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  مقدمه

  ، حيات و نقدهجامع

وابسـته اسـت، در آن   » حيـات جامعـه  «بپذيريم حيات انسـان بـه   چنانچه  ـ1
 .خورد صورت حيات جامعه نيز به روابط انساني گره مي

حجـم روز افـزون عوامـل مـوثر     (، پيچيـدگي  )همبسـتگي (شـدت تعلّـق   ـ 2
مشـخص كننـدة ميـزان    » روابط اجتمـاعي «) مندي قانون(مندي  ، و نظام)اجتماعي

 .قدرت اجتماعي آن جامعه است

هـا و   با همة رازهاي نهـان اجتمـاعي خـود، امـا داراي اليـه      انسانيروابط ـ 3
طبقات متكّثر و تودرتـويي هسـتند و از ايـن رو هـر جامعـة انسـاني متشـكل از        

بسياري است چرا كه برآمدة از روابط بسيار انساني است؛ تا آنجا » جوامع انساني«
) محـدودة خلـق بشـري   در (كه حـوزة ايجـاد، ابـداع و آفريننـدگي نـوع انسـان       

، هر آن، در )چون انسان(هرگونه حد و حصري  انتهاست، روابط انساني نيز، بي بي
 .حال زايش و توليد مدام خواهد بود

ها  در هر جامعة انساني، از سويي يكي از اين طبقات و اليه» جامعة علمي«ـ 4
سـوي ديگـر    ترين و تاثيرگـذارترين آنهـا و از   شود و البته كه از مهم محسوب مي
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 .گانة قدرت اجتماعي يك جامعه، كارآمد خواهد بود در افزايش عوامل سه  خود،

و  حيـات «بدون ترديد اين جامعه هـم چـون هـر جامعـة انسـاني، داراي      ـ 5
 .است »و كيفيت و كميت ،ممات، رشد و ركود

حيات، رشد و كيفيت يك جامعه علمي نسبت مستقيم و غيرقابل انكـاري  ـ 6
در آن جامعه دارد و از اين رو نقد را  »نقد علمي«) بسط(د و كيفيت با حيات،رش

 .هويت جامعة علمي قلمداد كرد اصليشاكلة و بايستي محور 

يك جامعه علمي نقطه مقابل ممات، سكون و مردگي آن جامعـه  » حيات«ـ 7
هـا و مسـايل آن    مسايل علمـي و توجـه بـه دغدغـه     طرحاست و نشانة آن رونق 

فاوت نبودن به آنهاست و ترديدي نيست كه نقد علمـي، همـة ايـن    ت جامعه و بي
 .ها را به ارمغان خواهد آورد نشانه

يك جامعه علمي در برابر ركود و سير نزولي در آن جامعه است و  »رشد«ـ 8
علمي در تغيير، تحول و توليد روز افزون دسـتاوردهاي   جامعهرشد  هر آينه نشانة

ها  علمي و دانشي آن جامعه است و ترديدي نيست كه نقد علمي تمامي اين نشانه
 .شود را نيز موجب مي

و بسـط يـك جامعـه علمـي بـه معنـاي رشـد كيفـي و متـوازن          » كيفيـت « ـ9
شد كمـي آن  محصوالت آن در برابر خمودگي علمي، قبض حوزة دانش يا صرفاً ر

نگر و كالن علمي به همراه برخورداري از يك نظام علمي، داراي  نگاه جامع. است
هاي ايـن شاخصـه بـه حسـاب      الگو در طرح مسايل جامعه را بايد به عنوان نشانه

 .ها نيز با رونق نقد علمي بدست خواهد آمد آورد و شكي نيست كه اين نشانه

توان تفكيـك كـرد    با مرزها و تمايزاتي مي »عامي نقد«اما نقد علمي را ازـ 10
 :كه از آن جمله عبارتند از

  مندي نظامالف ـ 

  ب ـ ارائه مدل و الگو

  ج ـ قابليت گفتگوي علمي
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  هاي اجتماعي و مسأله محوري دغدغه بهدـ توجه 

  محوري استداللهـ ـ 

  وـ دوري از كلّي گويي و توان تجزيه و تحليل مساله

  هاي تخصصي علوم هاي حوزه محوري و رعايت حدود و چارچوب تخصصزـ 

  ها  ها و كاستي ح ـ توجه به نقاط قوت و امتيازات همراه با نظر به ضعف

  ط ـ توجه به اصل تبيين و تحليل كامل يك نظريه در ارائة الگوي نقد

  ي ـ استفاده از ادبيات تحقيقي بجاي ادبيات تقليدي

شرو و محرّك بجاي استفاده از مفاهيم و ادبيات ايستا بري از ادبيات پي ك ـ بهره

تفاوت نقد پيشرو و نقدي كه عواطف انسـاني را بـه مقابلـه خصـمانه     (و مانع 

  )دهد سوق مي

به نحوي كه نقد بتواند مانند پلي، خواننده را (ل ـ ارائه الگوي نقد خلّاق و پويا 

  ).هاي جديد هدايت كند از ديدگاه مؤلّف به سمت ايده پردازي و توليد نظريه

يـك  ) تحليل دروني(و پايگاه ) تحليل بيروني(م ـ تفكيك و توجه به خاستگاه  

  نظريه

بـه معنـاي تحليـل و بررسـي ميـزان      ) بنـايي ( ن ـ تفكيك نقد درون ساختاري 

يك اثر به معناي تحليـل  ) مبنايي(انسجام و نظم منطقي، با نقد برون ساختاري 

و بررسي ميزان هماهنگي مفاد اثر با اصول و مباني مفـروض و نيـز تحليـل و    

بررسي ميزان هماهنگي، ارتباط و چالش مفاد اثـر بـا مبـاني و اصـول دينـي و      

  .اسالمي

 پژوهشيباالخره ارائه نقد در قالب و شكل يك اثر علمي اعم از مقاله  س ـ و 

.يا كتاب علمي يا يادداشت تحقيقي
)1(

  

اين خواهد بود كه نقد علمي، خـود نيـز، در يـك     ،پيش نهادهايبرآيند بر ـ 11

تلقـي نقـد آن هـم صـرفاً بـه      . است» اصالت و هويت مستقلي«جامعه علمي داراي 
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ابزاري براي ورود به دنياي تحليل يـا تبيـين يـا توليـد، نگـاهي       عنوان يك مقدمه يا

تنهـا در يـك نگـاه گـذرا و     . فرودستانه و خام به هويت و نقش نقـد علمـي اسـت   

ابتدايي بتوان نقد را مقدمة يك موخّره براي توليد علم و دانش قلمداد كرد حـال آن  

هـاي يـك دانـش     خصهكه نقد علمي، اصالتاً هم هدف است و هم ابزار؛ چرا كه شا

شناسي خاص، مساله، موضوع، اهداف، رويكردهـا، منـابع، مبـاني و     مستقل با روش

بنابراين حتي اگر حيات در يك جامعه علمي وابسته بـه  . اي را دربردارد مبادي ويژه

عنصر نقد علمي نبود، اصالتاً نيز نقد علمي همچنان موضـوعيت خـاص خـود را از    

 .شد ن هويت بخش به جامعه علمي شناخته ميداد و يكي ازاركا دست نمي

نيز در حلقة مركزي حيات جامعة انسـاني و   »علوم انساني«در اين راستا ـ 12
ضرورتاً جامعة علمي قرار داشته و از سويي متاثر و از ديگر سو موثر بـر جريـان   

ها و ديدگاههاي  نقد علمي است؛ الگوهاي علمي نقد در چارچوب و دامن نظريه
گيرند واز جانب ديگر جريان نقد علمي و رشد و بسـط آن   انساني شكل ميعلوم 

 .مستقيماً بر ميزان توليد و باروري علوم انساني تاثيرگذار خواهد بود

اگر در همين رديف قبول كنيم كه حيات جامعة علمـي نيـز بـه رونـق      وـ 13
دسـت  علوم انساني است و علوم انساني با جريان نقد علمي به حيـات جديـدي   

 »حيات علوم انسـاني «يابد، در اين صورت بايد نقد علمي را در حلقة مركزي  مي
 .و حيات جامعه  علمي و متعاقباً جامعة انساني به حساب آورد

در  »جريان توليد علم«علوم انساني از زواياي ديگر نيز بر  ديگراز سوي ـ 14
معضالت اجتماعي، افتد؛ عرصة مفهوم سازي، توجه به  يك جامعة علمي موثر مي

ثير آموزه هاي ديني و اسالمي، برخي از ايـن  أله تأسازي، توليد قدرت و مس بومي
هاي حضور علوم انساني، عنصر نقد علمـي   ها هستند و در تمامي اين عرصه جنبه

.كند خود را حفظ مي ةجايگاه و نقش ويژ
)2( 
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  انيهاي شوراي بررسي متون و كتب علوم انس رسالت، اهداف و برنامه

شـوراي  «هـاي   اهداف و برنامـه  ، وها براساس مقدمات پيش ياد، رسالتـ 15
»و كتب علوم انساني بررسي متون

قد علمي در جامعه ندر جهت ترويج جريان  )3(
ل حوزه علوم انساني به اين جريان و رونـق حيـات   صعلمي كشور و نيز حلقة و
را بـه ايـن نهـاد علمـي     گاه مـا  بوده و مي تواند ن رصدجامعة علمي كشور، قابل 

  .تر سازد بخشمعنا

تاكنون و در حـدود سـابقه   آن اي از اهداف شورا كه از آغاز فعاليت  پارهـ 16
نظر بوده عبارتند ازهفده ساله آن مد:  

  ها الف ـ نقد متون درسي وكمك درسي دانشگاه

  ـ رشد تفكر انتقادي در توليدات علمي دانشگاهي ب

  امعه علميتوسعه فرهنگ نقد در ج  ج ـ

  د ـ تقويت جايگاه علوم انساني

سـنجي سـازواري توليـدات علـوم انسـاني بـا مبـاني فرهنگـي و          نسـبت هـ ـ  

  بيني اسالمي جهان

پيشـنهاد تاسـيس دروس و     هـا،  هاي آموزشي، تـدوين سرفصـل   اصالح برنامهو ـ  

  هاي جديد علوم انساني دوره

هـاي متـون درسـي، نشـريات      ايجاد بانك اطالعـات علـوم انسـاني در بخـش     ز ـ 

)4(هاي تدريس پژوهشي و روش
  

هـاي مختلـف    گروه تخصصـي در حـوزه   13اين شورا هم اكنون داراي ـ 17
علوم انساني است و با رويكرد تقويت تفكر انتقادي در بدنه علوم انساني كشـور  

ي، تاكنون بـه بررسـي و نقـد حـدود     علوم انسان حوزهو نيز نقد وضعيت موجود 
هـا اقـدام نمـوده كـه      متن اصـلي وكمـك درسـي علـوم انسـاني دانشـگاه       3000

هــاي نقدنامــه تخصصــي  منشــورات و كتــاب  محصــوالت آن در قالــب سلســله
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، مجموعـه  )جلـد 25( ، تاليف كتـاب )مجلد 31(، نشريه علمي پژوهشي )جلد20(
 800( هاي علمي به ناشرين و مـولفين   ارسال داوري  ، جزوات،)جلد 24(مقاالت 

 ،هـا  كارگـاه  ،هـا  اعم از همايش) مورد 81(هاي تخصصي  ، برگزاري نشست)مورد
نظريه و نيز درج در سايت و غيره، منتشـر گرديـده    هاي نقد كنگره ملي و نشست

نفر از استادان حوزه و دانشگاه از مراكز علمـي و آموزشـي    1700است و بالغ بر 
 1800همكاري مستمر داشته و تاكنون در حدود آن كشور با گروههاي تخصصي 

  .جلسه توسط اين گروهها برگزار گرديده است

  :شامل  »و كتب علوم انساني شوراي بررسي متون«ساختار تشكيالتي ـ 18

  دبير و روساي گروههاي تخصصي از رئيس، متشكلشوراي مركزي  الف ـ

  دبيرخانه شورا ب ـ

  :تخصصي است كه عبارتند از گروهه سيزد ج ـ

 گروه اقتصاد. 1

 شناسي و هنر گروه تاريخ، باستان. 2

 شناسي علوم انساني اسالمي گروه روش. 3

 گروه روانشناسي. 4

 گروه زبان و ادبيات عربي. 5

 هاي باستاني گروه زبان وادبيات فارسي و زبان. 6

 گروه زبانشناسي و آموزش زبانهاي خارجي. 7

 علوم تربيتيگروه .8

 گروه علوم اجتماعي. 9

 گروه علوم سياسي. 10

 گروه فقه و حقوق. 11

 گروه فلسفه، كالم، اديان و عرفان. 12
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 گروه مديريت. 13

روند نقد و بررسي متون و كتب علوم انسـاني در گروههـاي تخصصـي     ـ19
هـا براسـاس    پـذيرد و گـروه   طي يك فرايند كامالً علمي و مشخص صـورت مـي  

هاي نقد كتب ملي وجهاني، مراحل مختلفي را از آغاز تا پايان طي كرده تا در  فرم
عين رعايت موازين علمي نقد و بررسي، مشاركت جمعـي و نگـرش تخصصـي    

هاي مختلف دريك گروه تخصصي نيز مدنظر قـرار   استادان و صاحبنظران گرايش
  :تنها بخشي از اين فرآيند تدريجي و بسيار زمان بر شامل اين مراحل است. گيرد

  ـ تشكيل جلسات تخصصي گروه الف

  و شناسايي متون و كتب علمي حوزه تخصصي تعيينب ـ 

  خريد و تهيه كتب و متون تخصصي درخواستج ـ 

  استادان و داوران علمي تعييند ـ 

  فرم هاي داوري ارسالهـ ـ 

  قراردادهاي نقد تنظيمو ـ 

  هاي گروه تخصصي بندي داوري هاي داوري و جمع گيري پاسخ ز ـ پي

  مقاله علمي از داوران در خصوص نقد كتب و متون اخذح ـ 

  ها داوري هاي بازبينيتعيين   ط ـ

  »نظرنهايي گروه«هاي  ها در فرم و بازبيني ها داوريي ـ انتقال 

  نهايي در جلسه گروه و تاييد و تصويب گروه تخصصي نظرك ـ طرح 

سازي نظرنهايي گروه در قالـب نقـاط قـوت و ضـعف شـكلي و       و چكيده بندي جمعل ـ  

  »بندي نظر نهايي گروه جمع«محتوايي و نيز پيشنهادات گروه در فرم 

  ايي گروه به ناشرين و مولفين كتب بندي نظر نه جمع ارسالم ـ 

  هاي گروه در سايت شورا ها و نقدنامه بندي ن ـ درج جمع

  جلسات مشترك گروه تخصصي با ناشرين و مولفين برگزاريس ـ 
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  ها هاي تخصصي دانشگاه ق ـ ارسال نتايج داوريها به گروه

  هاي گروه ز ـ تنظيم نقدهاي نهايي در مجموعه كتب نقدنامه

  ...مقاالت علمي به دو فصلنامه علمي پژوهشي شورا وارسال  خ ـ

ها اما همچنان جامعه علمي كشور از فقدان يـك مركـز    با همه اين تالشـ 20
هـاي ملـي و    سياست گذاري علمي در حوزه مسايل كالن علوم انساني در عرصه

برد  المللي و البته با تاثيرپذيري از رويكردهاي اسالمي، بومي و ايراني رنج مي بين
موزشـي،   هـاي آ  ريـزي  تا به اين وسيله با ايجـاد نـوعي وحـدت رويـه در برنامـه     

پژوهشي و اجرايي و نيز ايجاد يك ديدگاه كالن نسبت به علوم انسـاني از منظـر   
اقدامات پراكنده را بتواند به سمت و سويي واحد سـاماندهي و    ايراني، اسالمي و
  .سازي كند هماهنگ

بـا   1390از سـال  » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«فعاليت هاي ـ 21
به ساختار شورا، كيفيت و كميت بـرون دادهـاي آن مـورد توجـه      جديديرويكرد 

عالوه بر اين كـه فقـط در طـول    . ويژه قرار گرفت و شتاب روزافزوني به خود ديد
يك سال گذشته حدود هزار متن داخلي و ملي در چرخة بررسي و تحليل گروهها 

رگذار جهـاني  هاي مطرح و تاثي قرار گرفته، در يك روية جديد، نقد و تحليل نظريه
در قالب كتاب و متون در تراز جهاني مورد نظـر قـرار گرفـت و در قـدم نخسـت      

هاي معاصر در عرصة علوم انساني در دستور  عنوان كتاب حاوي نظريه 100حدود 
عنوان مـورد   120نيز حدود  1391ودر سال  )5(كار گروههاي تخصصي گذارده شد

ه از اين طريق عالوه بر تـرويج جريـان   آن بود ك هدف . گيرد بررسي و نقد قرار مي
مند نظريـات مطـرح در حـوزة     كشور، نقد علمي، جامع و نظام علمينقد در جامعه 

علوم انساني معاصر و به ويژه غربي مورد توجه مجامع علمي كشور قـرار گيـرد و   
هاي توليد و ابداع علوم انساني اسالمي متناسب با مقتضيات جديـد   بدين سان زمينه

علمي فراهم گردد تا بتوان اين اميد را در آينده نزديك محقّق كرد كـه مراكـز   جهان 
آخرين دستاوردهاي روز در حوزه علوم  علمي در ايران، به عنوان مراجع نقد علمي 
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.انساني جهان به حساب آيند
 )6(

  

كيـدات گذشـته رهبـر معظـم انقـالب      أاين ايده عالي نه تنها برآمـده از ت ـ 22
متون و كتب علوم انسـاني  در ديدار اعضاء شوراي بررسي ) العالي ظلهمد(اسالمي 
بـا ايشـان بـود كـه در ديـدار مجـدد اعضـاء شـورا مورخـه           2/11/1385مورخه 

نيز مورد تاكيد، راهنمايي و تذكرات هوشمندانه ايشـان قـرار گرفـت     1/12/1390
  :مانند

بررسي  هاي كالن در حوزه علوم انساني توسط شوراي ـ ضرورت انجام طرح
  و كتب علوم انساني متون

سـازي   هـا و مرجـع   ـ ضرورت تدوين مواد الزم و منابع و كتب درسـي دانشـگاه  
  علوم انساني اساتيدعلمي براي 

فرهنـگ عمـومي    ـ ضرورت تبيين اهميت و نقش علوم انساني در حوزه باورهـا، 
  نظام مسئولينجامعه و نيز 

و نظريات غربي در حـوزه  ـ ضرورت شكستن خطوط قرمز در نقد ديدگاهها 
  و كتب علوم انساني علوم انساني  به عنوان كار اصلي شوراي بررسي متون

  ـ تاكيد بر مساله علوم انساني اسالمي

تغيير نگاه استادان و دانشجويان به اين مسـاله در جهـت    ضرورتـ اهميت و 
  مبتني بر جهان بيني اسالمي بومييابي به علوم انساني  امكان دست

  شورا با حوزه علميه و صاحبنظران علوم اسالمي ارتباطـ تقويت 

  

  نقدنامه در تراز جهاني

شود  علمي كشور مي هآنچه هم اكنون تقديم خوانندگان فرهيخته و جامع ـ23
هاي تخصصي شورا در نقد  ها و مقاالت علمي برآمده از گروه بخشي از يادداشت

  .كتب و متون در تراز جهاني است



  نقد در تراز جهاني     10

ي كه اين مجموعه اولين تجربه شورا در ايـن خصـوص بـوده بـدون     از آنجاي
مـا   ،رود همه پژوهشگران دلسوز ترديد داراي نواقص و اشكاالتي است و اميد مي

هاي خالصانه اعضاء شورا و  نصيب نگذارده و تالش را از نقدهاي عالمانه خود بي
  .گروههاي آن را با نقدهاي خود تكميل فرمايند

كتب در تراز جهاني، انتخاب متن و يا كتاب و نيز نقد  ةز برناماين مرحله ا در
تشخيص اعضا گروههاي تخصصي صورت گرفته و صرفاً و با نظر  تماماًد آن قنا

اي پيشـنهادي و كوتـاه بـه عنـوان      جهت ايجاد نوعي وحدت رويـه، شـيوه نامـه   
نتقدين آثـار  ودر آن شيوه نامه از م )7(راهنماي عمل در اختيار استادان قرار گرفت

نقد را مورد نظر قـرار   ةهاي ارائ ها و قالب ويژگي ،اي اصول خواسته شده بود پاره
با اين وجود از آنجا كه ايـن امـر تجربـه نخسـت شـورا بـود، گروههـاي        . دهند

خود، متون مورد نظر و نقدهاي ناقـدين    تخصصي به فراخور تشخيص و تصميم
و لذا تفاوت در كميت متون و يا يكدست نبودن نقـدها و   نمودندرا نهايي  محترم

  .يا تعداد نقدهاي هر گروه، به همين دليل است

ها در ايـن مجموعـه    آوري و تكميل متون نقدها از گروه دوره جمع چندينپس از 
آن و نيـز تكميـل مشخصـات و اطالعـات، هريـك از       همـاهنگي سـازي و   و يكسان

مقاالت نقد استادان گرامي با توجه به معيارهاي نقد شكلي و محتوايي مـورد بررسـي   
اي نكات، به صورت بسيار اجمالي در انتهاي هر مقاله تحت عنوان  قرار گرفت و پاره

الزم . ن شده اسـت بيا» هاي نقد كاستي«و » امتيازات نقد«و در دو قسمت » تحليل نقد«
هاي نقـد كتـب و براسـاس     ها و شاخصه به ذكر است اين نكات صرفاً براساس مؤلفه

صورت » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني« )8(هاي نقد و بررسي اصول و فرم
گرفته و درصدد آن است تا نقاط قوت و ضعف يك مقاله نقد را تبيين كرده و اشـاره  

هايي اشاره داشته و يـا درخصـوص كـدام مـوارد بـه       مؤلفه كند كه ناقد محترم به چه
شناسي نقد ارائه شده پـرداختيم يعنـي    طرح بحث الزم نپرداخته و از اين رو به روش

شيوه و اسلوب كار ناقد محترم را با توجـه بـه اصـول شـكلي و محتـوايي مـوردنظر       
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مـي و ادعـا و   اي موارد پيرامـون محتـواي عل   ممكن است در پاره اگرچه. ايم سنجيده
رسيد اما در اين شيوة كار، درباب  هايي به ذهن مي هاي ناقد محترم نيز چالش استدالل

ايـم چراكـه    صحت و سقم اصل محتواي ادعاها و مواضع علمي مقاله اظهارنظر نكرده
هدف، تحليل متد يك روش نقد ناقد محترم بوده؛ عالوه بر اينكه فـرض بـر آن بـود    

هاي شورا، هر مقالـة نقـدي    رآيند نقد كتب در تراز جهانيِ گروهكه در اين مرحله از ف
از مسير طرح در گروه علمـي مربـوط گذشـته و قاعـدتاً ورود بـه حـوزة تخصـص        

مقـاالت بـر   هاي تخصصي درخصـوص محتـواي علمـي     ها و تحليل و بررسي گروه
  .عهدة خود آنان خواهد بود

از جهـت محتـوا، و   سان ترديـدي نيسـت كـه تنـوع و تفـاوت مقـاالت        بدين
نقد آنهـا   مضمون، شكل و ساختار تنظيمي بسيار زياد خواهد بود و طبيعتاً تحليل

هاي بومي  ويژه اينكه مقاالت، از لحاظ مطابقت با نگرش شود به دست نمي نيز يك
ـــ ايرانــي و رويكردهــاي دينــي ـ اســالمي نيــز در يــك ســطح نبــوده و داراي    

در انتهـاي  » تحليـل نقـد  «ي از افـزودن  هـدف اصـل  . هاي فاحشي هستند اختالف
ها، تهييج منتقـدين   مقاالت ناقدين محترم، عالوه بر تشكر و تبيين امتيازات نوشته

است تا بـه ايـن سـبب ضـمن روشـن      » نقد نقد«به تكميل مقاالت و آغاز جريان 
گيري پـژوهش پيرامـون آن، ابعـاد و شـاكلة      شدن صورت يك مسألة علمي و پي

د جامع علمي از كتب و متون حوزة علوم انساني نيـز، بـيش از   هاي يك نق مؤلفه
  .پيش آشكار گردد

اي خواهـد بـود بـراي دعـوت از تمـامي صـاحبنظران و        نشر اين مجموعه زمينـه 
علوم انساني براي مشاركت پويا در فرآيند نقد متون و كتب حاوي  حوزهانديشمندان 

ه مقاالت و تحليـل نقـدها توسـط    هاي علمي جهاني و اين انتظار وجود دارد ك نظريه
هاي نقد، به چالش كشيده شـود و   ساير فرهيختگان و همچنين خود نويسندگان مقاله

هاي تخصصي شورا آمادگي خود را براي دعوت از مؤلفين، ناشـرين و   شك گروه بي
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هاي علمي نقـد كتـب بـا حضـور همـة اعضـاء        ناقدين محترم جهت تشكيل نشست
   .دارد اعالم مي» انسانيحلقة نقد اصحاب علوم «

زم است ازيكايك استادان بزرگوار و ناقدين محترم بـه جهـت تهيـه و    ال ـ24
كه هريك از صاحبنظران به نام حوزه ساي فرهيخته گروهها ؤارسال نقدها و نيز ر

 ؛به جهت مديريت علمي و هدايت گروه تخصصـي باشند،  علوم انساني كشور مي
و نيـز   ؛هـا و مـديريت اجرايـي امـور     گيري كوش به جهت پي و نيز دبيران سخت

و  ؛اعضاء پرتالش دبيرخانه شورا به جهت ياري و همكاري در امور جاري شورا
هـا و   اللهي به جهـت حمايـت   همچنين رياست معزز شورا جناب آقاي دكتر آيت

اني و مطالعـات  و نيـز همكـاران ايشـان در پژوهشـگاه علـوم انسـ       ؛اشراف بركار
فرهنگي به ويژه جناب آقاي زعفرانچي به جهت تسهيل در مقدمات چاپ و نشر 

عزيزان و سروراني كه ما را در اين مجموعه يـاري  . تشكر و قدرداني شود اين اثر،
  :دادند عبارتند از

 گروه اقتصاد. 1

االسـالم و المسـلمين دكتـر غالمرضـا      استاد محترم حجت: رئيس گروه
  دممصباحي مق

  آقاي عليرضا رادمهر: دبير گروه

 گروه تاريخ باستانشناسي و هنر. 2

  وند آيئنه  استاد محترم دكتر صادق: رئيس گروه

 خانم سيمين مقيسه: دبير گروه

 گروه روانشناسي. 3

  استاد محترم دكتر غالمعلي افروز: رئيس گروه

  اكبر ارجمندنيا دكتر علي: دبير گروه

 نساني اسالميشناسي علوم ا گروه روش. 4

  حسيني دكتر سيد حسين: رئيس گروه
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  خانم سارا سجادي: دبير گروه

 گروه زبان و ادبيات عربي. 5

  زاده استاد محترم دكتر عيسي متقي: رئيس گروه

  آقاي دانش محمدي: دبيرگروه

 گروه زبان و ادبيات فارسي و زبانهاي باستاني. 6

  استاد محترم دكتر حسينعلي قبادي: رئيس گروه

  آقاي محسن جماليان: دبير گروه

 هاي خارجي شناسي و آموزش زبان گروه زبان. 7

  مطهر اهللا كريمي استاد محترم دكتر جان: رئيس گروه

  دكتر احمد رمضاني: دبير گروه

 گروه علوم سياسي . 8

  ركن آبادي استاد محترم دكتر مجيد  توسلي: رئيس گروه

  زاده دكتر رضا نجف: دبير گروه

 علوم تربيتيگروه . 9

  استاد محترم دكتر محمدرضا نيلي: رئيس گروه

  دكتر سيدمحمدحسين حسيني: دبير گروه

 گروه علوم اجتماعي. 10

  استاد محترم دكتر سيدضياء هاشمي: رئيس گروه

  سادات هدي خانم محبوبه: دبيرگروه

 كالم، اديان و عرفان  گروه فلسفه،. 11

  اسياستاد محترم دكتر حسين كلب: رئيس گروه

  خانم ملكه پندجو: دبير گروه

 گروه فقه و حقوق. 12
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  اهللا موسوي استاد محترم دكتر سيدفضل: رئيس گروه

  تني آقاي مهدي چهل: دبير گروه

 گروه مديريت. 13

  استاد محترم دكتر بهروز دري: رئيس گروه

  آقاي پيمان دلسيناء: دبير گروه

طيبـه   ،نـرگس افالكـي  ويدا محسـني،   :ها همچنين اعضاء دبيرخانه شورا خانم
حسـين مقيسـه، رهبـر نصـيري و محمدرضـا       پور، عزيز نجف: اسماعيلي و آقايان

زحمات جنـاب آقـاي مجيـد حـدادي در تنظـيم       ويژهو نيز به صورت  .نيا يوثوق
  .نهايي اين مجموعه بسيار ستودني است

هاي بهتر و بيشتري در آينده قـرار   براي فعاليت اي مقدمهاميدواريم اين تالش 
  . »كُلّ يوم هو في شأن«: گيرد چه اينكه

  

  سيد حسين حسيني                                      

  دبير شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

                                                       1/11/1391  



    15    مقدمه

 
 

  ها يادداشت

نامه نقـد و تحليـل    شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، شيوه: ك.ردر اين خصوص  - 1

 .1390آثار و كتب در تراز جهاني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، بهمن 

افزاري در حوزه معارف  مقدمه مجموعه مقاالت همايش ملي توليد علم و جنبش نرم: ك.ر - 2

هـاي نظريـه    ضـت توليـد علـم و كرسـي    اسالمي، به كوشش سيد حسين حسيني، ستاد نه

 .1389پردازي، بهار 

ها، اهداف و رويكردهاي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، به كوشش  برنامه: ك.ر - 3

 .1392سيد حسين حسيني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

ســـايت شـــوراي بررســـي متـــون و كتـــب علـــوم انســـاني  :ك.ردر ايـــن خصـــوص  - 4

)www.shmoton.ir( 

، بـه  )برنامه يكسـاله (هاي علوم انساني در دو سطح ملي و جهاني نقد و بررسي كتاب: ك.ر - 5
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 تاريخ الخلفاء 

  الدين سيوطي لامام جال: مولف

  محمود رياض الحلبي: مصحح

  .صفحه 462، 1425انتشارات دارالمعرفه، بيروت، : ناشر

  

  شهال بختياري: ناقد

  استاديار گروه تاريخ دانشگاه الزهراء: رتبه علمي

  و كتب علوم انسانيمتون شناسي و هنر شوراي بررسي  باستان ،تاريخ تخصصي گروهعضو 

  dr_shba@yahoo.com :پست الكترونيك

  

كننده ديدگاه نويسنده و قدرت و دقت  نقد علمي يك كتاب منعكس ارزيابي و
-دهنده توانايي او در كـاربرد شـيوه  اين امر نشان. ها است علمي او در نقل روايت

هاي متنوع و ميزان تقيد وي به اصولي است كه او در نگارش كتاب آنها را بـراي  
ـ   . خود برگزيده است اي ميـان  افتن رابطـه با ديدي اين چنين مي توان بـه دنبـال ي

اين امر مستلزم بررسـي و دريافـت   . هاي نويسنده نيز بود محتواي كتاب و ديدگاه
هاي مورد استفاده وي، از قبيـل نـوع گـزارش و    نگاه او به تاريخ، ابزارها و شيوه

  . وي در شيوه نگارش و امور بسيار ديگر است ها، تأثير بعد انديشه نقل روايت

اي  وان در سه بعد، اطالعاتي درباره نويسنده، ارائه خالصـه ت اين بررسي را مي 
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  .از كتاب و نقد شكلي و محتوايي كتاب بيان كرد

  

  مختصات كتاب تاريخ الخلفاء

الـدين سـيوطي، تصـحيح محمـود ريـاض       لكتاب تاريخ الخلفاء از امام جـال 
  ميالي 2004برابر با  1425الحلبي، چاپ انتشارات دارالمعرفه بيروت، سال 

. صفحه و در ششمين نوبت چـاپ شـده اسـت    462كتاب در يك جلد و در 

فاقد كتابنامـه  مصحح منابع مورد استناد را در پايان هر صفحه بيان كرده اما كتاب 
  . است

  

  نقد راوي

هاي علمي نويسنده و مواردي  بررسي جايگاه فردي، وابستگي اجتماعي، توانايي

 . هايي است كه به شناخت او و اثرش كمك مي كنداز اين قبيل يكي از حوزه

  

  و هويت علمي او نامه سيوطي زيست -

ابوالفضل عبدالرحمن بن ابي بكر بن محمد بـن سـابق الـدين بـن      الدين جالل
 849در شب يكشـنبه اول رجـب سـال     )ق.ه 911متـوفي (سيوطي  1عثمان خضيري

. و به نام اين محـل منتسـب شـد   . م در سيوط يا اسيوط مصر به دنيا آمد1445/ق

  . اجداد او ايراني بودند و از وي با القابي چون امام و حافظ ياد كرده شده است

خاندان سيوطي اغلـب داراي مناصـب اداري و رياسـت در امـور مختلـف از      
تجارت نيز دستي داشتند كه سبب شده بـود از موقعيـت   و در  بودندجمله حسبه 

المنفعه از جمله  برخي اقدامات عمراني و عام. ي ممتازي برخودار شوندا اجتماعي
  .خورد سازي و وقف امالك و اموال در كارنامه آنان به چشم مي مدرسه

سالگي پدرش را از دست داد، امـا از همـان كـودكي بـه حفـظ قـرآن و        5او در 
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سالگي حافظ قرآن شد و احاديث بسـياري نيـز    8ديگر علوم پرداخت و در  آموختن
سيوطي نزد علماي بزرگي از جمله ابوالعباس شمني، علم الدين منادي و . از برداشت

علوم پرداخت و در اكثر علـوم متـداول بـه خصـوص      تحصيلكافيجي به  الدين محي
از هفده سالگى  وي 2جر داشتفقه، حديث، تفسير، معاني، بيان، بديع، نحو و لغت تب

، و سرانجام به مقـام  بيشتر اوقات را به تدريس گذرانيدو  پرداخت و تدوين به تأليف
وي در چهل سالگي دست از تدريس و فتـوا كشـيد و در يكـي از جزايـر     . افتا رسيد

. رود نيل به نام روضة المقياس عزلت گزيد و به عبادت و مطالعه و تـأليف پرداخـت  

او در همان جـا  . ت بارها مناصبي به او پيشنهاد شد، اما وي همه را رد كرددر اين مد
  .سالگي درگذشت 62در 

قرآن و تفيسـر، فقـه،   . حوزه مطالعاتي و فعالت علمي سيوطي متنوع مي باشد 
هـاي ديگـر سـبب    شناسي و حوزه شناسي ادبيات عرب، نحو و زبان تاريخ، رجال
و حتي تا حدود ششصد برسانند و به اين  300تاليفات بالغ بر شمار شده است تا 

 يمقـاالت بخشي از اين تاليفات، ) 7سيوطي، ص(. اندسبب به وي لقب ابن كتب داده
هـاي   ايـن آثـار و كتابهـا در زمينـه    . استو بخشي نيز كتابهاي چند جلدي  كوتاه

.اند مختلف علمي نوشته شده
3

  

در  "الجـامع "، "لوم القـرآن في ع االتقان"از آن جمله تفسير قرآن و مقدمه آن 
در لغـت و   "في علـوم اللغـة و انواعهـا   المزهر"، -كه متون مختلف دارد -حديث

در تـاريخ،   "القـاهره  حسن المحاضره في اخبار مصر و" ،"تاريخ الخلفا"ادب، و 
في  بغية الوعاةيا  "، "الكبري و الوسطي و الصغري النحاةطبقات الحفّاظ، طبقات "

طبـات  "، "طبقـات الكتّـاب  "، "طبقـات المفسـرين  "، "النحـاة  طبقات اللغويين و
. تـوان نـام بـرد    را مـى شناسـي   ، در رجـال "طبقات االصـوليين "، "الشعراء العرب

سيوطي در مسائل جغرافيايي كتاب مسـتقلي بـه جـاي ننهـاد ولـي مختصـري از       
.كه همين اواخر نسخه خطّى آن به دست آمده استنامه ياقوت فراهم كرد  فرهنگ

4
   

دو اثر مهمي كه سيوطي را  در بين دانشمندان علوم اسالمي به شهرت رساند، 



  نقد در تراز جهاني    22

و كتـاب وي دربـاره    "الدر المنثور في تفسير بالمأثور"كتاب وي در تفسير به نام 
.علوم قرآني به نام االتقان في القرآن است

عالوه بر دو اثر ياد شده از ديگر آثـار   5
  :او مي توان به اين موارد اشاره كرد

الشماريخ في علم التاريخ، رسالة تحفة الكرام باخبار االهرام، الدر الصـحابه فـي مـن    

، كوكب الروضة، المضبوط في اخبار السيوط، رسالة في فضل ثغر الصحابهدخل مصر من 

اين آثار چاپي و نسخه خطـي اغلـب در حـوزه علـم      .الدمياطيةاالسكندريه و الرحلة 
عالوه بـر آن  . دهد حوزه در اختيار قرار مي ايني در تاريخ بوده و اطالعات ارزشمند

هاي مختلف علـوم اسـالمي   سيوطي در دست است كه در حوزه اثر مشور ديگري از
  :از جمله. باشد مي

  اسباب النزول فيلباب النقول 

  في مبهمات القرآن االقرانمفحمات 

  االكليل في استنباط التنزيل

  الشيخ جالل الدين المحلي تفسيرتكمله 

  حاشيه علي تفسير بيضاوي

...في تناسب السور و  الدررتناسق 
6

  

  بغية الوعاة في طبقات النحويين و النجاة

  

  نگاهي به كتاب تاريخ الخلفاء

. يكي از مهمترين آثار سيوطي در حـوزه تـاريخ كتـاب تـاريخ الخلفـاء اسـت      

نويسنده به بيان حوادث جامعه اسالمي در آيد، همانطور كه از عنوان كتاب بر مي
او بخشي را نيز به خالفت . دوران خلفاي راشدين، اموي و عباسي پرداخته است

  .فاطميان اختصاص داده و از آنان با عنوان عبيديان نام برده است

بخـش اول مربـوط بـه حـوادث و     . اين كتاب به سه بخش قابل تقسيم اسـت 
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راشـدين و دوره كوتـاه مـدت خالفـت امـام       رخداداهاي دوران خالفت خلفاي
مـذهبي نويسـنده بـه     هـاي  در بيان حـوادث ايـن دوره، گـرايش   . است) ع(حسن

وي با ديدگاهي كه با اندكي تعصب همراه . صراحت براي خواننده محرز مي شود
بخـش دوم كتـاب بـه دوران    . از خالفت شـيخين طرفـداري كـرده اسـت     است،

مولف در اين بخش تـا حـدودي موضـع    . استخالفت بني اميه اختصاص يافته 
طرفي اتخاذ كرده، حوادث و رخدادهاي مهم را بـدون جانبـداري بيـان كـرده      بي

. بخش سوم كتاب تاريخ الخلفاء بـه دوره عباسـي اختصـاص يافتـه اسـت     . است

سيوطي اين دوره را از بعد جغرافيايي به دو بخش عباسيان عراق و عباسيان مصر 
خاطر نويسنده به موطنش از جمله داليـل وي در   قتعلّ حتماالًا. تقسيم كرده است

  . باشداين تقسيم بندي مي

  

  ها و روايت سيوطي از آنها تاريخ خالفت

فاصله زماني بين حيات سيوطي با رواياتي كه نقل كرده متناوب با دوران خلفا 
طول ايـن  از بعد زماني در . قرن است 7تا  2راشدين تا پايان خالفت عباسيان از  

ها و تحوالت  فاصله شرايط سياسي، فرهنگي و اجتماعي جامعه اسالمي دگرگوني
بسياري را ديده است كه به طور طبيعي در روايات، گـزينش و  نقـل آنهـا تـأثير     

حتي مي توان احتمال داد تأثير سلسله ناقالن و اسـاتيدي كـه وي از   . داشته است
هـاي فكـري ـ فرهنگـي در      جريـان آنـان آمـوزش ديـده و نيـز مكاتـب و رواج      

  . وي و پس از آن نوع و چگونگي روايت تأثيرگذار بوده باشند ديدگاهگيري  شكل

مكاني نيز فاصله مصر به عنوان موطن سـيوطي بـا عـراق و     طرفي به لحاظاز 
حجاز كه بخشي وسيعي از كتاب تاريخ الخلفاء به آن اختصاص يافتـه چـه بسـا    

. ر و منابعي موجود در اين سرزمين ها  باز داشته باشدمورخ را از دسترسي به آثا

نگاري  نويسنده كه يكي از شگردهاي تاريخ براي مشاهدات عينياز طرفي شرايط 
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نيز يكي اصول مسـلم آن اسـت كـه     نگاري تاريخدر بعد . مهيا نكرده است است،
رود  تر باشد، درجه و ميزان صدق روايت باالتر مـي  هرچه راوي به روايت نزديك

كه اين مسئله از مهمترين مسائلي است كه در مراجعه به تاريخ الخلفا بايد لحـاظ  
  . هجري نوشته شده است 9كتابي كه در قرن آن هم شود، 

  

  روايت تاريخ خلفا در بوته نقد دروني راوي

ها، نحوه ارتباط   فهم در بررسي اين بخش، راوي از حيث عاليق، انتظارات، پيش
هـا و   درواقع با مراجعه به متن روايـت . گيرد مورد بررسي قرار مي.. .و راويانوي با 

  .توان در مورد نويسنده قضاوت كرد محتواي آن مي

  

  فهم عاليق و انتظارات راوي 

 شود بررسي راوي از جهت توجه وي مواردي و موضوعات مختلف سبب مي

روايـات مـورد   سوي نگرش وي در ارزيابي مثبت و يا منفي و بعد كمي و كيفي 
  .سازد ها و عاليق او را روشن مي توجه مهمترين بخشي است كه سوگيري

از بعـد  . سيوطي به موضوعات مختلفي در كتاب تـاريخ الخلفـاء پرداختـه اسـت    
كمي، حجم بيشتري از كتاب وي به دوره خالفت ابوبكر و عمر در مقايسه بـا دوران  

مطالب كتـاب بـه حـوادث سياسـي     همچنين بيشتر . يافته است  اختصاصساير خلفا 
ــه ابعــاد فرهنگــي و   عصــر خلفــا اشــاره داشــته و در دوره عباســيان تــا حــدودي ب

اين امر نشان مي دهـد از نظـر فكـري    . هاي علمي آن دوره اشاره كرده است پيشرفت
متقن و استوار تعريف كردن خالفت پس از پيامبر اهميت داشته است از سوي ديگـر  

ديده تا مشروعيت خالفـت شـيخين    كري خود را موظف ميوي با توجه به مذهب ف
. را بيشتر مورد توجه قرار دهد و امور زمان آن دو را نسبت به ديگران بيشتر نقل كنـد 

هاي علمي در دوران عباسـي ناشـي از ديـد و نـوع      توجه به امور فرهنگي و پيشرفت
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ميـت  اه نگرش تاريخي عصر است كه به سبب تعلـق سـيوطي بـه زمانـه خـويش و     
  .روايت مسائلي از اين دست در نگرش وي موثر بوده است

از جملـه  . كتاب تاريخ خلفا شده است هاي كيفي براي بروز ويژگياين امر سبب 
هاي ذهنـي خـود، بـه ويـژه در      فرض هاي مختلف براي اثبات پيش استفاده از روايت

يشـگويي كعـب   ، استناد به روايـات اسـرائيلي از جملـه پ   7مورد فضايل ابوبكر و عمر
گيري عقيدتي و مـذهبي   ، استفاده از آيات قرآن در جهت8عمر مرگاالحبار در مورد 

اين امـر در حـالي اسـت كـه او بـراي نقـل روايـات        . براي محكم كردن سخن خود
.سازي نكرده است زمينه

9
   

هاي خود را با اخبار دريافتي به چالش نگرفته اما در گزينش  فهم سيوطي پيش
وي . هاي او را دريافت و ارزيابي كـرد توان پيش فهم روايات تاريخي مياخبار و 

روايات آزاد بوده به همين دليل روايـاتي كـه انتخـاب كـرده نشـان از       انتخابدر 
همچنين در عناوين و موضـوعاتي كـه مـورخ انتخـاب     . عاليق و تعلقات او دارد

محـل مناقشـه    از جمله ايـن موضـوعات كـه   . نموده نيز ديدگاه وي متجلي است
اي و مذهبي به ويژه ميان شيعه و اهل سنت اسـت، مسـئله خالفـت ابـوبكر     فرقه
سيوطي كوشيده با استناد به احاديث و آيات متعدد افضليت وي را نسـبت  . است

.به ساير صـحابه پيـامبر مشـروعيت خالفـت ابـوبكر را بيـان كنـد       
ايـن امـور    10

در نـوع گـزارش وي اثرگـذار و    سازد كـه   هاي ذهني مورخ را برمال مي فهم پيش
  .متجلي است

وجود دارد و مولف توانسـته بـين    انسجام و پيوستگي الخلفاء تاريخدر كتاب 
  . هاي ذهني خود ارتباط برقرار كند موضوعات مورد بحث با طرح

خورد كه مطالعه  از اين حيث نوعي يكدستي و رواني در روايت به چشم مي

  .كننده نيست آن را كسل
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  بينامتنيت در گفتگوي رواي و سلسله روايان 

با ذكر  مستندسازي كرده والخلفاء روايات دريافتي را سيوطي در كتاب تاريخ 
توان گفت مـورخ  مي. راويان و منابع محل اخذ روايت، به نقل خبر پرداخته است

. با گزينش آزادانه روايت ها به نوعي گفتگوي مسـتتر بـا راويـان پرداختـه اسـت     

از طريق راوياني نامشخص نقل شده و از آنان بـا عنـاويني    ويبخشي از روايات 
وي از افعالي ماننـد  . ياد شده است كه هويت مشخصي ندارند "اهل العلم"چون 

اين افعال نشان مي دهند كه مـورخ  . ه استاستفاده كرد... و "قال، سمعت، كتب"
اخبار خود از طريق شفاهي يا با استماع از افراد و به احتمال مشايخ خود و نيز از 

.طريق منابع مكتوب دريافت كرده است
با وجود آن كـه برخـي از روايـان وي     11

اند، اما مورخ اخبـار متعـددي از آنـان    نزد برخي مذاهب چندان محل وثوق نبوده
.از جمله ابوهريره كه سيوطي به او استناد جسته است. كرده است نقل

اين امـر   12
روشن كننده تقيد وي به تفكر اهل سنت اسـت كـه صـحابه در ديـدگاه آنـان از      

   .انداي بر خوردارند و به روايت آنان حجبت دادهجايگاه ويژه

  

  نقد بيروني روايت 

يابي، تناسب معنايي  علت كتاب تاريخ الخلفا سيوطي از حيث نگارش، بررسي
با روايات موازي و مواردي از اين دست ابعاد ديگري از حـوزه فكـري مـورخ و    
ميدان عمل وي را در روايت بخشي از تاريخ اسـالم كـه وي آن را تـاريخ خلفـا     

 در واقع مي توان بدون بررسي محتـواي خبرهـا، صـرفاً   . ناميده مشخص مي كند
  .دادساختار خبر را مورد توجه قرار 

  

  اصالت روايت از لحاظ شيوه نگارش -

روايي به بيان وقـايع تـاريخي پرداختـه     _سيوطي در تاريخ الخلفا به شيوه حديثي
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شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه اسالمي و اعتماد مخاطبان به احاديث منقول از . است
ي اتواند انگيزه مناسبي براي در پـيش گـرفتن چنـين شـيوه    مي) ص(نبي اعظم اسالم

هاي مختلف تـاريخي،  همچنين اطالعات علمي مورخ در زمينه. توسط نويسنده باشد
يوه شـ حـوزه كـار در   . بر اين شيوه نگارش بي تاثير نبوده اسـت ... حديثي، تفسيري و

خود و يا اساتيد خود و ارجـاع اصـالت روايـت بـه آنـان       وي نقل از راويان پيش از
يادي در طي چندين سده و مورد اسـتفاده  زاين شيوه مرسوم عالمان و مورخان . است

  .در چندين حوزه علمي از جمله تاريخ و برگرفته از شيوه محدثان بوده است

  

  تناسب معنوي روايت با روايات موازي -

كه سيوطي انتخاب كرده از تناسب معنـايي، انسـجام و پيوسـتگي     هايي روايت
در هـر  . ن وجـود دارد آغـاز كتـاب تـا پايـان آ     ازاين هماهنگي . برخوردار است

از آغاز . هاي مرتبط با همان موضع را ذكر كرده است موضوع منتخب، وي روايت
هاي مختلـف بـه    كتاب ابتدا دوره خالفت ابوبكر را مطرح كرده و سپس در فصل

ايـن تناسـب روايتـي    . هاي جزيي دوران خلفا پرداخته اسـت  مختصات و ويژگي
.حـاكم اسـت   بيشتر در دوران خلفا راشـدين بـر كتـاب   

در پـرداختن بـه دوره    13
شـود و نويسـنده بـه    خالفت امويان و عباسيان تناسب معنايي فوق كمتر ديده مي

  . صورت موجز به حوادث اين دو دوره پرداخته است

  

  يابي وقايع در كتاب تاريخ الخلفاء علت -

وي در واقـع  . يـابي نبـوده  اسـت    در نقـل روايـات  بـه دنبـال علـت      سيوطي
توجه به بسـتر و  . گري است كه اخبار گزينش شده را گزارش كرده است گزارش

راوي اخباري است كه به  عوامل زمينه ساز حوادث، كار مورخ نبوده و وي صرفاً
همچنين او بدون توجه بـه  . صورت مكتوب و يا شفاهي به دست او رسيده است
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ايـت رفتـه و   طـور مسـتقيم  سـراغ رو    به رخدادها،... شرايط فرهنگي، اجتماعي و
در پايـان نيـز از اظهـار نظـر     . اي روايت را نقل كـرده اسـت  بدون هر پيش زمينه

تـوان   طور كه اشاره شد، با توجه به گزينش روايـت مـي   خودداري كرده اما همان
  .ذهنيت مورخ را دريافت

  

  مراجع سيوطي در تاريخ الخلفاء 

. تفاده كـرده اسـت  كتاب تاريخ الخلفاء اسـ  منابع مختلفي در تدويناز  سيوطي

  . از آن جمله است... ها، گفتگوي بين افراد و همنابع مكتوب، شفاهي، نام

سيوطي به بسياري از آثار مكتوب قبل از خود دسترسـي داشـته و از آنهـا در    
، 14از جمله اين منابع، تـاريخ دمشـق ابـن عسـاكر    . بيان وقايع استفاده كرده است

...  ، و18، ترمـذي 17الموفقيات زبير بن بكار، 16، صحيح بخاري15دالئل النبوه بيهقي

هاي مورد استفاده را نام برده و در مواردي نيز  كتاب مواردي درسيوطي . باشندمي
  .به نام نويسنده اكتفا كرده است صرفاً

هايي بوده كه از اساتيد خود از جملـه   سيوطي نتيجه پرسش اطالعاتبخشي از 
قـد سـئل شـيخنا العالمـه     ": ن كـرده در مـوردي چنـين بيـا   . كافيجي پرسيده است

  19".منافاةهل تنافي التفضيل السابق؟ فاجاب بانه ال : الكافيجي عن هذه التفضيالت

 كننـده   خ و مـنعكس اشاره شد مواردي از اين دست نشانگر حوزه فكري مـور
  .باشند او مي تاريخيهاي  فهم پيش

  

  نقد دروني روايت

هـاي  الخلفاء سيوطي از مهمترين حوزهبررسي محتواي روايات در كتاب تاريخ 
در واقـع در ايـن بخـش حضـور مـورخ در روايـت       . بررسي و نقد تاريخي اسـت 

ـ  ـ تاريخي و كاربرد عامدانه او از اخبار تاريخي تعلّ د وي را بـه حـوزه اهـل    ق و تقي
مباحث مورد توجه سيوطي در ايـن كتـاب شـامل اطالعـات     . تاريخ نشان مي دهد
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العات اصلي وي شامل حوادث سياسي دوران خلفا پس از اط. اصلي و فرعي است
اطالعـات فرعـي وي نيـز مطالـب فرهنگـي و      . پيامبر تا پايان دوره عباسيان اسـت 

  .الي حوادث سياسي مطرح كرده است حديثي است كه در البه

هـا، مطابقـت    نقد دروني روايت ناظر بر بيان مـوارد قـوت و ضـعف روايـت    
  . است... ، كشف حقيقت وعقلي معيارهايها با  روايت

  

  كشف حقيقت در امر واقع در كتاب تاريخ الخلفاء  -

بسياري از وقايعي كه سيوطي در كتاب تاريخ الخلفاء بيـان كـرده يـك جانبـه     
توان با استفاده  براي كشف حقيقت اين روايات مي. دهند نگري مورخ را نشان مي

ديگر، در نظر گرفتن گرايشات  از شيوه تطبيقي و مقايسه با بيان حوادث در منابع
  . مذهبي نويسنده انجام داد

توان به توصيفات سيوطي در  گيرد مي از جمله رواياتي كه محل ترديد قرار مي
داند در  مي) ص(ترين اصحاب پيامبر  وي ابوبكر را شجاع. اشاره كرد ابوبكرمورد 

واقـع گرايشـات   در . حاليكه به گواهي تاريخ در غزوه احد وي جز فراريـان بـود  
  .مذهبي نويسنده در باال بردن جايگاه ديني ابوبكر موثر بوده است

توان به اختصاص يك فصل از تاريخ الخلفا بـه كرامـات عمـر     مي ديگرمورد 
سيوطي در اين فصل عمر بن خطاب را در رديف اولياء قرار داده و و . عنوان كرد

.با تفصيل در مورد كرامات وي  سخن رانده است
 ر حالي كـه فضـائلي علـي   د 20

در بعد ديني بسيار بيشتر از عمر بـوده و سـيوطي بـه بيـان بسـياري از آنهـا       ) ع(
. دهـد  ديدگاه مذهبي نويسنده را نشان مياين نوع انتخاب موضوع . نپرداخته است

بيشـتر بـه    شود و وي در دوره اموي و عباسي جانبداري نويسنده از آنها كمتر مي
اميه مولف منصفانه  در مورد بني. دور از جانبداري به بيان وقايع آنها پرداخته است
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كند كه مورخـان قبـل از وي مطـرح     قضاوت كرده و همان ديدگاهي را مطرح مي
وي اذعان نموده كه معاويه خالفت را به پادشـاهي مبـدل كـرد و در    . كرده بودند

همچنين در مورد يزيد و اقدام وي در  21."اويهو اول الملوك مع": روايتي آورده 
نيز با جانبداري از امام حسـين كـه از وي بـه    ) ع( به شهادت رساندن امام حسين

را از ) ع( كند، دستور جنگ با امـام حسـين   عنوان سيد جوانان اهل بهشت ياد مي
فكتـب يزيـد و اليـه بـالعراق     ": جانب يزيد دانسته و در روايتي بيان كـرده اسـت  

22."يداهللا بقتالهعب
  

  

  ابعاد فرهنگي كتاب تاريخ الخلفا

بيان كند،  فرهنگي مسئله مهمي كه در كتاب تاريخ الخلفا بارز جلوه مي بعددر 
هـا و معرفـي علمـاي دوره     ترويج علم، ترجمـه كتـاب   خصوصاً مباحث فرهنگي

در . انـد  توجـه بـوده   چيزي كه بسياري از مورخان نسبت به آن بي .عباسيان است
هـايي از   عبـاس بـا ترجمـه كتـاب     وره منصور عباسي كه اقدامات فرهنگي بنـي د

. هاي مختلف به زبان عربـي شـروع شـد، از نظـر مـورخ دور نمانـده اسـت        زبان

.بـرد  نام مي... سيوطي از اين دوره به عصر تدوين حديث، فقه، تفسير و 
نكتـه   23

يـن دوره تـدوين   جالب توجه در كتاب تاريخ الخلفاء معرفي كتبي است كـه در ا 
و صنف ابن ابي اسحاق  المغازي و صـنف ابوحنيفـه الفقـه و    " :نويسد ميشده و 
...الراي و

وي همچنين به معرفي علماي اين دوره پرداخته و در ليسـت بلنـدي    24
.را معرفي كرده است... كساني مانند ابوحنيفه، القاسم بن معن و

25
  

به آن توجه داشـته و كمتـر   يكي ديگر از مسائل فرهنگي و كالمي كه سيوطي 
مورد خلـق   منازعات كالمي در شدههاي تاريخي با رويكرد سياسي بيان  در كتاب

وي با ذكر جزئيات صفحات متعددي از كتاب . قرآن در زمان مامون عباسي است
.را به آن اختصـاص داده اسـت  

... اطالعـات نويسـنده در ابعـاد فقـه، تفسـير و      26
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سيوطي برخالف ديگر مورخان بـه مسـائل فكـري و     تواند از داليلي باشد كه مي
  .الي حوادث سياسي آنها را نيز مطرح كرده است فرهنگي اهميت داده و در البه

  

  اعتقادات و گرايشات فكري و عقيدتي راوي در نقل روايت -

عقيدتي نويسـنده در    هاي بودن گرايشاز نقاط ضعف كتاب تاريخ الخلفا بارز 
ويژه از شيخين و كوشش وي بـراي   طرفداري نويسنده به. ها است گزينش روايت

باال بردن افضليت آنها، سبب كاسته شدن ابعاد نقل تـاريخي كتـاب و بـاال رفـتن     
سيوطي در بيان حوادث . اهميت مباحث كالمي در اين بخش از كتاب شده است

دوره خالفت ابوبكر با استناد به آيات، روايـات و احاديـث متعـدد تـالش كـرده      
وي ابوبكر را اولـين  . ضليت و احقيت ابوبكر در خالفت را به خواننده بقبوالنداف

. رسـاند  مـي ) ص( مرد مسلمان دانسته و حتي اسالم وي به را قبل از بعثت پيامبر

.اول مـن اسـالم مـن الرجـال ابـوبكر     : قـال " .در رواياتي چنين آورده است
در  27

كر بالنبي زمن بحيرا الرهب حين مر قد آمن ابوبو اهللا لَ ":عبارتي ديگر آورده است
...به 

اين برداشـت سـيوطي حضـور مباحـث كالمـي در انديشـه وي را نشـان         28
براي اثبات  ابزاريشود و تاريخ به  تر مي رنگ در اين بخش نقل تاريخ كم. دهد مي

. مباحثي كه مورخ آن رامهمتر از نقل رخدادهاي تاريخي يافته تبديل شـده اسـت  

ان نزول آيات متعددي در شأن ابـوبكر مـورد توجـه او بـوده     در يك فصل نيز ش
فصل فيما انزل من االيات في مدحه او تصديقه او امـر  " در فصلي با عنوان. است

كوشيده است تا همت خود را در اثبات حقانيت خليفه نخسـتين بـه    29"من شانه
ين و طور مجمل، بـا اسـتناد بـه قـران كـه مهمتـر       بهرا ولو ) ص(جانشيني پيامبر 

در واقـع ايـن نگـرش    . أييد سخنان خود است، اقدام كندارزشمندترين امر براي ت
ن نزول آيات متعددي از قرآن را أگردد كه ش اي با شيعه برميسيوطي به نزاع فرقه

 در حالي كه سيوطي در بخشي كه به بيان خالفت علي. انددانسته) ع( درباره علي

  .كند سئله نمياي به اين م پرداخته هيچ اشاره) ع(
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به نسـبت دو خليفـه پيشـين كمتـر      در دوره خالفت عثمان جانبداري سيوطي
با وجود طوالني بودن خالفت عثمان و رخداد حوادث متعـدد در   حتيشود و  مي

  . عصر وي، سيوطي حجم كمتري به اين دوره اختصاص داده است

نيز سيوطي همين گونـه عمـل كـرده اسـت و حجـم      ) ع(در بيان خالفت علي 

در مقايسـه  . اين دوره پر تالطم تاريخ اسالم اختصاص يافته است بهكمي از كتاب 

با دوران خالفت ابوبكر و عمر كه سيوطي بالغ بر يك صد صفحه به آن اختصاص 

هرچنـد سـيوطي    .صفحه مطرح كرده است 16را در ) ع(داده دوران خالفت علي 

دانند پذيرفته، اما  كه ايشان را خليفه چهارم مي) ع(نگرش اهل سنّت در مورد علي 

  . همچنان كه پيشتر اشاره شد، قائل به افضليت ابوبكر  بوده است

  

  بندي جمع

خي حضور دارد كه به نقل برخـي وقـايع   در كتاب خود به عنوان مور سيوطي
او در . قصد او تنها پرداختن به تاريخ نيسـت رسد،  اما به نظر مي. دست زده است

شود كه از تاريخ براي اثبـات عقايـد و    مي ظاهر ميبخشي از كتاب در نقش متكلّ
هـاي   فهـم  اين امـر ناشـي از پـيش   . كند حق جلوه دادن معتقدات خود استفاده مي

هـاي   رسـد، بخـش   به نظـر مـي  . ذهني اوست كه چنين نقشي را به وي داده است
كننده و براي حق  گر و تأييد ه بخش تاريخ راشدين درحكم ابزاري ياريدهند ادامه

ايـن امـر از   . انـد هجلوه دادن بخش نخست يعني همان خالفت راشدين ظاهر شد
بـا ايـن وجـود    . اختصاص كمي صفحات به خالفت شيخين نيز روشن مي شـود 

ان و عنـو . خلفـا را خـارج از حـوزه تـاريخ دانسـت     توان كتاب تاريخ  هرگز نمي
هـاي تشـكيل   لفـه ؤمحتواي كتاب آن را در حوزه آثار تاريخي قرار داه اسـت و م 

نگـاران عصـر وي    دهنده آن نيز از عناصري تشكيل شده كه مورد اسـتفاده تـاريخ  
هاست كـه در آثـار تـاريخي عصـر سـيوطي بـه كتـاب او         اين ويژگي. بوده است

  .جايگاهي درخور داده است
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  تحليل نقد

 ، سركارخانم دكتر شهال بختياري؛»تاريخ الخلفاء«با تشكر از ناقد محترم كتاب 

  :اين نقد عبارت است ازامتيازات 

اشاره درباره نويسـنده، بيـان خالصـه كتـاب،     : بحث به سه قسمت بندي تقسيم .1
  سپس نقد شكلي و محتوايي

  درباره زيست نامه نويسنده كتاب توضيح .2

  اشاره به خالصه عناوين و مطالب كتاب .3

  اشاره به روان و يكدست بودن كتاب .4

  اظهار نظر درخصوص گرايشات مذهبي نويسنده كتاب .5

  بستر و فضاي كار نويسنده كتاب و طرح زمان و مكان آن تشريح .6

  هاي وي فهم نقد دروني راوي با اشاره به عاليق و پيش .7

  توضيح ابعاد فرهنگي كتاب .8

  اشاره به اعتبار و كفايت منابع .9

  درباره جانبداربودن كتاب اظهارنظر .10

  ارنظر اجمالي در خصوص جامعيت كتابهاظ .11

  ندي نهاييب جمع ارائه .12

  :اند از شود عبارت كه در اين نقد مشاهده مي هايي كاستياما 

ثر در برنامه آموزشـي،  كاربرد ا: فقدان تشريح كامل ابعاد شكلي كتاب شامل. 1
از ايـن  (هاي جامعيـت صـوري    ، قواعد نگارش و ويرايش، و مولفهكيفيت چاپي
  )اشاره شده است» فاقد كتابنامه بودن«موارد تنها به 

خصوص اين مـوارد اظهـارنظر نشـده اسـت؛ نظـم منطقـي درون فصـول،         در .2
ها، وضعيت  نوآوري در اثر، تناسب جامعيت با اهداف درس، نحوه انطباق با سرفصل

  .نحوه كاربرد اصطالحات تخصصي استفاده از ابزارهاي علمي، 



  37     شناسي و هنر گروه تخصصي تاريخ، باستان

 
 

 ، در»نامه نقد كتـب جهـاني شـورا    شيوه«مناسب بود ناقد محترم با توجه به  .3
توجـه بـه    -2، اسـالمي هاي  فرض اين اثر با مباني و پيش سازواري -1خصوص 

نحوه و ميزان پاسخگويي اين كتاب بـه نيازهـاي امـروز     -3رويكردهاي بومي و 
  .كردند  جامعه اسالمي اظهار نظر مي
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  »در حوزه مطالعات نظري و عملي«

  

The Pursuit of Local History 
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Editor: Carol Kammen 

Publication: London, Oxford, 1996, 240 pages. 

  مرتضي نورائي: ناقد

  دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان: رتبه علمي

  شناسي و هنر شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني باستان عضو گروه تخصصي تاريخ،

 m.nouraei@ltr.ui.ac.ir: پست الكترونيك

  

كارول كامن تحصيل كرده دانشگاه جرج واشنگتن است كـه در حـوزه كـاري    
بـه  خود، تاريخ محلي،  يكي از مشهورترين محققين و نويسندگان انگليسي زبان 

تـاريخ محلـي، مشـغول     حيطةوي بيش از بيست سال است كه در . آيد شمار مي
در حـال حاضـر كـامن، در    . باشـد  انجام تحقيق، نوشتن و همچنين تـدريس مـي  
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هايي، در باب ماهيت و تحقيقات  وسيله ايراد مجموعه سخنراني هدانشگاه كورنل، ب
، متمركـز  گونه كه در تاريخ محلي نيويورك  انجام شده ميداني تاريخ محلي، همان

  : كامن به صورت پيوسته در برخي موسسات مانند. شده است

-American Association for State and Local History's News 

او همچنين عالوه بر ايـن كـه تعـداد زيـادي     . فعاليت علمي و پژوهشي دارد 
كتاب و مقاله در مورد تاريخ محلي نوشته است، در نوشتن برخي از كتـاب هـا و   

  :باشد ها شامل موارد ذيل مي اين نوشته. االت تاريخ محلي هم نقش داشته استمق

1 .On doing local history      ،در مورد اين كه كار مـورخين تـاريخ محلـي

اين كتـاب، برنـده جـايزه مخصـوص از     . شود دقيقاً چيست و چگونه انجام مي

 .  شد. م 1984مركز صيانت از تاريخ، در دانشكده ماري واشنگتن، در سال 

2 .The peopling of Tompkins county  نوعي تاريخ اجتماعي كه در سال

 Historicalبرنده جايزه ويـژه تـاريخ اجتمـاعي از انجمـن محلـي      .  م 1986

Agencies شد. 

3 .Flight to Ithaca    دو نمايشنامه دراماتيك يكي در مورد وضـعيت بردگـان

  .است) مترو(پناهنده، و ديگري در مورد راه آهن زير زميني

خدمت   AASLHكامن به عنوان عضو كميته تخصصي  كارولها،  عالوه بر اين
 American Association for State and Local Historyموسسه انتشاراتي . نمايد مي

شود، يكـي از موسسـات انتشـاراتي     شناخته مي) AASLH(كه با حروف مخفف 
اي كشور آمريكا است كه بـه صـورت تخصصـي در حـوزه تـاريخ محلـي        حرفه

فعاليت كرده و در مجموعه انتشارات خود، مقاالت انتقـادي و كتـب مختلفـي در    
وي  .كنـد  زمينه تاريخ محلي و تحقيقات عملي در اين حوزه چاپ و منتشـر مـي  

ــكده  ــو دانش ــورمن     National Humanities  عض ــتيار ن ــين دس ــوده و همچن ب
  .باشد تاريخ محلي مي المعارف دايرةدر  Norma Prendergastپرندرگاست 

مجموعة » در جستجوي تاريخ محلي در حوزه مطالعات نظري و عملي«كتاب 
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هـاي   مقاالتي است كه توسـط نويسـندگان و مـورخين معـروف در زمينـه جنبـه      
گوناگون تاريخ محلي به رشته تحرير درآمده است، كـه كـامن آنهـا را در قالـب     

گرچه مقاالت كتاب مربوط به قـرن  . گردآوري و تدوين نموده است كتاب حاضر
يكي از محاسـن  . باشد، ولي مجموعه حاضر داراي محاسن زيادي است بيستم مي

آورنـده تـالش نمـوده    اصلي اين كتاب در مقايسه با انواع مشابه اين است كه گرد
 ضـمناً . بندي نمايد تا مقاالت را به صورت علمي و در حوزه نظري و عملي دسته

اي  ، تالش نموده تا مقاالت با موضوع مشابه را بـه گونـه  يبند عالوه بر اين تقسيم
بندي كنـد كـه خواننـده را در جهـت يـك برداشـت        هاي مختلف دسته در بخش

اي  مطالـب بـه گونـه   . ته شده، راهنمايي كنـد مستمر و معرفت كلي از مطالب نوش
انتخاب و به دنبال هم آمده كه در خواننده مالل خـاطر و خسـتگي و سـردرگمي    

  .ايجاد نكرده و نوعي سير منطقي را در تسلسل مطالب، به نمايش گذارد

مفصلي كه كامن در ابتداي كتاب  به همين لحاظ، بعد از مقدمه عالمانه و نسبتاً
آمـاده شـده و هـر بخـش      مجـزا در شش بخش مختلف با عناوين  آورده، مطالب

اي مزبـور،   در مقدمـه هشـت صـفحه   . باشـد  مـي شامل چند مقاله مرتبط بـا هـم   
مندي خود را به تاريخ محلي بيان كرده و تـالش   گردآورنده نحوه آشنايي و عالقه

كند تا به صورت مختصر، ضمن بيان تاريخچه نگارش تاريخ محلي در غرب،  مي
  .هاي مختلف آن ارائه دهد تعريف جامع و كاملي از تاريخ محلي و شاخه

باشد، به معرفي مورخين تاريخ محلـي   مي مقالهكتاب كه شامل سه  بخش اول
  :و نحوه فعاليت آنها اختصاص يافته است

  Whitfield J. Bellبـل . به قلم ويتفلـد ج » تازه كار مورخين«مقاله اول با عنوان  

 Annual در يكـي از مجـالت داخلـي كشـور آمريكـا     .  م 1972ل در تابسـتان سـا  

Meeting of the New York  State  Historical Association   به چاپ رسـيده اسـت .

نـامبرده ضـمن ايـن كـه     . در شهر نيويـورك اسـت  .  م 1914نويسنده مقاله متولد، 

نيـامين  هـاي ب  ويراستار مقاالت تاريخي است، به صورت اختصاصي بر روي نوشته
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هاي متمادي به عنوان كتابدار در انجمن فالسـفه   فرانكلين كار كرده و در طول سال

  .هاي علمي بوده است آمريكا در فيالدلفيا و پنسيلوانيا، مشغول انجام فعاليت

بل در اين مقاله معتقد است كه بسياري از مقاالت تـاريخي ارزشـمند و قابـل    
. ين تازه كار به رشته نگارش درآمده اسـت احترام از نظر دانشمندان، توسط مورخ

آوري و نگهداري  جمع: هاي مورخين محلي را شامل او همچنين برخي از فعاليت
شواهد محلي، نوشتن انواع وقايع محلي با هر كيفيتي كه اتفاق افتاده، جستجو در 
بين شواهدي كه اغلب از ديد مورخين تواريخ عـام و ملـي پنهـان مانـده اسـت،      

وي همچنين معتقد است كـه مـورخين تـازه كـار محلـي، ضـمن       . كند معرفي مي
هــاي  هــاي محلــي، زمينــه هــاي موجــود و ارتقــاء ســطح آگــاهي تقويــت ســنت

  .كنند اي فراهم مي هاي بهتر را در آينده با مورخين حرفه همكاري

هـاي مـورخين محلـي غيـر      آثـاري از نوشـته  «مقاله دوم از بخش اول بـا عنـوان   
باشد كه تحـت همـين عنـوان     مي David J. Russoروسو . ديويد ج نوشته» دانشگاهي

بـه صـورت مقالـه ارائـه     .  م 1979در كارگاه سازماندهي تاريخ محلي هند، در سـال  
نويسـنده مراحـل تحصـيل و بالنـدگي خـود را تـا رسـيدن بـه مرحلـه          . گشته است

. طـي كـرد   پرفسوري در زمينه تاريخ آمريكا، در دانشگاه درفيلد ايالـت ماساچوسـت  

توسـط  .  م 1974كـه در سـال   » نگاه جديد به تاريخ آمريكا«روسو در كتابي با عنوان 
هـاي ابتكـاري جديـدي را بـراي مطالعـه و       به چـاپ رسـيد، راه  ) AASLH(موسسه 

خصـوص دربـاب موضـوعات خـاص در      او به. بررسي تاريخ آمريكا ارئه كرده است
وي معتقد است كه تاريخ محلي . محدوده شهر هاي كوچك آمريكا توجه كرده است

. به صورت خاص در ايالت ماساچوست مراحل رشد و تكميـل را طـي كـرده اسـت    

نگـاري محلـي در ميـان     البته مشخص نيست كه نويسنده مزبور از سابقه انواع تـاريخ 
ساير كشورها، ازجمله جهان اسالم خبر داشته و يا منظور او از اين اظهـارنظر، صـرفاً   

گيـرد كـه تـاريخ     به هر حال او نتيجه مي. باشد آمريكا و دوره معاصر ميمحدوده قاره 
هاي آتي  هاي پي در پي و همچنين منبعي براي ذخيره موفقيت محلي، داستان موفقيت
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  . در بين مردم آمريكا بوده است

. را دارد، توسـط جوديـت م  » عملكـرد مـورخين محلـي   «مقاله سوم كه عنوان 

به وسـيله  . م 1982تحرير در آمده و در سال  رشتهه ب Judith M. Wellmanولمن 
بخش مطالعات تاريخي دانشگاه نيويورك، در يك كتاب تاريخ محلـي بـه چـاپ    

  .  رسيده است

، قانوني در ايالـت نيويـورك   . م 1947و پس از آن در سال .  م 1919در سال 
 400هاي قـومي و نـژادي بـاالي     به تصويب رسيد كه بر اساس آن همه جمعيت

آوري و ثبت اطالعات تاريخي مخصـوص   بايست مورخيني را براي جمع نفر، مي
اين قـانون همچنـين پيشـنهاد كـرده بـود كـه شـهرهاي        . به خود، منصوب نمايند

مختلف اين ايالت هم هر كدام يك مورخ جهت ثبت و ضبط اطالعات تـاريخي،  
مطالـب نوشـته شـده    ولمن تعداد زيادي از اين احكام انتصاب و . منصوب نمايند

آوري كرده و از اين طريق به اين تواريخ محلي دسترسي پيـدا   توسط آنها را جمع
هاي مورخين محلي شامل نحـوة جمـع    او از اين راه در مورد فعاليت. كرده است

  . كند آوري، نگهداري و سازماندهي اطالعات به دست آمده، اظهار نظر مي

شامل سه مقاله » نوزدهم به تاريخ محلي قرنگاه ن«كتاب، با عنوان  بخش دوم
  : استدرباره اين موضوع 

نوشـته  » از اجتماع گذشته نيوهامپشـاير  اي نشانه« مقاله اول اين بخش با عنوان
. د شددر نيوهامپشاير متول. م 1787هيل در سال . باشد مي  Salma Haleسالما هيل

هـا، يـك    مـين سـال  اي مشغول به كار شد و طـي ه  در سيزده سالگي در چاپخانه
هـاي علمـي خـود     او سپس به فعاليـت . به چاپ رسانيد انگليسيمجموعه گرامر 

ادامه داد و مدتي بعـد بـه عنـوان ويراسـتار متـون، قاضـي دادگسـتري و سـپس         
هاي او در مورد تاريخ اجتماعي اياالت متحده امريكا  كتاب. نويسنده، شناخته شد

.  م 1826نيوهامپشاير بود كه در سال  و ديگري در مورد تاريخ محلي موطن خود،

مقاله موجود، توسـط هيـل در نشسـت سـاالنة مـورخين انجمـن       . به چاپ رسيد
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ايـن  . در شهر نيوهامپشـاير ارائـه شـد   . م1828در سال  Annual Meetingتاريخي 
او . رغم دوره توليد آن در قرن نوزدهم به طور چشمگيري مدرن اسـت  مقاله علي

هـاي   رد كمبود منابع تاريخي نگهداري شده و توجه به انگيـزه در اين مقاله در مو
وي معتقد است كه تاريخ ما آميختـه بـا تعصـب    . دهد مورخين محلي توضيح مي

او معتقد اسـت كـه يـك    . بوده و مردم عادي هميشه در جلوي صحنه قرار دارند
وجود قالب و نمونه قابل اعتماد براي پيگيري و نوشتن تاريخ توسط مردم آمريكا 

ندارد كه بتوانند از خالل آن وقايع اجتماعي روزمره را در كنار بـازيگران عرصـه   
  .سياست ارائه دهند

به بررسي شواهدي از تـاريخ  » نقائص تاريخ ما«با عنوان  بخشمقاله دوم اين 
در مونت پلير، قبل از تشكيل اجتمـاع  » ورمونت«شناسي جامعه تاريخي  و باستان

 James Davieنويسنده ايـن مقالـه، جـيم ديويـد بـاتلر      . ازدپرد مي.  م 1846سال 

Butler   او دوران متوسطه را در . لد شددر  ورمونت روتلند متو.  م 1815در سال
پس از پايـان  . طي كرد.  م 1836جا و تحصيالت عاليه را در كالج ميدلبوري در آن

خـود بـه    هاي مختلف از جمله دانشگاه شـهر محـل تولـد    تحصيالت او در كالج
  .تدريس پرداخت

نگراني عمده باتلر در اين مقاله اين است كه ورمونت، اعتبار كسـب كـرده در   
هـاي انجـام    هاي انقالبي را، در اثر سـخنراني  هاي انجام شده در جنگ طي فعاليت

شده توسط مورخين ماساچوست و نيويورك، از دسـت بدهـد و ايـن افتخـارات     
  .ها كمرنگ شودوسيله اقدامات علمي تخصصي آن هب

نوشـته هرمـان لودوينـگ    » تـاريخ محلـي آمريكـا    ادبيات«مقاله سوم با عنوان 
Hermann E. Ludewing  1809نويسنده مقاله در سـال  . باشد مي. م 1846در سال 

در ايالت ساكسوني آلمان متولد شد و پس از طـي دوران مقـدماتي، در رشـته    . م
او عالقه فراواني به . التحصيل شد فارغ» گاتينگتن«و » اليپزيك«حقوق از دانشگاه 

، لودوينگ به ايالت متحده آمريكا رفـت و دو  .م 1844در . نويسي داشت فهرست
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. نويس برجسته تاريخ محلي امريكـا شـناخته شـد    سال بعد به عنوان يك فهرست

 1856ان دراز پـس از مـرگ وي در   نويسي لودوينگ در طول سالي روش فهرست
  . يكا ادامه يافت، همچنان در آمر.م

. مقاله حاضر يك مقاله حقوقي است كه در زمينـه تـاريخ نوشـته شـده اسـت     

منـدي از دموكراسـي در يـك منطقـه خـاص،       بهـره  كهنظريه لودوينگ اين است 
لودينگ . هاي محلي در آن جا دارد وابستگي مهمي به ثبت و ضبط وقايع و نوشته

بين دنياي قديم و دنيـاي جديـد    هاي مهم همچنين معتقد است كه يكي از افتراق
كنـد كـه اطالعـات از     او همچنين خاطر نشان مي. بهره مندي از دموكراسي است

  .كند ادبيات تاريخ محلي امريكا، به پيشرفت و تازه گي تاريخ محلي كمك مي

از چهـار مقالـه مختلـف    » ماهيـت تـاريخ محلـي   «كتاب با عنوان  بخش سوم
  :تشكيل شده است

 بـه قلـم لـوئيس ممفـورد    » ارزش تاريخ محلي«بخش با عنوان مقاله اول اين 

Lewis Memford  در مجموعه كتـاب سـال هلنـد،    .  م 1927باشد كه در سال  مي
در يكـي از  .  م 1895ممفورد در سال . توسط انجمن تاريخ به چاپ رسيده است
، .م 1990سـال زنـدگي، در سـال     94از محالت شهر نيويورك به دنيا آمد و پس 

توان بـه   هاي زيادي را به رشته تحرير درآورد كه از جمله مي او كتاب. ت نمودفو
هـاي   او در نوشته. به چاپ رسيد. م 1938اشاره كرد كه در سال » فرهنگ شهرها«

او در . خود به مسايلي همچون نقشه شهرها، رشد و اهميت شهرها پرداخته است
  .يز به چاپ رسانيداولين جلد از شرح زندگي خود را ن.  م 1982سال 

در مقاله حاضر، ممفورد در مورد جاذبه تاريخ محلي و اهميت آن در گسترش 
او معتقد است كه دانستن . كند فرهنگ زندگي عمومي، در جامعه آمريكا اشاره مي

تاريخ محلي يك جامعه، باعث فهـم بهتـر تـواريخ عـام و كلـي جامعـه بزرگتـر        
كه نگارش تاريخ محلي تنهـا بـراي سـاخت و پرداخـت      استاو معتقد . شود مي
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اي براي ارضاي عاليق ساكنين آنجا نيسـت   هاي محلي و وسيله ها و حكايت قصه
اي براي رسيدن به حقايق مهم و بزرگي است كه آمـوزش آن بايـد از    بلكه وسيله

  .آموزي شروع شود دوران دانش

باشـد كـه    مي» تاريخ محليارزش «مقاله دوم اين بخش هم باز با همان عنوان 
بـوده و در   Constance Mclaughlin Greenالبته به قلم كنستنس مك الفلين گرين 

در شهر نيويـورك بـه چـاپ    » نگاه فرهنگي به تاريخ«در مجموعه . م 1940سال 
متولـد و تحصـيالت ابتـدايي را در كـالج     . م 1897گـرين در سـال   . رسيده است

ر مورد فرهنگ شهرنشيني، قبل از مشـخص شـدن   او د. خانوادگي خود انجام داد
نوشت و در اين حوزه زماني قلم به دست گرفـت كـه تعـداد كمـي از      مرزها، مي

هـاي مختلفـي در    او كتـاب . پرداختند نگاري مي اي به تاريخ زنان به صورت حرفه
  .هاي مختلف كشور آمريكا نوشته است مورد ايالت

خ محلي امريكا را بايـد از ابتـداي كـار    معتقد است كه تاري مقالهگرين در اين 
نوشت و ارزش تاريخ محلي تنها به زنـده كـردن و بررسـي موضـوعات محلـي      
نيست، بلكه  دانستن تاريخ محلي اياالت مختلف و كار بر روي اين نـوع تـاريخ   

  . انكاري دارد براي فهم درست فرهنگ عمومي كشور آمريكا اهميت غيرقابل

، اتصـال  Nearby History)(تـاريخ دم دسـت   «عنوان مقاله بعدي اين بخش با 
 .David Eكـي وينـگ   . به قلـم دو نفـر نويسـنده، ديويـد اي    » اي به جهاني منطقه

Kyvig مارتي. و ميرون ا Myron A. Marty شناسي، در  باشد كه در مجله روش مي
كي ويگ، با درجـه پرفسـوري، اسـتاد    . به چاپ رسيده است.  م 1983بهار سال 

اه آكرون در ايالت اوهايو و مارتي رئيس بخـش علـوم و هنـر در دانشـگاه     دانشگ
  . باشد مي» دارك«

را براي احتراز » اي به جهاني تاريخ دم دست، اتصال منطقه«نويسندگان عنوان 
اند كه در طي سالهاي اخير، در بين مـردم آمريكـا    هاي منفي به كار برده از ذهنيت

در اين مقاله نويسندگان تالش دارند تـا  . ده بودوجود آمه در مورد تاريخ محلي ب
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باشـد، ارائـه    فهرستي از كتبي را كه تعدادي از آن ها در زمينه تـاريخ محلـي مـي   
جا كلمه دانشجو، براي مخاطب نوشـته و بـه كـار     همهگرچه در اين مقاله . دهند

بيشتري را تواند مخاطبين  اي است كه مي رفته است، اما فحواي كلي كالم به گونه
  .در ميان مردم، حتي مورخين تاريخ محلي در برگيرد

را بر خـود  » اي مطالعات ايالتي، محلي و منطقه«مقاله بعدي اين بخش، عنوان 
نوشته شده و در  John Alexander Williams ويليامزنهاده و توسط جان الكساندر 

بـه چـاپ    National Endowment for the Humanities، در مجلـه  .م 1980سـال  
  .رسيده است

در ايالت تگـزاس آمريكـا بـه دنيـا آمـد و دكتـري       .  م 1938نويسنده در سال 
او بـه  . دريافـت نمـود   Yale تاريخ خود را در رشته تاريخ امريكا در دانشگاه يـل  

غربي مشغول تدريس بوده و نويسنده كتـاب   ويرجينيايعنوان استاد، در دانشگاه 
له او منابع زيادي را براي مطالعات ايـالتي، محلـي و   مقا. است» ويرجينياي غربي«

گيـرد كـه مطالعـات     نويسنده نتيجه مـي . دهد اي در اختيار خواننده قرار مي منطقه
اي بـراي مـورخين محلـي بســيار الزم اسـت و ايـن مهـم اغلـب توســط         منطقـه 

او معتقد است كه برخي از نويسندگان تاريخ محلي، . شود نويسندگان فراموش مي
او در . زنند كه از مسائل پيرامون خود غافل هسـتند  حالي دست به نگارش مي در

را » منطقـه «اين مقاله تالش دارد تا از ديدگاه نويسندگان مختلف، مفهـوم واقعـي   
  . مشخص نمايد

ايـن  . اسـت  »نوانديشي در بـاب تـاريخ محلـي   «كتاب در مورد  بخش چهارم
  :باشد بخش شامل پنج مقاله مي

 Constanceتوسـط  »تغييـرات در جامعـه  «اولين مقاله از اين بخش بـا عنـوان   

Mclaughlin Green در مجله دانشكده . م 1968در سال  گرين كنستانس مكالفلين
شـروع  دانشگاه شيكاگو گرين تحصيالت خود را در . رسيدتاريخ محلي به چاپ 
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بعـد از اتمـام   . دريافـت كـرد   Yaleو مدرك دكتراي خودش را از دانشگاه  نمود
كه  گرين مدتها قبل از آن. مشغول به تدريس شدHolyok در دانشگاه  ،تحصيالت

موضوع تاريخ اجتماعي مورد توجه خاص قرار گيرد، به عنوان يك مورخ و پس 
او بـراي  . از آن به عنوان رئيس كل مورخين ارتش در شهر واشنگتن منصوب شد

اي ه ريخي بود كه در مورد شهر واشنگتن در دانشگاههاي تا ها مسئول پروژه مدت
 Washington بـا عنـوان   يبـه خـاطر كتـاب   . م 1963در سال . شد آمريكا اجرا مي

Capital City را دريافت كرد پوليتزر جايزه.  

ع غير رسمي مورد نياز مـورخين محلـي را   بدر اين مقاله نويسنده برخي از منا
معتقد است كه مورخين محلـي بايـد    گرين .كند ميدر مورد ايالت نيويورك ارائه 

دهـد آگـاه باشـند تـا بتواننـد ضـمن درك        رخ مـي  آنها از اتفاقاتي كه در اجتماع
او . هاي مقابله با حـوادث نـا مطلـوب را پيـدا نماينـد      تغييرات در طول زمان، راه

همچنين معتقد اسـت كـه مـورخين محلـي بايـد از اطالعـاتي خـاص همچـون         
  .برخوردار باشند ،ري، مالحظات فرهنگي و اعتقادي جامعهاطالعات سرشما

 نگارش تاريخ ملـي تغييرات و فرصتها در «دومين مقاله از اين بخش با عنوان 
اين مقالـه در سـال   . مي باشد Michael Kammen مايكل كامن نوشته ي »و محلي

 . م 1973در كـامن  . در مجله تاريخ اجتماعي هند به چاپ رسيده است . م 1983
او . را دريافـت كـرد   پـوليتزر جـايزه  People of Paradox به خـاطر نوشـتن كتـاب   

دو جلــد از . همچنــين تعــداد زيــادي كتــاب در مــورد فرهنــگ آمريكــا نوشــت 
در مـورد   A machine that would go of itself: هاي او عبارتند از معروفترين كتاب

 Mystic chords of memory كتاب ساختار و قانونمندي فرهنگ آمريكا و همچنين
 .درباره موضوع تغيير و تحوالت فرهنگي امريكا نوشته شده است

نگـاري محلـي    براي مورخين محلي ضروري است كـه بـا تـاريخ    كامنبه اعتقاد 
هـاي جديـد در    از برخـي از نوشـته   فهرسـتي و او در اين مقالـه   كالسيك آشنا باشند

  .دهد ر ميخصوص تاريخ محلي را مورد نقد و بررسي قرا
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اي اسـت   عنـوان مقالـه   »اي در مورد سنت هاي تاريخي در شهر كانزاس مطالعه«
  A. Theodore Brown تئـودو بـراون    . و  ا  Richard Wohlكه توسط  ريچـارد وول 

نوشته شده و در مجموعـه انتشـارات كتابخانـه هـانتينگتون بـه       . م 1960 ر سال د
اين مقاله بر اساس دو مقاله قبلـي از همـين نويسـنده در سـال     . چاپ رسيده است

حاصل تـالش نويسـنده    ،اين مقاله تكميلي. نوشته شده است . م 1957و  . م 1956
بيشـتر  . اسـت  آوردهبراي معرفي شواهدي است كه در مورد شهر كانزاس به دست 

يكـي از  . باشـد  هـاي تـاريخي مـردم ايـن شـهر مـي       اين شواهد در خصوص سنت
هـاي اقتصـادي و تجـارت در حيطـه      هاي او بيان تاريخ پيشرفت ترين نوشته جذاب

محلي است كه به نوبه خـود داراي جاذبـه فراوانـي بـراي خواننـدگان و مـورخين       
  .باشد محلي مي

دفاع و روشنگري در مورد تاريخ  تي درمانيفس« مقاله بعدي اين بخش با عنوان
در  . م 1977باشـد كـه در سـال     مـي  Paul Leuilliot وليوتئي پل ل نوشته »محلي

نويسنده در تالش در اين مقاله  .مجله دانشگاه جان هاپكينز به چاپ رسيده است
است تا جايگاه قانوني و روش رسيدن به نوعي قـوانين اجرايـي و روش عملـي    

يا تفكر اصلي  اين نويسنده شش ضرورت .تاريخ محلي را بيان كندبراي نگارش 
ايـن شـش ضـرورت      كنـد كـه   بيان مـي براي تحقيقات در حيطه تاريخ محلي را 

  :عبارتند از

  تاريخ اقتصادي محلي در ارتباط با مشكالت معاصر است،. 1

  ،تاريخ محلي كيفي است .2

   ،پذير است تاريخ محلي انعطاف. 3

  ،است عمومي جزئي از تاريخ تاريخ محلي. 4

   ،تاريخ محلي در ارتباط با زندگي روزمره است. 5

  . تاريخي متفاوت است تاريخ محلي. 6

مفهومي از مكان، گرايش مفهـوم سـاز در   «اين بخش با عنوان  ازآخرين مقاله 
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بايـد طرفـدار تـاريخ    محلـي  است كه مـورخ  باره اين موضوع در  ،»تاريخ محلي
در  Shelton Stromquist شلتون استرومكويسـت   اين مقاله توسط .اجتماعي باشد

بـه عنـوان مسـئول     نويسنده قبالً. به چاپ رسيد History Newsدر . م 1983سال 
كننده تاريخ محلي در يكي از انجمن هاي تاريخ كشور آمريكـا فعاليـت    هماهنگ

مجموعـه  . باشـد  مـي   Iowa كرد و هم اكنون مدرس تـاريخ در دانشـگاه آيـوا    مي
دو عنوان از مهمترين  .محلي است در حيطه تاريخ كارگري و عاليق اين نويسنده

 The pattern of railroad conflictكتب او در تاريخ محلي امريكا عبارت است از 

in 19- century America    بـه چـاپ رسـيد و بـه موضـوع      . م 1987كه در سـال
 An oralو ديگري  ،پردازد ريكا ميمبارزات كارگران شاغل در صنعت راه آهن آم

history of Iowa labor   اي از  باشـد كـه مجموعـه    مـي . م 1993است كه در سـال
  .باشد تاريخ شفاهي كارگران شهر آيوا در قرن بيستم مي

كند تا تبيين نمايد كه مورخين محلي براي فهـم سـريع    تالش مي ويدر اين مقاله  

توانـد   هاي آنها مـي  نستهدا دارند و همچنينوسيعي از اطالعات  گسترهحوادث نياز به 

هـاي شخصـي، سـخنرانان در مـورد      هـاي مـوزه   اركننـدگان نمايشـگاه  زمورد نيـاز برگ 

  .      كنند، قرار گيرد كه در مورد مسائل محلي صحبت مي موضوعات محلي و كساني

كتاب با چهار مقاله متفاوت، به بيان مخـاطرات و مشـكالت پـيش     بخش پنجم
  .روي مورخين پرداخته است

. آر. پـي . نوشـته اچ » تاريخ محلي را چگونه نبايد نوشـت «مقاله اول با عنوان 

. به چـاپ رسـيده اسـت   .  م 1967باشد كه در سال  مي H. P. R. Finbergفينبرگ 

هـاي متمـادي بـه     سـال  در طولاست،  كرده دانشگاه آكسفورد فينبرگ كه تحصيل
مشـغول بـه    Leicester عنوان رئيس بخش تاريخ محلي انگليس، در دانشگاه لستر

ها عالوه بر تدريس تـاريخ محلـي و نوشـتن كتـب و      او در طي اين سال. كار بود
مقاالت متعدد در اين زمينه، دانشجويان و محققين بسياري را تربيت نمود كـه بـا   
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شايان ذكر . او، به تاريخ نگاري محلي انگلستان رونق بخشيدند هاي مكرر تشويق
 1948است كه اين دانشگاه براي اولين بار رشته تاريخ محلي را در دنيا در سـال  

  .دهد تاسيس كرد و همچنان به فعاليت هاي خود در اين زمينه ادامه مي

محلـي،  كند تا ضمن يادآوري اهميت تـاريخ   نويسنده در اين مقاله كوشش مي
هاي موجود نوشتن تاريخ محلي، اين نكته را يادآوري نمايـد كـه    با انتقاد از قالب

آوري كه براي نوشتن تواريخ محلي بـه   كسالت هاي روشقالب هاي يكنواخت و 
وي . باشـد  نگـاري پيشـرفته امـروزي نمـي     كار مي رفت، چنـدان مناسـب تـاريخ   

ا نوعي تمرين بـراي مـورخين   نگاري محلي تنه گردد كه تاريخ همچنين متذكر مي
باشد بلكه بـه خـودي خـود داراي اهميـت و      براي نوشتن تواريخ عام و ملي نمي

  .موجوديت است

» مـورخين محلـي، خطـرات و غرامـات شـغلي آنهـا      « مقاله بعدي بـا عنـوان   

 John Walton Caugheyو بـه قلـم جـان والتـون كـافي      . م 1943محصـول سـال   
نويسنده در ايـن  . جمن آمريكايي تاريخ به چاپ رسيداين مقاله توسط ان. باشد مي

نگـاري محلـي را بـه همـراه      بخـش تـاريخ   هاي رضـايت  مقاله تالش دارد تا جنبه
او معتقد است كـه  . نگاري، به همراه دارد بيان كند كه اين نوع تاريخ مخاطراتي را

هاي بسيار با ارزشـي هسـتند كـه اغلـب خـارج از محـدوده        اسناد محلي گنجينه
نگهداري خود، شـناخته شـده نيسـتند و دسترسـي بـه ايـن اسـناد مـورخ را بـه          

در عـين حـال نويسـنده    . كننـد  اي رهنمون مي بيني در نگارش تاريخ منطقه باريك
هاي موجود بر سر راه مورخين محلي را همانـا   يكي از بزرگترين خطرات و آفت

رسـد   به نظر مي. داند خود سانسوري ناشي از در نظر گرفتن مالحظات محلي مي
اي  كه پرفسور كافي، يكي از اولين نويسندگاني باشد كه بـه لـزوم تـدريس رشـته    

  .مستقل در دانشگاه با عنوان تاريخ محلي توجه نموده باشد

اي و غيـر   اي غيـر حرفـه   مقاله بعدي از اين بخـش حاصـل تـالش نويسـنده    
باشد كه در محـل زنـدگي خـود     مي Geoffrey Elanدانشگاهي به نام جفري االن 
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ابتدا در نقش يك ويراستار و پس از آن، بـه عنـوان نويسـنده سـتون تـاريخي در      
 Yankeeدر مجلـه . م 1986در سال ها  اين نوشته. اي محلي خود ظاهر شد نشريه

Magazine نويسنده در اين مقاله سعي كرده تـا يـك روش   . به چاپ رسيده است
او معتقد است كه تواريخ محلـي  . محلي ارائه دهدبندي تواريخ  خاص براي دسته

آور بـوده و باعـث ايجـاد يكنـواختي      شـود مـالل   كه توسط يك مولف نوشته مي
بايست يك كميته با همكاري هـم دسـت بـه     شود و به جاي يك نويسنده، مي مي

او همچنين با كمك دو نفر ديگر از همكارانش شروع . نگارش محلي تاريخ بزنند
موعه مقاالتي در باب تاريخ و ادبيات بهتر نمودند كـه مطالعـه ايـن    به نوشتن مج
 .بخش نويسندگان تاريخ باشد تواند الهام مجموعه مي

تـاريخ اجتمـاعي و   «باشـد كـه بـا عنـوان     اي مـي  آخرين مقاله از اين بخش، نوشته

به چاپ رسيد و به موضـوع   The History Teacherدر مجله . م 1979در سال » محلي

 .David Aگربـر  . نويسـنده، ديويـد آ  . در نقل و نگارش تاريخ پرداخته اسـت  احتياط

Gerber  باشد، بـراي اولـين    هاي شهر نيويورك مي كه استاد تاريخ در يكي از دانشگاه

وي تـذكراتي در بـاب چـرخش    . بار اين مطالب را بـراي آموزگـاران تـاريخ نوشـت    

نگـرش  . كند خواننده ترسيم مي نگرش در تاريخ محلي و سبك و سياق آن را را براي

هـاي نـژادي و جنسـيت، نمايشـي از      ها، اقليـت  از  پائين در قالب پرداختن به جنبش

پرداختن به موضوعاتي دارد كه در دايره عاليق عمومي مردمي و منطقه مورد تحقيـق  

اما خود معتقد است كه دانستن اين مطالب نه تنهـا بـراي معلمـين    . مورخ محلي دارد

  .باشد نگاران محلي هم ضروري مي بلكه براي تاريختاريخ، 

» مشكالت و اشتياق براي تـاريخ محلـي  « عنوانيا آخر اين كتاب كه  بخش ششم

باشـد كـه بـه قلـم روبـرت       را به خود اختصاص داده است، شامل تنها يك مقاله مـي 
بـه  History News Dispatch   در مجلـه . م 1996در سال  Robert Archibaldآرچيبالد 

 Missouri  نويسنده براي مدتي رئيس انجمن مـورخين ميسـوري  . چاپ رسيده است

Historical Society  خدمت كرده و در حال حاضر رئيس انجمن ملي مورخين محلي
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  .باشد آمريكا مي

بـه   The Stuff of History» خمير ماية تاريخ«نويسنده در اين مقاله كه با عنوان 
هـاي مفيـد را بـراي     گيـري  ه تا رهنمودها و جهتچاپ رسيده است، تالش نمود

او معتقد است كه مهمترين وسيله . آوري كند تاريخ محلي و مورخين محلي، جمع
همچنـين تـاريخ   . در برآمدن يك تاريخ خوب، اشـتياق و عالقـه نويسـنده اسـت    

. محلي باعث ايجاد عالقه متقابل خوانندگان به محل زندگي خودشـان مـي شـود   

ست تا به مورخين محلي گوشـزد نمايـد كـه بـراي فهـم صـحيح       در تالش ا وي
هاي غير ملموس را هـم   گذشته، الزم است كه با نگاهي همه جانبه، حتي واقعيت

تواند خالي از ايجـاد نـوعي حـس همـدلي بـا       در نظر گرفت و چنين نگاهي نمي
  .تاريخ، براي مورخ باشد

نگـاري بـه عنوانـه     هـاي تـاريخ   از آنجا كه تـاريخ محلـي ميـان سـاير شـاخه     
مشهور است، پيكره نظري آن نيز معطـوف   practical historyعملياتينگاري  تاريخ

از جمله چنانكه در بـاال  . باشد هاي تحقيقات آن مي به چگونگي اجرائيات و دامنه
يابي بر ايـن مسـئله اصـرار دارد كـه حقـايق       ذكر شد، دامنه موضوعات و موضوع

كاران  اين محليديك آبستن فرداهايي هستند، بنابرهاي نز دورو بر ما در قالب زمان
بين و  شوند چشماني نزديك بندي مي كه خود در زير مجموعه معاصرنويسان دسته

چنين وضعيتي پس از نوزايي تـاريخي در حيطـه تـاريخ محلـي از     . ريزبين دارند
نت كـاران سـ   اين بود كه ميان محلـي . نيمه دوم قرن بيستم حاكميت اساسي يافت

طـور   يكـي بـه  . تمـايز يافـت   New Traditionو سنت جديد  Old Traditionقديم 
نكته اينكـه  . عمده بر واگرايي و ديگري بر همگرايي در بينش و روش تأكيد دارد

شناسي نويسنده خواسته يا ناخواسته توانسته دوره ميانه يعني گـذار   از منظر روش
گو اينكه در آمريكـا سـنت قـديم     ،از سنت قديم به سنت جديد را بازسازي كند

  . اي مانند جهان اسالم و اروپا ندارد سابقه اًاساس

امـا از آن جهـت كـه    . اين كتاب از هر دومنظر مـذكور دسـتماية غنـي اسـت    
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سازي مفاهيم بايد باشد، امثلة موجـود در ايـن مـتن و     خواننده ايراني بدنبال بومي
در  آيـد  آن، به نظـر نمـي   ارنگرنگ موضوعاتسبك و سياق راهيابي آن در دايره 

نويسـندگان ايـن    از اين جهت بايـد متوجـه بـود كـه اساسـاً     . باشدايران اجرايي 
مـرزي بايـد بـه     اند و خواننده بـرون  داشته) آمريكا( مجموعه نگرش درون مرزي

رسـد   بـه نظـر مـي   . هاي كلي بـه كاررفتـه آن توجـه داشـته باشـد      شاكله و شيوه
سـازي   تواند تا حدود زيادي بومي ي در اين كتاب ميهاي متنوع پيشنهاد چوبهرچا

هاي آموزشي تـاريخ و يـا    هاي مختلف گروه شود و به عنوان متن درسي در دوره
شناسـي تـاريخ    در گرايش دكتراي تاريخ محلي به طـرح مسـايل نظـري و روش   

 . محلي بپردازد
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  تحليل نقد

جناب آقـاي دكتـر    ،»در جستجوي تاريخ محلي«با تشكر از ناقد محترم كتاب 
  مرتضي نورايي؛

  

  ازات نقدامتي

 نويسنده كتاب دربارهتوضيح . 1

 بندي مقاالت و ايجاد سير منطقي بين آنها اشاره به محاسن كتاب در تقسيم. 2

  اشاره به خالصه مطالب مقاالت كتاب. 3

درون مــرزي نويســندگان كتــاب و   اظهــارنظر كلــي در خصــوص نگــرش. 4
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  هاي نقد كاستي

  مقاله داراي تيتربندي نيست. 1

 عدم اظهارنظر در خصوص نظم منطقي دروني مقاالت كتاب. 2

دهد اما محتواي آنها را تحليـل و   ناقد محترم عناوين مقاالت را توضيح مي. 3
  !كند بررسي نمي

 5هـاي   موارد مولفـه فقدان اظهارنظر در خصوص ابعاد شكلي كتاب شامل . 4
 )ضميمه كتاب: ك.ر(هاي نقد و بررسي شورا  گانه جدول فرم 

هـاي   فقدان اظهارنظر در خصوص ابعاد محتوايي كتاب شامل موارد مولفـه . 5
 )ضميمه كتاب: ك.ر(هاي نقد و بررسي شورا  گانه جدول فرم 18

حـل   مـا راه ناقد محترم در پايان، پيشنهاد بومي سازي كتـاب را ارائـه داده ا  . 6
  .شود مشخصي در اين خصوص مطرح نمي

ناقد محترم صرفاً به تبيين و تشريح عناوين و مطالب مقاالت كتب پرداخته . 7
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به خصوص مناسب بود، به ميزان سـازواري  . و از هدف مقاله نقد دور شده است
محتوا با مباني مفروض و نيز مبـاني اسـالمي و همچنـين نحـوه پاسـخگويي بـه       

 .شد مروز جامعة اسالمي ايراني توجه بيشتري مينيازهاي ا



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  راهنماي مطالعات تاريخي روتلج

  

The Rutledge Companion   
to Historical Studies 

 
Author: Alun Munslow 

Publication: London, Routledge, 2000, 371 pages. 

  مرتضي نورائي: ناقد

  دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان: رتبه علمي

  شناسي و هنر شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني عضو گروه تخصصي تاريخ، باستان

  m.nouraei@ltr.ui.ac.it: پست الكترونيك

  

. هاي تاريخي در دانشگاه اسـتنفورد اسـت   نظريهآلن مانسلو پروفسور تاريخ و 

نگاري بويژه از منظر سـاختار   نگري و تاريخ وي صاحب آثار متعدد در زمينه تارخ
 Deconstructingبرانگيز  هاي او نوشته بحث از جمله مهمترين كتاب. شكني است

History (London, 1997) آثـار مانسـلو بـا اقبـال زيـادي از سـوي        معموالً. است
ويراسـتار انگليسـي    وي و همچنـين . نظران تاريخ و فلسفه روبـرو اسـت   صاحب
ـ   Rethinking History: the Journal of Theory and Practiceمجلـه   وسـيله   هكـه ب

  . شود، است چاپ مي  Rutledgeانتشارات 
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كند؟ دو پرسش اساسـي   آيا تاريخ مرده است؟ چگونه تاريخ پسامدرن كار مي
اين اثر فتح باب ضـروري در  . شده است حاضرگيري كتاب  است كه مبناي شكل

زمينــه مباحــث اساســي ميــان مــورخين و فالســفه از منظــر پســامدرن در دامنــه 
هايي كـه در دهـه آخـر     ها و نظريه مفاهيم، ايده. نگاري است نگري و تاريخ تاريخ

شـد، در   (Rethinking History)قرن بيست موجب بازنگري يا بازانديشي تـاريخ  
همچنين در اين كتاب مفاهيم كليـدي در دايـره تـاريخ    . ندا هاين اثر گردآوري شد

نوين كه توسط فالسفه و مورخين بنام از قرن هجدهم مانند كانت، نيچه، كروشه، 
اي ازايـن   پاره. كالينگود، كار، وايت، رورتي، فوكو و دريدا مطرح شده، آمده است

گرايـي، واقعـه،    قه، تاريخ فرهنگي، تجربـه عليت، طب :مفاهيم براي مثال عبارتند از
يين تاريخي، استنباط، چرخش زباني، فرا روايت، عينيـت، نسـبيت،   بهرمنوتيك، ت

  .شناسي و حقيقت فرجام

به مهندسي شرح و تحليل اصـطالحات،   مقدمهمانسلو با مدخلي ممتع به عنوان 
الفبـايي بـه انتظـام آنهـا     نام در حيطه تاريخ، در قالب  هها و انديشمندان ب آراء، نظريه

وي . دهـد  منسلو به روشني اهداف كتاب را براي خواننده شرح مـي . پرداخته است
اي فشرده، مختصر و قابل فهم به عنوان درآمدي انتقادي بـر   تالش دارد كه دستمايه

 مفاهيم، مباحث و انديشمندان كليدي كه محوريت بازانديشي تاريخ از دهـه هفتـاد  
به نظر نويسنده و بر اساس تجارب . اند را پردازش نمايد سو شدهبه اين  قرن بيست

هـاي اسـتاندارد در    هـاي معاصـر در يـافتن مـدل     وي مهمترين مانع در فهم چالش
تحقيقات نوين تاريخي، در واقع عدم آشنايي دانشجويان ايـن رشـته بـه چگـونگي     

منظـور  جـدي بـه   در گام نخسـت بايـد عزمـي    . ها است توسعه انديشه ساير رشته
بـراي  . هاي علوم انساني ايجاد شـود  سازي آنها با روند توسعه انديشه در رشتهآشنا

 هاي تاريخي نه تنها نياز به پذيرش رويه متعارف و مقبول درباب تبيـين  فهم چالش

explanation و روش method    هـاي فالسـفه و    تاريخي است بلكه وقـوف بـر ايـده
هاي انتقـادي،   نسبت به امور فرهنگي و نظريه پردازان كليدي تاريخ، و آگاهي نظريه
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در اين راسـتا، ايـن كتـاب سـعي در معرفـي و      . ادبيات و زبانشناسي ضرورت دارد
  . مشاركت در امر باز انديشي تاريخي دارد

در بــاب  doing historyدر حاليكــه ايــن بازانديشــي در دامنــه انجــام تــاريخ 
بسيار آشـكار و واضـح اسـت، در     موضوعاتي مانند توسعه فرهنگي و تاريخ زنان

شـويم؟   در زمان گذشـته آگـاه مـي    چيزهاييچگونه ما در مورد : هايي مانند زمينه
نتيجه اين بحث بر آمدن شبهات جـدي ديگـري   . هنوز راه طوالني در پيش است

:  اسـت   discipline's empirical foundations "گرايـي  مبـاني نظـام تجربـه   " درباره

گيـري آنهـا از    شواهد در تاريخ چيست؟ نقش مورخين و بهـره طببعت و كاركرد 
بـه عنـوان قالـب و      narrativeنظريه هاي اجتماعي چگونه است؟ اهميت روايت

گرايـي؛   سبك تبين چگونه است؟ و اينكه بر آمدن اين گزاره راديكال پسا تجربـه 
ملـه  ، از ج discoveryاست تا كشـف   inventionكه تاريخ بيش از هر چيز اختراع

ــا اســت ــات ايجــاد پرســش . آنه ــين موجب ــا همچن ــاره   اينه ــري در ب ــاي ديگ ه
شناسـي كـه    در مطالعـات تـاريخ، مبـاني روش     truth، حقيقت objectivityعينيت

كه بر مبناي آن نتـايج   را  representationمطالعات تاريخي و تأثير شكل بازنمايي 
   .  شوند، تضمين نمايد بازخواني گذشته توضيح داده مي

. اين كتاب در ميدان بازانديشي تاريخي، بر دعـاوي دو رقيـب متمركـز اسـت    

محدود proper history هايي كه برآنند كه مرزهاي تاريخ خوب  دعاوي مدرنيست
ـ   و در مقابـل ايـن دعـاوي    . ن حقيقـي اسـت  يبر فهم عيني شواهد و آفـرينش تبي

توانـد فـرا تـر از     هـاي مـورخين مـي    ها بر اين باور هستند كه جبهه مدرنيست پسا
گرايي به منظور انكشاف كامل منطق وضـعيت فرهنگـي مـورخين     مرزهاي تجربه

دهي متون تـاريخي خـود، روايـت ابـداعيي را بـر پايـة        توسعه يافته، كه در شكل
اصلي اين كتـاب در تحقيقـات    بزنگاهاين درواقع . آورند شناسي فراهم مي معرفت

  . تاريخي است

گانة اين كتاب بـه   پنجاه و شش هاي بايد افزود كه مدخلرفي اين كتاب در مع
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فهرست اين عناوين . نويسي شكل گرفته است المعارف دايرةشكل الفبايي در قالب 
  :به قرار ذيل است

   پسامدي/ارجحيت

A priori/A posteriori   

Historical explanation  ن تاريخييتبي  

Author                                  تخيل تاريخي مؤلف  

Historical imagination      

Barthes, Ronald Historicism                    گرايي تاريخ  

Carr, E.H نگاري نگري، تاريخ تاريخ   

Historiography 

    Inference             برداشت/استنباط   Causation                          عليت

    Internationally                  جهاني Class                                 طبقه

 Colligation   Kant, Immanuel               تلفيق، برآيند

Collingwood, R.G.  گرايي ليبرال انسان Liberal humanism  

  مفاهيم در تاريخ

Concepts in history 

  Linguistic turn          چرخش زباني

  فلسفة اروپايي

Continental Philosophy 

  Metanarrative               فرا روايت

    Metaphysics                  متافيزيك Covering laws           قوانين فراگير

Croce, Benedetto مدرنيسم                    Modernism    

    Narrative                         روايت  Cultural history       تاريخ فرهنگي

  شكن تاريخ شالوده

Deconstructionist history 

Nietzsche, Friedrich 

Derrida, Jacques عينيت                      Objectivity    

    Ontology                 شناسي هستي   Discourse                       گفتمان

Elton ,Geoffrey   positivism                 گرايي اثبات 
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  Postmodernism        گرايي مدرنپسا   Empiricism              تجربه گرايي

  تأثير واقعي/ واقعيت    Emplotment             فرآيند/ تلفيق

Reality/ realistic effect   

  روشنگريعصر 

Enlightenment, The 

  بازسازي تاريخ

Reconstructionist history 

   Relativism                  گرايي نسبي   Episteme                       شناخت

 Epistemology   Roty, Richard         شناخت شناسي

  Structuralism            ساختارگرايي Event                               واقعه

   Teleology                 شناسي فرجام   Evidence                          شاهد

  ترسيم/تضامن، استعاره  Fact                              امرمسلم

Trope/ figuration 

    Truth                             حقيقت Form and content      شكل و محتوا

Foucault, Michel Vico, Giambatticta 

Heglel, G.W.F. White, Hyden 

  Women's history           تاريخ زنان    Hermeneutics              هرمنوتيك

كلمه به شـرح   5000تا  2000تحت عناوين باال، نويسنده به طور متوسط بين 
مقاله را در كنار هم به خواننده  56در واقع نويسنده . آنها پرداخته استو توضيح 

اين درحـالي اسـت كـه در ايـن متـون رابطـه مطالـب بـا يكـديگر          . دهد ارائه مي
بدين صورت در هر مدخلي در اين كتـاب وجـود   . طورمنطقي حفظ شده است هب

هـم و درك  آمـده تـا راهنمـاي خواننـده در ف     boldساير عناوين به شكل پررنگ 
وي در پايـان هـر   . وضعيت مطلب در شبكه اصطالحات موجود در كتـاب باشـد  

اين افزون بر كتـاب  . پردازد مدخل، به ارائه فهرست ممتعي از معتبر ترين آثار مي
  .شناسي كامل و مشروحي است كه در پايان كتاب آمده

. بـه حسـاب مـي آيـد     بازانديشـي تـاريخ  مباني علمي  زمرهكتاب حاضر در 

هـاي مـدرن و    نانكه نويسنده سعي وافري در ترسيم مرز ميان مفاهيم و تحليـل چ
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وي با آثار تمامي متفكران اين حوزه آشنايي داشته و همگـي آنهـا   . پسامدرن دارد
اصـطالح  . كنـد  را در يك بسته علمـي بـراي خواننـده خـود معرفـي و نقـد مـي       

-Reتحت عنوان  Keith Jenkinsبازانديشي تاريخ پيش از اين در اثر كيت جنكينز 

Thinking History (1991) اين اثر توسط دو مترجم به فارسي برگـردان  . آمده بود
ورود ايـن  ). 1387و حسـينعلي نـوذري، آگـه،     1384سـاغر صـادقيان، مركـز،    ( شده است

اي ابعاد آن اسباب سردرگمي مـورخين ايرانـي شـده     اصطالح بدون ترسيم شبكه
مـرزي   ذائقة خـود و ميـزان دسترسـي بـه آثـار بـرون      چنانكه هركس بنا بر . است
را ترسيم كرده كه در مجموع دسـتماية زيـادي حاصـل و     انديشيبازاي از  گوشه

چنين وضعي قريب دو دهه است كه دامنگيـر مـورخين ايرانـي    . عايد نشده است
است اما هنوز عزمي منسجم براي بازنمايي جوانـب مختلـف بازانديشـي تـاريخ     

چنانكه در زمينه مباحث طرح شده در اين ميـان مورخـان ايرانـي    . شود رصد نمي
آنچه كه وجـود دارد بـالعرض از سـوي سـاير     . هاي جدي رخ نداده است چالش
فراگير نبوده و بسيار نـاقص و پرخلـل    هاي علوم انساني است كه معموالً گرايش

اي در  موارهطلبد با مراجعه به آثاري مانند اين كتاب، نگرش اندا مي امر اين. است
هـاي   شود، آنگـاه از دسـتمايه   نگاري مدرن و پسا مدرن متولد دو سوي مرز تاريخ

هاي غني موجود ميان آثـار مـورخين ميـزان كارآمـدي و يـا حتـي        علمي و سنت
  . سازي آنها مورد شرح، تحليل و نقد قرار گيرد بومي

سـه نگـرش    در اينجا براي نمونه بايد ذكر كرد كه امروزه ميان مورخـان دنيـا  
وگو با گذشته مطرح است كه هريك بـه مشـرب خاصـي      عمده در رصد و گفت

وي . مانسلو به خوبي توانسته اين سه مشرب را با ايجـاز مطـرح كنـد   . پيوند دارد
توان كـم   اي از مورخان معتقدند كه در بازيابي گذشته آن را مي برآن است كه عده

اي  ، در حاليكـه عـده  كرد) re-Construction( طور كمال و تمام بازسازي و بيش به
ديگر چنين كاري، يعني بازسازي گذشته به همان شكل، حجم و مقدار رخـدادها  

نگاري كار مـورخ در واقـع بـه     رو معتقدند كه در تاريخ دانند، از اين ر نميميسرا 
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و . گيـري از گذشـته اسـت    يا الهام)  Construction( انگاري)برداشت(نوعي سازه
-de(شــكني  بـر همـان مبنـاي گـروه دوم امـا معتقدنـد كـه شـالوده        دسـت آخـر   

Construction (     راه را براي فهم بيشتر و بهتر گذشته بـا اجـزاي متكثـر آن ميسـر
نگاري كه نتيجه عصر روشنگري،  البته پيش از طرح اين سه الگوي تاريخ. كند مي

خود را داشت  نگاري الگوهاي متعدد پيش مدرن مدرنيسم و پس از آن بود، تاريخ
در واقـع  . شده اسـت  ايجادها  كه امروزه عاليقي به بازگشت به آن سبك و سياق

شكني خود در دو حيطة ديگر،  بازگشت به دنياي پيش مـدرن و گريـز از    شالوده
چنانكـه آن بازگشـت در دو   . نگاري خود نمـايي كـرد   مدرنيسم در ساحت تاريخ

نگـاري   و تـاريخ   (unconventional history)نگـاري غيـر متعـارف     عرصه تـاريخ 
  . بروز و فعاليت دارد (alternate history)جايگزين 

همساية آن در هر سه مشرب و گاه در كاري واحـد   مدر ايران مورخين و علو
محققـين مشـهوري    كارهـاي  در حاليكه ،اند برده رهاي سه گانه باال را به كا مؤلفه

امـا نـوع   . شـود  بنـدي مـي   باز سازي گذشته طبقهكوب در نوع  مانند مرحوم زرين
تاريخي در دسته دوم ديده  هاي شناسان و علوم سياسي با گرايش تحقيقات جامعه

به اي خاص  چنانكه تحقيقات آنها هدفمند بوده و براي باز سازي نظريه. دنشو مي
خود نيز معترف به كـار تـاريخي نيسـتند ولـي در      ،گردند دنبال مصالح قديمي مي

در اين ميـان نسـل نوانگـار مـورخين در     . اند اب تاريخ متون متنوعي توليد كردهب
ايـن   انـد كـه در   هايي در زمينه شـالوده شـكني كـرده    يابي تالش بست موضوع بن

 .توان حق مطلب را ادا كرد مختصر نمي
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  تحليل نقد

، جناب آقاي »راهنمايي مطالعات تاريخي روتلج«از ناقد محترم كتاب  تشكربا 
  ؛دكتر مرتضي نورايي

  

  امتيازات نقد

  به سواالت اصلي كتاب اشاره. 1

  اشاره به عناوين و مقاالت كتاب.  2

 اشاره به دعاوي اصلي كتاب. 3

اي كوتاه به اين كه كتـاب در زمـرة مبـاني علمـي بازانديشـي تـاريخ        اشاره. 4
  شود محسوب مي

 

  هاي نقد كاستي

 .مختصر نويسنده كتاب معرفي شده، اما كافي نيست صورتگرچه به . 1

هاي  گانه جدول بررسي شكلي اثر در فرم 5اظهارنظري در خصوص موارد . 2
 .نقد نشده است

به غير ازاشاره به نظم كلي كتاب و توضيحات كوتاهي در بعض موارد، امـا  . 3
هاي نقد، اظهارنظر  گانة جدول بررسي محتوايي اثر در فرم 17در خصوص موارد 

 .جامعي نشده و به ويژه، مطالب كتاب مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته است

  .مقاله، فاقد تيتربندي است. 4

 .مقاله، فاقد جمع بندي و پيشنهادهاي كاربردي مشخص است. 5

عنـاوين گونـاگون مقـاالت    رسد هدف اصلي نويسندة مقاله بيان  به نظر مي .6
كتاب و توضيح مسايل آن بوده تا اين كه حداقل به صورت نسبي به نقد شكلي و 
محتوايي اين اثر بپردازد و لذا تطبيق عنوان مقالة نقد بر اين نوشته قـدري مشـكل   

 .است
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  چكيده

هنـر و  "شناسـي، كتـاب    يكي از منابع چـاپ شـده در رشـته هنـر و  باسـتان     
. باشد مي است، كه از جمله كتب درسي مدرسه لوور "مصر باستان: شناسي باستان

راز جهاني بـه  تهايش، جزء آثار و كتب  در  از آنجا كه اثر فوق با توجه به ويژگي
گيـري   آيد، روش تحليل و بررسي كتاب ياد شده  در اين مقاله، با بهره حساب مي

 فضـاي ل جايگـاه اثـر در   از رويكرد علمي و مشي منصفانه جهت بررسي و تحلي
ل، نقد علمي و نيز نكات اصالحي مورد نظـر را نيـز در   ه و در عين حاعلمي بود
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  .نمايد باره محتوا و ساختار اثر ارايه مي

مهمترين اجزاي تحليل و ارزيابي در بررسي ونقد اين اثـر مشـتمل بـر چهـار     
ثـر و  ه اتحليـل بيرونـي و خاسـتگا    -2لـف،  معرفي كلي اثر و مو -1مرحله كلي 
به لحـاظ درون  ( نقد و ارزيابي اثر -4تحليل دروني و جايگاه اثر  - 3مولف آن، 

  .باشد مي) ساختاري و برون ساختاري

  ، مصر باستان، مدرسه لوور   شناسي ، هنر، باستاننقد كتاب :ها كليد واژه

  

  مقدمه 

ـ  لوور با همكاري مجموعه موزه مدرسه ز سـال  اً اهاي ملي و اسناد فرانسه تقريب
اي جديد و كيفيت چاپي مناسب مجموعه كتـب درسـي خـود را در     با شيوه 2001

موضوع اين مقاله نيـز  . سطح ملي و بين المللي به چاپ رسانده و منتشر كرده است
: شناسـي  هنر و باستان"بررسي و نقد يكي از آثار اين مجموعه كتب درسي با عنوان 

عنوان منبع درسـي مـورد نيـاز     ط ناقد بهالبته همين كتاب توس .است "مصر باستان 
شناسـي و   هاي پژوهش هنر، هنر، باسـتان  دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا رشته

اميد است تا با بررسـي  . باشد تاريخ در حال ترجمه و انتشار از فرانسه به فارسي مي
ي بتـوان در ارتقـاي خالقيـت نظـري در محافـل آكادميـك و       يو انجام چنين كارها

مان  شناسي جامعه استادان هنر و باستان تقويت فرهنگ نقدپذيري در ميان محققان و
گونـه كتـب درسـي و     سازي نقاط قوت و ضعف ايـن  برجسته قدم برداشت و نيز با

ارايه نقدهاي پژوهشي، فرصتي براي رشد جريان گفتگوي علمي و همينطورارتقـاء  
ايمـان را  ه شناسي دانشگاه تانهاي مختلف هنر و باس كمي و كيفي كتب درسي رشته

در اين راستا با توجه به اجـزاي پيشـنهادي تحليـل و    . در سطح كشور فراهم نمايد
ـ مه نقد و تحليـل آثـار و كتـب در    نا رزيابي نقادانه متناسب با شيوها راز جهـاني در  ت

  . شود چهار مرحله بررسي و نقد اين كتاب ارائه مي
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  معرفي كلي اثر و مولفان. الف

و ) 2( يف كريستين زيگلـر ، تال)1( "مصر باستان: شناسي انهنر و باست" :كتاب
، مجمـع يـا شـوراي     )4( مدرسـه لـوور  : ، توسط انتشـارات  )3( بوو لوك -جان 
روي جلـد   بـرداري از عنـوان كلـي    ، با بهـره )6( ، اسناد فرانسه)5( هاي ملي موزه

ـ    512، در )8( ، در قطـع وزيـري متوسـط   )7(" دروس مدرسه لوور" ه صـفحه ب
يورو بـه چـاپ    45ميالدي در پاريس با قيمت  2001صورت چهاررنگ در سال 

  .رسيده است

اي  قبل از معرفي مولفان و شخصيت علمي آنان، در خصوص معرفي شناسنامه
اول اينكه كيفيت شكلي اثر از طراحي جلد، . ذكر پنج نكته ضرورت دارد ،اين اثر

هـا،   ، نقشـه )رنگي و سياه و سفيد( اويرنگاري و كيفيت تص صفحه آرايي، حروف
دوم جامعيت صـوري اثـر از فهرسـت    . ها و غيره عالي و بسيار خوب است طرح

 تعـدد مطالب تا نمايه با توجه به عنوان اثـر در تمـامي چهـار بخـش و فصـول م     
عنوان نكات سوم و  هب. مربوطه نيز در سطح عالي و بسيار خوب تنظيم شده است

ه  داشت كه از لحاظ روان و رسا بودن نگارش و نيز رعايـت  توان اشار چهارم مي
قواعد ويرايش و نگارش نيز در سطح خوب و عالي است چرا كه عالوه بر انواع 

هاي متعدد و موارد تكميلي در بخش چهـارم كتـاب، در خـود مـتن نيـز       نامه واژه
 و واژگـان يـا اصـطالحات تخصصـي    براي رواني و رسائي بيشتر مطالب  مجدداً

اي براي درك مطالب  ، مباحث روشنگر و نكات راهنماي كمكي جداگانهضروري
نكتـه پـنجم    .اند در حواشي صفحات مختلف كتاب چاپ كرده واست تهيه شده 

اينكه تناسب حجم اثر با درس مورد نظر از لحاظ علمـي و تخصصـي مناسـب و    
ارم از بخـش چهـ   512تـا   335باشد و همچنين صـفحات   داراي كفايت الزم مي

امـا  . كتاب نيز براي راهنمائي و مطالعات تكميلي مباحث درس تنظيم شده اسـت 
هاي  خانم زيگلر و آقاي بوو، نامبردگان عالوه بر مسئوليت:در خصوص مولفان اثر

پژوهشي، آموزشي و مقام استادي مدرسه لوور، تجربه علمـي و عملـي نظـري و    
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ي مصر باستان در كشورهاي مصر و شناس در رابطه با هنر و باستانالزم را ميداني 
 )   9( .فرانسه داشته و دارند

نظـري  (هاي علمي و آموزشي  پديدآورندگان اثر با توجه به دانش و مسئوليت
تر دانشجويان مطالب اين كتـاب را در   برداري مناسب ، جهت بهرهخود) و ميداني

 13صـفحات  در بخش اول كه چهـار فصـل دارد و   . اند چهار بخش تنظيم نموده
مولفان در اين بخش بطور كلي مباحث مربوط بـه   شود، كتاب را شامل مي 81الي

هاي پيدايش هنر مصر را با توجه به وضعيت جغرافيايي ويژه  ها و زمينه سرچشمه
مذهبي و اعتقادي هنر مصري، جايگاه و نقـش هنـر در   و ويژگي آن، خصوصيت 

هاي مختلف فراعنـه مصـر را    طوريها و امپرا تمدن مصر، سه هزار سال هنر دوره
 ،گـردد  را شـامل مـي   307الـي   81بخش دوم كتاب كـه صـفحات   . اند بيان داشته

هـاي   هـاي سلسـله   بنـدي دوران  بندي با استفاده از همان تقسيم مولفان بدون فصل
 هاي باستاني مصـر باسـتان   حاكميتي فراعنه به تجزيه و تحليل آثار هنري محوطه

بخش سوم مولفان محترم در سه فصل به انعكاس و بيـان نقطـه   در  .اند اقدام كرده
  .اند ات علمي خودشان در رابطه با هنر مصر پرداختهنظر

هاي تخصصي و اسناد  الحـاقي بـه    اي از پيوست در بخش آخر هم كه گنجينه
هـا،   هاي تخصصي، اسناد، مـدارك تصـويري، نقشـه    نامه باشد، انواع واژه كتاب مي

تـوان   مي 512الي  335صفحاتها، منابع و غيره را به ترتيب در  ها، طراحي ترسيم
هاي حفاري در مناطق مختلـف   محوطه: ، كه عناوين آنها شامل مواردمطالعه نمود

شناسي مصـر باسـتان    هاي اصلي مرتبط به موضوع هنر و باستان كشور مصر، موزه
ـ  در مصر و ساير كشورهاي مختلف، آموزش مصرشناسي در  ف كشـورهاي مختل

المللـي معتبـر و    بـين  )انستيتوهاي(هاي  موسسات يا سازمان، )342تا  340صفحات (
فهرست منابع انتخابي و نقل ، )349تا  344صفحات (هاي اينترنتي  بزرگ و نيز سايت
ها يا  هاي تاريخي، فرهنگ جدول دوران، )401تـا   349صفحات ( شده در نگارش اثر

 هاي اماكن نام -خدايان اصلي هنر و تمدن مصر   -هاي كليات هنر مصر  نامه واژه
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مـواد اصـلي اسـتفاده شـده در      -هاي اقوام خارجي  نام -و اتيمولوژي آنها ) 10(
الـي   465صـفحات  (ها  ها و ترسيم ها، طرح نقشه، )457الي  401صفحات ( مصر باستان

فهرسـت آثـار هنـري  و    ، )498الـي   486صـفحات  () 11(تصاوير يـا پالنـش   ، )486
، )498الـي   495صـفحات  (ضـيحات مربوطـه   آناليزهـا و تو  هـا،  تحليل با حوطه هام

  .است و منابع تصاوير )511الي  499صفحات ( فهرست راهنما يا نمايه

(Ziegler Christiane et Bovot Jean-Luc,1967:7-9 et 337 -512) 

    

  تحليل بيروني و خاستگاه اثر  -ب   

ها، و خاستگاه علمي، فكـري و   به برخي عوامل، زمينه در اين قسمت مختصراً
ـ   اجتماعي اثر و مولف كه فضاي محيطي شكل انـد،   وجـود آورده ه گيري اثـر را ب

همچنين، جايگاه اين اثر و كتاب در ميان ساير كتـب و  . گيرد مورد توجه قرار مي
  .شود شناسي مصر باستان معرفي و تحليل مي آثار مرتبط در حوزه هنر و باستان

هنر مصر هميشه عامل پيدايش انبوهي از آثار ادبي، هنري مشـابه و خاسـتگاه   
با نگاهي كوتاه بـه برخـي از عنـاوين آثـار     . وعالي  بوده است برجستهعلمي آثار 

هاي دپارتمان فلسفه تاريخ علم بشر كتابخانـه   منتشره كه توسط مديريت مجموعه
شناسـي انتخـابي    ان كتـاب مـيالدي فقـط تحـت عنـو     2009ملي پاريس در سال 

ـ ) 12(هـا   توتانخامون و مصرشناسي در قسمت پي نوشت طـور مسـتند چنـين     هب
اما اين اثر كه در  گردد روشن مي (Biblio_ Toutankhamon:2009,1-16)موضوعي 

 .متفـاوتي اسـت   برجسـتگي مجموعه درسي مدرسه لوور پديد آمده اسـت داراي  

).(Ziegler Christiane et Bovot Jean-Luc,1967:11  

ها و خاستگاه علمي، فكري و اجتماعي مولفان  ديگر مهمترين زمينه عبارتبه 
آموزشي بر اساس كليات  -در تهيه و توليد چنين اثري با هدف يك كتاب علمي 

وري از آخـرين   هشناسي و براي استفاده دانشجويان اين رشته با بهـر  اصلي باستان
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برپايه برنامه آموزشـي مدرسـه لـوور اطالعـات     اين كتاب . هاي علمي است يافته
مورد نياز و كافي علمي و هنري را با تفاسير روشـن پيرامـون آثـار هنـري ارائـه      

بدون ترديد جايگاه اين اثر در ميان سـاير آثـار مـرتبط، توجـه كـافي و       .نمايد مي
. مناسب در مطالعه آنـاليز متـون هيروگليفـي هنـر و تمـدن مصـر باسـتان اسـت        

ي ياين كتاب توانسته است با توضيحات و معرفي قوي مباحث، در آشنا همچنين،
نكتـه   .و شناخت آسان هنر مصر براي افراد غير متخصص كمك شـاياني بنمايـد  

شناسي مصر  هاي مباحث هنر و باستان ديگر اينكه مولفان اثر در بيان تمامي شاخه
 :يعنـي  ،هنـر مصـر   كهن  به اهميت عوامل بنيادي تاثيرگذار در پيـدايش و ادامـه  

  .اند مذهب، جامعه و محيط آن توجه كافي داشته

       

  تحليل دروني و نقد و ارزيابي : ج

تحليل دروني و جايگاه اين اثر، نقـد و ارزيـابي آن بايـد     اتدر بحث موضوع
از منظـر   اكثر آثار منتشـره پيرامـون مصـر داراي مبـاحثي صـرفاً      تاكنونگفت كه 

ترتيب اين كتب و آثار هركـدام سـطح و    بدين. نري استتاريخي يا فقط از ديد ه
. اند اي از سطوح و زواياي مختلف تمدن كهن مصر را مورد توجه قرار داده زاويه

در حاليكه بـدون در نظـر گـرفتن انـواع عوامـل و فاكتورهـاي متعـدد طبيعـي و         
هـاي   و آنـاليز درسـتي از ويژگـي    ، تحليـل تـوان شـناخت   غيرطبيعي مصـر نمـي  

  . شناسي و هنر مصر كهن ارائه نمود باستان

در همين راستا براي ارائه اثر يا كتابي كه بتوانـد هنـر و باسـتان شناسـي ايـن      
هاي علمي و  آخرين يافته همراه با جامع و طور نسبتاً هتمدن چندين هزارساله را ب

پديدآورندگان و يـا مولفـان آن در مطالعـات و تحقيقـات      هنري بيان دارد، طبيعتاً
انـد كـه    اي داشـته  اي و چندرشـته  رشـته  ها و امكانـات بـين   د نياز به همكاريخو

برداري از امكانـات   استفاده از چنين روشي با بهره محترم نيز مهمترين هنر مولفان
هاي مختلف مدرسه لـوور، مـوزه لـوور و ديگـر      و بخش ها دپارتمانو همكاري 
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وان ت را مي است كه نتيجه آنمصر بوده  مراكز در فرانسه و ساير كشورها خصوصاً
هاي مختلف تخصصي آن در  ، در مجموعه پيوستعالوه بر مباحث  متن خود اثر

  . كتاب مشاهده نمود 512الي  335صفحات 

مولفان اثر براي حل مشكل عدم وجـود تقـويم زمـاني واحـد و كرونولـوژي      
ـ (هاي مختلف فراعنـه تمـدن مصـر     مسلسل ادامه دار در دوران برد دليـل كـار  ه ب

هـا از   كه با حاكميت هريك از فراعنه تاريخ آن سالنامه هاي متعدد و متغير سالنامه
كـه در  ، لـوور مربوطـه  ي ، نتيجتاً از كرنولـوژ )شد و حساب ميشروع  و جديد نو

كـار  ه گرديد، براي اين كتاب درسي هم ب موزه و مدرسه لوور ايجاد و استفاده مي
  .گرفته شده است

ساختاري خـوب اسـت و    ساختاري و برون به لحاظ دروندر مجموع اثر فوق 
ترجمـه   چـاپ   در متن اصلي، كه  طبعاً 132صفحه   تصاويربجز اشكال كوچك 

چالشـي را   ،اثر و مضمون مفاد ديگر در اصالح خواهد شد، عموماً توسط ناقد اثر
و اصول ديني و اسالمي يافت، چرا كه موضوع و ارزشي توان نسبت به مباني  نمي

  .باحث كتاب مربوط به دوران پيش از اسالم استم

  

  گيري نتيجه

هـاي   رشـته  در اين مقاله به منظور معرفي و تحليل آثار برجسته كتـب درسـي  
هنـر و  "كتـاب   ،در سـطح جهـاني  ، تـاريخ و تمـدن   شناسـي  باستان، هنرمختلف 

، كه از جمله كتب درسي مدرسه لوور است، با هدف "مصر باستان: شناسي باستان
اثر فوق بـا توجـه   . ي محققان و محافل آكادميك انتخاب گرديدمند بهرهشنائي و آ

مولـف،  معرفـي كلـي اثـر و    (با چهار مرحله و نگـاه كلـي    نامه پيشنهادي به شيوه
ثر و مولف آن، تحليـل درونـي و جايگـاه اثـر، نقـد و      تحليل بيروني و خاستگاه ا

زمـان و فرصـت    كمبـود  رغـم  از روي نسخه اصلي زبان فرانسه علي) ارزيابي اثر
پديدآورندگان اثر با توجه به دانـش و   .محدود مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفت
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بـرداري   خـود، جهـت بهـره   ) نظـري و ميـداني  (هاي علمي و آموزشـي   مسئوليت
  .اند تر دانشجويان مطالب اين كتاب را در چهار بخش تنظيم نموده مناسب

تهيه و انتشار چنين اثري با هدف يـك كتـاب   توجه و تاكيد اصلي مولفان در 
براي شناسي مصر باستان  آموزشي بر اساس كليات ضروري هنر و باستان -علمي 

ايـن  . هاي علمـي اسـت   وري از آخرين يافته هاستفاده دانشجويان اين رشته با بهر
مدرسه لوور اطالعات مـورد نيـاز و كـافي علمـي و      آموزشيكتاب برپايه برنامه 

بدون ترديـد جايگـاه    .نمايد با تفاسير روشن پيرامون آثار هنري ارائه مي هنري را
آنـاليز  ، تحليل و اين اثر در ميان ساير آثار مرتبط، توجه كافي و مناسب در مطالعه

همچنـين، ايـن كتـاب توانسـته     . متون هيروگليفي هنر و تمدن مصر باستان است
هـاي   نامـه  ي انـواع واژه كـارگير  بـه است با توضيحات و معرفـي قـوي مباحـث ،    

هنر مصر  تر در آشنائي و شناخت آسانهاي تكميلي الزم  ضروري و ديگر پيوست
  .غير متخصص كمك شاياني بنمايد افراد دانشجويان و حتي  براي

ساختاري خـوب اسـت و    ساختاري و برون در مجموع اثر فوق به لحاظ درون
 در ، كـه طبعـاً  كتـاب  صليمتن ا 132صفحه  يراد كوچك تصاوير مربوط بهبجز ا
از لحاظ فرهنگـي و   اثر اصالح خواهد شد، عموماً و انتشار فارسي ترجمه هنگام

توان نسبت به مباني و اصـول دينـي و اسـالمي     در مفاد اثر چالشي را نمي ارزشي
  .يافت، چرا كه موضوع و مباحث كتاب مربوط به دوران پيش از اسالم است
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  ها  نوشت پي

1. " Art et archéologie: l'Égypte ancienne" .  
2 . Christiane Ziegler. 
3 . Jean-Luc Bovot. 
4 . Ecole du Louvre . 
5 . Réunion des musées nationaux . 
6 . La Documentation Française . 
7 . Manuels de l'Ecole du Louvre. 

رسند كه اين قطع در گذشـته   ري به چاپ ميكتب درسي و دانشگاهي معموال در قطع وزي.  8

و ) 16*  24متوسـط  (، )15*  21بـه طـول و عـرض تقريبـي     (داراي سه اندازه كوچـك  

  .بوده است) 20*  30بزرگ (

عالقه مندان براي اطالع از مسووليت هاي متعـدد علمـي ، پژوهشـي و آموزشـي مولفـان،       . 9

معرفي مختصر مولفان در صفحه بعد از توانند در نسخه زبان فرانسوي كتاب به قسمت  مي

  .جلد مراجعه نمايند

10 . Toponymes. 
11. Planches. 
12. Biblio_ Toutankhamon: 
Bibliothèque nationale de France 
direction des collections 
département Philosophie histoire sciences de l’homme 
Décembre 2009 
TOUTANKHAMON ET L’EGYPTOLOGIE   
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  تحليل نقد

، جناب آقـاي  »شناسي؛ مصر باستان هنر و باستان«با تشكر از ناقد محترم كتاب
  دكتر الياس صفاران؛

  

  امتيازات نقد

امتياز اين مقاله آن است كه در قالب سـاختار يـك مقالـه علمـي      ترين مهم. 1
 .باشد مي... پژوهشي تهيه شده است كه شامل چكيده كليدواژه و

نامه نقد كتب جهـاني شـوراي    اين مقاله، رعايت اسلوب شيوه امتياز دومين. 2
 بررسي متون و كتب علوم انساني است

هـاي   هاي جدول بررسي شكلي اثر منطبق بـا فـرم   در مورد مؤلفه اظهارنظر. 3
 نقد شورا

 عناوين كلي و فصول كتاب معرفي. 4

نامه  نقد كتـب   به خاستگاه و تحليل دروني اثر منطبق با اسلوب شيوه اشاره. 5
 جهاني شورا

اجمالي در خصـوص سـازواري بـا مبـاني اسـالمي، جامعيـت و        اظهارنظر. 6
 درس انطباق با اهداف

 

  هاي نقد ستيكا

 .كتاب را داشته و كمتر به تحليل و نقد آن پرداخته است معرفي جنبةمقاله، . 1

 و 9 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3و 2 و 1در خصـوص مـوارد    اظهارنظرعدم . 2
 هاي نقد شورا جدول بررسي محتوايي اثر در فرم 17و  16 و 11 و 10

كتاب با مبـاني ارزشـي و     گرچه نويسنده به صورت اجمالي به عدم چالش. 3
جـدول بررسـي    18داشـته امـا مناسـب بـود در خصـوص سـوال        اشارهاسالمي 
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) نحوه و ميزان پاسخگويي كتاب به نيازهاي جامعه اسالمي(هاي نقد  محتوايي فرم

 .كرد نيز اظهار نظر مي
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  :شناسي باليني روان
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  جري فيرس، تيموتي ترال: مولف

  مهرداد فيروزبخت، فرشاد بهاري: مترجم

  .صفحه 895، 1382تهران، رشد، : ناشر

Authors: Timothy J. Trull, E. Jerry Phares  

Publication: Wadsworth, Thomson Learning, 2001, 633 pages. 

  اكبر ارجمندنيا  علي: ناقد

  استاديار دانشگاه تهران: رتبه علمي

  شناسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني عضو گروه تخصصي روان

  arjmandnia@ut.ac.ir :پست الكترونيك

 

بـه رشـته تحريـر     2002اين كتاب توسط جري فيرس و تيموتي ترال در سال 
درآمده است و در ايران توسط مهـرداد فيروزبخـت بـا همكـاري فرشـاد بهـاري       
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بار به چاپ رسانده  براي اولين 1382ترجمه شده و انتشارات رشد آن را در سال 
  .صفحه است 895اين كتاب داراي . است

 اين ويراست كه ويراسـت در . اند ويسندگان، كتاب را در ده فصل تنظيم كردهن
هايي نسبت به ويراست هاي قبلي انجام شـده اسـت كـه از     ششم است، بازنگري

) 2 شناسي بـاليني  هاي رشته روان درج آخرين تحوالت و روند) 1: اين قرار است

درج هرچه بيشتر ) 3ن تر كردن استفاده از كتاب براي دانشجويان و مدرسا راحت
 بررسـي تـاثير نظـام   ) 4مباحث مرتبط با فرهنگ، جنسيت و متنوع شدن جامعـه  

هـا و   تاكيد بر نقش مهـم و تـاثير درمـان   ) 5هاي كنترل شده بر اين رشته  مراقبت
فراهم آوردن منابع بيشتر براي دانشـجويان  ) 6هاي داراي حمايت تجربي  سنجش

  .يشناسي بالين و مدرسان درس روان

  

  بررسي شكلي اثر

به لحاظ شكلي در اين كتب سعي شده است از ابزارهـا و امكانـات مختلـف    
عنوان مثال، هر  به. تر شود استفاده شود تا فهم و استفاده آن براي دانشجويان آسان

در پايـان هـر   . هاي اصلي شروع شده است فصل با رئوس مطالب فصل و پرسش
هر فصـل داراي خالصـه   . فصل اصطالحات مهم و تعريف آنها آورده شده است

ضميمه شده به كتـاب   CD-ROMفصل است، يك ويژگي جديد و مهم كتاب هم 
گفتگوي  45حاوي نمودارهاي مرتبط با فصول اين كتاب و  CD-ROMاين . است

هـاي اخـتالالت منـدرج در چهـارمين      با نشانه ويديويي است كه در آن بيماراني
 نشـان داده ) DSM-IV(ويرايش راهنماي تشخيصـي و آمـاري اخـتالالت روانـي    

الزم به ذكر است كه اين ويژگي مربوط به زبان اصلي است و در نسـخه   .اند شده
اي هـم يكـي ديگـر از     سـواالت چهـار گزينـه   . شود ديده نمي CD-ROMفارسي 
  !است كه هم براي دانشجويان مفيد است و هم براي اساتيدهاي اين كتاب  ويژگي

آرايـي كتـاب    گاري و صفحهن توان به حروف همچنين در ارتباط با شكل كتاب مي
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ها ونمودارها به جهت اينكه ازروي نسـخه   اگرچه كيفيت بعضي از عكس. اشاره كرد
اعمال شده است در ترجمه كتاب نيز دقت فراواني . اند كم شده است اصلي كپي شده

كتاب هـدف و فهرسـت   . طور كلي قواعد نگارش و ويرايشي رعايت شده است و به
جدول، تصـوير و  . مطالب به صورت تفصيلي دارد ولي فهرست مطالب اجمالي ندارد

هاي اينترنتي مرتبط بـا هـر    شناسي و پايگاه نمودار دارد و داراي فهرست منابع و كتاب
  .باشد موضوع نيز در پايان فصول مي

  

  بررسي محتوايي اثر

هـاي اصـلي حـوزه     هاي بارز اين كتاب پـرداختن بـه چـالش    از جمله ويژگي
هـاي   هـا عبارتنـد از ويژگـي    اين چـالش . شناسي باليني با نگاه انتقادي است روان
هـاي كنتـرل شـده بهداشـتي،      شناسي باليني، روندهاي فعلي در نظام مراقبت روان
هاي مهم داراي حمايت تجربي،  اسي باليني، درمانشن هاي اصلي آموزش روان مدل

هاي سنجش داراي حمايت تجربي، تـاثير مالحظـات فرهنگـي جنسـيتي و      روش
در اين كتاب سـعي شـده اسـت بـا اسـتفاده از      . قومي بر اجراي فرآيند كار باليني

شناسـي بـاليني بـه بحـث      هاي علمي اين مسايل حساس حوزه روان آخرين يافته
  . گذاشته شود

هاي چندي به زبان فارسي تاليف يا ترجمه  شناسي باليني، كتاب در حوزه روان
اي متـاثر از نظـرات نويسـنده     انگارانـه  شده است كه محتواي آنها به شـكل سـاده  

اي تحـت عنـوان    شـود كـه نويسـنده    حتـي در برخـي مـوارد ديـده مـي     . اند بوده
حتــي بــا نگــاه شناســي بــاليني كتــابي تنظــيم كــرده اســت كــه محتــوي آن  روان

در اين فضا كتاب حاضر . شناسي باليني تلقي شود تواند روان گونه هم نمي اغماض
شناسـي بـاليني كـرده اسـت و      اقدام به مرزبندي واقعي و جديدي در حوزه روان

سعي كرده كه به تمام مباحث مرتبط اين حوزه پوشش نسبي دهد كه البته اين امر 
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سطح باقي بمانـد و از رفـتن بـه عمـق      باعث شده است در برخي موضوعات در
توان به يكي از فصول كتاب تحت عنوان  ميبراي اين مدعا . مباحث محروم شود

در اين فصـل كـه   . شناسي باليني كودك اشاره كرد شناسي طب اطفال و روان روان
ي وسـيع علمـي اختصـاص داده     صفحه به اين حوزه 36تم كتاب است فصل بيس

سندگان، مباحث مربوط به سنجش، مداخالت، پيشـگيري  به ناچار نوي. شده است
طبيعي است كـه ايـن مباحـث    . اند و مشورت را تجميع و در اين قسمت گنجانده

با ايـن اوصـاف   . توان در اين چند صفحه گنجاند پيچيده، عميق و گسترده را نمي
چرا كـه هـر   . دانست شناسي باليني عمومي روانتوان اين كتاب را يك كتاب  مي

هاي اين كتاب در تدوين  اگرچه نبايد از ارزش. آن به كتابي مجزا نياز دارد بخش
  .راحتي دست كشيد شناسي باليني به قلمروهاي روان

  

  گيري از اصطالحات تخصصي بهره

ها و اصطالحات رايـج و دقيـق    ها، از معادل يابي اند در معادل مترجمان سعي كرده
كنند و در ايـن راه در اغلـب مـوارد هـم موفـق      شناسي باليني استفاده  در حوزه روان

مـثالً در صـفحه   . نياز است تجديد نظر صورت گيرد همها  در برخي قسمت. اند بوده
كنـيم كـه بهتـر اسـت از واژه      برخـورد مـي   آزمون انطبـاقي به اصطالح  8، سطر 274

 تخمـين سـطح عقالنـي   هم به اصطالح  284در صفحه . شودسنجش انطباقي استفاده 
  Intellectualرسـد بـراي واژه    شويم كه به نظر مي تداي پاراگراف سوم مواجه ميدر اب

  .است و نه عقالني هوشي و شناختيترجمه درست 

توان  قابل توجه ديگر كه نياز به تجديد نظر دارد، مي تخصصياز اصطالحات 
 . اشـاره كـرد   79شناسي سـالمتي در صـفحه    شناسي اجتماع نگر و روان به روان

Community psychology ــا محلــه روان  Healthنگــر اســت و  شناســي محلــه ي

psychology شناسي سالمت است و نه سالمتي روان.  
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در ارتباط با به روز بودن مطالب كتاب ذكـر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه از       

تدوين شده است تا آن زمان سعي شـده اسـت تـا     2002آنجايي كه كتاب در سال 

هاي صورت گرفته در محتـوي كتـاب گنجانـده     علمي و پيشرفتهاي  آخرين يافته

شناسـي   هاي مختلف روان تاكنون تغييرات چشمگيري در حوزه 2002ولي از . شود

باليني صورت گرفته است مثالً در فصل سنجش هوش، مـا شـاهد آن هسـتيم كـه     

نسخه چهارم مقياس وكسلر معرفي شده است ولي در حال حاضر نسخه يكپارچـه  

گيـرد كـه در ايـن كتـاب      زمون در كشورهاي پيشرفته مورد استفاده قـرار مـي  اين آ

هـاي اسـتنفورد ـ     در ارتباط با مقياس. آيد صحبتي از اين نسخه ناگزير به ميان نمي

  .آيد هاي جديد آن به ميان نمي بينه هم به ناچار سخني از نسخه

بـراي يـك اثـر     به اين نكته نيز بايد توجه شود كه هرگاه نام يك رشـته عينـاً  
اي از مباحث مطرح شـود   شود از يك سو بايد دامنه گسترده تخصصي انتخاب مي

هـايي نـاقص بـه     كه البته هميشه چنين     كتـاب  ،تا اثر جامعيت الزم را پيدا كند
شـود   رسند و از سوي ديگر همين گستردگي ناگزير منجر به وضعيتي مي اتمام مي

تر به منـابع تخصصـي ديگـر     تر و جزيي دقيقكه خواننده براي دريافت اطالعات 
اين اتفاق اخير در عين حال نوآوري يك كتاب علمي را با تهديد . شود نيازمند مي

شـود و   تكراري مواجـه مـي   كند و خواننده با مباحث عام و غالباً جدي مواجه مي
دهد كه تا حدودي منافي گرايش تخصصـي   اين اثر را به سوي عموميتي سوق مي

شناسـي بـاليني    هايي كـه بـا عنـوان روان    الزم به ذكر است كه همه كتاب. شود مي
حـل اصـلي ايـن باشـد كـه       اند شـايد راه  اند با اين مشكل مواجه بوده نگاشته شده

 "شناسـي بـاليني   روان"افتـاد بـراي    "شناسي عمومي روان"اتفاقي كه براي عنوان 
  .ر كار قرار گيردبه عبارتي صحيح كتب تخصصي در دستو. ديگر تكرار نشود

شناسي باليني در مقاطع ليسـانس و يـا فـوق     گفتني است كه درس روان ضمناً
ليسانس دو يا سه واحدي در نظر گرفته شده است كه اين كتاب با توجـه تعـداد   

. تواند براي دو و يا سه واحد متناسـب باشـد   اي نمي صفحه 900صفحات حدودا 
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ـ  تخصصياز طرف ديگر دروس  ه صـورت واحـدهاي مجـزا در    هم هستند كه ب
تواند براي آنها  اند كه اين كتاب نمي هاي مربوطه گنجانده شده برنامه دروس رشته

 مـثالً . هم مفيد باشد چرا كه مباحث عميق نيستند و حجم مطالب هم كـم اسـت  
توان از اين كتاب به عنوان منبع  براي درس اصول مصاحبه باليني و تشخيصي نمي

كه فصل مصاحبه و سنجش در اين كتاب براي دو واحـد  چرا . اصلي سود جست
  .كند كفايت نمي

  

  گيري و پيشنهادها نتيجه

هـا و حرفـه    شناسي باليني، مفـاهيم، روش  در ارتباط با كتاب روان كليطور  به
  :نكات زير قابل ذكر است

اين اثر در كل از جامعيت خوبي برخوردار است و سـعي كـرده اسـت تـا      -1

  .شناسي باليني را پوشش دهد روان مفاهيم كلي حوزه

  .مباني نظري مباحث مطرح شده كمرنگ است و نياز به تقويت دارد -2

  .ها نسبتاً ضعيف است هاي تحليلي و نقد و بررسي جنبه -3

ها  رويكردهاي اجتماعي، فرهنگي و بين فرهنگي موضوعات در عموم زمينه -4

  .نيازمند تقويت است

  .ز است كه مورد توجه مباحث كتاب قرار گيرد، نياDSM ويراست جديد  -5

از آنجا كه تنظيم و تهيه مطالب به شكلي به روز، تخصصي و دقيق، مستلزم  -6

شود اين  هاي مختلف علمي است كه پيشنهاد مي مشاركت متخصصاني از حوزه

  .كتاب توسط مولفان مختلف نگاشته شود

تـري   ي علمـي و دقيـق  هـاي تخصصـي، بـازنگر    ها و واژه در ترجمه معادل -7

  .صورت گيرد

توانـد بـه عنـوان     به طور كلي كتاب حاضر با كمي ويرايش ادبي و فني مي -8
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هـاي تخصصـي وابسـته     شناسي باليني و گـرايش  منبع كمكي براي دروس روان

  .مورد استفاده قرار گيرد
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  تحليل نقد

اكبـر   دكتر علي، جناب آقاي »شناسي باليني روان« از ناقد محترم كتاب تشكربا 
  ارجمندنيا؛

  

  امتيازات نقد

 مطالب مقاله در دو بخش بررسي شكلي و بررسي محتواي تفكيكارائه و . 1

 و پيشنهادهاي الزم گيري نتيجهارائه . 2

 هاي ويراست جديد كتاب اشاره به مزيت. 3

 گانه جدول بررسي شكلي  5درخصوص موارد  اظهارنظر. 4

 از جدول بررسي محتوايي 17 و 14 و 10و 7در خصوص موارد  اظهارنظر. 5

اشاره به چالش بين لزوم جامعيت مباحث و تخصصي بـودن يـك اثـر بـه     . 6
  دليل انتخاب نام يك رشته براي يك كتاب

 

  هاي نقد كاستي

 نامه نويسنده كتاب عدم معرفي زيست. 1

 عدم معرفي شرايط زماني و مكاني چاپ و نشر كتاب. 2

و اجمالي تهيه شده و در قسمت بررسـي شـكلي صـرفاً     ، بسيار كوتاهمقاله. 3
 .شود دارد يا ندارد، ولي توضيح و تبييني ارائه نمي: كرده است عنوان

) 20فصـل  (در خصوص پوشش و جامعيت مباحث، صرفاً به يـك فصـل   . 4

 .شده و در ساير موارد، اظهار نظري وجود ندارد اشاره

اي  اهد و مستندات سخن خود اشـاره مقاله عموماً به مصاديق و شو نويسنده. 5
 .نكرده است

در خصوص موارد باقيمانده از جدول بررسي محتـوايي اثـر    اظهارنظرعدم  .6
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به ويژه، نظم منطقي، سازواري با مباني اسالمي و نحوه پاسـخگويي بـه نيازهـاي    
 .امروز جامعه اسالمي
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Literary Theory: A Guide for the Perplexed 

  

  مري كليگز : مؤلف

  جالل سخنور، االهه دهنوي، سعيد سبزيان: مترجم

  .صفحه 277، 1388تهران، نشر اختران، : ناشر

Author: Mary Klages 

Publication: London, Continuum, 2007, 192 pages. 

  امامي... نصرا: ناقد

  استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز: رتبه علمي

  هاي باستاني شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني عضو گروه تخصصي زبان و ادبيات فارسي و زبان

  nasemami@yahoo.com: پست الكترونيك

  

 Literay Theory: A Guide for theبـراي  كتاب ، برابري اسـت   فارسيعنوان 

Perplexedآورد، با عنـوان انگلـيس    اما توصيفي كه نويسنده در فصل نخست مي ؛
هاي متعددي آورده شـده كـه    اساساً اين عنوان براي كتاب. تر است كتاب متناسب

  .تر كنند سازي و روشن كوشند تا نقد و نظريه ادبي را ساده مي

هاي بسياري  با پيش درآمد قوي و مباحث بنيادي در نظريه ادبي، ناگفته كتاباين 
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تـر و   گرايـي را دقيـق   ويـژه آن كـه مفـاهيمي همچـون انسـان      را مطرح كرده است؛ به
  .هاي همسان خود بركاويده است تر از ديگر كتاب تحليلي

 ايـن كتـاب  ": اثر خود و انگيزة تاليف كتـاب نوشـته اسـت    شناساندندر  نويسنده
براي كساني است كه به دليل آشنايي مختصر با نظريه ادبي گيج شده انـد و بـي پـرده    

 هـدف ). 9:  1388كليگـز،  ( "هراسـند  بگويم براي كساني است كه از نظريـه ادبـي مـي   
. سازي كنـد  نويسنده در هر حال آن بوده است تا مفاهيم مربوط به نظريه ادبي را ساده

الزم در متون نقد ادبـي را همچنـان حفـظ     منطقيِ، ايجازو نظام سازي او در اين ساده
كوشد تا مفهوم ادبيات را به عنـوان   كرده است؛ براي مثال در فتح باب سخن خود مي

 را از ادبيـات هاي كوتـاه ،   مدخل و نقطة ورودي به نظريه ادبي روشن كند و با تمثيل

نظريه ادبي به اندازه خـود  ": نويسد او درسخن از نظريه ادبي مي. متمايز سازد ناادبيات
مقصود كليگز آن است كه نظريه ادبي همـزاد ادبيـات   ). 12: همان( "ادبيات قدمت دارد

اي پيـدا و پنهـان در    شود مگر آن كه  به گونـه  است و هيچ اثري در ادبيات خلق نمي
يسـنده در  نو. اي از نظريه ادبي وجود داشـته باشـد   اش، پشتوانه نهانخانة ذهن آفريننده

بيان اين نكته، دشواري دست يافتن به تعريفي قاطع و يگانه و جامع از نظريـة   ضمن،
او سپس در پـي آن اسـت تـا خـود را از     ). 13: همان: رك(داند  ادبي را كاري دشوار مي

از . تنگناي تعريفي قاطع برهاند و به اهميت آشنايي دانشجويان با نظرية ادبي بپـردازد 
خواهد خواننـده را در همـان بـدايت كـار درگيـر اصـطالحات        نمي آنجا كه نويسنده

كشد و اين كه خواننـده  بـه هـر     تخصصي محض كند، پاي ساختار اثر را به ميان مي
، در خوانش فعالو به اصطالح امروزي تر در  (close reading)حال در خوانش دقيق 

 .در درون ساختار اسـت  دهندة اثر و تعامل اين اجزاء پيِ درك چگونگي اجزاء تشكيل

گيري ذهني خـود از مباحـث انتقـادي در كـالس درس      نويسنده در بيان فرايند شكل
توانـد موجـبِ    كنـد كـه مـي    دانشگاهي، نگاهي انتقادي، جالب و جذّاب را مطرح مي

  .اي مفيد باشد انتقال تجربه
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  نظريه ادبي و انسان گرايي

يعني فصل دوم كتاب مانند غالب آثاري كه در  ،گرا نظرية ادبي انسان از سخن
اند، از ديدگاه افالطون در بـاره شـعر و    مقوله نقد و تاريخچه نقد ادبي نوشته شده

شود؛ ولي آنچه در اين اثر متفاوت با آثار مشابه است، بهانـه وارد   ادبيات آغاز مي
گرايـي و   نويسنده غور در مباحـث اومانيسـم يـا انسـان    . شدن به اين مقوله است

اي باشـد بـراي پـرداختن بـه      كند كـه زمينـه   با اين قصد آغاز ميسيسم را  كالسي
  .اند گرا را زير سوال برده هاي كساني كه نظريه انسان ديدگاه

سـازي   سـاده  شود، طبعاً كه بدنة اصلي كار از همين فصل دوم شروع مي آنجااز 
مورد اراده نويسنده نيز بايد خود را از همين موضع نشان دهد و البته اين انتظار هم 

اول را  سالست فصلاز قبل در خواننده ايجاد شده است كه فصل مذكور نيز همان 
داشته باشد؛ در حاليكه زبان ترجمه اثر در اين فصل، چنـين تـوفيقي را از خواننـده    

نسبت بـه   –افالطون  –دغدغه او ": فارسي آمده استدر ترجمه  مثالً. گرفته است
محتواي ادبيات، سنّتي را در نقد و نظريه ادبي آغاز كرده است كه بر تاثير ادبيات بر 

توانسـت خيلـي    ايـن مطلـب مـي   ). 26: همان( "كند خوانندگان و مستمعين توجه مي
  .تر بيان شود سليس

اي ناخواسـته در   بـه گونـه   شود كه مترجمان فارسي گاهي احساس مي ترجمهدر 
ارستو در كتـاب  "اند؛ براي مثال آمده است كه  مفهوم مورد نظر نويسنده تصرف كرده

، كمـدي  به گفتـة ارسـتو  ... كند اش بررسي مي لحاظ ساختار دروني بوطيقا ادبيات را به
بايد در بارة مردم عادي و دهقانان و طبقه متوسط باشد؛ حال آن كه تـراژدي بايـد بـه    

بينيم كه مولـف يـا    ترتيب مي بدين). 29: همان( "زندگي اشراف زادگان  اختصاص يابد
را بـه قواعـدي تجـويزي تبـديل      بوطيقا مترجمان ناخواسته، نگاه توصيفي ارسطو در

كه ارسـطو بـا نبـوغ و زيركـي خـود همـواره از آن طفـره        اند و اين كاري است  كرده
در گذشته به  (Horace) هوراسرفت و اين منتقدان چند نسل پس از ارسطو مانند  مي

منتقـد    (Ludvico Castelveteo)سال هشـتم پـيش از مـيالد مسـيح و كاسـتل وتـرو       
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اقـوال   هايتاليايي در قرن شانزدهم ميالدي، مترجم و شارح فن شعر ارسطو بودنـد كـ  
افزايـي   سـازي و قاعـده   ارسطو را تبديل به قاعده كردند و به اصطالح در مسير قاعده

در هرحال بايد دانست كه روش ارسطو همواره در مسير شماتت كساني بوده . افتادند
كوشـيدند تـا آثـار هنـري را بـا ايـن        كردند و مـي  است كه معيارهايي مطلق وضع مي

  ).16: 1379هال، : بهبنگريد (معيارها تطبيق كنند 

سازي مورد نظر  خوريم كه با روح ساده در برگردان فارسي اثر باز به مواردي برمي
شـناس قـرن    نقـاش و زيبـايي   جاشوا رينولـدز نويسنده فاصله دارد؛ براي مثال دربارة 

گاليه رينولدز از فناپذيري منتقدان فاني است كـه ارزيـابي   "هيجدهم آمده است  كه 
  ).39: كاليگز( "پذيركند نه جاودان و تقليد نا را ذهنيت بنياد ميآنها از هنر 

  

  ساختارگرايي

ــوفقي از    اگرچــهنويســنده  ــف ضــمني و در عــين حــال م ــه تعري در فصــل اول ب

را  سـاختگرايي ساختارگرايي نزديك شده است؛ ولي در فصل سوم كه اختصاصاً عنوان 

اي فكـري   سـاختارگرايي شـيوه  ": هم دارد، تعريفي محدود و نارسا به دست داده اسـت 

  ).49: همان( "است در جستجوي اجزاء يا عناصر تشكيل دهندة هر اثر يا هر جسم

توانيم بگوييم كه گـاليگز مفهـومي جـامع از سـاختارگرايي در      به هيچ وجه نمي
ه تعريفـي نـاقص اسـت؛ زيـرا در     ذهن نداشته اسـت ؛ ولـي آنچـه در اينجـا آورد    

دهنـده اثـر اهميـت     ساختارگرايي آنچه به اندازه تشخيص و تجزية عناصر تشـكيل 
شـگفتي از ايـن تعريـف    . ، تعامل عناصر و اجزاء موجود در ساختار اثر اسـت دارد

تحليـل  ": گويـد  ناقص بدان سبب است  كه نويسنده خود در ادامه ايـن بحـث مـي   
ايـن  ). 49: همـان ( "ساختارگرا هدفي فراتر از رابطه متقابـل اجـزاء و قـوانين نـدارد    

  .مل پيشينأمطلب، البته اصالحي است بر نكته قابل ت
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  سازي مطالب ساده

 انكار و ستودني ايـن اثـر بـا وجـود     ، يكي از مزاياي غيرقابلشد اشارهچنانكه 
سـازي مطالـب    تالش نويسنده براي سـاده ، اشتمال آن بر مطالب تخصصي و مهم

هايي به مطلب  وتاب در متن فارسي آن، پيچ و احتماالً –است؛ اما گاهي در كتاب 
اي اين نوع آثـار را هـم    داده شده است كه ذهن خواننده و حتي خوانندگان حرفه

كوشـد تـا مـاهيتي درسـي يـا       كند و اين وقفه براي متني كه مي اندكي متوقف مي
در كتـاب آمـده اسـت كـه      اي داشته باشد، چندان مطلوب نيسـت؛ مـثالً   درسنامه

اي كه  هاي روي كاغذ است، بدون داشتن برنامه بهترين مطالعه متن، بررسي واژه"
در اينجا بايـد  ). 72: 1388كليگز، ( "از پيش تعيين كند فرد به دنبال چه چيزي است

وجود ايـن كـه مـتن معنـايي     آيد، با  يادآوري كرد كه وقتي سخن از متن پيش مي
تواند در بـر بگيـرد؛    بسيار گسترده دارد و حتي به يك اعتبار كل هستي را هم مي

 "دريـدا "ولي متن در حوزه نقد و نظريه به معني متن مكتوب اسـت و بـه گفتـه    
مكاريـك،  : بنگريـد بـه  (كنـد   شكل مكتوب است كه تلقّي متنيت را در ما ايجاد مـي 

هــا در درون مــتن؛  هــاي روي كاغــذ يعنــي واژه از واژه پــس منظــور ).272: 1384
اي كه از پيش تعيين كند  بدون داشتن برنامه"همچنين مقصود نويسنده از عبارت 

و بـه عبـارت    هاي خـاص  فرض ، يعني بدون پيش"فرد به دنبال چه چيزي است
كـه در   اي صـورت بگيـرد   واژگان بايد به گونه مطالعهخواهد بگويد كه  ديگر، مي

  .كنند و نه منتزع و جدا از متن تن تعين و هويت پيدا ميم

هاي مرتبط با ساختارگرايي براساس يـك نظـر    در جاي ديگر ضمن بيان چالش
گيرد و آنهـا را   نظريه ساختارگرا خاص بودن متون واقعي را ناديده مي": آمده است

نـي كـه بـا    گيـري آه  اند كـه بـا قالـب    كند كه گويي الگوهايي بوده چنان بررسي مي
يعني به عبارتي حاصل يك نيرو يا عامل غير  –اند  كند پر شده مغناطيس حركت مي

ترديـدي نيسـت كـه ايـن     .  )75: همـان ( "اند و نه حاصل تـالش انسـان   انساني بوده
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عبارات ضعيف، و غامض كردن متن در اثري كه به جنگ غموض در متون نقـد و  
  .كند رساني آن را كم مي نظريه رفته است، بهره

نظر از برخي موارد مشابه و با وجود اظهارات نويسنده در پيشگفتار، به  صرف
شناسي دور افتاده است و همـين نكتـه    اثر از اصل مخاطب گاهيرسد كه  نظر مي

سبب شده است تا در مواردي كه بايد تفصيل در كار كند، راه ايجاز بپيمايد و در 
  .و تطويل برودجايي كه ايجاز الزم است، به سوي اطناب 

  

  هاي صوري  كاستي

نامه است و بـه همـين سـبب بـه درسـتي دانسـته نيسـت كـه          كتاب فاقد واژه
انـد؛ در   مترجمان، واژه فارسي را به جاي كدام اصطالح يا برابـر انگليسـي آورده  

ضـبط  . ها هم جز در موارد معدود، برابري براي لغات ارائه نشـده اسـت   پانوشت
داده نشـده اسـت؛ آوردن چنـين برابرهـا و ايـن قسـم       هاي خاص هـم   التين نام

  .تواند بسيار مفيد باشد ويژه براي دانشجويان مي هها ب نامه واژه

هاي خاص، از صورت رايج آنها در زبان  امالي فارسي برخي نام مترجمان در
نگاري يا هر انگيـزة   چنين كاري حتي اگر به بهانه فارسي. اند نكرده تبعيتفارسي 

 شود؛ مثالً اي موجب درنگ و توقف مي ابل قبول باشد، در متن درسنامهديگري  ق
بـا همـان امـالي سـنّتي و      "بوطيقا"در حاليكه ؛ )27: همان(ارستو به جاي ارسطو 

هـاي خـاص گـاهي هـم      اين امـالي نـام  . )29: همـان (كهن خود آورده شده است 
شـده سـبب   اي و غريبي پيدا كرده است و غرابـت صـورت ارائـه     صورت سليقه

گـذاري يـك نـامواژه     گرديده تا مترجمان ناچار به آوردن سه حركت براي اعراب
كه شكلي جـا افتـاده و آشـنا    جوزف اديسونبه جاي  "جزف اَديسن" شوند؛ مثالً

  .توانستند ضبط التين آن را در پانوشت بياورند است و در نهايت مي

ي و نه به صـورت اصـلي،   هاي كتاب، منابع التين با نوشتار فارس در يادداشت
نظـر از آن كـه مرسـوم نيسـت و موجـب       صـرف  نكتهداده شده است و البته اين 
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شود كه شده است، خواننده را هم براي يافتن مـتن   اغالطي در مشخصات اثر مي
  :كند، مثالً اصلي كتاب دچار مشكل مي

ي ادمز و لـدو  هازارد) ؟(در  "شناسي عمومي دوره زبان"، فردينان دو سوسور
گفتني است كـه عنـوان التـين    ). 71: همان( 1965سرل، ويراستاران، نظريه ادبي از 

  :اين اثر چنين است

Ferdinand de Saussre , “ From Course in General Linguistic” , Critical 

Theory since  1965 .ed. Hazard Adams and Leorysearl. 

نتشـارات دانشـگاه فلوريـدا    كه اين اثر در يك سـري خـاص از ا   استگفتني 
  .چاپ شده است

اين روال يعني به دست دادن منابع انگليسي به خط و امالي فارسي در سراسر 
  .هاي بعدي اصالح شود شود و بهتر است در چاپ كتاب ديده مي

شوند  ها آمده گاهي قابل تامل مي برابرهاي التيني معدودي هم كه در پانوشت
  : نياز به اصالح دارند، مثالً بعضاًو 

برابـر   صـورت مثـالي  ؛ گفتني است كـه  formبراي  يصورت مثال �
: بنگريـد بـه  (اسـت    archetypeو    ideal form هاي واژهفارسي براي 

و روشن است كه فرم  )153: 1362و سهيل افنان  26: 1381مهاجر و نبوي 
  .در اينجا همان شكل يا صورت است

كه برابر جـا افتـاده و     organicismبراي  "مفهوم رويانگي"كاربرد  �
رنـه ولـك،   : بنگريـد بـه  (است  "نظريه سازمندي"آن در فارسي  مقبول

مترجمان محترم تحـت تـاثير و تـداعي نظريـة      احتماالً). 470: 1373
  .اند اين برابر فارسي را برگزيده كالريج

ها راه پيدا كرده است،  در مواردي هم سهوهايي به اين برابرگذاري �
). 55: همـان (هم براي دال و هم براي مـدلول    signifierمانند آوردن 

سهو تـايپي و مطبعـي اسـت و اشـاره بـه آن بـراي        اين اشتباه قطعاً
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  .اصالحات آينده است

نظر از مطالب ياد شده، اين كتاب در نوع خود اثـري ارجمنـد و بسـيار     صرف
مفيد است و آنچه گفته شد از منزلت كتاب بـه عنـوان اثـري بايسـته در جايگـاه      

كاهد و بايد حسن انتخاب مترجمان فاضـل را   درسي نمي كمككتاب درسي و يا 
 .براي ترجمه اين اثر، ستود و سپاسمند ايشان بود

  

 

  منابع

: ، ترجمه نازيال خلخـالي، تهـران  درسهاي زبان شناسي همگاني). 1378. (وسور، فردينانددو س

  .نشر فرزان

  .آگاه: ، تهرانواژگان ادبيات و گفتمان ادبي). 1381. (نبوي محمدمهاجر، مهران و 

  .انتشارات نيلوفر: ، ترجمه سعيد ارباب شيراني، تهرانتاريخ نقد ادبي جديد). 1373. (ولك، رنه

  .انتشارات روزنه: ، ترجمه احمد همتي، تهرانتاريخچه نقد ادبي). 1379. (ورنون، هال

  .نشر نقره: ، تهرانواژه نامه فلسفي). 1362. (سهيلافنان، 

  .امير كبير: ، تهرانارسطو و فن شعر). 1357. ( وب، عبدالحسينكزرين 

، ترجمه مهران مهـاجر و محمـد   هاي ادبي معاصر نامه نظريه دانش). 1384. (مكاريك، ايرناريما

  . نشر آگه: نبوي، تهران
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  تحليل نقد

  امامي؛... ، جناب آقاي نصرا»درسنامه نظريه ادبي«از ناقد محترم كتاب  تشكربا 

  

  امتيازات نقد

 .ايشان كوتاه است اما داراي تيتربندي و منابع است يادداشتگرچه . 1

 و نيت تاليف كتاب انگيزهاشاره به . 2

 )اول تا سوم(اشاره به فصول كلّي كتاب . 3

اشاره به ميزان رعايت قواعد ويرايشي و رسايي اثر و ذكر مواردي  از نحوة . 4
 كاربرد اصطالحات تخصصي

 

  هاي نقد كاستي

) جدول بررسي شكلي 2بند (هاي چند گانه جامعيت صوري  از ميان مولفه. 1

 .نامه اشاره كرده است فقط به نداشتن واژه

اجمـاالً در خصـوص محتـواي كتـاب و دوري از اصـل       محترمرچه ناقد گ. 2
شناسي اظهارنظر كرده اما با مطالعه ايـن چنـد صـفحه توضـيحي دربـارة       مخاطب
هاي محتوايي اعم از نحوه نظم منطقي، وضعيت منـابع، نـوآوري ،    بررسي جدول

لمي، تطابق روزآمدي، سازواري با مباني، انطباق، جامعيت، استفاده از ابزارهاي ع
ها و به ويژه سازواري با مباني اسالمي و رفع نيازهاي جامعه اسـالمي   با سرفصل

 .يابيم ايراني، نمي

ــه و    مناســب. 3 ــرم داوري علمــي خــود را در خصــوص ادل ــد محت ــود ناق ب
كرد تا عنوان مقاله نقد بر ايـن نوشـته    هاي اثر به روشني و وضوح بيان مي تحليل

 .يافت تري مي توجيه مناسب

  



 

 



 

 

  

  

  

  گروه تخصصي زبان و ادبيات عربي

  



 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  و مذاهبها ه4االدبيالمدارس 

  يوسف عيد: مولف

  .صفحه 589جلد،  2، 2000بيروت، دار الماليين، : ناشر

  

  الدين عبدي صالح: ناقد

  استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه بوعلي سينا همدان: رتبه علمي

  عضو گروه تخصصي زبان و ادبيات عربي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

 ms.abdi57@gmail.co: پست الكترونيك

  

  بررسي شكلي اثر )1

در دو جلد اثر يوسف عيـد كـه   » و مذاهبها االدبيةالمدارس «كتاب دو جلدي 
به زيور طبـع آراسـته    اللينانيتوسط انتشارات دار الفكر  در بيروت 1994در سال 

از نظــر . اســت صــفحه 383صــفحه و جلــد دوم بــا  207داراي جلــد اول . شــد
تايـپ شـده اسـت و در زمينـه      simplified Arabicنگاري با قلم معمـولي   حروف
آرايي چندان از تكنولوژي روز بهره نگرفته است چرا كـه سرصـفحه و پـا     صفحه

بندي پاراگراف در اين  بندي متن و قالب هاي انتخاب متن و قالب صفحه و تكنيك
  .شود كتاب مشاهده نمي
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. رعايت شده اسـت در زمينه رعايت قواعد عمومي ويرايش و نگارش خيلي كم 

طور مفصـل بيـان    موارد جزيي اشتباهات نحوي و صرفي را در قسمت محتوايي به
هاي  كرديم و در زمينه نگارشي و رعايت ويراستاري و عالئم نگارشي كمتر عالمت

عنوان مثـال در بسـياري از مـوارد كـه اعـالم       شده است به رعايتترقيم و نگارش 
اخل پرانتز و گاهي هـم بـدون نيـاز بـه پرانتـز و      آورد گاهي آنها را د خارجي را مي

قول مستقيم كه بايد در داخل گيومه قرار گيـرد   آورد و حتي در زمينه نقل گيومه مي
كنـد   كه سخني از عقاد ذكـر مـي   58جلد اول و يا ص  30ورزد مانند ص اهمال مي

  .هاي انبوه عقاد است بدون اينكه ارجاع دهد كداميك از كتاب

    

  محتوايي اثربررسي ) 2

  )دهي كيفيت رعايت امانت(عدم ارجاع  .2-1

شود عدم  مواردي كه به كثرت در اين كتاب در دوجلد آن مشاهده مي يكي از
گـذارد ولـي انتهـاي آن را     قول را در داخل گيومه مي ارجاع و يا اينكه ابتداي نقل

سـتقيم  قـول م  كند يا اينكه انتها را در داخل گيومـه بـه عنـوان نقـل     مشخص نمي
قول مشخص نيسـت و يـا اينكـه در داخـل گيومـه       گذارد ولي ابتداي اين نقل مي

شود بدون اينكه ارجاع بدهند و مصدر و منبعي ذكر نمايند و يا اينكـه   گذاشته مي
قول از جايي است ولي متاسفانه نويسنده اين امر مهـم را   متن مشخص است نقل

آورد بـدون   صـفحات كتـاب را مـي    كند و مورد اخير اينكه در پاورقي لحاظ نمي
المرجع نفسه با وجود اينكه چندين منبع : گويد اينكه به منبع اشاره كند و فقط مي

  :مانند بسياري از موارد زير. اند هاي صفحات قبل ذكر شده در پاورقي

 .قول مشخص است ولي ابتداي آن مشخص نيسـت  نقل انتهاي 1ج 14در ص

 .دهـد  گذارد ولي ارجاع نمي در داخل گيومه ميانتهاي همين صفحه مطلب را  در

قول  پاراگراف آخر نيز عالمت گيومه براي نقل 34 ص پاراگراف دوم و 30در ص
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نيز سـخني   58 ص .اند مستقيم وجود دارد ولي هيچ منبعي براي ارجاع ذكر نكرده
 در فصل دوم اين جلد .كند بدون اينكه به منبع سخن اشاره نمايند از عقاد ذكر مي

در  .بيـاورد  كند بدون اينكه منبع سـخن را  امين ذكر مي احمدنيز بازهم سخني از 
كند ولـي معلـوم نيسـت كـه ايـن       پاراگراف اول سطر آخر پرانتز باز مي 103 ص

 .نيز همين مشكل وجود دارد 104 شود در ص پرانتز كجا بسته مي

جـاع را در  آوريم تا مشـكل عـدم ار   براي نمونه چند مورد نيز از جلد دوم مي
  :اين كتاب مشخص كنيم

قول مستقيم مشـخص   اند ولي ابتداي نقل آخر ارجاع داده پاراگراف 11در ص 
اند ولي ارجاع  قول مستقيم گذاشته نيز داخل گيومه به عنوان نقل 61در ص. نيست
طـور   با مشكل ديگر مواجه هستيم و آن اينكه يك صفحه بـه  52در ص . اند نداده

انـد كـه از كـدام كتـاب ايليـا       اند ولي مشخص نكـرده  حاوي گرفتهكامل از ايليا ال
را  85تـا   81المرتين كه از ص » البحيرة«ترجمه قصيده مشهور . اند الحاوي گرفته

دهد و معلوم نيست  كند ولي ارجاع نمي شود در جلد دوم كتاب ذكر مي شامل مي
اين امر در قصـيده  اند يا شخصي ديگر و  كه خودشان اقدام به ترجمه قصيده كرده

اسـت و   89تـا   87كـه شـامل صـفحات    » موت جيرالدين«ويكتور هوگو به اسم 
 96تـا   89كـه از صـفحه   » اولمبيـو  كĤبة«ي ديگر از همين نويسنده به اسم  قصيده

دهـد و   آقاي يوسف عيد به ديوان ويكتور هوگو ارجاع مي. شود است مشاهده مي
را  102شروع تـا   100شعر موسيه از ص در . زند حرفي از ترجمه اين اشعار نمي

شود و همچنين در مورد وينيه يك صفحه از قصيده مشهور وي به اسم  شامل مي
كنـد بـدون اشـاره بكنـد كـه       ذكر مـي  104و  103را در صفحات » موت الذئب«

ي ايـن قصـايد از    شود كه همـه  استنباط مي 107ترجمه آن از كيست ولي از ص 
 219است زيرا اگر ترجمه از خودشـان بـود ماننـد ص    الحاوي» الرومنسية«كتاب 

بالفاصله عنوان مي كردند كه ترجمه خودشان است همين مشكل عدم اشـاره بـه   
  .شود نيز مشاهد مي 239و  223مترجم و اشاره نكردن به منبع ترجمه در صفحات
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المرجع نفسه يا فقط ذكر شماره صـفحه اكتفـا   : در مورد اخير كه به لفظ كلمه
جلد اول كه فقط بـه   69ص : شود مي مشاهدهد در اين صفحات اين ضعف كن مي

اند و مشخص نيست كه از كتاب الشعر و الشعرا است يا از  ذكرصفحه اكتفا نموده
كه مشخص نيست از چه منبعي است  142يا ص . كتاب العمده ابن الرشيق است

را » دبلــأل الفنيــةاالصــول «منبعــي از عبدالحميــد يــونس بــه اســم  137در ص 
  .صفحه فاصله دارد 5آورند ولي با اين منابع  مي

  

ميزان اعتبار (عدم استفاده از منابع متعدد و ارزشمند در اين كتاب  .2-2

  )منابع از جهت علمي

در اين قسمت با مشكل اساسي روبرو هستيم چرا كه نويسنده چندين صـفحه  
كنـد كـه    بعي اسـتفاده مـي  كند و يا اينكه از منا منبع استناد مي يكپشت سرهم به 

دهـد   چندان معتبر و علمي نيستند و يا اينكه براي پوشاندن اين ضعف ارجاع نمي
اي كه چندين صفحه را از يك منبع  چون خود نيز به اين امر واقف است نويسنده

برد مخصوصاً اين امر در جلـد   كند ارزش علمي كار خود را زير سؤال مي ذكر مي
هاي ادبـي مخصوصـاً رومانتيـك واضـح و      ر اعالم مكتبدوم هنگام ترجمه اشعا

مبرهن است و براي اينكه ادعاي خود را ثابت كنيم به چندين مثال و مصـداق در  
  :كنيم دوجلد اشاره مي

از محمـد  » الفن و مذاهبـه «از يك منبع به اسم  13تا  10در جلد اول صفحات
غربـي بـه اسـم    را نيـز از يـك شـخص     19تـا   16صـفحات  . كند مندور نقل مي

»Castex- Surer «كند كه بيشتر منابع ايـن فصـل    اشاره مي 77در ص . كند نقل مي
از نويسـنده  » االدب الفرنسـي فـي العصـر الرومنطيقـي    «برگرفته از ترجمه كتـاب  
گرفته كه اين ترجمه براي دريافت مدرك ديپلم » سولنيه«مشهور فرانسوي به اسم 

كنـد   از اين كتاب منبع ذكر مـي  85تا  80حات در دانشگاه لبنان بوده  است و صف
صفحه را از اين  5اينكه اين كتاب چندان منبع ارزشمند و معتبر نيست بماند چرا 
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صفحه پشـت سـرهم    5كند هرچند اگر كتاب معتبر هم بود  كتاب نامعتبر ذكر مي
  .برد واقعا ارزش كتاب تاليفي را زير سؤال مي

هـاي مختلـف ايليـا     اول براساس كتاب گفت كه جلد توان ميبه ضرس قاطع 
تحـت عنـوان   ... كالسيكية و الرومانسية و الواقعية و البرناسية و الرمزيـة الحاوي از 

 44صـص  (. المجموعه الكامله در فهرست منابع جلداول آورده استفاده كرده است

و كتاب » االدب و مذاهبه«همچنين از كتاب محمد مندور تحت عنوان  )1، ج 50تا 
اي از  از فليـپ وان تـيگم و كتـاب ترجمـه    » الكبري في فرنسـا  االدبيةمذاهب ال«

كند و گاهي هم براي اينكـه ارزش علمـي    سولنيه كه گاهي به اين منابع اشاره مي
كند كه در قسمت عـدم ارجـاع مفصـالً     اي بدان نمي كتابش زير سؤال نرود اشاره

  .بدان پرداختيم

هـاي   ي ايليـا الحـاوي در زمينـه مكتـب    هـا  در جلد دوم اغلب منابع به كتـاب 
  :كنيم و مصداق به موارد زير اشاره مي نمونهگردد براي  مختلف برمي

 55تا  51الحاوي است و صفحات  الكالسيكيةاز كتاب  كالً 33و  32صفحات 
  .الحاوي است الكالسيكيةتحليل را از كتاب 

آورد، مانند صفحات  مي الحاوي» الرومنسية«ها را كالً از كتاب  ترجمه اشعار غربي
 85تا  81كه در صص ) كه قبالً اشاره شد(و ترجمه قصايد مشهور المرتين  80و  79

اي ديگـر از هوگـو    و قصيده 89تا  87است يا قصايد ويكتور هوگو واقع در صفحات
كـه اشـعار بـودلير را از كتـاب      225تـا   223و يـا صـفحات    96تـا   89در صفحات 

 269و  259و 241و  239و  237و 230الحاوي است صـفحات  ، السيريالية و الرمزية
  .و غيره كه زياد است 348و  347و  344و  340و  336و  331و 

» لشـعرنا القـديم   قراءة جديدة«به كتاب  129 تا111صفحاتدرهمين جلد دوم 

صالح عبدالصبور ارجاع داده است و بعداً بالفاصله به كتاب ايليا الحاوي ارجـاع  
  .داده است
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بـه   63تا  61گيرند و صفحات  از مجله الكويت مي 58و  57ا اينكه صفحات ي
متاسفانه ايـن امـر در جـاي جـاي ايـن      . اند صورت ممتد نيز از همين منبع گرفته

اما منبع اساسي نويسنده در جلد دوم چه . خورد آن به چشم مي جلدكتاب در دو 
اصـول مكاتـب ادبـي و    براي تحليل اشعار عربي قديم و چه در زمينـه مبـادي و   

هاي مختلف ايليا الحاوي اسـت هرچنـد    ترجمه اشعار نامداران اين مكاتب كتاب
هاي معتبر و ارزشمند هستند ولي ارجاع نويسـنده بـه ايـن مؤلـف،      كه اين كتاب

برد زيرا آقاي يوسف عيد از فكـر يـك نفـر     ارزش علمي كتابش را زير سرال مي
فرسايي  ر اشخاص مختلفي كه در اين زمينه قلمتوانست از افكا استفاده كرده و مي

  .اند براي اعتبار كتاب خود استفاده كند كرده

  

  عدم انسجام و تزلزل در ذكر مطالب .2-3

يكي ديگر از عيوب اين كتاب نبود تسلسل منطقي و انسجام در ذكـر مطالـب   
ها و صـفحات كتـاب حـاكم     نظمي بر فصل و بي اضطراباست و يا اينكه نوعي 

  :پردازيم براي نمونه به چندين مورد در دو جلد مي است

اي  اينكه حرفي از رمانتيك بزند بـه بررسـي مقايسـه    بدونجلد اول 18درص 
اين امر باعث نوعي تشتت فكري . بين مكتب كالسيك و رومانتيك پرداخته است

گونـه ذهنيتـي از رومانتيـك نـدارد حتـي       شود زيرا خواننـده هـيچ   در خواننده مي
داند كه ايـن مقايسـه را درك نمايـد     هاي كالسيك را به صورت كامل نمي ويژگي

آمد و متاسفانه همـين   بايد اين مقايسه بعد از بررسي مكتب رومانتيك به عمل مي
  .شود دوباره تكرار مي 40امر در صفحه 

هنـوز بـه درك و   ) يوسـف عيـد  (نويسنده كتـاب   نوشتارياز نظر  51در ص 
ي اشعار سنتي را زير هم مانند شعر نو و گاهي روبـروي  ي ثابتي نرسيده گاه ايده

  .نويسد هم به صورت شعر سنتي مي
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به شعراي سوريه و عراق در عنوان سوريه و عراق اشاره 61تا  58در صفحات 
كند بدون اينكه عنواني براي مصر مانند سوريه و عـراق بـاز كنـد در حاليكـه      مي

پيشگام بوده است معلوم نيست اين  مصر بر سوريه و عراق در زمينه شعر معاصر
كه ذكر كـرده اسـت دال برچيسـت و چـرا     ) يعني سوريه و عراق(عناوين فرعي 

  .نوعي انسجام و يكدستي برعناوين غلبه ندارد

نوعي سرگرداني و عدم ربـط منطقـي در عبارتهـايش وجـود دارد      79در ص 
اي بكند به  ك اشارهبدين مضمون كه بدون اينكه به آغاز و پيدايش ادبيات رومانتي

هايي اين چنيني مطـرح شـده    پردازد كه سؤال اي در شهر تولوز فرانسه مي مسابقه
هـاي ادبيـات بـراي ادبيـات      هاي ادبيات رومانتيك چيست؟ و منفعت ويژگي: كه

بسـياري از مسـايلي كـه    ) آقـاي يوسـف عيـد   (كالسيك چيست؟ مؤلف محتـرم  
موده اسـت و همـين امـر باعـث     توانست به پيشبرد بحثش كمك كند حذف ن مي

  .شود سردرگمي خواننده مي

هاي ادبي هيچ نوع انسجامي وجود ندارد مـثالً   در زمينه ذكر اسم اعالم مكتب
و ص  17امر واضح و مبرهن است به طوري كه در ص اين 89و  83در صفحات

را » constant«گرداند ولي شخصي به اسـم   همه اسماء مذكور را به عربي برمي 89
نظمـي عجيبـي    در زمينه ذكر تاريخ اضـطراب و بـي  . آورد همان شكل التين مي با

براين كتاب حكمفرماست مثالً گاهي تـاريخ تولـد و وفـات يكـي از اعـالم ايـن       
كنـد و   آورد گاهي از ذكـر آن خـودداري مـي    مكاتب ادبي را به صورت كامل مي

چـپ اكتفـا    گاهي تاريخ تولد را به صورت كامل و تاريخ وفات دو عـدد سـمت  
جلد اول و بسياري از صفحاتي كه به ذكر اعـالم   91و  88كند مانند صفحات  مي

  )1، ج 117و 116صص :نگ (. پرداخته است

اين نوعي نبود انسجام در بررسي اعالم مكاتب بيشتر خواننـده را اذيـت مـي    
كند به عنوان مثال در پرداخت المارتين و ويكتور هوگو روشي يكدست در پيش 

تـا  102صـص  : نـگ (. شود كه خواننده با كتاب همسو نشود ته و اين باعث مينگرف
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    )109تا  105و از صص  105

  

  حتواي اثر با عناوين موجودر كتابميزان انطباق م .2-4

بـه زمـان   » الجيـل الكالسـيكي  «عنواني بـدين مضـمون دارد   : 1ج  15 ص در
كالسيك وسيطره حكومت اشاره نموده ولي صحبتي از نسل كالسيك باتوجه بـه  

   .عنوان نكرده است

دارد ولي در محتوا از تشبيه و استعاره » الشكل الفني«به اسم  عنواني 50در ص
   .كند و خيال و عاطفه صحبت مي

در فاصـله  » تطـور رمانتيسـم  «صفحه عنواني بـه اسـم    ايندر : 1ج  79درص 
هـايش بـه بعـد از سـال      دارد ولي در محتوا بيشتر بررسي 1820تا 1816هاي  سال

  . رسد در زمينه عنوان چندان موفق عمل نكرده است گردد و به نظر مي برمي 1820

ه خواننـد » من خـالل اعالمهـا   مسيرة الرومانسية«در عنواني به اسم  89در ص 
رمانتيك مانند هوگو و بالزاك از سوي نويسنده مـورد   بزرگانتظار دارد كه اعالم 

كند و بعـد از   بررسي و تحليل قرار گيرد ولي نويسنده تنها به شاتو بريان اكتفا مي
  .بندد يك صفحه و نيم، عنوان را مي

عدم تطابق محتوا با عنوان خيلي واضح است چـرا   93و  92و  91در صفحات
كند يا در  اي به اين نسل نمي دارد ولي هيچ اشاره» بالزاكجيل «اني به اسم كه عنو
زند بـرخالف عنـوان    هيچ حرفي در مورد اسطوره نمي» الرومنسيةاساطير «عنوان 

  .يعني محتوا در مورد اسطوره نيست

دارد كـه در چنـد   » الرومنسيةمراحل و انواع «به اسم  عنوانيمؤلف  93در ص 
رويـم ايـن انسـجام     سجام وجود دارد ولـي هرچـه جلـوتر مـي    سطر اول نوعي ان

كشد كه به عنوان ربطـي نـدارد    هايي را پيش مي شود و نه تنها بحث تر مي رنگ كم
به  94خورد مثالً در ص  بلكه هيچ نوع ربطي در عناوين بعدي متون به چشم نمي
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  .پردازد اي رومانتيك مي برنامه

اسـت يكـي جغرافيـاي و ديگـري      دو نوع غربت ذكر كـرده : 1ج  96در ص 
تاريخي و بايد محتواي اين دو غربت باهم عوض شود چون توضيح متني آنها بـا  

  .عنوان مطابقت ندارد

كند و معلـوم نيسـت كـه ايـن      باز مي» سحر الكالم«عنواني به اسم  97در ص 
عنوان زير عنوان كدام عنوان اصلي است و چرا در اينجـا از ايـن عنـوان اسـتفاده     

  . ه چراكه مطالب قبل و بعد از آن هيچ ربطي به اين عنوان نداردكرد

كه از استاندل صحبت كرده بيشتر به زندگي اجتماعي  126تا 124در صفحات 
كرد و  نويسنده پرداخته كه شايسته بود در مورد سبك ادبي و آثار وي صحبت مي

بـه چشـم    اين امر متاسفانه در بررسي اعـالم مكاتـب ادبـي در ايـن كتـاب زيـاد      
كه به بررسي زندگي المـارتين و ويكتـور    109تا  102خورد مثالً در صفحات  مي

  .شود هوگو پرداخته نيز اين امر مشاهده مي

ولي در محتوا اثري از اين » القصيدة النثرية«مضمون دارد  بدينعنواني 115در ص 
بط پـاراگراف  ربط و بـار  متاسفانه مؤلف در هر پاراگراف كه توانسته بي. عنوان نيست

  .باز كرده است كه چنين عملي باعث خستگي خواننده و سردرگمي وي شده است

خواهـد بررسـي    ها را مي هاي رمانتيك يكي از ويژگي120تا  116در صفحات 
كند ولي ظاهراً به جاي اينكه كاربرد تاريخ را در آثار ادبا نشان دهد به مـورخيني  

رد فرانســه و ســخنان تــاريخي ايــن اش در مــو ماننــد ميشــليه و كتــاب تــاريخي
  .پردازد سياستمدار مي

سـانت بـوف را در   » نقاد و مفكـرون رومنسـيون  «به اسم  عنواني 128در ص 
چهار پاراگراف بررسي كرده و بعد عناويني در زير ايـن عنـوان اصـلي بـه اسـم      

آورده كه ارتباطي با سـانت بـوف و منتقـدين و    » المسألة االجتماعية«و » الرهبان«
  .پژوهشگران رومانتيك ندارد
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  سازي اصطالحات كيفيت و ميزان كاربرد و معادل .2-5

زمينه با مشكل الينحل روبـرو هسـتيم چـرا كـه مؤلـف يـك سـري         در اين 
شود و ايـن   برد كه در فرهنگ لغوي ايشان فقط يافت مي كار مي اصطالحات را به

بهتر . جايي نيز نيامده است ماند چراكه در امر براي خواننده به يك لغز و معما مي
بود اين اصطالحات را تعريف و تبيين نمايد و يـا اينكـه اصـطالحات را متمـايز     

كرد، استفاده نمايد مثالً اصطالحات و يا اعالم را داخـل گيومـه بگـذارد و يـا      مي
  :هاي زير توجه فرماييد براي نمونه به مثال. اينكه ايتاليك يا بولد نمايد

آورد كه خواننده ذهنيتـي   لد اول مؤلف مصطلحاتي را ميج 22و  16صفحات 
نانـت، و   اتباع كـلـمـن، مرسوماز اين مصطلحات ندارد مانند الحزب الجنسيني، 

چون اين مباحث تاريخي است شايسته بود كه مؤلف نسبت به شـرح و توضـيح   
  .كرد اين مصطلحات اقدام مي

دانـد   را االكتظاظ مي» surcharge«جلد اول معادل عربي كلمه انگليسي  17 در ص
و در صفحه بعد اصـطالح المقـيم الـداخلي يكـي از اصـطالحات كالسـيك معـادل        

كنـد و بـه همـين اصـطالحات و معـادل       ذكر مي» Habitant interieur« انگليسي آن را
  .كند كند و ديگر مصطلحات مكاتب ادبي ديگر را ذكر نمي عربي آنها اكتفا مي

و  »... ، الهـدف التقنيةاالحتراسات، االنضباط، «نيز چندين اصطالح  21در ص
آورد بدون اينكـه اشـاره بكنـد كـه ايـن اصـطالحات از اصـطالحات         را مي غيره

  .اند سازي كند آورده كالسيك است و يا اينكه خودشان بدون اينكه اصطالح

حــال چنــين  كنــد كــه تابــه اســتفاده مــي» الذرويــة«از كلمــه : 1ج  38در ص 
از كالسيســم بــه  42در ص. مصــطلحي در مــورد نمايشــنامه ديــده نشــده اســت

»humaniste «كنــد در حاليكــه ايــن ادب ادب اشــراف و حكــام بــود و   يــاد مــي
  .نامگذاري آن به ادبيات انساني و استفاده از اين اصطالح اشتباه است

در ) همن عنديات( 144و  109و  88و  82: 1مصطلحات در ص ج وضوحعدم 
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  ....و 233و  228و  115و  103و  25و  2صفحات : 2ج 

  

  هاي ديني و اسالمي رويكرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزش .2-6

آنهـا را   خيلـي گـذارد و   در اين زمينه مؤلف انگشت روي افراد مـورددار مـي  
هايي را كه همسو و منسـجم بـا اسـالم نيسـت      كند يا اخالق و ارزش برجسته مي

  :كنيم برجسته نموده است كه به چند مورد اشاره ميخيلي بارز و 

خيلي روي كفر المارتين مانور داده اسـت  : 1ج  106و اوايل ص  105در ص 
و سؤال اين است چرا المارتين را اينقدر برجسته نموده و از ديگر افـراد مشـهور   

كـالم كفرگونـه    110بينـيم و يـا ص    صورت تحليل و بررسي نمـي  رمانتيك بدين
  .   كند دي ويني را نقل مي آلفرد

آورد و بـا   مشهور ملحدانه و غير مسـئوالنه نيچـه را مـي    گفته 98در جلد دوم ص
توجه به اينكه يوسف عيد، مسيحي است در ابتداي مبحـث رومانتيـك در جلـد دوم    

  .آورد سليمان مثال مي )داوود( به گفته خودش از مزامير

برانگيـز و   سـي قصـايد شـهوت   به برر 129تا  124در همين جلد در صفحات 
  .پردازد ربيعه مي غيراخالقي امرؤالقيس و عمر بن ابي

توان مطرح كرد كه اگر غرض سوئي ضـد اسـالم و اديـان     سؤالي از مؤلف مي
دينـي   –رومانتيـك بايـد بـه قصـيده سياسـي       قصايدندارد چرا در زمينه بررسي 

ت بپـردازد و ازقصـايد   نزارقباني كه سراسر توهين به انبيـاء گرامـي اسـ   » بلقيس«
شعراي معروف اين مكتب مانند علي محمود طه و خليـل مطـران و عبـدالرحمن    

  مثال نياورد؟ ... شكري و

  

  ختاري و محتواييهاي نحويي وتاريخي و سا اشتباه .2-7

يـا نخواسـته    خواسـته مؤلف مرتكب بعضي اشتباهات شـده كـه    در اين زمينه
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خبريم  اين زمينه داشته كه متاسفانه از آن بيروي داده است و يا اينكه تعمدي در 
  :توان به موارد زير توجه كرد وبراي مصداق مي

تا به حال اين صيغه اسـتعمال نشـده   » الذاتيةتكبت فيه «جمله : 1ج  30در ص
كـه  » هـا ولكن االنفعال اليكفـي لوحـده اذ لواقتصـر علي   «جمله  32است يا درص 

همچنين از فعـل  . دد كه بايد مذكر ذكر شودگر ضمير موجود اينجا به انفعال برمي
فعل تثقـف را بـا حـرف     34يا در ص . »قيم«اند  قوم فعلي كه وجود ندارد آورده

جملـه   53ص . »النهضـة نظريـو  «يا كلمـه    .آورد كه استعمال ندارد اضافه عليه مي
  .بجاي المعاصرين» غيرأن بعض النقاد المعاصرون«

توانست  جاي ثم ميه ستفاده كرده است كه با» ثم هناك«دو كلمه  از 68 درص
تر بود و فاي عاطفه بـراي ترتيـب و زمـان     از فاي عاطفه استفاده كند زيرا مناسب

  .رود چون دو قسمت كالم در مورد عصر عباسي است كمتر به كار مي

كند كه بجاي آن مي توانست  استفاده مي» تسلف«از فعل كم كاربرد  71درص 
كمـك بگيـرد و يـا در همـين صـفحه از كلمـه       » تقـدم، و سـبق  مضي، «از افعال 

استفاده كند زيـرا  » التكلف«توانست از كلمه  كه بار منفي زيادي دارد مي» المغاواة«
در همين صـفحه بجـاي قدامـه،    . معناي كلمه اول تكلف غباوت و حماقت است

  . شود اشتباه تايپي بوده است آورد كه احساس مي قادمه را مي

اي  گيـرد و جملـه   به صورت نادرست بهره مي» اتخم«از فعل : 1ج  75در ص 
لقد «و بايد به صورت » ...لقد اتخم الشعر العربي بالمبالغات«: آورد بدين شكل مي

آمد چون اين فعل خـود متعـدي اسـت و     در مي» أتخمت المبالغات الشعرَ العربي
ه كـم كـاربرد   نيازي به حرف جر براي تعدي نـدارد و در همـين صـفحه از كلمـ    

  . كند استفاده مي» الميزه«همراه كلمه » االنمياز«

شود ولـي   دو رويكرد و رهيافت را در زمينه شعر غنايي متذكر مي: 1ج  87درص 
ايـن پـرش قلـم و فرامـوش در     . كـه بررسـي نمايـد    كند ميرويكرد دوم را فراموش 

  . خورد بيشتر به چشم مي 1ج  87و  86صفحات 
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كنـد و صـحيح    يخ وفات ويليام بلك را اشتباهي ذكر ميتار: 1ج  136در ص 
 .است» رمل حبة«كه صحيح آن » حبه رمل«و يا در كلمه ) 1827-1757(آن 

در رمانتيك به كشورهاي مهم پرداخته بـود و بـه فرانسـه و    : ضعف ساختاري
پردازد و از پرداختن بـه آثـار    آلمان و انگليس در حد يك صفحه آن هم گذرا مي

دركشورهاي روسيه و لهسـتان و اسـپانيا و آمريكـاي التـين خـودداري       رمانتيسم
پـردازد و   كند و در حد يك سطر هم بدين كشورها و شعرا و ادباي آنهـا نمـي   مي

صـفحه را بـه    70جا داشت كه به ادباي و شعراي اين كشورها نيز بپـردازد زيـرا   
ه ايـن كشـورها   كرد ك ريزي مي مكتب رومانتيك اختصاص داده بايد طوري برنامه

در زمينه ادبيات عربي فقـط سـهم آن در جلـد اول دو    . نيز در اين حيطه بگنجند
صفحه است آن هم با تسامح در دوسه پاراگراف به شعر قـديم تـا قبـل از عصـر     

زده و بدون تحليـل يـك سـري احكـام را      گيري شتاب معاصر پرداخته و با نتيجه
هـاي رمانتيـك در ادبيـات عـرب      كنـد و از سرچشـمه   ها جـاري مـي   براين دوره

خودداري كرده و خيلي مختصر در حد يك پاراگراف بـه بررسـي رومانتيـك در    
  .عصر معاصر پرداخته است

تا  142صفحه از ص 9در زمينه رئاليسم وضع از آنچه گفته شد بدتر است در 
اشاره كرده چرا كه به اعالم و آثارشان در كشـورهاي انگلسـتان و    آنبه  151ص 
ن و روسيه نپرداخته و فراتر از فرانسه نرفته و حتي انواع رئاليسـم را بررسـي   آلما

شايسته بـود كـه در   . نكرده و و به رئاليسم در ادبيات عربي نيز توجه نكرده است
پرداخت و از نظر لغوي و اصطالحي رئاليسم را  اين كتاب حجيم به اين موارد مي

ر االدب المقارن و محمـد منـدور در   كرد كاري كه امثال غنيمي هالل د معرفي مي
االدب و مذاهبه و ايليا الحاوي در رئاليسم و نبيل راغـب در موسـوعه النظريـات    

  .اند به آن پرداخته االدبية

در دو صفحه پرداخته و از دو شـخص در ايـن   ) الطبيعية( ناتوراليسمبه مكتب 
كسي با خواندن  كند و برد اميل زوال و وگي دو موپاسان صحبت مي رابطه اسم مي
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  .هاي اين مكتب و تفاوت آن با رئاليسم پي ببرد تواند به ويژگي اين كتاب نمي

ي ايـن مكتـب    در زمينه مكتب پارناسيسم مؤلف ظاهراً دربـاره : 1ج  162در ص 
شناسـد در حاليكـه ايـن     شود و آنها را با اسم ادباي بـرج عـاجي مـي    دچار اشتباه مي

  .بردند ها به كار مي انتيكها ضد روم اصطالح را رئاليسم

. مؤلف ادعا كرده است كه سورئاليسـم ضـد تصـوف اسـت    : 1ج  183درص 

و غربي معتقدند سورئاليسم و تصوف براي رسـيدن بـه    عربيبسياري از منتقدين 
هاي مختلف و بـراي غايـات    معرفت يك روش دارند و يك اسمند ولي با مسمي

الصـوفية و  «ادونـيس كـه كتـابي بـه اسـم      توان بـه   مختلف از جمله اين افراد مي

بـه ايـن امـر    » الشعرية المعاصرةأساليب «دارد و صالح فضل در كتاب » السوريالية
به نقطه التقاء اين » اتجاهات الشعر العربي«كند و احسان عباس در كتاب  اشاره مي

  .پردازد دو مكتب مي

ـ    بالً گفتـه  نبود خط مشي واضح و عدم تسلسل منطقي در ارائه مكاتـب كـه ق
مؤلـف اشـاره   . توان به مكتب اگزيستانسياليسم اشاره كرد شدو به عنوان نمونه مي

ي فلسفي است و از سوي كير كي گارد مطـرح   پديده نوعيكند كه اين مكتب  مي
سارتر به اوج رسيد و نوعي مكتـب بـدبيني اسـت و    » ادبيات چيست«و با كتاب 

كنـد و بــه رمـان مشــهور    مـؤمن نمــي اي بــه اگزيستانسياليسـم الحــادي و   اشـاره 
كند بدون اينكه به تحليل اين رمان و  اشاره مي» برادران كارامازوف«داستايوسكي 

گيري در مورد مكاتـب ادبـي    ديدگاه نويسنده بپردازد و در حد يك سطر به نتيجه
  .پردازد مي

و .حرف واو بين دو فعل ولد و انفق فراموش شد اسـت : 2ج  8سطر اول ص 
همين جلد بعد از اما تفصيلي فاء جواب حـذف شـده اسـت و از     9فحه يا در ص

فاالسفار التـي  «جمله  27در صفحه . شود مواردي نيست كه در آنجا فاء حذف مي
از  29يا در ص . چنين فعلي استعمال ندارد» ....، حينا عن حبهشاغلتهقام بها و إن 
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 يمـاليء االشـراف و  يعاقـب االحـرار و   «: كنـد  فعلي عجيب و غريب استفاده مـي 
تـر از ايـن فعـل وجـود      هاي مناسب به معناي كمك كردن است كه فعل» االشرار

» فليتوسل له الشـر «توانست استفاده كند يا در همين صفحه از جمله  داشت كه مي

يـا در همـين   . شـد  بايـد مـي  » فليتوسل له الي الشر«كند كه صحيح آن  استفاده مي
تـأتمر ذلـك   «كه صحيح آن » ذلك بأمر من ابيهاتأتمر في «صفحه بازهم از جمله 

الذين استخدموا  الشاعرإن رحنا نعدد «در جمله  60يا در ص. است» بأمر من أبيها
  .شد كه بايد الشعراء مي» ...الزمن 

  :اند كه مؤلف در جلد دوم مرتكب شده ساختارياشتباهات 

تحليـل در   اي از پير كورنـاي در جلـد دوم بـراي    نمايشنامه عيدآقاي يوسف 
آورد كـه مشـكالت اساسـي دارد چراكـه ايـن       هاي كالسيك مـي  زمينه نمايشنامه

هاي كالسيك سه فصل  نمايشنامه متشكل از پنج فصل است در حاليكه نمايشنامه
كورناي ويژه اسـت و بـا محاكـات كالسـيك     ) محاكات(گويد تقليد  هستند و مي

هاي كالسيك اين است  ايشنامههاي آن با نم تفاوت ماهوي دارد و از ديگر تفاوت
الوقـوع   و يـا ممكـن  ) مماثلـه الواقـع  (هاي كالسيك مشابه واقع  كه بايد نمايشنامه

كورناي از حوادث و وقايع جنگي بهره گرفته » السيد«باشند در حاليكه نمايشنامه 
. داننـد  ها چنين اموري را غير مقبول مي العاده هستند و كالسيك كه حوادثي خارق

گانه ارسطو يعني وحدت زمان و مكـان و موضـوع كـه     هاي سه زمينه وحدتدر 
در . ها مجبور به رعايت آن بودند در اين نمايشنامه رعايت نشـده اسـت   كالسيك

شـد ايـن    زمينه وحدت مكان كه بايـد در مكـاني واحـدي نمايشـنامه انجـام مـي      
است در زمينه  ها بوده نمايشنامه ابتدا در قصر سپس در ميدان جنگ و ديگر مكان

ساعت اتفاق افتـاده باشـد بـاز     24وحدت زمان يعني اينكه حوادث نمايشنامه در 
هم اين امر رعايت نشده است و نويسنده از يك اتفاق تاريخي بلندمدت اسـتفاده  

اعتراف نمـوده كـه كورنـاي بـر بسـياري از       23كرده است و خود مؤلف در ص 
دوبـاره اعتـراف    25سـت و در ص  شوريده ا هاي كالسيك مي مواضع و ويزژگي
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سؤال ما اين است كه چـرا  . كرده است كه كورناي كالسيك تمام عيار نبوده است
اي بـراي تحليـل بيـاورد كـه در بسـياري از       بايد نويسنده ايـن كتـاب نمايشـنامه   

هـاي تمـام عيـار     هاي كالسيك منافات دارد چرا از كالسـيك  ها با ويژگي ويژگي
  روده است؟مانند موليير متني نيا

هاي مختلف  مؤلف بيشتر مطالب كتابش در زمينه تحليل در جلد دوم از كتاب
در زمينه تحليل نمايشنامه اندروماك راسـين را در حـد   . ايليا الحاوي گرفته است

هـا و مكـان و زمـان     يك پاراگراف آن هم خيلي ضعيف بدون اشاره به شخصيت
بالفاصله بعد از نمايشـنامه انـدروماك   كند و  مايه بررسي مي فقط با اشاره به درون

اي كورنييـه   آورد و به تحليـل ديگـر نمايشـنامه    مي» خالصه عامه«عنواني به اسم 
پردازد بدون اينكه آنها را ارائه دهد و سپس بـه مقايسـه دو نمايشـنامه بـدون      مي

  .پردازد اينكه نمايشنامه دوم را ارائه دهد مي

نگـامي اسـت كـه بـه بررسـي شـعر       هاي تحليل اين مؤلـف ه  از ديگر ضعف
كند ولي يـك دفعـه بـه زمـان      پردازد از شعر جاهلي شروع مي كالسيك عرب مي

هـاي   سـازي كنـد و نمونـه    پردازد بدون اينكه براي آن زمينه معاصر و شعر آن مي
آورد ماننـد شـعر صـالح عبدالصـبور و محمـود       زيادي از شعر معاصر عربي مـي 
ود درويش و همه آنها را باوجود اينكـه در ادوار  اسماعيل و بلند الحيدري و محم

كنـد و   اند توسط خطي به اسم زمان جمـع مـي   مختلف و مكاتب مختلف قلم زده
نمايد كه تشابه همة آنها در زمان است سپس در همين مقايسه و تشابهات  ادعا مي

پردازد، سپس از عقل در اشعار ابـن رومـي و امـرؤالقيس     به رثا در شعر عربي مي
پردازد و از  كند و سپس به بحتري و بعداً بالفاصله به عصر معاصر مي حبت ميص

كالسيكي بودن شخصي به اسم ميشال سـليمان گمنـام صـحبت كـرده، سـپس از      
شاعر گمنام ديگري به اسـم انطـوان السـبعالني صـحبت كـرده و آنهـا را خيلـي        

راً اين افراد گمنام و ظاه. پردازد كند و به تحليل اشعار آنها مي برجسته و ظاهر مي
مسيحي نزد يوسف عيد مسيحي بزرگتـر و برتـر از بـارودي و شـوقي و حـافظ      
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اين امـر در جلـد دوم در قسـمت    . ابراهيم و جواهري و زهاوي و رصافي هستند
دهد به طوري كـه شـاعر مسـيحي گمنـام      تحليل اشعار رمزگرايي باز هم رخ مي

  پردازد  به تحليل اشعارش ميآورد و  را مي» بولس طارق« ديگر به اسم 

  . است اشتباهات زيادي دارد 2ج  129بندي كه از ص  در زمينه شماره

جلد دوم كه به قول خود مؤلف بايد به تحليل آثار ادبي اين مكاتب اختصاص 
اول به قسمت تئوري و نظري پرداختـه بـود ولـي بـاز هـم       جلدداد چون در  مي

سورئاليســم و رمزگرايــي و اگزيستانسياليســم بينــيم كــه مؤلــف در مكاتــب  مــي
توضيحات تئوري و نظري بيشتر از تحليل اشعار است زيرا نويسنده هم بـه ايـن   

هاي مكاتـب در جلـد اول مـبهم بـوده و      امر واقف است كه توضيحات و ويژگي
  .چندان گويا نبوده است كه ناچار شده در اين قسمت هم توضيح بدهد

  

  گيري نتيجه

تواند كمك شايان بـه پژوهشـگران بكنـد     ر زمينه مكاتب ادبي نميد كتاباين 
اتـب برخـوردار نيسـت و پراكنـده     چراكه از ويژگي جامعيـت در زمينـه ايـن مك   

شـود و   هاي مؤلف در زمينه مكاتب مختلف باعث سردرگمي خواننـده مـي   گوي
ايـن  خواهد با مكاتب ادبي آشنا شود نبايد به  همچنين كسي كه براي اولين بار مي

كتاب مراجعه كند زيرا اصطالحات زيادي وجود دارد كه نويسنده متاسفانه اقـدام  
به تبيين آنها نكرده است و اگر كسي خالي الذهن سراغ آن بيايد نـه تنهـا چيـزي    

توان اين كتاب را  شود و مي كلي از مكاتب ادبي متنفر مي شود بلكه به عايدش نمي
معرفي كرد تا پژوهشگر بعد از مراجعه به  هاي ديگري مكاتب ادبي در كنار كتاب

هاي االدب المقـارن و الرومانتيكـه و فـن الشـعر غنيمـي هـالل و االدب و        ب كتا
هاي ادبي و  هاي مختلف ايليا الحاوي در زمينه مكتب مذاهبه محمد مندور و كتاب

همچنـين  . تواند بدان مراجعه كند مي» النظريات االدبيه موسوعة«كتاب نبيل راغب 
هاي ايليـا الحـاوي    بايد گفت كه نوآوري نويسنده با توجه به اينكه بيشتربه كتاب
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ارجاع داده و گاهي هم ارجاع نداده زير سؤال مي رود چرا كه از هيچ ابزار علمي 
جديد الزم براي تفهيم مطلـب خـود اسـتفاده نكـرده اسـت و همچنـين از ارائـه        

و طرح يك افق نو و خالقيت ويژه كارگيري ادبيات علمي روزآمد  ساختار نو و به
و تنظيم جديد از مباحث خبري نيست و باآوردن بسياري از عناوين غيـر مـرتبط   

  . شود كه در ضمن مقاله يادآوري شد باعث سردرگمي خواننده مي
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  تحليل نقد

، جنـاب آقـاي   »المدارس االدبيه و مذاهبها«ويژه از ناقد محترم كتاب  تشكربا 
  الدين عبدي؛  صالح

  

  امتيازات نقد

 نامه در بررسي شكلي و سپس محتواي اثر و قالب شيوه فرمرعايت . 1

 گيري مقاله و ارائه داوري نهايي ناقد در قسمت نتيجه تيتربندي. 2

مصاديقي با ذكر صـفحات آمـده    مقاله به نحوي كه درهر مورد، بودنمستند . 3
ي مقـاالت ديگـر ايـن    اين ويژگي توانسته مقاله دكتر عبـدي را بـا بسـيار   (است 

 )مجموعه ممتاز كند

 اظهارنظر در خصوص كيفيت چاپ و قواعد نگارش و ويرايش كتاب. 4

در خصوص اكثر موارد جدول بررسي محتوايي به خصوص نظم  اظهارنظر. 5
ها، ابزارهـاي علمـي و نيـز     سازي ها، منابع، نوآوري، انطباق، معادل منطقي، تحليل

 يرويكرد اثر به فرهنگ اسالم

صراحتاً درباره نحوة سازواري بـا مبـاني مفـروض و نيـز تطـابق بـا        گرچه. 6
ها سخن گفته نشده اما شايد بتوان از مجموعة مطالب اين نكـات را نيـز    سرفصل

  .حدس زد

 

  هاي نقد كاستي

 .شد بود در خصوص روان و رسا بودن اثر نيز اظهارنظر مي مناسب. 1

 .شد بود عناوين كلّي فصول كتاب معرفي مي مناسب. 2

هـاي كـاربردي    حـل  مقاله همراه با ارائه پيشـنهاد و يـا راه   گيري نتيجه زبان. 3
توأم شده » شود نمي«، و »ندارد«، »نيست«،»تواند نمي«نيست و بيشتر با افعال منفي 

 !است
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  چكيده

بيشتر آن آثار جنبـه  : اند طور كلي دو دسته شده در زمينة نقد ادبي به منتشرآثار 
پژوهشي داشته و به تفصيل زواياي مختلف نقد ادبي را بررسي كرده و آثـاري را  

هـايي   دسته دوم كتاب. اند هاي نقدي ارزيابي و نقد كرده اي از شيوه براساس شيوه
اند با طرح بعضي از مباحث اصولي و اساسي نقد ادبي صبغة  است كه سعي داشته
  .آموزش داشته باشند

گيـري   از نوع دوم است كـه بـه دليـل جهـت    » دبي الحديثاأل النقدمناهج «كتاب 
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هاي اسالم و فرهنگ كشورهاي اسالمي و محتـواي علمـي در ايـن     مناسب با ديدگاه
هـاي ظـاهري و محتـوايي و     پـس از بررسـي  . مقاله جهت ارزيابي و نقد برگزيده شد

هـا،   ساييها نسبت به آثار ديگر و ذكر بعضي از نار ها و برتري يادآور شدن برجستگي
رسـد كتـابي    پيشنهادات اصالحي ارائه شد كه پس از بررسي و اصالح، بـه نظـر مـي   
  .مناسب و مطابق با اهداف درس براي تدريس در دورة كارشناسي باشد

  .   نقد ادبي، ساختار ظاهري، درونمايه، نقد قديم، نقد جديد :ها واژه كليد

  

  مقدمه

ادبي و تـأثير آن در پيشـرفت و راهيـابي    با توجه به اهميت نقد و به ويژه نقد 
هاي متعالي، منابع فراواني در اين عرصه در قالب كتـاب و   ادبيات به سوي هدف

مقاله به رشتة تحرير در آمده و ناقدان و اهل فن و سخن شناسانِ پهنة ادبيات بـه  
هاي زبـان و ادبيـات از آغـاز تـا بـه امـروز        اظهار نظر پرداخته و پيرامون فراورده

  .اند هايي داشته سخنراني

گـون و از نظـر مناسـبت     كتابهاي موجود در زمينة نقد ادبي در زبان عربـي گونـه  
ايـن كتابهـا بيشـتر صـبغة پـژوهش داشـته و بعضـي        . اسـت  مختلفجهت تدريس 

ها براي تـدريس مناسـب بـوده و مـؤثر      ها و جرح و تعديل توانند با نقد و بررسي مي
منـاهج النقـد األدبـي    موجود بـه زبـان عربـي كتـاب      از جمله كتابهاي. واقع شوند
نوشتة دكتر وليد قصاب است كه جهت نقد و برسي ظاهري  اسالميه رؤيةالحديث، 

  .و محتوايي در اين مقاله برگزيده شده است

به مقتضاي اشتياق طبيعي و گرايش به نقد و نظر و دانـش   سطورنگارندة اين 
ـ   دريس در سـالهاي متمـادي، در درسـهاي    اندوزي در اين عرصه و اشتغال بـه ت

ادبيات تطبيقي، تاريخ ادبيات و متون با تكيه بر ادبيات جديد، همـواره بـه نقـد و    
هـاي   نظر از جانـب خـويش و از سـوي دانشـجويان بـه ويـژه دانشـجويان دوره       
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بنـابراين بـر آن   . تحصيالت تكميلي اهميت داده و ارزش وااليي قائل بوده اسـت 
براي ايـن كـار، ابتـدا    . ر را مورد نقد و بررسي دقيق قرار دهدشد كه كتاب مذكو

حتّي الزم آمـد يـك   . هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفت كتاب چند بار از جنبه
بار با نگاه دانشجوي دورة كارشناسي مورد مطالعـه قـرار گيـرد، پـس از معرفـي      

ـ   هـاي ظـاهري و سـاختاري، بـه ويژگـي      اجمالي و نظر به ويژگي وايي هـاي محت
هاي مثبت آن ذكر و بـه بعضـي از    ها و جنبه پرداخته شد و تمايزات و برجستگي

هـايي ارائـه داده    گيري منجر و پيشـنهاد  ها اشاره شده و سرانجام به نتيجه نارسايي
شد كه با اعمال آن از سوي صاحب اثر، ايـن كتـاب جهـت تـدريس مناسـب و      

  .شايسته خواهد بود

اند كه مواد اصلي  ياد آور شده) 13ص (مقدمه  محترم كتاب در مؤلفهر چند 
بـوده اسـت كـه بـراي دانشـجويان تحصـيالت        هـايي  سخنرانياين كتاب سلسله 

تكميلي ايراد شده است، ولي بنا به داليلي كه خواهد آمد براي تـدريس در دورة  
  .ها مناسب تشخيص داده شده است كارشناسي پس از رفع كمبود

  

  نماي ظاهري كتاب

، نويسندة آن دكتر وليد رؤية اسالميةمناهج النقد األدبي الحديث، : تابعنوان ك
م و بـراي بـار دوم در   2007بار در سـال   نخستيناين كتاب . ابراهيم قصاب است

تعـداد  . م توسط انتشارات دارالفكر دمشق چاپ و منتشـر شـده اسـت   2009سال 
واضـح و  صفحه و از نظـر حـروف چينـي و نـوع خـط، خوانـا و        238صفحات 

بندي آن مطلوب بـوده و   آرايي و پاراگراف صفحه. مناسب يك كتاب درسي است
طرح روي جلـد سـاده و معمـولي و خـالي از     . صحافي آن معمولي و ساده است

اي است و هيچ نمود و نماد و شمايلي كه به نقد ادبي مربوط باشـد   هرگونه آرايه
  .شود در آن مشاهده نمي

نظر به اينكه زبان اصلي نگارندة محترم كتاب، عربي است و در همـين رشـته   



   نقد در تراز جهاني     126

نگارش و ويرايش در اين اثر بخوبي رعايـت   عموميدانش آموخته است، قواعد 
در مقدمه هدف نگارنده بـه روشـني بيـان    . شده و اشتباهات چاپي آن اندك است

ايـن  . اسـت  شده و فهرست مطالب در برگيرندة همة مطالب و محتويـات كتـاب  
تنها در فصـل سـوم   . كتاب از ضمائمي مانند جدول و نقشه و نمودار خالي است

  .شود دو جدول ديده مي 173چند نمودار و در ص  162، ص )البنيويه(

در اين كتاب فهرسـت  . گيري آمده است و نتيجه مطالبدر پايان كتاب چكيدة 
  .دبي وجود نداردمنابع و كتابشناسي نقد ا فهرستاعالم، فهرست موضوعي، 

  

  درونمايه و ساختار علمي كتاب

ريـزي كـرده و در    مؤلف محترم در هر مبحث مقدمات موضوع را بخوبي پـي 
يك روند منطقي به صورت اصولي وارد اصل مطلب شده است و بـا اسـتدالل و   

بطـور  . طور خالصه بيـان داشـته اسـت    استنتاج و ذكر شواهد، حاصل سخن را به
بخش نخست شرح و بيان دقيق يـك روش  : بخش اصلي داردكلّي هر مبحث دو 

  :بخش نخست شامل چند قسمت است. نقد آن روش نقدي: بخش دوم. نقدي

خاستگاه انديشگاني آن روش نقدي، در اين قسمت زير بناي و مقومات آن . 1

  .روش بطور ساده و دقيق و خالصه بيان شده است

هـاي آن   در اين قسـمت ويژگـي  . هاي كلي و جزيي آن روش نقدي ويژگي. 2

 .    طور دقيق با ذكر عدد بيان و توضيح داده شده است روش نقدي به

در اين قسـمت چگـونگي عمـل و    . گاه آن روش نقدي ميدان عمل و جلوه. 3

تطبيق براساس آن روش نقدي بيان شده است؛ بـدين معنـا كـه در ايـن روش     

آن روش نقدي چگونه در شود و  نقدي هنگام بررسي يك متن چگونه عمل مي

 .مورد يك متن پياده خواهد شد

  :بخش دوم يعني نقد هر روش نقدي دو قسمت اساسي دارد
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در اين قسمت، مؤلف روش نقدي مـورد  . هاي مثبت هر روش نقدي ذكر جنبه. 1

طـور   اي، جوانب مثبـت را بـه   هاي مثبت دانسته و با ذكر مقدمه نظر را داراي جنبه

  .دهد شمارد و در مورد هر يك توضيحي در خور مي بر ميدقيق با ذكر عدد 

سازي مناسب  در اين قسمت پس از زمينه. هاي هر روش نقدي ذكر نارسايي. 2

هاي روش نقدي مورد نظر را بطور دقيق طـي چنـد    ي منفي و نارسايي ها جنبه

دهـد و در صـورت    شماره ذكر كرده و در مورد هر كدام توضيح مناسـبي مـي  

 .سازد هاي شخصي خويش را با شواهدي نقلي استوار مي دالللزوم، است

گيري و ارزيابي كلّـي از آن روش نقـدي آمـده      هر مبحث يك نتيجه پاياندر 
چيزي كه در اين پايان جايش خالي است ذكر چند سؤال و تمرين جهـت  . است

  .ممارست و تحقيق بيشتر دانشجويان است

  

  سازي اصطالحات تخصصي معادل

زمـين اسـت،    طور عموم رهاورد مغرب هاي نقدي جديد به اينكه روشنظر به 
مؤلف محترم سعي داشته است معادل دقيق و علمي و مناسب هر اصطالح را بـه  

جهت پرهيز از اشتباه و برداشت نامناسـب خواننـده، معـادل    . زبان عربي بيان كند
  .التين هر اصطالح روبروي آن در پرانتز نگاشته شده است

  

  محتوا با اهداف درستناسب 

هـاي   رسد هدف كلّي درس نقد ادبي اين است كه دانشجو با شـيوه  به نظر مي
نقدي را دريابد  هاي مثبت و منفي هر روش آشنا شود و جنبه جديدنقدي قديم و 

و براساس ديدگاه و بينش اسالمي، روش نقد متكامل را براي كارهـاي پژوهشـي   
با توجه به اين هدف كلي، حجم و محتواي اين كتـاب  . خويش در آينده برگزيند

  .براي يك درس دو واحدي در قالب حدود پانزده جلسة مفيد و مناسب است
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جز در مواردي كه  - با توجه به اينكه نگارنده سعي داشته است از تكرار مطالب
و آوردن حشو و زوايد پرهيـز كنـد، ايـن كتـاب ويژگـي       - اقتضاي كالم بوده است

درسي بودن را داراست و توضيح و تبيين استاد در هر مبحث روشن كنندة مطالـب  
با دارا بـودن مزايـاي فـراوان     بيشتر كتابهاي موجود در عرصة نقد ادبي. خواهد بود

براي تدريس در دورة كارشناسي مناسب نيستند از جمله معايب آن كتابها حجـم و  
اي، پـرداختن بـه مطـالبي كـه دانشـجويان در       تفصيل و اطناب در مطالـب حاشـيه  

انـد، پـرداختن بـه نقـد      هاي مختلف خوانده هاي تاريخ ادبيات عربي در دوره درس
  .پرداختن به نقد قديم و سنتّي بطور محض، استجديد بطور محض و يا 

با توجه به اصالحاتي كه در مورد مباحث كتـاب بـه ويـژه فصـل سـوم، مبحـث       
شود و اضافه شدن چند سـؤال و تمـرين مناسـب در پايـان هـر       پيشنهاد مي» البنيويه«

  .مبحث، حجم و محتواي كتاب با اهداف درس متناسب خواهد بود

  

  ن و فهرستتناسب محتوا با عنوا

رود همة مطالب كتاب در حوزة نقد جديـد   عنوان كتاب، انتظار مي مشاهدةبا 
هاي نقدي قـديم و جديـد مـورد بررسـي قـرار       با اينكه در اين كتاب شيوه. باشد

آمده است كه ايـن كتـاب دو نـوع روش    ) 11ص(گرفته است و در مقدمة كتاب 
وشـهاي نقـد سـنتي و ديگـر     يكـي ر : تحليل و نقد قرار داده است موردنقدي را 

هاي نقدي جديد كه در قرن بيستم پديد آمده است كه نوع دوم خود بـه دو   روش
  .هاي نقدي بعد از مدرن هاي نقدي مدرن و روش روش: شود دسته تقسيم مي

بنابراين بهتر اسـت كلمـة   . در فهرست مطالب، به همان ترتيب ذكر شده است
هر چند بر مخاطبان كتاب پوشيده نيسـت  . از عنوان كتاب حذف شود» الحديث«

وقتي كه از يك سو بيش از هفتاد . كه تأكيد مؤلف بر روشهاي نقدي جديد است
ديگـر سـو،   اي بـه نقـد قـديم اختصـاص دارد و از      صـفحه  238صفحه از كتاب 
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مخاطبان كتاب يعني دانشجويان بـه آگـاهي از روشـهاي نقـدي قـديم و جديـد       
  .در عنوان كتاب باشد» الحديث«نيازمندند، ديگر روا نيست كلمة 

بـين يـا در    آنگاه كه نگارندة محترم روشهاي نقدي قديم و جديـد را زيـر ذره  
ب هر كدام را بـا  دهد و محسنات و معاي نقد خويش قرار مي غربالترازو و يا در 

را بـه عنـوان   » نقد متكامـل «كند، سرانجام روش  شرح و تفصيل و تحليل بيان مي
رود كه خـودش بـه    انتظار مي. روش مناسب و برگزيده و برتر معرفي كرده است

كم يك نمونه شعر يا نثر را در بخش پاياني كتاب ذكر و بـا   صورت عملي، دست
ررسي و نقد قرار دهد تا الگويي پسنديده مورد ب) نقد متكامل(همان روش نقدي 

بدون ترديد رفع ايـن كمبـود بـا همـت واالي نگارنـدة      . براي كار مخاطبان باشد
  .محترم كتاب كه متخصص اين موضوع است ممكن خواهد بود

  

  مطابقت مطالب كتاب با سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري

صد با آخرين سرفصل وزارتي مصوب  مطالب كتاب به ميزان حدود هشتاد در
ريـزي آمـوزش عـالي، وزارت     و هفتاد و دومين جلسة شوراي برنامـه  هفتصددر 

الزم به ذكر است كـه  . مطابقت دارد 17/7/1389علوم، تحقيقات و فنّاوري مورخ 
سرفصل مذكور به گروههاي زبان و ادبيات عربـي دانشـگاههاي سراسـر كشـور     

شـود پـس از بررسـي و ارائـه      بيني مـي  پيش. ده استجهت اظهار نظر فرستاده ش
پيشنهاد از سراسر كشور در آن سرفصل جرح و تعديل و حذف و اضـافه اعمـال   

سر فصل مذكور هنوز از صافي نقد و تحليل متخصصان اين رشته نگذشـته  . شود
  .است و بدون ترديد خالي از اشكال نيست

نگارندة اين سطور، كمبودهاي كتـاب رفـع    پيشنهادياميد است با اصالحات 
  .شود و به عنوان كتابي مناسب جهت تدريس آراسته گردد
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  روز آمدي اطالعات و ارجاع به منابع معتبر

. م 2009نگاشته شده و در سـال  . م 2007با توجه به اينكه اين كتاب در سال 

ن نقد ادبـي  به چاپ دوم رسيده است، نويسندة محترم به عنوان يكي از متخصصا
و با تأكيد بر روشهاي نقدي جديد در نقد . ترين اطالعات بوده است داراي جديد

و تحليل خود، از منابع جديد به فراواني و از منابع قـديم در حـد لـزوم اسـتفاده     
نگارنـدة  . اي برخوردار اسـت  منابع استفاده شده از اعتبار قابل مالحظه. برده است

ها  ها و اطالعات نپرداخته بلكه تحليل ي و تنظيم دادهمحترم كتاب تنها به گردآور
به زبان ديگـر،  . اي برخوردار است و نقدهاي شخصي او از ارزش و اهميت ويژه

. شخصيت علمي نگارندة محترم در همة صفحات كتاب برجسته و آشـكار اسـت  

ست اين كتاب از نظر ارجاع به منابع معتبر به ويژه منابع جديد در سطح مطلوبي ا
ولي ذكر منابع و مراجع در ذيل هر صفحه كـافي نيسـت الزم اسـت همـة منـابع      

  .جا در پايان كتاب ذكر شود يك

  

  هاي اثر نوآوري

با نگرشي كلي به آثار موجود در حوزة نقد ادبي به زبـان عربـي و جـدا سـاختن     
رسد براي تدريس مناسب هستند و سپس مقايسة آن آثار و ژرف  آثاري كه به نظر مي

منـاهج  «نگري در نمايه و ساختار ظاهري هر يك اين نتيجه بدسـت آمـد كـه كتـاب     
  : هايي است كه مهمترين آن موارد عبارتست از داراي نوآوري» النقد األدبي الحديث

نگارندة محترم كتاب براساس ديدگاه مكتـب اسـالم و فرهنـگ كشـورهاي     . 1

خواننـده را پـس از    اسالمي و عربي، روش نقدي متكامل را پيشـنهاد كـرده و  

  .نقدهاي خويش بالتكليف رها نكرده است

هاي نقدي قديم و جديـد مطـرح و بطـور مـنظّم مـورد       در اين كتاب روش. 2

 .تحليل و نقد منطقي قرار گرفته است
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هـاي    در بخش تحليل و بيان هر روش نقدي، براساس مستندات و اسـتدالل . 3

شده و اشكال و ايراد و نيك و  شخصي، تنها به شرح و بسط آن شيوه پرداخته

 .بد در اين بخش راه ندارد

هاي  در بخش نقد هر شيوة نقدي، بدون تعصب و افراط و تفريط، ابتدا جنبه. 4

طور منظم و با استدالل  ها به هاي منفي و نارسايي مثبت آن مطرح و سپس جنبه

 .گيري شده است طور خالصه نتيجه بيان شده و سرانجام به

  

  ي و انسجام مطالب اثرمنطق نظم

قرار گرفتن هر درس و هر مبحث منسجم و منطقي است بـدين گونـه    كيفيت
طور مشـروح بيـان كـرده     اي به كه نگارنده ابتدا يك روش نقدي را پس از مقدمه

هاي صاحب نظران، زير بناي فكري و مقومـات   است و با استفاده از آرا و ديدگاه
سپس در بخش ديگر تحـت عنـوان   . موده استهاي بارز آن را تحليل ن و ويژگي

هاي مثبت آن را بطور منظّم و بـا ذكـر شـماره و سـپس      نقد آن نظريه، ابتدا جنبه
طور منسجم به دور از افراط و تفـريط بيـان    اشكاالت آن را نيز با ذكر شماره و به

  .داشته است

  :شود نظم منطقي و انسجام تنها دو اشكال ديده مي نظراز 

هاي نقدي قديم است  اينكه بيش از هفتاد صفحه از كتاب مربوط به روشبا . 1

اين مطلب در مقدمـة  . رسد در عنوان كتاب منطقي به نظر نمي» الحديث«كلمة 

هـاي نقـدي    نيز ذكر شده است كه مطالب كتاب شـامل روش ) 11ص (كتاب 

  .قديم و جديد است

رسد جابجايي  به نظر مي در مورد ترتيب قرار گرفتن درسها تنها اشكالي كه. 2

» التلقّي نظرية«الزم است درس . است» التلقّي نظرية«و درس » التفكيكيه«درس 

و  187مؤلـف محتـرم نيـز در مـتن كتـاب ص     . مقدم شود» التفكيكية«بر درس 

هاي  از گرايش» التفكيكيه«با صراحت بيان داشته است كه مكتب نقدي  215ص
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بنابراين الزم است ابتدا اصـل و سـپس فـرع    . دآي به حساب مي» نظريه التلقي«

 .قرار گيرد

  

  طرفي نگارنده در نقد و رعايت امانت رعايت بي

نخسـت مطـالبي كـه بيـانگر آراي شخصـي،      : مطالب كتـاب دو دسـته اسـت   
دوم مطالبي كه از ديگران نقـل  . نگارندة كتاب است هاي نظريهها و  ها، نقد تحليل

مطالبي كه : شود مطالب خود به دو دسته تقسيم ميو يا اقتباس شده است كه اين 
طور دقيق در  ها به قول اين گونه نقل. بطور مستقيم از كتابي گرفته شده و نقل شده

گيومه قرار گرفته است و در پايان سخن شمارة عـدد نوشـته شـده و در پـاورقي     
بهاي دوم مطالبي كه از ديدگاههاي پژوهشگران و كتا. مرجع مورد نظر آمده است

ها شـمارة   گيري پايان هر بند از اين بهره. ديگر بطور غير مستقيم الهام گرفته است
بنـابراين  . عدد ذكر و منبع مورد نظر در پاورقي با ذكر شماره صفحه آمـده اسـت  

  .دار بوده است نگارندة اين كتاب در نوشتار خويش امانت

ف بـوده و سـعي   هاي خويش كامالً بـي طـر   نگارندة كتاب در نقدها و تحليل
را رعايت كنـد و جانـب دادگـري را پـاس      آكادميكداشته است اخالق علمي و 

هنگام تحليل هر روش نقدي آن چنان دقت دارد و به روشـني بـه بيـان آن    . دارد
برد كه نگارنده خـودش   پردازد كه خواننده گمان مي آن مي صاحباننظريه از زبان 

ديگران تنها كارش گزارشـگري اسـت و    او در بيان آراي. طرفدار آن نظريه است
گويد؛ ولي آنگـاه كـه وارد بخـش نقـد آن نظريـه       در آن بخش، از نقد سخن نمي

هاي مثبت آن نظريه را  كند كه ابتدا جنبه شود باز هم اخالق علمي او حكم مي مي
در تشـخيص و ارائـه   . هـا را بيـان كنـد    هاي منفـي و نارسـايي   بيان و سپس جنبه

هاي هر نظرية نقـدي، روش كـار نگارنـدة     ي و اشكاالت و نارساييهاي منف جنبه
نخست اينكه در كار نقد شجاع و قـاطع اسـت دوم   . كتاب در خور تحسين است
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سوم اينكه در بيان ايرادات و كمبودهـا بـه   . شود اينكه از دايرة انصاف خارج نمي
  .هدد هاي شخصي، مستنداتي از منابع معتبر ارائه مي همراه استدالل

  

  سازگاري محتواي اثر با فرهنگ اسالمي

ذكـر شـده اسـت و در مقدمـة     » رؤية اسـالمية «همان گونه كه در عنوان كتاب 
كار را بر همان ديدگاه نهاده است، سرانجام پس از تحليل  بنايكتاب نيز نگارنده 

و نقد هر شيوة نقدي روش متكامـل را پيشـنهاد كـرده اسـت و بـا شـاهد آوردن       
يات قرآن كريم گفتار خود را مستند ساخته است و تا پايان كتـاب بـر   بعضي از آ

شـود بـا    رعايت آن وفادار بوده است و اين اثر جز در موارد اندكي كه اشاره مـي 
جهـت بـه كمـال    . مباني ديني و فرهنگ اسالمي و جامعة ايراني هماهنـگ اسـت  

  :رسيدن اثر از اين زاويه الزم است اين سه نقيصه رفع شود

وقتي مؤلف محترم روش نقدي متكامل را پيشنهاد كـرده اسـت الزم اسـت      .1

  .اي از شعر يا نثر را براساس همين روش، نقد و تحليل كند نمونه

هاي ناخود آگاه  آنگاه كه مؤلف محترم در بارة حركت 107در بند پاياني ص  .2

گويد، به نظرية چامسكي اشـاره كـرده و در مثـالي كـه      و غير ارادي سخن مي

: آورد، راه رفتن را در مقابل رقصيدن بكار برده است و بطور آشكارا دو فعل يم

هـاي فـراوان    را بكار برده است كه با وجود مثـال » رقصيم مي«و » رويم راه مي«

توان در برابر  مي. براي روشن كردن آن موضوع نيازي نيست آن فعل بكار رود

 .راه رفتن افعال ديگري را بكار برد

 58و  57در بحث از عقدة غريزه جنسي صـص  » المنهج النفسي«در مبحث   .3

هاي هيوم و فريد هر چند طرح اين موضـوع در آن مبحـث    و سخن از ديدگاه

الزم و ضروري است ولي نيازي نيست در خصوص آن، سخن به تفصيل گفته 

همـان گونـه كـه در بعضـي از     . اي گذرا وافي به مقصود است شود بلكه اشاره
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 )51 -38: 2002حماد، : ك.ر. (شود ي ديگر مشاهده ميهاي نقد كتاب

  

  هاي برتر كتاب ويژگي

نگارنده عربي زبان است و متن كتاب به زبان عربي فخيم و علمـي نگاشـته     .1

  .شده است

 .با توجه به حجم مناسب و درونمايه علمي، جهت تدريس مناسب است  .2

نقدي را بازگو كرده نگارنده با رعايت انصاف و بدون افراط و تفريط مسائل   .3

 .است

نگارنده بدون طرح مسائل كلي ادبيات و تاريخ ادبيات به ذكـر و تحليـل و     .4

 .نقد مناهج نقدي پرداخته و مسايل نقدي را با تاريخ ادبيات نياميخته است

 .هاي نقدي قديم و جديد است كتاب شامل شيوه  .5

 .گار استكتاب با فرهنگ اسالمي و فرهنگ عمومي كشورهاي اسالمي ساز  .6

  

  هاي كتاب نارسايي

بــا وجــود دقــت فــراوان نگارنــده در تنظــيم و جهــت دهــي مطالــب كتــاب، 
. شود و مانند بسياري از آثار ديگر خالي از نقص نيسـت  مشاهده مي هايي نارسايي

  :بنا به گفته شاعر

  و منَ المحالِ بأنْ نري أحداً حـوي 

  و النقص في نفـس الطبيعـةِ كـامنٌ   

  

  ذا هـو المتعـذّر  كنه الكمـالِ و  

 فبنــو الطبيعــةِ نقصــهم ال ينكــرُ

: مقدمـه، بـه نقـل از    1379دامادي، (

، تـأليف  512عبداهللا بن المقفّع، ص(

: محمد غفراني الخراسـاني، ط مصـر  

  )م1965
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  :در اثر مشاهده شد عبارتست از كههايي  نارسايي

است پيش از آن » نظريه التلقي«هاي  كه از فروع و گرايش» التفكيكيه«مبحث   .1

  .قرار گرفته است كه منطقي نيست

اي  با اينكه مؤلف محترم شيوة نقدي متكامل را معرفي كرده ولي هيچ نمونه  .2

 .براي نقد براساس آن شيوه ارائه نداده است

 .ارجاعات در ذيل صفحه معمول نيست بهتر است به داخل متن منتقل شود  .3

 .شود نميمنابع استفاده شده در پايان كتاب ديده   .4

 .آمده است مفصل و فايدة آن ناچيز است» البنيويه«نمونة نقدي كه در مبحث   .5

 .در پايان هر درس سؤال و تمرين وجود ندارد  .6

شمارة  92شود از جمله ص  اشتباهات تايپي و اماليي در خالل متن ديده مي. 7

ايـد  ب» روالت«بنـد دوم  135ص . مناسب است» يبتغي«، فعل »يتغيا«به جاي  6

الثمر،  ةو من مدي تسيلُ منها لذّ: در شعر سياب مصرع 159ص . باشد» روالن«

: 2000سـياب،  : ك.ر. (آمده است» تسبل«فعل » تسيلُ«در ديوان شاعر به جاي 

ص . باشـد » التطهيـر «بايـد  » التطيهر«بند پاياني سطر دوم واژة  166، ص )189

 38ص . تغييـر يابـد  » عمليات« به» علميات«سطر آخر بند، واژة  3شمارة  217

 .تبديل شود» سمة«به » ثمة«سطر چهارم واژة 

  

  پيشنهادها

شود كه به  جهت به كمال رسيدن مباحث كتاب، پيشنهادهايي عملي عرضه مي
كار بستن آن به حجم كتاب نيفزوده و بهتر است اين كار به دست مؤلـف كتـاب   

مؤلف اجازة اين كار را داشـته  حتّي اگر متخصص ديگري از جانب . انجام پذيرد
شود كه كار اصالح بدست مؤلف به فرجام رسـد تـا    باشد باز هم ترجيح داده مي

  .تري عايد گردد نتيجة ارزنده
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اي تهيه شـود كـه داللـت بـر نقـد و نظـر و        طرح روي جلد كتاب به گونه  .1

 .ها داشته باشد تضارب افكار و انديشه

  .قرار گيردچكيدة مطالب كتاب پيش از مقدمه   .2

در پايان كتاب، فهرست منابع، فهرست اعالم، كتابشناسي نقد ادبي گنجانيده   .3

هاي خارجي در كتاب فـراوان اسـت در مقابـل نـام هـر       نظر به اينكه نام. شود

 .شخص اسم كشور نوشته شود

و دو سـه تمـرين   ) سؤال كوتـاه  5مثالً (در پايان هر درس چند سؤال ساده   .4

 .ج شودجهت پژوهش بيشتر در

 .  مقدم شود» الشكالنيه«بر مبحث » التلقّي نظرية«مبحث   .5

 .از عنوان كتاب حذف شود» حديث«كلمة   .6

فاميـل  . (به جاي نقل مرجع در پاورقي، در خـالل مـتن مرجـع ذكـر شـود       .7

 ).صفحه: نويسنده، سال

اي از شعر يا نثر ذكر شود و براسـاس   ها، نمونه در پايان كتاب پيش از فهرست  .8

ممكن است اين ايـراد بـه ذهـن    . نقدي متكامل بررسي، تحليل و نقد شودشيوه 

پاسخ اين است كه اوالً نقد يـك نمونـه   . برسد كه حجم كتاب افزون خواهد شد

صفحه خواهد بود ثانياً نمونـة ذكـر شـده نيـازي بـه تـدريس در        7تا  5حداكثر 

ثالثـاً  . كنـد  كالس ندارد و اگر هم به حجم كتاب افزوده شود مشكلي ايجاد نمـي 

 .در اين پيشنهادها حذف بعضي از مطالب در نظر گرفته شده است

اي از شعر بدر شاكر السياب ذكر شده و مورد نقد  نمونه» البنيويه«در مبحث   .9

فايدة اين نقد بسيار اندك است و اين مطالب بسيار آشفته به . قرار گرفته است

، بهتـر اسـت ايـن    »البنيويـه «ي هاي شيوة نقد با توجه به نارسايي. رسد نظر مي

كه جايي براي نقد به شيوة . نمونه حذف و يا اينكه در سه صفحه خالصه شود

 .متكامل كه منظور نظر نگارندة محترم كتاب است باز شود

جهت تقويت دانشجويان در درس نقد ادبي براساس اين كتاب بهتر اسـت  . 10
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اي و مقـدمات نقـد از    جهت رفع اشكال دانشجويان و تدريس مطالب حاشـيه 

آن دانشجو . استفاده شود (TA)دانشجوي تحصيالت تكميلي در قالب دستيار 

نوشتة دكتر هاشم صالح منّاع » بدايات في النقد األدبي«تواند مطالبي از كتاب  مي

 81ص. (را تكثير و با دانشجويان دورة كارشناسي در ساعاتي به مباحثه بپردازد

.   شـود  است، پيشـنهاد مـي  » مقدمات في النقد األدبي« تا پايان كتاب كه عنوانش

 )م1994صالح منّاع، : ك.ر(

  

  فرجام سخن و نتيجه

در عصر انفجار اطالعات و پديدة جهاني شدن، جهـت پيشـرفت پايـدار و      .1

جهت دار، الزم است به مقولة نقد بطور عموم و به نقد ادبي بطور ويژه اهميت 

  .الزم و در خور داده شود

است كتاب درس نقد ادبي در دورة كارشناسي بـه صـورت فشـرده و     الزم  .2

بدون حشو و زوايد در نظر گرفته شود بطوري كه مهمتـرين مطالـب رايـج در    

 .نقد قديم و جديد را در بر داشته باشد

اب،   . نوشـتة د » رؤية اسـالمية مناهج النقد األدبي الحديث «كتاب   .3 وليـد قصـ

اسالمي است كـه در صـورت اعمـال پيشـنهادهاي     كتابي اصيل و با رويكردي 

 .اصالحي جهت تدريس آراسته و مناسب خواهد بود

اميد اسـت تـالش خالصـانة همكـاران دانشـمند و دلسـوز و كاركنـان گـروه         
تخصصي زبان و ادبيات عربي در دبيرخانة شوراي بررسـي متـون و كتـب علـوم     

  .ثري نيكو شودها منشأ ا انساني به ثمر نشيند و اين گونه بررسي

  

  منابع

  .مكتبه دارالكلمه: ، القاهرهالنقدالفنّي و علم الجمال). م2002. (حماد، حسن
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انتشـارات  : ، تهـران مضـامين مشـترك در ادب فارسـي و عربـي    ). 1379. (دامادي، سيد محمد

 .دانشگاه تهران

 .والنشر هyللطباع هyدارالحري: ، بغداده>الكامل ه>األعمال الشعري). م2000. (سياب، بدرشاكر

 . دارالفكر العربي: ، بيروتبدايات في النقد األدبي). م1994. (صالح منّاع، هاشم

  .دارالفكر: السالميه، دمشق هy، رؤيمناهج النقد األدبي الحديث). م2009. (قصاب، وليد

   



  139     گروه تخصصي زبان و ادبيات عربي

  

  تحليل نقد

، جنـاب آقـاي   »مفاهج النقد االدبي الحديث«با تشكر ويژه از ناقد محترم كتاب
  ميرقادري؛ اهللا سيدفضلدكتر 

  

  امتيازات نقد

 .قالب و فرم يك مقاله علمي را دارد ايشاننوشتة . 1

تيتربندي و ارائه پيشنهادهاي كاربردي و عملي و نيـز افـزودن كتابنامـه بـه     . 2
  مقاله

بنـدي آنهـا و    دربـاره آثـار موجـود و تقسـيم    ) ند كوتاههرچ(توضيحيارائه . 3
 كتاب زمينه

 انتخاب كتاب براي نقد علتبيان . 4

 تفكيك مباحث مقاله به نماي ظاهري و درونمايه كتاب. 5

نقـدي و نقـد آن    شـامل شـرح روش  (توضيح روش كار كتاب درهر بحـث . 6
 )روش

شـورا بـه نحـوي كـه     هاي فرم نقد كتـب   نامه و پرسش رعايت اصول شيوه. 7
و سپس در خصوص وضعيت كتاب  مورد به مورد ابعاد شكلي و محتوايي مطرح،

 .نظر شده استاظهار

 هاي برتر كتاب ذكر خاص ويژگي. 8

  

  هاي نقد كاستي

ناقد محترم درهر مورد بـه ذكـر مـوارد بيشـتري از مصـاديق و       بودمناسب . 1
 .پرداخت مستندات، با ذكر شماره صفحات كتاب مي

شدن اين نوشتة ارزشمند، مناسب اسـت عنـاوين مقالـه طبـق      تكميلبراي . 2
 .ترتيب اولويت موارد جدول بررسي شكلي و محتوايي رديف شوند



 

 

  

  

  

  

   



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  شناسي زبانتخصصي گروه 

  هاي خارجي و زبان



 

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

1شناسي معاصر درآمدي بر زبان
  

  

Contemporary Linguistics: An Introduction 

  
Editors: William O'Grady, Mark Aronoff, John Archib ald, Janie Rees-Miller 

Publication: Bedford, St. Martin's, 2009, 755 pages. 

