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  نقد و بررسی کتاب
 معاصر یاسیس ۀشیاند در استیس و نید

  *اسکندري مصطفی

  چکیده
آن  ارزیـابی  به محور سه در و ذکر نقاط قوت آنکتاب پس از معرفی در این مقاله 

  :شده است پرداخته
تـوجهی   بی مفردات موضوع، کردنن شامل تعریف :شناختی روشهاي  کاستی. 1

  ؛تعادل در بحث نکردن و رعایت معصومان، به سنت
ـ  بـی شـامل   :هـاي محتـوایی   کاسـتی . 2 کـارگیري اصــطالحات   بـه در  یدقت

کــاربردن   بــهســازي اصــطالحات تخصصــی،  معــادلدر  یدقتــ بــیتخصصـی،  
در ارجاعات و  یدقت بیاز منابع موجود،  نکردن اصطالحات مبهم، استفادة کافی

اسنادات، نقص در ترجمه، اعتماد بـه منـابع مخـالف، مطالـب خـالف واقـع،       
توجهی به عوارض  کمو  ،هاي نادرست گیري نتیجهناسازگاري بین برخی مطالب، 

  ؛منفی بعضی مطالب
الخط کلمـات،   رسمتوجهی به  بیشامل  :هاي نگارشی و ویرایشی کاستی. 3

 نکـردن  قواعـد نگارشـی و ویرایشـی، نقصـان عبـارتی، رعایـت       نکردن رعایت
  .خلط بین قواعد فارسی و عربیو گذاري،  نشانه

                                                                                                     
  eskandari_m1339@yahoo.comقم  ۀعلمی ةمحقق حوز *

  16/12/1391: ، تاریخ پذیرش12/9/1391: تاریخ دریافت
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تحـوالت تـاریخ    ،اندیشۀ سیاسـی معاصـر   سیاست، نسبت دین و :ها کلیدواژه
اندیشۀ سیاسی مسلمانان،  مشروطیت، دوران پهلوي، معاصر ایران، دوران قاجار،

  .شناسی سیاسی ایران جامعه
  مقدمه .1

 ،)ع(  علـی حضـرت   ،امیرمؤمنـان . و افکـار اسـت   آرارشد علم و دانـش در گـرو تضـارب    
ـ نظر: الصواب منه یتولّد ببعض  الرّأي  بعض إضربوا« :فرماید می گونـاگون را در برابـر هـم     اتی

و در حـدیث   ؛)158: 1410 ،يآمـد  یمـ یتم(  »دیدست آ صواب است به چه آنتا  د،یقرار ده
ـ  نـتج ی قاءالسـ  خـض م الرأي امخضوا«: فرماید دیگري می را هماننـد   هـا  شـه یاند: راءاآل دیدس

ـ یل(  »دیـ و اسـتوار حاصـل آ   حیصـح  يتا آرا دیهم زن گرفتن کره به يشک برازدن م هم به  یث
هـر  . هر یک از علوم نیز مؤید همین مطلب اسـت  ۀتاریخچنگاهی به  .)91: 1376 ،یواسط

ها  شاخه ۀبقیاند نسبت به  هاي علوم که دانشمندان آن این نکته را مد نظر داشته یک از شاخه
ـ  بـه نقـد یـک نوشـته را نبایـد      ،بـر ایـن اسـاس   . انـد  برخوردار بـوده  شتريیباز رشد  ۀ منزل

ۀ تنقیص تفکر او انگاشت، بلکه کوششی منزل بهانگاشتن زحمات نویسنده گرفت و یا  نادیده
  .کمال یک اندیشه، این نوشته را نیز باید بدین دیده نگریست براياست 

 ،معاصـر  یاسـ یس ۀشیانددر  استیو س نیدحاضر ارزیابی کوتاهی است از کتاب  ۀمقال
 ةپژوهشـکد « .کتـاب را مـورد نظـر دارد   این ارزیابی چاپ اول . حمیدرضا اسماعیلی ۀنوشت

 چاپ اول کتـاب  فنّاوريوابسته به وزارت علوم، تحقیقات و » مطالعات فرهنگی و اجتماعی
شـماره از کتـاب مـذکور در     1200در این چاپ . است کردهبازار  ۀروان ،1386در پاییز  ،را

  .صفحه و در قطع وزیري منتشر شده است 486
 

  معرفی کتاب .2
ش نوشـته    1357در مقطع تـاریخی مشـروطه تـا    » نسبت دین و سیاست«موضوع کتاب در 

تـاریخی و نظـام فکـري آنـان      ةدورسیاسی اندیشمندان ایرانی در این  ۀاندیششده و در آن 
تـرین اندیشـمندان    مؤلف محترم در این بستر تاریخی نظام فکـريِ مهـم  . بررسی شده است

و فرایند تحوالت تاریخ معاصر ایران را بررسی  ها، آنسیاسی ایران، تأثیر و تأثر بین ـ  مذهبی
  .کرده است

در فصل اول، نسبت دین و سیاسـت و  . گفتار و چهار فصل است کتاب داراي یک پیش
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 :اسـت  در این فصل دو معنی براي دین ذکر شده. معانی گوناگون آن دو بررسی شده است
در زنـدگی اجتمـاعی    ،تـاریخ آن  یط هایی از دین که در جلوه ،دیگري یکی متون مقدس و

 ،اسـماعیلی ( نامیـده اسـت  » دیـن دو «و » دین یـک «ها متجلی شده است و این دو را  انسان
سیاسـت در   .)7 :همـان ( سی نسبت دین یک با سیاست اسـت رمؤلف در پی بر). 6: 1386

. »هها در جامع اجراي قوانین خداوند و تنظیم روابط میان انسان«: نظر مؤلف عبارت است از
وجه اسـت   منعموم و خصوص  ۀرابطدین و سیاست  ۀرابطاز دیدگاه مؤلف  ،بر این اساس

  ).69 -  68: همان( دیگر شد توان قائل به جدایی این دو از یک نمی ،بنابراین
. پرداختـه اسـت   ش  1299فصل دوم به بررسی نسبت بین دین و سیاست از مشروطه تا 

اهللا نوري، سـمبل   فضلنائینی و شیخ  ۀاندیشبررسی دین و سیاست در  تر بیشدر این فصل 
  .خواهان، مورد توجه قرار گرفته است خواه و مشروعه مشروطهاندیشمندان 

در این . بررسی شده استش  1320 - 1299فصل سوم نسبت دین و سیاست از  در
ـ آهاي شهید نواب صـفوي،   فصل عمدتاً اندیشه ـ آو  ،سیدابوالقاسـم کاشـانی   اهللا ۀی  اهللا ۀی

  .بروجردي مطرح شده است
هاي  اندیشه تر بیشپرداخته و ش   1357 -  1320فصل چهارم به نسبت دین و سیاست از 

  .را مورد توجه قرار داده است) ره(  و امام خمینی ،مهدي بازرگان، علی شریعتی
کنـد پـارادایم    سعی می ،نخستصورت است که  بدینها  مؤلف در این بررسیشیوة 

 وي بررسـی کنـد  اندیشـۀ  فهم نسبت دین و سیاست را در  ،فکري هر اندیشمند سپس
  .)سیزده: همان(

  
  کتاب ۀفرضی .3

  :کند، اما چند مطلب را هدف گرفته است کتاب فرضیۀ خاصی را دنبال نمی
ـ . 1 اریخی کاستن از ابهامات موجود در اندیشۀ سیاسی نیروهاي مذهبی ایران در بستر ت

  مورد مطالعه؛
  هاي آنان؛ سازيِ نسبت دین و سیاست در اندیشه شفاف. 2
  شناخت اندیشۀ سیاسی مسلمانان در ایران؛. 3
  تر از نسبت دین و سیاست در اسالم؛ فهم عمیق. 4
  ).شانزده: همان ←( شناسی سیاسی ایران معاصر جامعهآشنایی با . 5
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  ارزیابی کتاب .4

شویم، اما چون در این مقاله بنا بـر   در ارزیابی کتاب نقاط قوت و ضعف کتاب را متذکر می
تفصـیل   بهگاه  آنکنیم  نقاط قوت کتاب را فهرست می ،نخستهاي کتاب است  کاستی تذکرِ

  .شویم ها و نقاط ضعف کتاب می وارد کاستی
  
  نقاط قوت کتاب 1.4

  :از اند عبارتقوت متعددي است که به طور اجمال  طاقکتاب داراي ن
همۀ مطالـب را در ایـن زمینـه     است جامع است و سعی کرده در موضوع خود نسبتاً .1

  پوشش دهد؛
و خـارج از   اي محتواي آن با عنوان و فهرست انطباق دارد و از ذکـر مطالـب حاشـیه   . 2

  است؛ده کرموضوع پرهیز 
  قبولی برخوردار است؛ از نظم و انسجام منطقی قابل. 3
  شده در کتاب تا حد زیادي روزآمد است؛ ارائهاطالعات . 4
  از نثري نسبتاً روان و رسا برخوردار است؛. 5
  است؛ده کرقواعد نگارش و ویرایش را تا حد زیادي رعایت . 6
  دقیق عمل کرده است؛ در ارجاعات و اسنادات نسبتاً. 7
هـاي اسـالمی و    ر اسـت و نسـبت بـه ارزش   گیري سیاسی خوبی برخـوردا  جهتاز  . 8

  .انقالبی رویکردي نسبتاً سالم دارد و از ابعاد تخریبی به دور است
  
  نقاط ضعف کتاب 2.4
هـایی دارد کـه در    کتاب داراي محسنات متعددي است، اما در عـین حـال کاسـتی    که اینبا 

  :پردازیم می ها آندر سه محور به ذکر  جا این
  شناختی روشهاي  کاستی 1.2.4

  :وارد استشناختی دو ایراد بر کتاب  روشاز لحاظ 
یک از دین  هر ،نخستدر بررسی نسبت دین و سیاست، روش مطمئن این است که . 1
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بتـوان نسـبت بـین آن دو را     کـه  و سیاست تعریف شوند و مقصود از هر یک روشن شـود 
هر یک سبت به موضع و ند کریک از اندیشمندان را مطالعه  گاه اندیشۀ هر آن، دکرمشخص 

، اما مؤلف محترم بـه ایـن بهانـه کـه     دکرسنجی بین این دو مقوله قضاوت  نسبتاز آنان در 
و ) 1: همـان (» چون تعریف جامع و مانعی که مورد پذیرش همگـان باشـد وجـود نـدارد    «
ی به تعریفی دقیـق و فراگیـر از موضـوع    یاب دستبه منظور ... دادن به مجادالت انتزاعی  تن«

  .این شیوه را مطلوب ندیده است) 2 -  1: همان(» استنامنتج 
ـ تعر نخسـت،  دیبا دریابیمهرگاه بخواهیم نسبت چیزي را با دین  ،در حالی که اوالً  فی

شـده و بـر اسـاس آن     ارائه نید يبرا یمختلف يها فیتعر ارائه دهیم، چون نیاز د یروشن
شده از  ارائههاي  ها نیازمند نقد تعریف گیري نقد نتیجه. است شده ییها يریگ جهیها نت فیتعر

و  معاصـر  یاسـ یس شۀیانددر  استیس و نیدعنوان کتاب  که اینبا توجه به  ،ثانیاً .دین است
روشـن اسـت کـه مقصـود از دیـن جـز اسـالم         ،مقطع تاریخی مورد مطالعه نیز ایران است

گیري در  حضور چشم ،در بستر تاریخی مورد نظر خصوصاً ،زیرا بقیۀ ادیان ،تواند باشد نمی
  .اند فرایند تحوالت سیاسی ایران نداشته

، آن هـم  )شـانزده : همـان (عالوه، قلمرو پژوهش مؤلف اندیشـمندان مسـلمان اسـت     به
آن هـم در نگـاه    ،با این حساب مؤلف فقـط بایـد اسـالم را   ) 40: همان( اندیشمندان شیعی

تعریفی از اسالم شیعی که مورد قبول همـۀ اندیشـمندان شـیعه     ۀارائ. کرد تعریف می ،شیعی
  .باشد کار شاقّی نخواهد بود

ارائـه   قـرآن ، در بررسی نسبت دین و سیاست، معیارهـایی را از  است  مؤلف کوشیده. 2
ن و چـون سـنت مبـی    ،اوالًاما باید توجه داشت که  ،دهد که البته کاري بسیار پسندیده است

چـون بعـد از    ،ثانیـاً  و اسـت  کردهتري مسائل را مطرح  است و به طور مبسوط قرآنمکمل 
سـنت امامـان    ،شدرهبري مسلمانان و به تبع آن سیاست اسالمی دچار انحراف  )ص(  پیامبر

 در بسیاري از موارد ناظر به وضعیت جامعۀ اسالمی آن زمان است و انحرافـات  )ع(  معصوم
بدون مطالعۀ سـنت هرگونـه بررسـی در ایـن زمینـه نـاقص        ،بنابراینآن را بیان کرده است 

  .خواهد بود
 کتاب در موضوع خود نسـبتاً جـامع اسـت و    که اینبا : تعادل در بحث نکردن رعایت. 3

 درامـا   ست،ا کردهاندیشۀ سیاسی همۀ اندیشمندان تأثیرگذار در این بستر تاریخی را بحث 
هاي  در بحث از اندیشه ،براي نمونه .هاي همۀ آنان تعادل رعایت نشده است بحث از اندیشه
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هـاي امـام    ولـی در بحـث از اندیشـه    ست،طور مستوفی بحث کرده اه شریعتی و بازرگان ب
  .است  گونۀ دیگري عمل کرده) ره(  خمینی

  هاي محتوایی کاستی 2.2.4
  :به طور اجمالی چنین است ها آنترین  ارد که عمدههایی د کتاب از لحاظ محتوایی نیز کاستی

در این کتاب اصطالحات تخصصی : اصطالحات تخصصی کارگیري بهدر  یدقت بی. 1
. اما در همین کاربرد محدود نیز گاهی دقت الزم نشده است ،کار نرفته است بهچندانی 

  :براي نمونه
و » متـون مقـدس  «یـا   »یکدین «: براي دین دو معنی ذکر شده است 6صفحۀ  در )الف

هـا   تـاریخ آن، در زنـدگی اجتمـاعی انسـان     یهایی از یک دین که در ط جلوه«یا » دین دو«
  :تذکر دو نکته الزم است جا در این). 6: همان(» متجلی شده

اي کوتاه  توان براي دین دو معنی قائل شد؟ در پاسخ به این سؤال اشاره آیا می: اول ۀنکت
هاي آغـازین دهـۀ هشـتاد قـرن چهـاردهم       در سال تقریباً. الزم است همسئلبه تاریخچۀ این 

ان، هر دینی، و از جمله دین اسالم را به سه قسم تقسیم فکر روشنهجري شمسی برخی از 
کـه  » دو اسـالم « ،»و مجموعه احادیـث معتبـر   قرآن« ست ازا عبارت که» کیاسالم «. دندکر
و مقاالتى است که متکلمان، علماى اخالق، فقها، فیلسوفان،  ،ها آثار، رسایل، کتاب ۀمجموع«

افعـالى   ۀمجموع«که » سه اسالم«، و »اند درآوردهتحریر  ۀرشتو سایر علماى دینى به  ،عارفان
آثـار و نتـایجى کـه از افعـال      ۀاضـاف انـد، بـه    دادهتاریخ انجام  یاست که پیروان دین در ط

ایـن   ،سـپس ) 1379 ،ملکیـان ( »پیـدا کـرده اسـت    عینى و عملى ظهـور  ۀعرصان در دار دین
» دیـن دو « منتهی مؤلف محترم ایـن کتـاب از  . بردندکار  بهدیگر اندیشمندان  رابندي  تقسیم
بنـدي از دیـن صـحیح     تقسـیم اما آیـا ایـن    ،تقسیم قبلی را اراده کرده است» دین سه«همان 

» دین دو«اما نه  ،را، دین نامید هاي پیروان یک دین سامح برداشتبا تاست؟ البته شاید بتوان 
هـا از   به تعداد همۀ برداشـت  بایدواال . توان حقیقتاً دین نامید یک را نمی هیچ» دین سه«و نه 
ها صحیح  یک از این برداشت هیچقطع داریم یا  ،در حالی که. دین اسالم داشته باشیم ،اسالم

 ،هـا غلـط باشـند    برداشـت  همۀ که در صورتی. صحیح است ها آننیست یا حداقل یکی از 
صحیح و مطابق بـا کتـاب و    ها آنتوان اسالم نامید و در صورتی که یکی از  یک را نمی هیچ

یـا  » دیـن سـه  «امـا   ،توان آن را اسالم دو نامید بلکه اسالم یک اسـت  سنت باشد دیگر نمی
کـر دو معنـی   ذ بنـابراین . دارد» اسالم دو«یا » دین دو«مراتب بدتر از  بهوضعیتی » اسالم سه«
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  .براي دین اشتباه است
را بتوان دیـن نامیـد ایـن دو در حقیقـت دو      »هدین س« و» دین دو« اگر فرضاً: دوم ۀنکت

  .مصداق دین هستند نه دو معناي آن
هاي دینی معـادل شـعائر دینـی گرفتـه شـده و       ، سیاست3و  2سطر  10در صفحۀ  )ب

دو خطـا   جـا  ایـن در . ه اسـت شدمعرفی » هاي ابالغ یک دین طرق و شیوه«شعائر دینی نیز 
، چـون ایـن دو از   اسـت  گرفتن سیاست و شعائر معادلخطاي اول در . صورت گرفته است

وجـه   منعموم و خصوص  ها آنیز نسبت بین لحاظ مفهوم یکی نیستند و از لحاظ مصداق ن
هاي ابالغ یـک دیـن معنـی شـده      خطاي دوم در این است که شعائر به طرق و شیوه ؛است
، ابوالحسـین ( »ها نشانه«و به معنی ) 251: 1410 ،فراهیدي( »شعیره«چون شعائر جمع  ،است
 هـر . شته باشـد در آن وجود دا یاعالم وابستگ یکه نوع يزیعبارت است از چ )194: 1404

 ،جهت باشد نیالاقل متضمن ا ای ،باشد نیآن کار ا یکند که مفهوم و معن میکه انسان  يکار
ـ بـه   ،معـین کشـور   کیبه  ،معین ۀفرق کیبه  ،معینگروه  کیانسان را به  یکه وابستگ  کی

بنـابراین  ). 360: 1383 ،مطهـري ( نـد یگو می» شعار«به آن  نداعالم ک معین تیحزب و جمع
  .هاي ابالغ دین معنی کرد توان شعائر را به شیوه نمی

قاجـار   ةدوربر اقشار مختلف مردم در » طبقه«به بعد، اصطالح  3سطر  80در صفحۀ  )ج
، در بین اقشار پایین مردم ایران، اطالق لفظ طبقه دورهدر حالی که در آن . اطالق شده است

  .نه بر اقشاري چون ایالت بر قشر رعیت درست است فقط
، پــارادایم عرفــانی و 11ســطر  457در مـواردي از کتــاب، از جملــه در صـفحۀ    )د

. اما واضح اسـت کـه ایـن دو یکـی نیسـتند      ،اند گرایانه را یکی گرفته باطنهاي  اندیشه
 یدین اداي فرایضکه چندان اعتقادي به شود  اطالق میکسانی به گرایان  باطنکه  خصوصاً

راه رسیدن به عرفان و کسب معرفت را در گرو یگانه ، در حالی که عارفان اصلی ندارند
  .که یکی از مصادیق روشن آن اداي فرایض دینی است دانند عمل صالح می

، واژة 2و  1سـطر   15در صـفحۀ  : سازي اصطالحات تخصصی معادلدر  یدقت بی. 2
 جا اینالبته مؤلف محترم در . معنی شده است» شدن میعل«و » بودن میعل«به » علمانیت«

باید خودش هم آن  ،قاعدتاً ستولی چون بدون نقد از آن گذشته ا ست،نقل قول کرده ا
سازي خطاست؛ چون علمانیت کـه معـادل    معادلاین  ،در حالی کهرا قبول داشته باشد 

شـدن   میشدن نیست و ترجمۀ آن به عل میاست به معناي عل» سکوالریسم«عربی واژة 
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اند علمانیـت از   کردهکه بعضی تصور  است ناشی شده جا ایناین اشتباه از . اشتباه است
بـه کسـر   » علم«ریشۀ این واژه  ،در حالی که). 6 :1374 ،سروش( علم مشتق شده است
در کتاب  ،هرضاعادل براي نمونه، نویسندة عرب . است» عالم«اش  عین نیست بلکه ریشه

  :دیگو یم ،ۀیللعمان هیاألسس الفلسف
اشاره به نسـبت ایـن   که  خوانند یم نیرا به کسر ع هیعلمان ةواژعرب  انفکر روشناز  اي پاره

ـ اصالح شـود، ز  دیخطاست که با یمطلب نیاما ا ،دارد علم ةواژ با کلمه ـ علمان’ ةواژ رای از  ‘ۀی
ـ علَمانواژه  نیا حیصح فظو تل ‘علم’مشتق شده است نه  ‘عالَم’ و الم آن  نیاسـت کـه عـ    ۀی

  ).2005 ،الطعان؛ 38 -  37: 1993، ضاهر( باشد یمفتوح م

بـودن ترجمـه کـرد بلکـه بایـد بـه        میشدن یا عل میتوان علمانیت را به عل نمی بنابراین
مؤید مطلب هم این است که در کتب لغت . دکرشدن یا دنیاگروي و امثال آن ترجمه  دنیایی

 انـد  گذاشتهscientism را » العلموي«و معادل secularism را » ۀیالعلمان«عربی معادل ـ  انگلیسی
به فتح عین هـم مشـتق شـده    » علم«البته احتمال دارد که واژة علمانیت از ). 1987، کیببعل(

، و دیگـران  مصـطفی  ؛527: 1973، معلـوف ( اسـت » عـالم «چون این کلمه نیز معادل  ،باشد
روشن شود ریشۀ  که اینحتی برخی از نویسندگان براي پرهیز از همین اشتباه و براي  ).تا بی

 کـار رود  به» ۀیالعالمان«واژة  ۀیالعلمانکه به جاي اند  کردهاین کلمه عالم است، نه علم، پیشنهاد 
  .)2005 ،الطعان ؛11: 1405 ،یحیی(

یانات اصیل اسـالمی تعبیـر   در مواردي از کتاب، از جر: کاربردن اصطالحات مبهم  به. 3
سطر ماقبل آخر،  255به بعد، و صفحۀ  5سطر  38از جمله در صفحۀ . به بنیادگرا شده است

و  ،، مرحوم نـائینی، مـدرس  3 سطر 256در صفحۀ  .ستنواب صفوي بنیادگرا معرفی شده ا
و سـطر   14سطر  260، صفحۀ 16سطر  259در صفحۀ  .اند هشدحائري به این عنوان معرفی 

، 10 سـطر  271، صـفحۀ  9سـطر   266در عنـوان وسـط صـفحه، صـفحۀ      261آخر، صفحۀ 
جریانات اصیل اسـالمی   21 سطر 443صفحۀ  و ،18 سطر 280، صفحۀ 6 سطر 279صفحۀ 

  روشنی توضـیح نـداده   بهگرچه مؤلف محترم اصطالح بنیادگرایی را . اند شدهبنیادگرا معرفی 
: 1386 ،اسـماعیلی ( خواه اسـت  دینمدار و  ي ارزشاما منظور وي از این کلمه نیروها است،

هاي غربی این  رسانه ،، اما این اصطالح مبهم است؛ زیرا از یک سو، غربیان به خصوص)38
گـرا و ارتجـاعی    گرا، و هم بر جریانات واپس ارزش مدار و اصطالح را هم بر جریانات دین

انـات اصـیل اسـالمی را نیـز     کنند، نکتۀ این اطالق هم ایـن اسـت کـه آنـان جری     اطالق می
  .دانند گرا می واپس
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از سوي دیگر، مسلمانان نیز در کاربرد آن اتفاق نظر ندارند زیرا برخی از مسلمانان نیـز  
 ،مـوثقی ( انـد  کردهاطالق  ،گرا، همانند وهابیت این اصطالح را بر جریانات ارتجاعی و واپس

اما تا چند سال قبل این اصطالح در فرهنگ مسلمانان ایرانی به معنـاي تکیـه    ،)103: 1374
هـاي اخیـر، اندیشـمندان مسـلمان      البتـه در سـال  . هاي اصولی اسالم بود بر اصول و ارزش

کننـد، گرچـه ممکـن     می» گرا اصول«هاي اسالمی تعبیر به  ایرانی از نیروهاي معتقد به ارزش
این موارد نشان از ابهام این اصـطالح دارد  . نباشد» بنیاد«و   »اصول«است در واقع فرقی بین 

گونه اصطالحات پرهیز شـود و بـه جـاي آن اصـطالحات      اینبهتر است از کاربرد  ،بنابراین
  .کار رود بهتري  مناسب
مقالـه   9کتـاب و   190از  در این کتاب مجموعـاً : کافی از منابع موجود نکردن هاستفاد .4

وران دوران  در بحـث از اندیشـه   ویـژه  ، بـه نـد ا اکثر این منابع دست دوم. استفاده شده است
هاي اندیشمندان مسلمان قرن اخیر اسـت و در   موضوع کتاب اندیشه ،در حالی که .مشروطه

رود از منـابع   انتظار می بنابرایناین زمینه، دسترسی به منابع دست اول چندان مشکل نیست؛ 
  .ي استفاده شودتر بیشدست اول 

ایـن   ،هاي قرآنی مرتبط با سیاست است ، که بحث از واژه41مؤلف حتی در صفحۀ 
به استخراج عمید زنجانی بسـنده   و صرفاً ستاستخراج نکرده ا قرآنها را از خود  واژه
واژة طـاغوت از   ،بـراي نمونـه  . هایی را موجب شده است کاستی همین امر است؛  کرده
ولی در کتاب مورد غفلت  ،آمده است قرآنر در هاي مرتبط با سیاست است که مکر واژه

  .واقع شده است
امـا در   ،اسنادات کتاب نسـبتاً دقیـق اسـت    که اینبا : در ارجاعات و اسنادات یدقت بی. 5

  :براي نمونه. مواردي دقت الزم صورت نگرفته است
کتاب جعفریان است نـه در   89 ، مطلب مذکور در صفحۀ5 ةشمار، پاورقی 303صفحۀ 

جلـد صـحیفۀ نـور حضـرت      ةشـمار  ،2و  1، پـاورقی  457همچنین در صـفحۀ  . 92صفحۀ
  .قید نشده است) ره(  امام

 هایی که در کتـاب آمـده اسـت نـاقص یـا احیانـاً       بعضی از ترجمه: نقص در ترجمه. 6
هـاي   ترجمـه  22سـطر   202، و صـفحۀ  11و سطر  2سطر  43صفحۀ : براي نمونه. ندا غلط

  .آیات غلط دارد
 ینید يها شهیاند به نسبت رفته کار بهاز کتاب منابع  ییدر جاها: به منابع مخالف اعتماد. 7

مباحـث   جه،یدر نت. انیآبراهام رواندایو  بهنود، ه،یریبش يها کتاب همانند دارند، یمنف موضع
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از  ياریبه بعد بسـ  76 يها در صفحه ،نمونه يبرا. شده است یدچار کاست يکتاب در موارد
  .نادرست است زین یشده است ناقص و برخ رگذاریتأث يروهایکه در مورد ن ییها قضاوت

. گاهی در کتاب مطالبی آمده است کـه مطـابق بـا واقـع نیسـت     : مطالب خالف واقع.  8
  :ندا هایی از این نوع موارد زیر نمونه

ها را به فقهـا نسـبت داده    ]الملوك حۀینصیا [» اندرزنامه«، 14و  13سطر  26در صفحۀ  - 
عـالمی   اگر هـم احیانـاً  . ها ها مربوط به فقهاست نه اندرزنامه نامه شریعتدر حالی که . است

کار یـک نفـر را    ،و ثانیاً است وي فقیه نبوده ،، اوالًاست  اندرزنامه نوشته سنی همانند غزالی
  .توان به همه نسبت داد نمی

اي  دسـته اند که خود  شدهعنوان ابزارگرایان سنتی معرفی  ادر این صفحه فقها ب ،همچنین
این مطلب به هر حـال خـالف واقـع     .ندا گرایان و معتقد به جدایی دین از سیاست عرفاز 

هـاي   شیعه، خصوصـاً در دوران  ياهل سنت و نه در بین فقها يچون نه در بین فقها ،است
  .گرا نبوده است عرفنویسی، کسی  نویسی و اندرزنامه نامه شریعت

دین را برآورنـدة نیازهـاي   ] مؤمنان[«: گوید به نقل از ملکیان می، 14، سطر 39صفحۀ  - 
مؤمنـان خـالف    ۀهمـ دادن این مطلب به  نسبتاما  ،».دانند می] نیازها ۀهم[ دنیوي و اخروي
  .اي دارند اي از مؤمنان چنین عقیده عده فقطواقع است، زیرا 

مشـروطیت   هـاي  ، تأسیس خطوط تلگراف یکـی از منشـأ  6و  5، سطر 85در صفحۀ  - 
توانسـت   ولی این حرف خالف واقع است؛ چون خطـوط تلگـراف مـی    ،شده است قلمداد

نهضـت   امـا قطعـاً   ،خواهـان قـرار گرفتـه باشـد     مشـروطه وسیله و ابزاري در اختیار  منزلۀ به
  .مشروطیت از آن ناشی نشد

 يتر بیشارزش » تولیدات شهري«که در زمان قاجار  آمده است، 4، سطر 86در صفحۀ  - 
زیرا  ،این نیز مطلبی خالف واقع است. یافت و موجب دشواري فعالیت اقتصادي عشایر شد

  .زا باشد مشکلتولیدات شهري در آن زمان در حدي نبود که بتواند براي تولیدات عشایر 
نفوذ باورهاي عرفی و متجددانـه در مـردم ایـران در     به به بعد، 7، سطر 87در صفحۀ  - 

 ئلهچـون ایـن مسـ    ،با این کلیت واقعیت نـدارد  گفتهاین . باور دارد 1299دورة قبل از سال 
  .بودمطرح ان فکر روشندر بین  شهرها و آن هم عمدتاً یدر بعض فقط

از طـرف  » مشروطه« به بعد، چنین وانمود شده که درخواست 12سطر  ،99در صفحۀ  - 
این . شده است خواهان اضافه مشروطهکنندگان در مهاجرت کبري به لیست مطالبات  شرکت

کننـدگان در سـفارت    تحصـن چون این درخواست از سـوي   ،نیز مطلبی خالف واقع است
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  .زمان بود انگلیس داده شد البته این درخواست با مهاجرت کبري هم
ـ آکنـد کـه    مسعود بهنود نقل می به بعد، از 17، سطر 199صفحۀ  در -  حـائري در   اهللا ۀی

علنی کـارکردن غیـر    غیرزیرا  ،ی خالف واقع استاین مطلب. کرده است سیاست دخالت نمی
که » بودن خجول«حائري به صفاتی چون  اهللا ۀیآهمچنان که توصیف . است نکردن از دخالت
، آمده است واقعیت ندارد و بیانات شفاهی شـاگردان آن بزرگـوار   13، سطر 205در صفحۀ 

  .کند خالف آن را ثابت می
 ایــن امــام«: اســت کــه کــردهبازرگــان نقــل بــه بعــد، از  18، ســطر 375در صــفحۀ  - 

نبود که جامعه را انقالبی و خواهان براندازي کرد، این جامعۀ انقالبی بـود کـه   )] ره(  خمینی[
) ره(  این مطلب حاکی از این است که گویـا امـام خمینـی    .»به رهبر انقالبی خود روي آورد

این امري خـالف واقـع و کاسـتن     ،کردن مردم جامعه نقشی نداشتند؛ در حالی که انقالبیدر 
  .از نقش حضرت امام است

انـد کـه    شـده دو جنبش فراگیر معرفـی  » بابیه«و » شیخیه« ،8و  7، سطر 81صفحۀ در  - 
کـه در پایـان همـین     قیام آنان بر ضد شـاهان قاجـار   ،همچنان که. مطلبی خالف واقع است

  .صفحه آمده است مطلبی خالف واقع است
معلوم . ، بهائیت جنبشی غیر سیاسی معرفی شده است8 ، سطر82همچنین در صفحۀ  - 

چیست، چون بهائیت مـذهبی انگلیسـی اسـت و     جا ایننیست مقصود مؤلف از سیاسی در 
ادامۀ حیات خویش نیز پیونـدي عمیـق بـا     در ؛)4: 1387 ،فیض( سیاسی دارد ماهیتی کامالً

 .عامل استعمار علیه انقالب اسالمی فعال است منزلۀ صهیونیزم داشته و در حال حاضر نیز به
کنـد، بـاز هـم     اگر مقصود از غیر سیاسی نیز این باشد که بهائیت در سیاست دخالـت نمـی  

؛ )58 -  54: 2008 ،فـتح اعظـم  ( کننـد  هـا نیـز آن را رد مـی    خالف واقع است و خود بهـائی 
  .توان آن را غیر سیاسی خواند معلوم نیست چگونه می بنابراین

هـاي شـیخیه و ازلیـه     موهم این است که گویا فرقه 82به بعد صفحۀ  11مطالب سطر  - 
  .خالف واقع است کامالً ،نظر مؤلف بر این باشد چه چنان. انحراف در دین نداشتند

، مدرك دکتراي شریعتی را در رشتۀ تاریخ ذکر کرده اسـت،  17، سطر 390در صفحۀ  - 
  ).528: 1386 ان،یفرجع( استدر حالی که مدرك وي در ادبیات 

. ، شریعتمداري جزء مخالفان پهلوي قلمـداد شـده اسـت   4تا  1، سطر 441در صفحۀ  - 
؛ 241: همـان (کند  این هم مطلبی خالف واقع است و اسناد و مدارك خالف آن را ثابت می

  .)575 -  574، 118، 115: 1390 ،ثابتی ←
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ــفحۀ  - ــطر 457در ص ــا  11و  10، س ــه پ ــت را ب ــدالت و فقاه ــانی ، ع رادایم عرف
 نشـناخت ناین نیز مطلبی خالف واقـع و حـاکی از   . دانند تا پارادایم فقهی تر می نزدیک

  .دقیق فقه است
 يدو منبع نفوذ علما منزلۀ خوانی به تعزیهنشینی و  بست، از 5 ، سطر84صفحۀ  در -

بلکه در  ،اند نبودهگاه از منابع نفوذ علما و روحانیون  ولی این دو هیچ ،دین یاد شده است
  .اند داشتهخوانی مشکل  تعزیهموارد علما با  تر بیش
ولـی ایـن    ،اسـت  خواندهمسلمان  را، میرزا فتحعلی آخوندزاده 2 ، سطر92در صفحۀ  - 

ل بلـوغ مسـلمان   ایـ واقعیت ندارد زیرا ایشان فردي مرتد و از دین برگشته بود، گرچه در او
  ).70، 48 -  47: 1364، خوندزادهآ ←( بود

در مواردي مطالبی در کتاب آمده است که با هـم تنـافی و   : ناسازگاري برخی مطالب. 9
  :براي نمونه. ناسازگاري دارند

تمدن غرب ایرانیـان را بـه ایـن نتیجـه     «: ، سطر آخر، آمده است93 در صفحۀ )الف
و ... اما در ایران با سه مـانع   ،رساند که پیشرفت از نوع اروپایی ممکن و مطلوب است

صدر و ذیل این جمله با هـم ناسـازگار اسـت زیـرا     . »مپریالیسم خارجی مواجه استا
امپریالیسم خود همواره جزئی از تمدن غرب بوده است و چگونه ممکن اسـت تمـدن   

یا امپریالیسم خارجی ! غربی خود، جزئی از خویش را مانع الگوگیري از خود معرفی کند؟
  !را مانع پیشرفت بداند؟

بـه  ...  بـراي مصـوبات مجلـس   ] نـائینی [ وي«: گویـد  ، می10سطر  ،124در صفحۀ  )ب
 ،4، سطر 127در صفحۀ » .تفسیري معتقد بود که با قوانین دینی و الهی تعارض نداشته باشد

 :کنـد  ، از نـائینی نقـل مـی   21، سـطر  124گاه در صفحۀ  آن. کند می تأییدنیز همین مطلب را 
ایـن دو   ؛»از قوانین که باید در تطبیقش با شرع دقت شود منحصر به قسم اول است چه آن«

گرفـت در حـالی    مطلب با هم تنافی دارند زیرا اولی عام بود و همۀ مصوبات مجلس را می
پس از اول نباید این مطلب بـه صـورت عـام بـه     . گوید را می ها آنبخشی از  فقطکه دومی 

  .شد نائینی نسبت داده می
 ، و در سـطر »الملوك حۀینصاندرزنامه و «، فقها را نویسندگان 14 ، سطر26در صفحۀ  )ج

انـد، و در   شـده نوشـته  » رهیافت قدرت«کند که با  را نویسندگان آثاري معرفی می ها آن، 15
  .داند و این یعنی تنافی بین مطالب را متعلق به فقها می» رهیافت قانون«، 18و  17سطر 

هـایی شـده اسـت کـه      گیـري  نتیجـه در مواردي از کتاب : ي نادرستها گیري نتیجه. 10
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  :براي نمونه. صحیح نیست
و از آن نتیجـه   کـرده اي را از مـدرس نقـل    جملـه ، 10و  9، سـطر  223در صفحۀ  )الف
امـا از جملـۀ مـذکور     ،مشـروب را داده اسـت   ۀکارخانپیشنهاد ساخت  ويکه  ستگرفته ا

  .اي گرفت نتیجهتوان چنین  نمی
در بحـث نمـاز    را طرح مبحث والیت فقیـه  ۀمسئلبه بعد،  6، سطر 289در صفحۀ  )ب
کـه وي تمـایلی بـه طـرح      اسـت   گرفتـه ، دلیل بر این )ره(  بروجردي اهللا ۀیآ از سوي ،جمعه

این مطلبی غیر صحیح و خـالف واقـع اسـت زیـرا      ،اوالً ؛ستمسائل کالمی شیعه نداشته ا
اند،  کردهشیعه بحث والیت فقیه را در فقه مطرح  يعلماغیبت کبري  ةدورتوان گفت در  می

 نه صرفاً ،اند شدهفقهی وارد بحث ـ  اي کالمی شیوهبرخی از آنان در فقه به  البته. نه در کالم
از  290صـفحۀ   دلیلی را هم که مؤلـف در . بروجردي نیز از این دسته است اهللاۀیآ که کالمی

فقیهی والیت فقیـه   که ایناز  ،ثانیاً .همین مطلب است مؤید ستا کردهبروجردي نقل  اهللاۀیآ
منفـی بـه کـالم     توان نتیجه گرفت که او نگاه ویـژه و احیانـاً   را در فقه بحث کرده باشد نمی

توان آن را دلیل  نمی ،دکناگر کسی والیت فقیه را در کالم بحث  ،طور که همان. داشته است
والیت فقیه دو وجهی است و در هر دو  ۀمسئل زیرا اساساً ،گردانی وي از فقه گرفت رويبر 

  .توان از آن بحث کرد علم فقه و کالم می
شرط مرجعیت را در رهبري نظام  )ره(  امام خمینی که این، از 5، سطر 457در صفحۀ  )ج

براي آن بزرگوار اهمیت داشته » عدالت«که چون  ست، چنین نتیجه گرفته استالزم ندیده ا
چنین نیست بلکه پیشـنهاد حـذف    اصالً ،در حالی که. ستیت را الزم ندانسته اشرط مرجع

 از اجتهاد نداشت تر بیشبود که این شرط چیزي  سبب بدینشرط مرجعیت در رهبري نظام 
  .کرد ایجاد نمی یگونه خلل حذف آن هیچ ،بنابراین
خـوبی بـه    مؤلف رویکرد نسبتاً که اینبا : توجهی به عوارض منفی بعضی مطالب کم. 11

نـوعی بـا    بـه ولی گاهی در کتاب مطالبی آمده است کـه   ،هاي اسالمی دارد فرهنگ و ارزش
  :براي نمونه. خوانی ندارد انقالبی همـ  هاي اسالمی ارزش

، مطلبی آمده که موهم این است کـه دیـن در عـرف همـه     15، سطر 23در صفحۀ  )الف
مطلـب  . ها چنین تلقی و تفکري داشـتند  مارکسیست فقط ،کهدر حالی  ؛شود میافیون تلقی 

  .ولی بدون هیچ نقدي از آن گذر شده است ،مذکور گرچه نقل قول است
انـد کـه تصـویري     شدهو ازلیه طوري معرفی  ،هاي شیخیه، بابیه ، فرقه82در صفحۀ  )ب

 هـا  آناي به انحرافـات عقیـدتی و اخالقـی     اشارهنسبتاً مثبت از آنان ارائه شده است و هیچ 
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  .نشده است
مسلمان موجب کاسـتن   در مقام، توصیف فتحعلی آخوندزاده 1، سطر 92در صفحۀ  )ج

  .دشو ها به وي می از حساسیت
و در  اسـت  اي که از بازرگان نقـل شـده   به بعد، جمله 18، سطر 375در صفحۀ  )د

بدیل امـام در   بیلزم کاستن از نقش ذکر آن رفت، مست) بند هشت( مطالب خالف واقع
  .انقالب است

  هاي نگارشی و ویرایشی کاستی 3.2.4
هاي نگارشی و ویرایشی و اغالط عبارتی در کتاب وجود دارد که مـوارد زیـر    برخی کاستی

  :هایی از آن است نمونه
  .نشده استرعایت الخط  رسمدر مواردي : الخط کلمات رسمتوجهی به  بی .1
ند کـه  ا در اصل کلماتی عربی و یحیی ،کلماتی همانند موسی، عیسی، مرتضی، مجتبی - 

بـه   ؛شوند نوشته می) یحیی( این کلمات در عربی با الف مقصوره. اند وارد زبان فارسی شده
امـا در ایـن    ،ه اسـت شد رعایتالخط عربی متداول  رسمدر زبان فارسی همان  ،سببهمین 

کلمـۀ عیسـی در    :براي نمونـه . اند نوشته شده) یحیا(ف ممدوده کتاب همۀ این کلمات با ال
 صـفحۀ ، 1پـاورقی   138 صـفحۀ ، 2پاورقی  130 صفحۀکلمۀ موسی در ؛ 4طر س 60 فحۀص

ــاورقی  197 ــفحۀ، 3و  1پ ــاورقی  200 ص ــفحۀ، 3پ ــاورقی  201 ص ــفحۀ ، و2پ  485 ص
، 10 طرسـ  249 صـفحۀ ، 19 طرسـ  245 صـفحۀ کلمـۀ مرتضـی در   ؛ 180 -  178هـاي   شماره
کلمـۀ مجتبـی در   ؛ 162 ةشـمار  484 صفحۀ، و 127 ةشمار 482 صفحۀ، 7 طرس 388 صفحۀ
  .189 ةشمار 485 صفحۀکلمۀ یحیی در ؛ 182 ةشمار 485 صفحۀ

ولـی   ،توان گفت در فارسی نوشتن این نوع کلمات با الف ممدوده غلط اسـت  البته نمی
فارسـی از هـرج و مـرج در کتابـت     تا زبان شود الخط مألوف رعایت  رسمبهتر است همان 

نوشتن این نوع کلمات با الـف ممـدوده غلـط     قطعاً قرآندر کتابت آیات  لبتها. مصون بماند
بـا الـف ممـدوده نوشـته      قـرآن آیۀ ، کلمۀ موسی در ضمن 5سطر  43ولی در صفحۀ  ،است

  .شده است
 نوشـته شـده   )فی الحقیقت( کشیده يتابا » قۀیالحق یف«کلمۀ  ،7، سطر 237در صفحۀ  - 
  .گرد نوشته شود يتاعربی است باید با  هاما چون کلم است،
  :از اند عبارتهاي این مورد  نمونه: قواعد نگارشی و ویرایشی نکردن رعایت .2
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اي بسـیار طـوالنی    جملـه  16تا  11از سطر  ،9در دیباچه، صفحۀ : شدن جمله طوالنی - 
  .کار رفته است به

سـطر   441صـفحۀ   و 17 -  12سـطر   40همانند صـفحۀ  : فاصلۀ زیاد بین نهاد و گزاره - 
  .2سطر  442صفحۀ  تا آخر

 252صـفحۀ   ،3سـطر  26صفحۀ  ،4 و 3سطر  9همانند دیباچه صفحۀ : نقصان عبارتی - 
  .4سطر  443سطر آخر تا صفحۀ  442و صفحۀ ، 3و  2سطر 
. ، بعد از کلمۀ گذشته ویرگول الزم است17سطر  6صفحۀ : گذاري نشانه نکردن رعایت - 

 آمـده » اسـت «بعد از کلمـۀ   که نشانۀ مفعول صریح است» را«، کلمۀ 7سطر  147صفحۀ  در
 262همچنین صفحۀ  .سطر آورده شودابتداي در » دینی«باید بعد از کلمۀ  ،در حالی که است
  .منتقل شود» پزشکی«ه سطر قبل بعد از باید ب» اند آمده«بعد از » را«، کلمۀ 14سطر 
این دو واژه «: آمده است 17سطر  52در صفحۀ : خلط بین قواعد زبان فارسی و عربی - 

کـه خبـر از لحـاظ     ایـن » .دو معنی متالزم دارند و به تعبیر منطقی، نسبی و متضایفین هستند
بـه جـاي    بنـابراین و تثنیه و افراد مطابقت با مبتدا داشته باشد، مخصوص زبان عربی اسـت  

  .متضایفین باید متضایف آورده شود
 بهتر اسـت » که آن«، 9در دیباچه، صفحۀ : بهتر است ها آنبه کاربردن کلماتی که تغییر  .3

. تـر اسـت   مناسـب » خویشـاوندي «، »خویشـی  هم«، به جاي 3سطر  1صفحۀ . باشد» که این«
سـطر  . بهتـر اسـت  » داوري و باید و نبایدي«، »داوري و نبایدي« به جاي 10سطر  8صفحۀ 

در صـفحۀ  . زیباتر اسـت » در خالل بحث«یا » بحث ياثنادر «، »در میان بحث«، به جاي 14
  .تر است تبدیل شود مناسب» آوردن دستبه «اگر به » به دست آوري«، 20سطر  40

و » خوشـبختانه بـر  «باید  »برخوشبختانه ن«، 6سطر  9دیباچه صفحۀ در : اغالط چاپی .4
ـ با و اسـت  غلط »نیا بد«، 18سطر  25صفحۀ . باشد» شده«باید » نشده« 8سطر   »نیبـد « دی
» کـذب « باید» کدب«، 17سطر  28صفحۀ . باشد» اقویا«باید » اقوا«، 1 سطر 26صفحۀ . باشد
 عواقب«، 22سطر  44صفحۀ . باشد» هم هست«باید » هم است«، 13سطر  32صفحۀ . باشد
، 17سـطر   48صفحۀ . باشد» تزکیه«باید » تذکیه«، 23سطر  و باشد» عواقب نیک«باید » نیکی

منصـوب بـه   «، 9سـطر   80صـفحۀ  . صـحیح اسـت  » و ان اعبدونی«، »ان اعبدونی«به جاي 
. باشـد » بـه یمغ« بایـد » بـۀ یمغ«، 2سـطر   121صـفحۀ  . باشـد » منسوب به دولت«باید » دولت

بـه بعـد،    13سـطر   142صـفحۀ  . باشـد » مالحظـه «بایـد  » مالحضه«، 16سطر  134صفحۀ 
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بایـد  » اندشـمند «، 2سـطر   203صـفحۀ  . اهللا نـوري غلـط دارد   فضـل عبارات منقول از شیخ 
 320صـفحۀ  . باشـد » دفع ضـرر «باید » رفع ضرر«سطر آخر،  215صفحۀ . باشد» اندیشمند«

. باشـد  »الهـوي «بایـد  » السهوي«، 15سطر  348صفحۀ . باشد »تعزیر« باید» تعذیر«، 19سطر 
ـ تغ »پرسـتش  بـه  سـرعت بـه  «باید به » به سرعت پرسش«، سطر آخر 377صفحۀ  . ابـد ی ریی
، 10سـطر   398 صـفحۀ . باشـد  »يمبارزه با پهلـو « دیبا »يمبارزه پهلو«، 9سطر  382 صفحۀ

 حیصـح » تنـاقض «غلـط و  » قصتنا«، 7سطر  415 صفحۀ. باشد »کمیملۀ اب« دیبا »کمیملۀ اب«
، يحـائر «، 18 سـطر  در و باشـد  »یبرقعـ «بایـد   »یرقـ « يجا به ،8سطر  444صفحۀ . است

  .ویرگول اضافی است» تهرانی
، 18سـطر   36صـفحۀ  : هماننـد . غلـط اسـت   کار رفته احتماالً بههمچنین برخی کلمات 

حـق  «بایـد   احتماالً» مالکیتحق «، 21سطر  54صفحۀ . باشد» نیستند« باید احتماالً» هستند«
احتمـال دارد بـه جـاي علـم     » علم اگر خداي ناکرده«، 3سطر  457صفحۀ . باشد» حاکمیت

  .صحیح باشد» عالم«
 »هدور«یـا   »تـاریخ «یکـی از دو کلمـۀ   » در دورة تاریخ معاصـر «از دیباچه  10در صفحۀ 

  .کافی است
  

  گیري نتیجه .5
بازنگري در مـوارد   نیازمند اند، کتاب شدهبا وجود زحمات زیادي که مؤلف محترم متحمل 

  :زیر است
 دقیقـاً هر یک دین و سیاست تعریف شوند و مقصود از  ۀمقولهر یک از دو  نخست. 1

  ؛دشوروشن 
  ؛عدل و همتاي آن مورد توجه قرار گیرد منزلۀ و به قرآنسنت در کنار . 2
تی در مورد اسالم صورت گیرد یا مطلبی به آن نسبت داده شـود،  هرجا بناست قضاو. 3

  ؛مستند به کتاب و سنت باشد اًمحت
  ؛ها و عقاید به منابع دست اول مراجعه شود در نقل اندیشه. 4
تر مـالك   هاي آنان کم قضاوت تر استفاده شود و خصوصاً در نقل از منابع مخالفان کم. 5

  ؛قرار گیرد
و اگـر بناسـت بـه اندیشـۀ کسـی      شود هاي متفکران تعادل حفظ  در بحث از اندیشه. 6
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 تـر  بیشفرد متفکر در تحوالت ایران و تأثیرگذاري  تر بیشپرداخته شود، معیار سهم  تر بیش
  .او باشد

  
  منابع

  .سالمیدفتر تبلیغات ا :، قم3 ، جمعجم مقاییس اللغۀ ).ق 1404( ابوالحسین، احمد بن فارس بن زکریا
  .مرد امروز :جا ، بیهالدول به شاهزاده جمال هالدول هاي کمال نامه ،مکتوبات .)1364( آخوندزاده، فتحعلی

مطالعات فرهنگی  پژوهشکدة: ، تهرانمعاصر سیاسی اندیشۀ در سیاست و دین). 1376(اسماعیلی، حمیدرضا 
 .وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري و اجتماعی

 .درالعلم للمالیین :، بیروتیسیانگل ـ یعرب ،قاموس المورد .)م 1987(منیربعلبکی، 
دارالکتـاب   :، تحقیـق سـیدمهدي رجـایی، قـم    الکلـم  الحکم و درر غرر .)ق 1410(تمیمی آمدي، عبدالواحد 

  .االسالمی
 بـا  وگـو  گفـت  ،در دامگه حادثه، بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومـت شاهنشـاهی   .)1390(ثابتی، پرویز 

  .شرکت کتاب :نجلسآ ، لسگو از عرفان قانعی فردو گفت ،)ساواك یداخل تیامن تیریمد( یثابت زیپرو
  .خانۀ کتاب: ، تهرانایران سیاسی ـ مذهبی هاي سازمان و ها جریان). 1386(جعفریان، رسول 

