نقدوبرریسکتاب

نگریش
بر نگارشهای کالمی ()3
َ
َمصائب و َمصاعب رسائل َس ّید مرتیض
حمید عطائی نظری

استادیار گروه فلسفه و کالم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

ّ
َ
مرتضی َع َلم ُ
الهدی (م  436ق) ،مجموعه رسائل
در میان آثار کالمی بازمانده از بزرگ متکل ِم شــیعه شــریف
امامیه و برخوردار از ّ
وی گنجینهای است ارزشمند از معارف ّ
اهم ّیت بسیار .بخشی از این رسائل ،مکتوبات
ًّ
و رســالههای بــهنســبت مختصــری اســت که شــریف مرتضی مســتقل در موضوعــات و مســائل مختلف به
نــگارش درآورده اســت و پــارهای دیگــر عبارت اســت از پرســشها و اســتفتاءهایی که اشــخاص مختلف از
نواحی گونا گون در زمینههای ّ
متنوع فقهی ،اصولی ،تفسیری ،حدیثی و کالمی از او پرسیده و به محضر وی
ّ
فرســتادهاند ،به همراه پاســخهای وی به آنها .مجموع این پرســشها و پاســخها ـ که در نسخ خطی مختلف
به انحاء گونا گون در کنار یکدیگر کتابت شــده اســت ـ به ضمیمۀ رســالههای یادشده ،در چند دهۀ گذشته
در قالب مجموعه رســائل شــریف مرتضی ّ
مدو ن گردیده و به طبع رســیده اســت .روشن است که چاپ این
َ
ُ
ّ
مصححان و یا به اقتضای نسخه یا ن َسخ مورد
رسائل و پرسش و پاسخها بدین شکل بیشتر بر حسب سلیقۀ
ً
ّ
1
رجوع آنها بوده و لزوما ترتیبی نیست که خود شریف مرتضی اتخاذ کرده باشد.
ّ َ
ّ
مرجعیت دینی شــیعیان امامی عصر خویش را
ســید مرتضی که پس از اســتادش ،شــیخ مفید (م  413ق)،
امامیان مناطق مختلف
برعهده داشــت ،پیوســته در معرض ســؤاالت گوناگون پرسشــگران قرار میگرفت و
ِ

در یافتن پاســخ پرســشهای دینی خویش بدو مراجعه میکردند و از او راهنمایی میطلبیدند .حاصل این
ِ
گفتوگوها و پرســش و پاســخها صورت مکتوب یافته و «أجوبة  /جوابات المســائل»های شــریف مرتضی را
رقم زده اســت .یکی از وجوه چندگانۀ ّ
اهم ّیت و ارزش «أجوبة المســائل»های مندرج در رسائل ّ
سید مرتضی
ِ
همین سبک استفتاءگونۀ آنهاست .تفاوت بارز اینگونه از متون با دیگر آثاری که در صورت کتاب یا رساله
به نگارش درمیآید ،در این اســت که نویســنده یا ُمفتی در هنگام پرســش و پاسخ بهطور مستقیم در معرض
اظهارنظــر قــرار میگیــرد و از او خواســته میشــود که اعتقاد خودش را بــه بیانی کوتاه و صریح برای پرســنده یا
مخاطب آشکار گرداند .در این صورت ،خواننده بهسهولت و روشنی از دیدگاههای ّ
خود نویسنده یا
خاص ِ
ِ
مرجع پرســشها ّ
دشــوار دیگر متون و نوشتههای آن
مطلع میشــود ،بیآنکه مجبور باشــد پیچ و خمهای گاه
ِ
مرجع علمی و دینی را طی کند تا به نظرگاه او واقف گردد .در واقع ممکن است شریف مرتضی در کتابها و
ِ
ً
 .1در چاپ تازۀ این رسائل و مسائل به مناسبت کنگرۀ شریف مرتضی هم طبعا آنها به ترتیب و گونۀ دیگری منتشر خواهند شد.
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چکیده:
در میان آثار کالمی بازمانده از ّ
متکلم
شیعه شریف مرتضی علم الهدی،
مجموعه رسائل وی گنجینهای
ارزشمند از معارف امامیّه و از
اه ّمیّت بسیار برخوردار است .رسائل
شریف مرتضی از جمله متون کهن
دشوار فهم است که تصحیح آنها
بهسادگی میسور نیست .گذشته از
بیان پیچیده و زبان ف ّنی علم الهدی
در نگارش آثارش ،نبود نسخ معتبر
کهن از بیشینه آثار او مزید بر ّ
علت
شده و تصحیح میراث وی ،از جمله
رسائلش ،را با مشکل ّ
جدی روبهرو
کرده است .نویسنده در نوشتار
حاضر ،رسائل شریف مرتضی را از
حیث کیفیت و صحت تصحیح ،در
بوته نقد و بررسی قرار داده است.
وی از باب نمونه ،به بررسی و نقد
ویراست رسالۀ «جوابات المسائل
الطرابلسیات الثانیه» شریف
مرتضی پرداخته است .رساله مذکور،
با تصحیح سَ یّد مَ هدی رجائی در
ضمن جلد نخست رسائل الشریف
المرتضی صص  307ـ  356به چاپ
رسیده است .نگارنده از میان نسخ
ّ
متعدد طرابلسیات ثانیه ،هفت
نسخۀ برتر در دسترس را انتخاب
کرده و با متن چاپی آن سنجیده
است و کاستی های آن را از حیث
افتادگی ها ،کلمات یا عبارات زائد ،و
خوانشها یا ضبطهای غلط ،با ذکر
شاهد مثال هایی از متن چاپی ارائه
داده است.
کلیدواژهها:
جوابات المسائل الطرابلسیات
الثانیه ،مهدی رجائی ،رسائل شریف
مرتضی ،مرتضی علم الهدی ،آثار
کالمی ،نقد کتاب.
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انتظار عموم ،رأی خودش را در باب مسائل مختلف بازگو نکرده
رسالههای خودش بهسادگی و وضوح مورد
ِ
ِ
باشــد ،بلکه بیشــتر به بررســی و نقد آراء دیگران یا شرح اقوال دانشــوران پرداخته باشد و بدین ترتیب فهم نظر
ـش صریح پرسشــگری قرار
وی در بــاب آن مســائل چنــدان آســان نباشــد؛ حال آنکه وقتــی او در معرض پرسـ ِ

