آمده است. (نسـخه، مطـابق ص1297، س 6) 
(ر. ک «نگاهي به شيوة تصحيح ترجمة تفسير طبري»، حاجي سيدآقايي، ص44، ستون 1)  

ص1282، س 2 از آخر  
نسخه: گفت که موسي برفت و ان عصاي امانت مردمان را با خود ببر.  
متن: گفت که موسي برفت و ان عصاي امانت مردمان را با خود ببرد.  

حذف صامت دوم از يک خوشة صامت عالوه بر واژة فوق در کلمات ديگري از ايـن مـتن ديـده
ميشود: آور (= آورد): ايشان گفتند که اين جادواست که در بيابـاني چنـين خـواني چنـين پديـدار اور
(نسخة عکسي، مطابق ج7، ص1868، س 6)؛ کر (= کرد): دو طشت بياوردند و يکي جواهرهـا درش
213 نسـخة کر و آن ديگر پر آتش کرد (نسـخة عکسـي، مطـابق ج5، ص1288، س13) و نيـز گ

عکسي، مطابق ج7، ص1931، س 1: دست دراز کر بکشتن کافران.  
 ، رازي(     کلمات بر (= برد) و کر (= کرد) در متون ديگر نيز ديده ميشود: گمـان بـر،d ترجمـة ظَـنَّ

قرآني، ج3، ص1157)   . (فرهنگنامة ص16، ص267)؛ پديد کر، در ترجمة قَضيَ
ص1329، س 2 از آخر  

نسخه: همه خلق جهان بر روي بيرون آمدن.  
متن چاپي: همه خلق جهان بر روي بيرون آمدند.  

و سـاير متـون کهـن و نيـز گـويشهـاي طبري تفسير ترجمة حذف d پس از صامت غنة n در
امروزي نمونههاي متعدد دارد. يغمايي تعدادي از اين موارد را به حاشيه برده و تعدادي را بـدون ذکـر
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اصل تغيير داده و برخي را در متن باقي گذارده است، اين موارد بهترتيب صفحه عبارتند از: بينـداختن
ــد) (ج5،  ــتن (=رفتن ــد)؛ رف ــداختن (= انداختن ــز در ص 1046: ان ــد) (ج4، ص1045) و ني (= بينداختن
ص1168، حاشية شماره 1، نسخة «آ»)؛ کردن (= کردند) (ج5، ص1342)؛ بديـدن (= بديدنـد): هـر

16)؛  دو... چون پيغامبر عليهالسّلم را بديـدن23 بشـناختند (نسـخه، مطـابق ج7، ص1944 چـاپي، س
dون (ج7، ص1980)؛ برداشـتن (= برداشـتند) (ج7،  dود بازگردانگان (= بازگردانـدگان)، در ترجمـة مـردَ

ص2081). و نيز نگاهي به شيوه تصحيح ترجمة تفسير طبري، حاجي سيدآقايي، ص43.  
ص1340، س 5  

نسخه: دو سال و سه ماه و بيت روز خليفت بود.  
متن: دو سال و سه ماه و بيست روز خليفت بود.  

«بيت» بهجاي بيست در اين نسخه (ج5 چاپي) جايي ديگر نيز ديده ميشود: و چون بيت و هفت 
روز گذشته بود. (نسخه، مطابق ص1443، س13)  

حذف «s» در کلماتي ديگر از اين نسخه ديده ميشود: دويت (= دويسـت): حـالي برنشسـت بـا
دويت سوار (نسخه، مطابق ج7، ص1827، س10)؛ هت (= هست): ميخواستند که بداننـد کـه تـا او
(=   نشسـتگان): و شـما باشـيد پيغامبر هت يا نه (نسخه، مطـابق ج7، ص1781، س آخـر)؛ نشـتگان

نشتکان اندر مسجدها. (نسخه، مطابق ج1، ص117، س15)  
«نشـتن» سـاخته شـدهاسـت، قبل از پرداختن بهعلت حذف «s» بايد بگوئيم «نشته» از مصـدر
(ج2، ص882) ديده ميشود. مصدرِ «نشـتن» امـروزه در گـويش گيلکـي، تاجالتراجم «نشتنگاه» در
«نگـاهي بـه شـيوة تصـحيح ترجمـة تفسـير طبـري» ، حـاجي بردسير و کالردشت ديده ميشـود.

سيدآقايي، ص42) 24  
اما دربارة علتِ حذف «s»؛ ساخت هجاييِ «بيست»، 25cvcc و واکة آن i است. /i/ يـک واکـة
کشيده بهشمار ميرود با اين حال قبل از خوشههاي همخواني پاياني بسيار کشـيده اسـت و آن را بـا
88 و 89)، در ضـمن کشـش صـامت فارسـي، صـص زبـان عالمت [:i] نشان ميدهند (آواشناسـي

سايشي s در جايگاه عضو اول خوشة دو همخـواني بيشـتر از جاهـاي ديگـر اسـت. (همـان، ص53) 
طبيعتاً تلفظ اين دو واژه با اين ساخت و کشش، ثقيل است و بنابر اصل کمکوشي زباني ايـن واژه بـا
 cvc حذف صامت s که بيشترين کشش و مصرف انرژي را نسبت به صامتهاي ديگر دارد، سـاخت

پديد ميآيد و کشش [:i] نيز بالطبع کمتر ميشود.  
«هسـت» و  /  i/ اسـت. cvcc اسـت و واکـة آن از بين شواهد فوق «دويسـت» مختـوم بـه هجـاي



لزوم تصحيح مجدد ترجمة تفسير طبري/ اکرم حاجي سيدآقايي   □   269  
 

«نشست» نيز ساخت cvcc را دارند با اين تفاوت که واکة آنها /a/ است. اينجا /a/ يک واکة کوتاه است، 
اما در بعضي از بافتها کشش آن افزايش مييابد بهگونهاي کـه طـول آن از واکـههـاي بلنـد نيـز بيشـتر

 [a:] ميشود مانند درد (dard). اين واکه قبل از خوشههاي دو همخواني پاياني بسيار کشـيده اسـت و بـا
نشان داده ميشود مانند دست (da:st) (همان، ص92).  

ص1349، س5  
ُوَه آن کار مر عمر را رضياهللا عنه بزد   نسخه: پس چون ابولولُ
متن: پس چون ابولولوه آن کارد مر عمر را رضياهللا عنه بزد.  

حذف d از کلمة «کـارد» حـذف صـامت دوم از خوشـة صـامت اسـت و در بسـياري از کلمـات
ديدهميشود مانند مور (= مورد). (رازي، ج18، ص290)  

کار (= کارد) در متون ديگر نيز کاربرد داشته است: او را گفـت: پسـرا کـاردي و رسـني بـردار تـا
 ، رازي(   [د] و رسـن برداشـت. . اسـماعيل کـار بهميان اين کوهها دَررويم باشد که پارهاي هيزم کنـيمَ

: بهکارآمده. (دستوراالخوان، ج1، ص581)   ج16، صص216ـ 215)؛ المَسْلوخُ
1ـ2 اضافه  

ص1187، س5  
نسخه: اين باد هيچ چيز را که بوي رسيد درست بنداشت که نه انرا نيست نکرد.  

متن: اين باد هيچ چيز را که بوي رسيد دست بنداشت که نه آنرا نيست بنکرد.  
تحول رويداده در اين کلمه افزودهشدن r غيراشتقاقي است. در اين بخش از نسخه ايـن تحـول
در کلمة ديگري نيز ديده ميشود: درورغ (= دروغ): ادميـان را پيـدا شـد درورغزنـي ديـوان. (نسـخه،
مطابق ص1257چاپي، س آخر) درورغ در اين نسخه جاي ديگر آمده است. («نکاتي در باب ترجمـة

تفسير طبري»، صادقي، صص 354 و 355)  
بر اساس تحقيق و بررسي علياشرف صادقي r غيراشتقاقي در بافتهاي زير مشـاهده مـيشـود: 
بافت پس از مصوت (کوتاه يا بلند)، بافت پس از صامت لثوي و دنداني و تيغهاي («يک تحول آوائـي

(ج5،  ســورآبادي تفســير زبــان فارســي» صــادقي، ص1 تــا 16). کلمــة درســت (= دســت) در ديگـر
(ج4، ص118، س17) ديــده  رازي ابوالفتــوح تفســير در نيــز و ص3429، شــماره 16  نســخة «لــن»)
«د») درسـته (= دسـته) 7، نسـخة (ج1، ص636، حاشية شـمارة دستوراالخوان ميشود، همچنين در

آمده است.  
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ص1270، س12  
نسخه: آن کس که وعده کرديم او را وعدهاي نيکو او را ببينند چنان کس باشـد کـه برخـورداري

داديم او را برخورداري زندگاني اين جهان. 26  
متن: آن کس که وعده کرديم او را وعدهاي نيکو او را ببيند چنـان کـس باشـد کـه برخـورداري

داديم او را برخورداري زندگاني اين جهان.  
وd القيهِ آمده است. در نسخة گلستان نمونههايي از ابدال شناسة « ـ د  «او را ببينند» در ترجمة فهَ

ترجمـة( در ترجمة اليَرْضي27 » به «ـند» ديده ميشود اين موارد عبارتند از: نهپسندند (= نه پسندد)،
طبري، ج2، ص325)؛ کنند (= کند)، در ترجمة جَعَل28 (نسخه، مطابق ج5، ص1297، س 4 از  تفسير
ْعَل29ُ  (نسخه، مطابق ج5، ص1403، س 6)؛ تدبير کننـد (= تـدبير کنـد)، در آخر) و نيز در ترجمة يجَ
َبِّر30 (نسخه، مطابق ج5، ص1416، س1)؛ بانگ زنند (= بانگ زند): بروز آدينه چون منـادي dترجمة يد
بانگ نماز زنند (نسخه، مطابق ج7، ص1872، س13)؛ نهمـيپندارنـد (= نـهمـيپنـدارد)، در ترجمـة

َّل32ُ   ـزَ نَ 31d  (نسخه، مطابق ج7، ص1885، س آخر)؛ فرود آيند (= فـرود آيـد)، در ترجمـة يتَ َسبِ تْ اليحَ
(نسخه، مطابق ج7، ص1887، س2 از آخر) و موارد ديگر. مصحح مورد ص 325 را به حاشيه بـرده و
ساير مثالها را بهصورت متداول بدل کردهاست. اين تحول در متون ديگر نيز ديده ميشـود، از جملـة
َآه (ج16، ص89 ، آيـة8)؛ گفتنـد است: بينند (= بيند)، در ترجمـة فـرَ رازي ابوالفتوح اين متون تفسير

؛ً خدايان بسيار را يکي ميکنند محمد. (همان، ص255، س17 و 18)   َهَ إلهاً واحداِ اَجَعَلَ االلهِ
در اين مثالها ميبينيم که در تمامي موارد « ـ د» به « ـ ند» بدل شده است. در ايـن بـاره بايـد
گفت شناسة دوم شخص جمع که در قديم ēd / ēδ - بوده در برخي متون به end - تحول يافتـه

فارسـي،  زبـان تـاريخي  است. مراحل اين تحول بدين صورت است: ēdeddend. (مسائل
ـ 65) اما با نگاهي به مثالهاي فوق ميبينيم که تمامي افعال، سوم شخص مفـرد هسـتند. صص51
ص74) و از نظـر در پهلوي نيز شناسة سوم شخص مفرد در زمان حال ēd بوده است (زبان پهلـوي،
« ــ ظاهر با شناسة دوم شخص جمع يکسان است بنابراين ابدال «ـ د» به «ـ ند» همچـون ابـدال

يد» به « ـ ند» است.  
ص1279، س 16  

نسخه: گرمش بود و نيز گرسنه بود و بسيايهاي شده  
متن: گرمش بود و نيز گرسنه بود و بسايهاي شده  

ظاهراً هجاي دوم اين کلمه بر روي هجاي اول اثر گذاشته و «سايه» را به «سيايه» بـدل کـرده

.. 
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سـورآبادي،  تفسـير(    است. نمونة اين تحول را در کلمة بخشياينده (متن : بحشـياينده) (= بخشـاينده)
ج5، ص2927، شماره 9، نسخة «با») ميتوان ديد.  

1ـ3 ابدال  
ص1262، س8  

نسخة عکسي: و بشتي بوذ او را موسي33  
متن: و مشتي بزد34 او را موسي  

اينجا «بشت» بهجاي «مشت» صحيح است اما «بوذ» بهجاي «بزد» اشتباه کاتب است. بنابراين 
 b m بـه «بشـت» ابـدال جمله بايد بهصورت «بشتي بزد» تصحيح شود. تحـول آوايـي رخ داده در
است. ميدانيم که صامت m و b هر دو دولبي و واکدار هستند با اين تفاوت که b انفجاري و دهاني 
39 و 72) و در بسياري از مـوارد ايـن دو صـامت صص فارسي، زبان (آواشناسي است و m خيشومي

به يکديگر بدل ميشوند، موارد زير از اين دستاند:  
طبـري، ج3،  تفسـير بر(= مر) خداي عزّ و جلّ بر نوح35 پيغامبر را بدين قوم بنوراسب فرستاد (ترجمـة
سـورآبادي، ج5،  تفسـير(      ص728)، چون ميگفت يار او را بر36 ابوبکر را که اندوه مـدار خـدا بـا مـا اسـت.
6 آمـدهاسـت)؛ ص3406، نسخة «لن»، مربوط به ج2، ص937، سطر 13 و 14، در کتاب بهاشـتباه سـطر

سـورآبادي، ج5،  تفسـير( بگس (= مگس): بازداشتن بگسي (متن: بکسي) کـه جيـزي از ايشـان بربايـد37
قرآنـي، ج3،  فرهنگنامـة( ص3365، نسخة «هـد» و «کـا»)؛ بهتـران (= مهتـران)، در ترجمـة مdتْرَفُوهـا38

تفسـير (  مبـاش از گمـانبنـدان ْتَـرين: َ d92)؛ گمانبندان (= گمانمندان)، در ترجمـة المم قرآن، ص1303،
سورآبادي، ج5، ص2965، نسخة «هن»، مربوط به ج1، ص134، س آخر، در کتاب به اشتباه ذيـل س10 

نشان کرد ناب39 را. (دستوراالخوان، ج1، ص446)   است)؛ ناب (= نامه): عَنْوَنَ الکِتاب: َ آمده
ص1310، س 13 و 14  

نسخه: اين درختان که اندر جهان است که هيچ بار (اصل: باز) نيـافرد و همـه سـوختن را شـايد،
همه ازان است که ازان اب چشم ادم عليهالسالمّ برستهاست.  

متن: اين درختان که اندر جهان است که هيچ بار نياورد و همه سوختن را شايد، همه از آن اسـت
که از آن آب چشم آدم عليهالسالمّ برستهاست.  

اينجا «و» به «ف» بدل شده است. «آفردن» در ديگر متون کهن نيز ديده ميشـود: اگـر ايمـان
قـرآن: يـاد  ري، ص59) و نيـز در ص630 همـين قرآن آفرند اهل توريت بود بهترين ايشان. (ترجمة
(ج2، ص596،  قرآنـي فرهنگنامـة آفرند (= ياد آورند) و در ص 631: بيرون آفرند (= بيرون آورند)؛ در
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ستون 1) در ترجمة جاءَ آمده است: بيافرد ( قرآن، 17).  
ابدال «و» به «ف» در کلمات ديگر مانند آفاز (= آواز) و يافه (= ياوه) نيز ديده ميشود: آفاز : حمـل و

ثور و اسد نيمآفازند و جدي و دلو سستآوازند و سرطان و عقرب وحوت بيآوازند.( التفهيم، ص320)  
طبري، ج5، ص1269، نسـخة تفسير يافه: چون بشنوند سخن يافه روي بگردانند از وي. (ترجمة

«بو») و نيز نک. ص 1080، حاشية شماره 5، نسخة «بو»: يافه هميگفتيد.  
ص1400، س2 از آخر  

نسخه: آن هنگاو گروهي از ايشان بخداوندشان همي انباز گيرند.  
متن چاپي: آن هنگام گروهي از ايشان بخداوندشان همي انباز گيرند.  

ابدال m به v در کلمة پرواسيدن (= پرماسيدن) بهمعني لمسکردن ديده ميشود:  
هر کجا گوهري است بشناسم           دسـت سـوي دگر نپرواسـم  

فارسي، ذيل  زبان ريشهشناختي فرهنگ ص88 ، ب66، نقل از بيديوان (ابوشکور بلخي: شاعران
پرماسيدن)  

هر کـه پرواسيده آن انـدام را           در کف خود ديده سيم خام را  
فارسي، ذيل  زبان در افعال ريشهشناختي بررسي ديوان، ص305، نقل از بي شاعران (شهرة آفاق،

پرماسيدن)  
ابدال m به v در جايگاه مياني و پاياني برخي کلمات گويش وفس ديده ميشـود. محمـد مقـدم
برجستهترين ويژگي اين گويش را کاربرد « و» يا « و» در برابر «م» گويشهاي ديگر و زبان فارسي 
آسdـوانْ (= آسـمان) (همـان، ميداند. (مقدم، ص133) چند نمونه از اين گويش ذيالً نقـل مـيشـود:
ديـم) (همـان، ص133)، زاوا (= دامـاد) (همـان، ص57)، خاو40 (= خـام) (همـان، ص133)، ديـو (= ْ
گندم) (همان، ص50)، نِوَ (= نمـد) (همـان، ص66)، واوَ (= بـادام) (همـان، ص48،  ص28)، گندِو (= ْ
هيزم) (همان، ص64). در گويش شـيرازي نيـز کلمـة نمـاز خمير) (همان، ص67)، هيزِو (= ْ هويرَ (= ْ

بهصورت نواز (novâz) تلفظ ميشود. («سه گفتار به لهجة شيرازي»، اديب طوسي، ص 161)  
1ـ4 تخفيف  

ص1138، سطر 7 و 8  
نسخه: گفتند کافران و ستمکاران که متابعت ميکند مگر مردي او را جادوي کرده. 41  

متن چاپي: گفتند کافران و ستمکاران که متابعت ميکنيد مگر مردي او را جادوي کرده.  
شناسة دوم شخص جمع در زمان حال، در زبان پهلوي ēd- است (زبان پهلـوي، ص74). ضـبط

 ّ
 ّ

 ّ
 ّ
 ّ
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فوق نشاندهندة آن است که شناسة ēd- در زمان مترجمان يا کاتب به ed- مخفف شده است. اين 
کاربرد چندين بار در نسخة کاخ گلستان ديده ميشود: اندررسد (= اندررسيد): اندررسد بديشـان آنچـه
بودند بدان افسوس همي کردند42 (نسخه، مطابق ج6، ص1598، س16)؛ برخيـزد (= برخيزيـد): اگـر
خواهيد که بدانيد... برخيزد و بصحرا رويد و اين بتان را که ميپرستيد با خـود بصـحرا بريـد (نسـخه، 
مطابق ج6، ص1548، س آخر)؛ پاسخ کند (= پاسخ کنيد): پاسخ کند خداي شـما را از پـيش آن کـه
بيايد روزي که نيست بازگشتن آنرا از خداي عزوجل43 (نسخه، مطابق ج6، ص1644، س 9، آية 47)؛ 
برسد (= برسيد): و برسد بديشان آنچه بودند بـدان و افسـوس همـي کردنـد44 (نسـخه، مطـابق ج6، 
ص1684، س آخر) و: چون برسد بـدان کسـها کـه کـافر شـدند45 (نسـخه، مطـابق ج6، ص1692، 
س12)؛ اندررود (= اندررويد): انـدررود انـدر آن بهشـت بسـالمت46 (نسـخه، مطـابق ج7، ص1743، 
س6)؛ توبت کند(= توبت کنيد): اگر توبت کنـد سـوي خـداي47 (نسـخه، مطـابق ج7، ص1893، س 
بدو نعمتي از خداوند او بينداختي او را بخشـکي48  اندررسد آخر)؛ اندررسد (= اندررسيد): اگر نه بود که
(نسخه، مطابق ج7، ص1918، س5) در جلد يک چاپ يغمايي اين ضبط ديـده مـيشـود امـا کلمـه
ِدواd : گواه گيرد چـون خريـد و فروخـت بهحاشيه برده شده است: گواه گيرد (= گيريد)، در ترجمة اَشهْ

کنيد. (ج1، ص181، آية 282، بقره)  
از آنجا که در اکثر موارد، شناسة دوم شخص جمع در اين متن بهصورت ـيد (ē / īd) آمده است 

ميتوان گفت اين دو تلفظ در زمان مترجمان يا کاتب در کنار هم وجود داشتهاند.  
قرآني، ج2، ص485،  ميسازد. (فرهنگنامة َعdون: َ اين تحول را در متون ديگر نيز ميتوان ديد: تَصنْ

: نمازکند. (همان، ص840 ، قرآن 139)   dوا حِّ قرآن 106)؛ سبَ
ص1249، س 14 و 15  

نسخه: خشتها زرين و سيمن اندر انداختند.  
متن: خشتهاي زرين و سيمين اندر انداختند.  

«سيمين» با تخفيف مصوت بلند به «سيمن» تبديل شده است. در نسخة عکسي (قسمت مربوط 
به ج5) کلمات «نميانديشيدند»، «چيست»، «نيکي»، «خليفه» و «گيرند» با تخفيف مصوت بلند بـه
«نميانديشدند»، «چست»، «نکي»، «خلفه» و «گرند» تبديل شده است: و از ان هيچ نميانديشـذند
(نسخه، مطابق ص1184، سطر9)؛ گفت چست کار شما (نسخه، مطـابق ص1263، س 13، آيـة23)؛ 
ميکردند نکيها (نسخه، مطابق ص1297، س 10، آية9)؛ سيرت ايـن دو خلفـه کـه بودنـد. (نسـخه،

مطابق ص1347، س15)؛ جمله دين من گرند (اصل: کرند). (نسخه، مطابق ص1441، س1) مصحح 
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«خشـتها زريـن»  تمامي اين موارد را بهصورت متداول ضبط کرده است. دربـارة صـامت ميـانجي در
يادآوري ميگردد که در اين متن غالباً «ء» و «ي» ميانجي در مواضعي که امروزه ما آنهـا را بـهکـار

ميبريم بهکار نرفته است. (ر. ک «نکاتي در باب ترجمة تفسير طبري»، صادقي، ص356)  
1ـ 5 قلب  

گاهي دو همخوان در ترکيب بر اثر همنشيني جاي خود را با هم عوض ميکننـد بـهطـوري کـه
همخوان نخستين جايگاه دومين را ميگيرد و همخوان دومين به جاي همخوان نخستين مينشـيند،

اين فرايند را قلب گويند. (آواشناسي، ص156)  
ص 1430، س آخر  

نسخه: روشن شود بجمشا ايشان49.  
متن: روشن شود چشمهاي ايشان.  

«چمشـا» ضـبط نمـود ايـن کلمـه با توجه به امساک کاتبان در گذاشتن نقطه «جمشا» را بايـد
مشمول دو تحول شده، فرايند اول، قلب است و «چشم» طي فرايند قلب به «چمـش» تبـديل شـده
چاپي (ج2، ص479) کلمة جمشه (= چشمه) ديده ميشود.  طبري تفسير ترجمة  است. گفتني است در
قلب در بسياري از واژههاي فارسي ديده ميشود مانند: چشم/ چمش؛ شـلغم/ شـملغ؛ پهنـا / پنهـا و
فارسي، ج2، ص220). در کلمهاي ديگر از نسخة کاخ گلسـتان فرآينـد قلـب زبان موارد ديگر (تاريخ
ديده ميشود: کحايت (= حکايت) (نسخه، مطابق ج6، ص1611 چاپي، س9) کـه مصـحح آن را بـه
ān- اسـت. در جلـد سـوم «حکايت» بدل کرده است. تحول دوم «جمشا» حدف n از پسوند جمـع

چاپي (ص711) کلمة چشمان به صورتِ «چشما» آمده است. (ر. ک: «دو تحول  طبري تفسير ترجمة
آوائي در زبان فارسي» صادقي، صص 7 ـ 8)  

2. نزديکي با صورت پهلوي  
ص1110، س 11  

نسخه: زن زانيه را مه بزني کنيد مگر مرد زاني يا کافري. 50  
متن: زن زانيه را مه بزني کند مگر مرد زاني يا کافري.  

پهلـوي، ص74) کـه ان زبـ (  شناسة سوم شخص مفرد در زمان حال، در زبان پهلوي ēd- اسـت
بعدها به ad- تحول يافته است. ضبط فوق نشاندهندة آن است کـه تـا زمـان مترجمـان يـا کاتـب
شناسة ēd- هنوز از بين نرفته بود و احتماالً در کنار آن تلفظ ad- نيز وجود داشته است. ايـن ضـبط
در نسخة کاخ گلستان چند مورد آمده است: داريد (= دارد): گفت هر که از شما ماه رمضان انـدر يابـد
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طبري، ج1، ص122)؛ نه باز زنيد (= نه باز زند): و نه باز زنيـد نبيسـنده را تفسير ترجمة( روزه داريد51
که بنبيسد52 (همان، ص180) 53. بشکنيد (= بشکند): و اين عهد کبا ايشان کردهبود بدين چهـار مـاه
حرام مر ايشان را زمان دهد تا آن وقت که آن عهد بشکنيد که هيچ خلق ديگربار از ايشان بـه مکـه
نيايند ازپس اين چهار ماه حرام (همان، ج3، ص632)؛ هزينه کنيـد (= هزينـه کنـد): هزينـه کنيـد از
54ّ (نسـخه، مطـابق ج7، ص1887، سـطر اول). مصـحح ايـن مـورد را آنچه داد او را خداي عزوجـلّ
بهصورتِ متداول بدل کرده است؛ ميگرديد (= ميگردد): 55 دست ازو بداريد تا در زمين خـداي جـلّ

جالله ميگرديد و چرا همي کند. (نسخه، مطابق ج5، ص1193، س9)  
اين ضبط در جلد چهارم که نسخة اساس آن نسخة کتابخانة قونيه است نيز آمده و مصحح آن را 
تغيير نداده است: هر کس کاوميد داريد وا پيش خداي خويش شدن. 56 (ج4، ص939) ايـن ضـبط در
57 (رازي،  متون ديگر نيز ديده ميشود: برانگيزيد (= برانگيزد): و آن روز که برانگيزيد ايشان را همـه . 

قرآني، ج2، ص138)   فرهنگنامة برخيزيد. 58 ( d : ج8 ، ص35)؛ تَقومُ
ص1147، س4  

نسخه: نه اندر افتند بر آن کرّان. 59  
متن: نه اندر افتند بر آن کران.  

در نسخه (قسمت مربوط به جلد پنجم چاپي) بهجز مورد فوق سه واژة ديگر مشددّ اسـت کـه در
: آن بچـهّ از پـيش وي بدويـد متن چاپي بدون تشديد ضبط شده است. اين مـوارد عبارتنـد از: بچـهّ

پرهاشانّ درهم شدي (مطابق ص1236، س17)؛ همي بdرّيد: همي بdرِّيد  (مطابق ص1196، س9)؛ پر: ّ
از راه راست. (مطابق ص1300، س12)  

از بين کلمات فوق سه واژة کر60، بچه61 و پر62 در پهلوي مشددّ هستند امـا بريـدن63 در پهلـوي
مشددّ نيست.  

قـرآن، ج1،  قصـههـاي و ترجمـه(   اين واژهها در برخي متون ديگر نيز مشددّ هستند ماننـد: کـرّ
قـرآن،  قصههـاي و ترجمه ) . ص4)؛ بچّه (رازي، ج11، ص126)؛ پرّ (همان، ج20، ص350)؛ ميبdرندّ

ج1، ص6)  
ص1233، س8  

ِدْ بيشتر است از کليسيا و صومعه.   نسخه: فضل مَسجْ
متن: فضل مسجد بيشتر است از کليسا و صومعه.  

«کليسا» در پهلوي kilīsyīāk و در يوناني ēkklēsía است (معين، ذيل کليسـا). ايـن کلمـه
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بهجز مورد فوق، سه بار ديگر با همين ضبط در نسخة کاخ گلستان آمده و مصحح هر سه بـار بـدون
ذکرِ اصل، «کليسا» ضبط کرده است: ملک حبشه را کليسياها است (نسـخه، مطـابق ج7، ص2055، 
س2 و3)؛ آنجا که آن کليسيا بود. (نسخه، مطابق ج7، ص2060، س2)؛ آن کليسيا همه نيست گشت 
2055 و 2060، (نسـخة (نسخه، مطابق ج7، ص2060، س5). البته ضبط «کليسيا» نيز در حاشية صـفحات
صو) آمده است. از سوي ديگر در نسخة گلستان نيز ضبط «کليسا» بهچشم ميخورد. (مطابق ص2055، س 14ــ

16 و 18 و نيز ص2060، س 3)  
ص1268، س12  

نسخه: متابعت کنيم او را. 64  
متن: متابعت کنم او را.  

ِعْهd آمده است. در اين نسخه (قسمت مربوط به جلد پنجم) دو مـورد «متابعت کنيم» در ترجمة اَتبّ
شناسة اول شخص مفرد بهصورت ـ يم و در ساير موارد به صورت ـ م بهکار رفتهاست: «جامه کنـيم
و شما را گسيذ کنيم شـما را»65 (مطـابق ص1426، س 8 و 9). «جامـه کنـيم» در ترجمـة اُمَـتِّعْکُن َّ
«مـن ْکُنَّ آمده است. در جلد چهارم (ص927) همين متن آمده اسـت: «گسيذ کنيم» در ترجمة اُسَرِحّ
نگرفتيمي هنباز وا آفريدگار».66 در اين باره بايد گفت: شناسة اول شخص مفرد و جمع در زمان حال، 
در زبان پهلوي ēm- است که بعدها به om- و am- تحوّل پيـدا کـرده اسـت. ايـن ضـبط نشـان 
ميدهد که تلفظ ēm- در زمان مؤلف يا کاتب رايج بوده است («تفسير کمبريج»، صادقي، ص391) 
. با مراجعه به نسخه (قسمت مربوط به جلد پنجم) ديده ميشود که عالوه بر کاربرد فوق، شناسة اول 
شخص مفرد در اکثريت موارد بدون حرکت و در سه مورد به صـورت ـَم (am-) ضـبط شـده اسـت:

َوَمْ (مطـابق ص1376، س7)،  مَ (مطـابق ص1365، س3)، نـرَ هستمَ (مطابق ص1263، س5)، نکُشتْ
em- تخفيـف  بنابراين ميتوان گفت احتماالً شناسة اول شخص مفرد در زبان مترجمان يا کاتب بـه
يافتهبوده اما صورت کهن آن يعني ēm- هنوز از بين نرفته بوده است («تفسير کمبـريج» صـادقي، 

ص391) و در کنار اين دو صورت، تلفظ am- نيز وجود داشته است.  
ص1285، س4  

نسخه: نعلين از پوستي ببود نابيراسته.  
متن: نعلين از پوستي ببود ناپيراسته.  

î بلنـد بر اساس تحقيق علياشرف صادقي اين فعل از وراستنِ پهلوي ـ که بهشکل ويراستن بـا
w بـوده نيز متداول بوده ـ گرفته شده و صامت آغازين آن در فارسي ميانه صامت لبـي و نرمکـامي
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است («لغات فارسي کتاب التلخيص»، ص33، زيرنـويس). بنـا بـه اسـتدالل برخـي از متخصصـان
زبانهاي ايراني هنگامي که w در آغاز کلمه قبل از مصوتهاي u, ī, ē, ā و گاهي a قـرار بگيـرد
به b بدل ميشود، مانند کلمات باد، بيش، بيست و غيره (صادقي، 1383الـف، ص7). بنـابراين کلمـة

«نابيراسته» صورتِ اصيل است و بايد حفظ شود.  
ص1313، س3  

نسخه: درختان... چون هليله و بليله وامله و بلبل و آنچه بدين ماند و جذازين.  
متن: درختان... چون هليله و بليله وامله و بلبل و آنچه بدين ماند و جزين. 

در تمـامي قدس قرآن پهلوي، ص94) در زبان کوچک «جز» در پهلوي           است. (فرهنگ
 d موارد «جد» بهکار رفته است. بهعنوان نمونه ج1، صفحات 5، 14، 16 و 19 و غيره. ميدانـيم کـه
پس از مصوت، در بسياري از متون کهن بهصورت «ذ» (δ) نوشته شده است. در اين باره علياشـرف 
فارسي، ص126) مينويسد: «ذ» گونهاي از «د» بوده که فقـط بعـد از مصـوت زبان صادقي (تکوين
ظاهر ميشده و يک سايشي پشت دنداني ضعيف بوده که تقريباً از مخرج «د» تلفظ ميشـده اسـت.

«جـز»  بنابراين «جذ» صورتي از «جد» است و بعدها با تبديل «ذ» به «ز» در غالب متون بهصـورت
درآمده است. نکتة قابل ذکر ديگر همراه بودن «از» با جذ / جز در بسياري از متون کهن است ماننـد:
تفسـير ترجمـة (  پارسـي، صـص 67 و 128) جـز از بـه کهن تفسيري از ْاز، در ترجمة إلّا. (بخشي dجذ
عدةاالبرار، ج10، صص 206، 248، 277 و موارد ديگر).   و طبري، ج5، ص1255) و ( کشفاالسرار

ص1371، س11  
نسخه: بزشکانرا بياوردند و بزشکي گفت که... .  
متن: پزشکانرا بياوردند و پزشکي گفت که... .  

< فارسـي ميانـه: bizišk اسـت. پزشـک ضبط بزشک مطابق صورت پهلوي اين کلمه يعنـي
 bišaz- «درمـانگر»، مشـتق از ريشـة bizišk < ايراني باستان: -bišazka * (بـا فراينـد قلـب)

ص270) ضبط «بزشک» در متون ديگر از جمله  فارسي زبان ريشهشناختي «درمانکردن». (فرهنگ
(ص279) بـهصـورت مهـذباالسـماء (ص212) نيز ديده ميشود. اين کلمـه در االسامي في السامي

«بژشک» آمده است.  
ص1398، س 11  

نسخه: زنده کند زمين را پس از مرگي آن. 67  
متن: زنده کند زمين را پس از مرگ آن.  

.. 
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کوچـک » آمده است. «مرگ» در پهلوي marg(īh) است (فرهنگ «مرگي» در ترجمة «مَوْتِ
پهلوي، ص303) که با حذف h به صورت «مرگي» در برخي متون کهن بهکـار رفتـه اسـت. به زبان
بهکار رفته و مصحح آن را در متن باقي گذارده، از آن جمله  طبري تفسير ترجمة اين کلمه چند بار در
«آ»؛ ج 5،  موارد زير اسـت: ج1، صـص258؛ ج2، ص539؛ حاشـيه؛ ج5، ص1083، حاشـيه، نسـخة
(ج9،  کشفاالسرار (ج1، ص5، 8 ، 21 و...) و در قدس قرآن ص1424؛ ج 7، ص1871. اين کلمه در

ص119) نيز ديده ميشود.  
ص 1429، س 9  

نسخه: رحمت ميکند بر شما و فريستگان او.  
متن: رحمت ميکند بر شما و فريشتگان او.  

ص278) بنـابراين در مـتن پهلوي، زبان کوچک «فريشته» در پهلوي frēstag است. (فرهنگ
چاپي واژه بايد بهصورت «فريستگان» ثبت ميشد. ضمناً کلمة «فريستگان» بارها در اين نسخه آمده 
است، بهعنوان مثال در نسخة عکسـي، جلـد ششـم، مطـابق ص1487، س5 و نيـز ص1525، س5. 

مصحح اين موارد را به «فريشتگان» تغيير داده است.  
3 . کلمات مشکول  

گفتني است که نسخة کاخ گلستان حاوي شماري واژه است با ضبطهـاي نـادر و برخـي از ايـن
ضبطها با تلفظهاي متداول دورة خود يا دورههاي بعد متفاوت است، از آنجا که لغات مشکول، تلفـظ 
زمان مترجمان يا کاتب را نشان ميدهد بايد تمامي آنها به متن چاپي منتقل شـود و ايـن موضـوعي
از آن غفلت شده است. در اينجا بـراي سـهولتِ مراجعـه، طبري تفسير ترجمة است که در متن چاپي
کلمات به ترتيبِ متن چاپي آورده ميشود. نکات اساسي دربارة واژههاي مشکول جلدِ پنجم اين مـتن

بدين قرار است:  
1 . تلفظ قديم: تلفظ تعدادي از اين کلمات با اصل پهلوي واژهها مطابقت دارد يا بدان نزديک اسـت،

اينواژهها بدين قرارند: نَخستُ (ص1232، س3 از آخر)، سَخُنيِ (ص1248، س1)، زdبانَ (ص1292، س2)، 
 ،1379 68 (ص1350، س12)، اَسْتخانهاُ (ص1366، س13 و نيز اَسْـتخانها پسرd (ص1346، س2)، هdرْمِزْدانَ

س3)، آوردندd (ص1373، س9).  
2 . خوشة صامت آغازي: تعدادي از کلمات در فارسي ميانه داراي خوشةصـامت آغـازي بودنـد.
اين خوشه در فارسي دري، گاهي با يک مصوت کوتاه شکسته ميشده است. در متن حاضـر در چنـد

واژه، خوشة صامت آغازي به شکلي متفاوت با فارسي قديم و معاصر شکسته شده است:  
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اهَ (ص1247، س5)؛ فَرُوآمده (ص1380، س11)؛ شکم کـه سَپاه (ص1376، س11) در مقابل سپِ
در پهلوي aškamb(ag) / aškom(b) است با حذف a آغازي با دو خوشة صامت آغاز شـده و

مشمول اين تحول شده است: شکمَ (ص1375، س5).  
3. پيشوند فعلي «بـ»: پيشوند فعلي «بـ» در مواردي اندک مشکول اسـت و حـرکتش در چنـد
مورد فتحه و در مواردي کسره است: بَدَان (ص1116، س آخر)، بجنبانيدنـديَ (ص1179، س آخـر)،

ــد.  َوْکنن ــز بيِ ــوْکَن (ص1174، س3) و ني َ ــوختند (س1374، س8) / بيِ ِي (ص1235، س17)، بَس ـردْ dـ ببَ
(ص1176، س11)  

4. حرف اضافه «به»: حرف اضافة به (در پهلوي: pad) در تمامِ مـواردِ مشـکول، مفتـوح آمـده
ِي  است مانند: بَعاد (ص1178، س13)؛ بَمَسَافتَ (ص1180، س1)؛ بَقَرَابت (ص1191، س1)؛ بـهَ ثَغـرْ

اَل (ص1220، س16) و موارد ديگر.   (ص1218، س8)؛ ببَ
5  . پيشوند نفي: پيشوند نفي در نسخة حاضر در مواردي اندک مشکول اسـت و آن نيـز بيشـتر
َوَمْ ، س13)، نـرَ   )1371 َرَاکنـد dـود (ص1223، س13)، بـه نپَ مفتوح و در يک مـورد مکسـور اسـت: نبَ
(ص1376 ، س7)، نِيامد (ص1443، س11) در ضمن قيد نفي «نه» نيز يک بار با فتحه ضـبط شـده

دايُ داد. (ص1318، س16).    است: مرا اين خواسته نخَ
6. ضمير «ـ ش»: ضمير « ـ ش» دو بار بهصورت « ـِ ش» ضبط شده و در ساير مـوارد بـدون

ِش (ص1339، س1).   ِش (ص1259، س6)، لَقبَ حرکت است: وفاتَ
7. حرکتهاي غيرملفوظ: در برخي کلمات مختوم به «ه» / «ـه» (هـاي غيرملفـوظ) ـ اعـم از
a- ضـبط شـده اسـت. بسيط، مشتق از فعل، فارسي و غيرفارسي، اسم خاص ـ حرف ماقبل آخـر بـا
َلـةَ (ص1126، س5)، لَـرزَه موارد زير نمونـههـايي از ايـن دسـتانـد: جَـدَّه (ص1106، س15)، حنظَ
(ص1133، س15)، قِصَه (ص1151، س10 و ص1156، س1) و موارد ديگر، کابَّه (ص1156، س2)، 
انـد (ص1234، س6)، مَلِکـهَ (ص1251،  ـهَ ـهَّ (ص1228، س15)، گُفتْ َا (ص1222، س16)، خاصَ حلْقهَ
َـا (ص1326، س2)، لُقْمـهَ (ص1334،  هَ نْ س13)، تَردَه (ص1257، س11)، گِريَه (ص1289، س4)، فتِ
َّه (ص1367، س13). فقط در يک کلمـه َه (ص1367، س12)، اَلبتَ َه (ص1363، س8)، غَلبَ س13)، خبَ

ِه. (ص1372، س9)   يّ اين حرکت کسره شدهاست: مdغنَ
8  . ضبطهاي نادر: در نسخة حاضر بعضي تلفظهـاي نـادر وجـود دارد کـه ظـاهراً تحـت تـأثير

تحوالت آوايي پديد آمدهاند. اين واژهها شامل کلمات فارسي و عربي و اسامي خاص است: حdسّان بن 
ثابت (ص1129، س2)، اگاهيَ (ص1196، س13)، اگاهَ (ص1351، س11)، مdـن (ص1210، س10)، 
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ص1223، س13 و ص1230،  ــدِسّ (ْ ــا (ص1153، س7)، بيــتَ المdقَ ــا (ص 1218& س10)، وَرن اُورَي
ُـوک dَه (ص1240، س6)، مَزدگـاني69 (ص 1316، س7)، مَلِـکَ المل س10 و ص1255، س9)، ملوکانَ

ــلمان (ص1348، س14 و ص1355، س16)،  ـيس (ص1339، س13)، مdسdـ (ص1328، س12)، بنبــَ
ـزاح کـــن (ص1346، س11)، سَـــه (ص1369، س1 و ص1375، س9)، رواِ (ص1371، س16)،  dمــ
ّ (ص1443، س4 از آخـر) و نيـز ْـدَودِ 70 (ص1373، س4 از آخر)، نُمائيـد71 (ص1433، س2)، عبَ اَمْروزُ

ْ (ص1447، س12).   ْدَودِ عبَ
9. متحرک بودن حرف آخر برخي کلمات: حرف آخر چند کلمه در اين مـتن متحـرک اسـت و
اين حرکت فتحه، کسـره و ضـمه اسـت: باشـدَ (ص1261، س8)، ويَ (ص1324، س3 و ص1332، 

س9)، خودd (ص1220، س6)، فرستدَ (ص1322، س2 از آخر)، جراحت72ِ (ص1371، س17).  
10. مصوت ميانهشته: در بعضي کلمات اين متن يک مصوت کوتاه ميان دو صـامت، واسـطه
شده است. اين مصوت، مصوت ميانجي (يا ميانهشته) ناميده ميشود،73 کلمـات زيـر از ايـن دسـته
َا ِگَـار (ص1157، س2 از آخـر)، کِشْـتهِ dَـا (ص1137، س10)، روز هِ است: انداختِ (ص1103، س9)، تنَ
(ص1170، س3 از آخر)، ثَغْرهـاِ (ص1218، س8)، حوضِـهَا (ص1227، س2 از آخـر) و نيـز حَوْضِـها
ِهَا (ص1248، س13)، بdزُرگـيَ (ص1266، س2  ِدِهَا (ص1233، س7)، فَسادَ (ص1237، س10)، مَسجْ

dغامبران (ص1368، س15).   ِزَتِها (ص1290، س13) پيَ َا (ص1270، س8)، مdعجْ هِ از آخر)، دِيهَ
ُِي d11. ضبط يک حرف با دو حرکت: در دو مورد، يک حرف با دو حرکت نوشته شده اسـت: روز

دِ (ص1444، س14).  ْدِوَ (ص1118، س4)، عبِ
12. تلفظهاي دوگانه: شماري از واژهها در نسخة حاضر با دو تلفظ ضبط شده است.  

بن ثابت (ص1135، س10)؛ مdـن (ص1210، س10)  بن ثابت (ص1129، س2) در مقابل حَسانَّ انّ dحس
 ،7 ،5 ِيا (ص1218، سـه مـورد، س dدر مقابل مَنْ (ص1221، س18)؛ اُورَيا (ص1218، س10) در مقابل اور
14)؛ هdرْمِزْدانَ (ص1350، س12) در مقابل هdرْمdزْدانَ (ص1348، س12)؛ رِوا (ص1371، س16) در مقابـل

ْدانَ (ص1373،  d(ص1366، س2) در مقابل بَنيِ اُمَيهَّ (ص1101، س13)؛ ور ِ َا (ص1246، س11)؛ بَنُواُمِيهَّ روَ
ِدّ  انَ (ص1373، س6)؛ سَپاه (ص1376، س11) در مقابل سِپاهَ (ص1247، س5)؛ عَبْـدوَ س2) در مقابلِ وردِ

َدّ (ص1443، س9).   وَ (ص1443، س4 از آخر) در مقابل عَبدْ
13. مصوتهاي معروف و مجهول: مصوتهاي مجهول ō و ē در برخي از کلمات که در اصل 
داراي مصوت مجهول بودهاند، به مصوتهاي معروف ū و ī تبديل شدهاند. واو معروف با ضمة باالي 
«ي» نشـان داده  «و» يا حرف قبل از «و» و ياي معروف با کسرة زير «ي» يـا زيـر حـرف قبـل از
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ميشود: ضبطهاي دوdزخ (ص1104، س11)، دdو (ص1153، س7)، رdوزِگار (ص1157، س14)، جـادdوي
dوخـت (ص1215، س 16)،  (ص1163، س آخر)، نَفْزُود (ص1169، س12)، زانوd (ص1179، س12)، بيامَ
ـون (ص1247، س4)، اوd (ص1253، س2) 74 ،  dـوه (ص1227، س آخــر)، چـ گــُروه (ص1190، س6)، کـُ
ــوd (ص 1436، س6)  ــرُوز (ص1373، س17)، ت ـور (ص1364، س13)، اَم ـوي (ص1286، س13)، گـُ dمـ
ِيم (ص1220، س1)، دِيگـر (ص1220،  ِي (ص1218، س8)، خَصـمْ ū و ضـبطهـاي ثَغـرْ معرف تلفـظ
س13)، إين (ص1290، س13)، بنگرِيد (ص1299، س7)، تِيز (ص1364، س14) معرف تلفظ ī است.  
» ديدهميشود: تـوَيَ بهتـر بخشـايندگان. (ص1085،  در اين بخش از نسخه يک بار ضبط «توَيَ

س2 از آخر) ظاهراً فتحة روي «و» و «ي» نشاندهندة مصوت مجهول است.  
14. مصوت مرکب: زنجيرههاي aw و ay در کلمات زير ديده ميشود:  

ص1208، س9 و ص1209،  ـي (ْ ص1089، س2 و ص1349، س3 از آخـــر)، کــَ ـت (ْ ْعــَ Ay : بيَ

. (ص1357، س1). در يک مورد ay بـه تْ ْغامبرَ (ص1333، س8)، بيَ س9)، وَي (ص1326، س7)، پيَ
َّهِ (ص1366، س2).   ُميِ واُ ī بدل شده است: بنَ

َون (ص1229، س2)، حَوْضِـها جَ (ص1124، س14)، لونـالَ ْ (ص1124، س13)، هودَ Aw : نَوبتْ

(ص1237، س10)، لوحَ (ص1294، س3)، مَوْال (ص1345، س2 از آخر)، غوغـاَ (ص1356، س15 و 
َه. (ص1359، س4)   نيز ص1352، س3 از آخر)، توبَ

4. در بعضي موارد ضبط نسخة اساس غلط بوده و مصحح اين موارد را در متن چـاپي اصـالح کـرده
بدون آنکه اشارهاي بهاين اصالح کند.  

در اينجا به ذکر مواردي اکتفا ميشود:  
نسخه شمارة صفحه و سطر متن چاپي      

بخداي مي 14،ص1108 س بخداي مي کواند   بخواند    
آنرا ايشان75 از آخر 2،ص1112 س آنرا آسان      

از افريدون بگريخته 8،ص1154 س از ضحاکّ بگريخته      
اللَّتي 7،ص1180 س العماد الّتي      
وتَنْحِتُونَ 15،ص1190 س وکانو ينحتون  َ    
ميغ کردان 5،ص1211 س ميغ کردار      

راهي است از آخر 3،ص1268 س راهي راست      
پرسند از   نه  ترسند از نه  13،ص1273 س
ايسه و دو 13،ص1288 س آيسيه فرمود دو      

بيامد بيغاما ابرهيم ،ص1300 س آخر بيامد پيغامبران ما سوي ابرهيم      
کساني 11،ص1301 س نشاني      
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بزينتها76 12،ص1302 س بر تنهاي      
جبر از آخر 3،ص1310 س جبريل      

بيغار 4،ص1339 س پيغامبر      
فتاري داشت 2،ص1427 س فتاري درشت گ    گ 

بدل به متن افـزوده 5 . برخي کلمات در نسخة اساس نيست اما در متن چاپي ديده ميشود و احتماالً از نسخه
 شده و يا برعکس برخي کلمات که در نسخة اساس بوده در متن چاپي حذف شده است بدون آن که مصحح بهاين 

تصرف اشاره کند. چند نمونه از اين تصرفات را اينجا ميآوريم:   
الف) چند نمونه از مواردي که کلمه يا جملهاي به متن افزوده شده است:  

نسخه شمارة صفحه و سطر متن چاپي      
اندر ان نَوْبتْ بر عايشه 13،ص1124 س اندر ان نوبت قرعه بر عايشه      

بدروغ داشتند سخنان ما و بيايدشان از آخر س2، ص1159 بدروغ داشتند سخنان ما زود بيايدشان      
شما نيز حاجت 12،ص1189 س شما نيز حاجت بخواهيد      
آوازي 15،ص1189 س آوازي آمد      
از دورترين شهري 4،ص1263 س از دورترين شهر همي رفت      
  الم  ـ  4،ص1296 س

12  11،ص1306 س ايشان را راهها ما راهها  و   ي 
2  1،ص1415 س سورة السَجده مکيّة، وهي ثالثون آية   ـ  و  

  الم  ـ  4،ص1415 س
و پايش 6، س ص1445 و هر دو پايش   د   

10  9،ص1445 س مرد جنگي بودند و مرد جنگي نهاده بودند      
فت که يا که 8،ص1446 س فت که يا عمرو نگفته بودي که گ    گ 

ب) چند نمونه از مواردي که کلمه يا جملهاي در نسخة اساس وجود داشته و در متن چاپي حذف شده است:  
نسخه شمارة صفحه و سطر متن چاپي      

ايشانند ايشان ستم 10،ص1120 س ايشانند ستم کاران   کاران    
موسي را و گويد که بشو 5،ص1160 س موسي را که بشو      
بودند اندر شهر نه تن بودند که 1،ص1206 س بودند اندر شهر نُه تن که      

خداوند تو غافل س1 ،ص1212 خداوند غافل      
ياد کرده است و هر جاي کي ياد کرده است  7،ص1212 س  

بدانجايگاه اندر  
ياد کرده است بدانجايگاه اندر  

منتّ او وَ نِعْمتِ اوd بر من 2،ص1253 س منتّ او بر من      
بودي که يک هفته و دو شبانروز 12،ص1255 س بودي که و دو شبانروز      
فرمان داد تا عصا   12،ص1257 س آن عصا   آن  
يا موسي ار همي خواهي 1،ص1263 س يا موسي همي خواهي      
اب از آن چاه (اصل: حاه) دادندي 2،ص1277 س آب از ان دادندي      
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از وي برداشت کارها بر وي اسان گردانيد و ان  از آخر 2،ص1289 س  
گره از زبان وي برداشت و او را پيغامبر گردانيد  

از وي برداشت و او را پيغامبر 
گردانيد  

نگاه کن که من اين رحمت را بفرستادم و انگاه  3،ص1406 س  
چگونه اين زمين مرده را زنده گردانم چنان کي 

گفت عزوجلّ  ّ

نگاه کن که گفت عزّ و جل  ّ

«نکـاتي براي پرهيز از طوالني شدن اين نوشتار و توجه به اينکه برخي مباحث در مقالهاي با عنـوان
در باب ترجمة تفسير طبري مصحح مرحوم يغمايي» از دکتر علياشرف صادقي و در مقالهاي از نگارنده بـا
عنوان «نگاهي به شيوة تصحيح ترجمة تفسير طبري» مطرح شده است مواردي از مطالب نسخة گلسـتان

(قسمت مربوط به جلد پنجم چاپي) را به آن دو مقاله ارجاع ميدهم. اين موارد عبارتند از:  
=) ر (= را)؛ تر (= ترا)؛ پندارند (= پنداريـد)؛ پنداشـتند (= پنداشـتيد)؛ داشـتند (= داشـتيد)؛ بيننـد

بينيد)؛ يانه (= تانه)؛ ايشا (= ايشان)؛ چنا (= چنان)؛ چو (= چون)؛ ابيسفيا (= ابيسفيان)؛ 77 مسلها (= 
مسئلها)؛ پذ (= پدر)؛ اندر (= اندرز)؛ هويذ (= هويد = هويدا)؛  

اوز (= آواز) ؛ فرمان بردارا78 (= فرمـانبـردار)؛ سـپا (= سـپاه)؛ جايگـا (= جايگـاه)؛ صـحت79 (= 
نصحت = نصيحت)؛ ذاب (= عذاب)؛ 80 وفاتو (= وفات تو)؛ هشت (= هست)؛ بدادمي81 (= بـداديمي)؛

ا (= از)؛ شازده 82 (= شانزده).  
  

پينوشتها   
فارسي، ص62)  به عربي از ترجمه 1. اين کتاب ترجمة دقيق و لفظ به لفظ تفسير طبري نيست. (تاريخ

2. نسخة کتابخانة سلطنتي در ربيعاالول سال 606 به دست اسعدبن محمدبن ابيالحسين بن احمد بن 
است.  ابيالحسين بن سهلويه اليزدي کتابت شده

طبري، ج1، صص11 ـ 12.    تفسير 3. ترجمة
4. همان، ج1، ص12. 

5. مصحح «بو» را بدون ذکرِ اصل در متن چاپي «بود» ضبط کرده است. 
6. براي اطالع از چگونگي حذف f در «بخفت» ر. ک: «بررسي تحول واژة خفتن در متون فارسي دري»  

صص71ـ86.  
7. مصحح بدون ذکرِ اصل در متن چاپي «اوفتاد» آورده است. 

8. مصحح در متن «بنها[د]» آوردهاست. 
9. مصحح «ورستا» را به حاشيه برده و در متن «ورستاد» آورده است. 

10. مصحح تمامي موارد فوق را در متن چاپي بدون ذکر اصل به ترتيب «بستود»، «بود» و«فرود» ضبط کرده است. در ضمن 
است. (ر. ک: «نکاتي در باب ترجمه تفسير طبري»، ص355)  «فرو» را در جلد اول، ص67 به صورت «فرو[د]» ضبط کرده
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11. اصل: بيزن.  
12. نور/  40: در ترجمة ظُلُمات.  

  . تَ 13. قصص/  58: در ترجمة معيشَ
14. فرقان/  14. 

فارسي، ص77ـ101.   زبان تاريخي 15. براي تبديل ān به ūn ر. ک: مسائل
16. احزاب/ 37.   

پهلوي، ص74).  17. شناسة دوم شخص جمعِ افعال مضارع، در پهلوي ēd- است. (زبان
18. التقاي مصوتها: «هجاهاي باز، يعني هجاي مختوم به مصوت، خاصه اگر در پايان واژه بيايند، هرگاه 
مقدم بر هجاي ديگري که داراي مصوت آغازي باشد، قرار گيرند در مرز دو هجا (يا ميان دو واژه)، روي محور 
زبان- همنشيني، در اکثر زبانها شرايط خاصي پديد ميآيد... و اصطالحاً به آن التقاي مصوتها ميگويند.» (مباني

شناسي، صص80 ـ81) 
19. مصحح تمامي اين موارد را در متن چاپي «داود» ضبط کرده است. 

20. در يزد برخي عوام اين نام را با پسوند ـُ ک بهصورت do   udok تلفظ ميکنند. 
21. مصحح اين موارد را در متن چاپي آورده است.  

َّ / natta ميگويند.   22. بنا به گفتة شفاهي دکتر علياشرف صادقي، در روستاي کرمجگان قم «مترس» را نتَ
است.  23. يغمايي در متن چاپي بدون ذکرِ اصل «بديدند» آورده

24. حذف «س» در گويش شيرازي نيز در کلمة «نيست» ديده ميشود: «سر ازمي نيت و نبوتش وضو»، 
معني: سر بزمين نيستش و وضو ندارد. («سه گفتار به لهجة شيرازي» صص 157 ـ 158). 

25. صامت + مصوت + صامت + صامت. 
26. قصص/ 61.  
27. نساء/  108.  

28. عنکبوت/  10.   
29. روم/  48.  

30. سجده/  5.  
31. طالق/  3.  

32. طالق/  12. 
َکَزَهd مdوسي.  33. قصص، 15: فوَ

است: «مشتي بزد» و همان را وارد متن چاپي کرده است.  34. مصحح در کنار نسخة عکسي نوشته
35. در نسخه بدلهاي «نا» و «صو» آمدهاست: مر نوح. 

36. مصحح اينگونه آوردهاست: بر [ظ: مر]. 
چنين است: بازداشتن مگسي که چيزي از ايشان بربايد.  سورآبادي 37. اين جمله در نسخة اساس
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قرآن، 24)، مهْتَران وَ  چنين است: مهتران ( قرآني فرهنگنامة 38. چند معادل «مترفوها» در قرآنهاي ديگر

قرآن، 53)، نازپروردگان ( قرآن، 80).  توانگران (
39. مصحح در متن «نامه» آورده و «ناب» را به حاشيه برده است. 

40. و: مانند «و» کرديُ و عربي و در فارسي در «جو» و «نو». («گويشهاي وفس و آشتيان و تفرش» ص25)  
41. فرقان/ 8 : قال الظالمون ان تتبعونّ اال رجال مسحورا. 

42. مؤمن/ 83 : حاق بهم ماکانوا به يستهزؤن. مصحح، متن را به «اندررسيد» تغيير دادهاست. 
43. شوري/ 47: استجيبوا لربکمّ من قبل ان يأتي يوم ال مردّ له من اهللا. مصحح در متن «پاسخ کنيد» آورده است. 

44. احقاف/ 26: وحاق بهم ماکانوا به يستهزؤن. مصحح در متن «برسيد» آورده است.  
45. محمد/ 4: فاذا لقيتم الّذين کفروا ... . مصحح در متن «برسيد» ضبط کرده است. 

46. ق / 34: ادخلوها بسالم... . مصحح در متن «اندررويد» آورده است. 
47. تحريم/ 4: ان تتوبا الي اهللا ... . مصحح در متن «توبت کنيد» آورده است.   

48. قلم / 49:  لوال ان تدارکه نعمة من ربّه لنبذ بالعراء... . مصحح در متن «اندررسيد» آورده است.  
49. احزاب/ 51. 

50. نور /3: والزانية الينکحها اال زان او مشرک.  

51. مصحح اين واژه را بيتغيير در متن باقي گذارده است.  
چنين  ري قرآن ترجمة 52. مصحح اين واژه را بيتغيير در متن باقي گذارده است. ترجمة اين بخش از آيه در

است: و سر وانزند دبير که وا ننويسد. 
53. بقره/ 282: وال يأب کاتب ان يکتب.  

54. طالق/ 7: فلينفق ممّا اتاه اهللا... .   
55. به معني «بگردد».  

56. کهف/ 110: فمن کان يرجوا لقاء ربّه.  
57. انعام/ 128: ويوم يحشرهم جميعا.  

58. مؤمن/ 46: ويوم تقوم السّاعة.  

59. فرقان/,73  
پهلوي، ص285).    زبان کوچک فرهنگ(  Karr :60. «کر» در پهلوي

61. «بچه» در پهلوي: waččag (همان، ص194).  
62. «پر» در پهلوي: parr (همان، ص208).  

63. «بريدن» در پهلوي burīdan (همان، ص198).  
64. قصص / 49.  

65. احزاب/ 28. مصحح در متن «جامه کنم» و «گسيذ کنم» آورده است. 
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66. کهف/ 42. 
67. روم/ 19. 

ص115)   پهلوي، زبان کوچک 68. هرمزد در مانوي: whrm(y)zd  . (فرهنگ
69. لغت «مژده» نيز در اين نسخه (مطابق ص1496، س4) بهصورت مزده آمده که مطابق تلفظ جنوبي اين 

ص317)  طبري تفسير واژه است. (ترجمة
قصههاي و ترجمه 70. قس: «اَمشب» (نسخة گلستان، مطابق ج7، ص1847، س5) کلمة «اَمسال» نيز در

(ج2، ص1082، س2) ديده ميشود.  قرآن
71. در نسخه زير همزه دو نقطه است.  

72. جمله چنين است: آن جراحتِ نيک شد. 
73. ظاهراً کيفيت اين مصوتها تحت تأثير صامتها و مصوتهاي مجاور آنهاست. بهنظر ميرسد در ابتدا 
يک مصوت خنثي بين دو صامت قرار ميگيرد و تا مدتها اين کلمات با مصوت خنثي تلفظ ميشدند ولي بعدها 
تحت تأثير صامتهاي کنار مصوت خنثي و يا مصوت هجاي بعد و يا تحت تأثير عوامل ناشناختة ديگر اين مصوت 
به a , i يا u بدل شده است و علت اينکه مصوت ميانجي در کلماتي از اين قبيل گاهي به دو صورت تلفظ 
ميشده نيز همين مسئله بوده که اين مصوت تا مدتها زنگ و کيفيت خاصي نداشته و بعدها اين کيفيت ايجاد شده 

فارسي، صص 15 تا 17)  زبان تاريخي  است. (ر. ک: مسائل
74. جمله در نسخه چنين است: اين فضل خداي منست و منتّ او وَ نِعْمتِ اوd بر من. 

ً آمدهاست. نور/ 15.  75. «ايشان» در ترجمة هَيناِّ
َهdمْ آمدهاست. عنکبوت/ 40.  سُ 76. «بزينتها» در ترجمة انفَ

77. براي اطالع از قاعدة حذف n پس از مصوت بلند ر. ک. صادقي، 1383، «دو تحول آوائي در زبان فارسي 
زبانشناسي، س 19، ش 2.   (حذف و اضافه شدن صامت «ن» بعد از مصوتهاي بلند)» مجلة

78. جمله چنين است: زمين را فرمانبردارا موسي عليهالسّالم کرد. 
79. در اين واژه دو تحول ديده ميشود: 1) تخفيف مصوت بلند 2) حذف هجاي اول. 

