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کتاب »آشنایی با فرق تسنن« و »آشنایی با فرق تشیع« نقد دو 

مهدی فرمانیان/ لیال ثمنی

کتــاب »فــرق تشــیع« و »فــرق اهــل تســنن« بــه معرفــی فرقه هــای مختلــف  چکیــده: دو 
کــه دارنــد دارای  کتــاب علی رغــم محاســن و نقــاط قوتــی  اســالمی پرداخته انــد. ایــن دو 
نقــاط ضعفــی نیــز هســتند. بــا توجــه بــه تجدیــد چاپ هــای متعــدد، اعتمــاد بــاال بــه ایــن دو 
کتــاب  کتــاب و اســتفاده از ایــن دو بــه عنــوان منبــع درســی در حــوزه و دانشــگاه، نقــد ایــن دو 
کتــاب در ســه بخــش ســاختاری،  ضــروری و غیرقابــل اجتنــاب بــه نظــر می رســد. نقــد ایــن دو 
کــه ضمــن آن بــه ارزیابــی نقــاط قــوت  گرفتــه اســت  محتوایــی و نگارشــی، مــورد بررســی قــرار 
گاهــی بــا ارائــه نمونه هــای متعــدد پرداختــه شــده اســت.  و ضعــف اثــر بــا بیــان شــاهد مثــال و 
امیــد اســت بــا تقویــت نــکات مثبــت و برطرف کــردن پــاره¬ای اشــکاالت بتــوان خدمتــی بــه 

پیشــبرد علــوم اســالمی نمــود.            

کتاب، فرق تشیع، فرق تسنن. گان: نقد  کلیدواژ

 A Review of Two Books: An Introduction to the 
Sunni sects and an Introduction to the Shiite Sects
By: Leila Thamani
Abstract: An Introduction to the Sunni Sects and 
An Introduction to the Shiite Sects are two books 
which are about different sects of Islam. In spite of 
the merits and strengths that these two books have, 
they also have some weaknesses. With regard to the 
books› several reprints, their gaining great trust, and 
their being used as a main source in both university 
and the Seminary school, the critique of these two 
books seems necessary and inevitable. These two 
books have been reviewed in three parts of structure, 
content, and writing. While mentioning the strong 
and weak points of the work, the author of the paper 
presents some examples of the text. It is to be hoped 
that reinforcing the positive points, and working 
on the problems of the books can help improve the 
Islamic sciences.
Key words: book review, Shiite sects, Sunni sects.

ق الشيعة( يف بِفَر ق أهل السّنة( و  )التعر يف بِفَر كتاَب )التعر  نقد 

ليىل مثين

موضــوع كتــاَب فــرق تشــّيع )= ِفــَرق الشــيعة( و  فــرق أهل تســّن )= ِفَرق 
يف مبختلف الِفَرق   هو التعر

ً
أهل الســّنة( كما هو واضح من عنوانهيما أيضا

اإلســامّية. وهذان الكتابان رغم ما فهيما من املحاســن ونقاط القّوة، إاّل أ 
.
ً
ّنما ال خيلوان من نقاط الضعف واإليراد أيضا

إعادة طباعهتما، وما حظيا به   ملا امتــاز به هذان الكتابان من تكرار و
ً
ونظــرا

من االعتماد الواســع، واالســتفادة مهنما ضمن املصادر الدراســّية يف احلوزة 
مــور الواجبة واليت ال ميكن 

ُ
واجلامعــة، فــإّن نقــد هذين الكتابني يبدو من األ

التغافل عهنا.

يــأيت نقــد هذين الكتابني ضمن ثاثة أقســام، يتنــاول أحدها البحث يف  و
ينه. ويف سياق ذلك يمّت  يقة تدو شكل الكتاب، والثاين حمتواه، والثالث طر
 نقطة إىل أحد 

ّ
تقيمي نقاط قّوة هذا الكتاب ونقاط ضعفه، مع اإلشارة يف كل

.
ً
األمثلة علهيا، واليت تتعّدد يف بعض النقاط أحيانا

 بعض اإلشــكاالت، وبذلك نكون 
ّ

كيد وتدعمي نقاط القّوة وحل واملأمول تأ
قد سامهنا يف تطّور العلوم اإلسامّية.

املفردات األساسّية: نقد الكتاب، ِفرق الشيعة، ِفَرق السّنة.



271 167و168 سال بیست و هشمت،مشارۀپنجــــم وشـشـــم،آذر  تااسفنــــــــــد1396

کتاب آشنایی با فرق تسنن و  نقد دو 
آشنایی با فرق تشیع

اشاره
در تدویــن یــک کتاب ســودمند بــه خصوص کتاب آموزشــی که به عنوان منبع درســی نیز مورد اســتفاده قرار 

یس در ســطح  گــر کتابی بــرای تدر یــاد و جوانــب مختلفــی بایــد دقت شــود. خصوصــًا ا می گیــرد بــه نــکات ز

دانشــگاه ها یا حوزه های علمیه آن هم در مقاطع مختلف کارشناســی، کارشناسی ارشد و حتی دکتری و نیز 

گیرد. در سطوح مختلف حوزه های علمیه خواهران و برادران مورد استفاده قرار 

که بــه عنوان منبع  که در این مقاله نقد و بررســی شــده اســت، از کتاب های ارزشــمندی هســتند  کتابــی  دو 

و درس نامه برای آشــنایی مختصر و مفید با فرقه های متعدد و منشــعب شــده در دو مذهب شــیعه و ســنی 

کــه دارند مــورد اعتماد تعداد  بســیار مــورد توجــه قــرار گرفته انــد و به علت نــکات مثبت و نقــاط قوت فراوانی 

یادی از اساتید، طالب، دانشجویان و محققان واقع شده اند. معرفی اجمالی فرقه ها ضمن هر درس با بیان  ز

نــکات ضــروری و مورد نیاز برای آشــنایی با فرقه هــا، طوالنی نبودن دروس، رعایت ترتیب دروس متناســب با 

تأخر و تقدم زمانی شــکل گیری فرقه ها، بیان پرســش در انتهای هر درس، معرفی منابع ارزشــمند متناســب با 

که در ادامه نیز به آنها اشاره خواهد شد،  موضوع هر درس در انتهای درس ها و بسیاری دیگر از نکات مثبت 

از مواردی اســت که جایگاه ارزشــی کتاب ها را غیرقابل انکار می نماید، اما بدیهی اســت که هر اثری معایب 

و نقــاط ضعفــی نیــز دارد و نظر به اینکه منظور از نقد یک اثر، بررســی هر دو جنبه مثبت و منفی اثر اســت، در 

این مقاله سعی شده ذیل هر عنوانی، هم به بیان نکات مثبت آن پرداخته و شاهد مثال مناسِب آن معرفی 

که از این دو منبع مورد بحث شــده اســت و به تبع  گســترده  و اســتفاده باالیی  شــود و هم با توجه به اعتماد 

کتاب نیز پرداخته شود. بنابراین ضمن تشکر  گرفته است، به بیان نقاط ضعف  مورد چاپ های متعدد قرار 

گامی  گران بها  که با نقد این آثار  کتاب ارزشمند تالش شده است  فراوان از نویسندگان بسیار محترم این دو 

در تقویــت نقــاط قــوت و اصالح نقاط منفی برداشــته شــود تا شــاید خدمتــی به مخاطبان ایــن کتاب ها و در 

راستای آن به توسعه دانش اسالمی باشد.            

ایــن مقالــه در ســه بخــش به نقد آثار پرداخته اســت: ابتدا از لحاظ ســاختاری، ســپس از نظــر محتوایی و در 

نهایت از لحاظ نگارشی.

الف( نقد ساختاری
در این مقاله ابتدا دو کتاب مورد بحث از جهت ساختاری نقد و بررسی شده اند و پس از آن به نقد محتوایی 

و نگارشی پرداخته شده است. در نقد ساختاری در واقع دو کتاب از منظر کیفیت چینش دروس و مطالب، 

یابی  مدیریت طرح مباحث از منظر وجود تناســب میان مباحث، انســجام مباحث و عدم تکرار مطالب ارز

می شــود. همچنیــن کیفیت عنوان گذاری، ارتباط منطقــی عناوین و نیز مدیریت ارجاعات در کتاب ها نقد 

و بررسی می شود.

مدیریت در چینش دروس و مطالب
گزینش مطالب صحیح و متقن باید قدرت انتقال مفاهیم مورد نظر را داشــته باشــد. یکی  نویســنده عالوه بر 
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پیــدا می کــرد. با این روش نــه تنها خواننده، بلکه نویســنده نیز دچار 

مشکل نمی شد. مثاًل تحت عنوان ادوار شیعه عناوین زیر می آمد:

دوران اختفای شیعه )دوران خلفا(

دوران بروز و ظهور شیعه )دوران خالفت علی علیه السالم(

یه دوران سختی شیعه یا شیعه در عصر اموی یا معاو

ســجاد  امــام  و  حســین  امــام  )دوران  شــیعه  گســترش  دوران 

)علیهما السالم(

دوران تبیین شیعه )دوران امامین صادقین)علیهما السالم(

دوران عباسیان و شیعه

دوران دیگر امامان )علیهم السالم(

دوران شیعه بعد غیبت امام زمان)عج( )قرن 4 به بعد(

 ...

کار انجــام می شــد مطالب تکــرار نمی شــد و خواننده گیج  گــر ایــن  ا

یه ای به آن  نمی شــد که چرا بعضی مطالب تکرار شــده و هر بار از زاو

پرداخته شــده، ولی ارتباطی ایجاد نشده است؟! قطعًا بدون ایجاد 

ارتبــاط منطقــی و نظم خاص میــان دروس و مباحث، دســتیابی به 

هدف دشوار می شود.

