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معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر

معرفی اثر
همپ���ای  پژوه���ش  اخ���اق 
در  پژوهش���گری  و  پژوه���ش 
جامعه رشد می کند. تا به حال 
کش���ورمان  علم���ی  جامع���ه  در 
م���ورد  بس���یاری در  کتاب ه���ای 
منتش���ر  پژوه���ش  روش ه���ای 
ش���ده اس���ت و در همه این آثار 

گاهی  تنه���ا چن���د صفحه ای ب���ه آداب و اخاق پژوه���ش پرداخته ان���د و 
مقاالتی نیز در مورد اخاق پژوهش نگاش���ته ش���ده است؛ اما با توجه به 
کتابی مستقل در این  کشور در چند دهه اخیر نیاز به نگارش  رشد علمی 
کتاب »اخاق پژوهش«  که خوشبختانه انتشار  زمینه احساس می ش���د 
نوش���تۀ محس���ن نیازی و عباس زارعی )تهران: دعوت، 1387( و س���پس 

کتاب »اخاق پژوهش و نگارش« نویدی برای پژوهشگران بود. انتشار 

کوش���ش نرگ���س خالق���ی، ویراس���تاری  اخ���اق پژوه���ش و ن���گارش ب���ه 
کتابداری و اطاع رس���انی ش���اخه  عبدالحس���ین طالع���ی و همت انجمن 
کت���اب مذک���ور مجموع���ه ده مقاله از  اس���تان ق���م منتش���ر ش���ده اس���ت. 

نویسندگان مختلف است.

کتاب را چنین بیان می کند:  ویراستار در پیشگفتار اثر هدِف نگارش 
»ه���دِف نهای���ی پژوه���ش، علم اس���ت و ب���ه این مقص���د، جز از 
گذرگاه ایمان و اخاق و عمل نمی توان رسید. اخاق پژوهش، 
کتاب های روش پژوهش، فقط در  که در عموم  ضرورتی اس���ت 
کلی  ک���ه روح  خ���ال چند صفح���ه ب���ه آن پرداخته اند؛ درحالی 
تحقیق، اخاق اس���ت و تم���ام فرآیند پژوهی���دن، بدون رعایت 

که روح از آن بیرون پریده...« کالبدی است  اخاق، همچون 

که در رشته  کتاب، اخاق پژوهش را ضرورتی دانس���ته  خالقی در مقدمه 
پزشکی بیش از علوم انسانی و اجتماعی بدان توجه شده است. ایشان 
در ادامه با توجه به تنوع موضوعات و پژوهش های انجام شده در حوزۀ 

مقدمه
گ���ذر از جامعه صنعتی  که ش���اهد تحقق جامع���ه اطاعاتی و  در عص���ری 
هس���تیم، بح���ث از پژوه���ش و پرداخت���ن ب���ه آن اجتناب ناپذی���ر اس���ت. 
کوش���ش نظام مند علمی  ب���ه اصط���اح علمی، پژوه���ش، یعنی ت���اش و 
محق���ق یا دانش���مند ب���رای ح���ل مس���ئله علم���ی و پاس���خگویی بهتر به 
نیازهای بش���ری1 راحت طلبی، رؤیای ش���هرت و پیشرفت سریع، در برابر 
دش���واربودن پژوهش، وسوس���ه هایی هستند بر س���ر راه محقق تا او را از 
جاده انصاف و رعایت حقوق همکارانش باز دارد.2 تقریبًا تمامی حرفه ها 
از قوانین رس���می و مکتوب برخوردارند. اخاق پژوهش نیز، شاخه ای از 
که به بررس���ی مس���ائل اخاق���ی در حرفه پژوهش  اخاق حرفه ای اس���ت 
می پ���ردازد. رعایت اصول اخاق���ی را در فرآیند تحقی���ق و پژوهش اعم از 
گویند.  انگیزه تحقیق، نحوۀ پژوهش و نتیجۀ پژوهش، اخاق پژوهشی 
کلی است: یکی اصول اخاقی مربوط  اخاق پژوهش���ی شامل دو حالت 
کرد  که آن را در عبارت وجدانیات می توان جستجو  به عناوین و یافته ها 
که  و دیگری اصول اخاقی مربوط به روش ها و فرآیندهای علمی اس���ت 

عنوان مربوط به آن در عبارت امانتداری به ظهور می رسد.3

معرفی پدیدآور اثر
کارشناس���ی زب���ان و ادبیات  نرگ���س خالق���ی متول���د 1354، دارای مدرک 
کتابداری و  کارشناس���ی ارش���د  انگلیس���ی از دانش���گاه ش���هید بهش���تی و 
اطاع رس���انی از دانش���گاه فردوسی مش���هد اس���ت و در حال حاضر عضو 
کتابداری و اطاع رس���انی دانش���گاه قم اس���ت. ایشان  گروه  هئیت علمی 
کتاب مذکور نقش نظارتی و راهبردی داشته اند. تعیین  در تهیۀ مقاالت 
موضوع���ات، معرف���ی منابع به نویس���ندگان مق���االت و پیگی���ری نگارش 
کتاب اخاق پژوهش  مق���االت و... از جمله فعالیت ه���ای خالقی در تهیه 

و نگارش است. 

 1. علی محمودی؛ نگرشی فلسفی بر اخاق در پژوهش؛ ص 132.
 2. حسن اسامی؛ اخاق پژوهش و نگارش؛ ص 27.

 3. علی محمودی، نگرشی فلسفی بر اخاق در پژوهش؛ ص 132.
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اخالق پژوهش و نگارش

نیره خداداد شهری

خالقی، نرگس؛ اخالق پژوهش و نگارش؛ تهران: نش���ر کتابدار، 1390. 191 صفحه.

معـریف امجــایل

دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه قم
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کتابداری و اطاع رس���انی دانش���گاه ق���م در مقالۀ خود با  گروه  اس���تادیار 
عن���وان »اخ���اق س���ردبیر« با بررس���ی جام���ع وظایف س���ردبیر و خاقیت 
و قض���اوت او درب���اره عملک���رد آین���ده در جایگاه ی���ک مدی���ر و برنامه ریز، 
چارچوبی را ارائه نموده است و همچنین دستورالعملی برای تایید یا رد 

دستنوشته ها ارائه داده است.

مراحل داوری، اهداف و ضرورت داوری، تعریف داوری، شرایط داوران، 
ان���واع داوری، مش���کات و چالش ه���ای داوری و ش���اخص های داوری 
که یزدان منصوریان عضو هئیت علمی دانش���گاه  رئوس مطالبی اس���ت 
تربیت معلم تهران در مقاله خود با عنوان »اخاق داوری در ارزیابی آثار 

کرده است. ح  علمی« مطر

کمیته های  در مقال���ۀ »رعای���ت ماحظ���ات اخ���اق پژوهش ب���ا نظ���ارت 
کارش���ناس  نظارت���ی س���ازمانی )IRB(« نوش���تۀ محمدرضا ش���اه احمدی 
ارش���د آم���وزش زب���ان انگلیس���ی و م���درس دانش���گاه، در م���ورد اهمیت، 

کمیته های نظارتی سازمانی بحث می شود. کارآمدی  ماهیت و 

»چگونه از سرقت محتوایی بپرهیزیم؟ رهنمودهایی برای پژوهشگران«، 
کتابداری دانشگاه  گروه  که ابراهیم افشار زنجانی دانشیار  مطلبی اس���ت 

اصفهان ارائه داده است.

مقالۀ پایانی نوش���تۀ حمید محس���نی عضو هئیت علمی س���ازمان تات و 
کید بر  کتاب���دار با عنوان »بداخاقی های نش���ر و ن���گارش: با تا مدیر نش���ر 
مسائل ایران« است. اخاق نشر و نگارش مجموعه بایدها و نبایدهایی 
که برای نگارش و انتش���ار منابع اطاعاتی بایس���تی ب���ه آنها توجه  اس���ت 
ش���ود. در این مقاله سعی ش���ده است تا به آن دس���ته از بداخاقی های 
که به ویژه در ایران رواج یافته یا در  مرتبط با نش���ر و نگارش اشاره ش���ود 

حال رواج است.

کاستی های اثر مزایا و 
گویای مطالب آنهاس���ت؛ با این حال در  عن���وان مقاالت تا حدود زیادی 
کتاب به پیش���ینۀ  کرد: 1. در مقدمه  مورد اثر می توان نکات ذیل را بیان 
کمبود متون در این حوزه توس���ط  تحقیقاتی اثر اش���اره و خاء موجود و 
کتاب  پدیدآور بیان ش���ده است. بررس���ی پیش���ینه اثر یکی از نقاط قوت 

که تخصص و توجه نویسندگان را مشخص می کند. است 

کت���اب با هم���کاری دوازده نویس���نده مختلف، ب���ا داوری خانم  مطال���ب 
کتابداری ش���اخه قم تهیه ش���ده است.  خالقی و نظارت اعضای انجمن 
که خرد جمعی، مشورت، نقد اثر قبل از چاپ توسط افراد  بدیهی است 
کار  گروهی و... درصد خطای  کار  متخصص رشته، استفاده از پتانسیل 
را بس���یار پایین م���ی آورد و زوایا و ابعاد جدیدی را در پیش���روی افراد قرار 

که زمینه خلق اثری قابل توجه و ماندگار است. می دهد 

کوتاه و قابل  کتاب روان، بدون اغماض و پیچیدگی اس���ت و جم���ات  نث���ر 
کت���اب مجموعه مقاالتی از نویس���ندگان  فهم هس���تند. با توج���ه به اینکه 

گروه  که نتایج حاصل از این  علوم انس���انی و اجتماعی، همچنین آثاری 
پژوهش ها به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مسائل اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگ���ی و اقتصادی جامعه می نهد، اهمیت این حوزه را بیش از حوزه 

پزشکی نشان می دهد.