80. براي اطالع از قاعدة حذف هجاي اول برخي کلمات ر. ک. علياشرف صادقي، 1386، «تحول کلمات فارسي 
پژوهي، س 1، ش 1. در نسخة گلستان (بخش مربوط به جلد 6 و 7 چاپي) کلماتي ديگر مشمول  در دورة اسالمي». ادب
اين تحول شدهاند اين کلمات عبارتند از: هشتها (= بهشتها): هشتها گشاده ايشانرا درها آن (مطابق ج6، ص1557 چاپي، 
س13، در ترجمة جنات)؛ دينه (= مدينه): بيااي تا بدينه رويم (مطابق ج6، ص1646 چاپي،  س3)، و نيز: غوغا کردند و 
بدينه اندر عثمان را بکشتند (مطابق ج7، ص1738 چاپي، س15) و نيز: رسوالن بدينه رسيدند (مطابق ج7، ص1839 
چاپي، س3 از آخر)؛ فريدن (= آفريدن): جمله از فريدن اين جهان و بداشتن (مطابق ج7، ص1749 چاپي، س3)؛ گاهي 
(= آگاهي): و گاهي دهشان (مطابق ج7، ص1777 چاپي، س2 از آخر)؛ روهي (= گروهي): با روهي از ياران (مطابق ج7، 
ص1811 چاپي، س2)؛ ذر (= پذر = پدر): کنعان... گوش با ذر نکردي (مطابق ج7، ص1936 چاپي، س17)؛ گز (= 

هرگز): مرغاني ميبينم که گز اندرين جايگاه نديدهام (مطابق ج7، ص2058 چاپي، س2 و 3 از آخر). 
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طبري» بههم ريخته  تفسير 81. از آنجا که صورت پهلوي اين کلمه در مقالة «نگاهي به شيوة تصحيح ترجمة
 است اين مبحث را در اينجا مجدداً ذکر ميکنيم: شناسة اول شخص مفرد و جمع در زمان حال، در زبان پهلوي -
ēm است که بعدها بهom- و am- تحول يافته، ضبط فوق نشان دهندة آناست که شناسة ēm- در زمان مؤلف يا 

کاتب به em- مخفف شدهاست. («تفسير کيمبريج»، ص391)  
طبري» بههم ريخته  تفسير ترجمة 82. از آنجا که صورت پهلوي اين کلمه در مقالة «نگاهي به شيوة تصحيح
زبان کوچک  است اين مبحث را در اينجا مجدداً ذکر ميکنيم: «شانزده» در پهلوي šāzdah است. (فرهنگ
پهلوي، ص266) افزودهشدن n به «شازده» تحولي قياسي است که به قياس با پانزده رخ دادهاست. (دستور

فارسي، ص95)   زبان تاريخي
  

منابع و مآخذ  
مجيد، ، ترجمة عبدالمحمّد آيتي، چ 5، تهران، سروش. 1379   قرآن .1

بهاهتمام علي رواقي، ج1، تهران، مؤسسة فرهنگي شهيد محمّد رواقي. 1364   قدس، قرآن .2
فارسي، تهران، سروش. 1375   به عربي از ترجمه تاريخ 3. آذرنوش، آذرتاش،

(ادبيات و دستور آن)، چ 4، تهران، انتشارات معين. 1382   پهلوي زبان 4. آموزگار، ژاله و احمد تفضلي،
فارسي، تهران، سمت. 1377   زبان تاريخي دستور 5. ابوالقاسمي، محسن،

التنجيم، بهکوشش جاللالدين همايي، تهران. 1362   صناعة الوائل التفهيم 6. ابوريحان بيروني، محمدبن احمد،
تبريـز، س17، ش2، صـص  ادبيـات دانشـکدة نشـرية لهجـة شـيرازي»، بـه 7. اديب طوسي، «سه گفتـار

149ـ182. 1344  
لالعاجم، بـهاهتمـام نجيـب القرآن تفسير في تاجالتّراجم 8. اسفرايني، ابوالمظفّر شاهفوربن طاهربن محمّد،
مايل هروي و علياکبر الهي خراساني، ج2،  تهران، علمي و فرهنگي (بـا همکـاري دفتـر نشـر ميـراث

مکتوب). 1374ـ1375  
بهپارسي، بهتصحيح سيدمرتضي آيـتاهللازاده شـيرازي، تهـران، نشـر قبلـه (بـا کهن تفسيري از بخشي .9

همکاري دفتر نشر ميراث مکتوب) ، 1375  
المصادر، بهتصـحيح هـادي عـالمزاده، ج1، تهـران، تاج 10. بيهقي، ابوجعفر، احمدبن عليبن محمّد المقري،

مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي. 1366  
بهاهتمام حبيب يغمايي، 7 ج، تهران، دانشگاه تهران. 1339ـ1344   طبري، تفسير ترجمة .11

6230، 6231 و 6232)، محفـوظ در کتابخانـة مرکـزي طبري، (نسخة عکسي بـهشـمارة تفسير ترجمة .12
دانشگاه تهران.  

طبري، (ميکروفيلم شمارة 827)، محفوظ در کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران.   تفسير ترجمة .13
(نسخة مورخ 556 هجري)، بهکوشش محمـدجعفر يـاحقي، تهـران، مؤسسـة فرهنگـي ري قرآن ترجمة .14
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شهيد محمد رواقي. 1364  
اهتمام يحيي مهدوي و مهدي بياني، 2ج، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 1338   قرآن، به قصههاي و ترجمه .15

فارسي، چ 8 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهي. 1383   زبان آواشناسي 16. ثمره، يداهللا،
گويششناسي،  17. جعفري دهقي، محمود، ، «مقايسة تحول تاريخي برخي واجهاي تالشي با فارسي معيار»،

دورة دوم، ش 1، ص23ـ39. 1384  
انسـاني علوم فصلنامة 18. حاجيسيدآقايي، اکرمالسادات، «بررسي تحولّ واژة خفتن در متون فارسي دري»،

الزهراء، س 16 و 17، ش 63 و 64، ص71ـ86 . 1385ـ 1386   دانشگاه
پارسـي، س13، ش1 و 2،  نامـة 19. ـــــــ  «بررسي تحوالت يک واژة فوتشده از فرهنگهاي فارسي»،

صص75ـ95.  
ادبيـات، س 3، ش 31، صـص  مـاه کتـاب 20. ـــــــ  «نگاهي بهشيوة تصحيح ترجمـة تفسـير طبـري»،

40ـ57.  
(زير نظر بهمن سـرکاراتي)، ج1، تهـران، فارسي زبان ريشهشناختي فرهنگ 21. حسندوست، محمدحسن، ،

فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 1383  
(فونتيک)، چ 6، تهران، آگه. 1378   آواشناسي 22. حقشناس، عليمحمد، ،

تهران، ج1، انتشارات دانشـگاه دانشگاه مرکزي کتابخانة ميکروفيلمهاي فهرست 23. دانشپژوه، محمدتقي،
تهران. 1348  

بهتصحيح سعيد نجفي اسداللهي،ّ ج1، تهران، بنيـاد فرهنـگ دستوراالخوان، 24. دهار، قاضيخان بدرمحمّد،
ايران. 1349  

القرآن، بهکوشش محمدجعفر ياحقي و محمدمهدي  تفسير في روحالجَنان و روضالجنان 25. رازي، ابوالفتوح،
ناصح، ج4، ؛ ج8، 1376؛ ج11، 1367؛ ج16، 1365؛ ج18، 1375؛ ج20، 1375، مشهد، بنياد پژوهشهاي 

اسالمي آستان قدس رضوي. 1372  
واألشـياء، بـهتصـحيح محمدحسـين الحروف مرتب في مهذّباالسماء 26. الزنجي السجزي، محمودبن عمر،

مصطفوي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي1364.  
دواني، تهران، نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 1381   گويش فرهنگ 27. سالمي، عبدالنبي،ّ

سورآبادي، بهتصحيح علياکبر سعيدي سيرجاني، ج5، تهـران، فرهنـگ تفسير 28. سورآبادي، ابوبکر عتيق، ،
نشر نو. 1380ـ1381  

فارسي، تهران، دانشگاه آزاد ايران. 1357   زبان تکوين 29. صادقي، علياشرف،
زبانشناســي، س 4، ش 1 و2،  30. ـــــــــ  «لغــات فارســي کتــابالتلخــيص ابــوهالل عســکري»، مجلــة

صص26ـ57.  
فارسي، تهران، سخن. 1380   زبان تاريخي مسائل 31. ـــــــ

زبانشناسي، س 19، ش1، صص1ـ41.   مجلة کازرون»، قديم 32. ـــــــ «گويش
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   ( « «ن» بعـد از مصـوتهاي بلنـد 33. ـــــــ «دو تحول آوائي در زبان فارسي (حذف و اضافهشـدن صـامت

زبانشناسي، س 19، ش 2، صص1ـ9.   مجلة
34. ـــــــ «يک تحول آوائي ديگر زبان فارسي: فرايند افزودهشدن صامت «ر» به بعضي از کلمات»، مجلة 

زبانشناسي، س 20، ش 1، صص1ـ16.  
(تـدوين يغمـايي حبيـب ارجنامة مصحح مرحوم يغمايي»، طبري تفسير ترجمة 35. ـــــــ، «نکاتي در باب

سيدعلي آلداود)، تهران، ميراث مکتوب. 1385.  
ادبپژوهي، س 1، ش 1، صص9ـ15.   36. ـــــــ «تحول کلمات فارسي در دورة اسالمي»،

(به سرپرسـتي اسـماعيل سـعادت)، تهـران، فارسي ادب و زبان دانشنامة 37. ـــــــ ب،«تفسير کيمبريج»،
فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 1386  

(بهسرپرستي اسـماعيل سـعادت)، تهـران، فارسي ادب و زبان دانشنامة 38. ـــــــ «ترجمة تفسير طبري»،
فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 1386  

ادبيـات،  مـاه کتـاب قرآن»، 39. غالمرضايي، محمد و اکرمالسادات حاجيسيدآقايي، «نثر شيواي فارسي در خدمت
س 1، ش.1386  

رضوي، شمارة 4،  بهکوشش احمدعلي رجـايي بخـارائي، تهـران، قدس آستان خطي قرآن لغات فرهنگ .40
مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي. 1363  

قمري، تهران، نشـر هجري 5 4و و 3 قرنهاي در ديوان بي شاعران اشعار و احوال شرح 41. مدبري، محمود،
پانوس، 1370.  

فارسي، ج3، چ 10، تهران، اميرکبير. 1375   فرهنگ 42. معين، محمد، ،
ايرانکوده، ش 11. 1318   يزدگردي، «گويشهاي وفس و آشتيان و تفرش»، 43. مقدم، محمد،

پهلوي، ترجمة مهشيد ميرفخرايي، چ 3، تهـران، پژوهشـگاه زبان کوچک فرهنگ 44. مکنزي، ديويد نيل، ،
علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 1383  

(زيـر نظـر بهمـن فارسـي زبـان در افعـال ريشـهشـناختي بررسي 45. منصوري، يداهللا و جميله حسنزاده، ،
سرکاراتي)، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 1387  

عدةاالبرار، بهاهتمام علياصغر حکمـت، ج9، تهـران، انتشـارات و کشفاالسرار 46. ميبدي، ابوالفضل رشيدالدّين، ،

دانشگاه تهران. 1339  
االسامي، چ عکسي، تهران، بنياد فرهنگ ايران. 1345   في السامي 47. ميداني، ابوالفضل احمدبن محمد، ،

فارسي، ج2، تهران، بنياد فرهنگ ايران. 1352   زبان تاريخ 48. ناتل خانلري، پرويز، ،
فارسي، چ 6، تهران، نيلوفر. 1378.   زبان در آن کاربرد و زبانشناسي مباني 49. نجفي، ابوالحسن،

قدس رضوي. 1377  قرآني، 4ج، چ2، بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان فرهنگنامة 50. ياحقي، محمدجعفر،



  



  
  
  
  
  
  

غرب*   در نوين زبانشناسي مکاتيب معرفي و نقد کتاب
محمد دبير مقدم  

  
ترجمة فارسي اثر از دو بخش و يازده فصل تشکيل شده است. گسترة زماني موضوعهـاي مـورد
بحث قرن بيستم است. بخش اول به مکاتيب اروپايي اختصاص يافته است و بخش دوم بـه مکاتـب
زبانشناسي در امريکا. بخش اول، خود شامل دو فصل با عنوانهاي فصل يک: پيدايش زبانشناسـي
نظري و فصل دوم: مکاتيب اروپا است. بخش دوم از فصل سه آغاز ميشود و با فصـل يـازده پايـان
ميپذيرد. در اين بخش سه مبحث عمده مورد توجه قرار گرفته است: مبحـث اول سـاختگرايـي در

امريکا، مبحث دوم گامهاي اوليه در دستور زايشي و چهـرة نخسـتين دسـتور زايشـي ـ گشـتاري،  و 
مبحث سوم اشارهاي است به ردهشناسي زبان. آنچـه در دو بخـش مزبـور و فصـلهـاي يـازدهگانـة
تشکيلدهندة آن دو بخش به کلي از توجه دور مانده و ناديده گرفته شـده اسـت نحلـة نقـشگرايـي

است. در پيشگفتار مترجم به اين کمبود و نقصان اشاره شده است. دکتر حقشناس ميگويد:  
زمـان سورن در اين دو [بخش] رخدادهاي بزرگ غرب را در زمينة زبانشناسي، از آغاز قرن بيستم تـا
چاپ کتاب [يعني سال 1996]، دنبال ميکند و به طرح و شرح آن دسته از نحلههـا و مکتـبهـاي زبـان-
شناسي ميپردازد که راه را براي زايش و بالش نظريههاي غالب در حوزة زبـانشناسـي ـ بـه ويـژه نظريـة

زايشي و گشتاري ـ هموار کردهاند. سورن در آن ميان به نظريههاي نقشگرا هيچ نميپردازد، شايد از آن رو 
که آن نظريهها را در سير تحوليِ زبانشناسي در غرب، تا پيدايش نظريههاي زايشي مؤثر نميداند (ص ده).  
محتـواي کتـاب و در در اينباره متعاقباً بحث خواهيم کرد. اينک مروري کلي خواهيم داشت بـر
مورد هر مکتب و يا شخصيت خاصي در آن مکتب که سورن بحث کرده به داوري خواهيم نشست.  

در بخشي با عنوان ساختگرايي در زبانشناسي (ص 22) آمده است:  

                                                 
غرب، نوشتة پيتر ا.  در نوين زبانشناسي مکاتيب * دستور، ش 5، اسفند 1388، صص 180ـ 205. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب

ام. سورن، ترجمة دکتر علي محمدحقشناس که در 442 صفحه در سال 1388 از سوي انتشارات سمت منتشر شده است.  
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برجستهترين نمايندگان ساختگرايي جديد در اروپا عبارت بودند از يان بودوئن دو کورتني [کورتنه] از 
لهستان و فردينان دوسوسور از سوئيس؛ و در امريکا، کمي بعدتر، ادوارد ساپير و لئونارد بلومفيلد (ص 22).  

آنگاه آراء اين نامورانِ زبانشناسي معرفي شده است.  
بودوئن دوکورتني [کورتنه] (1845ـ1929)، لهستانيتبار و شاغل در دانشگاه غازان در روسيه بود 

(سرزمين دورافتادة غازان با فاصلهاي بيش از هفتصد کيلومتر در شرق مسکو واقع است).  
آنچه سورن دربارة بودوئن به ما ميآموزد اين است که وي مفهوم واج1 را در مفهـوم آواي مميـز
شـرح ذيـل اسـت معنا، براي نخستين بار به کار برد. اما تصـوير کامـلتـر از بـودوئن دوکورتنـه بـه
واجشناسـي (عالقمندان براي شرح بيشتر ميتوانند به کتاب اندرسن (Anderson 1985) با عنـوان
رجوع کنند). تلخيص آراي اندرسن دربارة بودوئن و هموطـن و همکـارش، ميکـوالي بيستم قرن در

کروزفسکي، در ذيل آمده است:  
الف) واضع مفهوم واج در معنايي که اکنون تثبيت و جهاني شده است: آواي مميز معنا؛  

ب ) واضع مفهوم تکواژ2: کوچکترين واحد معنادار يا نقشمند زبان؛  
ج  ) ضرورت تمايز ميان مطالعة همزماني زبان و مطالعة درزماني/ تاريخي زبان؛  

د  ) تمايز قائل شدن ميان دانش زباني/ زبان از يک سو و بازنمايي آن به صورت گفتـار از سـوي
 (Anderson 1985:56) .ديگر

[بـودوئن دوکورتنـه]  اندرسن به هنگام مقايسة سوسور با بودوئن ميگويد: «برخالف سوسـور، او
آثار بسيار زيادي را در مدت حياتش منتشر کرد» (ص 60). اندرسن ميافزايد اما از آنجا که بسـياري
از اين آثار به روسي و لهستاني نوشته شده بودند «... آثارش براي معاصران او چندان شناخته شـده و
1881 در  سـال آشنا نبودند» (همان جا). اندرسن بيدرنگ ميافزايد: «يک استثناء سوسور بود که در
آثـار خـود و اجالس انجمن زبانشناسي پاريس بودوئن را مالقات کرده بود. بـودوئن نسـخههـايي از

کروزفسکي را به انجمن مزبور اهدا کرد و سوسور آنها را با عالقمندي خواند» (همان جا).  
سورن به هنگام معرفي زندگي سوسور نظر ديگري ابراز داشته است:  

ـ 356: 1982)، دوسوسور به اغلبِ احتمال بيشتر انديشـههـاي بنيـادين بنا به گفتة آرسلف (371
ـ 1893] کـه منتقـد، فيلسـوف و 1828 خود را مستقيماً يا به طور غيرمستقيم، از تن [هيپوليت تـن
تاريخنگار بود، مردي بود با دانش بسيار... و شخصيتي «جامعاالطراف»...] به دست آورده اسـت؛ بـه
ويژه انديشههاي نشانة زباني، ارزش،3 تمايز ميان زبان4 و گفتار5 و تمايز ميان همزمـاني6 و درزمـاني7 

که هر دو اينک تداول عام پيدا کردهاند (ص 29).  
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نکتة درخور توجه ديگري که در باب زبانشناسي سوسوري مورد انتقاد بـوده اسـت بـزرگتـرين
واحد زباني، در چارچوب نظري اوست. بيگمان زبانشناسي سوسوري واژه ـ بنياد اسـت. تعريـف وي
از زبان چنين است: زبان نظامي است از نشانهها و نشانه واحدي است زباني، متشـکل از دال (تصـور
آوايي/ زيرساخت آوايي) و مدلول (معنا) که هر دو انتزاعياند، يعني متعلق به زبان (النـگ) هسـتند و

نه به گفتار (پَرول). سورن نيز اين باور را دربارة سوسور ابراز داشته است. وي ميگويد:  
در نظر سوسور، نظام زبان واژه مرکز8 است و جمله به عنوان بيان قاعدهمند انديشـهاي گـزارهوار 
هيچ به حساب نميآيد. در واقع امر، نحو جمله در نظر او بخشي [است] از گفتار نـه بخشـي از نظـام

زبان (صص 36ـ37).  
بلومفيلد، زبانشناس ساختگراي امريکايي (1924) ميگويد «در جزئيـات، نظـر مـن بـا نظـر
دوسوسور فرق ميکند، عمدتاً به اين جهت که من تحليل خود را بر جمله بنا ميکنم نـه بـر کلمـه» 
(سورن، ص 51). چامسکي نيز معتقد است که در زبانشناسي سوسـوري، جملـه وضـعيت مشخصـي

 (chomsky 1986: 19) .نداشت و اين گونه مينمايد که نحو به گفتار9 واگذار شده است
در بحث انقالبهاي علمي در زبانشناسي، يعني تاريخگرايي، ساختگرايي، و زبانشناسي زايشي 
چامسکيايي، يکي از داليل انقالبي دانسته شدن زبانشناسي زايشي چامسـکيايي ايـن واقعيـت بـوده
است که وي زبانشناسي را نحو ـ محور کرد و عمدهترين واحد زباني درخور مطالعه را جمله دانسـت.

به ياد بياوريم که عنوان کتابي که چامسکي از طريق آن در مقام نظريهپرداز پا به عرصة زبانشناسي 
نحوي10 است  (نه ساختهاي صرفي يا ساختهاي واجي يا ساختهاي معنايي). در  ساختهاي نهاد
«واقعيـت ايـن اسـت کـه دوسوسـور چنـدان پانوشتي در کتاب سورن با اين جمله مواجه ميشـويم:
توجهي به نحو نداشـت» (ص 38). مـن مـايلم دو مطلـب را دربـارة واژه بنيـاد بـودن زبـانشناسـي
سوسوري و انتقادهايي که در اينخصوص از او شده است مطرح کنم: نخست اينکـه نبايـد فرامـوش
کنيم که سوسور دو مقطع فکري و حرفهاي را در طول حياتش سپري کرد. يکي مقطعـي اسـت کـه
زبـانهـاي در واکـههـا آغـازين دستگاه باب در رساله اوج آن در سال 1878 بود با چاپ اثري به نام

 .1880 و نيز موضوع رسالة دکتري او در زمينة اضافة مطلق11 در زبـان سانسـکريت در سـال هندواروپايي
اين مقطعي است که سوسور در فضاي عالئق زبانشـناختي روز، يعنـي زبـانشناسـي تـاريخي ـ تطبيقـي
پژوهش ميکند و تاريخگراست. از 1904 تا 1912 است که صاحب کرسي زبانشناسـي همگـاني/ زبـان-
شناسي نظري ميشود و پايهگذار ساختگرايي در زبانشناسي، يعني انقالب علمـي دوم در زبـانشناسـي،
ميگردد. با اين پيشدرآمد اکنون سخن من اين است که زبانهاي هند و اروپـايي کهـن، زبـانهـاي
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(KENT 1953: 70)   داشـت و هـم اسـم. تصريفي قوياي بودند؛ يعني هم فعل تصـريف غنـي
بنابراين يک فعل صرف شده در مقام يک واژه مقدار زيادي اطالعات دستوري (صرفي و نحـوي) بـا
خود دارد. حتي در زبان فارسي امروز که تحليلي است نه تصريفي، به عنوان مثال صـورت پرانـدمش
par – ān – d – am – aš با اطالعاتي که به صورت پسوند در آن صورتبندي شده است، بـارِ

يک جملة تمام عيار را به دوش ميکشد و بنابراين يک گزارة معنـايي را بيـان مـيکنـد. مطلـب دوم
اينکه در درون زبانشناسي زايشي چامسکيايي اگرچه از 1957 تا 1981 که دورة قاعدههـا12 (قاعـده-
هاي زبان ويژه) است، بخش نحو وزن بسيار سنگيني را در مقايسه با ديگر حوزههاي زبـان (واژگـان،
صرف، واجشناسي و معناشناسي) در انگارههاي زباني بر دوش دارد، اما از 1981 به بعد در بدنة اصـلي
زبانشناسي زايشي که دورة محدوديتهاي جهان شمول13 اسـت، تـدريجاً بـار واژگـان و اطالعـات
مربوط به مدخلهاي واژگاني (يعني واژهها) افزايش يافت و در برنامة کمينهگرا14 که چهـرة امـروزين
زبانشناسي زايشي چامسکيايي است، براي هر فعل، تعداد موضوعهاي15 آن و نيز نقـش معنـايي آن
موضوعها ثبت و صورتبندي ميشود. همچنين از سال 1980 به بعد شاهد دو انشعاب از بدنة اصـلي
زبانشناسي زايشي هستيم که شايد عمدهترين وجه تمايز آن دو با بدنة اصلي اين باشد کـه سـازوکار
نحوياي به نام گشتارهاي نحوي به کلي کنار نهاده شـدند و متعاقـب آن، وزن واژگـان و اطالعـات
مربوط به مدخلهاي واژگاني افزايش يافت. اين دو رويکـرد عبـارتانـد از دسـتور واژي/ واژگـاني ـ
نقشي16 و دستور ساخت گروهي هستهبنيان. 17 اين دو هماکنون رقباي زايشـي برنامـة کمينـهگـراي
چامسکي هستند و از ميان آنها دستور ساخت گروهي هستهبنيان عمدهترين نظريـة زبـانشناسـي در
زبانشناسي رايانهاي بوده است. به باور من اگر اين دو مطلب را در نظر داشته باشيم، واژهبنياد بـودنِ
زبانشناسي سوسوري تا حدودي قابل درک ميشود. اينک ميتوانم ارزيابي خود را از توفيـق سـورن

در معرفي دستاوردهاي زبانشناختي سوسور بيان کنم:  
ـ وي نشانة زباني سوسور (شامل دال و مدلول) را معرفي ميکند (صص 42ـ44)، اما ابراز عقيـده
ميکند که «تمايز ميان دال18 و مدلول19 در حوزة زبانشناسي چندان مـؤثر واقـع نشـده اسـت (ص

49). استنباط سورن درست نيست.  
زبانشناسيِ شناختي20 که در کنار زبانشناسي نقشگرا21 از رقباي امروزين زبانشناسـيِ زايشـي
است، آشکارا مفهوم نشانة سوسوري را (که دربرگيرندة دال و مدلول است) پذيرفته و آن را به سـطح

جمله گسترش داده است. در دستور ساخت گروهي هسته بنيان22 نيز (که همان طور که پيشتر گفته 
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زبـانشناسـي شد انشعابي است در درون زبانشناسيِ زايشي) نشانه بسيار مـورد اتکاسـت. در کتـاب
ميخوانيم:   نظري

يکي از نکات ديگري که در دستور ساخت گروهي هستهبنيان مورد تأکيد است اين است که اين 
دستور نظامي است از نشانهها، به تعبيري که کم و بيش سوسور مفهوم نشانه را به کار برده است. به 
بيان ديگر، نشانهها که در دستور مورد وصف ما شامل واژهها، گروهها، جملهها، و حتي کالم ميشود، 

متشکل است از دال/ نمود واجي و مدلول/ نمود نحوي ـ معنايي (دبيرمقدم 1387: 589).  
ـ 47 به تمايز عمدة ديگري که سوسور پيش نهاد و آن تمايز ميان هم- ـ سورن در صفحات 44
زماني و درزماني است ميپردازد. تمايزي که به باور اين نگارنده نشاندهندة تمايز بين انقالب علمـي
اول در زبانشناسي (يعني تاريخگرايي) و انقالب علمي دوم در زبانشناسي (يعني ساختگرايي) است. 
اما سورن حق و مطلب را ادا نکرده است، زيرا سوسور از تمـايز سـومي کـه وي آن را همـهزمـاني23 
خوانده غفلت ورزيده است. همهزماني يعني آن قوانين زباني که فارغ از زمان و مکان همـواره جـاري
است (به عنوان نمونه اصل تغييرپذيري زبانها قانون است به اين معنا که هـيچ زبـاني از آن مصـون

  .(saussure 1916 [1966]: 95) ((مثالَ جاذبه) نيست همچون قوانين طبيعي
ـ سورن (صص 48ـ49) همچنين از تمايز ميان روابط همنشيني و متداعي/ جانشيني که سوسور پيش 
نهاد سخن گفته است. سورن اين ارزيابي را نيز در اين بحث به دست داده است که «سه تمايز ميانِ نظام 
زبان و گفتار، ميان درزماني و همزماني و ميان همنشيني و متداعي يا جانشيني، براي زبـانشناسـي نـوين
تمايزهاي سازندهاي بودهاند؛ گو آنکه تمايز آخري اينک ديگر با اصول ساختاري پيچيدهتر و پيشـرفتهتـري
جايگزين شده است» (ص 49). به باور اين نگارنده عمق تأثير اين تمايز آخر را مـيتـوان در تمـايز ميـان
زبانشناسي زايشي چامسکيايي از يک سو ـ که بر روابط همنشيني و پايگاني (يـا سلسـله مراتبـي) ميـان
سازهها در جمله متمرکز است ـ و زبانشناسي نقشگراي نظاممند/ نظام بنياد هليدي از ديگـر سـو ـ
که بر روابط جانشيني و متداعي بين ساختهاي زباني (همچون معلوم در برابر مجهول، جملة خبـري
در برابر جملة امري و استفهامي، جملة مثبت در برابر جملة منفي، جملة ساده و شـق مرکّـب آن بـه

کمکِ اِسناديسازي و شبهِ اِسنادي سازي تأکيد ميورزد) ـ پيگيري کرد.  
ـ 39)، اما پـيش از ورود بـه آن ـ سورن از تمايز ميان النگ و پرول بحث کرده است (صص 34

تمايز نکتة درخور توجهي را گوشزد کرده است. وي ميگويد:  
دوسوسور سخت درگير مجموعة سهگانهاي از اصطالحات به همپيوسته است. آن سـه اصـطالح،
به فرانسوي، عبارتاند از parole, langue, langage. اصطالح langage ، کـه هـيچ برابـري در
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انگليسي [و در فارسي] ندارد، همة جلوههاي زبان، اعـم از جلـوههـاي مـادي، فيزيولوژيـايي، روان-
شناختي و اجتماعي را در خود فرا ميگيرد. اين اصـطالح را مـيتـوان، در بهتـرين وجـه، بـه عنـوان
اصطالح پوششي24 در نظر گرفت که هر دو اصطالح langue و parole را در خود ميپوشاند [و بـر

اين اساس ميتوان آن را در فارسي به مطلق زبان بازگرداند] (ص 33).  
langage سوســور همــان  امــا ديــدگاه ديگــري نيــز در اينجــا وجــود دارد کــه معقتــد اســت
 (1997a) language faculty يعني قوة نطق يا ناطقه به زبان فارسي است. «لوئيجي ريتـزي

ادعا کرده که از ميان سه تمايز زبان، گفتار، قوة نطق که سوسور قائل شـده اسـت، چـارچوب نظـري 
سوسور به توصيف زبان (يعني دانش زباني يک زبان خاص همچون فرانسـه، فارسـي، يـا انگليسـي)
معطوف بود، ليکن چامسکي پرداختن به قوة نطق را، که ويژة انسان است و نـه ديگـر موجـودات، در
1387: 14ــ15؛ Rizzi 2004: 323) و آن را دسـتور کانون توجه قـرار داده اسـت» (دبيرمقـدم
همگاني،25 يعني دانش زباني ذاتي/ زيستي خوانده است. در اين بحث دو مطلب ديگر نيز آشکار مي-
شود: نخست اينکه وجه تمايز ديگري بين انقالب علمي دوم در زبانشناسي (يعني پيدايش سـاخت-
گرايي) و انقالب علمي سوم در زبانشناسي (يعني پيدايش زبانشناسي زايشي که چامسـکي خـود از
آن به عنوان انقالبشناختي26 ياد ميکند) معلوم ميشود. دوم اينکه اصرار چامسکي مبني بـر اينکـه
وي عقلگراي دکارتي است (يعني بخشي از دانش زباني را زيستي و ذاتي ميپندارد ) بروز مييابد.  
ـ سورن در معرفي آراي نظري سوسور از يک تمايز مهم که وي مطرح کرده است در جاي خـود
(يعني در ميان آراي سوسور) صحبت نکرده و آن تمايز بين صورت،27 يعني ارزش يک واحد زبـاني و

جوهر،28 يعني جوهر مادي است.  
مفهوم نخست متعلق به النگ (يا دانش زباني) است و مفهوم دوم متعلق بـه پـرول (يـا گفتـار)    . 
تمايز ميان صورت و جوهر از آن جهت مهم است که راه را براي تمايز بين واجشناسـي و آواشناسـي
هموار کرد. سورن به تمايز ميان صورت و جوهر به هنگام معرفي مکتـب کپنهـاگ و آراي يلمسـلف

(ص 68) اشاره کرده است. سورن در آنجا ميگويد: «تمايز دوم، که آن هم از دوسوسور اقتباس شده، 
تمايز ميان صورت و جوهر است» (همان جا). اين نگارنده در تأکيد بر اينکه اين دو مفهوم را سوسور 
معرفي کرده، قول ذيل را از پال تيبولت گويا يافته است: «سوسور خاطرنشان ميکند که اين ترکيـب

 ،(157 :[1971] (1915) همگاني زبانشناسي در به تشکيل صورت ميانجامد و نه جوهر (درسهايي
  .(Thibault 1997: 59)
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در جمعبندي فصل يک کتاب به بيان يک نکتة ديگر بسنده ميکنم. عنوان فصل يـک پيـدايش
زبانشناسي نظري است که در آن از آرا و مباني نظري زبـانشناسـي سوسـوري بحـث شـده اسـت.
عنوان فصل دوم مکاتب اروپايي است. از آنجا که زبانشناسي سوسوري هم مکتبي اروپايي اسـت، در
واقع محتواي فصل يک نيز به فصل دو متعلق است. از اين رو، به نظر ميرسد حداقلِ تغيير ميتوانـد

افزودن کلمة ديگر به ابتداي عنوان فصل دو باشد: ديگر مکتب اروپايي.  
در فصل دوم کتاب که مکاتب اروپايي عنوان آن است، از مکتب پراگ و از شخصيتهاي متعلـق
1945)، نيکـوالي تروبتسـکوي به آن نحله، آنتوان مارتي (1847ـ 1914)، ويلم ماتسـيوس ( 1882ــ
(1890ـ1938)، رومن ياکوبسن (1897ـ1982) بحث ميشود. در معرفي دستاوردهاي شخصيتهـاي

مکتب پراگ فقط به دو موضوع توجه شده است.  
يکي اينکه تروبتسکوي و يا کوبسن مباني واجشناسي را پيريزي کردند و از مشخصههاي آوايي، 
يعني اتمهاي سازندة آواها (مثالً همخواني بودن در برابـر واکـهاي بـودن، انسـدادي بـودن در برابـر

غيرانسدادي (يا سايشي) بودن، واکدار بودن در برابر بيواک بودن، غنهاي يا خيشومي بودن در برابر 
دهاني بودن و مانند آن) سخن گفتند. دوم اينکه ويلم متسيوس، در مقام پايـهگـذار مکتـب پـراگ، از
نماي نقشي جمله،29 يعني از بار اطالعي و خبري جملهها، سخن گفت و مفاهيم مرتبط با اين بحـث،
يعني مبتدا30 و خبر31 را معرفي کرد. به غير از اينکه مورد اخير اساساً مبحثـي اسـت در زبـانشناسـي
نقشگرا، که معموالً از نظر سورن دور مانده، مشخصاً زبانشناسـي مـتن32، مفـاهيم و دسـتاوردهاي
اثرگذار بسياري به کلي ناديده گرفته شده است. از دستاوردهاي نيکوالي تروبتسکوي مفهوم تقابـل-
هاي واجي و انواع آن شامل تقابل پايدار، تقابل خنثي شدني و مرتبط با آنها موضوع نشانداري اسـت
نشـانداري33 از مباحـث در واجشناسي، و بحث آواي بينشان در برابـر آواي نشـاندار. نظريـههـاي
اساسي در زبانشناسي زايشي امروز، نقشگرايي امـروز، و ردهشناسـي زبـان اسـت. ايـن موضـوع را

تروبتسکوي فقط در حوزة واجشناسـي مطـرح کـرد ولـي هـماکنـون در واجشناسـي، صـرف، نحـو، 
معناشناسي، کاربردشناسي زبان، و زبانآموزي کودک سخت مورد توجه است. امـا آنچـه از آن بسـيار
غفلت شده آرا و دستاوردهاي رومن ياکوبسن اسـت. نگارنـده در اينجـا آنچـه را مـيبايسـت دربـارة

ياکوبسن گفت تا منزلت علمي او آشکار شود فهرستوار بيان ميکند:  
1. در واجشناسي مباحث: الف) اصل يک دهان؛34 ب) به خـدمت گـرفتن مشخصـههـاي آوايـي

صوتي (آکوستيکي)؛ ج) مشخصههاي آوايي همگاني/ جهاني (که شامل دوازده مشخصه ميشود)؛  
2. زبانآموزي کودک و مشخصاً مراحل فراگيري همخوانها و واکهها (1941، 1946)؛  
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3. زبانپريشي و اختالالت زباني ناشي از بيماريهاي مغزي؛  
4. در حوزة تغييرات تاريخي زبانها از غايتمنـدي تغييـرات زبـاني،35 يعنـي تغييـرات هدفمنـد و
جهتدار در زبان، به جاي تغييرات بيهدف و بيجهت سخن گفته است. ايـن انديشـه خـود مسـتلزم

قاطع ندانستن مرز بين درزماني و همزماني است؛  
5. در حوزة زبانشناسي و ادبيات، سبکشناسي، مفاهيم استعاره و مجاز و اين گفتة معـروف ياکوبسـن
در مقالة «زبانشناسي و شعرشناسي»36 او (1960)، مبني بر اينکه «... زبانشناسي که گـوش خـود را بـه
روي نقش شعري و شاعرانة زبان بسته است و اديبي که نسبت به مسائل زبانشناختي بيتفاوت است و بـا

روشهاي زبانشناختي ناآشناست، هر دو به يک ميزان آشکارا دچار واپسگرايي هستند» (ص 377)؛  
6. نقشهاي ششگانة زبان يـا پــارهگفتـههــا(ي زبـاني) 37 کــه آشکــارا حکايــت از توجــه 
ياکوبسـن به نقشگرايي دارد. وي شش عامل را بازشناخته و براي هر کدام نقشي قائـل شـده اسـت

  .(Jakobson 1960: 353-357)

 
نقشها   عاملها
ارجاعي   بافت   

عاطفي   شعري ترغيبي گوينده پيام شنونده
همدلي   تماس   

فرازباني   رمز   
  

از ميان ديگر شخصيتهاي مکتب پراگ که هيچ اشارهاي به او نيست آنـدره مارتينـه اسـت کـه
بعدها خود پايهگذار رويکردي نقشگرا در فرانسه شد. عالوه بر اينکه مارتينه مفهوم تجزيـة دوگانـه38 
را در تقطيع عناصر زباني به دو سطح عناصر معنامند و نقشمند از يک سـو، و عناصـر فاقـد معنـا امـا
duality در آثـار مميز معنا (يعني همان واجها) از سوي ديگر پيش نهاد کـه امـروزه ذيـل مفهـوم
زبانشناسان غيرفرانسوي به کار ميرود، از سطح توصيف39 فراتر رفـت و کوشـيد بـراي فراينـدهاي
زباني تبيين40 به دست دهد. مفاهيم اصل کمکوشي او و اصـلِ حـداکثر کـارايي ارتبـاطي، در زبـان-
شناسي امروز و به ويژه در ردهشناسي زبان، به عنوان دو انگيزه و نيروي در تعامل و مؤثر در تغييـرات
زباني مطرحاند. اگر بيتوجهي سورن را به آرا و دستاوردهاي مارتينه به دليل بيتوجهي وي به زبـان-
شناسان نقشگرا و اينکه نقشگرايي در پيدايش زبانشناسي زايشـي کـه مـورد توجـه سـورن اسـت
ـ  ص 77 صـ(    نقشآفرين نبوده است بدانيم، آنگاه بايد پرسيد که چرا وي در بحـث از مکتـب لنـدن
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ـ 1960) سخن گفته است (صص 81ـ 85). فـرث نقـشگـرا 101) از دستاوردهاي جان فرث (1890
بود و کاربردشناسي زبان41 و زبانشناسي کاربردي42 در کـانون توجـه و عالقـة او قـرار داشـت و بـر
اهميت ملحوظ داشتن آنها در مطالعات زباني پاي ميفشرد. وي منتقد جدي سوسور دربـارة ضـرورت
تمايز قائل شدن بين زبان (النگ) و گفتار (پرول) بود و برخالف سوسور که مطالعة زبـان (النـگ) را
در اولويت قرار داده بود، فرث مطالعة زبان واقعي را همان مطالعة گفتار در بافت اجتماعي ـ فرهنگـي

  .(koerner 2000: 115-127) و موقعيتي آن ميدانست
قولهاي ذيل که از سورن (ص 82) نقل ميشود مؤيد استنباط فوق از فرث است: «فرث زبان را 
همچون محصولي اجتماعي ميديد که به منظور تعامل اجتماعي طرحريزي شده اسـت» و «در نظـر

او معنا با نقش در بافت43 درگستردهترين مفهوم ممکن آن يکي است» (همان جا).  
اکنون بخش دوم کتاب را با عنوان قرن بيستم: امريکا بررسي ميکنيم. اين بخش از فصـل سـه
آغاز ميشود و تا پايان فصل يازده ادامه پيدا ميکند. عنوان فصل سه تاريخچـهاي از مراحـل اوليـه:
ويتني و بوئاس است. اين دو زبانشناس عالئق و باورهاي کامالً متضادي داشتند. سورن ميگويد:  

آغاز سنت زبانشناسي در امريکا با استقالل آن کشور مصادف است. نخستين جايي که فعاليـت-
1769 تأسـيس شـد. هاي زبانشناختي در آن شکل گرفت انجمن فلسفي امريکا44 بود کـه در سـال
همانگونه که ميتوان انتظار داشت، گرايشهاي زبانشناختي در آن سالهاي نخستين رنگ و زنـگ

مليگرايي داشت و عمدتاً بر زبانهاي سرخپوستان امريکا متمرکز بود (ص 108).  
حرفـهاي در امريکـا ويليام دوايت ويتني (1827ـ1894) را سورن نخستين زبانشـناس نظـري و

خوانده (ص 110) و دربارة عالئق زبانشناختي او گفته است:  
در نظر ويتني، زبانشناسي علم زبانها و منشأ و تاريخ کلمـات اسـت؛ يعنـي مطالعـة عـام و مطالعـة

تطبيقي زبانهاي انساني و عناصر سازندة آنهاست. اين علم را فقهاللغة تطبيقي نيز مينامند (همانجا).  
اما ويتني، برخـالف سنتـي کـه از آن يـاد شــد، ديدگاهــي کـامالً غيرعلمــي و نژادپرستانــه  

نسـبت بـه مطالعة زبانهاي سرخپوستان امريکا ابـراز داشـته اسـت. سـورن قـول ذيـل را از ويتنـي
(Whitney 1867: 181) آورده است:  

همانطور که در اينجا، يعني در سرزمين امريکا، ملتي فرهيخته و يگانه، با زبـاني همگـن، رفتـهرفتـه
دارد جاي تودهاي از قبايل وحشي با انبوهي از زبانهاي ناساز را مـيگيـرد، در هـر جـاي ديگـر نيـز
درست همين فرآيند، گيريم در مقياسي کوچکتر، در جريان است: مدنيت و شرايطي کـه مـدنيت بـا

خود ميآورد دارند بر بربريت و اثرهاي تفرقهبرانگيز آن فائق ميآيند (ص 111).  
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اما فرانتس بوئاس (1858ـ 1942) ديدگاهي کـامالً متفـاوت داشـت. سـورن ايـن ديـدگاه را بـه
روشني بيان کرده است:  

انچه دربارة آراء بوئاس مهم است، بيش و پيش از ارزش ذاتي آنها، صِرفِ اين واقعيت اسـت کـه
آراء مزبور مخالف نظريات ويتني بود که اين يکي اندکاندک به صورت آراء استانده در امريکا درآمده 
بود. اهميت بوئاس در تاريخ زبانشناسي امريکا عمدتاً در اين واقعيت اسـت کـه سـبب شـد مطالعـة
زبانهاي سرخپوستان امريکا، سهمي از ارج و اعتبار پيشين خود را دوباره به دست آورد و اين موجـب
اقبال هر چه بيشتر به سوي زبانشناسي مردمشناختي گرديد... دو نام ماندگار که در سـخن گفـتن از

دانشجويان او به ذهن متبادر ميشوند عبارتاند از يکي ساپير و ديگري بلومفيلد... (ص 116).  
دستاوردهاي اين دو شخصيت پيشتاز در ساختگرايي، موضوع فصلهاي چهار و پنج کتاب است.  

به باور سورن، ادوارد ساپير (1884ـ1939) «... نخسـتين سـاختگـراي واقعـي در زبـانشناسـي
امريکاست» (ص 118). وي ميگويد:  

عالقة ساپير به زبان و آراء او در اين باره نتيجة آميزش فقهاللغه يا زبانشناسي تطبيقي و تاريخمدار، از 
يک طرف، با توصيف زبانهاي سرخپوستان امريکا و از طرف ديگر، بيشـتر بـا سـنتّ اروپـايي تفکـر

دربارة بنياد منطقي و روانشناختي زبان و، بنابراين، دربارة معناست (ص 118).  
توصيف سورن از باورهاي زبانشناختي ساپير همچون دو قول ذيل خواننده را به اين نتيجهگيري 
رهنمون ميکند که ساپير، به عنوان زبانشناس ساختگراي امريکايي، ذهنگرا45 بود. برخالف ديگـر
ساختگراي سرشناس امريکايي، لئونارد بلومفيلد، که به باور نگارنده در نظر رفتـارگرا46 بـود. بـه سـه

قول از ساپير که سورن نقل کرده است بسنده ميکنيم:  
پيش از اين ديديم که جمله در مقام عمدهترين واحـد نقشـمند زبـان، درسـت مثـل کلمـه، هـم

موجوديتي روانشناختي دارد هم موجوديتي صرفاً منطقي يا انتزاعي (سورن، ص 122).  
در قسمت ديگري سورن خود ميگويد:  

ساپير ميان يک سطح غيرزباني فکر يا انديشة مستقل از زبان، از يک طرف، و يک سطح انديشه 
پيش از بيان زباني، از طرف ديگر، تمايز ايجاد ميکند. در اين سطح دوم است کـه انديشـة نـاب بـه

درون مقولههاي زبانِ در دست بررسي هدايت شده است (ص 129).  
آنگاه بيدرنگ قول ذيل را از ساپير نقل ميکند:  
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تمايل زبان به ايجاد پرهيبهايي براي طبقهبندي است و تمامي مفاهيم موجود در زبـان بايـد در
آن پرهيبها گنجانده شوند... زبان... بايد هر طور که شده قفسهبنـديهـاي کـامالً انحصـارياش را 

حتماً حفظ کند (سورن، ص 129).  
همچنان که گفتم، اگر چه براساس اين قولها و توضيحات، خواننده درمييابد که ساپير ذهنگرا 
1933 انتشـار داده بود، اما وي مقالة بسيار مهمي با عنوان «واقعيت روانشناختي واجها»47 در سـال
است که آشکارا ذهنگرا بودن وي را نشان مـيدهـد. وي بـرخالف بلومفيلـد کـه واج را يـک واحـد
فيزيکي و مادي ميدانست، واج را واحدي داراي واقعيت روانشناختي که در ذهن اهـل زبـان نقـش
بسته است تلقي ميکند. سورن هيچ اشاره و ارجاعي به اين مقالة بسـيار حـائز اهميـت نـدارد. نکتـة

آن  درخور توجه ديگري که اين سخنران مايل است با توجه به دو نقل قول پـيشگفتـه از سـاپير بـه
بپردازد اين است که ساپير از يک سو از رابطة بين زبان و انديشه/ تفکر صحبت مـيکنـد و از سـوي
2009، هـم در ديگر از مقولهبندي مفاهيم در قالب پرهيبهايي. اين مفـاهيم در زبـانشناسـي سـال
زبانشناسيِ شناختي سخت مورد توجهاند و هم در نقشگرايي هليدي. مفهوم مقولـهبنـدي بـا مفهـوم
بسيار مورد ارجاع نمونة اعال48 که هم در زبانشناسي ( و بـه ويـژه در ردهشناسـي زبـان) و هـم در روان-
شناسي مفاهيم مهمي هستند، مرتبط و بلکه عجين است. برخي از پرسشهاي اساسي در اين بـاره چنـين
اسـت؟ نمونـة اعـالي مقولـة اسـم است: نمونة اعالي مقولة فعل حاوي چه مؤلفهها و مشخصههـايي
چگونه است؟ در گذر از مقولة فعل به اسم، يا همان فرايند اسمسازي، چه مؤلفههايي دگرگون مـيشـود و
چه مؤلفههايي همچنان حفظ ميشود؟ در اين مباحث، پيوستاري و مدرجّ بودن عناصر زباني و فازي بودن 
زبانهاي طبيعي مورد اشاره است. از سوي ديگـر، رابطـة بـين جهـان پيرامـون و بازنمـايي ذهنـي و
شناختي آن از يک سو و اينکه بازنمايي ساختاري آن در زبان چگونه است از ديگر سـو، در سـه دهـة
اخير در زبانشناسي نقشگرا و ردهشناسي زبان، ذيل مبحـث تصـويرگونگي،49 شـامل تصـويرگونگي
بروني و تصويرگونگي دروني، توجه بسياري را به خود جلب کرده است. نيز رابطة ميان فرهنگ (نظام 
باورها و ارزشها، آداب و سنن) و بازنمايي و صورتبندي آن در زبـان، از دسـتاوردهايي هسـتند کـه
برخي از نظريهپردازان تحليل گفتمان انتقادي،50 همچـون راجـر فـالر (fowler 1991)، آن را، در 
ميان آثار زبانشناسان، وامدار ادوارد ساپير ميدانند. مبحث رابطة ميان زبان و انديشه/ تفکر و نيز بحث 
نسبيتگرايي51 در زبان، که ذيل فرضية ساپير ـ ورف ميآيد، موضوعي است آشـنا و مطـرح در گذشـته و
هماکنون نيز در ردهشناسي زبان مورد توجه است. تازهترين اثري که اين نگارنده از آن آگـاه اسـت کتـابي
است که در سال 2008 دانشگاه اوپساالي سوئد آن را منتشر کرده است. عنـوان آن کتـاب، کـه در واقـع
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زبـاني52 اسـت نسبيت کردنِ نسبي رسالهاي است دکتري در آن دانشگاه (که همان سال دفاع شده است)،
تأليف Ingrid Björk. در مقدمة کتاب ميخوانيم:  

رسالة حاضر به فرضيهاي خاص دربارة رابطة ميان زبان و انديشه/ تفکر، يعنـي، فرضـية نسـبيت
زباني، که به فرضية ساپير ـ ورف نيز مشهور است ميپردازد (ص 9).  

آخرين مطلبي که مايلم دربارة ارزيابي خود از معرفياي که سورن از آرا و دستاوردهاي ساپير بـه
دست داده بيان کنم اين است که جنبة علمي ديگر ساپير ردهشناس بودن اوست. او ردهشناسي قـرن
18 و 19 را که کلگرا بود دگرگون کرد و ردهشناسي جزءگرا را مطرح ساخت. به اختصار اينکـه، وي
اطالقهاي کلي را به زبان (مانند پيوندي بودن، تصريفي بودن، تحليلي بودن، انضمامي بـودن) مـورد
ترديد قرار داد. اين دستاورد به کلي از نگاه سورن دور مانده است و حتي در فصل آخر کتـاب کـه بـه
ردهشناسي زبان اختصاص يافته به آن نپرداخته است. به ديگر سخن، نگارنده با گفتة ذيـل از سـورن

همرأي نيست:  
گرينبرگ [1963] پژوهشهاي خود را در زمينة جهانيهاي زباني در شرايطي شروع کرد که از 
زمان فون شلگل (يعني از 1818) به بعد هيچ پيشرفتي در ردهشناسي زبانها صورت نگرفته بود (ص 

  .(363
چهـرة مـردم- ساپير ساختگرايي بود که ميبايست او را پس از استادش، بوئاس، برجسـتهتـرين
ـ 1949)  ساختگرايي بود که پيرو روانشناسي رفتارگرا  شناسي زبان53 دانست. اما لئونارد بلومفيلد (1887
و، در نظر، مخالف ذهنگرايي بود. بلومفيلد در مدت اقامتش در آلمان در جلسـات درس روانشناسـي
زبانِ ويلهلم وونت (wundt) شرکت کرد. نظرية معنـايي بلومفيلـد کـه در آن مفـاهيم محـرک54 و 
پاسخ55 مورد استنادند، دلبستگي او را به رفتارگرايي آشکار ميسازد. گـاه سـورن خيلـي بـه جزئيـات
زندگي و احوال شخصيتهايي که در کتاب معرفي کرده است پرداخته؛ از آن جملـه هنگـامي کـه از
بلومفيلد سخن ميگويد (ص 144). شايد وي ميدانسته که روزي کتـابش بـه زبـان فارسـي ترجمـه

خواهد شد و از قرار، از ذائقة خوانندگان ايراني آگاهي داشته است.  
سورن در بحث از دستاوردهاي بلومفيلد ميگويد:  

يک دليل عمده که چرا بلومفيلد در عالم زبانشناسي نوين به چهرهاي محـوري و بنيـادين بـدل
شده، بيش از همه، در اين واقعيت نهفته است که او اصل ساختسازهاي و سلسـله مراتبـي56 يـا بـه
تعبيري ديگر، تحليل سازههايي پياپي57 را به طرزي نظاممند و مستمر در تحليلهـاي خـود بـه کـار

بست (ص 167).  
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در ادامه ميخوانيم:  
در کتاب زبان بلومفيلد (1933)، تحليل سازههاي پياپي به صورت سـنگ اصـلي بنـاي دسـتور

زبان درآمده و تا زمان حاضر نيز به همين صورت بازمانده است (ص 168).  
عنوان فصل شش تنوع آرا پس از بلومفيلد است. سورن پيروان بلومفيلد را در دو گروه جـاي داده
است: سنتگرايان58 و صورتگرايان. 59 برجستهترين سنتگرايي که سورن از آرا او سـخن مـيگويـد

کِنت لي پايک (سال تولد 1912) است.  
دستاورد عمدة پاپک در حوزة زبانشناسي در معناي دقيق کلمه نظرية دستوري اوسـت کـه ان را

نظرية تحليل نقشگاهي60 نام نهاده است (سورن، ص 187).  
سورن به درستي زليگ سابتاي هريس (1909 ــ 1992) را چهـرة برجسـتة مکتـب صـورتگـرا

معرفي کرده است (ص 192).  
هريس در ميان تمام زبانشناسان همنسلش، سرسختترين طرفدار رفتارگرايي بود، گو آنکـه بـه
شدت تحت تأثير ساپير هم بود و در آثارش فراوان از او ياد مـيکنـد. بـا ايـن همـه، تـأثير عمـده از
زبـانشناسـي روشهـاي بلومفيلد پذيرفت، به ويژه از تحليل سازههـاي پيـاپي او. شـاهکار او کتـاب
ساختاري61 است که در 1951 منتشر شد... اين کتاب بينظير در ميان ماللآورترين کتابهايي قـرار

دارد که تاکنون انتشار يافته است (سورن، ص 191).  
هريس نيز، مانند يلمسلف، عالقة بسيار به رياضيات داشت. همو از جملة نخسـتين کسـاني در امريکـا
بود که انديشهها و روشهاي رياضي را در پژوهشهاي زبانشناختي به کار بست... صورتگرايان رفتـارگرا

بودند و در نتيجه، چون واقعيت ذهني را انکار ميکردند، ناگزير ابزارگرا62 نيز بودند (ص 193).  
سورن آنگاه مؤلفههاي ذيل را به عنوان منعکسکننـدة آراي صـورتگرايـاني همچـون هـريس

فهرست کرده است. وي ميگويد:  
با اين تفاصيل، بستة صورتگرايان در زمينة مسائل مورد نظر در ماية زير است:  

الف) ابزارگرايي، بدون تخصيص ساخت بيهمتا. 63  
ب  ) رفتارگرايي، بدون واقعيت ذهني.  

ج  ) توزيع و سادگي به منزلة ضوابط درستي در تخصيص ساخت سازههاي پياپي. نقش معنـا در
حداقل مطلق نگاه داشته ميشود» (ص 195).  

1916) اسـت. سـورن او را يـک زبانشناس صاحب نام ديگر اين دوره، چارلز اف. هاکت (متولـد
زبانشناس ميانهرو خوانده است (ص 195). وي نزد ساپير و بلومفيلد به تحصيل پرداخت.  
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] مثل هريس عالقهاي وافر به رياضيات داشت، و بسياري از آرايي که طي سالهاي آخر  [هاکتِ
دهة 1940 و سالهاي اول دهة 1950 به دست هريس پرورده شـدند، در آثـاري از هاکـت نيـز کـه
1955 بـه عنـوان يکـي از مربوط به همان دورهاند يافت ميشود. هاکت را همگـان در حـدود سـال
اميدبخشترين و برجستهترين زبانشناسان نظريهپرداز روزگار خود مـيشـناختند. ورود چامسـکي بـه
عرصة زبانشناسي، به هر حال، او را متأسفانه در محاق فراموشي فرو برد؛ چه در سال 1957 بود کـه
چامسکي انگارة توصيف دستوري گشتاري و زايشي خـود را ارائـه کـرد و از آن رهگـذر بـه شـهرت

جهانگير رسيد (صص 195ـ196).  
جديد64 است که در سال 1958 انتشار يافـت زبانشناسي دورة کتاب مشهور او [هاکت] با عنوان

و مورد اقبال فراوان قرار گرفت (صص 196ـ 197).  
 .(197 سورن ميگويد که هاکت در آن کتاب به مفاهيم سنتيِ نهاد و گزاره وفادار مـيمانـد (ص

آن گاه وي قول ذيل را از کتاب هاکت (1958:201) آورده است:  
فراگيرترين مشخصة ساختهاي اِسنادي65 را در قالب اصـطالحهـاي موضـوع66 و تفسـير67 بـه
عنوان سازههاي پياپي آن ساختها پيش نهادهاند؛ بدين معنا که سخنگو موضوعي را مطرح ميکند و 
آن گاه چيزي (تفسيري) را دربارة آن موضوع اظهار ميدارد... در زبان انگليسي و همچنـين در زبـان-
هاي آشناي اروپايي، موضوع، معموالً نهاد جمله هم هست؛ همانطور که تفسير نيـز در آن زبـانهـا

اغلب گزاره است (ص 197).  
آنگاه سورن اظهار ميکند:  

درخور توجه است که اين آخرين بار در آثار زبانشناسي نظري و همگاني در امريکاسـت کـه بـه
مبحث نهاد و گزاره اشاره ميشود و کسي از آن حمايت ميکند. در آثار زبانشناسي گشتاري، مبحـث
مزبور به تمامي ناپديد گرديده و يکسره به فراموشي سپرده شده است. بـه همـين صـورت، در ديگـر
تحوالت در زمينة دستور زبان صوري نيز که طي بيست و چند سال اخير رخ داده است هيچ نشاني از 

مبحث مزبور در ميان نيست (صص 197 ـ 198).  
البته بايد بدانيم که سخن سورن که با اين شدّت و حِدّت هم بيان شده، چنـدان دقيـق و درسـت
(74-1965:68) بـه مبحـث نحـو نظريـة از جنبـههـايي نيست. چامسکي در کتاب خود با عنوان
نهاد68 و گزاره69 پرداخته و براي جملة Sincerity may frighten the boy دو نمودار درختي زيـر

را ترسيم کرده است:  
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(3) (ص 65)  
  

  
  
  
  
  
  
  

(6) (ص 69)  
  
  
  
  
  
  
  
  

چامسکي تصريح ميکند از آنجا که ميتوان با سه تعميم کلي به شرح ذيل، نقشهاي دسـتوري
فاعل/ نهاد بودن، گزاره بودن، و مفعول صريح بودن را، با توجه بـه جايگـاه سلسـله مراتبـي آنهـا، از
(6) در واقـع کـامالً حشـو اسـت و از ايـنرو  نمودار (3) پيشبينـي کـرد، گنجانـدن آنهـا در نمـودار

غيرضروري و از لحاظ نظري نامطلوب:  
1. نهاد/ فاعل آن گروه اسمي است که در نمودار درختي، ذيل گروه جمله (s) واقع است.  

2. گزاره همان گروه فعلي (vp) است که در نمودار درختي ذيل گروه جمله قرار دارد.  
(vp) جـاي دارد. 3. مفعول صريح آن گروه اسمي است که در نمودار درختي ذيـل گـروه فعلـي

   (Chomsky 1965: 71)
سال انتشار کتاب سورن 1996 است. در سال 1993 جان بوورز، زبانشناس زايشي، مقالهاي را با 
2001 و 2002  عنوان «نحو گروه اسناد»70 به اين موضوع اختصاص داد و پس از آن، در مقالـههـاي
بـين خود همين بحث را دنبال کرد. بوورز گفته که مفهوم اسناد مفهومي سنتي است کـه بـه رابطـة

 :1387 نهاد/ فاعل و گزاره، به عنوان دو سازة اصلي جمله داللـت دارد ( 2001، ص 299). (دبيرمقـدم
  (638
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به کتاب سورن بازميگرديم. عنوان فصل هفت کتاب دسـتور زايشـي و طليعـة دسـتور گشـتاري
است (ص 220). با کنار هم نهادن بحثهاي فصل هفت و مطالب فصلهاي پيشين ميتوان دريافت 
که سورن معتقد است زبانشناسي زايشي ـ گشتاري چامسـکيايي در قـرن بيسـتم، ريشـه در انگـارة
صوري و الگوريتمي لوئي يلمسلف (در مکتب کپنهاگ)، تحليل سازههاي بالفصل لئونـارد بلومفيلـد و

صورتگرايي محض زليگ هريس دارد. در اين خصوص گفتة سورن شنيدني است:  
اين است که دستور زايشي و، بعداً دستور گشتاري دقيقاً در جاهـايي کاميـاب شـدند کـه تحليـل
بنيادي ناکام ماند. به عبارت ديگر، نظرية امريکايي به چيزهايي دست يافت که يلمسـلف جسـتهd بـود

اما نيافته بود (ص 65).  
ميدانيم که زليگ هريس استاد چامسکي بود و هر دو در آثارشان از تأثير ديگري بـر آراي خـود
صحبت کردهاند. اما سورن معتقد است که «خاستگاه دستور زايشي و دستور گشتاري زايشـي (يـا بـه
زبـانشناسـي اختصار تي جي جي) را در آثار زليگ هريس ميتـوان بازيافـت» (ص 220). در کتـاب

(دبيرمقدم 1387: 95 پانوشت 2) در اين باره تصريح شده است:   نظري
در مورد معرفي مفهوم گشتار به زبانشناسي (نوين) و مشخصاً اينکه آيا ابتدا چامسکي يـا اينکـه
زليگ هريس، استاد چامسکي، آن را به کار برده است، دو نکتة ذيل درخور ذکر است. نخسـت اينکـه
اظهار داشته است که او در مدت انجام دادن آن تحقيـق نحوي ساختهاي چامسکي در مقدمة کتاب
از نظريات و پيشنهادهاي هريس بسيار بهره برده است (ص 6). هريس نيز از تأثير افکـار و نظريـات
1). دوم آنکـه مفهـوم گشـتار در آثـار چامسکي در کارش ياد کرده است (1957، ص 283، پانوشـت
هريس با مفهوم گشتار در آثار چامسکي تفاوتهايي دارد. در آثار هريس گشتارها بـه هنگـام تـدوين
شيوهاي براي تحليل متن مطرح شدند (ر. ک. هريس 1952) [ميدانيم که هريسِ صورتگرا واضـع

اصطالح تحليل گفتمان71 در زبانشناسي است] و کاربرد گستردهتر و متنوعتري دارند و بر جملههاي 
1957)، در صـورتي کـه در يک زبان عمل ميکنند و تغييرات مقرر را ايجاد ميکنند (ر. ک. هـريس
آثار چامسکي گشتارها بر ساخت سازهاي جملهها عمل ميکنند. بـه بيـاني ديگـر، در آثـار چامسـکي

گشتارها در سطحي انتزاعيتر عمل ميکنند.  
همچنان که سورن گفته است:  

بدنة اصلي مقالة هريس (1957) به بحثي گسـترده دربـارة تعـدادي از روابـط گشـتاري در زبـان
انگليسي اختصاص دارد که همه را خود او پيش نهاده است (ص 244).  
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اين سخن به طور کلي درست است اما نبايد فراموش کرد که کتاب (يکصد و هفـده صـفحهاي) 
چامسکي نيز در همان سال (يعني 1957) انتشار يافت و اين کتاب خود مبتنـي بـر نحوي ساختهاي
 1955 کـه نگـارش آن در سـال زبـاني نظريـة منطقي ساخت کتاب بسيار مفصلتري است با عنوان
انجام گرفته است ولي در سال 1975 چاپ شد. پيتر سورن به خـوبي نشـان داده کـه تـا چـه انـدازه
چامسکي متأثر از زليگ هريس بوده است. اما، به هر حال، کار چامسکي تفاوتهاي اساسـي بـا کـار

هريس دارد. به عنوان نمونه، قول ذيل را از سورن نقل ميکنم:  
افزون بر اين، ميبينيم که هريس گشتارها را به عنوان سرچشمة ويژگـي نامحـدود بـودن زبـان

طبيعي، معرفي ميکند اما از ويژگي بازگشتپذيري72 به عنوان خاستگاهي ممکن براي همان ويژگي 
ياد نميکند؛ آنگونه که در اشکال اولية دستور زايشي چامسکي به چشم ميخورد. احتمـاالً منصـفانه
است که بيتوجهي هريس در اين باره را به اين واقعيت نسبت دهيم که، در آن دوره از زمان بـه هـر

حال، هريس هنوز تصور مشخصي از اين امر نداشت که اوالً چه چيزي قواعد دستوري را ميسـازد و، 
ثانياً چه چيزهايي حکم خواص رياضي قواعد و دستگاههاي قواعد را دارد. به زودي خواهيم ديـد کـه 

چامسکي از اين نظرگاه آشکارا پيشتر از هريس قرار ميگيرد (ص 251).  
مباحث مربوط به نوآم چامسکي موضوع فصلهاي هشـتم، نهـم و دهـم کتـاب اسـت. متأسـفم
بگويم که کتاب سورن جهتگيري ضدّ چامسکي دارد و چنان که بايسته و شايسـتة يـک اثـر علمـي

است، بيطرفانه نيست. به دو قول ذيل که به فاصلة يک سطر از يکديگر بيان شدهاند توجه ميکنيم:  
باز در همان اثر (1975 [ 1956] : 35) ميخوانيم که واقعگرايي هريس چگونه اين انديشه را بـه
چامسکي معرفي کرد، و چامسکي چگونه نسبت به معلم خود، از اين جهت، به راسـتي تنـگچشـمي

نشان داده است (صص 263ـ264).  
با فاصلة يک سطر سورن ميگويد:  

چامسکي، بنا به گفتة خود او، از طريق هريس با انديشة گشتار آشنا شد؛ ميگويد: يکي چند سال 
بعد [يعني بعد از سال 1951؛ افزودة پيتر آ. ام. سورن]، وقتي به طوري جديتر شروع به مطالعة نحـو
زايشي کردم، توفيق آن را يافتم که مفهوم تازهاي را براي اين مقصود اختيار کنم کـه توسـط زليـگ
هريس و برخي شاگردان او شکل گرفته بود، و آن همانا مفهوم گشتار در دستور زبان بود. خيلـي زود
آشکار شد که به کمک اين فکر نويافته بسياري از نارساييهاي انگارهاي که من پيش از آن بـه کـار

برده بودم، از ميان برداشته خواهد شد (چامسکي 1975 [1956]: 40ـ41) (سورن: 264)  
در جاي ديگر سورن از چامسکي چنين نقل ميکند:  
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تمامي جنبههاي مطالب خود را به کّرات و در کلية جزئيات با زليگ هريس در ميان مـيگذاشـت
[ميگذاشتم]، به طوري که نشانههاي تأثير و نفوذ او در گوشه گوشـة مطالـب مزبـور مشـهود اسـت
ـ [1956]: 4). ناگزير بايد نتيجه بگيريم که اين دو، دست کم، در طول يکـي چنـد (چامسکي 1975
سال در امتداد خطوطي يگانه ميانديشيدند و «خواه ناخواه» تأثير دو جانبـهاي در يکـديگر  داشـتند.
همانگونه که همه ميدانند، در چنين فرايند تأثيرگذاري خزندهاي در عالم انديشـه، معمـوالً نـاممکن

است با يک بازنگري به گذشته با قاطعيت بگوييم چه کسي کدام قدم را در جهت حل چه مسـئلهاي 
برداشته است (سورن، ص 272).  