  رضا اميني: ناقد

  استاديار گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه رازي كرمانشاه: رتبه علمي

 iranamini@msn.com: پست الكترونيك

  

2معاصر، ويراسته ويليم اُگرايدي شناسي زبانكتاب 
اسـتاد زبانشناسـي گـروه    ( 

3شناسي دانشگاه هاوايي در مانوا زبان
4ميكائيل دبرُولسكي، )

شناسـي   زباندانشيار ( 
6و فرانسيس كاتامبا 5گريلدانشگاه كا

شناسـي   شناسـي گـروه زبـان    زبـان دانشيار ( 
هاي مقـدماتي زبانشناسـي اسـت كـه از زمـان انتشـار       ، از كتاب)دانشگاه لنگستر

انتشار چنـد  . مورد اقبال زيادي قرار گرفته است 1987نخستين چاپ آن در سال 
هاي متعدد اين كتاب شايد بهترين گواه مورد ديگر از اين كتاب و چاپ تويراس

دانـد از زمـان   مياين نوشته تا آنجا كه نگارنده  .اقبال قرار گرفتن اين كتاب باشد
گونـه كانـادايي   تا كنون  1987در سال  زبانشناسي معاصرچاپ نخستين ويراست 
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، 2001، 1996، 1992 هـاي ويراسـت ديگـر بـه ترتيـب در سـال      6اين كتاب در 
هايي موسوم اين كتاب در قالب ويراست. چاپ شده است 2012و  2009 ،2004

-به گونه كانادايي، بريتانيايي و آمريكايي به چاپ رسيده است كه هر يك تفـاوت 

با توجه به آنكه گونه بريتانيايي اين كتاب به فارسي برگردانـده  . هايي با هم دارند
پي ارائه تصويري از اين كتاب بر پايه گونـه بريتانيـايي    شده است، اين نوشته در

هرچند كه بهتر بود ويراست آخر گونه كانـادايي ايـن كتـاب كـه گونـه      . آن است
  .شدنخست آن است بررسي و معرفي مي

هـاي زيربنـايي   حوزه بحث: توجه شده است اصليبه سه حوزه  در اين كتاب
-معنـي ، شناسـي ي آواشناسـي، واج هاكه در فصلمربوط به سطوح مختلف زبان 

هـاي مربـوط بـه    ها پرداختـه شـده اسـت؛ حـوزه    بدانو نحو ساختواژه،  ،شناسي
را ... شناسـي زبـان،    ان، روانبشناسي زجامعههاي بحثاي كه رشتهمطالعات ميان

هاي مربوط به مطالعاتي كه در هيچ يك از توان از جمله آنها برشمرد؛ و حوزهمي
اي بـا مطالعـات مربـوط بـه زبـان و      امـا بـه گونـه    ،گيرندجاي نميدو دسته باال 

هاي نوشتاري و نظام هاي مربوط به نظامچون فصل ،شناسي در پيوند هستند زبان
، رسـد كـه  به نظـر مـي   ،با توجه به فراگيري محتواي اين كتاب .ارتباطي حيوانات

هـاي  يان رشـته شناسـي، بـراي دانشـجو    مندان زبـان افزون بر دانشجويان و عالقه
اي به گونـه  هايي كه هر يكشناسي، و ديگر رشتهآموزش زبان، ارتباطات، جامعه

هاي مرتبط به آنها نياز يا عالقـه داشـته   شناسي يا حوزه ممكن است به دانش زبان
هـايي چـون كاربردشناسـي زبـان و تحليـل       ؛ و اگر به حـوزه باشند سودمند است

توانستيم آن را براي رشته هايي چون علوم  ميگفتمان نيز توجه بيشتري شده بود 
  .سياسي نيز سودمند بدانيم

هـاي آغـازي چـون تقـديم،     از نظر سـاختاري ايـن كتـاب افـزون بـر بخـش      
فصـل، بـه    17دربردارنـده  ...  هاي فني، مقدمـه  نوشت سپاسگزاري، فهرست كوته
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و  8هـا زبـان  ، نمايـه 7نامـه  مثابه بدنه اصلي كتاب است، كه به دنبال آنها يـك واژه 
افـزون بـر جملـه     كتـاب، هـر فصـل    .قرار گرفته است 9سرانجام نمايه موضوعي

 بنـدي شـده  و مطالـب دسـته   در آغـاز آن،  مرتبطي از يك شخصيت شناخته شده
و  ،منابع پيشـنهادي بـراي مطالعـه بيشـتر     ،مĤخذ ه،دربردارنده چكيد اصلي فصل،

و  ،فاقـد مĤخـذ اسـت    كتـاب پاياني البته فصل . ها استپرسشبخشي زير عنوان 
ايـن سـاختار كلـي از    . نيز هستند» منابع تصاوير«ها داراي پيوست يا برخي فصل

ويراست نخست كتاب تا آخرين ويراست آن حفظ شده است، با اين تفاوت كـه  
ها، و ترتيب آنها، دگرگون شده و چند فصل نيـز بـه   هاي فصلعنوان و زيرعنوان

  .شده است هاي اخير كتاب افزودهويراست

يي نسـبي  شناسـي آشـنا  هاي مقدماتي زبانرسد هر كسي كه با كتاببه نظر مي
بـا   ،ها را در دانشـگاه تـدريس كـرده باشـد    آنبرخي از باشد، يا بهتر از آن  داشته

مطالعـه  هاي مقدماتي چون  خواندن فصل نخست اين كتاب به تفاوت آن با كتاب
هـاي  كـه از كتـاب  بـرد  پـي مـي  لك، فـرامكين و آكماجيـان   ايول، فزبان جورج 

دانشـجويان   هسـتند كـه پنجـره ورود بيشـترِ    آشـنايي  نـام  شناسـي مقـدماتي   زبان
البتـه در  . اندبودهبه اين عرصه علمي  ،شناسي زبان مندانعالقه ديگرسي، و زبانشنا
انـد  ته شـده شناسي نيز كه به زبان فارسي نوش هاي مقدماتي زباننقش كتابايران، 

براي اينكه به ايـن تفـاوت پـي ببـريم     . ناديده گرفتتوان را نيز در اين زمينه نمي
جورج يول را با فصل » مطالعه زبانِ«آشناي  توانيم ساختار فصل نخست كتابِمي

 ،»هاي زبانمنشاء«كتاب يول با بحث درباره . نخست كتاب مورد نظر مقايسه كنيم
-آغاز شده است كه در آن نويسنده تالش مي ،نبه عنوان موضوع فصل نخست آ

منشـاء صـداهاي طبيعـي بـراي     ، 10هاي مختلف زبان چون منشاء الهـي منشاء كند
هـاي  اين فصل سپس با مطالبي درباره بنيان. دهديادگيرنده توضيح  به... ، و11زبان

گيري و توسعه زبان در انسان و تغييرات فيزيولوژيكي در برخـي از  زيستي شكل
هاي انسان كه آنها را براي توليد زبان مناسب كرده است، و بحـث كوتـاهي   اندام
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به عنوان كسـي كـه   . گيردزبان پايان مي 13دهندهو انتقال 12درباره دو نقش تعاملي
-مـي  سـت، شناسي تدريس كرده ا هاي مقدماتي زباناين كتاب را بارها در كالس

 درخاصـي   عالقـه يـول  توانم بگويم كه جـداي از آنكـه فصـل نخسـت كتـاب      
نسـبتاً  تصـوير  حتـي  پـس از خوانـدن آن    آفرينـد، نمي شناسي به زبان دانشجويان

 ميا چنانچه بخواهيم به نام كتاب يـول وفـادار باشـي    ،شناسي ن از زبا مشخصي نيز
اما فصل نخست كتـاب زبانشناسـي   . كندترسيم نميبراي دانشجو  ،»مطالعه زبان«

رسد آگاهي از آن بـراي هـر   زباني كه به نظر ميمعاصر با طرح موضوع خالقيت 
ذيـل آن نويسـنده بـه خـوبي بسـياري از       و ،شـود جذاب اسـت آغـاز مـي    يكس

-ها و قاعدهچون محدوديت شود،ميموضوعاتي را كه در علم زبانشناسي مطرح 

-بـي هايي كه بر سطوح مختلف زبان حاكم هستند، و توانايي توليد و درك مندي

عنـوان دوم  زيرسـپس در  . كندرا به خواننده خود معرفي ميديد هاي جگفتهكران 
به عنوان دانش ناخودآگـاهي  » توانش زباني« -دستور زبان و توانش زباني -فصل

 حهاي جديد را توليـد و درك كننـد مطـر   كند گفتهقادر مي اكه گويشوران زبان ر
 ،كنـد نويسنده تالش مي ،با طرح مفهوم بنيادين دستور زبان ،در ادامه نيز. شودمي
دربـاره زبـان و دسـتور     متداوللطات اها و مغژفهميك«برخي  در ميان گذاشتنبا 
ذهن مخاطب را با مسائلي درگير نمايد كه زبانشناسـي در رفـع و حـل آنهـا      »آن
دسـتور  : 2ها دستور زبـان دارنـد؛ مغالطـه    تنها برخي از زبان: 1مغالطه : كوشد مي

است؛ مغالطه » تربدوي«تر يا هاي ديگر اساساً سادهستور زبانها از دبرخي از زبان
قواعد دسـتوري  : 4به مردم بايد قواعد دستور زبان آنها را آموزش داد؛ مغالطه : 3

با گذشت زمـان دسـتورهاي زبـان دچـار انحطـاط      : 5منطقي باشند؛ مغالطه «بايد 
. بينـي كـرد  ان پيشتوتفاوت ميان دستورهاي مختلف را نمي: 6شوند؛ مغالطه -مي

بـه خـوبي كنجكـاوي     »ها و مغالطاتكژفهمي«رسد كه طرح اين گونه به نظر مي
علمي كه موضـوع  عرصه مطالعات  با ورود به ،مخاطب را براي فهم درست زبان

پايـان دادن مطالـب    ،رسـد به نظر مـي . انگيزدبرمي ،است »مطالعه علمي زبان«آن 
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نيز گفته شده است » ن ساختارهاي زيستيتخصصي شد«آنچه زير عنوان فصل با 
  . افزايدبر اين كنجكاوي و جذابيت مي

اي اسـت كـه هـر موضـوعي از     بـه گونـه  اين كتـاب  سامان مطالب هر فصل 
شـود ايـن كتـاب نقطـه     همين امر باعـث مـي   .شود ترين مطالب آغاز ميمقدماتي

. رار دهـد قـ خواننده  يارسبي براي ورود به مطالعات زبانشناسي در اختاعزيمت من

هاي سودمند نيز اين كتاب را براي ورود به ارائه خالصه هر فصل به همراه تمرين
ـ   عرصه زبانشناسي از سويي، و بهره درسـي، از سـوي    يگيري از آن بـه مثابـه متن

ي ارائه قزبان ساده كتاب، انسجام مطالب و شيوه منط .دهدديگر، مناسب جلوه مي
بررسـي مفـاهيم   معرفي و و  شده،هاي به خوبي گزينشنمونه ها و، ارائه مثالآنها

پذير نيز بر امتياز آن به عنوان يك كتـاب  پيچيده و تخصصي به زباني ساده و فهم
 توسط يك يـا چنـد نفـر   هاي كتب هر يك از فصل .مقدماتي درسي افزوده است

-صـل رسد نگارش ف؛ اما با خواندن چند فصل كتاب، به نظر مينوشته شده است

اي بوده است كه بدون از دست رفتن انسـجام و پيوسـتگي كلـي    هاي آن به گونه
   .هاي ديگر نيز مطالعه كردتوان هر فصل را مستقل از فصلكتاب مي

توان مطرح كرد اين است كه كه مي هاييپرسش، يكي از كتابدر بررسي اين 
هاي مختلف در فصلهايي را كه اند به خوبي همه موضوع آيا نويسندگان توانسته«

ـ مـي  پرسـش ديگـر   »؟اند ارائه دهندكتاب مطرح كرده آيـا  «كـه   باشـد ايـن   دتوان
نويسندگان، با توجه به مقدماتي و مو نيز با توجه به آنكـه نـام   ف بودن كتاب، رِع

اند با معرفي سه شـاخه اصـلي   توانستهبر آن نهاده شده است،  شناسي معاصر ن  زبا
14گرا، شناختي و نقشگراتصور شناسي زبان( شناسي امروز زبان

تصوير كـاملي  ) 
منـدان ايـن   تواند به دانشجويان يـا عالقـه  مي ازهايي كه دانبانشناسي و چشمزاز 

پاسخ گفتن به پرسش نخست نيازمند مرور همه  »رشته ارائه دهد به دست دهند؟
را بـا   هاي كتاب است، كه در ادامه چنين خواهيم كرد؛ اما پرسـش نخسـت  فصل

توجه به آنچه اگرادي و دبروولسكي در مقدمه ويراست كانادايي كتاب گفتـه انـد   
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شناسـي   با وجود آنكه ما ديگر رويكردهاي سودمند به زبـان «: توان پاسخ گفتمي
كنيم، ما پارادايم زايشي را به دو دليل مبنـاي  گيريم و آنها را رد نميرا ناديده نمي

شناسي زايشي رويكرد نسبتاً منسجم و ست اينكه، زباننخ: ايماين كتاب قرار داده
كه رويكـرد  دهد؛ و دوم اينشناختيِ پايه به دست ميهاي زبان هماهنگي به پديده

اي از شناسي، در بيست سال گذشته، در به كاركيري آن درباره دامنه گسـترده زبان
ب اين كتاب پايـه  بنابراين رويكرد غال» .هاي زباني بسيار كارآمد بوده استپديده

ها بر زبانشناسي زايشي دارد، و دو رويكرد نقشگرا و شناختي تنها در برخي فصل
حال بـه  . اندشناسي به گونه اي بازتاب پيدا كردهچون جامعه شناسي زبان و معني

نخسـت دسـت    به پرسـش  آنكه خواننده اين نوشته بتواند خود به پاسخيمنظور 
البته به استثناي فصل نخست كـه   -ها و مطالب آنها راساختار فصل ادامهدر  يابد،

كنيم، و پس از آن، به كوتاهي، برخـي   به كوتاهي مرور مي -در باال بدان پرداختيم
هاي ايـن كتـاب نوشـته شـده     هايي نيز كه بر شماري از ويراستاز نقد و بررسي
  .كنيماست معرفي مي

ايـن  . است» صداهاي زبان ]مطالعه: [آواشناسي«فصل دوم كتاب داراي عنوان 
فصل را دبروولسكي و كاتامبا با اشاره به رابطه گفتار با زبان انسان و ارائه تعريفي 
ساده از آواشناسي و اشاره به دو رويكـرد مهـم در آواشناسـي، يعنـي آواشناسـي      

الفبـاي  از » آوانويسـي «آنهـا سـپس زيـر عنـوان     . كنندتوليدي و فيزيكي، آغاز مي

برند، و به امكان استفاده از آن براي نوشتن آواهاي همه نام مي 15اييالمللي آو بين
هـا و  سيستم توليد آواي زبان، طبقات آواها، توليد همخوان. كنندها اشاره ميزبان
هاي اصلي اين فصل است كه در آنها نويسندگان خواننده را ها از ديگر بخشواكه

و دو دسـته   -الزم با ارائه تصـوير آنهـا  در موارد  -هاي توليد آواهاي زبانبا اندام
بندي آنهـا  ها و چگونگي توليد ودستهها و واكهاصلي آواهاي زبان، يعني همخوان

هاي اين هاي زبرزنجيري و فرآيندهاي آوايي از ديگر بخشمشخصه. كنندآشنا مي
  . فصل هستند
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اسـت،  » ]ي زبـان [نقش و الگوي صداها: واجشناسي«عنوان فصل سوم كتاب 
در ايـن فصـل   . آن را نوشـته اسـت   16گـازمن . كه اگـرادي بـه همـراه ويـدآ پـي     

هـاي  آرايـي، جفـت   نويسندگان مباحثي چون الگوهاي واجي، ساختار هجـا، واج 
سـي هـر   شنا ذهني واج ها كـه معمـوالً در فصـل واج    واقعيتها، گونهكمينه، واج

امـا بـا ورق زدن   . انـد شناسي معرفي مي گردد را مطرح كـرده  كتاب مقدماتي زبان
شويم كه اين فصل به واقع دربردارنـده مطـالبي بسـيار     بيشتر اين فصل متوجه مي

براي نمونـه، در ايـن فصـل    . شناسي است بيشتر از يك فصل مقدماتي درباره واج
تر از هر ها، واجشناسي هجايي و فرايندها بسيار فراتر و جزئيطبقات طبيعي واج

ايـن ويژگـي بـا    . ري مورد توجه قرار گرفته استشناسي مقدماتي ديگ كتاب زبان
هايي ايجاد نمايد، شناسي دشواري اينكه ممكن است براي يك نوآموز عرصه زبان

  .شناسي زودتر آشنا سازد هاي حوزه مطالعات واجتواند او را با پيچيدگياما مي

سـامان يافتـه   » تحليل سـاختار واژه : ساختواژه«فصل چهارم كتاب زير عنوان 
در بحث مقدماتي اين فصـل، توجـه سـاختواژه بـه     . ت، و نوشته اگرادي استاس

واژه  هاي بسته و باز زبان سـاخت ها، و اينكه از دو گروه واژهساخت دروني واژه
در مقدمه فصل همچنـين  . دوم توجه دارد مطرح مي شود گروهبه مطالعه ساخت 

د شـد، و هـم بـه سـاختن     شود كه در آن هم به ساختِِِِ واژه توجه خواهگفته مي
از اين رو، در ادامـه ايـن فصـل، افـزون بـر توجـه بـه تعريـف         . هاي جديدواژه

و جايگاه آنها در مطالعـه سـاختواژي   ... واحدهايي چون واژه، تكواژ، تكواژگونه،
زبان، به ساخت واژه، استفاده از قالب و نمودار درختـي بـراي نمـايش سـاختار     

، بـه مفهـوم اشـتقاق،    ...اديني چون سـتاك، ونـد،   ها، تعريف اصطالحات بنيواژه
هاي آميخته بـه عنـوان برخـي از    وندهاي اشتقاقي، قواعد اشتقاق، تركيب، و واژه

بحث تصـريف و  . سازي زبان مطرح هستند، اشاره شده استمواردي كه در واژه
هاي آن به صورت نسبتاًًً مبسوطي در ادامه مورد توجه قرار گرفته اسـت،  مشخصه

به دنبال آن رابطه ساختواژه با واجشناسي طرح شده اسـت كـه در آن مسـائلي    و 
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  .واجي زبان به خواننده معرفي شده است -چون قواعد واژ

اختصاص يافته است كه بـاز هـم نوشـته اگـرادي     » نحو«فصل پنجم كتاب به 
هـايي كـه   هـا و مقولـه  در اين فصل مباحث نحو، به مثابه نظـامي از قاعـده  . است

در اين مسير، بر اساس . شودسازند مطرح ميهاي زبان را ممكن ميجمله ساخت
اي، رويكرد كلي كتاب، مقوالت نحوي، ويژگي تكرارپذيري در زبان، قواعد سازه

ها بـا مباحـث مربـوط بـه هـر يـك       دستور زايشي، قواعد گشتاري، انواع حركت
ي زيـادي و ترسـيم   هـا نويسنده در موارد الزم با ارائـه نمونـه  . معرفي شده است

گفتار تالش كرده است خواننده را با مباحث نحوي بهتر آشـنا  نمودار درختيِ پاره
هـايي چـون   هـاي زبـان  در بخشي از اين فصل نيز نويسنده با توجه به داده. سازد
هـا و  اي، سالياري، تاميلي، فرانسه، و اسپانيولي در پي بررسي برخي از پديدهكره

. هاي ديگري به غير از انگليسـي برآمـده اسـت    و در زبانهاي مربوط به نحبحث

هـا از ديگـر   سـازي در زبـان  هـاي جهـاني مجهـول   هاي مجهول و ويژگيساخت
بخش پاياني اين . موضوعاتي است كه نويسنده در اين فصل به آنها پرداخته است

هاي ديگر نحوي به غير از تحليل زايشي اختصـاص يافتـه   فصل به معرفي تحليل
اي و تحليل نقشگرا به كوتاهي در چنـد صـفحه   كه ذيل آن دو تحليل رابطهاست 

  .معرفي شده است

17هاهمپوشاني«عنوان فصل ششم كتاب 
است كه نوشته هر سه ويراسـتار كتـاب   » 

اين فصل كه گويا در ويراست كنوني به ساختار كتاب افزوده شده است داراي . است
. شناسي و نحو، ساختواژه و نحـو  واج ي،شناس ساختواژه و واج: سه بخش اصلي است

هـايي مـورد بحـث    در هر بخش رابطه و همپوشاني دو حوزه مورد نظر با ارائه نمونه
رسد افزون بر اينكه افزودن اين فصـل بـه ايـن ويراسـت     به نظر مي. قرار گرفته است

هـاي  براي اين كتاب يك نوآوري است، در مـورد ديگـر كتـاب   » شناسي معاصر زبان«
هـاي  شناسي مقدماتي نيز وجود اين فصل يك نـوآوري اسـت، چـرا كـه بحـث      نزبا

پوشاني سطوح مطالعاتي مختلف زبان نه در قالب يك فصل جدا كـه در   مربوط به هم
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هـاي مـروبط بـه    بـراي نمونـه، بحـث   . شـود هاي مربوطه بررسـي مـي  يكي از فصل
ممكـن اسـت در   هاي يك كتاب پوشاني نحو و ساختواژه به فراخور چينش فصل هم

  .فصل نحو يا ساختواژه كتاب مطرح شود

. نوشـته اگـرادي اسـت   » تحليل معني: شناسيمعني«فصل هفتم كتاب با عنوان 

توانيم بگوييم كـه تـا   چنانچه ماهيت يا تعريف نشانه زباني را در نظر بگيريم، مي
صوري يا با تسامح بسـيار بـه سـويه فيزيكـي و      سويهفصل هفتم كتاب بيشتر به 

ساختاري زبان توجه شده است، و در اين فصل سويه ديگـر نشـانه زبـاني يعنـي     
توان گفت مطالعه معناي زبـاني بـه خـاطر    مي. معني مورد توجه قرار گرفته است

ناپذير آن در مطالعات زبانشناسي دشـوارتر از ديگـر   ماهيتِ سيال، انتزاعي و تعين
را همـه كسـاني كـه وارد     رسد كه چنـين چيـزي  سطوح زبان است، و به نظر مي

شـان دربـاره معنـي تجربـه     اند در مطالعات اوليهشناسي شده عرصه مطالعات زبان
رسد كه اگرادي در اين فصل بـه خـوبي توانسـته    با اين همه، به نظر مي. اندكرده

او بـا  . هاي اصلي مربوط به معني را مورد توجـه قـرار دهـد   است مفاهيم و بحث
كنـد معنـاي   شناسـي تـالش مـي   توجه دانشمندان به معنياشاره آغازين به قدمت 

هـاي معنـايي   ها را با توجه به مفاهيمي چـون مصـداق، مفهـوم، و مشخصـه    واژه
-ها، ابهام ساختاري و واژگاني و نقشها و جملهروابط معنايي واژه. تعريف نمايد

هاي ديگري هستند كه در اين فصل هماننـد فصـل   هاي معنايي از جمله موضوع
افزون . اندشناسي مورد توجه قرار گرفته شناسي هر كتاب مقدماتي ديگر زبانعنيم

هاي كاربردشناسـي و  اي نيز درباره بحثبر اين، اين فصل دربردارنده چند صفحه
و قواعـد  » اصـل همكـاري  «هـايي چـون   تحليل گفتمان است كه در آن موضـوع 

گفتارهـا،  انگاشت و كـنش ، پيش)كميت، كيفيت، رابطه و شيوه(چهارگانه گرايس 
توان گفت با توجه به آنكه ساخت اطالع، و مبتدا مطرح شده است؛ كه در كل مي

هاي جدايي براي كاربردشناسي و تحليل گفتمان نيست، اين كتاب دربردانده فصل
هاي اين دو حوزه به هـيچ روي بسـنده   اين چند صفحه براي پرداختن به موضوع
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رسـد كـه   درباره رابطه زبان، معنا و تفكر به پايان مـي  اين فصل با بحثي. كندنمي
  .شودورف نيز به خواننده معرفي مي -ذيل آن فرضيه سايپر

نخستين فصـل  » مطالعه تحول زبان: زبانشناسي تاريخي«فصل هشتم با عنوان 
در اين فصل . شناسي اختصاص دارد اي زبانرشتهكتاب است كه به مطالعات ميان

اي از زبانشناسي است پس از ارائه تعريف ساده  18موري. دبليو كه نوشته روبرت
اي از زبانشناسـي كـه مسـئله تحـول در زبـان را مطالعـه       به مثابه شاخه -تاريخي

هـايي از انگليسـي   مند زبان، با ارائه و مقايسـه نمونـه  ماهيت تحول نظام -كند مي
فيزيولوژيك، قياس،  در ادامه نقش عوامل. باستان، ميانه و نوين بررسي شده است

19شناسي عاميانه ريشه«شناسي و همچنين آنچه كه و عوامل جامعه
شود، گفته مي» 

موضـوعاتي چـون همگـوني،    . در تحول زبـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      
ناهمگوني، حذف، و جابجايي از جمله مواردي هستند كه نويسنده ذيل تحـوالت  

وعاتي چون انشقاق، ادغـام و دگرگـوني   ها پرداخته است؛ و موضآوايي زبان بدان
هـا  واجي نيز از جمله مواردي هسـتند كـه او در توضـيح تحـوالت واجـي بـدان      

، و تحـوالت  )چون تحول در نظـام حالـت زبـان   (تحوالت صرفي . پرداخته است
، و تحوالت واژگاني و معنايي زبان )چون تحول در آرايش واژگاني زبان(نحوي 

از ديگر موضوعات مـورد توجـه   ...) و تحديد معنايي،  گيري، بسطدر نتيجه وام(
هاي زياد براي خواننده توضـيح داده  اين فصل است كه در هر مورد با ارائه نمونه

ها چگونگي گسترش تحوالت در زبان، و موضوع بازسازي زبان و روش. اندشده
ـ  و انواع آن، و به دنبال آنها چگونگي كشف خانواده زبان ايي در هاي هنـد و اروپ

نتيجه مطالعات سر ويليام جونز از مطالب ديگري هستند كه بـا آنهـا ايـن فصـل     
  .گيردپايان مي

خي موضوع فصل نهم كتاب نيز دست كم از برخي جهـات بـه مباحـث تـاري    
 20و نوشته الكساندرا اسـتينبرگ » هابندي زباندسته«عنوان اين فصل . مربوط است

بندي آنهـا بـا   ها، يعني دستهبندي زبانستهدر اين فصل نويسنده دو روش د. است
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بنـدي آنهـا بـا توجـه بـه روابـط       ها، و دسـته هاي ساختاري زبانتوجه به ويژگي
ها در حوزه مطالعه بندي ساختاري زباندسته. كندخويشاوندي آنها، را معرفي مي

ر ها را دها در حوزه خاصي، آنهاي زبانشناسي زبان است كه بر پايه شباهترده
هاي اصـلي  در اين حوزه همچنين يكي از هدف. دهندهاي مختلفي قرار ميگروه

است، ... هاي زبان در سطوح واجي، ساختواژي، نحوي، و كشف و مطالعه جهاني
هاي مختلف تالش كرده است هايي از زبانكه در اين فصل نويسنده با ارائه نمونه

هـا بـر   بندي زبانديگر فصل، دستهدر بخش اصلي . آنها را به خواننده معرفي كند
پايه روابط خويشاوندي آنها مورد نظر است كه در ايـن بخـش نويسـنده پـس از     

هـايي كـه بـراي چنـين كـاري وجـود دارد خـانواده        برشمردن برخي از دشواري
هـاي زبـاني   شاخه آن، و سـپس خـانواده   9هاي هند و اروپايي و هر يك از  زبان

آسيايي را به فشردگي، و  -آسيايي، آفريقايي -استرالياييآلتايي، اورالي، دراويدي، 
چند صفحه پاياني اين فصل . كندهاي آنها، معرفي ميبا نام بردن از برخي از زبان

هاي زباني قـاره آمريكـا چـون    نيز به معرفي بسيار فشرده چند خانواده از خانواده
ها رسد جدولنظر ميبه . استوايي اختصاص دارد -خانواده زباني كچوايي و آندي

  . كند مي ترشده در اين فصل كار يادگيري خواننده را سادههاي ارائهو نقشه

-هستند كه به ترتيب داراي عنوان 21هاي دهم و يازدهم نوشته گَري ليبِنفصل

هـاي  بحث. هستند» مطالعه پردازش زبان: شناسي زبان روان«و » مغز و زبان«هاي 
شناسي زبـان  شناسي زيرمجموعه عصب مطالعات زبان در» مغز و زبان«مربوط به 

در فصل دهم نويسنده با معرفي فشرده دو نيمكـره مغـز انسـان و    . گيرندقرار مي
كه  تخصصي شدن كاركردهاي هر يـك از دو نيمكـره راسـت و     -سوبرتري مغز

مراكز اصلي زبان در مغز، چون ناحيه بروكا و ورنيكه، معرفي و  -چپ مغز است
هـاي  شود؛ و به دنبـال آن انـواع زبـان پريشـي    كدام آنها توضيح داده مينقش هر 

فصل دهم با معرفـي فرضـيه   . گيردمرتبط با هر ناحيه زباني مورد بررسي قرار مي
امـا  . رسدو ارائه شواهد تاييد و ردكننده آن به پايان مي22آموزيدوره حساس زبان
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هـاي  ام پـژوهش هـاي انجـ  فصل يازدهم كتـاب داراي سـه بخـش اصـلي روش    
ــان شناســي  شناســي و الگوســازي زبــان روانشناســي زبــان، پــردازش زبــان و زب

در اين سه بخش بـه طـور كلـي فنـون پـژوهش ميـداني و       . است 23شناختي روان
آزمايشگاهي براي مطالعه پـردازش زبـان، چگـونگي پـردازش زبـان در سـطوح       

درك گفتـار  مختلف واجي، ساختواژي و نحوي آن و موضوعاتي چـون توليـد و   
  .  گيردمورد توجه قرار مي

24پديدار شـدن دسـتور زبـان   : اكتساب زبان«دو فصل بعدي كتاب يعني فصل 
و » 

25يادگيري زبان دوم«فصل 
فصل نخست به . نيز داراي مطالب مرتبط به همي هستند» 

پـيش  . اكتساب زبان نخست يا مادري مربوط است و فصل دوم به يادگيري زبان دوم
هاي گذشته به فشردگي معرفي كنيم محتواي اين دو فصل را نيز چون فصلكه از اين

رشـد زبـان   شناسي معمـوالً بـراي فراينـد     جاي دارد اشاره كنيم كه در نوشتگان زبان

انگليسـي اسـت اسـتفاده     acquisitionكه ترجمه فارسـي   اكتساباز اصطالح  نخست
- اصطالح يادگيري استفاده مـي  از فراگيري زباني غير از زبان مادريشود، و براي مي

انگليسي است، امـا در ايـن دو فصـل بـراي هـر دو فراينـد از        learningشود كه برابر 
 26در آغاز فصل دوازدهم كه سوك وان چـو . استفاده شده است  acquisition اصطالح

به همراه اگرادي آن را نوشته است، نويسندگان به منظور نشـان دادن پيشـينه طـوالني    
هاي مصـر  چگونگي فراگيري زبان در انسان به داستان تالش يكي از فرعونجذابيت 

كنـد كـه در   براي كشف خاستگاه زبان، با دور كردن دو كودك از جامعه، اشـاره مـي  
سـپس نويسـندگان   . شناسي به آن اشاره شده است هاي مقدماتي زبانبسياري از كتاب

كنند، و  راگيري زبان اشاره ميهاي مربوط به فبه چند روش معمول در انجام پژوهش
پس از آن رشد زبان در كودك در سـطوح واجـي، سـاختواژي، نحـوي و معنـايي و      

افـزون بـر   . دهندهايي توضيح ميهاي هر يك از آنها را با ارائه نمونه مراحل و ويژگي
تر فرايند رشد زبان در كودك را نيـز مـورد   اين مراحل كلي، نويسندگان اندكي جزئي

اند؛ براي نمونه، گفتـه شـده اسـت كـه دانـش زبـاني كـودك دربـاره         رار دادهاشاره ق
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دهنـد كـه   ها نشان ميهاي مجهول تا حدود هفت سالگي ناكامل است، و داده ساخت
عوامـل اصـلي   . شوداز اين زمان به بعد است كه دانش زباني او در اين زمينه كامل مي

هـاي نادرسـت كـودك    يا تصحيح گفتـه در اكتساب زبان، چون تقليد گفتار اطرافيان، 
توسط آنها، و تاثير رشد شناختي و دانش زباني ذاتي كودك بر فرآيند رشـد زبـاني او   

ها پرداخته شـده  هايي هستند كه در چند صفحه پاياني اين فصل بداناز ديگر موضوع
است، با اشـاره بـه ايـن نكتـه      27مباحث فصل سيزدهم، كه نوشته جان آركيبالد. است

شناسي كـاربردي   شود كه مباحث مربوط به يادگيري زبان دوم در حوزه زبانز ميآغا
بـه   - در ادامه پس از اشاره به مفهوم زبان دوم، تمايز ميـان يـادگيري زبـان دوم   . است

به مثابـه فرآينـد    - و اكتساب زبان دوم - عنوان تالش آگاهانه براي تسلط بر يك زبان
شـود كـه در ايـن    شود، و البته گفته ميداده مي توصيح - تسلط ناخودآگاه بر يك زبان

شود مسـائلي  در اين فصل تالش مي. شوندفصل آنها به جاي يكديگر به كار برده مي
آموزي، تفاوت اكتسـاب زبـان   چون سن مناسب براي يادگيري زبان دوم، محيط زبان
فصل در بخش ديگري از اين . نخست با يادگيري زبان دوم طرح و توضيح داده شود

هـايي كـه در   نيز، رشد سطوح مختلف واجي، صرفي، نحوي زبان با توجه به پژوهش
پـس از ايـن،   . هايي، بررسي شـده اسـت  ها انجام گرفته است، و ارائه نمونهاين زمينه

و انواع خطاهايي كه در يادگيري زبان دوم ممكن است  زبان بينابينهايي درباره  بحث
و  28ايشود كه مطالعه آنها در حوزه تحليـل مقابلـه  يادگيرنده مرتكب شود، مطرح مي

افـزون بـر   . زبان در فرايند يادگيري يك زبان دوم يا خارجي است 29تحليل خطاهاي
برنـد، در بخـش پايـاني    آموزان در يادگيري زبان دوم به كـار مـي  راهبردهايي كه زبان

 روش دسـتور و ترجمـه،  (هاي معـروف آمـوزش زبـان    فصل، نويسنده برخي روش
. را نيز معرفي كرده است) سازيشنيداري، روش غرقه - روش مستقيم، روش گفتاري

هايي كـه  تواند تصوير خوبي از موضوعمي توان گفت كه اين دو فصلطور كلي مي به
شناسي كاربردي قرار دارند به خواننده ارائـه دهـد، و احتمـاالً     در حوزه مطالعات زبان

  .مند سازدشناسي را به اين شاخه مطالعاتي عالقه تواند برخي از نوآموزان زبانمي
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آيد، فصـل  برمي -»هاي اجتماعيزبان در بافت« -گونه كه از عنوان فصلهمان
در ايـن فصـل،   . شناسي زبان اختصاص داردچهاردهم به مسائل مربوط به جامعه

شـود كـه در   شود، و اشاره مـي شناسي زبان تعريف مينخست خود مفهوم جامعه
رود كـه دربـاره   هايي به كـار مـي  به كليه پژوهش اشارهل اين عنوان براي اين فص

در آغاز ايـن فصـل همچنـين    . گيرندهاي اجتماعي انجام ميكاربرد زبان در بافت
. شـوند اصطالحاتي چون گونه زباني، گونه معيار و گويش فردي زبان تعريف مي

هـاي  جام پژوهششناسان براي انهاي گويششناسي تعريف و روشسپس گويش
. گيـرد هاي گويشي مورد اشاره قرار مـي خود و ترسيم مرزهاي همگويي و اطلس

اي رسد اين بخش از فصل بيشتر مباحث مربوط به تنوع منطقهدر واقع، به نظر مي
بـه دنبـال بحـث كوتـاهي دربـاره انگليسـي در       . دهدزبان را مورد توجه قرار مي

بنـدي اجتمـاعي زبـان،    ابي چـون اليـه  آمريكاي شمالي، فصل وارد مباحـث جـذ  
هاي گونه معيار و غيرمعيار زبان، زبان و جنسيت، تـابو و حسـن تعبيـر،    مشخصه

هـاي  شـود كـه از موضـوع   هاي صنفي و رمزي مـي رابطه زبان و سياست، و زبان
هـاي پيجـين و   مباحث مربـوط بـه زبـان   . شناسي زبان هستندآشناتر حوزه جامعه

هـايي و  ي اين فصل است كـه نويسـندگان بـا ارائـه داده    هاكريول از ديگر بخش
اين فصل بـا مطـالبي دربـاره    . شان دارنداي از پراكنش آنها تالش در معرفينقشه

-ها به پايان مـي واژههاي اجتماعي كاربرد زبان، گونه كاربردي، و خطابموقعيت

اطمينان هاي اصلي فصل، با صرف نظر از چگونگي چينش مطالب و بخش. رسد
هاي ديگر آن است كه فراتر از توان گفت كه اين فصل كتاب نيز يكي از فصلمي

. اين فصل نوشته رونالد اچ. يك كتاب مقدماتي به موضوع آن پرداخته شده است

  .و فرانسيس كاتامبا است 30ساترلند

نوشـته دبروولسـكي و اگـرادي    » نوشتار و زبان« عنوانفصل پانزدهم كتاب با 
شناسي  هاي زبانهاي مشابه خود در ديگر كتاباين فصل نيز مانند فصلدر . است

گيـرد، و پـس از آن   مقدماتي، نخست انواع خط و پيشينه آن مورد توجه قرار مي
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هـاي  به دنبال اين مباحـث برخـي از نظـام   . شودچگونگي تحول خط بررسي مي
يسندگان توجه در دو بخش پاياني فصل نيز نو. شودنوشتاري ديگر هم معرفي مي

بـا وجـود   . انـد خود را به خط انگليسي و رابطه نوشتار و خواندن معطوف كـرده 
شناسي در ارتباط است،  اي با مباحث اصلي زباناي حاشيهآنكه اين فصل به گونه

اما طرح مسئله خط و رابطه آن بـا زبـان، در يـك كتـاب مقـدماتي زبانشناسـي،       
شناسـي بـه موضـوع ايـن رشـته       مـوز زبـان  گيري نگاه دقيق نوآتواند در شكل مي

  .تاثيرگذار باشد

اســت كــه نوشــته » نظــام ارتبــاطي حيوانــات«فصــل شــانزدهم داراي عنــوان 
اي موضوع اين فصل نيز همانند فصل پيش از خـود بـه گونـه   . دبروولسكي است

اي با زبانشناسي در ارتباط است، اما با توجه بـه آنكـه از يـك سـو بحـث      حاشيه
هـاي  تواند توجه خواننـده را بيشـتر بـه ويژگـي    ارتباطي حيوانات مي درباره نظام

رسـد كـه چنـين    خاص زبان انسان جلب كند، و از سوي ديگر، اصوالً به نظر مي
هــايي بــه خــودي خــود نيــز داراي جــذابيت زيــادي هســتند و برخــي از بحــث

ن تـوا  گوينـد، مـي  هاي مخاطبِ عام درباره زبان حيوانات را پاسـخ مـي  كنجكاوي
.  گفت كه آوردن چنين فصلي در يك كتاب زبانشناسي داراي توجيه كـافي اسـت  

شـود كـه حيوانـات مختلـف بـراي      اين فصل با اشاره به تنوع ابزارهايي آغاز مي
برخي از اين ابزارهـا عبارتنـد از بـو، نـور،     . گيرندبرقراري ارتباط از آنها بهره مي

نويسـنده تـالش   ... . چهـره و   تغيير وضعيت بدن، الكتريسـيته، حـاالت مختلـف   
هايي مبتني بـر مفهـوم نشـانه نشـان دهـد كـه ايـن        كند در ادامه با ارائه بحث مي

در بخـش ديگـري از ايـن    . هاي مشتركي هسـتند  ابزارهاي ارتباطي داراي ويژگي
كنـد،  هاي نظام ارتباطي حيوانات اشاره ميفصل، نويسنده هم به برخي از ويژگي

نظام در جانداراني چون زنبور عسل و پرندگان آن را با نظـام  و هم با بررسي اين 
هـاي  هاي مربوط به موارد آشنايِ ديگر كتاببحث. كندارتباطي انسان مقايسه مي

انجـام شـده اسـت،    ... ، »نـيم «، »واشـو «هايي كه روي شناسي درباره آزمايش زبان
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با طرح برخي از دهد كه به دنبال آنها بخش ديگري از مطالب فصل را تشكيل مي
پـذيري، جابجـايي، قـراردادي    هاي ارتباطي چون تبـادل هاي اصلي نظاممشخصه

هـاي ارتبـاطي انسـان و حيـوان     وضعيت هر يك از آنها در نظام... بودن، زايايي، 
  .شودبررسي مي

فصـل پايـاني كتـاب    » ايشناسـي رايانـه   زبان«فصل شانزدهم كتاب زير عنوان 
ها در چنـد دهـه   توجه به اهميت روزافزوني كه رايانهموضوع اين فصل با . است

هـاي  اند، و با توجه به نيازي كـه بـه زبـان در حـوزه    گذشته در زندگي بشر يافته
موضـوع ايـن   . تواند از اهميت ويژه برخوردار باشدمختلف رايانه وجود دارد، مي

رد توجه اي است كه دو حوزه آن معموالً بيشتر موفصل البته داراي طيف گسترده
و ديگري استفاده از دانش زبانشناسـي در   زبانشناسياست، يكي كاربرد رايانه در 

هايي از ايـن فصـل،   از اين رو، در بخش. افزارهايي از علوم رايانه چون نرمحوزه
 -شناسي هاي اصلي زباننويسنده تالش كرده است نشان دهد كه هر يك از حوزه

چگونه مبناي موضوعات  -شناسينحو، و معنيشناسي، ساختواژه،  آواشناسي، واج
هـاي  در بخـش . سازنداي را فراهم ميشناسي رايانه اي زبانرشتههاي ميانو بحث

اي چـون ترجمـه   شناسـي رايانـه   ديگر اين فصل نيز برخـي از كاربردهـاي زبـان   
  .گيردماشيني، بازيابي متن، و تشخيص گفتار مورد توجه قرار مي

ويراسـت   32در مجلـه زبانشناسـي تـايوان    ايدر مقالـه  31چائو لي -كريس وِن
 اوبــه بــاور . اســت را نقــد و بررســي كــردهايــن كتــاب گونــه آمريكــايي  پـنجمِ 

شـاخه   17نويسـنده متخصـص در    18موضوعات اين كتاب كه به وسيله حدود «
اي بـه گونـه  و به دقـت   ،پوشش يافته در اين كتاب  نوشته شده است زبانشناسيِ

ايـن كتـاب    .كه نيازهاي يك دانشجوي مبتدي را پاسخ گويند تسانتخاب شده ا
انـدازهاي نظـري   و چشـم  ،هاي جديد توجـه نشـان داده اسـت   به بيشتر پژوهش

تـري از  بسـته كامـل  بـه  را تبـديل   آناي كـه  آميزد، به گونهمختلف را در هم مي
كتـاب  فصل آغـازين  لي به باور ). 120ص(» كندهاي مشابه خود در بازار مي كتاب
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هـاي مقـدماتي چـون    ؛ و فصل هاي نخسـت كتـاب  سمت آن استقترين ضعيف
، »زبـان چيسـت؟  «هايي چـون  پرسش هگويي بفرامكين، رادمن و هايمز در پاسخ

هـاي آغـازين يـك كتـاب     كـه معمـوالً در فصـل     -»شناسي چيست؟ دانش زبان«
و در برطــرف كــردن  -شــودهــا پاســخ گفتــه مــيشناســي بــدان نادماتي زبــقــم

تـر هسـتند   موفـق  -تاثيرگذارنـد  هايي كه معموالً درباره زبان وجـود دارد  بدفهمي
و  ،گـردد با توجه به ترتيب ارائه فصول كتاب كه بـا آواشناسـي آغـاز مـي     .)120(

لي بر اين  ،رسدشناسي ميهاي ديگري چون ساختواژه نحو و معنيسپس به فصل
دهند دانشجويان را است كه ترجيح مي استاداني اين كتاب مناسب«باور است كه 

امكان دهنـد   آنهابه سپس و  ،روبرو كنند برانگيزتريچالشدر آغاز با موضوعات 
  . )126(» كه در اواسط ترم وقت استراحت بيشتري داشته باشند

مقاله ديگري در نقد و بررسي ويراست نخست گونه آمريكايي اين كتـاب،  در 
33انشناسي كاربرديِدر مجله مسائل زب

س آنجلـس، اسـتفان   كاليفرنيا در لُ دانشگاه 
نشناسي معاصر به دو دليل شايسته نام خـود  ااين باور است كه كتاب زب بر 34دولاَ

يكم اينكه اين كتاب نه تنها بر تخصص نظري كه بـر تجربـه نويسـندگاني    : است
و دوم  ؛اندتدريس كردهشناسي مقدماتي را  ن هاي زباها كالساستوار است كه سال

بسـنده   رسد پيشرفت سريع  در نظريه زبـان پوشـشِ  اينكه در حالي كه به نظر مي
هاي تحقيق كنوني را در يك كتاب تك جلدي زبانشناسي، به ويـژه در  همه حوزه

سطح مقدماتي، نسبتاً دشوار ساخته است، نويسندگان زبانشناسـي معاصـر ايـن را    
قابل تحسين است، از گزينش جـامع   بسيارهدف آنها و  ،هدف خود قرار داده اند

پـذير كـردن مفـاهيم دشـوار بـراي      اي كـه آنهـا بـراي فهـم    گرفته تا شيوه محتوا
 15و  11اين نويسنده دو فصل ). 127 -126ص(اند خوانندگان نوآموز به كار گرفته

شناسـي   شناسـي زبـان و زبـان    روان(ويراستي را كه نقـد و بررسـي كـرده اسـت     
طـور جزئـي بـه     داند، چرا كه بـه برجسته مي را) ايشناسي رايانه و زبان ،رديكارب

را شناسـي تـا كنـون آنهـا      هاي مقدماتي زبـان پردازد كه ديگر كتاب هايي ميرشته
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  ). 127ص(اند ندادهپوشش كامل 

لطفي بر ويراست چهارم اين كتاب نوشته است  احمدرضادر نقد و بررسي كه 
شده آن در كانادا هاي چاپده اين كتاب در آمريكا با گونهش به تفاوت گونه چاپ

هـاي بـومي آمريكـا از جملـه ايـن      است كه داشتن فصلي درباره زبان شدهاشاره 
زبان بومي آمريكـاي   365كرده است  تالشنويسنده  در آن فصل. ها استوتاتف

ــاني دســته 60 در شــمالي را هــاي و برخــي از ويژگــي ،بنــدي كنــدخــانواده زب
با وجود آنكه «به باور لطفي . آنها را برشمارد دستوريساختواژي و  ،ختياشن واج

سراسـر  است  شده نويسنده مختلف نوشته 13شناسي معاصر به وسيله  كتاب زبان
از نظـر   در عـين حـال،  . كامل و انسجام بسيار بااليي استهماهنگي داراي كتاب 

بتواند متن را به ترتيبي  اددهندهي آنقدر انعطاف در كتاب وجود دارد كه ،ساختاري
نيز ايرادي همانند ايراد لي را به فصـل  لطفي . »خواهد تدريس كندكه خودش مي

بـه انـدازه كـافي بـراي      اين فصلاست كه  داند، و بر اين باوريكم كتاب وارد مي
او همچنـين معتقـد   . نيستبرانگيزاننده شناسي دارد  كسي كه عالقه اندكي به زبان

هاي آمريكا شمالي ممكن است براي خواننـدگاني كـه اولـين    صل زبانفاست كه 
چنـدان   ،از اياالت متحده دست كم در خارج ،خوانند شان را ميشناسي ناكتاب زب
در ميـان  را در ايـن كتـاب   اين فصـل  وجود نيز ) 123، صهمان(لي . باشدجذاب ن

برخـي از   سـطحي بـودن  . ميدانـد كتاب هاي مقدماتي زبانشناسي منحصر به فرد 
ها يا ارائه جزئيات غيرضروري از ديگر ايرادهايي است كـه لطفـي بـر ايـن     فصل

نوشـته   ويراست چهارم اين كتابديگري كه بر در نقد و بررسي . كتاب برشمرده
35آشيش مهتا شده است،

نوآمـوزان  با توجه به آنكه اين كتاب بـراي  معتقد است  
آن مـورد   نشناسي براي خواند بانز چ دانش قبليينوشته شده است ه شناسي زبان

شناسي  آموزش زبان مدتهاي كوتاه تواند براي دوره اين كتاب مي ؛ ونياز نيست
دانشـجويان   بـراي  ، هرچنـد كـه  هاي ديگـر نيـز مفيـد باشـد    دانشجويان رشته به

كنندگان ديگـر  او نيز همانند برخي نقد و بررسي. است از همه مفيدتر شناسي زبان
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 در كتـاب  جه به منابع ديگري كه براي ياددهنـده ودر كل با تت كه بر اين باور اس
  . دهداين كتاب بسته جامعي را تشكيل ميآمده است، فراهم 

اين كتاب را دكتر علي درزي به فارسي برگردانده است، و انتشارات سمت آن 
چاپ كرده است كه نقـد و بررسـي آن نيازمنـد نگـارش مقالـه       1386را در سال 
  .رسدنظر ميجدايي به 
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  تحليل نقد

، جنـاب آقـاي   »شناسي معاصـر  درآمدي بر زبان« با تشكر از ناقد محترم كتاب
  ،امينيدكتر رضا 

  

  امتيازات نقد

صـورت آزاد و بـدون ارجـاع    گرچه در مواردي، منابع به (ذكر منابع مقاله . 1
 !)فهرست شدند

 هاي اصلي كتاب و مقايسه اجمالي با ساير كتب به حوزه اشاره. 2

 هاي متفاوت كتاب به ويراست اشاره. 3

اشاره به اهداف اصلي كتاب و طرح دو سوال مهم و سپس معرفـي فصـول   . 4
 گانه آن16

اظهارنظر و تحليـل  اگرچه درخصوص آن (اي نقدها بر كتاب  اشاره به پاره. 5
 ).خورد ناقد به چشم نمي

 اشاره اجمالي به كاربرد اثر و بعض موارد جامعيت صوري و رواني كتاب. 6

  اظهارنظر كوتاه دربارة ميزان انطباق محتوا. 7

 

  هاي نقد كاستي

 نبود تيتربندي در مقاله. 1

در خصوص كيفيت چاپ و قواعد نگـارش و ويـرايش اثـر     اظهارنظرنبود . 2
 رد نقدمو

 گانة بررسي محتوايي اثر17هاي  عدم توجه به اكثر مولفه 3

آيد نويسندة محترم به بيان فصول كتاب بسنده كرده و شاهد آن  به نظر مي. 4
نقد و بررسي آن نيازمند نگارش «: اند اين است كه در پايان مقاله اظهار داشته
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توان صرف تبيين و  نميدر اين صورت با ايشان همراهيم كه » !مقاله جدايي است
تشريح يك اثر را، نقد آن اثر قلمداد كرد اما اميدواريم در دور بعدي شاهد مقاله 

 .نقد اين استاد عزيز نيز باشيم



 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

1دستور جهاني چامسكي
    

  

Chomsky’s Universal Grammar: An Introduction 

  
Authors: Vivian James Cook,  Mark Newson  

Publication: Wiley-Blackwell, 2007, 336 pages. 

 

  شجاع تفكري رضايي: ناقد

  استاديار دانشگاه رازي كرمانشاه: رتبه علمي

 sh.tafakkori@razi.ac.ir: پست الكترونيك

  

اي مقدمـه اقدام به انتشار ويراست سـوم كتـاب     2007انتشارات بلكول در سال 

 326به قلـم ويويـان جيمـز كـوك و مـارك نيوسـن در        چامسكيبر دستور جهاني 

تمام زبانشناسـي كـاربردي در دانشـگاه    ويويان جيمز كوك استاد. صفحه كرده است

ـ      . نيوكاسل در بريتانياست ارة موضـوعات  كـوك در طـول حيـات علمـي خـود درب

عنـوان زبـان خـارجي، اكتسـاب زبـان اول،      ، انگليسي به2متنوعي همچون دوزبانگي

آموزش زبان دوم، نظام نوشتاري زبان انگليسي و زبانشناسـي تحقيقـاتي انجـام داده    

خـاطر تحقيقـاتش در زمينـة يـادگيري زبـان دوم و طـرح       عمدة شهرت او به. است



   نقد در تراز جهاني     168

انتشار بالغ بر صد مقاله و بيسـت كتـاب حاصـل تـالش     . است 3توانشيمسئلة چند

4آهنـگ فعـال  تـوان  از جمله كتابهاي كـوك مـي  . ايشان تاكنون بوده است
 (1968)  ،

5انگليســي واقعــي
6، اســتفاده از آهنــگ(1968) 

ــدگي1979(  ــراي زن 7، انگليســي ب
 

 1989او همچنـين در سـال   . را نام برد )2010( 8دوزبانگي شناختزبان و  ،)1980(

مــارك نيوســن . را تĤسـيس كــرد  (EuroSLA)انجمـن اروپــايي اكتســاب زبــان دوم  

دانشيار گروه زبـان انگليسـي در دانشـگاه اودوس لورانـد در بوداپسـت مجارسـتان       

  .است

  

  معرفي و تحليل دروني اثر

ني، گانة طبيعـت دسـتور جهـا   صفحه ذيل فصول هشت 326در  مذكوركتاب 
گزينـي،  اصول و پارامترها و اكتساب زبان، ساختار در الگوي حاكميـت و مرجـع  

گزينـي، رويكردهـاي چامسـكي بـه اكتسـاب      حركت در نظرية حاكميت و مرجع
و حركـت   9گـرا زبان، اكتساب زبان دوم و دستور جهاني، ساختار در برنامة كمينه

 .گرا نگاشته شده استدر برنامة كمينه

برخي از مسائل كلي و مفـاهيم ارائـه شـده توسـط     ) 1-27صص(اول  فصلدر 
بـه ايـن صـورت كـه ابتـدا      . اسـت  چامسكي در زمينة دستور جهاني معرفي شده

مراحل مختلف موجود در گسـترش دسـتور جهـاني چامسـكي از قـرار دسـتور       
، نظريـة اسـتاندارد   )1965(هـا و نظريـة اسـتاندارد    ، جنبه)1957(گشتاري زايشي

گـرا  و برنامـة كمينـه  ) 1981(گزينـي ، نظرية حاكميت و مرجـع )1970(يافته  بسط
هاي بنيادي هر يـك از ايـن مراحـل ذكـر شـده      ها و كتابهمراه با مقاله) 1993(

، زبـان  10نقش زبان در ايجاد ارتباط بين آوا و معني، مفهوم نظام محاسباتي. است
نظـر  از نقطـه  ، تـوانش، كـنش و تـوانش كـاربردي    بيرونـي دروني در برابر زبـان  

دهنـدة زبـان، چگـونگي    چيستي عناصـر تشـكيل  . استچامسكي شرح داده شده 
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كاررفتن اين دانش از طرف سخنگويان و سـازوكار فيزيولـوژيكي و   اكتساب و به
هاي اساسـي دسـتور زايشـي از همـان مراحـل      عنوان سوالجسماني اين دانش به

اي اين فصـل بـه بحـث پيرامـون     انته. انداش نيز در اين فصل بررسي شدهابتدايي
ها اختصـاص يافتـه و بيـان    هاي زباني و شواهد مبني بر وجود اين جهانيجهاني
هاي جهاني يكسـري اصـول اسـت كـه در تمـام زبانهـا       كه منظور از ويژگيشده 

بـوده، در نتيجـه    جاري و ساري است و خود بخشي از ساختار ذاتي ذهن انسان
  .آنها ندارندسخنگويان نيازي به فراگيري 

عمدتاً به شرح مفاهيم بنيادي اصـول و پارامترهـا و   ) 28-60صص( فصل دوم
اين مفاهيم با نظرات رايج در زمينة اكتساب زبـان اختصـاص    آميختگيچگونگي 
مؤلفان در اين فصل پس از تعريف ساختار گروه، قواعـد بازنويسـي،   . يافته است

-عنوان سازوكاري براي جبران ناكـافي واژگان، نمودار درختي و قواعد حركت به

صورت هاي طبيعي، اصول را بهبودن قواعد بازنويسي براي توصيف ساختار زبان
يك سري شرايط كلي كه لزوماً در تمام زبانهاي طبيعي جـاري و سـاري هسـتند    

. دهندبودن را ارائه مياي از اين اصول اصل موضعيعنوان نمونهتعريف كرده و به

طي است كه در بطن تمام فرايندهاي زباني وجود دارد و حوزة عمل اين اصل شر
-عنـوان راه پارمتراهـا نيـز بـه   . كنـد فرايندها را بخش خاصي از جمله محدود مي

كارهايي براي تبيين تنوعات ساختاري موجـود در زبانهـاي مختلـف شـرح داده     
باحـث مطـرح   هاي زباني نيز از جمله مقوة زباني و سطوح كفايت نظريه. اندشده

قوة زباني همان جايي است كـه دانـش زبـاني فـرد در     . شده در اين فصل هستند
عـالوه بـر   . آنجا ذخيره شده و در تمام افراد بشر يكسان و خاص نوع بشر اسـت 

اين قوة مذكور هم در ماهيت و هم در خصوصـيات عملكـردي جـداي از تمـام     
كفايت توصيف و كفايت  اي،كفايت مشاهده. هاي ديگر موجود در ذهن استقوه

شـرح  هاي زباني در اين بخـش از كتـاب بـه   تبييني سه سطح براي ارزيابي نظريه
هـاي  ترين سـطح اسـت كـه نظريـه    كفايت توضيحي ابتدايي: اندتوضيح داده شده
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بـودن  هايي در مـورد دسـتوري يـا غيردسـتوري    حاوي آن قادر خواهند بود قضاوت

طبـق  . مين سطح كفايت، كفايـت توصـيفي اسـت   دو. دست بدهندهاي زباني بهداده

اي حائز اين مرتبه از كفايت است كـه بتوانـد تـوانش زبـاني     گفتة نويسندگان نظريه

باالترين سـطح كفايـت يـك نظريـه     . درستي توصيف كندسخنگويان يك زبان را به

اي كه بتواند چگونگي اكتساب اين توانش را تبيـين كنـد   نظريه. كفايت تبييني است

در انتهاي اين فصل نيز نقش دسـتور  . اقع به اين سطح از كفايت نائل آمده استدرو

صورت اصول و پارامترها در دهن ذخيره شـده در امـر اكتسـاب زبـان     جهاني كه به

دهي بـه پارامترهـا و تشـكيل دسـتور مركـزي و سـرانجام دادن       اول از طريق ارزش

 . لي قرار گرفته استشكل يك زبان خاص به دستور جهاني مورد بررسي اجما

به بحـث پيرامـون   ) 121-184صص( و چهارم) 61-120صص( هاي سومدر فصل
هايي كـه از  گزيني و پديدههاي مختلف موجود در نظرية حاكميت و مرجعحوزه

در فصل سـوم  . شوند، پرداخته شده استهاي متنوع توصيف ميطريق اين حوزه
شـوند   ه سـطح زيرسـاخت مربـوط مـي    هايي كه از نظر مؤلفان بآن دسته از حوزه

يعني نظرية ايكس تيره، نظرية حالت، اصل فرافكنـي، نظريـة تتـا، نظريـة كنتـرل،      
اي از دستور است كـه  نظرية ايكس تيره حوزه. اندارائه شده 11ضمير مستتر قضية

شود، به طوري كه اين نظريه يـك  هاي نحوي مختلف مربوط ميبه ساختار گروه
هـاي نحـوي فـارغ از اينكـه محتـواي      ا بـه تمـام گـروه   ساخت صوري يكسان ر

هـا جديـدتر و   در اين فصـل شـكل  . كندشان چه چيزي باشد، اطالق ميواژگاني
و فرضـية گـروه تصـريف     IP, CPداده از قبيل هايي كه در اين نظريه رخگسترش

اي از دسـتور  نظرية حالـت حـوزه  . اندفعلي نيز معرفي شده هايگسسته و پوسته
اي كـه  صافي. كندهاي اسمي را در درون جمله مشخص ميكه توزيع گروهاست 

اصل فرافكنـي تضـمين كننـده    . كند صافي حالت نام داردبر اين عمل نظارت مي
اي از نظرية تتا نيز حـوزه . بقاي اطالعات واژگاني در تمام سطوح دستوري است

پـذير،  ، كـنش گـر هاي معنايي از قبيـل كـنش  دستور است كه اطالق  درست نقش
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-كننده و گيرندگان نقـش هدف و غيره را از طريق شرط رابطة خواهري بين اعطا

نظريـة كنتـرل نيـز مرجـع     . كنـد هاي معنايي و با رعايت معيار تتا سازماندهي مي
يكـي از  . كنـد نظر اجباري يا اختياري بودنش مشخص ميضمير مستتر را از نقطه

در اينجا بيان شده معروف به قضـية ضـمير   ويژگيهايي كه براي اين ضميير مستتر 
هـايي كـه تحـت    بر طبق اين قضيه اين ضنيير فقط و فقط در جايگاه. مستتر است

 .تواند به كار برود حاكميت نيستند مي

هـا و همچنـين ارتبـاط    عمدتاً به حركت، حـد وحـدود حركـت    مفصل چهار
در اين . پردازدگزيني ميحركت با برخي اصول ديگر در نظرية حاكميت و مرجع

اين سـه نـوع حركـت عبارتنـد از     . شودراستا بين سه نوع حركت تمايز ايجاد مي
بـراي  . حركت هسـته و  حركت به جايگاه غيرموضوع، حركت به جايگاه موضوع

-بر اساس . و  اصل جهش ارائه شده است همجواريها مفاهيم بيان دامنة حركت

گـره  . روي تنها يك گره جهش اشتهمجواري هر حركتي فقط مجاز به عبور از 
اصل جهش نيز عبور . باشد DPيا  IP ،CPتواند جهش نيز در زبانهاي مختلف مي

يكي ديگر از مفـاهيمي كـه بـراي تعيـين حـدود      . كندرا ممنوع مي موانعاز روي 
بر طبق اين شرط عنصري كـه دچـار   . است 12ها بيان شده، كمينگي نسبيحركت

در ادامـة ايـن فصـل    . يكترين جايگاه ممكـن فروبيايـد  جابجايي شده بايد در نزد
-فرماني، سازهجزئيات ديگري از قبيل صافي حالت، حالت تحت حاكميت، سازه

دهي استثنايي، حالت ساختاري و حالت ذاتي در مورد نظرية فرماني بيشينه، حالت
اي كـه در  به همين صورت برخي از اصول فني. اندحالت مورد بررسي قرارگرفته
گزيني ذكر نشده بودند در بخـش آخـر ايـن فصـل      فصل سه در مورد اصل مرجع

گزينـي،  مرجـع  Cو  A ،Bارائه شده اند، اين اصول و مفـاهيم عبارتنـد از اصـول    
 .حوزة حاكميت، اصل مقولة تهي، پديدة برتري و حركت نامرئي

گرفتـه از نظريـة   كتاب حاضر به رويكرد نشأت) 185-220صص( پنجمين فصل
از نظـر چامسـكي   . پردازدمورد اكتساب زبان اول مي درگزيني يت و مرجعحاكم
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اكتساب زبان در واقع فراگيري چيزي از خارج از خـود انسـان نيسـت، بلكـه آن     
نوعي گسترش و تبلور دستور جهاني در اثر تجربة ناقص امـا حيـاتي حاصـل از    

منظور . استدستور جهاني داراي اساس جسماني و نه روانشناختي . محيط است
از اساس جسماني دستور جهاني ايـن اسـت كـه ايـن دسـتور بخشـي از ميـراث        

در اين فصل سه مؤلفه براي فراگيري زبان مشخص شده . ژنتيكي گونة بشر است
فضاي تحقيق، شواهد موردنياز براي فراگيري زبـان و راهبردهـاي   : كه عبارتند از

يق به مسائلي از از اين دست كه فضاي تحق. كار گرفته شده از طرف زبان آموزبه
از نظـر مؤلفـان   . پردازدشود، ميآموز فراگرفته مياصوالً چه چيزهاي توسط زبان

گزيني در زمينة فضـاي تحقيـق بسـيار    فرضيات زيربنايي نظرية حاكميت و مرجع
چراكه از نقطه نظر اين نظريه يادگيري زبان توسط بچه فقط محدود . راهگشاست

شواهد زبـاني پـيش روي   . شودپارامترها در يك زبان خاص ميگذاري به ارزش
آموزي ديگر از قبيل تقليد، تدريس آموزي، رويكردهاي زبانآموز در امر زبانزبان

بـودن دسـتور جهـاني، دسـتور مركـزي و      مستقيم و تعامل اجتماعي، فرضية ذاتي
 .دهندل مياي و نظرية نشانداري مباحث ديگر اين بخش از كتاب را تشكيحاشيه

مفاهيم مربوط به دستور جهاني به حـوزة يـادگيري    )221-241( در فصل شش
از نظر نويسندگان با توجه به اين واقعيت كـه تقربيـاً   . شود بسط داده مي دومزبان 

كنند، اختصـاص و تحديـد دسـتور     همة سخنگويان به بيش از يك زبان تكلم مي
بـا  . كننـده باشـد  تواند بسيار گمراهميزبانه جهاني به سخنگويان بومي آرماني يك

شده نويسـندگان معتقدنـد كـه نظريـة دسـتور جهـاني بايـد        توجه به واقعيت ذكر
هنجار در ذهن درنظر بگيرد، به بياني ديگر بايد قائل  يكصورت چندزبانگي را به

در ادامة اين فصل مسئلة فقر . صورت همزمان در ذهن بودتوانش بهبه وجود چند
آموزي بـا تصـور   ر رابطه با ياردگيري زبان دوم و مراحل مختلف زبانمحرك ود

  .شوندتوانشي توصيف مييك ذهي چند

كتـاب بـه معرفـي    ) 271-309صـص (و هشت ) 242-270صـص (هاي هفت فصل
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عنـوان متـأخرترين شـكل دسـتور     گـرا بـه  ساختار و برخي از مفاهيم برنامة كمينه
ـ . زايشي اختصاص يافته است گـرا حاصـل بسـط و    ان برنامـة كمينـه  از نظر مؤلف

گزينـي  است كه پيشاپيش در دستور حاكميـت و مرجـع   13گسترش مفهوم اقتصاد
، اقتصاد در بازنمـايي گرا به سه شكل اين مفهوم در برنامة كمينه. مطرح شده است
نظـام محاسـباتي،   . انعكـاس يافتـه اسـت    اقتصـاد در دسـتور  و  اقتصاد در اشتقاق

هاي معنايي در قالب اين ، چگونگي اطالق نقش16، ادغام15و همگرايي 14بازنمون
-برنامه و برخي مباحث مرتبط ديگر در فصل هفتم كتاب شرح و بسط داده شـده 

نظر گرا از نقطهاند و سرانجام در فصل هشت كتاب حركت در قالب برنامة كمينه
بـازنمون  هاي تعبيرپذير و تعبيرناپذير، نظريـة بـازبيني و   ساختار، انگيزه، مشخصه

  . مورد بررسي قرار گرفته است 17اي و فازهاچندمرحله

 

  نقد و بررسي اثر 

با توجه به گرايش و تمايل اي بر دستور جهاني چامسكي مقدمه  كوك در كتاب
دوم بـه نـوعي درصـدد     نفكري غالبش به مسائل مرتبط با آموزش و يادگيري زبـا 

كي از يك طـرف و آمـوزش و   برقراري  يك  نوع ارتباط بين دستور جهاني چامس
كمـا اينكـه در ايـن راسـتا او رويكـرد      .  آمـد يادگيري زبان دوم از طرف ديگـر بـر  

چندتوانشي در يادگيري زبان دوم يعني وجود دانش دو يا چند زبان در يـك ذهـن   
داننـد  را مطرح كرد كه منظور از آن اين است كه افرادي كه  بيش از يك زبـان مـي  

ه تنها به يك زبان مسلّط هستند متفاوت است چراكه تسلّط بر شان از افرادي كذهن
كنند و حتي شيوة تفكر آنهـا را نيـز   دو زبان روشي كه افراد از زبان اول استفاده مي

نويسندة كتاب هدف اصـلي نگـارش آن را در وهلـة اول ارائـة يـك      . دهدتغيير مي
از آنجـا كـه ايـن    . انددبه بعد مي 1960طرح كلي از نظرية جهاني چامسكي از دهة 

يـة زايشـي بـه    گزينـي نظر نظريه توسـط چامسـكي در شـكل حاكميـت و مرجـع     
ترين شكل ارائه و بيان شده، كوك نيز قسمت عمـدة كتـابش را بـه معرفـي      منسجم
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اما با توجـه بـه اينكـه نظريـة     . گزيني اختصاص داده استنظرية حاكميت و مرجع
حال واگذاركردن جايگاه خود به شكل  گزيني در سالهاي اخير درحاكميت و مرجع

گـرا اسـت لـذا كـوك       جديدتري از دستور زايشي موسوم به برنامة تحقيقاتي كمينه
گرا در اين ويراست كتاب خود آنهـايي از نظريـة   ضمن معرفي اجمالي برنامة كمينه

گـرا دارد را نيـز   گزيني را كه ارتبـاط مسـتقيمي بـا برنامـة كمينـه     حاكميت و مرجع
هـاي بسـيار زيـادي در زمينـة     كتاب. تر شرح و بسط داده استتر و مفصلبرجسته

گرا تاكنون بـه رشـتة تحريـر در    گزيني و كمينههاي حاكميت و مرجعمعرفي نظريه
18هــا عبارتنــد از ويبلــوتبرخــي از ايــن كتــاب. آمــده اســت

، لزنيــك و )1995( 
19يورياگركا

20، هگمن)1988( 
21، كـارني )1994( 

22كوليكـاور و ) 2002( 
 )1997 . (

چنانچه در صدد مقايسة كتاب حاضر با كتابهاي ذكرشده در باال بر بياييم آنچـه كـه   
طـوري كـه بـه    . نگري و وزن كم  اين كتاب استآيد سطحيدرنگ به چشم ميبي

آيد مهمترين دستاورد اين كتاب معرفي اجمـالي و بـدون تحليـل مسـائل و     نظر مي
- هـاي حاكميـت و مرجـع   ي و به طور خاص نظريهمباحث موجود در دستور جهان

هـاي  اين كتاب به همين ميزان نيز طبيعتا از طيف مخاطب. گرا استگزيني و كمينه
ها از جمله دانشجويان مقاطع مختلف تحصـيالت تكميلـي   متخصص در اين نظريه

عالوه بر اين كه كتاب مورد نظر نتوانسـته بـه   . رشتة زبانشناسي محروم خواهد بود
گزينـي  ك توصيف قابل قبول در زمينة مباحث بنيادي دسـتور حاكميـت و مرجـع   ي

دست بيابد، در آن هدف ديگر يعني ايجاد ارتباط منطقي بين مباني دستور جهاني و 
طوري كه نه اين . هاي آموزش زبان دوم نيز توفيق چنداني كسب نكرده استنظريه

متخصصين حوزة آموزش زبـان را  شناس و نه انتظارات   كتاب نه نيازهاي يك زبان
طور در زمينة ايجاد ارتباط بين دستور جهاني و حوزة مرتبط آموزش زبان دوم را به

نگري از نظر نگارنده علت اصلي اين نقصان ريشه در سطحي. كندكامل برآورده مي
نگارندگان در زمينة هم دستور جهاني و هم ارتباط احتمالي آن بـا حـوزة آمـوزش    

رغم اين كاستي كتـاب مـوردنظر خـال بزرگـي را در  مبحـث      علي. استزبان دوم 
علـت وجـود   . ارتباط بين نظريات دستور جهاني و آموزش زبان دوم پر كرده است
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درسـت  . بودن هر گونه ارائة نظر در اين مورد اسـت اين خال پرمخاطره و غيرقطعي
ش زبـان دوم  شناسان و نه متخصصـان حـوزة آمـوز    به همين دليل است كه نه زبان

 .   دهندعمدتاً تمايلي براي ورود به اين مبحث از خود نشان نمي

                                                
  ها نوشت پي

1. Chomsky’s Universal Grammar; An Introduction 

2. Diglossia 

3. Multi-Competence 

4. Active Intonation 

5. Realistic English 

6. Using Intonation 

7. English for Life 

8. Language and Bilingual Cognition.  

9. Minimalist Program 

10. Computational system 

11. PRO Theorem 

12. Relativized Minimality 

13. Economy 

14. Spell out 

15. Convergence 

16. Merge 

17. Phases 

18. Webelhuth 

19. Lasnik and Uriagereka 

20. Heageman 

21. carnie 

22. Culicover 
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  تحليل نقد

  ، جناب آقاي دكتر شجاع»دستور جهاني چامسكي«از ناقد فرم كتاب  تشكربا 
  تفكري رضايي؛

  

  امتيازات نقد

بندي مقاله به تحليل دروني،  نامه جهاني در تقسيم كلي شيوه عناوينرعايت . 1
 اثر، و معرفي كلي اثر بررسينقد و 

 گانه كتاب 8 فصولتوضيح . 2

 منطقي كتاب نظماشاره بسيار كلي به نحوة . 3

  

  هاي نقد كاستي

 بيروني و خاستگاه اثر تحليلعدم طرح . 1

گانـه بررسـي    18هاي  گانه جدول بررسي شكلي و مولفه 5 ابعادعدم طرح . 2
 در خصوص اين كتاب محتواي

 منابع مقاله به صورت آزاد ذكر. 3

 در قسمت نقد و بررسي اثرعدم استناد و بيان مصاديق روشن از كتاب . 4

هـاي   گرچه در قسمت نقد و بررسي اثر به مقايسة اجمالي اين اثر با كتـاب . 5
 .ديگر اشاره شده، اما توضيح و تبيين الزم نيامده است

فراز نخست بخش نقد و بررسي اثر، به جاي ارائه آراء و نظرات داور و  در. 6
هاي كتاب، همچنان به سمت تبيين و توصيف صرف تمايـل   تحليل ادله و ديدگاه

 .پيدا كرده است

تبيين فصول كتـاب در برگرفتـه در حـالي كـه      راخش عمدة مقاله حاضر ب. 7
نـه بررسـي محتـوايي مقدمـة     گا 18هـاي   مناسب بود اين بخش با توجه به مولفه
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تحليل، نقد و بررسي دقيق كتاب قرار گيرد؛ به ويژه داوري در خصـوص منـابع،   
ها و مباني، جامعيت و انطباق ونيز كاربرد آن در جامعه ايرانـي   تحليل و ادله، داده

 .اسالمي و نسبت سنجي با فرهنگ اسالمي



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  شاعري كا فني ارتقا اردو 

  
��: ����  �	
���   

����:  ،� � ������ ،٢، ����٢٠٠٣،� ٥٥٩ �.  

  

 ����:  "#$ %  

& '�� : �	��( )� �ٓ +��,- ، ./01���� 2 ، 3./4 5��  

 �	��6 ��
�
� 789

� :
";
 <./= >  �	��6 ��

�
� ./ ?@ A��B

�
C�� D.EFG H ./  �	I ?���J6K �����L M��N �O  

 PQR S
�K./�T

" UVW�� :bayatali@ut.ac.ir  

  

�  ��� ��� 	 
 � ��  ��� �� ��� � ����� �   	 � ������ �  ، !" # $  %&'(��*( �  فاضـل 
 � .��- $ , "!۔    /01� 2 � ����� �3 4 ���5  6  �78��9  :��;�   ،�  < ���=��> ?�� � @�

��5 6 A �  �7B��C   � D�EFGH١٩٢٦ � ;�� �� M ����� M N� N� ، � O��PQ DR� M۔�  T!۔ �ٓ�U �
 # �V۔ �� � O��PQ W�X۔,�;�Y� Z � O��PQ [� 7� �

�
�� \ �����  ] �R- ��;� ����� ��;�  _ ��`� #  ;a

T  ��f ��g �  O��PQ  W!۔  b @c١٩٥٨۔ �X �١٩٥١ �
�
� � � ��  �  �7�h � i� j�� �����  �7

 ،k�l �� m� �� n�
�

�o �  %&p� ql� � r"��s " t 7u�� w�� M� T -��v!۔ �� �� x X y  %�z{ ��;� |� ;}� ~

 ً����  ����� �� ���
�
� � ��،  -�١ b۔ 4 �  �� ٣٥������ ����٢-  ���� ����% � �� � 3 ��� ��� �������٣- 

 � �� �٤-  ،�����9  �� �
�
����� �� q l  �a_ �٥-  ، �7B��� ?� # �������٦- ،� �� N���% �٧-  �X�

�
�% � � �� �������



   نقد در تراز جهاني     180

 ،���� ��	



��  ������٨-  ، 
���� �


� ��	����� ������  
���� �



�٩-  ،��� ��� ������ �� �� ��	�����١٠-  ���� �  ! " ��	�����) #��$



%��  ��	�����

،&	 '�� �� ()،��� *١٠٥١، -٢٠٠٥(./  ! "  
  �� 56 4۔� �0 ��1 2 ���

  �7/ " ���8  
�9�:;  <��	'�"=�����  > "   � C	�� B 4۔ A @, ء٢٠٠٣" " �����	�� ���	�7 �DE�� F G�� H���� "

I���� > J K��	����� "@ ��L��	� ������"I���� > J �M�� F G ��	�����"  �7N OP J B QL��	� ،2  
�R S�� ۔T
���


� U V��  "  
��� W X�� ��	� ۔T  Y Z۔T [  �7/ 	�٣٧ ] 2   ̂T _` a� �� J bc٦ bc

 a� �� J I���� e��f C S�� ������  �M�� FG  �7/ W  4۔C �g ������ �h i	� j���  ������ C ���8  
�9�:;  <��	'�
c 2 Q�����  C k lm�� ��	����� " �g n C a�   o���  p9�



�  q ،T OP r s  �7tu�� b

 ������ �g n v C w a� �� �xy z ������ T { | }~ ��� J lm�� �� " �M�� F G ��	����� 2  �7/ S۔��T
 r s �� � � � 4۔ ��� ���� 2 � ����	�  �7tu C ��������	�"� ]  �7/ "  
���� C

�� ���G C ����� Q� '��� s �M�� FG ��	����� ،� CT  �D�	� 
� �  �D�� " S�� 2 �	


  :��� �'	��T H۔ �

" ��" Cــل ����� � �T 5۔ ��B S 2  ٧ ذيــ �� ٓ� ������  
��  " �M�� FG ��	����� �� 4۔ 	�q� bc

�����  ���� �� ���	¡� ��FG bc C  4۔  "��"bc ��¥ ،v C ¦P C �	¤ £ 4۔ "�"¢�� 

� C 4۔� §¨  	�© bc ��	� ] 2 ^ ۔T { | 2 �	


� C bc � OP J"��" "

��"� v C ¦P C	�� bc �	¤ £ 4۔  "
	" T { | � C bc ��¥ OP J w۔� ��� " 

 
�R  J ���8  
�9�:;  <��	'� 	�© v C ¦P C w ""I���� «����� �� > J ¬��� �� "T۔"�����	�� ��
� ������" 

�"bc � 2   C �	¤ £ 4۔ "���"" bc � v C w �	¤ £ 4۔ "  "
 
�R ® a� �� C ���8  
�9�:;  <��	'� ،�� §¨ ¯ v C ¦P C w" °��± ² C S�� ������ ³

lm�� "´ H �  �DE µ s۔T  "�"   
�R J j����¨ ¶ ·�� ،v C ¦P C w ""¸ ��	�����" ،

 T۔ 
�R ¹���� J  S��" ���� ٓ� !"  
�R C º	��� �»�� ¼ 	�½ ¾،" w "" J  �7¿� ٓ�À
�»� ������ Á"۔T 

Â
ÃÄ  "  �DÅ Æ�� � C""����#

$
 �	¤ £ 4۔ "'& % 
�R ��	� v C" $(

� )�*" 

]��Ç[4۔ 	�q� bc ��	� 2 Q�����  C w ""+��#%"  J È É  2 Q����� C Ê T w ������ a� ��
 
�R" �7ËÌ > "  S�� ������ Í��	�"۔T { ��� 	��  �� FG 2  �7/ S��"�#

$
%��," Î ،  �DÅÆ�� " w "

  
�R C 	�� ���"�	'���Ï 2 ��	�����  "Q�����  C Ê w �Ð� ́ T۔ �ٓ  " ]  "  �7���  2  �7/ S�� 2
	


�©9 ] �M��FG Ñ��Ò � ،T ´"-+"  
�R J ���8  
�9�:; �������" w S	�� T w ""ÓÍ 2۔ �'	��> 



 181 هاي خارجي شناسي و زبان گروه تخصصي زبان

  

 �۔ ��� ��	
� � 

 

  كتاب كي تاليف كا مقصد

 �  �����	  ��  ��
��	  ��، ���� � ���� ! " #$ %�	 &  �����	 
������	 ' � �� !�( ) * +,  -��(� . / ��0 
  ��1
3)�2 �۔�� . 4�	�� �  �����	 
������	 & +5�	 67 89 " ���� 
� �� � ��
��� :;<  ��
��	 � �(= .>�	 4?� ���
 @� .A B
��� ��
��	 C � � D،E FG H�(I J �  �����	 
������	 � K L M L N O +5�	 PQ "

 ' R S 2T � U�	 V�	 ۔E  W�
�
� T �X�(� .�	Y Z7 %�	 � ���	
����	 [ \ & �]���	 [  ���(� .�

�
� 
������	

 ^_�	 � ��0 `a � ��
��� �b= .�b� c  ۔� " dT " &W $ e
�  f�	�� g  �����	 
������	 ،hG ij ��g h
��k� l

T  ���	m[  �����	 
������	 &  -��	n�	 [  �����	 �� �k= lo�	 � �
�
�p� ٓ	 [ �r ^s ��
��	 � �t�(J  u�	 [ �r  ��
��	

 � � D،v� ٓ	 w�(J  +5�	 x N � y +5�	 z�(J  z�(J  [ { +5�	  � | ��
��	 } ~
�
 
������	 N  -��	n�	 [  �����	 [ ��(� �  �

�
��	���� ��
�E W۔ 	�� �� ��� ���

�
� @� .A 4�
� ��	����� 6� ��
��	 ����
�� ، ��= ��l�(J

y � "  ���(� .�
�
� ��(3 .� � ��0 [ ��(I�� ۔E i� ٓ	 � � "�B " ۔� W�

�
� @� .A  

 [ ���� � �� � ��
��	 &�  Tء� T O +5�	 � � �k��	� ــرائض� �	��6 ��� ]  فـ

£ " � ¢۔ ¡ �  � ���� ¤ " +5�	 ¥= .�	 ¥= .�	 � ¦ � §G  -���
�¨ "  ��© ª�	 L «

¬ G U®�	 g ¯ U�	 N T °± ' ²G ³´  M µ� ��
��	 2T �  � U�	 « [  ¶�	�
�
��	 [ ¯ U�	 ��
��	 
̧ · �h ۔ �	 � K 4��¹º ،»¼ ½�	 ¥= .�	 g ¾¿ 

 �À � Á���(� .[  ��© U�	  ،\ [  -�ÂÃ
� Ä " Å Æ [ ���( IJ +5�	 
������	 ���Ç  ��È�ÉÊ Ë�	���
E Ì":" +5�	 ����(J  ���	  ��Í�	 Î  ��
��	 �  ��Ï ¥= .�	 ،�  ��Ð�	 ¥= .�	 ،� Ñ ¥= .�	 Ò�	 ،� Ó���(-. ¥= .�	 %�	 

� ÔY @� .A N ���	Õ... · 6�
�
��	t Ö  ��
��	  -�×Ø ، Ù ،Ú " +5�	  ���	 ' �Û Ü� Ý 2T Þ�	

© ¥= .�	 L �(= .   ß ¥= .�	 L Y E ���à � �t� á á "  â���	 /  ��
��	 E H M  -�;= �ãä
-å "  ���	 �  ��

 �  ��© U�	۔� F " dT " &W �	��æ ç���
�
� [  ��©�è�

�
� é ê   -���
�¨ �(= .   ¯ 4
� ë ۔ì í

 E F ��� Á��   z�(J [ �t�	î ï ، -�;= �ãä
-å ����(J 4
� � Á���(� . [ +5�	 +
�ð ñ " ���(IJ  
������	

 ª��� 
� � T Ý L " D ۔� òó  -���
�¨ � ô §õö 6÷ �(= .)"` ���Ç٧-٨(  -���
�¨ ��	



   نقد در تراز جهاني     182

 ��  � � ��� 	 
 ��� 	�� ��� �� �  ��� ��� �  ��� ����� � � ����� ! " #��$%  &'��( ،* + "
  ��� ��  �� &,�	����� � -.  /� 	��  ��0� 123

�4 5����� � 6����� 	 " 7 89��    � ����� ،
 : �  �;<= >���?" ء@
  BCD E F۔ 

"G H  ���"IJKLM� 	�
۔ ��� 	� +  �;<N�  �,� 	� &OP � 6����� 	 "  ��� Q�� ��R 5S� ٓ� U": � V  ��� W
 X " 5Y�� ��  � ����� ،ZD �� &���[�� � \��] H ^_  �;`aاصناف  " � �����  ��� �� 
 b� cde�� U f����� g � 

h " i j��  �Oّlm �   n �   o p Q�� q r ، 
 sD t�� �� ����� 	 u H v �  w��x 	 y�z{ 
۔ | } ~  ���
 �� &����	 ،�� p  ��D� � � ��]��� F Q�� ۔
  ����� 	��&	  �   ��� H �Y /� �s۔ ��	 ٓ� � � � ��

 ��  H �� p ��   ��� 

۔ �  ���� ٓ� ~ �� � ���� "  x�� ��  �  �&	����Q ) �٨'& "(�C �۔
  �  � ��� �� 
 * + 6��� � � W p  ��� � 
 W  ����� 	 �� x¡ ۔¢ I

� K£� C ¤ � &, &¥�� ¦§ ¨�� © H Qª��
«���� U  � ����� ¬�  /� 	��  �®l�    Q��¯ "ء"±�����	 g p  �����  � ����� "¢ �D t�� �� H ���& 	 " H Q�� ،

� � p '²� ³�� ³�� ، ´  µ � 
 ¶ � W � '�·
&̧ ¡�� ¹ º�� ۔» �D ¼����� ٓ� H ½ ��%� &� ����� 	 u


۔��D �¾��¿ �U W H ': ��� ��  

   "  ��� Qموضـــوع��  ��� �� u �D ÀD " Q�� ��� 	 ́  H Q�� � 
 ��& Á� 	]  ����� 	 W H Â��Ã "
���1Ä ۔¢ ��m q  ���� ��� 	 Å � QÆ� " \��] Ç�~ ��È " É:  

١ .�� � �
�
��	
��
� �

�
�
�  �����
� �� �� 

٢ .
�� ���
�
� � �
�� �
� 

!
" �
�
�
� # �$
� %& ' () "��
� 

٣ .+
� , �
�
�
� -� .

/
0.�/ 12 �# ��()
� 3 �$
� 

٤ .56 7 56 8 �
�
�
�   �9 "
�  ":
� ;<
� 

٥ .> �
�
�
�  ?@
�ABC
�DE
� 

٦ .G�� �
� 
!
" �
�
�
�  H� "
� �$
�IJ KL
� 

٧ .���N O
�P � �
� 
!
" �
�
�
� Q���
� R "
� S 

٨ .;U ��N
� �
�
�
�  �����
� R "
� 



 183 هاي خارجي شناسي و زبان گروه تخصصي زبان

  

 � � �� ہمذكور ���	
�  �� ����	
����	
 �	
 � ���   ��� ������ � ��  	
  �!" # � $  %�	
 & '  ����	

 ��� ��  	
  �!" # ) * + � ,�� -	
�7 6 %5	 4 23 01۔ .   8 �  9 �	5�  ����: ;  ����	
 <= � > ?

 � @ A B��C �� D� ��E � -	
   * + . F 	
� GH�� ��  	
 3  ��� I J�
%
�  ��K��	5�   ? �L	5�   2M  %�	
N۔

O P 3 Q	5R	
 ����	
  �S��	
E T8��	
 ?  %�	
  U	5R U	5R ? V��W X � Y VZ	
 ������	
�5	 � � +۔ء   [�  

  

  ميتهاور اس كي ا هموضوعات كا مطالعي تاب كك


�� 	۔ ������  فاضل ��� ��� � �� � ،� � � �� �  ����� �   �! "�  # $%
 & '() �"�* " +, �  -+�  '(./� �� 5 34 2۔ �� � 0./1  ����6 7 � "�
>;:89۔  �=> ?

@  ��  �  A��  �  B��- �  � -+�D  @  -+E  F   	۔ G  H  I "	  J  K" L./&  M  "�  	۔
 � # N'(=>O�P ،N'

-
Q
RS�T'(� �./'(  UV W
 �� � K � =>X � YZ ./ ��[� � +./'(\�=> ]^

�a  <=` � ?_ � 	۔ ،b c� ٓ e= fg
 �� ،= fgh-�'(� ٓ  .i
 :;
� j
 kl  ،m'(n=f>'(./ ، fo- :pq r ،  -st

-uv w�=f> &  '() � ������

x 2 yz  =
-

g -{� | } ~ � ��[� �  ��./ ���  =>�'
-
(� ٓ ��

-�  ،�v�  '
-
Q
R��P  �� ،� ": � K

v � �� � ~ � #z  '(./=> ?  ���'(�  '(./� +�� �'
-
(��- � B� M UV  N=>� � K T "� ،2 �

 �   ���  '(./�  -+�� �'
-
( M "� 7 "�  ،	  f�'(� ٓ ��  K x  }  �  �����   yv4 2۔ B�  '(./�  1

2 y4 ¡¢ & '() £¤  ���� �=
-

g { � ¥ ،	 N'(./� ��- �4 =>�� @ ]¦ '(./� §�'
-
Q

-R)"... N'(¨١٣ ( w�=f>
V � K «# ¬ 0®� ¯'( @  ��°� � ��  ./   ��� =>�'

-
(� ٓ ��

-�  '(./� �v� '
-
Q
R��P �� M U

	 J z=
-

	 ���� ��،(۔<�١٤  (  -+�D ±� W
 �� ? "� '(./� ² ³ ´? � �*  �oµ�'( ��'Q R @  -+E "� ¶

· +  ̧¹ ،º G v ��
 �=> » �E } ،34 ¼'(�X ?  ��
�� ¾ 	۔ء � �/.)' �=> «  -+ 

 -+E �¿./=> "À ./ ÁÂ � �* "N'(.i� :;Ã'(¶ Ä�'ÅÆ  L./& '
-
(�	۔ { ¦<=�)'<=/. �  )ء1982-ء1896( 

 � M  -+E "� # +.iÇ - �� 7 "��È ¼'( É۔ ./ NÊ N' fQ R � �* '(./� È ^��� 6 '(./� =>Ë '(Ì
 ÁÂ ÍÎ ./ ]=>� @ �* � =>X � B�Ï  ��K۔	 � _? Ð� N' fQ R �  �oÑ Ò./ � � ÁÂ � �*

2 Ó 34 yz  ���� �" ./ ÁÂ "� �  ���� �Ô ��=g {./ ./  �ÕÖ N'
-
Q× Ø � Ù��Ú

-
u� ./ ÛÎ ÁÂ ./ �*

Ü & '
-
Q× Ø � =>./Ý° ��
 � M Þ�  �́'(./Â W
 �� @ +ß �ÕÖ ،à�

-{� ،á +â ،2 �ãb M ä� ��� �4 



   نقد در تراز جهاني     184

����۔ �� 	
����� ����� �� ���  � �� ��� ��� � 
�"(�۔ �� ���١٧ (  ����! � " #$% " �� &' (� ٓ� *�
+ , - " .  �/��������� - 01  �� ��7 01 56 �� " %$# �4 +۔ ��23���  �� 289 : ; <=�

2
�

> - ?���� "  @A ���B
2C�� DE ،� G� H��� I JK ��� L8! M N 
 3O P��� �� ��Q R S�� ����� 

� K��۔)" 
�

��١٨ (  

  ��Tمضــمون"�� ����� � " ���UV WXY��Z  23[ \�] �
2
 " ^��  )ء ١٩٨٨-ء١٩٠٤(��� !/�� ������� *�۔ �

  �/��! � -  ����! � " _�� ` a ����� � b -  23c S�� d�� *3 ����� ���f - 3gh ij� �e +۔ ����k
+ , l �� ��� ،"& &�

2
� 
 ���m�� " 3���n����  �� 28� Mo�� p ����� + e& " q � ��r s �t u �� ��v

���  w x ، 23y �_�� ` a " z�� {��| }� ~��� � ����� � � 
  �/}  ����� ~��� � �_��` a ۔� � 
 � �� ��
+ �� " �� "  �/�
 ����� �� J��a "...) ،

�
��٣٨(  " �_�� ` a - 3�A ����� ���� � p

� " �� ����� + e� ٓ�  L/� �� ; �� *� � " � � �� L8! M -  ����! �  e���  �/�� �
+ � u �� �� ��� � *� ] ��� " ���̀  � ; � "+۔��� . - ����� "   � *� �� ¡��

� *����� ��
2
� - �� " ���������¢ �����  �£ّ �W¥¦ S§�� 
 ¨��©��¢ ����� <��ª -   ،� «¬)"... 

�
��٥٢( 

�� 3® -  ����! � " �� &' (� �ٓ ¯+ e& �t ��..." °± �����² 
 �_��`a ³ ´| I ��
 R µ ; �_��` a ¶ �� ��� � · ¸ ¹º �» ��� � ���r " �� ۔¼ ½�� - ¾����� � D¿� ۔�
 ����� À��Á ۔¼ - ¶ ������ Â  23Ã�� 
 #Ä ����� Å� *����� ��

2
� R S�� - 3h��� Æ��a �� ����� ÇÈ

 + #É ����� Ê� Ë Ì�� ÇÈ " �� q Í  Î ��2 �� 5Ï Ð Ñ
Ò WX Y�� Ó��a  I 3hÔ Õ�� " �� �������

۔ �/��������� �  �/¿� " <=�
2
� ;  23��B

2C�� ��¢ q Ö" ) 
�

��٥٣(  e& � ×� -  ����! � " �� *� Ø� À��
 23c 
 ÚK Û����h Ü���L� ۔+"ÝÞ ß2 ��� z 
 ��"�� ����� àّ

2áÞ - �� ������� -   �  23c â �� �
ã �� 3K " *ä ° �۔ � �����! �� ٓ� å 

`
S¸ ،�æ�� çèé ،�K%  �/ê ،�ë�� 

2
#���� ،
 �ì ß2���  

  23c  d��  í  23|  î  ��ï  Ü���L�"ð  
  �� "ñ  ò !ó� ôõÞ  ö��÷��  "  ��  -)"١( ،ø
)٢(  ،ú����)٣( ،üÏ)٤(þ����� )٥ (�) "، ����٧٩ ( �� ������ !����  -  كي� � " ��  �����  �/����

+ , *� l ��  ; �۔ ��� �/��! �"  �  �£��     �/Ï
 �¹ �۔ 	 ��� �
2
���2 �  ��� L8!M 
 ��  ����ّ

� C�� R üÏ 
 ú����

 �

2
���2� "  �£

2
�è! � ;  23��! ��

2
�  �/������  ،� ����Î  ��2���� 3� R 3U��: �Þ 
 3� �Þ l S�� ����

� �)"...  ، 23v٨١ (� �� �"� " ��  ����� �� � �/è" ;  �� ö�  e& �! �?  
 ��  � � -



 185 هاي خارجي شناسي و زبان گروه تخصصي زبان

  

� � �� � ��	
��  � ������ " �� � � � �� �
�
	���
� �   !�� " #$ % � �&'( )  
�*

�
�
�

+�, - . /0 1 2 34 5 ،� 78
�  '(9   ��
� � '(
�:
� �	��
� ;
� <= �	��
�  '(
��>?
� @ A " B  C �

EF �۔� G H I)"، ��J٩٥ (% � EF
� #
�M NO 
� 7�� PQ R
 ٓ�"  �	��
� T  �UV
�W  ��
��X � Y  �Z
 ٓ�

  �	��
� [�	 \ ;
� 1 ]� �
�
	���
� � " #$ �^ '(
��>?
� _
���  �̀	 �  ab�	c ��	d -  ��'(�	
� � ;
�
�� e
�

 f
�� g h i'
�

jk l�	
� "  �mn 1 o
�a �'(p � #q �	��
�  �br st
� #$ % � ) ًvw x�� 1 e
����z 7 �؟
 )��J "(�۔ ��| �}
 ٓ� �  �b~ e
� � ��	
��  �� Q	�� 	�� �۔ $# �  �	��
� �� l ) #���� � �

"Na �� � " <�� #$ ��'(�	
� " �
�'�( '(9 #$ ��'(�	
� �  ��| e
� �
� ] ����� �
� �	�� " �۔  ����>?

 7�
�
�

+�Q e�	 � � ،�
�� 1 �	�
� �� ����g  ab
�� ��	 �ّ��� -  ��
� �	��
�� � � Na �� � P _ " �'( <�� g
��

�
	
���	 �� � ��	
��  �  �
��
� �  #$  ��'(�	
�  7�� " �۔  � \ ¡  ab
��	
� ¢�
� £
����	 � #$ ¤

 Z¥ NO 
� f
�c
� ) g  �UVw ۔s� "  �UVw  
�¦
� 1 �
��
� " s§ #$ ¨©ª " « 1  ��¬  �b
���
 7® 7�� z ¯ � �  �b
��  e
�
± � °۔ � �> [ ��� H '(9 7�� "  amّO²³� 
́� 1 µ ،¶ f
�c
� ��	·¸

��
�
	 �  ��
� 7'(
��	
��� 7® ) �	��
� ¶ ¹ " 7'(
��	
���
۔�� 
�º o
� i�

�
	 1  ab
�� ��	 ¡»� � �)"،

�
��١٣٢ ( ¼½

% � #q ) g  ��
� � ��	
��  � �¾
� ¢� 1 �	��'('jO 'j� ¿ � À � �Á" �'(
��
�
	
 �ٓ � Â Ã � Ä Å�Æ�Ç


�� È��É 'jO 'j� ¿  �	��'( g �¾
� ¢� ¡ 1 Ê� Ë
� 7'(
�O �
�
	 ]  abÉÌ �� '(Í
� ÎÏ �	��
� �ÐُÒٍ 
� 7'(
�O �

�
	  ab
�� '

�
j� ۔ � ¿

  �bÔ P #Õ Ö × ��  �b
� � #$ �	��
� 
�O '(�	
��>Ø '(��'(Ù Ú
��  Ö �¾
� ¢� ¨©ª ]  ab
�Û Ü � �	��'( e
�
Ý È��É Þ ß � È
�� Æّ

a�
� 1)"، 
�
��١٣٣( à á �â��'( �  �b~ Ã � ã
��	 e
� 1  �mÇä �
�'�(

�ãQ   7 8۔
�
�

+�Q g åæ ç ã'( ��	
��  � B  

è � Bg �	��â é
� #
 ٓ�  ��| ê ۔�  �Z�	'( åæ �	ë "ì'( 1 B " � ��'(�	
� � #q �  ��
��۔ 
 � ��	í B" î  �	��
� s
���c  ؔðñ ،�'(
�� 
 ٓ�  ��ò  ؔ�	��â ،ؔó ،ؔ#ô
� ،ؔõ ،ؔö
�  ،ؔ÷
� ،Ã �ؔ ø ،ؔ<�

 �۔نظير �
�
	ù f
��  � 7
� ¢�ؔÒ)"،

�
��١٣٤(B�	�	ú û � % � #q ) g  ��
� � ��	
��  �" á ) H
�

 ü  abý 1  
�þ ��	J � 
� �۔  ab�	��� 1 � '( " ��	
�'(
����	  �	��
� �'(�	� "
�
	�)' �۔ ���X Ú
��  � ��'(�	
�
�۔   sQ� �  kb
 ٓ�  �
�  ��	��  � 8۔ ���k �  7�, �Ö  ��'(�	
�  e
�  ¡ 	� 
 
 ٓ�)"  ،

�
��١٣٧( g ��  �
�'�(

 ��| "ّl�	
� g B '(
��
�
	
 ٓ�  �	��
� B � "  �	��
� <� �  ��| �
� ] ����� �
� �۔  ��| 
�â��'( � � e
�

 � ��	
��   � ��
��� � B '(
��
�
	
 ٓ� � È��É 7   �۔�

�
�

+�Q �  ���
�� g �ñ��g  � ��	
��  � B 1'(
��
�
	
 ٓ�



   نقد در تراز جهاني     186

� � �� � �  �	
�"�
��  �
�� � �
� � 	�
��� � � ��
��
�
�
 ٓ� �
� �  
�! " #$
�% � & '������ () � * + �

 ����
� � #�� ,  -ّ/012 3
� #����4 5 � () 6  7/ 8
�����
@# & ;? �۔ = ��> � � ;: 9 � �A! B ����
�

�۔� �;C D E  �FG & HI0J ) K �L � M N
� O�

�
� � @
� A!   �PA QR
�)"،

�
��١٤٢ (  ��
��

�
�
 ٓ� ST U
� <�� �

 � � �� �  �	
�� �� V �۔ �W
� � E X��
�� � " Y��  Z &" 6 [ \ ��]
� " ^ � � ��
��
�
�
 ٓ�_
�


bؔ `۔�c <�� � 
� ��d�8e ��f X��g)"،
�

��١٥١( hi
� �
�j � <�� kC l <� �d
m8; � 	n & 	����o �  p

 � ` "  
�� �K  ��q e �
�j �
� E r
 ٓ� � #ّs ����
�  ��
��
�
�
 ٓ� � � #����4 ����
� ` V tu
�  ����
�  �
���v
� " #��o
w x� E X��
�� � " y "  �	
� z w "  �	
�{ 
�/ � � ? ; & x| ؟ " ) ،

�
��١٥٥ ( }
 ٓ� ~�

�
��� �
����

 �	� �"���� #��� � � ����
� �� "E  �	� �
� N
� 6 	���� �
 �۔ � �	� 
��  ���� " � ����
� ��
E �� "  �	
 6K & �� & �۔ � �	� " � � 

A
�� " �
� E  �� �۔ ���
���
�� & �� ��

 " �
��
� #��� [ 
�
������ �� �۔ � � 

�
������ � � ��
�� �� ��

£ ¢۔ ��¡	 ���� # � �ٓ z \

  �  z  ¤  #��¥  �
�  �  ¦  �  §  ،{  ©
�� ¡��  
�� �
�ª  «  ¬  �
�
�
�u
�  �  �  %Sj  ®  ¯  "  °

،"(�۔
�

��١٥٩( ± ²/ �
 V �۔ � �	� ���� \ 	³��
��
�
� ´ " �  ����
� �� E  �	� N
� 6 	���� �
�

`µ" " ¶ · ²/ �
� \ E  �	
�� º	  E� V �¹ ;¸ �۔���
�    ���� � ���� " � ����
� ��
» \ �¼½  �	� � ¾¿ �
� " ¶ À
� ª � Á �  �-� Â@
� A! ۔\ �
�j " ^ # ���� ����
� � 

� �Ã Ä��Å
�� �
 ٓ� E ��Æ�� <Ç
 �ٓ � ° + ����
� È ��Æ½ É + �
�AÊË & ° � 
� �K... � ¶ E �� =

 �۔��; Ì��� E Í ÎÏ ����
� ÐÑ
� ²/ �
� Ò¿)" 

�
��١٦٢( " � � Ó
� Ô
�  �	� #r
 ٓ� E X��
�� �

"�  ��
�Õ V \ �  �Ö/ ��Ö� × " �� 6K _;ُ
� Ù
� & M Ú " Û "  �Ö/ ��Ö� × É \  �-Ü <�� ۔�

 � M Þ� hK" �Ý `۔� [  
�!  
�! " ß <��  �-� Â ،� ?; #��  7Å�� �
�  -ّ/012 3
� � Û " �Ö/ ��Ö� ×

 E à
�����
� " áu�
�
� Æ CC ¡��K âã
� � ä ²/ �
�)"...،

�
��١٦٥ ( ؔåæ ،ؔ���ç ،ؔ è ،ؔ�

�
�é <�� \ ê �
�

 :¥ { @
� A!\ X  ª � bؔ
�c   kC hK  ���� �ؔë
���
@ ¥: `۔ = � A!  �Ö/ ��Ö� × �  �	ìí
�ؔî
�  ����
�
� � �� �  �	
�� x� & #ïð; ؔñ " `۔ ���
�  ؔz �ò ،ؔó ô³ b
�c {

��# õ } �۔ ��ö
�

 �÷ � ø� � � � 
��C ��
� K ùú \
�، � û 6 	���� �
� ü Æ ۔ýC þ 
�� �K ��� E Ä�  "
��X � � ;: � + 9۔� ¾ Æ b
�c 6 � �۔ b
�c � ` µ � �
�)" ،

�
��١٦٦ ( ¢
 ٓ�

  7/ 8�Ö/ ��Ö� × <�� K;۔` hK �� 6� \ 	³��
��
�
� ß � ��  "  



 187 هاي خارجي شناسي و زبان گروه تخصصي زبان

  

 � ��" ��"�  ��	 
 �������"۔ ��� ��� � �� ��� � ��������" �  ںمــي ، ���  ��	 !
 ���������� " # $ % ������ &�� ' ( )��* +# #�

�
� 
 �� ,� ��� � -�� ' �۔ �� � 3 12 + 0  /ؔ )

 ��	 
 ���5  ��6�78  9���:�@����? < ��=�� >( ; �۔   � � �A� ��� > " B C +  ��D��E
F ,� ���G"�� �  ��D��E ۔ �  ��	 ��H����  I ���J� K�� ، F L +  MNّ �PQR S  ; L TU ,� ��� 
 �� ���

 �A� ������ V W 
  ��D��E 0 + ��� ������ � ��� X������ > ?����@ �+ Y � �� ��� Z %  @N[ �۔ 
 � ; #�

�
� 
 ،� ��\]  ��^�� 
 _`��M � + ؔa� % b
  �A�  ���� ������ � ; c@ �d %  ��6�78  9���:�۔ 

 I ���5" Mefg ���� �h � i ����j" 
 ��� ،kl �  ��D��E ������ � m  ��	 ������ ,� ��� % n��� � �
o p -��  ۔� ; #�

�
� q 
 �rs����� � t u��(  + �� ��� I ���J � K�� ۔� ; L TU ,� ��� q "

 ��\����@ � + ��v�� wx�� G ��y z{۔� |��} � % ~ ������ )��� ،n��� ،��� � � n��)" ،
�
��١٩٢ ( ���

 ����
�
� + � � � �  ��D��E ،TU �� 
 �� ��� � � �� � � > ?����@ � +  ��	

� 
 ������ ��� ������  ���  @e��� ، Me����� ،����������� ��� �۔ � #
�

�} � n��� >  Me��� � % �� 
  TU ��� �۔ 

"-�"  �� � o۔ ! 	��� �  ��¡ ¢ + £ �"% ¤ � X � ،-� " ¥��  �
�
���

 ������  ¦ �§ 
 -� I � ۔� E ¨ تعريــف © @ª� «¬ ®��¯�� ،°±] ،����² � ��³�� ،´ � ��� ،
�  MNµ¶�� > ?����@ � + �· � ��� ������¸ 9���:�
 	�� ء  �۔  ¹A��º ���"»����  ��
���� + -�  ����A��" ���

 �  Me*��
� ¼½ ������ 12 � ?� ،-����  + n¾ �§ + -� I ���J � K�� ۔�  ��	 ��H���� > ¿
�- À �۔ 

�
Á

Â Ã� �� 
  Me*±] +  ���� ������ ÄÅ + ؔÆÇ ������ ؔ @ÈÉ Ê ،ؔ Ë���
�
� ،ؔ����Ì ،0 +  MNµ ¶�� ������ ؔ��Ì -��

o p ®� Í# c@ �d 
 ؔ Ë���
�
����Ï �؟ ������ ��� " � ; 
 ؔË���

�
� > �AÐ -� � ���M ����� �Ñ�� )��Ì � �Ò

' Ó¬��
 + ؔ����Ì -�� Ô��M  Õ G � ۔ � ���� Ö ؔ����Ì × Ø��  ,� ����

�
Á

�Ã ?��Ù ؟� � ; %ؔ����Ì Ö  ���� > ÚÛ �
� 0 +  ����Ì  ������  o Ü  @eÝ
 � ۔ Þß 
 à��  > -� )"  ،

�
��٢٢٨ (  ،> � ���" ��������

F ,� ��� G � � �� ������ -� " ��� +  @e���� �������� á������ �۔ �  ��	 ��� âã ä��¥�� 9���:� �
�
���

å ��æo p ç ,�  � ��� -� ،� ��� èé�� "Ø�� )ê � ë��� �� G � � � �۔ ��- ��� @Nµ � ؔå 
 ،ì �����í�� � -� q Ï�� � ��� î ۔��M �� ï ð ،� ñ Ïð �l � -� I ��ò > óô +

��� < *õ�� n۔����� ,M � ö÷ \ � ø ùê � ú� ��� ��� ð �����í�� -����� ��
�
� % ?� ûü)"،

�
��٢٣٨( 



   نقد در تراز جهاني     188

  ��� ��� ٓ	 
 ����� � � ��"ؔ����
�
� ����	 ؔ�	��� "� � �� �  $#" ! � �۔  	���  %�	�&� �

�
�	 "  '  �(� )

 *� ������	 � � + , ����	 � ��- �.� ٓ	 /  ����� ��
�
 0��$ 1 "��� � � ؔ����

�
� ����	 ؔ �	��� 2 ،� ��- �4 5�

�
� � ��6 *� ������	

�  -7�8 9  -7�	�
�
� : ؔ����

�
�����	 ؔ�	��� ;< ��،  "( ۔6

�
��٢٥٠ (
  ��� =�	 � �>� ?��	 �@����  ���	 A 

� B �C D� �E � ��F� GHI�J
K L

-M �N � �@���� / �O � ���K JP ۔�Q B RS TE �� �U � ���� " : ؔ�	���
 V ،W XYZ �[ =�	 
  �(H G�I

K\
- M :ؔ ����

�
_ ^۔ [ �  ̀ab c�� K\

�M ����	 +�d 
  �(H G�I
K\
-M A ؔ ����

�
� ef

�  �(H G�I
K\
- M : ؔ�	۔���� �

�
��H J

-Ig�	 *f " ) 
�

�� ، ٢٥٢(  

"hi "  ��� j 
 ����� � � =�	 
  �7k =�	 ۔� l. :  �m n o�	 p 
  ������	" ������	
q�	  ����	 hi"� � r �C 
 st =�	 u ��Fv� w�	 ۔� � x���y z�	 { %�	�&�، " ;|�	  �}K ~��	 ���

�... ،^ � � ��y  ��H � ��  �7���	 � =�	  ��H � "� ������ � u o � ،�  �7���	 n ��	 hi �
���Fv۔ w � �� ���� 5��� � � �� � 
  ����� ��

�
 ��	  ����	 �� ��� : =�	 
 � �����،"(W 9 �۔ � 	�

�
��٢٥٩ (

�� : hi ،� � =�	 ۔�  ��� ��	��� o�	 � hi  ������	 /� :  -7NV�� � u � � p 
  �	 
hi �����¡ ��� ^۔ 	� �̀� ¢��$ ¢��$ � u5 RS �U � ��FH GK?i � ؔq�	£ ،��� K$ ¤¥ � ��6

 ¦H ��	 
 ����� � � ��6 hi :   : �۔£ §ؔ -7��� � 
 ����� � � �C���	�
�
 ¨ � ©�	i �  ؔ§£

^ ª «"i 5 ¬�� + u ؔ§ £ ��Fv� w�	 ،� ® : u5 �	¯  -7°± ² ³  �7���	 n �}́µ 
 h
n ¶ ¦H ����۔ ��	 � hi 5 ��� J·¸ 
 hi � � ;|�	 "¹ u)"،

�
��٢٧١(º �- ء١٩١٩( �&�	�% «

� ��� )ء١٩٨٠"½ ¾ ½ hi ������	 "�	¿�	 À 9  �(Á u ��Fv� w�	 ۔�  ��� �	����� 
 Â =�	  ����	  ��

 ����� ÃÄ ¦H ��	 
  ��Å��Æ � Ç ÈÉ  Ê + *�� Ë�	 � : �۔ �� -7��� � : �Ì�FÍÎ Ï 
  ��Å��Æ "

 Ð��� � 1 *����H ��
�
 
  �Ñ�	 �  -7�	Ò ����	 Ó Ô�	  -ÕÖ�� � × ��	���

�
 ÃØ��� � 
  -(P�FÍÎ ½ Ù

 Ú ÃÄ ÃÄ ،#g ÛÜ �Ý ¦-�  �7Þ 9 �m  ����	 Ç �ß àß á ����	�
�
� ٓ	 � �â� �� : ���ã

º ���	���	ä ����	 å æ�	 5�
�
� ç =�	 ۔è)�(۔é �ê�

�
��$  -ÕH ?ë �ìí A ç �)"،

�
��٢٨١ ( � � =�	


 �� �  �B 5 �۔ 	���
�
� 
 ��	�����	 ¨ � ©�	i ������	 ¢��$ � î �� &>�? " : ï�� ð 

�
ñ�	�� : hi ������	

ò ،��� K$ ���ó ��N�>�? *��#ô � ï�� õ ۔è �� 
 �Ì�FÍÎ  ��� K$ "ö ����	 ��� K$   �7Þ 
  -7�	÷ ����	  �ø
  �e��	ù "¹ *�� u hi 
  �7Þ 
 �ú ���� ًüý ef =�	 ����	 Ç �ß �	¯ þ hi � �	 p A 


�  ¦-� hi �� � ؔ�	��� 5ß ñ��� 9 �@ ��� VÇ �5 ۔�^ )" ،
�

��٢٨٣ ( p *��  5. � � ٓ	



 189 هاي خارجي شناسي و زبان گروه تخصصي زبان

  


 	���� � �۔  ��� ��	 � �� �� ،�� � ��
�
�

��� � ��	�   �	! " #� $  

 "%�&' (��" �*+ ,�	 
 -��.  �*/�01  2�	345 356 7    �89 :;< = > =" ?���&� ( ;< @ 
 %�&' (��  ;<35���	
A���	ء" *;BC� D�	 35 �۔EF G  '�H I  �*�	�

�
�;<�	   J �	 ،K   LM  ���&' ( G N���&' (   O P;< = %�&' (�� L

Q � R� 
   = �۔ 	�*� ���&' ( $ S G N���&' (   " RT ��;<�	 -U ،�V ،W XY�	 NZ;<35   ;<35���	
 � [� ٓ	 G ;<35���	 ]��^ _ %�&' (�� `a =...� b *c�&' (�� _ G ��;<35 [�	d�	 e�&' (   -f�& gh ;<35���	 ۔i j

��& g h k l m ،f�& g h  �*�	n35  �&' ( o   ;<35���	 pq)۔)  �١٠٢-٩٨٨r 35EF *c�&' (�� 35s G  ��t   "

)، 
	

�٣١٣ ( = �	! " %�&' (��   u� (vw x  M y $ L/�

�
� L�	� G  �*+ J�	 ��	 L  '89 z 2�	345

u{ (�	�|} ~ ��&h   ����	 ��;<�	 � � ��
�
�

� �� 
 *��&' (��  � �� �;< � ���   R�&g '&���35 G N	�W 35 35- �۔ �� (  
r � *n G N���&' (   *��&' (�� = " ��t = ؔ � � �... ۔r 35EF *c�&' (�� ��0�    � �	� G

= RT = ؔ� G � r � �� *c�&' (�� �|
g 
	���� � � �۔ � 	��� �ّ ��

�
� ��	f�& g h � G �  �*�& g h 

}&�* �۔ (�) "  ، 
	

�٣١٥ ( Q r � ��;<�	 r �35 ��&� ( 
  '̀ ;<f ��;<35   %�&' (�� ;<35���	 � vw ��;<35 �;<"   ؔ  �	;< ؔ¡w

 ¢ £� ٓ	 � �¤ ¥ ¦§ N��¨ N��¨    ��c�&' (�� G  �*35 I © ��;<�	 �� Pª Xa J�	 �	! �|
g ���	 «�	 ¬�

�
�
 "(۔

	

�٣٢٣ (  

" �8
�9��	;< "7   > =  8� " ² ±° $ ¯35¡ ® �۔  +*�

�9��	;<  
 ;<35���	 " ��& gh ³ �
�
��	

¡;< J�	 L *;BC
� D�	 ۔� $ N�	۔ �́	 ؔ¡;< µ¶�	مضمون  =  �8

�9��	;< o   ;<35���	 $ 35¯ = ·�	¸  ?���&� ( G
Q r ¹º�	 R�	� *n �;< ۔� = »� = I¼�& g½

�
� " ¾ �	¿ 
  �8

�9��	;< o G ;<35���	 Q  � À R�	� �
 Z؟ 
... ÂÃ  �   Ä۔ �8

�9��	;<  L  �ؔ  o  $  '8Å  G  ;<35���	  Q  Æ  Ç�  À  È35  u�(  _�	
 '89z];<35É�	Ê35[    �8

�9��	;< G ;<35���	   Q � = »� LM  �Ë' ��&g( À  ��;<�	 � �&{ (Ì� 4�'� Í� ٓ	 �� 
 Î L
�'��ؔ>; Ï۔ � ٓ	 ���Ð ��& gh 3Ñ' ÒF) "  ، 

	

�٣٣١  ( � Ó ÔÕ Ö u{ (�	 
 *×��	;< *Ø   �	! Ù35 Ú M� Í� ٓ	

 �*+ 
 Û�	 Ü" �۔ �8
�9��	;<   �۔"	���35>; �*+ �	Z;<35 G Ý J�	  Þ G ß;<à Û�	 Ü

á�&' ( â;< 
 J�	��;<�	 ã�	ä =  �8
�9��	;< $35¯ = *;<M3

�
Ñ�()r � -35�

�
�{� â;<  �|

g ���	 å ;<35���	 � æ( $
  ��;<�	 r ¹� Pª Xa =  �8

�9��	;< o G ;<35���	 K   J�	 ۔ r ¹M »� = LM  �89:;< = ç
¡;< ��& gh ³a = N�	۔ �́	  ؔ¡;< µ¶�	 N���&' (   LM è  �8

�9��	;< é;<�	   ;<35���	 $ ؔ� �� _ ;< `
 G  N���&' (     � 'ê{ ë�ì ��	í�	    �*�	  ��;<�	 *×��	;<     �	!  Þ  K    J�	۔r ¹M Ó î35 G



   نقد در تراز جهاني     190

� � ��� � �	 
 �� �۔ �� ������ " �� ،� � �� � ����� ��   !"#����   $ � ؔ& ������
 !�'() *�� + , -. /�01 
  �2 ّ456 7 8 � !"#���� 9  	0� #?4��ؔ 9 <=  > ��; ,۔ : &ؔ 
, �0)
���� @ AB C

 C 9 �� ��� + , -� ٓ�E $ �  6�F !G    )!��  �06 
 8 H ۔I4? J K�� �4?�0	 
�
)
� L !� ������ !M  )!�� N -

O4? /P���4
)
? @  )QR�ُ   62T U�VW �	 
�� � X�� Y4? 9 Z����4?   [��  ������ N\ ]4? � [��۔� ��

��� B_ �^۔�06 
��4? `> 9 ab ������ c �de f g X�� ��� +  �0�
 � h4? L ��) "،
�
��٣٤٧ ( @  )!��

N i j  )!k  l��4m?۔��c �  n  6=��o @  [�� :  ،/c � p4?  ��q�� 9  ��)�#���� r  s��  +  , ]t 

"ؔ �u) vw��  ��)�#���� " �  x     �u) vw��  +  ,  ]t  @  )!��   ,۔ y  �� )z
{v.  @  !"#����     I|  ؔ �u) vw��  �

�� y ,۔  )z
{v. @ !"#���� }   ؔ �u) vw�� ��� �. ~�    �� 9 <= � �����ء Nc �۔ ٓ� ��)�#����  

"���  ےك9 � "  )!� @ ��� �l��4m? �   `���"@ ���� � �� �� ��  " k  �0	 
4?
� � � N � �۔ ��� ��] �� !� , y �� )z

{v. � @ �e� [��   n � ���e N !�'() ,۔ ��*
 + � �� ����� @  �2�06 
"  �0� 
. �� `> 9  �2��� � ����� � ]� !�   ��  ¡   $ � ؔ���

� � ,۔��] � £ ¢?��4! ¤¥   ��  � ¦ �c ���e � ��0 §̈  © ª �c ¤
�«6¬ � ® ¯ N

  -° ������  ��  )!�� ��� ± J ������ , ² /L � ��� B J @ ]� ³4? � ]t �& : 4 ��۔ m5)
´4m? ���
 � ¸  ¹ �º4? � 9�µc ¶· �n [ �۔ �2@»)"،

�
��٣٧١( ������ n  � ¼ N ½)¾¿À!Á

���   p4?  )!� ������ �	 
�� � Â   ����� y ,۔   )z
{v. @ �¤¥   ��  Ã" ���   ]Ä�� Å4?  ������ n

��  Ãء" ��� Æ� !��& Ç o�0 §̈  �	 
�� @  ���06 
��4? ±�0 §̈  ]4?b � ]t     ,۔ ��!( ��c È @ É@ Ê Ç
  /Ã   => Ë�� ۔, Ì���� N� �

)
�Í� ٓ�١١٠٩ �^ � Ñ١١٥٥ ��� �. ~� 	0� ,۔ٓ� 
4?�����VÓ ����4? Ô @ /Ã ��� L Ñ

   !�'	 ¾
�¬) Õ 	*�� 9 ��   )!�� Ö. N !�'() �� y ,۔��* )z

{v. @  )!��  � ��4
)

5�
 @ /Ã ��� !�   ��    n ������ Å4?
� ������ �	 
�� � ×   �����"!( Ø Ù NÚ �۔ Ü   [��  ������ ��� " !�'() ��I ,۔��*ÝÞßàL �

)
���

 9  N� ±Þ�0 §á
) â 9 o�0 §̈   Ã ��� $ ،ã     ������ 9 äå  ������  � � æ���0� 
  9 ���  ������  ç� «

) è	*�� N
 ������  Å4?  ã   �۔ ��]   éw  4?¸ê @ ���  L Æ� !��&Ç  ë 8  +  ,  �0� 
� ٓ�  E  ! Á   ,۔ 9 ìL

n۔, � ]t ����� � ����06 
    )!��  � Ù NÚ   ��� � �¤¥        

"í " �  "`î�� ï�0ðñ   [��  ������ í " È  )!� �	 
�� N I��ò  )!w�VW l��4m? � ��0)
  
 6 
�� ã   [��  ������ , � �4

)
? @ !óe j �   í $ �  )!� [�� N  )!�'() *��  �� ,۔ ���� Iô ،õ�0



 191 هاي خارجي شناسي و زبان گروه تخصصي زبان

  

�� � �۔
�
� 	  
��


�
����  ������� �  ���� �� �� �� 	 ��� � ���� �  !"" " #$ ��� % &���'� � �

 ��)"" *+������ " % , -*+. % &���'� �� �/ *+������ 0*+   �۔  �1��2 %  ��3 ��� 4*+��� 5 6��  �
�
���

7 8� 0���' 9:�� �; < = >�� #$ ��� "  �?� � @�': � �/ *+������  A � �'
�B C D ��E � FGHI �': J*+ #$ ��� K 	
 � �LMN *+������ % OPQ RSTUV < WX YZ   ً\] ^ � �'
�B_ `  �; < �/  ���� ً ����a b�

�
��� ��c

$# d e f g۔ ��� < Wh�' 9:  *+������ i j   ��*+�� k� ٓ� D mn o p���
�
�)"،

�
��٤١٥( %  q�  ����

 � r*+s t " u ��*+�� " v3 ��*+�� ،" x��y z � ��� 8 7۔� ��_ {N*+�� ًN| " � 1; ���
$# �~ { �8 7۔ ��� 	 �/ *+������ �  

"-�L ��*+�� � 	  ���� ٓ�� "  ،����� W��� � ��� �  �
�
���" ���� �ٓ � " �  
?��*+ < f <

$'� � �۔  � � ���  � D ��E �  �'9�� ۔� <  
?��*+ < f ��� � � r*+s � " <  ���� ٓ� �
�  v���� "�  �  ��  �  �  �����  � " �  ،<  ��  �'$ �  _  %  
����  <  ���'� ���    ���� ٓ��

��� &� ��*+�� K �*+�
�
� ،�n�� � %  ���� h�' 9: ،< �*+� ��� �'$ � _ %  
���� < ���  � 1;

 � <   �۔ ���   ���� �'
�¡¢�� D �*+£ ¤�� ��¥ <  
'� �۔ ¨ ��§ ¦�� �� ًN��©��  ª�� 	  
��'«ّ®

 I & *̄+��

$'���0 ¤ _° ۔ ��
�
� � �± v����)"،

�
��٤٣٤ (   ̂	 �²�� �ٓ� ���� ��*+�� *+������ @�': � ³ W�µ́� ¶ 1; ���
) ��� ،7 d · % �*¸


 ¹º»$� � ����L �~ +*��¾ _���۔� ½¼ ¿; À�� j %  ��  

"Á������́ mÂ "  ��) Ã ۔�  ��_ ~� %  ��3 ��� D  ��E � f W� ��*+�� #$ ���،	 f <

  ��) �� *̄+��  ��*+�� �  �'$ �Ä ÁB 	  *+������ � R �ÅÆB Ç È����́ É Ê � 	 Ë�� Ì�� Í �*+ h�' 9: W�
�
µ$¶Î�� "

mÂ � *+������ Ï������́ WÐÑ��)"% WX YÒ�� ( %  ��) ��� � �*¸Ó� V�� ۔� 	 W��Ô  ��N�ÕÖ È����́ ��×

7 Ø  k_ Ù 0�
�
µ

º¶B 	 �L������́ mÂ *+������ D ��E �" v���� ¨ ،¤   Ú���'
 � Û^ Á������́ mÂ Ã 	 *+������

^L  %  
����  v3  #
�  �1� ٓ�  ��*+��  �  �'
�¡¢��  Ü  Ý��  Þ  *+ ß��à��  <  ؔ 
â
� ¶N��  �  ã� ٓ�  �  �  ��

،"(�۔
�
��٤٨٥    ( ä �� �� 	  
�å��*+  ��*+�� �*+������� � ��� @�':� �� æB�� Ý�� v���� < ß ��à��

 Ï������́ mÂ � �ç ��� è��  ��*+�� �L������́ mÂ ��*+�� é z � ��� 8 7۔� Ü � �Ðê���� mÂ

�� �� ��
�
� 	 ،7 ë0 { �8 7۔�

�
µ

º¶B 	  ��  



   نقد در تراز جهاني     192

" ��� ����	
 "  ��� �������� � ����� �� �۔  �   ������ ��
�
 ��!�� " � # $�� %� &�� # '"  �(

� ��	

) * +��  ������ "  ��/.�ّ	�� * , ��� �۔ ��+ 

0 1 �
�
 6 5،  ںمي�����3 ��2  0�78�� � 9 :���	0 & '  ��� ����	
 ;��

 ��� ����	
 ��< �  ������ => 6 ��? 6 �������� 5 6 +��   �; A B@ �۔ 
�
 

C�D E ��F G 6H H�
�
� * �I�	


 '  ��� ����	
 �J 6  ��? K L��M  ؔO��  ،ؔP���� 6H H�
�
� * QR��  ��  0�S T ' +��  ������  ��� ����	
 U  ������

�% V W XY �۔  &�� ً ����[�� * �\"� V  �(
� ��	
 " * ] ^_�� ` a��E b ��cd�  �۔ ��1 ��

	�ef ' �۔ gh
� i ' ����j �� kl ' �mn ������ o '  ��� ����	
 p�	
 6 ��[�� q  

"J���� " r s ۔� V t�� B b ��? �������� �  u � # %� &�� ' �v�	 g
 �w" x ' +�� ������ J����
 0�yz"f�	 gh

�i '    ��*����  ������ QR��   � �������"e ' �~ ' �۔6 { ����� ' |} ������ �������� "

 * ��� &��D �"������� "ےك  � ;�
�
 

C�D 6 ������� �  0������ => �  �� �۔ ��+  �� � ����	� &
 � �� � ����	� �; A @ � ۔ ��; �������� � ������� 6 &

�
 

C�D * �������� ' ��� ������� � � �������� ،5 6
� "�� ������ L�	� &���� � ��	� & �l ' ������� �  ������ ��

�
 ��! � � � �H 

g
+�0& � �������� �ُ�� �  ��� 7 H

	�ءؔ  gh
� i�� 5 6 +�� ۔� � ��"� Q�	g.� �� '  ������� ��	� & �l �  ���������� � � �� ������ � � �	0&� 

 6   ¡
�¢  � £������ 6H ef�	 gh

� i � %� &�� ' ������� �J 6  ؔ¤������ 6 5  ������ � ¥ ' ef�	 gh
� i ' +�� �  ������

�; A @ �۔
�
 

C�D * �������� +�	  & 6 ��? T �����������  

  �� * ���¦  ��§�¨© 3�����"ªJ � �������� " �v�	 g
 '  ������ L�	  &D ªJ ۔�  �� �«� ٓ� *  �� +��
�  �  Q®  *  ����     �۔ #  G  %� &��  ' "  �¯�	  &D   �۔��]�� @  °  ±  %� &��  *  �²��� �̈ ³  �� �́�  ' "

)، ���٥٣٧ ( 6  0�§¸ ¹º 6 ���	� &�
�
�  ��������  ������   L�	  &D »  ������ � �H  0�78�� ' o ' ªJ � ;��

�  �  �  ��  �  ����	� &" �  ¼  B  ²½  ¾  E  ^¸  ¿��v  6  ��������  ،^  ̧ ¹º  *  ���	� &�
�
�  L�	  &D

� À +��Á�� ۔Â� 6  ��*����  ���� 6  ����Ã Ä � �������� ^¸ * Å� �ٓ ¹º 6 ªJ � ÆD V  ���	0 & Ç 
� ÂD V ÈY :É  �ÊËÌÍ  �ÊËÌÍ

=٥É  �ÊËÌÍ  �ÊËÌÍ  �ÊËÌÍ،=٧É  �ÊËÌÍ  �ÊËÌÍ،=٥)"،
�
��٥٤٢ ( � �������� »

 Î�� 6 ªJ L�	  &D H Ï ;�
�
 

C�D �Ð * ��Ñ 6 ^�Ò 6 ��? T۔� V W Ó� &Ô *  ���� p�	
 6 ²���� 

  

  



 193 هاي خارجي شناسي و زبان گروه تخصصي زبان

  

  همضامين كا تنقيدي مطالع

 � ���� �� 	
������ � � 	 ������ �� ��
 �ء ��� ��� � � �   ���!  "�#�$% &���' ( )
� *+, - .  ���6 5 4 3۔ 01 ��/ 

' 789�� :; � < �  = >��? @ 
"
A��B�� C��D  �  ��
���

( � 0E . FG H FG I۔� JK L 
��M�N� ٓ� 	  �����  
������ 01 PQ  � �. R S  �TU " 	  
������
 V 
� W XYZ �

"
�[� ٓ� � XYZ �\ ]  ̂(  � � _
�۔ ��/ 	 � `a b�� c @ 01 d  Y�e ��

f g��    ���  Yhij kG ��l�  ��
���   mn ���� �� �o
�� @ 01 < � 
"
*p� Z�� �  Y��q� Zr mn

�۔ �� sn � t)"��،٢٥٩  (u v � wx S��� ypz ( {| } K �� ً���  XYZ �a � =
[� ٓ� � �\ ]^ @ /��  ��
��� 3 �� ٓ� � �= ��� S 01 ��q� ��q� � ���q �� ���� ��   ���  XYZ  �
"
�

 � � 01 d  ��� �۔ ��/  �TU�  �q" Z=  �
��٦ �# � � � �
;: � |� 3۔ ( ) ���
 	 ��  
� � 	 /�� d 
������  ��
��� b�� 	 01 ( 3 ��= �� � /�� �@ �� g��   ��

   ���
�� 789��� ����$% �
�� d :;   =�۔ ���" YT� 
� =�
"
 . ¡¢ ��
��� £ ¤ d  "�¥ ¦§ ¨��
 �©
�  ،3 4 «�  �۔ ��® � ��¬�� 	  YT� 
�  � °̄ Z� "$± 	  Y��q� Z ¤ d 6²³

�� a ´ µ }  ��
��� � ¶ �
  "�����  �q° Z  Y�· ¸@ 	 ��q �� /��  ��
��� S �� ( � � � � � ¹ º ��
��� 3  �»��� ��q" Z � �
���q �� ��

� S  /�� ،3 4 ¼ ½ c d >���q� Z � :; �¾ �  �T�¿ �
�� 0a�ÀÁ Â Ã 3۔ �
"
Ä# ��¬��

 � :; �À� ÅÆ��  ً�� �| Ç  Y�ÈE É d >���q� Z �  "�¥ /��   =  ÊË �۔  Y��q� Z  � °̄ Z� "$± �Ì <
 ���
�� 789���  "�Í �
��� ��§ � 0�q�ÎÏ ۔� Ð| �pÑ��   .  "���  "�¥ ." 01  ��
��� � " Ò����� &���'  ��
���

 Ó�
"
¯YZ�q��� � ¶ ( � �qYZ� �ٓ Ç � 0��Ô  
 Õ�� �� � �� :; � ÓÖ 3۔ �����  "�× Ø �Ù &���' ��
��� Ú©

Û 	 Ü ¨�� �  "���  �TU �  �TU Ó
� 3 Ý ��Þ�� �  Y�ÈE Ü d :; ¨�� ،� ß @  �TU �  à���
3 á S �

"
���â�� ã @ :;  "��� ä  �hi�qÑ X° Z�� 3؟Ý � >�æ�� S d  ��� ¤   �
�ç

" è�� ¶؟
 @ �é× �G 	  ��� /�� 0a  �ÀÁ Â Ã    �۔ ê| µâ�q �ë

" ì 	 í� î µ }  ��
��� 3  Y�ï��ð }؟ {  »ñ
( 3 6

Y 7ò�  ó �� ����
�ô:  

١ . �	 
  ����� � ���� ��� ���
�
��۔ � �� ! ��" # $" #�� 	 
 � �%���� & ' ( ! �� ) 

  *+,�-.  /�� 
0
!  1  �%2  
  3��456   7۔ ���#� ٓ�  9  :;  *+<  $" #��  	  
  �����  �  ����  �  7

  *+< ; =�%>"?�%�� @�%���#�� A ; B��C #�%  �� !�%�� " *+< ; E !�� =F�% G   !H I  ��" # " J



   نقد در تراز جهاني     194

�� �����	 
 �  ��� � � �۔ � ������ ��، "�	ٓ � ���	 ������   	�"۔ 	�! 	��  �#$ &۔	�! %
' ( ) � *�	 + �,- .�# /0 1 +2 �# %3 4 5���#$ %�

�; :۔ 	�9 	�8 �7 	�6 * �  ء ) < �= > 	ٓ
 * '����A B�� � �CD EF! @۔   �G H$ %�	 > ( ���	 I J + �#K%L M�	 N  K�#� ء � %

  �G � P Q R ��S ( T�#UVW ۔+ X Y Z 7[" K\]   ̂�� �۔ " ����_ 	����� 	�6 
 ̀  ( a b c _���� > 6�	 ،+ b HK%d e   �f  �g�	  �����	   ��#� %�

 � �   �G 6�	
Y �  Khij�� � a 6�	 * kl   ��#m� ٓ	 n o   �G �����	 H$ %�	 p  �  ��	 p >  K����q � r

�s +۔ 	ٓ <  

٢ . u �����	 n ��v�  � u � �� �,U wx�	 yz J + �  K�#� %  �����	 H$ %�	 n { ( ��
 | > ( ��� H$ %�	 > 6�	 ،: } > ( ~ �  �� � ��	 � �������	�� ( )

��#� % E���	� N N n   ��	 ،: � ��� ��  ��	��	 ( T� R ��S ( T�#UVW  �sY 7�# :۔  %
 ��	��� �� %� �   �G � E����� ������   �� ���R ۔  �# %L  �  ��� ٓ	 � E��# Um  �������	 * ��� ���  �#$ %  �# %L a

 �� ٓ	��  ���"���� E��� �    �����	 T� "  �#$ $£��¢¡۔ % %�� (3 �� %� �   �G ( ¤�	 ¥ �����	"¦�� " (
 >3� r�� �� ۔: E���	� ��#� % �,

U wx�	 n § :  

٣ . ©ª�� �����	   �f  �g�	 ( H$ %�	�,- . * «�� � ���� R ) �,- . n �¬ ( �� 5��® ( 6�	
 ̄ A  �D � °  �±²�#0 7�  �h� i > 6�	 �³ :۔ ��  ��  ́µ u ¶ kl ( �3 ·

¸ �  �l �����	   �f  �g�	 H$ %�	 1 + ¹ n   �G �,- . µ ،+ º »�� Z E��Y ¼½ ¾�	 * 
U

6��
 ( E����� ������ ��	���  �����	   ��#� %�

 � � +۔ ¥ 	�¤  �#K%L ¿�#m  � 6�	 *  �  �l À  �����	  �g�	 Á H$ %�	
 � Â 1۔ +  �#K%� ٓ	 < n �� Ã ���� � Äl 6�	 ۔+  �#K %Y  �#$ %�#� % ���� Å n   �f  �g�	

0 J + � Æ � Äl 6�	 ۔XL Z ÇÈ 7��ÉÊ$ % Ë�
 
� * «�� � ��	Ì�	   ��	 � °  �±²�#

 �g�	 H$ %�	 �� ÍÎ J + E����q > ( �CDÏ H$ %�	 � F �  ��	 �Ð_ ( Ñ   ��	��  Ò� ٓ	
$Ó ÍÔ H +۔  %�	 > ( �Õ�#m�� �,U wx�	 Í� ۔�rY Ö ×Ø (  �g�	  

٤ .¿ � �¬ n �� �,U wx�	 Ú Û 1 +  �	L  ���Ü Ý 8�	  �#� % + Þ Z 3�
 
� �  �

 
ß  àá�� â

 Ý ã ،+ Þ 3�
 
� � ���ä ���� ( ��� ؔ��� � E��æ   �v��� ��	��� R ��S ( T�#UVW ۔+ ç Z

 E��è® ¤�	 é�	  �#$  ê :۔ % �
 

ß  à�	  �±²½ � � ���ë ì�	 *  �D í J + î Z � ¶"�  �������	 



 195 هاي خارجي شناسي و زبان گروه تخصصي زبان

  

 � � � ، � � �	  
��� � �
��� � � ��� �  ���  
����  �� � � � ��  
�!
" #$� + * �۔ )'&% ���� ,  & �- 3،45 2 1 0 "�ے ا	�ے ����ن  ؔ◌ /.�

� "6 
�7 8 9 :� ،+  ;<=> � ? �ٓ AB � ،� � C D& �( , & �- �.E �  F G + H
I 6  
�7 � ��JKL۔�  & �(M/ �  ;NO� JP� QR 1  & �- �./ :�  ;<�� � S T ��UV

� W� X �٢٠٧  �
\D۔ ٢٢٠]̂_`ab �&( R 

٥ .  ;<
���d 1 :� X � � + 
�e 6 :� ، ;fg�� hD i�;� 1 jk T l
�m  ��/
no %�&'(
�� pq  ��� r s 9 jk S � �t X � :�  ;fg�� uv R jk ۔wx � D& �( ,  & �- �.E

 �b �  
r z jk S 6 { � l؟�m  ��/
no %�&'( T �| � X � F G + H ,
 } &(
��~ l
��� r � �
��� � � ��~ �b �� � � jk � �� � � �� �+؟�

�  �<�� C r �� � � � �۔r؟ � ;<�
��  

٦ . 9 :� � �� � 1 ��  �
�& �( � ��, � S X  ��B X � S �� 
���� �b �� 1  �<>
 
���� � � 
�7 8 R  ����   T ��, � 9 :  �۔ � �;�x  �b ��� � �
no  �
 '��� � �  '<��� 1  ���

I 6 
�7 � ��JKL �64  ۔ ¡ �b �� �"¢£ " ¢£  6 ¤ ¥� � ،� ¦ � 8 § ,
"¨£" 6 ¤ ¥ "�¦ �۔ � ̈�P�P " ¡ �b �� § ,"¨/�P " � © ¥�  
���� � ¦ �"̈�P "

 X ª +  ;<�� � S � « � ¬ &-b �� JP ۔� ¦�"¨/�P"  ���� �b �� , ® � ��P�  ����
 
���� �"̈�P�P" I ۔  ̄ ����  �b ��   , ° � ��P�  ����62  �"l
 ����±" § ,"l
���
 �n² "

 �; �� ³ � ´�
 ��� , µ r h� � ;K�¶· � ¸ ¹� l
�º � �» 1 ¼½ :� ¦ �۔ �
 �۔ 

٧ .r ]
; _¾P  ¿  S X r Àx Á&( �Â ¹� � jk �  ;<º��� �  Ã� T ¬ X

Ä I 6 
�7 � ��J KL ۔�  Å&( + 4
��� ���&(  ��Æ ٣١١  �"É�ÊË ÌÍ� " ÎÏ ," Ð Ñ
�
4� JP Ò "۔� ̧  1  �f

; �, Ó S ۔� ¦ � 

 � �  ����� 	
 � �  � ���	�� � � ��	
 � �  ��� �	
 �� ��� !	�� � � "#	�� �  �$%   &"	

'  &"	
(  !����	
�1 0 �/" � .�� -, +۔  (  23456   ��� 7 � "8��9: �;

< =>	
 0  ?  ! @	�A � B �	
 ،
 � �

&
�D	 ٓ
 �	
���F G۔

&
� �  ��� �	
 H � I��9:١٤  �  !����	
 �	

	L۔  �� !	
 � &;

M =34
&N:٦   ��� �	
 B � �&;

M =34
&N:



   نقد در تراز جهاني     196

 ��� ����  � 	
� �� ������ � � ��� �� � ���� �� � � �  !��   " 	#  $%& ��' ������ �
(
)*+��� �� �

�. -۔ ٓ� 0 1��2 � 3 � ��4�� 5  

 

  كتابيات


�� ������� ). ء ١٩٩٧. (��، � �� ��� �١٩٩٧، ���  �����  . ء، � � � �، ����، �

 ������ ،�). ء٢٠٠٣. (������� � � ���� �� �������� ، ����� � ،���� ،� � ��#$�%. 

 ������ ،� � � �������). ء٢٠٠٣. (��� ������ �������� ����� � ،���� ،� � ��#$�%  ،. 

� ). ء ٢٠٠٣. (%�*(، ��)'&����� ���� ����� � ،���� ،� � � � ،. 

  

   



 197 هاي خارجي شناسي و زبان گروه تخصصي زبان

  

  87*تحليل نقد

، جناب آقـاي دكتـر   »اَرتقاءاردو شاعري كافني « از ناقد محترم كتاب تشكربا 
در نقد كتاب حاضر، نويسندة اثر و گردآورنده آن را به صورت جـامع   ؛علي بيات

. انـد  هاي مرتبط با موضوع نويسنده ذكـر شـده   و مستند معرفي كرده و ساير كتاب

اند و بـه   هايي را مطرح كرده نويسنده مقالة نقد در زمينة سير رشد شعر اردو بحث
  .بيروني اثر نيز اشاره شده استتحليل دروني و 

از آنجا كه مورد نقد و بررسي، مجموعه مقاالت است، گردآورنده اثر با توجه 
هـاي مختلـف در زمينـه شـعر اردو و سـير آن       به تسلط خود، مقاالتي از نويسنده

كننده اين مباحث است و خـود وي نيـز چنـد مقالـه را بـه       گزينش كرده كه تبيين
. انـد  هاي شعري مورد بررسي قرار گرفته و هر كدام از قالب رشته تحرير درآورده

، بـه  )براي مثال قصيده(در حقيقت با بررسي مقاالت مرتبط به صورت موضوعي 
تـر شـدن    كفايت يا عدم كفايت مطالب پرداخته شده و پيشنهادهايي در مورد غني

  .ارائه شده است) براي مثال مثنوي و غزل(برخي موضوعات شعري 

مقالـه بـه برنامـه آموزشـي، و جامعيـت صـوري و محتـوايي         محترمه نويسند
پرداخته و به موضـوعاتي ماننـد كيفيـت چـاپ اثـر، قواعـد عمـومي نگـارش و         
ويرايش، نظم منطقي و انسجام، ميـزان اعتبـار و كفايـت منـابع اثـر، اسـتنادات و       
ارجاعات، قديمي و جديـد بـودن برخـي منـابع، تناسـب بـا اهـداف و نيازهـاي         

البتـه در تهيـه   . هاي جهان پرداختـه اسـت   وزشي درس و كاربرد اثر در دانشگاهآم
  .مقاله از منابع معتبر نيز استفاده شده است

  

                                                
اين مقاله مـا را يـاري   » تحليل نقد«با تشكر از جناب آقاي دكتر احمد رمضاني كه در تهية *. 
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  مقدمه

مطابق بـا مـاه فوريـة     1357انقالب اسالمي در بهمن ماه سال  پيروزيپس از 
ميالدي، نگاه بسياري از انديشـمندان اجتمـاعي و سياسـي جهـان بـه       1979سال 
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هـاي   هـا و انقـالب   كتـاب دولـت  .  سوي پديدة انقالب بيش از پيش جلـب شـد  
ـ   2خانم تدا اسكاكپول 1اجتماعي ابي كه در همان سال انتشار يافت اتفاقاً اولـين كت

پـس  .  در اين زمينه بود كه بازار بسيار خوبي پيدا كرد و موجب شهرت او گشت
هاي اجتمـاعي   هاي متعدد در مورد انقالب و جنبش از آن شاهد برگزاري همايش

از . هاي اجتماعي پديد آمـد  هستيم و تحول بزرگي در مطالعات مربوط به جنبش
از اوايـل دهـة   .  سياسي بـود  شناسي جملة اين تحوالت تغير ساختار دانش جامعه

و  3شناســي سياســي كـه بــر محــور قــدرت  هشـتاد قــرن بيســتم مـيالدي جامعــه  
را بـه عنـوان    5هـاي اجتمـاعي   ير يافت و جنبشيشد تغ آن مطالعه مي 4مشروعيت

هـا جـك    در اين موج مطالعات پيرامـون انقـالب    .موضوع اصلي خويش برگزيد
  .جزء اولين نويسندگان بود 6گلدستون

و  7هاي اجتماعي دانشگاه جـرج ميسـون   گلدستون استاد مدرسة سياستجك 
، مؤسسـة  8او از بنيـاد مـك آرتـور   . هاست از نويسندگان برجستة موضوع انقالب

هـائي را دريافـت    بورس 10و شوراي آمريكائي جوامع آموزش ديده 9صلح آمريكا
لمـي  مقالـة ع  200كتـاب و حـدود    9او مؤلف يا همكار در تـأليف  . نموده است

. عنوان مشاور همكاري دارد هاي دولتي اياالت متحدة آمريكا به است و با سازمان

ــه ــدي عالق ــارت  من ــاتي او عب ــاي مطالع ــد از ه ــي، : ان ــعة اقتصــادي تطبيق  11توس
هـاي سياسـي و    درگيـري  13تغيرات اجتماعي طـوالني مـدت،   12دموكراتيزاسيون،

و شكسـت و   16منابع رشد اقتصادي 15هاي اجتماعي، ها و جنبش انقالب 14شهري،
17بازسازي دولت

  ). سايت دانشگاه جرج ميسون( 

از دانشگاه هاروارد كه دورة كارشناسي و كارشناسـي ارشـد    1982او در سال 
 1986اولين كتاب او در سـال  . خود را نيز در آن گذرانده بود، دكترايش را گرفت

انتشار يافـت كـه در    18ريخيمطالعات نظري، تطبيقي و تا: ها انقالبتحت عنوان 
اين كتاب در سـال  .  هاي دوم و سوم آن منتشر شد چاپ 2003و  1994هاي  سال

دومين كتاب با نام او تحت .  به عنوان كتاب علمي برجسته انتخاب گرديد 2005
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نشـر يافـت كـه مؤلـف      1998در سال  19هاي سياسي المعارف انقالبةدائرعنوان 
هـاي   تحـت عنـوان   1991ين كتـاب او در سـال   سومين و چهـارم .  اصلي آن بود

منتشر  21انقالب و شورش در اوايل دنياي مدرنو  20هاي اواخر قرن بيستم انقالب
را نشـر   22هاي سياسي چه كساني كي هستند در انقالبكتابِ  1999در سال .  شد
منتشر شد و  2001او در سال  23هاي سياسي صدا و سكوت در التهابكتاب .  داد

هـا و   اعتـراض : هـاي اجتمـاعي   ها، احزاب، و جنـبش  كتاب دولت 2003در سال 
هـم اكنـون نيـز دو كتـاب در     .  از او به چاپ رسـيد  24هاي تغيرات نهادي پويش

  .دست چاپ دارد

در اين مقاله چاپ سوم از كتاب اول او كه توسط آقاي محمـد تقـي دلفـروز    
در اين نقد ابتدا به نقـد  . و نقد قرار خواهد گرفت بررسيترجمه شده است مورد 

  .شكلي و سپس به نقد محتوائي كتاب توجه خواهيم پرداخت

  

  نقد شكلي

اين كتاب عالوه بر يك پيشگفتار و يك مقدمه داراي نـه فصـل در دو بخـش    
در . مقالـه تشـكيل يافتـه اسـت     16بخش اول از چهار فصل مشتمل بر .  باشد مي

مقاالت بر گرفته از كتاب و .  مقاله آمده است 17مشتمل بر  بخش دوم پنج فصل
باشد كه داراي يـك چكيـده و ارجاعـاتي     يا مقالة نويسندگان مختلف مقاالت مي

شناسـي   كتـاب . كتابنامة مقاالت در آخر كتاب يك جا آمده است. باشد محدود مي
رديده اسـت در  مقاله و يا كتابي كه هر يك از مقاالت آمده در كتاب از آن اخذ گ

نويسندة كتـاب ايـن مقـاالت را    .  صفحة اول هر مقاله در پاورقي ذكر شده است
متنـي را حـذف نمـوده و خواننـدگان      ويراستاري كرده و اغلـب ارجاعـات درون  

كتـاب داراي  . مند را براي اطالع بيشـتر بـه اصـل مقالـه ارجـاع داده اسـت       عالقه
منابعي براي مطالعـة  . باشد ر انتها ميفهرست تفصيلي در آغاز آن و نماية اسامي د

كتـاب در قطـع وزيـري نشـر يافتـه و از      . بيشتر نيز در انتهاي كتاب آمـده اسـت  



   نقد در تراز جهاني     204

و  1385چاپ اول اين ترجمـه در سـال   . آراستگي ظاهري نسبي برخوردار است
از طـرف انتشـارات    1500در شـمارگان   1387چاپ دوم آن بدون تغير در سـال  

شناسـي انقـالب در    تواند براي درس جامعه ن كتاب مياي. كوير منتشر شده است
دورة كارشناسي پژوهشـگري علـوم اجتمـاعي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد، زيـرا         

هائي در  ها را با ذكر مثال هاي مسلط فكري موجود و رايج در مورد انقالب جريان
ـ . هاي فكري موجود را بشناسند بايد جريان دانشجويان مي. بر دارد اب نويسندة كت

هـا،   كتاب حاضر، دانشجويان را به موضـوعات كليـدي انقـالب   "معتقد است كه 
نظير دموكراسي و ديكتاتوري، بسيج مردمي و منازعه رهنمون خواهـد سـاخت و   

 "هاي اصلي مبارزات انقالبي در گذشته و حال آشنا خواهـد نمـود   آنها را با برهه

در دورة كارشناسـي،   حجم كتـاب بـراي سـه واحـد درس    ).  11: 1387گلدستون، (
بايد  اما با توجه به موضع آن در مورد انقالب اسالمي، نقد كتاب مي. مناسب است

  .همراه با ارائة آن در كالس صورت گيرد

هر چند عنوان كتاب به سليقة اين جانـب  . باشد ترجمة كتاب روان و ساده مي
تر  ان اصلي نزديكبود به عنو "مطالعاتي نظري، تطبيقي و تاريخي: ها انقالب"اگر 

مترجم محترم قواعد ويرايش و نگارش را به خوبي رعايت كـرده  . تر بودو خوانا
ها ضمن رعايت امانت به خوبي مفاهيم را به زبان فارسي  سازي است و در معادل

هاي موفق قلمـداد   توان كتاب را از جمله كتاب از نظر ترجمه مي. برگردانده است
هـا را بـد، متوسـط،     آرائي و غيره، اگر گزينـه  صفحه نگاري و از نظر حروف. نمود

از جملـه نـواقص   . شـود  خوب و عالي در نظر بگيريم، كتاب خوب ارزيـابي مـي  
توان گفت در پاورقي صفحة اول هر مقاله كه نام منبـع آن مقالـه    شكلي كتاب مي

. ذكر شده است در اغلب موارد رعايت حروف بزرگ اول كلمة تيترها نشده است

در ....  ، و245، ص 221، ص 163، ص 101، ص 90، ص 76، ص 57ص : مثل
  .  220شود مانند ص  ارجاعات نيز برخي موارد اين چنيني مشاهده مي
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  نقد محتوائي

پـردازد و آن را   گفتار نويسنده به توضيحات كلي در مورد كتـاب مـي   در پيش
ضافاتي به نشر شود كه چاپ سوم كتاب با ا جا معلوم مي در همين. كند ميمعرفي 

بنـدي   در اين نشر نويسنده در مقدمه كتاب ضمن ارائـة يـك دسـته   . رسيده است
بايـد در سـه    ها را مـي  رسد كه انقالب تاريخي از نظريات انقالب به اين نتيجه مي

هـاي انقـالب، فراينـد انقـالب و پيامـدهاي       ريشـه : مرحله مورد مطالعه قـرار داد 
شـرايط دولـت و   : جاد شرايط انقالبي اصل استاز نظر او سه عامل در اي. انقالب

در عامل اول ايجـاد بحـران، در   . المللي، شرايط نخبگان و شرايط مردم شرايط بين
.  شوند ها موجب انقالب مي عامل دوم جدائي و شكاف و در عامل سوم نارضايتي

اي،  هر سـة ايـن عوامـل را در سـه حالـت ريشـه       ها انقالبنويسنده براي مطالعة 
در صـفحة  . دهد آمدها هستند، مورد بررسي قرار مي ندي و نتايج، كه همان پيفراي
كتاب خالصـة متغيرهـاي موجـود در ايـن سـه عامـل بـا اسـتفاده از تجربـة           29

  .  هاي صورت گرفته در جهان آورده شده است انقالب

در . تأكيد گلدسـتون بـر عوامـل سـاختاري اسـت      انقالبهاي  در مورد ريشه
انقالب ضمن بيان عواملي مانند ايدئولوژي مجدداً بيشتر به عوامـل   فرايندبررسي 

آمدها و نتايج انقالب هم  ساختاري، مانند دو دستگي نخبگان، اشاره دارد و در پي
هـاي رهبـران، اقـدامات     هـاي انقالبـي و بيـان ويژگـي     ضمن برشمردن نـوآوري 

 ).29: 1387گلدسـتون،  (دهـد   ساختاري، مانند تأسيس نهادها، را مورد تأكيد قرار مي
اي سـاختارگرا دارد و بـا    توان گفت كه گلدستون اساسـاً نظريـه   به اين ترتيب مي

يكـي  . دهد ها را در يك روند زماني مورد توجه قرار مي استفاده از تجربه، انقالب
هاي بارز نظرية او كم اهميت دادن به ايدئولوژي و در عين حال بيشـتر   از ويژگي

هر چند ملي گرائي خود نوعي ايدئولوژي اسـت  . گرائي است لياهميت دادن به م
هـائي كـه بـه عنـوان      رسد او براي پرهيز از ابراز موافقت با انقـالب  اما به نظر مي

گلدستون، (ورزد  اند از اين واقعيت غفلت مي هاي ايدئولوژيك شهرت يافته حركت
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1387 :35-33.(  

 26، سـاختارگرا 25ا به فردگرانظريات ر ،شناسي در عرف مطالعات نظري جامعه
27گرا متقابل كنشو 

شـناختي   اي در متون جامعـه  منازعات گسترده. كنند مي تقسيم 
تحليـل رابطـة   ". وجود دارد 31يا نظام 30و يا ساختار 29يا عامل 28برسر ترجيح فرد

.  فرد و جامعه از ديدگاه فردگرايانه به خوبي در آثار ماكس وبر قابل مشاهده است

32"دار كنش معني"او با معرفي 
هـاي اجتمـاعي    به اهميت درك افـراد در جريـان   

تحليل تسلط جامعه بر فرد بيشتر با نام " .)41-42: 1389زاهد، ( "نمايد اشاره مي
ماركس از اهميت عوامل اجتماعي و تاثير آنان بر كنش فرد .  ماركس همراه است

اجتماعي در ديگـر   شود كه اين نوع جبرگرائي گرچه گفته مي  .... گويد سخن مي
نيز وجود دارد، اما جبر گرائي اجتماعي بيشتر بـا  33نظير دوركهايم همتفكرين عمد

فهـم رابطـه گرايانـة كـنش     " .)42: 1389زاهـد،  ("اسـت  ت يافتـه نام ماركس شـهر 
متفكـران  دسـته از  ايـن  . همـراه اسـت   34جمعـي با مكتب كنش متقابل  ،اجتماعي

ن عنصـر موضـوعات اجتمـاعي تصـور     مهمتـري  ،عوامل كنش متقابل اجتماعي را
در خود همين مكتب دور دوم از مقابلة فردگرائـي و جمـع گرائـي     ....  نمايند مي

و گروه ديگري  35اي گرايش به فرد دارند، مثل ميد در اين مكتب عده. ادامه يافت
36.مگرايانه دارند، مانند اريك فر تمايالت جامعه

هـا  گرا كنش متقابل اجتمـاعي   ... 
بين تاثيرات فرد و جامعه از طريـق تمركـز بـر عوامـل      نمايند تا تعادلي تالش مي

مل موفق به ايجـاد ايـن تعـادل    ارتباطي ايجاد كنند، اما هيچيك از آنان به طور كا
غالـب شـده    ،هايشان يكي از دو طرف، يعني فـرد يـا جامعـه    در نوشته.  اند نشده

مـا را بـه   معتقدنـد،  به كنش متقابل اجتماعي كساني كه "  .)43: 1389زاهد، ("ستا
از نظر ما روابط مانند حـامالني  . دهند سومين بعد از رابطة فرد و جامعه توجه مي

زاهـد،  ("سـازند  هستند كه اتصال بين اين دو عنصر در ارتباط متقابل را، ممكن مي

1389 :44(.  

، "فـرد "هـاي اجتمـاعي    فرض ما بر اين است كه در واقعيـت  در اين تحقيق"
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بـين   "تعادل"يكديگر تاثير و تأثر متقابل دارند، و ما به  بر ،"روابط"، و "جامعه"
اي  فاعلين كنشگرهاي اجتماعي هستند؛ نظام اجتماعي پديده.  اين سه قائل هستيم

دهندگان بين افرادي هستند  ارتباط - ... -با آثار و ترتبات خويش است؛ و روابط 
.  دهد ي آنها در يك زمان و مكان خاص نظام اجتماعي را شكل ميكه اعمال جمع

توانيم بين فرد، جامعه و روابـط بينشـان تمـايز قائـل      بحث ما اين است كه مي... 
  ....  تفكيك هسـتند  ديگر غيرقابلكاز ي ،اجتماعي تشكلدر هر  ،شويم، اما اين سه

صفاتشـان بـر جامعـه اثـر     هاي اجتماعي افراد بر اسـاس   طور كلي در همة نظام به

كند، و روابـط   را متأثرمي گذارند، جامعه با خصوصيات مربوط به خودش آنان مي

هـاي افـراد را بـا     هـائي كـه قابليـت    اجتمـاعي نيـز نقـش خـود را بـه عنـوان راه      

اهميت هيچيـك  . كند بازي مي ،دننماي هاي اجتماعي و بالعكس مرتبط مي موقعيت

هـر  . توان ناديـده گرفـت   كدام را نمي نيست و هيچ از اين عناصر بيشتر از ديگري

ـ نماي از نظام اجتماعي مداخله مـي  "بعد"كدام به عنوان يك  در طـول زمـان،   .  دن

بـر اسـاس امكانــات و    ،انـد  افـراد كـه از شـرائط اجتمـاعي قبلـي تـاثير پذيرفتـه       

37"دهنـد  را تغييـر مـي   كنند و آن عمل مي هاي زمينة اجتماعي موجود، محدوديت

 

    .)47-48: 1389زاهد، (

اي تنظـيم نمـوده و در    شناسي فوق، منتقد حاضر، نظريه هستي مبنايبر اساس 
.آثار خود ارائه داده است

هاي اجتماعي، كه انقـالب هـم    در اين نظريه، جنبش  38
ايـن  . يكي از انواع آن است، به عنوان يك كل اجتماعي در نظر گرفته شده اسـت 

گران جنبش، كه بر حسب  كنش. تاري و ارتباطي استكل داراي ابعاد فردي، ساخ
شـوند، در شـرايط اجتمـاعي خـاص، بـا اسـتفاده از        بندي مـي  ردشان دستهعملك

ها، در قالب يك ايدئولوژي، انقالب، فراينـد   امكانات و در نظر گرفتن محدوديت
بـر اسـاس ايـن نظريـه ايـدئولوژي سـاختار       .  دهند آمدهاي آن را شكل مي و پي

كند، را شكل  معرفي مي 40در نظرية ساختارمنديش 39به مفهومي كه گيدنز انقالب،
وسـائل مشـروع و   . شـود  انگيزة كنشـگران در ايـدئولوژي توجيـه مـي    .  مي دهد
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هـاي فراينـد انقـالب توسـط ايـدئولوژي معـين        نامشروع، امكانات و محدوديت
ايدئولوژي  هاي انقالب چيست را هم رويم و دستĤورد اين كه به كجا مي.  شود مي

  .همة اين عوامل انسجام بخش حركت انقالبي است. كند معين مي

با .  دهيم هاي گلدستون را مورد نقد قرار مي در پرتو نظرية فوق نظرية انقالب
آمدهاي آن از  ها و فرايند و پي بعدي ديدن انقالب و جدا نكردن ريشه توجه به سه

گيـرد، تحليـل مـا از خطـي      كار مـي به تعبيري كه گلدستون آنان را به  –يكديگر 
گلدستون در طول زمان اول . كند ديدن جريان انقالب، مانند گلدستون، دوري مي

در ايـن نـوع از   .  كنـد  ها، بعد فرايند، و نهايتاً نتيجه هر انقالب را معرفي مي ريشه
الملي، و تا حدي برخي از كنشـگران، در سـه    نگاه تنها شرايط دولت، شرايط بين

او ايـدئولوژي  ). 29نمودار صفحة (شود  ها، فرايند و نتايج ضرب مي ريشهمرحلة 
كند و در انتها نتايج را بدون در نظر گـرفتن   را فقط در فرايند انقالب مالحظه مي

هيچ ايدئولوژي را در يـك زمـان خـاص    "به عقيدة او . دارد ايدئولوژي اعالم مي
 "انقالبي آينده در نظر گرفـت توان به عنوان نقشه مشخص راه براي تحوالت  نمي

تـوان از   عوامل ذكر شده توسط گلدستون را روي كاغذ مـي ). 33: 1378گلدستون، (
از ديـدگاه ايـن قلـم،    . يكديگر جدا كرد اما در عمل اين جداسازي ممكن نيسـت 

تأثيرگذاري شرايط و تعامل آن با حركت انقالب همواره با جريان انقالب همـراه  
نتيجه هم با تحقق خـود  . ابتدا تا انتهاي انقالب عملكرد داردايدئولوژي از . است

نوآوري نخبگان با توجـه بـه   . شود جنبش و به ظهور رسيدن آن در نظر گرفته مي
ظهور ديكتـاتوري يـا دموكراسـي    . گيرد ايدئولوژي و در زمينة اجتماعي شكل مي

در .  شود اد ميپوپوليستي و يا هر شرايط مردمي ديگري، با توجيه ايدئولوژي ايج
ها، فرايند و نتايج از يكديگر فقط به توصيف  حاليكه گلدستون با جدا كردن ريشه

پردازد، و  گانة انقالب مي لي، نخبگان، و مردم در مراحل سهلالم شرايط دولت، بين
از اثرگذاري ايدئولوژي از ابتدا تـا انتهـاي جنـبش و نقـش آن در نتـايج انقـالب       

گويد و نتايج را جداي از توجيهات ايدئولوژي انقالب مورد ارزيـابي   سخني نمي
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شـرايط   –حال آن كه در عمل و در عالم واقع جدا كردن اين سـه  .  دهد قرار مي
  .  پذير نيست از يكديگر امكان -گران  اجتماعي، ايدئولوژي و تأثير كنش

لدسـتون  با توجه به مالحظات فوق است كه نسبت ساختارگرائي به نظريـة گ 
الملـي، شـرايط نخبگـان و شـرايط      او در واقع شرايط دولت و شرايط بـين . داديم

. كنـد  گيـرد توصـيف سـاختاري مـي     اي كـه در نظـر مـي    مردمي را در سه مرحله

گرائي، كه از ديد او از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت، قـدرت       ايدئولوژي ملي
از ايـن روسـت   . ارد را نداردها بر عهده د انجام وظائفي كه ايدئولوژي در انقالب

هاي مورد نظر گلدستون  داري ليبرال انقالب كه ايدئولوژي ماركسيسم و يا سرمايه
از سوي ديگـر چـون خـود او معتقـد بـه      . گرائي صرف كند نه ملي را هدايت مي

داري است در فصول اوليه كتـاب، از زبـان    ايدئولوژي ليبرال دموكراسي و سرمايه
پـردازد و بـه نحـوي ايـدئولوژي ليبـرال       قـد ماركسيسـم مـي   ديگران و خود، به ن
داري را در طول كتاب به عنوان شيوة برتر اجتمـاعي، و هـدف    دموكراسي سرمايه

  .دهد ها، مورد تأكيد قرار مي عمدة انقالب

دموكراسـي در جريـان انقـالب و مخالفـت بـا       نويـد به نظـر گلدسـتون در ايـران    

دگاه او در اين كشور يك نظام مذهبي بسـيار بسـته   از دي.  ديكتاتوري شاه، محقق نشد

از اين رو در طول كتاب هرجا كه بحـث در  ).  29: 1378گلدستون، (روي كار آمده است 

شـود پيامـدهاي آن بـا انتقـادات شـديدي از زاويـة ليبـرال         مورد انقالب اسـالمي مـي  

بـه مثابـه يـك     گرائـي  با توجه به تأكيد گلدستون بر ملـي .  شود رو مي دموكراسي روبه

شـود   معني تلقـي مـي   ساالري ديني بي ايدئولوژي، از نظر او مفهومي تحت عنوان مردم

تواننـد نقـش    هـا نمـي   هاي مذهبي، دگرانديشان و ليبـرال  زيرا در آن سكوالرها، اقليت

تر مقـاالتي كـه    اين معنا را در ضمن بررسي مفصل. درجه يك در سياست داشته باشند

  .دهيم تاب آمده است بيشتر مورد توجه قرار ميدر مورد ايران در ك

هــاي اجتمــاعي  در كتــاب ريشــه 41پــارادايم اصــلي او، ماننــد برينگتــون مــور
به عقيدة او انقالب براي .  است) مدرنيزاسيون(، تجدد 42ديكتاتوري و دموكراسي
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انقـالب فرانسـه بـه دنبـال     .  شـود  مدرن شدن و در راستاي مدرن شدن بر پا مـي 
براي مدرن كردن جامعه بـه وجـود   ) جريان استقالل طلبي آمريكا(يكا انقالب آمر

تر از مزاياي  ها نيز براي مدرن شدن و يا استفادة بيشتر و كامل آمد و ديگر انقالب
ايد توجه داشت كه از نظر او، به طوري كه در ادامـة كتـاب   ب. اند تجدد ايجاد شده

درن شدن علـت انقـالب بـه    دهد، انقالب براي مدرن شدن است نه م توضيح مي
  . گويند نحوي كه ماركس و پيروانش مي

الزم به ذكر است كه اين ناقد معتقد است در جريان برپائي تمدن مدرن پـس   
دگان و ويراستار كتـاب بـا   ن، برداشت نويسآمريكااز عصر روشنگري، در اروپا و 

محكـوم بـه   اما بايد توجه داشت كه هر حركـت انقالبـي   .  كند واقعيت تطبيق مي
كمـا  . ها را محـدود بـه آن كـرد    مشي مدرنيته نيست و نبايد انقالب پيروي از خط

هاي  اينكه انقالب اسالمي به دنبال ايجاد تمدن ديگري با توجه به مكتب و ارزش
 .اسالمي است

هـا در اروپـا    قالب سياسي تحقق اجتماعي مدرنيزاسيون يا تجدد، دولت ملـت 
گرائـي اسـت كـه در     نيز متكي بر پايگاه فكري ملي ها تشكيل دولت ملت.  بودند

فرهنگ تمدن مدرن نيـز  . عصر روشنگري مورد توجه فالسفة سياسي قرار گرفت
 45گرائــي، عمــل 44گرائــي، انســان 43بــر پايــة عوامــل فلســفي ماننــد ســكوالريزم،

به عبارت ديگر مدرنيزم يا تجدد .  شكل گرفته است 47جوئي و لذت 46جوئي سود
بر اساس دنياگرائي و حـذف   -به معناي عام آن  –ايدئولوژيك خود يك حركت 

بـه ايـن ترتيـب    . باشـد  گرائي از صحنة زندگي اجتماعي بشر مـي  سنت و آخرت
معتقد است دين، كه خود را متولي بيان چيستي و چگونگي رستگاري در آخرت 

بايد از زندگي اجتماعي بشر حـذف گـردد و فقـط در مـواقعي كـه       خواند، مي مي
تواند ضامن اخالق فردي شود و كارآئي اجتماعي اين دنيائي پيدا كنـد انجـام    مي

  .  وظيفه نمايد

هـا بـراي    طور كه گفته شـد، انقـالب   با توجه به اينكه از نظر گلدستون، همان
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هاي  گيري انواع شيوه ، و كتاب هم به دنبال پيگيرند ميتحقق مدرنيزاسيون شكل 
مدرن شدن جوامع در قرن بيستم مـيالدي اسـت،    انقالبي به كار گرفته شده براي

توان نتيجه گرفت كه در يك چنين فضاي پارادايمي گزينش و چينش  بنابراين مي
هـاي اجتمـاعي    اگر برينگتون مور در كتاب ريشه. مقاالت كتاب انجام شده است

هاي مختلف بـه   هاي اصلي كه به شيوه ديكتاتوري و دموكراسي به معرفي انقالب
گيري همين حركت مـدرن شـدن    پردازد، گلدستون پي مدرن شدن بودند ميدنبال 

هـاي بـزرگ    هاي بزرگ و در ديگر اجتماعاتي كه متأثر از آن انقالب را در انقالب
  .  كند اند دنبال مي بوده

  

  هاي انقالبنظريه: بخش اول

پردازد و شـامل   ها مي اين بخش از كتاب بيشتر به توضيحات نظري پيرامون انقالب

  .پردازيم ها و بررسي آنان مي اي از آن فصل در ادامه به بيان خالصه.  استچهار فصل 

مانيفسـت  . پـردازد  به رويكردهاي كالسيك در مـورد انقـالب مـي    فصل يكم
بحثـي پيرامـون انقـالب     49و فردريـك انگلـس،   48حزب كمونيست كارل ماركس

در مـورد نقـش كاريزمـا،     51و انديشـة مـاكس وبـر    50فرانسه الكسيس دوتوكويل،
تأكيد مانيفسـت  .  بوروكراسي و انقالب در فصل اول مورد توجه قرار گفته است

حزب كمونيست بر اين است كه بورژوازي مدرنيزم را ايجاد كـرده اسـت و ايـن    
گـذارد تـا نظـام     دنياي مدرن است كه ابزار الزم و كافي در اختيار پرولتاريـا مـي  

انقالب فرانسه نيز بـه عقيـدة   ).  47: 1387گلدسـتون،  (داري را واژگون سازد  هسرماي
ايـن انقـالب همـة    . شـود  دوتوكويل پيروزي بورژوازي بر فئوداليسـم تلقـي مـي   

كنـد و دولـت متحـد     هاي پراكندة گذشته از جمله قدرت كليسا را نفي مي قدرت
زادگـان و   مقابـل نجيـب   فقرا در مقابل اغنياء، عـوام در "قوي را براي حمايت از 
مـاكس وبـر هـم    ).  55: 1387گلدسـتون،  (كنـد   ايجاد مي "دهقانان در مقابل اربابان

آورد  گويد اقتدار رهبران انقالبي كاريزماتيك و پيروانشان در صورتي دوام مـي  مي
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  ).57: 1387گلدستون، (كه در قالب نهادهاي سياسي بوروكراتيك قوام بگيرند 

پردازان كالسيك مورد توجه گلدستون كساني هسـتند كـه    به اين ترتيب نظريه
در مورد انديشة ماركس هم كه . كنند انقالب را براي ايجاد جهان مدرن تحليل مي

كنـد در مقدمـة فصـل بعـد      بيني مي داري پيش انقالبي بعد از تشكيل نظام سرمايه
  .  نمايد انتقاد الزم را مي

 53و تيلـي  52مقالـه از هـانتينگتون   اي بـر دو  نويسـنده در مقدمـه   فصل دومدر 
در كشورهاي جهان سوم در قرن بيستم را شاهدي بـر   گرفتههاي صورت  انقالب

پـذيرد   هاي بورژوازي انقالب صـورت مـي   گويد در نظام رد نظرية ماركس كه مي
ها نه به خاطر وجود مدرنيزاسيون بلكه به خـاطر   گويد اين انقالب او مي. گيرد مي

  .  هاي جامعه ايجاد شده است شكل گرفته است كه بين گروهعدم توازن قدرتي 

اي ساختارگرا با توجه به نهاد سياست  در مقالة اول اين فصل هانتينگتون نظريه
: 1387گلدسـتون،  (دانـد   اي از مدرنيزاسيون مي او انقالب را جنبه. دارد را عرضه مي

ــان دارد  ). 64 ــان جري ــالب در جه ــوع انق ــدة او دو ن ــه عقي ــرقيغر: ب ــي و ش .  ب

دار بـراي   هاي غربي بر عليه رهبري مستبد يا يك نظام آريستوكراسي زمين انقالب
هاي شرقي برعليه نظام حاكمي كه تـا حـدي    شود و انقالب مدرن شدن انجام مي

گيـرد كـه    از نظر او انقالب زماني صورت مـي . گيرد مدرن شده است صورت مي
خواهند در سياست  كساني كه ميساختارهاي سياسي كنوني پاسخگوي مشاركت 

هاي  توان گفت كه تلويحاً انقالب از اين جهت مي. مشاركت داشته باشند را ندارد
بـراي ايـن كـه يـك     ". گيرد شرقي هم براي تكميل پروژة مدرن شدن صورت مي

انقالب مهم رخ دهد، نه تنها بايد طبقه متوسط شهري و دهقانان از نظـام كنـوني   
وند، بلكه هم چنين بايد از ظرفيت و انگيزة الزم بر اقدام، اگر بيگانه ش] هم زمان[

اگـر  .  جويانه، الاقل در راستاي يك هدف مشترك بر خـوردار باشـند   نه همكاري
انگيزة كافي براي اقدام مشترك وجود نداشته باشد، باز هـم امكـان جلـوگيري از    

هـا را   غلـب انقـالب  هانتينگتون هدف ا).  72: 1387گلدستون، ( "انقالب وجود دارد
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  ).  72: 1387گلدستون، (كند  ملي گرايانه ذكر مي

يعنـي در فضـائي كـه    . ها نگاهي ژورناليسـتي اسـت   نگاه هانتينگتون به انقالب

او توجهي به . پردازند ارائه شده است ها به بحث پيرامون انقالب مي عمدتاً روزنامه

. كنـد  آورد نمـي  وان نمونه مـي هائي كه به عن تفاوت شرايط مدرنيزاسيون در انقالب

او هر دو .  مثالً تفاوت زيادي بين انقالب فرانسه و انقالب مشروطه در ايران است

امـا در انقـالب مشـروطه    .  كنـد  هـا را در راسـتاي تجـدد تفسـير مـي      اين انقـالب 

خانه بـود، سـوار شـدند و     تجددخواهان بر موج انقالبي كه هدفش تأسيس عدالت

نهايتاً آن را از مسير خويش منحرف نمودند به طوري كه به يك ديكتـاتوري شـبه   

داري و  او همــان انگــارة انقــالب ســرمايه. )391-416: 1384زاهــد، (مــدرن انجاميــد 

شناسي به وفور مورد بحث قرار گرفته است، به  سوسياليستي را كه در متون جامعه

تحولي را كه در اواخر دهة هفتاد در جهان رخ داد و دامنة آن  كند و نحوي بيان مي

بـه نظـر   .  دارد شود، به طور كلي از نظر دور مـي  امروز در جهان اسالم مشاهده مي

زيرا روند مباحثات كتاب، به . رسد اين امر مورد تأييد نويسندة كتاب نيز هست مي

يشتر تشريح خواهد شـد، بـر   طوري كه قبالً اشاره شد و در ادامة مباحث اين نقد ب

  . به دست فراموشي سپردن انقالب اسالمي و انواع آن است

پــردازد و تأكيــد او بــر  در مقالــة دوم چــارلز تيلــي بــه نقــد هــانتينگتون مــي
مدرنيزاسـيون  "بـه نظـر او   .  هد را مورد ترديد قرار مي ها انقالبمدرنيزاسيون در 

گلدسـتون،  ( "انگيـز اسـت   مي مجادلهمفهومي مبهم و جهت دار و انقالب نيز مفهو

شـناختي   او هانتينگتون را به خاطر اين كه از سـطح يـك نظريـة روان     ).76: 1387
كند اما معتقد است كـه نظريـة او قـدرت پيشـگوئي نـدارد و       فراتر رفته تأييد مي

بندي متفاوتي از متغيرهائي اسـت كـه قـبالً هـم مـورد توجـه بـوده اسـت          دسته
.  هـا دارد  تيلي خود توجه زيادي به عوامل بسيج در انقـالب ).  79: 1387گلدستون، (

ها را سياسي محور مبتني بر ادعا، هرچند واقعيت نداشـته باشـد، و تغييـر     انقالب
هـاي جديـد از    سـاختار قـدرت، برداشـت   "از نظر او . داند ساختاري گسترده مي
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ـ     ... هـا، مشـروعيت دولـت     تالفعدالت، سازمان اجبـار، ادارة جنـگ، تشـكيل ائ

عوامل مورد توجـه  ).  85: 1387گلدستون، ( "راهنماهاي اصلي تبيين انقالب هستند
گلدستون، (باشد  هاي امروزي انديشمندان سياسي جهان مدرن مي او همه از دغدغه

به عبارت ديگر هر چند او منتقد هانتينگتون در تأكيد بر مدرنيزاسيون ).  85: 1387
  .نظرية او تشريح و تحليل جريان انقالب در بستر سياسي مدرنيته استاست اما 

داند كه توسط سياسـت مـداران اداره    را نوعي بازي سياسي مي ها انقالبتيلي 
او تغييرات بـه وجـود آمـده توسـط     . شود و بستگي به قدرت بسيج آنان دارد مي

در انقـالب   مدرنيزاسيون مانند رشد جمعيـت و شهرنشـيني را بـه عنـوان زمينـه     
از ايـن رو معتقـد اسـت كـه     . دهـد  كننـده بـه آنهـا نمـي     پذيرد اما نقش تعيين مي

ايـن تحليـل او در   ).  86: 1387گلدسـتون،  (شـود   مدرنيزاسيون موجب انقالب نمي
بـرد؛ يعنـي    هـا از ديـدگاه هـانتينگتون را زيـر سـؤال مـي       واقع نـوع دوم انقـالب  

  . هاي شرقي را انقالب

گيـري كتـاب در خصـوص انقـالب      نظريـه و جهـت   دومطي دو فصـل اول و  

در فصل سوم و چهارم نويسنده به بررسـي انـواع متغييرهـا و يـا     .  شود روشن مي

هاي انقالب و نيز پيامـدهاي آن مطـرح شـوند     توانند به عنوان ريشه عواملي كه مي

 ها تك بعدي و مبتنـي بـر   گويد انقالب نويسنده در مقدمة فصل سه مي.  پردازد مي

باشند و  بلكه پيچيده مي.  نيستند "مدرنيزاسيون"و  "مبارزة طبقاتي"يك عامل مثل 

گيـري كتـاب بـه سـمت      درواقـع از ايـن بـه بعـد موضـع     . داليل چندگانـه دارنـد  

شود و در راستاي نظرية  هاي غربي، با توجه به گفتة هانتينگتون، متمايل مي انقالب

  . رود داند پيش مي توسط نخبگان ميها را نوعي بازي سياسي  تيلي، كه انقالب

 "هـا  دهقانان و انقـالب "اي تحت عنوان  در مقاله 54ولف اريك فصل سومدر 
او معتقـد اسـت دهقانـان هـر چنـد      . پردازد ها مي به بررسي نقش آنان در انقالب

بايد بـا نخبگـان مخـالف     انگيخته شوند و بخواهند حركت انقالبي انجام دهند مي
در مقالــه بعــد، تـدا اســكاكپول و الــن كــاي  ). 89: 1387گلدسـتون،  (همـراه شــوند  
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آنهـا قـدرت   . نماينـد  را ارائه مي "ها تحليل ساختاري از انقالب"يك  55تريمبرگ
هـايي كـه    داران، و دولت ها، دهقانان و زمين ها و گروه دولت و روابط ميان دولت

دهنـد و   قـرار مـي  المللي در حال رقابت هسـتند را مـورد بررسـي     در عرصة بين
گلدسـتون،  (كننـد   تضعيف يا تقويت قدرت دولت را در اين مناسـبات بحـث مـي   

1387 :101  .(  

 "هاي مـدرن  ها در ديكتاتوري انقالب" عنواندر مقاله بعد جك گلدستون تحت 
رود  كند و به اين سو پيش مـي  ها را به پاتريمونيال و نئوپاتريمونيال تقسيم مي دولت

هـاي   ها بر عليه رهبران نئوپاتريمونيال در مقابل انقـالب  ي از انقالبا كه تحليل تازه
وي با تمسك به سه عامل . هاي سنتي ارائه كند ها و نظام صورت گرفته در پادشاهي

هـا را   اين انقالب "هاي مردمي شورش"و  "ستيز با نخبگان"، "فشارهاي خارجي"
ايـن سـه عامـل موجـب ايـن      به عقيدة او دست به دست هم دادن . دهد توضيح مي

بحـث او در ايـن مقالـه    ).  110: 1387گلدسـتون،  (انـد   ها در قرن بيسـتم شـده   انقالب
درواقـع از  . باشـد  هاي شرقي هانتينگتون مي جايگزين و يا تحليل ديگري از انقالب

هـاي انقالبـي در    ها، حركـت  زاوية بحث تيلي مبني بر بازي سياسي دانستن انقالب
هـا   بـه عقيـدة او ايـن انقـالب    . كند يا تا حدي مدرن را بيان ميهاي مدرن  حكومت

مبارزه با ديكتاتورها براي سرنگوني آنان و يا كسب امتياز رفاهي و اقتصادي از آنان 
  .  باشد توسط نخبگان از طريق بسيج و يا شورش مردم مي

نقـش كـارگزار و فرهنـگ در    "بـه   56در آخرين مقالة ايـن فصـل اريـك سـلبين    
هـاي   هـا در جنـبش   سلبين در اين مقاله به نقـش افـراد و ايـده   . پردازد مي "ها انقالب

هـاي   انقالب اسالمي ايران نقش رهبري انقـالب و ايـده   رهرچند د. انقالبي نظر دارد
بسيار بارز بود و محققين انقالب در اين مـورد  ) مانند الگوگرفتن از عاشورا(فرهنگي 

شـود   اي نمي اما در اين مقاله به آن هيچ اشاره 57د،ان آثار متعددي از خود به جا گذاشته
گراي ايران و شخص چگووارا در انقالب بهار و تابسـتان   هاي چپ و از نقش جنبش

  ).  123: 1387گلدستون، (! آيد ايران سخن به ميان مي 1379
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در مقدمـة ايـن   . نويسنده به پيامدهاي انقالب پرداخته اسـت  فصل چهارمدر 
هاي بهداشتي بهتر،  سواد، تحصيالت و مراقبت افزايشها  انقالب": گويد فصل مي

احساس غرور بيشتر نسبت به قدرت ملي، و استقالل را براي صدها ميليون انسان 
هاي اصـلي خـود، يعنـي     ها معموالً در تحقق وعده اما انقالب. اند به ارمغان آورده

ـ    : 1387گلدسـتون،  ( "انـد  دهآزادي، رفاه مادي، و برابري بيشتر براي همـه ناكـام مان

ما بايد همـواره ايـن پرسـش را مطـرح     "كند كه  بعد اين سؤال را مطرح مي). 131
و در آخـر نتيجـه    "انـد؟  كنيم كه آيا دسـتاوردها ارزش انقـالب كـردن را داشـته    

پيامدهاي انقالب به هيچ وجـه انتظـارات اوليـه رهبـران و حاميـان      "گيرد كه  مي
  ).  131-132: 1387گلدستون، ( "كنند رآورده نميطور كامل ب انقالب را به

كه قصد نويسـنده از آوردن مقـاالت    گردد مياز مقدمة اين فصل كامالً آشكار 
هـا   خواهد بگويـد كـه انقـالب    درواقع مي. اي است اين فصل رسيدن به چه نتيجه

دهند و به جاي حاكمان گذشته دستة ديگـري   نوعي چرخش نخبگان صورت مي
رسانند، هرچند دستĤوردهاي اندكي از لحاظ پيشـرفت، رفـاه و    حكومت ميرا به 

خوبي  اين معنا در مقالة اول اين فصل به. آورند غرور ملي و غيره نيز به ارمغان مي
انقـالب و زايـش مجـدد    "در مقالة اول ايـن فصـل تحـت عنـوان     . انعكاس دارد

ايجاد نوعي  59ربرت كلنو ه 58جاناتان كلي "نابرابري قشربندي در جامعة انقالبي
  .  كنند ها را تفسير مي نابرابري جديد بعد از انقالب

از  "هـا  جنسيت و انقـالب "تحت عنوان  60در مقالة دوم نيز خانم والنتين مقدم
پردازد و چنين  به انقالب فرانسه تا انقالب اسالمي ايران مي 61گرايانه يك نگاه زن

انـد امـا هنـوز     هـا داشـته   زنان نقش اساسي در انقـالب  چندگيرد كه هر  نتيجه مي
او دو نـوع  . هاي ميان زنان و مردان در جوامع بعد از انقـالب وجـود دارد   تفاوت

يـا مـدل    62"زن در خـانواده "مدل انقـالب  ) الف: كند انقالب را از هم متمايز مي
65"ســاز مـدرن "يـا مـدل    64"بخـش زنـان   رهـائي "مـدل  ) و ب 63"مردسـاالرانه "

 

هـاي مردانـه بـه     معتقد است در مدل اول دموكراسـي ). 148-149: 1387ستون، گلد(
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گونه از جوامع را در مورد زنان، از قبيل افـزايش   هاي اين پيشرفت. اند وجود آمده
سن ازدواج و افزايش امكان تحصيالت را با قواعدي كه در جهـت تقويـت نهـاد    

بخشـي زنـان    جهـت رهـائي   شود در بيني مي خانواده در اين گونه از جوامع پيش
بخشـي از نيروهـاي مولـد يـا     "اما در مدل دوم كـه زنـان را   .  كند باطل اعالم مي
 "دانـد كـه بايـد بـراي مقاصـد اقتصـادي و سياسـي بسـيج شـوند          شهروندان مي

هـا   كه بلشويك 66"پيوند آزادي". كند بخش فرض مي رهائي )154: 1387گلدستون، (
كنـد و   د آوردند را در راستاي درست تلقي مـي با الهام از نگرش انگلسي به وجو

به عنوان مدل درست روابط جنسـيتي دارد   "خانوادة سوسياليستي"تأكيد قوي بر 
حداقل يـك انقـالب بـورژوايي    ": گويد در نهايت مي).  155-156: 1387گلدستون، (

بخشي زن انطباق دارد، يعني كماليسـم در تركيـه در دهـه هـاي      نيز با مدل رهايي
كمال آتـاترك برابـري   "گويد  در ادامه مي).  156: 1387گلدستون، ( "1930و  1920

شدن، و دموكراسي  زنان با مردان را بخشي از تعهد تركيه به غربي شدن، سكوالر
و قانون مـدني سـكوالر را بـه جـاي قـانون      ) 156: 1387گلدستون، ( "كرد تلقي مي

تـا  "دهـد كـه    او چنين ادامه مـي .  )157: 1387گلدستون، (خانوادة اسالمي قرار داد 
ملغـي شـدند و قـوانين    ] در تركيه[قوانين حقوقي اسالمي يا شريعت  1926سال 

وي  ). 157: 1387گلدسـتون،  ( "هـا را گرفتنـد  ي آنمدني و جزائي كامالً عرفـي جـا  
طلبانـة جنسـيتي    هويت ملي تـرك عمـالً از يـك عنصـر مسـاوات     "معتقد است 

مسلماً مورد تركيه نمونة كامل "گيرد كه  تركيه نتيجه ميو در مورد . برخوردار بود
  ).   158: 1387گلدستون، ( "هاي قرن بيستم بود بخشي زنان در انقالب مدل رهايي

زنـان،  "در مورد وضعيت زنان در انقالب اسالمي والنتين مقدم معتقد است كه 

هاي اجتماعي، داليـل متفـاوتي بـراي مخالفـت بـا شـاه داشـتند؛         مانند ديگر گروه

گرائـي، و   پنداري بـا جريـان اسـالم    ، سركوب سياسي، همذاتاقتصاديمحروميت 

او مشـاركت زنـان در   ). 123: 1387گلدسـتون،  ( "آرزوهاي يك آينـدة سوسياليسـتي  

وقتـي   معتقـد اسـت  . كند نه اعتقادي انقالب اسالمي با حجاب را ابزاري توجيه مي
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خواهنـد زنـان را در پوشـش اسـالمي      اهللا خميني مي براي زنان آشكار شد كه آيت

اما در نهايت سركوب شدند و .  ببينند احساس خطر كردند و به اعتراض پرداختند

تنها زناني كه از طبقة متوسط پائين بودند، كه طبقة رهبري انقالب نيز بود، به ايـن  

هـاي عمـومي    كند كه فعاليت او تأكيد مي).  153: 1387گلدستون، (كار رضايت دادند 

زنان منع نشد و آنها حق رأي را حفظ كردند اما مدل مردسـاالرانه در ايـران بـاقي    

اي است كه زنـان   شيوة نوشتار او، كه در ترجمه نيز حفظ شده است، به گونه. ماند

او زن و .  حق رأي خود را حفظ كردنـد وگرنـه انقـالب چنـين قصـدي نداشـت      

در جمهـوري  ": كنـد  را چنين توصيف مي ايرانخانواده در نظام جمهوري اسالمي 

خانواده واحـد اساسـي جامعـه اسـت، و نقـش حيـاتي در خوشـبختي،        "اسالمي، 

هاي جديد، و همگرائـي و ثبـات اجتمـاعي ايفـا      اخالقيات عمومي و آموزش نسل

و حفظ سالمت در جمهوري اسالمي، حفظ خانواده و انسجام اجتماعي .  "كند مي

انقالب اسالمي از طريق حجاب و رفتار درست به زنان واگذار شده است، و ايـن  

: 1387گلدسـتون،  ( "رود وجه مشخصة مدل انقالب مردساالرانة ايران بـه شـمار مـي   

دانـد و   با توجه به اينكه مقدم مدل خانوادة درست را مدل سوسياليسـتي مـي  ). 154

گـذارد، بـديهي اسـت كـه مـدل اسـالمي        حترام ميبين زن و مرد ا "پيوند آزاد"به 

خانواده براي او ناهنجار تلقي شود و بـه تمجيـد از آتـاتورك بپـردازد كـه قـوانين       

  .اسالمي را ملقي كرد و قوانين سكوالريستي را به جاي آن گذاشت

مفروض ديگر اين مقاله اصل تساوي بين مرد و زن است كه در جريان رشـد  
گسترش افكار ليبراليستي بعد از .  ب صنعتي به وجود آمدنظام مدرن پس از انقال

و نياز به وجود زنـان در   1789و  1778 هاي سالهاي آمريكا و فرانسه در  انقالب
خـواهي در اروپـا و    هاي تسـاوي  وري اقتصادي بحث بازار كار براي افزايش بهره

بـه وجـود كـارگر     كارفرمايان كه نيـاز ).  38-44: 1388رودگر، (آمريكا را رواج داد 
كردند اما بنا بر  تر داشتند از حضور زنان در بازار كار استقبال مي ترِ سر به راه ارزان

از ايـن رو  . دادند انگيزة سودجوئي خود حقوق كمتري نسبت به مردان به آنان مي
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گرائي به دنبال رسيدن به حقوق اقتصادي و سياسي برابـر بـا    موج اول جنبش زن
آقابابـايي و شـالباف،   (با شعار حق رأي براي زنان شـهرت يافـت    مردان آغاز شد و

رشد نهضت سوسياليستي و جنبش الغاي بردگـي در ايـن جريـان از    .  )16: 1382
با كسب حـق رأي بـراي   ).  47-53: 1388رودگر، (اهميت خاصي برخوردار بودند 

از جنـگ   بعـد . رسـد  گرائي به پايان مـي  زنان در اوايل قرن بيستم اين موج از زن
هـاي زن گرايـان بـه سـمت تغييـر       جهاني دوم اصالحاتي صورت گرفت و بحث

. نگرش فرهنگي نسبت بـه زنـان پـيش رفـت كـه بـه مـوج دوم مشـهور اسـت         

كوشند تا تحليل وضعيت زنان، علل فرودستي و وضعيت  طرفداران موج دوم مي"
شمول ارائـه   هانهاي عام و ج آرماني آنان و نيز راهبردهاي خود را در قالب نظريه

آقابابـايي  (برابري گفتمان غالب اين موج بود ).  18: 1382آقابابايي و شالباف، ( "دهند

ميالدي تا اواخـر ايـن قـرن     1970هاي دهة  موج سوم از سال) 18: 1382و شالباف، 
رواج يافت كه به دنبال تنوعات فرهنگي و اعمال آنـان در وضـعيت اجتمـاعي و    

چنـد ويژگـي مهـم، مـوج سـوم را از مـوج دوم متمـايز        " . باشد سياسي زنان مي
).  18: 1382آقابابـايي و شـالباف،   ( "هاسـت  ترين آن تأكيد بر تفـاوت  سازد كه مهم مي

او به مـوج سـوم   . گرائي است مباحث مقدم بيشتر تحت تأثير موج اول و دوم زن
ر خـاص فرهنـگ اسـالمي بيشـت     هاي ويژگيگرائي كه در مورد ايران به علت  زن
  .وت استاتف تواند مصداق داشته باشد بي مي

پيامـدهاي  : ديكتاتوري يـا دموكراسـي  "در مقالة بعدي اين فصل تحت عنوان 
بـه ايـن نتيجـه     68و جـف گـودوين   67جان فـورن  "انقالب در ايران و نيكاراگوئه

انقالب اسالمي ايران يك حكومت ديني اقتدارگرا ايجاد نمـوده، در  "رسند كه  مي
 "حاليكه انقالب نيكاراگوئه بـه يـك دموكراسـي پوپوليسـتي منجـر شـده اسـت       

  ).  165: 1387گلدستون، (

ها بعد از سرنگوني يك رژيم را مهـم   اساساً فورن پنج عامل در استقرار قدرت
هـاي محـدود    ظرفيت) ائتالف انقالبي اوليه، ب فروپاشيشكاف و ) الف: داند مي
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تـداوم وابسـتگي بـه    ) تجاوز خارجي، و ه) نيافتگي اقتصادي، د توسعه) دولت، ج
گودوين در اين مقاله او و ). 165: 1387گلدستون، (اقتصاد جهاني يا نخبگان داخلي 

مقولـه را در مـورد انقـالب ايـران و نيگاراگوئـه مـورد بررسـي قـرار          همين پنج
در مورد ائتالف گسترده در ايران اقشاري مانند روحانيون و روشنفكران .  دهند يم

او كـارگران صـنعتي   . كنـد  عنوان رهبـران انقـالب معرفـي مـي     طبقة متوسط را به
جويان،  گران تحت فشار شديد اقتصاد بازار، دانش گر، بازرگانان و صنعت اعتصاب

ة متوسـط پـائين شـهري سـاكن     كاركنان دولت، متخصصان، و زنان و مردان طبقـ 
كننـدگان در   كننـدگان و شـركت   آبادهاي شهرهاي مهم را به عنوان همراهي حلبي

از نظـر نويسـندگان ايـن مقالـه بعـد از      ). 165: 1387گلدستون، (شمرد  انقالب برمي
شـكند و تـا سـال     پيروزي انقالب و شكست رژيم شاه، اين ائـتالف در هـم مـي   

ها، اعم از سكوالر و اسالمي، كنار زده شده و يك  چپ ها و بعد ، اول ليبرال1360
روحانيون به علت ). 165: 1387گلدستون، (شود  گروه، كه روحانيون باشد، حاكم مي

اهللا خميني  العادة آيت بخشي از پرستيژ فوق"داشتن منابع اقتصادي قابل مالحظه و 
كشـيدند؛ و بـا    و جذابيت مردمي قرائت خـاص او از اسـالم مبـارز را يـدك مـي     

 ). 166: 1387گلدسـتون،  ( "هاي خارجي را مهار نمودنـد  اي از بحران مهارت سلسله
اهللا خميني در برابر  به نظر نويسندگان طرح واليت فقيه حق وتوي فراواني به آيت

سـكوالرها  . گذاري تـابع قـوانين شـرع شـد     مجلس بخشيد و به اين ترتيب قانون
د و حمله به زنان سكوالر و طبقة متوسـط بـه   توسط سپاه پاسداران سركوب شدن

  ).  166: 1387گلدستون، (سرعت آغاز شد 

مجلس تحت كنترل روحانيون، بنـي صـدر را   ] 1360خرداد [ 1981در ژوئين 
اي با بازسازي نهادهـاي   طرز ماهرانه به روحانيوناز رياست جمهوري عزل نمود، 

نظـام  .  جامعه تحكـيم نمودنـد  حكومت ايران در قالب اسالمي، كنترل خود را بر 
تلويزيـون بـراي نيازهـاي    و حقوقي تحت نظارت مـذهبي قـرار گرفـت، راديـو     

هـا بـه مـدت دو سـال بـراي حـذف        تبليغاتي حزب به كار گرفته شد، و دانشگاه
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سـپاه پاسـداران   .  هاي درسي بسته شدند برنامه "اسالمي كردن"اساتيد سكوالر و 
 -، و ارتش تحـت نظـارت مـأموران عقيـدتي     به عنوان نيروي نظامي تقويت شد

بـه  ] 1355[ 1976هزار نفر در  390سياسي قرار گرفت؛ تعداد نيروهاي مسلح از 
افـزايش  ] 136دهـة  [ 1980بيش از يك ميليون و صد هزار نفـر در اواسـط دهـة    

بوروكراسـي  . شـد  يافت، كه ارتش، سپاه پاسداران و نيروهاي احتياط را شامل مي
ابر بزرگ شد و نيروهايش از ميان حاميان وفـادار رژيـم جـذب    دولت چندين بر

اي از اقتصاد نيز تحت كنترل دولت درآمـد، و   هاي گسترده به عالوه، بخش. شدند
دولت را از منابع مادي عظيمي برخوردار ساخت كه با آن به معتقدان نظام پاداش 

  ). 167: 1387گلدستون، (داد  مي

ورد بررسي اخذ شده است نگاه نويسندگان مقاله را پاراگراف باال كه از مقالة م
تحليـل ايـن پـاراگراف مـا را از     . دهـد  بـه خـوبي نشـان مـي     اسـالمي به انقالب 

توضيحات بسياري در خصوص صحت برداشت و تحليـل نويسـندگان مقالـه از    
  .گرداند نياز مي مناسبات حاكم بر انقالب اسالمي بي

روحانيون در كشور ما يك قشـر خـاص   از جملة اول كه شروع كنيم بايد گفت 
رايج آن كه داراي منافع مادي و سياسـي بخصوصـي باشـد     شناسي جامعهبه مفهوم 

ها و هنجارهـاي دينـي در    روحانيت يك نهاد اجتماعي است كه مبلغ ارزش. نيست
منـافع مـادي بسـياري از آنـان، بـا      . باشد سه بخش سياسي، فرهنگي و اقتصادي مي

به خصوص روحانيتي كه درگير انقالب شد، . كنند گره نخورده است آنچه تبليغ مي
مانند شهيد بهشتي، رفسنجاني، شهيد مطهـري، شـهيد بـاهنر و امثـال اينهـا، محـل       

نهـاد ديـن، كـه در همـة جوامـع مبلـغ       .  درآمدي غير از وجوهات شرعي داشـتند 
ديريت ها و هنجارهاي فردي و اجتماعي است، توسط روحانيت رهبري و م ارزش

مردم ايران به علت اعتمادي كه به آنان، با توجه به ضـوابط خـاص خـود    . شود مي
دارد، و با توجه به سابقة طوالني تاريخي كـه بـين نهـاد سياسـت و ديـن در ايـران       
برقرار است، و با توجـه بـه تجربـة تـاريخي كـه در صـد و پنجـاه سـال اخيـر در          
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خـرداد داشـته    15نفت و نهضت  هاي تنباكو، انقالب مشروطه، نهضت ملي نهضت
هرگـاه هـر روحـاني از    .  است، آنان را به رهبري خود در انقالب اسالمي برگزيـد 

كما اينكه . گردد ضوابط حاكم بر اعتماد مردمي عدول كند اين اعتماد از او سلب مي
.در سي و چند سال گذشته اين اتفاق به دفعات افتاده است

69
  

حانيت به عنوان يك قشر با منـافع خـاص، در   در مورد نگاه نويسندگان به رو
: گويـد  مـي  176مـثالً در صـفحة   . هاي مقاله نيز شواهدي وجود دارد ديگر بخش

از هر چيز به دنبال يك جمهـوري اسـالمي تحـت     پيشروحانيون ايران بيش و "
تفسـير  ).  176: 1387گلدسـتون،  ( "بودنـد ) بر اساس تفسير خودشـان (هدايت قرآن 
ايـن  . گيـرد  شـناس صـورت مـي    رآن به عنـوان متخصصـين اسـالم   روحانيون از ق

 1400تخصص ضوابط علمي مخصوص به خود را دارد كه سابقة آن بـه حـدود   
علم تفسير علمي است كه از همان اوان نزول قرآن كريم بـه شـكل   . رسد سال مي
اي در ميان مسلمانان شكل گرفت و بعدها بـا ضـوابطي بسـيار دقيـق بـه       گسترده

 -گيرند  در ضمن براي همة كساني كه آن ضوابط را فرا مي.  د ادامه دادحيات خو
. راه براي تفسير قـرآن بـاز اسـت    -چه در كسوت روحانيت باشند و چه نباشند 

پـذيرد و راه بـراي هـر گونـه      مسلماً جامعة اسالمي تفسير به رأي قـرآن را نمـي  
  .داند ضابطه از اين كتاب آسماني را مسدود مي برداشت بي

بر  1342خرداد  15، كه رهبري انقالب را از )ره(امام خميني  حضرتشخص 
تلقـي  ) ع(عهده داشت، به عنوان مرجع تقليد اعلم اعـدل كـه نايـب امـام زمـان      

بر اساس قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران، كـه        1358شود، در سال  مي
قـانوني كشـور    وسيلة نمايندگان منتخب مردم به تصويب رسيد، به عنوان رهبر به

كه او علَم مبارزه بـا شـاه را    1342خرداد  15از .  در مقام واليت فقه قرار گرفت
حتي . گرا، ائتالف نكرد گرا يا ملي برداشت هرگز با هيچ گروه سياسي، اعم از چپ

هاي چپ داشتند، در نجـف   خواندند اما گرايش هائي كه خود را مسلمان مي گروه
.آنان همراه نشدخدمت ايشان رسيدند و با 

70
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در مسير . كس ائتالف نكرد به حركت او پيوستند اما او با هيچ سياسيهاي  گروه
خط مشـي آن را او   -  1342خرداد  15يعني  - حركت انقالب اسالمي، كه از آغاز 

هائي كه به او پيوسته بودند يك به يـك از او و پيـروانش جـدا     كرد، گروه تعيين مي
اري انقالب فرا خواند و به آنان بهـا و حتـي منسـب داد، امـا     او همه را به ي. شدند

گروهي پس از قطع رابط بـا آمريكـا رسـماً    . خود آنان توان حركت با او را نداشتند
شـخص بنـي صـدر وقتـي بـا      . اعالم نمودند كه ما ديگر همراه اين انقالب نيسـتيم 

رد و رسـماً بـه   كردند بر عليه جريان انقالب كودتـا كـ   يگروهي كه از او حمايت م
كشتار رهبران انقالب و انقالبيون در مقر حزب جمهوري اسالمي، در دفتر رياست 

هاي او در منسب فرماندهي كل قوا  جمهوري و كوچه و خيابان دست زد و خيانت
همـين مــاجرا را  . آشـكار گشـت، توســط مجلـس منتخــب مـردم معـزول گرديــد     

آميـز ميـان روحـانيون و مخالفـان      مبارزة خشونت"نويسندگان در جاي ديگر مقاله 
  ).176: 1387گلدستون، (كنند  تعبير مي 1981در سال  "شان

از آغـاز انقـالب تـا    . فوق نام حزب آورده شده است پاراگرافدر جملة دوم 
حـزب  . انـد  اند اما هيچ كدام حزب مطلـق حـاكم نبـوده    كنون احزابي شكل گرفته

ترين حزب در زمان خودش بود  پرقدرترسد  جمهوري اسالمي نيز كه به نظر مي
تـن از   72كه منجـر بـه شـهادت بـيش از      1361بعد از انفجار مقر آن در تير ماه 

صدا و سيما طبـق قـانون   . سران كشور شد، از فعاليت افتاد و سپس منحل گرديد
اساسي زير نظر شورائي متشكل از دو نماينده از طرف هر يك از رؤسـاي قـواي   

عزل و . شود اداره مي) هور، رئيس مجلس و رئيس قوة قضائيهرئيس جم(گانه  سه
به اين ترتيب نسبت حركت حزبي بـه  . نصب رئيس آن نيز به عهدة رهبري است

البته الزم بـه ذكـر اسـت كـه بـه هـر صـورت        .  آن دادن به دور از واقعيت است
سـي  اين رسانه طبق آن چه در قانون اسا. ايدئولوژي حاكم بر آن ليبراليسم نيست

هاي خـود را   هاي فردي و اجتماعي اسالمي برنامه آمده است در چارچوب ارزش
هرچند از اين زاويه، بنا بر ديدگاه برخي از مسـلمانان، هنـوز هـم    . تنظيم مي كند
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  . ايراداتي بر آن وارد است

هاي علوم انساني هدف قرار گرفتنـد و   عمدتاً رشته فرهنگيدر جريان انقالب 
از اساتيد دانشـگاه  % 5كمتر از .  ها شكل نگرفت هم در دانشگاهاي  تصفية گسترده

. هاي الحـادي داشـتند، كنـار گذاشـته شـدند      كه وابستگي به رژيم گذشته يا فرقه

اسالمي "تالش براي . كنند هاي سكوالر را تدريس مي ها تا به امروز دانش دانشگاه
جر به تصفية خاصي هاي دروس علوم انساني در جريان است اما من برنامه "كردن

هاي  طور سازمان يافته، در حوزه علوم انساني اسالمي به. ها نشده است در دانشگاه
هـا   طـرز انفـرادي در برخـي از دانشـگاه     اين امر به.  علميه در حال پيگيري است

ها بعد از نوشته شدن مقالة  اخيراً، يعني سال. شود گيري مي توسط برخي اساتيد پي
ة تحول در علوم انساني زير نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي مورد بررسي، كميت

  .و وزارت علوم شكل گرفته است

اي كه بـه آن تحميـل    در كشور به علت جنگ گسترده نظاميافزايش نيروهاي 
شد و قواي نظامي در حد گذشـته   اگر بسيج عمومي داده نمي. شد صورت گرفت

هيچ منطقي بـه سـاكنين   . آمد ر ميماند كشور به تصرف نيروهاي بيگانه د باقي مي
دهد تا دفاع از مرزهاي خود را رها كنند، و به اين علت كه  يك كشور اجازه نمي

آيـا  . ممكن است متهم به افزايش نيروهاي نظامي شوند دسـت از دفـاع بردارنـد   
نويسندگان مقاله از عده و عدة نيروهاي نظامي كشور خود رقمي در جـائي نقـل   

كنـد،   نان هرگز كشور خود را كه به ديگر نقاط جهان لشكركشي مياند؟ آيا آ كرده
انـد؟    گويد منافع ما به خطر افتاده است، مورد مالمت قـرار داده  و به صراحت مي

گـذرد، هنـوز    آيا هم اكنون كه بيش از دو دهه از جنگ تحميلي هشت سـاله مـي  
نويسندگان، دفـاع از  كشور ما مورد تهديد حملة نظامي قرار ندارد؟  آيا در منطق 

  مرزهاي يك كشور مشروعيت ندارد؟

بوروكراسـي دولـت چنـدين برابـر بـزرگ شـد و       "گوينـد   در جملة بعد مـي 
كـل شـاغلين در بخـش      ".نيروهايش از ميان حاميان وفادار رژيم جذب گرديـد 
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 3453341بـالغ بـر    1365نفر و در سال  1673092بر  بالغ 1355عمومي در سال 
ايـن ارقـام   ). 65و  55هاي  رشماري عمومي نفوس و مسكن سالس(باشد  نفر مي

هـاي مـورد نظـر     حاكي از حدود دو برابر شدن شـاغلين بخـش دولتـي در سـال    
نيز  1375حتي ده سال بعد يعني در سال .  نويسندگان است نه چندين برابر شدن

نفر بوده است كه هنوز به سه برابر سـال   4258000شاغلين بخش عمومي معادل 
ريـزان   هرچند اين افزايش مـورد تأييـد همـة انديشـمندان و برنامـه     . رسد نمي 55

سازي، صرف نظـر از انتقـادتي كـه بـه نـوع       كشور نيز نيست و جريان خصوصي
  . كند اجراي آن وارد است، حركت كوچك كردن دولت را دنبال مي

 در جملة بعد نويسندگان سخن از پاداش دادن به معتقـدان بـه نظـام بـه ميـان     
ها را بـه   مرغ و تخم مرغ و غيره در نماز جمعه كوپنآورند كه شايعات توزيع  مي

  .  كند ذهن متبادر مي

مĤب و متخصـص كـه    غربي"در صفحات بعدي مقاله، نويسندگان از اخراج زنان 
كنـد و از اعـزام    بودند مـي  "ها، و حكومت ، رسانهتجارتدار مشاغل بارزي در  عهده

كـه بـا   ) 169: 1387گلدسـتون،  (گويـد   براي جنـگ سـخن مـي    طور گسترده كارگران به
  . هاي صورت گرفته در تاريخ انقالب اسالمي فاصله زياد دارد واقعيت

هاي سياسـي و  ددسـتاور "در يـك جملـة مـبهم     نويسـندگان گيـري   در نتيجه
امـا در ادامـه   .  شـوند  براي انقـالب قائـل مـي    "هاي اقتصادي برجسته محدوديت

هـاي   وردها صـرفاً مبـين شكسـت انقـالب در حـوزة آزادي     ادستاين "گويند  مي
پاراگراف بعـد  ).  170: 1387گلدستون، ( "سياسي و مدني و توسعة اقتصادي هستند

مشـروعيت حكومـت دينـي بـه واسـطة      ". كند تر مي هاي را روشن گوئي اين مبهم
 كـه  "عملگرايـاني "ناتواني در ايجاد توسعة اقتصادي هم چنان محـدود اسـت، و   

تحت رياست جمهوري خاتمي بر حكومت جديد سيطره دارند بـه دنبـال ايجـاد    
اما، اينكه آنها خواهنـد توانسـت در مقابـل    . اصالحات سياسي و اقتصادي هستند

 "اي انجـام دهنـد، كـامالً محـل ترديـد اسـت       مخالفت روحانيون تغييرات عمـده 
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كه از نظر نويسندگان دهد  اين پاراگراف به خوبي نشان مي ).170: 1387گلدستون، (
به عبارت ديگر در پيگيري .  مقاله، مشروعيت حكومت در توسعة اقتصادي است

هـاي موجـود، كـه فقـط      خط مدرنيزاسيون، اگر توسعة اقتصادي بر اساس فرمول
حـال  .  تواند مشروعيت داشته باشـد  داري است، حاصل شود حكومت مي سرمايه

اساسي مشروعيت حكومت در تبعيـت  آنكه در جمهوري اسالمي بر اساس قانون 
. شود كسب مي) عج(هاي اسالمي و انجام وظائف در نيابت از امام زمان  از ارزش

گرايـاني دارنـد كـه     آنان اميد بـه عمـل  . شود تر مي در ادامه نظر نويسندگان روشن
تحت رياست جمهوري خاتمي بر حكومت سيطره دارنـد و در مقابـل مخالفـت    

گراياني كـه در تبعيـت از    به عبارت ديگر عمل.  انجام دهندروحانيون بايد كاري 
خواهند در ايران كاري از پيش برند؛ آنچه در  مي سكوالرهاي غير ديني يا  انديشه

  . خود را عريان نشان داد 88دوران خاتمي به نتيجه نرسيد و در فتنة 

دارند  يآميزي را بيان م گيري مقاله، نويسندگان مطالب تناقض در قسمت نتيجه
كه ناشي از گرايش آنان به ايدئولوژي ليبـرال دموكراسـي بـه عنـوان دسـت آورد      

انقالب ايران يك حكومت ديني عمدتاً غير ليبرال را به وجـود  ". باشد مدرنيته مي
هاي مذهبي  به ويژه براي زنان، و اقليت(آورد كه حقوق مدني يا سياسي اندكي را 

.  زنـد  اوباً دست به اعدام مخالفان خـود مـي  شناخت و متن به رسميت مي) و قومي

سـازي انقالبـي در ايـران     مطمئناً، نوع خاصي از دموكراتيك شـدن همـراه دولـت   
وجود داشته است، البته دموكراتيك شدن نه به معناي گسترش ليبراليسم سياسـي  

اما در اين كشـور  .  بلكه به معناي افزايش مشاركت مردمي در حيات سياسي ملي
هاي انتخاباتي به يـك طيـف سياسـي بسـيار محـدود،       سياسي و گزينههاي  بحث

دارد كـه   انقالب اسالمي به وضوح بيـان مـي  ). 177: 1387گلدستون، ( "منحصر بود
. قصد دارد نوع جديدي از حيات و ايدئولوژي سياسي را به جهـان معرفـي كنـد   

ه انتخاب بيش از نام خود را ب.  حتي فراتر از اين ايجاد تمدني جديد را ادعا دارد
جمهـوري   1358فـرودين سـال    12كننـدگان در انتخابـات    در صد از شركت 98
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سـاالري دينـي را    خواهد تحت ايـن نـام مـردم    اسالمي گذاشته و ادعا دارد كه مي
ساالري را هم عملياتي كرده  به قضاوت نويسندگان كتاب نوعي مردم. معرفي كند

اما . شده است "حيات سياسي مليافزايش مشاركت مردمي در "است كه موجب 
هاي شكل گرفته تحت ايـدئولوژي   ساالري ساالري با مردم مسلماً اين نوع از مردم
در جمالت فوق از نويسـندگان كتـاب آنـان بـا ضـوابط      . ليبراليسم متفاوت است

انـد كـه    فتارهاي سياسي در ايران پرداختهقضاوت در مورد ر بهليبرال دموكراسي 
  .  بينند ر ها را ناهنجار ميمسلماً اين رفتا

بنـابراين اديـان ابراهيمـي    .  ساالري ديني حاكم اسـت  ضوابط اسالمي بر مردم
طور كلي اجتماعي خاص  مورد پذيرش و احترام هستند و حق حيات سياسي و به

پيروان اين اديان با توجه به تعدادشان بـيش از مسـلمانان در مجلـس    . خود دارند
اي  اما هر مسلك و فرقة خود و يا استعمار سـاخته .  دارندشوراي اسالمي نماينده 

گرائي و امثال آن،  جنس كه از اساس با مباني نظام اسالمي مخالفت دارد، مانند هم
. شود مورد پـذيرش قـرار گيـرد    گونه كه در مكتب ليبراليسم تلقي مي تواند آن نمي

اجتمـاعي و سياسـي   اقوام به عنوان آحاد اسالمي جامعه داراي همه گونه حقـوق  
هستند، اما تحت لواي قوميت، چون اساس نظام بـر ايـن گونـه تفكيـك نيسـت،      

بـراي  زنان داراي همه گونه حقوق اجتماعي هستند و منعي .  اند بندي نشده دسته
هـاي اجتمـاعي اعـم از سياسـي، فرهنگـي و       همشاركت آنان در هر يك از عرصـ 

  خانوادگي آنان قواعد و قوانين اسالمياما مسلماً بر حيات . اقتصادي وجود ندارد

.  خواني ندارد بسياري از اين قوانين با ضوابط ليبراليسم هم.  ساري و جاري است

امـا در  . هاي فرهنگـي جامعـة مـا مـردود اسـت      مثالً آزادي جنسي از نظر ارزش
جمهوري اسـالمي مشـاركت در سياسـت، فراگـرفتن دانـش در كليـه سـطوح و        

قتصادي مستقل، حق مالكيت و رأي، همه و همه براي زنان بـه  ها، فعاليت ا رشته
  .  شود رسميت شناخته شده است و اجرا مي

بـه   اي دسـت  هرگز بناي جمهوري اسالمي بر اين نيست كه بي هـيچ ضـابطه  
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كس جرمي مرتكب شود بر اسـاس ضـوابط قـانوني    هر. بزند خوداعدام مخالفان 
كـوم شـدن طبـق ضـوابط حقـوقي      گيرد و در صـورت مح  مورد محاكمه قرار مي

نهـاد قضـاوت   .  گيرد مصوب در مراجع قانوني ذي صالح مورد مجازات قرار مي
بايد با توجه به آن ضوابط مورد  در هر فرهنگي ضوابط خاص خود را دارد كه مي

هاي حقوقي حكـم اعـدام وجـود     براي مثال در برخي از نظام. ارزيابي قرار گيرد
هاي بخصوصـي در نظـر گرفتـه     ي اين حكم براي جرماما در قضاي اسالم. ندارد

هاي صورت  دهد كه انقالب اسالمي در ميان انقالب تاريخ گواهي مي.  شده است
  .باشد ترين آنان مي تلفات گرفته در جهان از كم

 "گـرا  دموكراسي كثـرت "دهد كه نويسندگان به دنبال  آخرين جملة اين مقاله نشان مي

بـه ايـن ترتيـب چـون از ايـن      . يابـد  ايدئولوژي ليبراليسم تحقق ميهستند كه تحت لواي 

توانند بـا آنچـه بـه     اند، مسلماً نمي زاويه در مورد انقالب ايران و نيكاراگوئه قضاوت كرده

  .افتد، موافقت داشته باشند ساالري ديني در ايران اتفاق مي عنوان مردم

تـأثير انقـالب بـر رفـاه     "ورد در مـ  71در مقالة بعدي اين فصل خانم سوزان اكشتاين

هـا بـه عنـوان     در ايـن مقالـه انقـالب   .  گويـد  سـخن مـي   "التين آمريكاياحتماعي در 

تـر از ديگـري    شـوند كـه برخـي موفـق     طلب معرفي مي هاي اجتماعي نهايتاً رفاه حركت

هـاي صـورت گرفتـه در آمريكـاي      به زعم نويسنده، با ارائة شواهدي از انقالب. هستند

از نظـر نويسـنده موقعيـت    . ترانـد  هاي سوسياليستي از ايـن جهـت موفـق    البالتين، انق

ها، شيوة توليد مسـلط و نـوع مالكيـت     كشورها در اقتصاد جهاني، پايگاه طبقاتي شورش

هـا، و   ها و مـدت زمـان وقـوع شـورش     دارائي مرتبط با آن، برهة تاريخي وقوع انقالب

 . ها مؤثرند رفاه اجتماعي پس از انقالب تغييرات در ساختار طبقاتي و روابط طبقاتي در

در اين مقالـه  . است 72نوشتة فرد هاليدي "ضد انقالب"مقالة بعد تحت عنوان 
هاي ضـد   ضد انقالبي دارد برخي از حركت انقالبيهاليدي ضمن بيان اين كه هر 

ارزش مقاله بيشتر در حد يـك  .  داند انقالبي را موفق و برخي ديگر را ناموفق مي
  .اي است نه علمي و پژوهشي روزنامه مقالة
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نوشته شـده   73به وسيلة استفن والت "انقالب و جنگ"مقالة بعد تحت عنوان 
زننـد جنـگ شـكل     اي را بر هم مـي  ها توازن منطقه از نظر او وقتي انقالب. است

 خمينـي از  اهللا برداشـت آيـت  "بـه عقيـدة او    ايرانمثالً در مورد انقالب .  گيرد مي
-نيز استقرار نهايي امت جهاني اسالم را به دنبال الغاي نظام دولـت  الهيات شيعي

از اين رو عراق بـراي  ، )209: 1387گلدسـتون،  ( "بيني نمود پيش "غيراسالمي"ملت 
بـه ايـران حملـه كـرد      1989در سـال   "بنيـادگرائي شـيعي  "گيـري از نفـوذ    پيش

عـراق، عربسـتان    انقـالب ايـران سـبب شـد    " به عقيدة او).  217: 1387گلدستون، (
هاي خليج فارس، بـا حمايـت ضـمني و فعاالنـه ايـاالت       سعودي، و ديگر دولت

 "متحــده و ديگــر كشــورها، بــراي جلــوگيري از ســرايت انقــالب متحــد شــوند

  ).219: 1387گلدستون، (

 "انتشار امـواج انقـالب  "تحت عنوان  74در آخرين مقالة اين فصل مارك كاتز
 1848، و اروپاي شـرقي در  1789، فرانسه در 1776هاي اياالت متحده در  انقالب

كمونيستي  -هاي ماركسيستي  انقالب. داند را يك نوع موج انقالبي دموكراتيك مي
.  دهنـد  موج ديگر را تشكيل مي 1959، و كوبا در 1949، چين در 1917روسيه در 

از . دانـد  هاي بنيادگرايانة اسالمي و ضد كمونيستي را هم موج ديگري مـي  انقالب
  . دهد نظر او گسترة دامنة انتشار اين امواج قدرتشان را نشان مي

  

  مطالعاتي تطبيقي و تاريخي در باب انقالب: بخش دوم

شـود و در ايـن    ها به صورت عيني پرداخته مي در بخش دوم كتاب به انقالب
 فصل پـنجم .  بخش مطالعاتي تطبيقي و تاريخي در باب انقالب ارائه شده اسـت 

در اين فصل جك گلدستون انقـالب  .  پردازد خواهي مي هاي جمهوري به انقالب
را در مقابـل مـاركس و انگلـس كـه انقالبـي بـورژوازي        1640انگليس در سال 

زيـرا فشـار   .  كنـد  جمعيتـي معرفـي مـي    –دانستند، با يك رويكرد ساختاري  مي
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ز آنـان را  جمعيت موجب تغيير ساختارهائي شد كـه تـوان پاسـخ گـوئي بـه نيـا      
داند  را الغاي فئوداليسم مي 1789انقالب فرانسه در سال  75جان ماركوف.  نداشت

انقـالب آمريكـا را    76و گـوردن وود . زيرا رعيت ها مبـدل بـه شـهروندان شـدند    
داند چون نه تنها شورشي بر عليه اسـتعمارگران انگليسـي    راديكاليسم انقالب مي

  .گي و ساختارهاي اجتماعي شدبود بلكه موجب تغيير در همة شئون زند

بـه عقيـدة نويسـنده    . شوند ماركسيستي بررسي مي هاي انقالب فصل ششمدر 
داري شـكل نگرفتنـد بلكـه در     ها نه تنها در كشورهاي با نظام سرمايه اين انقالب

تـيم مـك   . كشورهاي با نظام دهقاني فقيري مانند روسـيه و چـين اتفـاق افتادنـد    
گويـد كـه مدرنيزاسـيون در مقابـل      روسـيه مـي   1917در مـورد انقـالب    77دانيل

گويـد و   در مورد انقالب چين سخن مـي  78مارك سلدن.  ديكتاتوري قرار گرفت
 .نويسد مي 1961تا  1959هاي  در مورد انقالب كوبا در سال 79توماس لئونارد

صل در اين ف. هاي ضد ديكتاتوري اختصاص دارد كتاب به انقالب فصل هفتم

، و )1979(، ايـران  )1979(، نيكاراگوئه )1911(ها در مكزيك  سرنگوني ديكتاتوري

انـد از والتـر گلـد     نويسندگان بـه ترتيـب عبـارت   . شود بررسي مي) 1986(فيليپين 

83و ريچارد كسلر 82جرالد گرين، 81توماس واكر، 80فرانك،
در اين فصـل بـه نقـد     .