  .26، مرداد و شهریور، ش انیک مجلۀ، »سمیسکوالر يمبنا و معنا« ).1374( سروش، عبدالکریم
  .دار الساقی :، بیروتۀیللعلمان ۀیالفلسف االسس .)م 1993( ضاهر، عادل

 http://www.eltwhed.com/vb/archive/index.php/t-2637.html. ). م 2005( الطعان، احمد ادریس
  .بنیاد فرهنگی نخل :، مادریدشناسایی آیین بهائی در .)م 2008( فتح اعظم، هوشمند

  .هجرت :، قم1 ، جکتاب العین .)ق 1410( فراهیدي، خلیل بن احمد
 .گوي :، تهرانجاي پاي تزار .)1387( فیض، محسن

 .دارالحدیث :، تحقیق حسین حسنی بیرجندي، قمعیون الحکم و المواعظ .)1376( لیثی واسطی، علی
 :ترکیـه ، المعجـم الوسـیط   ).تا بی( و محمد علی النجار ،ابراهیم، احمد حسن الزیات، حامد عبدالقادر ،مصطفی

  .دارالدعوة
 مطهري، ج ۀاهللایآشوراي نظارت بر آثار استاد شهید  ستۀویرا ،مجموعه آثار .)1383 -  1377( مرتضی مطهري،
 .صدرا :، تهران25

  .دارالمشرق :بیروت ،اللغۀ یالمنجد ف .)م 1973( معلوف، لوئیس
  .http://malekiyan.blogfa.com/post-72.aspx، ؟گرى در دین به چه معناست اصالح .)1379( ملکیان، مصطفی
 .سمت :، تهرانهاي اسالمی معاصر جنبش .)1374( موثقی، سیداحمد

  .الزهراء لالعالم العربی :، قاهرهنییالعلمان یعل الرد یف ۀیورقۀ ثقاف .)ق 1405( یحیی، محمد



 

 

  
  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

  32 -  19، صص 1392بهار ، اولدهم، شمارة سیزسال 

 ریزي درسی اصول برنامه کتاب و نقد بررسی

  *شراره دالوندي

  چکیده
و بهتـر دانشـجویان و    تـر  بـیش آگـاهی   و هـا  آنبـاالبردن کیفیـت    ها کتابهدف از نقد 

ي تخصصی گروه علوم تربیتـی  ها درسی یکی از درس ریزي برنامه .ستها آنخوانندگان 
یی کـه در ایـن زمینـه    ها کتاباکثر  ؛سفانه در این زمینه منابع زیادي نداریمأولی مت ،است

ي شوراي عـالی  ها خوانی با سرفصل همنایا  ،بودن ثقیل به علت حجم زیاد، اند چاپ شده
واحد درسی  رايمنبعی که مناسب ب منزلۀ هب ،کردن به دانشجویان معرفیبراي ریزي  برنامه

  .ندیستن استفاده درخور ،دانشگاهی باشد
بـه  ، لیف محمدحسـین یارمحمـدیان  أت ،یدرس يزیر اصول برنامه در این مقاله کتاب

  .است شدهنقد و بررسی  ،و محتوایی ظاهري، در ادامه از دو دیدگاه و طور اجمال معرفی
 ،درسـی  ریـزي  برنامـه مراحـل   ،درسی ریزي برنامهمبانی  ،درسی ریزي برنامه :ها هکلیدواژ

 .درسی پنهانبرنامۀ ، آموزشی ریزي برنامه
  

  مقدمه.1
یکـی از   منزلـۀ  بـه  ،فـرانکلین بوبیـت  با انتشار کتاب  1918درسی در سال  ریزي برنامه ۀرشت

 ریـزي  برنامـه  ،بنـابراین  ؛رسمیت شناخته شـد  به ،قلمرو تعلیم و تربیت ي تخصصیها حوزه
  .عمر طوالنی ندارد است وبیستم است که متعلق به اوایل قرن هایی  درسی یکی از رشته
 و میتعل ۀنام فصلو در  ‘درسی ۀبرنام ۀنام ویژه’منتشرشده در  ۀنام مقالهنامه و  کتاب بر اساس

اعـم   ،درسـی  ۀبرنام ةحوزمجموعه آثار منتشرشده در ، انتشار یافته 1378که در سال  تیترب
                                                                                                     

 rshekufeh@yahoo.com طبیقی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمیارشد آموزش و پرورش ت  کارشناس *
  14/10/1391: ، تاریخ پذیرش3/7/1391: تاریخ دریافت
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  ).8: 1381، مهرمحمدي(مورد است  بیستاز  تر کم، تألیفاز ترجمه و 

ي نوینی بـه  ها دروازه و اگر انتشار کتاب جدیدي بتواند ضعف علمی ما را بهبود بخشد
 مورد توجـه و حمایـت قـرار    و دوالزم است معرفی ش ،ي ما بگشایدها آگاهیروي بینش و 

ولـی اگـر در ترجمـه یـا      ،نظر و اندیشمند قدردانی شـود  صاحبگیرد و از مؤلفان یا مؤلف 
یـا   و باشـد  کتاب ضعف محتوایی و علمی داشـته  غناي کافی مشاهده نشود و کتابی تألیف

دار و مطلـوبی   معنیتواند نقش  نمی چنین کتابی، از آثار دیگران باشد ضحاصل اقتباس مح
  .مندان آن رشته ایفا کند عالقهسطح دانش و بینش دانشجویان و  يدر ارتقا

مـورد نظـر    ةحـوز در  و ،کامـل  ۀاحاطـ نویسنده باید به جزئیات موضوع مـورد بحـث   
طـور  مطالب در تحلیل نهایی به خواننـدگان بـه    کهباشد داشته  اي اطالعات غنی و گسترده

  .ناقص ارائه نشود
  

  معرفی کتاب.2
بـه چـاپ    ،1377یارمحمدیان در سال  محمدحسین تألیف، یدرس يزیر اصول برنامه کتاب

 ریـزي  برنامـه اصول  ةدربار ،چنان که از نام آن پیداست ،موضوع کتاب .دوم نیز رسیده است
یکی از اهداف تدوین ایـن   ،گفتار کتاب ذکر شده است پیش طور که در همان ؛درسی است

مین متن درسی مناسـبی  أکارشناسی علوم تربیتی به منظور ت ةدورکتاب کمک به دانشجویان 
اسـتفاده از   عـالوه بـر ایـن،   . و عناوین این درس را پوشش دهد ها است که بتواند سرفصل

 کتـاب داراي  .چهار فصل اول این کتاب براي درس مبانی آموزشی نیز پیشنهاد شـده اسـت  
  .استفصل  ششیک مقدمه و 

تفاوت آن  درسی و ریزي برنامهمفهوم  ،»درسی ریزي برنامهماهیت «با عنوان ، در فصل اول
  .درسی مطرح شده است ریزي برنامهتحوالت و رویکردهاي  و آموزشی بررسی ریزي برنامهبا 

آن بـا   ۀرابطـ از فلسـفه و   ،»درسـی  ریـزي  برنامـه مبانی فلسـفی  « با عنوان، در فصل دوم
صـحبت   هـا  آني تربیتی مربوط به ها درسی و چند مکتب فلسفی مهم و دیدگاه ریزي برنامه

  .شده است
ی و ارتبـاط  شناسـ  روان ،»درسی ریزي برنامهشناختی  مبانی روان«با عنوان  در فصل سوم،

حـل مسـئله و    ، وتفکر انتقادي و خـالق  یادگیري، تعددنظریات م ،درسی ریزي برنامهآن با 
  .ه استشددرسی بررسی  ریزي برنامهارتباط آن با 
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شناسـی و   جامعـه  ،»درسـی  ریـزي  برنامهشناختی  جامعهمبانی « با عنوان ،در فصل چهارم
و مشـکالت اجتمـاعی در    ،در حال تغییـر  ۀجامع، درسی با آن ریزي برنامهفرهنگ و ارتباط 

ناشی از تغییر  مسائل، جمعیتی و اجتماعی مسائل، مسائل اقتصادي، انفجار دانش: ۀمقولپنج 
  .اند هشدو مسائل ارزشی بررسی  ،سازمانی

کارکردهـاي ارزشـیابی را از    ،»ي درسـی هـا  ارزشیابی برنامه« با عنوان ،فصل پنجم کتاب
و تراکمـی   ،تکـوینی ، نوع ارزشیابی تشخیصی سهدیدگاه آیزنر مطرح کرده سپس به بررسی 

از ارزشـیابی عملکـرد    ي درسـی هـا  و در آخر تحت عنوان ارزشیابی برنامـه  است؛ پرداخته
  .میان آورده است بهو ارزشیابی کتاب درسی صحبت  ،ارزشیابی تدریس، آموزان دانش

متـداول در تحلیـل    شـیوة دو  ،»تحلیل محتوا یا کتـاب درسـی  « با عنوان ،در فصل ششم
ي هـا  کتـاب  ۀتهیـ در طراحـی و   مـؤثر از عوامل  ،سپس ؛است ي درسی مطرح شدهها کتاب

  .ي تعیین سطح خوانایی بحث شده استها و فرمول ها  درسی و همچنین از روش
  

  نقد و بررسی کتاب .3
  :بخش صورت گرفته است دونقد و بررسی کتاب در 

  :ظاهرياز لحاظ  .1
  ؛طرح روي جلد )الف
  ؛حجم کتاب نداشتن تناسب )ب
  ؛نگارش قواعد ویرایش و )ج
  .خذآمفهرست منابع و  )د
  :از لحاظ محتوایی .2

  ؛ناهماهنگی عنوان با محتواي کتاب )الف
  ؛درسی ریزي برنامهبه مراحل اصلی فرایند  یتوجه بیمطالب و  ۀارائسازماندهی نامناسب  )ب
  .کار رفته در کتاب هاي از نکات علمی ب تحلیل پاره )ج
  
  ظاهري لحاظ از 1.3

  طرح روي جلد 1.1.3
 هتـ کتاب در زیر عنوان آن که در کتـاب مـذکور صـورت گرف    تعددهاي م عناوین فصلدرج 
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طرح جلد کتاب فاقد غناي تصویري و حـاوي   ،عالوه بر این ؛نابجاست مرسوم و  غیر است
  1.استبندي  ضعف ترکیب

  حجم کتاب نداشتن تناسب 2.1.3
تـرین و   که مهمفصل اول کتاب  :استي متفاوت ها فصل با حجم ششکتاب مذکور داراي 

کتـاب   هاي دوم و پـنجم  حجم آن با فصل و صفحه 20ترین فصل کتاب است حدود  مرتبط
کتـاب   چهـارم و فصـل   دارنـد،  صـفحه  30کـدام   هـر  هاي سوم و ششـم  لفص ؛است برابر
کل کتاب را  اي صفحه 174صفحه از حجم  40حدود  طوري که، به ؛اردین حجم را دتر بیش

کـه   هـاي دوم و سـوم و چهـارم    این در حالی است که فصـل  ؛به خود اختصاص داده است
 ریـزي  برنامـه بـا   مسـتقیماً انـد   بیش از نصف حجم کتاب را به خود اختصاص داده مجموعاً

دانشـجویان گـروه علـوم تربیتـی ایـن مباحـث را در       ، عالوه بـر ایـن   ؛یستنددرسی مرتبط ن
و  ،یشناس روان، فلسفه یعنی( که تحت همین عنوانگذرانند  میاي  ي درسی جداگانهها واحد
ي درسـی  هـا  شـود و راجـع بـه ایـن مباحـث در واحـد       عرضه مـی  ها آنبه ) شناسی جامعه

  .کنند می اطالع کافی کسباي  جداگانه
ایـن   تـألیف هدف از  آمده استگفتار  پیشکه در ابتداي کتاب در قسمت  طور هماناگر 
 ةدوردر ( »درسی ریزي برنامهاصول «مین کتاب درسی دانشگاهی براي واحد درسی أکتاب ت

بـا درس   اشد وب تر بیشباید حجم کتاب از مقدار کنونی آن ، است) کارشناسی علوم تربیتی
 174حجـم   ،در صـورتی کـه   ؛تناسب داشـته باشـد  » درسی ریزي برنامهاصول «واحدي  سه

واحـدي   دوواحدي هماهنگ باشد با درس  سهبا درس  که این کتاب بیش از این اي صفحه
  .هماهنگ است

  قواعد ویرایش و نگارش 3.1.3
 ۀصـفح  پانوشـت در  ،مـثالً  ؛یستن کتاب مذکور از لحاظ قواعد ویرایش نیز خالی از اشکال

  :کتاب آمده است 30
و ویلیـام ریگـان از جملـه هـواداران ایـن       ،گلـن هـس   الیـوت آیزنـر،   افرادي چون .1

  .ندا گرایش
  .شوند این گرایش محسوب می جز مارکانگو و ،پائولو فریر، ایوان ایلیچ .2

 از عبـارت » جـز ایـن گـرایش   « بـه جـاي   1 نوشـت ماننـد پا  2 نوشتبهتر بود که در پا



 ي در ایراندار بانکارزیابی کتب پول و    88

  1392بهار ، اول زدهم، شمارةسیسال هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

  .شد می استفاده» هواداران این گرایش«
 کـه  رنـد؛ از قبیـل ایـن   همچنین بعضی از جمالت از لحاظ دستور زبان فارسی اشکال دا

ـ  ؛در پایان جمله قرار نگرفته است فعل و » گـرایش مـدیریتی  « پـاراگراف اول مبحـث   دمانن
جملـه بـا فعـل     هـا  آنکـه در  ، کتاب 27 ۀصفحدر » گرایش سیستمی«پاراگراف دوم مبحث 

  .پایان نپذیرفته است
  مآخذفهرست منابع و  4.1.3

ست که از چند لحـاظ  ها ذکر منابع در آخر فصل ةنحو کردتوجه  به آندیگري که باید  ۀنکت
  :مورد توجه است

اشاره شـده   ها آنبه  کتاب پانوشتکه در قسمت  در هر فصل کار رفته بهتعداد منابع  .1
در  ،مـثالً  ؛خـوانی نـدارد   هر فصل هـم  با تعداد منابع ذکرشده در آخر است ومحدود  ،است

 ،منبع معرفی شده است در صـورتی کـه   سهفقط  همان فصل پانوشتدر قسمت  فصل دوم
منبع انگلیسی و فارسی معرفی شده اسـت کـه معلـوم     هفت مجموعاً در انتهاي همین فصل

 ۀایـن وضـعیت در همـ    انـد  کار رفتـه  بهنیست سایر منابع در چه قسمت از این فصل کتاب 
  2.شود یمدیده  ،جز فصل اوله ب ،ها فصل
در  نیـز  هـا  آن ۀترجمـ ها کـه   بعضی از کتاب، ها در قسمت ذکر منابع در انتهاي فصل .2

در  ،مثالً ؛اند ذکر شده هم در قسمت منابع انگلیسی و در قسمت منابع فارسی دسترس است
 یو اجتمـاع  ،شـناختی  روان ،یفلسف یمبانکتاب ، در قسمت ذکر منابع فصل سوم 86 ۀصفح
منـابع   کـه در  هانکینس عالوه بر این .ارنشتاین و فرانسیس پی .آلن سی ۀنوشت یدرس ۀبرنام

  .انگلیسی هم ذکر شده استمنابع  در، فارسی ذکر شده
 تهـران  دانشـگاه  یتیعلوم ترب ۀنشری منبع فرمول فلش، کتاب 164 ۀصفحهمچنین در  .3

معرفی شـده   تر بیش ۀمطالعفقط براي  »که ترجمه نشده است« ذکر شده است و منبع اصلی
 تهـران  دانشـگاه  یتیعلوم ترب ۀنشریاز ، ولی در قسمت ذکر منابع در پایان همان فصل ،است

  :نامی برده نشده و به جاي آن منبع اصلی یعنی
Flesch R.A., ‘New Readability Yardstick’, Journal of Applied Psychology. 

  .معرفی شده است
  
  از لحاظ محتوایی 2.3
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  ناهماهنگی عنوان با محتواي کتاب 1.2.3
کتـاب کـه    هـاي دوم و سـوم و چهـارم    فصـل (قسمت اعظم حجم کتاب  که اینبا توجه به 

درسـی   ریـزي  برنامـه بـه   مسـتقیماً ) ندا شناسی و جامعه ،یشناس روان، فلسفه رةترتیب دربا به
 که اینهمچنین با توجه به  ،است  مرتبطدرسی ریزي  برنامهبا مبانی  تر بیششود و  نمی مرتبط
 ریزي برنامهو از اصول  اند وضوح در کتاب مشخص نشده بهدرسی و مراحل آن  ریزي برنامه

میـان   بـه صـحبتی  ) اسـت  که در پایان فصل اول ذکر شـده اي  جز یک صفحهه ب(درسی هم 
مبـانی   از درسـی و اصـول آن صـحبت شـود     ریـزي  برنامهکه از  ش از آنیو ب 3،نیامده است

 یدرسـ  يزیـ ر اصـول برنامـه   انتخاب نام است درسی و اصول آن صحبت شده ریزي برنامه
  .رسد می نظر بهبراي کتاب نامناسب 

  دهی نامناسب سازمان 2.2.3
 بـودن  غنـی که در صورت  انگیز علم و معرفت است به سوي جهان شگفتاي  کتاب دریچه

ولی عاملی کـه کتـاب را    ،راهگشاي آیندگان باشد ند وي تشنه را سیراب کها تواند ذهن می
  .کشاند نوع نگرش نویسنده است می نگري مایگی و سطحی کم ۀورطبه 

 تـألیف درسی  ریزي برنامهمذکور هر چند با هدف تبیین  یدرس يزیر اصول برنامهکتاب 
درسـی و رویکردهـاي آن    ریـزي  برنامـه مفهـوم   ةفصل اول که دربار به جزولی  ،شده است

صـفحه از کـل    91فصل کتاب یعنی  ششفصل از کل  سه، عمالً از فصل دوم به بعد است
درسـی   ریـزي  برنامهدهد به مبانی  می از نصف حجم کتاب را تشکیل  بیشکه ، صفحه 174

بعد از اتمام ایـن   ؛یستن درسی مربوط ریزي برنامهاختصاص داده شده است که مستقیماً به 
 .1(مرحلـه   چهـار درسی که در کل شـامل   ریزي برنامه فراینداز مراحل  که اینفصول بدون 
 ۀبرنامـ ارزشـیابی   .4و  ؛درسـی  ۀبرنامـ اجـراي   .3 ؛درسـی  ۀبرنامـ طراحی  .2 ؛تعیین اهداف

 فراینـد  ۀمرحلـ از چهـارمین   پـنجم در فصـل   هبـار  یکبه عمل آید  بهصحبتی ، است) درسی
از تحلیل محتوا  ششمدرسی یعنی ارزشیابی صحبت شده و پس از آن در فصل  ریزي برنامه

  .و کتاب درسی بحث شده است
 ولـی در عمـل   ،کنـد  مـی  مجذوب خـود  اگر چه این کتاب در نگاه اول خواننده را

ارائه  و مراحل آن) درسی ۀبرنام(درسی  ریزي برنامهتواند برداشت درستی از مفهوم  نمی
 ریـزي  برنامـه مخصوصاً براي دانشجویان که هنوز ذهنیت درستی نسبت به مفهوم  ؛دهد

  .درسی ندارند
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ولی تخصیص بیش  ،نیستارتباط با موضوع  بیدرسی  ریزي برنامهالبته صحبت از مبانی 
تـوجهی قـرار    بـی که موضوع اصلی مورد  است باعث شده از نیمی از حجم کتاب به مبانی

ـ   ریزي برنامهبه اصل مطلب و مراحل  که آنبیش از  و ،یردگ ه حاشـیه و  درسی توجه شـود ب
 درسـی  ریزي برنامه فرایند ۀمرحلمرحله از چهار  سهگرفتن  نادیده .مبانی پرداخته شده است

 ریـزد و  هـم مـی   چهـارچوب ذهنـی دانشـجویان را بـه     ها آنبه  اي ترین اشاره بدون کوچک
  .تواند راهگشاي آنان باشد نمی

نظـر را بـراي    درك عمیقـی از مفهـوم مـورد    یک کتاب علمی باید بتواند امکان فهـم و 
مطالب به طور ناقص و بـدون توجـه بـه نظـم      ،در صورتی که ؛خوانندگان خود فراهم کند

دانشـجویان   ،ارائه شوند منجر به درك درستی نخواهند شـد و در صـورتی کـه    ها آنواقعی 
گیرنـد کـه مطالـب را حفـظ کننـد و       می نداشته باشند یاد ها کتابدرك درستی از محتواي 

  .ماند می نشده باقی حل آنان  درسی همچنان براي ریزي برنامهدرنهایت معماي 
صـورت گرفتـه در    ششـم که در فصل » تحلیل محتواي برنامه یا کتاب درسی« همچنین

 ریـزي  برنامـه  فراینـد ولی ارزشـیابی در   ،واقع نوعی ارزشیابی است که مختص کتاب است
طـرح  ، تواند شـامل ارزشـیابی از آمـوزش    مییست و شامل ارزشیابی از کتاب ن فقطدرسی 

درسی  ریزي برنامه فراینددرنهایت ارزشیابی از کل  و.. . و ،مدیریتیي ها شیوه، درسی ۀبرنام
کـه محصـول طراحـی    (بنابراین بهتر است که ارزشـیابی از کتـاب    ؛و هر مرحله از آن باشد

 ؛درسـی صـورت گیـرد    ریزي برنامه فرایندقبل از ارزشیابی از کل ) درسی است ریزي برنامه
  4.شد یم یا حذف گرفت و می قرار پنجمقبل از فصل  ششمیعنی بهتر بود که فصل 

در نظـر   پـنجم بـراي فصـل   » ي درسـی ها ارزشیابی برنامه« که عنوان اینبا  ،عالوه بر این
شـامل ارزشـیابی از آمـوزش اسـت تـا       تـر  بـیش  ولی محتواي این فصل است، گرفته شده

توجـه   بـه انـواع ارزشـیابی آموزشـی     در فصل مذکور چراکه، ي درسیها ارزشیابی از برنامه
ي متفـاوت ایـن نـوع    هـا  ي درسـی و شـیوه  هـا  به ارزشیابی برنامـه اي  هیچ اشاره ولی ،شده

  .ارزشیابی نشده است
  کار رفته در کتاب بهاز نکات علمی اي  تحلیل پاره 3.2.3

  پنهان یدرس ۀبرنام 1.3.2.3
  :نویسد می محترم به نقل از رونالددال مؤلف

، نشده طراحیدرسی  ۀبرنامو یک ، شده و رسمی طراحیدرسی  ۀبرنامهر مدرسه داراي یک 
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مقاصـد موضـوعات   ، اهـداف ، محتـوا ، شـده  طراحیدرسی  ۀبرنام .غیر رسمی و پنهان است
تمایالت ، نشده یا پنهان طراحیدرسی  ۀبرنامگیرد و  می دربردرسی و سازماندهی آموزشی را 

ق موجـود در  ئـ و عال ،ها نگرش، ویژه احساسات ههنجارها و پویایی گروه و ب، شناختی روان
  .)18: 1377، یارمحمدیانبه نقل از رونالددال ( گیرد می دربرآموزان را  دانشمیان معلمان و 

ن هم اختصاص داده ابلکه به معلم ،آموزان دانشتنها به  نهدرسی پنهان  ۀبرنام در متن باال
 )overly( »اورلـی «کـه اولـین بـار     را درسی پنهـان  ۀمفهوم برنام ،در صورتی که ؛شده است

فقـط در مـورد   ) 168: 1382، اجارگـاه وو فتحـی   نوبریـان  زاده طالـب (اسـت  ده کـر مطرح 
کـار بـرده    بـه ن اآموزان کاربرد دارد و در هیچ کتاب دیگري این مفهوم در مورد معلمـ  دانش

؛ 167: 1382و فتحـی واجارگـاه،    نوبریـان  زاده طالب؛ 637: 1381، مهرمحمدي( نشده است
  .)246: 1378و دیگران،  سیلور؛ 226: 1380گوتک، 

توانـد   نمـی  بـاز هـم   ،آموز و معلـم باشـد   دانشاگر منظور نویسنده تعامل بین در ضمن 
رود و داراي مفهـومی   نمـی  کـار  بـه درسی پنهان تنها به ایـن معنـی    ۀبرنامزیرا  باشددرست 

درسـی   ۀبرنامـ هرچنـد مفهـوم    .اسـت  آموز دانشتر از تعامل بین معلم و  گستردهتر و  وسیع
 کـه  ایـن ولـی صـرف    ،رونالد دال ذکـر شـده اسـت    ۀگفتپنهان در کتاب مذکور با استناد به 

و الزم اسـت   یستن خارجی مطلبی را بیان کرده باشد دلیل بر درستی آن مطلباي  نویسنده
  .تاب درج شودسپس در ک یردصحت مطلب مورد بررسی قرار گ

  آموزشی و درسی ریزي برنامه 2.3.2.3
ذکر و بررسی است مربوط به توضیحی است  شایانمطلب دیگري که در این کتاب 

جا عیناً  که در این است درسی و آموزشی ذکر کرده ریزي برنامهارتباط  ةدربار هنویسندکه 
  :شود می نقل

تنیده و  درهم، این دو جریان، ها تفاوت این ۀهمست که با ا ضروري جا اینذکر این نکته در 
استادان علوم تربیتی تفاوت چنـدانی بـین ایـن     برخی نویسندگان و نظرند و به ا هم مربوط به

مفهوم ماننـد دو روي یـک سـکه     دومعتقدند که این  ها آنوجود ندارد  ریزي برنامهدو نوع 
ایـن افـراد در عنـاوین     .ن عمیـق و اساسـی نیسـت   داچنـ  هـا  آني میـان  ها هستند و تفاوت

هـر دو   ةبردارنـد را کـه در  یو آموزشـ  یدرسـ  يزیر برنامهي خود به فارسی عنوان ها کتاب
  .)21: 1377یارمحمدیان، ( برند می کار همفهوم باشد ب

ـ ر بر برنامـه  يا مقدمهگفتار کتاب  پیش سیزده ۀصفحپور در  تقیهرچند  و  یآموزشـ  يزی
وجـه   هـیچ  بـه  امـا  است،  آموزشی و درسی را دو روي یک سکه دانسته ریزي برنامه ،یدرس
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ایشـان   ؛»وجـود نـدارد   ریـزي  برنامهتفاوت چندانی بین این دو نوع «که  است  مطرح نکرده
  :است  نوشته ورا توضیح داده  ریزي برنامه وضوح هر دو نوع به

 ریـزي  برنامـه با این تفاوت کـه  اند  درسی و آموزشی در واقع دو روي یک سکه ریزي برنامه
آموزش و پرورش ناظر بر تمام انواع و سطوح مختلـف آمـوزش و پـرورش اسـت کـه بـا       

منـابع مـالی و نیـروي     هنـري و ، فرهنگـی ، سیاسـی ، اقتصادي، ي اجتماعیها توجه به جنبه
بینـی   پـیش درسـی شـامل    ریـزي  برنامـه  ،در صورتی که ؛گیرد می انسانی قوم و ملتی انجام

 براي نیل به مقاصد خود مـورد اسـتفاده قـرار   اي  عنوان وسیله بهاست که مدارس ایی ه طرح
  .)13: 1376، پور ظهیر تقی( دهند می

نه به این معنی کـه   است  نامیده یو درس یآموزش يزیر برنامهپور کتاب خود را  تقیاگر 
 ،گذاري کتاب با این اسم نامبلکه علت  ،بیند نمی ریزي برنامهتفاوت چندانی بین این دو نوع 
 ةدوراست که بـراي  » آموزشی و درسی ریزي برنامهمقدمات «درس دو واحدي تحت عنوان 

 آمـده گفتار کتـاب   در پیش ،که طور همانو  است کارشناسی علوم تربیتی در نظر گرفته شده
  :کند می فیوضات مطرح ،که طور همان .منظور تألیف شده است بدیناین کتاب 

مشـخص و   ۀزمینـ ولی هر یـک   ،اند بسیار نزدیک و مرتبط دیگر یکبه  ریزي برنامهمفاهیم 
آمـوزش و   ریـزي  برنامـه  ۀدامن.. . تمیز داده شوند دیگر یکمخصوص دارند و بهتر است از 

تـر   وسـیع نیروي انسـانی   ریزي برنامهو  ،ریزي آموزشی طرح، درسی ریزي برنامهپرورش از 
یـک نیسـت    هـیچ باشد ولی محدود بـه   ها آنتواند شامل هر یک از  می ،به بیان دیگر ؛است

  .)37 ،35: 1385، فیوضات(

 ریـزي  برنامـه تـر از   آموزشی خیلی وسـیع  ریزي برنامهشده  گفتهبنابراین طبق توضیحات 
ي عمیـق و اساسـی   هـا  تفـاوت  ریزي برنامهنوع  دویم که این یتوانیم بگو نمی درسی است و

بـه یـک    و کسی است که درك عمیقی از ایـن دو مفهـوم نداشـته    ۀگفتاین  ؛ در واقعندارند
  .برداشت سطحی اکتفا کرده است

بـه تحلیـل    است ودر ارتباط  ریزي برنامهآموزشی با انواع و سطوح مختلف  ریزي برنامه
دار و منطقی مسائل و مشکالت نظام آموزش و پرورش و تعیین میـزان تحقـق اهـداف     نظام

 بـراي ریـز آموزشـی    برنامهمعموالً  رد وسیاسی دا ۀجنبین اهداف آموزشی تعی .پردازد می آن
 ،درسی بـا انتخـاب   ریزي برنامه اما است،مداران در ارتباط  تعیین اهداف آموزشی با سیاست

درون  چـه  آنبه کالس درس و  و داردي درسی ارتباط ها برنامه محتواي ۀتهیو  ،سازماندهی
  .شود می گذرد مربوط می آن
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  :نویسد می آموزشی ریزي برنامهدرسی و  ۀبرنام ۀرشتمیان  ۀرابط بارةدر مهرمحمدي
 موضوعی کامالً ایرانـی اسـت  .. . آموزشی ریزي برنامه ۀرشتدرسی و  ۀبرنام ۀتشرمیان  ۀرابط

نـد کـه اسـتقالل    دیگر یـک درسی و آموزشی دو قلمرو تخصصی مستقل از  ۀبرنام ةحوز.. .
  ).63 -  62: 1381، مهرمحمدي(در دنیا به رسمیت شناخته شده است  دیگر یکاز  ها آن

، یفلســف یمبــانکـه چهــارچوب کلــی کتـاب مــذکور بــه کتـاب     گفــتدر انتهـا بایــد  
 هـانکینس  .فرانسیس پیارنشتاین و  .سی  آلن ۀنوشت ،یدرس ۀبرنام یو اجتماع یشناخت روان

 .شـباهت زیـادي دارد   اسـت،  منتشـر شـده   1373سیاوش خلیلی شورینی کـه در   ۀترجم با
مبـانی   .2 ؛درسـی  ۀبرنامـ  ةحـوز  .1(فصل  چهارداراي  شورینی ۀترجم یفلسف یمبانکتاب 
فصـل   چهـار است که عناوین و محتواي ) مبانی اجتماعی .4 ؛شناختی روانمبانی  .3 ؛فلسفی

این شباهت زیـاد بـین    .ردفصل اول کتاب یارمحمدیان دا چهاراین کتاب شباهت زیادي به 
شود که خواننده احساس کنـد نـوعی    می شورینی و کتاب یارمحمدیان باعث ۀترجمکتاب 
بسـیاري   ،همچنـین  نیست؛ هم در آن که هیچ نوع ابداعی، است کاري صورت گرفته دوباره

ـ از مطالب مخصوصاً در فصل اول کتاب عیناً تکرار مطا در  امـا  ،ب کتـاب شـورینی اسـت   ل
 ذکـر نشـده و بـه جـاي منبـع فارسـی منبـع انگلیسـی        ایـن کتـاب   قسمت منابع فصل اول 

)Ornestein, Allan C. and Hunkins, Francis P.(  ایـن در حـالی اسـت کـه      ؛آمده اسـت آن
منـابع   کتـاب شـورینی را جـز   ) کتاب یارمحمدیان 86 فحۀص( سومدر منابع فصل  نویسنده

 ایـن کتـاب آگـاهی داشـته     ۀترجمـ از  دهد که مؤلف و این نشان می است فارسی ذکر کرده
  .کرده استکتابش استفاده  تألیفشده در  ترجمهاین کتاب  و از است

آموز نسـبت داده   به معلم و دانش نیزدر این کتاب ( درسی پنهان ۀبرناممفهوم  ،مثالً
بـه نقـل از   کتاب شورینی نیـز   36 ۀصفحکتاب یارمحمدیان در  18 ۀصفح )است شده

  .رونالد دال نوشته شده است
 ۀصـفح » رهیافت رفتاري«کتاب مذکور با عنوان  26 ۀصفح »يرفتار شیگرا« عنوان

ایـن  «از خط سوم پـاراگراف اول کتـاب شـورینی     رد وخوانی دا کتاب شورینی هم 20
نوشته شده تا آخر پاراگراف » این گرایش« که در کتاب یارمحمدیان به صورت» رهیافت

کل مطالب مبحث گرایش رفتاري کتاب یارمحمـدیان را  ، خط اول پاراگراف دوم دوو 
  .تشکیل داده است

روش مبتنـی بـر   «کتـاب یارمحمـدیان بـا عنـوان      27 ۀصـفح » گرایش مـدیریتی « عنوان
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خـط   :اند شرح تکرار شده بدینمطالب  رد وخوانی دا کتاب شورینی هم 22 ۀصفح» مدیریت
یارمحمدیان با خـط اول اولـین پـاراگراف همـین مبحـث کتـاب       اول اولین پاراگراف کتاب 

خط دوم اولین پاراگراف کتاب یارمحمدیان با خط چهارم اولین پـاراگراف همـین    ،شورینی
خط سوم اولین پاراگراف کتاب یارمحمدیان با خط سـوم پـاراگراف   ، مبحث کتاب شورینی

کتـاب یارمحمـدیان بـا دو خـط اول      پـنجم و  چهـارم خط ، کتاب شورینی 23 ۀصفحسوم 
کتاب یارمحمـدیان   هشتمو  هفتمو  ششمخط  و ،کتاب شورینی 24 ۀصفح ششمپاراگراف 

  .ی داردخوان هم کتاب شورینی 25 ۀصفح چهارمبا کل پاراگراف 
 ةشـیو « کتـاب یارمحمـدیان بـا عنـوان     27 ۀصفحدر » گرایش سیستمی«همچنین عنوان 

خـط   :انـد  شدهشرح تکرار  بدینمطالب  رد وخوانی دا ی همکتاب شورین 25 ۀصفح» دار نظام
 دومخط ، اول اولین پاراگراف کتاب یارمحمدیان با خط سوم اولین پاراگراف کتاب شورینی

با خط دوم و سـوم اولـین   » ریزي برنامهمهندسی «اولین پاراگراف کتاب یارمحمدیان  سومو 
کتاب یارمحمدیان بـا دو خـط اول    چهارمو  سومخط ، کتاب شورینی 26 ۀصفحپاراگراف 

اف بعدي کتاب یارمحمدیان با کـل  رخط پاراگ سه، کتاب شورینی 26 ۀصفحپاراگراف دوم 
  .ی داردخوان همکتاب شورینی  27 ۀصفح پنجمپاراگراف 

 ۀصـفح  »نگـرش علمـی  «کتاب یارمحمدیان با عنوان  28 ۀصفح» گرایش علمی«مبحث 
  :اند شدهشرح تکرار  بدینلب مطا رد وی داخوان همکتاب شورینی  28

خط ، کتاب شورینی اول خط اول پاراگراف اول کتاب یارمحمدیان با خط دوم پاراگراف
  .خوانی دارد هماول پاراگراف دوم کتاب یارمحمدیان با خط اول پاراگراف دوم کتاب شورینی 

رهیافـت  « کتـاب یارمحمـدیان بـا مبحـث     29 ۀصـفح در  »گـرا  انسـان گـرایش  «مبحث 
: دان شدهترتیب تکرار  بدینمطالب  رد وداخوانی  همکتاب شورینی  29 ۀصفح» یانهگرا انسان

خط اول پاراگراف دوم کتاب یارمحمدیان با خط اند،  شبیههم  بهپاراگراف اول هر دو مبحث 
پاراگراف دوم کتاب یارمحمدیان با پـاراگراف سـوم    ۀبقی، اول پاراگراف دوم کتاب شورینی

بـا خـط دوم    پـاراگراف سـوم ایـن مبحـث کتـاب یارمحمـدیان      ، کتاب شورینی 30 ۀصفح
 بلکه کل کـودك .. . تنها نهدر این گرایش « ۀجمل ،کتاب شورینی 30 ۀصفحپاراگراف چهارم 

 31 ۀصـفح در خط سوم پاراگراف سوم کتاب یارمحمدیان با خط پنجم پـاراگراف دوم  » ...
 هـر کـودك  «حث کتاب یارمحمدیان یعنی از همین مب سومو آخر پاراگراف  ،کتاب شورینی

  .ی داردخوان همکتاب شورینی  31 ۀصفحبا دو خط آخر پاراگراف سوم » ...
بازسـازان  «کتاب یارمحمدیان با عنـوان   30 ۀصفحدر » گرایش بازسازان مفهومی« عنوان



 95   و دیگران الدین مکیان سیدنظام

  1392بهار ، اول زدهم، شمارةسیسال هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

 :انـد  شرح تکـرار شـده   بدینمطالب  ارد وخوانی د همکتاب شورینی  32 ۀصفحدر » مفهومی
خـط  ، کل پاراگراف اول کتاب یارمحمدیان با خط دوم به بعد پاراگراف اول کتاب شورینی

پـاراگراف دوم همـین    دوم و سـوم  دوم کتاب یارمحمـدیان بـا خـط   پاراگراف دوم و سوم 
خـط آخـر    دواول پـاراگراف سـوم کتـاب یارمحمـدیان بـا      خط دو ، کتاب شورینی مبحث

  .خوانی دارد همکتاب شورینی  33 ۀصفحپاراگراف دوم 
در فصـل چهـارم    ،مـثالً  مطرح شده اسـت؛ ي کتاب نیز مباحث مشابهی ها فصل ۀبقیدر 

» انفجـار دانـش  « یارمحمدیان با مبحـث  کتاب 104 ۀصفح» انفجار دانش« مطالبی از مبحث
  .اند هم شبیه بهشورینی  کتاب 184 ۀصفح
  

  گیري نتیجه .4
معرفـی  ) براي گـروه علـوم تربیتـی   (منبع درسی دانشگاهی  منزلۀ به که این کتاب جا آناز . 1

در این زمینـه ارائـه   ریزي  شوراي عالی برنامهکه هایی  شود به سرفصل می شده است توصیه
مبـاحثی   مـذکور درسی نیـز در کتـاب    ریزي برنامهسایر مراحل  به شود وتوجه  است کرده

موضـوع   ي بـا تـر  کـم از کتـاب کـه ارتبـاط    هـایی   فصل ،عین حال در ؛اختصاص داده شود
  .تر یا حذف شوند حجم کمدرسی دارند  ریزي برنامه
 در معیارهـاي جهـانی اسـت   اي  کشور ما داراي تصویرسازان حرفه که با توجه به این .2
 .شود از متخصصان این رشته کمک گرفته تصویر روي جلد کتاببراي است  بهتر

آن  عنـوان  شود؛ به طوري که،ي تر بیشکتاب دقت  عنوانشود در انتخاب  می توصیه .3
 .با محتوا هماهنگ باشد

و  شـود اکتفـا ن  متون خارجی یا نقل قـول مطالـب   ۀترجم ازبه یک برداشت سطحی  .4
 .گاه در کتاب درج شود آن ،بررسی مطالبصحت و سقم  نخست

شـود   مـی  درسی ارزشیابی آخرین مرحله اسـت توصـیه   ریزي برنامهچون در مراحل . 5
 .فصل مربوط به ارزشیابی در انتهاي کتاب قرار گیرد

از  ،در صـورتی کـه   شـود؛ ي تـر  بیشمنابع دقت  بیان شود در همچنین توصیه می. 6
نه کتاب اصلی که به زبان  شود همان کتاب معرفی شود می استفادهاي  شده ترجمهکتاب 

 .خارجی است
ي کتـاب برطـرف شـوند و بـه     ها ایراد ،در صورتی که کتاب با توجه به تنوع مطالب. 7
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 .مفید باشد درسی کمکیک کتاب  منزلۀ تواند به توجه شود می هم ریزي برنامهسایر مراحل 
  

 نوشت پی
بـا  ) خـط و مکعـب  (بعـدي   سهاز عناصر انتزاعی دوبعدي و اي  نیافته انسجام ترکیب کهچرا .1

 جـایی محـو و در   در ،کـه اسـت  ) یشـان ها کاغذ و سایه، خودنویس دست،(ي طبیعی ها فرم
 ریـزي  برنامـه ابهـام  کنندة  برطرف که اینبیش از ، هدف بی معنا و بی یجایی دیگر با وضوح

ـ  پـس . نـد ا درسـی  ریزي برنامهمفهومی تاریک و متزلزل از کنندة درسی باشند القا جلـد   ۀزمین
 تدارك دیده شـده اسـت کـه    نوس سبزأمتخلخل و سستی به رنگ نام گونیپارچۀ کتاب از 

در جهتـی   ،واضـح بـه روي کاغـذ   اي  را بـا سـایه  ) یادگار گذشـته ( خودنویسی دستی مبهم
کادري مربع به صورت کج و نامتعادل دسـت را احاطـه    .دید، نگه داشته است با ناهماهنگ

هدف و  بیي ها با سایه ،بعدي پراکندة سهي معلق و ها دور این هر دو را مکعب وکرده است 
کـه تنهـا موجبـات تشـتت ذهـن       انـد  احاطه کرده القاي هیچ مفهومی،شان بدون  ناهماهنگ

 کاري تازهاختصار به بازي کامپیوتري هنرجوي  بهطرح روي جلد . دنکن می بینندگان را فراهم
تصویري محتواي کتاب بـر روي جلـد   ترجمۀ  خطیر جذب بینندگان ووظیفۀ ماند که از  می
  .اطالع بوده است بی آن

منبـع در  پـنج  فقط  منبع ذکرشده در انتهاي فصلهفده کتاب از مجموع شم شدر فصل  مثالً .2
منابع در کجاي ایـن فصـل مـورد    بقیۀ و معلوم نیست  است این فصل معرفی شده پانوشت

  .اند کتاب ذکر نشده پانوشتقسمت  درعلت یا به چه  اند استفاده قرار گرفته
 ریزي درسی برنامه را به اصولاي  صفحه دوم و سوم و چهارم يها البته نویسنده در پایان فصل .3

 )درسی ریزي برنامهیعنی مبانی ( ها شده در آن فصل مطرحکه به موضوع  است اختصاص داده
بـه اصـول فلسـفی    اي  در پایان فصل دوم که مبحث فلسفی است صفحه ،مثالً ؛است  مربوط
مربـوط بـه   ، که از نامش پیداست طور همانکه است  درسی اختصاص داده شده ریزي برنامه

  .درسی است ریزي برنامه مبانی فلسفی
اما در  ،کنند می بحث »تحلیل محتوا« هرچند بعضی از اساتید و مؤلفان در کتاب خود از مبحث .4

فصلی تحت عنـوان   تر کماند  درسی که به انگلیسی نوشته شده ریزي برنامهي ها کتاب تر بیش
علمی ارتباطات است و امروزه  ۀرشتاین بحث مربوط به  ،اصوالً ؛آمده است» تحلیل محتوا«

در در ایـن زمینـه    ي مسـتقلی ها کتابزبان  فارسیو  زبان هم در کارهاي نویسندگان انگلیسی
  .دسترس است
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  منابع
 ،درسـی  ۀبرنام شناختی و اجتماعی روان مبانی فلسفی، ).1373( هانکینس. و فرانسیس پی .آلن سی ،ارنشتاین

  .کتاب ةیادوار :تهران ،سیاوش خلیلی شورینی ۀترجم
  .آگاه :، تهرانریزي آموزشی و درسی اي بر برنامه مقدمه ).1376( علی پور ظهیر، تقی

ریـزي درسـی بـراي تـدریس و      برنامـه ). 1378( لوئیس. آرتور جی والکساندر،  .ویلیام ام ،گالن .یجسیلور، 
  .رضويس آستان قد :، مشهدنژاد غالمرضا خوي ۀترجم ،یادگیري بهتر

  .آییژ: تهران ،ریزي درسی مباحث تخصصی برنامه ).1382(اجارگاه وزاده نوبریان، محسن و کورش فتحی  طالب
  .ویرایش :تهران ،ریزي آموزشی مبانی برنامه ).1385( فیوضات، یحیی

  .سمت :تهرانسرشت،  محمدجعفر پاك ۀترجم ،تربیتی يمکاتب فلسفی و آرا ).1380( گوتک، جرالد
  .رضوي آستان قدس :مشهد، اندازها رویکردها و چشم ،ها نظرگاه :درسی ۀبرنام ).1381( مهرمحمدي، محمد

 .یادوارة کتاب: ، تهراندرسی ریزي برنامه اصول). 1377(یارمحمدیان، محمدحسین 
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  یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه ،هاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش
  56 -  33 صص ،1392 بهار ،اول شمارة زدهم،یس سال

 سنایی نماهاي همخواننا در ادبی و شناسانه معرفت هاي بنیان

  *فضیلت محمود

  چکیده
 کـه  يشـعر  یرتصـو  یـا  یعیصـنعت بـد   یـک  تنها نهپارادوکس  یا نمایی همخواننا

 بالغـی  و ادبی آثار درو  است شناختی جهانو  فلسفی، منطقی، مفهومی و اصطالح
توجـه   اسـتعاره،  با جمله از ادبی، هاي آرایه برخی با انگاري یکسانگذشته به سبب 

 شـعر و  یعرفـان  یـات در ادب یژهبه و زبان، فارسی شاعران. چندانی به آن نشده است
زبـان شـعر    و انـد  گرفتـه  کـار  بهرا  همخواننا هاي انگاره هاي جلوه ترین یغن جدید،

. مـدام برخـوردار شـده اسـت     تـأثیر و  یتازگ از نما متناقض یرهايدر پرتو تعب ها آن
 کـه  محال امر رینشآف به و دهد یم آشتی را ناساز و نقیض امور پارادوکس با شاعر

 با همخواننا هاي انگاره شود، یم یلنا است خیال هاي جلوه ترین شگفت و زیباترین
 تـرین  کهـن  روي ایـن  از و یابـد  مـی  آشـکار  نمـودي  او عارفانۀ شعرهاي و سنایی
 مقاله این در نگارنده. بینیم می شاعر این آثار در را نما متناقض تصویرهاي هاي نمونه

  .است پرداخته سنایی آثار در پارادوکس بررسی به
  .نقد و بررسی شناسی، معرفت ،همخواننا انگارة ،بالغت :ها کلیدواژه

  
  مقدمه. 1

اسـت   یعدر بد يهاي معنو و آرایه یالکه از تصویرهاي خ) نمایی متناقض( همخواننا انگارة
 دراز دیـدگاه معرفتـی ریشـه     یینما متناقض. دارد یژهو یگاهیو جهان جا یفارس یاتادب در

 انسـان . انـد  شـده  آفریده متضاد نیروهاي پایۀ بر انسان و جهان. دارد انسان و جهان آفرینش
 هـم  از کـه  اسـت  آمـده  پدیـد  ناسـاز  جفتـی  از نیـز  گیتـی . است جسم و روح از اي آمیزه

  .بخشند یم قوام را هستی ناسازان همین. اند هم با ناچار بهاما  گریزند، یم
                                                                                                     

 fazilat.mahmoud@yahoo.com دانشگاه تهران ،زبان و ادبیات فارسیدانشیار  *
  10/2/1392: تاریخ پذیرش، 23/11/1391: تاریخ دریافت
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 کـار  به تاکنون روزگاران ترین کهن از اندیش ژرفهمواره در شعر شاعران  نمایی متناقض
. شـود  یمـ  یافت فراوان ی،شعر فارس بهو ورود گستردة عرفان  ییبا ظهور سنا اما است، رفته

 نمـا  متناقض نظرش، مورد بلند هاي و مفهوم ها مضمون بیان براي خود هاي سروده در سنایی
  :بوده است یندهآ در یاريمورد سرمشق بس ینبرد و در ا کار می را به

ــده ــد خن ــقان گرین ــو از عاش   ت
  

ــهگر   ــو  ی ــان از ت ــد عارف   خندن
 )152: 1377 یی،سنا(  

  مبـاز  در جنـت  هشـت  گنـدم  هفـت  براي از
  

  مکـن  تـین  برگ قصد و مجوي برگی بیبرگ   
  )509: 1360 سنایی،(  

  
  ادبی شناسی زیبایی و زبان در نمایی همخواننا. 2
 paraو مرکب از  ینالت در paradoxum از برگرفته ،)paradox( پارادوکس یا نمایی همخواننا
  .است نظر و عقیده معنی به doxaمقابل و متناقض و  یمعن به

دارد که  معنی بی یامتناقض با خود  معنایی بالغت، در نمایی همخواننا که نماید می چنین
اسـت کـه از راه    یقتـی حق ياما در اصـل دارا  ،جمع کرده است دیگر یکدو امر متضاد را با 

  .یافت دست آن به توان یم یرتفس یا تأویل
مورد قبول عموم تضـاد دارد و در اصـطالح    یداست که با عقا یانیو ب یدهعق نما متناقض

 و پـوچ  اول وهلـۀ در  ،که يبه طور ؛متناقض است یمفهوم ياست که در ظاهر حاو یکالم
 میرصـادقی، (نهفتـه اسـت    یقتـی آن حق يپـوچ ظـاهر   یاما پشت معن آید، می نظر به معنی بی

آن بـه لحـاظ    یبترک يکه دو رو داند یم تصویري را پارادوکس کدکنی شفیعی). 47: 1376
از  يا در واقـع انگـاره   نمـا  متنـاقض اما  ،»فقر سلطنت« مثل کنند یرا نقض م دیگر یکمفهوم 

و  پـذیرد  یصـورت مـ   یالخ یروين یاريبه  همخوانعناصر نا یوندپ ؛است همخوانعناصر نا
. اسـت  آن انگیـزي  خیـال اوج  مبـین  اسـت،  شـده  دانسـته  نـامعقول  یـا  شـطح  گاهی که این

از  انـد  بـرده  کار بهپارادوکس  يبرا یگوناگون يتاکنون برابرها یرانیو مترجمان ا نویسندگان
  .ناسازهو  شطح، هنري، ناسازي تضادنمایی، ی،همخواننا  انگارة نما، متناقض: قبیل

 و زبـان  هـاي  حوزه به فرنگی ادبیاتاست که از زبان و  يا واژه): oxymoron( مرُن اکسی
ترجمـه کـرده    »نقیضـی  بیـان « را مرُن اکسی یکدکن یعیشف. است شده داخل فارسی ادبیات

  .داند یم کسیپارادو تصویر و پارادوکس معادل رااست و آن 
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oxymoron از برگرفته oxymoros معنی به واژة . اسـت  یـرك ز احمقِ یاکودن  زیرك
ـ  moros و یركو ز یزت یبه معن oxiusمرکب است از یراخ در . کـودن احمـق و   یبه معن

 یـا  اصطالحات آن در که بیان از اي شیوه: آمده است وبسترواژه در فرهنگ  ینا یحتوض
 ي،چنار( انگیز دل اندوه رعدآسا، سکوت مانند باشد، شده ترکیب متناقض یا متضاد عقاید
 یرتـأث  یـا  یـد دو واژة متضاد به قصد تأک یباست که از ترک یانیب مرن اکسی). 30: 1377
  .گیرد یشکل م تر بیش