مقاالت ارائه شده عبارتند از:
مقال���ۀ اول با عنوان »درآمدی بر فلس���فه اخاق پژوهش و مس���ائل آن« 
که  نوشته سیدحسن اسامی، استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب، است 
علل پیدایش اخاق پژوهش و عرصه های اساسی آن شامل خودفریبی 
پژوهش���گران، دس���تکاری داده ها و نتایج، سوءاس���تفاده از س���وژه های 

انسانی و... را بررسی می کند.

»اخاق پژوهشگر در علوم اجتماعی و انسانی« عنوان مقالۀ بعدی است 
کتابداری و اطاع  کارشناس���ی ارش���د علوم  که به همت امیر متقی دادگر، 
کتابخانه مرکزی دانشگاه  کبر احمدلو مدیر  رس���انی دانش���گاه قم و علی ا
قم و مدرس دانش���گاه نگاش���ته شده است. نویس���ندگان این مقاله پس 
از تعری���ف اخاق، به اخاق پژوهش���گر به صورت خ���اص و جایگاه آن در 
تحقیقات عل���وم اجتماعی پرداخته اند. خصوصیات اخاقی پژوهش���گر 
در دو مقوله اخاقی شایس���ته ش���امل رازداری، نقدپذی���ری، امانتداری 
و...، و ناشایس���ت شامل سرقت محتوایی، ارس���ال مقاله به چند مجله 

مختلف، شتابزدگی و... ارائه شده است.

»اخاق در انتشار یافته های علمی« نوشته رضا کریمی عضو هئیت علمی 
کتابداری دانش���گاه قم به بررس���ی ان���واع مس���ائل و بدرفتاری های  گ���روه 

اخاقی در فرآیند انتشار نتایج پژوهش و نحوه مقابله با آن می پردازد.

کتابداری دانش���گاه قم و  گروه  عبدالحس���ین طالعی عضو هئی���ت علمی 
مرضیه س���یامک عضو هئیت علمی پایگاه اس���تنادی علوم جهان اسام 
کارگروه���ی علمی: پیش���ینه،  مقال���ه ای ب���ا عن���وان »اخ���اق حرف���ه ای در 
ضرورت ها، فایده ها، چالش ها و راهکارها« ارائه داده اند. در این نوشته 
کارگروهی  گروهی و اهمی���ت آن، اخاق  کار  کوت���اه به تاریخچۀ  با نگاهی 
گروه و بر جامعه، آسیب شناسی  گروهی بر اعضاء  کار  ش���امل تاثیر اخاق 
کار  گروهی و راهکارهایی برای حفظ اخاق در  کار  موانع رش���د اخاق در 

گرفته است. گروهی مورد بحث قرار 

گروه زبان و ادبیات انگلیس���ی و مدیر  محمدرض���ا فخر روحانی اس���تادیار 
گ���روه همکاری های علمی و بین المللی دانش���گاه قم بایدها و نبایدهای 
کار یک پایان نام���ه ملزم به  ک���ه اس���تاد راهنما از ابت���دا تا پای���ان  اخاق���ی 
رعایت آنهاس���ت شامل نقش نظارتی و ارش���ادی، اشراف علمی، امانت، 
هدایت دانش���جو به مباح���ث عمیق تر و... را در مقال���ه »وظایف علمی و 

ح می کند. نقش اخاقی استاد راهنما« مطر

که سردبیران  کار پژوهشی است  گام پایانی و حیاتی یک  انتش���ار یک اثر 
کنار پژوهشگران حلقۀ نهایی این زنجیره هستند. جیران خوانساری  در 
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نش���ان از توج���ه او دارد؛ ول���ی ب���ه نظر نگارن���ده نیازی به انتش���ار مقاالت 
گروه را صرف  تک���راری نبود و پدیدآور می توانس���ت، وقت و انرژی خ���ود و 
کند و یا به هم���ان تعداد مقاالت  نوش���تن مقاالتی با موضوع���ات جدید 

کند. جدید بسنده 

نتیجه
پژوهش فرآیند موثر بر سرنوشت بشر است. به همین دلیل، پژوهشگران 
غ از دغدغه های اخاقی نیس���تند. اخاق  و مؤسس���ه های پژوهش���ی فار
کند.  که انس���ان موظف اس���ت آن را رعایت  به منزله آیین نامه ای اس���ت 
که  که از ملکات نفسانی و رفتارهای اختیاری او  علم اخاق علمی است 
ب���ه این ملکات منجر می ش���ود، بحث می کند. ه���دف از علم اخاق این 
که انس���ان فضایل را از رذایل بازشناسد و جدا س���ازد.4 اخاق در  اس���ت 
که ب���ه موجب آن، مؤلفان و  پژوه���ش یک رابطۀ عقانی و قانونی اس���ت 
پژوهش���گران را مل���زم به رعای���ت حقوق مول���ف و خالق اث���ر می نمایند.5 
که در  اخاق پژوهش���گری به معنای پایبندی به اصول و قواعدی است 
ح هس���تند. این اصول و قواعد تقریبًا حالت عام  حوزه پژوهش علم مطر

دارد؛ اما برحسب رشته های مختلف علمی متفاوت است.6

بدیه���ی اس���ت اولی���ن ثم���ره رعای���ِت اخ���اق پژوه���ش، رش���د پژوهش و 
پژوهش���گری در جامع���ه اس���ت. ب���ا رش���د پایه ه���ای عل���م و پژوه���ش در 
گر پژوهشگران،  جامعه، منافع آن متوجه همه اقش���ار جامعه می شود. ا
و  مس���ئوالن  هم���ه  از  مهم ت���ر  و  پژوهش���ی  مؤسس���ات  دانش���گاه ها، 
کّمی به  گس���ترش دهن���د و فقط از بع���د  قانون گ���ذاران اف���ق دی���د خود را 
کیفیت را مدنظر قرار دهند، می توان  پژوهش های علمی ننگرند و بیشتر 
امیدوار بود بیش���تر بداخاقی های پژوهشی مرتفع شود و جامعه شاهد 
حضور پژوهش���گران اخاق مدار باش���د. در اتوپیای علمی نباید بحثی از 
دس���تکاری داده ها و نتایج، س���رقت محتوایی و... باش���د و در این فضا 
کاوی جنبه ه���ای مختلف  کن���ار تحقیق���ات خ���ود ب���ه وا پژوهش���گران در 

اخاق در پژوهش می پردازند. 
به امید فرا رسیدن چنین روزی. 
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کوش���ش نرگس  کب���ر، احمدلو؛ اخاق پژوهش و نگارش؛ به  متقی دادگ���ر، امیر؛ علی ا
کتابدار، 1390، ص  خالقی: »اخاق پژوهش���گر در علوم اجتماعی و انسانی«؛ تهران، 

 .33 - 55

محم���ودی، علی؛ »نگرش���ی فلس���فی ب���ر اخ���اق در پژوه���ش«؛ فصلنامه دانش���گاه 
اسامی، شماره11 )4(، ص 129 - 150.

کبر احمدلو؛ اخاق پژوهش و نگارش؛ ص 33 - 34.  4. امیر متقی دادگر و علی ا
 5. علی محمودی؛ نگرشی فلسفی بر اخاق در پژوهش؛ ص 132.

کبر احمدلو؛ اخاق پژوهش و نگارش؛ ص 35.  6. امیر متقی دادگر و علی ا

مختلف است، تقریبًا اصل یکدستی و یکپارچگی در آن رعایت شده است.

مطال���ب ارائه ش���ده صرف���ا نظری نیس���ت و ب���ا ارائ���ه راهکاره���ای عملی، 
راهگشای تمامی کسانی است که در وادی پژوهش دستی بر آتش دارند، 

اعم از پژوهشگر، سردبیر، ناشر، داور مجات علمی، استاد راهنما و...

کتاب از نظر چیدمان مقاالت، نوع صفحه آرایی، نداشتن خطای تایپی 
و... وضع مطلوبی دارد.

اخ���اق پژوهش و ن���گارش اثری قابل قبول اس���ت و در نوع خود مطالِب 
کتاب نیز  کارآم���دی را ارائه می دهد. ب���ا این حال ای���ن  جدی���د، ب���ه روز و 
همانن���د بقی���ه آثار بدون خطا نیس���ت. در این قس���مت به چن���د مورد از 

کاستی های اثر برای اعتای آن اشاره می شود:

1. استنادات
که در متن مقاالت به چش���م می خورد، اش���تباهاتی  اولی���ن نکت���ه منفی 
خ داده ان���د. ب���ه ج���ز س���ه مقال���ه از آقای���ان  ک���ه در اس���تناددهی ر اس���ت 
که از هیچ منبعی برای نوش���تن  فخرروحانی، افش���ار زنجانی و محس���نی 
مقال���ه اس���تفاده نکرده ان���د و فهرس���ت منابع ندارن���د، در مق���االت دیگر 
ک���ه عبارتن���د از: در موارد  خطاهایی در اس���تناددهی مش���اهده می ش���ود 
که در اس���تناد درون متنی آورده ش���ده با تاریخ فهرس���ت  زیادی تاریخی 
منابع هماهنگ نیس���ت؛ اس���تناد درون متنی وجود دارد، اما بدون ذکر 
در فهرس���ت مناب���ع و برعکس؛ در یک مقاله اصل یکدس���تی در نوش���تن 
که به  کتابی  گاهی شماره صفحه  نام نویسندگان خارجی رعایت نشده؛ 
آن استناد ش���ده، نوشته نش���ده؛ ترتیب الفبایی منابع در انتهای مقاله 

رعایت نشده است.

2. مقاله نامه
ک���ه در  ای���ن زمینه ن���گارش یافت���ه،  اثر  ب���ا توج���ه به مق���االت متع���ددی 
کمک  کار ب���ه خواننده  می توانس���ت همراه با مقاله نامه ارائه  ش���ود. این 
کنار این چند مقاله، با عن���وان تمام مقاالت نگارش یافته  که در  می ک���رد 
در این حوزه موضوعی آشنا شود، به ویژه مقاالت التین، با توجه به این 
که تعدادی از پدیدآوران نیز دانش آموخته رش���تۀ زبان انگلیس���ی  نکت���ه 
کتاب تبدیل به یک اثر مرجع و دستنامه ای  هستند. به این ترتیب این 

برای جویندگان اطاعات در این حوزه موضوعی می شد.