چینش مطالب
عــالوه بــر لزوم رعایــت ترتیب منطقــی دروس، ایجــاد ارتباط منطقی 

از  یــات تحقیــق اســت. در واقــع یکــی  نیــز از ضرور میــان مطالــب 

کــه در انتقال مطلب مــورد نظر بــه خواننده نقش  مهم تریــن عواملــی 

گونه ای  شایانی دارد نحوه چینش آن است. چینش مطالب باید به  

کــه هر مبحــث خواننــده را به هدف مــورد نظــر نزدیک تر کند.  باشــد 

ک روشــنی نداشــته باشــد، دســتیابی  گــر تقــدم و تأخــر مطالب مال ا

ک ترتیب بندی  بــه مطلب ســخت خواهــد شــد. ممکن اســت مــال

مطالب، ارتباط مســتقیم مباحث، میــزان اهمیت موضوع، رعایت 

اصول و استانداردهای نگارش یا دالیل دیگری باشد، اما به هر نحو 

ک نزد نویســنده روشــن و مــورد اتباع باشــد. مثاًل در  حداقــل بایــد مال

یف بر دیگر مباحث مقدم  استاندارد کنونی تحقیقات، مبحث تعار

است، بنابراین در درس اول شایسته بود بعد از تعریف فرق، تعریف 

اهل تسنن هم می آمد و پس از آن پیشینه و علل و غیره می آمد تا به 

این صورت مباحث تعریف بر دیگر مباحث مقدم می شد.

گراف ها نیز با نظم منطقی  در ضمن الزم است مطالب هر یک از پارا

و بــه نحو صحیح چینش شــوند تا خللــی در انتقال مفاهیم صورت 

یات مدیریت ورود و خروج  نگیرد. در علم نویســندگی یکی از ضرور

گراف بــا بعد و  مباحــث اســت بــه ایــن معنــا که بایــد ارتبــاط هــر پارا

از لــوازم انتقــال درســت مفاهیم توان برقــراری ارتباط میــان مباحث 

و مطالــب اســت. بنابرایــن نویســنده نیــاز دارد عــالوه بــر اشــراف بــه 

مباحث، در چینش آنها نیز مدیریت داشته باشد.

چینش دروس
در یک کتاب آموزشی مثل کتاب های مورد بحث که در مقام احصای 

تمام فرقه های اســالمی است، انتظار می رود دلیل تقدم و تأخر فرقه ها 

بیان شود و توضیح داده شود که از کجا شروع می کنیم و به کجا ختم 

می کنیم، اما متأسفانه در این دو کتاب نقشه راه مبهم است و خواننده 

باید آن را حدس بزند یا بعد از اتمام کتاب کشف نماید.

کتاب دلیل چینش دروس مشــخص نشــده است. شیوه  در این دو 

کتاب  که مؤلف در ابتدای  صحیح و مرســوم در تحقیق این اســت 

کار توضیــح مختصری  مثــاًل در مقدمــه یــا مدخــل در رابطــه با رونــد 

کــه ترتیب »فــرق« و تقدم و تأخــر آنها بر چه  بدهــد. بایــد معلوم شــود 

اساسی است؟ آیا به ترتیب اهمیت است یا وفور جمعیت معتقدان 

ک چینش تأخــر و تقدم زمانی اســت؟ یا  بــه آن فرقــه اســت؟ آیا مــال

ک خاصی نداشــته اســت؟ این مسئله مهمی است  اینکه اصاًل مال

کــه خواننــده را در درک هرچــه بهتر مقصود متکلــم هدایت می کند، 

پس امری ضروری است.

کتــاب فرق تســنن با عنوان »عثمانیه« شــروع  بــرای نمونــه درس دوم 

شــده اســت و بدون هیچ مقدمه ای به بررسی فرقه عثمانی پرداخته 

کلیــات )درس اول( یــا مقدمه این  شــده اســت. انتظار می رفــت در 

درس )درس دوم(، نــام فرقه هــا و دلیــل انتخــاب آنهــا در یــک نــگاه 

اجمالی بیان می شد یا حداقل مبنای شمارش فرقه ها، تعداد آنها یا 

الاقل دلیل شروع از این فرقه بیان می شد.

کتــاب فــرق تشــیع اینکــه درس ســوم فــرق تشــیع به  نمونــه دیگــر در 

علت بی ارتباطی به دروس قبلی و بعدی و فاصله ایجادکردن وسط 

کثر اینکه به  عنوان درس  مبحث تشیع نباید در اینجا می آمد و حدا

هشــتم می آمد و درس چهارم فرق تشــیع بهتر بود در ادامه درس دوم 

یخــی هــم، طبــق تصریــح خود نویســنده،  کــه از نظــر تار می آمــد؛ چرا

متقدم بر کیســانیه اســت. با وجود این معلوم نیســت چرا بین درس 

ک چینــش  2 و )4 و 5 و 6( فاصلــه افتــاده اســت؟! می بایســت مــال

ک  درس ها مشــخص شــود تا یا این اشتباه صورت نگیرد یا طبق مال

چنین مسئله ای قابل توجیه باشد.

عــالوه بــر آن ســه درس 4 و 5 و 6 نیــز بهتــر بــود تحــت عنــوان »ادوار 

شــیعه« بیــان می شــد تا ارتبــاط آنها حفظ می شــد و ترتیــب منطقی 
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یــادی را ایجاد می کند؛ عالوه بــر اینکه گاهی  یــه واحد، ســؤاالت ز رو

مباحث مبهم باقی می مانند.      

و  اشــاعره  و 13 عقایــد معتزلــه،   10 و  نمونــه در درس هــای 6  بــرای 

کــه خواننده  گونــه ای  ماتریدیــه بــه  طــور مفصل مطــرح می شــوند، به  

گمــان می کنــد رســالت این کتاب بیــان عقاید مذاهب اســت. این 

که در درس هشــتم عقاید اصحــاب حدیث به  طور  در حالی اســت 

مجمل و در درس چهاردهم عقاید ابن تیمیه خیلی پشــت ســر هم و 

فشــرده در پنج صفحه ذیل یک عنوان به نحو خســته کننده ای بیان 

که نویســنده دروس  می شــود. ایــن روش به مخاطب تلقیــن می کند 

مختلف، افرادی با ســلیقه های متفاوت بوده اند و یک ناظر واحد بر 

این کتاب وجود نداشته است یا اینکه نویسنده هر درس را در زمانی 

کرده است. و بدون توجه به روش متخذ در دروس دیگر تدوین 

انسجام مباحث
که مطالِب بی ارتباط،  گاهی دیده می شود  کتاب مورد بحث  در دو 

بــدون بیــان دلیل مطرح شــده اند. ایــن امر باعث گسســت مباحث 

گاهــی تعجــب مخاطب می شــود؛ چــون نمی توانــد توجیهی برای  و 

کتــاب فــرق تســنن در  کنــد. بــرای نمونــه در  ارتبــاط مباحــث پیــدا 

درس 18 و 19 و 20 مطالبــی ذیــل هــر یــک از عناویــن عصــر وحــی، 

گرچه  عصــر صحابــه و عصــر تابعین مطــرح شــده اند. این مطالــب ا

گرفته اســت، ولی آیا  بســیار مفیدند و جمع آوری خوبی هم صورت 

نویسنده به ارتباط این مسائل با فرق تسنن توجهی داشته است؟!

تکرار مطالب
کتــاب مواردی دیده می شــود که مطالب تکرار شــده اند.  در ایــن دو 

گاهــی حتــی تکرار جمله یــا عبارتی بافاصلۀ بســیار کوتاهی صورت 

که دلیل آن مشــخص نشــده اســت یا به نظر نمی رســد  گرفته اســت 

کــه دلیلی داشــته باشــد. مثاًل در کتــاب »فرق تســنن« عقاید کالمِی 

ماتریدیــه و اینکــه ماتریدیــان پیــرو ابوحنیفه انــد، در اول و آخــر یــک 

صفحــه )56( تکــرار شــده اســت یــا در درس هفتــم اســامی بــزرگان 

معتزله برای چندمین بار ذکر شــده اســت. آیا واقعًا تکرار آن ضروری 

بــوده اســت؟! نمونــۀ دیگر اینکــه در کتاب فرق تســنن مطالب ذیل 

عنــوان »واصــل بــن عطــا« در صفحــۀ 85، عینًا در صفحــۀ 66 بیان 

شده بود و دلیل تکرار آن نامعلوم است.

گاهــی نیــز تکــرار مطلــب آن را پیچیده تر کرده اســت. بــرای نمونه در 

کتاب فرق تســنن عبــارات طوالنی و جمالت نارس و تکرار  ص 67 

مطلب به فهم مطلب خدشــه وارد کرده اســت؛ حال آنکه نویســنده 

در نظر داشته با تکرار مطلب تفهیم شود، نه اینکه پیچیده تر شود.

گاهی با بیان یک جمله  قبلش مشخص و معلوم باشد. این ارتباط 

کلمه یا حــرف برقرار  گاهی حتی با بیــان یک  کوتاه اســت و  بلنــد یــا 

می شــود و در نتیجــه کمک می کند تا انســجام مطالب حفظ  گردد، 

کثر مــوارد، ورود به مباحــث بدون مقدمه  امــا در ایــن دو کتــاب، در ا

گرفتــه اســت و بــه بیــان علمی تــر انتقال دهنــده در ابتــدای  صــورت 

گراف ها وجود ندارد و خواننده نمی تواند دلیل ورود به این بحث  پارا

گاهی مخاطب مجبور  و ارتباط آن با قبل و بعد را بفهمد، در نتیجه 

کند تا شــاید  می شــود بعد از مطالعه دوباره برگردد و مباحث را مرور 

بتواند ارتباط مطالب را به دست آورد.

ایــن نکتــه مهــم گاهی رعایت شــده اســت. بــرای نمونــه درس 18 از 

کتــاب »فــرق تشــیع« نســبتًا چینــش صحیحــی دارد و بــه خصوص 

در صفحــه 159 ذیــل عنــوان »عقایــد غالیــان«، مقدمه چینی خوب 

کتاب دیده شــده اســت.  کمتر در این  که  و مناســبی دیده می شــود 

ایــن روش موجــب درک بهتر مطالب و کمک به ایجــاد ارتباط میان 

مطالب می نماید.