. شـود  یمـ  ساختهاسم + اسم  یاصفت + اسم  یباز ترک oxymoron شکل ترین رایج
 ،رؤیـا  هـاي  کتـاب نویسـندة  . »برگی بیبرگ «و  ،»رنگی بی رنگ« ،»ناگویا گویاي« مانند

 معـادل  را »ناسـازي « و پارادوکس معادل را »هنري ناسازي« بدیع و اسطوره و ،حماسه
  .داند می تضاد صنعت
  :است آمده نما متناقضهایی از مفاهیم  نیز نمونه کریم قرآن در

را کـه در   یکسان هرگز: رزقونی بهِمر عند حیاءأ بل مواتاأ اللّه سبِیلِ یف تلواق ذینال حسبنت وال
 شـوند  یمـ  داده روزي پروردگارشـان  نزد و اند زنده بلکه مپندار، مرده اند شدهراه خدا کشته 

  ).169: عمران آل(

  :بینیم یم روشنی بهرا  یقرآن یشۀنیز بازتاب اند ییاز سنا یتب ینا در
  دیـن  کـوي  در تا تحقیق گلشن از آر بر سر

  
ــتگان   ــده کش ــی زن ــن بین ــن در انجم   انجم

 )485: 1362 یی،سنا(  

 »افکنـد  خـدا  لـیکن  و نیفکندي ي،که افکند یهنگام :میو لکن اهللا ر رمیت ِاذ مارمیت و«
  ).8: انفال(

  :است گفته چنین آیه این دربارة موالنا
ــت ــت اذ مارمیــ   اي گشــــته رمیــ

  
  اي هشـته کف  در ،چون موج یشتنخو  

ــدي »ال«   ــوي ش ــه »اال« پهل ــر خان   گی
  

  امیـر  هـم  اسـیري،  هـم  که عجب اي  
  داد شــاه  نــدادي، تــو  ي،داد چــه آن  

  
ــ   ــاد اعلـــم اهللا اســـت، ساو بـ   بالرشـ

 )607 -  606: 1375 ي،مولو(  

 کار بهفراوان  یزن ینثر فارس در ادبی، فنون و بدیعی صنایع دیگر مانند نمایی، همخواننا
 ،از شـعر اسـت   تـر  کـم اسـتفاده از عناصـر شـاعرانه در نثـر      کـه  همچنـان . اسـت  رفته
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 »است غایب است، حاضر که آن و«: شود یم یدهاز شعر د تر کمدر نثر  نمایی همخواننا
  ).322: 1375 ،غزنوي یريهجو(

 نظر به یتاست که اغلب نامعقول و مخالف با واقع یزبان هنجارگریزي نوعی نما متناقض
 دیـده  یرو تصـو  یـر نـوع تعب  یـن هسـتۀ ا  شـود،  دقت نیز مردم روزمرة زبان در اگر. رسد می
 چنـدان  روزمره زبان در »سوزان سرماي« و »مایع گاز« مانند نماها متناقضاز  یبرخ. شود می

 هنـري  و ادبـی  یهمخواننا و انگیزي خیال ها آن در زبان اهل که است شده عادي و تکراري
  .کنند نمی احساس

  
  عرفان در نمایی همخواننا بازتاب. 3

سـخن   یـن ا. گویـد  یمـ  فنـا  مقـام  در حال غلبۀ و وجد سر از سالک که است سخنی شطح
 دیگـر  بـه . دبا شرع نـدار  یمخالفت د،شو یراما اگر در باطن تعب است، شریعت خالف ظاهر به

 اي تجربـه  یفدر توصـ  معهودو نـا  یبغر یانیسخن با ب یشطح عبارت است از نوع سخن،
 یعنـی  عربـی  در شطح. کند یم لبریز و تسخیر را عارف درون آن فورانی نیروي که وجدآمیز
ـ  »یشـطح  شـطح « ریشـۀ . حرکت  یـا  ،جوشـی   و  جنـب  حرکتـی،  کـه  رود یمـ  کـار  بـه  یوقت
تنـگ   یـاده ز يکـه در بسـتر   کننـد  یم مقایسه نهري با را شطح .پاشی در کار باشد  و  ریخت

 دل وقتـی  همچنـین . شـود  یم لبریز و آید یم در بهصورت آب از بستر  یندر ا. است يجار
انـوار از   ینا سیالب نیست، معنوي حقایق انوار هجوم تحمل به قادر دیگر مجذوب سالک

 کـار  بـه را  هـایی  واژهزبـان   حـال،  ایـن  در. شـود  یم لبریز زبان از و رود یم در بهبستر درون 
 بـراي  امـا  نماید، یم گستاخانهبه صورت کلمات متناقض و  يشنوندة عاد يکه برا گیرد یم

 نیسـت  کـار  در پارادوکسـی  باشـد  کلمـات  نهفتـۀ  و عمیق محتواي فهم به قادر که شخصی
 ).377 -  375: 1914 سراج،(

شطح بر قواعـد   يفهم معنا. شده است یمعرف یزن یعرفان تأویلمنبع و سرچشمۀ  شطح
 بایزیـد  شـطح . اسـت  نهفتـه  نیـز  بـاطنی  لفـظ،  ظاهر فراسوي در زیرا است، استوار تأویلی

  .است »انا الحق«بن منصور حالج   حسینو شطح » شأنی اعظمما  سبحانی«
 هـاي  خاسـتگاه  از یکی است، کالبادي ابوبکر آن از ظاهراً که اثبات، و نفی نظریۀ پایۀ بر

 سـر  پشـت  را مختلفـی  مراحل عرفانی سلوك در عارف که است آن عرفان نمایی همخواننا
 حـال  نـافی  بسـا  چـه  کـه  آورد می پدید او براي حالی مرحله، هر به او راهیابی و گذارد می
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 متفـاوت  مرحلۀ دو در عارف سیر از حاکی شطح متناقض دوسویۀ پس. باشد پیشین مرحلۀ
  ).174: 1387 فوالدي،( است سلوك این

 معناي یک و ظاهري معناي یک یعنی است، پذیر تأویل عرفانی نمایی همخواننا یا شطح
 مـردم  عموم براي نماها متناقضاز  یمانند برخ آمیز شطحسخن  یرشهمچنین پذ. دارد یباطن

بـا   امـا  اند، دانستهشطح را معادل پارادوکس  یسندگاناز نو برخی. است ممکن غیر و دشوار
 در) وجـه  مـن  خصوص وعموم ( یابیم که رابطۀ این دو درمی شطحیات شرحکتاب  یبررس

از  یاريو بسـ  یسـتند ن نمـا  متنـاقض  کتـاب  آن شـطحیات  از بسـیاري . است منطق اصطالح
  :نماست متناقضشطح و  یرمثال ز. یستندن شطح اند، بالغی نماي متناقض که نماها، متناقض

 یبقلـ ( »بنمـایم  احکـام  را شـما  و کنم توبت خویش توبت از دهد، شفا مرا خداي اگر«
  :نیست متناقض اما است، شطح زیر نمونۀ ).254: 1385 ،شیرازي

  ).318: همان( »کرسی و عرش امالك با دوزخ و بهشت بینم می«
 

 تفسیر طریق از معنایی تناقض رمزگشایی. 4

 سخنان و شطح شکل به که دید صوفیان زبان در توان یم را تناقض هاي جلوه بارزترین
 رسـند  مـی  نظـر  بـه  معنـا  بیاگرچه در ظاهر  يهنر هاي پارادوکس. آید درمی پارادوکسی

 رفع تأویل،و  یربا تفس توان، می عارفانه و بالغی هاي نما متناقض از. دارند تأویل قابلیت
  .کرد تناقض

  او راه در مـن  چو سازد مفلسان با تو عشق
  

  کـنم  چـون  بینـوایی  نـدارم،  برگی بیبرگ   
 )393: 1362 یی،سنا(  

 آن ضـد  بـه  چیـز  یـک  تشبیه از حاصل پارادوکس این نماست؛ همخواننا برگی بی برگ
 نیازمندي بگوید خواهد یم بیت این در شاعر. است یهیاضافۀ تشب برگی بی برگ زیرا است،

 روي کسـی  بـه  محبـوب  یگـر، بـه عبـارت د   است؛ سرمایه بهترین محبوب برابر در عجز و
 هـیچ  شـاعر  نظـر  مـورد  حقیقـت  و معنـی  این در. کند عجز و نیاز اظهار او به که نماید یم

  .نیست تناقضی
 خویشـتن  بـی  حـق  محبـت  شـراب  از کـه  هنگـامی  و خودي بیحال  در عارفان برخی

در  حالج. کند یجلوه م نما متناقض کالم، قالب در که آورند می زبان بر را هایی واژه شوند می
  :پرسد می) ق  718 -  641( هروي امیرحسین. گوید یم الحق انامخلوق است  که این ینع
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  الحـق  انـا  است نطق را نقطه کدامین
  

  مزّبـق؟  آن بـود  اي هـرزه  ییگـو  چه  
  )312: 1371 یجی،اله(  

  :دهد یم پاسخ شبستري محمود شیخ
ــا ــق اســت اســرار کشــف الحــق ان   مطل

  
  الحـق؟  انـا  گویـد  تـا  کیست حق جز به  

ــه   ــالم ذرات همـ ــو عـ ــور همچـ   منصـ
  

  و خـواه مخمـور   یـر مست گ یتو خواه  
ــم انـــد تهلیـــل و تســــبیح دریـــن     دائـ

  
ــدین   ــی بـ ــی معنـ ــند همـ ــائم باشـ   قـ

  آسـان  تـو  بـر  گـردد  کـه  خواهی اگـر  
  

ــن وإِن   ــ م ــک را یءش ــوان ره ی   فروخ
ــو   ــردي چ ــتن ک ــه را خویش ــاري پنب   ک

  
  بــرآري  دم ایــن  وار حــالج هــم  تــو  

ــرآور   ــۀ بـ ــدارت پنبـ   گـــوش از پنـ
  

ــداي   ــار واحــــد نــ ــوش القهــ   بنیــ
  امــت دو بــر حــق از آیــد یمــ نــدا  

  
  قیامـــت موقـــوف تـــو گشـــتی چـــرا  

ــاه کـــــه ایمـــــن وادي در درآ     ناگـــ
  

ــی   ــدت درختــ ــی گویــ ــا انــ   اهللا انــ
ــد روا   ــا باشـــ ــی از اهللا انـــ   درختـــ

  
  بختــــی؟ نیـــک  از روا نبــــود چـــرا   

  نیسـت  شـکی  دل اندر که را کس آن  هر  
  

  یسـت ن یکـی جز  یدانـد که هست یقـین  
ــت   ــود انانیــ ـــق بــ ــزاوار را حــ   ســ

  
  پندار و وهم غایب و است غیب هو که  

  نیســت دویــی را حــق حضــرت جنــاب  
  

  نیست تویی  و  ما و من حضرت آن در  
  چیـز  یـک  هسـت  او و تـو  و مـا  و من

  
ــ   ــدت در هک ــد وح ــیچ نباش ــز ه   تمیی

  شـد  خأل چون خود از خالی کو  آن هر  
  

ــا   ــق ان ــدرو الح ــوت ان ــدا و ص ــد ص   ش
  )318 - 312: همان(  

 توضـیح  چنـین  نماست، همخواننا سخنی که حالج »الحق انا« دربارة الهیجی عبدالرزاق
. یدبگو الحق انا تا ندارد وجود چیزي هیچ خدا از غیر و است خداوند مطلق هستی: دهد می
 حق و گویند یم الحق انا خود تسبیح در همیشه عالم ذرات جمیع بلکه حالج منصور تنها نه

 اگـر  و گفـت؛  خـدا  بلکـه  نگفـت،  را سـخن  آن حالج لحظه آن واقع در و است همه قیوم
 و«: کریمـۀ  آیت نماید، می مشارکت از حق تنزیه و اند مسبح عالم ذرات که بدانی خواهی یم

 حضرت ستایشو  یحذکرش تسب که آن جز نیست موجودي و :حمدهب سبحی الإ شیء من إن
آن است که ...  تام تنزیه و اند یحکه همه در تسب یبار بخوان تا بدان یک ،)44: اسراء( »اوست

  .شودانا  یتناطق به انان
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نبـاتی   ةنشـأ تا از درخت که  يدرآ »ایمن وادي«در  فرماید یم )ع( موسیبه  خداوند
ا  إِنـی « ناگاه نیست، او در ،است و ظهور صفات کمال که در انسان است  مـنم : اللّـه  أـن

 تجلـی  مظهـر  درخـت  کـه  وقتـی  کـه  بـدانی  یقین و بشنوي) 30: قصص( »یکتا خداي
 در عـارف . بـود  تواند اولی طریق به است، موجودات اشرف که نیز انسان بود، تواند می

 درخت از که خداست نداي واقع در. گوید یم چنین حق در فناي و خود از غیبت حال
  ).همان( است برآمده او وجود
 دارنـد؟ چـه مـاهیتی    عارفـان  سـخنان  در نماها همخواننا که سؤال این به پاسخ در
  :کنیم یم بیان اختصار بهرا  ها آنکه  است مطرح یمختلف هاي نظریه

 و اند یصرفاً لفظ نما متناقض احکام نظریه، این طبق: بالغی نماي متناقض یۀنظر) الف
ـ  تـوان  یرا مـ  ینمعـ  تجربۀ یا فکر همان. زنند نمیتجربه  یابه فکر  اي خدشه  کـه  آن یب
ـ   یـک  نمـایی  متناقض. کرد بیان متناقضی غیر زبان با ،از دست برود یشمحتوا  یفـن ادب
 پیـام  و کننـد  تـر  تا کالم خود را مـؤثر  گیرند کار به راآن  توانند یم نویسندگان کهاست 
 و کننـد و خواننده را وادار به توقف و تأمـل   القا نافذ و نمایان نحوي به را خود فکري
 کننـد،  جلب بگذرد، موضوع کنار از سطحی و سریع خیلی است ممکن که را او توجه

 عرفا، نماهاي متناقضاز  یارياست که در بس این اند، گرفته یهنظر ینکه به ا یاشکال یول
 وحـدت « از غـرب  و شـرق  عارفان از بسیاري دارد، وجود همچنان نما تناقض مضمون

خود  نماي متناقض يشود محتوا یانب زبانی هر به که اند گفتهسخن  »جهان کثرت بدون
  .دهد نمیرا از دست 

 تجربۀ توصیف در غرض و قصد بی عارفان نظریه، این طبق: یفسوء تأل یۀنظر) ب
را مشکوك و مـتهم بـه    عارفان نظریه، این صاحبان. شوند می »تألیف سوء« گرفتار خود
اگر  یراز باشند؛ شده اشتباهی مرتکب باید اینان که گویند یم یول دانند، نمی گویی دروغ

در کالم او  یتناقض دیگر کرد، یم توصیف یقرا تجربه کرده است به طور دق چه آنعارف 
 که را نوري و است، مأل خود حال عینرا که در  یمحض خأل گوید یم عارف. ماند نمی
 خود با تعبیر از اي مایه یفاتیتوص ینچن یول است، کرده تجربه است، تاریک حال عین در

  .است شده اثبات عارفان سخنان به توجه با نظریه این بطالن. دارد
 کـاربردن  بـه  از ناشـی  عارفان صریح هاي تناقض نظریه، این طبق: یتعدد معان یۀنظر) ج

 اگر. شود یم رفع تناقض کنیم توجه نکته این به چون است، مختلف معناي دو در کلمه یک
ـ  ،کالم در ظاهر متناقض اسـت  ناجیم، هم و است جیم هم الف بگوییم ممکـن اسـت    یول



 105   و دیگران الدین مکیان سیدنظام

  1392بهار ، اول زدهم، شمارةسیسال هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

بـه   یهنظر ینا. جیمنا یگرد يباشد و به معنا یممعنا ج یکبه : کلمۀ الف دو معنا داشته باشد
 نماي متناقضدر . عارفان مردود است نماهاي متناقضاز  بسیاري دربارةنبودنش  صادق سبب

 بـا ) است یکسان خدا با جهان( اول حکم در که یافت توان یم را کلمه کدام وجود، وحدت
 پاسـخی  باشـد؛  رفتـه  کـار  بـه  یمختلفـ  يمعناها به) نیست یکسان خدا با جهان( دوم حکم
  .ندارد وجود کننده قانع

متنـاقض در   ياجـزا  تـوان  مـی  نظریـه،  ایـن  طبق): ینوجه ذو( مصادیق تعدد نظریۀ) د
. اسـت  منتفیتناقض  ینبنابرا کرد؛ متعدد هاي مصداق بر حمل را عرفا نماي متناقضسخنان 

 ولـی  اسـت  تناقض یم،بدان یرو هم مستد مربع هم واحد حالت و واحد آن در را چیزي اگر
 جنبـۀ دو  یـا مختلف  یزدر واقع به دو چ »مستدیر« صفت و »مربع« صفت که کنیم معلوم اگر

 همـین  کنیم تصور که است طبیعی. ایم کردهرا رفع  تناقض است، راجع چیز یک از مختلف
 نمـاي  متنـاقض در  که چنان. کرد کار در توان یم عرفانی صریح هاي تناقض حل در را رویه
 بـه  واحد مصداق یک به حمل جاي به را پربودن و بودن تهی صفت دو بتوان اگر مألـ  خأل
 وحـدت « نمـاي  متنـاقض در مـورد   یـه ایـن نظر . است یمنتف تناقض کرد، حمل مصداق دو

  .نیست صادق »وجود
مربـوط بـه    یاتو شـطح  نمـا  متنـاقض سـخنان   توان می مصادیق تعدد نظریۀ به توسل با
 را خداونـد  بـا  نایکسـانی  و یکسـانی  که وجود وحدت شطحیۀ یعنی ؛کرد یهرا توج یهست

را در آن  یکسـانی و نا یکسانی ینا یتب یندر ا. است توجیهو  یرتفس درخور کند، یم مطرح
  .شود یخاص تناقض رفع م یبه مصداق یکو با انتساب هر  پذیریم میواحد 

  نیسـت  جدا و هست جدا مهر از که نور چون
  

  نیسـت  خـدا  و هسـت  خـدا  آیـات  همـه  عالم  
را در قالب مثـال   یو نحوة ارتباط خدا با هست گوید یم سخن وجود وحدت از بیت این  

  .نور خوانده است قرآنخداوند خود را در . نماید ینور باز م
حـال کـه از    یندر عـ  اسـت؛  خورشـید  نـور  ماننـد  هسـتی  »االرض و السموات نور اهللا«

 دور هـاي  سـرزمین  در چـون  هسـتند  جـدا . نیسـت  هـم  جدا اعتباري به استجد یدخورش
 یعنـی  خـود،  حقیقـی  منبـع  و اصـل  وجـود  بدون چون نیستند جدا زدایند، یم را ها تاریکی
 اعتبـار  بـه  و هسـت  او دارد، ارتبـاطی  چنین خداوند با هستی. بود نخواهند دیگر ید،خورش
ذات او در مقـام   یقـت حق یول اوست، ظاهر اسم مظهر و او تجلی هستی همۀ. نیست دیگر
 آشـکار  او ،ندارند یذات او دسترس یقتبه حق یزاو ن یاياز اول ياست و احد یمختف ییهعما

  .است پنهان صنعت
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  عرفان با آن ارتباط و فارسی شعر در نمایی متناقض پیشینۀ. 5
 در. یافـت  تـوان  یمـ  ادوار همۀ درو  یرا در شعر فارس همخواننا هاي انگاره گونه این نمونۀ
 مغانـه  ادبیـات  در ویـژه  بـه  عرفان گسترش دورةاندك و ساده است و در  نخستین هاي دوره

 ایـن  از فارسـی  ادب در. دارد بسـیار  نمودهاي) نثر در چه و نظم در چه صوفیه شطحیات(
 شاعران شورانگیز اشعار درو هم  یانصوف آمیز شطحهم در اقوال  یهمخوان نا  هاي انگاره نوع

 رودکـی،  شـعرهاي  در تـوان  یم سنایی از قبل را نمایی همخواننا از هایی نمونه است؛ بسیار
  .مشاهده کرد یامو خ دقیقی، کسایی،

 عقایـد  و آورده یـد پد یانهشـعر صـوف   ینشآفـر  يرا بـرا  یهما ینو بهتر ترین بیش سنایی
 اسـت  عارفی شاعر نخستین واقع در. است پرورده پارسی سخن قالب بهترین در را عرفانی

 هاي شیوه و نو هاي اندیشه با او. است کرده شعر وارد منظومه صورت به را عارفانه افکار که
و ورود  ییظهور سنا با. است کرده دگرگون خویش احوال مانند را فارسی شعر جریان بدیع

 در. شـود  می یافت فارسی شعر در وفور به نما متناقض سخنان ی،شعر فارس بهگستردة عرفان 
 روحـانی  و عـاطفی  هاي حالت ها قالب یراز سا تر بیشدر قالب غزل که  ویژه به عرفانی، شعر

 ي،شـاعرانی چـون انـور    ییپـس از سـنا  . اسـت  تر بیش نما همخواننا سخنان تابد، می باز را
و معاصـر   يو سرایندگان سبک هند حافظ، سعدي، مولوي، عطار، گنجوي، نظامی خاقانی،
 نمـا،  همخواننـا  هـاي  ترکیب ساخت در سنایی. اند برده کار بهدر شعر خود  را نمایی متناقض
 از نمـایی  همخواننـا  و اسـت  آغـازگر  و پیشـتاز  دیگـر،  شـعري  هاي یوهاز ش یاريچون بس
  .رود می شمار بهمهم سبک او  هاي ویژگی
 همـان  بـا  جـز  شاعر نظر مورد مفهومو  یامکه پ دریافت توان یم سنایی سخن در تأمل با
 بـار  تواند یم که تعبیر ترین مناسب و نیست بیان سزاوار دیگر شکل هیچ به پارادوکسی بیان
 بسـیار  هـاي  زمینـه  در سنایی. نماست متناقض یانب همان کشد، دوش بر را سنگین معناي آن

 دیــن،ــ   کفــر آتـش، ــ   آب گفــتن، سـخن ــ   خاموشــی نیسـتی، ــ   هســتی چـون  متنـوعی 
دست  همخوانهاي نا شخص به آفرینش انگاره ینف ـ شخص و شادي،ـ  غم زندگی،  ـ  مرگ

 یـک  عناصـر  میان نمایی متناقض ترکیب، صورت به نمایی متناقض ییدر آثار سنا. زده است
 از هــایی نمونــه بــه اینــک. اســت رفتــه کــار بــه جملــه دو میــان نمــایی متنــاقضو  جملــه،

  .پردازیم می هنري هاي یهمخواننا
  :است  شده ساخته نیست و هست پیراهن از که نهانی
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  همـه  بـر  گهت جلوه کند تا بدان حسن
  

  تـرا  نهان ساخت نیست و هست پیرهن  
  )24: 1362 سنایی،(  

  :پرسیدن را نشان و نام عدم از
  تـرا  وجـود  شـحنه  ارنیسـتی  هیبتش

  
  تـرا  نشـان  و نام جویدي عدم ز جان  

  )25: همان(  
  :اند دیوانه که زیرکانی

ــاي ــان بنمــ ــه بزیرکــ   دیوانــ
  

  را حـق  آیـت  باطـل  مصحف از  
  )28: همان(  

  :دریا در خشکی و دوزخ در سردي
  دوزخ از یـابی  سـردش  کـه  باشد آن رهرو گواه

  
  دریـا  از یـابی  خشـکش  که باشد آن عاشق نشان  

  )51: همان(  
  :ناگویاست گویاي جهان

  بـه  نبندي ما در دل که گوید همی هزمان جهان
  

  ناگویـا  گویـاي  ازیـن  نینوشـی  پنـد  مـی  خـود  تو  
  )53: همان(  

  :اند حق راه پویندة دو هر دین، و کفر
  پویـان  رهـت  در دو هر دین و کفر

  
ــده   ــریک ال وحـ ــه شـ ــان لـ   گویـ

  )60: همان(  
  :دارد المکانی در مکان آفرینش

  سته که طاقی هکنگر آن ام دیده یرتضم از
  

ــر   ــیرا مکــان در  ینشآف   آمدســت مکــانی پ
  )87: همان(  

  :برگی بی برگ
  شـود  حرمـت  محـرم  جوید صلح قناعت با

  
  کشد پروین و زهره فرق به برگی بی برگ  

  )138: همان(  
  مگـرد  درگـه  آن گـرد  نداري برگی بی برگ

  
  کشـد  چـین  نقش بار کی نامحرمی هر چشم  

  )همان(  
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  او راه در مـن  چـو  سازد مفلسان با تو عشق
  

  کـنم  چـون  بینـوایی  نـدارم  برگـی  بیبرگ   
  )393: همان(  

  مــزن درویشــی الف نــداري، برگــی بــی بـرگ 
  

  مکـن  نـامردان  چو جان نداري، عیارانرخ چو   
 )484: همان(  

  مپـوش  ایشـان  جامۀ نداري مردان این پاي
  

  مـزن  درویشـی  الف نداري برگی بیبرگ   
 )491: همان(  

ــی ــال   چمن ــا کم ــیب ــرکی ب   ش
  

  برگـی  بـی  بـرگ  ز پـر  شجري  
  )214: همان(  

  :سازد می عدم در را وجود و است رنگ بیعشق  رنگ
  مخلـوقی  بهـر  رویی هیچ از رنگ عشق نسازذ

  
  سـازد  عدم اندر وجود رنگی بیرنگ عشق  که  

  )139: همان(  
  :سنایی شدن سنایی بی

  ازو بستانیش که را مرسنایی ده چنان می
  

  وازنـد  دسـتی  کـه  بـو  سـنایی  بی سناییتا   
  )157: همان(  

  :ناگویا گویاي و لب بی بوسۀ
  زمـان  هر لب زحمت بیکو تاکنون  عاشقی

  
  زنـد  یـا ناگو یـاي گو یـن ا يهـا بـر پـا     بوسه  

  )159: همان(  
  :محتاج مستغنی و خرابات از معراج

  بـود  معـراج  شـب  خرابـاتی،  در را ما دوش
  

  بد از ما هم به ما محتاج بـود  یمستغن که آن  
  )163: همان(  

  :رایگان گرانی
  مـن  از هــم  مـرا  بخـر  هیچ بی

  
ـــرانم رایگــان کــه رچنــده     گ

  )385: همان(  
  :نانوشته نامۀ خواندن

  بنشـین  دیـده  جاي به نامه در
  

  خـــوانم نانوشــته  نامــۀ  تــا   
  )همان(  
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  :قمار احرام و خرابات کعبۀ
ــۀ ــارم کعب ــار احــرامش و خراباتســت ی   قم

  
  کـنم  چـون  پارسایی گرفتم مذهب همان نم  

  )همان(  

  :سنایی بی سنایی
  همــی دارد دوســتر ســنایی بــی او مــرا چــون

  
  کـنم  چون سنایی بیباده خود را  یبه سع جز  

  )394: همان(  

  :جدایی از جدایی
  ولیـک  توانسـتم  گشـتن  جـدا  عـالم  همه از

  
  کـنم  چون جدایی خود جدایی از تا عاجزم  

  )همان(  

  :نامعلوم معلوم و المکان مکان
  گرند بر پی مکان ال مکان زان حریفان گر

  
  نهـیم  بـر  دسـتی  نـامعلوم  معلـوم  بـرین  ما  

  )403: همان(  

  :نوا بی نواي
ــراي از ــوي ســختن ب ــی و دع ــدل روز معن   ع

  
  داشـتن  یـزان همچو م یاصد زبان خاموش گو  

  )461: همان(  
  نیسـتی  مقـام  در را دیـن  و کفر

  
ــی نــواي بــر     زدن خــواهم نــوا ب

  )480: همان(  

  :خویشتن از خویشتن جدایی
  نیکـوان  زدسـت  نوشـی  عاشقان شراب تا

  
  یشـتن جـدا از خو  ینیب یشتنخو یتا زمان  

  )517: همان(  

  :زبان و گویایی بی دهان بی خندانی
  صـبا  جنبـان  طلب بیو  یورخوشدل ط طرب بی

  
  چمـن  گویـا  زبـان  بـی خندان درخت و  دهن بی  

 )523: همان(  

  :پا بی نهادن قدم
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  قـدم  زیـر  بـه  چـرخ  و نـه  پاي
  

  نگـین  زیر به ملک و نه تدس  
 )545: همان(  

  :کور دیدن و گنگ شعرخوانی
ــا گنگــی گرچــه   بخــوان شــعر و بی

  
ــ   ــوري هورچ ــدر و درآ ک ــین ص   بب

  )562: همان(  
  :و زندة مرده بیدار، خفتۀ زنده، مردة

  نیسـتی  زمام تو مستی راه در نهی کی
  

  کـو  بیـدار  خفتـۀ  و کجـا  زنده مردة  
  )576: همان(  

  کـوش  آن در تو آید سر به نوبت که پیش زان
  

ــا   ــردة تـ ــده مـ ــوي زنـ ــدة اي شـ ــرده زنـ   مـ
  )587: همان(  

ــین دیوانــه عاقــل بنگــر بیــدار خفتــۀ   ب
  

  کنـد  اللهـی  وصل  بیمعرفت  يکو ز رو  
  )963: همان(  

  :پنهان پیداي و گویا خاموش
  شـو  پنهـان  خاموش یکی پیدایی و گویا اگر

  
  پنهـانی  پیـداي  خوشاو  یاخوشا خاموش گو  

  )673: همان(  
  :حزنی بی حزن و طلبی بی طلب

  طلبـی  بیجان مرا در طلب  یکش چند
  

  حزنـی  بـی جان مرا از حزن  زنی چند  
  )698: همان(  

  :عدم دست شکستن
  او خون ریخت کو بریخته فنا خون

  
  او بال کند او که شکسته دمدست ع  

  )779: همان(  
  :من بی منِ

  انداختـه  ژرف دریـاي  آن در من بی مرمرا
  

  اسـت  خلـت  لبـاس  کش مرديبر مثال راد  
  )806: همان(  

  :خاطران بی خاطر و عدم کوه
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  عـدم  کـوه  سـر  بر گشت سیمرغ تو وصل
  

  تسـت  مأواي و مسکن ،خاطران یخاطر ب  
  )815: همان(  

  :گرفتن از رود خشک تر  ماهی
  فقر باز مستی هنگام در بازیست بوالعجب

  
  تـر گرفـت   یانماه يخشک رود یانکز م  

  )835: همان(  

  :فراموشی کردن فراموش
  لعلـت  یـاد  و جزع بهر از گشت که

  
  فرامــــوش فراموشـــی  را ســـنایی   

  )912: همان(  

  :توبه از کردن توبه
  ولـیکن  هـا  هرزه ینتوبه کرده بودم ز من

  
  کـردم  توبه توبه زین بیامد تو حکم چون  

  )926: همان(  

  :آب دریاها سوزاندن
  زنـم  بـر  شراري گر دل درین دارم آتشی

  
  هـامون کـنم   یبسوزم عـالم  یاهاآب در  

  )941: همان(  

  :پادشاه کسان هیچ
  :گـوییم  ایـد؟  کـه  ما ز پرسند

  
ــ   ــیچ ام ــان ه ــاهیم کس   پادش

  )947: همان(  

  :خندیدن گریه و گریستن خنده
  تـو  در بر زنان الف همی گریند خنده

  
  تو بر در سوختگان همی خندند گریه  

  )997: همان(  

  :خنده گریستن
ــی آن ــان نبین ــع می ــی جم   هم

  
  همـی  شـمع  بسـان  گـریم  خنده  

  )706: همان(  

  :آب بقا از سراب گرفتن
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  رسـد  تو سمند پاي او در که هوایی در
  

  گیـرد سـراب آب بقـا بر   ینتشنه از عـ   
  )1063: همان(  

  :مردن مرگ بی
  اسـت  انـدوهگین  سـنایی  دل مـرگ  نزد

  
  اسـت  زین مرگش و میرد همی مرگ بی  

  )1120: همان(  

  :هوشیار مست و عاقل دیوانۀ
  دلـدار  اي مـا  که باش خوش تو گفتیم

  
  هوشـــیار مســت و  یمعـــاقل یوانــۀ د  

  )1140: همان(  
  : مکان بی مکان

  زکــم و زبـیش  باشـدش  مکـان  کـی 
  

  هـم  نـدارد  مکـان  خـود  مکـان  که  
  )65: 1377 یی،سنا(  

  :همه بودن هیچ
  نوسـت او نه کهنه نـه   یدتوح پیش

  
  اوسـت  که اوست هیچ اند هیچ همه  

  )109: همان(  

  :عقل نادانی
  نــادان او وصــف کنــه در عقـل 

  
ــا    ــادان او شــوق طــوقذوق ب   ش

  )147: همان(  

  :زبانی بی دانی زبان و رنج آسانی
  ســت آســانی تــو درگــه بــر رنــج

  
ـ    یزبان یبـ     سـت  یهمـه زبـان دان

  )152: همان(  

  :شکر از تر تلخ
  جفـت  روانـم  بـا  زهر کنی گر

  
  گفـت  نیـارم  تـر  تلـخ شـکر  از  

  )153: همان(  

  :شنیدن خاموشان از را سخن
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ــر ــد گ ــوا اي ندانی ــان ه   کوش
  

  خاموشـان  ز سـخن  این نویدبش  
  )203: همان(  

  :و خاموش گوینده آواز پر خاموش
  تـاز  و تک پر سپهر اي گوي راست

  
ــان وي   ــوش جهــ ــر خمــ   آواز پــ

  )212: همان(  
ــفی در ــاکنان ص ــده س   پوین

  
ــان در   ــده دگرخامشـ   گوینـ

  )243: همان(  
خرد بی خرد:  

ــردي ــه را خ ــل آن ک ــت دلی   بدیس
  

  خردیسـت  خـرد  بـی لعنتـش کن که   
  )303: همان(  

  :حضیض در رفعت
  شـوند  مطیـع  اگـر  را دل و عقل

  
ــیض در   ــا حض ــع فن ــوند رفی   ش

  )312: همان(  
  :تن  برهنه پوشیدة و سخن نهان گویندة

ــق ــدة عش ــان گوین ــخن نه ــت س   اس
  

ـــق   ــیدة عش ــت  پوش ــن اس ــه ت   برهن
  )326: همان(  

  :سوز آبو آتشِ  افروز آتش آب
ــش آب ــروز آت ــق ف ــد عش   آم

  
  آمــد عشــق ســــوز آب آتــش  

  )همان(  
  :مرگ الموت ملک

ــش ــار آت ــرگ و ب ــد ب ــق باش   عش
  

  عشــق دملــک المــوت مــرگ باشــ  
  )330: همان(  

  :درویش گر توان
  یشخـــو آســـتانۀ بـــر دارد آز

  
  درویـش  گـر  تـوان  هزاران صد  

  )370: همان(  
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مرگ مرگ :  
  بریـد  مـرگ  حـواس  از تـرا  گر

  
 بخواهـد  خـود  مـرگ  هم مرگ  

ــد   )420: همان(  دیــــــــــــــــــــــــــــــ

  :حرف و صوت بی مقریان و ظرف بی کشان دردي
ــه ــان دردي هم ــ کش ــی یول ــرف ب   ظ

  
  حـرف  نه و صوت نه ولی مقري همه  

  )490: همان(  

  :روز در ستاره
  سـوز  گـردون  سنان از را خصم

  
  روز انـــدر  ســـتاره  بنمـــوده  

  )505: همان(  

  :مرگ آرزوي در مرگ
  فهـم  تـازان  تیـز  ز گشـته  کنـد 

  
  مرگ از سهم يمرگ در آرزو  

  )526: همان(  

  : دور اما نزدیک،
ــخنش ــو س ــۀ همچ ــت روض   نورس

  
  دورست بس لیک نـــزدیک نیک  

  )625: همان(  

  : مکان جا و بی بی ساکن
  او مکانســت بــی و جــا بــی گرچـه 

  
  ســـاکن دل شکـــستگان اســت او     

  )60: 1360 یی،سنا(  

  :شاد غمگینان و آزاد بندگان
  آزادنـــد لیـــک انـــد بنـــدگان

  
  شـادند  غمـش بـا و اند غمـگان  

  )94: همان(  
  :دهن بی باده نوشیدن و بدن بی خلعت، پوشیدن

ــت ــاه  خلع ــیش ــدن ب ــی ب   پوش
  

  نوشــی دهـــن بــیبــادة شــــوق   
  )128: همان(  
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  :حرف و صوت بی سخن
ــود شــگرف و کامــل ســخنش   ب

  
  بـود  حرف و صوت یانـجیم یب  

  )136: همان(  

  :است برده کار بهرا  زبان بیدر همین مضمون گویندة  و
ــل ــت قای ــان و اس ــدارد زب   او ن

  
  او نگـارد  یمـ  کلـک بی نقـش  

  )142: همان(  
ــايگو همــه ــی ی ــان ب ــد زب   بودن

  
  بودند خوان نقـش دیـده بیهمه   

  )153: همان(  

  :خامه بی بند نقش
  خامـه  بـی  بنـد  نقش اي ویحک

  
ــ   ــانرا دقاصـ ــی یگـ ــه بـ   نامـ

  )همان(  

  :مخدوم و خادم هم و مظلوم، و ظالم هم
ــوم هــم و انــد ظــالم هــم همــه   مظل

  
  مخـدوم  هـم  و انـد  همه هـم خـادم    

  )185: همان(  

  :زاي آب آتشـ  نماي آتش آب
ــورت نمــاي آتــش آب   اوســت ص

  
ـــش   ــرت زاي آب آتـ ــت فکـ   اوسـ

  )200: همان(  
  :پویان قدم بی

  پویـان  قـدم  بی و دست بی همه
  

  گویـان  زبـان  بی و امک یهمه ب  
  )همان(  

  :نیست هم و هست هم
  انـد  مسـت  هـم  و انـد  بـاده  هم همه

  
  هسـتند  هـــم  و نیســتند  هـم  همه  

  )همان(  

  :نیاز بی پرنیازان
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  همـه  راز سـراي  در معتکف
  

ـــیازان   ــاز بــی پرن ــه نی   هم
  )247: همان(  

  :فصیح خاموش و صحیح سقیم
ــقی ــف زان عاش ــقیم ص ــحیح س   ص

  
ــد خمــوش ل یشــمپ   ــکآم   یحفصــ ی

  )همان(  
  

  سنایی آثار در نمایی متناقض کاربرد علل. 6
جمله علل  ازو وحدت  فنا، سکر، عشق، عرفانی هاي تجربهکه  آید برمی سنایی آثار خالل از

  :اویند آثار در نمایی متناقض کاربرد
  
 عشق 1.6

. اسـت  نمـایی  متنـاقض علـل   از عشـق  که بریم یم پی عارفان دیگر و سنایی آثار خواندن با
 جاویـد  زنـدگی  محبـوب  قـرب  و وصـال  در و دهد یم را خود جان معشوق راه در عاشق

  :شود می جان بی زندة و یابد یم
ــو عشــق از مشــتاقان دل در اي ــا بســتان ت   ه

  
  هـا  هـان  بـر  تـو  صنع در چونی یوز حجت ب  

  آنگـه  و جـان  شـده  قربان تو، رضاي راه در  
  

  هــا قربــان شــده زنــده ،قــرب تــو ةدر پــرد  
  مــؤمن  بـر و کافر بر بیمی بی و رشوت بی  

  
  هـا  احسـان  تـو  لطـف  از افشانی بر روز هر  

  رب یـا  تـویی  بخشـنده  عصـیانیم،  غرقـۀ  ما  
  

  هـا   عصـیان  تـارك  بـر  تـاجی،  نهـی  واز عف  
  )18 -  17: 1362 سنایی،(  

  
  محو و فنا 2.6
رفتـه   کـار  به بسیار زندگی ـ مرگ و بقا،ـ  فنا نیستی،ـ  هستی نماهاي متناقض سنایی، آثار در

  :است سنایی نماهاي متناقض تر بیش پدیدآمدن علت محو و فنا رسد می نظر بهاست و 
ــتۀ ــق کش ــو ح ــا ش ــده ت ــانی زن ــه بم   ورن

  
  نیسـت  میـدان  در تو جاي ات بندگی ینبا چن  

  )97: همان(  
  اوسـت  تو بار دهد بار را تو که کس آن

  
  اوست تو یار کند تو بی ترا که کسوان   

  )1120: همان(  
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  آزادگـان  سـیرت  نیستی از جز نیست
  

  کنید کم درس و صحو آزادگان ره در  
  )879: همان(  

  
  سکر 3.6

و  یدر آثـارش از مسـت   سنایی. است بشري صفات محو و خودي بی مقدمۀ شراب، و مستی
  :در اشعارش است نما متناقض یاناز علل ب یکیشراب سخن گفته است و 

ــاقیا ــد دل س ــر ش ــار از پ ــرکن تیم ــام پ   را ج
  

  را اجـرام  گـردش  بـاده،  سـه  نـه  مـا  کـف  رب  
  نهـیم  کـف  بـر  یمـ  جـام  زمانـه  بـی  زمانی تا  

  
ــ   ــدر کنیمبشـ ــه، انـ ــردش زمانـ ــام گـ   را ایـ

  نهـیم  اندر بجام جان تا کن، جام در دل و جان  
  

  را جـام  صـد  پسـر  اي نهـاده،  دل خـون  همچو  
  )796: همان(  

 یاحساس زمان باق يبرا ییحالت جا ینو در ا کند یم محو را بشري صفات شراب
  .کند یم اشاره عارف فناي به »نهیم کف بر یم جام زمانه بی زمانی تا«. ماند نمی

  
  وحدت 4.6

 تعبیـر  »دویـی « صـورت  بـه  »کثـرت « از و »یکی« صورت به »وحدت« از آثارش در سنایی
 تجربـۀ  بـه  است، بشري اوصاف همۀ محو اش الزمهفنا که  یو عرفان یتجربۀ روحان. کند یم

  :انجامد می وحدت
  معــــزول او از شــــمار و احدســــت

  
ــت   ــذول او از نیــــاز و صمدسـ   مخـ

ــد آن   ــی اح ــه ن ــل ک ــد عق ــم و دان   فه
  

  وهـم  و شناسد حس که نی مدو آن ص  
ــه   ــه فـــراوان نـ   باشـــد انـــدکی نـ

  
ــی   ــدر یکـ ــی انـ ــی یکـ ــد یکـ   باشـ

  کـــم ز و بــیش ز باشــدش مکــان کـی   
  

ــه   ــان ک ــود مک ــان خ ــدارد مک ــم ن   ه
ــتوي     میخـــوان جـــان میـــان از اسـ

  
  مـــــدان جهـــــات تۀذات او بــــــس  

  قرآنســــت ز آیتــــی اســــتوي کــــه  
  

ــتن   ــان ال گفـــ ــت ز مکـــ   ایمانســـ
  اسـت  ایـن  دیـن  اصل که گوي مکان ال  

  
  اســت تحسـین  جــاي کـه  بجنبــان سـر   

    
  سنایی آثار در نمایی متناقض نظري مبانی. 7

 سـنایی  روحـانی  حاالت و تجارب در ریشهو وحدت  سکر، محو، عشق،که گذشت  چنان
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 و تجربـی،  نـه  دارد اعتقـادي  و نظـري  جنبـۀ  کنـیم  مـی  ذکر اکنون که را مواردي اما داشت،
  .است تکرار شده  یاربس ییدر آثار سنا ها آنمضمون 

  
  روحانی حقایق ادراك در حواس و خرد عجز 1.7

  اوسـت  بـد  و نیـک  آفـرین  اختیار
  

  اوسـت  خـرد  مبـدع  و نفـس  باعث  
ــاچیز ز او   ــز نـ ــرد چیـ ــرا کـ   تـ

  
  تــرا  کــرد عزیــز بــودي خــوار  

ــت ره او بکنـــه را دل هـــیچ     نیسـ
  

  نیسـت آگه کمالش از جان و عقل  
  خیــــره او جــــالل از عقــــل دل  

  
  تیــره  او کمــال  بــا  جــان  عقــل  

  ســـرگردان ماســت  ماننـــد عقــل   
  

  حیــران  مــا  چــو  او هدر ره کنــ  
  )62 - 60: 1377 سنایی،(  

 راه ایـن  در عقـل  چوبین پاي. است نرسیده خدا مقصد به عقل راه از کسی تاکنون
 ما دیدگان که ست حجابی بلکه شود، گشوده خدا به رو که نیست دري عقل. شکند می
  .پوشاند می را

  
  عرفان جوهرة بیان در زبان نارسایی 2.7

 هایشان نگري ژرف و ها تجربه نهادن میان در و بیان براي را زبان اندیش ژرف عارفان
 درك عدم و ضعف نیز سنایی حکیم. یابند یم فایده بی بکلی حتی یا رسا، نا دیگران، با

  :داند یم خود خاموشی دلیل را مخاطب
ــر ــی اگ ــد ذات ــود توان ــز ب ــتی ک ــوان هس   دارد ت

  
  دارد روان و جـان  نیسـتی  از او کـه  ذاتم آن من  

ــوانم گفــت حــالم کــه آیــد آن از دردم همــه     نت
  

  دارد نـاتوان  و سسـت  گفـت  در سخن تنگی مرا  
ــاي معــانی   ــدر اســت بســیار ه ــرا دل ان ــیکن م   ل

  
  نگنجد چون سخن در دل زبـان را ترجمـان دارد    

  بگشـایم  خـویش  راز کـه  مـن  گفتم بار هزاران  
  

  دارد مردمـان  ضـعف  خـاموش،  مـرا  مـر  ولیکن  
ــم کــه هــایی ســخن آن دریغــا   ــوانم گفــت دان   نت

  
  دارد تـوان  کـی  جهـانی  حرفی، آن از گویم وگر  

  )116 - 113: 1362 سنایی،(  
  
  فنا عالم در اضداد جمع 3.7

  :است میسر خدا ارادة به اضداد جمع سنایی، نظر از
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ــت وز ــته برونــ ــالك نگاشــ   افــ
  

  خاك و آتش و آب و باد از چه از  
  تــو از بــیش تــو پــی از کــرد جمــع  

  
ـ    چـه  آن     تــو  از یشاسـباب تسـت پ

  خــداي صــنع و بــامر گــردون زیــر  
  

  جـاي  یـک  بـر  خصم چهار ساخته  
ــل ایشــان جمــع     اوســت قــدرت دلی

  
  اوسـت  حکمـت  بنـد  نقـش  قـدرتش   

ــه   ــداد هم ــک اض ــر ز ولی ــه ام   ال
  

ــه   ــا هم ــک ب ــر ی ــده دگ ــراه ش   هم
ــه   ــا را همـ ــد تـ ــامر ابـ ــدم بـ   قـ

  
ــگ زده   ــراي در نیرنــ ــدم ســ   عــ

ــار   ــوهر چ ــعی گ ــت بس ــر هف   اخت
  

ــده   ــی ش ــگ ب ــزارش را رن ــر گ   گ
ــ کــه آن   ــ یب   نیرنــگ راخامــه زد ت

  
ـ      رنـــگ بــی گــزاردن   توانــد  مهـ

 يضـد  یچبه خـدا هـ   نسبت: دیگرند یکما ضد  یدگاهاضداد از د گوید یم سنایی حکیم  
  .بخشند یم هستی را گیتی هاي پدیدهوجود ندارد و اضداد 

  
  او درون تضادهاي و انسان وجود دوگانگی 4.7

 عنصـر  چهـار  از انسـان  که رو این از است اضداد مجمع انسان جسم و درون سنایی نظر از
  :است یافته ترکیب متضاد

  آیـد  شـمار  در چــو  عنصر چهار
  

ــ   ــن از مرکــب نت ــار ای ــد چه   آی
  جویـد  مفارقـت  تـن  از چو جان  

  
  پویـد  خـود  لاصـ  يسـو  یکیهر   

ــه آن   ــت چ ــانن یشاز هس ــد ش   مان
  

  مانـد  جـاودان  کـه  جان بود انج  
  )164: 1360 یی،سنا(  

 و دهـد  یمـ  نشـان  جهـان  کـل  در بلکـه  ،در وجود انسـان  تنها نهتجمع اضداد را  سنایی
 مصـلحت  روي از اضـداد  وجـود  در و اسـت  اسـتوار  اضـداد  همـین  به جهان که گوید یم

  :است نهفته ا حکیمانه
ــم    ارســ یــركاو منصــف اســت و ز کــه آن ــازي اردنشـــ ــن ببـــ ــار ایـــ   گفتـــ

ــک ــد نیــ ــود بایــ ــمار روي ز بــ ــین    شــ ــی یکـ ــدي بـ ــو بـ ــم تـ ــدار چشـ   مـ
ــرخ    جهــان  بــه اي دیــده نیــک و بــد تــو ــا یـ ــر بـ ــر و شّـ ــا کفـ ــان بـ   ایمـ

ــت و قـــبض ــان در بسطسـ ــات جهـ ــات مــــزاج در نفعســــت و ضّــــر    حیـ   نبــ
ــبض ــطی و ق ــه بس ــان در ک ــت جه   گلست و آب صورت و شکل در همچو    دلس



 ي در ایراندار بانکارزیابی کتب پول و    120

  1392بهار ، اول زدهم، شمارةسیسال هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

ــلحت ــت مصـ ــن راسـ ــی دو ایـ   او رنگـ
  

  او زنگــــی و تـــرك  بجهلســــت نـــه   
ــاه     آرایـــــد خزانـــــه چـــــون را شـــ

  
ــز   ــو بـــد چیـ ــک همچـ   دربایـــد نیـ

  )717: 1377 یی،سنا(  
  

  گیري نتیجه. 8
 شـعر  هـاي  مایـه  درون تـرین  رایـج  عرفـانی  هاي مضمون بعد، به سنایی عصر از که این نتیجه

 ایـن  کنندة تجربه نخستین حقیقت در. است راه این آغازگر سنایی شعر و است بوده فارسی
 گوینـدة  صدها که این با. گراست عرفان شاعر این حدیقۀ مثنوي و غزلیات، قصاید، در معانی
 هـاي  تجربـه  ایـن  بـه  او از بعد مولوي و عطار قبیل از عرفان و ادب عالم همتاي بی و بزرگ
 فارسـی  شـعر  مسـیر  سـنایی  با. دارد قرار اوج در سنایی شعر هم باز آورند، می روي روحی
 از را او روي این از و آورد می روي عرفان به اي گسترده طور به شعر بار اولین کند؛ می تغییر

. اند دانسته شاعرانه گونۀ این گذار بنیان عرفانی، مضمون گستردة کاربرد در تقدم فضل جهت
  .است برده کار به وفور به را عارفانه هاي پارادوکس که است کسی اولین سنایی

. دارد هسـتی  و انسان وجودي هاي ساخت حقیقی تضاد در ریشه او عرفانی هاي اندیشه
 تعـدد  نظریـۀ  پایـۀ  بر را او کالم در موجود تناقض توان می و است حقیقی سنایی تضادهاي
 این دارند، منطقی غیر پیوند هم با نما متناقض سخن عناصر. کرد تفسیر و تأویل نیز مصادیق

 و شخصـی  هاي تجربه تفسیر و تأویل و عرفان عناصر از رمزگشایی و بررسی و نقد با پیوند
  .شود می گشوده عرفان نظري مبانی
  

 منابع
  .کریم قرآن
 .طهوري: تهران کربن، هانري تصحیح به، شطحیات شرح). 1385( روزبهان شیرازي، بقلی

 .فرزان: تهران ،فارسی شعر در نمایی متناقض). 1377( امیر چناري،
 گیب،  یادنامۀ مجموعۀ (  نیکلسون  الین رینولد از  ، تصحیحالتصوف  فی  اللمع  کتاب). 1914( ابونصر سراج،

  .لندن ،)22
  .دانشگاه: تهران رضوي، مدرس از ، تصحیحالطریقه شریعۀ  و  الحدیقه حدیقۀ). 1377( آدم بن مجدود سنایی،
 مـدرس  مقدمـۀ  و تصـحیح  با، المعاد الی العباد سیر شرح انضمام هب ها مثنوي). 1360( آدم بن مجدود سنایی،