سورن در جاي ديگري ميگويد:  
بيشتر آثار چامسکي در زمينة زبانشناسي نظري دربارة مسائل فرانظري73 اسـت و ايـن واقعيـت 
چامسکي را در زمرة فرازبانشناسان،74 نه زبانشناسان، قرار ميدهد. چامسکي در جريان صورتبندي 
سؤالهاي فرانظري و يافتن پاسخ براي آنها توانسته است مفاهيم و مسائل رايج در فلسفة جديد علـم
را در عرصة زبانشناسي نظري به گونهاي به کار بندد که پيش از آن براي کسـي ميسـر نشـده بـود

(صص 280 و 281).  
اما در پانوشت مربوط به همين قول، لحن سورن متفاوت ميشود. وي ميگويد:  

شمار تحليلها و توصيفهاي عملي چامسکي در زمينة دستور زبان، با توجه به انبوه نوشـتههـاي
او دربارة نظرية زبانشناسي، بسيار اندک است. شـگفت آنکـه از تنهـا دو فقـره تحليـل جـامعي کـه

چامسکي تا به امروز ارائه کرده، يکي در زمينة واژ ـ واجشناسي است (و آن پاياننامة کارشناسي ارشد 
اوست که در سال 1951 دربارة  واژ ـ واجشناسي زبان عبري نوين نوشته است) و ديگـري در زمينـة
واجشناسي (چامسکي و هَلهِ 1968). در زمينة نحو حتي يک مورد هم در آثار چامسکي نيست که به چيزي 
نزديک به تحليلي جامع از يک ساخت يا مجموعة چند ساخت در انگليسي يا در هر زبان ديگر شبيه باشـد.
تعداد عظيمي از اصول عام و محدوديتهاي کلي، در هيئت زنجيرهاي بيپايان از نوشتهها، يکريز به بـازار
عرضه شده است؛ اما در ميان آن همه، هيچ تحليل يا توصيف عملي به چشم نميخورد. هر اثـري در
ماية نحو که در محدودة هر دستوري ملهم از چامسکي فراهم آمده به دست ديگران ارائه شده اسـت
و تمامي آن کسان، بيهيچ استثنايي، بعداً دريافتهاند که آن اصول و محدوديتها را نمـيتـوان حفـظ
کرد. پستال در اثر هاک و گلداسميت (1995: 142) در اين باره ميگويد: نکتة مهـم ايـن اسـت کـه
ميان نتايج اصيل و عملي زبانشناسي چامسکيايي، از يـک طـرف و جنگلـي از مقـاالت کـه بـه آراء
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مربوط به اين زبانشناسي اختصاص داده شدهاند و اکنون نيز اختصاص داده ميشوند، از طرف ديگر، 
اختالفي فوقالعاده بزرگ وجود دارد (سورن، ص 280، پانوشت 27).  

با اين قول از جهاتي موافقم و از جهاتي مخالف. مخالفم، زيرا به عنوان نمونه، مقالة «مالحظاتي 
پيرامون اسمسازي»75 نوشتة چامسکي (1970) اثري است که از لحاظ تحليل داده و نتـايج ملمـوس
از آن بـينيـاز حاصل از آن تحليلي غني است و هيچ دانشجوي دکتري عالقهمند بـه صـرف و نحـو
نيست. در سطحي کالنتر، با گفتة پستال در اثر هاک و گلد اسميت نيز که سورن به آن اسـتنادکرده
است همرأي نيستم. دستاوردهاي زبانشناسي زايشي چامسکي در حوزة واجشناسي بسـيار تأثيرگـذار
معيـار دسـتور زايشـي ـ نظريـة بوده و حجم قابل توجهي از آنها همچنان معتبر است (مقايسه کنيـد
گشتاري چامسکي (1965) را با واجشناسي زايشي معيار که انگارة زباني مـورد بحـث در اولـي بـه
(2009) همچنـان مـيتـوان واجشناسـي تاريخ تحوالت زبانشناسي تعلق دارد امـا در واجشناسـي
واج- بـر درآمـدي زايشي را به عنوان رويکرد مطرح تدريس کرد، مانند کتاب ديويـد اودن بـا عنـوان
(Odden 2005) . به بياني ديگر، واجشناسي زايشي معيار در کنار واجشناسي جزء مستقل/ خـود شناسي
واحد،76 واجشناسي عروضي،77 نظرية بهينگي،78 و واجشناسي واژگاني79 همچنان ميتواند چـارچوبي بـراي
توصيف و تحليل دادهها باشد). از طرف ديگر، با سورن در اين نکته موافقم که حجم آثاري کـه در زبـان-
شناسي زايشي انتشار يافته و مييابد، نسبت به نتايج عملي و مورد اجماع و اتفاقنظر در جامعة زبانشناسي 

بسيار افزونتر است.  
مطلبي را هم بشنويم دربارة مقصود اولية زبان از ديدگاه زبانشناسان زايشي. سورن ميگويد:  

به هر حال، سؤال عِليّ که دستوريان گشتاري و زايشي اوليه پيش مينهادند، بنـا بـه ظـاهر، دامنـهاي 
بسيار محدودتر داشت. در آن سؤال هيچ جايي براي ارتباط زباني80 در نظر گرفته نشده بود (ص 311).  

در پانويس مربوط به اين قول ميخوانيم:  
در واقع، چامسکي هميشه انکار کرده که مقصود اولية زبان امر ارتباط است و در عوض، به دفـاع

از اين نظر پرداخته که مقصود از زبان بيان انديشههاست (ص 311، پانوشت 39).  
اين استنباط از عالئق چامسکي کامالً درست است. چامسـکي همـواره تأکيـد داشـته اسـت کـه

رويکرد او فردبنياد است نه جامعه بنياد.  
از بحث محتواي کتاب ميگذرم. ابتدا نکتهاي را دربارة ارجاعهاي موجود در ترجمة کتاب سـورن
بگويم. در ترجمة آن کتاب افزون بر 74 مورد ارجاع يافت ميشود، با اين توضيح که تعـدادي از آنهـا
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مکرر به کار رفته است، که به آن ارجاع داده شده اما در کتابنامه نيامـده اسـت. همـة ايـن منـابع در
کتابنامة سورن آمده است.  

نمونههايي از آن موارد را در ذيل فهرست کردهام. شمارة صـفحه محصـور در قـالب مربـوط بـه
1957 ص  1966 ص 29، جـونز 1982 ص 29، گـودل شمارة صفحه در متن ترجمه اسـت: آرسـلف
39، ص 42، ص 45، بلومفيلد 1924 ص 50ـ51، ص 53، شيرتسما 1954 ص 64، دوبوگراند 1991 
ص 64، گــاردنر 1932 ص 82، دارنــل 1994ـــ ب ص 117، مــاري 1994 ص 117، ص 186، ص 
1957 ص 213، ص 228، ص  1947 ص 212، چامسـکي 188، هايمز و فوت 1975 ص 186، ولـز
303، باخ 1964 ص 214، کين 1975 ص 214، ژولکوفسکي و ملچوک 1965 ص 217، ملچـوک و
ــتال 1972 ص 225،  ــ269، پس ــکي 1951 ص 225، 257، 260ـ ــوف 1987  ص 217، چامس پرتس
چامســکي 1951 ص 233، چامســکي 1959 ص 250، چامســکي 1969 ص 254، چامســکي 1959 
1995 ص 280، ص 281، هـارمن ص 279، چامسکي و هله 1968 ص 280، هاک و گلـد اسـميت
1958 ص 315،  1957 ص 299، چامسـکي و ميلـر 1980 ص 282، چامسکي 1980 ص 283، ليـز
1954 ص 321،  1949 ص 321، آزگـود و سـيباک لولت 1974 ص 317، ص 335، شـانون و ويـور
 ،1985 پيترز و ريچي 1973 ص 337، گزدار و مليش 1989 ص 338، گزدار، کالين، پولـوم و سـاگ
ــکي 1995 ص 349،  ــدوف 1977 ص 347، چامس 1964 ص 346، جکن ــتال ــز و پس ص 340، کت
1958 ص 361، هـايمن ـ پ ص 361، ياکوبسـن 1994 چامسکي و لزنيک 1993 ص 353، کـورنر

1985 ص 380.  
اما ذکر چند نکته را دربارة ترجمة کتاب الزم ميدانم. مــن دکتــر حــقشنــاس را دانشمنــد، 
زبانشناس، و مترجمي ميدانم که با زبان سحرِ ميکند. ولي گاه لغزشهـا و نايکدسـتيهـا و احيانـاً
سهوهاي نگارشي و ويرايشي نيز در ترجمه به چشم ميخورد. نمونههايي از آنها را در ذيـل فهرسـت

کردهام:  
ـ صفحة 24، نام کورتني ميبايست به کورتنه اصالح شود.  

ـ صفحة 26، سال تولد فردينان دوسوسور 1857 است (نه 1875).  
ـ در صفحات 37، 64، 66، 121 و نيز در جاي جاي کتاب، اصطالحهـا و برابـر نهادهـا شکسـته
شده و در ميان اجزاي کلمه، معادل انگليسي اصطالح يا برابر نهاد آورده شده است. اين شيوة نگارش 
(syntagms) يـي، و رسمالخط به هنگام خواندن ناخوشايند است؛ مانند نمونههاي زير: زنجيرههـا

ساختارها (constructions) ي؛  
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ـ در برابر exotic يک جا «غريب» (ص 78) و در جاي ديگر «غيرمعمول» (ص 121) به کار 
رفته است.  

ـ در صفحة 86 نام کوچک سوسور، فرديناند نوشته شده و در صفحة 26 صورت درست آن، يعني 
فردينان آمده است.  

ـ نام کشور اياالت متحده در صفحات 87، 112، 177، 187، 191 به صورت اياالت متحد نوشته 
شده است.  

ـ هيگ (ص 61) نام شهري است که در زبان فارسي الهه گفته ميشود.  
ـ در کاربرد دستور زايشي ـ گشتاري نايکدستي فراوان ديده ميشود: دسـتور زايشـي و گشـتاري

 ،105 (ص 103، 211، 247، 257، 310، 336، 338، 339، 340)، دســتور گشــتاري و زايشــي (ص
232، 251ـ 252، 298، 310، 314) و دستور گشتاري زايشي (ص 314).  

ـ امالي واژة قرضي ايدئال نامأنوس است و در فرهنگها به صورت ايدهآل و ايدِآل ضـبط شـده
است.  

ـ به کار بردن واژة استعمال به جاي کاربرد در صفحات 129، 130، 150، 163، 165، 299، 302 
و 359 با صورتهايي همچون «حتي از بازگويي مثالهاي استانده نيز که بارها و بارها به کار رفتهاند 
».      (ص  نپرهيختهام» (ص 148)؛ يا «وارهيدن از قيد و بند رفتـارگرايي يـک ضـرورت آشـکار بـود..

279)، از لحاظ سبکي همسطح و هماهنگ به نظر نميرسد.  
ـ 404)، و بخش واژهنامه فارسي  بخش نمايه (صص 396ـ 400) بخش اصطالحات (صص 400
435) بسـيار سـودمند و ـ فارسي (صـص 420ــ ـ 420) و واژهنامة انگليسي ـ انگليسي (صص 405

راهگشا هستند.  
کالم آخر اينکه، اثر سورن در دوران ما، که زبانشناسي با گذشتهاش بيگانه است، و ترجمة ممتاز 
دکتر حقشناس از آن، هر دو به رفع اين انقطاع و گسست در سطح جهاني و در ايران، بسـيار کمـک

ميکنند. چشم به راه دستاوردهاي علميِ ديگر اين دو زبانشناس گرانقدر هستم.  
  

پينوشتها  
1. phoneme 
2. morpheme 
3. valeur 
4. langue 
5. parole 
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6. synchrony 
7. diachrony 
8. word – centered 
9. Parole 
10. Syntactic Structures 
11. genitive absolute 
12. rules 
13. universal constraints 
14. Minimalist Program 
15. arguments 
16. Lexical - Functional Grammar 
17. Head- driven Phrase Structure Grammar 
18. signifier 
19. signified 
20. Cognitive Linguistics 
21. Functional Linguistics 
22. HPSG 
23. panchrony 
24. cover term 
25. Universal Grammar 
26. cognitive revolution 
27. form 
28. substance 
29. Functional Sentence Perspective 
30. theme 
31. rheme 
32. text linguistics 
33. markedness theory 
34. the one mouth principle 
35. teleological changes 
36. Linguistics and Poetics 
37. utterances 
38. double articulation 
39. description 
40. explanation 
41. Pragmatics 
42. Applied Linguistics 
43. function in context 
44. American Philosophical Society 
45. mentalist 
46. behaviorist 
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47. the Psychological Reality of Phonemes 
48. prototype 
49. iconicity 
50. Critical Discourse Analysis 
51. relativism 
52. Relativizing Linguistic Relativity 
53. Anthropological linguistics 
54. stimulus 
55. response 
56. Principle of hierarchical constituent structure 
57. immediate constituent analysis 
58. traditionalists 
59. formalists 
60. tagmemics 
61. Methods in Structural Linguistics 

(realism versus  62. سورن دربارة ابزار گرايي توضيح ذيل را به دست داده است: «واقعگرايي در مقابل ابزارگرايي
(instrumentalism آيا ساختهايي که زبانشناس به زبان تخصيص ميدهد واقعيت عصبشناختي يا ذهنـي دارنـد، يـا

برساختههايي هستند که تحليلگر آنها را بر زبان تحميل ميکند؟»، (سورن، ص 182).  
63. سورن در شرح بيهمتايي گفته است: «بيهمتايي (uniquencess) آيا فقط يک ساخت درست براي تخصـيص
دادن هست يا ساختهاي گوناگوني هستند که تحليلگر ميتواند هر يک را به ميل و ارادة خود تخصيص دهد؟» (ص 182).  

64. A Course in Modern Linguistics 
65. predicative 
66. topic 
67. comment 
68. subject 
69. predicate 
70. "the syntax of predication" 
71. Discourse Analysis 
72. recursiveness 
73. metatheoretical 
74. metalinguists 
75. "Remarks on Nominalization" 
76. auto – segmental phonology 
77. metrical phonology 
78. optimality theory 
79. lexical phonology 
80. linguistic communication 
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رويکردي روايتشناختي به داستان دو دنيا اثر گلي ترقي*  
الهام حدادي  
  

درآمد  
هـاي داسـتاني اسـت و  روايتشناسي در اصل بررسي دستور زبان حاکم بر روايتها و بيشـتر، روايـت
چارچوب و الگويي نظري و کاربردي براي تجزيه و تحليل گونههاي روايـات فـراهم مـيکنـد ( «رويکـرد
جـزء روايـتهـاي داسـتاني اسـت کـه دنيا دو روايتشناختي، به قصص قرآني»، حري، ص 84). داستان

از  دنيـا دو ميتوان روايات آن را با الگوي ساختاري روايتشناسي بررسي کرد. ژرفساخت پنهـان روايـت
معناشناسـي تضاد شکل گرفته است؛ همانگونه که گريماس، روايتشناس ساختارگرا، در فصل آخر کتـاب
برنـانوس»، تمـايز مـرگ و زنـدگي را در آثـار برنـانوس برگزيـد و جهـاني «سـاختار بررسي در ساختاري
کاربردهاي گوناگون واژه را در متون مختلف کنار يکديگر قرار داد: آتش و شادي را برابرهاي زندگي و آب 
و اندوه را برابر مرگ يافت و بر اساس اين، جدولي از «مـوارد متقابـل» در آثـار برنـانوس را تـدوين کـرد
165). سپس دو واحد معنايي متضاد را روبهروي هم گذاشت، بهگونهاي کـه هـر ص متن، تأويل و ساختار

دو واحد معنايي متضاد نميتوانند هم درست باشند هم غلط و در تناقض با يکديگر قرار ميگيرند و تمام و 
دنيـا دو معاصـر، ص  23). در بررسـي روايـت بوطيقـاي داسـتاني روايـت (  کمال انحصـاري و جـامعانـد
ژرفساخت تقابل مرگ و زندگي، برابرهاي معنايي متضادي است که در الگوي ساختاري روايتشناسي در 
باب مؤلفة زمان و کانونيشدگي تحليل ميشود. درواقع، روايتشناسـي در بحـث ژرفسـاختهـا، فرصـت
يافتن بنماية متضـاد و مشـابه را در داسـتان بـهوجـود مـيآورد و ايـن الگـو ديـدگاه تـازهاي در تحليـل

ميگشايد که از بافتي متناقضنما ايجاد شدهاند.   دنيا دو داستانهايي چون
مقدمه  

و انسـان زنـدگي خـود را از آن زمـان کـه جهان، روايتي بزرگ است که از زبان ساخته ميشـود
روايـت، هنـر انسـان اسـت در قدرت واژهسازي در او نمايان ميشود با روايتسازي سپري مـيکنـد . 

بازنمايي آنچه در خود و دنياي اطرافش ميبيند.  

                                                 
ادبي، سال اول، ش 5، بهار 1388، صص 41ـ 72.  * نقد
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«علـم مطالعـة  واژة روايتشناسي را بـهعنـوان دکامرون زبان دستور اولينبار تودوروف در کتاب
گسـتردة آن  قصه» بهکار برد (تودوروف به نقل از اخوت، ص 10) و مقصـودش از ايـن واژه، معنـاي
است و تنها به بررسي قصه و داستان و رمان محدود نميشود و تمام اَشکال روايت از قبيل اسـطوره، 

داستان، ص 7).   دستورزبان( فيلم، رويا و نمايش را دربرميگيرد
هر آنچه داستاني را بازگو کند يا نمايش دهد، روايت نام دارد و نقل حـوادث بـدين معناسـت کـه 
«چکيـدهاي از رخـدادهاي روايتها در بdرههاي و بهصورت متوالي و پيوسته اتفاق ميافتد. داسـتان را
روايتشده و شرکتکنندگان متن» تعريف کرده و آن را «بخشي از يک برساخت بزرگتر... {يعني} 
جهان داستاني (يا سطح بازسازي يا بازنمودهشدة واقعيت) در نظر ميگيرد که اشخاص داسـتان در آن

معاصـر، ص 15).  بوطيقـاي داستاني روايت( زندگي ميکنند و رخدادها نيز در آن بهوقوع ميپيوندد.»
نظرية روايت به بحث دربارة مسائل بنياديِ ارتباطات انساني ميپردازد و در شرايط، شکل و محتـواي
رمـان، فـيلم،  اين ارتباطات کاوش ميکند. فرهنگ بر شالودة انـواع مختلـف داسـتان اسـتوار اسـت :     
مجموعة تلويزيوني، داستان مصور،ّ اسطوره، حکايت، ترانه، پيامهـاي بازرگـاني، زنـدگينامـه و غيـره
سينما، ص 2). روايت در هرگونه و شکل آن چه اساطير و افسـانههـا و ادبيات در روايت بر (مقدمهاي
چه بهصورت خوابي که براي کسي تعريف ميکنيم و چه به گونههاي ادبيتر آن چون حکايت، رمان، 
شـکل داستان کوتاه و شعر روايي، همه شکلي از بيان تجربه است و به زنـدگي انسـجام مـيبخشـد . 
روايت به ما کمک ميکند دادههاي تجربه و لحظههاي پراکندة آن را در زمان سامان دهـيم و در آن
الگوهاي معناداري بيابيم و بدينترتيب بازشناخت، تفسـير و بيـان آن را بـراي مـا و ديگـران ممکـن
مثنوي، ص 125). بهتعبير ريمونکنان، «روايت داستاني» زنجيـرهاي  روايي ساختار تحليل ميسازد (
از رخدادهاي داستاني است و عمل روايت/ روايتگري به دو مقوله اشاره دارد: 1. فرايند ارتباط کـه در
آن فرستنده، روايت را در قالب پيام براي گيرنده ميفرستد؛ 2. ماهيت کالمي رسانه که پيام را انتقـال
ميدهد و همين ماهيت کالمي است که روايت داستاني را از روايت در ديگـر رسـانههـا مثـل فـيلم، 

صص 11-10).   معاصر، بوطيقاي داستاني روايت( رقص يا پانتوميم متمايز ميسازد
کـه بـهطـور اسـت مايکل توالن معتقد است «روايت تواليِ از پـيش انگاشـتهشـدة رخـدادهايي

غيرتصادفي بههم اتصال يافتهاند» و شرط عمدة  توالي حوادث اين است که ارتباط ميان حوادث بايد 
مشخص و با انگيزه باشد (ص 20).  

 نظرية روايت (روايتشناسـي) شـعبهاي فعـال از نظريـة ادبـي بـوده اسـت و مطالعـة ادبـي بـر
نظريههاي ساختار روايي متکي است: بر مفاهيم طرح، انواع مختلف راوي و تکنيکهاي روايي. آنچـه
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ميتوان بوطيقاي روايت ناميـد، هـم درصـدد درک مؤلفـههـاي روايـت برمـيآيـد و هـم چگـونگي
ادبي، ص 12). از نظام حاکم بـر روايـتهـا بـا تأثيرگذاري روايتهاي معين را تحليل ميکند (نظرية
عنوان نظرية روايت، و از شيوة بررسي و تحليل تکتک روايتها با عنوان روايتشناسـي يـا رويکـرد
روايتشناختي به ادبيات داستاني يا داستان روايي نام ميبرنـد (رويکـرد روايـتشـناختي بـه قصـص
ــة جداگانــه نيســت، بلکــه  قرآنــي» حــري، ص 87). امــا نظريــة روايــت و روايــتشناســي دو مقول
روايتشناختي از نظرية روايت روايـتشناسـان در بررسـي تـکتـک روايـتهـا بـهمنزلـة محصـول

منحصربهفرد نظامي همگاني بهره ميبرد.  
اگر چه سراسر ادبيات داستاني در زبان فارسي از شکلگيري روايتهـا حکايـت مـيکنـد و روايـت در

و  ايران از پيشينهاي ديرين برخوردار است، در زبان فارسي مبحث نقد و روايتشناسي سابقة طوالني نـدارد
پژوهشهاي اندکي در اين زمينه صورت گرفته است که در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره ميشود:  

هوشنگ گلشـيري را بـا اسـتفاده از الگـوي روايـتشناسـي دار در آينههاي حري (1388) رمان
ريمونکنان بررسي کرده و نتيجه گرفته است که رويکرد روايتشناختي به روايت داستاني يا هرگونـه
روايت، درواقع بستر و چارچوبي ساختاري براي تحليل مؤلفههاي اصلي متن روايـي يعنـي داسـتان و

متن فراهم ميکند.  
حري (1388) همبستگي ميان سطوح داستان، متن روايي و فراکردهاي کليدي را بـا نگـاهي بـه
داستان «ذکر بر دار کردن حسنک وزير» بررسي کرده و به اين نتيجه رسيده که بيهقي بـا انتخـاب 
درست زاوية ديد، در حد فاصل ميان خواننده و جهان داسـتاني خـود ايسـتاده اسـت؛ نـه از جهـان 

داستاني خود دور، و نه به خواننده نزديک ميشود.  
حري (1387) قصص قرآني را از ديدگاه روايتشناختي تحليل کرده و به اين نتيجه رسيده اسـت

که ميان مؤلفههاي روايتشناسي و مطالعة قصص قرآني ارتباطي وجود ندارد.  
«روز اول قبـر» صـادق آقاگلزاده (1387) به بررسي زبانشـناختي ديـدگاه روايتگـري در روايـت
اسـت. او بـه ايـن نتيجـه چوبک پرداخته و اين داستان را در چارچوب مدل سيمپسون تحليل کـرده
رسيده است که مدل سيمپسون ميتواند تصوري را که ما از داستان بـهصـورت ناخودآگـاه و ضـمني
در زبـان درون مـتن و بهدست ميآوريم، بهشکلي عيني و صوري با توسل بـه عناصـر بـهکـار رفتـه

انتخاب واژگان و دستور زبان ترسيم کند.  
قاسميپور (1387) به رابطة زمان و روايت و چگونگي تبلـور زمـان در روايـت پرداختـه و نتيجـه

گرفته است که يکي از جنبههاي پديداري زمان، تبلور و تجسم آن در ساحت روايت است.   
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«نگـاهي گـذرا بـه پيشـينة نظريـههـاي عنـوان حسين صافي پيرلوجه (1387) در مقالة خود بـا
روايت»، به واکاوي نظريههاي روايت از آغاز قرن بيستم تاکنون پرداخته است.  

هدي لزگي در دانشگاه شهيد بهشتي به بررسي داستانهاي ادگار آلنپو از ديدگاه روايتشـناختي
پرداخته است.  

از بـاب زاويـة ديـد در تـذکرةاالوليـا راضيه آزاد (1385) در دانشگاه اراک به بررسي داستانهاي

روايتشناختي پرداخته است.  
مريم عسگري (1384) در دانشگاه اراک داستانهاي ابوتراب خسروي را از ديدگاه نظرية روايـت

تزوتان تودوروف تحليل کرده است.  
به اهميت زاوية ديد در داستان کوتاه پرداخته است.  نقد گفتمان پاينده (1382) در

با توجه به آنچه گفته شد، دو پرسش اساسي اين جستار عبارت است از:  
1. الگوي روايتشناسي ريمونکنان از چه مؤلفههايي شکل گرفته است؟  

از گلي ترقي دربردارندة چه نتايجي است؟      دنيا دو 2. بررسي الگوي روايتشناسي ريمونکنان در رمان
کاربرد عملي دارد.      دنيا دو بهنظر ميآيد مؤلفههاي روايتشناسي ريمونکنان در رمان

از نظرگاه روششناختي شيوة اين پژوهش، تحليلي - استنباطي است؛ امـا دسـتور کـار پـژوهش، 
يعني حيطة روايتشناسي، پيجويي تحقيق را بر مبناي اصول و رهيافتهاي الگـوي روايـتشناسـي

ريمونکنان ناگزير ساخته است و از قواعد و چارچوبهاي اين رهيافت بهره مي برد.  
مؤلفههاي روايت داستاني  

با توجه به تمايز قائلشدن ژنت ميان داستان و متن و روايتگري، ريمونکنان هم معتقد است هر 
روايت داستاني دو جزء دارد: داستان و متن. داستان عبارت است از «رخدادهاي روايتشده که از طرز 
قرارگيري در متن منتـزع و بـر اسـاس نظـم گاهشـمارانه و شـرکتکننـدگان در رخـدادها برسـاخته
داستاني ميشوند» و متن «کالمي شفاهي يا مکتوب است که نقل رخدادها را بر عهده دارد.» (روايت
ص 12). از ميان اين سه جنبه روايت داستاني: داستان، متن و روايتگري فقط مـتن معاصر، بوطيقاي
ملمـوس جنبـة محسـوس و است که سرراست در اختيار خواننده قرار مي گيرد و درواقع، متن يگانـه
روايت کالمي است (همان، ص15). در يک کالم، داستان شامل رخـدادها و نيـز افـرادي اسـت کـه
طـرح نهـايي/    رخدادها را در زمان و مکان تجربه ميکند و دست به انجام کنش ميزند؛ حال اينکـه
مؤلـف گفتمان/ متن روايي، چگونگي نقل داستان يا عمل روايت است و عمـل روايـت مؤلفـههـاي : 

واقعي و مستتر/ خوانندة واقعي و مستتر/ زاوية ديد و کانونيشدگي/ بازنمايي گفتار و انديشة اشخاص 
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پـس مـتن از طريـق کـالم، بهشيوة مستقيم و غيرمستقيم/ سخن غيرمستقيم آزاد را در برمـيگيـرد . 
ايـن نـوع داسـتان گـويي ارتبـاط روايـي اسـت کـه داستاني را نقل ميکند که اصطالح ديگر بـراي
بـر اي مقدمـه(   نشاندهندة فرايند انتقال از مؤلف در مقام خطابگر به خواننده در مقام مخاطـب اسـت
ص 21)؛ يعني مخاطب در ابتدا  متن روايي را ميخوانـد و سـپس داسـتان را  سينما، و ادبيات روايت
(يعني حوادث گاهشمارانهاي که در زمان و مکاني خاص براي اشخاص اتفاق است) از متن اسـتخراج
ميکند. بنابراين، روايت داستاني، پيآيند رخدادها در بطن محور زمان است. رخدادها بر دو نوع اسـت:
رخدادهاي اصلي که خط سير داستان را بهپيش ميبـرد و رخـدادهاي فرعـي کـه در پيشـبرد کـنش
داستان تأثيري ندارد و فقط هستهها را همراهي ميکنـد. رخـدادها خردتـواليهـا را ايجـاد مـيکنـد،
خردتواليها کالنتواليها را پديد ميآورد و کل روايت داستاني نيز از بههم پيوسـتن کـالنتـواليهـا

برساخته ميشود (حري، 1388، زير چاپ).  
دنياي گلي ترقي (1383) از چندين مجموعه رخداد اصلي و فرعي تشـکيل شـده اسـت. دو رمان
رخدادهاي اصلي هر کدام از رويدادهاي بيشماري بهوجود ميآيد که ذهن راوي را بـهخـود مشـغول
ميدارد و در پس بيان خاطرهاي در مجموعِ چندين داستان نمود مييابد. اولـين مجموعـه يـا رويـداد
داستان، اولين فصل رمان را با عنوان «اولين روز» شروع ميکند؛ اينگونـه کـه راوي يـا مـنِ اصـلي
داستان، فردي بيمار و روانپريش است که در بيمارستان رواني در حومة پاريس دور از وطـن خـويش

زندگي ميکند. ذهن راوي آشفته و متعجب از اين موضوع است: چرا در بيمارستان حضور دارد؟ يعني رمان 
دنيا، ص 11).   يا اولين روز يا اولين فصل با اين سؤال آغاز ميشود: «من اينجا چه کار ميکنم؟» (دو

 راوي با نگاه سرگردان و آشفتهاش آدمهاي دور و بر خود را مينگـرد و چنـين شـرح مـيدهـد:
«آدمهاي مچاله، با صورتهاي مقـوايي چشـمهـاي مسـدود، روي نيمکـتهـاي چـوبي کنـار هـم
نشستهاند. آدمهاي ويران با دستهاي پير، از اين پرستارهاي سـفيدپوش مـوطاليي وحشـت دارم. از
اين باغ خاموش و بيگانه.» (همان، ص 11). سپس با استفاده از فنّ تداعي آزاد به گذشته و خـاطرات
دوران نوجواني خود برميگردد: «من به باغ شميران فکر ميکنم به درختان تبريزي که همبازي مـن
بودند، به مجسمههاي گچي توي باغچهها و پري دريايي چاق و چلهاي که پاي استخر ايستاده بود و 

پدرم را ميبينم که روي صندلي راحتياش زير درختان چنار نشسته است.» (همانجا).  
درواقع، اين چند جملة اول رمان، کليدواژههاي اساسي براي شکلگيري رويدادهاي فرعي اسـت
که از ذهن راوي ميگذرد و آنها را در پنج مجموعه روايت واگويه ميکند. راوي بـه خـاطرات دوران
نوجواني خود برميگردد و سعي ميکند با بازيافت و کشف دوران کودکي خود، ريشـة روانپريشـي و
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احساس آزردهاش را شناسايي کند و براي سؤال آغازين ذهنش که چـرا در بيمارسـتان روانـي اسـت!
پاسخي بيابد. تنها دستاويز فکر راوي بيمار، نوشتن است و او با اين حربه ميخواهـد بـه جنـگ روان

آشفتهاش برود:  
خانم دکتر از عشق من به نوشتن آگاه است. برايم يکدسته کاغذ سـفيد و چنـد تـا مـداد نـوکتيـز
ميآورد. مينويسم. خط ميزنم. به دنبال کلمهها ميگردم فکرهايم آشفتهاند و سر و تـه ندارنـد (همـان،
ص23). هر چه توي سرم ميگذرد مينويسم، مهم نيست که سر و ته ندارنـد. ايـن ابتـداي کـار اسـت.

سالمت رواني من در گرو نوشتن فکرها، حسها و خاطرههايم است (همان، ص24).      
 اين جرقه باعث ميشود راوي به نگارش پنج مجموعه داستان بشتابد کـه هـر کـدام از عناصـر
روايي، رخدادها و شخصيتهاي متفاوتي تشکيل شدهاند و سرانجام همه يک هدف را پيمـيگيرنـد:
تکامل شخصيت منِ راوي. راوي قصد دارد با بازنگري و شناخت دقيق اين حوادث و شخصـيتهـاي

اثرگذار بر روانش و مرور دوبارة آنها به نتيجة منطقي در مورد وحشتهايش برسد.  
«يک ماه نگذشته، چهار داستان نوشتهام. اغلب شبها بيدار ميشوم و ميبيـنم صـورتي آشـنا از
انتهاي خاطرههاي دور بـه ديـدنم آمـده اسـت. گـهگـاه آنچنـان واقعـي و زنـده اسـت کـه تمـاس

سرانگشتانش را با پوست صورتم احساس ميکنم.» (همان، صص 27-26).  
آزاد، زمـانپريشـي، درواقع، گلي ترقي در پيريزي طرح کلي روايتهـاي داسـتانياش از تـداعي
سطوح روايت و انواع راوي بهصورت مجموعة چند داستان بهره ميگيرد و بـراي تبـديل طـرح اوليـة
خود (يعني گريز از بيماري رواني و اولين روز براي رسيدن به صعود و آخرين روز که سالمتي اسـت)

چنين به طراحي پيرنگهاي خود ميپردازد:  
1. توالي و نظم و ترتيب هر داستان بهگونهاي که در ذهن راوي اثرگذارتر بوده است.  

2. توالي شخصيتپردازي تمام و کمال در هر داستان تا حدي که از شخصـيت و کـنشهـاي او
هيچ ابهامي در ذهن مخاطب باقي نماند.  

3. اهميت بحث زمان و مکان بهصورت آشکار آنچنان که زمان يکي از مهمترين عناصر رخـداد
اصلي ذهن راوي (که همان بيماري اوست) است و مکان ذهني راوي، جايي که شخصـيت او در
خالل خاطرات دوران نوجوانياش شکل ميگيرد. سطوح روايت و چگونگي ارائة گفتار و افکار در 

اين سطح مطرح ميشود.  
مؤلفة زمان  

ويژگي روايت کالمي به اين است که در آن، زمان مؤلفة اصـلي ابـزار بازنمـايي (زبـان) و شـيء 
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بازنموده (حوادث داستان) بهشمار ميآيد. بنابراين، در ادبيات روايي، زمان در پرتو روابـط گاهشـمارانه
ص 62). از ايـنرو، دوگونـه معاصـر، بوطيقـاي داسـتاني روايـت( ميان داستان و متن معنا مـييابـد
زمانمندي مطرح ميشود: يکي زمانمندي دنياي بازنمودهشدة داسـتاني و ديگـري زمانمنـدي سـخن
بازنمونندة آن. اين تفاوت ميان ترتيب رخدادها و ترتيب کالم آشکار است؛ اما بهرغم ايـن آشـکارگي، 
ورود اين تفاوت به ساحت نظرية ادبي هنگامي پذيرفته شد که فرماليستهاي روسي از آن بـهعنـوان

و مـتن حکايـت  يکي از شاخصهاي اساسي براي تقابل گذاشـتن ميـان حکايـت (ترتيـب رخـدادها ) 
(ترتيب سخن) بهره جستند (تودوروف، 1382: 58). در روايتشناسي ساختارگرا سخن روايي يا برونـة 
از ايـنرو،  آن، دال روايت اسـت و داسـتان يـا محتـواي درونـي، روايـت مـدلول بـهشـمار مـيآيـد . 
روايتشناسان ساختارگرا براي هر روايتي به دو نوع زمان قائلاند: يکي زمـان دال روايـت و ديگـري

زمان مدلول روايت («رمان و روايت»، قاسميپور، ص 126). پل ريکور در پاسخ به ايـن سـؤال کـه 
چگونه ساختارهاي روايي تاريخ و داستان (يعني زمان و قصه) به شيوههاي موازي کـار مـيکننـد تـا 
شکلهاي جديدي از زمان انساني و از اين رهگذر شکلهاي جديدي از ارتباط انسـاني بيافريننـد، در 
تحليل خود از روايتگري سه مسئله را مطرح ميکند: 1. روايت چون تاريخ؛ 2. روايت چـون داسـتان؛ 
3. روايت چون زمان انساني و زمان انساني را زندگي کردن؛ يعني زيستن ميان زمان شخصي و زمان 

متن، صص 76-75).   دنياي در زندگي( همگاني زبان تعريف ميکند
در روايتشناسي، توالي و نظم و ترتيب ارائة رخدادهاي جهان داستاني زيـر عنـوان مؤلفـة زمـان
داستان مطرح ميشود. بحث اصلي مؤلفة زمان، که بر اساس آراي ژرار ژنت (1988-1989م) اسـتوار
ميباشد، اين است که ميان زمان گاهشمارانة سطح داستان و زمان نه حتمي گاهشمارانة سطح مـتن
ارتباط برقرار ميکند. زمان داستان، رابطة گاهشمارانة ميان حوادث داستان اسـت بـدان گونـه کـه در
رويکـرد       )» اصل رخ داده است و زمان متن چگونگي جـايگزين کـردن ايـن حـوادث در سـطح مـتن
روايتشناختي به قصص قرآني»، حري، ص 97). ژنت بر اساس اين رابطه، به سه نوع رابطـة زمـاني

ميان زمان سطح داستان و زمان سطح متن قائل است: نظم، تداوم/ ديرش و بسامد.  
1. نظم و ترتيب  

مقصود از «ترتيب»، ترتيب زماني رخدادهاي داستان نسبت به ارائة همـين رخـدادها در گفتمـان
سينما، ص 72)؛ يعنـي تـوالي رخـدادها در داسـتان و نظـم و ادبيات روايت بر اي مقدمه( روايي است
آرايش آنها بهشيوهاي خاص و بر مبناي پيرنگ ويژه در سخن يا متن روايي. ژنت هر گونه انحـراف
در نظم و آرايش ارائه عناصر متن را از نظم و سامان وقوع عيني رخـدادها در داسـتان، زمـانپريشـي
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درآمـدي( ميخواند و عدم توازيهاي ترتيب را با اصطالحات گذشتهنگر و آيندهنگر مطـرح مـيکنـد
روايت، ص 55). نظم و ترتيب رخدادها در داستان به هر صورتي کـه باشـد،  بر زبانشناختي و نقادانه

در نظام تکساحتي زبان بازنمايي ميشود. تودوروف در باب زمانپريشي ميگويد: 
سادهترين رابطهاي که مشاهده ميشود، رابطة «ترتيب» است. ترتيب زمـان روايـت (سـخن) بـا
«پيشـين و پسـين» تغييـر ترتيب زمان روايتشده (داستان) متوازن نيست و ناگزير در ترتيـب وقـايع
زمـانمنـدي بهوجود ميآورد. دليل تغيير اين ترتيب در تفاوت ميان اين دو نوع زمـان نهفتـه اسـت .   
سخن، تکساحتي است و زمانمندي داستان، چندساحتي. در نتيجـه، نـاممکنبـودگي زمانمنـدي بـه

«زمانپريشي»1 ميانجامد (ص 59). 
 بازگشت زماني يا گذشتهنگر، روايت رخداد داستان پس از نقل رخدادهاي سپريشدة متن اسـت.
گويي روايت به گذشتهاي در داستان بازميگردد. اگر رخدادهاي الف ب پ در ترتيب متن بـهصـورت
ب پ الف بيايد، «الف» نوعي بازگشت زماني است. از سوي ديگر، اگر روايت رخداد داستان پـيش از
نقل رخدادهاي اوليه باشد گوييکه روايت به آيندة داستان نقل مکان ميکنـد، روايـت آينـدهنگـر يـا
«پ» آينـدهنگـر پيشواز زماني است. اگر رخدادهاي پ الف ب پشت سر هم قرار گيرد، آنگاه رخـداد
ـ و ژنـت آن خواهد بود. هم روايت آيندهنگر و هم گذشتهنگر نسبت به روايتي که از آن جوانه زدهاند
را «اولين روايت» مينامدـ از نظر زماني الية دوم روايت را بنا مينهند. بنابراين، «اولـين روايـت» -
مـيشـود:  گاهي دايرهوار– سطح زماني روايتي است که بر اساس آن، زمانپريشي اينگونـه تعريـف

معاصر، صص 66-65).   بوطيقاي داستاني روايت( «ناهماهنگي ميان نظم داستان و نظم متن.»
دنياي گلي ترقي نقل خاطرهاي در دوران گذشته است کـه در ارتبـاط بـا دو روايت زمان داستان
کليت ديگر داستانها در دوران کودکي راوي، نوعي گذشتهنگري بهشمار ميآيد که رخـداد اصـلي را
قبل و بعد از نقل رخدادهاي سپريشدة متن بازگويي ميکند. زمانپريشي و گذشتهنگري شيوة غالب 
است. راوي يا منِ شخصيت اصـلي رمـان در خـاطراتش، بـا ماجراهـا و دنيا دو کاربرد زمان در رمان
شخصيتهايي روبهرو بوده و زندگي کرده است کـه زمـاني زنـده بودنـد و اکنـون، در پـس بيمـاري
روانپريشي خود در بيمارستان  رواني دور از وطن باز به آنها رجوع ميکند. حالکه خواننده رمـان را
ميخواند، راوي پشت ميزش روبهروي پنجره در بيمارستان رواني در حومـة پـاريس نشسـته اسـت و
براي درمان خود سعي ميکند داستانهايي را که از گذشته و خاطراتش در ناخودآگـاهش وجـود دارد

روي ورقهاي سفيد بنويسد. گذشتهنگري دروني، اساس نوشتههاي او براي بهياد آوردن حوادث مهم 
در ذهنش است. شروع «اولين داستان يا اولـين روز» در بيمارسـتان روانـي اسـت؛ يعنـي داسـتان از
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وضعيتي ثابت شروع ميشود و سپس راوي با گذشتهنگري درونـي و زمـانپريشـي، پـنج داسـتان از 
«آخـرين شخصيتها و رخدادهاي گوناگون گذشته ميآفريند تا از ميان داستانهاي يادآوريشده بـه
«اولـين روز»  متفـاوت روز يا آخرين فصل» به بيمارستان رواني برگردد. اما اينبار، با وضعيت اوليـة

است؛ او ميتواند به سؤالش در مورد حضورش در بيمارستان رواني پاسخ دهد.  
«خـانمهـا»سـت. يکي از نمونههاي زمانپريشي و تداعي آزاد و گذشتهنگـري راوي در داسـتان
داستان «خانمها» اولين داستاني است که در شروع نوشتن به ذهـن راوي مـيآيـد و درواقـع پايـه و

اساس ترسها و وحشتهاي راوي را شکل ميدهد. نمونهاي از زمانپريشي در داستان «اولين روز»:  
جشن امروز در باغ است. از پشت پنجره نگاه ميکنم. دور يکديگر ميچرخند و... بعضي شـبهـا
به کافه نادري ميرويم و خالهآذر با شوهرش ميرقصد هر دو به کالس رقصهاي فرنگـي مـيرونـد

و... (دو دنيا، ص 21). پرستار موهايم را شانه ميکند تکان نميخورم. تسليمم. چه خوب اسـت وقتـي 
کسي مهربان موهاي آدم را ميبافد، دگمههاي روپوشـش را مـيبنـدد و نـان و مربـايي تـوي کيـف

مدرسهاش ميگذارد. اسمم را در دبستان فيروزکوهي نوشتهاند... (همان، ص16).  
 نمونهاي از زمانپريشي در داستان «خانمها»:  

يک ماه بعد، دوباره از شهرستان برميگردد تا دوا، پارچه و کفش بخرد. ميگويد خانم گرگه را در 
کوچههاي دور ته شهر ديدهاند. با خودش حرف ميزده و سر و وضع ديوانهها را داشته است... (همان، 
صص 55-56). چند سال بعد خانم ناز خبر مرگ آقاي حسام را به علت بيماري قلبي به اطالع همـه

ميرساند... (همان، ص60). بعدها مادر به من ميگويد که آقاي حسام چندين سال در خانة سالمندان 
بوده و هيچکس از او خبر نداشته است... (همانجا).  

نمونهاي از گذشتهنگري در داستان «خانمها»: «اول تابستان بود که خانمها –خـانم نـاز و خـانم
گرگه– با بقچههاي رنگي از آن سر دنيا رسـيدند. » (همـان، ص 31). «ورود خـانمهـا مثـل هجـوم

قبيلهاي ناآشنا به سرزميني امن، نظام يکنواخت خانة ما را به هم ميريزد.» (همانجا).  
راوي با استفادة صحيح از زمانپريشي و گذشتهنگري، ميتواند تمام اطالعاتي را که سالها بعـد
از حوادث و شخصيتهاي اصلي روايت شده است، به مخاطب يا به خود خبر دهد. درواقـع احاطـة او
به گذشته، حال و آيندة شخصيتها با استفاده از فنّ زمانپريشي صورت مـيگيـرد. گذشـته و آينـده
بهگونهاي خاص در برابر ديدگان راوي قرار دارد. او در رخداد اصلي يا همان «اولين روز» با سـفر بـه
گذشته، ديدن آينده و حسّ زمان حال، قصد دارد به زمان جنبة عيني و ملموس ببخشد؛ گـويي زمـان
را همچون شيء بلوري در دستان خود دارد و تمام زوايا و گوشه کنارش را ميبيند و اين بار بـا زبـانِ
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کلمات جنبة ديداري آن را با زمانپريشي، گذشتهنگري و آيندهنگـري تصـوير مـيکنـد. او بـا زمـان
گذشتهنگري ميتواند با مرگ مبارزه کند و به تمام کساني که مردهاند جان دوباره ببخشد.  

2. تداوم  
پاسخ به اين پرسش که متن روايي چه مدت «طول ميکشـد» واقعـاً غيـرممکن اسـت؛ زيـرا در 
اينجا تنها ميزان و معيار، «زمان خواندن» است کـه آن هـم از خواننـده بـه خواننـده متفـاوت اسـت 
سينما، ص 76). تداوم به اين پرسش پاسخ ميدهد که چـه انـدازه از و ادبيات در روايت بر اي مقدمه(
زمان سطح داستان در سطح متن نمود مييابد؟ ژنت، ثبات پويايي را بهمنزلة معيار سـنجش درجـات

تداوم پيشنهاد ميکند و مراد از آن، نسبت ثابت ميان تداوم داستان و طول متنِ اختصاصيافته به آن 
تکّه از داستان است. با در نظر گرفتن پويايي ثابت بهمنزلة معيار، دو شتاب بهوجـود مـيآيـد: شـتاب
مثبت و شتاب منفي. اختصاص يک تکّة کوتاه از متن به مدت زمان درازي از داستان، شتاب مثبـت و
اختصاص يک تکه بلند از متن به مدت زمان کوتاهي از داستان، شتاب منفي است.  سـرعت حـداکثر
«خالصـه4» و  «حذف2» و سرعت حداقل «درنگ توصيفي3» نام دارد. ميان ايـن دو بـينهايـت نيـز
«صحنة نمايشي5» قرار ميگيرد. در حذف، پويايي صفر متن با برخي تداومهاي داستان متناظر است. 
در درنگ توصيفي، تداوم متن از تداوم داستان طـوالنيتـر اسـت. در خالصـه، تـداوم مـتن از تـداوم
داسـتاني روايـت( داستان کوتاهتر است. در صحنة نمايشي، تداوم داستان و مـتن تقريبـاً برابـر اسـت

معاصر، صص 74-73).   بوطيقاي
حذف: در روايت داستاني، گاه سرعت نقل حوادث سطح داستان در سطح متن افزايش مـييابـد؛
حـذف دو نـوع اسـت: حـذف بهديگر سخن، مقاديري از زمان داستان در سطح متن حذف مـيشـود.
صريح و حذف تلويحي. در حذف صريح آشکار ميشود که چه مقدار از داستان حذف شـده اسـت. در

درواقـع، حـذفِ  حذف تلويحي هيچ اشارة روشني بـه تغييـر يـا تبـديل در زمـان داسـتان نمـيشـود.
رخدادهاي مياني سرعت نقل حوادث اصلي را در سطح متن افزايش ميدهـد و خواننـده مـوجزوار بـا
حوادث داستان روبهرو ميشود. بهعبارت ديگر، حذفِ حوادث غيرضروري در سـطح مـتن، خواننـده را
يکراست در بطن ماجرا قرار ميدهد («رويکرد روايتشناختي به قصص قرآني» حري، ص 100).  
حذف صريح: در روايتهاي گلي ترقي و ازجمله روايت «خانمها»، حذف صـريح کـارکرد انـدکي
دارد؛ زيرا رخدادهايي که راوي براي توصيف برميگزيند، آنقدر برايش مهم و حياتي است که کمتـر
پيش ميآيد بخواهد از آن رخداد صرفنظر کند و به گسترش آن نپردازد. بنـابراين، از حـذف صـريح
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براي حذف رخدادهاي بياهميت استفاده ميکند و در نتيجه، مقاديري از زمان داستان را که در رونـد
داستان تأثيري ندارند در سطح متن حذف ميکند:   

دنيـا، ص   چهار سال بعد، وقتي پانزده سالم است براي خداحافظي به ديدن خانم ناز ميروم... (دو
58). مرا به خانه يکي از داييها ميفرستند و وقتي برميگردم از خانم گرگه خبري نيسـت... (همـان،
ص 55). آخرين ماه تابستان داغتر از ماههاي ديگر سنگين و کنـد مـيگـذرد و هـيچ اتفـاق تـازهاي 

نميافتد... (همان، ص 49).  
درنگ توصيفي: سراسر داستان «خانمها» از درنگ توصيفي انباشته شده است؛ گويي راوي قصد 
دارد با ريزبيني و دقت تمام به کاوش در ذهن، کنش و گفتـار شخصـيتهـاي داسـتانش بپـردازد تـا
آنقدر سرعت روايت داسـتان را در دنيا دو هرگونه شک و شبههاي از شناخت آنها باقي نماند. راوي
متن کاهش ميدهد که گاه يک صفحه يا بيشتر را به کنش شخصيت اختصاص ميدهد. گـاهي نيـز
رخداد يا حادثة داستان آنقدر از نظر مخاطب مهم بهنظر نميرسد، اما گويي در ذهن راوي اثر بسـيار
سينما رفـتن، صـرف مـيکنـد. عميقي داشته است که زمان بيشتري را براي توصيف، براي نمونه به

ازجمله به اين نمونهها ميتوان اشاره کرد:   
شرح دقيق به سينما رفتن براي اولينبار با خانم گرگه و براي دومـينبـار بـا پسـر خـانم گرگـه:
«يکبار وقتي مادر خانه نبود نميدانم چطور شـد کـه محبـتش گـل کـرد و تصـميم گرفـت مـن و
پسرداييام را با خودش به تئاتر ببرد... جاي نشسـتن نبـود و جلـوي هرکـه مـيايسـتاديم فحشـمان
ميداد... مردي گردن پسردايي را گرفت و او را مثل جوجه بلند کرد... .» (همان، ص 33). شرح دقيق 
شخصيت خانم ناز و آقاي حسام (همان، صص 33-36). شرح دقيق شخصيت خانم گرگه و پسـرش
و بيماري خانم گرگه وقتي پسرش در خانه نيست و همچنـين توصـيف حـال خـانم گرگـه در مـرگ
پسرش (همان، صص42-43). شرح دقيق مالقات با خانم ناز و بيماري آقاي حسـام و سـفر بلژيـک

آقاي حسام با خانم ناز (همان، ص 38). 
 صحنة نمايشي: مکالمه، نابترين شـکل صـحنة نمايشـي اسـت. در صـحنة نمايشـي روايـت
«خانمها»ست که مخاطب با شخصيت آقاي حسام بيشتر آشنا مـيشـود و گـويي مـنِ واقعـي آقـاي
حسام در اين صحنههاست که فاش ميشود و راوي از او شناخت عميقتري بهدست مـيآورد. شـرح
گفتوگوي راوي با آقاي حسام: «آقاي حسام ميگويد: «بهبه ماشاءاهللا چه بزرگ شدهاي، هنوز پيـانو
ميزني؟ ميپرسم: چرا تو تاريکي نشستهايد؟ ميگويد: به خانم ناز حرفي نزن. نميخواهد کسـي مـرا
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به اين شکل ببيند. شايد هم حق دارد. ميپرسد: مادرجانت هـم هسـتند؟ سـرم را تکـان مـيدهـم. » 
(همان، 59).  

خالصة داستاني: راوي با تمام بسط و توصيفي که از شخصـيت خـانم گرگـه در داسـتان ارائـه
ميدهد در آخر، براي خداحافظي با اين شخصيت در ذهنش، سرانجامِ او را با خالصة داسـتاني شـرح

ميدهد:  
يکماه بعد، دوباره از شهرستان برميگردد تا دوا، پارچه و کفش بخرد. ميگويد خانم گرگـه را در
کوچههاي دور ته شهر ديدهاند، با خودش حرف ميزده و سر و وضع ديوانهها را داشـته اسـت. خـانم
گرگه را ديگر نميبينيم. خبرش گاهگاه به گوشمان ميرسد، پدر تنها کسي است که ميداند کجاسـت

(همان، صص 56-55).  
3. بسامد  

بسامد جزء زمانيِ مهمي از داستان روايي است. از نظر ژنت، بسامد عبـارت اسـت از رابطـة بـين 
اينکه يک رخداد چندبار در داستان تکرار ميشود و تعداد روايتشدن آن در متن؛ بنابراين، بسـامد بـه 
سـينما، ص  و ادبيـات در روايـت بـر اي مقدمه( تکرار ربط دارد که خود مفهومي مهم در روايت است
80). بسامد مفرد يا تکمحور: يکبار گفتن آنچه يکبار در داستان اتفاق افتاده و متـداولتـرين نـوع 
روايت است. روايت nمرتبة آنچه nمرتبه اتفاق افتاده است. بسامد مکرر: نقل n دفعة چيزي است که 
داسـتاني روايـت( يکبار اتفاق افتاده است. بسامد بازگو: نقل يکبار آنچه n بـار اتفـاق افتـاده اسـت

معاصر، صص 81-79).   بوطيقاي
بسامد چندمحور کاربرد گسـتردهاي دارد. موتيـف پيـانو زدن و آواز خوانـدن و شـعر دنيا دو در داستان

گفتن در چند جاي داستان چندينبار تکرار ميشود: «آقاي حسام ميپرسد: پس اين پيانو چي شـد؟» (ص، 
49). «رسيدن پيانوي دم دار ديواري ميان من و خانمها کشيد.» (همانجا). «نواختن پيانو مثل روزه گرفتن 
خانم ناز است.» (همان، ص 50). موتيفهاي ديگر در داسـتان: رفـتن خـانم گرگـه و پسـرش بـه سـينما

(پنجبار)، روزه گرفتن خانم ناز و ادا اطوارهاي اسالمي درآوردن (سهبار) و سفر رفتن (دوبار).  
راوي از بسامد چندمحور در داستان «خانمها» براي بيـان عقـدههـا و کمبودهـاي شخصـيتهـا
استفاده ميکند؛ يعنـي آرزوي پيـانو زدن آقـاي حسـام را بارهـا و بارهـا تکـرار مـيکنـد تـا عالقـة
سرکوبشدة او را نشان دهد و عقدههاي افراطگرايي خانم ناز را در رياکاري مذهبي براي خودنمـايي

و جلب توجه با شگردهاي گوناگون تکرار ميکند.   
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مؤلفة مکان  
هر روايت در جايي اتفاق ميافتد. دو نوع مکان وجود دارد: مکان داسـتان و مکـان مـتن. مکـان
داستان، جايي است که حوادث در آنجا اتفاق ميافتد و مکان متن، صحنههايي است کـه خواننـده در

خالل متن بدانجا سرک ميکشد (حري، 1388، زير چاپ).  
مکاني کامالً ذهني است. از اين ديدگاه که راوي بار ديگر ايـن مکـان را از دنيا دو مکان داستان
خالل خاطرات کودکي خود در سالها پيش ميآفريند و امروز ديگر باغي به نام شميران وجود نـدارد؛
ديگر اينکه مکان ذهني به او اين فرصت را ميدهد که با شخصيتهايي روبـهرو شـود کـه در زمـان
حال امکان دستيابي به آنها نيست و با شناخت منطقيتر از آنان، با خود و زمان مرگ کنار آيد. امـا
ص 102)، در جـايجـاي چـتمن،(    مکان متن که همان دوربين راوي در روايتهـاي کالمـي اسـت
«مـيروم پشـت پنجـره. سـرک داستان «خانمها» حضور مييابد. در شـرح روزهخـواري خـانم نـاز:

ميکشم. خانم ناز دارد موهاي پشت لبش را برميدارد. دهانش ميجنبد. دستش را زير بالش ميبرد و 
دنيا، ص 48).   يک تکه بزرگ سوهان بيرون ميکشد و ميخورد.» (دو

مؤلفة شخصيت  
اشخاص ساختهشدهاي (مخلوقي) را کـه در داسـتان و نمـايش و... ظـاهر مـيشـوند، شخصـيت
مينامند. شخصيت در اثر روايتي يا نمايشي، فردي است که کيفيت رواني و اخالقي او در عمـل او و
آنچه ميگويد و ميکند نمايان باشد. خلق چنين شخصيتهايي در حوزة داسـتان، شخصـيتپـردازي

داستان، ص  184).   ناميده ميشود (عناصر
ـ ساختها يا انگارههاي غير   اشخاص در متن، گرههاي طرح کالمي، و در داستان ـ طبق تعريف
يا پيشکالمياند. اگرچه اين ساختها بهمعناي واقعي کلمه و بههيچرو انسان نيستند، بخشي از وجود 
آنها براساس برداشت خواننده از مردم واقعي الگوبندي ميشود و از اين جهت شخصـيتهـا انسـان 

معاصر، ص 48). يکي از ضعفهاي روايت ساختارگرا کمتـوجهي  بوطيقاي داستاني روايت( مينمايند
بوطيقاي به شخصيت است. جالب توجه اينکه اين بيتوجهي نسبي چيز تازهاي نيست، ارسطو هم در

خود کنش را مهمتر از شخصيت ميداند و معتقد است کـنش از دو علـت طبيعـي شـکل مـيگيـرد: 
شخصيت و انديشه. شخصيتْ انسان او را وادار ميکند به طرق خاصي عمل کند؛ اما او درواقـع فقـط 
در واکنش به شرايط متغير زندگي خود عمل ميکند و اين انديشة اوست که به او نشان مـيدهـد در 
ارسطو، ص 29). در اصل، هر عنصـرِ مـتن بوطيقاي( هر موقعيت در پي چه باشد و از چه دوري کند
حکم شاخص شخصيت را دارد و برعکس ممکن است شاخصهاي شخصيت در راستاي ساير اهداف 
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متن عمل کند. شخصيت دو شاخص متني بنيادين دارد: توصيف مستقيم: «خصلت شخصيت يا يـک
صفت او معرفي ميشود.» توصيف غيرمستقيم: «بهجاي آنکه به خصلت اشـاره کنـد، آن را از طريـق

کنش، گفتار، وضعيت ظاهري، محيط و قياس اسامي نمايش ميدهد و تشريح ميکند.»  
هم از شخصيتپردازي مستقيم و هم غيرمستقيم بـراي توصـيف آدمهـاي داسـتان دنيا دو راوي
استفاده ميکند و شخصيتهاي داستان را آنقدر چالشبرانگيز توصيف ميکند که گويي مخاطـب بـا

آنها روبهروست و از همة ساحات وجودي آنان آگاه است:  
خانم گرگه شلخته و بيبند و بار و بذلهگوست. زباني تيزتر از نيش مار دارد و هيچکـس از دسـت
دنيا، ص  31). خانم ناز زمين تا آسمان با خواهرش فـرق دارد. متلکهاي آبدار او در امان نيست (دو
لوس و نازکنارنجي است و هميشه وانمود ميکند که حرفهايي را که دوست ندارد نميشـنود. ايـن
خانم هميشه رنجور الکي دلخور است (همان، ص 34). آقاي حسام هر که هست منگولهباف يا شازده 
شوهر مطيع و صبوري است که براي زن بهانهگير و ننرشُ ميميرد (همان، ص 37). اميرخـان از آن

مردهاي بيکار و... است که تا بيپول ميشود ياد مادرش ميافتد (همان، ص 41).  
شخصيتپردازي غيرمستقيم  

1. کنش  
کنشها يا يکزمانه و پويا هستند يا عادتي و پايدار. کنشهاي يکزمانه اغلـب در نقطـة عطـف
روايت نقشي برعهده ميگيرند و کنشهاي پايدار عملي است که شخصيت هميشـه انجـام مـيدهـد

معاصر، ص 86).   بوطيقاي داستاني روايت(
کنشهاي خانم گرگه عادتي و پايدار است:  

دنيا، ص 32). خانم گرگه در جوابش شـانههـايش را بـاال خانم گرگه با مشت و لگد وارد شد (دو
انداخت (همان، ص 24). قيافة خانم گرگه وقتي آقاي حسام از سـفرش بـه شـهرهاي مختلـف اروپـا
ميگويد، تماشايي است. سکوت ميکند اما چشمهاي سياهش برق ميزند و تمام تمسـخر دنيـا روي

لبهاي باريک و بدجنسش ميچرخد (همان، ص 38).  
کنشهاي خانم ناز عادتي و پايدار است: «به محض ورود پردههايش را مـيکشـد و... » (همـان،

ص 35). «بشقاب غذا را با دست پس زدن و قهر کردن.» (همان، ص 38).  
کنشهاي آقاي حسام گاه عادتي و پايدار است گاه يکزمانه و پويا:  

کنشهاي عادتي: «توي راهرو مينشيند و گـوش بـه زنـگ اسـت و دقيقـهشـماري مـيکنـد. » 
(همانجا). «آقاي حسام تمام دروغهاي دنيا را براي زنش ميگويد.» (همانجا). کنشهاي يکزمانـه:



رويکردي روايتشناختي به داستان دو دنيا.../ الهام حدادي   □   329  
 

«آقاي حسام دو تا آدم است و دو تا زندگي دارد، با اسمهاي مختلف و من نميدانم کدام يک از ايـن
دو آدم خود واقعي اوست. خودش هم يواشکي، دور از چشم زنش، شعر ميگويد.» (همان، ص 39).  
کنشهاي منِ راوي يکزمانه و پوياست: «بدون اجازه با خانم گرگه و اميرخان به سينما رفـتن. » 
(همان، ص 49). «مچگيري خانم در روزهخواري.» (همان، ص 48). «روزه گرفتن و نمـاز خوانـدن و

در نماز جر زدن.» (همان، ص 36). «پنهاني با آقاي حسام صحبت کردن.» (همان، ص 59).  
2. گفتار  

گفتار شخصيت بهواسطة محتوا و شکل خود، چه در مکالمه و چه در ذهن، نشانهاي از خصلت يـا
معاصر، ص 89). تودوروف تحت تأثير  بوطيقاي داستاني خصلتهاي شخصيت بهشمار ميآيد (روايت
بنونيستها «ذهنيت زبان» را مطرح ميکند. هر گفتاري، نشانههايي از گويندة آن دارد؛ نشانههايي از 
طبقة اجتماعي، گويش، وجهة نظر، ميزان تحصيالت و همانند ايـنهـا. هنگـامي کـه مـا بـا چيـزي 
مخالفيم و مخالفت خود را به زبان ميآوريم، اين عمل تـا حـدود زيـادي معـرّف خاسـتگاه فکـري و 

ص 73).   شخصيتپردازي، و شخصيت( ذهنيت ماست
دنيا:  دو ويژگيهاي گفتار شخصيتهاي

1. گفتار شخصيتها در خدمت عمل داستاني است و حکم آرايشي و تحميلي بر داسـتان نـدارد 
داستان، ص 319). گفتار خانم گرگه و خانم ناز و آقاي حسام سير روايـي داسـتان را پـيش  عناصر(

ميبرد و بر داستان بهصورت مصنوعي تحميل نشده است. 
2. گفتوگوي شخصيتها با ذهنيت آنان هماهنگي دارد و با موقعيت اجتمـاعي و عالقـههـاي 
شخصي آنها در تناقض نيست. خانم گرگه با گفتار نامهاي اصلي خانم ناز و آقاي حسـام را فـاش 
ميکند. «بچههاي کوچه صدات ميزدند فاطمه ريقو. چطور شد کـه يـکمرتبـه نـاز ملـوس خـانم 
دنيا، ص 34). يا اعتراف آقاي حسام که با گفتوگو ذهنيت او آشکار ميشود: «به مـن  شدي.» (دو

گفت: من پيش از آشنايي با خانم ناز اهل ساز و آواز بودم. وقتي ميخواندم آدمها بيحال ميشـدند. 
غش و ضعف ميکردند.» (همان، ص 39). 

