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چکیده:کتــاب »نگاهــی بــه تاریــخ تفکــر امامیــه از آغــاز تــا ظهــور صفویــه« نوشــتۀ آقایــان 
کــه در زمینــۀ  کاشــانی از تازه تریــن آثــاری اســت  مهــدی فرمانیــان و مصطفــی صادقــی 
ــه انتشــار یافتــه اســت. در مقالــۀ حاضــر بــه برخــی از ایــرادات  تحقیــق در تاریــخ تفّکــر امامّی
کتــاب از جملــه: انتحــال یــا ســرقت مطالــب، بیــان اّدعاهــا و  و لغزشــهای مشــهود در ایــن 
مطالــب نادرســت، آشــفتگی و نابســامانی در بیــان عبــارات، عــدم ربــط و فقــدان پیونــد 

کتــاب، و اغــالط حروفنگاشــتی اشــاره می شــود. صحیــح میــان مطالــب 

کاشانی. کلید واژه: تاریخ تفکر امامیه، مهدی فرمانیان، مصطفی صادقی 
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Abstract: A Look at the History of Imami›s Thinking 
from the Beginning to the Advent of the Safavid, by 
Mahdi Farmāniān and Mustafā Sādiqi Kāshāni, is one 
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 َهَفوات وسرقات: حتقيق أم تقليد حتقيق ؟
نظــرة نقدّية عىل كتــاب إطاللة عىل تاريخ الفكر اإلمامي من بداياته إىل ظهور 

الصفوّية
محيد عطايئ نظري

يــه )= إطاللــة  يــخ تفكــر اماميــه از آغــاز تــا ظهــور صفو كتــاب نگاهــى بــه تار
ّيــة( مــن تأليــف  يــخ الفكــر اإلمامــي مــن بداياتــه إىل ظهــور الصفو عــى تار
مهــدي فرمانيــان ومصطــى صــاديق كاشــاين هــو أحــد أحــدث مــا صــدر مــن 

ــي. ــخ الفكــر اإلمام ي الكتــب يف جمــال البحــث عــن تار

واملقــال احلــايل يشــير إىل بعــض املآخــذ واالشــتباهات الــي يالحظهــا املطالــع 
هلــذا الكتــاب، ومهنــا: ســرقة املطالــب وانتحاهلــا، بيــان االّدعــاءات واملطالــب 
اخلاطئــة، االرتبــاك وعــدم االنســجام يف بيــان العبــارات، انعــدام الترابــط 
وفقــدان العالقــة الواضحــة الصحيحــة بــن مطالــب الكتــاب، واألغــالط 

الطباعّيــة.

يــخ الفكــر اإلمامــي(، مهــدي  يــخ تفكــر اماميــه )= تار املفــردات األساســّية: تار
فرمانيــان، مصطــى صــاديق كاشــاين.
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 َهَفوات و َسرقات: پژوهش نامه
 یا پژوهش نما؟
کتاب »نگاهی به تاریخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه« نگاهی انتقادی به 

یخ تفّکر امامیه« از موضوعات بســیار حّســاس و بحث برانگیز در حیطۀ شــناخت امامّیه اســت. از این رو  »تار

که نگارش های منتشرشده در این زمینه نیز مورد توّجه امامیه پژوهان و عالقه مندان به آشنایی  طبیعی است 

یخ اندیشــۀ امامّیه نگاشــته شــده است،  کنون آثار متعّددی در زمینۀ شــناخت تار گیرد. تا با این مکتب قرار 

ولــی همچنــان بــا فقــدان تحقیقــات دقیــق و عمیــق در ایــن عرصه روبــرو هســتیم و ِنقــاط ابهام بســیاری در 

ی ما وجود دارد.       خصوص این موضوع فرارو

یخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه« نوشــتۀ دو تن از اســتادان  کتابی با عنوان »نگاهی به تار چندی پیش 

پژوهشگاه ها و دانشگاه های قم، یعنی آقایان مهدی فرمانیان و مصطفی صادقی کاشانی، از سوی انتشارات 

پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســالمی )یعنی همان پژوهشــگاهی که صاحب این قلم چند ســالی است توفیق 

ی سلب نشود!(  خدمت در آن را دارد و امیدوار است پس از نگارش این نقد نیز آن توفیق استمرار یابد و از و

گرداند و راقم این  که بــا توّجه به اهّمّیت موضــوع نگارش، توّجه عالقه منــدان را به خود معطــوف  منتشــر شــد 

یخ تفّکر امامیه اســت، شــتابان به تهّیۀ آن واداشت. امید  ســطور را نیز که از دلبســتگان فحص در جوانب تار

که به قلم دو نفر از اســتادان و پژوهشــگران نام آشــناِی حوزۀ علمّیۀ قم نوشــته شــده اســت و با  کتابی  داشــتم 

یابــی و نظــارت چند اســتاد پرآوازۀ دیگر به ســرانجام رســیده، و از ســوی پژوهشــگاهی معتبــر و خوش آوازه  ارز

منتشــر شــده اســت، پژوهش نامه و تحقیقی ارزشــمند در موضوع پیشگفته باشد، ولی شــوربختانه در همان 

که مع األسف تسامح و تساهل در نگرش و  کتابی آشفته و سطحی مواجه هستم  یافتم با  تصّفح نخستین در

کتاب، افزون بر دو نویسنده،  که این  نگارش و ویرایش تقریبًا در تمام ارکان آن مشهود است. عجیب است 

یاب و یک ویراســتار داشــته است، ولی ظاهرًا هیچ یک از ایشان فرصت یک بار خواندِن کامل و دقیق  دو ارز

کم حجم را نداشته اند و بدین سان، زمینۀ انتشار اثری شتابزده و نابسامان را فراهم آورده اند؛ ورنه  کتاِب  این 

پذیر نیســت که این همه نابســامانی از مقابل چشــِم دیده ورانی اهل دانش و بینش گذشــته و توّجه و تنّبه  باور

ایشان را برنینگیخته باشد.                         

یخ  گزارشــی مختصر از تار ُچنان که از نام کتاب پیداســت، نویســندگان محترم، در این کتاب، درصدد ارائۀ 

تفّکــر امامّیــه از آغــاز پیدایی تشــّیع تا عصر صفویه بوده انــد. کتاب، حجمی در حــدود 192 صفحه دارد و در 

شش فصل به ترتیب زیر سامان یافته است:      

فصل اول: دوران حضور.

فصل دوم: مکتب قم.

فصل سوم: مکتب بغداد.

فصل چهارم: ادامه تفکر قم و بغداد در قرن ششم و هفتم.

فصل پنجم: خردگرایی فلسفی )فلسفۀ مّشاء(.

فصل ششم: ورود عرفان ابن عربی به شیعه.
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مصادر دســت اول و تحقیقات جدید پژوهشگران 

و نظــارت، دقــت و نکتــه ســنجی های چندتــن از 

یخ و کالم به بار نشســته و از  متخصصــان علــم تار

ایــن حیث اثری درخور و قابل اعتناســت؛ با وجود 

کاســتی نیســت.  ایــن، خالــی از احتمــال خلــل و 

)ص 11(

کتــاب از نــگاه متصــّدی انتشــار آن روشــن شــد،  کــه پایــگاه  کنــون  ا

مــرور  یکدیگــر  بــا  را  آن  گونه گــون  کژی هــای  و  لغزش هــا  از  پــاره ای 

می کنیــم تــا با حاصــل »تالش و زحمت چند ســاله محقــق ارجمند 

جناب حجت االسالم و المسلمین آقای دکتر مهدی فرمانیان« -که 

ظاهــرًا نویســندۀ اصلــی کتاب هم به شــمار می آیند- به خوبی آشــنا 

کــی با »دقت و  کتاب عیبنا شــویم و ببینیــم آیا ممکن اســت ُچنین 

یــخ و کالم به بار  نکته ســنجی های چندتــن از متخصصــان علــم تار

نشسته« باشد؟                  

1. انتحال یا سرقت مطالب
یــخ تفکر امامیه از آغاز  یکــی از ایرادات اساســی کتاب نگاهی به تار

تــا ظهور صفویه، وقوع خواســته یا ناخواســتۀ انتحال در بخش هایی 
کتاب  از آن است. در حقیقت، قسمت های عمده ای از فصل دوم 

گزارشــی که نویســندگان از آراء و اندیشه های شیخ  یادشــده، به ویژه 

کرده انــد، رونویــس  کالمــی بیــان  صــدوق در موضوعــات مختلــف 

کالمــی شــیخ مفیــد نوشــتۀ  کتــاب اندیشــه های  محــض اســت از 

کشــیش اســالم پژوه مارتیــن مک درموت بــدون آنکه ارجاعــی به این 

کوشــیده اند با  کتــاب داده شــود! البّته نویســندگان محتــرم به ظاهر 

گذارند،  کار خود ســرپوش  انجام تغییراتی اندک در عبارات، بر این 

ولی با مقایســه ای گذرا میان عبارات، وقوع انتحال آشکار می گردد. 

