نقدوبرریسکتاب

حمید عطایی نظری

دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی و عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

نقدوبرریسکتاب

از شمسالدین کشی
تا ابن رُشد شیعی!

بررسی کتاب «شیعه شناسان غربی
و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی»
چکیده :امروزه شــناخت ابعاد مختلف تشــیع و به ویژه تشیع امامی،

شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی؛ مریم

متعددی درخصوص برخی از وجوه و ســاحت های معرفتی آن نوشته

ُّ
نــگارش .یــک َت َصفح چند دقیقهای کتاب ،خوانندۀ هوشــیار را بســنده

در کانون توجه اســام پژوهان غربی قرار گرفته اســت و هر ساله آثار

می شــود .با توجه به حجم وســیع تحقیقات غربی در این زمینه ،الزم
اســت شــیعه پژوهان اندک اطالعی از گفتمان حاکم بر فضای شیعه

شناســان غربی و دیدگاه های ایشان درباره تشیع امامی داشته باشند.
کتاب «شــیعه شناســان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازه امامی»
کتابی اســت که توســط مریم صانع پور و انتشــارات پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی در سال  1393به رشته طبع درآمده است.
به زعم نویســنده این نوشتار ،کتاب مذکور اگر از حداقل استانداردهای
الزم برای یک پژوهش آکادمیک برخوردار می بود ،می توانست گامی

مهم برای شناخت دیدگاه های شیعه شناسان غربی در شمار آید؛ ولی
افســوس که چنان نیست .از این رو نویســنده ،کتاب مذکور را در بوته
نقد و بررســی قــرار داده و برخی لغزش های محتوایی ،ویرایشــی و

ساختاری صورت گرفته در نگارش آن ،از جمله لغزش در ضبط اسماء
اعالم و کتب ،اســتدالل هــای ضعیف و ترجمه های نادرســت و  ...را

متذکر می شود.

کلیدواژه :کتاب شیعه شناســان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده

امامی ،مریم صانع پور ،شــیعه شناســان غربی ،شیعه شناسی ،شیعه

دوازده امامی ،اصول اعتقادات ،نقد کتاب.

بــه تازگــی کتابــی غریــب زیــر عنــوان «شــیعه شناســان غر بــی و اصــول
اعتقــادات شــیعه دوازده امامــی» از ســوی انتشــارات پژوهشــگاه علــوم
انســانی و مطالعــات فرهنگــی تهران انتشــار یافته اســت کــه در نوع خود
نمونــه ای اســت از یــک نوشــتار مغلــوط و شــتابزده و از ایــن منظــر،
شــاهکاری بیبدیــل در نمایــش ســهلانگاری و آســانگیری در نگــرش و
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صانع پور؛ تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1393 ،

پیش چشــمان او شــوربختانه انواع اغالط خرد و
اســت تا بداند که در ِ
اثر ِ
پیشپاافتاده
کالن موج میزند .من خود با مشــاهدۀ این حجم از
ِ
اغالط ِ

و ســهلانگار یهای بیشــمار در ابتــدا گمــانبــردم کــه نویســندۀ کتــاب
ً
دانشــجویی کــم سـ ّـن و ســال و ســواد اســت کــه مثــا به توصیۀ شــخص
ّ
بعض مســئوالن پژوهشــگاه را
متنفذی یا به طریقی دیگر توانســته اســت
ِ
بفریبــد و آنــان را متقاعد به چاپ اثــر کممایۀ خود کند ،ولی هنگامی که
تعجــب ّ
در پــی شــناخت نویســندۀ محتــرم آن برآمــدم ،با کمــال ّ
متوجه
ُ
شــدم کــه نویســندۀ آن نه تنها دانشــجوی کــم تجربه و گمنامی نیســت،
بلکه استادی نامور و صاحبمنصب در آن پژوهشگاه نامورتر است.
خانــم دکتــر مر یــم صانــع پــور  -مطابــق آنچه کــه در صفحۀ مشـ ّـخصات
فردی و علمی ایشــان در پایگاه رســمی اینترنتی پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعــات فرهنگــی ثبــت شــده اســت  -مــدرک کارشناســی ّ
الهیــات
از دانشــگاه آزاداســامی ،واحــد تهــران ( ،)1369 -1365کارشناســی
ارشــد فلســفه و حکمــت اســامی از همــان واحــد دانشــگاهی(-1375
 )1369و دکتــری فلســفه اســامی از کالــج بینالمللــی علــوم اســامی
لنــدن ( )International College of Islamic Sciencesبــه ســال/ 1386
بهــا و مقــاالت متعددی هم به چاپ رســیده
2008دارد .از ایشــان کتا 
اســت :حــدود بیســت مقالــۀ علمی  -پژوهشــی و بیــش از بیســت مقاله
علمی  -ترویجی و همایشی و ُنه عنوان کتاب تألیفی از این قرار:
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شی تا ابن رشد شیعی!
از شمس الدین ِک ِ

 .1تجـ ّـرد خیــال در حکمــت متعالیــه ،بنیــاد حکمــت اســامی صــدرا،
.1388
 .2محیالدین ابن عربی و نقش خیال قدســی در شــهود حق ،نشر علم،
.1385

نقدوبرریسکتاب
یشــود و پرس ـشهای بســیاری را در
شــیعه دوازده امامــی» مالحظــه م 
چرایی تألیف و نشــر ُچنین اثر آشــفته و نابســامانی در ذهن هر
خصوص
ِ
ّ
سنخیتی با آن کارنامۀ علمی
خوانند ه برمیانگیزد .اثر ضعیفی که هیچ
 -پژوهشـ ِـی پیشــگفته نــدارد و ِبناگزیــر بایــد امیــد داشــت که تنهــا در اثر

زودگذر نویســنده و مسئوالن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
غفلت
ِ

 .3فلسفه اخالق و دین ،آفتاب توسعه.1382 ،
 .4خــدا و دیــن در رویکــردی اومانیســتی ،پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه
اسالمی.1381 ،
 .5نقــدی بــر مبانــی معرفــت شناســی اومانیســتی ،پژوهشــگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی.1378 ،
 .6بررســی تاریخــی منزلــت زن از دیــدگاه اســام ،ســازمان تبلیغــات
اسالمی ،بهار .1374
 .7توسعه اجتماعی ،سازمان مدیریت صنعتی.1377 ،
 .8اســطوره شناســی یونانی و مدرنیته غربی ،پژوهشــگاه علوم انســانی و
مطالعات فرهنگی.1391 ،
همچنین برخی از مناصب و کرسیهای ایشان عبارت است از:
ّ
مدیریــت گــروه پژوهشــی مطالعــات زنــان پژوهشــگاه علــوم انســانی و
.1
مطالعات فرهنگی از تاریخ  1392/5/2تاکنون.
 .2سرپرستی و نمایندگی هیأت اجرایی جذب پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعــات فرهنگــی کار گروه فلســفه ،کالم ،ادیان ،عرفان ،پژوهشــگاه

فرهنگــی نشــر یافته باشــد و نشــانگر میــزان دانــش واقعی نویســندۀ آن به
شمار نرود.

ـاب «شــیعه شناســان غر بــی و اصــول
بگذریــم و بپرداز یــم بــه نقــد کتـ ِ
َ
اعتقــادات شــیعه دوازده امامــی» کــه به واســطۀ غفلت پژوهشــگاه علوم
شمارگان پانصد نسخه
انســانی و مطالعات فرهنگی ،در سال  1393در
ِ
بهای بیستودو هزار تومان در تهران منتشر شده است:
و ِ
محترم کتاب آفرین گفت که
نخســت باید بر ُحسـ ِـن انتخاب نویســندۀ
ِ
ُچنین موضوع بدیع و مهمی را برای پژوهش خود برگزیده اســت .کسانی
کــه انــدک ّاطالعــی از اوضــاع شــیعهپژوهی در مغربزمیــن دارنــد ،خــود
نیــک میداننــد که امروز شــناخت ابعاد مختلف تشـ ّـیع و به ویژه تشـ ّـیع
امامی ،در کانون ّ
توجه اسالمپژوهان غربی قرار گرفته است و هر ساله آثار
ّ
متعدد و گوناگونی در خصوص برخی از وجوه و ساحتهای معرفتی آن

نوشــته میشود .بســیاری از پژوهشهای شیعهشناسان غربی ،بی هیچ
ّ
دقــت و ّ
کیفیــت بــه مراتب بیشــتر و برتر از
اغراقــی ،در مجمــوع از حیــث
تحقیقاتی اســت که هم اکنون در کشــور ما جریان دارد .اگر چه در میان

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،از  88/11/12تا .90/11/12

شهــای کممایــه و ســطحی نیز وجــود دارد
تحقیقــات مستشــرقان ،پژوه 

 .3عضویت شــورای علمی گروه غربشناســی پژوهشــگاه علوم انسانی

و بــه طــور قطــع برخــی از دیدگاههای صاحبــان آن تحقیقــات قابل نقد و
ّ
غربی منتشرشــده
آثار
اصــاح اســت ،اما در مجموع تا آنجــا که مطلعمِ ،
ِ
در زمینۀمطالعات شــیعی از لحاظ نکتهسنجی و روشمندی به مراتب

 87/6/10تا .89/6/10

بهتر از نوع نوشــتههایی اســت که در روزگار و مملکت ما انتشار مییابد.
بــا ُچنیــن رونــدی بیــم آن میرود کــه در چند ســال آینده برای دســتیابی

و مطالعات فرهنگی.
 .4عضویــت کارگــروه تخصصی فلســفه نهــاد کتابخانه هــای عمومی از
 .5ریاست انجمن زنان پژوهشگر علوم اسالمی.
 .6عضویــت کمیتــه علمــی همایش بین المللــی زن  -گفتمان قدرت و
سیاست در کشورهای اسالمی.

ـای درجــه ّاول شیعهشــناختی از رجــوع بــه پژوهشهــای
بــه آ گاهیهـ ِ

مستشــرقان ناگز یــر گردیــم و پژوهشهــای برتــر شیعهشناســی را بجــای
آنکــه از مرا کــز علمـ ِـی حوزوی و دانشــگاهی خود طلب کنیــم ،از مجامع

جزئیات دیگر فعالیتها و ســوابق تحقیقاتی ایشــان در صفحۀ اینترنتی

آ کادمیــک غر بــی ســراغ بگیر یــم .در این صورت جــز شرمســاری برای ما

نامبرده مضبوط است 1و بیش از این در این مقام و مقال ما را با آن کاری

مفتخران به انتساب بدین مذهب چه میماند؟!

نیست .غرض ،تنها آشنایی مختصر مخاطبان با مراتب و مدارج علمی

بــاری ،بــا ّ
توجــه به آن حجم وســیع از تحقیقات غربی بســیار الزم اســت

ایشــان بــود تا بداننــد کتاب مورد گفتوگــو با تکیه بر چه پیشــینۀ علمی
و پژوهشــی بــه نــگارش درآمــده اســت و نگارنــدۀ آن چــه مایــه از مراتب و
مقامات را طی کرده است.