3. گفتار، احساس طبيعي و واقعي بودن را به خواننده ميدهد. وقتي روزهخواري خانمنـاز فـاش 
ميشود، مادر با لحني خاص دخترش را نصيحت ميکند و اين احساس طبيعي و واقعي بودن را به 
خواننده منتقل ميکند: «مادر ميگويد: بچه خر اگر باور نميکني که ناز ملوسخانم کلک ميزند برو

از سوراخ کليد نگاه کن.» (همان، ص 48).  
در اين داستان با بررسي گفتار شخصيتها، ميتوان با شخصيت پدر و مـادر راوي آشـنا شـد کـه 
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هيچ توصيف مستقيمي از آنان وجود ندارد. «پدر گفت: گرگها آمدند مراقب خودتان باشـيد.» (همـان،
ص 31). مادر ميگويد: «خانم گرگه بويي از مهر و وفا نبرده است و دلـش از سـنگ اسـت.» (همـان، 
ص 32). «پدر ميگويد: اين اميرخان ابله تنبل دار و ندار مادرش را بر باد داده است.» (همان، ص41). 

3. وضعيت ظاهري  
وضـعيت ظـاهري اشـخاص  دنيـا، دو وضعيت ظاهري به صفات شخصيت اشاره ميکند. راوي
داستان را با توجه به ويژگيها و صفات روحي آنان توصيف ميکند؛ براي نمونه، بـا توصـيف راوي 

ميتوان از حالت مادر فهميد که از خانم گرگه و خانم ناز خوشش نميآيد:  
مادر با سردترين لبخند دنيا و تواضعي دروغي به استقبالشان رفت و گونههاي گوشتالودشان را بوسـيد
(همان، ص 31). خانم ناز گهگه چند قطره اشک روي گونههاي قرمزش ميغلتيد. عاشق خـودش اسـت و
به موي روشن و پوست سفيدش مينازد از ترس آفتاب پايش را بيرون نميگذارد (همان، 36). خانم گرگـه
سکوت ميکند اما چشمهاي سياهش برق ميزند و تمام تمسخر دنيا روي لـبهـاي باريـک و بدجنسـش
ميچرخد (همانجا). آقاي حسام: من از اين آدم چاق و چلـه کـه صـورت گـرد و سـفيدش شـبيه صـورت
بچههاي خوب و مهربان است خوشم ميآيد و چشمهاي ساده و صداي ماليمش را دوسـت دارم (همـان،
ص 38). اميرخان چشمهاي عسليرنگ و موي مجعد و بور دارد، صورتش مثل قرص خورشيد گرد اسـت،

دماغي باريک و سرباال دارد و دهاني زياد کوچک دارد (همان، ص41).  
4. محيط  

محيط فيزيکي اطراف شخصيت (اتاق، خانه، خيابان، شهر) و نيز محيط انساني او (خـانواده و طبقـة
بوطيقـاي داسـتاني روايـت (  اجتماعي) از مواردي است که بر ويژگي و صفت شخصيت داللت مـيکنـد

دنيا، ص 11).   معاصر، ص 93). «باغ شميران بسيار زيبا و بزرگ با اتاقهاي بسيار است.» (دو
سينما و تئاترهاي پايين شهر که مکانهاي مناسبي براي خانمهاي محترم نيست و خـانم گرگـه
دائم به آنجا ميرود (همان، ص 33). خانوادة خانم گرگه از نمونههاي بارز خصـلت شخصـيت اسـت:
«خانم گرگه سه تا دختر پرمو و چشم و ابرو مشکي دارد که هر کـدام مشـتي بچـة قـد و نـيمقـد از
شوهرهاي مختلف دارند. خانم گرگه چشم ديدن دامادهـايش را نـدارد و متلـکهـاي آبـدار بارشـان

ميکند. دخترهايش هم دشمن او هستند و با افاده و اخ و تف از او دوري ميکنند.» (همان، ص 40).  
همچنين وضعيت اتاق خواب آقاي حسام که بسيار تاريک، و نشاندهندة روح افسـردة حـاکم بـر

آن محيط است (همان، ص 59).  
  



رويکردي روايتشناختي به داستان دو دنيا.../ الهام حدادي   □   331  
 

5. قياس اسامي  
«قياس، ماية قوّت شخصيتپردازي است و قابليتِ خاصِ قياس به وجود از پيش خصـالِ مربـوط
معاصـر، ص 93). راوي  بوطيقـاي داستاني ميشود که قياس هم بدان روشها متکي است.» (روايت
در داستان «خانمها» براي نامگذاري شخصيتها از قياس پيروي ميکنـد؛ زيـرا اولـين نکتـهاي کـه
مخاطب در شروع داستان با آن روبهرو ميشود، اسامي شخصيتهاست. راوي بهعمـد دو اسـم خـانم
گرگه و خانم ناز را برگزيده و در آغاز داستانش قرار داده است؛ به اين دليـل کـه انتخـاب نـام گرگـه
ناخودآگاه براي راوي نمود وحشت و ترسي است که در ذهن او از خاطرات کودکي بهجا مانده است و 
راوي با انتخاب اين نام و روبهرو شدن با اين شخصيت ميخواهد ترس از اين آدم را در ذهنيت خـود
از بين ببرد. نامگذاري شخصيتها بسيار مناسب و بجاست و بـا اعمـال و گفتـار و وضـعيت ظـاهري
شخصيتها هماهنگي دارد. خانم ناز شخصيتي نازکنارنجي و لوس و ننـور، رياکـار و دروغگوسـت و

نامش بسيار به او ميآيد. خانم گرگه هم زني بيپروا، متلکگو، پررو، خوشگذران و کلهشق است.  
6. قياس ميان اشخاص  

قياس ميان اشخاص زماني است که دو شخصيت در موقعيتهاي همسان معرفي ميشوند. راوي 
در داستان «خانمها» براي شناخت و معرفي شخصيتها از اين قياس بهـره مـيگيـرد. قيـاس ميـان
خانم ناز و خانم گرگه از آشکارترين قياس ميان شخصيتهاست. ايـن دو زن، دو انسـان متفـاوت بـا
عقايد و اعمال مختلفاند. تفاوت ميان اين دو، عنصر همـه تناقضـات فکـري ذهـن راوي اسـت کـه
نميداند کداميک حقيقي است و پس از شناخت و بازسازي دوبارة آنها در ذهنش، ميتواند بـه درک

درستي از اعمال آنان برسد.  
سطوح روايي و انواع راوي  

مؤلف بههمان ترتيب که ميتواند طرح متني را بـا ترکيـب کاربردهـاي دو راوي اول شـخص و سـوم
شخص بنويسد، ميتواند طرح گفتمان خود را با ترکيب سطوح روايـي مختلـف پـيريـزي کنـد؛ بنـابراين 
شخصيتِ انجامدهندة کنشهايي که روايت ميشود، خـود مـيتوانـد راوي داسـتاني درون داسـتان باشـد
ص 64). اين گونه روايت در روايت سطوحي اليهاليـه دارد کـه در سينما، و ادبيات در روايت بر اي مقدمه(
آن هر روايتِ مياني تابع روايتِ درونهاي خود است. داستان اصلي، سطح داستاني اسـت کـه اولـين سـطح
روايي آن، سطح فراداستاني نام دارد و راوي آن راويِ فراداستاني ناميده مـيشـود. دومـين سـطح روايـي،
سطحي است که مجموعه رويدادها و رخدادهاي آن در بطن سطح داسـتاني اصـلي و ايـن سـطح نيـز در
سطح فراداستاني قرار ميگيرد. اين سطح را سطح زيرداستاني و راوي آن را -که شخصيتي داستاني اسـت
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و در سطحي پايينتر از راوي فراداستاني و باالتر از سطح زيرداستاني قرار ميگيـرد- راوي مرتبـة دوم يـا
ميانداستاني ميناميم. از اينرو، راويِ فراداستاني، سطح داستاني اصلي رمان و راوي سطح داستاني، سطح 

صص 126-125).   معاصر، بوطيقاي داستاني روايت( زيرداستاني را روايت ميکند
از چندين مجموعه روايت يا داستان تشکيل شده است که اولين سطح رمـان يعنـي دنيا دو رمان
داستان «اولين روز»، سطح فراداستاني است و راوي آن هم فراداستاني است و اين سطح فراداسـتاني
«اولـين روز» و  خود را باز هم در «آخرين روز» نشان ميدهد. سـطح داسـتان اصـلي در دو داسـتان
«آخرين روز» است و رخدادهاي فرعي از سطوح زيرداستاني يا زير زيرداستاني ايجاد شده اسـت. هـر
کدام از اين سطوح زيرداستاني خود از روايتي جدا و از رخداد و شخصـيتي متفـاوت بـا ديگـر روايـت
دنيـا،  دو تشکيل شده است. در سطح زيرداستاني، راوي همانند داستاني است و در تمام روايـتهـاي
راوي اول شخص روايتهاي زيرداستاني را روايت ميکنـد. راوي اول شـخص از پـس روايـتهـاي
زيرداستاني مثل «خانمها»، «آن سوي ديوار»، «گلهاي شيراز»، «فرشتههـا» و «پـدر» بـه بلـوغ و
تکامل فکري ميرسد و انگيزههاي وحشت او آشکار ميشود. درواقع هـر کـدام از ايـن روايـتهـاي

زيرداستاني يکي از داليل روانپريشي راوي اول شخص را کشف ميکند.  
ميزان دريافتپذيري راوي  

ميزان دريافتپذيري از نهايت پوشيدگي به نهايت آشکارگي راوي در نوسان اسـت. راوياي کـه
بتواند دربارة اشخاص چيزهايي ازجمله ناخودآگاه يا آنچه آنها آگاهانه مخفي ميدارند بر زبان برانـد،

منبع مستقل اطالعات دربارة شخصيت بهشمار ميآيد (همان، ص 132).  
از نوع راويان همهچيزدان است. عناصري که در زير ميآيد نشاندهندة اطالعات او  دنيا دو راوي

در مورد اشخاص است:   
راوي از تمـام دنيـا دو 1. توصيف مکان: اين توصيف بهمنزلة کمترين نشـان حضـور راوي اسـت. در
مکانهاي دربسته اطالع دارد؛ از اتاق خانم ناز و اتفاقات درون آن باخبر است و همچنـين مـيدانـد خـانم

گرگه وقتي با امير، پسرش، تنها در اتاق است چه کارهايي براي پسرش انجام ميدهد.  
ــت. راوي ــيت اس ــناخت راوي از شخص ــيشش ــدة پ ــانکنن ــا: بي ــيته ــت شخص ــين هوي 2. تعي
شخصيتهاي روايتش را بهخوبي ميشناسد و پيششناخت او از شخصيتها دقيـق اسـت. او قصـد دنيا دو
دارد با توصيف و تعيين هويت تمام و کمال آنها، هيچ ابهام و شکي براي روايـتشـنو يـا مخاطـب بـاقي

نگذارد و همة اطالعاتي که از گذشته، حال و آيندة شخصيت دارد در اختيار روايتشنو قرار دهد. 
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3. خالصة زماني: متضمّن ميل به توجيـه زمـان گذشـت زمـان و ارضـاي پرسـشهـاي ذهـن
ــت. راوي ــاده اس ــاق افت ــان اتف ــن مي ــه در اي ــت ک ــزي اس ــر آن چي ــاب ه ــنو در ب ــتش رواي
بهسبب گذشتهنگري و آگاهي از گذشته، حال و آينده، شخصيتهاي روايـتش را بـدون هـيچ دنيا دو
ابهامي به مخاطب يا روايتشنو معرفي ميکند و سرانجامِ هر کدام از آنان را آشکار ميسـازد و علـت

پديد آمدن چنين سرنوشتي را براي آنان بازگو ميکند. 
4. توصيف شخصيت: نمودار گزيدهگـويي، تعمـيمپـذيري يـا جمـعبنـدي راوي از شخصـيت و نيـز
بيانکنندة گرايش او به نمايش اينگونه عنوانها بهمنزلة شخصيتپردازيِ تمام و کمال اسـت. در داسـتان
«خانمها» راوي از حد شناساندن شخصيتها پا را فراتر ميگذارد و به شخصيتپردازي تمام و کمال خـانم
روايت شخصيتپـردازي اسـت. راوي دنيا دو گرگه و خانم ناز و... ميپردازد. درواقع، بايد گفت داستانهاي
آنقدر صريح و بيکم و کاست شخصيتها را معرفي ميکنـد کـه روايـتشـنو مـيتوانـد شـکل و قيافـة
شخصيتها را تصور، و حتي کنشهاي بعدي آنها را پيشگويي کند. گاه راوي آنقدر به توصيف مسـتقيم
و غيرمستقيم شخصيتها ميپردازد که حوصلة مخاطب سر مـيرود و از کـنشهـاي شخصـيت عصـباني

ميشود و دلش ميخواهد در داستان حضور داشت و جلوي رخداد را ميگرفت. 
دودنيـا 5. گزارش راوي از آنچه شخصيتها به ذهن خطور نداده يا بر زبان نراندهاند: راوي
از ذهن و ناخودآگاه آدمهاي روايت باخبر است حتي از فکرهايي که بر زبان نميآورند: «امـا مـن کـه
چشمهاي شاد و شنگول و بدجنس او را ميشناسم، ميبينم کـه چـه غـم بزرگـي تـه چشـمهـايش

خوابيده است و چقدر زور ميزند تا خودش را بياعتنا و بيخيال نشان دهد.» (ص 41).  
در داستانهايش دائم در حال  دنيا دو 6. نقد و نظر: نوعي نقد و نظر در مورد داستان است. راوي
تفسير و نظر دادن در مورد روايتش است؛ براي نمونه در داستان «خانمها» پيوسته بـه توضـيح تـأثير
نماز و روزه و حرفهاي خانم ناز بر او ميپردازد. تظاهر و رياي خانم ناز را نفـي مـيکنـد و از رک و
راستي خانم گرگه تعريف ميکند: «من برخالف ديگران از خانم گرگه خوشم ميآيد، حرف خودش را 

رک و راست ميزند و...» (ص 32).  
کانونيشدگي  

داستان، ص 95) يا نظرگاه (اسکولز، 1379: 28) يا منشور و دورنما (روايـت کانون يا منظر (دستورزبان
معاصر، ص 99) يکي از بحثانگيزترين مؤلفهها در حوزة نقد ادبيات داستاني روايي است  بوطيقاي داستاني
و دليل آن، نزديکي با نقطة ديد است که شيوهاي براي نقل داستان ميباشد. کانون درست همچـون راوي

جزء مستقلي از زاوية ديد است. بدون در نظر گرفتن اين استقالل، هم زاوية ديد و هم راوي دچار اغتشاش 
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روايت، ص 109). انتخاب کانون براي روايت راوي ناگزير است. گاه ميتوان راوي  (نظريههاي خواهند شد
را از داستان حذف کرد؛ اما تصور داستاني بدون کانون روايت غيرممکن است («کانون روايت در مثنـوي» 
صرفي، ص 139). ارتباط راوي با کانون نيز انکارناشدني است. هر روايت شامل طيف گستردهاي از فنـون
روايتي است. شناخت شکلهاي مختلف روابط راوي و کانونيساز براي تحليل شيوة روايت و بـهدنبـال آن

ارزشگذاري براي شخصيتها و جايگاههاي معرفت و قدرتهاي گوناگون وابسته به آنها در متن اهميت 
ادبي، ص 86).      نظرية پژوهش بر فراوان دارد (درآمدي

کانونيشدگي در روايت، يعني ديدگاهي که اشياء از آن زاويه ديده، احساس، ادراک و سنجيده ميشود. 
بـر زبـانشـناختي و نقادانه مراد از کانونيشدگي زاويهاي است که اشياء از آن زاويه ديده ميشود (درآمدي
روايت، ص 66). ژنت کانونيشدگي را مرتبهاي از فشردهگويي ميداند و دو پرسش را در مـورد آن مطـرح
معاصـر، ص 100).  بوطيقاي داستاني ميکند: «چه کسي ميبيند؟» در مقابل «چهکسي ميگويد؟» (روايت
يعني در داستان جمالتي است که از آنِ راوي نيست؛ زيرا بر اساس فاصلهايي که راوي از فضا و اشـخاص
داستاني دارد، قادر نيست آن سخنان را بر زبان براند يا بدان افکار بينديشد. پس او ميـان زاويـة ديـد (چـه

کسي ميبيند؟) و صدا (چه کسي ميگويد؟) تمايز قائل ميشود. در اينباره که روايت از آنِ راوي است، اما 
«کـانونيشـدگي» يـاد انديشه و افکار به اشخاص تعلق دارد، شگرد تازهاي مطرح ميشـود کـه از آن بـه
ميکنند. درمجموع، زاوية ديد را از آنِ راوي و کانونيشدگي را از آنِ اشخاص ميدانند. راوي، همان کسـي
که داستان را روايت ميکند و کانونيشدگي، نظر و افکار انديشيدهشـده/ ناشـدة اشـخاص داسـتاني اسـت

(«رويکرد روايتشناختي به قصص قرآني» حري، 110).  
دنيا، راويِ اول شخصْ کانونيگر دروني داستانهاست و خواننده از ميان چشمان او با  دو در رمان
شخصيتها و رخدادها آشنا، و از گذشته و حال و آيندة آنان خبردار ميشود. راوي اول شخص همـان
کسي است که داستان را ميبينـد و در مـورد آن حـرف مـيزنـد؛ امـا ايـن راوي اول شـخص خـود
کانونيشدة ديگري است و اين ديگري همان کودک درون اوست که هنگام روايتگري حاضر ميشود 
و همة اشخاص درون خاطره را کانوني ميکند. کانونيگر داستان «اولين روز» توسط کودک درونـش

کانوني ميشود و ادامة داستان را از نگاه او ميبيند:  
«يکماه نگذشته، چهار داستان نوشتهام. اغلب شبها بيدار ميشوم و مـيبيـنم صـورتي آشـنا از
انتهاي خاطرههاي دور به ديدنم آمده است. گهگـاه آنچنـان واقعـي و زنـده اسـت کـه تمـاس سـر

دنيا، ص 26).   انگشتانش را با پوست صورتم احساس ميکنم.» (دو
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در روايت «خانمها»، خانم ناز، خانم گرگه، آقاي حسام و امير کانونيشدههايياند کـه کـانونيگـر
آنها را ميبيند و در موردشان صـحبت مـيکنـد. امـا گـاه راويهـاي درونداسـتاني هـم در مـورد
کانونيشدهها صحبت ميکنند و نظر خود را آشکار ميسازند؛ يعنـي راوي درونداسـتاني کـانونيگـر

ميشود و کانونيشدهها را با ديدگاه خود ميبيند و در مورد آنها نظر ميدهد. در داستان «خانمهـا»، 
گاه راوي درونداستاني پدر است، گاه مادر، گاه خانم گرگه و گاه آقاي حسام. پس ايـن شخصـيتهـا
هم کانونيشده و هم کانونيگر هستند؛ يعني همان کساني که بعـد از راوي اول شـخص در داسـتان
حرف ميزنند و از زاوية ديد خود داستان را نقل ميکنند. راوي با نقل گفتارهاي پدر و مـادر در مقـام
کانونيگر به آنها اجازة حضور ميدهد تا هم شخصيت آنـان را بـه مخاطـب معرفـي کنـد و هـم از

ديدگاه آنان شخصيتهاي ديگر را ببيند.  
مخاطب از طريق خانم گرگه که کانونيگر درونداستاني است، خانم ناز را ميبيند که کانونيشدة 
دروني است: «خانم گرگه رک و راست به من ميگويد که خواهرش دروغگوست و حرفهايش همـه
«پـدر «پـدر» کـانوني مـيشـود. کشک است.» (همان، ص46). «خانمها» توسط کانونيگر درونـي

ميگويد: گرگها آمدند مراقب خود باشيد. » (همان، ص31).  
از ديگر مؤلفههاي کانونيشدگي، وجه روانشناختي روايت است. درواقع، بحث کانونيشـدگي بـه
الگوي ساختارگرا ياري ميرساند که در بحث روانشناختي ضعيف است. کانونيگر و کانونيشدهها در 
ذهنياند و شخصيتهاي روايتها هيچکدام حضور خارجي ندارند؛ يعني زمـانيکـه راويِ دنيا دو رمان
اول شخص به نوشتن خاطرههايش ميپردازد، از افرادي که دربارة آنها حرف ميزند هيچکدام زنـده
نيستند و تنها خاطرة آنهاست که در ذهن راوي زندگي ميکند. هر کـدام از ايـن آدمهـا زمـاني بـر
شخصيت راوي آثار خاصي گذاشتهاند و هنوز در ياد او زندگي ميکنند. شايد بتوان بيشترين اثـر ايـن
آدمها را در ترسها و وحشتهاي راوي يافت؛ ترس از خدا، جهـنم، بهشـت و مـرگ در ذهـن راوي
تابويي خطرآفرين بهجا گذاشته است: خداست که آدمها را با مرگ به بهشت يا جهنم ميبـرد. رخـداد
اصلي هر داستان، مرگ است و هراس او را از مرگ بيشتر ميکند. متأسـفانه، راوي بـا حادثـة مـرگ
زماني آشنا ميشود که در سنين نوجواني و بلوغ است و ذهن او هنوز آمادگي پذيرش حقـايق زنـدگي
را ندارد و هيچکدام از اطرافيانش بهدليل نداشتن شناخت صحيح از دين، زندگي و مرگ نتوانستهاند او 
را با منطق درست حيات آشنا کنند. ذهن راوي پيوسته با ترس از دسـت دادن دوسـتان و نزديکـانش
درگير است و چون توانايي شناختِ اصولي و درست را ندارد نميتواند به توجيه قـانعکننـدهاي از ايـن
حادثه در زندگي برسد. سرانجام، وقتي اژدهاي مرگ دوستان و از همه مهمتر پدرش را از او ميگيرد، 
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دچار روانپريشي ميشود. پدر شخصيتي محکم و استوار دارد و راوي هيچگاه گمان نميکند پدر کـه
«ارادهاش از آهن است و اعصابش از سنگ و به سه چيز اعتقاد دارد: عدالت، علم و ثـروت» (همـان، 
ص176) بميرد؛ يعني باور اينکه اين جملة پدر را فراموش کند: «من فوالدم و فوالد هـيچگـاه زنـگ
نميزند» (همان، ص186)، برايش غيرممکن است؛ اما اژدهاي  مرگ او را هم  ميبلعـد و تکيـهگـاه
نوشـتن ذهني راوي از بين ميرود. ديگر اميـدي بـرايش نيسـت تـا اينکـه در بيمارسـتان روانـي بـا
خاطرههايش بهخود ميآيد. او با کمک کودک درون خود بار ديگر با همة کساني که يـادآور تـرس و
حشت در ذهن او بودند روبهرو ميشود. اما اينبار نه با نگاه کودکي، بلکه با نگاه انديشمندانه به آنها 
مينگرد و با احاطه بر گذشته و حال و آينده فرجام شخصيتها و کنشهايشان را درون خود بازيافـت
و کشف ميکند؛ مرگ جزئي اساسي در زندگي است. اتوبوس شميران با رانندهاش - که يکي از افراد 
دوست داشتني ذهن او بود- و با همة مسافرانش - که شخصيتهاي داستانهاي او هستند- اين بار 
يادآور خاطرات شيرين او از کودکي ميشوند. راوي در «آخرين روز» سالمت رواني خود را بـهدسـت

ميآورد و نگاهش به دنياي اطرافش تغيير ميکند.  
بازنمايي گفتار و انديشه  

شگرد انتقال سخنان و افکار شخصيت از زبان راوي، بازنمايي گفتـار و انديشـه نـام دارد. گـاهي
راوي سخنان و افکار شخصيت را سرراست در اختيار خواننده ميگذارد کـه گفتـار مسـتقيم نـام دارد،
گاهي نيز غيرمستقيم است و گاه به هر دو صورت. اين شيوة ترکيبيِ صداي شخصيت (نقلمسـتقيم)
و صداي راوي (نقل غيرمستقيم) را سخن غيرمستقيم آزاد مينامند. يکي از دسـتهبنـديهـاي جـامع
دربارة وجوه بازنمايي گفتار و انديشه را مـکهيـل ( 1978م) ارائـه مـيدهـد. وي ايـن وجـوه را روي
معاصـر،  بوطيقـاي داسـتاني پيوستاري تا هفت نوع طيفبندي ميکند. دستورالعمل مکهيل (روايـت
ص 148) از خودگويي محض تا محاکات محض را دربرميگيرد. خودگويي محض نزديکترين حالت 

به گزارش راوي و محاکاتيِ محض نزديکترين صورت به کالم و انديشة شخصيت است:  
1. خالصة داستاني: گزارش صِرف راوي از اداي گفتار شخصيت بـهگونـهاي کـه از ويژگـي يـا

چگونگي اداي آن سخني بهميان نياورد:  
يکماه بعد، دوباره از شهرستان برميگردد تا دوا، پارچه و کفش بخرد. ميگويد خانم گرگـه را در
کوچههاي دور ته شهر ديدهاند، با خودش حرف ميزده و سر و وضع ديوانهها را داشـته اسـت. خـانم
گرگه را ديگر نميبينيم خبرش گاهگاه به گوشمان ميرسد. پدر تنها کسي است که ميداند کجاسـت

دنيا، صص  56-55).   دو(
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2. خالصة کمتر داستاني محض: خالصهاي که فقط به نقل گفتار بسـنده نمـيکنـد، بلکـه تـا
اندازهاي رخداد گفتاري را باز مينمايد و در موضوعِ گفتوگو سخن بهميان ميآيد:  

آقاي حسام هم از روزهخواري زنش با خبر است – در تمام اين مدت ميدانسته– امـا بـه مـن و
خودش دروغ ميگويد. وقتي به او ميگويم که با چشم خودم ديدم، سرخ ميشـود و سـرش را پـايين
مياندازد. دستم را ميگيرد و زود صحبت را به جايي ديگر ميکشاند و ميپرسد: پس اين پيـانو چـي

شد؟ (همان، ص48).  
3. بازگفت غيرمستقيم محتوا (گفتار غيرمستقيم): بازگفتِ محتواييِ رخدادي گفتاري از سـوي
راوي بدون توجه به سبک يا شکل پاره گفتة مفروض شخصيت: «اميرخـان بـه مـن مـيگويـد کـه
هيچکس تا به حال با دوز و کلک به خدا نزديک نشده و خدا دشمن آدمهاي ترسو و متظـاهر اسـت.

خانم گرگه رک و راست به من ميگويد که خواهرش دروغگوست.» (همان، ص46).    
کاربرد داشته است، ذکر شد. البته بازنمايي گفتار  دنيا دو طبقهبندي مک هيل تا آنجا که در رمان
و انديشه وجوه ديگري چون انواع تکگوييها دارد که پرداختن به آنها در اين جستار مجال نيست.  

نتيجهگيري   
رويکرد روايتشناختي به روايت داستاني، الگويي ساختاري براي تحليل مؤلفههـاي اصـلي مـتن
روايي، يعني داستان و متن فراهم ميکند. با فرض اينکه ساختار روايتشناختي ريمونکنان در رمـان

کاربرد عملي دارد، در تحليل اين رمان با رويکرد روايتشناختي اين نتايج بهدست ميآيد:   دنيا دو
دو 1. با بررسي ژرفساخت روايت در الگوي روايتشناسي، امکان دستيابي به بنمايـة داسـتان

ايجاد شد که بر اساس تضاد ميان مرگ و زندگي شکل گرفته است.   دنيا
2. با استفاده از دو جزء روايت داستاني (داسـتان و مـتن) مـيتـوان رويـدادهاي اصـلي و فرعـي
داستان را تشخيص داد و کليدواژههاي مهم براي شکلگيري رويدادهاي اصلي و فرعي را شـناخت و

از طراحي پيرنگهاي نويسنده در روند داستاننويسياش آگاه شد.  
3. در بررسي زمان، از عنصر نظم و ترتيب اين نتيجه حاصل شـد کـه راوي از زمـانپريشـي يـا
گذشتهنگري دروني بهره برده است و از عنصر تداوم در درنگ توصيفي با ريزبينـي و دقـت تمـام بـه

شخصيتها و رخدادها پرداخته است تا هرگونه شک و ترديدي از ذهنش پاک شود؛ همچنين با زمان 
مرگ که برايش ترسآور بود مصالحه و آشتي کند. 

4. در بررسي شخصيتپردازي، راوي اساس روايت را بر توصيف شخصيتها پايـهگـذاري کـرده
است. مخاطب را با همة جنبههاي شخصيت ازجمله کنش، گفتار، وضعيت ظاهري، محـيط و قيـاس
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اسامي آشنا ميکند. راوي حتي در نامگذاري شخصيتها هم ميخواهد خود و مخاطب را از جزءجـزء
سلولهاي شخصيت خبردار کند و به اين دليل بسيار دقيق اسامي را نام مينهد. 

را شـناخت و بـا دنيا دو 5. در سطوح روايي، با اين الگو ميتوان سطوح فراداستاني و زيرداستاني رمان
بهرهگيري از آن، ميزان مشارکت راوي را در توصيف مکان و تعيين هويت شخصيتها و... مشخص کرد. 
6. آشکارترين نشـانههـاي کشـف راوي و افکـار و انديشـة او در روايـتهـا، در کـانونيگـري و
کانونيشدگي خود را نشان ميدهد. آنگونه که در اين جستار آمد، نويسنده با اسـتفاده از ايـن عنصـر
توانست  دليل وحشتها و ترسهاي راوي را نشان دهد و به ذهنيت او در نوشـتن خـاطراتش دسـت

يابد و حدود هر راوي را در داستان بنمايد. 
دنيا، بيشتر در بازگفت غيرمستقيم محتوا کاربرد دارد و راوي از اين  دو 7. گونههاي ارائة گفتار در

نوع گفتار در روايتش  استفاده کرده است.  
و روايتهايي  دنيا دو سخن آخر اينکه با استفاده از چارچوب ساختاري ريمونکنان ميتوان روايت

از اين قبيل را از ديدگاه روايتشناختي تحليل کرد.6  
  

پانوشتها  
1. Narratology 
2. Analepsis  
3. Ellipsis  
4. Descriptive Pause 
5. Summary 
6. Scene 

در پايان، از کمکهاي شايان استاد ابوالفضل حري در يـادگيري اينجانـب از واژهواژة روايـت کمـال تشـکر و
قدرداني را دارم.  
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نقدي دربارة روش تدوين مذاکرات مجلس اول*  
سيد ناصر سلطاني  

  
درآمد  

مذاکرات مجلس اول، سندي در تاريخ حقوق اساسي يا مشروطهخواهي به معناي دقيق و حقوقي 
«ال حَـد» يـا تـاريخ از ديـدگاه آن به شمار ميرود؛ يعني تاريخ مشروط کردن و حد زدن بـه قـدرت
دگرگوني انديشه مشروطهخواهي و کمال يافتن سازِکارهاي اين سازواره. براي دستيابي بـه کـارکرد
حقوق اساسي در ايران، ناگزير اين سند را از ديد اوضاع طرح مسائل اين دسته از حقـوق و پيـدايي و

دگرگوني مفهومها و نهادهاي آن بايد کاويد. شادروان فريدون آدميت در اينباره ميگفت:  
شگفت است که صورت مذاکرات که هميشه در دسترس عمـوم بـوده، هـيچگـاه مـورد اسـتفاده
درست و کامل نويسندگان قرار نگرفته يا مجال مطالعه و دقتّ در معـاني آن را نداشـته يـا بـه ارزش

گفت و شنودها که از نظر تاريخي مهم يا بسيار مهم است، کمتر توجه نمودهاند.1  
معناي اين سخن از ديد تاريخ حقوق ايـن اسـت کـه توضـيح بسـياري از رويدادهـاي مجلـس
نخست، به کمک مفاهيم تاريخ حقوق اساسي شدني خواهد بود و راز اينکه محققان بهرغم دسترسـي 
داشتن به بسياري از سندهاي تاريخ مشروطهخواهي، به «ارزش گفت و شنودها»ي مجلـس نخسـت
پي نبردهاند، با فهم و توضيح اين مسائل در تاريخ حقوق آشکار خواهد شـد؛ ديـدگاهي کـه در نظـام
آموزش حقوق در ايران نيست، اما آن را امروز درس بنيادي حقوق2 ميخوانند. نويسندگان کتابهـاي
را بـه حقوق اساسي، به مذاکرات مجلس اول يا ديگر مجالس، استناد نکرده و آنجا هم کـه خواننـده
شيوهاي پراکنده به متون تاريخي بازگردانده، در رويارويي با مواد تـاريخ مشـروطهخـواهي روشـي در
پيش نگرفتهاند. اين مسئله، اعتبار روششناسي اين رشته و رويکرد غير تاريخي ايرانيان و سطح آن 

را تا امروز آشکار ميسازد.  

                                                 
تاريخپژوهان، سال پنجم، ش 19، پاييز 1388، صص 46ـ88.  * نامة
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شيوه ساماندهي و گردآوري اين متن، نمونهاي از نبود سنت ثبت و نگهـداري اسـناد نـزد آنـان
است. سندي نزديک به هشتصد برگ دربارة بيست ماه3 کارزار در مجلس نخست ايران، در سـنجش
با سند مجلس اوّل فرانسه (1791-1798)، با 29 دفتر داراي بيش از هفتصد يا هشتصد بـرگ دربـاره
دورهاي کمابيش يکسان، اين دعوي را اثبات ميکند. تاريخ مشـروطهخـواهي در ايـران، بـه دنبـال
ساماندهي چنين سندهايي سامان خواهد يافت. کمبودهاي متن مذاکرات، در جسـتوجـوي معنـاي
برخي از مفاهيم در ميان خطهاي نانوشته و در پي شناخت کاستيهاي منابع تحقيق، بيشتر نمايـان
شد. اميد است اين تالش اندک، به کامل شدن مذاکرات اين مجلس کمک کند و به کار گـروههـايي

بيايد که آن را باز ويرايش خواهند کرد. 4  
  

بيساماني مجلس و لغزشهاي تندنويسان  
متن مذاکرات مجلس اول، به دليل بيسامانيهاي موجود در آغاز برپايي اين مجلس، بسـيار نـاقص
است؛ يعني گاهي چند نماينده همزمان با يکديگر سخن ميگفتنـد يـا تماشـاچيان غوغـا مـيکردنـد و
صداها در اين همهمه گم ميشد. از اينرو، سيد محمدتقي هراتي5 ميگفت: «وضع ايـن مجلـس خيلـي
بيترتيب است... . اين مجلس که مجلـس نيسـت، ايـنجـا روضـه هـم نمـيشـود خوانـد6». بنـابراين،

تندنويسان نميتوانستند همه سخنان وکيالن را بنويسند. يکي از نمايندگان7 فرياد بر ميآورد:  
ما مکرر گفتيم که تقصير تندنويسان روزنامه است که درست مذاکرات را ضبط نمـيکننـد، ولـي

آنها هم تقصير ندارند. با اين ترتيب البته کسي نميتواند درست ضبط کند. 8  
محمد يزدي وکيلالتجار (نماينده رشت)، در جاي ديگري ميگفت:  

... تندنويسها خيلي مطالب از قلمشان ميافتد و ضبط نميکنند. مثل اينکه روز شنبه نطق بنـده
در خصوص شفا رود، ابداً درج نشده... .  

حسنعلي خان نصرالملک در تأييد سخن او ميگفت: «اين مطلبي که وکيلالتجار اظهـار داشـتند
همانطور است9». سيد مهدي سقط فروش در همان نشست، در فرصت ديگري آن مشکل را دوبـاره

به ياد ميآورد:  
پريروز بنده نطقي کردم. جمعي که اسم خود را فـدايي ملـت گذاشـتهانـد، ولـي فـدايي شـخص
هستند، ميخواستند بنده را صدمه بزنند. با وجود اين ترتيبات، آن نطق مخصوص در روزنامـه نوشـته

نشده است.  
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سرانجام سيد محمدتقي هراتي،10 از منشيان مجلس، در نوشته خود که آن را در مجلـس خوانـد،
درباره اين کمبود مهم مجلس اول چنين نوشت:  

... ثانياً به واسطه آنکه وقايعنگاران جرايد، خاصه جريده فريده مجلس، در کمـال بـياعتنـايي و
بيترتيبي، نطق متکلمين و مذاکرات مجلس را در روزنامه بهطور دلخواه تغيير داده و تحريف کـرده،
به صوابديد خودشان مندرج مينمايند که ابداً ناطق چنان نطقي نکرده و نخواهد کرد. ايـن مطلـب،
اسباب افتضاح اغلب اعضاي مجلس مقدس شده است. ... اگرچـه واقعـاً وقـايعنگـاران مجلـس هـم

تقصيري ندارند؛ بهواسطه بي ترتيبي اعضاي مجلس از حيث نطق و تکلم. 11  
نکتهاي که يکي از اعضاي مجلس اول درباره روش تنقيح مذاکرات گفتـه اسـت، بـهروشـني بـر

ناکارآمدي شيوه تدوين و ثبت اين سند در مجلس اول گواهي ميدهد:  
صنيعالدوله، رئيس مجلس، به من گفت: ... آقا اين وکال که ... حرف ميزنند، تندنويسها نمـي-
توانند دقيق بنويسند. آنهاي ديگر شکايت ميکنند. ... [صنيعالدوله] به من گفـت: گـوش بدهيـد در
حافظهتان بماند. اين تندنويسها نوشتهها را بياورند، شما بگوييد کجا اشـتباه هسـت، بعـد بـه چـاپ
بدهند. تندنويسها ميآوردند ميخواندند. يک هفته مداومت کردم. بعد گفتم از کـار بـاز مـيمـانم...،

وکيلالرعاياي همداني را پيشنهاد کردم، قبول شد. 12  
  

مهمترين کاستي مذاکرات مجلس اول  
رهبران مشروطه، شاه، وزيران و انجمنها، نامهها و اليحهها يا اعالميهها و تلگرافهاي فراوانـي
براي مجلس يا يکي از نمايندگان ميفرستادند تا در مجلس خوانده شود، اما برخي از اين سـندها بـر
پايه سليقه نويسندگان و کارگزاران تدوين مذاکرات، يا در متن نيامده يـا چکيـدهاي از آنهـا و گـاهي

متن کاملشان آمده است.  
اين سندها «عريضههايي» شمرده ميشد که مجلس را از پرداختن به «امور کلي» بازميداشت و 
آنها را جداگانه ميتوان چاپ کرد،13 اما به هر روي، آنها را پارهاي از مذاکرات مجلسيان بايـد شـمرد؛
زيرا اين سندها براي مجلس يا يکي از اعضايش فرستاده شده، با ايشان سخن گفته، از زبان منشـيان
در صحن مجلس خوانده شده و در بسياري از روزها بحثهايي درباره آنها درگرفتـه؛ چنـانکـه حتـي
گاهي صفحاتي از گفتوگوي نمايندگان از آنها پـر شـده اسـت. از ايـنرو، بـدون ديـدن مـتن آنهـا،
ماجراهاي مجلس را نميتوان دانست و بهدرستي خط مـذاکرات را دنبـال کـرد و بـه گوشـه و کنـار

رويدادها آگاه شد.  
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براي نمونه، آخوند خراساني در «تبريک و تذکر به مجلس شوراي ملي»، نامة مهمي به مجلـس
 14 نوشت که در بسياري از سندهاي مشروطيت آمده اسـت، امـا هـيچ نشـاني از آن در مـتن نيسـت .      
همچنين متن پرسش مجلسيان از علماي نجف (بيستم ربيعالثاني 1325) و پاسخشان به آنان نيـز در
متن يافت نميشود، اما در بسياري از ديگر منابع وجود دارد. نامه ديگري از آخوند خراساني،15 مکتوب 
صدارت،16 نظامنامه مجلس سنا، نامه معرفي وزيران به مجلس و مشروحهاي کـه بـر پايـه آن امتيـاز
بانک ملي توشيح و ارسال شده،17 مکتوب آخوند خراساني و شمار ديگري از تلگرافهاي مهم او کـه
در متن ويراسته ميرزا صالح نيامده، در يکي از پژوهشهاي معاصر گردآوري شدهاند. 18 اين اثر منـابع
اين سندها، مذاکرات دارالشوراي ملي، روزنامه رسمي، روزنامه مجلـس، حبـلالمتـين کلکتـه، تـاريخ
بيداري ايرانيان، تاريخ مشروطه احمد کسروي و... را شناسانده است. پس اين پرسـش را بايـد پاسـخ
گفت که ميرزا صالح اين متن را بر پايه کـدام منـابع ويراسـته اسـت؛ زيـرا ايـن دسـته از مشـکالت

پذيرفتني نيست و پژوهشگر را به اعتبار و استنادپذيري ويراست جديد اين مجموعه بدگمان ميکند.  
جنبشي در تبريز در ماههاي پاياني 1324، پس از «عدم جريان کامل اصـول مشـروطيت» پديـد
آمد. مشيرالدوله (صدر اعظم) وdکالي تبريز را خواست و گفت: «باز اينهـا چـه مـيخواهنـد؟» گفتنـد:
«ميگويند از مشروطيت خبري نيست و هکذا». صدر اعظم گفت: «اعليحضـرت همـايوني مجلـس
مرحمت فرمودهاند و مشروطيت ندادهاند و چنين چيزي ما قبول نداريم». اين کشمکش بر سر گستره 
مفهوم «حدِ يقفي» بر «مقام ال حَد»؛ يعني قانون اساسي وجود داشت تـا اينکـه مجلـس در نشسـت

دوشنبه 27 ذيالحجه 1324، «عريضهاي» با اين درونمايه براي شاه فرستاد:  
از طرف مجلس، حضور... اعليحضرت شهرياري عرض شد که استدعاي عموم ملت خاصه اهالي 
آذربايجان از حضور مبارک اين است [که] اگرچه عقالي مملکت ميدانند که بعـد از اعطـاي فرمـان
انعقاد مجلس شوراي ملي، دولت عليه ايران جزء دولd مشروطه محسوب است وليکن عوام هنوز ايـن
معني را نفهميدهاند. لذا خواستاريم دستخط مبارکِ جهانمطاع صادر شود بر اينکه اساس دولت عليه 

بر مشروطيت است.  
اين نامه بسيار مهم که بهگمان صورت کاملش بيش از اين بوده، اما همين انـدازه از آن در مـتن
مذاکرات آمده است، از ديد مفهوم مشروطيت و قانون اساسـي در مجلـس مؤسـس نظـام مشـروطه،
بسيار مهم شمرده ميشود. به هر روي، پاسخ شاه به اين عريضه در متن نيسـت؛ پاسـخي کـه در آن
«اگرچه مشروطه را خواهي نخواهي قبول کرد»، به علت ويژگي سردوانندگيَ استبداد، به پندار اينکـه

بر مفهوم مشروطيت قيدي بزند، «کلمه کنستي توسيون را بر آن افزود19».  
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احتشاماالطباء در پايان جلسه سهشنبه، سوم رجب 1325 چنين گفت:  
اليحهاي که نتيجه مجلس پريروز بود، ارائه نشد. رئيس: بلي. بايد آن اليحـه خوانـده شـود کـه
برويم آن انجمن20 را معين نماييم. اليحهاي که بايد در حضور همايوني قرائت شود، آقاي حاج سـيد

نصر اهللا قرائت کردند. عموم وکالء تحسين گفته و تصويب کردند.  
اين اليحه، برآمده از يک نشست مجلس بوده است. 21 «دستخطي از طرف ... اعلـيحضـرت...
در جواب اليحهاي که از طرف مجلس به صحابت شش نفر از وکالي عظام به حضور اقـدس اعلـي
تقديم شده بود، [در نشست پنجشنبه، دوازدهم رجب1325] به مجلس مقدس شـرف وصـول ارزانـي

داشت»، اما نه اليحه مجلس نه دستنوشته شاه، در متن مذاکرات هست.  
پس از تلگراف مجلس و شاه «از بابت قضيه مرحوم اتابک»، ميرزا صادقخـان مستشـارالدوله در
نشست سهشنبه، 24 رجب 1325، گفتوگوي بيست وکيل را با شاه يادداشت کرده بود کـه چکيـده22 
«امـا بـه واسـطه مهـم بـودن آن مـذاکرات قـرار شـد کـه آقـاي آنها را براي نماينـدگان بازگفـت،
مستشارالدوله آن نطق خودشان را به مستوفي نگارش دهند و در روزنامه درج شود». گـزارش کوتـاه

نشست غره شعبانالمعظم 1325 چنين است:  
صورت اليحهاي که بايست در حضور همايوني قرائت شود، توسط جناب مستشـارالدوله نوشـته و
قرائت شد. سيد عبداهللا بهبهاني [گفت]: اين اليحه ... تعارف است. بايد صـريحاً بگوييـد اينهـا قابـل
نيستند. خودتان را گرفتار نکنيد! اين همه زحمت کشيديم، محض آن بود که حرف بيپرده زده شـود، 

از روي بيادبي هم نباشد.  
1325 «شـرح عريضـهاي [خوانـده شـد] کـه در خصـوص در نشست پنجشنبه، هفدهم شـعبان
انجمنها به حضور همايوني عرض شده و جواب دستخطي [دربارهاش] صادر کرده بودند». هيچيک 
از اين سه نامه در متن نيست. سخن شادروان فريدون آدميت درباره نامههـاي شـاه و مجلسـيان بـه

يکديگر دقيق نمينمايد:  
صورت مذاکرات ... [که] سلسله نامههاي مبادله شده ميان مجلس و شاه در آن ثبت گشته، مگـر
يک نامه مجلس و جواب شاه به آخرين اعتراض نامه مجلس که سه روز پيش از کودتاي نظامي بـه

مجلس فرستاده شد. 23  
بيش از يک نامه در متن مذاکرات نيامده، اما آخرين نامه مجلس به شاه (پـانزدهم جمـادياالول 
1326)24 که دربردارنده نکتههاي مهمي بود، در يادداشتهاي تاريخي مستشـارالدوله25 آمـده و مـتن
«نظامنامه مجلس سنا» در نشست سهشنبه 23 ذيالحجه 1324 که در آن «نظام نامه مجلـس سـنا
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قرائت شد و مسوده آن را به آقايان دادند که مالحظه نموده ايرادي دارند بکنند26»، در سند گنجانـده
1325، دربـاره اليحـهاي، چنـين نشده است. شيخ ابراهيم زنجاني در پايان نشسـت پـانزدهم محـرم

خواند:  
 1325 يادداشت قرارداد بانک ملي از بابت استقراض چهار کرور [کـه در نشسـت هفـدهم محـرم
قرائت شد]، آن فصل قانون که قرار بود در باب رشوه نوشته شـود، جنـاب تقـيزاده صـورتي نوشـتند
[که] در انجمن مذاکره شد... حاال قرائت شود. 27 [تلگراف ديگـري کـه] سـه روز قبـل ... از حضـرت
آيتاهللا آخوند مال محمدکاظم [خراساني] در وجوب حمايت و مساعدت و اعانت تمام مسلمين در امـر

مجلس رسيد.  
اليحه سؤالي که از طرف جناب حاجي شيخ فضلاهللا در معني مشروطيت و حدود وظايف مجلس 
مقدس با جوابي که از طرف مجلس مقدس در اين[باره] داده شده بود28، [در پايان نشست سـهشـنبه

غره شعبان 1325 خوانده شد].  
نظامالعلماء29 در آغاز نشست سهشنبه، هفتم رمضان گفت: «دکتر ولياهللا خان [نصر] که يکـي از
وdکالست و مدتي است به جهت کسالت حاضر نشدند، اليحهاي نوشتهانـد کـه اگـر صـالح دانسـتند
قرائت شود». سيد حسن تقيزاده در دومين نشست شوال 1325 گفت: «من يک حسابي کردهام و در 
همين چند روزه اليحهاي هم در اين خصوص تقديم مجلس خواهم نمـود کـه کـار مجلـس در ايـن
دويست روز چه بوده است». بر پايه برخي از شواهد مانند زمان نوشته شدن ايـن اليحـه، شـايد ايـن
اليحه همان باشد که ايرج افشار آن را در اوراق تازه ياب مشروطيت و نقـش تقـيزاده آورده30 ، امـا

هيچيک از آنها در متن نيامده است.  
همچنين نشست سهشنبه، پنجم شوال 1325، که در آن «... قراردادي که ... يک نفر مستخدم از 
براي بانک و ماليه از فرانسه خواسته، ...[و] صورت کنترات قرائت شد» و «تشکرنامه طايفه زرتشتيان 

... از ماده راجعه به تساوي حقوق» در نشست شنبه، يازدهم رمضان 1325 در متن نيست.  
اينها مهمترين کمبودهايياند که در متن مذاکرات مجلس اول هست؛ کاسـتيهـاي مهمـي کـه
شادروان فريدون آدميت نيز در دهههاي پيش بهدرستي بر آنها انگشت نهاد. اين کمبودها، فراگيري و 
اهميت اين سند تاريخي را از ميان ميبَرد؛ زيرا بيشتـر، چکيـده ناقصـي از درونمايـه تلگـرافهـا و
 31 نامهها در آن هست و ميشايد متن کامل آنها چنانکه بدانها دسترس باشـد، در آن مـتن بگنجـد .   
ويراستار محترم گفتهاند: «اين کتاب ويراسته متن کامل مذاکرات نخستين مجلس نظام مشـروطه در
ايران است»، اما اين سخن از دقتّ تاريخي برخوردار نيست؛ زيرا افزون بر کاسـتيهـايي کـه خواهـد
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آمد، همه مذاکرات مجلس اول در آن گرد نيامدهاند. براي نمونه، «متمم قانون اساسـي در کميسـيون
هفت نفري تدوين شد که مذاکرات آن را ثبت نکردهاند32». همچنين مذاکرات ديگر قـانونهـا در آن
نيست. برخي از کاستيهاي مذاکرات که آدميت در دهـههـاي پـيش دربـاره آنهـا يـادآوري کـرده و

ويراستار به هيچ روي بدانها نپرداخته است، بدين شرح بازخواني ميشوند:  
مذاکرات مجلس به صورتي که انتشار يافته کم و کسر دارد، گرچه اين کاستيها را تا حد زيـادي
منابع ديگر جبران ميکنند33 که ميرزا صالح هيچيک از آن ها را وارد نکرده و اشارهاي هـم بـه آنهـا
ننموده است. توضيح آنکه متن انتشار يافته صورت کامل گفت و شـنود مجلـس نيسـت. از صـورت
مذاکرات کميسيونهاي مجلس چيز زيادي به دست ما نرسيده، از آنکه اسناد رسمي مجلس در حادثه 
کودتا و بمباران مجلس از ميان رفته، اما از کار سه کميسـيون مـتمم قـانون اساسـي، تـدوين قـانون
عدليه و اصول محاکمات و ماليه به مأخذ مذاکرات مجلس و ديگر مدارک به درجات آگـاهي صـحيح

داريم. 34  
«بـه درجـات [از] آدميت از ديد تاريخ حقوق اساسي، ديدگاهي فراگيـر بـه مشـروطيت داشـت و
آگاهي صحيح از کار ... کميسيون متمم قانون اساسي» برخوردار بود. اين درجه از «آگاهي صـحيح»، 
به هيچ روي نزد پژوهشگران تاريخ حقوق اساسي که مفـاهيم آن دوره را مـيجوينـد، خرسـندکننده

نمينمايد و از اينرو، کاستي بزرگي در مذاکرات مجلس نخست شمرده ميشود. آدميت ميافزايد:  
گفتوگوي مجلس در چند قضيه سياسي مناقشهانگيز، بهعمد از صورت مذاکرات حذف گرديـده.
در اين مورد، خاطرات رئيس وقت مجلس و گزارشهاي مـأموران خـارجي کـه در جلسـههـا حضـور
داشتند، اخبار درست به دست ميدهند. ديگر آنکه صورت مذاکرات در هفته بحـران سياسـي مقـارن
کودتاي اول (ذيالقعده 1325) منتشر نشده، اما پس از آن حادثه، رئيس مجلس هشيارانه، زبده وقايع 
و تصميمهاي عمده مجلس را براي «ثبت تاريخ» اعالم کرد که در صورت مذاکرات آمده... . مباحثـه
مجلس در دو سه جلسه آخر حيات سياسي آن هم ناقص به چاپ رسيده و بيسر و تـه اسـت. برخـي

نکتههاي مهم آن مباحثات در گزارشهاي رسمي خارجي ثبت گرديده [است]. 35  
همچنين مذاکرات درباره قانونهاي وضع شده در مجلس اول، مانند نظامنامـه انتخابـات، قـانون
مطبوعات و... ثبت نشدهاند. دريغ که از ديد تندنويسان کشمکشهايي کـه بـر سـر گـزينش مفـاهيم
حقوقي در مجلس اوّل وجود داشته، به اندازه ديگر سخنان اهميت نداشته و ميتوان گفت که چيـزي
از آنها ضبط نشده؛ زيرا بحثهاي دقيق و فني انديشه حقوقي نزد آنان درخور ثبت نبوده و از ايـنرو، 
هرگاه از قرائت قانون اساسي يا قانون ديگري بحث شده است، با اين جمله کوتـاه بـيهـيچ اشـارتي
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بدان گذشتهاند: «در اين موقع شروع به قرائت نظامنامه اساسي شد. پس از قرائت چند ماده، مذاکرات 
الزمه به ميان آمد».36  

بنابراين، در متن مذاکرات آن «مجمع بزرگ و انجمن سترگ» و «گنگـره عـدالت مملکـت37» و 
«باالترين محکمه عدل، چيزي از درگيري درباره گزينش مفاهيم قانون اساسي مشروطه (نظامنامه و 
متمم) نيست. جملهها و مفهومهايي که در نظامنامه و متمم قانون اساسي در کار آودردهانـد و برخـي

مذاکرات، بر وجود اين کشمکشها گواهي ميدهند. 38  
چيزي از نشست چهاردهم جماديالثاني 1325، نخستين جشن سالگرد گشايش مجلـس شـوراي
ملي، در متن نيست. در آن جلسه «از هيئت دولت و سفراي خارجي و علماي اعالم و وجـوه مـردم و
کساني که در راه تهيه آزادي، بذل مال و تحمل زحمت کرده بودند، پذيرايي به عمل آمد...محمدعلي 
شاه هم [که] براي افتتاح جشن... دعوت شده بود ...دستخطي فرستاد». اين دستخط شـاه در مـتن
نيست، اما براي نمونه، در مقاله »نخستين جشن افتتاح مجلس شـوراي ملـي»، نوشـته عبدالحسـين

نوايي، چاپ شده است. 39  
نام نمايندگان جز طباطبايي و بهبهاني و شماري ديگر، از بيم آسيبهايي کـه آنـان را در بيـرون
مجلس تهديد ميکرد، از نشست پنجشنبه، 27 صفرالمظفر 1325 تا پنجشنبه 23 ربيـعاالول، در مـتن
مذاکرات نيامده است. اين کمبود به کمک سندهاي ديگر مانند روزنامه ترقي که «خالصه مـذاکرات
مجلس را در مدت آن چهار هفته ... با ذکر نام وکال منتشر نموده و ابهامي ندارد40» و گزارش نماينده 
سفارت انگليس درباره رويدادهاي مجلس، کمابيش جبران مـيشـود. بـا توجـه بـه اشـارات صـريح
ويراستار به نواقص مذاکرات، شايد وضع کار پيشرويش براي او روشن نبوده و نميدانسته باشد متن، 
چه کمبودهايي دارد که آنها را بايد جبران کرد وگرنه، بازگشت او بـه ايـن سـندها، نشـدني و دشـوار

نبوده است.  
حذف برخي از سخنان  

تندنويسان و کارگزاران ضبط مذاکرات، به عمد يا سهو عبارتهـا و جملـههـايي را از نماينـدگان
مجلس، حذف کردهاند، اما بخش بسيار کوتاهي از آنها در ديگر سندها آمده است.  

1325 (6 آوريـل)، نمونـهاي از ايـن دسـت بـه شـمار گزارش نمايندة انگليس از نشست 22 صـفر
ميرود. پيش از آمدن ميرزا علياصغر خان اتابک، سيد حسن تقيزاده در پايان سخنانش جملهاي گفتـه
«امـينالسـلطان بـزرگتـرين خـائنين اسـت و لقـب شايسـته او که در مـتن مـذاکرات نيامـده اسـت:

خائنالسلطان است و بايد محاکمه شود»41. نمونه ديگر، گزارش نشست بيستم ربيع االول 1325 است:  
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در گزارش وزير مختار انگليس ميخوانيم: مخبرالسلطنه وزير معارف گفت: وزيران پيمـان کتبـي
بستند که با مجلس همکاري نمايند و به کنستي توسـيون وفـادار باشـند و تقاضـا کـرد کـه گذشـته

فراموش شود و همگي براي مقصد مشترک همکاري کنند.42  
اين جملهها در منابع ديگر آمده، اما ويراستار محترم آنها را نديده است و در چاپهاي بعد، با ذکر 

منبع بايد آورده شوند.  
نمونههاي ديگري هست که شايد آرام آرام از اين ابهامهـا بکاهنـد و تـا انـدازهاي روشـنکننـده
باشند. نامه خصوصي مستشارالدوله صادق را به ثقةاالسالم (26 جماديالثاني 1325)، از آنها ميتوان 

برشمرد. وي در آن مينويسد: «سيدين حرفهاي نامعقولي زدهاند که چشم بد دور43». روشن نيسـت
که مستشارالدوله اغراق کرده يا «حرفهاي سيدين» در مذاکرات نوشته نشده است.   

نخستين نشستهاي مجلس  
متن ويراسته ميرزا صالح، از شنبه غره رمضان آغاز ميشود، اما نخستين نشست مجلس، يکشنبه 
هجدهم شعبان 1324 برگزار شد و پس از خطابه شاه «وکال بـه مـذاکره در بـاب نظـامنامـه داخلـي
پرداختند و جلسه بعد به روز دوشنبه، نوزدهم شعبان موکول شد44». ويراستار محترم درباره نخسـتين
نشستهاي مجلس، سندها و نکتههايي در پايان کتاب آورده است کـه گنجاندنشـان در آغـاز کتـاب
منطقيتر مينمايد؛ زيرا خواننده رويدادها را با خواندن آنها بهتر درمييابد و فهـم مـذاکرات بـرايش

آسانتر ميشود و نظم منطقيتري ميگيرد. روند تاريخي مذاکرات چنين است:  
1. سند مشروطيت يا همان غلط رايج «فرمان مشروطيت45» در چهاردهم مرداد 1324؛  

2. دستخط تکميلي؛ 
3. بازگشت متحصنان و نشست شنبه، 27 جماديالثاني در عمارت مدرسه عـالي نظـام کـه چنـدي
براي برگزاري مجلس شوراي ملي معين شده بود. مجلس شوراي ملي گشـايش يافـت. خطابـه
مشيرالدوله صدراعظم و ملکالمتکلمين. نظامنامه اساسي و نظامنامه انتخابـات (نـوزدهم رجـب
1324) در همين نشستها (27 جماديالثاني تا هجدهم شعبان)، پيش آغاز نشسـت مجلـس در

بهارستان تدوين شد؛ 
4. تدوين نظامنامه انتخابات و توضيحاتي که در نظامنامه پيشبيني شـد؛ يعنـي مجلـس بـا آمـدن

وکالي تهران برگزار خواهد شد و...؛ 
5. مخالفتهاي شاهزادگان و نطق 28 شعبان شاه براي آنان که در متن آمده است؛ 



350   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هفتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

6. خطاب شاه به صدر اعظم و اعالن وي درباره تسريع در انتخابات؛ 
7. دعوت براي گشايش مجلس (هجدهم شعبان 1324). خطابه شاه در جشن افتتاح مجلـس46 نيـز

در متن نيست و ميشايد که بر آن افزوده شود. 
مقدمه بهويژه عنوان فرعي 

مشکل ديگري نيز از ديد روش سند تاريخي، در اين متن خود مينمايد که از آن نميتوان چشـم
پوشيد و آن، مقدمه به ويژه عنوان فرعي «توسعه سياسي ايران در ورطه سياست بـينالملـل» اسـت

که ويراستار آن را بر مذاکرات مجلس اول تحميل ميکند.  
شايد افزودن هر عنوان فرعي بر چنين سند تاريخي؛ يعني متن مذاکرات مجلـس اول مؤسـس و
قانونگذار، کاري غير تاريخي و بيوفا به روش پژوهش تاريخي اسـت. افـزون بـر ايـن، در گـزينش
عنواني فرعي براي اثر نه سند تاريخي، ويژگيهايي در عنوان بايد باشد. براي نمونه، توجه خواننـده را
جلب کند و چکيدهاي از بحث اصلي به شمار رود جان و لبّ کالم را نمايندگي کند و حتي از ديـدي،
کليد ورود به کتاب باشد و به خواننده در اين کار ياري رساند و موجب سرگرداني او نشود وگرنه، تنها 
با غور در متن و غواصي در ژرفاي آن، به مسئله ميتوان دست يافت. از اينرو عنوان فرعي «توسـعه
سياسي ايران در ورطه سياست بينالملل»، به هيچ روي اين ويژگيها را ندارد. ميـرزا صـالح و ناشـر
کتاب توجه نکردهاند که ويراستن مذاکرات ـ که اين کار هم درباره متن سامان نيافته اسـت ـ دسـت
ايشان را براي تحميل هر عنواني بهويژه چنين عنوان بيربطي، بر ميراثي ملي بـازنميگـذارد. عنـوان

فرعي وي به جملهاي افزوده از خود او ميماند و از اينرو، به تاريخ ستم کرده است.  
سخن پشت جلد که در آن توسعه سياسي، بر توسعه اقتصادي مقدم دانسته شده و ايـن ديـدگاه را بـه
مذاکرات مجلس اول مستند کرده است، گذشته از درستي يا نادرستياش، آشکارا با روش تدوين سـندهاي

تاريخي و بيطرفي درباره آنها نميسازد. جاي چنين نوشتهها، پشت و روي جلد اين سندها نيست.  
 