در ادامــه برخــی از نمونه های انتحال در این کتاب را ضمن جدولی 

تطبیقی نشان می دهیم:                  

یــخ اندیشــه امامّیــه، آن هــم بــا آن  گــر چــه ســخن گفتن دربــارۀ تار ا

عــرض و طــول فراخ )از آغاز تا صفویــه( و این حجم اندک کتاب که 

کاری ســخت دشــوار به نظر  نویســندگان مّد نظر خویش داشــته اند، 

می رســد، الُبد نویســندگان بایــد در حّد توان خود تــالش می کرده اند 

تــا در فصول یادشــده توصیفــی اجمالی از دیدگاه هــای بنیانگذاران 

در  امامّیــه  مختلــف  فکــری  مکاتــب  برجســتۀ  شــخصّیت های  و 

گون ارائه دهند. برداشــت راقم این ســطور آن اســت  موضوعات گونا

گــزارش نویســندگاِن محتــرم از نظرگاه هــای برجســتگاِن مکاتب  کــه 

گزارشــی اســت شــتابزده و فاقــد جامعّیــت و دّقــت  فکــری امامّیــه 

گزارشــی بایــد تمــام آثار بــزرگان هر  و تحلیــل الزم. بــرای ارائــۀ چنــان 

مکتــب بــه دّقت بررســی شــود و نتیجۀ آن بــه خواننده عرضه شــود. 

توصیــف ســادۀ دیدگاه هــای چنــد تــن از دانشــوران امامــی، صرفًا با 

استناد به چند کتاب معروف از آنها، بدون لحاظ سایر آثار گونه گون 

ایشــان، ثمری ندارد جز تصویری ســطحی و ناقص از ایســتارهای آن 

یخ تفکر امامیه شــاهِد آن  نامــوران، چنان کــه در کتــاب نگاهی به تار

یخ اندیشــۀ شــیعی  کتــاب البّته در باب تار هســتیم. پدیدآورنــدگان 

که قرین  گاه ِنکات خوب و ارزنده ای را یادآور شــده اند، اّما افســوس 

شــدن آن با َهَفوات )= لغزش ها( بســیار و َســرقات قابل توّجه، ارج و 

کوشــش های ایشــان را ســخت فرومی کاهد و اعتماد خواننده  ارزش 

کنون  را از نویســندگان و کتــاب ســلب می کنــد. در واقــع، خواننــده ا

کــه آیا آن اندک مطالب ناب و ارزندۀ کتاب هم جزء موارد  نمی دانــد 

ســرقتی و انتحالِی نویســندگان از آثار دیگران است یا اینکه حاصل 

پژوهش و اندیشۀ خودشان بوده است؟                                          

کتاب شــویم، اجازه دهید بخشــی   پیــش از آنکــه وارد نقد جزئّیات 

یــخ و ســیرۀ اهــل بیــت  از توصیفــات مدیــر محتــرم پژوهشــکدۀ تار

)علیهم السالم( را دربارۀ این کتاب -که اثر مذکور در زمرۀ منشورات 

کنیم. مدیر یادشده در  گرفته اســت-، نظاره  پژوهشــکدۀ ایشان قرار 

یخ تفّکر امامیه« خاطرنشــان  کتاب »نگاهی به تار مقّدمۀ اثر در باب 

کرده اند: 

آن  بــرای  کــه  قّوتــی  نقــاط  همــه  بــا  نوشــته  ایــن 

گام  احتمالــی،  ضعــف  نــکات  و  می شناســیم 

گــذر  و ســخت  پــر ســنگالخ  راهــی  نخســت، در 

است. )ص 10( 

پس از آن یادآور شده اند: 

اثــر حاضــر بــا تــالش و زحمت چنــد ســاله محقق 

المســلمین  و  حجت االســالم  جنــاب  ارجمنــد 

آقــای دکتر مهــدی فرمانیان و با مراجعــه به منابع و 
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1

کــی از آن اســت که یک سرنوشــت تعیين شــده  ص 42- 43: ایــن گفتــه حا
بــراى آدمــی وجــود دارد، هــر چنــد نکتــه مورد نظــر در ایــن روایت آن اســت که 

انسان مسئول همه چیز واقع نخواهد بود.
کید بيشتر بر خودداری از این بحث شود، حدیثی از حضرت  شیخ صدوق براى تأ
امیر المؤمنین )علیه السالم( را درباره سرنوشت و تقدیر نقل می کند که حضرت 
فرمود: »قضا و قدر دریاى ژرفی است؛ به آن داخل مشو ... راه تاریکی است؛ از آن 

مگذر ... رازى خدایى است؛ آن را آشکار مکن ]درباره آن سخن نگو«.
ردن ایــن کالم، با کنارگذاشــتن یک طــرف این مورد  ولــی بالفاصلــه پــس از آو
ید: »هر کس باید به آن معتقد باشــد  نزاع، بحث خود را پایان می دهد و می گو
که می خواهند  کســانی هســتند  یان، مجوســیان اّمت اســالمند؛ آنان  که َقَدر
کننــد، و بــه همیــن جهــت او را از ملــک و  خــدا را از طریــق عــدل او وصــف 

سلطه اش محروم ساختند«.
ارجاع به این روایت در اینجا بدون شــک به منظور ضّدّیت با مذهب معتزله 
بــاره عدل خداســت. شــیخ صــدوق در کتــاب الهدایة، در عیــن انکار این  در
نکتــه که خــدا مردمان را به نافرمانی مجبور می کند یــا آنان را به تکلیفی بيش 
کــه آدمی قــدرت گزینش و  ــف می ســازد، بــا این آمــوزه 

ّ
از توانایــى ایشــان مکل

کردن افعال خود را داشته باشد مخالف است. انتخاب 

کی از آن اســت که یک  ص 452 - 453: ایــن گفتــه بــه صــورت ضمنــی حا
سرنوشــت تعیين شــده براى آدمــی وجود دارد، هر چند نکته مــورد نظر در این 

که انسان مسئول همه چیز واقع نخواهد شد.  روایت آن است 
ى شــود،  کید بيشــتر درباره اینکه از همه این بحث خوددار یــه براى تأ ابــن بابو
گفته اى از حضرت امیر المؤمنین )ع( را درباره سرنوشت و تقدیر نقل می کند 
یکی اســت؛ از آن  یاى ژرفی اســت؛ به آن داخل مشــو ... راه تار گفت: »در که 

ى خدایى است؛ آن را آشفته مکن«. مگذر ... راز
ردن این کالم، با کنار گذاشــتن یک طرف  یه، بالفاصله پس از آو ولی ابن بابو
ید: »و هر کــس باید به آن  ایــن مــورد نــزاع، بحث خــود را پایان می دهــد. می گو
یان مجوســیان اّمت اســالمند؛ آنان کســانی هستند که  معتقد باشــد که قدر
می خواهنــد خــدا را از طریــق عــدل او وصف کنند، و به همیــن جهت او را از 

ملک و سلطه اش محروم ساختند«.
ارجاع به این روایت در اینجا بدون شــک به منظور ضّدّیت با مذهب معتزله 
یه در »کتاب الهدایة«، در عین انکار این  درباره عدل خدا بوده است. ابن بابو
کــه خــدا مردمان را به نافرمانی مجبور کند یا آنان را به تکلیفی بيش از توانایى 
یــدن و انتخاب کردن  گز ف ســازد، بــا این آمــوزه که آدمی قــدرت 