کــه شــیعهپژوهان مــا دس ـتکم گوشــۀ چشــمی بــه آن تحقیقات داشــته
باشــند و اندک ّاطالعی از گفتمان حاکم بر فضای شیعهشناســان غربی
و دیدگاههــای ایشــان در بــارۀ تشـ ّـیع امامــی داشــته باشــند .به ایــن دلیل

آنچه در اینجا بدان میپردازم ،کاستیها و اغالط پرشماری است که در

برنامهریــزی و تکاپــو بــرای بــه ثمــر نشســتن تحقیقاتــی کــه بتواند مــا را در

کتاب اخیر ایشــان زیر عنوان «شــیعه شناســان غربی و اصول اعتقادات

رســیدن به این هدف یاری دهد ،بســیار مهم خواهد بود .کتاب «شــیعه
ّ
اقل
شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی» نیز اگر از حد ِ

1. http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=6838.
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نقدوبرریسکتاب
اســتانداردهای الزم برای یک پژوهش آ کادمیک برخوردار میبود ،بدون
ِ

شــک میتوانســت گامی مهم برای شناخت دیدگاههای شیعه شناسان
غربی در شــمار آید ،ولی افســوس که ُچنان نیســت و ُچنین نشده است
و پریشــانیهای ایــن تألیف چندان اســت که خواننــده از آن هیچ َطرفی
نمیبندد و یا منصفانهتر بگوییم :سود چندانی برایش حاصل نمیشود.

شی تا ابن رشد شیعی!
از شمس الدین ِک ِ

در این گفتار تنها به پارهای از این موارد میپردازیم و امیدواریم دستکم
موجب تجدید نظر نویســنده و ناشــر در روشــی که در تألیف و نشر کتاب
مورد بحث داشتهاند گردد.

 .1لغزش در ضبط اسماء اعالم
از جمله معایبی که در کتاب فراوان دیده میشــود ،اشــتباهات فاحش
در خوانــش و ضبــط اســامی خاص اســت .این نوع اشــتباه ّ
البته بیشــتر

«شــیعه شناســان غربی و اصول اعتقادات شــیعه دوازده امامی» در یک
ّ
مقدمــه و شــش بخــش تدویــن شــده اســت 2.در بخــش ّاول ،تاریخچــۀ

ناشــی از بازنویســی نادرست و ســهلانگارانۀ نامهای خاص از انگلیسی

اسالمشناســی و شیعهشناســی در غــرب بــه اجمــال و ســاده و کمفایده

به فارســی و گاه ناشــی از ســهو القلم (یا خطای حروفنگار یا  )...اســت.

بررســی شــده است .همه این بخش در حدود ده صفحه است (ص - 9

پــارهای از ایــن مــوارد را در اینجــا گزارش میکنیم .ابتدا شــکل نادرســت

)18؛ حال آنکه میدانیم دربارۀ تاریخچۀ اسالمشناسی و شیعهشناسی
در مغــرب زمیــن ،ولــو در نگاهــی اجمالی ،چه انــدازه مطالــب مهم برای

دنبال آن
اسامی بنا بر آنچه نویسندۀ کتاب آورده است درج میشود و به
ِ

ضبط صحیح اسم میآید:

بازگوکردن وجود دارد.

 .1صفحۀ  :191شمس الدین احمد ِک ِشی ← شمس الدین احمد کیشی
 .2صفحۀ  :117شلمقانی ← َش َ
لمغانی

نویسنده در بخش دوم (ص  )20 - 144به بیان مبانی کالمی شیعه دوازده
امامــی پرداختــه اســت .چنانکــه از میــزان و نحوۀ ارجاعــات این بخش
درمیتــوان یافت ،مطالب این بخش بهطور عمده ترجمۀ قســمتهایی
اســت از کتــاب « الشــیعة فــی المیزان» عالمه شــیخ ّ
محمدجــواد َمغنیة
ّ
ُ
و مقالــۀ «تفکــر شــیعی» هانــری کربــن .برای نمونــه تمام مطالــب آمده در
صفحــات  56تــا  67و همچنیــن بیشــتر عبــارات منــدرج در صفحــات
 74تــا  ،116ترجمــۀ ناقــص و نارســایی اســت از کتاب َمغنیــة .به همین
ّ
ترتیــب مطالبــی که در صفحات  37تا  50وارد شــده به طور کلی ترجمۀ
ُ
شتابزدهای است از مقالۀ یادشده از کربن .در واقع این بخش از کتاب
بــه هیــچ وجه نمیتواند نــام تألیف به خــود گیرد ،چون َملغمهایاســت از
چند متن که به گونهای آشــفته در کنار هم قرار گرفته و کشــکولی اســت
ّ
از نقلهای تقطیعشدۀ نهچندان مفید و گاه به کلی بیفایده .گذشته از
این معلوم نیســت چرا نویســندۀ محترم برای تبیین مبانی کالمی ّ
امامیه
مأخذ دست چندم تکیه کرده است .گزارشی ُچنین از اصول
به این دو
ِ
ُ
ّ
اعتقــادی امامیه بر اســاس تحقیقات ناقص کربــن ،آن هم با یک ترجمۀ
بــس ناقصتــر ،هرگز نمیتواند بازگوکنندۀ مبانی اعتقــادی ّ
امامیه و ُم ّبی ِن
آن باشــد .در ادامه مقاله به نمونههایی از ترجمههای ناقص نویســنده از
مآخذ یادشده اشاره خواهد شد.

َ
ّ
عبدالوهابشعرانی
 .6صفحۀ  :116عبدالوهاب اشعرانی←
 .7صفحۀ  :116الصباع مالکی ← ابن َص ّباغ المالکی

 .8صفحۀ  :190ابوالحسن بصری ← ابوالحسین بصری
 .9صفحۀ  :41نجم الدین محمد تبریزی← نجم الدین محمود نیریزی

 .2اشتباه در ضبط اسامی کتب

از دیگــر اشــکاالت ّ
تأس ـفآور ایــن کتــاب ،اشــتباهات بســیار در ضبط
اسامی کتابها است .این ّ
تأسف زمانی دوچندان میشود که وقوع این
اشــتباهات را در بــارۀ آثار و کتابهای مشــهوری که ضبــط صحیح آنها
نــزد همگان معروف اســت شــاهد باشــیم .در ذیــل به چند نمونــه از این
اشتباهات اشاره میشود:

صفحــۀ  :375لعــن جبــت و طاغــوت ← نفحــات الالهــوت فــی لعــن
الجبت و الطاغوت

بخــش ســوم تــا پنجــم کتــاب بــه نقــل و نقــد آرا و دیدگاههــای برخــی از
شیعهشناسان غربی اختصاص یافته است و در بخش ششم ،نویسنده
به نتیجهگیری از مباحث کتاب و ارائه پیشنهادهایی پرداخته است.
نادرســتیهای گوناگــون و اغــاط رنگارنــگ و نابســامانیهای کتــاب
یادشــده بیش از آن اســت که در یک مقاله بتوان بدان رســیدگی کرد .ما
ّ
مقدمۀ خود (ص  ،)3کتاب را مشتمل بر پنج بخش ّ
معرفی کرده است
 .2عجیب آنکه نویسنده در
و این در حالی است که هم در فهرست و هم در متن کتاب ،ساختار شش بخشی کتاب آشکارا
قابل مشاهده است.
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َ
 .3صفحــۀ  :165ابــو علــی فضل بن حســن تبریزی← ابو علــی فضل بن
حسن َط ِبرسی
َ
 .4صفحۀ  :191کاتبی غزنوی← کا ِتبی قزوینی
ّ
محمد بن طلحه منافعی← ّ
 .5صفحۀ ّ :116
محمد بن َطلحة الشافعی
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ّ
ّ
الخفیة (نیز نویســندۀ محترم این
الخفیة ← األســرار
صفحــۀ  :137اال ثــر
ّ
ّ
کتــاب را کــه به خامۀ عالمۀ حلی اســت ،به غلط بــه خواجه نصیرالدین
طوسی نسبت دادهاند).
صفحۀ  :39منهج الکرامه ← منهاجالکرامة
صفحۀ  :188آخرة فی علم الکالم ← الذخیرةفی علم الکالم
صفحــۀ  :188المغنــی فــی ابــواب توحیــد و عــدل← المغنی فــی ابواب
التوحید و العدل
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شی تا ابن رشد شیعی!
از شمس الدین ِک ِ

 .3اشتباه در نقل الفاظ آیات قرآن کریم و ِر وایات

نقدوبرریسکتاب
ّ
شــک نــدارم که ا گــر نویســندۀ محترم ،خــود یک لحظــه به دقــت در این
جمله نگریسته بود ،هرگز ُچنین سهو حیرتانگیزی را مرتکب نمیشد.

ّ
از مســلمانی کــه محقــق هم نیســت انتظار مــیرود که هنــگام نقل آیات
ّ
قــرآن کریــم به دلیــل حفظ قداســت قرآن و عــدم تحریــف آن ،دقت الزم

به احتمال قوی ،منشــأ این اشتباه به ِاشکال در ترجمۀ متن از انگلیسی

را به کار بســته ،الفاظ آیات را بی هیچ کم و کاســت ذکر کند ،چه رســد

به فارسی باز میگردد ،ولی گیریم ایشان در ترجمه دچار ضعف بودهاند،

به کســی که رئیــس انجمن زنان پژوهشــگر علوم اســامی و دارای مدرک
دکتری در فلســفۀ اســامی اســت .با وجود ایــن در برخــی مواضع کتاب
ِ
اشــتباهات بزرگی در نقل الفاظ آیات قــرآن کریم و ِروایات صورت گرفته
است .برای نمونه:
ّ
ّ َ ُ َ
ص ّ :387
حن َن ّز َلنا الذ َکر
«انا نحن نزلنا الذکر و ّانا له محافظون» ← «إنا ن
ّ َ
َ
[حجر ( )15آیه]9:
حافظون»ِ .
َو إنا ُله ل ِ
ص « : 406قلتعالوا یا أهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم»
َ َ
َ
ُ
َ
ــواء َب َین َنا َو َب َینکم»[ .آل عمران
تاب ت َعالوا إلی ک ِل َم ٍة َس ِ
←«قلیــا أهــل ِ
الک ِ
( )3آیه]64:
َ
«الذیــن
 .3ص « : 29الذیــن یســتمعون القــول و ّیتبعــون أحســنه» ←
َ َ َ ََّ َ
َی َ
عون َ
أحس َن ُه»[ُ .زمر ( )39آیه]18:
ست ِمعون القول فیت ِب
 .4ص ّ :141
«انمــا یریــد اهلل لیذهــب عنکــم الرجــس و ّ
یطهرکــم تطهیــر»
ً
َ
ُ
َّ ُ ُ
ُ َ
ریــد ُ
ذه َ
َ
یت َو ُی َط ّهرکــم تطهیرا».
ــب َعنک ُم
← إنمــا ی
اهلل ِل ُی ِ
الرجسأهــل َالب ِ
[أحزاب ( )33آیه]33:
.5ص « : 28قــل ادعــوا اهلل و ادعوالرحمــن ّایــا مــا تدعــوا فلــه االســماء
الحســنی» ← ُ«قــل ُ
اهلل ُ
الرحمــن ّأی ًــا َمــا َتدعــوا ُ
ُ
ادعــوا َ
َ
االســماء
فله
أوادعــوا
ُ
الحسنی»[ .إسراء ( )17آیه]110:

ثیــروا َلهــم َد َ ُ
 .6ص « : 406لتثیــروا دفائــق العقــول» ← «و ُی ُ
قــول».
فائــن الع ِ
[نهج البالغة ،خطبة]1 :

دیگــر دانســتن اینکــه نهــج البالغه کتابی اســت یــک جلدی بــه تدوین
شــریف رضی برای کســی که در قلمرو شیعهشناسی و کالم قلمفرسایی
میکند ،البد چندان دشوار و دور از آ گاهی نباید باشد.