  .پردازيم نوشته شده است ميمقالة جرالد گرين كه در مورد انقالب ايران 

هـاي بسـيج    ژگـي  در اين مقاله گرين به شرايط منتهي بـه بسـيج و هـم بـه وي    
عامل موجب بسـيج مخالفـان در انقـالب اسـالمي      5از نظر او . پرازد مخالفين مي

سازي شـدن عرصـة    ساده) يا توانائي سركوب دولت، ب ارادهتضعيف ) الف: شد
هاي اجتماعي كه به طور  سياسي شدن بخش )قطبي شدن گسترده، د) سياست، ج

هـا   تشديد واكنش) واقعه يا وقايع آغازگر بحران، و و) اند، ه سياسي بودهسنتي غير
هـاي   اين هفت مورد بدون توجه بـه زمينـه  ).  338: 1387گلدستون، (از سوي رژيم 

در ) الف(بند . اند تاريخي و جايگاه فرهنگي عناصر انقالب مورد توجه قرار گرفته
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ريـزان   نوسـازي يـا مدرنيزاسـيون بـه زعـم برنامـه       برنامة . اي دارد ايران تاريخچه
از اين رو براي مشاركت دادن . آمريكائي به مرحلة توسعة سياسي خود رسيده بود

 ها صورت گرفـت و  ريزي هاي توسعه، برنامه روشنفكران سكوالر ايراني در برنامه

از ايـن فضـاي بـاز، كـه     .  يزي شـروع شـد  هاي انتقادآم در انستيتو گوته سخنراني
نويسنده هم به آن اشاره دارد، نيروهاي اصـيل سياسـي ملـي اسـتفاده كـرده وارد      

بـه  ) د(رغم تصور نويسنده كه در بند  علي. صحنه شدند و انقالب را به پيش بردند

نيروهاي سنتي سياسي . كند، نيروهاي سنتي غيرسياسي، سياسي نشدند آن اشاره مي

. با تمام توان ريخته بودنـد  1342خرداد  15و تداركات انقالب را حداقل از بودند 

الگوي تقابل دولت و ملـت از زمـان   . اتفاقي به وجود نيامدند) ج(و ) ب(بندهاي 

ايـن الگـوي مقابلـه در نهضـت     . تشكيل دولت صفوي در ايران شكل گرفتـه بـود  

خـرداد خـود    15ش تنباكو، انقالب مشروطه، جنبش ملي شدن صنعت نفت و جنب

هاي شهري ناگهان سياسـي   گونه نبود كه توده اين.  را نشان داده و نهادينه شده بود

هاي مؤتلفة اسالمي به دسـتور حضـرت امـام     هيئت. شدند و وارد صحنه گرديدند

بنـابراين بـر   ).  339: 1389زاهـد،  (كار خود را شروع كـرده بـود    1342از سال ) ره(

  .  مة حوادث معني يافت و اثر خود را به جا گذاشتاساس يك زمينة تاريخي ه

هــاي مــذهبي در واقــع نيرو كــهدهنــد  هــاي تــاريخي نشــان مــي ايــن زمينــه
ترين نيروهاي مخالف سياسـي رژيـم شـاه     ترين و گسترده نيرومندترين، سرسخت

گرا يا روشنفكران مذهبي و غيرمـذهبي همـه    نيروهاي سكوالر، اعم از ملي. بودند
نقش درجه دو و بعد را در فضاي سياسي مخالفين رژيم شاه  1342خرداد بعد از 

با انقالب، به علت داشتن خصيصة مذهبي، همه، اعم از نيروهاي . كردند بازي مي
ها از اين  از اين رو بود كه حتي ارتشي. كردند مردمي و دولتي، احساس قرابت مي

و از اين جهت . نمودند يز ميكه بخواهند با مردم مواجهة سنگين داشته باشند پره
بود كه مقابلة به خصوص نظامي بين موافقين و مخالفين صورت نگرفت و نهايتاً 

  .تقريباً همة مردم در نهضت يك پارچه شدند
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هاي قومي مهـم اشـتياق    يك از اقليت هيچ": گويد در انتهاي مقاله نويسنده مي
ــايال   ــه تم ــتند، و در عــوض ب ــي نداش ــت دين ــه حكوم ــداني ب ت هميشــگي چن

هاي طبقـة متوسـط    گروه. خودمختاري و آزادي بيشتر فرهنگي متعهد باقي ماندند
ليبرال از اقتدارگرايي مذهبي نوظهور دچار شـك شـده بودنـد، در حاليكـه طبقـة      

ها كه تأثير بـدي   ها نيز از ملي شدن احتمالي شركت تر، يعني بازاري متوسط سنتي
گلدسـتون،  ( "كردنـد  ت، احساس تهديد ميگذاش شان بر جاي مي بر فعاليت تجاري

. هاي صدر انقالب اسالمي سازگاري نـدارد  ها با واقعيت اين برداشت). 349: 1387

هـاي   هاي قومي توسط نيروهاي ضد انقـالب تحريـك شـدند امـا گـرايش      اقليت
وقايع كردستان، تركمن صحرا و . هاي قومي ترجيح دادند مذهبي خود را به انگيزه

. رسـانند  نند مازندران، عكس ادعاي نويسندگان مقاله را به اثبات ميديگر نقاط ما

ها هم آنان خود از اركـان اصـلي انقـالب بودنـد و بـه شـدت از        در مورد بازاري
به خاطر همين ترسي كـه نويسـنده بـه آن اشـاره     . كردند مذهبي بودن آن دفاع مي

آمدنـد   چپ سركار مي اگر نيروهاي. كند، آنان مدافع ايدئولوژي اسالمي بودند مي
  .خطر ملي شدن شركت و يا تجارتشان بود نه روي كار آمدن نيروهاي مذهبي

حاميان معـروف انقـالب كنـار    ": آورد نويسنده در سه جملة آخر مقاله چنين مي
براي مثال، بازرگان، يزدي، نزيه، آيت اهللا شريعتمداري، بنـي صـدر،   (گذارده شدند 

هـاي   همچنين، جامعة ايران به واسطة تـالش ).  انتظامقطب زاده، متين دفتري، امير 
براي مثـال،  (مطلوب حوالت سياسي نابرداري از ت بهره برايبي نتيجه رژيم اسالمي 

هاي آمريكائي، جنگ با عـراق، انفجـار مقـر حـزب جمهـوري       نگه داشتن گروگان
 در راستاي احياي مجدد سطوح باالي بسيج مردمـي، ) اسالمي، و ترورهاي سياسي

همان عواملي كه به موفقيت اوليه انقالب ايـران كمـك كردنـد بـه     . دچار تشنج شد
  ).  349: 1387گلدستون، ( "اش نيز كمك نمودند هاي بعدي شكست

اطالعي نويسندة مقاله از انقـالب اسـالمي و اهـداف     اين جمالت حاكي از كم
كران جامعه، كه شده در فوق معروف در ميان روشنف بردهاوالً افراد نام .  آن است
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. دهند، بودند نـه تـودة مـردم    درصد كمي از آحاد جامعه را به خود اختصاص مي

اغلب كسـاني كـه   . انقالب اسالمي بر دوش توده مردم ايران استوار بوده و هست
اند افرادي هستند كه در جريان توسعة سياسي برنامـه مدرنيزاسـيون    نام برده شده

طـرد آنـان از انقـالب در    . د كـه روي كـار بياينـد   گنجند و برنامة رژيم شاه بو مي
حتـي برخـي ماننـد    . باشـد  جريان حوادث بعد از انقالب حاكي از اين موضع مي

اين افـراد  . زاده در مقابل انقالب ايستادند اهللا شريعتمداري، بني صدر و قطب آيت
 هـاي مـردم   در جريان انقالب اسالمي، نسبت به روحانيت انقالبي، در بسيج توده

.توجهي داشتند نقش بسيار كمتر و در حد غيرقابل
84

  

در جملة دوم تفسير نويسنده درسـت بـرعكس آن چيـزي اسـت كـه در جريـان       
) ره(حضـرت امـام   . صورت گرفته است) ره(امام خميني  حضرتانقالب و رهبري 

از اين حوادث براي تثبيت و پيشبرد اهـداف انقـالب نهايـت اسـتفاده را بردنـد و از      
بركات همة اين حوادث نام برده شده، استفاده كامل نمودند، حتي اگر از اعتقاد دينـي  

حـوادث موجـب    همـة ايـن  . جوشد سخني به ميان نياوريم به اين كه خون شهيد مي
امروز هم در حـوادث گونـاگون   . تر و پرمحتواتري براي انقالب شدند بسيج پرقدرت

حـوادثي ماننـد   . شود و در حد قابل قبولي امكان آن وجود دارد ها انجام مي بسيج توده
  .دهند بهمن هرسال، روز قدس هر سال و غيره، اين توان را نشان مي 22، 88دي  9

. بايد گفت كه انقالب شكستي را تجربه نكـرده اسـت   در ارتباط با جملة آخر

مهـم، برآينـد كـار اسـت كـه در آن      . ريزش و رويش در هر انقالب وجـود دارد 
البته اگـر بـا معيارهـاي توسـعة     .  انقالب اسالمي همواره رو به رشد داشته است

توان گفت كه جريان انقـالب اسـالمي    سياسي ليبرال دموكراسي قضاوت كنيم مي
در قالــب ايــدئولوژي اســالمي و امــا اگــر . از آن فاصــله گرفتــه اســت همــواره

ساالري ديني در كشور افزايش  ساالري ديني بنگريم، روز به روز اقتدار مردم مردم
امروز نهادهائي كه موجب بسـط يـد رهبـر جامعـه شـوند از اقتـدار       . يافته است

قـانون اساسـي، بـا     كارآئي نهادهاي آمده در. بيشتري نسبت به گذشته برخوردارند
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توجه به وظائفي كه اين قانون براي آنان در نظـر گرفتـه اسـت، نظـم و اسـتحكام      

مخالفين جمهوري اسالمي را، چه در داخل و چه در خارج از . بيشتري يافته است

اما مراجعه بـه  . دهند كه با نوع حاكميت اسالمي مخالفند كشور، كساني تشكيل مي

دهد كه انقـالب   نامة ايشان نشان مي اسالمي و وصيت هاي بنيانگذار جمهوري گفته

  .در اين راستا راه خود را رفته و روز به روز پيشتر از گذشته قرار گرفته است

هاي مكزيـك، نيكاراگوئـه و فيليپـين آمـده اسـت       آنچه در اين فصل از انقالب

ون ليبرال دموكراسي و توسعة سياسي نظرية نوسازي يا مدرنيزاسـي  مسيرحركت در 

در اوايل قرن بيستم ديكتاتورهائي بـه تغييـر سـاختارهاي اجتمـاعي ايـن      . باشد مي

داري  پرداختند و نيروهاي اجتمـاعي را در راسـتاي منـافع ليبـرال سـرمايه      كشورها

اما به علت نارضايتي مردم الزم بود توسعة سياسي اتفاق افتـد و  . جهاني قرار دادند

از اين رو برنامه بر اين بـود كـه   . آنان قرار گيردادارة ساختارهاي جديد در اختيار 

هاي سياسـي ليبـرال دموكراسـي     هاي دموكراتيك در آنان شكل گيرد و نظام انقالب

داري، انقالب ايران هم قـرار   ريزان ليبرال سرمايه از نگاه برنامه. در آنان استقرار يابد

انقالب نظرية ) ره(ام اما از آغاز، به رهبري حضرت ام. بود همين مسير را طي كند

سياسي ديگري را پيگيري كرد و با اين كشورها و آنچه در آنان اتفاق افتـاد فاصـله   

ها را در راستاي تعامل بيشتر  از اين رو نويسندگان مقاالت نتايج آن انقالب. گرفت

كنند، هرچنـد همـه را كـامالً موفـق      الملل و نخبگان جامعه توصيف مي با نظام بين

اما نتيجة انقالب اسالمي را در اين راسـتا ارزيـابي نكـرده و در مجمـوع      .دانند نمي

  .اند اين حركت را منفي قضاوت نموده

در . كند نگاه مي "هاي ضد كمونيسم انقالب"نويسندة كتاب به  فصل هشتمدر 
، "اروپـاي شـرقي   1989هـاي   انقالب"به  85اين فصل در سه مقاله جف گودوين

، و مـارتين كينـگ   "1989-1991ر اتحاد شـوروي،  د انقالب"جك گلدستون به 
.  پردازنـد  مي "در چين 1989هاي اجتماعي تظاهرات دانشجوئي  ريشه"به  86وايت

در ايــن مقــاالت خــط فكــري نويســندة كتــاب در ايــن راســتا اســت كــه دوران 
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انـد يكـي    هائي كه بر اين اساس شكل گرفته هاي كمونيستي گذشته و نظام انقالب
ها بر اساس نظريـة نويسـندة    علل سقوط اين نظام. شوند اقط ميپس از ديگري س

خبگـاني پـر اخـتالف و    نهر حكومتي ضعيف شـود، داراي  "كتاب اين است كه 
متمرد باشد، و جمعيت كشورش براي اعتراض بسيج شوند، امكان وقوع انقـالب  

  ).363: 1387گلدستون، ( "و شورش عليه آن وجود دارد

 5هـاي مخـالف داراي    نظرية كلي نويسنده جنـبش  در مقالة اول در چارچوب
گرائـي،   اي، خشم گسـترده عليـه دولـت، ملـي     طبقه چند: اند ويژگي گزارش شده

در مقالــة بعــد ).  370: 1987گلدســتون، (رهبــران راديكــال و ايــدئولوژي تقليــدي 
گلدستون علل فروپاشي شـوروي را در زوال كـارآئي دولـت، افـزايش بيگـانگي      

دانـد   اي مـي  زعه بر سر دست يابي به مناصـب بـاال، و بسـيج تـوده    نخبگان و منا
در مقالـة سـوم نويسـنده ناهمـاهنگي ميـان نخبگـان و       ). 374: 1387گلدستون، (

گلدسـتون،  (كنـد   هاي مردمي را علل تظاهرات دانشجوئي ذكـر مـي   نارضايتي گروه

1387 :387  .(  

علت اين كه كـار را   درواقع كشورهاي با اقتصاد كمونيستي و سوسياليستي به
سـازي اقتصـادي انحصـار     دانند و در نظـام  افزايي اقتصادي مي عامل اصلي ارزش

ايـن  . شـوند  سـپارند دچـار ورشكسـتگي مـي     قدرت را به دست نيروي كـار مـي  
افزايي را سـرمايه   داري كه عامل اصلي ارزش هاي سرمايه سرنوشت در انتظار نظام

سپارند نيز هست كه طليعة آن در  به آن مي دانند و انحصار قدرت اقتصادي را مي
  . جنبش تسخير وال استريت هويدا گشته است

هاي چريكـي و   شورش"، نويسنده به فصل نهم، يعني  كتابدر آخرين فصل 
هـاي   جنـبش ": هـاي  در اين فصل چهـار مقالـه تحـت عنـوان    .  پردازد مي "قومي

: آفريقـاي جنـوبي  "، "تطبيقيشناسي  به سوي يك جامعه: چريكي آمريكاي التين

، بـه  "هاي انقالبي افغانسـتان  جنگ"، و "انتفاضة فلسطين"، "مبارزه عليه آپارتايد
، و 89، گلـن رابينسـون  88، گي سـيدمن 87ترتيب به نويسندگي تيمتي ويكم كراولي
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هـاي   در مقالة اول داليل موفقيت و شكست جنبش. انور الحق احدي، آمده است
هاي  ر مقالة دوم تعامل ميان اقدامات چريكي و مقاومتچريكي آمريكاي التين، د

غيرمسلحانه در مبارزة آفريقاي جنوبي عليـه آپارتايـد، در سـومين مقالـه منازعـة      
قومي و چريكـي ميـان فلسـطينيان و دولـت اسـرائيل و بـاالخره در مقالـة آخـر         

و پيامدهاي آن براي تروريسـم جهـاني بررسـي     افغانستانهاي چريكي در  جنگ
همة اين مقاالت حول محور سه عامل مـورد توجـه گلدسـتون يعنـي     . ه استشد

ضـمن ايـن كـه در    .  زند زوال دولت، مخالفت نخبگان، و نارضايتي مردم دور مي
هاي اسـالمي افغانسـتان مـورد     مقالة آخر نسبت دادن تروريسم جهاني به چريك

  .باشد توجه نويسنده مي

  

  گيري بندي و نتيجه جمع

هاي اجتماعي ديكتـاتوري   گفته شد، اين كتاب مانند كتاب ريشهطور كه  همان
هاي انقالبي جهان را براي رسيدن بـه تمـدن    برينتگتون مور، حركت دموكراسيو 

با توجه به اين كه جريان مسلط در جهـان مـدرن، سكوالريسـم و    . بيند مدرن مي
مـد و  اد كه پيكن ها را در صورتي موفق ارزيابي مي ليبرال دموكراسي است، انقالب

در غير اين صـورت آن انقـالب نـاقص    .  ورد آنان ليبرال دموكراسي باشدايا دست
هـا را   اي كه بـر اسـاس آن انقـالب    نظريه.  بوده و به هدف خويش نرسيده است

المللي، شرايط نخبگان و شـرايط مـردم    كند بررسي شرايط دولت و بين تفسير مي
  .  هاي انقالبي است حركت مداها، فرايند و پي در سه مرحلة ريشه

هـا،   ها و جدا كردن ريشه در نقد نظري گفته شد كه خطي ديدن جريان انقالب
ل، شرايط نخبگـان و شـرايط مـردم از    لالم شرايط دولت و بين پيامدهايفرايند و 

بايـد شـرايط اجتمـاعي،     پذير نيست و به نظر ناقد مي يكديگر در عالم واقع امكان
ن جنبش را به عنوان سه عامل در هم تنيـده مـورد بررسـي    گرا ايدئولوژي و كنش
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  .تري از هر انقالب به دست داده شود بينانه سير واقعفقرار داد تا ت

هـاي صـورت    هاي عيني و تاريخي، كتاب با توجه به انقالب در بررسي نمونه
گرفته در آمريكا، فرانسه و انگلستان، معتقـد اسـت كـه نظـام ليبـرال دموكراسـي       

هـاي جهـان كمـابيش     سياسي غالب در جهان شده است و ديگر انقـالب  ساختار
البته برخي در اين راه موفـق و  . اند وردهاي آنان شكل گرفتهابراي رسيدن به دست

توان چنين بيان كرد  در يك جمله خالصة اين كتاب را مي. اند اي ناموفق بوده عده
رت گرفته در آن، مفسر هاي انقالبي صو كه تحت تأثير رشد تمدن مدرن و جريان

هائي كـه بـه    داري است و انقالب گرائي و ليبرال سرمايه هاي مبتني بر ملي انقالب
هـاي اسـالمي را نـوع ناهنجـاري از      رسـند، ماننـد انقـالب    ليبرال دموكراسي نمي

  .  كند هاي انقالبي قلمداد مي حركت

يافته يا جهان اول، جهان دوم و در حال توسـعه   اگر كشورهاي جهان را به توسعه
هـاي   اند تحت تأثير حركـت  كشورهاي توسعه يافته توانسته كنيم تقسيميا جهان سوم 

داري مـدرن دسـت    انقالبي قرن هفدهم و هجدهم به دموكراسي ليبرال و نظام سرمايه
سـاختار   هاي سوسياليستي نظامي مدرن امـا بـا   در كشورهاي جهان دوم انقالب. يابند

كشورهاي جهان سوم در تكاپوي رسيدن بـه شـرايط   . اند سياسي اقتدارگرا ايجاد كرده
هاي انقالبـي صـورت گرفتـه در آنـان در      حركت. ليبرال دموكراسي جهان اول هستند
هاي فصـل هـاي پـنجم تـا نهـم       نگاهي به عنوان. راستاي رسيدن به اين هدف است

هـاي   به نظر ويراستار كتاب، انقـالب . دهد كتاب به خوبي اين خط فكري را نشان مي
هـاي هفـده و    خواهي كه در كشورهاي انگليس، فرانسه و آمريكـا در قـرن   جمهوري

هاي باثباتي مبتنـي بـر ليبـرال دموكراسـي سـاخته اسـت        هجده ميالدي روي داد نظام
فصـل  (هاي ماركسيستي منجر به تمـدن صـنعتي مـدرن شـده      انقالب). فصل پنجم(

دهند كه تـا رسـيدن بـه     نشان مي) فصل هشتم(هاي ضد كمونيستي  نقالباما ا) ششم
در كشورهاي جهان سوم كـه تمـدن   . ليبرال دموكراسي راه كمال آنان باقي مانده است

مدرن با ديكتاتوري وارد شده نياز به انقالب بر عليـه ديكتـاتوري بـراي رسـيدن بـه      
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هاي چريكـي و قـومي    شورشدر برخي هم ). فصل هفتم(باشد  ليبرال دموكراسي مي
  ).فصل نهم(كنند  گيري مي به جاي انقالب همين هدف را پي

در مورد كشورهاي جهان سوم بايد گفت كه بعد از جنگ جهاني دوم آمريكـا  
هـاي   در اين طرح سـرمايه .  براي بازسازي اروپا طرح مارشال را به اجرا گذاشت

نايع و اقتصاد اين كشـورها را  انساني اروپا، بازسازي ص نيرويآمريكائي به كمك 
بعد از انجام موفقيت آميز اين طرح ترومن رئيس جمهـور وقـت   . عملياتي كردند

آمريكا طرحي را ارائه داد مبني بر اين كه همين برنامه در كشورهاي جهان سـوم  
داري  هاي آمريكا و ديگر كشورهاي سرمايه به عبارت ديگر سرمايه. نيز پياده شود
قيمت كشورهاي جهان سوم، بازار سرمايه و نظـام   و مواد اولية ارزانبا نيروي كار 

براي ايـن كـار متفكـرين اجتمـاعي، بـه      . داري را در جهان گسترش دهند سرمايه
هـاي خـود را ارائـه     شناسي توسـعه و اقتصـاد توسـعه، طـرح     خصوص در جامعه

توسـعه،  شناسـي   هاي جامع تدوين شده در مباحث جامعـه  يكي از برنامه. نمودند
برنامة مدرنيزاسيون يا نوسازي بـود كـه سـه جريـان توسـعة اقتصـادي، توسـعة        

متفكرين اين رشته معتقد . كرد فرهنگي و توسعة سياسي را از يكديگر تفكيك مي
بايد ابتدا از طريق كارگزاران مستبد وابسته،  بودند كه در كشورهاي جهان سوم مي

ر صنايع آغاز شـود و بعـد از اسـتقرار    گذاري د جريان توسعة اقتصادي با سرمايه
در انتهاي ايـن  . صنعت و تغيير نظام توليد سنتي، به توسعة فرهنگي مبادرت گردد

خط الزم است توسـعة سياسـي صـورت گيـرد و نظـام دموكراتيـك بـراي ادارة        
هـا،   ساختارهاي جديد مستقر شده در اين كشورها، توسـط مـردم ايـن سـرزمين    

آنان وقتي ساختارهاي اقتصـادي و اجتمـاعي بـا سـرماية      از نظر. اندازي شود راه
داري تنظيم شـده باشـد، ادارة امـور بـه      خارجي، و وابسته به نظام جهاني سرمايه

  .داري سرازير خواهد شد دست هركس كه باشد، منافع آن به جهان سرمايه

هائي بود كه تحت همين برنامـه بـه خـوبي پـيش      كشور ايران از جمله كشور
بود كه امور از دست ديكتـاتوري كـه سـاختارها و     الزم 1350رفت و در دهة  مي
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يافته بـا نظـام فكـري     فرهنگ را تغيير داده بود به دست مردم و روشنفكران تعليم
امـا  .  از اين رو بحث توسعة سياسي در دستور كار قرار گرفت. مدرن سپرده شود

سـلط شـدند و ايـدئولوژي    طور كه گفته شد اسالم گرايان بر اين حركـت م  همان
ساالري ليبرال مبـدل بـه    سياسي ديگري جاي ايدئولوژي ليبراليزم را گرفت؛ مردم

ريزان غـرب ناهنجـار بـود و بـراي      اين پديده براي برنامه. ساالري ديني شد مردم
هاي مختلف از جمله تحميل جنگـي هشـت سـاله، ترورهـاي      كنترل آن به شيوه

رغم همة فشارها  علي. ديگر اقدامات دست يازيدند هاي گسترده و امان، تحريم بي
اما همـواره بـه تـالش    .  تر شد اين نظام نو پا بر مباني خود استوارتر و رشد يافته

براي ايجاد انحراف در اين حركت نو و بازگرداندن آن به همـان جريـان جهـاني    
  .  دهند مورد تأييد خود ادامه داده و مي

خواهـد   گر همين برنامه و حركتي است كـه مـي   يهدرواقع اين كتاب مفسر و توج
هاي دمكراتيزاسيون در كشورهاي جهان سوم را بـه سـوي ليبـرال دموكراسـي      جنبش

خواهي انگلـيس و فرانسـه و آمريكـا را بـه      هاي جمهوري ابتدا انقالب. هدايت نمايد
نمايـد و   هـاي كمونيسـتي را نـاقص معرفـي مـي      انقـالب . كنـد  عنوان معيار طرح مي

هاي انقالبي در جهان دوم و سوم را به سوي استقرار نظام ليبـرال دموكراسـي    حركت
هاي صورت گرفته در اين كشـورها   اين صورت انقالب غيردر . كند هنجار قلمداد مي

هاي انقالبي صـورت   به عبارت ديگر تمام جريان. نمايد را با پيامد ناموفق توصيف مي
دهد كه هنجـار را همـان حركـت     مطالعه قرار مي اي مورد گرفته در جهان را به گونه

هـا را   مدرنيزاسيون و رسيدن به ليبرال دموكراسي توجيه نمايد و ديگر انـواع حركـت  
اگر برعكس جريان ايدئولوژي كتاب، از زاويـة انقـالب   . ناهنجار و ناموفق جلوه دهد

م در واقع كتابي ساالري ديني، نه ليبرال دموكراسي، به اين كتاب بنگري اسالمي و مردم
  .هاست ضد انقالبي تحت عنوان انقالب

                                                
  ها نوشت پي
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  تحليل نقد

مطالعـاتي نظـري، تطبيقـي و تـاريخي در بـاب      « با تشكر از ناقد محترم كتاب
  ، جناب آقاي دكتر سيدسعيد زاهد؛»ها انقالب

  

  امتيازات نقد

 بندي و ذكر منابع تيتربندي و اضافه نمودن جمع. 1

 و زمينه و بستر مطالعاتي وي نويسندهمعرفي اثر و . 2

ده شناسي در ذيـل بيـان نظريـة نويسـن     در مواردي، به تبيين نظريات جامعه. 3
 .رسان است اند كه در تحليل محتواي نظري كتاب ياري پرداخته كتاب

آيـد بـيش از    توضيح عناوين كتاب در دو بخش متفاوت گرچه به نظر مـي . 4
هاي مستند  تر باشد؛ اما با تحليل تر و خالصه توانست كوتاه حد تفصيلي شده و مي

 .شد عجين مي

نظريـة نويسـنده كتـاب از منظـر نظريـة منتقـد گرچـه بـه مقايسـة           بررسي. 5
رساند، اما شايد در مـواردي مـانع فهـم و     دهي بحث كمك مي ديدگاهها و جهت

 .تبيين دقيق ديدگاه نويسنده كتاب شود

 .داراي رويكرد تحليلي به كتاب است محترمناقد . 6

 گانه جدول بررسي وضعيت شكلي اثر 5به موارد  اشاره. 7

) اجمـال  به( هاي كتاب، اصطالحات تخصصي ارائه نظر در خصوص تحليل. 8

 .و سازواري با مباني اسالمي

  

  هاي نقد كاستي

گانه بررسي محتوايي كتاب  18هاي  ناقد محترم به مواردي از جدول مولفه. 1
نظم منطقي، ا عتبار وكفايت و استنادات به منـابع، نـوآوري و   : اشاره نداشته مانند
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هـا   روزآمدي، سازواري با مباني مفروض، انطباق و جامعيت و تطابق با سرفصـل 
 .ونحوه استفاده از ابزارهاي علمي

آيد مقاله، در مواردي بيشتر به تبيين ديدگاه ناقد تمايـل يافتـه تـا     به نظر مي. 2
تواند يكي از امتيـازات يـك نقـد باشـد ولـي       گرچه اين امر از جانبي مي(نقد اثر 
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هاي چهارگانة اگر بخواهيم كتاب بسيار مهم ديالكتيك روشنگري را در بخش

تحليل ) 2معرفي كلي اثر و مولف؛ ) 1: يعني -تعيين شده، بررسي و ارزيابي كنيم 
نخسـت   -نقد و ارزيابي كلي اثر) 4تحليل دروني اثر؛ و ) 3بيروني و محيطي اثر؛ 

الزم است بدانيم اين اثر افزون بر اين كه به واقع بحثي در فلسفة اجتماعي است، 
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ن باشد، ولي ايكيفيت فلسفي، تاريخي و ادبي آن نيز به طور مستقل قابل تامل مي
طور  جا بهبنا بر اين در اين. گيردهاي دومي در حوزة بررسي حاضر قرار نمي جنبه

بـه  » تحليـل اجتمـاع  «كلي كوشش شده است اين كتاب به عنوان متنـي درزمينـة   
  .بررسي و ارزيابي اجمالي كشيده شود

كنيم كه آفرينش اين اثـر از بنيـاد   در معرفي اثر و نويسندگان آن، اشاره ميـ 1
اجتماعي اروپاي دوران نازيسم و مخالفت جدي آدورنو  -از شرايط سياسي متاثر

و هوركهايمر با فاشيسم هيتلري و ترس از بازتوليد آن در آينده و در جاي جـاي  
شـرايط   ) همچون ديگر ياران مكتب فرانكفورت(نويسندگان اين اثر . جهان است

كنند و به تحليـل  في ميتاريخي دوران نازيسم را دهشتناك و غير قابل تحمل معر
اي و صـنعت  بار آن يعني اشاعة سلطه، جامعة مديريت شـدة تـوده  پيامدهاي زيان

پردازند و به همين خاطر همچون فيلسـوف رمانتيـك فرانسـوي، ژان    فرهنگ مي
ژاك روسو، عقالنيت و تمدني را كه ارمغان رنسانس و روشنگري است به طـور  

دف خودشان از نوشتن اين كتاب را چنين بيـان  ها هآن. كشنداي به نقد ميريشه
هدفي كه پيش روي خود نهاده بوديم چيزي كمتر از اين نكته نبود كـه  ”: كنندمي

كـه ادعـاي اصـلي    [چرا نوع بشر به عوض پا نهادن به وضـعيتي حقيقتـاً انسـاني    
). 17ص (“ شـود؟ بيشتر و بيشتر در نوع جديدي از توحش غرق مي] رنسانس بود

 هـا، در تـرين مـتن  ترين متن، يا حداقل از جمله عمـده اين اثر مزبور، عمدهبنا بر 
مكتب فرانكفورت ‘ نظرية انتقادي’ريزي ديدگاهي است كه به زودي به عنوان  پي

  . نام گرفت

آدورنـو و هوركهـايمر از   . اثـر  محيطي و بيرونـي بـر تـدوين    عواملتاثير  -2
هـاي  بودنـد و تحـت تـاثير آمـوزه    كسوتان نظرية انتقادي مكتب فرانكفورت  پيش

كـه   -هگل، ماركس، فرويد و بويژه گئورگ لوكاچ به نقد بنيـادي از پوزيتيويسـم  
 - شـد داري اروپـاي غربـي آن زمـان شـناخته مـي     در سرمايه» پارادايم علم«تنها 

بـه روشـني اعـالم    ) 1944(گفتار نخسـتين چـاپ كتـاب    ها در پيشآن. پرداختند
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ر زماني نوشته شده كه پايان دهشـت نازيسـم قابـل رويـت     اين اثر د”كنند كه  مي
ها بر شرايط موجود صرفاً متوجه فاشيسم هيتلـري  در واقع نقد آن. )13ص (“ بود

كه (اند كه منطق روشنگري و عقالنيت مدرنيستي نيست بلكه به اين نتيجه رسيده
) سـلطه بـر طبيعـت، فـرد و جامعـه     (گـري  بـه سـلطه  ) ماية عصر خرد استجان

گيري فاشيسم در اروپاي غربي و توتاليتاريسم اي از آن شكلانجامد، كه نمونه مي
و اما هنگامي كـه متفكـران   . استالينيستي در اروپاي شرقي است) خواهيتماميت(

و بـه  » گريختنـد «مكتب فرانكفورت از فضاي دهشتناك آلمان هيتلري، در واقـع  
ـ    دهاي منفـي روشـنگري را بـه    اياالت متحد آمريكا مهاجرت كردنـد، همـان پيام

اي مديريت شده يـا بـه   جامعه توده(شكلي ديگر در جامعة ميزبان مشاهده كردند 
؛ و با تاثير پذيري از ماركس و كـااليي  )گفتة فوكو، جامعه سراسربين و تحت نظر

 .پرداختند» صنعت فرهنگ«شدن كار و فرهنگ، به تشريح انديشة 

ـ بيشتر ب روشنگريكتاب ديالكتيك  -3 محتـوايي فلسـفي    يياني فلسفي و حت
اي مسـتقيم نـدارد، بـه    پردازي اجتمـاعي رابطـه  اند كه با نظريهدارد و بعضي گفته

. الي سطور به بينش اجتماعي آدورنو و هوركهايمر پي بـرد طوري كه بايد از البه

هـاي راديكـال والتـر    ها تحت تاثير نظرية كااليي ماركس و نگرشبا اين همه، آن
بر همين . ها متاثر از اين زمينه استشناختي آنگيري جامعهن بودند و جهتبنيامي

هـا را كـه در ايـن    هاي اجتماعي آنكنيم برخي از محورها انديشهپايه كوشش مي
 :كتاب كمابيش به تكرار آمده است استخراج نماييم

در هم تنيدگي ديالكتيكي روشـنگري  ”اصلي كتاب  هايموضوعيكي از . 3-1
نويسندگان كتاب بـر خـالف ايـن ادعـا كـه      . است) 289ص : براي نمونه(“ هو سلط

آور پيشرفت، خردورزي و دموكراسي است، به صورت رويـدادي  روشنگري پيام
 .نگرندمنفي و توهمي به آن مي

بنا بر اسـتدالل آدورنـو و هوركهـايمر، عصـر خـرد يـا روشـنگري كـه         . 3-2
زدايي كند، خود و يـا بـه وسـيله     رهخواست ذهنيت تاريخي اروپايي را اسطو مي
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كنند، ها استدالل ميبه بياني ديگر آن. شارحان و مدافعان آن به اسطوره تبديل شد
اي انديشة اروپايي را متزلزل كند، خود هاي اسطورهخواست پايهروشنگري كه مي

 ).76و  43صص : براي نمونه(تحت تاثير نظام سلطه، اسير طلسم اسطوره شد 

بـا انتقـاد   ) يـا عصـر خـرد   (ر اين كتاب با عقالنيت ابزاري روشنگري د. 3-3
عقالنيت است كـه راه را بـر سـلطه و تحقـق      همين؛ زيرا شودميبنيادي برخورد 

 .كندهموار مي“ اي مديريت شدهجامعة توده”

كتاب ديالكتيك روشنگري بر پـارادايم علمـي ميـراث رنسـانس، يعنـي      . 3-4
هدف عمده علم پوزيتيويسـتي، غلبـه و سـلطه بـر     . دارد بنياديپوزيتيويسم، نقد 

بـه اسـتدالل   . طبيعت است و اين بنيان تمدني است كه رنسانس بـه ارمغـان آورد  
ها، سلطه بر طبيعت به سلطه بر انسان كه خود جزيي از همـين طبيعـت اسـت    آن
 بربريـت ”بر پاية همين استدالل، انديشمندان نظريـة انتقـادي موضـوع    . انجامدمي

 .كشندرا پيش مي“ مدرن

ترين موضوع محوري ديالكتيك روشنگري پـيش نهـادن تـز    شايد عمده. 3-5
1صنعت فرهنگ”

باشد كه با توسعة كااليي شـدن كـار و زنـدگي، فرهنـگ نيـز      “ 
و به صورت جزيي از صنعت، تكنولوژي و جهـان   شدهروح و سترون كااليي، بي

نويسـد شـايد   هـاي آدورنـو مـي   نديشـه آندره بويي در تحليل ا. آيدكااليي در مي
روشنگري تحليل روشن و انتقـادي موضـوع    ديالكتيكترين بخش كتاب محوري

هـا  رود شكل كااليي، مانند ديگر شكلباشد كه در آن تصور مي» صنعت فرهنگ«
هـاي از پـيش تعيـين    و الگوهاي روشنگري، فرهنگ را به تكرار اجمالي صورت

اي بيانگر آزادي انسان و فرد كه پيش از اين تا اندازه، فرهنگي كندمياي بدل شده
هاي هاليوودي و موسيقي جـاز مظهـر ايـن    به نظر آدورنو و هوركهايمر فيلم. بود

ها را نياز مردم تكرار هستند كه ظاهراً با چيزي تطابق دارند كه تحقيق بازاري، آن
بـويي، در  (گيـرد  ل ميشان به پيروي از دنياي كااليي شكداند؛ مردمي كه آگاهيمي

 ).122 -121: 1390اليوت و ترنر، 
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در ورود به نقد و ارزيابي ديالكتيك روشنگري، طبيعي است كـه نخسـت    -4
بايد به نقاط قوت اين اثر اشاره كرد كه بسيار مهم و بنيادين بوده و شايد بسياري 

يكـي از   ديالكتيك روشنگري بـه حـق  . موافق باشند نكتهاز نظريه پردازان با اين 
آيـد كـه مطالعـة آن بـراي دانشـجويان      آثار مهم جهاني و كالسيك به شـمار مـي  

افـزاييم  اين را نيز مـي . شودتحصيالت تكميلي به عنوان مرجعي اصلي توصيه مي
شناسـي پديدارشـناختي،   پديدارشناسي، جامعـه (كه هرچند پارادايم علم تفسيري 

وتان فكوري همچون هوسـرل و  كسبه وسيلة پيش) شناسي مردم نگر وغيرهروش
شناسي و معرفت علمي را تـدوين  هيدگر توسعه داده شد و نگاهي ديگر از هستي

پرداختنـد  ) پوزيتيويسـم (نمودند و به طور بنيادي به مقابله با پارادايم علم تبييني 
ولي اين انديشمندان نظرية انتقادي مكتب فرانكفورت هستند كه به واقع پـارادايم  

ويستي را در معرض نقد جدي قـرار دادنـد و راه توسـعه و گسـترش     علم پوزيتي
علمي را باز كردند و اين بويژه آدورنو و هوركهايمر بودند كه براي نخسـتين بـار   
در تحليلي منسجم و نوآورانه، تاثير پوزيتيويسم را در گشودن راه سلطه قدرت و 

 .پيش كشيدنداي و مديريت شده نقادانه نظارت بورژوايي بر جامعة توده

در مورد نقاط ضعف ديالكتيك روشـنگري، نويسـندة ايـن سـطور خـود را در      
هرچنـد از ديـدگاه   . مند بر اين اثر ارائه دهـد بيند كه نقدي استوار و نظاممقامي نمي

انديشمندان نظريه انتقادي، وظيفة علم چيزي جز نقد و ارزيـابي وضـعيت موجـود    
به هر حال، نقد كلي كـه  . ها هم جاري استنيست، و اين حكم بر ديدگاه خود آن

براي نمونه، ارائه ندادن يك نظام نظري مدون و مستقل ويا  - شودبر اين ديدگاه مي
همچنـين، آنـدره   . بر آدورنو و هوركهايمر نيز وارد اسـت  - آلود بودن نهايي آنياس

ايمر خواهد بگويد اگر آدورنو و هوركهبويي در نقد ديالكتيك روشنگري، گويي مي
گرايي مسلط بر اين ديـدگاه نقـد بنيـادين  دارنـد،     بر پارادايم پوزيتيويستي و تجربه

توان در توسعه علم، تجربـه را بـه كلـي كنـار گذاشـت و آن را      ولي به نظر او نمي
، يكـي از نقـدهايي كـه بـر     )شارح انديشة آدورنـو (در تحليل بويي . بيهوده دانست
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كه ادعاهاي نظـري ارائـه شـده در كتـاب از      رود اين استديالكتيك روشنگري مي
نويسـد، مشـكل كتـاب، در تحليـل     او مـي . پشتوانة تجربي كافي برخوردار نيسـت 

اگر آگاهي مـردم در واقـع بـه    . شوداز همين نقطه نظر آشكار مي» صنعت فرهنگ«
گيرد، وظيفه نظريه پردازان است كـه   هاي تعيين شدة كااليي شكل ميكمك صورت
)123بويي، (ن كنندة چنين فرهنگي را علني نمايند مضامين ويرا

2
. 

داند چند نكته نيـز  ديالكتيك روشنگري، الزم مي اجمالياينك پس از بررسي 
  :در بارة نقاط قوت و ضعف اثر ترجمه شده به فارسي ارائه شود

ترديد نقاط قوتي كه در بارة متن اصلي كتاب گفتـه شـد بـراي    بي. نقاط قوت
عالوه بـر ايـن كتـاب بـا كوشـش و      . به فارسي نيز صادق استمتنِ ترجمه شده 

دهـد كـه مترجمـان    توانايي كافي به فارسي برگردانده شده و بر اين گـواهي مـي  
و زبـان  ) متن اصلي از آلماني به انگليسي ترجمه شـده ( محترم بر زبان انگليسي 

مرجـع   اين اثر شايستة آن است كـه يكـي از منـابع   . اندفلسفي كتاب تسلط داشته
اشاره بر اين نكته را . هاي مختلف علوم اجتماعي قرار گيردبراي دانشجويان رشته

رسد زبان متن اصلي پيچيده، رمزآلـود و پرمطلـب   داند كه به نظر ميضروري مي
بوده و به همين خاطر ترجمه چنين متني ساده نيست و نبايـد انتظـار داشـت كـه     

ن رو شايد دانشجويان نتوانند با يـك بـار   از اي. متن فارسي آن ساده و روان باشد
  .هاي مطرح شده در اين اثر به راحتي رابطه برقرار كنندخوانش متن، با انديشه

پيش از اين كه به نقاط ضعف احتمالي اثر ترجمه شده پرداخته شود، الزم است 
اشاره شود كه متن فارسي از لحاظ شكلي، قطع كتاب و حجم و نوع كاغـذ و قلـمِ   

طرح روي جلد بسيار ساده است و در واقع فقـط  . استمناسب و آبرومندانهچاپ، 
آيد، كه اين به نظـر قابـل   جلد به حساب مي طرحچيني روي جلد به منزلة حروف

شـده  » نـخ نمـا  «نمايد ولي عنوان كتاب حالتي رنگ باخته و به اصـطالح  توجيه مي
برگرفتـه از محتـواي كتـاب    دانم آيا اين تعمدي است و در آن پيـامي   من نمي. دارد

ديگر اين كه عنوان كامل كتاب به زبان . نهفته است يا اشكال فني در ليتوگرافي بوده
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نوشـته شـده ولـي در    ) البته در چـاپ اول فارسـي  (آلماني در دومين صفحه كتاب 
چهارمين صفحه كه شناسنامة كتاب ثبت شده، عنوان آلماني كتاب به طور ناقص با 

در چـاپ  . پشت سر هم آمده و در واقع به هم آميخته شـده اسـت  عنوان انگليسي 
چهارم آن عنوان آلماني صفحة دوم به كلي حذف شـده و شناسـنامه كتـاب بـدون     

هم چنين در تايـپ مـتن   . اصالح و همچنان با همان عنوان آشفته تكرار شده است
ح شده ها در چاپ چهارم اصالدارد كه اندكي از آن وجودفارسي اشتباهات زيادي 

، 307، 290، 210صـفحات  : بـراي نمونـه  (ها همچنان باقي مانده است ولي بسياري از آن

الخطي جا كه زبان متن پيچيده و مشكل است، ويرايش ادبي و رسماز آن). ...، و 325
تواند به فهم كتاب كمك كند كه از اين جهت نارسايي جدي در و نشانه گذاري مي

با وسواسـي كـه مترجمـان در كـار خـود داشـته و حتـا        اين كار . كتاب وجود دارد
تـر كننـد   اند با اعراب گذاري در برخي از كلمات، خواندن مـتن را راحـت  كوشيده

 .ناسازگار است

براي معادل گزيني نيز در ترجمة كتاب دقت زيادي شده ولي هنوز هـم نكـات   

وجـود  ) اينجانبحداقل يك مورد مهم، البته به باور (قابل ذكر جزيي و بعضاً كلي 

ترجمه شده است، » اجتماعي«هر دو  socialو  societal هايواژهبراي نمونه . دارد

را كـه از مضـامين و   » جامعة مـديريت شـده  «دانيم معناي متفاوتي دارند؛ يا كه مي

 .اندترجمه كرده» جهان اداره شده«موضوع مهمي در كتاب است، به صورت 

 the)هـاي مهـم و اصـلي كتـاب    يكـي از موضـوع  تر اين كه ولي نكتة كلي و مهم

culture industry)   ــادي در ف ــامد زي ــه بس ــه  ك ــه دارد، هم ــل مربوط ــنعت «ص ص
نخسـت  . اسـت » صنعت فرهنـگ «تر آن ترجمه شده كه معادل درست» سازي فرهنگ

اين كه در هيچ ديكشناري انگليسـي بـه فارسـي كـه در اختيـار مـن قـرار دارد، واژة        
culture  ِدوم ايـن كـه   . معنـا نشـده اسـت   » فرهنـگ سـازي  «به صورت اسم مصدري
كه در زبان عامه مردم افتاده، ازجهـت علمـي شـبهه برانگيـز     » فرهنگ سازي«تركيب 

درست است كه ادوارد تايلور كه تعريفي كالسيك از فرهنگ ارائـه داده، آن را  . است
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ين عبارت گوياي آن نيسـت  كند ولي امعرفي مي» ساخته و پرداخته انسان«با عبارت 
تنه، در و يا يك سازمان تخصصي بتواند يك) هر اندازه هم كه مهم باشد(كه يك فرد 

فرهنگ در فضـاي متقابـل اجتمـاعي و طـي فراينـدي      . كند» فرهنگ سازي«اي زمينه
، سـپس  )از سوي يـك كـانون فـردي يـا جمعـي     (نوآوري . شودمي» ساخته«پيچيده 

در فراينـدي تحقـق   » امـر فرهنگـي  «انتقـال و رواج يـك    پذيرش اجتماعي، و امكان
شـدن نهفتـه اسـت و منظـور     » سـاخته و پرداختـه  «يابد كه مجموعـاً در عبـارت    مي

وانگهـي، آنچـه در زيـر    . ر اسـت نويسندگان كتاب حاضر هم بر همـين درك اسـتوا  
زي، داري و بـورژوا هاي نقد آدورنو و هوركهايمر قرار دارد اين كه نظـام سـرمايه   اليه

فرهنگ را به صورت كااليي سترون درآورده و ابزاري براي سـلطة تكنولـوژي شـده    
و فعـال بـودن فرهنـگ نـدارد، در حـالي كـه از       » سـاختن «اين ديگر اشاره بر . است

شـود كـه صـنعتي بـه وجـود آمـده كـه در        چنين استنباط مي» سازي صنعت فرهنگ«
ند، كه منظور نويسندگان ايـن  كمي» سازيفرهنگ«ساختن فرهنگ دخالت داشته و يا 

 .نبوده است

                                                
  ها نوشت پي

1. the culture industry 

“ تئودور آدورنـو ”) 1390(آندره بويي : هايي كه از آندره بويي شده از مقاله زير استاقتباس. 2

فرهنـگ ارشـاد،   ، ترجمـه  هايي در نظرية اجتماعي معاصـر برداشتترنر، . اليوت و ب. آ: در
  .129 -113. شناسان، صصانتشارات جامعه
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  تحليل نقد

، جنـاب  »ديالكتيك روشنگري؛ قطعات فلسـفي «از ناقد محترم كتاب  تشكربا 
  آقاي دكتر فرهنگ ارشاد؛

  

  امتيازات نقد

نامه نقد كتب در تراز جهاني شـورا و ارائـه    گانة شيوه 4 هاي بخشتقيد به . 1
 مقاله در اين چارچوب

 هدف اصلي اثر تشريح. 2

 هاي مبنايي مؤلفان كتاب و انديشه محورها تبيين .3

هاي جدول بررسي شـكلي ماننـد كـاربرد اثـر، چـاپ،       به مؤلفه كلّي اشاره. 4
 .قواعد نگارش، و رواني و رسا بودن آن

 كلي به يكي از اصطالحات كتاب اشاره. 5

 

  هاي نقد كاستي

  و ذكر منابع تيتربنديفقدان . 1

 مصاديق و مستندات از كتاب بياننبود . 2

 و ارزيابي ناقد تحليل نقاط قوت و ضعف اثر بدون اجماليبيان . 3

 )هاي بررسي شكلي اثر از مولفه(به وضعيت جامعيت صوري  اشاره فقدان. 4

 گانه جدول بررسي محتوايي اثر 17و تحليل موارد  اشاره فقدان. 5

پيش، اين مقاله را بايد نظري بسيار مجمل و كلّي بر كتاب دانست  داليلبه . 6
  .اي است كه براي تبديل شدن به يك مقالة نقد محتاج بازنگري دوباره
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   مقدمه

ــه فرهنــگ معرفــت بــهداده اســت تــا در بــاب كتــاب  دســتمجــالي  : مثاب

اين مجالي است كه در . نظر بدهم) 1388كارتي،  مك( شناسي معرفت جديد جامعه
يـك سـو اشـتياقي اسـت بـراي      : كشاند بادي امر آدمي را به دو سوي متفاوت مي
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هاي احتمالي  اي مورد عالقه، و سوي ديگر، واكنش خواندن كتابي جديد در حوزه
اما افسوس كـه  ]. 1[منفي مولدان كتاب؛ از ناشر گرفته تا مترجم و مؤلف و غيره 

ماند و تنها حاصل نوشـتن در   كتابي نخواندني هيچ شوقي باقي نميدر مواجهه با 
 -در جهـان مـا  -جـا   تراشي خواهد بود؛ زيرا ناقد در ايـن  باب چنين آثاري دشمن

اش روا  بايسـت در حـق   ترين كـاري كـه مـي    آيد كه كم  ديده مي چون خصم به هم
ردن نبـوده  كه نقد او نيز چيـزي جـز تحقيـر كـ     داشت تحقير او است؛ مگر نه اين

كـم   ناقد اگر خصم تلقي نشود دست -در جغرافياي فرهنگي ما-جا  در اين! است
عـادي اسـت اگـر در     پس كامالً. اش سخن گفت سوادي بايست از ناداني و بي مي

يعني -فرقي با دانشجويان سال اول من ندارد ... ي منتقد كارنامه"پاسخ بگوييم كه 
 "نقـد  شبه"و باز هم كامال عادي است كه نقد را ). 13: 1390چاوشيان، ( "هيچ مطلقاً

 ! بناميم) همان(

تري براي برداشتن موانـع رشـد    از نقد نيست زيرا راه لطيف گريزيهمه  با اين
نقـد و  . يابد بدون نقد، رشد تحقق نمي. ي معين فعاليت وجود ندارد در يك حوزه

رشد فرآيندي دردناك  آور است و هم هم نقد تلخ و درد  :اند رشد از جهاتي مشابه
اي، بدون در  تجربه دريافته ام كه در ايران نقد كتاب ترجمه به.  زدا است و آرامش

سـختي   در جغرافياي فرهنگي ما، به. برد اختيار داشتن متن اصلي راه به جايي نمي
كه متن نه ترجمـه كـه تحريـف     ها اعتماد كرد و اين نگراني را  توان به ترجمه مي

» محـرِّف «همانا نـام ديگـر   « مترجم«ام كه  بارها دريافته. ر گذاشتشده است، كنا

آورد كه ناتواني خويش را در فهم متني معـين   دست  متأسفانه براي من اين. است
آوردي پرهزينه و ديريـاب بـوده اسـت؛ و     به فقر فكري خود نسبت ندهم، دست

دم راه بـه جـايي   اما هر قدر كه متن اصلي را طلـب كـر  . بخش البته تلخ اما رهايي
نامفهوم  ي كتابي عمدتاً اجمال درباره پس با دشواري و به. نبردم و به مراد نرسيدم

رغـم تبعـات    بـه -ام  گرفتـه   ي دشواري را كه برعهده كوشم وظيفه نويسم و مي مي
  . انجام دهم -اش منفي
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جـا كـاري كـه عمـال      رسي به متن انگليسي، در اين خاطر عدم دست الجرم به
ر كارتي است؛ خواهم گفت كه چنين كاري عمال ميس ام نقد كتاب خانم مك نكرده

آيـد چيـزي نيسـت جـز بـا صـداي بلنـد         چه در صفحات زير مي آن. نبوده است
مشاركانِ در . يك كتاب به زبان فارسي ي ترجمههاي من از  جارزدن انبوه درنيافته

هاي مـرا   و انبوه درنيافتنتوانند كتاب را دريافتني معرفي كنند  توليد اين كتاب مي
كـه بـاكي و   -ام بگذارنـد   بضـاعتي  گي و بي توشه عنوان يك مخاطب، به پاي بي به

هايم را از  شوند كه درنيافته چو مني قائل مي اما اين حق را براي هم  ماللي نيست؛
مرا همين كـه مخاطبـان فكـور بـه     . خواندن يك كتاب با ديگران در ميان بگذارم

  .   كند رداخت، كفايت ميتأمل خواهند پ

  

  شماري امور واال    گذر كوچك  غروب فرهنگ از ره

شماري امور بزرگ، دامـن زدن بـه ابتـذال و گسـترانيدن آن و عـادي       كوچك
فرهنگ فقط حجم انبوهي از آثار مادي و غيرمادي توليـد شـده   . ساختن آن است

ايـن اسـتانداردها و    وقتـي . استانداردها و كيفيت رفتار اسـت  آنتر از  مهم. نيست
. شود گير مي يابد، مصرف امرِ مبتذل و زيستن در ابتذال دامن كيفيت عمل تنزل مي

ي ديگران در درون سـطل زبالـه و خـواب     اين مثل خو كردن به غذاي پس مانده
اهي لـوازم  عنـوان مثـال، وقتـي انسـان دانشـگ      بـه  .زار اسـت  قيلوله در ميان لجـن 

عنوان قلمروي تخصصـي بـا    گاه به ، مرزهاي دانشنهد اش را وامي تخصصي حرفه
توان هر كسي را براي تدريس به  بعد مي. شوند گاه مبهم و نامشخص مي غيردانش

  .گاه دعوت كرد و به او لقب استاد را عطا كرد دانش

نظـر   منـد صـاحب   و با تأسف بايد گفت كه استاد ارجمند مـا دانـش   دردناكانه
مصداقي  -و يحتمل از روي خيرخواهي -محمد توكل عمالً و احتماالً ناخواسته 

شده است و اين نخستين بـاري نيسـت   ) شماري امور خطير كوچك(از اين مدعا 
ركت گـاهي مبتـذل مشـا    اند و در نوعي كنش دانش كه ايشان قدر خويش ندانسته
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ايشـان  . ادبي است اما گاه گريزي نيسـت  درشتي شاگرد بر استاد بي]. 2[اند  نموده
 بنجلشود كه به توليد يك كاالي دانشگاهي  گر فعاليتي مي براي دومين بار هدايت

پنـداري اسـتادان   . اش را برخـواهم شـمرد   منتهي شده است؛ كمـي بعـدتر قـرائن   
]. 3[انـد   دار با هم مسابقه گذاشته سألههاي م شناسي معرفت در انتشار كتاب جامعه

ي امري اعتبارآفرين بر پيشاني كتابي فاقـد   منزله به) توكل(عالوه بر اين كه نام او 
كيفيت تخصصي قرار گرفته است و در واقع اعترافـي اسـت بـراي مشـاركت در     

و عاري از دقايق تخصصـي او ايـن حقيقـت را      زده ي شتاب كااليي بنجل، مقدمه
نظـر از تكـرار تعبيـر     صـرف . كنـد  تر برمال مـي  بيش) شماري امور خطير كوچك(

) شناسي معرفـت  به جاي جامعه( "شناسي معرفتي جامعه"آميز  نادرست و مسامحه

ــاي ــه در ج ــه ك ــي  جــاي مقدم ــرار م ــان تك ــود  ي ايش ــابير -ش ــاه تع و ناخودآگ
 -نـد ك را تـداعي مـي  ! "شناسـي غيرمعرفتـي   جامعه"يا  "معرفتي شناسي بي جامعه"

ــاده  ــان گش ــازنده    ايش ــدان و س ــداد مول ــر را در ع ــغير و كبي ــتانه ص ــان و  دس گ
كه جـايي   هر آن. است  شناسي معرفت آورده پردازان جامعه گان و نظريه دهنده بسط

اش با جامعه گفته اسـت، در شـمار    ي معرفت و نسبت اي درباره سخني و انديشه
از (زده رديف كـرده اسـت    ا شتابها ر ايشان انبوه نام. اين گروه قرار گرفته است

مانهــايم و شــلر و اشــتارك و گــورويچ و برگــر و الكمــن و برخــي ديگــر كــه  
اند گرفتـه تـا    شناسي معرفت سهيم بوده اي در پرورش جامعه متخصصانه و حرفه

تـو و غيـره كـه نـه      ماركس و وبر و دوركيم و بورديو و لوكاچ و ديلتـاي و پـاره  
گذاران  گان و بنيان عنوان پرورنده كه به معرفت بل شناسي عنوان متخصص جامعه به

ها، نـام   اند و افزون بر آن هاي اجتماعي سهيم بوده شناختي و يا نظريه تفكر جامعه
مـرور  "و نام اين اقدام را هم ) هر كسي كه جايي در باب معرفت سخن گفته است

). 8: 1388كـارتي   به نقـل از مـك   8: 1388توكل (نهاده است  "جغرافيايي-سريع تاريخي

گي و عـدم   زده گويي و شتاب كارتي به سبب كلي توضيحات وي در باب آراي مك
كـارتي   هاي وي، چنـدان بـراي فهـم آراي مـك     پرداخت دقيق و تفصيلي به انديشه

  .بايست به فصول اصلي كتاب ورود كرد الجرم مي. گشا نيست راه
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ي تخصص در يـك حـوزه   حتا اگر نويسنده مدع- زده  ي شتاب نوشتن يك مقدمه
اي اسـت كـه هـم مؤلـف      مشكل اصلي تأييد ترجمه.  استامر قابل اغماضي  - باشد

سازد و هم مخاطب را نه فقط بـه زحمـت و    را قرباني خويش مي) كارتي خانم مك(
نشـاند؛ اولـي را بـه     ي ناسفته مي كه او را در برابر خشونت ترجمه دارد بل تكلّف وامي

اري در انگـ  گي و دومي را به شناعت سـهل  گي و نسفته جسارت و زمختي نافرهيخته
      .   يك امر تخصصي

  

  قتل متن در كارزار ترجمه

يابيم كـه آرمـان درك و فهـم آراي     صفحه متن ترجمه درمي اوليني  با مطالعه
آدمـي  . انديشي اسـت  نيافتني است و صدالبته نوعي خيال مؤلف كتاب، بسي دست

 -لتي جديدالبته با دال - "مرگ مؤلّف"ي  اختيار به ياد نظريه در چنين وضعيتي بي
چاره تا حد مرگ مجروح  هاي موجود علوم اجتماعي مؤلف بي در ترجمه! افتد مي
تر آن است كه از مرگ متن در اين نوع از ترجمه سخن  با اين حال دقيق. شود مي

بگوييم نه از مرگ مؤلف؛ زيرا مؤلف ممكن است در آثـار ديگـر اش بـه حيـات     
  . اش ادامه دهد فرهنگي

درستي از حيـات   به) 1389بنيـامين،  ( "رسالت مترجم"ي  مقاله والتر بنجامين در
ترجمـه  ": گويد سخن مي -ي اثر در ان سهيم است حياتي كه ترجمه -بعدي متن 

جا كه آثار مهم مترجم منتخبِ خويش را هرگـز   آيد، و از آن بعد از متن اصلي مي
مرحلـة حيـات   ] فرارسـيدن [ها نشانگر  يابند، ترجمة آن شان نمي در عصر پيدايش

مـن اكنـون كـاري بـه نسـبت مـتن اصـلي و مـتن         ). 75: همان( "هاست بعدي آن
. خـواهم بپـردازم   كه به همين مفهوم حيات بعدي است كه مي اي ندارم بل ترجمه

هاي بعـدي يـك مـتن روا باشـد، چـرا       اگر سخن گفتن از حيات بعدي يا حيات
نحـو   نگـاهي، ناقـد بـه    اگـر چـه در چنـين   . سخن گفتن از مرگ متن روا نباشـد 

صـورت   عمـد يـا بـه    ي قتـل شـبه   بخشي به راوي يك داستان جنايي دربـاره  تنزل
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باري به كارآگـاه مكتشـف چنـين قتلـي در جهـان توليـد و آفـرينش و         خشونت
آينـد نيسـت، امـا ايـن       وجـه خـوش   شود، و اين بـه هـيچ   بازآفريني متون بدل مي

  . كند ميآيندي تغييري در اصل مسأله ايجاد ن ناخوش

عمـد مـتن    عمد يـا شـبه   چرا نتوانيم از حيات متن و از مرگ متن و از قتل غير
مگر حيات فقط به جهان مـادي موجـودات گوشـت و پوسـت و     . سخن بگوييم

گويد  درستي از حيات متن سخن مي و به قوت بهدار تعلق دارد؟ بنجامين  استخوان
ايـدة حيـات و   ": بخشـد  مـي  نظرانه و محدود ما را از حيات وسعت و تعبير تنگ

. حيات بعدي در آثار هنري را بايد تؤام با عينيتي سراسر غيرمجازي در نظر آورد

اي ضمني بـه ايـن نكتـه     حتي در اعصار مبتني بر تفكر بسته و مغرضانه نيز اشاره
ولـي قـرار هـم    . وجود داشت كه حيات محدود به جسـمانيت ارگـانيكي نيسـت   

خنر، قلمرو سـيطرة حيـات را زيـر پـرچم سسـت و      نيست، به پيروي از تالش ف
رمقِ جان بگسترانيم، يا اين كه بالعكس، تعريف آن را بر شالودة عوامل حيوانيِ  بي
نحـوي   تري نظير ادراك حسي استوار سازيم، عواملي كـه فقـط بـه    مراتب مبهم به

شود كـه هـر آنچـه     حق مفهوم حيات تنها زماني ادا مي. اند اتفاقي مشخصة حيات
صاحب تاريخي از آنِ خويش است و صرفاً معادلِ عرصة وقـوع تـاريخ نيسـت،    

  ).     75-76: همان( "واجد حيات دانسته شود

است، مورد اتفاق بسـياري از اهـل فـن     بازآفرينيكه ترجمه نوعي فرآيند  اين
اگر ترجمه بناست ذاتاً در تقاليِ كسب شـباهت بـا مـتن    "به قول بنجامين . است

زيـرا مـتن اصـلي در حيـات     . اي وجود نخواهد داشـت  هيچ ترجمهاصلي باشد، 
گذراند، حياتي كه اگر به معناي دگرگـوني   بعديِ خويش نوعي تغيير را از سر مي

ي بنجامين  دغدغه). 78: همان( "گرفت بود، چنين نام نمي و احياي چيزي زنده نمي
 مسـتقل از  ي بازآفريني و حيات مجدد متن است كه حـاال  در باب ترجمه دغدغه

ي كشتار متون در طـي فرآينـد ترجمـه     ي ما دغدغه اما دغدغه. زيد متن اصلي مي
سـازي   نحو افراطـي بـه جنـايي    تعبير قتل و كشتار در باب ترجمه ظاهرا به. است
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واقـع ايـن ذهـن و زبـان مـن نيسـت كـه ميـل بـه           انجامد، اما به كردن مي ترجمه
و شقاوتي است كه برخي از اهل علم كه اين قساوت  سازي ترجمه دارد بل جنايي

  . اند ي علوم اجتماعي ايران بدان آلوده در حوزه

تـوان گفـت كـه در     اسـتفاده كنـيم، مـي     جنـايي  تعابيراما حتا اگر نخواهيم از 
انكسـار و  ي  هاي فارسيِ بسياري از متون علـوم اجتمـاعي، مـا بـا پديـده      ترجمه
طي فرآيند انتقال از يك محيط به  انكسار به شكست نور در. مواجه هستيم تقليب

تقليب نيز به زيـر و رو شـدن و واژگـون شـدن و قلـب      . محيط ديگر اشاره دارد
ي فارسـي متـون علـوم اجتمـاعي      در بسياري از ترجمـه . محتوا شدن اشاره دارد

هـايي   ي چنـين ترجمـه   خواننـده . ترجمه همانـا فرآينـدي از تقليـب پيـام اسـت     
در ظلمات ترجمـه  زان، نورافكني به دست بگيرد و ري بايست با تكلف و عرق مي

  . به دنبال گوهر معني بگردد

در زيـر  . هايم براي فهـم ايـن مـتن از شـما مـدد بجـويم       بگذاريد با ذكر درنيافتن
ام و گاه ابهامات  ذكر كرده) ي خروار مشتي نمونه(جمالت و عباراتي را محض نمونه 

اين جمالت و عبارات براي من نـامفهوم  . ما ها نوشته هاي خود را در ذيل آن و پرسش
ام نه استيضاح و مؤاخذه و تمسـخر   چه در ذيل اين جمالت نوشته آن. و مبهم بوده اند

توانـد بـه ذهـن مخاطـب      هاي محتملي است كه مـي  كه فقط بيان برخي از پرسش بل
  :كند چاره خطور  بي

 هايي از جمالت نامفهوم نمونه فصل 

  

  

  

  

  

  

ها، مفاهيم و نظامهاي انديشه در ساختار  نفوذ جامعه در شكل ايده". 1
  ؛)17: 1388كارتي،  مك( "يابد تجربه انساني گسترش مي

جا شكل چه  هاي انديشه شكل دارند؟ اين ها، مفاهيم و نظام آيا ايده-[
  معنايي دارد؟

كند يا نه فقط بر  يهاي انديشه نفوذ م ها، مفاهيم و نظام آيا جامعه در ايده-
  ]گذارد؟ ها تأثير مي آن
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فصل 

  مقدماتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ها نيز همچون اشكال فرهنگي قدرتمند، هم معاني را پديد  معرفت". 2
آورند و هم به خلق موضوعات و كردارهاي اجتماعي جديد  مي
  ؛)18: همان( "پردازند مي

ها را؟  ي معاني معرفت آورند يا مجموعه ها معاني را پديد مي آيا معرفت-[
 "ي اشكال فرهنگي منزله ها به معرفت"ظور اين نيست كه آيا من

  كنند؟ نيرومند، معناسازي مي

 !]تواند كردار اجتماعي پديد آورد؟ آيا معرفت مي-

  ).19: همان( "اند هم معرفت و هم واقعيت براي ما واقعي". 3

كه واقعيت واقعي است و عالوه بر آن، معرفت هم واقعي است به  اين -[
  ]؟چه معني است

صرفا بزرگ جلوه دادن بحث مانهايم در باب » اي رخداد رسانه«. 4
است كه هم براي شرايط كنوني ما ضروري است و » چيستي واقعيت«

 ).22 :همان( "شناختي است هم عمدتا مناسب بررسي جامعه

جهت بحث  كه بي» اي رخداد رسانه«آيا چيزي وجود دارد به نام -[
  دهد؟ بزرگ جلوه مي» قعيتچيستي وا«مانهايم را در باب 

براي شرايط كنوني ما » چيستي واقعيت«آيا بحث مانهايم درباب -
؟ اين كه گفته شد چيست و »چيستي واقعيت«ضروري است يا خود 

 ]چه ضرورتي دارد؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

براي رشد تفكر ) هاي ضمني آن و تمام داللت(ايده تعين اجتماعي ". 1
ويژه در جهان انگليسي زبان چندان حياتي بود كه  شناختي به جامعه

شناسي مشكل  در توسعة جامعه] از اين[تصور يك انديشة فراگير نيز 
  ). ؛ قالب از متن است42: همان( "است

زي آورده شدند كه ممكن است كردن چي اين تأمالت فقط براي روشن". 2
نقاط مرجع جهاني ناميده شود، نقاطي كه تغيير اخير در تخيل 

اند كه شيوه پيوند واقعيت را با آنچه  شناسي را برانگيخته جامعه
  ). 49: همان( "كند مورد مالحظه قرار دهد شناسي واقعيت تلقي مي جامعه

از مواد خام حيات انساني  ها شناسي انديشه ها و مفاهيم جامعه ايده... ". 3
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 1فصل 

هاي اجتماعي خاص  جهان» هاي خيابان«آنها در . اند بيرون كشيده شده
  ).50: همان( "اند تكوين يافته و اصالح گرديده

  ).53: همان( "نمادين است... هر كنش انساني در هميشه ". 4

آگاهي جامعه -ماترياليسم تاريخي حقيقتاً نوعي خود«سالينز ". 5
كه هنوز هم يك آگاهي در حدود آن جامعه به نظر  -ستبورژوازي ا

  ).53: همان( "رسد مي

يعني چه؟ يعني اي سالينز بدان و آگاه باش كه ماترياليسم تاريخي هنوز [
 !] ي بورژوازي است؟ هم نوعي آگاهي در قلمرو جامعه

  

  

  

  

  

  

 2فصل 

هاي چنين گروهي قراردادهاي ذهني و اجتماعي را عقالني  ايده". 1
 "كنندكه از مالكيت و قدرتشان حمايت كند و به آن اعتبار بخشد مي

  ).65 :همان(

داديد، ما  قراردادهاي ذهني يعني چه؟ اگر در پانوشت توضيح مي[
  ] گونه چيزي است؟ توانستيم دريابيم كه اين نوع قرارداد چه مي

كه علم و ايدئولوژي  نبال اين انديشه، انديشه ديگري وجود دارد ايند". 2
طلبانه سياستمدار، هوادار خوبي  وجود دارد، دانشمند از تفكر منفعت

  ). 66: همان( "و يا بورژوا رها است

  ]آيا اين جمله به زبان فارسي نوشته شده است؟ -[

با آنان موافقت  بسياري از منتقدان نظريه ايدئولوژي معتقدند، و من. 3
اش براي تبيين  دارم، كه نظريه ايدئولوژي شديداً از حيث توانايي

ها و كردارهاي علم و  هاي فرهنگي در نظريه حضور سياست و نظام
  ). 66: همان( "عمالً در قلمرو اجتماعي محدود است

هاي  سياست و نظام«: گويند ئولوژي مي ي ايده كه منتقدان نظريه يعني اين[
ها و كردارهاي علم و نيز عمالً در قلمرو اجتماعي  ي در نظريهفرهنگ

ئولوژي ناتوان از تبيين اين حضور  ي ايده ولي نظريه! حضور دارند
اما فقط معلوم ! خانم مك كارتي نيز با اين نظر موافق است. »است

  :نيست كه

  كردارهاي علم چيست؟) الف
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  ارهاي علم حضور دارد؟ها و هم در كرد گونه هم در نظريه سياست چه)  ب

سياست اگر در قلمرو اجتماعي حضور نداشته باشد پس در كجا ) ج
  حضور داشته باشد؟

  ها حضور دارد؟ گونه در نظريه هاي فرهنگي چه نظام) د

  گونه در كردارهاي علم حضور دارد؟ هاي فرهنگي چه نظام) ه

  ]هاي فرهنگي چيستند؟ اصال نظام) و

هاي توصيفي خود بشمار  اعي، مؤلفهاجتم-هاي علمي  معرفت". 4
 ).  98: همان( "كنند روند و همانها را توصيف مي مي

  

  

  

  

  

 3فصل 

اي پديد امده  ها و هستي جمعي، از آن هستي هر چند بازنمودها، ايده". 1
در «] اما[زيند روشن است،  كه با آن مي است كه حقايق آن براي كساني

برترين انديشه . »آفريند تحليل نهايي، اين انديشه است كه واقعيت را مي
  . )106: همان( "و سرآمدترين آنها، انديشه آفرينش خود جامعه است

انديشه، : گويد اين مدعا كه به دوركيم نسبت داده شده است، آيا مي[
آفريند؟ نكند دوركيم رئاليست را با يكي از  واقعيت را مي

ها اشتباه  ها و حتا بدتر از آن با يكي از سوليپسيست نوميناليست
  ]اند؟ گرفته

ترديد  نمونه مورد نظر در اينجا اين است كه روشهاي ساختارگرا، بي". 2
اشتغال پسامدرني اواخر قرن بيستم را به زبان و ارتباط، بدجلوه داده 

  ). 111: همان( "است

دقت مورد بررسي قرار گرفته است، چه به  ساختارگرايي تاكنون به". 3
ناتوان است و چه به اش  اين عنوان كه از حيات در حد ادعاي علمي

ها در مقام تداوم ردگيري از روي رد پاي باقي  گفته پسامدرنيست
از . محوري مدرنيستي مانده بر گل خشكيده اومانيسم و قوم

ندازي ديگر، هر گاه ساختارگرايي به جدي گرفتن زبان مصمم  ا چشم
  ).131: همان( "شده است، خود را از بين برده است

اش ناتوان  دهد و هم از حيات كذايي بدجلوه مي آيا ساختارگرايي هم[
برد و هم در نوعي ردگيري،  است و هم گاهي خود اش را از بين مي
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شود بپرسد كه  مورد بررسي قرار گرفته است؟ آدمي كنجكاو مي
  !]ي اين بررسي چه بوده است؟ نتيجه

گر، همانند  در هر حال، اشكال و صور اجتماعي در چشم يك مشاهده. 3
آشوب گسترده و «مثابه يك  كند؛ به انداز، ايفاي نقش مي چشميك 
گردد؛ چنانكه گويي  عناصر گسسته و ناهمگون پديدار مي» وسيع

زندگي و حيات «شناختي يك ناحيه،  داند كه تاريخ زمين آدمي مي
معناي اصلي و  -اگر بتوانيم آن را اينگونه بناميم-» ناخودآگاه آن

هاي معوج و محدود،  غير از جابجاييمهمي را از ماهيت عناصر، 
  ).112: همان( "سازد ظاهر مي

در و از طريق رويارويي مردم و » فرهنگ«و » معرفت و شناخت«". 4
مردم و : شود توليد مي) و نه بيرون از آن(هاي جهان  قدرت
ي »ناب«اند؛ كه ديگر هيچ فرهنگ  هايي كه امروز پديد آمده قدرت

) هايشان و فرهنگ(هايشان  دمي كه زندگيوجود ندارد؛ و در ميان مر

-لوي. يكديگر درگير شده است) هاي وفرهنگ(ها  عميقاً با زندگي

كمتر كاركرد «ها خصوصاً امروزه  گويد تنوع فرهنگ استراوس  مي
را يكپارچه ] گروهها[انزواي گروههاست تا كاركرد مناسباتي كه آنها 

هاي انسان اصيل،  تتفاو«) 328، ص 1976استراوس، -لوي(» كند مي
  ). 123: همان( ")14، ص 1988كليفورد، (» متالشي كننده است

دهند و  ها و مقوالت امروزين ما هستند كه اجازه مي آنها تحقق بينش". 5
شناسي همايندگرا و پادآميز  جامعه«شوند تا ما واقعاً يك  موجب مي

آميختن   هم اي كه ويژگي آن در شناسي را ايجاد كنيم؛ جامعه» )تلفيقي(
هاي  از سبك» معبودهاي عجيب، يا آميزه مصنوعات فرهنگي، درهمي

  ).  132-133: همان( "اندازهاست شناختي و چشم زيبايي

شناسي را به خير كند كه هر روز در اين  خدا عاقبت ما اهالي جامعه[
يك روز : كند شناسي ظهور مي رشته نوع خاصي از جامعه

، و حاال هم "عرفاني"، يك روز "قاديانت"، يك روز "مدار مردم"
 ] اي است؟ شناسي گونه جامعه چه راستي، اين به! "همايندگرا و پادآميز"
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 مؤخره

  ). 217: همان( "شناسي، سنت از پژوهش و كاوشگري است كار جامعه". 1

شناسي  هاي بيرون از علم اجتماعي، از مطالعه ادبيات و زيست رشته". 2
گرفته تا مطالعه اخالق، به استفاده از مفروضاتي عادت دارند كه 

: همان( "...گذاري آن تالش كردند  مانهايم و ماكس شلر براي پايه

220-219 .(  

گذاري  يهاالجتماعي را پا هاي فراعلم يعني مانهايم و شلر مفروضات رشته[
 ]ها به مفروضات عادت دارند يعني چه؟ كه رشته عالوه، اين به! اند؟ كرده

انـد و  قابـل    تنها دو فصل چهارم و پنجم اين كتاب نسبتاٌ خوب ترجمه شـده 
ها را بدون دردسر خواند؛ اگر چـه اشـكاالت ويرايشـي     توان آن فهم هستند و مي

  . دارند

  

  معرفت شناسي بندي سرمشق جديد جامعه صورت

ي اين اثر  ي مطالعه واسطه كارتي به پرداختن تفصيلي به مدعاي اصلي آراي مك
از آن اسـت كـه مـن بتـوانم بـه بحثـي تفصـيلي در بـاب آن          آورتـر  رنجناهنجار 

الي ايـن   چـه از البـه   آن. لذا نكاتي در نهايت اجمال خواهم گفت. برانگيخته شوم
كـارتي در ايـن كتـاب     ي نامناسب دريافتني است اين است كه خانم مـك  ترجمه

شناسـي معرفـت را    صـورتي مقـدماتي،  چرخشـي نظـري در جامعـه      كوشد به مي
نظـران   هايي كه ديگر صـاحب  او اين كار را از راه بررسي نظريه. ندي كندب صورت

. انـد، انجـام دهـد    ي هـر يـك از انـواع معرفـت ارائـه كـرده       علوم انساني در باره

ايجـاد اجتمـاعي   "تـوان در اثـر تأثيرگـذار     هاي اين چرخش نظـري را مـي   ريشه
  . وجو كرد برگر و الكمن جست "واقعيت

شناسـي   اگر جامعـه . اي توضيح داد شده صورت ساده به توان اين چرخش را مي
  :معرفت را شامل دو نوع بررسي زير بدانيم

ي  گانـه  ي تجربي تأثيرات شرايط اجتماعي فرافكري بـر فرآينـد سـه    مطالعه. 1
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فراگيـري حـامالن و وسـعت    (، و گسـترش  )گـي  تكـوين و بالنـد  ( رشدپيدايش، 
تجربـي تـأثيرات معرفـت بـر شـرايط       ي مطالعه. 2معرفت؛ و ) ي اثرگذاري دامنه

   .اجتماعي فرافكري

شناسي معرفت با تمركز بر موضوع تعين اجتماعي  بدانيم، سرمشق قبلي جامعه
ــه قســمت اول ايــن تعريــف مــي معرفــت ــد  ، ب پرداخــت امــا در سرمشــق جدي

شناسي معرفت، قسمت دوم اين تعريف است كه برجسته شده و در دستور  جامعه
شـد كـه    اگر تا پيش از اين گفته مـي . معرفت قرار گرفته است شناسان كار جامعه

گي اجتماعي بـه يكـي از انحـاي ممكـن بـر معرفـت و سرنوشـت آن تـأثير          زند
هـاي   گونـه معرفـت و نظـام    شود كـه چـه   گذارد، اكنون از اين سخن گفته مي مي

 پـيش . اند معنابخشي، در تكوين واقعيت اجتماعي و ايجاد سيال و مداوم آن سهيم
ي نقش معرفت در تكوين و ايجاد  نحو تأثيرگذاري درباره از اين برگر و الكمن به

كوشد در اين كتاب بـا بررسـي    كارتي مي اما مك. اند واقعيت اجتماعي سخن گفته
ئولوژي، علم، زبان، و  از ايده-هاي مختلف  ها و آرا در باب معرفت برخي انديشه

نشان دهد كه اكنـون چرخشـي در    -يآگاه اسطوره گرفته تا خودآگاهي و هويت
تأكيد بر اينكـه معرفـت، فرهنـگ    "  :شناسي معرفت رخ داده است تأكيدات جامعه

انـد اسـتخراج    هاي متفاوتي كه در اين كتاب ارايه شده ادعايي كه از نظريه-است 
هـاي گونـاگون    ها و دسـته  تأكيد و پافشاري بر اين است كه گروه -گرديده است

نظير گروههاي علوم طبيعي يا علوم انساني، در درون فرهنگ شناخت و معرفت، 
هاي شـناخت، تمـايالت، معـاني و مقـوالت      كه اين گروه كنند، يعني اين عمل مي

همچنين بـدان معناسـت   . آفرينند كنند و مي گيرند و منتقل مي فرهنگي را در بر مي
عنـوان   ، بـه دهنـد  از هر چيز ديگري كه انجام مي] صرف نظر[ها،  كه همه معرفت

كنند؛ نظامي از معنـي كـه مقـوالت و مفـاهيمي را بـراي       نظامي از معني عمل مي
؛ قالب از 223: همان( "عنوان چيزي دريابند شان را به كند تا جهان كاربران فراهم مي

هـاي   اما در اين رويكرد به معرفت، تأكيد فقط بر اين نيست كه اين نظا. )متن است
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دهند بلكه بـر ايـن    دست مي ط درك و فهمي از جهان بهفق - ها معرفت -معنايي 
انـد؛ در   يي در ايجاد اجتماعي واقعيت نيز سهيم هاي معنا رود كه نظام نيز تأكيد مي

و فرهنـگ،  ) 214: همـان ( "شـود  جامعه چيزي است كه توليد مي". ساختن جامعه
  .  ها دارد گري انسان گذر كنش دهي جامعه از ره نقشي اساسي در شكل

كـارتي   مـك  -نحو نـامفهومي ترجمـه شـده اسـت     كه به-در فصل اول كتاب 
تأسي از كار برگر  شناسي معرفت را توضيح دهد و به كوشد اين دو وجه جامعه مي

هـاي اجتمـاعي    امـروزه جسـتجوي خاسـتگاه   ": و الكمن بر وجه دوم تأكيد كنـد 
ساخت،  شناسي معرفت را مشخص مي شناسي كالسيك و جامعه معرفت كه جامعه
مسئله معرفت و واقعيت جايگزين شده است  دربارهاي از تفكر  كامالً با شيوه تازه

تـر   شناسي يـا شـكل قـديمي    كه مسئله خاستگاه را به گذشته پوزيتيويستي جامعه
توليـد اجتمـاعي   ] البته در اين رويكرد جديـد . [كند ماترياليسم تاريخي واگذار مي

اين رويكرد آن است كه هستي اجتمـاعي و   گيرد؛ فرض معنا مورد توجه قرار مي
هسـتي مـادي مقـدم بـر     . مادي از زندگي ذهني جمعي مردم قابل تفكيك نيسـت 

بنـدي   صـورت «معرفـت نيـز يـك    . معرفت، زبان، انديشه، باور و نظاير آن نيست
ي اين تأكيدات در باب نوعي  رغم همه به). 51-52: همان( "نيست» ثانويه از تجربه

چنان  شناسي معرفت، بحث از تعين اجتماعي معرفت هم جامعهچرخش نظري در 
هـا   كه چـرا در برخـي از موقعيـت    بحثي جدي باقي خواهد ماند و پرسش از اين

يابنـد، قطعـاً پرسشـي جـدي و      برخي از معارف پيدايش، رشد، و گسـترش مـي  
كارتي در اين كتاب نيز بـر همـين    سخن نهايي مك. برانگيز خواهد ماند كنجكاوي

ها وابسته به موقعيـت هسـتند و ماهيتـاً     ها و شناخت معرفت": نهد ته صحه مينك
  ).    227: همان( "اند ناتمام
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  ها نوشت پي

 .آيندي دارم و اميدوار ام كه آن تجربه مكرر نشود ي ناخوش اين مورد متأسفانه تجربه در. 1

  :اول اثري است با مشخصات زير مورد. 2

ساخت و «جستاري در تبيين رابطه : شناسي معرفت جامعه) 1383(عليزاده، عبدالرضا و ديگران 

پژوهشـكده حـوزه و   : قـم . زير نظر محمـد توكـل  . »هاي بشري معرفت«و » كنش اجتمعي

  . دانشگاه، چاپ اول

  .هاي ديگر اش را در برخي آثار دكتر آشتياني مالحظه نماييد نمونه. 3

  

  منابع 

، گفتارهايي در باب فلسفة زبان و فلسفة تـاريخ : عروسك و كوتوله). 1389. (، والتربنجامين. 1

  . گام نو: ي مراد فرهادپور و اميد مهرگان، چاپ سوم، تهران ترجمه

ي  نقـدها و يادداشـتي دربـاره    تمايز يا تشخص؟ پاسخ بـه شـبه  "). 1390. (، حسنچاوشيان. 2

  . 1390، مرداد 14ي  شماره: ، تهرانمهرنامهي  نامه ، در ماه"»تمايز«

 ي ترجمه، شناسي معرفت جديد مثابه فرهنگ، جامعه معرفت به). 1388. (دي. ، ايكارتي مك. 3

پژوهشـكده  : ي محمـد توكـل، چـاپ اول، تهـران     پناه و ديگران، زير نظـر و مقدمـه   خالق

  . مطالعات فرهنگي و اجتماعي
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  تحليل نقد

، جنـاب آقـاي دكتـر    » معرفت به مثابه فرهنـگ « كتاببا تشكر از ناقد محترم 
  محدثي؛ حسن

  

  امتيازات نقد

 .نوشت و منابع است تيتربندي، پي دارايمقاله . 1

در ضرورت نقد و مشكالت نقد در جامعـه بـا اشـاره بـه      اي مقدمه افزودن. 2
 )همراه با در دست داشتن متن اصلي(اي  ضرورت نقد متون ترجمه

و نامفهوم بودن مواردي از ترجمة كتاب با ذكـر مسـتنداتي    ابهامات تشريح. 3
 )در يك جدول(از كتاب 

محترم ضمن تفصيل موارد نقص و ابهام، به ترجمة نسبتاً خوب فصـل   ناقد. 4
 .نيز اشاره داشته است 5و4

 مدعاي اصلي كتاب توضيح. 5

يـا  ) كتـاب  5و4فصـل  (كلّي و اجمالي در خصوص نحوة ويرايش  اشاراتي. 6
 ها  سازي و معادل نگارشقواعد 

  

  هاي نقد كاستي

هايي جدول بررسي شكلي مانند كاربرد اثـر، جامعيـت    ناقد محترم به مولفه. 1
 .كند صوري، چاپ اثر اشاره نمي

بررسي  گانه جدول 17هاي  عدم طرح و تحليل همراه با ذكر مصاديق مولفه .2
شناسي معرفـت، مناسـب بـود     خصوص با توجه به موضوع جامعه به(محتوايي اثر

كتاب را از جهت سازواري با مبااني و كاربرد آن در جامعة ايراني اسـالمي مـورد   
 .)داند تجزيه و تحليل قرار مي
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ناقد محترم تنها منحصر در اظهار نظر در خصوص ترجمة  نظربه دليل باال، . 3
 .اند اب شده و از تحليل و نقد ساير موارد بازماندهكت مفهومنا 

در يك مقاله نقد عالمانه، متديك و منصفانه، نيـازي بـه ذكـر     آيد ميبه نظر . 4
 ضرورتينيست و اتفاقاً » كاالي بنجل«ويا » كنش دانشگاهي مبتذل«عناويني چون

كـه در   گويي نداريم چـرا ايـن   برگريز ناپذيري وجود ندارد ولذا نيازي به درشت
نقد علمي بايد لب مطالب و تحليل مسأله اصلي را بيان كـرده و از حواشـي غيـر    

 .ضرور پرهيز داشت

  .بندي و پيشنهادهاي مشخصي نيز ارائه شد مناسب بود جمع. 5
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تـوان   ديـد ، آن را مـي   1ينـد آبه مثابـه فر  توان ميدر حاليكه جهاني شدن را  .1

ن از همـين جهـت جهـاني شـد    . هم  مورد توجـه قـرار داد    2همچون يك پروژه
روايت نخست جهاني . شده است حداقل به صورت دو روايت عمده توصيف مي
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 واجد سطح توصيفي وتحليلي است و بـه جهـاني بـه هـم فشـرده،      شدن، عمدتاً

با الگوي وحدت (موزاييكي  تنيده، چند سبكي، چند فرهنگي، چند تمدني و درهم
شدن به نوعي ابـر   كه ميل به تبديل(اما روايت دوم . كند تأكيد مي) در عين كثرت

سازي نيز تعبير كرد، بـه جهـاني فاقـد      توان از آن به جهاني و مي )روايت هم دارد
اين روايت . خواهد امريكايي مي -هاي مسلط اروپا تنوع و تكثر و بيشتر با گفتمان

به لحاظ نظري، بيش از اندازه انتزاعي و به لحاظ سياسي فاقد ظرفيت مشاركتي و 
ان است و ابعاد تجويزي هژمونيـك دارد و از نظـر كـاركرد،    تعاملي در سطح جه

  .فاقد پويايي است

»كنشگران نوين ها؛ سپهر نو و ودانشگاه شدنجهاني «كتاب  .2
اي از  مجموعه 3

-18كبـك، ( »ها هاي پيش روي دانشگاه جهاني شدن؛ چالش«چند گفتار در نشست 

مقدمـه را  . گيـرد  دربر مـي كتاب يك مقدمه وپنج بخش را  .است) 2002سپتامبر  21
المللـي ماننـد    هاي بين منظر مؤسسه. 1به ترتيب؛ (ويراستاران و پنج بخش بعدي 

هاي جهاني ماننند  نامه شرايط وموافقت. 2، بانك جهاني .دي. سي . اي. يونسكو، اُ
GATS  3 .        4چرخش دانش  از سوژه بـه ابـژه ونيـاز بـه روايتـي نـو از جهـان .

وسـرانجام  ) عبـور از الگوهـاي كالسـيك دانشـگاهي    . 5آموزش عـالي وتوسـعه   
  .اند نفر ديگر ارائه كرده 15گيري را  نتيجه

، ترين محدوديت اين مجموعه گفتارها فراسوي ايرادهاي تايپي فـراوان  مهم .3
سازي هژمونيـك ويـا بـه     آميزي است كه از جهانيدر حس عمدتا يكسوية تهديد

روپايي كـردن جهـان بـا الگـوي يكپارچـة      تعبيري گرايش به آمريكايي كردن يا ا
ايـن محـدوديت وقتـي    . ايدئولوژي بازار بر آن سايه انداخته اسـت  نئوكالسيك و

نمايد كه اين همـه فضـاي بحـث     آميز و قدري كمتر معنادار مي بيش از حد مبالغه
فوبياگونه دربارة تحوالت جهاني، حول نهادي تدارك ديده شده است كه آن نهاد 

گفتارهاي اين كتاب در حالي دانشگاه را از  مخـاطرات تحـوالت   . دانشگاه است
دارند كه گويا فراموش شده اسـت كـه دانشـگاه نهـاد      جاري در جهان برحذر مي
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هاي پدرمأبانـه بـه او دربـاب تهديـدهاي محـيط       بلوغ فكري بشر است و توصيه
  .شايد هم رياكارانه به نظر برسند خارج از خانه، قدري تصنعي و

كنـد   پررنگ مي چيزي كه اين وضعيت مناقشه آميز كتاب را بيشتر نمايان و .4
ها بايـد چنـين    خوانيم كه دانشگاه مرتب در آن مي فراواني افعال تجويزي است و

از مقدمـه   2توانيـد بـه صـفحة     فقط براي يك نمونه مي. مبادا چنان بكنند كنند و
هـا   دانشـگاه  ...بايسـت  ها مـي  دانشگاه«جمالتي مانند  ويراستار مجموعه بنگريد و

بـه بيراهـه    ...بايسـتي  دانـش مـي   ...آموزش بايسـتي  ...ها بايد دانشگاه ...بايست مي
متناسب بـا  . بنگريد )2 ص( »...الزم است...دفاعي جانانه  ...تأكيد كنيم ...ايم  رفته

اين همه بايدها ونبايدهايي كـه بـراي دانشـگاه بـه عنـوان نهـاد انديشـيدن وبـاز         
هاي  هاي برآمده از پژوهش شود، كمتر شاهد توصيف وتحليل مي! شيدن مقرراندي

  .تأمالت انتقادي ژرف هستيم جدي و

اي  اند و پـاره  با وجود اين، برگردان مناسبي كه  مترجم كتاب به عمل آورده .5
از . هاي مثبت ايـن كتـاب اسـت    نويسندگان از ويژگي مطالبمضامين معنادار در 
اه به دانش به عنوان خير عمومي جهاني كـه مايملـك مشـاع    اين جمله است  نگ

 وبدون دسترسي برابر به آن ومشاركت جهاني در توليـد و ) 42ص ( بشري است

مبادلة آن و كاربرد وارتقاي آن، افقي از پايداري مطلـوب بـراي زنـدگي در ايـن     
اي در مقيـاس   حذف دانش وحذف انديشـيدن، فاجعـه  . خورد سياره به چشم نمي

تأمـل در  . آغـوش خطـر امـروزي بشـريت خواهـد بـود       جهاني براي جامعة هم
تهــي شــدن آن از نقــد  و) 36( احتمــاالت فروكاســته شــدن دانشــگاه بــه بنگــاه

وروشنگري از ديگر مباحث مهمي است كه در برخي گفتارهـاي كتـاب تنهـا بـه     
مسـتند و مسـتدل    هـاي تفصـيلي و   مداقـه  اشاراتي كمتر تحليلي و بدون بحث و

، )35(قـدرت   رهـايي محققـان از سـيطرة ثـروت و     آزادي علمي و. خوريم برمي
هـاي   ، نقش دانشـگاه )92(انقالب كپرنيكي در دانشگاه  ومركززدايي دولت از آن 

، )53( باور امروزي به عنوان واسط ميـان جامعـه مـدني و دولـت     نانخبه فراگير و
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هـاي مخـرب و    ويه، سـ )162-143( رشتگي مباحث ميان سبك دو توليد دانش و
از ديگـر  ) 284-255(آثار زيانبار آن بـر جهـان دانـش     گسيختة رقابت وحشي و

  .گونه در اين كتاب هستند و اشارت غيرتحليليهاي مضامين هرچند  نمونه

هـاي همـراه    براي دانـش بـه همـراه سـاير مؤلفـه      شدنطور كلي جهاني  هب .6
چيزي كـه در  . شود ادهي ميتحليل و معن قابل توصيف ووهمزمان با آن است كه 

  .شود ها اشاره مي مؤلفه در اينجا به برخي از. اين كتاب مغفول مانده است

  

  مفهوم موج سومي علم  -1

، علم هنوز از مفهوم موج اولي خود، گسست كامل پيدا نكرده 18پايان قرن  تا
-علم مبتني بر نظـام اسـتاد  . بندي علم، تنوع اندكي داشت در موج اول، طبقه. بود

. هاي آن عمدتاً دستي بـود  مهارت. هاي آن ساده بود ابزارها و روش. شاگردي بود

. يرات علمي بسـيار كنـد بـود   سرعت تغي. رفت علم بيشتر، يك فضل به شمار مي

. يافـت  هاي چند نسلي، تحول مي ب علم در محيطي با ثبات قرار داشت و با مضر

ي جمعي وجود نداشت و مفهوم مكـان   رسانه. ارتباطات علمي بسيار محدود بود
  . بر علم سايه  مي انداخت

، مفهوم موج دومي 20و بخش اعظمي از قرن  19و در طي قرن  19قرن  آغازبا 
در مـوج  . نهادينه شـد ) عمدتاً در دانشگاهها(علم به ظهور رسيد و استقرار يافت و 

، ابزارهـا و  ”خودكـار شـدن  “انقـالب  . بندي و تخصص علمي رشد كـرد  دوم، طبقه
علم، كم و بـيش  . مهارتهاي فكري اهميت يافت. هاي علمي را نيز توسعه داد روش

توليد آن انبـوه و  . اي به خود گرفت ي حرفه در ميان همگان تعميم پيدا كرد و جنبه
ارتباطات آن گسترش يافت و سوار بـر  . ساله شد 10مضربهاي تغييرات آن حدوداً 

  .المللي مورد مبادله قرار گرفت هاي انبوه شد و در سطح بين رسانه

سرعت تحوالت ساختاري پس . اما روند تغييرات در اين حد نيز متوقف نشد
اي در علم  اواخر قرن بيستم، تحول مفهومي ديگر و تازهاز انقالب الكترونيكي، از 
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بنـدي   در موج سوم، ساختار درختي در طبقه. را به صورت موج سوم به بار آورد
ديگر به سادگي معلوم نيست كـه كـدام دسـته از علـوم، پايـه      . يابد علم تحول مي

شود  مفهوم تخصص علمي دگرگون مي. كند اي پيدا مي علم، ساختار شبكه. هستند
افزاري به وقـوع   اي و انقالب نرم جهش بزرگ رايانه. آميزد گرا در مي و با نگاه كل

خالقيت و فناوري اطالعـات، جـايگزين مهارتهـاي دو مـوج پيشـين      . پيوندد مي
شود و اقتصـاد دانـش    هاي زندگي و كار عميقاً مبتني بر دانش مي چرخه. شود مي

تـر و پويـاتر و    اي، سـريع  سـابقه  بـي  تغييرات علمـي بـه طـرز   . كند ظهور پيدا مي
ارتباطـات و تعامـل   . شود شود و مضربهاي آن به مراتب كوچكتر مي تر مي پيچيده

كنندگان منفعل، بـه   هاي انبوه با مصرف رسانه. يابد االذهاني در علم افزايش مي بين
تقال توليد و ان. يابند اي با ويژگي تعاملي و كاربران فعال توسعه مي نظام چندرسانه

  )ب 1383فراستخواه، ( .شود و مصرف دانش، فرايندي جهاني مي

  

  علم سبك دو  -2

، تحوالت آموزش عالي و دانشـگاهي را در اواخـر قـرن    همكارانشگيبونز و 
علم سـبك دو  . اند ، توضيح داده24سازي علم سبك در علم سبك  بيستم، با مفهوم

گرا شدن، كـاربردگرا شـدن،    مينهگرا شدن، ز با رشد روندهايي در علم مانند مسأله
اهميت روزافزون كيفيت و تناسب و ثمربخشي و پاسخگويي نهادهاي علمـي بـه   

   (Gibbons, 1997 Rossman,2003).تقاضاهاي بازاري و اجتماعي شكل گرفته است

 

  علم كوچك، علم بزرگ -3

5دار علـم  رشـد تـوان  «پـرداز مشـهور    نظريه »پرايس«
وي كـه پيشـرو   . اسـت  »

هــاي خــود و بــا اســتفاده از  اســت بــر اســاس بررســي »ســنجي علــم«مطالعــات 
هايي از مجالت و مقاالت علمي، اين موضوع را مطـرح كـرد كـه رشـد      شاخص
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هاي اخير گسترش پر شتاب و پرخيز داشته است ، به طوري كـه از   علم، در دوره
را به عنـوان   10اگر . او، زنده بودنفر از آنها در زمان بررسي  7دانشمند تاريخ،  8

در نظر بگيريم ايـن پايـه نـه بـه صـورت تصـاعد        1750پايه رشد علمي در سال 
ايـن پايـه    1800در سال . ، رو به رشد گذاشته است»توان«حسابي بلكه بر اساس 

وي . رسيده اسـت  4به توان  1900و در سال  3به توان  1850، در سال 2به توان 
6علم بزرگ«ي  هبر اين اساس نظري

. را در مقابل علم سنتي كوچك مطـرح كـرد  » 

ي دانشمندان به صورت مستقل از سياستمداران،  ي ارتباطات علمي، اتحاديه شبكه
»مزيت انباشتي«تعامل آنها با هم و با سياستمداران به توسعه 

. انجامـد  در علم مي 7

(Price, 1992)  

  

  )علم حساس به زمينه(محلي  -دانش جهاني -4

هـاي پيشـرو    گيري كامـل از تجربـه   جهاني و ضرورت بهره مشتركمعيارهاي 
المللي در شبكه جهاني آن، لزوما به معنـاي   جهاني در علم و فناوري و تعامل بين

  : غفلت از اين مالحظات نيست كه

تواند بـه غنـاي تجـارب     اوالً تنوع سبكهاي توليد دانش و توسعه فناوري مي •

فعال و خالق  8كمك كند و در واقع سهيم شدن و شراكتجهاني در اين زمينه 

  .شود هر يك از جوامع در دانش جهاني، موجب توسعه دانش جهاني مي

گرايي مفرط به معناي ترجمه و انتقال محض دانـش و فنـاوري،    ثانياً جهاني •

) بويژه در علوم انسـاني (ممكن است سبب شود كه فعاليت علمي در كشورها 

ها، نتواند  هاي فرهنگها و جوامع و ساختارها و مناسبات و زمينه به دليل تفاوت

به منطق دروني زندگي و مسائل بـومي نفـوذ بكنـد و از كيفيـت و تناسـب و      

  .كارايي و اثربخشي الزم برخوردار نباشد

، بـه ميـان آمـده اسـت     9براي همين است كه مفهوم جديد دانش حساس به زمينه
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مفهـوم دانـش     »نگاه جهاني و اختـراع مجـدد محلـي   «ان اي با عنو استيگليتز در مقاله
   (Stiglitz, 1999).را توسعه داده است 10محلي - جهاني

  

  ها انحصار زدايي از دانشگاه -5

ها، مفهوم  گرايانه و سنتي به دانشگاه دو سه دهه اخير، نگاه درون تحوالتطي 
و  12نـه ، كه11الگـوي بـرج عـاجي اسـتقالل دانشـگاه     . دهـد  خود را از دست مـي 

هــا در شــرايط و  بــا مركززدايــي از دانــش، دانشــگاه. شــود تلقــي مــي 13خشــك
آيد كـه   اي براي آنها به عرصه مي اند و رقباي تازه اي قرار گرفته هاي تازه موقعيت

توليد دانش، ديگر يـك فراينـد خطـي از    . بايد با آنها همگرايي فعال داشته باشند
با بـه    (Tasker and Packhman 1990, Gerard, 2003)دانشگاه به بيرون آن نيست 

گير توليد و مبادله علم و فناوري و تحقيـق  هايي متكثر، كه در ود آمدن سازمانوج
افـق   دامنـه و  ابعـاد و  به سر آمـده و  14ها و توسعه هستند، عصر انحصار دانشگاه

. آموزشي آنها ميل به  عبور از مرزهاي مرسوم سنتي دارد هاي پژوهشي و فعاليت

  )ج 1383راستخواه، ف(

  

الگوي شناختي، (ي الگوهاي توضيحي مربوط به علم  توسعه -6 

  )اقتصادي شناختي، اقتصادي يا شبه جامعه

در . شـد  ها، براي توضيح علم، عمدتأ از الگوهاي شـناختي اسـتفاده مـي    مدت
ي شـناخت   آمد كـه افـرادي بـه انگيـزه     واقع، علم، فعاليتي شناختي به حساب مي

ز سركنجكاوي و چه بسا با دود چراغ خوردن و از خودگذشـتگي آن  حقيقت و ا
ي توضيح كاروبار  شناختي درباره در قرن بيستم، الگوهاي جامعه. كنند را دنبال مي

علم، رواج يافت كه مطـابق آن علـم فعـاليتي اجتمـاعي در حـوزه هـاي خـاص        
ي و هـا و واحـدهاي اجتمـاع    تخصصي تلقي شد كه بـا منـافع گروههـا، سـازمان    
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  . ها درگير است سياست

هـر  . اقتصادي براي توضيح علم به ميان آمد يا شبه اقتصاديسرانجام الگوهاي 
ي آخر قـرن بيسـتم و    سابقه نبود ولي در يكي دو دهه چند اين نوع طرز نگاه، بي

بـر اسـاس ايـن الگوهـا، در     . آغاز قرن بيست و يك، گسترش جدي يافته اسـت 
بازاري دخيل است و ترجيحـات   بازاري و شبه  صادي،عقالنيت اقت  فعاليت علمي،

توجيـه بـازاري   . گذاري و به كارگيري منابع در آن نقش دارد و مقتضيات سرمايه
اطمينـان از  “، ”زندگي دانشـگاه “هزينه فائده و به تعبير التور و وولگار؛ در كتاب 

ون گذاري در پژوهش و فنـاوري، اهميـت روزافـز    براي سرمايه” برگشت سرمايه
دهد كه دانشمندان بـا   توضيح مي” اقتصاد دانش علمي“در ” شي“. پيدا كرده است

انتخاب عقالني و با هدف حداكثر كردن سود، از يك سو به ارائه خدمات علمـي  
پردازند و از سوي ديگر اين خدمات علمـي را   براي دستيابي به تأييد همگنان مي

بـا  . د تا به منابع بيشتري دست بيابنـد كنن به دستگاههاي دولتي و بنگاهها ارائه مي
تـر از   نيز هزينه مبادالت بازار علم را به طور نسبي پـايين ” شي“وجود اين، البته، 
سازي نازل سود اسـت،   ي بهينه داند زيرا اين بازار مبتني بر قاعده ساير بازارها مي

ل كـه  شود يعني در همان حا ي كنشگران دانش به دو جنبه تقسيم مي چون انگيزه
خواهنـد آن را از دولـت و بنگـاه     به دنبال قيمتي براي خدمات خود هستند و مي

هدف ديگري نيز دارند كـه همـان تأييـد شـدن از سـوي همگنـان         وصول بكنند،
هاي علمي آنهـا ارجـاع بشـود و مالكيـت فكـري       علمي است و اينكه به گزارش

رزي را از مفهوم سنتي اين وضعيت جديد نيز علم و )1383منصوري، (داشته باشند 
هاي محدود شخصي ونيـز از درك مرسـوم    دود چراغ خوردن در عالم كنجكاوي

هاي  آن را با انواع نهادها وپارادايمتخصص هاي دانشگاهي خارج ساخته است و 
  .مختلف اجتماعي واقتصادي وفرهنگي وسياسي مرتبط ساخته است

  



  283     گروه تخصصي علوم اجتماعي

  

  دانش كارآفرين -7

توضيح داده كه دو انقالب مهم آكادميك در طول دو قرن اخيـر اتفـاق    اتزويتز
با ظهور دانشـگاههاي   20و اوايل قرن  19انقالب اول در اواخر قرن . افتاده است

پژوهشي بود كه مأموريتهاي تحقيقاتي را به كاركردهاي معمـول آموزشـي خـود    
ين يافـت و محـور   ي آخر قرن بيستم تكو افزودند و انقالب دوم در يكي دو دهه

وقتـي گروههـاي پژوهشـي بـه      (Etzkowitz,2001)آن ظهور دانش كارآفرين بود 
نقش ايجاد ارزش افزوده براي اقتصاد دانـش را بـه عهـده      بنگاه، صورت يك شبه

ــد      ــه آمدن ــه عرص ــارآفرين ب ــورت ك ــه ص ــي ب ــگاههاي پژوهش ــد، دانش گرفتن
(Etzkowitz,2003)   آموزش عالي و پژوهشي بدين ترتيب دانشگاهها و مؤسسات

تـرين عوامـل    با يك تحول پارادائمي ، در نقش بنگاههاي دانش، به يكي از مهـم 
ايـن افـق جديـد    ). 1382انتظـاري،  (انـد   بازارهاي جديد جهاني و ملي تبديل شـده 

توانـد در محـدودة تخصصـي متعـارف قابـل       گستره اي وسيع دارد و البتـه نمـي  
  .جويي نيست پي

  

  دانش" رِبازا ـ  صنعت" -8

مكـالپ،  .اف. هـا ابـداع شـد    ، از سـوي امريكـايي  60ي  صنعت دانش در دهه
توليـد و توزيـع دانـش در ايـاالت     “با نوشـتن   1966اقتصاددان امريكايي در سال 

 1974در ادامه ازنبرگر در . به نقش صنعت دانش در توليد ملي تأكيد كرد” متحده
فورد از صـنعت اطالعـات بحـث    و سرانجام در دانشگاه استان 15از صنعت آگاهي

كردند كه عالوه بر اطالعات علمي و فناوري، شامل اطالعات تجاري، مـديريتي،  
  ). 1380يونسكو (شد  اي و فرهمگي نيز مي مشاوره

اي  ، جوامع شاهد تبديل دانش به دارايي و كاالي سرمايهدانشبا ظهور اقتصاد 
ايي مانند سرمايه فيزيكي و منـابع  ه تر از ساير نهاده ي مهم دانش يك نهاده. هستند



   نقد در تراز جهاني     284

هاي اقتصادي شده است و بـه عبـارت ديگـر، بـه يـك مزيـت        طبيعي براي بنگاه
ويژه در شكل خصوصـي و بـاالخص    هرقابتي مبدل گشته است كه مالكان دانش ب

اش، از آن براي كسب مطلوبيـت در بازارهـاي جديـد، اسـتفاده      در حالت ضمني
” بازارـ    صنعت“توليد و توزيع دانش به صورت يك بدين ترتيب فرايند . كنند مي

توانـد   و دامنة فعاليت آن نمي) 1382انتظاري، (ي اخير، ظاهر شده است  در مدرنيته
  .   تحديد بشود هاي تخصصي تعريف و در محدوده هاي مرسوم دپارتمان

  

  علم؛ چونان فرايندي اجتماعي -9

هاي ايستاي آن اطالق  به برش توليد دانش است و دانش اجتماعيعلم، فرايند 
شود و  به همين دليل پژوهشگران و فناوران كه به آنها دانشگر اطالق مي. شود مي

فاعالن مستقيم توليـد دانـش هسـتند و نيـز آموزشـگراني كـه بـه انتقـال دانـش          
فرايند اجتمـاعي علـم، شـامل    . شوند پردازند، تنها كنشگران علم محسوب نمي مي

و هنجارها، نهادهاي علمي و نهادهـاي سياسـتگذار علـم و     اجتماع علمي، قواعد
به عنـوان فراينـد   (حتي در اين نوع تعريف از علم ) 1383منصوري، (فناوري است 

زيـرا فراينـد   . رسـد   كه از منصوري نقل شد، باز هم نارسايي به نظر مي) اجتماعي
، )آموزش عالي(اجتماعي علم، فقط توليد دانش نيست بلكه انتقال و توزيع دانش 

شـامل تقاضـاها و   (، و حتـي مصـرف دانـش    )مشـاوره تخصصـي  (تبديل دانـش  
 اين وضعيت جديد اجتماعي ، علم را بـه سـطح و  . گيرد را نيز دربر مي) مشتريان

هاي تخصصي سابق، بسيار  دارد كه از مرزبندي توسعه ملزم مي اي از رشد و دامنه
  .وسيعتر و فراتر است

  

  نگاه فرابخشي به نظام علمي جامعه مفهوم فناوري و -10

اي ميان علم و صنعت، علم و محصول، و علم و  ي مفقوده عنوان حلقه بهفناوري 
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بـدون  . ي اخير اهميت مفهومي روزافزونـي پيـدا كـرده اسـت     ارزش افزوده، در دوره
جريان دانـش  . انجامد هاي پژوهشي علمي، به كاربرد مولد اقتصادي نمي فناوري، يافته

ريق كاالها و خدمات مورد نياز و تقاضا بـراي جامعـه و بازارهـا بـه ثمردهـي و      از ط
فناوري، كاربرد هوشمندانه علم و دانـش در  . رسد اثربخشي مطلوب و مورد انتظار مي

هـا،   مهـارت . 2اطالعات، . 1: ي اصلي آن عبارتند از فرايند توسعه است و چهار مؤلفه
ي از جمله اين معنا را نيز با خود دارد كه نگـاه  مفهوم فناور. ساختارها. 4تجهيزات،.3

دهـد كـه    زيرا بـه روشـني نشـان مـي    . كند فرابخشي به نظام علمي جامعه را الزام مي
ي پژوهش مفهومي ندارد و آن دو بدون اينكه به فراينـد   بدون حلقه”آموزش“ي  حلقه

يك كالم ي كاالها و خدمات و ارزش افزوده و در  صنعت و توليد محصول و توسعه
به توسعه بينجامند، از اثر بخشي الزم برخوردار نخواهنـد بـود و ايـن همـه بـه يـك       

پژوهــي و  اي در جامعــه نيــاز دارد تــا در پرتــو سياســت نگــرش فرابخشــي و شــبكه
و با همكـاري    ي توسعه علمي، هاي كالن و همگرايانه ريزي ها و برنامه سازي سياست

فرهنگي، صنعتي، اقتصادي و سياسي، اين   مي،هاي آموزشي، پژوهشي، عل ميانِ بخش
) 1383مهـدوي  (ي فناوري در خدمت توسعه قـرار بگيـرد    امكان فراهم شود كه چرخه

  .چنين نگاه فرابخشي با درك سنتي و كالسيك  از علم قابل توسعه نيست

  

  چرخة زندگي دانش -11

تلفي براي با مبتني شدن هر چه بيشتر زندگي بر دانش، مفاهيم و الگوهاي مخ
ي زندگي ساخته شده اسـت كـه يكـي از آنهـا      بيان نقش جريان دانش در توسعه
دانش ديگـر نـه يـك كـاالي     .   (Serban, 2002)مفهوم چرخه حيات دانش است 

ي كارها چـه در خانـه، چـه در     اي حياتي است كه براي همه  لوكس بلكه سرمايه
ــات فراغــت، چــه د   ر مــديريت و كســب و كــار، چــه در صــنعت، چــه در اوق

اين مفهوم تازه از دانش، حيات خود را . گيري و مانند آن به آن نياز داريم  تصميم
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دانش، سازماندهي  16گيرش: در چرخه اي سيال استمرار مي بخشد كه عبارتند از
و يا كـاربر  (، دسترسي به دانش، كاربري دانش )و يا سازماندهي مجدد آن(دانش 

    ). 1383فراستخواه، (، و سرانجام آفرينش دانش )مجدد آن

  

  ي نوآوري در سطح ملي پويايي شبكه -12

امـا  . شـد  نوآوري در مفهوم سنتي اقتصادي به توليد محصول تازه متمركز مـي 
هاي ديگر آن شامل ايده، دانش، فراينـد   ي نوآوري به مؤلفه درباره بعديمطالعات 

المللـي توسـعه، نـوآوري را در دينـاميزم      نهادهـاي بـين  . اند و ساختار نيز پرداخته
    .(OECD, 2000)اند  كاربردهاي تجاري نو در جريان دانش تعريف كرده

يافته است الگوهـاي  از يك تفنن به يك ضرورت براي بقا تبديل  نوآوريامروزه 
تدريجاً افزايشي در آن به الگوهايي با تأكيد بـر عامليـت انسـاني كـارآفرين و خـالق      

  ) 1383فراستخواه و كيواني، (تحول پيدا كرده است 

در مطالعات علم، نوآوري بر اساس مفهوم كارآفريني علمي توضيح داده شـده  
يت خود و با تصرف ذهني و را كه بتواند با تكيه بر خالق» كنشگر علم«هر . است

موجود دانش بشري بـه خلـق يـك نظريـه يـا روش جديـد در        اطالعاتفني در 
جهت طراحي فرايند و توليد تازه و ايجاد كاال و خدمت نو موفـق بشـود، نـوآور    

   .)1383منصوري، (گويند  مي

مثل فشار دانش به بنگـاه  (الگوهاي نوآوري ابتدا غالباً به صورت خطي بودند 
ولي بعداً توسعه بيشتري يافتند و آن را به ...) شش و تقاضاي بازار و تقاضا و يا ك

چـه بـه صـورت    (و زايشي و اثربخش دانش  خالقصورت نهادينه شدن جريان 
بـا   (NIS/NIN)اي پويا در سطح ملـي   ديدند كه از طريق شبكه)آشكار و چه پنهان

ي  عوامل متنوع سياستگذاري، پشتيباني، تحقيق و توسعه، توليد و انتقال و اشـاعه 
علم و فناوري و دسترسي به آن، كـارآفريني، مصـرف و توليـد كـاال و خـدمات      

در رويكردهـاي   (Freeman,1995) يابـد  توسـعه مـي  ... و ) ي آن تقاضا و عرضـه (
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17اي نگـاه سيسـتم شـبكه   “جديد به نوآوري، 
يافتـه اسـت كـه نيازمنـد     اهميـت  ” 

بخشي  اين رويكرد ميان. (Kashani, 2004)همگرايي فرابخشي در سطح ملي است
  .هاي محدود تخصصي قابل توضيح نيست نظري فرابخشي با تنگ و

  

  تحوالت اجتماع علمي  -13

هـاي علمـي و    علمي، نهادي غيررسمي متشكل از كنشگران علم، انجمـن  اجتماع
و قواعد خـود، نـاظر بـر     18است كه با هنجارها، روالها ....مجالت علمي تخصصي و 

” مبادله“به مفهوم ” اجتماع علمي“هگستروم در كتاب . هاي علمي است روايي فعاليت

زاده،  ، رجـب 1383پـور و فاضـلي،    ، شـارع 1383منصوري، . (در اجتماع علمي پرداخته است

ار سنتي اجتماع علمي تحوالت فناوري و ارتباطات و مجازي شدن، در ساخت. ) 1380
ي الكترونيكي سبب از بين رفتن ارتباطات چهـره   وساطت شبكه. نيز اثر گذاشته است

هاي قبلـي شـده اسـت و آن را در معـرض نـوعي پراكنـدگي،        به چهره و يكپارچگي
فقـدان  . تجزيه، غيرمحلي بودن، زودگذر بودن، جابجايي و ناپايداري قرار داده اسـت 

هـاي   براي اجتماع علمي، تعهدات مشترك در آن را با چـالش مرزهاي ذاتي و طبيعي 
بنابراين اجتماع علمي نيز ديگر در داخـل  ). 1383راد،  قانعي(اي مواجه ساخته است  تازه

  .مرزهاي تخصصي محدود نمي ماند

 

  الگوي تعامالت چرخشي در علم -14

هـاي سـنتي ميـان دولـت و دانشـگاه ، بـين         ظهور اقتصاد دانش ، فاصله پايپا به 
دانشگاه و صنعت و ميان دولت و صنعت معنـاي خـود را بـه طـور كامـل از دسـت       

كند كه اين سـه، بـا نـوعي     اي و ضرورت همگرايي، ايجاب مي دهد و تفكر شبكه مي
بورتـون  . ه باشـند همگرايي و از طريق تعامل خالق با همديگر، به فكـر بقـا و توسـع   

يك گوشـة ايـن الگـو،    . اين را به صورت يك مثلث، الگوسازي كرده است 19كالرك
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اعـم از دنيـاي صـنعت وخـدمات وكـل      (ي ديگـر بـازار   اليگارشي دانشگاهي، گوشه
در ايـن چـرخش   . (Becher and Trowler, 2001)ي سوم دولت است  و گوشه) جامعه

  . ق تخصصي از هم مي پاشندسه جانبه يا چند جانبه ، تعريف هاي ساب

  

  گيري از مباحث فوق نتيجه .7

هـاي خصوصـي داوطلبانـه،     دانشگاه نهادي است كه از منابع عمـومي، كمـك  
رود پاسخگوي مسـائل عمـومي جامعـه     اوقاف و هدايا استفاده ميكند و انتظار مي

در  .باشد و كاركردهاي آن از محدودة قواعد بازار و بخش خصوصي فراتر اسـت 
آيد كه آيا مفهـوم و فلسـفه وجـودي     فة آموزشي عالي اين پرسش به ميان ميفلس

  دانشگاه صرفاً تربيت نيروي انساني متخصص است؟ 

گيـري دانشـگاههاي پژوهشـي     بـه شـكل   20و  19انقالب اول آكادميك در قـرن  
دوم آكادميك نيز در اواخر قرن بيستم به صـورت مفهـوم دانشـگاه     انقالبانجاميد و 

با وجود اين، دانشگاه، همچنان نهـادي اجتمـاعي و فرهنگـي    . كارآفرين شكل گرفت
نيز هست و كارآفريني اقتصـادي و خـدمات پژوهشـي تخصصـي و تربيـت نيـروي       

 در .كنـد  هاي روشنفكري و روشنگري را نيز بـا خـود حمـل مـي     متخصص، رسالت
) درواقـع (پشت دانشگاه انتظاراتي اومانيستي بر اساس تفكر مدرن وجود دارد كـه آن  

رود كـه بـا همـان انتظـارات اومانيسـتي       از دانشگاه انتظار مي. پرورش شهروند است
  .مدرن، انساني مدرن مبتني بر تفكر مدرن، و رفتارهاي مدرن تربيت كند

هاي مرجـع قـديم، در    ل گروهدانشگاهيان به عنوان گروه مرجع جديد در مقاب
اجتماعي و فرهنگي دارند كه پاسخگوي مشكالت جامعـه   مسئوليتدنياي جديد 

ويژه نظر به مشكالت مختلفي كه در وضعيت آنوميك جوامع ما وجـود   هب. دبشون
هاي مرجع مدرني به صورت كارآمد و متناسب بـا نيازهـا،    دارد، الزم است گروه

. دنشگاه مسـئوليت نقـد اجتمـاعي را برعهـده دار    دا. دپاسخگوي نسل جوان باشن
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حتي افـرادي همچـون بارنـت كـه     . ددانشمندان، راهنمايان و فرمانروايان مديرانان
كاركرد دانشگاه را از جنبة تجاري آن بررسي كرده اسـت نيـز معتقـد اسـت كـه      
كسب و كار دانشگاه يك كسب و كار عادي نيست بلكه يك كسب و كار انتقادي 

چند مسائلي از قبيل كارآفريني، تقاضاگرايي ، تنوع منابع مالي ، فعاليت هر . تاس
تخصصي و ايجاد درآمد نيز در دانشگاه مطرح است، اما در واقع دانشگاه همچنان 

هاي غير انتفاعي، فرهنگي، اجتماعي و رسالت پرورش شهروند را نيـز بـا    ويژگي
شـوند،   ت يكسويه نگريسته ميمعموالً در جامعة ما اين عوامل به صور. دخود دار

در حاليكه در غرب اين ديدگاهها معموالً بـا حالـت تلفيـق و ادغـام افقهـا پـيش       
يونسكو و در  1998 دانشگاه در ديدگاه يونسكويي همانطور كه در بيانيه. روند مي

بيانيه جهاني آموزش عالي هم آمده عالوه بر تربيـت نيـروي متخصـص بايـد بـه      
و مشاركت جو بپردازد و عالوه بر كاركردهاي تخصصـي  تربيت شهروند مسئول 

بايد به كاركردهاي عمومي از قبيل آماده ساختن نسـل جـوان دانشـجويان بـراي     
زيستن در جامعه، براي ساختن جامعه، براي ايفاي نقشهاي شهروندي، و غيره نيز 

 در واقع اگر يادگيري چگونه بودن، بـا ديگـران بـودن، بـا ديگـران     . داهميت دهن
زيستن، صلح دوستي ، مشاركت اجتماعي ، احساس مسـئوليت، ايفـاي نقشـهاي    
شهروندي، دغدغه دموكراسي، دغدغه مسـالمت و تسـاهل، دغدغـه پيشـرفت و     

ميان مردم نباشد، آيا زير پاي كل فرايند توسعه و حتي زير پـاي   توسعه جامعه در
 شود؟  فعاليت مولد بازاري در جامعه ما خالي نمي

هاي عمومي و اجتماعي دانشگاهي آشـكار   ه اهميت بحث آموزشاينجاست ك
گفتـه    .General Edو  .Liheral Edآمـوزش عـالي بـه آن    ادبيـات كـه در   شود مي
وظيفه دانشگاه صرفاً تربيت يك انسان متخصـص نيسـت، بلكـه وظيفـة      .شود مي

انسانها عالوه بر تخصـص بايـد يـاد بگيرنـد كـه       .دانشگاه پرورش شهروند است
 .دچگونه نقش شهروندي خود را نيز به نحو مطلوبي ايفا كنن

» شـهروندي از طريـق آمـوزش   « را به عنـوان سـال    2005شوراي اروپا سال 
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نشـيني بـه مفهـوم جديـد     سال سابقه فرآيندهاي شهر  800اعالم كرد؛ اروپايي كه 
رنشـيني  كلمه را دارد و از قرن دوازدهم شهرهاي جديد آن در پي يك فرايند شه

   .به اروپاي مدرن تبديل شدند

ايـن  . دكند كه بايد به پرورش شهروند مدرن اهميت دهن همچنان احساس مي
فقـط شـركت در انتخابـات نيسـت، بلكـه       شـهروندي شورا معتقد است مفهـوم  

ها و فرهنگ و رفتارهاي روزمره را ياد بگيرد كه اين هدف  شهروند بايد مسئوليت
اگر آموزش يك سرمايه است پس اروپاي . تيسجز با آموزش قابل دنبال كردن ن

اروپـايي كـه بسـياري از فراينـدهاي     . تدموكراتيك آينده، موكـول آمـوزش اسـ   
دموكراسي را طي كرده، هم اكنون به اين نتيجه رسـيده كـه آمـوزش را بايـد بـه      

ايـن در حـالي اسـت كـه در جامعـه مـا، گـرايش        . عنوان يك سرمايه تلقي كنـد 
هـاي اجتمـاعي و    سب درآمد در دانشگاه آن را از رسـالت سراسيمه و مفرط به ك

فرهنگي و نيـز از رسـالتهاي عمـومي آموزشـي و ترويجـي و روشـنگري غافـل        
خوشبختانه در جامعه ما احساس نياز بـه يـادگيري، بـه صـورت بـالقوه      . دارد مي

بـه عقيـدة بنـده    . شد هاي عمومي، اهميت داده مي وجود داشته است و به آموزش
ادفي نيست كه از ميان بسياري از افراد برجسته، مطهري و شـريعتي بـه   شايد تص

رسد كه آنان در آموزشهاي عمومي جامعه نقش  به نظر مي .عنوان معلم نام گرفتند
هـاي تخصصـي،    اما البته نه صرفاً در دانشگاه و با تعليم آموزش. اند مؤثري داشته

  .بلكه در كل جامعه و براي عموم مردم

كه آموزش دانشگاهي بايد پژوهش محـور باشـد    ميگوييماكنون ما به درستي 
اگر معلمهـا   .اما اينجانب اضافه ميكنم كه پژوهش هم بايد همراه با آموزش بشود

درگير آموزش نشوند و با دانشجويان در تعال نباشند، مشكالت دانشجويان و نيز 
پژوهشـي اغلـب از طريـق     هـاي  برنامـه . شوند مسائل عيني جامعه را متوجه نمي

 .گيرد فرآيندهاي يادگيري و ياددهي شكل مي

دوركيم معتقد اسـت  . دنياي علم و يادگيري، قابل تقليل به فعاليت بازاري نيست
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است و كسي كـه بـا علـم سـر و كـار دارد، يـك سـبك         زندگيكه علم يك سبك 

گويـد كـه فرهنـگ حرفهـاي      وي مـي  .زندگي و فرهنگ خاصـي بـراي خـود دارد   

طور كه در دين هـدف همـه    جويي است و همان دانشگاهيان، پرسشگري و حقيقت

انسانها خداست در علم نيز همة هدفها، نيل به صـدق و حقيقـت و رسـيدن بـه آن     

كسـي كـه در دانشـگاه    . انـد  و همة دانشگاهيان به يك معنـا زائـران حقيقـت   . است

  PHDه دانشـگاه  بـاالترين درجـ  . كند در تمناي صدق و حقيقـت اسـت   فعاليت مي

سـقراط بـا تواضـع     .يعنـي معلـم دانشـمند، عـالم، حكـيم، فرزانـه      . Doctor اسـت 

شناختي گفت كه من سوفيست يعني دانشمند نيسـتم بلكـه فيلسـوف يعنـي      معرفت

سقراط گفت كه مـا دانشـمند نيسـتيم و بسـيار از چيزهـا را      . دوستدار دانش هستم

ستيم و در نتيجه فيلسـوف هسـتيم يعنـي    دانيم ولي دوستدار دانايي و دانستن ه نمي

بنابراين دانشگاهيان نيز صرفاً يك متخصـص نيسـتند بلكـه     .دوستدار دانايي هستيم

  . نيز به معناي دوستداري دانش است Philosophy دوستدار حقيقت و دانايي هستند 

ها صـرفاً تربيـت نيروهـاي متخصـص در حيطـه تخصصـي و        وظيفه دانشگاه
، بلكه جستجوي حقيقـت، دفـاع از حقيقـت، كمـك بـه      نيستتكنيكي خودشان 

هاي كيفيت زندگي، مهارتهاي  ها و مهارت هاي زيستن، توانايي يادگيري صالحيت
هاي زندگي بـا ديگـران، تسـاهل، صـلح دوسـتي، زنـدگي بـا         شهروندي، مهارت

نيـز از  ... مخالفان و احساس مسئوليت اجتماعي رعايت كردن حقـوق ديگـران و  
  . دشون نشگاه محسوب ميوظايف دا

هـاي علـم و آمـوزش و     است كـه پشـت دانشـگاه و فعاليـت     كردهمرتون بحث 
گرايـي وجـود    ها و اخالقيات و هنجارهـايي چـون جهـان    يادگيري و ياددهي، ارزش

هـاي شخصـي، قـومي، طبقـاتي، نـژادي و       فعاليت علمي بايد فارغ از موقعيـت  .دارد
بايد با نگاهي جهاني به علم نگاه كـرد  . ت نداردعلم مرز و قوميت و ملي. منزلتي باشد

از ديگـر هنجارهـاي علـم،    . و اين يك فرهنگ است كه در پشـت علـم وجـود دارد   
االذهاني است و متعلـق بـه يـك فـرد      علم محصول مشترك بين. گرايي است اشتراك
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افراد زيادي . خاص نيست علم در مالكيت مشاع و مشترك تاريخي و اجتماعي است
عـدم جانبـداري از   . ي با يك همراهي جمعي و بين ذهني، علم را شكل دادندبه نحو

طـرف   كند بايـد بـي   كسي كه در زمينه علمي فعاليت مي. ديگر اخالقيات علمي است
دانشگاه نبايد صـرفاً در خـدمت اقتصـاد، ديـن و     . باشد و آزادانه عقايدش را بيان كند

بايـد در دانشـگاه،   . قت و صدف باشـد سياست باشد بلكه دانشگاه بايد وفادار به حقي
استقالل و آزادي علمي كافي وجود داشـته باشـد تـا بتوانـد همچنـان دنبـال حـق و        

 .حقيقت برود

يافته يكي ديگر از هنجارهاي علم است يعني دانشمند بايـد آزاد   شكاكيت سازمان
شـود بايـد بپـذيرد كـه كـار       هر كسي كه وارد حرفه دانشگاهي مي. كند باشد كه خطا

الزم اسـت در عـين   . ررسـي مجـدد آن مسـئله   بعلمي يعني شـك در هـر مسـئله و    
دلبستگي به همه سنتها و سلسه مراتب علمي، شكاكيت علمي نيز به رسميت شناخته 

انسـان  « بورديـو كتـابي دارد بـه نـام    . دهاي علمـي حفـظ شـو    شود و پويايي فعاليت
يك انسان دانشگاهي، داراي فرهنگ و سـبك زنـدگي   گويد  كه در آن مي »دانشگاهي
 .هـا و آداب خـاص خـود را دارد    يك انسان دانشگاهي؛ عادات، مشي. تخاصي اس

. دگويد در علم و در دانشـگاه، نـوعي شـعائر و تعـامالت آئينـي وجـود دار       كالينز مي

نـوعي مرجعيـت اخالقـي و     .هـاي آئينـي دارد   مراجعه به استاد و تامل با وي ويژگي
ايـن  . تهاس منزلت استاد از جملة اين آيين. دشو معرفتي در دانشگاه محترم شمرده مي

زماني كـه دانشـجو در   . دهاي بزرگ دنيا و موفقيت آنها ش آئينها باعث توسعه دانشگاه
شـود و خـود را    كند سرشار از انـرژي مـي   هاي شعائري تعاملي علم شركت مي حلقه

يادگيري و آمـوزش دانشـگاهي   . دكن ه تالش ميكند و براي بهبود جامع وقف علم مي
دانش پنهـان اسـتادان در فراينـدهاي گفتگـو و از طريـق حيـات       . دبايد مشاركتي باش

آموزش فرايندي اسـت كـه توسـط    . يابد ال ميقدانشجويي و دانشگاهي به دانشجو انت
ـ گي كند و پژوهشگران شكل مـي  ها، هنجارها و دانش نهفته انتقال پيدا مي آن منش . درن

همان طور كه آموزش عالي بايد مبتني بـر پـژوهش باشـد، پـژوهش نيـز بـه نحـوي        
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  . تمرهون فرايندهاي آموزشي اس

 سـطح فنـي   -1: گويد عالئـق شـناختي انسـان سـه عرصـه دارد      هابرماس مي

كنـد كـه در ايـن     وي مطرح مـي . سطح انتقادي-3و  ارتباطيسطح  -2،)تكنيكي(
معلمان نه تنها تكنيك و اطالعات را به دانشجويان ارتباطات و تعامالت است كه 

 .دشو ادي و معنا نيز مبادله ميقدهند، بلكه در اين ارتباطات، نگاه انت انتقال مي

توجه به تجاري شدن دانش، توجه به كااليي شـدن دانـش، توجـه بـه قواعـد      
ا بـه  داري، توجه به كارآفريني و توجه به صنعت دانش در حدي  الزم است ام بنگاه

زادي ها كه بايد بـا اسـتقالل دانشـگاهي و آ    هاي عمومي دانشگاه شرطي كه رسالت
ها قبـل از هـر چيـز مسـئووليت آمـوزش       انشگاهد. علمي دنبال كنند فراموش نشود

بر عهده دارند، آنها وظيفه دارند آموزش عمومي  )جامعه را به معناي عمومي كلمه(

ح دروس عمـومي بپردازنـد و يـك سـري از     را از ابتذال موجود برهانند و به اصال
هاي خسته كننـده را حـذف كننـد و آموزشـي را جـايگزين آن بكننـد كـه         آموزش

دار حقيقـت، خـوبي و    هـا امانـت   دانشگاه. ددانشجويان، مشتاقانه داوطلب آن بشون
ها تكيه گاه رواني و روحي جامعه هستند و صـرفاً نبايـد بـه     دانشگاه. زيبايي هستند
بايد فرايندهاي آموزشي . ناوري در چارچوب اقتصادي تقليل پيدا بكنندپژوهش و ف

 .و پژوهشي به صورت موزون و متعادل پيش بروند

  

                                                
  ها نوشت پي

1. Globalization as a process 
2. Globalization as a project 

: تهــران). 1387. (ترجمـه حميـد جـاوداني   / »ويراســتاران«برتـون، گيـل و ميشـل المبـرت     . 3

 .پژوهشكده مطالعات فرهنگي واجتماعي

4. Mode 1 and Mode 2 Science  
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5. Exponential Growth of Science   
6. Big Science  
7. Cumulative Advantage  
8. Sharing  
9. Context Sensitive Knowledge  
10. Glo-cal  

و بـه صـورت    Localگرايي محض  و يا بومي  globalاين واژه در مقابل دانش جهاني انتزاعي (
 )از آن دو ساخته شده است تركيبي متعادل

11. Ivory Tower Model of Autonomy 
12. Untime  
13. Rigid  
14. University Monopoly  
15. Consciousness Industry   
16. Capture 
17. Networking System Vision  
18. Routines  
19. Burton Clark  
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  حليل نقدت

و  نظريه جهاني شـدن و دانشـگاهها، سـپهر نـو    «با تشكر از ناقد محترم كتاب 
  مقصود فراستخواه؛، جناب آقاي دكتر »كنشگران نوين

  

  نقدامتيازات 

 هاي مطرح هاي طرح بحث كتاب و نظريه اشاره به زمينه. 1

 كند موارد، به مصاديق و مستنداتي از كتاب اشاره مي اي پارهدر . 2

عـدم توجـه بـه سـاير     (هاي يك جانبة كتـاب  در خصوص تحليل اظهارنظر. 3
 )هاي جهاني شدن دانش مولفه

 .هاي خود از مسأله مبادرت كرده است تحليلناقد محترم به ارائة . 4

و مناسـب بـودن   ) بـدون ذكـر مصـاديق   (اجمالي به ايرادهاي تـايپي   اشاره. 5
 ترجمه

با بيـان شـماره   (مواردي از مضامين معنادار به عنوان نقاط مثبت كتاب  ذكر. 6
 )صفحات

 محتواي علمي كتاب تحليل. 7

 

  هاي نقد كاستي

داخلي دارد امـا عنـاوين مربـوط بـه سـاختار نقـد،       گرچه كتاب، تيتربندي . 1
 .تيتربندي نشدند

گيري مفهومي است و فاقد پيشـنهادهاي   شده، صرفاً نتيجه ارائهگيري  نتيجه. 2
 .كاربردي در خصوص وضعيت اثر است

  .است منابعمقاله، فاقد . 3

عدم توجه به فرم و قالب نقد شكلي و محتوايي يك اثـر و لـذا ايـن مقالـه     . 4
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كـاربرد آموزشـي، جامعيـت    : الي از اظهارنظر در خصـوص ايـن مـوارد اسـت    خ
و نيز نظـم منطقـي، اعتبـار و كفايـت و     ) از جدول بررسي شكلي(صوري، چاپ 

اصول منبع دهي، نوآوري، روزآمدي، جامعيت و انطباق و به ويـژه بـا توجـه بـه     
بردي موضوع كتاب، نسبت سنجي محتواي آن با مبـاني اسـالمي و نيازهـاي كـار    

 )هاي جدول بررسي محتوايي يك اثر از مولفه(ـ ايراني  اسالميجامعه 

 .هاي كتاب نيامده است سرفصل پيرامونتوضيحي .  5

كنند كه همراه با جهـاني شـدن    گانه اشاره مي 14هايي  ، به مولفه6از عنوان . 6
صـفحه از ايـن    9الزم هستند و در اين كتاب مغفول مانده، و سـپس   دانشبراي 

آيـد   دهند كه بـه نظـر مـي    اي را به تبيين اين موارد اختصاص مي صفحه 16قالة م
 .اند توضيح و تفصيلي بيش از حد يافته

ناقد محترم بيشتر به سمت نوعي برداشت آزاد سوق پيـدا كـرده تـا     نوشتة. 7
رسد بجايي تمركز برمدعاي كتـاب و تحليـل شـكلي و     مقالة نقد و لذا به نظر مي

  .اند ر صدد تبيين و تفسير كالم و نظر خود برآمدهمحتوايي آن،د
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  مقدمه

آموزشي صرف نظـر از اينكـه چـه نقشـي را ايفـا       كارگزار، نويسنده و مربي هر
در مورد اهداف اساسي آمـوزش   2هاي ذهني مدلو  1هاي باور كند، براساس نظام مي

. كنـد  و پرورش و چگونگي انتقال آنها به فرايندهاي ياددهي و يادگيري، عمـل مـي  



   نقد در تراز جهاني    300

ها يا باورها روشن بوده، به طور آگاهانه فكر و رفتار  ممكن است برخي از اين مدل
را تحت تأثير قرار دهد و برخي ديگر ممكن است مشخص نبـوده و بـدون آگـاهي    

يـا منشـورهاي   3هـاي بنيـادين   گونه ارزش اين. گذارند تار فرد تأثير ميبر انديشه و رف
 .كند مي تعيين نيز را واقعي رخدادهاي از گيرندگان تصميم نوع تفسير و تعبير 4ذهني

گـذارد و انديشـه و رفتـار فـرد را در      اين باورها بر بسياري از تصميمات انسان مـي 
و  در رابطـه بـا اهـداف آمـوزش    ي هـا  هشامل نظريدهند و  شرايط مختلف شكل مي

هـاي   ، روشآمـوزان  انتظارات فردي و گروهي از دانش ريزي درسي، برنامه پرورش،
 آمـوزان  ثيرگذار بـر يـادگيري دانـش   أدرخصوص عواملي ت هايي هتربيتي و نظري برتر
. كنـد  را هـدايت مـي   رفتاركه  گيرند را دربرمي ها و عقايدي ارزشهمچنين . شود مي

اين موضوع مبرا نبوده و داراي مجموعة عميقـي از باورهـا در مـورد    نويسندگان از 
نظارت آموزشي و ارزشيابي هستند كه تفكر و اعمال آنها را تحـت تـأثير قـرار داده    

هاي بنيادين براي مفاهيمي كه معرفـي و بـراي رفتارهـا و فراينـدهاي      ديدگاه. است
باورهـا چـارچوب   . ه اسـت هـايي را فـراهم كـرد    اند، حمايت متنوعي كه تأكيد كرده

   .مفهومي هستند كه كتاب بر اساس آنها بنيان نهاده شده است

عالوه بر تصريح نظـام باورهـا، روزگـار درازي خـاك نظـارت       5نوالن و هوور
مدت مديـدي اسـت كـه آنهـا، هـم در      . اند آموزشي و ارزشيابي عملكرد را خورده

بـيش از دو دهـه در   (ميـداني خـود،   عنوان معلم، مشاور با تجربيات  به ميدان عمل
پـردازي در مـورد نظـارت آموزشـي      و هم با تحقيقات علمـي، بـه نظريـه   ) مدارس
اند اما بسياري از آنها هرگـز   افراد زيادي در اين مورد قلم فرسايي كرده. اند پرداخته

گير نظارت و رهبري آموزشي پيشگام مـدارس نبـوده    در جاده پرپيچ و خم و نفس
از طرف ديگر، افراد زيـاد ديگـري هـم وجـود     . اند از دور برآتش داشتهبلكه دستي 

اند و تنها  اندكار و اجرايي هستند، اما در اين سفر، سر در پيش گرفته د كه دستندار
دغدغه آنها رسيدن به مقصد است، بي آنكه سر برآورند و بر گستره دشت، نگـاهي  

  .هم در نظر گيرندافكنند، يا زماني را براي انديشيدن به موضوع م
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زيند، با اين ذهنيـت، كـه بـا     گروه اول، در جهاني بريده از واقعيت و عمل مي
تـوان تشـريح و تفسـير     رجوع به اتفاقات مجرد گذشته، هر پديده جديدي را مي

فراگيـر   گروه دوم همواره ميل به تجربه و ميل به يافتن اصول عملي جامع و. كرد
هـاي    هـاي استقراضـي و يافتـه    تـوان يافتـه   را مـي  دو گـروه  ايـن هاي  يافته. دارند

. بينش و افق هر دو گروه، بنا به داليلي، تنـگ و محـدود اسـت   . اي ناميد مشاهده

هريك از اين دو گروه بايد راه به ديگري برد، و اين درست همان اسـت مؤلفـان   
جدي شكاف بسيار ( آنان واجد چنان توانشي هستند كه اين دو افق. اند انجام داده

را ) هاي نظارت آموزشي و ارزشيابي معلم حوزه دانش نظري و دنياي واقعيت در
كنـد و هـم    دانشي كه هم به مديران اجرايي كمك مي. اند با ظرافت در هم آميخته

. نگـرد  به كار مشاور و هم آن فرد دانشگاهي كه از بلنـدي گسـتره دشـت را مـي    

كتاب هم از نظر تئـوري مناسـب و   اين اند  طور كه نويسندگان گفته درست همان
ها و فراهم كردن شرايط مورد نياز براي تبديل  جامع است و هم بر توسعه مهارت

هاي نظري  استراتژي آنها در بحث بنيان از اين جهت. كند دانش به عمل تأكيد مي
هاي پيشنهادي ارزشيابي و نظارت از راهبردهاي مورد استفاده در بسياري  فعاليت

هيچ فصلي به ساختارهاي نظـري  . باشد اي نظارت آموزشي متفاوت ميه از كتاب
ها بدون پشتوانه نظري  صرف نپرداخته است، و هيچ فصلي فقط به توسعه مهارت

  .ها به عمل نپرداخته است و مفهومي از عوامل و شرايط براي تبديل مهارت

  

  معرفي كلي اثرو مؤلفان

توسط جيمز  6عملو نظريه :  لمآموزشي و ارزشيابي عملكرد مع نظارتكتاب 
در  2004به زبان انگليسي براي اولين بـار در سـال    7هوور. نوالن و ليندا اي. اف

 384جلد كاغذي در  در نيويورك امريكا با 8يك جلد توسط انتشارات جان ويلي
منتشـر شـده اسـت و در    ISBN: 0470084057, 9780470084052 صفحه با شماره 
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   . تجديد چاپ شده است 2011و  2007سال 

اين اثر داراي پيشگفتار، بيان صـريح هـدف،  مقدمـه كلـي و مقدمـه فصـول،       
و تفصيلي، جدول و تصوير و نمودار، تمـرين و آزمـون،    اجماليفهرست مطالب 

اعـالم،  فهرسـت موضـوعي و     كلي و فصـول، فهرسـت   بندي گيري و جمع نتيجه
  .جامعيت صوري در موارد فوق برخوردار استباشد و از  مي فهرست منابع

مؤلفين به عنوان معلم، استاد دانشگاه، محقق، مشاور و سابقه خدمت طـوالني  
 9ريزي درسـي پنسـيلوانيا   مدت در كميته نظارت آموزشي انجمن نظارت و برنامه

باشند كه تجربيات زياد و  هر دو از استادان به نام آموزش و پرورش مي. باشند مي
هاي نظارت آموزشي و ارزشيابي معلم  سنگي در زمينه طراحي و اجراي نظام گران

  .در آموزش و پرورش دارند

ريزي درسي و آمـوزش و تـدريس،    دكتر نوالن دكتري تعليم و تربيت، برنامه 
پنسـيلوانيا، مـدير كميتـه نظـارت آموزشـي انجمـن        دانشگاهاستاد تعليم و تربيت 

سنده مقاالت متعدد در زمينـه نظـارت آموزشـي،    ريزي درسي نوي نظارت و برنامه
وي . اي اسـت  اي معلمان و مديريت كالس درس در نشـريات حرفـه   رشد حرفه

مـديريت  . عالوه براين كتاب، دو كتاب ديگر در ايـن حـوزه تـأليف كـرده اسـت     
: اي، و معلمان و تغييـرات آموزشـي   گيري حرفه يك الگوي تصميم: كالس درس

  .زسازي مدارس راهنمايي به رشته تحرير درآورده استيك تجربه در زمينه با

، 10آموخته تعليم و تربيت و اسـتاد دانشـگاه شـيپنس بـورگ     دكتر هوور دانش 
ريزي درسي و انديشمند در زمينه نظـارت آموزشـي    عضو انجمن نظارت و برنامه

دو نويســنده كــه از مشــهورترين  هــر. كــه مقــاالت زيــادي تــأليف كــرده اســت
باشند، عالقه وافـري   پردازان در مورد نظارت آموزشي و ارزشيابي معلم مي نظريه

گـويي و رشـد    هاي نظارت و ارزشـيابي بـر پاسـخ    به نگرش جديد، به تأثير نظام
اي بـر يـادگيري و پيشـرفت تحصـيلي      طـور قابـل مالحظـه    اي معلمان و به حرفه
وهشگر تعليم و تربيت اين كتاب نتيجه كار آن دو به عنوان پژ. آموزان دارند دانش
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  .باشد و مشاور آموزشي مي

طور كه نويسندگان بيان كردند، هـدف از تـأليف كتـاب، مجهـز      درست همان
انـدركاران آموزشـي بـه دانـش و      كردن مديران مدارس، معلمـان و سـاير دسـت   

آموزشي و ارزشيابي معلم به عنوان يك ابـزار نيرومنـد بـراي     نظارتهاي  مهارت
 باشـد  اي معلمان و افزايش و بهبود يادگيري دانش آمـوزان مـي   ارتقاء رشد حرفه

نويسند كه اهداف اين كتاب آماده كردن  اين در جايي ديگر مي عالوه بر. )V ص(
هـاي نظـارت آموزشـي و     ناظران براي روبروشـدن موفقيـت آميـز بـا پيچيـدگي     

نمند كردن ارزشيابي تنوع وسيعي از معلمان با نيازها و استعدادهاي متفاوت و توا
هـاي نظـارت آموزشـي و ارزشـيابي      كار براي انتقال نظريه ناظران با تجربه و تازه

  .باشد هاي نظارت و ارزشيابي در عمل و دنياي واقعي مدرسه مي معلم به فعاليت

در بخـش اول  : باشـد  فصل به شرح زير مي 12بخش و  6اين كتاب مشتمل بر 
باورهايي كه كتاب بر اساس آنها تدوين  مقدمه، اصول و: بنيادهاي اساسي از جمله

11در فصل دوم عناصـر نظـام جـامع نظـارت و ارزشـيابي معلـم      ) فصل اول(شده 
 

تاريخي و ابهامات رايج در ارتباط بين نظارت و ارزشيابي معلـم،   هاي ريشهشامل (
بخش دوم با عنـوان  . اند را بحث كرده) و مفاهيم نظارت آموزشي و ارزشيابي معلم

ــاي مربيگــري نظــارت آم ، موضــوعات 12وزشــي كــالس درس محــور و راهبرده
13ها اساسي و مفاهيم كليدي نظارت  كالس درس محور مهارت

و در ) فصل سوم( 
در بخش سوم راهبردهاي متمـايز  . كند ، را تشريح مي14فصل چهارم مربيگري همتا

16يادگيري خـودراهبري معلـم  : از جمله 15نظارت آموزشي
، اقـدام  )فصـل پـنجم  ( 

17پژوهي
اي مبتنـي بـر    هـاي رشـد حرفـه    ، و در فصـل هفـتم گـروه   )فصل ششم( 
20هاي نقادي دوستانه و گروه 19هاي مطالعه گروه(، 18همكاري

  . كند را بحث مي) 

بـه طراحـي و اجـراي يـك نظـام       21در بخش چهارم با عنوان ارزشيابي معلم
22ارزشيابي داده محور معلم

 اين فصل، هشـت اصـل را  . پردازند مي) فصل هشتم( 
و اساسـي بـراي طراحـي فراينـد كيفـي ارزشـيابي معلـم         پايـه كند كه  معرفي مي
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باشند، همچنين برخي معيارهاي اساسي براي ارزيابي كيفيت و پنج اسـتاندارد   مي
بخـش پـنجم بـه موردهـاي ويـژه      . ارزشيابي عملكرد معلم را فراهم كرده اسـت 

ارزشيابي معلمـان  از جمله در فصل نهم نظارت و  23نظارت آموزشي و ارزشيابي
24پيش از خدمت

، در )هيچ كتاب نظارت آموزشي به اين مهـم نپرداختـه اسـت   ( 
، و فصل يازدهم نظارت 25كار فصل دهم نظارت آموزشي و ارزشيابي معلمان تازه

در بخـش ششـم يـك نظـام بـومي      . پرداخته است26اي و ارزشيابي معلمان حاشيه
  .اند را طراحي كرده )فصل دوازدهم( نظارت آموزشي و ارزشيابي معلم

  

  نقد و ارزيابي اثر

گانه نويسندگان ماهرانه فرايند نظارت آموزشـي و ارزشـيابي    در فصول دوازده
باشـد را طـرح    معلم را كه حاوي تركيب ادبيـات موجـود و آثـار كالسـيك مـي     

هاي جديد در سراسر صفحات كتـاب ايجـاد شـده     سازي محتوا و مفهوم. اند كرده
در ايـن مقـال بـه    . متمايز ساخته ساير كتب نظارت آموزشياز  كه آن رااست 

  .شود طور مختصر اشاره مي برخي از آنها به

  

  هاي بنيادي و باورهاي اساسي مؤلفان ارزش) الف

كه متأثر ازخاستگاه فكري، علمي و ) در ابتداي كتاب( ارايه چارچوبه مفهومي
آموزشـي و ارزشـيابي   باورهاي اساسي، و مباني فلسفي مؤلفان در مورد نظـارت  

باشد كه تفكر و عمل آنها را تحت تأثير قرار داده و اين نوشتار بر اساس  معلم مي
: طـور كلـي ايـن مفروضـات بنيـادي عبارتنـد از       بـه . آنها بنيان نهاده شـده اسـت  

ترين هدف نظارت آموزشي و ارزشيابي معلم افزايش تجارب آموزشـي و   اساسي
آموزان، با احترام، منصفانه و متناسب با اصـول اخالقـي بـا     يادگيري تمامي دانش

همه معلمان رفتار كردن، ايجاد كردن جو سازماني آكنده از اعتماد، احترام متقابل، 
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اي معلمـان بـه    و مبتني بر همكاري براي حل مسائل درمدرسـه، بالنـدگي حرفـه   
باشد، نه يك  مياصلي از نظام نظارت آموزشي و ارزشيابي مؤثر  ةعنوان يك مؤلف

فعاليت جداگانه، مشاركت همه معلمان در نظارت آموزشي، آگاهي تمامي معلمان 
هاي ضروري بـراي   از نظام نظارت آموزشي و ارزشيابي و برخورداري از مهارت

عالوه براين، تدريس فعـاليتي پيچيـده و مبتنـي بـر     . ايفاي نقش مؤثر در اين نظام
رت و ارزشـيابي  معلـم مسـتلزم دانـش و     حل مسأله است، به همـين دليـل نظـا   

نظـارت آموزشـي و ارزشـيابي معلـم هـر دو نظـام       . هاي تخصصي است مهارت
معلمان افرادي هستند كه . كنند اي و پاسخگويي را فراهم مي جامعي از رشد حرفه

هاي نظـارت و ارزشـيابي    گيرند، بنابراين نظام ها متنوع و مختلفي ياد مي به روش
گرچه مسؤوليت نهـايي  . متنوع يادگيري را براي آنان فراهم كنندهاي  بايد فرصت

باشـد، امـا معلمـان بايـد در      قضاوت در مورد كيفيت عملكرد معلم با مديران مي
هـا بـراي ارزشـيابي عملكـرد      هاي ارزشيابي و استفاده از اين داده آوري داده جمع

  .خود مشاركت نمايند

 

  و طراحي ساختار مناسب هاي ناظران توجه به دانش و مهارت) ب

پردازد، بلكه يك  هاي مورد نياز ناظران مي اين كتاب نه تنها به دانش و مهارت
عـالوه برآمـوزش   . كنـد  و ارزشيابي را طراحي و اجـرا  مـي   نظارتسيستم جامع 

هـاي   هاي درس، بـه سـاختار نظـام    هاي آموزشي و كالس ناظران از طريق كارگاه
. اين توجه دوگانه كـامالً در كتـاب مشـهود اسـت    . آموزشي نيز توجه شده است

هـاي توليـد دانـش مـورد نيـاز بـراي        هدف كمك به مدارس به عنـوان سـازمان  
هاي كيفي نظارت و ارزشـيابي معلـم، و همزمـان مجهـز      سازي نظري نظام مفهوم

. ها بـوده اسـت   هاي الزم براي كار در اين سيستم كردن ناظران به دانش و مهارت

دهد كه چگونه ناظران براي انجام  د فرايندهاي نظارتي توضيح ميهرفصل در مور
عالوه بر اين مزاياي فرايند را براي سيستم به عنـوان  . آميز بايد عمل كنند موفقيت
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  . كند يك كل و ساختارهاي مديريتي را توصيف مي

 

  نظريه در عمل) ج

مفهـومي بـه   هاي نظري و  هاي ناظران به پشتوانه به توسعه مهارت نويسندگان
در كتـاب محتـواي و   . انـد  هـا بـه عمـل پرداختـه     عوامل و شرايط تبديل مهـارت 

راهكارهـاي عملـي و رهنمودهـاي كـاربردي     . هاي جديد شده است سازي مفهوم
هـا از ابزارهـاي متنـوع     براي فهـم مفهـومي و افـزايش مهـارت    . ارايه شده است

هـاي   تمـرين ( عه مفـاهيم هاي توسـ  آموزشي مانند سؤاالت قبل از مطالعه، فعاليت
هـاي جديـد    هـا، تصـاوير و شـكل    ، مطالعـات مـوردي، مثـال   )سازي براي مفهوم

هـاي   هاي ايجاد مهارت، سؤاالتي براي بحث، و تمرين اطالعات به هنگام، تمرين
. براي كاربرد نظريه در عمل براي تعميق يادگيري و فهم بيشتر استفاده شده است

يي براي يادگيري دانش مفهـومي عميـق و سـهيم    ها طور كلي اين كتاب فرصت به
اين نوع رويكرد كاربردي . كند هاي نظارتي براي معلمان ايجاد مي شدن در مهارت

آوردن ديـدگاهي جديـد نسـبت بـه تجـارب كـالس درس        بدستمعلمان را در 
چـه  ( بنابراين محتواي كتاب به خوانندگان هم به معرفت تبييني. سازد توانمند مي

مربوط به نظارت آموزشي و ارزشيابي ) چگونه( اي م  به معرفت رويهو ه) چيزي
معرفت تبييني به درك نظارت و ارزشيابي به عنوان يك سيسـتم و  . كند كمك مي

پژوهـي،   فرايندهاي نظارتي، فرايندهاي ارزشيابي، فرايندهاي مربيگري همتا، اقدام
مك گرفتن از معلمان اي، بالندگي معلم، ساماندهي فرهنگ مدرسه و ك رشد حرفه

هـا، فنـون و راهبردهـاي     اي بـه توسـعه مهـارت    دانش رويه. باتجربه تمركز دارد
پژوهي و ارزشـيابي   گذاري، اقدام شنونده فعال، مشاهده، برگزاري جلسات، هدف

  .  تمركز دارد
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  نظارت آموزشي و ارزشيابي معلم، كاركردهايي مستقل، ضروري و مكمل ) د

سـازي جديـد از نظـارت آموزشـي و      كتاب، نويسندگان بـا مفهـوم   درسراسر
. انـد  يندهاي مستقل اما مكمل نگـاه كـرده  ارزشيابي معلم، آنها را دو كاركرد با فرا

تأكيد دارند كه آنها بايد به صورت يك نظام هماهنگ و يكپارچه اجرا شوند، كـه  
اي  رشـد حرفـه  هاي متنوعي براي  كننده كيفيت آموزشي و هم فرصت هم تضمين

اي  معلمان فراهم كند و هم چنين بايد با طراحي و اجراي نظام كيفي رشد حرفـه 
ارتباط بين نظارت و راهنمايي و ارزشيابي معلم، چنـدين  . معلمان هماهنگ باشند

انـدركاران و همچنـين دانشـمندان حـوزه آمـوزش را دچـار        دهه است كه دست
27رز گـوردن  گلـيكمن، گـوردون، و  . نظر كرده اسـت  اختالف

در كتـاب   ) 2007( 
29و گارمن 28نظارت و راهنمايي براي بالندگي

در ) 2011نقل از نوالن و هوور،  1990( 
بر جداسازي كاركردهاي ارزشيابي و نظارت  30كتاب نظارت و راهنمايي فكورانه

پردازان اين حوزه منحصراً  آموزشي از همديگر تأكيد دارند و همچنين ساير نظريه
طوركلي ارزشيابي معلـم مغفـول واقـع شـده      اند، و به موزشي پرداختهبه نظارت آ

اي بـين ايـن دو نقـش قائـل      هيچ اختالف ريشه) 1984( برخي مانند هانتر. است
بـر ايـن   ) 2007(و گليكمن و همكاران ) 1973( برخي ديگر مانند كوگان. نيستند

ايستي از هم ديگر ها هم از لحاظ فرايند و هم از لحاظ زمان ب باورند كه اين نقش
اين اساس، بسياري از ناظران از همان آغاز نقش دوگانـه   بر. مستقل و جدا باشند

  . شوند به اندازه كافي براي اين دو نقش آماده نمي. ارزشياب و ناظر را نپذيرفتند

باور دارند كه يك ناظر كارآمـد بايـد فراينـدهاي نظـارت آموزشـي و       مؤلفان
ياد بگيرد و همچنين بفهمد كه چگونـه ايـن دو در يـك     طور مجزا هارزشيابي را ب

نـاتواني در  . نظام با كيفيـت نظـارت آموزشـي و ارزشـيابي مهـم مـرتبط هسـتند       
جداسازي اين دو كاركرد به سردرگمي معلمان و ناظران منجر شـده و تـأثير هـر    

گرچه نظارت آموزشي و ارزشيابي معلم بايسـتي  . دوي آنها را كاهش خواهد داد
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ورت جداگانه و مستقل صورت بگيرند، اما آنها كاركردهاي مكمـل اساسـي   به ص
اين كاركردها مكمل يكديگر هم هسـتند بـه ايـن    . شوند در مدرسه  محسوب مي

كننده اين است كه تمامي معلمان عملكردهـاي   صورت كه ارزشيابي معلم تضمين
ي را بـه  هاي در سطح قابل قبول و رضايت بخشي دارند، و نظارت آموزش فرصت

آورد تا معلمان بتوانند به مراتب فراتر از سطوح قابل قبول حداقل فعلي  وجود مي
  .عملكرد خودشان رشد و پيشرفت داشته باشند

كه نويسندگان معتقدند كه نظارت و ارزشـيابي كاركردهـاي    بنابراين، از آنجايي
آموزشـي   انـدركاران  و هر كدام به تنهايي ناقص اسـت، دسـت   هستندكامالً مكملي 

در سراسر كتاب دانش مفهومي را فـراهم كردنـد   . بايد به هر دو كاركرد توجه كنند
هـاي پيشـنهادي    هـا و فعاليـت   كه خواننده بتواند هر دو فرايند را درك كند و رويـه 

عـالوه بـراين، زمـاني كـه     . كند مكمل و هماهنگ استفاده مي ةاجراي آنها را به شيو
كار و پيش از خدمت معطوف  اي، تازه لمان حاشيهتوجه خود را به موارد خاص مع

  .كنند، اين دو فرايند را با هم نشان دادند مي

  

  تفاوت نظارت آموزشي و ارزشيابي عملكرد) ه

نبودن ارتباط بين كاركردهـاي نظـارت آموزشـي و ارزشـيابي      روشنبه علت 
و به تبـع  دقيق و درستي از اين دو نظام در ادبيات سازي  مفهوممعلم، ضمن آنكه 

طور شـفاف بيـان    هاي اين دو نيز به آن در دنياي واقعي بعمل نيامده است، تفاوت
31شاهدي براي اين ادعـا يادداشـت مـك گريـل    . نشده است

اسـت كـه   ) 1983( 
هاي فعلي نظارت و ارزشيابي معلـم فاقـد توصـيف و     بسياري از نظام:  نويسد مي

در نتيجـه هـم معلمـين و هـم     . شرح دقيق رابطه بين نظارت و ارزشيابي هسـتند 
طور يكسان در رابطه با اهداف هر كدام از اين كاركردها دچار ترديـد و   مديران به

اين وضعيت موجب شده كه دنياي . )2001نقل از نوالن و هوور، ( ابهام جدي هستند
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اند كـه از آنجـايي كـه تعـاريف      مؤلفان بيان كرده. نظارت و راهنمايي آسيب ببيند
پذيرفته شده در عرصه نظارت آموزشي و ارزشيابي معلـم مـبهم هسـتند،    رايج و 

كامالً ضروري است كه در اين كتاب به صورت شفاف و واضح نشان دهـيم كـه   
ارزشيابي معلم كاركرد سازماني است . معنا و مفهوم هر كدام از كاركردها چيست

هاي او براي  ها و شايستگي براي قضاوت جامع در مورد عملكرد معلم، توانمندي
گيري در مورد اهداف و مقاصد پرسنلي از قبيل ادامه فعاليت، اسـتخدام و   تصميم

. تواند ناشـي از ايـن فراينـد باشـد     اصالح و بهبود عملكرد معلم مي. ارتقاء شغلي

پس هدف اصلي ارزشيابي قضاوت جامع در خصوص كيفيت عملكـرد معلـم در   
نظـارت معلـم كـاركرد    . باشد او مي هاي انجام وظايف آموزشي و ديگر مسئوليت

باشد كه به نوبه خـود بـه    اي معلم مي سازماني در خصوص رشد و بالندگي حرفه
نظـارت  . شـود  آموز منجـر مـي   بهبود عملكرد آموزشي و پيشرفت تحصيلي دانش

هـاي عملكـرد    ها، شايستگي هيچ ارتباطي با انجام قضاوت در خصوص توانمندي
د از لحاظ اصولي و بنيادين در هفت بعد از هـم ديگـر   اين دو كاركر. معلم ندارد

  .نشان داده شده است 1متفاوت هستند كه در جدول شماره 

  هاي اساسي بين نظارت آموزشي و ارزشيابي معلم تفاوت 1جدول شماره 

  نظارت آموزشي  ارزشيابي  ابعاد

  معلمرشد حرفه اي   معلم تعيين حداقل شايستگي  اصلي هدف

  پيچيدگي تدريس  حمايت از دانش آموزان  منطق وجودي

  محدود  جامع  گستره

  مبتني بر همكاري  سلسله مراتبي  ناظر و معلم روابط

  شخصي  استاندارد شده  ها روش گردآوري داده

  مبتني بر همكاري  ارزشياب به عنوان متخصص  تخصص

  ريسك پذيري  عدم ريسك  معلم  ديدگاه

  

  پارادايم و تعريفي جديد از نظارت به عنوان رهبري آموزشي ) و

هـايي   سازي جديد، نظارت آموزشي فرصت به نظر نويسندگان براساس مفهوم
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آورد تا بتوانند فراتر از سطح فعلي عملكرد خودشان  را براي معلمان به وجود مي
اي  گسـترده نظارت و راهنمايي معلم يك اصـطالح  . رشد و پيشرفت داشته باشند

، يـادگيري  32هاي مختلفي را از جمله مشـاوره توسـط همكـاران    است كه فعاليت
اي مبتنـي بـر    هـاي رشـد حرفـه    پژوهي، نظارت باليني و گروه خودراهبري، اقدام
هاي فوق، كاركردهاي سازماني هستند كـه بـا    تمام فعاليت. گيرد همكاري دربرمي

هـاي نظـارتي بـه     گزينـه . نـد گير اي معلم صورت مـي  هدف رشد و توسعه حرفه
كنند تا در مسيرهايي به رشد و تكامل بپردازند كه شخصاً بـراي   معلمان كمك مي

هـاي يـادگيري و    آنان داراي معني و مفهوم، و با مراحل پيشرفت شـغلي، سـبك  
يك گزينه نظارتي بـا طراحـي مناسـب در    . شرايط كلي زندگي آنان سازگار باشد

ها و استانداردهايي براي رشد  آموزشي قادر است نرمچارچوب يك نظام نظارت 
مداوم معلمين تعيين كند و اين امر مسجل گردد كه ابداً براي هر معلم درجـازدن  

  . پذيرش نيست و پيشرفت نكردن قابل

دقيقاً همان نظـام نظـارت    33اي كاركنان آموزشي حرفه بالندگيبنابراين رشد و 
در اغلـب منـابع نظـارت آموزشـي و     . گانـه باشد، نه يك فعاليت جدا آموزشي مي

شـوند و يـا اينكـه     اي كاركنان كاركردهاي مجزا از هم نگريسته مي بالندگي حرفه
نتيجه چنـين تفكيكـي   . اي بخشي از وظايف ناظر برشمرده شده است رشد حرفه

34طور كه جويس و شاورز درست همان
انـد، نظـام نظـارت ممكـن      گفته) 1995( 

ستمر براي كمك به معلمان در دستيابي به نيازهاي شناخته است قادر به حمايت م
هـاي   اي كه بـر فرصـت   نظام رشد حرفه. هاي نظارت نباشد شده در طول فعاليت

توانـد نيازهـاي    آموزش ضمن خـدمت خـارج از كـالس درس تأكيـد دارد نمـي     
هاي ضمن خدمت به كالس درس را فـراهم   حمايتي را براي انتقال نتايج آموزش

هـاي   اي همچنين فرصـت  جدا كردن نظارت آموزشي از رشد حرفه). 1995( كند
نويسندگان نظامي از نظارت آموزشـي  . دهد را كاهش مي 35يادگيري حين خدمت

برد، بلكه  در نظر دارند كه نه تنها انواع تجارب يادگيري حين خدمت را به كار مي
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هـا   مؤلفـه  را نيز بـه عنـوان   36هاي آموزش ضمن خدمت خارج از مدرسه فعاليت
  .دانند اي كاركنان مي هاي نظارتي متمايز براي رشد حرفه كليدي گزينه

اي كاركنـان از   به سبب باور مؤلفان به يگانگي نظارت آموزشي و رشد حرفـه 
در عـوض،  . انـد  اي خودداري كـرده  اي در مورد رشد حرفه نوشتن فصل جداگانه

هـاي   مـؤثر در فصـل   اي خوانندگان اطالعات بيشـتري را در مـورد رشـد حرفـه    
اي كاركنـان بـا    اصول و راهبردهاي رشد حرفـه . دست خواهند آورده گوناگون، ب

كالس درس، مربيگـري   هاي نظارتي مانند مشاهدة كيفيت باال، در موازات فعاليت
اي مبتني برهمكاري  هاي رشد حرفه پژوهي و گروه همتا، رشد خود راهبري، اقدام

  .را كسب خواهند كرد

اي كاركنـان آموزشـي را يكـي از وظـايف      رشد حرفه«  اين حوزهمتخصصان 
اي يكـي از   حرفـه  مثالً رشـد ). 371998گوردن و نايسلي، (» دانند چندگانه نظارتي مي

سـه حيطـه   "، يكـي از  38وايلز و باندي "شش حوزه مهارتي نظارت و راهنمايي"
گليـك   "ييپنج كاركرد نظارت و راهنمـا "و يكي از  39اوليوا "نظارت و راهنمايي

اي و  اما نويسندگان به يكپـارچگي رشـد حرفـه   . باشد مي) 2007( من و همكاران
طوري كه هر كاركرد سـازماني كـه بـراي ارتقـاء      نظارت آموزشي تأكيد دارند، به

يادگيري و بهبود عملكرد تدريس  معلمان طراحي شده باشد، مستقيماً با نظـارت  
ل كتاب براين باور پا فشاري كردنـد كـه   دانند و در فصل او و راهنمايي مرتبط مي

براي ارتقاء يادگيري معلمان و حمايت مداوم از آنان، يك نظام با كيفيت باالي از 
طـور كـه    همان. اي يكپارچه و هماهنگ شود هاي رشد حرفه نظارت بايد با برنامه

40بارث
معلمان و بازسـازي مـدارس    41خود احيايي"اعالم نموده است، ) 2001( 

هاي نظارت كيفـي بـراي داشـتن     سيستم). 28ص ( "يكديگر حركت كنند بايد با
اي  هـاي رشـد حرفـه    آموزان، بايد توسـط تـالش   يك اثر مثبت بر يادگيري دانش

  .تكميلي حمايت شوند

از آنجاييكه معلمان نقش اساسي در موفقيت مدارس و نظام آموزشي دارنـد و  
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آمـوزان بـه    عامل يادگيري دانـش ترين  كننده تعيين پژوهشگرانبه زعم بسياري از 
، بهبود تـدريس  )2002، 43و روان، كورنتي و ميلر 422000استرانگ و تاكر( روند شمار مي

. اي معلمـان هسـتند   هاي رشـد حرفـه   آموزان قلب و روح برنامه و يادگيري دانش

، 2002گـوردن  (اي بر اهداف بهبود مدرسـه متمركـز هسـتند     هاي رشد حرفه برنامه

ــهان  ــويس، كاس ــاپكينز  ج ــترانگ  1999و ه ــل از اس ــه در   ).2006، 44نق ــابراين چنانچ بن
اي معلمان در  جستجوي بهبود كيفيت آموزشي در مدارس هستيم بايد رشد حرفه

  .سرلوحه كارها قرار گرفته شود

معلم تعاريف گوناگوني شده است مثالً به نظـر   اي حرفهدر ادبيات براي رشد 
اي كه دانش، نگرش، مهارت ها و فهـم و   ههر تجرب) 2007(گليكمن و همكاران 

 .گيـرد  اي قـرار مـي   درك معلمان از كارشان را غني سازد در حيطـه رشـد حرفـه   

45گانسر
مانند حضور در ( هاي رسمي اي معلم را شامل تجربه رشد حرفه) 2000( 

هاي آموزشي، جلسات شغلي و راهنمايي توسـط سـاير    هاي درس، كارگاه كالس
اي،  مانند مطالعه منـابع تخصصـي و حرفـه   (هاي غير رسمي  بهو تجر...) معلمان و

بـه  . دانـد  معلمان مـي ..) .هاي تلويزيوني مرتبط با رشته تحصيلي و مشاهده برنامه
46زعم دي و ليتچ

47اي مداوم رشد حرفه) 2007( 
 )CPD ( هـاي   شامل تمام تجربـه

فوايـد   شـود كـه   هاي آگاهانه و برنامه ريـزي شـده مـي    طبيعي يادگيري و فعاليت
ها و مدرسه دارند و به ارتقـاء   ه مستقيم و غير مستقيم براي تك تك معلمان، گرو

فراينـدي اسـت كـه معلمـان بـه      . كنـد  كيفيت آموزشي در كالس درس كمك مي
تنهايي و با همكاري ساير معلمان مسؤوليت هاي خود را به عنوان عامالن تغييـر  

دهند و از اين طريـق دانـش،    در اهداف تدريس، بررسي، نوسازي و گسترش مي
اي خـوب   ريزي و عمل حرفه مهارت و هوش عاطفي ضروري براي تفكر، برنامه

آموزان و همكاران در سراسر هريك از مراحل زندگي تـدريس بـه طـور     با دانش
  .دهند انتقادي كسب و ارتقاء مي

ي هـا  اي معلمان فراتر از آموزش كاركنان كه در برنامه ترتيب، رشد حرفه بدين
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آموزش ضمن خدمت براي ارتقاء يادگيري معلمان طراحي شده، نگريسـته شـده   
اين نوع نگاه و اين گونه تعـاريف رويكـرد جديـدي بـه تـدريس و معلـم       . است

هـا اسـت    سال. هاي ضمن خدمت ايجاد كرده است باشد و انقالبي در آموزش مي
ش ضـمن  اي براي معلمان وجـود داشـته كـه آمـوز     فقط رويكردي از رشد حرفه

هـاي   هاي آموزشي يا برگزاري دوره شود و شامل اجراي كارگاه خدمت ناميده مي
هـاي خاصـي از    شود كه معموالً اطالعات جديدي در مورد جنبـه  كوتاه مدت مي

در ايـن رويكـرد آموزشـي، معلمـان     . دهـد  كار و حرفه در اختيار معلمان قرار مي
  . ن مرتبط نيستشا هايي هستند كه با شغل گنندگان دانش دريافت

مـدت كـه   اي معلمان به عنوان فراينـدهاي بلند  اما در چند سال اخير رشد حرفه
اي  دار بـراي ارتقـاء و توسـعه حرفـه     طـور نظـام   ا و تجارب  كه بـه ه شامل فرصت

اين رويكرد جديد، در واقع تصوير و ديـدگاه  . اند اند، مالحظه شده ريزي شده برنامه
معلمان، مدل جديدي از آموزش معلمان، و تحـولي در  جديدي نسبت به يادگيري 

 - كـوكران ( باشـد  اي مـي  جديدي به رشد حرفه 48آموزش و پرورش و حتي پارادايم

براساس رويكرد جديد عالقه وافري  ).2000، 50و والينگ و لويس 2001، 49اسميت و ليتل
ان اي معلمـان بـه عنـو    و رشد حرفه 51به نظارت آموزشي به عنوان رهبري آموزشي

آمـوزان و   يكي از كاركردهاي اساسي مـديريت مدرسـه در بهبـود يـادگيري دانـش     
اين عالقه بـه نظـارت    .اثربخشي مدرسه از طريق بهسازي معلمان ايجاد شده است

دار و اساسـي در   آموزشي از اين تشخيص ناشي شده است كه هر نوع بهبود معنـي 
داري بين بهبود  ارتباط معنيمدارس و نظام آموزشي بايد از معلم شروع شود و يك 

مدرسه و عملكرد معلم وجود دارد، و از سوي ديگر، ارتباط ضروري و منطقي بين 
اي  بـراين اسـاس، رشـد حرفـه     .بهسازي عملكرد معلم و نظارت معلم وجـود دارد 

معلمان به عنوان راهبردي براي بهبود كيفيت مـدارس اهميـت زيـادي پيـدا كـرده      
52گاسكي .است

هر گونه پيشنهادي جديد براي "گويد كه  اين رابطه ميدر  )1986( 
اي معلـم بـه عنـوان     اصالح، تغيير سـاختار، يـا تحـول مـدارس، بـر رشـد حرفـه       
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).  5نـوالن و هـوور،  ص   ( "نيـاز تأكيـد دارد   مـورد ترين وسيله ايجاد تغييرات  ابتدايي

به عنوان راهبردي براي بهبود كيفيت و  53اي معلمان اي يا يادگيري حرفه رشد حرفه
هـاي   ، بهبـود شايسـتگي  )2002، 55و ليتـل  54،2003روليـنس ( افزايش اثربخشي مدرسـه 

ليتـل،  (هـاي آموزشـي    و بهبـود فعاليـت  ) 1996، 56لوئيز، كراس و رويـد ( اي معلم حرفه

دهند كه آموزش كيفـي بـه    تحقيقات نشان مي. اهميت زيادي پيدا كرده است )2002
  ).2007دي و ليتچ، ( معلمان متفكر، دانشگر و ماهر وابسته استتعهد 

  

  اي در مدرسه تشكيل جامعه يادگيرنده حرفه) ز

مؤلفان در اين نوشتار به منظور ارتقـاء يـادگيري حرفـه اي معلمـان و بهبـود      
سـازي جديـدي از جملـه     بـر مفهـوم   آمـوزان  دانـش تدريس و تقويت يـادگيري  

ــه گــروه ــه اي  هــاي رشــد حرف ــادگيري حرف ــه ي ، 57اي مشــاركت محــور،  جامع
و  59محـور  اي، يادگيري مدرسـه  رشد حرفه58محوري هاي متمايز مدرسه استراتژي

  .اند يادگيري حين خدمت تأكيد كرده

. كاركنان يك تغيير پارادايمي رخ داده است اي حرفه، در رشد اخيرهاي  در دهه

ورت گرفتـه، معلمـان را   اي صـ  هايي كه در جهت رشد حرفه بدين معني كه تالش
بـه جـاي آمـوزش سـنتي ضـمن      . نقطه ثقل يـادگيري خودشـان قـرار داده اسـت    

محور و يادگيري مستمر ساختاريافته در رابطه با كـار   ، بر يادگيري مدرسه60خدمت
هـا   گيري آموزش از انتقال دانـش و مهـارت   جهت. اند روزمره معلمان، متمركز شده

هـاي نـاب    انش خود را از طريـق ايجـاد فرصـت   به معلمان به روشي كه معلمان د
هـاي   گـروه ) 2002(يا بـه قـول ليتـل    ) 1995، 61ليبـرمن (يادگيري به كمك همكاران 

متخصصـين  . هاي مبتني برهمكاري تغييـر يافتـه اسـت    و گروه 62مشاركتي نيرومند
آموزش كاركنان به جاي آموزش معلمان در خارج از كالس درس، كه بـا معلمـان   

ريـزي شـده    هـاي از قبـل برنامـه    كنندگان منفعل دانش و مهـارت  دريافتبه عنوان 
هاي متنـوع يـادگيري تجربـه شـده كـه يـادگيري حـين         شود، بر شكل برخورد مي
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اي،  ريـزي رشـد حرفـه    بـراي برنامـه  . شود، تأكيد فراوانـي دارنـد   خدمت ناميده مي
ن را تشـويق بـه   مديران مدارس به جاي نگاه كردن به بيرون از مدارس، بايد معلما

يـادگيري بـا انجـام    . مشاركت در يادگيري حين خدمت در محيط آموزشي نماينـد 
افتد كه معلمـان وظـايف روزانـه خـود را      گردد، و هنگامي اتفاق مي دادن ميسر مي

آمـوزان در اعمـال    طـور هدفمنـد براسـاس يـادگيري دانـش      انجام دهند و سپس به
 ).1999، 64؛ وود و مـك كـواري  1997، 63شاسـپاركز و هيـر  (خويش تفكـر و تأمـل كننـد    

فرض اصلي اينكه يادگيري وقتي قدرتمند خواهـد بـود كـه بـا نيازهـاي فـردي و       
. هـاي زنـدگي واقعـي پيونـد داده شـود      مراحل پيشرفت شغلي معلمـان و چـالش  

آموزان در مـورد عملكـرد    طور مستمر از روي عملكرد دانش هنگامي كه معلمان به
كنـد   ري حين خدمت در داخل كـالس و مدرسـه نفـوذ مـي    خود بيانديشند، يادگي

بـه زبـان   ). 2، ص  2000، 65سازمان ملـي همكـاري بـراي تعـالي و پاسـخگويي بـه تـدريس       (
تر، معلم به عنوان يادگيرنده فعال در حين انجام كار، در رفتار و عمـل پايـدار    ساده

. كنـد  ت مـي آموزان در ارتبـاط اسـت، شـرك    و تفكر كه مستقيماً با خدمت به دانش

يادگيري حين خدمت، رشد حرفه اي است كـه بـا نظـارت و راهنمـايي آموزشـي      
اسـپاركز و هيـرش،   (باشـد   دار، مناسب و دقيق در هـم تنيـده مـي    طور مداوم، معني به

1997 .(  

اي ناشي از تغييـر در نظريـه نظـارت آموزشـي      رشد حرفه پارادايمياين تغيير 
گرفت،  مديران مدارس و يا ناظران انجام مي است كه قبالً كاركردي بود كه توسط

اكنون يك روش مشاركتي و مبتني بر همكاري شده كه معلمان بخـش مهمـي از   
يكپارچگي اين گونه تغييرات ). 1992، 66نوالن و فرانسيس(كنند  اين نقش را ايفاء مي

ــارادايمي رشــد حرفــه ــده  اي معلمــان و نظريــه نظــارت آموزشــي، تســهيل  پ كنن
اي در مشاركت  ايي است كه براي معلمان يك سهم فعال و قابل توجهه استراتژي

  . نظارت آموزشي فراهم كرده است

جديـد ناشـي از ايـن وضـعيت اسـت كـه معلمـان بـا          مفاهيمتأكيد كتاب بر 
هاي درس مجزا با حداقل زمان گفتگـو   آموزي در كالس هاي مختلف دانش گروه
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ايـن چنـين   . كننـد  بـه تنهـايي كـار مـي    هاي تدريس،  با همكاران در مورد فعاليت
بـراي  . وضعيتي هم براي مدارس و هم براي يادگيري خود معلمـان وجـود دارد  

67هدر و برودي،( شكستن انزواي سنتي معلمان
اي  هاي يادگيرنده حرفه گروه) 2010 

تدريس ". هاي توانايي تغيير فرهنگ مدارس را دارند اين گروه. پيشنهاد شده است
ين فعاليت شخصي كه معلمان در آن درگير هسـتند، توصـيف شـده    به عنوان دوم

در حقيقت، از نظر بعضي از منتقـدان آمـوزش عمـومي، مـدارس تشـكيل      . است
كــه توســط پادشــاهان فئــودال ) كــالس درس(انــد از قلمروهــايي مســتقل  شــده

 ".شوند و فقط داراي يك پاركينگ مشـترك هسـتند   اداره مي) معلمان(خودمختار 

اي، مكانيزمي را براي بر هم  هاي رشد حرفه گروه). 115، ص 1998، 68ايكر دوفور و(
بنـدي كـه بـه صـورت سـنتي       زدن اين نوع مالكيت خصوصي، جدايي، و بخـش 

آنها ارتباطاتي را بـين معلمـان برقـرار    . كند تدريس را در بر گرفته است، ارايه مي
و ديگـران،   69بيركـاك (كننـد   اي را در آنها ايجـاد مـي   كرده و احساس اجتماع حرفه

هايي را براي تك تـك معلمـان در زمينـه     اي فرصت هاي رشد حرفه گروه. )1998
اي، توسعه ايجاد معيارهاي همكـاري، تحقيـق و تجربـه اشـتراكي و      تعامل حرفه

ـ    هـايي   چنـين گـروه  . آورنـد  وجـود مـي  ه همچنين استقرار فرهنـگ مشـاركتي، ب
هـاي آموزشـي، و    بررسي عميـق فعاليـت  هايي براي معلمان هستند تا به  كنفرانس

گـيم بـرت و   ( پردازند اي مي هاي فردي و حرفه ها و هويت كنكاش در عمق ارزش

  ).24، ص 1999، 70نوالن

ها با  دانند كه بهبود يادگيري و ياددهي در كالس مديران مدارس موفق نيك مي
گيرنـده  جامعـه ياد . هاي معلمان ميسر اسـت  اي از افراد و گروه همكاري مجموعه

هـاي همـديگر،    اي و مشاركت در ايده اي با تعاطي افكار، گفتگوهاي حرفه حرفه
هـايي   گفتگو به معنـي خلـق فرصـت   . بخشد هاي كالس درس را ارتقا مي فعاليت

براي معلمان است تا با همكاران در مـورد فرآينـد يـاددهي و يـادگيري صـحبت      
آن  - سـاده نيسـت  گفتگـو، صـحبت كـردن    ) 2009( به قول سـاوت ورث . كنند
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در ( اي اسـت  اي است وگـاهي اوقـات آن يـادگيري عميـق حرفـه      يادگيري حرفه

مدارسي كه جامعه يادگيرنده  ).1389ترجمه عبدالهي و ساكي،  2009ديويس و همكاران، 
آنها بـراين امـر   . بيند اي هستند، هر مربي خود را به عنوان يك يادگيرنده مي حرفه

محـل كـار يـك كارگـاه يـادگيري       -از كار آنهاستاي بخشي  كه يادگيري حرفه
ها تفاوت  مدارسي كه جوامع يادگيرنده هستند با ساير مدرسه. نهند است، ارج مي

هاي  دارند، چرا كه داراي موضع مشاركتي در يادگيري در زمينه كارها و مسئوليت
72، و تالبرت،71مك الفلين( مشترك هستند

عقيـده  هستند، زيرا معلمان ) 63، ص 2001 
آموزان  هايي با ارزش و داراي بازدهي براي بهبود يادگيري دانش دارند اينها روش

هـا،   هـا از جملـه كنفـرانس    هاي يادگيري در ساير مكـان  معلمان به فرصت. است
سمينارها و واحدهاي مطالعاتي خارج از مدرسـه و كـالس بـه عنـوان يـادگيري      

  .كنند اي برخورد مي حرفه

اي را بـر  يفرصـت  ،انـد  درگيـر شـده   نظارتيهاي  انجام پروژه معلمان دروقتي كه 

در مدرسـه   73اي حرفـه  وگوهاي گفت، سطح پيدا كردندبا همكاران  تشريك مساعي

ايجـاد يـك فرهنـگ    .كنـد  نيـز تغييـر مـي    مدرسـه فرهنگ آن  به تبع يابد و تغيير مي

 مدار مشاركتي در مدرسه اثر زيادي روي يـادگيري حـين خـدمت معلمـان     پژوهش

گونه كه بيان شد، يادگيري در حـين خـدمت شـكلي قدرتمنـد از رشـد       همان. دارد

اي قـوي، معلمـان را بـا احسـاس وابسـتگي بـه        هاي حرفـه  گروه. باشد اي مي حرفه

تواند احساس معلمان از حمايت  عالوه براين، مشاركت مي. كنند مدرسه توانمند مي

لـويس،  (ثر را افزايش دهـد  متقابل و احساس مسؤوليت شخصي در قبال آموزش مؤ

، 74واردريـپ (هـاي عمـدي    اي موفـق مسـتلزم تـالش    هاي حرفه تشكيل گروه). 1992

ايـن الگـوي   . باشد هاي كالس درس مي مند فعاليت براي تحليل و بهبود نظام) 2009

. اي مستمر قدرتمند زمينه مشـاركت و همكـاري را ايجـاد خواهـد كـرد      رشد حرفه

اي از بهبـود   ها يـا جوامـع يـادگيري حرفـه     هند كه گروهد درواقع تحقيقات نشان مي

كـار انـدي   ).  2010هـدر و بـرودي،  (كننـد   داري حمايت مـي  طور معني آموزشي به
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75هارگريوز
كند كه فرهنـگ   روي فرهنگ مدرسه از اين انديشه حمايت مي) 1994( 

ي هـا  انجامـد و فرهنـگ   تر به يادگيري معلم مـي  فردمدار و غيرمشاركتي مدرسه، كم

  . دادند تا يادگيري را به اوج برسانند مشاركتي به معلمان اجازه مي

  

  هاي يادگيري بزرگساالن هاي نظارتي متناسب با ويژگي گزينه) ح

هاي نظارتي توصـيف شـده در كتـاب از جملـه يـادگيري خـود راهبـري         گزينه
محـور كـه بـراي رشـد      مشـاركت  اي حرفـه هاي رشـد   پژوهي و گروه معلمان، اقدام

كننـد   اند، شرايطي را فراهم مي اي معلمان به عنوان افراد بزرگسال طراحي شده حرفه
بـه   76ادبيـات آنـدراگوژي  . كنـد  كه از بزرگساالن به عنوان يادگيرندگان حمايت مـي 

عنوان علم و هنر كمك كـردن بـه يـادگيري بزرگسـاالن اصـولي را بـراي رشـد و        
77كفيلدبرو. اند يادگيري افراد بزرگسال ارايه داده

كننـده   چهار عامل تسـهيل ) 1986( 
78احتـرام متقابـل  : يادگيري بزرگساالن را  تشخيص داد كه عبارتنـد از 

بزرگسـاالن  ( 
، احسـاس  )كننـد  اي كـار مـي   نياز دارند تا احساس كنند كه در يك جو اعتماد حرفه

79مالكيت و خودراهبري
دار  بزرگساالن وقتي كه مسؤوليت يادگيري خود را عهـده ( 

80، مشاركت داوطلبانه)ند، به خوبي پاسخگو خواهند بودباش
وقتي يـادگيري ارادي  ( 

81و روح همكـاري ) گيرنـد  باشد، بزرگساالن به بهترين نحـو يـاد مـي   
بزرگسـاالن  ( 

). گيرند كه ساير اعضاء را در دانش خود شـريك كننـد   زماني به بهترين نحو ياد مي

ت آشـكار و چـه بـه صـورت     گر يادگيري فوق چه به صـور  اصول و عوامل تسهيل
  . هاي نظارتي وجود دارد تلويحي در فرايندهاي گزينه

ناظران به عنوان رهبران آموزشي بايد بايـد جـو سـازماني     نويسندگانبه نظر  
آكنده از اعتماد، احترام متقابل، و مبتني بر همكاري بـراي حـل مسـائل آموزشـي     

ايـن  . شـوند  الء ايجـاد نمـي  نظارت آموزشي و ارزشيابي معلم در خـ . ايجاد كنند
چنانچـه محـيط   . شـوند  كاركردها هميشه در يك محيط آموزشي خاصي اجرا مي

هاي تجربـه شـده بـه     ريزي شده و فعاليت هاي برنامه سازماني مساعد نباشد، رويه
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وقتـي معلمـين بـه يكـديگر     . شـوند  نظارت آموزشي و ارزشيابي مؤثر منجر نمـي 
كـردن بـا    هـاي كـار   احترام نگذارند، يا مهـارت  اعتماد نداشته باشند، به همديگر

هـاي ارزشـيابي و    طور مؤثري نداشته باشند، با احتمال زياد فعاليـت  همديگر را به
در يـك  . يابنـد  نظارت به صورت تشريفاتي در حد فرايندهاي مكانيكي تنزل مـي 

، مربيان معموالً تا حد امكان طالب برخوردهاي سريع، بدون 82چنين جو سازماني
مشخصاً چنين تفكري بـه نـدرت منجـر بـه بهبـود      . زحمت و بدون تفكر هستند

در مقابل، وقتي كـه جـو   . شود اي و شخصي مي ياددهي و يادگيري يا رشد حرفه
هاي شـرح داده شـده    اعتماد، همكاري و احترام متقابل وجود داشته باشد، فعاليت

مربيان براي حل مشكالت  توانند فرايندهاي نيرومندي را ايجاد كنند كه در آن مي
پيچيده با هم كار كرده و رشد متقابل صورت گيرد و در نتيجـه يـادگيري دانـش    

  .آموزان را ارتقاء دهند

عنوان فراينـد يـادگيري    اگرنظارت آموزشي را به) 2007( همكارانو  گليكمن
گيري و استقالل معلم بدانيم، نشانگر اين اسـت   در راستاي افزايش قدرت تصميم

هاي بيشتر بـه معلمـان، عاليمـي جهـت مهـم تشـخيص دادن        دادن مسؤوليتكه 
  . باشد هايشان مي تالش

هـايي بـراي مشـاركت     فرصـت  نظارت و ارزشيابي معلم دربرگيرندةهاي  نظام
اي، داشتن فرصت گفتگو و تبـادل نظـر بـا سـاير      هاي رشد حرفه ارادي در گروه

بخـش اسـت،    كاران نه تنهـا لـذت  اي با هم تعامل مستمر حرفه. باشد همكاران مي
در سراسـر  . از يادگيري معلـم در حـين كـار باشـد     قدرتمندتواند روشي  بلكه مي

طـور   هاي ارزشيابي و نظارت آموزشي بـه  كتاب تأكيد شده است براي اينكه نظام
كار گروهي، همكاري كه درآن شود ايجاد  ي در مدرسهجومؤثري اجرا شود بايد 

طـور ارادي   چنانچه بزرگساالن در يادگيري خود به. ارزشمند باشد ستمرمرشد و 
در يـك نظـام   . گيـرد  مشاركت داشته باشند، يادگيري به بهترين نحـو انجـام مـي   

هـاي مختلـف    توانند از ميان گزينـه  هاي شايسته مي نظارت آموزشي متمايز، معلم
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ـ     . نظارتي يكي را انتخاب كنند ين خودشـان  همچنين بـه خـاطر اينكـه مربـي از ب
كند، و  گر و شنونده در كالس انجام وظيفه  انتخاب شده است تا به عنوان مشاهده

به دليل اينكه معلم بايد با حضـور مربـي احسـاس راحتـي داشـته باشـد توصـيه        
  .توانند با آنها كار كنند شود كه معلمان همكاراني را انتخاب كنند كه مي مي

بـه  )هـاي نظـارتي   يكي از گزينـه (تا طور خالصه، مشاركت در مربيگري هم به
گرايـي   ها و حرفه كردن دانش، تجربه، مهارت و تأييد ايجاديادگيري بزرگساالن با 

گيرند داوطلبـاني هسـتند    معلماني كه مورد مشاهده قرار مي. كند معلمان كمك مي
كه همكاران مورد اعتمادي را به عنوان شريك انتخاب و كنترل را بر فرايند حفظ 

بنابراين آنها احساس واقعي از مالكيت را نه تنها در يـادگيري خودشـان   . ندكن مي
آن نـوع از  . افتـد را دارنـد   بلكه در يـادگيري كـه در سراسـر مدرسـه اتفـاق مـي      

توانمندســازي بــه احساســات خــود راهبــري كــه يــادگيري بزرگســاالن و رشــد 
  .كند بخشد، كمك مي اي را تسهيل مي مستمرحرفه

   

اي متمايز نظارت و ارزشيابي متناسب با مراحل پيشرفت ه استراتژي) ط

  شغلي معلمان

هاي مشتركي دارند، اما هر معلم يـك فـرد بـي همتـايي      معلمان ويژگي گرچه
آموزان افراد منحصر بـه فـردي بـا دانـش، تجربيـات،       معلمان همانند دانش. است

در چرخـه  ). 1998هـوور و گـوين،   (ها و نيازهـاي كـامالً متفـاوت هسـتند      مهارت
پذيري از آموزش پيش از خدمت معلم ،  پيشرفت شغلي معلم، يك توالي انعطاف

با ورود يك فرد تازه كار در يك محيط كار جديد، تا مراحل متفـاوت يـك سـفر    
83شغلي طوالني مدت وجود دارد كه از نظر فسلر و كريستن سن

هشـت  ) 1992( 
، 86سازي ، شايستگي85وجيهي، آزمايشي يا ت84پيش از خدمت: آن عبارتند از مرحلة

89، ايسـتايي رو بـه ركـود   88، نااميدي شغلي87اشتياق و رشد
،  90يـا فـالت شـغلي    
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92، و خروج شغلي91خستگي شغلي
متنـوعي   93معلمان نه تنها از مسيرهاي شغلي. 

هـا و   هاي يادگيري، سطح انگيزش، توانايي كنند، بلكه آنان از نظر سبك پيروي مي
عالوه بـراين، معلمـان از   . شخصي متفاوت هستندهاي شناختي و زندگي  ويژگي

ها، سطح تجربه و ميزان تخصص، اهـداف پيشـرفت شـغلي،     نظر نيازها و توانايي
هاي فردي و تعهد به مدرسـه كـامالً بـا همـديگر      شرايط زندگي شخصي، ويژگي

هاي مختلفـي از جملـه معلمـان قبـل از      عالوه بر اين، معلمان در طيف .متفاوتند
) لم با سابقه بـا عملكـرد ضـعيف   عم( اي ه كار، باسابقه مؤثر، و حاشيهخدمت، تاز

  .گيرند قرار مي

از نظر نويسـندگان كتـاب رويكـرد يـك انـدازه مناسـب همـه در نظـارت و         
را نسبت به رويكرد يك اندازه مناسب براي همه  بيشتريارزشيابي هيچ احساسي 

از منـاطق آموزشـي بـراي     بسـياري . كند را فراهم نمي آموزان دانشدر تدريس به 
كنند، ولي يك رويكرد يك اندازه  هاي متفاوتي را فراهم مي آموزان، آموزش دانش

هـاي   بدين ترتيب، نظام. كنند مناسب همه در نظارت و ارزشيابي معلمان پياده مي
بـا  . هاي متنوع يادگيري را براي آنان فراهم كننـد  نظارت و ارزشيابي بايد فرصت

هاي نظارتي طرح شده در كتاب بـا مراحـل پيشـرفت     ها، گزينه عتوجه به اين تنو
  .باشد شغلي معلمان هماهنگ مي

بايد شامل انواع مختلفي از فراينـدها شـود كـه رشـد      ارزشيابينظام نظارت و 
تواننـد   با استفاده از فرايندهاي چندگانه نظارتي ناظر و معلم مـي . معلم بهبود يابد

 ةهـاي همـ  ري كنند و همچنين نيازا همديگر همكاسازي رشد معلم ب براي بيشينه
ايـن كتـاب در طراحـي و    . مراحل پيشرفت شغلي تأمين نمايد ةمعلمان را در هم

) 26( .ريزان و كارگزاران آموزشي كمك خواهد كرد اجراي چنين نظامي به برنامه

94چرخة پيشرفت شغلي معلم با بحث دوك و استيگنز
به خوبي تناسـب  ) 1986( 

ما اگر فرض كنيم تمام معلمان دقيقاً از يك راه بايد سفر كنند و دقيقاً به " دارد كه
  ). 14ص ( "ايم يك مقصد بايد برسند، اشتباه محض كرده
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  گيري  بندي و نتيجه جمع

به نظر نگارنده اين كتاب از چند جنبه با ساير كتب تأليفي كـه برخـي از آنهـا    
طـور خالصـه ايـن     بـه . باشد مي ترجمه شده است، متفاوت داخليتوسط استادان 

  :نكات متمايز عبارتند از

بنيادي و باورهاي اساسي در ابتدا كه چارچوب مفهومي براي  هاي ارزشبيان 
مطالب كتاب فراهم كرده است، عالوه بر توجه به دانش و مهارتهاي ناظران و بـه  

نظريـه   سازي نظام نظارت و ارزشيابي، توجه به طراحي ساختار مناسب براي پياده
هاي نظارت آموزشي و ارزشيابي عملكرد و توجه به ارتباط  در عمل، ارايه تفاوت

اين دو نظام به عنوان كاركردهايي مستقل، ضـروري و مكمـل، ارايـه پـارادايم و     
اي  تعريفي جديد از نظارت به عنوان رهبري آموزشي براي هدايت بالندگي حرفه

اي در مدرسـه، متناسـب بـودن     حرفـه  معلمان، تأكيد برتشكيل جامعه يادگيرنـده 
هاي يادگيري معلمان به عنوان افراد بزرگسـاالن و در   هاي نظارتي با ويژگي گزينه

هـاي متمـايز نظـارت و ارزشـيابي بـا       نهايت هماهنگي و يك پارچگي استراتژي
  .مراحل پيشرفت شغلي معلمان

كند كه حامل  هايي مجهز مي آموزشي را به دانش و مهارت كارگزاراناين متن، 
اي معلمان و بهبود  سازي رشد حرفه قوي ارزشيابي و نظارت آموزشي براي بيشينه

ايــن كتــاب قابــل درك، جــامع و كامــل، داراي . آمــوزان باشــند يــادگيري دانــش
. سازماندهي خوب، و تعادل و توازن شگرفي بين نظريه و عمل برقرار كرده است

. و كـارگزار آموزشـي مطالعـه شـود    بايد توسط هر مدير مدرسه، مدير آموزشـي  

هاي معلمـان   هاي واقعي و خيلي مفيد را براي ارتقاء سطح دانش و مهارت روش
. اي خـود تغييـرات اساسـي بدهنـد     كند كه آنها بتوانند در رشد حرفه توصيف مي

توان در بين صـفحات   حل بسياري از سؤاالت ما را در آموزش و پرورش  مي راه
هاي منظم و سـاختاريافته   هاي مؤثري براي برنامه كتاب مدلاين  .اين كتاب يافت
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هـايي   اي و روش نظارت و ارزشيابي، كار با معلمان تازه وارد،  با تجربه و حاشيه
  .كند اي توصيف مي براي مديريت جوامع يادگيرنده حرفه

نظارت آموزشي كالس درس و مربيگري همتا و نظام نظـارتي   ابتدااين كتاب 
. دهد اي براي رشد و تعالي معلم را ارائه مي هاي بالندگي حرفه تراتژيمتمايز و اس

هـاي ارزشـيابي مـؤثر معلـم همچنـين نظـارت        سپس اصول، استانداردها، و رويه
اي را بررسـي كـرده    كـار و حاشـيه   آموزشي و ارزشيابي معلمان بدوخدمت، تـازه 

استفاده كرده اسـت  هاي واقعي  سازي مفاهيم از مثال اين نوشتار براي ساده. است
هـر مـديري   . تواند آن را به خوبي درك نمايد كه هر معلم و خواننده مي طوري هب

برداري كند تا آنها را در فـراهم كـردن محـيط مشـاركتي و      بايد از اين كتاب بهره
  .مبتني بر همكاري و حمايتي براي كاركنان كمك نمايد

گرايش هاي مديريت  اين كتاب براي تدريس دوره تحصيلي كارشناسي ارشد
آموزشي و مديريت منابع انساني و بالندگي منابع انساني به ميزان سه واحد درسي 

  .است

                                                
  ها نوشت پي

1. Belief system 
2. Mental Models 
3.  EEssppoouusseedd  tthheeoorriieess 
4. Mental Prisms 
5. Nolan and Hoover 
6.Teacher supervision and evaluation: Theory into practice 
7. James Nolan and Linda A. Hoover 
8. John Wiley  
9. Pennsylvania Association for Supervision and  Curriculum Development 
10. Shippensburg University 

11. Components of a Comprehensive Teacher Supervision and Evaluation 
System 
12. Classroom-Based Supervision and Coaching Strategies 
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13. Key Concepts and Skills in Classroom Supervision 
14. Peer Coaching 
15. Differentiated Supervision Strategies 
16. Self-Directed Teacher Growth 
17. Action Research 
18. Collegial Development Groups 
19. Study Groups 
20. The Critical Friends Groups 
21. Teacher Evaluation 
22. Developing and Implementing an Evidence-Based Teacher Evaluation 
System 
23. Special Cases in Supervision and Evaluation 
24. Pre service teachers 
25. Supervision and Evaluation of the Novice Teacher 
26. Marginal Teacher 
27. Glickman, Gordon, & Ross-Gordon 
28. Developmental Supervision 
29. Garman 
30. Reflective Supervision 
31. MacGreal 
32. Colleague Consultation 
33. Sttaf Development 
34. Joyce and Showers 
35. Job –Embedded Learning 
36. Out-Of-School Training 
37. Gordon and Nicely 
38. Wiles and Bondi 
39. Olivia 
40. Barth 
41. Self-renewal 
42. Stronge, & Tucker 
43. Rowan, correnti and miller 
44. Stronge 
45. Ganser 
46. Day and Leitch 
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47. Continuing Professional Development (CPD) 
48. Paradigm  
49. Cochran-smith  and Lytle 
50. Walling and Lewis 
51. Instructional Leadership 
52. Gaskey 
53. Teacher Professional Development or Learning 
54. Rollins 
55. Little 
56 - Louis, Kruse, and Raywid 
57 - Professional learning communities  
58-School- based 
59-School-Based Learning 
60-Traditional In-Service Training 
61-Lieberman 
62 -Vigorous collegial communities 
63. Sparks and Hirsh 
64. Wood & McQuarrie 
65. National Partnership For Excelence and Accounability in Teaching 
66. Nolan and Francis 
67. Hadar and Brody 
68. DuFour & Eaker 
69. Birckak 
70. Gimbert & Nolan 
71. Mclaughlin  
72. Talbert  
73. Professional Conversation 
74. Wardrip 
75. Andy Hargreaves 
76. Andragogy 
77. Brookfield 
78. Mutual Respect 
79. Sense of Ownership and Self-Directed 
80. Voluntary Participation 
81. Collaborative Spirit 
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82. Organizational Climate 
83. Fessler and Christensen 
84. Preservice 
85. Induction 
86. Competency Building 
87. Enthusiastic and Growing 
88. Career Frutration 
89. Stable but Stagnant 
90. Plateau 
91. Career Wind-Down 
92. Career Exit 
93. Career Phahs 
94. Duke and Stiggins 
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  تحليل نقد

نظريـه جهـاني نظـارت آموزشـي و ارزشـيابي      «با تشكر از ناقد محترم كتاب 
  ، جناب آقاي دكتر بيژن عبداللهي؛»عملكرد معلم

  

  امتيازات نقد

 )گرچه چكيده ندارد(كلّي يك مقاله علمي  قالبرعايت . 1

 كتاب در مقدمه مسالهطرح . 2

معرفـي   -1نامه نقد متون جهاني شـورا در   در نظر داشتن ساختار كلّي شيوه. 3
 )گرچه دو بخش ديگر نيامده است(نقد و ارزيابي  -2كلي اثر و 

 و ذكر عناوين فصول كتاب هدفبيان . 4

 مورد 8جديد كتاب در  هاي ازيس مفهومبيان . 5

 تمايز كتاب با موارد مشابه نقاطبيان . 6

اثر، جامعيت صوري و رسايي آن در ابعاد بررسـي شـكلي    كاربرداشاره به . 7
 اثر

 اشاره به نظم كلّي، نوآوري و جامعيت از موارد جدول بررسي محتوايي اثر. 8

 

  هاي نقد كاستي

تـري   هاي كتاب، تحليل و نقد جامع سازي مناسب بود همراه با تبيين مفهوم. 1
 .در هر مورد ارائه مي شد

به درستي بـه بيـان مبـاني و مفروضـات بنيـادي كتـاب        محترمگرچه ناقد . 2
پرداخته اما در نهايت، تحليلي در خصوص ميزان تطابق يـا عـدم تطـابق بـا ايـن      

 .مباني ارائه نشده است

وضعيت : از موارد باقيماندة جدول بررسي محتوايي مانند تحليليعدم ارائه . 3
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ها، اصطالحات تخصصي و  منابع، ارجاعات، روزآمدي، انطباق، تناسب با سرفصل
  .ويژه سازواري با مباني اسالمي، و نيز نيازهاي كاربردي جامعه اسالمي ايراني به



 

 

  

  

  

  تخصصي علوم سياسيگروه 
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  .صفحه 79، 1384تهران، انتشارات بال، : ناشر
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  هاي بيداري ايرانيانگفتمان: مقدمه) الف

توان دو گفتمان روشنفكري متفاوت را در دل جنـبش بيـداري    كلي مي طور به
اين دو . تقدم قانون و گفتمان تقدم دانش و آموزشگفتمان : ايرانيان تشخيص داد

خــواه در ســالهاي پــيش از  گفتمــان كــه برآينــد دو جريــان روشــنفكري تحــول
اند، در عين حال نمايندة دو گفتمان متعارض مدرنيتة سياسي در قرون  مشروطيت

فرهنگـي ايـران دورة قاجـار    ـ   اند كه در ساخت اجتماعي هجده و نوزده ميالدي
گفتمان تقدم قانون از روحي ليبرال برخوردار است و در مواجهه . اند شده بازتوليد
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به ايـن اعتبـار، گفتمـان    . با سنت و شريعت، قائل به همسازي و همپيوندي است
در مقابـل، گفتمـان تقـدم    . قانون خواهي ليبرال، داراي مشي اصالح طلبانه اسـت 

كـه از دل مدرنيتـة    هـاي سياسـي راديكـالي اسـت     دار جريان دانش و آموزش وام
بـه  . گراي مدرنيته را بـه چـالش كشـيدند    سياسي برآمدند و طيف ليبرال و اصالح

توان گفت گفتمان تقدم دانش و آموزش ترجمـاني اسـت از گفتمـان     عبارتي، مي
. گيـرد  در چارچوب سنت چپ قرار مي خودآگاهي طبقاتي سوسياليستي، و اساساً

  .اند ايراني و غربيهر دو گفتمان، حاصل امتزاج دو افق 

ترين روشنفكراني كـه تـدوين نظـام حقـوقي و      عمده :گفتمان تقدم قانون. 1
كردند، ميرزا ملكـم   ماندگي تلقي مي حاكميت قانون را الزمة خروج از مدار عقب

  . اميركبير و ميرزا يوسف مستشارالدوله هستند خان تقيالدوله، ميرزا  خان ناظم

اي در بـاب برقـراري نظـام     مستشارالدوله، ملكم خان رسـاله يك دهه پيش از 
ملكم خان، اثري است در  دفتر تنظيماتيا  رسالة قانون. بود كردهحقوقي منتشر 

. باب لزوم تدوين نظام حقوقي موضوعه و ايجاد تشكيالت اداري نوين در ايـران 

ملكم خان اين رساله را از مجموعة قوانين مدني و جزايي فرانسه اقتبـاس، و بـه   
را اساس نظم و پيشرفت دانسته، » كارخانة قانون«وي . اختصار ترجمه كرده است

خاستگاه رونق و ترقي كشورهاي اروپـايي نظـم   «: نويسد و در اين باب چنين مي
شود مگر از كارخانة قـانون و فـرق ميـان تركسـتان و      است، نظم نيز حاصل نمي

در ملكـي كـه ضـمانت     . ...فرنگستان ناشي از فرق ضمانت حقوق مملكتي است
حقوق به استحكام انگليس باشد، اين مملكت المحاله به رونق انگلـيس خواهـد   

دانـد، و در   را  ويرانگـر مـي  » زور انقـالب «گرايانة ملكم خـان   مشي اصالح» .بود
؛ و اصيل، 1369ملكم خان، . ك. ر(. جويد مي» ظهور قانون«مقابل، راه نجات آدمي در 

1386  (  

تـوان در   انديشة اصالحي برخي از رجال دارالسلطنة تبريز و اميركبير را نيز مي
اساساَ الگوي سلطنت مبتني بر قـانون، در  . چارچوب گفتمان تقدم قانون جاي داد
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دوران ناصرالدين شاه مورد توجه قرار گرفته بـود، و ميـرزا تقـي خـان اميركبيـر      
. ك.ر(. اصطالح قنسطيطوسيون را براي نخستين بار وارد گفتمان ايرانيـان سـاخت  

  )1349آدميت، 

، يعنـي حـدود   )شمسـي  1249(هجري قمري  1287 سال در يك كلمهرسالة 
و هفت سال پيش از اعالن مشروطيت، اساساً بر پاية چنين گفتمـاني نوشـته    سي

ميرزا يوسف مستشارالدوله بنيان و اصول نظم فرنگستان را يك كلمـه  . شده است
هاي فرنگ نتيجة همان يك كلمـه   داند، و معتقد است هرگونه ترقيات و خوبي مي

مستشـارالدوله  . اسـت » كتـاب قـانون  «يـا  » قـانون «و مقصود از يك كلمـه  . است
وي در تقـدم  . دانـد  پيشرفت تكنولوژيك و اقتصادي را نتيجة قـانون و نظـم مـي   

قانون و نظم بر عناصري چون دانش، آموزش، تكنولوژي و وضعيت اقتصادي، از 
  : گويد خود چنين مي» دوست ناشناس«قول 

پرسـيدم چگونـه؟   (انـد   گفت اهل مملكت شما از اصـول مطلـب دور افتـاده   «

ت مزبـور جـواب داد كـه بعضـي از شـما نظـم و ترقـي فرنگسـتان را از         دوس

ماننـد  . نمائيـد  دانيد و برخي از علوم و صنايع تصور مي فروعات غير برقرار مي

هاي بخار و آالت حربيه كه اينهـا نتـايج اسـت نـه      ها و عرّاده تلغراف و كشتي

ت صـرف نظـر   كنيد و از عمليـا  مقدمات، و فقط به نظريات ساده قصد نظر مي

خواهيد در ايران اسباب ترقي و مدنيت راه بيندازيد در بدو  نمائيد و اگر مي مي

نمائيد و هرگاه كسي از انديشمندان اسالم  كارها از تعيين كلمة واحده غفلت مي

نويسد از تاريخ و صنايع فرنگسـتان   محض خدمت وطن تاليفي بر اين مواد مي

اين است كه . نمايد عمل ادارة آنها اشاره نميكند و از بنيان و اصول  تعريف مي

هـاي مـولفين ايـن     ثمـر و نوشـته   كارگزاران دول اسالم بي)] قوانين[(كودهاي 

  )24-23، 1386مستشارالدوله، ( .»...اثر مانده مطلب متروك و بي

رخـداد  «قانون همچنان بر متون روشنفكران نسل بعـد از تجربـة    تقدمگفتمان 
رسـالة  تـوان بـه     بـراي نمونـه مـي   . تر حاكم است ي پختهنحو نيز به» مشروطيت
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  .    نوشتة محمدعلي فروغي اشاره كرد حقوق اساسي

روشنفكران و انديشمنداني ديگر قائـل بـه    :گفتمان تقدم دانش و آموزش. 2
مانـدگي را در آمـوزش، سـواد و     حل خروج از مدار عقـب  اند، و راه مشي انقالبي

در چارچوب اين نگرش، آگاهي اساس تغييـر  . نندك ها جستجو مي پيشرفت دانش
است، و تدوين قوانين و مقررات يا ايجاد عدلية نوين بـدون ارتقـاي آمـوزش و    

ميرزافتحعلي خان آخوندزاده از جمله روشنفكراني . حاصل است دانش عمومي بي
. كنـد  است كه صراحتاً گفتمان راديكال خود را در مقابل گفتمان قانون تقرير مـي 

تـرين   خـواه خـود، يكـي از جالـب     تبات دوستانة آخوندزاده با دوستان قـانون مكا
اين مكاتبات، ميدان سـتيز دو گفتمـان   . هاي تاريخ روشنفكري ايراني است تجربه
هاي حاكم بر بخشي  اند، كه همزمان با به تصوير كشيدن نزاع گرا و انقالبي اصالح

حاكم بر روابـط ميـان   » دوستي«از فضاي روشنفكري دورة ناصري، نمودار روح 
  . گرايان است ها و چپ ليبرال

به ملكم خان، اقـدام وزيـر    1871اي به تاريخ هشتم مارس  آخوندزاده در نامه
نتيجـه و   را به دليل زودرس بـودن، بـي   ايرانعدليه براي تاسيس نظام حقوقي در 

  : نويسد وي در اين نامه چنين مي. داند محكوم به شكست مي

ديوانه ! خان، در تهران، بناي وضع قوانين گذاشته است د پسر ميرزا نبيگوين مي

دانم كه اين قوانين را كه خواهد خواند، وقتي كه ملت كالً و عموميتاً  نمي! است

مگر سواد چند نفر . معرفت است علم و بي بي سواد است، گذشته از اين كه بي

ايران را چهارده مليون،  كند؟ كلّ خواص به جهت قوانين و تنظيمات كفايت مي

يا كم و بيش فرض بكنيم، در ميان اين چهارده مليون نصـف مليـون صـاحب    

در اين . سواد به هم نخواهد رسيد، اگر صدهزار مدرسه و مكتب هم بر پاسازند

عصر، واجب است كه حتي نفرات لشكر نيز صاحب سواد و علم باشـند، مثـل   

بگيان و كدخدايان و خدام در ايـران   نفرات لشكر پروس، اما اكثر حكام و ايل

به كوران قوانين وضع كـن يـا   . سواد هم ندارند كجا مانده كه علم داشته باشند
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  ) 203-202، 1386نقل از طباطبايي، (نكن، چه تفاوت خواهد داشت؟ 

گفتمان آخوندزاده، گفتماني انقالبـي اسـت، و در واقـع بـراي عبـور از مـدار       
در ايـن رويكـرد راديكـال،    . كنـد  را توصـيه مـي   يكالرادماندگي، راهكاري  عقب

انقالب علمي يا ارتقاي سطح آگاهي و دانش عمومي  الزمة  دگرگوني ساختاري 
آميـز خـود، خيـاالت     آخوندزاده با بيان گزنـده و خشـونت  . دستگاه استبداد است

داند،  جويانة روشنفكران به اصطالح قائل به نصيحت حاكم ظالم را عبث مي ترقي
  .    داند آگاهي و خيزش ملت را محور انقالب و تغيير مي و

تـوان   خواهان متاخر است كـه مـي   نيز از جمله توسعه القلم سريعدكتر محمود 
بنـدي   نگرش وي را در چارچوب گفتمان تقدم آموزش و دانش در توسعه دسـته 

: وي گونـة بـه كتـابِ مانيفسـت   . ك. ر(. چند نـه از نـوع راديكـال يـا انقالبـي     كرد؛ هر

  )1382القلم،  سريع

نيز با به كـار بـردن تمـاثيلي جالـب،      1872مارس  3مورخ  نامةآخوندزاده در 
  :نويسد چنين مي يك كلمهخطاب به نويسندة 

مانـد كـه بـه يـك عـرّاده از بـراي        وضع قوانين شما امروز در ايران به آن مـي 

خـر و  مثالً يك اسـب و يـك   . كشيدنش چهار حيوان مختلف السير بسته شود

السير است؛ آن كه خر اسـت،   آن كه اسب است، سريع. يك جاميش و يك گاو

متوسط السير، آن كه جاميش است، بطيئ السير است؛ آن كه گاو است، مطلقاً با 

اسب . در اين حالت، عرّاده هرگز كشيده نخواهد شد. لجاجت مانع السير است

خر، خواهي نخـواهي،  ! شيمبياييد همت كنيد عرّاده را بك: گويد به همراهان مي

جاميش بـه كراهـت حـرف اسـب را     . كند دهد و حركت متوسطي مي رضا مي

شنود و نه از جـا   كند، اما گاو نه حرف اسب را مي شنود و حركت بطئي مي مي

ايـد و ليبـراالن در ايـران شـبيه      شما اربابان خيال طالبان سير عربابه. ... جنبد مي

شبيه خر و جاميش و گاوند كـه  ... د و سايرين اند كه پيروان خيال شماين اسب

بايد همة اهـل ايـران اسـب    . به كراهت پيرو خيال شما هستند و يا هيچ نيستند
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نقـل  . (در آن وقت عرّابه به راه خواهد افتاد. شود؛ بايد همة ايشان ليبرال گردد

در مقـاالت   دربـارة يـك كلمـه   هـا و   به اصل نامه) [1386،203از طباطبايي، 

  ]دزاده مرجعه شودآخون

خـواه ايرانـي   يكي از متون اصـلي تفكـر مشـروطه    يك كلمهرسالة موسوم به 
رسالة . قلم ميرزا يوسف خان مستشارالدوله در سال تاليف شده است است كه به
اوالً ايـن  . اثري كالسيك است كه از چندين لحاظ حائز اهميت اسـت يك كلمه 

چارچوب گفتمان قانون تقرير شـده   است كه در متجددانيرساله از جمله رسائل 
است؛ ثانياً اين رساله از جمله متوني است كه در طليعـة مدرنيتـة ايرانـي، داعيـة     

بـر پايـة افقـي     يـك كلمـه   را داشته است؛ ثالثـاً رسـالة  » سازيِ مدرنيتهاسالمي«
باورانه به وضعيت انسـان ايرانـيِ روردرو بـا مدرنيتـة     كاميونيتاريانيستي يا اجتماع

نگرد؛ و رابعاً اين رساله متني امروزي دارد، يعنـي سـخن مسشـارالدوله    ي ميغرب
سازيِ سياست، اقتصـاد  باور و مناديانِ ديناي از روشنفكران دينتقريباً سخنِ پاره

هـاي اجتمـاعي امـروز جوامـع اسـالمي اسـت؛ از ايـن لحـاظ سـخن          و سازمان
مـدعاهايش هنـوز هـم از     مستشارالدوله در اين رساله سخني كامالً آشنا اسـت و 

  . هاي امروز متفكران مسلمان استترين پرابلماتيكجمله عمده

جا آن است كه آيا بديل دينيِ مستشـارالدوله ناشـي   اما پرسش اصلي ما در اين
است، يا نه او براي چنـين بـديلي بنيـاني     استراتژيك انديشياي مصلحتاز گونه
  . شناسانه يا تئولوژيك نيز قائل استمعرفت

مدعاي ما در اين مقاله آن است كه ميرزا يوسف خان تبريزي از دركـي شـبيه   
گريان برخوردار بوده و وضـعيت اجتمـاعي و مـدني هـر ملتـي را      درك جماعت

بر پاية اين درك، وي كه فردي متجـدد و شـيفتة   . دانسته استمي» فردمنحصر به«
د، اقتباس از غرب را جز بر پابة مالحظات محلـي ايرانيـان   مظاهر تمدن مدرن بو
  .   دانستمقدور و ميسور نمي

صـوري و  ساختار ابتدا  ،سوابق و آثار مستشارالدولهدر اين مقاله پس از مرور 
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-خواهانـه مـي  كنم و به ايـن پرسـش قـانون   را بررسي مي يك كلمهرسالة روايي 

از منظــر  تفــاوت شــرع و قــانونســپس بــه   يــك كلمــه چيســت؟پــردازيم كــه 
رسـالة   يك كلمهدر مرتبة بعد، خواهيم گفت كه رسالة . پردازيممستشارالدوله مي

است، و بر اساس خود متن رساله، فقرات ايـن حقـوق بشـر     حقوق بشر اسالمي
شماريم و شواهد اسالمي ميرزا يوسف براي توجيه حقـوق بشـر   اسالمي را برمي

در پايان، در قسـمت  . كنيمبومي حقوق بشر را مرور ميهاي فرنگي و تمهيد بنيان
سـاختن ميـراث   گرايانـة مستشـارالدوله بـراي بـومي    گيري، رويكرد اجتماعنتيجه

تحليل » خواهانهنيرنگ مشروطه«مدرنيتة سياسي و حقوقي در ايران را ذيل عنوان 
  .خواهيم كرد

  

  سوابق و آثار مستشارالدوله) ب

ملقب بـه مستشـارالدوله، از نخسـتين كوشـندگان      يوسف خان تبريزي، ميرزا
وي به نسـلي از متفكـران مسـلمان    . انديشة حاكميت قانون در ايران جديد است

هاي دموكراسـي،   تعلق دارد كه در اواسط قرن نوزدهم ميالدي تامل در مورد بنيان
تحديــد قــدرت ســلطان و برقــراري نظــام مشــروطه در كشــورهاي اســالمي را  

در «داننـد كـه    كسي مـي » نخستين«ي چون ماشاءاهللا آجوداني او را برخ. آغازيدند
در ايران، اصـلي تـرين    يك كلمهدورة استبداد ناصري دل به دريا  زد و با انتشار 

با آيات و احاديـث  ... به زبان فارسي ترجمه كرد و ... مواد اعالميه حقوق بشر را 
» اولـين «ريـدون آدميـت نيـز وي    به عقيـدة ف ) 256، 1387آجوداني، (. »...تطبيق داد 

. دانـد  را منشا حاكميت و قدرت دولـت مـي  » ارادة ملت«نويسندة ايراني است كه 

  )      186آدميت، (

از آنجا كه ميرزا يوسف خان درصدد تطبيق شرع با قوانين مـدرن اروپـايي      
تمهيد قوانين مدون و مبتني بـر اعالميـة حقـوق     ظرفيتبود، و در شريعت اسالم 

تـوان او را يكـي از پيشـتازان روشـنفكري      ديد، مي را مي) 1789(بشر و شهروند 
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هـاي پايـاني خـدمت     را در پاريس و در ماه يك كلمهوي رسالة . ديني تلقي كرد
جا به اتمام رساند، و دسـت نـويس آن را هنگـام بازگشـت بـه ايـران       خود در آن

ترين وقايع حيات  عمده. در تفليس به دوست خود آخوندزاده نشان داد) ه 1287(
  :توان برشمرد اي او را به شرح زير مي سياسي، و سوابق حرفه

 ؛)ه1286تا  1283از (در پاريس  ايرانكاردار سفارت 

 ؛)ه1277تا  1270از (طرخان  حاجيكارپرداز 

 در پطرزبورگ؛ ايرانشارژدافر 

 ؛)ه1284تا  1281از (ليس در تف ايرانسركنسول 

 Clemente Amitieدر پاريس و عضويت در لژ فراماسـونري   ايرانشارژ دافر 

  )ه1284-1286(

 ؛ )ه1288(عدليه  وزارتمستشار 

 ؛)ش1251/ه1289(نايب وزارت خارجه و مباشر مهام خارجة آذربايجان 

 ؛)ه1294(عضو مجلس رسيدگي به امور ديوانخانة عدليه 

ه؛ با انتساب به همين سـمت  1299(يه، يحيي خان مشيرالدوله معاون وزير عدل
 ؛)بود كه مستشارالدوله لقب گرفت

انتقادي عليه دولت ناصـري در نشـريات فارسـي اسـتانبول، و      مقاالتانتشار 
 متعاقباً بركناري از كار و زنداني شدن؛

 بازگشت به وزارت خارجه؛

 ؛  )ه1301(در بمبئي  ايرانسركنسول 

 ؛)ه1307(در آذربايجان  رانايكارگزار 

زنداني شدن مجدد در كنار افرادي چون حاج سـياح محالتـي و ميـرزا رضـا     
 ها به دليل ارتباط با ميرزاملكم خان؛ كرماني، و عزل از سمت

ه؛ همان سالي كه ناصـرالدين  1313و در گذشت در تهران، در  زندانآزادي از 
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  .  شاه ترور شد

  :اين شرح نام بردتوان به مي نيزآثار وي را 

آهن مشهد بـه طهـران و سـاير شـهرهاي      يا برآورد مخارج راه آهنرسالة راه 
 ؛)صفحه 19در (ايران 

 ؛الحسابمنهج 

 ؛)ه1299صفحه،انتشار در  271( االرض طبقاتعلم 

 ؛ )ه1303صفحه، انتشار در  290( رمز جديد يوسفي تبريز

 ؛)ه1303در  صفحه، انتشار 43( رساله در وجوب اصالح خط اسالم

 ؛)ه1319( دانشگنجينة 

ه، و انتشار مجـدد   1325و  1305، 1287انتشار در سالهاي (كلمه  يكرسالة 
  ؛)به همراه دو رسالة ديگر توسط نشر تاريخ شمسي 1363در 

  

  يك كلمهساختار رسالة ) ج

االسالم بـوده اسـت، امـا مستشـارالدوله      در اصل روح يك كلمهرساله  عنوان
كـه در سـال    رسالة يك كلمـه جديدترين نسخة . ا يك كلمه ناميدنسخة نهايي ر

  : منتشر شده، داراي اين ساختار است 1386

  متن خود رسالة موسوم به يك كلمه

 مقدمه در شرح يك كلمه

 عامة فرانسه حقوقدر 

  مشتمل بر دو بيان: خاتمه

  روايي ساختار

 :بنـدي كـرده اسـت    از نظر روايي، رساله را به دو شيوه صورت مستشارالدوله

بخـش  . داندان و تـاريخ ، و نقل از دوستي حـديث نقل از هاتف يا سروشي غيبي
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ه از هاتف يا سروشي غيبي كـ  ياتي استنقل ،يك كلمهقابل توجهي از متن رسالة 
ملكم خان نيز بـر   تنظيماتيا  دفتر قانون .با نويسنده در خواب ديدار كرده است

  . غيبي فراهم آمده استپاية الهامات يا اظهارات سروشي 

انتظام لشگر و آبادي كشور و ثـروت  «بيداري مستشارالدوله محصول مشاهدة 
. در فرانسه و انگليس است» اهالي و كثرت هنر و معارف و آسايش و آزادي عامه

داند، و از سنت اسالمي شاهد  مي» عدل«وي سبب اين نظم و ترقيات و آبادي را 
. »مـال و ال مـال اال بعمـارت و ال عمـارت اال بعـدل     ال سـلطان اال ب «آورد كـه   مي

  ) 21-20، 1386مستشارالدوله، (

حقوقي بـر پايـة سـنت     -اين چنين، وي درصدد تمهيد نوعي مدرنيتة سياسي
هم از نظر نحـوة روايـت، و هـم از لحـاظ      يك كلمهاساساً رسالة . اسالمي است

امـداد پـروژة   شناختي، حاصل تالش روشـنفكري اسـت كـه ديـن را بـه       معرفت
سـخن بيـداري و گسـيختن     ديدار با هاتفي غيبي، و شنيدن. خواندنوسازي فرامي
ماندگي از زبان او، نمودار آن نوعي از تجددخواهي است كـه بـراي    بندهاي عقب

  .شودپيشبرد اهداف خود به فرهنگ عمومي ايرانيان متوسل مي

زبـان او را چنـين   با هاتف غيبي و شنيدن سخن تجـدد از   ديدارميرزا يوسف 
  :كندنقل مي

با اين كه بنيان دين اسالم بر عدل و انصاف است و با اين كـه در چنـدين   ...  

جاي قرآن مجيد، خداي تعالي عدل را ستوده و سالطين و حكـام اسـالم نيـز    

مانده و چرا اين طـور از عـالم    اند پس چرا ما عقب هيچ وقت منكر عدل نبوده

  .ايم ترقي خود را دورتر داشته

پنداشـتم هـاتف   . چون روزي در اين فكرت شدم از شدت تفكر خوابم ربـود 
غيبي از سمت مغرب مابين زمين و آسمان به سوي مملكت اسالم متوجه شده 

ايـن انـتم مـن    ! اي سالكان سبيل شريعت سـيد انـام  : گفت به آواز بلند مي] و[
ور غافـل و  النصرت والسلطنت اين انتم من الثروت و المعرفت؛ چـرا ايـن طـ   
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كنيد، همساية شما  ايد و چرا از حالت ترقي ساير ملل انديشه نمي معطل نشسته
وحشيان كوهستان را داخل دايرة مـدنيت كـرده و هنـوز شـما منكـر ترقيـات       

ترين بلدهاي مجاور شما، مريضخانه هـا و معلـم    در كوچك. فرنگستان هستيد
ترين شهر شما  و هنوز در معظم .اند هايي منتظم براي ذكور و اناث بنا كرده خانه

سازند  مي آهن راهدر همجواري شما ... يك مريضخانه و يك معلم خانه نيست 
ايد، در همسايگي شما جميع كارها و امورات  و هنوز شما به راه عرّاده نپرداخته

در . يابـد  هاي منتظمه از روي قانون بر وفق حقانيت فيصل مي اهالي در محكمه
ما هنوز يك كتاب قانون نيست كه حكام عرف تكليف خود را هاي ش ديوانخانه

  )22-21، 1386مستشارالدوله، . (از روي آن بدانند

تاسيسات نوين حمل و نقل، ايجـاد مدرسـه و    ساختهاتف غيبي ايرانيان را به 
بيمارستان به سبك مدرن، برقراي نظام نوين مالي و اداري، و مهمتر از همه، تدوين 

هاي گوناگون روابط اتباع كشور و ايجـاد عدليـة نـويني     قوانين و مقررات در حوزه
كي به هاتف غيبي گفتمان توسعة مت. خواند مستقل از محاكم شرع فاقد سامان فرامي

اعتنايي به اين عناصـر حيـات مـدرن     هاي بي كند، و در مورد زيان قانون را تقرير مي
جالب است كه بيان هاتف غيبي در اين دعـوت بـه بيـداري، تـوام     . دهد هشدار مي

اصـوالً رتوريـك اغلـب    . است با مالحظة مناسبات قدرت حاكم بر حيات ايرانيـان 
بـه مقتضـاي سـاخت متصـلب واقعـاً      مناديان اصالحات سياسي و حقوقي جديـد،  

چـه بسـا   . شود بندي مي موجود، و بنا به مصلحت، با مالحظة قدرت مستقر صورت
ــنت     ــي را در س ــالحات اساس ــنهاد اص ــي و پيش ــوة طراح ــن نح ــة اي ــوان ريش بت

. وجـو كـرد   نويسان قرون ميانة اسـالمي جسـت   الملوك نويسان و نصيحت سياستنامه

عايت احترام اصحاب دين و دولت، براي آنان ضمن ر يك كلمههاتف غيبي رسالة 
وي در خـواب بـه   . شود در معاونت و هدايت پروژة بيداري جايگاه رفيعي قائل مي

  :دهد ميرزا يوسف چنين هشدار مي

اين غفلت و بي اعتنايي مĤلش براي شما و اخـالف شـما موجـب خسـارت و     
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و شـرمنده  در روز جزا در حضور خداوند مسئول . ندامت عظيم خواهد گشت

بر خود و اخالف خود ترحم كـرده  . خواهيد شد، از خواب غفلت بيدار بشويد

به معاونت و ارشاد و اولياي دولت و به اتفاق و اتحاد علمـاي ديـن راه ترقـي    

  )    23، 1386مستشارالدوله، . (خود را بپائيد

نقـل از  ، يك كلمه بندي روايي متن رسـالة كه گفتيم، شكل ديگر صورتچنان
كه نويسنده با او بـه پرسـش و   است » شناسيدان و حديثتاريخ دوست ناشناس«

گويد اين مي تاريخ بيداري ايرانيانناظم االسالم كرماني در .  پاسخ پرداخته است
در . )170كرمـاني،  ( ارالدوله همان ملكم خـان بـوده اسـت   دوست ناشناس مستش

    .دهيمبه تفصيل شرح ميپايه را ادامة مقاله اين نقليات تجددگراييِ دين

  

  يك كلمه چيست؟) د

سـرّ ترقـي سيويليزاسـيون    «شناس ميرزا يوسـف خـان    دان و حديث دوست تاريخ
پرسد مگر بـا يـك كلمـه     ميرزا يوسف خانِ بهت زده مي. داند را يك كلمه مي» فرنگ

دوسـت  . كنـد  ممكن است اين همه ترقيات حاصل شود، و معنـاي آن را طلـب مـي   
  :اش چنين بنگارد خواهد كه در رساله گويد و از او هم مي ن ميناشناس چني

يك كلمه كه جميع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است كتاب قانون اسـت  

كه جميع شرايط و انتظامات معمول بها كه بـه امـور دنيويـه تعلـق دارد در آن     
محرر و مسطور است و دولت و امت معاً كفيل بقاي آن است چنان كـه هـيچ   

مطلق )] آلمان[(يا پروس )] اتريش[(فردي از سكنة فرانسه يا انگليس يا نمسه 
  )25، 1386مستشارالدوله، . (التصرف نيست

معناي نخسـت، حاكميـت   . چند معناي مشخص دارد تعريفدر اين  يك كلمه
قانون، تحديد حدود فرمانروايي حاكم و مهـار زدن بـه خودكـامگي هـاي اوسـت؛      

كاري كه متعلق به امور محاكمه و مرافعه و سياسـت و امثـال   در هيچ «طوري كه  به
معناي دوم كه با معنـاي نخسـت   » .تواند عمل كرد آن باشد به هواي نفس خود نمي
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شاه و گدا و رعيت و «نيز پيوند دارد، برابري همگاني در مقابل قانون است؛ چرا كه 
» .قـانون نـدارد  لشگري در بند آن مقيد هستند و احدي قدرت مخالفـت بـا كتـاب    

معناي سوم به تفكيك كدهاي قانوني در حـوزه هـاي تخصصـي مختلـف مربـوط      
به طور سنتي معموالً كتب فقهي نيز در قالب ابواب مختلف نوشته شده و در . است

آنها احكام عبادات، بيع و معامالت، حدود و ديات، قضا و وكالت و شركت و غيره 
وه بر تعيـين احكـام رابطـة انسـانها در حيـات      فقه عال. طور مستقل بيان شده اند به

عـالوه  . پـردازد  اجتماعي، به تعيين رابطة انسان با خدا درقالب احكام عبادي نيز مي
انـد، و اجمـاع    بر اين، فقهاي مختلف در ابواب گوناگون احكام متفاوتي تعيين كرده

دولـت  شـود كـه بـه تاسـيس      اي مطـرح مـي   بر اين اساس، مسئلة عمده. تام ندارند
مشروطه مربوط است، و بنيان تفاوت كدهاي قانوني و شرع را نشان ميدهـد؛ و آن  

االجرا در تمـام محـدودة     ايجاد نهاد تقنيني يا مجلس است كه به تدوين قوانين الزم
ميرزا يوسف خان مستشارالدوله به اين امور واقف است . پردازد حاكميت دولت مي

  .شمارد و قوانين كدبندي شده را برميهاي شريعت  و در رسالة خود تفاوت

يك كلمة سابق الذكر عبارت از قـانون  «: گويد ميرزا يوسف باز هم چنين مي
همة عمـارت  . گانه را موافق باشد هاي پنج است ولي به شرط آنكه مقاصد تفاوت

زايد و وصي  و انصاف در اين است عمارت و ثروت و راحت همه از عدالت مي
  ) 30، 1386مستشارالدوله، (» .العدل اساس العمران: اند پيغمبر، علي فرموده

  

  تفاوت شرع و قانون) ه

هـاي شـرع و قـانون خطاهـايي      در بيان ميرزايوسف خان، در شمارش تفاوت
در . در رسالة او به درسـتي تشـريح شـده اسـت     موضوعشود، اما اساس  ديده مي

  : بيند مجموع، وي بين شريعت و كدهاي قانوني جديد پنج تفاوت عمده را مي

؛ اين سخن به شورايي »كد قانوني به قبول دولت و ملت نوشته شده، نه واحد«
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  .گذاري آمرانه و استبدادي اشاره دارد گذاري، و منع قانون و اجماعي بودن قانون

فرانسه همة قوانين معمولٌ بهـا را جـامع اسـت و از اقـوال غيرمعمولـه و      كد «
 » .و منقح است عاريآراي ضعيفه و مختلف فيها 

نوشته شده اسـت، معـاني و مقاصـدش بـه سـهولت       عامهكد فرانسه به زبان «
 ».شود و شرح و حاشيه را احتياج ندارد مفهوم مي

به حالت هركس از هر مذهب كد فقط مسائل دنيويه را شامل است چنان كه «
ميرزا » .دارد و امور دينيه را كتاب مخصوص ديگر ست موافقتو ملت كه باشد، 

يوسف اين را عمده ترين فرق ميداند، و بر ضرورت تفكيـك احكـام عبـادات و    
وي انتـزاج مصـالح دنيـا بـا امـور      . معاد  و احكام سياست و معاش تاكيد ميكنـد 

براي سياست عامه » ضرر عظيم«ج را موجب اخرويه اي چون صالت، صوم و ح
داند؛ چرا كه به اعتقاد او، با اين شرايط، ملل غير مسلمة ساكن ممالـك اسـالم    مي

 . كنند مسلمانان رغبت نمي قانوناز خواندن كتاب 

مستشارالدوله ضرورت تفكيك تخصصي قـوانين را نـه تنهـا مضـرّ بـه حـال       
سـنت، مـديريت معـاش و حيـات دنيـوي را      داند، بلكه با استناد بـه   شريعت نمي

  : داند وظيفة عقل عرفي دوران مي

علماي متقدمين قوانين اسالم را كتابهاي عليحده بنويسـند مـثالً    مانندپس هرگاه «
كتاب عبادات و معاد عليحـده و كتـاب سياسـت و معـاش را عليحـده، ضـرري بـه        

شما به كار دنياتـان  [كم شريعت نخواهد داشت و در حديث شريف انتم اعلم بامر دنيا
 »  .فرموده شده تنظيم امور دنيا را با اعتبار مكلفان سفارش نموده] آگاه تريد

و عاديه را نيز جامع است ولي نزد مسلمانان مسـائل بسـيار    عرفيهكد قوانين «
هاست نه در كتـاب و مـادام كـه قـوانين      كه به عرف و عادت تعلق دارد، در سينه

شمار به اسم عرف و عـادت آسـان    نيست وقوع مظالم بي عرفيه در كتاب محدود
 )28-26، 1386مستشارالدوله، . ك.ر(» .است

مستشارالدوله با ايجاد اين تمـايزات، بـه دو اصـل عمـدة مشـروطيت مـدرن       
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)modern constitutionalism (رسد؛ يكي شورا و ديگري مهـار خودكـامگي   مي .

  :نويسد وي چنين مي. لت دارندهر دو اصل بر لزوم تاسيس نهاد پارلمان دال

پس قيد و تسجيل قوانين عرفيه . در اثر آمده المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً... 

از جمله هر وقت كه ذات امپراطور يا پادشاه وضع قـانوني را  . نيز واجب است

اراده نمايد اگر به ماليات و خراج متعلق نباشد، اول به ديوان سنا يعني مشورت 

كنند بعد به ديوان وكالي ملت و اال بـالعكس يعنـي اگـر     ارسال ميخانة اعظم 

فرستند، بعد به سـنا و ايـن    متعلق به خراج نباشد اول به ديوان وكالي ملت مي

قاعده به آية كريمة و امرهم شوري بينهم موافق است و قضية امتحان و تـدقيق  

مطابقت تمام دارد  و مباحثة وكالي ملت به فرمان عالي فاتبروا يا اولي االبصار

مستشـارالدوله،  . (و حسن اين ترتيب در عقول سليمه محل انكـار نتوانـد شـد   

1386 ،28  (  

از توجـه بـه پـنج تفـاوت يادشـده را ضـامن مهـار         يوسفهمچنين، ميرزا    
  :داند خودكامگي و رفع استبداد مي

جـرم  هر كه اين تفاوتهاي پنج گانه را به خلوص خاطر و تامل تمام بخوانـد ال 

يعني خـودراي  . خواهد دانست كه در فرنگستان شخصي مطلق التصرف نيست

يتواند مداخله و محاكمه نمايد مگر موافق آنچـه در   و خودسر در امور اهالي نم

اند به رشتة قانون و در ايـن معنـي در    خالصه همه سر بسته. قانون نوشته شده

كند انسـان   آيا گمان مي[ايحسب االنسان ان يترك سدي : فرمايد قرآن كريم مي

سورة قيامت، . كه بيهوده به خود واگذار شده و غرضي در خلقتش منظور نبوده

  )30-29، 1386مستشارالدوله، ]. (36آية 

است براي تطبيق قوانين يا كدهاي فرانسـه   كوششيدر واقع  يك كلمهرسالة 
فرانسـه و   مدعاي اصلي مستشارالدوله اين است كه ميـان قـانون  . با قوانين اسالم

م، متضـمن  از ديـد وي، شـريعت اسـال   . شريعت اسالم هيچ مغايرتي وجود ندارد
طبق گفتة مستشارالدوله اوالً اصحاب پيغمبـر اسـالم در    . قوانين مدني مدرن است
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تدوين و تمهيد برخي قوانين الزم براي تدبير امور سياسي، اجتماعي و نظـامي از  
اند؛ و ثانياً امروز نيز براي تدوين  گرفته بهرههاي ديگري چون ايرانيان قوانين ملت

توان از قوانين كشورهايي چـون فرانسـه   قوانين لشكري و اداري و اجتماعي، مي
جا كه قوانين فرانسه در اغلب موارد با شـريعت اسـالم انطبـاق    از آن. بهره گرفت

  . شوددارد، ضرورت اقتباس از آن بيشتر احراز مي

نظامي و اداري تمهيدشده از سوي اصـحاب   قوانيندي از از لحاظ انطباق ابعا
  :كندبا قوانين لكشري و اداري ايرانيان، ميرزا يوسف چنين تقرير مي) ص(پيامبر 

در اوايل اسالم، اصحاب پيغمبر قـوانين تجهيـز    كهدر كتب اخبار ثبت است «
را معلـوم  لشگر و تدوين ديوانها را از قانون فرس قديم اقتباس كردند و عالميـان  

است كه شاه عالمگير از سالطين هند به جمـع علمـا و كبـرا فتـاوي مشـهوره و      
  )  31مستشارالدوله، (» .منقحه را به وجود آورد

جا كه كدهاي فرانسه با شريعت اسالم انطباق دارد، به باور ميرزا يوسف، از آن
  : توان از آنها بهره گرفتبراي تمهيد تجدد بومي، مي

اگر به مشتمالت كودهاي فرانسه و سـاير دول متمدنـه عطـف نظـر كنـيم،      ... 

خواهيد ديد كه تداول افكار امم  و تجارب اقوام عالم چگونه مصدق شـريعت  

اسالم اتفاق افتاده و خواهيد ديد كه آنچه قانون خوب در فرنگسـتان هسـت و   

ترقـي رسـانيده   ملل آنجا به واسطة عمل كردن به آن ها خود را به اعلي درجة 

اند پيغمبر شما هزار و دويست و هشتاد سال قبل از اين براي ملت اسالم معين 

پس از اتمام صحبت با دوست مزبور چندي اوقات خود را . ... و برقرار فرموده

به تحقيق اصول قوانين فرانسه صرف كرده بعد از تدقيق و تعمق همـة آنهـا را   

. كتاب مبين با قرآن مجيـد مطـابق يـافتم   به مصداق ال رطب و ال يابس اال في 

  ) 32-31مستشارالدوله، (
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  به مثابه رسالة حقوق بشر اسالمي يك كلمه )و

طور كه گفته شد، مدعاي اصلي ميرزا يوسف خـان مشـيرالدوله انطبـاق     همان
. اصول اعالمية حقوق بشر با آيات قرآن و روايات پيـامبر و امامـان شـيعه اسـت    

منـدرج  » اعالمية حقوق بشر و شهروند«ه ترجمه و شرح حجم عمدة رسالة وي ب
اصـول  «وي مفاد اين اعالميه را با عنوان . در قانون اساسي فرانسه اختصاص دارد

ترجمه كرده، و سپس اين اصول را بـه ترتيـب بـا اتكـا بـه      » كبيرة اساسية فرانسه
با استناد تجربة تاريخي حكومت پيامبر، برخي امامان و خلفاي صدر اسالم، و نيز 

  .به قرآن و روايات، تفسير كرده است

توان گفت ميرزا يوسف خان مشيرالدوله يكـي از نخسـتين مترجمـان اسـناد و     مي
متون مربوط به مدرنيتة سياسي در زبان فارسي است، و ترجمة اعالمية حقوق بشـر و  

تمـدن   هاي خود بادهد كه روشنفكر ايراني از همان اولين روياروييشهروند نشان مي
در اين قسـمت از مقالـه،   . غرب، توانسته است مفاهيم و نظام فلسفي آن را درك كند

 شـواهد تاييـد آنهـا در شـريعت يـا      »اصول كبيرة اساسية فرانسه«ضمن مرور فقرات ،
براي برخـي    .كنيمبه طور خالصه ذكر مييك كلمه تاريخ اسالم را به نقل از رسالة 
هاي جديدتر و مشهورتر را قـرار داده  وله آمده، معادلمفاهيمي كه در ترجمة مشيرالد

  . اين اصول كبيره نوزده فقره به شرح زير است. ايم

     

 همگاني در مقابل قانونبرابري  -1

طلب قصاص عكاشه و ابوسعيد الخدري از حضرت رسـالت پنـاه و مرافعـة    «
  ؛ »جناب واليت مĤب علي عليه السالم با خصم خود در نزد شريح قاضي

، خليفة عصـر هـارون الرشـيد را بـه موجـب ادعـاي       قاضياين كه ابويوسف 
  يهودي به محكمة شرع  كشانده و مرافعه كرده؛

  ؛)سورة نساء(الناس ان تحكموا بالعدل  بينآية اذا حكمتم 
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و االحسن و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر  بالعدلآية اهللا يامر 
  ؛)90/نحل(

  ؛ )42/مائده(فاحكم بينهم بالقسط  حكمتآية و ان 

  ؛)مائده(فال تخشوا الناس و اخشوني 

  ؛ )152/سورة انعام(فاعدلو و لو كان ذا قربي  قلتمآية و اذا 

آية يا داود انا جعلناك خليفه في االرض فاحكم بين النـاس بـالحق و ال تتبـع    
  ؛)26/سورة ص(الهوي 

بر وجوب رعايت عدل بـين  مبني  شرايع االسالمقول محقق در كتاب قضاي  
  )39-36، 1386مستشارالدوله، . ك. ر(. تجب التسويه بين الخصوم: مسلمانان

     

 ابت براي دستيابي به مناصب دولتيبرابري همگاني در رق -2

  )13/حجرات(عند اهللا اتقيكم  اكرمكمآية ان 

  )3/هود(و يوت كل ذي فضل فضله 

  )195/آل عمران(عامل منكم  عملال اضيع 

  )31/نجم(اسئوا بما عملوا و يجزي الذين احسنوا بالحسني  الذينليجزي 

  )237/بقره(الفضل بينكم  التنسواو 

  )38/نور(اهللا احسن ما عملوا  ليجزيهم

  الشرف بالفضل و االدب ال باالصل و النسب؛): ع(از علي  روايتي

  ): ...ع(از علي  شعري

  نهم علي الهدي لمن استهدي ادال؛ال فضل اال الهل العلم ا): ع(از علي  روايتي

  )42-39، 1376مستشارالدوله، (: ... صالحاز عالمة حلي در اواخر كتاب  قولينقل 
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 ادي شخصيآز -3

آية يا ايهاالذين آمنـوا ان جـاءكم فاسـق بنبـا فتبينـوا ان تصـيبوا قومـا بجهلـه         
  )6/حجرات(فتصبحوا علي ما فعلتم ندمين 

امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثـم و ال تجسسـوا    الذين ايهاآية يا 
  )12/حجرات(

الذين امنوا ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتي تستانسوا فان لم تجدوا  ايهاآية يا 
ارجعوا فارجعوا هو ازكـي  ] و ان قيل لكم[فيها احدا فال تدخلوها حتي يوذن لكم 

  )28-27/نور(لكم  

مستشـارالدوله،  . ك. ر() 185/بقـره (توا البيوت من ظهورهـا  البر بان تا ليسآية و 

1386 ،42-44(  

 

 منيت كامل جان، مال و آبروي مردما -4

مستشارالدوله در خصوص امنيت جان و مال و آبـروي مـردم بـه ايـن آيـات      
  :كنداستناد مي

بغيـر نفـس او فسـاد فـي االرض فكانمـا قتـل النـاس جميعـا          نفسـا من قتل  
  ؛)32/مائده(

  ؛)151/انعام(التي حرم اهللا بالحق  النفسوالتقتلوا 

  ؛)33/ اسراء(و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 

  ؛)178/بقره(امنوا كتب عليكم القصاص في القتلي  الذينيا ايها 

  ؛)179/بقره(حيوه يا اولي االلباب  القصاصو لكم في 

بعـض و بمـا انفقـوا مـن     علي النساء بما فضل اهللا بعضهم علي  قومونالرجال 
نشـوزهن   تخـافون امولهم فالصلحت قنتت حفظت للغيب بمـا حفـظ اهللا و التـي    

فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان اطعـنكم فـال تبغـوا علـيهن     
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  ؛)33/نساء(سبيال ان اهللا كان عليا كبيرا 

و الذين ال يدعون مع اهللا الها اخر و ال يقتلون النفس التي حرم اهللا اال بـالحق و  
  ؛)68/فرقان(ال يزنون و من يفعل ذلك يلق اثاما 

  ؛)2/نور(كل وحد منهما مائه جلده  فاجلدواالزانيه و الزاني 

  ؛)68/فرقان(و ال يقتلون النفس التي حرم اهللا اال بالحق و اليزنون 

  ).46-44، 1386مستشارالدوله، . ك. ر() 38/مائده(فاقطعوا ايديهما  لسارقهاو السارق و 

  

  حق همگاني براي مقابله با ظلم -5

اي عمـومي، مستشـارالدوه شـواهد قرآنـي     عرصةدرخصوص ستيز با ظلم در 
  :كنيمذكر مي زيرها را به شرح اي از آنآورد كه پاره مي

و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكـر و   الخيرو لتكن منكم امه يدعون الي 
  ؛)104/آل عمران(اولئك هم المفلحون 

 ؛)113/هود(ظلموا  الذينو ال تركنوا الي 

  .؛)109/آل عمران(كنتم خير امه اخرجت للناس 

  ).49-46، 1386، مستشارالدوله. ك. ر(

 

 بيان و مطبوعات در چارچوب قانون آزادي -6

خوانة مدرن، آزادي اسـت و اساسـاً   فكر جمهوريترين عناصر يكي از بنيادين
شود كه از پشـتوانة كانستيتوشـنال برخـوردار    تحقق اين آزادي زماني تضمين مي

مستشـارالدوله در  . خواهانـه اسـت  آزادي تفكـري تفكر مشـروطه و تجـدد   . باشد
الضـرر  «حديث خصوص اين فقره شاهد قرآني فراهم نكرده است؛ بلكه فقط به 

  ).50-49، 1386مستشارالدوله، . ك. ر(. كنداستشهاد مي» االسالم و ال ضرار في
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 اجتماعاتآزادي  -7

در بـاب آزادي شـاهد قرآنـي    مستشـارالدوله  چنان كه در فقرة قبلي ذكر شد، 
  : كندبه سيرة پيامبر اسالم استناد ميدر ابا آزادي اجتماعات نيز وي . آوردنمي

مختـار وآزاد بـود   ) ص(زمـان پيغمبـر   عقد جماعات ولي به قصد واحد در ... 
كرم هر روز در مسجد نبوي ص فرقه فرقه اجتماع كردنـدي   چنان كه اصحاب

و از آن حضرت چندين مسائل خفيه استفسار و استيضاح نمودنـدي حضـرت   
پيغمبر به منبر صعود فرموده و در مجمع عام به حل مشكالت و ايضاح مسائل 

امه را به سرداري لشگر نصب فرمود و مبادرت فرمودندي وقتي آن حضرت اس
به جهاد مامور كرد جماعتي از اصحاب پيغمبر اعتراض از جواني اسامه به ميان 

پيغمبر از خانة سعادت بيرون آمـده و  ... آوردند و در اهليت وي شبهه نمودند 
اهليت اسامه را با آثار اثبات و اصحاب را قانع و ساكت . به منبر صعود فرمودند

با وجودي كه تن مباركش خسته و ضعيف بود هيچ اظهار رنجش خاطر كردند 
  ) 51-50مستشارالدوله، . ك. ر. (نفرمود

     

 مقبوليت عمومي و انتخاب به مثابه بنيان همة تدابير حكومت -8

اسـت، بـه    حكومتمستشارالدوله در باب اين اصل مهم كه بنيان دموكراتيك 
  :كند مختصر، به ذكر دو آيه اكتفا ميگويد، و ضمن توضيحي تفصيل سخن نمي

اختيار و قبول ملت اساس همة تدابير حكومت اسـت و ايـن كلمـه از جوامـع     
الكلم است و در نزد صاحبان عقل مرتبة صحتش حاجت تعريف نيسـت و در  

در آل عمران و لو كنـت  ] 158[نقل و شرع اسالم نيز چنين است و آية كريمه 
ولك يعني اگر بودي تو درشت خوي و سخت فظا غليظ القلب النفضوا من ح

گوي، هر آينه پراكنده شدندي اصحاب تو از گرداگرد تو و آية شريفة و امرهم 
در اين امر باب عظيم است و ايـن بـاب از مقاصـد    ] 37/شوري[شوري بينهم 
  )51مستشارالدوله، . ك. ر. (استشاره است
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 ان قوة مقننهن در انتخاب نمايندگآزادي سياسي و حق شهروندا -9

مشـورت از قـوانين اعظـم اسـالم اسـت، و ضـمن       «گويـد   مـي  يوسفميرزا 
اي از قرآن و نيز تجربة حكومت داري پيـامبر   توضيحاتي در اين خصوص، به آيه

  :كند استناد مي) ع(و علي 

  ؛)158/آل عمران(آيه و شاور هم في االمر 

  راي اخبار نماز جماعت؛با اكابر و مهاجر و انصار در باب اذان ب پيامبرمشورت 

ايضا آن حضرت در جنگ احد با اين كه راي مباركشان متحصـن شـدن در   ... 