کــه در زمینه چینــش مطالب دیده می شــود این  از دیگــر اشــکاالتی 

کــه در واقع مقدمه بــوده، در غیر جای خود  کــه گاهی مطلبی  اســت 

و بــا کاربردی غیرمقدمی اســتفاده شــده اســت؛ مثــاًل در کتاب فرق 

یــخ پیدایش مرجئه ذکر شــده، )تا یک  تســنن آنچــه تحت عنوان تار
صفحــه( مناســب بود قبل از درس دوم و بــه عنوان مقدمه عثمانیه، 

خوارج و مرجئه )هر سه( می آمد. در این صورت مدخل خوبی برای 

هر سه درس وجود داشت.

مدیریت در طرح مباحث
گونه ای  کــه مباحث به  مدیریــت در طرح مباحث به این معناســت 

انتخاب و چینش شــوند که هم متناســب بوده و هم دارای انســجام 

منطقی باشند و در ضمن تکراری نباشند.

 تناسب میان مباحث
رعایــت اســتاندارد در عناصــر و اجزای هر درس به هر چه بهتر شــدن 

یــه در ارائه مباحــث از جمله  کمــک می کند. وحــدت رو محتــوا نیــز 

کــه رعایــت آن الزامی اســت. بــرای نمونه  مــوارد اســتانداردی اســت 

یادی  کتــاب فرق تشــیع، در بعضی موارد، عقایــد با توضیحات ز در 

کوتــاه بــه بیان  گاهــی خیلــی ســریع و  آمــده و نقــد شــده اســت، امــا 

اعتقــادات فرقــه ای پرداخته شــده اســت. معلوم نیســت دلیل بیان 

کمتر چیست؟ آیا واقعًا سلیقه نویسنده، عالقه  توضیحاِت بیشتر یا 

نویســنده، اشراف نویســنده یا دلیل دیگری دارد؟! شاید هم بعضی 

فرقه هــا اعتقــادات بیشــتری دارنــد و بعضــی کمتر! به هــر حال عدم 
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مدیریت عناوین
بــرای مدیریــت عناویــن اولین نکته اختصاص دادن عناوین اســت و این عنوان می بایســت دارای شــرایطی 

باشد، مانند اینکه با محتوای ذیل خود مطابقت داشته باشد. با دیگر عناوین مرتبط ارتباطش برقرار باشد. 

با زیرمجموعه های خود همنام نباشــد. شماره گذاری شــده باشد و شــرایط صحت آن رعایت شده باشد که 

در ادامه به توضیح هر یک از شــرایط شــش گانه مدیریت عنوان پرداخته شــده اســت. البته در بعضی موارد 

که ضمن  کتاب فرق تســنن، بحث از »معتزله«  گرفته اســت. مثاًل در  نادر مدیریت عناوین به خوبی صورت 

سه درس به آن پرداخته شده است، به نسبت دارای ترتیب منطقی و مناسبی میان عنوان هاست و استفاده 

از اعداد ترتیبی در عناوین مباحث را مرتب و منظم نموده است.              

اختصاص عنوان
عنوان دادن به مباحث یکی از مسائل خیلی مهم در مقاله است که مخاطب را در فهم هر چه بیشتر مباحث 

کــه در تمام  کــرده و موجب انســجام مطالب می شــود. به همین دلیل اســت  و اســتدالالت نویســنده کمــک 

گر برخی معتقد  کتــب، فصل بندی مطالب از ارکان اصلی به شــمار می رود. حتــی ا مقــاالت، پایان نامه هــا و 

باشــند کتاب نیاز به عنوان دهی ندارد، ولی در کتاب درســی، عدم اختصاص عنوان نقص بزرگی محسوب 

یــادی با مشــکل عــدم اختصاص عنــوان مواجه هســتیم که به دلیــل اهمیت  می شــود. متأســفانه در مــوارد ز

موضوع به مواردی از آن اشاره می شود:      

درس هشــتم فرق تســنن، حدود 2 صفحه مطالب بدون هیچ عنوانی آمده اســت. مطالب این دو صفحه در 

تعریف و تبیین اصحاب حدیث و ارتباط آن با ســلف و تعریف ســلف اســت و در نهایت تطورات ســلفیه را 

بیان می کند. پس می توان به راحتی برای آنها عنوان اختصاص داد.      

گراف اول عنوان »معنای لغوی غلو« و از ابتدای  که پارا درس 17 فرق تشــیع، ذیل »تعریف غلو« مناســب بود 

صفحۀ 141 عنوان »معنای اصطالحی غلو« زده می شد.

گراف  که در بیشــتر از یک صفحه اســت در یک پارا صفحه 50،  ذیل عنوان »اعتقادات اباضیه« تمام بحث 

آمده است که بسیار خسته کننده و به دور از ادبیات سلیس فارسی است. شایسته بود با اختصاص عناوین 

متنوع، مباحث به نحو زیباتر و بهتری منتقل می شد.            

کتاب فرق تســنن، ســه صفحه )از درس چهار صفحه ای( مطالب مختلف )صفحات 53- درس ســوم از 

یــخ پیدایش  یخ پیدایــش مرجئه« آمــده که معلــوم نیســت اواًل منظور از تار 56( همــه تحــت یــک عنــوان »تار

یخ پیدایش مرجئه است؟! چیست؟ ثانیًا آیا واقعًا تمام سه صفحه، تار

مبحث اول درس هفدهم فرق تسنن دو صفحه هیچ عنوانی ندارد.

قسمت اول درس سوم فرق تشیع بدون عنوان آمده است. عالوه بر آن تمام مطالب آن )به  جز چند خط آخر 

کــه بــه نظــر غیرضروری اســت( تکــراری بوده و در قســمت های بعد در موارد  ص 37 و اول ص 38 و شــعری 

مرتبط آمده اند. پس یا باید عنوانی داشــته باشــد که تمایز هدف این قســمت از دیگر قسمت ها را نشان دهد 

یا اینکه تکرار است.

کــه عنوان ندارد و در ادامــه بعد از دو صفحه  درس ســیزدهم و چهاردهــم و پانزدهــم فرق تشــیع ابتدای درس 

عنوان هــای »ســازمان دعوت اســماعیلیه« و »معاد« دیده می شــود. این عدم دقــت در عناوین برای خواننده 

ایجاد مشکل می نماید.
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ضمیمه تشیع، ابتدای مطلب بابیه در حدود دو صفحه عنوان ندارد.

که با توجه به ضرورت و اهمیت بحث نیاز به اختصاص زیرعنوان دیگری  در بعضی موارد هم دیده می شود 

کامی و افول تفکر اعتزال«  وجود دارد که جای آن خالی است. برای مثال در صفحۀ 71 ذیل عنوان »عوامل نا

دو مــورد نــام بــرده شــده، ولی بــا توجه به اینکه در خط آخر گفته شــده »ضربــۀ اصلی بر معتزله را اشــعری وارد 

که عنوان سومی هم با نام »ظهور اشعری« آورده می شد. کرده« شایسته بود 

انتخاب عنوان صحیح 
از مهم ترین مسائل در عنوان مطالب انتخاب عنوان صحیح است. از شرایط صحت عنوان می توان به لزوم 

کرد.             مصدری بودن آن و داللت داشتن بر محتوای آن و ... اشاره 

عنــوان هیــچ گاه نمی توانــد جملــه باشــد. بــرای نمونــه در درس ششــم فرق تشــیع صفحــۀ  66 ابتــدای جمله 

یکرد پدید آمد: 1. ... 2. ... 3.  گرایش و رو این چنین آغاز شده است: »البته در میان عالمان این حوزه چند 

...«. در اینجا یک جمله نقش عنوان را دارد که می بایســت مطالب و شــماره گذاری های بعدی را پشــتیبانی 

کند، اما متأســفانه عالوه بر مصدری نبودن، نه تنها معرف مطالب ذیل خود نیســت، بلکه باعث مزید ابهام 

نیز شــده اســت و چون هیچ ارتباطی به ماقبل خود ندارد، در نتیجه مرجع ضمیرش معلوم نیســت، پیچیده 

در ابهام است و نمی تواند از مابعد خود نیز رفع ابهام نماید.            

گویای محتوای مطلب ذیل خود باشد. مثاًل  که  گونه ای انتخاب شود  عالوه بر مصدری بودن، عنوان باید به 

که عمده مطالب درس را نیز در بردارد )7 صفحه از 9 صفحه(  کتاب فرق تســنن دو عنوان اول  در درس 14 

»ابن تیمیه« و »عقاید ابن تیمیه« اســت بدون اینکه ربط ابن تیمیه و مذهب ســلفیه بیان شــده باشد. آن گاه 

که با عنوان »سلفیه« شروع می شود، ربط ابن تیمیه و سلفیه فهمیده می شود. شایسته بود  در دو صفحۀ آخر 

که  که حداقل عنوان اول این گونه بود: »ابن تیمیه مؤسس فرقۀ سلفیه« تا برای خواننده این سؤال ایجاد نشود 

شخص نامبرده چه ارتباطی به مبحث فرق تسنن دارد.            