ّ
ایشــان مکل

افعال خود را داشته باشد مخالف است.
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ص 44 - 45: شیخ صدوق مسئله مخلوق نبودن قرآن را در ضمن توضیحی 
کــه بنابــر آن روایــت، خوارج حضــرت علی  رده اســت  پيرامــون یــک روایــت آو
)علیه الســالم( را به ســبب َحَکم قراردادن ابوموســی اشــعری در دین سرزنش 
کردنــد؛ حضرت فرمود: »به خداى ســوگند که من نــه یک مخلوق، بلکه قرآن 
را َحَکــم قرار دادم«. شــیخ صــدوق توضیح می دهد که قرآن کالم خدا و وحی 
خدا خوانده شــده، ولی حضرت تنها از آن جهت نفرمود قرآن مخلوق است؛ 
کــه »مخلوق« ممکن اســت به معنــاى ســاخته و پرداخته نیز باشــد وی  چــرا 
... سازشــی میــان روایــت حضــرت علــی )علیــه الســالم( و روایــات امامــان 
دیگــر ایجــاد می کند؛ بنابراین روایات امامان ابا داشــتند قرآن  را مخلوق یا غیر 
مخلــوق بنامنــد، بلکــه آن را کالم خــدا می نامیدنــد. ایــن کار شــیخ صــدوق 
سازشــی بــا پاســخی از امام صــادق )علیه الســالم( که در آن قــرآن را محدث 

خوانده بود نیز به شمار می رود.      
رد و  شــیخ صدوق ســپس براى تأیيد نظر محدث بودن قرآن، ســه دلیل می آو
بــاره قدیــم و محدث بودن که یکــی از ارکان برهــان کالمی بر  ى را نیــز در نظــر و

وجود خداست، نشان می دهد...     
برهــان این اســت که چــون پاره هاى قرآن جــدا جدا نازل شــده و بعدًا به یکدیگر 
پيوســته اســت، مشــتمل بــر َعــَرض اّتصــال و انفصــال هســتند و مشــمول ایــن 
حکم انــد؛ چراکــه هر چه اّتصال و انفصال پيدا کند محدث اســت. این یکی از 
ى براى اثبات وجود خدا از راه محدث بودن جهان است. برهان دوم  مقّدمات و

مبتنی بر این فرض است که حکم درباره شخصی که وجود ندارد باطل است.      
برهان ســوم شــیخ صدوق مّتکی بر واقعّیت نســخ احکام اســت. برهان اّول و 
ل کالمی براى  ســوم مســتلزم فرض کردن قبلی چیزهایى اســت که در استدال
وجــود خــدا مبتنــی بر حدوث عالم لحاظ می شــود. شــیخ مفید نیز همســو با 
ى بــراى  اثبات این  ل و روایــات شــیعی قــرآن را محدث می داند؛ ولی اســتدال
پــى  کــه  در کــه بایــد در لحظاتــی  امــر، مأخــوذ از ماهّیــت کالم ملفــوظ اســت 

یکدیگر می آیند تولید شود.      

یه مسئله مخلوق نبودن قرآن را در ضمن توضیحی  ص 466 - 468: ابن بابو
رده اســت که بنابــر آن چــون خــوارج حضرتعلــی )ع( را از آن  بــر یــک روایــت آو
سرزنش کردند که ابوموسی اشعرى را حکم در دین قرار داده است، گفت: »به 
یه  خــداى ســوگند که من نه یک آفریده بلکه قرآن را حکم قــرار دادم«. ابن بابو
توضیــح می دهــد که قرآن کالم خدا و وحی خدا خوانده شــده، ولی تنها از آن 
کــه »مخلوق« ممکن اســت به معناى  جهت گفته نشــده که مخلوق اســت 

ساخته و پرداخته و بربافته )مکذوب( نیز باشد ...      
یــه سازشــی میــان روایــت منســوب بــه حضرت علــی)ع( و  در اینجــا ابــن بابو
روایــات منســوب بــه امامــان دیگــر ایجاد می کنــد کــه بنابراین روایــات امامان 
کــه قرآن  را مخلــوق یا غیر مخلــوق بنامند، بلکــه آن را کالم  از آن ابــا داشــتند 
خدا می نامیدند، و نیز سازشــی با پاســخی از امام صادق)ع( که در آن قرآن را 

محدث خوانده بود.
رد که نیز  یه ســه دلیل می آو ســپس، براى تأیيد نظر محدث بودن قرآن، ابن بابو
ى را درباره اختالف میان قدیم و محدث که یکی از ارکان برهان کالمی  نظر و

بر وجود خدا است، نشان می دهد.      
برهان این است که چون پاره هاى قرآن جدا جدا نازل شده و سپس به یکدیگر 
پيوســته اســت، پس این پاره ها مشــتمل بر عرض اّتصال و انفصال هســتند و 
بنابرایــن مشــمول این حکمند که هر چه اّتصــال و انفصال پيدا کند محدث 
ى بــراى اثبات وجود خــدا از راه محدث بودن  اســت. این یکــی از مقّدمات و
جهان اســت. برهان دوم مبتنی بر این فرض اســت که حکم درباره شــخصی 

که وجود ندارد باطل است ...     
یه مّتکی بر واقعّیت نســخ احکام اســت ... برهــان اّول و  برهــان ســوم ابــن بابو
کــه در  ســوم از ایــن ســه برهــان، مســتلزم فرض کــردن قبلــی چیزهایــى اســت 
ل کالمــی براى وجود خــدا مبتنی بر حدوث عالم مــورد مالحظه واقع  اســتدال
می شــود. مفید نیز همانند روایات شــیعی بر آن است که قرآن محدث است . 
ى براى  اثبات این امر مأخوذ از ماهّیت کالم ملفوظ است که  ل و ولی استدال

پى یکدیگر می آیند تولید شود.       که پى در می بایستی در لحظاتی 
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گنــاه و  بــاره اینکــه آیــا محفــوظ مانــدن از  ص 47: میــان صــدوق و مفیــد در
عصمــت شــامل مصونّیــت از ســهو نیــز می شــود اختــالف اســت. مبــدأ این 
اختــالف حدیثــی اســت که شــیخ صــدوق آن را از یکــی از اصحــاب پيغمبر 

کرده است.  )صلی اهلل علیه وآله( به نام ذو الیدین نقل 

بــاره اینکه آیــا محفوظ مانــدن از گناه و  یــه و مفیــد در ص 471: میــان ابــن بابو
عصمــت شــامل مصونّیــت از ســهو نیــز می شــود اختــالف اســت. مبــدأ این 
یه آن را از یکــی از اصحاب پيغمبر)ص(  اختــالف حدیثی اســت که ابن بابو

کرده است.  به نام ذو الیدین نقل 
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گــر ممکــن باشــد پيغمبــر )صلی اهلل علیــه و آله( در ایــن  مورد دچار  ص 47: ا
ســهو و اشــتباه شــود، در رســاندن وحــی الهــی نیــز امــکان پيش آمــدن چنین 
اشــتباهی می رود، چه این هر دو از وظایف او اســت. شیخ صدوق در جواب 
کــه در اداى ایــن  یــد نمــاز تکلیفــی بــراى همــگان اســت پــس پيغمبــر  می گو
تکلیف با دیگران ســهیم اســت امکان دارد ســهو کند، ولی وظیفه پيغمبرى 
مخصوص اوست، و از این بابت خدا او را از سهو و اشتباه کردن نگاه می دارد. 
با وجود این دربارۀ سهِو در تکلیف عمومی نیز اختالفی وجود دارد؛ سهوکردن 
مــردم عادی در نماز از شــیطان اســت، و ســهو پيغمبران از جانب خداســت 
کــه آنها جنبه خدایى ندارند. شــیطان بــه پيامبر)ص( و  رد  تــا به یادشــان بياو

امامان)ع( دسترسی ندارد.     