مدينه بود اما چون راي جماعت و اصحاب مايل به خروج از مدينه شد پيغمبر  
ايضـا  . خدابعد از شوري راي جماعت را بر راي مبـارك خـود تـرجيح دادنـد    

نه به قصد حـج و عمـره بـه    حديث وارد است وقتي كه حضرت رسول از مدي
بردند در يكي از منازل با اصحاب خود مجلس مشورت منعقد  مكه تشريف مي

و نيز از حضرت رسالت پناه مروي است بدبخت نشود بنده اي كه به . فرمودند
مـĤب علـي    مشورت در امري شروع نمايد و كالم معجز بيان حضـرت واليـت  

مويد اين قول است و همچنين در اثـر  السالم ال صواب  مع ترك المشوره  عليه
مشهور المشاوره اصل في الدين و سنه اهللا في العالمين و هي حق علي الخليفه 

من الرسول الي اقل الخلق يعني مشورت اصلي است از اصـول ديـن و سـنت    
خداوند است بر عالميان و آن حقي است بر عامه خلق اهللا از رسول گرفتـه تـا   

ت رسول محض به جهت وضع سـنت مشـورت در   خالصه حضر. ادني الخلق
  )53-52مستشارالدوله، . (فرمود ميان امت در هر كار با اصحاب خود شور مي

 

 تعيين ماليات بر اساس ثروت بالامتياز -10 

پرداخت زكات و صدقه به قدر  شرعيمستشارالدوله در اين خصوص وجوب 
كنـد؛ بـدون نقـل     استطاعت، مطابق احاديث شريفه و قرآن مجيد را فقط ذكر مـي 

 )  54-53مستشارالدوله، (. خود روايات و آيات
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 ثبت و تحرير اصول دخل و خرج دولت -11 

اين فراز به تدوين بودجه، و تفكيك مخارج اركان مختلف دستگاه اجرايـي، اعـم   
، و نيز وضع ماليات بـراي تـامين   .. داخله، وزارت عدليه و وزارترجه، از وزارت خا

ميرزا يوسف در اين باب به ذكـر نكـاتي در   . بخشي از مخارج دولت اختصاص دارد
وي تقريبا به نحـوي  . پردازد باب تهذيب نفس و اخالق حسنه  و پرهيز از اسراف مي

. جويـد  رسـطاطاليس اسـتناد مـي   نامربوط و نادقيق به سيرة پيـامبر و گفتـار اخالقـي ا   

 )56- 54مستشارالدوله، (

 

 مسئوليت و پاسخگويي حاكم و ماموران وي در قبال عملكرد خود -12

گويد هر اميـري و وزيـر و حـاكمي در ماموريـت خـود مسـئول        مستشارالدوله مي
بـه بـاور وي هـيچ حـاكم و اميـري از      . بايست از احكام قانون تبعيت كند است، و مي

مسـتند  . تكليف آزاد نيست؛ حتـي ذات پيغمبـر نيـز از تكليـف مسـتثني نشـده اسـت       
  )    57- 56مستشارالدوله، (. است كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيهميرزايوسف حديث 

 

تشريع از قدرت  تفريق قدرت(تفكيك قواي قانون گذاري و اجرايي  -13 

 )تنفيذ

هـاي اصـلي حاكميـت مـدرن، يعنـي       يوسف در فقره بر يكي از سـتون  ميرزا
يكـي مجلـس   : كند، و دو مجلس مستقل را ضروري ميدانـد  تفكيك قوا تاكيد مي

وضع و تنظيم قوانين، و ديگري مجلس اجرايي يـا بـه اصـطالح هيئـت اجرايـي      
  :گويد ميرزا يوسف مي). administration(دولت 

بالجمله اين قانون مستحسنة فرنگستان نيز از قوانين قديمة اسالميه است چنان 

كه در ايام پيشين مجتهدو مفتي در وظيفة خود و واليان و محتسبان در و ظيفـة  

اجرا و تنفيذ مستقل بودند اگر چه تنظيم قانون و تنفيذش در حقيقت به مرجع 



   نقد در تراز جهاني    358

رتيب تفريق واجـب اسـت   واحد يعني به وحدت امامت مربوط است ولي در ت

چنان كه در شيخ علي كركي در شرح شرايع االسالم در كتاب امر بـه معـروف   

و يفرق بين الحكم و الفتوي بان الحكم انشاء قول في حكـم شـرعي   : گويد مي

و اما الفتوي فانها بيان حكم شرعي ال يتعلـق بمـاده   ... يتعلق به واقعه شخصيه 

 )  58-57مستشارالدوله، ... . (شخصيه 

 

 عدم عزل اعضا از محكمه هاي عدالت و ديوانخانة سنا -14

تجربـه و بصـيرت   : كنـد  يوسف سه دليل يا فايدة عقلي براي اين امر ذكر مي ميرزا
طرف بودن آنان در قبال دولت و ملـت، و اسـتقالل آنـان از     غرض و بي اين اعضا، بي

حجت شرعي ميرزا يوسف در اين باب، حرمت عـزل مـامور بـي    . اي قدرته جناح
 )  59- 58مستشارالدوله، (. ستجنحه و بي ثبوت تهمت و ظلم و جفاارتكاب 

 

 حضور هيئت منصفه در حين تحقيق -15

اي متشـكل از دوازده نفـر از افـراد     مستشارالدوله حضور ژوري يا هيئت منصفه

حضور هيئـت منصـفه از بـاب    . داند ر محاكم الزم ميآبرومند، درستكار و امين را د

يـك كلمـه   در رسـالة  . در استماع دعوا و صدور حكم استبراي قاضي » مشورت«

براي بديل اسالمي اين الگوي مدرنيتة قضايي، به راي شيخ طوسي در كتاب قضـاي  

اهل العلم من اهل «راي شيخ طوسي ناظر به وجوب حضور . ايشان استناد شده است

در مجلـس قضـاوت بـه    ) المخالف من اهل كل مذهب(و نيز گروه مخالفان » قالح

    )61-59مستشارالدوله، (. منظور مذاكره و مشاوره دادن به قاضي است
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 ها وزنامهرها در  انتشار گزارش مسائل سياسي، محاكمات  و آراي دادگاه -16

كـه   چنان. از مدعاي مستشارالدوله مستند است به سند فصل يازدهم فصلاين 
پيامبر و گفتـار اخالقـي ارسـطاطاليس بـراي اثبـات       سيرةاستناد وي به گفته شد، 

. چنـدان مـتقن نيسـت   » قـانون حريـت مطـابع   «و استخراج » قاعدة تبليغ شرعي«

  )61مستشارالدوله، (

 : نيز به اين شرح است سه فقرة ديگر حقوق بشرِ اسالميِ ميرزا يوسف

 شكنجه و تعذيب؛ ممنوعيت -17

 كسب و كار؛ آزادي -18

    .مدرسه براي كودكان فقير تاسيس -19

  

  خواهانهنيرنگ مشروطهگرايي و اجتماع: نتيجه) ز

شـان   ايراني نخستين گروهي بودند كه براي پيشبرد مقاصد سياسي روشنفكران
ايرانـي، بـه تطبيـق اصـول و مـوازين      و با مالحظة امكانـات و شـئونات جامعـة    

-مشروطيت با اصول و احكام شرع، يا به عبارتي تقليل مفاهيم مدرنيتـة سياسـي  

نخستين تالش جدي در اين زمينـه  . حقوقي در چارچوب سخن شرعي پرداختند
آجـوداني،  . (را ميرزا يوسف خان مستشارالدوله در دورة ناصرالدين شاه آغاز كـرد 

1387 ،40 (  

اي به آخوندزاده از دليل خـود بـراي ابتنـاي     خان مستشارالدوله در نامه سفميرزا يو
تطبيق كدهاي فرانسه و اعالميـة حقـوق   . گويدسخن مي رواياترسالة خود بر آيات و 

بشر و شهروند با نصوص اسالمي، دليلي ندارد جـز رعايـت عـرف سـنتي حـاكم بـر       
سـي در آن دارد؛ مگـر نـه،    محيطي كه اين روشنفكر ديني قصد ايجـاد اصـالحات اسا  

معظم جديد است، تكيـه بـر   » سيويليزاسيون«براي كسي كه دلباختة نظم حقوقي موجد 
خـوب  ... «: وي در نامه به آخوندزاده چنين نوشته است. كردحجت عقالني كفايت مي
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اي است، جميع اسباب ترقي و سيويليزاسيون از قرآن مجيد و احاديـث صـحيح،    نسخه
ام كه ديگر نگويند فالن چيـز مخـالف آيـين اسـالم يـا آيـين        پيدا كردهآيات و براهين 

  ] )199نقل از طباطبائي، [ 372، ص الفباآخوندزاده، (» .اسالم مانع ترقي و سيويليزاسيون است

اسـت، و نويسـنده تـالش    » دينـي «كـامالً   يك كلمه رسالةرتوريك حاكم بر 
كند از نصوص اسالمي و برخي وقايع صـدر اسـالم، جـواز تاسـيس مدرنيتـة       مي

صـفحات رسـاله   چنـان كـه ذكـر آن گذشـت،     . حقوقي را استخراج كند-سياسي
اساسـاً روشـنفكراني چـون    . سراسر مشـحون از آيـات قرآنـي و احاديـث اسـت     

بر  مستشارالدوله و ملكم براي تقرير مدرنيسم در ايران، چاره اي ندارند جز تكيه
-هاي آنان را به برخي از مدعاهاي اجتمـاع توان پيشفرضمي ،به اين اعتبار. سنت

خواه ايراني همچون روشنفكر مشروطه. نزديك دانست) communitarians(گرايان 
بايسـت بـر   متفكران اجتماعگرا پي برده است كه الگوي تغييـرات اجتمـاعي مـي   

و ايـن  . بنـدي شـود  رتها و عناصر فرهنگي خاص هر جامعـه صـو  اساس سنت
شود؛ نيرنگ متوسل مي» حقّه«يا » نيرنگ«چنين براي تحقق مشروطيت ايراني، به 

  . براي جلوگيري از واكنش مخالف نخبگان سنتي و مذهبي

تقليد از كدهاي فرانسه و تدوين قـانون بـر اسـاس     عدمميرزا يوسف خان بر 
وي . ن نقطة قوت كار اوسـت اي هد ونها و شرايط فرهنگي ايرانيان تاكيد ميسنت

حاصل گفت وگوي خود با دوست حديث شناس و تاريخ دان خود در اين بـاب  
  :كندرا چنين گزارش مي

جامع حـق  ] ؟[از چگونه مبادي اجتهاد كرده شده است كودهاسوال كردم كه «
ها جامع حق است سرمشق چندين داگر چه كو: در جوابم گفت] ؟[است يا باطل 

دول متمدنه معهذا من نگفـتم كـه كـود فرانسـه يـا سـاير دول را بـراي خودتـان         
استنساخ كرده معمول بداريد مراد من كتابي است كه جامع قوانين الزمه و سـهل  

  )30، 1386مستشارالدوله، (» .العباره و سريع الفهم و مقبول ملت باشد

بودن قانون، در عين حال كه لزوم دموكراتيـك  » مقبول ملت«در اين جمالت، 
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كند، ناظر بـه بنيـان فرهنگـي قـانون نيـز      مي يادآوريگذاري را بودن فرايند قانون
به عبارتي، ميرزا يوسف بين فرهنگ، دموكراسـي و قـانون و نظـام ديـواني     . است

. انددكند، و دموكراسي را بنيان قانون و نظام ديواني مينسبت مستقيمي برقرار مي

  :نويسد وي چنين مي

، غالب امور ديواني نيز در فرنگستان بـه قبـول ملـت و دولـت     قانونگذشته از «
يعنـي خـود راي و   . در فرنگستان شخصي مطلـق التصـرف نيسـت   ... يابد  اجرا مي

خودسر در امور اهالي نميتواند مداخله و محاكمه نمايد مگر موافق آنچـه در قـانون   
  )      31مستشارالدوله، (» ... ر بسته اند به رشتة قانون خالصه همه س. نوشته شده

توان به كـار مستشـارالدوله نگريسـت؛ يكـي از منظـر      در واقع از دو منظر مي
داوري از منظــر كالمــي و . اســتراتژيكاعتقـادي و اخالقــي، و ديگــري از منظــر  

هاي اعتقادي و ارزشي سـخنان نويسـنده و سـنجش    اخالقي متضمن كشف بنيان
زان التزام او به باورهاي ديني و ميـزان انطبـاق رفتـار او بـا باورهـاي دينـي و       مي

اما داوري از منظر استراتژيك، لزوماً با داوري از منظـر اعتقـادي و   . اخالقي است
 ه واقف بود كهمستشارالدول. گرايانه است اخالقي پيوند ندارد، بلكه سنجشي نتيجه

رنگ و بوي اسالمي بگيرد و بـي آن كـه    بي آن كه«حاكميت قانون، » كار بزرگ«
سـالمي آن زمـان   توانسـت در جامعـة ا  م هماهنگ و تطبيق داده شود، نميبا اسال

كـه ميـرزا    معتقـد انـد   مشروطة ايرانـي نويسندة برخي چون » .ايران مطرح گردد
بعد از تدقيق و تعمق در اصول حقـوق  «گويد مييك كلمه يوسف خان وقتي در 

بـا   ال رطب و ال يابس اال في كتـاب مبـين  شهروند، همة آنها را به مصداق  بشر و
در . ، در واقع سخني خالف اعتقاد و دانـش خـود گفتـه اسـت    »قرآن مطابق يافتم

مقابل، آخوندزاده كه چندان پايبنـد مالحظـات سياسـي و اجتمـاعي روشـنفكران      
وله بـه روش او در  ايران و درگير مشكالت آنان نبود، در نامه اي بـه مستشـارالد  

  )42-41، 1387آجوداني، (. كندتطبيق آن اصول با سخن شرع اعتراض مي

آخوندزاده و نيز در تاييد اين كـه توسـل    انتقاداتفريدون آدميت نيز در تاييد 
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-از سـر اعتقـاد بلكـه راهبـردي مصـلحت     خان به سنت اسالمي نـه   ميرزا يوسف

  :نويسدديشانه بوده، چنين ميان

انتقادهايي است كه دانش ... يك كلمه ... بر ... سنجيدة ميرزا فتحعلي انتقادهاي 

نيـز مـنعكس   ... د، و در فلسـفة پروتستانتيسـم او   سـاز و بينش او را نمايان مي

عقايـد  . يـك كلمـه   گشـت نـه بـه   ها به شريعت بازميجويياما آن نكته. است

اعالمية حقـوق بشـر    از آن رساله پرداختة احكام ديني نبود، بلكه عيناً ةنويسند

فقط براي ايـن كـه طـرح    . فرانسه گرفته شده بود 1791و قانون اساسي  1789

خود را مقبول عامه و اهل دولت استبدادي گرداند، و نگويند كه اصول انقالبي 

. فرنگي را آورده است، آيات و احاديثي را بـر صـدق گفتـار خـود آورده بـود     

اين است كـه آن آيـات و اخبـار اغلـب      توان وارد دانستانتقادي كه بر آن مي

آدميت، انديشه هاي ميرزا . (وصله هاي ناجوري بر قانون اساسي فرانسه بودند

  )159-158فتحعلي آخوند زاده، 

شـناختي، و پـس از   زاده از موضعي فراتر از نگرش ديـن ميرزا فتحعلي آخوند
بـا سـنت    اصول حقوق بشر و شهروند انطباقابطال مدعاي ميرزا يوسف در باب 

را نيز از بنياد بـر خطـا   » انديشانه راهبرد مصلحت«ام وي به منزلة يك اسالمي، اقد
  :ب به ميرزا يوسف چنين نوشته استاي خطاوي در نامه. داندمي

اي كه شما از يوروپا آورده بوديد، و جميع آيات و احاديـث را نيـز بـه     رساله«
بوديد، نتيجـة خيـاالت يوروپائيـان    تقويت مدعاي خود در آن رساله دليل شمرده 

فهمند، مگر چارة اين كار آيـات و  مگر كافة مردم آيات و احاديث را مي... است 
به خيـال شـما چنـان    «...  )268، جديد و مكتوباتآخوندزاده، الفباي (» احاديث است؟

توان با كمك احكام شريعت، قوانين كونستتيسون فرانسه را در ميرسد كه گويا مي
آخوندزاده، (» .حاشا و كال، بلكه محال و ممتنع است. داشت... زمين مجري  مشرق

  )101مقاالت، 

توان گفت مخاطـب مستشـارالدوله علمـاي    مي آخوندزادهاجماالً در پاسخ به 
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هـاي  انديشـي انـد نـه عامـة مـردم، و بخـش عمـدة مالحظـات و مصـلحت         دين
در ايـن  عنايـت امـا   مرحـوم حميـد   . مستشارالدوله از بيم مخالفـت علمـا اسـت   

را در كنار آثـاري   يك كلمهايشان از يك سو رسالة . ي واحد نداردنظرخصوص 
نوشـتة عبـاس محمـود العقـاد مصـري      ) 1952( الديمقراطيه في االسـالم چـون  

اين راي عنايت به . كندتوصيف مي» هاي اصيل سياسي هاي خوبي از رساله نمونه«
هـاي  فهرسـتي از حقـوق و آزادي  «اج يابد كـه وي اسـتخر   ويژه زماني اهميت مي

عنايت . داندمي» نه غيرمجاز«و » نه چندان دشوار«از قرآن و سنت را » دموكراتيك
در امتداد نظر روشنفكراني چون مستشارالدوله معتقد اسـت كـه شـريعت اسـالم     

، و اغلـب مـوازينش بـه    هرگز به صورت نظامي منسجم و جامع به اجرا درنيامده
 ) 229-228، 1372عنايـت،  . ك. ر(. كهن حقوقي باقي مانده است هايصورت افسانه

بـه   ابي متعلق به نسل جديدتر روشـنفكريِ اما از سوي ديگر، عنايت با بررسي كت
نوشتة احمد شوقي ) 1973( الحريه السياسيه في االسالماصطالح ديني، با عنوان 

شـناختي و  ت و مدرنيتـة سياسـي را از نظـر روش   الفجري، پروژة انطبـاق شـريع  
شوقي الفجري نيز مانند ميرزا يوسف خان با اسـتناد  . بيندماهوي داراي اشكال مي

ت و عبه آيات و روايات و ذكر شـواهد تـاريخي، در صـدد اثبـات انطبـاق شـري      
سـتنادات وي در بـه دسـت دادن    حميد عنايت در كفايت ا. مدرنيتة سياسي است

  )232، 1372عنايت، (. كند ترديد مياي منسجم در باب دموكراسي ابراز نظريه

در هر حال، از منظر اعتقادي و اخالقي، سـنجش برنامـة مستشـارالدوله بـراي      
. شناسانه اسـت پايه مستلزم نگاهي رواندين حقوقيِ-برقراري نوعي مدرنيتة سياسي

هـاي  كشف نيت مولف يا احراز صداقت اخالقي او، الجرم نيازمند وقوف به زمينه
از ايـن منظـر مفسـران    . موزشي مولف و شناخت سوانح احوال او اسـت تربيتي و آ

از . دهنـد  شاهد چندان متقني براي اثبات عدم صداقت ميرزايوسف به دسـت نمـي  
ــز چــه كســي مــي  ــد لمنظــر اســتراتژيك ني ــين و توان ــومي در تقن ــة ب حــاظ تجرب

.  بدانـد گذاري، و تكيه دادن برنامة اجتماعي بر ميراث و سنت ديني را قبيح  سياست
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  تحليل نقد

، جناب آقـاي دكتـر   »رساله موسوم به يك كلمه«از ناقد محترم كتاب  تشكربا 
  زاده؛ رضا نجف

  

  امتيازات نقد

 .تيتربندي و معرفي منابع است دارايمقالة . 1

هاي مطـرح   زمينة بحث و ديدگاهها و نيز جايگاه كتاب در گفتمان طرحبه . 2
 .پرداخته است

 اصلي، مدعا و ساختار مقاله پرسشطرح . 3

 مؤلف معرفي شده است نامة زيست. 4

 و فصول اصلي آن و سپس تبيين اصول و فقرات رساله كتابمعرفي . 5

 اصلي كتاب مدعايتبيين . 6

 نقطة قوت كتاب شده است اي به ، اشارهگيري نتيجهدر . 7

  

  هاي نقد كاستي

بيشـتر جنبـة تبيينـي دارد تـا تحليـل و نقـد كتـاب و بـه          محترممقالة ناقد . 1
كـه محتـواي   (گانـه  19خصوص، تحليل و بررسي جامع و كاملي پيرامون فقرات 

 .ارائه نشده و تنها به معرفي آنها اكتفاء شده است) دهد اصلي كتاب را تشكيل مي

 5عدم طرح و خالي بودن مقاله از اظهار نظر ناقـد محتـرم پيرامـون مـوارد     . 2
 . هاي نقد شورا گانة جدول بررسي شكلي اثر مطابق فرم

 18بودن مقاله از اظهار نظر ناقد محترم پيرامـون مـوارد    خاليعدم طرح و . 3
 .هاي نقد محتوايي اثر مطابق فرم بررسيگانة جدول 

گيري پيرامـون اهـداف و    ظهارات ناقد محترم در نتيجهبه ا توجهبه ويژه با . 4
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رويكردهاي اين رساله، مناسب بود در خصوص ميزان سازواري كتاب بـا مبـاني   
 .شد اسالمي و نيز نحوة كاربرد آن در جامعة ايراني اسالمي امروز، اظهارنظر مي

گيـري مقالـه بـه دو منظـر اعتقـادي اخالقـي و منظـر         درنتيجه محترمناقد . 5
ستراتژيكي در بررسي اين رسـاله اشـاره داشـته و در پايـان، منظـر اول را الزامـاً       ا

چنين الزامي البتـه جـاي    اند؛ كه اين شناسانه دانسته هاي روان وابسته به كشف نيت
 .ابهام و توضيح بيشتري دارد
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  چكيده

الملـل  گذاران اصلي نظرية نوليبراليسم در روابط بينجوزف ناي از متفكران و بنيان

گـاه ايـاالت   هاي ناي در باب سرشـت قـدرت، جـاي   آثار و نوشته. شودمحسوب مي

متحده در سلسله مراتب قدرت جهاني و آينده قدرت در عصر اطالعات باعث شـده  
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- اين مهـم بـه  . حساب آورندپردازان مفهوم قدرت بهرا در شمار نظريهكه بسياري وي 

در اين مقالـه  . تقويت گرديد 1990توسط ناي در دهه » قدرت نرم«ويژه با طرح ايده 

ضمن معرفي انتقادي كتاب قدرت نرم به قبض و بسط اين مفهـوم در سـامان فكـري    

ديـدگاه نويسـنده و    هـاي فلسـفي، نظـري و عملـي    ناي پرداخته شده و سپس كاستي

  . گردد الملل واكاوي مي هاي تئوريك قدرت در روابط بيننسبت وي با بحث

قدرت سخت، قدرت نرم، جوزف ناي، سياست خارجي آمريكـا،   :كليد واژه 
  . نورئاليسم، نوليبراليسم

  

  ناي جوزفخاستگاه فكري : مقدمه

آشـناي  متفكـران نـام  عنوان يكي از به 1937ساموئل ناي متولد ژانويه  جوزف
منـد  الملـل و نقطـه مقابـل انـديش    ليبرال در حوزه سياست خارجي و روابط بين

وي . شـود كار دانشگاه هـاروارد يعنـي سـاموئل هـانتينگتون شـناخته مـي      محافظه
ترتيب در دانشگاه پرينستون و آكسـفورد  كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را به

وم سياسي از دانشگاه هاروارد فارغ التحصيل گذرانده و سپس با درجه دكتري عل
هايي مثل رياست مدرسـه دولتـي   در كارنامه اجرايي ناي مسئوليت. گرديده است

كندي در هاروارد، دستيار وزير دفاع در دولت كلينتون، رياست شوراي اطالعات 
ملي، حضور در وزارت خارجـه ايـاالت متحـده و عضـويت كنـوني در ائـتالف       

  ).the globalist.com( خوردوژه امنيت ملي به چشم ميبرنده پر پيش

بخشـي  . باشدنظرية نوليبراليسم در روابط بين الملل مي گزارانبنيانجوزف ناي از 
گيـرد،   قرار مي 2گراييو هم 1از كارهاي اولية وي در چارچوب نظريات كاركردگرايي

هـاي خـود را   كـوهن ايـده  نـاي و  . اندكاري رابرت كوهن منتشر شدهكه اغلب با هم
گرايي كه پارادايم مسـلط دوره جنـگ سـرد    در نقد نظريه واقع1977بار در سال  اولين

ايـن اثـر تالشـي    . بسط دادنـد » قدرت و وابستگي متقابل«شد، در كتاب محسوب مي
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منظور فهـم تحـوالت پديـدار شـده در عرصـه      كرد نوين بهجهت بنا نهادن يك روي
قـدرت و  «توان به ترين آثار ناي مياز مهم. باشد الملل ميبيناقتصاد سياسي و روابط 

پــان آفريقــاگرايي و «، )1977(» سياســت جهــاني در حــال گــذار: وابســتگي متقابــل
تغييـر ماهيـت قـدرت    : هـاي رهبـري  شرطپيش«، )1965(» گرايي آفريقاي شرقي هم

، )2002(» تـاريخ اي بـر نظريـه و   مقدمـه : المللـي فهم منازعات بين«، )1990(» آمريكا
تواند يـك چرا تنها ابرقدرت جهاني نمي: هاي قدرت آمريكا پارادوكس«

 
جانبـه همـه   

قـدرت در عصـر اطالعـات از    «، )2004(» قـدرت نـرم  «، )2002(» چيز را پيش ببـرد 
3گرايي تا جهـاني شـدن  واقع

» آينـده قـدرت  «و جديـدترين اثـر وي يعنـي    ) 2005(» 

 .، اشاره نمود)2011(

ياد شده متناسب با  تجربة زيستة وي و در پاسـخ   آثارخاستگاه فكري ناي در 
در اولـين  . هاي نظري و عملي مقاطع مختلف حياتش قوام يافتـه اسـت  به چالش

، بسياري از متفكران اقتصـاد سياسـي و روابـط    1960دهه حيات فكري ناي يعني
ـ      الملل بهبين پـردازان توسـعه در   هويژه در طيـف ليبـرال مـورد آمـاج انتقـاد نظري

منتقداني چون رائول . چارچوب پارادايم وابستگي و مكتب اكال قرار گرفته بودند
پربيش، اسوالد سوئكل، گوندر فرانك و سمير امين با نقد نظريات ليبـرال توسـعه   
و در واكنش به ناكامي كشورهاي آمريكاي التـين پـس از يـك دهـه پشـت سـر       

گذاشتن تجربيات غرب در
 

وسعه، ايـن ايـده را مطـرح كردندكـه سـاختار      زمينه ت
الملل و الگوي روابط بـين كشـورهاي توسـعه يافتـه و     كنوني اقتصاد سياسي بين

بايست در چارچوب وابستگي ساختاري و يـك توسعه نيافته را مي
 

جانبـه جهـان   
-سـوم بـه  ها توسعه نيافتگي جهانبه نظر آن. سوم به كشورهاي صنعتي فهم نمود

دن يك رابطه مبادله نابرابر و وابستگي ايـن كشـورها بـه صـادرات     دليل حاكم بو
و . مواد خام و واردات كاالهاي صنعتي از كشورهاي پيشرفته رقم خـورده اسـت  

كنند، در قالب اين ساختار نابرابر، توسـعه  ها اداعا ميچه ليبرالاساساً برخالف آن
  .پذير نيستمستقل و پوياي جهان سوم امكان
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پردازاني بودند كه در واكنش به نظريات وابستگي، از جمله نظريهكوهن و ناي 
كه الگوي روابط بين كشورهاي صـنعتي و  گيري براي نشان دادن اينتالش چشم

به نظـر  . عمل آوردندمتقابل و نه وابستگي است، به وابستگيجهان سوم مبتني بر 
رد نياز خـود،  ها گرچه جهان سوم در چارچوب واردات بخشي از كاالهاي موآن

وابسته به اقتصاد كشورهاي پيشرفته صنعتي است، ولي ايـن وابسـتگي در مـورد    
ها و اقـالم  اين كشورها نيز، در برخي حوزه. كندكشورهاي صنعتي نيز، صدق مي

  .پذيرند سوم وابسته بوده و آسيبمثل مقولة نفت به جهان

ويتنـام بـراي    هـاي جنـگ  ادهاي اين برهه از حيات ناي، چالشاز ديگر رخد
تـرين قـدرت نظـامي، تلفـات سـنگيني را      عنـوان بـزرگ  اياالت متحده بود كه به

. متحمـل شـده بـود    1970جنگ سرد تا دهه  نظاميواسطه ورود به مخاصمات  به

جنگ ويتنام با به
 

بـار آوردن نارضـايتي گسـترده در ميـان شـهروندان آمريكـايي،       
هـا نمايـان   پردازان و استراتژيسـت ريهتدريج اين واقعيت را براي بسياري از نظ به

ساخت كه همواره دارا بودن بيشترين مقدار از منـابع مـادي و مخصوصـاً نظـامي     
چه بسا كـاربرد قـدرت   . قدرت معادل برتري، پيروزي و حصول به امنيت نيست

يابي به امنيت به ضد خود تبديل منظور مقابله با برخي تهديدات و دستنظامي به
هـاي امنيتـي   تدريج شاهد سر بـر آوردن چـالش  داد، ناي بهكنار اين رخدر . گردد

نويني براي غرب و اياالت متحده بود كه اساساً جنبـه نظـامي و سـخت افـزاري     
از . نداشته و غالباً از ناحيه قدرت بزرگ متخاصم با آمريكا يعني شـوروي نبودنـد  

هـاي  عتراضـات و جنـبش  ا: توان به موارد ذيل اشاره كـرد ها ميجمله اين بحران
كارگري در بسياري از كشورهاي صنعتي از جمله آمريكا، فقر گسـترده در ميـان   

يـاب شـدن و گرانـي قيمـت     كارگران و شكاف طبقاتي، بحران محيط زيست، كم
عنوان موتور محركه صنايع در كشورهاي پيشرفته، ظهور ويژه نفت بهمواد خام به

مالي غرب، كسـري   -وم به نهادهاي پولياپك و بحران بدهي كشورهاي جهان س
دنبـال شـوك   تراز تجاري و بازرگاني آمريكا، فروپاشـي سيسـتم برتـون وودز بـه    
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خاطرتسـري بحـران   نيكسون و تشديد اختالفات بين اروپا و ژاپن بـا آمريكـا بـه   
 .اقتصادي امريكا به اين كشورها

الملـل بـه   ابط بـين ها بسياري از متفكران رودر نتيجه بروز و ظهور اين بحران
هـاي غيـر  نقش مؤلفه

 
نظـامي و غالبـاً اقتصـادي در امنيـت و نـاامني كشـورها و       

يگر صـرف نظـر از   دبه تصميمات يك مختلفتنيدگي سرنوشت كشورهاي  درهم
ناي از جمله اين انديشمندان بود كه . ها پرداختندمقياس و اندازه قدرت مادي آن

ليسم به ضرورت توجه به تحوالت بنيـادين  در چارچوب نظرية نهادگرايي نوليبرا
در. پرداخت المللسياست بين

 
ضـات و  وهـا مطـابق مضـامين، مفر   واقع نـوليبرال 

الملـل را  مفاهيم ليبرال كوشيدند قواعد بازي، مفاهيم و مضامين اصلي روابط بـين 
مباني فكري ناي . سازي نمايند هاي نوين بازمفهومبراي فهم تحوالت و پيچيدگي

  :  رچوب نظرية ياد شده را مي توان مطابق جدل ذيل چنين برشمرددر چا

  مباني و مفرضات نظرية نوليبراليسم

  

  نقش/ هدف 

Aim/ 

contribution 

وارد كردن فرآيندهاي اقتصادي در ادبيات تئوريك روابط  �

 الملل بين

 مخالفت با دولت محوري مطلق رئاليسم و نورئاليسم �

 المللي چارچوب سيستم بينكاري در تبيين امكان هم �

  پذير از ماهيت بشر تبيين يك نگرش غالباً مثبت و انعطاف �

  

  

  

 مفروضات كليدي

Key assumptions 

  

ها با تفكر عقالني، توانايي حل مسائل را از طريق افراد و دولت �

 .اقدام جمعي دارند

هاي متقابل هم ممكن است، المللي براي كسب مزيت كاري بينهم �

 .هم مطلوب

هاي مذهبي و هاي چندمليتي، جنبشگران غيردولتي، شركتبازي �

 .الملل دارند اي در تحوالت روابط بين ناسيوناليستي، نقش برجسته

ها تابع آن. پارچه تصور نمودگري يكتوان بازيدولت را نمي �

 .المللي هستند فشارهاي متنوع داخلي و بين
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 .و شناور استالمللي پراكنده  قدرت، در چارچوب سيستم بين �

 . جنگندديگر نميهاي دمكراتيك با با يكدولت �

 .ترين ابزار در سياست خارجي نيستنيروي نظامي تنها و مهم �

  .ها به دنبال منافع مطلق خود هستند، تا منافع نسبيدولت �

  

  

  

  

  

  

  مضاين كليدي

 

Key Themes  

المللي پيشرفته در چارچوب اقتصاد جهاني  يك تقسيم كار بين �

ها شده كاري بين دولتايجاد روابط وابستگي متقابل و هم موجب

 .و براي طرفين مزاياي متقابل دارد

المللي  وضعيت وابستگي متقابل پيچيده كه مشخصة سيستم بين �

است، اقتصادهاي ملي را نسبت به اتفاقات ديگر كشورها حساس 

 .كند پذير مي و آسيب

تا حد زيادي تقليل مندي و خودمختاري دولت را اين مسأله توان �

 .دهد مي

المللي وجود دارد  هاي داخلي و بيناي بين سياست روابط پيچيده �

 .توان براي آن سلسله مراتبي قائل شد كه به سادگي نمي

المللي، اگر چه به يك معنا ساخته دست  ها و نهادهاي بينسازمان �

تدريج كارگزاري و هويت مستقلي از خود ها هستند، اما بهدولت

  .گذارند نمايش مي به

  

 مفاهيم كليدي

Key Concepts  

   وابستگي متقابل پيچيده/ وابستگي متقابل  �

 منافع مطلق �

 همكاري �

  المللي  هاي بين رژيم �

الملـل، نقـد    هاي فكري ناي، نقـد تلقـي آنارشـيك از نظـام بـين     برآيند تالش
نظـامي در  هاي كاربرد قدرت الملل، نماياندن كاستي در سيستم بين محوري دولت

و ديگـر   4مثابـه سياسـت اعلـي   مواجهه با تهديدات نوين، رد تلقـي از امنيـت بـه   
عنـوان  بـه  5هـاي ادنـي  مثابـه سياسـت  موضوعات از جملـه مسـائل اقتصـادي بـه    

از نظر كساني مثل ناي پـارادايم يـاد شـده    . مفروضات اصلي پارادايم رئاليسم بود
كـرد غيـر  د و بـا روي ديگر كارايي فهم و درك تحوالت جديد را نـدار 

 
تـاريخي،  
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كار، سختمحافظه
 

تـوان تحـوالت   محـور آن نمـي  محور و قـدرت افزارانه، دولت
6نوظهور را فهم و به تبع مديريت نمود

.  

طي دو دهه بعد ناي مفهوم وابستگي متقابـل خـود را در پاسـخ بـه تحـوالت و      

الملـل پسـا   بـين  هاي ديگري نظير فراز و فرود قدرت آمريكا در نظام اقتصادپرسش

هايي كـه نـاي   ترين بحثواقع يكي از مهم در. برتون وودز و جهاني شدن بسط داد

در حيات فكري و اجرايـي خـود بـا آن مواجـه گرديـد،       1990خصوص در دهه به

الملـل و در  گيري در مقابل مفهوم و ماهيت هژمـوني و نظـم در اقتصـاد بـين    موضع

كـرد  يسه با گذشته توان پرداخت هزينـه عمـل  شرايطي بود كه اياالت متحده در مقا

خيلـي از  . المللي را نداشـت هاي بينالملل در چارچوب رژيمروان نظام اقتصاد بين

نظران اين تحول را نشانه افول و زوال قدرت هژمونيك آمريكـا و خيـزش    صاحب

اي از تحقيقـات  بخـش عمـده  . تلقي نمودند 21كشورهايي مثل چين و هند در قرن 

و سپس در آستانه ورود به قرن بيست و يكم در باب سرشت در  1990از دهه ناي 

گاه و سرشت قدرت اياالت متحده در الملل، جايحال تغيير قدرت در سياست بين

سلسله مراتب آينده قدرت جهاني و سپس طـرح مفهـوم قـدرت نـرم در سياسـت      

در دفـاع از  نـاي  . هاسـت خارجي برگرفته از دغدغه وي در پاسخ بـه ايـن پرسـش   

ماندگاري اياالت متحده در سلسله مراتب جهاني و رد ايده فراگيـر افـول هژمـوني    

كـرد  آمريكا در شرايط ظهور رقباي جديد و نيز، بحـث از سرشـت، منـابع و عمـل    

نتيجـه تـالش فكـري    . شـدن تحقيقـات متعـددي انجـام داد     قدرت در عصر جهاني

هاي قـدرت نـرم، آينـده قـدرت،     بنويسنده مذكور در اين دوره از حيات خود كتا

دغدغـه  . باشـد سرشت در حال تغيير قدرت آمريكا و قدرت در عصر اطالعات مـي 

ناي در اغلب اين آثار رد ايده افول هژموني آمريكا در مقطع جديـد و دفـاع از ايـن    

كننـده بسـتري اسـت كـه موقعيـت       هاي قدرت آمريكا فـراهم عقيده است كه بنيان

گـر اصـلي در سياسـت جهـاني بازتوليـد      عنوان يك بازيبه ساختاري اين كشور را

بايسـت نـه بـا اعمـال قـدرت بـر       بار آمريكـا مـي  نظر وي ايناگرچه به. خواهدكرد
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  .منافع و موقعيت خود را حفظ كند 8، بلكه با بكارگيري قدرت با ديگران7ديگران

ترين آثار بهيكي از مهم
 

درت هاي اخيـر كتـاب قـ   چاپ رسيده از ناي در سال
9نرم

با نگارش اين كتاب، بسـياري  . ابزارهاي موفقيت در سياست خارجي است: 
گام نظريه قـدرت نـرم محسـوب    پرداز اصلي و پيشعنوان نظريهنويسنده آن را به

ناي كـه در ايـن    10مفهوم قدرت نرم و قدرت هوشمند). Shen, 2005, 2( كنندمي
استفاده فراگيـر تشـكيالت دولـت    اند، مورد طور مبسوط پردازش گرديدهكتاب به

ناي خود در يك . بوش و اخيراً كابينه اوباما قرار گرفته و مقبوليت عام يافته است
مـن ايـده   « :گويـد مـي  2010راني در جلسه پارلماني شوراي انگلسـتان در  سخن

. كار بـردم پرداختند بهقدرت نرم را در مقابل كساني كه به زوال قدرت آمريكا مي

خواسـتم بـه توانـايي    من مي. نهدنظر من قدرت آمريكا رو به زوال نميچرا كه به
اقتصـادي يـا    -هايش از راهي غير از قدرت نظامييك كشور در تحصيل خواسته

اعمال زور و كيفر يعني از طريق جاذبه يا به
 

  ».اصطالح قدرت نرم بپردازم

 

  ساختار و ماهيت قدرت نرم در سامان فكري ناي

صـفحه   150تـر از  كـه از نظـر حجـم كـم    رغم اينناي علي قدرت نرم كتاب
الملل و در بحث از مفهوم و ماهيت باشد، اما در ادبيات نظري رشته روابط بين مي

توان گفت كه در هـر بحثـي از   مي .گاه خاصي برخوردار استقدرت نرم از جاي
ير هـاي نـاي اجتنـاب ناپـذ    قدرت يا سياست خارجي آمريكا پرداختن به ديـدگاه 

كتاب ياد شده در پنج فصـل طراحـي و سـامان يافتـه و توسـط انتشـارات       . است
به 2004در سال  11راتلج

 
ايـن كتـاب توسـط سـيد محسـن      . چاپ رسـيده اسـت  

بـه  1387روحاني و مهدي ذوالفقاري و با مقدمه اصغر افتخـاري در سـال   
 

زبـان  
چنـدين  ) ع( فارسي برگردانده شده و تاكنون توسط انتشارات دانشگاه امام صادق

هـاي كتـاب مـذكور    تـرين عنـاوين و بحـث   از مهـم . بار تجديد چاپ شده است
كـارگيري قـدرت از طريـق     توان به بحث قدرت نرم، منـابع قـدرت نـرم، بـه     مي
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گاه قدرت نرم در سياست خارجي اياالت متحده اشـاره  ديپلماسي عمومي و جاي
هـا و  نـابع، ويژگـي  اين كتاب تصويري از معنـاي قـدرت، انـواع قـدرت، م    . كرد

شـود ضـمن   در ادامه ايـن مقالـه تـالش مـي    . دهد كاربردهاي قدرت نرم ارائه مي
 –هـاي فلسـفي   معرفي كتاب و مفهوم قدرت نرم در سامان فكري نـاي، كاسـتي  

نظري ديدگاه ناي به قدرت برشمرده شده و در پايـان نكـاتي نيـز، در خصـوص     
  . گردد ترجمه فارسي اثر بيان

ه كتاب خـود در ناي در مقدم
 

خصـوص ضـرورت و چگـونگي پـرداختن بـه      
  :گويدمفهوم قدرت نرم مي

اصطالح قدرت نرم را اولين بار و قبل از انتشـار كتـاب قـدرت نـرم در سـال      

 »تغيير سرشت قدرت آمريكا: هاي رهبري  شرط پيش«در كتابي با عنوان  2004

هـاي قـدرت   دوكسپارا"نام بكار بردم و سپس در اثر ديگري به 1990در سال 

گرايـي و  جانبـه چند«تر مجدداً به قدرت نرم در چارچوب بحث كالن "آمريكا

امـا داليـل متعـددي از جملـه تشـويق دوسـتان و       . پرداختم »سياست خارجي

اي كه حاصـل آن  انتقادات وارده بر آن بحث كوتاه باعث شد تا در اثر جداگانه

الملـل قبـل از جنـگ    بط بـين باشد، به بحث قدرت نرم كه رواكتاب حاضر مي

 تـر بپـردازم  گيـرد، بـيش  عراق، زمان جنگ و بعد از جنـگ عـراق را در برمـي   

Nye,2004,xi).(  

تفاوت اثر حاضر با آثار پيشين ناي در اين است كه مفهـوم قـدرت در آن بـه    
هـاي متعـدد تـاريخي،    تري بسط يافتـه و نويسـنده بـا ذكـر مثـال     صورت مفصل

هـاي قـدرت در    هاي قدرت نـرم، تغييـر شـرايط و زمينـه    ها و كاربردمحدوديت
الملل و چگونگي اهميت يافتن قدرت نرم در مقايسـه بـا گذشـته را    سياست بين
هـاي  فصل اول كتاب به تعريف قدرت نرم، كاربرد و محـدوديت . كندبررسي مي

سـاز اهميـت   المللـي كـه زمينـه   اعمال قدرت نرم و تببين تغيير شرايط بين
 

يـافتن  
  .پردازدنرم در مقايسه با گذشته گرديده، مي قدرت
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هاي جديد باعـث  آورياز نظر ناي تحوالت نوين متأثر از جهاني شدن و فن 
-رو چـه بسـا بـازي   از اين. تحول سرشت قدرت و نحوه اعمال آن گرديده است

ويژه منابع ملمـوس و  هاي قبلي با دارا بودن منابعي از قدرت بهبرهه درگراني كه 
گذاري بر رفتار ديگران را داشتند، در سـاختار جديـد، توانمنـدي    توان تأثيرمادي 

در فضاي كنوني دست. خود را از دست داده باشند
 

كـم يـك بـازي قـدرت سـه      
در سطح اول قدرت سخت و نظامي حائز اهميت اسـت  . سطحي در جريان است

برجسته در سطح دوم، شق اقتصادي قدرت . زندو اياالت متحده حرف اول را مي
شده و در كنار آمريكا اروپا، ژاپن و چين نيز، در مديريت مسائل اقتصادي جهـان  

در سطح سوم دامنه قدرت . حضور دارند و يك بازي چند بعدي در جريان است
به بازيگران غير
 

ها و باندهاي مافيايي تسري يافته و مسـائل  دولتي مثل تروريست
و هوايي پديدار گرديـده كـه مواجهـه بـا      ها و تغييرات آباي مثل بيماريپيچيده

اهميت يافتن قدرت نرم از نظـر  . ها خارج از توانمندي تك تك دولت هاست آن
ناي در اين چارچوب قابل
 

 ).NYE,2005, 2-5. (فهم است

هايي در امـور  آوري اطالعات به پيشرفتنظر نويسنده اگرچه انقالب در فنبه
تـرين قـدرت نظـامي    اياالت متحده را به بـزرگ  حيثنظامي منجر شده و از اين 

دليل بسـط ناسيوناليسـم، بـاال بـردن     زمان اين انقالب بهتبديل كرده است، اما هم
آگاهي مردم و ارتقاي دموكراسي، كـاربرد قـدرت نظـامي و اعمـال امپراتوريـايي      

اي از معنناي اين را به البته. بردار و دشوار ساخته است قدرت بر ديگران را هزينه
-كند و معتقد اسـت كـه در نتيجـه فـن    بين رفتن اهميت قدرت نظامي تلقي نمي

هـا يعنـي قـرار    سـازي جنـگ   نام خصوصـي هاي جديد ما با پديده نويني بهآوري
هاي تروريسـتي و بـازيگران غيـر   هاي مخرب در دست افراد، گروهگرفتن سالح

 

دارا بـودن قـدرت نظـامي     ها مسـتلزم دولتي مواجه هستيم و طبيعتاً برخورد با آن
كـاري بـا   جاست كه مواجهه با اين تهديدات جديد در گرو هماما نكته اين. است

يعني توانايي جـذابيت  . نامد ناي اين را قدرت نرم مي. ديگران و اقناع مردم است
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و جذب
 

خواهيد از طريق جاذبه و نه اجبار يـا  چه شما ميتوانايي كسب آن. كردن
هـايي اسـت كـه ايـن     درت نرم نيز، از نظر نويسنده دارايـي منابع ق. قدرت سخت

دانـد و  ناي قدرت سخت و نرم را از هـم جـدا نمـي   . كندها را توليد ميجذابيت
وسـيله  يـابي بـه هـدف بـه    هـايي از توانـايي دسـت   معتقد است ك هـر دو جنبـه  

تركيـب متـوازن ايـن دو قـدرت     . گيرنـد تأثيرگذاري بر رفتار ديگران را در برمـي 
گيـري چنـين تركيبـي از    كـار رهبري توان ايجاد و به. دهدوشمند را تشكيل ميه

تفاوت اين دو از نظر ناي در ماهيـت رفتـار و   . طريق اجماع و كار گروهي است
در يك. ملموس بودن منابع است

 
قـرار   13و اجبـار  12دهـي سر طيف قدرت فرمان

اولي را قدرت سخت . دارد و در سر ديگر طيف، قدرت متقاعد كردن و جذابيت
گويند و البته بين اين دو، نمودهـاي ديگـري از قـدرت    و دومي را قدرت نرم مي

قـدرت نـرم و سـخت    ). Ibid,10-15( ترندها نزديكوجود دارند كه به يكي از آن
صـورت مثبـت و   تواننـد بـه  ند و ميديگر دارتنيده با هميك رابطه متقابل و درهم

مثالً دخالت يك. منفي بر يكديگر تأثير بگذارند
 

رغـم  جانبه آمريكا در عراق، علي
دردي اوليه مردم جهان با شهروندان آمريكايي در روزهاي اوليه بعـد  احساس هم

سپتامبر، باعث تشديد نارضايتي مردم دنيا و لذا كاهش قدرت نـرم ايـاالت    11از 
و البته اگر اين دخالت نظامي بتواند در آينده به ثبات و توسـعه عـراق    متحده شد

تواند نتيجه مثبت بر قدرت نرم آمريكا بـر بيانجامد، مي
 

جـاي 
 

گـذارد و بـرعكس   
)Ibid,20-29 .(در

 
مجموع نويسنده در اين فصل كتاب در مقام يك متفكـر ليبـرال   

هـاي قابـل   دگرگـوني گيري وابستگي متقابل و جهاني شـدن  معتقد است با شكل
توجهي در سياست جهاني پديدار گرديده است كه طي آن محوريت دولت تحت 

هـاي  گران ديگري قرار گرفتـه اسـت كـه در حـوزه    الشعاع حضور و ظهور بازي
چنـين تحـوالت تكنولوژيـك و    هـم . موضوعي مختلـف از قـدرت برخوردارنـد   

گـران  منـافع بـازي  آوري اطالعات پيونـدهايي را بـين موضـوعات، مسـائل و      فن
وجود آورده كه نتيجه آن حاكم شـدن الگوهـاي نـويني از قـدرت و رفتـار در       به
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كـاري الملل يعني اهميت يـافتن قـدرت نـرم و رفتـار هـم     صحنه بين
 

جويانـه يـا   
از نظـر وي اگـر   . گرايي براي مواجه شدن با تهديـدات نوظهـور اسـت    چندجانبه

بـا ايـن   ) منـد قدرت هـوش (و نرم آمريكا بتواند با تركيب مناسب قدرت سخت 
  .گر برتر باقي خواهد ماندعنوان بازيچنان بهتهديدات مواجه شود، در آينده هم

. شودترين منابع قدرت نرم اياالت متحده برشمرده ميدر فصل دوم كتاب مهم

گذار در حوزه قدرت نرم، فرهنگ اعم از نوع عالي يا ترين منابع تأثيريكي از مهم
هاي كشور در حوزه فيلم، موسـيقي، انتشـارات   اين مهم توانايي. باشدميعامه آن 

هايي چون آزادمنشي، تساهل، تحـرك  آموزشي، مطبوعات و نيز، خصلت -علمي
نظر نـاي بخشـي از موفقيـت ايـاالت     به. گيردو تنوع در فرهنگ عامه را در برمي

مارشـال،   متحده در جنگ سرد در كنار موازنـه نظـامي و طـرح كمـك اقتصـادي     
گويد برتري ناي مي. پذيرش فرهنگ عامه آمريكا در اروپاي شرقي و شوروي بود

گـري و ثـروت   خـاطر ايجـاد تـوان   هاي شاخص فرهنگ تنها بهبنديدر ميان رده
 كنـد گـري ايجـاد مـي   خاطر شهرت و جذابيتي است كه اين تـوان نيست، بلكه به

)Ibid,35-40(.   

ي سياسي داخلـي مثـل دموكراسـي و حقـوق     هادومين منبع قدرت نرم ارزش
هـاي داخلـي   لحاظ اتخاذ بسياري سياستاز نظر ناي اياالت متحده به. بشر است

در وضعيت قابـل قبـولي قـرار     ...در زمينه بهداشت، تحصيالت، مهاجرپذيري و
اگر چه اتخاذ استانداردهاي دوگانه، نحوه مواجهه با تروريسم، فقدان كنترل . دارد

گيري درختاسلحه و س
 

هـاي  خصوص مهاجران به قدرت نـرم آمريكـا در سـال   
  . اخير آسيب رسانده است

گرفته كارهاي بهها، مفاهيم و روشناي يكي ديگر از منابع قدرت نرم را ارزش
هـا در سياسـت   گويد گرچه همه كشـور وي مي. داندمي خارجيشده در سياست 

بهدنبال منافع ملي خود هستند، اما خارجي به
 

كه منـافع ملـي خـود را    تناسب اين
جانبههايي، يكچگونه تعريف كرده و از چه روش

 
جانبـه گرايي يـا چنـد  

 
گرايـي،  
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از نظر ناي مسائل كـالن  . زندها را دنبال كنيم، جذابيت و قدرت ما را، رقم مي آن
اي و مبارزه با تروريسـم  متعددي مثل محيط زيست، نظم، منع تكثير سالح هسته

كـه ايـن   ايـن . دانـد ها را جزء منافع ملي خود ميرند كه آمريكا اكنون آنوجود دا
كشور تا چه اندازه در سياست خارجي بتواند بـا ايجـاد اجمـاع و در چـارچوب     

ها فعال باشد،يا چه پيامي توسط آمريكا براي چه كاري با ديگران در اين زمينه هم
كساني و در چه شرايطي ارسال كند و دريافت
 

عمـل  ها بـه چه تفسيري پيامكننده 
 گـذارد يابي به اهـدافش تـأثير مـي   آورد، بر قدرت نرم و توانايي آمريكا در دست

)Ibid,61-62.(  

هاي داخلي را در كنار ها و سياستطور خالصه ناي سه منبع فرهنگ، ارزشبه
تـرين منـابع قـدرت نـرم     روش، اسلوب و ماهيت سياست خارجي به عنوان مهم

اين منابع در گذار زمان و بر حسب شرايط، متنوع و  استو معتقد  كندمعرفي مي
هايي كه در جنگ سرد منبع تأثيرگـذار  لذا مولفه. باشندداراي تأثيرات متفاوتي مي

شوند، بعيـد اسـت در حـال حاضـر كـاربردي در      قدرت نرم آمريكا محسوب مي
  ).  Ibid,68( مواجهه با تروريسم داشته باشد

گويـد يكـي   وي مي. پردازد، ناي به قدرت نرم ديگران ميدر فصل سوم كتاب
از رقباي آمريكا در عرصه قدرت نـرم در مقطـع جنـگ سـرد شـوروي بـود كـه        

ريـزي در عرصـه   اي، ورزش، موسيقي و نيز، برنامههايي مثل سياست هسته حوزه
هـاي اول و دوم بعـد از جنـگ دوم جهـاني     اقتصاد متمركز توانسته بـود در دهـه  

را به سمت توجهات
 

تـدريج بـا ناكـامي در حـوزه اقتصـاد      اما به. خود جلب كند
گيرانه در داخل و عرصه فرهنگ عامه از حيث فقدان هاي سختمتمركز، سياست

اقتصادي و سياسـت خـارجي رياكارانـه مبنـي بـر اعـالن        -آزادي، فساد سياسي
لهسـتان و   كرد ضد امپرياليستي اما اعمال منش امپرياليستي در چكسـلواكي،  روي

دار ساخت و نشان داد كه شوروي تدريج وجهه اين كشور را خدشهمجارستان به
از نظـر نـاي اروپـا قـدرت     . قدرت نـرم باشـد   عرصهتواند رقيب آمريكا در نمي
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ها، فرهنگ و سياسـت  ديگري است كه در هر سه حوزه سياست داخلي و ارزش
خارجي از قدرت نرم رو
 

به
 

هـا از  بسـياري از زمينـه   رشدي برخوردار است و در
 البته قدرت نرم اروپا در بسياري حوزها مثـل سياسـت  . آمريكا پيشي گرفته است

كـه قـدرت   در كل اين. اين اتحاديه در مقابله با تروريسم به نفع آمريكا نيز هست
نرم اروپا به

 
هـا، رفتـار و   سود يا زيان امريكا تمام شود، تا حد زيادي به سياسـت 

  .(Ibid, 81-82)ريكا بستگي داردهاي آمانتخاب

از نظر ناي در كنار اروپا، ژاپن، چين، هند، كره جنوبي، برزيل، تايلند و ديگـر  
هايي ها نيز از اهميت و تأثيرگذاري قدرت نرم آگاه بوده و هر كدام سياستدولت

اگرچه هـر  . اندها اتخاذ نمودهرا در راستاي ارتقاي قدرت نرم خود در همه حوزه
ها و سياست داخلي از قـوت  هاي سياست خارجي، فرهنگ، ارزشر حوزهيك د

هاي متفاوتي برخوردارند، ولي تقريباً آمريكا از حيث قدرت نرم برتـر از  و ضعف
گـران عرصـة قـدرت نـرم     يكـي ديگـر از بـازي   . گيردهمه اين كشورها قرار مي

هاي غيـر سازمان
 

گسـترش  آوري و  دليـل انقـالب در فـن   دولتـي هسـتند كـه بـه    
دموكراسي توان تأثيرگذاري بر تحوالت در سطوح فروملي و فراملي را پيدا كرده 

پيچيدگي روند . كنندمند را نيز، مجبور به تغيير رفتار ميو گاهي كشورهاي قدرت
گران غيراخير در اين است كه حتي بازي

 
دولتي مثل القاعده نيز در فضاي جديـد  

ها حاكي از نظرسنجي. ي در ميان كشورها دارنداز قدرت نرم برخوردارند و پيروان
اين است كه در شماري از كشـورهاي اسـالمي مثـل انـدونزي، پاكسـتان، اردن،      

. دانسـتند تر از بوش و توني بلر مـي مراكش و فلسطين مردم بن الدن را قابل قبول

ترين كشور دنياست لحاظ قدرت نظامي قويحال از نظر ناي گرچه آمريكا بههربه
گيرد، امـا در  لحاظ قدرت اقتصادي و قدرت نرم نيز، در باالترين رده قرار ميو به

هـا و  اندازه قدرت نظامي قوي نيسـت و ديگـران اعـم از دولـت    دو زمينه اخير به
گران غيربازي

 
لـذا آمريكـا بايـد در عرصـه قـدرت نـرم       . دولتي نيز حضور دارند

 ها مـؤثرتر برخـورد نمايـد   با چالشمهارت و توانايي بيشتري كسب كند تا بتواند 
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)Ibid,88- 98 .( 

كارگيري قدرت نرم در سياست خارجي را كتاب ناي شيوة به چهارمدر فصل 
نظر وي بسياري از كشورها در مواجهـه بـا تهديـدات، قـدرت     به. كندتشريح مي

گيرند يا از قدرت اقتصادي خود براي تحريم، رشـوه  كار مينظامي و سخت را به
كه بخشي از قدرت خاطر اينبه. كنندهاي خارجي استفاده ميو احياناً كمكدادن 

هاست و در اثرگذاري آن پذيرش و اقناع طـرف مقابـل   نرم خارج از كنترل دولت
. تـري اسـت  گيري آن در مواجهه با تهديدات ، فرآيند مشكلكارنيز مؤثر است، به

قيم و بـا شـكل دادن بـه محـيط     صورت غير مستكه قدرت نرم غالباً بهمضافاً اين
نظـر نـاي   بـه . ها طول بكشـد تواند سالكند و اين ميها عمل ميپذيرش سياست

هـا يـا   قدرت نرم در قالب دو مدل مستقيم از طريق ارتباط با نخبگان و جذب آن
غير مستقيم از طريق تأثيرگذاري بر افكار عمـومي و لـذا تـأثير غيـر مسـتقيم بـر       

در. شودگرفته ميكاركارگزاران حكومتي به
 

واقع اعمال غير
 

مستقيم قـدرت يعنـي   
. گذاري بر محيط و شكل دادن به بستري كارآمد براي اعمال قـدرت سـخت  تأثير

مثابه معيار برتري، غلبه اعتبار و نظر نويسنده در كنار پيروزي ارتش بهرو بهاز اين
گر از ماجرا بهروايت يك بازي

 
اين . قش و اهميت داردهمان اندازه در پيروزي، ن

مهم را ناي در چارچوب ديپلماسي عمومي به
 

 . گذاردبحث مي

نويسنده ديپلماسي عمومي را برقراري روابـط بلنـد مـدت بـه    
 

منظـور فـراهم   
دانـد و آن را متفـاوت از   هاي حكومت مـي ساختن محيطي سازنده براي سياست

تر باورپذيري و اعتبار كم در تبليغات مسأله. شمردميتبليغات يا روابط عمومي بر
مثابه انتقال اطالعـات و ايجـاد تصـوير مثبـت     وجود دارد و روابط عمومي نيز، به

از نظـر نـاي در   ). Ibid, 107(شـود  فقط بخشي از ديپلماسي عمومي محسوب مي
هـاي ارتبـاطي   عصر اطالعات كشورهايي از قدرت نرم برخوردارند كـه از كانـال  

و نيـز، بـا دارا بـودن فرهنـگ،     . مسائل اسـتفاده كننـد  مختلف براي شكل دادن به 
هـاي بـين  كرد در چـارچوب هنجـار  هاي ملي مقبول، و عملها و ارزشسياست
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  . المللي يعني پلوراليسم و ليبراليسم صاحب اعتبار و پرستيژ هستند

نخست پاسخ به: داندسه بعد مي شاملناي ديپلماسي عمومي را 
 

موقـع بـه برخـي    
ها در چارچوب ارتباطات روزانه كه مخاطب آن صرفاً شـهروندان  بحرانتهديدات و 

مثل برخـي  . تمركز اين بعد ديپلماسي بيشتر بر مخاطبان خارجي است. داخلي نيستند
همـراه سـاختن   . تحركات منفي و اطالعات غلط دشمن كه بايد فوراً پاسخ داده شـود 

ري از تبليغـات منفـي   گران با واحدهاي خط مقدم ارتش كـه باعـث جلـوگي   گزارش
دشمن در
 

شـود، از مصـاديق ايـن    كرد ارتش آمريكا در جنگ ميخصوص نحوه عمل
 ). Ibid, 115-117(بعد ديپلماسي عمومي است 

بعد دوم ديپلماسي عمـومي شـامل ارتباطـات اسـتراتژيك اسـت كـه معمـوالً        
تر يكمدتدادهاي بلند روي

 
مناطق  مثل استقرار موشك در. گيردساله را در برمي

. اي و كاربرد آن در رقابت قدرت بـا ديگـران  هاي توسعهاستراتژيك، برنامه كمك

هـا،  تـري مثـل برگـزاري همـايش    داربعد سوم ديپلماسي عمومي ارتباطات دامنـه 
از نظـر نـاي   . شـود را شـامل مـي   …اي و هاي رسـانه اندازي كانالسمينارها، راه

اي بودند كه از رهبران تربيت شده مارگارت تاچر، انور سادات و هلموت اشميت
از درون بعد سوم ديپلماسي عمومي ارتباطـات آمريكـا بـا ديگـران و تربيـت در      

لذا ناي ديپلماسـي عمـومي   ). Ibid, 109(هاي اين كشور بيرون آمده بودند آكادمي
داند، بلكه هر سه جنبـه آن شـامل يـك   را صرفاً حرف زدن و نصيحت كردن نمي

 

يابي عملي و اثربخش در جهت ايجاد تصويري جذاب براي دستسري اقدامات 
در ادامه اين فصل نويسنده با پرداختن به ديپلماسي . كندبه نتايج مطلوب تلقي مي

عمومي در منطقه خاورميانه به پيچيدگي فراروي قدرت نـرم آمريكـا و وضـعيت    
اين اسـت كـه    برآيند فصل چهارم كتاب). Ibid, 121( پردازدكنوني اين منطقه مي

هـاي كوتـاه مـدت در   آمريكا بايد هر سه عرصه ديپلماسي عمـومي يعنـي برنامـه   
 

هاي ميـان مـدت   كردخصوص واكنش نشان دادن به تحوالت روزانه منطقه، روي
هـاي بهداشـتي، بازسـازي    هاي اين كشور و اختصاص كمكيعني توجيه دخالت
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تعـامالت فرهنگـي، تجـاري،    مدت در زمينـه  هاي بلنددر كنار طرح ...اقتصادي و
  .اي را دنبال كندبنيادهاي خيريه و آموزش متخصصان رسانه

در فصل پـنجم نـاي حفـظ موقعيـت آمريكـا در سـاختار قـدرت جهـاني و         
كارگيري قدرت نرم از طريق جلوگيري از كاهش قدرت اين كشور را در قالب به
به نظر ناي بر ). Ibid,144( داند تنظيم شيوه و محتواي سياست خارجي آمريكا مي

بخشـي  . هاي اخير تنزل يافته استها، قدرت نرم آمريكا در سالاساس نظرسنجي
هـاي  كرد سياست خارجي اين كشور در مواجهه با بحـران داد به عملاز اين روي

المللي مثل مبارزه با تروريسم، فقرزدايي، حفظ محيط زيست و صلح جهـاني  بين
ت يكصورگردد كه غالباً بهبرمي

 
هـاي  جانبه و بدون توجـه بـه منـافع و دغدغـه    

ديگران صورت
 

افزايد كه برخي از مقامات و صاحبناي مي. پذيرفته است
 

نظران 
در آمريكا معتقدند كه اين كشور نبايد نگران قدرت نرم خود باشـد، چـرا كـه آن    

توانـد حـول مسـائل مختلـف،     روندي موقتي است و آمريكا هر زمان بخواهد مي
ايجاد كند و اساساً مسائل تعيين اجماع

 
نظـر  بـه . كننده ائتالف هستند نـه بـرعكس  

مندانه نيست كه قدرت نرم را امري زودگذر يا صرفاً ايجاد تصاوير نويسنده هوش
اي بـراي  قـدرت نـرم نـوعي قـدرت  و وسـيله     . مطلوب در اذهان ديگران بدانيم

ناديـده گـرفتن آن يعنـي    . رودشـمار مـي  يابي به اهداف و نتايج مطلوب بـه دست
گيـري  كـار نظر ناي اگـر بـه  به. يابي به نتايجهاي بيشتر براي دستپرداخت هزينه

در . شـد قدرت نرم در كنار قدرت سخت نبود، آمريكـا برنـده جنـگ سـرد نمـي     
هـاي سياسـت خـارجي    فضاي كنوني نيز ناديده گرفتن آن باعث باال رفتن هزينـه 

سپتامبر بـا آمريكـا ابـراز     11اكثر كشورها در بدين صورت كه . آمريكا شده است
. همدردي كرده و حتي در مبارزه عليه تروريسم در كنار اين كشور قـرار گرفتنـد  

كرد يكتدريج عملاما به
 

خصوص در جنگ عراق و بـدون اقنـاع   جانبه آمريكا به
ديگران، به فاصله گرفتن اين كشورها از آمريكا،  تشديد نارضايتي در داخل ايـن  

مايـت از آمريكـا شـده    هـا در ح كشورها و سخت شدن شرايط براي رهبـران آن 
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هـاي تروريسـتي كـه در     اري ديگران آمريكا نمي تواند با شـبكه بدون همك. است
  ).Ibid, 130( كشور پراكنده شده اند برخورد كند 60بيش از 

قـي  كرد آمريكا و تلدر بخش پاياني فصل پنجم، ناي اطالق امپراتوريايي به عمل
مثابه امپراتور جهاني در قياس با بريتانياي قرن نوزدهم را به چـالش  از اين كشور به

ناي با مقايسه موقعيت بريتانيا و كنترل اين كشور بـر يـك  . گيردمي
 

چهـارم جهـان   
كه منابع قدرت آمريكا در حال حاضر بيشـتر از بريتانيـاي   رغم اينگويد كه علي مي

به آمريكاآن زمان است، اما 
 

مثالً نفوذ و . اندازه بريتانيا بر ديگر كشورها كنترل ندارد
كنترلي كه بريتانيا بر هند و كنيا داشت، آمريكا هم
 

. اكنون بر مكزيك و شيلي نـدارد 

نامه دوم سـازمان ملـل بـراي دخالـت در عـراق رأي      راحتي به قطعاين كشورها به
ان بيشـتري تكثيـر يافتـه كـه     گـر كه امروز قدرت در ميان بازيمضافاً اين. دهند نمي

دست
 

. گيـري اسـت  هـا قابـل پـي   كم در سه سطح نظامي، اقتصادي و ديگر حـوزه 

تـوان نقـش   تاز است و در سطح دوم يا اقتصادي نميآمريكا تنها در سطح اول پيش
نيـز قـدرت   ) سـطح سـوم  (الملل در سطح روابط بين. اروپا و ژاپن را ناديده گرفت

يـا امپراتـوري    15، هژمـوني 14الق لحظـه تـك قطبـي   لـذا اطـ  . متكثرتر شـده اسـت  
از نظر ناي آمريكا محتمالً تا پايـان قـرن بيسـت و يكـم     . فاقد معناست 16آمريكايي

گـذاري  هـا نيـز، حجـم سـرمايه    در ديگر حـوزه . ابرقدرت نظامي باقي خواهد ماند
ن بنـابراي . چنان پيش از ديگران و لذا با همه كشـورها فاصـله دارد  اياالت متحده هم

يابي  به يك سيستم چند قطبي فعالً قابل تحقـق  رؤياي فرانسه يا آلمان براي دست
جاست كه با ورود به قرن بيست و يكم بـا تهديـدات جديـدي     اما نكته اين. نيست

اي و يـا تركيبـي از ايـن دو مواجـه     هـاي هسـته  مثل تروريسم فراملي، تكثير سالح
چنـين تـالش بـراي    هـم . آمريكـا نيسـت   هاي كنترل آنها در اختيـار هستيم كه ابزار

گسترش دموكراسي يا بازسازي و حفظ صلح در كشورهاي نظير افغانستان، عـراق  
هاي متزلزل بدون كمك فراگير ديگـران بـراي آمريكـا هزينـه بـردار      و ديگر دولت

رغـم اهميـت   گيري قدرت نظامي يا تـوان اقتصـادي نيـز، علـي    كارخواهد بود و به
پايان بخـش  . كنداين خصوص، براي دستيابي به اهداف كفايت نميبنيادين آنها در 
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افزايد، گرچه ايـاالت متحـده شـايد    كتاب قدرت نرم نويسنده اين نكته است كه مي
اما . اقتصادي از زمان امپراتوري روم باستان تاكنون باشد - ترين قدرت نظاميبزرگ

و حفـظ موقعيـت برتـر     .هاي نوين فراتر از توان اين كشـور اسـت  مقابله با چالش
كـار در اعمـال   بلكـه راه . باشـد آمريكا نيز، صرفاً با اعمال قدرت سخت مقدور نمي

قدرت نرم، كار كردن با ديگران و برخورد چند
 

  .باشدها ميجانبه با اين پيچيدگي

  

  سازي ناي از قدرت ارزيابي مفهوم

بايسـت در  سامان فكري ناي در بحث از سرشت قدرت و تحوالت آن را مـي 
ايـن سـه   . سه سطح فلسفي، نظري و تجربي مـورد سـنجش و ارزيـابي قـرار داد    

بدين صورت كه نقد و . اي با يكديگر هستندتنيدهسطح، در ارتباط متقابل و درهم
تواند از سطح به عمق برود و كاسـتي آن را بـر مـال    بررسي انديشه ناي زماني مي

ر چارچوب متافيزيك و نظام دانايي نقدي و د -كرد سنجشيسازد كه با يك روي
كـاركرد ايـن روش واكـاوي    . حاكم بر منظومه فكري وي مورد بررسي قرار دهد

يابي نويسنده به يك نظريه يا چارچوب مفهومي و بار نمـودن آن  چگونگي دست
نظر نگارنده بدون كالبدشكافي مباني فلسفي رو بهاز اين. بر واقعيات موجود است

تـوان قـوت و   ثيرگذاري اين مباني بـر رويكـرد نظـري وي نمـي    انديشه ناي و تأ
شـود بـا آشـكار    جا تالش مـي در اين. خوبي برشمرد ضعف تحليل نويسنده را به

نمودن نظام دانايي و فلسفي كه ناي در چارچوب آن به پديده قـدرت و سرشـت   
فلسـفي تـأثير آن بـر     -نگرد، پرداخته شده و ضمن نقد اين دستگاه فكـري آن مي
  .پردازي ناي و نقاط ضعف نظريه وي آشكار شود نظريه

  

  فلسفي به قدرت  رويكردهاينسبت انديشة ناي با 

تـوان در قالـب چهـار چهـره     و بنيادين از سرشت قـدرت را مـي   فلسفيفهم 
پـرداز چهـرة اول   عنوان نظريهمعموالً از رابرت دال به. قدرت از هم تفكيك نمود
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قدرت سخن به
 

دال قدرت را نوعي توانمنـدي غالبـاً كمـي و مـادي     . آيدميان مي
شود بهاعمال مي Bبر  Aگر كند كه توسط كنشتعريف مي

 
به انجام  Bاي كه گونه

به). Baldwin, 2002,179(شود دادن يا ندادن كاري واداشته مي
 

ايـن شـق قـدرت،    
ق شود كه اعمال آن از طري، گفته مي17قدرت آشكار، سخت، عريان يا قدرت غلبه

بـاراتز  . پـذيرد هاي زور و كنترل مثل پليس و نيروي نظـامي صـورت مـي   دستگاه
ترسيم

 
 18كننده چهره دوم قدرت يعني قدرت پنهان، سازماني يـا قـدرت رفتـاري   

شـودكه  مندي محسوب مـي مثابه نوعي تواندر اين چارچوب، قدرت به. باشدمي
، بسـيج  19كارهـا تورتر از راه سركوب و اجبـار و بيشـتر از طريـق تعيـين دسـ     كم

ايـن   .(Gill and law: 1988:73) شـود و تأسيس نهادها اعمال مـي  20هاگيري جهت
سـوم يـا مـدل     چهـره . تر فعال بـوده و بيشـتر سـازماني اسـت    مدل از قدرت كم

گويند، در چارچوب مي21بعدي از قدرت را كه معموالً به آن قدرت ساختاري سه
از نظـر گرامشـي زور   . گيردگرامشي قرار مي بندي كساني چون  آلتوسر ومفصل

بلكـه وي  . شود هاي آشكار قدرت اعمال نمي عنوان عامل تسلط تنها در دستگاه به
چگونگي اعمال و بازتوليد قدرت را درچارچوب فرهنـگ و ايـدئولوژي مفهـوم    

  ).Murphy and Augelli, 1993: 128-133( كند سازي مي

گانه فوق به يـك نكتـه اساسـي    سه در خصوص سرشت قدرت و ابعاد آن در
هـاي سـه   منـدان چهـره  فلسفي انديش -كه در دستگاه فكرياين. بايد توجه نمود

رغم بسط وجوه و ابعاد اين گانه يا كالسيك قدرت از رابرت دال تا گرامشي علي
ديگر فصـل مشـترك دارنـد و آن تعريـف از     پديده، اما همگي در يك نقطه با هم

بر اين اسـاس بـه   . است "تعقيب اهداف و منافع"مندي ي توانمثابه نوعقدرت به
اي از فهـم قـدرت را   رسد تكاپوي ناي در حوزة قدرت، امكانـات تـازه  نظر نمي

چيزي كه ناي و كوهن در . مندان ارائه داده باشدپردازهاي اين انديشوراي نظريه
ف در قالـب  المللي و اهميت تعقيب منافع و اهـدا هاي بينچارچوب نظريه رژيم

كنند، همـان اسـت   كاربرد قدرت نرم در سياست خارجي مطرح مي ها به مثابهآن
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كار نهادها يا تر، به عنوان قدرت تعيين دستور كه باراتز قبالً به شكلي انسجام يافته
. عنوان چهره پنهان يا رفتاري قدرت به آن پرداختـه اسـت  ها و بهتأسيس سازمان

فلسـفي گرچـه وراي مـدل تـك بعـدي       -حيث فكري اين نوع نگاه به قدرت از
ها به ابعاد و عناصر ديگـري از  رابرت دال يا قدرت سخت و نظامي نزد رئاليست

مثابه نـوعي  گرايي و نگاه عامليتي به قدرت بهكند، اما نوعي ارادهقدرت توجه مي
  .  در آن  نهفته است"تعقيب اهداف و منافع "مندي براي توان

درت خود برآيند نظام دانايي و متافيزيكي اسـت كـه بـا دكـارت     اين نگاه به ق
آورد و بـا  اي مستقل از دنياي مادي بـه عرصـه مـي   عنوان سوژهفاعل شناسا را به

بنيان اين نظام . شوددادن به جهان براي وي قائل مي سامانكانت نقش اساسي در 
نيوتوني  -ايلهمنطقي است كه در چارچوب مكانيك گالي -دانايي، دستگاه فلسفي

در
 

گيـري  كـار ها و احيانـاً بـه  پي در انداختن طرحي مفهومي براي شناخت پديده
شـكل نـوعي نگـاه اراده   تجلي اين متافيزيك در فهم از قـدرت بـه  . باشدها مي آن

 

يابد كه در چارچوب آن قدرت حيثيت و هويتي كمـي،  گرايانه به قدرت نمود مي
تواند اراده آدميان را بر جهان اجتمـاعي  كرده و ميعامليتي، ابزاري و متمركز پيدا 

الملـل در  اين برداشت از قـدرت در روابـط بـين    .)14، 1382خالقي، (تحميل نمايد 
يابـد كـه بـه قـدرت     و پارادايم رئاليسم تجلـي مـي   22فلسفي هابز -سامان فكري

  بـه  هـا بـا  كند كـه عـاملين يعنـي دولـت    اي انباشتي و كمي نگاه ميمثابه پديده به

توانند در مواقع مقتضي چاره چون كليدي در دست ميكارگيري و اعمال آن و هم
ـ    بست ساز بن مطالعـه  . ر ديگـران تحميـل كننـد   ها شـده و احيانـاً اراده خـود را ب
فلسفي  –گر اين نگاه فكري هاي مختلف كتاب قدرت نرم به خوبي نمايان بخش

ي دستگاه ديپلماسي ايـاالت  ناي به سرشت و ماهيت قدرت و تجويزهاي وي برا
  . كارگيري قدرت مي باشدمتحده در به

ابزاري و عامليتي به قدرت تنها با معرفي چهره چهارم قدرت  -اين نگاه كمي
پـارادايم پسـامدرن در مقايسـه بـا     . شـود شكني مـي  شالودهتوسط فوكو است كه 
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 متفـاوتي از  پارادايم كالسيك بر پاية نظام دانايي و متافيزيـك جديـد فهـم كـامالً    
جا توليد و بازتوليد قدرت با سـاختار  در اين. دهدسرشت و ابعاد قدرت ارائه مي

هـاي  هـاي قـدرت در فرماسـيون   زبان، زندگي روزمره و روابط ارگانيـك سـوژه  
بـدين صـورت در قالـب    . توليدي، اجتماعي و اقتصادي جوامع گره خورده است

تري از اعمال تر و پنهاناي پيچيدههاليه 23قدرت -چهرة چهارم قدرت يا زيست 
منزله مقصد و مركز قدرت و بازتوليد قدرت نمايان گرديده، از قدرت و دولت به

و اعمال
 

بدين معنا كـه نـه مقصـد قـدرت صـرفاً      . شودشكني مي كننده آن شالوده
محور است و نه جوشش و مركزيت قدرت را بايد نهادي و دولت -روابط رسمي

  . ي دولتي و فرادولتي خاصي ساختمحصور در نهادها

فوكو خود در
 

  :گويدمي بارهاين

دنبـال آن باشـيم كـه درك كنـيم     كرد قدرت بايد بـه درباره چگونگي عمل …
صورتي واقعي و عينـي  وقفه بهتدريج و بي چگونه به) اشخاص تابع(ها يا سوژه

بايد . گيرندشكل مي …ها، تمايزات و ها، انرژيها، نهاداز طريق تكثير سازمان
چنـين  . هـا بفهمـيم  مثابه ساختمان وجودي سـوژه انقياد را در سطح مادي آن به

  ). 325، 1382خالقي، (باشد طرحي دقيقاً متضاد طرح هابز در لوياتان مي

بحث اجتماعي شدن قدرت در انديشه پسـامدرن يعنـي دنبـال نمـودن نحـوه      
هـا و بـه  ر ريـز بدنـه  توليد و بازتوليـد قـدرت در درون اجتمـاع، د   

 
اصـطالح در  

تر از هنجاري شدن قـدرت و مبتنـي   ميكروفيزيك قدرت بسيار كارآمدتر و عميق
و جوامع هدف نزد ناي است و اساساً ايـن پـذيرش،    افرادساختن آن بر رضايت 

لـذا در  . گويد تفـاوت دارد چه ناي ميمندي و بازتوليد قدرت بسيار با آنرضايت
توان گفت كه تنها در چاچوب مفصل بندي جديـد  السيك ميقياس با پارادايم ك

گيـري يـك پـارادايم،    از قدرت نزد متفكران پسامدرن است كه مي توان به شكل
در ادامه مقاله بـه تـأثير   . گفتمان يا گسست راديكال در تعريف قدرت اذعان نمود

نـو   -عقبه فلسفي  و متافيزيك مدرن بر سامان فكري نـاي و سـنتز نوليبراليسـم    
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  .  شودرئاليسم در چارچوب پاراديم راسيوناليسم پرداخته مي

  

  هاي نظرية ناي و برآيند تجربي آنكاستي

توان ترسيم نمود الملل را در قالب مناظرات مختلفي مينقشه رشته روابط بين
راسيوناليسم يـا  . است 24گراييها مناظره بين راسيوناليسم و انعكاسكه آخرين آن

شـود، دو نظريـه نوليبراليسـم و    نئو نيـز گفتـه مـي    -خردگرايي كه با آن سنتز نئو
نورئاليسم را در
 

ويژه هسـتي شناسـي ايـن دو نظريـه     مباني فرانظري به. گيردميبر
). 1384،71دانـش نيـا،  ( دهدها را در قالب يك پارادايم يعني راسيوناليسم قرار مي آن

طور كه در بخش قبل توضيح ترين وجوه مشترك اين دو نظريه همانيكي از مهم
شناسي هر دو نظريه از پديده قـدرت در روابـط   داده شد، نوع نگاه و تلقي هستي

گران ديگران براي تعقيب ها و احياناً بازيمثابه ابزاري در دست دولتالملل بهبين
نوليبراليسم و در آثار خود  بدين معنا كه گرچه ناي در قالب. اهداف و منافع است

كند ضرورت توجه به ابعاد و سـطوح ديگـر   از جمله كتاب قدرت نرم تالش مي
گيـري قـدرت   كـار هـاي بـه  قدرت از جمله قدرت نرم را برجسته نمايد و هزينه

هـا از حيـث   چنان مثـل نورئاليسـت  سخت يا تك بعدي را نشان دهد، اما وي هم
ها و مثابه امري متمركز در نهاد دولت يا سازمانساني به قدرت بهفلسفي نگاه يك

عبارتبه. المللي داردهاي بينرژيم
 

هـا سـوژه   ديگر قدرت نزد ناي مثل رئاليسـت 
كارگيري قدرت در صدد تحقق اهـداف و منـافع   اي استعاليي كه با بهسوژه. دارد

باشد و خواهخود مي
 

نا
 

ه كالسيك گونه كه متفكران پسامدرن در نقد فلسفخواه آن
لـذا گرچـه نـاي    . كنـد اي با سلطه پيدا مـي تنيدهدارند، رابطه درهمقدرت بيان مي

گرايانه و امپراتوريايي نيست و دغدغه اين را  معتقد است كه رويكرد آمريكا سلطه
دارد كه اين كشور منافع خود را در قالبي غير از زور نظـامي يـا قـدرت سـخت     

دستگاه سياسـت خـارجي ايـاالت متحـده الجـرم      دنبال كند، اما تجويز وي براي 
تري مالزم خود دارد و اساساً تالي منطقـي ايـن نـوع    شكل پيچيدهسلطه را ولو به
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چه ناي به بنابراين آن. انجامدابژه مي/ نگاه به قدرت الزاماً به سلطه و رابطه سوژه
ر كنـد، بسـط سـطحي ابـزا    الملل اضـافه مـي  انديشه روابط قدرت در سياست بين

ايـن نگـاه   . قدرت براي تعقيب اهداف و منافع و آن هم غالباً توسط دولت اسـت 
شود ناي مكرراً در كتاب خـود بـه كـاربرد و    عامليتي است كه باعث مي -ابزاري

مثابه توانمندي معطوف به زور نيز توجه كند و اساسـاً قـدرت   مطلوبيت قدرت به
دولت براي رسيدن بـه  يعني تركيب چهره سخت و نرم قدرت توسط  25هوشمند

نظـر نـاي مـؤثرترين رهبـران     به. اهداف خود را كارآمدترين شق قدرت تلقي كند
منـد بـه  هايي هستند كه با تركيب مناسب قدرت سخت و نرم يا قدرت هـوش آن

 

تفـاوت نـاي از  ). Moris, 2008, 1-2(كننـد  عمل مي 26تناسب شرايط و زمينه
 

ايـن 
 

ش براي بسط ابزار تعقيـب اهـداف و منـافع    گراي خود تالحيث با همتايان واقع
هاي ايدئولوژيك و فرهنگي يا بهدولت در چارچوب دستگاه

 
اصطالح قدرت نرم 

  . باشدجاي اكتفا كردن به اعمال قدرت از طريق زور و اجبار ميو جذاب به

فكريي كه اين نگاه  - كه از سامان  فلسفي استفكرانش اين خطاي ناي و هم
عامليتي و استعاليي به -ابزاري

 
آيـد فاصـله   مناسبات قدرت از دل آن بيـرون مـي  

گيرند و بهنمي
 

ها از جملـه  تبع در مقام تحليل و تشخيص ريشه بسياري از بحران
كرد اياالت متحده در مناطق مختلف و نيز، در تجـويز  تشديد نارضايتي عليه عمل

از اين رو مادامي كه نـاي و  . روندراهه ميها به بيكارهاي مديريت اين بحرانراه
دولت متبوع وي از منظر استعاليي خواه در قالب قدرت سخت يا زور نظـامي و  

المللي، تشريك مساعي كار نهادهاي بينيا در قالب قدرت نرم يعني تعيين دستور
هاي مقاومت اعم از هاي غربي درصدد مواجهه با گفتمانبا ديگران و بسط ارزش

تــوان اميــدوار بــه برآينــد، نمــي …ي، بنيــادگرايي، تروريســم و بيــداري اســالم
الملـل بـود كـه بـه    گيري يك افق معنايي يا بيناذهنيتي در روابط بين شكل

 
دور از 

از ايـن حيـث اقنـاع و    . مقاومت باشـد  -هاي قدرت گيري گفتمانسلطه و شكل
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ب نداشته و كند، محلي از اعرارضايتي كه ناي در تعريف قدرت نرم از آن ياد مي
كند رسد قدرت نرم نيز، به شكلي كه ناي تعريف ميو به نظر نمي. معني است بي

  .كرد آمريكا داشته باشداز عمل تأثيري در كاهش نارضايتي

نگاه شيء 
 

انگارانه به
 

المسائلي به  گونه و حل المللي، تلقي رياضيمناسبات بين
هاي ديگر كنشـگران و فقـدان   غهها و نحوه مواجهه با آنها بدون درك دغدبحران

ها به يكديگر باعث گرديـده كـه تـالش    هرگونه تالش براي نزديك كردن ادراك
ناي صرفاً در
 

حد دغدغه يك استراتژيست و كارشناس سياست خـارجي ايـاالت   
ناي با انتقاد از . متحده براي چگونگي حصول به منافع كشور متبوعش باقي بماند

وسط آمريكا و آمارهاي مختلفي از در دوره جنگ سرد كارگيري قدرت نظامي تبه
كرد مكانيكي و سـخت  دهد كه رويسپتامبر نشان مي 11خصوص و بعد از آن به

اما توهم . افزاري به قدرت تأثير منفي بر وجهه و اعتبار اياالت متحده داشته است
 دهـد ايدئولوژيكي كه نويسنده كتاب قدرت نـرم گرفتـار آن اسـت، اجـازه نمـي     

گيـري بسـياري از   تـا چـه انـدازه شـكل    : هايي از اين قبيل مطرح كند كـه پرسش
كرد استعاليي اياالت ويژه در كشورهاي جهان سوم را بايد معلول عملها بهبحران

متحده و همتايان اين كشور دانست؟ قـرار گـرفتن در موضـع اسـتعاليي و ارائـه      
اي نظير هاي توسعهتئوريهاي خطي براي كشورهاي جهان سوم در قالب تجويز

اقتصادي و اجتمـاعي ايـن جوامـع     -كاري مناسبات سياسيحلقه روستو و دست
درچارچوب دستوركار صندوق بين المللي پول، بانك جهاني يا سازمان تجـارت  
جهاني به چه ميزان در فروپاشي ساختارهاي بومي، ايجاد بحران هويت و تشديد 

جهان سوم مؤثر بوده است؟ چه نسبتي بين تضاد سنت و مدرنيسم در كشورهاي 
هاي بومي خود نظير اسالم و برخـورد  بازگشت ساكنان كنوني خاورميانه به ملجأ

ابزاري و شيء
 

هـا بـا فرماسـيون    هـاي آن مردان غربي و تئوريسـين انگارانه دولت
ــود دارد؟ روي   ــع وج ــن جوام ــاعي اي ــادي و اجتم ــم  و  اقتص ــرد لگوسنتريس ك

ت خارجي آمريكا در سي سال گذشته تا چـه انـدازه در تلقـي    محورانه سياس قوم
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. ها از غرب و گفتمان ليبرال آمريكايي به مثابه نماد امنيت، توسعه و تعادل و جآن

مثابـه منبـع   هاي ديني خاص خود بهو ارزش فرهنگي -با ساختارهاي سياسي. ا. ا
  غرب نقش داشته است؟ 27تهديد و دگر

جـاي  حي از تحوالت باعث شـده كـه نـاي بـه    واقعيت آن است كه درك سط
به اين امر بسنده كند كه اياالت متحده بهتر اسـت   تنهاها پرداختن به ريشه بحران

كرد و ارتقاي آگاهي همگـان  در شرايطي كه انقالب اطالعات به شفافيت در عمل
تر از قدرت آشكار و نظامي خـود بـراي تعقيـب اهـداف و منـافع      منجر شده، كم

ها و نهادهاي بينكند و بيشتر سعي كند با لباس جديدي در قالب سازمان استفاده
چه كـه نويسـنده   برخالف آن. المللي و تشريك مساعي با ديگران وارد عمل شود

در
 

گويـد، اوالً ايـن كشـور در    كرد اياالت متحده در جنگ سرد ميخصوص عمل
كه سياست حفـظ  طرف نبوده و دوم اينتعقيب ثبات در كشورهاي جهان سوم بي

ثبات كـه ايـاالت متحـده در مقطـع جنـگ سـرد و در حمايـت ايـدئولوژيك از         
نمود، خود بخشي دنبال مي... گرايي مثل عربستان، رژيم پهلوي وهاي اقتدار رژيم

از علت تشديد گرايشات ضد آمريكايي در خاورميانـه امـروز، نارضـايتي از ايـن     
همين متافيزيك دوانگار و دگرساز اسـت  . باشدكشور و گرايش به بنيادگرايي مي

دهد كـه در قالـب آن ايـاالت متحـده را بـا      كه ناي را به سمت تحليلي سوق مي
هـاي قابـل   مثابه مصـداق امنيـت، توسـعه و ارزش   قدرت سخت و نرم خود و به

كه از نظـر نـاي   . ا. ا. ستايش در يك سر طيف قرار داده  و در سر ديگر طيف، ج
. مندانه قدرت در درون مرزهاي خود منكوب و محدود گـردد بايد با اعمال هوش

در قبال بسياري از مسائل . ا. ا. كرد و مواضع جدر اين چارچوب ساختارها، عمل
از جمله مسأله فلسطين، ريشه هاي تروريسم، قيمت نفت نه بـر پايـه حقيقـت و    

نـافع  درستي مواضع اين كشور بلكه در چارچوب تبعات مثبت و منفي آن براي م
عنوان يك استراتژيست و مسئول در شود و البته در اين فضا بهآمريكا سنجيده مي

پروژه امنيت ملي آمريكا، دغدغه ناي قابل درك است كه به قول ايشان در مسابقه 
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ها و تسخير اذهان، آمريكا بايد در قالب جديدي روايت و بـه اعتبار روايت
 

تعبيـر  
شـكلي نـرم،    را بنا نهاده و رفتار ديگران را بـه سلطه خود  / تر رژيم حقيقتدقيق

  .پيچيده و ارگانيك و نه سخت و مكانيكي كاناليزه كند

اي و  ا بـه مثابـه مبنـع تهديـد منطقـه     .ا.ايران هراسي و تالش براي معرفـي ج  
گران غربـي از جملـه   بر ذهن دولتمردان و تحليل حاكمجهاني بدون فهم گفتمان 

كه بـه نظـر نگارنـده  اساسـاً پديـده هـايي چـون        ليدر حا. ناي قابل درك نيست
ا نسبت به معيارها و مناسـبات  .ا.تروريسم، بنيادگرايي،  فقر، و تجديدنظر طلبي ج

كـرد ايـاالت متحـده و ديگـر     سيستم بـين المللـي بـدون مطالعـه تـاريخي عمـل      
هاي توسعه غربـي  كننده تئوريكشورهاي صنعتي و ارزيابي تأثير مخرب و ويران

هاي فرهنگي، ارزشي، گسيختگي ساختاراجتماعي و ازهم -فرماسيون اقتصاديبر 
بومي اقتصاد، سياست و فرهنگ كشورهاي در حال توسعه از جملـه ايـران قابـل   
 

محورانـه  كـرد اسـتعاليي و قـوم   اصرار بر تداوم روي.  فهم و سامان يافتن نيست
ـ   نگاهي به عمل. محدود به دوره جنگ سرد نيست وش و اوبامـا در  كـرد دولـت ب

فشار بر حاكمان عربستان سعودي براي تغيير نظام آموزشي اين كشـور و تـالش   
براي اتصال اقتصاد خاورميانه بـه اقتصـاد جهـاني در چـارچوب دسـتوركارها و      

دهـد كـه نـاي و    المللي پول و بانـك جهـاني نشـان مـي    تجويزهاي صندوق بين
هـاي قـدرت   ده گرچه بـه هزينـه  گيري اياالت متحتصميم فكرانش در دستگاه هم

صورت غلط، امنيت و رفاه خـود  اند، اما از زاويه ديگري و البته بهنظامي پي برده
ب اعـم از دموكراسـي، بـازار    ها و فرهنگ غربسط ارزش: كنندجو ميو را جست

در چارچوب ديپلماسي عمـومي و در قالـب قـدرت نـرم حاصـل ايـن       ... آزاد و
اي از بحـران جوامـع   غربـي اسـت كـه بخـش عمـده     گران مفروض ذهني تحليل

بـومي مثـل مـذهب، خـانواده     هـاي  خاورميانه از حاكم بودن سـاختارها و ارزش 
  .باشدمي... گسترده و

كرد نوليبراليسم و مفروضات ناي، تلقـي وي از مقولـه   نكته ديگر در نقد روي
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نظريـه  در تحليل نقاط قوت . الملل استدر سياست بين 28محوريدولت و دولت
شود كه كساني مثل ناي در چارچوب نوليبراليسم در مقايسه با نورئاليسم گفته مي

ديگر  31مليو فوق 30، فراملي29گران فروملينوليبراليسم با قائل شدن به نقش بازي
اند و لذا الملل را مطرح ساختهها بحث تكثر بازيگران در روابط بيندر كنار دولت

هـا،  ها، افراد و شـبكه ها، شركتديد اعم از سازمانگران جبا توجه به نقش كنش
گـران غيـر  ها با تحوالت نوين اقتصاد سياسي جهاني و نقش بـازي مفروضات آن

 

كرد در انديشه نـاي بـه هنگـام بحـث از     اين روي. خواني بيشتري دارددولتي هم
جديد  گيري ديپلماسي عمومي يا منابعبازيگران دارنده قدرت نرم، يا ابزارهاي پي

ها در مواجهه با اين تحـوالت  ها و نقش نهادها و رژيمتهديد از جمله تروريست
اما واقعيت آن است كـه نـه شـخص نـاي و نـه نظريـه ليبراليسـم        . مشهود است
كاري در نظـام  رغم طرح مقوالتي چون وابستگي متقابل، اهميت همنتوانسته علي

ل نظامي، اهميت منافع مطلق و نـه  الملل، اولويت فرآيندهاي اقتصادي بر مسائبين
گران، گام اساسي وراي مفروضات پارادايم نورئاليسم بگذارد و حتـي  نسبي بازي

بـه . دانندبسياري نوليبراليسم را زير مجموعه نورئاليسم مي
 

ايـن 
 

معنـا بسـياري از   
ويژه سامان فكري والتز وارد است، متوجه ليبراليسم و انتقاداتي كه بر نورئاليسم به

  . باشدناي نيز، مي

نظـر  بـه . گاه دولـت در انديشـه نـاي اسـت    يكي از اين انتقادات نقش و جاي
الملـل  گـران اقتصـاد سياسـي و روابـط بـين     رغم طرح تكثر بازيرسد كه علي مي

توسط ناي نهايتاً وي نيز، به
 

دهـد كـه دولـت    هـا تـن مـي   اين مفروض رئاليسـت 
اصـلي مـديريت   گرالملل و كنشگر اصلي سياست بين بازي

 
هـا يـا   كننـده بحـران  

اعمال
 

نويسنده كتاب قـدرت نـرم در نقـد ديـدگاه كسـاني      . باشدكننده قدرت مي
چون آلوين و هيدي تافلر، پيتر دراكر و امانوئـل كاسـتلز كـه معتقدنـد در نتيجـه      

تدريج قدرت خود را در مقابـل  ها بهآوري و تحوالت نوين، دولتانقالب در فن
المللـي از هـاي بـين  هاي اجتماعي فراملي و سازمانيتي جنبشهاي چندملشركت
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گيري فضاي سـايبر و ديگـر   توان منكر شكلگرچه نمي: گويددهند، ميدست مي
تغييرات مرتبط با آن شد، اما ناديده گرفتن اتكاي ساختار قـدرت بـر جغرافيـا و    

زدايـي از   نظـر او ايـده تمركـز   بـه . نهادهاي سرزميني در عصر كنوني اشتباه است
آيند و بر عكس هاي بزرگ از عهده كارهاي كوچك برنميكه دولتقدرت و اين

تنهـا چـه   امـروز نـه  . كنند فاقد اعتبار اسـت گران كوچك كارهاي بزرگي ميبازي
نيز اهميت يافتـه   33چنان اهميت دارد، بلكه سرعت رفتناست هم 32كسي آغازگر

 keohane(گام هستند اياالت متحده پيشهاي بزرگي نظير و در هر دو زمينه دولت

and nye, 1998, 89.(  

گـاه  چنان در عرصه كنوني انـدازه و مقيـاس كمـي قـدرت جـاي     نظر ناي همبه
ها فراهم كرده، ترهايي را براي كوچكاگرچه انقالب اطالعات فرصت. وااليي دارد

نـد حـرف آخـر را    توانها مـي تر مندان و بزرگها فقط قدرتاما در بسياري از جنبه
و كمـي بـه مناسـبات قـدرت در سـطح       محورانـه دولتكرد برآيند اين روي. بزنند
هـا  ها، برنامهها، شبكهبرد كه با مقايسه حجم فيلمالمللي ناي را به اين سمت مي بين

تنهـا در عرصـه   و صنايع سرگرمي اياالت متحده به اين نتيجه برسد كـه آمريكـا نـه   
چنين از نظر هم. عرصه قدرت نرم نيز با ديگران فاصله داردقدرت سخت، بلكه در 

هـاي  خصـوص در حـوزه  وي توليد اطالعات و هزينـه جمـع آوري اطالعـات بـه    
جاسوسي و اطالعات محرمانه و يا تدوين استانداردها، قـوانين و سـاختار سيسـتم    

هـاي  اطالعات و تركيب آن با قدرت نظامي كاري است كه صـرفاً از عهـده دولـت   
ها در عصر اطالعات محسوب چنان ساختار دهنده سياستآيد كه همميسرميني بر

منتها تفاوت در فضاي كنوني گذار از تمركز بر منابع مادي قدرت و رفتن . شوندمي
سمت منابع غير به

 
 در مجموع بـه ). Ibid, 94(مادي مثل اعتبار، نفوذ و شهرت است 

چه كسي و در چه چارچوبي حكم راني چنان اين پرسش كالسيك كه نظر ناي هم
كند، حتي در فضاي سايبر نيز مثل دنياي واقعي، موضوعيت دارد و پاسخ آن اين مي

  . هاستچنان در دست دولتاست كه حكم راني و اعمال قدرت هم
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يكي ديگر از مباحث مطرح شده در تحليـل نـاي مقولـه تحـوالت تكنولوژيـك و      

جهـاني شـدن   "در نقد و بررسي اثر ديگر ناي يعني اگرچه . آوري استانقالب در فن

جـا بـه چنـد نكتـه كـه      ام، امـا ايـن   اين بحث پرداخته طور مبسوط بهبه "گراييو واقع

دارد كـه عصـر   درسـتي اذعـان مـي   نـاي بـه  . شودمي اشارهمرتبط با قدرت نرم است، 

. الملل دانسـت بايست مرحله نويني از مناسبات قدرت در سياست بيناطالعات را مي

كننده سرشت قـدرت، ضـرورت تحـول     هاي متحولهاي نوين يكي از متغيرآوريفن

در سياست خارجي و ابزارهـاي تعقيـب اهـداف و منـافع و سلسـله مراتـب قـدرت        

كرد نويسنده در اين زمينه وارد است اين است كـه وي بـه   نقدي كه بر روي. باشد مي

ها در سـاختار اقتصـاد سياسـي    كرد آنعمل ها و مكانيسمچگونگي ورود اين نوآوري

توجهي به عمـق   پيامد اين بي. پردازدجهاني نسبت آن با تحول در سرشت قدرت نمي

هـا در چـارچوب كـالن نظـام     كـرد آن گاه و عملساز و جاي هاي دورانتأثير نوآوري

  . گذارد الملل به اشكال مختلف بر تحليل نويسنده تأثير مياقتصاد بين

در اساساً
 

و انقالب در تكنولوژي در چارچوب الزامات  تكنيكخصوص نقش 
ترين نكته مهم. هاي فراواني تاكنون صورت گرفته استداري بحثسيستم سرمايه

داري در مراحـل مختلـف گسـترش خـود و بـراي بـرون       اين است كـه سـرمايه  
رد آوهاي نويني از تكنولـوژي روي مـي  هاي بحران ادواري همواره به شاخه رفت

سـاز باعـث دگرديسـي     مثابـه يـك انقـالب دوران   هاي نوين خود بهكه اين شاخه
 -بنيادين در بسياري از ساختارها، سلسله مراتب، تقسيم كار و فرماسيون اقتصادي

آوري اطالعات بهاز اين منظر فن. شوداجتماعي جوامع مي
 

طـور  خود و بهخودي
تصادفي محور تعامالت، تعيين
 

عف، تسهيلكننده قدرت و ض
 

كننده اعمال قدرت 
تـرين برآينـد ايـن    مهـم . دهنده سرشت و ساختار قـدرت نگرديـده اسـت   و تغيير

گيري ساختارهاي جهاني توليـدي،  ساز در عصر جهاني شدن شكلانقالب دوران
اجتماعي  -اي از مناسبات اقتصاديتنيدهمالي در قالب شبكه درهم -تجاري، پولي

توان است كه ديگر با ابزارهاي نظري كالسيك نمي و سياسي كشورها با همديگر
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هـاي نـاي بـراي    كرد و بازتوليد آن را فهم نمود و يكي از سـردرگمي نحوه عمل
لحاظ رويكرد برونـي خـود   عنوان بازيگري كه به كرد اياالت متحده بهتوجيه عمل

كنـد و در عـين حـال منـافعي را در     صورت امپراتوري عمل نمـي مثل انگليس به
در: جاست بايست دنبال كند ، همينرون ميبي

 
رد تحليلي ناي ايـن  واقع ايراد رويك

است كه معنا و مضمون امپراتوري را در چـارچوب سـاخت مـدرن و سـرزميني     
چنــان بينــد، ارتبــاط بــين كشــورهاي ژاپــن، ايــاالت متحــده و اروپــا را هــممــي

رويكـرد وي پتانسـيل   جهت همينكند و بهگرايانه تلقي ميمحورانه و اثبات دولت
گـران  كرد كشورها و بـازي انديشيدن به ساختارهاي قدرت فراملي و تحليل عمل

  .فراملي در چارچوب يك بلوك قدرت را ندارد

ناي در پاسخ به كساني كه معتقدند اياالت متحده در فضاي كنوني سلطه
 

گرانه 
د در قـرن گذشـته   شاي. توان امپراتوري ناميدآمريكا را نمي: گويدكند ميعمل مي

حضور اين كشور در كارائيب، آمريكـاي مركـزي و فليپـين را بتـوان بـر اسـاس       
تلخ آمريكا و نتيجه معكوس اشغال نظامي و منجـر   تجارتامپراتوري سنجيد، اما 

كـرد آمريكـا   ها به دموكراسي باعث تحول در مباني فكري و روش عملنشدن آن
تدالل نمود كه اوالً فلسفه حضور اياالت توان اسدر نقد اين تحليل مي. شده است

متحده و اشغال نظامي برخي كشورها يا حمايـت از كودتاهـا لزومـاً بـراي بسـط      
نمونـه بـارز آن خنثـي    . كنددموكراسي نبوده است و حتي بر عكس آن صدق مي

هـايي مثـل   ساختن تالش دموكراتيك برخي كشورها، به سـقوط كشـاندن رژيـم   
. باشـد هاي اقتدارگرا در جنگ سرد مـي ت آشكار از رژيممصدق، آلنده و يا حماي

كرد چندبيني رويتوان با خوشدر حال حاضر نيز نمي
 

جانبه ايـاالت متحـده در   
كرد دموكراتيك و خيرخواهانـه  حضور بسياري از مناطق و كشورها را نشانه عمل

گـاه بـه   دهد كه ناي آگاهانه يـا ناخودآ اين ادعا خود نشان مي. اين كشور دانست
كـرد سـاختاري قـدرت، باتوليـد     آوري اطالعـات در عمـل  هاي نوين فنظرفيت

اجتماعي جوامـع   –ارگانيك قدرت در درون زندگي روزمره و ساختار اقتصادي 
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كنـد و در تحليـل سلسـله مراتـب قـدرت      توجهي ميجهان سوم به نفع غرب بي
حـال توسـعه و    كشـورهاي پيشـرفته و در   ويژهبهجهاني، الگوي روابط كشورها 

  . نمايدمي 34سازي كرد سياست خارجي اياالت متحده را سادهروي

  

  ارزيابي ترجمه فارسي كتاب

طور كه در مقدمه مقاله نيز آمده، كتاب قدرت نرم جـوزف نـاي توسـط    همان
روحاني و ذوالفقاري و با مقدمه اصغر افتخاري به زبان فارسـي برگردانـده شـده    

ويـژه در  كتاب و ارائه متني به جامعه دانشگاهي كشور بهكار مترجمان اين . است
. الملل حائز اهميـت و درخـور تقـدير اسـت    هاي علوم سياسي و روابط بينرشته

نكاتي نيز، كه در حين مطالعه متن فارسـي و تطبيـق آن بـا مـتن اصـلي مشـاهده       
شود، به هـيچ وجـه بـه   جا بيان مي صورت كلي در اينگرديد و به

 
ه معنـاي ناديـد  

  . گرفتن يا كاستن از ارزش و زحمت كار مترجمان محترم  اين كتاب نيست

مند ايراني مطالعـات امنيـت   اي به قلم افتخاري انديشدر ابتداي ترجمه مقدمه
گنجانده شده كه ضمن برجسته شناختن كار ناي در ادبيـات نظـري روابـط بـين    

شـه اسـالمي در بـاب    ويژه در بحث از قدرت، نسبت اين مفهـوم بـا اندي  الملل به
افتخاري، اثر ناي را در حد يك گفتمـان و نـه صـرفاً    . اندقدرت را روشن ساخته

در بررسي انتقادي از مفهوم قدرت نرم ناي در بخش قبلـي  . كندداد مينظريه قلم
كه امكانات قدرت نزد نـاي تـا آن انـدازه فـراهم     توضيحاتي داده شد مبني بر اين

شود كه بهنمي
 

 طرح يك پارادايم يا گفتمان نگريسته شود و اساسـاً بـه  آن در حد 

دليل برخي اشتراكات بنيادين وي با متفكـران واقـع گـرا در تعريـف از قـدرت،      
شناختي نـاي، نظريـه او زيرمجموعـه پـارادايم     كرد معرفتگاه دولت و رويجاي

بـا   لـذا اساسـاً نـاي در مقايسـه    . گيـرد نورئاليسم در قالب راسيوناليسم قـرار مـي  
اما بخـش بعـدي مقدمـه    . مندان ديگر كار پيچيده و نويني ارائه نداده است انديش

افتخاري يعني باز كردن باب بحث قدرت در انديشـه اسـالمي و نسـبت ديـدگاه     
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چه كـه در  الملل با آنپردازي بومي و اسالمي از روابط بيناسالمي قدرت و نظريه
آمـده، در جـاي خـود يـك طـرح      مباني و مضـامين متفكـران غربـي از قـدرت     

  .مند، ابتكاري و شايسته توجه و پردازش بيشتر است ارزش

در
 

خصوص ترجمه فارسي نيز، به ذكر چند نكته كه هنگام تطبيق متن فارسي 
هاي بعـدي  و انگليسي مشاهده گرديد، بسنده مي شود كه اميد است در بازخواني

جمه فارسي قدرت نـرم نگـارش   تر. كار آيد و مفيد واقع شودمترجمين محترم به
با اين. روان و قابل قبولي را پيش روي مخاطبان فارسي زبان قرار داده است

 
حال 

در چندين
 

هر دليلـي توسـط نويسـنده آمـده، يـا      جا از كتاب كه غالباً نام ايران به
كرد ا داده است، توسط مترجمين محترم حذف شده و اين روي.ا.هايي به جنسبت

نظـر  رسـاند، بـه  به رعايت امانت داري توسـط متـرجم آسـيب مـي     كهغير از اين
كه مترجمين از سر دل سوزي يـا  اين. رسد يك پيامد منفي ديگر را در پي دارد مي

انـد، قابـل درك   حساسيت و قبول نداشتن ادعاي نويسنده چنـين كـاري را كـرده   
اب ناي كـه  شود كه خواننده ايراني ترجمه كتاست، اما اين نوع برخورد باعث مي
الملل ويژه در رشته علوم سياسي و روابط بينمعموالً دانشجويان مقاطع مختلف به

صورت دقيق با مباني فكري يك نويسنده غربي و برداشت وي از ايـران  هستند به
كرد آمريكا در قبـال ايـران بـه   آشنا نشوند و حتي او را جزء مخالفان عمل

 
شـمار  

در. آورند
 

در چندين كه در اين كتابحالي
 

، 51، 50، 26، 9جا از جمله صـفحات  
مثابـه يـك   مثابه كشوري حامي تروريسم يادشده و نـاي بـه  به. ا. ا. از ج 76و  60

كند كه بايد در مواجهه استراتژيست به دستگاه ديپلماسي اياالت متحده توصيه مي
بـه  كارگيري قدرت سخت و نرممندانه و با بهبا ايران و منزوي ساختن آن هوش

 

نكته اين است كه مخاطـب فارسـي  . تناسب اقتضائات زمان و مكان برخورد كند
 

زبان بايد بداند با چه منظومه فكريي مواجه است  و انديشـه و تحليـل نويسـنده    
. ها و اعتبـار ج گاه بتواند در مقام مدافع و حامي منافع، ارزشتا آن. كتاب چيست

بسا حذف كردن نـام ايـران از ايـن كتـاب      چه. هاي آن بپردازدبه نقد ديدگاه. ا. ا
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توجهي بسياري از خوانندگان ايراني زبان بـه كتـابي    باعث فقدان حساسيت و بي
ويژه بـوش و  هاي اخير آمريكا بهتوان گفت يكي از منشورهاي دولتباشد كه مي

پـااليش كتـاب از   . باشـد مـي . ا. ا. اوباما در مواجهه با مخالفان خـود از جملـه ج  
طـرف در دسـت مخـاطبين    اتهامات ناروا باعث شده كه كتابي بدون حاشيه و بي

قرار گيرد كه حتي توسط بسياري از اساتيد محتـرم ايرانـي بـراي دروسـي نظيـر      
اسـتراتژيك و دروس مطالعـات    -سياست خارجي آمريكا يا درس مسائل نظـامي 

  . شودهاي كشور معرفي ميامنيت در دانشگاه

راه رسد ترجمه كتاب گاهاً با نوعي شتاب و سرعت هـم نظر ميبهكه نكته دوم اين
ها يـا نقطـه   سازيها، معادلدر انتقال دقيق مفاهيم، تاريخ گاهيبوده و اين باعث شده 

نظرات اشتباهات آشكاري رخ بدهد و يا احياناً از دقت ترجمـه در مـوراد معـدودي    
ـ  برخـي از غلـط   2و  1كاسته شود كه در جدول  وايي و نگارشـي ترجمـه   هـاي محت

هـاي مختلـف   هم چسـباندن پـاراگراف  نكته آخر ادغام كردن و به. فارسي آمده است
هـا اسـت   انگليسي توسط مترجمين در دل يك پاراگراف فارسي، يا تجزيه پـاراگراف 

حـال در آئـين   هـر كه گرچه در بعضي جاها ممكن است فاقد اشـكال باشـد، امـا بـه    
ي، اغلب نويسندگان قواعد پـاراگراف نويسـي را رعايـت    ويژه متون انگليسنگارش به

در مـتن  . دارد 36يـا عنـوان   35يعني معموالً هـر پـاراگراف يـك ايـده اصـلي     . كنندمي
بنـدي از آن ايـده   شود و نهايتاً در آخر پاراگراف جمـع پاراگراف آن ايده پردازش مي

و تفكيـك   توانـد خواننـده را در تشـخيص   هـا مـي  ادغام پـاراگراف . گيردصورت مي
راه كند يا برخي تا حدي گم …بندي نهايي نويسنده و موضوعات، نكات مهم، جمع

هـاي انگليسـي در يـك پـاراگراف فارسـي در      هاي مهم در نتيجه ادغام پاراگرافايده
درستي به هاي ترجمه شده گم شود و بهوسط پاراگراف

 
نكته ديگـر  . ها توجه نشودآن

هاي انگليسي در درون مـتن فارسـي اسـت كـه جهـت      از نظر نگارش، آوردن معادل
با اين. صورت پانوشت بيايدها بهتوانست معادلدست شدن متن مييك

 
حال ترجمـه  

ياد
 

اشكاالتي كه بيان شـد در بسـياري از   . رفته مقبول، روان و ساده است هم شده روي



 401     گروه تخصصي علوم سياسي

  

امـر متوجـه    رسد ايـن نظر ميباشد كه بهتر ميتر و جديمراتب عميقمتون ترجمه به
رغـم وجـود مترجمـان چيـره    باشد كه عليساختار و فرهنگ ترجمه در كشور ما مي

 

دست و فني، برخي افراد گاهاً از سر تفنن به
 

پردازند يا مؤسسـات و  اين امر خطير مي
دادهاي مركز وارد ايـن  نهادهايي مخصوصاً با تمركز بر سرعت ترجمه و كميت برون

ها از ناحيه متوليان امـر  ل، دقت و نظارت بيشتر بر كار آنشوند كه لزوم كنترحوزه مي
  . شوداحساس مي

  )اشتباهات محتوايي(تطبيق متن اصلي با ترجمه فارسي . 1جدول 

صفحه  كلمه يا عبارت انگليسي

متن 

 انگليسي

ترجمه شده در متن 

 فارسي

صفحه متن 

 فارسي
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 پيشنهادي

But the US 

government spends 

four hundred times 

more on hard power 

than on soft power 

XIII 

دولت آمريكا توجه 

بسيار زيادي به قدرت 

 …نرم خود دارد

29 

دولت آمريكا در 

مقايسه با قدرت نرم، 

توجه بسيار بيشتري 

به قدرت سخت خود 

نموده يا بيشتر هزينه 

 كرده است

tangibility 7 46 محسوس بودن غير 
بودن يا محسوس 

 ملموس بودن

impossible to permit 16 
ممكن بود كه  غير

 اجازه ندهد
59 

ممكن بود كه  غير

 اجازه بدهد

twentieth century 18 قرن بيستم 62 قرن بيست و يكم 

this trend … 23 
تقريباً يك پاراگراف 

 ترجمه نشده است
68  



   نقد در تراز جهاني    402

long-term secular 

dangers 
24 

مدت  خطرات بلند

 سكوالريسم
69 

يا  ايچرخهخطرات 

 اي بلند مدتدوره

Syria and Iran 26 ايران و سوريه 72 دولت هاي ديگر 

the Iraq war was not 

the first time that 

controversial security 

policy reduced the 

attractiveness of the 

American image in 

other countries.   

35 

 اولينجنگ عراق 

باري نبود كه آمريكا 

 سياست امنيتي جنجال

برانگيز و جذابيت 

وجهه خود را در 

ديگر كشورها كاهش 

 داد

89 

جنگ عراق اولين 

باري نبود كه سياست 

امنيتي جنجال 

برانگيز، وجهه و 

جذابيت آمريكا را در 

ديگر كشورها تنزل 

 دادمي

Racial impurity 38 

آلودگي نژاد آمريكا و 

آن بر فساد اين تأثير 

 كشور

92 
اختالط يا ناخالص 

 بودن نژاد آمريكا

Anti Americanism is 

partly a class issue 
  ترجمه نشده 38

آمريكا ستيزي تا 

حدي يك مسأله 

 طبقاتي است

Adjust to modernity 43 100 تنظيم با مدرنيته 
 سازگاري يا وفق

 دادن با مدرنيته

Pages of 
50,51,  

60,76 
 چندين سطر و يك پاراگراف ترجمه نشده است

employ 125  كارگيريبه 220 استخدام 

Refusal to 

discourage … 
143 

امتناع از توليد وسايل 

نقليه پرمصرف وجهه 

دار آمريكا را خدشه

 كرد

247 

عدم امتناع يا 

خودداري نكردن از 

توليد وسايل نقليه 

پرمصرف وجهه 



 403     گروه تخصصي علوم سياسي

  

دار آمريكا را خدشه

 استكرده 

In a democracy the 

dog of… 

143,  

144 

در يك دموكراسي 

سياست داخلي  سنگ

دم سياست …

 …خارجي

246 

در يك دموكراسي 

هاي سگ سياست

دم سياست …داخلي

 …خارجي

Military deterrence 145 بازدارندگي نظامي 248 گريمنع نظامي 

State sovereignty 146 حاكميت دولت 249 مالكيت دولت 

  

  ويرايش فني ترجمه فارسي. 2جدول 

واژه انگليسي يا فارسي در متن 

 ترجمه شده

صفحه متن 

 ترجمه شده
 پيشنهادي/ واژه صحيح 

 دموكراتيزه كردن 65 دموكرازيسه كردن

cult 69 فرقه 

 قدرت نرم بيشتري 80 قدرت نرم بشيري

International Irans parency 170 Transparency International 

 پزشكان بدون مرز 170 دكتران بدون مرز

The Gaspel americanism 186 The Gospel americanism∗ 

Radio parad 217 Radio farda 

 مونترال 223 منترال

 نسبت به اين كشور 223 نسبت به اين دو كشور

چـه  درباره مسيح، يكي از چهار كتابي كـه تـاريخ   بشارتانجيل، مژده نيكو،  *
  .عيسي مسيح را شرح داده استزندگي 
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  ها نوشت پي

1. functionalism 
2. integration 

اين كتاب توسط نگارنده در متن ديگري مورد نقد و بررسي قرار گرفته اسـت كـه توسـط    .  3
    .باشدانتشارات پژوهشگاه فرهنگ و علوم انساني در دست چاپ مي

4. high politics 

5. low politics 

6. see: Garlsnaes Walter and etal; eds; (2002) The Hand Book of 

International Relations; London: SACE Publications. 

see also: Baldwin David; eds; (1993) Neorealism and Neoliberalism: The 

Contemporary Debate; New York: Colombia University Press. 

7. power over others  

8. power with others 

9. soft power 

10. smart power 

11. rutledge press 

12. Command power 

13. Coercion 

14. Unipolarity 

15. Hegemony 

16. American Empire 

17. Power over/ Hard power 

18. covert power/ behavioral power 

19. Agends setting 

20. Mobilization of bias 

21. Structural Power 
فهم فلسفي از قدرت و ارزيابي اعتبار نظريه رئاليسم در "اي با عنوان اين مطلب در مقاله.  22

  . طور مبسوط پردازش شده است توسط نگارنده به "پرتو آن

23. bio- power 
24. Reflexivism 
25. Smart power 
26. Context 
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27. Other 
28. Sate centric 
29. Sub national 
30. Trans national 
31. Supra national  
32. first mover 
33. fast follower 
34. Simplify 
35. Main idea 
36. Topic 
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  تحليل نقد

ـ قـدرت  «از ناقد محترم كتـاب   تشكربا  ابزارهـاي موفقيـت در سياسـت     ؛رمن
  ، جناب آقاي دكتر فرهاد دانشنيا؛»خارجي

  

  امتيازات نقد

 ).گيري است اگرچه فاقد نتيجه(كلّي يك مقالة علمي  قالبرعايت . 1

تبيين خاستگاه فكري مؤلف همراه با معرفي آثار و سامانه و مبـاني فكـري   . 2
 نظرية وي

 ثار مؤلف و تفاوت آنها با يكديگركتاب در ميان ساير آ جايگاهاشاره به . 3

 گانه كتاب 5فصول  كاملمعرفي . 4

يكي از امتيازات مهم اين مقاله آن است كـه ناقـد محتـرم بـه درسـتي، بـه       . 5
 .پردازد بر نظرية مؤلف مي) مباني، فلسفي(هاي ما قبل نظريه  بررسي تأثير مؤلفه

در قالب جداول نظر درخصوص ترجمه و اشتباهات محتوايي و فني  اظهار. 6
 مربوط

 به نگارش و ويرايش، و رسايي كتاب اشاره. 7

 ها سازي به رعايت امانت، و معادل اشاره. 8

 

  هاي نقد كاستي

 .و پيشنهادهاي مشخص كاربردي است گيري نتيجه فاقدمقاله، . 1

اند، اما ظاهراً بـه   ناقد محترم به مباني و مفروضات كتاب اشاره داشته گرچه. 2
تحليل كامل نحوة ميزان سازواري و هماهنگي ادعاهـاي وي بـا مبـاني مفـروض     

 .اند نپرداخته

ناقد محترم در اين مقاله بـه خـوبي خاسـتگاه و نظريـة مؤلـف را تبيـين و       . 3
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هاي شكلي و محتوايي خود  يژگيآيد خصوصيات و و كند اما به نظر مي مي تحليل
 .كتاب به صورت كامل مورد توجه قرار نگرفته است

ازجـدول بررسـي شـكلي اثـر مطـابق       3و2و1هـاي   مولفه گذاشتنپاسخ  بي. 4
 نقد شورا هاي فرم

نقد هاي  هاي جدول بررسي محتوايي اثر مطابق فرم اكثر مولفه گذاشتنپاسخ  بي. 5
شورا



 

 

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي بازار تهران سياست: بازار و دولت در ايران

 نوشته 

  

Bazaar and State in Iran: The Politics of the 
Tehran Marketplace  

 

Author: Arang Keshavarzian 

Publication: Cambridge, 2007, 298 pages. 

  وحيد كياني / رسول افضلي : ناقد

  دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه تهران / گروه جغرافياي دانشگاه تهران  دانشيار: علميرتبه 

  عضو گروه تخصصي علوم سياسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

   rafzali@ut.ac.ir :پست الكترونيك

  

  مقدمه 

بـازار را بـه مثابـه     »سياست هاي بازار تهـران : بازار و دولت در ايران«  كتاب
جامعـه، در هـر دو نظـام سـلطنتي پهلـوي و       –جهان كوچكي از روابـط دولـت   

ارنگ كشاورزيان، با استفاده  نويسنده كتاب،. جمهوري اسالمي مطالعه كرده است
هاي درجـه دوم بـه    هاي مصاحبه، مشاهده توام با مشاركت، اسناد و داده از روش
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تحقيقات ميداني در بازار تهران پرداخته و در نهايت نشان داده است كه بسـياري  
فرضيات قديمي در مورد بازار و حتـي برخـي   . اند از كاركردهاي بازار تغيير كرده

اند كه آقاي كشـاورزيان نگـاه و رويكـرد     حقايق از مطالعات قبلي، مانع اين نشده
ها  از نظر وي در حال حاضر، عملكرد بازاري. نظر دور بدارندجديد به بازار را از 

بـر ايـن اسـاس الگوهـاي مشـاركت      . هاي قبل متفاوت شده اسـت  كامالً با دوره
طـور   اند، و بـه جـاي پـول نقـد اسـتفاده از چـك و سـفته بـه         مذهبي تغيير كرده

طـور چشـمگيري    اي رايج شده است و روابط بين روحانيون و بـازار بـه   گسترده
  . برد اند و در نتيجه بازار در شكل جديدي از خودبيگانگي به سر مي تغيير كرده

ارنگ كشاورزيان ، فراتر از تلقي معمولي از بازار در ادبيات سياسي به عنـوان  
هم پيمان سنتي نيروهاي مذهبي، بـازار را بـه مثابـه  نهـادي مسـتقل بـا سـاختار        

وي . اش در نظر گرفته اسـت  سياسي داخلي –حكمراني و پويايي هاي اقتصادي 
و هم اقتصاد سـودگرا در تعـامالت اقتصـادي     گرا اخالقهاي اقتصاد  هم از نظريه

اجتمـاعي   –هـاي حـك شـده اقتصـادي      براي درك بازار و ترسيم رويكرد شبكه
وي بازار را به مثابه فضايي محدود شـده در داخـل يـك    . جديد بهره گرفته است

از روابط اجتماعي حك شده كـه تبـادالت اطالعـات، كاالهـا و     اي  شبكه گسترده
از نظـر كشـاورزيان ايـن روابـط در     . ، تعريف كرده استكنند اعتبار را تسهيل مي

  .اي هستند خانواده، مذهب و قوميت تو در تو يا آشيانه

 

  ساختار كتاب -1

صـفحه، نقـش قـدرت بـازار بـراي       298در هفـت فصـل و    كشاورزيانآرنگ 
. هاي سياسي و عوامل موثر بر چنين رفتاري را مورد بررسي قرار داده اسـت  فعاليت

شناسـي فراتـر از مطالعـات     ها و هم از لحاظ روش اين اثر هم از لحاظ مواد و داده
هايي براي درك بازار  شناسي، نويسنده تالش از نظر روش. قبلي در مورد بازار است

هاي مربـوط   اين مطالعه عالوه بر دادهبه صورت مشاهده مستقيم انجام داده است و 
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چـارچوب  . هاي دولتي بوده است ها و اعالميه هاي روزنامه به آمارها، خاطرات، مقاله
را  2000 - 1963زماني تحقيق نيز چه از نظر زماني و چه از نظر گفتماني سال هـاي  

پهلوي  هاي مدرنيزاسيون محمد رضا وي دليل اين كار را اجراي برنامه. گيرد دربر مي
  .داند كه در اين دوره زماني در حال شكل گرفتن بود در راستاي دگرگوني مي

هاي قبل و بعد   فصل اول كتاب، به بحث در مورد معماي بازار تهران در دوره
هـاي مـدل تئـوريكي     در رابطه جامعـه و دولـت، ويژگـي    بازارازانقالب، جايگاه 

هاي دولـت در زمينـه بـازار     امهآفرين برن نويسنده و شرح و تفصيل ماهيت تحول
پردازي بازار، بررسي ادبيـات نهـاد بـازار و     در فصل دوم به مفهوم. پرداخته است

ترويج مفاهيم مختلف بازار در چهار تصوير مختلف، يعني بازار بـه عنـوان يـك    
به عنوان بازار سـنتي و در نهايـت بـه عنـوان      طبقه، به عنوان اقتصاد غير رسمي،

نويسنده در اين فصل رويكرد خود به بازار را . توجه شده استشكلي از فرهنگ 
به عنوان يك شبكه حك شده در درون ساختار حكمراني داخلـي بـازار معرفـي    

هاي ساختار حكمراني و روابط اجتماعي  بازار  در فصل سوم، پويايي. كرده است
ط مشـترك  ها، اعتبارات و رواب از طريق تشريح ماهيت سلسله مراتبي بازار، شبكه

در فصـل چهـارم تغييـرات ايـن سـاختارها و      . و تو در تو آنها مطالعه شده است
در . اند روابط در طول دوره مدرنيزاسيون پهلوي و جمهوري اسالمي بررسي شده

ها و ارتباطات و ماهيـت دگرگـوني ايـن دو دولـت      فصل پنجم، نسبت اين شبكه
ياسي در بازار و روابط بين در فصل ششم، بسيج س. مورد بررسي قرارگرفته است

سازي كتـاب   و در فصل هفتم به خالصه بازار و روحانيون مورد بحث قرار گرفته
  .گيري پرداخته شده است و نتيجه

در ايـن كتـاب، بـازار نبايـد بـه عنـوان نهـادي         كشاورزيانهاي  براساس يافته
تعـاملي  هـاي   حالـت . هاي ثابت در نظر گرفته شود يكپارچه و استاتيك با ويژگي

هاي نهادي و كيفيت مبادله كاالهـا، داراي پيامـدهاي جـدي در     مختلف، مجموعه
وي ايـن  . اقتصادي بازار هسـتند  –ها و پيامدهاي سياسي  ماهيت ارتباطات، شبكه
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بافت، چاي، چيني و  فروشان دست تمايزات را از نزديك با بررسي بازارهاي فرش
 –اوت در پيامـدهاي سياسـي   هاي شيشـه و بلـور نشـان داده اسـت و تفـ      بخش

هاي فعال در مقابل غيرفعال و كاالهاي اسـتاندارد شـده در مقابـل     اجتماعي شبكه
هاي نويسـنده از تغييـرات در ايـن     تحليل. غيراستاندارد را به تصوير كشيده است

ها، ماهيت متفاوت تعامل ميان دولت، بازارهاي كاالهاي خاص و هنجارهـا   بخش
  .حكمراني را نشان داده استو معامالت و ساختار 

  

  بررسي محتواي كتاب -2

ترين مباحث كتاب براي شناخت خواننـده اثـر بـا     مفهوم بازار، يكي از كليدي
نويسنده اثر با فراتر رفتن از مفهوم سنتي و رايج . باشد رويكرد خاص نويسنده مي

اسـت بـا   وي معتقد . دهد از بازار تعريف جديدي از اين مفهوم در كتاب ارائه مي
وجود معاني متعددي كه بازار دارد و جايگاه پر اهميتي كـه در تحليـل اقتصـاد و    

اي در  سياست ايران مدرن به خود اختصاص داده است اما عمدتاً سنجش نقادانـه 
مورد آن صـورت نگرفتـه و در بسـياري از مطالعـات تخصصـي، تعريـف بـازار        

رهاي صـورت گرفتـه در زمينـه    نويسنده به كا. همچنان در ابهام باقي مانده است
خـواه، گوسـتاو تـائيس، هـاروارد      بازار توسط پژوهشگراني همچون فريبـا عـادل  

راتبلت و تدا اسكاچپول، اشاره كرده و معتقد است كه هيچ كدام تعريف روشن و 
اند و هدف خود در اين فصل را نوعي بـازبيني مختصـر    دقيقي از بازار ارائه نداده

وي از چهار . سازي شده، اختصاص داده است چگونه مفهوم در اين باب كه بازار
بـه عنـوان    -2به عنوان مفهومي سـنتي   -1: جنبه كلي بازار را تعريف كرده است

. به عنوان محصول كميابي اطالعات -4به عنوان شبكه غيررسمي و  -3يك طبقه 

  .وي در ادامه به تشريح هر يك از اين مفاهيم و نقدهاي آن پرداخته است

نويسنده در تصوير بازار به عنوان مفهـومي سـنتي آن را بـه يـك روش كلـي      
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هـاي سياسـي، روابـط اجتمـاعي و عقايـد       زندگي كه رسوم اقتصادي، حساسـيت 
وي ايـن نـوع   . گيرد، تعريف كرده است در بر مي» سنتي«ايدئولوژيك را در قالب 

ريـه مدنيزاسـيون،   نظ. دانـد  برداشت از بازار را تحث تاثير نظريه مدرنيزاسيون مـي 
گرايـي   سـنت . دانـد  گرايي به سوي تجدد مي ند از سنتم دگرگوني را حركتي نظام

هــا اســت كــه از جملــه روابــط مســتحكم  بــه معنــي عوامــل فرهنگــي و ارزش
هاي غيرمستقيم حكمرانـي و عـدم ارتبـاط     ، شيوه»ساده«خويشاوندي، داد و ستد 

در حاليكـه نـوگرايي   . شـود  امل مـي با صاحبان اقتدار را شـ ) يكپارچه(آميز  تفاهم
فردگرايـي و   ها و صفات شخصـي از جملـه تحـرك،    اي است از ارزش مجموعه

وي معتقـد اسـت كـه در    . اي كه براي نوسازي جامعـه الزمنـد   روحيه كارآفرينانه
و . توان در چارچوب سـنتي جـاي داد   رويكرد مدرنيزاسيون، بازار را در ايران مي

پردازد كه بـه تصـوير درآوردن بـازار بـه صـورت       يري ميگ در ادامه به اين نتيجه
. ها را در بازار توضيح دهد ها و گسستگي تواند پيوستگي سنگر فرهنگ سنتي نمي

آشـكار اسـت؛    علت پيوند بازار با ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي كامالً
هـر گونـه    اند كه بـازار را از  اي در هم ادغام شده ساختاري كه اجزاي آن به گونه

  .المللي، ملي و حتي شهري تاثيرپذير ساخته است دگرگوني در سطوح بين

در اين ديدگاه بازار به عنـوان يـك واحـد اقتصـادي     : بازار به عنوان يك طبقه
نويسـنده معتقـد اسـت در    . دليل در امور سياسي ايران نقـش دارد  ايناست و به 

اند، چگونگي پديـدار شـدن    دادهاكثر مطالعاتي كه اين ديدگاه را اساس خود قرار 
  .هويت طبقاتي بازار و بازسازي اين هويت شرح داده نشده است

موضوع اصلي اين ديدگاه اين اسـت كـه در   : بازار به عنوان اقتصاد غيررسمي
هاي خودسامانده كه خارج از حوزه نظـارت دولـت    جهان در حال توسعه، بخش
نويسـنده  . ي رشـد اقتصـادي هسـتند   اي بـرا  نخورده قرار دارند، منبع انرژي دست

تعـامالت   هاي غيررسمي مثل دوگانگي مدرن و سنتي، معتقد است، رويكرد شبكه
كنـد امـا بسـياري از     را به دو عرصـه متمـايز رسـمي و غيررسـمي محـدود مـي      
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تـر تجـاري نظيـر بـازار تهـران رخ       تـر و بـزرگ   هايي كه در مراكز اصلي موقعيت
  .گيرند حليل جاي نميدهند در حيطه محدوده اين ت مي

بازار به عنوان محصول كميابي اطالعات؛ در اين زمينه نويسنده معتقـد اسـت كـه    
ها و كاالهايي كه مانع از شناخت كامل كاالها  خالص در زمينه وضعيت رقابتالگوي 

بنابراين بايد نهادهايي شكل بگيرنـد  . شوند به شدت نارسا هستند نزد طرفين مبادله مي
  .هاي معامالتي را كاهش دهند ر و نتايج ناكارايي ناشي از هزينهكه نقص بازا

پـردازي  بـازار    نگارنده با تشريح اين چهار جنبه از بازار بـه تعريـف و مفهـوم   

» هاي حك شده به بازار شبكه«وي معتقد است كه با رويكرد نظريه . پرداخته است

گونـه تعريـف    بازار تهران پرداخت و از اين رو ، بازار را ايـن  سازي مفهومبايد به  

كـنم كـه در بـر گيرنـده      بازار را به صورت فضايي محدود تعريف مي«كرده است 

هاي حك شده در روابط اجتماعي كه مكانيسم تبادل كاالهـاي   اي از شبكه مجموعه

دهـد   ما نشـان مـي  وي معتقد است اين تعريف از بازار به . »كند معيني را فراهم مي

هاي اقتصادي نتايج مناسبات جـاري   كه هنجارهاي رفتاري، رسوم اجتماعي و رويه

اي  شوند، جامعـه  مناسباتي كه منحصراً در تعامل با جامعه ايجاد و ترميم مي. هستند

  .گيرد دهد كه به وسيله آن شكل مي قدر به شبكه شكل مي كه همان

و تبيين رويكرد و ديدگاه خود به اين مقولـه،  پردازي بازار  از مفهوم بعدنويسنده 
در ادامه به بررسي بازار در دوره پهلوي و جمهوري اسالمي از اين ديدگاه پرداخته 

وي معتقد است بازار در دوره پهلوي، عمدتاً اقتصادي و حك شده در روابط . است
 ناپـذير  اجتماعي و فضايي و مذهبي و خويشاوندي كـه از عرصـه اقتصـاد تفكيـك    

نويسنده معتقد است كه زنجيره ارزش در بازار تهران در دوره پهلـوي  . هستند، بود
با ثبات بود به اين خاطر كه دربر گيرنده روابط دراز مدت بين سطوح مختلفي بـود  

روابـط اعتبـاري جـا افتـاده و پويـا و      . داد كـه شـبكه ارتبـاطي آنجـا را شـكل مـي      
ه هريـك در حرفـه خاصـي تخصـص     هـايي كـ   مند بين بازاري دادوستدهاي ضابطه

محيط اجتماعي و فني بازار تهران . شد داشتند باعث تداوم ارتباط در طول زمان مي



 417     گروه تخصصي علوم سياسي

  

كرد براي تضمين بقاي پيونـدهاي   داد و قالبي فراهم مي چندين حيطه را پوشش مي
در عـين حـال، حضـور و    . افقي و عمودي يا سلسله مراتب هميارانه خـاص بـازار  

ند وجهي و چند اليه بازار هنجارهاي همياري و همبسـتگي  مشاركت در زندگي چ
هاي چند مركزي بـود كـه    شركت در اين شبكه. داد را در وجود اعضايش جاي مي

شكل » بازاري«هاي بازاري متنوعي را با هم متحد شدند و نگاه مردم به گروه  گروه
يابنـده و حـك    هاي گسترش اين شبكه. گرفت، گروهي كه از عامه مردم متمايز بود

هـا بـه وجـود     شده در روابط اجتماعي بودند كه حس همبستگي را در ميان بازاري
آورد و بازار تهران در دوره پهلوي را به رغم سلسله مراتب موجود در آن بـه يـك   

  .جماعت بدل ساخت

اما، نويسنده معتقد است كه اين كاركرد و ماهيـت از بـازار در دوره جمهـوري    
وي معتقد اسـت كـه   . اي شده است هاي گسترده ات و دگرگونياسالمي دچار تغير

ديگر در اين دوره پيوندهاي موجود در بازار، درازمدت و عمودي و افقـي و چنـد   
وي معتقـد  . وجهي نبوده و اكنون بيشتر به شكل گسيخته، موقتي و نـابرابر هسـتند  

داري، بسـياري   هاي ضدسرمايه است كه بعد از پيروزي انقالب و با شعارها و نشانه
از تجاران و واردكنندگان برجسته شرايط را ناامن ديده و به بيرون از كشور رفتند و 

هـاي   هاي تجاري خود را زيـر چتـر حمايـت شـركت     گروهي نورچشمي، فعاليت
شـود كـه ديگـر     زنجيره ارزش فعلي با واردكنندگاني آغاز مي. دادند دولتي انجام مي

  ها و موسسات دولتي نظيـر واحـدهاي تجـاري درون   نهاد. عضو بازار تهران نيستند
هـا و بنيادهـا بـه بـازيگران اصـلي در تجـارت        ها، نيروي نظامي، خيريـه  وزارتخانه

هـاي جـدي بـراي     اين نهادهاي دولتي با ايجاد محـدوديت . اند المللي بدل شده بين
ايـن  . انـد  المللي دست يافته محصوالت مشابه، به موقعيت بازيگر اصلي تجارت بين

موسسات وابسته به دولت از حقوق انحصاري خاصي برخورداراند؛ نظير دسترسـي  
وي همچنـين  . هـاي متعـدد   ها و معافيـت  مندي از يارانه به مجوزهاي خاص و بهره

معتقد است اگر تا پيش از انقالب، روابط اجتماعي با گسترش چند وجهـي كـردن   
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از آن زمان تاكنون روابط اجتماعي  انجاميد، در ارتباطات اقتصادي به تحكيم آنها مي
اكنون به جاي روابط بـين  . چند پاره شده و از حيات اقتصادي بازار جدا شده است

كرد، روابط بين شخصي باعـث تفرقـه و    شخصي كه ناهمگني را به همگني بدل مي
  . اختالف هستند

است نوسان در ميزان بسيج سياسي در اين دو دوره  معتقداز اين رو، نويسنده 
ها و روابط اجتماعي مستحكم آنها با نهاد  توان به وسيله مذهبي بودن بازاري را مي

ظرفيت باالي بازار  براي بسيج سياسي در سلطنت پهلـوي  . روحانيت توضيح داد
ن نسـبت  اغلب به تمايالت ايدئولوژيك، منافع اقتصادي و يا ائتالف بـا روحـانيو  

توانـد بـه وسـيله     اقاي كشاورزيان معتقد است اين ظرفيت بـاال مـي  . شود داده مي
هاي مدرنيزاسيون شـاه   مطالعه شكل حكمراني بازار و روابط نهادهاي آن با برنامه

اي بزرگ يا  هر دو حكومت پهلوي و جمهوري اسالمي دستور توسعه. تبيين شود
هـا در   اما وي معتقد است ايـن برنامـه  . اند تهاي مدرنيزاسيون براي بازار داش برنامه

سياسـي و اجتمـاعي    –هاي خودشان براي اتحـاد نيروهـاي اقتصـادي     استراتژي
رضا پهلوي فرض كرده بود كه محمد. عمالً در نظر نگرفته بودندمختلف، بازار را 

مدرنيسم بزرگ شاه، با هـدف توسـعه   . بازار بايد در مسير مدرنيزاسيون رها شود
نهادهاي اقتصادي مدرن ، بازار را به حال خـودش رهـا كـرد بـود و همـين امـر       

هاي داخلي بازار دست نخورده و از دخالت  موجب شد تا فضاي فيزيكي و شبكه
وي معتقد است اگـر چـه اعضـاي بـازار در زمـاني كـه آنهـا        . دولت مصون ماند

زار قـرار  كردنـد مـورد اذيـت و آ    هاي دولـت و قـوانين را رعايـت نمـي     سياست
گرفتند، با اين حال، عمالٌ بازار هويت و استقاللش را حفظ كـرده بـود و ايـن     مي

اش به نفـع حفـظ اتحـاد بـا      فرصتي بود كه بازار با فضاي كافي براي بسيج منابع
  .نيروهاي سياسي و اجتماعي ديگر بپردازد

 در مقابل جمهوري اسالمي با كمك بازار قدرت گرفت و بازار به عنوان يـك 
با اين حال، جايگزيني . نهاد انقالبي مهم، به حفظ و محافظت از انقالب پرداخت
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فروشـان و كـارگزارن، بـا     ، عمـده هم پيوسته قديمي از واردكنندگان هاي به شبكه
نزديك به دولت گـره  ) تكه تكه(شكل جديدي از روابط حامي پروري چند پاره 

اش را از  و توانايي بسيج منابع جمهوري اسالمي عمالً استقالل بازار. خورده است
اش را از دسـت داده   در دوره بعد از انقالب، بازار اهـرم سياسـي  . آن گرفته است

در دوران پهلـوي،  . اي تبـديل شـده اسـت    است و به يك نيروي سياسي حاشـيه 
ماهيت حكمراني در بازار تهران به صورت تعاوني بود و حكومت پهلوي نيـز از  

هاي اين  در اكثر سال. كرد هاي تجاري بازار اجتناب مي يتدخالت مستقيم در فعال
شاه و مشـاورانش  . دوره، هنجارها و نهادهاي تاريخي بازار توانستند پايدار بمانند

بر اين باور بودند كه با مدرنيزه كردن ايران از طريق ساختن جاده، مراكـز خريـد،   
آنها به جاي آنكـه  . دشون اي سنتي خود به خود محو مي هاي صنعتي، شيوه مجتمع

هـاي محوطـه بـازار و نقـش اقتصـادي آن را تخريـب كننـد،         بكوشند سـاختمان 
كردند كه در آينده ايـن محـل بـه صـورت يـك محوطـه توريسـتي         بيني مي پيش

بـا ايـن حـال در جمهـوري      .ديداركنندگان غربي را به سوي خود خواهد كشاند
گـرا و   هـاي تجـاري ملـي    استسي. هاي اقتصادي تغيير كرد اسالمي ايران سياست

همكاري بـا خـود    كالن پوپوليستي توسط دولت انقالبي بازار را از طريق داقتصا
هاي بازرگـاني درون بـازار تهـران بسـيار كمتـر از گذشـته،       پيونـد . متحد ساخت

هاي بازار بيشـتر   در حقيقت، فعاليت. خودگردان و مستقل از مقررات دولتي است
آمد و مقامات حكـومتي حضـور بيشـتري در بـازار     تحت قيود مقررات دولت در

در . استقالل بازار پس از تاسيس جمهوري اسالمي به شدت لطمـه خـورد  . دارند
هاي حك شده در روابط بين اشخاص هنوز بـر   اين موقعيت نهادي جديد، شبكه

در واقع نقش آنها بيشتر هم شده چـرا  . كننده دارند پيامدهاي اقتصادي اثري تعيين
اند و همه كس به آنها دسترسي ندارد و  تر شده تر و انحصاري ها ضروري هكه شبك

نتيجه ايـن  . هاي تجاري منحصر است به داشتن ارتباطات ويژه بسياري از فعاليت
تري دارند و  آنها كه عضو شبكه هستند روابط مستقل: وضعيت دوگانه بوده است
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هـاي   مجبـور بـه فعاليـت   آنهايي كه اين ارتباطات انحصـاري و ويـژه را ندارنـد    
. رود در اين فرايند، همكاري و اعتماد ميان بازاريان از ميان مـي . غيرقانوني هستند

هاي نهادي بازار و ساختار شبكه، ظرفيت بازار را بـراي   اين تغييرات در مجموعه
آقاي كشاورزيان معتقد اسـت بـراي شـناخت    . بسيج سياسي تضعيف كرده است

توان سـاختار حكمرانـي بـازار را     و بسيج در بازار نمي همبستگي، انسجام، تداوم
  .ناديده گرفت

، كه قصد داشت بـازار را تضـعيف كنـد    نويسنده معتقد است محمدرضاشاه  
اما جمهوري اسالمي كه قصد تضعيف بازار را نـدارد عمـالً موجـب    . موفق نبود

جمهـوري  به نظـر نويسـنده هـر جنبـه از زنـدگي در      . تضعيف بازار گشته است
باشـد و   اسالمي ايران بر مبناي حمايت در سطح فرد و نه در ساختار رسـمي مـي  

هاي روابـط اجتمـاعي شـكل گرفتـه از      تواند در رقابت و نفوذ در شبكه بازار نمي
طريق روابط روحانيون بانفوذ و نهادهـاي انقالبـي، ماننـد بنيادهـايي كـه اقتصـاد       

 از همـين رو ، بـازار در  . گذار باشـد اثر ،كنند ميجمهوري اسالمي ايران را كنترل 
  .، انسجام گروهي را از دست داده استمواقع بروز اختالفات و اعتراضات

هـاي   مدرنيزه كردن بازار از طريـق اعمـال روش   امروزهبراساس تصور نويسنده 
قرارداد بر اساس مبادالت، بـورس معـامالت آزاد،   : گيرد داد و ستد معاصر انجام مي

شهرت تاجر بازار، ديگر براي موفقيـت  . هاي ثابت اندارد شده و قيمتكاالهاي است
از نظر نويسنده مجموع اين تحوالت باعث شده است كـه   . اش مهم نيست اقتصادي

بازار ديگر در حفظ انسجام داخلي براي بسيج جامعه بازاري براي اهـداف سياسـي   
نشان داده است كه بـازار  اي  آقاي كشاورزيان تا حد متقاعدكننده. نقش نداشته باشد

  .تهران ديگر يك نيروي سياسي مهم نيست

  

  نقد كتاب -3

فرض اصـلي كتـاب بـازار در ايـران ايـن اسـت كـه عملكـرد بـازار در دوره          
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جمهوري اسالمي تغيير كرده و  ماهيت اين نظام باعث مدرن شـدن كاركردهـاي   
نشـان  ) رضاشـاه محمد(نويسنده با بررسـي دوره  قبـل    .بازار در ايران شده است

وي با تاكيد بر اين كه   .دهد كه در اين دوره بازار در ايران ماهيتي سنتي داشت مي
 كـرده و در  بازار در دوره  قبل در قالب يك فضاي بسته و كالسيك معنا پيدا مـي 

كند كه در جامعه امروز  دوره جمهوري اسالمي اين فضا متحول شده، استدالل مي
از نظـر نويسـنده فضـاي بـازار در دوره     . ن پيدا كرده استايران بازار ماهيتي مدر

جمهوري اسالمي ديگر محدود به فضاي سربسته قديم نيست بلكه بيشتر درقالب 
  .پاساژها و بازارهاي مدرن نمود يافته است

دهد كه  اين استدالل كتاب مطـابق   اما مطالعه اسناد و شواهد موجود نشان مي
شناختي در تمايز با بـا   در ايران امروز به لحاظ نشانه مقوله بازار .با واقعيت نيست

متمايز اقتصـادي و فرهنگـي اسـت و     هاي ويژگيدر غرب داراي  market مفهوم
در ادامـه ايـن اسـتدالل را    . اي مدرن به سبك جامعـه غـرب نيسـت    پديده اساساً

  :كنيم بررسي مي

  

   marketشناختي بازار باتفاوت نشانه)  3- الف

در زبان فارسي به مفهوم بـازار ترجمـه شـده     market اژه التينهر چند كه و
در  . marketاست، اما دامنه موضوع و مفهومي اين دو واژه بسيار متفاوت اسـت 
گيـري نهـاد    جامعه غرب نهادي  صرفاً اقتصادي است و ظهور ان مقدم بر شكل

نهادي در غرب ايجاد كننده دولت است و در طي تحوالت . market دولت است
اگـر  اقتصـاد سياسـي را     . دولت، نقش مهمي در تغيير ماهيت آن داشـته اسـت  

هاي بازار و دولـت در جامعـه بـدانيم در ان صـورت در      مطالعه كنش و واكنش
  .تري داشته است جامعه غرب بازار هميشه بر دولت مقدم بوده و نقش مهم

بازار در پي درنورديدن مـرز  . اي كارويژه اي است جدال دولت و بازار  مبارزه
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در جهت مقابل دولت درصدد محدود كردن بـازار و  . و آزادسازي اقتصادي است
دولت درنورديدن مرز را به لحاظ سياسـي و فرهنگـي پديـده    . كنترل مرزها است

. سياسي دارد و بازار كارويژه اقتصادي كارويژهداند، بدين سان دولت  مباركي نمي

بازار را بـه نهـادي    با پيروزي بازار همراه بوده عمالً ين مبارزه در غرب كه غالباًا
  .بازار در اينجا كاركرد فرهنگي و سياسي ندارد .اقتصادي بدل كرده است

اما در ايران بازار نهادي صرفاً اقتصـادي نيسـت و بلكـه كاركردهـاي سياسـي و       

لحـاظ شـكلي محـدود بـه فضـايي       بـازار در ايـران بـه   . تر است فرهنگي ان برجسته

سربسته است و اين شكل فضايي كاركردهاي آن را نسبت به جامعه غـرب متفـاوت   

هاي كاال نيسـت بلكـه مركـزي     در اينجا بازار صرفاً متشكل از فروشگاه. ساخته است

مسجد يا حسـينيه در بازارهـاي   . هاي خاص خود اجتماعي فرهنگي است با كارويژه

هـا و   گيري شورش فرهنگي است و معموالً پايگاهي براي شكل ايران مركز سياسي و

از همين رو در ايران همه انقالبات و تحوالت سياسـي ديگـر   . اي است انقالبات توده

خانه و گرمابـه در بازارهـاي ايـران مركـزي      قهوه. اند ريشه در كاركردهاي بازار داشته

تـوان آن را نمـاد حـوزه     براي گفتگوهاي عمومي اسـت و بـه تعبيـر هابرمـاس مـي     

هـاي تحـوالت    نشده جامعه مدني غيررسـمي دانسـت كـه در آن اولـين زمينـه      اشباع

ها، بازار در ايـران را در مقابـل مفهـوم     اين ويژگي. گيرد سياسي و اجتماعي شكل مي

market بازار در غرب فضـايي  . دهد كه صرفاً كاركرد اقتصادي دارد در غرب قرار مي

  . ين عامل آن را از كاركردهاي غيراقتصادي دوركرده استسربسته نيست و هم

دانـد   ها را مربوط به دوره قبل از انقالب مي اين ويژگي كتابكشاورزيان در اين 
نزديـك   marketو معتقد است در دوره پس از انقالب ،بازار ايراني نيـز بـه مفهـوم    

شدن بازار سـنتي  وي فقط فضاي بازار را موردنظر قرار داده و كم رنگ . شده است
ايران و جايگزين شدن پاساژهاي مدرن را عامل تغيير كاركردهاي اقتصـادي بـازار   

هرچند كه اين اسـتدالل واقعيـت دارد و بازارهـا در ايـران مـدرن      . داند در ايران مي
كننده بـراي تغييـر كاركردهـاي بـازار در      تواند دليلي قانع اند، اما اين مسئله نمي شده
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دهـد كـه در    شناختي كاركردهاي بازار در ايران نشان مـي  العه جامعهمط. ايران باشد
دوره جمهوري اسالمي نه تنها بازار در ايران از ماهيت سـنتي خـودش دور نشـده    

تغييـر  . كنـد  تـري را اجـرا مـي    است بلكه به مراتب نسبت به قبل كاركردهاي سنتي
عمالً كاركردهاي سـنتي  طور نسبي صورت گرفته  فضاي شكلي بازار درايران كه به

هـاي شـهري    در شهر تهران در اثر اجراي برخي از طرح. آن را متحول نكرده است
مثل طرح ترافيك در محدوده بازار كه بر  عدم رونق آن تاثير گذاشـته باعـث شـده    

اي و شمال شهر در قالب پاساژهاي مدرن منتقـل   است بازار بيشتر به مناظق حاشيه
ه برخي از كاركردهاي سياسي و فرهنگي ان را محـدود سـاخته   اين انتقال البت. شود

رغم  در ايران علي. گيري تحوالت سياسي مهم است است اما بازار هنوز مركز شكل
  . انگارانه اين كتاب عملكرد بازار تابعي از شكل فضايي آن نبوده است تصوير ساده

در غـرب متفـاوت   بازار در ايران به لحاظ نشانه شناختي با معادل نهادي خود 
نخبگـان سياسـي بدنـه     در اينجا بازار بخشي از نهاد دولت است و عمـدتاً . است

ايران احزاب سياسي مهم متعلق بـه نهـاد    جامعهدر . دهند اصلي بازار را شكل مي
مطالعه تحوالت سياسي . بازار بدون دولت قابل تصور نيست بازار هستند و اساساً

دهد كه به مراتـب كاركردهـا بـازار در     زار نشان ميپس از انقالب در ارتباط با با
انچه مهم اسـت بـه رغـم    . دوره جمهوري اسالمي نسبت به قبل بيشتر بوده است

تصور آقاي كشاورزيان اين عملكرد ديگر محدود به فضاي سربسته بازار نيسـت  
بلكه نهادينگي اين كاركرد در بدنه بازار ايران باعث شده است شكل مدرن آن در 

هاي لوكس كاركرد سياسي و فرهنگـي آن را محـدود    لب پاساژها و يا فروشگاهقا
كنندگي نقـش بـازار در مهمتـرين تحـوالت سياسـي فرهنگـي دوره        تعييين. نكند

غير از كاركردهاي سياسي مربوط به تحوالت . بارز است جمهوري اسالمي كامالً
رين تحول سياسي پس بازار در جريان جنگ ايران و عراق كه مهمت اوايل انقالب،

كه بدون توجـه بـه آن ، رونـدهاي و     طوري هب. از انقالب بود نقش مهمي داشت
نخبگان سياسـي ايـران در دوره   . هاي  اقتصادي جنگ قابل مطالعه نيست پشتوانه
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هـاي خـود    جمهوري اسالمي همـواره بـازار را بـه عنـوان مركـز اصـلي ديـدگاه       
ي ليبراليزاسيون اقتصادي دولـت هاشـمي   ها پس از پايان جنگ سياست. اند دانسته

رفسنجاني كه يكي از عوامل ايجادكننده بازار مدرن در ايران بود كاركردهاي بازار 
ظهــور .هــاي فرهنگــي و سياســي دولــت قــرار داد  در جهــت سياســت را كــامالً

نجـا بـود كـه    آتكنوكراتهاي اقتصادي در اين دوره و نفوذ آنها در بدنه دولـت تـا   
درواقع به رغم تصوير اين كتاب، عمكرد . دولت بازاري نام گرفتدولت هاشمي 

دولــت در دوره جمهــوري اســالمي در بــازار ايــن نهــاد اقتصــادي را بيشــتر بــه 
در  بـازار مـدرن در دوره هاشـمي عمـالً     .كاركردهاي سياسي و فرهنگي واداشت

ه تصرف كارگزاران دولت بود و اين تسلط ايدئولوژيكي دولت بـر بـازار بـود كـ    
  .اي جامعه سياسي ايران را باثبات ساخته بود فضاي توده

بازار در دوره جمهوري اسالمي مهمترين نهاد تاثير گذار بر مشاركت سياسـي  
ها وجود برخي از احـزاب و   دوره پهلوي دراگر . مستقيم و غيرمستقيم بوده است

المي در نها سـاخته بـود در دوره جمهـوري اسـ    آها اين كاركرد را متوجه  اتحاديه
در . هاي سياسي، اين كاركرد تحت تاثير بازار قـرار گرفـت   نبود احزاب و اتحاديه

به عنوان يك حـزب سياسـي    ادبيات سياسي دوره جمهوري اسالمي، بازار اساساً
شود كه بدون حضور آن، رقابت و يا مشـاركت سياسـي معنـا     اثرگذار شناخته مي

هاي ايدئولوژيكي انقالبـي   ايران متاثر از بنيانبازار در  1376تا سال . كند پيدا نمي
رقابت انتخاباتي احمـد نـاطق نـوري و    . گرا بود خود پشتيبان طيف راست اصول

در آن سال بازار . گيري سياسي بود سيد محمد خاتمي در اين سال نماد اين جهت
گـرا وارد عرصـه    به سبك بازيگري كالسيك خود بـه حمايـت از طيـف راسـت    

اما تحـوالت سياسـي پـس از آن در دوره خـاتمي بـازار را دچـار        .بازيگري شد
به معناي  كند قاي كشاورزيان استدالل ميآطور كه  نآاين انشقاق . انشقاق ساخت

گيري سياسي بـازار در طرفـداري از    جهت. ن نيستآرنگ شدن نقش سياسي  كم
تر در گاهي سياسي بيشـ آكننده ظهور  دو طيف سياسي جامعه ايران بيشتر منعكس
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ظهور نيروهاي سـوم   اين تغيير در جامعه امروز ايران  با. اين نهاد اقتصادي است
فعاليـت نهادمنـد بـازار در    . هاي سياسي بيشتر نمودار شده است در عرصه رقابت

اثرگذار است با اين تفـاوت كـه نسـبت بـه      هاي سياسي ايران امروز كامالً رقابت
ايـن فعاليـت  متـاثر از     1370از نيمه دهـه  تا قبل . گذشته تغيير ماهيت داده است

هاي پوپوليستي  اي داشت؛ اما پس از ان ويژگي فضاي انقالبي جامعه، ماهيتي توده
امروز هر تحول سياسي مهمي كـه  . تر شد ن نهادينهآرنگ و فعاليت سياسي  آن كم

تعطيلـي يـا عـدم    . گيري بازار است در جامعه ايران رخ دهد نگاه جامعه به جهت
 هاسـت و  يلي بازار در واكنش به تحوالت سياسي روز هنوز تيتر اول روزنامهتعط

. نخبگان سياسي بدون توجه به اين نهاد اقتصادي كاركرد سياسي مـوثري ندارنـد  

هاي فرهنگـي   هاي مذهبي و فعاليت بازار در جامعه امروز ايران هنوز مركز مراسم
  . شود است و بيشتر درفضا هاي مدرن خريد مشاهده مي

شناختي با مفهـوم   كه بازار درايران به لحاظ نشانه دهد ميها نشان  اين شاخص
تغييرات شكلي آن باعـث تحـول در ايـن     متفاوت است و اساساً  marketدرغرب

  .ها نشده است نشانه

  

  marketكاركردهاي متفاوت بازار با  )3-ب

بازار در ايران باعث تحول كـاركردي آن   شكلبه رغم تصور اين كتاب، تغيير 
دهـد   درغرب نشان مي marketمطالعه كاركردهاي بازار در مقايسه با . نشده است

  .تر شده است كه در دوره جمهوري اسالي اين كاركردها به مراتب سنتي

market      در غرب با كاركردهاي مدرن خـود فضـاي جغرافيـايي دولـت را در
در قرن هفدهم گذار از جامعه سنتي بـه  . اخته استس دگرگونهاي مختلف  دوره

جامعه مدرن و در واقع گذار از نظام سياسي فئوداليسم به نظام دولت ملت نتيجه 
بـورژوازي بـه عنـوان طبقـه پيشـگام جامعـه غـرب بـا         . كاركردهاي بـازار بـود  
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ورد و با اقتصادي كـردن شـهر و   آكاركردهاي اقتصادي خود نظام شهري را پديد 
هاي آن نظام دولت ملت را از طريق ترسيم مرزهـا باهـدف ايمـن كـردن      ژهكاروي

اين نهاد اقتصادي كه خود ايجادكننده دولت بود . وردآهاي اقتصادي پديد  فعاليت
در ادامه به رقيب بالمنازع آن تبديل شد و با به چالش كشيدن آن تحوالت شكلي 

  .وردآرال دموكرات پديـد  دولت را از مطلقه به سوسيال دموكرات و سپس به ليب

Market هاي گذار از فضاي جغرافيايي مـدرن بـه پسـت     در غرب در ادامه  زمينه
مدرن را فراهم كرد و با درنورديدن مرزهاي سياسـي و جغرافيـايي نظـام دولـت     

امـروزه در جهـان   . شبكه جهاني وادار بـه تسـليم سـاخت    نظامملت را در مقابل 
بـه  .ان شهرها نتيجه كاركردهاي مدرن بازار استغرب گذار از نظام شهري به جه

اي، جهاني  هاي منطقه اي در قالب اتحاديه هاي منطقه گيري نظام رسد شكل نظر مي
متاثر از عملكرد  هاي جهاني مختلف در جامعه غرب مستقيماً شدن اقتصاد و نظم

  .بازار بوده است

اسـالمي مـدرن   ين سوال مطرح است كه اگر بازار در دوره جمهـوري  اكنون ا
رسـد   چه اندازه اين كاركردها را به انجام رسانده است؟ به نظـر مـي   شده است تا

كاركردهاي بـازار در ايـن دوره    نويسنده در زمينه اين بحث، سازي سادهبرخالف 
بازار در ايـران تحـت تـاثير     .تر شده است هاي قبل سنتي به مراتب نسبت به دوره

در . المللي نـدارد  اي و بين سطح ملي و منطقهسازي در كاركرد فضا دولت است و
انـد فضـاهاي    انـد نتواسـته   زاد كه نماد بازارهاي مدرن جهـاني آايران حتي مناطق 

بازار در ايران پتانسـيل فضاسـازي در    .اقتصادي نويني در سطوح محلي بيافرينند
 هاي اقتصادي دولت در سـطح  كدام از فعاليت هيچ. اي را نداشته است سطح منطقه

بـازار در ايـران فقـط    . كاركردهاي مستقل و مدرن بازار نيسـت  اي متاثر از منطقه
نظـام معنـايي بـازار    . ثر سازدأاي را مت اثرپذير است و قادر نبوده است نظام منطقه

 ايران با پديده هاي مدرن جهان امروز كه حاصل عملكرد بازار غربي هستند كامالً
مدرن جهان امروز مثل جهان شـهرها، شـبكه    هاي كدام از مقوله هيچ. بيگانه است
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اي همگـرا در   هاي منطقه هاي اقتصادي پيشرفته، اتحاديه اقتصادي جهاني، سازمان
تصور وجود بازار مدرن در جامعـه امـروز   . گنجند ام معنايي بازار در ايران نميظن

 رآن را به شبكه بازا ايران در صورتي درست است كه كاركردهاي مدرن آن عمالً
  .شود مدرن جهاني پيوند دهد كه مشاهده نمي

طـور كـه نويسـنده ايـن      گفت كه تغيير شكل بازار در ايـران آن  توان مي نتيجتاً
كتاب عنوان كرده است باعث تغيير ماهيت بازار و يا تغيير كاركردهـاي آن نشـده   

تفـاوت نشـانه    marketبازار در ايران با معادل نهادي خود در غـرب يعنـي  . است
هـا را ناديـده    هـاي ظـاهري ايـن تفـاوت     انگاري توان با ساده شناختي دارد و نمي

هاي  اين تفاوت )برخالف نصور نويسنده اين كتاب(دهد  شواهد نشان مي. گرفت
هاي قبل به دليل ماهيـت   شناختي در دوره جمهوري اسالمي نسبت به دوره نشانه
  .تر شده است گراي نظام پررنگ سنت
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  تحليل نقد

، جناب آقايان دكتر رسـول  »در ايران  بازار و دولت« با تشكر از ناقد فرم كتاب
  افضلي و دكتر وحيد كياني؛

  

  امتيازات نقد

 )نامه جهاني پيش نرفته است گرچه بر مدار شيوه(تيتربندي مقاله . 1

 در مقدمه اهدافبه  اشاره. 2

اما توضيحات (شناسي  كلي به امتيازات كتاب از دو نظر مواد و روش اشاره. 3
 ).ها، ارائه نشده است درخصوص اين امتيازبندي كاملي

 گانة كتاب و تبيين محتواي اصلي كتاب 7به عناوين كلّي فصول  اشاره. 4

به مباني و مفروض كتاب اشاره داشته و سپس تحت » نقد كتاب«عنوان  در. 5
 .دهد را مورد تحليل و بررسي قرار ميدو عنوان آن 

  

  هاي نقد كاستي

تـرين   صرفاً به تبيين و توضـيح كليـدي  » محتوايي كتاب بررسي«در عنوان .  1
را » بررسـي «مباحث كتاب پرداخته و نه نقد آن، و لذا مشخص نيست چرا عنوان 

 اند؟ برگزيده

 .اند مقاله، مستند نبوده و منابع نيز معرفي نشده. 2

بندي و پيشـنهادهاي مشـخص در خصـوص كتـاب و يـا       وجود جمع عدم. 3
 نحوة كاربرد آن

 گانة جدول بررسي شكلي اثر 5هاي  در خصوص مؤلفه اظهارنظر عدم. 4

گانه و جدول بررسـي محتـوايي    18هاي  در خصوص مؤلفه اظهارنظرعدم . 5
 )سازواري محتوا با مباني مفروض  به غير از مؤلفه(اثر

 نامة نقد كتب جهاني شورا اسلوب ارائه شده در شيوهتوجه به  عدم. 6
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هايي هست كه انسان دوستدار زنـدگي انديشـمندانه    ها و مكان در تاريخ زمان
)βίος θεωρητικός (ت خداونـد بـر آن    نگرد ـ  با احساس غبطه به آنها ميگويي مشـي

آتن در عصر : بوده كه زماني در جايي انسانهاي بزرگ در كنار يكديگر قرار گيرند
قرون وسطي، فلـورانس عهـد ماكيـاولي و     كالسيك يونان باستان، شارتر در پاييز

  .و اروپاي قرن هفدهم 1920كسپير، آلمان عصر گوته، پاريس دهة لندن عهد ش

رت، الك، اليبنيـتس، اسـپينوزا، گاليلـه، نيـوتن، هـاروي  و      تامس هابز، مانند دكـا 
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اين قـرن نـامش هـر    . برخي ديگر از بزرگترين اذهان تاريخ، فرزند قرن هفدهم است

، دورة باروك، عصر كالسـيك مدرنيتـه، دورة مدرنيتـة متقـدم،     خردچه باشد ـ عصر  

انديشـة سياسـي    ويـژه در  بـه . ترين قرون تاريخ انسان است عصر نوابغ ـ از درخشان 

هـاي الك  دو رسالة اسپينوزا، رساله: برخي از بزرگترين آثار فرآوردة همين قرن است

فيلمر، رسـالة جمهوريخواهانـة    پدرساالرجيمز هرينگتون،  اقيانوسدرباب حكومت، 

  .هابز لوياتانو  شهروند، و البته، در دفاع از مردم انگلستانجان ميلتون 

1خسـتين چـاپ مـتن انگليسـي    حدود سيصد و شصت سال از ن
و ده  لوياتـان  

جستار حاضر به . گذرداين كتاب مي 2سالي از نخستين چاپ ترجمة كامل فارسي
بنا ندارم كـه سراسـر كتـاب را    . پردازدبررسي و سنجش همين ترجمة فارسي مي

. چنين كاري از حوصلة اين نوشته بيرون است. سطر به سطر با متن اصلي بسنجم

احيانـاً لزومـي نـدارد    . تمركز كنم لوياتانصرفاً بر چند مفهوم در در عوض مايلم 
هاي  ـ جزء مفهوم  3ـ اگر نه در واقع، الاقل به عقيدة من بگويم كه اين چند مفهوم

  .هستند) و به يك معنا، كلّ انديشة سياسي قرن هفدهم(اساسي آن كتاب 

دو بخش نخست به زندگي هـابز و جايگـاه   . اصلي دارد بخشاين جستار سه 
در تـاريخ انديشـة سياسـي و نيـز اوضـاع اجتمـاعي روزگـار هـابز          لوياتاناو و 

كوشم نشان دهم كـه خطـوط اصـلي انديشـة هـابز بدرسـتي درك       مي. پردازد مي
نخواهد شد، مگر اينكه درك نسبتاً دقيقي از شرايط سياسي و اجتماعي انگلسـتان  

ـ   هفده، مؤلفه در قرن ويـژه زبـان و گفتـار     ههاي زنـدگي فكـري در آن دوران و ب
ي، من اين است كـه همچنانكـه ماكيـاول    در واقع فرض. نويسندگانش حاصل آيد

هـاي عظـيم    خواهـان فلـورانس پـس از كوشـش     گوئيتچارديني و ديگر جمهوري
زبـان التـين   در تأسيس ادبيات ملّي توانستند از سنّت نگارش بـه   4پتراركا و دانته

هاي سـترگ   بگسلند، انديشمندان سياسي انگلستان قرن هفدهم نيز در پي كوشش
ـ   1564(ويژه كارهـاي ويليـام شيكسـپير     هنويسندگان ادبي، به معناي خاص، و ب

در تأسيس ادبيات ملّي انگليس كوشيدند تا آثارشان را به زبـان انگليسـي   ) 1616
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را بايـد بـه   » سنّت نگارش به زبان التين گسست از«صد البته، اصطالح . بنويسند
هم فلورانسيهاي قرون پـانزدهم  . معنايي بسيار نادقيق و اصطالحاً نافنّي درك كرد

و شانزدهم در دامـان ادبيـات كالسـيك التـين و يونـاني پـرورش يافتنـد و هـم         
هاي آنان را از آثار يوناني  كافي است بازخواني. روشنفكران انگليسي قرن هفدهم

ــوس و   و  ــوس و ليوي ــديس و پولوبي ــرودوتس و توكودي ــواريخ ه ـــ ت ــين ــ الت
هــاي هــومروس و ويرگيلّيــوس، رســائل ارســطو و كيكــرو، تــاكيتوس، حماســه

ـ و هاي درخشان يوناني و التين  ديالوگهاي جاودان افالطون و اشعار و نمايشنامه
 studiaن اساسي اين نوشتارها رك. انس و عالقة آنان به اين متون را به ياد آوريم

humanitatis )بود و استوديا هومانيتاتيس آرمـان و  ) يا كمابيش همان علوم انساني
.ايدئال فرهنگي هومانيستها

انگلستان، حتـي بـه   » ملّي«جان ميلتون، دومين شاعر  5
؛ پس چه جـاي شـگفتي از   6شعر هم سروده است) و نيز ايتاليايي(التين و يوناني 

معذلك، نويسندگان انگليسي قرن هفـدهم، و بـالتبع هـابز كـه     نويسي هابز؟ التين
موضوع جستار كنوني است، كوشـيدند بـه زبـان انگليسـي، زبـان مـردم عـادي،        

مجبـور  . در قلمرو انديشة سياسي، اين كار مستلزم تأسيس زبان تازه بود. بنويسند
ي بودند اصطالحات تازه بسازند يا به اصطالحات كهن زبـان مـادري خـود معنـا    

از ايـن روسـت كـه در    . زبانهاي التين و يوناني راهنمـاي آنـان بـود   . تازه بدهند
نوشـتند تـا   واژگان كليدي را مي) و در مواردي يوناني(آثارشان مدام معادل التين 

  .خوانندگان بدانند كه مقصود ايشان از فالن واژه دقيقاً چيست

ند به بخش سوم بدين ترتيب، دو بخش نخست اين جستار در حكم مدخلي هست
آيـد كـه ايـن ترجمـه،     به نظـرم اينطـور مـي   . است لوياتانكه بررسي ترجمة فارسي 
هاي فارسي متون سياسي انگليسي قرن هفدهم، به تـازگي  همچون تقريباً همة ترجمه

به عبارت ديگر، گرچه مترجم كوشيده . و نوآييني زبان آن اثر توجه كافي نكرده است
رش نويسنده در ترجمة فارسي در حد امكان انعكـاس داده  لحن و شيوة نگا«است تا 

»شود
الجنـب  المثـل ذات هاي قديمي براي واژگان غيرضروري، في از گذاشتن معادل 7
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     .   به جاي ماالريا، جلوتر نرفته است

1  

8آوريل 5تامس هابز 
اي در حـوالي شـهر كوچـك    در وستپورت، قصبه 1588 

، چهار ماه پـيش از  1679دسامبر  4شد و  زاده، ]Wiltshire[مالمزبري در ؤيلتشر 
] Hardwick Hall[سالگي خـود را جشـن بگيـرد، در هاردويـك هـال       92آنكه 

.درگذشت
پدرش نيز تـامس هـابز نـام داشـت و در بخـش كشيشـي بروكنبـرؤ         9

]Brokenborough[معـاون كشـيش   10اي بسيار فقير در ؤيلتشر، منطقه ،]curate[
11 

] church services[داشت و حتي از روي متن اعانـات كليسـا   سواد چنداني ن. بود

.توانست بدون غلط بخواندهم نمي
فرهنگ خوش داشت كه مثل اكثر فقيران كم 12

14و شبها را در كنار ميـز بـازي ورق   13روزها را در ميخانه سپري كند
اعتيـاد بـه   . 

رانجام هـم  مباالت و بدخلق تبديل كـرده بـود و سـ   آبجو و قمار او را به آدمي بي
روحاني ديگري را، به نام ريچـارد  . مباالتي و بدخلقي كار به دستش دادهمين بي

). 1604فوريـة  ( ، در صحن كليسا دشنام گفت و كتـك زد ]Richard Jeane[جين 

مقامات شرع او را بازداشت كردند و پس از چهل روز به دسـت مقامـات عـرف    
.امي مرددر لندن زنداني شد و در غربت و گمن. سپردند

15
    

تامس كوچك تحت حمايت اقوام پدري، بـويژه يكـي از عموهـايش بـه نـام      
فرانسيس، بود و سالي پيش از آنكه پدرش به زندان افتـد بـه دانشـگاه آكسـفورد     

مدركي در دست نيست تا اثبـات  . رفت تا در دانشكدة مگدالن هال درس بخواند
.را ديده است يا نهشود كه آيا وي پس از رفتن به آكسفورد ديگر پدرش 

باري،  16
ويي وي و در عـوض، دوران دانشـج  . اين مسأله اكنون و اينجا چندان مهم نيست

ـ كرده است براي بحث )1642(شهروند تا هنگام انتشار  مطالعاتي كه پس از آن ـ 
اكنـون  . پيشتر از استوديا هومانيتاتيس ذكري به ميان آمـد . كنوني بسيار مهم است

.ش اين مطالعات را در حيات فكري هابز نشان دهمبايد بكوشم تا نق
17
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استوديا هومانيتاتيس پنج بخش اصلي داشت كه به ترتيب و اهميت آموزشـي  
.، بالغت و سخنوري، شعر، تاريخ و فلسفة اخالقدستور: عبارتند از

دانيم كه مي 18
، ]Robert Latimer[هابز از كـودكي زيـر نظـر آموزگـاري بـه نـام رابـرت لتيمـر         

التحصيل مگدالن هال، يوناني و التين را بسـيار خـوب فراگرفـت و بـا آثـار       فارغ
.نويسندگان بزرگ كالسيك درباب بالغت نيز آشنا شد

تـأثير رابـرت بـر هـابز      19
نوجوان عظيم بوده است و اين شاگرد قطعاً به توصية آموزگارش راهـي مگـدالن   

.هال شد
ش را در زبان يوناني و هابز در مگدالن هال، طي شش سال، تحصيالت 20

22و تحصيل منطق ارسطويي را آغاز كرد 21التين تكميل
آنطور كـه در زندگينامـة   . 

گويـد در دانشـگاه فيزيـك هـم خوانـده اسـت و بـا مفـاهيم مـاده          منظومش مي
]materia[ صــورت ،]forma[ جــزء ،]patribus [و امثــالهم آشــنا شــده.

پــس از  23
] Cavendish[ه به خانوادة اشرافي كونديش بالفاصل) 1608فورية ( التحصيلي فارغ

، دستور و بالغـت،  ]Devonshire[پيوست تا به ويليام كونديش، ارل دوم دوونشر 
اين ويليام كونديش، كه همنام پدر . نخستين مراحل استوديا هومانيتاتيس، بياموزد

ويليام كونديش بزرگ از فيلسوف خواست . جوانمرگ شد 1628خويش بود، در 
اين پسر كوچك هم ويليام . اش را بر عهده گيرديم و تربيت پسر يازده سالهتا تعل

اين تعليم و تربيت هفت سال . نام داشت و بعدها به ارل سوم دوونشر ملقب شد
.خوانده است» مرارتبار«طول كشيد و هابز آن را دوراني 

24
   

ن يـك سـال بعـد چنـي    . از آكسفورد بيرون آمـد  1608پيشتر گفتم كه هابز در 
از  را تسـلّطش بـر التـين و يونـاني     ]magna parte[ اعظـم احساس كرد كه بخش 

زيسـت و مطالعـه را    در اين ايام همراه با ارل دوم در شـهر مـي  . دست داده است
.تقريباً به طور كامل كنار گذاشته بود

بنابراين، دوباره مطالعـة آثـار كالسـيك را     25
ت هــابز را در اختيــارش ســرورش همــة كتابهــاي مــورد درخواســ. شــروع كــرد

يابيم، هر پنج بخش اصـلي  ، چنانكه از اتوبيوگرافي منثورش درمياو و 26گذاشت
تاريخ استوديا هومانيتاتيس را خواند كه يكي از بزرگترين دستاوردهاي آن ترجمة 
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.به زبان انگليسي بود 27جنگهاي پلوپونسي
هـابز محصـول فرهنـگ    «طرز فكـر   28

و ارزشهاي استوديا هومانيتاتيس تا حد زيادي اساس برنامـة  » بود هومانيسمادبي 
.داد شكل مي 1630درسي ارل سوم را در دهة 

، هـابز و ارل  سـال  در آن هفـت  29
سوم نخست به التين، زبان روميان، و صرف و نحو آن پرداختند و سپس به سراغ 

.رفتند] rhetores arte[شعر و فنّ بالغت 
ال توانسـت بـر   ارل سوم پس از دو س 30

] in literis instrueret[اي فصيح قواعد زبان التين و يوناني مسلّط شود و نويسنده

.باشد
دربارة بالغت بايد گفت كه هابز شخصاً عالقة بسياري به آن داشـت و از   31

آيد كه به رغم مخالفت شديد با ارسـطو، در مقـام   سخنانش با آؤبري چنين برمي
از جمله آثار نادر تاريخ بشـر  ريطوريقا عتقد بود كه فيلسوف طبيعت و سياست، م

.است
32
را، كه به نظرش مهم بود، به انگليسي  33ريطوريقاهابز كلية مطالب كتاب  

.ترجمه كرد و همچنين خالصة مفيدي نيز از آن ترجمه فراهم آورد
34
   

بينيم كه آثار كالسيك پيشزمينة انديشة هابز است و ناگزير بايد بدين سان، مي
چنين نتيجه بگيريم كه بدون داشتن آگاهي كافي از آن آثار ـ از دانـش تخصصـي    

ـ  كالسيكدر رشتة  درك درسـتي از آن انديشـه حاصـل نخواهـد      سخني نگوييم 
.شد

خطـاب بـه    1629اي را كـه در  براي دريافتن عالقة هابز كافي است مقدمه 35
انـد  گفتـه «نويسد مي .توكوديدس نوشته است مثال بزنيم تاريخخوانندگان ترجمة 

كه هومر در شاعري، ارسطو در فلسفه، دموستنس در سخنوري و ديگر باسـتانيان  
كسي در روزگـاران بعـد   : انددر دانشهاي ديگر همچنان برتري خود را نگاه داشته

اند حتـي  نتوانسته است گوي سبقت از ايشان بربايد، و به برخي از ايشان نتوانسته
را نيـز بحـق در شـمار همـين     ] our Thucydides[مـا   توكوديدس. نزديك شوند

اند؛ كمال اثر او ابداً از كمال آثار كساني كه نام بردم كمتر نيست و باستانيان آورده
توان تاريخنويسي در كتاب وي اوج ايـن تـوان   ) به عقيدة من و بسياري از مردم(

».است
  و آيا نگفتم كه تاريخ چهارمين بخش مهم استوديا هومانيتاتيس است؟ 36

آمـد،  ايم كه هابز چقدر از ارسطو بدش مـي با همة اين توصيفات، بارها شنيده
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.هذا چقدر دلبستة آراي انقالبي گاليله بود و قس علي
اين سخنان اشتباه نيسـت   37

بـه  . كنـد اي ما تعريف نمـي طوالني هابز را بر زندگياما البته داستان نيمة نخست 
. مورد توجه است 1640عبارت ديگر، در اين تفاسير هابز از سالهاي آغازين دهة 

  .از زماني كه در پي جنگ داخلي و سرنگوني پادشاهي به پاريس گريخت

2  

، 1588آن سـال،  . نشستن اليزابت يكم زاده شد تختهابز سي سال پس از بر 
توانست ناوگان اسپانيا را شكسـت دهـد و بـدين    شهبانو اليزابت . سال مهمي بود

سال پيش، . ترتيب مقدمات تبديل شدن بريتانيا به ابرقدرت جهاني را فراهم آورد
ماري استيوارت، شـهبانوي اسـكاتلند و مهمتـرين رقيـب پادشـاهي و جانشـيني       

-مورخان اكنون كه از فاصلة چند قرن به آن روزگار مـي . اليزابت، اعدام شده بود

ــدان تيــودور كــه  نگ ــد كــه خان ــد معتقدن ــد   118رن ــا حكــم ران ــر بريتاني ســال ب
جزء پادشاهيهاي موفق بوده اسـت؛ ولـي خانـدان اسـتيوارت كـه      ) 1603ـ1485(

از نابختيـارترين  ) 1688ــ 1603(سال پادشاهي كـرد   85جانشين تيودورها شد و 
.هاي پادشاهي تاريخ بريتانيا استسلسله

38
   

اي زرگ در نيمة دوم قـرن شـانزدهم در بخـش قـاره    تعارضات ديني و آئيني ب
بدين ترتيـب بريتانيـا در دوران خـونين نبردهـاي     . اروپا ظاهر شد و نه در بريتانيا
اليزابت يكم خواهـان  . اما اين آرامش چندان نپاييد. مذهبي در صلح و آرامش بود

ان هاي شرع و عرف بود، و مقدمة چنـين چيـزي در آن دور  سلطة مطلق در حوزه
 1559كليساي انگلستان در . لزوماً گسست از رم و پذيرفتن مذهب پروتستان بود

هاي سلطنت اليزابت شد و رسماً پروتستانتيسم را پذيرفت و تبديل به يكي از پايه
از سوي ريچـارد هـوكر و جـان جِـؤِل     » قانون مؤسس كليسا است«ترويج نظرية 

شـورهاي ديگـر و خصوصـاً    موجب شد كه آتش جنگ داخلي، كه بسـياري از ك 
.فرانسه را سوزانده بود، در بريتانيا شعله نكشد

39
  

ـ مانند  با اين حال، كاتوليكهاي بريتانيا، كه در مناطق عمدة شهري سواي لندن
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. دادند، به طور كامـل سـركوب نشـدند   بريستول ـ اكثريت جمعيت را تشكيل مي 

اليزابـت زن  . راني مناسب نيستكاتوليكها معتقد بودند كه اليزابت ابداً براي حكم
.است، شوهري ندارد، حرامزاده است و، از همه بدتر، رافضي

سال  44باري، او  40
سلطنتش اوج شـكوفايي هنـر و ادبيـات در انگلسـتان بـود       دوران. حكومت كرد

توان گفت كه ميـراث سياسـي   اما نمي). زيستندشيكسپير و مارلؤ در عصر او مي(
در يكـي از مشـهورترين   . ث هنـري عصـر او غنـي بـود    وي هم بـه انـدازة ميـرا   

كمان است، نمادي از اند در دست راست او رنگينتابلوهايي كه از اليزابت كشيده
كمـاني  بي آفتـاب رنگـين  «اند و در كنار تصوير نوشته. صلح و ثبات پس از توفان

عقيـدة جـان   بزرگترين دستاورد اليزابـت، بـه   ]. Non sine sole iris[» وجود ندارد
 24بامـداد   3اما زمـاني كـه در سـاعت    . گاي، دفع آفت جنگ داخلي مذهبي بود

رسيد كه خبـر از  درگذشت، صداي رعد و برقي از دور به گوش مي 1603مارس 
.داداي ميشروع توفان تازه

41
    

او بنيانگـذار سلسـلة   . جانشين اليزابت يكم هم شهرتي كمتر از اليزابت نـدارد 
هاي انگليسي كتاب مقدس بـه نـام   ترجمه مشهورترينو يكي از استيوارت است 

  .جيمز يكم: اوست

قرن هفدهم تحوالت اجتماعي و اقتصادي بنيـاديني   نخستانگلستان در نيمة 
.كشاورزي متحـول شـد و طبقـة ميـاني گسـترش يافـت      . را از سر گذراند

امـا   42
الت سـاختاري  پادشاهان سلسلة استيوارت ظاهراً نـه درك درسـتي از ايـن تحـو    

.توانستند بر آنان اثر گذارندداشتند و نه مي
بزرگتـرين منبـع تـأمين مـالي شـاه       43

جات بود و گرچه پادشاهان استيوارت در اين زمينه بسيار امالك خاصه يا خالصه
هيچ كدام ايشان ورشكست نشد و كمـابيش هميشـه بودجـه    (خوب عمل كردند 

)تعادل داشت
خاصـه و بحثهـايي كـه بـر سـر آن      اما سـرانجام همـين امـالك     44

  .درگرفت از مهمترين علل بروز جنگهاي داخلي بود

منظـور مـا   . بـود ] by consent[حكومت در انگلسـتان قـرن هفـدهم تـوافقي     «
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امـا معنـاي مهمتـر ايـن     . اسـت  45وسيلة و از طريـق پارلمـان  معموالً حكومت به
] ز طـرف شـاه  ا[منصباني است كه وسيلة و از طريق صاحباصطالح حكومت به

».بودند] نامزد نشستن بر كرسي فالن منصب[گرفتند و داوطلبانه دستمزدي نمي
46 

اين امر بر مردي كه وارث جالل . به بياني بسيار ساده، شاه قدرت چنداني نداشت
جيمز يكم بر . آمدو اقتدار زني به نام اليزابت يكم شده بود صد البته بس گران مي

  .حقّ الهي خويش تأكيد كرد

جيمز يكم از معدود شاهاني است كه در تاريخ انديشة سياسـي نيـز بـه آنـان     
ام، جيمـز بـه   به عقيدة تاريخنويسي كه در اينجا بر كتابش تكيه كرده. توجه دارند

منش او بسـيار  . رغم برخي كاستيهاي اساسي در منش خويش كالً شاه موفّقي بود
فصـيحي از پادشـاهي و حـدود    درك بسـيار منـتظم و   . عكس منش اليزابت بـود 

.قدرت شاه داشت و نويسندة بسيار خوبي هم بود
اعتقاد راسخ داشت كـه شـاه    47

مقامش را مستقيماً از خود خداوند گرفته است و لذا فقط هـم بايـد بـه خداونـد     
زيست بسيار با نظرات وي اما شرايط بالفعلي كه جيمز در آن مي. پاسخ پس دهد
ه كه جان موريل وي را شاه موفقي بداند اين اسـت  آنچه سبب شد. تفاوت داشت

. كه جيمز به رغم نظراتش، در عالم عمل پذيرفته بود كه قدرت شاه محدود است

تواند ماليات تعيين كند و بايد براي هـر كـارش بـه پارلمـان، نـه بـه       او صرفاً مي
.خداوند، پاسخ دهد

 به هر حال، بايد توجه هم داشت كه جيمز ارتـش منظمـي   48
.در اختيار نداشت

طبيعي است كه برخي از اتبـاعش او را خـوش نداشـتند امـا      49
حكومـت را   1625باري، زماني كه در . بعيد است كه كسي از او متنفر شده باشد

 1509توانست بگويد كه صلح و ثبات دوران سلطنتش از به چارلز يكم سپرد، مي

، در )نت ادوارد دومآغـاز سـلط  ( 1307، و حتـي از  )آغاز سلطنت هنري هشـتم (
.سابقه بوده استانگلستان بي

50
  

به همان اندازه كه بسياري از خصايص جيمز يكم برعكس خصايص اليزابـت  
هرقـدر  . يكم بود، خصايص چارلز يكم نيز برعكس خصـايص جيمـز يكـم بـود    
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هرقـدر جيمـز   . زبـانش آشـكار بـود    لكنـت جيمز زبان شـيوايي داشـت، چـارلز    
-شاهي بود بس ضعيف. شخصيتي برونگرا و خونگرم داشت، چارلز برعكس بود

گفـت چـون دوصـد    بيشك چون الكن بود؛ ولي خودش مـي (حرف النفس و كم
از . كه به انجمن رايزنان سلطنتي نيز اعتمادي نداشت) گفته چون نيم كردار نيست

. كشورش با اسـپانيا و فرانسـه جنـگ داشـت     1630كه بر تخت نشست تا  1625

پارلمان به رغم تمام رجزخوانيهايش نتوانست هزينة الزم جنگ را تـأمين كنـد و   
لياقتي سربازان و سرداران نيز مزيد شد و انگلستان شكست مفتضـحي در هـر   بي

  .دو جبهه خورد

ديـد كـه بـه    كـرد و لزومـي هـم نمـي    مـي  دانسـت ميچارلز كاري را كه درست 
درگيري شاه و پارلمـان بـر سـر     1629از . يندگان مردم در پارلمان توضيحي بدهدنما

چارلز قاطعانه تصميم گرفت كه تـا اطـالع ثـانوي بـدون     . سياست خارجي آغاز شد
پارلمان هم نتوانست در برابرش جبهة واحد و اسـتواري  . ياري پارلمان حكومت كند

طلب و سودجو بودند كـه  اري جاهمشهورترين مخالفان چارلز مشتي درب. تشكيل دهد
او بـه   1630در دهـة  . اوضاع به سـود چـارلز بـود   . شدندبه داشتن منصبي راضي مي
اش كسـري نداشـت و   بودجه. به اوج قدرتش رسيد 1637تنهايي حكومت كرد و در 

  . اما مسألة مذهب پاشنة آشيل حكومت چارلز بود. سياستهايش مؤثر بود

او پشتيبان پـر  . از اتباعش اختالف داشت سياريبچارلز در موضوع مذهب با 
و پا قرص فردي به نام ويليام آلود، اسقف اعظم كليساي جامع كانتربوري، بود و 

منجر به بروز برخي درگيريهـاي مـذهبي    1580و  1570هاي اين حمايت در دهه
الف اكنون، در دوران پادشاهي، مردمي كه با آلود، و بالتبع با چارلز، مخـ . شده بود

هـا و كارهـاي آلود و پيـروانش    بسياري از آمـوزه . شدندبودند راهي دنياي نو مي
يادآور كاتوليسيسم بود و از سوي ديگر، وي خواهان تطابق كامل و التزام عملـي  

ايـن دو عامـل   . بـود ] The 1559 Book Prayer[ 1559مردم با كتاب ادعيـة سـال   
هاي اقتدار چـارلز را سسـت   انجام پايهپوريتانهاي انگلستان را بسيار رنجاند و سر
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.جنگ داخلي آغاز شد 1642در . كرد
51

  

هابز اسـت، مفصـالً بـه نخسـتين      لوياتانتوان در اينجا، كه موضوع اصلي نمي
خـواهم تأكيـد كـنم كـه     تنها مي. پرداخت) 1651ـ1642(جنگ داخلي انگلستان 

فرزنـد جنـگ داخلـي    هاي سياسي مهم، فلسفة سياسي هابز، همچون همة فلسفه
.است

، نخستين بخـش از  دربارة مادهخود وي در عبارتي بسيار مهم در ابتداي  52
سودمندي فلسفة اخالق و سياسـت را بايـد نـه    «نويسد ، مياصول فلسفهگانة سه

كنيم بلكه برحسـب  برحسب آسايشي كه بواسطة داشتن چنين علومي تحصيل مي
همة مصائبي كه ممكن است . بسنجيم مصائبمان كه حاصل جهل بدان علوم است

-بواسطة كوشش انسان رفع شوند، از جنگ، خصوصاً جنگ داخلي، نشـأت مـي  

».گيرند؛ زيرا جنگ داخلي منشأ كشتار، انزوا و از كف بدر شدن همه چيز است
53

  

پيشتر به اهميت زبان و گفتار نويسندگان انگليسي قرن هفدهم در درك انديشـة  

كوشم تا اين بحث را بشكافم مي 2در باقيماندة اين بخش . دمسياسي هابز اشارتي كر

و نشان دهم كه گسست هابز از آرمانهاي استوديا هومانيتـاتيس و روي آوردنـش بـه    

.چگونه محصول آن زبان و گفتار است) گاليله(علم نوين 
ت بحـث زبـان در     54 اهميـ

  .  است 55اينجا به دليل نقش بسيار مهم واژگان در نبردهاي ايدئولوژيك

عازم پاريس شدند و نزديك بـه يـك سـال در آنجـا      1634هابز و ارل سوم در 
در اوائـل  . در اواخر اوت سال بعد به ايتاليا رفتند و رم و فلورانس را ديدند. ماندند
ايـن  . و پس از اقامتي چهار ماهه قصد وطن كردند بازگشتندبه پاريس 1636ژوئن 

، دوسـت  ]Marin Mersenne[بـا مـرن مرسـن    . سفر براي هابز بسيار سـودمند بـود  
پيش از آغـاز سـفر فكـرش متوجـه     . صميمي دكارت، و گاليله از نزديك آشنا شد

اين سفر آن عالئق را بيش از پـيش بـارور   . فيزيك و روانشناسي و اُپتيك شده بود
.كرد

] motus[» حركـت «پس از ديدار با گاليلـه يقـين حاصـل كـرد كـه مفهـوم        56

.زيك است و درك اين علم بدون شناخت صحيح زيربنا ناشـدني زيربناي علم في
57 

، بينش تازه وي را به اين نتيجـه  )1636اواخر سال (زماني كه با انگلستان بازگشت 
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مـاده، انسـان و   : ، سـه بخـش دارد  ]Genus[منزلة يـك جـنس   رسانيد كه فلسفه، به
.شهروند

گيري، چند سطر باالتر  در اتوبيوگرافي منظومش، پيش از بيان اين نتيجه 58
فلسفه با مطالعة اقسام حركـت كـارش را آغـاز    . سير فلسفة خود را روشن ساخت

در گام بعدي، انسان . رسدكند و سپس از اقسام حركت به اقسام اشياء مادي مي مي
، مـورد  59اسـت ] Corpus[و لذا قسمي مـاده  ] Corpus[را، كه خود متشكل از بدن 

. پـردازد  مـي  60ه بررسي حركات داخلي بدن و اسـرار قلـب  دهد و بمطالعه قرار مي

كند و مقصودش مطالعة بركـات حاصـل از   سرانجام، انسان را در جامعه مطالعه مي
.حاكميت و عدالت است

61
.چيزي نيست جز همين سه بخش اصول فلسفه 

62
   

زبـان  . از زبان استوديا هومانيتاتيس گسسـته اسـت   ديگرزبان هابز در اين آثار 
بگذاريد پيشدستي كنم و . ده زبان گاليله است، زبان علم نوين فيزيك استنويسن

چكيـدة هـر سـه كتـاب     لوياتان : را بگويم لوياتانهمين جا يكي از داليل اهميت 
  .را در خود دارداصول فلسفه 

ايـن حمـالت را   . كنـد بشدت به فيلسوفان كالسيك حمله مي لوياتانهابز در 
ايش هابز به علم جديد بدانيم و، از سوي ديگر، نتيجـة  بايد، از يك سو، نتيجة گر

به عبـارت ديگـر، زبـان هـابز     . شركت وي در نبردهاي زباني دورة جنگ داخلي
زبـان جمهوريخواهـان چـه بـود؟     . كوشد با زبان جمهوريخواهان مقابله كنـد  مي

  . استوديا هومانيتاتيس

ديـالوگ بـه علـل بـروز     ، هابز در نخستين بهيموت يا پارلمان طوالنيدر آغاز 
چهارمين علّت جنـگ داخلـي   . شماردعلّت را برمي 7او . انديشدجنگ داخلي مي

اينـان مردانـي   . شـد وجود مرداني بود كه روز به روز بر شمارشان هم افزوده مـي 
هايي را كه نويسندگان نامدار يونـان و   باسواد و فرهيخته بودند و در جواني كتاب

در آن . خواندندهاي كشورشان نوشته بودند مي و سياست روم دربارة كارهاي واال
اند و پادشـاهي  را به نام آزادي ستوده] popular government[كتب حكومت عوام 

]monarchy [ اريترا به نام جب]tyranny [بدين سـان، آن مـردان در   . اندلعن كرده
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دگان مطلـوب نويسـن  ] forms of government[هاي حكومـت   جواني عاشق شكل
گويـد  هـابز مـي  . داداكثريت پارلمان را چنين مرداني تشكيل مـي . كالسيك شدند

شيوايي و فصاحتي حتي اگر اينها در پارلمان اكثريت عددي هم نداشتند از بركت 

.توانستند بر ساير اعضاء حكم رانندكه در نطقشان بود هميشه مي
63

  

ريشة اين نيـرو  . ويي داردترتيب، هابز دريافته است كه زبان شيوا چه نير بدين
آنان كه به گفتاري قانع شـوند بـه اقتـدار صـاحب     . ديگران است اقناعدر قدرت 

داند كـه آن مـردان از كجـا چنـين بيـان شـيوايي را       هابز مي. نهندگفتار گردن مي
كساني كه به ايشـان فنـون سـخنوري فصـيح را آموختنـد همـان       . فراگرفته بودند

هابز قدرت . را به نام آزادي ستودند) دموكراسي(م كساني هستند كه حكومت عوا
. شناسدهاي امثال ارسطو و كيكرو درباب سخنوري و بالغت را خوب مي آموزش

هاي فصاحت در نام يكي از سركردگان عاشقان دموكراسي باستاني را، كه از اُسوه
 او كسي نيست مگر دومين شاعر. شناسندزبان انگليسي است، كم و بيش همه مي
خواهي كه جـان   ، جمهوريگمشده بهشتملّي انگلستان، سرايندة حماسة سترگ 

اي كه در دفاع از شاهكشي بزرگترين نويسنده«در راه دفاع از آزادي از كف داد و 
»سخن گفت

64
  . جان ميلتون: 

با پارلمان دچار اختالفاتي شـد   1620پيشتر گفتم كه چارلز يكم در اواخر دهة 

كوشيد تـا  پارلمان البته مي. را در دست خود متمركز كرد و در دهة بعدي حكومت

هـاي   اعضاء شكوه داشتند كـه شـاه آزادي  . حقّ خود براي نظارت بر شاه را بازيابد

كردنـد عمومـاً   زباني كه با آن شكايات را بيان مـي «را از بين برده است و » اساسي«

.»بود] the common law[زبان حقوق عرفي انگلستان 
گان مجلس عوام بـه  نمايند 65

اجمـاالً،  . آمـده بـود  ) 1215مصـوب  (كردند كه در منشـور كبيـر    اصولي استناد مي

هـا، اتبـاع    ويـژه از طريـق سـتاندن خودسـرانة ماليـات      سخنشان اين بود كه شاه، به

]subjects [ كشورش را به رعايا]villeins [ تبديل كرده است، رعايايي كه در امالك

گفت، مطابق با اصول منشـور كبيـر   نانكه سر ادوارد كوك ميچ. كنندخاصه كار مي
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تبـاين  ] legal[و حقـوق قـانوني   ] regal[و همة قوانين كشور ميان حقـوق شـاهانه   

تواند از حقـوقش، كـه همـان امتيـازات خـاص      كامل وجود دارد و شاه هرگز نمي

كه در  كساني. است، استفاده كند مگر در حوزة امالك خاصه] prerogative[شاهي 

تواند با آنها، آنچنـان كـه صـالح    كنند رعيت هستند و شاه ميامالك خاصه كار مي

كنند تبعـة آزاد مملكـت،    داند، رفتار كند اما كساني كه در امالك خاصه كار نميمي

 lex[يا همان شهروندان، هستند و بنـابراين فـارغ و رهـا از تبعـات قـانون زمـين       

terrae.[
  . ملك خصوصي شاه نيستدر يك كالم، مملكت  66

او بـه اقتضـاي   . ميلتون نيز در چنين فضايي شيوة گفتـارش را ظـاهر سـاخت   
تربيت كالسيك خود ـ خواندن آثار يوناني و التين در جواني ـ در دفاع از آزادي   

.كرداستناد مي 67اتباع مستقيماً به حقوق رومي
ميلتون معتقد بود كه بـراي فهـم    68

در ذهـن دارنـد بايـد بـه مجموعـة      ] liberty[واژة آزادي معنايي كه نمايندگان از 
در آنجا خواهيم ديد كـه قـانون ميـان دو گونـه     . قوانين يوستينيانوس رجوع كنيم

 ius[ الملـل حقـوق بـين  بردگـي از اصـول   «. انسان، آزاد و برده، فرق نهاده است

gentium [    است و طبق آن، برده كسي است كه، برخالف حكـم طبيعـت، تحـت
».غير است سلطة

يا انسان آزاد كسي است كه تحت سلطة ] civis[پس شهروند  69
ايـن تعريفـي بـود كـه     . غير نباشد و بتواند ارادة شخصي خـود را بـه كـار گيـرد    

سالّوست و تاكيتوس و ليويوس با آن موافق بودند و آزادي را شرط علو شهروند 
ز بـا چنـين دركـي از آزادي    ميلتون و، بالتبع او، مخالفان افراطي چارل. دانستندمي

معتقد بودند كه چارلز آزاديهاي اساسي را نابود كـرده و شـهروندان را بـه درجـة     
.كردپارلمان نيز بشدت از اين ديدگاه دفاع مي. بردگان تنزل داده است

70
  

اين كتـاب  . كتابي نيست كه در خالء نوشته شده باشد لوياتان. كنمخالصه مي
حصول نبردهايي است كه در جامعة انگلستان در نيمـة  بسيار مهم فلسفة سياسي م

هنر هابز صرفاً در اين نيسـت كـه در دفـاع از    . وجود داشت هفدهمنخست قرن 
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كوشـد تـا بـا    او با بياني بسـيار شـيوا مـي   . كندپادشاهي مشتي استدالل رديف مي
علـم  هابز كوشيد تا بـا زبـان   . خواهاني از قبيل ميلتون دفاع كند شيوايي جمهوري

ستيزان، كه مجهز به زبان استوديا هومانيتاتيس بودند، برخيـزد  مدرن به نبرد با شاه
هابز ديگر فقط مخـالف چنـد عضـو    . گذردو بدين ترتيب، او از عصر خود درمي

خواهي است كه از يونـان   او مخالف كلّ سنّت جمهوري. پارلمان انگلستان نيست
پـس حـق بـا    . شمالي منتقل شده است باستان و روم به اروپاي مدرن و آمريكاي

است كه هـابز را قدرتمنـدترين    72و هارت و نگري 71پژوهندگاني از قبيل اسكينر
و  لوياتانبه يك معنا، هنوز هم . كنندخواهي رنسانس معرفي مي تز جمهوريآنتي

  . كنندحدود دولت مدرن را تعيين مي گفتارها

3  

نام آن هم، در سنّت تعيين نام كتابهاي فلسـفة   حتي. كتابي است يكسره نو لوياتان
جرأت داشت كه بـر شـاهكارش    هابزآيد و احياناً فقط سياسي، بدعتي به حساب مي

دانيم كه لوياتان نام حيواني است كه در عهد عتيق از آن سخن بـه  مي. چنين نامي نهد
.دانيم براستي كدام حيوان اسـت ميان آمده است اما نمي

جـا بـراي مـن    آنچـه در اين  73
هابز كتابش را به زبان انگليسي نوشـت و بعـد   . است لوياتاناهميت دارد تازگي زبان 

انگليسي در قرن هفدهم هنوز زبان استواري بـراي  . همان متن را به التين ترجمه كرد
، مشـكل هـابز در گـزينش واژگـان مشـكلي      ترتيب  بدين. بيان مفاهيم سياسي نداشت

سياسي ديگر نيز، مثالً فيلمر يا الك، با همين مسـأله مواجـه   نويسندگان . شخصي نبود
.بودند

 :اند آمده لوياتاناز قضا، اين سه در عنوان . كنمدر اينجا بر سه واژه تمركز مي 74

  :كه حسين بشيريه آن را چنين ترجمه كرده است

-COMMON, Forme, & Power of a MatterLEVIATHAN or The 

٧٥Civilland  Ecclesiasticall WEALTH  

76مدنيكليسايي و  دولت، صورت و قدرت جوهرلوياتان يا 
  

متأسفانه با اينكه متـرجم در جاهـاي ديگـر    . پردازممي Matterنخست به واژة 
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، به دليلـي كـه بـر    78مقدمه، در اينجا و 77اين واژه را بدرستي به ماده ترجمه كرده
شايد ايـن مسـأله چنـدان مهـم     . من مجهول است، معادل جوهر را برگزيده است

. پديـدة فراگيـري اسـت    لوياتـان اما ظاهراً ترجمة غلط اين واژه در عنوان . ننمايد

»حكومـت  قـدرت لوايتان يا مادة صـورت و  «نويسد محمود صناعي مي
و بـاقر   79

»و قدرت نظام كامنولث موضوع، شكل«پرهام عنوان فرعي را به 
-ترجمـه مـي   80

  .كند

را بـه مـاده ترجمـه     matterدر اينجا، به مصداق تُعرّف االشياء بأضدادها، بايد 
ايـن واژه را بـه   . اسـت  آوردهرا نيز در كنار آن  formeهابز اصطالح . كرد و الغير

ه هابز پيشتر، با استناد به اتوبيوگرافي منظوم هابز، گفتم ك. كنيمصورت ترجمه مي
دليـل معـادل   در آنجـا، بـي  . در دانشگاه با مفاهيم ماده و صورت آشنا شده اسـت 

اصـطالح مـاده و صـورت يـادآور ارسـطو و علـل       . التيني را در پرانتـز نيـاوردم  
مثل (مادي : كند، ارسطو چهار علت را مشخّص ميمتافيزيكدر . چهارگانة اوست

مثل پدر براي (، فاعلي )يك براي اكتاومثل نسبت دو بر (، صوري )نقره براي پياله
).روي براي تندرستيمثل پياده(و غايي ) فرزند

هابز دربـارة مـاده و صـورت و     81
بـه بررسـي   ) گـذارم فعالً براي اين واژه معـادلي نمـي  ( Common-wealthقدرت 

گويـد كـه بـراي توصـيف طبيعـت انسـان مصـنوعي        در مقدمـه مـي  . پـردازد  مي
]Artificiall man [ه خواهد كرديكي . به چند چيز توجmatter   انسان مصـنوعي و

خـود انسـان   : گويد كه هر دو اينان يك چيز اسـت هابز مي. آن Artificierديگري 
]Man .[ ه مي ايندر مرحلة دوم، او بهانسـان مصـنوعي چگونـه    : كنـد موارد توج
]How [ و با چه ميثاقها يا پيمانهايي]Covenants [   ت؛ حقـوق و  سـاخته شـده اسـ

قدرت عادله يا اقتدار حـاكم كدامنـد؛ و چيسـت كـه انسـان مصـنوعي را حفـظ        
]preserveth [ يا منحل]dissolveth [كندمي.

82
  

و فـاعلي  ) matter(انسان علّت مـادي  . توان آن چهار علّت را در اينجا ديداكنون، مي
.آن انسان مصنوعي است) يا سازندة(

83

كه در تشكيل انسـان مصـنوعي اثـر     هايي پيمان 
و حقـوق حـاكم علّـت    ) كنـد را تشريح مـي  آنانو هابز در گذار از وضع طبيعي (دارد 
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و غايت اين انسان ) گفت حقوق علّت روبنايي استاگر ماركس بود، مي(صوري هستند 
پس مثالً جنگي كه موجـب  (شود  مي مصنوعي، بقا يا زوال، توسط علّت غايي آن تعيين 

  ).شود علّتي غايي است كه انسان مصنوعي را منحل كرده استالل انسان مصنوعي ميانح

اين بحث بسيار . پردازدو فاعلي مي مادياز علّت  بحثبه  لوياتانبخش يكم 
هابز تأكيد دارد كه انسان هم خالق انسان مصنوعي اسـت و هـم مـادة    . مهم است

اي سـاخته شـده از نقـره پيالـة نقـره      مثال ارسطو ديديم، پيالة دراگر، چنانكه . آن
است، يعني خصوصيت نقره را در خود دارد، يا مثالً تنديسي كه علّـت مـادي آن   
چوب است ناگزير چوبي است، پس انسان مصنوعي نيز خصوصيت انسان طبيعي 

مهمترين خصوصيت انسان طبيعي، به نظر هابز، ايـن اسـت كـه    . را در خود دارد
ت انسان داراي شخصي]personality [ است و بنابراين شخص]person [ محسوب

چون انسان طبيعي شخص است، انسان مصنوعي نيز بدل به شـخص و،  . شودمي
فصـل شـانزدهم، واپسـين فصـل     . شودبه بياني آشنا، داراي شخصيت حقوقي مي

  .پردازدگيري آن بخش است و به بحث شخص مي بخش يكم، در واقع نتيجه

كيكـرو نوشـته   . گويـد از تجربة انساني به نام كيكرو سخن مـي  زهابدر اينجا، 
كـرده اسـت كـه همزمـان سـه      احساس مـي  دادگاهاست كه در هنگام حضور در 

.خودش، رقيبانش و داوران: است] tres personas[شخص 
انسان مصنوعي نيـز   84

.شهروند، حاكم، نماينده: سه شخص دارد
85

     

اي كـه قصـد دارم   ترجمة دومـين واژه . استآنچه دربارة ماده گفته شد كافي 
در كارهاي سه مترجم نشان دادم كه با . بدان بپردازم براستي دشواري زيادي دارد

فقرة آخر را، كـه چيـزي   . دولت، حكومت و كامنولث: شويممي مواجهسه معادل 
بشيريه عمدتاً معادل دولـت را بـه   . بيش از حرفنويسي ساده نيست، كنار بگذاريم

.برديكار م
در مقدمـة  . كنـد شايد فقط در يك جا از معادلي ديگـر اسـتفاده مـي    86

  :نويسد، هابز ميلوياتان

For by Art is created that great LEVIATHAN called a COMMON-
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WEALTH, or STATE, (in latine CIVITAS) which is but an Artificiall 

Man.87  

  :خوانيم كهمي فارسيدر ترجمة 

خوانـده  ) civitasبـه زبـان التـين    (زيرا آن لوياتان عظيمي كه كشور يا دولـت  

.فن و صناعت ساخته شده است و صرفاً انساني مصنوعي است كمكشود به  مي
88

  

 89اي كـه همـواره  واژه(آمـده اسـت    stateدر اينجا واژة  چونواضح است كه 
آيـا  . ناچار واژة كشور را وارد ترجمه كرده استمترجم به) ايمدولت ترجمه كرده

دولت معادل صحيحي براي كامنولث هابز است؟ بـراي رسـيدن بـه پاسـخ، بايـد      
دولت را در اينجا بايد به چـه معنـايي فهميـد؟ آيـا بـه      : پرسش ديگري طرح كرد

همان معني كه امروزه در ذهن ماست؟ به همان معنـي كـه انگليسـي و آلمـاني و     
يابند؟ اگـر بلـه، پـس    درمي Etatو  Staatو  stateن بيستمي از واژگان فرانسوي قر

متـون   همـة ، آثـار ديگـر هـابز و    لوياتـان  سراسرمعادل دولت براي كامنولث در 
چـرا؟ مگـر   . اسـت  مطلقاً و از بيخ و بن نادرستسياسي قرن هفدهم انگلستان 

هـا   اين پرسـش كوشم به كامنولث در قرن هفدهم به چه معني است؟ در ادامه مي
  .پاسخ گويم

اكنون بـه  . بار ديگر عبارت مشهوري را كه از مقدمة لوياتان نقل كردم بخوانيد
عنـوان بخـش و   . فصل هفدهم برويم كه نخستين فصل بخش دوم كتـاب اسـت  

  : فصل به ترتيب اين است

OF COMMON-WEALTH 

Of the Causes, Generation, and Defenition of a COMMON-WEALTH 

  :خوانيممي فارسيدر ترجمة 
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  دولت بابدر 

  ، ايجاد و تعريف دولتعللدر باب 

خواهد كامنولث يا، به قول متـرجم فارسـي،   ، كه هابز مي90در اواخر اين فصل
  ):كنماز كمي باالتر نقل مي(خوانيم دولت را تعريف كند، چنين مي

The only way to erect such a Common Power, … is, to conferre all their 

power and strength upon one Man, or upon one Assembly of men, that may 

reduce all their Wills, by plurality of voices, unto one Will … . This done, 

the Multitude so united in one Person, is called a COMMON-WEALTH, in 

latine CIVITAS. This is the Generation of that great LEVIATHAN, or rather 

(to speake more reverently) of that Mortall God, to which wee owe under the 

Immortal God, our peace and defence.91 

اين اسـت كـه تمـامي    ... قدرت عمومي تنها راه تأسيس چنين : ترجمة فارسي
قدرت و توان خود را به يك تن و يا به مجمعي از كسان واگذار كنند تا آنكـه از  

وقتي ... . هاي مختلف آنها را به يك اراده تبديل كند طريق شيوة اكثريت آرا اراده
اين توافق صورت تحقق بپذيرد، جماعتي كه بدين شيوه در يك شخص وحـدت  

و ايـن بـه معنـي    . شـود خوانـده مـي   CIVITASو يا به التين ] كذا[لت يابد دومي
اسـت كـه    خداوند ميرايي) محترمانهبه سخني (تكوين و ايجاد همان لوياتان و يا 

، صـلح و آرامـش و امنيـت خـويش را     خداونـد جاويـدان  آدميان در ساية اقتدار 
.مديون او هستند

92
  

بينيم كه ميان آن جملة كوتاه مقدمه و اين عبـارت نسـبتاً طـوالني شـباهتي     مي
پيشتر دربارة آوردن معادلهـاي   آنچهدر بستر بحث كنوني و با توجه به . برجاست

گيري التين به جهت تازه بودن واژگان انگليسي در متون قرن هفدهم گفتم، نتيجه
امنولـث معـادل انگليسـي واژة    اصلي من اين است كه لوياتان كامنولث است و ك

.است 93التيني كيويتاس
94
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كيويتاس چيست؟ هابز در بخش : پس اكنون بايد پرسش ديگري را طرح كرد
فصـل  (دهـد  نام دارد بدين پرسش پاسخ مي دربارة شهروندكه  اصول فلسفهسوم 

  ]):Quid sit Civitas[چيست  سكيويتا: 9، بند 595

] هاي فردي در يـك اراده با وحدت ارادهيعني [نحو  بدينكه ] Unio[اتحادي 

-، ناميده مـي persona civilis، و نيز societas civilisيا  كيويتاسساخته شده است 

يعنـي اشخاصـي كـه بـراي     [هـاي آنهـا   از همة اراده] اراده[يك از آنجا كه . شود
 يـك شـخص  برجاست، بايد كيويتـاس را چونـان   ] اندتشكيل كيويتاس گرد آمده

]una persona [ يـك  عبـارت اسـت از    كيويتاسپس تعريف ... . در نظر گرفت؛

 ارادةچونـان  ] plurium hominum[او از سوي انسانهاي كثيـري   ارادة، كه شخص
هـاي  و داشـته ] viribus[شود، تا در راه استفاده از توانايي همگي ايشان دانسته مي

]facultatibus [ ايشان به منظور صلح و دفاع عمومي]ad pacem et defensionem 

communem [به كار رود.
96
   

باري، ما به . شباهت بين آن تعريف انگليسي و اين تعريف التين آشكار است
  :توانيم گامي ديگر به جلو برداريمايم و مينقطة بسيار مناسبي رسيده

Leviathan = Common-wealth = Civitas = Societa Civilis 

، در برابر اين اصطالح دربارة شهروندو مترجم  ياتانلوريچارد تاك، ويراستار 
توان بحـث از ترجمـة واژة   اكنون مي. دهدرا قرار مي Civil Societyالتيني معادل 

civil را نيز آغاز كرد.  

كننـد  كار توصيه ميبه مترجم تازه هميشهآموزگاران ترجمه و مترجمان بزرگ 
بلكه بكوشد به اقتضاي مـتن  . نكندكه در برابر يك واژه فقط يك معادل را حفظ 

زبانان بيش از صد سال است كـه در  فارسي. معادلهاي مناسب ديگر را به كار برد
 civil lawبدين ترتيب، معادل . مدني: شناسندفقط يك معادل مي civilمقابل واژة 

 civil societyحكومت مدني، معـادل   civil governmentقانون مدني است، معادل 

] civil engineer[دني؛ و البد اگر در جايي هم بخوانيم كه مهندس مـدني  جامعة م
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من مطلقاً اميدي ندارم كه بحث . ابداً نبايد تعجب كنيم] civil war[يا جنگ مدني 
صـرفاً  . اي به بهبـود ايـن وضـعيت اسـفبار كمـك كنـد      كوچك كنوني بتواند ذره

  .نوري بر معناي آن بيندازمهاي كالسيك اين واژه كوشم با برگشتن به ريشه مي

civil  ترجمة واژة التينcivilis ايـن واژه، مثـل   . استcivitas از ،civis   مشـتق
فـرد، پـدر، فرزنـد، كـارگر،     : تواند داشته باشـد انسان شئون زيادي مي. شده است

شـأني كـه در انگليسـي بـه     . نيز يكي از شـئون انسـان اسـت    civis. ارباب و الخ
citizenــو ــه ، در فرانس ــهروند   citoyenي ب ــه ش ــي ب ــك از  (و در فارس ــه تفكي ب

اگر فرد مبناي مطالعاتي يا ابژة روانشناسي اسـت و  . ترجمه شده است) شهرنشين
. است، شهروند مبناي مطالعاتي سياست است شناسيجامعهگروه مبناي مطالعاتي 

civis  معادل واژة يونانيpolites است.  

ت كـه بـه حكـم عـام و جهانشـمولِ      ارسطو دريافت كه انسان موجـودي اسـ  
انسان، به قول فـارابي كـه شـارح    . كنددر پوليس زندگي مي) طبيعتيا (فوسيس 

كنـد و در  انسان در مدينـه زنـدگي مـي   . ارسطو بود، موجودي است مدني بالطبع
ارسطو نكتة بسيار مهم ديگري را هم . بيرون مدينه جاي حيوانات است و خدايان

ه او نشان داد كه گرچه در پوليسي به نـام آتـن زنـدگي    تجربة شخصي ب. دريافت
كند ـ و لذا انسان است ـ اما چون زادة آتن نيست برخي از حقوق ويژة آتنيان   مي

كودكـان و  . توانست در دادگاه حاضر شود زيرا خارجي بـود ارسطو نمي. را ندارد
نـدگي  ارسـطو دانسـت كـه انسـان در پـوليس ز     . توانستندزنان و بردگان هم نمي

پوليتس كيست؟ علم سياست از اين پرسش . كند اما هر انساني پوليتس نيست مي
  .زاده شد

توانـد در  پوليتس مـي : توان چنين خالصه كردهمگي حقوق ويژة پوليتس را مي

مـرد  (شركت كند و بدين ترتيـب بـه پوليتيكـوس    ) امور مربوط به پوليس(يا پوليته

حقوقي دارد؟ آيا او انسـان نيسـت؟ بهرحـال    غيرپوليتس چه . تبديل شود) سياسي؟

پس انسان است به حكم فوسيس يـا همـان طبيعـت كـه     . كنددر پوليس زندگي مي
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تواند به انسـان بـودنش اسـتناد    غيرپوليتس مي. قانونهايش عام است و استثناء ندارد

بـرايش  ) Natura: بـه التـين  (حقوقي كه همان فوسـيس  . كند و حقوقي داشته باشد

) ius natura/natural rights(اينجـا نقطـة تولّـد حقـوق طبيعـي      . رده اسـت معـين كـ  

.است
97
   

جامعـة   societa civilisكنيم، پـس  دولتشهر ترجمه مي/شهر/اگر پوليس را مدينه

اي است كوچكتر از پوليس و فقط از پوليتسها يـا  نيست، جامعه) پوليسييا ( مدني

. رعايا در آن جايي ندارنـد . ندارند بردگان در آن جايي. كيويسها تشكيل شده است

societa civilis       عمـالخـود   ارادةجايگاه انسـانهاي آزاد اسـت، انسـانهايي كـه در ا

  .civilisحقوق طبيعي و حقوق : حقوق نيز به دو دستة بزرگ تقسيم شدند. آزادند

چه زمان به اين وضع . رودپيش مي civilانسان از وضع طبيعي به سوي وضع 
اش را آزادانه به حاكم تفويض كند تا گويد زماني كه اراده رسد؟ هابز مياخير مي

است، همـان   civilفراموش نكنيم كه كيويتاس همان جامعة . كيويتاس شكل گيرد
از حقوق طبيعي با كيـويس در ايـن اسـت كـه      برخوردارتفاوت انسان . كامنولث

او را كيـويس يـا    مندي از اين حقـوق بهره. هم هست civilكيويس داراي حقوق 
كيويتاس يا كامنولـث جامعـة   . هستند حقوق شهروندياينان . شهروند كرده است

  . شهروندان است كه طبق تعريف داراي حقوق شهروندي هم هستند

مطـرح شـود    naturalدر تضـاد بـا    civilپس هرجا كه در متون سدة هفـدهم  
گفتم كه . نگاه كنيد انلوياتاما دوباره به عنوان . مقصود شهروندي يا سياسي است

 Civillدر مورد . بايد به قانون تعرّف االشياء بأضدادها عمل كرد matterدر ترجمة 

واژة . است ecclesiasticalمتضاد  civil لوياتاندر عنوان . نيز بايد همين كار را كرد
  . اخير به معني كليسايي است

.گفته شده استسخن » دو شمشير«اي هست كه در آن از آيهعهد جديد در 
98 

محصـول ايـن مباحـث    . از قرن دهم، بحث داغي بر سر تفسير اين آيه درگرفـت 
توان، با توجه به محـدوديت ايـن   نمي. اي است موسوم به نظرية دو شمشيرنظريه
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به طـور خالصـه بايـد گفـت كـه      . نوشته، مفصالً به بحث از اين نظريه پرداخت
خداوند و پسرش عيسي دو شمشير بـراي  اروپاييان قرون وسطي معتقد بودند كه 

يكي از اين دو شمشير بايد در دست پاپ باشـد  . انداقوام مسيحي به ارث گذاشته
پاپي يـا كليسـايي و   : بدين ترتيب، دو نوع قدرت هست. و ديگري در دست شاه

. نامـد  مـي  civill powerقدرت اخير همان اسـت كـه هـابز    . شاهي يا غيركليسايي

در برابـر قـدرت   (قـدرت عرفـي   رسي بـراي چنـين اصـطالحي    بهترين معادل فا
. بار ديگر تأمل كنيم و ببينيم آيا عبارت حكومت مدني معنايي دارد. است) شرعي

برقراري حكومت مستلزم رسيدن بـه سـطحي از مـدنيت اسـت و بنـابراين، هـر       
امـا هـابز و سـاير نويسـندگان قـرن هفـدهم       . حكومت به معنـايي مـدني اسـت   

حكومت غيركليسايي يا عرفي است كه منفك از  civil governmentز مقصودشان ا
.حكومت كليسايي يا ديني يا شرعي است

99
   

يـا  (ام امـا هنـوز نـه معـادلي بـراي كامنولـث       من تقريباً به پايان بحثم رسـيده 
. ام كه چرا معادل دولت از بيخ و بن غلـط اسـت  ام و نه گفتهارائه داده) كيويتاس

غلط بودن (شود و پاسخ بخش دوم وتر ساختم، اكنون تكميل ميآن معادله كه جل
  . دهدرا مي) معادل دولت

Leviathan = Common-wealth = Civitas = Societa Civilis = Civil Society 

بـه ايـن طـرف، مـا دولـت       1821هگـل در  اصول فلسفة حـق  از زمان چاپ 
)State/Der Staat ( را در تقابــل بــا خــانواده)Family/Die Familie ( ًو اصــطالحا

. ايـم تعريـف كـرده  ) Civil Society/Die bürgerliche Geselschaft(جامعـة مـدني   

يـا سـوژه يـا    ] person[اي است كه در آن انسان شأن شخص جامعة مدني عرصه
اصل اساسي فرديت . كندفرديت خود را ظاهر مي طريقفرد آزاد را دارد و به اين 

در جامعة مدني داشتن دارايـي خصوصـي اسـت و بنـابراين مالكيـت خصوصـي       
اي است معادل همان كيويس يـا  واژه Bürger. اهميت بنياديني در اين عرصه دارد

ايـن نكتـه را بايـد در    . شهروند و لفظ بوژوآ نيز از همين واژه مشتق شـده اسـت  
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.ر داشتترجمة متون هگل و ماركس به خاط
100
   

نيست، خاص اسـت و متعلـق   ] Common[اي عام و همگاني كامنولث جامعه
.به شهروندان يا همان انسانهاي آزاد

اگر براستي اصـرار داريـم كـه بـراي ايـن       101
واژه، در متون قرن هفدهم، معادلي ارائه دهيم، آن معـادل نـه دولـت اسـت و نـه      

از همـه بهتـر   ) امعة طبيعـي به تفكيك از ج(شايد معادل جامعة سياسي . حكومت
اما در هر حال خوب است مترجم بداند اين واژه در آن عهد بديع اسـت و  . باشد

.بناست به چه چيزي در سنّت انديشة اروپايي داللت كند
102

  

. پس در هر متن بايد بدانيم اصطالحات اساسـي كدامنـد و چـه معنـايي دارنـد     

Civil Society  سـي اسـت كـه پـس از جامعـة      به معني جامعـة سيا  هفدهمدر قرن
متضـاد بـا   (در اثر مشهور آدام فرگوسن به معني جامعـة متمـدن   . طبيعي قرار دارد

.است) جامعة ابتدايي و وحشي
در قرن بيستم، به همان معناي مورد نظـر هگـل    103

.است و معادل عرصة خصوصي جدا از دولت و خانواده
اشكال بـزرگ ترجمـة    104

سراسـر  . همين است كه مترجم به تازگي زبان اثر توجه نكرده است لوياتانفارسي 
  پس، آيا اين ترجمه بد است؟. اين ترجمه پر از واژگان دولت و مدني است

* * *  

گويند مردي داشـت پيـاده بـه    ايد؟ ميآيا تاكنون داستاني شبيه به اين را شنيده
. ه در كنار راه نشسـته بـود  در راه به مردي رسيد ك. رفتآباد، ميشهري، مثالً علي

آبـاد  چه هنگـام بـه علـي   «پرسيد  رونده، كه ظاهراً كمي هم خسته بود، از نشسته
بـار دوم بـا صـدايي بلنـدتر پرسـش خـود را       . اما هيچ پاسخي نشـنيد » رسم؟ مي

هنوز چندان راه نرفته . مسافر با اوقاتي تلخ به راه افتاد. مقيم پاسخي نداد. بازگفت
ن طـور راه بـروي فـالن وقـت بـه      اگر همـي «صداي بلندي گفت  بود كه مقيم با

پـس تـو كـر و الل    «مسافر ايستاد و بـا شـگفتي پرسـيد    . »آباد خواهي رسيد علي
چـون  «مقـيم گفـت   » جـواب نـدادي؟   نيستي؟ چرا همـان بـار اول كـه پرسـيدم    

حاال كـه راه رفتنـت را ديـدم    . رويدانستم تو چگونه و با چه سرعتي راه مي نمي
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اين داستان چه ربطـي بـه ترجمـة    . »آباد خواهي رسيدوانم بگويم كي به عليتمي
  دارد؟لوياتان فارسي 

آيا ترجمة حسـين بشـيريه خـوب    . را بخوانم لوياتانخواهم مي«گويد كسي مي

در عوض، نخست بايـد چيـزي را   . توانم خيلي راحت پاسخ بدهممن نمي» است؟

داستان سرعت راه رفتن مسافر معيار پاسخ كيست؟ اگر در آن خواننده اين . دريابم

بياييد الاقل به شكلي . مقيم بود، در اين مورد جديت خواننده معيار پاسخ من است

بـه ايـن گفتگوهـاي    . صوري و اعتباري دو سر طيـف خواننـدگان را معلـوم كنـيم    

  : سخنان خوانندة ما با حروف سياه مشخص شده است. فرضي گوش دهيد

  ...بگويم كه  بايدمه دربارة اين ترج ـ

  . traduttori raditoriها  التفات داري؟ به قول ايتاليايي! استمترجم خائن ـ 

  .اين ترجمه از روي اصل چيني كتاب استـ 

  .اطميناني ندارم ايترجمه به هيچـ 

  !سلطاني هم دقيقتر است به خدااديب ازمترجمش ـ 

  .اصلي را بخوانيم متنفقط بايد ـ 

  .و زيبا ترجمه كرده روانخيلي هم ـ 

  .    يا متن اصلي يا هيچ؛ والسالم! تراديتوري... ترادوتّوري ـ 

  :برويم طيفبه آن سر 

  .كه واقعاً افتضاح است ترجمهاين ـ 

  .همين هم غنيمتي است. ندارداشكالي ـ 

نود درصد جمالت را وارونه ترجمه كرده؛ هست را نوشته نيست، نيست را ـ 
  ...افتضاح  .ترجمه كرده هست

  كي حوصلة انگليسي خواندن دارد؟. امهم راضي همينمن به ـ 

انگليسي را هم پيدا نكني كه بخواني باز نبايد اين ترجمـه را   اصل! به جهنّمـ 
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  .از بيخ و بن مغلوط است. خواند

خوانم؛ باالخره يـك روز ترجمـة خـوبش هـم     همين را مي حاالخب، ـ 
  .خواندآن را هم خواهم . آيددرمي

هـاي  تازه بـه دوران رسـيده  . نوشتند اقتباسحداقل قديم شرف داشتند و ميـ 
  كشندت؟برادر من؛ مي نكن ترجمه... . بيسواد 

 500بـاالخره بعـد از   . كفش كهنه در بيابان نعمت اسـت . نكن ناشكريـ 
  . هم درآمد كارسال ترجمة اين 

گيرنـد و شـبيه   اي مـي بيشتر خوانندگان در حد وسط اين دو تن جـ  گوييدمي
. اما اصل بحـث مـن منتفـي نشـده اسـت     . صد البته حق با شماست. اينان نيستند

 لوياتـان اي بهتر و دقيقتـر از ترجمـة فعلـي    پژوهندة جدي هابز نه فقط به ترجمه
شود و به سراغ متون اصـلي ـ و احيانـاً چنـدين ويراسـت معتبـر از ـ        راضي نمي

بلكـه  ) كنـد ا از هرجايي كه بشود سرانجام پيدا مـي و آنها ر(رود كتابهاي هابز مي
يعنـي  (بسا بكوشد بر زبان انگليسي عهد هابز و زبان التين نيـز مسـلّط بشـود   چه

اي را كـه دوسـت دارد   از سوي ديگـر، خواننـده  ). همان تسلّطي كه بشيريه ندارد
صـد سـال   و  هملـت افالطـون و   جمهوريو تاكنون (كتابهاي معروف را بخواند 

و داسـتانهاي  چنين گفت زرتشـت  و مقداري كتب تاريخي و  بار هستيو  ييتنها
نبايد به اين بهانه كه ترجمـة بشـيريه   ) هدايت و اشعار شاملو را هم خوانده است

كنـد؛ و  براي او همين ترجمه كفايـت مـي  . دلزده كردلوياتان است، از خواندن  بد
  .الواقع بسيار هم عالي استفي

اگـر كسـي هسـت كـه بتوانـد در ترجمـة       . هابز نويسندة واقعاً فصيحي است
ترجمة بشـيريه را ناديـده   بايد ، حقّ او را برآورد، لوياتانفارسي آثارش، از جمله 

، اين بزرگترين كتـاب  لوياتانزبان فارسي هنوز محتاج ترجمة صحيحي از . بگيرد
  :گستاخي نباشد، بايد گفت كه با الهام از هابز، اگر. فلسفة سياسي انگليسي، است
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For such Translation, as opposeth no mans profit, nor pleasure, is to all 

men welcome.105 

پـس  «: گويـد در نخستين نامه بـه مسـيحيان كورينـت مـي    ) سن پل(پائولوس 
   ».كند تا ترجمه نمايدداند دعا هركس زباني مي

                                                
  ها نوشت پي

 ,Hobbes 1839e, 1904, 1909(در زمان نگارش ايـن جسـتار هفـت نسـخة انگليسـي       .1

در ) Hobbes 1841(از لوياتـان  و نيز ترجمـة التـين هـابز    ) 1996 ,1968 ,1962 ,1914
 Hobbes 1968ترجمة  1380هابز . در كتابشناسي نشاني كامل آنان آمده است. دسترس بود

ايـن  . گذاشـتم  Hobbes 1996ضمن مراجعه به ايـن چنـد ويراسـت، تأكيـد را بـر      . است
  .ويراست باالخره متن نهايي لوياتان را در اختيار خوانندگان گذاشت

) 105ـ  29، صص 1338صناعي (» اي از لوايتان نوشتة هابزبرگزيده«لها پيش سا. 1380هابز  .2

  .به زبان فارسي چاپ شد كه ظاهراً نخستين كوشش در ترجمة فارسي لوياتان است

 Aristotle. بـويژه نـك  . در نظـر داشـت  ] دكسا[ δόξαعقيده به معنايي كه ارسطو از واژة  .3

1960, I. XXXIII. 89a5, p. 166 .  

 1513دسامبر  10نامة وي به فرانچسكو وتّوري، . دربارة انس ماكياولّي با آثار اين دو تن نك .4
  ).26، ص 1388يا ترجمة فارسي نامه در ماكياولي ( Machiavelli 2007, p. 509در 

5. Skinner 1981, pp. 3-4 ) و ) 20ــ 19، صـص  1380اسـكينر  : ترجمة فارسـيSkinner 

2002c, p. 39.  

6. Milton 1966, passim, esp. pp. vii, 8-45, 140, 150-152. 

  13، ص 1380هابز  .7

8. Hobbes 1839f, p. xiii: “Thomas Hobbes, natus Aprilis 5, 1588, 

Malmesburiæ, agri Wiltoniensis.” Hobbes 1839g, p. lxxxv: “dies et 

quintus inibat Aprilis”. 

اين ده روز اختالف معلول تغيير تقـويم  ). Malcolm 1996, p. 14(آوريل  15نويسند گاه مي
  .Skinner 2002c, xv-xvi. نك. از يوليانوسي به گرگوري است
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] Brief Lives[هـاي مختصـر   منبع كالسيك دربارة زندگي هابز فصولي از كتاب زندگينامه 9.

سفانه متأ). 1696و  1669(است كه در دو جلد چاپ شده است ] Aubrey[اثر جان آؤبري 
و دو اتوبيوگرافي هابز، بـه نثـر و شـعر     Blackbourne 1839. دسترسي به آن مقدور نشد

در ميـان  . منابع كالسيك ديگري دربارة زنـدگي اوسـت  ) Hobbes 1839f, 1839g(التين،
بهتــرين گــزارش جــامع و مــوجز دربــارة زنــدگي هــابز  Malcolm 1996منــابع مــدرن، 

نيز بحثي بسيار عالي دربارة زندگي هابز، بـا تأكيـد بـر     Skinner 2002c, pp. 1-38.است
  . زندگي فكري وي، است

10. Malcolm 1996, p. 14. 

11. Malcolm 1996, pp. 14 & 38 . آؤبري گفته است كه پدر فيلسوف مقام كشيشي بخش
]vicar [المثـل نـك  فـي . تا پيش از انتشار جستار ملكوم، اين عقيده مقبول بـود . را داشت .

Hobbes 1914, p. vii  .  

12. Skinner 2002c, p. 2. 

13. Malcolm 1996, p. 15. 

14. Skinner 2002c, p. 2. 

15. Malcolm 1996, p. 15. 

16. Malcolm 1996, p. 15. 

 ,Skinner 1996و  Skinner 2002c, pp. 38-65من در سراسر اين بخش بسيار مديون  .17

. شناسي تاريخي ضدهگلي اوستمبناي فلسفي بحث پروفسور اسكينر، روش. هستم 19-65

صـرفاً ــــ و بـا    . شناسي اسكينر پرداخـت توان در اينجا مفصالً به بحث روشبدبختانه نمي
-زبان با كتاب كوچك وي دربارة ماكياولّي ـــ مـي توجه به آشنايي قبلي خوانندگان فارسي

شـود  نظر اسكينر اگر انديشمندي بدل به نمايندة دوران خود مـي  توان خاطرنشان كرد كه به
به اين دليل نيست كه نماينـدة  ) چنانكه مثالً ماكياولّي نمايندة انديشة سياسي رنسانس است(

است، به اين دليل است كه اختالفاتي مهم بـا روح زمانـة خـويش    ] Zeitgeist[روح زمانه 
همان اصول (ليل همرايي كامل با اصول اخالقي رنسانس ماكياولّي اگر ماندگار شد به د. دارد

اي بود كه به مفهـوم ويرتـو   نبود، به دليل طرحي نو كه درافكند و معناي تازه) مقبول كيكرو
هابز نيز اگر امروز هنوز در يادهـا  . نويسان رنسانس مخالفش بودندداد، معنايي كه اندرزنامه

ساده بگـويم،  . ا جريان غالب تفكر عصر خود كردمانده است به دليل مخالفتهايي است كه ب
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كسي است كـه بـرخالف جريـان آب    ) افالطون، ماكياولّي، هابز، نيچه و الخ(متفكر ماندگار 

-روش( Skinner 2002a. نـك . بافيهـا جلـوتر بـروم   توانم از اين كلّياكنون نمي. شنا كرده

اسكينر : ترجمة فارسي( Skinner 1981و ) رنسانس و ويرتو( Skinner 2002b، )شناسي
1380  .(  

18. Skinner 2002c, p. 40 “… the five canonical disciplines of the studia 

humanitatis: grammar, rhetoric, poetry, history and moral philosophy.” 

، آموزش التين و يوناني و خواندن آثار كالسيك فنّ بالغت، از قبيل آثار كيكرو و ارسـطو  .19
 ,Skinner 1996. نك. در عصر اليزابت به برنامة آموزشي همة دبستانهاي كشور تبديل شد

pp. 19-65.  

نـامي از  ) Hobbes 1839e, 1839f(اما هابز در هيچكدام از دو اتوبيوگرافي چاپ شـده   .20
مناسـبت  گويـد هـابز بـه   بلكبورن مي. Blackbourne 1839, xxii-xxiii. مق. بردوي نمي
يا، تراژدي مشهور ائوريپيدس، را از يوناني به التين ترجمـه  صيل در نزد لتيمر، مدهپايان تح

 versibus(اين ترجمة منظوم را هابز در بحر وتـد مقـرون، بحـر دوهجـايي باشـكوه      . كرد

eleganter(ايضاً نك. ، سرود و به لتيمر پيشكش كرد .Skinner 2002c, pp. 2-3, 39.  

21. Hobbes 1839g, p. lxxxvi: “Sex annis ad verba steti Græcæ atque 

Latinæ,/Et decimo quarto mittor ad Oxonium.” 

22. Hobbes 1839g, p. lxxxvi: “Huc Magdalenæ veniens admittor in 

aulam,/Inque ima logicæ classe locatus eram.” 

23. Hobbes 1839g, p. lxxxvii. 

24. Hobbes 1839g, p. lxxxix: “Hæc illum docui per septem sedulus annos”. 

25. Hobbes 1839f, p. xiii. 

26. Hobbes 1839g, p. lxxxviii: “… libros/Omnimodos studiis …”. 

27. Hobbes 1843a, 1843b. 

28. Hobbes 1839f, pp. xiii-xiv; Cf. Skinner 2002c, p. 40. 

29. Skinner 2002d, p. 3. 
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30. Hobbes 1839g, p. lxxxviii: “Hunc Romanarum sensus cognoscere 

vocum;/Jungere quoquo decet verba Latina modo;/Fallere quaque solent 

indoctos rhetores arte;/Quid facit orator, quidque poeta facit”. 

31. Hobbes 1839f, p. xiv. 

32. Skinner 2002c, p. 4. 

33. Aristotle 1924 . ،مانند همة كساني كه در اسـتوديا هومانيتـاتيس آمـوزش    هابز همچنين
) Cicero 1820(ديده بودند، انس و عالقة زيادي به دربارة سخنور، شاهكار بالغي كيكرو، 

  . گردمجلوتر به اين كتاب بازمي. داشت

34. Hobbes 1840a, 1840b. 

. هـابز نـك  براي فهرست مختصري از نقل سخنان نويسـندگان يونـاني و رومـي در آثـار      .35

Skinner 2002c, pp. 41-43.  

36. Hobbes 1840a, p. vii. 

المثل، تام سورل، پژوهندة برجستة قرن هفدهم و صاحب آثار بسيار معتبر دربارة هابز و في .37
 Skinner 2002c, p. 38, ft. 1. نـك . كنددكارت، بر طرفداري هابز از علم نوين تأكيد مي

  .Sorell 1996aو بويژه  Sorell 1996b. و مق

دربارة تاريخ اين دو خاندان و اوضاع اجتماعي بريتانيا در زمـان آنـان آثـار معتبـر زيـادي       38.
من به دو كتاب موجز و مفيدي كه نخستين بار در مجموعة تـاريخ آكسـفوردي   . وجود دارد

بـه هـر حـال،    ). Morrill 2000و  Guy 2000(ام مصور بريتانيا چاپ شـدند تكيـه كـرده   
 .  كندنياز ميمحدوديتهاي اين نوشته نيز ما را از بحث مفصل تاريخي بي

39. Guy 2000, pp. 69-72. 

40. Guy 2000, p. 72. 

41. Guy 2000, pp. 68, 85-86, 86-96, 96-98.  

42. Morrill 2000, pp. 1-16. 

43. Morrill 2000, p. 17. 

44. Morrill 2000, p. 18. 

 House of(پارلمـان آمـده منظـور همـان مجلـس عـوام        هرجـاي ايـن نوشـته كـه نـام      .45

Commons (است .  
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46. Morrill 2000, p. 22. 

47. Morrill 2000, p. 28. 

48. Morrill 2000, p. 28. 

49. Morrill 2000, p. 19. 

50. Morrill 2000, pp. 29-31. 

  .Morrill 2000, pp. 31-37اي است از آنچه دربارة چارلز و آلود آمد خالصه .51

افالطون، بنيانگذار فلسفة سياسي، در سـاية  . توانند به حافظة خود بازگردندخوانندگان مي .52
ماكياولّي در ساية . جنگ پلوپونسي به تأمل فلسفي در نظام سياسي پوليسهاي يونان پرداخت

هگـل بـه جنگهـاي كشـورهاي     . هاي سياسي خود را پرورانـد جنگهاي داخلي ايتاليا انديشه
فلسفة سياسي هابز نيز فرزنـد جنـگ داخلـي    . گ داخلي تمدن ژرمني، انديشيداروپايي، جن

براي تأمالت پسامدرن فلسفة سياسي دربارة جنگ داخلـي، محـض نمونـه،    . انگلستان است
  ).چپگرا( Hardt and Negri 2000, pp. 75-78و ) راستگرا( Walzer 1995. نك

53. Hobbes 1839a, I.i.7, p. 7: “Moralis vero et civilis philosophiæ utilitas 

non tam ex commodis quæ ab ea cognita quam ex calamitatibus quas ab 

ejus ignoratione habemus, æstimanda est. Calamitates autem omnes quæ 

humana industria evitari possunt a bello oriuntur, præcipue vero a bello 

civili; hinc enim cædes, solitudo, inopiaque rerum omnium derivatur.” Cf. 

Hobbes 1839d, p. 8. 

توانم مبناي فلسفي تحليل گفتار را، به نحوي كه پيـرو آنـم، حتـي بـه     بدبختانه، اينجا نمي .54
خود اسـكينر،  . خوانندة تيزبين دين من به آثار اسكينر را بوضوح خواهد ديد. ايجاز بازگويم

ر تأمالت شخصي، مديون كارهاي ويتگنشتاين متأخر، درسگفتارهاي كوچـك ولـي   افزون ب
 ,Skinner 2002s. نـك . العاده مهم جان آؤسـتين و كارهـاي سـرل و پـرايس اسـت     فوق

passim.  

هاي منظم باشد و نه به معناي خاص لفظ ايدئولوژي به معناي بسيار عام آن، كه همان ايده .55
هاي قرن هفـدهم، بـه   ئولوژي، به معناي قرن نوزدهمي، به ايدهاطالق ايد. قرن نوزدهمي آن

  .   نظر من، مستلزم استفاده از تخت پروكروست است

56. Hobbes 1839f, p. xiv, Hobbes 1839g, p. xc; B;ackbourne 1839, p. xxviii; 

Malcolm 1996, pp. 23-24; Skinner 2002c, pp. 6-7. 
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57. Hobbes 1839g, p. lxxxix. 

58. Hobbes 1839g, p. xc: “His ego me mersi studiis. Nam Philosophandi/ 

Corpus, Homo, Civis continet omne genus.” 

هم به معني جسـم اسـت و هـم بـه      Body. اين يكساني در زبان انگليسي نيز وجود دارد 59.
گرفته شده  التين Corpusكه به معني الشه و جسد است از همين  Corpseواژة . معني بدن

  .است

، كاشف دستگاه گردش خون، با هابز معاصـر  )1657ـ1578(توجه كنيد كه ويليام هاروي . 60
  .است

61. Hobbes 1839g, p. xc: “Motibus a variis feror ad rerum variarum/ 

Dissimiles species, materiæque dolos;/Motusque internos hominum, 

cordisque latebras:/Denique ad imperii justitiæque bona.” 

دربـارة  ) Hobbes 1839b(دربارة ماده است، بخـش دوم  ) Hobbes 1839a(بخش يكم  .62
اينها به انگليسي هم ترجمه شده و . دربارة شهروند) Hobbes 1839c(انسان و بخش سوم 

مـة انگليسـي دربـارة    ترج. در دو مجلّد نخست آثار انگليسي هابز بـه چـاپ رسـيده اسـت    
بنـدي  هـابز تقسـيم  . ام در حد توان به متون التين تكيه كنمكوشيده. شهروند مشكوك است

  .كنمديگري هم از فلسفه دارد كه جلوتر بدان اشاره مي

63. Hobbes 1889, p. 3: “… by advantage of their eloquence, were always 

able to sway the rest”. Cf. Hobbes 1996, ch. XXI, pp. 149-150 (=   هـابز
222ـ221، صص 1380 ). 

64. Skinner 2002b, p. 287. 

65. Skinner 2002b, p. 287. 

66. Skinner 2002b, pp. 287-288 and Cf. Skinner 2002c, p. 263. 

كردند، بـرخالف ظـاهر، ريشـه نـه در حقـوق عرفـي       استداللي كه مخالفان چارلز بيان مي 67.
  .Skinner 2002b, p. 288-289. نك. در حقوق رومي داشت انگلستان بلكه

حتـي  ). 6پ . نك(سرود انگيزي بر التين داشت و بدين زبان شعر ميميلتون تسلّط رشك .68
بسـيار  «نويسـي ميلتـون   توانست انكار كند كه التينهابز به رغم مخالفت بنيادين با وي نمي
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 .Hobbes 1889, p.نك. م ابايي نداشتاست، هرچند از زدن نيش طنز به ميلتون ه» خوب

163.  

69. Skinner 2002b, p. 289. 

70. Skinner 2002b, pp. 287-297. 

71. Skinner 2002b, 2002c. 

72. Hardt and Negri 2000, pp. 83-87. 
73

؛ اشعياء 26: 104؛ 14: 74؛ مزامير 1: 41؛ 8: 3ايوب (بار آمده است  6لوياتان در عهد عتيق . 
آيا لوياتان را بـا قلّـاب تـواني    : است 1: 41مشهورترين آيه در اين ميان البته ايوب ). 1: 27

اند كه شايد مقصود گفته). 827كتاب مقدس، ص (كشيد يا زبانش را با ريسمان تواني فشرد 
اسب آبي يا كرگـدن  ) 15: 40ايوب (از لوياتان همان كروكوديل باشد و مقصود از بهيموت 

)International Bible Society 2001, p. 297..( 
74. Locke 1965, 1997a; Filmer 1991. 

75. Hobbes 1996, p. 1. 

 .65، ص 1380هابز  76.

» ...اي هسـتند كـه   تنهـا حركـات چندگانـة مـاده    ... «: 77، ص 1380محض نمونه، هـابز   77.

)Hobbes 1996, ch. I. p. 14: “… motions of the matter”.(  

  .71، ص 1380هابز  .78

  آيا در اينجا اشتباه چاپي رخ نداده است؟. 4، ص 1338صناعي  79.

  .359، ص 1373اشتراوس . 80

81. Aristotle 1975, V.2.1013a24, pp. 78-79. 

82. Hobbes 1996, intro., p. 10 ( 72ـ71، صص 1380هابز  ). 
83

انسـان  ) 59باالتر، پ . نك(تن . همچنين بار ديگر به تصوير مشهور جلد كتاب توجه كنيد. 
العـاده عـالي دربـارة    بـراي بحثـي فـوق   . مصنوعي از تعداد زيادي انسان تشكيل شده است

  .Bredekamp 2007. تصاوير روي جلد آثار هابز، خصوصاً همين تصوير، نك

در اينجا نكتة مليحي برجاست كه شايد ). Hobbes 1996, p. 112( 183، ص 1380هابز  .84
-در نسخة انگليسي، هابز عين عبارت التيني كيكرو را مـي . نباشداشاره بدان خالي از لطف 

. گويد كه كيكرو در كجا چنين سـخني را گفتـه اسـت   كند، اما نمينويسد، آن را ترجمه مي
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  :نويسدمي. كندفي ميهاي وي به آتيكوس معرّكيكرو را نامه

Atque eo sensu utitur vocabulo persona Cicero ad Atticum, ubi dicit, unus 

sustineo tres personas, mei, Judicis, et adversarii. (Hobbes 1841, p. 123). 

عبـارت مـورد   . گويـد چنين چيزي را نمي] ad Atticum[هايي به آتيكوس كيكرو ابداً در نامه
  :هابز در كتاب دربارة سخنور آمده است نظر
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meam, adversarii, judicis. (Cicero 1820, II.24, p. 218). 

شناخت و معلوم نيست در آن لحظه فكرش مشغول چه هابز بسيار خوب دربارة سخنور را مي
گويد اين عبـارت از دربـارة سـخنور اسـت و از روي     كوئنتين اسكينر صرفاً مي. ستبوده ا

كند كه در كجاي دربارة سخنور اين جمله آمده است و نـه  نه اشاره مي. شودموضوع رد مي
  .Skinner 2007, p. 160 :نك. اي به اشتباه هابز در ارجاع هستاشاره

 

 

85. Skinner 2007. 

تـرين ارجاعـات را   در دسـترس ! دانم به كدام ارجاع دهمد است كه نميها آنقدر زيانمونه 86.
 .در هر دو مورد دولت ترجمة كامنولث است. عنوان بخش دوم و بخش سوم: بنگريد

87. Hobbes 1996, p. 9. 

 .71، ص 1380هابز  88.

  .با اين فرض كه معناي وضعيت و بيان كردن و امثالهم نداشته باشد 89.

ــتم از   .90 ــد برداش ــي matterدر تأيي ــنم    م ــتناد ك ــز اس ــل ني ــن فص ــداي اي ــه ابت ــوانم ب . ت

  . Hobbes 1996, p. 117 :(, End, or Design of menfinal CauseThe(نويسد مي

91. Hobbes 1996, p. 120. 

  .193، ص 1380هابز  .92

ميشـه  بـاري، ه . ciuitasنوشـتند  كمتـر اسـت مـي    vدر التين كالسيك كه كاربرد حـرف   .93
  .بخوانيد كي ـ وي ـ تاس
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او نيز كامنولث . .Locke 1965, II.133, p. 400تعريف جان الك از كامنولث در : ك. ر .94

اگر كسي معادل بهتري براي كيويتـاس دارد، بـه مـن    «گويد  داند و ميرا معادل كيويتاس مي
ـ   . اي نيستپس هنوز كامنولث معادل جااُفتاده. »بگويد ه تـازگي زبـان   همينهاست كـه مـرا ب

  . كندسياسي انگلستان قرن هفدهم حساس مي

  ). كامنولث(=درباب علل و ايجاد كيويتاس: عنوان فصل چنين است .95

96. Hobbes 1839c, V.9, p. 214. Cf. Hobbes, 1998, p. 73. 

97. Cf. Locke 1997b. 

همـين دو  [گفـت  بـه ايشـان   . اينك دو شمشير] سرور[= گفتند اي خداوند : 38: 22لوقا، . 98
 .كافي است] شمشير

پرستان چگونـه  نگاه كنيد و از خود بپرسيد كه بت 185، ص 1380اكنون بار ديگر به هابز  .99
عنوان رسالة دوم جان الك دربارة حكومت كـه  . مق. نه» حكومت مدني«داشتند اما » دولت«

  .Locke 1997a. همچنين نك. اندهمه به حكومت مدني ترجمه كرده

رشـد زيـادي    18گويد كه اين عرصه در قـرن  مقدمة مشهور گروندريسه، ماركس ميدر  .100
گوينـد كـه متـرجم انگليسـي در برابـر آن      مترجمان فارسي با تيزبيني خاصي به ما مي. كرد

شما به بزرگواري خودتان مترجم انگليسي را، كه از دين . اصطالح نوشته است جامعة مدني
 ).6، ص 1377ماركس ! (يدماركس به هگل آگاه است، ببخش

گـذارد  مي Commonwealو  Common-wealthتفكيكي كه رابرت فيلمر ميان : ك. ر .101
)Filmer 1991, p. 186.(  

 Ciceroو  Hobbes 1998, pp. xxxix-xl. براي بحث بيشـتر دربـارة كيويتـاس نـك     .102

1999, p. xxxviii .دربارة كامنولث نك .Hardt and Negri 2009 .  