یخ پیدایش«، عنــوان »نحوۀ پیدایش«  کــه بهتر بود به جای عنــوان »تار نمونــه ای دیگــر در درس چهارم اســت 

یه« مناســب به نظر می رســد.  یه« و »تعابیر متناقض از قدر اســتفاده می شــد و نیز انتخاب عنوان »عقاید قدر

دلیل انتخاب عناوین »معبد جهنی« و »غیالن دمشــقی« و بحث مســتقل از این دو نامعلوم اســت تا اینکه 

یان نخستین بوده اند. به جای عنوان »معبد  در درس بعد ـ یعنی 6 صفحۀ بعد ـ معلوم می شود این دو از قدر

گویای مطالب ذیل آن می شد.  یه از مسائل قرن اول« یا مثل آن آورده می شد، بیشتر  گر عنوان »قدر جهنی«، ا

یان نخستین مطرح می شد. مناسب بود این دو عنوان تحت عنوان قدر

عــدم وحــدت عنــوان اصلی و یکی از زیرعنوان های فرعی از دیگر مواردی اســت که در صحت عنوان شــرط 

گیرد و خود دارای زیر عنوان هایی باشد. توجه  است. چون ممکن است عنوانی به صورت عنوان اصلی قرار 

گر یکی از عناوین فرعی، همان عنوان اصلی باشــد ایراد بزرگی به وجود آمده  که ا به این نکته ضروری اســت 

اســت. برای نمونه در درس شــانزدهم کتاب فرق تسنن، عنوان اصلی درس »دیوبندیه« است و عنوان فرعی 

دوِم داخل درس بعد از مقدمه نیز »دیوبندیه« اســت. همین اشــتباه در درس هفدهم نیز تکرار شــده اســت؛ 

که این به عنوان اشتباه  کل درس است و هم عنوان یکی از زیرمجموعه های درس  عنوان قادیانیه هم عنوان 

گر همین قســمت فرعی برای تبیین مطلب کافی اســت پس  که ا بزرگی در همۀ تحقیقات تلقی می شــود؛ چرا

مطالب بقیه عناوین فرعی برای چیست؟!
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گاهــی مطلبــی بیــان شــده و عنــوان آن بعــد از آن آمــده اســت. مثاًل 

در درس اول فــرق تشــیع، ذیــل معنــای لغــوی پــس از بیــان تعریــف 

شــیخ مفیــد از جملــۀ »واژۀ شــیعه چنانچــه ...« تــا آخــر وارد تعریف 

اصطالحــی شــده اســت، در حالی که معنای اصطالحــی پس از آن 

شروع می شود.

یادی را می تــوان به عنوان مصادیــق عدم مطابقت  مــوارد متعــدد و ز

کــرد که به دلیــل اهمیت  عنــوان و محتــوا در ایــن دو کتــاب معرفــی 

موضوع به مواردی از آن اشاره می شود:

بــه  فــرق تســنن، مطالــب ذیــل عنــوان مقدمــه  در درس شــانزدهم 

یخچه بیشتر شبیه است تا مقدمه. تار

کثریت«  ابتــدای درس چهــارم فرق تشــیع با عنــوان »تمایز شــیعه از ا

آغــاز شــده اســت. ایــن عنــوان معنــا و مفهوم واضحــی نــدارد و بعد 

از مطالعــۀ ذیــل آن معلوم می شــود منظور نویســنده، بیــانِ دلیِل »در 

اقلیت بودِن شــیعه« است. بنابراین به نظر می رسد عنوان باید تغییر 

کند.      

صفحــۀ 44، فــرق تشــیع تحــت عنــوان »دوران خالفت امــام علی و 

گــراف اول  که پارا گراف آمده اســت  کاًل ســه پارا تشــیع« ذیــل عنــوان 

گــراف دوم ربطی به عنوان نــدارد، بلکه مربوط به دوران  و نصــف پارا

خلفای سه گانه است.

گراف اول  درس 16، فرق تشــیع چهار خط آخر صفحۀ 134 و دو پارا

صفحۀ 135 جزء علل پیدایش نیســت، بلکه دربارۀ عاقبت واقفیه 

است.

درس 19 و 20، فرق تشیع، صفحۀ 175 عنوان »آرا و عقاید« انتخاب 

که »منظور آرا و عقاید احسایی« است. شده است، در حالی 

ذیــل عنوان »نظام مندی عقاید اصحــاب حدیث«، صفحات 94-

کندۀ اصحاب اثر در باب مســائل  گراف درباره اقوال پرا 95، یک پارا

اعتقادی صحبت شــده و ســپس داســتان زندگی احمــد بن حنبل 

که به نظر می رسد با عنوان  در بیش از یک صفحه آورده شده است 

ارتبــاط مســتقیم یا تناســبی نــدارد، ولــی در خط آخر بــه دلیل حفظ 

کــه »احمــد در راه نظام ســازی عقایــد اصحاب  گفته شــده  ارتبــاط 

کرده است«. حدیث تالش 

در درس دوم فرق تشیع اولین زیرعنوان درس دوم، »پیدایش شیعه« 

که ذیل آن آمده اســت، عنوان  اســت، حال آنکه با توجه به مطالبی 

»دیدگاه های مختلف در پیدایش شیعه« بهتر بود.

گاهــی موجــب  عــدم توجــه در انتخــاب عناویــن اصلــی و فرعــی 

گــراف دوم  خلــط مباحــث می شــود. بــرای مثــال در صفحــۀ 75 پارا

گفتــه شــده: »در دو مبحث اصــول پنج گانه و امامــت و رهبری بیان 

می کنیــم«، امــا وقتــی بیــان می کند، نه تنهــا »امامت و رهبــری« را در 

مبحثی جدا نمی کند، بلکه به عنوان شــمارۀ ششم در ادامۀ »اصول 

پنج گانه« می آورد.

تطابق عنوان با محتوا
اختصاص عناوین در صورتی موجب فهم مباحث و انتقال مفاهیم 

می شــود که دلیل انتخاب عناوین یا بســیار واضح باشد یا نویسنده 

کــه عنــوان مشخص شــده با  گونــه ای  کامــاًل توضیــح دهــد، بــه  آن را 

کی از آن باشد تا خواننده بتواند  محتوا هماهنگی داشته باشد و حا

بــا خوانــدن عنــوان تا حــد قابل توجهی بــه مضمون مطالــب ذیل آن 

عنوان پی ببرد.      

یخ  برای نمونه در درس دوازدهم کتاب فرق تسنن آنچه با عنوان »تار

که نویسنده در مقام بیان  پیدایش« به ذهن تبادر می کند این است 

کتاب به  »نحوه و مراحل شــکل گیری« اســت، اما متأســفانه در این 

نــدرت ذیــل ایــن عنــوان به این مســئله اشــاره شــده اســت و در این 

درس نیز ذیل این عنوان به بیان نام مؤسس و نام اساتید او پرداخته 

شــده، بدون اینکه از تشــکیل مذهب ماتریدیه صحبتی شده باشد 

گسترش  یخ  و دو صفحۀ بعد، یعنی در صفحۀ 129 ذیل عنوان »تار

کوتاهی می شــود.  ماتریدیه« به نحوۀ شــکل گیری این مذهب اشــاره 

پــس بهتر اســت بــه این عنوان بــه »ابومنصــور ماتریدی ســمرقندی و 

اساتید او« تبدیل شود.

که نمی توان از عنوان  گاهی به این صورت است  عدم تطابق عنوان 

بــه محتــوای ذیــل آن پــی بــرد. مثــاًل در درس هفدهم فرق تشــیع، از 

کاماًل مشــهود اســت. خصوصًا  صفحــۀ 144 الــی 149، این مســئله 

کــه مطالــب ذیــل آن دربــاره برخورد امــام علی)ع(  عنــوان »روایــات« 

بــا غالیان اســت. خوب بــود عنوان بهتــری مثل »غلــو در دوران امام 

علی)ع(« انتخاب می شد.

در مــواردی عــدم تطبیق عنوان به این صورت اســت که در محتوای 

گراف دیده  گراف هیچ توضیحی در مورد بخشی از عنوان آن پارا پارا

نمی شــود. بــرای نمونــه در صفحــۀ 75 عنــوان »تبییــن رابطــه ذات و 

صفــات الهــی در صفــات ثبوتــی« آمده اســت، امــا ذیل ایــن عنوان 

کــه می بایســت دربــارۀ صفــات ثبوتــی نیــز بحــث شــود، اصــاًل نامی 

از صفــات ثبوتــی برده نشــده اســت و ایــن لفظ فقط در عنــوان آمده 

است.
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دلیل؟ اینکه فقط مذهب حنفی توضیح داده شده و بقیۀ مذاهب 

نیامده، معلوم نیست به چه دلیل است! آیا با دیگران در تقابل بوده 

کــه در این  یارویی نداشــته اســت؟  و بیــان نشــده اســت؟ یا اصاًل رو

صــورت باید »ســتیز بــا کرامیه و حنابله« کاماًل جدا شــود، حال آنکه 

ادامۀ مبحث قبلی است. همچنین عنوان بعدی »برخورد متکلمان 

یارویی با  معتزلــی و امامی با اشــاعره« نیز ذیــل همان »اشــاعره در رو

دیگر مذاهب« است، ولی این ارتباط واضح نشده است.

شماره بندی عناوین
کتاب نظم و ترتیب مباحث آن است و  از مهم ترین اصول برای یک 

راه کشف این نظم، شماره بندی عناوین است. متأسفانه در این دو 

که ارتباط عناوین واضح  کتاب به ندرت این مســئله دیده می شــود 

کتاب فرق تســنن آمده  و معلوم باشــد. برای نمونه در صفحۀ 75 از 

کــه: اولین اصــل از اصول پنج گانــه اعتقادی معتزلــه، توحید  اســت 

ینی به صورت ذیل دیده می شود:       است و ذیل آن عناو

تبیین رابطه ذات و صفات الهی در صفات ثبوتی

مخلوق بودن قرآن      

تأویل صفات خبری: 1. تفسیر ظاهری 2. تأویل و توجیه

یت خدا در قیامت انکار رؤ

که این مســئله واضح  اما متأســفانه عدم شــماره بندی باعث شــده 

که این موارد زیرمجموعۀ توحید هستند.       نشده و معلوم نشود 

که  یخچــه فقــه اســت  کتــاب فــرق تســنن، درس تار نمونــۀ دیگــر در 

از صفحــه 185 شــروع شــده و تــا 4 صفحــه ادامه پیدا کرده اســت و 

عنوان هــای »عصر وحــی«، »عصر صحابه« و »عصر تابعین« با اینکه 

کــه این  یخچــه فقــه« هســتند، امــا هیچ نشــانه ای  زیرمجموعــه »تار

زیرمجموعه بــودن را نشــان دهــد وجود نــدارد و خواننده می بایســت 

خــودش بفهمــد، در حالــی که با شــماره گذاری این امــر کاماًل تأمین 

کتــاب فــرق تشــیع نیــز تکرار  می شــد. همیــن امــر در درس 19 و 20 از 

شــده اســت. در انتهــای صفحــۀ 166 یــک خــط آمــده و پــس از آن 

شــش زیر عنوان آمده که معلوم نیســت اینها زیرمجموعۀ چه بحثی 

کامل مطالب این امر واضح می شود، ولی  هســتند. البته با خواندن 

کتاب علمی – آموزشی انتظار می رود خیلی صریح و واضح  از یک 

باشد و دسترسی به مطالب آسان باشد.   