ب) شــیعیپنداری ابــن ُرشــدّ ،
محمد بن زکریــای رازی ،ابن کمونه و
میر ّ
سیدشریف ُجرجانی

ً
ّ
نویســندۀ محتــرم ظاهــرا عنایتــی جــدی بــه مســائل تاریخــی و تراجمــی
نداشــته اســت و بدون درنظرگرفتــن ّ
واقعیات و شــواهد تاریخی حکم به
ّ
ّ
تشــیع عــدهای از دانشــمندان کــرده که تاکنــون هیچ ســند معتبری دال
بر تشــیع ایشــان ارائه نشــده اســت .از این جملهاند :ابن رشــدّ ،
محمد بن
زکریای رازی ،ابن کمونه و میر ّ
سید شریف ُجرجانی!
ّ
ـخصیت بلندمرتبــه
در صفحــۀ  204کتــاب مرقــوم فرمودهانــد« :ســه شـ
شیعی؛ یعنی فارابی ( 337هـ.ق) ،ابن سینا ( )428و ابن رشد در همین
عصر حضور داشتند».
ّ
فقیه ّ
سن ِی مالکی و متکلم اشعری (م 595
ابن رشد اندلسی فیلسوف و ِ
ق) ،بنا بر چه دلیلی ّ
توسط نویسنده شیعی خوانده شده است؟! بر بنده
معلوم نیست.
بتــر در صفحــۀ  37کتــاب آوردهانــد« :بهتریــن شــاهد بــر
از ایــن عجی 
ّ
مدعــای عقال نــی ،اســتداللی و برهانیبــودن شــیعه دوازدهامامــی ،وجود
بیشــترین تعــداد فالســفه و حکمــا در میــان شــیعیان اســت» و ســپس
فهرستی از فالسفه و حکمای شیعی را ارائه کردهاند که در میان آنها افراد
ً
زیر دیده میشــود :میر ّ
سیدشــریف جرجانی ،ابن ســهل نوبختی [احتماال

ّ
َ ٌ
ُ
 .7ص « : 406لنــا خلــق فان اعطیناه اال رکبنا اعجاز االبل» ← «لنا َح ّق،
ُ
َ
ُ َ َّ
اإلب ِل»[ .نهج البالغة ،کلمات قصار]18 :
فإن أعطیناهو إالر ِکبنا أعجاز ِ

منظورشــان ابو ســهل نوبختی است] ،جابر بن حیان ،جاللالدین دوانی،
ً
[ظاهرا منظورشــان ّ
محمد بن زکر یــای رازی بوده] ،ابو جعفر
زکریــای رازی

از جملــۀ ِنقــاط ضعــف کتــاب «شیعهشناســان غربی»برخــی ّادعاهای

محمد باقر صدر ،ابراهیمی دینانی و . ...

غلط و اشــتباهات چشــمگیر تاریخی اســت که نویســندۀ کتاب مجال
َ
طرح داده است .به این نمونهها ّ
توجه فرمایید و خود قضاوت کنید.

ّ
ّ
توقــع نــدارم نویســندۀ محترم از تشــکیکات بســیار جــدی که حــول وجود
حقیقــی جابــر بن ّ
حیان پدید آمده اســت و پژوهشهای گســتردۀ مرتبط با
ّ
3
کنار هم چید هشــدن این اســامی
آن مطلع باشــند .همچنین از اینکه در ِ
با این ترکیب و ترتیب بر چه معیار و نگرش تاریخی اســتوار بوده اســت نیز
یشــوم .فقط از نویســندۀ محترم میپرســم بر اســاس کدام سند
ُپرســان نم 

 .4دعاوی غریب

الف) نهج البالغۀ بیست جلدی به تدوین ابن میثم بحرانی
در صفحۀ  38کتاب نوشــتهاند[ « :ابن] میثم بحرانی در بیش از بیســت
جلد خطبهها ،نامهها و کلمات قصار امام علی (ع) را تحت عنوان نهج
البالغه جمع آوری کرد».
شــگفتا! مالحظه فرمودید :نهج البالغۀ بیست جلدی ،آن هم به تدوین
ابــن میثــم بحرانی! این دیگــر از اعجب عجایب و اغرب غرایب اســت!

32

مؤمــن الطــاق ،ابــن قبــه ،بابویه قمــیّ ،
سیدحســین نصر ،امــام خمینی،

و مــدرک معتبــری ّ
محمــد بن زکر یــای رازی را کــه بنا بر مشــهور ،منکر ادیان

 .3برای نمونهای از این پژوهشها ،ر.ک به :مقالۀ عالمانۀ دوست دانشورم آقای جویا جهانبخش در
کتاب ســه گفتار در غلو پژوهی با عنوان «میراث جابر بن ّ
ریگ کیمیایی غالیان؟»،
حیان یا ُمرده ِ
سه گفتار در غلو پژوهی ،تهران :انتشارات اساطیر ،ص.1390 ،231 - 296 :
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نقدوبرریسکتاب
ّ
ضروریات دین و از جمله ّ
نبوت پیامبران بوده است و همچنین میر
الهی،
ّ
ّ
سیدشــریف جرجانی را که تســنن اشــعری او زبانزد همگان است ،در زمرۀ
حکمای شــیعی برشمردهاید؟ یا کدام اثر فلســفی از «بابویه قمی» که ّ
البته
ً
عالمــی بدین نام نداریم و احتماال منظور نویســنده «ابــن بابویه قمی» بوده
است سراغ داشتهاید که نام او را در فهرست فالسفۀ شیعی جای دادهاید؟
ّ
همچنیــن مؤلــف محتــرم در صفحۀ  41نوشــتهاند« :ابن کمونه ســعد بن
منصــور (ف )683 .یــک فیلســوف دوازده امامــی و از فالســفۀ ّ
مهــم این
دوره بود».
اگرچه نویسنده در پایان بندی که این جمله در آن درج شده است هیچ
ارجاعــی ندادهانــد ،ولی بــا ّ
توجه به ارجاعی که در بنــد بعدی وجود دارد
ُ
احتمال میرود که این عبارت از نوشــتههای کربن باشــد .با این وصف
ّ
خود نویســنده هم نباشد دست کم باید تذکر میدانند که ابن
اگر نوشــتۀ ِ
کمونه فیلســوف دوازده امامی نیســت .برای این کار یک ارجاع ســاده به
مدخل ابن کمونه در دایرة المعارف بزرگ اسالمی کافی بود.

ج) توصیــف حافــظ رجب ُبرســی (م  813ق) از خواجــه ّ
محمد بن
ِ
محمود دهدار (م  1016ق)

شی تا ابن رشد شیعی!
از شمس الدین ِک ِ

ً ُ
ّاوال کربــن اســم خواجــه را بــه درســتی دهــدار ضبــط کــرده و نــه دیــدار و
آنچنانکه نویسندۀ محترم آورده است.
ً ُ
ثانیــا کربــن گفتــه که خواجــۀ دهدار در ســال  1013قمــری در قید حیات
بوده است؛ در حالی که نویسندۀ محترم این سال را سال وفات و خاک
سپاری خواجه آورده است.
ً
سری شیعه در ّ
ثالثا ُکربن خواجۀ دهدار را نمایندۀ عرفان َ
رازو رزانه و ّ
سنت
َرجب ُبرســی ّ
معرفی کرده اســت ،نه اینکه  -آنچنانکه نویسنده پنداشته
ِ
اســت َ -
ـب ُبرســی خواجــۀ دهــدار را نماینــدۀ عالی حکمــت عرفانی
ـ
ج
ر
ِ
معرفی کرده باشد .در واقع از آنجا که خواجۀ دهدار همچون َ
شیعه ّ
جب
ر
ِ
ُبرســی ،عالیقی به علم الحروف و علوم رمزی دیگر داشته است و شرحی
َ
جب ُبرســی نگاشــته
هــم بر خطبة
ِ
البیان منقول در مشــارق انوار الیقین ر ِ
ُ
ّ
ُ
5
َ
جب برسی شناسانیده است.
است ،کربن او را پیرو سنت و مکتب ر ِ
ُ
یتــوان پرســید :ایــن معنــای مــورد نظر کر بــن چه ربطی بــه آنچه
اکنــون م 

نویسنده ترجمه کرده و به خواننده عرضه نموده است دارد؟ و چه اندازه
به آن نزدیک است؟ خود بیندیشید و بنگرید که در همین قسمت کوتاه
و عبارت ســاده چه اندازه خطا در ترجمه رخ داده اســت و آنگاه حدیث
ّ
مفصــل بخوانیــد از ایــن مجمــل! به گمانم اشــتباه در ترجمــه از آنرو رخ

در صفحۀ  42کتاب مورد گفتوگو نویسنده آورده است که« :یکی دیگر
ً
از حکمــای مدرســه شــیراز خواجــه ّ
محمــد بن محمــود دیــدار [احتماال:

داده اســت کــه نویســنده ،واژۀ «»traditionرا بــه جــای «سـ ّـنت» ،بهغلط

دهدار] اســت که در حافظیه شــیراز به خا ک سپرده شده (-1605/1013

«روایت و حکایت» ترجمه کرده است .واهلل اعلم.

 )1604و رجب برسی او را نمایندۀ عالی حکمت عرفانی شیعه میداند».

 .5استدال لهای ضعیف و ناتمام

مواجهشــدن با اســتدال لهای ناتمام و ضعیف ،در کتابی با ُچنین حال

رجب
ای کاش نویســنده از خود پرســیده بود که چگونه میشــود حافظ ِ
ُبرســی (م  813ق) که حدود دو قرن پیشــتر از خواجه ّ
محمد بن محمود

و وضــع بــه هیچ وجــه دور از انتظــار نمینمایــد .نمونهوار بنگر یــد به این

دهــدار (م  1016ق) از دنیــا رفتــه اســت ،خواجــه دهــدار را بســتاید و او را

اســتدالل نویســنده که بــرای توجیه اینکه چــرا نامهای همــۀ دوازده امام

نمایندۀ عالی حکمت عرفانی شیعه بداند؟!

