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نقد و برریسکتاب

کتاب ساخته ای دیگر از 
 الشیخ شرب الفقیه:

 »علم الکالم و 

تطوره عند العرب 
رؤیة یف املعرفة و 
املهنج و الدور«

کتاِب علم الکالم، جع���ل در »علم الکالم تطوره عند العرب«  پنجگان���ه 
که در  را مضاع���ف از »الداللة القرآنیة ف���ی فکر الطباطبائ���ی« یافتم؛ چرا
کالمی اهل  کت���اب  کتاب مص���در رونوشت شده،  کت���اب علم الک���الم، 
که شبر افزوده است � و در فصل  که با افزودن روایات شیعه �  سنت بوده 
کرده،  کتاب���ی از الهیات مسیحی���ت رونوشت  إثب���ات صف���ات الهی، از 
مؤل���ف به نام خود منتشر نموده اس���ت، و عجیب تر اینکه شبر الفقیه به 
کتاب خودش را نداده تا تناقضات و اشتباهات  خود زحم���ت مطالعه 
ک���رده با افزودن  کند و گمان  فاح���ش ای���ن سرقت بزرگ ادب���ی را اصالح 
چن���د روای���ت از اه���ل بیت )علیه���م الس���الم( در تأیید معتق���دات اهل 

کسی از این سرقت ادبی مطلع نخواهد شد. سنت! 

کتاب »علم الکالم و تطوره عن���د العرب« در دو بخش ارائه خواهد  نق���د 
شد:

کتاب ب���ا مستندهای  1. ارجاع���ات نادرس���ت و ناهماهنگ���ی مطال���ب 
ارائه شده؛

2. محتوا و مطالب متناقض و غیرمتناسب با هم.

کتابی  کوتاه آمده است. به اصل  این کتاب در پنج فصل با یک مقدمه 
کرده دس���ت نیافتم، اما با  کتاب خ���ود را از آن رونوشت  ک���ه شبر الفقیه 
کتاب با قط���ع نظر از اشتباه���ات و تناقضات  مطالع���ۀ مقدم���ه و فصول 
کتاب از عالمان اهل سنت است. امید  موجود به دست می آید مؤلف 
کوچک در راست���ای اعتالی فرهنگ و  است ای���ن نوشته قدمی هرچند 

اخالق نشر باشد.

کتاب •بررسی پی نوشتها و ارجاعات 
صفح���ه 29، شم���اره7 ارجاع���ی است به نص���وص قرآنی درب���ارۀ تحول 
که با مراجعه به  ی���رة العرب  دی���ن حنیف ابراهیمی به بت پرستی در جز
کنید به سیره إبن هشام و  پاورقی های فصل اول در صفحه62 با: »نگاه 

بلوغ األدب« مواجه می شویم.

که دربارۀ صابئ���ۀ آمده است، به  صفح���ه31، شماره12، در م���ورد آیاتی 
بوطه، ب���ا »الصب���ح المنیر و درای���ات فی الفکر  ج���ای ارجاع به آی���ات مر
که از  الفلسف���ی« مواج���ه می شویم و در صفح���ه33، پاورق���ی14 مطلبی 

شهرستانی نقل شده را به آیات قرآنی ارجاع داده است!

پ���س از آنک���ه در مجله آینه پژوه���ش )آذر و دی 1388، شماره 119( طی 
مقال���ه ای از محمدحس���ن محمدی مظفر ب���ا عن���وان »کتاب ساخته ای 
ب���ه ن���ام الدالل���ة القرآنیه فی فک���ر محمد حسی���ن الطباطبائ���ی )المیزان 
نموذج���ا(«، آشنا شدم، در ص���دد نگاهی به دیگر تألیف���ات شبر الفقیه 
کتاب »عل���م الکالم و  که ب���ه اقتضای دامن���ه مطالعاتی خ���ود به  ش���دم 
کردم. با مطالعه فصل های  تط���وره عند العرب« از همان مؤل���ف برخورد 

چکی��ده: کتاب علم الکالم و تط��وره عند العرب رؤیه یف 
املعرفه و املهنج و الدور نوش��ته الش��یخ شرب الفقیه، کتاب 
رونوش��ت ش��ده از کت��اب کالیم اهل س��نت بوده که ش��رب با 
افزودن روایات ش��یعه و ن��ز در فصل اثبات صفات الهی با 
رونوش��ت از کتایب از الهیات مس��یحیت، بنام خود منتشر 
نموده اس��ت. نویس��نده مقاله حارض، در دو خبش مقاله را 
در بوته نقد و برریس قرار داده است: 1. ارجاعات نادرست و 
ناهماهنیگ مطالب کتاب با مس��تندهای ارائه شده، 2. حمتوا 

و مطالب متناقض و غری متناسب با هم.