یند ذو الیدین فردى ناشــناخته اســت. اّما صدوق در جواب  مخالفان می گو
گر حدیثــی بنابــر اعتبار  کــه ا کــه او چنان شناخته شــده اســت  یــد  آنــان می گو
ى بــر گفته خود  او پذیرفتــه نشــود، بایــد گفت هیــچ حدیثی معتبر نیســت. و
کتابى درباره ســهو پيامبر )ســهو النبی( تصنیف کند  می افزاید که قصد دارد 

و در آن به رّد مخالفان بپردازد.

کــه پيغمبــر)ص( در ایــن  مــورد دچــار ســهو و  گــر ممکــن باشــد  ص 472: ا
اشــتباه شــود، در رســاندن وحی الهی نیز امکان پيش آمدن چنین اشــتباهی 
ید که  یه در جــواب می گو مــی رود، چــه ایــن هر دو از وظایف او اســت. ابن بابو
که در اداى این تکلیف  نماز تکلیفی براى همگان اســت )و بنابراین پيغمبر 
بــا دیگــران ســهیم اســت امــکان دارد که ســهو کنــد(، ولــی وظیفــه پيغمبرى 
مخصــوص او اســت، و از ایــن بابــت خــدا او را از ســهو و اشــتباه کردن نــگاه 
مــی دارد. بــا وجــود این در ســهو مربوط به تکلیــف عمومی نیــز اختالفی وجود 
کــردن مردمان دیگر در نماز از شــیطان اســت، و ســهو پيغمبران از  دارد: ســهو 
که جنبه  رد  جانب خدا است. و از آن جهت چنین می کند تا به یادشان بياو

خدایى ندارند، شیطان بر پيامبر)ص( و امامان)ع( دستی ندارد.     

کــه ذو الیدین فردى ناشــناخته  ل می کردند  مخالفــان )غــالة( چنان اســتدال
گر  ید که او چندان شــناخته است که ا یه در جواب آنان می گو اســت. ابن بابو
حدیثی بنابر اعتبار او پذیرفته نشــود، آنگاه باید گفت که هیچ حدیثی معتبر 
ى بــر گفتــه خود می افزایــد که قصــد دارد کتابى درباره ســهو پيامبر  نیســت. و

کند و در آن به رّد مخالفان بپردازد. )سهو النبی( تصنیف 

5

ص 49: آمــوزه وجــود ارواح مقــّدم بر اجســاد براى طرفداران تناســخ ســودمند 
رود پياپــى روح واحــد در  ّیــه و کــه می تواننــد از آن بــراى اثبــات نظر اســت، چرا
ى کنند. ولی شــیخ صــدوق معتقد بود روح تنها  بدن هــاى متفاوت بهره بردار
ى این  ق می گیرد. لذا آشکارا تناسخ را رّد می کند و دلیل و

ّ
یک بار به بدن تعل

زخ اســت«. وی این عقیــده را که روح  اســت کــه »مســتلزم انکار بهشــت و دو
ممکــن اســت به جــاى آنکه پس از مرگ تن، جهان را ترک کند و مســتقیمًا به 
جایگاه پاداش یا کیفر برود، وارد بدن دیگرى شــود، مردود شــمرده است. ولی 
شــاید میان آموزۀ وجود ارواح مقّدم بر بدن ها و نظرّیه معرفت و علم فطرى که 
رده است، ارتباطی وجود داشته باشد.           شیخ صدوق در کتاب کمال الّدین آو

ص 481: آمــوزه وجود ارواح مقّدم بر اجســاد براى طرفداران تناســخ ســودمند 
رود پياپى روح واحد در بدنهاى  اســت که می توانند از آن براى اثبــات نظرّیه و
یه خود بــه آن معتقد بود که روح تنها  ى کنند. ولی ابن بابو متفــاوت بهره بــردار
ى آن بوده که  ق می گیرد. آشکارا تناسخ را رد کرده و دلیل و

ّ
یك بار به بدن تعل

زخ اســت«. این عقیده را که روح ممکن است به  »مســتلزم انکار بهشت و دو
کند و مســتقیما به جایگاه پاداش یا  که پس از مرگ تن جهان را ترك  جاى آن 
کیفر برود، وارد بدن دیگرى شــود، مردود شــمرده اســت. ولی شاید میان آموزه 
یه در  ّیــه معرفــت و علم فطــرى که ابــن بابو وجــود ارواح مقــّدم بــر بدن هــا و نظر

رده است، ارتباطی وجود داشته باشد.      کمال الّدین آو کتاب 
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جالــب اســت که نویســندگان ارجمند نه تنها مطالب کتاب مکدرموت را ســرقت کرده انــد، بلکه ارجاعاتی 

کــه او بــه عنــوان شــواهد و مدارک ســخنانش آورده اســت، در مــواردی به یغمــا برده، به جای شــواهد و  را هــم 

مستندات خویش تحویل خواننده داده اند! 

کــه به جهــت جلوگیــری از  کــه نقــل شــد، ســرقت های دیگــری نیــز صــورت گرفتــه اســت  گذشــته از مــواردی 

کتفا می کنیم:      طوالنی شدن مقال، صرفًا به ذکر نشانِی برخی از آن مواضع انتحال ا

کتاب نگاهی به تاریخ تفکر امامیهردیف کالمی شیخ مفیدنشانی قسمت انتحالی در  کتاب اندیشه های  نشانی متن انتحال شده از 

ص 426، س 3 -4ص 39، س 5 - 67

ص 455، س 1-4ص 43، س 6 - 710

ص 456، س 2 - 8همان، س 10- 815

ص 463، س 15 - 18همان، س 16 - 919

ص 464، س 9 - 13همان، س 19 تا ص 44، س 104

ص 465، س 14 تا ص 466، س 3ص 44، س 5 - 1110

ص 470، س 3 - 11ص 45، س 17 تا ص 46، س 128

ص 470، س 14 تا ص 471، س 8ص 46، س 10 - 1317

ص 472، س 17 تا ص 473، س 5ص 48، س 5 - 1412

ص 476، س 5 -7همان، س 14 - 1518

ص 477، س 3-5ص 49، س 164-1

همان، س 11 تا ص 478، س 2همان، س 5 - 178

ص 479، س 5-8همان، س 10 - 1814

ص 481، س 13- 17همان، سطر آخر تا ص 50، س 194

ص 483، س 13-18ص 50، س 207-4

2.  لغزش ها و خطاها در اّدعاها
کتــاب مورد بحث، بیان اّدعاها و مطالب نادرســتی اســت که نویســندگان با  یکــی از ِنقــاط ضعف اساســی 

ی نادرست در زیر بازگو می شود: ی خوانندگان نهاده اند. مواردی از این دعاو سهل انگاری خویش فرارو

1. ص 54، بند سوم: »سیدمرتضی نزد شیخ مفید، هارون بن موسی تلعکبری )م380ق(، قاضی عبدالجبار 

معتزلی )م415ق( و شیخ صدوق )م381ق( درس خواند«.

کــه می دانیم َســّید مرَتضی هیچ گاه نزد شــیخ صدوق درس نخوانده بوده اســت. معلوم نیســت  اّواًل: تــا آنجــا 

نویســندگان بر اســاس چه سند یا مستندی شریف مرَتضی را به پای درس شیخ صدوق نشانده اند! احتمااًل 

گفتۀ شیخ  که بنا به  کتاب، شیخ صدوق را با برادرش، حسین بن علی بن بابویه قمی -  نویسندگان محترم 

طوســی در کتــاب الرجــال )طبع قّیومی، ص 434(، ســّید مرَتضــی به ِروایت از او می پرداخته اســت - َخلط 

کرده اند.     

گردی ســّیدمرتضی نــزد قاضی عبدالجّبار هــم به غایت بعید اســت و احتمــااًل - چنان که برخی از  ثانیــًا: شــا
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محّققین تذکار داده اند1 - از اساس ُچنین نسبتی درست نباشد.           

کــه بازتاب تفکرات  2. ص 106، بند ســوم: »تمهید االصول شــیخ طوســی 

کالمــی ســیدمرتضی و به  طور اعم مکتــب بغداد اســت، در طول قرن های 

میانــه، یعنــی از قرن پنجم تا قرن هشــتم، به مدت ســه قرن، کتاب درســی 

حوزه های علمیه امامیه بود«.