 .بابک: تهران رضوي،
 .ییسنا: تهران رضوي، مدرس اهتمام و سعی به، دیوان). 1362( آدم بن مجدود سنایی،
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 .فراگفت: قم، عرفان زبان). 1387( علیرضا فوالدي،
 برزگـر  محمدرضـا  تصـحیح  بـه ، راز گلشـن  شرح فی االعجاز مفاتیح). 1371( محمد الدین شمس الهیجی،

 .زوار: تهران کرباسی، عفت و خالقی
 الـدین  قـوام  از االبیات کشف و مقدمه تصحیح،، معنوي مثنوي). 1375( محمد بن محمد الدین جالل مولوي،

 .ناهید: تهران خرمشاهی،
  .مهناز کتاب: تهران، شاعري هنر واژنامۀ). 1376( میمنت میرصادقی،

 انصـاري،   قاسـم   مقدمـۀ   بـا ، المحجـوب  کشف). 1375( الجالبی  عثمان  بن  علی  ابوالحسن غزنوي،  هجویري 
  .طهوري: تهران

  
  دیگر منابع

 .سروش: تهران ،یخرمشاه نیبهاالد ترجمۀ ،فلسفه و عرفان). 1379(ت .و س،یاست
 .آگاه: تهران ،ها نهیآ شاعر). 1366(محمدرضا  ،یکدکن یعیشف

  .مرکز نشر: تهران ،اسطوره حماسه، ا،یرؤ). 1372(الدین  میرجالل کزازي،
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  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش
  82 -  57، صص 1392بهار ، اولدهم، شمارة سیزسال 

  پیکرگردانی در اساطیر نقد و تحلیل کتاب
  *حسینعلی قبادي

  چکیده
دروس دانشـگاهی تنـاظر و   هاي  سرفصلآثاري که به نحوي با مباحث و » نقد و تحلیل«

شمار آید و از مصادیق  بهتواند  میعلمی دانشگاهی هاي  کوششترین مؤثرتناسب دارند، از 
  .شود میعلمی یک ضرورت محسوب  فعالبراي جامعۀ که  است بارز اثربخشی نقد ادبی

یک هاي  کاستی، نقاط قوت و ها ظرفیتن کردافزون بر آشکار ،»ها بررسینقد و «این 
کتاب  نقد و تحلیل موضوع این نوشتار. همراه خواهد داشت بهنشاط فضاي علمی را و  اثر

، از انتشـارات  1388منصور رستگار فسـایی، چـاپ دوم،    تألیف ،ریاساط در یکرگردانیپ
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است

و نقاط قوت آن ها  ظرفیتاز اي  پاره ،سپس معرفیحاضر نخست، این کتاب را جستار 
پردازد و پیشنهادهایی  میي کتاب ها به بررسی و نقد کاستی ،در بخش دوم. کند میتحلیل  را

تـر   نزدیـک ساختار و محتواي کتاب بـه کمـال    ها آنداشتن  لحاظ با دارد که میرا عرضه 
  .شود میي برخوردار تر بیشو مباحث آن از اتقان  ،ها شود و رویکردها، استنباط می

  .در اساطیر پیکرگردانیي ایرانی، پیکرگردانی، ها نقد و تحلیل، اسطوره :ها  دواژهیکل
  

 همقدم .1

آثـار   ،ی داردبـدیل  کماي  اسطورهۀ پیشین است و جهانیهاي  ترین تمدن کهنایران از  که اینبا 
و ادبیت برآمده از آن بسیار اندك اي  اسطورهادبی پیرامون ادبیات  تتبعات مستقل و پژوهشی

دنیـاي   آن در اسـطوره و کـارکرد   ۀدربـارة گذشـت   بازکاوي و پـژوهش  به این ترتیب،.است
انسانی را در دنیاي کنـونی تشـکیل     علومهاي  پژوهشمحورهاي ترین  عمدهمعاصر یکی از 

                                                                                                     
  ghobadi.hosein@yahoo.comس ردانشگاه تربیت مد ،علمی گروه زبان و ادبیات فارسی هیئتعضو  *

  3/3/1392: ، تاریخ پذیرش15/12/1391: تاریخ دریافت
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بـه  تـوان   می ها آنین تر مهماز  وناگون است؛خاستگاه تحقیقات دربارة اسطوره گ .داده است
  :زیر اشاره کردهاي  رهیافت

تکمیـل   دانسـتنِ رمـز و رازهـاي دنیـاي کهـن و      پژوهندگانی که در پاسخ به عطشِ. 1
 ←( انـد  باره همـت گماشـته   ایندر هایی  پژوهشاطالعات مربوط به دوران پیشاتاریخی به 

  ؛)1387، ژرار ← ؛1388 فریزر،
روانی هاي  تنشو  ،انسجامی اجتماعی بی ،معناگرایی و فقدان معنویت که دانشمندانی .2

گرایش به ساحت فراعقالنـی   منزلۀ تمایل به اسطوره را به و اند دریافته را امروز ةزد فندنیاي 
  ؛)1374الیاده،  ←؛ 1362الیاده،  ←( اند گرفتهزدگی در پیش  فنو فرامادي و فوق 

نـد، بـه   دار و پردامنـه  هایی اثرگـذار  همحققان برخی کشورها که تمدن کهن و اسطور .3
 بهار، ←( اند آوردهپژوهی روي  اسطورهت خود به یمنظور اثبات هویت تاریخی و قدمت مل

  ؛...) و ؛1385 ،یانیقیصد ؛1387؛ صفا، 1387
 کمبـل، ( انـد  پرداختـه بـدان   علمـی  پژوهش و تحقیقات يها مستشرقانی که با انگیزه .4
  ؛)1377؛ کاسیرر، 1388 ؛ هینلز،1384؛ کوپ، 1387 ؛ کمبل،1377
اي در  اسـطوره بودن عصر  مرده یی که براي اثبات ابطال وها گرایان و ماتریالیست مادي .5

 احسـان  مقاالت یبرخ ← ؛1376؛ اشتراوس، 1370باستید، ( اند کرده وجو جستاین حوزه 
  ؛...) و يطبر

. انـد  شدهمستشرقانی که با رویکردهاي غیر علمی و گاه استعماري به این عرصه وارد  .6
شناسـانه   اسـطوره دانـش، مطالعـات    ۀتوسعي گوناگون، با رشد و ها گاه قطع نظر از عزیمت

 دینـی،  حکمـی،  معنـوي،  يهـا  تـر میـراث   وسیع و تبیین بازفهمی و ابزاري براي بازخوانش
  .تو ادبی واقع شده اس ،عرفانی

 برشـمرد تـوان   میي یادشده آثار گوناگونی را ها در عرصۀ جهانی براي هر یک از شاخه
حـدي انـدك    بـه  ها تحقیقات در همۀ زمینهدر ایران  ، امااین مقاله خارج است ۀحوصل که از

 .است تر کماز تعداد انگشتان دست  توان گفت می جرئتاست که به 
 پور، اسماعیل ابوالقاسم داریوش آشوري، شایگان،داریوش  علمی مهرداد بهار،هاي  کوشش

توان در  میکتایون مزداپور را مشخصاً  و دخت صدیقیان، مهین ژاله آموزگار، سرکاراتی، بهمن
آثـار علمـی    پژوهی حماسه ةدر حوز همچنین .جاي دادپژوهی در ایران  اسطوره خاصۀ زمین

منـوچهر   عبدالحسین نوشین، علی رواقی، جالل خالقی مطلق، اهللا صفا، ذبیح محمدتقی بهار،
عزیزاهللا جوینی،  محمدعلی اسالمی ندوشن، شاهرخ مسکوب، مرتضوي، محمدامین ریاحی،
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در خور توجه ...  اد آیدنلو وجس محمدجعفر یاحقی، حسین رزمجو، منصور رستگار فسایی،
ـ یپامـا کتـاب    ،شـوند  مـی مربوط پژوهی  اسطوره ةکه غیر مستقیم به حوز است  در یکرگردان
 .پژوهانه دانست اسطورهتوان اختصاصاً اثري  میرا  ،رستگار فسایینوشتۀ  ،ریاساط

ي دکتري بوده و ها که عمدتاً رسالهباید یاد کرد  نیز ي اخیرها سالهاي  کوششاز برخی 
 کرداشاره  »صابر امامی«نوشتۀ  ریتفاس در ریاساطبه  توان می ها آناز میان  ؛اند رسیدهبه چاپ 

  .استتفاسیر دینی  نسبت بین اساطیر و در پی واکاويکه 
تألیف منصور رسـتگار فسـایی    ریدر اساط یکرگردانیپ تحلیل و نقد کتاببه این نوشتار 

و فرهنگی و ژانرهاي ادبیِ ایرانـی و  اي  هاي اسطوره زمینهبا عنایت به  ،کوشد می پردازد و می
  .کنددربارة این اثر داوري  ،سرشت و سرگذشت ادبیات فارسی

 تـاریخ،  ،ادبیاتهاي  رشتهتواند براي تدریس چندین درس در  میکه این کتاب  جا آناز 
و مباحث گوناگون نقـد ادبـی منبعـی فرعـی یـا       ،شناسی اسطوره گوناگون هنر،هاي  گرایش
 ،آموزشـی  به لحاظ اهمیت .رسد مینظر  بهیلی آن موجه صنقد تف بنابراین، شمار آید بهجانبی 

، جایگـاه  کتابشود؛ بخش نخست شامل معرفی  میدو مبحث تفصیلی نقد و تحلیل در  اثر
 ةدربردارند ،و بخش دوم آنهاي  نوآورينقاط قوت و  و پژوهی ایرانی، اسطوره ةحوزدر  آن

  .کتاب استهاي  کاستینقد و تحلیل 
ـ یپ کتـاب : اصلی این جستار این است هاي پرسش تـا چـه میـزان     ریاسـاط  در یکرگردان

توانسته است به عنـوان اثـر وفـادار بمانـد و موضـوعیت پیکرگردانـی در اسـاطیر را دقیـق         
هاي اساطیر ایران دسـت   و تا چه میزان به شناخت و تحلیلی متقن از پیکرگردانی ؟بشناساند

مباحث ایـن مقالـه در دو    هاي فصلسر وپرداخته  ها پرسشیافته است؟ در متن مقاله به این 
  .خواهد شدار نشان داده نمود

  
  مقاله مباحث نخست بخش. 1 نمودار
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  بخش نخست .2
  معرفی اجمالی 1.2

  توصیف شکلی اثر 1.1.2
 ؛در اساطیر یپیکرگردان: نام اثر
 ؛یمنصور رستگار فسای: تألیف
 ؛پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران

 ؛1383: لوچاپ ا
  ؛1388: چاپ دوم

 ؛وزیري: قطع
 ؛483: تعداد صفحات

 ؛نسخه 2000: لوشمارگان چاپ ا
 .نسخه 500: موشمارگان چاپ د

  .نگارنده کتاب را در هفده فصل سامان بخشیده است
  معرفی محتواي اثر 2.1.2

 و ،ادبیات عرفان، هاي اساطیر ایرانی با عناصر فرهنگ، یموضوع این کتاب توصیف دگردیس
 .اند کردهظهور  اي مفهومی تازه با بارِ اساطیر ها پذیري ترکیباین  در. است زمین ایرانهنر 

ـ  اسـاطیر هاي  دگرگونی وها  جایی به جادادن  نشان محور اصلی این کتاب که اینبا   یایران
نویسنده در کنار آن به تحوالت اسـاطیر چنـد تمـدن     ،ادبیات و فرهنگ ایران است ۀپهن در

  .و مصر نیز پرداخته است ،هند از جمله یونان، روم، کهن يا دیرینه باعمده 
 ،)transformationو  metamorphoses( ياســاطیر يهــا از دیــدگاه مؤلــف، پیکرگردانــی

 و ،هـا  خالقیـت  ،هـا  ارزش هـا،  عقده تمنیات، ۀدامن«بیان شده است و  »انسان يآرزوها ۀینئآ«
 :1388 رستگار فسـایی، (» دهد یم نشان رای فرهنگ وي اقتصاد و یاجتماع يها سازي حل راه

و هویـت   یو سـاختمان و اسـاس هسـت    يتغییـر شـکل ظـاهر   « یپیکرگردان يمعنا ).پانزده
است که این امر در هـر دوره و   یماوراءالطبیع يبا استفاده از نیرو يقانونمند شخص یا چیز

  )43: همان(» رسد می نظر به يعاد زمانی غیر
متـون   يال البه از گسترده يو ذکر شواهد یپردامنه و تفصیل یش مباحثنویسنده با پرداز

  .کند میها را معرفی  و تبدالت اسطوره یجهان، دگردیس يمتون سایر کشورها ادب فارسی و
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ـ  یمطالعات تخصص ۀزمیناثر در  ارزشمندياشاره به  2.2 و  یزبان و ادبیات فارس
  اثر يا رشته ظرفیت بین

و ادبیات قهرمانی ایـران  شناسی  اسطورهمطالعات تخصصی  ۀزمیناین کتاب از چند وجه در 
  :و جهان داراي اهمیت است

ـ  یو کمبود منـابع دانشـگاه   ینوبودن این مقوله در ادب فارس )الف در ایـن   یایران
  ؛یتخصص ةحوز

ي هـا  وجـوه دگردیسـی اسـطوره    همـۀ جامعیت مباحث کتاب از حیث پرداختن به  )ب
  ؛یافتن ادب فارسی و اوج و شکوه آن رسمیتایرانی تقریباً از آغاز تا 

گونـاگون   يهـا  در حـوزه  یپردامنـه و تطبیقـ   یاطالعـات  ۀپارچـ  یکجا و  یک ۀعرض )ج
  ؛ها ل اسطورهوو تاریخ تح یپیکرگردان

آن اسـت   دهندة نشان این نکته .کتابصفحات آغازین  تر بیشاظهارات تخصصی در ) د
و ورود به  يکار که از پراکنده آید میشمار  بهی استادان زبان فارس نادر از این اثر ةنویسندکه 

ـ متعـدد پرهیـز کـرده و در     یهاي تخصص حوزه و تحقیـق در متـون    یشناسـ  اسـطوره  ۀزمین
لـف در  ؤتحقیق و تـدریس م  طوالنیِ دانش و تجربیاتحاصل . حماسی متمرکز شده است

براي ورود به این  مؤلفبه شده و گر  جلوهدر این اثر  نیهاي ایرا ها و حماسه اسطوره ةحوز
  .حوزه با قلمی توانا و سخته کمک کرده است

 يهـا  و مـتن  شـاهنامه  ۀزمینـ در را  یهـای  درستدریس  ۀسال سابق 30نویسنده بیش از 
مقاله به  بیستتر حداقل هفت کتاب و بیش از  پیشو  خود دارد ۀکارنامدر  یفارس یحماس

سـامان   بـه و چندین اثر مرتبط بـا موضـوع    یایران يها حماسه و اسطوره ةدربارطور مستقیم 
  ؛رسانیده است

پـردازش   يبـرا  يا رشـته  لف کوشیده است در حد توان از اطالعات و منابع بـین ؤم )هـ
  ؛تر مباحث استفاده کند جامع
در  »و حماسـی  یمتون قهرمان«ترین مباحث تدریس درس  این مقوله از ضروري )و

، يعیـار  ، ادبیمتون عرفان یفهم برخ يبرا. است یزبان و ادبیات فارس يامقطع دکتر
 یدر برخـ  تـدقیق  يافزون بـر آن بـرا   .کمک خواهد کرد جدنیز به ی ادب تعلیم حتی

ادیان و  و ،یشناس باستان حتی ،یشناس ، تمدنیشناس تاریخ، هنر، مردمي ها مباحث رشته
با کمک  یادبیات فارس ياتدریس درس حماسه در مقطع دکتر. عرفان نیز سودمند است
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مباحـث یـا ایـن     گونـه  این بنابراین،. ترخواهد شد تر و جامع یغناین مطالب و مباحث 
  .دارد یادبیات فارس ۀرشتانکارناپذیر و سودبخش در  یکتاب جایگاه

  
  اثر یعلم يمزایا 3.2
  ؛یپیکرگردان ةویژو تمرکز بر مبحث  یتخصص ۀجنب )الف

 یفهرسـت تفصـیل   ۀعرضـ اثر از طریـق   يو ترسیم شاکله و اجزا يساختارمند )ب
  ؛تقریباً دقیق

ـ    يا حوزه در تألیفمؤلف در انتخاب نام اثر و   جرئت )ج سـابقه   یکه در ایـران تقریبـاً ب
  ؛بوده است

 هایی از مباحث و تجمیع و تلفیق و پردازش اطالعـات گونـاگون بـر    جامعیت بخش )د
  ؛ی خاصمحوریت موضوع

  ؛طرح نکات نو و عالمانه )هـ
و سـیر   ،یو حماس يا ادب اسطوره ،یبر مباحث گوناگون ادب فارس نویسندهتسلط  )و

  ؛آن يها دگرگونی
  ؛نویسنده یالملل و بین یبازتاب اطالعات تطبیق )ز
  .نثر یدست یکو  یروان)ح
  
  نوآوري اثر 4.2

تخصصی این کتاب درخـور توجـه   ي جدید در حوزة ها نوآوري در طرح مباحث و نگرش
  :از جمله .جاي کتاب وجود دارد جايدر  گفتهراي این بشواهد زیادي  .است

  جهان امروزاي  اسطورهفهم نوآورانه از کارکرد  1.4.2
انســان  ۀآرزومندانــ یزنــدگ يهــا ایــم کــه چـرا واقعیــت  هرگـز از خــود ســؤال کــرده 

 يانسـان اسـاطیر   ۀسـال  هـزاران  يهـا  یافته و پیشرفتۀ امروز، این همه بـه آرمـان   تکامل
مـا آن را حاصـل علـم و هنـر و فرهنـگ معاصـر        چـه  آناز  ینزدیک است؟ آیا برخـ 

انسان کهن شکل نگرفتـه اسـت    يها ، خیاالت و افسانهیبین جهان يمبنا شناسیم، بر می
سال بنـا نشـده    دیرینهپردازان  هايِ کهنِ اسطوره ن بینشبنیا شناس ما بر و دنیاي واقعیت

  .)سیزده :همان( ؟است
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  ها اسطورهتحلیل نوآورانه از نامیرایی  2.4.2
هاست کـه همیشـه در ناخودآگـاه جمعـی جوامـع       ملت کهنِ يها از میراث یها یک اسطوره

هـا   اند و این اسـطوره  سرشار آن را پذیرفته یحضور دارد و باورمندان آن با اعتقاد و صمیمیت
 ینـوع  بـه اند  اعتقاد شده یبها  بدان اسطوره یوقت یاند و حت منتقل ساخته یبه نسل یرا از نسل

. انـد  اند و به آن تـداوم بخشـیده   مداوم خویش حاضر یافته يخود و نیازها یآن را در زندگ
گاه آن را به خـاطر آورده و تجدیـد حیـات کـرده      اقوام، گه یکه ناخودآگاه جمع یمعن بدین

، ینـوع  بـه در روزگـاران بعـد،    یآن اسطوره حتی تحت تأثیر عوامل ،است و به همین جهت
در ذهـن آینـدگان پیـدا کـرده اسـت       يیـادآور  يبرا یمطلوب و محبوب واقع شده و جای

  .)16: همان(

  اوم حیات آن در ادبیات معاصر فارسیکارکرد فرازمانی و فراکاوي اسطوره و تد 3.4.2
هاي حیـات آدمـی را    اي در طول زمان با پیوندي خاص نیازهاي مختلف دوران هر اسطوره

شـود و بـا دوران ظهـور خـود و      پیوندد و طبعاً دچار گسیختگی و اضمحالل نمـی  هم می به
نطباق با شـرایط  گیرد و در ا ادوار بعد در ارتباطی لفظی، معنوي و داستانی هماهنگ قرار می
وندي معنـایی یـا لفظـی یـا      و خصوصیات تازة زندگی، با گذشته، حال و آینده، رابطه و هم

براي مثـال اگرچـه ممکـن    . بخشد کند که همین امر به حیات آن تداوم می نمادین برقرار می
نه یـا  هاي مربوط به آن را افسا را باور نداشته باشیم و روایات و اسطوره ‘دیو’است امروزه ما 

از عجایب و اقوال باورنکردنی بشناسیم، اما در بسیاري از متـون ادبـی، داسـتانی، مقـاالت و     
هاي فراوانی از کاربرد این کلمه را در معـانی و مفـاهیم    کتب مختلف دینی و فرهنگی نمونه

بینیم که حتی مظاهر سیاسی و اجتماعی دوران ما را در شعر شـاعرانی همچـون    مختلف می
  .)31: همان( کنند لث و دیگران بازگو میاخوان ثا

  :از جمله .عالوه بر موارد یادشده، شواهد دیگري نیز براي نوآوري اثر وجود دارد
  ؛)یازده، دوازده: همان ←( کهنهاي  متناي از  پاره اي اسطورهخوانش  - 
 ←( مهابهاراتاعرفانی در  ۀحماسي ژانر ها تحلیل متمایز نویسنده دربارة جلوه - 
  ؛)10: همان
  ؛)22 ،21: همان ←( عرفانی ۀحماستحلیل داستان کیخسرو از منظر ظرفیت ژانر  - 
  ؛)71، 70: همان ←( اشاره به شعور مرموز هستی - 
  ؛)42: همان ←(خودشناسی و هویت  ةاسطور - 
  ؛)49: همان ←( تاریخ جهان معاصر یاستمرار کارکرد اسطوره در ط - 
  ؛)69 ،68 ،67: همان ←( اسطوره کارکرد ناپذیري توقف تبیین - 
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 ←( اسطوره در تـاریخ ایـران   ۀگرایان بومیبه کارکردهاي فرهنگی و  مؤلفتوجه  -
  ؛)26 ،25 ،20: همان
، 70 - 7 :همان ←( و عرفانی ،اي، حماسی هاي اسطوره هاي تطبیقی میان متن تحلیل -

72، 74 ،76، 77 ،(....  
  

  )کتابهاي  بررسی و تحلیل کاستی( بخش دوم .3
یقینـاً   ؛از محضر منصور رستگار فسایی عذرخواه است پیش از هر چیز، نگارندة این جستار

گـردن ایـن قلـم حقّـی فـراوان دارد و       ادب حماسی ایران بر ةحوزآثار ارزشمند ایشان در 
علمـی   اعتبـار  ارزشمندي و هاي نگارنده و مقاله ،ها ها، کتاب چندین دهه است که در کالس

بیم آن است که با نوشتن این نکات خاطر عـاطر آن فرزانـه آزرده   . شود زد میآثارشان گوش
 نوشـتن ایـن سـطور    نگارنـده در  جرئـت  ایشان مایـۀ   علمی ۀسجینظري و  گشادهاما  ،شود
منـدي   رود این بررسی به پاي عالقـه  امید می .داریم وي شهر حال چشم به بخش در. است

علمـی    و بـاور بـه ارزش   ،رشتۀ ادبیات فارسـی  دراهمیت و جایگاه این مبحث  به موضوع،
  .اثر گذاشته شود

  
  و منطق پژوهش ،چهارچوب نظري تمهیدات، :عنوان ا ضرورت افزودن مبحثی ب 1.3

مباحث آن نابسـامان   نظري کتاب سرگردان و ۀپایدر کنار نقاط قوت اثر،  ،در وضعیت فعلی
چشـم   بـه انسـجامی   ایـن اثـر   در سبب،به همین . فاقد منطق نظري است گاه و و بدون تکیه

حـدي اسـت    بهاین نابسامانی . چرخد مینن اي معی محور نظریه مباحث بر همۀ وخورد  نمی
  .خورد چشم می بهاي مطالب تناقض و تباین  که در پاره

الگویی و رهیافت هرمنوتیک را اساس مباحـث نظـري    کهناگر نویسندة توانا مبانی نقد 
پنداري بـراي تبیـین    ذات هم ۀمسئلاحث نظري مربوط به شعور کیهانی و مب از ،دادند قرار می
ــد کمــک مــی مســئله ــه  دیگــر ياز ســو ،گرفتن ــب ــدل و ۀنظری ــا تب ] گشــت جــاي[ قانطب

)displacement( ر کتاب تحلیل نقد د)،از دیدگاه نقـد   کردند، و توجه می) 165: 1377 فراي
ریختنـد،   پـی مـی   کتـاب را  ةشـالود الگوهـا   کهنچهارچوب نظري نقد  ۀپای اي و بر اسطوره
کرد و از پراکنـدگی   اي فعلی آن سامان مرکزي پیدا می شیرازه و جزیره از مباحث بی  بسیاري

اي بـه اصـل پیونـد     و حاشیه جزئیاگرچه مؤلف محترم بسیار . شد وضعیت موجود رها می
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عنـوانی بـراي    69صـفحۀ  در  که آنرغم  بهو  است  ها اشاره داشته منطق پیکرگردانی اسطوره
 »الگـو  کهـن «یک بـار هـم از    حتیمتن این صفحات  در اما، است  این مقوله اختصاص داده

  .نظري ندارد چهارچوبدرحقیقت کتاب اصالً . است نیاوردهمیان  بهسخنی 
سـؤالی  . همین نقصان بنیادي باشد که افقی براي کتاب معرفی نشده است سببشاید به 

روشن  خورد تا منهج و مسیر نظري تحقیق را چشم نمی بهاي مشخص در آن  ن و فرضیهمعی
شـعور کیهـانی و    ۀنظریـ گرفتن از رهیافـت هرمنوتیـک و    کمکچنین موضوعی بدون . کند

توانـد دارنـدة منطـق تحقیـق و چهـارچوب نظـري و        الگویی نمـی  کهننقد  ۀپای بناشدن بر
  .روشمند باشد

  
چرایـی  « ،»روش پـژوهش « ،»هدف تألیف«ثی با عنوان ضرورت افزودن مبح 2.3

  »تعریف مفاهیم کلیدي«و  ،»مباحث ساختار کتاب
فقط در صفحۀ پانزده  ؛است میان نیامده بهسخنی   این چهار تمهید واجب از جاي اثر  هیچ در

  :مبهم چنین آمده است مستقیم و غیر کوتاه و بسیار گفتار پیش
داشـته   هاي اساطیري را دربـر  همۀ موارد و مثال که آن در این کتاب خواهید خواند، بی چه آن

واقعیتـی عمـده کـه     گیري قطعی را در سر بپروراند، گزارشی است از یا ادعاي نتیجه باشد و
، تمنیـات کند تـا دامنـۀ    ۀ آرزوهاي انسان مطرح میآئینعنوان  هاي اساطیري را به پیکرگردانی

 و فرهنگـی انسـان را   ،اقتصـادي  سازهاي اجتمـاعی،  حل و راه ،ها ها، خالقیت شارز ها، عقده
اي قـرار دهـد کـه انسـان      هـاي خوانـدنی و یگانـه    نشان دهد و خواننده را تماشاگر خلقت

اساطیري هوشمندانه براي رفع نواقص هستی ارائه کرده است تا همه بتوانند از ایـن مجمـل   
  ).پانزده: 1388 یی،رستگار فسا(حدیثی مفصل برخوانند 

 ،شناسی روش هاي بسیار بنیادي تبیین هدف، از پرداختن به مقوله گفتار پیشدر سراسر 
 ۀغلباما برعکس  ،خبري نیست...  و ،ها و ترتب سرفصل ،گفتن از چرایی گزینش سخن

گـر و روشـمندانه    استدالل و بیان روشـن  گیري انشایی بر و سمت ،عواطف احساسات،
  .مشهود است

. در چنین اثري ضرورتی مضـاعف دارد  »تعریف مفاهیم«عنوان  ا ب  افزودن مبحثی مستقل
 ةحـوز محـور یـک مبحـث ویـژه در      اثر حاضـر کـامالً تخصصـی و بـر     که اینبا عنایت به 

 ةویــژاي از مفــاهیم  اصــطالحات فنـی فــراوان و شــبکه  شناســی متمرکــز اســت و اسـطوره 
که نویسندة فاضل مبحثی مسـتقل را بـراي تعریـف و    دارد، الزم بود  شناسی را دربر اسطوره
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زیرا در وضعیت فعلی، خواننده تاحدودي  ؛ددا تبیین اصطالحات تخصصی اثر اختصاص می
ی صـورت  بـه جـاي کتـاب    جـاي سرگردان است و براي دریافت کامل مقصد مؤلف باید بـه  

نبـودن   روشـن  علـت بـه   ،این مفاهیم را دریابد و گاه نیز ۀشبکپراکنده مراجعه کند تا ارتباط 
  .متن مبهم و مقصد نویسنده پنهان است ،مرزهاي مفاهیم

چنین نقیصه و کمبودي فهم مطالب برخـی فصـول یـا مباحـث را مشـکل       آن، افزون بر
منطقی و نبود  ترتبنشدن  رعایتها یا  پوشانی مباحث فصل شاید یکی از دالیل هم. دکن می

  .باشد طولی میان مباحث نیز همین کاستی ۀرابط
هـاي کلیـدي    نشدن مرزها و وجوه تمـایز مفهـوم   روشنفقدان مبحث تعریف مفاهیم و 

در حین استدالل براي اثبـات   ،موجب شد که مؤلف در اثناي مباحث میانین یا پایانی کتاب
اي از مفاهیم بپـردازد   و نقل شواهد و استنادات مجبور شود به تعریف پاره ،جزئیات مباحث

اسطوره و ادبیات و «نمونه بحث  رايب. توضیح دهد دیگر یکرا با  ها آن یا نسبت و مرزهاي
تعـاریف مفـاهیم و   «و در ذیل گفتـار   اولکه در فصل چهارم آمده است باید در فصل  »هنر

  .آمد می» اصطالحات فنی و اختصاصی این اثر
  
  »مفاهیم کلیدي مرتبط با پیکرگردانی ۀشبک« ضرورت افزودن مبحثی با عنوان 3.3

مفـاهیم   اي از مجموعهعمیقاً با  و براي چنین اثري که موضوع آن کامالً تخصصی است
يادیبن میبا مفاه یکرگردانیارتباط پ نییتب« ن علمی درهم تنیده است، افزودن عنوانمعی 

توانـد چنـین    ترین ایـن مفـاهیم مـی    از جمله بنیادي. ضرورت تام دارد »یشناس اسطوره
  :گزینش شود

نگـري و وجـه    کیهـان  .5 ؛هـا  ها و موتیـف  مایه بن .4 ؛نمادها .3؛ ادبیت .2 ؛الگوها کهن .1
 ؛مستمر کائنات تحولوارگی آدمی و  ارتباط پیکرگردانی با کیهان .6؛ شناختی اسطوره معرفت

ــان .7 ــانی و کیه ــات و طبیعــت و   شــناختی اســطوره شــعور کیه هــا و شــعور مرمــوز کائن
تبـدل و انطبـاق اسـطوره    » جـایی  جابـه « ۀنظری . 8 ؛ها آني با ا پنداري انسان اسطوره ذات هم

. 11 ؛شناسـی   اسـطوره و نشـانه   .10 ؛شـناختی در اسـاطیر   سیالیت جوهرة زیبایی .9 ؛)فراي(
 .12 ؛)هـا  شناسانه و پیکرگردانـی اسـطوره   هاي انسان حداقل داللت( شناسی و انسان  اسطوره

 .14 ؛عیـاري و ادب   اسـطوره  .13 ؛شناسـی  مناسـک آئـین و   شناسـی و  پیکرگردانی و مـردم 
مـرز آن بـا    ویـژه  بـه ت و تبـدالت و  تحوالعناصر پیکرگردانی و مرز آن با دیگر  و ها حوزه

  .غیره تأویل و رهیافت هرمنوتیک و
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نکردن  روشن ۀنتیجبرخی مباحث کتاب، هاي  تداخل و بالتکلیفی و تکرار رسد می نظر به
تـوجهی بـه    با مفاهیمی از این دست بـوده کـه خـود معلـول کـم      »گردانیکرپی«اقسام پیوند 

  .چهارچوب نظري معین است
  
 شناسـی کتـاب بـا تأکیـد بـر وجـه ادبیـت        هاي نظـري و روش  تکمیل پایه 4.3

)literariness (دوشـی   هـم  ویژه به  اي، هاي اسطوره متن ۀشناسان زیباییرکن  منزلۀ  به
  ها رهها و دگردیسی نمادها با اسطو دگرگونی

پیکرگردانی اساطیر بـه طـور خـاص و مجموعـۀ      در ادبیتتوجهی اثر به نقش و جایگاه  بی
ایـن لطمـه    .به کتـاب لطمـه زده اسـت    ،نمادها ةحوزدر  ویژه بهزیباشناختی متن اساطیري، 

 ۀالیـ ست که صـرفاً بـه   ا ماند که آیا نگارنده درصدد ي است که خواننده سرگردان میدح به
را نشان دهد  ها آنات تطورت و تحوالاي بپردازد و  شناختی و مضمونی آثار اسطوره معرفت

ـ یا اصوالً باور ندارد که  پـذیري و   تحـول هـاي اسـاطیري عامـل     شـناختی مـتن   زیبـایی  ۀالی
  .شود پیکرگردانی می

ـ بـودن   سسـت شـناختی و   همین ضعف روش سببشاید به  نظـري اثـر اسـت کـه      ۀپای
هـا، بـه تقلیـد از     شناسی اسطوره دریافت صحیح از ذهنیت و بعد زیبایی به عوض ،نویسنده

بینـی   ستیز ناخواسته در دام آنان افتاده و اسطوره را با جهـان   اسطورههاي  برخی پوزیتیویست
اگر به وجه عقالنی و الیـۀ اسـتداللی و    ،در حالی که .)39 -  35: همان(مرز دانسته است  هم

 ،وارشدن ریاضی یافتن، ترسمیگرایانه در اسطوره پرداخته شود، با  هاي واقع گريوجو جست
زیـرا   ؛قائـل شـد   هـا  آناي بایـد بـه پایـان عمـر و مـرگ       هاي اسطوره ندانستن متن قدسیو 

هـاي   اند که بـا روش  استدالل و دلیل عقالنی شکل نگرفته ۀپای ها براي استدالل و بر اسطوره
هـاي   بلکه عوامل اصلی تکوین متن. را تحلیل کرد ها آنتوان گرایی ب تجربی علمی و تحصل

بـوده کـه     هایی و چالش ،نیازها، عواطف، آرزوها ،ها هاي آدمی و اضطراب اي دغدغه اسطوره
همـراه بـا بـاور بـه      هـا  آن کاوش براي غلبه بـر  یی داشته است ورورویا ها آنبشر همواره با 

 .اعرانه بوده استانگیزي ش ت و از طریق عاطفه و خیالیقدس
لـزوم  . انـد  ها اسـتعداد تغییـر تصـویر و پیکرگردانـی پیـدا کـرده       اسطوره سبببه همین 

و نقـش   ،ادبیـت مـتن در ماهیـت پیکرگردانـی     ویـژه  بـه شـناختی،   کردن ابعاد زیبایی پررنگ
ـ نویسـنده در تبیـین دال   .رسـد  مـی  نظر بهآن بدیهی  ةکنند تعیین هـاي تصـاویرِ    ل دگرگـونی ی

  .کاستی دارد کتاب از این نظر و سراسر است اي فرصتی کافی مصروف نکرده اسطوره
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تر عنصـر نمـاد اسـت و هـیچ      برجستهاز همه  اي، اسطورههاي  متناز میان عناصر ادبیت 
جاي پرداختن به وجه نمادین اسطوره و صور گوناگون . اي نیست که نمادین نباشد اسطوره

ي هـا  ست و اثر را از مسیر اصلی آن که باید بـر مبنـاي دانـش   آن در این کتاب کامالً خالی ا
معنـایی   ةحوزادبی و اصطالحات و مفاهیم نقد ادبی و عناصر ادبیت متن باشد به راه فرعی 

  .استه کردمنحرف 
شناسـی در   اي و معرفتی با سـهم زیبـایی   اندیشهمیان سهم  در حقیقت، منطق بنیادین اثر

  .ندا و مباحث از این دیدگاه بالتکلیفها  فصلبسیاري از  دوران است و رآن دهاي  دگرگونی
  
هـا و اسـتنادات    رفـتن کوشـش   هدر جلوگیري از ها و لزوم تعمیق تحلیل 5.3
  وان متنافر

رسـد   مـی  نظـر  بهشویم که  می رو روبههایی  گیري نتیجه و ها در بسیاري از صفحات با تحلیل
اي  دریافـت اشـتباه نویسـنده اسـت کـه بعضـاً آشـکارا نتیجـه        زدگی یا  از سر شتاب ،عموماً

مجمـوع،   در. با تمهیدات نظري مؤلف و مفاد استنادات وي را در پی داشته است خوان همنا
  :توان در چند شاخه این موارد را بررسی کرد می

  گویی لیککردن به  بسندهضرورت پرهیز از دریافت کلی اشتباه از متن یا  1.5.3
پس از بحث نظـري  » هاي آن در اساطیر پیکرگردانی و هدف«فصل سوم با عنوان در   مؤلف

نظر از تسامحاتی که در  که صرف ،پرداخته ها آنبسیار اجمالی و ناقص به تبیین مصادیقی از 
گفتن با حیوانات  سخن«را به  14 ةشمارمبحث  ،خورد چشم می به ها آنتشخیص بسیاري از 

  .ختصاص داده استا» ها آنوگوکردن با  و گفت
مصـداق  » گفـتن بـا حیوانـات    سـخن «باید به این پرسش پاسخ گفت کـه آیـا    ،نخست

 عمـر  ها چنین نبـوده اسـت؟ بـرعکس هـر چـه از      پیکرگردانی است؟ یعنی از آغاز اسطوره
آن  ةجلوشود و  می تر کممایه  شویم این بن گذرد و به عصر حماسه نزدیک می ها می اسطوره

 اندك است؟
باید تفکیک شود که این امر تا چه حد در متون اصیل اساطیري آمده است، ماننـد   ،مدو

تا چه میـزان   و ؛)122 -  121: همان(گفتن با عناصر طبیعت یا حیوانات  سخنمصادیق متعدد 
آنـان   و است هاي بعد را شامل بوده گران نسل پردازان و گزارش تفسیر تصورات اسطوره در

 د؟ان کرده تأویل  گونه این
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اي دارد و آن هم مقولـۀ   تر در دنیاي اسطوره مهم ریشه در اصلی بنیادي ۀمسئلاین  ،سوم
بایـد در   ق محترم مـی قمح .شعور کیهانی و شعور مرموز طبیعت است که مغفول مانده است

  .پرداخت مفاهیم بنیادین مرتبط با پیکرگردانی مستقالً به آن می ۀشبکمبحث 
. سـت نویسنده به وجه تأویلی عارفان در متون صوفیانه و عرفانی توجه نکـرده ا  ،چهارم

ـ  کوتـه هـاي   را که نماد جسم و ابلهی و خـواهش » خر« ،مثالً  دانسـتند  جسـمانی مـی   ۀنظران
 رسالۀ قشیریهکتاب حاضر به نقل از آثاري عرفانی همچون  ةنگارند )335: 1383 تاجدینی،(

 فسـایی،  رسـتگار (» اسـت   با حیوانـات ذکـر کـرده    وگو گفت اي پیکرگردانی اسطوره«آن را 
  .)به بعد 198 ،158، 153 -  150 ،123: 1388

 :همـان ( ي دیگـر کتـاب اسـت   ها از کاستی »پیکرگردانی«و  »مسخ«میان نشدن  قائلتمیز 
در متن تغییر ماهیت انسـان اسـت نـه صـورت آن و      ،در حالی که ؛)258، 204، 210 -  207

  .حتی در تصویر ادبیت متن نیز تغییر و دگرگونیِ صورت رخ نداده است
  اظهارات متناقض 2.5.3

لینهـارت عنایـت   . که بـه خاسـتگاه متعـارض م    آن بیکتاب، محقق گرامی  3 و 2در صفحۀ 
تاحـدودي بـه    اسطوره اسـت و  که شهودباورانه و بر پایۀ باورمندي به قدسیت، داشته باشد

 و رژه باسـتید  و اشتراوس لوي امثال مادي نگرش را با آن، دیدگاه امثال فریزر نزدیک است
  .کندرگاه آنان استنتاج نظ از یکسان اي نتیجه خواهد می و پندارد می همسان مالینوفسکی

بنـدي   استنادي در کار باشـد، مؤلـف، تقریبـاً در حکـم جمـع      که آنبدون  13در صفحۀ 
  :نویسد مباحث و اظهارات خود، می

صـورت   هاي کهن است که شاید دیگر کسی را به اصوالً اسطوره جهان مذاهب منسوخ ملت
هـا آشـکار    ملت ‘رفتارهاي ناخودآگاه فردي و جمعی’در  امابدان اعتقادي نباشد،  ‘خودآگاه’

  .)13: همان(د شو گر می و جلوه
، اگر چنین باشد پس هم با بنیاد نظري نوشتن چنین کتابی در تعارض و تنـاقض اسـت  

ـ یپهمین کتاب  تألیفاصالً  هـم بـا نظـر عمـوم      ،عبـث خواهـد بـود    ریاسـاط  در یکرگردان
ویلفـرد و  (انـد   شناسان که اسطوره را انعکـاس ضـمیر ناخودآگـاه جمعـی خوانـده      اسطوره

. اسـت  خوان همبا نظر و تأکید مکرر خود مؤلف در همین اثر نا هم و ،)172: 1370دیگران، 
  :آمده استدر همین کتاب 

دار آدمی است  و عین ثابت هر رفتار و کردار معنی ،نوعی، اسوه ۀنموندر واقع الگو،   اسطوره
  .)1: 1388 فسایی، رستگار(یابد  ‘معنی’که باید همواره تجدید و تکرار شود تا اعمال انسانی 
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  :است نوشته ر جایی دیگرد
کردند و  اندیشیدند و بیان می سازان کهن و باورمندان صمیمی آنان صادقانه می اسطوره چه آن
ها مورد باور ما نیست، اما همین که  گیري پذیرفتند، گرچه گاهی از حیث دریافت و نتیجه می
پذیریم که انسان کهـن   آییم و می ، به وجد میکند یابد و شدنی می نوعی صورت وقوع می به

او نیـز از  . شـد  ثمر دچار نمـی  هاي بی ها و اضطراب پرداز نبود و به کابوس خیالنیز جاهل و 
هایش  نگریست و نتایج را در داستان اعماق زمین تا اوج آسمان را با هوشمندي و درایت می

 ‘شـعور ’یـا   ‘دل’ه که آن را آئینما در این گفت و  آرزوها و رازهاي او بودند، باز می ۀآئینکه 
هـاي او را   جـویی  حـل  هاي انسان کهـن و راه  توانیم خالقیت نامیم، می ساز می انسان اسطوره

 دهـد  نشان می شناخت و بشناسیم و یقین کنیم که او نیز همچون ما هوشمندانه هستی را می
جهـان   انسان در هاي خطیر همسان با موقعیت هاي اساطیري، همگون و که بسیاري از بینش

 انسان اسـت   همیشگی هستی مسائل مهم و العملی متناسب در برابر عکس معنوي و مادي و
  .)چهارده و پانزده: همان(

  :این باورند که باز ایشان در جایی دیگر از این کتاب بر
 در اسطوره و شعر و هنر ما با آفرینش دنیایی پرتحـرك و بـه دور از سـکون و وقفـه، ولـی     

هاي روانـی خـاص مـا را     گیرکنندة معمول جهان سروکار داریم که واکنش از نظم دل  خسته
  .)16: همان(کنند  طلب می

  :آورد به نقل از ویلفرد و دیگران می همین اثر و در
قوم یا ملتی را به رفتارهاي درونـی و معنـوي    ها آنمشترك هستند،  اساطیر، ماهیتاً جمعی و

سطوره را بیان مفهوم عمیق پیوستگی احساس و عمل و تمامیت زندگی زنند و ا خود پیوند می
شناسـند کـه بـا پیونـدزدن      بشري می ۀجامعدانند و آن را عاملی زاینده و پویا در سراسر  می

  .)همان(نوردد  هاي روحی و فرهنگی زمان را در می ق و انگیزهیگذشته به حال و آینده، عال
نویسـنده   اولی و تعـارض سـخن   خوان همتوجه شود، ناها  ویژه اگر به این گزاره به
  :شود میتر  عیان

شوند  روند و بازسازي می کار می بهاند، همچنان  هاي کهن از رونق پیشین افتاده وقتی اسطوره
به همین دلیل، هر اسطوره در . کنند اي ذهن مردم را به پیام خود جلب می و با بار معنوي تازه

پیونـدد و   هاي حیات آدمی را به هم می ، نیازهاي مختلف دورانطول زمان با پیوندي خاص
 ةتـاز در انطبـاق بـا شـرایط و خصوصـیات     ...  شود طبعاً دچار گسیختگی و اضمحالل نمی

کند که  زندگی، با گذشته، حال و آینده رابطه و همانندي معنایی یا لفظی یا نمادین برقرار می
  .)31: انهم(بخشد  همین امر به حیات آن تداوم می

  .رسد می نظر بهمسجل ها  گیري نتیجهبنابراین تناقض در اظهارات و 
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  دریافت واحد از مقدمات و مبادي نظري متفاوت و گاه متباین 3.5.3
آن نداشـتن   ةعمد علترسد  می نظر به. این نقیصه در مباحث نظري کتاب فراوان است

مفـاهیم کلیـدي    ۀشبکنکردن ارتباط پیکرگردانی با  ترسیمنظري مشخص و  چهارچوب
  .مرتبط با آن است

اسـتنادات   هاي تفصـیلی و  با وجود عرضۀ بحث 42 -  32و  26 -  1نگارنده طی صفحات 
کننـدگان   تعریـف هاي فکري  ها و سرچشمه ، اختالف دیدگاه تعریف اسطوره متعدد در باب

متعـارض را بـراي رسـیدن بـه یـک      ي هـا  د و مجموعـه نظرگـاه  کنـ  میاسطوره را روشن ن
گـویی   .دهـد  بندي واحد و دادن تصویر یگانه در تعریف اسطوره کنـار هـم قـرار مـی     جمع

امکـان   آن انـد کـه هـر    گرفتـه شـده   کـار  بـه لغزنده براي ساختن یک بنـا   و آجرهایی ناساز
  .آن وجود دارد فروریختن دیوارهاي

 باورترین کسـان، را   قاید اسطورهکوشد به هر طریق ناممکن ع مؤلف طی این تعریف می
هـاي مـادي، باورمنـدان بـه اصـالت علـم و        دیـدگاه  :هاي متعـارض آن از جملـه   دیدگاه با

جا در کنـار   اند یک هایی که مخالف اسطوره در مفهوم باورمندي معنوي آن بوده مارکسیست
رد و هم بنشاند، در هر حالی که یکی درصـدد اسـت رایـت اسـطوره را برافراشـته نگـه دا      

  .خواهد آن را به زیر کشد دیگري می
 ةنویسـند : شـود  از متن کتاب بررسی می  این مبحث نظري در باب اسطوره نمونه، رايب

کنـد و بـا نقـل از     ارجمند از ابتداي تعریف اسطوره، در صدر سخن، گفتار الیاده را نقل می
جدد به سخن سـتاري  آورد، م به نقل گفتار دوم الیاده روي می) جالل ستاري( سخن مترجم

گرایانـه و روش   ین توجـه بـه مبـانی و مبـادي دیـدگاه مـادي      تـر  کـم بـدون   گـردد و  برمـی 
و ناسازگار با  خوان همباستید که کامالً ناه پوزیتیویستی و منتقدانه یا حداقل اصالت علمی رژ

با  و؛ برد کار می بهعمودي معنایی آن  سخن وي و در محور ینظرگاه الیاده است، آن را در ط
نقل قولی پشت سر هم از منابع دیگر و مجدداً باستید، سخن ناسازگار و متفاوت دیگري از 

بـدون طـرح و ابتکـار، مـداوماً از      ،آورد و را مـی ] پیروان مارکسیسماز [کلود لوي اشتراوس 
ا فریزر ر »مدار ادبیت«تمایز دیدگاه  که آنرسد و بدون  کند؛ به فریزر می دیگران نقل قول می

ادامه بدون بیان هـیچ ضـرورتی بـه     در ،بیان کند. .. امثال باستید و »اصالت علمی«با نظرگاه 
رود و بـا نقـل مضـمونی کـامالً      سراغ سخن پیرو مارکسیسم دیگري به نام مالینوفسکی مـی 

  .گیرد می  متناقض و ناسازگار از او، بحث را پی
اسطوره نمودار عملی دین بدوي و خـرد  « یعنی ،این نظرگاه متباین مالینوفسکی را گویی
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ادامـه کـه    انگـارد و در  استنادات پیشین خود می اظهارات و مؤید ،)3: همان(» اخالقی است
 آکسـفورد مشخص نیست به چه دلیل و با چه تناسب و ترتیب منطقـی بـه سـراغ فرهنـگ     

)Oxford( نـگ دربـارة   سخنی از یو بندي مباحث و بدون مرزبندي، رود و باز بدون طبقه می
آورد و اصـالً   تناسبی تمام، سخن الکساندر کـراپ را مـی   ادامه با بی در. کند اسطوره نقل می

بندي از بیان این مطالـب بـه سـراغ مبحثـی جدیـد       جمع ۀعرضبدون  گیرد، و اي نمی نتیجه
معـین و    بنـدي  هـاي متعـارض جمـع    تـوان از آن همـه دیـدگاه    نمیرسد  می نظر به .رود می

  .دست داد هروشمند ب
  متن این فصل درر نظ ویژه عنوان هفتم و تجدید هب ها، بایستگی بازخوانی عنوان فصل 4.5.3

گیـر   شاید این تخلیط گریبان. رسد در فصل هفتم خلط مبحثی صورت گرفته باشد می نظر به
 فصـل هفـتم   ةدربـار  ویـژه  بـه  .کل کتاب نیز شده و بنیاد اثر را تا حدي ضعیف کرده باشـد 

تحلیـل دربـارة تصـویرپردازي ادیبـان،     : تـوان گفـت   می »ها هاي آن مندان و پیکرگردانی فره«
باید عوض  )مندان فره( هاي اساطیري این پدیده ةورزان دربار و اندیشه ،نویسندگان، متفکران

معیار تحلیل ) 165 :1377 ،فراي( ها فراي و کارکرد اقتضایی اسطوره ۀنظرییعنی همان  ،شود
اجتمـاعی   ۀمسـئل به دیگر سخن، این اضطراب یـا بحـران یـا     .براي این مقوله نیز قرار گیرد

هر چندگاه بـه سـراغ   براي یافتن راه خروج از بحران  و شود است که متحول و دگرگون می
آن نوعی از  بهکند و  میخود را به اسطوره عرضه  ةشد دگرگونو نیاز  آید اسطوره می ةجوهر

شـود تـا آن را    مـی رود و بـا آن یکـی و یگانـه     میطلبد، و در الك اسطوره فرو  میحاجت 
ویژه در عصر جدید و ظهـور   هب .اي جدید را بسازد اسطورهو  کنددگرگون کند یا دگردیسی 

هاي گوناگون و فقدان معنویت، کـه بسـیاري از رویکردهـا بـه اسـطوره، رویکـردي        بحران
مدرنیسـتی و  از ادبیـات  هـایی   حـوزه از این منظـر تاحـدودي   وان ت می. مندانه است حاجت

توان این را از دالیل رجوع مجدد نویسندگان به اسطوره  میرا تحلیل کرد و مدرنیستی  پست
  ).24: 1384؛ آزاد، 63 -  31: 1391، قبادي و زاده قاسم( دانست

 رویکردها بـه اسـطوره  دلیل این تنوع و تفاوت : توان گفت مییادشده  مطلبدر توضیح 
طلـب   اسطوره که نیازهایی را پدید آورده و آن نیازها اقتضائات اجتماعی بوده تاریخ یدر ط
 ،آوري به اسطوره شده اسـت  روي موجب نوعی بحران نفی معنیاز جمله بروز  ؛است شده