103. Fergusen 1995. 

نخسـتين روزنامـة   : ها شعارش ايـن بـود  در نخستين سالهاي اصالحات، يكي از روزنامه .104
  .آورم، متأسفانهمن از اين عبارت مهمل واقعاً چيزي سر در نمي. جامعة مدني ايران
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  تحليل نقد

  ، جناب آقاي هادي خردمندپور؛» لوياتان«كتاب با تشكر از ناقد محترم 

  

  امتيازات نقد

و تشريح مفصل بستر زماني، شرايط اجتماعي وزيسـت نامـة هـابز و     تبيين. 1
  جايگاه و كتاب وي

يـابي ترجمـه و مقايسـه آن بـا بعـض       تحليلي در خصـوص واژه  اظهارنظر. 2
 هاي ديگر ترجمه

 نمودن كتابشناسي فارسي و اروپايي اضافه. 3

  

  هاي نقد كاستي

م يــك مقالــة نقــد از جملــه، مقالــه و فقــدان ســاختار الز تيتربنــديعــدم . 1
 ، پيشنهادهاي الزم و يا معرفي فصول كتاب و غيرهگيري نتيجه

گانـة جـدول بررسـي شـكلي اثـر      5هـاي   به هيچ يك از مؤلفه محترمناقد . 2
 .اي نداشته است اشاره

به غير از توجه به نحوة كاربرد اصـطالحات تخصصـي، امـا هـيچ يـك از      . 3
 ولـذا گانة جدول بررسي محتوايي اثر مورد توجه قرار نگرفته است 18هاي  مؤلفه

بـه  . اند پاسخ مانده ها در خصوص نقد علمي و محتوايي اين اثر بي بسياري پرسش
آن در جامعـة  ويژه با توجه به موضوع كتاب، مناسب بـود در خصـوص كـاربرد    

 .شد اسالمي و ميزان سازواري با مباني ديني نيز تحليلي ارائه مي

نامه جهاني، تنها به معرفي  گانة شيوه4به صورت كلّي ناقد محترم از اصول . 4
مؤلف و خاستگاه اثر توجه كرده اما جاي خالي تحليل دروني و نقد و ارزيابي آن 

  .شود مشاهده مي
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  سرآغاز

آيا فراسوي گفتارهاي جـاري  و گذرد،  ها مي آيا فراتر از آن چه در ذهن انسان
اجتمـاعي بـه ميـان آورد؟ بـه راسـتي       واقعيـت توان سـخن   در جامعة انساني مي

توان تعـين و موجـوديتي    المللي چيست؟ آيا مي سياسي و بين زندگيواقعيت در 
براي آن فراتر از ذهن و انديشه و كالم انساني قائل شد؟ اين پرسشـي اسـت كـه    

الملـل   بـين  انگـاري در روابـط   هايي كه در نقد نظرية سـازه  ترين كتاب يكي از مهم
انگـاري در روابـط    كتـاب سـازه  . تالش كـرده بـه آن پاسـخ گويـد     نگاشته شده،



   نقد در تراز جهاني    472

 

خواني بـه   الملل؛ سياست واقعيت، نوشتة ماجا زهفوز در فضاي كتاب و كتاب بين
گردد كه البتـه در   انگاري محسوب مي هاي نظرية سازه ترين نقد عنوان يكي از مهم

گفتـار كوتـاه    در ايـن . ها بر اين نظريه نيـز هسـت   عين حال يكي از بهترين شرح
اي از آن چه در اين كتاب گفته شده، بـه بيـان و    كنيم ضمن ارائة فشرده تالش مي

  . انگاري بپردازيم ارزيابي انتقادهاي او از سازه

  

  شرح مفاهيم مندرج در كتاب

الملل در دانشگاه وارويك انگلستان و از پايـه   كه استاد روابط بين زهفوزماجا 
المللي بريتانيا است، ابتدا بـا انتشـار كتـابي در مـورد      گذاران انجمن مطالعات بين

ها پست مدرن و بـه   سياست جهاني به شهرت رسيد و سپس با گرايش به نگرش
حضور داشـته، بـه    هاي دريدا كه در نشر كتابي در مورد وي نيز خصوص انديشه

الملـل پرداخـت كـه كتـاب      هاي نظـري در روابـط بـين    بررسي برخي از گرايش
ترين كار او در شناخت و نقد اين گرايش  الملل برجسته انگاري در روابط بين سازه

اي از سـه نـوع    وي در سرآغاز و مقدمة كتاب تالش كرده تا فشـرده . نظري است
ه از نظر او الكساندر ونت، فردريك كراتوكويل انگاري را ارائه كند ك نگاه به سازه

و نيكالس اونوف، نمايندگان اصلي اين سه نوع نگرش يا بـه عبـارت ديگـر سـه     
ايـن سـه متفكـر بـه رغـم      . الملل هستند انگاري در نظرية روابط بين گونه از سازه

 شوند و يكديگر را نيز انگار محسوب مي اند همه سازه هايي كه با هم داشته تفاوت
از نظر زهفوز هر يك از آنهـا يـك مفهـوم مركـزي     . كنند انگار محسوب مي سازه

براي الكساندر ونت، مفهوم . توان فحواي سخن آنها را دريافت دارند كه با آن مي
هويت، براي فردريك كراتويكل مفهوم هنجار و قاعده و بـراي نـيكالس اونـوف    

با ايـن مفـاهيم قابـل درك    مفهوم كنش كالمي داراي مركزيت است و نظرية آنها 
گيـري از   انگاري را با بهـره  هر چند كه اونوف نخستين كسي است كه سازه. است

المللي به كار برده است، اما ونـت   هاي بين شناختي براي تبيين پديده مباحث زبان
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انگـاري محسـوب    پرداز سـازه  در حال حاضر مشهورترين و تأثيرگذارترين نظريه
انگـاري و   ل نيز ماجا زهفوز چه در بيان فشردة نظرية سـازه به همين دلي. گردد مي

به تعبير وي، ونت به وجود واقعيت . كند چه در نقد آن از الكساندر ونت آغاز مي
المللـي قائـل اسـت امـا آن را برسـاختة       مستقل از ذهن در عرصة اجتماعي و بين

دارد، امـا ايـن    كندكه واقعيت وجود به عبارت ديگر او قبول مي. داند اجتماعي مي
ذهني آنهـا در درون جامعـه سـاخته     ها و در فرايند كنش بين واقعيت توسط انسان

كند اما اين ماديـت و   المللي را انكار نمي او ماديت واقعيت سياسي و بين. شود مي
بـه بيـاني   . شوند تعين در درون ساختارهاي ذهني به يك پديدار اجتماعي بدل مي

كند آنچه براي او مهم است اين است كه بـين ايـن دو    كه زهفوز از ونت نقل مي
كنند؟، و بازيگران كه هستند؟ به نظر  پرسش رابطه برقرار كند كه بازيگران چه مي
و نيز كنش و واكنش بين ساختار و  1زهفوز، ونت در فهم ساختار و ساختارمندي

برخـوردار   شناسي مشابهي نظر است و از مباني هستي كارگزار با آنتوني گيدنز هم
به عبارتي او معتقد است انساني كه در عرصة  (Zehfuzz, 2004, pp. 12-13). است

دهد و هويت خود را پديـد   سازد و به كيستي خود شكل مي اجتماعي خود را مي
ـ     آورد، واقعيت مي دار ها را در درون اين هويت برسـاخته شـده معنـي داده و پدي
به اين دليل اسـت در ديـدگاه او هويـت نقـش كليـدي دارد و مفهـوم       . سازند مي

هويت در عرصة اجتماعي و در جريان كنش متقابل ذهني سـاخته  . محوري است
  . آورد سازد كه واقعيت را معني داده و به صحنه مي شود و تعريفي از خود مي مي

هيم كليـدي و اساسـي   مفـا  3و هنجارهـا  2انگاري كراتوكويـل قواعـد   در سازه
الملـل از   بـين  شناسانة نظرية روابـط  كراتوكويل كه با تأكيد بر فقر شناخت. هستند
گـرا و بـه تعبيـر او     كنـد و نگـرش علـم    هاي غالب در اين حوزه انتقاد مـي  نظريه

الملـل را بـه بـاد انتقـاد      پوزيتويستي و خردگرايانه در جريان اصـلي روابـط بـين   
اصل رفتار سياسـي انسـان كـه بـه تعبيـر مـاكس وبـر         گيرد و معتقد است كه مي

مند است، ناديده گرفته شود و بيشتر به ظاهر آن به عنوان ماديـت   دار و نيت معني
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را  4بدين دليل او به عنوان مفهوم اصـلي خـود بيناذهنيـت   . گريزناپذير توجه شود
خشـي از  وي كه ب. داند برگزيده و هنجارها و قواعد را محصول اين بيناذهنيت مي

شناسـي   توجه خود به مفهوم قاعده و هنجـار را بـه مطالعـات خـود در شـناخت     
مديون است، واقعيت را محصول اين كنش بيناذهني و در قالب هنجارها و قواعد 

بنابراين از نظر . داند المللي مي نگاشته شده و شناخته شده در محيط سياسي و بين
در عرصة كـنش بينـاذهني در درون   او واقعيت از جنس هنجار و قاعده است كه 

   (Zehfuzz, 2004, pp. 15-18). گيرد جامعه شكل مي

الملـل   اي كه وي به حقوق بين انگاري اونوف، به دليل آشنايي و عالقه در سازه
، بـاز  الملل ارتباط برقـرار كنـد   كرده بين اين دانش و روابط بين داشته و تالش مي

هـاي   كند كه اين قاعـده در درون كـنش   اما تالش مي. هم مفهوم قاعده مهم است
انگاري بـه عنـوان    كند كه اول شناختي از سازه وي تالش مي. درك نمايد 5كالمي

هاي اجتماعي به دست دهد و سـپس نشـان    يك پارادايم متفاوت براي فهم پديده
هاي ديگر خواهـد افكنـد و همـة     شخود را بر همة دان سايةدهد كه اين پارادايم 

. توانند تحت تأثير آن قرار گيرند الملل مي انواع علوم اجتماعي از جمله روابط بين

در اين . از نظر اونوف قاعده در دل كنش كالمي امكان ظهور و بروز و تعين دارد
كند، البته اين واقعيـت از جـنس قواعـد     كنش كالمي است واقعيت تحقق پيدا مي

هاي مختلـف از قـانون    است كه گاه در قالب قانون و گاه در قالب تلقي هنجاري
ها با قواعـدي كـه بـا كـنش كالمـي خـود        در واقع انسان. دهد خود را بازتاب مي

سازند و اين است كه عبـارت مشـهوري كـه عنـوان      آفرينند جهان خود را مي مي
6سازيم ميجهاني كه ما : كند دار مي كتاب اونوف است را نيز معني

قاعده به گفتة . 
و اين قاعـده امـري   . گويد بايد چه كار كنند اي است كه به مردم مي اونوف گزاره

واقعي است كه در ساختار هنجاري كالمي و در چگونگي سخن جـاري در يـك   
از اين رو براي اونوف نيز واقعيت مستقل وجـود دارد  . يابد جامعه موجوديت مي

   (Zehfuzz, 2004, pp. 19-21). كند تاب پيدا ميو در عرصة كالم و سخن باز
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انگـاري بـه هـر حـال      اما ايـن سـه نـوع و يـا سـه قرائـت مختلـف از سـازه        
اند و نقطة مشترك هر سه قائل بودن بـه وجـود مسـتقل واقعيـت در      انگاري سازه

ن بنياد با اتكـاء بـه يـك نظريـه و     اما ماجا زهفوز اي. الملل است عرصة روابط بين
وي با استفاده از چـارچوب نظـري ژاك   . كشد المللي به چالش مي يك پديدة بين

كند، به نقد مباني نظري هـر سـه متفكـر     اصل واقعيت مي دردريدا و ترديدي كه 
پردازد و در عين حال با اسـتفاده از رخ دادن يـك تحـول     انگاري مي كليدي سازه

كند كه نشان  رجي آلمان در آخرين دهة قرن بيستم، تالش ميمهم در سياست خا
انگاران و نيز ديگر قـائالن بـه واقعيـت در جهـان      دهد، واقعيت آن گونه كه سازه

آلمـان كـه پـس از جنـگ     . ها وجـود نـدارد   پندارند، خارج از گفتمان سياست مي
ي در گونه مداخلـة نظـام   جهاني دوم به يك كشور غيرنظامي بدل شد كه حق هيچ

هيچ سرزميني را نداشت، با اعزام نيرو و مداخلة نظـامي در منـاطقي از جهـان از    
به بعد، با تغيير گفتمان خود واقعيت و قاعده و هنجار و هويت خـود   1992سال 

را دگرگون ساخت و نشان داد كه واقعيتي تحت اين عناوين وجود ندارد و تغيير 
در واقـع زهفـوز بـا    . دنبال خواهد داشـت  ها را به ها تغيير در واقعيت در گفتمان

استفاده از مفاهيم و نظريـة ژاك دريـدا، و نيـز بـا تـدقيق در تحـول در سياسـت        
المللـي بسـياري از مبـاني     خارجي آلمـان بـه عنـوان يـك پديـدة شـاخص بـين       

البته نقد او بـه تفكيـك   . دهد انگاري را مورد نقد قرار مي انگارانة نظرية سازه واقع
كر و با  اسـتفاده از انديشـة دريـدا و نيـز پديـدة تحـول در سياسـت        اين سه متف

  . خارجي آلمان است

وي بـا نشـان   . پـردازد  وي در ابتدا به موضوع تحول هويت از منظر ونت مـي 
گرايانه اسـت و هـويتي كـه او     كند كه نگرش او واقع دادن اين كه ونت اصرار مي

است چون به صـورت اجتمـاعي    دهد امري تغيير پذير مبناي نظرية خود قرار مي
. برساخته شده اما اين تغيير ناگهاني نخواهد بود و بسيار دشوار و تدريجي اسـت 

اند كـه ناگهـان بـا يـك تغييـر در       هاي اجتماعي يك شبه ساخته نشده زيرا هويت
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زهفوز با نشـان دادن  . هايي تازه بيافرينند گفتار بخواهند دگرگون شوند و واقعيت
فتمان سياست خارجي آلمان اتفاق افتـاده و بـه يكبـاره جنـگ و     تغييري كه در گ

مداخلة نظامي در خارج كه براي حدود نيم قرن بخشي از هويت آلمان در عرصة 
گيـرد كـه هويـت     شود و گفتماني شكل مي المللي را ساخته بود، دگرگون مي بين

ل هـايي كـه احتمـا    ضدفاشيستي آلمـان را بـا لـزوم مداخلـة نظـامي در سـرزمين      
بدين سان چنان كـه دريـدا   . زند گيري فاشيسم در آنها وجود دارد، پيوند مي شكل

گردد و اين  گفت، واقعيت و هويت ديگري در درون گفتمان متفاوتي خلق مي مي
المللـي   دهد كه برخالف نگرش ونت واقعيـت مسـتقلي در عرصـة بـين     نشان مي

  . وجود ندارد

وي . نظر كراتوكويل نيز صادق اسـت  اين نقد در مورد هنجارها و قواعد مورد
دهد كه در نظر كراتوكويل هر چند كه هنجارها و قواعد، سـاختة كـنش    نشان مي

اما نمونة آلمان . الملل هستند وجود دارند و واقعيت روابط بين امابيناذهني هستند 
و تغيير دفعي در سياست خارجي آن و مداخلة نظـامي آن در خـارج بـر خـالف     

و هنجارهاي برساخته شده پـس از جنـگ جهـاني دوم، گويـاي آن     تمامي قواعد 
هنجارهـاي  . نما دارنـد  اي واقع هاي گفتماني چهره است كه قواعد صرفاً در محيط

هاي گفتماني بنيـاد و   معين و قواعد مشخص وجود خارجي ندارند و با دگرگوني
  . دهند اساس خود را از دست مي

الملـل چنـين نقـدي انـدكي      اسـت بـين  در نوع نگاه اونوف به واقعيـت در سي 
اما زهفوز با بيان فهم متفاوتي كه پس از حملة عراق به كويـت و  . دشوارتر است

هـاي   از قانون اساسي آلمـان در سـخن رهبـران و رسـانه     قطبيفروپاشي نظام دو 
ها واقعيتـي   دهد كه قواعد و قانون در بيرون از گفتمان آلمان اتفاق افتاد، نشان مي

دهنـد   البته اونوف با بيان اين كه قواعد در كنش كالمي خود را بازتاب مي. ندارند
تا حدودي پاسخ اين شبهة مقدر را داده بود، اما به هر حال واقعيـت وجـود دارد   

اما نحوة قرائت جديـدي كـه   . دهد گونه و در آن محمل بازتاب مي كه خود را اين
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بـر اسـاس نمونـه هـاي      از قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان صـورت گرفتـه  
دهد جاي هـيچ تعينـي بـراي ايـن واقعيـت بـه جـا         بيشماري كه زهفوز ارائه مي

حتـي  . اي واقعـي در كـار نيسـت    دهد كه قاعده گذارد، به بيان ديگر نشان مي نمي
  . زماني كه سر و كار ما با كنش كالمي معيني به مثابة قانون باشد

گـذارد و در واقـع    فراسوي اين نظريه مـي انگاري گامي به  زهفوز با اين نقد سازه

الملل را بـه   هاي اصلي در نظرية روابط بين تالش اين نظريه براي سازگاري با جريان

شناسـانة   انگاران به رغم ورود به برخي از مباحث شـناخت  اين كه سازه. كشد مينقد 

ملـل  ال چنان خود را غافل از واقعيت مشخص روابـط بـين   كنند كه هم نوين تالش مي

گرايي، آنارشي و موازنة قوا نشان ندهند، از نظر زهفـوز نقطـة قـوت آنهـا      مثل دولت

گرايي كاذب جـاري   نيست، كه نقطة ضعفشان و نشانة آغشته شدن اين نظريه به واقع

شـكنانة دريـدا ضـمن پـس از      زهفوز با شيوة شالوده. الملل است در نظرية روابط بين

هاي اساسـي آن چـه در    گاري به نشان دادن تناقضان هاي سازه قرائت نخست انديشه

المللـي   عرصة نظر و چه در عرصة عمل و مسـئوليت سياسـي در عرصـة كـنش بـين     

دهد كـه بـر اسـاس نظـر دريـدا واقعيـت در درون تصـاوير و         او نشان مي. پردازد مي

دهـد و هنجارهـا و    ايماژهاي برآمده در درون گفتارهـا خـود را واقعيـت جلـوه مـي     

مسـئوليتي كـه معلـوم نيسـت ريشـه در      . آفرين است سازند كه مسئوليت ي ميا معاني

 . الملل داشته باشد هاي متعين سياست بين واقعيت

 

  نقد نگاه زهفوز

رسد كه به رغم ارزش علمي فراوان كتـاب و تـالش علمـي ماجـا      مي نظربه 
ي اشـكال اساسـ   انگـاري بـا چنـد سـؤال و     زهفوز، نوع برداشت و نقد او از سازه

  :مواجه باشد

انگاري را اعتقاد آنها به  توان نقطة ضعف اصلي سازه رسد كه نمي به نظر مي. 1
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انگاران واقعيـت را بـه هـر حـال      درست است كه سازه. وجود واقعيت دانست
انگـاري ذكـر    گونه كه در سخن هر سه متفكر كليدي سـازه  پذيرند اما همان مي

چـون برخـي از ايـن    . شده اين واقعيت از جنس ايده و انديشه و انگاره است
آنهـا   گيرنـد، ممكـن اسـت در نظـر     هاي مادي تعلـق مـي   ها به موجوديت ايده

هـا در   واقعيت به تلفيقي از ماديت و انگاره بدل شوند، اما در نهايـت واقعيـت  
از ايـن رو  . ها هستند كه امكان ظهور و بروز دارند ها و در ميان ايده درون ايده

. انگـاري تلقـي كـرد    توان نفس قائل بودن به وجود واقعيت را نقص سازه نمي

خواهنـد بـا ورود بـه     باشد كـه نمـي   بلكه شايد اين ويژگي نقطة قوت آنها نيز

الملل  سرانجام ساختارشكنان، نظرية روابط بين هاي عميق و پيچيده اما بي بحث
انگـاران   واقعيـت از نظـر سـازه   . را از اثرات عملي و فوايد اجرايي تهي سازند

هاي متفاوتي خود  هاي كالمي به گونه ها و كنش وجود دارد اما در درون هويت
توان صرفاً با اتكاء به نظرية دريدا كه وجود واقعيت  نمي. رساند را به ظهور مي

شود، چشم بر روي رويـدادهاي واقعـي كـه     ها منكر مي را در خارج از گفتمان
جاي ترديد نيست كـه بخشـي از   . سياست جهاني در حال وقوع هستند بست

وز هاي زباني نيستند كه زهف الملل چيزي جز بازي اين رويدادهاي سياست بين
هاي ويتگنشتاين و نيز نوع استفادة اونوف و كراتوكويل  خود با اتكاء به انديشه

هـا وجـود دارنـد و بـه بيـان       اما به هر حال اين واقعيت. پردازد از او به آن مي
انكـار واقعيـت مسـتقل از    . دهند اونوف خود را در قالب كنش كالمي بروز مي

گـري در عرصـة    ريـق الادري الملـل عمـالً مـا را بـه ط     ذهن، در سياست بـين 
تـوان از آن   پايان كـه نمـي   اندازد و راه را براي يك نسبيت بي پردازي مي نظريه

 . هاي عملكردي برگرفت مياندازد نتايج عملي و برنامه

المللي در قالب  هاي بين ترديدي نيست كه مباحث گفتماني و نيز فهم پديده. 2

شمند است كه راه را براي يافتن تحليل گفتمان يك منظر بسيار سودمند و ارز
اما انكار واقعيت و . گشايد الملل مي پاسخ در روابط بين بسياري از سؤاالت بي

شود نظريه را بيشتر بـه سـوي وجـه     نيز سياستي كه در قبال واقعيت اتخاذ مي
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مبنـاي   -چنان كه در نـوع نگـاه ژاك دريـدا    . برد تا وجه ايجابي سلبي آن مي
آن چـه از سـخن دريـدا حاصـل     . وجهي ارجـح اسـت  چنين  -بحث زهفوز 

تـر از    تـر و دقيـق   شالوده شكني ترجمة فلسـفي . شود، شالوده شكني است مي
. اللفظي آن تخريب است است كه اصل و معناي تحت deconstructionكلمة 

توانيم بگوييم كه محصول  اگر بخواهيم مسامحتاً از اين ترجمه بهره گيريم، مي
هاي گفتاري، تخريـب   يت و محدود دانستن آن در چارچوباصلي انكار واقع

هاي فهم در اين شيوه از تفكر بيشتر به تخريب و نفي و سلب  استراتژي. است
اين گونه از انديشـه در عرصـة روابـط    . انجامند تا فهم و ساختن و ايجاب مي

ـ  ها و نظريه الملل براي فهم مشكالت انديشه بين ط ها مفيد است اما نظرية رواب
هدف اين نظريه . هاي روشنفكرانه پديد نيامده است الملل صرفاً براي بازي بين

سؤال اين جا اسـت كـه آيـا بـا     . ايجاد صلح و جلوگيري از جنگ بوده است
تـوان طريـق و    توان بناي صلح گذاشت؟ و آيا مي شكني و تخريب مي شالوده

متقابل بيشـتر و   اي آفريد كه انسان قرن بيست و يكمي را به سوي فهم انديشه
نيز گسترش بيشتر صلح و همكاري سوق دهد؟ آيا اگر منكر واقعيت چرخش 

آفرين آلمـان   دوستانة آلمان در سياست خارجي آن شويم، موقعيت صلح صلح
امروز را كه حدود هفتاد سال پيش بزرگترين فجايع تاريخ بشر را آفريده بـود  

 ايم؟ متزلزل نساخته

رسد كه استفادة ماجا زهفوز از نمونة چرخش در سياست دفاعي  به نظر مي. 3

امـا بـا ايـن    . انگاري هوشمندانه و عميق اسـت  و خارجي آلمان براي نقد سازه
توانـد مؤيـد نظـر     شود، مـي  حال بسياري از شواهدي كه در اين زمينه ارائه مي

اري آورده شـده كـه   هاي بسـي  ها و نمونه در اين كتاب مثال. انگاران باشد سازه
دهد تصميم آلمان به مداخلة نظامي در خارج پـس از اشـغال نظـامي     نشان مي

ها و نيـز در نـزد    كويت توسط عراق، محصول يك چرخش گفتماني در رسانه
گفتماني كـه تمـام قواعـد و    . مسئوالن و اهل سياست در اين كشور بوده است

ني دوم در آلمـان را  هاي برساخته شده پـس از جنـگ جهـا    هنجارها و هويت
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اما نبايد غافل شد كه به هر حال ايـن تغييـر گفتمـاني در    . دگرگون كرده است
نتيجة مواجهه با يك پديدة واقعي يعني اشغال كويت توسط عراق و بـه خطـر   

افتادن منافع واقعـي ايـاالت متحـده و متحـدانش در منطقـة خلـيج فـارس و        
از ذهنيت اهل سياسـت در آلمـان   اين واقعيت در خارج . خاورميانه بوده است

بـه  . اتفاق افتاده و در درون گفتمان آنها معنايي خاص بـه خـود گرفتـه اسـت    
انگــاران نيــز هويــت و هنجارهــا امــوري متصــلب و  عــالوه در ســخن ســازه

درست است كه . توانند ماهيت گفتماني داشته باشند تغييرناپذير نيستند حتي مي
هـا را   توان هنجارها و قواعـد و هويـت   اره نميب از نظر آنها به راحتي و به يك

اند در جريـان تحـول اجتمـاعي     ها سيال دگرگون كرد اما به هر حال اين پديده
گفتمـان سياسـت   . آن چه در آلمان اتفاق افتاده نيز همين اسـت . كنند تغيير مي

خارجي آلمان با مواجهه با يك پديدة واقعي و در بستر تغيير موقعيت جهـاني  
الملل متحـول شـده اسـت و بـه تـدريج هويـت و        و دگرگوني نظام بينآلمان 

هـاي   هنجارهاي متفاوتي مانند مشروعيت حضور و مداخلة آلمان در سـرزمين 
توانـد   از اين رو نمونة آلمان با اين قرائت متفاوت نمـي . ديگر را آفريده است

 . انگاري را به نقد بكشد مبناي نظرية سازه

 

  حاصل سخن

الملل را كتابي بسيار مفيد،  انگاري در روابط بين توان كتاب سازه در مجموع مي
رسد  هر چند كه به نظر مي. گشا دانست اي از موارد عميق و راه سودمند و در پاره

كند، قابل تشكيك است امـا در فهـم    انگاري وارد مي بنياد نقدي كه بر نظرية سازه
اي كـه   فشـرده . كند كمك بسيار مي انگاري و نيز يافتن خلل و فُرَج آن نظرية سازه

دهد بسيار خوب و مفيد است و نقد نظـري آن بـر پايـة     انگاري مي از نظرية سازه
استفاده از نمونة چـرخش در سياسـت خـارجي دفـاعي     . انديشة دريدا قابل تأمل

رسـد و   انگاري نيز هوشمندانه است هر چند به سرانجام نمي آلمان براي نقد سازه
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به هر حال كتاب ماجا . تواند به مقوم اين نظريه بدل گردد ديگر ميحتي با قرائتي 
تـرين   تـرين و مـورد توجـه    ترين نقدها و پرفـروش  زهفوز كتابي است كه از مهم

كتابي كه حتي اگر مبنـاي تحليلـي   . شود انگاري محسوب مي ها دربارة سازه كتاب
را در حـوزة   توانـد نكـات مفيـدي و عميقـي     آن را نپذيريم كتابي است كـه مـي  

 . آموزد الملل مي پردازي روابط بين نظريه

 
                                                

  ها نوشت پي

1. structuration 
2. rules 
3. norms 
4. intersubjectivity 
5. Speech acts 
6. World of Our Making 
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  تحليل نقد

الملـل؛ سياسـت    انگـاري در روابـط بـين    سـازه «از ناقد محترم كتاب  تشكربا 
  ، جناب آقاي دكتر حسين سليمي؛ »واقعيت

  

  امتيازات نقد

 اصلي كتاب  به پرسش اشاره. 1

 مقاله در دو عنوان شرح كلّيِ مفاهيم و سپس نقد نگاه نويسنده تيتربندي. 2

اما فصول كتاب بـه تفكيـك،   (كلي از كتاب و محتواي آن ارائه شده معرفي. 3
 )نيامده و تبييني از آنها صورت نگرفته است

اما بدون پيشنهاد (اند گيري كلّي را ارائه داده ، نتيجه»حاصل سخن«در بخش . 4
 )ر مورد كتابمشخص و كاربردي د

  طرح سه سوال در بخش نقد نگاه نويسنده. 5

 

  هاي نقد كاستي

  مؤلف و جايگاه كتاب نامة زيستـ عدم معرفي 

گانة جدول بررسي شكلي اثر و به ويژه  5هاي  عدم توجه و اشاره به مؤلفه. 1
 نحوة كاربرد آن در برنامه آموزشي دانشگاهها

 گانة جدول بررسي محتوايي اثر 18هاي  عدم توجه و اشاره به مؤلفه. 2

براين اساس، اطالق عنوان مقالة نقد بر اين نوشته بسيار مشكل است چـرا  . 3
  .هاي بايسته پاسخ داده نشده است بسياري پرسش كه به
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هاي اسالمي معاصر در مقـاطع مختلـف تـاريخي مراحلـي مختلفـي را       جنبش
ـ اين ج. اند گذرانده ودر هر مرحله با مسائل به نسبت متفاوتي روبرو بوده هـا  بشن

از منظرهايي متفاوت با مسائل برخورد كرده و همگي در چارچوب كلـي اسـالم   
. انـد  هاي مختلفي در پيش گرفته، و آثـار و نتـايج متفـاوتي در پـي داشـته      حلراه

هـا، بـا توجـه بـه شـرايط تـاريخي،        حل تفكيك اين مراحل، مسائل، منظرها و راه
هـاي   سـالمي و نيـز ويژگـي   اقتصادي، اجتماعي و سياسي متفـاوت كشـورهاي ا  
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هـاي اسـالمي، از نظـر رويكردهـاي      ـ مذهبي جنـبش  فرهنگي و خاستگاه فكري
. تصوفي، فقهي يا شيعي و مـذاهب چهارگانـة اهـل سـنت، بسـيار اهميـت دارد      

هاي اسالمي خـارج از حـوزة فرهنگـي و دينـي      نويسندگان و كارشناسان جنبش
ر بسياري موارد تحت تاثير حوادث طور عمده نويسندگان غربي، د مسلمانان، و به

اند كـه در   آميزي داشته گرايي مواضع  تعصب سياسي و تاريخي درخصوص اسالم
همـة   ناصـ ايـن متخص . شناسـي، بـار ايـدئولوژيك غليظـي دارد     ادامة سنت شرق

در . كننـد  نقـد و رد مـي  » بنيادگرايي اسـالمي «هاي اسالمي را تحت عنوان جنبش
شناختي،  نويسندگاني چون جـان اسـپوزيتو و جـان    قمقابلِ اين رويكردهاي شر

وال با آگاهي و انصاف زيادي نسبت به تاريخ و فرهنـگ و ديـن مسـلمانان نظـر     
  .اند هاي اسالمي را بررسي كرده  اي جنبش طرفانه داده و از موضع بي

هـا و   با اين حـال، اكثـر نويسـندگان در حـوزة مطالعـات اسـالمي و جنـبش       
هاي فرهنگي ـ اجتماعي مسيحي يا غربي پرورش   كه در زمينههاي اسالمي  جريان

اند، موافق يا مخالف، بـا اسـالم و شـريعت و مـذاهب و مكاتـب و مسـائل        يافته
آشنايي چنداني ندارند، و اي بسا ناخواسته  داخلي مسلمانان و كشورهاي اسالمي 

ئل مبتال به در حال و هوايي كه خود  در كشورهاي غربي در آن قرار دارند به مسا
هاي علمي، يا فاقد  هايشان با همة دقت و باريك بيني نگرند و تحليل مسلمانان مي

بسـياري از  . انـد  خاصي به مسائل نگريسته  كه از جنبةجامعيت الزم است و يا اين
ت و حوزة فرهنگـي ـ دينـي اسـالمي و نويسـندگان داخـل       نويسندگانِ درون سنّ

هاي  از نويسندگان برجستة اروپا و آمريكا، از كليشهكشورهاي اسالمي نيز به تاثير 
رايج استفاده كرده يا تنها از جنبة خاصي بـه مسـائل و مواضـع اسـالم گرايـان و      

گرايان، هر گروهي از بعد و جنبه  حتي خود اسالم. اند كشورهاي اسالمي پرداخته
انـد و   كردههاي ديگر غفلت  خاصي به مسائل مسلمانان نگريسته و از ابعاد و جنبه

شـرايط،    هاي مسائل و پيچيـدگي  توجه به ابعاد و ريشه بدون تفكيك مراحل و بي
شـان را   انـد پويـايي   هاي ساده و آساني به گاه مبارزه ارائه كرده و نتوانسـته  حل راه

  .حفظ كنند
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هاست كه از اسالم اصيل و تمدن با شكوه  اگر بپذيريم كه جوامع مسلمان قرن
ر افتاده و دچار ركود و انحطاط در داخل بوده، و اگر بپذيريم قرون ميانة خود دو

اي مواجه كه جوامع اسالمي در قرون اخير با ظهور و گسترش تمدن جديد غربي
جويانـه  به داليل تاريخي، اقتصادي و سياسي چهرة اسـتعماري و سـلطه   كهاست 

در قرون اخيـر را  توان مسائل مبتالبه مسلمانان  آنگاه مي  نسبت به مسلمانان دارد،
  . بندي كرد در دو محور اساسي انحطاط داخلي و مسئله غرب دسته

زوال و انحطاط داخلي جوامع مسلمان پيش از هجوم غرب آغاز شـده بـود و   
  با هجوم گستردة تمدن جديد غربي، اين زوال و انحطاط داخلي تنها تشديد شـد، 

. حطـاط مسـلمانان باشـند   هاي اروپـاي و آمريكـا علـت زوال و ان   نه اينكه دولت

ـ سياسي در دنياي اسالم تا پـيش از ظهـور غـرب     هاي فكري ها و جريان جنبش
هاي حاكم  ها و قدرت يا تصوفي يا فلسفي عليه گفتمان فقهيجديد، از منظرهاي 
حتي دو جنبش عمده . هاي حاكم بر جهان اسالم، فعال شدند و خالفت و سلسله

ق در دو منطقـة جهـان اسـالم يعنـي     .هـ12/ م 18 و داراي تاثيرات پايدار در قرن
وهابيت در شبه جزيرة عربستان و جنبش شاه ولي اهللا دهلوي در شبه قارة   جنبش

توجه  هند، با وجود رخنه و نفوذ دول اروپايي به ويژه انگلستان در آن مناطق ، بِي
.به آن و در واكنش به مسائل داخلي ظهور كردند

1
  

سالم در ابعاد سه گانه فكـري ـ فرهنگـي، اقتصـادي ـ      دنياي ا داخليانحطاط 
هاي به ترتيب هويت، توزيـع و مشـروعيت و    از بحران حاكياجتماعي و سياسي 

مشاركت يعني يك بحران عميق اجتماعي است كه پس از ورود تخريبـي تمـدن   
و در طول ) 1798-1801(جديد غربي به دنياي اسالم پس از حملة ناپلئون به مصر 

قـرن نـوزدهم قـرن هجـوم     . ها تشـديد شـدند   سيزدهم اين بحران/ قرن نوزدهم 
هاي استعماري دول اروپايي در  گيري رقابت استعماري غرب به بالد اسالم و اوج

هـاي اسـالمي در ايـن     جنبش. اين بالد بود كه با اشغال مستقيم نظامي همراه شد
امپراتوري عثماني طـي جنـگ جهـاني    قرن تا اوايل قرن بيستم و هنگام فروپاشي 
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، در بالد اسالمي كه اغلب جزء اين امپراتـوري بودنـد و نيـز در    )1914-18(اول 
، جنبـة ضـد   )1890-92(شبه قـارة هنـد و حتـي در ايـران طـي جنـبش تنبـاكو        

.استعماري داشته و متوجه بيرون راندن دشـمن اشـغالگر خـارجي بودنـد    
حتـي   2

بـا وجـود   ) 1838 -97(الدين اسـدآبادي  مالنهضت عظيم فكري ـ سياسي سيدج 
شدت جنبة ضداستعماري داشته و از توجه اساسي به انحطاط داخلي مسلمانان، به

.گرفت وحدت مسلمانان براي رفع و دفع سلطة خارجي و اروپايي مدد مي
3

  

و بـا تجزيـة دولـت عثمـاني و اسـتقالل رسـمي        چهاردهم/ اما در قرن بيستم
زهاي جديد امروزي، ديگـر  حضـور نظـامي و مسـتقيم     كشورهاي اسالمي با مر

هاي جديد حـاكم بـر    اروپائيان موضوعيت نداشت ولي رهبران، نخبگان و دولت
گانه با تداوم ميراث و روندها و رويكردهـاي دورة  بالد اسالمي در همان ابعاد سه

تي تري براي جوامع مسلمان ايجاد كرده و نارضاي استعمار، مسائل جديد و پيچيده
ــا . هــا و نيروهــاي اجتمــاعي را دامــن زدنــد  و عصــيان گــروه چــون حاكمــان ب

-هاي چپ و راست، در قالب دو گفتمان غربگرا و سوسياليستي، رويه گيري جهت

طور طبيعي نارضايتي و عصـيان اقشـار مختلـف مـردم در      اي سكوالر داشتند، به
وليـه وضـعيت   نمونـة اصـلي و ا  . قالب اسالم گرايي در اشكال جديد ظهور كـرد 
به اين طـرف اسـت كـه     1919-21جديد، شرايط كشور مصر پس از استقالل از 

همچنان با مسائل بحراني مربوط به هويت و تجـدد، فقـر و وابسـتگي و ظلـم و     
نابرابري و فساد و خودكامگي دست به گريبان بود و در پاسخ به آن و بـه عنـوان   

بـه  ) 1928(خـوان المسـلمين   هاي اسالمي، جنـبش ا  نقطة عطفي در تاريخ جنبش
اين جنبش با وجـود همكـاري بـا    . شكل گرفت) 1906-49(رهبري حسن البناء 

افسران آزاد به رهبري جمال عبدالناصر در سـرنگوني رژيـم ملـك فـاروق طـي      
، پس از دو سال پيوند با آنهـا، بـه دليـل اختالفـات ايـدئولوژيك و      1952انقالب 

سلمين توسط ناصر سركوب شد و به دامـن  سياسي از هم جدا شدند و اخوان الم
. فارس، پناه برد كار و ضد ناصر، به ويژه در حوزه خليج كشورهاي عربي محافظه
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هـم  ) 1906-66(ايدئولوگ اصلي اخوان المسلمين در اين دوره، يعني سيد قطب 
در برابـر   1967اما شكست ناصـر در جنـگ شـش روزه    . توسط ناصر اعدام شد

هـاي جديـد و مهمـي از صـحراي سـينا و كرانـة        دادن بخش اسرائيل و از دست
المقدس، بار ديگر بازگشت به اسالم را با كنار زدن ناسيوناليسـم و   باختري و بيت

توسـط انـور    1970سوسياليسم عربي و احياي مجدد اخـوان المسـلمين در دهـة    
  .و پس از آن، در پي داشت) 1971-81(سادات 

هويـت، بحـران توزيـع، بحـران       ومِ بحـران در تـدا  مسـلمانان در قرن بيسـتم  
مشروعيت و بحران مشاركت، در فضاي جنگ سرد بين دو بلوك شرق و غـرب،  

گانه با محوريت مدرنيتـه،   تر تمدن جديد غربي در همان ابعاد سه با چالش پيچيده
هاي حـاكم   اما رژيم. داري و اقتدارگرايي به جاي دموكراسي مواجه شدند سرمايه

كـار و   مي چه از نوع به اصطالح مترقـي و چـپ يـا از نـوع محافظـه     بر بالد اسال
هـا شـوند و بـه قـول هشـام       ها و چـالش  راست، نتوانستند پاسخگوي اين بحران

. ها و تغييرات اجتماعي در چارچوب روابط وابستگي تحريف شد شرابي نوسازي

سـاالري  داري پيرامـوني و پدر  شـده، سـرمايه  چنين، به ترتيب مدرنيتة تحريفاين
  !جديد رواج و غلبه يافت

در بسياري از كشورهاي اسالمي پس از جنـگ جهـاني دوم و دوره پسااسـتعمار،    
هاي اسـالمي، تحـت تـاثير ادبيـات چـپ و       آنان از گروه مخالفانها و چه  چه دولت

ماركسيستي نتوانستند در راستاي توسعه و دموكراسي بين مسـائل مقطعـي و مسـائل    
ل شوند، و همچنان در فضاي ذهني دوره استعمار بـاقي مانـده و   بلندمدت تفكيك قائ

. داري و دموكراسـي موضـع گرفتنـد    به بهانة مبارزه با استعمار، عليه مدرنيته، سـرمايه 

هاي سوسياليستي و ضد امپرياليست در مصر دورة ناصر، الجزاير دورة  رهبران و رژيم
ليبي دورة قذافي، انـدونزي دورة  ، سوريه و عراق بعثي، 1970بومدين، سودان تا دهه 

سوكارنو و يمن، با برقراري يك اقتصاد دولتي و ضـد بـازار و بخـش خصوصـي در     
امنيتي و حزبي ـ ايدئولوژيك، انگيزه براي كـار و توليـد و    - فضايي  به شدت سياسي
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آنهـا منـابع و امكانـات كشـور را صـرف خريـد       . رقابت و كارآفريني را از بين بردند
گري و جنگ كرده، دستگاه سركوب و بوروكراسـيِ زايـد را گسـترش    ياسلحه، نظام

ماندگي را در داخـل كشـور تشـديد     دادند، فقر، فساد، بيكاري، تورم، نابرابري و عقب
كردند و در چارچوب نظامي تك حزبي، اقتدارگرا و پدرسـاالر مـانع توليـد انديشـه،     

كشورها، در فضاي جامعـة   اين چنين بود كه در اين. ثروت و قدرت در جامعه شدند
اي و با گسترش شكاف ميان جامعه و دولت و با ضعف شـديد طبقـة متوسـط،     توده
گرايي، راديكاليسـم و بنيـادگرايي اسـالمي     هاي  اسالمي مخالف به سمت افراط گروه

هـاي   ملهم از اخوان المسلمين و افكار سيد قطب و نيز جماعـت اسـالمي و انديشـه   
كـار، نفتـي و سـلطنتي     هاي محافظـه  در رژيم. پيدا كردند سوق) 1902- 79(مودودي 

حوزه خليج فارس و خارج از آن در مراكش و اردن نيز نوعي ديگر از اقتصاد دولتـي  
جز در كشورهاي تركيه و مالزي، ايـن كشـورها   و رانتي و غير رقابتي برقرار شد و به

وب وضع موجود شدن و توسعه و دموكراسي نرفتند و در چارچهم به سمت صنعتي
.تنها به توزيع رانت و خريد مخالفان در داخل مشغول شدند

4
  

هـاي   ها و جنـبش  اي، جريان از نظر مواضع فكري و سياسي و از منظر انديشه
  : توان به دو دستة كلي تقسيم كردگرا در قرن بيستم را مي اسالم

عبده، كـواكبي،  جريان نوگرايي ديني كه با متفكراني چون طهطاوي، سيدجمال،   .1

اينان با رويكردي عقالني بـه  . شود الرحمن مشخص مي اقبال، مالك بن نبي و فضل

داري و دموكراسي معتقدند و كـم و   نوعي سازگاري بين اسالم و مدرنيته و سرمايه

بيش خواستار اصالحات اساسي و ساختاري در داخل كشـورهاي اسـالمي بـراي    

مانـدگي   نابرابري و عقب ساد و خودكامگي، حل و رفع مسائل مربوط به بيكاري، ف

و حفظ استقالل در عين تعامل سازنده با دنياي غرب هسـتند و بـا تقويـت طبقـة     

متوسط و كارآفرين، ثبات و پيشرفت كشور را در چارچوب اسـالم و و حكومـت   

تجربة كشـورهاي تركيـه و مـالزي در عمـل بـا ايـن رويكـرد        . زنند قانون رقم مي

 .همخواني دارد
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هاي فقهـي ابـن تيميـه و     گيري جريان بنيادگرايي اسالمي كه در ادامه جهت  .2

و  18/12اهللا در قـرن   هاي وهابيت و شاه ولي رويكرد تصوفي غزالي، با جنبش

و جنبش اخـوان المسـلمين و    19/13جنبش مهدي سوداني و سنوسيه در قرن 

ـ  . شودجماعيت اسالمي هند و پاكستان شناخته مي پردازانـي  هاين جريـان نظري

هاي سـلفي و   اين جريان با مايه. چون رشيدرضا، مودودي و سيدقطب را دارد

سر بـرده  گذشته گرا همچنان در فضاي ذهني ماقبل استعمار و دورة استعمار به

داري و  و با رويكردي غير فلسفي و حتـي ضدفلسـفي، بـا مدرنيتـه و سـرمايه     

طـوركلي بـا خـود تمـدن     بـه  ، و دموكراسي به عنوان مظاهر غربي و استعماري

و » اسالم راه حل است«بنيادگرايان با شعار . جديد غربي سرِ ناسازگاري دارند

اجتماعي ورشكسـته و   –با رد مطلق غرب، در كشورهايي كه از نظر اقتصادي 

اي درصدد جلب  هاي فاسد، وابسته و ناكارآمد هستند، با بسيج توده داراي رژيم

هـاي   هاي حـاكم در قالـب پـروژه    امعه عليه رژيمطبقات پائين و سرخوردة ج

احساسي و ايدئولوژيك ضداستعماري، ضدامپرياليستي و ضداسرائيلي هستد و 

هـاي   گيـري با اتالف منابع و نيروهـا و امكانـات كشـورهاي اسـالمي، جهـت     

.انديشانه و زيانبار دارندبار و نظامي يا مسلحانه و جزمي يا مطلقخشونت
5

  

 هاي اسالمي معاصر جنبشكه با عنوان  اسالم و دموكراسي نويسندگان كتاب
الـذكر بـه    اند تفكيك روشني بين دو جريان فوق ، نتوانسته 6ترجمه شده فارسيبه 

هاي حـاكم   هاي رژيم عمل آورده و اگرچه از نقد و مخالفت دقيق آنها از سياست
هاي اسـالمي   گروههاي كنند كه برنامهاند، ولي اشاره مي سخن گفته 1996تا سال 

.بسيار عام و كلي است
اسپوزيتو و جان وال در اين كتاب از يك سـو بـه طـور     7

اي و بدون بررسي دقيق شرايط اقتصادي ـ  اجتمـاعي داخلـي كشـورهاي      كليشه
هاي حـاكم را سـكوالر و تـابع     هاي رژيم مهم جهان اسالم، ايدئولوژي و سياست

اند، و از سوي ديگر احياگري  خوانده الگوهاي غربي و سكوالر توسعه و نوسازي
ترين ايدئولوژي در برابر ايدئولوژي اسالمي را بدون تفكيك دو جريان فوق، قوي
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سازي هاي اقتداگرا دانسته و مخالف دموكراتيك و رهيافت سكوالر نوسازي رژيم
ويژه هاي فكري متاثر از اخوان المسلمين و به اند و حتي ايدئولوژي جريان دانسته

فسير ايدئولوژيك مودودي را سازگار با همه وجوه زندگي مدرن و جذاب براي ت
.اند بسياري از روشنفكران دانسته

درستي يـادآور  با وجود اين، اسپوزيتو و وال به 8
گرايـي و   اند كـه بـراي جلـوگيري از رشـد و گسـترش راديكاليسـم، افـراط        كرده

رو لفان افراطي و معتدل يا ميانـه هاي حاكم بايد بين مخا بنيادگرايي ديني هم رژيم
هاي اروپاي و آمريكا با استانداردهاي دوگانـه بـا   تفكيك قائل شوند و هم دولت

سازي و حقوق بشـر بـه   كشورهاي اسالمي برخورد نكنند و به فرآيند دموكراتيك
كننـد كـه كـه    اسپوزيتو و وال توصيه مـي . شمول بنگرندمنزلة اموري عام و جهان

به جاي حمايت از مداخلـة نظاميـان الجزايـر در سياسـت و در      كشورهاي غربي
، بـه  )در اين مورد مقصود آنان حمايت فرانسه است( 1990-91جريان انتخابات 

تعهدات دموكراتيك خود پايبنده بوده و اختالفـات ايـدئولوژيك را بـه رسـميت     
تحمـل،  رسـند،   شناخته و با رهبران اسالمي كه طي فرايند انخاباتي به قدرت مـي 

مدارا، همكاري و روابط سازنده و متقابل داشته باشند و به حق تعيين سرنوشـت  
.آنها در عمل احترام بگذارند

هـاي اسـالمي نيـز     در ضمن، به اعتقاد آنان، جنبش 9
دانند اقتـدارگرايي، خـواه دينـي و خـواه      بايد نشان دهند كه مي«ها  مانند حكومت

.»ك و مخرب استسكوالر، به نام خدا يا دولت، خطرنا
10

  

هـاي   نقطـة عطـف جديـدي در تـاريخ جنـبش     ) 1979(انقالب اسالمي ايـران  

انقـالب  . و عميق در سطح جهان اسـالم بـود    گستردهاسالمي معاصر با تاثير بسيار 

اسالمي ايران در زماني رخ داد كه جامعة جهاني در حال ورود به عصر جديدي به 

ايان جنگ سرد با فروپاشـي ديـوار بـرلين    شدن بود و پنام عصر اطالعات و جهاني

و فروپاشـي شــوروي، در ادامـة فروپاشــي سيسـتم برتــون وودز و اعــالم    ) 1989(

تري نسبت به قبل براي كشورهاي  تر و شكننده پيروزي نئوليبراليسم، شرايط سخت

هاي فاسد  جهان سوم، از جمله جهان اسالم، كه داراي اقتصادهاي ناكارآمد و رژيم
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هـا بـه دليـل ناكـامي در      ايـن رژيـم  . ر و ورشكسته بودنـد، ايجـاد كـرد   و سركوبگ

شـدن در چـارچوب   هـاي اقتصـادي و ناكـامي در امـر توسـعه و صـنعتي       سياست

اقتصادهاي دولتـي وراثتـي، بـه خـاطر نيـاز مـالي و تجـاربي نـاگزير بـه پـذيرش           

المللـي پـول و بانـك جهـاني      هاي تعديل ساختاري زير فشار صندوق بين سياست

هاي توليدي و رقابتي اقتصـاد ايـن كشـورها را تقويـت      اين امر نه تنها بنيان. شدند

هـاي آموزشـي و بهداشـتي و اجتمـاعي، فشـار       ها و هزينه نكرد، بلكه با قطع يارانه

درآمد و ضعيف و متوسط به پـايين شـهري و روسـتايي در     بيشتري را به اقشار كم

.كشورهاي اسالمي وارد كرد
با تاثيرپذيري  1990و  1980هاي  دهه اين اقشار در 11

بـه ويـژه الجزايـر، تـونس،     (هاي انقالب اسالمي در كشورهاي شمال آفريقا  از پيام

مانند سوريه و عراق، لبنان، فلسـطين، اردن ، بحـرين   (و خاورميانه ) مصر و سودان

به ويـژه پاكسـتان، افغانسـتان، مـالزي و     (و آسياي جنوبي و جنوب شرقي ) و يمن

گـرا پيوسـتند، از طريـق فرآينـدهاي انتخابـاتي و      هـاي اسـالم   به جنـبش ) نزياندو

طـور كـه    اما همان. مشاركتي يا از طريق اعتراضات و تظاهرات خياباني فعال شدند

هـاي اقتـدارگراي حـاكم و هـم      اسپوزيتو و جان وال يادآوري كرده اند، هم رژيـم 

ني و دموكراتيـك ايـن   حاميان خـارجي آنهـا در آمريكـا و اروپـا، بـه حقـوق مـد       

زمـان  شدت سـركوب كردنـد و هـم   گرا اعتنايي نكرده و آنها را بههاي اسالم جريان

هـا، در ادامـة كشـتار و     پناه و بوسينايي توسط صرب گر قتل عام مسلمانان بي نظاره

  .سركوب مسلمانان مظلوم فلسطيني توسط رژيم صهيونيستي، شدند

تورم و نابرابري و وابستگي و نيز ظلم و در چنين شرايطي از فقر و بيكاري و 
سركوب و شكنجه و زنداني كردن و كشـتار مسـلمانان در داخـل و خـارج بـالد      

رخ داد و پديـدة طالبانيسـم و القاعـده در     2001سـپتامبر   11اسالم بود كه حادثة 
منزلة دشمن جديد دنياي غرب سر بـرآورد و ايـاالت متحـدة    پايان جنگ سرد به

انة مبارزه با تروريسم بار ديگر به اشغال نظامي و حمله به افغانسـتان  آمريكا به به
و عراق رو آورد و با وجود اعالم حمايـت از فراينـد دموكراتيزاسـيون در جهـان     
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هاي سركوبگر خاورميانـه   عرب و طرح خاورميانة بزرگ، بهانة الزم را براي رژيم
اما قيام مـردم تـونس،   . كرد گرا فراهم آفرقا براي سركوب مخالفان اسالم و شمال 

ها در كشورهاي سوريه، اردن، مـراكش و جاهـاي   مصر، ليبي و بحرين و ناآرامي
هاي حاكم بر تونس، مصر و ليبي همـراه بـود و مـوج     ديگر كه با سقوط ديكتاتور

بيداري اسالمي و بهار عربي، فراتر از گفتمان و سازمان جنبش اخوان المسلمين و 
هـايي   اي مختلف و نيز فراتر از گفتمان و رويكـرد سـازمان  شعبات آن در كشوره

هـا بـا محوريـت جوانـان و طبقـة متوسـط        چون القاعده، نوع جديدي از جنـبش 
شدن ارتباطات و اطالعات فرهنگي ايجاد كرده كه به شدت متاثر از فرآيند جهاني

  .هاي جديد است و فعاليت رسانه

گراياني چون اخوان  ينادگراي اسالمهاي سنتي و ب اكنون آشكار شده كه گفتمان
هـاي سـلفي و وهـابي و     و جماعت اسالمي و گروه القاعدهالمسلمين و طالبان و 

آنها در سودان، پاكسـتان، عربسـتان و افغانسـتان     هاي برخاسته از  تكفيري و رژيم
المللـي دنيـاي اسـالم     تواند پاسخگوي مسائل جديد و پيچيدة داخلـي و بـين   نمي
.باشد

توانند با انتقاد از  گرا از موضع  مخالفت مي هاي خاص ها و جنبش گفتمان 12
وضع موجود افراد و اقشاري را جذب كنند ولي به گاه كسب قدرت، با شعارهاي 

ها  كرده توانند فقر و بيكاري جوانان و تحصيل كلي و ايدئولوژيك و احساسي نمي
شـدن بـا   را كه در رونـد جهـاني  و شهرنشينان و انتظارات و توقعات فزايندة آنها 

هاي جديد زندگي و حقوق مدني و سياسي و دموكراتيك همراه  درخواست سبك
اي  هاي توسـعه  ها و اجتهادهاي نظري و سياست نوآوري . است، حل و رفع كنند

هاي ميـان سـنت و مدرنيتـه،     خواه و رقابتي، براي حل چالشهاي توسعه و دولت
شـدن و  عـدالت اجتمـاعي ناسيوناليسـم و جهـاني     داري و دولت و بازار سـرمايه 

  .يابند دموكراسي و توسعه ضرورت مي
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  ها نوشت پي

: ، تهـران 11، چ هاي اسـالمي معاصـر   جنبشسيداحمد موثقي، : در اين زمينه رجوع كنيد به. 1

  1389سمت، 

  هاي مختلف همان، فصل. 2

، سياستمدارالدين اسدآبادي، مصلحي متفكر و  سيدجمالسيداحمد موثقي، : رجوع كنيد به. 3

علل و عوامل ضـعف و انحطـاط   و نيز سيداحمد موثقي،  1388بوستان كتاب : ، قم2چ 

مسلمين در انديشه سياسي و آراي اصالح و راهبرد وحـدت و همبسـتگي در جهـان    

  .بوستان كتاب زير چاپ : جلد، قم 2، اسالم

اقتصاد سياسي توسـعه   سيداحمد موثقي،: شرابي، پيشين، و نيز: در اين زمينه رجوع كنيد به. 4

آصف حسين، : ، فصل آخر و نيز1387ا نتشارات دانشگاه تهران، : ، تهرانوتوسعه نيافتگي

: ، مقدمه و ترجمه از سـيداحمد مـوثقي، تهـران   جهان اسالم از منظرهاي سياسي مختلف

  .1388سازان نور،  موسسه انتشارات انديشه

هاي مختلف در دنياي عرب رجوع كنيد  ن و گروههاي رهبرا ها، مسائل و تجربه دربارة انديشه. 5
، 2، ترجمة سيد احمد موثقي، چ انديشة سياسي عرب در دورة معاصرانورعبدالملك، : به

  .1388انتشارات دانشگاه مفيد، : قم

، 2، ترجمـه شـجاع احمـد ونـد، چ     هاي اسالمي معاصـر  جنبشجان اسپوزيتو و جان وال، . 6
  1390نشر ني، : تهران

  359ص  همان،. 7

  211-212همان، صص . 8

  373-378همان، صص . 9

  376همان، ص . 10

  200-208، صص اقتصاد سياسي توسعه و توسعه نيافتگيموثقي، . 11

انتشارات دانشگاه تهـران،  : ، تهرانصلح، امنيت و توسعهسيداحمد موثقي، : رجوع كنيد به. 12
  .، فصل آخر1390
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  تحليل نقد

اســالم و (هــاي اســالمي معاصــر جنــبش«بــا تشــكر از ناقــد محتــرم كتــاب  
  ، جناب آقاي دكتر سيداحمد موثقي؛»)دموكراسي

  

  امتيازات نقد

 هاي مرتبط با موضوع كتاب جرياناشاره به . 1

 اظهارنظر كلّي در خصوص تحليل كتاب و موضع مؤلف. 2

 

  هاي نقد كاستي

 گيري و ساير ملزومات ساختاري يك مقالة نقد ، نتيجهتيتربنديفقدان . 1

جاي تحليل مسـتند محتـواي كتـاب و توجـه بـه فصـول و        بهناقد محترم . 2
 .عناوين دقيق اثر، به مباحث مرتبط با موضوع پرداخته است

ست نامة مؤلف و جايگاه اثر و به صورت كلّي عدم توجه به يعدم معرفي ز. 3
 اصول چهارگانة پيشنهادي در شيوه نامة جهاني

گانـة جـدول   5هاي  فهناقد محترم در نقد خود، درخصوص هيچ يك از مؤل. 4
به خصوص نحـوة كـاربرد ايـن كتـاب در     (اند  اثر، اظهارنظر نكرده شكليبررسي 
 )هاي درسي و آموزشي رشته علوم سياسي ها و برنامه دانشگاه

گانـة جـدول    18هـاي   امتيازات، اما هـيچ يـك از مؤلفـه    2 موردجداي از . 5
رار نگرفته تا خواننـدة ايـن   اثر، مورد تحليل و ارزيابي منتقدانه ق محتواييبررسي 

هاي علمـي يـك اثـر     ترين شاخصه مقاله بتواند به ارزيابي محتوايي دقيقي از مهم
  .توان عنون مقالة نقد بر اين نوشته نهاد پژوهشي دست يابد و لذا نمي



 

 

  

  

  

  فقه و حقوق تخصصي گروه



 

 

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  قرارداد اجتماعي يا اصول حقوق سياسي

  
Du Contrat Social, ou, Principes du Droit Politique  

 
  ژان ژاك روسو: مؤلف

  مرتضي كالنتريان: مترجم

  .صفحه 587، 1379تهران، آگاه، : ناشر

Author: Jean Jacques Rousseau 

Publication: Montaigne, 1976, 462 pages.  

  جاويد محمدجواد: ناقد

  دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران : رتبه علمي

  عضو گروه تخصصي فقه و حقوق شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

  univiran@gmail.com :پست الكترونيك

  

  چكيده

وجـه انديشـمندان مختلـف    ارزشمند قرارداد اجتماعي سالهاست مورد ت كتاب
همواره از اين اثر بـا احتـرام يـاد شـده و     . علوم انساني از جمله حقوقدانان است

بـا  . گشاي بسياري از مشكالت در حوزه هاي اجتماعي و مـدني بـوده اسـت    گره
اينحال از يكطرف نگاهي حقوقي به ويژه با رويكرد حقوق عمومي به اين كتـاب  
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نمايـد و از طـرف ديگـر نـوعي بررسـي انتقـادي        تواند ارزش آن را دوچندان مي
فرضـيه نوشـتار   . ساز ارزيابي بهتر از كتاب حاضر را فـراهم نمايـد   تواند زمينه مي

رغم ارزش جهاني كتاب، اثر در فضا و زمان خاصي نگاشته  حاضر آنست كه علي
شـمول بـاالخص بـراي نظـام      الگـوي عملـي جهـان    تواند تماماً شده است و نمي

  .مع شرقي قلمداد گرددحقوقي جوا

حقوق عمومي، قـرارداد اجتمـاعي، حقـوق سياسـي، قـانون،       :كليدي واژگان
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  و معرفي اثر مقدمه

او پدر معنوي انقالب فرانسـه  . است) 1778-1712(ژان ژاك روسو، زاده ژنو 
از او در حالي بـه عنـوان يكـي از بزرگتـرين انديشـمندان عصـر       . شود ناميده مي

پدر بزرگش هرچند . برند كه  زندگي دشواري را گذرانده است روشنگري نام مي
لذا روسو هرچند ثروتمندي بزرگ تلقي . ثروتمند بود اما پدرش همه را بر باد داد

شد اما در عين حال مثل سـاير مـردم هـم نبـود و كـم و بـيش يـك بـورژوا          نمي
د و در سن ده سالگي روسو در حين تولد مادرش را از دست دا. شد محسوب مي

از ژنو گريخـت و   در شانزده سالگي هم كالً 1728در . هم پدرش او را ترك كرد
زنـدگي كـرد و بـا تغييـر      3در انسي 2جاسوسه 1به فرانسه رفت و مدتها با خانمي

روسو اين دوره زنـدگي عاشـقانه را بهتـرين دوره    . مذهب به كاتوليسيسم گرويد
پـاريس سـاكن شـد و انـدكي وارد سياسـت و      او سـپس در  . داند حيات خود مي

روسو موفـق   1741سال . او مدتي هم منشي سفير فرانسه در ونيز شد. ادبيات شد
در  5ازدواج او با ترز الواسـور . گرديد 4ديدرو المعارفةدائربه همكاري در تدوين 

فرزنـد شـود و البتـه در تربيـت آنـان       5باعث شد تا روسو صـاحب   1746سال 
اي رساله نويسي شد  ، روسو وارد مسابقه1750در سال . همچون پدرش عمل كند

كه با حمايت مالي آكادمي ديژون برگزار شده بود و توانست جايزه نخست آن را 
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نام دارد و در علوم و هنرها گفتاري درباب اي كه  به خاطر رساله خود ببرد، رساله
كند كه تمدن مدرن بيشـتر از آن كـه روحيـات آدمـي را      آن او چنين استدالل مي

. جا پيداست نگاهي بدبينانه به جامعه از همين. گرداند تعالي بخشد آن را فاسد مي

هاي آكـادمي ديـژون    دوباره در يكي ديگر از فراخوان 1754روسو در سال سپس 
گفتاري در باب اصـول يـا   رساله بزرگ خود را با عنوان  شركت جست و دومين

او در اين رساله از طبيعـت پـاك آدميـان سـخن     . منتشر كرد ها خاستگاه نابرابري
كند كه طبيعت و خيـر ذاتـي آدميـان بـه خـاطر       مي گويد و لذا چنين استدالل مي

از  واسطه نهادهاي سياسـي و اجتمـاعي نـابرابر، تبـاه گشـته و      هفرهنگ جديد و ب
، روسو كتاب در رابطه با تعلـيم و تربيـت خـود    1762در سال . تداوم افتاده است

اما از طنز روزگار چنانكه خود در اعترافاتش آورده، و ولتـر  . را نوشت اميل يعني
رسـاله سياسـي اش    1762در سال . خانه سپرد نيز تذكر داده، فرزندانش را به يتيم

از اينـرو ايـن اثـر    . يـن اثـر معـروف اوسـت    عنوان ا قرارداد اجتماعي. منتشر شد
لذا گفته مي شود روسو كه حدود هشـت سـال   . دانند مخالفان ضد روشنگري مي

ليبـرال خوانـده    پس از الك انگليسي متولد شد اما نمي تواند همچون الك لزومـاً 
دو  ايـن . شـود  شود چون انديشه او بيشتر در نقد فلسفه روشـنگري ارزيـابي مـي   

زيادي را عليه او برانگيخت و در فرانسه و هلند و نيز ژنو ممنـوع  هاي  كتاب نزاع
كه او آواره به پروس و انگلستان پناه برد و اواخر عمـر خـويش را    طوري هب. شد

  .درگذشت 1778در بيچارگي در حومه پاريس سپري كرد و در سال 

به هرحال او در قرارداد اجتماعي روسو مي كوشد تـا توضـيح دهـد چـرا مـا      
پذيريم و به پيروي از هابز و الك ايده قرارداد اجتمـاعي را   حاكميت جامعه را مي

ارادي و بـي هـيچ    طرزي كـامالً  سازد تا نشان دهد كه جامعه چگونه به مطرح مي
طور طبيعي  هروسو بر اين باور است كه افراد ب. شود اي تشكيل مي تسلط ناخواسته

كـديگر از طريـق يـك قـرارداد اجتمـاعي      غايت افراد از پيوستن به ي. آزاد هستند
براي تشكيل يك جامعه سياسي درواقع، قادر شدن به تكميل فضايل طبيعي خود 
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مندي از حق آزادي خويش به واسطه قانون و امنيتي است كه يك جامعـه   و بهره
مناسبات اين توافق ارادي براي تشـكيل جامعـه در   . كند مدني مصنوعي فراهم مي

با آن كـه حاكميـت   . دارد اعمال حاكميت سياسي را معلوم مي واقع حوزه و شيوه
هيئت حاكمه به موجب خود قرارداد اجتماعي وجود دارد و از اين رو، بايد از آن 
تبعيت شود اما از آنجا كه اساس حاكميـت حـول موافقـت آزادانـه خـود مـردم       

گردد الجرم بايد حق مساوات و خودمختـاري تمـام اشـخاص را درسـت بـه       مي
غـل و  «باشند به رسـميت بشـمرد و بـدين ترتيـب      همان گونه كه شايسته آن مي

  . نامشروع سركوب سياسي را از دايره امكان خارج گرداند »زنجير

منتشره قرارداد اجتماعي عنوان تنها قـرارداد اجتمـاعي    الكترونيكيدر نسخه  اخيراً
ـ  . نيست بلكه دو زير عنوان هم براي آن تعريف شده اسـت  وان كامـل كتـاب   لـذا عن

قرارداد اجتمـاعي گفتارهـايي دربـاره اصـول     : ژان ژاك روسو«: گونه ذكر شده بود اين
ارزيـابي كتـاب حاضـر مبتنـي بـر نسـخه       . »نابرابري، گفتارهايي درباره علوم و هنرها

الكترونيكي آن انتخاب شده است كه توسـط دانشـگاه كبـك كانـادا و تـالش اسـتاد       
.مبله فراهم شده استشناسي ژان ماري ترو جامعه

6
كتاب با تذكري مجمـل در آغـاز     

دفتـر اول پيرامـون   . شـود  خود، با تاكيد بر حاكميت مردم بر چهار دفتـر تقسـيم مـي   
در دفتـر سـوم   . حاكميت و مردم موضـوع دفتـر دوم اسـت   . گيري جامعه است شكل

ه عمومي پردازد و در نهايت دفتر آخر متمركز بر جايگاه اراد روسو به بحث دولت مي
گونه كه مقدمه در دفتـر اول ظهـور يافتـه نتيجـه هـم در دفتـر        همان. در جامعه است

. بنابراين كتاب باب مجزايي براي مقدمه و نتيجه ندارد. چهارم و انتهاي آن آمده است

دهد كه متن اين كتاب بيشتر از اين حجم بوده و بـراي   در عين حال نگارنده تذكر مي
بررسي كتاب حاضر از منظر صوري داراي . موارد گلچين شده استاستفاده بهتر اين 

استانداردهاي نگارشي معاصر نيست و اين هم بسيار طبيعي است چون روش مـدرن  
تحقيق و پژوهش و نگارش نوعي فرايند تكامل داشـته كـه از روسـو انتظـار تـدوين      

گيـرد و   از اينرو بررسي صوري از كتـاب صـورت نمـي   . رود كتاب بر آن اساس نمي
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  . بررسي و نقد بيشتر ناظر به ابعاد محتوايي اثر در حوزه حقوق عمومي است

  

  جامعه مدني مساله سياسي تا حقوقي. 1

او به دنبال نظمـي  . در نگارش كتاب متمركز بر حل معضل جامعه است گاماول 
گويد او متهم شده كه براي ارائـه چنـين طرحـي يـا بايـد       اما روسو مي. مدني است

دهـد كـه هـدفش نوشـتن در ايـن       او هم پاسخ مـي . نگذار باشد و يا سياستمدارقانو
جـاي حـرف زدن عمـل    ه خصوص است چون اگر يكي از اين دو شغل را داشت ب

هـا را چنـين    گردد تا انسان چون او در جستجوي قواعد اداري مشروعي مي. كرد مي
ر طبيعـي از ايـن منظـر    طـو  هروسو ب. كه بايد در برگيرند كه هستند و قوانين را چنان

دغدغه جامعه خود را بيش از ساير جوامـع دارد تـا آنجـا كـه بـه نـوعي احسـاس        
جـاي آنكـه همـواره از    ه دست گيرد تا بـ ه كند تا در اين خصوص قلم ب تكليف مي

روسو از جامعه هرچند آزاد . ها بدگويي كند در اين خصوص بيشتر بيانديشد دولت
اما از آنجا كـه ايـن   . آيينه دغدغه اوست او تماماً دفتر اول. خود هم سرخورده است

نوع دغدغه سياست و مديريت حقوقي جامعه عنواني در ذيل حقوق نداشـته اسـت   
  .آورد رو روسو جمله اينها را در ذيل سياست و حقوق سياسي مي از اين

  

  طبيعت آدمي پايه حقوق فردي نه جمعي. 2

.آيند هرچند در بند باشند ها آزاد به دنيا مي از نظر روسو انسان
اين يك نقطـه   7

و بـراي  طقوت در بيان روسو است اما ضعف اين گفته آنجاست كه همچون ارسـ 
كنـد و   ثـارش مـي  آدهد و خود را موقـوف   بخش ارائه نمي بردگي تفسيري رهايي

گيرم، بايد بگويم تا آنجا كه يـك   نظر را در نآاگر تنها زور و نتيجه «معتقد است 
اما بـه  . كند كند خوب عمل مي شود و اطاعت نيز مي مي »واداشته«عت ملت به اطا

تواند از شر اين يوغ بردگي خالص شـود و از شـر آن خـالص     محض آن كه مي
شود بلكه  اما اين استدالل منجر به جنگ و رهايي نمي» .كند شود بهتر عمل مي مي
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. ه شـكل گيـرد  شود كه حقوقي در جامعـ  زماني روسو به يك فرد انقالبي بدل مي

ند ايـن جامعـه اسـت كـه     ا چراكه به اعتقاد او آدميان از منظر طبيعي و فطري پاك
گـرا، جامعـه را خـوب     عنوان يك پروتسـتان كـالون   هروسو ب. آاليد ها را مي انسان

سـاز حـق    داند اما معتقد است آنچه مقدس است نظم اجتماعي است كه زمينه مي
قراردادي است و لذا هدفش را  بلكه تماماً گردد و اين حق ديگر طبيعي نيست مي

فصـل   -كتـاب اول .(دهد تنظيم قواعدي براي تنظيم اين حقوق قراردادي قرار مي
جاسـت او بـراي    هاي بحث روسو بـا پيشـينيان او از همـين    يكي از تفاوت). اول

كنـد هرچنـد آدمـي را براسـاس سرشـت       حقوق اجتماعي پايه طبيعي فراهم نمي
از سوي ديگر معتقد هم نيسـت كـه او را   . نيستگرا  جمع لزوماً داند اما خوب مي

روسـو نيـز   . همچون قول هابز بايد در بند كشيد تا نظم اجتمـاعي اسـتوار گـردد   
او معتقد نيست كه انسان براساس . مخالف هابز است ولي به كانت نزديك نيست

يك وضـعيت قبـل    وضع جنگ نيستوضع طبيعي  بلكه اساساً. طبيعتش بد است
تدريج جامعه مدني بـا   گيرد و به مدنيت است كه با كشاورزي و مالكيت رونق مي

لـذا بـه   . اين اعتقاد است كه طبيعت انسان خير است او بر. گيرد قرارداد شكل مي
چون انسان آزاد . نظر او وضعيت طبيعي، وضعيت صلح است و نه وضعيت جنگ

گفتارهـايي در مـورد علـوم و    «، در دفتر علوم و هنرها. و خوب متولد شده است
»هنرها

»گفتارهايي در مورد نابرابري«برابري در دفتر  ، عدم8
انسان را تغيير ماهيت  9

توانند بيشـتر انسـان    نهادها آنهايي هستند كه مي. داده و او را منحرف نموده است
او بدهد  كند، و هستي مطلق او را از بين ببرد تا يك هستي نسبي به را منحرف مي

.و نفس را به وحدت مشترك منتقل نمايد
اين باور روسو كه انسـان طبيعتـاً يـا     10

بشـر بـه عنـوان يـك       فطرتاً خوب است متضمن اين ديدگاه اسـت كـه، ماهيـت   
ايـن واقعيـت همچنـين بـه روسـو اجـازه       . واقعيت داراي ظرفيت پيشرفت است

هميـت جلـوه دهـد،    دهد كه بدبختي موجود در وضع محتمل بيروني را كـم ا  مي
. تـر كـرد   راسخ 11قرارداد اجتماعيعالوه بر اين، همين دغدغه روسو را به نوشتن 
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زيرا وي در اين كتاب توانايي واقعي انسان براي پيشـرفت انسـان در يـك مسـير     
كشد وضع خوشبختي  وضع طبيعي كه روسو به تصوير مي. مطلوب را مدنظر دارد

است اگر اين نبود او به ديگري نيازمنـد   اش درد و گرسنگي است كه تنها دغدغه
در مرحلـه دوم وضـع طبيعـي آدمـي بـه      . است 12او يك وحشي خوشبخت. نبود

پردازد در عين حال تالش دارد تـا از آزاديـش كاسـته     توسعه روابط با ديگران مي
اما متاسفانه براساس . تر هم است اين گونه اگر باشد البته بهتر از وضع قبل. نشود

نابهنجار بشر گرفتار نابرابري و بـدبختي و گرسـنگي و تبعـيض در     يك تصادف
گـري رونـق گرفـت و مالكيـت      از وقتي كه كشاورزي و صـنعت . شود جامعه مي

خصوصي زاده شد اين تصادف هم پيدا شد و اين حادثه باخواسته مهمان زندگي 
ـ  . بشر شد ان روسو براي درمان اين درد جمعي و ايجاد عدالت حال قائل بـه درم

تنهــا در صــورت همكــاري آدميــان بعنــوان . آري جامعــه مــدني. جمعــي اســت
ـ    شهروندان يك جامعه با هم است كه مي دسـت  ه توانند آزادي طبيعـي خـود را ب

اينجاست كه بايـد بـه   . آورده و در عين حال بر امنيت خود ضمانتي تعريف كنند
بيـر روسـو   عدالت با آزادي وقتي به تع. ورود حكومت و دولت خوش آمد گفت

 13گردد كه اراده عمومي حاكم شود و دولـت نمـاد تجلـي اراده عمـومي     قرين مي
تفكيـك و نـه    حقي كه نه قابـل . از اين منظر حاكميت متعلق به مردم است. است

  .قابل معامله و ترك است

كند كه آورده مـاركس و رالـز    اين بيان روسو سخت خواننده را متقاعد مي درمل أت

امـا  . اجتماعي هيچ نوآوري ندارد و پيشـتر روسـو آنهـا را گفتـه اسـت     در باب عدالت 

عنوان يك حقوقدان طبيعي مدرن همسو بـا سـاير فيلسـوفان حقـوق طبيعـي       هروسو ب

از اين منظـر بيـان او در   . گذارد سروته نمي براي حقوق قائل به زنجيره است و آن را بي

بنـابراين در ايـن   . هـابز اسـت   باب حقوق طبيعي به عاريت از پيشينيان خود از جملـه 

كه گفته شد اين است كه نظريـه روسـو نسـخه اي     خصوص بعد نوآورانه كار او چنان

دهد كـه در آن همـه اشـخاص     دميان ارائه ميآطلبانه اجتماعي  مدرن از حيات مساوات
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 اراده«همـه تنهـا آن را از طريـق      اند يا به عبارت ديگر، آزادند زيرا تنها تابع حكم قانون

بـه واسـطه قـرارداد اجتمـاعي، افـراد آزادي      . كننـد  جامعه بر خود تحميل مـي  »عمومي

طبيعي خصوصي خود را در ازاي آزادي مدني كه با خير و منفعت كل جامعه تعريـف  

كنـد كـه تاكيـد     اي از دولتشهر ارائه مي ترتيب، روسو نظريه بدين. كنند شود مبادله مي مي

هـاي هـابز و    مي است تا بر فردگرايي كـه در نظريـه  آن بيشتر بر جنبه جمعي حيات آد

هاي روسو در رابطه با يك دموكراسي مستقيم كـه بازتـابي از    آرمان. شود الك يافت مي

  .اراده عمومي تمام شهروندان باشد دولت انقالبي فرانسه را به شدت متاثر از خود كرد

  

  قرارداداجتماعي عقد يا ايقاع. 3

تجسم مي كند، روسـو قـرارداد اجتمـاعي را فرضـي      لوياتان دركه هابز  چنان
رسـد روسـو قصـد دارد بـه آن عينيـت و       به نظر مي. داند طرفه نمي ايقاعي و يك

لـذا نـوعي   . لذا طرفين قرارداد مردم و منتخبان آنان هسـتند . ضمانت جمعي دهد
يعني طرفي در اوج قدرت . كشد نيست كه هابز تصوير مي رابطه شبه ايقاعي چنان

ايـن چنـين   . طـرفين در شـرايطي مسـاوي نيسـتند    . يگري در حضيض قدرتو د
اجتماعي . چنين صورتي قرارداد روسو ندارد. توان قدرت حاكم را كنترل كرد نمي

در كتاب قرارداد اجتماعي روسو دنبال نظام اجتماعي است كه در  قرارداد را لزوماً
ايـن بيـان اسـباب    . آن عدالت و آزادي براي همه شهروندان تامين و تضمين شود

در اين مسير هـر شـهروندي آزادي طبيعـي    . تبعيت كانت و رالز از او شده است
ساس قـرارداد  حاكميت توده مردم اول ا. نهد خود را به سود آزادي مدني كنار مي

روسو اين اصطالح . ناپذيري اين حاكميت است اساس دوم تجزيه. اجتماعي است
له أناپذير اسـت امـا مسـ    برد تا بگويد حاكميت مردم تفكيك و تجزيه را به كار مي

شـود   رو مشاهده مـي  از اين. بخشي به اين حاكميت است مهم عدم امكان عينيت
ساسي آن اين مساله در قالب دولت الييـك  كه پس از انقالب فرانسه و در قانون ا



  505     گروه تخصصي فقه و حقوق

  

يكسان نيست بلكـه اصـل ثابـت     اي سبك تبلور لزوماً يابد در هر جامعه تبلور مي
خوبي اين اصـل و فـرع را تفكيـك     رسد روسو در كتاب خود به به نظر مي. است

دهد كه اختصاص اين حاكميت به سود فرد يا گـروه   اما توضيح مي. ننموده است
افع عمومي است كه به نيكي ارسطو هم در سياست بر آن تاكيد خاص مخالف من

لذا نظرية قرارداد اجتماعي روسو بيشتر بنياني براي تاسيس جامعه مـدني و  . دارد
چه در نظر روسو، اين قرارداد نـه يـك حادثـة    . ورود به وضع حقوقي تلقي شود

)  1679-1588( تومـاس هـابز  . تاريخي و واقعي بلكه يك قرارداد فرضـي اسـت  

بنـدي در رابطـه بـا قـرارداد      قبـل از روسـو بـه جمـع     17فيلسوف انگليسي قرن 
تـوان ايـن    اجتماعي و جامعه مدني رسيده بود، اما معتقد نبود كه بـه آسـاني مـي   

اگـر دغدغـه روسـو آزادي، منطـق او     . ملي، جهـاني كـرد   قرارداد را فراتر از بعد
و نيك بشر بوده، هابز بـر خـالف   انقالبي و ساختار فكري او احياي آزادي اوليه 

كارانه حمايت  روسو با بدبيني به انسان و جهان، با رد جامعه باز از منطقي محافظه
در نگـاه  . كند كه حداكثر انتظار در آن ايجاد امنيت است و نه رسيدن به آزادي مي

قـرارداد  نفسه هدف نيسـت، بلكـه حكومـت نتيجـه      روسو دولت و حكومت في

در آن تنها غايت نظارت و هـدايت عامـه اعضـاي جامعـه بـه       است كه يعاجتما
گويـد كـه    مـي  روسوبر اين اساس است كه . سوي سعادت عامه شهروندان است
در فصـل هشـتم دفتـر اول روسـو بردگـي را      . بايد به مردم ولو به زور آزادي داد

ا به او در مقابل تبعيت از قانون مدني و اجتماعي ر. داند تبعيت از هوا و هوس مي
 زادي تبعيت از قـانوني اسـت كـه اتفاقـاً    آداند و معتقد است راه  نوعي آزادي مي

گيرد اما در مورد  او براي گريز از هوا و هوس از دين عاريت مي. اند دمها ساختهآ
لذا معتقد است گذر از وضع طبيعي به وضـع  . آورد نتيجه رو به قانون سكوالر مي

با عدالت در رفتار آدمي و بخشيدن كيفيتـي   مدني از طريق جايگزين كردن غريزه
اند در او تغيير جالـب تـوجهي    كه تاپيش از اين فاقد آن بوده اخالقي به اعمال او
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هاي غريزي بدن و قانون، جانشين هـوا   نداي وظيفه، جانشين تكانه :آورد پديد مي
) تمنفعـ ( شود و تنها در اين زمان است كه انسان كه تا آن زمان فقط و هوس مي

ديد اكنون خود را ملـزم بـه رفتـار بـر طبـق اصـولي ديگرگونـه و         خودش را مي
در . بينـد  مشورت با عقل خويش پيش از گوش فرادادن به تمايالت خـويش مـي  

اين وضع او اگرچـه از بسـياري از امتيـازات برگرفتـه خـود از طبيعـت محـروم        
يكـي از   .آورد شود اما در عوض امتيـازاتي بـه همـان عظمـت بـه دسـت مـي        مي

اعتباري حقوق در پيش از انعقاد قـرارداد   انتقادات بزرگ به بيان روسو درواقع بي
چراكـه  . حقوقي قلمـداد كـرد   ويستيزيتوپدر اين مسير بايد روسو را اول . است

همانگونه كه در بيان او در مورد بردگي ديديم روسو در مورد حقوق فردي هم به 
كند چراكه بنيان آنها  تي توصيه به كرنش هم ميثار اجتماعي آن نظر دارد و لذا حآ

بيند اما  ي بعد اجتماعي كالن نمياداند دار داند يا اگر قرارداي مي را قراردادي نمي
داند و لذا قيام بـراي   حقوقي را كه تنها برخاسته از قرارداد باشد حقوق واقعي مي

از «گويد  فتر اول ميبراي اين منظور در د. داند درست مي را هم طبعاً تخلف از آن
نوعان خـود نـدارد و از    آنجا كه هيچ انساني هيچ اختيار و حاكميت طبيعي بر هم

) تواند خاستگاه حق قرار گيرد و نيروي قهري نمي(آنجا كه زور منشا حق نيست 

مشـروع در بـين آدميـان بـاقي     ) مرجعيـت (پس قراردادها به عنوان تنها حاكميت 
خـواهي و سـتيز بـا     فصل دوم دفتر اول او براي آزاديدر عين حال در » .مانند مي

آورد و بر گروسيوس و هابز و ارسـطو   بردگي آدميان از آدم و نوح پيامبر مثال مي
خـدمت حقـوق طبيعـي     روسو بدون آنكه قرارداد اجتماعي را در. تازد سخت مي

 مشكل چنين تفسيري. دهد بگيرد نامشروع بودن گذر از حقوق طبيعي را تذكر مي
پوشي  چشم«: عدم اتصال زنجيره حقوق طبيعي به حقوق وضعي و اجتماعي است

پوشي از مقام آدميـت، حقـوق و وظـايف     و انكار حق آزادي خود به منزله چشم
پوشـي   چنين كسي كه از همه چيز چشـم ) خسارت(زيرا براي  .بشري خود است
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نسـان  پوشـي بـرخالف طبيعـت ا    چنين چشـم . كند هيچ جبراني متصور نيست مي
است زيرا سلب تمام آزادي اراده انسان به معناي سلب تمام ميزان اخالقي اعمال 

آميز و قانونمندي در  رغم تاكيد فراوان بر همزيستي مسالمت روسو علي. ».او است
جامعه مدني، گفته شده در زندگي شخصي خود نتوانسته است با بزرگـان عصـر   

  .ته باشدخود يعني ولتر و هيوم همكاري بادوام داش

  

  حاكمان يا مردمان كيانند عمده مسئوالن؟. 4

توانـد جامعـه را بـدون     مطلقه مطرود روسو اسـت امـا نمـي    حكومتهرچند 
بلكه در نقشي فراتر حكمرانان بسـيار در تعيـين توسـعه    . حكومت در نظر بگيرد

در فصل چهارم از دفتر اول روسو به تمامه حقـوق يكطرفـه را در   . جامعه موثرند
شود شايد اين باالترين دليل قـدرت تفسـير روسـويي از قـرارداد      جامعه منكر مي

اما نبايد فراموش كرد كه در حقوق شرقي . اجتماعي نسبت به پيشينيان خود باشد
اين امر به اصلي مسلم در حقـوق تبـديل    8و  7به ويژه حقوق اسالمي در قرون 

 )ع( د اسالم و طرفداران علـي شده بوده است و البته با تفسيري كه روسو در مور
رسـد كـه    ارائه مي دهد به نظر نمي )93ص (از دفتر چهارم  8و ايرانيان در فصل 

تعصـبي آن   غافل از اين اعتبار باشد اما از تفصيل آن شايد به دليل فضـاي نسـبتاً  
اختيار و  گويد در كل، قراردادي كه براي يكي، لذا او مي. عصر، پرهيز كرده است

ـ     حاكميت مط كلـي باطـل و    هلق شرط كند و بـراي ديگـري اطاعـت نامحـدود، ب
تواند از ديگـري همـه چيـز     آيا بديهي نيست كه آن كس كه مي. آميز است تناقض

بخواهد هيچ تعهد و الزامي نيز به او ندارد؟ آياصرف همين يك شـرط كـه هـيچ    
  ؟ شرط متقابل و ما به عوضي نيز ندارد دليلي براي ابطال سند قراداد نيست

بـه بـاور   . »النـاس علـي ديـن ملـوكهم    «يكي از مفروضات كتاب روسو آنست كه 

آنـان سـاخته و پرداختـه    . شـود  روسو مردم بد نيستند بلكه بد بر آنان حكمرانـي مـي  
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ايـن  . فرمانروايان خود هستند لذا اگر گناه و وبالي است بر گردن رهبران آنـان اسـت  

ف مسئوليت فردي شهروندان شده اسـت  گرايانه روسو منجر به نوعي تضعي نگاه جمع

نظر روسـو در ايـن خصـوص    . چراكه باور دارد بدي مردم از بدي حاكمان آنان است

بسيار دقيق است اما بيشترين فايده را در حوزه حقوق عمـومي خواهـد داشـت و نـه     

رو در دفتر دوم فصل چهارم روسـو در بـاره اسـاس     از اين. ساير اجزاي حقوق لزوماً

اجتماعي بنگريم هميشـه بـه    گويد از هر زاويه كه به اصل قرارداد جتماعي ميقرارداد ا

كنـد   قرارداد اجتماعي در بين شهروندان چنان مساواتي برقرار مي: رسيم يك نتيجه مي

كنند و از حقوقي يكسـان نيـز    كه همگي خود را به شرايطي يكسان ملزم و متعهد مي

واسطه ماهيت خود قـرارداد اجتمـاعي، هـر اقـدام      به بنابراين، دقيقاً. شوند مند مي بهره

زنـد همـه    از سـوي اراده عمـومي سـرمي    هيئت حاكمه يعني هـر اقـدامي كـه واقعـاً    

بـه بـاور روسـو همـه     . گردانـد  مند مي شهروندان را به يك ميزان مساوي ملزم يا بهره

نفـر باشـند هـر     10000اگـر شـهروندان    شهروندان سهمي در حاكميـت دارنـد مـثالً   

روند ده هزارم در حاكميـت سـهم دارد كـه بايـد بـا مشـاركت در آن بـه انتخـاب         شه

حاكمان خويش بپردازد و چنين اعمال حقي را بايد دمكراتيك دانست كه حاكمان بـا  

در اين روايت مـردم در حقيقـت حاكمنـد و حاكمـان     . شوند راي عمومي انتخاب مي

رمستقيم باشد بلكه حداقل نتيجـه  تواند غي چنين تعيين حكومتي نمي. مسئوالن واقعيند

مردم در اين شرايط بايد هـم قانونگـذار باشـند هـم     . كار بايد به رفراندم گذارده شود

ق باشـد  حـ مدل روسويي بيش از آنكه حكومت فـرد بـه نماينـدگي از    . مجري قانون

حكومـت   چـون عمـالً  . مدل حكومت گروهي يا شورايي به نمايندگي از مردم اسـت 

ت اما ترس از ديكتاتور شدن گروه كمتر اسـت تـا ديكتـاتور شـدن     همگان ميسر نيس

بينيم كه در فرايند انقالب فرانسه مـدل روسـويي تعقيـب نشـد و      حال مي با اين. فرد

  .ديكتاتوري فرد بر انقالب مردم نشست
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  حقوق عمومي و دولت. 5

اي  رشـته  اي ميان بحث روسو به دليل ابتناي آن بر قرارداد ناخواسته در حوزه بيشتر
در ايـن خصـوص اعتبـار بسـياري     . بين حقوق و سياست يعني حقوق عمومي است

او در دفتر دوم فصل چهارم بر اين بـاور اسـت كـه    . قدسي براي حكومت قائل است
اگر حكومت يا مدينه چيزي جـز يـك شخصـيت  حقـوقي نيسـت كـه زنـدگي آن        

آن صيانت از بقاي نفس  هاي ترين دغدغه وابسته به اتحاد اعضاي آن است و اگر مهم
خويش است، پس نياز به يـك نيـروي قهـري عمـومي دارد تـا هـر جـزء آن را بـه         

گونه كه طبيعت به هـركس   درست همان. ترين وجه ممكن به حركت وا بدارد مقتضي
قرارداد اجتماعي نيز بـه هيئـت حاكمـه      قدرت مطلق بر تمام اعضاي خود داده است،

دهد و همين قدرت است كه وقتـي بـه اراده    امعه ميقدرت مطلقه بر تمام اعضاي ج
. شـود  شود چنانچه پيش از اين نيز گفتم حـق حاكميـت ناميـده مـي     عمومي اداره مي

: دانـد  روسو براي اين حق قائل به قداست اسـت و فرمـانبرداري رعيـت را الزم مـي    

 همه اذعان دارند كه هركس به واسطه قـراداد اجتمـاعي تنهـا آن جـزء از كـل حـق      «
كند كـه محـل احتيـاج عمـوم جامعـه       مالكيت، آزادي و اختيار خويش را واگذار مي

اما همه ما بايد به اين نيز اذعان كنيم كه تنها هيئت حاكمه حق تعيين ميزان اين . است
تواند به دولتشهر ارائه كنـد بايـد بـه     تمام خدماتي كه يك شهروند مي. احتياج را دارد

تواند  اما هيئت حاكمه نيز به نوبه خود نمي. ذيرندمحض درخواست حكومت انجام پ
در . »هيچ گونه باري بر دوش مردم تحميل كند كه نفعي براي آنهـا دربرنداشـته باشـد   

اين مسير روسو تا آنجا پيش مي رود كه مالكيت را به سود اراده عمومي قابل تحديـد  
از نظـر او  . انـد  بهـره  آن بـي داند كـه از   او مالكيت را ابزار سلطه بر افرادي مي. داند مي

ايـن نظريـه او را   . عمومي باشد تا عدالت بهتر اسـتقرار يابـد   ةمالكيت بايد تحت اراد
 تلفيـق  گفـت  بتـوان  شـايد  منظـر  ايـن  از .كندمي نزديك بسيار به ديدگاه سوسياليستي

 حاليكه در او چون است ناممكن دمكراسي در عمالً اقتصادي برابري و سياسي آزادي

 لغـو  خواسـتار  همزمـان  كنـد مـي  پشـتيباني  اقتصادي برابري و سياسي آزادي اصل از
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 .بود ثروتمندان و اشراف امتيازهاي

 بـه  .يافـت  دوم دفتـر  در او بيان در توان مي را روسو نظريه  در دولت جايگاه

 وجود قبلي عمومي قرارداد هيچ و باشد ميان در حق يك پاي كه هروقت او اعتقاد

 پرونـده  يـك  مثل درست قضيه اين«: دشو مي انگيزاختالف مساله آن باشد نداشته

 ديگـر  سوي در دولتي طرف و سو يك در خصوصي طرف كه شودمي دادگاه يك

 چـه  مطابق و باشد بايد كسي چه قاضي كه نيست معلوم ميان اين در اما دارد قرار

 چنـين  در نيـز  عمومي اراده قضاوت به موضوع اين ارجاع  .كند حكم بايد قانوني

 عمـومي  اراده از حمايت به ميان اين در روسو. »... بود خواهد مضحك ايپرونده

 خواهان روسو رو اين از .است كرده خود نماينده را حكومت كه اياراده .رودمي

 هم حكومت اصلي تعهد كه است باور اين بر و .كنند تبعيت قانون از همه تا آنست

 نبايد است معتقد او .بود نخواهد هم آزادي برابري بدون چون است برابري ايجاد

 نبايـد  فقـرا  و بخرنـد  را ديگران آزادي بتوانند كه گردند قدرتمند چنان ثروتمندان

 رالـز  كـه  اسـت  مهم اصلي اين .بگذرند تماماً خود آزادي از كه باشد بند در چنان

  .آرايدمي مدرن جامعه براي را خود عدالت تئوري آن براساس

 اسـت  معتقد تازدمي مسيحي حيات دوگانگي بر كه آنجا چهارم دفتر در روسو

 از انتقـاد  در روسـو  .مومنـان  نـه  و دين نه كند كنترل را مردم دارد حق دولت تنها

 بايـد  زود يـا  دير مدرن حكومت در كه شودمي نزديك بسيار انديشه به مسيحيت

 خـواني  هـم  هم با اينان چرامه بگزينند را يكي مدرن دولت و مسيح دين بين مردم

 بـر  و بردمي كار به روسو كه است هايي اطالق خصوص اين در مهم نكته .ندارند

 كلـي  نتيجـه  .دانـد مـي  چنين را اديان همه او كه شود مشتبه است ممكن خواننده

 به منجر بايد ديني هر كه آنست خصوص اين در آخر، فصل چهارم دفتر در روسو

 يكي .شود خارج كشور از بايد ديگري نه و حقم من گويد كه هر و شود ملي اتحاد

 از پروتسـتانش  اجـداد  فـرار  تواندمي خصوص اين در روسو تند موضع داليل از

 گـذارده  تاثير او فكري حيات بر الجرم كه باشد ها كاتوليك با نزاع دليل به فرانسه
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 گريز براي 1549 سال در ولي بودند، فرانسوي اصل در روسو خانواده چون .است

 رغـم  علـي  روسـو  رو اين از .آوردند روي ژنو به ها كاتوليك توسط شدن كشته از

 سياسي تمديري قدرت فاقد را آن دين، اين دانستن انساني و مسيحيت به شگراي

 براي اما است خوب مسيحيت گويدمي خود كتاب خرآ فصل در و داندمي جامعه

 داندمي مضحك را مسيحي جمهوري تركيب اساس همين بر .سياست نه و اخرت

  .شودمي ديگري رد به منجر يكي اثبات است معتقد چراكه

 كـرد  فراموش نبايد اما دارد تاكيد مردم حقوق بر خود كتاب سرتاسر در روسو

 بينـيم مـي  كه چنان باشد متفاوت تواندمي ملي حاكميت با مردم حاكميت بحث كه

 را خود جاي مردمي حاكميت مساله فرانسه، انقالب جريان در عمالً روسو از پس

 مشـخص  سـرزميني  حوزه در خاص مردمي شود مشخص تا داد ملي حاكميت به

 باشند حاكم توانستندنمي تمامه به مردم عمالً رو اين از .هستند حاكميت صاحب

 جريـان  در حتـي  .پـذيرد  صورت نمايندگي بايد حتماً روسو اصرار برخالف بلكه

 مسـير  از مردم عامه منتخب كه نبودند افرادي عمالً موسس قوه هم 1789 انقالب

 نظـر  از تـوان مـي  همـواره  حاكميـت  تاسيس در لذا .باشند بوده عمومي انتخابات

 1357 سال در ايران اسالمي انقالب همچون تواندمي البته كه گرفت كمك نخبگان

همـه  و رفراندم نوعي طريف از را آنان مصوب نظر منتخب، نخبگان نظر بر عالوه
 .گذارد عموم نهايي تاييد و راي به همگاني پرسي

 

 نتيجه

بـي  شايد و ارزشمند بس كتابي توانمي خود نوع در را روسو اجتماعي قرارداد
مـي  مـدني  ميثـاق  مثابه به اجتماعي قرارداد تدوين به شرايطي در او .دانست نظير

 قدرت نيز حاكم شيوه .ندارد وجود غرب در دمكراتيك حكومت الگوي كه پردازد

 بـه  اجتمـاعي  قـرارداد  بهانـه  به هم زبها همچون او از پيشينيان حتي .است مطلقه

ـ  روسو همه اين با .است پرداخته مطلقه حكومت توقيت  و مـدرن  مـدل  عنـوان  هب
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 جمله از جوامع از بسياري الگوي عمالً كه پردازدمي جديدي طراحي به دمكراتيك

 نيسـت  مبـرا  نقـد  از وار تفهرسـ  صورته ب او كتاب وجود اين با .گرديد فرانسه

 :شماريمبرمي اختصار به اكنون است آمده متن در كه مواردي

 .است عصر آن غربي جامعه جمعي فضاي حاصل اجتماعي قرارداد كتاب. 1

 .است ناممكن عمالً فرهنگي هاي تفاوت قيد با جهان همه به آن تعميم

 بنگـرد  طرفه دو معاهده يك عنوانبه اجتماعي قرارداد به آنكه از بيش روسو. 2

 طرفي عمالً ،جمع و عمومي اراده سود به و افتاده فريطت دامن در هابز سكبرع

 لوياتـان  كه چونان .است نگذاشته باقي قرارداد براي دولت و حكومت عنوان هب

 .است اولي عقد بر ايقاع اطالق منظر اين از .گذاردنمي باقي مردم نام به طرفي

 بـا  تنهـا  كـه  اسـت  عمومي حقوق جملگي كندمي مطرح روسو كه حقوقي. 3

 صـرف  از فراتر حقوق اين .است تحقققابل دولت ضمانت و حكومت وجود

 چراكه .است گذارده صحه آن بر خود عنوان در مولف كه است سياسي حقوق

 و كند مي ياد اجتماعي و حقوقي نهاد اول عنوان هب خانواده نامه ب بنياني از روسو
 حزبـي  قدرت نزاع نه و يابدمي كامل معناي عمومي حقوق حوزه در تعبير اين

 .سياسي حقوق

 خود كتاب در ليبراليسم، به مشهور و فرانسه انقالب پدر به معروف روسو. 4

 حقـوق  بـر  كامـل  تكيـه  بـا  و است گرفته فاصله زمانه رايج زمان و مدل از

 فضـايي  چنـين  در .اسـت  پرداختـه  قانون و دولت از تام حمايت به جمعي

 او باور به هابز اگر .رودمي قربانگاه به عصر آن رايج ليبرالي و فردي حقوق

 ديكتـاتوري  امكـان  كتـابش  در روسـو  كرده فراهم را فرد ديكتاتوري طريق

 اراده و انتخـاب  مـدل  در فرانسـه  انقـالب  لـذا  .اسـت  نبرده بين از را جمع

 الگوهاي از و نهاده كنار به را روسو گروهي مديريت پيشنهاد عمالً مملكت

 به متهم روسو كه شده ان نتيجه .است كرده حمايت فرد مديريت و انتخاب

  .است شده كمونيسم بخشيالهام و سوسياليسم
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 و داده تعمـيم  دولـت  بحـران  بـه  را خانواده بحران روسو رسدمي نظر به. 5
 هـاي توصيه او .است كرده سازيهمسان شهروند تربيت با را كودك تربيت

 .است بوده ناموفق موفق الگويي تاسيس و طي در خود اما دارد خوبي

و  نقـش  از زنان به او نيت حسن رغم علي روسو مدنظر مدل حكومت در. 6
 اثـر  از فمينيستي قرائت نوعي در .شودنمي گفته سخني آنان مشاركت شكل

 زنان براي او دوم دفتر دهم فصل در .يافت توانمي فراوان اعتراض جاي او

 دفتـر  در نيز .است قائل جامعه مناسب جمعيت و مثل توليد در مهمي نقش

 .ندارد يوناني جامعه در زنان شهروندي برعدم نقدي دوازدهم فصل سوم

 توافـق  تنـوعي  تلقـي  حال عين در دين مورد در خود باز نگرش با روسو. 7

ـ  جمهوري لذا و داندمي ناممكن را مسيحيت و دمكراسي بين  را كدمكراتي

 عـدم  در بـروي  مهـم  نقـدي  بر عالوه مساله همين .است دانسته ميزآ مبالغه

 افكنـي  تفرقه و الحاد به اتهام اسباب آن، محتواي از حكومت شكل تفكيك

 ضـعف  راياد مسيحيان نظر در را او مسيح دين از او تصوير .است شده هم

 مشـروعي  نظـام  هر دوم، دفتر ششم فصل در او نظر از .دهدمي نشان ايمان

 مسـير  ايـن  در و اسـت  عمـومي  منافع پايه بر چون است كدمكراتي الجرم

 .است تاملقابل مسيحي ديني حكومت

 اديبانـه  لزومـاً  نه و ايمحاوره متني به بيشتر كتابش در روسو بحث سبك. 8

 است آميخته درهم فلسفي بحث با را حقوق و سياسي بحث او .است شبيه

 حـاكم  هـم  خاصـي  رويكـرد  كتـاب  در روش، فقدان بر عالوه منظر اين از

 آن از ترمانيرآ هم او پژوهش روش، در او خاص بيان به توجه با لذا .نيست

 .شود عمليي الگوي تا نمايد مي

                                                
  ها نوشت پي

1. Mme de Warens 
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2. Agent secret du Roi de Sardaigne 
3. Annecy 
4. Denis Diderot 
5. Therese Levasseur 
6. Du Contract Social ou Principes du droit politique, Jean- Jacques 
Rousseau (1762) 
Web Site: http://bibliotheque.uqad.uquebec.ca/index.htm 
Courriel: jmt sociologue@videotron.ca 
Web Site: http://pages.infinit.net/sociojmt 
7. Livre I, Chap, 1.  
8. Discours sur les sciences et les arts 
9. Discours sur l’inegalite 
10. ROUSSEAU (Jean-Jacques), Du contract social, dans la collection texte 
et contexts, par Medina (jose) et les auters, Paris, magnard, pp. 148-149. 
11. Social contract 
12. “heureux sauvage” 
13. La volonte  generale 
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  تحليل نقد

، »قرارداد اجتمـاعي يـا اصـول حقـوق سياسـي     « از ناقد محترم كتاب تشكربا 
  جناب  آقاي دكتر محمدجواد جاويد؛

  

  امتيازات نقد

گرچه منـابع اضـافه   (نسبي، صورت و شكل مقالة علمي را دارد  صورتبه . 1
 )نشده است

 كتاب و فرضيه مقاله ارزشاشاره به . 2

 معرفي اثر، مولف و فصول كلّي آن. 3

كلّي كتـاب را برشـمرده و بـه تحليـل كلّـي مطالـب آن        اصول محترمناقد . 4
 پرداخته و لذا جنبة توصيف  و تبيين آن مناسب است

 اي موارد، به مفروضات كتاب اشاره شده است پارهدر . 5

 كند مورد ذكر مي 8، خالصة انتقادات خود را در گيري نتيجهدر . 6

 در خصوص مسايل صوري و قواعد نگارشي اجمالياشارة . 7

اي موارد به بررسـي تناسـب بـا     اثر و در پاره هاي فرض پيشبه  محترمناقد . 8
  .مباني اسالمي توجه داشته است

 

  هاي نقد كاستي

مقاله، مستند به اثر نيست و مطالب خود را به صـورت تحليـل كلّـي ارائـه     . 1
 .دهد مي

آيد ناقد محترم تنها بخشي از اصول كلّي اين اثر را مورد تحليـل   به نظر مي. 2
اجمالي قرار داده و بيشتر، جنبة تبيـين وتوصـيف آن بـر جنبـة تحليـل و نقـد و       

  .آيد ارزيابي به چشم مي
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، پيشـنهاد كـاربردي مشخصـي در خصـوص كتـاب، نحـوه       گيري نتيجهدر . 3
استفاده و كاربرد آن در برنامة درسي و يا مثالً بومي سازي آن و يا مـوارد مشـابه،   

 .شود ارائه نمي

از (عــدم اظهــار نظــر در خصــوص كيفيــت چــاپ و روان و رســايي اثــر  . 4
 )شكليهاي بررسي  مؤلفه

هاي جدول بررسي محتوايي به ويژه  ثر مؤلفهعدم اظهارنظر در خصوص اك. 5
هـا و همچنـين ميـزان     سـازي  ها، جامعيت، تطـابق، معـادل   ، نوآوريمنابعانسجام، 

 .كاربرد اثر در جامعه اسالمي ايراني

  



 

 

  
 

 

  كالم،  ،فلسفهتخصصي  گروه

  اديان و عرفان
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 Philosophy: The Classicsآثار كالسيك فلسفه ترجمة خوبي از كتاب  كتاب

نوشته شده است و توسط  2001تا  1998هاي  كه طي سال  Nigel Warburton اثر
  .گرديده است منتشر Routledgeانتشارات 

سازي مفاهيم فلسفي است و بـه   درصدد عمومي 1962نايجل واربرتون متولد 
شناسـي و   كرده است وي همچنين آثاري در مورد زيبايياين منظور آثاري تأليف 

  .اخالق كاربردي دارد
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  اطالعاتي درباره كتاب) الف

ادبياتي ساده و قابل فهم آثار مهم فلسفي را در نهايت اختصار ارائـه   بااين اثر 
، »در تسالي فلسفه«، »اخالق نيكو ماخوس«، »جمهوري«: كرده است آثاري مانند

مطالعـاتي  «، »دربارة فهم آدمي«اسپينوزا، » اخالق«، »لوياتان«، »تأمالت«، »شهريار«
، »در بـاب آزادي «، »نقـد عقـل محـض   «، »قرار داد اجتماعي«، »دربارة دين طبيعي

  » نظرية عدالت«و » هستي و نيستي«، »تبارشناسي اخالق«

  

  نقد كتاب) ب

تبـاط  تكلف اثر موجب شده تا مخاطبان بيشتري بـا كتـاب ار   نثر آسان و بي  .1
برقرار كنند و خوانندگان دانشـجو نيـز مجبـور نشـوند بـا مفـاهيم غـامض و        

 .نارساي فلسفي دست و پنجه نرم كنند

هـاي مهمـي كـه در آثـار كالسـيك فالسـفة        پس از ارائه نظريه نويسنده  .2
هـا همـت گماشـته اسـت و بـه       مشهور غربي مطرح شده به نقد آن نظريه

يي نه چندان عميق ارائـه نمـوده تـا    تناسب مطالب آسان و قابل فهم نقدها
ها به دانشجويان عرضه كرده باشد تـا   شايد الگوي خوبي جهت نقد انديشه

 .خوانندة كتاب با ذهني نقاد و كاوشگر با آثار كالسيك فلسفي مواجه شود

سير تاريخي بررسي آثار كالسيك فلسفي نيز از نكـات مـورد توجـه كتـاب       .3

ا در تاريخ فلسفه غرب و تأثيرپذيري هـر اثـر   است كه جايگاه زماني نويسنده ر

 .دهد صورتي تلويحي در نظر خواننده قرار مي كالسيك فلسفي از اثر قبلي را به

شود تا خواننده  كه در پايان هر اثر كالسيك آمده موجب مي گاهشماري  .4
نسبت اثر را با تجربيات فلسفي نويسنده و نيز با انديشة غربـي بـه لحـاظ    

 .تاريخي مورد توجه قرار دهد

كنـد شـرح اصـطالحاتي     اي كه وجهة آموزشي كتاب را تقويت مي نكته. 5
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است كه بـه ايـن ترتيـب    است كه در پايان معرفي و نقد هر اثر ارائه شده 
يك فرهنـگ سـاده و قابـل فهـم از اصـطالحات مهـم فلسـفي غـرب در         

 .روي مخاطب قرار داده شده است پيش

ــب خالصــه . 6 ــن ترتي ــه اي ــد از  نايجــل ب ــال  2348اي مختصــر و مفي س
چنـدان    ورزي فيلسـوفان غربـي را در معـرض افكـار خواننـدة نـه       فلسفه

  .دهد متخصص قرار مي

رسد فرضية اصلي نويسنده در تدوين اين كتاب معرفـي   نظر ميطور كلي به  به
از آثار كالسيك بوده است و از آنجا كـه نويسـنده از طـرح     برخيبسيار اجمالي 

مطالب پيچيده و مبهم احتراز داشته فقط آثاري را برگزيده كه بتواند معرفي قابـل  
تـوان   فلسفه را مـي  اي از آنها داشته باشد در واقع كتاب آثار كالسيك فهم و ساده

. اي از برخـي آثـار كالسـيك تلقـي كـرد      در بردارندة معرفي اجمالي و نقد سـاده 

ترين شاخصة كتاب جـذب مخاطـب عالقمنـد بـه فلسـفه اسـت هـر چنـد          مهم
اطالعات زيادي از فلسفه نداشته باشد خصوصـاً نقـدهاي اجمـالي و نـه چنـدان      

كند در حاليكه  آثار ترغيب مي تخصصي دانشجويان را به رويكرد نقادانه نسبت به
  .شد اگر نقدها تخصصي و مشكل بود موجب نااميدي دانشجويان از نقادي مي

اي را در منظر خوانندگان متخصـص قـرار    مطالب تازه حاضربا وجود آنكه كتاب 
ها و نقدهاي ساده و روان را بـه   سازي آثار كالسيك و تحليل دهد اما روش ساده نمي

دهد تا مخاطبان در مورد فهم، انتقال و نقد مفاهيم فلسفي احسـاس   ايشان آموزش مي
  .كنند و اين از بارزترين نكات كتاب است توانايي و اعتماد به نفس مي

  

  دربارة مترجم) ج

است وي آثار ارزشمندي از قبيل وضع بشـر اثـر هانـا     1354مسعود عليا متولد 
نايي با افالطون، هيوم و هگـل،  كتب مقدماتي اثر پل استراترن مانند آش برخيآرنت 

مسيح و اساطير اثر بولتمان، مباني فلسـفه اخـالق اثـر هـولمز، درآمـدي برانديشـه       
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لويناس اثر ديويس، اگزيستانسياليسم و اخالق اثر مـري و ارنـوك و بسـياري آثـار     
رو خواننـدة   از ايـن . ارزندة فلسفه غرب را با قلمي روان و رسا ترجمه كرده اسـت 

در ايـن اثـر برگـردان    . كنـد  خوبي با مطالب كتاب ارتباط برقرار مـي  به فارسي زبان
  .خوبي انجام شده است اصطالحات و نكات كليدي نيز به

  

  نقد ترجمه كتاب) د

انتخاب خوب كتاب براي ترجمه از طرف مترجم محترم دليل احساس . 1
 وسـيلة  نياز مسعود عليا نسبت به لزوم گسترش مفاهيم عقلي در جامعه بـه 

 .سازي ادبيات فلسفي است ساده

شـود حتـي خواننـدگان     ترجمه بسيار روان و سليس كتاب موجب مـي . 2
 . اي با مفاهيم كتاب برقرار كنند غيرمتخصص نيز ارتباط سازنده

 .جاي پيشگفتار مترجم در ابتداي كتاب خالي است. 3

توانست دانشجوي فلسفه را جهـت دسـتيابي بـه     هاي مترجم مي پاورقي. 4
 .اطالعات بيشتر ياري نمايد اما اين كار صورت نگرفته است

بهتر بود اصطالحات فلسفي به كار رفته در سراسر مـتن كتـاب نيـز در    . 5
  .شد تا جستجوي موضوعي دانشجويان آسانتر شود اثر نمايه مي  پايان

هاي آسان و قابـل فهـم ديگـري نيـز جهـت انتقـال        اميد كه تأليفات و ترجمه
  . ده و دشوار فلسفي در دسترس دانشجويان و عالقمندان قرار گيردمطالب پيچي
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  تحليل نقد

، سـركارخانم دكتـر مـريم    »آثار كالسيك فلسفه«با تشكر از ناقد محترم كتاب 
  پور؛ صانع

  

  امتيازات نقد

 مقاله تيتربندي. 1

 اشاره كلّي به هدف مؤلف و فرضيه كتاب. 2

و كلّي پيرامـون روان و رسـايي، اصـطالحات كليـدي و      اجمالياظهارنظر . 3
 هاي جامعيت صوري بعضي مؤلفه

سه پيشنهاد مشخص در خصوص اضافه نمـودن پيشـگفتار،    مقاله  در پايان. 4
 .شود هاي مترجم و نماية اصطالحات، ارائه مي پاورقي

 

 هاي نقد كاستي

دهي مؤلـف از آثـار مهـم      زيست نامة مؤلف و نحوة گزارش بهعدم اشاره . 1
 فلسفي و احياناً نقد و بررسي آنها

ناقد محترم به بيان مطالب كلّي اكتفا نموده به تحليل دقيق محتـواي كتـاب   . 2
 .نپرداخته است

 .مقاله، مستند به صفحات اثر نبوده و منابعي نيز در آخر براي آن ذكر نشده است. 3

 نامة جهاني در نقد متون ه به اسلوب شيوهعدم توج. 4

هاي جدول بررسي شكلي مانند  مناسب بود  ناقد محترم در خصوص مؤلفه. 5
 هـاي  برنامهكيفيت چاپ، قواعد نگارشي و ويرايشي و به خصوص كاربرد اثر در 

  .كرد درسي رشته فلسفه اظهارنظر مي

گانـه جـدول بررسـي    18هـاي   به صـورت كلّـي غالـب پرسـش     محترمناقد . 6
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مـورد  ) گشود كه راهي به سوي نقد محتوايي و علمي اين كتاب مي(محتوايي اثر را 
لحاظ قرار نداده و به ويژه مناسـب بـود در خصـوص نظـم منطقـي، منـابع مـورد        

هـا، جامعيـت مطالـب، ابزارهـاي علمـي، و البتـه ميـزان         استفاده، روزآمدي، تحليل
هماهنگي با مباني اسالمي، و نحوه كاربرد اين اثر در فضاي جامعه اسالمي ايرانـي،  

 .كرد مطالبي را براي خوانندگان مطرح مي
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  غالمحسين توكلي: مترجم
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 A survey ofو با عنوان فرعي   Basic Teachings of great philosophers كتاب

their Basic Ideas  بـه زبـان   ) 1899-1878( فراسـت . ئـي . نوشته آقاي دكتر اس
مـيالدي در ايـاالت متحـده     1942بـار در سـال    صفحه نخستين 321انگليسي در 

. و پس ازآن بارها چاپ و منتشر شده است Douloledayآمريكا توسط انتشارات 
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آقـاي  بار توسط  نخستين: اين كتاب تاكنون دو بار به فارسي برگردانده شده است
اساسي فالسفه بزرگ و بار دوم توسط آقاي دكتر هاي  با نام درس منوچهر شادان

  . اساسي فيلسوفان بزرگهاي  غالمحسين توكلي با عنوان آموزه

و تربيت كالج بروكلين دردانشگاه نيويورك تعلـيم   تعليمآقاي فراست درگروه 
ديد كارشناسي الهيات را از دانشـگاه يـال و درجـه دكتـري خـود را از دانشـگاه       

هاي فلسفه، تعليم و تربيت، و دين به پژوهش و تـدريس   هدر حوز. كلمبيا گرفت
هاي تاريخي  بنيان: هايي مانند اشتغال داشته و تاكنون افزون بر كتاب مذكور كتاب

هاي برجستة جهان، شاهكارهاي فلسـفه و   و فلسفي تعليم و تربيت غرب، خطابه
  . متون مقدس اديان بزرگ از او انتشار يافته است

ده فصل كتاب به ده . ر را در يازده فصل تنظيم كرده استفراست، كتاب حاض
فلسفة غرب اختصاص يافته و نويسـنده تـالش    موضوعاتترين  مسأله از اساسي

هاي فيلسوفان مشهور و مكاتب فلسفي غرب را  كرده است تا در هر مورد، ديدگاه
سـتي  چي :ده موضوع اساسي مطرح در كتاب عبارتنـد از . اي فشرده بياورد به گونه

جهان، جايگاه انسان در جهان، چيستي خير و شـر، چيسـتي خداونـد، تقـدير در     
برابر اختيار، روح و جاودانگي، بشر و دولت، بشر و تعليم و تربيت، روح و ماده، 

برخـي از رويكردهـاي جديـد    «فصـل يـازدهم كتـاب بـا عنـوان      . فكر و انديشه
در . م اختصاص يافته استبه طرح آراي شماري از فيلسوفان قرن بيست» درفلسفه

اين فصل به نظرات فيلسوفان قيام ظهوري و هايدگر، فيلسوفان علم مانند وايتهد 
، فلسـفه روح و برخـي از   )پوزيتيوسـيم (و راسل، مكتب اصالت تحصل منطقـي  

اگـر چـه   . فيلسوفان دين معاصر مانند تيليش، نيبور و بوبر پرداختـه شـده اسـت   
گانـه قبلـي    اب، بر بسياري از عناوين فصول دهمباحث مطرح در فصل يازدهم كت

منطبق است اما آن گونه كه نويسنده گوشزد كرده است، بيشتر خوانندگان ترجيح 
هاي جديد در اين كتاب يكجا عرضه شده و مـروري   خواهند داد كه اين رويكرد

گيري كلي، بـه   در پايان پس از نتيجه. هاي مهم انديشه فلسفي جديد باشد بر جنبه
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ختصار زنـدگي فيلسـوفاني كـه نامشـان در كتـاب بـرده شـده، آمـده اسـت تـا           ا
تواننـد بـه آن    خوانندگان خواستار آگاهي درباره زندگاني فيلسوفان به راحتي مـي 

  . دسترسي داشته باشند

گانـه مـذكور،    آقاي فراست تالش كـرده اسـت تـا در هـر مـورد از عنـاوين ده      
اي فشـرده مطـرح    سفي غرب را به گونـه هاي فيلسوفان مشهور و مكاتب فل ديدگاه
او هر چند كتاب را به شيوة موضوعي نوشته، اما به سير تـاريخي بحـث نيـز    . نمايد

اي، از آراي متفكران پيش از سـقراط و فيلسـوفان نامـدار     نظر داشته و در هر مسأله
هـاي فالسـفه جديـد     هاي متفكران قرون وسـطي و ديـدگاه   يوناني گرفته تا انديشه

كوشد تا سهم هر فيلسـوف را در   بدين ترتيب نويسنده مي. را بيان كرده استغربي 
يابد كه كدام كاستي يا ابهامات  از اين رو خواننده به خوبي در مي. بحث روشن كند

در نظرگاه انديشمند يا انديشمندان پيشين، فيلسوف بعدي را به باز انديشي و ارائـه  
هاي مختلف  گونه پيوستگي و ربط ديدگاه هاي نو ترغيب كرده است و بدين ديدگاه

  . شود بر او آشكار مي

نويسنده، كتاب را به سبكي روان و رسا نگاشـته و سـعي نمـوده تـا مباحـث      
ها و  اين ويژگي. و روشن به خواننده انتقال دهد سادهاي  دشوار فلسفي را به گونه

ختلف فكـري  نيز احاطه نويسنده بر آراي مختلف فلسفي، كتاب را براي سطوح م
  . حتي براي ناآشنايان با فلسفه، جذّاب و قابل فهم و مفيد ساخته است

نويسنده به ذكر آرا فيلسوفان و بيان توضيحي كوتاه دربارة آنها بسنده كـرده و  
كتاب ساده فراتـر رفتـه و وارد نكـات عميـق و      يكخواسته است اثر از حد  نمي

رجاع در متن و از اين رو فاقد فهرست كتاب فاقد هر گونه ا. تر شود تفاسير دقيق
اي مـوارد اسـتناد بـه عبـارتي از يـك       با اينكه در پـاره . باشد منابع و مĤخذ نيز مي

فيلسوف در نقل قول مستقيم و دراخل گيومـه كـرده اسـت ولـي بـاز هـم هـيچ        
توانـد بـه اعتبـار     ارجاعي به متن آن فيلسوف صورت نگرفته است كه اين امر مي

اند زيرا چـه بسـا بـراي خواننـده ايـن پرسـش پـيش آيـد كـه          كتاب آسيب برس
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هايي كه در داخل گيومه آمده از آثار فيلسوف مورد نظر اسـت يـا  خـود     قول نقل
براي مثال در فصـل چيسـتي   . نويسنده كتاب آن را به اين مضمون در آورده است

گويـد كـه افالطـون     را مـي ) 136و ترجمـه آن صـفحه    121متن اصلي صفحه (خداوند 
تر از زمين بال بركشيم و بـال  بـر كشـيدن     بر ماست كه با شتاب تمام«: نويسد مي

امـا  ). البته در متن ترجمه ، گيومه بسته نشده است(» عبارت است از تشبه به خدا
و يا باز در فصل روح . معلوم نيست كه افالطون تصريح به اين عبارت كرده باشد

از قول كانت داخل گيومه نقل  )293و ترجمه آن صفحه  258لي صفحه متن اص(و ماده 
فاعل انديشه را از نظر دور بدار، بـه يكبـاره كـل جهـان جسـماني      « : كند كه  مي

» ناپديد خواهد شد، چه اين جهان چيزي نيست جز ظهور نزد حاسه فاعل شناسا

ا چـه مقـام و   داننـد كـه سـوژه يـا فاعـل شناسـ       ي كانت ميدآشنايان با فلسفه نقا
جايگاهي در معرفت شناسي او دارد و اين عبارت به خوبي بيانگر آن است ولـي  

تـوان گفـت كـه     از اين رو مـي ! كانت در كجا به اين عبارت تصريح كرده است؟
هايي از اين دست براي آشنايي اجمالي مبتديان با فلسفه مفيـد اسـت ولـي     كتاب

عنوان منبـع و يـا دادن ارجـاع بـه آن      براي مطالعات پژوهشي و استفاده از آن به
  . تواند سودمند باشد نمي

اشكال ديگر كتاب آن است كه نويسنده فصل يازدهم را براي آشنايي خواننده 
با رويكردهاي جديد در فلسفه معاصر نوشته است ولـي بـه هـيچ روي، تنـوع و     

چه  هاي فلسفي دوران معاصر را چه از حيث مكاتب فلسفي و گوناگوني رويكرد
بـراي مثـال اگـر ميـزان را     . از لحاظ فيلسـوفان مهـم آن، در نظـر نگرفتـه اسـت     

هاي مضـاف ماننـد    توان شماري از فلسفه هاي مضاف و تنوع آن بدانيم، مي فلسفه
هنر و زيبايي شناسـي، فلسـفه ادبيـات، فلسـفه       فلسفه دين، فلسفه اخالق، فلسفه

ل مهـم فلسـفي را در پرتـو آن    زبان، فلسفه سياست و مانند آن را مطرح و مسـائ 
پديدارشناسـي  : يا اينكه مسائل فلسفي را بر پايه مكاتب فلسـفي ماننـد  . طرح كرد

هاي پس از تجـدد را نيـز افـزون بـر      هاي تحليلي و زباني، فلسفه هوسرل، فلسفه
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  . هاي قيام ظهوري و مكتب اصالت تحصل منطقي، مطرح نمود فلسفه

گونه كه گذشت، اين كتاب نخستين بار توسط منوچهر شادان به فارسـي   همان
صفحه توسط انتشارات بهجت در تهـران   408در  1385برگردانده شد و در سال 
دومين ترجمه كتاب توسـط دكتـر غالمحسـين تـوكلي     . چاپ و منتشر شده است

صـفحه   376توسط انتشارات حكمت در  1388صورت گرفته و نخست در سال 
در . چـاپ و منتشـر شـده اسـت     1389مين بار توسط همين ناشـر در سـال   و دو

اي به ترجمة اول كتاب به فارسي نشـده اسـت، گويـا     پيشگفتار مترجم دوم اشاره
هـاي   در ايـن نوشـتار بـه بررسـي ويژگـي     . اند مترجم و ناشر از آن آگاهي نداشته

  . مپردازي اي گذرا با ترجمه اول آن مي ترجمه دوم كتاب و مقايسه

اين ترجمه، مانند خود متن، روان بوده و مترجم تالش كـرده اسـت تـادر عـين     
از آن جـا  كـه متـرجم    . اي سليس و قابل فهم ارائه نمايـد   وفاداري به متن ترجمه

و اسـتادان برجسـته فلسـفه در دانشـگاه و در      سـابقه محترم خـود از مدرسـان بـا    
مهـارت و پيشـينه خـوبي دارد،     برگرداندن متون فلسفي از انگليسي به فارسـي نيـز  

اي قابل قبول و بسيار رسا در اختيار عالقمندان به مباحث فلسفي قـرار داده   ترجمه
قواعد نگارش و عالئم ويرايشي در اين ترجمه بـه خـوبي مراعـات شـده و     . است

پيشگفتار مترجم نيز براي آشنايي با نويسنده و سـبك نگـارش او مفيـد و سـودمند     
هاي مترجم نيز با عرف متداول اهل فلسـفه در ايـران هماهنـگ     معادل سازي. است

اي موارد كه به آن خواهيم پرداخت، از اين جهت نيز توفيق يـار   بوده و جز در پاره
هـا بـه    يكي از محاسن كار مترجم، افزودن پـي نوشـت  . مترجم دانشمند بوده است

  در پايـان متـرجم  . هـاي فيلسـوفان در آخـر كتـاب اسـت      نامـه  بخش ويژه زنـدگي 
نامة هر فيلسوفي ، آن دست از آثار فيلسوف را كه به فارسي برگردانده شـده   زندگي

ها ذكر كرده است تا خواننده بـا سـهولت بتوانـد از متـون ترجمـه شـده        در پاورقي
  . فيلسوفان غربي آگاهي يابد

اي نكات را براي استفاده مطلوب از زحمات مترجم  با اين حال نگارنده، پاره 
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. نمايـد  انـد، مطـرح مـي    دارند و بعضي انتقـادي  پيشنهاديامي، كه بعضي جنبه گر

هـاي بيگانـه،    توان گفت مهمترين نكته دربارة كتابهـاي ترجمـه شـده از زبـان     مي
رو اين كار به  اگر چه در ترجمه پيش. هاي تخصصي است سازي دقيق واژه معادل

كـه يـا از دقـت كـافي      خـورد  خوبي انجام شده است اما مواردي نيز به چشم مي
هـا   برخوردار نيست، يا اصالً معادل براي آن نيامده و يـا يكدسـت بـودن معـادل    

  : رعايت نشده است

هـا   نتخصصي بدون آن معادل فارسـي آ  اصطالحاتهاي بسياري از  نمونه. 1
هـا،   آلسيم، آكيژنـاليزم، رِآليسـت، اوكيژناليسـت    ، ايدهبراي مثال رئاليسم. ذكر شود

  . سيسم، اگزيستانسياليسماسكوالستي

شود ولـي بـاز    هاي فوق ذكر مي در برخي موارد، معادل فارسي برخي از واژه. 2
آيد كه  اش مي هاي پيش و پس از آن، به همان شكل التين در همان صفحه يا صفحه

هاي فلسفي موجـود در   اگر مترجم واژه .شود خود موجب نايكدست شدن متن مي
دانـد   هاي انگليسي نامناسـب مـي   هاي تخصصيِ واژه معادلزبان فارسي را به عنوان 

بهتر است با ذكر دليل يـا معـادل فارسـي مناسـب را پيشـنهاد كنـد و يـا از همـين         
هاي جا افتاده استفاده كند، بدين شكل كه واژه فارسـي را آورده و در پرانتـز    معادل
كـه ايـن معـادل     نوشت، معادل انگليسي آن را بياورد تا خواننده متوجـه شـود   يا پي

  . كار رفته استه فارسي در ترجمه كدام واژه التين ب

بـراي نمونـه در   . گونه كه خود مترجم نيز به ندرت چنـين كـرده اسـت    همان
كه در پـي  » حكمت مدرسي«: 39و يا در صفحه ) رآليسم(گرايي  واقع :65صفحه 

» گرايـي  ماسـ «: 42آمده است؛ يا در صـفحه   Scholasticismنوشت واژه التين آن 

آمده  neo-realistگرا كه باز در پاورقي  واقع -نو: 322و يا در صفحه ) نوميناليسم(
آيد و در دفعات بعد فقـط   بدين شيوه معموالً نخستين بار واژه در پرانتز مي. است

شود، تا هم يكدست بودن متن آسـيب نبينـد و هـم از     معادل فارسي آن تكرار مي
  . هاي بيگانه در زبان فارسي جلوگيري شود ورود واژه



  531    گروه تخصصي فلسفه، كالم، اديان و عرفان

  

ـ  دقيقي براي آن معادلهاي انگليسي كه  واژه. 3 بـراي  . اسـت  كـار نرفتـه  ه ها ب
كـه در  ( phantheismنمونه برگرداندن واژه اگزيستانسياليسم به اصالت وجـود يـا   

ــفحه  ــاورقي  38ص ــت phanatheism در پ ــده اس ــا   ) آم ــود ي ــدت وج ــه وح ب
Transcendental ideas هاي متعالي  به ايده .  

اي دارد و  با توجه به آن كه اصالت وجـود در حكمـت متعاليـه معنـاي ويـژه     
، كه خود را به تبع توماس اكوئيني  پيرو مكتـب  نيزتومايي ژيلسون  -درمكتب نو

ـ   اصالت وجـود مـي   رود ترجمـه اگزيستانسياليسـمِ مـد نظـر      كـار مـي  ه خوانـد، ب
بـه نظـر     فيلسوفاني مانند كي يرگگور، سارتر و پاسپرس به اصالت وجود، دقيـق 

تـر   م ظهوري دقيقهاي موجود، ترجمه اين واژه به فلسفه  قيا در معادل. رسد نمي
نويسـنده  . تـر اسـت   تر و پيچيده از اين هم مبهم phantheismواژه . رسد به نظر مي

كتاب اين واژه را هم دربارة ژان اسكات اريگنا و هم دربـارة اسـپينوزا و هـم در    
كار برده و مترجم نيـز در همـه مـوارد    ه خصوص مذهب اصالت معناي آلماني ب

صرف نظر از تفاوتي كـه ميـان سـه    . دانده استفوق آن را به وحدت وجود برگر
يعني قـول   Phantheismديدگاه فوق در اين خصوص وجود دارد، اساساً اصطالح 

  Deus sive natura:بـه قـول اسـپينوزا   . به اصالت همة موجودات و از جمله خـدا 

اما در وحدت . اند يعني هم خداست و هم طبيعت، واين دو يكي» خدايا طبيعت«
صطالح خاص عرفان اسالمي است، دوتايي در كار نيست، يك وجـود  وجود كه ا

  .است در مقام ذات، و دويي مطرح نيست

Phantheism   بيشتر سازگاري دارد و به قول شبستري اتحادبا حول و :  

ــت   ــال اس ــا مح ــاذ اينج ــول و اتخ   حل

  

  كه در وحدت دويي عين ضالل اسـت 

  ح

مناســبي نــدارد كــه دقيقــاً معــادل » وحــدت وجــود«هــاي اروپــايي  در زبــان
نيكلسـون  . آقـاي رينولـد ا  كننده معناي صحيح آن باشد؛ از اين روست كه  تداعي
را نيز به معناي وحدت شـهود  ) همه چيز در خداست(  Phanentheismواژة  حتي
داند نه وحدت وجود مطرح در مكتب عرفاني ابن عربي؛ و در نهايت به ناچار  مي
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. گزينـد  را به عنـوان معـادل وحـدت وجـود برمـي       unity of beingواژه تركيبي 

بار با كانت بـود   دانيم كه نخستين نيز مي  Transcendental ideasدرباره اصطالح 
دو معنـاي مثبـت و منفــي در     Transcendentو  Transcendentalكـه دو واژه  

شناسـي و دومـي در قلمـرو     فلسفه نقادي پيدا كرد و اولـي را در حـوزه معرفـت   
در زبان فارسـي نيـز مترجمـان زبردسـتي ماننـد دكتـر       . جودشناسي مطرح نمودو

فرويد و دكتر مهدوي براي نشان دادن اين تمايز اولي را به استعاليي و دومي بـه  
در . انـد  برگردانده» آنسورونده«و » فرارونده«متعالي و بعضي ديگر از مترجمان به  

  . عاني استعاليي برگردانده شودها م اين جا نيز اين اصطالح بهتر است ايده

اند و موجب نايكدست شـدن   هايي كه در متن واحد، دو گونه ترجمه شده واژه. 4
هـا   يك بار به سوفسـيت  256در صفحه  Sophistsنمونه واژه  براي. ترجمه شده است

  . و يك بار به سوفسطاييان برگردانده شده است

فارسي آمده و يا با ساختار كامالً عربـي آن   -عربي صورتهايي كه به  واژه. 5
 بـه و يـا كلمـة مـا     treenessدر ترجمـه  » در ختيت«كلماتي مانند . ذكر شده است

و يا به كار بـردن واژه عليـه     specific differencesهايي خاص در ترجمه التفاوت 
 ،"بودن درخت"يا  "شجريت"توان به  واژه نخست را مي.againstبه عنوان معادل 

  .برگرداند "بر ضد"يا  "در مقابل"و سومي را به  "هاي خاص فعل"دومي را به 

معـاني و   با توجه بـه آن كـه شـماري از مفـاهيم و اصـطالحات فلسـفي،       .6
اي  دقت و وسواس ويـژه  دارند برگرداندن آنها به زباني ديگر، اطالقات گوناگوني

را بـه   soul and immorality :ششـم براي نمونه متـرجم عنـوان فصـل     .طلبد را مي
 "روح و مـاده "را بـه   mind and matter: فصل نهم و عنوان "روح و جاودانگي"

را به  soul ،)يا روان(را به روح  spiritهاي  معمول است كه واژه .برگردانده است
رسد كه با توجـه   به نظر مي.گردانند را به نفس يا ذهن برمي mindروح يا نفس و 

به ذهن يا حتـي نفـس مناسـب تـر از      mindترجمه  كتاب، فصل نهمبه محتواي 
از مفاد و عناوين فصل نهم به خـوبي معلـوم اسـت كـه     .ترجمه آن به روح باشد
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با بـدن سـروكار دارد،   ) يا نفس(نويسنده در اين فصل با مبحث نسبت ميان ذهن 
ل يا فصول را در اين فص mindگونه كه مترجم نيز در بسياري از موارد واژه  همان

  .ديگر به ذهن ترجمه كرده است

نوشتي  توان به اين ترجمه وارد دانست، نداشتن هيچ پي از جمله انتقاداتي كه مي

اي از نكـاتي كـه    ويـژه در پـاره   بهتر بـود متـرجم محتـرم بـه    . است مترجماز سوي 

نويسنده در تبيين يا تحليـل آراي فيلسـوفان غربـي آورده و يـا مطـالبي را كـه جـا        

  . نمود افزود و يا ديدگاه خود را ذكر مي ها مي نوشت داخته است، توضيحاتي در پيان

پرسـت   ارسطو يگانـه «: گويد براي نمونه نويسنده در فصل چيستي خداوند مي
هـايي   اين عبارت، افزون بر آن كه با ساير عبـارت . »داشتبود و به يك خدا باور 

ي ندارد، از اساس قابل مناقشه اسـت  كه درباره ارسطو يا از قول او آورده سازگار
يا در فصل بشر و تعليم و . و دست كم يكي از تفسيرهاي رايج درباره ارسطوست

اي به ديدگاه كانت درباره تعليم و تربيت نكرده اسـت   تربيت، نويسنده هيچ اشاره
دانيم كانت بر مبناي فلسفه خود در اين خصوص نيز به اظهارنظر  و حال آنكه مي

نوشـته   1803در سـال  » درباره تعليم و تربيت«و رساله مستقلي نيز با نام  پرداخته
كه خـود متـرجم نيـز در زنـدگي نامـه       چنان(كه به فارسي نيز ترجمه شده است 

نمونه ديگر عبـارتي اسـت    ).كانت، در پاورقي، به نام اين كتاب اشاره كرده است
 many pieces of a: تآورده اسـ  )288صـفحه  (گيري كتاب  كه نويسنده در نتيجه

jig-saw puzzle   هـاي فـراوان يـك جـورچين،     بـه تكـه  ) 327صـفحه  (و مترجم 

در حاليكه نه معادل واژه جورچين را در پاورقي آورده و نه هيچ  برگردانده است،
  .توضيحي درباره آن داده است

هاي ترجمه حاضر، نداشتن فهرست اصطالحات تخصصي اسـت   تز ديگر كاستي
به حجم  باالي اصطالحات فلسفي در كتاب و لـزوم آشـنايي خواننـده بـا      با توجه. 

هـاي تخصصـي    ، بهتر بود مترجم گرامي، فهرستي از واژهفلسفههاي تخحصصي  واژه
اين  كـار افـزون بـر     .افزود انگليسي را همراه با معادلهاي فارسي آن به پايان كتاب مي
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ن اصـطالحات فلسـفي، روشـن    آنكه سبك و سياق مترجم را در چگونگي برگردانـد 
ـ  مي هـاي   كـار بـردن واژه  ه نمايد براي باال برردن سطح آگاهي دانشجويان و درست ب

  .تخصصي در رشته فلسفه، مفيد و سودمند است

ناگفته نماند كه اين كتاب در مقايسه با ساير آثاري از اين دسـت كـه بـه فارسـي     
ع بودن موضوعات مطـرح در آن  اند، داراي جامعيت روان بودن و متنو برگردانده شده

مند به آشنايي با فلسـفه غـرب كـه خواهـان      است و براي دانشجويان و طالب عالقه
ايـن  . اند، مفيد خواهد بود اي موضوعي با مباحث فلسفه غربي آگاهي اجمالي، به شيوه

هـاي مختلـف دانشـگاهي     هاي كارشناسي رشته ويژه، براي دانشجويان دوره كتاب، به
  .باشد ند ميبسيار سودم

اي كه از اين كتاب شـده   پايان اين نوشتار را به مقايسه اجمالي ميان دو ترجمه
ـ   .دهيم  است اختصاص مي عنـوان ترجمـه اول و از    هاز ترجمه منـوچهر شـادان ب

بـه نظـر نگارنـده    . بريم ترجمه دكتر غالمحسين توكلي بعنوان ترجمه دوم نام مي
تر صورت گرفته؛ وفاداري آن بـه مـتن    يقابل فهم و تخصص تر، ترجمه دوم روان

ـ  اصلي بيشتر بوده و در مجموع ترجمه در . رود  شـمار مـي  ه اي دقيق و مطلوب ب
متن اصلي همراه با دو ترجمه انجام شـده از آن ذكـر   ي ها اي از عبارت اينجا پاره

  . سپاريم شود و داوري رابه خواننده محترم مي مي

  :متن. 1

 the views of the men discassed in this eleventh chapter apply to many of 

the problems.. . )20صفحه (  

نظريات مرداني كه در يازده فصل كتاب بحث شده در مورد خيلـي از  : ترجمه اول
  ) 17صفحه ...(مسائلي كه

كه در فصل يازدهم مورد بررسـي قـرار گرفتـه،بر     كسانيديدگاه : ترجمه دوم
  )18صفحه ...(بسياري

  :متن. 2
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 indeed in man is to be found the entire universe in miniature. ) 74صفحه (   

ــه طــور  : ترجمــه اول ــاتوريدر حقيقــت انســان ب ــالم  ميني واجــد تمــامي ع
  ) 89صفحه .(است

كوچك كه كل جهان را مي توان در او  استاو در حقيقت مدلي : ترجمه دوم
  )80صفحه ( .يافت

  :متن .3

 another belief about mans place in nature is expressed by the Bibilical 

author of “Ecclesiastes.”this skeptical individual teaches. 

ـ     : ترجمه اول وسـيله   هاعتقاد ديگري كه درباره موقـع انسـان در طبيعـت كـه ب
خردورزي ادبيات مشترك كيش يهود و مسـيح ارائـه شـده     فصلنويسنده شكاك 

  ) 84ص( .گويد ين ميچن

باور ديگر در مورد مقام انسان در جهان ، باوري است كه يكي از : ترجمه دوم
اين فـرد بـدبين   . كند در كتاب جامعه بيان مي} سليمان{مقدس  كتابنويسندگان 

  )76 ص: (نويسد مي

  : متن. 4

 Throug hreason we cannot know God but beyond reason is this “learned 

ignorance “ this supersensible experience of God .(page 130)  

، ولـي از آن سـوي   ما قادر نيستيم از طريق عقل خـدارا بشناسـيم   :ترجمه اول
اي اسـت فـوق حسـي ، بـه ايـن كـار        كه تجربه "جهل آموخته"عقل و از طريق 

  )165 ص( .تواناييم

جهل "فت، فراتر از عقل اين دريا توان از طريق عقل خدا را نمي: ترجمه دوم 
  )147 ص.(دارد  ، تجربه فوق حسي از خدا قرار"دانا

  :متن. 5

 Thus , God can influence the world of thoughts and the world of thigs, 
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because actually he is both and is thus being hi msel f  .(133page) 

به جهان افكار و هم به جهان اشياء تواند  بدين ترتيب خداوند مي: رجمه اولت
هاست و از اين طريق است كـه خـود را نيـز     دوي اين هر عمالً نفوذ كند زيرا او

  ) 169 ص( .سازد نمايان مي

تواند هم بر جهان انديشه اثر گذارد و هم بـر   بدين سان خداوند مي: ترجمه دوم

  )150ص . (باشد مي الواقع هر دو است و بدينسان خود وجود جهان اشيا، چه او في
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  تحليل نقد

، جنـاب  » هاي اساسـي فيلسـوفان بـزرگ    آموزه«از ناقد محترم كتاب  تشكربا 
  زاده؛ كرباسي  آقاي دكتر علي

  

  امتيازات نقد

 وي  نويسنده و بيان هدف كلّيمعرفي . 1

 اشاره به فصول كتاب. 2

 با يكديگرهاي كتاب و مقايسة آنها  هاي متعدد و ترجمه به چاپ اشاره. 3

مقاله و ارجاع به صفحات كتاب در باب نحوة ارجاعات و نيز  مستندسازي. 4
 ها سازي معادل

بـه غيـر   (گانة بررسي شكلي اثر 5هاي  اجمالي در خصوص مؤلفه اظهارنظر. 5
 )از كيفيت چاپي و فني كتاب

 كتاب در خصوص نحوة استنادات و كاربرد اصطالحات تخصصي در اظهارنظر. 6

 

  هاي نقد كاستي

 .گيري و منابع است ، نتيجهتيتربنديمقاله، فاقد . 1

گانه بررسي محتوايي يك اثـر  18هاي  ناقد محترم در خصوص غالب مؤلفه. 2
تواند برداشت كند كه اين كتاب تـا   نكرده و لذا خوانندة اين مقاله نمي اظهارنظري

 .چه حد توانسته نصاب الزم علمي را از جهت محتوايي كسب كند

نامة جهاني در تنظيم مجـدد ايـن    مناسب است ناقد محترم به اسلوب شيوه. 3
 .مقاله نظاره كند
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فيلسـوف معاصـر    )1926(اثـر هـيالري پتنـام     شناسي اخالق بدون هستي كتاب
كتاب داراي دو بخـش و مشـتمل بـر شـش     . منتشر گرديد 2004امريكائي در سال 

در ايتاليـا   2000دانشگاه پروجـا در سـال   چهار درسگفتار اول در . درسگفتار است
دهـد در   ارائه شده است، و دو درسگفتار آخر كه بخش دوم كتـاب را تشـكيل مـي   

مـدعو كرسـي اسـپينوزا در گـروه فلسـفه دانشـگاه        پتنام استاد  كه 2001بهار سال 
از  شناسـي  اخـالق بـدون هسـتي   كتـاب  . آمستردام هلند بوده ارائـه گرديـده اسـت   
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گاه هاروارد است و ترجمه فارسي آن را آقاي مسعود عليا بـر عهـده   انتشارات دانش
انتشارات صراط . اند زيبا به فارسي برگردانده اند و آن را با نثري بسيار دقيق و داشته

ارجاعـات داخـل ايـن    . صفحه چاپ و منتشر كـرده اسـت   174را در  آن 1387در 
  .مقاله به همين چاپ است

  

  خالصه 

كـه چگونـه در منطـق، رياضـيات، و برخـي       دهد در اين كتاب نشان مي پتنام
ند بـدون آنكـه هـيچ    ا طور عيني صادق هاي ديگر احكامي وجود دارند كه به زمينه
موجود باشد كه اين گونه احكام بـر اسـاس آن صـادق شـمرده     ) يا عينيتي( عيني

پتنـام  . منوال استهمين  گيرد كه در مسائل اخالقي نيز وضع بر شوند و نتيجه مي
بر اين گمـان اسـت كـه گـره خـوردن مسـائل اخـالق بـه مبحـث متافيزيـك و           

شناسـي افزايشـي افالطـون و چـه در قالـب       شناسي، چه در شـكل هسـتي   هستي
گرا، مانع فهم صحيح ماهيـت مسـائل اخالقـي     هاي كاهشي و حذف مابعدالطبيعه

نهادي پتنـام بـراي   جـايگزين پيشـ  . پتنام منكر عينيت بـه هـر معنـا نيسـت     .است
گرائي جان ديوئي اسـت كـه در بخـش دوم كتـاب      شناسي در اخالق عمل هستي

پتنام در آخرين درسـگفتار بـه مقابلـه بـا شـكاكيت در      . گيرد مورد بحث قرار مي
آراء تعـدادي از   او. پردازد كه از مكاتب پست مدرن نشات گرفته است اخالق مي

 .دهد ا را در اين بخش مورد نقد قرار ميجمله  فوكو و دريد فالسفه معاصر و از

 "شناسـي  اخالق بـدون هسـتي   "در نخستين درسگفتار پتنام منظور خود را از
آن چيـزي كـه   ) ontology(شناسي گويد منظور وي از هستي دهد و مي توضيح مي

خواننـد نيسـت،    مي "شناسي بنيادين هستي"وپا با نام هيدگر متداعي است و در ار
گردد  ي سنتي اين كلمه است، معنايي كه به متافيزيك ارسطو باز ميبلكه مراد معنا

شناسـي علـم وجـود يـا      در اين معنا است كه گاه از هسـتي . و بخشي از آن است
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شناسـي   در اين معناي از هستي. شود تعبير مي)  the science of being(دانش هستي
 "گسـترنده  شـناس  هسـتي "تـوان   است كه برخي از فالسفه بزرگ گذشته را مـي 

شناسي از وجود چيزهـايي برايمـان    چنين فيلسوفي مدعي است كه هستي. خواند
در ). 23ص (شناسـد   آورد كه ادراك حسي و فهم متعارف ما آنها را نمـي  خبر مي

شـناس ادعـاي كشـف آن را دارد واجـد      شناسي آنچـه كـه هسـتي    اين نوع هستي
وط است، صـورت يـا مثـال    تا جايي كه به مسئله اخالق مرب. اهميت بسيار است
هـاي اخالقـي و وظيفـه اخالقـي      شود وجود ارزش موجب مي خير است كه مثالً

گويـد زنـدگي خـوب و عـدالت در واقـع       شناسي به ما مي اين هستي. تبيين شود
شناسـي نيـز در ابتـداي قـرن      نمونه ديگري از اين نوع هسـتي ) 24ص . (چيست

مطرح شده است كه پتنـام آن را بـه   مور . اي. ج "مبادي اخالق"بيستم در كتاب 
  . دهد اختصار مورد بحث قرا مي

يعني . انگار است شناسي اين است كه آن يگانه اعتراض پتنام به اين نوع هستي
هاي اخالقي، در واقع تمامي مسائل ارزشـي را تنهـا بـه     تمامي پرسش"كوشد  مي

 ".حويـل كنـد  ت اين خوب واحد و فوق اشياء "يك مسئله، يعني حضور يا غياب 

  )25ص (

گرا، سخن  گرا و ديگري حذف از دو متافيزيك ديگر، يكي تقليل همچنينپتنام 
گرا برخي از اشياء به اشياء ديگر تقليل  شناسي تقليل در هستي)  26 ص( .گويد مي

 "خـوبي "؛ مثالً در مورد "الف چيزي جز ب نيست"شود  شوند، گفته مي داده مي
هـاي   جز لذت نيسـت، يـا مـثالً گفتـه شـود گفتـه      شود كه خوبي چيزي  گفته مي

گرا چيـزي بـه    شناسي حذف در هستي. اخالقي چيزي جز بيان احساسات نيستند
ها يـا   طور كلي منكر وجود برخي از خاصه هشود بلكه ب چيز ديگر تقليل داده نمي

گويـد   كه خوب همان لذت است بلكه مـي  گويد گرا نمي حذف. شود ها مي كيفيت
گرا به عنـوان نمونـه   شناسان كاهش از هستي). 27ص (وجود ندارد چنين چيزي 

توان از دموكريتس نام برد كه معتقد بود جز اتمها چيـزي وجـود نـدارد، و يـا      مي
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. و تصورات آنها چيزي وجود ندارد) يا نفوس(باركلي كه عقيده داشت جز اذهان 

اشـاره بـه مـردود    همچنين  شناسي اخالق بدون هستيبنابراين عنوان كتاب يعني، 
اي در چارچوب  خواهند مسائل اخالقي را به گونه شمردن نظر كساني دارد كه مي

. حـل و فصـل كننـد   ) اتمهاي مادي، و يا تصورات اذهان(هاي خود  شناسي هستي

  .چيست "شناسي اخالق بدون هستي"كند كه منظور پتنام از  اين روشن مي

ق احكـام اخالقـي از نظـر او    اما نزد خود پتنام اخالق چيسـت و تبيـين صـد   
شناسـي بـراي تبيـين ماهيـت مسـائل       جاي توسل به هستي هب پتنامچگونه است؟ 

. خوانـد  مـي  "گرايانه گرائي عمل كثرت"كند كه آن را  اخالقي از موضعي دفاع مي

هـاي لغــوي   از يــك سـو ريشــه در نظريـه بــازي   "گرايانـه  گرائـي عمــل  كثـرت "
دهد كـه   پتنام توضيح مي. ر پراگماتيسم ديوئيويتگنشتاين دارد و از سوي ديگر د

شناسـان اجتمـاعي مـراد     مراد او از اخالق نه معناي وسيعي است كه مثالً زيسـت 
كنند و نه اخالقـي اسـت كـه شـجاعت و توانـائي مردانـه را فضـليت اصـلي          مي

هاي دينـي غـرب،    كند بلكه منظور نگرشي است كه نه فقط در سنت محسوب مي
منظـور دقيقـاً   . آئين هند و آئين بودا ريشـه دارد   آئين كنفوسيوس،بلكه در اسالم، 

همان اخالق يا اخالقياتي است كه نيچه آن را تقبيح و نوعي ضـعف و يـا حتـي    
  ).30ص(شمرد  نوعي بيماري مي

است، و سه فيلسوف  "اخالق شفقت" برد در اين جا به كار مي اوتعبيري كه  
 ، (95-1905)لوينـاس : كنـد اخالق معرفـي مـي  را نماينده پرواهاي اصلي اين نوع 

دارد كه مضموني كـه فلسـفه اخـالق     در مورد لويناس اظهار مي. كانت، و ارسطو
هر گونه تالش براي تحويل اخالق به ": لويناس بر مدار آن قرار دارد چنين است

اي، بـر پايـه    اي درباره هستي، يا براي بنا كردن اخالق بر پايه چنـين نظريـه   نظريه
اش خواه به معناي هايـدگري آن محكـوم بـه     شناسي، خواه به معناي سنتي ستيه

نظر پتنام نيز همـين اسـت و از همـين روي    ). 31ص( "بار است شكست مصيبت
توانسته اسـت   مي "شناسي اخالق بدون هستي "گويد عنوان كتاب او  است كه مي
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  . هاي لويناس باشد نام يكي از كتاب

و ارسطو را بـه دليـل مطـرح     "امر مطلق"اصل قرار دادن پتنام كانت را به دليل 
دهد و آنهـا را در راسـتاي    در فهرست قهرمانان خود قرار مي "قاعده طالئي"كردن 

در صـفحات پايـاني ايـن درسـگفتار بـه      . كنـد  داند كه وي از آن دفاع مي سنتي مي
ـ  ها و نيز تنش بررسي مشابهت ه اخـالق  هايي كه ميان نظر اين سه فيلسوف در زمين

اما در ايـن فصـل همچنـين پتنـام از جـان ديـويي فيلسـوف        . پردازدميوجود دارد 
جنبـه مهمـي از فلسـفه اخـالق     . برد كه بسيار مورد ستايش اوست امريكايي نام مي

  : گرايي او است جان ديويي كه مورد توجه پتنام است عمل

اخالق به صورت يلم بر آن تأكيد كنم تصور ديويي كه ما) انديشه(آن جنبه از 
مسائل عملي تنها بـه معنـاي   ... مبحثي است كه با حل مسائل عملي سروكار دارد

شويم، در مقابل مسائل انتزاعي، تصـور   مسائلي است كه در عمل با آن مواجه مي
  ) 36 ص( .شده يا نظري

مسائل اخالق كه مـورد غفلـت قـرار     "عملي بودن"در توضيح بيشتر ويژگي 
  :نويسد مي نينچگرفته است پتنام 

هـاي فكـري    اين است كه مسائل عملي بـرخالف آزمـايش   داردآنچه اهميت 
هـاي شسـته    حل آنها راه. اند سامان و به هم ريخته تصوري بعضي فالسفه، نوعاً بي

رفته ندارند، بلكه آنچه وجود دارد رويكردهاي بهتر يا بدتر به يك مسـئله عملـي   
حـل   اي عملـي راه  داشت كه بـراي مسـئله  توان انتظار  معموالً نمي. مشخص است
  )36 ص( .علمي به معنايي كه فيزيك نمونه آن است -علمي پيدا شود

عملي مسائل علمي نيست بدين معنا نيست كه از تحقيقـات   مسائلالبته اينكه 
توان در حل مسائل اجتماعي يا  علمي مربوط به علوم اجتماعي يا روانشناسي نمي

گونـه تحقيقـات بخشـي از بررسـي و      گونه موارد ايـن  يندر ا. فردي استفاده كرد
اما تفاوتي وجود دارد ميان بحث از مسائل علمي و بحـث از  . تحقيق مسئله است

  :گويد هاي موضع فلسفي خود مي پتنام در توضيح ويژگي. مسائل اخالقي
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ولـي مـن هماننـد    . پذيري را باور داردديوئي، قوياً خطا فلسفهمن، مثل  فلسفه
گرايان بر اين باورم كه يكي از دشوارترين كارها در  وينگنشتاين، و برخالف عمل

) يـا صـدق  (فلسفه اين است كه در قول به خطاپذيري راهي براي حفظ حقيقـت  

  )22-3ص(. پيدا كنيم بي آنكه ميدان را به شكايت واگذاريم

از آن و دفاع  "نسبيت مفهومي"تالش پتنام در در سگفتار دوم در تحت عنوان 
به همين منظوراست، تا سپس در درسگفتار سوم بر آن اساس نشان دهد چگونـه  
حكمي ممكن است به طور عيني صادق باشد بدون نياز بـه فـرض وجـود هـيچ     

مقابله با شكاكيت در آخرين درسـگفتار  . عيني كه موجب صدق حكم تصور شود
  .شود انجام مي

اسـت وغـرض از آن نشـان     "دفاع از نسبيت مفهـومي "عنوان درسگفتار دوم 
توانـد بـه انحـاء مختلـف      مفهـومي اسـت كـه مـي     وجوددادن اين نكته است كه 

كنـد كـه محتـواي ايـن      پتنام در ابتـداي ايـن درسـگفتار ذكـر مـي     . گسترش يابد
او ايـن عنـوان را از ايـن    . تر است ها تخصصي درسگفتار در مقايسه با ساير فصل

ه اين مفهوم از طرف برخي نويسندگان روي براي اين فصل انتخاب كرده است ك
  .كند الزم است از آن دفاع شود پتنام فكر مي مورد مناقشه قرارگرفته است و

 اما نسبيت مفهومي چيست؟ پتنام به جاي ارائه تعريفـي از نسـبيت مفهـومي    

يكي از دو مثـال از كتـاب نقـد عقـل     . كند بحث خود را با ذكر دو مثال شروع مي
شناسـي   شـده اسـت و دومـي براسـاس نظريـه جـزء       وردهآمحض تأليف كانـت  

)mereology (هـا   اي است شبيه به نظريه مجموعـه  شناسي نظريه نظريه جزء. است
كه آن را لژنيوسكي، منطقدان لهستاني، در اوائل قرن گذشته در پـي پيشـنهادي از   

رابطـه  هـا   در حـالي كـه در نظريـه مجموعـه    . جانب هوسرل پديـد آورده اسـت  
فهوم اصلي است و موضوع آن بررسي لوازم منطقي اين رابطـه اسـت،   م عضويت
به همان معنايي كـه   جزئيت -شناسي مفهوم اصلي رابطه جزء با كل است در جزء
  .شود يك دست جزئي از بدن است و نه به عنوان عضو يك مجموعه گفته مي
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جهـت   توان به تفصيل استدالل پتنام را مورد بحث قـرار داد امـا   در اينجا نمي
او مفهـوم وجـود   . اسـت  "وجود دارد"اصلي استدالل او توضيح نسبيت مفهومي 

، مفهومي از وجـود دارد كـه بـا قبـول نظريـه      كند ميدارد را در دو نظريه مقايسه 
كه از يك نظريه فرضـي   "وجود دارد"شود، و مفهومي از  شناسي حاصل مي جزء

با مقايسه اين دو نظريه پتنام  .شود حاصل مي) دهد كه آن را نيز شرح مي( كارناپي
اي اسـت   دهد كه پذيرفتن اينكه چه اشيائي وجود دارند وابسته به نظريـه  نشان مي

كه شخص به عنوان مبناي قضاوت خـود انتخـاب   ) نظريه كارناپ، يا لژنيوسكي(
هـاي لغـوي    او انتخاب هر يك از اين دو زبان را در چارچوب بـازي . كرده است

 "وجـود دارد "گيرد كه معناي  دهد و نتيجه مي هم قرار ميويتگنشتاين در عرض 
  .كند وابسته به زباني است كه گوينده انتخاب مي

مثال ديگري كه پتنام براي توضيح نسبيت مفهومي و دفاع از آن مـورد بحـث   
نقـادي عقـل   اسـت كـه كانـت در      الطرفينـي  جدليدهد يكي از قضاياي  قرار مي
اي كه مطرح است اين است كـه   مسئله. است در مورد مكان مطرح ساخته محض

شـود و يـا اينكـه نقـاط      آيا نقاط جزئياتي هستند كـه مكـان از آنهـا تشـكيل مـي     
اند و يا اينكه  بسيط  اشياءحدودند؟ و به عبارت ديگر مسئله اين است كه آيا نقاط 

تان اين مسئله را، كه درواقع به فالسفه يونان باس. حد و نهايت خط اند آنها صرفاً
اما . الطرفين مورد بحث قرار داده است اي جدليگردد، كانت به عنوان مسئله برمي

كرد كه توان آن را به عنوان دو نظريه مستقل صورتبنديگويد كه ميپتنام به ما مي
همانند زبان نظريـه كارنـاپي و   (در صورت پذيرش زبان هر يك از اين دو نظريه 

احكام وجودي پذيرفته شده در آن با ديگـري   ) زبان لژنيوسكي در مورد مثال قبل
اي كـه پتنـام    نتيجـه . صرفاً متفاوت خواهد بود و نه اينكه ناقض يكـديگر باشـند  

مفهـومي اسـت كـه بسـته بـه       "وجـود دارد "خواهد روشن كند اين است كه  مي
  .هاي متفاوت باشد تواند داراي گستره انتخاب زبان و نظريه، مي

. تخصصي اسـت  عينيت بدون اعيان،  همچنان نسبتاًبحث در درسگفتار سوم، 
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خواهد نشان دهد چگونه الاقـل برخـي از احكـام منطقـي،      در اين فصل پتنام مي
توانند داراي عينيت باشند بدون اينكه براي صـدق   رياضي و  يا احكام ارزشي مي

 مانند اشياء افالطوني يـا ديگـر   -آنها نياز به فرض وجود اشياء متعالي نامحسوس
مورد از عينيـت بـدون    3پتنام در اين درسگفتار به توضيح . باشد -اشياء فراحسي

مورد نخست مربوط به حقـايق منطقـي اسـت، مـورد دوم مـورد      : پردازد عين مي
 "شناسانه هاي ارزشي روش داوري"حقيقت رياضي است، و سوم چيزي است كه 

به درسگفتار بعد كـه  اما موضوع اصلي يعني بحث از احكام اخالقي را . خواند مي
  .كند است موكول مي "شناسي آگهي ترحيم براي هستي"عنوان آن 

سنتي كه مورد نقد پتنام است حتي در ميـان برخـي از شـارحان و طرفـداران     
گرفته است و پتنام ابتدا مـوردي از آن را نقـل و    قرارويتگنشتاين نيز مورد قبول 

مورد مسئله اصلي مورد نظـر خـود   او پس از تصحيح اين . دهد مورد نقد قرار مي
در . دهـد  را در مورد احكام منطقي مورد بحث قرار مي) يعني عينيت بدون اعيان(

دهـد كـه، چگونـه برخـي گـزاره هـاي منطـق را درسـت          اين بخش توضيح مـي 
هـا توصـيف واقعيتهـايي     خوانيم بدون اينكه ملتزم به اين شويم كه اين گـزاره  مي

  .افالطوني هستندهاي  عيني از قبيل واقعيت

  :دهد چنين است مثالي كه مورد بحث قرار مي

شود هر آنچـه   ها پستانداران تخمگذار باشند آنگاه نتيجه مي اگر همه پالتيپوس
  .پالتيپوس نيست نيستپستانداري تخمگذار 

نكته مورد تأكيد پتنام اين اسـت  . شود شمرده مي درستاين استنتاج در منطق 
وقتـي اعتبـار اسـتنتاج    ... كمتر فيلسوفي بر اين باور است كهدر اين روزگار "كه 

كنيم بـه معنـاي واقعـي كلمـه در حـال       منطقي محضي به اين شكل را مطرح مي
  )67 ص( ."توصيف نوعي نسبت ميان اعيان نامحسوس هستيم

گـرا   احكام منطق اين نيست كه شـخص افالطـون   دانستنالبته تنها راه درست 
توان برخي از آنهـا   ي نيز در اين زمينه موجود است كه ميپيشنهادات ديگر. باشد
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ها، يا  از جمله پيشنهاد كواين است كه احكام صادق در حساب گزاره. را پذيرفت
مصـاديقي از قــالبي كلـي كــه همــه    : كنــد هــا، را اينچنـين معرفــي مـي   تـاتولوژي 

داليلـي  كند بـا اقامـه   اما پتنام سعي مي) 69 ص(هاي جانشين آن صادقند  مصداق
اما اكنون . بخش نيست نشان دهد تعريف كواين براي تعيين صدق منطقي رضايت

آيد اگر آنچه كواين به عنوان مبنـاي صـدق منطقـي پيشـنهاد      اين سئوال پيش مي
كند صحيح نيست پيشنهاد خود پتنام چيست؟ پتنام در مقابـل بـر ايـن عقيـده      مي

  .است كه مبناي صدق منطقي حقيقت مفهومي است

مفهومي او معادل حقيقت تحليلي كه كواين مطرح  حقيقتبل ذكر است كه قا
از نظر كواين، به گفته پتنام حقيقتـي تحليلـي اسـت كـه غيرقابـل      . كند نيست مي

او . تصحيح و غيرقابل تغيير است، از قبيل اينكه هر مجردي بـدون همسـر اسـت   
گرايـان در   عمل كند كه پيروان هگل و را مطرح مي "حقيقت مفهومي"مفهومي از 

در اين معنـا حقيقـت مفهـومي بـه هيچوجـه      . كردندابتداي قرن بيستم مطرح مي
حقيقتي نيست كه، برخالف مثال مذكور، نتوان در آن تجديد نظر يا آن را تصحيح 

  .از نظر آنها حقيقت مفهومي حقيقتي ثابت و اليتغير نيست. كرد

از مفهـوم حقيقـت ثابـت و    كه مفهوم حقيقت تحليلي را  گويد همين پتنام مي
هاي كواين بر عليه آن از قـوت   يك از استدالل هيچ كنيمغيرقابل تجديد نظر جدا 

طبق مفهوم پيشنهادي پتنام حقيقت مفهومي حقيقتـي  . الزم برخوردار نخواهد بود
آنچـه موجـب   "گويـد،   توان نقيض آن را با معنا دانست، چنانكه مي است كه نمي

ت مفهومي باشد به معنايي كه من اين اصطالح را به كار شود كه حقيقتي حقيق مي
حكـم دادن بـه نقـيض آن    ) مربـوط (برم اين است كه درك معقولي از معنـاي   مي

  )73 ص( ".محال باشد

در اين صورت حقيقت مفهومي همچنين با ساير عقايد شخص و نيز واقعيات 
يقت مفهـومي در  پتنام براي توضيح بيشتر آنچه از حق. خارجي مرتبط خواهد شد
مـورد   "مجموع زواياي مثلث بزرگتر از دو قائمه است"نظر دارد اين قضيه را كه 
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كامالً نـامعقول بـه نظـر     1700او مي گويد اين قضيه در سال . دهد بحث قرار مي
اقليدسـي توسـط ريمـان در اوائـل قـرن      رسيد، اما پس از كشـف هندسـه غير   مي

شد، و در اوائل قرن بيستم كـه   رده  مينوزدهم اين قضيه در آن هندسه صادق شم
كار گرفته شد معلوم شد كـه حقيقـت   ه اين هندسه در نظريه نسبيت عام انشتين ب

دهـد كـه معرفـت     و ايـن نشـان مـي   . تصحيح و تجديدنظر است مفهومي نيز قابل
  .تصحيح و تجديدنظرناپذير نيست مفهومي برخالف مثال كواين غيرقابل

سازي بيشتر براي توجيه مسئله اصلي  به منظور زمينه در ادامه اين درسگفتار و
. كنـد  شناسي پتنام دو مورد ديگر را نيز مطرح مـي  كتاب يعني اخالق بدون هستي

گويـد در حاليكـه    بـاره مـي   در ايـن . مورد نخست مورد صدق در رياضيات است
حقايق اوليه منطق، الاقل در بخش مقدماتي سورها، حقايقي قابـل اثبـات اسـت،    

پـذيري در   اثبـات "اساس قضيه گـدل داليـل خـوبي وجـود دارد كـه بپـذيريم       بر
او همچنـين بـه ايـن نظـر     .  )78 ص( "رياضيات محض مساوي با حقيقت نيست

اشـاره   "حقيقت رياضي شـباهت نظرگيـري بـه حقيقـت منطقـي دارد     "فرگه كه 
اعيـان  مسـئله، وجـود   "كند كه از نظر فرگه به گفتـه كرايـزل   كند و اضافه مي مي

  )80 ص( ."رياضي نيست بلكه عينيت رياضيات است

كنـد مربـوط بـه     مورد آخري كه پتنام در تاييد امكان عينيت بدون اعيان ذكر مي
هـايي اسـت كـه     منظـور پتنـام داوري  . اسـت  "شناسـانه  هاي ارزشي روش داوري"

مـالك داوري  . هاي رقيب ديگر اسـت معطوف به ترجيح يك نظريه علمي بر نظريه
گونـه   پتنـام ايـن  . اين گونه موارد انسجام، سادگي و باورپذيري و امثال آن استدر 

دانـد و ايـن سـخن ديـراك را نقـل       شناسانه مـي  هاي زيبائي داوري ها را شبيه داوري
ها را بايد جدي گرفت از آن رو كه زيبا هستند حال آنكه  كند كه برخي از نظريه مي

گويـد وقتـي    پتنـام مـي  . انـد  هـت كـه زشـت   توانند صادق باشند از آن ج مابقي نمي
اي زيبا، يا ساده، يا منسجم است نيازي نيست كه قائل شويم كـه در   گوييم نظريه مي

رحـم و   گونه كه وقتـي صـفات بـي    همان. هاي ناطبيعي هستيم حال توصيف خاصه
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شوند كه آدميان واجد يا فاقد آننـد   هايي توصيف مي بريم خاصه مشفق را به كار مي
گونه وقتي صفات ساده و منجسم را در ارتباط  به همين. هايي فرا طبيعي خاصهو نه 

كننـد كـه    هايي را توصـيف مـي   خاصه"بريم اين تعابير هاي علمي به كار مي با نظريه
هاي علمي، ممكن است واجد يا فاقد آنها  اي از محصوالت انساني، يعني نظريه پاره

  )81 ص( ".باشند

 -چهارم بر اساس آنچه در فصول قبـل تبيـين كـرده اسـت    پتنام در درسگفتار 
شناسـانه را دربـاب    هـاي ارزشـي روش   اينكه بايد احكام منطق، رياضي و داوري

دارد كـه احكـام اخالقـي نيـز      اظهار مـي  -كنيمآنچه معقول يا نامعقول است تلقي
ل است توان آنها را درباب آنچه معقول يا نامعقو اغلب از همين قبيل اند، يعني مي

ادراك شده از طريق يـك  "تلقي كرد، بدون اينكه كلمه معقول در اينجا به معناي 
  .به كار رود "قوه استعالئي

، معقول بودن يـا معقـول   "خير"جاي برابري و مطابقت با ايده استعالئي ه او ب
عينيت در اينجا بـه  . دهد هاي حيات اخالقي را قرار مي مشغولي نبودن با فرض دل

هنگام ترجيح يك نظريه علمي بر نظريه ديگـر بـه    بهاست كه ما آن را  همان معنا
بريم و نه به معناي وجود قلمـروي از اعيـان نـاطبيعي كـه صـدق گفتـار        كار مي

به انـدازه هـر شـكل    " ترتيب احكام اخالقي نيز بدين. كنند اخالقي را تضمين مي
  )86 ص( ."تبارندديگري از فعاليت شناختي كامالً تابع هنجارهاي حقيقت و اع

رغم آنكه به كمك دايره محـدودي   كند كه احكام اخالقي علي پتنام تأكيد مي
 "وظيفـه "، و "تعهـد "، "نادرسـت "، "درسـت "، "بد"، "خوب"م مانند از مفاهي

گيرند احكـامي همگـن و هماننـد نيسـتند بلكـه مشـتمل بـر         مورد بحث قرار مي
حقوق بشر، بسيار انتزاعي، و برخـي  برخي مانند مسئله . هاي بسيار متفاوتند گونه

هاي اخالقي متضمن بايد و برخـي   اند، برخي داوري ديگر بسيار موردي و خاص
گويد اينكه همـه موضـوعات و مسـائل اخالقـي را      پتنام مي. متضمن بايد نيستند
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 .بتوان با اين دايره اندك واژگان بيان كرد صورتي از فقدان بصيرت فلسفي اسـت 

  )87 ص(

توان گفت كه توصـيف نيسـتند همـه     گونه كه همه حقايق منطقي را نمي همان
توان گفـت توصـيف نيسـتند بلكـه در هـر       هاي اخالقي را نيز نمي موارد قضاوت

مثالً اين حكم . از حقايق اخالقي منظور است كداميكمورد بايد مالحظه كرد كه 
خ مشاهده كنـيم  را كه چنگيز فردي خونخوار بود وقتي در يك اثري راجع به تاري

شود ترورسيم جنايت است يا كتك زدن  اما وقتي گفته مي. از قبيل توصيف است
هـايي هسـتند كـه حامـل      همسر نادرست است اينها نه توصيف بلكه ارزشگذاري

  )88 ص. (نكوهش اخالقي است

  :كند پتنام در چگونگي رابطه دانش و ارزش سخن خود را چنين تلخيص مي

؛ بلكه "ها توصيف نيستند ارزشگذاري"اين نيست كه موضع من به هيچ روي 
هـاي   ها، در واقع برخـي ارزشـگذاري   موضع من اين است كه برخي ارزشگذاري

ــيف  ــي، توص ــد  اخالق ــزي   (ان ــيف چي ــه توص ــه ن ــاطبيعي"گرچ ــي ) "ن و برخ
ارزشگذاري به كلـي در مقابـل توصـيف قـرار     . هاي توصيف نيستند ارزشگذاري

ها تداخلي وجود  ها و دسته ارزشگذاري ن دسته توصيفگيرد؛ به عقيده من بي نمي
  )88 ص( .دارد

گويـد   پـردازد و مـي   در مسائل اخالقي مي نظر اختالفپتنام همچنين به مسئله 
گناهـان،   موضوعاتي هست كه در مورد آنها اتفاق نظر هست مانند اينكه قتـل بـي  

نظر در مسـئله   سپس به مورد اختالف. تقلب، سرقت، و امثال اينها نادرست است
در مورد شـأن اخالقـي    نظر مثالً گويد اگر اختالف كند و مي سقط جنين اشاره مي

سقط جنين وجود دارد اين از آن روي است كه مسائل اخالقي واقعـي قسـمي از   
متضمن ارزشگذاري نيستند؛ آنها  اينگونه مسائل صرفاً. اقسام مسائل عملي هستند
باورهاي ناظر به واقع، باورهاي ديني و باورهـاي  اي از  متضمن آميزه در هم تافته

ــر تصــميم ") 90 ص. (فلســفي هســتند ــورد خاصــي از   اگ ــي را م ــري اخالق گي
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گيرد نبايد  اي كه درباره آن در مي آن گاه ميزان مناقشه... گيري عملي بدانيم تصميم
  )91-2صص ( ."مايه اعجاب يا نگراني ما شود

اين فصل و فصل گذشته انجـام داده اسـت   پتنام همچنين به تلخيص آنچه در 
گويد آنچه در اين فصل و فصل گذشته انجـام داده اسـت روشـن     پردازد و مي مي

ـ      موجـب آن فالســفه بسـيار عينيــت   ه كـردن يـك دليــل متـافيزيكي اسـت كــه ب
كنند و آن اينكه داوري اخالقي ربطي به توصيف  هاي اخالقي را انكار مي قضاوت

و ما حصل استدالل او در اين باب اين است كـه درسـت   . امور واقع طبيعي ندارد
است كه برخي احكام اخالقي بسيار مهم از جنس توصيف نيستند ولي ايـن امـر   

شود كه آنها را از دايره شمول مفاهيم صدق و كذب، دليل معتبر و دليل  دليل نمي
  )92 ص( .نامعتبر، و امثال اينها خارج كنيم

هاي منطـقِ محمـوالت بـدون     همانگونه كه اكسيومهاي پتنام  براساس استدالل
گونه كه در  شوند، و همان اينكه توصيف بخشي از واقعيت باشند معتبر شناخته مي

داوري از جـنس توصـيف    "دليلـي معتبـر اسـت    دليلفالن "هايي از قبيل  داوري
هـاي اخالقـي ماننـد     گونه نيز الاقل در مـورد بعضـي از قضـاوت    نيست به همين

ردن ترويسم و نادرست شمردن ايذاء همسر داوري از جنس توصيف جنايت شم
. هايي است كه بيانگر نكوهش اخالقـي اسـت   نيست و صرفاً از قبيل ارزشگذاري

هـاي   هرچند چنانكه قبالً نيز بيان شد پتنام قائـل اسـت كـه برخـي ارزشـگذاري     
صـيف  اند، هرچند نه به معناي امري ناطبيعي؛ ارزشـگذاري و تو  اخالقي توصيف

و در مـواردي كـه احكـام    . انـد  مخالف يكديگر نيستند و در مواردي قابـل جمـع  
ما . را در محدوده صدق و كذب قرار داد اخالقي توصيف چيزي نيستند نبايد آنها

داراي مواردي هستيم كه احكام اخالقـي توصـيف نيـز هسـت ماننـد وقتـي كـه        
ضـاوت هـم   در ايـن ق  "رحمي اين رژيـم موجـب شـورش اسـت     بي"گوييم  مي

  .توصيف و هم ارزشگذاري جمع است

پتنام در مقدمه كتاب گفته بود در آخرين درسگفتار از بخش نخست همچنين 
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اما اكنون به جاي قرائت آگهـي  . را قرائت خواهد كرد شناسي هستيآگهي ترحيم 
حتـي اگـر   ": گويد مي. پردازد شناسي مي هاي هستي ترحيم به ذكر برخي از خوبي

كننده شده باشد در افالطون و ارسطو نمـودار محملـي   شة مشمئزشناسي ال هستي
اما اين محمل ديـر زمـاني   .... هاي راستين فلسفي بود براي انتقال بسياري بصيرت

جـا بخـش اول   در ايـن ). 101 ص( "پس از ايام سودمنديش نيز عمر كرده اسـت 
  .رسد كتاب به پايان مي

درسگفتار نخست شـامل بيـان سـه    . درسگفتار است دوبخش دوم كتاب شامل 
دورة از روشنگري است و درسگفتار دوم نقد نظر كساني اسـت كـه منكـر وجـود     

در درسگفتار نخسـت پتنـام ابتـدا آنچـه را روشـنگري      .  روند يادگيري در تاريخاند
خواند و سپس آنچه را كه روشنگري قرن هفدهم و هيجدهم خوانـده   افالطوني مي

خواند مطرح مي كند كه در آن  مي "سوم يروشنگر"و باالخره آنچه را او  شود، مي
مخالفـت بـا    همراه با يريول به خطاپذق - است  يريپذخطا توام با قول به معرفت 

  .تيدر شكاك نديفرو غلت ناما بدو كيزيافتم

براي توضيح دوره نخست روشنگري پتنام بحث خـود را بـا يكـي از رسـائل     
كند كه در آن ماهيت دينداري مورد بحث قـرار   وفرون شروع ميافالطون بنام اوت

آنچـه اوتـوفرون از درك آن عـاجز    " گيـرد كـه   او در پايان نتيجه مي. گرفته است
آن  نكه بـدو است لزوم پيوند دادن سوداي عدالت با تفكر نقادانه و مستقل است 

در مـورد اوتـوفرون    قـع كه به وان انچ –راحت  يليعدالت ممكن است خ طلب
  )108ص ( ."يشود بر تعصب و خشك مغز يسرپوش -م نيك يمشاهده م

گويد در اين رساله همچنين بـراي نخسـتين بـار ايـن سـئوال مطـرح        پتنام مي
اي اعمال از آن روي اسـت كـه خـدايان     شود كه آيا موافق دينداري بودن پاره مي

وافق دينداري اسـت خـدايان آن   كنند، يا چون پاره اي اعمال م آنها را تصويب مي
  كنند؟  اعمال را تصويب مي

بينـد كـه آن را اسـتعالي     در اين مكالمه پتنـام فلسـفه را نمـودار چيـزي مـي     
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يعنـي اينكـه از يـك طـرف از     : خواند مي) reflective transcendence( ورزانه تأمل
يعنـي حجيـت متـون دينـي يـا      (مشهورات و از طـرف ديگـر از حجيـت وحـي     

فاصـله بگيـريم و كنـار      )انـد  هايي كه مو به مو چشم بسته پذيرفته شـده  ارسطوره
بينيم، دو  بدين قرار فلسفه، چنانكه پيشاپيش در اينجا مي"بايستيم و بپرسيم چرا؟ 

  )108 ص( ."سوداي عدالت و سوداي تفكر نقادانه: آميزدسودا را در هم مي

هاي هفـدهم   روشنگري قرندومين دوره روشنگري از نظر پتنام همان است كه 

نخست از . شود و مشخصه آن تاثر از دو نيروي عظيم است و هيجدهم خوانده مي

گرائي قارة اروپا كه موجب تصـوري   هاي جديد هابز، الك، روسو و نيز عقل فلسفه

شـود و نيـز سـخن گفـتن از حـق       از جامعه به عنوان حاصل قرارداد اجتماعي مـي 

هاي علـوم جديـد و    از نيروي عظيم حاصل از پيشرفتطبيعي افراد، و ديگري تاثر 

هـا و   پتنام ايـن دوره روشـنگري را از جهـت مشـابهت    . مخصوصاً فيزيك نيوتوني

گويـد در هـر دو دوره   كنـد و مـي   ها با روشـنگري افالطـوني مقايسـه مـي     تفاوت

ورزانه؛ عالقه بـه نقـد باورهـا و پيشـنهاد و اصـطالحات       روشنگري استعالي تأمل

در مورد افالطون اشتياق بـه  (و در هر دو اشتياق به علم جديد . ن وجود داردبنيادي

وجود دارد، و هر دو مسائل اخالق و سياست را مستقل از متـون دينـي و   ) هندسه

از جمله اينكـه در  : هايي نيز موجود است اما تفاوت. كنند يا اساطير حل و فصل مي

ومـت مشـروع حكـومتي اسـت     روشنگري افالطون كه بر علم هم مبتني است حك

  )112ص . (قائم به فرد شايسته و نه قائم به رضايت مردم جامعه

سومين دوره روشنگري، كه بخش عمده اين درسگفتار نيـز بـدان اختصـاص    
  :گرايانه است يافته است، روشنگري عمل

روشـنگري كـه هنـوز     -خواهم درباره روشنگري سومي سخن بگويم حال مي
نحو تام و تمام روي نداده، ولي اميدوارم روي دهـد و   اقل بهرخ نداده است، يا ال

بـه نظـر مـن جـان     . بورزيم چنان است كه ارزش آن را دارد كه به خاطرش جهد
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ديوئي در ميان جميع فيلسوفان ديگر قرن گذشته بهترين فيلسوف اين روشنگري 
  )113 ص( .است

و بـه  ( "ورزانـه  لاسـتعالي تأمـ  "ويژگي اين روشنگري همانند دو روشنگري قبل 

ــر ديــوئي  ــا هماننــد روشــنگري قــرن هجــدهم مــدل  . اســت) "نقــد نقــدها"تعبي ام

اكنون سوال اين است كه چرا مـدل  . كند را براي جامعه رد مي افالطونساالري  شايسته

  :كندساالري را نبايد پذيرفت؟ در اينجا پتنام اين عبارات را از ديويي نقل مي شايسته

ـ  ده ابو يرخواهيخ انه مستبدكهد د ينشان م ختاري انـد بـه    سـته واخ يند كـه م
آنها در مساعي خود توفيق حاصـل نكـرده انـد اال     .ديگران خير و بركت برسانند

 گرفتـه  را بـه خـود   يطيشرا رييشكل تغ ميرمستقيغ يشان به وجه يكه مساع يوقت 
همـين  . برند ميدر آن به سر  دقرار دارن ينامطلوب تيكه در موقع ياست كه كسان

كـه تـالش    يهنگـام  اصل در مورد مصلحان و انسان دوستان نيز صادق است بـه  
منفعـل   دمنـد شـون   بهـره  يـد را كـه با  يكه آن كسان يشكالبه اَ ،گرانيبه د دكنن يم
 شـبرد پيمعطوف بـه   عيمسا يذات ياخالق يتراژد يقسم. دبرسانن ريخ د،گذار يم

 -مشـترك باشـد    اي ريخ ،ل كارصحا شود كه يمشترك است كه مانع از آن م ريخ
است كه قرار اسـت بـه    يكسان ةرشد فعاالن نشد يربانق متيبه ق رايباشد زن ريخ

ل صـ آنچه حا جاديافراد در ا نيا رايزد باشنداده شود، و مشترك  ياريآنها دست 
  )113-114صص . (دارندن يشود سهم يم

 يمش خط نينچ كوينتموم مردم در عت كارشون مده بكرد ك يم استدالل ييويد

 .شـد مشترك جامعـه با  عو مناف ازهانيه دكنن كسمنع دناتو ينم يراسكدمو يتساسي يا

 "گفتگويمشورت و "ون دو ب د، ان وم مردم معلومعمتنها بر  فعو منا ازهانيآن  رايز

ــك دموكر ــه اتي ــاين"ك ــاعيو م ازه ــر شــكالت اجتم ــ دهرا از پ ــه در م ــدآ يب  "ورن

چنـان از   رياگزنـ متخصصان به  قهطب"يي ويفته دگبه ين، بنابرا. دستنين شناسايي لبقا

و دانـش   يخصوصـ  عمنـاف  يراداشـود   يمـ  يا به دور است كه طبقه يومعم عمناف

  )122ص ( ".ستيانش ند اساساً اجتماعيه در امور ي، كخصوص
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 "دموكراسـي مشـورتي  "دموكراسي مشاركتي و به تعبير بهتر  ديوييپيشنهاد خود  
و اين مستلزم مفهوم متفاوتي از تعليم وتربيت است كه ديويي مساعي خـود را  . است

تعليم و تربيتي كه در آن يـادگيري عبـارت از صـرف يـاد     . معطوف بدان نموده است
بلكه تعلـيم و  . آموزند نيست وار مطالب و باوركردن آنچه به شخص مي گيري طوطي

آموزيم كه چگونه خودمان بيانديشيم، چگونه پرسش كنيم و  تربيتي است كه درآن مي
البته اگر اين سخن به معناي حذف متخصص تفسير شود خطـاي    .چگونه انتقاد كنيم

ـ بـه متخصصـان ن   كند كه مـا  ديويي به روشني تصريح مي. بزرگي است ـ ارد ازي از  ،مي
  . )همانجا( خود او رينظ يا هحرف انيو مرب يعلوم اجتمادان عمنشجمله دان

وردهاي ايـن سـه دوره از روشـنگري پتنـام     ادر اين درسگفتار با توجه به دست
ابتدا يادگيري آنچـه  .  در تاريخ روند يادگيري وجود داشته است گيرد كه نتيجه مي

خواند ودوم آنچـه روشـنگري قـرن هفـدهم و هجـدهم       روشنگري افالطوني مي
در روشـنگري دوره  . ورزانـه دوره سـوم   مـل أاستعالي ت سپسشود، و  خوانده مي

سوم چنانكه در قطعه فوق مالحظه كرديم ديـوئي همچنـان در جهـت ضـرورت     
كنـد و چيـزي را كـه دموكراسـي مشـورتي خوانـده        استدالل مي "رضايت اتباع"

  .كند شود پيشنهاد مي مي

پتنـام  . است "وشنگريشكاكيت در باره ر"آخرين درسگفتار پتنام مخالفت با  
  :است نوشتهدر مقدمه كتاب 

ـ كـه ا  نستمدا ينوشتم، م يش دوم را مخب يتارهافگسدر يوقتحال،  نيبا ا ن ي
 يگاو نشاناست كه  يقرمز ةبافتن پارچ هيشب "يگرنروش"روزها سخن گفتن از 

  .نچند گاو گوناگون نشا اي ددهن يم

ـ اة تسـ منتقـدان برج  آراي، آخرين درسـگفتار را بـه نقـد    ليدل نيمهو به    ةدي
ـ  سـفة فل يهم در اردواست،  دادهي اختصاص وشنگرر  يو هـم در اردو  يا هارق
اي ميشل  فوكو و ژاك دريدا، و منظور  منظور پتنام از فالسفه قاره .يليتحل سفةفل

  .از فيلسوف تحليلي برنارد ويليامز، و نيز ريچارد رورتي است
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است كه در  يلدالياز  يامروز قسمدهم دو  اررق يع بررس ضومو لميآنچه ما
ـ  يرونـدها «، از "پيشـرفت "از  يرد هرگونه سخن در  "اللداسـت "از  "يريگادي

ونـد دارد  پي "سمپسامدرني" نواناز آنها با ع يكي - اند هوردآها نيال اثماو  ،قاخال
 "ينگـر  يبسـ ن"و  "يـي گرا خيتـار "ر ينظ ينياونبا ع ،تريكل يبه شكل ،يگريو د

  .)129ص (

در اينجا نيازي نيست به بيان تمام نقدهاي مورد اشاره بر فالسفه پست مـدرن  
هدف او دفاع از تحقق روشنگري در روند تـاريخ و   زيرا اجماالً. و غيره بپردازيم

طـور طبيعـي    امكان تحقق بيشتر آن در آينده است و اين امري است كـه فـرد بـه   
بنابراين خود را به بيـان اسـتدالل   . به تحقق آن است اميدوارمتمايل به قبول آن و 

 طـرح  بـه  تمدن و ديوانگي دركتاب فوكو. كنم پتنام در نقد آراي فوكو محدود مي

 و خـردي  بـي  خردمندي، ميان تمايز پيدايش تاريخي شرايط پيرامون هايي پرسش
 .پرداختـه اسـت   هفدهم قرن نهادهايي همچون تيمارستان و زندان در و ديوانگي
گويد استدالل فوكو به هنگام تحليل سخن از تاريخِ نهادهاي خاص مانند  پتنام مي

  :گويد همچنين مي. نهاد زندان و نهاد درمانگاه بسيار قدرتمند است

اسـت   نيكند ا يدرمانگاه م اي نزندا سفيفل يها)ينگار(خيتار نيكه او در ا يكار
ـ دهد كه به چه ترت يم نشان كه به ما ء سـو  يهو عقـل دسـتما   تفشـر ياز پ نسـخ  بي

كـه   يزيآن چ يرا كرده است برا يايتراش ليدل ه است، چگونه كارِرفتگ رراق هفادتاس
  . دنام يها، مآن گيزند هساالران نواياداره د يعنيافراد،  يزندگ "يجارسازنبه " ووكف

 :مي دهد ادامهو باز 

گفتگـو حـرف    يب تنيس يخوب نداننهاد چ ننهاد زندا يدگو يم ووكفكه  نيا 
 االتيـ در ا هكـه امـروز   يوجه نأ به آصوخصم: مناضافه ك توانم يم -است  يحق

  )130 ص( .شود يفاده متاسء سو مويبهتر است بگ اي دهاستفا نمتحد از آ

كند اما  او نقد مي: اما انتقاد پتنام بر فوكو چيست؟ آن در يك مورد چنين است
  :نويسد پتنام مي. دهد حل ارائه نمي راه
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 ندرما يبرا يدگو يا حق دارد كه مسد چه بنك ياز درمانگاه انتقاد م ووكف قتيو
با اين . ت وجود داردسان كه بوده انچنآ هبهتر از درمانگا ييها روش نماراياغلب ب

دهـد كـه    حضـي تو ليكرد كه به تفصـ ياس نمساح يتيولسئم نيتر كوچك... حال
در  سانان ها نويليم بدستياكه  يشكل  -دا كنديپ دتوان يم يگريچه شكل د ندرما

كـرد كـه    ياس نمـ سـ اح يتيولسئم نيترك در كه كوچق نهما -باشد معظيجوامع 
-راد دربارهفا يارسيكه ب يزيچ -د نك نهادشپي نار با مجرمارفت يبرا گريد يروش

است كه نقد  نيا ،يور كلط به "يتيسآنارش " يقدهانكل شم. ..اندكرده هيشاش اند
 يبـرا  انـه نيب عقـ وا يهـا  ليبـد  نهادشپي تيولسئكه م يتقساده است و ارسيب نكرد

ـ ريپذ ينمـ  ديهد قرار ميرا كه آماج انتقاد  ييها نهادها و اعمال و روال ص صـ (. دي
1-130(  

  :و در مورد ديگر انتقاد او بر فوكو چنين است

ـ آثـار اول  اًصوصمخ - ووكف يها از نوشته يبرخآنچه در  ـ  يـة ام -اش  هي  ينگران
ـ ا نداد نشانبا  ميمفاه يخيتار ليها تحلآنرسد در يم ظراست كه به ن نياست ا  ني
ازعـات قـدرت،   ناست مربوط بـه ت  يامرفاً رصما  ميمفاه يها ماو تطور نظ ريكه س

آنچـه   هجـ يتندر  ميكه مفاه نيا نامكا سرسد نف يبه نظر م. شده است هتسدان يكي
ـ  ييفوكو جا يها در نوشته ددستخوش تطور شون ام هدينام يريگادي يدهانور  داردن

  )132ص ( ).آن شده باشد يرايعمرش پذ رست كه او در اواخني دياگرچه بع(

  

  گيري بحث و نتيجه

از ايـن   پتنام به مباحث فلسفه معاصـر ايـن اثـر مخصوصـاً     اشرافبا توجه به 
هـاي   يـدگاه جهت ارزشمند است كه مسائل اخالقي را در عين حال با توجه به د

كند و به تعبير خـود او مايـل    هاي فلسفه مطرح مي فلسفي موجود در ساير بخش
پرورانـده   اي را كه فلسفه همواره سوداي آن را در سـر مـي   بينش يكپارچه "است
  .خورداين ويژگي در آثار فالسفه ديگر كمتر به چشم مي. تحقق بخشد "است
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اساسي است كـه مسـائل اخالقـي     نكته ديگر كتاب تاكيد پتنام بر اين موضوع
متضمن ارزشگذاري نيستند، بلكـه   آنها صرفاً. عملي هستند مسائلاز سنخ  عموماً

اي در هم تافته از باورهاي ناظر به واقع، باورهاي ديني و باورهاي فلسفي آميزه"
شود كه اهميت و عمق مسائل اخالقـي و   توجه به اين بينش موجب مي. "هستند

 .مسائل ارزشي تلقي نشوند شود، يعني اينكه آنها صرفاًعملي بهتر درك 

اما نكته آخري كه در پايان مايلم بدان اشاره كنم مربوط به مدعاي كـل كتـاب   
رسـد   ابتدا به نظر مـي . شناسي يا عينيت بدون عين هستي بدوناست يعني اخالق 

ست امـا  شناسي فقط از نوع افالطوني آن ا شناسي، هستي كه منظور پتنام از هستي
گــرا و  شناســي حــذف دهــد كــه منظــور او همچنــين هســتي ســپس توضــيح مــي

شناسـي،   اما حال پس از حذف همه نوع هستي. گرا نيز هست شناسي تقليل هستي
توان قول به عينيـت اخـالق را همچنـان حفـظ كـرد؟ پيشـنهاد پتنـام         چگونه مي

بـه عنـوان معيـار    گرايي  آيا عمل شود اما باز اين سوال مطرح مي. عملگرايي است
گرايي به عنوان معيار حقيقت تلقي  حقيقت يا به عنوان تعريف حقيقت؟ اگر عمل

شود مسئله همچنان بر جاي خود باقي خواهد ماند و اگر به عنوان تعريف تلقـي  
شود عقالنيتي كه در درسگفتار آخر به دفـاع از آن پرداختـه اسـت بـدون پايـه و      

نه در مسيري قرار خواهـد گرفـت كـه فوكـو و     اساس خواهد شد، و پتنام ناآگاها
  .اندنيچه آن را آگاهانه پذيرفته
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. اي گرايش دارد كني از جمله فيلسوفان تحليلي است كه به فلسفه قاره آنتوني

و مديون آثار و دروس در حوزه فلسفه ذهن، فلسـفه تحليلـي    وي كه شهرتش را
هـاي   فلسفه ويتگنشتاين است كوشيد تا از اين رويكرد در بررسـي و نقـد حـوزه   

آنتوني كني در دوره متأخر به فلسفه ديـن نيـز روي آورد كـه    . اي بهره جويد قاره
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  .اي از اين تالش اوست اثر حاضر نمونه

وي توانسـت  . شناسـند  بسياري آنتوني كني را با آثـارش دربـاره آكـوئيني مـي    
گذاري كرده و از اين دريچه به خوانش آراء و آثـار   م تحليلي را پايهجريان توميس

بررسـي و نقـدهاي او بـر آراء تومـاس آكـوئيني بـه خصـوص        . آكوئيني بپردازد
گانه توماس و شـرح خـاص وي از مسـئله ماهيـت و      هاي او بر براهين پنچ رويه

ـ    وجود در فلسفه آكوئيني با واكنش ر تحليلـي  هايي از سوي آكـوئيني پژوهـان غي
  .همراه بود

خوانش و فهم خاص تحليلي كني در حوزه فلسفه دين نيز شايسته بررسـي و  
روسـت ماننـد    هاي آشكار روبـه  گرچه فهم او در مواردي با نقصان. مطالعه است
امـا در  » مسئله بشـر و برهـان نظـم   «، و »الادري در باب وجود خدا«تأكيد وي بر 

ل در توجيه باورهـاي دينـي و نيـز دفـاع از     عين حال دفاع صحيح او از بنيان عق
  .كنند الهيات فلسفي مواردي هستند كه آراء كتب را شايسته تأمل مي

از سـوي انتشـارات آكسـفورد نشـر      1992كه به سال  »يست؟چايمان «كتاب 
اين كتاب كه بيشتر . شود يافت يكي از آثار مهم وي در حوزه فلسفه دين تلقي مي

در سالهاي مختلف به خصوص در دهه هشـتاد اسـت    او درسگفتارهايمجموعه 
پردازد  در بخش اول به بررسي نسبت ميان ايمان و عقل مي. شامل دو بخش است

و در بخش دوم مسئله درستي يا كارآمدي الهيات طبيعـي و موضـوع شـرّ مـورد     
بررسي و نقد بخش نخست را بـه انجـام    در اين مقاله تنها . توجه واقع شده است

  .كنم بخش دوم را به فرصتي ديگر واگذاري مي رسانده و

ــ دفـاع   3ـ مواجه يا در مدللن حال سـاختن باورهـا   2ـ فضيلت خردورزي 1
در قالــب  1982باشـد كـه در سـال     ــ فضـيلت ايمـان مـي    4پـذيري خـداباوري   
در آمريكا ارائه شد و انتشارات دانشگاه ) bampton lectures(درسگفتارهاي بمپتن

  .نشر داد» ايمان و عقل«آنها را تحت عنوان  1983كلمبيا در سال 

شناسـي اصـالح    گرايان و معرفـت  محور مقاالت بخش نخست، نقد آراء ايمان
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در سراسر مقالـه اول،  . ولتر ستورف و پلنتينگا است هاي انديشهشده به خصوص 
آيا باور به خدا واقعاً «و » آيا باور به خدا معقول است«بازخواني دو مقاله پلنتينگا 

كوشـد تـا مفهـوم عقـل و      كنـي در مقالـه اول، مـي    .گيـرد  صورت مي» پايه است
يمـان اسـت   وي اعتقاد دارد تعريف عقل دشوارتر از تعريف ا. عقالنيت را واكاود

كنـي  . از اين رو ابتدا بايد معنـاي عقـل و فضـيلت خـردورزي را روش سـاخت     
لوحي و شكاكيت اسـت،   كند فضيلتي كه در حد وسط دو رذيلت ساده تصريح مي

انسان عقالني مشخصي است كه واحد فضـيلتي اسـت كـه در    . باشد عقالنيت مي
ه را اولـين بـار ارسـطو    وي معتقد اين مسئل. نقطه مقابل اين دو رذيلت قرار دارد

طرح كرد كه هر فضيلتي عبارت است از انجام دادن ميزان صريح چيـزي كـه در   
پـذيرد كـه    نيكوماخوس نمـي  رگرچه ارسطو د. تواند باشد حد افراط يا تفريط مي

فضايل عقلي مانند فضايل اخالقي داراي حد وسط باشد اما در اخالق ائودمـوس  
گـري   حـد وسـط حماقـت و حيلـه    ) phronesis(گويد فضيلت عقلي حكمت  مي

دارد كه ارسطو در حوزه بـاور، فضـليت را طـرح     كني در عين حال اعتقاد .است
گويد هدف ايـن بخـش بررسـي صـرف عقـل و       وي در ابتداي مقاله مي. كند نمي

دهد لذا پـس از فهـم    عقالنيت نيست بلكه عقالنيت باور گوهر مقاله را شكل مي
به باور كنـي تعيـين   . اي صحيح عقالنيت باور را گرفتمعناي عقل بايد سراغ معن

مـالك عقالنيـت بـاور چيسـت؟ آيـا      . اي نيسـت  مالك عقالنيت باور كـار سـاده  
باورهاي صادق، آراء متفكران، تناسب با دليل سازگاري با حكم عقـل بـه معنـاي    

  توان مالك عقالنيت برشمرد؟ عام را مي

در ابتـداي مقالـه طـرح كـرده     اين تالش كني براي پاسخ به پرسش است كـه  
. تابد گويد اين جمله سه معنا را برمي اعتقادبه خدا به چه معناست؟ وي مي. است

دوم اينكه اعتقاد به وحـي الهـي باشـد سـوم     .اول اينكه اعتقاد به وجود خدا باشد
  .اينكه اعتقاد به معناي توكل به خدا باشد

سي حكم به معقول بـودن  پرسد برر كني مجدداً پس از بررسي معناي عقل، مي
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به خدا چه بايد كرد؟ او دو رويكـرد را بـه عنـوان مقدمـه      اعتقاديا معقول نبودن 
  .كند  طرح مي

را ) j.s.ullian(نخست آراء دليـل گرايانـه چـون الك، كليفـورد، كـواين و اوليـان       
و دوم . بودن را به معناي باور متناسب با ادلـه تلقـي كردنـد    معقولكند كه  بررسي مي

آنهـا تصـريح كردنـد يـك بـاور در      . آراء بداهت انگاراني را كه عمدتاً مبناگرا هستند
بـا  (اي يا بديهي باشد يا مبتني بر امري بـديهي   صورتي عقالني است كه باور به قضيه

گويـد بسـياري از فيلسـوفان ايـن معيـار را بـراي        كني مي. باشد) واسطه واسطه يا بي
  .اند عقالني بودن باور پذيرفته

ينگا به خصوص نتاما پس از طرح مقدمات، كني به بررسي، شرح و نقد آراء پل
مقاله آيا اعتقاد به خود عقالني است، پرداخته و سه مسئله اساسي را تبيين و نقـد  

مقاله پلنتينگا بـا بررسـي آراء كليفـورد و بـه طـور خـاص و       : اول مسئله. كند مي
اخالقيـات  «رد در كتاب خود، با عنوان كليفو. شود مبناگرايان به طور عام آغاز مي

خـداباوران  . كند اعتقاد به چيزي بدون داليل كافي، اشتباه اسـت  تصريح مي» باور
  .داليل كافي بر باور به خداوند دارند لذا باورشان خطاست

در ديدگاه پلنتينگا باور به خدا بديهي و لذا جـزو مبـاني يـك سـاختار معرفتـي      
معتقـد بـه خـدا،    . بداهت وابسته به شخص باورمند است وي در نزد .عقالني است

او اعتقاد بـه خـدا   . وجود خدا را بديهي دارند و اين كافي در عقالني بودن آن است
  .كند داند لذا آن را مخالف عقل يا غير عقالني تلقي نمي اعتقاد پايه ميرا 

. كنـد  م ميبه عالوه پلنتينگا بداهت را به معرفت شناختي و پديدارشناختي تقسي

واســطه مــورد معرفــت باشــد و وجــه  كــه قضــيه بــي اســتوجــه معرفتــي ايــن 
  .پديدارشناختي اين است براي شخص معتقد، بديهي به نظر برسد

او ديدگاه رايـج  . پردازد كني به چون و چرا در اين دو رأي پلنتينگا مي: دوم مسئله

مكـن اسـت   گويـد م  كنـد و مـي   شـود را رد مـي   كه وضوح موجب درستي باور مـي 

معنـاي محـض باشـد لـذا وضـوح       اي داراي وضوح باشد اما كاذب يا حتي بي قضيه
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  .آشكار تنها در صورتي كه قضايا صادق يا به بديهي ذاتي ضميمه شود، بديهي است

اگـر  . بينـد  و ساير قضايا يـا تفـاوتي نمـي     »وجود دارد خدايي«وي ميان قضيه 
اند پايه بوده و اعتقـاد بـدان عقالنـي    تو اي بديهي و تصحيح ناپذير باشد مي قضيه
اصلي مقاله پلنتينگا را كه ميان دو دسـته قضـاياي    رسد كني بنيان  به نظر مي. باشد

  .شود را در نيافته و يا نخواسته اساساً آن را بپذيرد فوق تفاوت قائل مي

اما اين گفته كني كه چون معيار مبنا گروان كالسيك دچار شكست شده، نبايـد مـا   

به اين نتيجه شتابزده سوق دهد كه هيچ معياري براي تمايز و بازشناسـي اعتقـادات   را 

امـا متأسـفانه كنـي    . تواند ارزيابي درستي باشد عقالني از غير عقالني وجود ندارد؛ مي

  .كند در ادامه مقاله با همراه ساختن باور با ادله را نظريه درستي تلقي نمي

اعتقاد به خـدا بـراي خويشـتن و ارائـه دليـل       چرا ميان پايه دانستن: مسئله سوم
دارد؟ ممكن است تشخيص دين ورز اعتقاد به خـدا را   وجودبراي ديگران منافاتي 

  .پايه و موجه بداند در حاليكه براي آن دليل نداشته باشد

به عالوه آيا بـاور بـه خـدا    . اما ضرورتي ندارد كه براي ديگران ادله اقامه كند
توان به كمك شـواهدي آن را   يا فقط براي دينداران؟ آيا نميبراي همه پايه است 

ميرنـد يـا انسـانها     ؟ قضـايايي چـون انسـانها مـي    ساختبراي ديگران نيز بديهي 
هايي هستند كه باور به آنها بدون توسل به داليل، آشكارا عقالنـي   اند، گزاره ناطق

ايـن شـناخت بـه    از . انـد  اند و نه داراي وضوح حسي است در حالي كه نه بديهي
ما اين گونه   در ساختار معرفتي. كنيم منزله معياري براي ارزيابي ادعاها استفاده مي

توان  اند در عين حال كه بر داليل استوار نيستند  آيا مي حقايق داراي نقش اساسي
  استفاده كرد؟» خدا وجود دارد«از آن براي ارزيابي قضيه 

تر براي  تر و ارائه تعريفي منسجم براي دقيقسخ بدان نيازمند اكني اعتقاد دارد پ
  .عقالنيت است تا بر اساس آن بتوان چارچوبي براي توجيه باور فراهم ساخت

. شود مقاله دوم بر اساس همين رويكرد با موجه يا مدلل ساختن باورها آغاز مي

كند  يآنتوني كني در مقاله دوم ادعايي را درباره اعم بودن مبنا نسبت به پايه مطرح م
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شـمارد امـا    مزيت در طرح خود نسبت به مبناگرايي كالسـيك بـر مـي    يكو آن را 
پيش از بررسي انتقادي، الزم . حقيقت اين است كه ادعاي او كامالً بدون دليل است

هاي اصلي ساختن باورها از ديدگاه كني را به طور اجمـال در ايـن اثـر     است مؤلفه
  .بررسي كنيم

مدعاي مبناگري كالسيك باطـل اسـت چـون چنـين      كند كني ابتدا تصريح مي
افزايد كـه بايـد بـراي موجـه سـاختن       سپس مي. است شكناي ظاهراً خود  نظريه
مالكي ارائه كرد تا نشان داده شود كه ايـن قضـيه، عقـالً    » خدا وجود دارد«قضيه 

براي اين كار بايد دو اصـل اساسـي   . تواند بدون دليل مورد پذيرش واقع شود مي
فـراهم   تبيين شود ابتدا بايد معياري براي قبول عقالني يك اعتقاد بـه منزلـه پايـه   

تواننـد بـر    ساخت و در اصل بايد شرح داد كه چگونـه اعتقـادات غيـر پايـه مـي     
  .مبتني شوند) باشند كه دليل اعتقادات غير پايه مي(قضاياي پايه 

مدعاي اصلي كني اين است كه يك اعتقاد فقط و فقط در صورتي واقعاً پايـه  
  :است كه

  يا مبنايي باشد بديهي): الف

  داراي وضوح باشد) ب

  .قابل دفاع به وسيله استدالل، پژوهش يا عمل باشد) ج

اي اسـت در حـالي كـه در مبنـاگرايي      كند اين مالك پيچيده  ادعا مي كنيخود 
توسط دليل مد نظر بوده و عمل مبنـاي    رط سوم دفاعشتي هر سه شرط در دو سنّ

  .برتري اين مالك قابل نقد است ادعايشد مد نظر بود لذا  توجيه واقع نمي

اين مالك بر معيار مبنـا گـروان مزيتـي دارد و     كهبه هر روي وي اعتقاد دارد 
اين مالك از منظر او با وجود اينكه نه بديهي است و نه . آشكارا خود شكن است

  .داراي وضوح حس است، دفاع از آن طريق استدالل ممكن است

اسـاس  ساختار مقاله دوم بر اساس مالك پيشنهادي كني در مدلل سازي و بر 
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، با اين قيد كه كامالً تحت تأثير ويتگنشتاين متأخر و گيرد ميسه مؤلفه فوق شكل 
  .كتاب درباره يقين اوست

كند كـه بيشـتر آنهـا شايسـته      فوق چند ادعا طرح مي هاي مؤلفهكني در تبيين 
  .بررسي انتقادي است

  :اولادعاي 

مبنـا بـودن چيـزي     .دمبنايي را به قضاياي بديهي مبناگروان افزو اعتقاداتبايد 
يك قضيه در صورتي يك مبنا است كه نه تنها في . بيش از صرف پايه بودن است

. نفسه مبتني بر چيزي نيست بلكه براي قضاياي ديگر هم به منزله پايه به كار آيـد 

  .پس قضاياي كه براي همه پايه باشند، مبنا خواهند بود

. عتقادات با قضـايا چيسـت  دهد تفاوت اساسي ا جا توضيح نميكني هيچ : نقد

را بـاوري   تي تمـايز بـين آنهـا ايجـاد كـرده و اعتقـادا      ممكن است بتـوان نـوع  
گرايانـه دارد امـا ايـن     گرايانه تعريف كرد و به قضيه يـا گـزاره وجـه بـرون     نودر

  .تعريف براي تبيين تفاوت اساسي نه كافي است و نه راهگشا است

 بـين ) شناسـي فيلسـوفان اسـالمي    حداقل در معرفـت ( مبناگراييبه عالوه در 
چنـين نيسـت كـه در هـيچ رويكـردي از      . بديهي اولي و ثانوي فرق گذارده شـد 

مبناگرايي بديهي اولي مساوي با ثانوي انگاشته شـده باشـد بـه همـين دليـل هـم       
و هم بديهي ثانوي ارجـاع بـه بـديهي    . گردند بديهي باز مي قضاياي استنتاجي به

اينكه كني مبنا را  اعم از پايه تلقي كرده كه هـم خـود بـديهي    . شود ده مياولي دا
شود، بـديهي اولـي همـين نقـش را ايفـا       ساير قضايا مي بداهتاست و هم سبب 

كنـي بـراي اثبـات اسـتداللش بـه مثالهـاي       . كند لذا دستاورد جديدي نيسـت  مي
هاي ويتگنشـتاين از   آورد كه تمام مثال ويتگنشتاين در كتاب درباره يقين روي مي

شود در حـالي كـه كنـي     نوع مجربات يا وجدانيات بوده و بديهي ثانوين تلقي مي
  .شمارد آنها را بديهي اولي بر مي
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انـد،   گويد بايد به قضاياي داراي وضوح حسي كه نزد مبنـاگروان پايـه   كني مي
دانسـته و   وي اين نوع قضايا پاراپايه. اند، افزود واضح حافظهقضايايي را كه براي 

  .ند: اي را كه خطا تلقي مي نظر مبناگروان درباره استنتاجي بودن قضاياي حافظه

قضاياي مبتني بر (آورم  اي كه به ياد مي به باور كني اعتقاد ما به حقايق گذشته
  .بينم دقيقاً همان قدر پايه است كه اعتقاد من به آنچه اكنون مي) حافظه

اول اينكـه مبناگرايـان ميـان    . قابل نقـد اسـت  هاي مختلف  اين ديدگاه از جنبه
در قضـاياي اول، ماننـد   . و قضـاياي اولـي تفـاوت قائلنـد     حسقضاياي ناظر بر 

استحاله اجتماع و ارتفاع نقيضين يا هوهويت خطا وجود ندارد اما در حس خطـا  
بنـابر  . توان پايه بودن ايند و نوع را از يك سنخ دانسـت   امري مسلم است لذا نمي

  .اند قضاياي ناظر بر حافظه از سنخ نخستاين 

حافظـه را در  ) خودكني آكوئيني را مثال آورده(از مبناگران  بسياريدوم اينكه 
بندي بديهيات يا پايه بودن، در زمره حس يـا مشـاهدات و مجربـات قـرار      تقسيم

  .دهند لذا اين افزودن امري بديع نيست مي

دانـد، اشـتباهي كـه     را خطاپـذير مـي  اي  سوم آنكه كني قضاياي حسي و يا حافظه

در صورتي كه قضـاياي پايـه خطاپـذير باشـند چـه      . مبناگرايان معتدل دچار آن شدند

  .ايم برتري بر قضاياي غير پايه داشنه و از كجا بدانيم به معرفت يقيني دست پيدا كرده

به اعتقاد كني طبقه سومي از قضايا كه وي در صدد اسـت تـا بـه    : ادعاي سوم
دات عقالً پايه مبناگروان بيفزايد، مهمترين و وسيعترين طبقه است و بيشترين اعتقا

وي ميان سه دسـته داليـل تفـاوت    . ارتباط را با بررسي معقوليت خداباوري دارد
داليلـي كـه بـر    . شـود  داليلي كه از طريق آنها يك باور حاصل مـي . شود قائل مي

تـوان   و داليلي كه بر اساس آنها ميگيرد  اساس آنها اين باور مورد اعتقاد قرار مي
  .از آن دفاع كرد

پذيرد كه يك اعتقاد ممكن است پايه باشد ولي بر اساس دليل بـه   خودكني مي
  .برابر ديگران قادر به ارائه داليل براي دفاع از آن باشيم دردست نيامده و اما 
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ـ   وي سپس ميان سه راه مختلف استدالل، تحقيق و عمل كه مي ق تـوان از طري
گيـرد كـه    كني در پايـان نتيجـه مـي   . ايز قائل شودمآنها از يك اعتقاد دفاع كرد، ت

مالك صحيح براي عقالنيت باور پايه اين است كه باور پايه باوري اسـت كـه يـا    
يا بديهي يا مبنايي باشد، و يا از راه اسـتدالل،  . براي حواس يا حافظه واضح باشد

  .تحقيق و عمل قابل دفاع باشد

رد تفاوت دليلي كه او به عنـوان منتقـد مبنـاگرايي كالسـيك     كخص نكني مش
  رارائه داده با داليل مبناگرايان چيست؟

تفكيك ميان تحقيق درجه اول و درجه دوم از سوي كني، رويكـرد صـحيحي   
شويم اما چرا وي به اين نظريه  است و ما در باورهاي پايه ميان آنها تمايز قائل مي

ل يا تحقيق ضرورتي ندارد موفقيت آميـز بـوده و طـرف    آورد كه استدال روي مي
ترديد توجه و تأكيد كنـي و سـاير مبناگرايـان معتـدل بـه       مقابل را قانع سازد؟ بي

  .پذيري باورهاي پايه موجب طرح اين ديدگاه شده است خطاپذيري و تصحيح

وي توجـه    بـه مثـال  . هاي اساسي است كني در تبيين عنصر عمل دچار لغزش
  :نماييد

ام برخي  از انسانها در گوشه و كنار جهـان در غيبگـويي در مـورد     من شنيده... 
... جاي آب يا جادوگري در مورد محل آب يا كالً داراي مهارت چشـمگير هسـتند  

هر چند از راه دليل ... اعتقاد به وجود آب بررسي سخن يك آب ياب معقول است 
  !!ا از راه عمل قابل دفاع استاما عقالني است زير نيستيا تحقيق قابل دفاع 

پردازي درباره عقالنيـت   اين مسئله با نظريه ميان نسبتيروشن است كه اوالً هيچ 

پرسـت در بـاور بـه بـت و بـه       باور به خرد از راه عمل وجود ندارد و ثانياً يك بت

جاي باور به خدا، وجود بت را امري پايه و عقالني داشته و باورش را معقول تلقي 

گرايي و توجه بـه   ترديد مخالفت با دليل آيا بايد باور او را معقول بدانيم؟ بي. كند مي

  .باري را رقم زده است هاي جايگزين، چنين نتايج تأسف مؤلفه

اي جديد در مدلل سـاختن   حقيقت آن است كه كني نه تنها روشي نو و نظريه
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  .تري را سبب شده استاين باب اشكاالت بيش درباورها ارائه نكرده بلكه آرايش 

وي . پـردازد  مـي » كني در مقاله سوم به بررسي مسئله دفاع پذيري خـداباوري 
  .دهد ابتدا يك مقاله و سپس پنج مسئله در اين باب ارائه مي

ملحدان و خدا باوران در سده بيستم است كـه   مناقشاتمفهوم كني مربوط به 
يـك  . بـود » معناداربودن يا نبودن باور به خـدا «و » مفهوم خدا«بيشترين نزاع آنها 

فصل از كتاب زيان، صدق و منطق آير و چهار صفحه از الهيات و ابطال پـذيري  
فلو، نزاعي طوالني را سبب شده است و در پرتو كوشش گسـترده خـداباوران در   

  .اي پيدا كرد خ به اشكاالت ملحدان، بار ديگر مباحث فلسفه دين رواج تازهپاس

ايا اعتقاد به وجود خدا، باوري معقول است؟ كني اين پرسش را از : مسئله اول
وجه اول ناظر به بداهت آن است و وجـه دوم معطـوف   . كند دو وجه بررسي مي

  .باشد به استنتاج اين باور از باورهاي واقعاً پايه مي

اي  فيلسـوفان برجسـته  . را بايد باوري پايه ومبنا دانسـت  باوردر وجه اول اين 
دانند و براهين وجودشناختي شـان   اي مي مانند آنسلم و دكارت، اين اعتقاد را پايه

اما آكوئيني و كانت آن را بديهي و . است» باور به خدا«ناظر بر بداهت و مبنابودن 
هاي دوره اخير در احياء براهين وجود شناختي  شكني گويد تال. دانستند پايه نمي

  .به شكست انجاميده و ديدگاه آكوئيني و كانت درست است

كني  در مخالفت با پلنتينگا و ديگران كه وجود خـدا را مبنـايي و پايـه تلقـي     
. كند كه اين باور نه پايه است و نه از باوري پايه برآمده است كنند، تصريح مي مي

ان دين يهود، مسيحيت و اسالم نيـز بـراي اعتقـاد بـه خـدا،      ويروي معتقد است پ
  .ورزند استدالل مي

توان در زمره باورهاي مبنا و  گيرد كه اعتقاد به وجود خدا را نمي وي نتيجه مي
  .پايه قرار داد

اعتقاد به وجود خدا در دسته دوم باورهـاي واقعـاً پايـه يعنـي      آيا: مسئله دوم
  اي قرار دارد؟ بداهت حسي يا وضوح حافظه
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كني اعتقاد دارد اين ديدگاه كه خداوند را بتوان به ادراك حس درآورد يا خدا 
تواند به معنـاي دقيـق كلمـه، بـا      بر حواس انسانها آشكار شود قابل جسماني نمي

هايي كه در كتـاب مقـدس    هاي خدا، مانند رؤيت رؤيت. حواس عادي درك شود
  .است نه ديدن واقعي به موسي نسبت داده شده حداكثر تجلي

  آيا اعتقاد به خدا از نوع تجربه ديني است؟: مسئله سوم

آراء قائالن به تجربه ديني از طريـق حـس بـاطني، بـه پرسـش       بررسيكني با 
  .دهد مزبور پاسخ منفي مي

. دانـد  را گمراه كننده و مبهم مي» نيز حس باطني«و » تجربه ديني« عبارتوي 

كسـاني كـه در سـير و     ترين احـواالت   از متعالي تجربه ديني عرض عريضي دارد
اند تا احساسـات هـر شخصـي كـه در يـك       سلوك عرفاني پيشرفت بسيار داشته

بـه بـاور   . كنـد  تر، مانند ازدواج ديني يا تشييع جنازه شركت مي تجربه ديني پايين
توانند نقش مهـم و   كني احساس غم، گناه، آمرزيدگي بخشش ومراسم عبادي مي

هاي ديندار داشته باشند، امـا دليلـي بـر وجـود خـدا       در زندگي انسان ارزشمندي
  . نخواهد بود

توانـد از طريـق اسـتدالل يـا      آيا وجود خدا و اعتقاد به او را مي: مسئله چهارم
  تحقيق، توجيه كرد و عقالني نشان داد؟

است اگر اين اعتقاد بر اساس استدالل پذيرفته شـود و خـود ايـن     معتقدكني 
  .الت هم صحيح و معتبر باشند، امري عقالني خواهد بوداستدال

  .اختصاص دارد» ايمان فضيلتمقاله چهارم به 

نه باوري پايه و بديهي است » اعتقاد به وجود«ادعاي اصلي كني اين است كه 
آشكار است لذا دليل آن تنهـا بـا اسـتدالل يـا      و بيروني  درونيو نه براي حواس 

تواند تبيين گردد كه در اين صورت بايـد نـوعي بازگشـت بـه الهيـات       تحقيق مي
  .سنتي يا طبيعي كرد الهياتي كه مورد نقد كني است

ايمان با باور ومعرفـت  . پذيرد كه در سنت مسيحي، ايمان در برابر عقل است وي مي
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. معرفت است اما ايمـان نيسـت  ) ارسطو(باور به محرك اول الهي . ستبه خدا متفاوت ا

حالـپ  . باشـد  مـي » فضـيلت الهـي  «اي از اعتقاد در حوزه ديني است كه  ايمان نوع ويژه

  پرسش اين است كه آيا ايمان امري عقالني است يا فضيلتي واقعي است؟

يمـان نـام   كند ماهيت ويژه آن اعتقـادي كـه ا   كني در تعريف ايمان تصريح مي
به چيزي است از آن رو كه از جانب خـدا وحـي شـده     اعتقاددارد اين است كه 

ايمان بـه ديـدگاه وي واجـد    . اند از اين رو ايمان و وحي الزم و ملزوم هم. است
هاي مهمي چون معقول، مبهم و پيچيده، عقالني، آزادانه، يقيني و فيضـاني   ويژگي

  .برخوردار است

خـوب  . ايد اعتقاد به وجود خدا را پيش فرض گيردكه ايمان ب آنستحقيقت 
اي باشد بدان دليل كه خدا آن  در اين صورت آيا اگر ايمان، اعتقاد به صدق قضيه

  آيد و اساساً در اين حالت ايمان ميسر خواهد بود؟  را وحي كرده، دور الزم نمي

ال برآيـد  اند از پس اين اشـك  كوشد تا با تمهيداتي كه قابل نقد و نقض  كني مي
وي . كوشد تا آرايـش را بـر الهيـات طبيعـي و آراء آكـوئيني اسـتوار سـازد        و مي

ت كه از كودكي و سدليلشان اين ا. نويسد بسياري از مردم به خدا اعتقاد دارند مي
اينان بدون هيچ دليـل ايـن   . در محيطي ديني آموختند بايد وجود خدا را پذيرفت

ه داليلي بر اثبات ايت باور براي ملحـدان ندارنـد   ك نباور را پذيرفتند، يا حداكثر آ
شود كه باور آنها به خدا غير عقالني شود چون در صـورت   اما اين امر سبب نمي

توانند به متكلمان و فيلسوفان مراجعه كرده و با براهين عقلـي بـر اثبـات     لزوم مي
  .داند ين را سازگار با آراء خود نيز ميكني اين تبي. شوندوجود خدا، آشنا 

ميان اعتقاد به وجود خدا و اعتقاد به كالم خدايا وحي باز  نسبتمسئله دوم به 
آيا اعتقاد به خدا به معناي اعتقاد به وحي نيز هست؟ كني اين مـالزم را  . گردد مي
ديدگاه وجود دارد يا آكوئيني معرفتي بـودن آن   اينپذيرد گرچه مخالفان براي  مي

  .پذيرد را نمي

ايمان اعتقاد به چيزي است به اين دليل كه خـدا آن  : ن استپرسش اساسي اي
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تـوان بـه جـاي     خوب آيـا مـي  . الهي ايمان است وحييعني . را وحي كرده است
وحي، عقل را نهاد و ادعا كرد كه همان تعهد راسخ و باور عميق كه الزمه ايمـان  

  توان به دست آورد؟ است، در براهين عقلي نيز مي

نخسـت اينكـه   : پاسخ كني اين است كه اعتقاد به وحـي الهـي دو مؤلفـه دارد   
دوم اينكـه حـوادث   . خـود را منكشـف سـازد    توانـد خدايي وجود دارد كه مـي  

اعتقاد به خدا در صورتي . اي واقعي هستند تاريخي خاصي به وجود آورنده وحي
ـ  كه به وسيله ادله دفاع شود مي ه مـورد پـذيرش قـرار    تواند عقالً به منزله باور پاي

رغـم   گيرد گرچه در اينكه يك باور واحد يقين راسخ باشـد ترديـد بـوده و علـي    
عقالني و پايه بودن آنرا مبنايي ندانيم و بيشتر تفاوت پايه و مبنايي از منظـر كنـي   

  .)را طرح و طرد كرديم

ايمان توأم بـا تعهـد و سرسـپردگي    . در مؤلفه دوم، دشواري به مراتب بيشتر است
آيا معرفت . كنم رخ دادن وحي را به كمك روشهاي پژوهش تاريخي اثبات مي. است

تواند مقرون بـه ايمـان و تعهـد باشـد؟ بـه عبـارتي آيـا         يقين به واقعيات تاريخي مي
واقعياتي وجود دارند كه بتوان آنها را وحي الهي ناميد و با اين درجه از يقين شـناخته  

بـا آن را داشـته و اثبـات آن بـا ادلـه را بالمـانع       شده باشند كه كني سراسـر موافقـت   
بسياري از اموري كه در كتاب مقدس بـه موسـي و عيسـي نسـبت داده     . شمارد برمي

باور به آنهـا در صـورتي كـه بـا التـزام و      . شود به زعم كني قول و فعل آنان است مي
  .اي از يقين حاصل شود تواند با درجه تعهد ايماني همراه باشد، عقالً مي

ايمان را با نسبت سنجي ميان وحياني بودن كتـاب   عقالنيتكني بحث درباره 
كند وثاقت كليسـا   برده و اظهار مي مقدس و وثاقت تعليمات كليسايي به پايان مي

  .آيد امري مستقل نبوده و تنها با استنباط بر اعتبار كتاب مقدس به دست مي

يد بيـرون از حـوزه ايمـان    دهد كه وجود خدا را با نتيجه بررسي كني نشان مي
به عالوه مدعي است كه وحي الهي كه همان حـوادثي  . كردجو عقالني اثبات  دين

  .تاريخي است، بايد يقيني بودنشان رابه طور مستقل اثبات نمود
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توانـد از   حقيقت آن است كه كني نه سر سازش با الهيات طبيعي دارد و نه مي
شم بپوشد كني فيلسوف تحليـل اسـت   برهان ورزي درباره باور به وجود خدا چ

شناسـي اصـالح شـده ياايمـان      تواند آراء فيلسوفن كالون يا نظريه معرفت لذا نمي
شـود و   گرايان را بپذيريم گاهي كني موافق استدالل ورزيدن در امور ايمـاني مـي  

توان  كني را نه مي. پندارد گاهي اقامه برهان در الهيات سنتي را شكست خورده مي
در چهارچوب الهيات طبيعي دانست و نه ايمان گرا، به رغم اينكه از هر  فيلسوفي

ـ   » ايمان چيست؟«نخست كتاب  بخش. جويد دو رويكرد بهره مي ي عوگـر چـه ن
فرض معقول . گفتگو با پلنتينگا است اما مشتمل بر نقدهاي نيرومند بر آراء اوست

اي بـي مبنـا و    كني، نظريـه بودن باور به خدا كه پلنتيگا بدان اعتقاد دارد از جانب 
ايمـان بـه   «و » وجود خـدا «شود ميان دو قضيه  تحكّمي است از اين رو ناچار مي

  .تفكيك كرده و دو نوع بررسي متفاوت را ارائه كند» خدا
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  تحليل نقد

، جنـاب آقـاي دكتـر قاسـم     »ايمـان چيسـت؟  «با تشكر از ناقد محترم كتـاب  
  پورحسن؛

  

  امتيازات نقد

 كلي كتاب و معرفي اجمالي نويسنده عناويناشاره به . 1

 زمينة طرح كتاب و ديدگاه مؤلف بيان. 2

امتياز آن است كه ناقد محترم ادعاهاي مؤلف كتاب را به تفكيـك   ترين مهم. 3
 .كند نقل كرده و سپس نقد و تحليل خود را بيان مي

 

  هاي نقد كاستي

 .منابع استگيري كاربردي، و  ، نتيجهتيتربنديمقاله، فاقد . 1

هدف خود را بررسي و نقد بخش نخست كتاب تعريف  محترمگرچه ناقد . 2
 .كرده ولي بهتر بود نسبت به كل كتاب اظهارنظر مي شد

 .مقاله، مستند به صفحات كتاب نيست. 3

گانة جدول بررسـي شـكلي اثـر     5هاي  اثري از بررسي مولفه نوشتهدر اين . 4
 .آموزشي مشخص نيست اين كتاب در برنامهشود و به ويژه كاربرد  ديده نمي

مناسب بود ناقد محتـرم ديـدگاه خـود را نسـبت بـه ايـن كتـاب از زاويـة         . 5
 تحليلـي كرد تا به  هاي بررسي محتوايي يك اثر بيان مي گانة مؤلفه18هاي  پرسش
يافتيم به خصوص مسألة انجـام   تر از وضعيت علمي و تحليلي آن دست مي جامع

  .با مباني، و نسبت با رويكردهاي اسالمي سازواري  مطالب،
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انـد بـه ايـن     است كه سركارخانم كتايون مزداپـور آن را تـاليف كـرده   ) كهن ايراني
مناسبت كه آنچه را كه از آن به بينش ايراني تعبير شده با افسانه سومري گـيلگمش  

رسـد و اسـاطير يونـان باسـتان      كه تاريخش به هزاره دوم پيش از ميالد مسـيح مـي  
ها  مر و هسيود باقي مانده، مقايسه به عمل آورند و ويژگيكه بويژه در آثار ه آنچنان

اند در اين سـنجش   هاي آن را كه به مناسبت بيتي از حافظ راه آفتاب ناميده و مزيت
دو ويژگـي اصـلي، يكـي    «: اند ايشان در اين پيوست نتيجه گرفته. و قياس بازنمايند

هـاي آسـماني از    تأكيد بر اصل اخالقي جدايي خير و شـر و ديگـري جـدايي ذات   
  )482ص (» .هاي بشري در ايران پديدار شده است خصلت

فقط ترجمه فصل نخستين كتـاب  ) 9ص (آمده  مترجمانچنانكه در يادداشت 
از كتايون مزداپور و در  »اسطوره يا فلسفه يا اسطوره به مثابه فلسفه«تحت عنوان 

  . نژاد بوده است نتيجه بقيه آن از رضوان صدقي

اساطير يونان و روم به تأليف پيرگريمال ترجمه احمد  فرهنگاين اثر در كنار 
بهمنش از انتشارات دانشگاه تهران و اساطير يونان نوشـته راجـر لنسـيلن گـرين     

از اين مقوله و معنا  اطالع ترجمه عباس آقاجاني از انتشارات سروش براي علم و
تين فيلسـوفان يونـاني تـأليف    يف نخسـ دبان فارسي سودمند است و نيز در رزبه 

آغاز فلسفه تأليف هـانس گئـورگ گـادامر ترجمـه      ،الدين خراساني مرحوم شرف
اهللا فوالدوند از انتشارات هـرمس و تفكـر در عهـد باسـتاني نوشـته تـرنس        عزت

تر  اروين ترجمه محمد سعيد حنايي كاشاني از انتشارات قصيده و به طور عمومي
و كاپلستون مربوط به دوره يوناني مجموعـه بالنسـبه    تاريخ فلسفه هاي اميل بريه

جامعي از اين دوره تاريخي به زبان فارسي در اختيار دوستداران و دانشـجويان و  
اين كتاب بـه عنـوان يـك    . دهد مي االساطير قرار محققان فلسفه و حكمت و علم

تري افالطون دوره كارشناسي ارشد و دك منبع براي درس فلسفه پيش از سقراط و
ريـزي منطبـق اسـت و بـراي      بسيار مناسب و با سرفصلهاي شوراي عالي برنامـه 
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رجوع دانشجويان به يكي از عناوين  جهتتحقيق كالسي در دوره كارشناسي نيز 
  .كتاب قابل توصيه است

هرچنـد در ترجمـة   . اثر در هر دو قسمت ترجمـه و تـأليف روان و رساسـت   
آورده اند به تعبير ايشان ) 9-8ص (شت قطعات چنانكه مترجمان محترم در ياددا

او را  امـا اند  البته از هراكليتوس نام برده. ايي در آن راه يافته استه ابهام و ناگويي
ايـن  . انـد  مغرور وصف و از قصار و گزين گويي و سبك نگارش او انتقـاد كـرده  

و تيـره يـا مـبهم    ) 67بريه ص  L'obscur(م به مظلَ اشارتحكيم بزرگ اهل زبان 
امـا گفـتن ونوشـتن    ) 234شرف به ص (فيلسوف گريان و مانند آن معروف شده 

براي اهل آن و نه لزوماً براي عموم نامش غـرور نيسـت و در اينصـورت بسـيار     
عالم و در ايران بايد به اين عنوان خوانـد و بزرگـان حكمـت و    همة كسان را در 

، ص 43شـماره  (ت از قطعات اوس. فلسفه و ادب را به اين صفت موصوف نمود
. كه شخص بايد بجاي برافروختن غـرور و نخـوت آن را فرونشـاند   ) كتاب 210

هـاي جهانشناسـانه    براي مقايسه ترجمه ايـن بخـش خـاص از كتـاب بـه پـاره      (
هراكليتوس افسسي نگارش مهدي كهنداني از انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و 

مراجعــه  244 – 235ص  مطالعــات فرهنگــي و نيــز نخســتين فيلســوفان يونــان
  .)فرماييد

توجهي رعايت شـده اسـت    قواعد ويرايش و نگارش در اين كتاب تا حد قابل
 42ص (شـايان ذكـر   ) دو سطر به آخر مانـده  37ص (از باب نمونه شايسته ذكر 

به جاي تعبير غلط رايج الزم به ذكر ليكن مواردي از اغالط در آن ديده ) 19سطر 
  :شود از جمله مي

كــه همچــون ) 230و ص  21س  24ص (گرايشــات ) 14ص(گزارشــات   •

فرمايشات، پيشنهادات آزمايشات و مانند آن نادرست است زيرا اسم فارسي را 

 . بندند كه عالمت جمع مؤنث عربي است جمع نمي» ات«با 

 .ي آن زائد است»كه«) و جاهاي ديگر 31ص (آنچه كه  •
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توانسـت   يا يك مجموعه مـي كه به جاي آن يك رشته ) 18ص (يك سري  •

 .آورده شود

ص  13س  19از بـاب نمونـه ص   (پس از فعل درست نيست » را«استقرار  •

 ).9س  24ص  1س  23

 .توان به كار برد كه لفظ هماهنگي را به جاي آن مي) 211ص (هارموني  •

جمع نَظْـره  ) 15س  -21از باب نمونه ص (نظرات كه بسيار استعمال شده  •

هـا بـه جـاي آن     ه معناي يكبار ديدن نظريات، آراء و انديشـه است و نه نظر ب

 .تر است مناسب

 .كه به جاي آن نمايانگر يا نشان دهنده بهتر است) 15س  – 22ص (نشانگر   •

اساطير مذهبي يا  25ذكر مذهب و مذهبي به جاي دين و ديني مثالً در ص  •

 .متفكري مذهبي 118اسطوره مذهبي و در ص 

 ) 2س  23ص (بعد از وجه وصفي صحيح نيست » و«آوردن  •

همچون (انجام دادن تكليف  491استعمال انجام به جاي انجام دادن در ص  •

 24آمده كه خوب است اما در صفحات ديگر مثالً ص ) اداي وظيفه و تكليف

 . انجام تحقيقات ذكر شده است 17س 

، ص 10س  41، ص 229ازجملـه ص  (را بسـيار آورده انـد   » باوجود اين« •

كه به جاي آن با آنكه، با اين وصف ، با اين همه، با اين حال ) 18و  3، س 37

طور پديدار درعوض پديده، مقصود و عنايت و غـرض   همين. شود پيشنهاد مي

بـه جـاي در رابطـه يـا     » نسبت ميـان «و » در نسبت«و منوي به جاي هدف و 

در ايـن  «در اين باره بـه جـاي    و در اين باب يا) 36و  12صص (ارتباط بين 

 . قابل توصيه است) 17س  29ص (» رابطه

  : اغالط اماليي و چاپي 

 . مند درست است عالقمند نوشته كه عالقه 3س  9و ص  4س  293ص  •

 .درست است Hesiodنوشته كه  Heziod 35و ص  Hesoid 14ص  •
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ــاده و  Hermann Diels  ،n 15ص   • ــان افت شــده نگاشــته  Hermanدوم هرم

 .ضبط شده است walter kransبه صورت  walter kranzدر همين صفحه . است

 .نظامند نوشته صحيح آن نظام مند است 22ص  •

مرقوم شده هومر سده هجدهم پيش از ميالد مسيح كـه هشـتم پـيش از     36ص   •

 .همين صفحه گيلگمش به صورت گيلمگش ضبط شده. ميالد مسيح صحيح است

 .آورده شده Talesبراي طالس صحيح است كه  Thales 161و  57ص  •

 .كالينگ وود آمده كه كالينگوود سرهم صحيح است 293ص  •

ــحيح آن    Gigsantomaetia 295ص  • ــده صــ ــاري شــ ــروف نگــ حــ

Gigantomachia است. 