در ِروایات نبوی جانشینی پیامبر بهصراحت برده نشده است آوردهاند:

ُ
خوب است بدانید عبارت مذکور ،ترجمۀ قسمتی از نوشتار کربن است

شــاید بتوان به گونهای دیگر نیز اســتدال ل کرد و آن اینکه مبنای
ّ
عقالنیت اســت که شــیعه به طور اخص
اعتقادات اســامی بر
بــا پیــروی از سـ ّـنت امامــان دارای ایــن مبنــا میباشــد ،ا گــر قــرار

و ســهلانگاری نویســندۀ کتــاب ما در ترجمــه ،باعث بروز این اشــتباه و
نــگارش ُچنیــن جملۀ غریبی شــده اســت .اجازه بدهید متن انگلیســی
ُ
ّ
مشــخص شــود تا چه اندازه در ترجمۀ
نوشــتار کربن را با هم مرور کنیم تا
ُ
متن نقصان وجود دارد .عبارت کربن ُچنین است:

بــود پیامبــر بــه صــورت دســتوری یکایک جانشــینان خــود را نام
ً
میبردنــد [ظاهرا :نام ببرند] این امر یادآور روشهای اســتبدادی

»Khwajah Muhammad ibn Mahmud Dihdar…all

شــاهان ،در انتصــاب جانشینانشــان میشــد در حالــی که دین
آخرالزمانــی کــه معجزهاش آ گاهــی بخشــی ،برانگیختن عقول و

we can say is that he lived in 1013/1604-1605, and

بــارور کردن اندیشههاســت درصــدد باال بردن میزان شــناخت و

that he is buried in the Hafidiya at Shiraz. He is
the representative par excellence of the mystical

تشــخیص حق و باطل در پیروانش بوده اســت و شــاید به همین
ّ
علــت صراحتــی در مــورد نــام امامان وجود نــدارد تا با نشــانهها و
عالئم بیان شده در قرآن و ّ
رهروان به
پیروان حق طلب و
سنت،
ِ
ِ

theosophy of Shiism, in the tradition of Rajab alBursi.4«.

همانطور که مالحظه میفرمایید در متن فوق:
.4Henry Corbin. Shiite thought, in: shiism, vol. 2, p. 129.
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نقدوبرریسکتاب
امــام را برمیگزیننــد .به ایــن ترتیب اصل امامــت ،نقش انتخاب
و ارادۀ آزاد یکایــک ّامــت را در پذیــرش امــام مطــرح مینماید و از

مقصد رسیده ،امام زمانشان را تشخیص دهند هر چند چنانکه
ً
قبــا گذشــت امامــان در قــوس نــزول و ســیر وجودی بــه صورت
6
نفس األمری ّ
معین بودند و . ....

اینروســت که پیامبر شایستهترین فرد را جهت امامت ،والیت و
ّ
تحکمی و غیــر آمرانه ّ
معرفی کرد،
جانشــینی خود بــه صورتی غیر

از اشکاالت نگارشی و ویرایشی عبارات فوق میگذرم و تنها به ایرادات

وی نفرمود البد و ناچار باید جانشینی و زعامت علی را بپذیرید.

عبــارات یادشــده برمیآیــد ،گویــا
نگرشــی آن میپــردازم .آنچنــان کــه از
ِ
ایشــان برداشت درستی از مســئلۀ امامت در ّ
تشیع ندارند .این استدالل

بیان وی حالت امری و دستوری نداشت ،بلکه به صورتی خبری
از شایســتگی علــی ســخن گفت تا مســلمانان قــدرت انتخاب
آ گاهانــه داشــته باشــندّ ،
تعبــد کورکورانــه را برنتابنــد ،و اختیار و

کــه« :اگــر قرار بــود پیامبر به صــورت دســتوری یکایک جانشــینان خود را
نــام میبردنــد ،این امــر یادآور روشهای اســتبدادی شــاهان در انتصاب

کرامتشان سلب نگردد. ...

7

جانشینانشــان میشــد» چــه معنایــی دارد؟ مگــر قــرار اســت پیامبــر بــه
خواســت خود و بنابر تشخیص و صالحدید خود جانشینش را انتخاب
کند؟ از مشــهورات اصل امامت در ّ
تشــیع آن اســت که امام نیز همچون

گویا از منظر نویسنده کتاب:
ً
ّاوال پیــروان امــام بــدون هرگونــه ا کــراه و اجبار یــو به خواســت خــود امام را

پیامبر ،تنها ّ
خود خداوند تعیین و نصب میگردد و پیامبر وظیفۀ
توســط ِ

برمیگزینند.

ابالغ آن انتصاب الهی را به دیگران دارد .در واقع این پیامبر نیست که به

ً
ثانیــا امــر پیامبــر (ص) بــه اطاعت از علــی (ع) به عنوان امام ،امر شــرعی
ً
وجوبی نبوده ،بلکه مثال امری استحبابی یا ارشادی بوده است.

انتخاب امام میپردازد؛ زیرا امام هم مانند پیامبر باید دارای ویژگیهای
ّ
خاصــی مثــل عصمــت و علم باشــد کــه از ســوی خداوند بــه او تفویض
میشــود ،پس کســی جز خداوند از آن آ گاه نیســت ،بلکه پیامبر واســطۀ
آ گاهکردن مردم از این انتصاب الهی است.
وانگهــی ،مگــر ّ
امامیــه اعتقاد ندارند که پیامبــر (ص) حضرت علی (ع)
را بــا تصریــح به نام ایشــان بــرای جانشــینی خودشــان ّ
معرفی کردنــد .آیا
کار حضــرت هم یــادآور روشهای اســتبدادی شــاهان در انتصاب
ایــن ِ
ّ
جانشینانشــانشد؟ این اســتدالل اگر از یک سنی کمسواد یا شیعهپژوه
ّ
غربی شــنیده میشــد قابل ّ
تحملتر بودّ ،اما بیان آن از ســوی یک محقق
شــیعی و کســی که از جانب جامعۀ علمی شــیعه و در جایگاه عضو آن
در پی پاســخگویی به ّمدعیات مستشــرقانه برآمده است ،جای ّ
تعجب
و ّ
تأمل بسیار دارد.
در اینجا ّ
البته نمیخواهم به این مســئله بپردازم که آیا اســامی همۀ ّ
ائمه
بطور صریح در نصوص نبوی امامت وارد شده است یا خیر .سخن بنده
بر ســر اســتدالل ضعیفی اســت که نویســنده برای ذکرنشــدن نام امامان
(علیهم السالم) در نصوص نبوی امامت ارائه کرده است.
ایشــان از یــک طــرف در اینجا ّ
تعین نفــس األمری امامان بــرای امامت را
پذیرفتهاند« :امامان در قوس نزول و سیر وجودی به صورت نفس األمری
ّ
معین بودند» و از سوی دیگر در موضعی دیگر انتخاب و تعیین امام را بر
عهدۀ مردم گذاشتهاند:

ّ
ً
ثالثا اگرپیامبر (ص) مردم را مکلف به اطاعت از علی (ع) به عنوان امام
َ
مینمودند ،آنگاه اختیار و کرامت را از مسلمانان سلب کرده و آنان را به
پیروی و ّ
تعبد کورکورانه واداشته بودند.
پنــداری نویســنده مقــام امامــت را بــا مقــام خالفــت و حکومــت یکســان
ّ
متکلمان ّ
امامیه:
انگاشــته و ُچنین افاضاتی فرمودهاست .از نظر جمهور
امامت منصبی الهی اســت که تنها توســط خداوند و نه ّ
حتی پیامبر و به

ّ
مدخلیتی در تعیین امام ندارند.
افراد شایسته اعطا میشود و مردم هیچ
ّ
مقــام امامــت دارای شــئون و مراتــب مختلفــی اســت :مرجعیــت دینی و
علمــی ،والیت معنوی و خالفت یا حکومت سیاســی  -اجتماعی .فقط
شــأن سیاســی یا همان خالفت و حکومت ظاهری امامان شــیعه اســت
ّ
کــه ّ
فعلیتیافتنش متوقف بر خواســت و ارادۀ مردم اســت ،وگرنه مردم بر
دیگر شئون امامت هیچ تأثیری ندارند .بنابراین تعیین امام بر عهدۀ مردم
نیســت و مــردم مشــارکتی در انتخــاب صاحــب این مســند ندارنــد .تنها
خداونــد میداند که ویژگیها و صفــات الزم برای امامت  -از جمله علم
الزم و عصمــت از خطــا و گناه  -در چه شــخصی وجود دارد و چه کســی
ّ
تصدی این مقام است .خداوند با حکمی وجوبی امام را ّ
معین
شایســتۀ
ّ
کــرده و مــردم را بــه اطاعت از او مکلف نموده اســت .پیامبــر وظیفۀ ابالغ
َ
حکم خداوند را مبنی بر امامت اشخاص ّ
مساه َمتی در
معین دارد و خود
تعیین امام و جانشــینش ندارد .دســتور پیامبر به اطاعت از امام هم یک

از آنجا که امام و مأموم با یکدیگر تقابل تضایف دارند ،امام بدون
مأموم معنا ندارد و چنانکه گذشت بر اساس اصالت اراده آزاد در
اسالم ،پیروان امام بدون هرگونه اکراه و اجباری ،به خواست خود
 .6شیعهشناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی ،ص .391

حکم واجب شرعی الزامی است ،نه امری استحبابی یا ارشادی.
ّ
صالحیت و شایستگی
ســخن نویســنده که پیامبر تنها در پی بیان
این
ِ
ً
علــی (ع) بــرای امامــت بــود ،نه الــزام و اجبار مــردم به پذیــرش آن ،دقیقا
 .7شیعهشناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی ،ص .378
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یکــی از ّمدعیــات اهل ّ
تســنن در مســئله امامت اســت که بــه هیچ روی
بــا نگــرش شــیعیان هماهنگ نیســت .از نظر شــیعیان ،حکــم پیامبر به
پذیــرش امامــت علــی (ع) از ســوی مــردم و اطاعــت از او ،نهتنهــا بیانگــر
شایســتگی حضرت بــرای این مقام اســت ،بلکه حا کــی از حکم الزامی
ً
خداوند به پذیرش ُچنین والیتی از ســوی مردم اســت .طبعا وقتی ُچنین
حکــم الــزامآوری از ناحیــۀ خداوند باشــد ،پیــروی از آن هــم  -آنچنانکه
نویســنده گمــان کــرده  -پیــروی و ّ
تعبــدی کورکورانــه نخواهد بــود ،بلکه
اطاعتی آ گاهانه و مبتنی بر ادلۀ معتبر و از جلیلترین عبادات است.
بگذریــم ،در کتــاب از ایــن قســم اســتداللهای ضعیف که از نویســنده
نقل شد ،نادر و کمیاب نیست .اگر حوصله دارید ،خود دیده بگشایید
و کتاب را از نظر بگذرانید .نمونهها بسیار است.