3. نمایه
کت���اب فاقد نمای���ۀ موضوعی اس���ت. چنانچه اث���ر همراه ب���ا نمایه عرضه 
که  کید دارم  کتابی پربارتر بودیم. بر این نکته از آنجا تا می ش���د، ش���اهد 
کاف���ی دارد. نمایه  س���رکار خانم خالق���ی در این زمینه تخص���ص و تجربه 

فصلنامۀ رهیافت )شماره 43 – 1(  از تألیفات اوست.

4. مقاالت تکراری
که پیش از این اش���اره ش���د دو مقاله جدید نیس���تند و قبًا  هم���ان ط���ور 
منتش���ر شده اند. هر چند ذکر این نکته توسط پدیدآور اصلی در مقدمه، 
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 اندیشه سیاسی
آخـــــــوند خراســانی

عباس جباری مقدم

 اندیشه سیاسی آخوند خراسانی؛ منصور میراحمد؛ چاپ اول،
قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 1390.

معـریف امجــایل

آخوند خراس���انی )1255 - 1329 ق( از علمای برجس���ته شیعه در دوران 
معاصر اس���ت. این فقیه نوگرای اسامی نه فقط در فقه و اصول صاحب 
نظ���ر اس���ت، بلکه از لحاظ سیاس���ت و عم���ل در جامعه اس���امی به ویژه 

جامعه شیعی جایگاه ویژه ای دارد.

که بر این  اثر حاضر پرداختی عالمانه به اندیش���ه سیاس���ی ایش���ان است 
کدام  س���ؤال ها بنی���ان دارد: زمینه ه���ای اثرگذار ب���ر اندیش���ه ورزی آخوند 
کدام س���نت فک���ری می اندیش���د؟ نوآوری های علمی  اس���ت؟ آخوند در 
آخوند در س���نت فکری یادش���ده چیس���ت؟ چه ارتباطی میان اجتهاد و 
سیاس���ت در اندیشه فقهی - سیاسی وی برقرار شده است؟ مؤلفه های 
اندیش���ه فقهی - سیاس���ی وی چیس���ت؟ در نهایت آخوند خراسانی چه 

تأثیری بر فقیهان بعدی داشته است؟

کدام س���نت فکری می اندیشد و  نویس���نده در پاس���خ به اینکه آخوند در 
کدام اس���ت، فصل اول  زمینه های عینی اثرگذار بر اندیش���ه ورزی آخوند 
را چارچ���وب می بخش���د. وی پس از اش���اره به زندگ���ی و مراتب تحصیلی 
و اس���تادان آخون���د از عوامل و زمینه س���از مش���روطیت ن���ام می برد. وی 
می گوید: نفوذ و حضور بیگانگان و استعداد حکومت و ناامنی اقتصادی 
و سیاسی و ظلم و جور، سبب گردید روشنفکران لب به اعتراض بگشایند 
کمی���ت قانون را بخواهن���د و فقدان قانون را مهم ترین س���بب ظلم   و حا
گاهی بخش���ی  و س���تم بدانن���د. در این می���ان روزنامه ها و جراید در این آ
نقش���ی بسزا داش���تند؛ البته نقش و همراهی روحانیان را در این بیداری 
نبای���د از ی���اد ب���رد. روحانیت در ای���ن رس���تاخیز مردمی نه فق���ط مردم را 
کوش���یدند به این بی���داری صبغه  کردن���د، بلک���ه  گاه  از ظل���م و س���تم ها آ
که خواهان دینی سازی بودند و پس  اس���امی بزنند و از همین رو اس���ت 
از مش���روطه در پی تطبیق قانون یا ش���ریعت برآمدند. آخوند خراس���انی 
مهم ترین ضمانت تجدید نش���دن اس���تبداد و س���لطنت اس���تبدادی در 

ایران را ابتنای قانون اساسی بر شریعت دانسته اند.

که نوآوری های علم���ی آخوند در  فصل دوم پاس���خ به این س���ؤال اس���ت 
س���نت فکری یادشده چیست؟ نگارنده در فصل اول آخوند خراسانی را 
که سابقۀ آن به سید مرتضی  میراث دار س���نت عقانی ای معرفی می کند 
که از آن به اجتهاد شیعی  و شیخ مفید برمی گردد. سنت عقل گرایانه ای 

تعبیر می ش���ود. اجتهاد شیعی 
تاش عقل���ی با تکیه ب���ر قواعد 
زبان���ی و غی���ر زبانی مرس���وم به 
اص���ول فقه اس���ت و ب���ر پایه آن 
مجتهد شیعی احکام شرعی را 

استخراج می کند.

آخوند خراس���انی در امتداد این س���نت عقانی اجتهاد ق���رار دارد؛ اما نه 
فقط به تقویت آن بلکه به نوآوری هایی در اصول دست می زند، از جمله 
در آن از قواعد فلسفی بهره می برد و به استدالل توجه دارد. از همین رو 
مباحث آخوند خراسانی را آغازی بر یک پایان دانسته اند. نویسنده این 
ح  رویک���رد عقل گرایانه به علم اصول را از س���ه زاوی���ه توضیح می دهد: طر
ح عقل ب���ه مثابه روش حکم  عقل به مثابه اس���تنباط حکم ش���رعی؛ طر

ح عقل به مثابه دلیل برائت و نداشتن حکم شرعی. شرعی؛ طر

چه ارتباطی میان اجتهاد و سیاس���ت در اندیشه فقهی و سیاسی آخوند 
برقرار اس���ت و مؤلفه های اصلی اندیش���ه فقهی - سیاس���ی وی چیست، 
که پژوهشگر فصل سوم درصدد پاسخگویی به آنهاست.  سوال هایی اند 
مولف آورده »آخوند خراس���انی به امر سیاس���ی از زاویه اجتهاد می نگرد. 
که در فصل دوم بیان ش���د، فقه آخوند را فقه تکلیف و  نگ���رش اصولی او 
حق ساخته و امکان پرداختن همزمان به احکام و حقوق سیاسی را در 
فقه سیاس���ی فراهم آورده اس���ت؛ از این رو در بررسی مؤلفه های سیاسی 

اندیشه وی، این نگاه تؤامان ضروری است«.

مهم تری���ن مؤلفه ه���ای سیاس���ی در اندیش���ه سیاس���ی آخوند خراس���انی 
عبارت اند از:

1. والی���ت فقی���ه: آخون���د خراس���انی والیت عام فقی���ه را نمی پذی���رد؛ اما 
والی���ت در ام���ور حس���بیه را از باب قدر متیق���ن می پذی���رد و از همین رو, 
تص���رف مؤمنان در امور حس���بیه را من���وط به اذن فقیه جامع الش���رایط 
می دان���د؛ اما برخاف دیدگاه ش���یخ انصاری دالیل روایات را فراتر از س���ه 
والیت حکم به هال، والیت بر قّصر و اوقاف نمی پذیرد؛ زیرا قدر متیقن 

در مقام تخاطب را مانع اطاق به والیت فقیه می داند.

تازه های ناگرش و نشر
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که آخوند چه تأثیری بر فقیهان  فصل چهارم پاس���خ به این س���ؤال است 
گمان نگارنده هرچند نگرش فقهی - سیاسی  بعدی داش���ته اس���ت؟ به 
آخون���د چن���دان رواج نیافته؛ اما بی تأثیر بر علم���ای معاصر و متأخرینش 

نبوده است و برای استواری سخن خویش به این عنوان ها می پردازد:

آخوند خراسانی و شیخ محمد اسماعیل محاتی غروی، آخوند خراسانی 
و آیت اهلل محمدحسین نائینی و آخوند خراسانی و آیت اهلل خویی.

پ���س اث���ر حاض���ر از چه���ار فصل تش���کیل یافته اس���ت ب���ا ای���ن عنوان ها: 
زمینه ه���ای فک���ری و عینی اندیش���ه سیاس���ی آخون���د خراس���انی؛ آخوند 
خراسانی، اندیشمند اصولی؛ آخوند خراسانی اجتهاد و سیاست؛ آخوند 
گی ه���ای این اثر  گفت���ه نماند از ویژ خراس���انی و دیگ���ر فقیهان ش���یعی. نا
که هم خوانش  کامل در پایان هر فصل اس���ت  داش���تن جمع بندی های 

کم شکیبا را دستگیر. متن را بر خواننده آسان می سازد هم مخاطب 

2. مش���روطیت: مش���روطیت در اندیش���ۀ سیاس���ی آخوند خراس���انی به 
کام ب���ه قواعد  مفه���وم مهدوی���ت، ق���درت و س���لطنت اس���ت و در ای���ن 
فقه���ی ای اس���تناد می جوی���د: حف���ظ نوامی���س ش���رعیه و ملی���ه، منع از 
منک���رات اس���امیه، محو میان ظل���م و تقلیل آن، قاع���ده عدالت، حفظ 

بیضه اسام، مصلحت.

3. قانون و ش���ریعت: آخوند معتقد اس���ت وضع ک���ردن قانون در عرصۀ 
مصالح عامه، نه فقط جایز بلکه از تکالیف شرعی مسلمانان است و این 
وجوب از اصول و قواع���د فقهی متعددی برمی آید، از جمله اصل تقلیل 

ظلم و جلوگیری از استبداد و ستم.

4. آزادی: آخوند آزادی را معادل مفهوم حدیث در سنت فقهی دانسته 
است و مفهوم حریت را آزادی و رهایی از سلطه و ظلم بیان می کند.

پایان بخ���ش این فصل پرداختی به مفهوم برابری و امنیت در اندیش���ه 
فقهی سیاسی آخوند است.