 .درست است Hellenنوشته شده كه  Helen 115ص  •

س سوم از آخر فاورينوس درست اسـت اشـتباه چـاپي صـورت      250ص  •

 .ه استگرفت

به جاي ثبات و تغيير،  40به جاي مسائل پرسشها و ص  39در ترجمه ص  •

  .ثبات و تغير بهتر است

سازي اصطالحات تخصصي گفتني است كه اين ترجمه  در باب كيفيت معادل

 :شود خالي از اشكال نيست و در ذيل فقراتي از آن آورده مي

) Being(وجود سخنگوي بودن نوشته كه پيداست مراد سخنگوي  241ص  •

كـه در برابـر   .... نظريـه بـودن   ... نظريه شدن  23طور در ص  بوده است همين

فوسيس (گيرد نه بودن كه كَون  وجود قرار مي (becoming)شدن و صيرورت 

phusis (  است واتفاقاً با صيرورت همراه است و تقابل اين دو، يعني بـودن و

) شـدن، صـيرورت  (مقابل آن  شدن، عدم و ملكه است نه آنكه مانند وجود در

عجيب آنكه مترجم محترم در . به تقابل سلب و ايجاب و به معناي ثابت باشد

بـه   Beingاما در جاهاي ديگر بودن را به عنوان معادل . هستي آورد 240ص 

 . كار برده كه درست نيست
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ــه جــاي مكتــب اصــالت عقــل   • ــا » مــذهب اصــالت عقــل«) 233ص (ب ي

گرايي منطقي فلسفه تحصـلي منطقـي يـا     لسفه اثباتو به جاي ف» خردانگاري«

ص (  doxaشود و به عنـوان معـادل دكسـا    مذهب تحصلي منطقي پيشنهاد مي

كيش پهلوي و تكئشـه  (معني است  ريشه و هم كيش كه با آن هم) 250و  232

takaesha تـر اسـت و بـراي     از رأي و عقيده مناسـب ) اوستاorthodoxa و 

orthodoxy كيشي درست است نه رأي درست و عقيـده   راستكيش و  راست

 ). 474ص (درست 

•Moira       غبانو يا ايزد بانوي سرنوشـت و قسـمت اسـت و بـرايبpsyche 

غايـت و   teleosيـا   telosهمچنـين بـراي   . نفس نيـز آورده شـود  ) پسوخه(

معادل مناسبي  eschatosتر است تا فرجام كه براي كلمه يوناني  غرض مناسب

  .اند خنه يوناني نيز فن و صناعت را به عنوان معادل آوردهبراي ت. است

ضبط صحيح اسامي واعالم است كـه فقراتـي از آن    كتاباما اشكال اصلي در 
  :عبارتند از

متفكـر حكـيم موحـد مـورد      536و گزنوفون در ص  118، 54گزنفون در ص 
كـه بعـد از غلبـه      Colophonاهل كُلُفـن  Xenophanes) كزنوفان(بحث كسنوفانس 

كوچيد و در همـين كتـاب    (Elea)پيش از ميالد به الئا  546ايرانيان برايونيا در سال 
پيش از مـيالد چهـل سـاله بـوده و شـعر       530كه در حدود ) 118ص (آورده شده 

بـه معنـاي بيگانـه ناآشـنا،      xenosكسنوفانس اسم يوناني مركب از . سروده است مي
نامـه ليـدل اسـكات     واژه(ه معناي نور و روشني است ب phanغيرعادي و غريب  و 

وي حكـيم و  . فانوس در فارسي از جزء دوم اين كلمه مـأخوذ اسـت  ). ها ذيل واژه
) گـزنفن (يعني كسنوفن ) Memorabilia(مشابه در نام با نويسنده خاطرات سقراطي 

بـه معنـاي صـوت و صداسـت كـه در       phonو  xenosمركب از  Xenophon. است
خـاطرات  (م در آتن متولد شـده و شـاگرد و مـدافع سـقراط اسـت      .ق 430حدود 

). سقراطي ترجمه مرحوم محمدحسن لطفي انتشارات خوارزمي، يادداشت متـرجم 
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ويـژه بـراي    ضـبط صـحيح بـه   . كتاب تربيت كورش تصنيف همين كسنوفن اسـت 
دموكريتوس است و  Democritusضبط صحيح . تفكيك اين دو ضرور و مهم است

نيز لوكيپوس يا لوسيپوس صحيح است نه ) 367ص (دموكرتيوس  Democritiusنه 
  ).367 – 364ص (لئوسپيوس 

ظـاهراً   اين نام است و آيـر  انگليسيآلفرد جولس اير تلفظ  A. J. Ayer 140ص 
تلفظ فرانسوي آن است و البته به جهت نزديكي در ساختار آوايـي بـا فارسـي آن را    

به تلفظ يوناني اين اسـم نزديكتـر    (Dionysus)ديونوسوس . توان چنين ضبط نمود مي
يونـاني شـايان ذكـر اسـت كـه بـه        upsilonدر بـاب  ) 207ص (است تا ديونيسوس 

» او«شود در حاليكه در يونـاني   تلفظ مي» اي«شود و در انگليسي  نوشته مي yصورت 

اسـت   Cratylosمورد ديگر در اين كتاب كراتولس . شود ي كشيده يا اشباعي تلفظ مي
 . كراتيلوس آورده شده است 227كه در ص 

، يكجا بارنت و بـا ضـبط التـين اشـتباه     )33ص (يكجا بورنت   Burnetبرنت
Barnet ) در خـط اول بورنـت و در خـط    ) 160ص (و در جاي ديگـر  ) 241ص

  .دوم بارنت ذكر شده است

تـين  گوتراين بـا ضـبط ال   23كايتر و در صص  33در ص  نيز Guthrieگاتري 
  .آورده شده كه بايد اصالح شود  Guthrineاشتباه

بـه صـورت   ) راس ديويد(بنجامين جوئت به صورت بنژامين و راس  14ص 
  .رز ضبط شده است

  .فردريك نيچه آمده كه فريدريش نيچه درست است 227و  161ص 

هايلند آورده شـده كـه چنانچـه از مربـع پشـت      . نام نويسنده كتاب نيز دريو ا
  .صحيح است Drew A. Hylandهايلند . صفحه عنوان پيداست درو اي

اين كتاب باتوجه به منابع و آثار متقدم و متأخر درباره يونان باستان بر آن اسـت  
ين كه سواالت اصلي و تا به ياري فالسفه معاصري همانند مارتين هيدگر در مورد ا

 وي بـا نقـد نظريـه   ) 12ص . (اساسي كدامنـد، تصـوير روشـنتري بـه دسـت آورد     
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ــا فلســفهدر كتــاب  (F. H. Cornford) كورنفــورد  From Religion to) از ديــن ت

philosophy) بيند با نقـل   كه نسبت ميان فلسفه و اساطير و دين را خطي و توليدي مي
طـور كـه مالحظـه     ار گرفته است و وراي دين هماندين قراز وي كه وراي فلسفه، 

كنيم آداب و رسوم اجتماعي واقع شـده اسـت و وراي آن سـاختار و نهادهـاي      مي
با پيش كشيدن مواجهه اين نظر با دور آشكار و درواقع ) 25ص . (هاي انساني گروه

نگرش سطحي در تقدم دين و فلسـفه بـه بـي اعتنـايي و ناآگـاهي وي از پرسـش       
شود و ضـمن توجـه بـه     متعرض مي) 27ص (خودآگاهانه و فلسفي از بنيادهاي آن 

نشاء و بنياد تفكـر و فلسـفه   نزاع قديمي طبيعت و تاريخ از يونان باستان تا به امروز م
  .را با تعرض به ارسطو و افالطون حيرت و فطرت و طبيعت آدمي دانسته است

اي كـه در   وي به اين نظر كورنفورد كه فلسفه عبارت است از رشد و توسـعه 
كنـد و   هاي ديني جامعه يونان باستان صـورت گرفتـه اسـت اشـكال مـي      اسطوره

هاي مادي با عالم  سقراط نه به عنوان مواجههكوشد تا به آراء حكماي پيش از  مي
  ) 21ص ( .و مهم از تفكر نظر كند اعتنابلكه صورتي قابل 

كه به درستي در يادداشت مترجمان ذكر شده مقصود اصلي دكتر هايلنـد   چنان
افالطوني  جو و مبدأانديش پيش در طرح آراء و نظريات حكما و متفكران وحدت

ميت تاريخي آنان باشـد توجـه بـه اهميـت فلسـفه و      بيش از آنكه پرداختن به اه
 )8-7 صص( .تعمق درباره جذابيت انديشه و فلسفه ايشان است

درستي نزديكي و قرابت تفكـر   هاست كه ب آفتابراه  پيوستنكته آخر درباره 
و بيــنش ايرانــي را بــا متفكــران پــيش افالطــوني همچــون كســنوفانس در نفــي  

قـول او بـه   . ايزدان يوناني بيان كرده است (anthropomorphism)وارنگاري  انسان
اند  هسيود آورده و خوبي مشعر بر اين معناست كه خدايان را چنانكه در آثار همر

اند كه گويي مانند افـراد انسـان مرتكـب همـه معاصـي       و به صورتي وصف كرده
انـد   شوند و لباس و صورت و شكل آدميان را دارند خود مـردم اختـراع كـرده    مي

داراي همچـون خـود   پندارند و اهل تراكيه آنان را  مردم حبشه خدايان را سياه مي
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توان گفت كه اگـر گـاوان و اسـبان     برهمين قياس مي. كنند تلقي ميچشمان كبود 
با اين عبارات ) 76بريه ص ( .دادند نيز خداياني داشتند شكل نوع خود را بدانان مي

رند به ايزدان و فرشتگان زرتشـتي و مالئكـه   اين خدايان كه موكَّالن و مدبرات ام
شوند كه اليعصون اهللا ما امرهم و يفعلون مـا   سنت ابراهيمي و اسالمي نزديك مي

سليمان حشمت، بررسي تطبيقـي ميـان حكمـت ايرانيـان و     : ش. و نيز ر 6تحريم، (يومرون 

پيوسـت   با اين وصف نويسـنده فاضـل  ) 1390فلسفه يونان در نشريه تاريخ فلسفه بهار 
خواهد نشان دهد كه اين معنا از ايران باستان اخذ  ي تاريخي ميبراساس توالي علّ

و اقتباس شده و نيز باورهاي ديگر زرتشتي دربـاره مـرگ و زن و جـاودانگي بـا     
به واسـطة  سازگار است و ) 487و  482ص (وجهه نظر امروزي و معاصر و كنوني 

سـت كـه كـيش زرتشـتي و باورهـاي      همين انطباق با اخالق جديد و امـروزين ا 
آيد مساعي دكتر  به نظر مي) 484 – 483صص ( !كهنسال آن تاكنون دوام يافته است

) 16-11صص ( آغاز فلسفههايلند در اين كتاب كه با وجهه نظر گادامر در كتاب 

در كـار آوردن و  در تحليل حيات تـاريخي يعنـي    موجود مشكالت بهدر تعرض 
يـا بـه اصـطالح جـاري     (شناسـي   شناسي يا غايـت  فرجام مفهوماساس قرار دادن 

development (بـه  . هم جهت است، در اين نوشته به كلي ناديده گرفته شده است
و بر اساس اين عبارات كه كامالً در جهت خالف وجهه همت كتاب دكتر هايلند 

   :توجه كنيم مذهبانه بيان شده، شناسي تحصلي فرجام

تجوي جمعي را براي يافتن پاسخي بنيان نهاد كـه  جس سنتعصر طاليي يونان 

در حيطـه باورهـاي سـنتي و مقدسـات قـديمي،       نبه جاي وفادار و بسته ماند

آگاهانه راهي بيابد براي قابل فهم گشتن براي همگان و درآمـدن بـه تجربـه و    

درپي چنين انقالب غريب انديشه و روش تفكر گرچه شايد آن . بحث عمومي

ر دو هـزاره بـود كـه جوامـع بشـري توانسـتند بربنيـاد آن        هم فقط پس از گذ

هاي خطيـرش   مجاهدت كهن، كاخ دانش نوين را ذره ذره پي افكندند و ستون

  ) 478ص . (را برافرازند
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  ـ مقدمه1

و انتشار يكي از آثار ماندگار فلسفه دوران جديد، آن هم به قلم يكـي   ترجمه
بخشي بود كه در پاييز سال نود هجري  روزگار ما خبر مسرّتمترجمان زبردست 

ــد   ــران پيچي ــگاهي اي ــي و دانش ــل علم ــام،  . شمســي، در محاف ــاقر پره ــتاد ب اس
بدين ترتيب، واقعـة مهمـي   . هگل را به فارسي برگردانده بود پديدارشناسي روح
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عالقمنـدان  محققـان، دانشـجويان و   . شناسي ايرانيان به وقوع پيوسته بود در هگل
توانستند اثر هگل را به زبان فارسي بخوانند و فهـم فلسـفي خـويش را     ايراني مي

  .ارتقا بخشند

از اين، پديدارشناسي روح توسط مترجم ديگري به فارسي ترجمـه   پيشالبته 
ولي بنا به داليلي كه اكنون جاي بحث ندارد، بـا اسـتقبال چنـداني از     )1(شده بود

ترجمـة دوبـارة ايـن اثـر     . فسلفي مواجه نگشته بـود نظران مباحث  سوي صاحب
شناسان نامي ايران، ناخرسندي  براي نمونه يكي از هگل. ضرورتي انكارناپذير بود

از برخـي از  ) تا حدود بيست سال پـيش (هاي صورت گرفته  خويش را از ترجمه
  :دارد نحو ابراز مي آثار بدين

نشـگاهي در رشـتة   به علت عدم تخصص اكثر مترجمـان كـه تحصـيالت دا   «
اند، عمالً نتيجه كارشان چندان مطلوب نبوده و چه بسا اصطالحات  فلسفه نداشته

اي بـه فارسـي    اصلي و كليدي افكار هگل به نحو غير فلسفي و به سبك روزنامه
  )17ـ  18، صص 1371هيپوليت، ( .»برگردانده شده است

ب زمـين بـه ويـژه    هاي فالسفة بـزرگ مغـر    اقدام براي شناخت آراء و انديشه
تـرين دليـل ضـعف ادبيـات      هگل در ايران، سابقة چنداني ندارد و اين خود مهـم 

، صرفاً نامي از هگل در آثار ميرزا آقاخـان كرمـاني   قاجاردر دورة . فلسفي ماست
شود و عمالً تـا زمـان محمـدعلي فروغـي، بحثـي دربـارة هگـل مطـرح          ذكر مي

منابع فرانسوي دوران خويش، بحث هگـل  فروغي نيز صرفاً با تكيه بر . گردد نمي
پـس از وي هـم ـ    ). همان(كند  به اختصار برگزار مي سير حكمت در اروپارا در 

ها صرف نظر كنيم ـ معدود استاداني كه اثـري در بـاب هگـل      اگر از تاريخ فلسفه
حميد عنايت، كـريم مجتهـدي، سـيدجواد    : اند عبارتند از ترجمه و يا تأليف كرده

توان گفت هگل شناسي در كشور ما  بر اين اساس مي. محمود عباديان طباطبايي و
  .گذراند مراحل ابتدايي خود را مي

مطلق، همه چيز . داند مي» مطلق«دانيم كه هگل فلسفه را عبارت از شناخت  مي
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است، منبسط و فراگير، ولـي اگـر بخـواهيم آن را بـا تعبيـر ديگـري بيـان كنـيم         
نيـز بـه عنـوان فعـاليتي     » پديدارشناسـي روح «پـس،   .»بناميمش» روح«توانيم  مي

پـردازد و درصـدد    مي» روح مطلق«تعبيري ديگر  بهو » مطلق«فلسفي به شناسايي 
. ذهن و ضمير انسان مطالعه كند است مجالي و مظاهر اين روح مطلق را در آيينة 

بينــد پــيش از ورود بــه بحــث ترجمــة فارســي   نويســندة ايــن ســطور الزم مــي
، براي اينكه خواننده اين نقد تصويري بسيار كلي از محتـواي  اسي روحپديدارشن

كتاب را در ذهن خود مجسم سازد و پيوستگي منطقي مطالب آن را مد نظر قـرار  
قطعـاً  . طور فشرده در اينجا بيان كند دهد، خطوط و روح حاكم بر اثر مزبور را به

  .تر خواهد شد ا حدي آسانبا توجه به اين مباحث، ارزيابي كار مترجم فارسي، ت

  

  )2(اي از مباحث پديدارشناسي روح ـ خالصه2

در . كنـد  داللت مـي » ظاهر شده«اي است كه به امر  پديدار، واژه: تعريف) يكم
، پديـدار ناميـده   )مثـل (اصطالح افالطون، ظـواهر گـذرا در برابـر حقـايق ازلـي      

امـا واقعيـات   . ارنـد تصاوير منعكس شده بر ديوارة غار افالطـوني پديد . شدند مي
تـوانيم بـه    توان دست يافت؟ به نظر هگل، ما وقتي مي كجايند و چگونه بدانها مي

خبره شويم؛ زيرا پديدارها هر » پديدارها«درك واقعيات نايل آييم كه در شناسايي 
دارند ولي از جهتي ديگـر آنهـا را    چند از از جهتي واقعيات را از ديد ما پنهان مي

  .سازند ميبرايمان مكشوف 

به همان ترتيب، از نظر . در پديدارهاي مختلف، مراتبي از واقعيت وجود دارد
پديدارهايي هستند كـه جنبـة   . شود ها يافت مي نيز در گزاره صدقهگل مراتبي از 

پديدارهاي ذهني نيز . آند مادي دارند و پديدارهايي هم هستند كه روحاني و ذهني
. سـازند  كنند و از جهتـي ديگـر آن را منكشـف مـي     از جهتي واقعيت را پنهان مي

توجـه خـويش را   مطالعه و بررسي پديدارها، پديدارشناسي نام دارد و البته هگل 
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از  پديدارشناسـي روح اصـطالح  . دارد به پديدارهاي ذهني و روحاني معطوف مي
  .شود همين جا متولد مي

پديدارشناسي روح، چنانكه پيش از ايـن گفتـيم، مطالعـة نمودهـا، تصـوير و      
كوتـاه سـخن   . توهمات ذهن آدمي از طريق بررسي تاريخ ناآگاهي بشـري اسـت  

در اينجـا تـاريخ تقـويمي    . كنـد  حول آگاهي را بيان مـي اينكه، هگل در اين اثر، ت
پديـدارهاي ذهنـي از   . مدنظر نيست، تاريخ حيات هم در اين بررسي جايي ندارد

آگاهي مراحـل مختلفـي   . زماني مورد توجه است كه بشر شروع به انديشيدن كرد
گـذراد، از مراحـل آغـازين تـا درجـات عـالي، ولـي كـامالً در          را پشت سر مـي 

  .ب كالسيك اروپايي آنچهارچو

  

  فرد) دوم ـ الف

ترين نقطة آگاهي، آگاهي حسي است، همچون مشاهدة چيـزي توسـط    بدوي
در شـكل،  (هـاي اشـياء    در اين مرحله است كـه تفـاوت  . توسط كودكي خردسال

  .شود  برايمان معلوم مي..) رنگ، اندازه و 

آگاهي حسي بـه  تجربه، سبب ارتقاء . ترين سرماية معرفتي ما همين است مهم
تـوانيم از ارسـطو كمـك     در اينجا بـراي فهـم مطلـب، مـي    . شود مرتبة ادراكي مي

ها در اين مرتبـه، بـه دقـت و براسـاس      حيوانات، مواد و مكان اشياءهمة . بگيريم
شـوند و ميـان اشـياء روابطـي طبيعـي برقـرار        بندي مي نظامي علمي، ثبت و طبقه

اي  ولي احساس گزنـده . شويم ولي نايل ميما به درك رابطه علت و معل. گردد مي
بعدي از واقعيت، يعنـي خـود   . گويد كه علم طبيعي كافي نيست در ضميرمان مي

آن را كجـا و چگونـه   . مان، از چنگ علـم طبيعـي دور مانـده اسـت     ذهن و روح
  بندي كنيم؟ طبقه

. يابد ميادراك فراتر رفته و به آگاهي در مرتبة فهم ارتقا   علم انباشته، از مرتبة

نظرية كانت در باب فاهمـة فحـص   . توانيم از كانت ياري بجوييم در اينجا نيز مي
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ما همة نيروي تأليف اصول است و همة كثـرات را  . در اين مقطع راهنماي ماست
  .آورد در ذيل وحدتي از خودآگاهي محض، گرد مي

  

  جامعه) دوم ب

در ايـن مرتبـه   . دهايي خـاص خـود دار   آگاهي در مرتبة فاهمه نيز محدوديت
لذا به نظر هگل بايد پا را از اين مرتبه نيز فراتر نهـاد تـا   . غايب است» شخصيت«

شخص حقيقـي در  . گام نهاد» خودآگاهي«به آگاهي از خود رسيد، يعني به مرتبة 
  .رسد ظهور مياين مرتبه به منصه 

در قالـب   صور اولية خودآگـاهي . گردد هاي باستان بر مي  هگل در اينجا به دوره
انسانهاي اوليه، بيشتر به دنبال برآوردن نيازهاي خـود  . شود آگاهي از اميال ديده مي

از . آمدنـد  و خانواده خويش بودند و مردمان ديگر براي ايشان دشمن به شـمار مـي  
هـا در گروههـاي    انسـان . خواسـت   ها و سـتيزهاي بسـياري برمـي    همين جا، جنگ

آمدند و اين بار نوبـت جنـگ ميـان     مي  ركي جمعبزرگتري، گرد عالئق و اميال مشت
: اصلي تحـول يافـت    پس از قرنها، به آگاهي بشر به دو مقولة. رسيد اين گروهها مي

  ـ خودآگاهي خواجه2ـ خودآگاهي بنده 1

خـوف و رجـاء را   ) يا طبقه حاكم(خودآگاهي خواجه، يعني قالب ذهني حاكم 
كنـد، امـا خـود پيشـرفت      تزريـق مـي   اي براي پيشرفت بـه جامعـه   به عنوان انگيزه

مشـغلة اصـل او،   ! كند، چون در غير اين صورت، ديگر خواجـه نخواهـد بـود    نمي
كند و نـه بـه كسـي     او نه از كسي سپاگزاري مي. اي حفظ خواجگي است مبارزه بر

انديشد و بدين  بلكه صرفاً به حراست از خواجگي خويش مي. شود احترام قائل مي
طبقة (در نتيجه تمامي پيشرفت و ترقي، نصيب بنده . ماند باز ميترتيب، از پيشرفت 

هاي جديدي را بـراي   آوري خودآگاهي بنده، نه تنها علوم و فن. شود مي) فرمانبردار
هاي شخصي خـود را نيـز تحمـل     كند، بلكه درد و رنج خدمت به خواجه ابداع مي

بنـده،  . كنـد  متحـول مـي  آوري بلكه فلسفه را هم  نمايد، به طوري كه نه فقط فن مي
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همة اين افكار و ابداعات را در محل كار خود دارد ولي در خانه و كاشانة خـود بـا   
  .آيد توجيهات فلسفي بر موقعيت خويش فائق مي

شـود، خودآگـاهي    هايي كه بنده موجـب بسـط آن مـي    يكي از نخستين فلسفه
بـه فرزنـدان   امـا واقعيـت   . رواقي است، يعني آرمان درستكاري تحمل و فضيلت

دهد كه خـوبي و خيـر هميشـه پـاداش خـود را دريافـت        رواقي اين درس را مي
شود و كار طاقت فرسا صرفاً موجـب   كند و بدي و شر، همواره مجازات نمي نمي

كنند و آسودگي  لذا ايشان، خودآگاهي شكافانه را پيشة خود مي. گردد استثمار مي
ي اعتنايي بـه دنيـا و اتخـاذ رويكـرد     خيال را در نفي هر نوع عقيده و حكمي و ب

  .جويند طلبي، مي

سازد، ولـي بـا    اما رويكرد طلبي، زندگي را براي فرزندان شكاكان ناممكن مي
لـذا ايشـان از   . اين همه، حقيقت گرا و متغير شـكاكيت، غيـر قابـل انكـار اسـت     

كنار  نهند و جهان را نه تنها در گفتار بلكه در عمل نيز شكاكيت يك گام فراتر مي
اين واژه، تعبير . دهند را بسط مي) شعور محروم(آنها آگاهي شور بخت. گذارند مي

آنها نخست، همچون راهب و مرتاض، از . هاست ها ونگرش هگل از التقاط روش
گذرانند و اگر فاقـد   تابند؛ اگر مؤمن باشند، تمام عمر به عبادت مي دنيا روي برمي

. به هر حال، نتيجه كار يكي اسـت . پردازند س ميايمان باشند، به تأمل و مراقبة نف

اما اگر از سالها مراقبه و تمرين چيزي حاصل نكردند، بـه لـذت تقويتـاراده روي    
  .شوند آورند و به اراده آزاد قائل مي مي

ورزد و از همين جا آگـاهي   و تصورات آن تأكيد مي ذهنارادة آزاد، به نيروي 
گريكه  سم، بر خالف خواجگي، بردگي و مرتاضيايدئالي. آورد ايدئاليستي سربرمي

ها و تصورات را به واقعيـت   دهند، تمامي ايده اي خاص تقليل مي جهان را به ايده
نهـد و لـذا    نيمه غير تصـوري واقعيـت را كنـار مـي      اما ايدئاليسم،. سازد مبدل مي

ايدئاليسم استعاليي شلينگ، با هـدف نيـل   . دهد شاخصة جامعيت را از دست مي
آورد و بخشـي از بـاور علمـي جديـد را      به جامعيت، به ماده و طبيعت ايمان مي
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از نظر شلينگ، ايدئاليسـم بايـد بـه    . اينسرآغاز آگاهي عقلي است. سازد نمايان مي
ايـن  . ابزار اين اصالح، آگاهي تجربي است. بزرگ روي آورد» غير«طبيعت يعني 

بتواند دربارة جهان بيانديشد،  نوع آگاهي منكر اين است كه عقل موجود در سوژه
كند كه ما با مشاهدة تجربي به نهايت  داند و ادعا مي بلكه عقل را تماماً در ابژه مي

  .يابيم عقل دست مي

مند، با استفاده از آزمون و مشاهده خـود را   با آگاهي تجربي، فكر به طور نظام
شناسـي   زيسـت  اي بـراي علـم   حتي خود حيات نيز ابژه. آورد تحت كنترل در مي

امـا  . گـذارد  شناسي تجربي پا به ميدان مـي  شود و براي مطالعة ذهن بشر، روان مي
زيـرا  . گـردد  شناسي حيـواني متوقـف مـي    شناسي، كم و بيش در سطح روان روان

آگاهي تجربي به دنبال عينيت مطلق است و به همين دليـل مطالعـة درون ذهنـي،    
اسي تجربي، دقيقاً به دليل پرهيـز از  شن روان. خارج از حوزة پژوهش علمي است

مطالعه ذهن با اين روش، به مطالعة . تك بعدي است) سوبژكيتويسم(گرايي  ذهني
ايـن نـوع   . انجامد ذهن به عنوان ابژه و بررسي رفتار جسماني يا فعاليت مغزي مي

خودآگاهي، ضرورتاً يقين به خود را از دست خواهد داد، زيرا واقعيت خويش را 
آيـا رفتارگرايـان بـه    : توان گفت در نقد رفتارگرايان مي. بيند ميج از خود در خار

شناسي  شوند؟ به هر حال، روان فهم رفتارخويش در تحليل رفتار ديگران نايل مي
هـا و   اما مراد اين نيست كه اگزيستانسياليسـت . تجربي نيز وافي به مقصود نيست

ما تا حـدي آزاد  . هاي ما بر حقنّد قائلين به آزادي عمل و دلبخواهي بودن انتخاب
هـاي   بـا كشـف محـدوديت   . هستيم ولي تا حدي نيز متعين به شرايط گوناگونيم

عينيت و ذهنيت ما هر دو . يابيم دست مي» كل نگرانه«آگاهي تجربي، به ديدگاهي 
بخشيم، نظر را به عمل مبـدل   وقتي ذهنيت خود را عينيت مي. كنند اعتبار پيدا مي

مثابـه خودهـايي    يافته، ديگر تنها نيستيم بلكه به به عنوان اذهان عينيت ما. كنيم مي
ــه ــده راي انضــمامي د انضــمامي در جامع در اينجــا . هــاي همــديگر شــريكيم اي

  .گيرد خودآگاهي اخالقي شكل مي
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بدون خـانواده،  . شود واسطة يك خانواده آغاز مي آگاهي اخالقي با واقعيت بي
اي  كودك با ترك خانواده و ازدواج، تشكيل خانواده .در كار نخواهد بود» خودي«

عضـو  . شـود   خانواده از تركيب اوليه مؤنثي با مـذكر تشـكيل مـي   . دهد جديد مي
مؤنث قلمرو قانون الهي و عضو مذكر قلمرو قانون بشري اسـت، تركيـب آن دو،   

در خانواده . كند آورد كه بر كل جامعه بشري پيدا مي اخالق عملي را به وجود مي
اقتصاد جمعي سهيم است كه در آنجا درستكاري، صداقت و اعتماد، فضايل عالي 

  .روند ميبه شمار 

عرصه، يعني در عرصة آگاهي اخالقـي، ادبيـات حماسـي و قهرمـاني،      در اين
مردمـان آگـاه   . گيرد گذراد و مبالغة ادبي اوج مي تصاوير ذهني ما را به نمايش مي

از سوي ديگر، . افتند براي هماهنگي جمعي و اصالح امور به تالش و تكاپوي مي
تكبـر اخالقـي قـرار    ضعف آگاهي اخالقي، گاهي دنيا طلبي را در برابر نخوت و 

قانون، نهـادي اسـت كـه از سـوء     . شود دراينجا نياز به قانون احساس مي. دهد مي
حتي افراد آگـاه جامعـه نيـز گـاهي نيـاز      . كند استفاده ما از يكديگر جلوگيري مي

ترتيب، مـا بـه خـود آگـاهي      بدين. دارند ياد بگيرند كه ديگران نيز صاحب حقند
  .رسيم قانوني مي

ي ضروري است نه دلبخواهي عقالنيت قانون ريشه در ارادة عيني و قانون، امر
كسـاني كـه ازايـن نكتـه غافلنـد،      . كليت نسبي آن يعني دموكراسـي طبيعـي دارد  

با فهم نظام قانون، شـخص  . هاي قدرتمند است پندارند كه قانون اختراع انسان مي
احت آگـاهي  اجتماعي، از يك سو همراه با ميل و از سوي ديگـر احتـرام، بـه سـ    

اكنون فرد با . رسيم با روح عيني، ما به خود آگاهي آشكار مي. نهد روحاني گام مي
محقق ساختن خودآگاهي خويش ديگر فرد صرف نيست، بلكه فـردي اجتمـاعي   

  .و از مسئوليت اجتماعي خويش آگاه است. است
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  جامعه و فرهنگ) سوم

گفتـه هگـل فرهنـگ    به . روح عيني، تعبير ديگري از فرهنگ محيط من است
افـراد در  . مبـدل گشـته اسـت   » من«است كه به » مايي«است كه ما شده و » مني«

مثالً كودك . گيرند نظامي از روابط اقتصادي، نوعي فرهنگ را از پيش مفروض مي
گشايد، روابطي اجتماعي مبتنـي بـر توليـد و صـنعت و      وقتي چشمان خود را مي

فرهنگ محيط . شوم ابطة اجتماعي متولد ميمن در درون ر. كند دارايي مشاهده مي
. نخستين درس زندگي من، نوعي تـراژدي اسـت  . گيرد من، از خانواده نشأت مي

خواهم صادق و وفادار باشم، ولي دعاوي متعارضـي در بـاب صـداقت و     من مي
هاي مردانه، غالباً بـا يكـديگر    هاي زنانه و ارزش ارزش. وفاداري من مطرح است

در اينجا با آگـاهي  . هاي جهاني  مين طور امور خانوادگي با پديدهدر تعارضند و ه
تـراژدي مسـتلزم تكليـف و عصـيان، هـر دو اسـت و       . شـويم  تراژيك روبرو مي

تـراژدي، ابتـدا در ادبيـات روم    . محدوديت سني ندارد تـراژدي، پيـروزي نـدارد   
بيـات  شخص قانونمند نظام حقـوقي روم، بـه قهرمـان اد   . باستان، تجسم پيدا كرد

شخص قانونمند با آزاد سـاختن خـود از بنـد سـنّت، در آزادي     . رومي مبدل شد
هـا و   از سوي ديگر، حاكم جامعـه در احاطـة دادگـاه   . شود حاكم جامعه سهيم مي

هاي آموزشـي   ورود به آن عرصه، مستلزم گذراندن دوره. نخبگان با فرهنگ است
 از«خود و به تعبير هگل بـا  فقط با قرباني كردن . و تجربة حقوقي و پختگي است

 آگـاهي از «تعداد انگشت شماري به مرتبة . توان با فرهنگ شد مي  »بيگانگي خود

  .رسند مي» بيگانه خود

با تعريف ماركس از آن متفاوت » بيگانگيخود  از«تعريف هگل در خصوص 
ولـي در نظـر   . شـود  ماركس، كارگر از راه توليد، از خود بيگانه مـي  نظردر . است
از «ل، شـخص متوســط الحـال، در گــذر بـه مرتبـة بــاالتري از فرهنـگ بــه      هگـ 

  .رسد مي» خودبيگانگي

شوند، طبقة با فرهنگ را در تقابـل بـا    كساني كه دچار تب از خودبيگانگي مي
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در اين ميان براي پركردن شكاف موجـود ميـان دو   . دهند طبقة متوسط تشكيل مي
اي مركـب از مشـاوران، دكترهـا و     طبقه، طبقة سومي تحت عنـوان طبقـة حرفـه   

با تقسيم جامعه به طبقات مختلف، زبان . گذارند آموزگاران پا به عرصة وجود مي
و مداهنه براي سخن گفتن بـا   زبان تملق. كنند نيز در دو بعد باال و پايين رشد مي

  .جهت گفتگو با طبقات تحتانيطبقات فوقاني و زبان تكبر و نخوت 

بقه تعلق ندارند، قلمرو خاص خـود را در  كساني كه به هيچكدام از اين دو ط
ايـن  . متعلق به هنرمندان دريده و الابـالي ) دوباره(آگاهي مجروح : گيرند پيش مي

آنها از هر چيزي . برند بر عليه خود آن به كار ميگروه در اشعار خود، فرهنگ را 
  .كنند انتقاد مي

شـوند تـا اينكـه عصـر روشـنگري از راه       از خود بيگانگي وعصيان فرگير مي
در آن عصر، تعارض ميان عقل و ايمان كه در انقالب فرانسه به روشـني  . رسد مي

يي ازخرافات روشنگري خواستار آزادي عقل ورها. رسد شود، به اوج مي ديده مي
آرمان روشنگري، انقالبي است، يعنـي تسـلط   . و حماقت فردي و اجتماعي است

در آرمانشـهر خوشـبينانة روشـنگري    . عقل بر تمامي طبيعت و نيروهـايي جهـان  
. سازد اند و نظام كليسا و جامعه، اين كمال را مخدوش مي ها در اساس كامل انسان

  .ان به آن كمال آرماني دست يافتتو ميلذا با تخريب بنيادهاي اين جامعه 

هـرج  . گـردد  و كليسا و جامعه تخريب مي شود سرانجام، انقالب فرانسه پيروز مي

بــه جــاي آن وحشــت . شــود ولــي از آرمانشــهر خبــري نيســت ومــرج فراگيــر مــي

گرايـي   كرد كه نفع انديشانه فكر مي روشنگري خام. گيرد وكشتارهاي، جامعه را دربرمي

  .سازد ولي اينگونه نشد ارداد اجتماعي، آرمانشهر را محقق ميدر تركيب، با قر

تـر   تر و ازلحاظ تاريخي غنـي  شود كه دين پيچيده به نظر هگل در مقطع روشن مي
گناه نيـز بسـيار   . شد تر از آني است كه قبالً  تصور مي شناختي، عميق و به لحاظ روان

توانيم استعدادهاي خـود را   هرگز نمياز آنجا كه ما . تر از آموزة گناه اوليه است عميق
  .اجتناب خواهد بود كامالً شكوفا سازيم، لذا مراتبي از گناه غيرقابل
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مـردم  . پـردازد  هگل در بخش مهمي از كتاب خود به بحث كليسا و دولت مي
هزاران سال از عمر خود را تحت قيومت كليسا و دولت سپري كردند ولي سـعي  

شناســي و  ادبيــات كليســا، ادبيــات روان. بفهمنــدنكردنــد داليــل وجــود آنهــا را 
ي دخود اهـل كليسـا نيـز بـه داليـل وجـو      . گنجاند شناسي را در خود نمي جامعه

در اينجـا بـود كـه    . كردند خويش آگاه نبودند و صادقانه آن را نوعي راز تلقي مي
  .سربرآوردذهني كامالً علمي 

دين احياء شـد،  . كش كرداصالحات زد و سرانجام روشنگري فرو ناپلئون دست به
بايست نقـد كالمـي    دين مي. داد ولي اكنون بايد دعاوي روشنگر را نيز مد نظر قرار مي

در . شـناخت  شناختي را به رسميت مـي  و تحليل متون و روش تاريخي و داليل باستان
شـناختي و تحليـل    بايست نقش مهم دين در پـژوهش جامعـه   مقابل، روشنگري نيز مي

  .كرد هاي توسعه اجتماعي را تصديق مي و برنامهشرايط انساني 

آگـاهي از  : نهايتاً دين و روشنگري دست كم در يك اصل اشتراك نظر داشتند
با ايدة تكليف ما به تعيين كامل . تكليف در امور انساني از هر جهت حياتي است

ده يقين از خود و معناي تكليف باارادة آزاد من پيوند خور. يابيم از خود دست مي
اين آزادي هم جنبـة فـردي   . شود حاصل مي» آگاهي آزاد«و از تركيب آنها . است

سـتيز ميـان   . تواند در تعارض بيافتـد  اما تكليف با آزادي مي. دارد و هم اجتماعي
  .نوعي تراژدي استآنها در درون من، 

ي و مسئوليت اجتماعي، تعادل ايجاد كنم، پيروزي بزرگي اگر بتوانيم ميان آزاد
تواننـد از حقـوق    كليساي آزادي خواه و جمهوري آزاد مي. ام ساختهب خود نصي

  .انسان صيانت كنند

مسئله شرّ و جنايت، . اما با وجود همة اينها، باز هم از نقطة كمال فاصله داريم
ها، به تدريج به جنبة تاريك  پس از گذشت قرن. بندد هرگز از جامعه رخت برنمي

وارد » گيـري  آگاهي گذشـت و سـهل  «به عرصة  كنيم و طبيعت خوشي عادت مي
  .گيرند اينجا تكليف و طبيعت در كنار هم قرار مي در. شويم مي
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  كليسا  )چهارم

نخستين صورت . زند هگل آگاهي ديني را با تحليل تايخ عهد باستان پيوند مي
آگاهي ديني، آگاهي دين طبيعي است كه در آن موجـودات طبيعـي ماننـد مـاه و     

بشر، سپس بـه آگـاهي ديـن هنـري گـام      . شوند تارگان پرستيده ميخورشيد و س
. آورنـد  هاي هنري به نمايش در مي نهد كه در آن مفاهيم ديني در قالب آفريده مي

در اين مرتبه دين در قالب كالم و گفتـار  . رسيم مي» آگاهي دين وحياني«نهايتاً به 
  .گردد عرضه مي

  

  فلسفه) پنجم

را جـايگزين  » آگاهي روحـاني «ي ديني نيز گذشته و شناس نهايتاً از روش هگل
. است... منتشر در جامعه و فرهنگ و دين و هنر و ) Geist(اين روح . كند آن مي

موجود در » دوستي«و » عشق«هرگاه . انجامد اين نوع آگاهي به آگاهي فلسفي مي
پديـد  » آگاهي مطلق«آگاهي فلسفي تركيب شود، » تحليل عقالني«آگاهي ديني با 

در اينجا به نظر هگل، تـاريخ بـه پايـان    . اي است بسيار درخشان آيد كه نتيجه مي
  .نهند رسد و دوستي و مسئوليت اجتماعي دست در دست هم مي خود مي

  

  پديدارشناسي روحـ نظري بر كيفيت ترجمة فارسي 3

كه خطوط كلي انديشة حاكم بـر كتـاب را از نظـر گذرانـديم، از خـود       اكنون
پرسيم مترجم تا چه حدي توانسته است جزئيات بسيار و اشكال رنگارنگ آن  مي

اي شفاف از تفكر فيلسوف دشوار نويسي چـون هگـل    را به تصوير كشد و چهره
ـ . نمايان سازد ا حـد  روشن است كه غموض و پيچيدگي مشهود در زبان ترجمه ت

شد به طريقي انـدكي از آن   زيادي ناشي از دشواري متن اصلي است؛ ولي آيا نمي
فارسي زبان را نيز كاهش داد؟ در اينجـا   كاست و به تبع آن رنج و محنت خوانندة
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  :شويم صرفاً از باب نگاهي انتقادي به ترجمة فارسي نكات را متذكر مي

انـد، داليـل بسـياري     ثر نگاشتهاي كه بر ترجمة ا مترجم محترم در مقدمه) الف
اند كه نشانگر دقت نظر و  آورده Geistدر برابر » جان«براي توجيه استفاده از واژة 

امـا صـادقانه   . هـاي فارسـي اسـت     وسواس ستودني ايشان در به كارگيري معادل
را بـر  » پديدارشناسـي روح «بگويم كه من به عنوان خواننـده هنـوز هـم عبـارت     

حداقل در كاربرد » جان«دهم، به جهت آنكه واژة  ترجيح مي» جان پديدارشناسي«
بـي جـان ـ      امروزي آن به زنده بودن و برخورداري از حيـات ـ در برابـر اشـياء    

اشـاره بـه ويژگـي آگـاهي و      Geistكند، در حالي كه مراد هگل از واژة  داللت مي
آن را بـه   شعور در معناي عام آن است، كما اينكه مترجمـان انگليسـي زبـان نيـز    

spirit  و ياmind اند ترجمه كرده.  

هـاي   اند كه عـالوه بـر ترجمـه    مترجم در پيش گفتار، صراحتاً اعالم كرده) ب
انگليسي و اصل آلماني اثر از ترجمـة توضـيحات متـرجم فرانسـوي كتـاب، ژان      

اند، ولي بر نويسندة اين سطور معلوم نشد كه چرا اشـاره   هيپوليت نيز بهره جسته
ها پيش به قلم استاد كـريم   اند كه ترجمه و اقتباسي از شرح هيپوليست سال نكرده

.فارسي انتشار يافته استبان ز رمجتهدي د
)3(

  

بعضاً در عباراتي تعقيد و ضعف تأليف راه يافته است مثالً  در متن فارسي) ج
دهد، آن هم بـه صـورت    مقصود نهايي در واقع، بعد خود را نشان مي«در عبارت 

شـود كـه چيسـت؟     ي خارج از خود امر، زيرا تنها پس از اثبات معلوم ميمقصود
طـور   همـين ... دهـد   بعد خود را نشان مي: خواننده ممكن است بخواند) 98ص (

  .424است جمله بعد از آن و جملة آغازين ص 

است كلمات حركت گذاري شود تا جمله دچار تعقيد نشود؛ مـثالً   الزمـ گاه 
  : هاي در عبارت

  )142ص (» ... است كه  امر واقعگيري، مبتني بر اين  جهين نتاي«

  )243ص (را هم رفع كرده است  كازدگربا اين  خودآگاهي«
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  )379ص ( بوديِ جسماني خودبراي «

هاي بلند تو در تو كه گاه جمله پايـه در آن   ـ در مطالعة كتاب با فراواني جمله
هاي طوالني را  رفت مترجم اين جمله ميانتظار . شيم شويم، روبرو مي ميان گم مي

تـوان    اي از جمالت طوالني را مي نمونه. بشكند و به تبديل به جمالت كوتاه كند
  .ديد 142در ص 

سازي يا جعل واژه و اصطالح پرداخته  مواقع مترجم محترم به واژه برخيـ در 
بـه فارسـي   اش را در پاورقي بياورد و يـا توضـيحي    انكه يامعادل آلماني است بي

بـه  . 243و خودآگـاهي دو بـودي در ص    99در ص » از خود برآيند«مانند . دهد
طور كلي نبود فهرست اصطالحات جامعي در اين كتاب، ارزيابي معـادل گزينـي   

  .آن را دشوار ساخته است

قرار فلسفه ذاتاً در اقليم ماهيت است كه مورد خاص را «خوانيم  مي 46در ص 

اوالً خالف قياس است ثانياً در تداول فارسـي بـار   » عاميت«ة كلم... خود دربردارد 

  .اراده كرده است  )هگل(ارزشي دارد و رسانندة مفهومي هم نيست كه نويسنده 

اقليم  92هم لفظ مناسبي براي اين متن نيست، مخصوصاً اينكه در ص » اقليم«
  .99نك ص  متفاوت به كار برده است، نيز معناييرا در 

شود و مـتن رسـمي جـاي خـود را بـه       ه از يكدستي خارج ميـ گاهي ترجم
  .424عمله اكره ص  94دهد مثالً به جيب زدن ص  عبارت عاميانه مي

اي جداگانه ضميمة  ـ گرچه مترجم و يا ناشر محترم، اغالط مطبعي در صفحه
كـه   46ملقمه در ص : هايي در آن مانده است مانند اند، ولي هنوز غلط كتاب كرده

  )فرهنگ معين. ك. ر( .غمه باشدبايد مل

  .بهتر است به برخي نقاط ترجمه نيز اشاره كرد اينجادر نقاط قوت ) د

موارد، موازين دستوري نگارش فارسي با وسـواس تمـام رعايـت     اغلبـ در 
  .شده است

ـ اين ترجمه در باال بردن ظرفيـت زبـان فارسـي در تبيـين و انتقـال مفـاهيم       
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  .فلسفي غرب قطعاً مؤثر است

سـياه و  (هـا   كتاب به ويژه تأكيد اسـت روي برخـي واژه   چيني حروفـ شيوة 
  .كند به فهم معنا كمك مي) اصطالحاً بولد كردن آنها

  

  ها  نوشت پي

شناختي آن در فهرسـت   ترجمه به قلم زيبا جبلي صورت گرفته و مشخصات كتاب اينـ 1

  .منابع و ماخذ آمده است

. ام جسته  بهره) ,Paul Trej 1993(استاد پاول ترجو  ـ در تدوين اين خالصه از مقاله2

 Htt. www. Philosophy. Eserver. org                                            رجوع شود به

  .اين اثر در فهرست منابع و مĤخذ آمده است مشخصاتـ 3

  

  منابع 

  .كندوكاو: تهران، ترجمه باقر پرهام، پديدارشناسي جان). 1390. (، گ، و، فهگل

  .شفيعي: ، ترجمه زيا جبلي، تهرانفنومنولوژي روح). 1382. (هگل، گ، و، ف

: ، ترجمه كريم مجتهدي، تهرانپديدارشناسي روح بر حسب نظر هگل). 1371. (هيپوليت، ژان

  .علمي و فرهنگي

Hegel, G.W.F. (1977). Phenomenologh of Spirit, rtams. By A. V. Miller, 

cxford. 

  

  

   



  نقد در تراز جهاني     604

 

  تحليل نقد

، جناب آقـاي دكتـر يوسـف    »پديدارشناسي جان«از ناقد محترم كتاب تشكربا 
  نوظهور؛

  

  امتيازات نقد

 تيتربندي مقاله و اضافه نمودن منابع .1

 ترجمه با ترجمة قبلي اجماليمقايسة . 2

 موضوعي كتاب و نيز مؤلف در ايران زمينةطرح . 3

 خطوط كلّي انديشة حاكم بركتاب خالصهمعرفي . 4

اظهارنظر در خصوص رواني و رسايي ترجمه و قواعد نگارشي و ويرايشي . 5
 و نيز نظر اجمالي در خصوص حروف چيني كتاب

 

  هاي نقد كاستي

 عدم معرفي دقيق فصول كتاب. 1

 و پيشنهادهاي مشخص كاربردي در خصوص اثر گيري نتيجهفقدان . 2

 كاربرد اثر در برنامه آموزشي و جامعيت صوري آن پيرامونفقدان نظر . 3

ناقد محترم به غير از نظر به نحـوة كـاربرد اصـطالحات تخصصـي امـا در      . 4
گانة جدول بررسي محتوايي، تحليلـي ارائـه نـداده     17هاي  خصوص ساير مؤلفه

ها، سازواري با مبـاني و   است؛ به خصوص داوري در باب انسجام منطقي، تحليل
اسالمي، و نيز كيفيت كاربرد آن با توجه به نيازهاي جامعه ايراني  هاي فرضپيش 

 .اسالمي، قابل توجه بود



 

 

 
 
  
  
  
 
  
  

  1پيوندهاي فرهنگي ايران و هند در دوره اسالمي

  

  مجتبايي... فتح ا: مؤلف

  ابوالفضل محمودي: مترجم

  .صفحه 194، 1389، 1فلسفه ايران، چاپ  حكمت وتهران، موسسه پژوهشي : ناشر

  

  ناجي اصفهانيحامد : ناقد

  استاديار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان: رتبه علمي

  اديان و عرفان شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني عضو گروه فلسفه و كالم، 

 hamednaji@gmail.com :پست الكترونيك

  

  :عمالً مشتمل بر چهار پيش گفتار، و متن كتاب به شرح ذيل است نگاشتهاين 

پس از گذشت سي و دو سال از انتشار اوليه كتاب بـه  : يادداشت مترجم :الف
جهت طراوت موضوع كتاب، ترجمه كتاب كارآمد اسـت و خوشـبختانه ترجمـه    
 مورد بازبيني مؤلف قرار گرفته و اصالحات نهايي مؤلف در فصل پايـاني مؤلـف  

  . در ترجمه اعمال گرديده است

رو بايد اذعان داشت كه گويي اين اثر برگردان دقيـق نگاشـته اسـتاد     هميناز 
  . مجتبايي با تمام نظرات نهايي ايشان است
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پيشگفتار به خامه وزير امور خارجه هنـد، كـه بنـابر آن، نگاشـته حاضـر       :ب
تربيتـي و فرهنگـي   تحت نظارت بنياد  پروفسور مجتبايي، هاي سخنرانيمجموعه 

بنا به نگاشته واجپايي كوشش استاد مجتبايي در تقارن اديان و   ذاكر حسين است،
  .نشان دادن واقعيت يكسان اديان، كوششي درخور ستايش است

بنابراين دو يادداشت، مؤلف در : يادداشت مؤلف به ويرايش اول و دوم :ج، د
سـخنراني بنيـاد تربيتـي و     پي تمايل جهت ارتباط با فرهنگيان هنـد، دعـوت بـه   

فرهنگي دكتر ذاكر حسين را پذيرفته و سپس در چاپ دوم اثر خود، فصل پـنجم  
  .آن افزون ساخته است بر را كتاب، يعني گسترش جنبش مكتبي جديد در شمال

  ...ه خامة رشيدالدين خان، عضو پارلمان هند وب: مقدمه

  :توي در اين مقدمه به سه نكته اساسي اشاره كرده اس

ـ هند به واسطه مشخصات اقليمي ويژه و تاريخي غني، بستري ويژه جهـت  1
  .هاي مختلف بوده است ها و فرهنگ ظهور تمدن

اي از فرهنگ هندويي و فرهنگ اسالمي است و  معاصر هند، آينده فرهنگـ 2
  .طور مستقل لحاظ كرد نبايد اين دو را به

و ارتباط ايران و هند بستري نـو  مجتبايي با اطالعات فراواني از هند  استادـ 3
  .را فراروي محققان باز كرده است

  

  نخستين كوشش براي فهميدن  بيروني و هند،: فصل اول

بيروني از پيشگامان هندشناسي در ايران است، وي كه در آثار الباقيه  ابوريحان
 هـا و  نگاري هنـديان و چينيـان، و آفريقـائي    خود به عدم آشنايي با تاريخ و وقايع

در پي فتح هند توسط غزنويـان فرصـت را جهـت كـاوش      2ديگران اعتراف كرده
هند و آشنايي با زبان سانسكريت مغتنم دانسـت وي در طـول مصـاحبت سـيزده     
ساله با سلطان محمود و كاوش در هند علي رغم سختگيريهاي سـلطاني در ايـن   
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خويش » هندال«دوران موفق به كشف زواياي سرزمين هند شد كه آن را در كتاب 
  . به رشته تحرير درآورد

ها، وي بيست و هفـت   ي و ساير جا» هند«بنابه گزارش خود بيروني در كتاب 
اثر را به هندشناسي و مطالعات تطبيقي دربارة آن اختصاص داده اسـت و افـزون   

اي از آثـار يونـاني همچـون     و فلسفه هندي به جهان اسالم، پـاره  علومبر معرفي 
اقليدس را به سانسكريت ترجمه كرده است، و » هندسه«س و محبسطي و بطلميو

.را به زبان سانسكريت تأليف كرده است» اسطرالپ«كتاب 
3

  

ميان بنا به گزارش وي، او در طي فراگيري معارف هنـدي اعجـاب    اينو در 
  .را نسبت به خود واداشته است هندياساتيد 

اين آثار هندشناسي بيروني  و اما در اين ميان سوگمندانه بايد گفت كه از ميان
  .في راشيكات الهندو  پاتنجلي،، كتاب الهند. فقط سه اثر به دست ما رسيده است

بيروني مشتمل بر هشتاد فصل در معرفي جغرافيا، فلسـفه، فرهنـگ و    الهندكتاب  
دين و علوم سرزمين هند است كه به روايت زاخائو مصحح كتاب، هر فصل مشـتمل  

هـاي هنـدوان در رابطـه بـا      يافت مؤلف از موضوع، ارائه آموزهبر سه بخش است، در
.موضوع، تقريب و تأنيس مطالب آنها با تعليمات يوناني و معارف رائج

4
  

هـاي اجتهـادي بـه نقـد و      هاي غيرمتعصبانه و نقل بيروني در اين اثر با داوري
صـوفيان  طرفانـه و تـا حـدي     هاي هندوان پرداخته و بنابر باوري بي تحليل آموزه

جهت مطالعات تطبيقي اديان گامي مؤثر را در معرفي اديان هند برداشته است تـا  
  :آنجا كه گويد

الفـرد فـي   ... في اهللا أنه الواحد االزلي في غير ابتـداء و ال انتهـاء    الهنداعتقاد «
.»و ال يشبهه شيء شيئاًملكوته عن االضداد و االنداد، يشبه 

5
  

هـاي مخـالف ايـن نظريـه      ويل و تفسير ساير آموزهو لذا در پي اين باور به تأ
نمايندگان راستين دين هند، حكيمان و برهمن هاي آنهـا  : پرداخته است، و گويد

  .ها به حقيقت دين راه نيافتند هستند نه تودة مردم كه بسان تودة مسلمان
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بيروني بر اين باور است كه حقيقت در هر كجا و در نـزد هـركس كـه يافـت     
حد و مرزي ندارد، و از اين رو مي توان از ايـن   انديشهش است و لذا شود با ارز

  :او گويد 6انديشه ها استفاده كرده

ابلهي است كه خود را از برخورداري از مخترعات علمي محروم گردانيم تنها «
»...اند به ما رسيده بيگانگاناز آن روي كه از 

7
  

داد كـه بيشـتر تحقيقـات    بيروني با روشي كامالً علمـي در آثـار خـود نشـان     
بر  ، و بنا8هاي نااستواري است دانشمندان قبل از او، علمي نسبت و قرين قضاوت

ـ » كتاب الهند«آنان  مسـلمانان و هنـدوان در چهـار امـر      ينوي، اسباب گسست ب
  :است

دارد كه  ـ تفاوت زبان ديني و علمي هندوان با مسلمانان، كه شخص را بر آن مي1
دربارة هندوان انجام دهد تا به فهم زبان آنها نائل آيـد، كـه البتـه     اي مطالعات گسترده

  .اند دقت هندو اين امر را بسيار دشوار كرده كاتبان بي

  .بيگانگان در جامعه ديني خود هستند ورودـ هندوان مانع از 2

ـ منازعات سياسي و نظامي اسالم و هند، هنـدوان را از مسـلمانان هراسـان    3
  .ساخته است

 بـاور ندارنـد كـه عـالم و     دوان خود را بهترين مردم جهـان داننـد و اصـالً   ـ هن4
  .اي در جاي ديگر باشد فرزانه

مؤلف در اين مقام خلط بين دو واژه ابراهيم و برهما و داستان آفرينش وداهـا  
  .ها دانسته است كژانديشي اينبا اسالم را از نمونة 

جهت آشـنايي بـا فرهنـگ هنـد را در     بيروني با توجه به دريافت فوق، بهترين راه 

آموختن زبان هندي دانست، كه به واسطة آن به نوعي همدلي و راهيـابي بـه هـدف و    

از همين رو براساس بنيـاد ارتبـاط زبـان و انديشـه،     . تجربيات ديني هندي دست يازد

يافـت، عـين آن واژه را نقـل     هرگاه به ترجمة دقيقي از واژگان سانسكريت دست نمي

كـرد،   و دقيقاً به واسطة همين صداقت علمي و تحقيقي، تا به مطلبي يقين نمـي كرد  مي
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نمود، و بر همين اساس اشارة درخـوري بـه معـارف بـودايي حتـي بـه        آن را نقل نمي

  .روايت ابوالعباس ايرانشهري نكرد، زيرا آنها را فاقد ارزش علمي مي دانست

  :داند مي حكيم بيروني سبب كذب در خبر را در گرو امور ذيل

جلب نفع جهت خود و قوم خود، تحقير و خـوار كـردن مخـالف خـود، بـه      
واسطة محبت به غير؛ جهت سپاس يا كينه؛ گريز از نامطلوب و ترس؛ وجود طبع 

  .دروغگويي

سعي بر اين دارد كه صحت نقل وي براي او به اثبات رسـيده   هميشهلذا وي 
و دينـي اكتفـاء نكنـد، از ايـن رو     باشد و صرفاً به نقل ناقالن در مطالـب علمـي   

هـاي بعـدي    وي به خالف آثـار عصـري آن دوران و حتـي دوران   » الهند«نگاشته 
  .درخور اهميت بسزايي است

جـوك  ، همچنان كـه ميرفندرسـكي در ترجمـه فارسـي     مجتباييبه نظر استاد 
ها بسيار خطا واقع شده، چه آنهـا كـه از    در ترجمه اين كتاب«: بيان كرده باشست

اند، و فارسـي   اند، به هندي معمول عام ترجمه كرده بان سنسكريت ترجمه كردهز
انـد و در اصـل علـم مشـكل اسـت، و زبـان        دانان از هندي عام به فارسي نوشته

داننـد و نـه    تر، و نه براهمه الحال زبان سنسكريت را خوب مي سنسكريت مشكل
»اين علم الهي را

ان جا كه حتي داراشـكوه  ـ ترجمة آثار هندي دشوار است تا بد9
مترجم زبردست كتب هندي به فارسي، به واسطة دلدادگي به فرهنگ اسالمي در 

هاي نـادقيقي را   و ترجمه. ترجمه اصطالحات آئين هندو، راه ناصواب را طي كرد
، و اين دقيقاً برخالف كار بيرونـي اسـت كـه    10در مقابل اصطالحات آورده است

  .داند نه يكسان كند آنها را داراي معاني مشابه مي مياي را پيشنهاد  هرگاه ترجمه

رغم مطالعات دقيق بيروني، تحقيقات وي دربارة هند جامع نيسـت،   و اما علي
مطالب فلسفي مربوط به آئينهاي هندي، در مطالعات بيروني محـدود بـه ادبيـات    

شـاكته  هاي جايني و م ويشنويي است، به آئين بودا به اختصار پرداخته شده، آيين
ناديده گرفته شده است و عجب آن است نامي از مكتب ودانتـه و حتـي نـامي از    
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و شايد علت اين امر همچنـان كـه بيهقـي در    . ما و شارحان وي نيابد اوپانيشادها
بدان اشاره كرده، عدم تعلق خاطر وي به معـارف عقلـي، و    11تتمه صوان الحكمه

  .انغمار وي در علوم طبيعي بوده است

بته اين امر از اهميت بيروني نمي كاهد، زيرا در عصري كه همه تعلق و صد ال
هـاي   خاطر به غنايم پربهاي معابد هند داشتند، وي به جمع كتب فراگيري دانـش 

  .آنها داشت

  

  ادبيات ديني هندوان به زبان پارسي، گسترده و اهميت آن: فصل دوم

كـه  . گرديـد  آثار هندي توسط مترجمـان بـه زبـان فارسـي ترجمـه      ازبخشي 
متأسفانه توجه چنداني بدانها نشده است، جز آنكه برخـي از آنهـا چـون ترجمـه     

از منظر ادبي مورد بررسي قـرار گرفتـه و در مجمـوع بخـش      راماينه و مهابهارته
گـردد مـورد غفلـت واقـع      اصلي اين تراث كه به حوزه مطالعات ديني مربوط مي

هـاي   از زبان فارسي، و وجود ترجمـه شده است، افزون بر اين نيز دوري هنديان 
امروزين پاره اي از متون، عمالً ارتباط نسل معاصر را با اين متون قطع كرده است 

شكوه از هندي به فارسي مورد توجه هاي دارا ولي خوشبختانه در اين ميان ترجمه
او به  اوپانيشادقرار گرفته، شخصيت سياسي داراشكوه از سويي و معرفي ترجمه  

ي غرب و تأثير در فيلسوفاني چون شوپنهاور از سوي ديگر موجـب اهميـت   دنيا
  . اي براي وي شده است ويژه

و اما با مراجعه به منابع خطي عمومي و شخصي حجـم وسـيعي از ترجمـه آثـار     
  . شود هندي به فارسي ديده مي

، بهـاگوت پورانـه  ، يازده ترجمـه از  راماينهو چهار ترجمه از  بيست: از باب نمونه
ها عمـدتاً محصـول    اين ترجمه. مهابهارته، شش ترجمه از بهگودگيتاهشت ترجمه از 

مشاركت پانوتيهاي هند و دانشمندان مسلمان است، كه به انگيزه تفاهم بين هندوان و 
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.مسلمانان و رفع خصومت بين آنها به رشته تحرير درآمده است
12

  

اشكوه و متفكرانـي چـون   در اين ميان شاهزادگان چون اكبرشاه، جهانگير، دار
اي همچون كبير، نامـدو، دادو، بابـاالل داس    فيض، ميرفندرسكي، و رهبراني ديني

  .بايسته ذكراند

ذيل اين فصل بـه ارائـه فهرسـتي توصـيفي از چهـل و پـنج        درمؤلف محترم 
نگاشته مربوط به تعليمات هندي اشارت كرده، كه فهرستي درخور توجه را فراراه 

  .داده است پژوهشگران قرار

 

  اي مشترك براي تفاهم عرفان هندوئي ـ اسالمي، زمينه: فصل سوم

و روش اخالقي و معنوي زندگي است كه در تمام جريانهاي فكر  راهتصوف 
هاي  سرزمين هند، همواره به عنوان يكي از خاستگاه. بشري به نوعي هويدا است

 هـاي ودايـي دربـارة    هاي از آمـوز  تصوف از ديرباز مورد توجه بـوده اسـت، پـاره   
  :وحدت وجود به شرح زير است

»نهند هاي گوناگون بدان مي حقيقت يكي است، شاعران نام«: وداريك 
13

  

»ها همه برخاسته از كلماتند، از نامگذاريها تفاوت«: اوپنيشدجهاندوگيه 
14

  

اي «، »هرچه هست همان برهمن است«: هاي ادوايته ودانته و پاره اي از انديشه
»در اين جا هيچ چندگانگي نيست«، »اين همگي برهمن استعزيز، 

15
.  

كه دربردارنده شالودة وحدت وجـود و توحيـد هنـدي اسـت،      فوقمجموعه 
هاي ارتباط با وحدت وجود اسالمي است، بنابر مجمـوع   يكي از بهترين دستمايه

تعاليم هندويي و اسالمي، جهان هستي جز تجلـي و ظهـور آن حقيقـت متعـالي     
صوفي در طي مسير خود به درك آن وحدت نائل مي آيـد و كلمـات    نيست، كه
  .مي گويد» انا الحق«اي چون  شطح گونه

وصول به حقيقت مطلق، فرايندي ماوراء استنتاج عقلي، و عمل به تكليف ديني 
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وصول به آن طي منازل و حصول كشف و شهود و عمالً معرفـت   راهاست، و تنها 

  .ها مورد اتفاق عرفان ودايي و اسالمي است هخويشتن است كه تمام اين آموز

طور متساوي مورد عنايت الهي  بر تعاليم عرفان اين دو مكتب، افراد بشر به بنا
امر جهت ادراك متقابل مسلمانان و هندوان نقشي كارآمـد دارد،   همينهستند كه 

 هاي اسالمي وارد مكتـب عرفـاني   و اين عمر تا به آنجا پيش رفته است كه آموزه
  . گردد برهمنان مي

هـاي   از يكي از زندگي نامه«: گويد استاد سونيتي كمار چتّوجي در اين باره مي
آميز همچون ريـش   هاي بدعت برهمنان به روش... آموزيم كه  مي... قرن شانزدهم

كامل سر و ريش، گام برداشتن با يك چوب يا عصـاي   تراشيدنگذاشتن به جاي 
»بزرگ، خواندن به پارسي و قرائت مثنوي، تمايل پيدا كرده بودند

16
.  

ها و ارتبـاط   در هند كه از سويي ملجأ مردم بودند، از حكومت مسلمانصوفيان 
» صـلح كـل  «گرفتند و مسلمانان را در ارتبـاط ديگـران بـه     سياسي با آنان كناره مي

كردند، و در نتيجه اين رفتار خانقاه صوفيان هند نه تنها پناهگاه مسلمانان  ميدعوت 
صوفيان مسلمان هند به همين حد بسنده نكردند . بود بلكه مورد عنايت هندوان بود

بلكه با آموختن سنسكريت به فراگيري فلسفه و عرفان هنديان پرداختند تا بدان جا 
نـدي چـون اوپانيشـادها و بهگودگيتـا همـت      كه همين مسلمانان به ترجمه متون ه

اي از صوفيان همچو خواجه حسن نظامي اظهار داشتند كه رامه  گمارند و حتي پاره
  .و كريشنا و بودا پيامبراني منتخب جهت هدايت مردم هند بودند

اسالمي از يك سو و عرفاني هندي از سوي ديگر، بسان پلي،  تصوفبنابراين 
و قرائتي جذاب از اسالم را پيش روي . ان را تسهيل كردارتباط هندوان و مسلمان

.هندوان قرار داد
17

  

هاي اسـالمي چـون    اي از آموزه بايد خاطرنشان كرد كه پاره راستاالبته در اين 
ها، وجود ارتباط با خالق توسط تمام طبقات جامعه، جدايي خالق از  تساوي انسان

نــدوان گذاشــت كــه در مخلـوق تــأثيري ژرف بــر فلســفه و اصـول اجتمــاعي ه  
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  .خورد هاي اصالحي هندوان كامالً به چشم مي جريان

  

  هايي از روابط فرهنگي هندوان و مسلمانان جلوه: فصل چهارم

  .اين فصل مشتمل بر چهار  نكته است

  :گاري قرون وسطاي هند و دامنه آن تاريخن چگونگيـ 1

هـاي پژوهشـي    ترين حـوزه  ارتباط هندوان و مسلمانان يكي از مشكل بررسي
  : است، زيرا

هاي بـه نـوعي    اند، و نوشته هاي سنسكريت از گزارش آن غفلت كرده نوشته: الف
  .درباري فاقد اصالت هستند

هاي  به حوزه ها بوده، و عمالً هاي پارسي، عمالً در حوزه شاهان و راجه نوشته: ب
  .مردمي كاري نداشته است

مورخان غربـي در دوره حاكميـت بريتانيـا فاقـد بررسـي اوضـاع        هاي نگارش: ج

  .هاي زمان است هاي عصري است و به نوعي وابسته به قدرت اجتماعي و نابساماني

در نتيجه جهت بررسي ماهيـت روابـط هنـدوان و مسـلمانان بايـد بـه متـون        
  .هاي ديگر پرداخته شود غيرتاريخي و شواهد عصري در حوزه

  ايراني و هندي در معماري و هنرهاي هندعناصر  تركيبـ 2

هاي اسالمي و سنتهاي بـومي   اي از ظرافت هنر و معماري هند قرون وسطي آميزه
هـاي   هاي مقدس هندو و اسالمي، و شخصيت هندوئي است تا بدان جا كه شخصيت

  .گردند عاشقانه ادبي در يك تابلو و يا معماري كنار هم ترسيم مي

  يي و اسالمي در ادبيات پارسيـ همگرايي عناصر هندو3

در عناصر ادبي هند موانع اجتماعي ارتباط فرهنگ هندويي و اسـالمي از بـين   
اي از آثار هندوان، به طور آزادانـه از آيـات قرآنـي و     رفته، تا بدان جا كه در پاره
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روايات نبوي استفاده شده و دانشمندان اسـالمي بـه تبيـين باورهـاي هنـدوان و      
و اين مطلب تا بدان جا پيش رفته كه افرادي چون   اند، آنها پرداختهمفاهيم فلسفي 

الهـي بـودن   ابوالفضل، ميرفندرسكي، داراشكوه و ميرزا مظهر جانِ جانان حكم به 
  .اند وداها كرده

از مسلمانان به وحدت ذاتي راما و رحيم بـاور داشـتند كـه بـدان جـا كـه        اي پاره

  : ابوالفضل عبارت زير را جهت سر در يك معبد پيشوايي نگاشت و بر آن نصب كرد

  هر خانه كه مي نگرم جوياي تواند، و به هر زبان كه مي شنوم گوياي تو بهالهي «

  كفــر و اســالم در رهــت پويــان   

  

  نوحــــده ال شــــريك لــــه گويــــا

  چ

زنند و اگر كليساست بـه شـوق تـو     اگر مسجد است به ياد تو نعرة قدوس مي
اين خانه به نيت ائتالف قلوب موحدان هندوستان، خصوصاً ... جنبانند ناقوس مي

»معبودپرستان كشمير تعمير يافته
18
.  

اي وجـود دارد   هرجـا كـه خانـه   «: برهمن شـاعر هنـدو گفتـه    چندربهانو يا 
  . صاحبخانه يكي است، چه آن خانه مسجد باشد، چه معبد و چه ميخانه

ــه و ميخانــه يكــي اســت    بــاني مســجد و بتخان

»خانه بسيار ولي صاحب هر خانه يكي اسـت 
19

  

  

  هاي هندي واژگان پارسي در زبان آميختنـ 4

وسيعي از واژگان فارسي در زبان هندي نشـانگر ورود مفـاهيم و    حجمورود 
هاي پارسي به فرهنگ هند است كه اين امر كامالً در زبان اردو بـه چشـم    انديشه

الزم به ذكر است كه تمايز واژگان پارسـي در زبـان هنـدي جـز بـراي      . خورد مي
  . متخصصان هندي ميسر نيست

  

  برخي شواهد تاريخي ـ 5

: انه مسلمانان و هندوان داراي شواهد گونـاگوني اسـت، همچـون   صميم ارتباط
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هاي هندي، حركت تجـاري آزاد مسـلمانان، ورود مسـلمانان بـه      ها و افسانه داستان
و اما در زمان حكمراني مسلمانان توجه به ترجمه متـون  . مناصب حكومتي هندوان

ـ   دو، تغييـر بـه   هندوان، به كارگيري هندوان در مناصب حكومتي، اختيار همسـر هن
اسالم، عالقه مردم به برخي از حاكمان مسلمان همه و همه نشانگر تعامـل نيكـوي   

  . هندوان و مسلمانان است

هـاي متعـددي    البته در اين مقام توجه بدين نكته بايسته ذكر است كه درگيري
در هند، ميان هندوان و بودائيـان، هنـدوان و مسـلمانان وجـود داشـته، ولـي آزاد       

انـد و   گان هند چه هندو و چه مسلمان همـواره جهـت اعـتال آن كوشـيده     انديشه
  .اكنون عنصر اسالمي بخشي جداناپذير از سرزمين هند است

 

  هاي ديني هندويي و اسالمي بهكتي نو، سازوارسازي انديشه: فصل پنجم

آغاز ارتباط هندوان و مسلمانان چندان دوستانه نبود و هريك طرف مقابـل   در
هاي بـين ايـن دو گـروه و     كرد، تا آن كه با مرور زمان و ازدواج را نفي و طرد مي

.عوامل سياسي گوناگون روابط اين دو گروه تا حدي بهبود يافت
20

  

لمانان در ورود اسالم به سرزمين هند، به طور رسمي از فتح سند توسـط مسـ  
هـاي   دو عامـل اخـتالف طبقـاتي نظـام هنـدو و درگيـري      . م آغاز شد. 711سال 

فرسايشي ميان هندوان و بودائيان سبب پذيرش اسالم توسـط انبـوهي از هنـديان    
م مولتـان را  . 977م به سندرسيدند و در سال .833داعبان اسماعيليه در سال  . شد

  . پرداختند تشيع در آن منطقه توسعهتصرف كردند و به 

مشايخ صوفيه پس از اولين ساكنان مسلمان هند به آنجـا آمدنـد و بـه جهـت     
  .تناسب تعليمات آنها با روح هندوان جمعي را مسلمان كردند

هـاي   ورود اسالم به سرزمين هند تغييري ژرف را در قرائـت نـوين از آمـوزه   
كـل يـك   ، همچون نگرش توحيدي، عبادت عاشقانه، توداشتهندويي را در پي 
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 راه مستقل رهايي، وابستگي عمل و معرفت به بهاكتي، خداگونگي استاد و پير، رد
و مجموع ايـن امـور    21محدوديتهاي طبقاتي، حصول ارتقاء از مراتب پائين به باال

  .هاي اسالمي گرديد موجب شباهتي نوين با آموزه

در راما اصول فكري فوق به روايتي در اصول توحيدي شنكره و به طور مسلّم 
نوجه تأثير گذاشت تا بدان جا كه قرائت نوين ودايي در حركـت تجديـد حيـات    

.هاي اسالمي گرديد ديني وامدار آموزه
22

  

 

  بررسي

اثر حاضر كه دربردارنده زاويه نويني از عناصر اسالمي و پارسي در سرزمين هنـد  
و از آن رو كه مؤلف دقيـق النظـر آن، جنـاب    . است، بسيار خواندني و ستودني است

اهللا مجتبايي ترجمة اثر خود را بازخواني و تأئيد كرده اسـت، جـايي بـراي    استاد فتح 
گذارد؛ جز آنكه در ذيـل فقـط بـه دو     ي نمييد در صحت ترجمه را باقهيچ گونه ترد

  .گردد نكته اشارت مي

رسـد،   ـ در موارد بسيار بسيار معدودي از عبارتها، بوي ترجمه به مشـام مـي  1
، به هيچ وجه بقاياي نابهنجار عنصر ترجمه در اين اثر بـه  خوشبختانهحال آن كه 
  :گونه است از اين. خورد چشم نمي

داند كـه   براي خودمايه مباحات مي... دكتر ذاكر حسينبنياد تربيتي و فرهنگي «
توانست يك دانشمند برجستة غيرهندي را كه سرشار از تحسين ميراث فرهنگـي  

  )10ص . (»هند است

بـه جـاي   » صبح األعشي«: بسيار اندكي اشتباهاتي به چشم مي خورد مواردـ در 2
  )105ص (، »صبح األعشاد«

خـورد كـه درسـت آن     ن بـه چشـم مـي   و در طول اثر غلـط رايـج انديشـورا   
بـه معنـي حـذركردن و دوري    » انديش«، نه »انديشه«است از ريشة » وران انديشه«
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  .جستن

در پايان اميد توفيق روزافزون براي مؤلف فرزانه، اثر و متـرجم چنـين اثـر را    
  .آرزومنديم

                                                

  ها نوشت پي

و گـويي بـه    Hindu Muslim Cultural Relations: نام اصلي اين اثر عبـارت اسـت از  . 1

  . ديد مؤلف نام فارسي آن چنين آمده است صواب

 )ويراسته زاخائو( 68آثار باقيه، ص . 2

  ).المعارف عثمانيه طبع دائره�( 106كتاب الهند، ص . 3

 .31و هند در دورة اسالمي، ص  پيوندهاي فرهنگي ايران. 4

 .20كتاب الهند، ص . 5

  .اين راي وي، خالف سيره اوضاع عصر اوست. 6

 ).37 به نقل از مصدر، ص ( 36رسائل بيروني، ص . 7

اند  به ظاهر عموم مخالف اين جمله آن است كه در عصر بيروني مسلمانها اين تحل را داشته. 8

  .كه البته اكنون ندارند

  .52مصدر، . 9

  .53مصدر، . 10

 .63ـ  62تتمه صوان الحكمه، صص . 11

 .65بنگريد به گزارش ابوالفضل عالمي بر مقدمه فارسي مهابهارته؛ مصدر، ص . 12

 .94مصدر، ص . 13

 .94مصدر، ص . 14

  .95مصدر، ص . 15

  .101ص   مصدر،. 16

هاي محلّي، و تأثير آن بر اقشار مـردم   در اين مقام نيز تأثير ادبيات صوفيانه اسالمي به زبان. 17

  . نبايد ناديده گرفته شود

  .121ـ  120مصدر، صص . 18
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 .121مصدر، ص . 19

 .گان مسلمان و هندو رهيافتي نو را در پي داشت ولي در اين ميان كوشش آزادانديشه. 20

 . هاي قديسان قاسيل، همسنگ قداست ادبيات ودايي شد در همين دوره، سروده. 21

اد مؤلف در پايان اين فصل، جدولي تطبيقي بين آموزه هاي اسالمي و رامانوجا فراهم ـ است22

 .آورده كه بسيار خواندني است
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  تحليل نقد

پيونـدهاي فرهنگـي ايـران و هنـد در دوره     « از ناقـد محتـرم كتـاب    تشـكر با 
  ، جناب آقاي دكتر حامد ناجي اصفهاني؛»اسالمي

  

  امتيازات نقد

 تيتربندي و ذكر منابع. 1

 كتاب فصولتوضيح . 2

 اغالط چاپي بهاشاراتي . 3

 

  هاي نقد كاستي

گونـه اظهـارنظر    هيچناقد محترم تنها به معرفي و تبيين مطالب فصول پرداخته و . 1

نامة نقد كتب جهـاني شـورا در آن    و تحليل و نقدي محتوايي با توجه به اسلوب شيوه

 .خورد و لذا الحاق عنوان مقالة نقد بر آن بسيار مشكل است به چشم نمي

گانة بررسي شـكلي يـك   5هاي  امتيازات نقد، اما به مؤلفه 3 موردبه غير از . 2
 .است؛ به ويژه كيفيت كاربرد آموزشي اين اثر نشدهاثر توجهي 

گانـة بررسـي   18هـاي   توجي به بررسي و ارائـة تحليـل در بـاب مؤلفـه     بي. 3
ها، نوآوري، جامعيت، انطباق  محتوايي اثر به ويژه نظم منطقي، منابع، اتقان تحليل

ها و نيز تناسـب بـا مبـاني اسـالمي و ميـزان كـاربرد آن بـا توجـه بـه           با سرفصل
  .ضيات جامعه ايراني اسالميمقت
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  ag.kashi@gmail.com :پست الكترونيك

  

  مقدمه 

بـا هـدف    2توسط پرفسور پاتريشيا كـرون  1تاريخ انديشه سياسي در اسالم كتاب
به دانشجويان رشـته  ) قرون وسطا(شناساندن انديشه سياسي اسالم در دوره ميانه 

نويسـنده،  . تاريخ اسالم و ساير عالقمندان به رشـته تحريـر كشـيده شـده اسـت     
پژوهشگر پرتالشي است كه عالوه بر اين اثر بيش از ده كتـاب و چنـدين مقالـه    
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 1945وي در سال . م نوشته استمختلف پيرامون موضوعات مرتبط با تاريخ اسال
در دانمارك متولد شده و در رشته تـاريخ در دانشـگاه كپنهـاك و لنـدن تحصـيل      

. دفاع كـرده اسـت   "موالي"از رساله دكتري خود در باب  1974نموده و در سال 

وي عالوه بر تدريس و راهنمايي دانشجويان در دانشگاه هاي لنـدن، آكسـفورد و   
به عنوان اسـتاد مطالعـات اسـالمي در موسسـه تحقيقـات       1997كمبريج، از سال 

حوزه اصـلي مطالعـاتي ايشـان    . عالي پرينستون به تحقيق و پژوهش اشتغال دارد
هاي عربي و  خاور ميانه و نزديك، از عصر باستان تا حمله مغول است؛ و به زبان

3فارسي نيز تسلط دارد
بـان  كتاب تاريخ انديشه سياسي در اسالم بـه بعضـي از ز  . 

هاي اروپايي، عربي، تركي استامبولي ترجمه شده و در چندين دانشگاه به عنـوان  
كتاب حاضر نخستين اثر از اين نويسـنده اسـت   . كتاب درسي انتخاب شده است

جناب آقاي دكتر مسـعود جعفـري   . كه تا كنون به زبان فارسي ترجمه شده است
ب و قابل قبولي به انجام اين عهده دار ترجمه اين اثر بوده و به شكل بسيار مطلو

وي ضمن ترجمه كامل متن انگليسي و رعايـت دقيـق   . كار مبادرت ورزيده است
قواعد دستور زبان فارسي، متني رسا و روان را پيش روي مخاطبان فارسي زبـان  

توانـد بـا مـتن ارتبـاط      طوريكه خواننده بدون كمتر مشكلي مي هقرار داده است، ب
  .  برقرار كند

زماني كه در اين اثر مورد توجه نويسـنده بـوده، از زمـان رحلـت پيـامبر      بازه 
همچنين، مبـاحثي كـه   . كند شود و تا قرن هفتم ادامه پيدا مي آغاز مي) ص(اسالم 

هاي داخلـي   نخستين دور جنگ: اند از مورد بحث و بررسي قرار داده شده عبارت
تمامي فرق و مـذاهب  هاي  هاي سياسي و فعاليت گيري فرق ديني، نگرش و شكل

  ....ومهم در هفت قرن نخست اسالم 

  

  هاي آموزشي جنبه

اعالم شده در ذيل سر فصل درس چهار واحدي انديشـه سياسـي    منابعبررسي 
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كه از دروس اصلي كارشناسي ارشد رشـته انديشـه سياسـي     4)ب) (الف(در اسالم 
اخيـر در ايـران    هـاي  دهههاي مرتبطي كه در  در اسالم است؛ و همچنين ساير كتاب

از جامعيـت بيشـتري    5منتشر شده، نشانگر آن است كه اين اثر نسبت به آثار مشابه
هاي درس مـورد نظـر را پوشـش     برخوردار است و بخش قابل توجهي از سرفصل

هـا   با لحاظ كردن محدوديت(اين كتاب براي درس چهار واحدي ياد شده . دهد مي
گر متون به عنوان يكي از منـابع اصـلي و در   تواند در كنار دي مي) و مشكالت كتاب

  . بعضي از دروس ديگر به عنوان منبع فرعي مورد استفاده قرار بگيرد

  

  نقاط قوت 

روايتي تحليلـي از سـير تحـول انديشـه سياسـي در تمـدن        كتاب حاضر، –الف

با قراردادن مفاهيم و عقايـد انتزاعـي در بافـت و    هوشمندانه نگارنده . است اسالمي

اي كه  موقعيت تاريخي شان، به آنها كيفيتي انضمامي و عيني بخشيده است، به گونه

اي از عقايـد و ادعاهـاي پراكنـده، بلكـه بـا       مخاطب هنگام مطالعة اثر نه با مجموعه

نگاهي اجمالي به فهرسـت   .شود اي مداوم از واقعيت هاي تاريخي روبرو مي زنجيره

نوشته ايشان در مقايسـه بـا آثـار مشـابه      مفصل كتاب خانم كرون گوياي آنست كه

طوريكه در زبان فارسـي كمتـر اثـري را     خود از جامعيت خاصي برخوردار است، به

توان يافت كه در خصوص انديشه سياسي اسالم، تمام فرق و جرايانـات مهـم و    مي

تاثيرگذار از آغاز روي كار آمدن خليفه اول تا زمان حمله مغول را با ايـن سـياق در   

هـاي عارفـان،    توجـه بـه ديـدگاه   . مجلد مورد بررسي و تحليل قرار داده باشـد  يك

فقيهان، فيلسوفان و برخي ديگر از اصحاب راي در زمينه مسايل سياسـي و تحليـل   

همچنـين،  . هـاي مثبـت ايـن اثـر اسـت      هاي آنان از ديگر ويژگـي  و ارزيابي نگرش

حكومـت در اسـالم،   پرداختن به مباحث ماهيت حكومـت در اسـالم، كاركردهـاي    

بحث تفصيلي پيرامون جهاد، نگـرش جريانـات مختلـف در مـورد آزادي، مسـايلي      



  نقد در تراز جهاني     624

 

  . از ديگر نقاط قوت اين اثر است... چون زنان، بردگان، حيوانات و

تسلط نويسنده به دو زبان عربي و فارسي به او اين امكان را داده اسـت   -ب 
ت اول عربي و فارسي تـاريخي و  كه عالوه بر متون انگليسي از منابع و متون دس

متعلق به جريانات گوناگون نيز استفاده نمايد، مثل تاريخ طبري، الطبقـات، االدب  
 زياديالكبير، السيره النبويه، التمهيد، تاريخ بيهقي، رسائل مختلف جاحظ و تعداد 

اين اثر، بـه آنهـا اشـاره شـده      6شناسي كه در بخش كتاب ديگرياز منابع و متون 
به اين ترتيب، شمار بسيار زياد منابع و متوني مورد بهره بـرداري ايشـان و   . است

و دقت در استفاده از منـابع  ) به استثنا چند مورد معدود(مستند بودن تمام مباحث 
و ارجاعات در هـر قسـمت، بـه اعتبـار و برخـورداري از خصوصـيت علمـي و        

  . آكادميك اين اثر افزوده است

در تاليف اين اثر به پشتوانه مدارج علمـي و سـوابق    كرون پاتريشياخانم  -ج 
. هاي علمي تحقيق و پـژوهش وفـادار بـوده اسـت     به روش پژوهشي خود كامالً

اي و گرايش به مـذهب خاصـي از    ايشان با نگاه برون ديني، فارغ از تعصب فرقه
ميان فرق و مذاهب اسالمي، تالش نمـوده تـا بـا اسـتفاده از روش توصـيفي بـه       

نگـرش بـرون دينـي و آزاد    . و تحليل انديشه سياسي اسالم همت گمـارد بررسي 
بودن از تعلقات فرقه اي به نويسـنده ايـن امكـان را داده، تـا وقـايع و تحـوالت       
تاريخي را بدون پيش فرض و بر اساس آنچه در اسناد و منابع به دست ما رسيده 

  . مطالعه و تحليل نمايد

اي استفاده كنـد و   رده تا از شيوه مقايسهسراسر اثر خود سعي ك درمولف  -د 
در مواقع مقتضي مسايل مربوط به تاريخ و انديشه سياسي در اسالم را با مباحـث  

، 39: هايي كه در صفحات مثل مقايسه. زمين مقايسه كند و مسائل مطرح در مغرب
ايـن خصوصـيت،   . صورت گرفتـه اسـت   ...و، 659، 459، 251، 50، 47، 43، 42

ويژه  هضمن نوآوري و توليد داده جديد، نكات ارزشمندي را در اختيار مخاطب ب



 625    گروه تخصصي فلسفه، كالم، اديان و عرفان

  

ايـن  . دهـد  خواننده غير مسلمان و آشنايان به تاريخ انديشه سياسي غرب قرار مي
زمين از يك سـو   مقايسه نشان گر تعامالت ميان دو سنت فكري مسلمانان مشرق

ســتان و مســيحيت دوره ميانــه از ســوي ديگــر و اختالفــات و و يونــان و روم با
همچنين در سراسر كتاب در كنار ذكر تاريخ قمـري بـه   . تشابهات ميان آنان است

نيز اشاره شده اسـت و ايـن نكتـه در    ) 595/1198به اين صورت (تاريخ ميالدي 
  .كند موارد لزوم كار خواننده را تسهيل مي

  

  ها محدوديت

ها و نكات  هاي مثبت و نقاط قوت بسيار از محدوديت ويژگيدر كنار  اثراين 
  :موارد قابل اشاره در اين رابطه است عبارتند از. قابل تاملي نيز برخوردار است

، 7گفتار براي ترجمه فارسي اشاره نموده گونه كه نويسنده در پيش همان -الف 
ه و تمامي مسـاعي  اين اثر را از ابتدا براي مخاطب غيرمسلمان و غربي تاليف كرد

او مـي  . فهـم باشـد   را به كار گرفته است تا مطلب براي چنين مخاطبي قابل خود
، 8زبان تهيـه شـود   نويسد اگر قرار باشد اين كتاب براي خواننده مسلمان و فارسي

بنابراين برقراري رابطـه بـا ايـن اثـر و روح كلـي      . بايد بار ديگر از نو نوشته شود
  .هاي اين اثر است ايراني و مسلمان از محدوديتحاكم بر آن براي مخاطب 

بررسـي   اي بودن كتاب از منظر ديگري نيز قابـل  در همين رابطه، بحث مقايسه
هاي مثبت اين كتاب اسـت، امـا چـون     اي از ويژگي اگر چه نگرش مقايسه. است

اي صورت گرفته كه براي مخاطـب غربـي و آشـنا بـا فرهنـگ و       مقايسه به گونه
زمين مورد استفاده باشد، خواننده مسلمان و فاقـد آشـنايي دقيـق بـا      تمدن مغرب
هاي مـرتبط بهـره كـافي     ها و بحث زمين، نخواهد توانست از مقايسه تاريخ مغرب

فرض اوليه ما اين بوده است كه ": نويسند خانم كرون در بخشي از كتاب مي. ببرد
باستان و تاريخ اروپـا   ترين مباحث مربوط به جهان خواننده كتاب با برخي از عام

آشنايي دارد، اما دانستن تاريخ اسالم را براي خواننـدگان كتـاب ضـروري تلقـي     
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در حاليكه بسياري از دانشجويان ايراني و مسلمان، وضعيت متفاوتي . 9"ايم نكرده
نسبت به مخاطبان غربي دارند و ممكن است از مباحث جهـان باسـتان و تـاريخ    

هايشـان در دوران تحصـيل،    ، وليكن با توجه به آموختهاروپا چندان چيزي ندانند
  . هايي در ارتباط با تاريخ اسالم دارند دانسته قطعاً

اين تعبير اگر . استفاده كرده است 10نگارنده در عنوان كتاب از تعبير دوره ميانه
فاصل ميان صدر اسالم و قرون نهم و دهم هجـري   چه ممكن است اشاره به حد

  .اما چندان در ميان مورخين مسلمان مصطلح نيستبه بعد باشد، 

در خصوص موضـوعات   11نگارش اين كتاب آثار ديگري ازمولف قبل  -ب 
مرتبط با تاريخ اسالم تاليف نموده و در اين كتاب در موارد متعدد به آثار پيشـين  

بـه زبـان انگليسـي     با توجه به اينكه آثار قبلي ايشان، اوالً. خود ارجاع داده است
رسد اين آثار در ايران به سـهولت   به نظر نمي ست و تاكنون ترجمه نشده، و ثانياًا

بـا   لذا در صورت نياز، رجوع به منابع ياد شده قطعاً. در دسترس عالقمندان باشد
12محدوديت روبه رو خواهند بود

هـاي ديگـر    همچنـين در بعضـي از پانوشـت   . 
ع داده شده كه دستيابي بـه ايـن   زمين ارجا مواردي به آثار ساير نويسندگان مغرب

13آثار هم خالي از مشكل نخواهد بود
 .  

هايي نيـز در   كه در قسمت قبل به آن اشاره شد، كاستي جامعيتيبا وجود  -ج 
رغم تـاثير و اهميـت دوران حيـات     از جمله اينكه علي. خورد اين اثر به چشم مي
نديشـه سياسـي   هـاي آن حضـرت در تـاريخ ا    و نگرش) ص(پيامبر گرامي اسالم 

وقايع سياسي عصر . اي نشده است هاي ايشان اشاره اسالم، به اين دوران و ديدگاه
ذاته حـائز  ه هم بدر تاريخ انديشه سياسي مسلمين، و عملكرد ايشان ) ص(پيامبر 

از اهميت است و هم تاثير اساسي بر ادامه حيات سياسي اسالم و پيـروان ايشـان   
ي از آنچـه بعـدها در ميـان مسـلمين بـه وقـوع       بسـيار . داردملل و نحل مختلف 

مسائل مربـوط بـه دوران    با استناد –ويژه در دوران خلفاي راشدين  به –پيوست 
  . توجيه شده استو مواضع ايشان ) ص(حيات پيامبر 
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ـ از آهـاي فـرق مختلـف     در تبيين مباحث و ديدگاه نكته ديگر اينكه ات قـرآن  ي
بـرداري مـدون و مـوثري از     در نگارش كتاب هـيچ بهـره   برداري كافي نشده و بهره

بـديلي در   با توجه به اينكه قرآن كريم جايگاه بـي . ته استگرفنصورت آيات قرآن 
ميان همه پيروان و مومنان به دين اسـالم دارد، و در  و  امورشكل گيري بسياري از 
عـدم توجـه   رده است، ك ءمشي سياسي آنان نقش بنيادين ايفا انتخاب مواضع و خط

در ) ع(و سـيره علـي    اه هـا با ديدگ رابطهدر  اشكالمين ه. به آن  محل تامل است
و و دوران حكومـت پـنج سـاله خـود ايشـان      ) ص(خصوص وقايع پس از پيامبر 

نيـز  ... و منـابعي همچـون نهـج البالغـه، صـحيفه سـجاديه و      ديگـر  برخي از ائمـه  
سـت كـه بـراي مثـال موضـوعاتي      فوق اين ني هالبته مقصود از نكت. طرح است قابل

 ")ع(سياست از ديـدگاه امـام علـي    "و يا  "هاي سياسي قرآن ديدگاه"تحت عنوان 
مورد بررسي قرار داده شود، بلكه مطابق آنچه در منابع و متون تـاريخي   مستقالً... و

 مواضـع و يا اتخاذ شان عملكردپايه و اساس آمده است، بسياري از فرق و مذاهب 
مي دانستند، و فهم مقـوالتي از  ) ص(قرآن و سنت پيامبر  پيروي از راسياسي خود 

داري،  قبيل، مالك مطلق بودن خداوند، امامت، امر به معروف، جهاد، نگـاه بـه بـرده   
همچنين . بدون رجوع به قران و سيره نبوي شدني نيست ...وحقوق زنان، حيوانات 

تنگاتنگ با حوادث سياسي مهم آن البالغه ارتباط  هاي نهج ها و نامه شماري از خطبه
در فهم و داوري نسـبت بـه    ،لذا رجوع به منابع و متون ياد شده. دوران داشته است

هاي مختلف سياسي و يا فرق گوناگون  و رودررويي جناحانديشه سياسي در اسالم 
  . حائز اهميت بسيار است

اند  شاره نمودهبه اين نكته ا 14گفتار خود بر اين كتاب پيش درمترجم محترم  - د
مختلـف  كه مولف كتاب به هيچ روي قصد داوري در باب اعتقادات ديني مـذاهب  

هـايي صـورت    در ميان مباحـث تحليلـي كتـاب داوري    در حاليكه .را نداشته است
هاي اعتقادي پيروان مذاهب مختلـف   هاي ايشان با ديدگاه بعضي از ديدگاهگرفته و 

. خود دور از انتظار و غير معمـول هـم نيسـت    البته اين امر در جاي. سازگار نيست
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آن در مواردي بـه داوري  محترم تحليلي است و مولف يك اثر كتاب مورد بررسي 
) فـارغ از صـحت و سـقم آن   (هاي مذاهب مختلـف   درباره خود اسالم و يا ديدگاه

.اقدام نموده است
15
  ).هدف از بيان اين بند اشاره به نكته مورد اشاره مترجم است( 

نويسـد، بسـياري از مطالـب     مـي خود در همـان بخـش   بحث  ادامهجم در متر
توجـه بـه منـابع فـراوان موجـود در       انويسي است، اما ب نيازمند توضيح و حاشيه

البته در چند مورد ايشان . جامعه ايران، از انجام چنين كاري خودداري شده است
محدودي كرده است، نويسي  به نگارش يك يا دو سطر در پاورقي اقدام به حاشيه

پاسخگوي مسئله مطرح شده در مـتن  رسد اين مقدار توضيح اندك  كه به نظر مي
ويژه اگر اين كتاب بخواهد به عنوان منبع درسي معرفي و مورد اسـتفاده   به. نيست

.داده شوددانشجويان قرار 
هـاي   هـا و تحليـل   بسياري از داورياز سوي ديگر،  16

مواردي كه در قسمت قبـل بـدان اشـاره شـد،      و ،هاي مختلف نويسنده در بخش
  . استمفصل نويسي و توضيح  نيازمند حاشيه

شود، اين است كه گـويي   مي برداشتكتاب مطالعه كل كه از  نكاتييكي از  -ه

در تفكر سياسي اسالم چيزي جز خشـونت، عقـب مانـدگي و كاسـتي بـه چشـم       

ل هفـت قـرن نخسـت    اي در طـو  ، وچندان نكته برجسته و قابـل اشـاره  خورد نمي

گيري و بالندگي جهان اسالم محقق نشده تا اينكـه در آثـاري از ايـن دسـت      شكل

از  در اين رابطه نكته قابل توجه اينست كه نقاط ضـعف مـورد اشـاره   . مطرح شود

صدر اسالم تا قرن ششم و هفتم كه محدوده بررسي اين كتاب است، در ميان تمام 

  . شود، قابل مشاهده و پيگيري است ت ميفرق، مذاهب و قدرتي كه دست به دس

ياد شده مشكالت و نقاط ضعف بسياري وجود  قرنبدون شك در طي هفت 
ويژه در  هداشته است، اما صرف پرداخت به اين امور و ناديده گرفتن ابعاد ديگر، ب

رجـوع بـه   . مقايسه با مغرب زمين و براي مخاطبان غيرمسلمان، محل تامل است
عالوه بر مسائل سياسي به ابعاد علمي و فرهنگي جهان اسالم در برخي آثاري كه 

انـد، حـائز اهميـت بـوده و نشـانگر       قرون مـورد بحـث در ايـن كتـاب پرداختـه     
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.هاي متن در اين رابطه است كاستي
17

  

هـاي مختلـف    ي توصيفي صرف نيست و در بخشكتاب اثراز آنجا كه اين  -و

ويـژه خـود   برآمـده از رويكردهـاي    ين،آميخته است، بنـابرا  درو داوري  تحليلبا 

، در اين اثر هاي ارائه شده نسبت به تحليل قضاوتهرگونه از جداي . ستمولف آن

هاي  قرائتي است در ميان قرائتمانند هر متن علمي و تخصصي ديگر، اين نوشتار 

ي ارايـه شـده در گذشـته و    هـا  تفاسير و برداشتو بي ترديد با بسياري از  ؛موجود

لذا ممكن است هنگامي كـه بـه عنـوان مـتن درسـي      . ي زيادي داردها وتتفا حال

   . هايي مواجه شود العمل شود، از سوي برخي اشخاص و مراكز با عكس اعالم مي

يـك اثـر ارزشـمند     تاريخ انديشـه سياسـي در اسـالم   كتاب و سر انجام اينكه 
، ها محدوديت بعضي رغم كه عليو پركار است  توانا يبرآمده از تالش پژوهشگر

توانـد بـه عنـوان منبـع      اثري قابل استفاده است، و در كنار ساير منابع موجود مـي 
  . درسي مفيد به دانشجويان معرفي شود

                                                
  ها نوشت پي

كرون، پاريشيا، تاريخ انديشه سياسي در اسالم، ترجمه مسعود جعفري، نشر سخن، تهران، 1.

1389.  

2. Patricia Crone  
  .19همان، ص .  3

وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مشخصات كلي برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسـي  .  4

ارشد انديشه سياسي در اسالم، مصوبه سيصد و هفتادمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي 

  . 3/5/1378مورخ 

نوشته حاتم قادري  و  ايرانو هاي سياسي در اسالم  تاريخ انديشهبراي مثال رجوع كنيد به، .  5

  .نوشه عسگر حقوقي ايرانو هاي سياسي در اسالم  تاريخ انديشه

  .724تا  659كرون، پاريشيا، تاريخ انديشه سياسي در اسالم، صص .  6

  .23همان، ص. 7
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  .همان.  8

  30همان، صفحه .  9

10 . Medieval 
  :هاي پاريشيا كرون عبارتند از بعضي از كتاب.  11

• Slaves on Horses : The Evolution of the Islamic Polity (1980) ISBN 0-
521-52940-9 

• Meccan Trade and the Rise of Islam (1987) ISBN 1-59333-102-9 

• Roman, Provincial and Islamic Law : The Origins of the Islamic Patronate 
(1987 Paperback:2002) ISBN 0-521-52949-2 

• Pre-Industrial Societies : Anatomy of the Pre-Modern World (2003) ISBN 
1-85168-311-9 

• God's Rule : Government and Islam. Six centuries of medieval islamic 
political thought (2004). Columbia University Press. ISBN 0-231-13290-
5. Also ISBN 0-231-13291-3. 

 
و 111و  110، 53: كرون، پاريشيا، تاريخ انديشه سياسي در اسالم، مثل پانوشت صفحات.  12

  ...و 379و 144

  ...و 216، 144، 143همان، مثل صفحات   13.

  .19ص همان،  . 14

  .577، 541، 540، 211، 133حه فبراي مثال مطالب صهمان، .  15

   ...و 152، 135و  133مثل پاورقي صفحات همان، .  16

زمين گـاهواره تمـدن    مشرق: جهت آگاهي بيشتر مي توان به منابعي همچون تاريخ تمدن.  17
نوشته ويل دورانت؛ تاريخ تمدن اسالم نوشته جرجي زيدان؛ اندلس يـا تـاريخ حكومـت    

سـالم نوشـته   مسلمين در اروپا نوشته محمد ابرهيم آيتي؛ سـيري در انديشـه سياسـي در ا   
  .  رجوع كنيد... حميد عنايت؛ اسالم و تمدن اسالمي نوشته آندره ميكل و 
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  تحليل نقد

، جنـاب آقـاي   »تاريخ انديشه سياسي در اسـالم «با تشكر از ناقد محترم كتاب 
  كاشي؛ دكتر عبداهللا غالمرضا

  

  امتيازات نقد

هـاي آموزشـي، نقـاط     چهار قسمت مقدمه، جنبـه  تيتربندي مناسب مقاله به. 1
 )هاي داوري شورا متناظر و متناسب با اسلوب و شيوة فرم(ها  قوت و محدوديت

 يسنده و هدف كتابومعرفي ن. 2

 به فصول كتاب كلّياشاره . 3

درباب كاربرد اثر در برنامه آموزشي، قواعد نگارشي و ويرايشـي   نظر طرح. 4
 و رواني و رسايي آن

هاي مهم بررسي محتوايي اثـر ماننـد نظـم منطقـي،      ارائه نظر در باب مؤلفه. 5
طرفـي،   كفايت و ميزان استنادات به منـابع، تحليـل و بررسـي رعايـت اصـل بـي      

ها، و مسألة جامعيت نسبت بـه   ها، تناسب با سرفصل فرض نوآوري، مباني و پيش
 اهداف درس

هـاي   امتياز اين مقاله آن است كه ناقد محترم به اصـول و پرسـش   ترين مهم. 6
 .اند هاي نقد و بررسي متون شورا نظر انداخته فرم

 

  هاي نقد كاستي

 ، پيشنهادهاي مشخص و ذكر منابعگيري نتيجهفقدان . 1

 فيت چاپي كتابار نظر درباب جامعيت صوري و كيهعدم اظ. 2

هـا،   سـازي  اظهار نظر ناقد محترم درخصوص روزآمدي اطالعـات، معـادل  . 3
ابزارهاي علمي، و سازواري با مباني اسالمي نيز زحمـات ايشـان را    ازگيري  بهره

 .تكميل خواهد كرد



 

 



 

 

  
 
 
  
  
  
  
  

  فلسفه مسيحي در قرون وسطاتاريخ 

  
History of Christian philosophy in the Middle Ages 

 
  اتين ژيلسون: مؤلف

  رضا گندمي نصرآبادي: مترجم

تهران، همكـاري سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم       (قم، انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب : ناشر
 .صفحه 766، 1389، ))سمت(ها  دانشگاه انساني

Author: Étienne Gilson 

Publication: Sheed & Ward Ltd,1980,  848 pages. 

  باقرشاهينقي  علي: ناقد

 ) ره(المللي امام خميني  استاديار گروه فلسفه دانشگاه بين: رتبه علمي

  abaghershahi@yahoo.com :پست الكترونيك

  

  مقدمه

در رديف آثار برجسـته اتـين ژيلسـون قـرار      1فلسفه قرون وسطا تاريخكتاب 
.  هاي دنيا اسـت  گرفته و درواقع  اين اثرحاصل چندين دهه تدريس او در دانشگاه

از ژيلسون به زبان فارسي ترجمه شده است كه هـر يـك از    تاكنون چندين كتاب
آنها از ديدگاهي خاص ابعاد مختلف فلسـفه مسـيحيت و قـرون وسـطا را مـورد      
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اده است، از ايـن رو امـروزه دانشـجويان در مقـاطع كارشناسـي و      كنكاش قرار د
2ارشد با كمبود منابع فارسي درباره اين دوره از تاريخ فلسفه غرب مواجه نيستند

 .

كاپلستون كه درباره فلسفه مسـيحيت   تاريخ فلسفهپيش از اين نيزجلد دوم كتاب 
كاالت متعـدي  و قرون وسطا است ترجمه شده و منتشر شده بـود كـه آن از اشـ   

ژيلسـون از چنـان    تـاريخ فلسـفه قـرون وسـطاي    ، ولي ترجمه 3برخوردار است
  .اشكاالتي برخوردار نيست و مترجم محترم در ترجمه اين اثر موفق تر بوده است

و اصطالحات تخصصي مناسبي استفاده شـده اسـت و    معادالتدر اين اثر از 
البته برخـي  . برخوردار است نگارش آن نيز بسيار خوب بوده و از يك نثر رواني

ها در آن وجود دارد كه به آنهـا اشـاره خواهـد شـد، ولـي وجـود چنـين         كاستي
 گونه متون مخصوصـاً  اين اساساً. كاهد ها به هيچ وجه از ارزش اين اثر نمي كاستي

آثار ژيلسون كه همراه با عبارات التيني نيز است بسيار پيچيده بوده و از دشواري 
بـه نظـر   . ردار است، از اين رو ترجمه آنها كار آسـاني نيسـت  هاي خاصي برخو

هايي كوشـيده اسـت متنـي     مترجم محترم با علم به وجود چنين دشواريرسد  مي
نحوي كه خواننـدگان در فهـم مطالـب     روان و رسا از اين اثر بزرگ ارايه نمايد به

ر است كه متن الزم به ذك. مند بشوند كتاب دچار مشكل نشده و بتوانند از آن بهره
قضاوت دقيق درباره  اصلي اين اثر در دسترس نگارنده اين متن نبوده و همين امر

رسد مشـكل   ميزان وفاداري مترجم به متن را دشوار نموده است، ولي به نظر نمي
  .خاصي در اين خصوص وجود داشته باشد

كه پژوهشهاي خاصي براي ارائه يك تصوير روشن  كسانيدر دوره معاصر از 
تـوان بـه ژيلسـون و كاپلسـتون      و دقيق از فلسفه قرون وسطا انجام داده است مي

بوده و تعصـب خاصـي    4توميسم-آنها از نمايندگان برجسته مكتب نو. اشاره كرد
 نسبت به فلسفه مسيحيت دارند واين گرايش آنهـا در تحليـل مباحـث فكـري و    

در  آنهـا معمـوالً  . ر استآشكا نحوه ارايه آراء متكلمان و فيلسوفان مسيحي كامالً
انتقاداتي كه به فلسفه قرون و متفكـران آن دوره   كوشند به ايرادات و آثار خود مي
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هاي فكري آنها دفـاع   استحكام و انسجام نظام مطرح شده است پاسخ گويند و از
در نظـر  . نسبت به مكتب توماس آكـوئيني تعلـق خاصـي دارنـد     كنند، مخصوصاً

ژيلسون توماس آكوئيني تنها فيلسوفي است كه مسائل مابعدالطبيعي را به روشني 
5براي او قابل فهم ساخته است

 .  

كتاب كاپلستون در مقايسه با كتاب ژيلسون از نظم و ترتيب بهتري برخوردار 
دارد، از اين رو كتـاب اوبـه عنـوان يـك     وزشي اهميت بيشتري ماست و ازجنبه آ

تر از كتاب  يك منبع براي تدريس در حوزه فلسفه مسيحيت مناسب متن درسي و
در آثار خود قبـل از پـرداختن بـه آراء متفكـران ابتـداء       معموالً او. ژيلسون است

مقدماتي را درباره زندگي و آثار متفكران قرون وسـطا ارايـه نمـوده و سـپس بـه      
هـايي   مندي به آراء آنها پرداخته است، ولي ژيلسون از چنين ويژگي صورت نظام

البته ژيلسون به عنوان يك فيلسوف و مورخ فلسفه بـه مسـايل   . برخوردار نيست
فكري به صورت عميقتري پرداختـه اسـت و آراء متفكـران قـرون وسـطا را بـه       

هميـت  صورت تحليلي و دقيق مورد بررسي قرار داده است كه در جاي خود از ا
اودر آثار خود نكاتي را مطرح نموده است كه كاپلسـتون  . خاصي برخوردار است

طور كلي مي توان گفت كـه   هب. يا متوجه آنها نشده و يا به آنها اهميت نداده است
هاي خاصي برخوردارند و روش خاصي را براي  تحليـل   هريك از آنها از ويژگي

ژيلسون به عنـوان يـك پژوهشـگر     اند ولي و بررسي مسائل فكري انتخاب نموده
  .فلسفه مسيحي و قرون وسطا از جايگاه خاصي برخوردار است

   

  محتواي كتاب

از يك پيش گفتار، مقدمه مولف و پي نوشت مقدمه و يازده بخـش   كتاباين 
فارسي و نمايه نيز توسط متـرجم در  -التيني/نامه انگليسي واژه. تشكيل شده است

 درآمد به هدف تاليف اين كتاب پرداخته اسـت و  پيشمولف در . پايان آمده است

داند و در كتاب حاضر به  اي در باب تاريخ فلسفه مسيحي مي تاليف اين را مقدمه
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در يـك   هاي فلسفي پرداخته و معتقد است فلسـفه را صـرفاً   تاريخ آراء و انديشه
خـدا در   مولف در مقدمه بعد از پرداختن به مفهـوم . توان يافت زمينه االهياتي مي

  :انجيل و تورات به دو ديدگاه در باره ماهيت و گوهر مسيحيت اشاره كرده است

اي كـه   ديدگاه افرادي مانند آدلف هارتناك كه معتقد است مهمترين حادثه -1
تاكنون در تاريخ تعاليم مسـيحيت رخ داده مربـوط بـه ابتـداي قـرن دوم اسـت،       

لوگوس عيسي  "ادله را ساختند،درست هنگامي كه دفاعيه نويسان مسيحي اين مع
انــدازي عناصــر يونــاني بــه تعــاليم مســيح ســرآغاز  دســتايــن . "مسـيح اســت 

در ايـن ديـدگاه كـل مجموعـه اعتقـادات      . سازي فزاينده تفكر مسيحي بود يوناني
مسيحي همچون ساختماني الهام گرفته از تفكر يوناني مي نمايد كه بر پايه انجيل 

گونـه كـه در    ناك بهتر است به تعاليم واقعي مسـيح، آن به نظر هارت. بنا شده است
اي دينـي   گاه نبايد بـه فلسـفه   متي، مرقس و لوقا آمده است توجه شود و آنها هيچ

  . تبديل شوند

انـد،   است كه عموم مورخان كاتوليك آن را پذيرفتـه  ديدگاهيديدگاه دوم  -2
اصول عقايـد مسـيحي رد   كه در آن نقش مهم فلسفه يوناني را در تنسيق و تفسير 

كنند، و حتي سعي در كم اهميت جلوه دادن آن ندارند، بلكه بر اين واقعيـت   نمي
ترتيب تنسيق يافتـه و تفسـير شـده اسـت همـواره       ورزند كه آنچه بدين تاكيد مي

 -گـاه يـك مفهـوم فلسـفي     طبق اين ديـدگاه هـيچ  . تعاليم اصيل مسيح بوده است
معناي دقيق فلسفي، به عنصر مقوم ايمان مسيحي يوناني محض، با در نظر داشتن 

رسد كـه ژيلسـون بـا نظـر اول      به نظر مي. به معناي دقيق كلمه تبديل نشده است
هـاي قـانوني هـيچ نشـاني از اسـتفاده       موافق نيست و خود معتقد است در نوشته

در حقيقـت ايـن   . روشمند از فلسفه وجود ندارد و اين مطلب مورد اتفـاق اسـت  
ود كه مسيحيت را در طول چهارده قرن زنده نگه داشت، بلكه مسـيحيت  فلسفه نب

مسيحيت بيش از آنكه ديدگاهي نظري درباره . بود كه اجازه نداد فلسفه محو شود
  .مسيحيت فلسفه نيست، بلكه دين است. واقعيت باشد نوعي روش زيستن است



 637    گروه تخصصي فلسفه، كالم، اديان و عرفان

  

ت نويسـان يونـاني بـه آراء و شخصـي     بخش اول كتاب تحـت عنـوان دفاعيـه   
نويساني مانند آريستيدس، كوئادراتوس، يوستين شهيد، تاتيان، آتنـاگوراس،   دفاعيه

بـه نظــر ژيلســون  . تئوفيلـوس انطــاكي، ايرنــايوس وهيپوليتـوس پرداختــه اســت  
هـايي در دفـاع از مسـيحيت     نويسان نخستين آباء كليسايي بودند كه دفاعيه دفاعيه
د كه در حضور قاضي به نفع مـتهم  اي رسمي بو دفاعيه در اصطالح بيانيه. نوشتند

هـاي آن دوره، بـه    ها، همچـون بسـياري از تـالش    بيشتر اين نوشته. ايراد مي شد
گرفت تا آنان حقوق مسيحيان را به  منظور جلب نظر امپراطوران كافر صورت مي

  .رسميت بشناسند

اوليه مسيحي اوليه به انديشه هـاي متفكـران حـوزه     تفكربخش دوم با عنوان 
نويسـان التينـي ماننـد     دراني از قبيل كلمنت اسكندراني و اوريگن و دفاعيـه اسكن

ترتوليان، مينوكيوس فليكس، آرنوبيوس، و الكتانتيوس و آبـاء مكتـب كاپادوكيـه    
ژيلسون . مانند گرگوري نازيانزوسي، بازيل كبير و گرگوري نيسايي پرداخته است

هيات اين سه متفكـر بـزرگ   معتقد است در اين حوزه روح تفكر فلسفي وارد اال
  .كاپادوكيه شد

بخش سوم به آگوستين تا بوئتيوس پرداخته و اين بخش شـامل سـه قسـمت    
است تحت عناوين ويكتورينوس و اگوستين، پايان عصر آباء يوناني و پايان عصر 

به نظر ژيلسون ويكتورينوس بـا ترجمـه آثـار نوافالطـوني از جملـه      . آباء التيني
افلوطين مسيحيت و گرايش نو افالطوني را توامان حفظ كرد،  بخشي از انئادهاي

رسد آگوستين در مقايسه با ويكتورينوس بيشـتر دغدغـه محـدود     ولي به نظر مي
افالطوني را داشت تا گنجاندن عناصر نوافالطوني در درازي فلسفه نو كردن دست

تين دهـد كـه اگـر نبـوغ آگوسـ      االهيات ويكتورينوس نشان مـي . االهيات مسيحي
داشت چه اتفاقـاتي   در مرزهاي ايمان مسيحي نگاه مي فلسفه نوافالطوني را دقيقاً

تفاوت چشمگيري كه ميان سبك فكـري االهيـات يونـاني و الهيـات     . داد رخ مي
آنچه االهيات آگوستين . التيني وجود داشت بيشتركالمي و االهياتي بود تا فلسفي
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او را برجسته كرد، نسبت طبيعت با فـيض  هاي بعد از  و نيز االهيات بيشتر التيني
در صورتي كه مفهوم محوري در االهيات يوناني بيشتر مفهوم صـورت بـود   . بود

امـا شـماري از   . دوران درخشاني آباء التيني با آگوستين به پايان رسيد. تا طبيعت
هايي ادامه دادند كه همان نوع روش تفكر نظـري   نويسندگان كار او را با نوآوري

  .دانان غربي رايج شد كه بعدها در ميان االهيبود 

اريگنا تا قديس برنارد شروع شده است و  اسكوتوسبخش چهارم با عنوان از 
يوهـانس اسـكوتوس اريگنـا،    : از شش  قسمت تشكيل شده است تحت عنـاوين 

گرايي در سده دوازدهم، پيتر آبالر، عرفان نظـري و   آنسلم اهل كانتربري، افالطون
پـردازد و بـه    اين بخش به انديشه فلسفي قرون نهم تا دوازدهم مـي . لآلن اهل لي

نظر ژيلسون يوهانس اسكوتوس اريگنا شخصيت برتر اين عصر است كه بـدنبال  
نظيري را در تاريخ تفكـر   نظريه او چنان جايگاه بي. رنسانس كارولنژي ظاهر شد

يم، بايد گفـت  غرب به خود اختصاص داده كه اگر بخواهيم با احتياط سخن بگوي
دانـان التينـي امكـان و چگـونگي      كه آن نظريه يك بار و براي هميشه براي االهي

دانان يونـاني، ديونوسـيوس و ماكسـيموس     ورود به راهي را پيش نهاد كه با الهي
شد، بـدون شـك فلسـفه     اگر اين دعوت پذيرفته مي. اعتراف شنو شروع شده بود

ولـي بـه نظـر    . روپاي غربـي سـيطره داشـت   نوافالطوني تا پايان قرون وسطا بر ا
. وجوي نوع متفاوتي از انديشه مابعدالطبيعي بوده است رسد كه اروپا در جست مي

قرن يازده نيز مناقشه درباره ماهيت كليات مهمترين بحث آن عصر محسـوب  در 
رشد و ارسطو  سينا، ابن به نظر ژيلسون دانشمندان آن دوره تا زماني كه ابن. شد مي

مسـئله فلسـفي    تبيين فلسفي كامل طبيعت را برايشان فراهم نكرده بودنـد، عمـالً  
ديگري جز مسئله كليات براي بحث نداشتند، كه در پايـان قـرن دوازدهـم جـان     

  .حاصلي اين مباحث جدلي صرف را اعالم كند سالزبري توانست بي

 بخش پنجم تحت عنوان فلسفه عربي و يهـودي بـه تـاثير فلسـفه اسـالمي و     
يهودي در قرون وسطا احتصاص داده شده است و از دو قسمت با عناوين فلسفه 
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طور جداگانه به آراء كندي، فارابي،  هعربي و فلسفه يهودي تشكيل شده است و ب
ميان فيلسوفان يهود به آراء سليمان بن جبيـرول و موسـي    سينا، ابن رشد و از ابن

ت كه تكامل تاريخ فلسفه قرون ژيلسون خود معترف اس. بن ميمون پرداخته است
وسطا دست كم دو قرن بعد از تكامل تفكر اسالمي بوده اسـت از ايـن رو نبايـد    

بخش ششم نيز تحـت عنـوان فلسـفه    . سهم شرق را در پيدايش آن فراموش كنيم
ها و فلسفه  عربي، دانشگاه -مدرسي اوليه در سه قسمت با عناوين تاثيرات يوناني

هـاي آثـار ارسـطو و     اوايل قرن سـيزدهم بـه تـاثير ترجمـه    دانان  مدرسي و االهي
گيـري اوليـه فلسـفه     ها، نهضت علمي و شكل فيلسوفان اسالمي در ايجاد دانشگاه

  . مدرسي در غرب پرداخته است

و دانـش شـامل دو قسـمت اسـت تحـت       االهيـات بخش هفتم تحت عنـوان  
دهم بـه گـرايش   دانان اواسـط قـرن سـيز    عناوين آلبرت كبير، راجر بيكن و منطق

فكري مسيحيان به دانش جديد پرداخته كه نقش آلبـرت كبيـر و راجـر بـيكن از     
هـاي   چنـد ايـن گـرايش جديـد واكـنش     اي برخوردار بوده است هر اهميت ويژه

هاي جديـد   طوري كه برخي از مسيحيان دانش همختلفي را به همراه داشته است ب
ند كه مبـادا االهيـات مسـيحي در    را به نقد كشيدند و برخي ديگر نيز واهمه داشت

، لـذا وظيفـه   ز غيرمسيحيان و ملحدان عقب بمانـد هاي اصلي دانش عرفي ا حوزه
  .خود ديدند كه خود را به فيلسوفان و دانشمندان برسانند

بخش هشتم با عنوان عصر طاليي فلسفه مدرسـي داراي سـه قسـمت اسـت بـا      
نگلستان و توماس آكوئيني به نيمـه  دانان مدرسي در ا مكتب فرانسيسي، االهي: عناوين

در اين دوره . طاليي فلسفه مدرسي شهرت دارد عصرپردازد كه  دوم قرن سيزدهم مي
شود ميان عقالنيـت   رسد و پيوندي قوي ايجاد مي فلسفه قرون وسطا به اوج خود مي

ارسطويي و اصول اعتقادي مسيحيت، همانطور كه دراوايل قرون وسطا چنين پيوندي 
در اواخـر ايـن دوره   . لسفه افالطون و اصول اعتقادي مسيحيت ايجاد شده بـود ميان ف

  .شود انتقادات نسبت به فلسفه قرون وسطا شروع مي
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از سه بخش تشـكيل شـده اسـت كـه      1277بخش نهم با عنوان محكوميت سال 
بـه نظـر ژيلسـون    . التيني، واكنش االهياتي و مناقشات فلسفي رشديان ابن: عبارتند از

فقط يك رويداد تاريخي نيست بلكه يك نقطـه   1277رشديان در سال  محكوميت ابن
به عبارت ديگر آن رخداد هم نقطـه ورود بـود و   . عطفي است در تاريخ قرون وسطي

فلسـفه دچـار    دانـان بـه   بعد از آن رخداد نگرش بسياري از االهـي . هم نقطه عزيمت
رشـد   سـينا و ابـن   طور كلي دو تفسير مهم از ارسطو يعني تفسير ابـن  به. دگرگوني شد

تفسـير تومـاس    1261از سـال  . توجه استادان فلسفه و االهيات را به خود جلب كرد 
رشد بر جدايي فلسفه از االهيات  از ميان اين سه نفر ابن. آكوئيني از ارسطو مطرح شد

مناقشات فلسفي نيـز در اواخـر ايـن    . ين رو مورد تاييد كليسا نبودتاكيد داشت و از ا
از نظـر برخـي از   . حتي با تعليم توماس آكوئيني مخالفـت كردنـد  . قرن شدت گرفت

مكتب بوناونتورا نيـز  . پيروان آگوستين توماس بيش از اندازه تسليم ارسطو بوده است
  . سدر در اين دوره به علت مشكالت دروني خود به پايان مي

بخش دهم تحت عنوان فلسفه مدرسي قرن چهارده داراي سه قسـمت اسـت كـه    

  . ها و نوافالطونيان، مكتب آگوستيني دوم و تجزيه االهيات مدرسي آلبرتي: عبارتند از

دهد تحت عنوان طريق  بخش يازدهم كه بخش پاياني اين كتاب را تشكيل مي
گرايـي،   ويليام اكام، اسـم : شامل چهار قسمت است كه عبارتند از كهجديد است 

نيمه دوم قرن چهـاردهم بـه دوره طريـق جديـد     . رشدگرايي دوم و پايان سفر ابن
داننـد و نويسـندگاني ماننـد بوريـدان،      شهرت دارد كه ويليام اكام را مبدع آن مـي 

پيترآيي، مارسيليوس اينگن، آلبرت ساكسونيايي پيرو اين طرقه بودند و در مقابـل  
رشـد، آلبـرت كبيـر،     كه فيلسوفاني مانند ارسـطو، ابـن   گرفتند مي طريق قديم قرار

از مشخصه اصلي طريق جديد . به آن تعلق داشتند ...توماس آكوئيني، بوناونتورا و
در تفسير جديد اكام منطق نقش مهمي دارد ولي او يـك تفسـير   . نوميناليسم است

او در تـاريخ فلسـفه   تـاثير ويرانگـري كـه نظريـه     . فلسفي از منطق خود ارائه داد
  .  گرايي او بود مدرسي قرون وسطا برجاي گذاشت ناشي از تجربه
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 نقد و بررسي كتاب

و فارسـي   نامـه انگليسـي   يـك واژه  از اشكاالت  اين ترجمـه فقـدان   يكي -1
ارزشـمند و   چنـين كتـاب  مستوفا و مفصلي است كـه الزم بـود بـراي     موضوعي
 ناقصاند ولي  اي تهيه كرده نامه هژحترم وا، هرچند مترجم مشد اي تهيه مي محققانه

استفاده شـده اسـت    فراواني هاي و واژه در اين كتاب از اصطالحات مسلماً. است
معادل انگليسي آنهـا  نامه مفصلي مطرح مي شد و يا  كه اگر آنها در قالب يك واژه

سـازي متـرجم    توانست از شيوه معـادل  خواننده بهتر مي شد درج مي ها درپاورقي
 با اصطالحات فلسفي غرب خواهند يكه م جويانيبراي دانش اً، مخصوصآشنا شود

  .  توانست منبع مفيدي باشد مي آشنا بشوند و معادل فارسي آنها

بهتر بود معادل انگليسي اسامي تمامي افرادي كه در كتاب ذكر شده اسـت   -2
ـ . بشودشد تا خواننده با اسامي التين آنها آشنا  درج مي ها پاورقيدر  طـور كلـي    هب

وجود يك فهرست اعالم هم به زبان انگليسي و هم به زبـان فارسـي وهمچنـين    
البتـه متـرجم   . هايي بسيار مفيد اسـت  فهرست منابع و كتابشناسي در چنين كتاب

هـاي   معموال در كتاب. محترم بسياري از آنها را ذكر كرده است ولي كامل نيستند
شود بايد معادل انگليسي آن را در پاورقي  مي اي هر اسمي كه در متن ذكر ترجمه

در صورتي كه معادل انگليسي افرادي مانند يوهانس اسكوتوس اريگنا، . ذكر نمود
ديونوسيوس آريوپاكي، يوهانس فيلوپونوس، فائوستوس اهل ريس، كالوديـانوس  
مامرتوسف و تعداد ديگري كه در كتاب به آنها اشاره شده است ذكر نشده اسـت  

  .بعدي برطرف شود هاي چاپيد است در كه ام

ـ هاي فيلسوفان عرب و فلسفه عربي  مولف كتاب به غلط از واژه -3  جـاي ه ب
استفاده كرده است، در حاليكه اكثر فيلسـوفان   و فلسفه اسالمي اسالميفيلسوفان 

اسالمي غير عرب بودند و متـرجم نيـز بـدون تغييـر آن و يـا توضـيحي در ايـن        
هاي فلسفه عربي و فلسـفه عربـي    ا تكرار كرده و از واژهباه مولف رتخصوص اش
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البته مترجم در يادداشتي در ابتداي كتاب متذكر شده اسـت كـه در   . استفاده است
از توضـيح خبـري    ولـي در هـيچ جـاي مـتن     داين خصوص توضيحي خواهد دا

 كه يا بايد آن را اصالح نمايـد  ديد رسد خود مترجم نيز الزم مي به نظر مي. نيست
  .بدهد در اين خصوص و يا توضيحي

است كـه   شده هايي بكار برده براي برخي از اصطالحات معادل در اين اثر -4
فنـون  "معـادل   Liberal artsبراي اصطالح  مثالً. بايد اصالح شوند رسد ميبه نظر 

، در حاليكـه منظـور از آن دروس مقـدماتي    )161ص ( ستفاده شده اسـت ا "آزاد
، بــراي واژه "شــوند از پــيش ســاخته مــي"معــادل  performedبــراي واژه  .اســت

established  بــراي واژه"شــوند ايجــاد مــي"معــادل ،formed    صــورت "معــادل
اسـتفاده  ) 179ص ( "شـوند  سـاخته مـي  "معادل    made، و براي واژه "پذيرند مي

ايرنـائوس در بـاره   "آمـده اسـت    28در صفحه  . شده است كه بايد اصالح شوند
مخالف  "مادي"و  "حيواني"، "معنوي"ها به  گانه انسان انسان با تمايز سه طبيعت

هـاي روحـاني و نفسـاني     جـاي معنـوي و حيـواني  از واژه   ه كه بهتر بود ب "بود
ذكر شده اسـت   "معرفت"معادل  gnosisبراي واژه  46در صفحه  .شد استفاده مي

 passionsبـراي واژه   117در صـفحه  . كه بهتر است از واژه عرفان اسـتفاده شـود  

. استفاده شده است كه بهتر است از واژه انفعاالت استفاده شود "هيجانات"معادل 

استفاده شده اسـت كـه بهتـر     "حالت"از معادل  statusبراي واژه  227در صفحه 
 personalبـراي واژه   651درصـفحه  . است از معادل نحوه وجودي استفاده شـود 

God  ر اسـت از معـادل    اده شـده اسـت كـه مناسـبت    از معادل غيرشخصي استف
از معـادل   sacred doctrineبـراي واژه   501در صفحه  .غيرمتشخص استفاده شود

 427در صـفحه  . ر اسـت  وحي استفاده شده است كه معادل تعليم مقدس مناسبت
 6از معادل تمثيلي استفاده شده است كه برخي  معادل تشابه analogicalبراي واژه 

طور خاص در فلسـفه   هدانند زيرا اين مفهوم كه ب ر مي يك را مناسبتو حتي تشك
توماس آكوئيني مطرح بود شبيه تشكيك وجودي است كـه در فلسـفه مالصـدرا    
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    .مطرح شده است

 يعني. هاي متفاوتي استفاده شده است هاي واحد از معادل گاهي براي واژه -5
اي  بـراي واژه  مـثالً . از يكدستي برخـوردار نيسـت   كتاب ترجمه در برخي موارد

آباء "و گاهي از واژه ) 12ص ( "پدران كليسا"گاهي از واژه  Church fathersمانند 
گاهي از معادل اصالت  nominalismبراي واژه .استفاده شده است )138ص ("كليسا

صـص  ( و نوميناليسـم ) 699ص (گرائـي   و گاهي از معادلهاي اسم) 224ص (تسميه 

 هـاي رئاليسـم   گاهي از معـادل   realismبراي واژه. استفاده شده است) 685و  733

گـاهي از معـادل     onenessبراي واژه). 699ص (گرايي  وگاهي از واقع)  685ص (
. استفاده شده اسـت ) 129ص ( و گاهي از واژه واحد يا وحدت) 125ص ( يگانگي

و گـاهي از  ) 162ص ( "و ثبـات  ابـديت "هـاي   گـاهي از واژه  eternityبراي واژه 
ص (و گـاهي از واژه سـرمديت   ) 112ص ( "ازلي بودن و تغييرناپذيري"هاي  واژه
  . استفاده شده است) 411

رسند  در برخي موارد كه بسيار نادر است بعضي ازجمالت مبهم به نظر مي -6
قي توان ارزيابي دقي ولي با توجه به اينكه متن اصلي كتاب در دسترس نيست نمي

: آمـده اسـت   59در صـفحه   مـثالً  .از مطابقت آنها با مـتن اصـلي بـه عمـل آورد    

دانسـتند كـه آن را نـوعي دميـورژ      ها آفرينش را بسي ناقص تر از آن مي گنوسي"
ايـن نقشـي كـه در    ": آمـده اسـت   645يا در صفحه . "متعال بدانند خدايمادون 

ـ  فلسفه توميسم خلـوص وجـودي فعـل االهـي وجـود ايفـا مـي        د در فلسـفه  كن
  .   "گيرد اسكوتوسي با اراده االهي صورت مي

مطلبي مطرح شـده اسـت و در آن بـه طريـق چهـارم و       514 صفحهدر  -7  
طريق پنجم اشاره شده است بدون اين كه نامي از طريـق اول، دوم و سـوم ذكـر    

معلوم نيست كه آيا اين ايراد درخود كتاب اصلي بوده است و يا مربوط بـه  . شود
  .باشد ميمه كتاب ترج

تـرين و واالتـرين    مابعدالطبيعـه اصـيل  "آمده است  17سطر  408در صفحه  -8
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 . كه احتماالً واالترين علمي بايد باشد"عملي است كه در دسترس عقل طبيعي است

                                                
  ها نوشت پي

. ، ترجمه رضا گندمي نصـرآبادي تاريخ فلسفه مسيحي در قرون وسطا )1389(ژيلسون، اتين . 1

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسـاني   انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب با همكاري

 ).سمت( ها دانشگاه

توان به آثار آقاي دكتر محمد ايلخاني اشاره  از منابع ديگر در خصوص فلسفه قرون وسطا مي. 2

 .اند اي در اين حوزه فكري انجام داده هاي محققانه نمود كه ايشان پژوهش

تـاريخ فلسـفه،جلد دوم، متـرجم، ابـراهيم يزذانجـو، تهـران،       ). 1989. (كاپلستون، فردريـك . 3

هاي كشور بـه   مترجم محترم اين اثر خود در ياداشتي در يكي ازروزنامه. شارات سروشانت

     .    وجود اشكاالت متعدد در اين ترجمه اشاره كرده بود

توميسم و آراء فلسفي او مي توانيد مراجعه كنيد بـه   -براي اطالعات بيشتر درباره مكتب نو. 4

ترجمـه   ، مباني فلسفه مسيحيت،داوودي. ه، عترجمروح فلسفه قرون وسطي آثار او مانند 

ترجمه دكتـر احمـد   نقد تفكر فلسفي غرب، سيد محمود موسوي،  -محمد محمد رضايي

  .جلد سومف تدوين پل ادواردز، ترجمه شهرام پازوكيدائرةالمعارف فلسفه، . احمدي

سـيد محمـود    -، ترجمه محمد محمد رضاييمباني فلسفه مسيحيت). 1375. (ژيلسون، اتين. 5

 .  12موسوي، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي، ص 

، تهران، سازمان مطالعه و تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس). 1382. (ايلخاني، محمد. 6

  .414، ص )سمت(ها  تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
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 تحليل نقد

، جنـاب  »تاريخ فلسفه مسيحي در قرون وسطي«از ناقد محترم كتاب  تشكربا 
  آقاي دكتر علي نقي باقرشاهي؛

  

  امتيازات نقد

  مناسب مقاله به سه بخش مقدمه، محتواي كتاب، و نقد و بررسي تيتربندي. 1

 هاي ديگر و آثار مولف اجمالي به ترجمه اشاره. 2

 اثر و نيز مقايسه با كاپلستونها و مكتب فكري مؤلف و  اشاره به زمينه. 3

 فصول كتاب تبيين .4

به كاربرد آموزشي، قواعد  نگارشي و رسايي كتـاب و اظهـارنظر در    اشاره. 5
 خصوص نبود فهرست اَعالم 

 ها سازي ارائة نظر ناقد محترم درخصوص تعصب و نحوة معادل. 6

  

 اي نقده كاستي

محترم پس از شرح و تبيين فصول، اما به تحليل و نقد محتوايي كتاب  ناقد. 1
  .نپرداخته است

 كيفيت فني و چاپ بابنبود نظر در . 2

هاي باقيماندة بررسـي محتـوايي اثـر؛ بـا      درخصوص مؤلفه نظردهيفقدان . 3
  .هاي اسالمي تاكيد بر انسجام منطقي، منابع، و سازواري با ديدگاه

  



 

 



 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  التهافت تهافت 

  
  د رش  ن د اب م اح  ن د ب م ح م: مؤلف

  حسن فتحي: مترجم

  .صفحه 670، 1387تهران، انتشارات حكمت، : ناشر

  

  سيدمحمدعلي ديباجي : ناقد

  )پرديس قم(دانشگاه تهران استاديار گروه فلسفه : رتبه علمي

  اديان و عرفان شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني  عضو گروه تخصصي فلسفه، كالم،

  dibaji@ut.ac.ir :پست الكترونيك

  

  مقدمه

التهافت ابن رشد جايگاه مهمي در تاريخ فلسفه اسـالمي   بدون ترديد كتاب تهافت
گرچه اين كتاب گويا به دالئل اتفاقي و نـه يـك برنامـه از پـيش تعيـين شـده       ادارد؛ 

حداقل تا قرن نوزدهم ميالدي براي نويسندگان و فيلسوفان مسلمان در شرق شناخته 
الفالسفة غزالي نيز تا حدود قـرن نهـم هجـري در شـرق تـا        ه فتهاكه  نشده بود، چنان

ي از آن و انعكاس انديشمندان نسـبت بـه   اي همين سرنوشت را داشته و گزارش اندازه
   .آن ديده نشده است
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نصيرالدين   اثر خواجه الفالسفه فةتهاالبته آغابزرگ تهراني از كتابي به نام شرح 
هـاي   كند كه منتشر نشده است و آقاي سعادت از دو كتاب بـا نـام   طوسي ياد مي

برد كه در ربع آخر قـرن   زاده نام مي  الدين طوسي و خواجه از عالء الفالسفه تهافت
اين دو  .تأليف شده است ،فاتح قسطنطنيه ،نهم به فرمان سلطان محمدبن مرادخان

سـعادت، نـزاع ميـان ديـن و     : ك.ر(اند  الفالسفه غزالي نوشته شده  ه فكتاب متأثر از تها

  ).3-2فلسفه، صص 

الضـالل   الفالسفه و المنقـذ مـن   هايي چون تهافت اينكه آيا كار غزالي در كتاب
مشايي در ميان مسلمانان يا چنين نبود و اينكه دفاع  ورزي فلسفهمهر پاياني بود بر 

حمالت غزالي و ديگر متكلمان تا چه اندازه در حفظ  مقابلرشد از فلسفه در  ابن
داشت، مطلبـي اسـت كـه بايـد در مجـال       روحية فلسفي در ميان مسلمانان تأثير

كـه مهـد فلسـفة     –خاص بدان پرداخت، اما قدر مسلم اين اسـت كـه در ايـران    
رشد مورد توجه يا منبع تـأثير   بيشتر از آنكه كارهاي غزالي و ابن  -اسالمي است 

باشد، آثار فخر رازي و خواجه نصير طوسي در نقد يا دفاع از فلسفه مـؤثر بـوده   
و  الفالسـفه  فـة تهاهـايي چـون    حـال پـرداختن بـه ترجمـه كتـاب      در عـين . است

كـه در اثـر حاضـر     –ويژه با حواشي و تعليقات محققان غربي  التهافت، به تهافت
  . كمكي است به يافتن پاسخِ پرسشي كه گفته شد –وجود دارد 

كـوش   التهافت ابن رشد كه به قلم همكار فاضل و سخت ترجمة كتاب تهافت
بـه  ) 1387درسـال  (ي انجام گرفته و به وسيلة انتشارات حكمـت  آقاي دكتر فتح

چاپ و نشر رسيده است، كار ارزشمندي است كه تقدير و سپاس اهل حكمت و 
هاي زيـادي   گام 509فلسفه را در پي دارد و اين ترجمه نسبت به ترجمة قبل از آن

رشد در فلسـفه و مشـخص سـاختن     در جهت روشن نمودن جايگاه غزالي و ابن
  .سينا و ديگر فيلسوفان متقدم برداشته است اضع آنان در مقايسه با ارسطو، ابنمو

نقـاط مثبـت و مالحظـاتي دربـارة ايـن اثـر        بررسـي در اين مقاله برآنيم تا به 
   .بپردازيم
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  هاي اين ترجمه امتيازها و ويژگي -1

كتاب پيش از اين هم ترجمه شده بود اما جاي خالي چنـين   ايناگرچه . 1-1
هـاي مفيـد و راهگشـا باشـد احسـاس       ها و پانوشـت  اي كه همراه توضيح ترجمه

بديهي است كه به لحاظ اهميت كتاب و موقعيت آن، داشتن دو ترجمه يا . شد مي
ار تنهـا كـ   هـا باشـد، نـه    ويژه وقتي همراه شرح و توضـيح ديـدگاه   بيشتر از آن، به

  .تكراري نيست بلكه الزم و ضروري است

ها توضـيحات فراوانـي از خـود و متـرجم انگليسـي       مترجم در پانوشت. 2-1
رشد ارائه كـرده اسـت كـه     هاي ابن التهافت دربارة اشكاالت غزالي و پاسخ تهافت

ويژه آنجا كه مطالب ابـن رشـد و غزالـي طـوالني      راهگشاست؛ اين توضيحات به
آيد و خواننده را  هاي مختلفي پيدا كرده است بيشتر به كار مي ، شعبه شده و بحث

مترجم توضيح داده است كه جز آنچه با ذكر مأخـذ  . دهد از سردرگمي نجات مي
 –كه از طرف خود اوسـت   –مشخص شده » م« تهمراه است يا در آخر با عالم

 Simon(التهافت يعني سيمون بِـرگ،   بقيه مطالب از مترجم انگليسي كتاب تهافت

van de Bergh (است.  

هـاي غزالـي و    مترجم سعي كرده است تا سند و مرجع بسياري از گفتـه . 3-1
دهد و اين كار راهنماي خوبي در فهم مطالـب و روشـن شـدن     نشانرشد را  ابن

 .مواضع فالسفة مورد نظر است

هاي فلسفي  از روشن شدن سند و مرجع مطالب، تبارشناسي ديدگاه غير. 4-1
رشد كه گرچه نه در همة مطالب بلكه در مواضع مهم و متعددي آمده اسـت،   ابن

اين تبارشناسي البته كامل نيسـت و  . امتياز ديگري براي اين اثر به بار آورده است
گويد كه اميدوار است فرصت آن را بيابد تا در آينـده   مترجم، خود، در مقدمه مي

 .زالي انجام دهداين كار را در حيطة آثار كالمي هم، دربارة غ

هاي مفصلِ ترجمه، امكـان بررسـي تطبيقـي برخـي از مباحـث       پانوشت. 5-1
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كالمي در فلسفة اسالمي و فلسفه و الهيات مسيحي را به وجـود آورده   –فلسفي 
كه اين امكان در موارد اندكي دربارة مباحث ارسطو و ابـن سـينا هـم     است؛ چنان

 .فراهم شده است

ه پيوست به قرار زير است كه مترجم آنها را به كتاب اين ترجمه داراي د. 6-1
 :افزوده است

  .ها آمده است منابع مهمي كه در پاورقي مشخصات) الف

يوناني و مشخصات آنهـا بـراي سـهولت در شـناخت آثـار       الفبايجدول ) ب
مورد اشاره واقع  فارسيها از طرف مترجم انگليسي و مترجم  ارسطو كه در پاورقي

  .اند ف يوناني مشخص گشتهشده و با حرو

  )فالسفه(اجمالي برخي از اعالم  معرفي) ج

  اي از برخي مفاهيم و آراء گونه فهرست) د

  اعالم و مكاتب فهرست) هـ

  كتب فهرست) و

  قرآني آياتفهرست ) ز

  فهرست احاديث) ح

  برخي از اصطالحات يوناني فهرست) ط

  التين –يوناني  –عربي به انگليسي / فارسي نامه واژه) ي

صفحه از كتاب را به خود اختصـاص داده و   167ها  و فهرست ها پيوستاين 
وجــوي مطالــب و شــناخت ظرفيــت كتــاب نســبت بــه اصــطالحات  در جســت

  .كند تخصصي، اعالم و ديگر مباحث مرتبط كمك شاياني به خواننده مي

اين ترجمـه، روان و رسـا بـوده و متـرجم اصـول و قواعـد نگـارش و        . 7-1
ويرايش را رعايت كرده است؛ همچنين در مواضع مناسب عناوين فرعـي الزم را  

  .اضافه كرده و آن را نظم خاصي بخشيده است -[  ]در بين دو قالب  –به متن 
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  مالحظات انتقادي -2

وجـه نـافي    و شـيوة او بـه هـيچ    اي از مطالـب متـرجم   نگرش انتقادي به پاره
ها و  تر به مطالب ذكر شده در پانوشت زحمات وي نيست بلكه به قصد نگاه دقيق

انـد، طـرح    روشن نمودن جايگاه مطالبي كه گاهي به نادرست يا نابجا گفته شـده 
بايد اذعان نمود كه بررسي انتقادي تمام اين اثـر بـا توجـه بـه محتـواي      . شود مي

ن آن نه در توان اين قلم است و نـه در صـفحات انـدك ايـن     جامع و حجم فراوا
شود نكات مهم و نمونه است كه نويسـنده   بنابراين آنچه ذكر مي. پذير مقاله امكان

. دانـد  اين سطور آنها را شايسته دقت و تأمل بيشتر مترجم و خواننده گرامـي مـي  

  : پانوشت ها، متن و نكات شكلي: اين مالحظات در سه بخش است

  

  مطالب پانوشت براي كتابي مستقل) الف-2 

صفحه اسـت و مطالـب اصـلي كتـاب      670ها  ترجمه كتاب به همراه پيوست
هاي نخستين يـا اواسـط    گيرد؛ در بخش صفحه را در بر مي 490چيزي در حدود 

تقريبـاً  . ها گاهي از اصل متن در يـك صـفحه بيشـتر اسـت     كتاب حجم پانوشت
. صـفحه، پانوشـت اسـت    490چهل درصـد از  توان گفت در مجموع نزديك  مي

بيان كرده است  –كه پيش از اين گفته شد  چنان –مترجم محترم در مقدمة كتاب 
وي همچنـين گفتـه   . كه بسياري از آنها برگرفته از مطالب مترجم انگليسي اسـت 

هاي فراوان خود را در مجلـد جداگانـه چـاپ     است كه مترجم انگليسي يادداشت
نجا بايد گفت بهتر بود مترجم فارسي هم چنين كنـد زيـرا ايـن    در اي. كرده است

شـوند و   مطالب بسيارند و گاهي باعث دور شدن ذهن خواننده از متن اصلي مـي 
به خـاطر رعايـت حجـم كتـاب      –به رغم توضيح و شرح نسبي  –گاهي در آنها 

  .حق مطلب اداء نشده و توضيح كافي نيامده است

از آنجا كه مترجم كتـاب بـه   : هاست اين يادداشت اما اشكال ديگري نيز زائيده
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طور گزينشي مطالبي را از سيمون برگ اقتباس كرده و به همراه نكات خود آورده 
است، هر چند كه شيوة تمايز آنها از مطالب خود را در مقدمه ذكر كرده امـا ايـن   

ها از چه كسي  و مشخص نيست كه بسياري از پانوشت!! است نشدهشيوه رعايت 
ذكـر  » م«چرا كه طبق فرض مترجم، اگر در آخر عبارت، مأخذ يا عالمـت  !! است

شده باشد از مترجم است و در غير اين صـورت از متـرجم انگليسـي اسـت امـا      
كـه مأخـذ   ... و 21، ص19/30، ص24/ 16، ص 5هايي همانند پانوشـت   پانوشت

  !ذكر شده است از چه كسي است؟) و نه در آخر(آنها در ميان عبارت 

عالوه بر اين، مترجم محترم فارسي ظاهراً توجه دارند كه متـرجم انگليسـي در   
ادرست يا قابل بحثي را مطرح كرده است زيرا گاهي به آنها اشـارة  نمواضعي نكات 

انتقادي دارد؛ مثالً اين سخن آقاي سيمون برگ را كه گفته اسـت مكتـب رواقـي از    
؛ )26 ، ص47پانوشـت  (كند  جب نقل ميهمان آغاز بر اسالم اثر گذاشته است با تع

هاي سيمون برگ به معني تأييـد ضـمني آنهـا هـم      بنابراين از آنجا كه ذكر پانوشت
نوشت و نه همراه بـا   هست، بهتر بود كه نكات ايشان به صورت يك پيوست يا پي

اي از مسائل  ويژه كه آقاي سيمون برگ در پاره شد به هاي مترجم، آورده مي پانوشت
دچار بدفهمي  –كنيم  هايي از آنها را ذكر مي كه نمونه چنان –و كالم اسالمي  فلسفه

  . و عدم دقت است

  

  هاي ناقص و نادرست در پانوشت ها گزارش) ب-2

هـاي فالسـفه    هـا از ديـدگاه   هاي كوتاه و بلند كتاب برخي گزارش در پانوشت
و نوافالطونيان آمده است كـه عمـدة آنهـا برگرفتـه از مطالـب       ارسطواسالمي يا 

در اينجـا بـه سـه نمونـه از آنهـا      . مترجم انگليسي است و جاي تأمل بسـيار دارد 
  : پردازيم مي
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  علم منطق) 1-ب-2

مسلمانان علم منطق را به دو بخش تصور و تصديق تقسـيم  «: گويد مي مترجم
دانـيم علـم منطـق نـزد بعضـي       مـي  در صورتي كه) 14، ص1پانوشت. (»كنند مي

سـينا،   ابـن . منطقدانان مسلمان نُه بخشـي و نـزد برخـي ديگـر دو بخشـي اسـت      
دان بزرگ مسلمان در كتبي مانند اشارات منطق را دو بخشي و در بعضي از  منطق

  .آثار ديگرش همچون شفا، به صورت نُه بخشي تنظيم كرده است

  

  وجود ممكن و وجود بالفعل) 2-ب-2

وجود ممكن جهان براي وجود بالفعل به مرجحـي نيـاز   «: آورده است مترجم
ها محـال   تواند علتي داشته باشد، زيرا تسلسل نامتناهي علت دارد كه خودش نمي

قبل از اين جمله از واژة مـرجح در اسـتدالل غزالـي    ). 16، ص5پانوشت (» است
ــانِ       ــلمان آن را در بره ــانِ مس ــه متكلم ــت ك ــده اس ــده و آم ــه ش ــخن گفت  س

  .برند شان براي اثبات وجود خدا به كار مي )ارسطويي(

اين سخن ظاهراً از مترجم انگليسي است اما بايد گفت كه قائـل آن را معلـوم   
گويد يا سـخن   نكرده است؛ چراكه مشخص نيست نويسنده، سخن فالسفه را مي

در واقـع هيچگـاه فالسـفة    . متكلمان را؛ و بعالوه، گفتاري اسـت غلـط و آشـفته   
اند؛ البته حكيمـاني چـون ابـن     سخن نگفته» وجود ممكن جهان«لمان از تعبير مس

. انـد  را بـه كـار بـرده   » وجود الممكن«يا » الوجود وجود ممكن«سينا تعبيراتي مثل 

گفته، وجود بالقوة جهـان   شايد به قرينة وجود بالفعل، منظور مترجم از تعبير پيش
از متكلمـان بـدانيم؟ وجـود ممكـن     از طرف ديگر كدام سخن را بايد . بوده است

كننـده بـر يـك     اي داللـت  جهان يا مرجح را؟ پاسخ اين است كه در نوشته قرينـه 
به غير از متكلمان شيعه و متفكراني  –طرف وجود ندارد؛ همچنين، هيچ متكلمي 

از تعابير ذكر شده در مسـأله قـدم    -چون فخر رازي كه سلوك فلسفي هم داشته 
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استفاده نكرده است و البتـه روي سـخن غزالـي و    ) حث استكه موضوع ب(عالم 
  .ابن رشد در اين كتاب كمتر با متكلمان شيعه است

  

  عقل فعال ارسطويي است؟) 3-ب-2

، به ايـن  5دربارة نفس، گاما ] كتاب[ارسطو در «: در پانوشت كتاب آمده است
هـر چيـزي   كند در حالي كه عقل منفعـل   عقل فعال عمل مي... كند ميعقل اشاره 

 ـ  دانيم كه ارسطو نه در كتاب دربارة نفس ولي مي). 18، ص19پانوشـت  (» ...شود مي
و نه در هيچ اثر ديگر از عقل  –ترين كتاب وي دربارة عقل و نفس است  كه مهم

او صرفاً از عقل، بـدون ذكـر صـفت، و گـاهي از عقـل      . فعال سخن نگفته است
شارحان وي است كه آن را در تفسـير  عقلِ فعال برساختة . گويد منفعل سخن مي
  .اند عقل به كار برده

  

  ها بدفهمي آراء ابن سينا در پانوشت) ج-2

سينا نقد شده است؛ اين نقدها عمدتاً ناشـي   در پانوشت كتاب برخي آراي ابن
رسد ريشة برخي در نگاه مترجم انگليسي است كـه   از بدفهمي است و به نظر مي

هاي نه چندان جديد محققان غربي مطالعه كرده و بـه   هفلسفة ابن سينا را از ترجم
هـايي از ايـن    در اينجا نمونـه . هاي عجوالنه و نادرست گرفتار شده است قضاوت

  .دهيم نقدها را آورده و دربارة آن توضيح مي

  

  !معني عروض وجود بر ماهيت، عروض مقولي نيست) 1-ج-2

] عـرض [وجـود را صـفت    معتزليان و ابن سـينا «: گويد مي] انگليسي[ مترجم

متـرجم  ). 194، ص217پانوشـت  (» دانستند اما اشاعره و ابن رشد چنـين نبودنـد   مي
آورد در حـالي كـه    اي مـي  اين مطلب را بدون هيچ توضـيح يـا تبصـره   ] فارسي[
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دانيم عروض وجود بر ماهيت، عروض مقولي نيست بلكه تحليلي است و بـه   مي
اين سـوء تعبيـر از زبـان ابـن رشـد بـين       . معناي تغاير و تمايز ذهني آن دو است

بسـان   –محققان غربي رواج يافت؛ وي عروض را عارض شدن وجود بر ماهيت 
پنداشت و آن را بـه عنـوان ديـدگاهي از     مي –عارض شدن يك عرض بر جوهر 

  !!داد ابن سينا مورد نقد قرار مي

  

  !ابن سينا علم خداوند به جزئيات را منكر نشده است) 2-ج-2

علم خداوند، و در ذيل مسأله سيزدهم غزالـي و پاسـخ ابـن رشـد، در      مبحثدر 
موضع ابن سينا در خصوص علم يا جهل خداوند بـه جزئيـات   «: پانوشت آمده است

وي آنگاه ادعاي تنـاقض در سـخنان   ). 375، ص5پانوشت (» به هيچ روي روشن نيست
خداوند بر هر امر جزئـي بـه    در واقع اين نظريه را كه«: دهد ابن سينا كرده و ادامه مي

متـرجم دليـل   ). همـان (» شود فهميد شيوة كلي علم دارد، به دليل متناقض بودنش نمي
دربـارة مسـأله اساسـي نسـبت ميـان      ] ابن سينا[«: كند سخن خود را اين گونه بيان مي

گويد جزئي بر كلي مقدم است و هماننـد   گرا مي جزئي و كلي همانند ارسطوي تجربه
گويد كلي بر جزئي تقدم دارد، و اين تنـاقض در اقـوال شـارحان     الطون ميپيروان اف

: همچنين در صفحة بعد آمـده اسـت  ). همـان (» تر از اين است نوافالطوني حتي واضح

و ادراك حسـي را از او  ... دهـد  ابن سينا فقط شناخت مفهومي را به خدا نسبت مـي «
ئيـات محـروم باشـد از معرفـت     اگر خداوند از ادراك حسي جز] اما... [كند سلب مي

  ).376، ص 6پانوشت (» ...بهره خواهد بود كلي نيز بي

دربارة ديدگاه ابن سينا در مـورد  ] انگليسي يا فارسي[مترجم  سخنارزش اين 
علم خداوند به جزئيات چيزي در حد نقل قول غزالي از ابن سينا يـا كمتـر از آن   

ت در اينجا سخن از علـم اسـت نـه    در مورد نخستين نقل آنان بايد گف! نمايد مي
و روشن بودن آن امري ساده و عادي نيست تا مترجم روشن نبـودن آن را  ! جهل

به عبارت ديگر كدام فيلسوف قبـل از ابـن سـينا اساسـاً چنـين      ! كند با تأكيد بيان 
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را مورد بحث قرار داده و آن  –يعني علم خدا به جزئيات عالم مادي  –اي  مسأله
سـينا   كرده تا تصور كنيم اين مسأله بايد روشن باشد اما موضع ابـن  را روشن بيان
  !! روشن نيست؟

كمـا تعقـل   «يعنـي   –سينا در مورد نحوة علم خدا به جزئيات  ابن تعبيردربارة 
 –معنا كرده اسـت  » علي وجه كلي«و توضيح خواجه نصير كه آن را به » الكليات

نموده و آن را بـا كلـي منطقـي در    بايد گفت مترجم به معني اين اصطالح توجه ن
در واقع ابن سينا نه علم خدا به جزئيات را علمـي  . مقابل جزئي خلط كرده است

او در صـدد اسـت تـا يـك     ! داند و نه بين كلي و جزئي جمع كرده است كلي مي
 –كه از تغيير به دور است  –الگوي منطقي و قابل دفاع براي علم خداوند متعال 

آيا اگر وي بگويد علم خدا به جزئيـات نبايـد علـم    . ارائه دهدنسبت به متغيرات 
بايد نتيجه گرفت كـه وي علـم خـدا بـه      )295ابن سينا، اشارات، ص ... (زماني باشد

كند كه خـدا بايـد علـم بـه      الرئيس تصريح مي محسوسات را رد كرده است؟ شيخ
د؛ چون اينهـا  جزئيات حسي داشته باشد اما بر وجهي كه از زمان و دهر تعالي دار

كه خواجه نصير گفته  پس چنان). همان(در تغييرند و تغيير در ذات خدا راه ندارد 
است اگر فردي به همة كائنات آگاه بوده تمام احوال آنها را در زمان حال، گذشته 

، -نـه از طريـق مسـببات     –و آينده بداند و اين علم او از طريـق اسـباب باشـد    
اي براي او معلوم است كه اگر بر فـرض   به گونه صورت همة حوادث و جزئيات

عوالم ديگري نيز براي آن حوادث و جزئيات فرض كنيم، معلوم او قابـل انطبـاق   
بر آنها هم هست اگرچه در واقع يك مصداق بيشتر ندارد؛ علم خدا بـه جزئيـات   

 همان، شرح خواجـه نصـير،  (گونه است، و اين يعني علم او به شيوة كلي است  از اين

  ). 288 -287صص 

است كه رئيس حكماي اسالم نخستين فيلسوفي است كه چنين با  اينحقيقت 
جرأت و دقت مسأله علم خدا به جزئيات را به صورت استداللي و عقلي مطـرح  

داند  او بر اساس مباني فلسفة خود خداوند را وجود مطلق و بسيط مي. كرده است
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كـه مـاهيتي    –ز طريـق ادراك حسـي   و به همين دليل علم او به محسوسات را ا
داند؛ اين مطب اوليـه بـراي متـرجم روشـن نبـوده       نمي –مركب و جسماني دارد 

تنها ابن سينا بلكه هيچ فيلسـوف ديگـري خـدا را داراي درك حسـي      است كه نه
داند زيرا ادراك حسي نسبت به درك عقلي، كمـال نيسـت تـا بگـوييم چـرا       نمي

كـه خـود    چنان –تي درك عقلي از نوع درك ما هم ح! خداوند اين كمال را ندارد
براي خدا كمال نيست و يك نقيصـه   –) 283سينا، نجات، ص  ابن(گويد  ابن سينا مي

البته ديدگاه ابن سينا دربـارة علـم خـدا بـه غيـر خـود توسـط        ! شود محسوب مي
حكيماني چون سهروردي، خواجه نصـير و مالصـدرا مـورد نقـد واقـع شـده و       

هاي رقيبي در اين مسأله متولد شده است امـا آنچـه متـرجم انگليسـي در      ديدگاه
ناشي از سوء فهـم   –و مترجم فارسي آن را نقل كرده  –اينجا مورد نقد قرار داده 

  .سيناست و نه يك نقد مبنايي يا بنايي و عدم دقت در عبارات ابن

  

  هاي عرفاني ابن سينا چيست؟ منشأ ديدگاه) 3-ج-2

تتمة مسأله شانزدهم، آنجا كه بحث از طبيعيات مطرح اسـت، در پانوشـت    در
» سينا مأخوذ از پلوتينـوس اسـت   فاني ابنهاي عر اكثر ديدگاه«: ادعا شده است كه

اين سخن كه هيچ مدرك و سند و توضيحي به همراه ندارد، ). 430، ص15پانوشت (
دهـد كـه    اسـت و نشـان مـي   ] انگليسي[آميز مترجم  عبارتي دالّ بر موضع تعصب

ترين تفكـرات فلـوطين    اگر كسي عمده. هاي وي نيز ريشه در همين دارد بدفهمي
سينا را با آن مقايسه كنـد مسـأله را درسـت     هاي ابن و آنگاه ديدگاهرا بررسي كند 

، اتحـاد عاقـل و معقـول، معرفـت عقلـي و      )خدا(تعريف واحد . يابد برعكس مي
سـينا در كتـاب    شـايد عبـارتي كـه ابـن    . معرفت نفس از جمله اين مـوارد اسـت  

ت و المباحثات خود آورده و گفته است كه كتاب االنصاف مشتمل است بـر بيسـ  
هشت هزار مسأله، توضيح موارد مشكل در كتاب فصوص و نقدهايي بـر كتـاب   

به همين موارد يعني اخـتالف نظرهـاي اساسـي    ، )375سينا، المباحثات،  ابن(اثولوجيا 
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هـاي خـود    البته اينكـه فلـوطين بـا انديشـه    . سينا با فلوطين اشاره داشته است ابن
كرد و اينها به طور سلبي يـا اثبـاتي   مباحث مهمي را در فلسفة نوافالطوني مطرح 

منشأ تأثيراتي در نحوة طرح فلسفة ارسطو و افالطون و نوعي تفكر اشـراقي نـزد   
حكيمان مسلمان بود، امري مسلّم است اما اين منطقاً بدان معنا نيست كه ديـدگاه  

  .آنان مأخوذ از فلوطين بوده است

سينا بايد گفت كه وي يـك   نهاي عرفاني اب اما دربارة اصل مسئله يعني ديدگاه
پژوهـي   عرفان. نه اينكه ديدگاه عرفاني خاصي را ارائه كرده باشد استپژوه  عرفان

هـاي منحصـربه فـرد     النفس اوست كه از ديـدگاه  هاي مهم علم وي يكي از شاخه
  .النفس افالطون، ارسطو و فلوطين تفاوت دارد است و با علم

  

النفس  و تفرد نفس ناطقه در علمهاي فردي  مسأله بقاي ويژگي) 4-ج-2

  سينا ابن

دربـارة  ) بقـاي نفـس  (هـاي مربـوط بـه مسـأله نـوزدهم       مترجم در پانوشـت 
  پـذيرد كـه نفـس    ابـن سـينا هماننـد افالطـون مـي     «: گويـد  سينا مي النفس ابن علم

ورزد مخالفتي كـه   ناميراست، اما همانند ارسطو با وجود پيشين نفس مخالفت مي
اعتبـار   هاي افالطوني او را در خصوص جاودانگي نفس بي داللترديد همة است بي
  ). 492، ص 4پانوشت (» ...سازد مي

معلوم » همانندي با افالطون و ارسطو«در اين باره بايد گفت منظور مترجم از 
اگر مراد وي همانندي دالئل و شيوة استدالل باشد، به هـيچ وجـه چنـين    ! نيست

ر بقا و هم در استدالل بر نفي وجود قبلي نفـس  وي هم در استدالل ب زيرانيست، 
 - 63النفس، صـص   سينا در علم هاي ابن ديباجي، نوآوري: ك.ر(نوآورانه سخن گفته است 

!! ؛ اما اگر منظور از همانندي، اشتراك نظر باشد، اشتراك نظر همانندي نيسـت )80

گاه گيـري آن در دو ديـد   زيرا ممكن است موضوع مورد بحـث، مسـأله و نتيجـه   
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كه در بحث مورد نظر چنـين   يكسان باشد اما روش پرداختن به آن متفاوت؛ چنان
هـاي   وانگهي معلوم نيست كه چرا مخالفت با وجود قبلي نفـس، اسـتدالل  . است

استلزام منطقي بين اين دو مطلب چيست؟ !! سازد؟ اعتبار مي جاودانگي نفس را بي
وانسته بگويد زيـرا چنـين اسـتلزامي    ت مترجم سخني در اين باره نگفته و البته نمي

  .وجود ندارد

سينا  النفس ابن هاي فردي را به عنوان چالشي در علم مترجم مسأله مهم ويژگي
توانند تفاوت فردي داشته باشـند؟   نفوس پس از مرگ چگونه مي«: كند مطرح مي

رجم مت). 492، ص 4پانوشت (» اي به اين پرسش ندارد كننده ابن سينا هيچ پاسخ قانع
گويد پس از جدايي نفـس   در اين جا تفاوت افراد را به بدن معرفي كرده آنگاه مي

  شود؟  ها چگونه مشخص مي از بدن اين تفاوت

ابن سينا تشخص اصلي فرد به جوهريت اوسـت و   نظرپاسخ اين است كه از 
شود، نفس آدمي جـوهر   نه بدن او، بدن فرع بر كمال فرد يعني نفس محسوب مي

مجرد غير تام است و غير تام بودن وي به دليل آن است كه از نظر فعل وابسته به 
بدن است؛ او در زندگي دنيـوي از طريـق قـواي نفسـاني و جسـماني فضـائل و       

دهنـدة شخصـيت واقعـي او هسـتند نـه       كنـد كـه آنهـا نشـان     كسب مي رذائلي را
بنابراين نفس همراه آن فضايل و رذايل كه ملكـه شـده انـد    ! اش هاي بدني ويژگي

هويتي ويژه يافته است اگرچه هويت خاص بدني را همراه ندارد؛ وقتـي بـدن از   
شـود؟  هايي كه بدني اسـت همـراه نفـس مانـدگار      بين برود ديگر چگونه تفاوت

بديهي است كه اين استدالل كه منشأ سؤال مترجم بوده يك مغالطه است زيـرا از  
سينا نتوانسته   گويد ابن ها به بدن است و از طرف ديگر مي گويد تفاوت طرفي مي
اي به اين سؤال بدهد كه نفوس پس از مرگ چگونه تفاوت فردي  كننده پاسخ قانع

تنها ابن سينا بلكه هيچ كس ديگر  م نهدارند؟ روشن است كه اگر چنين فرض كني
دهد زيـرا يـك پرسـش غلـط و برآمـده از       اي نمي كننده به اين پرسش، پاسخ قانع

  .مغالطه است
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هنگامي كه نفس از بدن مفارقـت  «كه در كتاب نجات آمده است  بنابراين چنان
كند در حالي كه ملكة صفات را كه در زمان اتصال و ارتباط براي او حاصل شده 
بود، دارا باشد در اين صورت چيزي در حد همان زماني اسـت كـه همـراه بـدن     

هـاي فـردي انسـان بـه صـورت       بدين صورت ويژگي). 332ابن سينا، نجات، (» بود
توان تصـور كـرد در    كماالت يا هئيات همراه نفس خواهند بود و مگر جز اين مي
به وسيلة آنها به كسب حالي كه همة قوا در زمان حيات در اختيار نفس بوده و او 

  آمده است؟ صفات نائل مي

هـاي فـردي توجـه دارد امـا آنهـا را نـه بـه         سينا كامالً بـه مسـأله ويژگـي    ابن
متـرجم انگليسـي   . داند هاي بدني بلكه به فضائل و رذائل اكتساب شده مي ويژگي

اد معضل مربوط به الهيات مسيحي را در اينجا معيار قرار داده و از ابن سـينا انتقـ  
دانيم از طريق فهم توماس آكوئيناس از ديدگاه  كه مي كند ولي اين معضل چنان مي

ابن رشد دربارة مسأله بقاء نفس انساني رواج پيدا كرده است؛ در الهيات مسيحي 
هاي فلسفي و كالمي  هاي انجيلي و چه در ديدگاه چه در آموزه –مسأله بقاء نفس 

ژيلسون در كتاب روح قـرون وسـطي    اتين. دچار اضطراب است –قرون وسطي 
ژيلسون، روح قرون وسـطي  : ك.ر( گزارش كوتاهي از اين معضله به دست داده است

مسأله به طور خالصه از اين قرار است كـه تقريـر آبـاء بـزرگ     ). 300 -281صص 
چنـان نيسـت    –يعني دورة برزخ  –كليسا از جهان پس از مرگ تا زمان رستخيز 

امـا در مقابـل،   . جهاني را جزء اعتقادات مسيحيت برشـمرد  كه بتوان اساساً چنين
اند ولي ديدگاهشان چه از  كساني مثل توماس آكوئيناس به چنين حياتي قائل شده

 –هاي فردي  تواند بقاي ويژگي جهت مباني و چه از جهت سازگاري دروني نمي
أله در ريشة اين مسـ . را توجيه معقول كند –ها، تخيالت، و خلقيات  مثل احساس

كه در جـايي   –تفسير دوگانة ابن رشد از بقاء فردي انسان در ديدگاه ارسطوست 
منتفي دانسته شده و در جاي ديگر در حد بقاي عقلي و به صورت متحد با عقـل  

شـدت   ، و آكوئيناس كه در مورد رابطة نفس و بدن به-محض پذيرفته شده است 
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تـا چـه    –ر مورد بقـاي نفـس   داند، د رشدي است و نفس را صورت بدن ميابن
بنابراين مقايسـه ديـدگاه   . دچار تزلزل است –هاي فردي آن  رسد به بقاي ويژگي

سـينا، دربـارة بقـاي نفـس و بقـاي       ارسطو، ابن رشد و توماس آكوئيناس بـا ابـن  
  .اي دور از تحقيق است هاي فردي آن مسأله ويژگي

البته بايد گفت كه مالصدرا به دليل بـاور فلسـفي بـه تجـرد خيـال، بـا اتقـان        
هاي فردي نفس پس از مفارقت از  به اثبات بقاي ويژگي سينا ابنبيشتري نسبت به 

در  –كـه گفتـه شـد     چنـان  –هـا را   الرئيس ايـن ويژگـي   پردازد ولي شيخ بدن، مي
  . داند به بقاي او ميصورت ملكات فضائل و رذائل راسخ در نفس و باقي 

كه احتمـاالً متـرجم محتـرم در نظـر داشـته امـا آن را بـا         –مسأله تفرد نفس 
سـينا   شناسـي ابـن   نيـز در نفـس   –! هاي فردي يكسان قلمداد كـرده اسـت   ويژگي
نفس اگر موجود مجرد است نبايد تكثر داشـته باشـد   : اي مورد توجه است مسأله

سينا  رد بوده و تكثر فردي ندارند؛ پاسخ ابنف زيرا مجردات داراي ماهيت منحصربه
به مسأله اين است كه نفس، مجرد تام نيست بلكه ذاتاً مجرد و فعالً مادي است و 

فرد تنها  بنابراين ماهيت واحد و افراد كثير براي آن ممتنع نيست؛ ماهيت منحصربه
  . براي مجردات تام مطرح است

  

  اي از متن كاستي و نادرستي در برگردان پاره) د-2

التهافت چندان پيچيدگي ندارد اما گاهي نيز جمـالت يـا    زبان ابن رشد در تهافت

اي از اين مـوارد متـرجم محتـرم     در پاره. برد كه نيازمند دقت است كلماتي به كار مي

  . آوريم در اينجا سه نمونه از آنها را مي. اند براي انتقال معنا دقت الزم را مبذول نكرده

واما قوله عـن الفالسـفه انهـم يـرون ان مـا      «: دوازدهم عبارت مسألهدر ) الف
» يصدر عن الباري سبحانه و تعالي يصدر علي طريق الطبع، فهو قول باطل علـيهم 

وامـا ايـن سـخن او كـه     «: چنين ترجمه شده است) 681رشد، تهافه التهافت، ص  ابن(
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اي  شـود بـه گونـه    گويند صدور هر آنچه از باري تعـالي صـادر مـي    فيلسوفان مي
در ) 369فتحي، ترجمه تهافه التهافـت، ص  .(»طبيعي است، سخن نادرستي بيش نيست

علي طريق الطبع بـه معنـي   : صورتي كه اين ترجمه حداقل داراي دو اشتباه است
بر اساس طبيعت است، و قول باطل عليهم يعني نقـل قـولي نادرسـت و اتهـامي     

و اما نقل قول غزالي از فالسـفه  «: ن استبنابراين ترجمه صحيح عبارت اي. نابجا
شـود   اند كه هر آنچه از خداوند متعال صادر مي آنان بر اين عقيده] گفته است[كه 

  .»است، اتهام بر آنهاست] و به اقتضاي طبيعت[بر اساس طبع 

ولذلك ما عانده ابوحامد بان شبه الوجود بالزم «: در مسأله هشتم آمده است) ب
، و مترجم محترم در ترجمة ) 597رشد، همان، ص ابن(»...ليس بصحيح من لوازم الذات،
گويد تشبيه وجود  و از اينجاست كه ابوحامد در مخالفت با آن مي«: آن آورده است

اما دقت در عبـارت  ) 325فتحي، همـان، ص  (» ...به الزمي از لوازم ذات صحيح نيست
قبـل از ايـن عبـارت گفتـه،      كه رشد چنان رساند كه معنا، چيز ديگري است؛ ابن مي

معتقد است كه غزالي رابطه وجود و ماهيت و زيادت وجود بر ماهيت را كه مـورد  
نظر ابن سيناست در اينجا به طور صحيح تبيين نكرده است؛ در واقـع او در كتـاب   

الفالسفه بـه طـور    خوبي بيان كرده اما در تهافت الفالسفه سخن ابن سينا را به مقاصد
بر اين اساس معناي ) 597- 596رشد، همان، صص  ابن!! (اه نقل كرده استناقص و اشتب

و بنابراين «: گردد، اين است سينا برمي عبارت با توجه به ضميرِ كلمة عانده كه به ابن
وجود را همانند يكي از ] ابن سينا[سينا گفته، به اينكه  آنچه غزالي در مخالفت با ابن

  .»...ن درستي نيستداند، سخ مي] ماهيت[لوازم ذات 

هذاالفصــل كلّــه مغلــط «: گويــد هشــتم، ابــن رشــد مــي مســألهدر اواخــر ) ج
ايـن  «: اند مترجم محترم در ترجمة آن آورده) 608رشد، همان، ص  ابن( »...سفسطائي

امـا  ). 329فتحـي، همـان، ص   ( »فصل به طور كلـي ارزش مغلطـي و سفسـطي دارد   
اي از اعتبـار ندارنـد بـر     واضح است كه مغالطه و سفسطه ارزش منطقي و درجـه 

بعالوه، مراد از فصل در اينجا . عكس برهان و جدل كه ارزش يقيني و ظني دارند
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يعني زيـادت وجـود بـر ماهيـت در ممكنـات و نفـي        -همان موضوع پيش گفته
اكيد است نه قيـد، بنـايراين   واژه كلّه نيز نوعي ت. است -ماهيت از واجب الوجود

پـس  . خال از ايهام نيست و نمي تواند معنـا را برسـاند  » بطور كلي« ترجمه آن به
آميـز   آميـز و سفسـطه   اين موضوع تماماً مغالطه«: ترجمة صحيح عبارت، اين است

شـود يعنـي    با اين توضيح كه كلمه مغلّط به صيغة اسم مفعول خوانده مـي . »است
طـور سفسـطايي هـم معنـاي      يا گرفتار مغالطه است و همـين آنچه داراي مغالطه 

  .كند مفعولي پيدا مي

 

  نكات ظاهري و شكلي) هـ -2

اسـت و اولـين چـاپ     1377در سال  –به نگارش مترجم  –امضاي مقدمه . 1
است، يعني يازده سال ايـن كتـاب در نوبـت     گرفتهصورت  1388كتاب در سال 

 .خ مقدمه اشتباه رخ داده باشدو شايد در درج تاري!! چاپ بوده است؟

خوريم كه مترجم با ذوق شخصي از ضبط  در برخي موارد به واژگاني برمي. 2
متداول آنها عدول كرده و نگارش ديگري را انتخاب كرده است؛ مثالً فلوطين كه 

شده در ترجمة كتاب با  همواره در متون فارسي متأخر به همين صورت نوشته مي
، 22، 2صـص  : ك.ر(آورده شده است  –عني تلفظ يوناني آن ي –وس ننگارش پلوتي

در صورتي كه اگر چنين كاري بر اساس معيارهاي نگارش درست باشـد  ؛ ...)و 35
يعنـي   –واژگان ديگري چون افالطون و ارسطو هم بايد بـا اصـل تلفـظ يونـاني     

 .اند شدند در حالي كه چنين نوشته نشده نوشته مي –پالتو و آريستوتل 

ها دهها  ستناد برخي مطالب رعايت نشده است، به عنوان نمونه در پانوشتا. 3
و همچنين از چند كتـاب  ...) ، 60، 12، 11، 10ص مثالً ص(بار از فارابي ياد شده 
، امـا مطالـب نقـل شـده     )426العلـوم در ص   مثالً احصـاء (او نام برده شده است 

 .ارجاع درست و دقيقي ندارد و گاهي بدون ارجاع است
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با توجه به آنكه ايـن  . ها بسيار ريز است قلم به كار رفته در نوشتار پانوشت. 4
اند، اگر قلم آنها با  ها قسمت اعظم حجم كتاب را به خود اختصاص داده پانوشت

 .شد براي سهولت در خواندن بهتر بود خط و قلم متن يكسان انتخاب مي

م متـرجم، بـدون آنكـه از    است با ذكر نا» التهافت تهافت«عنوان روي جلد . 5
ها بخـش زيـادي از    با توجه به اينكه پانوشت! واژة ترجمه يا مترجم استفاده شود

در باالي نام كتـاب يـا   » ترجمه و توضيح«اند بهتر بود عنوان  كتاب را تشكيل داده
 .زير نام مترجم درج مي شد

                                                

  ها نوشت پي

رشد توسط استاد گرامي جناب دكتر حلبي ترجمه شده و در سـال   التهافت ابن كتاب تهافت. 1

 .به چاپ و نشر رسيده است) در تهران(صفحه  526جامي در  انتشاراتبه وسيلة  1384
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 مـن  ي شـده  منتشـر  ي آثار ي عصر ما باشد كه در ميان همه شايد اين نيز نشانه

 خوانـده  همه از تر كم كه است ]تفكر؟ خوانندش چه آن باشد چه[اثر  اين درست

  ).214، ص 23ي  ، شماره1976ماه مي  31ي اشپيگل،  ي هيدگر با مجله مصاحبه(شود  مي

نشر (اي ديگر  از روي نسخه "يست؟چ تفكر معناي" نام با اين از اين اثر پيش

در  مركـز  نشر سوي از سلمانيان فرهادي آقاي  ترجمه با .)ص 78در  Reclam ركالم



  نقد در تراز جهاني     668

 

   .است منتشر شده فحهص 112

 و تابســتاني نيمســال دو در هيــدگر گفتارهــاي درس ي مجموعــه كتــاب ايــن
 اولـين  كـه  اسـت  فرايبـورگ  دانشـگاه  در 1952 و 1951 هـاي  سـال  در زمستاني

. وي از تــدريس اســت ممنوعيــت رفــع از پــس او دانشــگاهي گفتارهــاي درس

 را گفتـــار درس 11 دوم نيمســـال و گفتـــار درس 10 اول هـــاي نيمســـال درس

 تاكنون چه آن بر گفتار درس هر بين هيدگر كتاب، نهايي ي نسخه در. گيرد مي دربر

  .است مروري كرده و نكات رهگشايي را يادآور شده است نوشته

  

  ي ترجمه آقاي سياوش جمادي رهدربا

نحوي آهنگين آن  مترجم به كه است ?Was heißt Denken كتاب آلماني عنوان
 انگليسي معادل برخي. برگردانده است "چه باشد آن چه خوانندش تفكر؟"را به 

ي او  مترجم بر اين باور است كه ترجمه. دانند مي ?What is called thinking را آن
بـودن آن آورده اسـت كـه     كتاب درست اسـت و در تعليـل مصـاب   از عنوان اين 

و  "چيست؟ تفكر گوييم مي آن به كه چيزي اين" :است اين عنوان درست ترجمه
 از فرضي پيش يعني چيست؟، كتاب گوييم مثالً مي در توضيح گفته است كه وقتي

نيـز در  شناسان كه هيدگر  برخالف مشي پديدار را آن و ايم گرفته نظر را در كتاب
 كـه  چيزي اين" گوييم مي وقتي ولي. ايم نگذاشته پرانتز ها است، درون ي آن زمره

بنـا بـه    را فرضـي  پـيش  گونـه  هـر  يعني ،"معناست؟ چه به كتاب گويند مي آن به
 ،"چيست؟ تفكر" بگوييم اگر. گذاشتيم پرانتز در يا اپوخه در هوسرل اصطالحات

 كـه  صـورتي  در ايـم  ننهاده كناري به است تفكر مورد در كه را چيزهايي آن يعني

 پرسـش  يـك  واقـع  در ،"تفكـر؟  خواننـدش  چـه  آن باشـد  چـه " گوييم مي وقتي

  . ايم كرده مطرح را پديدارشناسي

بـه مـوقعيتي اشـاره     فهميـد،  خـوبي  بـه  را عبـارت  اين معناي بتوان كه اين براي
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 اي پسـربچه ": كنـد  مي ترسيم چنين اين پنجم گفتار درس آن را در كنيم كه هيدگر مي

 بـدهم  يـادت  تا كن صبر: زند مي فرياد او پي از مادرش برگردد، خانه به خواهد نمي

 Warte, ich werde dich lehren, was gehorchen[ "!شنوي حرف گويند مي چه به كه

heißt[ .شنوي داللـت دارد بـه تلـويح     در بطن اين گويش كه به تلقي مردم از حرف

مـردم  . شنوي و زبان مطـرح باشـد   اي ميان حرف اين نكته نهفته است كه بايد رابطه

گويند، به عبارت ديگـر ايـن واژه بـراي چـه رفتـاري       شنوي مي به چه چيزي حرف

كند چـه چيـزي از آن را    يبر همين سياق زباني كه به تفكر تفوه م. وضع شده است

  . هيدگر به نسبت وثيق ميان زبان و تفكر قائل است. كند مراد مي

ـ  برگرفتـه از  "تفكر؟ خوانندش چه آن باشد چه"عنوان مترجم  گلشـن   ي ازبيت

چه  آن باشدچه / تحير درنخست از فكر خويشم : است شيخ محمود شبستري راز
چرا كه طاعت و گـاهي گنـاه   / ستكدامين فكر ما را شرط راه ا/ تفكر خوانندش

معمـول برگزيـده    غيـر  گويا مترجم از سر عمد عنوان كتاب را تا حـدودي . »است
كه به مقصود نيز رسيده است؛ ضمن اين كه بـر وفـق   رسد  نظر مي بهالبته و است 

مشرب هيدگر زبانِ شعر بيشترين قرابت را به تفكـر اصـيل دارد از ايـن رو بيـان     
يز تلميحي است به اين رأي هيدگر و همين انتخـاب آقـاي   شعري عنوان كتاب، ن

  .كند جمادي را از وجه ديگري نيز پسنديده مي

 ي را نيـز در كارنامـه دارد، واژه   "زمـان  و وجـود " ي كتاب جمادي كه ترجمه
قرار داده است و بر اين بـاور   كتاب آلماني در عنوان heißen را معادل »خواندن«

 نظـر  بـه .اسـت ) دعوت و فراخواندن( خواندن به معناي آلماني فعل است كه اين

به اين ترتيـب خـود از سـنت انديشـه در      و داند مي فراخوان را تفكر هيدگر وي،
 سـامان  "منطـق " طريـق  از كنون تا در تلقي وي تفكر. كند تفكر غربي، عدول مي

  .بازشناسيم ،"پديدارشناختي" نحو را به تفكر الزم است مقام كه آن حال يافته،

كنـد حضـور    با دشواري مواجه مياين كتاب را  ي ترجمهاز جمله عواملي كه 
گفتارهاي مختلف كتاب اسـت كـه    در درس پارمنيدسگير شعر  گير و نفس چشم
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هيدگر خود اين قصـيده را دو بـار ترجمـه    . باستان است هاي يوناني واژهمملو از 
مبتنـي بـر   روشـي  اتخـاذ  بـا   ديگربـار اي معمـول و   ترجمـه بـار   يـك . كرده است

و هـا   ايـن مـتن  پـرداختن بـه   . معاني دوران باسـتان  يدانق متضمنهرمونوتيك و 
ترجمـه را بـراي متـرجم    هـا،   ي واژه ها و مالحظات بسيار فني در باره تفصيل آن

  .كند دشوار ميي آن بسيار  و بالطبع خوانندهفارسي زبان 

ست و به ويژه از اين مترجم از جمله امتيازات اين ترجمه ا هاي پانوشت تعدد
گنجـد و   هاي متعـارف نمـي   جهت ضروري است كه ادبيات هيدگر در چارچوب

  . كند موثري به خواننده مي هاي كمكشرح و بسط آقاي جمادي 

بـراي   آمـادن مثـل  (ي فارسـي   در ترجمـه  نامـأنوس  هـاي  از واژه وجود برخي

herstellen ي  براي واژه ساراكردن يا  آلماني به معني توليدecht فهـم )به معني اصيل ، 

متـرجم محتـرم سـعي دارد در غالـب     . كنـد  مي دشوار ي كتاب خواننده براي را آن

هـا   در مواردي كـه از ايـن توضـيح   . ها را توضيح دهد موارد وجه انتخاب اين واژه

شود و ارتباط خود را تا حدودي بـا مـتن    ايم خواننده با دشواري مواجه مي بهره بي

  .31ص و يا تهينا در  56ص رو در  ي جريده ه از اين قبيل است واژ. دهد دست مياز 

اند كتـاب   ي آقاي جمادي اين است كه كوشيده از ديگر وجوه نيك در ترجمه
زبان آماده  ي فارسي ها، مالحظات و تعليقات خود چنان براي خواننده را با تحشيه

اش  اي از نيازهاي ش قابل مالحظهالمقدور با داشتن همين كتاب، بخ كنند كه حتي
ي مـوارد مصـاب    گرچه اين اقـدام در همـه  . در فهم متن دشوار هيدگر رفع شود

اند بسيار رهگشا و مفيد بوده است از اين رو كتاب  چه كه آورده نبوده است اما آن
  . ي كتابي تعليمي در فن ترجمه قلمداد كرد منزله توان حتي به را مي

او بسيار توجـه دارد كـه   . تحسين است درخورترجمه دقت آقاي جمادي در 
ي  تـوان كـار او را در ترجمـه    اي از متن را فروگذار نكند و از اين حيث مي دقيقه

كانـت   سـنجش خـرد نـاب   اين كتاب همتراز كار آقاي دكتـر اديـب سـلطاني در    
جـا   در آن. توان مالحظه كـرد  كتاب مي 149اي از اين دقت در ص  نمونه. دانست
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م اين نكته را دريافته اسـت كـه نويسـنده در نقـل قـولي از نيچـه مرتكـب        مترج
هيدگر در اين بخش از كتاب مطلبي از نيچه را با اين عبارات . اشتباهي شده است

  :كند نقل مي

Denn das Wort ist der Titel eines Liedes, das Nietzsche dichtete, als er 

"am fernsten vom wolkigen, feuchten, schwermütigen Alt-Europa war" . Das 

Wort lautet vollständig: "Die Wüste wächst: weh dem, der Wüsten birgt!"  

چه اين كالم عنوان سرودي است كه نيچه آن را هنگامي سروده اسـت كـه از   
كالم نيچه . "دورتر بوده است وقتاروپاي پير ابري و مرطوب و افسرده از همه "
هـا را نهـان    كه بيابان بيابان باليدن گرفته است واي بر آن: شود دين سان كامل ميب

نيـز در ميـان    "بـوده اسـت  "شود كـه در نقـل قـول هيـدگر      مالحظه مي. دارد مي
نـاظر بـه    warحال آن كه بر وفق توضيح مترجم چـون  . قول است هاي نقل نشان

نيچه است از اين رو هيدگر  آن گونه كه در متن اصلي  Ichاست و نه به من  erاو
گرچـه ايـن فعـل بـراي اول       را در نقل قول ذكـر كنـد   war مجاز نبوده است كه

  . شود شخص و سوم شخص مفرد به نحو واحدي صرف مي

اند  اي كه انجام داده مالحظه هاي قابل دقت آقاي جمادي در ترجمه و موشكافي
هد كه پس از اين مترجمان د را به دست مي هيدگري متون  چنان ترازي از ترجمه

كـم  "متون اين متفكر بايد حدود اين ترجمه را مرعي دارنـد و در مقايسـه بـا آن    
اي بسـيار زيـاد و    دانند كه ورود به اين عرصه مأونـه  اينك مترجمان مي. "نياورند

  . تراز با ايشان را الزم دارد هم

الحظـه  هـاي صـوري ايشـان را م    ي آقاي جمادي دقـت  ما در سرتاسر ترجمه
بينيم كه چگونه توجه دارند كه واژگان مرتبط را كنار هم بياورنـد تـا    مي. كنيم مي

ها به يك معني تعلق دارند و اين چيزي است كه متأسفانه كمتر در  نشان دهند آن
سر، فراخوانـده   فراچنگ، همه: از اين قبيل است. ها محل توجه است چيني حروف

هـاي چـاپي را در مراحـل     بـه دقـت نسـخه   محرز است كه متـرجم  . و نظاير اين
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اي كه تقريباً در سراسر كتـاب اشـتباهات    گونه اند به مختلف آمادگي كتاب خوانده
  . شود مطبعي ديده نمي

هنـوز سـفته   . اسـت  Unterwegs "در راهي"ي  ي آقاي جمادي ترجمه ترجمه
 نشده است از حيث حضور واژگان فارسي و عربـي تعـادل الزم را هنـوز نيافتـه    

چه براي ايشان در اين مرحله حائز اهميت است توجه به امكانات زبـان   است آن
در مواردي زبان ترجمـه بـه دشـواري    . فارسي و واژگان عربي دخيل در آن است

تر عبارات چندان دور نبـوده   ي روان كه مجالي براي ترجمه گراييده است حال آن
به  4گفتار  ز گذار از درسكه در آغا 141از اين جمله است عبارتي از ص . است

  : قرار دارد 5

انـدازي بـر    چنين گماني چشـم . چه بسا گمان رود كه تفكر همان تصور باشد
ي تصور و با نقش و  گشايد كه ذات تاكنوني تفكر از ناحيه امكاني از اين سان مي

  .اي بازنمود ممهور گشته باشد گونه نشان

  : آن، بدين قرار استاي ديگر از  عين عبارت آلماني متن و ترجمه

Die Vermutung regt sich, Denken und Vorstellen könnten wohl das Selbe 

sein. Die Aussicht auf eine Möglichkeit öffnet sich; daß nämlich das 

bisherige Wesen des Denkens vom Vorstellen her und als eine Art des 

Vorstellens geprägt sei. 

ايـن  ] چنـين گمـاني  . [يكـي باشـند   تواننـد  ميرود كه تفكر و تصور  گمان مي
ي تصـور و   گشايد بدين معني كه ذات تـاكنوني تفكـر از ناحيـه    انداز را مي چشم

  . ي نوعي از تصور متأثر است منزله به

مند اسـت و همـين جهـت تعليمـي      و اصطالحات بهره اعالمي  كتاب از نمايه
ي سـه زبانـه    نامـه  ي واژه سعي متـرجم گرامـي در تهيـه   . دهد كتاب را افزايش مي

  .آلماني، انگليسي و فارسي نيز مأجور است
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  ي محتواي كتاب از منظر ترجمه رهمختصري دربا

 اي ابـژه  تفكـر  هيـدگر،  نظـر  از. اسـت  هـا  ترين انديشيدني پي هيدگر در كتاب

. بـرآييم  آن دهيم و سپس در صدد تصاحب قرار خود برابر ما آن را در كه نيست

 رويم، مي تفكر طرف به هرچه. فراخواند خود سوي به را ما كه است چيزي تفكر

 ابژه -مبتني بر سوژه تفكر. است غايب امري تفكر بنابراين،. شود مي دور ما آن از

 را تفكـر  موضوع چنين منطقي،. از سقراط است بعد منطقِ و منطقي تفكر حاصل

بسـيار   سـاز  تلقي ابـژه  از فراخواننده تفكرِ كه آن دهد، حال مي "تطبيق" ما ذهن با
ي پارمنيـدس فـراهم    تفكر فلسفي و با بستري كه در انديشه آغاز در. فاصله دارد

 توزي كين و است كه جنگ جا همين از و شد تبديل ابژه به شده  بود، فراخواننده

ي نيچـه بـه    در انديشه تا شد، آغاز ي فلسفي غرب نيز ي الزمِ ذات انديشه منزله به
جهت نيست كه ايـن نيچـه بـوده كـه نخسـتين       بي. اوج مابعد الطبيعي خود رسيد

واي بـر آنـان   . بيابان باليدن گرفته است": هشدارها را در اين باره به ما داده است
  ".دارند ها را نهان مي كه بيابان

 اي اسـت  كند نمونـه  از شعر پارمنيدس ارائه مي كتابقرائتي كه هيدگر در اين 
دهد كه امكانـات تفسـيري متـون باسـتاني      اين بيان نشان مي. بسيار درخور توجه

ي   انـد كـه در چنتـه    كنند و بر ايـن گمـان   فلسفي كه بسياري آن را نهايي تلقي مي
هيچ امكاني از معاني نيست، تا چه انـدازه سبكسـرانه و    ي گذشتگان ديگر فلسفه

ي  ي عـادي و ترجمـه   رجمـه خوب است در اين جا به تمـايز دو ت . سطحي است
ي ايـن بخـش از شـعر     بيان متعـارف در ترجمـه  . مبتني بر هرمنوتيك اشاره كنيم

  :قرار است اينپارمنيدس از 

Nötig: das Sagen so Denken auch: Seiendes: sein 

ي  است گفتن و هم انديشيدن كـه هسـتنده هسـت و سـپس بيـان ويـژه       الزم 
 :هيدگر از آن
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 Es brauchet das Vorliegenlassen so (das) In-die-Acht-nehmen auch: 

Seiendes seiend. 

 :نهادن هم بـه  سان دل داشتن، بدين قرار دادن به فراپيش مفيد است رخصت] آن[
  417ص  11به  10گذار از درس گفتار ) هستنده هستومنديا (حضور امر حاضر 

كـردن را بـه    فكر شود كه هيدگر لگئين يعني گفتن و نوئين يعني مالحظه مي
قرارداشـتن و بـه    دادن بـه فـراپيش   ها را بـه رخصـت   هايي ديگر رسانده و آن بنياد
  .حضور امر حاضر: نهادن ترجمه كرده است و در برگردان عبارت سوم دل

هيدگر در جمع بندي شعر به قـوه و امكـاني كـه در درون ايـن قطعـه بـراي       
اگر هسـتي   426ص : اشاره داردگذاري دستاوردهاي تمدن غربي نهفته است  پايه

ذخـاير  ] يـا ابژكتيويتـه  [هستندگان در معناي حضور و در نتيجـه برابرايسـتاهايي   
افتادنـد   در كار نبود، نه تنها موتورهاي هواپيمـا از كـار مـي   ] يا ابژكتيو[برابرايستا 

اگر هستي هستندگان به صورت حضور . بلكه اصالً موتور هواپيمايي در ميان نبود
اي مجال ظهـور   ي حاصل از انرژي هسته ضر متجلي نبود هرگز الكتريسيتهامر حا

سـر   ها را به كاري كـه همـه   توانست به طريق خاص خود انسان نمي يافت و نمي
  .كند، منصوب كند اش مي تكنولوژي تعيين

ي آقاي جمادي در اين فقرات روش شود عـين   ترجمه مالحظاتكه  براي اين
  .مآوري عبارات هيدگر را مي

Waltete nicht εΐναι, Sein des Seienden, im Sinne des Anwesens und damit 

der Gegenständigkeit der gegenständlichen Bestände, dann würden die 

Flugzeugmotoren nicht nur nicht laufen, sie wären überhaupt nicht. Wäre 

das Sein des Seienden nicht als Anwesen des Anwesenden offenbar, dann 

hätte niemals die elektrische Atomenergie zum Vorschein kommen und auf 

ihre Weise den Menschen in die überall technisch bestimmte Arbeit 

einstellen können. 

كه واژگـان و عبـارت يونـاني مـتن موجـب پريشـاني        كوشش مترجم براي اين
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كه در غالب مـوارد صـورت    نده نشود در خور توجه است عالوه بر اينخاطر خوان

اند كه پيوسته قرائني را در متن لحاظ  اند، دقت داشته التين آن را در پانوشت آورده

كنند تا با رجوع به آن بتوان معناي عبارت يوناني را دريافت اين نكته را به خـوبي  

نيـز وجـود   . تـوان ديـد   مـي  شـده از سـوي ايشـان    در صدر همين عبارت ترجمـه 

  . كند تري را براي خواننده فراهم مي ها، درك مفهومي مناسب هاي ميان قالب معادل

ي مهـم اسـت كـه در ايـن      ي هيدگر بر بيان پارمنيدس متضمن اين نكتـه  تكيه
ي انسـان بـا عـالم و آدم شـكل گرفـت و       هايي براي تغيير مواجهـه  سخنان زمينه

ي  طـور خـاص در فلسـفه    اين تغيير نگاه به .vorgestellt شدموجود فراپيش نهاده 
جا كه مرجعِ نداي پارمنيدس نـه رفتـاري از سـنخ     ارسطو آشكار شد يعني در آن

جالب توجه است كه هيـدگر  . آوردن به نظريه و تأمل قلمداد شد   عمل بلكه روي
دانـد،   ورزي مـي  اي از سنخ نظـر  كه در نگاه متعارف مواجهه تر از آن تفكر را بيش

  : نويسد در اين باره مي. داند نوعي عمل مي

شـايد تفكـر نيـز تنهـا چيـزي      . تا فكر كردن را بياموزيم كوشيم ميجا  در اين"
تفكـر بـه   . دستي اسـت -تفكر به هر حال نوعي كار. چون ساختن صندوقي باشد

بنـا بـه تصـور مرسـوم دسـت متعلـق اسـت بـه         . دست مرجـوعيتي خـاص دارد  
ي  افزار گيرنده توان همچون تن منتها ذات دست را هرگز نمي. افزارهاي بدن ما تن

براي مثال ميمون، . افزار بودن توضيح داد گونه تن يين كرد يا از طريق اينتن ما تع
از جملـه   -افزارهاي گيرنده ي تن دست از همه. عضو گيرنده دارد اما دست ندارد

ي ژرفسار ذات  پايان يا به ديگر سخن به واسطه نحوي بي به -پنجه، چنگ و دندان
گويد يا به ديگر سـخن تنهـا    يتنها آن موجودي كه سخن م. جدا و متفاوت است
ورزي  تواند دسـت داشـته باشـد و در ايـن دسـت      انديشد مي آن موجودي كه مي

   ".كارهاي دستي حاصل آورد

  :عبارت آلماني آن بدين شرح است

Wir versuchen hier das Denken zu lernen. Vielleicht ist das Denken auch 
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nur dergleichen wie das Bauen an einem Schrein. Es ist jedenfalls ein Hand-

Werk. Mit der Hand hat es eine eigene Bewandtnis. Die Hand gehört nach 

der gewöhnlichen Vorstellung zum Organismus unseres Leibes. Allein das 

Wesen der Hand läßt sich nie als ein leibliches Greiforgan bestimmen oder 

von diesem her erklären. Greiforgane besitzt ζ. B. der Affe, aber er hat keine 

Hand. Die Hand ist von allen Greiforganen: Tatzen, Krallen, Fängen, 

unendlich, d.h. durch einen Abgrund des Wesens verschieden. Nur ein 

Wesen, das spricht, d.h. denkt, kann die Hand haben und in der Handhabung 

Werke der Hand vollbringen. 

اسـتفاده  . ي آقاي جمادي را يافت ترجمه قوتخوبي مي توان  در همين بند به
ي ايشـان   ورزي و يا مرجوعيت حاكي از تـأمالت ويـژه   افزار، دست از واژگان تن

. اند ز عهده برآمدهخوبي ا هاي متناسب با متن است كه به  مندي از معادل براي بهره

نمايد كه با رجوع بـه مـتن آلمـاني     قدري عجيب مي "ژرفسار ذات"تنها تركيب 
است و ورود به  "پرتگاه ذات"دستي آن  توان دريافت كه معناي نخستين و دم مي

به  62خود مترجم در ص . معنا و مراد دقيق آن نزد هيدگر مجال ممتعي مي طلبد
ذات در تفكر متأخر هيدگر متضمن معني هسـتيدن  اين نكته اشاره كرده است كه 

ها هـم   ي اين واژه اشاره دارد كه آن در باره پرويز عمادنيز به دو ترجمه از . است
و جنبش و حركت بنيـادي   root-unfoldingگشايي  ريشه: اند سخت درگير غرابت

essential sway. 

ي هيـدگر از   براي مترجمين فرانسـوي فلسـفه   Abgrund des Wesenي  ترجمه
 ي واژهآخـر   وي دسـت . هـايي بـوده اسـت    نيز متضمن دشواري ژاك دريداجمله 

 را مفهـوم  انتخاب كرده است و سـپس ايـن   آن براي را deconstruction فرانسوي

 بوده آن در تبع وي دريدا و هيدگر هدف. ي خود كرده است مبناي بنيادين فلسفه

  . نداشته باشند مند گردند كه بار متافيزيكي بهره مفاهيمي از صهدر اين عر كه

هيدگر در بخشي از كتاب به نتايج اين تلقي از هسـتي اشـاره دارد و آن را بـا    
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  : كند نگاه انتيك و موجود بين علم مقايسه مي

به گام و مـدام كـه در آن بـدون توجـه از چيـزي بـه        گامبرخالف پيشرفت "
باره به جايي  ماند، جهش ما را به يك رسيم و همه چيز همسان مي چيزي ديگر مي

كشد كه هه چيز در آن ديگر است و اين تفاوت چندان غريب است كه مـا را   مي
ايـن يكبـارگي، ايـن يكـدفعگي سراشـيب يـا فراشـيب        . افكند به حيرت اندر مي

حتي اگر چنين . كند سار را مشخص مي ي شكاف و ناگاهاني است كه لبه پرشتاب
جهشي ما را نگونسار و منكوب نكند، فراروي آني كه در اين جهش به سـاحتش  

  ".شويم مي زده شگفتآييم شوليده و  درمي

  : آلماني آن عبارتو 

Im Unterschied zu einem stetigen Fortgang, auf dem wir unvermerkt von 

einem zum anderen gelangen und alles sich gleich bleibt, bringt uns der 

Sprung jäh dorthin, wo alles anders ist, so, daß es uns befremdet. Das Jähe, 

das Gähe, ist das plötzlich steil Abfallende oder Ansteigende. Es bestimmt 

den Rand der Kluft. Auch wenn wir bei solchem Sprung nicht stürzen, 

bestürzt uns dagegen Jenes, wobei wir im Sprung ankommen 

كنـد   را از موجودات ممتاز مي Da-Seinدازاين  هيدگرآن چه انسان و به تعبير 
است كه موجب فراروي دازاين بـه زايـن يعنـي وجـود      Daبهره مندي وي از دا 

ي هيدگر حاصل مواجهه ميان اين دو است كه بسـتر آن   انديشهعالم در . گردد مي
گفـتن، بـر وفـق تفسـير      تفكر يا نوئين در كنار لگئين يا سخن. تفكر دازاين است

نهـادن   سان دل داشتن، بدين قرار دادن به فراپيش تپارمنيدس عبارت است از رخص
گونه كه مترجم  با اين مالحظه آن). يا هستومند هستنده(حضور امر حاضر  :هم به

معضل انسان غربي از وقتي آغاز شد كـه  "بيان داشته است  41محترم نيز در ص 
در قول پارمنيدس فعل لگئين متعدي شد؛ از وقتي كه به جـاي آن كـه بگـذارد و    
رخصت دهد تا موجودات خود آن چنان كه هستند فراروي او قرار گيرند با فعل 

يا فراپيش قـرار دادن بـر     vor-stellenبعداً با يا قراردادن و نهادن و stellenمتعدي 
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   ".ها تعدي كرد و در نهايت اين تعدي دامن خودش را نيز گرفت آن

در عـالمِ دازايـن و در شـرايطي كـه موجـودات       موجـودات دادن بـه   رخصت
گونه كه اشـاره شـد    آن. گردد اين معناي تفكر است اند، ميسر مي موضوعيت نيافته

. ي پراكسيس و عمل مـرتبط اسـت   كه نظري باشد به عرصه اين تلقي بيش از آن

اي كه هيـدگر آن را عـدول از عـالم مـألوف دازايـن       ي نظر يعني حوزه در عرصه
هايي پديد  شوند، بحران ي وي مي  ورزانه داند و اشياء برابرايستاهاي تأمالت نظر  مي
وجود در تلقـي  معناي . آيند كه ناشي از فقدان معناي وجود براي دازاين است مي

ي تفكر است كه ايـن البتـه از سـنخ     آورد تالقي دازاين و زاين در لحظه هيدگر ره
علم كه هيـدگر در همـين كتـاب آن را مـتهم بـه      . هاي تئوريك نيست ورزي نظر
هيـدگر  . فكري كرده است حاصل شرايط بحراني مناسبات دازاين و زاين است بي

ها هنوز باقي است آن  ه ويژه در دانشگاهخطر بزرگي كه ب": نويسد در اين باب مي
رود، نسـبت بـه تفكـر دچـار      واسطه سخن از علـم مـي   است كه به ويژه وقتي بي

  . "شويم كژشنوي مي

An der Universität bleibt die Gefahr besonders groß, daß man sich dem 

Denken gegenüber verhört, zumal dann, wenn unmittelbar von den 

Wissenschaften die Rede ist.  

ايـن خطـر   ": گويـد  دور شده است هيدگر مي نويسندهترجمه اندكي از معناي 
   ".ماند اقي ميها به ويژه بزرگ ب در دانشگاه

منـدي و بـا    تـوان با كتابي است كه  "تفكر؟ خوانندش چه آن باشد چه"كتابِ 
كند و  را با حوصله ارزيابي ميتفكر تجددان از م ي براهين خاص خود، تلقي اقامه

اي  كتـاب آميـزه  . دهد ي فلسفي نشان مي شان را در بستر تاريخ انديشه حد و مقام
تفكـر،   هاي وارسي مخاطرات ناشي از سوءتعبير، يسقراط اپيش ي فلسفهمنسجم از 

. ي فنـاوري اسـت   دورهانسـان در  تفصيل جايگـاه  و  و مابعدالطبيعههستي نسبت 

ي هيدگر با بياني متـين   ي انديشه زحمت بسيار مترجم كتاب كه حاصل آن عرضه
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ترين وجه  گشايد كه شايد مهم زبان مي ي فارسي و ثقه است افقي را براي خواننده
ي غرب است  اي ممتاز در تاريخ انديشه  تر با چهره ي مستقيم آن مراوده و مواجهه

  . ي رونق محافل فلسفي است كه هنور هم سخنان وي مايه

دوام گرماي آتشِ مساعي مترجم محترم را از خداي بزرگ مسـئلت داريـم و   
  .دتري از ايشان روشن شو اميد داريم چشم مشتاقان به ديدار نفايس حكمي بيش
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  مقدمه

كـه يكـي از   (ارسـطو وقتـي در حـوزة علـم الـنفس      » ماده و صـورت «نظرية 
به كار رفته شود، به اين معنا خواهـد بـود كـه انسـان     ) طبيعيات است هاي حوزه

و نفس ) به عنوان ماده(موجود واحدي است كه از تركيب اتحادي دو مؤلفة بدن 
ايـن نظريـة    پايةكتاب دربارة نفس ارسطو بر . پديد آمده است) به عنوان صورت(
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تـوان آن    كـه مـي  (مطابق اين نظريـه  . پردازد بنيادي به بررسي نفس و قواي آن مي
مطـابق ايـن   . پـردازد  تقريري از نظرية مثل و به عنوان بديلي براي تقريـر آن مـي  

توان آن تقريري از نظرية مثل و به عنوان بديلي بـراي تقريـر ثنـوي     كه مي(نظريه 
) يعنـي بـدن و نفـس   (هـيچ يـك از ايـن جـزء       )گرفـت افالطون از  آن در نظـر  

توانند به تنهايي به وجود خويش ادامه دهند و بنـابراين بـا نـابودي يكـي آن      نمي
اما ارسطو وقتي بررسي قواي ويژة نفس آدمي، يعني . ديگري نيز نابود خواهد شد

به مثابه ميان عقلي كه ) 25a430تـا   a430 10در دفتر سوم، فصل پنجم، (رسد،  عقل، مي
بالذات فعـل اسـت، مفـارق و غيـر     «ماده است و عقلي كه شباهت به نور دارد و 

» فناپـذير و ازلـي  «گذارد و ايـن دومـي را    فرق مي »منفعل و عاري از اختلط است

سخنان ارسطو درباره عقل بسيار مجمل است و دربارة اين عقـل غيـر   . خواند مي
و تمـايز آن از  ) معروف خواهـد شـد  كه بعدها به عقل فعال (منفعل و عقل فاعل 

عقل منفعل و شأن وجودي اين دو سؤاالت بسياري مطرح است كه خود وي بـه  
  .اند شان اختالف نظر داشته آنها نپرداخته است و شارحان او درباره

اين قسمت از كتاب نفس ارسطو در خصوص بقاي فـردي آدمـي پـس از مـرگ     
ثواب و عقاب اخروي كه يكي از عقايد بنيادي در ميـان پيـروان مسـيحيت و اسـالم     

هاي يازده ميالدي بـه دليلـي اينكـه     تا حدود سده. كند مياست اهميت بي كراني پيدا 
در جهـان اسـالم بـوده    تـر از حضـور او    يت بسيار كمححضور ارسطو در جهان مسي

ها هم به طور مسـتقيم و هـم از طريـق شـارحان      است، اين موضوع در ميان مسلمان
يابد، اين مسأله نيز كه بـا دنيـا و    مسلمان او در جاي جاي جهان مسيحيت حضور مي
  .شود آخرت مسيحيان پيوند دارد به طور جدي مطرح مي

س در چنـين فضـايي، و در   كتاب دربارة وحدت عقل در رد ابن رشـديان آكوينـا  
كنـيم، بـه    را در قبل و بعد از وي در اين باره مشاهده مي متعدديهاي  حالي كه نوشته

هاي بنيادين و حياتي را   اين اثر بسياري از پرسش«رشتة تحرير كشيده است، هر چند 
هـاي   هـا از محـدوديت   آموزد كه دسترسـي بـدان   دهد و مي مورد بحث قرار مي ]نيز[
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دليل چنين اهميت فلسـفي پايـدار كتـاب    ). 64ص (» رود سيدهم فراتر مي جدلي سدة
توماس اين است كه او موضع ابن رشديان را نه از منظر يك مسيحي متدين بـر پايـة   

هـا و   بلكـه بـه وسـيلة اسـتدالل    «هاي اين موضع با معتقدات ديني و ايمـاني،   تعارض
  .رار داده استمورد نقد و بررسي ق) 145ص (» عبارات خود فيلسوفان

آشنايي با اين كتاب و دسترسي به آن براي فارسي زبان مسلمان به همان انـدازه  
عالوة اينكه بر آگاهي  ارزش فلسفي و ديني دارد كه براي مسيحيان داشته و دارد؛ به

اسالمي و مشاء مسـيحي نيـز    تاريخي آنها در خصوص سه سنت مشاء يوناني، مشاء
ر براي عالقمندان به تاريخ فلسـفة غـرب در قـرون وسـطي     مطالعة اين اث. افزايد مي

هـاي   تواند آنها را به صورتي ساده و سرراسـت بـا پاسـخ    بسيار سودمند است و مي
و الهيـات خـاص    شناسـي  النفس و  معرفـت  متعدد بسياري از مسايل مربوط به علم

قلم جنـاب  مينة اين كار با ترجمة اين اثر به زاست كه  تماية بسي مسرّ. آشنا سازد
  .آقاي بهنام اكبري و انتشار آن به همت انتشارات حكمت مهيا شده است

  

  مشخصات اثر و بررسي شكلي آن

عنوان دربارة وحدت نقل در رد ابن رشديان تومـاس نوشـتة    تحتاين كتاب 
ش  1389توماس آكوايناس، ترجمة بهنام اكبري از سوي انتشارات حكم در سـل  

نسخه، در قطع رقعي، با جلد شـميز،   1000ق براي نخستين بار به تعداد  1431/ 
قرار تومان در اختيار خوانندگان  3500صفحه چاپ و منتشر و به قيمت  157در 

  .گرفته است

به زبان التيني نوشـته  ) ميالدي 1270در سال (اصل كتاب را توماس اكوايناس 
مترجم محترم اصل التيني اثرو دو ترجمة انگليسي آن را در اختيـار داشـته   . است

 .Beatrice H(زدلـر  . است و ترجيح داده است كه ترجمة انگليسـي بئـاتريس اچ  

Zedler( دهد؛ هر چند كه از متن التيني و ترجمة ديگر  را مبناي ترجمة خود قرار
  .انگليسي نيز كمك گرفته است
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نامـه و   آنچه مترجم فارسي پس از فهرست كتاب به عنوان پيش گفتـار و واژه 
درآمد متـرجم انگليسـي، و    اند، به عالوة ديباچه و پيش نمايه به اصل كتاب افزوده

جم در خصوص مĤخذ سخنان نقل فراوان كه هر دو متر هاي پاورقيدر كنار اينها 
انـد،   هاي برخي اصطالحات آورده ها و معادل  شده در متن، توضيحات برخي نكته

شـوند كـه بتـوان كتـاب را داراي      و كتابنامة هر دو مترجم، در مجموع باعث مـي 
  .جامعيت صوري بسيار خوب ارزيابي كرد

ا به تفصيل فهرست آغاز كتاب مطالب مطرح در پيش درآمد متجرم انگليسي ر
، و اين در حالي اسـت كـه در هـر يـك آنهـا چنـدين موضـوع بـا         دهد مينشان 
با توجه به اينكه در نمايه نيز فقط به . هاي مشخص و جدا مطرح شده است عنوان

توانسـت يـافتن    ها در فهرست مـي  معرفي اعالم اكتفا شده است آوردن اين عنوان
  .سازد تر موضوعات مطرح شده را براي خواننده آسان

هاي انگليسي اصطالحات فارسـي بـر اسـاس الفبـاي      نامة كتاب معادل در واژه
با توجه به اينكه مترجم محتـرم فارسـي بـه مـتن     . است شدهزبان فارسي معرفي 

گويند به مقابلة  مي 14التيني اثر نيز دسترسي داشته و چنانكه خودشان در صفحة 
ند، بهتر بود كه اين واژه نامـه بـه سـه    پرداخت متن التيني با ترجمة انگليسي نيز مي

زبان فارسي و التيني تدوين و دست كم بر اسـاس الفبـاي انگليسـي نيـز تنظـيم      
هـا سـهوهايي نيـز بـه چشـم       سـازي  به عالوة اينكـه در برخـي از معـادل   . شد مي

 individuation voluntaryهـايي كـه بـراي      انـد معـادل   از ايـن جملـه  . خـورد  مـي 

unorthodox composite connatural پيشنهاد شده است.  

هاي سخنان مطـرح شـده در مـتن را     هاي هر دو مترجم آنجا كه نشانه پاورقي
هاي توماس و  كنند بسيار ارزشمند هستند و عالوه بر اينكه دقت قول  مشخص مي

آورنـد كـه    دهند براي خواننده نيز ايـن امكـان را فـراهم مـي     ديگران را نشان مي
ها  دهي  توضيحات و معادل. گيري كند شوند پي عي كه معرفي ميموضوع را از مناب

نيز روشنگر و آموزنده است، هر چند در بعضي از آنها، مثالً يكي دانستن كمال و 
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  .ممكن است چون و چرا شود 57فعل در پاورقي نخست صفحة 

ديباچة مترجم انگليسي توجه به موضوع وحدت عقل در ميان طيـف وسـيعي   
درآمـد او مطالـب آموزنـده و روشـنگر      پـيش . دهـد  ه خوبي نشان مياز مردم را ب

زيادي دربارة پس زمينة يوناني و اسالمي و مسيحي مسئله كتاب دربـارة وحـدت   
عقل، اصالت و تاريخ و عنوان كتاب، و مخاطب ابن رشدي توماس در اين كتاب 

ر و مخصوصاً در قسمت محتوا و سـاختار رسـاله چنـان تصـوي    . دهد به دست مي
كه اشراف كامل بـر كـل اثـر را     دهد نسجمي از كل اثر توماس ارائه ميروشن و م

جا داشت كه مترجم فارسـي مختصـري نيـز از    . آورد ارمغان مي هبراي خواننده ب
شـان، خـانم    هاي پديدآورندة ترجمة انگليسي مورد استفاده  تحصيالت و پژوهش

د ابن رشد و آثارش به عمل هاي مفصلي نيز دربارة خو بئاتريس زدلر، كه پژوهش
  .آورده است، با خوانندگان ترجمة فارسي سخن گويد

حيث درمـتن و   نخطاهاي مطبعي در كتاب بسيار كم است و دقتي را كه از اي
از معدود خطاهايي كه ازاين جهـت  . ستود بايدها به كار گرفته شده است   پاورقي

ة مشخصات كتاب به صـورت  رشديان در صفح نببه كتاب راه يافته است به نام ا
Avettoists    بـه جـايAvettoists   و بـهperse    بـه جـايpee se   و  153در صـفحة

individuation  به جايindividuation n اشاره كرد.  

توانـد بـه    قلم ترجمة فارسي روان و راحت است و خوانندده بـه راحتـي مـي   
. رعايـت شـده اسـت    قواعد ويرايش و نگارش به طرز مقبولي. مطالعة اثر بپردازد

نشان  36در صفحه » بالذاته«و  12در صفحة   »بالشخصه«هر چند تعبيرهايي چون 
توانست از مزايـاي آشـنايي بـا صـرف و نحـو عربـي در        دهند كه نويسنده مي مي

همچنين استفادة فـراوان از  . تر از اين استفاده كند پختگي قلم فارسي خويش بيش
بـه  » دارد عنوان مـي «و به كار بردن تعبير » ان كردنبي«به جاي » بيان داشتن«تعبير 
دهند كه گاهي  نشان مي) 20و  19، سطرهاي 111مثالً در صفحه (» كند عنوان مي«جاي 

  .گيرد فارسي عاميانه جاي فارسي كالسيك و رسمي را مي
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  كتابمحتوا و ساختار 

تعليمات توماس آكوايناس در اين كتاب، كه به قصد رد تفسير ابن رشديان از 
مفارق  خواهد خطاي آنها را در دو نكتة ارسطو در باب عقل تدوين كرده است، مي
او سه فصـل نخسـت از پـنج فصـل     . دبودن منفعل و واحد بودن آنها روشن ساز

براي . دهد كتاب را به نكتة نخست و دو فصل پاياني را به نكته دوم اختصاص مي
در ) 39صـفحه  (» رق داشـته باشـد  عقل جوهري نيست كه وجود مفـا «اثبات اينكه 

آنها   رشديان از نبكند و بر اشتباه بودن تفسير ا  فصل اول سخنان ارسطو را نقل مي
كند و در فصل   ورزد؛ در فصل دوم به تفسيرهاي ديگر مشائيان استناد مي تأكيد مي

سوم با استدالل عقلي و به صورتي مستقل از اقوال ديگران به ابطـال موضـع ابـن    
» هـا واحـد نيسـت    انسان  عقل منفعل در همة«و در بيان اينكه . پردازد ان ميرشدي

در فصل چهارم به اثبات موضع خويش از طريـق اسـتدالل بـه ويـژه بـا      ) همان(
آور؛ و در فصل آخر استدالل گـروه مقابـل خـويش را     استناد به ارسطو، روي مي

بـر آنچـه دربـارة نفـس     توماس در استناد به سخنان ارسطو، عالوه . كند ابطال مي
ـ پديد آمده است بـه فقرا  شـود، و در استشـهاد از    ي از طبيعيـات او متوسـل مـي   ت

در ميان مفسـران  . گيرد يوناني و اسالمي كمك مي  ارسطو  از هر دو دستة مفسران
يوناني، ثامسطوي، ثئوفراستوس و اسكندر  آفردوديسي شايان ذكـر هسـتند، و از   

كه در نظر او يكي از فيلسـوفان مشـايي   (ينا و غزالي مفسران اسالمي نيز از اين س
  .آيد سخن به ميان مي) است

  

  هاي آن جايگاه كتاب در مطالعات قرون وسطايي و مخاطب

در تاريخ كالم و فلسفة مسيحي با فهرستي از موضوعات و مباحـث محـوري   
رو به رو هستيم كه هر چند همة آنها در سرتاسر اين تاريخ مد نظر و مورد بحث 

اي خاص و در ميان تنـي چنـد از متكلمـان و     اند هر كدام از آنها نيز در دوره بوده
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بـه عنـوان   . بـوده اسـت    اي آرا فيلسوفان مسيحي به صورتي جدي و داغ معركـه 
اي انسان، خيـر و شـر، گنـاه     نمونه از موضوعات چون تثليث، عقل و وحي، اراده

ذاتي، زبان ديني، كليـات، سلسـله مراتـب هسـتي و روحـاني، نفـس و بقـاي آن        
بحث عقل و نسـبت آن بـا نفـس و بـدن آدمـي از جملـة ايـن        . توان اسم برد مي

م و در ميان تئوماس و استادش آلبرت موضوعات است كه به ويژه در قرن سيزده
كبير از يك طرف و سيگر برابانتي و شارح ارسطويي مورد حمايت او ابـن رشـد   

البته در همة اين موضوعات و . از طرف ديگر به طور جيد محل بحث بوده است
ها از حضور فتوا ـ بنياد كليسا و مناديان آن كه هميشـه آتـش بيـار معركـه       مبحث

  .غفلت ورزيد بوده است نبايد

تـوان دريافـت كـه كتـاب دربـارة وحـدت عقـل         از آنچه گفتيم به روشني مي
شـود و نـه همـة     تاريخ فلسفة قرون وسطي را شامل مي توماس آكوايناس نه همة

لذا اين كتـاب را منبعـي كمكـي در مطالعـات قـرون      . موضوعات مطرح در آن را
بدن ماده و صورت قـوه  توان در نظر گرفت كه در موضوعات نفي و  وسطايي مي

شناسي، اخالق، معاد، الهيات خاص، ايمان و عقل، و دربـارة آراي   و فعل، معرفت
توماس آكوايناس، ابن رشد، ارسوط، ابن سينا، ثامسطيوس، ثئوفراستوس، اسكندر 

تـوان   هاي كالمي مقدم بر توماس مي هاي فلسفي و چهره و تعدادي ديگر از چهره
  .از آن استفاده كرد

  

  ابعمن

، ترجمة بهنام اكبري، چاپ دربارة وحدت عقل در رد ابن رشديان). 1389. (آكوايناس، توماس

  .اول، انتشارات حكمت

، نقله مـن االتينيـه الـي    الشرح الكبير لكتاب، النفس ألرسطو). 2001. (رشد، ابولوليد محمد ابن

  .»بيت الحكمه«لفنون العربيه االستاد ابراهيم الغربي، المجمع التونسي للعلوم واألدب ا

  .انتشارت حكمت: ، ترجمة عليمراد داوي، چاپ دوم، تهراننفس دربارة). 1366. (ارسطو
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  .مقدمه بر ترجمة انگليسي اثر، كه در ترجمة فارسي آقاي اكبري آمده است. زدلر، بئاتريس، اچ

سـت،  ، چـاپ نخ )هاي زبان فارسي فرهنگ دشواري(غلط ننويسيم ). 1366. (نجفي، ابوالحسن

  .تهران، مركز نشر دانشگاهي

Aquinas, st. Thomas. (1994). commentary on arisote’s De anima, en. Tr. By 

kenelm foster & silvester Humphries, dunb ox books. 
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 تحليل نقد

، جنـاب  »ابن رشديان درباره وحدت عقل در رد« تشكر از ناقد محترم كتاب با
  آقاي دكتر حسن فتحي؛

  

  امتيازات نقد

  نامة نقد كتب جهاني شورا تيتربندي تقريباً مناسب با اسلوب شيوه. 1

 توضيح نظريه و بستر و فضاي كتاب و اشاره به ارزش آن براي ايرانيان. 2

 اشاره كلّي به فصول كتاب. 3

 هاي بررسي شكلي اثر اظهارنظر در خصوص تمامي مولفه. 4

 ها و جامعيت كتاب سازيدر نظر آوردن نحوة معادل . 5

هاي نقد و بررسـي و   آيد ناقد محترم در تحرير مقاله خود به فرم به نظر مي. 6
  .اند هاي آن نظر داشته مؤلفه

 

 هاي نقد كاستي

  گيري فقدان نتيجه. 1

 گانة بررسي محتوايي يك اثر هاي شانزده پاسخ گذاردن ساير مؤلفه بي. 2

هـاي تحليلـي و نقـد     نسـبت بـه جنبـه    جنبة تبييني و توضيحي ايـن مقالـه  . 3
محتوايي آن، بيشتر است و مناسب بود ناقد محترم به نقد علمـي ابعـاد محتـوايي    

 .داشت اين اثر توجه درخوري مي

 

  



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  عرفان هندو و اسالمي

  
Hindu and Muslim mysticism  

  

  روبرت چارلز زينر: مؤلف

  نوري سادات شاهنگيان: مترجم

 .صفحه 226، 1388تهران، انتشارات سمت، : ناشر

Author: Robert Charles Zaehner 

Publication: University of London, Athlone Press, 1960, 234 pages. 