ـ    ههمین اقتضاي جامعـه بـود  و  یعنی مراجعه به اسطوره براي مقابله با نفی معنی ا کـه گـاه ب
 ۀغلبـ  و دوران غلبـۀ عقـل و   هجـدهم و نـوزدهم  ن و؛ ماننـد قـر  ه اسـت اسطوره ستیزه کرد

سـت کـه دچـار پیکرگردانـی     ها اسطوره هاي ها، این زمینه این موقعیت پس در. پوزیتیویسم
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بلکـه ایـن    ،خـورد  دسـت نمـی   هـا  آنتصویرگرایانه و خیالی  عناصر ،در حالی که .شوند می
و گـاه   شـود  اش عوض می مسئلهتقاضاگر و تقاضاي مخاطب و خواهندة اجتماعی است که 

 گرا، امیدآور، باورمند به معناداري عـالم،  اسطوره همیشه مرکزیت زیرا ؛برد به اسطوره پناه می
آدمـی   و اسـت  گـر بـوده   آفـرینش  بـودن  قدسـی و  ،شکوهمندي آفرینش هدفمندي خلقت،

  .آید راغ اسطوره مینیازمندانه به س
از زیبـایی  اي  جـوهره و رمزگانی هسـتند بـا   ها  نشانه ها اسطوره: توان گفت رو می از این

تـوان عنـوان    مـی معرفتی؛ پس اي ه الیهعین حال آمیخته با آن  و در سیال و نامیرا و نمادین
کتاب  مؤلف؛ این در حالی است که پیوند زد» اي اسطوره ادبیتسیالیت «را با  »پیکرگردانی«
. سـت شناختی را فراموش کـرده ا  زیباییاین سیالیت نامیراي ادبیت و  ریاساط در یکرگردانیپ

خـوانش  » زایش مجـدد و حیـات سـیال   «اسطوره را  بتوان پیکرگردانیاز این دیدگاه، شاید 
عوامـل   که تغییرپذیري درونی اسطوره را انتظار داشـته باشـیم؛ چراکـه بعضـی از     نه آن؛ کرد

ــردازي پیکرگردانــی اســاطیر خــود اســاطیر نیســتند، بلکــه تصــورات، خیــال  رد تحــول  ،پ
است کـه اسـاطیر را خلـق کـرده و همـین انسـان        هایی ورزي انسان و اندیشه ،ورزي ادبیت
عصـر حاکمیـت    ویـژه در  هب .هاي گوناگون تغییر داده است هاي آن را به اقتضاي نسل مؤلفه

، فقـط  اسـت   ها شـده  جایگزین وجه معرفتی اسطوره مند که فلسفه و منطق اندیشیدنِ قاعده
رنـگ و   ها امکان تغییـر  شناسی است که به اسطوره و جوهرة ساخت و بافت زیبایی» ادبیت«

درونی و معرفتـی را   تحول ناز درون تغییر کند و ای ها آنذات  که اینکند نه  تصویر عطا می
فصل هفتم باید از این دیدگاه  ت که کلِدست کم آن اس بنابراین،. بتوان پیکرگردانی نام نهاد

  .شودوارسی و دگرگون 
آن است کـه مؤلـف بـه ماهیـت     دهندة  نشان در فصل هفتم آمده چه آن ،این روي از

اي و  هـاي اسـطوره   هـاي مـتن   ها در تصویرسـازي  ها و دگردیسی تفاوت میان دگرگونی
شـناختی   معرفـت ي هـا  یعنـی در حـالی کـه از دیـدگاه     ؛اسـت   عرفانی عنایـت نداشـته  

 و نفسانی قهرمان اثر است درونی و تر مربوط به تغییر هاي متون صوفیانه بیش دگرگونی
بلکه منظور آن  ،شود می» خدا«واقعاً » انسان« گر متن عرفانی آن نیست که منظور آفرینش
 سرنهادن مراحل سلوك و نفـی رذایـل از درون خـویش و    پشتدلیل   به ،است که بشر
در  .شود می آمیز و پست، به لحاظ نفسانی و روحی خداگونه حرصرفتار طرد اعمال و 

برخـی   و شوند میخدا  ها کردند برخی انسان اي واقعاً فکر می در متون اسطوه ،حالی که
همچنـین در فصـل پـنجم،     در این فصـل و  اما ،از این دست تغییرات و ؛خدایان انسان
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 نظـر  بـه قیاس میان وجه معرفتیِ اساطیري با وجـه معرفتـیِ عرفـانی و صـوفیانه اشـتباه      
بعد ادبیت  عرفانی همسان و گاه مشترك است اي و هاي اسطوره در متن چه آن .رسد می

. هاسـت نـه اشـتراك در نظـام اندیشـگانی      متن این زادسته  دو هر شناختی در و زیبایی
آگاهانـه و   هاي صوفیانه گاه شناسی، متن شناسی و شناخت از جهت معرفت که آنویژه  هب

طراحـی  ) عربـی و پیـروانش   ابـن در آثار  ویژه به(یک نظام معین  ۀپای با طرح قبلی و بر
عربی و بدون عنایت به ایـن   ابناشراف به دستگاه فکري امثال  مؤلف بدون اما ،شود می

 اسـت   گیـري و اسـتناد کـرده    نتیجه ،همین اساس و برده کرها مصادره به مطلوب  تباین
  .)204 ،201، 152: 1388 فسایی، رستگار(

اطالعات قرآنی، حتی مسخ قرآنـی را در   بدون در نظرداشتن دانش تفسیر و ،مؤلف
هـاي ایشـان از    دریافـت . )204 ،74: همـان ] (![اسـت ه شـمار آورد  بهزمرة پیکرگردانی 

تـوجهی بـه وجـه تـأویلی      یا بـی  ه عطاربدون توجه به وجه تأویلی دیدگا االولیاء تذکرة
، شـباهت نفـس   قـرآن کـریم  بدون عنایت به منطـق   و عربی ابندیدگاه  ماهیت نفس از

  .)73: همان(است   کرده اندیش را به معناي پیکرگردانی فرض تباهآدمیان  برخی بدکار

  مؤلف در متن ۀمبتکرانضرورت حضور  5.5.3
یک دیدگاه  ۀنوآورانبیان  که باید با اولترین لوازم یک اثر بدیع یا تحقیق دست  ابتدایی از
در این . نویسنده در متن است ۀمنفعالن حضور غیر ،اي تازه همراه شود مسئلهیا تبیین  و

 و هاي مکرر قول  مؤلف محترم عموماً پس از نقل، تا چهارم اولهاي  فصل ویژه به ،کتاب
  .کند نظر می گاه اظهارسرهم   پشت

توان نظر نویسنده را در  آید که نمی دنبال هم می  حدي طوالنی و به بهها  قول  نقلگاه 
چـون سـیلی    هـا  ایـن اسـتنادها و نقـل قـول     ؛کرد وجو جستانبوه استنادات و شواهد 

بندي مفاهیم  برد و مؤلف محترم چندان به تحلیل و دسته خروشان نویسنده را با خود می
 65 و ،7 ،4 فحاتمطلقاً چنین وضعیتی دارد، ص 4 - 1صفحات  ،نمونه رايب. پردازد نمی

و ابعـاد آن درك نشـده    مسـئله اینجانب اصالً صورت  نظر به 4 فحۀاند، در ص نیز چنین
نیـز کماکـان    14و  13 صفحاتند، ا کمابیش دچار چنین نقصانی 9 و 8صفحات . است

  .دنهمان ضعف را دار
در جهـان    اسـطوره «م و اساسی با عنـوان  هموضوعی بسیار م 19و  18 فحاتصدر 
  .هم متناقص و سطحی هم بسیار اندك و نارساست اماشده،  مطرح» امروز
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و تـألیف در برخـی    ،ترجمـه   ساختن مرز گـزینش، اسـتناد،   روشنضرورت  6.3
  ها مباحث و فصل

 کتـاب  يبسیاري از گفتارهاآن است که  دهندة ننشا اثر و صفحات ،ها، مباحث فصلاگرچه 
نقـد و بررسـی    و ،گیـري  نتیجـه  تحقیق و انعکاس نظر خود نویسنده یا بعضاً اسـتناد،  ۀنتیج

ـ برخـی مباحـث،    عـین حـال در   ایشان اسـت، در   یعنـی  11و  ،10 ،9هـاي   ویـژه فصـل   هب
ـ کامالً رنگ و  ،»پیکرگردانی اساطیر یونان و روم، هند و مصر« کـه   آنیـا  . ترجمـه دارد  ۀمای

فصـل آغـازین    ویـژه  بهدر برخی صفحات،  ؛روشن نیست ها آنمرزهاي ترجمه با تألیف در 
و از ایـن   کنـد  ي است که کمابیش به ترجمه شـباهت پیـدا مـی   دح بهها  نیز نقل قول ،کتاب

  .رسد مین نظر بهو استناد روشن  ،مرز میان نقل، نقد، ترجمهجهت نیز 
  
 ها از مآخذ متن ها و تدقیق در برخی دریافت ضرورت تصحیح لغزش 7.3

ها را کـه بـه    زدگی، پادافراه خطا و بزه برخی انسان ، از سر شتاب427مؤلف در صفحۀ 
دربارة آنان سخن رفته و بدان تصریح  قرآناند و در نص صریح  فرمان الهی مجازات شده

مصادیق پیکرگردانی  ۀادامدر همین صفحه، در . است  شده است پیکرگردانی تلقی کرده
) 65: بقره( قرآن کریمو در عین حال آن را به » پیکرگردانی انسان به بوزینه«: آورده است
 میکر قرآنبه نقل از ، 428 فحۀدر ص و ؛)247: 1388 فسایی، رستگار( است  ارجاع داده

اسـت    یادشـده داشـته   ةلغزنـد و تفسیر نسفی، دریافتی اشتباه مشابه فهم ) 166: اعراف(
  ).428 :1388 فسایی، رستگار(

 :مائـده ( میکر قرآنل از به نق: نیز عیناً همین اشتباه تکرار شده است 430 فحۀدر ص
 پیکرگردانی خوکان را بوزینگان وکاران و تبدیل آنان به  تنبیه و مجازات الهی گناه ،)60

 رسـتگار ! (صالح را پیکرگردانی معرفی کـرده اسـت   ۀناق ةمعجز 406 فحۀتعبیر و در ص
  ).430، 406 :1388 فسایی،

آن بـه همـراه شـرح و تفسـیر      ۀشناسـان  زیبـایی هاي تصویرگرانه و  اگر سخن از بازتاب
شاعران و ادیبـان و هنرمنـدان   «: شتنو داشت؛ مثالً می ، شاید توجیه میبودشاعران یا ادیبان 

تـوان   نمـی امـا عـین معجـزه را     ،»انـد  آزمایی کرده طبعپردازي و  از این معجزه خیال گونه این
و ) ع(  حضـرت ابـراهیم   دسـت   شدن مرغ به فرمان الهی بـه  کوبیدهمثل . پیکرگردانی دانست

 ةارادشدن به مرغ با معجزه و  تبدیلشدن اجزا و  زندهبر سر چهار تپه و مجدداً  ها آنپراکندن 
  ).ع(  یا مارشدن عصاي موسی) ع(  الهی، مثل به فرمان آمدن حیوانات نزد حضرت سلیمان
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تکـون آدم بـه فرمـان خـدا از      و تبدل ةدربار، االنبیاء قصصاز قول کتاب  431ۀدر صفح
انسته مصداق پیکرگردانی د...  و ،از گوشت به استخوان ، ونطفه به خون، از خون به گوشت

  ).431: همان( شده که آشکارا خلط مبحث آن روشن است
چشـم   بههمین تخلیط  حق در خلقت آدم، ةمعجزتحلیل و تفسیر و فهم ایشان از  کلِِدر 

  ).384 -  381: همان( خورد می
» پیکرگردانی انسان به شـیر «ذیل مبحث ) ع(  براي حضرت علی را »اسد«لقب  همچنین،

جملگـی از  این لغزش در فصل آخر، مصادیق فراوانـی دارد کـه    .)432: همان(است   آورده
  .کند مؤلف در این فصل حکایت می ةزدگی ویژ شتاب

داشـت،   می سراغ است با تدقیق داوري ويمحترم با فضل و دانشی که در  ةنویسنداگر 
  .شد میتر  روشن »پیکرگردانی«با  »لقب«فرق میان 

 ادبیـت هـاي ادبـی و    ها و تصویرگري نقاشیپیکرگردانی در  ةحوزتشخیص تمایز میان 
رسد  نمی نظر بهنیافتنی  دستاي و تأویالت عرفانی چندان  هاي اسطوره شونده در متن تحولم

 کـاران بـا پیکرگردانـی    الهی هنگام جزادادن به اعمـال گنـاه   ةارادو دریافت فرق میان تحقق 
  .برد میرنج  ها تأملی ؛ در حالی که متن از کماساطیري دشوار نیست

شده که آشکارا خلط  قرآن مستند به نص» پیکرگردانی از فرشته«تفسیر  ،405 فحۀدر ص
نیـز   397 و، 395 ،390 فحاتصـ در  »قـرآن پریان و مستندکردن آن به « مسئلۀ .مبحث است
  .چنین است

  
یـا   ترتـب فعلـی مباحـث اثـر    ( کردن منطق سـاختار کتـاب   روشنضرورت  8.3
  )ها جایی سرفصل هجاب
درك  و تـر  بیشبا مطالعۀ  ولی ،رسد می نظر به، شالودة مباحث کتاب طبیعی اولنگاه  در
 )اولاز جمله فصل ( تطویل برخی مباحث ،دیگر یکارتباطی گفتارها با  کم و یتوازن بی

نوشـتار و   مؤلـف در مـتن   ۀمتبکران نداشتنحضور ، وها و کوتاهی برخی دیگر از فصل
که  را »پیکرگردانی در ادبیات و هنر«مبحث  ،نمونه رايب. شود میمنطق چیدمان آشکار 

رسـد کـه جـایش در     می نظر بهمناسب نیست و طبیعی  ،استفصل چهارم قرار داده  در
بلکـه   جدا و مسـتقل نیسـت،   اولفصل اول باشد؛ حتی مباحث فصل دوم هم از فصل 

  .بدان پیوسته است
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و دوم فعلـی   اولمطالـب فصـل    ۀادامبود فصل دوازدهم تا پانزدهم در  همچنین بهتر می
 »مصري« و ،»هندي« ،»خدایان یونانی«معلوم نیست چرا مبحث  .شد ه میپارچ یکآمد یا  می

پیکرگردانـی  «و ) فصل نهم( »پیکرگردانی مار، اهریمن«میان مباحث ) فصل نهم الی یازدهم(
ل را بـه خـود   هـاي مسـتق   صلفآمده است؟ و اساساً چرا ) فصل دوازدهم(» و آفرینش مادي
  .شدند میبود که با هم ادغام  تر منطقی .ستاختصاص داده ا
پس از بیان ابعاد مختلف و سیر تاریخی اسطوره و بیان عنوان اسطوره در  ،19در صفحه 

شویم که آشکارا با نظام ترتیـب   می رو روبه» ها تولد اسطوره«جهان امروزي، ناگهان با عنوان 
  .)19: همان(دارد علمی و منطقی مباحث مغایرت 

  
  ها ضرورت ادغام برخی از فصل 9.3

) یازده صفحه( پانزدهمفصل  ، و)هفت صفحه( چهاردهمفصل  ،)سه صفحه( سیزدهمفصل 
آیـا   .اسـت   صفحه را شـامل  40ها عموماً میان بیست صفحه تا  فصل ۀبقی ،در حالی که ؛دارد

ند دش ترند ادغام می که موضوعاً با هم نزدیک پانزدهمو  ،چهاردهم، سیزدهمفصل  بهتر نبود
همچنین بهتر است  شد؟ با هم تجمیع می ،تر نیست صفحه بیش 22فصل که  سهو جمع این 

  .با هم ادغام شوند یازدهمو  م،ده ،مفصل نه
شـود کـه    فهرست مطالب هـم صـورت گیـرد، روشـن مـی      حتی اگر یک مرور اولیه در

پیکرگردانی «باید به دنبال » منطق پیکرگردانی« ،نمونه رايب. ساختار کتاب باید دگرگون شود
. بیایـد  »تعریـف مفـاهیم  «ذیـل عنـوان    »اولفصـل  « در هـا  آن ۀهمـ  ؟ قرار گیـرد و »چیست

؟ و »پیکرگردانـی چیسـت  «بایـد در اصـل بحـث    » هـا  و تأثیر و تأثر اسطوره يپذیر انعطاف«
  .ادغام شود» هاي پیکرگردانی ویژگی«

بـود ادغـام    رسـند بهتـر مـی    می نظر بهیک مجموعه و یک مبحث  موو س مدو هاي فصل
حتمـاً  » پیکرگردانی انسان« .ندشد فصل تجمیع مییک شدند و با فصل چهارم، حتماً در  می

 .گرفت قرار می» پیکرگردانی خدایان«پس از 
کلیات، و مفاهیم ( اولبعد از فصل اب، کت کل ساختارشدن  مطلوبرسد براي  می نظر به

هـاي   اسـطوره   پیکرگردانـی « فصـل دوم . این اثر شامل چهار قسمت باشد ،)شناسی و روش
هـاي   پیکرگردانـی « فصل چهارم و ،»هاي سایر ملل پیکرگردانی اسطوره«فصل سوم ، »ایرانی

  .صورت گیرد ها آنو سرانجام در فصل آخر تلفیق و تحلیل  بیان شود» مشترك
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  ها و مباحث در بسیاري از عنوان فقدان تدقیق 10.3
توانست درجـۀ ارزشـمندي کتـاب را     مییی از کتاب ها بندي و حجم قسمت عنواندقت در 
  .شود میبررسی  ها یدقت بیجا قسمتی از این  در این. باال ببرد

محقق را بـه ایـن نتیجـه     »ي ترکیبیها اسطوره« دقت در مباحث و شواهد فصل هفدهم
از پیکرگردانـی یـا     خود، حاصل مرحله یا مراحلـی  »هاي ترکیبی اسطوره«رساند که اصل  می

هاي دیگر فصول مرتبط ثبت و  باید جزء مصداق طبعاً می بنابراین، ؛اي است سیالیت اسطوره
رسد که ایـن اصـطالح در    می نظر به. شد  هاي پیشین می هاي فصل بندي مشمول سایر تقسیم

» ترکیبـات «زیرا بررسی و تحلیـل   ،باشد  نی جایی نداشتهپیکرگردا) context( مجموعۀ بافتار
  .نه پیکرگردانی شناسی است جزو مباحث و مقوالت دانش دستور و زبان

اصلی بر محـور تبـدالت و تحـوالت     ۀمسئل اصالت موضوعیت بحث و پیکرگردانیدر 
  .باشدترکیبی ظهور کرده  صورت ترکیبی و خواه به صورت غیرکه خواه به هاست  گري تصویر

در یک بحـث مسـتقل نیـازي نیسـت و      ها آنبا عنایت به نکتۀ یادشده به طرح و تبیین 
پوشـانی دارنـد یـا از     هاي پیشین تداخل و هم عموم شواهد این گفتار نیز یا با شواهد فصل

  .شوند یجه مینتها  پیکرگردانیدیگر 
د، علمـی و دقیـق   بـه بعـ   25 فحۀدر ص ،»اي جامع و مانع پدیده: اسطوره«همچنین تعبیر 

  .رسد نمی نظر به
شـود کـه بهتـر اسـت      مـی دیـده   تناسبی میان عنوان و حجم مطالب  بی موارداي  پاره در

  :شود اشاره می ها تناسبی بیاز این  به چند نمونه .اصالح شود
  ؛)25 فحۀو یازده سطر از ص 24 فحۀاندکی از ص(از یک صفحه  تر کم» ها مرگ اسطوره« .1
  ؛)19 -  18 قسمتی از صفحات( حدود یک صفحه »جهان امروز اسطوره در« .2
تـرین مباحـث در پیونـد بـا      توانست یکی از بنیـادي  که می،  »پذیري اسطوره انعطاف« .3

  ؛)40 -  39 قسمتی از صفحات(حدود یک صفحه  ،موضوع کتاب باشد
اهمیـت  کـه بحثـی بـا    ) 402 صفحۀ از(حدود نیم صفحه  »ها تأثیر و تأثرات اسطوره« .4

  .توانست محسوب شود براي این کتاب می
  

  انسجام متن بررسی 11.3
در  ویـژه  بـه ) هـا  پـاراگراف (هـا و بنـدها    گـزاره  .نوشتار در برخی از مواضع منسجم نیسـت 
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 198 فحۀصـ  و ،، دوم، بخش آغازین فصل سوماولهاي  در فصل(مباحث نظري  يها بخش
از  اولمخصوصاً فصل . ارتباط طولی متعین و استواري با هم ندارند) به بعد در فصل ششم

  .تر است این جهت نامنسجم
ایـن   .، مقصود نویسنده ناروشـن اسـت  اولنمونه از همان صفحۀ نخست از فصل  رايب

خواننـده   ،این فصل یـا مباحـث آن   در سراسر. د استضعف همچنان تا پایان مبحث مشهو
اسـطوره چیسـت و چـرا ایشـان آن      تواند متوجه شود که تعریف خود مؤلف محترم از مین

تـدرجی و بـه    ؟ حتی ارتباط طـولی و است  سرهم آورده پشت د یا آزاد رایهمه نقل قول مق
  .خورد چشم نمی بهرساننده میان انبوه استنادات هم دمقص

شـود کـه    شـکارتر مـی  آ جـا  آنهاي آغازین و مباحث نظـري   انسجامی متن در فصل بی
میـان آن   از را بخواند، قادر نخواهد شد که غرض نویسـنده را  ها آنخواننده حتی اگر بارها 

  .استنادات متوالی دریابد مبتکرانه و سرهم و غیر پشتهاي  همه نقل قول
بنـدي   نظر و جمع کند و فاقد اظهار آن برخی مباحث با نقل قول خاتمه پیدا می افزون بر

توانسـت موجـب انسـجام     گیري همراه بود، می اگر با اظهار نظر و نتیجه ،حالی کهدر  ؛است
  .بخشی متن شود

ها آشکارا ضعیف و نامشـخص و بـدون    ارتباط طولی معنی در پاراگراف، 13 ۀدر صفح
کنـد و ایـن    ادامـه پیـدا مـی    15 -  11 ۀاست، همـین کاسـتی از صـفح    قاعده و دور از انتظار

بحث مهم اسطوره در جهـان امـروز در    جا آنآشکارتر است که  19 فحۀبودن در ص مشوش
  .دو صفحه آن هم ناقص رها شده است

اسـطوره در جهـان   «، پـس از  »هـا  تولد اسطوره«معلوم نیست چرا مبحث  ،19در صفحه 
 ،در حالی کـه . قرار گرفته است...  و ،»اسطوره و ناخودآگاه جمعی«، »اروپا ةاسطور« ،»امروزه

ن مبحث تولد گیري معی بدون هیچ نتیجه 24 فحۀباید برعکس باشد، در ص رسد می می نظر به
  .ها رها شده است اسطوره

  :براي تقویت انسجام متن کلی پیشنهادهایی
  ؛ها قول  نقلترکردن برخی  کوتاه .1
  ؛ن گفتارها و مباحثکردتر  مرتبط .2
  ؛شناسی اسطورههاي  و پیوند مأخذ با جریان قول  نقلن دلیل کردتر روشن .3
  ؛قول  نقلنکردن مباحث با  شروع .4
  ؛هاي طوالنی تلخیص نقل قول .5
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  ؛تر نویسنده در متن حضور مبتکرانه و پررنگ. 6
ــاب و. 7 ــامرتبط و حــذف مباحــث    تلخــیص کت ــر ضــروري و ن حــذف مباحــث غی

  .آمیز مغالطهاستداللی و   غیر
  

  گیري نتیجه .4
 نقاط ضعف و قوت بسـیار در . مین داردساین کتاب از مصادیق بارز آثاري است که غثّ و 

 بـودن  نوآورانـه  سبببه . خورد که شرح آن در حد مجال این جستار گذشت چشم می بهآن 
بـا  ، اي ایـران  اسطوره ادبیات حماسی و ةحوزي ها پاسخ به نیاز رو پیشتازبودن موضوع اثر د

مجموعه مبـاحثی  بایسته است . این اثر ارزشمند است، شده برشمردههاي  همۀ کاستی وجود
صـورت   رد. شـود حـذف   ،نظـر شـده   و ادبیات عرفانی اظهـار  قرآن کریم ةدربار در آن که

هـاي درس   سرفصـل  ۀمجموع را در یا کتابی بحثمچنین  وجود توان می، اعمال اصالحات
 ،همچنـین . دکتري ادبیات فارسی مناسب دانسـت تحقیق در متون حماسی و قهرمانی مقطع 

اي این حـوزه کـه در مـتن نقـد      رشته مطالعات بین دیگر و ۀرشتبراي چندین توان آن را  می
  .کرد توصیه آمده است،

  
  منابع
  .میقرآن کر

  .نشر مرکز :تهران شهرام خسروي، ۀترجم ،اسطوره و معنا. )1376( کلودلوي اشتراوس،
  .توس :جالل ستاري، تهران ۀترجم ،اندازهاي اسطوره چشم .)1362( میرچا الیاده،
  .فکر روز :یا منجم، تهرانؤر ۀترجم ،راز یا،ؤر اسطوره،. )1374( میرچا الیاده،

 .7 ، شي ادبیها پژوهش ۀنام فصل، »اسطوره و ادبیات پسامدرن«). 1384( آزاد، راضیه
  .توس :جالل ستاري، تهران ۀ، ترجمدانش اساطیر. )1370( باستید، روژه
  .آگه :تهران کتایون مزداپور، ۀویراست ،پژوهشی در اساطیر ایران. )1387( بهار، مهرداد

  .سروش :، تهرانموالنا ۀدر اندیش ها فرهنگ نمادها و نشانه. )1383( تاجدینی، علی
 .انی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انس :تهران ،پیکرگردانی در اساطیر. )1388( منصور رستگار فسایی،

  .چشمه: اصغر سعیدي، تهران علی ترجمه و توضیح ،ي جهانها حماسه ۀگنجین. )1387( ژرار، شالیان
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و    : ـ حماسی ایران، تهـران  فرهنگ اساطیري). 1385(دخت  صدیقیان، مهین

  .مطالعات فرهنگی
  .امیرکبیر :تهران ،سرایی در ایران حماسه. )1387( اهللا ذبیح صفا،
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 .نیلوفر :تهران ،ینیصالح حسترجمۀ ، تحلیل نقد. )1377( نورتراپ فراي،
رابـرت فریـزر،   از  ، ویـرایش و مقدمـه  پژوهشی در جادو و دیـن ، زرین ۀشاخ).  1388( جیمز جرج فریزر،

  .آگاه :تهران کاظم فیروزمند، ۀترجم
 ۀنامـ  فصـل ، »نویسان بـه احیـاي اسـاطیر    گرایش رماندالیل «). 1391( حسینعلی قبادي و زاده، سیدعلی قاسم

  .21، ش پژوهی ادب
 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۀسسؤم :تهران بزرگ نادرزاد،ۀ ترجم ،فلسفه و فرهنگ. )1377( ارنست کاسیرر،
  .مرکز :عباس مخبر، تهران ۀ، ترجمقدرت اسطوره. )1377( جوزف کمبل،
  .گل آفتاب :مشهد شادي خسروپناه، ترجمۀ ،هقهرمان هزارچهر.  )1387(جوزف  کمبل،
  .علمی و فرهنگی: محمد دهقانی، تهرانۀ ترجم ،اسطوره. )1384( الرنس کوپ،
  .اطالعات :تهران خواه، زهرا مهینترجمۀ  ،راهنماي رویکردهاي نقدادبی. )1370( و دیگران .ال، ویلفرد
  .سمیر :تهران پور، قهرمانیاسماعیل  مۀترج ،اساطیر ایران. )1388(جان راسل  هینلز،

  
  منابع دیگر

  .طهوري :تهران بهمن سرکاراتی،ۀ ، ترجماسطوره بازگشت جاودانه. )1384( میرچا الیاده،
ترجمـۀ  ، ین از روزگـار باسـتان تـا امـروز    ئاسطوره و آ. )1388( و دیگران ،اوتلی .ف شول، .پ میرچا، الیاده،

  .اسطوره :تهران پور، ابوالقاسم اسماعیل
  .چشمه :پور، تهران ابوالقاسم اسماعیلي گردآور ،اسطوره تا تاریخ از. )1390( بهار، مهرداد

  .مروارید :تهران محسن ثالثی،ۀ ترجم ،زبان و اسطوره. )1387( ارنست کاسیرر،
   .چشمه :تهران احمد تفضلی،و  ژاله آموزگارۀ ترجم ،شناخت اساطیر ایران. )1375( جان راسل هینلز،
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  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش
  105 -  83، صص 1392 بهار، اولدهم، شمارة سیزسال 

 ایران در داري بانکارزیابی کتب پول و 

  *مکیان الدین سیدنظام

  ***فطرت پاك محمدجواد ،**لطفی اهللا عزت

  چکیده
 تردیـد  بـی . اسـت  ینهدر آن زم منتشرشده آثار منصفانۀدر گرو نقد  یهر علم پویایی

 آثـار  ارزیـابی  و بررسـی  بـه  ینـه در هـر زم  یـد اثـر جد  یـک  پدیدآوردن و نگارش
 یـن ا. داردبسیار  بستگیها  و نقاط قوت آن ها یکاست یقبل از آن و بررس منتشرشدة

 یبـا کاسـت   یدجد يها چاپ و انتشار کتاب یدتا تجد شود یمنجر به آن م ها یابیارز
 یبررسـ  کـه  کشـور  رسمی نهادهاي از یکی. پذیرد انجام تري بیش يو نوآور تر کم

 داوران مشـارکت  بارا  یانسان علوم حوزة آموزشی کمکو  یها و متون آموزش کتاب
و  یپژوهشـگاه علـوم انسـان    اسـت، دار  عهـده  ینهزم اینو متخصص در  یدانشگاه

 حوزة در. پردازد می آن بهمتون  یبررس يشورا یقاست که از طر یمطالعات فرهنگ
 یاز دروس یکی »داري بانکپول، ارز و «درس  يو حسابدار مدیریت، اقتصاد، علوم

 یآموزشـ  دروس مجموعۀ درو  گیرند فرا را آن بایدرشته  ینا یاناست که دانشجو
 بـا  کـه مطالعـه بـر آن اسـت     ینا. ارشد قرار دارد یکارشناس ینو همچن یشناسکار

روش  بـا و  ،داوران هـاي  یـابی متـون و ارز  یبررسـ  يشورا شدة تعیین يها شاخص
 صـورت  دو به را داري بانکو  ارز پول، زمینۀدر  منتشرشده اثر پانزدهمحتوا،  یلتحل

از  یحاک یجنتا. کندمطالعه  محتوایی و شکلی ارزیابی قالب در و جمعی و جداگانه
 اکثـر  دربه طور متوسط  ییو محتوا یشکل یابیهر دو صورت ارز يآن است که برا

  .در نظر گرفته شده است 5از  99/3 -  3 بین ةنمر شده یبررس هاي کتاب
                                                                                                     

 )مسـئول  ةنویسـند (اقتصاد، مدیریت و حسابداري، دانشگاه یزد  ة، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکدیاردانش *
Nmakiyan@yazduni.ac.ir  

  Ezatlotfi@ymail.comعلوم اقتصادي دانشگاه یزد  ،دانشجوي کارشناسی ارشد **
  Javad_Pakfetrat@yahoo.comعلوم اقتصادي دانشگاه یزد  ،دانشجوي کارشناسی ارشد ***

  13/10/1391: ، تاریخ پذیرش12/7/1391: تاریخ دریافت
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: E50, Y30 محتـوایی،  ارزیـابی  شکلی، ارزیابی داري، بانکپول، ارز و  :ها کلیدواژه
JEL بندي طبقه.  

  
  مقدمه. 1

 داري، بانـک اقتصـاد،   يهـا  رشـته  یو اساسـ  یـه از دروس پا یکـی  1يدار بانکپول و  درس
 ۀرشـت بـه   یـران در ا تاکنون يبسیار يها کتاب آن ینۀکه در زم است يو حسابدار ،مدیریت

 یممفـاه  یاندر کنار ب ،ینهدر هر زم ،یبدون شک هر کتاب. ترجمه شده است یا درآمده تحریر
 اصـطالح  بـه  یـا  یـب معا افزایـد،  یقبـل از خـود مـ    ةشدکه به کتب منتشر یديو نکات جد

مختلـف همچـون    یـل بـه دال  یدرسـ  يهـا  کتاب یبررس یبه طور کل. دارد یزن هایی یکاست
 امـري  درسـی  هـاي  کتـاب  ضعف و قوت نقاط شناسایی یا درسی ۀبرناممطابقت با اهداف 

هـا   کتـاب  ینیو بازب يداور ینه،زم یندر ا). 1387 ،و دیگران يهرند يجعفر( است ضروري
 »شکلی بررسی« دستۀ دو در توان می را ها آن که است استوار تحلیل گونه دو بر یبه طور کل

 نگـاري،   حـروف چـون   يمـوارد  یشـکل  یبررسـ . کـرد  یکهم تفک از »محتوایی تحلیل« و
 يابـزار  ییمحتـوا  یلاما تحل ،)1389 ي،اسود( گیرد می برو ظاهر نگارش را در ،آرایی صفحه

 مفـاهیم،  تخصصـی،  اصـطالحات  هـا،  سـازي  معـادل کلمـات،   یابیو ارز یبررس ياست برا
 متـون  از اي مجموعـه  یـا  مـتن  یـک  درون از خاصـی  جمالت و ،عبارات مضامین، واژگان،

که موجـب درك   يموارد یینو تب ينوآور یزانم یینتع عالوهبه  ،)1387 ،و دیگران یغمیض(
  .شود میمتن  تر یقبهتر و عم

و  یشـکل  یاست کـه بـه بررسـ    یفیتوص ۀمطالع حاضر ۀمطالعشد  یانب چه آن بر اساس
 »داري بانـک ارز و  پـول، «در زمینـۀ   کتـاب  پـانزده  هـاي  يداور يبـر مبنـا   ،ییمحتوا یلتحل

مطالعه  یندر ا یازناطالعات مورد . پردازد یم ،ایران در 1385 -  1374 يها سال ینب شدهمنتشر
پژوهشگاه علوم  یمتون و کتب علوم انسان یبررس ياقتصاد شورا گروه 2هاي داوري یجۀنتاز 

 شکلی بعد دو در ها، داوري در که جا آن از. است هشداستخراج  یو مطالعات فرهنگ یانسان
 يهـا  پـژوهش از شـاخص   یـن در ا ،بنـابراین  اسـت  شده تعریف هایی شاخص محتوایی، و

 هـا،  داوري اسـتنادات  و محتویـات  بـه  مراجعـه  بـا  و شود میشورا استفاده  ینا ةشد تعریف
هاي  ها از روش داده یلدر تحل .شود می یلو تحل یهتجز ،سپس بندي جمع نیاز مورد اطالعات
ـ  یفراوان یعها بر حسب توز ه بندي داد دسته یرنظ یفیآمار توص و  ،یـانگین م ی،و درصد فراوان

 دو از کتب کهشده است  یمحتوا سع یلروش تحل بر اساس است؛ ه شدهرسم نمودار استفاد
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 یلرو از چهـار بخـش تشـک    پیش ۀمطالع منظور بدین. ندشو یبررس محتوایی و شکلی منظر
در بخـش سـوم بـه    . شـود  میارائه  یقپس از مقدمه و در بخش دوم روش تحق. شده است

 پرداختـه  جمعـی  و مـوردي  صـورت  دو بـه  داري بانکپول و  يها کتاب یابیو ارز یبررس
 .شود میاختصاص داده  گیري یجهو نت يبند به جمع یزن بخش چهارم درنهایت و دوش می

  
  تحقیق  روش. 2

خالصـه،   مبنـاي  کـه عمومـاً بـر    اسـت  یفیتوصـ  یلمطالعه بر اساس تحل ینا یلتحل روش
 مهم مضامین و یممحتوا مفاه یلبر اساس روش تحل ،سپس ستها داده بندي، و تفکیک جمع

اطالق  یمحتوا به هر روش استنباط یلتحل 3.شود می بندي دسته ها داوري در شده گرفته کار هب
 ایـن  در. رود مـی  کـار  بـه  ها یامپ هاي یژگیو یینبه منظور تع ینیبه طور منظم و ع که شود می

کـه   شـوند  یمـ  يبنـد  طبقـه  يو به نحو ياطالعات به صورت منظم کدگذار و ها پیام روش
روش  یـن ا ياز مراحل اجرا. کند یلتحل و یهتجز کمیها را به صورت  بتواند آن گر پژوهش

از  تواند یواحد م ینا. شود یانتخاب م یلو تحل یهاست که در آن واحد تجز یاتیعمل یفتعار
آن را  یلکه قصد تحل ینوع ارتباط یاباشد که با توجه به عنوان  یامپ یکتا کل  ساده ةواژ یک
 کـار  بهواژه  ینکه ا یواحد واژه باشد تعداد دفعات یککه  یدر صورت. شود ینتخاب ما یمدار

  .)1384 دالور،( است یلتحل یجنتا ةکنند تعیینآن  یو فراوان شود یبرده شده است محاسبه م
  

 داري بانک و پول هاي کتاب بررسی. 3

 :کرداز دو روش استفاده  توان یمطالعه م یندر ا منتشرشده هاي کتاب ارزیابی و بررسی براي
کتـب بـه صـورت     یابیارز ،یگرو جداگانه و د يها به صورت مورد کتاب یابیارز ،نخست

 دو هـر  از بررسـی  ایـن  در. اي دسـته  صـورت  به ها کتاب بررسی عبارتی به یا یو کل یجمع
 یـابی و ارز یبه صورت مـورد بـه مـورد بررسـ     ها کتاب نخست،. استفاده خواهد شد روش

  .گیرد میها صورت  کتاب جمعی یسۀو مقا یابیارز ،سپس شوند می
  
 ها کتاب موردي ارزیابی و بررسی 1.3

و  پـول  زمینـۀ  در اثـر  پـانزده  یـابی بخـش از مطالعـه بـه ارز    یندر ا ،شد بیان که گونه همان
ها بـه   کتاب ییو محتوا یشکل یمنظور بررس ینا يبرا. شود یپرداخته م یراندر ا داري بانک
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 آموزشـی  ۀجنبـ کـه   ییهـا  جا که اصوالً در کتاب از آن. انجام خواهد گرفت يصورت مورد
 یشکل یبررس ،بنابراینامر آموزش دارد  در يبسیار یرگذاريو تأث یتدارند، ظاهر کتاب اهم

 يمـوارد  یبررسـ  ینا). 1389 ي،اسود( استبرخوردار  يبسیار یتها از اهم نوع کتاب ینا
و  ،جلـد  روي طرح صحافی، چینی، حروف ی،قواعد نگارش یتنگارش، رعا بودنچون رسا

کـاربرد   تیـ یفچـون ک  يمـوارد  ییمحتـوا  یبررسـ  ،یگـر د ياز سـو . شـود  یرا شامل مـ ... 
 نـوآوري  شـده،  اسـتفاده  يها آمار و داده روزبودن به ها، سازي معادلو  یاصطالحات تخصص

 در منطقی نظم مطالب، تفهیم براي جدول و نمودار از استفاده ارجاعات، و استنادات علمی،
 :از اند عبارت شده یبررس يها   کتاب. شود یرا شامل م... و  ،جدید منابع از استفاده کتاب،

  صفرزاده اسماعیل و احمدي محمد علی ثرا داري بانک و ارز پول، 1.1.3
انتشارات نـور علـم همـدان     صفحه، 183 در 1384 سال دررا،  داري بانکارز و  پول، کتاب

  .است هدکرمنتشر 
 چـون  مـواردي  تـوان  مـی آن  شـکل  حیـث  از رانقاط قوت کتاب : یشکل یبررس) الف
امـا هـر    ،داشت یانمتوسط ب یو صحاف ،آرایی صفحه جلد، روي طرح مناسب، نسبتاً رسایی

اشـکاالت   در این کتاب  همراه دارد که از جمله به یزرا ن یراداتیاثر در کنار نقاط قوت خود ا
. هاسـت  گـراف  عنوان در ناهماهنگ و نامناسب نگاري حروف و متعدد یو نگارش یرایشیو

 شکل بررسی در. است هشدن طرفبر یزچاپ ن یدتجد در اشکاالت این که است ذکر شایان
 .به آن داده شده است 5از  2 یازاثر، امت
چـون   يبـه مـوارد   توان یمحتوا م یثاثر از ح یننقاط قوت ا از: ییمحتوا یبررس) ب

 شـده  عنواناثر با فهرست  ينسبتاً مناسب، مطابقت محتوا یاصطالحات تخصص کارگیري به
 یاسـالم  داري بانـک و پرداختن مناسب به بحـث   ،منابع از مناسب ةاستفادکتاب،  يدر ابتدا
 هـاي  گـراف  از اسـتفاده  محتوایی بررسی ۀزمیناثر در  ینبه ا واردشده ایرادات از. کرداشاره 
 چهـارم  چـاپ  بـه  کتـاب  که آن وجود با آن بر عالوه. استمرتبط با موضوع  یراما غ ،متعدد
نشده و از همان آمار چاپ نخست اسـتفاده شـده    روز بهاز آمار آن  یک هیچاما  ،رسیده خود
 يو حسـابدار  یریتمـد  يهـا  رشـته  درو  واحد دودر  یستدر ياثر برا ینا يمحتوا. است

بـه   تـوان  یکتاب م ینا یگرد یراداتاز ا. شود ینم یهتوص اقتصاد ۀرشت يو برا استاسب من
ارجاعـات در طـول اثـر     نبودن یکسان و منطقی، علمی نظم و انسجام نداشتن ي،نوآور دنبو

 5از  1/2 یانگینم محتوایی ۀزمینو نقاط قوت اثر در  یراداتدر کل و با توجه به ا. کرداشاره 
بـه   تـوان  یم است شده  ارائهاثر  ینا يکه برا یشنهاداتیاز جمله پ. اثر داده شده است ینبه ا
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بخـش   کـه  ینا علتبه ( چهارم و سومفصول  ییجا جابهآمار،  روزسازي بههمچون  يموارد
 يمربـوط بـه تقاضـا    یـات نظر تکمیل، )باشد پول ۀعرضبعد از فصل  یستیبا یپول یاستس

 ينوشتار یراداتها و ا اشکاالت شکل رفعو  ،کتاب طول در ارجاعات سازيپول، استاندارد
 .کرداشاره 

  آقاپور ابراهیم و فطانت محمد اثر ایران سرمایۀ بازار در معامله اختیار اوراق 2.1.3
در تهران و در  یو بانک یپول یقاتتحق مؤسسۀ ،صفحه 232در  1380در سال  ،را کتاب این

  .است دهکرمنتشر  یدرس یرقالب کتب غ
اثر،  ییو رسا یروان چون مواردي در توان می را اثر این قوت نقاط: شکلی بررسی) الف

 داشـتن  ،مناسـب  نگـاري  حـروف  وجلـد   يطـرح رو  یرایشـی، و و یقواعد نگارش یترعا
اگرچـه  . هر فصل دانست یاندر پا گیري یجهخالصه و نت و مقدمه و هدف یانب و گفتار، پیش

در طـول کتـاب مشـاهده     يمعدود یکم است، اما اشتباهات چاپ یاراثر بس یننقاط ضعف ا
) یـران در ا یهبـازار سـرما  (واحد دالر با توجـه بـه عنـوان اثـر      کاربردکتاب  ینا در .شود یم

 .است شده داده 5/4 نمرة اثر این به مجموع در. نداشته است یضرورت
 یحکـاربرد صـح  : از اند عبارتاثر  ینا محتواي حیث از قوت نقاط: محتوایی بررسی) ب

از لحاظ  یتاز نمودار و جدول، جامع مناسب ةاستفاد ی،تخصص يساز اصطالحات و معادل
موضوع، انطبـاق کامـل محتـوا و     یینتب يبرا یو حقوق یفقه و مالی و یاضیر یممفاه کاربرد

ـ از منابع،  مناسب ةاستفاد ی،موضوع، انسجام و نظم منطق یدبودنفهرست، جد  دیـدگاه  ۀارائ
اثـر را   ییمحتـوا  یـراد ا یگانـه بتـوان   یدشا. روز بهو استفاده از اطالعات  ،به موضوع میاسال

در مجمـوع  . کـرد  یانمعامله ب یاراخت اوراق ۀزمینجهان اسالم در  هاي یدگاهاز د تر کم ةاستفاد
اثـر   ترشدن غنی برايکه  یشنهاداتیپ. در نظر گرفته شده است 5از  8/4 یانگیناثر م ینا يبرا

 یزاهل سنت ن یسیو انگل یکه از منابع عرب کرد یانب صورت بدین توان یشده است را م یانب
 یدر کتـب دانشـگاه   عرضـه  بـراي معاملـه اسـتفاده شـود تـا کتـاب       یاراخت اوراق ۀزمیندر 

 .باشدمناسب  یاسالم يکشورها

  توتونچیان ایرج اثر داري بانک و پول ،اقتصاد 3.1.3
در تهـران منتشـر    یو بانک یپول یقاتتحق مؤسسۀ ،صفحه 598در  1375در سال  را، اثر این
  .است هدکر

و  یرایشـی قواعد و یترعا و بودن، فهم درخورو  ییرسا بودن، روان: یشکل یبررس) الف
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نامناسـب کاغـذ،    یفیـت ک. اسـت اثـر   یـن ا یشـکل  یاز جمله نقـاط قـوت بررسـ    ینگارش
در . اسـت اثـر   یـن قابل ذکـر در ا  یراداتو رسم نامناسب نمودار از ا ،ضعیف نگاري حروف

  . در نظر گرفته شده است یشکل یثاثر از ح ینا يبرا 5از  6/3 ةنمرمجموع 
مناسب واژگان،  سازي معادلمناسب،  یکاربرد اصطالحات تخصص: ییمحتوا یبررس) ب
 فصل هر مطالب انسجام و منطقی نظم موضوع، تفهیم براي یعلم ياز ابزارها مناسب ةاستفاد

 ریزي برنامه عالی شوراي هاي سرفصل با اثر انطباق هدف، صریح بیان کتاب، کل همچنین و
موضـوع مـورد بحـث،     رةدربا اضافی هاي بحث فصل، هر در گیري نتیجه و خالصه درسی،

مطالب از نقاط  یقکامل و عم یحو توض ،مطالب تشریح براي کتاب در مناسب هاي نوشت پی
 آمـار  روزنبـودن  بـه در  تـوان  یدر مقابل نقاط ضعف اثـر را مـ  . استاثر  ینا ییقوت محتوا

در . داشـت  یـان ب کتـاب  پایـان  در نامناسـب  اقتصادسـنجی  روش و خارجی آمار مخصوصاً
اثـر   یـن ا يکه برا یشنهاداتیپ. محتوا داده شده است یثاثر از ح ینبه ا 2/4 یانگینمجموع م

 ایـران،  اقتصـاد  در تورم ةعمدنظر در مورد بحث علل  یدتجد: از اند عبارت است شده یانب
 ی،از مطالـب اضـاف   یـز کتـاب و پره  نکرد خالصهکتاب،  یانپا اقتصادسنجی الگوي تصحیح

  .زیباتر صورت به کتاب ظاهري شکل و نمودارها رسم و اطالعات نکردروز به
  مهرنوش مینا و نژاد عباسی حسین اثر الکترونیکی داري بانک 4.1.3

  .است هدکرانتشارات سمت در تهران منتشر  ،صفحه 245در  1385در سال  را، اثر این
ـ  یـل از قب يبه موارد توان یاثر م یناز نقاط قوت ا: یشکل یبررس) الف  ییو رسـا  یروان

 یخـوب، صـحاف   یـی آرا و صفحه نگاري حروف ی،و نگارش یرایشیقواعد و یتمطالب، رعا
هـم   را اثـر  ضـعف . کردمطالب و منابع اشاره  یلیفهرست تفص و هدف یحرص یانمناسب، ب

به  2/4 یانگیناثر م یشکل یابیارز يبرا. فصول ذکر کرد يبرا گیري یجهبه نداشتن نت توان یم
  .اثر داده شده است ینا

 یـدبودن با توجه به جد تخصصی اصطالحات مناسب گیريکار به: ییمحتوا یبررس) ب
 ةاسـتفاد  ی،مناسـب اصـطالحات تخصصـ    يهـا  سازي معادلاز واژگان مورد استفاده،  یبرخ

 کردن مطرحو  ،کتاب فصول خوب پیوستگی موضوع، تفهیم براي تصویر و گراف از مناسب
از  منابع بودن ضعیف واثر  یناز جمله نقاط قوت ا یو بانک یپول یاتدر ادب یدجد يها بحث

شـده   یشنهادپ. داده شده است ییموارد محتوا يبرا 9/3 ةنمربه کتاب . نقاط ضعف اثر است
و  شـود  یـت اثر ضمن حفظ ساختار موجود، منابع مـورد اسـتفاده تقو   ياست در چاپ بعد

  .شود روز به شده استفادهاطالعات 
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 علـی  اثـر  ایـران  داريبانـک  نظـام  در چـک  کـاربرد  سوء و استفاده سوء دالیل بررسی 5.1.3
  ارشدي علی و زاده حسن

 .است هدکرمنتشر  یو بانک پولی ةپژوهشکد، صفحه 191در  1385در سال  را، اثر این
ـ  همچـون  قـوتی  نقـاط  داراي اثـر  ایـن : شکلی بررسی) الف  لـب، امط ییو رسـا  یروان
بـه  . خـوب اسـت   ییرایشـ و و یقواعد نگارشـ  یتو رعا ،مناسب صحافی و نگاري حروف
 .است یافته اختصاص شکلی بررسی ۀزمیندر  5/3 ةنمرکتاب 
ـ اثـر در   ینا: ییمحتوا یبررس) ب  هماننـد  قـوتی  نقـاط  داراي محتـوایی  بررسـی  ۀزمین
خـوب کـاربرد چـک در     یحها، توض آن مقایسۀ و آمار و نمودار و جدول از مناسب ةاستفاد

 خـوب  و قبول قابل هاي استفاده توسعه، حال در کشورهاي از تعدادي با آن ۀمقایسو  یرانا
 یمناسب اصطالحات تخصصـ  سازي معادلو  ،ایران در چک از استفاده سوء لیدال مورد در

در درس پـول، ارز   درسـی  کمککتاب  منزلۀ و به است یقاتیکار تحق یک ۀنتیجکتاب . است
 نقـاط  از. نیسـت  روز بهدر کتاب  آمارها. گیرد قرار استفاده مورد تواند می داري بانکو 

 3ة نمـر بـه اثـر در مجمـوع    . کـرد اشاره  نامناسب ارجاعات به توان می اثر دیگر ضعف
  .است یافته اختصاص

 اثـر  ایـران  در تخصصـی  ــ  اي توسعه هاي بانک هاي فعالیت محدودة و ها ویژگی بررسی 6.1.3
  همکاران و زاده حسن علی
در تهـران منتشـر    یو بـانک  پولی ةپژوهشکد ،صفحه 199در  1383در سال  را، اثر این
  .است هدکر

ـ  همچـون  يبـه مـوارد   تـوان  یاثر مـ  ینقاط قوت شکل از: شکلی بررسی) الف و  یروان
 گفتار، پیش دارابودن صحافی، و آرایی صفحه و نگاري حروفمناسب  یفیتمطالب، ک ییرسا

 ۀخالصـ و  ،جـدول  گیـري،  نتیجـه  یلی،فهرست مطالب تفص کلی، ۀمقدمهدف،  یحصر یانب
  .است کرده دریافت 5/4 ةنمر یشکل یاثر از منظر بررس. کرداشاره  فصول
 تـوان  یاست که مـ  ینقاط قوت مناسب يدارا محتوا ۀزمینکتاب در : ییمحتوا یبررس) ب