 واقعه حره
)رویارویی ارزش های دینی و سنت های جاهلی(

عباس جباری مقدم

 واقعه حره )رویارویی ارزش های دینی و سنت های جاهلی(؛ سیدعلیرضا واسعی؛
چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 1391.

معـریف امجــایل

ک و دور از دس���تورهای دینی و سنت پیامبر واقعه  یکی از حوادث دردنا
که یزی���د با هم���ه بی بندوباری ها و  خ داد  ح���ره ب���ود. این واقعه زمان���ی ر
دین س���تیزی هایش بر مس���ند حکومت تکی���ه زده بود و برای اس���تواری 
گ���ر به قیمت  ک���رداری حذر نمی ک���رد؛ حتی ا حکومت���ش از هی���چ رفتار و 

گرامی اش تمام شود. شهادت امام حسین)ع( و اصحاب 

که بر یک مقدمه  اث���ر حاضر پرداختی پژوهش���گرانه به این حادثه اس���ت 
و چه���ار فصل بنیاد دارد. نویس���نده در فصل اول واقعۀ حره را بازگش���تی 
خواس���ته یا ناخواس���ته به س���نت های جاهلی می داند و معتقد است هر 
دو س���و در این ارتج���اع، هرچند نه به یک اندازه، نقش داش���ته اند. بعد 
از مس���تقل بودن یا نبودن واقعی���ت تاریخ صحبت می کند و به تناس���ب 
چهار نظریه را یادآور می ش���ود: نظریه غیراختیاری بودن تدا اس���کاچیل؛ 
نظریه عدالت خواهی ارس���طو؛ ارزش���مداری جامعه بر اساس نظر پیتریم 
س���وروکین؛ نظریه ساختار ارزشی چالمرز جانس���ون. در آخر پژوهشگر به 

پیشینه تحقیق و منابع تحقیق اشاره می نماید.

فص���ل دوم تصوی���ری از مدینه و اوضاع و احوال اجتماعی و سیاس���ی آن 
تا زمان واقعه حره اس���ت. این تصویر نش���ان می ده���د یهودیان پیش از 
کرده بودند و با خدااندیشی و اعتقاد به خدا  اسام، به یثرب نقل مکان 

و وحی مانع رواج بت  پرستی در 
که  ج )اعرابی  میان اوس و خ���زر
کوچیده  از یم���ن به آن منطق���ه 
گاه���ی نی���ز با  بودن���د( ش���دند و 
اویس���ان و خزرجیان ب���ه رقابت 
و س���تیزه برمی خاس���تند و آنان 
را به پیامب���ری تهدید می کردند 

ک���ه ظه���ور می کند و یه���ود را در ای���ن جنگ و س���تیزها ی���اری میدهد. از 
کردند، او را ش���ناختند  همی���ن رو وقتی یثربیان در مکه با پیامبر ماقات 
و ب���ه پیامب���ری اش ایم���ان آوردن���د. در ضمن ای���ن تصوی���ر از عرب هایی 
که در حاش���یه قرار داش���تند و از لحاظ فکری  در یث���رب حکای���ت می کند 
تحت نفوذ عرب مکه بودند و از همین رو بت پرس���تی در میان آنان رواج 
گاه می س���ازد  داش���ت. این تصویر مخاطب را به خواس���ته اعراب یثربی آ
ک���ه می خواس���تند حکومت���ی بن���ا نهند ت���ا به ای���ن اختاف ه���ای داخلی 
ج و یهودی���ان تمامی دهند و بر اعراب مکی س���یادت یابند.  اوس و خ���زر
که بی���ن بنی هاش���م و بنی امی���ه - از  از ای���ن مطل���ب ه���م مطل���ع می کند 
اع���راب مک���ی - از زمان دور اختاف بوده و چون عرب مکی خویش���تن را 
در نژاد از یثربیان واالتر می دانس���ته، وقتی یثربی���ان پیامبر را در حمایت  
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باش���ند و یزید در خون و مالش���ان مجاز باش���د و به این بهانه بسیاری از 
افراد را به قتل رساند.

که در این جنگ ب���ا مردم همراه  کس���انی نام می ب���رد  نویس���نده آن گاه از 
نش���دند، از جمله عبداهلل بن عمر، فرزن���د خلیفه دوم؛ عمرو بن عثمان، 
فرزن���د خلیف���ه س���وم؛ محمد ب���ن حنفی���ه فرزند ام���ام عل���ی)ع(؛ عبداهلل 
ب���ن جعفر؛ علی ب���ن عبداهلل ب���ن عباس فرزن���دزاده عموی پیامب���ر؛ امام 
که همراه نشدن این افراد لزومًا به معنای  کید می کند  سجاد)ع(. البته تأ
گاه���ی هم���ه جانبه اینان یا پایبندی ش���ان به بیعت با خلیفه نیس���ت،  آ

کردند. بلکه هریک به عذر و دلیلی  چنین سیاستی اتخاذ 

نویسنده فصل چهارم را به تحلیل و تعلیل واقعه حره براساس داده های 
فصل پیش���ین اختصاص داده اس���ت. وی بع���د از آوردن نظر دکتر راغب 
کتاب الفتوح ابن اعثم، تجزیه و تحلیل  السرجانی و علی شیری، مصحح 

خویش را چنین دسته بندی می کند:
کمی���ت سیاس���ی ب���ه ارزش ه���ای دین���ی در مقاب���ل  1. پایبند نب���ودن حا

هویت خواهی دینی مدنی ها؛
2. حضور و فعالیت عبداهلل بن زبیر؛

3. جوش���ش خون امام حسین)ع( و تأثیر بازگش���ت خاندان آن حضرت 
به مدینه؛

که برخاف  4. رقابت جبهه مدنی ها با ش���امی های همدس���ت با امویان 
عصب���ه ن���ژادی - قومی و دینی - اس���امی، در پناه عصب���ه وطنی - ملی 

گرفته بودند. جای 

که متش���کل از س���ه عنوان  »برآین���د پژوهش« پایان بخش این اثر اس���ت 
گروه بندی جدید ج(  فرعی اس���ت: الف( بی رنگ ش���دن عصبه عربی ب( 

هویت مدنی - اسامی.

که هیچ چیز ناخوش���ایندتر  خوی���ش می گیرن���د، به آنان پیغ���ام می دهند 
از جن���گ با ش���ما نیس���ت و می خواهند دس���ت از یاری پیامب���ر بردارند و 
چون خواسته ش���ان را برآورده نمی س���ازند، جنگ احد و بدر و خندق را 
که انصار پس از وفات پیامبر به  راه می اندازن���د. این تصویر ب���از می نماید 
حاش���یه رانده شدند و ترس داشتند افرادی مسند حکومت را به دست 
که همین هم شد. تصویر بعد  کشته اند  که فرزندان و پدرانشان را  گیرند 
که با قیام  روی کارآم���دن یزی���د را با همه هرزه گری هایش نش���ان می دهد 
امام حس���ین)ع( تقابل علوی عثمانی ش���کل دیگری یافت. با ش���هادت 
ام���ام و برماش���دن نیت ه���ای یزی���د و امویان م���ردم مدینه ب���ه اعتراض 
که البته عبداهلل ب���ن زبیر در برانگیختن آن���ان بی نقش نبود.  پرداختن���د 
که پژوهش حاضر  ش���خصیت دینی و اجماعی یزید دیگر موضوعی است 

تصویر آن را می نماید.

نویس���نده فصل س���وم را با زمینه های ش���کل گیری واقعه حره می آغازد. 
کرد.  که عرض و خون و مال مردم مدینه را بر سپاه شام حال  واقعه ای  
گروهی از بزرگان مدینه به بارگاه یزید از جمله این زمینه هاس���ت.  اع���زام 
وقتی ایش���ان به مدینه بازگش���تند به بدگویی از یزی���د پرداختند و او را از 
ک���رد و امویان مدینه را از ش���هر بیرون راندن���د و مردم را به  خاف���ت خلع 
رضا و ش���ورا فراخواندند و افرادی را ب���ه فرماندهی برگزیدند. این برخورد 
و دیگر برخوردهای روایت ش���ده خشم یزید را برانگیخت و سپاهی بزرگ 
کرد  گوشزد  به س���رکردگی مس���لم بن عقبه به مدینه روان س���اخت. البته 
ک���ه س���ه روز مهلت دهید. مردم مدینه تس���لیم نش���دند و در برابر س���پاه 
کردند. در آخر س���پاه مدینه شکس���ت خورد و ش���امیان  مس���لم مقاومت 
کردند. مس���لم بعد از همه این  گذاش���تند و ه���ر آنچه نباید،  به مدینه پا 
که م���ردم مدینه را حقیرتر و زبون تر س���ازد و  کاری زد  اقدام ه���ا دس���ت به 
کسی( یزید  که بنده و خول )حیوان در ملک  آن بیعت گرفتن از آنان بود 
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ی���زدی  س���یدمحمدکاظم  و 
حاض���ر  1337ق(   -  1248(
که ب���ه مرتبه واالی  ش���د تا آنجا 
اجتهاد نائل آمد و از اس���تادان 
مبرزی همچون میرزای نائینی 

)1355ق( و سیدحسن صدر )1354ق( مفتخر به دریافت اجازه اجتهاد 
و روایت شد.