 .6ترجمههای نادرست
بخشهای بســیاری از کتاب«شیعهشناســان غر بــی و اصول اعتقادات
شیعه دوازده امامی» ،ترجمه پارهای متون از عربی یا انگلیسی به فارسی
نااســتواری شمار بسیاری از جمالت کتاب،
اســت .ابهامات معنایی و
ِ
خود تا اندازهای حکایت از ترجمۀ نهچندان دقیق و مناسب آن عبارات
دارد .بــا ایــن وصــف ،مقابله و تطبیق چنــد نمونه از این عبــارات با متن
اصلــی عربــی یــا انگلیســی میتواند به روشــنی نشــان دهد که نویســندۀ
ِ
مورد استناد خود از عربی و انگلیسی
متون ِ
محترم تا چه اندازه در ترجمۀ ِ
به فارسی ،توانا و کامیاب بوده است.
ّ
نمونۀالــف) زابینــه اشــمیتکه در مقالــۀ خــودش با عنوان «عالمــۀ حلی و
کالم شیعی معتزلی» نوشته است:

»Al-Hilli wrote a commentary after Nasir al-Din al-Tusi’s
death on the latter’s Tajrid al-‘Aqa’ed which is influenced
to a large extent by the doctrine of the school of Abu al-Husayn al-Basri. Presumably, he met also Mitham b. Mitham
al-Bahrani at the Maragha observatory who also usually preferred the positions of the school of Abu al-Husayn al-Basri
in his theological work kitab al-Qawa’id fi ‘ilm al-kalam.
Especially from his kalam work Manahij al-yaqin fiusul aldin it is evident that Al-Hilli must have had copies of Ibn alMalahimi’skitab al-Fa’iq and Taqi al-Din’s kitab al-Kamil

شی تا ابن رشد شیعی!
از شمس الدین ِک ِ

ً ّ
نگاشت .احتماال ،حلی میثم بن میثم بحرانی را هم که او نیز در نگاشتۀ
ً
کالمــیاش ،کتاب القواعد فــی علم الکالم معموال مواضع و دیدگاههای
ُ
ابوالح َســین بصــری را ترجیــح داده اســت ،در رصدخانــۀ مراغه
مکتــب
ّ
درک کــرده اســت .بــه طور خاص از اثــر کالمی حلی ،مناهــج الیقین فی
اصــول الدین هویدا اســت که وی باید نســخههایی از کتاب الفائق ابن
َمالحمی و کتاب الکامل تقیالدین را در اختیار داشــته بوده باشــد؛ زیرا
ّ
ً ّ
تقریبا مسلم است که حلی از هر دو کتاب ،مطالبی را نقل میکند».
اکنون برداشت نویسنده محترم از عبارات فوق را مالحظه بفرمایید:
«تجریــد االعتقاد خواجه تأثیــر فراوانی از مکتب فقیه معتزلی ابوالحســن
بصــری [کــذا] در «کتــاب القواعد فی علــم الکالم» پذیرفته اســت .به نظر
ّ
میرســد عالمــه حلــی کتــاب «مناهــج الیقیــن فــی اصــول الدیــن» را از
ّ
کتــاب متکلم معتزلی ،ابن مالحمی الفائق و کتاب «الکامل» تقیالدین
ً
9
رونوشت کرده باشد؛ زیرا غالبا او از این دو اثر یاد کرده است».
از ایرادات نگارشی و ادبی جمالت فوق که بگذریم ،تصدیق میفرمایید
که در همین چند ســطر چه اندازه وارونهخوانی و اشــکال در ترجمه وجود
دارد:
ّ
ً
ّاوال کتــاب القواعــد فــی علم الــکالم متعلق به ابن میثم بحرانی اســت نه
ابوالحسین بصری؛ آنچنانکه در ترجمۀ نویسنده ذکر شده است.
ً
ً
ثانیا اشمیتکه در پی بیان این مطلب بوده است که ابن میثم نیز معموال
ُ
ابوالح َسین بصری را پذیرفته است .این در
مواضع و دیدگاههای مکتب
حالی است که مترجم محترم با حذف ابن میثم ،تأثیرپذیری از مکتب
ابوالحسین را به تجرید االعتقاد خواجه نسبت داده است.
ً
ثالثا الفائق اسم کتاب ابن َمالحمی است ،نه جزئی از نام او.
ً
رابعا مراد اشــمیتکه از عبارت «Al-Hilli must have had copies of Ibn
،»al-Malahimi’skitab al-Fa’iq and Taqi al-Din’s kitab al-Kamil
آن است که با ّ
توجه به کتاب مناهج الیقین ،باید نسخههایی از کتاب
ّ
الفائــق ابــن َمالحمی و کتــاب الکامل تقی الدیــن در اختیار عالمۀحلی
بــوده باشــد؛ نــه اینکه  -آنگونه که نویســنده َخیال کرده اســت « -عالمه
ّ
ّ
حلــی کتــاب «مناهــج الیقیــن فــی اصــول الدیــن» را از کتــاب متکلــم

since it is almost certain that he quotes from both works.«8

معتزلی ،ابن مالحمی الفائق و کتاب «الکامل» تقی الدین رونوشت کرده

آنچه اشمیتکه در این عبارات ذکر کرده آناست که:
ّ
ّ
حلی پس از درگذشت نصیر الدین طوسی ،بر تجرید العقائد او که تا حد
زیادی تحت تأثیر ّ
ُ
ابوالح َسین بصری قرار داشت شرحی
نظریات مکتب

باشد» .در واقع کلمۀ  copiesدر عبارت فوق اسم است ،نه فعل ،آن طور

8.Sabine Schmidtke, Al-Allāma al-Hillī and ShīiteMutazilite Theology”, p.
18.in:Spektrum Iran 7 iii (1994), pp. 10-35, 126-127Repr. inShī�ism. Critical Concepts
in Islamic Studies.Eds. Colin Turner & Paul Luft. Oxford 2007, vol. 2 (Beliefs and
"Practices), part 27
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که مترجم پنداشته است.
ً ّ
ً
خامســا اشمیتکه نگفته اســت که «غالبا حلی از این دو کتاب یاد کرده
ّ
ّ
ً
اســت» ،بلکــه گفته اســت که :تقریبا مســلم اســت که حلی از هــر دو اثر
مطالبی را نقل کرده است.
 .9شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی ،ص .190
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نقدوبرریسکتاب

بســیار خوب! این از مرتبۀ انگلیسیدانی نویسنده محترم! اجازه بدهید

باستشهاد الحسین (ع) ،کما ستعلم ،والقاسم المشترک الذی

عربیدانی ایشان را نیز اندکی بیازماییم.

یشــمل المرحلتین کلتیهما ،و یدخل فیه جمیع الفرق الشیعة،
الباقیة منها و البائدة ،هو االیمان ّ
بأن منصب الخالفة ّ
حق ّ
لعلی
النبی ،مع العلم ّ
ّ
بأن ُ
ّ
بنص ّ
التشیع
المغالین لیســوا من الشیعة و
فی شیءّ ،
11
ّ
التشیع هو االسالم »...
ألن أساس

نمونــه ب) عالمــه َمغنیــة در صفحــۀ  66از کتــاب الشــیعة فــی المیــزان
نوشتهاند:
َ
«وقــد ذکــر ّ
الســید َحیــدر اآلملــی فــی کتــاب الکشــکول فیما جــری علی
آل الرســول أ کثــر مــن مئة صحابی کانوا یتشــیعون لعلی بــن أبی طالب و
یحفظــون األحادیــث التی ســمعوها من النبی فی الوالیة ،و ینشــرونها فی
ّ
االسالمیة.».
األمصار

اکنــون ترجمــه یــا ِروایــت نویســندۀ محتــرم از عبــارات فــوق ،منــدرج در
صفحۀ  57کتاب را مالحظه بفرمایید:

«بنابرایــن در تشـ ّـیع نیــز دو مرحلــه اســت .1 :در عهــد رســول خــدا.2 .
استمرارش در عهد خلفای سهگانه تا شهادت امام حسین (ع).

ترجمۀ نویسندۀ کتاب از عبارات فوق ُچنین است:
«ســید حیــدر آملــی در کشــکول مینویســد در صدر اســام بیــش از صد
صحابــی شــیعه کــه احادیثــی دربــارۀ والیــت از نبــی شــنیده بودنــد در
سرزمینهای اسالمی پراکنده شدند».

در مرحلــۀ ّاول ،تشـ ّـیع بــه این معناســت کــه منصب خالفت به واســطۀ
نص نبی ،حق علی اســت و غلوکنندگان در مورد علی شــیعه نیســتند؛
زیرا اساس ّ
تشیع همان اسالم است».
همانطور که مالحظه فرمودید در ترجمۀ فوق چندین اشکال وجود دارد:

ً
ّاوال ســیدحیدر در کشــکول ننوشــته کــه «در صــدر اســام بیــش از صــد
ســی َ
خود ّ
دحیدر صد صحابــی را نام برده
صحابــی شــیعه که  ،»...بلکه ِ
ّ َ َ
اســت .در واقــع ،ترجمــه دقیــق عبــارت« :وقــد ذکر الســید حیــدر اآلملی

است:

فی کتاب الکشــکول فیما جری علی آل الرســول أ کثر من مئة صحابی»

زمان خالفت
 .1مرحلۀ نخســت که از زمان پیامبر شــروع شــده و در ِ
طول ِ

آناســت کــه :ســید حیدر در کتاب کشــکول صد صحابی را نــام برده (یا
ذکــر کــرده) اســت ،نه اینکه «ســیدحیدر آملی در کشــکول مینویســد در
صدر اسالم بیش از صد صحابی شیعه که.»...
ً
ثانیــا ســیدحیدر نفرموده کــه« :بیش از صد صحابی شــیعه که احادیثی
دربــارۀ والیــت از نبــی شــنیده بودنــد در ســرزمینهای اســامی پراکنــده
شــدند» ،بلکــه وی بیــش از صــد صحابــی را نــام بــرده کــه شــیعه و پیــرو
علــی(ع) بودنــد و احادیثــی را کــه از پیامبــر (ص) دربــارۀ والیت شــنیده
بودنــد را حفــظ کــرده و در شــهرهای اســامی نشــر میدانند .پس مــراد از
ّ
خــود این
عبــارت «و ینشــرونها فــی األمصار
االســامیة» ،این نیســت که ِ

صحابه در ســرزمینهای اســامی پراکنده شــدند ،بلکه مراد آن است که
صحابه این احادیث را در ســرزمینهای اســامی نشر و ترویج میدادند؛
احادیــث والیتــیّ ،
توســط صحابــه در ســرزمینهای مختلــف
یعنــی آن
ِ

اسالمی منتشر شد ،نه اینکه اشخاص صحابه پراکنده شده باشند.