کلی��دواژه: کتاب علم الکتاب و تطوره عن��د العرب رؤیه یف 
املعرفه و املهنج و الدور، الشیخ شرب الفقیه، نقد کتاب.

جمید شاکر سملایس نقد و برریس کتاب
 علم الکالم و تطوره عند العرب؛ 

شیخ شبر الفقیه؛ بیروت: دارالهادی، 2011 م.
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کرده است دو سطر پایانی فصل  کتابساز فراموش  در پایان فصل دوم نی 
که چنین آمده است: تألیف در رجب سال 1410ق  کند  دوم را ح���ذف 
کتاب ساخته در  که این  در مدین���ه منوره تمام شد و این در حالی است 

1430ق چاپ اول منتشر شده است. 

صفح���ه 148 و 150، شم���اره 8 و 9 و 10، نادرست است و در صفحه152 
که ارجاعش به تصحیح اإلعتقاد شیخ  نقل قولی از أمیل درمنجام آمده 

مفید است!.

صفح���ه 154، شماره12، استنادی به نهج البالغه اضافه شده است که 
ارجاع���ش به مفردات راغ���ب است و صفحه 162 در شم���اره16 مطلبی 

از اوائل المقاالت شیخ مفید را به آیه102سوره نحل ارجاع داده است.

کف���ر، استن���اد ب���ه  در صفح���ه225 ذی���ل بحث���ی از عصم���ت انبی���اء از 
که  صفح���ه197از جل���د19 تفسیرالمی���زان داده ش���ده اس���ت؛ در حالی 
جل���د19 صفحه197 تفسی���ر آیه های ابتدایی س���وره صف است و هیچ 
ارتباط���ی ب���ه بح���ث عصم���ت ن���دارد و در صفح���ه237، شم���اره32 از 
یۀ سید ابراهی���م زنجانی مطلبی آورده  ثنی عشر کت���اب عقائد اإلمامیۀ اإل
کرده است و در صفح���ه 241، شماره34  و مرجع���ش را تفسیر قم���ی ذکر 
کرده و آن را ب���ه أربعین شیخ بهائی  مطلب���ی از تفسی���ر مجمع البیان نق���ل 
ارج���اع داده است و اینگونه ارجاعات نادرست ادام���ه دارد تا اینکه در 
صفح���ات 275 و 276، شماره ه���ای 83 تا 85 مطالبی از عالمه مظفر و 

دیگران را به آیات قرآن ارجاع داده است!

در فص���ل پنج���م و ششم نیز ارجاع���ات نادرست همچن���ان ادامه دارد و 
کالم خواهد ب���ود، و ما از ای���ن فصول به  پرداخت���ن ب���ه یکایک آن اطال���ه 
ک���ه در ابتدای فصل امام���ت از صفحه  همی���ن ان���دازه بسن���ده می کنیم 
که هیچ   283 ب���ه بعد هفت مورد ارجاع به آیات قرآنی داده شده است 
گفت���ه شود در تمییز  که  ک���دام واقع���ی نبوده، بلکه اساس���ًا آیه ای نیست 
کتاب را از  گفته شد، ایش���ان  آی���ات اشتباه شده است، بلک���ه چنانچه 
روی نسخه های دیگر رونوشت کرده، حتی زحمت مطالعه کتاب خود 

کند. را به خود نداده تا اشتباهات فاحش آن را اصالح 

• بررسی محتوا و مطالب متناقض و غیرمتناسب با هم
ی است  گراف تکرار ی اشتباه شده و یک پارا در صفحه 29 در کپی بردار
یفی از یکایک متکلمی���ن اهل سنت آمده است  کالم، تعر ی���ف  و در تعر
یف از متکلمی���ن شیعی به چشم نمی خورد و همچنین  و حت���ی یک تعر
که به همه اق���وال علمای اهل سنت  کالم  اس���ت در اسب���اب ظهور علم 
یغ از یک  و اسب���اب درون دین���ی و برون دین اشاره ش���ده است، ولی در
روای���ت شیعی یا نقل قول از متکلمین شیع���ه و دلیل این، بسیار روشن 
ی به  ی و کتاب س���از ی���را جاع���ل کتاب، ب���رای رونوشت ب���ردار اس���ت؛ ز

کتابی از اهل سنت روی آورده است.