نبود نمايه مفاهيم  
برخي از مفاهيمي که در مجلس اول آمده و از ديد پيدايي مفهومها و قبض و بسط محتوايي آنها 

مهم شمرده شده است، بدين شرح عرضه ميشود:  
حق نظارت احکام قانوني نبايد استثنا داشته باشد47 قانون شرع      

حقوق بشر آزادي اجتماعات قشون مليّ      
حقوق شخصي و حقوق نوعي قواعد اجرائيه و عرفيه آزادي روزنامه      
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حقوق عمومي قوانين شرع   آزادي مذهب    
حقوق مردم قوانين موضوعه   اساس دولت    
حکم شرعي کارخانه آدم سازي [دانشگاه]؛   اصناف    
حکم عرفي کميسيون تنقيح   اعتبارنامه    

ارالشوراي ملي،ّ باالترين محکمه عدل امنيت جان و مال کميسيون ماليه   48د   
ماغ شخص [خودسري] مجلس گنگره عدالت دبازار      

راه آهن مخالف قانون اساسي بودجه سلطنت      
مسئوليت وزرا   زکات  هاي ماليه] ر اصطالحپيش قسط [و ديگ  

سرباز مليّتحصّن مصلحت عموميه [و ديگر مشتقات آن]       
سلطنت مستقلهترقي مملکت معناي مجلس       

سياست عرفي تطبيق با قوانين شرع ؛  معناي مشروطگي      
سياست مدنيتعديل مالحظه و توسط       

سياست ملکيتعيين حدود ملت       
مجلس   تفاوت عمل مميزي   شأن و احترام  

موازين شرع   شرط  تنظيمات  
موافق قانون اساسي شروط؛  داديان جايگاه کيان و پيش    

صرف جيب ؛ ميرزا تقيخان اميرکبير   جعل قوانين    
صورت جزء جمع و خرج مملکت نامه اساسي   نظام   

نقض عهد   ضعيفه و محترمه [در سخن درباره زنان]؛    جمهوري  
عشرd حفظ بيضه اسالم 49  [نه محلي]؛    نمايندگي مليّ  

عوارضات شهري هم دستي و همراهي (قوا)؛   حفظ نظام    
قانون اساسي العاده [نابرابري] حق فوق وکاليي کـه سـر سـاعت مقـرره حاضـر    

نميشوند  

بنابراين، بهترين شيوه آوردن مذاکرات در نوشتههاي پـژوهشگـران، فـراهم کـردن نمايـههـاي
مفاهيم، نامها، جاها، احاديث، آيات قرآن، قواعد فقهي و امثال و حکم و... اسـت تـا از دشـواريهـاي
ارجاع به اين «سند بيبديل» کاسته شود. نبود چنين نمايهها، از مهمتـرين کمبودهـاي پژوهشـي در
متن مذاکرات مجلس اوّل به شمار ميرود. شايد گنجاندن متن مذاکرات در لوح فشرده نيز، پـژوهش

را در اينباره کارآمدتر کند.  
نمايه نامها  

نامهاي «حسين، حاج آقا ميرزا» و «حسين، حاجي ميرزا» در مدخل «ح»، آورده شدهاند، امـا هـر
دوي آنها از آن کسي جز محمدحسين نائيني نيست و نامي از نائيني در مدخل «ن» نيامـده و افـزون
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بر اين، همه صفحاتي که نام نائيني در آنها آمده مانند صفحه 342، در فهرست ثبت نشده و ويراستار 
براي نام «صراف، سيد محمد»، تنها شماره سه صفحه را آورده و جلوي نام «محمـد، حـاجي سـيد»، 
شماره 20 صفحه را نوشته و کيستي او را پاسخ نداده است. چنانچه او مدعي بوده باشد که وي کسي 
جز «حاج سيد محمد صراف فدايي» است، چگونگي به دست آوردن اين نکته را ميبايسـت توضـيح

ميداد. سيد محمد صراف فدايي، از نمايندگان کوشاي مجلس نخست بود.  
در نشست پنجشنبه، ششم صفر 1325، چنين آمده است:  

دو نفر از وکالي محترم آذربايجان، ورود به مجلس کرده بودند. آقا ميرزا فضلعلي آقـا، ايشـان را
معرفي کردند به اين طور: جناب آقاي ميرزا يحيي امام جمعه خويي از طبقـه جليلـه علمـا ... و آقـاي

حاجي محمد آقا حريري از تجار... .  
«آقـاي در نمايه، صفحههاي 75 و 126 نيز در برابر نام ميرزا يحيي امام جمعه خويي آمـده، امـا
او و آقـا امام جمعه» در صفحه 75 و «جناب حاجي ميرزا يحيي» در صفحه 126 که اختالفـي ميـان

شيخ علي زرندي در مدرسه سادات بوده است، کساني جز نماينده آذربايجانند. 50  
در مدخل «محمد باقر، آقا سيد» که مقصود سيد محمد باقر سادات اخوي است، صفحه 306 نيـز

آورده شده، اما آقا سيد محمد باقر در آن صفحه، سيد محمد باقر جماراني است.  
«محمـد تقـي، آقـا سـيد51»  همچنين «سيد محمدتقي تنکابني»، در صفحه چهارصد در مـدخل
گنجانده شده و براي کسي به نام «حاجي محمدتقي» که در يزد ميزيسته و گويي به کوشش کسـي
به نام مشير کشته شده است، مدخلي نيست. اين نمايه، برآمده از درست نخوانـدن و حتـي نخوانـدن

متن مذاکرات است. 52  
 مدخلي به نام «مرتضي، سيد» نيز وجود دارد که مقصود از آن سيد مرتضي، شاگرد شـيخ مفيـد
(فقيه قرن چهارم) است. در ذيل مدخلِ «محمد مهدي، آقا شيخ»، مدخلي ديـده مـيشـود کـه بنـابر
آنچه در مدخل «کرمانشاهي» آمده است، مقصود از آن آقاشيخ محمد مهدي کرمانشاهي خواهد بود، 
اما وي در متن مذاکرات، آقا شيخ محمد مهدي پيشنماز نيز خوانده شده است. «صفا علـي» نيـز در
صفحه 332، گويي لقب ظهيرالدوله است که بر اين پايه، باهم بايد آورده شود. نام نماينده مردم يـزد
«عمـاد االسـالم» اسـت کـه در در متن مذاکرات و فهرست اعالم، «عماد الحکمـاء» و درسـتِ آن

فهرست نامهاي نمايندگان نيز هست.  
دسته ديگر از کاستيها چنينند:  
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«شـاه» يـا دربـاره در مدخل «محمدعلي شاه»، تنها شماره سه صـفحه آمـده، امـا هـر جـا واژه
ناصرالدين شاه، هر جا اصطالح «شاه شهيد» به کار رفته است، به مدخلهاي آنها ميبايست افـزوده
ميشد. شماره صفحههايي در برابر نام صنيعالدوله، احتشامالسلطنه و ممتازالدوله آمـده اسـت کـه در
آنها اين نامها دوباره آمدهاند و از اينرو، «رئيس» تا روزي که در مقام رياست مجلس بوده يـا گـاهي
در جايگاه نايب رئيس (حـاج حسـين امـين الضـرب و ميـرزا حسـن خـان وثـوقالدولـه)، مجلـس را
ميگرداندهاند، به اين صفحات ميبايست افزوده ميشد. همچنين مدخلي براي نايب رئيس، منشـي و

مباشر (کارپرداز) نيست.  
«فهرسـت نمايه نام کسان و جاها آميختهاند. افزون بر اين، نام بسياري از کسان و جاهـا در ايـن
» بيسامان آورده نشده يا شماره همه صفحاتي که آن نامهـا را در بردارنـد، در برابرشـان ثبـت اعالمِ
نشده يا شمارهها به دليل پيشگفته، نادرست و به جاي نامِ کسِ ديگـري آمـده اسـت. بـراي نمونـه،

نامهاي زير در فهرست اعالم نيست:  
 499 234    ابراهيم شريف ص 238 و240  ، 237، 236،شاهسون بغدادي ص

425     زيد ص 266 اسامه بن شرکت عمومي ص
 238   301(طايفه) ص شکاک   اصغر و کاظم دواتگر ص

 479 400   آقا سيد علي [سيستاني] ص   شمر ص
صادق طاهباز رحيم اوف، از نزديکان حيدر خان عمواوغلي، «صادق  بيگ ص 420 امين  

آقا» شده است. ص 381  
 349 351   انجمن اتحاديه اصناف ص   طومانيانس ص
 283 طيمس [روزنامه تايمز که يادداشتي درباره اسيران قوچان نوشته بود]   انجمن اتحاديه طالب ص  
 234 237  انجمن اتحاديه فارس ص عباسقلي خان (فرمانده فوج عرب و عجم) ص 247   و  

 411 عباسقلي خان نواب ص 405   انجمن آذربايجان ص  
 381 465  انجمن جنوبي ص عثمان (خليفه سوم) ص 315   و  
 371 350   انجمن خباز خانه   عمر و عاص

فوالدلو يا پوالدلو (ايل) ص 337 و 344   انجمن سعادت دروازه قزوين ص449  
 498 مدخلي ندارد قزاق«  انجمن ملي اصفهان ص «  

قوجا بيگلو [از ايالت مغان] ص 339   بشير الملک ص 178  
238  پلکنيک ص 240 337   و386 و 421    کلهر (ايل) ص و

  تلقب فتح السلطان (کشيکچي باشي) در برابر نامش آورده شده اس  جعفر قلي خان ص237
 249 398  جهانشاه خان صص 254   و   متولي باشي ص
452    حبل المتين ص 328   معتمد ديوان ص
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 266 315  حضرت امير عليه السالم ص 263     و مال محمد آملي ص
 372 339     حضرت صديقه؛ زهرا (س) ص مال محمد حسين

 484 485  روح القدس (روزنامه) ص 253     و موزيکانچيان ص
335  316، 308، زرتشتيان ص 245 367   و   مير ابوطالب ص
 268 ميرزا ابراهيم مجتهد شيرازي 504   زعفرانلو (ايل) ص  
305   زکي پاشا ص 367   نايب حسن ص

وکالي آذربايجان زنگنه (ايل) ص 421    
وکالي شيراز سردار امجد ص 292    
525  سعدي (شيخ مصلح يهود و ... . الدين) ص    

  ؛سيد العشاير ص 396
د قمي [که بـا آن عليلـيِ مـزاج بـه     سيد عبداهللا مجته

مجلس تشريففرما شده بود] ص 536  
 400   سيد محمد تقي تنکابني ص

 452   سيف العشاير ص

«مـؤتمن شماره صفحههايي در برابر «مؤتمنالملـک» آمـده کـه در آنهـا نـه نـام وي کـه نـام
الممالک» و «بشيرالملک» گنجانده و صفحهاي نيز نادرست ثبت شده است.  

نام جاهاي زير نيز در فهرست اعالم نيامده است:  
 386 342 و 351     امام زاده جعفرص قيطريه ص

344     امام زاده صالح ص399 کازرون ص
 386 345     بلوک فشاويه ص کام فيروز ص
رگان رود بندر لنگه ص 497 کرکانرود [به خطا « » نوشته شده است]  گ 

421   392ترکور و برادوست ص   کرند ص
245   155تمسک ص    کزاز ص

245 جده ص 473     مره ص
کهنه الهيجان   جهرم ص 237؛   

  521گلستان   چاله ميدان ص 521
 372 الهيجان تازه چراغ گاز (خيابان) ص    

400   سنگلج ص 291   لوت ص
386   سيالرخور   محال ثالثه

مدرسه يونس شفارود ص 292 خان ص 349    
مسجد سپهساالر ص 467   شيروان 343  

مسجد نو (شيراز) ص 344   صاحبقرانيه ص 380  
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545   صوماي [که در سه فرسخي سلماس است]. ص392   مغان ص
247     فريمان ص 350 ورزقان ص
507 قراباغ ص 237     يونان ص

    قلعه قطور ص 301

مقدمه هر کتاب بهويژه چنين «سند ارجمند»، جايي است کـه ويراسـتار آن، دشـواريهـاي کـار
پژوهشي و روشهـاي گـرهگشـايياش را بـا خواننـده در ميـان مـيآورد و او را بـه اطمينـانآوري و 
استنادپذيري روش خود دلگرم ميسازد. ويراستار ايـن اثـر در گفـتوگـوي ناقصـي بـا بي.بي.سـي

(BBC)، در اينباره چنين گفته است:  

ميدانيد که مجلس يک بار آتش گرفت و سوخت. بنابراين، صورت جلسات مجلس هم سـوخت.
فقط آن چيزها که در روزنامه رسمي منتشر شده بود، ماند. منتهي روزنامه رسمي بعضي از جلسـات را
منتشر نميکرد. از جلسات محرمانه هم که کسي خبر نداشت. به غير از اين گزارش، سه چهار جلسـه
اصال منتشر نشد، ولي خوشبختانه يکي از نمايندگان، از اين جلسات يادداشتهايي تهيه کـرده بـود.
سفارت انگليس هم گزارشهاي روزانهاي از مجلس تهيه ميکرد. من هيچيک از اينها را از نظـر دور
نداشتهام. با روزنامه صبح صادق هم که مذاکرات را مينوشت، منطبق کردم؛ منتهي اين روزنامه فقط 

مهمترين مذاکرات را منتشر مي کرد.53  
روشن نيست که کدام نماينده از اين جلسات يادداشتهايي فراهم آورده بود. از سـوي ديگـر، بـر
پايه سخنان تقيزاده بر ضد ميرزا علياصغر خان اتابک و ديگر سخنان وي، بهرهگيري ميرزا صالح از 
گزارشهاي روزانه سفارت انگليس، دقيق نيست؛ يعني چنانکـه پـيشتـر گفتـه شـد، نـام برخـي از
23 ربيـعاالول، در مـتن نمايندگان از نشست پنجشنبه، 27 صفرالمظفر 1325 تـا نشسـت پـنجشـنبه
«خالصـه مذاکرات نيامده است و اين کمبود کمابيش به کمک ديگر سندها مانند روزنامه ترقـي کـه
مذاکرات مجلس را در مدت آن چهار هفته ... با ذکر نام وکال منتشر نموده [است] و ابهامي نـدارد54» 
و گزارش نماينده سفارت انگليس از اخبار مجلس، جبرانشدني است. اما به هـر روي، ايـن کمبودهـا
درباره آن نشستها، همچنان وجود دارند و در نخسه ويراسته تازه نيز از ميان نرفتهاند. افزون بر اين، 
چنانچه ويراستار از سندهاي ديگري در کامل کردن مذاکرات بهره برده و جملههايي بر متن روزنامـه
مجلس افزوده باشد، نخست آنها را در گيومه ميبايست ميگذاشت و سپس در پايين صفحه، نشـاني
کامل سند را ميآورد، اما دريغ که يک بار چنين کاري صورت نپذيرفتـه؛ يعنـي ويراسـتار محتـرم در
مقدمه درازدامن خود به هر موضوعي جز موضوعات شايسته طرح و توضيح، پرداخته است. بازگشـت
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او به ترتيب تاريخي، حتـي بـه نوشـتههـايي ماننـد تـاريخ بيـداري، موجـب جبـران شـدن برخـي از
کاستيهاي کنوني ميشد.  

مهمترين کاستي نمايه نامها، استوار نبودنشان بر پايه نام يا لقب شناخته شـده نماينـدگان اسـت.
بيداري، نوشته ناظماالسـالم کرمـاني، تاريخ مشروطه، نوشته احمد کسروي يا تاريخ نامهاي فهرست

براي اصالح نمايه نامهاي اين سند سودمند مينمايد.  
يک نام با چند صورت  

يکي ديگر از مشکالت مهم و برجسته ويرايش اين سند، بيتوجهي ويراسـتار آن، بـه آمـدن نـام
يک نماينده در چند شکل است.  

براي نمونه، نام سيد محمد طباطبايي به صورتهاي زير ديده ميشود:  
1. آقاي آقا سيد محمد مجتهد؛  

2. آقاي آ سيد محمد مجتهد؛  
3. آقاي آقا سيد محمد؛ 
4. آقاي آ سيد محمد؛ 

5. آقاي آقا مير سيد محمد مجتهد؛ 
6. آقاي آقا مير سيد محمد؛ 

7. آقاي آقا ميرزا سيد محمد مجتهد؛ 
8. آقاي آقا ميرزا سيد محمد. 

بهتر بود که همه اين نامها يکسان ميشدند.  
نام نمايندگان  

کاستي ديگري که ويراستار، به دليل دشواريهاي اين کار، بهتر ديده است که با آن درگير نشود، 
روش، نبودن مقصود از نام برخي از نمايندگان است.  

کاستي ديگري که ويراستار، به دليل دشواريهاي اين کار، بهتر ديده است که با آن درگير نشود، 
روشن نبودن مقصود از نام برخي از نمايندگان است. نمايندگاني که لقبهايي نداشـتند، در مـذاکرات
مجلس به نام کوچکشان خوانده ميشدند و اين شيوه هنگامي کـه چنـد نماينـده داراي نـام کوچـک
يکسان در مجلس حاضر بودند، مشکلي در پي ميآورد؛ يعني خواننده نميتوانسـت مقصـود را از آن
نام دريابد. براي نمونه، نميتوانست بداند که مقصود از آقا شيخ حسين، «شيخ حسـين تهرانـي سـقط
«حـاج فروش» يا «شيخ حسين يزدي» است يا حاج محمدتقي، درباره «حاج محمدتقي بنکـدار» يـا
محمدتقي تاجر دهبنده» يا «حاج محمـدتقي شـاهرودي» بـه کـار مـيرود يـا مقصـود از آقـا ميـرزا
حسينعلي، «ميرزا حسينعلي سيگاري» يا «ميرزا حسينعلي ماهروزاده» است يا حاج سيد محمد، درباره 
«حاج سيد محمد صراف فدايي» يا «حاج سيد محمد ساعت فروش» به کار گرفته ميشود يـا از آقـا
سيد حسن، «سيد حسن تقيزاده» يا «ميرزا سيد حسن خان کاشاني» قصد ميشود و... . البته مقصود 
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از آقا سيد حسن، «سيد حسن خان کاشاني» است، اما به هر روي، روشني مقصـود در ايـن نمونـه، از
وظيفه ويراستار نميکاست و او نام نماينده را به روشني و کامل ميبايست ثبت ميکرد.  

چند نماينده به نام «محمدتقي» در مجلس اول بودهاند:  
1. حاج محمدتقي شاهرودي؛  

2. حاجي محمدتقي بنکدار؛ 
3. حاج محمدتقي تاجر دهبنده؛ 

4. سيد محمدتقي هراتي؛ 
5. حاج محمدتقي استر آبادي. 

تفاوت آنها با يکديگر، نه در نمايه و نه در متن درباره برخي از آنها، روشن است؛ يعني نـام آنـان
و ديگران در بيشتر جاها، با نام کوچک مانند«محمد تقـي، آقـا سـيد»، «محمـد تقـي، آقـا شـيخ»، 
«محمدتقي، حاج»، «محمدتقي، حاجي»، «محمد تقي، حاجي شيخ» آمده که کار بازشناسـي آنـان را
بسيار دشوار کرده است. اين، نمونهاي از روش رويـارويي ويراسـتار بـا مشـکالت ايـن سـند و شـيوه

گرهگشايي اوست.  
فهرست نامهاي نمايندگان  

نام طبقه نمايندگاني که از تهران نيستند، در متن نوشته نشده است. بخشـي از ايـن کاسـتي، بـا
توجه به متن مذاکرات جبرانشدني است. نام ميرزا صادق خان مستشارالدوله (وکيل آذربايجان)، حاج 
امجد السلطان از شاهزادگان، ميرزا سيد مهدي معتمدالتوليـه (وکيـل مـردم حضـرت عبـدالعظيم) در
«قـرار شـد فهرست نامها نيست. ميرزا عبدالرحيم طالبوف، يکي از دوازده نماينده آذربايجان بود کـه
پس از تصفيه کارهاي خود به طهران بيايد. افسوس اجل مهلت نداد55». نام او را همراه بـا توضـيحي
دربارهاش در فهرست ميبايست ميگنجاند، اما نام ميرهاشم تبريزي «که خود را سر حلقـه حکومـت
کيف مايشايي نموده بود»، در ميان نام نمايندگان آذربايجان نادرست آمده است. 56 ميرزا فضلعلي آقـا،
«نماينـدگان مسـتعفي و در نشست شنبه، ششم ذيالحجه 1325، هنگام بحث از گزينش جانشـينان
متوفي» گفت: «يکي از وکالي آذربايجان هم ما داريم که بايد عوضشان انتخاب شود و آن، آقا سـيد

هاشم است. تکليف اين هم بايد معلوم شود».  
همچنين نام چهار کس در فهرست نامهاي نمايندگاني که به جاي نمايندگان مستعفي و متـوفي

برگزيده شدند، در دو نام گرد آمده است:  
1ـ اماناهللا ميرزا مجدالسلطنه، به خطا در پي هم آمده است و اينها دو نفرند؛  
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2ـ ميرزا سليمان خان بيانالسلطنه که نامش ميرزا سلمان است که لسانالحکما، دربارة او و ميرزا 
سليمان خان گفت: «[آنان] اهل اين شـهرند و [آنـان را] قابـل و اليـق مـيشناسـيم» و در نشسـت

سهشنبه، نوزدهم ربيعاالول، از آنان براي نشستن در جايگاه نمايندگي نام برد.  
1325، در مجلـس سـخن گفتـه آقا سيد محمد حسين که در نشست شنبه، نوزدهم ربيـعالثـاني
است. گمان نميرود که او همان سيد حسين بروجردي مديراالسالم باشد؛ زيرا وي بـا نـام آقـا سـيد
حسين در همان نشست، اندکي پس از آقا سيد محمدحسين سخن گفت. نام او در اليحهاي که سـيد
محمدتقي هراتي57 خواند (نشست هفتم رجب 1325)، در کنار برخي از ديگر نماينـدگان بـه صـورت
«محمدحسين» ديده ميشود. گفتني است نماينده ديگري بـه نـام حـاج محمدحسـين بجنـوردي در
1325، در ميـان غايبـان رخ مـينمايـد. مجلس اول بود که نامش در نشست پنجشنبه، نهم رمضـان
احتشام االطبا، نماينده ترشيز در نشست سهشنبه، نوزدهم ربيعاالول 1326، دربارهاش چنين گفت:  

«حاجي محمدحسين وکيل بجنورد، نُه ماه است رفته و از آنجا نوشتهاند کـه عـوض او انتخـاب
شود و خودش هم کتباً و تلگرافاً استعفانامه فرستاده است». به گمان، تندنويسان «سيد» را به خطا در 
آغاز نام «آقا سيد محمدحسين» افـزودهانـد و بنـابراين، شـايد هـردو نـام، از آن حـاج محمدحسـين

بجنوردي باشد؛  
3ـ امينالرعايا که نامش در ميان نامهاي غايبان نشست سهشنبه، 28 ربيعاالول و شـنبه غـره و

سهشنبه، چهارم ربيعالثاني 1326، خوانده شد؛  
4ـ حاج شيخالرئيس از نخستين نشستها در مجلس حاضر بود. در نشست پنجشنبه، پنجم شوال 
1324 گفـت: 1324، «از ترتيب نان سؤال کردند» و وي در نشست پنجشنبه، نهم ذيالحجه الحـرام
«همان شب از مجلس رفتم پيش وزير مخصوص و گفتم که بايد طرف به مجازات برسـد». بـه هـر
روي، در نشست يکشنبه، ششم محرمالحرام 1326 که از گزينش نمايندگان جانشين سخن درميـان
بود و در اينباره سخن گفته شد که از ميان شاهزادگان هم کسي بايد برگزيـده شـود، اسـداهللا ميـرزا

گفت:  
يک روز اين حق را به شاهزادگان ميدهند و ايشان هم ... چهار نفر را معـين کـرده، پـيشنهـاد
مجلس مينمايند، آن وقت ميگويند اين حق با ايشان نيست. خوب بود که از اول اين حق را بـه آن

ها نميدادند و خود مجلس انتخاب ميکرد... . شايد يک نفر از آنها، جناب شيخ الرئيس باشد.  
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از اينرو، حاج شيخ الرئيس، وکيل مجلس نبوده و حضورش در چند نشست مجلس، ماننـد ديگـر
نمونهها، بر پايه جايگاه اجتماعياش نه وکالتش از مردم بوده است که اين هم از ويژگيهاي مجلـس

اول به شمار ميرود و حضور چنين کساني را در مجلس در جاي ديگري بايد توضيح داد.  
نــام حســين قلــي خــان نــواب، بــه خطــا در فهرســت نــامهــا «حســينعلي خــان نــواب» نوشــته  

شده است.  
نام آقا حسين قلي، در ميان فهرست نامهـاي نماينـدگان نيسـت. نـام او در فهرسـتي کـه احمـد
ايران، آورده، در ميان پيشهوران آمده اسـت. البتـه ملي مجلس تاريخ کسروي به نقل از حبلالمتين و
در آنجا نيز نام چند تن نيست. دو مدخل «حسينقلي، آقا» و «حسينقلي، آ ميرزا»، در نمايه مـذاکرات
آمده است و در برابر آنها کمابيش شماره پنج صفحه ديده ميشود که بهگمان، بـا توجـه بـه گونـه و
سطح سخنانشان، هر دو، يک نفرند. بـراي روشـن شـدن ايـن مسـئله، از نـامهـاي همگـون، ماننـد
حسينعلي ميتوان آغاز کرد. جز نام حسين قلي خان نواب که به خطا «حسينعلي خـان نـواب» آمـده،

چهار «حسينعلي» در فهرست نامها ثبت شده است:  
1ـ «ميرزا حسينعلي ماهروزاده»؛  

2ـ «حاج حسينعلي واعظ»؛ 
3ـ «ميرزا حسينعلي سيگاري»؛ 

4ـ حاج شيخ حسينعلي دالل. 
تنها نام دو «حسينعلي» در «فهرست اعالم» هست: «حسينعلي، آقا شيخ» و «حسينعلي، حـاج». 
بر اين پايه، يکي از حسينعليها، «حسين قلي» بايد باشد. نام نماينده مردم لرستان، با توجه به اينکـه
صـورت درسـتش همـين بـوده اسـت نـه در بسياري از جاهاي متن مبشرالسلطان آمـده، بـهگمـان،

مشيرالسلطان.  
حاجي ميرزا آقا مجاهد، که به گواهي مذاکرات، آخوند جـاهطلبـي اسـت، در نشسـت پـنجشـنبه،
شانزدهم صفر 1326 گفت: «اين لفظ خالف که آقاي وکيلالتجار اظهار کردند، زيادي بود... . خـوب
است معذرت بخواهند». وي نماينده مجلس نبود، بلکه از نشست شانزدهم ذيالقعده 1325 که هيئت 
وزيران براي سوگند وفاداري به اساس مشروطيت و قانونهاي اساسي به مجلس رفتند، بدانجا رفتـه
و تا نشست شنبه، دوم ربيعاالول 1326 (کمتر از سه ماه) در نشستها شرکت کرده بود. سبب حضور 
او در مجلس روشن نيست. مسائلي از اين دست کـه کسـاني بـدون داشـتن نماينـدگي از مـردم، در
مجلس حاضر ميشدند و بي آنکه خود را به گرفتن رخصتي از رئيس مجلس نيازمنـد بداننـد، دربـاره
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موضوعات سخن ميگفتند و رئيس مجلس هم به آنان در ايـنبـاره تـذکر نمـيداد؛ نمونـههـايي در
مجلس اول دارد که آنها را از ديد نظريه نمايندگي در مجلس مؤسس اول بايد بررسيد و دربـارهشـان

توضيح داد.  
از سوي ديگر، تنها لقبهاي شماري از نمايندگان بدون آوردن نام کوچک و خانوادگي آنـان يـاد
شده است. آوردن نام کامل نمايندگان ناگزير مينمايد؛ زيرا بـا آوردن نـام کامـل آنـان، ايـن سـند را
ميتوان کامل کرد و خواننده را در آسانتر فهميدن متن ياري داد و افزون بر ايـن، بـا ايـن کوشـش،

متن را پيراسته و روشن ساخت.  
همچنين، نـام برخـي از نماينـدگان درسـت ضـبط نشـده اسـت. ماننـد حـاج سـيد محمدحسـن
ثقةاالعالم، نماينده تاجران فارس که «ثقةاالسالم» ثبت شده و اين خطا به صـورت اخيـر بـه مـتن

(نشست پنجشنبه، هفدهم ربيعالثاني 1325) نيـز راه يافتـه اسـت. نـام حـاج سـيد اسـماعيل دبيـري
اصفهاني، در چند جا مانند نشستهاي پنجشنبه، هجدهم ذيالقعدة الحرام (روز رفتنش به مجلـس) و

شنبه، چهارم ذيالحجه الحرام 1324، به صورت «حاج سيد اسماعيل ريزي» ديده ميشود.  
  

افتادگيهاي برخي کلمات  
مشکالت اماليي58 فراوان اين متن، گزارش نميشوند، اما کاستي ديگري از همين دسـت در آن
راه يافته است که با ويراستاري مسئوالنه آن، از ميان ميرفت. برخي از اين کاستيها چنين هستند.  

الف) لغزشهاي تندنويسان يا خود نمايندگان  
براي نمونه، تلگرافي در نشست پنجشنبه، هشتم جمادياالول خوانده شـد کـه دربـارهاش چنـين
گفتهاند: «از علماي کرمانشاه به وزارت داخله و حججاالسالم و وکالي عظام رسيده». ايـن تلگـراف،

بر پايه گواهي آشکار متن، از آذربايجان رسيده بود که قلم تندنويسان درباهاش لغزيد.  
ب) افتادگيهاي برخي از واژگان  

بسياري از کلمات در جايجاي مـتن از قلـم تندنويسـان مـيافتـاد و ويراسـتار آنهـا را در قلّـاب
ميبايست ميآورد. براي نمونه، ميرزا جواد خان سعدالدوله ( ابو الملّه)، در نشست يکشـنبه، نـوزدهم

ذيالحجه 1324، گفته بود:  
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بايد دانست که ما سه چيز داريم که آن را اختيارات ثالث ميگويند؛ وضع قانون و حفظ قـانون و
اجراي قانون. [وضع قانون] با مجلس است و حفظ قانون با دولت و ملت است. اجراي قانون با عدليه 

است.  
«چـرا [از] وزيـر حاجي سيد باقر سادات اخوي، در نشست شانزدهم ذيالحجه 1324، گفته بـود:

لشگر59 پول گرفتند به او کار دادند؟»  
24 جمـادياالول 1325،  همچنين کلماتي در جملهاي از سيد حسن تقـيزاده در نشسـت شـنبه،

نادرست ثبت شده است:  
مکرر گفتهام، باز هم ميگويد [«ميگويم»] نبايد [«بايـد»] وزرا را چسـبيد. خـارج از مشـروطيت
است [و] تکليف مجلس نيست اصالح مملکت را بکند يا اطراف شاه را صحيح نمايد. بايد فقط وزرا را 

مسئول بداند.  
در گزارش نشست يکشنبه، سيزدهم شعبان 1325 آمده است:  

وزير امورخارجه [ميرزا جواد خان سعدالدوله]: اينکه گفتم در ديـوانخانـه عدليـه رسـيدگي شـود،
[مقصودم] در مسئله شرکت [بود که] بدون [حضـور] مـأموري از طـرف سـفارت [روسـيه در عدليـه
رسيدگي شود] و [از اينکه گفتم] در وزارت خارجه [رسيدگي شود، مقصـودم] حضـور مـأمور از طـرف

سفارت در مسئله راه [بود].  
ج ) نامها يا واژگان آن روزگار  

برخي از نامها يا واژهها نزد نمايندگان آن روزگار روشن بوده است، اما خواننده امروزي درباره آنها 
به توضيح نياز دارد.  

براي نمونه، نام ميرزا رضا در نشست يکشنبه، نوزدهم ذيالحجه 1324، آمده و ويراسـتار کلمـه
«کرماني» را پس از آن در قالب نيافزوده يا اينکه رويدادي از زبان يکي از نمايندگان گزارش شـده

است (نشست سهشنبه، ششم جمادياالول) که نامهاي آمده در آن ميبايست آشکار ميشد:  
در پا منارجلو خانِ آقا شيخ محمدتقي [نهاوندي]، ناروني60 بوده و اين جلـو خـان مشـترک اسـت
مابين آقا سيد محمدحسن [کاشاني] و آقا سيد محمدتقي نهاوندي که به قدس و زهد مشـهور اسـت.
پسرهاي آقا محمدباقر [جماراني]، نارون را انداختهاند و سردَر را هم خراب کردهاند. امروز مذاکره شـد 
که چرا نارون را بريده و جلو خان را خراب کردهاند. يکي از آن آقازادهها، ششلول کشيد براي آقا شيخ 
محمدتقي [نهاوندي] و آقا سيد حسن [کاشاني]، وکيل [مردم کاشان] هم خواسـتند کـه او را سـاکت

نمايند، به روي ايشان در آمده، دست ايشان هم زخم شد.  
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حکمي از حاجي ميرزا حسن [سبزواري] درباره دختـران قوچـان، صـادر و در نشسـت سـهشـنبه،
نوزدهم جماديالثاني خوانده شد. نام او در نشست بعد در يک جا بـه خطـا ميـرزا حسـين آورده شـده
«...نظـر 1325، گفـت: است. سيد حسين (بروجردي مديراالسالم) در نشست سهشـنبه، سـوم رجـب
[علي خان] هم در آنجا مشغول قتل و غارت است». تلگرافي از اصفهان بـه مجلـس رسـيد (شـنبه،
«...جمعـي مالنمايـان بـه تحريـک [ميـرزا هفتم رجـب) کـه در بخشـي از آن چنـين آمـده اسـت:
1325، «جنـاب ابراهيمخان] منشيباشي، توهين از وکال و انجمن نموده...». در نشست هفتم شـعبان
رئيس اظهار فرمودند که جناب [ميرزا احمد خان] مشيرالسلطنه، با هيئت کابينه جديـد بـراي معرفـي
«از چـادر زدن يـا 1325» گفـت :  آمدند». رئيس مجلس (احتشامالسلطنه) در نشست «سلخ رمضـان
نزدن در خانه آقا سيد علي [سيستاني] نبايد گفتوگو کرد و اهميت داد». وي در نشسـت يـکشـنبه،
سوم شوال 1325 گفت: «...اعتبارنامهاي از اصفهان رسيده است در بـاب وکالـت يـک نفـر [مصـدق

السلطنه]، چه ميگوييد؟» و در نشست يکشنبه، شانزدهم شوال 1325 گفت:  
اگر ما بخواهيم که ايران، ايران باشد بهطوري که آن مورخ يوناني [هـرودdت] نوشـته کـه ايـران

هميشه اهلش جنگجو بوده و در استقالل خود کوشش ميکرد.  
«نظـامنامـه مفهوم «نظامنامه»، نمونه ديگر از اين دست شمرده ميشود کـه دسـتکـم دربـاره
اساسي» و «نظامنامه انتخابات» به کار ميرفته است و مقصـود از آن در قـالب مـيبايسـت روشـن
ميشد. 61 ويراستار اين «مجموعه فاخر براي پژوهش در تفکر تاريخي و تدوين عصر معاصر ايران62»، 
آن را با ريزبيني و وسواس نخوانده و از اينرو، از بسياري از اين نمونهها چشم پوشيده يا بـيشتـر آن

را نخوانده است.  
لغزشهاي حقوقي  
الف ) مفاهيم حقوقي  

1. در پانويس صفحه 756 آمده است:  
رسم بر اين بود نمايندگاني که در طي اين دوره استعفا ميداده يا فوت ميکردند، جانشين آنهـا از 

طرف نمايندگان همان محل انتخاب مي شد.  
اين شيوه گزينش نه «رسم» يا عرف که فرمان قانون به شـمار مـيرفـت؛ زيـرا مـاده دوازدهـم

نظامنامه انتخابات مجلس شوراي ملي،ّ اين روش گزينش را پيشبيني کرده بود:  
هرگاه يکي از اعضاي مجلس شوراي ملي استعفا يا فوت نمايد و بيش از شش ماه بـه انتخابـات

جديد باقي باشد،63 اعضاي مجلس به جاي او يک نفر از اهل ايالت خودش انتخاب خواهند کرد.  



نقدي درباره روش تدوين مذاکرات محلس اول/ ناصر سلطاني   □   363  
 

باري، زبان حقوقي ويراستار در گفتوگويش با بي.بي.سي به مناسبت چاپ مذاکرات مجلس اول،ّ 
به گونه ديگري باز هم از چارچوب دقت بيرون رفته و چنين گفته است: «در واقع کـاري کـه قـانون

مدني کرد اين بود که جرم و مجازات را يکپارچه کرد»!  
2. وي در مقدمه خود مينويسد:  

مجلس ملي در روياويي با بزرگترين بحران دوره بيست ماهه فعاليت خويش؛ يعني تحصن يکي 
از نمايندگان در «زاويه حضرت عبدالعظيم» نيز شيوه گفتوگو با جناح مخالف را ترک نگفت. 64  

نه شيخ فضلاهللا و نه بهبهاني و طباطبايي، هيچ يک «نماينده» نبودند. چنانکه شـيخالـرئيس و
حاجي ميرزا آقا مجاهد، وکيل مجلس نبودند. اين توضيح درباره حضور آنان در مجلس اول، با مفهـوم
نمايندگي سازگار نيست. اين حضور را با مفاهيم ديگري جز نمايندگي بايد روشن ساخت. هرچنـد آن
دو سيد پس از پذيرفتن نمايندگي مسيحيان و يهوديان، به جرگه نمايندگان درآمدند65، اين نکتـه را از
مسائل تاريخ حقوق اساسي يا تاريخ مشروطهخواهي بايد شـمرد. ايـن دعـوي دربـاره وضـع احتشـام
 27 السلطنه نيز اثبات شدني است. او بدون اينکه به نمايندگي برگزيده شده باشد، در نشسـت شـنبه،
ربيعاالول 1325، در مجلس حاضر شد و در بحث شرکت کرد. همچنين بـراي نمونـه، سـيد عبـداهللا

بهبهاني در نشست سهشنبه، چهاردهم ذيالحجه 1324، گفت:  
... آن روزي که وکال خواستند براي حضور وزرا و همراهي ايشـان چيـزي بنويسـند، مـن آن روز
اسائه ادب کردم و نگذاشتم که ايشان بنويسند. گفتيم باشد که ما بنويسيم. ما هم عريضهاي در کمال 

رعايت ادب و متانت به حضور مبارک پادشاه روانه داشتيم... .  
«...آقايـان نوشـتند حـاال هـم بايـد مجلـس بنويسـد و تکليـف وثوقالدوله بر سخن وي افـزود:

بخواهد».  
سخن وثوقالدوله از اينرو معنادار است که «آقايان» در کنار «مجلس» آورده شدهاند. علما، خود 
را به سازِکارهاي مجلس محدود نميکردند و از روشهاي خود نيز بهره ميگرفتند. ايـن سـخن، بـه
انگيزه داوري درباره تالشهاي آنان ادا نميشود، بلکه تنها توضيح ميدهد که ماجراي اين حضـور و
تالشها، به روشن کردن مفهوم نمايندگي در جنبش مشروطيت نيازمند است. چرايي حضـور علمـا و
ديگر کسان را مانند احتشامالسلطنه و...، در مجلس بنيادگذار اول،ّ با همين گفتار ميتوان پاسخ گفت. 
هر اندازه بر عمر مجلس افزده شد، اين تأثيرگذاري به سود کانوني شـدن (محوريـت) نهـاد مجلـس
دگرگون گشت و از نفوذ کساني چون بهبهاني فروکاست. وزير جنگ با آگاهي از اين ويژگي بهبهاني، 

با او نه رئيس مجلس سخن ميگفت.66  
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3. برخي از شخصيتهـاي مجلـس اول، در سـنجش بـا تأثيرگـذاريشـان در برپـايي نهادهـا و رواج
مفهومهاي حاکميت قانون، از ديد تاريخ مشروطهخواهي، کارنامهاي متفاوت با ارزيابي پژوهشگران تـاريخ

مشروطه درباره کوششهاي آنان دارند. ويراستار محترم، يکي از اين کوشندگان را «حرّافتـرين نماينـده» 
خوانده است. 67 اين سخن دستکم، درباره «حرفهاي» وي در مجلس اول، نـاروا و نادرسـت مـينمايـد.

شايد رويکردي از ديد تاريخ مشروطهخواهي که مفهومها و جداسازيهاي ريزبينانهتري عرضه ميکند، بر 
برخي از گوشه و کنار رويدادهاي مجلس نخست روشنايي بيفکند و نکتههـايي تـازه در ايـنبـاره آشـکار
سازد. کارنامه سيد حسن تقيزاده از اين ديد، درخور بررسي بيشتر و دقيقتر اسـت. حضـور مـؤثر او را در

مجلس مؤسس و قانونگذار اول،ّ از ديد مفهوم مشروطهخواهي بهويژه کارکرد پارلمان و مفهوم «مسئوليت 
وزيران»، در پژوهش جدايي بايد بررسيد و دربارهاش سخن گفت.  

ب) خطا در متن قانون  
1. نظامنامه اساسي  

واژههــا و عبــارتهــاي درســت، پــس از واژههــا و عبــارتهــاي نادرســت در قــالب آمــدهانــد:
«مجلس در هر جا نقصي [نقضي] در قوانين... 68»؛  

«...رئيس مجلس ميتواند... انجمن محرمانهاي مرکـب از عـدّه منتخبـين [منتخبـي] از اعضـاي
مجلس تشکيل بدهد... 69»؛  

«اگر مجلس محرمانه تقاضاي [به تقاضاي] رئيس مجلس بوده70»؛  
«هرگاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتي همـراه نشـده باشـد [نشـود]،

بايد معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد کند71»؛  
«... مگر مطالب محرمانه و مستور بودن آن در مدت معيني صالح دولت و ملت باشد72».  

2. متمم قانون اساسي   
ويراستار، «متمم قانون اساسي» را «قانون اساسي» خوانـده اسـت کـه درسـت و دقيـق نيسـت.

جايگزينهاي درست در اصلهاي اين متمم بدين شرحند:  
«علماي اعالم» در اصل دوم؛  
«رجوع داد» در اصل يازدهم؛  

«اقامت در» در اصل چهاردهم؛  
واژه «اصل» در اصل 31 زائد است: «يک نفر نميتواند در زمـان واحـد عضـويت هـر دو اصـل

مجلس را دارا باشد»؛  
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«تلگرافي» در اصل 23.  
فهرست آيات، احاديث و قواعد فقهي  

متن برخي از آيات و احاديث، درست ثبت نشده است.  
شايد اين نادرستي برآمده از خطاي تندنويسان باشد. بـراي نمونـه، آقـا سـيد هاشـم تبريـزي در
نشست هفتم ذيالحجه اين دعاها را خواند: «اللهم افتح لنا تنصر تعزيها االسالم و اهلـه و نـزل بهـا

النفاق و اهله». صورت درست و کامل اين دعا چنين است:  
اللهم انا نرغب اليک في دولة کريمة تعز بها االسالم و اهله و تذلّ بها النفاق و اهله و تجعلنا فيها 

من الدعاة الي طاعتک و القادة الي سبيلک.  

«علـي االسـالم فليسـيک  ميرزا فضلعلي آقا تبريزي در نشست شنبه، دوازدهم ربيعالثاني گفـت:
الياکون» که صورت درست آن، اين است: «و علي االسالم، فليبکِ البـاکون73». هـمچنـين در نطـق
سوم جمادياالول همين نماينده، قاعده «الضرورات تبيح المحذورات» آمده و واژه «مبيح» بـه جـاي
«تبيح» ثبت شده است. حاج ميرزا علي آقا مجتهد در سخن با مخالفان مجلس که «در صدد تخريب 
واd لِماردَ ولعاد و المانهوا عنه»، امـا واُّ لَعادَ dقائمه اساس اسالم» بودند، اين آيه را نقل کرد: «و لو و َلَوْ رد
واd لِماردَ ولعاد و لما نهـوا عنـه»74 اسـت. تلگرافـي از اسـترآباد واُّ لَعادَ dصورت درست آن، «و لو و َلَوْ رد

(يکشنبه، 25 جمادياالول) در مجلس خوانده شد که در آن دو آيه آمده بود:  
و من لم يجعل اهللا که [لَه] نوراً فما له من نور؛75  

انما جزو الدين بحاربون [جزاء الذين يحاربون] اهللا و رسوله و يسعون في االرض فساداً ان يقتلـوا
او يصلوا [يصلبوا] او تقطع ايديهم و ارجلهم من خالف او ينفوا من االرض. 76  

ايــن آيــه در صــفحه 315 نيــز نادرســت آمــده اســت. آيــة «و يمکــرون و يمکــراهللا و اهللا خيــر 
الماکرين»77  در يکي از نامههاي مهم «در معني مشروطيت» آمده و عبداهللا مازندراني در مخالفت با 

فضلاهللا نوري آن را براي مجلس نوشته و در نشست هفتم رجب 1325 خوانده شده است.  
باري، تدوين فهرستي از آيات و احاديثي که بنيادگذاران مجلس اول در کـار آوردهانـد و جاهـايي
که در آن، مأثورات را به کار بردهاند، از ديدگاه مشروطهخواهي مهم و ناگزير است؛ زيرا بايـد دانسـت
که مشروطهخواهان تا چه اندازه از سنت براي حد (قيد) زدن بر قدرت مطلقـه بهـره بـردهانـد و چـه
دگرگوني در فهم آنان از سنت در آن کارزار پديد آمده است. تدوين نظريه مشـروطهخـواهي (حقـوق
اساسي) در ايران، در پي کوششي در اينباره سامان خواهد يافت. ژرفناي اين سخن، صورت ديگـري
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است از «ضرورت گذر از حقوق شرع به حقوق جديد» و گـذر از مفـاهيم فقهـي بـه مفـاهيم حقـوق
عمومي، همچون راهي که به تأسيس حقوق عمومي در ايران ميانجامد.  

فهرست ضرب المثلها  
ـت بــه الندامــه78» ايــن مثــل را شــيخ يوســف شــيرازي در معنــاي  «مــن جــرّب المجــرب،َّ حلـّ
مشروطهخواهانه و سياسياش به کار گرفت. اين يک نمونه، خود نشاندهنده ايـن اسـت کـه تـدوين
تاريخ مشروطهخواهي، تدوين ديگر بخشهاي «فرهنگ مشروطهخواهي» را نيز در بر ميگيـرد. ايـن

فقره، تنها سر فصلي است که آيندگان برآن بايد بيفزايند.  
فهرست مطالب  

فهرستي برپاية نشستهاي مجلس بايد سامان داد. يادآوري مـيشـود کـه خطـايي در فهرسـت
مطالب (افزودهها) در ترتيب صفحات رخ داده است.   

عکس  
تصويري از حياط مجلس در بهارستان در پايان کتاب چاپ و زير آن نوشته شده است: «جمعي از 
نمايندگان مجلس اول». شايد اين عنوان براي اين عکـس دقيـق نباشـد. از شـيوه نشسـتن و جـاي
گرفتن افراد و با توجه به چهرههاي آنان و...، ميتوان دانست که اين تصوير، نه نُماينـدة نماينـدگان،
که تصويري از مردماني است که به داليل گوناگوني در حياط بهارستان گرد ميآمدنـد. ماننـد تجمـع
اصناف پس از ترور ميرزا علياصغر خان اتابک امـينالسـلطان. شـايد آوردن تصـويري از تـک تـک

نمايندگان نيز روشنکننده باشد.  
نام قديم ماههاي سال  

فرمانروايان ترکتبار ايراني همچون صفويان، افشاريان و پادشـاهان قاجـار، از نـامهـاي ترکـي
کهن را در «تقويم ختائي»، براي سالها به کار ميبردند. اين نامها در جايجاي متون تاريخي ايـران

تا اوائل سده بيستم ميالدي به چشم ميخورد:  
سيچقان ئيل (سال موش)؛  

اود ئيل (سال گاو)؛  
بارس ئيل (سال پلنگ)؛  

توشقان ئيل (سال خرگوش)؛  
لوي ئيل (سال نهنگ)؛  
ييالن ئيل (سال مار)؛  

يونت ئيل (سال اسب)؛  
قوي ئيل (سال گوسفند)؛  
پيچي ئيل (سال ميمون)؛  
تخاي ئيل79  (سال مرغ)؛  

ايت ئيل (سال سگ)؛  
تونگوز ئيل (سال خوک).  



اين نامها در مصوبات مجلس شوراي ملي پيش از 1304 خورشيدي نيز به کار ميرفت تا اينکـه
مجلس شوراي ملي، قانوني با عنوان «قانون تبديل بروج به ماههاي فارسي80» تصويب کرد (يـازدهم
فروردين 1304 خورشيدي / 31 مارس 1925م). اين ماهها در متن مذاکرات نيز آمده اسـت و نـاگزير

درباره آنها بايد توضيح داد.  
نتيجه  

ويراستن و چاپ دوباره سند تاريخي «مـذاکرات مجلـس اول»، از ديـد روششناسـي در فراينـد
ويژهاي بايد سامان ميگرفت؛ يعني ويراستار آن با توجه به کاستيهاي اين سـند، بـا رويکـرد کامـل
کردن آن و تا اندازه امکانپذيري، استقالل دادن بـه آن، بـا آوردن سـندهايي کـه بـا آن مـذاکرات،
مستقيم پيوند خوردهاند در متن و با پيوستن برخي از سندهايي که نامستقيم با آنها مرتبطند، اين کـار
را ميبايست آغاز کرد. روشمند نبودن در روبهرو شدن با متن و روشن نبودن انديشه ويراستار دربـاره
آن و کاستيهايش و کاري که پيشِ روي داشته، به پيآمد ناکارآمدي انجاميده؛ زيرا نزد او تنها چـاپ
شدن مذاکرات مجلس اول در صدمين سالگرد آن مطلوب بوده است. بنابراين، متن ويراسـته وي، بـا
متن صدسال پيش متفاوت نيست يا حتي کمبودهاي بيشتري دارد. مسئوليت ناشر نيـز در ايـن کـار

پرمشکل، کمتر از ويراستار نيست.  
بيگمان، نمره منفي اين کار در کارنامه هر دوي آنها ثبت ميشود. مذاکرات مجلـس در وضـعي
دنبال ميشد که شايد بخشي از تجربه مهم مشروطه نزد ايرانيان باشد؛ تجربهاي کـه سـهمش تنهـا

سخنان پر طُمطراق است.  
ويراستار اين جdنگ گفته است: «در انتشار کتاب قدري تعجيل کـردم81»، امـا گـويي در ويراسـتن آن
بيش از اين اندازه، شتاب کرده است؛ زيرا براي خواندن ناويراستارانه اين سند نيز بسيار زمـان بايـد صـرف

کرد. بر آمدن از عهده چنين متني و ساماندهي کار درخور دربارة آن، در توان يک تن نيست و نه تنها کار 
غالمحسين ميرزاصالح که وضع ناگوار پژوهش را در ايران بايد نقد کرد که چنين سندهايي در ايـن وضـع

بيسامان چاپ ميشوند. اين نقد به انگيزه دنبال شدن کار او و بهتر و کاملتر کردن مذاکرات مجلس اول 
بر کاغذ نشست. ساماندهي چنين طرحهايي (مذاکرات مجالس مشروطه)، بر گروهها و نهادهاي پژوهشـي
است و نظام پارلماني ايران، ناچار خود را در آينه تاريخ بايد ببيند و بهويـژه از تجربـه مجـالس مشـروطه و

پيش از همه آنها مجلس اول، براي آشنايي و آگاهي به نهاد مجلس در ايران بهره گيرد.  
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منابع و مآخذ  
ايـران، چـاپ اول، بـيجـا، انتشـارات پيـام.    (2535  مشروطيت نهضت ايدئولوژي 1. آدميت، فريدون ،

شاهي)  
اول و بحـران آزادي، تهـران، انتشـارات ايـران؛ مجلـس مشـروطيت نهضـت ايـدئولوژي 2. (بيتـا)،

روشنگران.  
تقيزاده، تهران، انتشارات جاويدان. (1359)   نقش و مشروطيت تازهياب اوراق 3. افشار، ايرج ،

(مقالههاي دانشنامه ايرانيکـا)، ترجمـه مشروطيت انقالب اساسي، قانون 4. امير ارجمند، سعيد ،
پيمان متين، انتشارات اميرکبير. (1383)  

5. تقيزاده، سيد حسن ، زندگي طوفاني (خاطرات)، به کوشش ايـرج افشـار، چـاپ دوم، تهـران،
انتشارات بهار. (1372)  

(مجموعه مقاالت)، بيجـا، مرکـز بازشناسـي ايرانيان مشروطهخواهي 6. تکميل همايون، ناصر ،
ايران و اسالم. (1383)  

خراساني، به کوشش محسن کديور، بيجا، انتشارات کوير.  سياستنامه 7. خراساني، محمدکاظم ،
)1385(  

ايرانيان، به کوشش علياکبر سعيدي سـيرجاني، تهـران، بيداري تاريخ 8. کرماني، ناظماالسالم ،
انتشارات بنياد فرهنگ ايران با همکاري انتشارات آگاه و لوح ايران. (1357)  

مشروطه، بيجا، چاپ هفدهم، انتشارات اميرکبير. (1373)   تاريخ 9. کسروي، سيد احمد،
ايران، تهران، مرکز پـژوهش- در قانونگذاري مجالس تاريخ با آشنايي 10. مدرسي، محمد و ... ،

هاي مجلس. (1384)  
الدولـه مستشـار اسـناد و خـاطرات تاريخي، يادداشتهاي 11. مستشارالدوله، ميرزا صادق خان ،

صادق، به کوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات فردوسي. (1361)  
و مجلـس 12. سلطاني، سيد ناصر، «درآمدي بر رويکرد غير تاريخي به حقوق اساسي در ايران»،

پژوهش، سال چهاردهم، ش 56.  
13. لوح قانون، ش 2، مرکز پژوهشها.  

  (http://www.bbc.co.uk/persian  BBC) 14. پايگاه اينترنتي خبرگزاري
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پينوشتها  
ايران، ص ,17   مشروطيت نهضت 1. ايدئولوژي

2. Enseignement fondamental 
3.  مذاکرات مجلس اول از هجدهم شعبان 1324 آغاز شد و تا شنبه، بيستم جمادياالول 1326 دنبـال شـد.
اين مذاکرات در متن ويراسته ميرزا صالح، از شنبه، غره رمضان 1324 آغـاز شـده و دربـاره نشسـت پايـاني آن، در
مشروطيت، مکالمات مقـيم و برخي از رسائل مشروطيت، تاريخ سهشنبه، 23 جماديالثاني آمده است. ر. ک: رسائل
مسافر، ص 431. به دليل اين کمبود، نکتههايي از آن نشستها که در برخي از سندها و خاطرههـا آمـده اسـت، در

پانويس با ذکر منابع بايد آورده شود.  
4. نويسنده مقاله، براي نوشتن پاياننامه مستر تاريخ حقوق متن مذاکرات را با عنوان مفهوم قانون اساسـي در

مذاکرات مجلس مؤسس اول خوانده و از اين روي که از همان آغاز آن را پر اشکال ديده، کاستيها و لغزشهايش 
را ثبت کرده و بنابراين، خواندن آن پس از چند ماه به پايان رسيده و زمينهاي براي آمـوختن درسهـايي از تـاريخ
حقوق اساسي ايران از آن مجمع بزرگ و انجمن سترگ ... روح و روان اين ملت فراهم آمده است. اين توصـيف از

سيد عبدالحسين شهشهاني در جلسه شنبه، نوزدهم شعبان 1325 نقل شد.  
5. در متن هروي آمده است.  

6. مذاکرات مجلس اول، يکشنبه نوزدهم ذيالحجه ,1324  
7. معلوم نبودن نام نماينده به اين دليل است که در بخشي از دوران کار مجلس اول مشروطه، به دليل حفـظ

امنيت نمايندگان، نامشان در روزنامه مجلس نوشته نميشد.  
8. مذاکرات مجلس اول، پنجشنبه يازدهم ربيعاالول ,1325  
9. مذاکرات مجلس اول، سهشنبه 27 جمادياالول ,1325  

10. در متن مذاکرات، سيد محمدتقي هروي آمده است.  
11. مذاکرات مجلس اول، سهشنبه پنجم جماديالثاني ,1325  

طوفاني، ص ,63   زندگي 12. تقيزاده،
13. مجلس از همين روي کميسيون عرايضي پديد آورد که وظيفهاش بررسي عريضههاي رسيده به مجلس و 
عرضه عريضههاي مذاکره شدني به اعضا بود. اين کميسيون همچنين هفتهاي يک بار فهرستي از ديگر عريضههـا

ميبايست سامان ميداد و چکيدهاش را به مجلسيان ميداد.  
ـ 91 محسن کديور اين سند را به نقل از مذاکرات دارالشوراي ملـي (چهـارم بيداري، ج 2، ص  90 14. تاريخ
1325)، روزنامـه انجمـن محرم 1325)، روزنامه رسمي، ش 82، روزنامه مجلس، سال اول، ش 42 (هفـتم محـرم

تبريز، سال اول ش 38 (هجدهم ذيالحجه 1324) صص 1ـ2 و... آورده است.  
15. نشست هفتم ذيالحجه ,1324  

16. نشست شانزدهم ذيالحجه ,1324  
17. نشست نوزدهم ذيالحجه ,1324  
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سياستنامه، ص 166، 169، 174 و 177. يکي از اين سندها، نامه سيد جعفـر شـيرازي و شـيخ 18. خراساني،

حسين يزدي به علماي نجف بود که در متن، تنها پاسخ علما آورده شده است.  
ايرانيان، صص 31 ـ 2.   مشروطهخواهي 19. حسن تقيزاده لفظ مشروطه، اطالعات ماهانه، مرداد 1333، به نقل از

20. هيئت نمايندگاني که نامه را ميبايست به شاه ميدادند.  
21. نشست سهشنبه، سوم رجب ,1325  

22. از اين چکيده نيز چيزي در مذاکرات نيامده است.  
ايران، ج 2، ص 17. پژوهشگران با توجه به آنچـه دربـاره مشروطيت نهضت ايدئولوژي 23. فريدون آدميت،

نامههاي آخوند خراساني آورده شد، به دقت کار ويراستار (ميرزا صالح) بايد بدگمان باشند.  
24. نشست شانزدهم جمادياالول 1326. اين سخن آدميت دقيق نمينمايد؛ زيرا مجلـس در بيسـتم جمـادياالول 

نيز نشست برگزار کرد.  
ـ 144. تاريخ نوشـته شـدن نامـه در نسـخه مستشارالدوله، صص 148 تاريخي يادداشتهاي 25. ايرج افشار،
ايرج افشار، پانزدهم جمادياالول 1336 هجري قمري و نادرست است. اين نامه را مستشارالدوله بـا مقدمـهاي بـر
آن در مجله آيندة، سال سوم (1323 هـ.ش) چاپ کرد. مقاله مستشارالدوله در جنگي که ناصر همـايون بـه تـازگي

آن را باع نوان مشروطهخواهي ايرانيان گردآوري و دوباره چاپ کرده، اين خطا تکرار شده است.  
26. نشست شنبه، هفدهم محرم ,1325  

27. نشست بيستم محرم ,1325  
28. عبداهللا مازندراني نيز به اين اليحه پاسخ داد که در نشست هفتم رجب 1325 در مجلس خوانده شد.  