  :کرداشاره  یلبه موارد ذ
 تخصصـی ــ   اي توسـعه  هـاي  بانـک  فعالیت ۀزمیندر  یاثر به زبان فارس ینکتاب اول  این

در  آمارهـا  روزبـودن  بـه مناسـب،   سـازي  معادل ی،تخصص اصطالحات خوب کاربرد. است
 هـاي  یژگیاز و یتخصص هاي بانک زمینۀ در مطالب ارائۀ علتمطالب به  یدبودنکتاب، جد
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منـابع از لحـاظ    بـودن  ضـعیف از جمله  يبه موارد توان ینقاط ضعف اثر م از. استاثر  ینا
 بررسی منظر از 3/3ة نمردر کل به اثر . اشاره کردتعداد منابع مورد استفاده  بودن کمو  یعلم

در درس پـول و   درسی کمک یمنبع منزلۀ به تواند می اثر این. است یافته اختصاص محتوایی
  .شوداستفاده  داري بانک

  همکاران و ماجدي علی اثر گذاري سیاست تا نظریه از بانک و پول 7.1.3
  .است هدکرمنتشر  یعلوم بانک مؤسسۀ ،صفحه 358 در 1370در سال  را، اثر این

 و روانـی  همچـون  مـواردي  شـامل  شـکلی  نظـر  از اثر قوت نقاط: شکلی بررسی) الف
 ةاسـتفاد و  ،مناسـب  نسـبتاً  صحافی و چاپ فارسی، زبان قواعد مناسب رعایت متن، رسایی
 هـم دارد  یامـا کتـاب نقـاط ضـعف     اسـت، موضـوع   یمتفه ياز نمودار و جدول برا مناسب

 بررسـی  در 4 ةنمـر . کاغـذ  نامناسب کیفیت و فصول ۀخالص و گیري نتیجههمچون نداشتن 
  .است شده داده اثر این به شکلی،
 مناسـب  کـاربرد همچـون   ینقاط قوت توان یم یمحتوای بررسی در: ییمحتوا یبررس) ب

. و فصول کتاب را ذکر کرد ینعناو یتو جامع ،فصول یانسجام منطق ی،اصطالحات تخصص
 یاسالم داري بانکنامناسب فصل  یحمانند توض يشامل موارد یینقاط ضعف اثر از بعد محتوا

ـ  ،استفاده مورد آمارهاي بودن قدیمیو بازار بورس کشور،  از  یبرخـ  بـودن  مـبهم  ینو همچن
 ةنمربه اثر  ییاز لحاظ محتوا. استپول در فصل مربوطه  يتقاضا هاي یهوارده به نظر یراداتا

  .است شده داده 4
  زاده حسن علی و مجتهد احمد اثر داري بانک و پول 8.1.3

  .است هدکرمنتشر  یو بانک یپول یقاتتحق مؤسسۀ ،صفحه 433در  1380در سال  را، اثر این
 همچـون  مـواردي  بـه  تـوان  مـی  شـکلی  ۀزمیننقاط قوت اثر در  از :شکلی بررسی) الف
نقـاط   کتـاب . کـرد اشـاره   یو نگارش یرایشیمناسب قواعد و رعایت و اثر روانی و سادگی
. داردنامناسب  یصحاف ینو همچن آرایی صفحهو  نگاري حروفمتوسط  یفیتمانند ک ضعفی
  .است شده داده شکلی بررسی منظر از 2/3 ةنمربه اثر 
 ةاسـتفاد  یـر نظ يشـامل مـوارد   ییقوت اثر از بعد محتوا نقاط: ییمحتوا یبررس) ب
 مناسـب  کـاربرد هـا،    داده روزبـودن  بـه موضـوع،   یمتفه يبرا یعلم ياز ابزارها مناسب

در  یديجد فصل ۀارائو  ،و انسجام الزم در هر فصل ینظم منطق ی،اصطالحات تخصص
مکاتب مختلف  یدگاهپول از د يفصل تقاضا ینهمچن. است یکالکترون داري بانکمورد 
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موارد  یمنابع موجود و در برخ یاز برخ نکردن استفاده. است یبحث نسبتاً کامل ياقتصاد
به کتاب از . است یین ذکر مأخذ از جمله نقاط ضعف اثر از بعد محتوابدو هایی قول نقلِ

کتـاب مـورد    که این علتشده است به  یشنهادپ. شده است داده 6/3 ةنمر ییبعد محتوا
بحث ارز  يبعد يها در چاپ است ي،و حسابدار یریتمد یرنظ یگر،د هاي رشته ةاستفاد

  .ندشوآشنا  ارز ۀاولی یمبا مفاه یانتا دانشجو شودبه کتاب اضافه  یزن
  ناهیدي احمد ۀترجم پلسانیلی دبلیو رابرت و میلر روي  یراجرل اثر نوین داري بانک و پول 9.1.3

  .است هدکرانتشارات دانش امروز در تهران منتشر  ،صفحه 793در  1374در سال  را، اثر این
از جملـه   ینقـاط قـوت   يدارا یشکل بررسی ۀزمینکتاب در  این: یشکل یبررس) الف

و  نگـاري  حـروف  ی،و نگارشـ  یرایشیمناسب قواعد و یتترجمه، رعا یو روان ییرسا
 ها ينقاط ضعف اثر که در داور. استمناسب با توجه به سال چاپ کتاب  ییآرا صفحه

 براي گیري جهینت و  مقدمه طور همین و کلی ۀمقدمنداشتن  یرنظ يموارد است هشدذکر 
 یشـکل  یبه اثر از لحاظ بررس. شود یجلد را شامل م يطرح رو نارسابودن و فصل هر
  .است شده داده 1/3 ةنمر

همچـون   يبه موارد توان یم ییمحتوا ینقاط قوت اثر در بررس از: محتوایی بررسی) ب
 تمرینـات  و نمـودار  و جـدول  از مناسـب  ةاستفادمناسب اصطالحات،  یابی معادلترجمه و 

 کتـاب  ۀاولیمناسب در زمان انتشار  يو نوآور ،ترجمه در امانت رعایت موضوع، تفهیم براي
 و یـاد زهمانند حجـم   ینقاط ضعف يدارا هشدنقاط قوت ذکر به توجه با اثر این. کرداشاره 

 نـدادن  پوشـش و  آمـار،  و هـا  داده بـودن  قـدیمی  واحـدي،  سـه درس  برايآن  بودن  متناسب
 از 3/3 ةنمـر در مجموع به کتاب . است یانقالب فرهنگ یعال يمصوب شورا يها سرفصل

  .است شده داده محتوایی بررسی حیث
  کلیاسی ناهید اثر داري بانک و پول در موضوعاتی 10.1.3

  .است کردهصفحه چاپ  267انتشارات رسا در تهران و در  ،1385در سال  را، کتاب این
و  ،یـی آرا جلـد، صـفحه   يطـرح رو  تـوان  می را اثر این قوت نقاط: شکلی بررسی) الف
ـ  دارداشـکال   مطالب رسایی لحاظ از کتاب این. دانست آن مناسب نگاري حروف  ،ینهمچن

مطالب  یینارسا یناز کتاب حالت ترجمه دارد ا ییها بخش که ینبا توجه به ا رسد یم نظر به
  .است شده داده اثر به 65/2 ةنمر یشکل یثاز ح. شود یم یاننما تر بیشاول  فصل سهدر 

کـاربرد   :از انـد  عبـارت اثـر   یـن نقـاط قـوت ا   ییمحتـوا  یثاز ح: ییمحتوا یبررس) ب
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در فصول  يو نوآور ،مطالب روزبودن بهها،  مناسب آن يساز و معادل یاصطالحات تخصص
در نداشتن مأخذ در طـول کتـاب، ضـعف منـابع،      توان یآن را م یینقاط ضعف محتوا. آخر

 از مطالـب  بـودن از مـوارد فراتر  يا و در پاره ،شده گفته با مطالب گیري یجهنت نداشتن مطابقت
در مجمـوع از لحـاظ   . یستن یلیمقطع تحص یک ةدهند پوششکتاب . برشمرد کتاب عنوان
آن  سـازي  غنـی  بـراي  یشـنهادات از جملـه پ . به آن داده شده اسـت  75/2 یانگینم ییمحتوا
 اسـالمی،  داري بانـک افـزودن بحـث    شـده،  ترجمهمطالب  یتخصص یرایشچون و يموارد

 ارجاعـات،  در امانـت  رعایـت  درس، اهـداف  بـا  اثـر  محتوایی و موضوعی تناسب رعایت
  . کردذکر  توان یموضوع را م تفهیم برايالزم  ياز ابزارها گیري بهرهو  ،ها داده روزآمدي

  مصباحی غالمرضا اثر ها شرکت در مشارکت و بانک پول، کنونی مسائل 11.1.3
 دهکرچاپ  ،صفحه 464در  1385در سال  ،)ع( انتشارات دانشگاه امام صادق را کتاب این

 مسـلمان،  االصـل  سورياثر اقتصاددان  ةشد ترجمهکتاب  ینذکر است که ا یانشا. است
  .است ،قحف منذر

 ،نگارشی قواعد رعایت خوب، ویرایش روان، و خوب ۀترجم: یشکل یبررس) الف
 نقاط. استاثر  ینهدف از نقاط قوت ا یحصر یانب و مناسب، ينگار و حروف یصحاف
در  نداشـتن  در اثـر و مقدمـه   یـی امال يها غلط یبرخ :از اند عبارت کتاب شکلی ضعف

در نظـر گرفتـه    4/4 یـانگین م یاثر از نظـر شـکل   ینا يدر مجموع برا. هر فصل يابتدا
  .شده است

خـوب   سـازي  معـادل و  یمناسب اصطالحات تخصص کاربرد: ییمحتوا یبررس) ب
 موجـود  منـابع  از مناسـب  ةاستفاد ی،اسالم داري بانکمسائل و مشکالت  یها، بررس آن
 بـه  مربـوط  مسـائل  روشـن  و صـریح  بیـان  سـبب موضوع به  نوآوري اسالم، جهان در

 فعالیـت  اسـالمی  عقـود  مبنـاي  بر که هایی شرکت در مالی مشارکت و بانکی مشکالت
 و منطقـی  نظـم  ترجمه، در داري دقت و امانت ین،همچن است از نقاط قوت آن دکنن می

 به قلـم  ها نوشت پیدر  یعهش یفقه یدگاهراجع به د نکاتی ۀارائ و کتاب، مطالب انسجام
از ) اهل سنت را مورد توجه قـرار داده اسـت   هاي یدگاهکتاب د اصلی ةنویسند(مترجم 

 گونـه  هـیچ  از کتـاب  اصـلی  ةنویسند. است هشداثر ذکر  ینا یگرد یینقاط قوت محتوا
 04/4معـادل   ییبه کتاب از منظر محتوا شده داده یازامت. است هکردن استفاده آماري ةداد

در سـطح   »پـولی  اقتصـاد «درس  يبـرا  درسـی  کمکمنبع  منزلۀ به تواند می کتاب. است
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 اقتصـاد  در انتخـابی  موضـوعات «در درس  یاصـل  یمنبعـ  منزلـۀ  ارشد و بـه  یکارشناس
  .دشواستفاده  »اسالمی
  مهاجري محمدحسین و مزینی مسعود اثر الملل بین بانکی عملیات 12.1.3

  .است هدکرتهران منتشر  یعلوم بانک مؤسسۀ ،1379 سال در را کتاب این چهارم چاپ
بـا   بـودن  متناسـب و  یقواعد نگارشـ  یترعا ی،گ و ساد یروان: یشکل یبررس) الف
کـاربرد  . اسـت اثر  یناز نقاط قوت ا »الملل بین یبانک عملیات«درس  یدرس يواحدها

 در. استشده باشد از جمله نقاط ضعف آن  یفقبالً تعر که آناصطالحات بدون  یبرخ
  .است شده گرفته نظر در کتاب براي 3 میانگین مجموع
 يدر انتها ینتمر الملل، بین داري بانک یخوب اصول کل بیان: ییمحتوا یبررس) ب

و  دیگر، یکمختلف به  يارزها یلتبد يها بحث ارز و روش خوب ۀارائ ی،فصول اصل
نداشتن موضوع در مورد . استاثر  ییاز نقاط قوت محتوا يکاربرد یناتاستفاده از تمر

 المللی، بیندر معامالت  یکالکترون داري بانکاستفاده از  یلاز قب یمدرن بانک يها بحث
 يها و بانک المللی بین یبانک یاتعمل ینو همچن یبانک یاتدر عمل یسکنبودن بحث ر

آن در نظر گرفتـه   يبرا 03/3 یانگیندر کل م. استاثر  ییاز نقاط ضعف محتوا یاسالم
مـدرن   يهـا  بحـث  نکـرد  اضـافه اثـر   سـازي  غنی يبرا شده بیان یشنهاداتپ. شده است

. اسـت  یمختلف اسـالم  يکشورها يها بانک ینب یبانک یاتو عمل الملل  بین داري بانک
 ۀدر رشـت  »الملل بین یبانک عملیات«درس  يبرا یاصل یمنبع منزلۀ به تواند می کتاب این

  .دشواستفاده  کارشناسی سطح در و بانکی علوم

  جمشیدي سعید اثر مشتریان اعتبارسنجی هاي شیوه 13.1.3
 اپچـ  تهـران  بانکی و پولی ةپژوهشکد، صفحه 127و در  1385در سال  را، کتاب این

  .کرده است
مناسـب از نقـاط    آرایـی  صفحهو  نگاري حروف و رسابودن و روان: شکلی بررسی) الف

آن  یشکل ضعف ۀنقط کتاب فصول از برخی در نامناسب ویراستاري. استاثر  یقوت شکل
  .است یافته اختصاص اثر به 75/3 نمرة شکلی لحاظ از. است

 ياستفاده از ابزارهاکاربرد نسبتاً خوب و  توان ینقاط قوت اثر را م: ییمحتوا یبررس) ب
 نداشـتن  یـت چـون جامع  ينقـاط ضـعف آن در مـوارد   . موضوع دانسـت  یمتفه يبرا یعلم

فصل پنجم، استفاده از مطالب  بودن طوالنیموجود،  یاتمقتض بر اساس یرانا يبرا ییمحتوا
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 ییمحتـوا  یـث از ح. و ضعف منابع مورد اسـتفاده کتـاب عنـوان شـده اسـت      ،ضروري  غیر
 یـد شده است که فصل پنجم کتاب مورد تجد یشنهادآن منظور شده و پ يبرا 25/3 یانگینم

  .یردنظر قرار گ

 جمهـوري  در دولتـی  غیـر  داري بانـک  توسـعۀ  جهـت  در ابـزاري : ها سپرده بیمۀ سیستم 14.1.3
  شیخانی سعید اثر ایران اسالمی
 ،صـفحه  211 درو  1385در سـال   ،پولی و بانکی تهران ةپژوهشکد را کتاب این دوم چاپ
  .است هکرد منتشر

و دقت در ارجاعات از نقـاط   ،جلد طراحی مناسب، نگاري حروف: یشکل یبررس) الف
. است هشداثر عنوان  یناز نقاط ضعف ا نامناسب ویرایشی و نگارشی قواعد. استقوت اثر 

  .است شده گرفته نظر در اثر شکلی بررسی براي 04/3 ةنمردر مجموع 
 يبند جمع و ،ارجاعات در دقت ها، سپرده بیمۀ بحث به اشاره: ییمحتوا یبررس) ب

 سـازي  معـادل  شـده،  ارائـه آمـار   روزنبودن بهو  اثر است؛ ییمناسب از نقاط قوت محتوا
 از گرفته صورت يها اشکال در ترجمه شده، گرفته کار بهاصطالحات  ینامناسب در برخ

 بـودن  تکـراري  و مطالـب،  از برخی غلط ۀترجمو  زیادکردن یا کم همچون التین منابع
 از 3 میـانگین  اثـر  به. استاول تا چهارم از نقاط ضعف اثر  يها از مطالب فصل یبرخ

: از اند عبارت است شده بیان کتاب براي که پیشنهاداتی. است شده داده محتوایی لحاظ
و حذف  ،شده ترجمهدقت در مطالب  روز، بهاستفاده از آمار  ها، سازي معادل نکرد مناسب

  .يمطالب تکرار

  بروجردي رحیمی علیرضا از تدوین ،)2( پولی هاي سیاست 15.1.3
در تهـران منتشـر    یو بانک یپول یقاتتحق مؤسسۀ ،صفحه 440در  1379در سال  را، اثر این
 یو مـال  یپـول  هـاي  سیاسـت  ۀسالیان ینارهايدر سم شده ارائهو شامل مجموعه مقاالت  هدکر

کتـاب انجـام نشـده اسـت و صـرفاً مقـاالت        يبرا يکار گونه هیچ که این به توجه با. است
اثـر   ییو محتـوا  یشکل یبررس بنابرایناست  هشد يگردآور 1379سال  یناردر سم شده ارائه

و  پـول «در درس  درسی کمک اي مجموعه منزلۀ هب تواند یاثر م. داشته باشد يمورد تواند ینم
  .دوشاستفاده  »پولی هاي سیاست و داري بانک

فـوق خالصـه    يهـا  کتـاب   مجموعه یشکل یدر بررس شده مطرح يها شاخص چه چنان
  4.دشوارائه  1 جدول صورت به تواند می آن بندي جمع ،شود
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  شکلی هاي شاخص بررسی خالصۀ. 1 جدول

 با اثر حجم تناسب
 درسی واحدهاي تعداد

 قواعد رعایت
 ویرایشی و نگارشی

 و روانی
 رسایی

 صوري جامعیت
 تا فهرست از(

 )نمایه

 کیفیت
  اثر شکلی

شم
 ارة

 کتاب

 51 ضعیف خوب خوب ضعیف متوسط

 2 عالی عالی خوب بسیار عالی ندارد موضوعیت

 3 متوسط خوب بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب

 خوب بسیار عالی خوب بسیار خوب بسیار
 بسیار
 خوب

4 

 5 خوب خوب خوب بسیار خوب بسیار ندارد موضوعیت

 خوب بسیار عالی عالی خوب بسیار
 بسیار
 خوب

6 

 خوب خوب خوب خوب
 بسیار
 خوب

7  

 8 متوسط خوب خوب خوب خوب بسیار

 9 خوب خوب خوب بسیار خوب بسیار متوسط

 10 خوب خوب خوب خوب خوب

 خوب بسیار عالی خوب بسیار خوب بسیار
 بسیار
 خوب

11 

 12 خوب خوب خوب بسیار خوب خوب

 خوب خوب بسیار خوب بسیار خوب
 بسیار
 خوب

13 

 خوب بسیار خوب متوسط متوسط
 بسیار
 خوب

14 

  
  ها کتاب جمعی بررسی 2.3

  شکلی بررسی 1.2.3
 یکلـ  يهـا  از شـاخص  مـورد  پنجمطالعه  ینمورد اشاره در ا يها کتاب یشکل یبررس براي
  :است یرمورد مالحظه قرار گرفته که به شرح ز یشکل
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  ...) و ،نگاري حروف آرایی، صفحه جلد، طرح( کتاب ظاهري کیفیت 1.1.2.3
و  هـا  یـام جلـد، پ  يبـه طـور مثـال طـرح رو     ،کتاب یک ظاهري کیفیت کهجا  آن از

 گـذارد  مـی  خواننـده  اختیـار در  يو مختصر و به طور بصـر  یرا به صورت کل یاطالعات
 کتـب  بررسـی  ۀنتیج. دارد یتکتاب و لزوم دقت در آن اهم یشکل یفیتتوجه به ک ،بنابراین

 یشـکل  یفیـت ک کتب غالب که است آن از حاکی داري بانکارز و  پول، ۀزمیندر  منتشرشده
خـوب،   یاربسـ  یفیـت کتـب ک % 40 ی،عال یشکل یفیتک يکتب دارا% 7 یعنی ،دارند یمناسب

 یفیـت ک يدارا%) 7( یو مـابق  ،متوسـط  یفیـت ک يدارا% 13 ،خـوب  یفیتک يدارا ها آن% 33
  .اند بوده یفیضع یشکل
  
  
  
  
  
  
  

  آثار شکلی کیفیت شکلی، بررسی. 1 نمودار

 صوري جامعیت 2.1.1.3

متـون   یبررسـ  يشـورا  ياز سـو  ،هـا  آن کتاب بر اساسکه  ییها از شاخص یگرد یکی
 یـان پا هـاي  یهتا نما يگذار شامل فهرست يصور یتجامع یابیارز شوند بررسی می ،یدرس

 يدارا %7 یـزان شـاخص م  یـن که از منظر ا شود یمالحظه م ها کتاب بررسی با. استکتاب 
 جامعیـت  داراي شـده منتشر يهـا  کتاب %60و حدود  ،خوب یاربس ها آن %33 ی،عال یفیتک

  .اند بوده خوب صوري
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  صوري جامعیت شکلی، بررسی. 2 نمودار

 آثار رسایی و روانی 3.1.1.3

 تـألیف  صورت به چه و ترجمه صورت به چه متن یک رسایی و روانی شک بدون
 یکی منزلۀ مورد به ینا ،بنابراین دکن یم یفاها ا کتب و نوشته یمانتقال مفاه رد اساسی نقشی

از آن است که  یشاخص حاک ینها از منظر ا کتاب یبررس. شود یها منظور م از شاخص
خـوب   یـا خـوب و   یاربسـ  یفیتک يدارا یهو بق یعال ییو رسا یروان يکتب دارا 20%

  ).%40 کدام هر(اند  بوده
 
  
  
  
  
  
  
  

  آثار رسایی و روانی شکلی، بررسی. 3 نمودار

  نگارش قواعد رعایت 4.1.1.3
تحت عنوان دسـتور زبـان    يقواعد يکه دارا ندکن می قلمداد زبان مکتوب چهرة را خط

 و نگـارش  قواعـد  یا و خط دستور عنوان با آن از که است قوانینی داراي زبان دستور. است
ـ  زیبانوشـتن  شـک  بدون). 1384 خواه، ربانی( شود می یاد ویرایش  و نوشـتن  درسـت  یدر پ
 یـث مطالعـه از ح  یـن ا کتـب  بررسـی  بـا . شـود  می حاصل نگارشی اصول و قواعد رعایت

 %46 ی،عـال  یفیـت ک %13کـه   شـود  یمالحظه م یرایشیو و یقواعد نگارش یتشاخص رعا
  .دارند یفضع یفیتک %7 نهایتو در ،متوسط %7خوب،  یفیتک %27خوب،  یاربس
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  نگارشی قواعد رعایت شکلی، بررسی. 4 نمودار

 درسی واحدهاي محتواي با آثار حجم تناسب 5.1.1.3

 یدرسـ  يهـا  تناسـب آثـار بـا سرفصـل     درسی کتب بررسی هاي شاخص از دیگر یکی
 یمطالعـه شـاخص مـذکور بررسـ     یـن در ا ،بنابراین است یزير برنامه یعال يمصوب شورا

 خوبی بهآثار تناسب حجم اثر با تعداد واحدها را  %33 که است آن از حاکی یجنتا شود؛ می
تناسب را در نظر  یندر حد متوسط ا %20 خوب و یاربس %27 همچنین. اند هکرد یترعا

 ،یگربه عبارت د یاندارد  یتشاخص موضوع یناز آثار ا %20 يبرا ینب یندر ا. اند گرفته
 یـا و  یفرعـ  یمنبعـ  منزلـۀ  بـه  تواننـد  یامـا مـ   ،اند نشده یفتأل یستدر يآثار مذکور برا

 حـدودي  تـا  نیـز  مصـوب  هاي سرفصل که است ذکر شایان. ندشواستفاده  درسی کمک
 اقتصاد روز مباحث به بستگی نامترجم و نالفؤم جهت این از. ندیستن روز بهو  اند قدیمی

  .اند هکرد یادز یا کم خود آثار در را مصوب هاي سرفصل از هایی بخش مالی و پولی
 
 
  
  
  
  
  

  درسی واحدهاي تعداد با آثار حجم تناسب شکلی، بررسی. 5 نمودار

  محتوایی بررسی 2.2.3
به عمـل آمـده کـه بـه      یابیمنظر ارز یازدهکتب از  ییمحتوا یمطالعه به منظور بررس ینا در

  :است یرشرح ز
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 درس اهداف با آثار موضوعی و محتوایی تناسب 1.2.2.3

مد نظر خواهند بود که محتوا و  یاهداف یکتب و به خصوص کتب درس از بسیاري در
 دهد ینشان م یجحاضر نتا ۀمطالعدر . یرندآن اهداف قرار گ يدر راستا یدموضوع کتب با

 ،خوب یارتناسب بس يدارا %43حدود  ،یعال یو موضوع ییمحتوا تناسب يدارا %8که 
 دو در. اند بوده درس اهداف با متوسط داراي تناسب %21 و خوب، تناسب داراي 14%

 اند داشته آموزشی کمک جنبۀ مربوطه کتب که این علت به شاخص این ها کتاب از مورد
  .ندارد موضوعیت
 آن فهرست و عنوان با اثر محتوایی انطباق 2.2.2.3

در عنوان  یاست که به صورت اجمال یاهداف يشد هر کتاب دارا یانگونه که ب همان
اثـر بـا عنـوان و فهرسـت      ییانطبـاق محتـوا   بنـابراین . و فهرست کتاب مشـهود اسـت  

. یـرد مد نظر قرار گ یدآثار با یاست که در بررس یموضوعات مورد بحث کتاب از نکات
و در حـدود   یعال ۀرتب يدارا %21موضوع است که  ینا گر یاننظر مطالعه ب  مدکتب  یبررس

 رتبـۀ  داراي نیز بقیه %29. استخوب  یاربس ۀرتب يشاخص دارا ینا یثاز ح باز کت یمین
  .اند بوده خوب

 مطالب انسجام و نظم 3.2.2.3

 بایسـت  مـی  درسـی  کتب در که است هایی شاخص از دیگر یکی مطالب انسجام و نظم
 رد %14 کـه  ستا موضوع این ةدهند نشان مطالعه این نظر مورد کتب در دقت. شود بررسی

 صـورت  بـه  %43 خـوب،  بسیار %36 ،اند کرده حفظ را مطالب انسجام و نظم عالی وضعیت
  .اند داشته مطالب انسجام و نظم ضعف %7 و ، خوب

 منابع کفایت 4.2.2.3

یـاز  نکتاب به استفاده از منابع مختلف مرتبط بـا موضـوع    یاجا که در نگارش مقاله  آن از
 یـد اسـت کـه با   ياز مـوارد  یداز منابع موجود و جد یمناسب و کاف ةاستفاد ،بنابراین است

 یو بررسـ  یابیمد نظر در ارز يها از شاخص یکیمورد  ینا. یردقرار گ یسندهمورد توجه نو
بـه   %14کـه   شـود  یشاخص مالحظه مـ  یناز منظر ا یمطالعه با بررس ینکه در ا استکتب 

موضـوع را   یـن به صـورت متوسـط ا   ها آن %36و  ،خوب %43خوب،  یاربس %7 ی،طور عال
  .اند نظر قرار داده  مد
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 ها داده روزآمدي 5.2.2.3

و  یـرد مـد نظـر قـرار گ    یـد که در نگارش مقاالت و کتـب با  يموارد ینتر جمله مهم از
. اسـت  یـد روز و جد بـه ها و اطالعات  داشته باشد استفاده از داده یژهبه آن توجه و یسندهنو
مـورد اسـتفاده قـرار     ياقتصـاد  هـاي  یـده پد يآمار یفتوص يراها به طور معمول ب داده ینا
مـورد بحـث از دقـت و     ياقتصـاد  یتوضـع  یمد تفهنها روزآمدتر باش هدهرچه دا. گیرند یم

 %14 که است آن از حاکی مطالعه مورد کتب بررسی نتایج. است برخوردار تري بیشارزش 
 %7 و ،کـرده  رعایـت  را موضـوع  این متوسط نحو به %43 حدود خوب، %36 عالی، طور به

  .اند بوده ضعیف بقیه
 ارجاعات و استنادات 6.2.2.3

 یند و در واقع اوش میجا که در نگارش مقاله و کتاب از منابع مختلف استفاده  آن از
بـا   یسـنده نظـر نو  یسـۀ مقاو بعضـاً   ها آن یسندگانات نوینظر یانب یموارد استفاده نوع

 ینو همچن شود یدقت کاف یسندگاندر ارجاعات به مقاالت و نو یدبا ،بنابراین ستها آن
 ینکتب مورد نظر در ا یبا بررس. شودمراعات  یگرد یسندگاننو يو فکر يمعنو یتمالک

% 7، خوب% 43، خوب یاربس% 21، یکتب به طور عال% 14که  شود یپژوهش مالحظه م
 شـاخص  ایـن  مـوارد  بقیـۀ  در و انـد  دهکر رعایت را موضوع این ضعیف %7و  ،متوسط

  .است نداشته موضوعیت
 منابع اعتبار 7.2.2.3

 یـل از جملـه دال  یگـران د هاي دیدگاهشده در کتاب و مقاالت و استفاده از  مطرح ادعاي
 از ادعـا  ییـد أت بـراي  روز به و معتبر منابع از استفاده خصوص این در. استاستفاده از منابع 

 این در بررسی مورد آثار در دقت. گیرد قرار نظر مد باید که است برخوردار اي ویژه اهمیت
 وخـوب،  % 43، خـوب  بسـیار % 7، عالی صورت به ها کتاب% 14 که دهد می نشان پژوهش

 منـابع  اعتبـار  مـورد  یـک  در فقـط  و انـد  کرده استفاده معتبر منابع از متوسطصورت  به  28%
  .است شده داده تشخیص ضعیف

 تخصصی اصطالحات کاربرد در دقت و سازي معادل 8.2.2.3

از  کـه  وجود دارد  مختص آن رشته یکلمات و اصطالحات يا که در هر رشته آن سبب به
در دقـت  و  هـا  آندقت در کاربرد  ،بنابراین شود یم یاد یبا عنوان اصطالحات تخصص ها آن

 یـدي خصوصاً اصـطالحات جد  است، یازن یاصطالحات خارج يساز که به معادل يموارد
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 یـد است که در نگـارش با  یاز نکات ،شود یاستفاده م یعلم ةحوزآن  ياقتصاد یاتکه در ادب
 ی،عـال  در سـطح  از کتـب  %8آن اسـت کـه    گر یانپژوهش ب ینا یبررس. یردمد نظر قرار گ

موضـوع را   یـن به طـور متوسـط ا   یماندهباق %21و  ،خوب %21خوب،  یاراز کتب بس یمین
  .اند هکرد یترعا

 ریزي برنامه عالی شوراي هاي سرفصل با مطابقت 9.2.2.3

سرفصل مرتبط با هر درس  یینتع یمتون درس یزير برنامه یعال يشورا یفاز وظا یکی
 داري بانـک دقت در کتب پـول و  . یردکتب مد نظر قرار گ یفدر نگارش و تأل یدکه با است
 ،خـوب  یارشاخص را به صورت بسـ  یناز کتب ا %21از آن است که  یمطالعه حاک یندر ا
 یتشـاخص موضـوع   یـن ا یزن %21و در  اند کرده یترعابه طور متوسط  %8و  ،خوب 50%

 یدياست که هر روز موضوعات جد ینعلم ا یتذکر است که خصوص یانشا. نداشته است
 يبـرا  یـاري مع منزلـۀ  بـه  تواند یشاخص نم ینا یقکردن دق مراعات بنابراینو  شود یمطرح م

  . یردکتاب مد نظر قرار گ یخوب

 نظام لئمسا و اسالمی يها ارزش و فرهنگ به رویکرد 10.2.2.3

 انسانی علوم حوزة در خصوصاً دیگر برخی اما ،دارند علمی جنبۀ فقط ها کتاب از برخی
 هـاي  ارزش و فرهنـگ  بـه  رویکـرد . دارند خاصی مکتب فکري مفاهیم انتقال و ارزشی بار

 کتـب  بررسـی  بـا . گیـرد   قرار نظر مورد باید کتب ارزیابی در که است معیارهایی از اسالمی
 ایـن  کتـب  این %36 که شود می مالحظه شاخص این حیث از پژوهش این در مطالعه مورد

 بسـیار  نحـو  بـه  ترتیب به %14 و %28 در و اند داده قرار نظر مد عالی صورت به را موضوع
 موضـوعیت  شـاخص  این نیز کتب %22 در. شده است رعایت موضوع این خوب و خوب
  .است نداشته

  ترجمه در امانت و روانی 11.2.2.3
 یـار ترجمـه در اخت  یـق از طر یو کتـب آموزشـ   یاز منـابع درسـ   یاريجا کـه بسـ   آن از

مد نظـر   یدها با کتاب گونه اینکه در  یاز نکات مهم یکی ،بنابراین دنگیر یخوانندگان قرار م
. اسـت کردن امانت در ترجمه  یترعا ینموضوع و همچن یدقت در ترجمه و روان یردقرار گ

کـه بـا    اسـت  مطالعه دو کتاب به صورت ترجمه بوده یندر ا یکتاب مورد بررس چهاردهاز 
خوب و از لحـاظ امانـت در ترجمـه     یروان يشاخص هر دو دارا یناز منظر ا ها آن یبررس
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  .اند خوب بوده یاربس
  محتوایی هاي شاخص بررسی خالصۀ. 2 جدول

موضوعی
 ندارد ت

ضعی
 ف

متو
 سط

خو
 ب

بس
 یار

 خوب

عا
 بررسی مورد هاي شاخص  لی

 درس اهداف با موضوعی و محتوایی تناسب 1 6 2 3 0 2

 آن فهرست و عنوان با اثر محتوایی انطباق 3 7 4 0 0 0

 مطالب انسجام و نظم 2 5 6 0 1 0

 موجود منابع به توجه با منابع کفایت 2 1 6 5 0 0

 ها داده روزآمدي به 2 0 5 6 1 0

 ارجاعات در امانت 2 3 6 1 1 1

 منابع اعتبار 2 1 6 4 1 0

0 0 3 3 7 1 
 اصطالحات کاربرد در دقت و سازي معادل

 تخصصی

 ریزي برنامه عالی شوراي هاي سرفصل با مطابقت 0 3 7 1 0 3

3 0 0 2 4 5 
 و اسالمی يها ارزش و فرهنگ به رویکرد

 نظام لئمسا

  ترجمه در امانت و روانی  0  2  0  0  0  12

  .است وضعیت آن در ها کتاب تعداد ةکنند بیان جدول داخل اعداد
 یازاست که امت گفتنی. دهد یآثار را نشان م ییو محتوا یشکل یازاتامت یانگینم 6 نمودار
  .است 5شده به هر اثر از  دادهاختصاص 
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  آثار به مربوط محتوایی و شکلی امتیازات میانگین. 6 نمودار
  

 گیري نتیجه .4

دانست که کتـب   اقتصاد حوزة در اصلی هاي درس از یکی توان می را داري بانکارز و  پول،
 یاثـر در صـورت   یـک و قـوت   یکاسـت . ترجمـه شـده اسـت    یا یفدر مورد آن تأل یاريبس

 تا گیردقرار  یو نقد منصفانه و علم ،یابیارز ی،که کتاب مزبور مورد بررس شود یمشخص م
 و شـود  اسـتفاده  ها کتاب چاپ تجدید در یا جدید هاي کتاب تألیف در راهنما منزلۀ به نتایج

 نقـد  و ارزیـابی  انسانی، علوم کتب زمینۀ در. شود افزوده آثار قوت نقاط بر و رفع ها کاستی
 این. به عهده دارد فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه متون بررسی شوراي را کتاب

 از اسـتفاده  بـا  مطالعـه  ایـن  در. نـد پذیر تفکیـک  محتـوایی  و شـکلی  دستۀ دو در ها ارزیابی
 یـل بـا روش تحل  داري بانکارز و  پول، زمینۀ در اثر پانزده شورا این ةشد تعیین هاي شاخص

از آن اسـت   یحـاک  یجنتا. استشده  یابیو ارز یبررس یمحتوا به دو صورت منفرد و جمع
 يهـا  هـا شـاخص   اکثر کتاب ی،و به صورت جمع ییمحتوا ینو همچن یشکل یکه در بررس
 است که شده باعث امر این و اند هکرد یتخوب رعا یاررا در حد خوب و بس یمورد بررس

 بـین  ایـن  در. دهند اختصاص خود به را 99/3 -  3 بین نمرة 5 تا صفر بازة در ها کتاب غالب
در و دقـت در ترجمـه    روانـی  زمینـۀ  در که است شده ارائه ترجمه صورت به نیز کتاب دو

 .اند شده یابیخوب ارز یاربس رتبۀ
 
  نوشت پی

صـورت نگرفتـه    یکـی تفک »داري بانکپول، ارز و «و  »داري بانکپول و «کتب  ینمطالعه ب یندر ا .1
درس  یاقتصـاد و علـوم بـانک    يهـا  رشته يبرا یرانا یاست که در نظام آموزش عال گفتنی. است

ـ  یۀمالدر نظر گرفته شده است و مبحث ارز در درس  »داري بانکپول و « مـورد توجـه    الملـل  ینب
 صـورت  به »داري بانکپول، ارز و «درس  يو حسابدار یریتمد يها رشته ياما برا ،گیرد یقرار م

  .است شده گرفته نظر در جا یک
دو داور کـه در   رامتـون، هـر کتـاب     یبررسـ  يشورا هاي يذکر است که طبق روش داور یانشا .2

 داور دو را هـا  داوري ایـن  نتیجۀ ،سپس کند می داوري باشد نظر صاحب مربوطه تخصصی ینۀزم
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  .کنند می ارزیابی و بازبینی دیگر
 یلتحل: کرد یانب صورت بدین توان یمحتوا را م یلمفهوم تحل) Berlson( برلسون یفتعر بر اساس .3

 هـاي  یـام آشـکار پ  يمحتـوا  کمـی و  ،مـنظم  ینی،ع یحتشر ياست که برا یپژوهش اي یوهمحتوا ش
 گونـه  بـدین  توان یم یزن) Kaplan( کاپلن یفتعر بر اساسمحتوا را  یلتحل. رود یکار م به یارتباط

واژگـان،   یم،کلمـات، مفـاه   یـین و تب یبررسـ  ياسـت کـه بـرا    يمحتوا ابزار یلتحل :کرد یفتعر
از متون مورد اسـتفاده قـرار    يا مجموعه یامتن  یکاز درون  یو جمالت خاص ،عبارات ین،مضام

. سـت محتوا یـل بـودن تحل  کمـی بـر   یـد شـده تأک  ارائه یفتوجه در دو تعر درخور ۀنکت. گیرد یم
همـه در   ،هـا  آنتنـوع   رغـم  بـه محتوا ارائه شـده اسـت کـه     یلتحل ینۀزمدر  یگريد یادز یفتعار
محسـوب  ارزشـمند   یروشـ  یـق تحق يهـا  روش یانروش در م ینامروزه ا. ندا بودن مشترك کمی
را  یمفهـوم اساسـ   چنـد  یمحتوا به طور کل یلارچوب تحلهچ). 1376 ی،باب الحوائج( شود می

کـه   یپژوهش سؤال ،گیرد یها که در دسترس محقق قرار م متن داده: از اند عبارتکه  گیرد یدربر م
ـ   محقق که بـه داده  یبافت انتخاب ،آن در متن است يوجو جستمحقق در  . بخشـد  یمـ  یهـا معن

 ،دهنـد  یپاسخ م یقتحق سؤالکه به  ییها با توجه به دانش محقق، استنباط یتافراز واقع یچگونگ
در خصـوص   ییقضـاوت نهـا   یارمع ۀمنزل بهکه گیرد  صورت می ها یافتهو سرانجام شواهد اعتبار 

 توان یمحتوا را م یلروش تحل). 1387 ،و دیگران یغمیض(محتواست  یلبرخواسته از تحل یممفاه
  :یافتمناسب  یاز مسائل پژوهش یکل ۀدستحداقل سه  يبرا

محـدود بـه مـدارك     گـر  پژوهشبه اطالعات مشکل و اطالعات  یکه دسترس یصورت در )الف
 ؛باشد ياسناد

در . داشته باشد یممستق یبه موضوعات مورد پژوهش دسترس گر پژوهشکه  یصورت در )ب
محتـوا   یـل دهـد اطالعـات را بـا اسـتفاده از روش تحل     یححالت ممکن است ترج ینا

 کند؛ يآور جمع
 انگـر  پـژوهش گونه که  ینبد. اطالعات باشد یلتکم يبرا یمناسب یلۀوس تواند یروش م این )ج

 یـق از طر هـا  آن یسـۀ مصاحبه را بـا مقا  یانامه  پرسش یقشده از طر يگردآوراطالعات  یجۀنت
  .)Allen and Reser, 1990(مورد مطالعه قرار دهند  ی،منابع موضوع بررس يمحتوا یلتحل

بـاال در   يبه امکـان خطـا   توان یخواهد داشت که م یزن یبیخود معا یايروش در کنار مزا این
به  هایی یامپ یاو  یممفاه يانگار یدهنادامکان  یا باشد و یازدر سطح باال مورد ن یرکه تفس یمواقع
بـر   یقمطالعه روش تحق یندر ا. کرداشاره  ها یامو پ یمکردن آن مفاه اي یانهرامشکالت  علت

از  ،کـه  یازکه اطالعات مورد ن یمعن ینبد. استفوق  یمورد از مسائل پژوهش یناساس سوم
، اند کرده یلتکم ییو محتوا یدر دو بعد شکل داري بانکداوران کتب پول و  ،نامه پرسش یقطر

 ياز محتـوا  یـري گ یجهنتکار  ینهدف از ا. شوند می یلو تحل يبند دستهو سپس  يآور جمع
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  .است ینهزم ینکتب منتشرشده در ا
 هب يبروجرد یمیرح یرضااثر عل )2( یپول هاي یاستسکتاب  که ینا علتذکر است به  یانشا .4

کتـاب در   یـن ا ،بنـابراین اسـت   آن نبـوده  یو امکـان بررسـ   استصورت مجموعه مقاالت 
  .است هشدن منظور 1شده در جدول  ارائه يبند جمع

  .استشده در متن مطالعه  یانب یبجدول به ترت ینها در ا کتاب ةشمار .5
  

  منابع
و مطالعات  یپژوهشگاه علوم انسان ،انتقادي نامۀ پژوهش، »نتکلمکتاب  يانتقاد یبررس«). 1389(ی عل اسودي،

 .1 ، ش10 س ی،فرهنگ
 .4، دورة هشتم، ش کتاب ۀنام فصل، »محتوا یلتحل« ).1376( یمهفه ی،باب الحوائج
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  شرح دیوان خاقانینقدي بر 

  *ناصر نیکوبخت

  چکیده
قرن ششم هجـري اسـت کـه بـه تبـع شـاعران        ةپرآوازخاقانی شروانی از شاعران 

عصر خود در رعایت سبک فنی مصـنوع و الـزام بـه آوردن غالـب اطالعـات و       هم
گـوي  ...  و اصطالحات علمی، معارف دینی، تـاریخ، اسـطوره، باورهـاي عامیانـه،    

 ،همـین سـبب   سبقت از بسیاري از همگنان خود در دشوارگویی ربـوده اسـت؛ بـه   
خاقانی، پرده از  وانیداند، ضمن تصحیح و تنقیح  کوشیدهپژوهان  خاقانیبسیاري از 

اي رمز و رازهاي پوشیده در شعرش بردارند و ضمن معنـی تمـام یـا گـزینش      پاره
ـ د شرح. ، پژوهندگان شعر خاقانی را مددکار باشندوانیدابیاتی از  اثـر   یخاقـان  وانی

ي در همین مسیر اسـت کـه در ادامـه و    ها یگر کوششمحمدرضا برزگر خالقی از د
هـا،   گزینهي کلی، ها اعم از شرح ،یپژوه خاقانیعظیمی از  ۀگنجینداشتن  رويپیش 
این شـرح  . پرداخته است وانیدبه شرح پنجاه قصیده از  ،و مقاالت فراوان ،ها کتاب

ي ستودنی شارح، مصون از سهو و خطا و عاري از نقص و کاسـتی  ها تالش ۀهمبا 
  .اي از این موارد بپردازد پارهاین مقاله کوشیده است در حد اختصار به . نیست

  .خاقانی، برزگر خالقی وانیدی، پژوه خاقانیخاقانی،  :ها  کلیدواژه
  

  مقدمه .1
و شرح  ،خوانی، زیباشناسی هاي دشوار، درست همراه با مقدمه، تلفظ واژه یخاقان وانید شرح

 1650ابیات به کوشش محمدرضا برزگر خالقی، چـاپ اول، انتشـارات زوار در شـمارگان    

                                                                                                     
  n_nikoubakht@modares.ac.irدانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس  *

  2/2/1392: ، تاریخ پذیرش13/12/1391: تاریخ دریافت
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صفحه است و شـامل   695کتاب داراي . خاقانی استقصیدة نسخه، مشتمل بر شرح پنجاه 
قصیده به ترتیب چاپ  50سپس  ،)31 -  11ص(سخن، فهرست قصیده، مقدمه  پیشفهرست، 

  .شود میه نام کتابالدین سجادي، همراه با شرح واژگان و معنی ابیات، و درنهایت  ضیاء
. سبک خاقانی اشاره شده است همعصر و  همدر مقدمه به احوال و آثار و ممدوحان شاعران 

و  وانیـ دهاي  مقدمه ها و اي تذکره پارهسجادي و  مقدمۀاین مقدمه در واقع نوعی گزارش از 
در معرفی آثار خاقانی شارح  ،متأسفانه. جدید نیست  اي نکتهدیگر آثار خاقانی است و حاوي 

و در معرفـی هـر    اسـت   را دو اثر مجزا تصور کرده بیالغرا  ختم و نیالعراق تحفۀمحترم مثنوي 
اي است  سرودهنام : گوید» بیالغرا ختم«، از جمله در خصوص است  یک چند سطري نگاشته

: ب 1387خاقانی شروانی، ... ( که به خاقانی نسبت داده شده است و» نیالعراق تحفۀ«بر وزن 
ي ها در سال .اساس تحقیقات جدید، این دو نام متعلق به اثري واحدند در حالی که بر .)29

ـ  :الغرایب به چاپ رسیده است ختماخیر چند تصحیح جدید از این مثنوي با عنوان  ه یکی ب
و دیگري به همت علی صـفري آق  ) 1386( انتشارات سخن ،آباد همت یوسف عالی عباس

اي دیگر به همت ایرج افشار، تحـت عنـوان    نسخه ؛)1387(انتشارات میراث مکتوب  ،قلعه
  ).1385( شارات میراث مکتوب و فرهنگستان علوم اتریشت، اننیالعراق تحفۀ: بیالغرا ختم

ـ  ،اسـت   کرده اشاره خود استفادةاز منابع مورد  يا به پاره نامه کتابمحترم در  شارح  یول
دخل  چیو بدون ه میکه به صورت مستق ،از ذکر منابع خود زیاز مواقع ن ياریدر بس متأسفانه
از فرهنـگ لغـات و    مشـهود  اسـتفادة  کـه  چنـان . اسـت   کرده غیدر ،استفاده شده یو تصرف

 دةیـ گزاسـت، از جملـه    ریانکارناپـذ  هـا  دهیـ گز ياریو بسـ  يسجاد یخاقان وانید راتیتعب
اسـت کـه در    یشگفت يالبته جا. اریو عباس ماه کن، معدنمعصومه  ،ینصراهللا امام ،يسجاد
اسـت کـه    یدر حـال  نیـ و ا شود ینم دهید یمرتبط با خاقان یپژوهش مقالۀ چیه شانیمنابع ا

 دسـترس  در یمشـکل خاقـان   اتیاب يا پاره یدر خصوص نقد شروح و معن یمقاالت فراوان
است  مدعیشارح  عالوه به. شارح باشد ياز موارد راهگشا ياریدر بس توانست یکه م است

  در کالس درس استفاده کـرده  يدیشه دجعفریس یشفاه اناتیاز ب اتیاب يا پاره یکه در معن
جز در یک مورد، در جایی از شرح مشخص نشده چه مطـالبی را از ایشـان اخـذ     ،است که

و  تأمـل  درخورالبته در همین یک مورد نیز انتساب چنین اظهار نظري به ایشان . است  ردهک
  ).7: ب 1387شروانی،  خاقانی(تردید است 

ي فراوانی صورت گرفتـه و آثـار   ها خوشبختانه در خصوص شرح قصاید خاقانی تالش
تـوان   اي اشاره کرده است و مـی  زیادي تاکنون چاپ و منتشر شده است و شارح نیز به پاره
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البتـه   ،که غالب ابیات مشکل خاقانی، تحقیق و تا حد زیادي رفع مشکل شـده اسـت   گفت
ـ ترت بـه  وانیـ د اتیاب همۀ رایاست؛ ز یمورد ستودن نیدر ا زیشارح محترم ن تالش  بـا  و بی
شـده و   نیـی ها و اصطالحات مشـکل تب  واژه است، شده داده بسط و شرح یمنطق یانسجام

تحقیقـات   پربار نۀیشیپاما با توجه به  ،عرضه شده است تیاز ب یو روان سیسل یسپس معن
 ینوع بهکه  ،شرح نیا رفت یم انتظار خصوص، این در فراوان مقاالت وجود و پژوهی خاقانی

 نیچن اما ،و خطا باشد یبا حداقل کاست یشرح ،از خود است شیاز شروح پ تر جامع اریبس
  .اشاره خواهد شد راداتیاشکاالت و ا يا و در ادامه به پاره ستین

اسـت و در   يسـجاد  حیتصح وانید شانیمأخذ ا ،است  که شارح اشاره کرده گونه همان
 ضـبط  يادیـ ز مـوارد  در و کـرده  اسـتفاده  یعبدالرسـول  چـاپ  يهـا  ضـبط موارد از  يا پاره

  :شود می میشرح به چند نوع تقس راداتیا ).همان(است   دانسته ارجح را عبدالرسولی
  

  اغالط نگارشی. 2
  :به شرح زیر استاي از اغالط مصطلح در این کتاب  پاره

 شروانی، خاقانی( یبلعجب يجا به یبوالعجب، )7: سخن پیش(نظرات  نظر با ات  جمع
 :همـان ( کـه  چنان يبه جا چهو موارد متعدد در ابیات؛ چنان ،)27 تیشرح ب 75: ب 1387
ـ ب 144 :همـان ( بلعجب يجا به بوالعجب؛ )تیب شرح 113 ؛ )72 تیـ شـرح ب  232دوم،  تی
 325 :همـان (بلفضول  ي؛ بوالفضول به جا)14 تیشرح ب 261 :همان(بهبود  يبه جا يبهبود

ـ ب شـرح : همـان (سالمت  يبه جا ی؛ سالمت)68 تیشرح ب  يجـا  بـه  جـا یبواله؛ )26/35 تی
  .و غیره ،)135 :همان( جایبله

  
  استناد نارسا به بیان شفاهی شهیدي .3

اي ابیات از بیانات  پارهکه در شرح  است  سخن مدعی پیش، شارح در بیان شدکه  طور همان
و  اسـت   فقط در یک مورد به بیان ایشان استناد کرده ،در حالی که است؛  شهیدي بهره گرفته

  .است  اگر موارد دیگري در شرح وجود داشته، متذکر نشده
در تبیین یکی از ابیات، اظهار نظري به شهیدي نسبت داده شده که بـا توجـه بـه فضـل     

  : مثالً در شرح بیت ؛دارد تأملبدیل ایشان، چنین استنادي به ایشان جاي  بی
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ــوه در روش   ــابعتش ک ــی مت ــد پ   آم
  