و  عناویــن  منطقــی  ارتبــاط  بــه  نویســنده  توجــه  علی رغــم  گاهــی 

تی به چشم می خورد. مثاًل  شماره گذاری آنها باز هم در عمل مشکال

کتاب فرق تســنن، در شــمارش، ذیل عنوان »اصول  در صفحۀ 75 

پنج گانه«، عنوان »منزله بین المنزلتین« شــماره چهارم اســت و »امر 

کتاب »فرق تشیع« سیاق ضمیمه به صورت درس های  در ضمیمه 

کتــاب اســت، پــس انتظــار مــی رود عنــوان ضمیمه بــرای آنها  دیگــر 

گر درس نیســت و ضمیمه اســت، چــرا مانند  درســت نباشــد؛ زیــرا ا

گــر درس اســت پــس چــرا  بقیــۀ دروس پرســش انتهایــی دارد و ... و ا

ضمیمه نامیده شده است؟!

ذیــل عنــوان »اندیشــه های معتزلــه« )درس ششــم صفحــات 74 به 

بعــد( عبارت »اندیشــه« به جــای »اعتقادات« به کار رفته اســت. آیا 

این دو بار معنایی یکسانی دارند؟

گــر »علل پیدایش واقفیه«  درس 16، فــرق تشــیع عنوان دوم بهتر بود ا

نامیده می شد.

ارتباط منطقی عناوین
گراف ها هماهنگ  گر عناوین اختصاص داده شــده با محتوای پارا ا

باشــند، ولــی ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر معلوم نباشــد و فقط یکســری 

عناوین به دنبال یکدیگر ذکر شوند، بدون اینکه توضیحی در رابطه 

با علت انتخاب این عناوین و وجه مشــترک آنها بیان شود، مطلب 

مبهم و برای مخاطب ایجاد سؤال می شود و او را سردرگم می کند.

بــرای نمونــه در ابتدای درس اول از کتاب »فرق تســنن«، ســه عنوان 

»ملــل و نحــل«، »فــرق و مذاهــب« و »مکتــب و مقالــه« بــدون هیــچ 

توضیــح و تبیینــی بــه دنبــال هم ذکر شــده اند. آیــا نویســنده در مقام 

که چــرا اول »ملل  واژه شناســی اســت؟! خواننــده متوجــه نمی شــود 

و نحــل« آمــده اســت و بعد »فرق و مذاهب« بیان شــده اســت؟ چه 

ارتباطــی میــان این ســه عنوان وجود دارد؟ شایســته بــود به جای آن 

»تعریــف فــرق« و »تبییــن فــرق« گفته می شــد و ذیل تبییــن، به بیان 

تفاوت آن با ملل، نحل، مذهب، مکتب و مقاله پرداخته می شــد و 

گر مراد نویســنده بیــان تعریف و تبیین واژۀ »فرق« نیســت، پس چه  ا

هدفی را دنبال می کند؟

کلیات  کتاب فرق تســنن بــه مباحث  نمونــۀ دیگــر اینکــه درس اول 

اختصاص دارد و شامل هشت مبحث است، ولی نمی توان فهمید 

بــر چــه اساســی ایــن مطالــب انتخــاب شــده اســت و ارتبــاط آنها با 

یکدیگر چگونه است!

گاهی منشــأ ایجاد شــبهات و سؤاالت  عدم ارتباط منطقی عناوین 

یادی می شــود و کار برای مخاطب مشــکل می شود. مثاًل در کتاب  ز

فــرق تســنن درس نهم ارتبــاط عناوین بــا یکدیگر معلوم نیســت. آیا 
یارویی  کرامیه و حنابله« زیرمجموعۀ »اشــاعره در رو عنوان »ســتیز با 

گر خیر، به چه  گر بله، باید معلوم شــود و ا با دیگر مذاهب« اســت؟ ا
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به معروف و نهی از منکر« پنجم، اما در توضیحات و عنوان بندی جای این دو عوض می شود و این در حالی 

گراف دوم( ترتیب بر اســاس میزان اهمیت است. این نقض غرض و  اســت که طبق بیان خود کتاب )در پارا

کدام  یک بااهمیت تر است! که معلوم نمی کند باالخره  تناقضی است 

مدیریت ارجاعات
یکــی از مهم تریــن مــوارد در ارائــه علمی تحقیقات، ارجاعات و منابع مؤلف اســت. متأســفانه در این کتاب 

گاهــی بــا وجودی که مطالب به نحو موجز و خوبی بیان شــده اســت، ولی ارجاعات یا انجام نشــده اســت یا 

ضعیف است یا به درستی ارجاع داده نشده است.

عدم ارجاع
عــدم ذکــر منبــع و بیان مطالب بــدون ارجاعات ســؤاالتی ایجاد می کند. مثــاًل اینکه آیا مطالب بیان شــده از 

یخی سیر کرده و خبر آورده؟! در غیر این صورت  جانب خود نویسنده است؟ یعنی خود نویسنده در ادوار تار

مأخذ این مطلب کیست؟ آیا فرد واحد است یا افراد متعددی هستند؟ مثاًل برای نمونه در کتاب فرق تشیع 

از صفحــۀ 27 الــی 30 دربــارۀ نحوۀ پیدایش شــیعه نظــرات مختلفی را مطرح کرده اســت و بعد هم در هفت 

صفحه به نقد و بررســی آنها پرداخته اســت، حال آنکه معلوم نیســت نظریات بیان شده صرف فرضیه است 

گر این نظرات فرضیات هستند و قائل ندارند، مطرح کردن بعضی از آنها جز شبهه افکنی  یا قائل هم دارد؟ و ا

کسانی و چه تعدادی قائل دارند؟ چون از ارجاعات  گر قائل دارند چرا معلوم نیست چه  چه سودی دارد؟ و ا

که نمی توان قائالن آنها را فهمید.         

کــه از نظــر منابــع و ارجاعــات، از  کتــاب فــرق تســنن اســت  نمونــۀ عجیــب دیگــر درس دوم »عثمانیــه« از 

ضعیف ترین دروس دو کتاب شــمرده می شــود. این ضعف در ارجاعات و عدم ذکر منابع به اعتبار مطالب 

کل بحث »خوارج« و »عقاید  کرده اســت. همۀ مطالب بدون ذکر حتی یک منبع آمده اســت و  خدشــه وارد 

یخ ها و  گویا تمــام این تار یخ طبری نقل شــده اســت!  خــوارج« بــدون منبع و فقط یک قســمت کوچکی از تار

کرده است و خود شاهد آنها بوده است، واال می بایست می گفت  یخی را نویســنده به شــخصه درک  وقایع تار

کسی نقل می کند! از چه 

کتــاب را زیر  گر منبع نداشــته باشــد ممکن اســت اعتبــار مطالــب و در نتیجه  بعضــی ادعاهــای بیان شــده ا

کتاب فرق تشــیع تحت عنوان »دوران خالفت امام علی و تشــیع«، در برخی  ســؤال ببرد. مثاًل در صفحۀ 44 

موارد، مطالب طوری بیان شــده که ضروری اســت نام افراد برده شــود یا اســتناد مشــخص باشد، در غیر این 

گاهی اصاًل قابل قبول نیســت. در این موارد متأســفانه با رجوع به پاورقی نیز  صورت مطلب مبهم می شــود و 

کارها از برخی  یه در این  گفته شــده: »معاو که  گراف اول  ابهام برطرف نمی شــود؛ مثل صفحۀ 48 انتهای پارا

صحابــه مــدد می گرفــت«. در اینجــا مطلب ارجــاع نــدارد و خواننده احتمــال می دهد دیدگاه خود نویســنده 

کالم از ذهن مخاطب رفع ابهام شود تا مخل به مقصود نشود.    باشد. بنابراین باید با ذکر منبع 

کمی منابع
گاهی مطالب مهم و اختالفی است، در نتیجه عالوه بر ذکر منبع، به تعدد دست اول بودن آن هم نیاز است 

کتاب فرق  تا اتقان آن نزد خواننده روشــن شــود و بتواند آن را بپذیرد، اما در مواردی مثل دروس 10 و 11 و 12 از 

کم بوده و منابع مکفی معرفی نشده اند.    تشیع، ارجاعات بسیار 

کم بودن منابع  که  کتاب فرق تسنن  گاهی نقاط قوت مطلب را زیر سؤال می برد؛ مثل درس 15  کم بودن منبع 

و ارجاعات، موجز بودن آن را خدشه دار می کند و گاهی به اعتبار مطلب لطمه وارد می کند. مثاًل در سه درس 
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آخر کتاب »فرق تســنن«، به خصوص درس بیســتم به وضوح دیده می شــود که دو صفحه بحث از قیاس، دو 

که به امامیه نســبت داده شــده است، بدون منبع و  صفحه بحث از استحســان و بحث اجماع و تمام آرائی 

که به اعتبار مطالب خدشه وارد می کند.                ارجاع است 

 ب( نقد محتوایی
که جدا از ساختار و ارکان اصلی مقدمه به بحث و بررسی از محتوای علمی  نقد محتوایی به این معناست 

و مباحــث مطرح شــده پرداختــه شــود. مثاًل اینکــه آیا مطالب به نحو درســتی پــرورش داده شــده اند، اصل بر 

موجزگویی اســت یا توضیح واضحات و اضافات؟ آیا مباحث غیرضروری نیز بیان شــده اند یا خیر و به طور 

یابی می شود.    کلی صحت محتوای مطالب ارز

کالم؟ موجزگویی یا اطاله 
کــه در عین کامل بــودن، اختصار نیز  در بعضــی مــوارد مباحــث بــه نحو کاماًل کارشناسی شــده بیان شــده اند 

کــه خواننده در کمترین فرصت کامل ترین اطالعات را به دســت مــی آورد، اما در مقابل گاهی  رعایــت شــده 

مطالب غیرضروری مورد تبیین واقع شده یا موارد الزم بیش از حد نیاز مطرح می شوند.      