10

نمونــه ج) یک صفحــه آنطرفتر ص57کتاب با عبــارت دیگری که آن
هم مغلوط ترجمه شده است مواجه میشویم:
ّ
التشــیع بالمرحلتین ،ابتدأت األولی فی عهد الرســول،
«و قــد ّمر
ّ
واســتمرت طــوال عهــد الخلفــاء الثالثــة .وابتــدأت الثانیــة
ً
عجالتا بحث ما از «ترجمه»های نویســندۀ کتاب اســت و دیگر ّ
متعرض آن نمیشــویم که انتظار
.10
ّ
میرفت وی به عنوان یک شــیعه پژوه از تحقیقات تازهتر شــیعه شــناختی مطلع باشــد و از جمله
بداند که انتساب کتاب الکشکول به ّ
سید حیدر آملی بغایت مشکوک ،بل مردود است.

36

ً
ّاوال دو مرحلهای که عالمه َمغنیه برای تشـ ّـیع در نظر گرفته اســت ُچنین

خلفای سهگانه ادامه پیدا کرده است.

 .2مرحلۀ دوم که از زمان شهادت امام حسین (ع) آغاز شده است.
ایــن در حالــی اســت که نویســنده درک درســتی از عبــارات َمغنیــه پیدا
نکرده است و مراحل را بهگونۀ دیگری بیان کرده است.
ً
ً
ثانیــا َمغنیــه آنچنان که نویســندۀ کتاب گمان کرده اســت ،اصال در پی
بیــان معنــای تشـ ّـیع در مرحلــۀ نخســت نبــوده اســت ،بلکه بر ایــن نکته
تأ کیــد کــرده که فصل مشــترکی کــه در ایــن دو مرحله وجــود دارد و تمام
ِف َــرق شــیعه ،اعــم از ِفـ َـرق بازمانــده یــا ازمیانرفته بــر آن ّاتفاق نظــر دارند،
ایمــان بــه این مطلب اســت که مقام خالفت به ســبب نـ ّـص نبی ّ
مکرم،

ّ
حــق حضرت علی (ع) اســت ،بــا علم به اینکه غالیان در زمرۀ شــیعیان
تشیع ندارند؛ چراکه اساس ّ
نیستند و بهرهای از ّ
تشیع ،اسالم است.
حــال بــا این ترجمههای نادرســت و نارســا که به روشــنی نشــان میدهد
خود نویسنده کتاب «شیعهشناسان غربی» هم نتوانسته است از اساس
ّ
یتــوان از وی انتظار داشــت
مقصــود مؤلفــان آن آثــار را دریابــد ،چگونه م 
که بر پایۀ ُچنین دریافتها و برداش ـتهای پریشــان و نااســتوار ،مطالب
صحیح و ســودمندی برای مخاطبان خود نقل کرده باشــد یا به خوبی از
ّ
عهدۀ نقد دیدگاههای مؤلفان آن آثار برآمده باشد.

 .7انتحال در ارجاعات
ّ .11
محمد جواد مغنیة ،الشیعة فی المیزان ،مؤسسة دارالکتاب االسالمی ،قم 1426 ،ق ،ص .70
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شی تا ابن رشد شیعی!
از شمس الدین ِک ِ

از دیگر ایرادات و اشــکاالت ّ
مهم کتاب «شیعهشناســان غربی» ،شــیوۀ

نمیدانم! شــاید فراموش کرد ه باشــند و شــاید هم شــرمنده شده باشند از

مورد اســتفادۀ نویســندۀ آن در ارجاعات است .نویسنده در هر فصلی به
هــر َشــکلی که دلخواهش بوده اســت ،ارجاعــات را تنظیم کــرده و ّ
حتی

تصریــح بیشــتر بدیــن کــه این همه ارجــاع را از یــک کتاب دیگــر کلمه به
کلمــه نقــل کرده و رونو یــس نمودهاند .بــا این وصف ،جــای قدردانی دارد

در یــک فصــل به شــیوههای مختلف و ناهماهنگ ارجاع و نشــانی داده

که نویســنده ،همۀ منابع تحقیق الشــیعة فی المیزان را در فهرســت منابع

است .برای نمونه کافی است یک نگاه اجمالی به صفحات  134تا 144

کتاب خود نیاورده است و تنها منابعی را که خود بدانها رجوع داشت ه در

بیندازید که ارجاعات فصل دوم در آن آمده است .بهروشنی درمییابید
که نویســنده از هیچ شیوه و روش ّ
خاصی برای ارجاعات خودش پیروی
ً
نکرده اســت .مثال در صفحۀ  139کتاب ،در پینوشــت  153ابتدا اســم

آن فهرست درج نموده است.

نویســنده را آورده و بعــد اســم کتــاب را (نصیرالدیــن طوســی ،تجریــد،
 ،)228ولــی بالفاصلــه در ارجــاع بعــدی ،نخســت اســم کتــاب را آورده
اســت و بعد اسم نویسنده را (شــرح عقاید صدوق ،شیخ مفید .)61 ،در
همان صفحه در پینوشــت  151تنها اســم کتاب و تاریخ نشــر آن را درج
ّ
االسالمیة )1954 ،در حالی که در پینوشت 135
کرده (تاریخ الشعوب
از صفحۀ یادشــده ،اســم نویسنده و تاریخ نشــر کتاب آمده است ،بدون
اشــاره به اســم کتاب (طباطبایی ،محمدحسین .)1368 ،گاه نیز مانند
پینوشت  149در همان صفحۀ یادشده ،عمدۀ ّاطالعات کتابشناختی
مأخــذ ذکــر شــده اســت (نعمه ،شــیخ عبــداهلل  ،1930فالســفة الشــیعة،
مکتبة الحیاة ،بیروت ،ص .)524

در هر حال بنده خوش نداشتم که نویسنده را به «انتحال» یا «سرقت» در
ارجاعات ّمتهم سازم ،ولی به راستی کاری که ایشان کردهاند ،به لحاظ
روش تحقیق همانی اســت که گفته شــد و نام دیگری جز آن ندارد .این
ً
یبــردن بدین ایــن انتحال ابــدا کار دشــواری نبود .در
را هــم بگویــم کــه پ 
جایی که نویســنده حوصلۀ رجوع به قرآن کریم را برای ذکر آیات نداشــته
ّ
اســت ،مسلم است که حال و حوصلۀ رجوع به کتابهای دیریابتری
نظیر مصباح العلوم و مجموعه رســائل ابن تیمیه را نباید داشــته باشــد و
ـس ارجاع به این آثار خواننــده را در گمان میافکند که مبادا
از ایــنرو نفـ ِ

کار خود نویسنده نبوده باشد.
رجوع بدین منابع ِ

َ
 .8مسامحه در ضبط تواریخ َوفیات

نوعــی دیگــر از اغــاط کــه در کتــاب مشــاهده میشــود ،بــه مســامحه در

بنگریــد کــه نویســنده چگونــه در چند ارجاع پشــت ســر هم ،تا ایــن اندازه
ِ
تغییر در شیوۀ ارجاع داده استّ .
البته به گمانم برای نویسندۀ محترم این
ً
اصال ّ
اهمیتی نداشــته اســت .وقتــی در نقل آیات قــرآن تا آن میزان
چیزها
ّ
که مشــاهده کردید ،تســامح و سهل انگاری روا داشتهاند ،دیگر چه توقعی
ّ
اســت کــه در خصوص نحوۀ ارجاعــات دقت نظر متعــارف را بذل فرموده
باشند.

ضبــط تاریخ درگذشــت عالمــان و بزرگان اســت .برای مثــال در صفحۀ
 ،55ســال درگذشــت شــیخ صدوق را  388قمری نوشــتهاند ،در حالی
که تاریخ درســت درگذشــت ایشان  381یا بنا به قولی  385قمری است
ّ
مشــخص نیســت که نویســنده با ّاتکا به کدام منبع سال  388را سال
و
رحلت ایشــان ضبط کردهاســت .نمونــۀ دیگر تاریخ وفات ســیدمرتضی
اســت کــه ایشــان به غلــط  431قمــری ثبــت کردهانــد (ص  ،)188حال

ّاما از این ناگوارتر ،انتحالی است که نویسنده در َتعداد زیادی از ارجاعات

آنکه بیتردید تاریخ صحیح درگذشــت ایشــان ســال  436قمری است.
ّ
عبدالجبــار را  417قمری نوشــتهاند
همچنیــن تاریخ درگذشــت قاضــی

مرتکب شــده است .برای نمونه وی در قسم ارجاعات بخش دوم کتاب

(ص  ،)188در حالــی کــه تار یــخ درســت وفــات او  415قمــری اســت.

خود که چنانکه پیشــتر گفتیم قســمتهای زیادی از آن ترجمه ناقص و
ابتر پارههایی از کتاب الشیعة فی المیزان عالمه شیخ ّ
محمدجواد َمغنیه

عجیــب آن اســت کــه در ایــن دو مــورد اخیــر ،نویســندۀ کتــاب در واقــع

اســت ،همان ارجاعاتی را که در پاورقی کتاب الشــیعة فی المیزان آمده
ً
اســت ،دقیقا در کتاب خود ثبت کرده اســت ،بیآنکه اشاره کند که این
ارجاعــات از ِآن کتــاب َمغنیه اســت ،نــه از ِآن او .کافی اســت ارجاعات
موجــود در صفحــۀ  136 - 137کتاب را ،بهویژه پینوشــتهای  80تا 90
و  102تــا  ،110بــا ارجاعات وارد شــده در ذیل صفحــات  150 - 152کتاب
الشــیعة فــی المیزان مقایســه کنید .بهســهولت در مییایبد که نویســندۀ
محتــرم نشــانیهای موجود در پاورقیهــای کتاب َمغنیــه را در ارجاعات

خــود آورده اســت ،بیآنکــه بــه کتــاب َمغنیــه اشــارتی کــرده باشــدّ .
البته
نویســنده در ارجاعات ّ
مکرر دیگری که به این کتاب داده اســت ،اغلب
قیــد کــرده که این آدرسها و نشــانیها را به نقل از کتــاب مغنیه میآورد،

متنی از خانم اشــمیتکه را ترجمه کرده است که در نوشتار اصلی او این
تاریخها بهدرســتی ضبط شــده اســت ،ولی معلوم نیســت چرا نویسندۀ
کتــاب شیعهشناســان غر بــی به هنگام ترجمــۀ آن متن ،تار یــخ وفیات را
غلط ثبت کردهاست .آیا جز سهلانگاری چیز دیگری میتوانسته باعث
بروز این لغزشها شود؟