یف از  ک���الم، با قطع نظ���ر از اینکه ی���ک تعر ی���ف علم  صفح���ه36 در تعر
کلی���ه ارجاعات نادرس���ت است؛ برای  متکلمی���ن شیعه وج���ود ندارد، 
که در إحصاء العل���وم آمده است، به ملل و نحل  یف فارابی را  نمون���ه تعر

شهرستانی ارجاع داده است )پاورقی21، ص36(.

که درب���ارۀ توحید خداوند است، ب���ا مراجعه به  کت���اب  در فص���ل دوم از 
پی نوش���ت، بیش از چه���ل آدرس از روایت در مناب���ع شیعه آمده است، 

یغ از یک روایت در فصل دوم! اما در

گهانی عالم، دو  در صفح���ه81 )شماره33و34( دربارۀ قول به خلقت نا
ک���ه ارجاع این دو  یس و فرانک آل���ن آمده است  ی���س مور کر نق���ل قول از 
نق���ل قول به سیره إبن هش���ام و نهج البالغه آمده است! و همچنین است 
در ارج���اع صفحه83 شماره 38. در صفح���ه84 و 85 و نیز دو نقل قول 
که ارجاع این اق���وال به روایات  برت وج���ود دارد  از فابیک���ن و ادم���ون هر
میزان الحکمة آورده شده است! همچنین صفحه87 و 88، شماره43 

و 46 و 47 و 48.

کتابی از  کتابس���از،  که  کتاب صفح���ه91 � 93 است  ی���ن جای  جالب تر
الهی���ات مسیحی���ت را به ن���ام خ���ودش و در اثبات صف���ات خداوند در 
گنجانده است. در صفحه102، شماره 66،  کت���اب  ساختۀ خود  البالی 

کتابی به نام القیادة اإلسالمیة داده است. ارجاع آیه قرآن را به 
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ک���ه جاعل غافل از حذف آنها بوده، در صفح���ه 397 نیز روایاتی از اهل 
که ارجاعات نادرست بوده، صفحه 409 عبارات رضی اهلل  سنت آمده 
یرۀ توجه خواننده را جلب می کند و صفحه413  عنه در ادامۀ نام أبی هر
گراف پایین غافل  روایت���ی از امام صادق اضافه شده است؛ ول���ی از پارا

که روایتی از إبن عمر با پسوند رضی اهلل عنه وجود دارد. شده 

کت���اب و روایات جاعل هیچ گونه همخوانی  صفحه 422 روایات اصل 
ین العابدین« و »روی عن امیرالمؤمنین«  ی که »قال اإلمام ز ندارد؛ به طور
بن العاص یقول  ی���رۀ« و »عمرو کنار »ع���ن أبی هر و »ع���ن أبی عب���داهلل« در 

سمعت من رسول اهلل« برای هر خواننده ای تازگی دارد.

دلی���ل پایان���ی جعلی ب���ودن کتاب اینک���ه: جاعل در صفح���ه 425 آرای 
علم���ا و بزرگان شیع���ه را دربارۀ شفاع���ت در قالب »ق���ال الشیخ مفید« 
و »ق���ال العالمه المحق���ق الطبرسی« و »یقول العالم���ه المجلسی« آورده 
کتاب اعتقادی به شفاعت  کتاب در اصل  است؛ غافل از اینکه مؤلف 
کتاب با عباراتی در رد شیعه و ادعای شیعه  شیع���ی نداشته، در همان 
کت���اب را به پای���ان می ب���رد )ر.ک: ص 446 � 448( و  مبن���ی بر شفاعت 

جاعل از حذف این بخش ها غافل بوده است.