موجزگویی
که در  یخ پیدایش لفظ اهل ســنت« خیلی موجز و عالی بیان شــده اســت، به  طوری   برای نمونه مبحث »تار

کثر مطالب مهم اشاره شده و ترتیب منطقی خوبی دارد. کمترین وسعت به ا

کتــاب فــرق تســنن نیــز دارای نظــم منطقــی مطالــب و رعایت ارتباط عناوین اســت که  درس 15، 16 و 17 از 

اطالعــات الزم بــه صــورت مختصر و به نحو موجز و مکفی، به زبانی ســاده و روان و در حد وســع این کتاب و 

که خواننده را بدون خستگی ذهنی به آشنایی با فرقه وهابیت رهنمون  کتاب آمده است  در راستای هدف 

می شود.

یدیه اســت،  نمونه دیگر از موجزگویی درس نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم فرق تشــیع که در مقام معرفی فرقۀ ز

بســیار دارای ترتیــب منطقــی و نظــم خوبــی بــوده و چینش مطالب بــه گونه ای اســت که خواننــده مطالب را 

یدیه را می شناســد و  به خوبــی دنبــال می کند و بدون اینکه گیج شــود و نیــاز به مرور مطالب پیدا کند، فرقۀ ز

کاملی است  لذت هم می برد. عالوه بر اینها دروس سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم فرق تشیع دروس خوب و 

کــه نویســنده در عیــن مختصرگویــی به همــۀ مطالب الزم اشــاره کرده اســت و خواننده را ســردرگم نمی کند. 

مطالب ضمیمه تشیع نیز مطالبی خالصه و منطقی هستند.   

کالم اطاله 
در مقابل گاهی توضیح و شــرح و بســط کالم بیش از حد نیاز صورت گرفته اســت که هم اذیت کننده است 

گراف  گاهی مطالب زائد در حد یک پارا و هم اصل مطلب را از دســت خواننده خارج می کند. ضمن اینکه 

گویای تخصص نویسنده در این  اســت، اما گاهی در حد یک درس اســت. شــرح و بســط غیرمعمول گاهی 

موضــوع خــاص مثــل درس هفتــم از کتاب فــرق تســنن »معتزله« اســت که همین امــر باعث می شــود اعتبار 

که این  گیرد. به نظر می رسد طرح درس هفتم ضرورتی نداشت؛ زیرا امکان داشت  مطالب مورد خدشه قرار 

که به صورت موجز آورده شده بود، خیلی مختصر و در چند خط بیان  مبحث را نیز عین مباحث مهِم دیگر 

شود و درس جدید و اختصاصی برای این مطالب تعریف نشود؛ خصوصًا با توجه به اینکه این افراد یکدیگر 

کرده اند. با این حال چطور می توان همۀ این عقاید مخالف را به معتزله نسبت داد؟! را رد و نقض 
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فرق تســنن« دارد یا نه؟! این در حالی اســت که فرق مهمی همچون 
کثر 8 الی 9 صفحه به آنها  »ماتریدیه«، »بهائیه« و غیره در حدود حدا

پرداخته شــده اســت. این مســئله در درس های هجدهم، نوزدهم و 

بیســتم نیز مشــاهده می شود؛ زیرا با توجه به معنای فرقه که در درس 

اول صفحۀ 21 آمده است و عنوان کتاب که »آشنایی با فرق تسنن« 

که بحث از »مذاهب فقهی« چه جایگاهی  اســت، سؤال این است 

کتــاب دارد؟! بر فرض وجود ضــرورت، آیا ارائه بحث ضمن  در ایــن 

کافی نیست و نیاز به طراحی سه درس دارد؟! یک درس 

ارائــه مباحــث خــارج از موضوع و هدف، مشــکل کج فهمــی یا عدم 

ک موضوع و ... را نیز به دنبال دارد؛ مثاًل  درک اهمیت مبحث یا ادرا

که  کتاب فرق تســنن ســؤال مطرح می شــود  از مطالــب درس هفتــم 

تعییــن اینکه هر یک از عقایــد معتزله )که در درس قبل مفصل بیان 

شــده بود( از ابداعات چه کســی اســت، چقدر ضروری است و چه 

که معرفی فرق اهل تسنن است دارد؟ کتاب  دخلی به هدف 

موارد دیگری از این دست وجود دارد:

بیــان حدیــث افتراق بــه تفصیل. آیا جــای بیان این موضــوع در این 

گر پاســخ مثبت است الزم است ربط مسئله واضح  کتاب اســت؟ ا

 شــود تــا خواننــده دلیل بیــان این مطلــب را درک کرده و بــه آن بهای 

الزم را بدهد.

کــه از هر  گونه ای  بیــان مهم تریــن آثــار هر یــک از مذاهــب فقهی، بــه 

کــدام بــه ده مــورد اشــاره شــود )صفحــات 194 الــی 201(، خــارج از 

کتاب است. رسالت این 

در نقد آراء ماتریدیان ذیل مبحث امامت )صفحات 147 الی 148( 

کتاب نادیده  که مطلب اصلی و هدف  آن قدر اطناب شــده اســت 

گرفته می شود و به اصطالح بحث از دست خارج شده است.

 ابهام در منظور مطالب
در برخــی موارد منظور کتاب مشــخص نیســت؛ یعنــی مطلبی بیان 

شــده و بــه توضیــح درباره آن پرداخته شــده اســت. هنــگام مطالعه 

که منظور چیست؟ آیا این مطلب  برای خواننده سؤال پیش می آید 

جدیــدی اســت؟ آیا با اصل بحث مرتبط اســت یــا فقط یک ارتباط 

کــه آن  هــم ایجــاب نمی کنــد این قدر تخصصــی وارد  کوچکــی دارد 

بحث شــود؟ این نحو خروج از مطلب اصلی و بســط دادن مســائل، 

کتاب شــده و مخاطب را با مشــکل مواجه  موجــب ابهــام در منظور 

می نماید. برای نمونه در درس پنجم فرق تشیع معلوم نیست کتاب 

درصــدد بیــان زندگی نامه  یا معرفــی امامان معصوم)علیهم الســالم( 

نمونۀ دیگر از اطاله کالم در کتاب فرق تسنن، درس هشتم صفحات 

گر فقط دو خط آخر می آمد و داســتان زندگی  که ا 94 الی 95 اســت 

احمد بیان نمی شد، هیچ لطمه ای به بحث نمی خورد، بلکه ارتباط 

کتاب فرق  مطالب نیز حفظ می شــد. نمونۀ دیگر درس ســیزدهم از 

که معلوم نیســت دلیل بیان تمام اعتقادات آن هم به  تســنن اســت 
طــور مفصل چیســت؟ آیــا همه  مطالب باید می آمد یــا فقط به نقاط 

کتفا می شد؟! گراف آخر صفحۀ 142( ا تمایز )مثل پارا

کاًل پنج صفحه  که  موارد دیگری نیز وجود دارد مثل درس شــانزدهم 

است، اما مقدمه ای دو صفحه ای برایش آورده شده است یا مطلب 

کالم اســت و  »پیدایــش مذاهب فقهی« )صفحۀ 188(، فقط اطاله 

بس. درس یازدهم فرق تشــیع نیز علی رغم چینش خوب و واضحی 

که دارد، دچار دو اشکال طوالنی بودن و تکرار بعضی مطالب است.   

گراف هــای این چنیــن طوالنــی، خــالف بالغــت و  گاهــی وجــود پارا

کالم اســت و خواننــده را خســته می کنــد؛ مثــل صفحــه  فصاحــت 

کتــاب فــرق تشــیع تحــت عنــوان »دوران خالفت امــام علی و  44 از 

گاهی اطاله کالم از آن جهت  که مطلب به درازا رفته است و  تشیع« 

اســت که مناســبتی میــان مطالب وجــود ندارد؛ مانند درس هشــتم 

کــه هفت صفحــه درباره متکلمــان بزرگ شــیعه مطلب  فــرق تشــیع 
گراف اول  آمــده اســت. در بعضی مــوارد مثــل صفحــه 79 در دو پارا

کرده است. آیا این همه  یادی طول و تفصیل پیدا  مطلب به مقدار ز

با »آشنایی با فرق تشیع« چه مناسبتی دارند؟

مدیریت محتوا
اشــاره  آن  بــه  کــه  مثبتــی  نقــاط  وجــود  بــا  کتــاب  دو  محتــوای  در 

شــد، ایراداتــی نیــز مشــاهده می شــود. بیــان مباحــث غیرضــروری، 

نامعلوم بــودن منظــور نویســنده در برخــی مــوارد، فرقه انــگاری بــدون 

کــه در این قســمت  دلیــل و تناقض گویــی از جملــه مســائلی اســت 

بررسی می شود.        

 بیان مباحث غیرضروری
مواردی مشــاهده می شــود که مطلب از اصل بحث منحرف شــده و 

کشــیده شــده اســت؛ مثــاًل آخر صفحه  به بیان مطالب غیرضروری 

ی تعریــف مرجئــه  یــت مســئله بــه جــای اینکــه رو 54 و 55 محور

ی ابوحنیفــه اســت یــا در درس  یــخ تطــورات مرجئــه باشــد، رو و تار

یادی هم دارد و حدود ده صفحه اســت،  هجدهم که حجم نســبتًا ز

به بیان تعریف مذهب، فقه و اجتهاد پرداخته شــده اســت و بعد از 

که معلوم  آن به بیان ویژگی های فقه و اقسام اجتهاد پرداخته است 

نیســت آیــا واقعــًا این مطالب ارتباطــی با موضوع کتاب »آشــنایی با 
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که بعثــت انبیــاء همواره  جملــه آمــده اســت: »شــیعه معتقد اســت 

کــه خالی بــودن هیچ زمانــی از پیامبــر جایز  واجــب اســت بــه نحوی 

نیست« و در دو خط بعد »شیعه اثناعشری همانند سایر مسلمانان 

کــه ...«؛ آیا  بــه ختــم نبــوت در حضرت محمــد)ص( معتقد اســت 

جملۀ اول درست است؟ بر فرض صحت آیا این دو با هم متناقض 

کاماًل متناقض اشــاره  نیســتند؟! ممکن اســت نویســنده به دو نظــر 

کنــد، ولــی چــون ناقــل ایــن  دو متفاوت انــد و ارجــاع داده شــده اند 

گــر متناقض گویی بدون  مشــکلی متوجه نویســنده نمی شــود، ولــی ا

ارجاع باشد، نشان دهنده خلط مطالب است.            