مرح���وم حاج ش���یخ مه���دی نجفی اصفهانی ب���ا اقتباس از آیه 31 س���وره 
گونی داشتند: گونا کهف،3 توفیق تألیفات 

که مش���تمل بر س���ی جنت اس���ت، اختصاص  کتاب  1. جنات عدن: این 
کتاب اربعه و  کتاب از  ب���ه ادعیه، اذکار و زیارات دارد. تمام مطالب ای���ن 

صحیفه سجادیه است.
که به زبان فارس���ی تألیف ش���ده اس���ت، مش���تمل بر  کتاب  2. أنهار: این 
کرامات شنیده ش���ده توس���ط خودش���ان و تراجم  مقاص���د متفرق���ه ای از 
که آنها را دی���ده بودند و منتخبی از اش���عار تمجیدی و مراثی و  علمای���ی 

برخی از اشعار فارسی خودشان است.
کتابی عربی و مش���تمل بر اش���عار فاخری در تمجید، سلوک و  3. االنهار: 

مدائح معصومین)علیهم السام( و مراثی و مواعظ است.
کتاب  4. اساور من ذهب در احوال حضرت زینب )سام اهلل علیها(: این 
ح احوال صابره عالمه، حضرت  که از نامش هویداست در شر همان طور 

کبری )علیهما السام( است. زینب 
کت���اب نصر بن  کتاب ترجم���ۀ منتخباتی از  5. س���ندس و اس���تبرق: این 

مزاحم دربارۀ واقعه صفین است.
کتاب درباره اصول فقه است و از آثار فاخر مولف محسوب  6. ارائک: این 
که دارد مش���تمل بر تم���ام مباحث اصولی و  می ش���ود؛ زیرا ب���ا اختصاری 
کتاب  مطالب محققین متأخر و تحقیقاتی از مؤلف است. همچنین این 

کردند: )اولئک لهم جنات عدن   3. ایشان نام بسیاری از تألیفات خود را از این آیه شریفه اقتباس 
تجری من تحتهم االنهار یحلون فیها من اس���اور من ذهب و یلبس���ون ثیابًا خضرًا من س���ندس و 

استبرق متکئین فیها علی اال رائک نعم الثواب و حسنت مرتفقًا(.

گرانق���در عامه حل���ی )علیه  کت���اب ش���ریف ارش���اد االذه���ان از تألیف���ات 
گرچه یک جلد بیشتر  کتاب ا لی اس���ت. این  الرحمه( در فقه غیراس���تدال
نیس���ت؛ ولی تمام ابواب فقهی از طهارت تا دیات را در بر می گیرد و بنا بر 
نقل ش���یخ آقابزرگ طهرانی در الذریعة ش���امل پانزده هزار مسئله است.1 
هرچند ارش���اد االذهان در س���بک و س���باق رس���اله های عملیه است و از 
اس���تدالل های فقهی خالی اس���ت؛ اما در م���واردی عامه حل���ی به ادله 
ع، تازم میان  عقلیه و غیرمس���تقله همانند تازم میان حکم عقل و ش���ر
کتاب عاوه بر  وجوب شیء و مقدمه آن استناد می کند و در تنظیم این 
مسئله، از ضابطه، قاعده، افهام، ایضاح، قانون، ارشاد، تفهیم، تنبیه و 

تتمه نیز سود می جوید.

ک���رده و در  کت���اب را »حس���ن التربی���ت« ملقب  عام���ه حل���ی خ���ود ای���ن 
غ شده است. ذی الحجة 699 ق از نگارش آن فار

که مؤلف  شروح و حواش���ی فراوانی بر ارشاد االذهان نگاشته شده است 
ح  گزارش می کنند.2 مهم ترین ش���ر ح و حاش���یه را  کتاب الذریعة 38 ش���ر
ک���ه اثر فقیه  کتاب مجم���ع الفائ���دة و البرهان در یازده جلد اس���ت  ای���ن 

محقق شیخ احمد مقدس اردبیلی )993ق( است.

آنچه در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت ترجمه این اثر ارزنده است.

سخنی درباره مترجم

مترج���م اث���ر مذکور مرح���وم آیت اهلل حاج ش���یخ مهدی نجف���ی اصفهانی 
مسجدشاهی )1299 - 1393ق( است. وی تحصیات مقدماتی سطوح، 
گذراند. سپس به مدت چهارسال )1314  حساب و هیأت را در اصفهان 
ج پ���در بزرگ���وارش، مرحوم آیت اهلل حاج ش���یخ  - 1318ق( در درس خ���ار
محمدعل���ی نجف���ی اصفهانی معروف ب���ه ثقة االس���ام )1271 - 1318ق( 
کرد. بع���د از وفات پ���درش در س���ال 1325ق به عتب���ات عالیات  ش���رکت 
مش���رف شد و در دروس آیات عظام: آخوند خراسانی )1255 - 1329ق( 

 1. الذریعة، ج 1، ص 510، شماره 2509.
 2. الذریعة، ج 4، ص43.

 ارشاد االذهان
الی أحکام االیمان 

محمدرضا خادمیان

ارشاد االذهان الی أحکام االیمان؛ حسن بن یوسف مطهر )عالمه حلی(؛ ترجمۀ آیت الله حاج شیخ مهدی 
 نجفی اصفهانی؛ تحقیق و تصحیح مهدی باقری سیانی، محمود نعمتی؛

تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1390، 778ص.

معـریف امجــایل
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گی های ممتازی دارد  ترجمه مرحوم ش���یخ مهدی نجفی اصفهان���ی ویژ
که برخی از آنها از این قرار است:

که از ارش���اد االذهان در اختیار مترجم بوده از صحیح ترین  1. نس���خه ای 
که شهید اول در غایة المراد، شهید  کتاب است و با نسخه ای  نسخ این 
ثانی در روض الجنان، حاشیه ارشاد االذهان، محقق اردبیلی در مجمع 
الفائ���دة والبره���ان و محق���ق ثانی در حاش���یه ارش���اد االذهان اس���تفاده 
کرده ان���د، یکس���ان اس���ت. از این رو اختافاتی با نس���خه مطب���وع جامعه 

مدرسین حوزه علمیه قم دارد.8

کتاب  2. مترج���م ب���رای تس���هیل در فه���م مطال���ب و دس���ته بندی بهت���ر 
عناوینی همچون: فائده، تتمه، خاتمه، مس���ائل، تبیین و عائده اضافه 

کرده است.

ک���ه ترجمه مذکور توس���ط فقیهی ژرف اندیش انجام ش���ده در  3. از آنج���ا 
که دانسته شود  خور توجه و اعتنا است و این امر آن گاه مضاعف می شود 

گرفته است.9 اصاحاتی توسط پدر مترجم، هنگام تعلیقه بر آن صورت 

4. برخ���ی از واژه ه���ا مانن���د تورک، اقع���اد، ترتیل و جز آن توس���ط مترجم 
توضیح مختصری داده ش���ده اس���ت و همچنین در مواردی به س���بک و 
کرده اند.  سیاق شروح مزجی، مرحوم مترجم عباراتی را به ترجمه اضافه 
کاتی نیز اضافه  گاهی اس���تدرا که مرحوم مترجم  ای���ن نکته را نیز بیفزایم 
کرده است؛ مانند افزودن حدود بیست عنوان نماز مستحبی به قسمت 

نمازهای استحبابی.

امتیازات تصحیح ترجمه
که توسط دو فاضل حوزۀ علمیه اصفهان صورت  تصحیح ترجمه حاضر 

گرفته است، امتیازات قابل ستایش و سودمندی دارد از جمله:

1. عناوین و مطالب اضافه ش���ده توسط مترجم با عامت >   < و مطالب 
کی ایشان با عامت }   { مشخص شده است. همچنین مطالب  اس���تدرا
و عناوین اضافه ش���ده توس���ط مصححان با عامت ]   [ مش���خص ش���ده 
گرفته،  که با عامات مذکور صورت  گذشته از تسهیل فهم ترجمه  است. 

امانت داری مصححان ستودنی و درس آموز است.
که به قلم خودش���ان در حاش���یه نسخه  2. تعلیقات فتوایی پدر مترجم 
ک���ه ام���کان داش���ته و در صحافی  ج ش���ده اس���ت، تا ان���دازه ای  اص���ل در
کت���اب از می���ان نرفته ب���وده، در پاورقی به نام ایش���ان و با رمز  نامطل���وب 
)ش���یخ محمدعل���ی( ضب���ط ش���ده اس���ت. و البت���ه تصحیح���ات ایش���ان 
کتاب نیز اعمال شده است. هرچند  گفته شد، بر متن  که قبًا  همانطور 

کتاب حج است. این تعلیقات و تصحیحات تا پایان 

 8. چاپ جامعه مدرس���ین، در دو جلد و با تحقیق مرحوم حجت االسام شیخ فارس الحسون، در 
سال 1410ق روانه بازار شد.

کنار آن حواشی و اصاحات پدر ایشان صورت  که به خط مترجم است و در   9. محمدباقر نسخه ای 
که  کتابی )خواهرزاده مترجم( بود  گرفته و در اختیار یکی از بستگان ایشان، دکتر سیدمحمدباقر 

گرفت. در اختیار مصححان محترم قرار 

که از مراجعه به سایر  حاوی جمیع ادله عقلیه و نقلیه اس���ت؛ به طوری 
کتب اصولی بلکه علم رجال و درایه نیز بی نیازکننده است.

کتاب و سنت  که به  کتاب در س���لوک و اخاق است  7. نعم الثواب: این 
استشهاد شده و به مناسبت، اشعار نغزی نیز دارد.

کت���اب تقریبًا از ابتکارات مؤلف اس���ت و متضمن اصاح  7. مرتف���ق: این 
مفاسد عصر خودشان است. 

کشکول شیخ بهایی )علیه الرحمة( است و  کتاب همانند  9. عدن: این 
مطالب متفرقه و سودمندی را در خود جای داده است.

لی اس���ت و مشتمل بر سه مقصد  کتاب در فقه اس���تدال 10.  جنات: این 
لی فقهی  کتب اس���تدال ک���ه در  اس���ت: مهمات مس���ائل نم���از، محرماتی 
که به دلیلی مؤلف متعرض آنها شده  معنون نیست و مسائل متفرقه ای 

است.
که  گردان مدارس است   11. اندرزنامه: این اثر در واقع پند و اندرز به ش���ا

در زمان مولف به تازگی شروع شده بود.
 12. ش���هاب ثاقب: این اثر اختصاص به تفس���یر آیه شش���م سوره صافات 

کب(. دارد. )انا زینا السماء الدنیا بزینة الکوا
که از  کتاب به آی���ات و اخباری می پ���ردازد  گهی ه���ای علم���ی: ای���ن   13. آ

کشفیات جدید در علوم معاصر خبر می دهند.
14.  رساله ای در رد وهابیت.
15.  رساله ای در اصول دین.