ای کاش نویســندگان محتــرم برای ایــن اّدعای خود مأخــذ و مرجعی ارائه 

کــدام منبع، چنیــن مّدعــای غریبی را  کــرده بودنــد! معلــوم نیســت بــر پایه 

مطرح کرده اند. ایشان همین اّدعا را بار دیگر در ص 109 عینًا تکرار کرده اند 

کتاب شــریف  گر  بــاز بی آنکــه مســتندی بــرای آن ذکــر نماینــد. به راســتی ا

کتاب درســی حوزه های علمیه امامیه  تمهید االصول »به مدت ســه قرن، 
بود« چرا از آن یک نســخه بیشــتر از دوران یادشــده باقی نمانده اســت؟ آیا 

که به ذهنش می رسد  رواســت یک پژوهشگر ُچنین ناســنجیده هر آنچه را 

یخی تحویِل خوانندۀ  گاهِی علمی و تار بــر قلمش جــاری کند و به عنوان آ

نگون بخــت بدهــد؟ متأّســفانه صفحات کتاب مورد گفت وگو ُپر اســت از 

که نویسندگان هیچ مستندی برای آنها ارائه نکرده اند.           ُچنین اّدعاهایی 

که به  صورت منسجم،  کتاب شیعی  3. ص 108، س 9-11: »شاید اولین 

گذاشــته، الذخیرة  گیر تمــام مباحث اعتقادی را به بحث  اســتداللی و فرا

فی علم الکالم سّیدمرتضی است«.

گذشــته از آنکــه ســزاوارتر بــود بــه جــای فعــل »اســت« در آخر جمله، فعل »باشــد« اســتعمال شــود تــا عبارت 

کــه آیا خودشــان تابحــال کتاب الذخیــرة را از نزدیک بررســی  گــردد، بایــد از نویســندگان پرســید  سرراســت تر 

ی تمام مباحث اعتقادی اســت در حالــی که از ُبن  کرده انــد؟! چگونــه می تــوان گفــت: کتاب الذخیرة حــاو

فاقد مباحث مربوط به اثبات خداوند و صفات اوســت. چنان که ســّیدمرتضی خود در آخر الذخیرة تصریح 

کتاب بدون دیگری ناقص است.      کتاب الذخیرة تکملۀ الملّخص اوست و هر یک از این دو  کرده است، 

ی همچون اســالف خود به ویژه  4. ص 137، س 1-3: »از کلمــات ســید بــن طــاووس به  دســت می آیــد که و

شیخ مفید و سیدمرتضی، روح را همین بدن می داند و قائل به تجرد روح نیست«.

کــه نقل شــد، عقیــدۀ یکســان انگاری روح و بدن و عــدم تجّرد روح را به شــیخ مفید  نویســندگان در عباراتــی 

که می دانیم شیخ مفید از طرفداران نظرّیۀ تجّرد روح و تمایز روح از بدن  نسبت داده اند. این در حالی است 

بوده اســت. عجیب اســت که نویسندگان، خود، در چند صفحه پیشتر به گزارش همین دیدگاه شیخ مفید 

که نوشته اند: پرداخته اند؛ آنجا 

ی ماهیت انســان را غیر مادی و تقســیم ناپذیر  خالصــۀ جمــع دیــدگاه شــیخ مفید در آثــارش چنین اســت: و

می داند ... . بنابراین روح در نظر شیخ مفید جوهر بسیط است. )ص 98(

که ذکر شد، شیخ مفید را قائل  کتاب، در عبارت نخستینی  که چرا نویسندگان  با این وصف معلوم نیست 

گردی سّیدمرتضی نزد قاضی عبدالجّبار را نادرست دانسته اند. نگرید: مقالۀ »الشریف المرتضی   1. مرحوم عاّلمه شیخ محّمدرضا جعفری نسبت شا
أضواء علی حیاته و آثاره« بازچاپ شده در مقّدمۀ الملّخص في اصول الّدین، ص 8.
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کرده اند! کرده و ابن طاوس را در این عقیده پیرو مفید معّرفی  به یکسان پنداری روح با بدن ماّدی معّرفی 

کتــاب الفیــن را بــا 1038 دلیــل در عصمــت انبیــا  ــی ... بــرای ایــن بحــث 
ّ
5. ص 154، س آخــر: »عالمــه حل

کرد«. تصنیف 

کتاب ألفین آورده اند ایشان 1038 دلیل بر اثبات وجوب عصمت ائّمه  ی خود در پایان 
ّ
مه حل

ّ
طبق آنچه عال

ة 
ّ
)علیهــم الســالم( آورده انــد نه بر اثبــات عصمت انبیــاء: »فهذا آخر ما أردنــا إیراده في هذا الکتــاب من األدل

ة علی وجوب عصمة اإلمام علیه الّسالم «.
ّ
الدال

که خواننده  کم نیست عباراتی  یخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه«  کتاب مستطاب »نگاهی به تار 6. در 

گزیر اســت از خود بپرســد: »این مطالب و عبارات چه ربطی به هم دارد؟ و بر اســاس چه  پس از قرائت آنها نا

منطقــی نویســندگان از بیــان آن مقّدمــات، به این نتیجه رســیده اند؟«. در ادامه، نمونه ای از ُچنین ســخنان 

کتاب را از نظر می گذرانیم. کالم نویسندگان  فاقد ربط و عاری از پیوند منطقی در 

در صفحۀ 110، بند دوم، مرقوم فرموده اند:

سیدمرتضی با نگارش کتاب تنزیه األنبیاء و األئمه به بررسی تفصیلی عصمت انبیا و ائمه 

پرداخــت و با تأســی از امام رضا علیه الســالم تمــام آیات و روایاِت موهم خطــا و گناه انبیا و 

یل کرد. تأثیر زحمات این عالم جلیل القدر بر تمام ِفَرق در این زمینه مشــهود اســت.  ائمه را تأو

ز وهابيت که به اصحاب حدیث اهل سنت تأسی می کند با وجود این همه  برای نمونه امرو

روایات و آیات موهم خطا و گناه در قرآن و کتب صحاح سّته، و با آن ظاهرگرایى شدیدشان 

یل و توجیه ظاهر آیاِت موهــم گناه زده، انبیا را معصوم  در زمینــۀ عصمــت انبیا دســت به تأو

گناه می دانند. از خطا و 

کنیم - در  کتاب را حرف حســاب تلّقی  گفته های نویســندگان  گر بنا باشــد  از حیث روش تحقیق - و البّته ا

عبارات یادشــده دو اّدعا مطرح شــده اســت که باید برای اثبات آنها یا اســتدالل آورده می شد یا ارجاعی ذکر 

میگردید: یک اّدعا اینکه »تأثیر زحمات این عالم جلیل القدر بر تمام ِفَرق در این زمینه مشــهود اســت.«، یعنی 

نویســندگان باید دلیل یا مســتندی ارائه کنند برای آنکه نشــان دهند تالش های ســّیدمرتضی در بحث تنزیه 

انبیاء »بر تمام ِفَرق« تأثیرگذار بوده است، یعنی اندیشه ها و کتاب او در این زمینه به  نوعی مورد التفات »تمام 

ِفــَرق« بــوده اســت و دیگر آنکه ثابت کننــد تأویل هایی که وهابیان در خصوص آیات و ِروایات موِهِم نســبت 

خطا و گناه به انبیاء انجام داده اند تحت تأثیر قرائت آثار َســّیدمرتضی بوده اســت. متأّســفانه نویســندگان نه 

ی خویش آورده اند و نه ارجاع مفید و مناســبی به خواننــدگان عرضه نموده اند.  اســتداللی بــرای اثبــات دعاو

کــه در یکــی از آنهــا اصــاًل شــماره صفحه ذکــر نشــده و معلوم هم نیســت غرض  تنهــا دو مأخــذ ذکــر کرده انــد 

نویســندگان از ارجــاع بــه این اثر چه بوده اســت! در ارجــاع دوم هم فقط مطالبی آمده که نشــان دهندۀ تأویل 

آیاِت موِهم خطا از سوی یکی از نویسندگان سلفی معاصر است و اصاًل سخنی از َسّیدمرَتضی و تالش های 