گرفته اســت.  گاهی تناقض گویی به صورت خلط مباحث صورت   

کتــاب »فــرق تســنن« صفحــۀ 97 ذیــل بیــان اصول  بــرای نمونــه در 

اعتقــادی احمــد بن حنبل، چهاردهمین و آخریــن مورد )مورد »ن«( 

»مســح بــر خفیــن در ســفر و حضر جایز اســت«. آیا واقعًا این مســئله 

جــزء اصول اعتقادی اســت؟ یا فقط یک اختالف فقهی اســت؟! و 

گــر این اختــالف فقهی جزء اصول اعتقادی اســت، چرا اختالفات  ا

فقهی دیگر مطرح نشده اند؟!

مدیریت نتیجه
از یک کتاب مفید انتظار می رود تا ضمن ارائه دیدگاه های مختلف 

بــه نقــد همه آنها پرداخته شــده و نظر موافق یا مخالف اعالم شــود و 

در نهایت ضمن جمع بندی نظر نهایی آورده شود. در این دو کتاب 

که به مواردی از آن اشاره می شود. معمواًل این اتفاق نیفتاده است 

1-3.   ارزیابی دیدگاه ها
گاهی ادعایی مطرح شــده و از آن به ســادگی عبور  کتاب  در این دو 

شــده اســت. در این صورت مخاطب منتظر اســت ببیند آیا ردی بر 

گاه حکم به  گر ردی مطرح نشــود ناخودآ ایــن ادعا مطرح می شــود و ا

پذیرش آن ادعا می کند. برای نمونه در درس هشتم، صفحات 94 و 

95 از کتاب فرق تســنن معلوم نیســت این ادعا مورد پذیرش هست 

یا نه!

گاهی نیز دیدگاه های مختلف بیان شده، اما بدون بیان نظر مختار 

و بدون ارائه دلیل به توضیح یکی از دیدگاه ها پرداخته شــده اســت 

که شاید منظور  کی از تأیید نویسنده است، در حالی  و این خود حا

که  گر هم منظور انتخــاب همین دیدگاه بوده الزم بود  این نیســت و ا

دلیــل انتخــاب این دیــدگاه توضیح داده شــود. مثــاًل در درس 17 از 

کتاب فرق تشیع، ذیل مبحث انواع غلو، اقسام مختلفی ذکر شده، 

یابی بهترین نوع تقســیم بندی و دلیل انتخاِب یکی از  ولی بدون ارز

آنها به بیان یکی پرداخته شده است.

کند؟!       است یا تحوالت شیعه را می خواهد بررسی 

دالیــل متفاوتــی موجب ابهام در منظور می شــود. گاهی چون منشــأ 

نامعلوم بــودن منظــور، عدم عنوان اســت، برای رفــع ابهام فقط کافی 

اســت عنــوان داده شــود. بــرای نمونــه در درس 19 و 20 فــرق تشــیع 

که معلوم نیســت چه  ابتدای هر دو درس، دو صفحه مطلب اســت 

هدفی را دنبال می کند چون عنوان ندارند.      

گاهــی عــدم مدخــل و توضیــح مقدماتــی بــرای شــروع بــه مبحــث، 

کتاب  موجب ابهام در مطلب می شــود، مانند مطالب صفحۀ 199 

فــرق تشــیع که خیلی متقن به نظر نمی رســند و نیــز تمایزی که میان 
کامل  یه گذاشــته شــده است، در درس  علویان ترکیه و علویان ســور

یه« در درس »نصیریه«  مشــخص نشــده اســت. بحث »علویان ســور

کــه خوب بــود دلیل  و »علویــان ترکیــه« در درســی جــدا آمــده اســت 

آن بیــان می شــد، خصوصــًا که در میــان درس نصیریه یــک دفعه به 

یه در صفحۀ 217 تحت عنــوان »آموزه ها«  بیــان عقایــد علویان ســور

که خواننده متوجه دلیل آن نمی شود. پرداخته شده است 

 فرقه انگاری بدون دلیل
گروه هایی به عنوان فرقه مطرح شــده اســت، در  در بعضی موارد نام 

که هیچ توضیحی دربارۀ فرقه بودن آن ارائه نشــده اســت و به  حالــی 

نظر نمی رســد جزء فرقه ها ی کالمی باشــد. برای نمونه عثمانیه یکی 

کــه فرقه عبارت دیگری  از ایــن موارد اســت؛ زیرا طبق مبنای کتاب 

کتاب ســه  از مذاهــب دانســته شــده و مذهــب نیــز در صفحۀ 184 

شرط دارد، آن گاه نمی توان عثمانیه به معنای طرفداران عثمان را به 

 عنوان یک فرقه نام گذاری کرد، بلکه این هم مثل مرجئه در گام های 

که در خط اول درس هم  نخســتین صرفًا سیاســی اســت؛ خصوصًا 

بــه این مطلب اعتراف شــده اســت. عالوه بــر آن در کتب دیگر مثل 

یــخ الفــرق، موســوعة المیســره فــی االدیــان والمذاهب و  اصــول و تار
المذاهب االســالمیه و بحوث فی الملل و النحل ســبحانی فرقه  ای 

با این نام معرفی نشده است.            

تناقض گویی
تناقــض هســتند؛ مثــاًل در  نظــر می رســد مطالــب دارای  بــه  گاهــی 

گــراِف اوِل درس )صفحــۀ 27( فــرق تشــیع، دو جملــۀ بــه نظــر  پارا

گفته شــده اســت: »باید شــیعه را همزاد اســالم  متناقض پشــت هم 

دانســت«. »پــس از رحلــت پیامبر اســالم، ... دو حــزب متفاوت ... 

پدید آمد«.

در درس هفتــم فــرق تشــیع در صفحــۀ 70 ذیــل مــورد »3. نبوت« دو 
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گاهی نیز دیده می شود که نظرات مختلفی مطرح می شود و بدون انتخاب یکی از آنها رد شده و رها می شود. 

یخــی معتزله دو روش ارائه  تکلیف می گذارد. برای مثــال در مورد ادواربندی تار ایــن شــیوه نیز مخاطــب را بال

یابی نشــده اســت؛ پس معلوم نیســت کدام  یک مورد تأیید نویسنده است و  شــده اســت، ولی هیچ  کدام ارز

نقاط قوت و ضعف هر کدام روشــن نیســت! خواننده هر چند معتقد شــود که مثاًل دوره اول بهتر و کامل تر به 

نظر می رســد، ولی نیاز به تأیید دارد؛ خصوصًا اینکه یکی از تقســیم بندی ها )تقســیم بندی دوم صفحۀ 70( 

ایراداتی دارد:

به جای توضیح دوره ها و وقایع آن به شمردن اسامی شخصیت های هر دوره پرداخته شده است.

در انتهــای دوره »شــرح و تعلیــم« گفتــه شــده: »ایــن دوره نیز هماننــد دوره قبلی به عصر طالیــی معتزله تعبیر 

شده است«، این جمله غلط است؛ چون دوره قبلی دوره رونق و ظهور بود و دوره رونق و ظهور نمی تواند دوره 

طالیی باشد، مگر اینکه منظور قابلیت تعبیر باشد.

وجه تسمیه دوره انتقال معلوم نشده است.

یه را در همه جا داشــته باشــد؛  کتاب بر عدم نقد باشــد، باید با ذکر دلیل آن را توضیح دهد و این رو گر بنای  ا

گراف آخر، ذیل  زیــرا نمی تــوان بــدون ذکر دلیل متفاوت عمل کند. برای مثــال در صفحات 141 و 142 در پارا

مبحث صفات الهی نقدی وارد شــده اســت. با مالحظۀ این نقد، این مفهوم به ذهن می رســد که تا بدین جا 

تمام عقاید ماتریدی بدون هیچ نقدی مورد پذیرش است. در غیر این صورت یا اینجا نباید نقد می آمد یا در 

بقیۀ جاها عدم تأیید می آمد تا این شبهه ایجاد نشود.   

عدم بیان نقطه نظر نویســنده گاهی موجب شــک و تردید در اصل بحث می شــود؛ مثاًل در کتاب فرق تسنن، 

که ابتدا وجود نداشت به وجود  درس هشتم، صفحات 94 و 95 تا آخر هم معلوم نمی شود آیا نظام مندی ای 

که باالخره عقاید اصحاب حدیث  آمد یا خیر؟ یا مثاًل در طول مطالعۀ درس مدام این ســؤال مطرح می شــود 

گرفته است یا اینکه تمایزاتی دارند؟!     کلی موضوع درس قرار  که به  طور  همان عقاید احمد بن حنبل است 

در مواردی ادعای نقد مطرح شــده، اما در عمل نقدی صورت نگرفته اســت. ذیل عنوان عقاید )صفحۀ 40 

ی از این بزرگان این دو اندیشــه را نقد می کنیم. شیخ طوسی ...«. طبق  فرق تشــیع( خط ســوم: »ما نیز به پیرو
بیــان نویســنده قرار شــد خود به نقد بپردازد، اما بیان شــیخ طوســی را نقــل کرده و بدون اینکــه دیدگاه خود را 

گذشته است. کند از آن  مطرح یا تأیید 

2-3.  جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث
وقتــی بحثــی مطرح شــده و آراء مختلف بیان می شــود، در نهایــت انتظار می رود مطالب جمع بندی شــده و 

نتیجه گیــری شــوند تــا در نهایت مطلب مفیدی حاصل شــود. بــرای نمونه در درس 14 از کتاب فرق تســنن، 

ذیــل عنــوان »ســلفیه« بحــث دربارۀ تعیین معنای اصطالحی ســلفیه اســت، اما پس از ذکر حــدود 5 دیدگاه 

مختلف در این رابطه، مســئله رها شــده و بدون نتیجه گیری یا تأیید یکی از معانی، مطلب منحرف شــده و 

کندگی ذهن مخاطب شــده و نتیجه گیری توســط او را  با مطلبی دیگر درس تمام می شــود. این امر موجب پرا

مختل می نماید.