گر  مواردی که ذکر شد، تنها نمونه ای از دالیل جعلی بودن کتاب بود که ا
بن���ا بر اختصار نبود، قطعًا مجالی بی���ش از این  می طلبید، و ما در مقالۀ 
گ���ر از نشر چنین  که ا کردی���م؛ به این امید  کتفا  حاض���ر، ب���ه این مختصر ا
کتاب ساخته هایی جلوگیری نمی شود، حداالمکان چنین سرقت های 
ک���ه ضمن جلوگیری از گمراه ساختن  ادب���ی با برچسبی مشخص شوند 
کتاب هایی به  خوانندگ���ان، وقت و سرمایه ایشان نی���ز به مطالعه چنین 

کتب اصیل، صرف نشود. عنوان 

کالمی اهل سن���ت و حتی نزد  کلیه مذاه���ب  در صفح���ه53 ایم���ان در 
یف شیع���ه و روایات شیعی  خ���وارج بررسی ش���ده است؛ ولی جای تعار
در ای���ن بین خالی است و دلیل آن را روشن ساختیم. ولی جاعل، برای 
کاماًل از روایات تهی نباشد، در بعض���ی از ابواب، روایاتی  کت���اب  اینک���ه 
که ب���ر جعلی بودن کتاب بیشت���ر می افزاید؛ مثل صفحه  اضاف���ه می کند 
یادۀ ایمان می آورد، ولی  که روایتی از امیرالمومنین درباره نقصان و ز  56
که این روایت  کاف���ی نداشته است؛ چرا ظاه���رًا در افزودن روایات دقت 

در تأیید سخن أشاعره اضافه شده است.

که درب���ارۀ توحید و خلق عالم اس���ت، حدوث و قدم  در فص���ل دوم نی���ز 
کسانی مثل إبن حزم و أشعری و عالف و نظام  یه جوهر اقوال  عال���م و نظر
و هش���ام فوط���ی و ابوبکر باقالنی به وفور آمده اس���ت و نام های متکلمین 
که  و فالسف���ۀ بن���ام و تأثیرگ���ذار شیعه خال���ی است و چقدر بعی���د است 
کند و ن���ام و نشانی متکلمین شیعه  عالم شیع���ی این مباحث را مطرح 
کتابی از اهل سنت را برای  کند؛ مگر اینکه این عالم شیعی  را فراموش 

کرده باشد. رونوشت انتخاب 

کتاب ساختۀ خود از منابع دیگری  گم کردن  کتاب ساز برای تفن���ن یا رد 
که  کتابی  که ظاه���رًا بدون توجه به محت���وای  کرده است  هم استف���اده 
رونوش���ت می کند، از کتاب های الهی���ات مسیحی هم بهره برده است. 
کلمات  ک���ه از صف���ات خ���دا و ادل���ه آن بحث می کن���د،  در صفح���ه 91 
و سخن���ان عجیب���ی از الهی���ات مسیح���ی نق���ل می کن���د و تعج���ب ه���ر 
که چگونه ممکن است چنین سرقت ادبی  پژوهشگ���ری را بر می انگیزد 
فاح���ش صورت پذیرد!؟ و در ادامه بررس���ی صفات خدا )صفحه99 به 
بع���د( به صفات تشبیه و تجسیم خدا می رس���د و ادله آن را آورده، آن را 

اثبات می کند.

که  در برخی ابواب روایاتی از امیرالمؤمنین یا اهل البیت اضافه می کند 
ش���ک خواننده برطرف شود؛ ولی غاف���ل از اینکه روایاتی از زبان مالک و 
شافع���ی ب���ا پسوند رضی اهلل عن���ه نقل شده است و از دی���د جاعل پنهان 

مانده است )برای نمونه، ر.ک: صص 113 و122(.

یرۀ و صحاح نقل شده، از دید مؤلف  که از أبوهر در صفحه 264 روایاتی 
پنه���ان مانده اس���ت و اضافه ک���ردن روای���ات شیعی در الب���الی مطالب 

کتاب را پنهان دارد. کتاب، نتوانسته جعلی بودن 

کت���اب، فصلی را به  کرده است در بی���ن فصول  ظاه���رًا مؤلف فرام���وش 
که  امامت اختصاص داده و بدین جهت در البالی مطالب فصل سوم 
کرده تا شکی برای  درب���ارۀ نبوت اس���ت، مطالبی درباره امامت اضاف���ه 
کتاب باقی نگذارد؛ ول���ی این جعل بسی���ار ناشیانه بوده،  جعلی ب���ودن 

توجه هر خواننده ای را جلب می کند.

کتاب در صفحه393 روایاتی از اهل سنت وجود دارد  در فص���ل پایانی 