 .9جمالت و عبارات نامفهوم و مبهم
از جملــه عجایــب و غرایــب ایــن کتــاب شــگفت ،پــارهای از جمــات
ً
و عبــارات نامفهــوم و مبهـ ِـم آن اســت .واقعــا برخــی از جمــات کتــاب
بیمعنــا ،مبهم و مهمل اســت .به جمالت زیر کــه در صفحۀ 117کتاب
آمده است ّ
توجه فرمایید:

ولــی در مــوارد زیــادی هم ایــن مطلب را ذکر نکردهاســت .به چــه دلیلی؟
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بنیالفــرات در نظــام اداری خالفــت ،دارای پســتی بــود کــه

برخــی از جمــات آن اســت .بســیاری از جملههــای کتــاب ،اتقــان

ســرانجام بــه موصــل فرار کرد؛ شــلمقانی [کــذا] که ابــن روح را در

و اســتواری الزم را بــه لحــاظ زبانــی نــدارد و اثــر یادشــده از حیــث ادبی و
ً
دســتوری محتــاج یــک ویراســتاری دقیق و کامل اســت .احتمــاال وقوع
ً
ُچنیــن نقصانی صرفا ناشــی از شــتابزدگی نویســنده و ناشــر بــرای عرضۀ
انتــاج علمــی خود بــه عرصۀ فرهنگی کشــور بوده اســت ،نــه بی ّاطالعی

دبیرخانــۀ امــام غایــب محافظت میکــرد [؟] کتابهای بســیاری
در موضوعــات شــرعی بــرای اســتفاده جامعۀ امامی نوشــته بود،
در میــان ایــن کتابهــا یکــی «التکلیــف» بــود کــه در آن حــاج را
بدعتگزار [کذا] ّ
معرفی کرد و ســرانجام حالج در  935میالدی

از دســتور ز بــان فارســی و اصــول جملــه نویســی .در ذیــل برخــی از ایــن

به دار آویخته شد .»...

نابسامانیهای ادبی آورده میشود .اشتباهات آن به قدری روشن است

انسان درمیماند به ناهموار یهای زبانی و نگارشی این جمله بپردازد یا
نادرســتیهای معنایی و محتوایی آن! «قاســم ابن روح شــلمقانی» دیگر
ً
محمدبن علی َش َ
احتماال منظورشــان ابوجعفر ّ
لمغانی معروف
کیســت؟
َ
به ابن ابی العزاقر از مردم شلمغان بوده است.
«شــا گرد دیگــر بنیالفــرات» یعنــی چــه؟ «ابــن روح را در دبیرخانــۀ امــام
غایب محافظت میکرد» چه معنایی دارد؟ «دبیرخانۀ امام غایب» دیگر
ً
چه جایی است؟ طبعا با این وضع جایی برای طرح این سؤال هم باقی
نمیمانــد کــه :مبتدا و خبر برخی از این جمالت کدام اســت و پارهای از

که حاجت به هیچ توضیحی ندارد.
 .1صفحــۀ « :380وی امــام حســین را به جهت مخالفت با روش و منش
خود ّمتهم به خروج از دین نمود و خونش مباح اعالم شد».
ً
احتماال منظورشان این بوده که« :و خونش را مباح اعالم کرد».
ّ
 .2صفحــۀ « :39عالمــۀ حلــی به تبع اســتادش میثم بحرانی تفســیری از
نهج البالغه نوشت».
ّ
البد مراد ایشان آن است که« :عالمۀ حلی به تبع استادش میثم بحرانی

این عبارات چه ربطی به یکدیگر دارند؟!

تفسیری بر نهج البالغه نوشت».

همچنین در صفحۀ  360کتاب نگاشتهاند:

ّ
ـخصیتهای مورد وثوق
 .3صفحــۀ « :296بوکلــی عقیــده دارد برخی شـ

توجه اســت که ّ
«قابــل ّ
حتی جزمیترین ّ
مفســران مســلمان توجه
تاریخی زمان قرآن یعنی اسباب النزول داشتهاند؛
زیادی به نظم
ِ
ّ
انسانیت
زیرا کیهانشناسی قرآنی بهطور عمیقی مبتنی بر تجربۀ
اســت و ایــن مبنــای کیهانشناســانۀ قرآنــی در جهــت خلق یک

امــام جعفــر صــادق (ع) در نقل حدیث ماننــد مفضل ،بعدها بــه غالیان
پیوسته بودند در حالی که امام غالیان را مشرک میدانست و برخی دیگر
مانند ابوالخطاب ،به جعل احادیث میپرداختند».
ً
ظاهــرا بایــد میفرمودند« :بعدها به غالیان پیوســتند» ،نــه اینکه «بعدهابه

نظــم اخالقــی بــر روی زمین تالش کرده اســت؛ مبنایــی که قرآن

غالیان پیوســته بودند» .ربط وثیق جمــات با یکدیگر و ارتباط میان نهاد

را بــه عنوان متــن زندۀ هدایت برای همۀ جوامــع در همۀ زمانها
ّ
معرفی میکند».

و گزارۀ هر جمله هم که دیگر ناگفتنی است!

چیــز روشــنی فهمیــد؟ مــن بنــده کــه چیزی
آیــا از ایــن عبــارات میتــوان ِ
ّ
دســتگیرم نشــد و بعیــد میدانم که حتــی با رمل و اســطرالب هم چیزی
ً
دســتگیرم شــود و ایــن ّ
البتــه احتماال به ســبب کمســوادی بنــده و عمق
بسیار عبارات نویسنده است.

یهــای نااســتوار و شــتابناک
پیشتــر نیــز نمونههایــی از عبــارت پرداز 
نویســنده را مالحظــه فرمودیــد .آنهــا را مکـ ّـرر نمیکنــم و بــه همیــن اندازه
بسنده مینمایم.

نادرست برخی از کلمات
 .11استعمال نامناسب و
ِ

چند صفحه بعد (ص  )365جملۀ غریب دیگری رخ مینماید:

نویســندۀ محترم در مواردی از کلماتی استفاده کرده است که استعمال
ّ
آنها نامناســب و نادرســت اســت .برای نمونه ایشــان در ص  2از مقدمۀ

«در اســام وحی ســاختاری و تأسیسی محدود به ّ
محمد (ص) نیست،

کتــاب خود نوشــتهاند« :در اینجا مســئلۀ تحقیق که آراء شیعهشناســان
ِ

بلکه پیامبران دیگر نیز حقایق ساختاری را درک کردهاند».

غربی است در یک تقسیمبندی تبیین میگردد» .پس از آن ،ایشان فقط

حقایــق ســاختاری یعنــی چه؟ ایــن ترکیب اگــر معنایی هم داشــته باشــد،

بــه بیــان چهار نکتــه پرداختهانــد و هیچ تقســیمبندیای در پــی نیامده
اســت .بــا کمــی ّ
تأمل ّ
متوجه میشــویم که منظور ایشــان از آن جمله این

مخاطبان ابجد خوانی مثل بنده توضیحات الزم را بدهد.
نویسنده باید برای
ِ

اســت کــه میخواهند مســئلۀ تحقیق خــود را در ضمن بیــان چند نکته

 .10لغزشهای دستوری و ساختار نادرست جمالت
کتاب مذکور ،لغزشهای دســتوری وســاختار نادرســت
از دیگــر معایب ِ

38

تبیین نمایند ،نه اینکه بخواهند تقسیمبندیای ارائه کنند.
نمونــۀ دیگــر ،اســتفادۀ نابجــا از فعــل «مینویســد» اســت .در صفحۀ 51

146

سالبیستوپنجم،مشارۀدوم،خـــــرداد وتیـــر1393

نقدوبرریسکتاب
ّ
کتاب ،مؤلف دربارۀ حضرت علی (ع) ُچنین آورده است« :هم او دربارۀ
برداشــت عقالنی از قرآن کریم مینویســد که برخی آیات به کمک برخی
دیگر معنا و مدلول خود را باز میگویند».
روشــن اســت کــه اســتفاده از فعل «مینویســد» در ُچنین مقامــی ناظر به
ِروایات و مأثورات علوی اســتعمال صحیح و مرسومی نیست ،مگر آنکه
بهصراحت به نوشتاری از آن حضرت ارجاع داده شود.

ّ
در نمونــۀ دیگــر در صفحۀ  165کتاب نوشــتهاند« :و نیز ّ
مفســران متأخری
مانند تفسیر البرهان هاشم بحرانی ،تفسیر صافی .»...
َ
روشــن اســت که عبارت بدین شــکل بیمعناســت .یا باید میفرمودند:
«مفسران ّ
«تفاســیر ّ
متأخری مانند تفســیر البرهان» یا مینوشتندّ :
متأخری

شی تا ابن رشد شیعی!
از شمس الدین ِک ِ

 .8صفحــۀ  :137خوانســاری ،روضات الجنان← خوانســاری ،روضات
ّ
الجنات
 .9صفحۀ  :136الطالبالعالیه← المطالبالعالیة
ّ
 .10صفحــۀ  :138عالمــه الحلــی الحســین بــن اطهــر← العالمــة الحلــی،
ّ
المطهر
حسن بن یوسف بن

 .14اشکاالت راجع به عالئم ویرایشی و سجاوندی

ّ
بــا وجــود اغــاط محتوایــی گوناگون و متعــددی که در ایــن کتاب وجود

دارد ،دیگــر نوبــت بــه طــرح ایــرادات ظاهری و ویرایشــی عبــارات کتاب
نمیرســد.همین قــدر بگو یــم کــه گویا کتاب هیچ ویرایش نشــده اســت
و ّ
حتــی ضرو ریتر یــن عال ئــم ویرایشــی هــم در بســیاری از جمــات آن

مانندهاشم بحرانی صاحب تفسیر البرهان».

بــه کار نرفتــه اســت .کافــی اســت چنــد خــط از هــر جــای این کتــاب را
ّ
ّ
کــه مایــل بودیــد مطالعــه کنید .بــه روشــنی درمییابید کــه حداقل دقت

در مجمــوع َتعــداد اغالط امالیی کتــاب از دیگر انواع اشــتباهاتش کمتر

الزم در اســتفاده از عال ئــم ویرایشــی اعمال نشــده اســت .بــرای نمونه در

 .12اغالط امالیی و زبانی

اســت .با این وصف ،باز هم مایۀ شــگفتی اســت که چندین مورد غلط
امالیــی و آن هــم بصورت ّ
مکرر در برخی از ســطور کتاب دیده میشــود.
بــرای نمونــه در صفحــات  386،384 ،308 ،349واژۀ «بدعــت گذار»،
بهغلط «بدعت گزار» نوشته شده است .همچنین در صفحۀ  2کتاب،
نویسنده از کلمۀ «گرایشات» استفاده کرده که از غلطهای مشهور است
و بجای آن باید «گرایشها» اســتعمال شــود .از همین دست است کلمۀ
ّ
«عبــداهلل» کــه در موارد متعددی از جمله صفحــات  55و  56به ریخت
غلط «عبداله» نوشته شده است.