انگیزه ترجمه
که مرح���وم عامه  ارش���اد االذه���ان دارای س���ه ترجم���ه مخطوط اس���ت 
س���یدعبدالعزیز طباطبائی )علیه الرحمة( در مکتبة العامة الحلی از آنها 
که در بیس���ت  یاد می کند.4 یکی از آن س���ه ترجمه، ترجمه مذکور اس���ت 
گرفته و در ش���ب هیجدهم رج���ب 1318ق پایان  س���الگی مترجم صورت 
پذیرفته است.5 مرحوم آیت اهلل شیخ محمدعلی نجفی اصفهانی به پسر 
کند تا با  که ارش���اد االذهان را ترجمه  خوی���ش مترجم مذکور، امر می کند 
فت���اوای خویش تطبیق ده���د و موارد اختاف را توضی���ح دهد. از این رو 
آیت اهلل ش���یخ محمدعل���ی نجفی اقدام به نوش���تن تعلیقات���ی فتوایی بر 
کتاب حج ادام���ه می دهد؛ اما با  کت���اب می کند و آن را تا پای���ان  حاش���یه 
فرا رس���یدن اجل مقدر ایشان در شب سه شنبه چهارم شعبان المعظم 
گفتنی است تعلیقات آیت اهلل  کار نیمه تمام باقی می ماند.  1318ق، این 
شیخ محمدعلی اصفهانی بر این اثر، از سوی خود ایشان ذخیره نامیده 
شده است.6 مرحوم شیخ آقابزرگ طهرانی از این ترجمه و تعلیقه آن در 

الذریعه یاد می کند.7

امتیازات ترجمه

 4. ر.ک به: مکتبة العامة الحلی، ص 48.
 5. مرحوم مترجم بر ترجمه خود اسم ویژه ای ننهاده است.

 6. ر.ک به: ص 3، پاورقی 1.
 7. الذریعة؛ ج 4، ص 77.
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و مدینه )= مسجد الحرام و مسجد النبی(، بنا )= ساختمان(.

کار نگرفته شده است.11 گاهی عائم ویرایشی یکدست و یکسان به 

گویا و مفهوم نیس���ت12 و مقتض���ای تصحیح  در برخ���ی از م���وارد ترجم���ه 
گویا مفهوم ش���ود؛  ک���ه چنین عبارات���ی با اضافه ک���ردن عباراتی  آن اس���ت 

همچنان که شیوه مصححان در بخش های دیگر است.

اضافات مصححان هرچند با عامت ]    [ مش���خص شده؛ اما چون متن 
که هر  کرد؛ چرا  کار پرهیز  علمی و فتوایی است تا حد ضرورت باید از این 

لفظی در فقه فتوایی بار معنایی خاص خودش را دارد. 

در برخ���ی م���وارد ش���یوه واح���دی جه���ت تصحی���ح افتادگی ه���ا اعم���ال 
نشده است. 13

بعضی از واژه ها قطعًا صحیح ترجمه نش���ده است؛ اما در فرآیند تصحیح 
گذش���ته اند. برای  کنار آن  نی���ز ب���ه آنها توجه الزم نش���ده و بدون تذک���ر از 
که قطعًا »زیر سقف«  نمونه در ص 519، س 9، »زیر س���ایه« ترجمه شده 

درست است و همچنین به پاورقی 1، ص 516 مراجعه شود.

گاه���ی از م���وارد وح���دت ترجم���ه ندارن���د؛ مانن���د  الف���اظ ترجمه ش���ده 
کراه کرده« و »مکره« در ص 638. »ا

که در تصحیح و تخریج از آنها اس���تفاده ش���ده  بعض���ی از مصادر تحقیق 
کتاب و بخ���ش معرفی مص���ادر تحقی���ق نیامده اند؛  در فهرس���ت پایان���ی 
کتاب هایی همچون: مکتبة العامة الحلی، مجالس المؤمنین، خاصة 

االقوال، لؤلؤة البحرین.

کنید.  11. برای نمونه دو پاورقی 1 و 3 را در دو صفحه 584 و 585 باهم مقایسه 
که آب وضو به قدر مدی )که ش���اید پنجاه این   12. ب���رای نمون���ه به این عب���ارات بنگرید: »... و این 

زمان باشد( آب وضو باشد«.
 13. ر.ک به: پاورقی ص 526 و 533.

کتاب در نسخه مخطوط موجود نبود،  که ترجمه قس���متی از  3. از آنجا 
کتاب، از این رو مصححان محترم  مانند خطبه آغازین و عبارات پایینی 
که ابتدا و انته���ای آنها در پاورقی  اق���دام به ترجمه آن بخش ه���ا نمودند 
کتاب اصًا توسط  مش���خص شده است. همچنین قسمت هایی از متن 
که مصحح���ان محترم آن را ترجمه و  مرحوم مترجم، ترجمه نش���ده بود 
که بخش���ی از ترجمه در  کرده ان���د و در مواردی  ب���ا عام���ت )   ( مش���خص 
که در واقع حاش���یه آن ب���وده، به جهت ب���رش صحافی خوانا  مخط���وط 
کروشه  نمی باشد، مطابق با آن، عبارت ارشاد االذهان ترجمه شده و در 

گرفته است.10 قرار 
4. باتوج���ه به اینکه از زمان ترجمه بیش از 110 س���ال می گذرد، در برخی 
که اعمال  م���وارد به دلیل روان خوانی نیاز به تغییر افع���ال و ضمایر بوده 
شده است؛ مواردی مانند تبدیل هست به است و است به هست و آن 

به او و او به آن.
 توسط خود 

ً
کتاب در ابتدا ترجمه شده است؛ اما بعدا 5. بخش هایی از 

گذش���ت، ب���ر روی آنها خط  که قبًا  مترج���م و یا پ���در ایش���ان همان گونه 
کتاب  کش���یده شده اس���ت. باتوجه به اینکه این بخش ها در متن عربی 

وجود دارد، با عامت »   « مشخص شده است. 
کتاب به ش���کل نس���بتًا مقبولی انجام  6. تخری���ج اق���وال و مصادر اص���ل 

گرفته است.
گاهی به دلیل مصالحی عین عبارات عربی ارش���اد االذهان در پاورقی   .7

آمده است.
8. غلط های چاپی بسیاربسیار نادر و نزدیک به صفر است.

نکات قابل تأمل
که نداند احیا و تصحیح تراث چه  کمتر محقق و خواننده بصیری اس���ت 
کمبود نس���خ خطی و پایه، افتادگی  کار دش���وار و طاقت فرس���ایی اس���ت. 
گاهی هم ش���ک دارندگان چنین نس���خی، مش���کات  و ناخوانایی آنها و 
کمتر محقق فاضلی به سراغ  که موجب می ش���ود  ش���کننده ای هس���تند 
تصحی���ح مت���ون برود. از این رو س���عی مش���کور و جد واف���ر آقایان مهدی 
باقری س���یانی و محمود نعمتی درخور تقدیر و س���پاس اس���ت؛ اما چند 
کمک می کند عرض  که به نظر می رس���د به ش���فافیت بهتر این اث���ر  نکته 

می شود. هرچند برخی از آنها متوجه مترجم محترم است:

در م���واردی عائم���ی همانن���د )B/1)، (A/2)، (A/3)، (B/3( در تصحی���ح 
 B/) و  (A/ 209( که به صورت مسلس���ل به کتاب اس���تخدام شده اس���ت 
208( ختم می ش���ود؛ اما مراد و مفهوم این عائم و اعداد دانسته نیست 

و در مقدمه مصححان نیز به آن اشاره ای نشده است.

گاهی اوقات احساس می شود در به کارگیری عائم توضیحی افراط شده 
کنید: عید اضحی )= قربان(، مسجدین مکه  اس���ت. به این موارد توجه 

 10. ر.ک به: ص 533 و 537.
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مقال���ه در نق���د و معرف���ی برخی 
کتاب هاست از جمله الصحیفة 
تفس���یر  الجامع���ه،  الس���جادیة 
ح فصوص  االمام العسکری، شر

الحکم، المصابیح و ... .

دفتر سوم جمع پریشان
مق���االت ای���ن دفت���ر تحت س���ه عن���وان »ح���ج«، »ح���وزه« و »روحانیت« 
گردآمده اس���ت و بر این اس���اس دارای س���ه بخش به اضاف���ه یک خاتمه 

است.

بخش اول: حج
ح: حج نامه، سفرهای  این بخش دارای نه عنوان مقاله است به این شر
گویای  حج محدث قمی، س���فر حج امام خمینی، س���فرهای ح���ج زبان 
گزارش���ی اجمالی از  گزارش���ی از حج 1425 ق،  اس���ام )مرحوم فلس���فی(، 
عمره 1425 ق، نقد و بررس���ی پاره ای از مس���ائل مناس���ک، دو رس���اله در 

مناسک حج از شهید اول، سه رساله مناسک حج از شهید ثانی.

که به نظر حجت االس���ام رضا  »حج نام���ه« س���فرنامه منظوم حج اس���ت 
که  مخت���اری، مؤل���ف جمع پریش���ان، س���راینده این اش���عار، زنی اس���ت 

احتمااًل وابسته به دربار ناصرالدین شاه بوده است.