  ارفت از پی مشایعتش سنگ در هو  
  )2 /45: همان(  

  :به نقل از شهیدي گوید
در اخبـار   ؛بیت اشاره است به حرکت کوه و پریدن سنگ بـه آسـمان در شـب معـراج    

متابعت کرده باشـد و سـنگ   ) ص(  پیامبرمعراج چنین نیامده است که کوه در شب معراج از 
قطب ) ص(  پیامبراین تعبیر شاعرانه است، چون . به هوا خاسته باشد) ص(  براي بدرقه پیامبر

شـهیدي بـه   (اي پدید آمد  و ولی عالم امکان بود، بعد از رفتنش از این عالم، حرکت و زلزله
  . )59: ب 1387خاقانی شروانی،  نقل از

المقـدس دارد   در حالی که مصرع دوم اشاره به یکی از وقایع شب معراج پیـامبر از بیـت  
ان عروج کرد، صخره نیـز از جـاي   صماء به طرف آسم ةصخراز روي ) ص(  پیامبرکه چون 

آن را از حرکت بازداشت و گویند این صـخره همچنـان در   ) ص(  پیامبرخود حرکت کرد و 
البتـه شـارح در ادامـه     ؛)»صـخره «ذیـل   :1363 ،الدین علی خان سراج ←(فضا معلق است 

  .در شب معراج به حرکت درآمد الصخره قبۀکه  است خسرو گفته ناصر: گوید
  

  از ضبط عبدالرسولی به جاي سجادي استفاده .4
گاه شارح، ضبط عبدالرسولی را بر سجادي ترجیح داده و در نتیجه معنـی دیگـري از بیـت    

رسد در بعضی مواضع ضبط سجادي بـر عبدالرسـولی ارجـح     نظر می بهکه  است اراده کرده
  :مثالً در بیت ؛است

  بـرون تاخـت قـدر او    بـه یآسـمان جن  از
  

  متکـا  سـدره  مه و آمد نطعش عرش هم  
  :سجادي آمده ۀنسخدر حالی که در   

  او قدر تاخت برون نخست آسمان از
  )15 /69: ب 1387خاقانی شروانی، (

ـ کـه روز اذاالشـمس کـورت     بود   نـام  یب
  

  مصـاب  و يمو دهیبر را فلک نعش بنات  
امیـد  : اسـت  آورده و سـپس معنـی کـرده   » بود که«در مصرع اول » بر او«شارح به جاي   

  .کنده و پریشان ببینیم موياست که روز قیامت اختران فلک را در عزاي پدرشان 
یی کرده که اگـر  ها فلک امسال بر من ظلم: گوید در حالی که با توجه به بیت قبل که می



 شرح دیوان خاقانینقدي بر    112

  1392بهار ، اول زدهم، شمارةسیسال هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

یی ها ظلم) خاقانی(دهد که بر او  میشود، در بیت باال ادامه  دلیلش را از او بپرسی، خجل می
شدن خورشید در قیامت در مقابل آن ناچیز است و اختـران نعـش بـه     تاریککه  است رفته

مقاله به موارد دیگري اشاره شده بود که در  ۀاولیدر تحریر . اند مصیبت زده ها آن ظلم ۀواسط
بـه  » خاقـانی  وانیـ دشرحی دوبـاره از  «فر تحت عنوان  مهدويسعید  ۀعالمان ۀمقالاین میان، 

ـ  جـا  ایـن و در  سـت تفاوت ضبطی اشاره کرده اگونه  صورت مبسوط به این پرهیـز از   رايب
  .)75 -  52 :1391فر،  مهدوي ←( )تکرار حذف شده است

  
  توضیح واضحات. 5

 ،در حالی کـه  است؛ گاه شاعر در خصوص بعضی تلمیحات و وقایع تاریخی داد سخن داده
شروح آمده و نیازي به بسط نداشته است؛ مثالً در باب خضـر و موسـی    ۀهماین موارد در 

 قـرآن سوم، یک صفحه و نیم به شرح ایـن قصـه در    ةقصید 16شرح بیت  73و  72در ص 
  .کرد اشارتی به قصه کفایت می فقطپرداخته است که 

  
  پوشی از توضیحات بایسته چشم. 6
طالحات و ترکیبات الزم بود اشاراتی شود اي از ابیات، براي تبیین بعضی اص در شرح پاره - 

  :که بدان توجهی نشده است؛ براي مثال در شرح بیت
  چـراغ  چـون  یاهیسـ  دل زان زبان، يدار نیآتش

  
ـ  يرد خـود گـرد  گـ    ــ  یاز آن تردامن   ایچـون آس

  )1 /8: ب 1387خاقانی شروانی، (  

اشـاره  : آسـیا گویـد   تردامنـی دربارة بودن چراغ توضیح داده شده، اما   زبان دربارة آتشین
 :همـان (شـود   است به آسیاهاي آبی که گردش آب در دامن آسیاب موجب چرخش آن می

هـاي چـوبی    دادن پـره  حرکـت تردامنی آسیا بدان علت اسـت کـه بـراي     ،در حالی که ؛)38
شـد و در نتیجـۀ چـرخش     هـا ریختـه مـی    توربین آسیا، الزم بود که آب از ارتفاع روي پره

سـبب  شد و همیشه اطـراف آسـیا مرطـوب بـود، بـه ایـن        میپراکنده  راف ها، آب به اط پره
  .تردامن گفته شده است 

کـردن آن اشـاره    حاجبیو » ال«شبه  به وجه 49 فحۀدوم، ص ةقصیددر شرح بیت پنجم  - 
حاجبـان اسـت کـه از دو طـرف ماننـد       ةنیـز در عربی مانند » ال«شکل نگارش  ؛نشده است

شبه شکل تحریري ال در عربی با نیزة متقـاطع   وجه. کند قطع میرا  دیگر یکهاي قیچی  تیغه
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  .حاجبان است
شبه ال و اژدها نیز اشاره نشده است، که باز شکل تحریر ال در  در همان بیت به وجه

  .عربی به بازبودن دهان اژدها اشاره دارد
  :ولی بیت معنی نشده است ،ها معنی شده در مواضعی که واژه

  مقام خرد نیبب نکیاعظمت، ا سواد
  

  بدر مصاف هوا نکیاکبرت ا جهاد  
  )4 /16 :همان(  

اي به مقصود شـاعر   در این بیت شارح سواد اعظم و جهاد اکبر را تبیین کرده، ولی اشاره
  .و معنی بیت نکرده است

ــۀ ــ  جامـ ــازر آب سـ ــرد لیگـ   ببـ
  

ــا   ــت يار درز دیش ــان برخاس   از دک
  )18 /32: همان(  

گـازر و  ( این دو ۀرابطشارح فقط به معنی واژگانی گازر و درزي اشاره کرده است و به 
 نخسـت، اي بدوزنـد   خواستند پارچه خیاطان وقتی می. اي نکرده است در بیت اشاره) درزي

رفتگی دارد، انجام شود و پـس   آبسپردند تا آن را بشویند تا اگر پارچه  آن را به گازران می
  :گوید شاعر می. تنگ نشود از دوخت کوتاه و

حاال که پارچۀ گازر را آب برده، یا به عبارت بهتر، حاال که گازر پارچۀ خیاط را به سیل 
  .سپرده، شایسته است که خیاط دکان را تعطیل کند

ــم ــ  قس ــر ناکس ــه  یه ــبک، فرب   س
  

  برخاســت گــران يالغــر مــن قســم  
  )18/ 36: همان(  

بین سـبک  . معنی کرده است دشوار را گران و آسانی هراحت و سریع و ب را شارح سبک
با توجه به ابیات قبل : بیت نداده است ةدربارو گران، و فربه و الغر تضاد است و توضیحی 

داند که گویی بـا او سـر سـازگاري نـدارد، همیشـه       میسرنوشت خود را در دست قصابی 
  .پراستخوان را به خاقانیدهد و گوشت الغر  استخوان پرچربی را به ناکسان می گوشت بی

ــاروان ــهر   ک ــد از در ش ــع ش   منقط
  

ــد   ــاروان راه از رصـ ــت کـ   برخاسـ
  )18/ 39 :همان(  

بـه   تـر  بیشخاقانی رصد  وانیددر . معنی کرده استمراقب و نگهبان راه  را شارح رصد
  .)46 /22شرح بیت  ←(گیرنده، محل اخذ باج و خراج آمده است  معنی باج
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  جنیبـت  ینیقعـده کـن، سـاتگ    قدح
  

ـ م تنگ جهان دو نیکز   ـ نما دانی   دی
  )38/ 23 :همان(  

  .شارح فقط معنی لغوي قعده و ساتگینی و جنیبت را آورده و بیت معنی نشده است
  نقد و نظري به شرح قصاید .7

  میبه مسـتق  دهیهفت چرخ و رس بنوشته
  

  منتهــا بــه رفتــه و مســافت از بگذشــته  
  )2/ 54 :همان(  

و افـالك را   هـا  گویـد پیـامبر آسـمان    مـی شارح مستقیم را فلک نهم و عرش دانسـته و  
ها، از تنگاي عالم خاك گذشت و  کردن فاصله طی از درنوردید و به عرش الهی رسید و پس

  .به المکان پاك و مطهر رسید
را عـالم  » هفت چـرخ «ها،  را به معنی فاصله» مسافت«با توجه به معنی بیت، شارح 

اسـاس دیـدگاه    را مکان پاك و مطهر دانسته اسـت؛ در حـالی کـه بـر    » منتهی«و خاك 
انـد، مقصـود از    فالسفه که عالم را به عالم خلق و امر و یا ملک و ملکوت تقسیم کرده

عالم ملکـوت اسـت و    بعد از فلک هفتم و احتماالً» مستقیم«هفت چرخ، عالم ملک، و 
ی همان عـالم ملـک و منتهـا همـان عـالم      همان معناست، مسافت یعن تأکیدمصرع دوم 

  .ملکوت است
  رفته تا خـط رقـم اول از خطـر    ره

  
  عـال  از هـم  اعـال  سرادق تا برده یپ  

  )2/ 55 :همان(  
 هو و«آیۀ شریفۀ در مصرع دوم ضبط سرادق اعلی بهتر از اعالست و ذکر اشارت به 

  .شایسته است) 7: نجم(» یاالعل باالفق
  به چشـم سـر   دهیو د دهیسور سر رس در

  
ـ  قدمت يسرا خلوت   ـ  و چـون  یب   چـرا  یب

  )2/ 57 :همان(  
  .)62 :همان(تشبیهی  ۀاضاف: سور سر ؛دیوار قلعه و شهر: سور گوید ةشارح در بار
و  ،عقل، دل، روح، سرّ«عینی است لطیفۀ مراد یکی از پنج  جا اینسر در  ،در حالی که

  .تخصیصی استاضافۀ تشبیهی نیست، بلکه اضافۀ ؛ بنابراین سور سرّ »خفی
  قبول کرد مـرا  گه آن تیعاف عروس

  
ـ  به دادمش بها شیب عمر که     ربهایش

  )3/ 1 :همان(  
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تمـام شـده    بهـا  گـران به عافیت رسیدم که عمر  گاه آن: شارح در انتهاي شرح بیت گوید
به عافیت رسیدم که عمر گرامی را صـرف   گاه آن: مقصود شاعر این است ،بود؛ در حالی که

  .به انتها رسید که اینریاضت و ترك هوا کردم، نه 
  خوشـه در گلـو آورد   تمیکشت عاف چو

  
  هـوا  و کام يگلو دم،یبر باز خوشه چو  

  )3/ 2 :همان(  
بـه   ،در حالی کـه . کنایه از برآمدن و رسیدن خوشه: خوشه در گلو آوردن ،شارحبه نظر 

بستن و کنایه از  خوشهشدن به  نزدیکزدن است نه رسیدن خوشه، یعنی  خوشهمعنی ابتداي 
نفسم بـه ثمـر برسـد، از تعلقـات      ۀتزکیوقتی نزدیک بود حاصل زحمات ریاضت و  که این

  .دنیوي و برآوردن هواي نفس دوري کردم
ـ چو د بکوفت پر عقل کنگره خروس   دی

  
ـ پ شـد  دهیسـپ  مـن،  امـل  شب در که     دای

  )3/ 3 :همان(  
وقتی عقل دید که در شب آرزوي من سپیده آشکار شد و آمال من به انتها رسید، : شارح

  .سرایی کرد شروع به نغمه
در عین ناامیدي یا در تاریکی یأس و ناامیـدي،   که مقصود شاعر این است ،در حالی که

  ...وقتی آرزوهایم به اجابت نزدیک شد، 
ــ ــ وار حیمس ــت یپ ــت آن دل یراس   گرف

  
  ترسـا  خـط  چون بود يرو باشگونه که  

  )3/ 5 :همان(  
، منحرف؛ خط ترسا در اصل خط یونانی اسـت کـه از   رو کج: رو باشگونه ،شارحبه نظر 

  .شود چپ به راست نوشته می
بــه معنــی ) شــکل و روي بــه معنــی صـورت، رخســار، (روي  باشــگونه ،در حـالی کــه 

نظر به از چپ به راسـت نوشـتن    معنی شده؛ ثانیاً رو کجرونده نیست که منحرف و  باشگونه
خط ترسا ندارد، بلکه حروف عبري یا یونانی بـرخالف حـروف پارسـی کـه روي بـه بـاال       

  .رونده و منحرف چپروي است نه  باشگونهدارند، روي به پایین دارند؛ بنابراین 
روي بـه   کـج که  البته در جایی دیگر خاقانی، فلک را کژروتر از خط ترسا دانسته است،

  .معنی از چپ به راست نوشتن باشد روي نیست که به چپمعنی 
  خــرد داغگــاه ز وحـدت  شهنشــه مـرا 

  
  ایب که کند یهم دعوت مقرعه بیش به  

  )3/ 11 :همان(  
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کـه اسـبان را    گونـه  همـان : تشبیهی دانسته و در معنی گوید ۀاضافشارح داغگاه خرد را 
هاي تازیانه  رشتهگوید با  میشاعر  ،در حالی که... برند  داغگاه میکردن با تازیانه به  داغبراي 
  .زند که برو میکه  کند که بیا، نه این میاشاره 

پهلوانان، منشور عمـل   ویژه بهداغگاه معنی دیگري دارد و آن محلی است که اهل حرفه، 
  .)»داغگاه«ذیل : 1363 ،الدین علی خان سراج ←(کنند  خود را حاصل می

چون عقلم به کمال رسید، خداوند مرا براي دریافـت  : حاصل بیت چنین است که معنی
  .کند منشور عمل دعوت می

ـ ب یم خاك چه ،یخاک رصدگه نیا در   ؟يزی
  

  را؟ تو ستیچ زخاك مقامر، نه یکودک نه  
  )3 /13 :همان(  

دنیا بـه رصـدگاه   . ستگه عالم خاك، استعاره از دنیا کمین: رصدگه خاکی ،شارحبه نظر 
  .نشینند که در رصدگاه در کمین ستارگان و اجرام فلکی می گونه همانمعنی شده است، 

وجه رصد و رصدگاه به معنی جایی بـراي رصـد    خاقانی به هیچ وانیددر  ،در حالی که
. ستارگان نیامده است، بلکه اغلب به معنی محل گـرفتن بـاج و خـراج از کاروانیـان اسـت     

  :این بیتدر  که  چنان
ــاروان ــهر   ک ــد از در ش ــع ش   منقط

  
ــد   ــاروان راه از رصـ ــت کـ   برخاسـ

  )18/ 39: همان(  

گیرنـد و دائمـاً از    مقصود شاعر این است در این دنیایی که هر لحظه باج عمر از تو مـی 
  ...شود،  عمرت کاسته می

  کـه نـامردم اسـت طبـع جهـان      شیع مساز
  

  کرفس که پرکژدم است صـحن سـرا   مخور  
  )3 /33 :همان(  

و مشغول عیش و نوش شدن است؛  یخیال بیخوردن کنایه از  کرفسگوید،  شارح می
آمده، مأخذ آن کدام است؟  در حالی که در هیچ مأخذي چنین مطلبی نیامده است، اگر

ها  خوردن کرفس باعث انبساط رگ. اي نشده است کرفس و عقرب اشارهرابطۀ به  ،ثانیاً
مصرع دوم بیت از طریق . شود سادگی در بدن منتشر می بهشود در نتیجه زهر عقرب  می

خوردن کرفس باعـث   که ایناسلوب معادله یا تمثیل براي مصرع اول بنا شده است، نه 
  .شود عیش و شادي می
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  او، آتش بهار کـم اسـت   يسویباد گ ز
  

  نمـا  ز دهـد  یآبسـتن  را گل و آب که  
  )3/ 54 :همان(  

بـاد گیسـوي   : و در معنـی گویـد   اسـت  کنایـه از خورشـید  : آتـش بهـار   ،شارحبه نظر 
است و به هر کجا کـه قـدم نهـاد،     تر بیشنیست، بلکه  تر کمتنها از آتش بهار  نه) ص(  پیامبر

  .آب و خاك را مانند خورشید بهار، گرمی بخشید و بارور کرد
جمـر در لغـت   . باشد تواند جمرات ثالثه نیز میرسد که مقصود از آتش بهار،  مینظر  به

، و در هـا  دوم آب ةجمرشود و در  میاول زمین گرم  ةجمردر . آتش است ۀشعلنیز به معنی 
  .رویند شوند و از زمین می  سوم نباتات گرم می ةجمر

  مختصـران  شـک  ز یشناس تو من نیقی
  

  »ارنـا  ربنـا « يشناسـا  توسـت  علـم  که  
  )3/ 63 :همان(  

 نیالـذ  ارنـا  ربنـا  کفـروا  نیالذ قال و«فصلت  ةسور 39 ۀآیاشاره است به ارنا  ربنا: شارح
اي پروردگار ما، آن دو تن را از جن و انـس کـه مـا را گمـراه     :  ... االنس و الجن من اضالنا

  ).39: فصلت(» ... نهیم و ها آنکردند به ما بنماي تا پاي بر سر 
اضـا کردنـد کـه اگـر     در حالی که بیت به فرومایگان قوم موسی اشـاره دارد کـه از او تق  

شـریفه ایـن موضـوع     ۀآیدر دو . نشان دهد ها اي وجود دارد او را آشکارا به آن خداي یگانه
  :آمده است

  .)153: نساء( جهره اهللا ارنا فقالوا ذلک، من اکبر یموس سألوا فقد - 
  .)55 :بقره( جهره اهللا ينر یحت لک نؤمن لن یموس ای قلتم واذ - 

  يسـاز  گل مباش که هم پوست را کفـن  چو
  

ــه، بــار چــون   ــاول ز پوســت ب يالل   آ رونی
  )4 /20 :ب 1387خاقانی شروانی، (  

ي آن را هماننـد  هـا  ي فراوانی است و خاقانی گلبـرگ ها گل سرخ داراي گلبرگ: شارح
گوید، مانند گل سرخ بـه دور خـود پـرده و حجـابی      پرده و حجابی تصور کرده است و می

  .شود چون گل الله باش که یک برگ بیش ندارد و آن تمام وجود او را شامل میمکش و 
توان براي الله یک برگ بیش  پربرگی گل سرخ منظور نیست و چگونه می ،در حالی که

ي سبز محصور شـده، نبـاش؛   ها گوید مانند گل سرخ که در کاسبرگ تصور نکرد؟ شاعر می
شدن گل بـا   پژمردهو تا پرپرشدن و  است فتهي سبزي دربر گرها چون گل سرخ را کاسبرگ
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ریـزد و بـدون    مـی  ها که گل الله به محض بازشدن، پوست اطراف گلبرگ یاوست، در حال
  .حجاب است

  اوسـت  ياسـت کـآتش دوزخ غـذا    یآتش عشق
  

  دار و تـــو در دوزخ هـــوا؟ پـــس عشـــق روزه  
  )5 /14 :همان(  

غذا و  اوست، ولی در نزد تو بیعشق آتشی است که آتش سوزان جهنم غذاي : شارح
  .ضعیف و ناتوان شده و تو گرفتار جهنم هواي نفسی

که محصول هواي  ،تواند آتش دوزخ را آتش عشق چنان است که می: گوید شاعر می
در خود فرو برد، در حالی که آتش عشق در تو فرو مرده و آتش هواي نفس  ،نفس است
  .گرفته است تو را دربر

  قوم معذورند از آنـک  نیمرا دشمن شدند ا گر
  

ــن   ــر مــوت اوالد الزنــا    لمیســه م ــدم ب   کآم
  )6 /21 :همان(  

  .»کشد تاب را می شبطلوع ستاره سهیل کرم «در معنی مصرع دوم آورده که : شارح
سهیل هیچ مستندي ندارد و ستارة تاب در اثر طلوع  شدن کرم شب کشتهدر حالی که 

ي فارسـی  هـا  خاقانی بوده که به شـرح  وانیدورزي شارحان هندي  احتماالً نوعی خیال
) ع( علیشارح در تأیید این مدعا حدیثی از امام  .وارد شده و تقلید و تکرار شده است

هر گـاه  : المیل زاد و لیالل برد ل،یالخ سمن ل،یالس قطع ل،یالسه طلعت اذا« :که است  آورده
منقطـع گـردد و    هـا  و سـیالب ) تاب شبکرم ( طلوع کرد سهیل، هالك شود کرم توالد

کـه در   طـور  همان .»شود میشوند و شب سرد گردد و میل مباشرت زیاد  میاسبان فربه 
شدن کرم توالد نیامده و شارح خود  هالكشود، در اصل حدیث  میمتن حدیث مالحظه 

  .است  بدان افزوده
  :است  در ضبط بیت متنبی نیز سهوي صورت گرفته و آورده عالوه به

ــه   و ــا س ــوتهم و ان ــر م   ییبمـــوت اوالد الزنـــا طلعــت     لیتنک
. شـود نـه در کتابـت    است که در تلفظ زنایی خوانده مـی » الزناء اوالد«در حالی که 

 طلع اذا: تقول العرب ان دیری«: ، ابوالبقاء العکبري در شرح بیت متنبی آورده استعالوه به
 جعلهم و. له حسداً تموتون م،یبها اعداءه وجعل الً،یسه نفسه فجعل. میالبها یف الوباء وقع لیسه

  .)12: تا بیمتنبی، (» له اصل ال میکالبها الزنا  اوالد



 119   ناصر نیکوبخت

  1392بهار ، اول زدهم، شمارةسیسال هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

مشخص نیست و ایـن   ها الزنا را چهارپایان دانسته است، زیرا پدر آن عکبري اوالد
  .تر است معنی پذیرفتنی
ترکی در وبالگ خود در شرح ابیات مشکل خاقانی در ذیل این بیت بـه  محمدرضا 

گویـد کـه هنگـام     کنـد و مـی   نقل از ابوالعالء معري به باوري در میان عرب اشاره مـی 
اجازه نگیرند، جنینی که در  ها اگر از صاحب آن...  کشی از حیوانات نر، مانند اسب و نسل

در این باور نیز ) 1385 ترکی،( میرد هیل میسستارة شود، با طلوع  شکم ماده حاصل می
  .الزنا، بهایم فرض شده استد منظور از اوال

  سـد مبـارك ده انامـل برگشـاد     نیبر ا پس
  

ـ  ایرا هفت در یجدول     عطـا  ضیساخت از ف
  )7/ 36: ب 1387خاقانی شروانی، (  

  .ستدانسته ا کردن و ساختن حاصلرا » برگشاد« را استعاره از ده پایه سد، و» انامل«شارح 
در حالی که احتماالً ده انامل استعاره از ده منفذ خروج آب یـا ده منفـذ ورودي آب بـه    

بـه معنـی    اسـت،   شارح معنـی کـرده   43که در شرح بیت  طور همان ،سد باشد و برگشادن
بازکردن بند است و مراد شاعر این است که به دسـتیاري فـیض جـود و سـخاي ممـدوح،      

تبـدیل کـرد و   ) هفت دریا(تمامی دریاها  ةاندازرا با ساختن سد، به ) رود کوچکی(جدولی 
  .ده منفذ خروجی براي آب باز کرد

را به معنی برگشادن و بنـد برگـرفتن معنـی کـرده     » بند برگشادن«دو بار  7 /43در بیت 
  .کردن معنی کرده، که خالف معنی بیت است حاصلبه  7 /36است، ولی در بیت 

  دیرسـ  نیخاک رو مین خدمت به یخاقان بنده
  

  شـوا یسهم خسران پس نهاد و سهم خسـرو پ   
  )7 /63 :همان(  

آلود خود را که سهم سلطان بود،  خاك ةچهرهنگامی که به خدمت آمدم، نیمی از : شارح
  .کار بود، پس نهادم پیشکش کردم و نیمی دیگر را که از آستانت خاکی نشده و زیان

سهم اولی به معنی بیم و ترس و سـهم   ؛سهم در این بیت جناس تام است ،در حالی که
  .دوم به معنی نصیب و بهره است و یعنی خسران و خسرو نیز جناس آورده است

) پادشـاه (با نهایت فروتنی و تواضع و انکسار بـه خـدمت تـو    : معنی بیت این است که
 ،ي نهادم و نشان بنـدگی خـود را  رسیدم، در حالی که بیم شوکت و هیبت پادشاه را به کنار

  .ام عرضه کرده ،که همان نیم روي خاکین است
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  مــاه بـود امــروز و اسـتقبال بخــت   اجتمـاع 
  

  التقـا  دیذره را با چون تو خورش نیا کاوفتاد  
  )7 /68 :همان(  

آوردن بخــت و اقبــال نظــر  رويامــروز بــه ســبب اجتمــاع مــاه و خورشــید و : شــارح
  .حقیري چون من افتاد ةذرتو به  ۀخورشیدگون

، شـاعر  اسـت   که شارح به اصطالحات نجومی اجتماع و استقبال اشاره کـرده  طور همان
گویـد   و بـه صـورت پوشـیده مـی     است خود را به ماه و ممدوح را به خورشید تعبیر کرده

اقبـالی   خـوش من با تو باعث ) استقبال(گیرد، رویارویی  که ماه از خورشید نور می طور همان
  .ده و بخت و اقبال به من روي آورده استمن ش

  وصـف تـو بسـت    وسـف یطـبعش نکـاح    میمر
  

  بهـا  کـم  وسـف یچو  ین وسف،یبا حسن  یمیمر  
  )7 /69 :همان(  

ها گوید وصف  در توضیح واژه(طبع بکر خاقانی با توصیف تو پیوند بسته است : شارح
ماند، شایسته نیست که  اي که در زیبایی به یوسف پیامبر می پس چنین قریحه). یوسف نجار

  .بها باشد کممانند یوسف نجار 
» معـدوده  دراهـم  بخس بثمن شروه و« ۀشریف ۀآیبهایی را تلمیح از  کمکه شارح  طور همان

نسـبت داده  ) ع(  بهایی به یوسف پیـامبر  ، باید در معنی بیت نیز کماست  دانسته ) 20: یوسف(
  .شود نه به یوسف نجار

تـو   ۀگون یوسفبکر خود را مصروف وصف زیبایی  ۀقریحشاعر طبع و : گوید شاعر می
کرده است؛ طبعی که به عظمت و شکوه حسن یوسف است نـه بـه قیمـت انـدك یوسـف      

یعنی ممدوح باید قـدر ایـن طبـع و قریحـه را     ) یی اندك که برادران او را بدان فروختندبها(
در مصرع اول ایهام . بداند و از نظر بخشش صله، متوجه مقام شاعر و جایگاه سخن او باشد

  .است) ص(  پیامبرتناسبی به یوسف نجار دارد، اما در هر دو مصرع مقصود یوسف 
  هسـت  يرایـ خاك را چون من سـخن پ  طیبس گر

  
ــلم    ــشاص ــر و پ دان آت ــرعم کف ــدمیو ف ــا ون   اب

  )7 /73 :ب 1387خاقانی شروانی، (  

» فـرعم کفـر  «و از تلمـیح   اسـت   دان و پیوندم ابا را متذکر شده آتششارح تلمیح اصلم 
  .و بیت نیز معنی نشده است است  سخن به میان نیاورده

معنی . برگ و بار: و پیوند ،شاخه: ریشه، فرع: اصل. دنریالنظ مراعاتاصل و فرع و پیوند 
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شاعري چون من یافت شد، پس من چون  یخاک ةکرحاصل بیت این است که اگر بر روي 
اشـاره بـه   » ابـی «. شـیطان اسـت  ) وجودم ۀهم(درختی هستم که ریشه و شاخ و برگم همه 

  .است» م کفرفرع«اشاره به » کان من الکافرین«و » پیوندم ابا«
  جـود  یکه در تمام دمیدست و کلک تو د دو

  
ــه دو   ــالب   قلـ ــۀ طـ ــه قبلـ ــن سـ ــد ولکـ   انـ

  )15 /10 :همان(  

ـ نصارا باشد و یا  ۀقبلیهود و  ۀقبلمسلمانان و  ۀقبلسه قبله شاید مراد : شارح گوید  ۀخان
  . مالئکه است ۀقبلالعمور که   االقصی و بیت کعبه و مسجد

در حالی که با توجه به توضیحات شارح، مقصود شاعر این است کـه دو دسـت تـو دو    
دو دست و قلـم  : گوید میشود؛ بنابراین شاعر  قبله و کلک تو یک قبله، مجموعاً سه قبله می

؛ و بعیـد  اسـت اي  ند، هر یک براي طالبـان جداگانـه قبلـه   ا تو که نماد غایت جود و بخشش
  .خاصی اشاره داشته باشدهاي  قبلهنماید که به  می

  به دست چپ مفکـن  یخاتمم به دروغ چو
  

  مــال و نصــاب بنــد يپــاکــه دســتمال تــوام   
  )15/ 50 :همان(  

مـرا بـا   : اسـت   اعتنـایی؛ و در معنـی گفتـه    به نابجایی و بـی : گوید، به دروغی میشارح 
 ؛مصـدري نکره اسـت نـه   » ي«دروغی » ي«در حالی که  .اعتنایی در دست چپ قرار مده بی

  .اند، مرا از خودت مران  بستهبه جهت دروغی که بر من : گوید بنابراین شاعر می
  ز نوا چون کمال حاجـب راسـت   ام بمانده

  
  الحجـاب  خـوان حاجـب   یچاشـن  نخورده  

  )15/ 71 :همان(  
آمده است همچنین شـارح نـوا را بـه معنـی نغمـه و      » ام به نوا بمانده«در چاپ سجادي 

شـدن، و کمـال    سـامان  بـی و از نوا ماندن را به معنی خاموشی و  است گرفتهآهنگ و سامان 
حاصل معنی شارح باید این باشد که ماننـد کمـان ابـرو،    . است حاجب را کمال ابرو دانسته

  .ام سامان شده خاموش و بی
رسد توضـیحات   نظر می بهبه نوا ماندن به معنی در گرو ماندن است و  ،در حالی که
بن زراره  حاجبتر باشد که خود را مانند کمان  یقات این بیت پذیرفتنیسجادي در تعل

از درباریان خیري به او رسـیده   که آنداند، یعنی بدون  نزد نوشیروان به گرو گذاشته می
  . واقع شده و از توجه بارگاه محروم شده است ها آنچینی  باشد، گرفتار بدگویی و سخن
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  لکـن و سـت، یبه جو آب است و جوم ن حاجت
  

  دل هست بنفشـه صـفت و اشـک چـو عنـاب       
  )16 /17 :همان(  

شـاعر دل و اشـک خـود را از جهـت کبـودي و       :گویـد  می ،ها ضمن معنی واژه ،شارح
  .بودن به عناب مانند کرده است خونین

گوید براي بهبـود حـالم حتـی     مند است و می گلهاز نهایت فقر خود  شاعر ،در حالی که
همـان دل کبـود و اشـک    (ندارم، امـا بنفشـه و عنـاب    ) جو آشجو یا  آب(مقداري جو آب 

 توانسـته  بنفشه و عناب خاصیت دارویی داشـته اسـت کـه مـی     ةکرد دمظاهراً . دارم) خونین
  .)»بنفشه و عناب« ذیل: 1382باقري خلیلی، (به جاي جو آب، عامل بهبود بیمار باشد  است،

ـ یبـد از تـو ترب   ایگو   کـان خـاطرش   یت
  

  ز قدر، گوهر نظمـش بـر آفتـاب    خندد  
  )17 /27 :ب 1387خاقانی شروانی، (  

  :صورت خوانده شود بدیناست و مصرع باید » گریابد«تصحیف » گویا بد«احتماالً 
  خاطرش کان یتیترب تو از ابدیگر

  بزمت اجتماع طرب سال و مه، چنانک با
  

ــادة از   ــاب   بـ ــاغر آفتـ ــب سـ ــالل، لـ   هـ
  )17 /31 :همان(  

  اي، هاللِ لبِ ساغر، آفتاب  از باده: مصرع دوم باید چنین باشد
  .گردي شراب در ساغر که به ماه تشبیه شده است: بادة هالل ،شارحبه نظر 

تشبیهی اسـت؛   ۀاضافتشبیهی نیست، بلکه هاللِ لبِ ساغر  ۀاضافدر حالی که بادة هالل 
بـین اجتمـاع   : ضمناً شارح گوید. تتشبیه کرده اس) خمیدگی ماه(زیرا لب ساغر را به هالل 

  .با مه و هالل و آفتاب ایهام تناسب است ،مراد نیست جا اینکه در  ،در معنی نجومی آن
: گویـد  برخالف مدعاي شارح، شاعر به معنی نجومی اجتماع اشاره داشـته اسـت و مـی   

تـابِ بـاده   بین هالل لب ساغر بـا آف  چنان که نشاط و شادي پیوسته به بزم تو قرین باشد، آن
با هم اجتماع (رسد  یعنی تا زمانی که آفتاب باده به لب ساغر هاللی می. اجتماع حاصل شود

  .، شادي سال و ماه با تو همراه باشد)کنند می
ـ  نیکن نصـب عـ   فقر   کسـان  شیو پ

  
  قصه مکن نه وقـت جـر اسـت    رفع  

  )19 /78 :همان(  
در صـرف و  » نصب و رفـع و جـر  «هاي  واژهالنظیر بین  مراعاتشایسته است به صنعت 
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  .شد نحو عربی اشاره می
  مهـر توسـت   يدل ما جا ،یناف عالم در

  
  معسـکر نکـوتر اسـت    انیـ ملک م يجا  

  )22 /40 :همان(  
مقصـود شـاعر از نـاف عـالم      ،میان و مرکز عالم؛ در حالی کـه : ناف عالم ،شارحبه نظر 

زمین اقلیم چهارم از هفت اقلیم اسـت و در وسـط اقـالیم واقـع      ایرانچون  ،زمین است ایران
  :دیگو يگنجو ینظام. است شده

ــن اســت و ا  همــه ــالم ت ــع   دل رانی
  

  خجــل اسیــق نیــز نــدهیگو ســتین  
ــون   ــه ا چ ــک ــ رانی ــد نیدل زم   باش

  
  باشــد  نیقــی بــود،  بــه تــن ز دل  

  :دیگو نظر مورد تیب از قبل اتیاب در یخاقان  
  و درت هفـتم آسـمان   نیخواجۀ زمـ  يا
  

  اسـت  نکـوتر  کشـور  چارم تو ۀیسا در  
  )33 بیت: همان(  

  ماه میو س دیشُکر کردن از زرِ خورش در
  

  بر سر عبهر، نکـوتر اسـت   مِیزر و س آن  
  )22 /57 :همان(  

  .نور خورشید و ماه بهتر است که زر و سیم بر گل نرگس زرد نثار کنیمشکرانۀ براي : شارح
کـه  ) عبهر(زر و سیم گل نرگس زرد : گوید بر خالف نظر شارح، شاعر می ،در حالی که

  . نتیجۀ تابش نور خورشید و ماه است، بهترین نثار براي شکرگزاري از خورشید و ماه است
  به شکر ابـر  یشبه زبان استیگ ساق

  
  ز ابر مکدر نکـوتر اسـت   ایگ شکر  

  )22 /59 :همان(  

اما شکرگزاري ابر سیاه براي  ،گوید شکر ابر را می گیاه چون زبانی است که ۀساق: شارح
  .شود گیاه می تر بیشکند و سبب رشد  گیاه نثار می هب تر بیشگیاه بهتر است، زیرا باران 

» شکرگزاري ابر سیاه براي گیـاه بهتـر اسـت   «نگارش شرح بیت داراي ابهام است  ةشیو
  ؟ربراي ابمشخص نیست شکرگزاري براي گیاه بهتر است، یا شکرگزاري 

شایسته است گیاه از ابر مکدر و عبوس شـکرگزاري کنـد و   : گوید به هر حال شاعر می
  .گیاه براي شکرگزاردن مانند زبان است ۀساق

ــدد و ابــر    در   زمســتان نمــک نبن
  

ـ   نمک     اسـت   مـر افشـانده   یبسـته ب
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  )24 /14 :همان(

شـود و   مـی بـودن هـوا، نمـک خـیس و مرطـوب       مرطوب ۀواسطدر زمستان به : شارح
کردن نمک از آب دریا در فصـل گرمـا    درست ةشیوبه  اشاره در حالی که شاعر... بندد،  نمی

ریزند و بر اثـر گرمـا، آب بخـار     نشینان دریا آب شور را در کنار ساحل می دارد؛ زیرا ساحل
کردن نمک ممکن  حاصل، )زمستان(اما اگر هوا سرد باشد  ،ماند شود و نمک بر جاي می می

 هاي نمککردن نمک ممکن نیست، اما ابر  حاصلدر زمستان  که آنگوید با  میشاعر . نیست
  .افشاند میفراوان ) برف و تگرگ(آماده 

  چـون آب همـه تـن زرهـم     گرچه
  

ــه   ــام ن ــر دی ــت  يظف ــواهم داش   خ
  )25/ 13 و 14 :همان(  

  چشـمم  تـن  همـه  گرچه زره چون
  

  داشـت  خـواهم  بصـري  دیـدن  به نه  
ي زنجیر بر همۀ تن من چـون چشـم اسـت، ولـی چـون در زنـدان       ها  حلقهاگر : شارح  

  .تاریک هستم چشمی براي دیدن ندارم
، ایـن قصـیده   »التفات بـه آن  در اعراض از دنیا و عدم«آید  از عنوان قصیده برمی چنان که

این قصیده حبسیه است،  که اینبودن شاعر ندارد، اما شارح به تصور  زندانیاي به  هیچ اشاره
  .بودن شاعر نسبت داده است زندانیرا به  ها آناي ابیات  معنی پارهدر 

منـدي از   با وجـود بهـره  : گوید میکند و  شاعر به نامرادي و ناکامی خود از دنیا اشاره می
اگرچه مانند آب، زره بر تـن دارم و  . دهد اسباب آسایش، دنیا روي خوش به من نشان نمی

  .امید ظفر دارم و نه قدرت دیدن هر حلقه زرهی چون چشمی است، من نه
  دو غــالم کیــدو ســه و  ییچــاروا

  
  خـواهم داشـت   يهم به کـر  چاروا  

  )25 /17 :همان(  
استعاره از بند و زنجیري است کـه در   جا اینمرکب سواري، در : گوید، چاروا میشارح 

و در معنی بیـت   است غالم استعاره از زندان و نگهبان. زندان به پاي شاعر بسته شده است
  .از مال دنیا فقط بند و زنجیري است که به پا دارم و آن را هم خواهم بخشید: گوید

ی دسـت  تنـگ تابد، بلکـه از فقـر و    وجه معنی شارح را برنمی هیچ بهاین بیت  ،در حالی که
گوید که از مال دنیا فقط چند چارپا و یکی دو غالم دارم، اما چهارپایـان نیـز    خود سخن می

  .ام را به کرایه و اجاره گرفته ها آنعلق به من نیست، بلکه مت
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  کننـد جنـگ شـب و روز    نیدر تسـع  بر
  

  ز جنگ هر دو معاف است نیعشر درگه  
  )27 /8 :همان(  

 ، شاعر به حرف کاف و میم کـه در بیـت ششـم آورده   است  شارح گفته چه آنعالوه بر 
  :، اشاره دارداست

ــر ــدیدو الف هـ ــان  نـ ــر دو الفشـ   و از سـ
  

  کاف اسـت  یاست جنگ نز پ میم یپ از  
 20است که همان تسعین در بیت هشتم، و کاف برابـر عـدد   ) 40+10+40( 90میم برابر  

 چنـان کـه  میم به مقعد و کاف به فرج اشـاره دارد و  . که همان عشرین در بیت هشتم است
  .عشرین به معنی تسعین نیست است   شارح تصور کرده

  دهنـد  یم دهقان چند کان يا دهگانه قدر آن
  

  را دادم که آن مزد دعاسـت  انشیهم دعا گو  
  )28/ 5 :همان(  

را به معنی چند تا دهقان معنی » چند دهقان«را به معنی تعداد آورده و » چند«شارح 
آیـد، بـه    دست می بهآن مقدار درآمد اندکی را که از چند دهقان : گوید و می است کرده

» به همان اندازه« و ،»مساوي« ،»برابر«به معنی » چند« ،در حالی که .شاه بخشیدم دعاگویان
  :گوید است، بنابراین شاعر می

من برابر ملکی که به من بخشیده شده بود به حامیـان شـاه پـس دادم، و ایـن مـزد      
شایان . شده را دوباره از من پس گرفتند بخشیدهسرایی من بود که مال  دعاگویی و مدیحه

پادشاه ملکی را که بدو بخشیده بود دوباره  که اینذکر است که خاقانی در این ابیات از 
نوعی به ناسپاسی و قدرناشناسـی ممـدوح    بهدر واقع . کند ، شکایت میاست پس گرفته

که معموالً از طریق اقطاع به دهقـان  ) اي دهگانه(گوید آن مقدار ملکی  اشاره دارد و می
) صـله (اکنون همـان مـزد    همداحی شاه به من بخشیده بودند، و مواسطۀ بخشند، به  می

  .گیرند دعاگویی و مداحی را از من دارند پس می
  ز اشک خـوش کـه گـردون را بـه صـبح      زندیشکرر در

  
ـبز و  همچــو   ــونپســته سـ ــود خ ــدان د آل ــو خن ــد دهی   ان

  )29 /3 :همان(  
زیرا  است، کردنشادي گریۀ به معنی » شکر ریختن از اشک خوش«: گوید میشارح 

و بین شکر و پسته تناسب است که از آمیختن آن ! اشک شادي مثل شکر شیرین است؟
  .ساختند ، نوعی شیرینی میدیگر یکدو به 
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که  علتگوید به این  شاعر می. رسد اشک شادي شیرین باشد نظر نمی به ،در حالی که
بعید . ریزند اشک شادي میاند،  گون دیده سرخصبح گردون را مثل پسته سبز و خندان و 

  .اي داشته باشد به ساختن شیرینی اشاره نماید که شاعر می
  فام هیغال و فش  گلگونه آمده شام و صبح

  
  نندیرنگ زنان واب نیرو که مردان نه بد  

  )30/ 16 :همان(  
گویـد روزگـار سـرخ و سـیاه و رنگارنـگ اسـت و مـردان بـه او توجـه           میشارح 

نگرند، بلکه بـه سـیرت و بـاطن     براي انتخاب زن به صورت او نمی چنان کهکنند،  نمی
  .او نظر دارند

صـبح مثـل   (رسد مراد شاعر آن باشد که صبح و شام زیب و رنگ زنان دارند  مینظر  به
، اما بدان که مردان حـق  )است کار برده بهزنان صورت خود را سرخاب مالیده و شب غالیه 

  .ندا توجه بیخورند و بدان  نمی) روز گذر شب و(فریب زیب و رنگ زنان 
  چه کند، بر تـن دهـر   کاذب یصادق پ صبح

  
ــادر   ــوا ب  چـ ــا زن رسـ ــبز درد تـ ــدیسـ   ننـ

  )30/ 17 :همان(  
زن رسوا خورشید است؛ در حالی که با توجه به بیت، زن رسوا روزگار : گوید میشارح 

درد تا نشـان دهـد کـه     صبح صادق چادر کبود از بدن دهر می: گوید شاعر می. است) دهر(
دارد کـه در  ) ع(  علـی احتماالً زن رسوا اشاره به سـخن امـام   . زنی رسواست) دهر(روزگار 

: 1376، البالغـه  نهـج (» ... منوع هیمعط خدوع، غراره، غداره، فانها ...«: ستمذمت دنیا فرموده ا
ــدن ان اال« :نقــل اســت کــه فرمودنــد) ع(  علــیو یــا در مقــامی دیگــر از ) 223 ۀخطبــ  ایال

زنهـار  : شـمال  ساعۀ کلّ یف تفّرق و اهال لۀیل کلّ یف تقتل و بعدا ومی کل یف تنکح غداره،خداعۀ
اي را  شـب خـانواده   گیرد و هر هر روز شویی می. است باز نیرنگکار و  که دنیا بسیار فریب

  .)374 /77 :1403 ،یمجلس( پراکند یمساعت جمعی را  کشد و هر می
  بـرش  ز تیآ ده هفت فلک، است فهیصح نه

  
ــعاشــقان ا     همــه، از ســورت ســودا شــنوند نی

  )31 /34 :ب 1387خاقانی شروانی، (  
 دیـ مج قـرآن اي است که در  هفت آیه و ده آیه، هفده آیه: هفت ده آیت: گوید میشارح 

البتـه  . (طارق باشد که هفـده آیـه اسـت   سورة هیئت و نجوم آمده است و شاید مراد دربارة 
  .عشق و صحبت و دوستی  سورة: ؛ سورت سودا)است براي مدعاي خود استنادي ذکر نکرده
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فت سیاره است که هر سیاره را بـه ده آیـه تشـبیه    مقصود از هفت ده آیه ه ،در حالی که
با دو نشانه از  ها سرعشر همان سرمشق کودکان مکتب است که در قرآن: ده آیه. کرده است

در فلک اول تا هفتم، هفت سیاره وجـود دارد، هـر   : نه صحیفه فلک. اند شده هم تفکیک می
  .احد تلقی شده استسیاره را به یک ده آیه تشبیه کرده است و هر ده آیه یک و

شـدت  : سـورت سـودا  . به معنی شدت و سودا به معنی عشق اسـت  جا اینسورت در 
البتـه شـارح در   . النظیر و ایهام تناسـب اسـت   و سوره مراعات ،بین صحیفه، آیه است؛ عشق

خود خاقانی مقصود از ده آیه را در بیـت  . است  بیت بعدي در خصوص ده آیه توضیح داده
  :ستا بعدي ذکر کرده

  بستند تیبند ده آ کیکه به  فهیصح نه
  

  پاره مجـزا شـنوند   ینه بس دیر چو س تا  
  )31/ 35 :همان(  

انـد،   با بندي بسته قرآنآیه  ةدنه صحیفه فلک را چون : است شارح در معنی بیت آورده
  .زودي از هم گشوده نشود به قرآنکه مثل سی جزء  براي این

دیگـر   ۀآیهایی دارد که هر ده آیه را از ده  رسد که یک بند اشاره به همان نشانه نظر می به
شـاعر   ؛ها به هم گره خورده است کرده است و گویی هر فلک با یکی از این نشانه مجزا می

بـه هـم   ) محور فرضی هر سـیاره (نه صحیفه فلک که هر کدام با یک بند ده آیت : گوید می
شـوند و   که از هم متالشی مـی ) رسد قیامت فرا می(گذرد  بس زمانی میبسته شده است، نه 

شایان ذکر است کـه مصـرع دوم در    .)دارد  اشارت قرآن  البته به سی جزء(ند شو  پاره می سی
  :چاپ سجادي چنین است

  بستند کیکای بند ده به که فهیصح نه
  انـد  بر آسـمان افشـانده   نیکآست زانیخ صبح

  
  انـد  دست همت بر جهان افشـانده  کوبان يپا  

  )33 /1 :همان(  
   ، و در معنی بیت گفتـه است کردن کوبی پايافشاندن کنایه از رقص و  آستینشارح گوید 

اند،  کوبی هستند و دست بر آسمان بلند کرده عارفان که در سحر در حال رقص و پاي: است
معنــی  جــا ایــنافشــاندن در  آســتین ،در حــالی کــه. انــد بـا همــت خــود از جهــان گذشــته 

کوبیـدن هـر    افشاندن و پاي دست که اینبا توجه به . دهد میکردن نیز  تركکردن و  اعتنایی بی
اعتنـایی بـه    گوید عارفان در حالت سماع سحرگاهی، در عین بی دو از لوازم سماع است، می

  .اند آسمان، ترك هم عالم هستی کرده
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ـ  به دست آورده تا   بح و شـفق صـ  ،یاند از جام و م
  

ــز   ــا ریـ ــاق يپـ ــانده انیسـ ــنج روان افشـ ــد گـ   انـ
  )33 /5 :همان(  

جـام شـراب، زیـر پـاي      ۀوسـیل آوردن روز و شب به  دستبه  رايسحرخیزان ب: شارح
  .اند ساقیان گنج فراوان نثار کرده

تـا بـه دسـت    «: تـر باشـد   رسد مصرع اول به این صورت صحیح نظر می به ،در حالی که
تشبیهی است یعنی جـان   ۀاضافگنج روان  که این؛ دیگر »اند جام و می از صبح و شفق آورده

نـوعی لـف و نشـر در     که ایندیگر  ۀنکت. اند  گنج است فداي ساقیان کرده ۀمثاب بهخود را که 
شود که سحرخیزان تا از جامِ  چنین می ،اگر به همان ضبط بیت اعتماد کنیم: بیت وجود دارد

امـا اگـر    ،انـد   اند، جان فداي قدم ساقیان کـرده  کردهمی صبح را و از شراب شفق را حاصل 
سپیدي  از زمانی که سحرخیزان از: شود مصرع را بر اساس پیشنهاد مذکور بخوانیم چنین می

  .اند جام را و از سرخی شفق شراب حاصل کرده صبح،
  انـد  منتقل کرده عیدر آن مجلس که در ترب پس

  
  انـد  مشک و عـود و بـان افشـانده    ث،یتثل نیاول  

  )33 /20 :همان(  

گانه اشاره شود زیرا تربیع و تثلیث دو  شایسته است به اصطالحات نجومی نظرهاي پنج
  .)»تربیع و تثلیث«ذیل  :1366مصفی،  ←( اند نظر از نظرهاي پنجگانه

  اند، آنگه بـه قصـد   خان عنکبوتان کرده شکل
  

  انـد  خان افشـانده  دهیسرخ زنبوران در آن شور  
  )33 /26 :ب 1387خاقانی شروانی، (  

کـه از   اسـت  خانۀ آشفته و درهـم و بـرهم کنـدوي عسـل    : شوریده خان ،شارحبه نظر 
باید متذکر شد که سرخ زنبور، زنبور عسل نیسـت، و مـراد   . نماید غوغاي زنبوران آشفته می

بـه آورده یکـی    زیرا شاعر براي منقـل دو مشـبه   ،تواند باشد حالی کندوي عسل نمی شوریده
سرخ زنبـوران اسـتعاره از    .زنبوران سرخ که آشفته شده است ۀخانخان عنکبوت و دیگري 

  .است هاي آتش شعله
  قصـر مخـالف سـوختن    یو بازوش از پ دست

  
  انــد شـررها قصـرها افشـانده    کـان یپ نیزآتشـ   

  )33 /78 :همان(  

  .)32 :مرسالت(» کالقصر بشرر یترم انها«. اشاره به تلمیح مصرع دوم شایسته است
  زنبور شهدآلود رفت از صـحن خـوان   خانۀ

  
  زنبور کـافر سـاختند   ان،یچون ز غمزة ساق  
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  )34 /16 :ب 1387شروانی، خاقانی (

غمـزه، سـاقیان    چـون ز «: اسـت  گذاري کـرده  شارح مصرع دوم را به صورت زیر نشانه
خانۀ زنبـور شـهدآلود کنایـه از    : است   در شرح بیت نوشته که این، دیگر »زنبور کافر ساختند