  حامد ناجي اصفهاني: ناقد

  دانشگاه اصفهاناستاديار گروه : رتبه علمي

  اديان و عرفان شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني  عضو گروه تخصصي فلسفه، كالم،

  hamednaji@gmail.com :پست الكترونيك

  

چارلز زينر خاورشناس انگليسي، از اسـاتيد دانشـگاه آكسـفورد     روبرتاستاد 
م سمت استادي زبـان فارسـي را در آنجـا يافـت و سـپس       1950بود كه در سال 

بخشي از تحقيقات ابن استاد . جانشين رادا كريشنان در بخش اديان شرقي گرديد
يگـر  به واسطة آشنايي با زبان اوستايي، دربارة ديـن زرتشـتي اسـت، و بخشـي د    
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  .مربوط به حوزه تطبيقي اديان و وحدت عرفاني آنهاست

م در  1959اثر حاضر مجموعه هشـت سـخنراني از زينـر اسـت كـه وي در سـال       

مدرسه مطالعات شرقي و افريقايي در لندن عرضه كرده است، چهار سخنراني آغـازين  

هـا   سخنرانياين   وي به عرفان هندو نظر دارد و چهار سخنراني بعد به اسالم؛ مجموعه

  .وحدت عرفاني بين هندو و اسالم برسد كوشد كه به نوعي به در اين راستا مي

گردد، فاقد نظم دقيـق منطقـي    متاسفانه مجموعه حاضر چنانچه بعداً اشاره مي
،  است ، لذا بر آن شديم با گذري به مطالب هر بخش، و بـه نـوعي بـا دشـواري    

  .رار دهيمساختار هر بخش را در اختيار خوانندگان ق

  

  دو گرايش: فصل اول

اين فصل به سوداي تبيين چگونگي نگرش بـه عرفـان اسـت، بنـا بـه تقسـيم       
  .ما با دو دسته دين روبرو هستيم ،اديان درمولّف، با كاوش 

  اديان شديداً توحيدي،: الف

  اول دسته مغايراديان : ب

ين يهـود قائـل   د. اديان شديداً توحيدي، كه اين اديان عمالً اديان سامي هستند
به محدوديت مخلوق است، و از ايـن رو هيچگونـه اتحـادي را بـا خـالق جـايز       

دين اسالم نيز بر ثنويت خالق و مخلوق تكيـه دارد و لـذا همچـو ديـن     . داند نمي
و اما مسيحيت اساساً با تأكيد بر حلول خـدا  . يابد يهود جايگاهي براي اتحاد نمي

  .لح بيگانه شده استمصط 1در شخص عيسي كامالً با توحيد

حال اگر به اديان ديگري همچون هندو كه مورد بحث ما است برگرديم، عمالً 
بنابراين اگر عرفان به منزله اتحاد خـالق بـا مخلـوق    . گردد امكان اتحاد فراهم مي

امكان تطبيقي اديان دسته اول با دوم ميسر نيسـت، پـس بايسـتي از عرفـان      باشد،
تا امكان وصول به عرفان تطبيقي و يا وحدت عرفاني تعريفي جديد به دست داد 
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  .اديان ميسر باشد

با تحقيق در عرفان اسالمي، بنا به منقوالت عارفـان پيشـين، تصـوف نگـاهي     
خاص به زندگي است كه در روايت جنيد مĤل آن صحبت مدام با خداوند اسـت  

  .مساله از گونة ديگري است هنديو اما در روايت 

است و در روايتي ودايي اتحـاد  ) مكشا(عرفان رهايي و نجات  در روايتي غايت
2روح بشر

، و اما در روايتي ديگر بـرهمن منشـأ همـه اشـياء اسـت و       3خداست با 
  .نمايد طبيعتاً اين نظريه با همان اديان شديداً توحيدي سازگار مي

از اين رو در تطبيق عرفان هندي و اسالمي توجه به نگـرش مبـدأ هسـتي و     
  .گردد كارساز است، كه در ذيل به چند نمونه اشاره مي بسيارتعريف عرفان 

اساسي، ميان وجود اليزال ـ يعني برهمن ـ با وجود وهمـي ـ      تفاوتي: شانكارا
  .يعني مايا ـ هست

  . ثافراد قديم از حاد يعنيتوحيد : جنيد

شـمار   خدا يكي است، ولي وجود اليزال ماوراء زمان و مكـان بـي  : يوگا ستره
است، و در نتيجه غايت عرفان اتحاد با خدا نيست، بنابراين غايت تكنيـك يوگـا   
در اين مقام شناخت فناپذيري نفس، و به روايت جنيد فهم حادث است، كه البته 

  .باشد وصول به مرحله خود تنويري پايان راه يوگي مي

و به طور خالصه عرفان هندي داراي دو رويكرد اساسـي اسـت، يكـي همـه     
را رها كردن و عمالً جدا كردن وجـه چـه بـاقي انسـان از      خودخدايي و ديگري 

تواند فقط يـك اسـوه كامـل كمـال      وجه فاني او، و براساس رويكرد دوم خدا مي
.باشد و يا عالوه بر اسوه بودن معشوق انسان باشد

4
  

عرفان هندو و در عرفان اسـالمي تـالش فـردي و عنايـت الهـي موجـب       در 
گردد، ولي در عرفان سانكهيه خود اين رهـايي   وارستگي انسان از قيود بشري مي

رسـد،   تواند هدف غايي باشد و شخص با وصول به اين مقام به سعادت كامل  مي
ايـن   ولي در رويكردي ديگر رهايي جهت وصول به مقام همـه خـدايي اسـت و   
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همان امري است كه توسط شانكارا و حالج و بايزيد بسطامي مـورد قبـول قـرار    
گرفته است، و در رويكردي توحيدي به روايت رامانوجا غايت آزادي و رهـايي،  
الوهيت نيست بلكه ارتباط دائمي با خداست كه اين ارتباط طبعاً ارتباطي عاشقانه 

  .است

  :داند ميراما نوجا واقعيت را در سه مقوله 

موجودات جاويد، مشـتمل بـر خـدا و ارواح     -3روحاني  عالم -2عالم عيني 
 بشري

از نظر رامانوجا خدا آفرينندة برهمن است و برهمن مجموعه قواعد بـاقي، از  
گـردد و لـذا    يابـد بـرهمن مـي    اين رو هنگامي كه انسان خلود خـويش را درمـي  

  .برخالف شانكارا برهمن نفس جهاني نيست

در عالم امرند و برخالف  جاويدان بشري به روايت اسالمي، ارواحنگاه  در اين
) مكشـا (= و به روايت راما نوجـا در پـي رهـايي     5باشند سنت هندي مخلوق مي

.رسد وحدت احوال پيشين مي  انسان به شناخت
6

  

  

  در جستجوي يك مطلق: فصل دوم

  خدا به منزلة موجودي جداي از عالم نيست: اوپانيشادها

اي دور از انســان و عمــالً غيرقابــل دســترس وجــود  خــدا در فاصــله: ماســال
ارتباط با اين خدا افزون بر عنايت او جز با عبـادت بـا تـرس و لـرز ميسـر       دارد،
.باشد نمي

7
  

اي بـه   آئين چند خدايي در اين آيين هر خدا براساس اسـطوره : آئين هندوليزم
داشته تا بدانجا كه تمـام ايـن    كه در پي آن عبادتي خاص را به همراه آمدهوجود 

  .اند ها مقهور برهمن واحد گرديده خدايان و رب النوع
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  برهمن

نيروي اسرارآميزي است كه عالم را انسجام بخشـيده  «برهمن بنابر اوپانيشادها
. اين امر عظـيم در انسـان صـغير متجلـي گرديـده اسـت       كوچك، و نمونة »است

  .برهمن اگرچه خارج از انسان است ولي در قلب انسان وجود دارد

كه بـه نـوعي   » المكان است«اين انديشه دقيقاً همان تعبير از عالم امر به معني 
  .وحدت اضداد است

را شأنيت عينيـت بـا بـرهمن    «قلب انساني كه بيانگر روح است،  حالدر هر  
  .دارد، زيرا هر دوي آنها ماوراء مكان و زمان و تغيير هستند

جنبة فاني و جنبة باقي كه البته جنبة باقي وي به . دو جنبه است دارايبرهمن 
  .گيرد روايتي سه چهارم او را در برمي

اي يگانـه و قـديم دارد ولـي     برهمن در جنبة ناسوتي خود اگرچـه نيـز جنبـه   
در شكل غذا و نَفَس دارد، زيرا زندگي از سـويي جـز بـه    اي كامالً ارگانيك  جنبه

خوردن توسط جاندار محقق نيست و از سوي ديگـر نَفَـس نمـاد جانـدار بـودن      
است، لذا در حيات ارگانيك اصل تحقق و حيات به نَفَس معطوف است و بنا بـه  

.اي در اوپانيشادها برهمن همان دم است گفته
8

  

خـود را كـل    ين بردن اختالف عين و ذهـن، در اين مكان شخص يوگي با از ب
او عمالً دسترسي به علم است، و يكي از نمودهـاي ايـن    تكنيكنموده و حاصل 

افتد، زيرا در ايـن حـال، عـالم محسـوس      حقيقت در خوابِ بدون رؤيا اتفاق مي
  .متوقّف شده و عمالً دوئيت از بين رفته است

اتحاد بـا او ـ دلبسـتگي بـه      در انديشه يوگا جهت ورود به آستان وحدت ـ نه 
به همراهـي تكـرار، انسـان را در جهـت سـركوب افكـار        جسمانيخدا، انضباط 

  .آورد  پراكندة به آستانة رهايي مي

است كه درگير حلقة تناسخ نيست و البته اين بدين معنـي   موجوديخدا تنها 
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ده، تـرين صـورت مـا    نيست كه هيچگاه تماس با انسان ندارد، بلكه وي با لطيـف 
  .گيرد  ها تماس مي ها با انسان جهت هدايت انسان

اي كنترل جسم، ذكر مقـدس و تمركـز    و اما سالك يوگي با تكنيك سه مرحله
بر آن دارد كه شبيه او گردد، و اين يعني همـان جـاودانگي و    سعيبر روي خدا، 

  .خرابي زمان و مكان

  

  وگا و ودانته دربارة خدا و رهايينقاط مورد اتفاق ي

 .، جدايي قديم از حادث و درك وحدت يك پارچه استرهايي. 1

 .خدا وجود دارد .2

 .اي مؤثر جهت تمركز ذهن است تأمل بر خدا، شيوه. 3
  

  نقاط اختالف يوگا و ودانته

ثاني داند ولي يوگا سانكهيه خدا را واحد يكپارچه  بدوندانته خدا را واحد . 1
 .داند مي  به خود بسنده

داند، ولي يوگـا خـدا را واقعـي     را مطلق و يا موجودي خيالي ميدانته خدا . 2
 .آيد به همين دليل به كمك انسانها مي  داند و دقيقاً مي

هستي به طور مطلق وجود دارد، خدا و هر آنچه از او منبعـث اسـت   : دانته. 3
پـذيرد، ولـي در    محصول توهم و جهل كيهاني است، ولي يوگا وجود خدا را مي

 .كه بتواند به صورتي از هستي موجود باشد سرباز مي زندچگونگي آن

در نظام يوگا پس از نجات، خدا محلي از اعراب ندارد و دل سپردن بـه او  . 4
 .فقط پيش از رهايي است

  

  تكمله

هاي زير بـه چشـم    نگرش اوپانيشادها به انسان و خدا، گزاره چگونگيدرباره 
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  :خورد مي

 توجود كامل حكمفرما اس وحدت. 1

ولي در انسان امري اسـت  . و انسان هريك، سويي از اين جهان هستند خدا. 2
 .كه اين امر شأنيت عينيت با خدا را دارد» روح«ماوراي تمام امور فيزيكي به نام 

  

  خدا و برهمن: فصل سوم

  :دربارة برهمن دو نظر كلّي است

 .برهمن همان روح و عالم عيني است. 1

ر پي عينيت با اوست كه در اين معنـي تـا حـدي    غايت انسان د ترين ژرف. 2
 .شبيه محرّك اول ارسطوست

بنـابر همـين دو مبنـا اشـاراتي موجـود اسـت؛ ولـي بنـابر          اوپانيشـادها اما در 
اوپانيشادهاي متأخّر، نگرش به يك معبود مستقل، نگرش توحيدي مؤلفـان آن را  

  .دهد نشان مي

روحي بـه شـرط عـدم انديشـة     و در هر حال وصول به برهمن با يك بيداري 
باشد، كه مĤل اين جريان دريافـت ايـن حقيقـت اسـت كـه       ذهني از آن ميسر مي

برهمن هم در خود و هم در تمام خاليق جاري است، و شخص بـا دريافـت آن   
رسد كه اين امر بنا به ابهام موجود در وداها يا بـه معنـي    در خود به وجه باقي مي

  .مرگي است حالت بي وصول به برهمن و يا وصول به

از وداها خدا موجودي محيط بر هستي و محرّك كلّ جهـان   ديگربنابر قرائتي 
است، هم عين جهان است و هم غير آن، اظهار نظر دربارة وي با تنـاقض گـويي   

زيرا اگر بـه انديشـه درآيـد تـا سـطح       9آيد؛ همراه است، و مĤالً به انديشه در نمي
.است مقوالت فكر انسان تنزل يافته

10
  

آيد، شناسايي ايـن خـدا بـه عنـوان      اوپانيشادها برمي مجموعةو اما چنانچه از 
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و يا  امر مخلوق با شواهد ضد و نقيضـي روبروسـت كـه بنـابر      11آتمني شخصي
  .يابد هريك، معني ودايي تفسير خاصي مي

كـه    يعنـي خـداي محـض   » يوروشـه «در متن وداها ما با اصطالح ديگر به نام 
ذيري است روبرو هستيم كه بنابراين غير از برهمن است كه سرمنشأ مافوق فناناپ

است؛ لذا با قبول اين اصطالح سالك فقط تقـرب بـه خـدا     آشكاركلّ وجودهاي 
يابـد   يابد نه وحدت با او؛ و در بياني ديگر سالك اتحاد با برهمن يا نيروانا مي مي

  .رسد مرگي مي و عمالً به بي

فناناپذير از رهگذر آگاهي كه هـم وزان وجـود   در هر حال وصول به برهمن 
باشد و اين مقام با گـذر از مرتبـة صـيرورت يعنـي از جهـل       مي پذير امكاناست 
پذير است و اما خداي مافوق برهمن گويي حكمي دگر دارد، بنـا بـه مـتن     امكان

شود، كل عالم  ترين مقام عالم است و كل عالم از او ناشي مي خدا عالي«:اوپانيشاد
و عمـالً جهـان مخلـوق كـه از او مبعـث      » گردد آيد و زايل مي ر او به وجود ميد

.باشد است برهمن مي
12

  

باشد و  آميز مي خداي اوپانيشادها، خدايي است كه براي ذهن بشر ابهام :نتيجه
مانـد جـز آن كـه     اي از ابهـام بـاقي مـي    بين خدا و برهمن در هالـه  تفاوتعمالً 

براساس مجموع وداها خداي هندو برخالف برهمن مورد تمناي انسان نيسـت و  
  .فرما است به تعبير امروزين گويي كه الهيات تنزيهي در اين جا حكم

  

  خدا در گيتا

  : سي استبه روايت راما نوجا هجده فصل گيتا در بردارنده سه بخش اسا

  .پردازد روان شناسي كه به طبيعت هستي مي: اول

  .الهيات: دوم

  .متفرقه مباحث: سوم
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بـار   در مجموعه گيتا تمايزي آشكار بين خدا و برهمن است ولـي آتمـن يـك   
»انانيت«دانسته شده و يك بار به معني » نفس باقي«

جـان  «و اما بـرهمن  . است 13
اسـت كـه امـري غيرقابـل     » هستي صورت جاودانة« ،»غيرشخصي مطلق«، »جهان

  .باشد و غير از كثرت نفوس است زوال مي

كند و دوباره آن را  آفريند و حفظ مي است كه جهان را مي متعاليو خدا امري 
.كند جذب مي

14
  

گردد كه آتمن خود را در كـلّ   در اين ميان انسجام و انضباط يوگي موجب مي
تفـاوتي   و مĤالً در حالي كـه بـه بـي    15درا در آتمن خويش ببين اشياءاشياء،  و كلّ 

گردد و به واسطة نيرواناي برهمن تـا   كامل در امور دنيا رسيد در برهمن پابرجاي 
تواند به خـداي   رود كه خود برهمن شود، و در اين مقام است كه مي بدانجا پيش 
.تقرب جويد

16
  

  

  خداي محبت: فصل چهارم

مـان مطلـق نامتشـخّص پرداختـه     فصل به تمايز كريشنا با برهمن يا ه ايندر 
  .شود مي

، كريشنا امري متشخص و وراي برهمن است و او حتي عباداتي روايتيدر . 1
.كند گردد، قبول مي كه تقديم خدايان دروغي مي

17 

ديگر، خدا صورت متشـخّص يافتـه بـرهمن اسـت و همچـون       روايتيدر . 2
 .برهمن هيجاني بر او تاثيري ندارد و عمالً عاري از عشق و نفرت است

برهمن در اين مقام نيرويي زنده و فعال است و در مقام سكون نيز مملو از انـرژي  

هـركس  . باشـد  اين مقام جايگاه نفس و طبيعت است، كـه عمـالً فناناپـذير مـي     است،

حاالت مختلف ممكنات را در ذات واجب پايدار بيند گويي به بـرهمن دسـت يافتـه    

  .يابد كه برهمن فقط جسم خداست است و در همين موقف با تأملي گويي درمي
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  خداي متشخّص و نفس

نفس در صدد كسب آزادي است كه در اين مقام به روايت رامانوجـا بـه حالـت    
ايـن رهـايي دسـتخوش تغييـرات و رنـج      رسد، نفس در  و سعادت كامل مي آرامش

نيست و آرامش كامل و دائمي دارد و دقيقاً اين اوصاف ، اوصاف برهمن است، لذا 
گردد، نفس در پي وصول به اين مقام بـه   نفس در اين رهايي با برهمن هماهنگ مي

  .شود گردد و با تعبيري مسامحه گونه داخل در خدا مي ذات خدا نزديك مي

خـود را    رهايي با تمركز بر خدا و فهم عدم قيد او بـه مـاده،   نفس قبل از اين
يابـد كـه وصـول بـه بـرهمن بـاالترين        سازد و در مـي  آماده مي رهاييجهت اين 

در اين مقام آزادي، چيزي جز يك گام اساسي در وصول به ايـن  . سعادت اوست
كنـار   مقام نيست، لذا يوگي با آزادي تمام، اشياء را به منظور درك نفس خـويش 

گذارد و اگرچه تفسير واقعي از كريشنا نداشته باشـد مـورد عشـق و لطـف او      مي
.گيرد قرار مي

18
  

  :آيد فصل گيتا نكات زير به دست مي آخرينبنابر 

 .وراي جاويد فناناپذير يا همان برهمن، قدرتي متشخّص وجود دارد. 1

ا بايـد  چه در مقام اسـارت و چـه در مقـام آزادي ارتبـاطش بـا خـد       انسان. 2
 .خاضعانه باشد

 .شدن غايت آزادي نيست، بلكه عامل تقرّب به خداست برهمن. 3

 .،ارتباط عاشقانه است ط شايسته انسان با خداضارتبا. 4

  

  دريافت مشترك

اي در صدد آن است كه مرحله رهايي نفس و وصول به  مولف به طور شتابزده
ين رهـايي و وحـدت بـا    مقام برهمن را به مشاركت در تجارب ساير نفوس در ا

انـد و در رهـايي همـه بـه اصـل       دهد، زيرا از طرفي نفوس قـديم  برهمن تسرّي 
او طبيعي است كه وحدت تجربـه در ايـن فرآينـد     نظررسند، و لذا به  برهمن مي
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.آيد حاصل 
  .يابند و عمالً همة نفوس مساهمت در ذات الهي  19

  : ندونيزمدراين جا تأمل در اين نكته بجاست كه در تفسير ه

 .باشند و عمالً ازلي مي هستندنفوس قديم . 1

يا » سمساره«قبل به جهت درج اتحاد با برهمن در مرحله  مرحلةنفوس در  .2
 .عدم رهايي هستند

 .خدا مسؤول شرّي نيست. 3

 گيـرد  ميحال سؤال مهم اين است كه چرا نفوس ازلي كه در چرخه كارمه قرار 

پاسخ به اين سوال در آئين هندو عمالً به كسـب  . همچو برهمن آزاد و رها نيستند

و دريافت نفوس در چرخة قبل احاله داده شده كه مĤالً تصوير روشن پاسخ مقنعي 

.ندارد، جز آن كه همچو آئين مسيحيت به گناه فطري مستمك شويم
20

  

خورد كـه هـركس    يدر هر حال اين امر بدون ترديد در تمامي گيتا به چشم م
تواند به آزادي برسد، البته رامانوجا عنايت الهي را شـرط حصـول ايـن آزادي     مي
گـردد و از سـويي    داند، زيرا عنايت الهي موجب تمركز ذهن و نفس يوگي مي مي

  .شود مايا كه ماية اسارت نفس است مقهور سلطنت الهي مي

ـ   به روايت رامانوجا خدا، ه برگزيـدة خـود، انسـان    قادر و عالم مطلق است كـه ب
ورزد و تحمل جدايي از او را ندارد، از اين رو در منظر رامانوجـا رهـايي    عشق مي

آزادي  نفس ارزش بالذات ندارد، بلكه وابستگي او به مبدأ متعال در ايـن رهـايي و   
ارزش دارد، بنابراين وصول به مبدأ متعال همواره با عشق و در نتيجه با لذّت تـوأم  

هر رهايي و آزادي كه اين امـر ملحـوظ نباشـد، خـدا غايـب اسـت؛ و        است و در
  .نشانگر مسير غلط يوگي است

  

  ودانته در پوشش اسالمي: فصل پنجم

قبل از ورود به چگونگي بحث ودايي در فرهنگ اسالمي تذكّر بر چنـد نكتـه   



  نقد در تراز جهاني     702

 

  . استضروري 

  .كند حكيم هندي كار خود را از ذات پايدار نفس آغاز مي. 1

به روايت رامانوجا، قابل » آتمن«موجودي فرا زماني است و به معني  نفس. 2
 .شناخت حقيقي نيست

 .نقش يوگا فعليت بخشيدن به همين جوهر روحاني مجرد است. 3

فقط خداي معرفي شد در بهگودگيتا خداي مورد عشق است، حال آن كـه  . 4
 .در سنت عرفان اسالمي و مسيحي، خداي مورد بحث خداي معشوق است

  :سنت اسالمي رويم سراگر بر  حال

و  21مؤلف، اسالم زمينه مناسبي جهت سنتهاي عرفـاني نيسـت   ادعايبنا به . 1
 .اند اي با تصوف داشته از همين رو متكلّمان سنّتي قرون اوليه برخورد خصمانه

.در فهم متعارف كالمي و به نظر نويسنده، عشق قرآني بيش از اطاعت نيست. 2

22 

 رضايتدر نگرش صوفياني چون ذوالنون محبت شوق شديد نفس است و . 3
الهي در مـورد   گزينشخداوند در تحلّي سالك به صفات جمال الهي است و البته 

گردد، پس شوق شديد سـالك همـان    سالكان موجب اين تجلي و ظهور عشق مي
.سفر نفس به سوي خداوند است

23 

د در جهان اسالم توسط بايزيـد بسـطامي   اولين آموزه اتحا بنا به باور مؤلف،. 4
اي از جستارها، اين آموزه برگرفتـه از اسـتاد غيـر     شده است كه بنا به پاره عرضه

اي از  باشد، گويي توسـط ايـن اسـتاد پـاره     مسلمان وي يعني ابوعلي  مسندي مي
 به تفكر بايزيد بسطامي راه 24اي و گيتا همچو مفهوم آتمني و مايا هاي ودانته آموزه

.يافته است
و  26اي از مكاشفات منقول از وي همچو پرنده اي شدن، و حتي پاره 25

 .برگرفته از عبارتهاي ودايي است 27يا از پوست مار بيرون آمدن

اي محـض   هاي ابويزيد نه تنها ودانته ايده: سرانجام مؤلّف بر اين باور است كه
مي كـه در مـتن   بـرد فقـط هنگـا    است بلكه كلمات و عباراتي كه او بـه كـار مـي   
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.گردد سنسكريت لحاظ شود معنادار مي
توان گفت كه حكمت ودايي  بنابراين مي28

  .طور شفاهي از دهان با يزيد به سنت اسالمي راه يافته است به

ـ با توجه به آن كه سنت بودايي بر خالف ودايي، مبتني بر رازداري نيسـت،  5
داستان مشهور لمس فيـل در  . ستآثار بودايي تاثير بسزايي در آثار عارفان داشته ا

خورد بر گرفتـه از سـنت    مي تاريكي كه در آثار غزالي و سنايي و مولوي به چشم
.بودايي است

و تشبيه رودخانه جاري به اقيانوس در آثار بايزيد و ديگر عارفان  29
  .است» اودانه«نيز، برگرفته از اثر 

ي جهت حفظ جان ديده ـ آموزة خود را به ديوانگي زدن كه در بايزيد و شبل6
.هاي تربيتي اوپانيشادها است كند، يكي از آموزه شود و حلّاج از آن اباء مي مي

30 

كمال عـارف  «:متعارضي بايزيد دربارة عشق كه در جايي گويد هاي عبارتـ 7
آنها كه پيرو «: و در جاي ديگر كه» آن است كه در عشق پروردگار خويش بسوزد

به واسطه تعارضي . »ن عشقشان محجوب از خداينداند به واسطة هما طريق عشق
.تفسيري در ودانته است

اي جايي براي عاشـق نيسـت و    زيرا در وحدت ودانته 31
شود و يا  ديده مي» سبحاني ما اعظم من شأني«: همه اوست كه در عباراتي همچو

.در عباراتي با لحن شديدتر در عبور از شريعت مصطفوي
32

  

  

  شخداانگاري خوي: فصل ششم

اولين حركت عبـوري از وحـدت اراده بـه وحـدت ذاتـي، عبارتهـاي بايزيـد        
باشد، در پي وصول به وحدت ذاتي، بايزيد بر  بسطامي است كه متأثر از ودانته مي

مـنم مـن، نيسـت    «، »من پروردگـار برتـرم  «، » من اويم من اويم، او«:اين است كه
»خدايي جز من، همان بپرستيدم

33
  

هاي ودانته بـاالتر رفتـه، زيـرا در     د در اين مقام از آموزهمولف بايزي رأيبنابر 
  .ودانته اتحاد با برهمن ميسر است نه خداي خالق

رغم آن كه ادعاهاي بايزيد به نوعي افزون بـر حـالج اسـت،     در هر حال علي
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هيچگاه توسط صوفيان مطرود نشد، جنيد از هر گونه ارتباط با حالج اباء داشـت  
زيد، و از طرفي ديگر وي توسط متكلمان نيز مـتهم نگرديـد و   برخالف ارتباط باي

  .نمودار شدن او بوده است  شايد سرّ آن، در ديوانه

اي از عبـارات بايزيـد كـه در موقـع      مولّف براين باور اسـت كـه شـايد پـاره    
مادامي «هايش داشته و يا  شد و خود طلب عفو از گفته هوشياري از وي احدار مي

نديشه باشد كـه مخلـوقي بـدتر از خـود او وجـود دارد، نشـان       كه انسان در اين ا
»دهنده كبر است

، گوياي آن بوده كه وي بر سر ادعا نبوده است، و البتـه شـايد   34
.اين قبض و بسطهاي شديد حال او، نشانة جنوني ادواري در وي باشد

35
  

يافـت كـه   در اين مقام اگر به تفسيرهاي جنيد از بايزيد نظر افكنيم، در خواهيم 
كنـد،   تفسير مـي » تفريد«روح تفاسير جنيد كه عمالً وحدت وجود بايزيد را به مقام 

تـر از جنيـد، بـا     و در تفسيري دقيـق  36اي بيانگر مباني يوگا به سانكهيه است گونه به
اين بيان مشعر بر آن است كه بايزيد فنـاء از فنـا     ،»واالترين حقيت را نفهميد«يزيد 

اين كه انسان خود را در كـلّ خلـق و كـلّ    «به تعبير رامانوجا  و. حاصل نكرده است
»خلق را در خود ببيند كافي نيست

اي است كه خود بايزيد  و اين دقيقاً همان نكته 37
  .»با وجود انانيت من راهي به تو نيست«به عبارات گوناگون گفته است، همچو 

ايـن گفتگـو را   كنـد و   مؤلف در پايان اين فصل به معـراج بايزيـد اشـاره مـي    
كنـد و مـثالً در    داند كه در ذيل هر بخش آن تامالتي مي مي چهاربخشمشتمل بر 

پايان گزارش خود، نقل عطـار از ايـن معـراج را بـا سـاير منقـوالت از بايزيـد و        
  .اي وي قدري مغاير مي بيند تاثيرات ودانته

و  هفـتم به جهت عدم اطناب در اين مقـال از گـزارش دو فصـل     مقامدر اين 
  .اجتناب گرديد هشتم

  

  نقد و بررسي

بررسي مجموعه حاضر از آن رو كه ترجمه يـك اثـر انگليسـي اسـت، در دو     
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  :استبخش قابل مالحظه 

  

  نقد متن اصلي: الف

فاقد ساختار منطقي و انسجام مطالـب اسـت و    متن حاضر در تمام فصول، . 1
باشد، فاقد  از آن رو كه متن اصلي آن ناظر به سخنراني و گويش مؤلّف مي گويي

اگرچه در متن چاپ شده سعي بر آن بوده اسـت   38اسلوب استوار نگارش است؛
 .كه تمام ارجاعات مستدل گردد

از مجموعة اين اثر شيفتگي مؤلّـف بـه سـنت هنـدوئيزم كـامالً بـه چشـم        . 2
ـ   مي أخُر تـاريخي اسـالم از هنـدوئيزم، مؤلّـف     خورد، و برخالف آن، به جهـت ت

و گـويي وحـدت    باشـد،  هاي عرفان اسالمي به هندوئيزم مي درصدد ارجاع مؤلّفه
 .تجربه عرفاني فراموش شده است

آيد كه مؤلّف با سنت عرفان اسـالمي آشـنايي    حاضر چنين برمي اثراز متن . 3
 :شاره نمودتوان به موارد زير ا چنداني ندارد، كه از باب نمونه مي

ص (» در هيچ متن صوفيانه ديگري دنيـا موصـوف بـه خدعـه نيسـت     « : الف
»يا بيضاء و يا صغراء  غري غيري« .اميرمؤمنان آمده است كلمات، در )112

اي  39
  »دنيا غير مرا فريب ده«

تخلّق به اخالق اهللا، همساز كردن خود با شخصـيت خـدا    ابويزيدقبل از «: ب
كند، ولي شخصـيت او از   از طريق عارف كامل عمل ميخداست كه ... بوده است

طبيعي است كـه در سـنت اسـالمي چنـين اسـتنباطي از      ) 126ص (» .رود بين نمي
»اهللا تخلقوا باخالق«حديث نبوي 

  .نارواست 40

. »گيـرد  اش را از مسيحيت مي هاي اصلي اما عرفان اسالمي بسياري از ايده«: ج

مؤلف در اين جا توجه نكرده كه تمـام اديـان سـامي از ريشـه واحـد      ) 128ص (
برخوردارند، و مĤل همة آنها به دين حنيف و تجربة واحد عرفاني در وصـول بـه   



  نقد در تراز جهاني     706

 

  .دين حنيف است

راگرفتند كه يك خداي متشخصي وجود نيز از طريق وحي الهي ف مسلمانها«: د
» اما تجربة اصلي عرفاي خود ايشان ظاهراً كـذب بـودن آن را اثبـات كـرد    ... دارد

داند كه هيچ عارفي جرأت تجرّي بر وحي  هر آشنا به عرفان اسالمي مي) 90ص (
  .الهي را ندارد، و اين جز افترا و سوء برداشت محض نيست

اي كه از آمـوزة ابويزيـد مسـت     الخير مرد ديوانه در مورد ابوسعيد ابن ابي«: هـ
موجب آن گرديده كه وي را متهم   مؤلّف از ابوسعيد، هاي فهمي كج؛ گويي »است

.به ديوانگي عرفي كند، نه شيدايي خاص
41

  

هنگـامي كـه   : كند كـه  روايتي احتماالً ساختگي اين ايده را پيوسته بيان مي«: و
شـوم كـه بـا آن     چشم او مـي ... من تقرب جويد ام با انجام اعمال مستحبي به بنده
در اين جا مؤلّف حديث قرب نوافل كه از مسلّمات عرفان اسالمي است . »بيند مي

  .را ساختگي دانسته است

اكنـون هـر   ... ابويزيد يك روز و دانته هندي را به پيكر تصوف تزريـق كـرد  «: ز

داد تـا بـا    او اجـازه مـي  و اين موضـوع بـه    توانست خود را خدا بداند، اي مي صوفي

بـر فرضـي آن كـه     )136ص (» اعتنايي كامل به شريعت ديني اسالمي زندگي كند بي

اي  بايزيد چنين كاري كرده باشد كه به نظر نگارنده ادعايي بيش نيست؛ چنين نتيجه

از اين فرايند مستفاد نيست، و لـذا در سـنت اسـالمي غيـر از حلّـاج كسـي چنـين        

  .اعتنا نيست فزون بر آن كه هيچ سالك حقيقي بر شريعت بيادعايي ننموده است ا

  نقد ترجمه: ب

به انگيزة كتاب درسـي و كمـك    اثر حاضر كه توسط انتشارات سمت،  ترجمة
هاي خاصي، چون رواني و انسجام را  بايستي ويژگي تاًطبيع  درسي انجام پذيرفته،

  .ها است اسهبه همراه داشته باشد كه متأسفانه اين اثر فاقد اين شن

  :راجع به اين ترجمه بايسته گفتني است آنچهاما 
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اي تخصصـي و طبعـاً دشـوار اسـت؛ بـه نظـر        ترجمة متن حاضر، ترجمـه . 1
سطور، گويي عدم انسجام متن اصلي، به ترجمه راه يافته و مزيد بـر   ايننگارنده 

موجـب   و عـدم تقطيـع آن،  ) پارگرافهـا (آن در موارد متعددي حتي تقطيع بنـدها  
مشكالتي در فهم متن شده است؛ لذا بايسته بود كه مترجم محترم جهت گـذر از  

 .اين معضل، به ايجاد عناوين فرعي در ذيل هر فصل همت گمارد

فهم اين متن در گرو دانستن اصطالحات متعددي از هنـدوئيزم اسـت، لـذا    . 2
اي در آغـاز يـا    نامـه  شايسته بود كه مترجم در ذيل هر اصطالح، و يا در اصـطالح 

 .پرداخت انجام اثر، به توضيح اين اصطالحات مي

مجموع ترجمة حاضر، در بسياري از موارد خوشـخوان نيسـت و طبعـاً از    . 3
رسـد كـه اگـر در     ب درسي يا كمك درسي خارج است؛ لذا به نظر ميويژگي كتا

گرديـد، و صـد    اي روبـرو نمـي   شد با چنين كاستي چند مقطع اين اثر ويرايش مي
البته اگر مترجم در آغاز كتاب يا هر فصل به گزارشـي محتـوايي از اثـر در چنـد     

 .آمد يتر به فهم متنت نائل م كرد، خواننده حداقل راحت صفحه اشاره مي

اثر حاضر در موارد گوناگوني رسماً مبهم و نارسا است و  ترجمةعبارتهاي . 4
.گردد بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد كه از باب نمونه به چند مورد اشاره مي

42 

اي  واسـطه بـه تعـاليم ودانتـه      اگر ادعاي من مبني بر اين كه ابويزيد بـي : الف
  )120ص . (شار از منفعت استدسترسي داشته درست باشد، مورد او سر

گفتن اين كه ابويزيد با اين قطعه گيتا آشنا بوده يا نه غيرممكن است، ولي : ب
توانيم نسبتاً مطمئن شويم كه اگر او گفته است كه به  از محتواي ديگر اقوال او مي

بيند، پيامـد مشـاهده كـل اشـياء را در      دليل خدا بودن، كل اشياء را چون خود مي
  )144ص ( .»فته است؛ زيرا او خدا بودخدا پذير

افراطي از طريق انكـار دانسـته     ابويزيد گفته ديگري دارد كه معموالً نمونه«: ج
  )140ص ( .»ايم شود و آن را نقل كرده مي
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مرگـي واقعـي كـه     مان و ورود به حالت بي رهايي از بشريت محدود لعنتي« :د
  )17ص (. »استوراي مكان و زمان 

متاسفانه ترجمه اصلي مـتن را در اختيـار نداشـت كـه بـا       سطورنگارنده اين 
مراجعه به متن اصلي پرده از اين ابهامات بردارد، ولي جالب توجه آن بود كـه در  

  :شناسنامه كتاب نام متن اصلي كتاب چنين آمده است

Hindu and Muslim Mysticism     و در ترجمه روي جلـد كتـاب آمـده اسـت :

انـد كـه عنـوان     ديـده  ؛ و البته شايد مترجم چنين صالح» عرفان هندو و اسالمي«
 !روي جلد فارسي چنين آيد

                                                

  ها نوشت پي

  8عرفان هندو و اسالمي، ص  . 1

  نظريه ماندوكيه.  2

  .»همه اوست«: ابوسعيد ابوالخير نيز در عبارتي گفته است.  3

  براساس عرفان بهكتي در بهگودگيتا.  4

  از نظر شانكارا غايت رهايي شناخت وجود مطلق است.  5

  )23ص . (پيوندند رشد، ارواح پس از مرگ به يك روح عظيم مي  به روايت ابن.  6

و ) 16/ ق(» حبل الوريـد  نحن اقرب اليه من«اين تصوير از خدا در اسالم، حداقل با دو آيه .  7

  .سازگار نيست) 60/غافر(» لكم ادعوني استجب«

  38عرفان هندو و اسالمي، ص .  8

  53عرفان هندو و اسالمي، ص  .  9

  56همان، ص .  10

توان رسـيد و بـه نـوعي پـل ابـديت       در رواتي آتمني ابزاري است كه با آن به برهمن مي.  11

  .است

  63همان، ص .  12

  مطابق نفس حيواني.  13



 709    گروه تخصصي فلسفه، كالم، اديان و عرفان

  

                                                                                                               

  70همان، ص .  14

  71همان، ص .  15

  اين مرتبه همان سعادت نامتناهي در انديشه يوگيان است.  16

  75همان، ص .  17

  آزادي انسان، تقليدي برگرفته از خود ذات الهي است.  18

  93همان، ص .  19

  95همان، ص .  20

  .تواند مورد مناقشه قرار گيرد اين قضيه از جهات گوناگوني مي 105همان، ص .  21

  .فرهنگ نبوي سازگار نيست اين مطلب با مأثورات شيعي و.  22

  .رامانوجا در سنت هندي براين باور است.  23

  110همان، ص .  24

  114-113همان، صص .  25

  115همان، ص .  26

  عبارتهاي بايزيد در اين مقام قابل توجه است 111ـ 110همان، صص.  27

شـده   ترجمه سايا از هندي به معني وهم است كه در عبارتهاي بسطامي به خدعـه تعبيـر  .  28

  است

  116همان، ص .  29

  120همان، ص .  30

  132همان، ص .  31

  124همان، ص .  32

  130همان، ص .  33

  134همان، ص . 34

  .تفسير جنون الهي به جنون ادواري متعارف از كژانديشيهاي مؤلف است.  35

   151همان، ص.  36

  145همان، ص .  37
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كـه   ها از روي متن باشد، سخنرانيو صد البته اين احتمال است كه بنابر سنت غربي اصل .  38

  .آنگاه اشكال عدم انسجام مستقيماً معطوف به مولف خواهد بود

  .37ص  ،1الغارات ج .  39

  .129، ص 58بحاراالنوار، ج .  40

  .شايد در اين مقام ترجمة درستي عرضه نشده باشد.  41

ابن قطعه گيتا   مهتقريباً با ترج«خورد  در مواردي چند اغالط فاحش نگارشي به چشم مي.  42

اتحاد خود با ) عرض(= مشكل افراطي بسيط هم ارز«) 143ص . (»است) عرض(= ارز  هم

  )144ص . (»خداست
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 تحليل نقد

، جنـاب آقـاي دكتـر    » عرفان هنـدو و اسـالمي  «ناقد محترم كتاب  ازبا تشكر 
  حامد ناجي؛

  

  امتيازات نقد

  مؤلف و اثر اجماليمعرفي . 1

 اصلي كتاب هدفاشاره به . 2

به اثر است و درخصوص نقد ترجمه و نقـد مـتن اصـلي بـه      مستندمقاله، . 3
 .هايي با ذكر صفحات كتاب اشاره دارد نمونه

گرچـه  (وص كاربرد آموزشـي، نگـارش و رسـايي كتـاب    خص دراظهارنظر . 4
 )درباب ساير موارد بررسي شكلي مطلبي نيامده است

وضـعيت نظـم منطقـي،     هاي بررسي محتوايي، بـه  ناقد محترم از ميان مؤلفه. 5
هايي از عدم آشنايي مؤلف  ها، و نمونه سازي شيفتگي مؤلف در اظهارنظرها، معادل

 .استبا عرفان اسالمي اشاره كرده 

 

 هاي نقد كاستي

  .گيري و پيشنهادهاي كاربردي است مقاله، فاقد نتيجه. 1

 .حجم توضيح و تبيين فصول بسيار بيش از بخش نقد و بررسي است. 2

هاي بررسي محتوايي فرم  ناقد محترم در خصوص ساير مؤلفه بودمناسب . 3

ويژه سازواري محتوايي كتاب با مباني مفروض آن  دادند؛ به نقد نيز تحليلي ارائه مي

  .و نيز رويكرد كلّي اثر نسبت به مقتضيات و نيازهاي جامعة اسالمي ايراني امروز
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تـوان   يصفحه است نمـ  300ي اخالق كه مشتمل بر حدود  از يك كتاب فلسفه

اما آن مقدار كه كتـاب  . در اين حوزه بپردازد متوقعانتظار داشت كه به همه مسائل 

ي آن شرح  ريچلز بدان مشغول شده است به خوبي گزيده و به قدر كفايت در باره

اي از نيازهـاي دانشـگاهي    اي كه كتاب به خوبي پاره گونه و بسط داده شده است به

  . كند ي اخالق تأمين مي ي فلسفه م در عرصهي آموزش مسائل مه را در زمينه
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شمار  فصل است و اين مجموعه كه از ميان مسائل بي 13ي  كتاب دربردارنده
انتخاب شده است مبتني بر طرحي است كه نويسنده با اخالق ي  ي فلسفه حوزه

اي تدوين و تنظيم كـرده اسـت كـه     گونه اي اجزاي آن را به مالحظه آگاهي قابل
ي مختـار   ي وي را در فصل انتهايي كتاب كه ناظر به نظريه غايت مورد مالحظه

 توان دريافت با اين توجه به خوبي مي. ي اخالق است، تأمين كند وي در حوزه
اي ديگر  و پاره  اي از آراء فلسفي اخالق برجسته شده كه چرا در اين كتاب پاره

فيلسـوفان متفكـران     اگـر در ايـن كتـاب آراء   . محل توجه قـرار نگرفتـه اسـت   
شود  ها محل توجه قرار نگرفته است از اين ناشي مي اگزيستانس و مكتوبات آن
بـه واقـع بايـد ايـن را     . باشـند اند جايي داشته   توانسته كه در طرح نويسنده نمي

هـاي اخالقـي،    امتيازي به حسـاب آورد كـه كتـاب كشـكولي از معرفـي نظـام      
اي  نظران اخالقي و مسائل متنوع اين حوزه نيست بلكه بـر مبنـاي ايـده    صاحب

اين جنبه از كتاب خـود،  . اي شده است يافته و منجر به نتيجه آغاز شده، تفصيل
ي  ر تعيين ساختارهاي اين كتاب عمدتاً به نظريـه دهد كه چرا ريچلز د نشان مي

  . گرايي و آراء كانت در اخالق توجه داشته است فايده

گرفتن از مسـائل انتزاعـي مربـوط بـه      از ديگر خصائص ممتاز اين كتاب فاصله
به عبـارت ديگـر   . ي است ي اخالق در معناي بسيار ويژه يا فلسفه "اتيك"ي  حوزه

كنند،  اي بسيار نظري پيدا مي هرگاه مباحث صبغه. ه استاين توجه در خود نويسند
هـا   اند قدري از شدت انتزاع آن هايي كه ناظر به اين مباحث ي مثال كوشد با ارائه مي

اي از ايـن شـيوه را در    نمونـه . را بگيرد و مجالي براي همراهي خواننده فراهم آورد
ي كانـت در   بيـان ايـده  جا كه نويسنده مترصـد   كنيم آن كتاب مالحظه مي 198ص 

يابـد و   پـردازي دشـوار مـي    خصوص كرامت انساني است و آن را از منظر تئـوري 
ايـن  . بررسـي كنـد   "تـرين كاربردهـاي آن را    يكي از مهم"كند با  سپس كوشش مي

هـا از جملـه دالئـل     ورزانه به كاربردها و نمونـه  تغيير مسيرها از مباحث محضاً نظر
  . جذابيت اين كتاب است
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ي ديگر در اين كتاب تعهد و التزام نويسـنده بـه اخالقـي     ي قابل مالحظه تهنك
خواند و از اين رو در تنظيم  مي "علم اخالق غير ديني"است كه گويا خود آن را 

مباحث كتاب اين نكته مد نظر است كه مصالح تببين اين تلقي در انتهـاي كتـاب   
شده است تـا كتـاب در ص    به عبارت ديگر تمهيدات مناسبي تأمين. فراهم شود

هـايي   با اين مالحظه كتـاب در شـمار مجموعـه   . ي بيان اين رأي گردد  آماده 271
آيا امكان برپـايي يـك   : توانند مخاطب اين پرسش قرار گيرند گيرد كه مي قرار مي

نظام اخالقي بدون مبنا قرار گرفتن باورهاي ديني مطرح است؟ سعي نويسنده در 
  .خورد جاي جاي كتاب به چشم مي اين باره به خوبي در

نوشته شده است اين است كه  1993سال  دراز ديگر امتيازات اين كتاب كه 

جويـد كـه نـاظر بـه      مـي   هايي بهره هاي اخالقي از مثال به اقتضاي توضيح نظام

هـا در كشـورهاي غربـي اسـت و از رو بـه خـوبي متوجـه         زندگي جاري انسان

هاي روزگار ما است هـر چنـد در    ي معاصر انسان هاي اخالقي در جامعه چالش

ي ايراني را  نگي و نوع باورهاي ديني همراهي خوانندههاي فره  مواردي اختالف

 69سازد به عنوان مثال مطالب كـه نويسـنده در ص     با تلقي نويسنده دشوار مي

جنسان بياورد و مترجم ناچار به دليـل   ي ازدواج هم   قرار بوده به تفصيل در باره

و انتشار رعايت شئون اخالق و باورهاي فرهنگي فضاي انتشار كتاب از ترجمه 

بينـيم   كتاب مي 272اين نكته را در شرايط ديگري در ص . آن سر باز زده است

هـاي سـكوالر تطـور     جا كه نويسنده بر مبناي تلقي تكاملي از حيات و نظريه آن

  . دهد زيستي مقدماتي را براي طرح نظام اخالق مختار خود به دست مي

ني و سالست بيان آن است از ديگر محسنات غير قابل انكار كتاب ريچلز، روا
از ايـن  . ي آقاي اخگري از اين كتاب منعكس شده اسـت  كه به خوبي در ترجمه

ي دانشـجويان   تواند به عنوان يكي از مراجع پژوهشي مورد اسـتفاده  رو كتاب مي
تواند در  خوبي مي هاي آن به اي از افق ي كارشناسي قرار گيرد و البته پاره در دوره

در اين ميـان  . ي تحصيالت تكميلي نيز قرار بگيرد جويان دورهمنظر و مرآي دانش
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ي  كـه در آن دو نظريـه   "آيا اخالق متكي بر مـذهب اسـت؟  "فصل چهارم كتاب 
به عنوان دو مرجع اخـالق دينـي محـل     "قانون طبيعي"ي  و نظريه "فرمان الهي"

ي  بارهگوهاي فلسفي در  و اند، خواندني است و مصالح مناسبي را براي گفت توجه
برانگيـز را فـراروي    اي مباحـث چـالش   كند و پـاره  منابع احكام اخالقي تأمين مي

انـد   تـو  از ايـن حيـث كتـاب مـي    . دهـد   ي اخالق قرار مي ي فلسفه  متدينان حوزه
مدار اخالق  هاي دين گو و تشحيذ معرفت در ميان گروه و هايي را براي گفت زمينه

از جانب نويسنده در اين مسائل همه جا از قوت شده  ي ارائه البته ادله. فراهم كند
در نفي اتكاي اخالق به قانون  83يكساني برخوردار نيست به عنوان مثال در ص 

از سوي ديگـر  . "ي طبيعي از مد افتاده است نظريه"طبيعي استدالل شده است كه 
اخـالق بـدون   "اي از جانـب مؤلـف در انتهـاي كتـاب كـه وي آن را       بيان نظريه

نامـد نيـز    مـي  Morality without hubrisمخفف  MWHيا به اختصار  "ريس سبك
  . كند پژوهشگران اين عرصه فراهم مي برايي آن را  نظر در باره مجال نقد و اظهار

از ديگر نكات قابل توجه در ايـن كتـاب بخـش الحاقـات كتـاب و مشخصـا       
ايـن بخـش از كتـاب     درنويسـنده  . است "تر ي بيش هايي براي مطالعه نهاد پيش"

ي اخـالق   هـاي عـام در فلسـفه    تـرين نظريـه   يادآور شده است كه اين كتاب مهم
هـاي   اي در كنـار ديگـر شـيوه    را شـيوه   حال اين شيوه بررسي كرده است در عين

كه خود وي به معرفـي ديگـر رويكردهـاي      داند و جالب اين بررسي و معرفي مي
هـاي بسـيار ديگـري اشـاره      ت و كتـاب بررسي مسائل اين حوزه با معرفي مقـاال 

اي جـذاب بـراي پژوهشـگراني     كند و بدين ترتيب كتابش را تبديل به نوشـته  مي
بـه نظـر   . هاي به آثار و منابع ديگـر رجـوع كننـد    كند كه مايلند در اين عرصه مي
توانـد    هـا مـي    رسد كه تأمين ادبيات مد نظر مؤلف در هر كدام از اين موضـوع  مي

آوري و  را براي تتبعات بعدي تأمين كند و با اين مالحظـه جمـع   منابع درخوري
  . ها براي مراجعان كمك مفيدي خواهي بود معرفي تفصيلي آن

  : اي از كمبودهاي اين اثر نيز خالي از فايده نيست اشاره به پاره
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 "كالـدقي "به جاي لحاظ؛  20در ص  "لحافظ"  :هاي مطبعي برخي از نارسايي
ي  بـه جـاي منظومـه    73در ص  "شـمس    منظومـه "االتي؛ به جاي كـ  41در ص 
طبـق  "در عبـارت   199در ص   بـه جـاي متعقـل؛    191در ص  "تعقـل "  شمسي؛

ي ما آن است كـه هـر كـاري را كـه ميـزان و مقـدار        گرايي، وظيفه ي فايده نظريه
ظـاهراً بايـد    "دهيم"به جاي  "دهد، انجام دهيم خشنودي را در جهان افزايش مي

در  "عنـوان  بـه "ي  يك سطر مانـده بـه آخـر واژه    92قرار گيرد؛ در ص  "ندهيم"
در عبارات  187يا در ص . جا افتاده است "يك فرد كليسارو نمونه خواهد شنيد"
گفـتن   كنيم پيامدهاي صداقت بد و پيامدهاي دروغ زيرا در برخي موارد فكر مي"

گفتن خالي  غجاي دو ويرگول پس از واژگان صداقت و درو "خوب خواهد بود 
؛ كاليفورنيـا در ص  "توانبخشي": توانبخشي به گيومه نياز دارد 200است؛ در ص 

و موارد ديگري اما در مجمـوع  ) شكل جاري و معمول آن(به جاي كاليفرنيا 202
  . اي است كتاب از اين حيث اثر منقح و پاكيزه

دمونـد  ا  :از اعالم ضروري اسـت بـه عنـوان مثـال     بسياريآوردن معادل التين 
بدون ذكر نام التين كه از قـرار معلـوم بـرگ اسـت؛ يـا كـارل        97بورك در ص 
  . كند كه فقدان معادل التين خواندن آن را دشوار مي 201منينجر در ص 

جملـه در ص   از اصطالحات نيز الزم است از آن برخياين نكته در خصوص 
گرايان به كـار   يدهتعبيري كه كانت در نقد فا "گرايي ي فايده رقص مارگونه" 202

توانسـت بـه خواننـده در     كم ذكر معادل آن در پانوشت مي شايد دست. برده است
  . 274در ص  "تمايل"يا . دريافت معناي مدنظر كانت ياري كند

متـرجم  . هـايش را ذكـر نكـرده اسـت     قـول  منابع نقل مواردينويسنده كتاب در 
يافتند و با اشاره به كـار خـود در    كردند اگر منابع منقول را مي محترم همتي بليغ مي

نقلي از كانـت در ص  : از اين نمونه است. رساندند پانوشت به خوانندگان ياري مي
  .86آكويناس نسبت داده شده است يا ص  توماسكه قولي به  80يا در ص   ؛203

كانـت  ": برخي از تعابير ترجمه از نصاب ادبي و علمي الزم برخوردار نيستند
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  . مراد تعبير پيچاندن است "پيچاند ميير را به نحو خاصي ي اخ اين نكته

مطالبي از كتاب الهيات جامع آكويناس نقل شده است اما در همان  85در ص 
آغاز نقل قول دو ضمير آمده است كه مرجع مشخصـي ندارنـد و ايـن مغـاير بـا      

ماهيت اخالقي آن از طريق ارجـاع متعلـق آن بـه اصـول     ". اصول نقل قول است
در ايـن عبـارت    "آن"مرجع دو . "...ليت اخالقي، يعني آن الگويي از زندگي فعا

كاش مترجم محترم زحمت يافتن مراجـع ايـن دو ضـمير را در    . مشخص نيست
  . كشيدند كتاب الهيات جامع كه دور از دست نيست مي

خداونـد  " 86و نارسا اسـت از جملـه در ص    مهجوربرخي از تعابير ترجمه 
ي  يا نحـوه  87در ص  "پيوست پس از واقعه"يا  ".ن آفريده استكائنات را نازمي

نوشته شود يعني با يك  "رو كليسا"كه مناسب بود  92در ص  "كليسا رو"نوشتن 
  ."رو"و  "كليسا"فاصله ميان  نيم
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 تحليل نقد

، جنـاب آقـاي دكتـر احمـدعلي     »فلسفة اخالق« با تشكر از ناقد محترم كتاب
  ؛حيدري

  

  امتيازات نقد

اين نقد اشاره به طرح و نظام فكري نويسنده و توجيه نظـم   امتيازترين  مهم. 1
  .كتاب در ساية طرح مؤلف براي آن است

و از جمله، همـراه كـردن مباحـث نظـري كتـاب بـا       (كتاب  امتيازاتطرح  .2
 )هاي كاربردي نشانه

كـان  جويي پاسخ به اين پرسش كه آيا ام پي(بودن كتاب  مند مسألهاشاره به . 3
 )برپايي يك نظام اخالقي بدون مبنا قرار گرفتن باورهاي ديني مطرح است؟

 باب كاربرد آموزشي، قواعد ويرايشي و رسايي كتاب دراظهار نظر . 4

هـا،   اجمالي و در مواردي با كنايه در مورد نظم منطقي، تحليل تحليليارائة . 5
وآوري، جامعيـت و  رعايت امانت، ميزان دقت استنادات، اصطالحات تخصصي، ن

كه مناسب بود در هر مورد، (نيز رويكرد اجمالي نسبت به جامعه وخواننده ايراني
 )كردند هاي بيشتري از كتاب اشاره مي به مستندات و نمونه

نگـاهي بـه شـيوه نامـة نقـد كتـب جهـاني و         آيد ناقد محترم نيم به نظر مي. 6
  .اند داشته هاي نقد شورا هاي جداول شكلي و محتوايي فرم پرسش

 

 هاي نقد كاستي

  گيري فقدان تيتربندي و نتيجه. 1

 نشده است معرفيفصول كتاب . 2

 عدم اظهارنظر درخصوص جامعيت صوري و كيفيت چاپ. 3
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گانة بررسي محتـوايي يـك    12هاي  در خصوص ساير مؤلفه اظهارنظرعدم . 4
 اثر؛ به خصوص ميزان سازواري با مباني مفروض

بود مباني نظرية مؤلف به دقت طرح، و مورد نقـد و بررسـي قـرار     مناسب. 5
 .گرفت مي
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ظري خاص در ناين رساله چنانكه از نام و عنوانش پيداست، متضمن رأي و م
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فلسفه مشرقيان و مغربيان : فصل پنجم. ريشه فلسفي مشرقي سينايي: فصل چهارم

من كتـاب را بـا دو احسـاس    . مضمون ايدئولوژيك فلسفه مشرقي: و فصل ششم
اوالً در فلسفه اسالمي، و بـه   نگازيرا نويسند. ام  متفاوت تحسين و تعجب خوانده

طور كلي در تاريخ فلسفه اطالعـات بالنسـبه وسـيع دارد و كـار تتبـع را بيهـوده       
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نگرفته است ثانياً به نقل آراء و اقوال اكتفا نكرده و كوشـيده اسـت معنـي فلسـفه     
اصراري هم در عربي دانستن فلسـفه  . اسالمي و وجه وحدت و امتياز آن را بيابد

 ،دارد هر چند كه به امر انتزاعي عجيبي بنام عقل عربي قائـل اسـت  جهان اسالم ن
آيا اين عقل كـه در  . دانست تا حدي قابل فهم بود عقلي كه اگر آن را تاريخي مي

دوران قبل از نفوذ و تأثير فلسفه هرمسي وجود داشته و بر اثر ايـن تـأثير آسـيب     
ده اسـت عـين عقـل    ديده و سپس از مغرب در فسلفه ابن رشد تجديد حيات كر

يكـي  ) مايل به تجـدد (اينكه چگونه عقل عربي و عقل ارسطويي . ارسطويي است
به تعبير مترجم محترم كتاب دشواره بزرگي است و بيشـتر بـه گزافـه     ،شده است

. مع هذا كوشش و پژوهش دكتر عابـد الجـابري را نبايـد نـاچيز گرفـت     . ماند مي

مـا و  «مـورد آن چـون در كتـاب     تـوان در  حاصل اين كوشش يافتي است كه مي
مـن و  . با لحني شبيه به لحن صاحب آن با آن مواجه شـدم » تاريخ فلسفه اسالمي

. جابري از اين حيث كه فلسفه اسالمي به دين نزديك شده است، اختالفي نداريم

آيد كه جابري اين تلقي در تاريخ فلسفه را ايـدوئولوژيك   اختالف وقتي پيش مي
تاريخ فلسـفه   خواند در حقيقت او در حتي انحطاط مي نحراف وداند و آن را ا مي

بـه  . گذارد اسالمي دو وجهه نظر ايدئولوژيك و اپيستمولوژيك را در برابر هم مي
نظر او توجهي كه در فلسفه اسالمي به آراء هرمسي شد آن را به انحراف كشـاند  

رج نشده اسـت امـا   تا اينجا هم به نظر من هنوز عابد الجابري از قلمرو فلسفه خا
دانـد سـروكارش بـا     وقتي اين انحراف را از آغاز تا پايـان دانسـته و اگاهانـه مـي    

افتد يعني ديگر به فلسفه كاري ندارد بلكه به صاحب آثاري مثل شفا  اشخاص مي
مـن  . نگرد و اشارات و حكمه االشراق با نظر تحقير و تخفيف و احياناً توهين مي

ام وگرنه ايـن برداشـت    ر عابد الجابري را ناروا دانستهدر كتاب خود اين تلقي دكت
اگـر  . دانـم  تاريخ فلسفه اسالمي تاريخ جمع دين و فلسفه است مهم مـي كه او را 

خصوص فيلسوفان را بر كرسـي اتهـام    هالجابري به جاي اينكه فلسفه اسالمي و ب
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تاريخ فلسفه اسالمي را به قول خودش بـه عنـوان يـك گسسـت      تبنشاند حقيق
هر چند كـه  ( يافت  د كتابش رنگ و جلوه ديگري مينك اپيستمولوژيك  تلقي مي

اگر پديد آمدن فلسفه ابن رشـدي   .)گرفت شايد كمتر مورد اعتنا و توجه قرار مي
كه اين باجه و ابن طفيل را در ايـن مـاجرا در    استو شايد جابري ابايي نداشته (

چرا طـرح فـارابي و ابـن    . يك گسست اپيستمولوژيك است)كنار رشد قرار دهد
ت است كه ابن رشد حساب فلسفه را از دين جـدا  سسينا را ايدئولوژي بدانيم در

رسند و بنابر  متفاوت دانست كه به يك حقيقت مي هكرد اما دين و فلسفه را دو را
اين اعتقاد خود را به دين و فلسفه اثبات كرد و بـه جـاي اينكـه مسـتقيماً بـه رد      

االفالسفه غزالي را عين تهافت دانست زيرا در آن  تهافة .ا بپردازدفارابي و ابن سين
نه فقط فيلسوفان را مالمت كـرده بـود كـه چـرا پـيش از از ايـن جانـب اصـول         

اند بلكه فلسفه را پاره پاره كرده و در مورد هر بخشـي   اعتقادات را رعايت نكرده
طالح انحرافي را خواست به اص پس در نظر ابن رشد غزالي مي. حكمي داده است

كه در فلسفه شرق عالم اسـالم روي داده بـود، بـه نهايـت برسـد، امـا فيلسـوف        
ارسطو بازگشت تا فلسفه را از آميختگي به مطالب ديني و كالمي آزاد  هاندلسي ب

تـوان بـه كـار ابـن رشـد نـام گسسـت         مـي  حقيقتـاً اما اكنون به اينكـه آيـا    .كند
ر حال ابن رشد با طرح مسـئله نسـبت ميـان    اپيستمولوژيك داد كاري ندارم به ه

كرد و به  گشود كه در فلسفه پايان قرون وسطاي اروپا اثررا دين و فلسفه راهش 
كنيم اما  رنسانس پيوست چنانكه اشاره شد در اهميت كار ابن رشد هم بحث نمي

اگر فلسفه او را گسست اپيستمولوژيك بخوانيم ايـن گسسـت در تـاريخ فلسـفه     
» مان ما و ميراث فلسفي«  فلسفه اسالمي در نظر نويسنده. داده  است اسالمي روي

شايد گسستي كـه در  . ايدئولوژي است) و تا زمان كنوني(از فارابي تا سهروردي 
تواند بازگشست به فلسفه باشـد امـا گسسـت     دهد مي تاريخ ايدئولوژي روي مي

ي كـه در ظهـور   عابـد الجـابر  . دهـد  اپيستمولوژيك در طي تاريخ فلسفه روي مي
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فلسفه فارابي عاليق ايدئولوژيك را غالب دانسته اسـت  تنهـا مزيـت فـارابي بـر      
قصـد فريـب   «دانسته است كه فارابي در جمع ديـن و فلسـفه    اخالفش را اين مي

جابري گنـاه ايـن انحـراف را بـه گـردن      . نداشته است) 62ص (» خود يا ديگران
نقدرها مشرقي نيست و الاقل چيـزي بـه   اندازد و فارابي به نظر او آ ها مي مشرقي

هـاي   خواست از شرح كتاب سيناست كه مي نبمقصر اصلي ا. فارسي ننوشته است
هـاي قـومي ـ ايرانـي      ارسطو رئيس مغربيان فرا برود و فلسفه مشرقي بـا ويژگـي  

هـا   اي حركت كرد كه پيوسته از شكست درهمه زمينه يند ولي با انگيزه قوميربياف
گذارد تا بـا   پا به عرصه ميدان مي... پس از آن شاگردش سهروردي  ...برد رنج مي

انگيزه و شور وصراحت هر چند بيشتر احياي حكمت نوراني ايراني را اعالم كند 
رنگ و بوي قويم آشماري پيدا كرد و تحقق ذات آن با ابن ) فلسفه(و بدين سان 

ايي و حكم سهروردي سينا آغاز شد كه نه تنها از خالل پروژه فلسفه مشرقي سين
. بلكه همچنين از طريق نگاشت كتب فلسفي علمي به زبان فارسي تحقـق يافـت  

ريـزي كـرد بنـابر ايـن      حركتي كه ابن سينا آن را بنيان گذاشت و قواعد آن را پي
. انگيزه قومي ـ ايدئولوژيك ابن سينا را  واداشـت تـا فلسـفه مشـرقي را بيافزايـد      

  .)192ص ... (سازد اي ايدئولوژيك مي ن فلسفه پروژهامري كه از همان ابتدا از اي

كاش عابدالجابري چنين سخناني نگفته بود تا تحسيني كه خواننده نسـبت بـه   
فضل و معلومات و ذوق پژوهشش احساس كرده بود به كدورت آلـوده نشـود و   

 .به جاي عربي نبرد در حق او گمان كوته نظري و كين توزي و ابتال به تعصب نا
كه به صراحت پسيكولوژيسم را نفي كرده و فلسـفه را حاصـل نفسـيات     جابري

ندانسته است چگونه فلسفه ابن سينا و سهروردي را به مقاصـد آنـان بازگردانـده    
است اگر گناه ابن سينا اين بوده است كه به شرح آثار ارسطو اكتفا نكـرده اسـت   

فارسـي نويسـي وزن و   چرا فارابي را به اين گناه نگيريم شايد اين جرم در جنب 
مـا و ميـراث   «اظهار نظرهايي نظير آنچه نقل شد در كتـاب  . اهميتي نداشته است
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توانست به پيروي از ابن رشد با جمع دشـن   جابري مي. فراوان است» فلسفي مان
هاي سياسي در عالم اسالم برآمده از  بعضي جنبش زتي احو فلسفه مخالف باشد 

نبود ولي او با فلسفه اسالمي مخالفت سياسـي و  دانست بر او بأسي  اين جمع مي
ايدئولوژيك كرده است و اين زيبنده اهل فلسفه عالم اسالم فلسفه فـارابي و ابـن   

ابن رشد هم گرچه . است... سينا و سهروردي و نصيرالدين طوسي و مالصدرا و 
از فلسفه اسالف خود كم و بيش منصرف شد به يك اعتبار در پي آنان آمده بـود  

عني اگر فارابي و ابن سينا نبودند ابن رشد هم  نبود اگر فلسفه ابن رشد گسستي ي
مهـم  . در تاريخ فلسفه اسالمي باشد اين گسست در تاريخ فلسفه روي داده باشد

نيست كه اين گسست را بپذيريم يا نپذيريم و درست بدانيم يـا نادرسـت نـدانيم    
دين و فلسفه به تـاريخ تفكـر راه   اي در تفكر روي داده و با آن طرح جمع  حادثه

يافته است ايـن طـرح وجهـي از تفكـر فلسـفي اسـت نـه ايـدئولوژي ناشـي از          
  هاي شخص عابدالجابري در مورد تـاريخ آراء  پژوهش. هاي قومي و نژادي انگيزه

هـاي ابـن سـينا و     توانـد در رد اتهـام   هرمسي هم متضمن مطالبي اسـت كـه مـي   
رسد كه همين اشارات در اينجا  د ولي به نظر نميسهروردي مورد استناد قرار گير

آشنايي بـا صـاحبنظران عـالم اسـالم و فرهنـگ عربـي معاصـر يـك         . كافي باشد
آقاي سيد محمد آل مهدي با ترجمه اين كتاب و بعضي كتابهـاي   .ضرورت است

ديگر دكتر عابدالجابري خدمت فرهنگي ارجمندي كرده و خوشبختانه به خـوبي  
ـ ما نياز داريم كه وضع فكري جهان به طور ك. اند ر برآمدهنيز از عهده كا ي و بـه  ل

خصوص جهان توسعه نيافته را بشناسيم زيرا بدون اين شناخت، شناخت جهـان  
  .كنوني اگر ممتنع نباشد بسيار دشوار خواهد بود
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 تحليل نقد

، جناب آقاي دكتر رضـا  »مان ما و ميراث فلسفي« با تشكر از ناقد محترم كتاب
  اردكاني؛ داوري

  

  امتيازات نقد

  )بدون توضيح بيشتري دربارة ان( كلّي فصول كتاب عناويناشاره به . 1

  طرح هدف ومقصد اصلي نويسنده و تبيين مسألة اصلي كتاب .2

ــي وي   اظهــارنظر .3 ــف و تعصــب عرب ــل علمــي مؤل از (درخصــوص تحلي
  )هاي بررسي محتوايي يك اثر مؤلفه

 

 هاي نقد كاستي

  گيري و منابع الزم تيتربندي، نتيجه فقدان. 1

گانة بررسي شكلي اثر؛ به ويـژه ميـزان و نحـوة     5هاي  اشاره به مؤلفه عدم. 2
 كاربرد آموزشي كتاب

 گانة بررسي محتوايي اثر 16هاي  اظهارنظر در خصوص ساير مؤلفه فقدان. 3

سـتن  ايـدئولوژيك دان (آيد ناقد محترم با توجه به ادعـاي كتـاب    به نظر مي. 4
انـد و بـه    نظر آزاد خود را در ايـن خصـوص طـرح كـرده     صرفاً، )فلسفه اسالمي
 .اند نامة نقد كتب جهاني نظري نداشته اسلوب شيوه
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  سلطانيهمايون كاكا: مترجم
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  كتاب درباره نويسنده

در  1941تـا   1937از ) 2001-1919( مارگرت آنسـكوم  گرترود اليزابت خانم
رفـت و در آنجـا   آكسفورد تحصيل كرد و چونان دانشجوي پژوهشي به كمبريج 

 1951عضـو پژوهشـي،    1946وي در . شاگرد و دوست صميمي ويتگنشتاين شد
تـا   1970او از . آكسـفورد شـد   1ويـل استاد راهنماي كالج سـامر  1964استاديار و 
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  .بود كمبريجاستاد دانشگاه  1986

او . ديدگاه فلسفي آنسكوم بيش از همه متأثر از ارسـطو و ويتگنشـتاين اسـت   
ي است كه پس از مرگ ويتگنشتاين وصايت چاپ و انتشار آثـار او  يكي از كسان

هاي زيادي از آثار او را ويـرايش يـا ترجمـه كـرده     است و بخشرا برعهده داشته
.است

)2(  

ي مسائل فلسفه زبان يـا  آنسكوم به جز دو مقاله، كتاب يا مقاله مستقلي درباره
كـه در آن  » هـاي محتمـل  طيشـر «الـه آن دو مقاله عبارتند از يكي مق. منطق ندارد

اند و مقاله دوم به معناي دقيق كلمه  تابع ارزشي» آنگاه-اگر«هاي گويد شرطي مي
كـه در آن از ايـن نظريـه دفـاع      »ي تعريف باالشـاره خصوصـي  درباره«به عنوان 

مشـاركت او در  . تواند وجود داشته باشـد كند كه گفتگوي خصوصي معنا نمي مي
هايي است كه ديگران به ريق  نشان دادن نقاط ضعف پاسخفلسفه زبان بيشتر از ط
وي در اين كاربر فقراتي از آثار فيلسوفان قديم يونان و . اندمسائل اين فلسفه داده
  :گويداو در جايي مي. كندويتگنشتاين تكيه مي

در اين فرض كـه   كراتيلوسكنيم كه افالطون در رساله ما بنا به عادت فكر مي
ي ناتواني مـا  اما اين تصور نشانه. اندازه، ناآگاه بودمعنايي دارند؛ بينقش  3هاواج

.گونه است در درك مسأله است؛ چنانكه اغلب اين
)4(  

 منـون ي فرضي رساله توان آن را ادامهكه مي» براهين فهم« يمقالهآنسكوم در 
بيان بهتري از اين امر بـه   يادآوريكوشد بالنسبه به نظريه افالطوني تلقي كرد، مي

او در . توان بدون باور به آنها فهميـد  دست بدهد كه حقايق مفهومي بسيط را نمي
)5(ويتگنشتاين »تراكتاتوس« اي برمقدمهفصل اول

در دفـاع از ايـن نظريـه كـه در      
هـاي مسـتقل   هاي تابع ارزشي، طبقه بسيار بزرگـي از گـزاره  تبيين عام همانگويي

وي در . نيامده اسـت  تراكتاتوسآورد كه در خود ند استداللي ميامتقابل مفروض
نظريـه  «و » پارمنيـدس، راز و تنـاقض  «فصول ديگر آن كتاب و در مقاالتي چـون  

هاي عميقي را در باب مسـائلي چـون نفـي و سـاختار درونـي      نظريه» اوليه صور
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زمـان و  ، گزاره و اظهار، معنا و داللت، كـاربرد و اشـاره،   كذبجمالت، صدق و 
.كندجهت، كليات، طبقات، و حمل ارائه مي

  

اي كه آنسكوم  بسيار بـه آن توجـه دارد ايـن اسـت كـه      يكي از مسائل سنتي
دهنـد،  هايي كه نشان ميها چه نسبتي با واقعيتها، مفاهيم و انديشهها، گزاره واژه

ه چگونـه اسـت كـ   «دهد كه پرسـش  نشان مي» واقعيت گذشته« او در مقاله. دارند
را بايد با توصيف كاربرد زمـان گذشـته   » هاي مربوط به گذشته معنا دارند؟گزاره

پاسخ داد و نه با توسل به تجربه يادآوري يا اشاره به شيئي از گذشته كه با انديشه 
اش را به ايـن  وي توجه. به دست آمده، يا از طريق شواهد حاضر ديده شده است

ي تـوانيم دربـاره  كند كه چگونه ميعطوف ميافالطوني م -تر پارمنيديمسأله كلي
چگونه « دهد كهآنچه نيست بينديشيم و آن را در برابر اين پرسش جديد قرار مي

 پارمنيـدس ي رسـاله » ي آن بينديشـيم امكان داشت چيزي باشد كه نتوانيم درباره
ي چيزي سـخن بگـوييم كـه    توانيم  دربارهدهد كه در حالي كه البته نمينشان مي

گويي است امـا منطقـاًًً   شود و اين مستلزم گزافه انديشيدهتواند جود دارد اما نميو
آنسـكوم در  . تواند انديشـيده شـود  توانيم فرض كنيم كه چيزي باشد ولي نميمي

توانست باشـد  گيرد براي استنتاج آنچه ميمورد تالشهاي جديدي كه صورت مي
كـه رهيافـت گذشـتگان بـه ايـن       توانست انديشيده شود، معتقد استاز آنچه مي

كردنـد براينكـه اگـر شـيئي نـاممكن بـود       مسأله بهتر بود، زيرا آنها اسـتدالل مـي  
.انديشيدن آن نيز ناممكن خواهد بود

)6(  

  

  درباره كتاب

، دومين )1957(قصد، پس از كتابويتگنشتاين »تراكتاتوس«اي بر مقدمه كتاب
رسـاله  ويتگنشتاين نگـارش  .منتشر شده است 1971اثر خانم آنسكوم است و در 

متن آلمـاني  . به پايان رساند 1918را در  )7(تراكتاتوسمعروف به  فلسفي -منطقي
با ترجمه آگدن ورمزي همـراه   1922ي آن به انگليسي در و ترجمه 1921اثر در 
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شود و اين مي ي ويتگنشتاين شامل دو دورهحيات فكر. با مقدمه راسل منتشر شد
ويتگنشتاين عضو حلقـه ويـن   . هاي ويتگنشتاين متقدم را در بر داردكتاب انديشه

انـد و در جلسـات حلقـه    نبود اما اعضاي حلقه سخت تحت تأثير اين كتاب بوده
دادنـد و گـاهي از نويسـنده    بندبند اين رساله را مورد بحث و بررسـي قـرار مـي   

  .اي مباحث كتاب رفع ابهام كندكردند تا با حضور در جلسات از پارهدعوت مي

اسـت كـه بـه فارسـي ترجمـه       تراكتـاتوس كتاب خانم آنسكوم دومين شـرح  
هاوارد ماونس با عنوان در آمدي بر رساله ويتگنشتاين  پيش از اين شرح. شود مي

.ياد سهراب علوي نيـا بـه فارسـي ترجمـه شـده بـود      و با ترجمه زنده
مـاونس   )8(

مشغول  تراكتاتوسگويد كه بيش از بيست سال به مطالعه ي كتاب خود ميدرباره
بوده است و هدف او نگارش شرحي روان و آسان بر يكـي از دشـوارترين آثـار    

هـا بـراي   فلسفي براي دانشجويان مبتدي فلسفه بوده است درحالي كه ساير شرح
سـخن اخيـر    )9 ص. (ساله دشوارترنداند و معموالً از خود رمحققين نوشته شده

يعنـي بـه   . تـوان تأييـد كـرد   ماونس را دست كم در مورد كتاب خانم آنسكوم مي
همان اندازه كه شرح ماونس به زباني ساده نوشته شده است، شرح خانم آنسكوم 

هاي مؤلف در شرحي تخصصي است و مضامين اصلي آن برگرفته از درس گفتار
  .ر آكسفورد استد 1958و  1957هاي سال

در اين كتاب پس از يادداشت پروفسور پيتون، خانم آنسكوم در مقدمه كتاب، 
وي . او به اختصار بيان كرده اسـت  تراكتاتوسنظر خود را در باب ويتگنشتاين و 

بـود و شـديداًً     گويد كه ويتگنشتاين در شانزده سـالگي شـوپنهاور را خوانـده   مي
از نظـر او  . شده بود) و نه اراده( همچون يك ايده متأثر از نظريه او در باب جهان

هرگونـه  . اين تصور كه ويتگنشتاين، هيوم عصر جديد بود، بسيار عوامانـه اسـت  
ارتباطي ميان اين دو غيرمستقيم بوده است چرا كه او هرگز، بيش از چند صـفحه  

اش، رويتبار فلسفي ويتگنشتاين را به ويژه در من گ. از آثار هيوم را نخوانده بود
برداشتش از حد و مرز و نظرش در باب معنا، بيشتر بايد در شـوپنهاور جسـت و   
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و نازيسم پيوند  جو كرد؛ البته شوپنهاور واقعي، نه شوپنهاوري كه به غلط با نيچه
ي قدرت و ستايشگر خودكشـي دانسـته   شود و فردي غير اخالقي، شيفتهداده مي

  )16ص (. شودمي

تقريباًً تمـام  . بيش از هركسي متأثر از فرگه و راسل بودويتگنشتاين در فلسفه 
است كه نقش فرگـه   اند داراي اين كاستي اساسينوشته تراكتاتوس يآنچه درباره

ويتگنشـتاين در  . گذرانـد و راه جديدي را كه در فلسفه باز كرده بود، مغفول مـي 
آشـنايي  دهـد و  عالقه خـود را بـه مسـائل مـورد توجـه فرگـه نشـان مـي         رساله

  .گيردخوانندگان آن را با آثار فرگه مسلم مي

آليست و هر آنچه مـدتها  هاي پيشين تجربه گرا و ايدهاز نظر آنسكوم پنداشت
بـراي  . است تراكتاتوسدر فلسفه متدوال بوده است مانعي بر سر راه فهم فرگه و 

يشـان  مسأله مـورد توجـه ا  . فهم انديشه اين دو نيازي به پيش فهم فلسفي نيست
فـرق  10 و مصـداق  9فرگه ميـان معنـا  . مسئله صدق و كذب و دال و مصداق است

دو معنا دارند ولـي بريـك   » ستاره شامگاهي«و » ستاره بامدادي«گزارد چنانكه مي
فرگه اين تمايز ميان معنا . ي ناهيد يا ونوس استمصداق داللت دارند و آن ستاره

ها ها و انديشهان و مفاهيم و گزارهاش از صدق و كذب، اعيو مصداق را در تلقي
  .بردبه كار مي

ها و تصورات اشـخاص  هاي فرگه هرگز روان شناختي نبود و به ايدهپژوهش
-اما برخالف او، راسل تحت تأثير سـنت . اي نداشتكه امري نفساني است توجه

ي اش دربـاره اش از معنـا داري و نظريـه  هاي تجربه گرايي انگلسـتان، در تبيـين  
خصوصي ذهـن را وارد   هايمايهواسطه و نيز مفهوم درون بي تجربهم، مفهوم حك
كردند عالقه مندان ويتگنشتاين در اين مورد مانند راسل بودند و گمان مي. كندمي

از ايـن رو در مبـاني تحليـل فلسـفي مفروضـاتي      . گونـه بـود   كه ويتگنشتاين اين
  .داشتند تراكتاتوسناسازگار با 

گويـد كـه   اشاره  به برخي از نوآوريهاي فرگه درمنطـق، مـي   آنسكوم در مقام
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او به مقايسه وسيع يك محمـول بـا   . را وامدار فرگه هستيم» ارزش صدق«مفهوم 
x مثل(عبارت يك تابع رياضي 

تاس  x« مثل(اي پرداخت  كه مفهوم تابع گزاره )�
xيعني همچنـان كـه در  . استبرآن استوار  )»است

عـدد   x تـوان بـه جـاي   مـي  �
فرگه همچنين فهم . شناسه گذاشت x توان به جايمي »اس استت x« گذاشت در

» بعضـي «و » هـر «طوري كه به جاي دو سور  به. مدرني از تسوير به ما عرضه كرد

بـه جـاي آنكـه بگـوييم      كنـيم مـثالً  استفاده مـي  »ي هستx« و »xبه ازاي هر«از
 آنسـكوم . نگين اسـت سـ  x، آن xگـوييم بـه ازاي هـر     مي هرچيزي سنگين است

فـراهم   وجودي دكارت را براي مـا  برهان امكان رد كه اين قاعده فرگه، گويد مي
كند، استدالل زيرا وقتي دكارت ازمفهوم خدا وجود ازلي او را استنتاج مي كند؛مي

اگـر   xبه ازاي هر:آيدمي ريزيم كه به اين صورت دردر قالب منطق جديد مي او را
تـوان نتيجـه   اما از اين گـزاره نمـي   .داراي وجود ازلي است x باشد آن خدا x آن

ي x گرفت كه خدا وجود دارد زيرا هنوز اين پرسش باقي اسـت كـه آيـا چنـين    
هاي درخـوري داده شـده اسـت كـه      البته به اين انتقاد آنسكوم، پاسخ. وجود دارد

  .مجال پرداختن به آنها نيست

آميزي در  به تعبيراو بخش سفسطه كندمثال ديگري كه آنسكوم به آن اشاره مي
سلسله وسايل نيل به اهداف بايد به هدفي نهايي منتهـي   :اين استدالل ارسطوست

امـا   .جمله نخسـت معقـول اسـت    خير برين خواهد بود اين هدف نهايي و شود
وجود هدف نهايي واحدي را  كه جمله اول، گذارداين مي بر جمله دوم فرض را

ـ براي همه سلسله ات كـرده اسـت در حاليكـه نكـرده اسـت ايـن سفسـطه        ها اثب
شود كه استدالل ارسـطودر قالـب منطـق جديـد بـه ايـن       طريق بر طرف مي بدين

  :آيدمي صورت در

 yسلسله وسايل نيل به اهداف نهايي است، پـس يـك    x آن اگر x به ازاي هر

  .شودمنتهي مي y بهx  و استهدف نهايي  yوجود دارد كه آن 

توان نتيجـه گرفـت   ها نميx وبافرض وجود نيستاما چنين استلزامي بر قرار 



 733    گروه تخصصي فلسفه، كالم، اديان و عرفان

  

توان از ابهام موجـود در  پس با توسل به منطق جديدمي.وجود دارد y كه تنها يك
بـدون   .زبان روزمره رهايي پيدا كرد و منطق ابزاري است براي روشنگري انديشه

قـادر بـه نوشـتن     تگنشتاينوي راسل، تكامل اين بخش از منطق  به توسط فرگه و
  .نبود تراكتاتوس

انـدوهمواره يـك معنـا دارنـد اگرچـه      از نظر فرگه توصيفات معين،اسم خـاص 

جمالت حاوي توصيفات معين بدون مصـداق نـه   . مصداقي داشته يا نداشته باشند

راسل در بدو امر به نقد آرا فرگه از جمله تمـايز ميـان معنـا و    . صادقند و نه كاذب

با تحليل جمالت حاوي » بعضي«و » هر«اخت و براي معرفي سورهاي مصداق پرد

ويتگنشتاين تحليل منطقي پيشـنهادي  . ي جديدي به كار بردتوصيفات معين، شيوه

از نظر ويتگنشتاين اسامي هيچ . به كار برد تراكتاتوسنظريه راسل را پذيرفت و در 

مصداقي ندارند بلكـه فقـط   ها هيچ معنايي ندارند، بلكه فقط مصداق دارند و گزاره

آنكه صادق يا كاذب باشد، هـيچ معنـايي   همچنين يك گزاره بي. داراي معنا هستند

را دربـر  » معنـا «ي كندكـه واژه قضـيه اسـتفاده مـي   » جهـت «او از . نخواهد داشـت 

  .كندآنگاه از مثبت و منفي به عنوان معاني متضاد صحبت مي. گيرد مي

گويـد كـه اينهـا همـه زمينـه      راسـل مـي   رگه وف آنسكوم پس از اشاره به آراء
اندازه مـبهم   ها بي اگرچه در بسياري قسمت تراكتاتوس .است تراكتاتوستاريخي 

است اما تاثيرپذيري از پرتو درخشان آن در برخي مواضع، به رغم دشواري درك 
  .شود كه خواننده آن را كنار بگذاردمانع از آن مي آنها،

ن يـا انديشـه و واقعيـت اسـت     ارتبـاط ميـان زبـا    تراكتـاتوس مايه اصـلي   درون
. انـد ي اصلي آن اين است كه جمالت يا معادل ذهني آنها تصوير امور واقـع  وآموزه

آنسكوم در شرح اين اثر از نظم و ترتيب آن تبعيت نكرده است، بلكه آنچـه را كـه   
. اسـت  به نظرش مهمترين موضوعات و مسائل كتاب بوده اسـت را گـزينش كـرده   

هاي بنيادي بحث و بررسـي  در فصل نخست، گزاره.كتاب شامل سيزده فصل است
شـود كـه   ي تراكتاتوس نقل مـي در آغاز اين فصل سخني از پوپر درباره. شده است
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نمـا،  هاي مابعدالطبيعي را ناگزاره يا گزارهگويد كه ويتگنشتاين گزاره در آن پوپر مي
را تـابع صـدق   )يـا بـا معنـي   (ي هـاي واقعـ   رهداند و همه گـزا معني و مهمل ميبي

ي خـود امـور واقـع    هاي اتمي به نوبهداند و اين گزارههاي بنيادي يا اتمي مي گزاره
هـاي بنيـادي،   از نظـر پـوپر گـزاره   . كننداتمي يا حاالت ممكن امور را توصيف مي

  .شونداثبات يا رد مي هاي مشاهده اي اند كه با مشاهدهگزاره

ي گويد كه اگر چه او عمـومي تـرين آمـوزه   بررسي نظر پوپرمي مقامآنسكوم در 

اي بـه  اشـاره  اوالًً هـيچ :كنـد امـا نظـر او چنـد كاسـتي دارد      را مطرح مي تراكتاتوس

ثانيـاًً در گـزارش پـوپر بـه     . كنـد  ي تصويري زبان كه دركتاب آمده است، نمي نظريه

مشاهده اهميت زيادي داده شده در حاليكه مشاهده در كتـاب چنـدان مطمـح نظـر     

هـاي  هاي بنيادي معـادل گـزاره  گزاره تراكتاتوسثالثاًبر خالف نظر پوپر، در . نيست

اگـر بنـا بـود    ) 35ص . (هاي حسـي اسـتوار اسـت   اگرچه بر داده. اي نيستمشاهده

اي باشند در آن صورت به ازاي هـر گـزاره بنيـادي    يادي، گزاره مشاهدههاي بنگزاره

تواند گزاره ديگري را در ميان بياورد كـه  اي ناميده شود فرد ميتواند مشاهدهكه مي

ايـن  «اي نباشـد مثـل دو گـزاره    با آن گزاره، ناسازگار باشد و با وجود اين مشـاهده 

اي بـه راسـل در   ويتگنشتاين در نامه. »تاي قرمز نيساين لكه«و » اي قرمز استلكه

ها و اجزاي انديشه چه هستند و پرسد سازهودر پاسخ به اين پرسش او كه مي1919

گويـد  كشند، چيسـت، مـي   ها و اجزاي امرواقعي كه به تصوير ميارتباط آنها با سازه

متنـاظر   هـايي دانم كه انديشه بايد سازههاي انديشه چيستند اما ميدانم سازهمن نمي

هـاي  هاي انديشه با سـازه باشد و كشف نسبت سازه هاي واژگان زبان داشته با سازه

شـود ويتگنشـتاين در   امر واقع، امري تجربي اسـت وبـه روان شناسـي مربـوط مـي     

شناسـي را از   دانـد و شـناخت  شناسـي مـي   نظريه شناخت را فلسفه روان تراكتاتوس

او در ايـن كتـاب مطمـئن اسـت كـه      .نـد كمباني منطق و نظريه معناداري جـدا مـي  

تواند مثالي هاي بنيادي، امور واقع اتمي واعيان بسيط وجود دارند اگر چه نمي گزاره

  .انداينها در واقع حاصل تحليل منطقي و نه تجربي. براي آنها عرضه كند
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برخـي  .ويتگنشتاين يك امر واقع اتمي متناظر با يك گزاره بنيادي است از نظر
انـد امـر واقـع اتمـي بايـد موجـود باشـد        هاي كاذب گفته نظر به گزاره امنتقدان ب

از امـر   توان امر واقع ناموجود داشت پاسخ اين است كـه ويتگنشـتاين  چگونه مي
گويد و وجود نداشتن امر واقع اتمـي را يـك امـر واقـع     واقع ناموجود سخن مي

. اتمـي اسـت  نبـود يـك امـر واقـع      پس كذب يك گزاره بنيـادي،  .نامد سلبي مي

  :از هاي بنيادي صادق عبارتندهاي گزاره ويژگي

  اند؛هاي دو سويه مستقلاز گزاره ايطبقه. 1

  اند؛ذاتاًً ايجابي .2

  صدق وكذبشان نه دو راه، بلكه تنها يك راه وجود دارد؛ براي. 3

  در آنها ميان سلب بيروني وسلب دروني تمايزي وجود ندارد؛. 4

  اند؛هاي بسيطاز نامها هستند كه مطلقاًً نشانه ايزنجيره. 5

گويـد كـه نظريـه    در فصل دوم كتاب باعنوان نظريـه توصـيفات مـي    آنسكوم
دو فصل بعد به  .بسيار متاثر از نظريه توصيفات راسل است تصويري ويتگنشتاين

در فصـل پـنجم از پيامـدهاي نظريـه      .تحليل مفهوم سلب اختصاص يافته اسـت 
ي در فصل هفتم در باره .شود فصل ششم از نشانه و نماد بحث ميتصويري و در 

بحث شده است و در فصـل هشـتم    سرنوشت بحث كليات درتئوري ويتگنشتاين
كـه در شـرح آنسـكوم از نظريـه      »يـا «، »و«، »نـه «منطقي مثل  هاياز برخي جنبه

  .تصويري نيامده است، سخن رفته است

ي مفـاهيم صـوري و   دربـاره  هـاي فنـي مهمـي   در فصول نهم و دهـم بحـث  
مفـاهيمي كـه بيشـتر بـه      هاي صوري و شكل كلي گـزاره آمـده اسـت؛   مجموعه

در فصـل   .ي مفهوم كليت اسـت فصل يازدهم درباره .تراكتاتوس اختصاص دارند
دوازدهم شناخت و يقين و در فصل سيزدهم عرفان و من گروي مورد بحث قرار 

 اي بحـث شـده اسـت كـه    يج فلسـفي ي نتـا گرفته است در اين دو فصل دربـاره 
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  .كندي منطق استنتاج مي از پژوهشهاي فلسفي خود درباره ويتگنشتاين

  

  ي ترجمهدرباره

سـلطاني بـه   را آقاي همايون كاكـا  ويتگنشتاين» تراكتاتوس« بر ايمقدمهكتاب 
.فارسي برگردانده است

ي ويتگنشتاين عالوه بر اين كتاب، كتاب ايشان درباره )11(
، نوشـته هـانس يوهـان گـالك را ترجمـه كـرده       اصطالحات ويتگنشتاينفرهنگ 

.است
12
حال كاستيهايي دارد كه به برخي از كار مترجم محترم امتيازات و در عين 

  .كنيمآنها اشاره مي

اين اثر كه در كتاب ديگري كه ايشان ترجمه كرده است، نيـز   امتيازاتيكي از 
ب آنسكوم بسيار اهميت دارد چرا كه وجود دارد، حسن انتخاب متن است هم كتا

نوشـته شـده اسـت و هـم كتـاب       تراكتاتوستقريباًً مهمترين شرحي است كه بر 
گالك بسيار ارزشمند است و در آن مفاهيم اصلي فلسفه ويتگنشتاين با استفاده از 

امتياز ديگر اثر اين است كـه متـرجم كوشـيده    . آثار او به روشني شرح شده است
روان و رسا از متن به دست بدهد و درعين وفاداري بـه مـتن، از   اي  است ترجمه

دشوار نويسي و استفاده از عبارات پيچيده دوري گزيند؛ چنانكه متن بوي ترجمه 
كاستي بـزرگ اثـر،   . گواينكه در نيل به اين مقصود توفيق كافي نيافته است. ندهد

الطـي كـه بعـد از    اغ. نقص استعدم دقت كافي مترجم و ناشر در ارائه اثري بي
شود به قدري زياد است كه اعتماد خواننده را نسبت به مـتن  اين به آنها اشاره مي

پيش از اشاره به اغالط ويرايشي و اماليي، الزم است يـادآوري  . كندمخدوش مي
شود متن انگليسي اي كه در اختيار من است، چاپ دوم كتاب است در حالي كه 

جام شده است از ايـن رو ممكـن اسـت برخـي     ترجمه بر اساس چاپ سوم آن ان
  .اغالط مربوط به تفاوت چاپ باشد
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  اغالط ويرايشي

اثـر   اي بـر تراكتـاتوس  مقدمهآمده است كه اين كتاب  كتابدربخش فيباي . 1

رساله ، تراكتاتوساست در حالي كه  هاي فلسفيپژوهشويتگنشتاين با عنوان 

. كتاب ديگري از ويتگنشتاين است هاي فلسفيپژوهشاست و  منطقي فلسفي

  .آمده است 1387و  1385همچنين سال انتشار به دو صورت 

و گاهي حرفي  )20، س 103ص (. گاهي نام كتاب غير ايتاليك آمده است. 2
  )20، س 187ص (. اضافه بر نام كتاب به صورت ايتاليك آمده است

تفاده شده است اس» هر« براي قضيه كليه سالبه از سور 5 ، س47در ص . 3
  .شداستفاده مي» هيچ« در حاليكه بايد از سور

  .نام كتاب ارسطو ترجمه نشده است 9 ، س67 در ص. 4

در موارد زيادي توجه نشده است به اينكه در مضارع التزاميِ افعالي كـه بـا   . 5
 بينديشـيم  ⟵شود؛ مثالً بيانديشيمتبديل مي» ي«به » الف«شوند الف آغاز مي

  )4، س 25ص (. بيندازد ⟵؛ بياندازد7، س 13؛ ص 17، س 91؛ ص 2، س 68ص (

و » هـر « هـاي حـاوي  آمده است كليت يعني گزاره 11 ، س105در ص . 5
  .آمدمي» هيچ«بايد » برخي«در حاليكه به جاي » برخي«

گاهي از تعبيراتي عاميانه استفاده شده اسـت كـه درخـور متـون معتبـر      . 6
  .كلك ارزش را كند: آمده است 2 ، س108 مثالًً در ص. فلسفي نيست

گاهي ميان اجزاء جمله از حيـث صـيغه مفـرد و جمـع كلمـه تناسـب       . 7
سـور عبارتنـد   ، )12، س 201ص ( هسـتيم ...مـا ⟵هسـتم ...مـا : مـثالًً . نيست

  )17، س 20ص ( سورها عبارتند از⟵از

 21و در سـطر  » رومـن « 14، براي اشخاص رومي در سطر 118 در ص. 8

  .آمده است» رومي«

عبـارت از  ⟵عبارتنـداز نمادهـا هسـتند   : آمده اسـت  7 ، س57 در ص. 9
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  .نمادها هستند

  :در برخي از موارد، عبارت به صورت مغلوط آمده است

چيـزي اسـت   ؛ )14، س  107ص( را آنگونه كه من آن⟵آنگونه من آن. 10
ــي ــدم ــي   ⟵توان ــه م ــت ك ــزي اس ــدچي ــزي ؛ )2، س 113ص ( توان چي

  )6، س 120ص ( .چيز ديگري⟵ديگري

 ص( در ارجاعات پانوشت، نام يك منبع انگليسي گاهي بـه انگليسـي  . 11
آمده است درحاليكه وقتي منبـع انگليسـي   ) 115( و گاهي به فارسي) 189

  .است ارجاع هم بايد به انگليسي باشد

ــت و » را«، حــرف 18 ، س101 و ص 15 ، س78 در ص. 12 اضــافي اس
  .بايد حذف شود

پيداسـت  «بـه معنـي   » It is clear that«تعبير   5، س36 قول صدر نقل. 13
  .، ترجمه نشده است»كه

امـا در  » مايه اصلي كتاب حاضـر  درون« آمده است 4، سطر 26 در ص. 14
متن اصـلي واژه حاضـر نيامـده اسـت و در حاليكـه منظـور مـتن اصـلي،         

  .دهدارجاع مي آنسكوماست، ترجمه به كتاب  تراكتاتوس

≠yهر گـاه  «: آمده است كه 76 آخر پانوشت صفحه در سطر. 15 باشـد     �
x=

x

y
مـتن   58 كه غلط است و درست آن در سـطر آخـر صـفحه   » است  

yاصلي به اين صورت آمده است  = o   زيرا اگرy  صفر نباشد آن نتيجه را
  .توان گرفتنمي

در . هاي منطقي، وسط مـتن ترجمـه قـرار گرفتـه اسـت     گاهي فرمول. 16
 140 متن اصلي در سطرهاي جدا آمده است مثالًً فرمولهاي صحاليكه در 

  .آمده است 186ي متن اصلي كه ترجمه آنها در صفحه

هـاي  در يادداشت مترجم آمده است كه خانم آنسكوم در فاصله سـال . 17
در . درس دانشگاه كمبـريج بـود  م )يعني به مدت سه سال( 1970تا  1968
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  .است 1986 تا 1970ه تاريخ دقيق آن از حاليك

ترجمـه   qو  pبه نه » �~.�~«، تركيب عطفي24 ، سطر186در صفحه . 18
  .است q و نه pآن نه شده است در حاليكه ترجمه

در مواردي از ضمير استفاده شـده اسـت بـدون اينكـه مرجـع ضـمير       . 19
آن بـه  «؛ )5، س 74ص (» يآن صـرفاً شـيوه  « مشخص باشد به عنـوان مثـال  

 »آيا آن به عنوان عامل غـايي «؛ )23، س 94ص ( »افزايداش ميقدرت اقناعي

، 208ص ( »شود آن حتي محتمل نمي-آن نبايد اينگونه باشد«) 3، س 70ص (

 ). 3س 

در زبان انگليسي كاربرد ضماير امر رايجي است در حالي كه در زبان : توضيح
ع فارسي كاربرد آن كمتر است؛ از ايـن رو در ترجمـه، اغلـب، الزم اسـت مرجـ     

  .ضمير همراه آن آورده شود

 Vكه بايد حرف آمده است در حالي) 7( عدد هفت 9 ، س50 در ص. 20
  .انگليسي آورده شود

، به معنـي  though not by persuasionدر جمله اول مقدمه كتاب، تعبير . 21
  . اگر چه بدون اعتقاد، ترجمه نشده است

مـتن   16صـفحه   8 تـا  6، سه سطر يعني سطرهاي 7 ، سطر22 در ص. 22
  .اصلي، ترجمه نشده است

  :به قرار زير است سطرترجمه آن سه 

  :دارد با تفاوتكه كامالً 

 x اگـر آن   xيك هدف نهايي است و به ازاي هـر   yچنانكه آن  هست yيك 
  .شودمنتهي مي yبه  xاي از وسايل نيل به اهداف باشد، آن سلسله

This Introduction is addressed primarily to such readers as these. It is 

certainly not meant to be of any value to someone who does not read 

porpose to read the Tractatus itself. (p. 18)  
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چنينـي را مخاطـب    ، خوانندگان ايننخستدر درجه  مقدمهاين : ترجمه كتاب
را خواند يـا قصـد خوانـدن آن   نميرا براي كسي خود آن تراكتاتوس. دهدقرار مي

  )25ص (. ندارد، هيچ معنايي در پي ندارد

ــن  مخاطــب: ترجمــه پيشــنهادي ــهاي ــدگان در درجــه نخســت، خو مقدم انن
مطمئناًً، اين نبوده است كه براي كسي مفيد فايده باشد  ،هدف از آن. اندچنيني اين
  .را نداردخواند يا قصد خواندن آنرا نمي تراكتاتوسكه 

معنا تفاوت هست، ثانياًً آن چيزي كه ارزش و فقدان هرگونه اوالًً ميان بي: وضيحت

  .است مقدمه، بلكه تراكتوسفايده خوانده شده است، نه ارزش و بيبراي كساني بي

Quantification essentially consists in(p. 15) 

  اساساًً سور عبارتنداز : ترجمه كتاب

  سوير عبارت است از اساساً ت: پيشنهاديترجمه 

توجـه   quantificationبـا تسـوير    quantifierبه تفـاوت سـور    مترجم: توضيح
  .نكرده است

25. And without the development of this part of logic by Frege and 

Russell it is inconceivable that Wittgenstein should have written 

theTractatus. (p. 16) 

و بدون تكامل اين بخش از منطق توسط فرگه و راسل غير قابل : ترجمه كتاب
  )22ص (. نوشتبايست تراكتاتوس را ميمي ويتگنشتاينتصور است كه 

و بدون تكامل اين بخش از منطق به توسط فرگه و راسـل،  : ترجمه پيشنهادي
  .توانست تراكتاتوس را بنويسدغير قابل تصور است كه ويتگنشتاين مي

26. and this accounts for the lack of reference to observation in all the 

remarks concerning elementary propositions which surely be very strange if 

popper’s  interpretation were the correct one. (p. 27) 

نيـادين سـروكار دارنـد،    هاي بو اين در همه اظهاراتي كه با گزاره: ترجمه كتاب
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براي فقدان اشاره به مشاهده تبييني به دست مي دهد و نيز مطمئنـاً بسـيار عجيـب    

و اين تبيين : ترجمه پيشنهادي) 36ص (. است كه تفسير پوپر، تفسير صحيحي باشد

هـاي بنيـادي، بـه مشـاهده اشـاره       كند كه چرا در همه اظهارات مربوط به گزاره مي

  . بود اگر تفسير پوپر، تفسير درستي بودمطمئناًً  عجيب مينشده است؛ و اين 

رسد كه اوالًً تبيـين در اظهـارات صـورت    كتاب به نظر مي ترجمهدر : توضيح
نادرسـتي   گيرد، ثانياًً مرجع فقدان اشاره به مشاهده روشن نيست، ثالثاًً قـول بـه  مي

خواهـد بگويـد كـه    خالصه اينكه آنسكوم مي. تفسير پوپر، پيوندي با جمله ندارد
اي نيستند و نظر پوپر در يكي دانستن آن دو، هاي مشاهدههاي بنيادي گزارهگزاره

هاي بنيـادي  در بحث از گزاره تراكتاتوسخطاست و دليل او هم اين است كه در 
  .اي به مشاهده نشده استهيچ اشاره

27. it is awkward to speak of“nonexistent facts”； but Wittgenstein does 

speak of non-existent sachverhalt (2. 06). (p. 30)  

سخن گفتن از امور واقـع نـاموجود بسـيار دشـوار اسـت؛ امـا       : ترجمه كتاب
  ) 40 ص). (06/2( راندويتگنشتاين از امر واقع ناموجود سخن نمي

مشـكل آفـرين اسـت؛    » واقع نـاموجود  امور«سخن گفتن از: ترجمه پيشنهادي
 گويـد نـاموجود سـخن مـي   ) وضع امـور ( sachverhaltكه ويتگنشتاين از درحالي

)06/2 .(  

 )atomic fact( »امــر واقــع اتمــي«را » sachverhalt«يآنســكوم واژه: توضــيح
دهـد كـه برخـي    متن انگليسي توضيح مـي  30در پانوشت صفحه . كندترجمه مي

توانـد  مـي  واقـع گويند چگونه امـر  كنند و ميمنتقدان بر اين ترجمه ايراد وارد مي
  .ناموجود و غير واقعي باشد

28. if you tried to make a picture of a situation’s not existing you would 

only make a picture of what did exist instead of it. (p. 70) 

شما  تصويرسازي كنيد،. كه وجود ندارد موقعيتياگر بكوشيد از : ترجمه كتاب
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  )92ص (. ايد كه جود داشتفقط چيزي تصوير را ساخته

اگر بكوشيد از وضعيتي كه وجود ندارد، تصويري بسـازيد،  : ترجمه پيشنهادي
  .را بسازيد كه وجود دارد وضعيتيتوانيد به جاي آن تصوير تنها مي

28. �1�M~M�x��x is an identi�ication ⊃ x is checked� 

(2). M(EX)(x is an identification .~M(x is checked) 

or (equivalently):M~(X)(X is anidentification⊃M(Xischecked)) 

(p. 139)  

  :كتابترجمه 

)x(M~M )X  اينهماني استX⊃ شودآزموده مي( 

)EX (M )X  است اينهمانييك .M~ )X شودآزموده مي((  

  )184ص())آزموده شود m⊃ )xاينهماني است X(~m )x(): همارز شكلبه (يا 

 :پيشنهادي ترجمه

)x شودميآزموده⊃x يك اينهماني است) (x(M~M )1(  

))X شودمي آزموده(M~٠ X يك اينهماني است)(EX(M )2(  

 ):ارزهم شكلبه (يا 

))X شودمي آزموده(M⊃x يك اينهماني است)(x(~M  

در ترجمه، فرمول منطقي، هم داراي خطاست، هم از سـمت راسـت   : توضيح
  .است در حاليكه الزم بود از سمت چپ نوشته شودنوشته شده 

  

  اغالط اماليي

  :شودبسياري وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي امالييدر اين اثر اغالط 

شـماره   ⟵شـماره گـزاري  ؛ )11، س73ص( گـذاري عالمت ⟵گزاريعالمت
ــذاري ــاوي؛ )13، س25ص( گ ــاقينمتس ــاوي ⟵ الس ــاقينمتس ؛ )2، س43ص( الس

ــاج ــايجن ⟵نت ــذاره)4، س72ص( ت ــايي؛ گ ــزاره ⟵ه ــاييگ ؛ )13، س32ص( ه
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ــداد ــداد⟵عــ ــوني؛ )13، ص25ص( اعــ ــونگي⟵چگــ ؛ )5، س132ص( چگــ

؛ من )، سطر اول پانوشت193ص( قرارداد⟵قراداد؛ )22، س136ص( مكعب⟵معكب
به ؛ )6، س228ص( گيرددربرمي⟵گيرددرمي؛ )، سطرآخر221ص( فهمم مي ⟵فهمم
ــال ــه⟵مث ــه ب  ⟵ existons؛ )9، س205ص( آمــوزه⟵آمــوز؛ )2، س225ص(مثاب

existence )كسـي كـه   ⟵كسي؛ )11، س101ص( استراليا  ⟵؛ استرليا)3، س92ص 

، 91ص( ويتگنشتاين ⟵؛ ويگنشتاين) 12، س124ص( ابتدائاًً⟵ابتداًً؛ )5، س25ص(

  .)20، س24ص( محسور⟵؛ محور)9س

تنـوين و ويرگـولِِِِِ بعـد از     17، سـطر  102عالوه بر موارد ياد شـده،  در ص -
تكرار شـده  » هايطبقه« كلمه 6، سطر 167اضافي است و در ص » ظاهراًً« يواژه

هـا غلـط   در ضمن معادل انگليسـي برخـي واژه  . است و دومي را بايد حذف كرد
  .7 و 2هاي  پانوشت 30است مثالًً صفحه 

ر از يـك ترجمـه   در پايان الزم است بر اين نكته تأكيد شود كه كمترين انتظـا 
اين است كه دقت كافي در آن اعمال شود و اين ضرورت در ترجمه متون فلسفه 
تحليلي كه دغدغه اصلي آنها بحث داللت لفظ بـر معنـا و مصـداق اسـت، بسـي      

از اين رو پيشنهاد مي شود كه در چاپ بعدي كتاب، مترجم محتـرم  . بيشتر است
شر محترم با ويـرايش و چـاپ اثـر،    متن ترجمه را بازخواني و اصالح نمايد و نا

متن منقحي را در اختيار دوستداران فلسفه قرار دهد و در چاپ ساير آثار نيز اين 
  .دهد قرارامر را وجهه همت خود 
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  :از اين اثر دو ترجمه ارزشمند به فارسي هست

محمـود عباديـان،   : ، ترجمـه فلسـفي  -رساله منطقـي ). 1369. (ي. ي. وتيگن شتاين، ل)  الف
  .دانشگاهي دانشگاه تهران انتشارات جهاد: تهران

الـدين اديـب   ، ترجمـه ميرشـمس  فلسفي -ي منطقيرساله). 1371. (ويتگنشتاين، لودويگ) ب

 .انتشارات امير كبير: سلطاني، تهران

: نيا، تهـران ، ترجمه سهراب علويي ويتگنشتايندرآمدي بر رساله). 1379. (ماونس، هاوارد. 8

 .نوطرح
9 . sinn(sense)  
10 . bedeutung(reference) 

، ترجمـه همـايون   اي بـر تراكتـاتوس ويتگنشـتاين   مقدمـه ). 1387. (ام. ئـي . آنسكوم، جي. 11

  .نوگام: كاكاسلطاني، تهران

ــانس يوهــان. 12 ــگ اصــطالحات ويتگنشــتاين). 1389. (گــالك، ه ترجمــه همــايون ، فرهن

 .نوگام: كاكاسلطاني، تهران
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 تحليل نقد

، جنـاب  »اي بـر تراكتـاتوس ويتگنشـتاين    مقدمه«با تشكر از ناقد محترم كتاب 
  ؛فر حساميآقاي دكتر عبدالرزاق 

  

  امتيازات نقد

كتاب و بعضي آثار ديگر وي و اشاره به شرح و اثـر ديگـر    نويسندةمعرفي . 1
  مترجم دربارة ويتگنشتاين

 گانه كتاب اشاره به فصول سيزده. 2

بـا ذكـر   (كيفيت ترجمه كتاب و بيـان اغـالط ويرايشـي و اماليـي      بررسي. 3
 ).هايي از آن مستندات و نمونه

 )به صورت نسبي(اشاره به روان و رسا بودن ترجمه . 4

 

 هاي نقد كاستي

  نامة نقد كتب جهاني مناسب مقاله و عدم توجه به اسلوب شيوه تيتربنديفقدان . 1

 پيشنهادهاي كاربردي و مشخص در خصوص كتابگيري و ارائة  نبود نتيجه. 2

هاي باقيمانده سه گانة بررسي شكلي يك اثر؛ اعـم   پرسش گذاردنپاسخ  بي. 3
 از كاربرد آموزشي اثر، كيفيت چاپ و جامعيت صوري آن

گانـة   18هـاي   گونـه اظهـارنظري درخصـوص پرسـش     نويسندة مقاله هيچ. 4
يان با توجه به كتاب حاضر، چنـد  بررسي محتوايي يك اثر نكرده است؛ در اين م

هـا، نحـوة    نظم منطقي اثر، نـوآوري : مؤلفه از اهميت بيشتري برخوردار بود مانند
ويژه  ها، انطباق، جامعيت، ابزارهاي علمي، سازواري با مباني مفروض، و به تحليل

 .رويكرد كتاب نسبت به نيازهاي جامعه ايراني اسالمي

محترم تنها ارزيابي كيفيـت ترجمـه كتـاب از    آيد هدف نويسندة  به نظر مي. 5
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جهت اغالط ويرايشـي و اماليـي بـوده اسـت و بـه نقـد علمـي و محتـوايي آن         
توان  هاي نقد شورا نمي هاي فرم از اين رو با توجه به اسلوب و مؤلفه. اند  نپرداخته

 .بر اين نوشته عنوان مقالة نقد نهاد

  



 

 

 
  
  
  
  
  
 
 

  منطق قديم از ديدگاه منطق جديد

  

  عادل فاخوري: مؤلف

  غالمرضا ذكياني: مترجم

  .صفحه 160، 1387 دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، انتشارات: ناشر

  

  محمدزاده رضا: ناقد

  )ع(صادق  امام دانشگاه دانشيار گروه فلسفه و كالم اسالمي: رتبه علمي

  عرفان شوراي بررسي متون و كتب علوم انسانياديان و  عضو گروه فلسفه و كالم، 

  mohammadzadeh@isu.ac.ir :پست الكترونيك

  

   كتاب معرفي

كه مترجم محترم در مقدمه كتاب بيان كرده است، اين اثر، ترجمـه   گونههمان 
منطـق  «در بيروت بـا عنـوان    1980كتابي است از آثار عادل فاخوري كه در سال 

  . به چاپ رسيده است» نظر المنطق الحديث وجهةالعرب من 

 تنظيم وزيري قطع با صفحه 160 حجم در و فصل سه در بررسي مورد كتاب

توضـيح بسـيار   » سـخن متـرجم  «ذيـل عنـوان    ابتدامترجم كتاب، در  .است شده
وي در ايـن بخـش عـالوه بـر     . مختصري از كتاب و نويسنده آن ارائه كرده است
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را » منطـق العـرب  «ن كه چرا در ترجمه عنوان كتاب، معرفي نويسنده و توضيح آ
به فارسي برگردانده، خاطر نشـان سـاخته كـه نويسـنده اثـر      » منطق قديم«معادل 

از نظر مترجم اين . تالش نموده با منطق رياضي به تحليل منطق ارسطويي بپردازد
هـت  تالش را بايد تحت عنوان منطق تطبيقي مورد ارزيابي قرار داد و به همين ج

به همـين   احتماالً. باشد از نظر مترجم جاي چنين كتابي در زبان فارسي خالي مي
ايـن در حـالي   . دليل مترجم اين كتاب را براي ترجمه مناسب قلمداد كرده اسـت 

است كه مترجم معتقد است در اين اثر، رويكرد نويسنده، تطبيـق دو علـم منطـق    
هـا، اصـول، قضـايا،     فـرض  اي ميـان پـيش   قديم و منطق جديد نيست و مقايسـه 

از نظر مترجم، روش . ها و كاربردهاي دو علم مذكور صورت نگرفته است روش
هـاي مسـوره، تـالزم شـرطيات،      مولف به خوبي در تحليل مباحثي چون شـرطيه 
مترجم معتقد است نويسنده اثـر  . قضاياي موجهه و نسب اربع قابل مالحظه است

كالس رشر است ضمن اين كه اختالفاتي در به كارگيري اين روش تحت تاثير ني
هـاي بـه كـار گرفتـه      بر اين اساس مترجم در پيوست كتاب فرمول. نيز با او دارد

  . دريافت نمايد شده توسط رشر را نيز آورده تا خواننده اثر اين تاثير را دقيقاً

را در تـاريخ منطـق مسـلمين    ) قيـاس نسـب  (مترجم احياء بحث غيرمتعارف 
  . ه و آن را به فاخوري نسبت داده استسابقه دانست بي

مترجم تالش كرده اغالط تايپي كه در متن اصلي وجود دارد را كشف نمـوده  
همچنين سعي نموده ابهاماتي را كه در . ها در ترجمه شود و مانع از تاثير منفي آن

ــتن وجــود داشــته در ترجمــه برطــرف نمــوده و شــيوه ارجاعــات را ضــمن    م
پانوشت به حالت پي نوشت در آورده و با اسـلوبي تغييـر   سازي، از حالت  تدقيق

دهد كه خواننده هنگام مطالعه تنها شماره منبـع در كتابنامـه و جلـد و صـفحه را     
هايي از منابع معرفي  نيز به اصالح كتابنانه اقدام نموده و به نسخه.  مالحظه نمايد

ي قابـل يافـت اسـت و    شده در اثر ارجاع نموده كه در ايران و براي خواننده ايران
  .طلبد روشن است كه انجام اين كار حوصله و زحمت زيادي را مي
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آيد متن ترجمه توسط  از تقديري كه در پايان مقدمه مترجم درج گرديده برمي
اساتيد بزرگي چون مرحوم دكتر محمد خوانساري و نيـز دكتـر سـيد محمـدعلي     

  .مه اعمال شده استحجتي بازبيني شده و تذكرات مفيد ايشان نيز در ترج

متن اصلي اثر مشتمل بر يك درآمد، شش فصل اصلي، سخن پاياني، ضمائم و 
  .باشد منابع مي

اشاره به تحول شگفت منطق در قرن اخير، بر ضرورت بررسي  ضمندرآمد اثر 
تاريخي اين دانش تاكيد نموده و خاطر نشان ساخته بررسي تحول منطـق در دوره  

از . اسالمي به دليل عوامل متعددي، توسط انديشمندان غربي صورت نگرفته اسـت 

نبـود آثـار   عدم انتشار اكثر نسخ خطـي منـابع مهـم،    : توان از  جمله اين عوامل مي
هـاي منطـق اسـالمي، عـدم      تحليلي فراگير در مورد سير تحـوالت منطـق در دوره  

دانان غربي با زبان عربي كه غالب آثار منطقي منطقدانان مسلمانان بـه   آشنايي منطق

دانان غربي به اين كـه منطـق در دوره قـرون وسـطي      آن نگارش شده، اعتقاد منطق

قاد غربيـان بـه انحصـاري بـودن انديشـه بـه       دوران ركود را پشت سر گذاشته، اعت

  .فرهنگ غربي و برتر دانستن خويش در اين عرصه ياد نمود

اين كه تاثير يونان و مكتب التيني در منطق در حوزه اسـالمي   بياننويسنده با 
وسيله انتقال مباحث از دوره  انكار نيست، اين ديدگاه كه منطق اسالمي صرفاً قابل

او . انصافي و راي خطا قلمداد نموده اسـت  ي باشد را نوعي بييونان به دوره التين
تـوان   هاي آن مـي  ي هاي منطق جديد و نمادگذار معتقد است با استفاده از نوآوري

  .بهتر به كنه منطق در حوزه اسالمي و اصالت آن پي برد

مقدمه خويش بيان كرده كـه او از ميـان انديشـمندان مسـلمان      درنويسنده اثر 
هاي گونـاگون داراي اثـر    داناني در متن اثر توجه كرده كه در زمينه منطق به صرفاً

اند اما به مباحث سـاير انديشـمندان همچـون     بوده و در بالندگي منطق سهيم بوده
هـاي تـدوين شـده ايشـان نكـات بسـيار        كـه در روش (متكلمان و اهـل منـاظره   

كشف و بررسـي   نپرداخته و به همين جهت اثر حاضر در) سودمندي وجود دارد



  نقد در تراز جهاني     750

 

نويسـنده اعـالم   . شود مسائل منطق در حوزه اسالمي، كار نهايي و كامل تلقي نمي
دسـته اول موضـوعاتي   . نموده كه مباحث كتاب را به دو دسته تقسيم نموده است

بـه   هـا صـرفاً   كه به تدريج از صحنه مباحث كارآمد حـذف شـده و در مـورد آن   
گيـري   عاتي كه كهنه نشده و مورد پـي دسته دوم موضو. گزارش اكتفا نموده است

ها را هم گزارش كرده و هم تالش  محققان بعدي تا به امروز قرار گرفته و وي آن
هـاي نمـادين كـاملي در     هاي صوري منطق جديد، تئوري كرده تا بر اساس روش

  . ها پيشنهاد دهد مورد آن

آن  هـاي مقـدم بـر    فصل اول كتاب، به پيشينه منطق اسـالمي و نقـش جريـان   
اختصاص يافته و با ارائـه اجمـالي از تاريخچـه مختصـر دانـش منطـق در دوره       

، دوره )قـرن نهـم مـيالدي   (دوره انتقـال  : اسالمي، سير تـاريخي آن در پـنج دوره  
م منطبق  1126م تا 1198(دوره آشتي ، )سينا و فارابي م شامل ابن1037م تا 873از (سينا  ابن

) از نيمه دوم قرن دوازدهم تا پايان قرن سيزدهم(دوره شكوفايي ، )رشـد  با وفات ابن

  .توضيح داده شده است) از قرن چهاردهم به بعد(و دوره شارحان 

به تبيين رابطه ميان لفـظ و معنـا از يـك    » لفظ و معنا«فصل دوم كتاب، با عنوان 
طرف و نيز تشريح تمايز ميان مفهوم و مصداق از طرف ديگر اختصاص يافته و در 

مختلف منطقي مانند بحث تعريف و اقسام آن، و بحـث داللـت مطـرح     آن مباحث
  .گرديده كه اساسا براي تبيين اين روابط توسط منطقدانان عرضه گرديده است

هاي حملي، تحليـل   منطق حملي در ابتدا به بيان گزاره عنوانفصل سوم تحت 
بط كـه در  ها با مفـاهيمي مـرت   ها و مقايسه خصوصيات اين گزاره بندي آن و دسته

در اين فصل . انديشه برخي منطقدانان غربي مانند فرگه وجود دارد پرداخته است
هاي حملي نيز مورد توجه قرار گرفته و ضـمن اشـاره بـه انـواع و      موضوع قياس
هاي معتبر در اين حيطه، بحث  هاي حملي و قواعد مربوط به استنتاج اشكال قياس

هـا از نـوع    اده از آن در بررسـي اسـتنتاج  نمودار خطي ابوالبركات بغدادي و اسـتف 
اي گذرا به هـم   نويسنده در پايان اين فصل اشاره. قياس حملي تشريح شده است
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هـا را   به قياس مساوات و هم به قياس نسب نموده و نشان داده كه اين نوع قياس
نبايد از ابداعات منطقدانان مغرب زمين دانست و اثبات نموده كه حداقل در قرن 

  . مورد توجه قرار گرفته است مسلمانه توسط برخي دانشمندان سيزد

هاي شرطي بـه عنـوان تـالش منطقـدانان      و استنتاج ها گزارهدر فصل چهارم، 
مسلمان در ايجاد هماهنگي ميان دو سنت يوناني رواقي مـورد تبيـين واقـع شـده     

 هاي شرطي و سورهاي زماني در منطـق شـرطي، تـالزم ميـان     اقسام گزاره. است
هاي شرطي و استثنايي از جمله مبـاحثي اسـت كـه در     هاي شرطي و قياس گزاره

  .اين فصل مورد توجه قرار گرفته است

در فصل پنجم موضوع موجهات با تبيين حداقلي اقسام موجهـات از ديـدگاه   
منطقدانان مسلمان مطرح شده و صوري سازي انواع موجهات بر اساس نمادهايي 

  . ستفاده قرار گرفته مد نظر قرار گرفته استكه در منطق جديد مورد ا

ها، بـا رويكـرد نقـدي بـه برخـي       فصل ششم با عنوان منطق نسب و مجموعه
ها و قواعـد   هاي ميان گزاره مفاهيم و نيز نسبت ميانهاي  مباحث مربوط به نسبت

  .ها پرداخته است مربوط به آن

بندي مباحث در فصول  كرده كه بر اساس جمع اظهارنويسنده در سخن پاياني 
شـود تـا    شش گانه كتاب اهميت منطق در حوزه اسالمي بيش از پيش هويدا مـي 

. توان نقش اين منطق را تنها در انتقال ميراث هلني منحصر دانسـت  حدي كه نمي

منطق اسالمي به مثابه يك مرحلـه مسـتقل و خـالق در انديشـه انسـاني نمايـان       
انـد، و ايـن ناشـي از آن     ته غربيان از همه دستاوردهاي آن آگاه نشدهشود و الب مي

اي از ابهام باقي مانده و  دانان مسلمان در پرده هاي اصيل منطق است كه بيشتر يافته
البته اين از نظر نويسنده بدان معنا نيسـت كـه   . به طور كامل استخراج نشده است

هاي جديـد،   شينيان در پرتو نگرشآراء پي. همه چيز به گذشتگان نسبت داده شود
  .از وضوح بيشتري برخوردار شده است
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 نقاط قوت شكلي كتاب

 .حجم كتاب، و شكل و ظاهر آن از وضعيتي مطلوب برخوردار است. 1

هـا و نمادهـا و جـداول     تالش كرده تـا بـا اسـتفاده از نمـودار     نويسنده. 2
 .مختلف، فهم اثر را براي خواننده ساده نمايد

ب داراي عناوين اصلي و فرعي بوده كه به نحو مناسـبي خواننـده را   كتا. 3
 .دهد در جريان ارتباط ميان مباحث مختلف قرار مي

كتاب تنها به نقل قول صـرف اكتفـا نكـرده و در مـواردي بـه       نويسنده. 4
. ترين منابع در حوزه منطق اسالمي و نيز منطق غربي ارجاع داده است مهم

تا منابع مذكور را با منابع موجـود در ايـران تطبيـق    مترجم نيز تالش كرده 
 .هايي ارجاع دهد كه در ايران قابل دسترسي است دهد و  به نسخه

فهرست مندرجات و نيز فهرست منابع به همـراه مشخصـات    داراياثر . 5
 .باشد ها مي كامل كتابشناختي آن

  

   كتاب محتوايي قوت نقاط

سنتي در منطـق و مباحـث جديـد و    نويسنده در تطبيق مباحث  رويكرد. 1
نشان دادن نقاط قوت منطق سنتي، رويكـردي اسـت كـه امـروزه اهميـت      

اي مسـتلزم احاطـه    استفاده از چنين شـيوه  معموالً. فراواني پيدا كرده است
 .باشد نسبي بر هر دو حيطه مورد تطبيق مي

د مباحثي كه براي تطبيق ميان منطق كالسيك و جديد انتخاب شده تا ح. 2
به همين جهـت در  . باشد زيادي از جمله مباحث بسيار مهم قابل تطبيق مي

 .مقاطع تحصيالت تكميلي به عنوان منبع فرعي قابل مالحظه است

  

  نقاط ضعف شكلي اثر

كه به زبان عربي تدوين شده است، اغالط تـايپي و   اثردر متن اصلي اين  .1
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هـا را   ترجمه سعي نموده تا آنغيرتايپي فراواني وجود دارد كه اگرچه مترجم در 
اين تالش در حـدي نبـوده كـه كليـه اشـكاالت       يافته و اصالح نمايد ولي ظاهراً

اين اغالط در حدي است كه گاه خود متـرجم در پـاورقي اظهـار    . برطرف گردد
 .كرده كه حقيقت امر درست بر عكس چيزي است كه نويسنده اظهار نموده است

 )92صفحه (

الئم و نمادهاي غير متعارفي استفاده كرده كه موجب شده نويسنده اثر از ع .2
مترجم نيز هيچ تالشي براي حل ايـن  . مطالب براي خواننده بسيار دشوار گردد فهم

 . مشكل به انجام نرسانده است

ميزان استفاده نويسنده اثر از منابع اصلي و مرتبط بسيار انـدك اسـت تـا     .3
 .دهد كه سطح اعتماد به مطالب اظهار شده را به شدت كاهش مي حدي

عنوان اثر غير از آن كه با محتواي كتاب تطابق ندارد، بسيار مبهم است و  .4
مفـاهيم قـديم و   . سـازد  كار داوري در مورد تعيين مصداق آن را بسيار دشوار مي

يخي مـورد  جديد، نسبي هستند و معموال به دقت گوياي قلمروهاي زماني يا تـار 
مترجم محترم نيز در مقدمه خويش بر كتـاب بـه ايـن نكتـه دقـت      . بحث نيستند
الزم به ذكر است كه ايـن عنـوان در واقـع    ). سخن مترجم 3صفحه (نموده است 

منطق عـرب از  «: انتخاب مترجم كتاب است و عنوان اصلي كتاب عبارت است از
 .برد ي رنج ميكه اين عنوان نيز از اشكال مشابه» نگاه منطق جديد

يعنـي حـدود   (مـيالدي   80كه اين كتاب در اولين سال دهه  جايياز آن  .5
تدوين شده، مطالب آن از تازگي قابل توجهي برخـوردار نيسـت   ) سي سال پيش

كه بتوان آن را انتخاب مناسبي براي ترجمه توسط يك نهاد مهم آموزشي دانشگاه 
  .تلقي نمود

 

  نقاط ضعف محتوايي كتاب

. رسد براي اثر، عنواني متناسب با محتواي آن به نظر نمي برگزيدهعنوان . 1
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محتواي كتاب به قضاوت و داوري منطق يا منطقدانان جديد از منطـق يـا   
پردازد بلكه تنها در برخي عناوين مهم به مقايسه ميـان   منطقدانان قديم نمي

 اين در حالي است كه در. مباحث منطق قديم و منطق جديد پرداخته است
منابع متعدد ديگري اين نوع مقايسه به نحو دقيق صورت گرفته كه برخـي  

 .از اين منابع در قسمت مĤخذ نوشتار حاضر معرفي شده است

سـنتي و جديـد، بايـد مبـدا و منتهـاي بحـث را        مباحثدر تطبيق ميان . 2
مشخص نموده و سپس با تبيين تحليلي مباحـث مبـدء، زمينـه مقايسـه بـا      

در مطالب اثر، گاه اين قاعده رعايت شـده و  . دارك ديدمباحث مقصد را ت
 .گاه نيز رعايت نشده است

ــر روشــي معــين و   . 3 ــر، مبتنــي ب مباحــث مطروحــه توســط نويســندة اث
به همين دليل معموال خوانندگان اثر . نيست مقارنهپذيرش در تطبيق و  قابل

ـ    ديم در رسيدن به هدف نويسنده اثر در بحث از مقايسه منطـق جديـد و ق
 . شوند دچار مشكل مي

رسد نويسنده اثر برخي مطالب منطقي را درست درك ننموده  به نظر مي. 4
داللـت التزامـي را بـه نحـوي غيـر واضـح و مـبهم         24در ص  مثالً. است

» شمسيه كـاتبي «سينا و شرح  تعريف نموده و اين تعريف را به اشارات ابن

حال . داند رخوردار نميدهد و سپس آن را از روشني و وضوح ب نسبت مي
آن كه در آثار منطقي مسلمانان، اين داللت به خوبي توضيح داده شده نـوع  

واضح تبيين شده و تفـاوت آن بـا سـاير     مالزمت در آن با معيارهاي كامالً
نحو مشروح بيان گرديده است و غيـر از مباحـث    هاي لفظي به انواع داللت

لـه مباحـث صـناعت برهـان و     داللت، در ساير مباحث مهم منطقي از جم
هم چنين نويسنده اثر . گيري دقيق قرار گرفته است صناعت جدل مورد پي

فالسفه پورت رويال را اولين كساني دانسته كه تمايز مفهـوم و   26 در ص
 اند اين در حالي است كه تمايز مفهوم و مصداق قبالً مصداق را درك كرده
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اسـت كـه نويسـنده در همـين     صورت گرفته بود و شاهد بر اين مدعا آن 
 .صفحه درك اين تمايز را به نحوي به مسلمانان نسبت داده است

هاي مرسوم و آشنا براي خوانندگان  عالئم به كار رفته در كتاب با نوشته. 5
 خوانندگانها براي اكثر  به همين جهت امكان فهم آن. ايراني مطابقت ندارد

 T، عالمـت  39يه حمليه در ص براي قض» ح.و«مانند فرمول . وجود ندارد
 76براي نشان دادن سور جزئي در ص  ⊥براي نشان دادن سور كلي نماد 

و براي ساختار شكل اول قياس اقتراني از فرمول ذيـل  . استفاده شده است
 :استفاده شده است

 )ط(ح .و

  ع.ط

------  

 )ع(ح .و

اثر در برخي موارد به نحو دقيق مبين مطالب نقـل شـده    نويسندهتعابير . 6
از باب نمونه آن چه تحت عنوان نمودار خطي ابوالبركات بغـدادي  . نيست

از وي نقل شده اسـت، مـوهم آن اسـت كـه ابوالبركـات از       57در صفحه 
حـال آن  . خطوطي مشابه آن چه نويسنده اثر نشان داده، استفاده كرده است

ر آدرسي كه ارائـه شـده اسـت صـرفا بـه تشـبيه مفـاهيم        كه ابو البركات د
مساوي و يا عام و خاص به خطوط مساوي و يا غير مسـاوي اكتفـا كـرده    

از اين گذشته خواننده اثر در فهم ارتباط خطـوط تصـوير شـده بـا     .  است
شـود   هايي كه در كنار اين خطوط ذكر شده دچار تكلف و سختي مـي  مثال

 .هاي ابوالبركات به هيچ وجه وجود ندارد ولي چنين تكلفي در عبارت

نويسنده اثر در موارد متعددي خود را ملزم به توجه علمـي بـه منـابع و    . 7
مطالبي از فرگه نقل شـده   41به عنوان مثال در صفحه . است نساختهمĤخذ 

طور كلي در اين كتاب منابع و مĤخذ  به. كه به هيچ كتابي ارجاع نشده است
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 .وردار نيستاز جامعيت الزم برخ

ها دليل يا ارجـاع مناسـب    در متن اثر ادعاهايي مطرح شده كه گاه بر آن. 8
اين كه مسلمانان در تاسـيس قواعـد عـام     22مثال در ص . ذكر نشده است

داللت احتماال تحت تاثير رواقيون بودند هر چند اختالف زيـادي بـا آنـان    
ـ    مـوارد  . از بـه ارجـاع  داشتند هم نياز به بيان ميزان اخـتالف دارد و هـم ني

متعددي نياز به ارجاع دارد از باب نمونه، مطلب نقل شـده از هوسـرل در   
 .مطلب منسوب به پيرس داراي ارجاع نيست 23و نيز پاورقي ص  21ص 

مالك گزينش مطالب مطروحه چه در حوزه منطق قديم و چه در حوزه . 9
هر دو حيطـه،  ها و متفكران در  منطق جديد، و نيز انتخاب برخي شخصيت

هاي مهـم   روشن نيست و معلوم نيست چرا به اقوال و آراء ساير شخصيت
بنـدي روشـني از    اين در حالي است كه جمـع . توجهي مبذول نشده است

مجموع اقوال و آراء نيز در مطالـب اثـر وجـود نـدارد تـا بتـوان آن را بـه        
 .برداشت كلي از جريان فكري در هر دو حيطه نسبت داد

ي كتاب به عنوان متن درسي اصلي در هـيچ مقطعـي از مقـاطع    محتوا. 10
چون فلسفه و منطق قابل پيشنهاد نيست اما بـه عنـوان    هايي رشتهتحصيلي 

متن كمك درسي در مباحث تطبيقي و نيز تـاريخ منطـق بـه خصـوص در     
  .برداري است مقاطع تحصيالت تكميلي قابل بهره

 

  نكات مربوط به ترجمه

رجمه كتاب زحمـات زيـادي متحمـل گرديـده اسـت و      مترجم محترم بابت ت
زبان و آشنا با فضاي مباحـث   توانسته تا حدي ميزان استفاده از خوانندگان فارسي

در خصـوص ترجمـه   . منطق در داخل كشور و نيز منابع موجود را تسهيل نمايـد 
  .ها آمده است برخي از آن بيان است كه ذيالً نكات متعددي قابل
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ين اصول در هنر ترجمه، انتخاب متنـي مناسـب و مـورد    تر يكي از مهم. 1
معلوم نيست وجه انتخـاب ايـن كتـاب بـراي     . باشد نياز توسط مترجم مي

نوشته شـده  ) م1980طبع اول، (ترجمه چيست؟ كتاب در دهه هشتاد ميالدي 
محتـواي كتـاب آن چنـان كـه     . باشـد  و مربوط به حدود سه دهه پيش مي
وردار اسـت و تـا حـد زيـادي بـراي      گذشت از مشـكالت متعـددي برخـ   

نحـوه ترجمـه نيـز اسـتفاده از     . خوانندگان امروزي قابـل اسـتفاده نيسـت   
 .نمايد محتواي كتاب را به نحو قابل قبولي تسهيل نمي

با توجه به سوابق علمي كه مترجم محترم از آن برخوردار بوده و نگارنده . 2
از ابعاد آن آگاه است و نيز با توجه به آثار متعـددي كـه در ايـن خصـوص     

رسد تاليف كتابي  ها آگاهي دارد، به نظر مي وجود داشته و مترجم حتما از آن
توسـط  در خصوص محورهاي مهم در حوزه مطالعات تطبيقـي و تـاريخي،   

وي به مراتـب از آثـار و بركـات بيشـتري در محافـل علمـي و دانشـگاهي        
 . برخوردار است

انديشه و رويكردهاي نويسنده اصل اثر به نحو دقيقي در مقدمه متـرجم  . 3
تر به مفـاد   رسد اين معرفي جهت توجه دقيق به نظر مي. نشده است معرفي

ته ثمر بخش خواهـد  مباحث او و رويكردهايي كه وي در تاليف كتاب داش
مترجم محترم حتي يادداشتي كه نويسنده اثر در ابتداي كتاب آورده و . بود

در ايـن  . تا حدي در شناخت انديشه او نقش دارد را ترجمه نكـرده اسـت  
هـا و   تدوين شده نويسندة اثر، شخصيت» سپاس«يادداشت كه تحت عنوان 

لونتسن، لورنز، كالولـين،  مانند (ها بهره گرفته  اساتيدي را كه از مطالب آن
ها توسـط نويسـنده    و نيز همكاراني كه مالحظات آن) مارتن، بودو، أرنالدز

را ) مانند مصطفي الجـوز و ابـراهيم زينـاتي   (مورد توجه قرار گرفته است 
توانست بر اساس همين اشـاره، بـه بررسـي     مترجم مي. معرفي كرده است

هـا را بـراي    ه بپـردازد و آن هاي فكري كه در نويسـنده تـاثير داشـت    جريان
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اما عدم توجه مترجم به اين مطالب موجب شده كـه  . خواننده روشن سازد
 .مترجم، نويسنده اثر را متاثر از رشر معرفي كند

از آن جا كه توجه نويسنده اصل اثر در ارجاعات بـه  : اصالح ارجاعات. 4
ي از هاي ديگـر  هاي موجود در كشور او بوده و در حال حاضر چاپ چاپ

هاي  گيرد، مترجم محترم از چاپ آن آثار در كشور ما مورد استفاده قرار مي
ايـن  . ها انجـام داده اسـت   موجود استفاده كرده و ارجاعات را به اين چاپ

زحمت مترجم موجب شده تا محققان و پژوهشگراني كه به دنبـال يـافتن   
ـ   ب ارجـاعي  اصل مطالب در منابع اصلي هستند، بتوانند به راحتي بـه مطال

 .دست يابند

هاي جديدي را  بندي براي تسهيل استفاده از مطالب كتاب، مترجم عنوان. 5
 .كتاب افزوده كه در متن اصلي اثر وجود ندارد مباحثبه 

نويسنده اثر مكرر از فلسفه و منطق عربي ياد كرده اسـت ولـي متـرجم    . 6
همـين  . سـت تمام اين موارد را به فلسفه و منطق اسـالمي ترجمـه كـرده ا   

منطـق العـرب مـن وجهـة نظـر المنطـق       (وضعيت در مورد عنوان كتـاب  
ترجمه شده » منطق قديم از ديدگاه منطق جديد«روي داده كه به ) الحديث

 .است

زبان التين مورد نظر نويسنده اثر زبان فرانسه است ولي متـرجم گـاه از   . 7
 .نسههاي فرا هاي انگليسي استفاده كرده و گاه از معادل معادل

: 22 ص عبارات التين غلط درج شـده اسـت، ماننـد    متعدديدر موارد . 8

destinoteur  كه صحيح آنdestinateur 24يا ص . باشد مي :association  كه
كـه صـحيح آن    extention: 26باشـد، يـا ص    مـي  l'associationصحيح آن 
extension  ياétendue باشد مي. 

نحو غيردقيق به كار رفتـه ولـي    اثر بهبرخي اصطالحات توسط نويسنده . 9
داللـت  «بـه  » داللت طبيعي« 23ص  مثالً. اصالح شده است مترجمتوسط 
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 .ترجمه شده است» طبعي

النسب بحسب «( 199مانند ص : ترجمه وجود دارد اغالطدر مواردي . 10
نسبت «: ترجمه شده است اما ترجمه صحيح» ها مفهوم نسبت«به » المفهوم

 .)است» ميان مفاهيم

هاي ذكر شده در متن اصلي همگي بر اساس تقويم ميالدي ذكر  تاريخ. 11
ها به قمري يـا شمسـي نيـز درج     بهتر بود در ترجمه اين تاريخ. شده است

 .گرديد مي

ارجاعات در ترجمه از حالت پانوشت به ارجاعات درون  نحوهتبديل . 12
 .متني با روشي غير معهود، صورت گرفته است

مانند نمودار . گاه تنظيم و ترتيب مطالب در ترجمه به هم خورده است. 13
كه در متن اثر ترتيب سه مورد طبعي، وضعي و عقلي با آن چه در  23ص 

 .باشد متفاوت ميترجمه آمده است 

هـا را توضـيح نـداده     نويسنده اثر نمودارهايي در متن اثر آورده كـه آن . 14
مترجم نيز هيچ تالشي براي توضيح اين نمودارها به انجام نرسـانده  . است
 .124-122، 31مانند نمودار مندرج در ص . است

 نمادهاي به كار رفته توسط نويسنده اثر در ترجمه گاهي تغييـر شـكل  . 15
: در مـتن اثـر آمـده   : 76ماننـد ص  . يافته و به نحو صحيح درج نشده است

 .آمده است +,∞}،{-,∞: باشد كه در ترجمه به شكل مي  '-∞' '+∞

عليرغم زحمات فراواني كه مترجم محترم متحمل گرديـده اسـت، در   . 16
موارد متعددي در ترجمه متن فراتر از ترجمه عمل نمـوده اسـت و همـين    

براي اين كه نحوه انحراف از . جمه با مشكالتي مواجه شودموجب شده تر
ترجمه تا حدي روشن شود، ذيال به چند مورد كه بـه نحـو اتفـاقي يافـت     

گردد كـه ايـن مشـكالت بـه هـيچ عنـوان        گردد و تاكيد مي شده اشاره مي
منحصر به موارد ذيل نيست و به همين جهت متـرجم محتـرم اگـر قصـد     
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 :بايد ترجمه را به نحو كامل بازبيني نمايند ند، حتماًانتشار مجدد اثر را دار

از تاليفات منطقي در جهـان اسـالم هنـوز بـه صـورت       بسياري... «: 5 ص) 1
ها هم كه به چاپ رسيده دست كم نيازمند  هاي خطي باقي مانده است و آن نسخه

 . »است انتقادييك تصحيح 

بسياري از تاليفات منطقي در جهان اسالم هنوز به صورت ... «: ترجمه صحيح
مانده است و آنها هم كه بـه چـاپ رسـيده، حتـي اگـر از       باقيهاي خطي  نسخه

كـم نيازمنـد يـك تصـحيح      باشد دقيق نيست و دست برخورداركيفيت خوبي هم 
 .»انتقادي است

يشين غرب در قبال توان از موضع منطق دانان پ ها، مي بر اين عالوه«: 5ص ) 2
 . »كرد يادفلسفه قرون وسطي 

پـيش از  ) غرب(عالوه بر اينها علت عدم اهتمام نويسندگان «: ترجمه صحيح
گيريِ كلي ايشـان   توان با موضع گسترش منطق جديد نسبت به منطق عربي را مي

 .»نسبت به فلسفه قرون وسطي تفسير نمود

حوزه اسالمي به عنـوان يكـي از   توان داشت كه منطق در  نمي ترديد«: 6 ص) 3
انصـافي   بـي  مظاهر انديشه اسالمي مسائل زيادي را از يونان اقتباس كرده ولي كامالً

هـم چنـين اگـر آغـاز     . خواهد بود اگر آن را صرفا شرح مفصل منطق يونان بـدانيم 
فـرض   ايم، زيرا پـيش  مكتب التيني را فرجام منطق اسالمي بخوانيم دچار خطا شده

اين است كه تحول تاريخي يك مسير دارد و انديشه اسالمي در ايـن   چنين حكمي
باز، اگرچه پيـدايش اسكوالسـتيك بـا مـرگ     . مسير، وسيله انتقالي بيش نبوده است

رشد هم زمان بود اما منطق اسـالمي بـه معنـاي دقيـق      فيلسوف بزرگ اسالمي، ابن
 . »هاي بعد بود كه به اوج خود رسيد كلمه در زمان

توان داشت كه منطق در حـوزه اسـالمي بـه عنـوان      ترديد نمي«: تر دقيقترجمه 
يكي از مظاهر انديشه اسالمي مديون موارد زيادي از يونان است ولي بسـيار دور از  

هم چنـين اگـر   . انصاف خواهد بود اگر آن را صرفاً شرح مفصل منطق يونان بدانيم
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ايـم، زيـرا    نيم دچار خطا شدهآغاز مكتب التيني را فرجام تحول منطق اسالمي بخوا
پيش فرض چنين حكمي اين است كه تحـول تـاريخي يـك مسـير دارد و انديشـه      

بـاز، اگرچــه پيــدايش  . اسـالمي در ايــن مسـير، وســيله انتقــالي بـيش نبــوده اســت   
رشـد هـم زمـان بـود امـا       اسكوالستيك با مرگ آخرين فيلسوف بزرگ اسالمي، ابن

 .»هاي بعد بود كه به اوج خود رسيد تنها در زمانمنطق اسالمي به معناي دقيق كلمه 

روش ما در اين كتاب بـه ارزش مطالـب و نـو بودنشـان بسـتگي      «: 6ص ) 4
ايم ولي  در مورد مسائل كم اهميت، تنها به بحث تاريخي بسنده كرده. داشته است

هاي نمادين  تئوري ايم كه بعضاً هايي پيش نهاده در مورد مسائل مهم و جديد طرح
هاي گوناگون از متـون، سـابقه    به عالوه با ذكر برگزيده. دهد ملي را تشكيل ميكا

 . »ايم ها را روشن ساخته پنهان اين بحث

روش ما در اين كتاب به ارزش مطالب و نو بودنشان بستگي «: تر ترجمه دقيق
ايـم   در مورد موضوعات زائل شده، تنها به بحث تاريخي بسنده كرده. است داشته

ايـم كـه بعضـا     مورد موضوعات مهم و جديـد تفسـيرهايي پيشـنهاد داده   ولي در 
عـالوه بـر ايـن، بـا متـون برگزيـدة       . دهد هاي نمادين كاملي را تشكيل مي تئوري

ها نسبت به اين مباحث مجهول است را مورد  متنوعي، موضوعاتي را كه سابقة آن
 .»ايم تاكيد و حمايت قرار داده

اني كه معاصـر اسـكندر افروديسـي بـوده و از     سومين منطق د«: 11-10صص ) 5

يـا مـدخل از    "ايسـاغوجي ". منزلت رفيعي برخوردار است فرفوريوس صوري است

هاي مختلفي بـوده و در جهـان اسـالم نخسـتين بخـش       آثار اوست كه داراي ترجمه

اين كتاب از چنـان اهميتـي برخـوردار شـد كـه      . داده است كتاب منطق را تشكيل مي

 . »قرار داد "ايساغوجي"ترين كتاب خود را  ان قرن سيزدهم عنوان مهمابهري منطق د

سومين منطق داني كه معاصر اسكندر افروديسـي بـوده و از   « : تر دقيقترجمه 
اثـر او تحـت عنـوان    . منزلت رفيعي برخوردار است فرفوريـوس صـوري اسـت   

منطـق   هاي مختلفي بوده در صدر آثار كه داراي ترجمه "مدخل"يا  "ايساغوجي"
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اين كتاب از چنـان شـهرتي برخـوردار    . ارسطو در ارغنون عربي قرار گرفته است
 "ايساغوجي"ترين كتاب خود را  شد كه ابهري منطق دان قرن سيزدهم عنوان مهم

 .»قرار داد

قـرن  (توان به ثامسطيوس  از ديگر دانشمندان حوزه اسكندريه مي«: 11 ص) 6
اشـاره كـرد كـه    ) قـرن ششـم  (و يوحناي نحـوي  ) قرن ششم(، امونيوس )چهارم

 . »آثارشان نزد دانشمندان مسلمان شناخته شده بود

عـرب  ) دانشـمندان (اما ديگر معلمان حوزه اسكندريه، براي « : تر ترجمه دقيق
و يوحنـاي  ) قـرن ششـم  (، امونيـوس  )قرن چهـارم (ثامسطيوس  كه برخي از آثار

 . »ها متداول بود شناخته شده بودند نزد آن) قرن ششم(نحوي 

نه موجود خارجي است و نه فعل ذهنـي بلكـه بـه     "معني"پس «: 21 ص) 7
 . »شود هوسرل محتواي متضايفي است كه همراه فعل ذهني مراد مي ادموندتعبير 

نه موجود خارجي است و نه فعل ذهني بلكـه بـه    "معني"پس « : ترجمه بهتر
 .»تعبير ادموند هوسرل مضموني است متضايف با فعل ذهني

گوئيم منطق با معاني سر و كار دارد بدين معنا نيست كه  وقتي مي«: 21 ص) 8
 . »...آيد در اين علم بحث الفاظ پيش نمي

معـاني اسـت بـدين    گوييم موضوعِ دانش منطق همـان   وقتي مي«: ترجمه بهتر
 .»...معنا نيست كه اين دانش از بحث الفاظ بي نياز است

داري كه در علوم لغت، كـالم و اصـول پيرامـون     هاي دامنه بحث«: 22ص ) 9
 . »اي در استحكام مباني اين تئوري ايفاء كرده است داللت مطرح شده، نقش عمده

م و اصول پيرامون داري كه در علوم لغت، كال هاي دامنه حثضب«: بهترترجمه 
داللت مطرح شده شاهدي است گويا در مورد مشاركت اساسي اين سه حيطه در 

 .»رفعت جايگاه بحث داللت

، ]29، ص 23[انـد   برخي اين دسته بندي را جامع و كامل دانسـته «: 23ص ) 10

تحت  onomatopeesولي چنين نيست زيرا گاهي يك مدلول مانند الفاظ تصويري 



 763    گروه تخصصي فلسفه، كالم، اديان و عرفان

  

 . »...گيرد مي چند قسم قرار

اين تقسيم كه از نظر معني شامل و فراگير اسـت را  ) اقسامِ(«: تر كاملترجمه 
زيرا سه قسم ياد شـده در آن تـداخل   . توان داراي انفصال و تباين تام دانست نمي

دارند و در مواردي يك مدلول واحد بـه بـيش از يـك قسـم از اقسـام آن قابـل       
داراي چنين خصوصـيتي   onomatopeesويري كما اين كه الفاظ تص. انتساب است

 .»...گيرند بوده و تحت بيش از يك قسم قرار مي

ساختار زبـان در منطـق مسـلمين تنهـا يـك جنبـه از علـم نحـو         «: 25ص ) 11
syntaxe در واقـع رواقيـان   . اما البته بر علم معاني نيز متكي بود. گرفت را در بر مي

كردند ولي مسلمين موادي را نيز از آثار ارسـطو   الفاظ را بر اساس معاني تركيب مي
 . »و در مرحله متأخر از نحويان أخذ و سپس آن را به سطح الفاظ منتقل كردند

 syntaxين تنها خصوصيت علم نحو زبان در منطق مسلم ساختار«: ترجمه بهتر

اين در حالي است كه تركيب و قالب بندي الفاظ بر علـم معـاني   . آيد  به شمار مي
كردنـد ولـي    در واقع رواقيان الفاظ را بر اساس معاني تركيب مي. نيز متكي است

البته از تركيب در آثار ارسطو و هم چنين در مرحله متاخر از نحويان موادي اخذ 
 .»ه سطح مباحث الفاظ منتقل شدو سپس ب

مـا تصـدق عليـه    (نيز از عبارت  "مصداق"جديد  اصطالحو ....«: 26ص ) 12
 . »اقتباس شده است) الذات

را بعدها به جاي عبـارت تركيبـيِ    "مصداق"جديد  اصطالح«: تر ترجمه دقيق
 .»به كار بردند "كند آن چه ذات بر آن صدق مي"

ال عالوه بر اين كـه موجـب تبيـين مطلـب     تعريف به وسيله مث«: 28 ص) 13
توان توسط آن معاني را بـه الفـاظ نسـبت     اي است كه مي شود، نخستين وسيله مي
 . »...داد

تعريف به وسيله مثال عالوه بر اين كه موجب تبيين مطلب « : تر ترجمه كامل
تـوان توسـط آن معـاني را بـه الفـاظ       اي است كه مي شود، در عين حال وسيله مي
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ت داد بلكه تعريف به مثال روشي اسـت كـه قبـل از هـر روش ديگـر مـورد       نسب
 .»...گيرد استفاده قرار مي

در جدول ترسيم شده توسـط متـرجم، رديـف اول، سـتون دوم     : 45ص ) 14
باشـد و در رديـف اول سـتون چهـارم،      مـي » ح.س«: آمده كه صحيح آن» ح.س«
 .است» ح.س«درج شده كه صحيح آن » ض.س«

در مربع تقابل در دو ستون سمت راست و چپ جـدول، تعبيـر   : 46 ص) 15
و » تعانـد در صـدق  «: آمده كه درست آن» تفاوت در كذب«و » تفاوت در صدق«
 .است» تعاند در كذب«

  

  گيري  بندي و نتيجه جمع

اي ميـان منطـق كالسـيك و منطـق مـدرن از جملـه        مباحث تطبيقي و مقايسه
كـه حاصـل آن نگـاه دقيـق تـاريخي بـه       هاي مفيد و پر جاذبه علمي است  بحث

ها به نحوي جامع و فراگيـر   مباحث منطق و توجه به نقاط قوت و ضعف انديشه
از اين جهت انتخاب چنين كتابي براي ترجمـه تـا حـدي موجـه بـه نظـر       . است

ها در بخش نقاط ضعف محتوايي  اما توجه به مشكالتي كه بخشي از آن. رسد مي
دهد اگر در اين خصوص ترجمه مـتن يـا متـوني     مي و شكلي اثر گفته شد، نشان

مناسب مورد توجه قرار گيرد، قطعا كتابي مانند اثر حاضر، گزينه مناسبي براي اين 
گردد كه بـه لحـاظ محتـوا و     اثر حاضر از جمله منابعي تلقي مي. امر نخواهد بود

مطمـح  توانـد   توانايي نويسنده و نيز به جهت گذشت زمان و به روز نبودن، نمـي 
همين نكته موجب شـده كـه عليـرغم زحمـات فـراوان متـرجم،       . نظر قرار گيرد

در . استفاده از محتواي اين كتاب براي بسياري از دانش پژوهان امكان پذير نباشد
هاي مختلفي، در حيطه منطق تطبيقي تاريخي،  فارسي و نيز زبان  عين حال به زبان

هـا در   معرفي نشده و برخـي از آن  مباحث در خور توجهي وجود دارد كه در اثر
  .اين نوشتار تحت عنوان مĤخذ معرفي شده است



 765    گروه تخصصي فلسفه، كالم، اديان و عرفان

  

  اي در حيطه منطق تطبيقي و مقايسهمعرفي مĤخذ مناسب 

، »آنهـا  كذب و صدق چگونگي و شرطيه قضاياي«). 1366 تير و فروردين. (علي اي، محمد اژه

  . معارف در مجله

جامعـة  ، در مجلـه  »طق االرسـطي صـوري حقـا   هل المن«). م 2005. (حاج صالح، رشيد محمد

  . 1، شماره 27، ج تشرين للدراسات و البحوث العلمية

آيا منطق دانان قديم از اسـتلزام مـادي آگـاه    «). 1389پاييز و زمستان . (حسيني، مرتضي حاجي
  . 219، شماره هاي فلسفي دانشگاه تبريز پژوهش، نشريه »اند؟ بوده

 اليعقـوبي،  محمـود  ترجمـة  ،راسـل  الـي  ارسـطو  من تاريخه و المنطق .)2004( .بالنشي روبير

  .الحديث دارالكتاب :القاهره

، در فصـلنامة  »منطق ربط و سلب لزوم در شـرطية سـالبة كليـه   «). 1390پاييز . (فالحي، اسداله
  . 40، شماره انديشه ديني دانشگاه شيراز

  .العربية دارالنهضة :بيروت تطوره، و نشأته ،الرمزي المنطق .)م 1973(  .زيدان، محمود فهمي

 ترجمه ،الصوري الحديث المنطق نظر وجهة من األرسطية القياس نظرية .)1961( .يان لوكاشيفتش،

  .االسكندرية للمعارف منشأة صبره، عبدالحميد و تقديم

  .هرمس :تهران ،گودل تا ارسطو از .)1382( .ضياء موحد،

، »هاي شرطي ابن سـينا  بررسي انتقادي نظريه قياس«). 88و تابستان  87زمستان . (موحد، ضياء
  . 3و 1، شماره جاودان خرددر نشريه 

 ، مؤسسـة فرهنـگ  ، در مجلـه »جديـد  منطـق  در صـورت  مفهـوم «). 1366 پائيز. (ضياء موحد،

  . فرهنگي تحقيقات و مطالعات

، دوره مدرس علـوم انسـاني  ، در مجله »منطق تطبيقي بحثي در«). 1369پاييز . (نبوي، لطف اله

  .1اول، شماره 

  بصيرت تهران، ،)مقاالت مجموعه( انديشه تراز .)1385( .اله لطف نبوي

، در دو فصلنامه »ها منطق سينوي، ابداعات و نوآوري«). 1389بهار و تابستان . (نبوي، لطف اله
  . 43، سال چهاردهم، شماره حكمت سينويتخصصي 

هـاي   پـژوهش ، در مجلـه  »در دفـاع از عكـس مسـتوي   «). 1389پاييز و زمستان . (واله، حسين

  .46، شماره كالمي –فلسفي 

 و مطالعـات  ، مؤسسةفرهنگ ، در مجله»منطقي صورت و مدل«). 1367 پاييز و بهار( .وحيد،م
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 تحليل نقد

، جناب آقاي »منطق قديم از ديدگاه منطق جديد«از ناقد محترم كتاب تشكربا 
  دكتر رضا محمدزاده؛

  

  امتيازات نقد

هاي نقد متون شورا به نحوي كه بين نقاط قـوت و   متناسب با فرم تيتربندي. 1
  .ند ا و به صورت خالصه مواردي ذكر شده ضعف شكلي و محتوايي تفكيك شده 

 گيري و معرفي فهرست مأخذ مرتبط با موضوع كتاب نتيجهاضافه نمودن . 2

 گانة كتاب تبيين فصول شش. 3

 در مورد نحوة كار مترجم در كتاب توضيحاتيبيان . 4

ناقد محترم بين بررسي محتوايي متن اصلي بـا بررسـي وضـعيت ترجمـه،     . 5
 .و در دو قسمت، به بيان مطالب خود پرداخته است كردهتفكيك 

در خصوص كاربردآموزشي، بندهايي از جامعيت صوري، و نيـز   اظهارنظر. 6
 اغالط چاپي اثر

هاي بررسي محتوايي اين اثر تحليل خـود را   محترم پيرامون اكثر مؤلفه ناقد. 7
  .ارائه داده است

 

 هاي نقد كاستي

محترم دربارة نقاط قـوت شـكلي محتـوايي و مـواردي از      ناقدمناسب بود . 1
بـه عنـوان نمونـه    (نادات بيشـتري از صـفحات كتـاب    نقاط ضعف محتوايي، است

  .كرد بيان مي) سخنان خود

در خصوص نظم منطقي، سازواري با مباني مفروض،  اظهارنظرجاي خالي . 2
 .شود و رويكرد اثر به نيازهاي امروز جامعه احساس مي
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  چكيده

حاضر نقدي بر كتاب اصول مديريت و نيز ترجمه آن است كـه پـس از    مقاله
بررسي سطح علمي هر يك از نويسندگان اصلي كتاب و مروري بـر تحقيقـات و   

در مقالـه حاضـر سـعي    . كارهاي پژوهشي آنها، به معرفي كلي اثر پرداخته اسـت 
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طور مختصـر توضـيح داده شـود، پـس از آن      هاي كتاب به شده است كه سرفصل
شرايط زماني و خاستگاه اثر مورد توجه قرار گرفته است و نياز به تـاليف كتـاب   

كتاب حاضـر يكـي از بـا    . در شرايط زماني گذشته مورد بررسي قرار گرفته است
ترين كتب مديريت در زمان خود بوده است كه به چندين زبان زنـده دنيـا    اهميت

يافته و  هاي مديريت بسياري از كشورهاي توسعه است و در دانشكدهترجمه شده 
نقد و بررسي كتاب حاضـر نشـان   . در حال توسعه مورد تدريس قرار گرفته است

دهد كه بسياري از مفاهيم با اهميت مديريتي امروز كه در آن زمان اهميت آنها  مي
فـاهيمي نظيـر   انـد، م  طـور كلـي بيـان شـده     هنوز بر همگان روشن نشده بـود بـه  

هاي اطالعاتي مـديريت و نيـز تكنولـوژي اطالعـات و اتوماسـيون اداري       سيستم
مواردي هستند كه در كتاب حاضر تنها اشاره مختصري به آنهـا شـده اسـت كـه     

هاي بعدي كتاب حاضر مورد توجه قرار گرفته شده است  البته اين نقص در چاپ
ت و ايـن درحـالي اسـت كـه     هايي صورت گرفته اسـ  و در نگارش كتاب بازبيني

تا كنون مورد بازبيني اصولي قـرار   1372ترجمه كتاب حاضر در كشور ما از سال 
ترجمه تحت اللفظي . كند رو مي نگرفته است و مخاطب را با ابهامات زيادي روبه

دهـي بـه لغـات اصـلي از      هاي نامانوس مديريتي و عدم ارجـاع  و استفاده از واژه
در تحقيق حاضر سعي شده اسـت كـه   . حاضر هستند نواقص عمده ترجمه كتاب

باشد مورد نقـد و   مي 1900هاي موجود در كتاب حاضر كه مربوط به دهه  كاستي
  .هاي مربوط به ترجمه اثر نيز بيان گردد بررسي قرار گيرد و نيز نواقص و كاستي

  
  مقدمه

ر هاي دانشگاهي درچند سال اخي اصول مديريت، يكي از مهمترين كتاب كتاب
باشد كه به بيش از بيست زبان زنده دنيا ترجمه شده است و در كشور مـا نيـز    مي

مورد ترجمه قرار گرفته است كه مقاله حاضر نقـدي بـر كتـاب و نيـز نقـدي بـر       
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باشد، در پژوهش حاضر پس از معرفي كلي اثر و نحوه نگـارش   ترجمه كتاب مي
هـاي كتـاب، شـرايط     صـل كتاب و بيان مفاهيم مديريتي مربوط به هر يك از سرف

زماني و خاستگاه اثر مورد بررسي قرار گرفته است و به بيان علل نگارش كتـاب  
مـده  آكتاب حاضر زمـاني بـه رشـته تحريـر در    . در زمان خود پرداخته شده است

هـاي بـزرگ اقتصـادي و صـنعتي در كيفيـت اداره و مـديريت        است كه سـازمان 
نش مورد نياز مواجه بودنـد و عـالوه بـر    هاي خود با كمبود مديراني با دا سازمان

هاي متفاوت مديريتي  اين پراكندگي موضوعات و مباحث علمي مديريتي و نظريه
شـد فلـذا    مانع از انجام تصميم درست يك مدير به هنگام مواجه با مشكالت مي

پـس از آن  . تحرير كتابي اين چنين جامع ضرورتي گريزناپذير در زمان خود بـود 
سي اثر بـا توجـه بـه شـرايط زمـاني گذشـته پرداختـه شـده اسـت،          به نقد و برر

هاي مربوط به نگارش كتاب و مفاهيم جديد مديريتي كـه در ايـن شـماره     كاستي
اند در نقد كتاب مورد توجه قـرار گرفتـه شـده     طور كلي بيان شده كتاب حاضر به

قـاط  است و پس از آن ترجمه اثر مورد نقد و بررسي قرار گرفته شـده اسـت و ن  
و نكته قابل توجه اين  .هاي آن مورد تحليل قرار گرفته شده است ضعف و كاستي

اي شيوه اي ترجمه خاص خود  است كه تعداد مترجمان كتاب كه هريك به گونه
رجمه منسجمي برخـوردار  اند موجب شده است كه كتاب از ساختار ت را برگزيده

بزرگ براي ترجمه اين كتاب توان به عنوان يك ضعف  ديگري كه مي نكتة. نباشد
برشمرد اين است كه در ترجمه يك كلمه آن را جدا از مفهوم كلي جمله در نظـر  

اند كه موجب نامانوس شدن و غير قابـل فهـم شـدن جملـه و يـا عبـارت        گرفته
  .گرديده است

  

  درباره نويسندگان كتاب

تجـاري   هـاي  ، يكي از مشاوران فعال بزرگترين سـازمان پروفسور هارولد كونتز
هاي معتبر دنيا بـوده انـد    امريكا، استاد دانشگاه و عضو هيئت مديره بسياري از شركت
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. ها و مقاالت بسياري را مورد تاليف قرار دادنـد  كه كتاب

را با همكـاري دو نويسـنده   » اصول مديريت «وي كتاب 
زبان زنـده   16ديگر تاليف نمود كه با تيراژ دومليون و به 

پروفسـور  . مختلف تجديـد چـاپ شـد   هاي  دنيا در سال
 19هارولد كونتز نويسنده و يا نويسـنده همكـار بـيش از    

مقاله در ژورنال هاي معتبـر   90كتاب مديريتي و بيش از 
پروفسور هارولد كونتز، استاد مديريت .  علمي بوده است

رويكرد پرفسور كونتز به مـديريت  . انجلس بود كسب و كار در دانشگاه كاليفرنيا، لس
به معنـاي مـديريت    Managementوي بر اين عقيده بود كه واژه . بود» روابط انساني«

پروفسـور هارولـد   . است Tactfullyشود كه مخفف كلمه درايت كامل  ختم مي ’T’به
دريافت نمود و در ليست چهـره هـاي    1974را در سال  Mead johnsonكونتز جايزه 

ماندگار در صنعت و چهره ماندگار مديريت در دنيـا   يت امريكا و چهرةمدير ماندگار
  .قرار گرفت

كه به عنوان  يو زمان يسالگ 75در سن  1984ه سال يفور 11سرانجام در  يو
  .ا شناخته شده بود، درگذشتيران دنين مدياز بهتر يكي

  

از اسـتادان فعـال و معلمـان پـرتالش بخـش       يكـ ي، ل اودانليريپروفسور س
. انجلـس بـود   ا در لـس يفرنيكال ت در دانشگاهيريمد

ات يت عمليريرامون موضوعات مربوط به مديپ يو
ماننـد   ييكـا يامر يهـا  ن شركتياز بزرگتر يبه برخ

كا ين دولت جامائيوز، و همچنيه ييمايشركت هواپ
ـ ا عالوه بـر . را ارائه نمود يا ارزنده يها مشاوره ن، ي

ن شـركت  يت چنـد يريپروفسور اودانل مشاوره مـد 
ـ  يهـا  و آژانـس  يو خارج يداخل ـ را ن يدولت ز بـر  ي
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ا بود يدن ين شركت معتبر تجاريچند ين اعضايتر از فعال يكيعهده گرفته بود و 
ز بـر عهـده   يـ ت را نيريمـد  ين مجله معتبـر علمـ  يچند يئت داوريت هيو عضو
، هارولـد كـونتز و   يچون جورج تـر  يران بزرگيمد يها از هم دوره يو. داشت

از دانشـگاه   1944خـود را در سـال    يدرجه دكترا يو. استس بوده يويرالف د
ئـت  يه يل بـه اعضـا  يري، پروفسور س1984در سال . افت كرده استيكاگو دريش

ان مقطـع  يت را به دانشجويريوست و كسب و كار و مديپ UCLAدانشگاه  يعلم
بازنشسته شـد   1968سرانجام در سال . موزش دادآارشد  يو كارشناس يكارشناس
ـ    يها ت در صنعتيريت خود را با مشاوره مديفعال و ادامه  يبـزرگ و كوچـك پ
   .درگذشت يدر سن هفتاد و شش سالگ 1976ه يفور 16سرانجام در  يو. گرفت

  

باشد  يسكو ميت دانشگاه سانفرانسيرياستاد بخش مد خ،يهرينز ويپروفسور ها
ـ فرنيخـود را از دانشـگاه كال   يكه درجه دكترا  ياي

نز يهـا . افـت كـرده اسـت   يدر (UCLA)انجلس لس
ان يت در ميريسندگان مدين نوياز بهتر يكيبعنوان 

شـناخته شـده    يتيريمد يسنده كتابهايپنج هزار نو
 يكـ ي» يانداز جهـان  ت با چشميريمد«كتاب . است

 16سنده است كه تـاكنون بـه   ين نويا يها از كتاب
ش ين بيا ترجمه شده است، او همچنيزبان زنده دن

ف نمـوده  يز تاليگر را نيد يتيرياز شصت كتاب مد
 يا و فرانسه، هلنـد و شـانگها  يا، استراليفرنيزونا، كاليار يها در دانشگاه يو. است

معتبـر   يها ت شركتيرين، مشاوره مديا عالوه بر. س پرداخته استين به تدريچ
لمـان، شـركت جنـرال    آالمر بنز كشور يمرسدس بنز و د يها ر شركتينظ يجهان

كـا، شـركت   ي، شركت ولكس واگن المـان و ولكـس واگـن امر   موتورز انگلستان
ـ معتبـر دن ي تجار يها گر از شركتيد ياريهوگز و بس ييمايهواپ ا را بـر عهـده   ي
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ا شده است و يكا و در دنيچهره ماندگار در امر ةزيافت جايمفتخر به در يو. دارد
عـالوه بـر   . س قرار گرفتـه اسـت  يانگل يالملل نين مردان تاجر بيست بزرگتريدر ل

نـه  يز در زمين يگريده است، كتاب ديف كتاب حاضر كه به چاپ هجدهم رسيتال
نر و پروفسور جك مندالسـون  يپروفسور جرج اد يبا همكار يياجرا يها مهارت

ن و يتـر  ز نگاشته است كه جز پرفـروش ين» كر هدفيت با رويريمد«تحت عنوان 
  . است يتيريمد يها ن كتابيراژتريپرت

  

  اثر يكل يمعرف

“Essentials of Management” سـندگان برجسـته   ياست از سه تـن از نو  ياثر
در  يجهان از آن به عنوان كتاب درس ياز كشورها ياريت كه در بسيريدانش مد
ـ  يريمـد  يها دانشكده اصـول  «تحـت عنـوان    يشـود كـه در فارسـ    يت اسـتفاده م

ـ يريموزش مـد آمركز  يئت علميه يتوسط چهار تن از اعضا» تيريمد  يت دولت
ـ و با ت 1370ن كتاب در سال يچاپ اول ا. در دو جلد اورده شده است راژ هـزار  ي
  . انجام شده است يت دولتيريموزش مدآنسخه توسط سازمان مركز 

شود و به بيان ايـن موضـوع    كتاب با مقدمه اي از پيشگفتار نويسندگان آغاز مي
هـاي مختلـف آمـوزش بلكـه      پردازد كه اين كتاب نه تنها براي دانشجويان دوره مي

سازمان اين كتاب بـه  . ها نگاشته شده است ها و سازمان براي مديران در تمامي رده
اي تدوين شده است كه در بخش نخست بـه مبـاني اصـلي حـوزه مـديريت       گونه

پردازد و به دنبال پاسخ به اين سوال است كه چرا مديريت الزم اسـت؟ سـپس    مي
هـاي گونـاگون در    مديريت، نظريه علم و عمل، روشبه توضيحاتي پيرامون دانش 

گيـرد،   المللـي را دربرمـي   مديريت و محـيط بيرونـي كـه وضـعيت داخلـي و بـين      
طور خالصه پاسخ سواالتي كه در ابتداي فصل ذهـن   در انتهاي فصل، به. پردازد مي

خواننده را درگير نموده است، آورده شده و بخشي نيز تحت عنوان مفاهيم كليدي 
هاي كـاربردي و مهـم فصـل     انتهاي خالصة فصل آورده شده است كه كليدواژه در
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هـاي   باشند، در پايان فصل نيز دو نمونه واقعي از مسـائل مـديريتي در شـركت    مي
. دارد معتبر دنيا آورده شده است كه ذهن خواننده را به كنكاش پيرامون مساله وامي

قاالت مهم مرتبط با موضوع فصل به سرانجام در پايان فصل، فهرستي از كتابها و م
تمامي بيست و پـنج  . منظور آگاهي بيشتر و مطالعه بيشتر خواننده آورده شده است

 50كننـد و در مجمـوع    فصل موجود در كتاب حاضر از همين رونـد اسـتفاده مـي   
  . نمونه از مسائل مديريتي مهم در كتاب حاضر  گردآوري شده است

هـاي پـي درپـي در حـوزه      خير پيرامـون شكسـت  هاي ا هايي كه در سال بررسي
ها ناشـي از   دهد كه درصد بااليي از اين شكست تجاري انجام گرفته است، نشان مي

هاي بايـد بكوشـند بـا بـه كـار بـردن        مديران در سازمان. باشد مديريت ناكارامد مي
. كمترين منابع و يا با صرف منابع موجود در سازمان به اهداف نهـايي دسـت يابنـد   

بنابراين در پاسخ به سوال مديريت دانش است يا هنر؟ اين كتاب سعي نموده است 
كند كه مـديريت در   كه به بهترين نحو ممكن پاسخ سوال را بدهد و درواقع بيان مي

و در ادامـه بـه   . يافتـه پيرامـون مـديريت اسـت     عمل يك هنر است و دانش سازمان
وردن جـدولي كـه سـير انديشـه     پـردازد و بـا آ   معرفي و توضيح عناصر دانـش مـي  

مديريت از زمان مديريت علمي فردريك تيلور تـا زمـان مـديريت اقتضـايي اسـت      
پردازد تا در پايان بتواند تعريف جامعي از  درواقع به توضيح سير دانش مديريت مي

پس از آن نگاهي كلي بر نظام سـازماني و جايگـاه مـديريت در    . مديريت ارائه دهد
هـايي پيرامـون متغيرهـاي محـيط      آورده شده است و بررسي مثالهر نظام سازماني 

در پايان فصـل  . گذارند، پرداخته شده است بيرون كه بر مديريت يك سازمان اثر مي
اند تا ذهـن   با آوردن سواالتي تحت عنوان بحث و بررسي نويسندگان كتاب كوشيده

ر كـل فصـل اسـت    اي مروري ب مخاطب را با پاسخ به سواالت موردنظر كه به گونه
  . جهت كنكاش پيرامون مسائل مديريتي نمونه آماده نمايند

ـ دق يت را مورد بررسيريل مديتحل يحاضر، الگوها كتاب فصل دوم ق قـرار  ي
د و در ادامـه  يآشنا نما» تيريه مديجنگل نظر« با دارد مخاطب را يدهد و سع يم
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را  يتيريفـه مـد  يپنج وظكند و در ادامه  يان ميت را بيريل مديازده روش در تحلي
پـردازد كـه    ين موضوع مـ يان اين فصل به بيدر واقع ا. دهد يقرار م يمورد بررس

هـا بـه    هيـ ن نظريـ ك از ايـ ت وجـود دارد و هـر   يريدرباره مد ياريبس يها هينظر
كند كـه   يان ميد و در انتها بيافزاير بيمد يگاهآدارد تا بر شناخت و  يسع يا گونه

 يگمـار  ، به كاري، سازماندهيزير ر كه عبارتند از برنامهيمدفه عمده ين پنج وظيا
 ياديبن يبند توانند به نام طبقه يكردن و نظارت هستند كه م ي، رهبريانسان يروين

ت هماهنگ كـردن  يريت به كار برده شوند و در اصل، گوهر مديريدانش مد يبرا
  .  فه استين پنج وظيق ايافراد سازمان از طر يها كوشش

ـ يط بيرامـون محـ  يبه بحـث پ  كتاب ومفصل س ـ يريو مـد  يرون ـ  نيت ب  يالملل
ـ يدارد مخاطب را با سرشت كار كردن در جامعـه چنـد مل   يسع پردازد و يم و  يت

ـ يمـد  يت اجتمـاع يمسئول ـ اهم. شـنا سـازد  آ يا ن جامعـه ير در چن ت اخـالق در  ي
ـ اسـت كـه در ا   يگر مباحثياز د ”Z“ه يو نظر يت ژاپنيريوه مديت و شيريمد ن ي

ت در يريشـه و عمـل مـد   يورده شده است تا ذهن خواننده را با كاربرد اندآفصل 
ط ياثـر محـ   ين فصـل بـه بررسـ   يا. شنا سازدآ يتيو چندمل يالملل نيب يها شركت

ن كار در آن صورت يكه ا يا با جامعه يكار بازرگان يوندهايبر سازمان و پ يرونيب
 -كاياالت متحده امريژه ايو هب -يط درونينخست توجه به مح. پردازد يرد، ميگ يم

. شـود  يده مـ يكشـ  يالملل نيط بيبه مح يشود و سپس كاوش و بررس يمعطوف م

ـ ن يا سـه ين فصـل مقا ين، در ايعالوه برا ـ ي ـ يريمـد  يكردهـا ين رويز ب و  يت ژاپن
  .انجام شده است ييكايت امريريمد

ـ ر ، برنامـه يتيريف مـد يوظـا  يدوم تا ششم كتـاب بـه بررسـ    يها بخش ، يزي
پردازد كه در آغـاز   يو نظارت م ي، رهبريانسان يروين ي، به كارگماريسازمانده

شـكار  آت را يريداده شده است كه مفهوم درسـت مـد   ييها الگو ك از بخشيهر 
  . كتاب حاضر است يوري گردآبرا ين الگو چارچوبيسازد و در واقع هم يم

ع سرشـت  كتاب حاضر كه آغازگر بخش دوم نيز هست با موضو فصل چهارم
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هـاي   ريـزي، گونـه   شود و به بررسـي ماهيـت برنامـه    ريزي آغاز مي و مفهوم برنامه

ريزي  برنامه. پردازد ريزي و مفهوم اصل تعهد مي ريزي، مراحل برنامه مختلف برنامه

ريـزي بـر پايـة اختيـارات هـر مـدير و        وظيفه مديران است، گرچه گسترش برنامه

شـود،   كه از سوي مديران باالتر  تعيـين مـي   هايي هاي كلي و برنامه ماهيت سياست

در اين فصل به توضيح كارايي برنامـه پرداختـه شـده اسـت و بيـان      . تغيير مي كند

اي معقـول دسـتيابي بـه هـدف را      دارد كه برنامه زماني كارامد است كه با هزينه مي

ريـزي و تعيـين بودجـه     در پايان پس از تعريف سلسله مراتب برنامـه . ممكن سازد

  . ريزي را مشخص نموده و اصل تعهد را تعريف نموده است هاي برنامه امگ

ـ و پد يف اهداف و سرشـت اهـداف سـازمان   يكتاب به تعر فصل پنجمدر  د ي
ـ در ا. هـدف پرداختـه شـده اسـت     يت بر مبنـا يريامدن مد د بـر  يـ ن فصـل تاك ي

تـا  ف شوند كه يتعر يا د به گونهيها با كه هدف يمعتبر است، بدان معن يها هدف
ـ ر نيها، مـد  ف ن هدييبه هنگام تع. ز برسندين ين رده سازمانيتر نييپا ن يـي ز بـه تع ي

 يهـا  آن روشـن كـردن نقـش   ةآپردازد كه الزم يبه هدف م يابيدست يبرا ييها گام
 ييم نهـا يردستان است كه منجـر بـه اتخـاذ تصـم    يز يها ن هدفييو تع يسازمان

معتبـر   يهـا  خواننـده از هـدف   ن فصل به منظـور درك بهتـر  يفلذا در ا. گردد يم
  . ورده شده استآمعتبر و نامعتبر  يها ز تحت عنوان هدفين يجدول

دهـد و   هـا را مـورد بررسـي قـرار مـي      كتاب راهبردها و خط مشي فصل ششم
كنـد و ضـرورت راهبردهـاي كارسـاز را      پررنگ مـي  خوانندهاهميت آنها را در نظر 
هـاي عمـده راهبردهـا و     در اين فصل گونهعالوه براين، . دهد مورد بررسي قرار مي

ريـزي راهبـردي نيـز آورده     هاي كليدي فراگرد برنامه جدول تخصيص منابع و جنبه
اين فصل كه در ادامه فصل قبلي به منظور روشن ساختن ذهن مخاطـب  . شده است

ها سوي دادن و  مشي كند كه وظيفه كليدي راهبردها و خط آورده شده است بيان مي
شـود كـه    همچنين اين فصل به خواننده متذكر مي. هاست خشيدن به برنامهيگانگي ب

ريـزي و   هـاي برنامـه   به منظور به كار بستن اصولي راهبردهـا مـديران بايـد فـرض    
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ها اگاه باشند اعـم از مـديران    راهبردها را به اطالع همه افرادي كه بايد از اين برنامه
هـا بـه هـدف     يابنـد كـه ايـن برنامـه     مياني و سرپرستان توليـد برسـانند و اطمينـان   

  .كوشند ياري دهند وراهبردهايي كه اين اشخاص براي دست يافتن به آنها مي

ـ گ ميموضـع تصـم   يبـه بررسـ   فصل هفتم ـ    يري پـردازد و   يو حـل مسـاله م
دهـد و   يقرار م يابينشده را مورد ارز يزير شده و برنامه يزير برنامه يها ميتصم

كـه بـر    يقـرار داده و عـوامل   يرا مـورد بررسـ   يريگ ميد در تصميجد يها روش
دن يبرگز يادين فصل سه روش بنيدر ا .كند ميگذارند كشف  ياثر م يريگ يمتصم

 يمورد بررسـ  ل هستند،يش و پژوهش و تحليزماآ ق تجربه،ينه كه از طريك گزي
ح داده شـده  يز توضـ يـ ن سـه روش ن يب هر كدام از ايا و معاياند و مزا قرار گرفته

ـ رنـد بلكـه با  يدرسـت بگ  يهـا  ميد تصـم يـ ران نه تنها باياز انجا كه مد است و د ي
ـ ز اتخـاذ كننـد بـه ارز   ين ياقتصاد يوه اياز و به شيها را به به هنگام ن ميتصم  يابي
  .ز پرداخته شده استيم نيت تصمياهم

باشد كـه بـا    يم يسازمانده يعنيكتاب اغازگر بخش سوم كتاب  فصل هشتم
 يان معنين فصل درواقع به بيشود كه در ا يشروع م يسازماندهت و مقصود يماه

ـ  پرداختـه و سـازمان   يو مفهوم سـازمانده  تـوان   ينكـه چگونـه مـ   يشـود، و ا  يم
ـ ا. را بازشـناخت  يررسـم يو سازمان غ يان سازمان رسميم يها تفاوت ن فصـل  ي

ـ از فعال يا ف كـرده اسـت كـه مجموعـه    ينگونه تعريرا ا يسازمانده  يهـا بـرا   تي
ـ اخت ةران و محـدود يك از مديف هر ياست كه وظا ييها دن به هدفيرس را  ياري

و   يافقـ  يها يمربوط به هماهنگ يها يمادگآز ياز دارند و نين يسرپرست يكه برا
و  ين سـطوح سـازمان  ييتع. كند ين ميها معآن يبرا يرا در ساختار سازمان يعمود

هسـتند كـه در    يموارد گرينظارت از د ةطيطه نظارت و عوامل اثربخش بر حيح
  .شود ينها پرداخته مي آن فصل به بررسيا

و سـازمان   يسـازمان  يبنـد  بخـش  ياديبن يالگوها يكتاب به بررس فصل نهم
ـ پا بر اساس زمـان و بـر   يبند ن فصل از كتاب بخشيدر ا. پردازد يم يسيماتر ه ي
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د يه توليبرپا يبند ز بخشيو ن ييايا جغرافي يا منطقه يبند عملكرد سازمان و بخش
 ينـد يفرا يبند رد و عالوه بر آن بخشيگ يم قرار يان و بازار مورد بررسيو مشتر

پرداختـه   يسـ يسـازمان ماتر  يرد و پس از آن به بررسيگ يل قرار ميز مورد تحلين
ها و افـراد   تيفعال يبند شوند كه گروه يسندگان متذكر مين فصل نويدر ا. شود يم

تواند بـر   يم يسازمان يبند بخش. سازد يممكن مها، گسترش سازمان را  به بخش
ـ ، منطقـه عمل يف سـازمان يشماره افـراد، زمـان، وظـا    يةپا ات، محصـول و نـوع   ي

ـ نـد تول يبـازار و فرا  يةشود، بر پا يارائه م ينها خدمتي كه به آانيمشتر ـ د ي ا ابـزار  ي
  . ردياز انجام گيمورد ن

ار و قدرت يزان اختيصف و ستاد و م يها رامون بخشين كتاب پيا فصل دهم
ـ   يو ا ينها در سطوح سازمانآ ـ تـوان هر  ينكـه چگونـه م ا هـا ر  ن بخـش يـ ك از اي

ـ قـدرت و اخت  يبند فصل به طبقه يدر ابتدا. پردازد يمدتر نمود به بحث مكارآ ار ي
كنـد كـه عبارتنـد از قـدرت      يمـ  يبند ميپردازد و قدرت را به چند شاخه تقس يم

و پـس از   يقدرت پاداش و قدرت اجبار ، قدرت مرجع،يمشروع، قدرت كاردان
  . دهد يقرار م ينيم مربوط به صف و ستاد را مورد بازبيآن مفاه

. پردازد يارات ميرامون واگذار كردن اختيكتاب حاضر به بحث پ فصل يازدهم

ـ ار و متمركز كـردن و  ياخت يت واگذارينكه ماهين فصل از كتاب پس از ايدر ا ا ي
ـ م يا كه بـه گونـه   يقرار گرفت، عوامل يبررس موردنامتمركز كردن آن  زان عـدم  ي

 ياصـول واگـذار  . رنـد يگ يقرار م يكنند مورد بررس ين مييارات را تعيتمركز اخت
 يت و اصـل برابـر  ياصل مطاق بـودن مسـئول   ،يارات، اصل وحدت فرماندهياخت
ورده شـده  آن فصـل از كتـاب   يهستند كه در ا يگر موارديت از ديار با مسولياخت
اند كـه   ن نكته را متذكر شدهيسندگان به خواننده اين فصل از كتاب نويدر ا. تاس
ـ ارات باياخت ين اندازه واگذاريير به هنگام تعيك مدي گـاه باشـد كـه عوامـل     آد ي
  .گذارند يارات اثر مياخت عدم تمركزز هستند كه بر ين يگريد

باشـد بـه    يمـ  ين فصل از بخش سازماندهين كتاب كه اخريا فصل دوازدهم
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ـ   يرامون ايبحث پ را  يم سـازمانده يتـوان  ين موضوع پرداخته است كـه چگونـه م
ـ م فلـذا در ا ياثربخش كن كـه ممكـن اسـت در     ييهـا  از لغـزش  ين فصـل برخـ  ي
 يزيــر ت برنامــهيــاســت واهم دادهقــرار  يد مــورد بررســآيــد يــپد يســازمانده
 يعمده برا يا راهنماهاياصول  يو برخ يو فرهنگ سازمان يسازمان يساختارها

ن نكته اشـاره  ين فصل به ايدر ا. ان نموده استيرا ب يسازمان يساختارها يطراح
تـوان   يمـ  يسازمان يها ، شرح شغلياز نمودار سازمان يريگ شده است كه با بهره

مناسب  يساز كاهش داد و با فرهنگ يا زان قابل مالحظهيرا به م يتعارض سازمان
در . برداشـت  يمـوثر  يهـا  قـدم  ياهداف سـازمان شبرد يسازمان در جهت پ يبرا

شده اسـت   يورآاز فصول ذكر شده گرد يا ز خالصهيهر بخش از كتاب ن يانتها
صورت فشرده و مختصـر  ه هر بخش را ب يها مباحث موجود در فصل يكه تمام

  . ورده استآهر بخش  يدر انتها يك فصل كليو در قالب 

زده يجلد اول اورده شده انـد و سـ   در دوازده فصل ذكر شده در ترجمه كتاب،
  . ن كتاب در جلد دوم قرارداده شده استيفصل بعد ا

و در قالـب چهـار    يت منابع انسـان يريبخش چهارم كتاب حاضر با عنوان مد
ـ ، ماهكتـاب فصـل سـيزدهم   شـود كـه در    يفصل آغاز م ن و يت و هـدف تـام  ي

دارد  ين فصل سـع يدر واقع ا ح داده شده است،يتوض يانسان يروين يكارگمار هب
برجسـته را مشـخص    يانسـان  يروين نيت تاميو اهم يواقع ير بودن به معنايمد
و نقـش زنـان    يانسان يروين نيحقوق افراد در تام ين برابريت قوانيد و اهمينما

ا و مشكالت مربوط ين، مزايعالوه برا. قرار داده است يت را مورد بررسيريدر مد
ز ياست رقابت ازاد نياز داخل و خارج سازمان و س يانسان يروين نيبه ارتقا و تام

. ن فصل از كتاب بـه آنهـا پرداختـه شـده اسـت     يهستند كه در ا يگر مواردياز د

از، در كتاب حاضـر  يمورد ن يانسان يروين نينه تاميت در زميريف مديمفهوم وظا
كار،  يروين يها يازمنديق شناخت نياز طر يسازمان يها پر كردن نقش يبه معنا

 يابيانتخاب و ارتقـاء، ارزشـ   ،يابيدر دسترس، كارمند يانسان يرويره كردن نيذخ
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ـ از تعريمورد ن يانسان يرويت نيكاركنان، پرداخت مناسب و ترب . ف شـده اسـت  ي

ـ از طر يانسـان  يروين نيح تامين فصل به توضين، ايعالوه برا نظـام   يق برقـرار ي
 يرويره نيفراهم كردن نمودار ذختواند با  يكار م نيپردازد كه ا يت ميريره مديذخ

ـ گ ميكه به نوبت به تصـم  يانسان نش و ينـه امـور كاركنـان ماننـد گـز     يدر زم يري
  . كند، انجام شود يانتصاب، ارتقاء و اخراج افراد كمك م استخدام،

ق تناسـب شـغل و شـاغل    يـ نش از طريگـز  يكتاب به بررسـ  فصل چهاردهم
ط احـراز  يران و شـرا ينش مـد يگز در يستميمهم نگرش س يها پردازد و جنبه يم

افـراد و   يشغل بـرا  يزير طرح. ت را مورد توجه قرار داده استيريمد يها شغل
اسـت   يگر موضوعاتيران از ديده مديپسند يها يژگيكار و صفات و و يها گروه

ن فصل از كتاب ين، ايعالوه برا. شود ين فصل از كتاب به آنها پرداخته ميكه در ا
نش، يران و نحـوه گـز  يمـد  يهـا  يژگـ يط احراز شغل بـا و يشرا يبه فراگرد برابر

كنـد   يان ميز بيعمده آن را ن يها تيژه دارد و محدوديها و ابزارها توجه و كيتكن
. پردازد يم يو اجتماع يطيت آشنا نمودن كاركنان با مسائل محيان به اهميو در پا

 ةكننـد  نيـي عامـل تع ران، يمـد  يفيك يها يژگيافت كه وين دريتوان چن يدر واقع م
 يكـ يران ينش مـد يد فلـذا گـز  آي يك سازمان به شمار مي يابيت و كاميادامه موفق

ت انجـام  يريفراگـرد مـد   ياست كـه در تمـام   ييها ن اقدامين و مهمتريرتريازخط
واضح  يها تيرنده فعاليد دربرگيشغل با. د متناسب باشديشغل با حيطه. رديپذ يم

  .ديسته نماير استفاده شايمد يها مهارت يتمامو تمام وقت باشد و بتواند از 

طـرح دوران خـدمت    يعملكرد و اسـتراتژ  يابيكتاب به ارزش فصل پانزدهم
شكار نمـود بـه   آران را بر خواننده يمد يابيت ارزشينكه اهميپردازد و پس از ا يم

ـ ران مـورد سـنجش قـرار بگ   يمـد  يابيد در ارزشـ يكه با ياتيخصوص يبررس رد، ي
 يهـا  يژگـ يه صـفات و و يرا كه برپا يسنت يابيمشكالت روش ارزشپردازد و  يم

اثـربخش   يابيپردازد كه ارزشـ  ين مطلب ميان ايكند و به ب يان مياست، ب يشخص
اهـداف   يدن بـه اهـداف سـازمان و اجـرا    يعملكرد در رس يريگ اندازه يبه معنا
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قـرار   يبررسـ ز مـورد  ين يشغل يزير مهم برنامه يها ن، جنبهيباشد و عالوه برا يم
ان شده اسـت كـه   يگونه ب نيت ايريمد يابين فصل مشكل ارزشيدر ا. گرفته است

ـ رباز درباره ارزيران از ديمد ـ   يز يابي ـ م يردسـتان خـود ب نكـه  يانـد و از ا  ل بـوده ي
باشد، احسـاس   يرعملياز دقت و غ يخال يابيارز يارهايمع يةنها بر پاآ يابيارزش

ن مبحـث،  يدر ادامه ا. دهند ين مقاومت نشان مكنند فلذا در برابر آ يم يناخشنود
 ياجـرا  يد عملكـرد در راسـتا  يكند كه درواقع با يان ميرا ب يابيارزش يها ضابطه

  .رندير مورد سنجش قرار گيك مديز عملكرد به عنوان يمقاصد و اهداف و ن

ـ  يريو بهبود مـد  يكتاب، به بهساز فصل شانزدهم پـردازد و   يت و سـازمان م
 يرا مورد بررس يدرباره اموزش و بهساز يت علميريگوناگون نگرش مدمراحل 
قرار  يابيضمن خدمت را مورد ارز آموزشي ها ن، روشيدهد، عالوه برا يقرار م

ـ و ماه يسـازمان  يهـا  ها و كشـمكش  مهار كردن تعارض يدهد و چگونگ يم ت ي
را  يانسـان  ن منـابع يتـام  يان اصول اساسيكند و در پا يان ميسازمان را ب يبهساز

ـ  يبـه معنـا   ين كتاب، بهسـاز يدگاه اياز د. دينما يان ميب ك روش نظـام گونـه،   ي
 يو تمـام  يانسـان  يهـا  گـروه  يباال بـردن اثربخشـ   يشده برا يپارچه و طراحيك

 يهـا  جاد سمتي، ايق گردش شغلياز طر يموزشآ يازهايل نيتحل. سازمان است
ـ  كو يهـا  ئـت يها و ه گروه موقت، ي، ارتقاياريدست صـورت   يگـر  يچـك و مرب

ـ در ا .شـود  يمنجـر مـ   يسازمان يرد و با حل تعارضات به بهسازيگ يم ن فصـل  ي
ها و  يد به شناخت دشواريسازمان با يح داده شده است كه به منظور بهسازيتوض
 يدر انتها. ك سازمان و بازخورد اطالعات در سازمان پرداختي يماريص بيتشخ

 يانسـان  يرويـ ن نيو تـام  يريكـارگ  هاز اصول عمده ب يا ز خالصهيبخش چهارم ن
  . ورده شده استآ

قـرار   يو در قالب چهار فصل مورد بررسـ  يبخش پنجم كتاب با عنوان رهبر
در . شـود  يغاز مآ يت و عامل انسانيريمبحث مد با فصل هفدهمگرفته است كه 

ـ بن يهـا  ز عامـل يـ ت و نيريدر مد يرهبر ةفيت وظين فصل ماهيا و  يانسـان  يادي
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 يالگوهـا . قـرار گرفتـه اسـت    يت سـازمان مـورد بررسـ   يرينها در مدآ ياثربخش
ـ از بـه د يـ ت و نيرينها در مـد آگاه يمختلف مرتبط با سرشت انسان و جا  يدگاهي

ـ اسـت كـه درا   يگر مباحثيد از يرفتار يالگوها از يقيتلف ورده شـده  آن فصـل  ي
 يهـا  ت وجـود هـدف  يـ مت و اهيريدر مـد  يورآت نوين، اهميا عالوه بر. است

در . ن فصـل هسـتند  يت از جمله مباحث مهم مربوط به ايريكننده در مد هماهنگ
كـه   يا فراگـرد نفـوذ در كاركنـان، بـه گونـه      يت به معنـا يريدر مد يواقع، رهبر

سـازمان   يهـا  دن بـه هـدف  يكوشش داوطلبانه و مشتاقانه آنان را در جهـت رسـ  
درمـورد سرشـت انسـان     يمفروضات متفـاوت ها و  دگاهيد. باشد يموجب گردد، م

 يبرا ييها به تنها دگاهين ديك از ايچ يمورد بحث و گفتگو قرار گرفته است اما ه
 يد كه بـرا ينما يشنهاد ميد فلذا كتاب حاضر پينما يبسنده نم ياندن رفتار ادمينما

ـ متفـاوت برگز  يازالگوها يقيتلف يدگاهي، ديروشن ساختن رفتار ادم . ده شـود ي

ـ ران نيهماهنگ كردن اهـداف مـد   ين، در راستايوه براعال از دارنـد كـه سـبك    ي
 يد رهبـر يـ ن درك درسـت كل ير دستانشان را درك كنند كه ايخود و ز يرفتارها

  . مد استآكار

ـ رامـون انگ يبـه بحـث پ   مهفصل هجد ـ ي ـ پـردازد و مفهـوم انگ   يزش م ،  زشي
ـ عوامـل انگ  چـرا نكـه  يزش و علـل ا يانگ يها عامل ـ يـ چيار پيزش بسـ ي  يده و حت

ـ نظر. كنـد  يان مـ يگر هستند را بيكديبا  ضدرتعار ش و يـز گونـاگون انگ  يهـا  هي
ـ گ يقـرار مـ   ين فصل از كتاب مورد بررسيآنها در ا يها يكاست  يهـا  وهيرد و شـ ي

گـرا و   نگرش نظام. رنديگ يقرار م يشغل مورد بررس يزش و بارورسازيجاد انگيا
نان ياطم يبرا يسازمان يجاد گسترش فضايژه بر ايد ويزش با تاكيدر انگ يياقتضا

ن فصل مـورد  ياست كه در ا يگر مباحثيزش از ديانگ ةنيوردن زمآافتن از فراهم ي
ـ  يزش يانگ. قرار گرفته است يبررس  يتمـام  ةاسـت كـه دربـار    يك اصـطالح كل

سلسـله مراتـب    يـة نظر. شـود  يكار برده مه رزوها بآازها و ين ها، اقيها، اشت كشش
ـ ه انتظار و احتمـال در انگ ينظر هرزبرگ و يه دو عاملي، نظرمزلو يازهاين زش و ي
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ن فصل يهستند كه در ا ييها هيپورتر و اللر از جمله نظر يه وروم و الگويز نظرين
پرداختـه   يشغل يساز يرامون غنياند و در ادامه به بحث پ قرار گرفته يمورد بررس
ـ پول، اهمن فصل، نقش يدرواقع خواننده با مطالعه ا. شده است ت شـركت دادن  ي

ـ تواند ب يز ميرا ن يكار يت زندگيفيبهبود ك يها كاركنان در امور و روش . اموزدي

 وده يـ چياست پ يزش موضوعيكرد كه انگ يريگ توان بهره يم يينها يدر بازشكاف
 يهـا  كـه در آن بـه عامـل    ياست، نگرش ينگرش اقتضائ يازمند نوعين رو نياز ا
  .د توجه شوديبا يسازمان ياز جمله به فضا يطيمح

به بحث پيرامون ماهيت عناصر برپادارندة رهبـري مـي پـردازد و     فصل نوزدهم
هاي آنها را  هاي رهبري ومحدوديت گذاري شده بر صفات و ويژگي هاي پايه نگرش

هـاي گونـاگون رهبـري برپايـه      عـالوه بـراين، سـبك   . دهـد  مورد بررسي قـرار مـي  
نظام ليكرت در مديريت و نيز ابعـاد دوگانـه شـبكة     گيري از اختيارات و چهار بهره

مديريت بليك و موتون و چهار سبك رهبـري پديـد آمـده را مـورد بررسـي قـرار       
 -اين فصل از كتاب نگرش اقتضايي فيدلر در رهبري و نيـز نگـرش مسـير   . دهد مي

رهبـري بـراي   . هدف پيرامون اثربخشي رهبري را نيز مورد بحـث قـرار داده اسـت   
ان مختلف، معاني گوناگوني دربردارد و در اين كتاب عنوان شده است كـه  نويسندگ

رهبري به معناي نفوذ در افراد است و درواقع هنر يـا فراينـدي اسـت كـه بـا نفـوذ       
اي داوطلبانـه و آرزومندانـه در راسـتاي دسـتيابي بـه       گونـه  كردن در افراد، آنها را به

در اين فصـل ايـن اسـت كـه بهتـرين       نتيجه نهايي. دارد اهداف گروه به تالش وامي
سبك براي رهبري وجود ندارد و مديران اگر در موقعيت مناسـب قـرار داده شـوند    

هدف در رهبري اين نظر را دارد -توانند به كاميابي در كار برسند و نگرش مسير مي
ترين رهبران كساني هستند كه با كمك زيردستان در رسيدن بـه اهـداف    كه اثربخش
  . كنند كه انها به مقاصد شخصي خود نيز دست يابند اي عمل مي گونهسازمان به 

 يارتباطات پرداخته است و پس از بررسـ  يكتاب حاضر به بررس فصل بيستم
ارتباطـات در   ياساسـ  يندهايفه ارتباطات در سازمان، فرايت ارتباطات و وظيماه
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ـ   يهـا  يژگيان ارتباطات در سازمان و ويسازمان و جر و  ي، كالمـ يارتباطـات كتب
جاد اختالل ين عوامل موثر در اآرا مورد توجه قرار داده است و پس از  يركالميغ

 يارتبـاط  يهـا  لهيو نقش وسـ  اثربخشارتباط  يبرقرار يها ارتباطات و روش در
ارتباطـات در   يـان اصـول عمـدة   قـرار داده اسـت و در پا   يابيد را مورد ارزيجد

ك يـ ن مفهوم، هدف ارتباطات در يتر هدر گسترد. نموده است ييرا شناسا يرهبر
 ياست كه در راسـتا  ييها بر اقدام يگذاريرا تاثيو  يوردن دگرگونآد يسازمان پد

در واقع تجربه نشـان داده اسـت كـه    . رديگ يبهبود و بهتر كردن سازمان صورت م
ده و ناشـناخته  يـ چيگـران، پ  يارتباط ةليدر گرو وس درارتباطات غالباً يبهبود واقع

ـ ارتباط و رو يران به برقراريش مديبلكه گرا ست،ين از  يكـ يبـا كاركنـان    يياروي
ـ ن يبخـش رهبـر   يدر انتهـا .  رود يبهبود ارتباطات به شـمار مـ   يها ترضرو ز ي

طور خالصـه   هن اصول بيورده شده است كه اي آاز اصول عمده رهبر يا خالصه
  :عبارتند از

كـارائي بيشـتر در   اصل هماهنگي در اهداف كه منجـر بـه اثربخشـي و      •
 .شود سازمان مي

اصل انگيزش كه مديران بايد سعي كننـد بـا نگـرش اقتضـايي سـاختار        •
اي  تر ارزيابي نمايند تا برنامه انگيـزش بـه گونـه    طور دقيق دهي را به پاداش

 .اثربخش درآيد

اصل رهبري كه مديران بايـد تـالش نماينـد درقالـب نقـش رهبـري از         •
آگاه باشـند و بتواننـد ايـن درك و دريافـت را در     هاي زيردستانشان  انگيزه
 .هاي خود به اجرا بگذارند و به صورت رهبري اثربخش جلوه نمايند اقدام

اي باشـد كـه شـيوه بيـان پيـام و       گونه اصل روشن بودن ارتباطات بايد به •
 .ح باشديفهم و روشن و صر قابل كننده فرستادن آن توسط دريافت

كتاب تحت عنوان نظارت و كنترل در قالـب  ن ين بخش ايخرآبخش ششم و 
ـ غـازگر ا آكم كـه  يست و يقرار گرفته است كه فصل ب يپنج فصل مورد بررس ن ي
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فراگـرد   يح مراحل اساسـ يباشد با عنوان نظام و فراگرد نظارت به توض يبخش م
  هكنترل و نظارت پرداخته است و مبحث نظارت ب يت نقاط بحرانينظارت و اهم

 يهـا  كند كـه نظـام   يان ميقرار داده است و ب يورد را مورد بررسعنوان نظام بازخ
ـ تر نما ت را اثربخشيريتواند نظارت مد يكننده م ينيب شينظارت پ  يد و در انتهـا ي

 يفـة وظ. قرار گرفته اسـت  يات نظارت اثربخش مورد بررسيز ضرورين فصل نيا
ـ وردن اي به دست آسنجش و عملكرد برا ينظارت به معنا يتيريمد نـان  ياطم ني

. ده اسـت يت به انجام رسيآن با موفق يياجرا يها طرح است كه اهداف سازمان و

ك نظام بازخورد ساده دانست كه به منظور بهبـود آن  يتوان  يت را ميريكنترل مد
 يسـازمان  ير باشـد و بـا فضـا   يپـذ  سته و انعطافيشا يا د ابزار نظارت به گونهيبا

ـ نزد يدهـ  بهـره  بـه  يداشته و از نظر اقتصاد يهماهنگ  يك باشـد و بـه بهسـاز   ي
  .انجامديب

اطالعـات را مـورد    يكتاب حاضر فنون كنترل و تكنولوژ فصل بيست و دوم
و انواع آن  يبند ت بودجهيفصل ماه يدر ابتدا كه يا دهد به گونه يقرار م يبررس

بـر   يبنـد  ر و بودجـه يپـذ  انعطاف يبند كه بودجه يبند شرفته بودجهيز فنون پيو ن
و  يا ربودجـه يكنتـرل غ  يها وهيش. رنديگ يقرار م يصفر هستند، مورد بررس يمبنا

ـ ر عنـوان فنـون مهـم برنامـه    ه داد بيرو -زمان يها شبكه گـر  يو نظـارت از د  يزي
ت و مسـائل  يـ رنـد و ماه يگ يقرار م ين فصل مورد بررسيهستند كه در ا يموارد
ت و يـ ان فصـل ماه يـ ز مورد توجه قرار گرفتـه اسـت و در پا  ين يبرنامه ا ةبودج

ج يرا يها وهياز ش يكي. قرار گرفته است يابياطالعات مورد ارز يكاربرد تكنولوژ
نـه كـردن   يبه يبـه معنـا   يبنـد  ت، بودجه اسـت و بودجـه  يرينظارت و كنترل مد

ـ  آين در يمعـ  يزمان يها برا برنامه  بودجـة . ه صـورت اعـداد و ارقـام اسـت    نـده ب
ـ  يهـا  شتر در سازمانياست كه ب يبند در بودجه ينگرش تازه تر يا برنامه  يدولت

  . مرسوم است

ـ ر رامـون برنامـه  يكتاب حاضر به بحث پ فصل بيست و سوم و نظـارت،   يزي
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عنـوان  ه ب ياتيت عمليريد و مديت توليپردازد و ماه يم ياتيت عمليريد و مديتول
دهد و  يقرار م يت را مورد بررسيريمد يزير و برنامه نظارت يكاربرد ةك نموني

كار بـرده   ات بهيو نظارت عمل يزير كه در برنامه ياز اصول فن يا ح پارهيبه توض
كه بـه منظـور    ييها تيگونه فعال د به آنيت توليريدر واقع مد. پردازد يشوند، م يم

ـ ا پديـ ها و  وردهآساخت فر ـ در م. وردن خـدمات الزم اسـت، اشـاره دارد   آد ي ان ي
در كتـاب   ياتيـ ات، از پژوهش عمليو نظارت عمل يزير گوناگون برنامه يابزارها

 يهـا  راه يدر بررسـ  يكـاربرد روش علمـ   يحاضر نام برده شده است كه به معنا
افتن يجهت دست  يكم يا هيوردن پاآبه دست  يت دشوار برايك وضعيمختلف 
ـ ر برنامـه  ،يخطـ  يزير آن برنامه يها نمونه. ن جواب استيبه بهتر و كنتـرل   يزي
ـ كـه در ا  يفن يل و ابزارهايگر وسايد. ع استيتوز يها يبانيپشت، و يموجود ن ي

 -زمان يها ، شبكهيريگ مينها نام برده شده است عبارتند از درخت تصمآفصل از 
  .تيفينظارت بر ك يها ميارزش، ساده كردن كار و ت يداد، مهندسيرو

 قـرار داده  يجانبه عملكرد را مـورد بررسـ   نظارت همه فصل بيست و چهارم
ان نمـوده و در  يجانبه را ب فصل مفهوم نظارت همه يب كه در ابتدايترت نياست بد
مربوط به بودجه را مورد توجه قرار  يها و گزارش ها بودجهت خالصه يادامه ماه

هـا   يه و برتريان و مفهوم نظارت از راه برگشت سرمايكنترل سود و ز. داده است
ـ هستند كه در ا يگر عواملياز دز يه نينظارت بازگشت سرما يها تيو محدود ن ي
ان شده است كه بـه منظـور انجـام    ين فصل بيدر ا. نها توجه شده استآفصل به 

رد كه گزارش يد نخست بپذير بايك مديق خالصه بودجه، ين نظارت از طريبهتر
ـ ر دقيك تصويبودجه در واقع  سـازمان ارائـه    يهـا  ق، معقـول و كامـل از طـرح   ي

ل ين وسـا يها را در تـام  د ارزش خالصه بودجهيران نبايگر مديد ياز سو. دهد يم
ن ييارات نامتمركز اسـت دسـت پـا   يكه اخت يجانبه در موارد اثربخش نظارت همه

ـ متمركزتر باشد نظـارت سـود و ز   ين، هرچه واحد سازمانيعالوه برا. رنديبگ ان ي
ان شده است كـه  يز بيفصل ن يدر انتها. باشد يتر قيدق يريگ ار اندازهيواند معت يم
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جانبـه، نظـارت از راه محاسـبه وسـنجش      ن فنـون نظـارت همـه   يتر از موفق يكي
ـ د به نام ين بارو است كه سود نبايا يةن روش بر پايا. ه استيبازگشت سرما ك ي

خدمت گرفته ه ب يةد چون بازگشت سرمايده شود، بلكه بايسنجش مطلق د يلةوس
  . سته شوديك جز تجارت به آن نگريشده در 

ن فصل كتاب حاضر است تحت عنـوان كنتـرل   يخرآكه  فصل بيست و پنجم
 يها هيورده شده است كه مفهوم فرضيت اثربخش، آريبخش مد نانياطم: يريشگيپ

نظـارت   يهـا  يهـا و برتـر   هيو فرضـ  يريشـگ يم و اصل نظـارت پ ينظارت مستق
ـ ماه. قـرار گرفتـه اسـت    يدر آن مورد بررسـ  يريشگيپ ت و يريمـد  يت بازرسـ ي

گـر  يت اثـربخش از د يريات مربـوط بـه بهبـود مـد    يدر شركت و ضرور يبازرس
ان اصول عمـده  يدر پا. اند مورد توجه قرار گرفته آخرهستند كه در فصل  يموارد

ـ دق يز مـورد بررسـ  ينظارت كردن ن بـه منظـور انجـام    . تـر قـرار گرفتـه اسـت     قي
ـ  ياديـ ران دو روش بنيوابسته بـه نظـارت، مـد    يها فهيوظ دارنـد كـه    ش رويرا پ
اد شـده  ياز آن » مينظارت مستق«ن روش كه در كتاب حاضر تحت عنوان يتر جيرا

سته بنـا نهـاده شـود و    يعملكرد مطلوب و شا يبرا ييارهاياست، آن است كه مع
ـ فيت، كيارها از نظر كمين معيا يةكاالها و خدمات بر پا يبازده واقع ت، زمـان و  ي

ـ رانه اسـت كـه در ا  يشـگ يگر نظـارت پ يروش د. ده شودينه سنجيهز ن روش بـا  ي
ت را يريمد يادياصول بن ياثربخش ةگون هب يران در هر سطحينكه مدينان از اياطم

فلـذا اصـل   . شـود  يمـ  يريبندند، از آثار انحراف از اسـتانداردها جلـوگ   يبه كار م
 يسـتگ يت و شايـ فيان شـود كـه هرچـه ك   يسان ب نيتواند بد يرانه ميشگينظارت پ

در . م كمتـر خواهـد بـود   ياز به نظارت مستقيكاركنان آنان باالتر باشد، نران و يمد
ت، مـا  يريمـد  يز از فرسودگيپره يد شده است كه براين تاكيفصل همچن يانتها

ت يريبهبـود مـد   يهـا  ل به اموختن باشند، بـه برنامـه  يم كه مايدار يرانياز به مدين
ـ  اثـربخش  ةگون هب يورآنو يها نهيشتاب بخشند، در زم كننـد، بـه    يزيـ ر ر برنامـه ت

ت، يريمـد  يهـا  م كننـد و بـر پـژوهش   ياطالعات شكل بدهند و آنهارا خوب تنظ
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  .د ورزنديشتر تاكيب يورآنش و نويفرآفرد و  يبهساز

. ورده شـده اسـت  آاي از اصول عمده كنتـرل و نظـارت    انتهاي بخش خالصه در

توان به سه گروه طبقه بنـدي   اصول نظارت را مانند، اصول وظايف ديگر مديريت مي
 چنانچه نظارت بـه وسـيلة  . اگرد باشند، ساخت و فرماهيتنمود كه نشانگر منظور و 

  .شود كار و اقدام مناسب دنبال نشود، وقت و نيروي مديريت بيهوده تلف مي

  

  و خاستگاه اثر يط زمانيشرا

ـ به رشته تحر يكتاب حاضر زمان بـزرگ   يهـا  مـده اسـت كـه سـازمان    آر دري
 يرانيخود با كمبود مد يها ت سازمانيريت اداره و مديفيدر ك يو صنعت يتصاداق

موضـوعات و مباحـث    ين پراكندگياز مواجه بودند و عالوه بر ايبا دانش مورد ن
ـ م درسـت  يمانع از انجام تصـم  يتيريمتفاوت مد يها هيو نظر يتيريمد يعلم ك ي
ـ ا يكتـاب ر يـ شد فلـذا تحر  ير به هنگام مواجه با مشكالت ميمد ـ ي ن جـامع  ين چن

انقـالب   يكه در پـ  ي، زمان1980در دهه . ر در زمان خود بوديزناپذيگر يضرورت
 يد انبوه صـنعت يبرخاسته از تول يازهايتنها پاسخ برازنده به ن يوانساالريد يصنعت

عوامل موثر  يشتر از تماميب يريبه منظور بهره گ يت علميريرفت، مد يبه شمار م
 ييهـا  يشتافت و دگرگون يبزرگ صنعت يها ن ران در سازمايدد به كمك ميدر تول

 تأكيد مديريت كاركردهاي بر گوناگون يها نظريه. وردآد يها پد را در كل سازمان

 هـاي  فعاليت كردن عقاليي براي اداري كلي اصول تا نمودند مي كوشش و داشتند

 از سازمان كردن عقاليي براي زين مديريت پردازان نظريه. نمايند تدوين را سازمان

 اصـول  تعـداد  بـر  ديـدگاه  اين متفاوت كنندگان نيتدو. كردند يم كار پايين به باال

  .رسيدند ينم توافق به خاص اصول از بسياري دقيق بندي فرمول يا لزوم مورد

 دربـر  را يخاص يها اميپ ها هيها و نظر يتئور نيا از كدام نكه هريبا توجه به ا

 ها يتئور نيا چه اگر. دهند يم ياري كارشان انجام در را رانيمد ينوع به و دارند
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 و» ها تيموقع« و» ها دوره« همه در» زيتجو قابل نسخه« كي يتيريمد يها هينظر اي
 و شـرفت يپ جهـت  را الزم يهـا  نـه يزم امـا  سـت، ين مطرح رانيمد يبرا »طيشرا«

 هـر  بهتـر  درك قطعـاً  .اسـت  كرده فراهم كردن اداره ةنحو و تيريمد علم توسعه

 دانش آن پيشرفت سير و ظهور از اي تاريخچه و زمينه پيش دانستن نيازمند دانشي

 گسـترش  و تكميل جهت در را تحوالتي سير علوم تمام مانند نيز مديريت. است

 جـزء  كـه  اسـت  رسـيده  حسـاس  و مهم مقطع اين به امروزه و گذرانده ها نظريه

  .است شده تبديل روز علوم ترين توجه مورد و ترين اصلي

 يهـا  د برجسته دانشگاهيران برجسته و اساتين اثر به همت سه تن از مديفلذا ا
كـه  يد و در حاليبـه چـاپ رسـ    1980ت در دهه يريكا تحت عنوان اصول مديامر

ح اصول يت زمان خود بود به توضيريمد يها يها و تئور هينظر يدربردارنده تمام
اصـول و   يهـا را بـا تمـام    پرداخـت تـا سـازمان   ت يريق مديدق مفاهيمو  ياساس

سـته كـه   يران شايت مدين، به منظور تربيد و عالوه برايآشنا نما يتيريمد يالگوها
داشـته باشـند و از مشـكالت     يقيت اطالعات جامع و دقيريمباحث مد ياز تمام

ـ داشته باشند و دانش مورد ن يكاف يگاهآز يبزرگ ن يها موجود در سازمان از در ي
كتب  ياز منابع اصل يكيند به عنوان ين مشكالت را كسب نمايهنگام مواجهه با ا

ل يـ س شد و پـس از انكـه بـا خ   يكا تدريامر يها از دانشگاه ياريدر بس يتيريمد
ج در سراسر جهان و به شانزده زبـان  يم طرفداران كتاب رو به رو شد به تدريعظ

د يز بر آن افزوده گردين يحاتش دفعات چاپ اصاليا ترجمه شد و با افزايزنده دن
  .ش قرار گرفتيرايو مورد و

ژه قـرار گرفـت و   يـ ت مـورد توجـه و  يريج دانـش مـد  يبه تـدر  1990در دهه
ز يخود و ن ييو كارا يبه منظور باال بردن اثربخش دولتير يو غ يدولت يها سازمان
نـه  يخـود در زم  يازهـا يبـه ن  ين كتاب را پاسـخ يگرفتند ا يكه به كار م يكاركنان

كه تا آن زمان ارائه شده بود و در  يتيريمد يها هيت و نظريريبا اصول مد ييشناآ
ت كه تنها با عنـوان  يريمد. افتنديورده شده است، آ صورت جامعه كتاب حاضر ب
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به خود گرفـت و بـه    يا ج مفهوم تازهيشد به تدر ياد مياز آن  يوانساالرياصول د
ژه دكتر هارولـد كـونتز   يوه ت بيرينش مدسه تن از بزرگان دا يبخش همت و الهام

شـد و پـس از آن    يت همگـان يريف مـد يوظا يةت بر پايريدانش مد يبند با طبقه
  .ن چارچوب استفاده نمودنديت از هميريمد يها سندگان كتابياز نو ياريبس

  

  اثر يل درونيتحل

كتاب  يشود و در همان ابتدا ساختار كل يسندگان آغاز ميشگفتار نويكتاب با پ
كنـد و بـا ارائـه     يان مـ يب يدور از هرگونه ابهامه ق و بيصورت واضح و دقه را ب

ـ م دقيان مفاهيمدون به ب يچارچوب هـا   ن هـا و سـازما   رده يدر تمـام  يتيريق مـد ي
شـش بخـش    ين شده است كـه دارا يتدو يا گونه ن كتاب بهيساختار ا. پردازد يم
دارد  يز فصوليهستند و هر بخش نت يريمد يباشد كه درواقع همان اصول كل يم

ارائه شده است كه  ييغاز هر بخش الگوآدر . پردازند يها م ق بخشيان دقيكه به ب
ـ  يا يت را برمبنايريت مديماه بـر خواننـده روشـن     يصـورت اجمـال  ه ن الگـو ب

ـ ز بـه منظـور روشـن شـدن هـر      يـ هر فصل نين، در سازد و عالوه بر ا يم ك از ي
هـر فصـل،    يدر ابتـدا . شـود  يمطـرح مـ   ياساسـ  يتنكا يتيريمد يف اساسيوظا

ورده آهر فصل به اختصار  ين اصليمخاطب با عناو ييشناي به منظور آاهداف كل
فصل  يكه در ابتدا يطور خالصه پاسخ سواالت هب ز،يفصل ن يدر انتها. شده است

م يز تحت عنوان مفـاه ين يورده شده و بخشآر نموده است، يذهن خواننده را درگ
و مهم فصـل   يكاربرد يها د واژهيورده شده است كه كلآفصل  يدر انتها يديكل
هر  يز در انتهايبرانگ چالش يز سواالتيشتر نيب يبه منظور بحث و بررس باشند، يم

ـ ورده شده است كه خواننده با مطالعـه ا آفصل  ـ افتن پاسـخ ا يـ ن مباحـث و  ي ن ي
ـ در پا. ديدرك نما يم ذكر شده در هر فصل را به خوبيتواند مفاه يسواالت م ان ي

ورده شده آا يمعتبر دن يها در شركت يتيرياز مسائل مد يز دو نمونه واقعيفصل ن
ـ سـرانجام در پا . دارد يرامون مساله وامياست كه ذهن خواننده را به كنكاش پ ان ي
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 يگـاه هم مرتبط با موضوع فصل به منظـور آ از كتابها و مقاالت م يفصل، فهرست
ست و پنج فصل موجود يب يتمام. ورده شده استآشتر خواننده يشتر و مطالعه بيب

نمونـه از مسـائل    50كنند و در مجموع  ين روند استفاده ميدر كتاب حاضر از هم
هـر   ين، در انتهـا يعالوه برا. شده است يوري مهم در كتاب حاضر  گردآتيريمد

ر هر مورد بحث د يم اساسيآورده شده است كه شامل مفاه يا ز خالصهيبخش ن
ـ بر فصـول آن بخـش ن   ياجمال يمرور باشد تا خواننده با مطالعه آن، يفصل م ز ي

  .داشته باشد

  

  اثر يابينقد و ارز

به شـدت   يايت دارد، در دنيريبه مد يالملل نيب ينگاه» تيرياصول مد«كتاب 
مناسـب بـه    ين كتاب پاسخيع همراه است نشر ايار سريرات بسييبا تغ كه يرقابت

ن كتـاب بهتـر سـاختن    يـ هـدف ا . خور توجه زمان خود بوده اسـت رات در ييتغ
م يت، مفـاه يريت اصول مديت و تثبيريخوانندگان آن، نسبت به مد يدگاه جهانيد

د مرتبط بـا مـدل   يعات جدواز موض يبرخ. شان استيآن در كارها يها يو تئور
مختصـر بـه    يا و اشـاره  يو فرهنـگ سـازمان   ينيفرآ، كـار ياخالقـ  يريگ ميتصم

در سرتاسر كتاب، مـوارد،  . ورده شده استآن كتاب يز در اياطالعات ن ينولوژتك
هـا و   يورده شده است تا تئـور آ يناتيو تمر يالملل نيب يها دگاهي، ديط واقعيشرا
مار و ارقام و جداول موجـود در كتـاب   آ. نشان دهد يرا به خوب يتيريم مديمفاه

م در كتاب حاضر گنجانـده شـده   ياز مفاه ير روشنيز به منظور نشان دادن تصوين
در » تيرياصـول مـد  «ز مد نظر داشت كـه كتـاب   ين موضوع را نيد اياما با. است

ن شده اسـت و در حـال حاضـر و بـا گذشـت      يخود تدو ةدور يازهايپاسخ به ن
وارد است هرچند كه كتاب مورد نظر  ييبر آن نقدها يين دهه از نظر محتوايچند

مناسـب و جـامع را داشـته اسـت چنانكـه در       يوه و روشيموضوع، ش يدر بررس
و مهم رشـته   ياصل ياز كتابها يكيا همچنان به عنوان يدن يها از دانشگاه ياريبس



  795    گروه تخصصي مديريت

  

  . شود يس ميت تدريريمد

 يهـا  هيـ ت و نظريرياند كه دانـش مـد   ن امر داشتهيبر ا يسندگان كتاب سعينو
ت يريمـد  يكـه بـرا   يك از اصوليت را با هر يريد موجود در مديو جد يكاربرد

نـد و مـرتبط سـازند و عـالوه بـر آن، مسـائل مربـوط بـه         يق نماياند تلف برشمرده
نمـوده و در غالـب مسـائل     يورآ ز جمـع يا را نيبزرگ دن يها ها و سازمان شركت

ـ اطالعات موجود در كتاب با تجد. اند ان هر فصل ارائه دادهيدر پا يمورد بررس د ي
ل ضـمن برشـمردن   ين موضوع كه فراتحليبه ا چاپ بهنگام شده است و با توجه

ت ين هـدا ينـو  يهـا  هيد و نظريجد يها جهت يات مرتبط، محقق را به سوينظر
گـر سـو، واضـح و    ياز د. باشـد  يمـ  ياعتبار كاف ين نظر دارايد، كتاب از اينما يم

ـ مبرهن اسـت كـه هـدف از فراتحل    ـ ل اي ـ    ي ج يتـوان نتـا   ين اسـت كـه چگونـه م
شده را در عمل به كار برد كـه   يبند صورت يها هيانجام شده و نظر يها پژوهش

و الزم برخـوردار   ين اصـل از اعتبـار كـاف   يباز هم كتاب حاضر در به كار بردن ا
ن كتـاب  يـ روشن بر اعتبـار ا  يخود سند يكاربرد ةنمون 50است چرا كه وجود 

  . باشد يم

پژوهش و شمار  يشفتگآت، هرج و مرج و يريل مديتحل يها روش يگوناگون
ت خوانـده  يريرامـون انچـه مـد   يپ ياريبسـ  يشـفتگ آمختلف،  يها دگاهيفراوان د

ـ تحل يز چگـونگ يـ شـود و ن  يده ميت ناميريه و دانش مدينچه نظرشود، و آ يم ل ي
ـ پد يتيريمد يدادهايرو دارد كـه   يكتـاب حاضـر درواقـع سـع    . ورده اسـت آد ي

ـ يريمد يها هينظر ـ دار نما يت را معن  يشناسـ  واضـح اسـت كـه روش   ن يد بنـابرا ي
ـ  ييگرا كرد تجربهين كتاب با رويدر ا يليفراتحل نمونـه همـراه اسـت     يا بررسـ ي

 يهـا  نمونـه  يو بررسـ  يتيرين مـد يشيپ يها تجربه يق بررسيكه از طر يا گونه به
ـ ن يـي گرا كرد اثبـات يرو ياز طرف. ت پرداخته استيريمد يبه بازشكاف يتيريمد ز ي

در كتاب حاضر است چـرا   يليمبحث فراتحل مربوط به يكردهايگر از رويد يكي
ت پرداختـه شـده   يريت به كشف دانش مـد يريات مديمجموعه نظر يكه با بررس
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ــس از ب ــاســت و پ ــر نظري ــان ه ــه كنكــاش پي ــده و  يه ب ــه ش ــون آن پرداخت رام
ـ ده است و پس از تحليان گرديز بيه نيمربوط به آن نظر يها تيمحدود ك يل هري
ـ ، ماننـد نظر يرهبـر  يهـا  ها و پـژوهش  هيام نظرا سرانجه يهاز نظر زش را يـ ه انگي

 يدهنــد و بــه خــوب يمــ يجــا عمليــاتيت يريه مــديــاراســته در نظر يا گونــه بــه
  . دهند يهاست، نشان م ليل تحليتحل يكتاب را كه به معنا يليفراتحل يشناس روش

 -يفيتوصـ  يشناسـ  توان كتـاب حاضـر را در مبحـث روش    يگر مياز طرف د
ـ يـ سـندگان كتـاب ب  يچرا كه نو آوردز به شمار ين يليتحل دارنـد كـه اصـول     يان م
ـ و  يك، وصفيزيت مانند اصول موجود در دانش فيريمد شـگو هسـتند و نـه    يا پي

ر يك متغيدهند كه چگونه  يآن است كه اصول گزارش م ين به معنايو ا يدستور
ـ  يكدير بر ين دو متغيكه ا يا زمانيابد ي يوند ميگر پير ديبه متغ گذارنـد   يگر اثـر م
ـ دهند كـه چـه با   يد و دستور نمآي يش ميچه پ ـ ي ـ ايش بيد پ در واقـع هماننـد   . دي

كـه   يرانيبرند، مـد  يدستگاه به كار م يزير را در طرح يكيزيمهندسان كه اصول ف
ق يوه معمـول اصـول را بـا حقـا    يد به شـ يرند بايگ يت به كار ميريه را در مدينظر

ران اسـت كـه در   يمـد  ةفه عمديكتاب حاضر، پنج وظت در يرياصول مد. زندياميب
، بـه  ي، سازماندهيزير ف عبارتند از برنامهين وظايپردازند و ا يها به آن م سازمان

ـ كـردن و نظـارت كـه در ا    ي، رهبريانسان يروين يريكارگ ن كتـاب بـه عنـوان    ي
ت را يريانـد و گـوهر مـد    ت به كار برده شـده يريدانش مد يبرا ياديبن يبند طبقه

  .دارند يان ميفه بين پنج وظيافراد سازمان در راه ا يها هماهنگ كردن كوشش

ـ  نيت بيريو مد بيرونيط يدر كتاب حاضر مح موضـوعات   يبـه بررسـ   يالملل
ـ پرداخته است و ا Zه يو نظر يت ژاپنيريمد ياز اصول اخالق يمهم  ين در حـال ي

چندگانه توجه شده اسـت   يها طيران در محيمد ياجتماع يفةاست كه تنها به وظ
در آن گنجانده  يط اجتماعيبا مح يل موافق و مخالف تعامل بخش بازرگانيو دال

ك يـ رش اهداف يك جامعه در پذيفرهنگ  يديبه نقش كل يا شده است و اشاره
 يارهاين موضوع اكتفا شده است كه معينشده است و تنها به ا يتيسازمان چندمل
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 رانيمـد  كـه چـالش  يگوناگون چگونه اسـت درحال  يها انجمن يگوناگون اخالق

 يبنـد  كرهيپ با دانش تيريمد يها مهارت يهماهنگ نيتضم ،يتيمل چند يشركتها
 شـركت  درون در شده كارگرفته هب و جاديا يارتباط يالگوها و متناسب يساختار

 كـالن  شـكل  بـه  صنعت در) competitive dynamics( يرقابت يندگيپو ارائه زين و

ـ پ و سـتم يس عناصـر  عنـوان  به ابعاد نيا تياهم شناخت انيم نيا در. است  يروي
 يتيچندمل يها شركت در ها چالش نيتر مهم از مربوطه، ستميس در ييايپو از قيدق

  . نشده است يا است كه در كتاب حاضر به آنها اشاره

ـ و ب ييكايت امريريو مد يت ژاپنيريمد يوةش يدر ادامه به بررس   Zيان تئـور ي
 يكـ يكه  يت ژاپنيريمد يژگيپرداخته شده است كه در كتاب حاضر تنها بر دو و

 يـك  استخدام به فردي كه ن معنا كه هنگامييالعمر است بد مااز انها استخدام ماد

 هرگـز  كـه  همچنـان  و يابد مي تولد شركت آن در او درحقيقت آيد، درمي شركت

 شـدن  اسـتخدام  مزايـاي  و حقوق از دهد، نمي دست از درخانواده را خود والدت

شـود و   مـي  تعبيـر  »العمـر  مادام استخدام« به آن از كه ماند نمي نصيب بي هرگز نيز
صورت مختصـر  ه است پرداخته شده است كه آن هم ب يريگ مينظام تصم يگريد

ـ گ ميدر كتاب حاضر شرح داده شده است و در مـورد نحـوه تصـم    بـه نظـام    يري
 »ريـن « بخش دو از اصل در رينگي معناست كه واژهن يمشهور است و بد ينگير

 معنـي  بـه  »يگـ « و آن بـا  وي نظـر  جلـب  و باالدسـت  به دادن پيشنهاد« معني به

 مفـاهيم  رينگـي  نظام درنتيجه. است شده تشكيل »گرفتن تصميم و كردن انديشه«

 به سند و نوشته راه از گرفتن تصميم معني به و است برگرفته در را بخش دو هر

 بـا  روزانـه  سـازمان  پـايين  هـاي  رده مديران: كه صورت بدين. شود مي گرفته كار

 موضـوع  گيـري  تصـميم  برگه يا سند در آنان هستند، رو هروب ها تصميم از شماري

 آن گشـودن  بـراي  نيـز  را خـود  توصيه و كنند مي توصيف روشني به را موردنظر

 گونـاگون  دفـاتر  و هـا  بخـش  تمـام  بـه  را آن سـپس  و سـازند  مـي  عنوان مشكل

 ايـن  مـديران  و كـرد  خواهـد  پيـدا  پيوستگي آنها كار با تصميم اين كه فرستند مي
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 برگـه  آن كنار در را خود مهر باشند، موافق آن با چنانچه بررسي، از پس ها بخش

 رياسـت  ميـز  بـه  گونـاگون  مسـير  از گذشتن با آرام آرام برگه اين. زنند مي نقش

 نهـاد،  گيـري  تصميم برگه بر را خود مهر هم شركت رياست كه هنگامي رسد، مي

 تمام در را آن كه مديري به اجرا براي و آيد درمي تصميم يك صورت به برگه آن

ن، به ذكـر  ياشاره نشده است و عالوه برا شود، مي بازگردانده بود، كرده تهيه آغاز
  . طور خالصه اكتفا شده است هك جدول بيها در  يژگير ويسا

طـور مختصـر    هن كتاب بيز در اين يتيچندمل يها شركت يرو شيپ يها چالش
ـ بسنده شده اسـت و ا  يح كليان شده است و  به توضيب اسـت كـه    ين در حـال ي

 حـوزه  هـاي  چالش از يكي المللي، بين هاي شركت و جهاني هاي سازمان مديريت

 بـا  اقتصـادي  هاي فعاليت كه طور همان اما است، بوده ها قرن طول در وكار كسب

 آسـيا  آفريقا، بازارهاي سمت به شمالي آمريكاي و اروپا از تر تمام چه هر سرعت

  .كند مي تغيير هم لهأمس اين ماهيت دهند، مي جهت تغيير التين آمريكاي و

به آن اشاره  يتيرياز اصول مد يكيبه عنوان  حاضركه در كتاب  يگريعامل د
ـ ز بـه ب يـ ن بخـش ن ياست و در هم يت منابع انسانيريشده است مد ان تعـارض  ي

گفته شـده   يار كلين تعارضات پرداخته شده است كه بسيو مهار كردن ا يسازمان
 فرهنگ  سازماني، مانند ساختار ييبه عوامل تعارض زا يا گونه اشاره چياست و ه

 .مقـررات نشـده اسـت    و ضوابط و تكنولوژي سازمان، بزرگي و اندازه سازماني،
 تعـارض  و سـتاد  و صـف  تعـارض  افقي، تعارض عمودي، ن، تعارضيعالوه برا

 و حـل  بـراي . باشند مي سازمان در گريآميز د تعارض هاي وضعيت جمله از نقش
ـ  يسازمان ن در تعارض فصل ـ نـرمش و   يز تنها بـه دو راه كل ـ ي وردن آوجـود  ه ا ب

 از كه به منظـور حـل و فصـل تعـارض    ياشاره شده است در حال ياديرات بنييتغ

 مديريت. شود مي استفاده تعارض غيرمستقيم مديريت و تعارض مستقيم مديريت

 سلسـله  ارجـاع  و مشـترك  اهداف به توسل هاي روش شامل تعارض غيرمستقيم

 مخالفـت  ابراز و همكاري هاي شيوه با تعارض مستقيم مديريت و باشد مي مراتبي
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 كاركنـان،  دادن مشاركت از سازمان در تعارض سازي متعادل براي. شود مي ممكن

 كاركنـان  آمـوزش  و امكانات عادالنه توزيع  ها، دستورالعمل تدوين  سازش، ايجاد

  .ات اكتفا نموده استيكرد و كتاب حاضر تنها به ذكر كل استفاده توان مي

كتاب است كه با توجه بـه   يانياطالعات از فصول پا يفنون كنترل و تكنولوژ
 ياطالعـات بطـور قابـل تـوجه     ين نكته كه در زمان نگارش كتـاب تكنولـوژ  يا

ـ گ از بهـره  كلياتيافته بود تنها به ذكر يگسترش ن وترهـا در اطالعـات   ياز كامپ يري
 يهـا  يريگ مياست كه اطالعات در تصم ين در حاليت اشاره شده است و ايريمد
ن بخش يداشته و دارد و الزم بود در ا يار قابل توجهيو بس ينقش اساس يتيريمد

هـا و ادارات اشـاره شـود و     اطالعـات در سـازمان   يفنـاور  يسـاز  ادهيبه نحوه پ
قـرار گرفتـه اسـت     يپوش ن مبحث داده شود كه مورد چشميرامون ايپ يحاتيتوض

 يفنـاور  يالزم جهت اجرا يها رساختيز به زين يا چگونه اشارهين، هيعالوه برا
اسـتفاده از   يها نشده است و تنها به ذكر كاربرد و اثـر بخشـ   اطالعات در سازمان

  . بسنده شده است يمختلف سازمان يها وترها در ردهيكامپ

  

  ترجمه اثر يابينقد و ارز

 زبـان  قالـب  در مبـدأ  زبـان  از پيام ارائه و انتقال« فرآيند تعبيري، به را ترجمه

 تعريفـي  چنـين  ظـاهر  به اگرچه. اند كرده تعريف) 139 :1372 يارمحمدي،(» مقصد

 زمينـه  در اي عديده مشكالت با مترجمان كه بينيم مي عمل در اما نمايد، مي ساده

 زبـان  در طبيعـي  و مناسـب  قـالبي  كردن پيدا خصوص به و پيام انتقال چگونگي

 ساختارهاي طرفي از كه چرا شوند مي رو روبه مبدأ زبان مفاهيم انتقال براي مقصد

 از مفـاهيم  ريـزي  قالب آن طبع به و معنايي هاي مؤلفه توزيع هاي شيوه و واژگاني

 اجتمـاعي  - فرهنگـي  مفـاهيم  ديگر طرف از و است متفاوت ديگر زبان به زباني

 از ترتيب بدين. نيستند يكسان مقصد زبان از مفاهيمي چنين با مبدأ زبان با آميخته

 بـه  مترجم ندارند يك به يك رابطه و خواني هم هم با زبان دو واژگان كه آنجائي
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» اسـت  غـايي  و مطلـوب  هـدف « لغوي كه هاي معادل كردن پيدا به موفق سادگي

شـماري از   در ترجمه كتاب حاضر نيـز تعـداد بـي    .شود نمي ) 153 :1984 الرسـن، (
كنند و متاسـفانه   رو مي اند كه خواننده را با ابهام روبه اي ترجمه شده گونه لغات به

. نـدارد واژه زبان اصلي كه بايد در پاورقي آورده شود نيز در ايـن كتـاب وجـود    

براي مثال در تمامي صفحات كتاب زماني كه نويسندگان اصلي از كارمندان يـك  
اند در ترجمه كتاب به جاي استفاده از واژة كاركنـان   سازمان سخن به ميان آورده

در ايـن  » سـازي شـغلي   غني«استفاده شده است و يا » مردم«و يا كارمندان از واژه 
  . معني داده است تغيير» باز پر سازي شغلي«ترجمه به 

 به يوقت يلغو يها معادل افتني يبرا تالش در مترجم ن،مشكالتيعالوه بر ا

ـ نما منتقـل  مبـدأ  زبـان  از را يمفهوم بخواهد مترجم كه رسد يم خود اوج  كـه  دي

 از اصـالً  يكل طور به اي و باشد آن انيب يبرا واحد يلفظ فاقد مقصد زبان واژگان

 اصطالحاً را يدهايپد نيچن. باشد نشده ساخته يمفهوم نيچن نيا يبرا يقالب قبل

 يواژگـان  خـأل  و ينسب يواژگان خأل: است نوع دو بر كه اند دهينام» يواژگان خأل«
ن لغات رو به رو است و خواننـده را  ياز ا يمطلق و ترجمه كتاب حاضر با انبوه

درواقـع منظـور   كـه  » يريشـگ يكنترل پ«، »يانعطاف يب«ر ينظ يناملموس يها با واژه
 يريپـذ  كه منظور عدم انعطاف» يسازمان ينرمش يب«رانه بوده است و يشگيكنترل پ
  .دينما يرو م بوده است، روبه inflexibility يسازمان

توان به آن اشاره داشت اين نكتـه اسـت كـه     كه در ترجمه كتاب مي ديگريمورد 
ـ  انـد   ورد اسـتفاده قـرار داده  مترجمان اين اثر در بيشتر موارد، شيوه ترجمه قرضي را م

 را آن سـاختاري  الگـوي  تنهـا  واژه اصـل  گرفتن وام عوض به ترتيب كه مترجم بدين

 جـزء بـه   را مبدا زبان واژه مقصد زبان بومي واژگان از استفاده با يعني. گيرد مي قرض

هـاي مـبهم و اغلـب بـدون سـاختار       كند به همين دليل وجود جملـه  مي ترجمه جزء
توجه اين است كه تعداد مترجمان  ترجمه بسيار زياد است و نكته قابل مناسب در اين

انـد موجـب شـده     اي ترجمه خاص خود را برگزيده اي شيوه كتاب كه هريك به گونه
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  .است كه كتاب از ساختار ترجمه منسجمي برخوردار نباشد

 انتخاب يساختارها و واژگان نوع يبررس ضمن مبدأ، متن تحليل و هيتجز در

 بـه  متـرجم  كـه  است الزم آنها، يمعان يبررس ضمن و ياصل ةسندينو توسط شده

 ةويشـ  نييتع در يگريد مهم عامل كه زين مبدأ متن در استفاده مورد) style( سبك
ـ د و در ترجمه كتاب حاضر به اينما توجه است، مقصد زبان در او انيب ن نكتـه  ي
نخسـت   يهـا  ترجمه بخشز در يانه نينشده است و گاه از سبك عام يچ توجهيه

ز به چشـم  يكتاب ن يها ر بخشين ضعف در سايكتاب استفاده شده است و البته ا
 حيصـح  معـادل  انتخـاب  بـه  انيب وهيش اي سبك تياست كه رعا يهيبد. خورد يم

 تـر،  ساده عبارت به. است وابسته مقصد زبان در جمله يدستور ساخت و ها واژه

 انتخـاب  را يا گونـه  سـت يبا يم يدستور ساخت چند و معادل واژه چند انيم از

   .دهد نشان مقصد زبان در را مبدا زبان متن سبك بتواند مجموع در كه كرد

ـ  help و need واژه دو يفارسـ  يها معادل به توجه عنوان مثال، باه ب  تـوان  يم

 »ياري« و »ازين« واژه كاربرد. كرد ترجمه يمختلف هاي صورت به را يسيانگل جمله
شود كه در كتاب حاضر  يم يبه سبك ادب ير سبك متن از سبك علمييبه تغمنجر 

ـ « يهر دو واژه معادل لغـو  يبرا ـ آم. اسـتفاده شـده اسـت   » ياري ـ  معـادل  زهي  يابي
 و شود منجر مبدا زبان متن سبك تيرعا به تواند يم مناسب يساختار و يواژگان

 مـتن  مفهـوم  است ممكن اگرچه ،يدستور ساخت و ها واژه حيصح انتخاب عدم

 عنـوان  بـه . بـود  خواهد ناموفق سبك تيرعا در كيل دهد، دست به را مبدا زبان

ـ را كه از بزرگ انـدازه بـودن سـازمان پد    ييها نهيهز« يا نمونه، جمله ـ ي ـ  يد م د آي
ـ  يا فـراورده  يهـا  مانند بخش از واحدها، يبه شمار يتوان از راه سازمانده يم ا ي

است  يا جمله) ، جلد اول، ترجمه كتاب514ص ( ».، كاهش دادييايجغراف يها بخش
 يفظـ لال ت نشده است و تنها به ترجمه تحـت يرعا يكه در آن اصول قواعد فارس

  .رو به رو نموده است ابهاماكتفا شده است و سبك متن را با 

ـ ترجمـه ا  يك ضعف بزرگ براي عنوانتوان به  يكه م يگريد ةنكت ن كتـاب  ي
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جمله در نظـر   يكلمه آن را جدا از مفهوم كل كين است كه در ترجمه يبرشمرد ا
ده يا عبارت گرديفهم شدن جمله و  رقابلياند كه موجب نامانوس شدن و غ گرفته
به عنوان مثال در صفحه هفت ترجمه جلد اول كتـاب حاضـر، متـرجم بـا     . است

زان موجب ابهام در جمله شده اسـت و  يم يفظلال ار با لعت تحتيترجمه كلمه مع
ـ  «. سـت يفهـم ن  قابـل  يكه مورد ترجمه قرار داده است به روشن يا جمله ه سـود ب
نـه  يهز يبه دست آمده از فروش بر دالرهـا  يدالرها ياز فزون يزانيتنها م يراست
رواضـح و نـاملموس   ياز جمـالت غ  يو متاسفانه كتاب حاضـر بـا انبـوه   » .است

 .رو به رو است ينيچن نيا

اي را بـه خـود    ه اول ذهن هر خواننـده از نقاط ضعف ترجمه اين اثر كه در نگا
باشـد و ديگـر اينكـه     تلفظ صحيح اسامي خـاص مـي   رعايتكند، عدم  مشغول مي

در پـاورقي بـه صـورت زبـان     ) نويسندگان و مديران برجسته(تمامي اسامي خاص 
  .طريق اشاره شده است نها بدينآاند و تنها به نام برخي از  ورده نشدهآاصلي 

شود كه خواننـده   يده ميد ياريبس يطوالن يها متن جملهن در سرتاسر يهمچن
اصول ترجمه درست  يكند و از طرف يبا مشكل مواجه م يم اصليافت مفاهيرا در

باشـد،   يبه چند جمله مستقل كوتاه مـ  يطوالن يها كه شكستن جمله يمتون علم
ت شده است ابهـام  ين اصل ترجمه رعايز كه اين ييت نشده است و در جاهايرعا

ن جمـالت حفــظ نشــده اســت كــه در   يبــ ييونــد معنــايوجــود دارد و پ ييعنـا م
  .قابل مشاهده است يترجمه كتاب به خوب يانيپا يها بخش

 يگـر مـوارد  يترجمه، از د در متشابه يها واژه و ييمعنا چند از يناش ابهامات
خر مشاهده نمـود بـه   آ يها ژه در بخشيتوان در جلد دوم كتاب به و ياست كه م

آن شـده   يو كـاربرد  يير معناييواژه موجب تغ يها كه استفاده از مترادف يا گونه
 يدر جلد دوم كتـاب تحـت عنـوان بهسـاز     يعنوان مثال توسعه سازمانه است، ب
  .ترجمه شده است Development Organization يسازمان
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 تحليل نقد

، جنـاب آقـاي دكتـر اسـداهللا     »اصـول مـديريت  «از ناقد محترم كتاب  ركتشبا 
  كارنما؛

  

  امتيازات نقد

  )گرچه كليدواژه ندارد(شكل و صورت مقاله علمي  بودندارا . 1

نامة نقد كتب جهاني شورا توجـه   ناقد محترم به اسلوب و شيوه خوشبختانه. 2
گانة معرفي كلّي اثر و مؤلف، تحليل خاسـتگاه اثـر، تحليـل     4داشته و با تفكيك 

 .دروني، و نقد و ارزيابي، مقالة خود را تنظيم كرده است

 تفكيك بررسي محتوايي اثر، از بررسي وضعيت ترجمه. 3

 زماني و اهميت كتاب در مقدمهاشاره به شرايط و بستر . 4

 .مؤلفان به خوبي تبيين شده است نامة زيست. 5

 اثر همراه با بيان مسأله و اهداف كتاب كلّيمعرفي . 6

 گانة كتاب 25هاي  سرفصل كاملتبيين . 7

غيـر از   بـه (هاي جدول بررسـي شـكلي    در خصوص غالب مؤلفه اظهارنظر. 8
 ). كيفيت فني و چاپي

هاي جدول بررسي محتوايي به تناوب و بـا   ر خصوص مؤلفهد محترمناقد . 9
هـاي علمـي،    نظم منطقـي، تحليـل  : هايي، مطالبي را بيان نموده است مانند تفاوت

  .ها سازي نوآوري، روزآمدي، جامعيت و معادل

 

 هاي نقد كاستي

مطالب خود را با ذكر » نقد و ارزيابي اثر«محترم در بخش  ناقدمناسب بود . 1
  .كردند مصاديقي، مستند به صفحات كتاب مي
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هـاي بررسـي محتـوايي نقـد و      مؤلفـه  مواردبود در خصوص باقي  مناسب. 2
هاي مربـوط بـه وضـعيت و اعتبـار      دادند به ويژه شاخصه تحليل خود را ارائه مي

اي علمي، سازواري با مباني مفروض و البته مباني گيري از ابزاره منابع، نحوة بهره
 .اسالمي، و نيز نحوة پاسخگويي اثر در فضاي جامعه اسالمي ايراني
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  .صفحه 37، 1380هاي فرهنگي،  تهران، دفتر پژوهش:ناشر
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  چكيده

آن را  1983دفت در سـال  . كه ريچارد ال "١تئوري و طراحي سازمان"كتاب 
به رشته تحرير درآورد و آقايان دكتر علي پارسائيان و دكتر سـيد محمـد اعرابـي    

شــك يكــي از ترجمــه نمودنــد بــي 1377ويــرايش ششــم ايــن اثــر را در ســال 
تئـوري و طراحـي   . باشدبهاترين آثار مرجع در حوزه سازمان و مديريت مي گران
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هـا و ايـده  ها، تئـوري وش ريچارد دفت، درخصوص سازمانسازمان، كتاب پرفر
اي در خود هاي كالسيك است كه مسايل سازماني دنياي واقعي غرب را به گونه

درحاليكه مطالعه آن و . گنجانده كه براي يادگيرندگان، دلچسب و لذتبخش است
ها سازمانهاي غربي، ما را در درك بهتر اينگونه هايي از دنياي واقعي سازمانمثال

هاي متعـددي  دفت ويژگي. رساند و حل مسايل مبتالبه اينگونه سازمانها ياري مي
دهد در ها را به يادگيرندگان ميها و بينشكاربستن و بسط مهارت را كه فرصت به

  .كتاب گنجانده است

هاي امروزي همچون كشتي، سوار بر امواج خروشان دريا از آنجا كه سازمان 
تواند چون فانوس هاي سازمان ميگيري درست از تئوري د، بهرههستن در حركت

اين مقاله درصدد است تا بـه  . بخش آنها در رسيدن به مقصد باشد دريايي، هدايت
ساختاري و  نقد و بررسي اين اثر از زاويه تحليل دروني، تحليل بيروني، نقد درون

 .ساختاري بپردازد نيز نقد برون

   .دفت، تئوري و طراحي سازمان. ريچارد ال :كليديلغات 

  

  مقدمه

پردازند بر اين انديشمندان و پژوهشگراني كه درباره امور جهاني به تحقيق مي
ارتباطـات و  . گـذرد باورند كه چندين دهه از تبديل دنيا به يك دهكده جهاني مي

پراكنـي هاي كامپيوتري و سخن السير، شبكهحمل و نقل، هواپيماهاي جت سريع
اند كه افراد در وجود آوردهه كنند اين امكان را بهاي جهاني كه با ماهواره كار مي

هاي مختلف بسي سريعتر از زماني كه يك دهه قبل، افراد دو دهكده مجـاور  قاره
فاصـله و  . توانستند با يكديگر ارتباط برقرار نمايند، با هم تماس داشته باشـند مي

توانند مانعي بر سر راه كسـب   اند و ديگر نميين رفتهمرزهاي ملي به سرعت از ب
سيستم اقتصاد جهاني، مسائل و مشكالتي . حساب آينده و كار و تجارت جهاني ب

آورد كه در سازمانهاي فعلي و در درون مرزهـاي يـك    وجود ميه براي مديران ب



  809    گروه تخصصي مديريت

  

  .كشور، هرگز با آن مشكالت روبرو نبودند

ار بزرگي كه در رابطه بـا پيـدايش تـيم و    از سويي ديگر جنبش يا حركت بسي
هـا  كارهاي گروهي به وجود آمده توانسته است در شغل و كار اعضـاي سـازمان  

هـا بـه    تغيير در شيوه كار، تحوالت  فردي و اقبال سازمان. اثرات شگرفي بگذارد
تيم و كار تيمي، حس همكاري بين كاركنان را تقويت نموده است، آنها اطالعات 

روند و منـافع شخصـي را   ، تضادها و اختالفات از بين مينمايندمبادله ميرا بهتر 
ها داراي ساختارهاي مختلفي هسـتند و  همچنين سازمان. كنندفداي منافع تيم مي

اين ساختارها نيز به نوبه خـود  . اند شده هاي متفاوتيمانند انسان داراي شخصيت
  . اند بر نگرش و رفتار كاركنان اثر گذاشته

كنيد كه به هنگامي كه آغازگر كسب و كاري شويد، درواقع چالشي را آغاز مي
تـر از   ناگهان زندگيتان بسيار پيچيـده . گذشته نيست هاي چالشمانند هيچ يك از 

هنگامي كه كسـب و كـاري را راه  . كرديدشود كه تا به حال فكرش را ميآني مي
تواند به  هايي است كه مي ين مولفهترنماييد، سازمان يكي از مهماندازي و آغاز مي

توسعه مهارت. دهيد يا خير آيا كارتان را درست انجام مي  شما اطمينان بخشد كه
تواند به شما كمك كند تا در رسيدگي به كارهاي روتين كسـب  هاي سازماني مي

هـاي  به عبارت ديگر استفاده از سيسـتم . و كارتان سهولت بيشتري را تجربه كنيد
زمـان و پـول روي   . ها كمك حالتان باشدتواند در نابودي سردرگميميسازماني 

بر هيچكس . به همين دليل اهميت سازمان قابل بيان نيست. كنددرخت رشد نمي
گـذارد و هـر زمـان    هاي زندگي تأثير ميپوشيده نيست كه سازمان بر تمام حوزه

براي سـرگرمي و خـانواده   كار، خانه، زمان و مكان، سازمان يابد، آنگاه زمان آزاد 
  .خواهد ماند

با توجـه بـه   . هدف از بيان مطالب فوق، يادآوري اهميت فراوان سازمان است
اي از آن نيز بيان شد، ضرورت اي كه به زمان ما گره خورده و شمهمسائل عديده

در ايـن راسـتا كتـب    . هاي سازمان امري ضروري خواهـد بـود  استفاده از تئوري
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  . ي در اختيار مديران، دانشجويان و اهالي علم قرار گرفته استترجمه شده بسيار

در اين راستا برآنيم تا به نقد و بررسي يكي از پربارترين آثار موجود در ايـن  
  .دفت بپردازيم. اثر ريچارد ال "تئوري و طراحي سازمان"حوزه يعني 

  

  معرفي مؤلف

آمريكـا متولـد    4اسكادر ايالت نبر 3در نيمه دوم دهه چهل "2دفت.ريچارد ال"
بعد از گذشـت دو سـال از   . رشد يافت 5گرديد و در شهر كوچك استراوسبورگ

ازدواج كـرد و خيلـي زود    "٦كتـي دكسـتر  "التحصيل شدن از دبيرسـتان بـا    فارغ
 1967وي در سـال  . گرديـد  "امي"و  "دانيال"هاي صاحب دو فرزند دختر به نام

بعد از فارغ التحصيل شدن . نبراسكا شدبراي اخذ مدرك كارشناسي وارد دانشگاه 
 7گر بودجه شـركت در آيـووا   از دانشگاه نبراسكا به مدت دو سال به عنوان تحليل

مشغول به كار بود؛ سپس براي آموزش ديدن در دوره كارشناسي ارشد مـديريت  
نويسي كرد و پس از آن دوره دكتري خـود را نيـز    اجرايي در دانشگاه شيكاگو نام

ايشان دوره كارشناسي ارشد و . در زمينه مطالعات سازماني سپري كرد در همانجا
. در دانشـگاه شـيكاگو گذرانـد   1974و  1971هاي اش را به ترتيب در سال دكتري

به عضويت هيئت علمـي دانشـكده اوون دانشـگاه     1989پروفسور دفت در سال 
و نيـز   8همچنـين وي اسـتاد دانشـگاه كـوئين در كينـگ اسـتون      . ميشيگان درآمد

شاياني به مطالعـه در زمينـه رفتـار     وي كمك. بوده است 9تگزاس A&Mدانشگاه 
سازماني و طراحي سازمان نمـوده و چنـدين كتـاب در ايـن زمينـه بـه نگـارش        

را  11نظريـه غنـاي اطالعـات    10لنگـل . دفت به همـراه رابـرت اچ  . درآورده است
. وزه مـديريت اسـت  ترين پژوهشگران در حشدهتوسعه بخشيد و يكي از شناخته

دفت در حال حاضر استاد مـديريت در دانشـكده تحصـيالت تكميلـي مـديريت      
12دانشگاه وندربيلت

اسـت و در آن دانشـكده، مركـزي را بـراي رهبـري      ) اوون( 
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  .كند اندازي و اداره مي تحول راه

در واقع پس از جدايي از همسرش در ميانسالي، به منظور تدريس در دانشگاه 
پروفسـور   1992البتـه وي در سـال   . نقل مكان نمـود  13شهر نشويلوندربيلت به 

ماركيك را در يك كنفرانس دانشگاهي مالقات و پـس از شـش مـاه بـا      دوروتي
  .يكديگر ازدواج نمودند

هـاي كسـب و كـار و    نام دفت در ميان نام مشهورترين دانشگاهيان در حـوزه 
نمايـد؛  ده و مـي ازجملـه دروسـي كـه دفـت تـدريس نمـو      . شوداقتصاد ديده مي

وي . تئوري سـازماني و رفتـار سـازماني اسـت     ،مديريت، رهبري، تغيير سازماني
هـايي از قبيـل   هـا و سـازمان  همچنين به توسعه مديريت و مشاوره براي شـركت 

، شركت فـورد موتـور،   كانادا، بردفورد اند كمپانيانجمن بانكداري آمريكايي، بل 
هـاي پاركينـگ مركـزي، بنيـاد     يكايي، سيستمپرت اند ويتني، اولين بانك ملي آمر

ملي علوم، نيروي هوايي اياالت متحـده، ارتـش ايـاالت متحـده، مركـز پزشـكي       
اكنـون وي يكـي از اعضـاي    . وندربيلت و بسياري مراكز ديگر مشغول بوده است

دفت كه به متخصصي در حوزه رفتار سازماني و طراحـي  . آكادمي مديريت است
زده كتاب و هزاران مقاله منتشر نموده و در بيش از چهل و سازمان بدل گشته، سي

. پنج دانشگاه در سراسر جهان حضور يافته و به ارائـه كارهـايش پرداختـه اسـت    

14مـدير اجرايـي و فيـل   ، )2010(، رهبـري و مـديريت   )2011(رهبري 
 )2010( ،

15محل كار جديـد : مديريت
، تجربـه رهبـري   )2009(، اصـول مـديريت   )2009( 

و آثار بيشمار ديگر، بخشي از كتـب تـأليفي   ) 2001(رفتارهاي سازماني  ،)2006(
همچنين در كارنامه كاري وي، سردبيري دو مجله برجسـته نيـز بـه    . ايشان است

از جمله مقاالتي كه وي به رشته تحريـر درآورده اسـت عبـارت    . خوردچشم مي
  :است از

 )2003(جديد مديريت  هايصالحيت  �

ــزرگ  � ــان و  : سراســر شــكاف ب ــين كاركن ــال آن ب ــش و انتق ــق دان خل



  نقد در تراز جهاني     812

 

 )2001(دانشگاهيان 

 )2001(رفتار سازماني   �

 )2001(اساس تئوري سازمان   �

هـا و  هـا، گفتمـان  هـا، سـخنراني  مباحثـه : گفتگو درباره علـم سـازمان    �
 )2000(ها دستورالعمل

16رهبري تلفيقي  �
هـا را  و سـازمان آزاد كردن نيروهاي زيركي كه مردم : 

 )1998(تغيير مي دهند 

 )1997(چگونه بايد هرج و مرج را مديريت كرد؟   �

تاثيرات وابسـته بقـراين و پيامـدهاي    : هاهاي رقابتي در سازمانارزش  �
 )1996(ساختاري 

 )1996(اشك بيشتر، نه   �

ويـرايش  (هـاي كـاربردي   مطالعات مـوردي و برنامـه  : تئوري سازمان  �
  )1995 چهارم،

  

  مروري اجمالي بر كتاب

اي ، كتــاب پرفـروش ريچــارد دفــت بــه گونــه "و طراحــي ســازمان تئـوري "
هـاي  ها و همينطور ايدهها و تفكرات غرب درخصوص سازمانجديدترين تئوري

ــراي     ــه ب ــده ك ــود گنجان ــي را در خ ــاي واقع ــايي از دني ــرين ه ــيك و تم كالس
ه مطالعـات سـازماني و مثـال   درحاليك. بخش است يادگيرندگان، دلچسب و لذت

هـاي غربـي، راهنمـايي خـوبي بـراي درك      هايي از دنياي واقعي پيرامون سازمان
هاي متعددي ها و حل مسايل واقعي مبتالبه آنهاست، دفت ويژگياينگونه سازمان

ها و بكاربستن انهـا  ها و بينشرا در كتاب گنجانده است كه فرصت بسط مهارت
   .دهدرا به يادگيرندگان مي
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دفـت  . توسط ريچـارد ال  1983كه در سال  "تئوري و طراحي سازمان"كتاب 
توسط علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي ترجمه گرديد،  1377تأليف و در سال 

كتـاب  . هاي فرهنگي به چاپ چهاردهم رسيدپژوهشبدست دفتر  1390در سال 
در دو جلـد   1998مورد بررسي ترجمه كاملي از ويرايش ششم است كه در سال 

باشد و در جلد هاي يك تا هفت ميجلد اول شامل سه بخش از فصل. منتشر شد
هاي هشت تا پانزده گنجانده شده است كه يك به يك دوم نيز سه بخش در فصل

  . بررسي خواهند شد

هر فصل به شدت بـر روي بحـث خـود متمركـز اسـت و بـه صـورت يـك         
هاي درسي در زمينه بسياري از كتاب .است گرديدهچارچوب منطقي سازماندهي 

تئوري و طراحي سـازمان نحـوه بكـارگيري     .كنندتئوري سازمان، ذهني رفتار مي
اي اساسي گره عالوه بر اين، هر فصل با نكته. دهدمفاهيم را در سازمان نشان مي

دانشجويان با موارد غير اصـلي يـا داد و بيـدادهاي روش شـناختي     . خورده است
امـا تئـوري و   . دهـد ناآشـنايند  اي كه در ميان محققان سازماني رخ ميگيج كننده

كند دانش خود را در ورطه درستي به كار بـرده،  طراحي سازمان به آنها كمك مي
  .ذهن خود را درگير مسائل فرعي نگردانند

گونـه كـه    گيرد، همان ويرايش ششم اين كتاب كه مورد نقد و بررسي قرار مي
  .و پانزده فصل است بخشش گفته شد مشتمل بر ش

  اي بر سازمان مقدمه.  اول بخش •

  ها و تئوري سازمانسازمان -اولفصل 

  سيستم باز.  بخش دوم •

  مديريت استراتژيك و اثربخشي سازمان -فصل دوم

  محيط خارجي -فصل سوم

  ساختار و طراحي سازمان.  سوم بخش  •

  تكنولوژي توليد كاال، خدمات و اطالعات -چهارمفصل 



  نقد در تراز جهاني     814

 

  اندازه، چرخه حيات و سير قهقرايي سازمان -پنجمفصل 

  مباني ساختار سازمان -ششمفصل 

  طراحي نوين براي رقابت جهاني -هفتمفصل 

  فرآيند طراحي سازمان.  بخش چهارم •

  نوآوري و تغيير -فصل هشتم

  تكنولوژي اطالعات و كنترل سازماني -فصل نهم

  هاي اخالقيفرهنگ سازماني و ارزش -فصل دهم

  مديريت فرآيندهاي پويا.  پنجمبخش  •

  فرآيندهاي تصميم گيري -فصل يازدهم

  قدرت و سياست -فصل دوازدهم

  گروهي و تعارض روابط بين -فصل سيزدهم

  استراتژي و ساختار براي آينده.  بخش ششم •

  روابط بين سازماني -فصل چهاردهم

  هاي يادگيرندهبه سوي سازمان -فصل پانزدهم

صـفحه و مشـتمل    688ويرايش يازدهم اين اثر اكنون در شايان ذكر است كه 
با نگاهي اجمالي به فهرست . باشدبر پنج بخش و سيزده فصل در دست چاپ مي

  :يابيمويرايش يازدهم اين اثر، عناوين فصول را به شرح زير مي

  اي بر سازمانمقدمه.  بخش اول  •

  اي بر سازمانمقدمه -فصل اول

  اختار سازمانياستراتژي و س.  بخش دوم  •

  دهيتنظيم روابط گزارش -فصل دوم

  و اثربخشي استراتژي -فصل سوم

  طراحي و عوامل خارجي.  بخش سوم  •
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  هاروابط بين سازمان -فصل چهارم

  طراحي سازمان جهاني -فصل پنجم

  تأثير محيط -فصل ششم

  مديريت كردن فرآيندهاي سازماني.  بخش چهارم  •

  ستتعارض سازماني و سيا -فصل هفتم

  گيري سازمانيتصميم -فصل هشتم

  ها و فرهنگ شركتارزش -فصل نهم

  نوآوري سازماني -فصل دهم

  طراحي و عوامل داخلي.  بخش پنجم  •

  اطالعات و فرآيندهاي كنترل -فصل يازدهم

  اندازه سازمان و چرخه حيات -فصل دوازدهم

  محل كار تكنولوژي و طراحي -فصل سيزدهم

المللـي افـزوده   گفته شده است كه پوشـش بـين  در خصوص ويرايش يازدهم 
تئـوري سـازمان بـه     از ،ديـدي درسـت و البتـه جهـاني     ،مـتن  سرتاسـر شده بـه  

  .نمايد و از نگاه صرفا سازمانهاي امريكايي خارج شده استميدانشجويان ارئه 

  

  تحليل بيروني

هـاي  هاي مطرح شده در كتاب، خاستگاه آمريكايي دارد؛ چـرا كـه مثـال   زمينه
هايي كه ارائـه شـده مخصـوص آمريكـا و     حل و تمام راه مورديتاب، مطالعات ك

در واقـع  . هايي است كه با فرهنگ خاص آن سـازگاري دارنـد   كشورها و سازمان
اش همچـون  زادگاه، محل زندگي و تحصيل دفـت، افـراد تأثيرگـذار بـر زنـدگي     

هـاي محـل   نشگاههاي تأثيرگذار همچون دااش، سازماناساتيد، دوستان و خانواده
اش تحصيلش و محيطي كه در آن نفس كشيده و زندگي نمـوده و بـراي زنـدگي   
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شـك در   داد بـي  هايي كه به آنها مشاوره ميتالش كرده و علي الخصوص سازمان
 ،به همين دليل است كه ويرايش ششـم اثـر  . اندگيري تفكر وي اثرگذار بودهشكل

سـعي شـده ايـن نقيصـه در ويـرايش      رسد كه البتـه  مخصوص آمريكا به نظر مي
  . المللي به اين اثر افزوده شده است طوري كه پوشش بين به. يازدهم مرتفع گردد

  تحليل دروني

موضوعات  اصلي و كانوني اين كتاب بر طراحي سـازمان و سـاختارها اسـتوار    

تـوانيم از  خواهد بگويد كـه چگونـه مـي   به عبارت ديگر در اين اثر دقت مي. است

در اين راستا، وي . ها استفاده كنيمبي سازمان به مزيت رقابتي و بقاي سازماندستيا

هـا در همـه   و روش شناختي خود را بر اين اصل قرار داد كه سازمان فلسفيمباني 

اند كه در جهان غرب وجود دارد و ايـن امـر را پذيرفتـه    كشورها به همان صورتي

كـه خـود در كتـابش بـه آن     است كه هيچ شكل سازماني ديگـري بـه جـز آنچـه     

هـا را  تـوان همـه سـازمان   نمايد كه ميدر واقع دفت ادعا مي. پرداخته وجود ندارد

براي نيل به اين هدف، وي ساختار . بوسيله ابعاد ساختاري و محتوايي بررسي كرد

  . و ابعاد محتوايي و ساختاري سازمان را به عنوان پيش فرض خود در نظر گرفت

ين كتاب منطبق به اصول سيستمي است كه از ويژگي هاي طرح سازماني در ا
سازمان مدرنيست مـي باشـد و بسـياري از شـيوه هـاي مـديريت و        نظريهاصلي 

  .فرايندهاي توسعه سازماني مطرح در كتاب مبتني بر همين نظريه است

دفت را در  واقع مي توان از طرفداران نظريه مدرنيسـم انگاشـت كـه معتقـد     
هـا را   هاي كنترل و مديريت، سازمان و ثبات به عنوان شيوه عقالنيتاست با نظم، 

در جهان هميشه در حال تغيير اداره نمود و در ايـن سـازمانها رهبـران و مـديران     
اساسـي مدرنيسـم   بر اساس مفاهيم  .هاي برتر را در دست گيرند توانند جايگاه مي

ي و ساختارمند دهي، عقالي مها و جوامع قابل نظ نافراد، سازما در زمينه سازمان و
فتارهاي فـردي و احساسـي   ر هستند و سازمان عقاليي نسبت به سازمان مبتني بر
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مدرنيست معتقد است كه بهترين شيوه اطمينان، منظم عمل كردن و . ترجيح دارند
كه با پديد آوردن ساختاري بـورو كراتيـك كـه     هاست تحت كنترل بودن سازمان

ان به آن دست يافت و با فنوني كه نخبگان مـديريت  عقاليي و منظم است مي تو
عالوه بـر  . آنها قادر به اعمال كنترل عقاليي بر اعضا خواهند بود ،در اختيار دارند

گرايي و فنـون علمـي اسـت و     هاي سازماني مبتني بر علم شيوه درك واقعيت ،آن
از  گيري عقاليي، گـردآوري داده هـاي تجربـي و كمـي بـا اسـتفاده       براي تصميم

و دستيابي بـه حقيقـت بـا تفكـر عقاليـي قابـل        ابزارهاي سيستماتيك نياز هست
به نقل از كتاب نظريه سازمان، نوشته جان مكولي و . 1993كارديد، : مأخذ(يابي است  دست

  )1389همكاران، ترجمه دكتر دانايي فرد و كاظمي 

سـتوار  هاي مدرنيست بر ايـن بـاور ا   هاي اساسي كليدي در سازمان فرض پيش
هستند و براي دستيابي به منـافع   "عقاليي اقتصادي هاي انسان"است كه كاركنان 

  .كنند مادي و اقتصادي تالش مي

هـاي   ها با تكيـه صـرف بـه داده    فرض بسا سازمان ها بر اساس همين پيش چه
اند كـه تحـت عنـوان     هايشان دچار آسيب شده توجيه فعاليت برايتجربي و كمي 

هاي بازرگاني و شـركت   امروزه سازمان. شود شناخته مي "تحليلسكته ناشي از "
گذاري براي پاسخگويي به نيازهاي به سرعت و در حال تغيير بـازار   هاي سرمايه

نمونه بارز آن . اند پي برده) مورد غير عقاليي(به تاثير رفتارهاي شخصي به عنوان 
هاي مالي است كه  ريگي گذاران در تصميم توجه به تاثيرات رفتار شخصي سرمايه

  .خود اختصاص داده استه رفتاري  ب –تحقيقات زيادي را در قالب مالي 

 "علم"يا بين  "غير عقاليي"و  "عقاليي"ميان بحث  چگونهآنچه اهميت دارد 
  .تفاوت قايل شويم "غير علم "و 

هـا از افـرادي بـا     مدرنيست دريافت كه سازمان نويسندهبارنارد به عنوان يك 
هـاي   اي از گـروه  اند و هر سازمان بزرگي مجموعه هاي انساني تشكيل شده انگيزه

گيرد كه بايد مديريت به همسوسازي اهداف آنها با اهـداف   غيررسمي را در برمي



  نقد در تراز جهاني     818

 

  .كلي سازمان اهتمام ورزد

هاي مكانيكي، ارگانيكي و تركيبي، نظريه مطـرح در ايـن اثـر از    از ميان نظريه
هـا از منظـر ارگـانيكي و انسـاني و بـه      دفت به سازماننوع ارگانيكي بود؛ چراكه 

 و منطـق به همين دليـل شـيوه اسـتدالل    . نگريسته است زندهصورت يك موجود 
همچنين رويكرد وي در اين . است نمايانهمان منطقي بوده كه در كل اثر  وي نيز

كننـد  گرايان فرض ميچراكه اثبات. گرايي استاثر، منطبق بر موضع فلسفي اثبات
اند وجود دارد تـا هـر ادعـاي    اين امكان براي دانشمنداني كه خوب آموزش ديده

صحت و  ،هادانشي را با امور واقع موجود مقايسه كنند و از طريق گردآوري داده
گرايي آنچه را ما از بدين صورت اثبات. صدق آن را در معرض داوري قرار دهند

گرا تركيب شناسي واقع م، با نوعي هستيشناسي عيني ياد كردي آن با عنوان معرفت
. هيچگاه وي از موضع نظريه انتقادي به مسائل سـازمان ننگريسـته اسـت   . كندمي

شود و منـافع   اينكه ماهيت اهداف سازماني چيست؟ اين اهداف چگونه تعيين مي
 كند؟ چه كساني را تامين مي

ها و اهدافي كـه بـا آنهـا    نداشتن چنين موضعي و عدم پرسش در مورد آن فعاليت
پرداز سازمان را تا حد يـك مهنـدس اجتمـاعي كـه صـرفاً      نظريهعجين هستند، شأن 

  . بخشد درصدد بهبود عمل مديريت است، تنزل مي

  .گيرد مورد بررسي قرار مي) ويرايش ششم(فصول اين كتاب  تكدر ادامه تك 

و تئـوري   هـا سـازمان "تحت عنوان  فصل اولو دو صفحة  هفتادمطالب   در
  :از هاي اصلي مورد بحث عبارت است ، موضوع"سازمان

  تئوري سازمان در عمل  �

  سازمان چيست؟  �

  سازمان به عنوان يك سيستم  �

  ابعاد طرح سازمان  �
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  تئوري سازمان چيست؟  �

  هاي مختلفتئوري سازمان از ديدگاه  �

 تواند انجام دهدتئوري سازمان مي آنچه را كه  �

ها و تئوري سازمان را هدف خـود در فصـل   مطالعه ماهيت كنوني سازماندفت 
وي در اين فصل تعريف برخي مفاهيم پايـه را هـدف خـود    . اول عنوان كرده است

همچنين با بيـان  . قرار داده، زمينه بسيار مناسبي براي ساير فصول فراهم كرده است
تـأثير تغييـرات محيطـي بـر      ابعاد ساختاري و محتوايي، زيربناي اوليه را براي درك

وي سازمان را به عنوان يك سيستم باز مورد بررسـي  . ريزي نموده استسازمان پي
توان گفت اساس فصـل،  مي. كندقرار داده است كه در محيطي پرآشوب فعاليت مي

  . حول بحث تعامل محيط و سازمان بوده است

، پرده از تشـويش  ام در سرآغاز فصل. بي. بازگو نمودن ماجرا و سرنوشت آي
گـويي  . دارددفت از وضعيت دنياي تجارت و اقتصاد آن زمان بر مـي  ذهنخاطر 

هاي بزرگي كه زماني داشتن اندك سهام آنها رؤيـاي  دفت با ديدن فرجام شركت
آور خوانـده، ضـرورت   اي بود پرداختن به تئوري و طراحي سـازمان را الـزام  عده

ها چنـدين و چنـد بـار    براي مديران سازمانشناختن تئوري سازمان را مخصوصاً 
هاي ناموفق زمان دفت در طول فصل، بارها ماجراي شركت. كندمكرراً عنوان مي

همچنين وي . نمايدتوجهي به مسايل سازماني و اشتباهات آنها مطرح مي خود، بي
در اين فصل قصد و نيت خود را براي خواننده روشن كرده، هدف و چـارچوب  

  . كندبيان مي كل كتاب را

مـديريت اسـتراتژيك و   "بـا عنـوان    فصل دومي شصت و سه صفحهمطالب 
رويكردهــاي ســنجش و هــاي ســازمان و هــدف مــورد در" اثربخشــي ســازمان

گيـري  پيچيـدگي فرآينـد سـنجش و انـدازه    . گيري اثربخشي سازمان اسـت  اندازه
نويسـنده  هاسـت كـه    اثربخشي سازمان به سبب پيچيدگي محيط امروز و سازمان
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الزم دانسته در اين فصل به اين مهم بپردازد تا بدين طريق بتواند به افراد در درك 
نمايند هاي خود تدوين ميهاي رقيب براي تأمين هدفهايي كه شركتاستراتژي

  .كمك نمايد

وي در ابتـداي فصـل، مفهـوم هـدف و اسـتراتژي را بـراي خواننـده روشـن         
هاست و سپس در سـايه  ها و استراتژيپويايي هدفنمايد كه به نظر، دليل آن  مي

هـاي  مديراني كه هـدف . شودآن، بحث به چگونگي سنجش اثربخشي كشيده مي
كنند براي هرچه بهتر اداره كردن آن بايـد  سازماني را براي سازمان خود تعيين مي

اي فـراهم  با اين مباحث آشنا باشند؛ چرا كه ارزيابي اثربخشـي از يـك سـو آينـه    
تر از چگونگي كم و كيـف كارهـا بـه    آورد تا مديران سازمان تصويري روشن مي

ريزان و مسـئوالن سـازمان را مجهـز    دست آورند و از سوي ديگر مديران، برنامه
هاي مثبت و منفي عملكردشان آگـاهي پيـدا كننـد و از    سازد تا نسبت به جنبه مي

  .دتر نمودن عملكرد فعلي ياري رسانن اين راه به اثربخش

موضوع اصلي فصل كه همان رويكردهاي سنجش اثربخشي است و به خوبي 
الي چنـدين مثـال    اوليه، در پايان فصل به آن پرداخته شـد در البـه   سازي زمينهبا 

/ مبتني بر هدف(نويسنده در ابتدا سه رويكرد سنجش اثربخشي . آورده شده است

بيشـتر مـورد اسـتفاده قـرار     را كه در زمـان خـودش   ) فرآيند دروني/ تأمين منابع
كند؛ اما پس از معرفي و بيان مزيت هركدام، كمي و كاسـتي   گرفتند معرفي مي مي

و نقص هر يك را نيز عنوان كرده است و با ذكر مثالي از دنياي واقعي سندي بـر  
سپس در پايان فصل دو رويكرد سنجش اثربخشي نـوين را  . آوردمدعاي خود مي

  .نمايدي قبلي معرفي ميدر رفع نواقص رويكردها

  :فصل عبارتند از اصليموضوعات 

 هاي سازمانيهدف  �

 هاي سازمانياستراتژي  �

 اثربخشي سازماني  �



  821    گروه تخصصي مديريت

  

 رويكردهاي سنتي براي سنجش اثربخشي  �

 رويكردهاي نوين براي سنجش اثربخشي   �

كه شصت و يك صـفحه از كتـاب    "محيط خارجي"با عنوان  فصل سوم در
بـه محـيط   (بندي محيط  به تعريف محيط سازمان، طبقه. متعلق به اين فصل است

، بررسي محيط نامطمئن و كنترل كردن منـابع محيطـي   )المللي بين/ عمومي/ كاري
. تاز طريق ايجاد روابط بين سازماني و يا كنترل نيروهاي حاكم پرداخته شده اس

كننـد  هايي كه بر سازمان اعمال نفوذ ميدر اين راستا ابتدا قلمرو سازمان و بخش

  .معرفي گرديدند

هـاي  دليل اينكه دفت در ادامه حركت قدم بـه قـدم خـود در راه معرفـي تئـوري     
گيري از آن به اين مبحث پرداختـه اسـت همـانطور    بهره سازمان و آموزش چگونگي

نموده، اهميت هرچـه بيشـتر محـيط خـارجي سـازمان و عـدم        نشانكه خود خاطر 
مـثالً اينكـه محصـوالت    . ها فقط و فقط به يك بازار اسـت رضايت صاحبان سازمان

اين امر سـازمان را  ... . شود وشركتي كه خود در ژاپن قرار دارد و در آمريكا توليد مي
  .كنداي روبرو ميبا مسائل عديده