او در بین نیســت! بنابراین در خصوص اّدعای تأثیرگذاربودن تالش های َســّیدمرَتضی »بر تمام ِفَرق« در این 

مســأله و نیز اّدعای تحت تأثیر قرارگرفتن وهابیان از آثار شــریف مرَتضی، هیچ دلیلی و مدرکی ارائه نکرده اند 

و خالصه، اّدعاهایی کرده اند که نه به منقول، مستند است و نه به معقول، معتمد. جای این پرسش هست 

که وهابیــان با خواندن آثار َســّیدمرَتضی موّفق به تأویل آیــات و روایات موِهِم  کــه آیا واقعًا ایشــان پنداشــته اند 

کثیری از عالمان اهل  خطا شده اند؟ آیا بحث تأویل این آیات فقط در آثار َسّیدمرَتضی مطرح بوده و در آثار 

سّنت مثل فخر رازی و حّتی ابن َتیمّیه مطرح نبوده است؟                    

قســـــمت های  حقیقـــــت،  در   
کتاب  عمـــــده ای از فصل دوم 
که  گزارشی  یادشـــــده، به ویژه 
نویسندگان از آراء و اندیشه های 
شـــــیخ صدوق در موضوعات 
مختلف کالمی بیان کرده اند، 
از  اســـــت  محـــــض  رونویـــــس 
کالمی  اندیشـــــه های  کتـــــاب 
کشیش  نوشـــــتۀ  مفید  شـــــیخ 
اسالم پژوه مارتین مک درموت 
بـــــه  ارجاعـــــی  آنکـــــه  بـــــدون 
شـــــود! داده  کتـــــاب  ایـــــن 
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3. لغزش ها و آشفتگی ها در بیان عبارت ها     
یــخ تفکــر امامیــه« از حیــث نحــوۀ نــگارش و طــرز ویرایش هــم در برخــی مواضع  کتــاب موجــز »نگاهــی بــه تار

که از حیث زبانی و ویرایشی محّل  مشکالت اساسی دارد. عبارات متعّددی در این کتاب مالحظه می شود 

کتاب به شرح زیر  اشکال و محتاج اصالح است. مواردی از لغزش در بیان جمالت و ادای عبارات در این 

است:

گرفت و تثبیت شد«! 1. ص 15، س 6: »تکوین و تثبیت تشّیع در عصر حضور ائمه شکل 

که ابتدا شــیعۀ علی علیه الســالم و شــیعۀ عثمان نامیده می شــدند، بیشــتر  گروه  2. ص 16، س 4: »این دو 

بلکه جنبه سیاسی داشتند«!؟

3. ص 58، س 2 - 3: »شــیخ مفیــد خبــر واحــد را موجــب علم و عمل نمی دانســت و معتقــد بود خبر واحد 

موجب علم و عمل نمی شود«!

جملۀ »معتقد بود خبر واحد موجب علم و عمل نمی شود« دقیقًا به معنای »شیخ مفید خبر واحد را موجب 

گر اقبح نباشد! علم و عمل نمی دانست« است. این شیوۀ نگارش نمونۀ حشِو قبیح است، ا

4. ص 60، س 13 - 14: »پیــروان مکتــب بغــداد جایــگاه امــام را بــر حفــظ دیــن از تحریــف، تفســیر صحیــح 

معصومانه از دین و عمل و اجرای دین قایل بودند«.

آیا این عبارت با استمداد از نحو فارسی و منطق ارسطوئی قابل فهم است؟!

یت خود به هیچ چیز دیگر  ی معتقد اســت خداوند در صدور افعال به بیشــتر از قادر 5. ص 70، س 6-7: »و

احتیاج ندارد«. 

نمی دانم این چه شیوۀ فارسی نویسی است؟ آیا هیچ فارسی زباِن شیواسخنی چنین جمله ای بر زبان خویش 

می راند؟ کافی بوده به جای کلمۀ »بیشــتر« از واژۀ »غیر« اســتفاده می کردند تا عبارت سرراســت شود. راستی 

مگر وظیفۀ ویراستار چیزی جز اصالح این آشفتگی ها و نابسامانی ها است؟!     

6. ص 105، س 6: »بنابراین تأثیر شیخ طوسی در تمام علوم دینی بر سلف خویش بارز و هویداست«.

ف یعنی پیشینیاِن خود تأثیر گذاشــته باشد؟! احتمااًل نویسندگان محترم 
َ
چطور ممکن اســت انســان بر َسل

ی همان شتابزدگی که زین  می خواسته اند از اصطالح »خلف« یا پسینیان استفاده کنند، ولی به غلط و از رو

کرده اند! گفتیم، از اصطالح »سلف« استفاده  پیش 

کتاب می توان به اسرائیلیات نیز برخورد«! 7. ص 126، س 13: »در این 

مضمون عبارت یادشــده، در زبان فارســی معمواًل بدین شــکل بیان می شــود: »در این کتاب اسرائیلیات نیز 

کتاب با اسرائیلیات نیز مواجه می شود« یا ... . وجود دارد« یا »خواننده در این 

ی معتقد اســت حقیقت محمدیه غیر از شــخص حضرت محّمد صلی اهلل علیه  8. ص 165، س 7-8: »و

گرفته است«! و آله است که از ابن عربی 

ی معتقد اســت حقیقت  در عبــارت خللــی وجــود دارد و در واقــع جملــه بایــد به این شــکل بیان می شــد: »و

گرفته  محمدیــه غیــر از شــخص حضــرت محّمــد صلی اهلل علیــه و آله اســت و او این مطلــب را از ابــن عربی 

است«.

چـــــون  کتـــــاب  نویســـــندگان 
بـــــه هر نحو  می خواســـــته اند 
که در  شـــــده آن پنج اصلی را 
به عنوان اصول دین  امامیه 
اســـــت: »اصول  مطرح شده 
توحید،  پنج تاســـــت:  دیـــــن 
و  امامـــــت  نبـــــوت،  عـــــدل، 
نسبت  َسّیدمرَتضی  به  معاد« 
اصل  به  توّجه  بدون  دهند، 
از  اینجـــــا،  در  َســـــّید  ســـــخن 
جانب خود ســـــه اصل »معاد 
و نبوت و امامت« را به جای 
پنج اصل معتزله نشانده اند! 
و این جابجایی را به شـــــریف 
مرتضـــــی نســـــبت داده انـــــد.



همهنشو تاوَفهقروسهو تاوَفَه  هونواوی  ن  وو 

79 165 سال بیست و هشمت،مشارۀسوم،مـــــــرداد و هشــــریور1396

9. ص 167، س 8-11: »نشــان دادن جمله هــای مشــهوری مثــل تخلقــوا باخــالق اهلل ... در آثــار معتبــر وجود 

ندارد«!     

ظاهــرًا عبــارت صحیح چنین باید باشــد: »او نشــان داد جمله های مشــهوری مثل تخلقوا باخــالق اهلل ... در 

آثار معتبر وجود ندارد«.

کید بیشــتر بر خودداری از این بحث شــود، حدیثی از حضرت امیر  10. ص 42، س 13: »شــیخ صدوق برای تأ

المؤمنین علیه السالم را دربارۀ سرنوشت و تقدیر نقل می کند«!

4. عبارات مبهم
یافت مراد نویسندگان  که در کتاب حین قرائت آن با پاره ای از دیگر عبارات مبهم نیز روبرو می شود  خوانندۀ 

از بیان آن عبارات براحتی امکان پذیر نیست. نمونه های زیر از آن جمله اند:     

1. ص 63، س 11 - 14: »شیخ صدوق پذیرش و ارسال پیامبران را با استقرار صورت نوعیه در ذهن انسان ها 

کــه با فیلســوفان میانه خوشــی نــدارد، همچنان کــه با هیچ  هماهنــگ می دانــد. ایــن نشــان دهندۀ آن اســت 

عقل گرایی رابطه ای ندارد«.                