کند  کار نرســیده و مطلب را ناقص رها  که نویســنده خود به انتهای  گاهی عدم جمع بندی موجب می شــود 

کار معلوم  کاســتی های  کمبودها و  گیرد، هم  گر جمع بندی صورت  که ا و متوجه نقصان آن نشــود، در حالی 

می شــود و هــم مخاطب ســردرگم نمی شــود. برای نمونــه در درس ضمیمــه از کتاب تشــیع، در نهایت معلوم 
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که سر این فرقه چه می آید؟! بله در درس بعد مشخص می شود، ولی بهتر بود یا ارجاع به درس بعد  نمی شود 

داده می شد یا اینکه به صورت خیلی مختصر به عاقبت آن اشاره می شد.

مدیریت مخاطب
که در هر موضوعی ابتدا به تبیین واژگان پرداخته شود و  دستورالعمل استاندارد در تألیف هر اثری این است 

گرفتن سطح علمی و نیاز مخاطبین و با توجه به اصل موضوع و عدم ورود تخصصی به دیگر علوم  با در نظر 

کتاب مطالب تدوین یابند. یه در سراسر  و با حفظ وحدت رو

1-4. تعیین سطح مخاطب
 عــدم تعییــن مخاطــب و یــا عدم وفــاداری به ســطح علمی مخاطب، مشــکالت جــدی را به دنبــال خواهد 

داشــت. مثاًل در بســیاری از موارد این دو کتاب به نظر می رســد سطح علمی مخاطبان یا در نظر گرفته نشده 

یه در مخاطب شناســی رعایت نشــده اســت. برای نمونه گاهی به نظر می رسد مخاطبان  اســت یا وحدت رو

گاهی مثل بحث »صفات ثبوتیه«  یخی و اعتقادی هســتند، ولی  کالمی، تار کاماًل بی اطالع از مباحث  افراد 

در صفحۀ 76 و »کمون و بروز و طفره« در صفحۀ 87 مخاطب یک فلسفه دان تلقی شده است.

عدم اشــراف نویســنده بر سطح علمی کتاب و خارج شدن او از محدودۀ مشخص، قطعًا منجر به سردرگمی 

ی نیست.    که به  طور حتم مورد دلخواه و و عدم فهم مخاطب خواهد شد 

گان 2-4. تعریف و تبیین واژ
کــرده، تعریف نموده   از نــکات مهــم در هــر تحقیق و تألیفی این اســت که مؤلف تمام واژه ها را معناشناســی 

کــه باید تبیین شــود، واژه های موجــود در عنوان کتاب یا مقاله اســت.  و تبییــن کنــد. از مهم تریــن واژه هایــی 

که مؤلف پس از ذکر معنای لغوی به معنای  کتاب فرق تشــیع دیده می شــود  نمونۀ مثبت آن در درس اول از 

کرده است. یابی  اصطالحی پرداخته و پس از آن معانی مختلف را ارز

عدم ارائه تعریف از واژه های عنوان کتاب و بیان تمایز آن با دیگر واژه های معادل، ضربۀ بزرگی به مقصود زده 

تی مواجه می نماید. برای نمونه در ایــن دو کتاب مورد بحث، واژۀ »فرق« جزء  و مخاطــب کتــاب را با مشــکال

که معنای مورد نظر از این واژه را بداند. پس  عناوین اصلی محسوب شده و مخاطب قبل از هر چیز نیاز دارد 

ی کلمه »فرق« که عنوان کتاب است متمرکز شود و بار  در درس اول فرق تسنن بهتر است که اصِل تعریف رو

معنایی بقیۀ الفاظ مشابه با آن مقایسه  شود. عالوه بر آن »ویژگی فرقه« نیز نیامده است. در مقابل به حدیث 

یاد پرداخته شده است یا تعریف »مذهب« اصاًل نیامده است  که ارتباط مستقیمی با موضوع ندارد ز افتراق 

یف موجود و تعریف ارتکازی ذهن نویســنده ذکر شــود  در حالــی که شایســته اســت حداقل یک مــورد از تعار

گر کتاب  یــا حداقــل تفــاوت فرقــه بــا مذهب بیان شــود. البتــه تعریف مذهــب در درس 18 آمده اســت، امــا ا

کتاب  گر  یف، مذاهب تعریف شوند و ا که الزم است در مبحث تعار می بایست به بحث از مذاهب بپردازد 

فقط به بیان »فرق« اختصاص دارد، پس این ســؤال مطرح می شــود که اواًل تفاوت فرق و مذاهب در چیســت 

کامل مطرح شده اند؟ مناسبت آن چیست؟ کتاب به  طور  و ثانیًا چرا مذاهب فقهی در آخر 

بیان و توضیح مکفی
یاد و خســته کننده  در بیان و توضیح مطالب مهم اســت که هم توضیحات کم و غیرقابل درک نباشــد و هم ز

نباشــد، امــا در ایــن دو کتاب گاهی توضیحــات الزم از قلم افتاده اند. برای نمونــه در صفحۀ 75 ذیل عنوان 

اول )تبییــن رابطــه ذات و صفــات الهــی در صفات ثبوتی( ســه رابطۀ »عینیت«، »نیابــت« و »احول« نام برده 

شده است، ولی فقط دربارۀ »احوال« توضیح داده شده است و به دلیل عدم ذکر دلیل اینکه چرا فقط یکی 
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از سه واژه تعریف شده است، به نظر ترجیح بالمرجح می رسد.  

کتــاب فــرق تســنن درس دوازدهم تحت  کــه بــه نظــر می رســد از قلم افتاده اســت اینکــه در  از مــوارد دیگــری 

عنوان »روابط ماتریدیان با ســایر فرقه ها«، ارتباط ماتریدیان با شــیعه بیان نشــده اســت. حال یا اصاًل روابطی 

نداشته اند یا روابط مناسبی نداشته اند و یا ...؛ به هر حال حداقل اشارۀ به آن مناسب به نظر می رسد.

کتاب جنبۀ اعتقادی هم داشته باشد، ممکن است  گر  گاهی به واقعیت خدشه وارد می کند و ا این مسئله 

حتی مخاطب را دچار شــک و تردید در اعتقاداتش نماید. برای مثال در درس هفتم فرق تشــیع، ذیل عقاید 

شــیعۀ اثناعشــری توضیحاتــی آمــده اســت. این مســئله حســاس اســت و نمی توان با ایــن ادعا که نویســنده 

نمی خواهد جانب داری کند از کنار مســئله رد شــود، بلکه یا باید به  طور کل گفته شــود که نویســنده در مقام 

گر قرار است از عقاید دفاع شود، باید حق مطلب ادا شود و با ارجاع به منابع  دفاع از هیچ اعتقادی نیست یا ا

کار انجام شود. چنانچه برای هر فرقه و مذهب دیگری باید همین مسئله مورد توجه باشد،  اصیل شیعه این 

ولی متأســفانه با اینکه مصنف وارد دفاع شــده، اســتدالالت ضعیف و ســطحی بیان شــده و دالیل ناقص و 

گاه به نظر اشتباه است. مثاًل قسمت »4. 1«

در مقابــل گاهــی توضیحــات بیش از حد نیاز و مالل آور  شــده اند. مثاًل در کتاب فرق تســنن درس چهاردهم، 

که ذیل عنوان »عقاید ابن تیمیه« آمده است خسته کننده و بسیار طوالنی شده است. مطالبی 

4-4. ورود تخصصی به دیگر موضوعات
تی اســت که در این کتاب مشــاهده می شــود. در  عــدم نظــارت بــر پایبندی به موضوع کتاب از دیگر معضال

که دروس دارای انســجام باشــند؛ یعنی دروس  که به عنوان درس نامه تدوین می شــود شایســته اســت  کتابی 

گونــه ای طراحی شــوند که بدون مــالل آوری خواننده را به هدف اصلی برســاند، امــا در این کتاب بعضی  بــه 

دروس بســیار تخصصی به علم رجال پرداخته اند )مثل درس هفتم و یازدهم( و بعضی بســیار تخصصی به 

بیــان علــم کالم پرداخته انــد )مثــل درس ششــم و دهم(، این در حالی اســت که کتاب در مقــام معرفی تمام 

کثر  فرق شــیعه و اهل ســنت اســت و نیازی به ورود تخصصی در حوزه اعتقادات و رجال فرق نیســت و حدا

می بایســت به معرفی اجمالی برخی اعتقادات متمایز آنها بپردازد. این اختالط مباحث موجب می شــود که 

که یا نویسنده فقط به جمع آوری  کتاب قابل دستیابی نباشد و خواننده در انتها به این نتیجه می رسد  روح 

پرداختــه نــه تألیــف یــا اینکه نویســندۀ کتاب فرد واحدی نبوده و نویســندگان نیــز هر کدام با مبانــی خود و با 

یه در تدوین  توجــه بــه تخصص، عالیق و ســالیق خود مطالب را جمع آوری نموده انــد و در نتیجه وحدت رو

دروس وجود ندارد.

ج( نقد نگارش
یادی دارد. عمــدۀ ایرادات کتاب در ایــن زمینه عبارت  کتــاب بــه لحاظ رســم الخط و نگارش نیز ایــرادات ز

ئم نگارشــی،  اســت از: عدم رعایت دســتور زبان فارســی، ارجاع نادرســت ضمایر، اســتفاده نادرســت از عال

یه نگارش در طــول متن. به دلیل جلوگیری  جمــالت و عبــارات نامأنــوس و طوالنی و عدم رعایت وحدت رو

از اطناب در نوشتار از آوردن مصادیق این موارد می گذرم. امید است این نوشتار در بهبودبخشی به چاپ و 

انتشار متون درسی دینی مؤثر باشد.    