ب���ا  گفتگ���و  گ���زارش اجمال���ی عم���ره س���ال 1425ق/ 1383ش،  مقال���ه 
حجت االس���ام س���یدعبدالفتاح ن���واب، مس���ئول نمایندگی بعث���ه مقام 
معظم رهبری در عربس���تان اس���ت. در ای���ن مقاله، درب���ارۀ فعالیت های 

گفتگو شده است.  دفاتر بعثه مقام معظم رهبری 

گ���زارش، فعالی���ت بعث���ه معظم له س���ه بخش اس���ت: بخش  طب���ق این 
ب���ر  نظ���ارت  و  کاروان ه���ا  روحانی���ان  برنامه ه���ای  ب���ه  مرب���وط  نخس���ت 
کاره���ا و فعالیت ه���ای فرهنگی  فعالیت ه���ای آن���ان اس���ت بخش دیگ���ر، 
اس���ت. بخش سوم، فعالیتهای نظارتی است. در بخش نخست، یکی از 
فعالیت های بعثه، پاس���خ گویی به پرسش های فقهی و اعتقادی است. 
که رابطین  مرابطین، عملکرد روحانیان را ارزیابی می کنند،بدین طریق 

کتاب  کنون سه دفتر انتش���ار یافته است. این  کتاب جمع پریش���ان تا از 
کوش���ا و توانای  گفتگوهایی از پژوهش���گر  گفتاره���ا و  مجموع���ه مقاالت، 
که  حوزه حجت االس���ام و المس���لمین جناب آقای رضا مختاری اس���ت 
این مجموعه پیش تر در جراید، همایش ها، مصاحبه ها و ... عرضه شده 
گرایش ها و دغدغه های  است. جمع پریشان را می توان آینۀ فعالیت ها و 
کاستی های  که  پژوهشی، علمی، فرهنگی و دینی نویسنده اش دانست 
این عرصه ها او را پریش���ان خاطر ساخته است. هریک از دفترهای جمع 
پریشان دارای مباحثی متنوع در حوزه های تصحیح، فرهنگ، بالندگی 
کاستی ها و نقاط  علمی و اخاقی، راه و رسم دانش اندوزی، بایسته ها و 

ضعف و قوت، حوزه و روحانیت و آموزش حوزویان است.

گذرا به  شایسته اس���ت پیش از معرفی دفتر سوم جمع پریشان، نگاهی 
کنیم. کتاب  عناوین اصلی دفترهای اول و دوم این 

دفتر اول جمع پریشان
دفتر نخس���ت دارای ده فصل و 35 مقاله اس���ت. فهرس���ت عناوین این 
فصول عبارت اس���ت از: فصل اول: حدیث؛ فصل دوم: نقد؛ فصل سوم: 
فق���ه و اص���ول؛ فصل چه���ارم: روحانیت؛ فص���ل پنجم: فرزان���گان؛ فصل 
ششم: تاریخ و تراجم؛ فصل هفتم: پژوهش؛ فصل هشتم: کتاب شناسی 

کام؛ فصل دهم: وقف. و نسخه شناسی؛ فصل نهم: 

دفتر دوم جمع پریشان
که طی هجده  اما دفتر دوم جمع پریشان مشتمل بر شصت مقاله است 
کتاب از  س���ال )از س���ال 1361( نگاش���ته ش���ده اند. نویس���نده در دیباچه 
گفته اس���ت. این دفتر ش���امل سه  اهمیت و ش���یوه و اخاق نقد س���خن 

بخش است:
بخ���ش اول با س���ی مقاله، ب���ه نقد و معرف���ی برخی تألیف���ات و ترجمه ها 
پرداخت���ه اس���ت. از جمله مقاالت ای���ن بخش، بررس���ی تألیفات اخاقی 
امام خمینی و نیز نقد و بررسی جلدهای اول و  دوم دایرة المعارف بزرگ 
اس���امی اس���ت. همچنی���ن در این بخش ب���ه نقد و معرف���ی ترجمه های 

منیة المرید و هدیة الرازی پرداخته شده است.

بخ���ش س���وم ب���ا عن���وان »نق���د و معرف���ی اجمالی« مش���تمل بر بیس���ت 

 جمع پریشان
دفتر ســــــوم 

ابوالقاسم آرزومندی

 جمع پریشان، دفتر سوم، حج، حوزه، روحانیت؛ رضا مختاری؛
چاپ اول، قم: نشر دانش حوزه، 1391 ش، 692 ص.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
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که فراتر  کامًا بروز دارد و وی را بر آن داشته  نویس���ندۀ جمع پریش���ان نیز 
از نظرپردازی و س���خن گویی، دس���ت به اقدامات عملی ارزشمندی بزند 
و قدم های بزرگی در این مس���یر بردارد. از جملۀ این اقدامات، تأس���یس 
مرکزی برای تدوین متون درسی حوزه بوده است. در مقاله »آشنایی با 
مرکز تدوین و نشر متون درسی حوزه )متون(«، درباره چگونگی تأسیس 
گی های  و آغاز فعالیت این مرکز، ضرورت اصاح متون درسی، اصول و ویژ
متن درس���ی، رس���الت حوزه در تأمین نیازهای دینی و فرهنگی و نقایص 
برخی از موارد درس���ی حوزه به ویژه در حوزه ادبیات روز عرب، به تفصیل 
س���خن به میان آمده اس���ت. نویس���نده ضم���ن اذعان به ض���رورت تغییر 
متون درس���ی، احتیاط و دق���ت و توجه به دیدگاه علم���ا را در این زمینه 

کاری برخاف مصلحت صورت نگیرد. امری الزم می شمارد تا 

حجت االس���ام والمس���لمینرضا مختاری در حوزه پژوه���ش و تصحیح ید 
کرده اس���ت. از ای���ن رو به خوبی  طوالیی داش���ته و آثار ارزش���مندی عرضه 
گاه اس���ت. وی در مقال���ه  کاس���تی ها و رون���د فعالیت ه���ای پژوهش���ی آ از 
که در واقع متن مصاحبه ای درباره پژوهش است،   »پژوهشهای تراثی« 
از علل افزایش توجه به احیای تراث ش���یعه سخن رانده است. به عقیده 
کرد:  این پژوهش���گر نکته س���نج ، در این زمینه چهار علت را می توان بیان 
1. انقاب اسامی 2. تأثیر پژوهش های عربی 3. نیاز محققان به پیشینه 
گرایش به  تحقیق 4. دسترس���ی آس���ان به ابزارها و اطاعات. ای���ن علل بر 
احیای آثار ش���یعی تأثیر نهاده اس���ت و عده ای از عاقه مندان را بدان س���و 

سوق داده است.

کتاب در حوزه معتقد اس���ت  نویس���نده درب���اره وضع تحقی���ق و تصحیح 
کارهای زیادی ش���ده  ک���ه هرچند پ���س از انقاب اس���امی در این بخش 
اس���ت؛ اما با وج���ود مزایا، معایبی ه���م در آثار تصحیحی پ���س از انقاب 
که البته  کارهای تک���راری  ک���ه بدین قرار اس���ت: 1. وجود  دیده می ش���ود 
کارهای  در عرصه ه���ای دیگ���ر نیز این مش���کل دیده می ش���ود 2. انج���ام 
کاره���ای تصحیحی پرغلط با  کم عمق؛ 3. اقدام ناش���ران به  تصحیح���ی 
کم هزینه ب���ودن تجدید چاپ آثار  که  وج���ود چاپ های منقح و مصح���ح 

قدیمی، ناشران را به انتشار این آثار پرغلط سوق داده است.

ک ها و اولویت ه���ای تصحیح، اهمیت و  این پژوهش���گر ح���وزه دربارۀ ما
ک های اولویت می داند.  شخصیت نویس���نده و اهمیت موضوع را از ما
کار برای معرفی ش���یعه به دنی���ا، معرفی آثار و  ایش���ان معتقدن���د بهترین 

سابقه تاریخی و هویت دینی شیعه است.

کنون آن را منتش���ر  که ا که بس���یاری از اف���کاری  گمان رود  ممکن اس���ت 
می کنیم، مربوط به بیس���ت س���ال پیش اس���ت و هیچ س���ابقه ای ندارد, 
کنیم، ریش���ه بسیار قدیمی مباحث  گر آثار ش���یعه را منتشر و بررسی  اما ا

فراوانی را خواهیم دید.

ک���ه در واقع این  کتاب خوانی در حوزه«  کت���اب و  در مقال���ه »نش���ر دینی، 

کاروان ه���ا و از زائران درباره  کاروان ها مراجع���ه می کنند و از مدی���ران  ب���ه 
کیفی���ت و چن���د و چون ام���ور پرس وجو می کنن���د و چنانچه  برنامه ه���ا و 

کاروان دیده شود، آن را منعکس و برطرف می کنند. ایرادی از عملکرد 

یکی دیگ���ر از فعالیت های بعث���ه مقام معظم رهبری، بازرس���ی و نظارت 
کاروان ها و ارزیابی تعداد نیروها  است، مانند نظارت بر عملکرد مدیران 
کی هایی  کیفیت غذاها و خورا کنت���رل  که در اختیار دارند و  و خدم���ه ای 
که به حجاج ایرانی داده می شود. همچنین شورای هماهنگی با حضور 
مس���ئوالن نمایندگ���ی بعثه، مس���ئوالن حج و زی���ارت در مک���ه و مدینه، 
کنس���ولگری ای���ران در ج���ده و  مس���ئوالن نمایندگ���ی سیاس���ی ای���ران در 
کلی  که دربارۀ سیاست های  مسئوالن ستاد اجرایی عمره تشکیل شده 

گفتگو می کنند.

گرفت���ه، بر  ک���ه با مس���ئول وق���ت بعثه ص���ورت  از مجم���وع مصاحب���ه ای 
که برگ���زاری حج یا عمره با چ���ه تمهیدات و  خوانندگان آش���کار می ش���ود 
گیرد؛  کمتر در معرض دید قرار  که شاید  زحماتی برگزار می شود. زحماتی 
ول���ی تأثیر مهمی در برگزاری حج و عم���ره دارد و فضایی آرام و مطلوب را 
فراهم می س���ازد تا زائران با آس���ودگی خاطر و بدون دغدغه های مادی و 
با برخ���ورداری از امکانات رفاهی بتوانند اعمال عبادی و مناس���ک خود 

را به جا آورند.