اش  ان، يك سازمان بايـد خـود را بـا محـيط بيرونـي     براي موفق بودن در طول زم
تنظيم و سازگار كند و واكنش مناسبي را از خود نشان دهد؛ به عبارت ديگر بايد بـين  

. ها و امكانات شركت، تعادل مناسبي برقـرار شـود  الزامات و تغييرات محيط و توانايي

ه بـه محـيط   ها بگوينـد ايـن همـه توجـ    اي در پاسخ اين صحبت اما ممكن است عده
دفت در طول فصل پاسخ مناسبي به اين افكار مـي ! خارجي و ارتباط با آن براي چه؟

تـر   كند كه اگر سازمان آغوش خود را بر روي محيط باز كند سـريع وي ادعا مي. دهد
در عـين حـال   . شـود پـذيرتر مـي   گيرد، سازشكارتر و انعطافدر جريان امور قرار مي

بـه ايـن ترتيـب ايـن وظيفـه      . كندا نيز به وضوح بيان ميتبعات توجه نكردن به آن ر
ها همواره در كشاكش نبردي در دنيـاي  سازمان. خطير به دايره مرزگستري سپرده شد
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جك ولـش، مـدير عامـل جنـرال الكتريـك چـه خـوب گفـت         . پيچيده و ناپايدارند
  ."مسابقات نهايي هرگز برنده جهاني نخواهد داشت"

عنوان يك سيستم باز و در تعامـل بـودن    هسازمان ب دفت در اين فصل پيش فرض
سازي را از فصـل دوم يعنـي    آن با محيط را در نظر گرفته است و براي اين كار، زمينه

كنـد و همچنـين در    جايي كه صحبت از مديريت استراتژيك به ميان آمد شـروع مـي  
دفـت  . وده استهايي را ارائه نمبا محيط تعامل داشت ايده توانمورد اينكه چطور مي

هـا را در محـيط پرآشـوب     معتقد است با نظم، عقالنيـت و نگـاه سيسـتمي، سـازمان    
  .توان اداره نمود مي

رنگ هاي خوب فصل سوم اين است كه سازمان را ملزم به هميكي از ويژگي
ننموده اسـت؛ بلكـه خـاطر نشـان نمـوده پيوسـته بايـد محـيط را          محيطشدن با 

. بشناسيم و بعد از شناخت، آن را به شكلي تبديل كنيم كه بـا آن سـازگار باشـيم   

  .پويا و نه انفعالي به محيط دارد نگاهييعني در اين فصل، وي 

  :موضوعات اصلي فصل عبارتند از

 قلمرو محيط  �

 محيط نامطمئن  �

 محيط نامطمئنسازش با   �

 هاي سازمان دربرابر محيط نامطمئنچارچوبي براي واكنش  �

 كنترل كردن منابع محيطي  �

 "تكنولوژي توليد كاال، خدمات و اطالعات"كتاب، تحت عنوان فصل چهارم 
اي در زمينه تكنولوژي توليد و اطالعات و دسـتاوردهاي اصـولي   در هفتاد صفحه

يدي و موفقيت سازمان مورد بحث قرار داده هاي تول تحقيقات درخصوص سيستم
تواند بر سـاختار  يي كه تكنولوژي توليد ميهادر فصل چهارم نخست شيوه. است

و طرح سازمان اثر بگذارد مورد بحـث قـرار گرفتـه پـس از آن بـه تفـاوت بـين        
توانـد  اي كه تكنولوژي ميپردازد و درباره شيوههاي سازماني ميتكنولوژي واحد
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كند، هاي فرعي سازمان اثر بگذارد مطالبي بيان ميها يا سيستمريزي واحدبر طرح
اي كـه تكنولـوژي  هاي سازماني پرداخته، سرانجام شيوهسپس به رابطة بين واحد

  .تواند بر طراحي سازمان اثر بگذارد بيان نموده استهاي اطالعات كامپيوتري مي

هاي بزرگ در همپاي شركتكه ) برندا فرنچ(مشاهده موفقيت شركتي كوچك 
تازد، دفت را به اين فكر واداشت تا در اين قسمت به تكنولوژي ميبازار به پيش 

طور كه در پس اين داستان نهفتـه   همان. اطالعات و تأثيرش بر ساختار آن بپردازد
گيـري مناسـب از تكنولـوژي اطالعـات     است حتي شركتي كوچك نيـز بـا بهـره   

امـا بـا بيـان اينكـه     . براي خود در بازار به تثبيت رسـاند تواند جايگاه مناسبي  مي
تكنولوژي، استراتژي و سـاختار بايـد بـا هـم سـازگار باشـند دفـت بـه بررسـي          

بـا توجـه بـه    . هماهنگي اين سه بعد و چگونگي ارتباطشان با هم پرداخته اسـت 
 خدماتي و معرفي انواع آنها، در چارچوب پرو/ تقسيم بندي تكنولوژي به توليدي

  .شود ها روشن ميجايگاه مشاغل در محدوده تكنولوژي

با توجه به اينكه دفت بارها در طـول فصـل اهميـت همـاهنگي اسـتراتژي و      
ساختار و تكنولوژي را ذكر نموده است، با بيان وابستگي واحدهاي سـازماني بـه   

هاي امروزي به هم، نـوع تكنولـوژي مـورد    يكديگر و همچنين وابستگي سازمان
  . كنده براي هر نوع وابستگي را معرفي مياستفاد

از ابتداي كتاب تا فصل سوم، دفت تأثير سازمان بـر محـيط را مـورد بررسـي     
قرار داده است؛ اما از فصل چهارم به بعد بـه بررسـي تـأثير محـيط بـر سـازمان       

تواند بر سازمان تأثيرگذار اما در اين ميان به بررسي همه عواملي كه مي. پردازد مي
پردازد؛ بلكه فقط تكنولوزي را كه بارزترين عامل تأثيرگـذار محـيط بـر    شد نميبا

به عبارت ديگر دفت معتقـد اسـت كـه اگـر     . سازمان است مورد مطالعه قرار داد
بخواهيد به عنوان يك مدير، سازمانتان را اداره نماييد نبايد عامل محيطـي بـارزي   

هـاي خـوب فصـل    ا، يكي از جنبهدر اين راست. چون تكنولوژي را ناديده بگيريد
چهارم اين است كه بيش از ساير فصول قبلـي بـه مبحـث تكنولـوژي اطالعـات      
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ها را به تكنولوژي اطالعات و استفاده درست و به موقـع  سازمانپرداخته و بقاي 
  .از آن گره زده است

  :اصلي فصل عبارت است از موضوعات

 سطح تكنولوژي در سازمان  �

 هاي سازمانيتكنولوژي واحد  �

 طراحي واحدهاي سازماني  �

 وابستگي درون سازماني  �

 تكنولوژي پيشرفته اطالعاتي  �

  اثر تكنولوژي بر طراحي مشاغل  �

كه شصـت   "اندازه، چرخه حيات و سير قهقرايي سازمان"با نام صل پنجم ف 
با طرح پرسـش   در آغاز. باشدو هشت صفحه از جلد اول متعلق به اين فصل مي

دربـاره بزرگـي و كـوچكي     "آيا بزرگتر بهتـر اسـت؟  ": درمورد اندازه سازمان كه
ها در ساختار سازماني دارند صـحبت بـه ميـان    ها و نقشي كه اين ويژگيسازمان

سپس درباره روند تاريخي ديوانساالري به عنوان راه يا روشي بـراي  . آورده است
اي كـه مـديران كنـوني، در    دربـاره شـيوه  هـاي بـزرگ و سـرانجام    كنترل سازمان

اند مطالبي عنـوان   هاي بزرگ، ديوانساالري را مورد تاخت و تاز قرار داده سازمان
  .گشته است

گونه كه در فصل يك كتاب مالحظه شـد يكـي از متغيرهـاي محتـوايي      همان
سازمان، بزرگي و اندازه آن است كه نشان دهنده تعداد افراد يا كاركنـان سـازمان   

تـوان گفـت كـه    گذارد و مي اين متغير بر عوامل بسياري تاثير مي. مورد نظر است
ـ  وسـيله انـدازه سـازمان     هوضعيت برخي از اين متغيرهاي ساختاري و محتوايي ب

در اذهان مردم از يك سو و  "كوچك زيباست"جا باز نمودن . شوندمشخص مي
يگـر، موجـب گشـته    هاي كوچك در عمل از سويي د پذيري بهتر سازمان انعطاف

ها در برخورد با تغييرات محيط بهتـر واكـنش نشـان داده، پيچيـدگي     اين سازمان
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هاي بزرگ به همين دليل بحث بيشتر حول محور سازمان. چنداني را شاهد نباشند
  .چرخدو اينكه چگونه مي توان به اداره بهتر آنها كمك كرد مي

د بوروكراسي مهمان ناخوانده آيهاي بزرگ به ميان ميوقتي صحبت از سازمان
آميـز   هاي بزرگ اجراي بوروكراسي موفقيـت اگرچه در سازمان. بحث خواهد بود

در ادامـه بحـث انـدازه    . است اما بايد بر رعايت حد اعتدال آن نيز مواظبت نمود
سازمان، دفت چرخه حيات سازمان را بازگو كرده، بحرانـي كـه سـازمان در هـر     

هـايي  شود را معرفي نموده، براي حل آن ايدهمواجه مي مرحله از عمر خود با آن
  .نمايدارائه مي

همزمان با افزايش اندازه و سن سازمان موانع و مشكالتي براي هر سازمان در 
خواهد آمد كه اگر براي آنها فكري نشود مـرگ سـازمان را بـه     پيشحال رشدي 

ر گيرد كه ناچـار  گاهي ممكن است سازمان در وضعيتي قرا. همراه خواهد داشت
شود اندازه خود را كاهش دهد كه به اين حالت كاهش عملكرد يا سـير قهقرايـي   

گردد مياين روند كه از مرحله كوري آغاز و به مرحله انحالل كشيده مي. گويند
تواند به دست مديراني آگاه درمان شود؛ در غير اين صورت در مرحلـه آخـر آن   

  . دهدآنچه نبايد براي سازمان رخ مي

  :موضوعات اصلي فصل عبارت است از

 آيا بزرگتر بهتر است؟: اندازه سازمان  �

 اندازه سازمان و بوروكراسي  �

 هاي ساختارياندازه و ويژگي  �

 بوروكراسي در دنياي در حال تغيير  �

 چرخه حيات سازمان  �

 هاي سازمان و چرخه زندگيويژگي  �

 سير قهقرايي و كوچك شدن سازمان  �

 مرحله عمل كوچك شدن در  �
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در هشتاد و يك صفحه به بررسـي   "مباني ساختار سازمان"با نام فصل ششم 
نـوع  / انواع ساختارهاي سازماني اعم از ساختار سـازماني برحسـب نـوع وظيفـه    

منطقه جغرافيايي، ساختار پيوندي و باالخره ساختار ماتريسي پرداختـه  / محصول
افقي يا عمودي در سازمان و نحوه برخورداري  هايتعريف ساختار، رابطه. است

اعضا و واحدها از اطالعات و بيان دقيـق و مفصـل انـواع مختلـف سـاختارها از      
  .جمله مباحث فصل بوده است

وابسـتگي واحـدها بـه يكـديگر و لـزوم همـاهنگي و        مباحـث ت در ادامه دق
در سازمان ) روابط عمودي و افقي(همكاري آنها با هم، ضرورت برقراري روابط 

يابـد بـراي اداره بهتـر    چرا كه وقتي اندازه سازمان افزايش مي. را بررسي مي كند
 ســازمان و هماهنــگ نمــودن كاركنــان بايــد آنهــا را در دوايــري ســازمان دهــيم

زيرا اگـر ايـن دوايـر بـا هـم ارتبـاط       ). طور كه در فصول قبلي ذكر گرديد همان(
. هـدف غـايي سـازمان را محقـق نماينـد     توانند هماهنگ شده، نداشته باشند نمي

هاي مختلف ايجاد ارتباطات عمودي و افقي از جمله درنتيجه در اين راستا روش
بـراي ارتباطـات   ... هـا و مقـررات و  ايجاد زنجيره فرمانـدهي، اسـتفاده از برنامـه   

براي ارتباطات افقي ... هاي كاري وعمودي و برقراري تماس مستقيم، تشكيل تيم
  .اند يدهمعرفي گرد

هاي پاياني فصل نيز به بررسي انواع ساختارهاي سـازماني پرداختـه   در بخش
استفاده از ساختار سازماني كارها را به صورت رسمي، تقسيم، گروهبندي و . شد

با توجه به اينكه هر سازماني اندازه، وظيفـه و هـدف خـاص و    . كندهماهنگ مي
سـوي ديگـر هـر سـاختاري نيـز       مشخصي دارد به ساختار خاصي نياز دارد و از

سـازد درنتيجـه دفـت در    ها، نقاط قوت و ضعفي دارد كه آن را متمايز ميويژگي
سـازد كـه هـر سـاختار مناسـب چـه       ميانه توضيحات خود به وضوح روشن مـي 

  سازماني است و به چه دليل؟
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اهميـت سـاختار   . ساختار از ديرباز از جمله مباحث بسيار مهم بوده و هسـت 
در اين است كه به صاحبان كسب و كار، مديران اجرايـي و كارآفرينـان   سازماني 

نمايـد كـه بايـد در    در تفهيم، تجسم و ايجاد يك سيستم سلسله مراتبي كمك مي
  . سازمانشان پياده نمايند

هايي كه در اين فصل به آنها اشاره شده بـر اسـاس همـان    اما بايد گفت شيوه
هـا، نـوع   ود تكنولوژي اطالعات به سـازمان لذا با ور. ديد سنتي به موضوع است

. كنـد كنند تغيير ميهايي كه از تكنولوژي اطالعات استفاده ميساختارهاي سازمان

اين فصل به تكنولوژي اطالعـات نـيم نگـاهي انداختـه اسـت امـا همچنـان بـه         
همچنين . پردازد كه دردي را عالج نخواهد كردرويكردهاي سنتي در اين باب مي

اري تكنولوژي اطالعات و ساختار نيز خـالي اسـت كـه دفـت بـه آن      جاي سازگ
  .نپرداخته است

  :اصلي فصل عبارت است از موضوعات 

 ساختار و استراتژي  �

 پردازش اطالعات در ساختار سازماني  �

 طراحي ساختار سازماني  �

طراحي ساختار سازماني بر حسب نوع وظيفه، نوع محصـول و منطقـه     �
 جغرافيايي

 ساختار پيوندي  �

 ساختار ماتريسي  �

 از ضعف ساختاري هايينشانه  �

طراحـي نـوين بـراي    "تحـت عنـوان   شصت و هشت صـفحه   فصل هفتم در
كه علي رغم تازگي،  هارائه شدهايي روشسازماندهي شده است،  "رقابت جهاني

توانند ساختار خـود را بـر آن اسـاس تهيـه نماينـد و در بازارهـاي       ها ميسازمان
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در بخش پاياني فصل اين مطلب را آمـده  . رقابت كنند مؤثرترهاني، به صورتي ج
توانند به جـاي توجـه كـردن بـه كشـور خـاص، بـه نـوع         ها مياست كه شركت

تواننـد در تهيـه   هـا مـي  كـه سـازمان   هور شدمحصول توجه كنند و در نهايت يادآ
ـ  ساختار سازماني خود ابتكار عمل به خرج دهند، ساختارهايي را ه خلق كنند و ب

  .لي و خارجي مناسب وضع كشور باشدهاي داخكار گيرند كه براي فعاليت

بندي كتابش را همانگونه كه در خصوص ساختار كتاب گفته شد، دفت بخش
اي سازماندهي نموده كه هر فصل ادامه فصل قبلي خود باشد تا خواننـده   به گونه

در . دي بتواند از آنها استفاده كندبعد از اينكه مباني بحث را آموخت در فصول بع
ادامه فصل قبلي كه در خصـوص سـاختار مبـاحثي مطـرح شـد، در ايـن فصـل        

هايي پرداخته كه در عصـر رقابـت جهـاني بـه دنبـال      نويسنده به ساختار سازمان
با توجه به عنوان فصل، در اين قسمت كتاب همه چيز رنـگ و  . حضوري مؤثرند

هـاي سـازماني   ت؛ همچون نيروهاي جهاني، طـرح بوي جهاني به خود گرفته اس
هاي كاري در سطح جهاني، الگـويي بـراي   گيري از مزاياي جهاني، تيمبراي بهره

سـازي موضـوع    دفـت پـس از زمينـه   . ساختار جهاني و موضوعاتي از اين قبيـل 
پـردازد كـه بـراي    مدنظرش در ذهن خواننده اينك به بررسـي سـاختارهايي مـي   

/ ساختار جهـاني مبنـي بـر نـوع محصـول     . پيشنهاد شده است هاي جهانيفعاليت

وقتـي سـازماني بـه    . انـد  منطقه جغرافيايي و ساختار جهاني ماتريسي از اين قبيل
پـذيري و مزايـاي    انديشد و در عين حـال خواهـان انعطـاف    بازارهاي فراملي مي

 شك تحت فشارهاي زيادي قرار گرفته، ساختار آنهاي كوچك است، بي سازمان
كند تا شك اين نوع ساختارها تالش ميبي. دستخوش تغييرات جدي خواهد شد

  . هاي اغلب بزرگ و از هم گسيخته بكاهنداز پيچيدگي سازمان

همچنـان  ... دفت در اين فصل نيز با ذكر ساختارهاي مبتني بر نـوع محصـول و   
ـ    به رويكرد سنتي خود ادامه داده است؛ در حاليكه سازمان ان عصـر  هـاي دانـش بني

جاي مبحث تكنولوژي . جديد ساختارهاي خاص و مناسب خود را طلب مي كنند
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ها فيزيكي بودند اما اكنـون  اطالعات نيز همچنان خالي است؛ زيرا در قديم، سازمان
ها يا ماهيتي مجازي دارند يا در كنـار فعاليتهـاي فيزيكـي، فعاليـت     اكثريت سازمان

درنتيجه به ساختارهاي مبتني بر تكنولوژي اطالعات نيـاز  . دهند مجازي را انجام مي
  .  دارند تا با اقتصاد دانش بنيان سازگار باشند

  :از فصل عبارت است اصليموضوعات 

 نيروهاي جهاني  �

 گيري از مزاياي بومي طراحي نوين براي بهره  �

 گيري از مزاياي جهاني هاي سازماني براي بهرهطرح  �

 المللي مناسب سازمان و استراتژي بينطرح   �

 هاي جهانيبراي فعاليت طراحي ساختار سازماني  �

كـه هشـتاد    "نـوآوري و تغييـر  "اولين فصل جلد دوم بـا عنـوان    فصل هشتم
صفحه از جلد دوم را به خود اختصاص داده به نقـش اسـتراتژيك پديـده تغييـر     

هـاي  پرداخته و سعي نموده تا در اين قالب به حل معمـايي پيچيـده كـه سـازمان    
گ بايد هاي بزربه زعم نويسنده، سازمان. امروزي با آن روبرو هستند كمك نمايد

. هاي كوچك و انعطاف پذير عمـل كننـد  هايي بيابند كه درست همانند سازمانراه

هـا همـواره بايـد در مسـير     نمايد كه تمامي سـازمان نشان مي همچنين وي خاطر
  .نوآوري و تغيير گام بردارند

نويسنده در وراي روشن نمودن مراحلي كه يك تغيير موفقيت آميز بايـد طـي   
اي ين نكته را داشت كه يك تغيير موفق در گروي تدوين برنامـه نمايد قصد بيان ا

  .مدون است

اگر قرار است يك سازمان ادامه حيات بدهـد و بخواهـد بقـاي خـود را تضـمين      
دهد واكنش مناسـب از خـود نشـان    نمايد بايد در برابر تغييراتي كه در محيط رخ مي

اي با محـيط پويـا و   ت فزايندهها به صوربه عبارت ديگر در زمان كنوني سازمان. دهد
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ها همراستا با اين تغييرات، خـود  بدين ترتيب اگر سازمان. در حال تغيير روبرو هستند
شـك از گردونـه رقابـت خـارج     را در اين دهكده جهاني متناسب نكـرده باشـند بـي   

البته هرچند تغيير براي ادامه حيات سـازمان الزاميسـت؛ امـا در ايـن راه     . خواهند شد
هايي از سوي كاركنان نيز رخ خواهد داد كه البته راهكارهايي براي مقابلـه بـا   متمقاو

يكي از اين تغييرات مهم، تغيير در تكنولـوژي  . آن نيز در انتهاي فصل ارائه شده است
تغييـر در  . هايي از سـوي كاركنـان شـود   ساز بروز ناسازگاريتواند زمينهاست كه مي

اگـر عوامـل   . هـاي تغييرنـد  ساختار، برخـي از زمينـه   /استراتژي/ فرهنگ/ مردم/ كاال
هـاي كاركنـان   هـا و توانـايي  محيطي به طور كامل، ثابت و پايدار بودند، اگر مهـارت 

شدند و اگر فردا همـواره هماننـد امـروز    هميشه به روز بودند و هيچ گاه منسوخ نمي
ولـي دنيـاي   . اشـد توانست براي مديران هيچ اهميتي داشـته ب بود، تغيير سازماني نمي

كنـد كـه سـازمان    واقعي همواره دستخوش تشنج و دگرگـوني اسـت و ايجـاب مـي    
  . همواره خود را متحول سازد

هـا همـواره بايـد در مسـير     فصل خاطرنشان نموده كـه سـازمان   دفت در اين
هـاي  هاي جديد؛ اما از اين كـه سـازمان  نوآوري گام بردارند، درست مثل سازمان

اند و طرح سـازماني  كنند چگونهاقتصاد ديجيتالي فعاليت ميجديدي كه در عصر 
مناسب براي آنها، حرفي به ميان نياورده است؛ بلكه فقـط بـه بيـان ويژگـي ايـن      

به . باشد، اكتفا نموده استمي... پذيري وها كه نوآوري، خالقيت، انعطافسازمان
ل از اقتصـاد سـنتي   توان گفت رويكرد اين فصل تطبيق با محيط و انتقاعبارتي مي

  . به اقتصاد مدرن است

  :موضوعات اصلي فصل عبارتند از

 نوآوري يا مرگ: نقش استراتژيك تغيير  �

 تغيير در تكنولوژي  �

 كاال و خدمات جديد  �
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 تغيير در استراتژي و ساختار  �

 تغيير در مردم و فرهنگ  �

 براي ايجاد تغيير هايياستراتژي  �

ايـن  . كتاب با شصت صفحه، سهم فصل نهم از جلد دوم كتاب است فصل نهم
با پـيش كشـيدن بحـث    " تكنولوژي اطالعات و كنترل سازمان"فصل تحت عنوان 

ضرورت اطالعات در ابتداي فصـل، قصـد رسـيدگي و بررسـي مبحـث كنتـرل را       
اندازي يك سيستم كنترل تا حـد زيـادي بـه اطالعـات     شك راهداراست؛ چراكه بي

هـاي  هاي فصل به بعد بـا بحـث درخصـوص انـواع سيسـتم     از ميانه. ته استوابس
همانطور . دهداطالعاتي، اهميت آن را در نايل آمدن هرچه بهتر به اهداف نشان مي

ها دارد مديريت عالي سازمان با استفاده از اين سيستمكه نويسنده صراحتاً عنوان مي
  .هاي مهم دست يابداستراتژي ريزي بپردازد و بهتواند به كار برنامهمي

اي كـه در آن سيسـتم   در آغاز فصل، دفت همچـون گذشـته بـا آوردن نمونـه    
انـد ذهـن خواننـده را بـراي پـذيرفتن اهميـت و        ناميده "مدير آگاه"اطالعاتي را 
نمايد؛ چراكه عالوه بر مزاياي هاي اطالعاتي آماده ميكارگيري سيستم ضرورت به

اي مشخص سـازماندهي كـرده،   از اطالعات را به گونه بسيار ديگر، خيل عظيمي
مديريت، كاركنان يا هر فرد ديگر بسته به پست يا نيازشان به سرعت به اطالعات 

 "رگ حيات"اين اهميت و ضرورت در پس استعاره . يابند مد نظر خود دست مي
  .زندكه دفت به اطالعات بخشيده نيز موج مي

جا نيز رعايت گرديده است؛ به اين صورت حالت زنجيري فصول كتاب در اين
پيش صحبت از اعمال تغيير در سازمان بود كه يكي از تغييراتـي كـه    فصلكه در 

حال اين تغييـر  . اي بر ابعاد ديگر داشت تغيير در تكنولوژي بودمالحظه تاثير قابل
در تكنولوژي موجب باال رفتن عدم اطمينان گشته و ايـن عـدم اطمينـان نيـز بـا      

گردد و تكنولوژي اطالعـاتي اسـت كـه    اطالعات بيشتر است كه مرتفع مي كسب
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سيسـتم اطالعـات   . سازداين اطالعات را سازماندهي كرده، اين مهم را ممكن مي
بـه تبـع بعـد از اينكـه ايـن      . انـد  پشتيباني تصميم از اين قبيـل / اجرايي/ مديريت

ل گردد كه دفت اين كنتـرل  اطالعات مورد استفاده قرار گرفتند بايد نتايج آن كنتر
  .بندي نموده است طبقه) فرهنگي(قومي / ديوانساالري/ را در سه گروه كنترل بازار

داند در اين فصل ششم كه اطالعات را جزء الينفك كنترل مي مباحثدر ادامه 
فصل از كتاب نيز ابتدا به ضـرورت وجـود اطالعـات، غنـاي اطالعـات و انـواع       

پرداخته شده تا در بخش ديگر و پاياني به مبحث كنترل هاي اطالعاتي تكنولوژي
  . رسيدگي شود

و يا بـه  ) مباني ساختار سازمان(شايد بهتر بود اين فصل به قبل از فصل ششم 
شـد و  منتقل مـي ) تكنولوژي توليد كاال، خدمات و اطالعات( چهارمبعد از فصل 

  . هم تركيب كرديا اين كه فصل چهارم و فصل نهم را در قالب تكنولوژي با 

  :فصل عبارت است از اصليموضوعات 

 ضرورت اطالعات  �

 تكنولوژي اطالعاتي و سازماني  �

 الگويي براي طراحي سيستم پشتيباني تصميمات  �

 مزاياي استراتژيك تكنولوژي اطالعات  �

 كنترل استراتژيك  �

 هاي اصلي كنترلاستراتژي  �

 الگوي اقتضايي كنترل  �

 هاي كنترل سرپرستياستراتژي  �

كه پنجاه و سـه   "هاي اخالقيفرهنگ سازماني و ارزش"با عنوان  فصل دهم
صفحه از جلد دوم كتاب را به خود اختصاص داده است به حق مبحثي جالـب و  

فهم و ضروري در دنيايي كه صـاحبنظران بـراي    در خور توجه است؛ بخشي قابل
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دهند و اولـين  را به عنوان تنها گزينه پيشنهاد مينيل به اهداف بزرگ، پديده تغيير 
گام الزم در اين راه، توجه به فرهنگ فردي و سازماني و تالش درجهت افـزودن  

اين فرهنگ غني كليد حل بسياري از معضالت در محيط كار و . به غناي آن است
فصـل  نويسنده ابتدا با تعريف و تفسير فرهنگ راه را براي ادامـه  . باشدجامعه مي

هـا   باز نموده، با بررسي رابطه محيط و استراتژي با فرهنگ سازماني انواع فرهنگ
  .را به تفصيل بيان كرده است

بسياري از صاحبنظران در اين مورد اتفاق نظر دارنـد كـه مقصـود از فرهنـگ     
سازماني سيستمي از استنباط مشترك است كه اعضا نسبت به يك سازمان دارنـد  

كـه   از آنجـايي . شـود  تفكيك دو سازمان از يكـديگر مـي   و همين ويژگي موجب
تواند بدون پايه و اساس محكم وجود داشته باشـد و آنگـاه   فرهنگ سازماني نمي

رغـم تـأثير    وجود آيد نيز به ندرت امكان دارد كه از بين برود درنتيجه عليه كه ب
ن هـاي سـازمان، پـس از تثبيـت آن در سـازما      حدوحصر آن بر تمـامي زمينـه   بي

اما سؤال اصلي اينجاست كـه ايـن   . اقدامات زيادي براي حفظ فرهنگ نياز است
آيد؟ به عقيده رابينز، مؤسسـان يـا بنيانگـذاران يـك     عامل مهم چگونه بوجود مي

امـا  . كنندسازمان در صحنه ايجاد فرهنگ اوليه نقش اصلي و بسيار حياتي ايفا مي
شـه در اخـالق فـردي، فرهنـگ     از سويي ديگر، دفت ادعا نموده اين فرهنـگ ري 

هـاي سـازماني از جملـه    و سيستم) محيطي(هاي ذي نفع خارجي سازماني، گروه
  .دارد... ساختار، سياست و

كه سازمان براي نايل آمدن بر موفقيتي بي مثال، بايد  اينجاستاما نكته مهم در 
ه اگـر ايـن هـارموني و رابطـ    . ساختار و فرهنگش را متناسب با هم انتخاب كنـد 

هاي فرهنگي، اسـتراتژي سـازماني و محـيط شـركت     مناسب بين باورها و ارزش
  . وجود داشته باشد عملكرد سازمان بيش از پيش افزايش خواهد يافت

. فرهنگ آنقدر مهم است كه هر نوع تغيير و نوآوري بر اين بستر استوار است
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همانطور كه ديده . اما ميزان پرداختن كتاب به آن بسيار كمتر از ساير فصول است
شد دفت در اين كتاب به مبحث تكنولوژي در دو فصل پرداخته شده اسـت؛ امـا   
موضوع فرهنگ، كمترين حجم را در ميان كـل فصـول بـه خـود اختصـاص داده      

  . ابزار تغيير است در حاليكه فرهنگ، بستر همه تغييرات است و تكنولوژي. است

  :فصل عبارتند از اصليموضوعات 

 فرهنگ سازماني  �

 استراتژي و فرهنگ  �

 هاي اخالقي در سازمانارزش  �

 هاي اخالقي در سازمانمنابع ارزش  �

 آورندو اصول اخالقي را به وجود مي اي كه مديران فرهنگشيوه  �

هفتـاد صـفحه از جلـد دوم    كه  "گيريفرآيند تصميم"تحت عنوان  يازدهمفصل 
ها و الگوهاي آنها را گيري فردي، سازماني، روش كتاب به آن اختصاص يافته، تصميم

ترين موضوعي كه در ايـن فصـل مـورد بحـث قـرار      مهم. مورد بحث قرار داده است
بـه  . شـود گرفت اين است كه بيشتر تصميمات سازماني به روش بخردانه گرفته نمـي 

توان بر اساس الگـوي تحليلـي و   اي به شدت رقابتي امروز نميگمان نويسنده در دني
گيري نمود؛ بنابراين مبحث تصميمات ويـژه را در انتهـاي فصـل    منطقي سنتي تصميم

ولي بايد در نظر داشت كه تصميمات ويژه به سرعت تحوالت و اتفاقات . مطرح كرد
البته امري طبيعي اسـت  گردد كه گردد؛ بلكه به بينش و دانش ضمني آنها بر ميبر نمي

خاصيت مديران عالي اين اسـت كـه در   . گرددو به دنياي پرآشوب و متغير ما بر نمي
گيري بر دانش  هاي كمي تصميم تصميمات استراتژيك بيش از اتكا به خروجي روش

  .ضمني و تجارب خود تكيه دارند

ه كـار بـه   اي رفتـار كنـد كـه نتيجـ    بايد به گونه سازمانبه زباني ساده، فرد در 
امـا سـؤال   . چيزي كه رابينز آن را تصميم معقول يا بخردانـه ناميـد  . حداكثر برسد

اصلي كه در اين فصل نيز به آن پرداخته شده اين است كه آيا همه تصميماتي كه 
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شود بخردانه است؟ مسلماً پاسخ منفي است؛ چرا كه بيشـتر  در سازمان گرفته مي
شود بر اساس الگوي بخردانه اتخاذ نمـي ه ميتصميماتي كه در دنياي واقعي گرفت

همچنـين  . شـود گردد؛ بلكه بيشتر تصميمات مهم بر اساس قضـاوت گرفتـه مـي   
هاي سازماني، اختالفـات فرهنگـي و مشـكالتي از    هاي فردي، محدوديتتفاوت

بـه عبـارت ديگـر تعـداد انـدكي از      . اين دست را نيز به اين موضوع اضافه كنيـد 
تواننـد از الگـويي   ن پيچيده يا مـبهم نيسـتند و مـديران مـي    تصميمات مهم چندا

. انـد  الگوهاي كارنگي يا مرحله اي از اين دسـت . استفاده كنند كه به نتيجه برسند

ترين محيط را پيرامـون خـود   ها متغيرترين و رقابتياما از آنجا كه امروزه سازمان
ريزي نشـده بسـياري روبـرو    ها با تصميمات برنامهكنند مديران سازمانتجربه مي

هـا را در  اينجاست كه فقط و فقط پيروي از يك الگوي تئوريك سـازمان . هستند
بلكه آنچه كه صاحبنظران بر آن . نايل آمدن بر شرايط تهديدزا كمك نخواهد كرد

. گيـري اسـت  تاكيد دارند لزوم دخالت دادن خالقيت و نوآوري در فرآيند تصميم

تـرين گـام در اتخـاذ تصـميم سـازماني مطلـوب،       ، مهمجا دارد خاطر نشان كنيم
  . شناسايي، تشخيص و تعريف درست و دقيق مساله است

چون يك زنجيره در پي هـم آورده اسـت جايگـاه ايـن      دفتدر ميان فصولي كه 
البته اگر دفت در اين فصل مباحث تكنولوژي اطالعات را . فصل تقريباً نامعلوم است

  . يافتميخت كاركرد بهتري ميآبه مباحث فصل چهارم مي

  :عبارت است از فصلموضوعات اصلي 

 گيري فرديتصميم  �

 تصميمات سازماني  �

 گيري اقتضاييچارچوب تصميم  �

 تصميمات ويژه  �

نامگذاري شده و هفتـاد صـفحه از جلـد     "قدرت و سياست"كه  فصل دوازدهم
اختصاص داده است، محتـوايي انـدك متفـاوت بـا ديگـر فصـول بـه         خوددوم را به 



  نقد در تراز جهاني     836

 

مطـالبي درخصـوص قـدرت در سـطوح فـردي و سـازماني       . دارد خواننده عرضه مي
مطرح نموده و رنگ و بويي سياسي به تمـام مباحـث تئـوري سـازمان مطـرح شـده       

  .بخشيده است

در اينجا نويسنده با ذكر منابع قدرت مديران، به تفويض اختيار و شرايط الزم 
اين فصل از دو ديدگاه بخردانه و ديـدگاهي بـر   . آن پرداخته است واگذاريبراي 

  .پايه قدرت و الگويي سياسي به سازمان نگريسته است

 "ب"بر اعمال نفوذ بر رفتـار   "الف" توان: اند تعريف كرده گونه بدينقدرت را 

شـد آن را  كاري را انجام دهد كه اگر چنين قدرتي اعمال نمـي  "ب"اي كه  به گونه

با در نظر گرفتن اين تعريف و مقايسه آن بـا تعريـف   . دادبه گونه ديگري انجام مي

به عبـارتي از  . يابيم كه اين دو واژه وجوه مشترك زيادي با هم دارندرهبري در مي

رهبر به هـدف خـود نايـل    . هاست اي براي تامين هدف اه رهبر، قدرت وسيلهديدگ

هـايي نيـز   اما با اين اوصاف تفـاوت . اي براي تأمين آنهاست آيد و قدرت وسيله مي

مثالً عدم لزوم سازگاري مفهوم قدرت با هدف، يكـي از ايـن تفـاوت   . با هم دارند

دم دستي مديران است كه بسته اما به هر حال اين قدرت يكي از ابزارهاي . هاست

  .گيرد به منبع و حدود آن چه در سطوح افقي يا عمودي مورد استفاده قرار مي

دفت در اين بخش از كتاب به آشكارسازي وجوه تمايز انواع قدرت در سـايه  
بنـابر نقـش و عملكـرد قـوي ايـن      . پردازدبيان تفاوت قدرت افقي و عمودي مي

  .آن در سازمان به دقت تعريف و مشخص گردد ها بايد حدود و اندازهقدرت

دخالت دادن مبحث وابستگي در اين فصل بـه مباحـث قـدرت و سياسـت از آن     
هـاي قـدرت   ترين جنبـه تابعي از وابستگي است و اين از مهم قدرتجهت است كه 

به عبارت ديگر براي درك قدرت، وابستگي نقش اصلي را دارد؛ چـرا كـه هـر    . است
يعنـي  . دارد "ب"قدرت بيشتري بـر   "الف"بيشتر باشد،  "به الف ب"قدر وابستگي 

زماني كه فردي چيزي دارد كه ديگران به آن نياز دارند، ديگـران را بـه خـود وابسـته     
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هـا  هرچنـد ايـن صـحبت   . تواند بر آنها اعمـال قـدرت نمايـد   كند و از اين رو مي مي
اما آنچه عيـان اسـت،   چرخد پيرامون ضرورت وجود منبعي از قدرت در سازمان مي

موضوع سياست است كه هنوز براي عموم پذيرفته شده نيسـت و شـايد هرگـز هـم     
  . نخواهد شد

  :فصل عبارت است از اصليموضوعات 

 قدرت فردي و سازماني  �

 قدرت و اختيار  �

 قدرت در سطح عمودي  �

 مشاركت در قدرت و تفويض اختيار�  

 هايي براي تفويض اختياردليل  �

 قدرت در سطح افقي  �

 فرآيندهاي سياسي در سازمان  �

 سياسي قدرت و تدبيرهاي  �

فصـلي هفتـاد و يـك     "روابط بين گروهـي و تعـارض  "يعني  فصل سيزدهم
توان اذعان نمود هرجا كه دو يا چند نفر يـا گروهـي در   مي شكبي. ايست صفحه

ناپـذير اسـت؛    اجتنابزير سقفي با هم سر و كار داشته باشند بروز تعارض امري 
بنابراين نويسنده در اين فصل سعي نموده ماهيت تعارض را براي خواننده روشن 

هـايي بـراي حـل آن البتـه در سـايه      هاي آن را بـازگو كـرده و روش  نمايد، زيان
هايي براي حل مسائل، سهيم از جمله اين اقدامات تشكيل تيم. همكاري ارائه كند

يه كـارگري در هيـأت   و حتي پذيرفتن عضو اتحاد كردن كاركنان در سود شركت
  .اند مديره ذكر شده

بــراي  "الــف"اســت كــه در آن تــالش عمــدي شــخص  فراينــديتعــارض، 
تراشي، به عجز و ناكامي  از طريق نوعي مانع "ب"هاي شخص سازي تالش خنثي
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شـك  بـي . شـود ها يا افزايش منافعش منجر ميدر دستيابي به هدف "ب"شخص 
ها و دوايري باشد؛ زيرا يك سازمان از گروهاي غير قابل اجتناب ميدهتعارض پدي

در نتيجه اين پديـده كـه هـم كـاركردي     . تشكيل شده است كه تضاد منافع دارند
مثبت و هم در صورت مديريت نادرست، كـاركردي منفـي دارد بايـد بـه خـوبي      

هـا  روهبه همين دليل هشـت منبـع تعـارض بـين گـ     . شناخته شده، مديريت گردد
تفكيـك  / هاي عمليـاتي ناسازگاري در هدف: معرفي گرديدند كه عبارت است از

عـدم  / توزيـع قـدرت  / كميـاب بـودن منـابع   / وابستگي كـاري / دواير از يكديگر
  .الملل و سيستم پاداشبخش بين/ اطمينان

طـرح  "هاي بجا و مناسب كتاب و همچنين اين فصل، مثال در كنار تمام مثال
منابع بروز تعارض، يعني عامل فرهنگ را آشـكار   ترين متداولاز  يكي "بعدي سه
  .نمايدمي

در مباحث قبلي هر چند از فرهنگ، اين واژه پنج حرفي بسيار كم، سـخن بـه   
هـا،  هايي شكل گرفته و اين دوايـر و گـروه  اما سازمان از دواير و گروه. ميان آمد

لذا . خود جاي داده است افرادي با خصوصيات اخالقي و فرهنگي متفاوت را در
به هر ترتيـب  . هاستها پاسخي اوليه بر چوني و چرايي بروز تعارضاين تفاوت

هر تعارضي، چانه زني يا به اصطالح مذاكره را نيز در پـي خواهـد داشـت؛ زيـرا     
محيطي متشنج كه اكنون تعارض نيز بر آن حاكم است، زمينه مناسبي براي كـار و  

هـاي ناشـي از   ترتيب گويا دفـت پـس از ذكـر زيـان     نبدي. همكاري نخواهد بود
اما بايد توجه نمود . هايي براي مديريت تعارض را خالي نديدتعارض، بيان روش

شـود تعارضـي   هايي كه موجب كاهش و كندي عملكرد گروه مياگرچه تعارض
هـاي گـروه و   شود و آنهايي كه حـامي هـدف  مخرب و غير كاركردي خوانده مي

بنـابراين جـا دارد اسـتفاده    . باشند كاركردي و مفيـد هسـتند  آن مي بهبود عملكرد
  .گيرد صورتدرستي از آنها 
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  :فصل عبارت است از اصليموضوعات 

 هاي سازمانيتعارض بين گروه  �

 هاماهيت تعارض بين گروه  �

 تعارض بين دواير  �

 الگوي همكاري سازمان  �

 هاهايي براي مديريت تعارض بين گروهروش  �

 تعارض عمودي  �

 منشأ اختالف مديريت و كاركنان  �

 حل اختالف كارگران و مديريت  �

اسـت كـه بـه موضـوع      فصـل چهـاردهم  پنجاه و نه صفحه از جلد دوم سهم 

اختصاص دارد، نويسنده سعي نموده در اين فصـل بـه ايـن     "روابط بين سازماني"

اي پيرامونش خـواه رقيـب   هكه رابطه هر سازماني با ديگر سازمان دهدسؤال پاسخ 

و خواه دوست بايد به چه شكل باشد؛ البته با ذكـر ايـن نكتـه كـه ايـن بحـث در       

ها ديگر قادر نيستند در شرايط بـي  بستري از الزام مطرح شده است؛ چراكه سازمان

در . ها و مسـتقل موفـق شـوند   ثباتي كنوني به صورت واحدي جدا از ساير شركت

تبـديل  "چيزي كه در مبحـث  . پوشي ست غير قابل چشمواقع وابستگي آنها امري 

شـود از   طور كـه ديـده مـي    همان. نيز منظور نويسنده است "هاها به دوستيدشمني

هـاي بعـدي   العملمزيت رقابتي كه در اوايل كتاب از آن صحبت شد و پايه عكس

  . خورد دهد، مباحث كتاب به اتحاد و دوستي پيوند ميسازمان را شكل مي

اي كـه  عالوه بر اين موضوع، دفت بـا توجـه بـه نـوع سـازمان و نـوع رابطـه       
كند كه وابسـتگي بـه   خواهد با سازماني ديگر برقرار نمايد، چارچوبي ارائه مي مي

شناسـي جمعيـت، شـبكه همكـاري و نهادينـه كـردن سـازمان در ايـن          منابع، بوم
  .مي خورد و به تفصيل بررسي شده است چشمچارچوب به 

ها به يكـديگر  ريچارد دفت در زمان نگارش اين كتاب وابستگي سازمان هرچند



  نقد در تراز جهاني     840

 

را درك نموده بود اما بايد بگوييم امـروزه ايـن وابسـتگي بيشـتر و بيشـتر گرديـده       
اهميت دارد اين است كه با رونق گـرفتن بـازار رقابـت     آنچهولي به هر حال . است

آيا رقابـت  "طرح سوال  دفت با. جهاني وي جاي اين بحث را خالي نگذاشته است
ها يا مضار اين رقابـت فـرا مـي   خواننده را به انديشيدن پيرامون مزيت "مرده است

انـد كـه اگرچـه روزي بـا رقيـب خوانـدن       ها اكنون دريافتهصاحبان سازمان. خواند
هاي جديدشـان از آنهـا مـي توانسـتند، راه     ديگران و تالش براي پنهان كردن دانسته

بپيمايند اما امروز در اين دهكده جهاني، سازماني پيروز است كه دانستهپيشرفت را 
به عبـارت ديگـر اگـر    . هايش را به اشتراك گذارد، آن هم با رقيبان سرسخت ديروز

هـاي رقيـب و سـاير اركـان و     كنندگان مواد اوليه، شركت سازمان با مشتريان، عرضه
ايجـاد نكنـد، موجـوديتش بـه      اي متقابلاجزاي تشكيل دهنده محيط خارجي رابطه

هـا را  به قول دفت بايـد دشـمني  . خطر خواهد افتاد و محكوم به نابودي خواهد شد
ها با رقيبان خـود همكـاري مـي   امروزه بسياري از شركت. ها تبديل نمودبه دوستي

بينند كـه اطالعـات و تكنولـوژي رد و بـدل     كنند و منافع متقابل خود را در اين مي
گـردد؛  بلكـه در   ه اين تبادل فقط به اطالعات و تكنولوژي محـدود نمـي  البت. نمايند

. توان نام بردرا نيز مي... اي و هاي حرفهاين ميان جوامع مذهبي، همسايگان يا گروه

اما اطالعات و تكنولوژي براي موفقيت در دنيايي كـه بـه سـرعت گـذرِ شـهابي در      
  . ترين هستندمآسمان، تغييرات شگرفي را به خود مي بيند مه

  :موضوعات اصلي فصل عبارت است از

 سيستم زيست محيطي سازمان  �

 تئوري وابستگي منابع  �

 هاي همكاريشبكه  �

 بوم شناسي جمعيت  �

 نهادي شدن سازمان  �

بـه سـوي   "كتاب و به نوعي فصل پاياني جلـد دوم بـا عنـوان     پانزدهمفصل 
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كه در شصت و نه صفحه تنظيم گرديده سـعي نمـوده تـا     "هاي يادگيرندهسازمان
هاي پيشين را در هم آميخته، آنها را با هم تركيب كـرده و سـرانجام   مطالب فصل

. هاي يادگيرنده مطالبي عنوان شودها به نام سازماندرباره نسل جديدي از سازمان

فـرادش درگيـر   داند كه همـه ا نويسنده در اينجا سازمان يادگيرنده را سازماني مي
سپس بخش اعضم فصل به مباحث مربوط به رهبر . شناسايي و حل مسائل باشند

كند بسياري از كارها و تصميمات مهم و رهبري پرداخته است؛ چرا كه عنوان مي
اي يـا  هاي حرفههاي يادگيرنده همان سازمانسازمان. بر عهده اين اشخاص است

هـاي سـازماني   مربـوط بـه آن، طـرح    هـاي دانش بنيان هستند كه بايد در قسمت
درحاليكه فقط از آن صحبت به ميـان آمـد امـا طرحـي     . شدمناسب شان ارائه مي

ها با قصد و نيـت  البته بايد خاطر نشان كرد كه اين نسل جديد سازمان. ارائه نشد
سال انتشار كتاب يعني حدود بيست (ها نويسنده كه مطالعه ماهيت كنوني سازمان

  . بوده، هماهنگي ندارد) سال پيش

بـه دور از   مثالي كه شـيريني زنـدگي  . است گرديدهفصل با مثالي جالب آغاز 
ها به شدت سازد؛ زماني كه زندگيهاي كنوني را به ذهن خواننده متبادر ميهياهو

ـ   امروز درگير تعـارض و همهمـه نبـود، روش    گشـاي  ه خـوبي راه هـاي سـنتي ب
شد، افرادي كه شايد حتي سواد خواندن و نوشتن هـم نداشـتند، بـه    مشكالت مي

امـا حـال از آن جوامـع،    . كردنـد خوبي زندگي و احتياجات خود را مديريت مـي 
رغم دانـش تئـوري و عملـي بسـيار،     هايي سر برآوردند كه عليهمچون ما انسان

ها، ها، تنشاينكه اين  سردرگمي. ندهمچنان در برطرف نمودن مشكالتشان عاجزا
ها، آيا ارزش اين چنين زندگي مدرني را داشت يـا خيـر؟   بست اضطراب ها و بن
دفت به اين خاطر چنين مثالي را در سـرآغاز فصـل آورده كـه    ! قضاوتش با شما

سـاالرانه در جوامـع صـنعتي بـه جهـت تغييـر        هاي ديوان كند ديگر شكلادعا مي
اي،  دوش و شكارچي قبيلـه  هب طي كارساز نيستند و جامعه خانهعوامل پيچيده محي

كوشـند تـا بـدان     ها مـي  اي از سازمان يادگيرنده است كه بسياري از شركت نمونه
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ساالري موجـود   آيا جوامع كشاورزي و دامداري با ساختار ديوان. صورت درآيند
  را مي توان به عقب برگردانيد؟

تـوان فقـط و فقـط بـه كمـك      ها را نميانبه هر ترتيبي كه هست اكنون سازم
ديوانساالري محض گذشته هدايت نمود؛ بلكه دانـش رهبـري انديشـمند نيـز در     

گذر زمان باعث شده سـازمان . رساندن اين كشتي به ساحل نجات ضروري است
هـاي  اينجاست كه سازمان. هاي امروزي كاركرد و شكلي متفاوت به خود بگيرند

سـازمان  . انـد  هـا بيـانگر نـوعي نگـرش    ايـن سـازمان  . آمدنـد وجود ه يادگيرنده ب
يادگيرنده يك الگوي تغييريافته است كه راهي نوين از انديشيدن دربـاره سـازمان   

نمايـد تـا بتوانـد     كند و سازمان و ظرفيت فرد در آن تقويت مي را خاطر نشان مي
  . كارهايي كه قبالً توان انجام آن را نداشت به انجام رساند

  :وعات اصلي فصل عبارت است ازموض

 طرح سازماني  �

 هاي يادگيرندهسازمان  �

 رهبري و تجديد حيات سازمان  �

 نقش مديران ارشد در موفقيت سازمان  �
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  ارزيابي اثر و نقد

ارزيابي اثر صحبت شود، اين نكتـه را نبايـد   و كه در خصوص نقد  اينقبل از 
كتاب بـا كتـاب مبـاني رفتـار سـازماني       از قلم انداخت كه با مقايسه فهرست اين

مشاهده مي شود كه بسياري از مطالـب مطـرح شـده كتـاب       17رابينز. استيفن پي
در ... دفت همچون قدرت و سياسـت، بهبـود سـازماني، تكنولـوژي، سـاختار و      

رابينز مباني رفتـار سـازماني خـود را در سـال     . خوردكتاب رابينز نيز به چشم مي
 1983سـال بعـد در سـال     40اين در حاليست كه كتاب دفت . تأليف نمود 1943

با در نظر گرفتن سال نگارش اين آثار و تشابه برخي از مطالب . تدوين شده است
فصول آنها، گويا دفت بيش از هر منبع ديگري از ايـن اثـر، حـداقل در نگـارش     

  . مطالب كليدي كتابش، الهام گرفته است

تي، ارزيـابي شـكلي و سـاختاري و نحـوه     شناخ اكنون به بررسي محتوا، روش
  .پردازيمترجمه اثر مي 

  

  محتوا • 

از اينكه دفت از آثار بيشماري الهام گرفته يـا بخـش اعظـم اثـر را بـه       گذشته
كمك ذهن خالق خود آفريده، متن اثر از لحاظ محتوا مباني تئوري سازمان را به 

هـايي از  سـايه طـرح مثـال    هرچند اين وظيفـه در . نمايدخوبي به خواننده القا مي
چنـين عـالي انجـام شـده كـه       هايي در جهان غرب صورت گرفته، اما اينسازمان

جـويي،   منفعـت طلبـي، برتـري   . هـاي ماسـت  بيانگر فرهنـگ غربـي در سـازمان   
هايي از ايـن  جويي، قدرت طلبي و ويژگي فردگرايي، كارايي، مزيت رقابتي، سلطه

. هاي ماستغربي به ذهن و مديريت سازمانهاي قبيل همگي نشانه ورود ويژگي

دفت براي آنكه خواننده را با آنچه كه قرار است در آن فصل بگذرد آشنا نمايـد،  
كند تا موضوع اصلي فصل، آثـار و تبعـاتش و   در ابتداي فصل مثالي را بازگو مي
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هاي فعال در صحنه اقتصاد آمريكـا مرتكـب   اقدامات درست يا غلطي كه سازمان
  .ر عمل براي خواننده روشن شودشدند د

زمان نگارش اين كتاب دنيا در مرحله گذار به سمت دهكده جهـاني امـروزي   
توان جهان بيني دفت را ديد كه چـه خـوب مسـايل     بود و با نگاهي به اين اثر مي

گويا مطمئن بـود چنـد صـباحي ديگـر     . هاي پيرامونش را درك نموده بودسازمان
شان در جستجوي چنين گنجـي بـه تـب و تـاب     يدهمديران براي حل مسائل عد

وي تئوري سازمان را همچون كيكي به قطعاتي تقسيم نمـود و سـپس در   . بيفتند
  .هر فصل تكه اي از آن را پيش روي خواننده نهاد

 كتاب اين است كه مثال هايي در متن آورده شده است ضعف نقاطيكي از اما 
الخصوص جامعه آمريكـايي  ب و عليبه سال تأليف كتاب و جهان غر مربوط كه

 1377تـأليف و در  1983همانطور كه قبالً نيز گفته شـد كتـاب حاضـر در    (است 
زه بسيار غيرواقعي و يا ها امروبسياري از اين مثال). براي اولين بار ترجمه گرديد

آيند و با توجه به كنند، ارقام به نظر واقعي نمي بهتر است بگوييم بديهي جلوه مي
، تـر هـاي نزديـك  ها در سالوانندگان از بعضي صنايع و سازمانمتفاوت خ تصور

  . شودها به مطالب دشوارتر ميو مثالربط دادن ارقام 

هايي مربوط به محيط، تكنولوژي، نـوآوري،  كتاب بحث اينغالب عناوين در 
هاي سازماني، تعارض و تصميم گيـري  فرهنگ سازماني، سازمان يادگيرنده، طرح

گيرد كه از سويي نشان دهنده تناسب با متن و از سويي ديگر، نشانگر بر مي را در
  .جامعيت كتاب است

  :خورداين كتاب عناوين زير به چشم مي فصولدر هر يك از 

 هايي از كاربرد مفاهيم اصلي در سازماننمونه: در مرحله عمل  �

 اندمواجهمسائلي كه در حال حاضر مديران با آن : معرفي كتاب خاص  �

هاي موفق به مرحلـه اجـرا   هاي جديدي كه سازمانطرح: الگوي نوين  �
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 اندگذاشته

 خالصه و تفسير  �

 راهنماي عملي براي مديران  �

 پرسش  �

 تمرين  �

 مواردي براي تجزيه و تحليل  �

 كارگاه آموزشي  �

ها كه همان منابع مـورد اسـتفاده نويسـنده بـراي     و در نهايت يادداشت  �
  .باشدتأليف آن فصل مي

 

 روش شناختي •

همانطور كه قبالً نيز گفته شد دفت سعي نموده تا آنچه در ذهنش مي گذرد را 
در ابتـداي هـر فصـل مثـالي مربـوط بـه       . هايي گويا عرضه نمايدالي مثال در البه

. گردد تا خواننده آشنايي ابتدايي با بحث پيدا كنـد موضوع اصلي بحث مطرح مي

دارد و از فصل يعني آنچه كه قرار است در فصل بگذرد را بيـان مـي  سپس هدف 
اي بـر موضـوع فصـل    پـس از آن مقدمـه  . گردداينجاست كه فصل رسماً آغاز مي

هـايي بـه روي كاغـذ    تر يك به يك همراه بـا مثـال  گردد و مطالب مهمعنوان مي
  .شوندآورده مي

گي مناسـب، مطالـب را   نويسنده در بعضي موارد به خوبي توانسـته بـا پيوسـت   
اي اي كـه زنجيـره  گونـه  ، بـه طرزي صحيح در كنار هم و پس از ديگري بياورد به

تواند به ترتيب بر دانش خود افـزوده  گيرد و ميفكري در ذهن خواننده شكل مي
سـازي   شـود زمينـه  همچنان كه ديده مـي  .و كم كم مطلب مورد نظر را درك كند

  .گيردر ذهن خواننده صورت ميموضوع با رعايت سلسله مراتبي د

اين شيوه طرح موضوع، براي آموزش عملـي در يـك محـيط دانشـگاهي كـه      
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  .كنند بسيار مفيد استافراد، تنها با مباني نظري موضوعات برخورد مي

  

 ارزيابي شكلي و ساختاري  •

يكي از هنرهاي اصلي نويسنده در نوشتن ايـن كتـاب، بـه عنـوان يـك كتـاب       

اي مناسـب  در اين كتاب به گونه. جالب از ابزارهاي آموزشي استدرسي، استفاده 

از طرح بحث مقدماتي، خالصه، تمرين و سؤال، نمـودار، جـدول، آمـار و مطالعـه     

اين ويژگي موجب جذابيت بيشتر كتاب براي خواننده . موردي، استفاده شده است

  .استهاي آموزشي شده و اثربخشي بيشتر آن در تدريس در كالس يا دوره

مچنين ارائه مطالب و مقايسـه  ها و هه بجا و مناسب از اشكال و نموداراستفاد
هاي ميان آنهـا را  فهم بهتر آنها شده، درك تفاوت موجبها در قالب جداول داده

 هاي سـاختاربندي كتـاب، گنجانـدن   ترين بخشيكي از مهم .نمايدتر ميملموس
اي كه در مرتبط با بحث به گونه هايمعرفي كتابباشد، مي "معرفي كتاب"بخش 

كند و اطالعـاتي  اصد نويسندگان آن را بيان مييكي دو صفحه، هدف اصلي و مق
  .گيردميتكميلي از بحث مربوطه در اختيار خواننده قرار 

همچنين وجود مطالعه موردي در انتهـاي هـر فصـل باعـث بـه چـالش كشـيدن        
هايي كه در فصل آمده براي حل اين چالش، تئوري كند ميخواننده شده، وي را ملزم 

مطالعات موردي يادشـده بـه ايـن صـورت اسـت كـه ابتـدا        . را در عمل پياده نمايند
شود و سپس توضـيحات  توضيحاتي مقدماتي از سازمان مورد نظر به خواننده داده مي

گـردد و از  تكميلي از مشكل احتمالي پـيش روي سـازمان بـه خواننـده عرضـه مـي      
شود كه در گام اول مسئله را به درستي حدس زند و سپس براي واننده خواسته ميخ

اگـر پيوسـتگي زنجيـروار    . هايي البته به كمك مطالب فصل ارائه دهـد حل آن، پاسخ
فصول رعايت گرديده و نيز مطالب همان فصل، به قدر كفايـت غنـي باشـند مسـلماً     

ر غير اين صورت و بنا به داليلـي،  خواننده خواهد توانست از پس حل كيس برآيد؛ د
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با توجه به تجربيات در حـل كـيس، از ايـن نـاتواني بـه      . اين مهم محقق نخواهد شد
كنـيم؛ چراكـه در بعضـي مـوارد     علت اطالعات اندك مطرح شده در كـيس يـاد مـي   

فقط به ذكر يك خط در مورد آن مطلب بسنده كردند؛ حـال  ) و يا مترجمان(نويسنده 
رار نمودن ارتباط بين آن يك خط و ديگر مطالب كـيس، بـه اطالعـات    آنكه براي برق

  . بيششتري نياز بود

  

 نحوه ترجمه

متن ترجمه تقريباً روان است و اين ويژگي به مهـارت ترجمـه مترجمـان اثـر     
و سعي شده است كه امانت در ترجمه رعايت گردد كه گاهي اوقـات   گرددرميب

اللفظي و برگردان نادرست و فهم نامناسب هاي تحتاين موضوع منجر به ترجمه
ترتيب بهتر است برخي از مطالب كتاب مجـدداً مـورد بـازنگري     بدين .شده است

امـا ايـن مشـكالت بـيش از حـد اساسـي و متعـدد نيسـتند و اگـر          . قرار گيرنـد 
خوانندگان آشنا به مباحث مديريتي باشند خود بـه برخـي از مشـكالت ناشـي از     

  .دترجمه پي خواهند بر

مترجمان به جز موارد بسيار معدودي كه از لحاظ ارزشـي يـا فرهنگـي متناسـب     
اما اين موضوع كـه لحظـاتي پـيش در    . اند متن اصلي را ترجمه كرده تمامنبوده است، 

اي نيـز   توانـد عامـل بـروز گاليـه    قالب امانتداري مترجمان مورد ستايش واقع شد مي
اخالقي بودن آن، مترجمان اثر كه خود نيـز در  رغم اخالقي يا غير بشود؛ چرا كه علي

هـا و تحقيقـات مـوردي كـه     توانستند مثـال اند مي عالم مديريت دستي بر آتش داشته
متناسب فرهنگ، وضعيت اقتصادي و بازاري آن زمان كشورمان بود را به اثـر اضـافه   

مطلـب را   رغم اينكه محتوايهاي آورده شده در متن عليبه عبارت ديگر مثال. نمايند
كنند ولي مناسب فرهنگ امريكا هستند كه اگـر بـا ابتكـار عمـل     به خواننده منتقل مي
گرديد كه متاسفانه بدليل عدم توجه بـه  شد اين نقيصه برطرف ميمترجمان همراه مي
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هـاي علمـي و آموزشـي، بـه     اين موضوع بسيار مهم، با تدريس اين كتب در محـيط 
كـه تبعـا بـر    . مي شـود  سازمانهاي ما رواج دادهدست خود تفكر و فرهنگ غربي در 

  . باشد كه اين خال را پر نمايند عهده اساتيد و فرهيختگان كشورمان مي

و سـرعت اعجـاب آور تغييـرات    تكنولـوژي  روز افـزون   توسـعه با توجه به 
نـوين توسـعه و    هـاي كـارگيري روش  هها نيازمند ب ي امروز، سازمانسازماني دنيا

هاي نو جهت تطابق با نيازهاي كسب و كـار  دها و شكار نظريهبهينه سازي فرآين
نجات از بحران، بقا در آينده، پيشـتازي در عرصـه رقابـت و     براي لذا. مي باشند

كه البتـه   بايد مطالب و مصاديق اين كتاب بازنگري شودرسيدن به كالس جهاني 
ئوالن را از نياز بلكه بايد مس. گردداين نقطه ضعف به ترجمه مترجمان اثر بر نمي

  .شديد به منبعي اين چنين غني اما به روز، آگاه كرد

توان نـامفهوم بـودن   رغم توانمندي مترجمان اين اثر در امر ترجمه، گويي مي علي
هاي مطرح شده در پايان فصل را بـه درك نادرسـت انـان نسـبت داد؛     برخي از كيس

اطالعات ناكافي نمايان شده منجر ها اين ضعف كه در قالب قسمتزيرا در برخي از 
  .سازدبه عدم درك درست كيس شده، حل آن را براي دانشجويان مشكل مي

پس از نقد ارزيابي اثر از لحـاظ محتـوا، روش شـناختي، ارزيـابي شـكلي و      
ساختاري و نحوه ترجمه، اينك از زاويه نقد درون ساختاري و برون ساختاري به 

  .اثر حاضر نگاه مي شود

  

  درون ساختارينقد 

دروني   عدم وجود تناقضات، وجود و يا نظم منطقي اثر ،انسجامبررسي ميزان 

  كتاب  در

بدين صورت . نقد بارها از انسجام خوب مطالب اثر، صحبت شد ايندر طول 
كه توضيحات بعضي از مطالب كه در فصل مربوطه در موردشان كنكاش بيشتري 
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براي مثال جايي كه نويسـنده  . شده استبه عمل آمده در فصول قبل كتاب آورده 
كند تا نشان دهد كـدام سـازمان بهتـر    هاي بزرگ و كوچك را مقايسه ميسازمان

است، در مورد اندازه سازمان و اينكه چه سـازماني را بـزرگ و چـه سـازماني را     
البته برخي از منتقدان، ايـن  . نامند در فصل پيشين صحبت نموده استكوچك مي
الب يك نقطه ضعف اين اثـر، هـدف قـرار داده و از ايـن بابـت كـه       نكته را در ق

امـا جـا   . خواننده بايد براي كنكاش بيشتر به فصول قبلي مراجعه كند ناخشنودند
دارد در جواب اين منتقدين بگوييم امكان اينكه مطالب مورد نياز هر بحث كه بـه  

ه و بـه آن پرداختـه   احتمال زياد در فصول پيشين نيز ذكر كردنشان مورد نياز بـود 
شده است مكرراً در هر فصل، ذهن و چشم خواننـده را خسـته كـرده، تكـراري     

  . بودن بيش از حد آن وي را آزرده خاطر نمايد وجود دارد

باشـد كـه   چنين پر بار و قطور، يك اصل حائز اهميت ايـن مـي   ايندر كتابي 
ناسـبي در ذهـن   انسجام اثر حفظ و رعايت گردد تا بدين طريق زنجيره فكـري م 

اين كه مطلبي در جايي آورده شود كـه بـراي درك بهتـر آن    . خواننده شكل گيرد
بايد به منابع متفاوت و يا چندين فصل پيش بازگشت موجب گسستگي زنجيـره  
فكري خواننده شده، احتمال اينكه قدرت درك و خالقيت حاصـله از پيوسـتگي   

  .افزايش خواهد داد ها سركوب شود رامطالب در اين بازگشت به عقب

هـا و  با وجود اين كه دفت در آغاز فصـل اول، مطالعـه ماهيـت كنـوني سـازمان     

تئوري سازمان را هدف خود از اين فصل عنوان نموده اسـت امـا بايـد بگـوييم كـه      

ها در واقع اين چنين نيست؛ بلكه دفت آن را ايـن چنـين بيـان كـرده     ماهيت سازمان

ري سازمان، دفت سازمان را متشكل از افرادي كه بـر  براي مثال در تعريف تئو. است

انـد تعريـف نمـوده در حاليكـه ماهيـت      هاي مشترك با هـم در ارتبـاط  اساس هدف

. شـوند هاي مشترك افراد تشكيل ميها بر اساس هدفسازمان اين نيست كه سازمان

هـا مطـرح   بهتر است بگوييم وي در اين فصل معيارهـايي را بـراي مطالعـه سـازمان    

ها را بررسي كرده تواند ادعا كند كه ماهيت سازمانكتابي اين چنين نمي. نموده است
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است؛ چراكه اگر چنين بود و ماهيت سازمان، تنها همان چيزهايي بود كه دفت ذكـر  

هـاي  هاي متنوعي را شاهد نبـوديم و همـه در عـالم تئـوري    كرده است ديگر ديدگاه

برخي از مفـاد فصـل دوم كتـاب را مـي    . تندسازمان به يك موضوع واحد اعتقاد داش

توان در تناقض با تعاريف سـازمان در فصـل اول ديـد؛ زيـرا وظيفـه تعيـين هـدف        

سازماني در اين فصل بر عهده مديريت عالي گذاشته شده است؛ حال آنكه در فصـل  

اول در تعريف سازمان؛ سازمان يك نهـاد اجتمـاعي تعريـف شـده اسـت كـه افـراد        

يند كـه ايـن   آ هاي مشترك گرد هم ميه و ارادي براي دستيابي به هدفانساني آگاهان

  .گرا سازگاري ندارد گرا و واقع با واقعيت و مباني نظري مولف بعنوان يك عيني

هـاي چهـارم و پـنجم نيـز     ناسازگاري ظاهري در معيار اندازه سـازمان در فصـل  
كـه بيشـتر بـه    (مشهود است؛ از آنجاييكه مبحث اندازه سازمان پس از فصل چهـارم  

قرار گرفته است، بايـد در معيـار انـدازه سـازمان     ) پرداخته است اطالعاتتكنولوژي 
تواند بر اساس سهم بازار، سـهم  به اين صورت كه اندازه سازمان مي. تجديد نظر كند

تـوان بـدون   چرا كه به مدد تكنولوژي اطالعات مـي . تعريف شود.. .فروش، درآمد و
. تر به اهداف اقتصادي نائل آمـد نياز به نيروي انساني بيشتر و در نتيجه سازمانِ بزرگ

گويـد  زيرا در فصل چهارم با ذكر مثال از شركت برندا فرنچ، نويسنده به صراحت مي
هـاي  هاي بـزرگ، موفقيـت  د شركتتوانند به ماننهاي كوچك نيز ميكه حتي شركت

كنـيم بـه   به عبارت ديگر، وقتي از تكنولوژي اطالعات استفاده مي. بزرگي كسب كنند
نيروي انساني كمتري نياز داريم و در نتيجه انـدازه شـركت الزامـا نبايـد فقـط حـول       

امروزه با گسترش رو به رشد فضـاي مجـازي و عـدم    . محور تعداد كاركنان بچرخد
روي انساني بيشتر، تعريف مذكور دراندازه سـازمان در فصـل پـنجم، ديگـر     نياز به ني

  .كارساز نيست

) هاي يادگيرنده در فصل پـانزدهم سازمان(ها نسل جديد سازمان بررسيضمنا 

هـا براسـاس ابعـاد    با هدف بيان شده در كتاب كه مطالعه ماهيت كنـوني سـازمان  
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ن يكي ديگر از ناسـازگاري هـاي   ساختاري و محتوايي بوده، هماهنگي ندارد و اي
  .موجود در اين اثر است

  

  نقد برون ساختاري

  :را در بر مي گيرد مرحله وكه خود د

 نآبررسي ميزان هماهنگي اثر با اصول و مباني مفروض  - اولمرحله 

  بررسي ميزان ارتباط و چالش مفاد اثر با مباني و اصول ديني  - مرحله دوم

  

  نآبررسي ميزان هماهنگي اثر با اصول و مباني مفروض  - مرحله اول

احتمـاالً بـه كمـك     -) آقايـان پارسـائيان و اعرابـي   (طور كه مترجمان اثر  همان

در پيشگفتار كتاب عنوان نموده اند تئـوري و طراحـي    -نوشته شده دفت پيشگفتار

ـ . سازمان، شيوه اي از انديشيدن در مورد سازمان و نيز كاربرد آن است ه عبـارتي  ب

گردد و سازمان به عنوان يك در تئوري سازمان به سازمان در سطح كالن توجه مي

اگرچه در اين تئوري تجزيه و تحليـل در سـطح سـازمان    . آيدواحد به حساب مي

از . شـود گيرد ولي به محيط خارجي و روابط بين گروهي نيز توجـه مـي  انجام مي

مشاهده دقيق رويدادهايي را كه بـراي  سويي ديگر تئوري و طراحي سازمان امكان 

بيني ژرف رويـدادهايي را  افتد و نيز پيششناسايي واقعي وضعيت موجود اتفاق مي

كه براي تبيـين وضـعيت مطلـوب اتفـاق خواهـد افتـاد و بـاالخره، ارائـه درسـت          

  .آوردرويدادهايي را كه براي طراحي وضعيت مناسب بايد اتفاق بيفتد، فراهم مي

توان به وضوح دريافت كه دفت تا حتي اجمالي به پيشگفتار باال، ميبا نگاهي 
دفت در حركت قـدم بـه قـدم    . حد بسيار زيادي توانسته به اين موارد دست يابد

خود در راه شناساندن سازمان، تئوري سازمان و وظيفه خطيـر آن يعنـي آمـوزش    
خوانندگان اثر،  هاي آن براي حل مسائل سازماني بهگيري از تئوريچگونگي بهره
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محيط خـارجي  . ابتدا سازمان را به عنوان موجوديتي واحد به تفصيل معرفي نمود
در . هاي بعدي مورد بررسي قرار گرفتندو ارتباطات نيز از زواياي متعددي در گام

هـا قـرار گرفتـه و خواهنـد     اين ميان رويدادهاي فراواني كه پـيش روي سـازمان  
و عكس العمل نشـاندن بـه ايـن رويـدادها در      گرفت، چگونگي تجزيه و تحليل

ها حاكي از آن است كه ريچـارد دفـت   اين گفته. صورت بروز نيز از قلم نيفتادند
  .توانسته به هدف تئوري و طراحي سازمان جامه عمل بپوشاند

نموده كه حتي اگر خواننده ايـن اثـر فـردي غيـر مـديريتي و يـا        خلقدفت اثري 
تواند با حركت گـام بـه گـام     باشد نيز مي) يوه مديريت غربيالبته با ش(مديري مبتدي 

همراه كتاب از ثمرات تئوري و طراحي سازمان بهره ببرد و شيوه مـديريت غربـي را   
شايد نگاه به كتابي اين چنين در ظاهر موجب تشـويش خـاطر ذهـن    . به آنها القا كند

نيـاي واقعـي كسـب و    هـايي از د خواننده گردد اما گنجاندن مطالب آموزشي در مثال
كار، خواننده را هر چه بيشتر و بهتر در فضـاي كسـب فنـون مـديريتي بـا تفكـرات       

البته نكته ذكر شده حاكي از سـطح پـايين   . فرهنگي يك كشور خاص قرار خواهد داد
اي صـريح،  باشد بلكه برعكس؛ زيرا ارائه مطالبي تخصصي و پربـار بـه گونـه   اثر نمي

تواننـد بـا انـواع    موم، هنري بس ارزشمند اسـت كـه مـي   ملموس و قابل فهم براي ع
  .تفكرات مديريتي آشنا شوند

  

  بررسي ميزان ارتباط و چالش مفاد اثر با مباني و اصول ديني   - مرحله دوم

نگاهي به پيشينه غربي محـض دفـت، تفـاوت آشـكار مـديريت      شايد تنها نيم
ها مديريت غربي. را با مديريت اسالمي مدنظر جامعه ما آشكار سازد ايشانغربي 

انـد؛ حـال آنكـه مـديريت      تعريف نمـوده  "وسيله ديگران هانجام دادن كارها ب"را 
همين تفاوت است كه . اسالمي به پرورش نيروي انساني از طريق كار توجه دارد

ـ  . كندرنگ ميهاي واالي انسانيت را كمارزش ت و ديگـر صـاحب  دانشي كـه دف
نظران بر پايه آن به بيان تفكرات خود پرداختند بر پايه فرهنـگ اقتصـادي غـرب    



  853    گروه تخصصي مديريت

  

به همين دليل زماني كه از ايـن تفكـرات بـراي بررسـي ديگـر      . شكل يافته است
شود، اين فرهنگ اقتصادي غرب است كه معيار هاي غيرغربي استفاده ميسازمان

  .  گيردمقايسه قرار مي

اي به خواننده القا ميگرايانه بدون ديدگاه انتقادي به گونه اثبات صرفاً تفكرات
ها در همه جوامع به همين صورت عمل كند همه سازمان شود كه وي احساس مي

طور كه قبالً نيز عنوان شد بستر شكل درحاليكه همان. كنند و بايد عمل نمايندمي
لسـفه غـرب و فرهنـگ    گيري تفكرات مديريتي دفت، كشور آمريكـا بـا مبـاني ف   

هايي كه در آن امريكايي است كه طبعاً اين شيوه تفكر براي همه جوامع و سازمان
هـا   به همين دليل كيس. تواند دقيقاً كاربرد داشته باشدكنند نميجوامع فعاليت مي

ها و مسايل سازماني در اين كتاب براي كساني كه بـا ايـن تفكـر سـازگار      و مثال
آنچه ذهن يك خواننده غير آمريكـايي را پـس از خوانـدن     .هستند، مناسب است

كند، جاي خالي مسايل مبتالبه سازمانهاي محلـي و  اين كتاب به خود مشغول مي
دوستي انسانبراي مثال، در هيچ جاي اين كتاب صحبتي از نوع. بومي خواهد بود

به . نيامده استگرايي به ميان ها در جوامع شرقي يا اهداف مبتني بر روحيه جمع
تواند مثالً براي يك سازمان ژاپني كه به فرهنـگ  همين دليل اين كتاب چگونه مي

كند كمـك كنـد؟ هنگـامي كـه     گرايي و كمك به جامعه و ديگران توجه ميجمع
دانشمندان كشور ما در راستاي اعتالي علم و دانش و توانمندسازي ايران زمين و 

آيا شيوه تفكر در اين كتاب مـي . گذرندد ميدر راه خدمت به جامعه از جان خو
تواند اين روحيات را به جامعه علمي و مديران سازماني تزريق نمايد؟ آيا فرهنگ 

اين كتاب نيست كه اكنون به موجـب   و تفكر حاكم در كتب مديريت و خصوصاً
طلبانه و سـودجويانه و   هايي با رويكردهاي منفعتآن، در كشورمان شاهد سازمان

  رقابتي هستيم؟ اًصرف
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  پيشنهادات

ترجمه جديدترين ويرايش كتاب كه همانا ويـرايش   درصددمسئولين امر  
عرضه خواهد شد برآيند؛ زيرا بي 2013باشد و در سال  يازدهم اين اثر مي

هـاي موجـود در   شك تناسب بيشتري با وضـعيت حـال حاضـر سـازمان    
  .كشورهاي مختلف جهان خواهد داشت

خالي بودن جاي پيشگفتار اصلي دفت در اثر به چشم مي خورد؛ چراكه  
نوشـته   اي به هنگام گشودن هر كتابي انتظار رويارو شدن با دلهر خواننده 

اي كه خود را حتي براي يك يـا  گونه به. شخص نويسنده را خواهد داشت
  .بيند دو صفحه مخاطب مستقيم نويسنده مي

هـا و  گ و ذهن ايراني به كمك افزودن مثالمتناسب نمودن كتاب با فرهن 
شك كمك شـاياني بـه پـذيرش و درك اثـر      يا مطالعات موردي داخلي بي

حال آنكه اگر لفظ غير اخالقي بـودن، مـانع ايـن كـار شـود      . خواهد نمود
مشـخص و   ايگونـه  هاي وارده را بهتوان پيشنهاد داد تا دخل و تصرف مي

در كادري متمايز از متون مربوط به نسخه اصلي به كتـاب وارد نماينـد تـا    
اگر خواننده را ارضا نكرده و از نظر وي از كيفيت اثر كاسته باشد بـه پـاي   

  .نسخه اصلي نوشته نشود

 مطالعاتبا اذعان به اين نكته كه در پايان هر فصل خواننده اثر، در قالب  
شود و دانش و مهارت خود را در شناسـايي و   موردي به چالش كشيده مي

هـا  آزمايد، صراحت پايين و كمبود اطالعات كيس سازماني مي مسائلحل 
دارد درنتيجه اين شـبهه   خواننده را از درك درست و حل مناسب آن بازمي

حـال آنكـه   . شود كه مطالب را به درستي نياموخته اسـت  در وي ايجاد مي
وردن اطالعات كافي براي حل كـيس ايـن   آ. منشاء مشكل چيز ديگريست

توانـد ناشـي از نويسـنده و يـا     كه هـم مـي   نقيصه را برطرف خواهد نمود
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  .ترجمه باشد

  

  گيرينتيجه

رغم هرآنچه كه در مدح و ستايش اين اثـر و يـا حتـي پيرامـون ضـعفش      علي
چرا كه اگر . شك اثري ماندگار از خود به يادگار گذاشته استگفته شد، دفت بي

دفـت را  . ير از اين بود تاكنون منابع ديگر، تئوري و طراحي سازمان ريچـارد ال غ
حال آنكه نـه فقـط بـه    . ها تبديل كرده بودندهاي كتابخانهفقط به نمادي در قفسه

گيرد؛ هاي كتابخانه مورد استفاده قرار نميعنوان كتابي براي پر كردن فضاي قفسه
. كنـد هاي كف آلود عمـل مـي   ري در آبگيبلكه چون چراغي راهنما براي ماهي

ولي آنچه جاي تأمل دارد اين است كه چرا در كشوري با فرهنگي غني و مملو از 
حس نوع دوستي و به دور از خشونت جوامع غربي، جوانان دانش آموخته حوزه 

  هايي شرقي وارد نمايند؟مديريت بايد فنون مديريتي غربي را به سازمان

پردازنـد و فـارغ   ي مديريت ميافرادي كه به تحصيل در رشتهبا افزايش تعداد  
هـا، تعـداد كسـاني كـه بـا متـدهاي روز       بيشتري از اين رشـته  افرادالتحصيل شدن 

ها در مـورد مـديريت آشـنا    ها و تئوريتدريس و آموزش مديريت و آخرين نظريه
يـد آمـوزش   هـاي جد هستند و به طور بالقوه كانديداهايي براي تأليف كتب با شيوه

هـايي در مـورد   بنابراين در چند سال آينده امكان انتشار كتاب. شودهستند بيشتر مي
اگـر ايـن   . شود تر و به روزتر هستند بيشتر ميمديريت كه با محيط امروزي منطبق

روز پاي تغييرات بهكتاب نتواند اشتباهات و نقاط ضعف خود را اصالح كرده و هم
هـاي جهـان بـه عنـوان مثـال      ها و سـازمان يرامون شركتشود و از آخرين اخبار پ

استفاده كند احتمال اينكه توسط يكـي ديگـر از كتـب در سـايه قـرار گيـرد بيشـتر        
لذا بهتر است بجاي از دست دادن اين منبع غني و پربار مباحـث مـديريتي   . شود مي

  . هاي جديد آن اقدام ورزيدبه گردآوري نسخه
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 تحليل نقد

، جنـاب آقـاي دكتـر    »تئوري و طراحي سازمان«از ناقد محترم كتاب  تشكربا 
  مهرداد مدهوشي؛

  

  امتيازات نقد

  رعايت قالب يك مقالة علمي پژوهشي. 1

نامة كتب جهاني شـورا و   ترين امتيازات اين مقاله، توجه به اسلوب شيوه از مهم. 2
ي و نقـد بـرون   به ويژه ارائـة تحليـل و نقـد خـود از دو زاويـة نقـد درون سـاختار       

 .است كه اين مقاله را از سايرين ممتاز كرده است ساختاري

 گانة كتاب به تفصيل 25تبيين فصول . 3

 دو بخشِ نقد محتوايي و نقد روش شناختي بهنقد   تقسيم. 4

 درخصوص محتواي كتاب و بررسي وضعيت ترجمه اظهارنظرتفكيك . 5

 تبيين زمينة بحث در مقدمة مقاله. 6

 نامة مؤلف همراه با معرفي كتب و آثار وي تبيين زيست .7

 ارائة تحليل بيروني و دروني اثر به تفكيك .8

در هـر فصـلي بـه بيـان     ) بـه تفكيـك  (ناقد محترم در تحليـل درونـي اثـر     .9
موضوعات اصلي و كانوني آن فصل پرداخته، و گاه، نواقص فصول و مواردي كه 

 .8و7كند مانند فصل  ان مينويسنده بدان نپرداخته است را بي

از امتيازات مهم اين نقد آن است كـه در تحليـل درونـي اثـر در فصـول،      . 10
شناختي را نيز  مسألة مؤلف توضيح داده شده و احياناً مباني فلسفي و اصول روش

 .بازگو كرده است

هاي خاص اين نقد، توجه ناقد محتـرم بـه بررسـي وضـعيت      يكي از ويژگي. 11
نظام وارة فصول است كه ضمن توجه به نحوة ربط و پيوستگي فصول، گاه، مـواردي  
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اي به  اين امر نشان از آن دارد كه ناقد محترم اهتمام ويژه. شمرد از نواقص را نيز برمي
 .جام منطقي آن داشته استترين شاخصة يك اثر علمي يعني نظم و انس مهم

گيري از پيشنهادات و ارائه پيشنهادهاي كـاربردي مشـخص    تفكيك نتيجه. 12
 در خصوص كتاب

اظهار نظر در خصـوص كـاربرد آموزشـي، جامعيـت صـوري، و روانـي       . 13
 ورسايي اثر

هـاي بررسـي محتـوايي، بـه ارائـه نظـر        ناقد محترم پيرامون غالـب شاخصـه  . 14

 خصوص سازواري با مباني مفروض، و مباني و نيازهاي جامعه اسالمي اند؛ به پرداخته

  

 هاي نقد كاستي

را مسـتند بـه ذكـر مصـاديقي از     » نقـد و ارزيـابي اثـر   « بخـش مناسب بود . 1
  .صفحات كتاب مي نمودند

آيد حجم توضيح و تفصيل فصول بيش از اندازه زياد شده است و  ميبه نظر . 2
 .به محورهاي كلي و موضوعات كانوني وجود داردامكان خالصه نمودن و اشاره 

 فقدان اظهارنظر در خصوص كيفيت چاپ و قواعد نگارش و ويرايش  .3

هاي وضعيت منابع و تطابق بـا   مناسب بود ناقد محترم درخصوص شاخصه .4
 .كردند نيز نظر خود را بيان مي هاي وزارت سرفصل
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  خاستگاه آن در ايرانمقدمه و تحليل بيروني اثر و 

  هاي رفتار سازماني فضاي دانشگاهي و علمي در خصوص كتاب

تحصـيالت تكميلـي بـه ويـژه دوره دكتـري مـديريت در        هاي دورهبا اوج گيري 

 ,Blanchard Kenneth Hهاي مختلف، كتاب رفتار سـازماني نوشـتة    ها و گرايش رشته
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Hersey paul  بعد از چاپ كتـاب بـه زبـان    و يك سال ) 1994معادل ( 1373در سال

اصلي در امريكا توسط آقاي دكتر قاسم كبيري با تخصص ويژه ترجمه زبان انگليسي 

بيشترين تاكيد اين كتاب بر روي مفهوم . در انتشارات جهاد دانشگاهي به چاپ رسيد

  .هاي رفتاري است ها با ساير نظريه رهبري در سازمان، كاربردها و انطباق

يكسال بعد از ترجمه كتاب قبلي، كتـاب رفتـار سـازماني     يعني 1374در سال 
وشته مورهد ـ گريفين، پنج سال بعد از چاپ كتاب به زبان اصـلي انگليسـي در    ن

توسط آقايان دكتر سيد مهدي الواني و دكتر معمارزاده ترجمه شد ) 1989(امريكا 
رشـته  و دراختيار دانشجويان دوره كارشناسي و گاه كارشناسـي ارشـد بـه ويـژه     

مديريت دولتي قرار گرفت در حاليكـه چـاپ آن پـنج سـال از كتـاب هرسـي و       
  .بالنچارد زودتر به زبان اصلي به چاپ رسيده است

يعني سه سال بعد از  1377رابينز نيز در سال . كتاب رفتار سازماني استيفن پي
مـيالدي   1996و چـاپ ششـم در   ) مريكـا آ(روي نسخه اصلي به زبان انگليسـي  

قايان دكتر سيد محمد اعرابي با تخصـص مـديريت و آقـاي دكتـر علـي      توسط آ
هـاي انگليسـي    پارسائيان با تخصص مديريت آموزشـي و تجربـه ترجمـه كتـاب    

ترجمه و به چاپ رسيد و تاكيد آن بر رفتار فرد، گروه و سازمان و در سه مجلـد  
  .جداگانه تقسيم بندي گرديده بود

  

  تحليل دروني و جايگاه اثر

 170هاي فردي است، تا آنجا كه حدود  تاكيد كتاب بر رفتار و تفاوت نبيشتري
اب، به اين مفاهيم اختصاص داده شده و نشان از نگرش روانشناختي تصفحه از ك

نويسندگان بر موضوع رفتار سازماني است و كمترين توجه به مقولـه رهبـري در   
اني پوشـيده  سازمان گرديده است كه اهميت آن بر هـيچ متخصـص رفتـار سـازم    

نيست، ذكر موضوعاتي از جمله ساختار اصلي سازمان و طرح سازمان هـر چنـد   
بي ربط و بي تاثير بر رفتار سازماني نيست، ولي قطعـاً ميـزان اهميـت آن بسـيار     



  863    گروه تخصصي مديريت

  

  .كمتر از رهبري در سازمان بر روي رفتار سازماني و مديريت آن است

رشته رفتار سازماني، بحث هرچند تنوع و انسجام مطالب كتاب از معرفي كلي 
هاي چنـد فرهنگـي، همچنـين     ها، مديريت جهاني و سازمان اداره مردم و سازمان

مفاهيم مربوط به فرد و فرد در سازمان تا مباحث ارتباطي و گروهي و موضوعات 
ت و سياست و تغيير و بهسازي از اهميـت  ازماني از جمله تصميم گيري و قدرس

هاي ديگر  توجه به مشابه بودن موضوعات با كتاب خاصي برخوردار است ولي با
اي را به ويژه نسبت به كتاب  هاي خاصي و نوآوري ويژه رفتار سازماني برجستگي

دهد، با اين حال بـه گفتـه مدرسـين مختلـف ايـن درس، كتـاب        رابينز، ارائه نمي
خوبي در سالهاي گذشته براي دوره كارشناسي بوده است هر چند ذكر نام اسـتاد  

  .دكتر الواني نيز بر اين قضيه تاثير مثبتي داشته است

  

  هاي مثبت كتاب به اختصار ويژگي

ــ كتاب به زبان اصلي بوسيله دو نفر و با دو گرايش نگاشته شـده اسـت كـه    
متاسفانه اين شـيوه هنـوز در بـين نويسـندگان كتابهـاي علمـي درايـران جايگـاه         

دليل و بيشتر توسط دو نفر و بيشتر ها به هر  محكمي ندارد هر چند غالب ترجمه
  .گيرند صورت مي

ــ اهداف هر فصل در ابتداي فصل نوشته شده است و دانشجو را از قبـل بـا   
  .كند طور اجمال آشنا مي ههاي كاركردي فصل و كتاب ب هدف

هاي هـر صـفحه    انگليسي به درستي به قدر كفايت در پانويس هاي مترادفــ 
ز در يادگيري و انطباق مفاهيم ترجمه شده، بسـيار كمـك   اند كه اين ني آورده شده
  .كننده است

ــ فهرست نويسي براساس اطالعات فيپا تنظيم شده و يكساني قابـل اهميتـي   
  .را ارائه داده است

تاريخي مختصر و مفيدي در ابتداي كتاب آورده شـده، كـه درخـور     مقدمهــ 
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  .ي دانشجويان است حوصله

هـاي فصـل آورده شـده اسـت كـه ايـن نيـز بـراي         هر فصل در انت خالصهــ 
  .يادگيري و مرور كلي مطالب، مفيد و ارزشمند است

انـد كـه ايـن نيـز بـراي       هاي خاصي نسبت به مطالب فصل ارائه شده ــ سوال
  .تمرين و يادگيري مطالب درخور و ارزنده است

  

به : (نقاط ضعف كتاب در زمان چاپ كتاب به زبان اصلي و زبان فارسي

  )اختصار

هـاي   كتاب هيچ مطلبي راجع به زنـدگي نويسـندگان و ويژگـي    ترجمهــ در 
تحقيقاتي و تجربي آنان ارائه نگرديده است و اينكه حتـي در چـه سـالي      علمي ـ 

كتاب اصلي به چاپ رسيده است و مباني اساسـي آن چـه بـوده اسـت ايـن كـه       
حصـيلي هـر دو   نويسندگان  داراي چه مدرك تحصيلي هستند هر چند مـدرك ت 

  .مترجم كتاب بر روي جلد آورده شده است

صورت ه منابع و مĤخذ هاي بكاررفته در كتاب و مجموعه لغات ب متأسفانهــ 
انـد كـه    كار گرفته شده در متن و پايان كتاب آورده نشدهه الفبايي و اصطالحات ب

ات توانند وجود آنها در يادگيري و دسترسـي آنـان بـراي تحقيقـات و مطالعـ      مي
  .بعدي كمك كند

، در صـفحه  )اي مكتب مـراوده (اي يا به قول مترجمين  ــ بحث تحليل مراوده
بسيار بسيار مختصر و تا حدودي مبهم در كتاب آورده شده است كه مبحثـي   28

  .مهم در رفتار سازماني وارتباطات است

 هاي آنها مورد بررسي و تفاوت 346تا  339هاي  تيم و گروه در صفحه بحثــ 
  .آيد اند ولي ميزان آن در مديريت رفتارسازماني به نظر كافي نمي قرار گرفته

اي برخوردار است، هم  كتاب از ضعف ويژه ،اه ــ در بحث رهبري در سازمان
و هم به لحاظ كيفي و محتوايي، بسيار مختصر و مبهم ارائه گرديده  كميبه لحاظ 
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تي كـه مبنـاي مهمـي در    است و به طور مثال در خصوص تئوري رهبري مـوقعي 
و بـه ميـزان نصـف     370هاي جديد رهبري در سازمان است در صـفحه   پارادايم

  .صفحه، مطالب آورده شده است كه اساساً داراي اشكال است

مواردي كه كتاب به آنها توجه نكرده يا بسيار كم توجه كرده كه بخشـي از آن  
  .سط نويسندگان استمطالب و به روز رساني مطالب تو تجديدمربوط به عدم 

اي، در كتـاب   ـ بحث اخالق در مديريت رفتار سازماني و به ويژه اخالق حرفـه 1

  .هاي روز است كه قطعاً براي مديريت رفتار سازماني از ضرورت نشدهمطرح 

هاي مجازي نيز كه امروز به دليـل   ها و تيم مجازي و گروه ارتباطاتـ بحث 2
بسيار گسترده و بـه صـورت عمليـاتي مـورد     هاي مجازي  تنوع استفاده از سيستم

صرفاً به حجم انتقال اطالعـات از   298در كتاب در صفحه . گيرد استفاده قرار مي
طريق ارتباطات مجازي اشاره شده است و طبيعـي اسـت كـه رويكـرد جديـد و      

ي بحث مديريت رفتـار سـازماني   مهاي حت گسترده ارتباطات مجازي از ضرورت
  .در حال است

هـاي مـديران امـروز     ، بحث كوچك سازي به عنوان چـالش 37فحه ـ در ص3
سـازي و بهـم    عنوان شده است كه بديهي است امـروز، رويكـرد بـزرگ   ) آنروز(

بقاء و رشد و توسعه نيز از و إهاي بزرگ براي  ايجاد توان رقابت  پيوستن شركت
  .هاي بزرگ است چالشهاي جديد مديريت سازمان

هاسـت،   جديد رهبري در سازمان كه از اركان اصلي و مهم سازمان مباحثـ 4
تجديـد   شود كه بديهي است به دليل عـدم تجديـد نظـر و    در كتاب مشاهده نمي

  .چاپ كتاب به زبان اصلي است

مطرح شده و بـه نتـايج آن    386ـ موضوع رفتار سياسي، هر چند در صفحه 5
به تازگي جرالـد  «ه و گفته است كه نيز از طريق تحقيقات انجام شده اشاره گرديد

الگوي امور اخالقي در رفتار ) 1981(و مانوئل واالسكوتز  موبرگدنيس  ،وانفكا
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طور كامل داراي ويژگي سياسي بـوده و مخصـوص    اند كه به سازماني را ارائه داده
سال پيش و شـرايط جديـد    34گردد به حدود  كه باز مي» باشد موقعيت معيني مي

  .كنند ها ايجاب مي تر و مؤثرتر آن را در سازمان سيعضرورت طرح و

المللـي و   نشاط سازماني، رفتار و ارتباطـات در سـازمانهاي بـين    مثلـ مباحثي 6
  .گونه موارد نيز الزم است در كتاب مطرح و به آن پرداخته شود چند فرهنگي و اين

  

  گيري نتيجه

اي مشـابه كاسـتي   هـ  به نظر اينجانب، كتاب حاضر، هر چند نسبت بـه كتـاب  
هاي بيان شـده برخـوردار    زيادي ندارد ولي قطعاً براي كاربران امروزي از ضعف

است و الزم است تا يا توسط نويسندگان و بـه شـكل مـوجهي توسـط ديگـران      
  .اصالح و تكميل گردد
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 تحليل نقد

، جناب آقاي دكتر قاسم انصاري »رفتار سازماني«با تشكر از ناقد محترم كتاب 
  ؛رناني

  

  امتيازات نقد

نامة نقد كتب جهاني به نحـوي كـه اجمـاالً بـه      توجه كلي به اسلوب شيوه. 1
  .اي دارد تحليل بيروني و دروني اثر اشاره

 تراز اشاره به كتب هم. 2

 اظهار نظر در خصوص كاربرد آموزشي و مواردي از جامعيت صوري اثر. 3

ــوآوري،   . 4 ــي، ن ــه وضــعيت نظــم منطق ــي ب ــاره كل ــاق،اش ــت و  انطب جامعي
  )بررسي محتوايي يك اثر هاي از مؤلفه(ها  سازي معادل

 

 هاي نقد كاستي

  .مقاله، مستند به اثر نيست. 1

 فقدان منابع و پيشنهادهاي كاربردي مشخص. 2

 عدم معرفي فصول كتاب به تفكيك. 3

 هاي كتاب عدم تفكيك نقاط شكلي و محتوايي در بيان ويژگي. 4

 هاي كتاب تحليلي نسبتاً جامع پيرامون محتوا و ادله و تحليلفقدان ارائة . 5

هـاي   مناسب بود نويسندة مقاله در خصوص ساير مـوارد سـه گانـة مؤلفـه    . 6
 .كردند شكلي يك اثر نيز اظهارنظر مي

گانة بررسي محتوايي، در مـورد   12هاي باقيماندة  هاي مؤلفه بسياري از پرسش. 7
به خصوص تناسب با مباني مفروض و مبـاني اسـالمي، و   اند  پاسخ مانده اين كتاب بي

  .جامعه اسالمي ايراني د آن درنيز رويكرد و ميزان كاربر
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 )Owen Hoghes( آدن هيوز: درباره نويسنده كتاب

آون هيوز نويسنده كتاب درجه دكتـري مـديريت خـود را از دانشـگاه وسـترن      
استراليا دريافت كرده و داراي سوابق طـوالني در آمـوزش مـديريت و بخـش اداره     

رئيس بخـش مـديريت     2002تا  1999وي از سال . باشد امور و بخش عمومي مي
دانشـكده امـور   ) A.Fels(بهمراه پروفسـور فلـس    2003آن دانشگاه بوده و درسال 
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وي اسـتاد مـدعو دانشـگاه    . دولتي را در نيوزيلند و اسـتراليا تاسـيس نمـوده اسـت    
  .باشد چين نيز مي) Renmin(رمين

مشـي  آون هيوز تحقيقات و كتب متعددي را در زمينه مديريت دولتـي، خـط   
كتـاب  (كتاب مـديريت نـوين  . چاپ رسانده استه عمومي و سياستهاي استراليا ب

 2003درسـال   Public Management and Administration عنوانكه تحت ) حاضر
بار تجديد چاپ شده است و به عنـوان كتـاب اصـلي     انتشار يافته تاكنون چندين

سيا، افريقا و خاورميانه مورد درسي در انگلستان و استراليا و همچنين در امريكا، آ
چاپ دوم اين كتـاب بـه زبـان چينـي ترجمـه شـده و       . استفاده قرار گرفته است

 1998هاي اسـتراليا در   كتاب سياست. منتشر گرديده است Reminبوسيله دانشگاه 
هـا در تضـاد و كتـاب     واقعيت: از وي بچاپ رسيده و كتابهاي سياستهاي استراليا

 1993ياستهاي عمومي مشتري با دو تن از همكارانش در روابط درون دولت و س
  .منتشر شده است 1991و 

آموزشــي او در عرصــه  تحقيقــات و كتــب آون هيــوز و تالشــهاي علمــي و 
مديريت دولتي وي را به عنوان چهره شاخصي در دانش مديريت دولتـي مطـرح   

به فارسـي  ساخته است و كتاب پر ارجاع او مديريت دولتي نوين، كتابي است كه 
  .بار تجديد چاپ گرديده است ترجمه شده و تاكنون در ايران نيز چندين

  

  معرفي كلي اثر

نويسـنده  ) Owen Hughes(ترجمـه اثـري از آون هيـوز   » دولتي نوين مديريت«
كـه بـه علـت    » Public Management and Administration«اسـتراليائي بـا عنـوان    

دولتـــي نـــوين و مـــديريت گـــرايش و تاكيـــد محتـــوائي آن بـــه مـــديريت  
مترجمـان  . در فارسي با اين عنـوان معرفـي شـده اسـت     ،»Managerialism«گرائي

كتاب دكتر سيدمهدي الواني، دكتـر سـهراب خليلـي شـوريني و دكتـر غالمرضـا       
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بوسـيله نشـر مرواريـد     1387باشند و چاپ اول اثر در سـال   معمارزاده تهران مي
  .منتشر گرديده است

شود و فصل اول ان به  اي از مترجمان و پيشگفتار نويسنده آغاز مي كتاب با مقدمه
نويسنده معتقد است الزامـات متعـددي   . در مديريت دولتي اشاره دارد تغييرضرورت 

مديريت دولتي را دستخوش دگرگوني و تحول كرده است، حمله بـه بخـش دولتـي،    
ره رخـدادهائي اسـت كـه مـديريت     تغيير نظريه اقتصادي حاكم، جهاني شـدن از زمـ  

هاي دولتي و  ساالري در دهه هشتاد ميالدي ديوان.دولتي را مجبور به تغيير كرده است
هاي دولتي مورد نقدهاي فراوان قرار گرفتند و دولتها را مجبور بـه   گستردگي سازمان

اين تغييرات صرفاً جنبه اصالحي نداشـت،  . تغييري اساسي در مديريت دولتي نمودند
بلكه محل تصوراتي را كه نقش دولت در اذهان ايجاد كرده بود، به چـالش كشـيده و   

ايـن حمـالت در سـه دسـته شـكل      . طرحي نو را در مديريت دولتي درانداختـه بـود  
گرفته بودند، در قسمت نخست بخش دولتي به علت بزرگي و مصـرف زيـاد منـابع    

بـه علـت درازدسـتي بـه     در قسـمت دوم دولتهـا   . كتاب ملي مورد حمله قرار داشت
هائي كه اصول جنبه حاكميتي نداشت و خاص دولت نبود مـورد انتقـاد واقـع     فعاليت

گر و غير مردمي نقـدهاي فراوانـي را    هاي سلطه ساالري شدند ودر قسمت سوم ديوان
  .ايجاد كردند

از اقتصادي، اين نظريه كه دولت مانعي بـر سـر راه رشـد و آزادي اقتصـادي     
وران قوت گرفت و شواهدي ارائـه شـد كـه بهتـرين راه توسـعه      است، در اين د

  .اقتصادي بازگردانيدن فعاليتها تا حد امكان به بخش خصوصي است

و رقابت در سطح جهاني عامل ديگري بود كه دولتها را به تغييـر   شدنجهاني 
هـاي   وادار نمود و اين تفكر را مطرح كه با تعديل ساختاري و گـرايش بـه شـيوه   

  .هاي جهاني موفق شد توان در عرصه رقابت صي ميبخش خصو

دوم كتاب ال گوي سنتي اداره امور دولتي به تفصيل توصـيف شـده    فصلدر 
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البته اين الگو در دوره خود يك نهضت اصـالحي محسـوب شـده اسـت،     . است
اي و بـا يـك    صورت يك نهـاد حرفـه  ه نهضتي كه درآن سازمانهاي دولتي بايد ب

اين سـاختار  . و مقررات غيرشخصي عمل نمايند قوانينساس طبقه نخبه اداري برا
  .سلسله مراتبي، رسمي و منضبط بوده و روابط غير رسمي در آن جائي ندارد

  :سنتي برآن استوار گرديده است عبارتند از ساختاراصولي كه 

  ثابت بودن و رسمي بودن دامنه اختيار قانونيـ اصل 1

  ندي سطوح اختيارب ـ اصل سلسله مراتب اداري و درجه2

  ـ اصل ثبت و ضبط رخدادهاي اداري3

  ـ تخصصي بودن انجام امور در هر شنل و منصب اداري4

  و مقررات جامع و پايدار اداري ـ تبعيت از قوانين5

نظريات مكتب مـديريت علمـي و مكتـب روابـط انسـاني در الگـوي سـنتي،        
فـع مشـكالت ايـن    بـراي ر   وجود آوردند اما اين اصالحات،ه اصالحاتي جزئي ب

الگو كافي نبودنـد و انتقـادات فراوانـي نسـبت بـه آن در اغلـب كشـورها ابـراز         
  .گرديدند

ادعـاي ايـن   . مديريت دولتي نوين معرفي گرديده اسـت   كتاب، سومدر فصل 
يابي به نتايج بهتر  الگوي جديد ارتقاء اثر بخشي وي و آني نظام مديريت و دست

هـاي   هـا و روش  گيـري از شـيوه   بهـره . اسـت  تر نسبت به الگـوي سـنتي   و سريع
شـود و ايـن    مديريت بخش خصوصي شاخص شناخت اين الگـو محسـوب مـي   

  .نمايد را در مديريت دولتي ايجاد مي جديدينگرش حوزه 

  :نوين داراي هفت نكته اصلي است درستيمديريت 

  اي و تخصصي در بخش دولتي ـ استفاده از مديريت حرفه1

  گيري صريح عملكرد ـ معيارها و اندازه2

  كنترلهاي برونداد و نتايجـ تاكيد بر 3
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  ـ حركت به سمت ايجاد واحدهاي مستقل بجاي ساختارهاي بزرگ4

  ـ حركت بسوي رقابت بيشتر در بخش دولتي5

  هاي مديريت بخش خصوصي ـ تاكيد بر استفاده از سبك6

  ـ تاكيد بر انضباط و جلوگيري از اتالف منابع7

: شـود  گيري خالصه مي نوين برنامه اجرائي در چهار جهت در مديريت دولتي

دادهـا سـوم    دادها، دوم دگرگـوني در درون  نخست تغيير در توجه نسبت به برون
  .كاستن از دامنه دولت و چهارم تغيير ارتباط با سياستمداران و مردم

. مديريت گرائي يا مديريت دولتي نوين مورد انتقادهائي نيز قرار گرفتـه اسـت  

بـزعم منتقـدان   . ي از انتقادها مبنا قرار دادن اقتصاد در اين نوع مديريت اسـت يك
گرچه اقتصاد به عنوان شالوده نظام اقتصادي و بخش خصوصي اعتبار دارد ولـي  

هاي بخش عمومي نبوده و فاقد اثر بخشي الزم  كاربرد آن در دولت مناسب آرمان
هـاي مـديريت بخـش     و روشهـا   گيـري از شـيوه   مين ترتيب بهـره ه به. باشد مي

هـائي رادر خـدمت بـه     خصوصي ضرورتاً در بخش دولتي كارساز نبوده و كاستي
  .دنبال خواهد داشته عامه مردم و رعايت مصلحت عامه ب

گرائـي را احيـاي نظـرات مكتـب مـديريت علمـي        برخي از منتقدان مديريت 
ا به مـديريت دولتـي   تمام انتقادهاي وارده برمكتب مذكور ر نظردانند و از اين  مي

گوئي و مبهم بودن مشخصات مدل مـديريت   تضعيف پاسخ. دهند نوين تسري مي
  .دولتي نوين از زمره ديگر نقد معاني است كه به اين مديريت وارد شده است

در اين فصل بـه  . فصل چهارم كتاب به بيان نقش دولت اختصاص يافته است
را دولتهـا بايـد انجـام دهنـد و چـه      شده كه چه فعاليتهـائي   دادهاين سوال پاسخ 

ي را نبايد انجام دهند و در مكاتب مختلف اقتصادي اين نقش چگونـه  يها فعاليت
  .تعريف شده است

تواند همة وظايف اقتصادي و عمومي را بـه   اصول مكانيزم بازار به تنهائي نمي
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زيرساخت  تامين. ها بايد براي رفع به اين ناتواني اقدام كنند انجام رساند و دولت
هـاي گروهـي،    حل و فصـل تعـارض    تامين كاالها و خدمات عمومي،  اقتصادي،

حفظ رقابت، حفظ منابع طبيعي، تامين حداقل نيازهاي روسيه افراد جامعه، تثبيت 
هـاي   اقتصادي از زمره فعاليتهاي دولت در جوامـع مختلـف اسـت كـه بـا شـكل      

گـذارد،   انـدازه قـرن اثـر مـي    از آنجائي كه نقش دولت بر. شود متفاوتي عرضه مي
اي عمل كنند كه ضمن ايفاي نقش اصلي خود، بـيش از حـد    گونه هها بايد ب دولت

  .هاي زيادي را به شهروندان تحميل نكنند بزرگ نشده و هزينه

سازي مطرح شده اسـت و   در فصل پنجم موسسه عمومي و مجادله خصوصي
  .سازي به تفصيل بيان گرديد خصوصي مخالفهاي موافق و  بحث

تجزيـه و  . فصل ششم به خط مشي عمومي و تجزيه و تحليل آن مـي پـردازد  
گذاري و نقدهائي كه به آن وارد شده   مشي فرايند خط الگوهايتحليل خط مشي، 

  .دهند مطالب اين فصل را تشكيل مي

داره در مـدل سـنتي ا  . استراتژيك را مطرح سـاخته اسـت   مديريتفصل هفتم 
هاي دور وجـود نداشـت و بحـث     امور دولتي نياز چندان به انديشيدن براي آينده

هاي  گرائي و مديريت دولتي نوين كه از شيوه استراژي مطرح نبود، اما در مديريت
گرفت مديريت استراتژيك نيز به عنوان يك شيوه بخش  بخش خصوصي بهره مي

الگوي برايسون ارائه شده و  در اين فصل. خصوصي مورد توجه قرار گرفته است
اين نتيجه حاصل گرديده كه توجه به مديريت استراتژيك براي گذار از اداره امور 

  .دولتي سنتي به مديريت دولتي نوين ضروري و الزم است

هاي محيطي مطالـب فصـول    سازمان و مديريت مولفه داخليمديريت سيستم 
ط مشي و اداره موضوع فصل دهند و بحث در مورد خ هشتم و نهم را تشكيل مي

 دانـد و آن  در اين نويسنده نظر ويلون را جدائي سياست از اداره مي. باشد دهم مي

دهد و مدعي است خط مشي و اداره بـا هـم مـرتبط بـوده و      را مورد نقد قرار مي
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  .ماهيتي يگانه دارند

دولتي در كشورهاي در حال توسـعه را بررسـي كـرده     مديريتفصل يازدهم 
ه زعم نويسنده كشورهاي در حال توسـعه هـم در دوران اسـتعمار و هـم     ب. است

سلسله . اند بالفاصله پس از استقالل از الگوي سنتي اداره امور دولتي پيروي كرده
العمـر، و بوردكراسـيهاي بـزرگ از ويژگيهـاي      مراتب سـازماني، اسـتخدام مـادام   

حال توسعه بعـد   دولت در كشورهاي در. مديريت دولتي اين كشورها بوده است
ــت و     ــته اس ــده داش ــه برعه ــش را در اقتصــاد و جامع ــرين نق ــتقالل مهمت از اس

امـا الگـوي   . اي از نخبگان شـده اسـت   بوروكراسي دولتي خود باعث ايجاد طبقه
كشـورهاي در حـال توسـعه نكـرد و      سنتي اداره امور دولتي خدمت چنـداني بـه  

آمده بود در جهـان    دسته بكشورهاي غربي از اين شيوه مديريت  نتايجي كه در
  .سوم حاصل نشد

سازي دولت در ايـن كشـورها    مديريت دولتي نوين و كوچك سوي بهگرايش 
اما به اعتقاد . بخش نبودند مورد توجه قرار گرفت اما نتايج حاصله چندان رضايت

نويسنده ممكن است مديريت گرائـي كـه همـراه بـا افـزايش اسـتفاده از بخـش        
  .ه اين كشورها كمك كندخصوصي دست به توسع

گيـري از مباحـث قبلـي     كه آخرين فصل كتاب است بـه نتيجـه   دوازدهمفصل 

بحث اصلي اين است كه مدل سنتي اداره امور دولتـي كهنـه   . اختصاص يافته است

اين تغيير نمايـانگر يـك   . شده و مديريت دولتي نوين بحق جاي آن را گرفته است

اداره امور دولتي به مدل مديريت بـازار اسـت،   تحول از پارادايم مدل بوروكراتيك 

اصالحات مديريت دولتـي بـه معنـاي    . خصوص است  همه بسيار شبيه مدل بخش

دگرگوني و تغيير شكل است، نه تنها در سبك مديريت، بلكه در ارتباط ميان بـازار  

  . و دولت، دولت و بوروكراسي، دولت و شهروندان و بوروكراسي و شهروندان

هاي محتمل اداره امور دولتي در آينده  از فصل انتهائي به ويژگي بخش ديگري
نخست اينكه در آينده خدمات دولتـي گـرايش بيشـتري بـه بـازار و      . اشاره دارد



  نقد در تراز جهاني     876

 

پذير  بخش خصوصي خواهد داشت، دوم اداره امور دولتي در آينده بسيار انعطاف
برخالف نظـر   خواهد بود، سوم سياسي شدن اداره امور دولتي بيشتر خواهد شد،

تـر   مديريت دولتـي مشـاركتي   سنتي كه عدم دخالت سياست در اداره بود، چهارم،
هـاي   هـا و شايسـتگي   خواهد شد و سرانجام مديريت دولتي به سـوي توانمنـدي  

مسائل اخالقي در مـديريت دولتـي جديـد    . تخصص بيشتري مجهز خواهد گردد
ده از كادر وفـادار سياسـي،   تري خواهد داشت و به باور نويسنده استفا بروز جدي

اي رفتارهـاي غيراخالقـي در اداره    براي انجـام كـار اداري، باعـث فسـاد و پـاره     
هـائي را   ردي سازي نيز كـج  هاي دولتي و خصوصي به پيمان دادن فعاليت. شود مي

البتـه  . سـازد  دار مي هاي قديمي اداره امور دولتي را خدشه كند كه ارزش ايجاد مي
ـ   ست كه بايد در اين باره بررسينويسنده معتقد ا در . عمـل آيـد  ه هاي بيشـتري ب

آخر كتاب نويسنده نسبت به عملي بودن مـديريت دولتـي نـوين اينگونـه      سطور 
گرائي، مديريت  مديريت: داند كه مدل جديد هيچكس واقعاً نمي« كند اظهارنظر مي

خواهد بـود يـا   بخش  دولتي نوين، اداره امور براساس بازار يا دولت، آزين، نتيجه
اصوالً هدف كتاب انجام مقايسـه ميـان   . ناپذير است اگرچه اين تغيير اجتناب» نه؟

هاي جديد مديريت در دولت با مـدل سـنتي ادارة امـور بـود و ايـن نتيجـه        شكل
.  حاصل شد كه به داليل بسياري مدل جديـد بايـد جـايگزين مـدل سـنتي گـردد      

ريت دولتـي جديـد، تنهـا بـه اصـالحات      تغيير از اداره امور دولتي سنتي بـه مـدي  
بلكه به معنـاي تغييـر در نحـوه ادارة خـدمات     . شود خدمات عمومي محدود نمي

هـاي دولتـي، تغييـر در پاسـخگوئي و تغييـر در       عمومي، تغيير در دامنـه فعاليـت  
  .مطالعات دانشگاهي بخش دولتي است

  

  شرايط زمانه و خاستگاه اثر

تغييــر در مــديريت دولتــي ضــرورتي  اثــر در زمــاني نوشــته شــده اســت كــه
اي است كه يك رونـد ضـد دولتـي در     شرايط بگونه 1990دهه  .ناپذير است گريز

هـا را   گيري است و نهضتي به راه افتـاده كـه دولـت    اغلب كشورها در حال شكل



  877    گروه تخصصي مديريت

  

دولت ريگان در امريكا و دولت مارگـارت تـاچر   . شديداً به باد انتقاد گرفته است
انـد و ايـن    ات در دولت را ضرورت بقاي كشور اعالم كـرده در انگلستان اصالح

اي جز كوچك شدن  اند كه دولت هيچ چاره اعتقاد سياسي را مطمح نظر قرار داده
سـازي، مقـررات زدائـي، لغـو      هاي دولتـي، خصوصـي   سپاري فعاليت برون. ندارد

  .هاي اين دوران است انحصارات دولتي از زمره سياست

تفصيلي اين حركت در كشورهاي غربـي پرداختـه و    هيوز به شرح نكتاب او
بيطرفانه داشته باشد، اما گرايش نويسنده به مـديريت   نقديكوشد،  ضمن آنكه مي

  .ماند دولتي نوين از ديد خواننده تيزبين پنهان نمي

مـديريت دولتـي   «شود  گونه توصيف مي در اين دوران نگاه به مديريت دولتي اين

ي غني ولي از نظر مهـارت و كـاربرد ضـعيف اسـت و بايـد      از نظر استداللي و فلسف

  ».براي رفع اين نقص رو به مديريت بخش خصوصي آورده و از آن بهره گيرد

ساختارهاي بوركراتيك كه براساس نظرات مارچ و سايمون، گولدنر، سلزنيك 
و مرتون، چه به نتايج مورد انتظار برسند يا نرسند گرايش به بزرگ شـدن دارنـد،   

مـداران را بسـمت اصـالحات     ساخت و سياست نه را براي اصالحات مهيا ميزمي
  .كشاند ساختاري و فرايندي در مديريت دولتي مي

كه در دهه هشتاد و قبل از آن به حراج اموال عمـومي تعبيـر    سازي خصوصي
آن تن  ها به  به امري قابل قبول و عادي كه بايد دولت 1990هاي  باشد در سال مي

  .ل شد و اين حركت در امريكا، آسيا، اروپا نيز پذيرفته شددهند تبدي

با سيطره دولت در اين دوران شايد نوعي مبارزه عقيـدتي   مخالفتالبته بحث 
گرائـي را از   خواست آخرين بقاياي سوسياليزم ودولت شد كه مي هم محسوب مي

دسـت   هائي كه بنام ملي شدن دولتي شده بودنـد، بـه   سازمان. كشورها محو نمايد
  .كرد اي پيدا مي شدند و ملي شدن معناي تازه مردم و بخش خصوصي سپرده مي

المللي مانند سازمان همكاري و توسـعه اقتصـادي    در اين ميان سازمانهاي بين
انـد كـه بهبـود مـديريت دولتـي و       هاي عضو پذيرفته كرد كه تمامي دولت ادعا مي
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هـاي جهـاني    در عرصه رقابـت اصالح آن، گام اصلي براي توسعه اقتصادي و بقا 
المللـي نـوعي همسـوئي و تشـابه در      هاي معتبر بـين  به زعم اغلب سازمان. است

. دستور كار همة كشورها براي سياستگذاري در بخش دولتي بوجود آمـده اسـت  

اصالح ساختارهاي دولتي، روشهاي مورد عمل و اصـالح   زمينهاين همسوئي در 
در ايـن ايـام عـدم    . باشـد  كيالت آن مـي سازي دولت و تش آنها در جهت كوچك
هاي دولت و كارگزاران دولتي نيز مزيد بر علت شده است و  اطمينان به شايستگي

دولتها را مجبور بـه انجـام اصـالحات سـاختاري و فراينـدي و تجديـد نظـر در        
اين نگراني مختص به كشور خاصي نبوده و در . هاي كاري خود كرده است روش

 .انهاي متفاوتي مالحظه شده استهمه كشورها به ميز

وجـود داشـته و    1978در امريكا تقاضا براي بهبود و مديريت دولتي از سـال  
ها  اصالح قانون خدمات كشوري واگذاري مسئوليت بيشتر در مورد نتايج فعاليت

ايـن قـانون پرداخـت مـديران را براسـاس      . به مديريان را مدنظر قرار داده اسـت 
ايـن قـانون   . ها كرده اسـت  آميز ماموريت به انجام موفقيتشايستگي آنان و منوط 

طور كلي كوششي بوده كـه بـراي     اگرچه بر كاركنان و مديران تمركز داشته، اما به
بهبود مديريت در بخش دولتي انجام گرفته است، تا عقب مانـدگي آن از بخـش   

  .خصوصي را جبران كند

شـورها ايجـاد شـده بـود،     ناخرسندي از عملكرد مديريت دولتي كه در همه ك
داد و بـا   ناشي از اين بود كه درآمدهاي دولت كفاف مخارج روزافزون آنـرا نمـي  

تر شدن فعاليتهـاي دولـت و بـاالتر رفـتن انتظـارات شـهروندان، دولـت         گسترده
شـرايط  . رسـيد  جوابگوي نيازها نبودو انجام اصالحات يك الزام و اجبار بنظر مي

راه برگشتي بسوي الگوي سنتي اداره امور دولتي كـه   داد هيچگونه زمانه نشان مي
. در بخش اعظم قرن بيستم يك الگوي غالب در اغلب كشورها بوده وجود ندارد

داد و اين جبر زمانه بود، نـه   الگوي سنتي بايد جاي خود را به مديريتي جديد مي
اي كننـدگان سـازمانه   بايـد نقـش اداره  . گـذاران  اختيار سياستمداران و خط مشـي 
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شد تا بـه جـاي صـرفاً     سپرده مي) Managers(به مديران  )Administrators(دولتي
  .كردند ادارة سازمانها، براي كسب نتايج اقدام و تالش مي

 شود شرايطي كـه درآن كتـاب بـه رشـته تحريـر درآمـده       مي مالحظهكه  طوري هب

مطـرح كـرده و   رفـت از مشـكالت،    را به عنوان تنها راه برون» مديريت دولتي نوين«
كتاب در واقع پاسخي است علمي به نيازهاي زمانة خود كه با توجه بـه تجربيـات و   

  .اطالعات وسيع نويسنده و گرايش وي به مديريت دولتي نوين شكل گرفته است

  

  تحليل دروني اثر

كتاب از ساختار منسجم و روشني برخوردار است كه با استداللي قوي از نيزا 
هاي آن آغاز شده و با تاكيد بر مديريت دولتي نوين به عنوان  به تغيير و ضرورت

هر فصل بـراي روشـن شـدن موضـوع     . كند راهي مطلوب و ممكن ادامه پيدا مي
ســازد و در ايــن راه اطالعــات و آمــار، تجربيــات  نكــاتي اساســي را مطــرح مــي

دهد تا  كشورهاي امريكا، اروپا، و استراليا كه زادگاه نويسنده است، او را ياري مي
مجادله بين مكاتب و رويكردهـاي  . خوبي توصيف و توجيه كنده نظريه خود را ب

دهد تا خواننده وجوه مختلف قضاياي مطرح شده  مختلف در مديريت، اجازه مي
  .االمكان رفع نمايد را دريابد و ابهامات موجود را حتي

يسـنده  كتاب با آنكه در بستر مغرب زمين شكل گرفتـه و تنظـيم شـده امـا نو    
كوشش دارد تا نوعي همسوئي و تشابه در تمـامي كشـورها را در مـتن مـنعكس     

هـاي عمـومي، مـديريت اسـتراتژيك، پاسـخگويي،       مشي نقش دولت، خط. نمايد
مشكالت اداره امور عمومي، از مباحث و مسائلي هستند كه در تمـامي كشـورها   

ي مخاطبان مفيـد  وجود دارد و خاص كشور معيني نيست و اين ويژگي اثر را برا
  .دهد و آموزنده جلوه مي

ـ    صـورت سـوال طـرح    ه نويسنده در تمامي فصول ابهامات ممكـن را خـود ب
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پاسـخ دهـد،    كوشد تا آنچه را كه احتمالي براي خواننده مساله است، كند و مي مي
گرائي عملي است؟  كار برد؟ آيا مديريته عناويني چون كدام ابزار را دولت بايد ب

همـه نشـانگر    الگوي جديد پاسـخگويي، مشـكالت الگـوي مـديريتي،    مشكالت 
  .روشنگري مولف در پاسخ به ابهامات احتمالي خوانندگان است

گيري انتهاي  كند و نتيجه پيشگفتار نويسنده ساختار كتاب را بخوبي تصوير مي
باشـد ارتبـاط مطالـب ميـان فصـول را برقـرار        اي از فصل مـي  فصول كه خالصه

اي منسجم و يكپارچه از موضوع مديريت دولتـي   ترتيب مجموعه دينسازد و ب مي
  .كند را ارائه مي

  

  نقد و ارزيابي اثر

در پاسخ به نيازهاي زمانـه خـود تـدوين شـده و در     » مديريت دولتي نوين«كتاب 
هائي وارد است، اما بايد توجه داشت كه كتـاب   به آن نقد محتواييحال حاضر از نظر 

شناسـي،   از نظـر روش . در بررسي موضوع، شيوه و روشي قابـل قبـول داشـته اسـت    
هـاي علمـي موجـود در     وي تمامي يافته. نويسنده از روش فراتحليل بهره برده است

رده و بـراي  هاي تجربي در كشورهاي نمونه را تجميع كـ  زمينه مديريت دولتي و يافته
از آنجـائي كـه   . توسعه و بسط دانش نظري مديريت دولتي از آنها استفاده كرده است

فراتحليل براي يكپارچگي و تركيب مطالعات تجربي نقش ارزشمندي دارد، كتـاب از  
محقق را  فراتحليل ضمن بر شمردن نظريات مرتبط، . اين نظر داراي اعتبار كافي است

توانـد   فراتحليـل مـي  . كنـد  هـاي نـو هـدايت مـي     يـه هاي جديـد و نظر  بسوي جهت
. پردازان را در ارائه تفاسير و معـاني جديـد بـه مفـاهيم موجـود يـاري رسـاند        نظريه

گرائي براي كشـف   شناسي فراتحليل در اين كتاب رويكرد اثبات گرائي و تجربه روش
، باشـد  هاي مكتب تحصلي نيـز مـي   فرض دانش سازگار است و به نوعي بازتاب پيش

هاي تجربـي نويسـندگان مختلـف در زمينـه      زيرا مجموعه نظريات مورد مراجعه داده
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مـديريت دولتـي   «كتـاب  . مديريت دولتي يا گزارشات منابع تحقيقات جهـاني اسـت  
هاي تجميعي از روابط بين عوامـل تبيـين و    گيري از فراتحليل ارزشيابي با بهره» نوين

گوهاي روابط بين عوامل مورد نظر را آشـكار  ترتيب ال كند و بدين رهاوردها فراهم مي
  ).1389فرد،  دانائي(دهد  ساخته و ارزشيابي كاملي از نظريات مختلف ارائه مي

ـ   مي شناسي روش ازنظر تحليلـي نيـز قلمـداد     توان كتاب را به نوعي توصـيفي 
زيرا توصيف پديده مديريت دولتي، مدنظر نويسنده بوده و بدون ايجاد تغيير   كرد،

  .ضوع را به تحليل كشيده استمو

مشـكالت امـروز همـان    «متـون مـديريت مشـهور اسـت كـه       دراين عبارت 
و مصداق آن مديريت دولتي نوين به عنوان راه حل ديـروز  » هاي ديروزند حل راه

مديريت دولتي نوين كـه موضـوع محـوري كتـاب آون     . باشد و مشكل امروز مي
هـاي آن شـكل    تـي سـنتي و كاسـتي   در پاسخ به نقدهاي مـديريت دول  هيوزاست،

  .گرفت و اكنون خود در معرض انتقادات كوبنده بسياري است

كندو هدف آن منفعت عامـه اسـت،    مديريت دولتي در عرصه سياست عمل مي
كنـد و هـدف آن منفعـت     در حاليكه مديريت دولتي نوين در عرصه بازار عمل مـي 
فعاليتي كه . مديريتي استخاصه است، و اين علت اصلي تعارض بين اين رويكرد 

برعهد دولت نهاده شده و مديريت دولتي متولي انجام آن شده است قابـل تفـويض   
باشد و اگر چنين شود كه در مـديريت دولتـي    به سازماني كه بدنبال سود است نمي

شماري بـروز خواهنـد كـرد كـه مصـالح جمعـي را بـه         كنيم، عوارض بي چنين مي
هـاي بخـش    در مقابل خدمت كه اصل اساسي سازمان اصل پول. اندازد مخاطره مي

در مـديريت  . رو مناسـب نيسـت   هاي دولتي بـه هـيچ   خصوصي است براي فعاليت
توان و نبايـد اربـاب رجـوع را بـه مشـتري تقليـل دهـيم و مشـتري را          دولتي نمي

  .جايگزين شهروند نمائيم

دي خـود  كند و مشتري بـه دنبـال نفـع فـر     شهروند منفعت عمومي را دنبال مي
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امـا مشـتري بـا سـازمان      باشد، شهروند با جامعه خود رابطـه داد و سـتد نـدارد،    مي
يكي از انديشمندان مديريت دولتي . خصوصي ارتباطي مبتني بر سود و منفعت دارد

شـتري  « گويـد  بسـيار تامـل برانگيـز اسـت، وي مـي      كهعبارتي در اين زمينه دارد 
براساس نگاه مديريت دولتي نـوين بخـواهيم   اگر ) Dobuzinskis(» زندانبان كيست؟

امـا از  . به اين سوال پاسخ دهيم بايد بگوئيم زنداني و خواسـتة او كـه آزادي اسـت   
نظر مديريت دولتي مشـتري زنـدانبان همـه شـهروندان هسـتند كـه طالـب امنيـت         

همانگونه كه در ايـن  . باشند و امنيت آنان در گروي در بند بودن فرد مجرم است مي
توان در مديريت دولتي مشـتري را بـه سـبك و     شود، نمي بروشني مالحظه مي مثال

هاي خصوصي تعريف كرد و از سـازوكارهاي بخـش خصوصـي در     سياق سازمان
كند اگر مشـتري   يا فرضاً بيماري كه به بيمارستان مراجعه مي. بخش دولتي بهره برد

در صورت عـدم امكـان    در نظر گرفته شود چون بايد هزينه درمان خود را بپردازد،
شود، اما زيان كشور بيماري او به تنهائي نيست، بلكـه   پرداخت از درمان محروم مي

اگر او در جامعه بيمار باشد، گروهي ديگر را بيمار مي كند و سالمت جمعي را بـه  
بينيم بيمار مشـتري بيمارسـتان نيسـت،     و اينجاست كه مجدداً مي دانداز مخاطره مي

  .خواهد اب رجوع بيمارستان است و از آن سالمت جمعي را ميبلكه جامعه ارب

توان در اختيار گروهي خـاص   از سوي ديگر كاالها و خدمات عمومي را نمي
هـاي ديگـر را از آن محـروم     كه قدرت مالي خريد آنها را دارند قـرارداد و گـروه  

و محيط زيسـت عـاري از آلـودگي،     پاكيزهساخت، اينست در جامعه و يا هواي 
  .توان آنها را به مشتريان خاصي فروخت متعلق به همه مردم است و نمي

كـردن    نكته ديگري كه در مديريت دولتي نـوين مـورد تاكيـد اسـت كوچـك     
هاي مديريت دولتي است، اما بايد در نظر داشـته باشـيم    دولت و كاستن از هزينه

ودكـان  فرضـاً اگـر ك  . كه كوچك كردن بدون پشتوانه منطقي، عملي مخرب است
تـوانيم از تعـداد مـدارس و خـدمات      دبستاني تعدادشان زياد شده باشد مـا نمـي  
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سـازي را جـايگزين    بايـد متناسـب  . بهداشتي الزم براي اين گروه سني كـم كنـيم  
سازي نمائيم و اين اصل مديريت دولتي نوين را كه هرچه كـوچكتر بهتـر    كوچك

  .به چالش بكشيم

گيرد كه از آن  هاي وابسته انجام مي كتگاهي كوچك كردن دولت با ايجاد شر
طريـق   برند، بدين معني كـه دولـت از ايـن    نام مي» سايه بوركراسي«تحت عنوان 
بخشـي از بدنـه دولـت    . گردد كنترل و نظارت مي بلكه غيرقابل ، شود كوچك نمي

 توان آن گردد و مانند سايه نمي شود و از زير كنترل دولت خارج مي خصوصي مي

  .را گرفت

سازي و برون سپري زنجيـره فرمانـدهي، كنتـرل، وهمـاهنگي در      ا خصوصيب
تعـدد فرمانـدهي، همـاهنگي را    . شـود  و نابسـامان مـي   مغشوشاداره امور دولتي 

هاي قدر كنتـرل را غيـرممكن يـا بسـيار مشـكل و       سپاري سازد و برون دشوار مي
  .كند ناكارا مي

كننـد و ايـن بـاور را     مـداد مـي  نوين، رقابت را اصل كـارآئي قل  دولتيدر مديريت 

وري  هـاي دولتـي موجـب بهبـود و ارتقـاء بهـره       كنند كه رقابـت در فعاليـت   تلقين مي

كارگيري سازوكارهاي بخش خصوصي، مديريت دولتـي   با به. گردد مديريت دولتي مي

اي  اما در عمل چنين نتيجـه . شود مند مي در نظام رقابتي قرار گرفته و از مزاياي آن بهره

تواند از بازار رقابتي تـامين منـابع كنـد چـون      ل نخواهد شد، زيرا اوالً دولت نميحاص

ثانياً چون نظام دولتـي  . هاي آن اثر تعيين كننده دارد سياسي است و سياست در انتخاب

هـاي رقابـت    باشـد از نااطمينـاني   كار مي كند و به نوعي محافظه مخاطره اجتناب مي از

شود  انگاري موجب مي دولت خريدار زرنگي نيست و سهلگزيند و باالخره  دوري مي

  )Frederickson. (از بازار رقابتي بيش از آنچه سود برد، متضرر گردد

در مديريت دولتي نوين با استفاده از سازوكارهاي بخش خصوصي، اسـتخدام  
تا مديريت هـر   و استخدام پيماني و قراردادي خواهد بود، شدهالعمر منسوخ  مادام
امـا عواقـب ايـن نـوع     . الزم د انست نسبت به قطع رابطه كاري اقدام نمايدزمان 
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  .رابطه استخدامي بسيار زيانبار است

وفاداري و  كارمند موقت احساس تعلق به سازمان ندارد و عدم احساس تعلق،
كارمنـد موقـت دائمـاً احسـاس نـاامني      . كند نگري را از وي سلب مي انگيزه آينده

د تا قبل از آنكه منافع عامه را مدنظر داشـته باشـد نظـرات    كوش شغلي كرده و مي
هـائي كـه    در متون مربوط به حكمراني خوب يكي از راه. مدير خود را تامين كند

توانـد از حكمرانـي بـه جلـوگيري كنـد افشـاگري كارمنـد از         كارگزار دولتي مي
ت حال اگر كارمند موقت بوده و سرنوشـ . هاي سازمان و مديريت آنست كجردي

هيچگاه وي جرات افشاگري نخواهـد    شغلي او در گروي رضايت مديرش باشد،
  .طريق برمال نخواهد شد داشت و هيچ فسادي از اين

. توان تحليل و نقد كرد خوبي ميه هاي دنهارت ب كتاب اون هيوز را با استعاره

سكانداري و خدمتگزاري را براي مـديريت دولتـي     نهارت سه استعاره پاروزني،د
در استعاره اول كه همان مديريت دولتـي سـنتي در   . برده است كاره كه زده و بس

كند تا تمام امور مربوط به فعاليتهـاي   باشد مديريت دولتي تالش مي متن هيوز مي
دهي كرد و انجام دهد، امـا بـا گسـترده شـدن جوامـع و تنـوع و        دولتي را سامان

آيد و استعاره دوم يعنـي   برنمي اي پيچيدگي انتظارات دولت از عهده چنين وظيفه
در اين تشـبيه   .گردد ريزي و سازماندهي مطرح مي سكانداري قايق كشور يا برنامه

ريزي و سازماندهي امور را  دولت با مشاركت مردم و بخش خصوصي و با برنامه
امـا  . باشد رساند، و اين دوره مديريت دولتي نوين در متن هيوز مي به سرانجام مي

ه سوم با طـرح ايـن كـه قـايق متعلـق بـه مـردم اسـت و دولـت بايـد           در استعار
گـر، نقـد كتـاب     خدمتگزار، بسترساز و پشتيبان در انجام امور باشـد نـه مداخلـه   

  .شود مديريت دولتي نوين آغاز مي

ريزي را جداي از مردم كه مجريـان اصـلي امورنـد بـه      تواند برنامه دولت نمي
بايد مردم نقش اصلي را در هدايت قايق . ب كندانجام رساند و اجرا را از آنان طل

دار باشند و دولت خدمات الزم را به آنها عرضـه   عهده هستندآن  كه مالك اصلي 
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كارگزاران دولتي بايد اين نقش را بدرسـتي بشناسـند و خـود را خـدمتگزار     . كند
بـا رواج روحيـه خـدمت    . باشند مردم بدانند، مردمي كه خود نيز بخشي از آن مي

خـوبي و محبـت و   . شـوند  ردن به ديگران، همه از اين موهبـت برخـوردار مـي   ك
سـتانيم و   دهـيم مـي   رود، بلكه بيش از آنچه مـي  بخشندگي در جامعه از ميان نمي
شود، ما نيز  خيزد و دوباره به زمين بازگردانده مي همچون باراني كه از زمين برمي

  )Denhardt( .شويم مند مي دهيم بهره از خدمتي كه مي

مديريت دولتي نوين با طرح اخالق بازاري و منش ابزاري، حرمـت و احتـرام   
ك ا رگزاران دولتي و نهادهاي مورد احترام جامعه را از آنها سـلب كـرد و نظـام    
دولتي را با سازمانهاي اقتصادي و بازرگاني كه در پي كسب درآمدند يكسان كرد 

وقتي درمـان و آمـوزش و بهداشـت و    . و شأن و مرتبت و ارج آنها را زائل نمود
هـاي دولتـي كـه     برخي اوقات اينست در گروي پول شما شد، ارجمندي سازمان

دنهارت براي . كردند سخت به مخاطره افتاد بايد اين خدمات را به جامعه ارائه مي
بازگردانيدن مقام كارگزاران دولتي به آنها مديريت خـدمات دولتـي نـوين را، راه    

كند در راه خدمت بـه جامعـه بـه     او به كارگزاران دولتي توصيه مي .داند چاره مي
وظيفه خود مباهات كنند بدون آنكه مغرور شوند، قوي و مقتدر باشند بدون آنكه 

قـدر   به ديگران حرمت بگذارند، بدون آنكه خود را بي  عاطفه شوند، رحم و بي بي
جـو   گـر و برتـري   طهو منزلت كننده هوشمند و با ذكاوت باشند، بدون آنكـه سـل  

شوند، محتاط باشند، بدون آنكه دچار ترس و هراس شوند، با ديگـران مهربـان و   
 )Denhardt( .مشفق باشند بدون آنكه محبت را با ترحم يكي كنند
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  ها در اثر برخي كاستي

گرائـي و مـديريت    بحث اصـلي را بـه مـديريت   » مديريت دولتي نوين« كتاب
و  موضـوع اخـالق و ارزشـها، حكمرانـي خـوب،     دولتي نوين اختصـاص داده و  

در حاليكـه ايـن مباحـث در      هاي مردمي يا غير دولتي را كنار نهاده است، سازمان
  .آن نقش اساسي دارند مديريت دولتي و تحول در

فردريكسون غفلت از اخالقيات در مديريت دولتي نوين را شديداً نقد كرده و 
د كه چرا ساكت نشستند و هيچ سـخني در  كن رشته گله مي علماياز اخالقيون و 
گرائي به ميان نياوردند، با سكوت سلطه اين مديريت را پذيرفتند و  سلطه مديريت

در . صـورت شكسـته شـود    اجازه دادند، ارج و حرمـت مـديريت دولتـي بـدين    
گرائي روحيه ايثار و فداكاري و خدمت، تضعيف شد و كارگزاران دولتي  مديريت

 )Frederichson(. ازار شدندشبيه كاسبكاران ب

ورزي بـه شـهروندان    در مديريت دولتي جديـد عنصـر خيرخـواهي و عشـق    
خدمات عمومي كه با خادميت و خيرخواهي عجين شده بود،  ايدهفراموش شد و 
گـرا،   شـد، جمـع   در نظريـه خادميـت، انسـاني كـه تصـوير مـي      . از آن بيگانه شد

چنين انساني به عنـوان مـدير   . ان بوددوست، نيكونهاد، دوستدار و خادم مردم نوع
شد، منافع جمع را  اگر مخير به انتخاب ميان منافع جمع و منافع شخصي خود مي

در نظريه خادميت رفتار انسان مبتني . پوشيد گزيد و از نفع خويش چشم مي برمي
در تعقل جـوهري، ادمـي بـا    . است) Substantive Rationality( بر تعقل جوهري

كند و دسـت بـه عملـي     هي و در پرتو معيارهاي اخالقي داوري ميبصيرت و آگا
اي بـراي زنـدگي    اين نوع تعقـل پايـه  . زند كه با وجدان انساني سازگاري دارد مي

آورد و جـوهر انسـاني و    توام با مسئوليت و منطبق با اصول اخالقـي فـراهم مـي   
بـاز    ،هـاي مـادي مسخشـان كـرده     هاي اخالقي را به كساني كه حسابگري ارزش

  )1390فرد،  دانائي  الواني،(. گرداند مي
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حكمراني خوب، به عنوان بستر رشد مـديريت دولتـي، موضـوع ديگـري كـه در      
حكمرانـي خـوب بـا ويژگيهـائي چـون عـدالت       . كتاب به آن پرداخته نشـده اسـت  

جـوئي،   شـفافيت درآگـاه سـازي، قـانون محـوري، مشـاركت       محوري، پاسخگوئي،
توانـد بسترسـاز    محـوري، كـارآئي، و اعتمـاد آفرينـي؛ مـي      مسئوليت پذيري، اجماع

مديريت دولتي مطلوب باشد و پرداختن به آن مقدمه تعريف مـديريت دولتـي اسـت    
  .كه نويسنده بدان التفاتي نداشته است

اگـر توسـعه   . شـود  دولتي در توسعه پايدار، در كتاب ديـده نمـي   مديريتنقش 

آورده ساختن نيازهاي فعلي بشري، هيچگونه اي بدانيم كه ضمن بر پايدار را توسعه

آورد، قطعـاً   هـاي بعـدي وارد نمـي    ها و منابع مـورد نيـاز نسـل    اي به ظرفيت لطمه

مسائل مختلف كشـور و جامعـه بايـد    . مديريت دولتي در حفظ آن نقش مهم دارد

هاي آتي حفظ شود  اي مديريت شوند كه منابع الزم براي تامين نيازهاي نسل بگونه

مديريت دولتي با اتكا به . سالمت، امنيت و ارزشهاي انساني آسيبي وارد نيايد و به

كننده، اصـل مسـئوليت جهـاني در     اصولي مانند اصل پرداخت هزينه از سوي آلوده

كنـد و ايـن    توسعه، اصل رشد بهمراه عـدالت، توسـعه را در كشـور مـديريت مـي     

  .تموضوعي است كه جداشدني از مباحث مديريت دولتي نيس

غيردولتي يا مردم نهاد، موضوع ديگري  است كه در كتـاب   هاي سازمانبحث 
مغفول مانـده اسـت و سـازمانهاي غيـر دولتـي بـا ايفـاي نقـش اجرائـي، نقـش           

جوئي مايار و حدودي مديريت دولتـي هسـتند و از    گري و نقش مشاركت تسهيل
منافع عامه نظـر   انجائي كه اهداف آنها همانند اهداف مديريت دولتي به مصالح و

هاي غيردولتي در  سازمان. باشند سازي دولت مي حل براي كوچك دارد، بهترين راه
هاي مختلف  هاي دولت را در زمينه توانند بار مسئوليت صورت رشد و توسعه، مي

دولتهـا  . سبك كرده و در انجام اهداف سازمانهاي دولتي، به آنها مسـاعدت كننـد  
هاي توانفرساي خود بجاي آنكه به بخش خصوصي  براي كاستن از حجم فعاليت

توانند سازمانهاي  سازي كنند، بسادگي مي روي آورند و برون سپاري و خصوصي
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غيردولتي را توسـعه داده و بـدون تحمـل هزينـه بـا مشـاركت ايـن سـازمانهاي         
اين مساله با وجود اهميتي . داوطلبانه و اغلب خودجوش مسائل خود را حل كنند

مشكالت مديريت دولتي دارد، مورد توجه نويسنده قـرار نگرفتـه و از   كه در رفع 
  .جامعيت كتاب كاسته است

گرفتن از اصول  ها و بهره زمين مساله مديريت بر مبناي ارزش امروزه در مغرب
ها، مورد توجه بسياري قرار گرفته ولي نويسنده كتـاب   ارزشي براي اداره سازمان

گونه كه اشاره شد، اين مسـاله   رار نداده و هماناين موضوع را جزء مطالب خود ق
هـاي اخالقـي و ارزشـي     از اينـرو كتـاب در زمينـه   . اثر است هاي كاستييكي از 

گيري خاصي ندارد و تعارضي با اصول دينـي و اسـالمي و مبـاني ارزشـي      جهت
  .جامعه ما ندارد
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 تحليل نقد

، جنـاب آقـاي دكتـر    »مـديريت دولتـي نـوين   «با تشكر از ناقد محترم كتـاب  
  سيدمهدي الواني؛

  

  امتيازات نقد

  نامة نقد كتب جهاني شورا توجه كلّي ناقد محترم به اسلوب شيوه. 1

 معرفي كلّي اثر و توضيحاتي دربارة نويسندة كتاب و بستر زماني وي .2

 معرفي فصول كتاب .3

 شناسي اثر در قسمت نقد و ارزيابي اشاره به روش .4

 ذكر منابع و مأخذ .5

نظـم  : گانة بررسي محتوايي ماننـد 4هاي  اظهار نظر كلّي در خصوص مؤلفه .6
  باني اسالمي، و سازواري با مها، جامعيت منطقي، تحليل

 

 هاي نقد كاستي

  معموالً مطالب مقاله، مستند به كتاب نيست. 1

 گيري و پيشنهادهاي مشخص كاربردي درخصوص كتاب فقدان نتيجه .2

هـا و   هاي اثر منحصر به ذكر كمبودهـا و نبـود بعـض سرفصـل     بيان كاستي .3
 .موضوعات الزم فصول كتاب شده است

گانة جدول بررسـي شـكلي   5هاي  نويسندة مقاله به مقايسه و بررسي مؤلفه .4
 .در اين كتاب نپرداخته است

گانة باقيماندة بررسي محتوايي، مورد ارزيابي قـرار نگرفتـه و   14هاي  مولفه .5
 .اند مانده بدون پاسخ
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  امور تطبيقي مروري اجمالي بر كتاب اداره

دهد كه هـدي بـا دقـت     يك نگاه به ساختار كتاب اداره امور تطبيقي نشان مي
شناسي علمي وهم چون كتاب روش تحقيق اين كتـاب را   خاص و رعايت روش

  .تدوين كرده است

هدي فصل اول را به كليـات اختصـاص داده اسـت، و ضـمن معرفـي مكاتـب       
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اجتماعي، سير تحول مطالعات تطبيقي را همراه هاي  براي مطالعه نظام شناسي جامعه
هاي فراوان به رشته تحرير در آورده است، فصل دوم را با الهـام از   با فراز و نشيب

مطالب فصل اول كه مطالعه تطبيقي بايد با كمك مدل انجـام شـود، اختصـاص بـه     
ست، هاي اداري داده ا هاي مناسب براي مطالعه نظام معرفي، ساختن و انتخاب مدل

و در فصل سوم نيز با الهام از مطالب فصل اول كه گفته شده بـود مطالعـه تطبيقـي    
هاي سياسي مفهـومي نـدارد، بـه معرفـي،      هاي اداري بدون مطالعه تطبيقي نظام نظام

  .هاي سياسي پرداخته است ساختن و انتخاب مدل مناسب براي مطالعه نظام

هـاي دور تـا    كشـورها از گذشـته  هدي در فصل چهارم به مطالعه پيشينه تاريخي 
  .عصر حاضر پرداخته است

رغم جامع بودن مطالب فصل چهارم  ذكر اين نكته مهم ضروري است كه علي
تاريخچه كشور هاي اروپايي بود  كتاب، به دليل اينكه مركز ثقل مطالب آن عمدتاً

مترجمين كتاب تصميم گرفتند، مطالب فصل چهارم را با فصل چهارم كتاب سير 
هـاي   كه تاكيد بيشـتري بـر نظـام    1هاي اداري نوشته دكتر عليرضا بشارت نديشها

سياسي كشورهاي شرقي از جملـه ايـران و نظـام اداري در اسـالم شـده اسـت،       
ولي اين به معني وجود نقص در فصل چهارم كتاب نيست، بلكـه   .جايگزين كنند

  .توازن خاص هدي در اين فصل نيز رعايت شده است

هاي اداري كشـورهاي   پنجم و ششم، كتاب خود را به مطالعه نظام فصلهدي 
هـاي   يافته اختصاص داده است، و فرض را بر آن قرار داده است كـه مـدل   توسعه

با اين توضـيح كـه در فصـل    . فصل اول، دوم، و سوم براي اين منظور كافي است
عنوان نمونـه   هبيافته بوروكراتيك، مانند آلمان و فرانسه را  پنجم كشورهاي توسعه

هـاي سياسـي توسـعه يافتـه      مطالعه نموده است و فصل ششم را بـه سـاير نظـام   
  .اختصاص داده است

به عنوان مثال ايالت متحده آمريكا و بريتانيا را بـه عنـوان نماينـده كشـورهاي     
عنوان كشوري كه داراي نظام بوروكراتيك اسـت،   هژاپن را ب داراي فرهنگ مدني،
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عنوان كشـور   هكراسي، يعني اروپا خيلي دور است، شوروي را بولي از مركز بورو
يافتـه   هاي كمونيستي توسـعه  عنوان نماينده نظام هتوسعه يافته رده دوم و چين را ب

  .رده دوم هستند، مورد مطالعه قرار داده است

العاده كشورهاي در حال توسعه كه طيـف وسـيعي را تشـكيل     فوق تنوعبه علت  
هايي كه تاكنون به آنها اشاره شـده اسـت،    كند كه با تئوري راف ميدهند، هدي اعت مي

ها را مطالعه كرد، لذا مجدداً فصل هفـتم را بـه بررسـي، شناسـايي،      توان اين نظام نمي
ايجاد و انتخاب مدل براي مطالعه اين كشورها اختصاص داده است و پـس از توفيـق   

هـاي بـا نقـش برجسـته      رژيـم  در اين كار كشورهاي در حال توسعه را در دو گـروه 
هـاي هشـتم و    بندي و در فصـل  هاي با نقش برجسته حزب دسته بوروكراسي و رژيم

  . كند هاي از كشورها را مطالعه مي نهم نمونه

اي از آنچه در كـل كتـاب آمـده اسـت      فصل دهم كتاب را عصاره بتوانشايد 
ه در فصـل  در اين فصل هدي ضمن تالش به دادن پاسخ به سـواالتي كـ  . دانست

هـا، وظـايف بوروكراسـي و كنتـرل      اول در مورد ويژگـي عمليـاتي بوروكراسـي   
بوروكراسي مطرح كرده بود، به مباحث با ارزشي در زمينـه عـدم تعـادل اداري و    

  .چگونگي برخورد با آن پرداخته است

  
  كليات: فصل اول

دليـل   علـم اداره بـه  .اي نيست نقد كتاب اداره امور تطبيقي فرل هدي كار ساده
تـر   ، به مراتـب پيچيـده  گيرد پيچيدگي خاص خود وقتي شكل تطبيقي به خود مي

نويسد، امري مشـكل و شـايد    قتي دانشمندي مثل فرل هدي آن را ميشود و و مي
اعتراف ": اي كه بر كتاب او نوشته است پروفسور والدو در مقدمه. شود نشدني مي

تـاب بـا توجـه بـه عنـوان آن      كند كار بزرگي انجام شـده اسـت و نويسـنده ك    مي
متواضعانه به تشريح اداره امور تطبيقي پرداخته است او اين كار را با تمام توان و 
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توام با وسعت و عمق اطالعات، بصيرت علمي و تعادل به انجام رسانيده است و 
اين اثر، يك تركيب به ياد مانـدني از عمـق و وسـعت علمـي،     ... كند كه اذعان مي

باشد و اين كتابي است كه  بندي اطالعات مي ستي، جستجو و جمعد تبحر و چيره
در حقيقت اين كتابي است كه اگر من يادگيري، تحمـل،  . آرزو داشتم من بنويسم

  ".تعادل و انرژي داشتم آن را نوشته بودم

دهـد   اين اعتراف پروفسور والدو كه خود از بزرگان علم اداره است نشان مـي 
هاي علم اداره امور تطبيقـي در   ترين چهره از معروف كه پروفسور فرل هدي يكي

  .سالگي دار فاني را وداع گفت 90و در سن  2001در سال  او. جهان است

در  ربـا  هاي اداري تطبيقي  است كـه بـراي اولـين    مهمترين اثر وي كتاب نظام
شش بـار مـورد تجديـد     2002به رشته تحرير درآمده است و تا سال  1963سال 

جالب است بدانيم كه چاپ اول كتـاب متعلـق بـه     .قرار گرفته است نظر و چاپ
هاي اداره امـور   هاي اداره تطبيقي و به تبع آن گروه اي است كه موضوع نظام دوره

به عبـارتي از اواخـر دهـه    ، وگذرانيدند و امروزه تطبيقي دوران طاليي خود را مي
انـدركاران آن   ق دسـت حاصل و عدم توفي هاي بي آن دوران را دوران تالش 1980

دانند، و اين شاهدي است بر پويا بـودن   زمان در ايجاد علم اداره امور تطبيقي مي
ي ايـن سـير تحـول را بـدون     يدانشمند بزرگي چون پروفسور هدي كـه بـه زيبـا   

  .هاي گذشته خود به رشته تحرير درآورده است به نوشته رتعصب و اصرا

  Publicكتاب نام اصلي( براي نوشتن كتاب اداره امور تطبيقي هديپروفسور 

Administration : A Coparative Perspective ( اي را دنبـال   هـاي چندگانـه   هـدف
هاي اداره امور عمومي، باعث احيـاي ايـن    با مرور گسترده نظريه اوالً .كرده است

مانند مـديريت  هاي اخيركه با ظهور رويكردهاي جديد  به خصوص در سال ،علم
با مهـارت تمـام    ثانياً. گرديد ،گرايي رو به افول نهاده بود دولتي نوين، يا مديريت

توانست بين چهار رشته علمي اداره امور عمـومي، اداره امـور عمـومي تطبيقـي،     
گذاري عمومي تطبيقي ارتباط برقـرار كنـد و    يمش گذاري عمومي و خط مشي خط
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مشي را از بين ببرد، و به اين  يگانگي اداره و خط جدايي، به ويژه ابهام دوگانگي،
. ترتيب دانشجويان رشته علوم سياسي و مديريت دولتي را در كنار هم قرار دهـد 

شناسـي بسـيار شـفاف و     پروفسور هدي توانست در ايـن كتـاب يـك روش    ثالثاً
 :وفسور هدي در مقدمه كتاب نوشته اسـت پر .فرد را به نمايش بگذاردبه منحصر 

 .ام هاي قبلي، اهـداف متعـددي را مـد نظـر داشـته      من در اين نسخه و نسخه ..."

هاي اداره امور عمومي  مهمترين اين اهداف، لحاظ كردن تحوالت اخير در سيستم
 ".باشد ملي از آن جمله فروپاشي ابرقدرت شرق و از بين رفتن نظام دو قطبي، مي

  .باشد و محتواي كتاب مي كه اين خود گواه پويا بودن و به روز بودن مباحث

تطبيقي آغاز كرده است و ضمن تعريف مختصر اداره و  نگاهيهدي كتاب را با 
ذكر اهميت و مشكالت مطالعات تطبيقي، به معرفي مكتب كاركردگرايي بـه عنـوان   

كـاركردگرايي و   -شـناختي شـامل سـاختارگرايي    پايان مقطعي از مطالعـات جامعـه  
گرا مانند  اشاره مختصر به ضرورت توجه به مكاتب ذهنكاركردگرايي پرداخته و با 

  .پديدارشناسي، با تفصيل بيشتر به معرفي مكتب نهادگرايي جديد پرداخته است

نهادگرايي جديد، توانسته است براي تصـميم خـود در    نظريههدي با انتخاب 
. انتخاب بوروكراسي به عنوان مدل مطالعه تطبيقي مشروعيت علمـي كسـب كنـد   

هاي پاول و ديمـاجيو   نامه نفر از محققين ب بر طبق اين نظريه كه متعلق به دوزيرا 
ها به جاي اينكه شكلي متناسب با محيط مربوط به خود بگيرند،  باشد، سازمان مي

تحت تاثير سه عامل اجبار، تقليد و هنجار به طرف يكسـاني و شـباهت حركـت    
هان اسـت كـه حركـت بـه     هاي سراسر ج مصداق اين نظريه بوروكراسي2كنند مي

  .شود طرف يكساني در آنها مشاهده مي

به تعريف و تشريح نظريه  جا داشت هدي مستقيماً انتخابدر برابر اين حسن 
طور قطع دانشجويان بـا مطالعـه ايـن شـرح مختصـر       به. نهادگرايي جديد بپردازد

. عـه كننـد  توانند پي به مفهوم اصلي آن ببرند و ناگزيرند به منبع ديگري مراج نمي

خواست همه مفاهيم  البته ذكر اين مطلب در اينجا ضروري است كه اگر هدي مي
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مورد اشاره در كتاب را در حد فهم خواننده تشريح كند، آنگاه حاصل كار كتـابي  
اختصاص بيش از يكصد صفحه به فهرست . حداقل در دو تا سه هزار صفحه بود

سي منبـع اشـاره شـده اسـت، در يـك      آنها به بيش از از منابع كه گاه در هر يك 
ـ . اي دليلي روشن بـر ايـن مدعاسـت    كتاب چهار صد و هشتاد صفحه عبـارت  ه ب

هاي اداري تطبيقي نوشته هدي را دارنـد،   ديگر كساني كه قصد مطالعه كتاب نظام
هــا، ســير  شناســي ســازمان بايســت مقــدمات الزم را از جملــه جامعــه مــي حتمــاً
تطبيقي، مباني مديريت دولتي و مـديريت توسـعه و   هاي سياسي، مديريت  انديشه

. شناسي را در دوره كارشناسي مديريت دولتي مطالعه كـرده باشـند   ويژه جامعهه ب

  .در غير اين صورت درك مطالب كتاب بسيار مشكل و گاه غير ممكن است

به سير تحول مطالعات تطبيقي و رونـد حركـت ايـن    اول هدي در ادامه فصل 
، افول و تجديد گيري، اوج كرده است و به تفصيل چگونگي شكلمطالعات اشاره 

هاي اداره امور تطبيقي و به تبع آن نهضت اداره امور تطبيقي را مورد  حيات گروه
طرفـي   نكته حـائز اهميـت در ايـن بخـش صـداقت و بـي      . بحث قرار داده است

مجـدد  در بحث ارزيابي . پروفسور هدي در بيان نظرات موافقين و مخالفين است
به هر حال و بنا به دالئـل مختلـف لحـن    ": نهضت اداره امور تطبيقي آورده است

قضاوت مطلـوب و مناسـبي در    منفي بوده و آنها عموماً ارزيابي كننده گان اساساً
  :كند ارائه تعدادي نمونه براي اثبات اين ادعا كفايت مي. "اين زمينه نداشتند

به نقل از سـاويج  ( .شود بيني نمي خوبي پيش،آينده تطبيقيبراي اداره امور . 1

  )79ص 

دار كه  عنوان يك رشته در حال افول و مشكل هامور تطبيقي، ب ادارهرشته . 2
از حداقل پيشرفت برخوردار بوده است، متهم به اين است كـه در مقايسـه   

گيـري از تكنولـوژي تحقيقـات سيسـتماتيك بـه       ها، در بهـره  با ساير رشته
هدي در ادامـه بـا   )  49و  50به نقل ازسيگلمن صفحات (. استتر  مراتب عقب

استناد به نوشته هاي ساير نويسندگان درصدد بررسي علل بروز مشـكالت  
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ـ . هـاي ايـن رشـته برآمـده اسـت      و نارسائي  عنـوان مثـال جانـگ جـون     هب

ها و اعتبار دانش بشري را كه بتواند از عهـده مطالعـه تطبيقـي     محدوديت"
نچه كه آاو با معرفي  ".برآيد، مورد سوال قرار داده است هاي اداري سيستم
ــاً ــم  اساس ــد عل ــك نق ــاي  ي ــانه الگوه ــاختاري "شناس ــه –س و  "اي وظيف

كه هـيچ يـك از ايـن دو الگـو نتوانسـته       ردباشد، عقيده دا بوروكراتيك مي
يـك مكانيسـم بـراي     ثانيـاً  مفهوم عمل اجتماعي را كشف كند،  است اوالً

اثرات عـدم تعـادل ناشـي از تضـاد را      وجود آورد، و ثالثاًه تغييرسازماني ب
 )58هدي، ص ( ".ملحوظ دارد

هـاي جانـگ جـون چـارچوب نظـري       به اين ترتيب هدي با استناد به نوشـته 
به تمايل محققان جهت تحميـل  ... دهد و قرار مي سوالمطالعات تطبيقي را مورد 

به نظـر  . ديگر پي برده استهاي  هاي مورد عمل خود به فرهنگ ها و شيوه ديدگاه
شناختي علوم  او دانشمندان علوم اجتماعي، با نشان دادن گرايش به تقليد از روش

هـاي   طبيعي، فاقد ابزارهاي كافي براي مقابله با تنوع گسـترده اطالعـات سيسـتم   
دانشمندان بايد با اتخاذ رويكرد پديدارشناسـي در   .اند سياسي و اداري جهان بوده

 .هـا فـراهم كننـد    انداز جديدي را براي مطالعه ساير فرهنگ تطبيقي، چشممطالعه 

 )58 ص(

كه خود از بزرگان علم  ،اي بود از نحوه برخورد هدي آنچه كه گفته شد نمونه
به كرات مشاهده . با منتقدين يا حتي مخالفين اين رشته علمي، اداره تطبيقي است

هاي دانشـمندان، نظـر خـود را بـه      شود كه هدي به هنگام نقد و بررسي نظريه مي
توان به دو نكته ارزشمند  به اين ترتيب مي .عنوان شخص ثالت مطرح كرده است

هدي شيوه بسيار ارزشـمندي را بـراي نقـد و بررسـي      اوالً. در اين كتاب پي برد
طرفـي   با وسواس خاص اصل بـي  ها به دانشجويان خود آموخته است، ثانياً نظريه

مسائل در علوم اجتماعي را بـه نمـايش   از تحليل گيري  يجهتنمحقق در تحليل و 
  .گذاشته است
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هـا در فصـل يكـم كتـاب      هدي به استناد نتايج حاصل از نقد و بررسي نظريه
به عنوان يـك   ،هاي بزرگ تطبيقي كه در دوران فعاليت هاي گروهكند كه  اعالم مي

هايي كه  دند، و برنامهكردند، هويت خود را از دست دا عمل مي ،ده نيروي سازمان
به هر حـال طـي   . ها آغاز شده بود، به پايان رسيد يا  قطع شد وسيله اين گروهه ب

هـايي   بـراي احيـاي اداره امـور عمـومي تطبيقـي تـالش       1990و  1980هاي  سال
  .صورت گرفته است، و ممكن است اين رشته علمي به بلوغ رسيده باشد

بندي فصل اول، اداره امور عمومي تطبيقي  عنوان جمعه هدي در ادامه بحث ب 
در عين حـال بـراي   . معرفي كرده استمطالعات تطبيقي عنوان هسته اصلي ه را ب

جامعيت بخشيدن به بحث و رسانيدن اين پيام كـه اداره امـور توسـعه بخشـي از     
انـداز و راهكارهـاي    اداره امور عمومي تطبيقي است، محور دوم بحـث را چشـم  

مشـي و   عه قرار داده است و براي نشان دادن ارتبـاط اداره و خـط  اداره امور توس
هاي مختلفـي كـه ايـن دو مفهـوم       هاي دوگانگي و يا وضعيت روشن شدن بحث

مشـي عمـومي    خـط " انـداز  كنند، محور سوم بحث را چشـم  نسبت به هم پيدا مي
د نويسـ  هدي در بحث اداره امور توسعه شايد به حق مي. قرار داده است "تطبيقي

اداره امـور  . انگيـز بـوده اسـت    اداره امور توسعه همواره يك موضوع بحـث ": كه
هـدي   ".باشـد  اي از مشكالت بالقوه مي توسعه يك عنوان غيردقيق براي مجموعه

دهد  هاي مربوط به اداره امور توسعه ارائه مي بعد از اين كه شرح مفصلي از نظريه
در انتهاي بحـث مربـوط بـه اداره امـور      كند، و آنها را با ديدي نقادانه، تحليل مي

هنوز خيلي زود است كه در موفقيت يا شكسـت  "نويسد كه  توسعه با احتياط مي
دهد  نظر كنيم، ولي تجربيات گذشته نشان مياظهاررويكردهاي پيشنهادي مختلف 

... تر است بيني موفقيت، روش ميانه، منطقي به جاي اعتماد بيش از حد در پيش كه

عاليق و مالحظات اداره امـور توسـعه و اداره عمـومي تطبيقـي كماكـان      بنابراين 
دو نكته مبهم و بحث به انگيزه به اين ترتيب هدي به  ."مرتبط به هم خواهند بود

هاي محتاطانه بـه اداره امـور توسـعه كـه خـود       اول داشتن نگاه. است اشاره كرده
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ورود بـه بحـث قـديمي    آميز توسعه اسـت، دوم   تحت تاثير مفهوم مبهم و مناقشه
رغـم همـه    ارتباط بين اداره امور توسعه و اداره امور عمومي تطبيقي، و اينكه علي

هاي دانشمندان، هنوز در مورد تعريف اداره امور توسعه و  گيري ها و جهت تالش
اداره امور عمومي تطبيقي، و اينكه آيا اداره امور توسـعه مسـيري مسـتقل از اداره    

كند و يـا زيرمجموعـه آن اسـت اجمـاعي وجـود       ي را طي ميامور عمومي تطبيق
 ،اين تكثرگرايـي نـه يـك عيـب     ،دانشمند معروف علم اداره، قول ريگزه ب. ندارد

كـه  ، اي از پيچيدگي و ناشناخته بودن علم اداره امور عمـومي تطبيقـي   بلكه نشانه
  .باشد مي ،داند وي علم اداره را زير مجموعه آن مي

قبالً هدي بـه  . مشي عمومي تطبيقي پرداخته است بحث خطهدي در ادامه به 
اين نكته اشاره كرده بود كه يكي از مشكالت مطالعه اداره عمومي تطبيقي مـرتبط  

به همـين دليـل   . مشي عمومي تطبيقي و ضرورت مطالعه آن است بودن آن به خط
 مشي عمومي تطبيقي پرداختـه و سـير تحـول آن را از اوائـل دهـه      به معرفي خط

. و همگامي آن با اداره امور عمومي تطبيقي مـورد بررسـي قـرارداده اسـت     1970

مشـي عمـومي و اداره    هدي عقيده دارد كه براي پيوند دادن مطالعات تطبيقي خط
  )73صفحه (. امور عمومي به يكديگر تالش چنداني به عمل نيامده است

عمومي تطبيقي بـه  به مطالعه اداره امور  كتابهدي در آخرين بخش از فصل اول 
هـاي چنـد دهـه گذشـته      ونشـيب مركزي اين مجموعـه مباحـث، و فراز   عنوان هسته

در دو دهه گذشـته، انجـام مطالعـات تطبيقـي اداره     "پرداخته و اظهار داشته است كه 
اي گسترش يافته است كه در شرايط فعلي، و با پايان يافتن قـرن   امور عمومي به گونه
 ".كنـيم  هاي بعدي در آينده، آثار آن را مشاهده مـي  پيشرفت ساز بيستم به عنوان زمينه

  )74صفحه (

هدي با ظرافت تمام زمينه را براي چگونگي انجـام مطالعـه    قسمتدر همين 
در اينجا ضمن معرفي دو نوع تئوري تحـولي و تكـاملي و   . كند تطبيقي فراهم مي

تـر اسـت، اظهـار     پايينهاي تكاملي  كنندگي تئوري بيني اذعان به اينكه قدرت پيش
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. كنندگي، تنها معيار براي سنجش قابليـت تئـوري نيسـت    بيني دارد قدرت پيش مي

هـاي تكـاملي بـراي     هدي به اين ترتيب تصـميم خـود را بـه اسـتفاده از تئـوري     
  .گيرد مطالعات تطبيقي مي

تطبيقـي و  عمـومي  وي سپس در پاسخ به انتقادهاي وارده به علـم اداره امـور   
دارد، براي انجام مطالعات تطبيقـي نيـاز بـه فـرار از      ، اظهار ميپارادايمفقدان يك 

هـاي نظـام علمـي اداره امـور عمـومي       ي كه از ويژگـي مهاي پاراداي عدم اطمينان
باشد، نخواهد بود و تحميل اجباري يك اجماع ساختگي، خطرنـاك و   تطبيقي مي

  .فرساست توان

ام كـه اسـتفاده از مـدل     نكـرده  گـاه شـك   هـيچ ": دارد اظهار مي سومو در گام 
باشد، به عنوان يك چارچوب نظري  هاي نيمه جامع مي بوروكراتيك كه جزو مدل

غالب، براي اداره امور عمومي تطبيقي روز به روز بيشتر مورد توجه قـرار گرفتـه   
   ".است

بـه  . در اينجا هدي دو ويژگي شخصيتي برجسته خود را به نمايش گذاشته اسـت 
د برجسته علم اداره امور عمومي تطبيقي با صداقت اعـالم كـرده اسـت    عنوان دانشمن

كه هنوز اين رشته فاقد يك پـارادايم اسـت، و بـا شـجاعت  گفتـه اسـت از الگـوي        
بروكراتيك به عنوان يك تئوري تكاملي در مطالعات تطبيقي سود خواهـد جسـت، و   

جـايگزيني بـراي ايـن     دهد تـا كنـون   گويد تا آنجا كه دانش من اجازه مي در ادامه مي
  .مدل پيشنهاد نشده است

بحث اداره امور تطبيقي بعنوان هسته اصلي و در انتهـاي فصـل    ادامههدي در 
اول ضمن بررسي اجمالي ادبيات موضوع به نقـد و بررسـي نظـرات دانشـمندان     

ويژه از دانشمندان ايراني علـي فرازمنـد بـه عنـوان      هب. پردازد مخالف و موافق مي
راهنمـاي اداره امـور عمـومي    "دو كتاب ارزشمند كه يكي از آنها كتاب نويسنده 

  .باشد نام برده است مي "تطبيقي

ايحـال   علـي "شايد بتوان ماحصل فصل اول كتاب را دراين جملـه هـدي كـه    
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از منظر تطبيقي، بدون وجود يك چارچوب براي ارائـه   عموميبررسي اداره امور 
دهـد كـه    خي تكامل مطالعات تطبيقي نشان ميپذير نيست، زيرا بررسي تاري امكان

صورت تطبيقي و پس از ه توان ب سيستم اداره امور كشورهاي موجود جهان را مي
  .، خالصه نمود"هاي مختلف بررسي كرد گزينش يك مدل از ميان مدل

شـود   هاي اداري جهان را نمي نظام اوالً. بندي هدي داراي چند پيام است جمع
براي نيل به اين منظور نيـاز بـه سـاختن و يـا      ثانياً. لعه نموداز طريق مقايسه مطا

تطبيقـي بـدون   عمـومي   چـون مطالعـه اداره امـور    انتخاب يك مدل داريم و ثالثاً
مطالعه سياست تطبيقي مشكل و گاه غيرممكن است، بنابراين وظيفه ساختن مدل 

ين منظـور  بـه همـ  . هاي سياسي نيز به عهده ما محول است مطالعه تطبيقي سيستم
هـاي اداره امـور    به بررسي و انتخاب يا ساختن مـدل  هدي فصل دوم را انحصاراً

هـاي   تطبيقي اختصاص داده است و در فصل سوم به مطالعـه و سـاختن سيسـتم   
  .سياسي جهان مبادرت كرده است

  

 عنوان مبناي مقايسه بوروكراسي به:  فصل دوم

و بدون مقدمه و در ادامه بحث هـاي فصـل اول    هدي در آغاز فصل دوم صراحتاً
داند، و در برابر انتقادهـاي   بوروكراسي را ساختاري مناسب براي مطالعات تطبيقي مي

هـاي سياسـي بـرغم     ممكن است سيستم"دارد  گراها از جمله آلموند اظهار مي وظيفه
العـات  داشتن ساختارهاي مشابه، وظايف متفاوتي انجام دهند، و ايـن وظـايف در مط  

رسد اين ايـراد بتوانـد فايـده يـك نظريـه       تطبيقي ناديده گرفته شوند، ولي به نظر نمي
مهـم آن اسـت كـه در عصـر     . ساختاري را در مطالعه اداره امور تطبيقـي ضـايع كنـد   

 ".عنوان يك ساختار تخصصي وجه مشترك تمام كشورهاسـت  هحاضر، بوروكراسي ب
تخاب نظريه نهادگرايي جديد، به شـرحي  جالب اينجاست كه هدي در فصل اول با ان

هـدي بعـد از   . سازي كرده اسـت  كه در فصل اول آمد، انتخاب بوروكراسي را مفهوم
بندي  مفصل بوروكراسي و ذكر نظريات موافقين و مخالفين و تقسيم اين بررسي نسبتاً
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  نظرات به سه گروه

  كنند؛  آنهايي كه بوروكراسي را از منظر ساختاري نگاه مي. 1

 كنند؛ آنهايي كه بوروكراسي را از منظر رفتاري مطالعه مي. 2

كننـد؛ در انتهـا سـه     آنهايي كه بوروكراسي را از منظر تعاملي مطالعه مي. 3
سوال اساسي را كه در حقيقت مدل اصلي كتـاب جهـت مطالعـه تطبيقـي     

 .دهد ارائه مي باشد مي

ري مـورد تاييـد   سواالت اساسي هدي ضمن اينكه در برگيرنـده ابعـاد سـاختا   
بوروكراسي چند "باشد، حاوي دو بعد ديگر شامل  علم اداره مي دانشمنداناغلب 

ابزارهـاي اصـلي اعمـال كنتـرل بوروكراسـي از خـارج        "وظيفه بر عهده دارد؟ و
 .باشد نيز مي "سيستم كدامند؟

، زيـرا اگـر مـدل را    اسـت  توانمندي خود را به نمايش گذاشته اينجاهدي در 
گيري واقعيت تعريف كنيم، ضـمن انتخـاب    بازاء واقعيت و براي اندازهذهنيتي ما 

ابعاد ساختاري مدل وبر با افزودن دو سوال اساسي آن را تبديل به مابازاء واقعيت 
علت ذهني بـودن  ه زيرا مدل وبر ب. گيري واقعيت كرده است و ابزاري براي اندازه

  . باشدتواند به تنهايي مابازاء واقعيت  بيش از حد نمي

طول كتاب ، پاسخ به اين سه سوال را مـدنظر دارد و در فصـل    درالبته هدي  
خواهد گفت كه آيا توانسـته اسـت بـه ايـن     ) طور كه خواهيم ديد همان( دهم نيز

  سواالت جواب بدهد، يا خير؟

هدي در اواسط فصل دوم بـه موضـوع جديـدي تحـت عنـوان سيسـتم خـدمات        

نندگان و دانشجويان را با موضـوع جديـدي آشـنا    هرچند خوا. كشوري پرداخته است

سازي  كند، ليكن چرا يك موضوع نه چندان مربوط، به ناگهان در كنار موضوع مدل مي

منظـور  . گيـرد، نيـاز بـه توجيـه دارد     هاي اداره جهان قرار مي براي مطالعه تطبيقي نظام

به عهده دارد كـه   سازي مطالعه سازماني است كه اداره بوروكراسي را هدي از اين مدل

  .در كشورما همان سازمان مسئول اجراي قانون خدمات كشوري است
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همان ابتدا بوروكراسي را براي انجام مطالعات تطبيقـي مـدلي    ازهرچند هدي 
ـ  ها را كه مي مناسب تشخيص داده است، ليكن در فصل دوم انواع نظريه ه توانند ب

توان به بحث  از جمله مي. رده استعنوان مدل مورد استفاده قرار گيرند، معرفي ك
شناسي اداره امور دولتي كه ريشه در نوشته جان گـاووس   بندي بر اساس بوم طبقه

قرار داشت، اشاره كرده، سـپس   1920شناسان دهه  كه خود تحت تاثير آثار جامعه
اند، مانند ريگـز و آرورا نـام بـرده     از دانشمنداني كه مطالعاتي در اين زمينه داشته

اگـر اسـتفاده از نظريـه    "اي از ريگـز مبنـي  بـر اينكـه      ويـژه بـه جملـه   ه ب .است
شناسي اداره امور دولتي براي مطالعه يك كشور مفيد باشد، اهميـت آن بـراي    بوم

استناد به گفته ريگـز حـاوي   . استناد كرده است "مطالعه تطبيقي دو چندان است،
ريگز دانشمند بزرگ علـم اداره اسـت و اسـتناد بـه كـالم او       اوالً. چند پيام است

دوم از قول ريگز اعالم كرده است كه مطالعه . تواند اهميت زيادي داشته باشد مي
تاكيـد كـرده    و سوم مجدداً. تر از مطالعه اداره است مراتب مشكله تطبيقي اداره ب

فكـري   است كه نگاهش در مطالعـات تطبيقـي سـاختاري اسـت و امتـداد خـط      
را از طريق گاووس و ريگز تا به امروز دنبـال   1920شناس دهه  دانشمندان جامعه

  .كرده است

شناسي اداره امور دولتـي، بـا ايـن توجيـه كـه الزمـه        هدي در ادامه بحث بوم
باشـد   اصـطالح بـوم آنهـا مـي    ه ها، شناخت محيط يا ب مطالعه تطبيقي بوروكراسي

يافته و در حال توسعه، و همچنين  ب توسعهبندي كشورها بر حس مبادرت به دسته
هـدي بـا ايـن    . هاي سياسي نموده اسـت  بندي آنها بر حسب توسعه سيستم دسته

اشـاره كـرده بـود كـه مطالعـه       قـبالً . رويكرد هدف مهمي را محقق ساخته اسـت 
پـذير نيسـت،    امكان يباًقرتطبيقي اداره امور عمومي بدون مطالعه سيستم سياسي ت

گانـه بكاهـد، بـا تكيـه بـر نظريـه       نكه از بار سنگين ايـن مطالعـه دو  يليكن براي ا
توانسـته  سازنده بوم اسـت،   ،شناسي، و اينكه بوروكراسي جزئي از بوم و خود بوم

پـي   توان اوالً از طريق مطالعه بوروكراسي مي است به خواننده خاطر نشان كند كه
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نهايت بـه شـناخت كـل    به نظام اداري برد در ثاني نظام سياسي را شناخت و در 
   .حكومت نائل آمد

به ضـرورت اسـتفاده از مـدل در مطالعـات      هدي در انتهاي فصل دوم مجدداً
هـا و روابـط بـين     يك مدل خـوب، ويژگـي  " او عقيده دارد. كند تطبيقي تاكيد مي

آوري و تفسـير اطالعـات دربـاره     متغييرها را به طريقي كه موجب سهولت جمع
ناپذير بودن استفاده از  از طرفي اجتناب. دهد د، نشان ميموضوع مورد مطالعه گرد

. نوعي مدل براي مطالعه منظم يك موضوع، اغلب مورد تاكيد قـرار گرفتـه اسـت   

، به اندازه دلي است كه براي سهولت درك موضوعبنابراين مسئله اصلي انتخاب م
  ".كافي با واقعيت تطابق داشته باشد

اعالم كرده است كه مطالعه تطبيقي بايد با مـدل  وضوح ه هدي با اين عبارت ب
 .هدف اين كتاب نيست، انجام شود، و مطالعه يك يا چند كشور بصورت مقايسه

دقت بيش از حد و شايد وسواس او در انتخاب و گاه سـاختن مـدل در سراسـر    
توان موضوعي را بـدون مالحظـات تطبيقـي در     نمي و تقريباً. كتاب مشهود است

  .ردكتاب پيدا ك

هـاي   مشمول را براي مطالعه نظـام  جهان فصل دوم سه مدل نسبتاً انتهايهدي در 
  :اداري معرفي كرده است

مدل هپركه مدلي جامع است و در چهارچوب مكتب نهادگرايي جديـد  . 1
قرار دارد و با استفاده از معيار حاكميت كشـورها را بـه صـورت تطبيقـي     

  . كند مطالعه مي

عنـوان يـك نمونـه فراگيـر، مـدل       ها، به رغم تمام نارسايي بوروكراسي علي. 2

طـور كـه قـبالً اشـاره شـد، بـا        البته همان. مناسبي براي مطالعات تطبيقي است

حذف ابعاد رفتاري مدل و با افزودن دو سـوال اساسـي ديگـر دربـاب ميـزان      

گذاري و چگونگي نظـارت بـر بوروكراسـي،     مشي دخالت بوروكراسي در خط
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شايد سـاختن  . گيري واقعيت سازگار كرده است قعيت و براي اندازهآن را با وا

 .ترين نكات مورد بحث در كار هدي باشد چنين مدلي يكي از برجسته

مدل منشوري ريگز كه به قول هدي يك مدل تناقضي است به اختصار . 3
 .بررسي قرار گرفته است مورد

رد نقـد نيـز قـرار    يل مـو صهاي مورد بحث به تف است كه مدل توضيحالزم به 
  .ي نيز برآنها وارد شده استاتاند و انتقاد گرفته

 

 هاي سياسي  مفاهيم تحول سيستم: فصل سوم

هدي در توجيه علت تخصيص يـك فصـل بـه مفـاهيم تحويـل سيسـتم هـاي        
رابطه نزديك بين مطالعـه سياسـت تطبيقـي و     "سياسي در ابتداي فصل آورده است

ا آشكار كرد كه در مورد مفاهيم كليدي مربوط بـه  اداره امور عمومي، اين حقيقت ر
طول زمان بين دانشمندان سياست هاي تطبيقي اتفاق نظـري   درهاي سياسي،  سيستم

بديهي است هنگامي كه هدي  با اتكاء به تئـوري هـاي بـوم    .  "وجود نداشته است
شناسي قصد مطالعه تطبيقي اداره را دارد، بايد نسبت بـه عنصـر بالفصـل آن يعنـي     

ان هـدي عقيـده دارد كـه فقـد    . سيستم سياسي حساسيت خاصي از خود نشان دهد
هاي سياسي ما را ناگزير ساخته اسـت كـه تصـميم     اصطالحات استاندارد در سيستم

اين مفاهيم . بگيريم چه عبارتي را انتخاب بكنيم و چه معنايي را به آن منسوب كنيم
باشـند، تـا بتـوان از آنهـا بـه       4گرايي و واقع 3بايد داراي دو صفت مشترك جامعيت

در اينجـا جامعيـت بـه    . ياسـي بهـره گرفـت   هاي س عنوان مدل براي مطالعه سيستم
هاي سياسي مستقل اسـت كـه،    معناي قلمرو جهاني با يك بعد زماني، شامل سيستم

گرايي به معناي  واقع. و امكان مطالعه آنها در گذشته حال و آينده وجود داشته باشد
توان تشريح آنچه كه وقوع كرده است، در حال وقوع است، و يا وقوع خواهد كرد، 

  .ه منظور تاكيد بر پويا بودن انتقال سياسي، تعريف شده استب
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هدي سپس قابليت سه مفهوم نوسازي، توسعه و تغيير را كه داراي قيد زماني 
گرايي بـه تفضـيل مـورد ارزيـابي قـرار       و واقع جامعيتباشند، با دو معيار  نيز مي

ـ   دهد، تا در نهايت تصميم بگيرد كه كدام يك از آنها بهتر مـي  مي عنـوان  ه توانـد ب
  .هاي سياسي مورد استفاده قرار بگيرد مدل مطالعه تطبيقي سيستم

دهد و با اشاره به مجمـوع   هدي در گام اول نوسازي را مورد ارزيابي قرار مي
هـاي الپالومبـارا آن را فاقـد     ت موافق و مخالف، در نهايت با استناد به نظريهنظرا

بيني چگونگي  رسايي آن ناتواني در پيشداند، و حداقل نا هاي يك مدل مي ويژگي
به اين ترتيب مفهـوم نوسـازي فاقـد عنصـر     . انتقال كشورهاي نوين كنوني است

هدي مفهوم توسعه را با تفضيل بيشتر مـورد مطالعـه قـرار داده    . گرايي است واقع
كنـد، از ميـان    ضمن اينكه توجه خود را بـر توسـعه سياسـي متمركـز مـي     . است

براي توسعه سياسي به كار رفته است، توسـعه را در مفهـوم    تعاريف متعددي كه
  .كار برده استه مشتق شده از نوسازي ب

شود كه در اين كتاب قصد پرداختن به بحث توسعه را  يادآور مي هدي تلويحاً
، كه براي دستيابي به مدل مورد نظـر ضـروري اسـت    آنجاندارد، بلكه بحث را تا 

كند توازن مطالب را در كتـاب خـود    فراوان سعي ميدهد، و با ارجاعات  ادامه مي
  .حفظ كند

قول كرده است كـه   بنابراين در همان ابتداي امر از هانتينگتون و دامينگوئه نقل
مـين  ه باشـد و بـه   اين عبارت براي دانشمندان علوم سياسي داراي بار مثبت مـي 

، بـراي توجيـه و   دليل آنها به جاي اينكه از اين مفهوم براي تحليل اسـتفاده كننـد  
توسعه سياسي به جاي اينكه بـه  به قول آنها . اند مشروعيت بخشيدن استفاده كرده

 "توسـعه بـه طـرف چـه     "به موضـوع  بپردازد، عمدتاً "توسعه چه چيز"موضوع 
اي كه بـراي   هانتينگتون و دامينگوئه بعد از اشاره به تعاريف چهارگانه. اند پرداخته

ـ    توسعه ارائه شده است، توسع عنـوان  ه ه را در مفهوم مشـتق شـده از نوسـازي ب
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پيامـدهاي سياسـي   "مفهوم برتر برگزيده و با اسـتفاده از آن، توسـعه سياسـي را    
  . اند تعريف كرده "نوسازي

هاي توسعه سياسي را بـا نظمـي خـاص كـه      هدي با استفاده از اين تعريف نظريه
لحـن انتقـادي   . ائه داده اسـت توان از آن يك دسته بندي منطقي را استنباط كرد، ار مي

عنوان يـك   هدهد كه او مفهوم توسعه را ب هدي در سرتا سر مطالب ارائه شده نشان مي
  . داند هاي سياسي از كفايت الزم  برخوردار نمي مدل براي مطالعه سيستم

هدي ابتدا توسعه توسعه سياسي را از منظر تعادل بين اداره و سياسـت مـورد   
هاي اجرايي دولت و سياسـت   هدي اداره را نماد شايستگي. استمطالعه قرارداده 

توان به نظريه آلمونـد و پـاول،    ها مي از جمله اين نظريه. داند را نماد مشاركت مي
اين استدالل كه اكثـر   اهدي در ادامه ب .باليندر ، هانتينگتون، جگورايب اشاره كرد

ايد آنچه را كـه هسـت   چرا نب و كشورهاي مورد مطالعه دچار عدم تعادل هستند،
منظر عدم تعادل، توسعه منفـي و فروپاشـي    از هاي سياسي را سيستم. مطالعه كرد

نام كاتسـكي بحـث توسـعه از    ه و با استناد به نظريه محققي ب، مطالعه كرده است
ي ئگيرد كه كشورها گونه نتيجه مي كند، و اين درون و توسعه از بيرون را مطرح مي

. انـد  از بين رفتـه اسـت، فرصـت توسـعه را از دسـت داده      كه نهادهاي سنتي آنها

  .  باشند پردازان توسعه منفي و فروپاشي مي هانتينگتون و هيگر نيز از جمله نظريه

هـدي  . هدي در ادامه بحث توسعه سياسي به موضوع وابستگي پرداخته است
توسعه سياسي از منظـري متفـاوت، و بـا مطـرح كـردن       پردازان نظريهعقيده دارد 

ناشـي   موضوع وابستگي عقيده دارند وابستگي كشورهاي در حال توسعه، عمـدتاً 
  .باشد از دو عامل مهم وابستگي ناشي از عوامل محيط داخلي و خارجي مي

داري  هـاي وابسـتگي بـه سـرمايه     طرفي كامل نظريـه  در اين بخش هدي با بي
را مـورد  ) قبل از فروپاشي شـوروي (به يكي از دو ابر قدرت  يوابستگجهاني و 

  . نقد قرارداده است



  نقد در تراز جهاني     908

 

گيرد كه  نقل قول از توني اسميت نتيجه مي اهدي در انتهاي بحث وابستگي، ب 
پـارادايم  " .وابستگي تـا حـد زيـادي دچـار تحريـف شـده اسـت        رويكرد اخيراً

هـاي   هولـي توانسـته اسـت جـايگزين ديـدگا      ،وابستگي هنوز در آغاز كار اسـت 
هاي وابستگي به خاطر  با اين وجود تئوري. گرائي و انتشار بشود تر توسعه قديمي

درجه اعتبار آنها، هم در رابطه با آمريكاي التين و هم در مورد برخي كشـورهاي  
بـه چـالش    انـد، دائمـاً   آسياي، كه طي دو دهه به رشد اقتصادي سريعي نائل آمده

  ".اند يده شدهكش

هدي در بخش چهارم از فصل سوم كتاب بـه بحـث جديـدي تحـت عنـوان      
اهميـت ايـن بخـش در ايـن اسـت كـه در       . پرداختـه اسـت   "توسعهبازانديشي "

رونــد ... هــدي عقيــده دارد. هــاي قبلــي چنــين بحثــي مطــرح نشــده بــود چــاپ
يت كرده و پردازان وابستگي به ساير محققان توسعه نيز سرا طلبي نظريهنظرتجديد

عنوان راهنمـايي    هيك ارزيابي مجدد بنيادي از توسعه ب نشان داده است كه تقريباً
  .براي توصيف انتقاالت اجتماعي عمده در جريان است

ـ     هدي عقيده دارد در اينكه دانشمندان نتوانسته ه اند در مـورد مفهـوم توسـعه ب
 ،برسند، شكي نيسـت هاي سياسي به اجماع  عنوان مدلي براي بررسي مطالعه نظام

تـوان از سـه دسـته     ولي اينكه در آينده توسعه چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد، مي
  .نظريه در اين مورد نام برد

عبـارت توسـعه   ": گويد از قول اپتر مي. واژه توسعه هستند مخالفانگروه اول 
هـاي لغـات    قدر كلي و عاميانه است كه بدون شك بايد آن را از همه فرهنـگ  آن

ترتيب مفهـوم توسـعه سرنوشـتي هماننـد نوسـازي پيـدا        بدين. "، حذف كردفني
صـورت  ه گروه دوم محققيني هستند كه اعتقاد دارند بايد واژه توسعه را ب. كند مي

مـن حـامي   " به عنوان مثال به نقـل از هاريسـون آمـده اسـت    . كار برده تركيبي ب
، و بـه نقـل از   "باشـم  كننده اصلي توسعه مـي  قدرت فرهنگ به عنوان عامل تعيين
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نيـافتگي را در قالـب ارتبـاط متقابـل تمركـز       توان توسـعه  مي"ميتلمن آمده است 
لذا، رابطـه بـين ايـن    . سرمايه، نيروهاي حكومت، و طبقات اجتماعي تعريف كرد

  ."كند عوامل استراتژي توسعه در محيط مورد نظر را تبيين مي

ـ  گروه سوم محققيني هستند كه تمايل به پـيش  اوت و متنـوع از  هـاي متفـ   يبين
يافته، به جاي حركت در يـك مسـير يكسـان     هاي كمتر توسعهآينده، براي كشور

طور كه مدنظر هدي اسـت، بـا سـاختن مـدل      توان آن عبارت ديگر نميه ب. دارند
هـاي محققـين    صورت تطبيقـي مطالعـه كـرد، و تـالش    ه كشورهاي موردنظر را ب

  .د شدمعطوف به انجام مطالعات موردي خواه

دارد بـه رغـم عـدم موفقيـت و شكسـت       هدي در پايان اين بخش اظهار مـي 
هـاي پـيش    محققين در دستيابي به توافق براي استفاده از يك عبارت جديـد، راه 

تـوان   باشد كه نمـي  يافته، آنچنان متنوع و پراكنده مي روي كشورهاي كمتر توسعه
  .بندي كرد دسته "توسعه "آنها را تحت عنوان 

عنوان مدلي با قابليـت  ه موفقيت در معرفي توسعه سياسي ب عدمس از هدي پ
نام تغيير را براي انجام مطالعـه مناسـب   ه گرايي و جامعيت، مفهوم جديدي ب واقع
او " :نويسـد  كما اينكه در آغاز بحث تغيير با استناد به گفته كاتسـكي مـي  . داند مي

ماننـد  (يـك عبـارت خـاص    دهد به جاي اينكـه بـا اسـتفاده از تبيـين      ترجيح مي
، راه هرگونه سوال و در نتيجـه بررسـي و تحقيـق را مسـدود     )نوسازي و توسعه

توسـعه  "و  "نوسـازي سياسـي  "به جاي  "تغيير سياسي"تر  نمايد، از مفهوم خنثي
هاي تغيير سياسي تحت تاثير نوسازي را  استفاده كند و امكان بررسي راه "سياسي

عالئمي در افق و حتي باالتر از آن ": نويسد تغيير ميهدي در بحث . "فراهم آورد
اگر ايـن وقـايع عينيـت    . دهد وقايعي در حال وقوع است وجود دارد كه نشان مي

هـيم واقعـي تغييـر شـكل     ا پيدا كنند، به زودي معماهاي مفهومي بالقوه را به مفـ 
ره تغييـرات  هاي اخير دربـا  زني ها و گمانه بيني بنابراين الزم است به پيش. دهد مي



  نقد در تراز جهاني     910

 

و در حـال توسـعه نگـاه مختصـري      "يافتـه  اصطالح توسـعه  هب"آينده كشورهاي 
دهد كـه هـدي كمـا     يافته نشان مي استفاده از عبارت به اصطالح توسعه. "بيفكنيم

  . داند براي بررسي مطالعه كشورها كافي نمي مبهم و كان عبارت توسعه را

ت متعـارض از آينـده را از   مفهـوم تغييـر، تصـورا    قالـب در ادامه بحث و در 
وي بـا توجـه بـه    . نام كليولند مورد بررسي قرار داده اسـت ه ديدگاه دانشمندي ب

ويژگي جهان آينده ، پيشنهاد كرده است به منظور كـاهش خطـرات و اسـتفاده از    
ها يك بخش عمومي جهاني تشكيل شود، و جهت رهبـري اجـراي ايـن     فرصت

 ،به قول هـدي . ا ائتالف داوطلبانه تشكيل شودي، ها باشگاه دموكراسي ،دستور كار
برخـورد  "آينده جهان را بـا طـرح ايـن سـوال كـه        ،تر هانتينگتون با لحني خشن

گيـري جهـان    شـكل كند و به  به آينده جهان  اشاره ميخواهيم داشت؟  "ها تمدن
  .داند آينده را نتيجه تعامل هفت يا هشت تمدن بزرگ مي

نويسـد   تـر مـي   يافته غيير در مورد كشورهاي توسعههدي با استفاده از مفهوم ت
هاي اجتماعي درباره آينده كشورهاي صنعتي پيشرفته، درقالب مفهـوم   بيني پيش"
شـكل گرفتـه اسـت، و مشخصـه آن نيـز ظهـور       " جامعه بعد از صنعتي شـدن  "

با جوامع صنعتي متفاوت بوده، و درجه ايـن تفـاوت،    اي است كه مشخصاً جامعه
 . باشد مي "جامعه كشاورزي"با  "جامعه صنعتي"معادل تفاوت 

بل منبع اصلي انتقال ساختاري را تغيير در ويژگي دانـش   دانيلگويد  هدي مي
داند و ابعاد متعدد تغييرات ساختار اجتماعي ناشي از اين انتقال را كه بـه نظـر    مي

 .رن آينده به وقوع خواهد پيوست، مورد بحث قرارداده استاو نيم ق

در كتاب خـود   1973نكته جالب اينجاست كه دانيل بل اين نظريه را در سال 
سـيري در پـيش بينـي    : صنعتي شـدن در حـال ورود   ازجامعه بعد "تحت عنوان 

هـاي از تحقـق ايـن     بيان داشته است و شايد بتـوان بـه نـوعي گوشـه     "اجتماعي
  . ها را در كشورهاي صنعتي مشاهده كرد نيبي پيش
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ـ   نشان مي هديشته نوبه هر حال  عنـوان مـدلي   ه دهد كه او از مفهوم تغييـر ب
هاي سياسي جهان چندان خشنود نيست، كما اينكه بعـد   براي مطالعه تطبيقي نظام

هـاي اخيـر    لذا بايد گفت كه نوشـته " كند كه از تشريح نظريه دانيل بل، اضافه مي
بينـي شـده    تري از آنچه كه پيش زمينه، نه تنها نتوانسته است تصوير روشندراين 
  ."ارائه دهد، بلكه حتي ممكن است به ابهام موجود نيز افزوده باشد، است

ـ  هدي پيش عنـوان يـك گـروه بـه     ه بيني آينده كشورهاي در حال توسعه را ب
آينده تمام يا اكثر  شود كه به گفته او به ندرت گفته مي. داند تر مي مراتب ناهمگون

  .كشورهاي در حال توسعه، چيزي شبيه كشورهاي توسعه يافته فعلي خواهد بود

اظهار ، هايي كه تاكنون مورد بحث قرار گرفته از نظريه بندي هدي در يك جمع
نظرات گفته شده، متعلق بـه دوران قبـل از وقـايعي     ها و نقطه همه تحليل: دارد مي

وروي، اروپاي شرقي، آفريقا و ساير نقاط جهـان بـه   است كه در اتحاد جماهير ش
هـاي اخيـر هـانتيگتون و ديگـران دربـاره       بينـي  وقوع پيوسته است و يادآور پيش

. باشـد  عنوان موانع توسعه مـي   ههاي قوي و فرهنگي ب خطرات برخوردهاي گروه

مدت مورد تاييد يا تكذيب قرار نگرفته است و در گونه خطرات در بلند هنوز اين
هـاي   هاي حـل چنـين مشـكالتي، مطالعـات و نوشـته      مورد دستيابي به استراتژي

  ....چنداني وجود ندارد

بـر فقـدان ظرفيـت بـراي توسـعه و دالئـل        تاكيد عمـدتاً ، متعدد مطالعاتدر 
توصيفي آنها، و پيشنهاد اقدامات اصالحي بوده و به اين سوال كه آيـا توسـعه بـه    

ت، يك هدف ضروري اسـت، توجـه چنـداني    فهميده  شده اس شكلي كه معموالً
  .نشده است

هاي سنتي در مورد توسعه و نارسا دانستن آنهـا   بندي نظريه هدي بعد از جمع
. سازد كـه در مقدمـه بحـث آورده اسـت     نظريه جديدتري را در توسعه مطرح مي

هاي اخير، يك بحث اصلي را مطـرح   اجتماعي در سال علومبرخي از دانشمندان 
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ـ   .اند ساخته عنـوان  ه به نظر آنها جوامع پيشرفته امروز، به سرعت جاذبه خـود را ب
در عوض اين جوامع در . دهند نيافته از دست مي يك مدل براي كشورهاي توسعه

عقيده بـر ايـن   .... باشند حال تبديل شدن به گروه ضد مرجع در عرصه جهاني مي
هـاي اخيـر    دهه است  كه كشورهاي جديد جهان، خواهان توسعه از نوعي كه در

  .نيستند ،نمودند جذاب مي

قدر جذاب و پر محتوا است كه پرداختن بـه   ن هاي هدي در اين بخش آ نوشته
و عدم اشاره به آنها دريـغ و تاسـف را بـه     ،همه آنها موجب طوالني شدن مطلب

هـاي   حـدود سيسـتم  تحديـد   عنوان مثـال وقتـي نظريـه     هب. همراه خواهد داشت
در حقيقـت توانسـته اسـت،     ،سازد البرتو راموس را مطرح مي اجتماعي، متعلق به

  .وضعيت كشورهاي در حال توسعه را به خوبي توصيف كند

يـك   فرد در جوامع غربـي اصـوالً  "گويد  هاي سنتي مي راموس در انتقاد به نظريه
پـذيري   آيد، و فرايند جامعه ناپذير به حساب مي كننده سيري نيروي كار و يك مصرف

تـر   ظرفيت فرد، جهـت موفقيـت در اسـتخدام و مصـرف بـيش      افزايشمت نيز به س
شـود   بعدي مي گرايش دارد و در نهايت منتهي به انواع تئوري و اقدامات سازماني تك

هـاي   نارسا خواندن مدل آدام اسميت و بـا معرفـي نظريـه تحديـد حـدود سيسـتم      "
ه نظـر وي تئـوري سـازمان    ب. شود اجتماعي، نياز به پارادايم فرااقتصادي را يادآور مي

هـاي   بايد طوري مورد تجديد نظر قـرار گيـرد كـه هـم بتوانـد جوابگـوي نيازمنـدي       
هـاي اقتصـادي بـازار محـور      هاي درگير در فعاليت مراتبي و زورمندانه سازمان سلسله

اعضـا بـا يكـديگر برابـر و     ) 1هاي ترتيبات نهادي كـه در آنهـا    باشد و هم با ويژگي
حق انتخاب اعضـاء حـداكثر و كنتـرل    )2برابر قانون مساوي هستند؛ و در  ،اند رتبه هم

  . بر آنها حداقل باشد، سازگار باشد

جامعه "در حقيقت بقول هدي اين نظريه راموس معرف ديدگاه او در رابطه با 
باشد كه تـاكنون بخشـي از آنهـا بـه واقعيـت پيوسـته و        مي "شدن صنعتيبعد از 
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 "خودت كار خودت را انجـام بـده  "راموس از آن رويكرد وسيله آنچه  بايد به مي
  .ناميده است، ادامه يابد

از مقدمه قـانون   ا مطلع بود قطعاًمكشور  قانون اساسي  البته اگر هدي از متن 
  .برد وان مصاديق نظريه فرااقتصادي نام ميبه عن اساسي و اصل

هـاي جديـد در    يهتوضيح كه داده شد، هدي عقيده دارد نظر اينطور كلي با  به
هـاي   ههاي علمي متعـدد و بـا ديـدگا    توسعه به وسيله دانشمندان مختلف از نظام

متفاوت به رشته تحرير در آمده است و همه آنها بـه جـاي اينكـه دربـاره آينـده      
كشورهاي در حال توسعه، بـه چـه بينديشـند، بـه تشـريح چگـونگي تحقـق آن        

ـ . اند پرداخته داننـد چـه    رد، ايـن كشـورها مـي   عبـارت ديگـر هـدي عقيـده دا    ه ب
در تاييـد ايـن نظريـه اگـر     . دانند چگونه آن را محقق كننـد  خواهند ، ولي نمي مي

گـذاري را   يمشـ  مشي آنقدر گسترش يافته است كـه خـط   امروز علم اجراي خط
ريز استراتژيك بـدون اجـراي اسـتراتژي     تحت تاثير خود قرار داده است يا برنامه

  .اين مطلب است مفهومي ندارد، ناظر به

اگر بخواهيم پي به نيت واقعي هدي در مورد شرايط فعلي كشورهاي در حال 
كه نظر او در مورد مفهوم توسعه چيسـت، اسـتناد بـه ايـن      بدانيمتوسعه ببريم و 

اخر توسعه چنـين بيـان كـرده    هدي از قول دانشمندان مت. كند جمله او كفايت مي
حـران ذاتـي در الگوهـاي غربـي     ناقض و بت"آنها ضمن تاكيد بر آنچه كه ": است

، سـازمان اند، نارضايتي خود را از علم اجتماع فعلي شامل تئـوري   ناميده "توسعه
 هاي جهاني، و طريـق  يل سيستماقتصاد توسعه، رفتارگرايي، تئوري وابستگي، تحل

  ".اند نيز اعالم كرده توسعهتحليل 

استفاده از مفهـوم توسـعه   شود كه  هاي هدي چنين استنباط مي از خالل نوشته
ادامه خواهد داشت، ليكن به جاي اينكـه توسـعه   ... هاي سياسي براي مطالعه نظام

سياسي را يك مفهوم مشتق شده از نوسازي بدانيم، آن را معادل تغيير ايجاد شـده  
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  .دانيم ها مي در اينگونه سيستم

و حتي در  كرد كه گنجانيدن اين همه مطلب در يك فصل اذعاندر پايان بايد 
يك كتاب اگر  امري غير ممكن نباشد، كاري بـس مشـكل اسـت  و ايـن روش     

هاي بارز هدي است، يعني مسائل به نحوي آمده است كه  تدوين كتاب از ويژگي
پـذير   اوالً درك همه آنها براي افراد عادي و فاقد دانـش اداري و سياسـي امكـان   

تـوان   ست كـه بـه سـختي مـي    نيست، درثاني مطالب آنچنان يكپارچه و منسجم ا
مطالعه اين كتـاب از  . ها توجه نكرد بخشي از آنها را انتخاب كرد و به ساير بخش

 .است "دار و مريز كج"المثل  مصاديق ضرب

                                                
  ها نوشت پي

  .، دانشگاه تهرانهاي اداري سير انديشه). 1352. (عليرضا بشارت 1.

   .، جلد دومهاي سازمان و مديريت تئوري ).1380. (سين، حرحمان سرشت .2
3. comprehensiveness 

4. Reapism 
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 تحليل نقد

، جنـاب  »اداره عمومي تطبيقي؛ مديريت تطبيقي« با تشكر از ناقد محترم كتاب
  آقاي دكتر غالمرضا معمارزاده طهران؛

  

  امتيازات نقد

در فصـول، بـه    معرفي كتاب و فصول آن به تفصيل صورت گرفته و معموالً. 1
  .شود مسايل مهم آن اشاره مي

و اشارة اجمالي به نظرية مؤلف  توضيح و تبيين اهداف كتاب، خصوصيات،  .2
 شناسي وي و روش

توان به صراحت يا كنايه نظـرات وي   الي مباحث نويسندة محترم مي از البه .3
نظـم  : هاي چندگانة بررسـي محتـوايي بدسـت آورد ماننـد     را در خصوص مؤلفه

  .طرفي اصل بي آمدي، و رعايتها، نوآوري، روز منطقي، تحليل

 

 هاي نقد كاستي

  نامة نقد كتب جهاني نيست داراي تيتربندي متناسب با اسلوب شيوهمقاله، . 1

 گيري فقدان منابع و نتيجه .2

گانـة بررسـي شـكلي اثـر و بـه ويـژه كـاربرد         5هاي  فقدان پاسخ به مؤلفه .3
 آموزشي كتاب

انـد ماننـد    پاسـخ مانـده   بيگانة جدول بررسي محتوايي اثر 13هاي  ساير مؤلفه. 4
وضعيت منابع، اصطالحات تخصصي، انطباق، جامعيت، سازواري با مباني مفروض 

 .و مباني اسالمي، و نحوة پاسخگويي به نيازهاي امروز جامعة اسالمي ايراني

 مقاله، مستند به اثر نسبت .5

تحليـل  آيد اين مقاله به سمت تبيين و تشريح پيش رفته تا نقد و  به نظر مي .6
  .و ارزيابي محتوايي كتاب



 

 



 

 

  

  

  

  

  جدول گزارش كلّي

  مقاالت نقد
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 929جدول گزارش كلّي مقاالت نقد   

  

دهندة نحـوة اظهـارنظر ناقـدين محتـرم      الزم به ذكر است اين جدول نشان �
هاي  هر نقدي در خصوص مؤلفهآيا جهت كه  آناز  بودههاي اين مجموعه  كتاب

شوراي بررسي متـون و  « هاي نقد و داوريِ نة محتوايي فرماگ 18گانة شكلي و  5
  به اظهارنظر و ارائه بحث پرداخته است يا خير؟ ،»كتب علوم انساني

مـذكور بـه    ةآن است كه مقالة نقد در خصوص مؤلف دهندة نشان )�( عالمت
نشان از آن دارد كه مقالة نقد در اين خصـوص   )ـ ( اظهارنظر پرداخته و عالمت 

بنابراين بود يـا  . ساكت است و يا اينكه به نحو كامل و جامع بدان نپرداخته است
لفه در متن اصلي كتـاب نيسـت و ايـن    ؤها دليل بر بود يا نبود آن م نبود اين نشانه

بلكـه  پـردازد   جدول به ارزيابي شكلي و محتوايي متون اصلي كتب مورد نقد نمي
را، نشـان  نقـد  ارزيابي و اظهارنظر مقاالت نقد در خصـوص كتـاب مـورد     ةنحو
، در بند الف »تاريخ الخلفاء«پيرامون كتاب  1 به عنوان مثال اگر در رديف. دهد مي
آمده است به معناي آن نيست كه كتاب  )�(عالمت ) ميزان روان و رسا بودن( 5

قد محترم در مقالة نقـد خـود پيرامـون    امذكور الزاماً روان و رساست بلكه يعني ن
 ةبراي دستيابي به نحـو  بدون ترديد. شكلي به اظهار نظر پرداخته است ةلفؤاين م

وي در اين مجموعـه   ةارزيابي و يا كيفيت ارزيابي ناقد كتاب بايستي به اصل مقال
  .مراجعه كرد

خـش  بندي گزارش نهـايي ب  اين جدول، جمع ةسان هدف از تنظيم و ارائ بدين
و تبيين نقاط كاستي مجموعه و ضرورتاً دستيابي به الزامـات   »تحليل نقد مقاالت«

  .و جامع است علمييك نقد پويا، 

  

   



   

 

  

   



 

 

  

  

  

  »تحليل نقد«بندي  جمع

  



 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 »تحليل نقد«بندي جمع

  )اصول راهنماي نقد متون جهاني(

هـاي   با توجه به مجموعه نكاتي كه در خصـوص وجـوه امتيـازات و كاسـتي    
توان  مطرح شد مي» تحليل نقد«محترم تحت عنوان  نويسندگانهريك از نقدهاي 

به اسلوب و اصول راهنماي زير جهت تهيـة مقالـة نقـد متـون و كتـب در تـراز       
  :جهاني توجه كرد

  )ضميمه كتاب: ك.ر(نامه تراز جهاني  راهنماي شيوه اصولرعايت اسلوب و . 1

نامه نقد  پرسش«گانه محتوايي 18گانه شكلي و  5هاي  مولفه بهتوجه جدي . 2
شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني و » و بررسي متون و كتب علوم انساني

 :شود اظهارنظر و ارائة تحليل پيرامون آنها كه شامل موارد زير مي

  :ـ در بررسي شكلي، پاسخ به اين سواالت

  كاربرد اثر در برنامه آموزشي؟. 1

 وضعيت جامعيت صوري اثر؟. 2

 كيفيت چاپي و فني اثر؟. 3

 ميزان رعايت قواعد نگارشي و ويرايشي؟. 4
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 ميزان روان و رسا بودن اثر؟. 5

 :ـ در بررسي محتوايي، پاسخ به اين سواالت

  نظم منطقي در كل اثر؟. 1

 نظم منطقي در درون هر فصل؟. 2

 ميزان اعتبار علمي منابع؟. 3

  منابع؟ميزان كفايت . 4

 ميزان دقت در استنادات و ارجاعات؟. 5

 ميزان رعايت امانت در ذكر مأخذ؟. 6

  هاي علمي اثر؟ وضعيت نقد و بررسي و تحليل. 7

 طرفي علمي در اثر؟ ميزان رعايت بي. 8

 وجود نوآوري در اثر؟. 9

 ها؟ ميزان روزآمدي اطالعات و داده. 10

 هاي مقبول اثر؟ رضف ميزان سازواري محتوا با مباني و پيش. 11

 هاي اسالمي؟ فرض ميزان سازواري محتوا با مباني و پيش. 12

 ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن؟. 13

 ميزان تناسب و جامعيت موضوعي با اهداف درس؟. 14

 هاي مصوب؟ ميزان مطابقت اثر با سرفصل. 15

 گيري از ابزارهاي الزم علمي؟ چگونگي بهره. 16

 ميزان دقت در كاربرد اصطالحات تخصصي؟ .17

 نحوة رويكرد اثر به فرهنگ اسالمي و پاسخگويي به نيازهاي جامعه؟. 18

داراي (مقالة نقد در قالب و به شكل يك مقالة علمي پژوهشي تنظيم گـردد . 3
بندي،  چكيده، كليد واژه، مقدمه، طرح بحث، تحليل و ارزيابي، مستندسازي، جمع

 )نابعگيري و م نتيجه
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 .مقاله داراي تيتربندي منظمي باشد. 4

بندي نهايي مقاله كه در آن، خالصـة ادعـا و مطالـب مقالـة نقـد       ارائة جمع. 5
 .رديف شوند

گيري نهايي در مقالـة نقـد همـراه بـا پيشـنهادهاي مشـخص و        ارائة نتيجه. 6
 .كاربردي

شناسـي مأخـذ    هاي الزم و نيز افزودن كتاب ذكر منابع مقالة نقد و يادداشت. 7
 .مرتبط با موضوع كتاب

ناقد محترم با توجه به زمينه كتاب، علت انتخاب آن براي نقد را همـراه بـا   . 8
تبيين انگيزة خود ذكر كرده و به اين پرسش پاسخ دهد كه به چه دليل اين اثـر را  

 براي نقد برگزيده است؟

 .هاي اصلي كتاب اشاره كند مقالة نقد به پرسش. 9

نامة مؤلف و شرايط فرهنگـي، اجتمـاعي و علمـي وي و     به زيست اشاره. 10
 .معرفي آثار و كتب ديگر مؤلف و مقايسة جايگاه اين كتاب با آثار ديگر مؤلف

 .اشاره به بستر و زمان و مكان كتاب. 11

ها و مباني حاكم بر كتاب و نيز توجه ويژه بـه نحـوة    اشاره به پيش فرض. 12
 .مبانيسازواري محتوان با آن 

 .هاي چاپ جديد اشاره شود چنانچه كتاب تجديد چاپ شده، به مزيت. 13

چنانچه در خصوص اين كتاب، نقدهاي ديگري هم وجود دارد، گـزارش  . 14
 .اجمالي آن ارائه شده و در اين باره اظهارنظر شود

 .ارائة عناوين و معرفي كلّي مباحث و فصول كتاب. 15

» اثـر جهـاني  «كه مقالة نقد، در خصوص نقد يـك  به ويژه با توجه به اين . 16

شود، ضروري است، اهميت و نقش مؤلف و نيز نقش كتاب درجايگـاه   نوشته مي
 .دانش مربوط خود به خوبي روشن شود
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در صورت امكان، مناسب است ناقد محترم، طرح و نظام فكـري مؤلـف   . 17
طـرح و نقشـة مولـف،    براي تأليف كتاب را تبيين كرده و نظم كتاب را در قالـب  

 .مورد تحليل و بررسي قرار دهد

مناسب است ناقد محترم در صورت نقد جدي بـه نظـم منطقـي مؤلـف،     . 18
 .خود نيز طرح جديدي از بحث پيشنهاد كند

اشاره به مباني فلسفي يك نظريه و توجه به اصول ماقبل و مؤثر بـر يـك   . 19
 )حاكم بر نظريه كتاب هاي يعني در نظرداشتن مؤلفه(ديدگاه و نظريه 

مقالة نقد به تحليل، بررسي و نقد مسايل و محتواي كتـاب بپـردازد و نـه    . 20
توجه به اين نكته مهـم  (هاي آن  صرفاً توضيح، تبيين و تشريح عناوين و سرفصل

 ).كه نقد، برابر با تفصيل و تفسير فصول يك كتاب نيست

مسـايلي بيـرون از حـوزة     مطالب نقد متمركز بر محتواي كتاب شود و نه. 21
توجه به اين نكته كه به بهانة نقـد كتـاب، نبايسـتي بـه تبيـين و      (موضوعي كتاب 

 ).تحليل كالم و نظرية خود پرداخت

 .نقد، نبايد فراتر از ادعاي نويسنده باشد. 22

مقالة نقد مستند به كتاب باشد به نحوي كه درهر مورد، مطالب خود را با . 23
 .هدي از كتاب ارائه دهدذكر مصاديق و شوا

 .هاي برتر كتاب ذكر شوند به صورت مشخص، ويژگي. 24

مباحث كتاب امـري ضـروري قلمـداد    » سير منطقي«در مقالة نقد، تحليل . 25
 .شود مي

تاكيد و توجه خاص به بررسي هماهنگي و سازواري محتـواي كتـاب بـا    . 26
 .مباني اسالمي

اثر با مقتضـيات و نيازهـاي جامعـة     تاكيد و توجه خاص به بررسي رابطة. 27
 .ايرانيِ اسالمي

 )در فرض امكان(سازي اثر  توضيح و ارائة پيشنهادهايي درباب بومي. 28
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آنچه در نقد يك اثر در تراز جهاني مهم است، نقد محتواي علمي آن اثـر  . 29
خـود را در خصـوص   » نظـر علمـي و تحليلـي   «است به اين نحو كه ناقد محترم 

، بـا  »هاي مؤلـف  گيري ها و نتيجه فرض ها، مباني، پيش ها، تحليل ستداللادعاها، ا«
، »گـويي  كلّـي «رعايت آداب و اصول علمي و اخالقيِ نقد، دقيقاً بيـان كـرده و از   

 .پرهيز كند» تبيين و تشريح صرف«و » گويي مبهم«

آميز به  گويي و عبارات كنايه ضروري است ناقد يك اثر از هرگونه درشت. 30
هاي  لف پرهيز كرده و به جاي آن، به لُب و اصل نقد علمي در چارچوب مؤلفهمؤ

شـوراي بررسـي متـون و كتـب علـوم      «هاي نقد و داوري  شكلي و محتوايي فرم
 .بپردازد» انساني

اي، تنهـا بـه كيفيـت     الزم است ناقدين محترم در خصـوص آثـار ترجمـه   . 31
ند، بلكه محتواي علمي و دروني اثر ترجمه و ابعاد راستي و ناراستي آن بسنده نكن

  .را نيز مورد نقد و تحليل دقيق قرار دهند

  

   



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ضميمه



 

 

  



 

 

  

  

  

  نامه نقد و بررسي پرسش

  )جهاني كتب(متون و كتب علوم انساني 
  

  باسمه تعالي

  

  ...................................................... سركارخانم/ استاد گرامي جناب آقاي

  

  پس از سالم؛

جـــزوة  / كتــاب  .............................................  بــا عنايــت بــه تخصـــص آن بزرگــوار در حــوزة      

ــر ................................................  ــديم  ............................................................. اث ــد و بررســي، تق ــراي نق ب

  .شود مي

خواهشمند است با توجه به نكات زير، پرسشنامة پيوسـت را تكميـل و بـه دبيرخانـة شـورا      

  .ارسال فرماييد

  .پاسخ دهيدتفصيل شريحي را به ـ لطفاً سواالت ت1

  .ها پاسخ داده شود پرسش تماميـ به 2

  .به وضعيت اثر باشد مستدل و مستندها،  ـ پاسخ3

  .مشخصي در اثر اشاره شود مصاديق ها و ها، به نمونه ـ ضرورتاً در همة پاسخ4

  .نامه پيوست توجه شود به شيوه  مقاله نقدـ خواهشمند است در خصوص تنظيم 5

  .هاي پيوست، ضرورت داردداد و ساير برگ قرار ارسالميل و تك -6

محترم در مجموعه منشورات شوراي بررسي متون و كتب  نظرات داورـ امكان استفاده از 7

  .علوم انساني وجود دارد

  ...............................شماره 

  ................................تاريخ 

 ...............................پيوست
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  .باشد به داور محترم مي اهداءـ كتاب پيوست 8

باشيد، به دبيـر گـروه    آن ميداوري ـ كتب و متون مرتبط با اين اثر يا آثاري كه متمايل به 9

  .معرفي فرماييد

نامـه نقـد و بررسـي را بـا مـا در ميـان        در خصوص پرسشپيشنهاد و يا انتقاد ـ هرگونه 10

  .بگذاريد

  

  با تشكر 

 ..............................  

  .......................................رئيس گروه 

شوراي بررسي متون و كتب 

  انسانيعلوم 

  

  شكلي اثرابعاد بررسى ) الف

  كلي اثرمشخصات 

  ...........................ساير موارد �مقاله       �جزوه درسي     �كتاب     �: نوع اثر

: صاحب اثر.................................................................  :عنوان 

........................................................  

:........................................................... گزينشگر/ مصحح/ مترجم 

  ..............:...............................................ويراستار

:  شماره جلد:  ....................  تعداد جلد.... :................................نوبت انتشار 

.............................  

سال :  .................................. ناشر:................................ محل نشر 
  :.................................. انتشار



  943   )كتب جهاني(نامه نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني  پرسش

  

: .................... تعداد صفحه........ : .................................شمارگان 

  :.............................قطع

  

توانـد   بـراي چـه درس دانشـگاهي مـي    اثر حاضر با توجه به جدول زير،  -1 
  داشته باشد؟ كاربرد آموزشي

  

  

  عنوان درس

  

 رشته

  تحصيلي

  

  مقطع

  تحصيلي

  

/ گروه

  دانشكده

  وضعيت درس  نوع اثر

ي
صل
ا

ي  
فرع

ع  
ج
مر

ي  
عموم

  

پايه
ي  
صل
ا

ي  
ص
ص
خ
ت

ي  
ختيار

ا
  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  

، در اثر حاضـر وجـود   )هاي جامعيت صوري مؤلفه(ـ كداميك از موارد زير 2
  دارد؟

  

  

  پيشگفتار

بيان هدف 

  اصلي اثر

  جدول و تصوير و نمودار و نقشه  فهرست مطالب  مقدمه

  نقشه  نمودار  تصوير   جدول  تفصيلي  اجمالي  فصول  كلي  ضمني  صريح
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  ؛ارزيابى فرماييدموارد ذيل اثر را از لحاظ و فنّي  چاپي كيفيت ـ3

  :طرح جلد

  

  :نگاري حروف

  

  :آرايي صفحه

  

  :صحافي

  

  :اغالط چاپي
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ويـرايش  و  )دسـتور زبـان فارسـي   (نگارش عمومي ميزان رعايت قواعد  -4

  فرماييد؟  تخصصي اثر را چگونه ارزيابي مي

  

  

  بودن اثر چگونه است؟ روان و رساـ ميزان 5

   

  اثر  محتوايىابعاد بررسى ) ب

  نظم منطقي هاي مربوط به ـ پرسش

چگونه )تسلسل عناوين كلي اثر(كل اثر نظم منطقى و انسجام مطالب در  -1
 است؟ 

  

  

  

تسلسـل عنـاوين   (نظم منطقي و انسجام مطالب اثر در درون هـر فصـل    -2
 كنيد؟ ميرا چگونه ارزيابي ) جزئي و پيوند با نتيجة اثر

  

 

  منابع هاي مربوط به ـ پرسش

 ميزان اعتبار منابع از جهت علمي چگونه است؟ -3

 

  

  

بـراى تبيـين موضـوعات مـورد     و جديـد  ابع موجـود  در اين اثر از من آيا -4
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 بحث، به قدر كفايت استفاده شده است؟

  

 

  

ميزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر را از جهت توجه به اصول منبـع   -5
 كنيد؟ گونه ارزيابي ميدهي علمي چ

 

  

  

يا از منابعى بـدون ذكـر   كيفيت رعايت امانت در اين اثر چگونه است و آ -6
 مأخذ آنها، استفاده شده است؟ 

  

 

  

  و بررسي  تحليلهاي مربوط به  ـ پرسش 

يا مسـايل  » مسأله«آيا اين اثر توانسته به تجزيه و تحليل، و بررسي علمي -7
هـاي آن را   صورت، كيفيـت تحليـل و بررسـي   مورد نظر خود بپردازد؟ و در اين 

و نظرات ديگر   كنيد؟ عالوه بر اين، اگر متن اثر حاوي نقد آراء چگونه ارزيابي مي
  .هاي آن اظهارنظر فرماييد نقد و بررسي است، دربارة نحوة

 
 

  

  

در ) عدم سـوگيري و جانبـداري غيرعلمـي   (طرفي علمي  ـ ميزان رعايت بي8
  دانيد؟ گونه ميهاي اين اثر را چ تحليل
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  و نوبودن نوآوريهاي مربوط به  ـ پرسش

اعم از طرح نظرية علمي (هايى از نوآورى در اين اثر وجود دارد؟  آيا نمونهـ 9
جديد، ارائه ساختار علمي نو، به كارگيري ادبيات علمي روزآمد، طرح يـك افـق   

  .رز ارائه فرماييدچند نمونة با....).نو و خالقيت ويژه، تنظيم جديد از مباحث و 

  

  

  

  

، از جهت ارجاع به منابع جديد(العات اثر را طها و ا ميزان روزآمدى داده -10
، ... )يا تكراري نبودن، يا كهنه نبـودن اطالعـات، يـا توجـه بـه نيازهـاي روز، يـا       

  .توضيح دهيد

  

  

  ها فرض مباني و پيشهاي مربوط به  ـ پرسش

هاي  پژوهشي اثر با مباني و پيش فرضميزان سازواري محتواي علمي و  -11
  چگونه است؟) در حوزة موضوعي و ارائه شده در متن(مورد قبول مطرح
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با مباني و اصول ديني و ) خصوص به(ميزان سازواري محتواي علمي اثر  -12
  ؟كنيد اسالمي را چگونه ارزيابي مي

  

  

  

  

  انطباق و جامعيت هاي مربوط به ـ پرسش

ن بـا ذكـر مسـتنداتي     محتواي اثر را بـا عنـوان و فهرسـت آ    ـ ميزان انطباق13
  .متناسب با فصول مختلف كتاب بيان نماييد

  

  

  

  

ـ ميزان تناسب و جامعيت محتوا و موضوع اين اثر را با توجـه بـه اهـداف    14
  فرماييد؟ درس مورد نظر، چگونه ارزيابي مي

  

  

  

  

مصـوب وزارت علـوم،   هـاى   سرفصـل آخـرين  بـا  تا چه حد مطالب اثر  -15
براى درس موردنظر مطابقت دارد؟ موارد نقص و اضـافه را  آوري  تحقيقات و فن
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و در صـورت عـدم انطبـاق، نظـر اصـالحي خـود را در خصـوص         بيان فرماييد
  .هاي پيشنهادي درس ارائه نماييد سرفصل

  

  

  

  

  

  هاي مربوط به نحوه بكارگيري ابزارهاي علمي ـ پرسش

الزم  ابزارهـاى علمـى  (هاي جامعيت صوري  مولفهاز  اثرچنانچه در اين  -16
بندى نهـايى، تمـرين و آزمـون، جـدول،      جمعنتيجه وطرح بحث مقدماتى، مانند 

موضوع از ايـن  براى تفهيم بهره جسته، آيا  توانسته ) ...و نقشهو نمودار و تصوير 
از در خصوص كيفيت و نحـوه بكـارگيري هريـك    ؟ابزارها به خوبي استفاده كند

  .موارد اعالم نظر فرماييد

  

  

  

  

  

  اصطالحات تخصصيهاي مربوط به  ـ پرسش

 اصطالحات تخصصى را در اين اثـر سازي  و معادلكاربرد ، ميزان كيفيت -17

كـرده و چنـد   ارزيـابى   )با توجه به روان و رسابودن نزد مخاطب تخصصـي آن (
  .فرماييدرا به صورت مشروح ارائه ) در فصول مختلف كتاب(نمونه 
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  رويكردهاي كلّيهاي مربوط به  ـ پرسش

رويكرد اثـر نسـبت بـه فرهنـگ و ارزشـهاى اسـالمى       ـ در يك نگاه كلّي، 18
اي كه در فضـاي   چگونه است؟و آيا اين اثر توانسته به نيازهاي علمي يا كاربردي

  جامعه اسالمي امروز مطرح است، پاسخگو باشد؟

  

   



  
»جدول امتيازات«  

  اثرجدول بررسى شكلى ) الف

ف
دي
ر
  

 موضوع

  عالي

)4(  

  خوب

)3(  

  متوسط

)2(  

  ضعيف

)1(  

  ضرائب

      كاربرد اثر در برنامه آموزشي 1

)3(  

      )از فهرست مطالب تا نمايه(جامعيت صوري اثر  2

)2(      ...)آرايي،طرح جلد،  و  نگاري، صفحه حروف(كيفيت چاپي و فنّي اثر  3  

)1(      رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش تخصصي اثر 4  

)1(      ميزان روان و رسا بودن 5  

       جمع امتيازات

  



 
 

  اثر  جدول بررسى محتوايى) ب

ف
دي
ر
  

 موضوع

  عالي

)4(  

  خوب

)3(  

  متوسط

)2(  

  ضعيف

)1(  

  ضرائب

      )بين فصول كلي و اصلي كتاب(نظم منطقي و انسجام مطالب در كل اثر  1

)3(  

      نظم منطقي و انسجام مطالب در درون هر فصل 2

      اعتبار منابع از جهت علمي 3

      كفايت منابع اثر با توجه به منابع موجود و جديد 4

      )دهي علمي به اصول منبعتوجه (قت در استنادات و ارجاعات دميزان  5

      رعايت امانت در ذكر مĤخذ 6

       هاي علمي در اثر وجود نقد و بررسي و تحليل  7

       طرفي علمي رعايت بي  8

       وجود نمونه هايي از نوآوري در اثر   9

       ها روزآمدي اطالعات و داده  10

)2(       هاي اثر  فرض ميزان سازواري محتواي اثر با مباني و پيش  11  



 

       هاي اسالمي فرض ميزان سازواري محتواي اثر با مباني و پيش  12

       ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن  13

       تناسب و جامعيت موضوعي و محتوايي اثر با اهداف درس  14

       هاي مصوب وزارت علوم  ميزان مطابقت اثر با سرفصل  15

       گيري از ابزارهاي الزم علمي براي تفهيم موضوع چگونگي بهره  16

       ها سازي دقت در كاربرد اصطالحات تخصصي و معادل  17

)1(       اسالمي رويكرد اثر به فرهنگ و ارزشها و پاسخگويي به نيازهاي جامعه  18  

        امتيازاتجمع 

  ........................................  : نام و نام خانوادگى داور

  :امضاء

  13:   /   /   تاريخ نقد و بررسى

  

                                                                                                          

                          



 

 



 

 

  

  



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  

  جهانيدر تراز كتب و  آثارتحليل نقد و نامه  شيوه

  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

  1390بهمن 

  
  مقدمه

ظور معرفي و تحليـل آثـار برجسـتة علـوم انسـاني در سـطح جهـاني و        به من
و   ، تحليـل 1390پردازي در حوزه علوم انسـاني، از سـال    نظريهسازي براي  زمينه

شـوراي بررسـي متـون و كتـب     «آثار و كتب معتبر جهاني در دستور كار  بررسي 
هدف از اين كار ارتقاي خالقيت نظري در محافل . قرار گرفته است» انساني علوم 

ن علـوم  آكادميك و تقويت فرهنگ نقد و نقدپـذيري در ميـان محققـان و اسـتادا    
  .انساني كشور است

ها، آثاري كه در فراينـد رشـد و بالنـدگي علـوم انسـاني نقـش        در اين بررسي
هاي علمـي مهـم و مانـدگاري     ها يا تحليل اند و مشتمل بر نظريه اي داشته برجسته

نقـاط  «سـازي   همچنين با برجسته. شوند هستند، به جامعه علمي كشور معرفي مي
، فرصـتي بـراي رشـد جريـان     »نقـدهاي مثبـت و منفـي   «و ارايه » قوت و ضعف

نقد و تحليل ايـن آثـار همچنـين    . گردد گفتگوي علمي در سطح كشور فراهم مي
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هاي علمـي   سازي براي ارايه نظريه هاي موجود و زمينه امكان فراتر رفتن از نظريه
البته بايد توجه داشت نقد آثـار  . شود جديد يا حداقل طرح مفاهيم نو را سبب مي

برجسته جهاني، تنها از عهده استادان مبرزي بر خواهد آمد كه اشراف علمي كافي 
در حوزه تخصصي مربوط داشته باشند، ولي حتي معرفي تحليلـي ايـن آثـار نيـز     

اي در فضاي علمي كشور ايفا نمـوده و در رونـد نقـدهاي     تواند نقش شايسته مي
  .دتر قرار گير سپس

وسـيله از همـه صـاحبنظران     بدين» شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«
نمايد در جهت تحقق اين رسالت عـالي، آن   حوزه علوم انساني كشور دعوت مي

هـاي   را ياري نمايند و بر همين بنيان در پي انتشار كتابچه نقـد و بررسـي كتـاب   
هاي  امه نقد كتب در گروهعلوم انساني در دو سطح ملي و جهاني كه مشمل بر برن

گردد تا از ايـن طريـق سـاختار، روش و     نامه ارائه مي گانه شورا بود، اين شيوه12
  .هاي نقد كتب در تراز جهاني معين گردد قالب

  

  دبيرخانه شوراي«

  »بررسي متون و كتب علوم انساني

  

  آثار و كتب جهاني هاي ويژگي

ـ هايي، آثـار و كتـب در    نوشته سـاب مـي آينـد كـه داراي     راز جهـاني بـه ح  ت
  :هاي ذيل مي باشند ويژگي

در ميان صاحب نظران حوزه تخصصي مربوطه در سطح جهـاني شـناخته    -1
  .شده باشند

  .مشتمل بر ايده هاي بديع، مفاهيم خاص و يا نظريه اي جديد باشند -2

در ادبيات تخصصي، منشأ آثار علمي يا فكـري قابـل تـوجهي بـوده و مـورد       - 3
  .فن قرار گرفته باشدارجاع اهل 



  959  راز جهانيتنامه نقد و تحليل آثار و كتب در  ه شيو

  

  .مؤلف آن از دانشمندان به نام حوزه تخصصي مربوطه باشد -4

  

  روش تحليل و بررسي

ناقد اثر بايد با اتكاء به دانش موجود در حوزه تخصصي خود و با بهره گيري 
از رويكرد علمـي و مشـي منصـفانه بـه تحليـل جايگـاه اثـر در فضـاي علمـي،          

ها، دستاوردها و اثرات آن بر ساير صاحبان انديشـه و يـا جامعـه علمـي      نوآوري
پرداخته و در عين حال، نقد علمي و نيـز  نكـات اصـالحي مـورد نظـر خـود را       

 . درباره محتوا و ساختار اثر ارايه دهد

آيد زيرا بـه   بديهي است اين كار خود يك اثر علمي و پژوهشي به حساب مي
شود بلكه تحليل محتـوايي و مبنـايي آن را نيـز     ميمعرفي شكلي صرف  محدود ن

دهد و چـه بسـا بـه ارايـه مباحـث تكميلـي در خصـوص آن         مطمح نظر قرار مي
  .خواهد پرداخت

 

  ارزيابي نقادانهتحليل و پيشنهادي اجزاي 

ضمن توجـه بـه جريـان آزاد نقـد علمـي و ضـرورت عـدم ايجـاد هرگونـه          
بـه جهـت وحـدت رويـه و امكـان       دهي ذهني به ناقدين اما، محدوديت و جهت

شود نقـد و تحليـل و بررسـي آثـار و      دهي شكلي به آثار ناقدين توصيه مي سامان
  :كتب جهاني داراي چند بخش باشد

شـكلي،   و 1اي در اين بخش عالوه بر معرفي شناسنامه :ـ معرفي كلي اثر و مؤلف1
مؤلـف معرفـي   مهم اثر و نيـز موقعيـت و رويكـرد     ها و محورهاي اصلي و ويژگي

هـاي   ، ويژگينسبت به آن به دست آورد و در آن شود تا خواننده ذهنيتي روشن مي
  .تواند معرفي شود شخصيتي، فكري، علمي و ساير آثار مهم مؤلف هم مي

هـا، و   دراين بخـش عوامـل، زمينـه    :و مؤلف آن خاستگاه اثرتحليل بيروني و  -2 
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گيري اثر  ، كه فضاي محيطي شكلخاستگاه علمي، فكري و اجتماعي اثر و مؤلف
عالوه بر اين، جايگـاه اثـر   . گيرد اند، به اجمال مورد بررسي قرار مي را پديد آورده

گيـري آن   در ميان ساير آثار مرتبط در حوزه تخصصي و نيز سير تاريخي و شكل
  . شود معرفي و تحليل مي

كانوني، مبـاني  در اين بخش، موضوعات اصلي و  :اثر و جايگاه تحليل دروني -3
ها، نظريه مطرح در اثر، شيوة استدالل و منطق  فرض ، پيش شناختي فلسفي و روش

حاكم بر اثر، آثار و دستاوردهاي نظريه مطرح، و نيز منابع و استنادات اثر، معرفي 
  . شود و تحليل مي

در اين بخش، تأمالت نهايي در خصوص محتواي اثـر و  : نقد و ارزيابي اثر  -4
شناختي و در صـورت لـزوم نحـوه ترجمـه آن      شكلي، ساختاري و روش ارزيابي

  .  شود ارايه شده، پيشنهادات احتمالي ناقد درباره موارد ياد شده ارايه مي

مناسب است در اين بخش استمرار رويكرد آثار و نتايج علمي اثر در تتبعـات  
يك اثر  رهمچنين نقد نظريه مطرح د. صاحب نظران بعدي مورد توجه قرار گيرد

  :تواند از دو منظر مورد لحاظ قرار گيرد جهاني مي

كه به تحليل و بررسي ميزان انسـجام و نظـم   ) بنايي( ساختاري نقد درون: الف
  .پردازد منطقي اثر و عدم وجود تناقضات دروني آن مي

توانـد باشـد؛    كه خـود شـامل دو مرحلـه مـي    ) مبنايي( ساختاري نقد برون: ب
و بررسي ميزان هماهنگي مفاد اثر با اصول و مبـاني مفـروض    تحليل: مرحله اول

تحليل و بررسي ميزان ارتباط و چالش مفاد اثر با مباني و اصول : آن و مرحله دوم
  .ديني و اسالمي

  

 هاي ارائه نقد قالب و شيوه

هاي ارائة، توسط ناقدين در قالـب يكـي از مـوارد زيـر      شيوهشود  پيشنهاد مي
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 :تنظيم گردد

صـفحه؛ بـا توجـه بـه      15به صورت يك مقاله علمي پژوهشي بـا حـداقل   . 1
مقاله علمـي پژوهشـي   و با رعايت اصول و قواعد يك » گانه 4اجزاء پيشنهادي «
 )طبق قواعد مجالت علمي پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(

اجـزاء  «صـفحه؛ بـا توجـه بـه      50به صورت يك كتاب علمي بـا حـداقل   . 2
طبـق  (و با رعايت اصول و قواعد يك كتاب علمي دانشـگاهي  » گانه 4يشنهادي پ

 )قواعد انتشارات علمي پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

صـفحه؛ كـه بـه دو صـورت      30به صورت يك كتابچه علمـي بـا حـداقل    . 3
 :تواند ارائه شود مي

  2الف ـ طبق بند 

نامه بين ناقد و گروه مربوط بر اساس شـيوه  طبق توافق (نقد آزاد علمي ـ ب   
  )پيشنهادي خاص ناقد

اجزاء «صفحه؛ با توجه به  5به صورت يك يادداشت علمي كوتاه با حداقل . 1
  »گانه 4پيشنهادي 

، نقد »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«بديهي است طبق رويه رايج در 
گانه شورا كه نسبت به موضـوع  12هاي  آثار و كتب جهاني نيز توسط استادان گروه

اشراف كافي دارند ارزيابي شده و به تناسـب، عـالوه بـر امكـان چـاپ در نشـريه       
و يـا  » نقدنامه«يا سلسله كتب » هاي علوم انساني نامه انتقادي متون و برنامه پژوهش«

، مـورد  »سلسله انتشارات پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي   «چاپ در 
 . خواهد گرفتتقدير قرار 

 

  معرفي اجمالي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

فكر تشكيل شوراي بررسي متون و كتـب علـوم انسـاني در پـي تاكيـدات      . 1
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در خصوص توجـه بـه توليـد علـم در      )العالي  ظله مد( مكرر مقام معظم رهبري
و بـا  نظر  در ذهن جمعي از استادان صاحب در 1374علوم انساني در سال حوزة 

وزير محترم وقـت وزارت   همكاريمقدمات تاسيس آن با تجربه شكل گرفت و 
فـراهم  و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي  علوم، تحقيقات و فناوري 

  .شد

شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني از همان آغـاز فعاليـت بـه دليـل     . 2
هـا،   سـالمي شـدن دانشـگاه   ا ةلأبـه مسـ  ) العـالي  مدظله(عنايت مقام معظم رهبري

، متوجـة كمـك بـه رشـد تفكـر انتقـادي در       )در آن شرايط(هاي خود را  سياست
توليدات علمي دانشگاهي نمود و به اين نتيجه رسيد كه توليد علم در حوزة علوم 
انساني بدون توجه به نقد وضعيت موجود، موجب ارتقاي ايـن علـوم در كشـور    

هاي شورا بر نقـد متـون درسـي و     و سياستبر همين اساس اهداف . نخواهد شد
 ،امـا در كنـار نقـد و بررسـي متـون درسـي      . ها متمركز شد كمك درسي دانشگاه

  :هايي بود كه در دستور كار شورا قرار گرفت موضوعات زير جزء برنامه

 در جامعه علمي توسعه فرهنگ نقد -

  تقويت جايگاه علوم انساني -

 علوم انساني هاي آموزشي حوزة كمك به اصالح برنامه -

مطـابق بـا   دروس علـوم انسـاني   هاي  سرفصلو اصالح پيشنهاد تدوين   -
 جهاني در عرصه علوم انسانيتحوالت 

هـاي آموزشـي علـوم     هاي جديـد در برنامـه   پيشنهاد تاسيس دروس و دوره - 
 انساني كشور

و  اسـالمي بـا رويكـرد   علـوم انسـاني   جديد هاي  كمك به طراحي رشته -
 ايراني

  جاد بانك اطالعات بـراي متـون درسـي و كمـك درسـي     شناسايي و اي  -
 .و مراكز آموزشي ها دانشگاه
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 درپژوهشـي  ـ شناسايي و ايجاد بانك اطالعات نشـريات فعـال علمـي       -
 .حوزة علوم انساني در داخل و خارج از كشور

هاي متفاوت در علوم انساني  هاي تدريس استادان نسل آوري روش جمع  -
 )ايرانتاريخ شفاهي تدريس در (

 شناسي شيوة جذب دانشجو در علوم انساني آسيب  -

هاي جديـد در حـوزة    وري ها با فنا ها و ارتباط آن بررسي تحوالت رشته  -
 علوم انساني

ايجاد بانك اطالعات در خصوص علـوم انسـاني بـه منظـور كمـك بـه         -
 .ريزان كشور ، دانشجويان و برنامهانادتاس

شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني اعضاي  با همة تنگناهاي موجود، . 3
نفـر از اسـتادان    1700گـروه تخصصـي آن و بـا همكـاري حـدود       12به همـراه  

هـاي ايـن نهـاد     هاي سراسر كشور، با اعتقاد بـه ضـرورت ادامـه فعاليـت     دانشگاه
سـال خـدمت در    15ارزشمند براي رشد و اعتالء علوم انساني كشـور؛ در طـول   

گرچه . اي از اهداف مورد نظر دست يابد وانسته به پارهحدود امكانات و شرايط، ت
هاي جدي الزم، هم اكنون جامعة علمي و هـر آينـه كشـور، از     در فرض حمايت

فقدان يك مركز سياست گذاري علمي در حوزه مسـائل كـالن علـوم انسـاني در     
، رنـج  )با توجه به رويكردهاي اسالمي و بومي و ايراني(المللي  عرصه ملي و بين

هـاي آموزشـي،    ريـزي  از اين طريق با ايجاد وحـدت رويـه در برنامـه    برد؛ تا مين
از منظـر  (پژوهشي و اجرايي و نيز ايجاد يك ديدگاه كالن نسبت به علوم انساني 

انـدركار را بـه    ، اقدامات پراكنده و گاه متعـارض مراكـز دسـت   )اسالمي و ايراني
  .سازي كند سمت و سوي واحدي ساماندهي و هماهنگ

با رويكـرد   1390سنگ پيشين اين شورا، از سال  هاي گران با اين همه، فعاليت
هـا داشـت، شـتاب      داده جديدي كه بـه سـاختار شـورا، كيفيـت، و كميـت بـرون      

روزافزوني به خود گرفت و عالوه بر روية معمول نقد و بررسي متـون داخلـي و   
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هاي مطرح و تأثيرگذار جهاني در قالب كتب و متـون در   ملي، نقد و تحليل نظريه
عنـوان كتـاب    100در قدم نخسـت، حـدود   . راز جهاني مورد توجه قرار گرفتت

هاي معاصـر در عرصـة علـوم انسـاني، در دسـتور كـار گروههـاي         حاوي نظريه
هـاي علـوم    نقد و بررسي كتاب«كه گزارش آن در كتابچة (تخصصي گذارده شد 

توسط شوراي بررسي متون به چاپ رسيده و » انساني در دو سطح ملي و جهاني
  ).هاي كشور توزيع شده است در دانشگاه

اين شورا اميدوار است با يـاري انديشـمندان، صـاحبنظران و همـة دلسـوزان      
حوزة علوم انساني از اين طريق عالوه بر تـرويج جريـان نقـد در جامعـة علمـي      

مند نظريات مطرح در حوزه علوم انساني معاصـر   علمي، جامع و نظام كشور؛ نقد
هـاي توليـد و    سان زمينه و به ويژه غربي نيز سكه رايج مجامع علمي شده و بدين

ابداع علوم انساني اسالمي ـ ايراني متناسب با مقتضيات جديد جهـان علمـي نيـز     
ه عنوان مراجع نقد علمي فراهم گردد؛ تا در آينده نزديك مراكز علمي در ايران، ب

  .آخرين دستاوردهاي روز در حوزه علوم انساني جهان به حساب آيند

اين ايده عالي و افق روشن بر آمده از تأكيدات رهبر معظـم انقـالب اسـالمي    
 )در ديدار اعضاي شـوراي بررسـي متـون و كتـب علـوم انسـاني       ) العالي  ظله مد

هـاي كـالن در حـوزه     انجام  طـرح ضرورت «: است مبني بر 2/11/1385مورخه 
ضرورت تدوين مواد الزم و منـابع و كتـب   «و نيز » علوم انساني توسط اين شورا

ضرورت «و نيز » سازي علمي براي اساتيد علوم انساني درسي دانشگاهي و مرجع
تبيين اهميت و نقش مهم علوم انساني در حوزه باورها، فرهنگ عمومي جامعه و 

  .»همچنين مسئولين نظام

هاي شوراي بررسي متون در ديدار مجدد اعضاء شورا با  جهش جديد فعاليت
، مـورد تأكيـد، راهنمـايي و    1/12/1390رهبر فرزانه انقالب اسـالمي در مورخـه   

هـاي   تذكرات هوشمندانة ايشان قرارگرفت و خط جديدي به روي مسير فعاليـت 
نظريـات غربـي در    ها وشكستن خطوط قرمز در نقد ديدگاه«آن گشود؛ تأكيد بر 
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هـاي   و نيـز درايـت  » حوزه علوم انساني به عنوان كار اصلي شوراي بررسي متون
اهميـت و  «و » مسـأله علـوم انسـاني اسـالمي    «عالمانه ايشان مبني بـر تأكيـد بـه    

يابي  ضرورت تغيير نگاه استادان و دانشجويان به اين مسأله در جهت امكان دست
هاي جديد ايـن شـورا    ، فعاليت»هان بيني اسالميبه علوم انساني بومي مبتني بر ج

  :اي از اهداف زير سوق داده است به سمت پاره

و  1391ـ تكميل برنامه نقد كتب ملي و جهاني حوزه علوم انساني در سـال  1
المللي و معاصر غربي از زاوية مباني ديني و جهـان بينـي    به ويژه نقد نظريات بين

تالش در جهت ايجاد روحية اميدبخشي علمي براي ـ 2اسالمي و ساماندهي آن،  
بــا تأســيس اولــين گــروه پژوهشــي مطالعــات » علــوم انســاني اســالمي«تحقّــق 

شناسي علوم انساني اسالمي و  تأسيس رشتة فلسفه علوم انساني اسالمي و  روش
تهيـه     ــ 3منـد در ايـن خصـوص،     پردازي نظام سازي برگزاري جريان نظريه زمينه

امع علمي در حوزه علوم انساني كشور با توجه به رويكردهاي ديني منشور نقد ج
بينـي   و بومي و مرزبندي بين نقد فعال و منفعل و نيز تفاوت نقـد در افـق جهـان   

ـ تكميل ظرفيت شبكه ارتباطي استادان حـوزه  4بيني مادي غربي،  اسالمي و جهان
ـ    5كالن نظـام و   علوم انساني كشور به عنوان پشتوانه علمي و پژوهشي مديريت

نظـران عرصـه علـوم اسـالمي و مراكـز علمـي و        ارتباط بيش از پيش با صـاحب 
  .پژوهشي فعال در حوزه علميه قم

                                                
  ها نوشت پي

شامل نام و نام خانوادگي صاحب اثر، نام كامل كتاب، تاريخ انتشار، محل انتشار، نام ناشـر،   1.

 .تعداد صفحات، قيمت، شماره شابك
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