در ادامـه آورده   گـاه  آنعسل بسـته شـود، و    يشان عسل، جایی که زنبور در آن خانه کندو
شـیرین از    هنگامی که ساقیان با غمزة خود زنبور عسل دیگري ساختند، شـان عسـل  : است

  .تر است ساقیان از عسل شیرین ةغمزیعنی   ارزش و اعتبار افتاد؛
. شدن منع مجلس شراب اشاره دارد مرتفعیافتن ماه رمضان و  پایانشاعر به  ،در حالی که

استعاره از موم داخل قندیل است که در مساجد در ماه رمضـان باعـث   زنبور شهدآلود  ۀخان
یافتن ماه رمضان از مسجد برداشته شده و یا در  پایانشده است و اینک با  میجا  روشنایی آن

سـاقیان   ةغمـز اثر سوختن تمام شده است و به جاي مسـجد مجلـس بـزم فـراهم شـده و      
  .ده است جاي آن را گرفته استکه چون نیش زنبور کافر کشن) زدن ساقی چشمک(

ـام، نوشـ     صحن   افـت یچشـمه   نیمجلـس در مـدور ج
  

  هــم چشــمه چشــمه، هــم مــدور ســاختند  کانچنــان  
  )34 /17 :همان(  

ي روي جام شراب را ها خانه خانه و مشبک؛ شاعر حباب: چشمه چشمه ،شارحبه نظر 
اي به کندوي زنبور نشده  در بیت هیچ اشاره ،در حالی که. به کندوي زنبور مانند کرده است

ي مدور را از شراب گوارا پر کردند؛ پس در صـحن مجلـس   ها جام: گوید است و شاعر می
  .تعداد زیادي جام مدور که چون چشمه پر از شراب بود، فراهم شد

ـاز  بـه  خلقت و کف چون ـارا  و اسـب  يت   جینسـ  و خ
  

ــ   ــن ۀخان ــاختند   م ــتر س ــداد و شش ــه و بغ   حل
  )34 /93 :همان(  

  در بیت تصحیفی صورت گرفته و چون شارح بیـت را بـه همـین ضـبط پذیرفتـه      ،اوالً
بخشیدن بـه   سرعتشاعر کف ممدوح را در : ستو گفته ا  ، در شرح دچار اشتباه شدهاست

اسب تازي حله، و در لطافت به خاراي بغداد و خلق نیکوي او را به دیباي شوشتري ماننـد  
  :الی که بیت باید به صورت زیر باشددر ح. کرده است

  جیاست خـارا و نسـ   يکف و خلقت به تاز چون
  

  مـــن حلـــۀ بغـــداد و ششـــتر ســـاختند  خانـــۀ  
  :گوید در بیت لف و نشر زیبایی وجود دارد، شاعر می  

و   ،)دار ابریشـمی مـوج   ۀپارچـ نوعی (توان در لغت عرب به خارا  تو را می ةبخشندکف 
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چون خـارا در  . (تشبیه کرد) نوعی حریر زرباف و لطیف(نسیج  خُلق تو را در لغت عرب به
یی کـه بـه مـن    هـا  از کثـرت خلعـت  ) شـود  حلۀ بغداد، و نسیج در شوشتر بافته و تولید می

  .اي، اینک خانۀ من چون حلۀ بغداد و شوشتر شده است بخشیده
  چون خنـده گـه دوسـت شـده اسـت آتـش سـرد        صبح

  
  انـــد ختـــهیآتـــش ســـرد بـــه عنبـــر مگـــر آم  

  )35 /2 :همان(  

که مثل آتش سرخ است و سردبودنش  است آتش سرد استعاره از لب معشوق: شارح
شـاعر   ،در حـالی کـه  . گوید و عاشقانه و گرم نمی پذیر دلاز آن جهت است که سخنان 

ان زماند، ولی ماننـد آتـش سـو    اگرچه لب معشوق از نظر سرخی به آتش می :گوید می
توانـد   نمـی شبه  شبه در لب و آتش سرخی است نه سوزندگی و وجه نیست، یعنی وجه

  .باشد پذیر دلنا  سخن
عنبر استعاره از زلف معشوق است که از آن تیرگی آخر شب اراده : شارح گوید عالوه به

یی صـبح اشـاره دارد،   بو خوشبا توجه به بیت بعد که به توصیف  ،شده است؛ در حالی که
  .یی صبحگاهی نیز اشاره داردبو خوشعالوه بر پایان تیرگی شب، به  ،رسد می نظر به

  سنگ افشان در آبخور عالم خاك همه
  

  انـد  ختـه یآم آبخـور  در که زهر از آگه  
  )35 /19 :همان(  

تشـبیهی، منزلگـاه   اضـافۀ  : دورکردن، آبخور عالم خاك: افشاندن سنگ ،شارحبه نظر 
  .است خاکی

به معنی » آبخور« کردن است؛ و ترك و به معنی شکستن» افشاندن سنگ« ،در حالی که
عارفـان چـون   : گویـد  شـاعر مـی   .تُنگ و ظرفی است که از آن آب خورند، کوزه، جام،

زنند و از آن  میاند، به ظرف آبخوري سنگ  دانند که در ظرف عالمِ خاك زهر ریخته می
  .جویند میدوري 

  جـام  داده زکات سرِ نیکان به زم يا جرعه
  

ــوط زو   ــ حن ــ یزم ــپر یپ ــهیآم س ــد خت   ان
  )35/ 26 :همان(  

داند کـه   شارح بین زکات سر و جام، کاما گذاشته است و زکات سر را به معنی مالی می
به فقیر و ) گیرد مصدري نمی »ي«سالمتی غلط است و سالمت مصدر است، (براي سالمتی 
شـود و بـه    اي است که از جام سرریز می جرعه: زکات سرِ جام ،در حالی که. درویش دهند
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  .شود مییی زمین بو خوشریزد و باعث  زمین می
ــف ــاق زل ــب پ  یس ــد ش ــریکمن   ک

  
ــو در   ــریدو پ يگلــ ــدازد کــ   انــ

  )37 /6 :همان(  
  .شارح دو پیکر را استعاره از پیاله و ساغر و دو پستان ساقی معنی کرده است

! چگونه ساقی زلف خود را بر روي دو پسـتان خـود انداختـه؟   ! بی استیتعبیر عج
جـا دو پیکـر    هـیچ در . شایان ذکر است که ساقی در شعر فارسی مذکر است نه مؤنـث 

دو پیکر در این بیت همان معنی دو پیکـر، صـورت   . استعاره از دو پستان ساقی نیامده است
به ابیات قبل کـه خبـر از آمـدن صـبح و     با توجه . دهد و استعاره از چیزي نیست  فلکی می

ساقی با کمند زلف سیاه خود، دو پیکر را از صحن : گوید میدهد، شاعر  مییافتن شب  پایان
  .کشد میآسمان به زیر 

ــش ــت آتـ ــه او غیـ ــاریپ گـ   کـ
  

ــررِ   ــر پ شـ ــدازد کـــریقصـ   انـ
  )37 /48 :همان(  

بایسته است، که در شـرح  ) 32 :مرسالت(» کالقصر بشرر یترم انها«ی قرآناشاره به تلمیح 
  .نیامده است

  آن قطـره  رزدیـ اخضـر ن  بحر
  

  سر کلـک اسـمر انـدازد    کز  
  )37 /49 :ب 1387خاقانی شروانی، (  

  .است ، رنگی بین سپید و سیاهگون گندم: اسمر ،شارحبه نظر 
ولی رنگی بین سـپید و سـیاه چنـدان     ،آمده است گون گندمدر کتب لغت اسمر به معنی 

اسـمر، سـاخته شـده     احمر + پذیرفتنی نیست؛ زیرا اسمر از ترکیب واجی دو کلمه اسود
رنـگ بـین    چـه  آنو ) اي سوختۀ نـی  قهوهرنگ (است و رنگی مرکب از سیاه و قرمز است 

  .سیاه و سفید است، ابلق است نه اسمر
ــه ــه گ ــ  گ ــن ار نعل ــنگ آه   یاز س

  
ــم  ز     انــــدازد گســــتر راهآن ســ

  )37 /75 :همان(  
  از روم در عــرب فکنــد  بخشیــم

  
ــردش   ــ گَ ــدازد  نیاز چ ــر ان ــه برب   ب

؛ در نتیجـه  »که کُه سنگ آهن ار نعلی«: صورت آورده بدینشارح مصرع اول بیت اول را   
گستر شاه به کوه سـنگ آهـن    راهاگر نعل اسب : در معنی بیت به تکلف افتاده و آورده است
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  ...  نعل، کوه سنگ آهن را از روم به دیار عرب و بخورد، میخ آن
که از سنگ آهـن سـاخته    ،گاهی اسب ممدوح نعلی گاهاگر : گوید در حالی که شاعر می

افتد و گردوخاك آن از چـین تـا بربـر     بیندازد، میخ آن نعل از روم در کشور عرب می ،شده
باربـار گرفتـه شـد، بـه معنـی      یونـانی   ۀکلمـ از » بربر«شارح گوید  عالوه به. شود کشیده می

و برابـر  ...  گفتند و ها را بربر می یونانی  ها غیر عرب، آتنی  یونانی، مانند عجم به معنی غیر  غیر
» بـاربروس «یونـانی آن   ۀکلمـ در حالی که . گونه مأخذي ذکر نکرده است مدعاي خود هیچ

)barbarous ( ر یونانیاست نه غی خوار آدماست نه باربار، و باربروس به معنی.  
ــاب   شــکر فــام بنــدد هــوا را    نق

  
  دیـ صبح از شکر خنده دندان نما چو  

  )38 /45 :همان(  
ــر ــون   اگ ــدانِ خ ــبزِ خن ــتۀ س   نیپس

  
ـ سـان نما  کز آن نیفلک ب ،يدیند     دی

کـه اسـتعاره از    اسـت  بند شکر رنگ و سفید روينقاب و : نقاب شکرفام ،شارحبه نظر   
هنگامی که صبح طلوع کند و بخندد و سفیدي خود را : سپیدي صبح است و در معنی گوید
در حالی که رنگ شکر در قدیم، سرخ بوده اسـت  . بندد آشکار نماید، بر هوا نقاب سفید می

در . گاهان را به نقاب شکرفام تشـبیه کـرده اسـت    سرخی فلق در صبح جا ایننه سپید و در 
  .معنی شارح نامناسب استنتیجه 

ــو ــکن   چ ــه بش ــده توب ــتنان ع   آبس
  

ــمع چــه آنآر  در   ــمــردان نما اری   دی
  )38 /31 :همان(  

خـود را   ۀتوب: گوید میشارح پس از معنی فقهی توبه، در معنی شعر دچار اشتباه شده و 
  .که مانند زن آبستن طوالنی شده، بشکن و چون مردان شراب مردافکن بنوش

آورند که مشخص شود زن  ، معموالً عده براي آن به جاي میاست آوردهتوبه  ةعدشاعر 
گرفته از همسر متوفی یا قبلی حامله نشده باشد و اگر زن حاملـه باشـد،    طالقمرده یا  شوي

شـکند، تـو هـم توبـه      گوید مانند زن حامله که عده مـی  آید، بنابراین می دیگر عده الزم نمی
  .خوردن به نمایش بگذار شرابد را در شراب ننوشیدن بشکن و مردانگی خو

  در تنّور کن آن زر صـرف را  صرفه یب
  

  ها به صرفه و عوا در افکنـد  شعله کاو  
  )39 /31 :همان(  

  .است استعاره از آتش زرد درخشان: زر صرف ،شارحبه نظر 
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  .خالص: صرف. هاي گندم و جو و کاه است در حالی که زر صرف استعاره از ساقه
ــ ــنحــوس ک ای ــل دی ــاطع را ز جه   ق

  
  خــواهم فشــاند انیســعود شــعر بــر  

  )40 /32 :همان(  

انـد،   در تعریـف کیـد قـاطع آورده    چه آنمعرفی نشده است و » کید قاطع«مأخذ تعریف 
بودن حکم نحوست ستاره است، زیرا منجمین  قاطعکید است نه کید قاطع، و  ةستارتعریف 

  .)»قاطع«ذیل  :1366مصفی، ( دانند میکواکب ثابته عیوق و کید را از جمله قواطع 
ـ که مرا دانش و د سد؟یاز من چه نو فتنه   نی

  
  کـــه فتّـــان شـــدنم نگذارنـــد بنـــدیرق دو  

  )44 /40 :ب 1387خاقانی شروانی، (  

رقیب و عتید باشد که بر دو  ۀفرشتتواند اشاره به دو  عالوه بر معنی شارح، دو رقیب می
  .کنند میاعمال او را ثبت   آدمی، ۀشان

  خون کز مژه بر لب زد و لب آبله کرد تف
  

ــمهر ز   ــب ز يریـ ــه لـ ــا ور آبلـ   دییبگشـ
  )46 /8 :همان(  

  ... لب از حرارت و گرمی اشک خون آبله و تبخال زد: شارح
، اشک حاصل گفتند میشایسته است به اصطالح طبی آن اشاره شود که در طب قدیم 

. شـود  ظاهر می ها نریزد، به صورت تبخال در لباز بخارات جگر اگر از راه مژه بیرون 
از راه مژه جاري شود، در لب ظاهر شده و لـب را   که ایناشک به جاي : گوید شاعر می
  ... آبله کرده

ـ و لب لب برکـه بکن  باغچه سر سر   دی
  

  دییمرغان ز سر سرو خضر بگشـا  رگ  
  )46 /39 :همان(  

و  را لـب آبگیـر،  » لب لب برکـه «باغچه و باغچه، سراسر   را کنارة» سر باغچه سر«شارح 
باغچه  سر را سر: گوید شاعر می. در حالی که چنین نیست. داند می تأکیدبراي  را تکرار اسم

کنـدن کنایـه از اظهـار تأسـف      لـب . برکه بکنید) کنارة(ببرید و لب را لب ) کنار، لبۀ باغچه(
  .گزیدن لبشدید است، 

  دییگر ناگزران اسـت، رهـش بگشـا    هیمو
  

  دیکه از او هست گذر باز ده یو نوش ينا  
  )47 /47 :همان(  
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ناگذرنده آورده اسـت؛ در   و شارح ناگزران را به صورت ناگذران و به معنی عبورناکرده
گـران   مویـه اي از ورود  به معنی ناچار ارجح است؛ یعنی چـاره » ناگزران«صورت  ،حالی که

  .پیش بیایند ها آننیست، راه باز کنید تا 
  

  گیري نتیجه .8
ـ      یخاقان دیوان شرحکتاب   راياثر محمدرضا برزگر خالقی از جملـه شـروحی اسـت کـه ب

اي  پارهگیري از  بهرهبا  ،شارح. ان تحقیق و تدوین شده استپژوه خاقانیدانشجویان و دیگر 
هاي یک کتـاب   بایستهخاقانی، شرحی منظم و منسجم همراه با  وانیدهاي  شروح و گزینش

ان در خصوص بررسی شـرح  پژوه خاقانیبا توجه به اقبال خوب . آورده استدرسی فراهم 
ـ  هـا  شـرح و گزیـده و صـد    هـا  احوال و آثار خاقانی و وجود ده پژوهشـی و چنـدین    ۀمقال

رسد تـا حـد زیـادي مشـکالت      مینظر  بهتحصیلی،  ۀرسالنامه و  پایان ها مجموعه مقاله و ده
 هـا  سـال  ۀپشـتوان این اثر کـه بـا    رود میفهم ابیات خاقانی مرتفع شده باشد؛ بنابراین انتظار 

نیـاز   بیي قبلی ها ی همراه بوده است، تا حد زیادي خواننده را از خواندن کتابپژوه خاقانی
از شـعر خاقـانی    ي جدیـدي هـا  کند، افق میبه هر حال هرچه این تحقیقات ادامه پیدا . کند

بـا  . شـود  مـی ي دیگري از شعر او به مخاطبان شـعر او عرضـه   ها شود و دریافت میگشوده 
ي ها تفاوت آن دو، و نسخه بدل ةمشاهدمصحح عبدالرسولی و سجادي و  ۀنسخدو  ۀمقایس

 گمان تا زمانی که تصحیح انتقادي قابل قبولی از بی، ها  واژهاي  پارهمتعدد و متنوع براي ضبط 
 ها  ضبطپژوهی و حدس و گمان در خصوص صحت  نسخهخاقانی فراهم نشود، کار  وانید

بنابراین بر هر کار پژوهشی از نوع اثـر  . و درك و دریافت درست معنی ادامه خواهد داشت
  .ي دیگري را مطرح کردها توان انگشت گذاشت و دریافت میمذکور، 
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  .نبوي: مصطفی زمانی، تهران ۀترجم .)1376( البالغه نهج
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 1اقتصاد کالنکتاب  بررسی و نقد

  *محمد واعظ برزانی

  چکیده
متنـوعی از  ۀ در این مقاله یکی از آثار معروف اقتصـاد کـالن کشـور کـه در مجموعـ     

اقتصـاد و  ۀ مؤسسات آموزش عالی داخل براي تـدریس در سـطح کارشناسـی رشـت    
 شـده داوري  ،توصیفیـ  با استفاده از روش تحلیلی ،شود می مرتبط تدریس   هاي  رشته
اصـلی قـوت آن      هـاي   نبـه ج شود ضـمن معرفـی اثـر،    می در این روش سعی. است

  .گاه مسائل اصلی و برخی مسائل جزئی آن ارائه شود آن، بررسی
امـا   رفته از حیث صوري مناسب، همروي  دهد که اثر می نشان بندي داوري جمع

تنظـیم و انسـجام   و  رعایـت ترتیـب   همچـون  ،مسائل مهمـی  فاقداز حیث محتوایی 
 هـا  بر بعضی دیدگاه يمند روشو تأکید غیر  است در طرح موضوعات ،جزئی و کلی

منتخبی از کتب اقتصـاد کـالن   ۀ در مقایسه با مجموع این در حالی است که اثر. دارد
مـورد اسـتفاده قـرار    ) 2(که به طور متعارف براي تدریس درس اصول علـم اقتصـاد   

  .ي برخوردار استتر بیشاز جامعیت ، گیرند می
  .داوري کتاب ،ارزیابی محتوایی، ارزیابی صوري، اقتصاد کالن :ها ژهواکلید

  
  مقدمه. 1

تـرین   سـاده . تواند مورد توجه و اسـتفاده قـرار گیـرد    می مختلفی   هاي  هر اثر علمی با رویکرد
شـده در آن بـه خواننـده     هانباشـت    هـاي   آگاهیۀ مجموع آن اثر،ۀ رویکرد این است که با مطالع

و انتظـار   کننـد  مـی دانشجویان با چنین رویکردي آثـار علمـی را مطالعـه     معموالً. انتقال یابد
نقادانـه اسـت کـه در آن    ۀ اما رویکرد دیگر مطالعـ  ،دارند زمانین تر کمترین انتقال را در  بیش

ذهنـی ناشـی از   ۀ موجود در اثر آن را بـا سـابق     هاي  کند ضمن انتقال آگاهی می خواننده سعی
                                                                                                     

  Mo.vaez1340@gmail.comدانشگاه اصفهان  ،دانشیار گروه اقتصاد *
  10/11/1391: تاریخ پذیرش، 22/8/1391: تاریخ دریافت
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بـودن،   منطقـی هم در موضوع مورد مطالعه و هم به طور کلی از حیث قبلی خود،    هاي  آگاهی
 »عمیق انتقـادي ۀ مطالع«توان  می به رویکرد دوم. مقایسه و براي خویش دستاوردي کسب کند

 اند عبارتدو محور اساسی در نقد ، در این رویکرد. )1388 ،واعظ برزانی و مقدم(اطالق کرد 
حفـظ آن در   هـدف از بیـان نقـاط قـوت    . ضعف آن اثرکردن نقاط قوت و نقاط  مشخص :از

بعدي    هاي  زدودن آن در چاپ هدف از بیان نقاط ضعف ،بعدي و به همین ترتیب   هاي   چاپ
  .آن اثر یا آثار مشابه است

نقـد   اقتصـاد کـالن کشـور    توصیفی یکی از آثـار متـداول  ـ  این مقاله با روش تحلیلی در
  .است اقتصاد ۀسابقساتید معروف و با که مؤلف محترم آن از اد شو می

  
  تحقیقپیشینۀ . 2

اخیر موارد بسیار محدودي داوري یا نقد کتب اقتصـاد کـالن در کشـور انجـام        هاي  طی سال
  :شود می در این مقاله به دو مورد جدید اشاره. )1388 ،مقدم(گرفته است 
 در تحول ریسنقد و بررسی کتاب «عنوان  با اي مقالهدر  ،1387 ، در سالواعظمحمد 

توصیفی اثر را ـ  با روش تحلیلی ،ابراهیم گرجی ۀنوشت ،»کالن اقتصاد    يها لیتحل و هیتجز
و  مسـائل ، شـده  انجـام بر اسـاس ارزیـابی   . ه استدکراز نظر صوري و محتوایی داوري 

هـا   در بعضـی فصـل   ،صوري در فصول مختلف اثر متفاوت است به طوري که مشکالت
عنوان  نبودن نطبقم در آن صوريۀ مسئلترین  مهم. است تر کمها  فصل بعضی و در تر بیش

ترین  مهم. اثر در موارد متعدد نیازمند ویراستاري است ،ضمناً ؛فارسی با عنوان التین است
ة نحـو  و ،مشتمل بر فـروض صـریح و ضـمنی   ، نشدن فروض تفکیکمحتوایی اثر مسئلۀ 

استنتاجات هر مکتب اقتصاد کالن در مقایسه با مکاتب دیگـر اقتصـاد   تجزیه و تحلیل و 
مند هر مکتب اقتصاد کالن براي خواننـده   روشامکان درك منظم و  بنابراین. کالن است

  .میسر نیست
ارزیابی تلفیقی آثار و «عنوان  بااي  مقالهدر ، 1388 ، در سالمقدموحید  و واعظمحمد 

کتاب یازده کتاب تألیفی و نوزده (اب درسی اقتصاد کالن سی کت» کتب درسی اقتصاد کالن
نتایج . اند کردهارزیابی  ،با استفاده از روش تحلیل محتوا ،را به صورت تلفیقی )شده ترجمه

، با توجه به ضوابط مربوط به یک کتاب درسی مطلوب در اقتصاد کالن ،تحقیق نشان داد
مسائل محتوایی ترین  مهم ،به طوري که ؛کتب اقتصاد کالن موجود وضعیت مطلوبی ندارند

دهندگی براي محیط اقتصاد کالن  توضیحمحور و قدرت  ارزش   هاي  این کتب فقدان نظریه
  .ایران است
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  معرفی مختصر مؤلف .3
 ریـ اخ يهـا  سـال  یکه ط استمعروف اقتصاد  دیاثر از جمله اسات محترم مؤلف انیبیطب محمد
 کاستیامراقتصاد از دانشگاه دوك  يدکترا درجۀ يدارا وي. است    بوده یخدمات متنوع منشأ

 را بودجه و برنامه سازمان کالن اقتصاد دفتر ریمد تیمسئولقمري  هجري 60 دهۀ لیدر اوا که
ارشد  یکارشناس رشتۀ سیاصفهان و تأس یاز انتقال به دانشگاه صنعت پس. است گرفته عهده به

ـ ر برنامه کالن، اقتصاد خرد، اقتصاد دروس سیتدر به ها   ستمیس يزیر برنامه و  ،ياقتصـاد  يزی
و  تیریسـازمان مـد   يمعاونـت امـور اقتصـاد    يبا تصـد  متعاقباً. اهتمام داشت یاقتصادسنج

 اسـت یر ،و توسعه و باالخره يزیر برنامهپژوهش در  یعال مؤسسۀ استیر ،سپس يزیر برنامه
در سـال   وي. خود ادامه داد یو پژوهش یآموزش يها   تیفعال به رانیا يدار بانک یعال مؤسسۀ
  .دهد   یم ادامه را خود یعلم يها   تیکماکان فعال اما شد، هبازنشست 1387
  

  معرفی مختصر اثر. 4
مباحث اقتصاد کالن مقـدماتی و اقتصـاد کـالن     ةعمداثر با زبان روان و رسا سعی در معرفی 

اضاي کل، بخش خارجی اقتصاد، بـازار  ی، شناخت اجزاي اصلی تقلمیانه شامل حسابداري م
و رشـد   ،هاي اصلی اقتصاد کالن شامل تورم، رکود، بیکـاري    و معرفی پدیده ،کل ۀعرضکار، 

و در برخـی   ISو  LMهـاي     هـا منحنـی     ابـزار اصـلی تجزیـه و تحلیـل    . اقتصاي داشته اسـت 
  .هاي جبري است   موضوعات روش

  
  اثر   هاي  مرور مختصر فصل. 5

طرح کرده است که تبیین جایگاه اقتصـاد کـالن    در فصل اول کلیاتی راجع به اقتصاد کالناثر 
در فصول دوم تا پنجم به موضوع حسابداري ملی پرداختـه اسـت بـه     ،سپس. آن است ۀنتیج

 ،اقتصادي بدون در نظرگرفتن تغییرات قیمت و سپس   هاي  سنجش فعالیت نخست ،طوري که
مباحث حسابداري ملی در اثر از یـک سـو   . با در نظرگرفتن تغییرات قیمت آورده شده است

هـایی از   مثـال بـا اسـتفاده از طـرح     ،و از سوي دیگر است براي مخاطب قابل فهم و منسجم
  .اقتصاد ایران است

اجزاي تقاضاي کل در بخش حقیقـی بـه ترتیـب شـامل      نخستدر فصول ششم تا دهم 
پس  ،گاه آن شده است و واردات معرفی ،صادرات، گذاري سرمایهیا  مصرف بخش خصوصی

ضـرایب  (چند سیاسـت   ۀنتیجچگونگی تغییر آن سطح در ، شرط تعادل سطح درآمدۀ از ارائ
تحت نگرش کینـزي تـدوین یافتـه و بـا      فصول فوق اساساً. توضیح داده شده است) فزاینده
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  .آن الگو به مخاطب است ةدش سادهۀ و انسجام قادر به ارائ ،رسایی، روانی
ده کر طرح »ظرفیت تولید یک نظام اقتصادي«عنوان  با اثر در فصل یازدهم بحث جدیدي

ضـرایب  (سیاست چند ۀ در فصل بعد به تأثیرپذیري سطح تعادل درآمد در نتیج ،سپس است
تحت چند فرض پرداخته است و این کار در فصل سیزدهم با فرض انطباق تدریجی  )فزاینده

فهـم تغییـر نگـرش بـه تولیـد از تقاضـامحور بـه        . اختصار تکرار شده است بهها  سطح قیمت
فهـم تـوأم    ،بنـابراین  نیست پذیر امکانسادگی  بهبراي خواننده ) از فصل یازدهم(محور  عرضه

  .سه فصل اخیر در کنار پنج فصل قبل آن دشوار است
، و بانـک در ایـران   کناساسـ و  اثر در فصول چهاردهم تا هفدهم به مباحث نقـش پـول  

. ر حجم پول و نقدینگی و باالخره تقاضا براي پول پرداخته استدو تأثیر آن  ،عملیات بانکی
اثر از محتـواي   ،توضیحات زیاد در فصل پانزدهمۀ به واسط ،است که اي گونهاین پردازش به 

ایران را به  ي دردار بانکپول و ۀ یک کتاب اقتصاد کالن خارج و محتواي یک کتاب تاریخچ
  .خود گرفته است

چنـد  ۀ اختصار تأثیرپذیري سطح درآمد در نتیجـ  بهاثر در بخش هجدهم سعی کرده است 
چنـد نگـرش اقتصـاد     چهـارچوب با وجود بخش پـولی و در   ،را )ضرایب فزاینده(سیاست 

این کار در فصل نوزدهم با واردکردن بخـش خـارجی بـه صـورت نـاقص      . دکنطرح ، کالن
ـ  معادالت مربوطـه ماننـد   همۀزیرا  است، تکرار شده هـاي   یـا تـراز پرداخـت    )BOP(ۀ معادل

 ثبـات  و اي راجع به نرخ ارز پراکندهضمناً در فصل نوزدهم مباحث . اند نشدهخارجی معرفی    
  .رشد اقتصادي آورده شده است

ۀ مبـاحثی از تاریخچـ   »الملل و ترتیبات تجاري بیننظام پولی «عنوان  بااثر در فصل بیستم 
مباحث فـوق مسـتقیماً   . آورده است را الملل بیننظام تجاري ۀ المللی و تاریخچ بیننظام پولی 

  .اند نشدهربط داده ، شده معرفی به الگوي ریاضی قبالً
  

  اثر با آثار مشابهمقایسۀ . 6
منتشـر   هجـري قمـري   60 ۀدهـ  ۀنیمدر  نخستمتنی است که  ةشد ویرایششده و  تکمیلاثر 

ا ویرایش اخیر در شرایطی وارد بازار نشر ما  در آن زمان اثر تقریباً فاقد رقیب بود،. شده است
  :رو است شد که با دو دسته آثار جایگزین روبه

، کـه همـان درس   )2(متون اقتصاد کالنی که براي تدریس درس اصول علم اقتصاد  )الف
 دورة) 1(یـا تـدریس درس اقتصـاد کـالن      هاي مدیریت و حسـابداري، و    اقتصاد کالن رشته

محمـود  منفـرداً   را سه متن اصـلی از ایـن مجموعـه متـون    . اند   کارشناسی اقتصاد تدوین شده
  .اند کردهتألیف ) 1389(کردبچه حمید و  ،)1374(اخوي احمد ، )1388(روزبهان 
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) 2(ن و اقتصـاد کـال  ) 1(متون اقتصاد کالنی که براي تدریس دو درس اقتصاد کالن  )ب
اقتصـاد   ۀرشـت دورة کارشناسی اقتصاد و آمادگی داوطلبان ورود به آزمـون کارشناسـی ارشـد    

رحمـانی  تیمـور  ، )1375(تفضـلی  فریـدون   راشش متن اصـلی ایـن دسـته    . اند   تدوین شده
فیشـر    ـ  بوش دورنبرانسون،  ةشد تدوینهاي کتب    و ترجمه ،)1390(شاکري عباس ، )1378(

  .دهند میتشکیل و منکیو 
اول از جامعیـت بهتـر و محتـواي جدیـدتري      ۀدسـت اثر از حیث محتوا در مقایسه با آثار 

، ثبـات سـطح   )163ص (رمزي ـ  کینز ةقاعد همچونبراي مثال درج مطالبی  .برخوردار است
ماننـد مخـارج   (، و تحلیل تأثیر تغییر در متغیرهاي اسمی کـالن  )228ص (درآمد ملی تعادلی 

بـا فـرض انطبـاق آتـی سـطح      ) و اشـتغال  مانند سطح تولیـد (غیرهاي حقیقی ر متد و )دولت
  .مخصوص این متن است )324 -  315ص (ها    قیمت

بـراي  . اسـت  ي برخوردارتر کمدوم از جامعیت  ۀدستاثر از حیث محتوا در مقایسه با آثار 
 ۀنظریـ درآمـد،   ۀچرخـ تحلیـل تفصـیلی نظریـات درآمـد نسـبی و      ۀ زمینـ مطـالبی در   ،مثـال 

هـاي اصـلی، تبیـین تـأثیر        مکاتـب رقیـب در بحـث   ۀ مقایسگذاري طبق اصل شتاب،  سرمایه
تبیین اثر جانشینی جبـري بـه کمـک     و ر تعادل بخش خارجی اقتصاد،دهاي مختلف    سیاست
  .مطرح نشده است ISو  LMدستگاه 

  
  اثر از حیث جامعیت صوري. 7

، گفتـار فصـل   گفتـار، مـتن، پـیش    پـیش هاي یک متن درسی از قبیل    مشخصه ةعمداثر واجد 
 امـا و آمارهاسـت،   ،مطالب فصل، جـداول، نمودارهـا   ۀخالصتوضیح منظم مطالب هر فصل، 

اعـالم و   ضـمناً اثـر فاقـد فهرسـت    . جا در انتهاي آن آورده نشده است یکشده  استفادهمنابع 
  .موضوعات است

خصـوص   بهقوت اثر از حیث روانی و رسایی  ةدهند نشانصوري اثر با آثار مشابه  ۀمقایس
 ةخواننـد کـه  دهـد     تـدریس نگارنـده نشـان مـی     تجربۀ ،به طوري که ؛ده فصل اول است در

همـان خواننـده در فهـم     امـا ، استتنهایی قادر به فهم عمدة محتواي فصول فوق  به مند عالقه
مطالب منـدرج  . توضیح داده خواهد شد رو است که متعاقباً اثر با مشکالت متعددي روبه ۀبقی

 صـفحات یکسـان نیسـت    همـۀ قلم در  جوهر اماستحکم است، مدر اثر خوانا و صحافی آن 
با قلم  516ۀ صفحۀ قلم معادل ،براي مثال. کار رفته در متن ریز و درشت است بهقلم  ،همچنین

  .مطابقت ندارد 510ۀ صفحۀ معادل
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  هاي محتوایی اثر   برجستگی. 8
  :هاي محتوایی اثر توضیح داده خواهد شد   برجستگیترین  این بخش مهمدر 

  
  داشتن اثر درسیماهیت متن  1. 8

 ،اسـت بنـابراین  شـده   مطالعـه هاي اثر حاصل تأمالت مؤلف بر موضوعات    چون عمدة بخش
رفته سازگار و به صورت حاصل قلم یک ذهنیت واحد است به طـوري   هممحتواي اثر روي 

  .کند   آن براي خواننده یک سیر ذهنی ایجاد می ۀمطالع ،که
  

  شده در پایان هر فصل بندي طبقهتمرینات  2. 8
که بخشی از آن به طور مستقیم نـاظر بـه    است اي تنظیم شده   تمرینات آخر هر فصل به گونه

بخـش دوم   ،به طـوري کـه  . فهم و بخشی دیگر ناظر به عمق فهم محتواي فصل است ةگستر
  .تدوین شده است) یا نیازمند پژوهش(بخش تمرینات معمول و تمرینات عمیق خود در دو 

  
  ها و آمارهاي اقتصاد ایران   استفاده از داده 3. 8

هـا و آمارهـاي      داده ازاسـت کـه    اي گونـه محتوا در بعضی فصول و تمرینات به دهی  سازمان
شـناخت اقتصـاد   در خواننـده  درج آمارهاي اقتصاد ایران بـه  . اقتصاد ایران استفاده شده است

و  شـوند  روزآمـد  هـاي بعـدي بایـد      بدیهی است آمارهاي فوق در چاپ. کند   ایران کمک می
  .پیدا کنندتري  بیشفراگیري 

  
  آموزشی کمکافزاري  نرم ۀبستوجود  4. 8

کـه  تهیـه شـده   افـزار آموزشـی    نـرم ، یک تر بیشتمرینات و کسب اطالعات  دادن براي انجام
 و انـد  کـار رفتـه   بـه که در متن کتـاب  است مشتمل بر حدود یکصد سري زمانی از آمارهایی 

افزار یک بخش  نرماین . واي کتاب مورد استفاده قرار گیردتمطالعه و بررسی مح براي تواند   می
  .بدیع اثر در مقایسه با آثار مشابه است ۀجنبفوق  افزار نرموجود . داردالگوها نیز 

  
  محتوایی اثرمسائل . 9

  :شود   در این بخش اهم مسائل محتوایی اثر با ذکر مثال به شرح ذیل آورده می
  
  شناسی اقتصاد کالن روشفقدان پردازش  1.9



 
 

  1392بهار ، اول زدهم، شمارةسیسال هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

با عنایت به تشابه تقریبی بسیاري از موضوعات اقتصاد خرد با اقتصاد کالن، در ابتـداي یـک   
اثـر در ایـن   . آن مستدالً بیان شـود  ۀمطالعرود ضرورت    کتاب آموزشی اقتصاد کالن انتظار می

اقتصاد کالن  ۀرشت« :خود به ذکر این مطلب بسنده کرده است که ۀمقدم ۀصفحزمینه در اولین 
توضـیح   ،در حالی کـه  .»پردازد   به بحث پیرامون نمودهاي کلی عملکرد یک نظام اقتصادي می

 ۀمطالعـ شناسـی   روشو  ،کـالن  اقتصـاد  ۀمطالعاقتصاد کالن، اهداف  ۀمطالعموضوعاتی چون 
فهـم   درخـور  بـه زبـان سـاده و    )هـا    چگونگی استخراج نظریات و ارزیـابی آن (اقتصاد کالن 
  .ضرورت دارد

  
  مسائل مربوط به تنظیم و ترتیب مطالب 2.9

ناآشـنا رعایـت نشـده     ةخوانندهایی از کتاب، تنظیم و ترتیب محتوایی مطالب براي    در بخش
  :شود   هایی اشاره می   نمونهدر ذیل به  .است
کـار گرفتـه    بهتعریف شود این مفهوم   »بازار کامل«که مفهوم  اینقبل از ، 285 فحۀدر ص .1

  ؛شده است
ــم ةواژ، 294 صــفحۀدر  .2 ــی ه ــده )aggregation( فزون ــا ،اســت آورده ش در بخــش  ام

ر حالی که به طـور  د. اقتصاد کالن، در ابتداي اثر، آن مفهوم طرح نشده استۀ مطالعضرورت 
  ؛روشنی معرفی شده باشد بهکه در ابتدا  کار گرفت بهتوان این واژه را  می منطقی وقتی

ها بدون بیان مبـانی     دولت با باالرفتن سطح قیمت ۀمقابل بارةمطالبی در ،309 صفحۀدر  .3
  ؛باره آورده شده است یکاقتصاد خردي آن و به 

هاسـت، در داخـل      پرداخت تجارت خارجی و ترازدر حالی که عنوان فصل چهاردهم  .4
  ؛آورده شده است» ثبات و رشد«عنوان  بافصل، بخشی 

اسمی معرفی شده اسـت در   مزد دستنیروي کار تابعی از نرخ عرضۀ  ،309 فحۀدر ص. 5
حقیقـی آورده   مـزد  دسـت بدون ذکر مبانی نظري تابعی از نرخ  283 صفحۀقبالً در  ،حالی که

  ؛شده است
هـاي پـولی و مـالی از دیـدگاه مکاتـب مختلـف          فصل هیجدهم به اثربخشی سیاسـت . 6

  ؛مبانی دیدگاه مکاتب مختلف در قبل آن آورده نشده است ،در حالی که ؛اختصاص یافته است
در ، بـه موضـوع سـراب پـولی پرداختـه شـده       311 -  307که در صـفحات   اینپس از . 7

  ؛مبانی نظري آن یعنی الگوي اقتصادي کینز معرفی شده است 482 -  471 صفحات
 چهـارچوب هاي ملی مقـدم بـر      حسابتوسعۀ نظریۀ ، دوازدهمسطر  و 31صفحۀ در .  8

فوق توسعۀ نظریۀ هاي ملی آورده شده، در حالی که به طور منطقی    گیري حساب اندازهنظري 
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  ؛است پذیر امکانمعرفی آن نظریه  پس از
ر جمعیت فعال اقتصادي کشور، بدون دباره یکی از عوامل مؤثر  ، به یک282صفحۀ در . 9

  ؛حقیقی ذکر شده است مزد دستذکر مبانی نظري مربوطه، نرخ 
موضوعات متنوعی  »ها تجارت خارجی و تراز پرداخت«در فصل نوزدهم ذیل عنوان . 10

ثبـات و رشـد   و ، قـدرت خریـد  برابـري  ۀ نظری، نرخ برابري ارزي، ها تراز پرداخت :از جمله
اي را بـراي خواننـده    پارچه یکدر کنار هم ذهنیت ها  که چینش آن است اقتصادي آورده شده

  ؛کند نمیایجاد 
حسابداري ملی و بخش پولی متمرکز ة دو حوز   هاي  اقتصاد ایران بر آمار   هاي  نقل آمار. 11

مباحـث خـود از اقتصـاد ایـران     همۀ ع در متنو   هاي  اثر فاقد مثال ،به عبارت دیگر. شده است
  ؛است

داراي مبـاحثی مربـوط بـه     »الگوي بخش حقیقی اقتصـاد «عنوان  بافصل دوازدهم اثر . 12
، براي مثال. بندي آن مباحث است جمعاما فصل فاقد ، عنوان فصل مانند تحلیل بازار کار است

  ؛نشده استکل پرداخته ۀ ر عرضدبه تأثیر تحلیل بازار کار  بندي جمعدر 
. اند به صورت مشابه در طول اثر آورده نشده» تعادل فیزیکی«و » تعادل مالی«ة دو واژ. 13

تعادل فیزیکی آمده و در ، 231 -  220 فحاتبه جاي تعادل مالی ص 479ۀ در صفح ،براي مثال
  .آن صفحه تعادل مالی در کنار تعادل پولی آورده شده است

 
  بودن متن پارهمسائل مربوط به دو 3.9

ة قادر به فهم عمد مند هعالق ةخوانند که دهد می تجربیات حاصل از تدریس نگارنده نشان
که دو بحث اساسی آن حسابداري ملی و طرف تقاضاي اقتصاد  است ده فصل ابتداي اثر

اقتصـاد کـالن بـا مشـکل     ۀ عرض ۀدر فهم مستقل چهار فصل بعد در زمین اما کالن است،
طرف تقاضاي ۀ واسطۀ االصول باید نقش حلق فصل یازدهم که علیۀ مقدم ؛است رو روبه

در این زمینه بخشی . خوبی تدوین نشده است به کنداقتصاد را ایفا ۀ اقتصاد با طرف عرض
  :شود می آورده رفصل یازدهم اثۀ از مقدم

بـر   ،که سطح درآمد ناخالص حقیقی، یا به عبارت دیگر درآمـد ناخـالص ملـی    جا آناز 
بنـابراین  ، بستگی به میـزان تولیـد در یـک نظـام اقتصـادي دارد     ، ثابت   هاي  حسب قیمت

تولید و درآمد ناخالص ملی حقیقی یک جامعه مؤثرنـد  بالقوة عواملی در تعیین ظرفیت 
  .)263: 1386طبیبیان، ( ر توان تولیدي آن جامعه اثر گذارنددکه 

  :خورد می چشم بهدر مطالب ذکرشده ابهامات ذیل 
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چه نیـازي  ، تولید همان توان تولیدي جامعه استة که ظرفیت بالقو اینبا توجه به . 1
  به تکرار یک مفهوم با واژگان متفاوت است؟

ثابـت بـه میـزان تولیـد        هاي  که درآمد ناخالص ملی بر حسب قیمت اینبا دانستن . 2
 لید نتیجه گرفت؟تولید یا توان توة توان راجع به ظرفیت بالقو می چه مطلبی، بستگی دارد

  .یافته با تولید بالقوه توضیح داده نشده است تحققاتصال بین تولید ۀ حلق یعنی
  
  مسائل مربوط به ترتیب معرفی اثر جانشینی جبري 4.9

اثـر  ( )Crowding-out effect( اثر جانشـینی جبـري   نخستدر کتب اقتصاد کالن  معموالً
اثـر جانشـینی جبـري ناشـی از      ،سـپس  ناشی از تغییرات نرخ بهره طـرح  )دفع ازدحامی

بـه صـورت صـریح بـه      ،در حـالی کـه در ایـن اثـر اوالً     ؛شـود  می تغییرات قیمت آورده
به صـورت تلـویحی ابتـدا در فصـل      ،ثانیاً است ک از این دو وضعیت اشاره نشدهی هیچ

در فصـل   ،سـپس  اسـت  دوازدهم اثر جانشینی جبري ناشی از تغییرات قیمت طرح شده
ترتیـب  اشکال . ات نرخ بهره آورده شده استرهجدهم اثر جانشینی جبري ناشی از تغیی

که مشتمل بر دو بخش حقیقـی و   ،تقاضاي کلمعادلۀ فوق این است که بدون فهم دقیق 
ۀ عرض، داردپولی اقتصاد است و در آن اثر جانشینی جبري ناشی از تغییرات قیمت جاي 

  .دهد شکل میاي  غیر حرفهخوانندة در  یمنظمناذهنیت  ترتیباین  کهکل طرح شده است 
  مسائل مربوط به فقدان الگوي سیاستی در اقتصاد کالن 5.9
نظـر قـراردادن تثبیـت      مـد گذاري اقتصاد کالن  سیاستۀ سیاستی اثر در زمینۀ توصیترین  مهم

  :آمده استهجدهم و نوزدهم به شرح ذیل    هاي  بندي فصل جمعاقتصادي است که در 
مالی و پولی براي ایجـاد تغییـرات      هاي  اساس مطالعات اخیر در اقتصاد به کاربردن سیاست بر

بخـش در   ثبـات    هـاي   مشـی  خطگیري  بلکه پی، شود نمیاقتصادي توصیه    هاي  شدید در متغیر
نظـار مـردم   ا دولت در   هاي  مشی خطمالی و پولی و ایجاد شرایط براي معتبربودن    هاي  جریان
  .)483: همان( شود می توصیه

پـولی و مـالی بایسـتی       هـاي   مشـی  خطتوان دریافت که اثر  می گفته شد چه آنبا توجه به 
کنـد   می ی که امکان رشد اقتصادي را فراهمیها مشی خطتا  ایجاد شرایط ثبات اقتصادي باشد،

  .)515 :همان( اثر خود را اعمال نماید، بدون برخورد با اغتشاش

فـوق یـک الگـوي       هـاي   سیاستی ذکرشده باید توجه داشـت کـه توصـیه      هاي  در استنتاج
انتظـار   ،در حـالی کـه  . بلکه صرفاً یک هشـدار سیاسـتی اسـت    ،سیاستی اقتصاد کالن نیست

هـر چنـد   ، از یک متن درسی اقتصاد کالن این است که یک الگوي سیاستی سـازگار  اساسی
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هـر     هـاي   مشـی  خـط اقتصاد کـالن و     هاي  سیاستۀ طوري که مجموعارائه کند به ، اختصار به
  .آن معنا پیدا کند چهارچوبسیاست در 

  
  سطح درآمد تعادل و تغییرات آنمسائل مربوط به روش طرح مباحث  6.9

براي طرح مباحث مربوط به سطح تعادل درآمد و تغییرات آن در آثار اقتصاد کالن یا صرفاً از 
یـا روش  ، شـود  می یا روش توصیفی با روش نموداري تلفیق، شود می فادهروش توصیفی است

 و یا از هـر سـه روش بـه صـورت تلفیقـی اسـتفاده       ،شود می توصیفی با روش جبري تلفیق
 مخاطـب،  در نظرگـرفتن بـا  ، در هر حال یکنواختی روش توضیح براي فهم موضوع. شود می

چهارگانـه مـورد      هاي  روش از یک هیچ، پارچه یکبه صورت ، در این اثر. واجد اهمیت است
ـ در فصل هجـدهم   ،براي مثال. توجه واقع نشده است تقاضـاي کـل از روش جبـري     ۀمعادل

ـ  کل از روش جبـري اسـتخراج نشـده و صـرفاً    ۀ عرضۀ اما معادل ،است استخراج شده ۀ معادل
رات سـطح  در این فصل امکان تبیین جبري تغیی بنابراین ؛کل آورده شده استۀ عمومی عرض

فصل  این در حالی است که قبالً در. مختلف میسر نیست   هاي  سیاستۀ تعادل درآمد در نتیج
شده، با یـک روش   طرحفروض  چهارچوبدر ، دهم تعیین سطح تعادل درآمد و تغییرات آن

  .و به طور منظم انجام شده است
  ها در اقتصاد کالن   مسائل مربوط به محدودیت طرح دیدگاه 7.9

 امـا ، اسـت  کتاب، اقتصاد کالن محصول یک ساختار نهادي تلقی شده ۀمقدمدر حالی که در 
تأثیر ساختار نهادي ایران در فهـم مـا    به ،مثالً. در متن به این موضوع توجه جدي نشده است

مند پرداخته نشـده و مـوارد معرفـی تـأثیر سـاختاري       روشاز مسائل اقتصاد کالن به صورت 
چسـبندگی  «عنـوان   بـا ادبیـات رایـج مـثالً     چهـارچوب هاي کالن صرفاً در    ر تحلیلدنهادي 
چه از نظر مؤلف محترم توجـه بـه    چنان ،در این زمینه. آورده شده است» هاي اسمیمزد دست
 .شود در اقتصاد ایران اهمیت دارد، باید به آن تصریح» پول بیرونی« و» پول درونی«بین تمایز 

 ،رفته اثـر را  همکه نتوان روي  است ایران در اثر باعث شده جدي به ساختار نهادي یتوجه بی
  .هاي اقتصاد کالن، یک اثر بومی تلقی کرد   در تحلیل

  
  ها   مند بر بعضی دیدگاه تأکید غیر روش 8.9

منـد و داراي مـاهیتی    روش ،و به طور خاص یک متن آموزشـی  ،انتظار است یک متن علمی
در تحلیل هر موضـوع فـروض از اسـتدالل و اسـتنتاج      ،به طوري که اشد؛العملی ب عکس  غیر

آمده  استنتاج منزلۀ هایی از اثر مورد بحث مفروض به   در بخش ،در حالی که. متمایز شده باشد
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» پـولی مثبـت   ةبهـر بـودن نـرخ    مثبت«در حالی که مفروض الگوي مصرف  ،براي مثال .است
پرداختـه   تـر  بیشمنطقی بحث معرفی شده است که در ذیل به آن  ۀنتیجاست، وجود آن نرخ 

  :شود   می
، هـاي ذهنـی نـرخ      با دفاع از نرخ بهره بر مبناي یکی از ریشـه  162 -  157 صفحات اثر در

در ایـن  . اسـت ده کـر پولی مثبـت   ةبهردادن نرخ  نشانیعنی رجحان زمانی، سعی در عقالیی 
با اطمینان پذیرفت که نرخ رجحان زمانی براي اکثر مـردم یـک    توان   می ...«: زمینه در اثر آمده

  :در این ارتباط مسائل زیر قابل طرح است .»تر از صفر است عدد بزرگ
فوق بر اساس چه روش علمی یا منبع معتبـري آورده شـده اسـت؟ بـه عبـارت       ةگزار .1
 ۀمطالعـ یا حاصل یـک   فوق باید شهودي باشد که هر عقل متعارف آن را بپذیرد ةگزار ،دیگر
  ؛یک اشاره نشده است هیچمند علمی باشد که به    روش
رفتـار عامـل اقتصـادي پذیرفتـه شـود، حاصـل آن متناسـب         ۀپایـ چه خردمندي  چنان .2

هر نوع بـه تأخیرافتـادن    بنابراین،. کردن در طی زمان است نه لزوماً تعجیل در مصرف مصرف
ت نخواهد کرد که براي جبران آن پاداش مثبـت  کننده را دچار کاهش مطلوبی مصرفمصرف، 

  ؛در نظر گرفت
رجحان زمانی پذیرفته شـود،   ۀنظریدرستی یا صدق  چه با استفاده از روش علمی چنان .3

زیـرا امکـان دارد    ،پولی مثبت را اثبات کـرد  ةبهرتوان مشروعیت نرخ    صرفاً بر اساس آن نمی
  .داشته باشدآن با حقایق دیگري در عالم منافات  پذیرش

  
  گیري نتیجه. 10

 بـه  هاي صوري و محتـوایی اثـر،     ضمن حفظ برجستگی ،هاي بعدي   شود در چاپ   پیشنهاد می
شناسـی اقتصـاد کـالن، رعایـت      روشپـرداختن بـه    ۀزمینخصوص در  بهمسائل محتوایی آن 

 ؛شـود هـا توجـه      مند بر بعضی دیدگاه روشو پرهیز از تأکید غیر  ،ترتیب در طرح موضوعات
حاصل آن تدوین یک متن درسی مطلوب با هدف تدریس درس اقتصاد کـالن   ،به طوري که

  .هاي مرتبط شود   براي رشته) 2(دورة کارشناسی اقتصاد و اصول علم اقتصاد ) 1(
  
  نوشت پی

  .نسخه چاپ شده است 2000در  آن چاپ هفتم .1386 ،طبیبیان ← .1
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