بخش دوم: حوزه
ک���ه از عنوان هویداس���ت، این بخش دارای مباحث���ی در موضوع  چن���ان 

»حوزه« و مسائل حاشیه ای مرتبط با آن است.

گرد آمده اس���ت با ای���ن عناوین: »ح���وزه جبل  در ای���ن بخ���ش ن���ه مقاله 
که ترجمۀ  عامل، شکوه فراموش شده«؛ »اصاح حوزه های علوم دینی« 
مقاله ای از عامه سیدمحسن امین، مولف اعیان الشیعه است؛ »حوزه 
گذش���ته و حال«؛ »آش���نایی با مرکز تدوین و نش���ر متون درسی حوزه  در 
»متون«؛ »متون درس���ی ح���وزه و دغدغه های تغیی���ر«؛ »مدیریت تحول 
کتاب و  در حوزه ه���ای علمی���ه«؛ »پژوهش ه���ای تراث���ی«؛ »نش���ر دین���ی، 

کتاب خوانی در حوزه«.

گف���ت مبحث مح���وری در این بخش، پژوه���ش و مباحث  ش���اید بتوان 
آموزشی و متون درسی حوزه و آسیب شناسی های آن است.

گذش���ته و حال«، با مقایس���ه وضع طاب  نویس���نده در مقاله »حوزه در 
کرده  قب���ل و بع���د از انق���اب، نقاط ضع���ف و قوت ای���ن دو دوره را بی���ان 
گردیده  ح ش���ده در مقاله، به طور فهرست وار عرضه  اس���ت. مباحث مطر
ح ش���ده را  و می توان با تفصیل و تعمق بیش���تر، موضوعات و نقایص مطر
ک���رد و راه چاره را نش���ان داد. البته در مقاالت  کاوی و آسیب شناس���ی  وا
گاه ب���ه مناس���بت و ب���ا بی���ان دیگ���ر، برخ���ی از موضوعات بررس���ی  دیگ���ر 
ش���ده اند؛ برای مثال یکی از دغدغه های مهم دلس���وزان و پژوهش���گران 
حوزه، مس���ئله تغییر متون درسی و آموزشی است. این دغدغه البته در 
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به خوب���ی فهمیدن���ی اس���ت. فرهیختگی، ش���یفتگی به دانش، پش���تکار 
و ت���اش، همت بلند، صب���ر و ش���کیبایی، ادب ورزی و آداب دانی مردان 
که نه تنها نویسنده  بزرگ و وارس���تگی از قید تعلقات مادی، اوصافی اند 
که عموم مردم را مجذوب خود می س���ازد؛ اما آنچه برای  جمع پریش���ان 
مؤلف جمع پریشان تأمل برانگیز و درخور پژوهش است، علل موفقیت 
که برای مرحوم اس���تاد علی دوانی  ای���ن بزرگان اس���ت. وی در مقال���ه ای 
که عبارت اند  نگاشته، پاره ای از علل موفقیت مرحوم دوانی را برشمرده 
کار و بزرگوار 2. ارادت و عاقه ش���دید به اهل  از: 1. داش���تن همس���ری فدا
بیت3. تصلب در دفاع از حقانیت تش���یع و امامت 4. آش���نایی و مراوده 
با عالمان طراز اول ش���یعه 5. عاقه شدید به روحانیت شیعه و حوزه 6. 

تعبد و غیرت دینی.

کارآمدی حکومت  نویس���نده در مقاله »استاد ش���هید مطهری و راههای 
اس���امی«، دو م���ورد از توفیق���ات ش���هید مطه���ری را بی���ان می کند: یکی 
داش���تن استادان طراز اول، دیگری داش���تن خانواده مذهبی و وارسته. 
این دو امر در ش���کل گیری ش���خصیت ش���هید مطهری تأثیر بس���زا داشته 
اس���ت. برای مثال پدر شهید مطهری بسیار اهل تهجد و مناجات بوده 
و به تاوت قرآن در سحرگاه اهتمام داشته است. از این رو از مقام معظم 
گاهی در مشهد میهمان او  که اس���تاد مطهری  رهبری نقل ش���ده اس���ت 

گریه های او را از اتاق مجاور می شنیدیم. می شدند و در سحرها 

که ش���هید مطهری واجد  نویس���نده نتیجه این توفیقات را این می داند 
گ���ردد. از منظ���ر نویس���ندۀ جمع پریش���ان، آن  گی ه���ای ارزش���مندی  ویژ
گی ها بوده اس���ت: 1. تواضع علمی ش���دید  گرانقدر دارای این ویژ ش���هید 
2. انصاف علمی 3. زمان شناس���ی 4. ش���جاعت علمی 5. درک نیازهای 

زمان 6. نظم علمی.

که ب���ه عقیدۀ  ش���هید مطه���ری به مس���ئله حکوم���ت نی���ز توجه داش���ته 
نویس���نده با توجه به آثار و مصاحبه ها و سخنرانی های شهید مطهری، 
کارآمدی حکومت است: 1. برقراری عدالت اجتماعی  س���ه چیز از عوامل 

2. معنویت و اخاق در سیاست 3. وحدت و مبارزه با تفرقه.

پایان بخش دفتر س���وم جمع پریشان، با عنوان »خاتمه«، پنج مقاله در 
گون اس���ت: »ابن حزم اندلسی و رایة فی اسام الفرس«،  گونا موضوعات 
»الرس���الة الطائعیة«، »حقیقة االیمان ش���هید ثانی یا ایضاح البیان زین 
الدین بن محس���ن عامل���ی«، »منهاج الهدایه و ااالنص���اف لرد االحتجاج 

کتاب و تحقیقات علمی«. بروایة اهل الخاف«، »جایزه های جهانی 

کات و تصحیحات مربوط به  در پایان دفتر س���وم جمع پریش���ان، استدرا
که اقدام ارزنده ای است. دفترهای اول و دوم جمع پریشان آمده است 

نی���ز حاصل مصاحبه با مولف جمع پریش���ان اس���ت، حوزۀ نش���ر دینی و 
کتاب خوانی، آسیب شناس���ی ش���ده اس���ت. به عقیده نویسنده،  کتاب و 
کیفیت چاپ هم  کتاب های دینی اندک و  پیش از انقاب اسامی، نشر 
که این دو نقیصه پس از انقاب مرتفع شده است؛  نامطلوب بوده است 
کار چاپ و نش���ر در پ���س از انقاب،  ام���ا در عوض ب���ه دلیل آسان ش���دن 
کیفیت و غن���ای علمی مطلوبی برخوردار  که از  تألیفات بازاری بس���یاری 
که این نقیصه در پیش از انقاب وجود  نیستند، به بازار نشر راه یافته اند 
داش���ت و حتی بعضی از تألیفات دینی، ش���اهکار بودند و شهرت جهانی 

کتاب ارزشمند الغدیر تألیف مرحوم عامه امینی. یافته بودند، مانند 

در مقاله حاضر به آفات نش���ر دینی نیز پرداخته ش���ده اس���ت. نویس���نده 
کارهای تکراری 2.  که عبارت اس���ت از: 1.  هش���ت آفت را برشمرده است 
بی توجه���ی به نیازهای روز 3. نبود بان���ک اطاعات 4. ضعف محتوایی 
کتاب های  5. فق���دان نظ���ارت به وی���ژه در نش���ر متون مق���دس، مانن���د 
که باعث ش���ده افراد غیرمتخص به خود اجازه ورود به این حوزه  ادعیه 
کنند و منتش���ر س���ازند 5.  گردآوری  کتابی  را بدهن���د و چندی���ن دعا را در 
کت���ب مق���دس، مانن���د ترجمه ق���رآن، ترجم���ه صحیفه  س���رقت ترجم���ه 
که هرکس به آسانی می تواند  سجادیه، ترجمه نهج الباغه. به این معنا 
کند و  کند و به نام خود چاپ  عباراتی از ترجمه ها را تغییر دهد و ویرایش 
کسی هم مانع چاپ آن نمی شود 7. عدم تبلیغات و عدم توزیع مناسب 

گروه های سنی مختلف. کتب دینی برای  8. درجه بندی نشدن 

بخش سوم: روحانیت
که پنج  بخش سوم مشتمل بر شانزده مقاله در موضوع روحانیت است 
مقاله از آنها به زبان عربی است. عنوان مقاالت بخش سوم عبارت است 
از: »تأث���ر المحق���ق الکرکی بالش���هید االول و تأثیره علی الش���هید الثانی«، 
»بعض اخطاء مصادر ترجمة الشهید الثانی«، »رسالة فی ترجمظ علماء 
البحرین«، »برگی از زندگی س���یدجمال الدین اس���دآبادی«، سه مکتوب 
از آخون���د خراس���انی درباره آی���ت اهلل بروجردی، »آی���ت اهلل حائری در آینه 
دانش���وران«، »س���یره علمی عام���ه باغ���ی«، »خاص���ه ای از زندگی نامه 
خودنوشت عامه سیدمحسن امین عاملی«، »التعایش والحوار الفکری 
بی���ن علم���اء الخاص���ة و العامه؛ الس���ید ش���رف الدین نموذجًا«، »الس���ید 
هبةالدی���ن الشهرس���تانی و جه���وده فی موض���وع رؤیة الهال«، »اس���تاد 
گی های  کارآم���دی حکومت اس���امی«، »ویژ ش���هید مطهری و راه ه���ای 

استاد محمدباقر محمودی«، »استاد دوانی، روحانی موفق«.

چنان ک���ه از عن���وان مق���االت معلوم اس���ت، در برخ���ی از ای���ن مقاالت به 
معرف���ی برخ���ی از نویس���ندگان و محقق���ان حوزه پرداخته ش���ده اس���ت. 
باتوجه به ش���یفتگی حجت االسام والمس���لمین مختاری به چهره های 
ح حال نگاری در این مقاالت،  فرهیخته حوزه، علت داش���تن رن���گ ش���ر