کــه چندیــن بار جمالت پیش گفته را خواندم ولی چیزی دســتگیرم نشــد و عاقبــت نفهمیدم منظور از  بنــده 

»اســتقرار صورت نوعیه در ذهن انســان ها« چیســت و چه رابطه ای با »پذیرش و ارســال پیامبران« و »نداشتن 

میانه خوش با فیلسوفان« دارد؛ شما را نمی دانم! محض رضای خدا در اینجا حّتی یک ارجاع یا استناد ساده 

که نویسندگان چه  یابد  هم از سوی نویسندگان داده نشده تا خواننده الاقل با رجوع به منابع و مراجع دیگر در

می خواسته اند بگویند.          

2. ص 109، س 16 -17: »وقتــی در اصــول دیــن علم الزم اســت پس به  دســت آوردن علم در فروع که آســان تر 

است علم َاولی است«.     

کمتر فهمیدم نویسندگان با بیان این جمالت چه می خواهند بگویند! که هر چه بیشتر خواندم،  من  بنده 

5. عدم ربط و فقدان پیوند صحیح میان مطالب
یــخ تفکــر امامیه«، منســجم نبودن مطالــب کتاب در  کتــاب »نگاهی به تار یکــی دیگــر از مشــکالت اساســی 

کــه برای خواننده پیونــد و ربط میان  برخــی از مواضــع اســت. در ایــن کتاب نمونه هایی را می  توان نشــان داد 

کــه نویســندگان چــرا یک دفعه به طــرح مطلبی  مطالــب کتــاب مشــّخص نمی گــردد و مخاطــب درنمی یابــد 

که نویســندگان مشــغول بحث  در میــان مباحــث دیگــر پرداخته اند. بــرای مثال، در صص 116 و 117 کتاب 

گاه، از دیدگاه ســدیدالّدین حمصی  از دیدگاه هــای ابوالفتــوح رازی دربــارۀ اهــل بیــت و صحابه هســتند بنــا

که بحث از  رازی دربارۀ معاد و نظرّیۀ اجزای اصلیه ســخن به میان می آید و خواننده هیچ ملتفت نمی شــود 

سدید الّدین حمصی رازی و دیدگاه او دربارۀ معاد و نظرّیۀ اجزای اصلّیه چه ارتباطی با بحث از دیدگاه های 

کتاب را مالحظه فرمایید:                     ابوالفتوح رازی دربارۀ اهل بیت و صحابه دارد. عبارات 

ابوالفتوح اهل بیت را علت غایی خلق انسان ها می داند و با استفاده از احادیث اهل بیت، آنان را جعل اهلل 

المتقین معرفی می کند.      

کرده  که در موضوع معاد و اعاده معدوم بحث از اجزای اصلی  کسی است  گویا سدید الدین حمصی اولین 

و معتقد است ... . )ص 117، بند 3 و 4(

باید  پژوهشـــــی  کتـــــاب  یک   
به اندازه ای متقن و اســـــتوار 
کـــــه  باشـــــد  شـــــده  نوشـــــته 
خوانندگان  اعتمـــــاد  بتوانـــــد 
یعنی  کنـــــد،  بخـــــود جلب  را 
کتاب  مخاطبـــــان بـــــا مطالعۀ 
کنند آنچه  بتواننـــــد اطمینان 
کرده اند  ارائـــــه  نویســـــندگان 
مطالبـــــی  از  اســـــت  عبـــــارت 
که  معتبر و مســـــتند و منسجم 
حاصـــــل تحقیقات روشـــــمند 
است زمان  طول  در  فان  مؤلّ
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کار بوده یا اینکه نویسندگان به عمد مطالب  کتاب در  معلوم نیست آیا »چسب و قیچی« در تدوین مطالب 

بی ربط را پشت سر هم آورده اند و حّل معّمای یافتن ربط بین مطالب را بر دوش خوانندگان نهاده اند!

6. لغزش ها در نقل       
کرده اند از ســالمت و  یخ تفّکر امامیــه« از منابع دیگر نقل  در مــواردی آنچــه نویســندگان کتاب »نگاهی بــه تار

کرده اند. مثال های زیر از همین قبیل اند:      صّحت الزم برخوردار نیست و در نقل مسامحه 

1. ص 107، س 8-11: »ســیدمرتضی در رســائل خــود می گوید: متکلمان، اصــول را پنج اصل، یعنی توحید، 

که بهتر اســت به جای آنها، معاد و نبوت  عدل، منزلة بین منزلتین، وعد و وعید و امر به معروف دانســته اند 

و امامت را از اصول دین بدانیم. با توجه به این نکته، اصول دین امامیه با عبارت »اصول دین پنج تاست: 

توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد« مطرح شد.«.

کنیم تا مشــّخص شــود آنچه نویســندگان محترم نقل  کالم شــریف مرتضی را در اینجا نقل  اجازه دهید عین 

کالم سّیدمرتضی این است: کرده اند با آنچه سّید فرموده است، اختالف دارد. نّص 

أن الــذي ســطره المتکلمــون فــي عــدد أصــول الدین أنهــا خمســة: التوحیــد، و العــدل، و الوعــد و الوعید، و 

المنزلــة بیــن المنزلتیــن، و األمــر بالمعروف و النهي عــن المنکر. و لم یذکــروا النبــوة ... ... و بها اقتصر بعض 

المتأخریــن علــی أن أصــول الدین اثنــان التوحید و العدل، و جعــل باقي األصول المذکــورة داخال في أبواب 

العدل. فمن أراد اإلجمال اقتصر علی أصلین التوحید و العدل، فالنبوة و اإلمامة التي هي واجبة عندنا و من 

کبار األصول، و هما داخلتان في أبواب العدل. و من أراد التفصیل و الشــرح وجب أن یضیف الی ما ذکروه من 

األصول الخمسة أصلین: النبوة، و اإلمامة. )رسائل الشریف المرتضی، المجموعة األولی، صص 165 - 166(

کــه شــریف مرتضی نگفته: »بهتر اســت بــه جای آنها ]یعنــی پنج اصل، یعنــی توحید،  مالحظــه می فرماییــد 

عــدل، منزلــة بیــن منزلتیــن، وعــد و وعید و امر به معــروف[، معاد و نبــوت و امامت را از اصــول دین بدانیم«، 

گر کسی بخواهد اصول دین را به نحو تفصیلی بیان کند باید به پنج اصلی  بلکه ســخن ســّید این اســت که ا

مــان معتزلی گفته اند )یعنــی: یعنی توحید، عدل، وعد و وعید، منزلة بین منزلتین، و امر به معروف 
ّ
کــه متکل

که  کند. در این صورت اصول دین می شود هفت اصل  ت و امامت را هم اضافه  و نهی از منکر( دو اصِل ُنُبّوَ

ت و امامت. عبارتند از: توحید، عدل، وعد و وعید، منزلة بین منزلتین، و امر به معروف و نهی از منکر، ُنُبّوَ

نویســندگان کتــاب چون می خواســته اند به هر نحو شــده آن پنــج اصلی را که در امامیه بــه عنوان اصول دین 

مطرح شــده اســت: »اصول دین پنج تاســت: توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد« به َســّیدمرَتضی نســبت 

دهند، بدون توّجه به اصل سخن َسّید در اینجا، از جانب خود سه اصل »معاد و نبوت و امامت« را به جای 

پنــج اصــل معتزلــه نشــانده اند! و ایــن جابجایی را به شــریف مرتضی نســبت داده اند. تازه بر اســاس عبارت 

کــه آنها در این زمینــه به علم الهــدی داده اند، نتیجه آن می شــود که  کتــاب و نســبت نادرســتی  نویســندگان 

سّید فقط به سه اصل »معاد و نبوت و امامت« معتقد باشد و بنابراین حّتی پنج اصل مورد نظر آنها نیز ثابت 

نمی شود!      

کرده، و  که نویســندگان ارجمنــد دوباره همین بحــث را در صفحۀ 108 کتاب نیــز مطرح  جالــب توّجه اســت 

که: »بنابراین نبوت و امامت نیز باید به آن اصول پنج گانه  کرده اند  کالم سّید را آورده و به درستی ترجمه  نص 

گفته اند، نشده اند!      کالم خود با آنچه در صفحۀ قبلی  اضافه شود«؛ اّما متوّجه تهافت 

2. ص 70، س 2-4: »سیدمرتضی اسماء موجود، دائم، قّیوم، ثابت و قدیم را الیق شأن الهی می  داند و قدیم 

ثار  کـــــه نشـــــر آ  دیری اســـــت 
کم مایه از ســـــوی  ســـــطحی و 
دانشگاه های  و  پژوهشگاه ها 
در  رقابـــــت  عرصـــــۀ  در  مـــــا 
ثار و نشـــــر هـــــر آنچه  تکثیـــــر آ
صـــــورت  تحقیـــــق  نـــــام  بـــــه 
می گیرد، فزونی یافته اســـــت
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را به )اختّصت بما ال أّول لوجوده( تعریف می کند«.