مقصـود نـاظمالعلمـاي ماليـري بـوده باشـد کـه 29. نام نظامالعلما در ميان فهرست نمايندگان نيست. شـايد
تندنويسان آن را به خطا نظامالعلما نوشتهاند. در فهرست العام در برابر نام وي، شماره دو صـفحه نوشـته شـده کـه
کامل نيست؛ زيرا اين نام در صفحه 446 نيز آمده است. نظامالعلما صفحه 285 نيـز از معتمـدان زنجـان بـه شـمار
ميرفت که شيخ ابراهيم زنجاني او را به تلگرافخانه خواسته بـود. نـام وي در فهرسـت اشـخاص تـاريخ بيـداري

ايرانيان، نظامالعلما اما در صفحه خودش صدرالعلماء است.  
تقيزاده، ص 73.   نقش و مشروطيت تازهياب اوراق 30. ايرج افشار،

31. نويسنده در آينده فهرستي از سندهاي دربردارنده مذاکرات مجلس اول منتشر خواهد کرد.  
ايران، ص ,408   مشروطيت نهضت ايدئولوژي 32. فريدون آدميت،

33. آدميت در جاي ديگري هم اين سخن را بازميگويد. دعوي کافي نبودن منبـع دربـاره مشـروطه، بيهـوده
مـذاکرات کميسـيون است؛ زيرا اين گفته آدميت از ديد تاريخ مشروطه خواهي و براي نمونه، برپايـه ثبـت نشـدن

هفتنفري تدوين متمم قانون اساسي سخني دقيق و تهي از رخنه نيست.  
آزادي، ص ,16   بحران و اول مجلس .34

35. همان، ص 16.  
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36. نشست دوشنبه، هشتم شعبان 1325. در نشستهاي زير تنها اين جملهها آمـده اسـت:   پـنجشـنبه، هفـدهم
شعبان شروع به قرائت قانون اساسي شد. بعد از قرائت قانون... شرح عريضهاي که درخصوص انجمـنهـا بـه حضـور

 19 همايوني عرض شده و جواب دستخطي که صادر کرده بودند، مقـرر فرمودنـد قرائـت شـد يـا در نشسـت شـنبه
شعبان: شروع به قرائت قانون اساسي شد. پس از قرائت چند ماده، اليحهاي از طرف انجمن سردارها... قرائت کردند.  
نشست سهشنبه 22 شعبان بدوا مذاکره در اين شد که به واسطه اهميت قانون اساسي بايد در دفعه سـوم هـم
قرائت شود و هر کس ايرادي دارد اظهار نمايد؛ چه بسا مطالبي که در دفعه سوم به خواطر خطور ميکند. البته بايـد
مذاکره شود، اگر مخالف شرع نباشد، قبول شود و اال ترک شود. قرار به همين شد و شروع به قرائت قانون اساسـي
شد. پس از قرائت چند ماده، جناب رئيس تشريف آورده، فرمودند: امروز کارهاي خيلي الزم داريم. انجمن امرا ميخواهنـد
به مجلس بيايند و همگي در مجلس علني قسم ياد نمايند که با اين اساس کمال مساعدت را داشته باشند. نشست پنج-
شنبه، 24 شعبان شروع به قرائت قانون اساسي شد. در اين موقع حضرت واال شـاهزاده ظـلالسـلطان بـه مجلـس
مقدس ورود نموده...، اعضاي محترم اظهار امتنان نموده، حضرت واال پس از يک ربع ساعت، مجدداَ تبريک گفتـه
برخاستند. مادهاي که مطرح مذکره بود به اتمام نرسيده، مجلس ختم شد. عصر امروز سه به غروب مانـده مجلـس
منعقد شد. در همان ماده که صبح مذاکره داشتند، او را به عبارتي کـافي و جـامع نوشـته، قرائـت شـده از مجلـس

گذشت. چند مادة ديگر از قانون اساسي قرائت شد و تصحيح شد.  
1325 قرائـت شـد، همچنين اين جمله دربارة قانون مطبوعات که در نشست سهشنبه، هفـتم و نهـم رمضـان
بدون تغيير در پايان هر دو جلسه آمده است: شروع به قرائت قانون انظباعات شد. چند ماده از آن قرائت و تصـحيح

شد. مجلس ختم شد.  
37.  اين وصف از آن ميرزا يحيي، امام جمعه خوي، نماينده آذربايجان در مجلـس اول اسـت. او در چنـد جـا،
مجلس بنيادگذار را کنگره عدالت خوانده است. براي نمونه، در نشستهاي يکشنبه، 27 شعبان 1325 و سهشـنبه،

28 رمضان 1325 گفت: من ميگويم اين مجلس، کنگره عدالت اين مملکت است.  
پژوهش، سال چهاردهم، ش ,56   و مجلس 38. ر ک: درآمدي بر رويکرد غيرتاريخي به حقوق اساسي در ايران،

39. عبدالحسين نوايي (امير)، نخستين جشن افتتاح مجلس شوراي ملي، بـه نقـل از ناصـر تکميـل همـايون،
ايرانيان، ص ,358   مشروطهخواهي

آزادي، ص ,16   بحران و اول مجلس .40
41. همان، ص 56. در گزارش اخبار مجلس، با تصريح به نام سخنران، لقب خـائن السـلطان بـه حـرفهـاي

التين ثبت شده است.  
42. همان، ص ,59  

43. همان، ص 105، درباره اين ماجرا، ر. ک: نشستهاي 21 و 24 جماديالثاني 1325.  
اول، ويراسته ميرزا صالح، ص ,765   مجلس مذاکرات .44

پژوهش، سال چهاردهم، ش ,56   و مجلس 45. ر. ک: درآمدي بر رويکرد غيرتاريخي به حقوق اساسي در ايران،
46. منت خداي را که آنچه سالها در نظر داشتيم، امروز ـ به عنوان اهللا تعالي ـ از قوه به عمل آمد..  
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47. ميرزا طاهر، نشست هفدهم محرم و وثوقالدوله، نشست يازدهم صفر ,1325  
48. دارالشوراي ملي، باالترين محکمه عدل است. هيچکس نميتواند حکم او را رد کند و بـرخالف آن رفتـار

نمايد. ميرزا صادق خان مستشارالدوله، نشست يک شنبه، سيزدهم شعبان ,1325  
49. سعدالدوله (ابوالمله) در يکي از نشستها گفت: من آن ميرزا جوادخـان سـعدالدوله نيسـتم. مـن وکيـل از
جانب سي کرور نفوسم. نشست پنجشنبه نهم ذيالحجه 1324. اين دسته از جمالت که نشاندهنده ظهور مفهـوم
نمايندگي ملياند، در جاي جاي مذاکرات ديده ميشوند. ميرزا يحيي امام جمعه خويي در نشست سـهشـنبه چهـارم
ذيالعقده 1325 گفت: از وکال ميپرسم که ما خود را وکيل عموم ملت و مسئول خدا ميدانيم يا نميدانيم يـا ايـن
که فقط هر کدام خود را وکيل شهر خودمان ميدانيم؟ اگر خود را وکيل تمام مملکت مـيدانـيم، امـروز چهـل روز
بلکه دو ماه است که شيراز يک قطعه از خاک اين مملکت است، حاکم ندارد و هـر چنـد روز يـک دفعـه هيجـاني

نموده باز ساکت ميشويم. آخر شما وکيل تمام مملکت هستيد!  
50. مستشارالدوله در خاطراتش مينويسد:   

از دوازده نفر نماينده آذربايجان...، دسته اول هفت نفري عبارت از حاج ميرزا فضلعلي، هدايتاهللا ميرزا، احسنالدولـه، 
حاج ميرزا ابراهيم، حاج ميرزا آقا، شرفالدوله و نگارنده به تاريخ 24 ذيالحجه 1324 هجري قمري از قفقـاز عـازم

طهـران آمدنـد.   ر. ک:  طهران شديم. دسته دوم امام جمعه خويي و حاج محمدآقا حريري پس از يـک دو مـاه بـه
مستشارالدوله، صص 24ـ25.   خاطرات

51. اين مدخل از آن سيد محمدتقي هراتي است.  
52. براي نمونه، ر. ک: مدخل محمد حسين.  

53- http://www.bbc.co.uk/persian. 
آزادي، ص ,16   بحران و اول مجلس .54

مستشارالدوله، صص 25ـ,26   تاريخي يادداشتهاي .55
56. مستشارالدوله مينويسد:  

در رشت شنيده شد که پس از حرکت ما از تبريز، وکالي انجمـن ملـي محـض اسـتخالص خـود از حرکـات
مستبدانه سيد هاشم که خود را سرحلقه حکومت «کيف ما يشائي» نموده بود و به صالحديـد علمـايي کـه ظـاهراً
مواق و باطناً مخالف مشروطيت بودند، مشاراليه را به عنوان نماينده دوازدهم چاپاري به طهران فرستادند. از رشـت
به تبريز نوشتيم که اين انتخاب موجب توهين ماهست. اگر نقض نشود همگـي رسـماً اسـتعفا خـواهيم کـرد. ايـن
پروتست منطقي تأثير عاجل بخشيد و سيدهاشم بدون اينکه با ما مالقات نمايد، فرداي ورود ما علـيالصـباح (بـه)

مستشارالدوله، ص 26.    تاريخي طرف تبريز حرکت کرد. ر. ک: يادداشتهاي
اينکه گفته شد نام او به خطا در ميان نمايندگان آمده، از مرام سياسي و مخـالفتش بـا مشـروطيت سرچشـمه
گرفته است. او با لشکر شکست خروده دولت به طهران آمد که تحت حمايت دولت مجلس را به توپ بسـته و بـه
اعتقاد خود ريشه مشروطيت را کنده...، ولي ديري نگذشت که با سرنگون شـدن اسـتبداد صـغير... بـه دار آويختـه
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گرديد. همان، ص 26. اين نظر با توجه به نظريه نمايندگي و انتخابات در مجلس موسس اول عرضه شد. مفهومي 

خاص از مفهوم نمايندگي در مجلس اول مؤسس وجود داشته است. نظريهاي که بايد آن را توضيح داد.  
57. نام او در پاي اليحه به صورت اقلالسادات و الطالب محمدتقي الموسوي الهـروي آمـده کـه در جاهـاي

ديگر هم هروي تکرار شده است.  
58. اين کاستيها گاهي به کاستيهاي ماهوي بدل ميشوند. براي نمونه، نام مؤتمنالممالک در نشست يک-

شنبه، هفتم ربيعاالول 1325، به صورت «مؤتمنالملک» ثبت شده است.  
«لشـکر» بايـد نوشـت. ر. ک: «ک»؛ يعنـي «گ» نادرسـت اسـت، بلکـه آن را بـا 59. نوشتن اين واژه بـا

ننويسيم، ص 329.   غلط ابوالحسن نجفي،
60. در همه متن «ناروند» آمده است.  

61. نشست پانزدهم و شانزدهم صفر 1325.  
62. غالمحسين ميرزاصالح.  

63. اسداهللا ميرزا در نشست يکشنبه، سلخ شهر ذيالعقده 1325 به درستي گفت: در چندي قبل کـه در ايـن
خصوص صحبت شده، در نظر بنده هست که گفته شد اگر کمتر از شش ماه بـه آخـر دوره انتخـاب مانـده باشـد،
مجلس انتخاب نمايد. اين است که قيد شد «بيش از شش ماه اگر نباشد»، مجلس انتخاب نمايـد و گويـا در لفـظ
«باشد» و «نباشد» اشتباه شده است و وکيل حق ملت است، نميشـود غصـب کـرد. سـخن او دربـاره راه يـافتن

خطايي به ماده دوازادهم، درست است، اما مجلس مشروطه به رفع اين مشکل مهم تن نداد.  
64. ص ,42  

65. ميرزا ابوالحسن خان معاضدالسلطنه، در نشست يازدهم رمضان 1325: اين که گفتـهانـد از ملـل مختلفـه
وکيل انتخاب نشده است، چرا نشده است؟ از طرف زردشتيها که وکيل آنجا دارنـد. ارامنـه و يهـود هـم خودشـان
حقوقشان را واگذار کردند به حججاالسالم. منتخب طايفه ارامنه وکالت خود را واگذار و تفويض به آقاي طباطبـايي
نمودند. منتخب طايفه هنود حق خود را در اين انتخـاب واگـذار بـه آقـاي بهبهـاني نمودنـد.       ر. ک: نـاظماالسـالم

ايرانيان، ج 2، ص ,636   بيداري تاريخ کرماني،
66. بهبهاني در پايان نشست پنجشنبه، شانزدهم ذيالحجه 1324 گفت: «وزير جنگ بـه بنـده نوشـته بودنـد،
خيلي عذرخواهي کردند که من کار دارم و نرسيدم [که در مجلس حاضر شوم]. هر امـري باشـد مـن در انجـامش

حاضرم و خودم هم در مجلس حاضر ميشوم و هر چه بخواهند همراهي دارم.»  
 BBC 67. گفت و گو با

68. اصل ,27  
69. اصل 34  
70. اصل ,35  
71. اصل ,41  
72. اصل ,42  
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73. پس به راستي بايد گريهکنندگان بر اسالم گريه کنند. اين اصطالحي براي اشاره به ژرف بودن فاجعه است و به 
بخشي از دعاي ندبه ميماند: و علي االطائب من آل احمد فليبک الباکون، فعلي مثل الحسـين فليبـک البـاکون و ليضـج

الضاجون. عن االمام الرضا (ع) فعلي مثل الحسين فليبک الباکون، فان البکاء عليه، يحط الذنوب العظام.  
74. بل بدا لهم ما کانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکذبون... اگر هم بازگردانده شـوند،

قطعاً به آنچه از آن منعب شده بودند برميگردند و آنان دروغ گويند (انعام/  28).  
75. نور/  ,40  

76. مائده/  ,33  
77. متن کامل اين آيه چنين است: و اذ يمکر بک الذين کفروا ليثبتوک او يقتلوک او بخرجـوک و يمکـرون و
هسـت: و مکـروا و کـريم قـرآن يمکراهللا و اهللا خيرالماکرين (انفال/  30). آيات ديگري نيز با همين درونمايـه در

مکراهللا و اهللا خيرالماکرين (آلعمران/  54)؛ مکرو مکرا و مکرنا مکرا (نمل/ 50) و... اين نمونه در متن درست ثبت 
در نسخه ويراسته جديد ذکر شده است.   قرآن شده و تنها به انگيزه آوردن آن در فهرست آيات

78. شيخ يوسف وکيل فارس، نشست شنبه، يازدهم رمضان ,1325  
1288 شمسـي 79. در متن قانونها، تخاقوي آمده است. براي نمونه بودجه موقتي چهار ماهه تخـاقوي ييـل

وزارت جنگ.  
1304، تـاريخ 80. در اين قانون چنين آمده است: ماده اول مجلس شوراي ملي تصويب مينمايد که از نـوروز
رسمي ساليانه مملکت به ترتيب ذيل معمول گردد و دولت مکلف است در تمام دواير دولتي اجرا نمايد. د ـ اسـامي

و عده ايام ماهها 1. فروردين 31 روز... ماه دوم ترتيب سال شماري ختا و ايغور که در تقويمهاي سابق معمول بوده 
از تاريخ تصويب اين قانون منسوخ خواهد بود.  
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بناي باور و پنجرههاي روحافزا*  
سيدعلي محمد رفيعي  
  
عقل و تعقل، پشتوانه دين و تدين است و دانش و معرفت، پشتوانه ايمان و محبت. در غيـر ايـن
صورت، پايههاي دين، تدين، ايمان و محبت بر ريگ روان اسـت و گـاه کـمتـرين تنـدباد شـبهه يـا
استدالل مخالف، کاخ باورها و احساسات ديني را فرو ميريزد. شاهد اين مدعا، متديناني هسـتند کـه
يکسره دين را کنار مينهند؛ پيروان آيين و مذهب و ديني که به آيين و مذهب و دين ديگر ميگروند 

و معتقداني سرسخت که به تجديدنظر در اعتقادات خود و پااليش و پيرايش آن دست ميزنند.  
اگر دانش، خرد، آگاهي، شناخت و استدالل نباشد، چه دليلي بر رجحان دين، آيين يا باوري بـه ديـن،
آيين يا باور ديگر است و چه برهاني براي درستي يا نادرستي يـک امـر اعتقـادي؟ از آن گذشـته، آن کـه
نميخواهد فردي سادهلوح و خوشباور باشد و در آينده، حسـرت گذشـته تعصـبآلـود يـا ناآگاهانـه خـود را
بخورد، يا آن کس که نميخواهد دفاع از چيزي کند که درست نيست يا مخالفـت بـا چيـزي کـه درسـت

است، با کدام پشتوانه خردپسند ميتواند به اطمينان و روشني و فرزانگي در باورهاي خود برسد؟  
علم کالم، عهدهدار مستدلسازي باورهاي ديني و مذهبي است. در اين راه، به استدالل با روشهـاي 
گوناگون آن براي مؤمنـان و غيرمؤمنـان، رفـع شـبهه و پاسـخ بـه پرسـشهـاي مخالفـان دينـي و
پرسشگران اهل ايمان و ايراد اشکال در عقايد مخالفان مـيپـردازد و از تمـام دسـتاوردهاي فکـري،
علمي و روشهاي اثبات مسائل بهره ميگيرد. شيوة تدوين مسائل علم کالم، به گونهاي گام به گـام
است و در آن براي اثبات هر موضوع، از مقبوالت پيشين نيز کمک گرفته ميشود؛ ضمن اين که گاه 

به روشهاي جدلي از مقبوالت طرف مقابل نيز عليه او استفاده ميشود.  
در اين نوشتار، به معرفي علم کالم و جايگاه کالم شيعي در جهان معاصر و اهميت آن، بـهويـژه

براي نوجوانان ميپردازيم، از ضرورت بازآفريني آن و راه و گسترة اين بازآفريني به منظور پاسخگويي 
                                                 

کتاب مجموعة نوجوان، ش 142، مرداد 1388، صص 25ـ 35. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب و کودک ماه * کتاب
انديشه، نوشتة سعيد روحافزا که از سوي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان منتشر شده است. 
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به نسلهاي حال و آينده ميگوييم و سرانجام، مجموعه کتابهايي را معرفي و نقد ميکنـيم کـه بـه
موفقيتهايي در انتقال باورهاي مذهبي به نوجوانان دست يافتهاند.  

   
1. لزوم بازنگاري علم کالم  

يکي از ضرورتهاي توليدات ديني و مذهبي، بهويژه براي کودکـان و نوجوانـان، بازنگـاري علـم
کالم است. مسئوليت طرح و بحث مباني اعتقادي و به عبارت ديگر، باورها و نگرشها و جهانبينـي
ديني را علم کالم بر عهده دارد. اين دانش را بيگمان بايد مهمترين بخش دانش دينـي و مهمتـرين
در ميان دانشهاي ديني ارزيابي کرد؛ از آنرو که پايه و محور و ناظر ديگر مباحثات و مطالعات ديني 
و مذهبي است. در اين علم، از ديرباز هر يک از مباني باورهاي ديني و مذهبي بـه بحـث و چـالش و
پرسش گرفته ميشده و پاسخ يا پاسخهايي استداللي به آن داده ميشـده اسـت. مبنـاي اسـتدالل و

پاسخ استداللي علم کالم در هر دين، بر دو پاية عمده بوده است:  
1. پاسخهايي بر اساس مسلمات عقل و علم براي اثبات پايدارترين مباحـث دينـي؛ هـمچـون

اثبات وجود خداوند.  
2. پاسخهايي بر مبناي مسائل اثباتشده دين (براساس روش باال) و در صورت لزوم، با بهرهگيـري
از روش باال براي اثبات ديگر مسائل اثباتنشده دين؛ مانند صفات خداوند، لزوم بعثـت، اثبـات نبـوت

پيامبري خاص، اثبات صحت کتاب آسماني، اثبات جهان پس از مرگ، قيامت، معاد و ... 
در واقع روش اصلي علم کالم، شباهتي بسيار با روش تدوين يک رشتة رياضـي از طريـق يـک
مکتب فلسفي دارد، با اين تفاوت که هدف علم کالم اثبات مسائل ديـن، امـا هـدف فلسـفة محـض
دستيابي به حقيقت ــ هر چه ميخواهد باشد ــ است. هدف رياضيات محض نيـز پيشـبرد آن رشـتة 

رياضي، براساس اصل موضوع و استدالل است؛ به هر جا ميخواهد بکشد.  
علم کالم پيشينهاي ديرينه دارد و دستخوش تحوالتي نيز بوده است. مسائل آن مايه جنـگهـا،
نزاعها و خونريزيها در ميان پيروان اديان و مذاهب و فرقههاي گوناگون نيز شده است. اين علم در واقـع
سالح فکري دفاع و حملة اديان و مذاهب است. پايههاي اعتقـادي پيـروان را مـيسـازد، ايمـان آنهـا را 
تقويت ميکند و ايشان را در برابر شبهات ايمني ميبخشد. نوعي مايهکوبي عليه حملههـاي احتمـالي
به باورها و داروي تقويتي و درماني پس از ابتال به بيماريهاي فکـري دينـي اسـت. هـر اسـتنباط و 
حکم و فتواي فرعي و جزئي ديني، اگر مغاير با آن باشد، مورد پرسش قرار خواهد گرفت و در انتساب 
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آن به دين يا درستي استنباط آن ترديد خواهد شد. مايه آرامش و اطمينان پيروان دين در دنيـا، از آن
روست که درستي باورشان را به خرد آنان القا ميکند.  

بهطور کلي، همة مباحثات اصلي و اساسي ديني، خواه نـاخواه، حرکـت و فعـاليتي در حـوزة علـم
کالم به شمار ميروند. از اينرو، بخشي حياتي و اساسي از همة اديان و مذاهب شناخته ميشوند کـه

هيچ ديني را گريز و گريزي از پرداختن به آن نيست.  
اما آگاهي از چند نکته دربارة کالم و بهويژه کالم شـيعي و وضـعيت علـم کـالم در جهـان و در

حوزههاي علمي شيعي در اينجا ضروري است: 
1. در حوزههاي علمي همة اديان و مذاهب، علم کالم ـ بهحق ـ از مهمترين دروسي بوده اسـت
که يک طالب علم و عالم آينده بايـد بـه آن بپـردازد؛ از بـودايي و زرتشـتي و يهـودي و مسـيحي و
مسلمان گرفته تا فرقههاي هر يک از آنها مانند فريسيان و صدوقيان در ميان يهوديان، کاتوليکهـا
و پروتستانها و غير آنها در ميان مسيحيان و اشاعره و معتزله در ميان اهل سنت مسلمان و شيعه و 
فرقههاي مختلف کالمي آن. اين ويژگيها را همين امروز در ميان دروس حـوزههـاي علمـي دينـي
جهان ميتوانيد ببينيد. متأسفانه، تنها در حوزههاي علمي شيعي، بهويژه در ايران است که در دوـسـه
سدة اخير، به خالف پيشينة پربار خود، فقه و پيشنيازهـاي آن بـهتـدريج مباحـث و دروس حـوزه را
اشغال کرده است. در نتيجه يا جايي براي مباحثي ديگر چون کالم و فلسفه، قرآن و تفسـير، حـديث،
علوم قرآن و حديث، تاريخ ديني، اديان و تاريخ اديان، اخالق و عرفان ننهاده يا اگر نهاده، به صـورتي

محدود و کمرنگ يا خارج از محدودة دروس رسمي حوزه درآمده است. 
چنين است که يک عالم فارغالتحصيل حوزه ميتواند بـه بـاالترين مراتـب و درجـات و عنـاوين
ديني برسد بي آنکه تخصصي در هيچيک از رشتههاي ديگر غير فقه داشته باشد. در بحث فقـه نيـز

مسائلي ديگر مطرح است که جاي طرح آن در اينجا نيست. 
از اينرو، علم کالم در حوزههاي علمي ديني، جايگـاه و پيشـرفتي در خـور نـدارد و اگـر برخـي
فقيهان دست به فعاليتهايي در اين رشته زدهاند، کاري خارج از حيطة رسـمي حـوزههـا و براسـاس

مطالعات شخصي و عاليق فردي آنها بوده است.  
البته امروزه حرکتهايي براي بارورسازي حوزههاي علمي شيعي و بازگردانـدن آنهـا بـه غنـاي

گذشتهشان صورت گرفته است و مؤسساتي اقماري در اطراف حوزهها تأسيس شدهاند کـه بـه همـت 
فضالي جوان ديروز و امروز و ميانسال امروز، نويد باروريهايي در حوزه کالم شيعي ميدهند.  
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اين را نيز نبايد ناگفته گذاشت که در دانشگاههاي ايران، علم کالم همـواره بخشـي از واحـدهاي
درسي رشتههاي الهيات بوده است.  

2. همة اينها در حالي است که امروزه نه تنها در حوزههـاي علمـي اهـل سـنت، حـوزههـاي علمـي
مسيحي و يهودي و زرتشتي و بودايي علم کالم بسيار جدي گرفته ميشود، بلکه بهويـژه بـا پديـد آمـدن
مکاتب گوناگون و مذاهب جديد و پرسشهاي نوين از سوي متفکران غربي و شرقي، همة اين رشتههـاي

کالمي اديان، در روزآمدسازي خويش و پيشبرد علم کالم مرتبط با دين و مذهب خويش ميکوشند. 
امروزه پرسشها، پاسخها و مباحثي جديد و بنيادين فراروي اديان و مذاهب قـرار گرفتـهانـد کـه
تحت عنوان کلي «کالم جديد» از آنها نام برده ميشود و هر يک از آنها که به گونهاي تخصصـي
و جدي مورد مطالعة عالمان اديان و مذاهب قرار نگيرد، ميتواند تهديدي ويرانگر يا تأييـدي مغفـول
براي هر دين يا مذهب به شمار آيد. تنها شناخت درست آنها و موضعگيري درست علمـاي ديـن در
برابر آنهاست که ميتواند تأييدهاي آنها را به خدمت علم کالم و استحکام مباني اعتقـادات دينـي
بگيرد يا تهديدهايشان را به فرصتي براي اصالح روشها و استداللهاي دينـي يـا تقويـت دفاعيـات

ديني و در نتيجه باوري بيشتر علم کالم بدل سازد.  
2. کالمي زنده و پويا  

پيشرفتها و ارتباطهاي فزايندة جهان امروز و گسترش تنوع پرسشهاي بنيادين انسـان امـروز،
نيازمند گسترش حيطه، پرورش مباحث و بازتعريف درخور کالمي امروزين است تا علـم کـالم چنـان
که شايستة آن است، احيا، روزآمد و کارآمد شود. روند برآورد اين نيازهاي امـروزين علـم کـالم را در

حوزة دانش ديني شيعي، ميتوان به گونة زير سامان داد:  
1. بازتعريف: علوم، فنون و هنرهاي ديرين و مرسوم بشري، هماهنگ با گسـترش و دگرگـوني
نيازهاي انسان به آن علم و همراه با پيشرفت و گسترش خود، همواره بـه بـازتعريف خـويش دسـت
زدهاند و ميزنند. اين بازتعريفها، بهويژه در يکيـدو سدة اخير، متناسب با رشد و تحـول و گسـترش
چشمگير دانش، فن و هنر بسيار چشمگير و متکثر بوده است. براي نمونه، علـم جغرافيـا از محـدودة
جغرافياي طبيعي و جغرافياي انساني فراتـر رفتـه و بـه جغرافيـاي اقتصـادي، جغرافيـاي سياسـي و انـواع
زيرمجموعههاي آن همانند جغرافياي فقر، جغرافياي هنر و جغرافياي هر چيز ديگري کـه بتـوان گونـهاي 
پراکندگي براي آن تصور کرد، گسترده است. واردشدن به حوزة جغرافياي تحليلـي و بحـث و تحليـل
در هر يک از زمينههاي گوناگون علمي، فني و هنري، کار تعريف جغرافيا و وظيفة عالم جغرافيا را بـه
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آنجا کشيده است که به اين علم، مرزها، حوزهها و مباحث مشترک ميان سياست، اقتصاد، جامعهشناسي و 
فرهنگ ميبخشد.  

علم کالم هم نيازمند بازتعريفي از خويش اسـت. محـدود سـاختن تعريـف آن بـه پرسـشهـاي
بنيادين ديني، به هيچ وجه با نيازهاي گسترة فکري انسان امـروز و گسـترة فراگيـر ديـن هماهنـگ
نيست. اين محدوديت در تعريف، بسياري از حوزههاي پرسش ديني را خالي ميگذارد بي آن که بـراي آن
حوزهها فکري شود. در مقابل، سنخيت و هماهنگي روشهاي کالمي با پرسشها و پاسخهاي مطـرح

ديگر حوزههاي دين، بهراحتي امکان گسترش تعريف را به آن ميبخشد.  
به نظر ميرسد علم کالم ميتواند و بايد بار پرسشهاي اصلي و فرعي، کلي و جزئي ديني را بـر
دوش بکشد و حوزههاي مشترک با همة علوم ديني و مذهبي بيابد. به عبارت ديگـر، وظيفـة طـرح و
پاسخ هرگونه شبهه، اشکال، پرسش و ترديد و به تعبيري «چرا» و «چرايي» مرتبط با ديـن بايـد بـا

علم کالم باشد.  
بر اين اساس، تعريف شايستة علم کالم چنين ميشود: علمي است کـه بـه طـرح و پاسـخ اسـتداللي
پرسشهاي ديني ميپردازد. برپاية اين تعريف، جغرافياي فعاليت علم کالم را چنين ميتوان ترسيم کرد:  

1. فلسفة دين: مسائل ناظر به دين و مباحث ديني. 
2. مسائل بنيادين اعتقادي (از توحيد تا جهان پس از مرگ). 

3. تجلي خداوند در جهان هستي، فلسفة آفرينش و جايگاه انسـان و ديگـر موجـودات در جهـان
هستي، فلسفة افعال خداوند، حکمت. 

4. فلسفة تاريخ، تاريخ دين، تاريخ تحليلي ديني. 
5. حال و آينده جهان، مسائل مرتبط با مهدويت، آيندة انسان در اين جهان. 

6. وحي و قرآن، علوم قرآن، تفسير و مکاتب تفسيري. 
7. حديث و علوم حديث. 

8. فقه، اصول فقه، فلسفة فقه، فلسفة احکام و آداب و سنن (مقررات فردي، اجتمـاعي، سياسـي، 
اقتصادي، فرهنگي). 

9. اخالق، فلسفة اخالق، مکاتب اخالقي. 
10. عرفان و مکاتب و فرقههاي عرفاني. 

11. اديان و مذاهب ديگر (همة حوزههاي مرتبط با آنها). 
12. مکاتب و نحلههاي شبه مذهبي و ارتباط آنها با مذهب. 
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13. معنويتگراييهاي غيرديني. 
14. مکاتب و نحلههاي فکري و فلسفي و ارتباط آنها با دين و مذهب. 

15. تحولگرايي ديني، تحول در علوم ديني و اصالحگري ديني. 
16. تفسير و تحليل ديني براي رخدادهاي روز. 

با اين تعريف و در اين گستره است که ميتوان افقي گسترده فراسوي علـم کـالم نهـاد و راه را
براي روزآمدسازي و کارآمدي فزايندة آن متناسب با نياز اين نسل و نسلهاي آينده گشود.  

2. بازکاوي: توجه به ديدگاهها، تجربيات و ميراثهاي گذشتگان، ما را از طي کردن راه طيشده 
بينياز ميکند. بهويژه در اين ميان، ديدگاهها، شبهات و پاسخهايي هستند که گذشتگان به داليلـي از
آنها عبور کرده و آنها را پشت سر نهاده يا ترجيح دادهاند که کنارشان بگذارند. اما امروزه اين نکتـه
را ميدانيم که در طول تاريخ، همواره اين امکان بوده و گاه نيز به وقوع پيوسته اسـت کـه ديـدگاهي
منسوخ يا کهنه، به همان صورت قبل يا با زبان و شکلي نو و تفسير و بازپيرايي جديد احيا ميشـود و

پرسشها و پاسخها و پيامدهايي به همراه ميآورد. 
توجه به انديشههاي مغفول و مهجور، در کنار انديشههاي مشهور و مطـرح علـم کـالم، يکـي از

نيازهاي نخستين در بررسي ميراث تاريخي علم کالم است.  
3. بازيابي: در اين مرحله، همة تجربيات و ميراثهاي گذشتگان در بيشترين حد ممکـن يافـت
ميشود و در اختيار ما قرار ميگيرد و ما ميتوانيم ادعا کنيم در مرحلهاي قـرار داريـم کـه نيـازي بـه

تکرار تجربيات و آزمونها و خطاهاي پيشينيان نيست.  
4. بازخواني: نخستين مرحله در بررسي آثار گذشتگان، مطالعه و بهويژه مطالعة دوبارة آنهـا بـا

نگاهي امروزين است. 
5. بازفهمي: درک عميق ميراث گذشتگان و بهويژه با نگاه ريشهياب، تحليلي و انتقادي نسـبت
به دستاوردهاي آنها ميتواند هم راه کژفهميها نسبت به آن آثار را ببندد، هـم دريافـتهـايي نـو از
آنها به ما ببخشد و هم ما را به خاستگاههايي رهنمون سازد که آنها را پـس از طـي مراحلـي، بـه
گزارهها و ساختارهايي در آثارشان رسانده که امروزه گـاه بـراي مـا و  نسـل مـا غريـب مـينمايـد و

مفاهيمي قابل فهم را بدل به متوني دشوار ساخته است. 
6. بازآگاهي: آگاهي عميق و تفصيلي از نيازهاي امروزين انسـان معاصـر در سـطوح گونـاگون،
نخستين گام براي رشد و گسترش علم کالم است. اين آگاهي، امروزه از راههاي متعددي کـه بـراي

ارتباطات و دريافت دادههاي گوناگون فراهم است، به دست ميآيد. 
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7. بازپروري: در اين مرحله که شامل غنا بخشيدن و پروردن و پويا ساختن ميـراث موجـود، بـا
توجه به نيازهاي امروز ميشود، ميراث کهن علم کالم، پاسخگوي نيازهايي اساسـي و پرسـشهـايي

بنيادين خواهد شد که امروزه مطرح است و در تعريف سنتي علم کالم ميگنجد. 
8. بازگستري: با توجه به تعريف جديد، علم کالم بايد گسترش يابد. در اين مرحله، پرسشها و 
پاسخهاي حوزههاي ديگر دين يا مرتبط با همة علوم و معارف ديني که به گسترة وسيع علم کالم در 
ساختار جديد آن مربوط ميشود، به مجموعة سنتي علم کالم افزوده ميشـود. ايـن افـزودههـا، هـم
شامل ميراث کهن در آن علوم و معارف و هم شامل صورتهاي نوين، بـازپروري شـده و پويـاي آن
علوم و معارف است. ناگفته معلوم است که حجم اين افزودهها ميتوانـد صـدها برابـر علـم کـالم در 

تعريف سنتي آن، حتي پس از بازپروري و پويايي باشد.  
9. بازآفريني: اکنون مرحلهاي است که بايد تدوين و ساختاري نو به علم کالم بخشـيد و آن را

بازآفريني کرد. 
10. بازگويي و بازنگاري: روايت و نگارش جديد علم کالم در تدوين و سـاختار نـوين آن، بـه
عنوان يک متن مادر و مرجع، وظيفهاي بزرگ در اين مرحله است. اين متن مادر و مرجـع مـيتوانـد

دستماية خلق آثار گوناگون ادبي، هنري و آموزشي براي مخاطبان گوناگون باشد.  
11. بازتاب: بازتابهاي نشر روايت مرجع علم نوين کالم و روايتهاي ادبي، هنري و آموزشـي
آن بايد گردآوري شود. اين بازتابها ميتوانند از همة گروههاي علمـي، دينـي، اجتمـاعي، فرهنگـي،
سياسي و غير آنها در سطوح داخلي و خارجي، بهويـژه از ديگرانديشـان و پيـروان اديـان و مـذاهب

مخالف دريافت شوند. 
12. بازخورد: در اين مرحله، ديدگاهها و نظريههاي درست ناقدانه و اصالحي، در ساختار جديـد
علم کالم اعمال ميشود و تصحيح، اصطالح، ارتقا، پيشرفت و گسترش الزم براساس ايـن نظرهـا و

ديدگاهها صورت ميپذيرد. 
13. بازنگري: از آنجا که هر تغيير در هر جزء يک سامانه و دستگاه فکـري، مـيتوانـد تغييراتـي در
حيطهاي فراتر از خويش ايجاد کند و حتي اين تغيير به کل سامانه و دسـتگاه فکـري گسـترش يابـد، بـه
بازنگري مورد نياز در جزء و کل سامانه و دستگاه علم کالم، متناسب با اصـالحات و تغييـرات جديـد نيـاز

است. 
14. بازتواني: بسياري از شبهههاي نو و نيز پاسخهاي جديد ديگران بـه شـبهههـاي قبلـي مـا
نسبت به عقايد و ديدگاههاي آنها، ممکن است خدشه و ضربهاي به استداللهاي مـا وارد سـازند و
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ضعفي را در آنها نمودار سازند که تاکنون متوجه آنها نشده بوديم. اصالح آن دسته از استداللهـا و
در صورت لزوم کنار نهادن آنها و يافتن پاسخهاي نو يا تغيير در عقايد خـويش، مـيتوانـد دسـتگاه

فکري کالم نوين را از برخي ناتوانيهاي استداللي برهاند و تواني تازهتر به آن ببخشد. 
15. بازسازي: بازسازي نظام و دستگاه فکري کالم نوين براساس تواني نويافته، در پي اعمـال
بازتابها و بازخوردها و بازنگريها، در واقع بازآفريني دوبارة آن، اما اين بـار بـا محتـوايي غنـيتـر و

ساختاري مستحکمتر است. 
16. بازخيزي: اينجاست که کالم نوين جاني تازه مييابد و مـيتوانـد زنـده، فعـال و پويـا بـه
خدمترساني فکري و عقيدتي در همة جنبهها و زمينههايي از زندگي انسانها بپردازد کـه مـيتـوان
پرسش دربارة آن داشت و پاسخي جست. حتي ميتواند پرسشهاي احتمالي را حدس بزند و پاسـخ-

هايي از پيش آماده به انسانها بدهد. 
17. بازپرسي: اينک اين مکتب فکري پويا و بالنده ميتواند ابتکار عمل را در جهان انديشه بـه

دست بگيرد و توان آن را دارد که پرسشهايي بهجا و سنجيده فراروي مکاتب ديگر بگذارد. 
18. بازداني: دريافت پاسخ احتمالي اين پرسشهاي سنجيده و نيـز آگـاهي از شـبهههـاي نـو،

فعاليتي ديگر براي عالمان کالم نوين است. 
19. بازانديشي: انديشيدن دربارة پاسخ شبهههـا و شـبهههـاي نـو، مرحلـهاي پيشـرفتهتـر در

بالندگي اين مکتب فکري خواهد بود. 
20. بازسنجي: ارزيابي و سنجش مستمر اين مکتب نوين کالمي، برپاية پرسشها و پاسخهاي 
متقابل و تعامل فکري با انسانها و مکاتب ديگر، از نيازهاي ضـروري بـراي روزآمـدي، کارآمـدي و

پويايي آن است. 
21. بازپيرايي: همواره ممکن است استداللهايي نادرست، باورهايي خدشهپذير، بـهويـژه غيـر
مرتبط با باورهاي اساسي يا مدعياتي قابل ابطال مرتبط با دانشها و معارف گوناگون در ايـن مکتـب

وجود داشته باشد که به پااليش و پيرايش مستمر نياز دارد. 
22. بازآرايي: بهعکس، همواره اين نياز هست که مکتب فکري براساس تعاملها، پيرايشهـا و

افزايشها ساماندهي جديد شود و آرايش محتوايي و ساختاري خود را متناسبسازي کند. 
23. بازنمايي: اين مکتب فکري پوياي کالمي همواره نيازمند جلوههاي نوين در عرصـه متـون
مدون، رسانههاي گوناگون و حيطههاي مختلـف فکـري و اجرايـي سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و
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فرهنگي است تا در عرصة عمل نقش بيافريند، مورد آزمون و نقد و تحليل قـرار گيـرد، بـه کـنش و
واکنش بپردازد و بارور شود. 

 24. بازتعريف دوباره: پويايي و روزآمدي يک مکتب علمي، فکري و هنـري و راز مانـدگاري
آن در پيشرفتهاي علوم، فنون، هنرها و انديشهها در طول زمان، در صورت لزوم بـازتعريف مسـتمر
آن را متناسب با تحوالت دروني و بيروني مکتب ميطلبـد. هـر بـازتعريف، از حيـات، حرکـت، فضـا،
پرسش و نيازي نو برميخيزد و حيات، حرکت، فضا، پرسش و پاسخي نـو بـه ارمغـان مـيآورد و بـاز

مراحل 24گانه، در سطحي فراتر تکرار ميشود.  
3. روشهاي کالمي و آثار ادبي  

روشهاي مرسوم علم کالم، براي اثبات يک موضوع يا حکـم يـا اقنـاع و اسـکات مخـالف، بـه
ترتيب عبارتاند از:  

1. برهان و قياس محض با مقدمات عقلي و علمي مستقل از دين: در ايـن حالـت، عـالم
کالم به شيوة اهل فلسفه، به اثبات وجود خدا و ديگر باورهايي ميپردازد که دين بر پاية آنها استوار 
است. اين استداللها ممکن است به اثبات و پذيرش برخي گزارهها، باورهـا، مسـائل و احکـام دينـي

بينجامد که در واقع داليل نقلي نيز هستند.  
2. برهان و قياس با مقدمات عقلي و علمي مستقل از ديـن، بـه عـالوة پذيرفتـههـاي
پيشين: در اين حالت، عالم کالم به اثبات موضوع يا حکمي بر پاية مقدماتي شامل مسائل و احکـام

اثباتشدة پيشين، به عالوة مسائل و احکام کامالً عقلي و علمي مستقل از دين ميپردازد.  
3. استداللهاي جدلي براساس باورهاي مخالفان: در ايـن حالـت، عـالم کـالم، باورهـا و
مدعيات مخالف را بهظاهر يا بهواقع ميپذيرد و بهعنوان مقدمهاي براي استدالل قرار مـيدهـد و بـا
استداللهاي پذيرفته پيشين که مورد موافقت مخالف نيز هست، به صورت قيـاس منطقـي در مـي-
آميزد و از آن، موضوع يا حکمي مخالف نطر او نتيجه ميگيرد يا او را به موضـوع يـا حکمـي موافـق

عقيدة خويش ميکشاند.  
هر يک از اين سه روش، گر چه به ترتيب درجهاي از قوت تا ضعف دارند، همه در خـدمت اقنـاع
مخاطباند و تأثيرهاي خود را بر او ميگذارند. حداقل آنکه مايه سـکوت او مـيشـوند و بـه عبـارت

ديگر دهان او را عليه ما ميبندند.  
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اما روشهاي ديگري نيز وجود دارند که گرچه ممکن است از ديدگاه استداللي محـض خـالي از
ضعف نباشند، ميتوانند در جان و دل مخاطب اثر بگذارند و او را به همـدلي و همراهـي بـا باورهـاي

مورد نظر ما بکشانند. برخي از اين روشها عبارتاند از:  
1. روش استقرايي: در اين روش، با برشمردن نمونههـاي گونـاگون و بسـيار از موضـوعهـا و
مسائل مشابه و گاه متنوع اما همه با اشتراکهايي در جهت موضوع يا حکم مورد نظر ما، مـيتـوانيم

چنين به مخاطب القا کنيم که آن موضوع يا حکم درست است.  
2. روش تمثيلي: در اين روش، با آوردن داستانها و مثلهايي با شباهتها و نتايجي در جهـت
موضوع يا حکم مورد نظر خويش، ميتوانيم دل او را در جهت درستي آن موضوع يا حکم نرم کنيم. 
اين روشها، بهويژه روش دوم، ميتوانند روشهايي به لحاظ استداللي محکم باشـند؛ بـه شـرط
آنکه تشابه و تناظري کامل يا مورد نظر ميان موضوع يا حکم مرتبط با نمونهها، داستانها و مثلهـا
با موضوع يا حکم موردنظر ما باشد و ارتباطي بنيادين ميان آنها و حکـم و موضـوع يافـت شـود. در
غير اين صورت، کاري جز روشنگري و باز کردن ذهن مخاطب نخواهند داشت گرچه تأثيرشـان گـاه

بسيار ژرف و بلندمدت است.  
علم کالم به گونة سنتي با همة آسيبشناسيهايش و اين دو روش اخير و نيـز روش سـوم علـم
کالم، با همة مشکالت برهاني خويش، دستمايهاي عظيم براي خلق حماسهها، عاشقانهها، بيانيـههـا،
خطابهها، داستانها، سرودهها و ديگر قطعات، گفتهها، نوشتههـا و آثـار بـزرگ و کوچـک ادبـي، هنـري و
آموزشي، بهويژه براي کودکان، نوجوان و مردم عادي بوده است ضمن آن که ادبيات و هنـر، از روشهـاي 

اول و دوم استداللي علم کالم نيز بهرهها گرفتهاند.  
4. کالم شيعي و رسالت نويسنده  

وضعيت کنوني کالم شيعي، در مقايسه با وضعيت مطلوب آن و آسـانسـازي تأثيرهـاي مطلـوب
علم کالم، با روشهاي ادبي، هنري و آموزشي، مسئوليتي بسيار سنگينتـر از حـد معمـول بـر دوش
نويسندگان مذهبي ميگذارد. دشواريهاي پرداختن به خلق آثار ادبي، هنري و آموزشي بـا موضـوع-
هاي گوناگون کالمي در وضعيت مطلوبآن کـه پاسـخگوي پرسشـهاي گونـاگون روز و مـرتبط بـا

انديشه و عمل انسان انديشمند امروز و فردا باشد، با وجود کمبود دستمايههاي مطلوب کالمي، بيشتر 
آشکار ميشود. نگارش اين آثار، براي مخاطبـان عـادي يـا بـراي مخاطبـاني در سـنين کـودکي يـا
نوجواني، دشواري مضاعفي براي نويسندگان اين عرصه است. براي نويسندگي در اين عرصه، نياز بـه
آگاهي از ميراثها و دستمايههاي علم کالم و ديگر علوم ديني، آگـاهي از دسـتمايههـاي موجـود در
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قرآن و حديث، آگاهي از نيازهاي مخاطب امروز، آگاهي از روشهاي ادبي و آموزشي انتقـال مفـاهيم
به کودکان و نوجوانان سني يا ذهني، آگاهي از دستمايههاي ادبي و تمثيلي در ميراث ادبـي و هنـري
ايران و جهان براي اثرگذاري و اثربخشي و آگاهي از فنون و شيوههاي نويسـندگي ضـروري اسـت و
برخورداري از ذوق و ابتکار آفرينش ادبي و هنري، حس تعهد، مسئوليت و دردمندي براي پرداختن به 
اين عرصه، با توجه به شناخت زمان و مکان و ويژگيهاي مخاطـب پرسشـگر و نيازمنـد امـروز الزم
است. اين تعهدها، مسئوليتها و رسالتها، بيگمان تنها متوجه نويسنده نخواهد بـود از آن رو کـه در

خلق مثالً يک کتاب، عوامل گوناگوني از برنامهريزي و سرمايهگذاري گرفته تا طراحي و صفحهآرايي 
دخالت دارند. تنها در اين شرايط است که ميتوان احساس دميـدن روحـي تـازه در کالبـد آمـوزش و

انتقال باورهاي ديني به مخاطب نوجوان داشت. 
5. پديدهاي روحافزا 

در فضا و وضعيتي که براي علم کـالم و وضـعيت کنـوني آن، در مقايسـه بـا وضـعيت مطلـوب
برشمرديم و از امکانات و دشواريهاي نگارش در اين عرصه سخن گفتيم، چند سالي است که خلـق

آثاري چشمگير و قابل توجه در اين عرصه را شاهديم.  
«کتـاب انديشـه» را از سـال «کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان»، مجموعـهاي بـه نـام
1385 روانه بازار کرده است که مجلداتي از آن، جوايزي متعدد در جشنوارههاي گوناگون گرفتـهانـد و
عناويني چون کتاب فصل و کتاب سال را در حوزه دين کودک و نوجوان به خود اختصـاص دادهانـد.
مؤلف مجلدات اين مجموعه ــ جز يکي ــ سعيد روحافزاست. نگارش و چاپ مجلداتي ديگـر از ايـن

مجموعه نيز همچنان ادامه دارد.  
اهميت جايگاه و ضرورت پرداختن به علم کالم و کيفيت توليد و چاپ اين آثار و توجهي کـه بـه
آنها از سوي داوران و مخاطبان شده، بهانهاي براي بررسي اجمالي ويژگـيهـاي چشـمگير و نقـاط
قوت و ضعف اين مجموعه و معرفي آخرين مجلد منتشر شده آن ميتواند باشد کـه ايـن آخـري نيـز

جايزهاي ديگر دريافت کرده است.  
6. مجموعة «کتاب انديشه»  

– آخـرين عنوان کتاب: (مجموعه کتاب انديشه) هفت قدم تا خدا – رو به روي او – زير گنبد کبـود
روز زمستان – او همنشين فرشتهها بود  

نويسنده: سعيد روح افزا  
ناشر: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان  
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نوبت چاپ: اوّل، 86 – 86 – 86 – 86 - 87  
شمارگان: 5000 نسخه  

تعداد صفحات: 76 – 72 – 80 – 80 -  صفحه  
بها: 900 – 900 – 1000- 1000 - تومان  

مجموعة «کتاب انديشه»، از انتشارات کانون پرورش فکـري کودکـان و نوجوانـان، داراي قطـع
پالتويي 20/5 × 11/5  و لبههايي مدور و جلدي مقوايي به رنگ کاهي است. همـة کتـابهـاي ايـن
مجموعه، طرحي يکسان دارند که نقش يک کاشي هشت پر، با طرح گـل و مـرغ بـه رنـگ آبـي در
سمت باالي آن است و پسزمينهاي بزرگ به رنگ آجري با آميزة سبز از همان کاشي، از روي جلـد
به پشت جلد ادامه يافته است. در داخل کادري که حدود سه چهـارم پـايين صـفحه را گرفتـه اسـت،
متناسب با نام و موضوع هر جلد، طرحي متفاوت به چشم ميخورد. عنوان «کتاب انديشه» و نـام آن

مجلد در کنار کاشي ديده ميشود و مرغک کانون در زير آن و باالي کادر قرار دارد.  
در پشت جلد همة مجلدات مجموعه، اين جمالت آمده است:  

« در ميدان زندگي ميدويم تا زودتر برسيم، در حالي که گـاهي نمـيدانـيم در چـه راهـي قـدم
گذاشتهايم و به سوي کدام مقصد ميرويم.  

«کتاب انديشه» بهانهاي است براي فکر کردن و فهميدن؛ براي يافتن «راه» و شناختن مقصد». 
اين مجموعه، مباحث ديني را به زباني ساده و روان بيان ميکند تا زمينهاي براي عميق شدن بيـنش

نوجوانان فراهم آيد.»  
 14 6/3 بـا ارتفـاع کاغذ متن کتابها ضخيم و کاهي است. متن با حروف 14 لوتـوس و عـرض
سانتيمتر است. رنگ مرکب متن قهوهاي است. حاشيهاي دو خطي، سـاده و سـنتي بـا خـط راسـت
نامنظم به رنگ قهوهاي کمرنگ، با يک لچک ترنج در سمت حاشيهاي متن قرار گرفتـه اسـت. ايـن

مجموعة بصري، ترکيبي از کهنگي در کنار نوآوري، به ظاهر کتابهاي اين مجموعه ميبخشد.  
با موضوع «انفاق» که محمود پوروهاب آن را نوشـته اسـت، کن قسمت را مهربانيات جز کتاب
ديگر کتابهاي اين مجموعه، به سعيد روحافزا تعلق دارد. اين نشان ميدهد که اصراري در منحصـر

به يک نفر بودن نويسندگان مجموعه «کتاب انديشه» نبوده است.  
در اينجا نگاهي کلي، کوتاه و نقدگونه به برخـي نوشـتههـاي سـعيد روحافـزا در ايـن مجموعـه

خواهيم داشت.  
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7. ديد کلي و زاويه ديد  
پيش از هر چيز، بايد به اين نکته پي برد که اين گونه کتابهاي روحافزا را در کـدام گونـه مـيتـوان
ارزيابي کرد. متأسفانه برخي ناقدان در اين باره به اشتباه افتاده و آنها را با انتظاري کـه از آثـار ادبـي
ميرود، بررسي کرده و به اين نتيجه رسيدهاند که اين آثار از لحاظ ادبي ضعيفاند. اين در حالي است 
که اين آثار، در گونه يا ژانر نوشتههاي آموزشي قرار دارند و در همـين گونـه نيـز بايـد طبقـهبنـدي،
بررسي و ارزيابي شوند. با درک چنين واقعيتي است که ميتـوان ادعـا کـرد آثـار سـعيد روحافـزا، در

مجموعه «کتاب انديشه»، از بهترين نمونههاي آموزشي کالم شيعي براي نوجوان امروز است.  
در اين کتابها مسانل کالمي و اعتقادي، اخالقي، عرفاني و فقهي به گونهاي جـذاب و بـه مـدد
استداللهاي ساده، تمثيلها، مثلها و داستانهاي گوناگون، در کنار ترجمههايي زيبـا، شـيوا و قابـل
فهم از آيات و روايات، در ساختاري نو مطرح ميشوند؛ به گونهاي که براي مخاطب جـا مـيافتنـد و

موفق به اقناع و ترغيب او ميشوند.  
هفت قدم تا خدا، با موضوع «خداشناسي» 76 صفحه دارد و راهي براي سير و سلوک بـه روي
مخاطب ميگشايد. عناوين فصلهاي هفتگانه آن عبارتاند از: شـک نداشـته بـاش، بنـده شـو، از او

بخواه، زيادهروي نکن، نشانهها را ببين، قدم بردار و از همه چيز بگذر.  
آغاز هر فصل، با واژههاي قدم اول، قدم دوم، ... آغاز مـيشـود و پـس از يـک گـزينگويـه کـه
خالصة فصل است، در صفحه بعد به نخستين جمالت متن ميرسد. فصل اول يا گام اول اين کتـاب

نيز چنين آغاز ميشود:  
«تلفن زنگ ميزند و کسي دربارة يک «قتل» خبر ميدهد. کارآگاهان پلـيس بـه طـرف محـل

وقوع قتل حرکت ميکنند و» ...  
نيمي از اين فصل، به ماجراي يافتن ردپا و جنايتکار ميگـذرد؛ بـا ايـن نتيجـه کـه اصـل وجـود
آفريننده نياز به استدالل ندارد، بلکه ويژگيهاي اوست که دليل مـيخواهـد. نـيم ديگـر فصـل هـم

«ردپـا»، «اثـر» و  خواننده را با مثالهايي ديگر به اين نتيجه ميرساند که اصل ايـن کـه همـه چيـز
«نشانه»اي از چيز ديگري است، قابل انکار نيست.  

فصلهاي ديگر نيز هر يک شيوهاي جذاب از ادامة بحث را پيگيري ميکنند.  
رو به روي او، با موضوع «نماز» داراي 72 صفحه است و به فلسفه نماز و فلسفة برخي احکـام و

آسيبشناسي آن ميپردازد. عناوين فصلهاي هفتگانه آن عبارتند از: يک، دو، سه، ... تا هفت.  
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آغاز هر فصل با ترجمهاي کوتاه و زيبا از آيهاي از قرآن است کـه در صـفحه بعـد بـه نخسـتين
جمالت متن ميرسد. فصل «يک» اين کتاب چنين آغاز ميشود: «مردي در حال عبور از يک بيشـه
است که شيري گرسنه به او حمله ميکند. مرد پا به فرار ميگذارد و شير او را تعقيب ميکند. مرد بـه

چاهي ميرسد و» ...  
آغاز فصل ديگر هم داستاني شبيه «بابا لنگ دراز» اسـت. مفـاهيم زنـدگي در دنيـا، خشـوع و ...

نتايجي از اين تمثيلها هستند.  
زير گنبد کبود، با موضوع «دنيا و پس از آن»، يک بار کتاب سال شده و جايزههـايي ديگـر هـم
برده است. 80 صفحه دارد و عناوين فصلهاي ششگانة آن چنيناند: آدمکها و دنيا، هفت روي دنيا، 

خطرهاي دنيا، نجات از دنيا، عبور از دنيا و آن سوي دنيا.  
هر فصل، بدون آيه يا گزينگويهاي با يک تمثيل آغاز ميشود. فصل اول، داسـتان پينوکيوسـت
که 8/5 صفحه را در بر ميگيرد. نتيجهگيري از آن، به حجم 3 صفحه، در انتهاي فصل قـرار گرفتـه

است. هر يک از فصلهاي اين کتاب، داراي چندين تمثيل است. اين کتاب در صفحات محدود خود، 
بيش از 20 تمثيل و ترجمة زيباي بيش از 50 آيه را جاي داده است. تنوع تمثيلها از آدمکها تا آدمهـا، از
تيم فوتبال، کشتزار، کاروانسرا و مسافرخانه، بازار، رد پا، ميدان نبرد، آزمايشگاه، چاه، کـوه، بـازي، زيـور و

زينت، فخرفروشي، زيادهخواهي، دريا و کشتي تا سليمان و فرشته مرگ، آشيل و اسفنديار را در بر ميگيرد. 
مولوي مياندازد.   معنوي مثنوي و کريم قرآن اينگونه تمثيلها، خواننده را به ياد

آخرين روز زمستان، با موضوع «غيبت، انتظار، ظهور» نيز داراي 80 صفحه است. ايـن کتـاب هفـت
فصل دارد و همچون کتابهاي ديگر روحافزا در اين مجموعه، با داستاني آغاز ميشود. حرفها و داستان-

هايي بيشتر و تمثيلهايي کمتر از ديگر آثار دارد. اين بار شعر و نمايشنامه هم به کتاب راه يافتهاند.  
1387 را در حـوزة ديـن او همنشين فرشتهها بود، با موضوع «شيطان»، جايزه کتاب فصـل زمسـتان
کودک و نوجوان به خود اختصاص داده است. 84 صفحه دارد و عناوين فصلهـاي پنجگانـه آن چنـينانـد:

تسليم نشد، فريبکاري کرد، دار و دسته به راه انداخت؛ عذر نخواست و  و شايستة مجازات شد.  
فصل اول چنين آغاز ميشود: «فرشتگان فرياد کشيدند و به هم خيره ماندند. توقع نداشتند چنين 

چيزي بشنوند.»  
بخش عمدة اين فصل، ماجراي مستند و داستانگونة آفرينش آدم تا سـرپيچي ابلـيس از بنـدگي
اوست و به تحليل رفتاري ابليس و حکمت رفتار خداوند با او و آموزههاي اين ماجرا اختصاص دارد.  
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فصل دوم، به سرگذشت تحليلي آدم و همسـرش در بهشـت و چگـونگي فريـب دادن ابلـيس و
فريب خوردن آنها ميپردازد.  

فصل سوم، ماجراي يوسف و حسادت برادران و نقش ابليس در اين ماجراست و در انتها فهرستي 
از نقشها و کارکردهاي شيطان در زندگي انسانها دارد.  

فصل چهارم، در ادامة ماجراي يوسف و فرمانروايي او از روابط ميان انسان، گناه، شـيطان و توبـه
ميگويد.  

فصل پنجم، صحنه قيامت را ترسيم ميکند که در آن، شيطان و فريبخوردگانش همه حاضـرند.
گفت و گوهاي ميان آنها، آشکارشدن وعدههاي فريـبآميـز شـيطان، سـرانجام يـأسآلـود پيـروان

شيطان و مجازات ابدي او پايانبخش کتاب است.  
استناد مستقيم و غيرمستقيم به آيات و ترجمههاي روان آنها در جايجاي کتاب، به چشم ميخورد.  
همين مرور، کافي است سبک ثابت و متغير روحافزا را در نگارش اين کتابهـا نشـان دهـد. نيـز
خواننده را به اين نتيجه برساند که مؤلف، در عين تقيد به عوامل و عناصر جـذابيتآفـرين، مقيـد بـه
ساختاري آهنين و مشابه براي همة کتابها نبوده و هر اثـر را متناسـب بـا موضـوع آن سـامان داده
است. اين کتابها نه تنها مخاطب نوجوان سني و نوجوان ذهني را نشانه ميرونـد، بـراي او پرسـش
ميآفرينند و پرسشهاي او را پاسخ ميگويند، بلکه همچون موعظه، ذکر، تذکر و يادآوري، بـر روح و
جان و انديشه و احساس مخاطباني بزرگسال (در سن يا ذهن) نيز اثر ميگذارند و مرور چندبارة آنها 

را در فواصل زماني، موجه جلوه ميدهند.  
رمز موفقيت نويسنده در تأثير بر انديشه و روح مخاطب را بايد در عمـق و گسـترة نسـبي دانـش
و روايات، دانش و مطالعـات گسـتردة ادبـي او، دردمنـدي، قرآن ديني و اسالمي او بهويژه در مطالعة
شور و اشتياق مؤمنانه وي و باورمندي او به نوشتههايش يافـت کـه بـا هـوش و ذوق و ابتکـار او در

تأليف در آميخته است.  
8. نقدي بر مجموعه  

البته همه آنچه گفته شد، به اين معني نيست که نوشتههاي سعيد روحافزا، در مجموعة «کتـاب
انديشه»، برکنار از هرگونه کاستي يا ضعف يا اشکال است. نيز به اين معني نبايد گرفته شود که ايـن

مجموعه، داراي اشکالي در آمادهسازي کتاب، از ويرايش تا صفحهآرايي نيست.  
خدا، درخواست رؤيت خداونـد، بـه عنـوان پرسـش تا قدم هفت براي نمونه، در صفحة 34 کتاب

موسي (ع) مطرح شده است که پس از آن موسي (ع) «فهميد که خداي او ديدني نيست.»  
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مطالعة روايات شيعه، بازگوي اين است که اين درخواست موسي (ع)، پـس از درخواسـت قـوم او
براي ديدن خداوند و از زبان آنها بوده است وگرنه نميشود که پيـامبر خـدا چنـين واقعيـت ابتـدايي

مرتبط با عدم امکان رؤيت خداوند را نداند.  
ميخوانيم:  «خداوند توضيح نداده است کـه چـرا در ابتـداي او روي به رو يا در صفحه 17 کتاب
نماز «سوره حمد» را قرائت کنيم؛ چرا در هر رکعت از نماز، يک بار «رکوع» و دو بار «سجود» به جـا

آوريم؛ چرا نماز صبح را در دو رکعت و نماز مغرب را سه رکعت بخوانيم.»  
شيخ صـدوق، پاسـخ- عللالشرايع اين در حالي است که در البهالي روايات شيعه، از جمله کتاب

هايي براي اين پرسشها از زبان معصومان وجود دارد.  
در صفحه 32 کتاب، «نيت» در نماز به گونهاي توصيف ميشود که نمازگزار، پيش از نمـاز، آن را
"به خودش يادآوري ميکند". در حالي که به فتواي عالمان ژرفانديش، گفتن نيت نه تنها به زبـان،
بلکه در ذهن نيز الزم نيست؛ چرا که نيت، همان انگيزه و هدفي است کـه شـخص از کـاري دارد و

اين در ضمير او پنهان است و نيازي به بازگويي يا يادآوري به زبان يا ذهن ندارد.  
از عجيبترين ادعاها يا دستورهاي اين کتاب که بيگمان هيچ مستندي يا مستند قابل اعتمـادي

ندارد و نيازمند حذف است، بايد به آن چه در صفحه 41 آمده است، اشاره کرد:  
«نمازگزار بايد پيشوايان را در نماز خود «حاضر» کند. بايد خانة دلش را بـراي ورود آنهـا آمـاده
سازد. بايد به خود يادآوري کند که: «تو ميخواهي به سوي خدا بروي؛ با اين راه آشنا نيسـتي و نيـاز
به راهنما داري. خداوندي که ميخواهي به سويش بـروي، دوسـت دارد کـه تـو پيـرو برگزيـدگان او
باشي؛ پس دست به سوي پيشوايان خود دراز کن و از آنها بخواه که هنگام نماز، تو را به سوي خـدا

ببرند و مراقب باشند تا در اين راه، به پرتگاه فراموشي و غرور و گمراهي و ... سقوط نکني.  
نمازگزاري که پيشوايان خود را به ياد ميآورد، آنها را در نماز خود «حاضر» ميکند و نمـازش را

در «حضور» ايشان ميخواند. حرکتي که اينگونه آغاز ميشود، آيا ممکن است به نتيجه نرسد؟»  
اينکه چنين آموزشهايي تا چه اندازه نادرست و چنين تعابيري تا چه حـد نامناسـبانـد، مجـالي

وسيع ميطلبد. کافي است شما با مفهوم توجه تنها به سوي خداوند در نماز، آشنا باشيد و اين سطرها  
را نامستند، ناصحيح و خطرناک توصيف کنيد.  

البته هنگامي که علم کالم به وضعيت بايستة خود نرسيده و دستمايههاي الزم را براي خلق آثار 
گوناگون، در اختيار نويسندگان قرار نداده است، نبايد توقع داشت که همة بار دشوارترين مسائل ديني 

را نويسندگان بردوش کشند.  
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نيز متوجه ميشويد کـه نويسـنده، ذوق شـعري نـدارد و زمستان روز آخرين در صفحه 71 کتاب
وزن شعر را تشخيص نميدهد و در نقل شعرها، به اصل منابع مراجعه نکرده اسـت. در ايـن صـفحه،

بيتي از حافظ به اين صورت آمده است:  
«شب تاريک و بيابان به کجا توان رسيدن  
مگر آن که شمع رويت به رهم چراغ دارد»  

«تاريـک» در ايـنجـا وزن را کافي است گوش شما با وزن آشنا باشد تا متوجه شويد کـه کلمـة
مختل کرده است و پس از مراجعه به اصل، دريابيد که کلمة مناسب،«تيره» است.  

مجموعة «کتاب انديشه»، اشکالهايي ديگر از ديدگاه ويرايش صوري نيز دارد. براي نمونه:  
1) اعرابگذاري اسامي برخي سورهها به گونهاي نـاقص صـورت گرفتـه اسـت. بـهويـژه بـراي
مخاطب نوجوان که ممکن است با تلفظ درست نام اين سورهها آشنا نباشد، ضروري اسـت کـه ايـن

اسامي اعرابگذاري شوند. به نمونههايي با ذکر تلفظ درست آنها در پرانتز اشاره ميشود تا مشخص 
شود که اعراب کامل در آنها تا چه حد مورد نياز است:  

  ... / ( اسراء (اِسراء) / مزمل (مdزَّمِّل) / قصص (قَصصَ
2) امالي نام برخي سورهها غلط است؛ مانند: سباء (سبأ).  

3) موردي که در وزن شعر به آن اشاره شد، با وجود ويراستاري فاضل ميتوانست اصالح شود. 
4) عنوان «ويراستار»، بدون قيد نوع ويرايش آمده است. اين واژه بهتنهايي بايد بـراي ويـرايش
محتوايي به کار رود در صورتي که متأسفانه در سالهاي اخير در ايران، اين واژه از سـوي ناشـران و

ويراستاران صوري غيرمتخصص براي ويراستار صوري به کار ميرود. 
9. نقد برخي نقدها  

بر برخي از آثار سعيد روحافزا در اين مجموعه، نقدهايي کتبي يا شفاهي مطرح شده است که بـه
نظر وارد نميآيند. در اينجا اشارهاي به طور خالصه به دو مورد آنها خواهيم داشت:  

1. اين آثار از جنبة ادبي ضعيفاند. مقصود آنکه مضـمون، تخيـل و بيـان غيرمسـتقيمي کـه در
مجموع، ادبيات ناميده ميشود و نمونههاي آن را در داستان، رمان، شعر، نوشتههـاي ادبـي و از ايـن

دست ميتوان يافت، در اين آثار مشهود نيست.  
پيش از اين اشاره کرديم که اين آثار را بايد در گونة آموزشي و نه ادبي تعريف کرد و در آن گونه 
جاي داد و به نقد آن پرداخت. بنابراين، اينگونه نقدها از اساس متناسب با اينگونة نوشتاري نيستند.  
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2. آغاز کردن کتابي ديني با تمثيلهايي مانند ماجراي پينوکيـو کـاري سـبک اسـت و بـا وزن و
حرمت کتابهاي ديني سازگار نيست.  