پایان بســیاری از جمالت کتاب عالمت «نقطه» گذاشــته نشــده اســت
و خواننــده خــود بایــد در ذهنــش تصـ ّـور کنــد و بیابــد کــه جملــه کجا به
ً
پایــان رســیده اســت و از کجــا عبــارت جدیــدی شــروع میشــود .طبعــا
کارگیری عالئم ویرایشی باعث ابهام معنایی و دردسر
سهلانگاری در به
ِ

یشــود .نمونههای عدم اســتفاده از عالئم ویرایشــی در کتاب
خواننده م 

بســیار است و همانطور که گفتم نیاز به جستجوی فراخدامن ندارد .در
ادامه تنها یک قسمت از متن را نمونهوار میآورم تا هم با سبک نگارشی
و ادبی نویسنده بیشتر آشنا شوید و هم میزان استفادۀ نویسنده از عالئم
ویرایشی را مالحظه فرمایید.

 .13اغالط حروفنگاشتی

از ُچنیــن کتــاب آشــفتهای ّ
البتــه نباید انتظار داشــت کــه از لغزشهای
حروفنگاشــتی برکنــار باشــدّ ،اما حجــم زیاد ایــن اغالط در کتابــی که از

در صفحۀ  190کتاب نوشتهاند:
«بــه هــر حــال بــا وجــود آنکــه فخرالدیــن رازی عناصــر ســنت
فلســفی را پذیرفتــه بــود ّاما بــا اعتقاد به نظریات ســنتی اشــعری
ً
یک تلقی کامال نقادانه را نســبت به نظریات مبنایی فلســفی به
نمایــش گذارد وی همــواره کتاب المباحث المشـ ّ
ـرقیهاش را که

ســوی ناشــری پژوهشــگاهی به چاپ رســیده اســت ،بســیار مایۀ ّ
تأسف

است .پارهای از این اغالط را بنگرید:
 .1صفحــۀ  ،141پی نوشــت  :184الطرائف ابــن کاووس← الطرائف ابن

در جوانیــش نوشــته بود و نظریات فلســفی اســتادش ابوالبرکات

طاوس

یکــرد ویژگــی کالم رازی
بغــدادی (ف .بعــد از  )560را دنبــال م 
ً
آنست که غالبا .»...

َ
َ
ّ
السمطین
المسمطین← فرائد
 .2صفحۀ  ،141پی نوشت  :195طرائد
ّ
 .3صفحۀ  ،140پی نوشت  :173تلخیص انسانی← تلخیص الشافی
ّ
الجارودیة
 .4صفحۀ  ،140پی نوشت  :171مسائل جارویه← المسائل

همانطــور کــه مشــاهده فرمودیــد در این چنــد خط هیچ نشــانی از نقطه
یا دیگر عالئم ویرایشــی نیســت و خواننده خود باید زحمت ویراســتاری
متن را بر عهده گیرد .نمونههای دیگر بســیاری از فقدان عالئم ویرایشــی

ّ
 .5صفحۀ  :52عالمه طباطیابی← عالمه طباطبایی

میتوان آورد که از سر آن میگذریم.

 .6صفحۀ  :134صحیح ترندی← صحیح ِت َرمذی

 .15آشفتگی نمایه
از دیگــر مشــکالت چاپــی کتــاب مــورد گفتوگــو آشــفتگی نمایــه یــا

 .7صفحۀ  :133فتوم العاقل ← فنوم العاقل
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شی تا ابن رشد شیعی!
از شمس الدین ِک ِ

فهرســت اسامی و اصطالحات آن است .بنده البته یکایک شمارههای
صفحــات ارائهشــده در نمایــه را نیازمــودم ،ولی آن تعدادی را که بررســی
کــردم ،یکپارچــه غلــط بود؛ یعنی شــمارۀ صفحــۀ درج شــده در برابر یک
اســم یــا اصطــاح ،جز با یــک یا دو صفحه عقــب یا جلورفتــن آدمی را به
مقصود نمیرساند .به نمونههای زیر ّ
توجه کنید:
الــف) در صفحــۀ  418در برابــر اصطــاح «حروریــه» رقم  125ثبت شــده
اســت ،در حالــی که ایــن اصطالح در متــن کتاب در صفحــۀ  126آمده
است.
َ
برســی [که
ب) در صفحــۀ  421در برابــر اســم ابــو علی فضل بن حســن ط ِ
ّ
البته به غلط «تبریزی» ضبط شده] اعداد  166و  176ثبت شده است،
در حالی که رقم درست  165و  175است.
ج) در صفحۀ  421در برابر اســم «آتن» شــماره صفحۀ  203نوشــته شــده،
حال آنکه این اسم در صفحۀ  204آمده است.

نقدوبرریسکتاب
همچون یوزف فان اس و مایکل کوک و زابینه اشــمیتکه و امثال ایشــان
ّ
دقت و روشــمندی و دامنۀ ّ
تتبع مقایســه نماید ،بیگمان
تنهــا از جهــت
ً
درخواهــد یافــت که این اثر و آثار مشــابه آن از جهات یادشــده اصال قابل
ً
مقایســه بــا آثار نامبردگان نیســت .طبعا از ُچنیــن فرآوردههایی هم نباید
انتظار داشــت که با این وضع و حال بتوانند به دیدگاهها یا شــبهات آن
مستشرقان پاسخی درخور دهند.
ّ
این روزها که ســخن از ســتیزه با متقلبان اقتصادی و کمفروشــان ترازودار
ّ
ّ
است ،ای کاش متولیان فرهنگی کشور هم با متقلبان و کمفروشان علمی
و پژوهشی مبارزه میکردند .هر تحقیق یا نوشتۀ علمی که استانداردهای
پژوهشــی الزم را نداشــته باشــد و نویســندۀ آن تالشهای علمی بایسته را
بــرای ارائۀ آن به طرزی مناســب و ســودمند صورت نداده باشــد ،بهگمان
ّ
ً
ّ
نگارندۀ این ســطور مصداق کمفروشــی و أحیانا نمونۀ تقلب و حقه بازی
ٌ ُ ّ
للمطففین».
است و پدیدآورندۀ آن مخاطب آیۀ شریف «ویل
ســخن پایانی این بنده با مراکز پژوهشــی این است که به نشر اینگونه آثار
شتغل ُمباهیاند .نیک میدانید که هزینۀ چاپ کتاب یادشده
علمی ُم ِ

آشفتگی نمایۀ کتاب یادشده منحصر به نادرستی اعداد و ارقام نیست.
ّ
در صفحۀ  425دو اســم با ریختهــای متفاوت ،ولی متعلق به یک فرد

و دههــا عنــوان کتــاب دیگــر که بــا همین حــال و وضع ضعیــف علمی از

به طور جداگانه درج شده است ،غافل از اینکه این دو اسم در واقع یکی

سوی مراکز پژوهشی دولتی هر ساله منتشر میشود ،به برکت بیتالمال و

اســت و نباید در دو ردیف ذکر شــود .این دو اســم یکی «سعد بن عبداهلل

از حقوق مالی آحاد ســاکنان این سرزمین تأمین میگردد .شایسته است
ّ
صاحبمنصبان با سختگیری و جد ّیت هر چه بیشتر و پرهیز از هرگونه

غلط «عبداله» باعث شــده که این دو نام به صورت دو اســم متفاوت در

ســهلانگاری و اجتنــاب از حاکمکردن رابطهها بجای ضابطهها ،ســعی

نمایه وارد شود.

در نشر آثاری نمایند که از معیارها و استاندارهای الزم علمی  -پژوهشی

قمی» است و دیگری «سعد بن عبداله قمی» .نگارش عبداهلل به صورت

از این دست اغالط در نمایه این کتاب بسیار است .عمدهترین فلسفۀ
وجــودی نمایــه ،اعانت به خواننده در یافتن اســامی و اصطالحات مورد
نظــر او اســت ،حــال اگر نمایــه غلطنمــا باشــد و ّ
حتی شــمارۀ صفحات
بهدرســتی در آن مندرج نشــده باشد ،چنان سودی برای خواننده در پی
خواهد داشت؟

برخوردار باشد و نشر آنها بتواند قدری از فقر و ضعف علمی مفرط بیشتر
افراد این جامعه و شاید بیشتر از همه خود این بنده! بکاهد .مگر رسالت
نهادهای پژوهشــی چیزی جز این اســت؟ نشر آثار ضعیف ،بیش از آنکه
ناپذیر دیرپایی بر پیکره و فضای
ضرر مالی داشته باشد ،ضررهای جبران
ِ

علمی کشــور وارد میکند .کتابهایی که از ســوی مراکز علمی کشور ،به
ویژه دانشگاهها و پژوهشگاهها منتشر میشود ،نشاندهندۀ سطح علمی

اجــازه بدهیــد گفتار حاضر را بیــش از این اطاله ندهم و اوقات عزیز خود

طتــر و عالمانهتر
کشــور در روزگار ماســت .هــر چقــدر آثار نشــر یافته منضب 

و خواننــدگان محتــرم را به مرور اغــاط و نابســامانیهای کتابی کم مایه

یگــردد و در مقابــل ،هــر انــدازه
عتــر م 
باشــد ،ســطح علمــی جامعــه رفی 
َ
ـد،الج َرم
مطبوعات علمی  -فرهنگی ما ضعیفتر و ســادهانگارانهتر باشـ

تضییع ننمایم .آنچه گذشت تنها ناظر به بخشی از اغالطی است که در
ّ
این کتاب وجود دارد و این بنده در تصفح اجمالی خود بدانها برخورد
کرده اســت .اگر کســی از ســر حوصله تمام برگهای ّزر ین این اثر را از زیر
برابر این میزان از اغالط و آشــفتگیها
نظر خود بگذراند ،البد به چندین ِ

پیخواهــد بــرد .به هنــگام خواندن ایــن کتاب بارها با خــود میگفتم که
ای کاش نویســندۀ محتــرم کتاب ،به هنگام بررســی آرای شــیعهپژوهان
ّ
دقــت نظــر و حســن ّ
تتبــع نخبــگان آنهــا را فراگرفتــه و در
غربــی قــدری از
تحقیق خویش بهکار بســته بود .اگر کســی این اثر و آثار مشابه آن را که به

افق بینش علمی و کنش پژوهشی اجتماع ما کوتاهتر میشود.
یبــرم پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی کــه بنــا بــر
امیــد م 
ّ
ّادعای متولیان آن « ،در حال حاضر بزرگترین نهاد پژوهشی کشور است
که در زمینه علوم انســانی و بررســی شــناخت فرهنگ دیرپای اسالمی -
ّ
ایرانی پژوهش میکند» 12،با اهتمام و دقت بیشتر مسئوالن آن در نشر آثار
علمی ،بتواند بیش از پیش به وظایف خود عمل نماید.

لطف تســامح و تســاهل مراکز علمی و پژوهشی کشــور نشرشان روزافزون
شــده اســت ،از نظــر بگذرانــد و در ذهــن خود بــا تحقیقات مستشــرقانی
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12. http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=7007
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