روشن است که سّیدمرتضی قدیم را به »اختّصت بما ال أّول لوجوده« تعریف نکرده، بلکه به »ما ال أّول لوجوده« 

کتاب زائد است. تعریف نموده است و فعل »اختصت بـ « در نقل تعریف قدیم در این 

7. اغالط حروف نگاشتی و لغزش در ضبط اسامی     
در سرتاســر کتاب نمونه هائی از اغالط حروف نگاشــتی و خطاهای متعّدد در ضبط اسامی دیده می شود که 

در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:     

1. ص 14، س 9: همشیه ← همیشه.

2. همان، س 2 از انتها: صداریی ← صدرایی.

3. ص 68، س 9: المحِدث ← المحَدث.

4. همان، پاورقی 3: انتشاب ← انتساب.

5. ص 81، پاورقی 3: رسائل الشریف الرضی ← رسائل الشریف المرتضی.

6. ص 87، س 16: معتقد اسست ← معتقد است.

7. ص 92، س 5: عده ای بر این باروند ← این باورند.

ی )م. 67ق.( ← )م. 676 ه . ق.(.
ّ
8. ص 106، سطر یکی به آخر: محقق حل

9. همان، پاورقی 1: آقابزرگ تهران ← تهرانی.

ی ← سدیدالدین حّمصی.
ّ
10. ص 111، پاورقی 2: سدیدالدین حل

11. ص 118، س 4: خواجه نصرالدین طوسی ← خواجه نصیرالّدین طوسی.

12. ص 124، پاورقی 1: اعالم الطرق ← أعالم الطرائق.

13. ص 128، پاورقی 2: منتخب الدین ← منتجب الّدین.

14. ص 146، س 11: بسطه المنصف فی شرح االشارات ← المصّنف.

15. ص 150، س آخر: در توصیه »انا الحق« ← توجیه.

16. ص 159، س 13: المحصل افکار المتقدمین ← محّصل أفکار المتقّدمین.

17. ص 175، س 14: متشابهات القرآن و مختلفه ← متشابه القرآن و مختلفه.

18. ص 176، س 10: مقاالت االسالِمین ← مقاالت اإلسالمیین.

19. ص 181، س 10: دارالمالل ← دارالهالل.

إلــی شــرح نهــج  ← إرشــاد الطالبیــن  20. همــان، س 11: ارشــاد الطالبیــن فــی شــرح نهــج المسترشــدین 

المسترشدین.

***
یخ تفّکر امامیه« بود. بــا توّجه به حجم اندک  آنچــه گذشــت برخــی از لغزش ها و عیوب کتــاب »نگاهی به تار

کتــاب )حــدود 190 ص در قطــع رقعی( به  نظر می رســد این اندازه نابســامانی، جزئی و قابل اغماض نباشــد. 

که بتواند  تمام ســخن این اســت که یک کتاب پژوهشــی باید به اندازه ای متقن و اســتوار نوشــته شــده باشد 

کننــد آنچه  کتــاب بتواننــد اطمینان  کنــد، یعنــی مخاطبــان بــا مطالعۀ  اعتمــاد خواننــدگان را بخــود جلــب 

نویســندگان ارائه کرده اند عبارت اســت از مطالبی معتبر و مســتند و منسجم که حاصل تحقیقات روشمند 

کتابی نگاشــته ای اســت شــایان اعتنا و حائز اعتبــار. بدیهی  فــان در طــول زمــان اســت و بنابراین ُچنین 
ّ
مؤل

یخ تفّکر امامیه« با مشــاهدۀ لغزش ها و آشــفتگی های یادشــده به  کتاب »نگاهی به تار که خوانندگان  اســت 

ی نمی توانند به مطالب ارائه شده از سوی نویسندگان با دیدۀ اعتماد و اعتبار بنگرند. در این صورت  هیچ رو

ســـــاده گیری و ســـــهل انگارِی 
کار  در  انـــــدازه  از  بیـــــش 
کارهـــــای  داوری  و  ارزیابـــــی 
مهم ترین  از  یکی  پژوهشـــــی، 
ثـــــار  آ نشـــــر  و  تولیـــــد  علـــــل 
نابســـــامان  و  ُچنیـــــن ضعیف 
و  اسالم شناســـــی  حـــــوزۀ  در 
است. شیعه شناسی   

ً
خصوصا
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کــم ثمری چه  جــای ایــن پرســش از نویســندگان و ناشــر کتاب هســت که اصــواًل تألیف و نشــر ُچنین کتاب 

فایده ای )البّته برای غیر از نویسندگان آن( می تواند در پی داشته باشد؟               

که نشر آثار سطحی و کم مایه از سوی پژوهشگاه ها و دانشگاه های  ســخن آخر اینکه شــوربختانه دیری است 

که  ما در عرصۀ رقابت در تکثیر آثار و نشر هر آنچه به نام تحقیق صورت می گیرد، فزونی یافته است به طوری 

کتابی را در میان منشورات وطنی در حوزۀ اندیشۀ دینی  دســت کم نویســندۀ این سطور در سالیان اخیر کمتر 

دیده است که برخوردار از معیارهای علمی راستین باشد و نویسندۀ آن با سخت کوشی و مجاهدت عالمانه 

اثــری وزیــن و محّققانــه به طالبان این معانی عرضه کرده باشــد. طبعًا حصول ُچنین وضعّیت اســفباری که 

نمایندۀ انحطاط علمی و حکایتگر ابتذال پژوهشی در این مرز و بوم است معلول عللی چندگانه و چندگونه 

کرد. به طور قطع ســاده گیری و  که باید به دّقت بررســی و برای رفع و اصالح یکایک آنها چاره اندیشــی  اســت 

یابی و داوری کارهای پژوهشــی، یکی از مهم ترین علل تولید و نشــر آثار  ســهل انگارِی بیش از اندازه در کار ارز

ُچنیــن ضعیــف و نابســامان در حوزۀ اسالم شناســی و خصوصًا شیعه شناســی اســت. من خود بارها شــاهد 

یابی، به صالحیت اثری  یابان و ناظران محترم با ســهل انگاری در امر خطیر ارز که چگونه داوران و ارز بوده  ام 

کرده انــد و در نتیجه، آثــار ضعیفی که هیچ صالحّیت انتشــار نداشــته اند به بازار  کم مایــه بــرای چــاپ حکم 

گذشته، اصرار  کشانده اند. از این  کشور را بیش از پیش به ابتذال و انحطاط  کتاب راه یافته و فضای علمی 

گاه موجب شــده است که  کارنامک ها،  کارنامه ها و  یان امر بر انتشــار هر چه بیشــتِر آثار و فربه تر ســاختِن 
ّ
متول

کارنامۀ نشر سازمان مربوط پربارتر شود و  یابی علمی نمرۀ قبولی نگیرد، باز هم برای آنکه  گر اثری در ارز حّتی ا

یابی و ... ثمری داشــته بوده باشــد، بر  هم به جهت آنکه هزینه های پرداختی از بابت حقّ التحقیق و حّق ارز

یع آنها،  کید می شود، غافل از آنکه نشر پژوهش های ضعیف و پرداخت هزینه برای چاپ و توز چاپ آن اثر تأ

که ندارد هیچ، بلکه موجد ضرر فکری و مالی به خواننده  کاری فایده   اضراری است مضاعف. یعنی چنین 

می شــود و در دراز مــّدت موجب تنّزل شــدید ســطِح علمــِی جامعه می گــردد. امیدوارم مســؤوالن امر چاره ای 

کنند.                     برای این ُمعِضل بیندیشند و زمینۀ تعالی علمی هر چه بیشتر را در حوزۀ پژوهش های اسالمی فراهم 