ـ موثقترين، مقدسترين و سنگينترين  کريم قرآن براي سنجش اين نقد، کافي است نگاهي به
کتاب ديني ـ داشته باشيم. خداوند در آنجا ميگويد که ابا و شرمي ندارد از ايـنکـه بـه پشـهاي يـا
کوچکتر يا بزرگتر از آن مثل بزند. در اين ميان، مؤمنان ميدانند که اين مثـلهـا حـق و بـهجـا و
شايستهاند که پروردگارشان آنها را بيان داشته است. اما کافران ميگويند: «چرا خداوند چنـين مثلـي
زده است؟ (نبايد چنين ميکرد.)» با اينگونه مثل آوردن، بسياري بـه گمراهـي مـيافتنـد و بسـياري

هدايت ميشوند، اما تنها کساني به گمراهي ميافتند که بدکار و بدکردار باشند. (بقره /  26) 
مالحظه ميشود که معيار روابودن يک تمثيل، حق بودن و بهجا و شايسته بودن آن است، نه اين 
که شخصيت مورد تمثيل، موجودي کوچک يا بزرگ، تخيلي يا واقعي يا متعلق به کـدام فرهنـگ يـا
مليت باشد. به راستي نيز براي تمثيل ماجراي آزمون و خطاي انسان در جهان، کدام تمثيل مناسبتر 

از ماجراي پينوکيوست؟  
10. نگارش کالمي براي نوجوان  

نگارش متنهاي کالمي براي نوجوانان ــ متنهايي که بتوانند پاسخگوي پرسـشهـاي نوجـوان
امروز باشند ــ تنها هنگامي ميتواند موفقيت الزم را در ايجاد ارتباط با مخاطب و تأثير بر او ايفا کنـد

که دستکم داراي سه ويژگي باشد:  
1. طرح مسائل و موضوعهاي جديد و متناسب با پرسشهاي امـروزين مخاطـب، در کنـار نگـاه

روزآمد به مسائل و موضوعهاي کهن يا فرازماني.  
2. بهرهگيري از تجربيات نگارش هنـري، ادبـي و غيرمسـتقيم در نگـارش مـتنهـاي آموزشـي

(بسترسازي؛ آغاز، پايان و کشش مناسب؛ ... ). 
3. ايجاد جذابيتهاي الزم با بهرهگيري از داستان، تمثيل، بحثهاي خواندني، پرسشانگيزي و ... . 

 
در شرايطي که علم کالم، جايگاه واقعي خود را نيافته است و پشتوانههايي غني براي خلـق آثـار
ادبي، هنري و آموزشي در اختيار هنرمندان و مربيان جامعه نميگذارد، آثار قلمـي سـعيد روحافـزا، در
مجموعة آموزشي «کتاب انديشه»، توانسته است پنجرهاي ديگر به سـوي فضـايي دلپـذير، بـه روي

نوجوانان بگشايد. 



  
  
  
  
  
  

ترديد در نيروي اهريمني*  
مريم سراجيانتهراني  
  

«ترديد» به عنوان يکي از ويژگيهاي مشترک سه نوع ادبي فانتزي، علمي- تخيلي و پسـامdدرن
است. تزوتان تودوروف7، همآنگونه که برايان مک هيل8، در «رمان پسامdدرن»9 به آن اشاره ميکند، 
از اين عنصر به عنوان يکي از ويژگيهاي مشترک بسيار مهم اين سه گونه ادبي نام ميبرد و معتقـد
است: «رمان پسامdدرن به همان اندازه که شباهتهاي زيادي با نـوع فـانتزي دارد، بـا داسـتانهـاي
علمي- تخيلي نيز داراي ويژگيهاي مشترک بسياري است و همانگونه که بdنمايههـا و مضـامين مکـرر
بسياري را از ادبيات فانتزي ميگيرد، ارتباط همساني را نيز با رمان علمي- تخيلي برقـرار مـيکنـد. علـت

اينکه رمان پسامdدرن قادر به گرفتن مضامين مکرر از نوع فانتزي است، اين است که نوعي هستيشناسي 
بر گونه فانتزي، مانند نوع علمي- تخيلي و همچنين نوع پسامdدرن حاکم است» (ص 74).  

بر اساس نظر فيليپ پولمن، داستان علمي- تخيلي، در دنيايي جريان دارد که تلفيقي از دنياهـاي
خيالي  است و تنها راه ارتباط اين دنياها به هم «خطي از دليل آوردن» است؛ داليلي که بهطور عمده 
در دنيايي همانند دنياي ما و دنيـايي وراي محـدوديتهـاي آن ريشـه دارد و باعـث ايجـاد لحظـات
«ترديد» بين اين دو ميشود. البته در داستانهاي فانتزي «قطع ارتباط منطقي» بين دنياي عـادي و
دنياي فراهنجار10 موجود است. فيليپ مارتين11 اعتقاد دارد ادبيات فـانتزي، توجـه خـاص خـود را بـه
دنياي غير عقالني معطوف ميدارد که مواجه شدن آن بـا فضـاي دنيـايي ماننـد دنيـاي واقعـي مـا،
«ترديد» آشکاري در خواننـده ايجـاد مـيکنـد. عـالوه بـر ايـن، در داسـتان پسـامdدرن کـه يکـي از
ويژگيهاي اصلي آن «کثرت»12 است، «ترديد» از تقابل دنياي واقعي و دنياي غير واقعي بـه وجـود

                                                 
اهريمنيش، نوشتة  نيروي نوجوان، ش 141، تير 1388، صص 12ـ19. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب و کودک ماه * کتاب

فيليپ پولمن، ترجمه فرزاد فربد، که در سال 1385 از سوي کتاب پنجره منتشر شده است. 
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ميآيد. به عبارت ديگر، همانگونه که مـالپش13 بيـان مـيکنـد، پرسـش دربـاره دنياهـا هميشـه در
داستانهاي پسامdدرن مطرح است.  

15 تعريفـي بسـيار d،از امانتيسيسم تا پسامدرنيسـم کودکان ادبيات معرفي دبرا کوگانتکر14 در کتاب
مشابه تعريف «ترديد» ارايه ميدهد: «اين امکان وجود دارد که ادعا کنيم پسامدرن از شرايط تـاريخي و
ــدفرهنگي ايجــاد شــده اســت. بــهطــور حــتم، تشــويشهــاي  اواخــر کاپيتاليســم16 و نقطــه آغــاز چن
هستيشناختهاي که پس از جنگ جهاني دوم به وجود آمدند [...] در وضعيت کساني که براي کودکـان
مينويسند، تأثيرگذار بوده است؛ به گونهاي  که نياز به ارايه تصوير دنيا «همانگونه  کـه هسـت»، بايـد
مدام به تعويق انداخته شود. عدم اطمينان بنيادين درباره ماهيت دنياي نابـهسـامان نظـم اخالقـي، نـوع

پيامي را که انتظار ميرود در آثار کودکان وجود داشته باشند، دچار تهديد ميکند.» (ص 142)  
فانتزي،18 به اين مطلب اشـاره دارد داستانهاي در گوناگون دنياهاي همچنين ميليسنت لنز،17 در
«جـايي ديگـر»،  که تلفيقي از ويژگيهاي اواخر قرن نوزدهم و بيسـتم، بـا ويژگـيهـاي ديگـري از

ديده ميشود.   اهريمنيش نيروي سهگانه «خيالي يا فرضي در آينده» (ص 126) در
پسامدرن،19 به اين اشاره ميکنـد کـه ساختمان عالوه بر اين، مک هيل در کتاب ديگرش با نام
دوگانگي دنياها نبايد لزوماً مربوط به دنيايي باشد که داستان در آن اتفاق ميافتد، بلکه دو دنيايي کـه
در تقابل قرار دارند، ميتوانند دو فرهنگ متفاوت باشند. به عبارت ديگر، مک هيل معتقـد اسـت کـه
«ترديد» ميتواند در تقابل بين «دنياهايي حاصل از فرهنگهـاي مختلـف» (ص 214) يـا دنياهـايي

حاصل از تفاوت، در «نرمهاي حقيقتنمايي» (همان صفحه) ظهور کند.  
گسکويي ير20 در مقالهاي با عنوان «نوشتههاي مذهبي معاصر»21، با اشاره به امکان ايجاد تقابل 
دنياها، در قالب دنياهاي باوري و ايدئولوژيکي، ميگويد: «پولمن علم و مذهب را به عنوان يک نهـاد
در کنار هم قرار ميدهد. در دنياي فانتزياش، بين آزادي و سلطه، [و] بـين نـوگرايي و سرسـپردگي
جدال در ميگيرد. در همان حين، نويسندة [اثر] خواننده را در جريانهاي فکري درباره منشأ خلقت و 
خودآگاه انسان و شخصيتهايي که به پرسشهاي اخالقي درباره خـوب و شـيطاني بهـا مـيدهنـد،

درگير ميکند». (ص 314).  
همچنين تقابل بين دنياهاي مختلف آثار ادبي مهم، به عنوان منبع الهامپـذيري نويسـنده اثـر در
نغمـة گمشده23، اثر جان ميلتـون24 و بهشت سرتاسر رمان سايه افکنده است. باتلر22 عمدة اين آثار را

«لـردُ دوزخ26، سـرودة ويليـام بليـک27 مـيدانـد و مـيگويـد: و بهشت پيوند تجربه25 و و معصوميت
عزريل»28 قصد دارد جنگ بهشت را که توسط جان ميلتون توصيف شده بود، دوباره بجنگد تا قدرتي 
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را که خود را خدا ناميده است، عزل کند. عزريل ميخواهد جايگزين پادشاهي بهشت شود؛ چون ايـن
با دنياي ما تفاوت دارد. معلوم نيست که در جنگ  اولي چه کسي پيروز شد و پولمن[...] اعتقـاد دارد

که شيطان ميلتون مسياح29 است. بنابراين، اقدامات اخالقي عزريل مبهم هستند» (ص 812)  
اين مطلب، به عقيده پيتر هانت30 و ميليسنت لنز، خواننده را قـادر مـيسـازند تـا در طـي پرشـي

«ورامتني به وراي متن سفر کند» (ص 163).  
عالوه بر اين، گفته شده است که منابع ديگري نيز وجود دارد که پولمن از آنهـا الهـام گرفتـه و

ردپاي آنها در تقابلهاي جزيي بين دنياهاي آن آثار ادبي ديگر قابل مشاهده است.  
تقابل ديگر، زماني اتفاق ميافتد که دو مفهوم مرتبط به دنياهاي مـذهب و ايـدئولوژي، در برابـر
هم قرار ميگيرند. لنز معتقد است گاهي سؤالهايي در مورد اصالت وجود در اثر ديده مـيشـود و بـه
نظر نويسنده اين مقاله، هر کدام از اين سؤالها را ميتوان نمادي از دنياهايي در نظر گرفـت کـه بـر
مبناي تفاوتهاي مفهومي و ايدئولوژيکي هستند. به عنوان مثال، همانطور که لنز مطـرح مـيکنـد،
اعتقاد نيچه31 که ميگويد: «خدا مرده است»، در اين اثر، بهوسيله خانم کولتر32 بيـان مـيشـود و در
تقابل با نظريات کليسا محور قرار ميگيرد. تقابل متشابهي بين نظريه هبوط33 و ماهيت گنـاه، در اثـر
ديده ميشود که بر نظريه مطرح شده به واسطه لنز صحه ميگذارد. عالوه بـر ايـن، جنـگ معـروف
فرشتگان سرکش و خداوند در «قلمرو پادشاهي بهشت» نيز در اين رمان، در موقعيتهاي مختلـف و
به گونههاي مختلفي مطرح شده است که خود به دنياهاي متفاوتي ميمانند که در مقابـل هـم قـرار

دارند. در اين سهگانه، تمام مفاهيم ياد شده در تقابل با هم قرار دارند که باعث به وجود آمدن «ترديد 
ايدئولوژيکي» در فضاي رمان ميشود. اين نوع ترديد، از صفحات نخست اثر، زماني که لـرد عزريـل
عقايد خود را در زمينه غبار34 در کالج جردن35 مطرح ميکند و تالش مدير کالج براي کشـتن او، بـه
سبب اقيانوس عميق تفاوتهاي اعتقادي بين باورهاي کليسا و کشفيات لرد عزريل ديـده مـيشـود.
همچنين محافظهکار بودن مدير کالج که در مقابل روحيه تنوعطلـب بعضـي شخصـيتهـاي اصـلي
داستان مثل اليرا36، خانم کولتر و لرد عزريل قرار گرفته است، اين مطلـب را بـهطـور شـفاف نشـان

ميدهد. بايد در نظر داشت که اين روال، در کل اثر جريان دارد.  
بهطور کلي، مفهوم «ترديد» که در اثر تقابل دنياهاي واقعي و غيـر واقعـي پـا بـه عرصـه وجـود

ميگذارند و از ويژگيهاي مشترک سه نوع ادبي فانتزي، علمي- تخيلي و پسامدرن به شمار ميآيند، 
به انواع متفاوتي در اين اثر متجلي هستند که به بررسي جزئيتر آن ميپردازيم.  
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شمالي37، در بعضي چاپهاي زبان اصلي اثر،  سپيده اهريمنيش، به نام نيروي سهگانه در جلد اول
«دنيـايي شـبيه دنيـاي مـا، ولـي از جهـاتي به يادداشتي برميخوريم که مکان داستان را بـهعنـوان

متفاوت» نشان ميدهد. با توجه به اين عبارت، حس تقابل دنياها از ابتدا بهصورت شفاهي به خواننده 
انتقال ميدهد.  

خواننده اين رمان، اولين تجربه «ترديد» را در ابتداي داستان حس مـيکنـد: اليـرا کـه يکـي از
«شـيتان»38 خـود شخصيتهاي اصلي اين رمان است، در حالي به خواننده معرفي مـيشـود کـه بـا
صحبت ميکند. قبل از اينکه اليرا با شيتانش صحبت کند، خواننـده اثـر، او را کـودکي عـادي کـه
متعلق به دنياي ماست، فرض ميکند، امـا بعـد از آگـاهي از حضـور شـيتان دچـار ترديـد مـيشـود.
شمالي]» در مکاني به نام آکسفورد، خواننده بـا اليـرا و شـيتان او سپيده اسکوئيرز39 مينويسد: «[در
آشنا ميشود» (ص 32). او در ادامه ميگويد که با اين نوع شـروع، حـس آشـنايي و غربـت بـهطـور
همزمان در خواننده پديد ميآيد. در اينجا «ترديد» بين دنيايي که شبيه دنياي ماسـت و دنيـاي غيـر

واقعي کالج جردن که در داستان توصيف ميشود، در خواننده به وجود ميآيد. اسکوئيرز اينطور ادامه 
ميدهد که: «راهروي دانشگاه آکسفورد که دخترک و شـيتانش در آن در حـال مـاجراجويي هسـتند،
فضايي است که هم واقعي مينمايد و هم فـانتزي؛ فضـايي کـه بسـيار شـبيه کـالجهـاي واقعـي در
آکسفورد تصوير شده است: مکان انجام فرايض ديني، آيينها و مقابله مداوم قدرتها» (همان جا). او 
همچنين بيان ميکند که بريتـان40، مکـاني کـه آکسـفورد دنيـاي اليـرا در آن قـرار دارد، در مقابـل
بريتانيا41ي دنياي ما قرار ميگيرد و به اين طريـق، بـار ديگـر در مقابلـه واقعـي و غيرواقعـي، حـس

بر خواننده مستولي ميگردد.   شمالي سپيده «ترديد» در
در دنياي اين کالج، دختر نوجواني به نام اليرا وجود دارد بـا رفتارهـايي متناسـب بـا سـن خـود؛
دختري پdر نشاط و بازيگوش که از بازي روي پشتبامهاي کـالج لـذت مـيبـرد و از محـدوديتهـا
گريزان است. در ابتداي داستان، اليرا به عنوان دختري يتيم معرفي ميشود که پدر و مادر خـود را در
سانحهاي از دست داده است و عمويش لرد عزريل که يک دانشمند است، سرپرستي او را بـه عهـده
دارد و اليرا را تحت نظارت کالج جردن قرار داده. اينها اطالعاتي هستند که امکان وجـود در دنيـاي
واقعي را دارند. لرد عزريل و نوع نگرش و برخوردهاي اجتماعياش، کامالً مطابق هنجارهاي رفتـاري
انسانهاي دنياي واقعي است. اينها مسايلي هستند بين دنياي ما و دنياي غير واقعياي کـه اليـرا و
«ترديـد» را در  لرد عزريل در آن زندگي ميکنند و شايد تنها حضـور شـيتانهاسـت کـه ايـن حـس

خواننده تشديد ميکنند.  
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اليرا يک انسان است با تمام خصوصياتي که دختري به سن و سال او ميتواند داشته باشد، ولـي
به نظر هانت و لنز، مهمترين تفاوت اليرا و دختري به سن او در دنياي ما «دوگانگي» انسـان و روان
اوست که به صورت شيتاني قابل مشاهد وجود دارند. شيتانها براي افراد ديگر دنيـاي اليـرا و بـراي
شيتانهاي ديگر قابل رويت هستند. آنها در کودکان شکل ثابتي ندارند، بلکه بنا بـر موقعيـت تغييـر
شکل ميدهند و در قالب حيوانهاي مختلف نمود پيدا ميکنند. در زمان نزديک بلوغ، اين شـکل بـه
سختي قابل تغيير است و پس از بلوغ کامل، ديگـر امکـاني بـراي تغييـر شـکل آنهـا وجـود نـدارد.
انسانهاي دنياي اليرا، با اين باور غريزي بزرگ شدهاند که هيچ فردي حق دست زدن به شيتان فرد 
ديگري را ندارد و اگر چنين اتفاقي بيفتد، به عنوان مثال، مانند زماني که خانم کولتر، شـيتان اليـرا را

در دست ميگيرد تا مانع از فرار او شود، اين رفتار بسيار وحشيانه و توهينآميز خواهد بود.  
حقيقت دنيا همانگونه که هست و دنياهاي ديگري که در آن شيتانهـا وجـود  شمالي، سپيده در
دارند، در داستان سوم سفر آفرينش آمده است. در داستان آمده است در لحظه وسوسه آدم و حـوا بـه
«مـار بـه زن گفـت: يقـين بدانيـد کـه وسيله شيطان که در قالب مار سعي در وسوسه آنها داشـت،
نخواهيد مرد؛ چرا که خدا خوب ميداند. اگر از آن ميوه بخوريـد، چشـمهـايتـان بـاز خواهـد شـد و 
شيتانهايتان به شکل حقيقي خواهند رسيد و شما همچون خدايان خواهيد شد و خير را از شر تميـز
دنياي لرد عزريل، داستان اينگونه ادامه پيدا ميکند کـه پـس از انجيل ميدهيد» (ص 252) 42 و در
فريب خوردن آدم و حوا «چشم هر دو باز شد و شکل حقيقي شيتانهـايشـان را ديدنـد و بـا آنهـا
لرد عزريل از آن سخن گفته شده است، شـبيه دنيـاي انجيل سخن گفتند» (همان جا). دنيايي که در
اليراست. از طرفي ديگر، در انجيل حقيقي که متعلق به دنياي ماسـت، داسـتان هبـوط آدم در سـفر
آفرينش به نوع ديگري بيان شده است. اين موضوع ميتواند دو نوع «ترديـد» بـه وجـود آورد. ابتـدا

نوعي از «ترديد» که حاصل تقابل مفاهيم ايدئولوژيکي- مذهبي موجود در انجيل مسيحيان دنياي ما 
دنياهـاي مـا موجـود انجيل متعلق به دنياي لرد عزريل است. تصوير انسانها آنگونه که در انجيل و
است، شبيه انسانهاي دنيايمان است و تصوير آدم و حـوا در دنيـاي اليـرا، همـانگونـه اسـت کـه
انسانهاي دنياي او در داستان به تصوير کشيده شدهاند. اين موضـوع باعـث ايجـاد نـوع ديگـري از

ترديد ميشود که حاصل تقابل دنياي واقعي و دنياي غير واقعي اليراست.  
عالوه بر اين، در دنياي اليرا دنياهاي موازي قابل رويتي در کنار دنياي او وجـود دارنـد کـه لـرد
عزريل موفق به تهيه فيلم از يکي از آنها شده بود. طبق آن فيلم، يکي از دنياهـا شـهري داشـت در
آسمان با خيابانها و ساختمانهايي شبيه دنياي واقعي. مفهوم وجود دنيا يا دنياهـاي مـوازي در کنـار
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نظريـات تـودوروف و مـک دنياي واقعياي که خواننده به آن تعلق دارد، همان مفهومي است که بـا
مطرح شده است و چون اين دنياها با دنياي اليرا که به دنيـاي واقعـي پسامدرن رمان هيل، در کتاب

شبيه است، در تقابل قرار گرفتهاند، حس «ترديد» در خواننده غير قابل مقاومت است.  
مفهوم ديگري در حيطه مکان که در اين رمان قابل تأمل است و به ايجاد حس «ترديد» کمـک
ميکند، «سرزمينهاي شمالي» يا «قطب شمال» است که با واقعيت آن در دنياي ما متفـاوت اسـت.
شمالي، قطب شمال مکاني است که مرز بين دنياهاي موازي در آن بسيار کوتاه اسـت و در سپيده در
آنجا ميتوان دنياي از دنياهاي موازي را زير ذرات غبار آئورا ديد. به عبارت ديگـر، قطـب شـمال در
سهگانه فيليپ پولمن، نام خود را از قطب شمال در دنياي واقعي وام ميگيرد، ولي ويژگيهايي که در 
آن سرزمين مشاهده ميشود، متعلق به دنياي غيرواقعي است و اين خود باعث ايجاد دوباره «ترديـد» 

در خواننده داستان ميشود.  
در دنيايي که ما در آن زندگي ميکنيم، انسانهـايي وجـود دارنـد کـه بـه جـادو و علـوم غريبـه
عالقهمندند، اما شخصيتي مانند جادوگران دنياي اليرا که سوار بر شاخه درختي به پرواز درمـيآينـد،

شـمالي،  سـپيده تنها مؤنث هستند و عمري چند هزار ساله دارند، کامالً بـا آنهـا متفـاوت اسـت. در
خواننده با دنيايي مواجه ميشود که عليرغم داشتن شباهتهايي با دنياي ما، جادوگران در آن زندگي 
ميکنند؛ جادوگراني که هر کدام به قبيلهاي تعلق دارند. در اينجا، جادوگري به نام سـرافينا پکـاال43، 
به خواننده معرفي ميشود که تقريباً تا اواخر رمان در صحنه حضور دارد. جادوگران دنياي اليرا بـه دو

گروه تقسيم ميشوند: آنهايي که در دنياهاي مختلف از اليرا و دوستانش حمايت ميکنند و آنهايي 
که با خانم کولتر همکاري دارند. وجود جادوگران در دنيايي که بايد شـبيه دنيـاي مـا باشـد، بـهطـور

آشکار «ترديد» را در بعد خيابان اين دنيا با تقابل واقعي و تخيلي، با خود به ارمغان ميآورد.  
جنبة ديگري از دنياي اليرا که در خواننده «ترديد» ايجاد ميکند، حضـور خـرسهـاي زرهپـوش
سفيد است که در بسياري از حوادث رمان نقش دارند. در حقيقت، خرسهايي که در دنياي واقعـي در
قطب زندگي ميکنند و در فيلمهاي مستند با آنها مواجه ميشويم، خيلي شبيه يورک44 و دوسـتانش
نيـروي هستند، ولي نه زرهپوش هستند، نه سـخنگو و نـه قـادر بـه خلـق حـوادثي شـبيه آنچـه در
اتفاق ميافتد. خرسهاي زرهپوش دنياي اليرا، موجوداتي بسيار وفادار و بـاهوش هسـتند اهريمنيش

که زرهي ساخته شده از فلز آسماني ميپوشند و به نکات اخالقي و رفتاري پايبندند. خصوصيات اين 
خرسها هم در تقابل با دنياي حقيقي و هم در مقابل ويژگيهـاي انسـانهـاي داسـتان، گونـههـاي
مختلفي را از «ترديد» در حيطه ارزشهاي اجتماعي، در تقابل دنيـاي واقعـي و غيرواقعـي بـه وجـود
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ميآورند. همچنين حضور خرسهايي با اين مشخصات، بار ديگر غيرواقعـي را در برابـر واقعـي قـرار
ميدهد و باعث بروز حس «ترديد» در خواننده اثر ميشود.  

«هويـت نکته ديگري که به نظر اسکوئيرز در جلد اول سهگانه فيليپ پولمن قابـل تأمـل اسـت،
چندگانه»45 است. زماني که اليرا در خطر است و بهوسيله همدستان خانم کـولتر دسـتگير مـيشـود، 
خود را به نام ليزي بروکس46 معرفي ميکند. تقابل بين هويتها، هويت حقيقي و هويت غيرحقيقـي،

نوعي «ترديد» را که در ذهن خوانندگان ادبيات پسامدرن بسيار آشناست، ايجاد ميکند.  
نزديک به پايان کتاب اول از اين مجموعه، لرد عزريل در ادامه تحقيقاتش، تصميم بـه سـفر بـه
دنياي ديگري ميگيرد. انرژي الزم براي پل زدن بين اين دنيا و دنياي ديگر، با استفاده از جداسـازي
يک کودک، راجر47 از شيتانش تأمين ميشود و لرد عزريل پا به دنياي جديدي ميگذارد و بـه دنبـال
لرد عزريل، اليرا هم به آن دنياي جديد راهي ميشود. با يادآوري اين نکته که خواننده داستان که به 
دنياي واقعي تعلق دارد، در حيطة واقعيتها امکان سفر به دنياي ديگري را ندارد. از طرفي، حتي اگـر
يـک از متافيزيـک خواننده فرضيه مطرح شده به وسيله فرد آلن ولف48 و باب توبن49 را که در کتاب
ماورا50 و کتابهايي از اين قبيـل را نيـز بدانـد، زمان، فضا، موازي، جهانهاي و فيزيک: زمانها نگاه
باز امکان سفر به دنياهاي موازي را ندارد. از اينرو به آن به عنوان جزيي از دنيـاي غيرحقيقـي نگـاه
نوع تأمين انرژي آن از سويي ديگر، تقابل دو غير حقيقـي و ميکند. ورود به دنياي ديگر، از طرفي و

دو حقيقي را ايجاد ميکند که باعث پديد آمدن «ترديد»ي عظيم در خواننده ميشود.  
ظريف51، با شخصيتي به نام ويل52 مواجه ميشويم که  خنجر با ورود به جلد دوم مجموعه، با نام
در دنيايي همانند دنياي واقعي ما زندگي ميکند؛ دنيايي که در آن از شيتانها خبري نيست. امـا ايـن
حس ورود به دنياي واقعي دير نميپايد؛ زيرا با قدم گذاشتن ويل به دنياي جديد که از راه دريچـهاي 
«ترديـد»  بين چمنها کشف ميکند، تقابل دنياي واقعي و دنياي غير واقعي پيدايش، نوع جديـدي از

را رقم ميزند.  
به محض ورود ويل به دنياي جديد، ويل با اليرا مواجه ميشود. تقابل دو کودک که هر کدام بـه
دنيايي تعلق دارند و آشنايي آنها در دنياي سوم، حس «ترديد»ي را که با ورود ويل به دنياي جديـد

ايجاد شده بود، پdررنگتر ميکند.  
اتفاق ديگري که «ترديد» را در ذهن خواننده جاني تازه ميبخشد، ورود اليرا به همراه ويـل بـه
دنياي اوست. اليرا، کودکي از دنيايي که شيتانهايشان قابل رويت است، وارد دنيايي همانند دنيـاي
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واقعي ميشود که خواننده در آن زندگي ميکند و اين امر، بار ديگر واقعيت را در مقابل دنياي خيـالي
قرار ميدهد.  

اليرا در دنياي ويل، با محققي به نام دکتر مري مالون53 آشنا ميشـود کـه دربـاره غبـار تحقـق
 ميکند. اليرا با دکتر مالون، عالوه بر تقابل دنياهاي حقيقي و غير حقيقي که اين دو نفر به آن تعلـق
دارند، نوع ديگري از «ترديد» را نيز به وجود ميآورد. در دنياي اليرا، کامپيوتر وجود خـارجي نـدارد و
تکنولوژي دنياي ويل و مري مالون غير واقعي است. در اين لحظه، اليرا هم در برابر آنچه از نظـر او 

غير حقيقي است، «ترديد» را تجربه ميکند.  
دنياي مشترک اليرا و ويل که چيتاگاتزه نام دارد، ابتدا شبيه دنياي واقعي به نظر ميرسد، امـا در
اين دنيا دو کودک با ماهيگيري مواجه ميشوند که از امکان سفر به دنياهاي ديگر آگاهي دارد. ايـن
امر باعث ميشود بار ديگر عنصر «ترديد» در متن خودنمايي کند؛ زيرا بار ديگر حقيقينمايي بـا غيـر
حقيقي مواجه ميشود. از طرفي ديگر، در اين دنيا نوعي از اشباح وجود دارند که افـراد بـالغ را از بـين

ميبرند، ولي به بچهها آسيبي نميرسانند. اين ماجرا نيز بار ديگر تقابل بين دنياي واقعي و دنياي غير 
واقعي را نشان ميدهد و بيشک، خواننده بار ديگر «ترديد» را تجربه ميکند.  

از سويي، دکتر مالون نيز وارد سفر بين دنياها ميشود؛ در دنيـايي کـه مـري مـالون بـه آن وارد
ميشود که در آنجا موجوداتي متعلق به دنياي غيرواقعي حضور دارند. برابر هـم قـرار گـرفتن مـري
مالون که از دنياي واقعي ميآيد و موجوداتي که به دنياي غيرواقعي تعلق دارند، بار ديگر «ترديـد» را 

براي داستان رقم ميزند.  
در بين موارد زيادي که در کتاب دوم اين سهگانه، «ترديد» را به وجود مـيآورنـد، دسـت يـافتن
ويل و اليرا به خنجر ظريف است و ويل که بدون خواست خود حامل آن دانسته ميشود، از آن پـس

مجبور به رفت و آمد به دنياهاي ديگر ميشود که اين خود «ترديد» را به کرات به وجود ميآورد.  
اهـريمنيش، ماننـد جلـد اول مجموعـه، خواننـده را در نيـروي بهطور کل، کتـاب دوم سـهگانـه
غيـر واقعـي مقابـل هـم قـرار موقعيتهاي زيادي قرار ميدهد که در آنها دنيـاي واقعـي و دنيـاي

ميگيرند؛ به گونهاي که بهطور قطع، خواننده «ترديد» را تجربه ميکند.  
کهربايي54، خواننده وارد دنيايي ميشود بسيار نزديک به دنياي واقعي؛  با شروع کتاب سوم، به نام
دنيايي با طبيعتي بکر و قابل تحسين، اما اين حس آرامش خواننده، به سرعت با حضور خانم کـولتر و
«ترديـد»  شيتانش در اين دنيا و اليرا که به واسطه خانم کولتر در خواب نگه داشته شـده اسـت، بـه
پيوند ميخورد. اين مواجهه، زماني که اليرا در خواب قادر به ارتباط با روح راجر ميشود، رنگ تازهاي 
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از تقابل واقعي و غير واقعي را تجربه ميکند که نوع جديـدي از «ترديـد» را بـه ذهـن خواننـده القـا
ميکند. از سويي ديگر، وجود موجوداتي سنجاقکسوار، با نيشهايي سمي که از طـرف لـرد عزريـل
براي جاسوسي فرستاده شدهاند، در دنيايي که شبيه دنياي واقعي است، اين حس «ترديد» را افـزايش

ميبخشد.  
در اواسط جلد سوم رمان، ويل و اليرا موفق ميشوندن به ديار مردگان سفر کنند و با ايـن سـفر،
خواننده را با موج تازهاي از «ترديد» مواجه سازند. ابتدا، هنگامي که ويـل و اليـرا بـه کمـک خنجـر
ظريف به دنياي مردگان راه پيدا ميکننـد، مردگـان از حضـور افـراد زنـده در دنيـاي خـود متعجـب

ميشوند. دوم اينکه مردگان، توان سخن گفتن با ويل و اليرا را دارند و اين هم نوع ديگري از تقابل 
واقعي و غير واقعي را به نمايش ميگذارد. در قسمتي ديگر از ديار مردگان، اليرا و ويل خـانوادهاي را 
مييابند که زنده هستند و در خانهاي با مرگهاشان زندگي ميکنند. آنها به بچههـا مـيگوينـد کـه
مرگ هر آدمي نزديک او، اما نهان از چشمان وي است و اگر کسي بخواهد مرگ خود را ببيند و با او 
سخن بگويد، فقط کافي است اراده کند. عليرغم مخالفتهاي پنتاليمون55 ، اليرا مرگ خود را صـدا

ميکند. او متوجه ميشود که ديدن و سخن گفتن با مرگ هيچ خطـري نـدارد و او بـراي ايـن کـار، 
نيازي به مردن ندارد. اليرا همچنين متوجه اين موضوع ميشود که مرگ آدمها تا زمانش فرا نرسيده 

باشد، آنها را با خود نميبرد.  
ويل براي ديدن و سخن گفتن با پدرش و اليرا براي ديدن دوستش راجر، به عمق ديار مردگـان
سفر ميکند. در آن هنگام، اليرا مجبور به جدا شدن از پن ميشود تا زماني که در اواخـر رمـان، او را
دوباره پيدا ميکند. تا اينجا، از زمان ورود اين دو کودک به همـراه دو موجـود همراهشـان بـه ديـار
مردگان، گونههاي زيادي از تقابل واقعي و غير واقعي و واقعنما و غير واقعي مشـاهده مـيشـود کـه
باعث جريان موج «ترديد» در داستان ميشود. سرانجام، ارواح مردگـان بـا کمـک بچـههـا و خنجـر
ظريف، از آنجا به دنياي ديگري سفر ميکنند تا در ذرات موجود در هوا پخش و به صورت ذراتي در 

کائنات جاري شوند.  
از سوي ديگر، «ترديد» مذهبي- ايدئولوژيکي در داستان جريان دارد. خانم کـولتر و لـرد عزريـل
که پدر و مادر واقعي اليرا هستند، براي اولين بار سعي در اتحاد با هم دارند تا دخترشان را از نـابودي
حتمي نجات دهند؛ زيرا جادوگران پيشبيني کردهاند که اليرا روزي مانند حوا فريب خواهـد خـورد و
سرنوشت بشر با گناه آلوده خواهد شد. آنها تصميم ميگيرند متاترون56 يا ابرقـدرت57 را کـه همـان

شيطان است، نابود کنند.  
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در حالي پايان مييابد که اليرا و ويـل، پـس از بازگشـت بـه دنيـاي اهريمنيش نيروي جلد سوم
واقعي، با مسئوليت خطير خود، به وسيله مري مالون و سرافينا پکاال آشنا ميشوند و مـيفهمنـد کـه
بايد براي انجام رسالت خود، هر کدام به دنياي خود بازگردند. آخرين جمله کـه داسـتان بـا آن پايـان
مييابد، پاسخ اليرا در جواب به سؤال پنتاليمون است. پن58 از اليرا درباره اين ميپرسد که آنهـا در
آينده مسئول انجام چه کاري هستند و اليرا پاسخ ميدهد: ساختن «جمهوري بهشت.» پاسخ اليرا به 
سؤال پن، باعث ميشود که لحظه پاياني داستان هم با نوعي تقابل دنياهاي واقعي و غيرواقعي انجام 

گيرد و خواننده در آخرين لحظات هم «ترديد» را احساس کند.  
و با توجه به اين عنصر کـه از مهـمتـرين اهريمنيش نيروي با بررسي عنصر «ترديد» در سهگانه
ويژگيهاي مشترک سه نوع ادبي فانتزي، علمي- تخيلي و پسامدرن است، ميتوان اين رمـان را بـه
عنوان اثري که ميتواند در هر سه گونه ادبي مطـرح شـده قـرار بگيـرد، پـذيرفت. از سـويي ديگـر،
ميتوان قدرت خاص نويسنده را در بهکارگيري اين عنصر، بـهطـور پيوسـته و طبيعـي در رمـان، بـه

عنوان يکي از جنبههاي قوت اثر در نظر گرفت.
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بگو کيست جاري در اين بيتها*  
نگاهي به مجموعه «کسي ابرها را تکان ميدهد»  

آرش شفاعي  
  
و معتزلـه، جـدلهـاي کالمـي و دعواي اهل شريعت و اهل طريقت، مباحثات طوالني اشـعريان
روايي، بحث و جدال تاريخي اهل جبر و اهل اختيار و... نمونههايي از درگيريهاي ذهنـي و عقيـدتي

ميان معتقدان به مذهب است.  
رويکردهاي متفاوت و متکثر به مقولة مذهب، فقط در ميان فيلسـوفان ديـنمـدار، اهـل کـالم و

محدثان ديده نميشود؛ بلکه در ادبيات و هنر ديني نيز ميتوان نمودها و نشانههاي آن را ديد.  
در سالهاي اخير با توجه و عالقة مضاعفي که به مذهب و موضوعات مذهبي و انتقال باورهـاي
ديني به کودکان و نوجوانان شاهد بودهايم، جلوهاي از اين رويارويي ـ البته به شکلي خاموش و بدون

جنجالهاي رايج- را در حوزة ادبيات کودک و نوجوان نيز ديدهايم.  
جلوهاي از اين اختالف نگرش و رويکرد را ميتوان در شعرهايي ديد که در ايـن سـالهـا تحـت

عنوان ادبيات آييني و شعر ديني شاهد رشد و گسترش آنها بودهايم.  
قـرآن، حکايـات و روايـات يک نگرش به شعر مذهبي معتقد است با منظوم کردن آيات نـوراني

پيرامون زندگي پيامبر اسالم(ص) و ائمة اطهار(ع) و حتي احکام و مسـائل شـرعي- کـه نمونـهاي از 
اينگونه کتابها چند شمارة پيش در همين مجله به نقد کشيده شد ـ کودکان و نوجوانان با اسالم به
عنوان ديني کامل آشنا ميشوند و با بهرهگيري از زندگي و سيرة پيشروان ديني مـيتـوان معـارف و

مفاهيم اسالمي را به نسل آيندة کشور منتقل کرد.  

                                                 
مـيدهـد،  تکان را ابرها کسي نوجوان، ش 147، دي 1388، صص 66ـ68 . نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب و کودک ماه * کتاب

سرودة داود لطفاهللا، که در 34 صفحه در سال 1378 از سوي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان منتشر شده است. 
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در برابر؛ رويکردي ديگر به ادبيات مذهبي معتقد است که انتقـال معـارف دينـي را مـيتـوان بـا
بهرهمند کردن کودکان و نوجوانان از گوهر و اساس دين انجام داد و بـه جـاي درگيـر کـردن ذهـن
کودک در حکايات و روايات، بايد نخست کودکان موحد و خداباور تربيت کرد و زيباييهاي اعتقاد بـه
ذات پروردگار را به آنان نشان داد؛ هنگامي که فطرت يگانهپرست کـودک شـکوفا شـود، او خـود راه
درست دينورزي را خواهد آموخت. اين نگاهي است که در سراسر مجموعـة «کسـي ابرهـا را تکـان

ميدهد» سرودة داوود لطفاهللا اتخاذ شده است.  
واژة کليدي تمام 13 شعري که در اين مجموعه جمع شده است، «خدا» است. شاعر به دنبال آن 
است که چشم و گوش نوجوان را به سمت ديـدن و شـنيدن نشـانههـا و جلـوههـاي خـدا در جهـان

پيرامونش بگشايد.  
ما در اينجا در پي آن نيستيم که تکليف مخاطبان را روشن کنيم که اين نگاه يا آن نگـاه، بهتـر
است يا نيست؛ ولي از آنجايي که مجموعة مورد بحث ما به نگرش دوم معتقد اسـت، بـرآن هسـتيم
که آسيبهايي را که بر اين نوع نگاه وارد است، بيان کنيم؛ چرا که احساس مـيشـود در سـالهـاي
اخير- و به خصوص تحت تأثير مرحوم قيصر امينپور- نوعي شعرهاي خدا ستا ولي به شـدت معتقـد
به صلح کل در ادبيات کودک و نوجوان ما رايج شده است که عدم آسيبشناسي اين جريان، ميتواند 

به معناي تأييد صد در صد اين جريان تلقي شود.  
شعرهايي از جنس سرودههاي «کسي ابرها را تکان ميدهد» تمام حرف حسابشـان ايـن اسـت

که:  
کسي ابرها را تکان ميدهد  

به يک دانة ريز جان ميدهد  
کسي راه درياي پر موج را  

به يک رود خسته نشان ميدهد  
کسي با شروع لطيف بهار  

به شاخه، گلي نوجوان ميدهد  
کسي در دل باد و باران و برف  

به بال کبوتر توان ميدهد...  
تا آنجايي که باالخره حرف آخر را ميزند که:  

... بگو کيست؟ جاري در اين بيتها  
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کسي که به ما آب و نان ميدهد  
کسي که نفسهاي خوشبوي او  

اميدي به قلب جهان ميدهد  
همان کس که با هدية خندهاي  
خوشي را به ما ارمغان ميدهد  
کسي نيست جز خالق لحظهها  

که يادش به ما روح و جان ميدهد  
شک نيست که توحيد و خداباوري رکن رکـين ديـن و اعتقـاد بـه مـاورا اسـت و اسـاس و پايـة 
دينداري، معتقد بودن به حضور و وجود هميشگي و ازلي- ابدي حضرت باري تعالي اسـت و بـاز هـم
شکي نيست که تا آن زمان که جان و دل کسي بهطور کامـل از يقـين توحيـد و خـداباوري سرشـار

نباشد، روي رستگاري نميبيند و به درک گوهر دين و سعادت اخروي نائل نميشود.  
اما يادمان باشد که اگر قرار است نوجوانان ديندار بار آوريم، بايد دين را بـه عنـوان مجموعـهاي 
کامل و تام و تمام به نسل آينده بياموزيم و دين نيز مجموعة منسجمي از اعتقاد به اصولي است کـه
توحيد سرسلسلة آنها است ولي بدون اعتقاد به ديگر اصول دين و دينداري کامل نيست. البته شاعر 
دربارة سرودن شعر کامالً ديني ادعايي نکرده است ولي اينکه مضمون همة شعرهايش دينـي اسـت،
نشانگر دغدغههاي او است و اين دغدغههاي ارزشمند و احترامبرانگيز کامل نيست اگر يک اصـل از

اصول دين را ببينيم و از ديگر اصول آن غافل شويم.  
نکتة ديگري نيز در اينگونه شعرها- البته به صورت ناخودآگاه- وجود دارد که اگر شاعران به آن 
دقت نکنند ميتواند- خداي ناکرده- به نقض غرض پاک آنها در سرودن اينگونه شعرها منجر شود 

و آن افتادن شاعر در ورطة «جاندارپنداري ذات خداوند» و «تجسد الهي» است.  
اين نکته، نکتهاي است ظريف و البته حساس چرا که شاعر در اينگونه آثار، سعي ميکند از يک 
طرف با استفاده از صور خيال، شعر را براي مخاطب خود رنگآميزي کند؛ از طرف ديگـر مـيخواهـد
عمق نزديکي خداوند به انسانها را نشان دهد و در عين حال بگويد خدا در همـه چيـز و همـه حـال
هست پس ممکن است ناخودآگاه اين دست گذاشتن بر قوة تخيل مخاطب شعر و شاعر را به سـمتي

ببرد که براي خداوند جسم و افعال انساني خيال کند.  
شايد اين ايراد در نگاه اول کمي سختگيرانه و دور از ذهن بيايد ولي بايد به ياد داشت که يکـي
از مهمترين آسيبهايي که ادبيات مذهبي ما در سطح کالن خود بـا آن روبـهرو اسـت، جمـع شـدن
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همين سادهانگاريها و عدم حساسيتها در نقل و روايـت موضـوعات مـذهبي اسـت کـه بعـدها بـه
تحريفها يا کژفهميهاي ديني انجاميده است. شاعر مذهبي بايد همواره دغدغة اين را داشـته باشـد
که در به کار بردن واژهها- بهخصوص واژهها و عبارات و اصـطالحاتي کـه بـه ذات احـديت مـرتبط
ميشود- دچار سادهانديشي و تساهل ناروا نشود و صفات سلبي و ايجابي خداوند را جابهجا نکنـد؛ بـه
خداوند مکان و زمـان را نسـبت ندهـد و... . ايـن موضـوع فقـط در شـعرها اهميـت نـدارد بلکـه در
تصويرگري کتاب هم مهم است؛ تصوير صفحة 19 کتاب نميتواند شبهة تجسد خداوند را بـه ذهـن

متبادر کند؟  
داوود لطفاهللا شاعر صبوري است؛ انتخاب موضوعي چالشبرانگير چون ذات خداوند که بـه هـر

حال حساسيت و اهميت فوقالعادهاي دارد تنها يک دليل براي جسارت او در شعر گفتن است.  
او کليشههاي قالبي را شکسته است و به جاي تکرار شدن در چارپـارهسـرايي، مثنـوي و غـزل و
نيمايي هم براي نوجوانان سروده است؛ اگرچه به نظر ميرسد همان چهارپارههايش از ديگر اشعارش 

بهتر باشد.  
يکي از مهمترين اشکاالتي که در شعر «لطفاهللا» به چشم ميآيد، سادهانگاريهاي زباني اوست 

که به نظر ميرسد معلول کمتوجهي شاعر باشد.  
مثال ميآوريم:  

من از شکاف شانهها  
به ضرب و زور يک نياز  

روان شدم به سوي او  
صداي من پر از دعا  

از اصطالح «به ضرب و زور» براي القاي يک امر منفي اسـتفاده مـيشـود، امـري کـه اجبـار را
برساند ولي در اينجا براي القاي يک امر مثبت (آن هم نياز و دعا) به کار برده شده است.  

يا:  
در کاسة دستم  

پdر ميکنم آواز باران را  
احتماالً اگر بخواهيم اين دو سطر شعر را به زبان فارسي ترجمه کنيم بايد بگوييم: کاسة دسـتم را

/  پdر ميکنم از آواز باران؛ البته به نظر ميرسد در اين ميان، نياز به جابهجايي تعـدادي حـرف ربـط و 
اضافه هست که در شعر شاعر رعايت نشده است!  
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يا:  
صبح خنده ميزند به روي دشت  

«لبخنـد زدن» و «خنـده کـردن- همـان که به نظر ميرسد صبح در اين سطر دو فعل متفـاوت
خنديدن» را با هم ترکيب کرده است تا به فعل «خنده زدن»- که حتي اگر روزگـاري مصـطلح هـم

بوده در اين شعر جايگاهي ندارد- دست يابد.  
شاعر در شعر «زيبايي» که به وضوح تحت تأثير «صداي پاي آب» سپهري اسـت مصـرعي دارد
که براي درست خواندن آن بايد کلمة «لپ» را به شکلي خاص تلفظ کنيم اين هم نمونهاي اسـت از

عدم بهکارگيري درست زبان:  
بوسة قطرة شبنم به لپُ غنچه و گل  

«لـوس» کـرده اسـت، کـاري البته در اينجا به اينکه اين بوسه به لپ غنچه هم شعر را کمـي
نداريم! آنچنان کـه گفتـيم شـاعر در برخـي شـعرهايش، نشـان داده اسـت کـه توجـه چنـداني بـه
ظرافتهاي زبان شعر ندارد و گهگاه اين ضعفهاي زبـاني از گوشـه و کنـار شـعرهاي شـاعر بيـرون
ميزند؛ از جمله استفادة چندباره از فعل «گشتن» به جاي «شدن» و از همه مهمتر کلمات «شـوي» 

که در بيشتر شعرها نمونههايي از آنها ميبينيم:  
بايد امشب يک کس ديگر شوم  

با خدا در شب صميميتر شوم  
که قيد «در شب» حشو به نظر ميرسد.  

از من گرفت آن پيلهام را  
«آن» حشو است.  
او تمامش با خدا  

گرم حرف و گفتوگو  
اينجا هم «حرف» حشو است چرا که گرم گفتوگو بهطور کامل معنا را ميرساند.  

کسي بعد باران به چشمان ما  
پل خوب رنگينکمان ميدهد  

صفت خوب، دَمدستيترين صفتي بوده است که شاعر پيدا کرده تا خـأل وزنـي را بپوشـاند، عـين
همين اتفاق، در شعر ديگري هم افتاده است:  

تا لمس خوب آن صداي خيس  
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و باز هم حشو بودن کلمههاي «خود» و «اين» در اين سطرها:  
خود رقص علفها  

و:  
در اين آيينة آب  

از اينگونه ايرادها که بگذريم «کسي ابرها را تکان ميدهد» مـيتوانـد نويددهنـدة ظهـور نگـاه
تازهاي در شعر مذهبي باشد که جسارت، خيال و تعهـد را در خـود دارد و نيازمنـد ممارسـت و دقـت

بيشتري در زبان شعر است.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ب.  مقاالت الکترونيکي  
  
  
  



  



  
  
  
  
  
  

ويژگيهاي محيطي فضاهاي شهري امن*  
هادي محمودينژاد  
  

مقدمه 
امروزه توجه به مفهوم امنيت شهروندان و روشهاي ارتقـاء آن، بـه عنـوان يکـي از اولويـتهـاي
اساسي حرفهمندان و تئوري پردازان شهري تبديل شده است.1 جداي از اثـرات اجتمـاعي و فرهنگـي
ناشي از برنامهريزي و طراحي محيطهاي امن شهري بر الگوهاي رفتار شـهروندي و بهبـود کيفيـت

محيطي نواحي سکونتي، تبيين ويژگيها و اثرات مترتبّ بر نقش کالبدي شهر بر کاهش جرايم شهري 
و يا کاستن از وقوع جرم، موضوع مستقل و با اهميتي  است که در قالب تئوريهاي نوين شهرسازي 
بدان اشاره ميشود. بنابراين توجه به نقش کالبدي شهر (برنامهريزي و طراحي شهري) در کـاهش و

پيشگيري از جرايم شهري اهميت اساسي دارد و بايستي مفاهيم، اصول، پارادايمها و اسـتراتژيهـاي 
مربوط به آن، مورد اشاره قرار ميگيـرد. ايـن امـر از آن جهـت داراي اهميـت اسـت کـه امـروزه در
فرايندهاي طراحي فضاهاي شهري کمتر به پتانسيلهاي بالقوه مناطق شهر و ساختمانها در کاهش يـا
جلوگيري از جرائم توجه ميشود. رويکرد حاضر را ميتوان طراحي کارآمد و بهينه محـيط مصـنوع در 
کاهش جرائم شهري قلمداد کرد که در بهبود کيفيت زندگي و افزايش رضايتمندي شـهروندي تـاثير
بسزايي دارد. با نگاهي به گسترش شهرنشيني و روند توسعه شهري، ميتوان دريافـت کـه برقـراري
امنيت در ساختار شهري و برخورداري شهروندان از «احساس امنيت»،2 در ابعاد اجتماعي، اقتصـادي،
«توسـعه پايـدار سياسي و محيطي اهميتي فزاينـده دارد. از آنجـا کـه  امنيـت، مولفـهاي اساسـي در
انساني»3 بهشمار ميرود که افزايش «رضايتمندي شهروندي»4 و شکلگيري «سرمايه اجتماعي»5 را 
در ساختار شهري ممکن ميکند، ميبايستي عالوه بر سنجش ميـزان واقعـي امنيـت، بـه ارزيـابي و

                                                 
امن، نوشتة اسماعيل صالحي که در  شهري فضاهاي محيطي ويژگيهاي * وبالگ کريتيسيزم. اين مقاله نقدي است بر کتاب

سال 1387 از سوي مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري منتشر شده است. 
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«احسـاس امنيـت» از ديـد امکان دهي به شکلگيري مکانهاي امن شهري و در عين حال، مقولـه
شهروندان نيز التفات داشت. از سويي ديگر، با نگاهي به رشد و گسترش روند شهرنشـيني، مـيتـوان
دريافت که شهرنشيني داراي پيامدها و تبعات گوناگوني براي ساکنان است که در اين ميان امنيـت و
شکلگيري فضاهاي امن شهري، داراي نقش اساسي در رضايتمندي شهروندي و مطلوبيـت زنـدگي
در قالب توسعه پايدار انساني، بشمار ميآيند. بديهي است که بدون ايجـاد امنيـت، نمـيتـوان انتظـار
زنـدگي کارايي ساختار شهري به مثابه سيستمي از اجزا و عناصر بـراي سـکني گزينـي شـهروندي و
«امنيـت واقعـي» و «احسـاس امنيـت»  همراه با رفاه و کرامت انساني، را داشت. در اين ميـان بـين
ساکنان که از ادراک ذهني نسبت به فاکتورهاي امنيتبخش حاصل ميشود،  تفاوت فاحشـي وجـود
دارد. در هر صورت هرگونه راهکاري براي «مداخله» در شهر به مثابه «سيستمي» از اجـزا و عناصـر
در برنامهريزي شهري، تنها با شـناخت و بررسـي فاکتورهـاي اساسـي سـکنيگزينـي در آن شـهر و
بازخوراندهاي حاصل ممکن ميشود. در اين ميان مولفه امنيت شهروندان، ميبايسـتي مـورد التفـات
بيشتر قرار گيرد، چراکه امروزه بدون شناخت و بررسي سازوکار اين مولفه در ساختار شهري به مثابـه
سيستمي شهري ( متشکل از ورودي و خروجي و پردازش دروني)، امکان مداخالت مناسـب،کارآمد و
بهينه در شهر ميسر نميشود. اينچنين است که «امنيت» بايد به عنوان مولفهاي تاثيرگذار در شـهر،
مورد ارزيابي قرار گيرد. اين امر از آن جهت داراي اهميتي مضاعف ميشود که امنيـت شـهروندان از
محورهاي اساسي توسعه پايدار انساني بهشمار ميرود، چنانچـه بـر اسـاس گـزارش توسـعه انسـاني
سازمان ملل در سالهاي 1994 و 1998، امنيت در ابعاد اقتصـادي از جهـت ميـزان درآمـد، شـغل و
سرمايه گذاري و امنيت محيطي و جاني را نيز دربر ميگيرد. در عين حـال نمـيتـوان انتظـار داشـت
امنيـت شـهري، بتـوان در بهبـود کيفيـت زنـدگي،6 افـزايش بدون ارتقاء مؤثر و کارآمد مولفـههـاي
رضايتمندي شهروندي7 و تحقق توسعه پايدار شهري8 را در بستر شـکلگيـري سـرماية اجتمـاعي و
مشارکت اجتماعي9 فراهم آورد. عالوه بر اين مولفههاي امنيتي شهر داراي نقشي اساسـي در ميـزان
انسجام اجتماعي و امنيت ملي10 بهشمار مـيرونـد. بـديهي اسـت کـه بـه دليـل تنـوع و گسـتردگي
فاکتورهاي موثر بر احساس امنيت يا امنيتپذيري ذهني شهروندان،  ميبايسـت دربـاره هـر شـهري
بررسي و پژوهشي ميداني در اين باره صورت گيرد تا ضمن افزايش احساس امنيت از ديد شهروندان، 
امکان انجام مداخالت فراگير براي بهبود سازي ديگر مؤلفههاي زندگي شهري، در فرايند «تصـميم-

سازي» برنامهريزي شهري يا «تصميمگيري» از ديدگاه کالن، ممکن شود.  
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 با اين ديدگاه و توجه به چنين ضرورياتي است که نويسنده کتاب اقدام به چاپ و انتشار اين اثـر
کرده است که در نوع خود واجد ارزش و احترام شامخ بوده و منتقد اثر تنهـا از بـاب اشـاراتي چنـد و
ضمن سپاسگذاري از همت طبع نويسنده، اقدام به نقد کتاب حاضر کرده است. 11 در رابطه با ساختار 
نقد کتاب حاضر، ابتدا به نقدهاي صوري کتاب اشاره مي شود و در پايـان نقـد محتـوايي اثـر حاضـر

صورت مي گيرد.  
 نقد صوري  

در رابطه با نقد صوري اثر حاضر مي توان به موارد مطرح زير اشاره کرد:  
1. نکته ابتدايي اينکه در شناسنامه کتاب، تعداد صفحات در قسمت مشخصات ظاهري به اشـتباه
310 مـي باشـد. همچنـين صـفحات  290 صفحه مصور درج شده است؛ در حالي که تعداد صـفحات

کتابنامه به اشتباه 212-218 درج شده است.  
2. نکته دوم به قرارگيري بخشهاي کتاب مربوط ميشود؛ چنان چه در اين رابطه ميتـوان گفـت
که آنچه معمول و مرسوم است، فهرست مندرجات، بايستي قبل از پيشگفتار و مقدمه مولف يا مترجم 
قرار گيرد، حال آنکه در اين اثر اين مهم در نظر گرفته نشده است. آنچـه در کتـاب ديـده مـيشـود،

قرارگيري پيشگفتار و ديباچه ناشر پيش از فهرست است که معمول نيست.  
3. نکته سوم به پيشگفتار12 و مقدمه13 مولف است. ابتدا بايد گفت که پيشگفتار با مقدمـه تفـاوت
ماهوي دارد. پيشگفتار رابط ماهوي و مستقيم با محتويات کتاب ندارد، در حـالي کـه مقدمـه ارتبـاط
ماهوي و محتوايي دارد. هرچند کتاب حاضر، به اين مهم توجه داشته است ولي بين مکان قرارگيـري
اين دو مقوله به وسيله فهرست فاصله ايجاد شـده اسـت کـه صـحيح و جـايز نيسـت. در ضـمن در

فهرست مندرجات براي اين بخشها، شماره صفحه عددي منظور شده است که جايز نيست.  
4. نکته چهارم، در نوع، شمارهدهي و چگونگي ارجاع صفحات در فهرست به شرح زير ميباشد:  
- بهطور معمول صفحات فهرست، عنوان و مقدمه ناشر نبايد در تعداد صفحات لحـاظ شـود کـه

اين مهم مورد توجه قرار نگرفته است.  
- در عين حال در فهرست مندرجات، ديده مي شود که پيوست 1 که همان تجربههاي جهاني اسـت،

در دو سطر با دو شماره صفحه ذکر شده که از آنجا که هر دو يکي است، الزم به نظر نميرسد.  
5. نکته پنجم، به فهرست جداول و نمودارها مربوط ميشود. در اين رابطه موارد زيـر بـه نقصـان

روي داده است:  
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- عدم تطبيق عنوان جداول در فهرست با عنوان جداول موجود در متن کتـاب؛ بـهعنـوان مثـال
جداول در صفحات 79، 81،  145و  که نام ذکر شده براي جداول در فهرست جداول با عنوان موجود 

در باالي جداول هماهنگي الزم را ندارد.  
- عدم قرارگيري درست مکاني عنوان نمودارها در متن کتاب؛ آنچه که معمول است، ايـن اسـت
که عناوين نمودارها بهتر است در پايين و عناوين جداول در باالي جداول ذکر گـردد کـه ايـن مهـم

مورد توجه مؤلف محترم و ويراستار اثر قرار نگرفته است.   
6. عدم ارجاع و ذکر عنوان به برخي از قابهاي ذکر شده در کتاب مثل صفحه ,28  

7. نکته اصلي در نقد صوري کتاب حاضر، با وجود ساختار نسبي قابل پذيرش آن، عدم توجـه بـه
نکات ويرايش و سجاوندي به شرح زير است:  

- عدم درج نشانهها و عالئم ويرايشي در متن؛ مانند عدم درج (ويرگول) در صفحه 23 خط 7؛  
- درج ناقص نشانهها و عالئم ويرايشي در متن؛ مانند (گيومه) در صفحه 27 خط 3 يا (پرانتز) در 

صفحه 28 خط 16.  
- اشتباه در قرارگيري نشانهها و عالئم ويرايشي در متن؛ مانند مکان قرارگيري (نقطه) و (گيومه) 

در صفحه 18 خط 23.  
- اشتباه در بهکارگيري نشانهها و عالئم ويرايشي در متن؛ مانند اشتباه در بهکارگيري (,) به جاي 

(.) در صفحه 28 و ديگر صفحات.  
- عدم رعايت يک شيوه ويرايش معين براي عناوين و اسامي افراد و کتب؛ مانند ايتاليک کـردن

يا موارد مشابه.  
- ذکر همزمان اسامي التين و فارسي کلمات و برخي واژگان تخصصي در کنار هم در مـتن کـه

بهطور بديهي بهتر است از يک شيوه مشخص در اين رابطه تبعيت گردد.  
8. شيوه رفرنسدهي و ارجاع درون متني؛ مشتمل بر:  

- از آنجا که شيوه ارجاع درون متني کتاب، (نام خانوادگي، سال: شـماره صـفحه) مـيباشـد، ولـي در
برخي ارجاعات عالئم و نشانههاي ويرايشي ديده نميشود؛ مثل صفحه 65 خط 18 يا صفحه 76 خط 6.  

- عدم درج برخي از منابع التين در فهرست ماخذ التين که سهواً صورت گرفته است.  
9. در رابطه با فهرست منابع هم نکات زير الزم به ذکر است:  

- عدم درج برخي اسامي در منابع مانند مرجع دوم فارسي.  
- عدم توجه به شماره فونتها در منابع مانند مرجع 8 فارسي.  
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- عدم درج محل چاپ يا ذکر نبودن آن در کتاب مانند مرجع 65.  
- درج عين واژگان «محل نشر» به جاي محل نشر واقعي در مرجع 76.  

- تيره بودن و عدم تيرگي عناوين کتب مانند مرجع 7 فارسي.  
 نقد محتوايي  

نويسنده کتاب در مقدمه با اشاره به اهميت نياز به امنيت و التزام کاهش وقوع جرم، به اين مهـم
اشاره ميکند که در جوامع شهري به دليل مقوالت وابسته و پيوسـته بـا مفهـوم شهرنشـيني، زمينـه
احساس ناامني در شهر صورت پذيرفته است؛ چنان چه امروزه «به استناد گزارش مرکز اسـکان بشـر
سازمان ملل، بين دهه 1990 تا 2000 حوادث جرم و خشونت به ازاي هر 100000 نفر از 6 به 8 نفـر
افزايش يافته است» (صالحي، 1387، ص 11). ايشان مسـأله مـورد نظـر در کتـاب را در ايـن نکتـه
ميدانند: «اما مسأله مورد نظر اين کتاب برخي از ويژگيهاي کالبدي و فضايي شهر است کـه بعضـا

به داليل متعدد، مکان را ]براي[ جرمخيزي مستعد ميکند. در واقع چون وقوع هر نـوع جـرم عـالوه  
در شـهرها واجـد   بر لزوم شرايط مساعد زماني، مستلزک شـرايط مکـاني اسـت، برخـي از مکـانهـا

ويژگيهايي ميشوند که با شرايط مورد نياز براي وقوع جرم مطابقت مينمايد (همانجا).  
1382 بـا کتاب حاضر در قالب طرح تحقيقاتي معاونت شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي در سـال

نهايـت تـدوين ضـوابط   درک اين مساله به منظور شناخت ويژگيهاي محيط فضاهاي شهري امـن و در
شهرسازي کاهش شرايط جرم خيزي در فضاهاي شهري کشور، تدوين و تاليف شده است. در هر حال، در 
رابطه با نقد محتوايي اثر حاضر ميتوان اشاره داشت که؛ کتاب حاضر در 7 فصـل و دو پيوسـت تـدوين و

نگارش يافته است که در فصلهاي کتاب موارد زير مورد توجه قرار گرفته است:  
1. فصل اول کتاب به مقوله نظم و امنيت؛14 جايگاه و نقش عوامل محيطي در رابطه با آن ميپـردازد.
در اين فصل ضمن اشاره به مباني نظري نظم و امنيت اجتماعي به اين نکته تصريحاً اشاره مي شـود کـه
اصوال شهر بينظم، شهر نيست؛ بلکه نفي شهر است. در ادامه با اشاره نسبي به عوامل تعيينگـر در نظـم

شهري و امنيت اجتماعي، به لزوم توجه به جايگاه «عوامل محيطي» پرداخته ميشود.  
2. فصل دوم کتاب به عوامل و ويژگي هاي محيطي موثر در پيدايش آنومي و بي نظمي در شـهر بـه
اختصار اشاره دارد. در اين فصل رابطه في مابين شهر و رفتار ناهنجار بزهکـاري و ويژگـيهـاي جـرايم و

خشونت هاي شهري با اشاره به جايگاه عوامل محيطي شهر با جمع بندي نظريات اشاره ميشود.  
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3. فصل سوم کتاب عوامل مکاني در رابطه با پيدايش بي نظمي و عدم امنيت در شـهر اشـاراتي
ميشود؛ ضمن اينکه ويژگيهاي محل و موقعيت مکاني وقوع جرايم و اينکه ويژگيهاي مکاني فضا 

در تعيين سرنوشت آن نقش بسزايي دارند، به تفصيل مورد بررسي قرار ميگيرد.  
4. فصل چهارم کتاب به تبيين مفهوم فضاهاي شهري امن و نقـش ضـوابط و مقـررات در ايـن

رابطه اشاره ميشود؛ حال آنکه با اشاره به ديدگاههاي مختلف در خصوص فضاهاي شهري، در پايـان 
به تبيين فضاهاي امن شهري پرداخته ميشود. نقش هر يک از عوامل موثر در ايـن مفهـوم، در سـه
سطح کالن، ميانه و خرد مورد توجه قرار ميگيرد. نويسنده بر اين نکتـه تصـريح دارد کـه ضـوابط و
مقررات شهرسازي به عنوان منحصر بفردترين ابزار شهرسازي نقشي اساسـي در سـاماندهي عوامـل

فضايي و کالبدي فضاهاي شهري و تحقق پذيري فضاي شهري امن دارد.  
5. فصل پنجم کتاب به تبيين زمينههاي نظري کاهش شرايط جرم خيـزي فضـاهاي شـهري و
مکانها ميپردازد که پس از مرور پيشينه نظري موضوعي و مکاني ايجاد فضاهاي شهري امـن، بـه
رويکرد «جلوگيري از جرائم از طريق طراحي محيطي» اشاره ميشود تا از ميان مولفههـا، معيارهـا و
شاخصها ضمن اجماع نظر صاحبنظران اين زمينه، به استخراج معيارهـايي در حـوزه کـاهش ميـزان

جرمخيزي فضاهاي شهري منجر گردد.  
6. فصل ششم کتاب به تبيين مولفهها و معيارهاي مستخرج از فصـل قبـل مـيپـردازد. در ايـن 
و  فصل مؤلفهها و معيارهاي فضاهاي شهري امن در قالب يک دسـتهبنـدي کلـي از ايـن مولفـههـا
معيارها مشتمل بر؛ اندازه فضا، آسايش بصري و محيطي، سازمان فضايي و نفوذپـذيري و در نهايـت

کيفيت مسکن و کاربري زمين؛ پرداخته شده است.  
7. فصل هفتم نيز به جمعبندي و نتيجهگيري از کتاب حاضر مربوط ميشود که بـه جمـعبنـدي

مطالب اختصاص دارد. در اين بخش؛ عالوه بر جمعبندي، به معرفي يک «مدل تحليلي ايجاد فضاي 
شهري امن» پرداخته ميشود که با اشاره به نتايج يک تجربه ميداني که با استناد به يافتههاي نظري 

و کاربرد مدل تحليلي فوقالذکر به انجام رسيده است، به پايان ميرسد.  
در رابطه با نقد محتواي کتاب نيز موارد زير بايد مورد توجه باشد:  

1. در زمينة پيشينه تحقيق با وجود ارجاعات مناسب و ديـد و وسـعت کـالم نويسـنده؛ برخـي از
تحقيقات در اين رابطه ديده نشده يا به داليلي لحاظ نشـده اسـت کـه نگارنـده بـه دليـل مطالعـات

گسترده در اين زمينه به برخي از آنها اشاره مي کند:  
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عدم درج و درنظرگيري برخي تحقيقات و پژوهشها در مقوله پيشينه تحقيق و در ارتبـاط
با امنيت و ابعاد آن؛ و مرتبط با فصلهاي اول و دوم کتاب:  

«گزارش مرکز پژوهش امنيت انساني»15 با اشاره به ابعاد کالبدي، سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي
به اين نکته اشاره دارد که ميتوان با توزيع عادالنه اقتصـادي در مقيـاس ملـي و منطقـهاي (امنيـت
اقتصادي)، و افزايش مشارکتسازي شهروندي و احساس مسئوليت همگاني در برابر ديگر شهروندان 
(امنيت اجتماعي)، و افزايش مؤلفههاي دموکراسي و حقـوق شـهروندي در سـاختار شـهري (امنيـت
سياسي)، ميزان امنيت شهروندان و به تبع آن رضـايتمندي و رفـاه اجتمـاعي شـهروندان را، افـزايش
داد.گروه 16VWG در «سند شهرهاي جهاني»،17 با اشاره بـه راهکارهـا، راهبردهـا و مکـانيزمهـاي
مطلوبيـت زنـدگي در  مداخالت شهري براي ايجاد يک «ايمن شهر»،18 توجه به تمامي مولفـههـاي
شهر را در ابعاد اقتصادي اجتماعي و کالبدي مورد اشاره قرار ميدهد و به بررسي آن در سطح جهـان 
ميپردازد. جامعترين تحقيق درباره امنيت و مؤلفههاي اجتماعي و اقتصادي و محيطي را بايد سـندي
دانست که با همکاري ارگان ايمن شهر «هابيتات»19 و «ارگان USL»20 به انجـام رسـيده اسـت، و
امنيـت معطوف به ارائه اهداف، روششناسي، راهبردها و راهکارهايي است که به افزايش مولفههـاي
«هـيکن و سازي شهري در ابعـاد اقتصـادي و اجتمـاعي و خاصـه کالبـدي و محيطـي مـيپـردازد.
بررسـي پديـده والنتين»21 در رابطه با امنيت شهري در سطح جهان پژوهشي انجام داده انـد کـه بـه
«تروريسم»22 و اشرار مسلح و «امنيت محيطي» وحتي امنيت در ميزان انرژي23  مصرفي در شـهرها
«امنيـت شـهري»24  و آينده آن در جهان، ميپردازد. در سپتامبر 2005 نيز کنفـرانس جهـاني دربـاره
(تکنولوژي و تجهيزات)، در چين برگزار شد که به ارائه تجهيزات حفاظتي شهري و امنيت محيطي و 
کالبدي شهر از طريق ابزارهاي الکترونيکي و ماهواره اي پرداخت. «انجمن اجتماعي و اقتصـادي»25 
وابسته به سازمان ملل متحد،26 مبادرت به بررسي و ارزيابي هايي پيرامون امنيت شهري کرده اسـت
«دولـت، صـلح و امنيـت»،27 «محـيط زيسـت، جمعيـت و که از محورهاي اين تحقيق ميتوان بـه
شهرنشيني» و «توسعه منابع انساني و اشتغال زايي»  اشاره کرد که رويکردهايي معطوف به برقـراي
امنيت سياسي، اقتصادي و محيطي در شهر بشمار ميروند. در اين ميان التفات بـه امنيـت اقتصـادي
اقشار اجتماعي آسيب پذير مانند زنان و کودکان، طيف گستردهاي از بيانيهها و تحقيقات جهاني را در 
بر گرفته است که ميتوان بـه پـژوهشNCCP 28 دربـاره امنيـت اقتصـادي کودکـان در شـهرهاي
کشورهاي درحال توسعه، و کنفرانس جهاني امنيت اجتماعي و اقتصادي زنان شـهري29 اشـاره کـرد.
امنيت اقتصادي در شهرها بوسيله «ماکسول»30 در گزارش تحقيقاتي 112 نهاد تحقيقـاتي سياسـت-
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هاي ملي تغذيه (IFPRI) در کشور غنا، در چارچوب سند امنيت اقتصـادي و تغذيـه مـورد ارزيـابي و
بررسي قرار گرفته است. همچنين ميتوان به استراتژيهـاي حمـايتي از شـهر در قالـب راهبردهـا و
راهکارهاي اجرايي اشاره کرد که در ايجاد امنيت کالبدي در شهر و با توجه به برخي از استراتژيهاي 
اجتماعي مانند افزايش «نظارت عمومي»31 پس از واقعه 11 سپتامبر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت و
بوسيله افرادي مانند «ريچارد ليتـل»32 در حـوزه امريکـا، و در کاربسـتي جهـاني ارائـه شـده اسـت.
پژوهشهاي صورت گرفته در ايران نيز بيشتر معطوف به مولفههاي «جرمخيـزي شـهري» و «ميـزان
جرائم در سطح شهر» در ميان اقشار اجتماعي بوده است که کمتر به بررسي امنيت و خاصـه، مقولـه
احساس امنيت شهروندان در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، ملي، سياسي و مذهبي و محيطي بـوده اسـت.
در اين ميان ميتوان به تحليلي پيرامون شرايط محيط اجتماعي و طبيعي استان کردسـتان در ارتبـاط
با بزهکاري، اشاره کرد که با استفاده از روشهاي مشاهده، مصـاحبه و پرسشـنامه بـه بررسـي پديـده
جرمخيزي در سطح استان کردستان پرداخته است (صالح وليدي، بيتا). همچنين ميتوان به تحقيقي 
درباره جرم خيزي و مصرف مواد در شهرهاي آسيبديده از سوانح طبيعي اشـاره داشـت کـه بوسـيله
 (UNODC) «دفتـر مـواد و جـرائم سـازمان ملـل» فرهوديان و ديگران (1383و 1384) با حمايـت
صورت گرفته است، و يا ميتوان به تحقيق «مساواتي آذر» (1374) درباره آسـيب شناسـي اجتمـاعي

ايران در سطح کشور و معطوف به استان آذربايجان شرقي اشاره داشت.  
عدم در نظرگيري برخي تحقيقات در پيشينه تحقيق در ارتباط با امنيت کالبدي و ابعاد 

آن مرتبط با فصلهاي پنجم و ششم کتاب:  
مرکز بينالمللي جرائم (,2006NICP) رويکرد CPTEDرا طراحي و استفاده مناسـب از محـيط
ساخته شده براي کاهش يا جلوگيري از جرائم و بهسازي کيفيت زندگي ميداند. روزنامه بـينالمللـي

جلوگيري از جرائم ,JCI  (2006 توجه به امنيت را مولفهاي اساسي در طراحي فضاهاي مصنوع شهر 
  CPTED ميداند، چرا که احتمال وقوع جرائم و ارتکاب آنها را کاهش ميدهد. انجمن بـينالمللـي
,2005ICA  نيز آن را استفاده هوشمندانه از فضاي سـاخته شـده در جلـوگيري از جـرائم در فراينـد

ــرائم ــوگيري از ج ــي جل ــد.  شــوراي مل ــف مــيکن ــزي محــيط مصــنوع تعري ــهري طراحــي و برنام
(,2006NCPC نيز به استفاده هوشمندانه از محيط مصنوع در طراحي فضـاهاي شـهري اشـاره دارد
«تـيم کـرو» (مـدير دپارتمـان بـينالمللـي که ميتواند پتانسيل جرمخيزي مناطق را کـاهش دهـد.
جلوگيري از جرايم از طريق طراحي محيطي) [3]  آن را راهي براي تحقق شهري ايمن ميدانـد کـه
از اقدامات پيشگيرانه از طريق طراحي و برنامهريزي شهري بـراي کـاهش احتمـال تجـاوز و جـرائم
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شهري، بهره ميگيرد و سوزان آجوک (دبير دپارتمان جلوگيري از جرايم شـهري در سـطح محلـهاي 
شهر پترزبورگ) به فرايند پيشگيري قبل از درمان در احتمال وقوع جرائم اشـاره مـيکنـد و يکـي از
رسالتهاي طراحي شهري و معماري فضاهاي شهري را در کاهش پتانسيلهاي طبيعـي جـرمخيـزي
مناطق ميداند. بر اين اساس ميتوان اين رويکرد را يک رويکرد ترکيبي در طراحي سـاختار کالبـدي
شهر دانست  که از طريق آرايش و طراحي کالبد شهر براي جلوگيري از ارتکاب جرائم و يـا کـاهش

آن بهره ميبرد [4]. بانک جهاني نيز بر اين باور است که اين روش طراحـي، ايـن امکـان را فـراهم 
ميکند که شهروندان، نماينده اي کليـدي در ايجـاد امنيـت خـويش باشـند کـه از مشـارکتسـازي
اجتماعي در جلوگيري و کاهش جرائم بهره ميبرد. پت ترال (2004) سه رکـن اساسـي پيشـگيري از
جرم را در حوزه قانون، پيشگيريهاي اجتماعي و برنامهريزي و طراحيهاي مناسب محيطي ميدانـد

که بدون توجه به آن، نمي توان از جرائم قابل انتظار در محيط کاست.[ 39]  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رويکرد CPTED از آن جهت مهم است که بايد عالج واقعه را قبل از وقوع کرد و اين در حالي است 
که در اجتماع امروز عمدتا به مجازات و تنبيه پس از وقوع جرائم تاکيد ميشود. گـويي بايـد جرمـي واقـع
شود تا به جلوگيري از آن انديشيد يا به نقش فضاهاي غير قابل دفاع شهر در ايـن رابطـه توجـه شـود.[    8] 
رويکرد حاضر اين امکان را فراهم ميکند تا با طراحي کالبدي شهر از طريـق طـرح کالبـدي سـاختمان و
طراحي پالن و دسترسي به سايتهاي جرم خيز، بتوان از ايجاد محيطهـاي مناسـب بـراي جـرم و جنايـت،
پرهيز کرد تا بعنوان بازدارنده اي از ارتکاب جرائم عمل کند. از آنجا که هر مکان شهري محـل رفتارهـاي

ويژه شهروندي است و از سويي ديگر تنها محيطهايي جرمخيز محسوب ميشوند که تحت نظارت عمومي 
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نباشند يا داراي ظرفيت بالقوهاي براي ارتکاب جرم داشته باشند[21] ، ميتوان از طريق طراحي کالبد شهر 
يا ساختمانها از ارتکاب جرائم شهري جلوگيري بعمل آورد.  انواع جـرائم درون شـهري را جـرائم گـزارش
شده / نشده، جرائم قابل کشف / غير قابل کشف،  جرائم آکاهانه/ غيرآگاهانه و جرائم از پيش تعيين شده/ 
نشده  تشکيل ميدهد[19] که هر کدام در هنگام وقوع  بگونه اي به ساخت کالبدي شهر ارتباط دارد، چرا 
که اگر محيطي براي جرائم فراهم نشود، بسياري از جرائم بصورت خود بازدارنده کاهش مييابند. اين امـر
از آن جهت مهم مينمايد که مطالعات اجتماعي نشان ميدهد که ترس از وقوع جرائم در حـال افـزايش و

احساس امنيت و ايمني شهروندان در حال کاهش است.  
در روند تاريخي جلوگيري از جرائم از طريـق طراحـي محيطـي مـيتـوان دورههـايي را در نظـر
گرفت[24] که به اهم آنها در جدول زير اشاره شده است. همانگونه که در جدول زير آورده شده است 
تقويت انگيزههاي اجتماعي جامعه  و ارتقاء نظارت عمومي در کنار افزايش شفافيت فضاهاي عمومي 
و عناصر مستقر در محيطهاي شهري و رفع نابسامانيهاي کالبدي و منظر بخشي از ساز و کارهـاي

ايجاد محيطهاي امن شهري را تشکيل ميدهد.  
  

جدول 1. پيشينه و سوابق رويکرد در آراي انديشمندان و بازتابهاي جهاني  
پيشينه اقدامات و مالحظات جهاني در آراي انديشمندان و صاحبنظران شهري  

هه 
د

19
60

  

زنـدگي   ) در کتـاب  جين جاکوبس (6 و مـرگ
آمريکايي شهرهاي

هاي امن در شهر  ـ1 نياز به خيابان
2ـ جداسازي و تشخيص مکانهاي عمومي و خصوصي  

3ـ تنوع کاربري و اختالط آنها در سطح شهر  
4ـ استفاده موثر و بازدارنده از حضور عابران پياده در مناطق شهري 

براي کاهش احتمال وقوع جرائم  

هه 
د

19
70

  

جـرايم   ) در کتاب راي جفري (2 از جلـوگيري
و اسکار نيـومن ( 7)  محيطي طراحي با شهري

در کتاب فضاهاي قابل دفاع  

خيزي مناطق شهري  ـ1 کاهش پتانسيل طبيعي جرم
2ـ شهروندان بايد ببينند و ديده شوند (نظارت عمومي).  

3ـ شفافيت و در معرض ديد قرار گرفتن فضاهاي عمومي  
4ـ اشتياق مردم به گزارش و برخورد با مختلفات و جرايم  
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هه 
د

19
80

  

) و پل براتينگهام جرج کيلينگ و ويلسون (10
شهري جرمشناسي (9) در کتاب

هاي شکسـته هسـتند)هاي شکسته (1 پنجرهـ1 ارايه تئوري پنجره
که فرصت را براي ارتکاب و احتمال وقـوع جـرائم در سـطح شـهر

فراهم ميکنند  
2ـ کاهش پتانسيلهاي طبيعي جرمخيزي مناطق شهري  

3ـ اشاره به نابساماني طراحي محيط مصنوع  
4ـ اشاره و تأکيـد بـر ناکارآمـدي قـوانين و اسـتانداردهاي طراحـي

شهري و معماري  
5ـ نقش موانع طبيعي و بازدارندههاي موقعيتي در کاهش فرصـت-

دهي براي تجاوزات و جرائم شهري  

هه 
د

19
90

و  
20

00
  

ــرو  ــيم ک ــه)3 و ((ت ــئول برنام ــاي )15 مس ه
از جلوگيري آموزشي جهاني cpted در کتاب

 cpted محيطي طراحي طريق از جرائم

ارائه استراتژي و روشمندي اين رويکرد   
برگزاري کنفرانسها و همايشهاي بينالمللي مطابق شرح زير:  

2006/11th : Calgary/ Canada 
2005/10th : Santiago/ Chile. 
2004/9th  :Brisbane/ Australia 
2003/8th : Amsterdam/ Netherlands 
2002/7th : Calgary/ Canada 
2001/6th : Brisbane/ Australia 
2000/5th : Oakland/ Ca/ USA 
1999/4th : Mississauga/ Canada 
1998/3rd : Washington/ USA 
1997/ 2nd: Orland/ FL/ USA 
1996/ 1nd : Calgary/ Canada 

همچنين ميتوان به موارد زير اشاره داشت که نويسنده کتاب کمتر به آنها پرداختـه اسـت، حـال
آنکه از اهميتي فزاينده در اين رابطه برخوردار ميباشند:  

~        سايت بانک جهاني (W.B) و طرحهاي تحقيقاتي مـرتبط در کشـورهاي جهـان ماننـد
آفريقاي جنوبي (] (25C.S.I.R] و   

 ،] 11Edmonton [ ~        سايتهـاي اينترنتـي دولتهـاي محلـي/ شـهرداري شـهرهايي نظيـر:
Queensland و  Florida  [14Durham county [ ،] 13Virginia Beach [ ،] 12Tucson [

و     [17Adelaide  [ ، [18Lismore [ ،] 20Baltimore county [ ، Petersburg

   ، [32N.I.C.P)[) «سايت «انستيتوي بين المللي جرائم        ~
   ، [35CPTED» (I.C.A)[ انجمن بينالمللي»        ~

~        «روزنامه بينالمللي جلوگيري از جرائم از طريق طراحي محيطي» (] (34J.C.I]  و  
  .[33] (N.C.P.C) «شوراي ملي جلوگيري از جرائم»        ~
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عدم درنظرگيري برخي تحقيقات در پيشينة تحقيق در رابطه با فضاهاي شهري و ابعاد 
ماهوي و کيفي آن مرتبط با فصلهاي سوم و چهارم:  

با بررسي بيش از 1000 فضاي عمومي در سراسر جهان، PPS دريافت که مؤفقترين و کاراترين 
فضاي عمومي داراي 4 کليد کيفيتي است: 1. اين فضاها در دسترس هستند ((accessible، 2. افراد 
ــايي ــيشــوند (act ivies)، 3. راحــت بــوده و داراي منــاظر زيب در آنهــا درگيــر فعاليــت م
هستند(comfortable)، و 4. در نهايت مکاني معاشرتپذير (sociable) هسـتند؛ يعنـي جـايي کـه
افراد ميتوانند همديگر را مالقات کنند. عالوه بر ايـن، ديـاگرام مکـان را بـه عنـوان ابـزاري جهـت

قضاوت مردم در ارزيابي يک مکان مناسب و يا نامناسب، بهکار ميبرد.  
 چنانچه مشاهده ميشود مقوله امنيت يکي از مهمترين مؤلفههاي کيفي فضاهاي شهري فـرض
شده است که در کتاب فوق الذکر، در هيچ کجا به مقوله سايت PPS اشاره نشده است که اين مساله 

جايز نيست.  
  
  
  
  
  
  

آمريکـا، 5 معيـار را بـراي بـزرگ شهرهاي مرگ و زندگي جين جيکوبز در سال 1961 در کتاب
محيطي با کيفيت مطلوب بيان ميکند: «1. ملحوظ داشتن فعاليتهاي مناسب پيش از توجه به نظـم
بصري محيط؛ 2. استفاده از کاربري مختلط چه به لحاظ تنوع استفاده و چه از نظـر حضـور ابنيـه بـا
قدمتهاي مختلف در يک ناحيه؛ 3. توجه به عنصر خيابان؛ 4. نفوذپذير بودن (قابل دسـترس بـودن)

بافت؛ 5. اختالط اجتماعي و انعطافپذير بودن فضاها.»  
کوين لينچ با انتشار تئوري شکل خوب شـهر در سـال 1981 مـيالدي حصـول کيفيـت مناسـب
طراحي شهري و به تبع آن ارتقا  کيفيت زندگي شهري را در گرو پـنج معيـار و دو فـوق معيـار زيـر

اعالن ميدارد: «1. سرزندگي: به مفهوم امکان بقاي زيستشناختي و جامعهشناختي انسان در محيط 
شهر؛ 2. معني (حس): به معني نقشانگيزي ذهني و معنادار بودن مکانهاي شهري؛ 3. سازگاري: به 
منظور انطباق فرم شهري با فعاليتهاي گوناگون و مدارهاي رفتاري؛ 4. دسترسي: به مفهوم سهولت 
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نفوذ فيزيکي به بخشهاي مختلف بافت شهري؛ 5. کنترل و نظارت: به مفهوم فـراهم بـودن امکـان
انتخاب و مداخله شهروندان در امور مرتبط با مديريت و استفاده از عرصه همگـاني؛ 6. کـارايي: کـارا
بودن هريک از معيارهاي فوق باتوجه به هزينه، 7. عدالت: پرداخته شـدن هزينـه معيارهـا از طريـق

سازمان يا طبقه اجتماعي که بايد براي آن هزينه کنند.33  
يکي از مشهورترين مجموعه کيفيتهاي طراحي شهري مجموعه ارائه شده توسط "يان بنتلي و 
پاسخده34  است. اين 7 معيار که بايد در ايجاد محيطهاي پاسـخده محيطهاي همکارانش" در کتاب
5. تناسـبات 4. انعطـافپـذيري. 3. خوانـايي. رعايت شوند، عبارتند از: «1. نفوذپذيري. 2. گونـاگوني.

بصري. 6. غناي حسي. 7. رنگ تعلق.»  
شهري35 در 1991 نيز بحث کيفيـت را برنامهريزي طراحانه ابعاد جان پانترو متيو کرمونا در کتاب
3. کيفيـت در موارد زير مطرح کردهاند: «1. کيفيت پايداري زيست محيطي. 2. کيفيت منظـر شـهر.

ديده ها. 4. کيفيت فرم شهر. 5. کيفيت فرم ساختمان. 6. کيفيت عرصه همگاني.»  
مکـانهـاي تحليلي ديگر از کيفيات محيط کالبدي در کتاب معروف متيو کرمونـا تحـت عنـوان
شهري36 ارائه شده است. در اين اثر کرمونا کيفيات تأثيرگذار بر محيط کالبدي را  فضاهاي – عمومي
3. فضـاي 2. سـخت فضـا و نـرم فضـا. به 7 دسته تقسيم کرده است که عبارتند از: «1. دسترسـي.

همگاني. 4. ايمني و امنيت. 5. منظر شهري. 6. اختالط و تراکم. 7. همه شمول بودن.»  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دفتر معاونت نخست وزير انگليس (OPDM) در بررسي شخصيت و هويت فضاي عمومي سـه
 .2 بعد را مطرح ميکند: «1. بستر فعاليت37: که شامل محيط فيزيکي، اجتماعي و اقتصادي ميشـود.
 .3 جعبه ابزار38: که عناصر اصلي و کليدي که فضاي عمومي را تشکيل ميدهنـد، شـامل مـيشـود.
کيفيتها39 : که برتريهاي خاص و ويژه فضا را در بردارد.» سپس در جدولي جعبه ابزار الزم جهـت
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ساختن فضاي عمومي را در 4 بخش ساختمانها و زيرساختها منظر40 و کاربردها به عرضه ميگذارد. 
اين دفتر در تحقيقي بر روي کيفيت فضاهاي عمومي شهري با بررسي منظرهاي 150 پاسخ دهنده و 
تحليل نتايج آنها نشان ميدهد که استفادهکنندگان بهطور علمي نظير امنيـت، دسترسـي و پـاکيزگي
فضاهاي عمومي را مهمترين عامل کيفيت قلمـداد کـرده و در مقابـل بـراي مـوارد ديگـري نظـري
حفاظت و نگهداري فيزيکي فضاهاي عمومي ارزش کمتري قائل شده اند. اين دفتر سپس با تکيه بر 
2000 منتشـر شـده آنچه در سند «به کمک طراحي»41 که توسط 42CABE و DETR 43 در سـال
 .1» است، اشاره ميکند که فضاهاي عمومي ميتوانند با 10 عامـل زيـر متمـايز و مشـخص شـوند:
45 ايـن نظافت و پاکيزگي: 44 آيا اين مکانها تميز هستند و به تميزي آنها رسيدگي ميشود؟ 2. دسترسـي : 
فضاها تا چه اندازه در دسترسند و قابليت تحرک در آنها وجود دارد؟ 3. جذابيت: 46 تـا چـه انـدازه جـذابيت
بصري دارند؟ 4. راحتي: 47 آيا افراد در گذراندن اوقات فراغت در اين مکان راحتند؟ 5. جامعيت: 48 بـه چـه
ميزان پذيراي طيفهاي مختلف اجتماعي هستند؟ 6. سرزندگي و پويايي: 49 تا چه حد از فضا استفاده شـده
و امکان انجام فعاليتهاي شاد و زندگي بخش وجود دارد. 7. عملکرد: 50 تا چه حد قابليت به مرحلـه اجـرا
درآمدن فعاليتهاي مختلف در فضا وجود دارد؟ 8. تمايز و تشخيص:51 آيا اين فضا يک شخصـيت خـاص

 .9 دارد؟ 9. ايمني و امنيت: 52 آيا اين فضاها احساس امنيـت را القـا مـيکننـد و فضـاهاي امنـي هسـتند؟
  .(2004:19ODPM,) «نيرومندي: 53 تا چه حد در طول زمان انعطافپذير هستند؟

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويژگيهاي يک فضاي مطلوب شهري؛ به عنوان نمونه در اين نمودار پذيرفته شده جهاني مقوله امنيت مورد توجه بوده 
در حالي که در کتاب حاضر به آن اشاره نشده است  
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در بسياري متون اين کيفيات در قالب اهداف طراحي شهري بيان شده اسـت، بـهطـور مثـال در
طراحي54 که بيانکننده موفقيت طراحي در سيستم برنامهريزي است، اهداف طراحـي کمک به کتاب
به نوعي بيانکننده کيفيتهاي مورد توجه در طراحي شهري محيط کالبدي است. اين اهداف عبارتند 
 .6 5. خوانـايي. از: «1. هويت. 2. تداوم و محصوريت. 3. کيفيت عرصه همگاني. 4. سهولت حرکـت.

تطابق. 7. تنوع.»  
عالوه بر بيان پارامترهاي کيفيتي محيط، نظريهپردازان نيز مـدلهـايي بـراي طبقـهبنـدي ايـن

کيفيات ارائه کرده اند. سه مدل عام در اين زمينه عبارتند از:  
الف) مدل نيازهاي انساني(مدل جان لنگ): اين مدل با اقتباس از نظريه سلسله مراتـب نيازهـاي
انساني مازلو تدوين شده است. بر اساس اين مدل ميتوان کيفيت محيط شهري را برحسـب بـرآورده
ساختن گونههاي مختلف نيازهاي انسان يعني: نيازهاي فيزيولوژيکي، نياز به ايمني و امنيت، نيـاز بـه
وابستگي و احساس تعلق، نياز به عزت و اعتماد به نفس، نياز بـه تحقـق خويشـتن و خوشـکوفايي و
ـ زيباشناختي طبقه بندي نمود. لذا الزم است تا محـيط شـهري نيازهـاي متفـاوت نيازهاي شناختي

انساني را برآورده سازد.  
ب) مدل اپليارد؛55 حالتهاي ادراک انساني: بر اساس مدل پيشـنهادي اپليـارد، مـيتـوان مؤلفـههـاي
گوناگون کيفيت طراحي شهري را براساس پاسخگويي به حاالت ادراکي مختلـف انسـان سـازماندهـي و
 .1 طبقه بندي نمود. اپليارد واکنشهاي ادراکي انسان در برابر محيط را به سه حالت زير تفکيک مـيکنـد:
«حالت واکنشي- عاطفي»،56 که در برگيرنده واکنشهاي عاطفي افراد نسبت به محـيط اسـت و در ايـن
حالت محيط به عنوان محرکي جهت برانگيختن احساسات و تداعي معاني تلقي ميگردد. 2. «حالـت
عملياتي»،57 که غالباً توسط افراد در زندگي روزمره مانند تردد از مکاني به مکـان ديگـر جهـت کـار،
مالقات و... به کار گرفته ميشود. 3. «حالت استنباطي»،58 که افـراد بـراي حمايـت از فعاليـتهـاي
عملياتي و واکنشهاي عاطفي فوق، در جستجوي کسب اطالعات از محيط و نهايتـاً فهـم معنـي آن
هستند. در اين وضعيت اطالعات استنباط شده، موجب روشن گرديدن هويت فردي و جمعي محيط و 

جامعه مرتبط با آن و نهايتاً حس مکان ميگردد.  
پ) مدل مؤلفههاي مکان موسوم به مدل کانتر: مدل مشهور ديويد کانتر، از پيشگامان مطالعـات

ادراکي معماري و طراحي شهري را ميتوان يکي از چارچوبهاي نظري که قادر به تبيين مؤلفههاي 
کيفيت طراحي شهري است، محسوب نمود. براساس مدل مزبور کـه بـه مـدل مکـان شـهرت دارد،
محيط شهري به مثابه يک مکان متشکل از سه بعد در هم تنيده کالبد، فعاليت و تصـورات اسـت. از
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آنجا که کيفيت محيط شهري يک مکان ناگزير از پاسخدهي مناسب به ابعاد گوناگون محيط شـهري
سـازنده است. ميتوان مؤلفههاي سازنده کيفيت محيط شهري را مؤلفه هايي به موازات مؤلفـههـاي
مکان تعريف نمود. به عبارت ديگر، با اقتباس از نظريه مکان کانتر مـيتـوان گفـت کيفيـت محـيط
شهري عبارت است از برآيند سه مؤلفه که هريک از آنها متکفل برآورده ساختن يکي از کيفيتهـاي
1380 : 65-38 ). اگـر چـه سه گانه «کالبدي»، «فعاليتي» و «تصوري» محيط شهر اسـت (گلکـار،

مکـان در انديشـههـاي  کانتر مدل خود را در سال 1977 ارائه داده است، ولي قبل از وي مولفههـاي
بيمکاني60 به صورت سه مولفه «کالبـد، فعاليـت و معنـي» در 1976 ارائـه و مکان رلف59  در کتاب
شده است. جذابيتها و کارايي اين دو مدل باعث شده است تا ديگر صاحب نظـران طراحـي شـهري

نيز با الهام يا اقتباس از آن روايتهاي متنوعي از مدل مزبور ارائه نمايند.  
ديگر موارد نقد کتاب حاضر عبارتند از:  

2. «عدم در نظرگيري تفاوت ماهوي مقوله مکـان و فضـا در شـهر»؛ آنچـه اسـتنباط مـيشـود
برداشت ايشان از مقوله مکان اعم از فضا بوده، حال آنکه در ادبيات شهرسـازي، فضـا در صـورت در

نظرگيري برخي «کاراکترها» و «مولفهها» واجد ارزش مکان ميشود. و لذا مفهومي «متاخر بر فضا» 
قلمداد ميشود که در تنظيم فصول و ارتباط منطقي آنها لحاظ نشده است.  

3. در فصل چهارم جدولي در رابطه با مفهوم فضا در شهر اشـاره شـده اسـت کـه دچـار چـالش
«آيـا گونـهشناسـي معنايي و محتوايي است. در اين رابطه تنها اين طرح مساله صورت ميگيـرد کـه
فضاهاي شهري به همين چند مورد خالصه ميشود؟ آيا فضاهاي عمومي شهري نرم [بـه اصـطالح
نويسنده کتاب] شامل پارکها و فضاهاي باز داراي عملکرد شهري منتهـي مـي شـود؟ مگـر فضـاي
پارکها داراي وجوه کالبدي مشخص نيستند؟ حتي با وجود پذيرش اين مساله، ميدان يا خيابان وجـوه
کالبدي مشخصتري از فضاي پارک دارد؟» در هر حال، طرح ايـن جـدول نمـيتوانـد اجمـاع کلـي

صاحبنظران عرصه شهرسازي را فراهم کرده و محل انديشه بيشتر را طلب ميکند.  
4. در فصل چهارم به ساختار محلهها (باهمستانهاي شهر) اشاره نشده اسـت. ايـن مسـاله جـاي

سوال است که آيا مهمترين فضاي شهري در مقوله تامين امنيت و کاهش جرمخيزي، همان محالت 
و باهمستانهاي شهري نيست و ذکر اين سوال که چرا بهطور مفصل نويسنده کتاب اين مهم را مورد 

نظر قرار نداده است؟  
5. در رابطه با مفهوم «جلوگيري از جرايم از طريق طراحي محيطي» به منابع اصلي اين مفهـوم
اصال اشاره نشده است که جاي سوال دارد؛ چرا به تاريخچه اين مفهوم در ادبيات جهاني با رجوع بـه
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«انسـتيتوي سايتـهاي مراکـز مربوطه اشاره اي نشده است. آيا نبايد به درگـاه هـاي اينترنتـي ماننـد
[CPTED» (I.C.A) 35] ، «روزنامـه بينالمللي جرائم» ([(N.I.C.P 32] ، «انجمن بـينالمللـي
بينالمللي جلوگيري از جرائم از طريق طراحي محيطي»  [(34J.C.I]  و «شوراي ملي جلـوگيري از

جرائم» ( [(33N.C.P.C] بهطور مستقيم اشاره شود.  
در هرحال، با سپاس از نويسنده محترم کتاب، براي آگاهي خوانندگان تنها بـه برخـي تعـاريف و

اصول جلوگيري از جرايم از طرق طراحي محيطي اشاره ميشود:  
بر اساس مستندات، تجربيات و آراي انديشمندان جهاني در اين زمينه، ميتوان به اصـولي اشـاره
کرد که به عنوان مباني در طراحي محيطي مورد استفاده قرار ميگيرنـد. بـهکـارگيري ايـن اصـول و
مفاهيم تمثيلي آن، سهمي اساسي در طراحي محيطي بازدارنده از جرائم دارد که اين اصـول عبارتنـد 

از:  
الف: کنترل دسترسي:  با استفاده از اين اصل ميتوان ميزان دسترسي به منـاطقي در شـهر کـه
امکان وقوع جرم دارند، را براي مجرمان احتمالي کاهش داد. براي فراهم سازي دسترسـي مناسـب و
کاهش دادن دسترسي مجرمان به مناطق جرم خيز يا مناطقي که پتانسيل طبيعـي وقـوع جـرم را در 
خود نهان دارند، ميتوان از نظارتهاي شهروندان و عـابران پيـاده يـا سـاکنان از معـابر و مسـيرهاي
دسترسي بهره گرفت که با تعريـف شـفاف ورودي و خروجـي سـاختمانهاي مسـکوني در سـايتهاي
شهري و نوع و چگونگي نورپردازي و نظارت طبيعي بر نحوه دسترسي بـه سـايت ممکـن مـيشـود

[35]. از اين اصل براي کاهش پتانسيل دسترسي به مناطق براي جرم خيزي و ارتکاب جرم اسـتفاده 
ميشود.  

ب: تقويت قلمروهاي طبيعي: قلمرو مفهومي را به ذهن متبادر ميکند که فضـاهاي خصوصـي را
از فضاهاي عمومي جدا ميکند و بر اساس احساس مالکيـت خصوصـي شـکل مـيگيـرد[ 35]. ايـن
مفهوم از طريق تقويت احساس و روحيه مالکيت در محيطهاي ساخته شده و مصنوع ممکن ميشـود
که به  ايده چتر (Umbrella Concept) موسوم است[34]. الزم به يادآوري است که از طريـق
انگيزانندگي احساس مالکيت و تملکپذيري شهروندي نسبت به محالت و مناطق مسکوني است که 
حضور بيگانگان و مزاحمان، براي ساکنان با اهميت ميشود. به عبارت سادهتر تنها بعد از وجود و القا 
چنين احساسي در شهروندان و ساکنان شهر است که افراد مزاحم و مجرمـان ايـن حـق را بـه خـود

نميدهند که به حوزه قلمرو فرد ديگري وارد شوند.  
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ج: تعمير و نگهداري: با تعمير و نگهداري مناسب از مبلمان شهري و تابلوها و عالئـم شـهري و
شـهري، از بـاال رفـتن چراغهاي روشنايي و محوطهسازي ميتوان عالوه بر بهينهسازي هزينههـاي

ظرفيت مناطق در جرمخيزي کاست[35].  
د: نظارت طبيعي: نظارت طبيعي به معناي توانمندسازي محيط شهري از طريق در معـرض ديـد

قرار گرفتن و آساني نظارت است که امکان نظارت بر مناطق شهري را بوسيله شهروندان يا ارگانهاي 
انتظامي فراهم ميکند. بر اين اساس اين امکان فراهم ميشود که منـاطق شـهري در معـرض ديـد
عمومي قرار گيرند و از ايجاد مناطق غير قابل نظارت و به اصطالح «مناطق کور» جلـوگيري بعمـل
آورده ميشود[30]. اين امر در طراحي فضاي سبز مناطق شهري بايستي مورد توجه باشد تا از ايجـاد
مناطق کور با حايلهاي فضاي سبز نظير بوتهها و درختچهها و درختان که امکان نظـارت مسـتقيم را

دشوار ميکند، جلوگيري کرد [35].  
و: حمايت از فعاليتهاي اجتماعي: منظور اين است که اين امکان فراهم شود تا برخـي فعاليتهـاي
اجتماعي در مناطق شهر ايجاد شود که عالوه بر اشتغال زايي و ايجاد تسهيالت رفاهي بتوان ميـزان
نظارت انساني را بر مناطق افزايش داد [27]. بسياري از جرائم شهري در مناطقي روي مـيدهـد کـه
نظارت عمومي کم است و يا انسان حضور فيزيکي نـدارد. در ايـن روش تـالش مـيشـود تـا نـوعي
توانمند سازي در فعاليتهاي اجتماعي صورت گيرد و در واقع به مناطق شهري و خاصه مناطقي کـه

امکان جرم خيزي در آنها بيشتر است ، فعاليتهاي اجتماعي و حضور افراد افزوده گردد.  
 در تقسيم بندي مولفهها و معيارهاي فضاهاي شهري امن به هيچ يک از معيارهاي اجماع شـده
بين المللي که در منشور اين ارگان مورد توجه بوده، هيچ اشاره نشده است. چرا اين مسـاله روي داده
است؟ آيا با فهم وجود چنين تحقيقاتي و بنا به داليلي اين معيارها حذف شده يا در نظر گرفته نشده-
اند و يا اين امرف ناشي از عدم رجوه به همان منابع فوق الذکر بـوده اسـت کـه در هرحـال، بايـد در

ويراستهاي بعدي مورد بررسي و لحاظ قرار گيرد.  
در پايان به مجموعه اي از راهکارها و پيشنهادات نگارنده در اين رابطه اشاره مي شود که از ديـد
باکفايت نويسنده کتاب پنهان مانده است؛ همچنين در شرايط فعلي ايران نيز با توجه بيشتر بـه آنچـه

شرح آن در ادامه ميآيد، ميتوان ميزان جرايم شهري را با توجه به موارد زير، کاهش داد:  
1. آموزش معماري و شهرسازي: از آنجا که جلـوگيري از جـرائم شـهري در طراحـي معمـاري و
شهري مورد توجه قرار نمي گيرد، ميتوان دريافت که دليل اين امر را بايـد در عـدم آمـوزش اصـول
جلوگيري از جرائم در طراحي محيطي دانست. اين امر ميطلبد تا اساتيد دانشگاهي اين مفهـوم را در
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طراحي و آموزش معماري وطراحي دانشجويان مورد توجه قـرار دهنـد و در صـورت امکـان واحـدي
درسي را براي آموزش و ارزيابي مفاهيم و استراتژيهاي CPTED و امنيـت شـهري و محيطـي در

نظر بگيرند.  
2. مقررات ملي ساختمان: ميتوان به اين نکته اشاره کرد که در بسياري از کشورها آيين نامـه و

مقرراتي براي رعايت اصول جلوگيري از جرائم در طراحي محيطي وضع شده اسـت. بـر ايـن اسـاس 
ميبايست آيين نامهاي در چارچوب مباحث مقررات ملي ساختمان تدوين شود تـا همگـان ملـزم بـه

رعايت اصول مربوطه گردند.  
3. روند طراحي شهري و معماري: از آنجا که روند طراحي معماري و ساختار شهري مـيبايسـتي
جلوگيري از جرائم شهري از طريق طراحي محيطي و خلق مناطق شهري داراي پتانسيل جرم خيزي 
را مدنظر قرار دهد بنظر ميرسد که معماران و شهرسازان بايد در رويـه طراحـي در مراحـل طراحـي

پالن و مکان يابي و طراحي سايت يا ساختمانهاي مسکوني اين امر را مورد توجه قرار دهند.  
4. تقويت فضاهاي فرهنگي- اجتماعي: در اين راستا ميتـوان از طريـق ايجـاد و بهـره بـرداري
مناسب از فضاهاي فرهنگي ايجاد شده در مناطق شهري و محالت شهر، تالش کرد تا مردم به فضا 
و مکان زندگي خويش توجه بيشتري داشته باشند. اين امر تنها زماني ممکن است که مردم بخواهنـد
آنهـا اسـت کـه  بپذيرند که شهر نيز مانند منزل مسکوني به آنها تعلق دارد و در صورت توجه بيشـتر
ميتوان در طي يک حرکت عمومي و همگاني، امکان افزايش نظارت و کاهش قابليت جرمخيـزي را

فراهم آورد.  
5. مشارکتسازي اجتماعي: الزم به ذکر است که تنها با مداخلـه مـردم و شـهروندان در فراينـد
برنامهريزي شهر در رويکرد شهرسازي مشارکتي است که ميتوان انتظار بهبود در وضـعيت فعلـي را
داشت. براستي چرا مردم نسبت به شهر خود چنين بيتفاوت ميشوند؟ آيا نميتوان از طريـق دخيـل
کردن ايشان در فرايند تصميمسازي و تصميمگيري حداقل در سـطوح محلـهاي، ايـن احسـاس را در
ايشان بوجود آورد که شهر و باالخص محلهاي که در آن زندگي ميکنند، به آنها تعلق دارد و تفـاوت
قابل مالحظهاي بين منازل مسکوني و محله آنها وجود ندارد يا حداقل نبايد وجود داشته باشد. در هر 
صورت ايشان بايد بپذيرند که تنها در صورتي امکان افزايش امنيت در محالت مسکوني فراهم مـي-
شود که خودشان به صحنه مديريت محلهاي وارد شوند و دوري و اجتناب و بـيتفـاوتي بـه محـالت

شهري که هم اکنون در پيش گرفته اند، جز وخيم کردن اوضاع اثر ديگري ندارد.  
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6. فرهنگسازي اجتماعي: از طريق فرهنگسازي نيز ميتوان ديدگاه جاري مـردم را نسـبت بـه
فضاهاي عمومي شهري و مناطقي که در آن زندگي ميکنند، تغييـر داد و حتـي آن را اصـالح کـرد.
بـراي دسـتيابي بـه رويکردهاي فرهنگ مدار در سطوح مديريتي ايران نيازمند مدارا و صبر بيشـتري
نتيجه مورد نظر هستند، چرا که تغيير باورها، عادات و عقايد يـک سـاختار اجتمـاعي در کوتـاهمـدت
ميسر نميشود و ميبايستي به حرکتهاي بلند مدت/ ميان مدت انديشيد. در هـر صـورت بايـد مـردم
بپذيرند که تنها خودشان هستند که ميتوانند با مساعي و مشارکت بيشتر در طي حرکتهـاي عمـومي
به بهبود ساختار بپردازند. البته نقش ارگانها و نهادهاي تامين اجتماعي هم در اين ميـان مهـم اسـت،
چنانچه در طرح افزايش امنيت اجتماعي که مدتي است شروع شده و ادامه دارد، ديده شد کـه بعـد از
مدتي که ترس شهروندان از اراذل و اوباش کاهش يافت و در واقع مردم به نتيجه عملي اين اقدامات 
اميدوار شدند، شروع به فعاليت کرده و همکاري و مشارکت عمومي گستردهاي بهوجود آمد که نشـان
از اين امر دارد که در صورت برنامهريزي درست و بهينه، ميتوان انتظـار مشـارکت مناسـب مـردم را

داشت.  
7.  تدوين دستورالعملهاي طراحي فضاهاي کالبدي: شـايان ذکـر اسـت حجـم و فاصـله ميـان
ساختمانها (تودهها در فضا)، مسيرها و کريدورهاي بصري، قرارگيـري محـل دسترسـي بـه سـايتها و
مجتمعهاي مسکوني، نحوه دسترسي همگاني و حتي مکانيابي و استقرار کاربريها در شهر در ميـزان
و نوع جرمي که احتمال دارد در آنها يا بهواسطه آنها، امکان وقوع يابد، تاثير دارد. بنابراين الزم اسـت
که آييننامه و اصول طراحي کالبدي فضاهاي شهري و مسـکوني در رابطـه بـا حجـم سـاختمانها و

فاصله و نسبت ميان آنها، تدوين شود. اين امر در ساير کشورها و شهرداري / حکومتهاي محلي واقع 
در آنها صورت گرفته است. در ايران اين معيارهـاي طراحـي بايـد بـا توجـه بـه شـرايط فرهنگـي و
مقتضيات اجتماعي و روانشناختي شهروندان ايراني مود تدوين قرار گيرند، چراکـه نمـيتـوان بـدون
توجه به شرايط و اقتضائات فرهنگي يک سرزمين، نسبت به طراحي اماکن و فضاها پرداخت که لزوم 
در دستور کار قرارگيري اين امر در ارگانها و نهادهاي مربوطه الزم بهنظر ميرسد و نميتوان تنها بـا
ارجاع به يک متخصص يا تعميم آن به کل مردم، در اين رابطه نظر مشخص و جامعي داد. اميد کـه

تدوين چنين دستورالعملهايي در سطح ملي به عنوان يک مقرارت ملي کلي و در سطح شهرداريهاي 
هر منطقه در سطح محلي براي انطباق بيشتر اين معيارها و مولفهها و ضوابط طراحي با خصوصـيات

و ويژگيهاي رفتاري ساکنان آن شهرستان، مورد توجه مسئولين و نهادهاي وابسته قرار گيرد.  
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پينوشتها  
1. مقام معظم رهبري در اين رابطه اشاره دارند که: «يک ملت برای اينکه قلههای کمـال مـادی و معنـوی و 
قلههای عزت و شرافت را فتح کند، به امنيت و به آسودهخيالی از تهاجم دشمنان احتياج دارد. بدون احساس امنيت 
و بدون حضور آرامش و اطمينان، در هيچ کشوری نه علم ميتواند پيشرفت کند، نه مقامات معنوی و اخالقی ملتها 
ميتواند به آن نقطة مطلوب برسد. دنيا و آخرت را با امنيت ميتوان تأمين کرد. احساس امنيـت و آسـودگي خـاطر
زمينه ساز پيشرفت مادي و معنوي هر ملتي است. دادن احساس امنيت و آرامش و طمأنينـه بـه مـردم در زنـدگی،
چيزهايی نيست که در نظام جمهوری اسالمی به چشمِ کماهميت بشود به آنها نگاه کرد. نکتة ديگر اين اسـت کـه
در کار ايجاد امنيت و دادن احساس امنيت به آحاد مردم، جنبـههـای سياسـی و جنـاحی و گرايشـهای گونـاگون و

اختالف مذهب و اختالف قوميت و اينها، هيچ تأثيری نبايد بگذارد. امنيت در جامعه مال همه است. تنها کسی بايد 
احساس ناامنی بکند که در صدد است امنيت مردم را متزلزل کند و بر آن آسيب وارد کنـد. فقـط او بايـد احسـاس
ناامنی کند از ناحيهی شما؛ والّا همهی آحاد ملت با هر مذهبی، با هـر دينـی، بـا هـر گـرايش سياسـیای، بـا هـر
سليقهای، فرق نميکند؛ همه يکسانند در برابر وظيفة بزرگی که بر دوش شماست، که ايجاد امنيت است.» (سـايت

مقام معظم رهبري).  
2. Sense of Security 
3. Human Sustainable Development 
4. Urban Satisfaction 
5. Social Capital 
6. Quality of life 
7. Urban Satisfaction 
8. Sustainable Development 
9. Social Participation 
10. National Security 

11. تحقيقات و مطالعات دنباله دار نگارنده ]منتقد[ در رابطه با مفهوم امنيت و چاپ چندين مقالـه پژوهشـي و
کتاب در اين رابطه از مهمترين مواردي است که باعث عالقه نويسنده در نقد کتاب حاضر بوده است.  

12. foreword/preface 
13. introduction 

14. مقام معظم رهبري در رابطه با مفهوم امنيت اشاره دارند که: «نگرش صـحيح بـه مقولـه نظـم و امنيـت،
بهمراه «برنامهريزی علمی»، «مديريت قوی» و «کار بیوقفه»، نتايج درخشان بيشتری  خواهد داشـت. روحانيـت

بايد با تفهيم و تبيين دين، مردم را به آرامش روحی، امنيت روانی و قلبی، و عدالت اجتماعی و تأمين سعادت دنيا و 
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يک حقيقت اندوهبار  
يادداشتي بر رمان روز گراز محمد ايوبي*  

فرشته نوبخت  
  
هر انساني جهان مفهـومي و انتزاعـي مخـتص خـودش را دارد. و ايـن مفـاهيم در هـيچ چـارچوب و نظـامي 

نميگنجد، بلکه به درک انسانها از جهان بازميگردد." 
«ژرژ پوله»  

نظرگاه  
بسياري از نظريهپردازان معتقدند که حقيقت دريافت در هر اثر هنري، در رابطـة دو سـويه ميـان

مفسر و اثر نهفته است و اين در حاليست که مهمترين وجه اثر که غالبا وجهِ پنهان آن نيز محسوب 
ميشود، بعد بينامتني آن است که از يک سو در پيوند و تداعي با متون ديگر قرار ميگيرد و از جهتي 
ديگر به برداشت و خوانشهاي متفاوت به اثر مربوط ميشود؛ که به واسطة بازتابِ مفهومِ چندصدايي 

يا چندآوايي و تنوعِ زباني يا ناهمگوني زباني، چنانکه باختين شرح ميدهد، محقق ميشود.  
در رمانِ روز گراز، ما با چنين کثرتآرايي مواجه هستيم. مخصوصا که اثر با نوعي از روايـت بـه-
صورت چرخشِ زاويه ديد پيش ميرود که به نظر ميرسد تمهيدي بـوده تـا بـه واسـطة آن، زوايـاي

تاريک و پسله کاويده شود و اطالعات بيشتري به متن وارد شود.  
داستان با روايتِ اولِ شخص از زبان حبيب آغاز ميشود و همان اول کار مخاطب درمـييابـد کـه بـا
راويِ غيرعادي مواجه است. کسي که کم حرف ميزند و بيشتر با خودش صحبت مـيکنـد؛ و کسـي کـه

نيروي تعقل در او اندک و قدرت بدني او زياد است. هرچند که به تدريج جايگاه اين دو صفت در شخصيت 
حبيب به تعادل ميرسد و در نهايت تصويري که از حبيب در انتهاي داستان داريم، همـاني نيسـت کـه در

ابتدا به دست داده شده؛ و اين اتفاق موازي با شخصيت پردازيِ حبيب در متن اتفاق ميافتد.  

                                                 
* وبالگ داستان و مقاله.  
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و در واقع و از همين شکاف و دوگانگي شخصيت حبيب هم هسـت، کـه واقعيـتهـاي معنـايي
خودشان را نشان ميدهند. و شغل عجيب حبيب و فضـاي پرهيـاهوي زنـدگي خـانوادگياش، خـرده
روايتها و زندگي مادر و ازدواجِ حبيب با اختر که به صورتِ نمادي از جبري خودخواسته در زندگي او 

وارد شده، و جدايياش از فرزند خواندهاي که برايش مظهري از محبت بوده، معني پيدا ميکند.  
اما راوي سوم شخصِ داناي کلي هم هست به صورتِ نمادي از تعقل، و به صورتي نظاممنـد، در
داستان سرک ميکشد که با همة نظاممندي در جاهايي احسـاس يـک مـزاحمِ ناخوانـده را در ذهـنِ
مخاطب ايجاد ميکند که گاهي به جاي صداي مؤلف هم در اثر مينشيند، و گويا مولف ابايي از ايـن

جانشيني نداشته است.  
"به اجبار است که قلم از دستِ مرد، مردِ خسته ميگيرم...."(ص257)  

با اينحال ويژگي اين دو راوي که به طور موازي داستان را روايت ميکنند، در هم سـطح بـودن
آنهاست و اين باعث شده که در اثر، عليرغم وجود آواهاي مختلف، صدايي به صورت غالـب در مـتن

نداشته باشيم.  
زبان  

باختين معتقد است که آنچه در کنار منطق گفت و شنودي، و چنـد آوايـي اهميـت زيـادي دارد،
اليهگونگي دروني زبان است که به سبکهاي مختلفِ بيان در رمان، تعبير ميشود. به اين معني کـه
همانطور که صدا و پژواکِ شخصيتي نظيرِ ايرج را به عنوان انساني فرهيخته در اثر داريم، بايد زبـان
و گويش او را هم داشته باشيم، يا اگر صداي حبيب را به عنوان يک انسان با هوشبهر پايين داريـم،
بايد زبان او را هم داشتيم، ضمن اينکه در کنار هر دو اينها، لحنِ شخصيتها را بايد داشـته باشـيم.
چنين کيفيتي در اين اثر، تا حدي کمرنگ است. در حاليکه زبان در کنار عناصـرِ ديگـر در رمـان بـه
عنوان يک اثر هنري، که محصول دموکراسي در تفکر است، واجد گونهگوني و رنـگ و لعـابي اسـت
که به شخصيت کاراکترها و به فرهنگي که اثر در آن به نگارش درآمده، گوشه ميزند.  ويژگي ديگر 
زبان در اين اثـر، مخصوصـا آنجـا کـه راوي اول شـخص اسـت، آن اسـت کـه در عـين سـادگي و

واقعگرايي، ذهنپرداز و سيال است.  
اما زبان در اين اثر، به همان اندازه که کوشيده سبک و قالبي براي خـود بيابـد، درگيـر اطنـاب و
پرگويي هم هست. بسياري از خرده روايتهايي که موازي با هستهي  اصلي رمان، روايت مـيشـوند
در انتها بيآنکه ارتباطي با درونمايه يا ساختار داستاني اوليهي رمان پيدا کنند و يا در مسـير و امتـداد
آن قرار بگيرند، رها ميشوند و تنها به حجم اثر ميافزايند. پرگويي و اطناب حتي شـامل بخـشهـا و
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يا خرده روايتهايي که مرتب با ساختار داستاني اصلي هستند هم صورت ميگيرد. بـه عنـوان مثـال
ماجراي دختر سلطان به عنوان يک روايت طوالني و نامرتب با داستان اصلي درگير قلمفرسايي بيش 
از حدِ نويسنده است، و يا ماجراي خانة شهين...و حتي داستانِ موسي و شرح و تفصيالتِ مربـوط بـه
آن، اگرچه که در امتدادِ درونمايه اصلي هم قرار ميگيرد، به همين صورت درگير اطناب و پرگـويي و

توضيخاتِ اضافه و کسالت باري است که ميتوانست، حذف شود.  
ژانر  

روز گراز يک واقعگراي اجتماعي است يا به قول «رنان»، يک حقيقتِ اندوهبار؛ که اگرچه که به 
صورت دو کتاب مجزا نوشته شده، امـا فرمـي دايـرهاي دارد بـا دو راوي اول شـخصِ مفـرد و سـوم
شخصي که در جاهايي به داناي کلِ محدود تبديل ميشود، و آنچه شکل ميگيرد، در چـرخشهـاي

گاه به گاه و نظامندِ اين راويهاست.  
به لحاظ فرهنگي، رمان در بسترِ جامعهاي متوسط رو به پايين ميگذرد و در فضـايي بـومي کـه
دغدغة مولف ميباشد. روايت مدرن است، چون دغدغههاي يک انسان مدرن را مطرح ميکند: يعنـي

تنهايي، ارتباطِ مختل با انسانهاي ديگر و با جهان بيروني و همچنين جبر و تقدير.  
 بهرهگيري از نماد و نشانه  

سمبوليستها معتقد بودند که هر اثري قبل از آنکه لذتبخش باشـد، بايـد روح را مخاطـب قـرار
دهد و اين کار با اليه بخشيدن و معنازايي به واسطة بهکـارگيري سـمبل و نشـانه انجـام مـيگيـرد.
گرسنگي دائمي حبيب که نمادي از محروميتهاي او در زندگي است، شـغلِ عجيـب او کـه مفهـوم
قرباني را هر لحظه در متن القا ميکند و کمحرفي و سکوت او به عنوان عکسالعملـي اعتـراضآميـز
به جامعة انساني و در عوض پرگوييهاي دروني او به نشانة تنهايي او، گسترهاي از دريافت و معنـا را
پيش روي مخاطب فراهم ميآورد. و اين در حاليست که از ديدگاه هستيشناسانه، کشف و شـهود در

ادبيات به معني دريافت اسرار و اعماق پديدههاست.  
جهانبيني  

بخش بزرگي از کتاب به صورتِ تکگويي دروني راوي با آبنه در کتـاب اول، و در کتـاب دوم بـا
زني به نامِ اختر است که همسرِ حبيب بوده است. اين تکگوييها بازتـاب احساسـات درونـي راوي و
افکار او، و انعکاس شخصيت او هستند و عليرغم اينکه به صورت سيال ذهن روايت ميشوند، تا حـد

زيادي منطقي و ساختمند هستند.  
رمان با ضربآهنگي تند آغاز ميشود:  
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"اين طاعون...اين بدتر از طاعون....که اصال نميتواني راست و محکـم وايسـتي مقابلش!...مثـل
همان نخلِ تکافتادهي آخر باغِ شکاره و خيره بشوي به آنهمه چشمِ تيز و برنده و سريع کـه.....گيج

و کورت ميکنند و ...."  
اين آغاز، صرفنظر از اينکه يک احساس هولناک را همان ابتدا، به مخاطب منتقل ميکنـد، ايـن
پيام را هم ميدهد که راوي چيزي را ميبيند که ديگران نميبينند احتماالً؛ مثـل نـوري کـه گـيج و
کورَش ميکند و ميتواند تعبيري از حقيقتي باشد که رفتهرفته در اين اثر رنگِ جبر و تقدير ميگيرد.  

"اصال هر کسي پيشوني نوشتِ خودشو داره"(ص 217)  
نمونة چنين ديالوگهايي که اگرچه يک کليشه است، اما نمايشي از نگرش و جهانبيني است، در 
کلِ اثر وجود دارد؛ چنانکه در ابتداي اثر و در پيشاني اثر مؤلف، احتماالً، از زبانِ يک فيلسـوفِ قـرنِ

بيست و چهارم ميآورد:  
"شايد زماني اميد واقعي را به کف آوريم که تمام اميدهامان را از دست داده باشيم..."  

از همينجا، زير ساختي فلسفي از نوعي که گادامر به آن معتقد بوده، يعني گفـت و شـنودي بـين
مخاطب و متن پديد ميآيد و روايت عليرغم واقعي بودن به شکلي اسرارآميز دريافت ميشود. واقعيت 

زندگي مردي که جهانبيني بهلولوارش در تقابل و تضاد با آنچيزيست که در واقعيت ميبينيم.  
و اين دوگانگي در ساختار داستاني روايت هم اتفاق ميافتد؛ يعني واقعيتي مستقل از آنچه روايـت
ميشود، در رابطة حبيب با جهان پيرامونش احساس مـيشـود و همـانجاسـت کـه فقـدانِ تعقـل و

استدراک حبيب که روي آن پافشاري هم ميشود، به محلي از پرسش تبديل ميشود.  
بينامتنيت  

 بر اساس آنچه نظريهپردازان مدرنيته، معتقد هستند، آثار مدرن عليرغم همة تالشـي کـه بـراي
هم به نوعي وامدار آثار بزرگ  گراز روز دگرگونه بودن دارند، وامدار آثار کالسيک هستند، از اين منظر
و مطرحِ ادبيات در ابتداي قرن بيستم است. ردپاي کارامازوفِ پدر و آليوشـا، در شخصـيت سـلطان و

حبيب ديده ميشود؛ به هماناندازهاي که بنماية قرباني بودن و محکوم بودن.  
اگر بخواهيم از منظر فرويدي به اين رابطه بينامتني نگاه کنيم، درمييابيم که رد پاي انسان رنـج
کشيدة مبتال به بيماريهاي روحي و انسان مستاصلِ مسـتغرقِ در خـويش، کـه نـاتوان در برقـراري
رابطه عاطفي قوي و سالم با پيرامونش است، چنانکه در آثار داستايوسکي ديده ميشود، تا حدي، در 

اين اثر هم وجود دارد. يا دستکم تالش شده تا ديده شود.  
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يک واقعگراي اجتماعي است و به لحاظ محتوايي مدرن؛  گراز روز  به ديگر سخن، بايد گفت که
که با فرمي دايرهاي و به صورتِ تکهتکه، به روايتي از زندگي يـک انسـان از کـودکي تـا کهنسـالي
ميپردازد. البته با يک زيرساختي فلسفي و با نگاهِ تقـديرگراي غالـب کـه مثـل اغلـب آثـار مـدرن و
معناگرا، در ساختار معنايي خود، نياز به ضلعِ سومي به نامِ مخاطب دارد تـا در کنـار مولـف و مـتن، و

خوانش سطور سفيد به عمق برسد.  
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