گرفته ،نا گزیر گشــته اســت که رأی خود را در باب آن مقوالت ب هســهولت و صراحت بیان کند .بدینســان،
ّ
نظریات و دیدگاههای ّ
خاص َع َلم ُ
موثق و مهم برای کشــف ّ
الهدی
مجموع این پرســش و پاســخها به منبعی
ِ
ّ
در مسائل مختلف ،از جمله مسائل کالمی و اعتقادی مبدل گردیده است .گذشته از «أجوبة المسائل» ها،
دیگر رســالههای کوچک و بزرگ موجود در رســائل شــریف مرتضی نیز هر یک ارزش و ّ
اهم ّیت فراوانی دارد که
در جای خود باید از قدر و بهای آنها سخن گفت.
سید مرتضی دارد و ما ّ
با همۀ ارجمندی و ّ
اهم ّیت وافری که رسائل ّ
شمهای
از آن را برشــمردیم ،بر سر انتشــار این رسائل ،مصائبی رفته است که میسزد
در بــاب آن ذکــر مصیبــت ّ
مفصلــی کــرد .بخشــی از ایــن مصائــب ناشــی از

ّ
مصححی
مصاعب و دشــوار یهای متنی و محتوایی رســائل اســت که هر
را در راه تصحیح این متون کهن با مشــکالت بسیار مواجه میکند و قسمی
ِ
ّ
مصححان آن .تا کنون رســائل
دیگر ،برخاســته از ســهلانگاری و ناآزمودگی
ّ
شــریف مرتضــی در قالــب دو مجموعــه ،یکی چهــار جلدی (ســه مجلد آن
زیر عنوان رســائل الشــریف المرتضی به تصحیح آقای َسـ ّـی َ
دمهدی رجائی و
َ
اشــراف َس ّــیداحمد َ
حسینی ِاشک َوری در قم ،نشــر دارالقرآن الکریم1405 ،ق
ّ
َ
مجلــد چهــارم بــه تصحیح آقای َسـ ّـیداحمد َ
حســینی ِاشــک َوری در ســال
و
1410ق) و دیگــری تــک جلــدی (بــا عنــوان مســائل المرتضــی بــه تصحیــح
ِ
مؤسســة البــاغ ،بیــروت1422 ،ق ـ که ّ
وفقــان خضیر محســن الکعبیّ ،
البته
مشــترکات بســیاری هــم بــا رســائل چهارجلدی دارد) منتشــر شــده اســت.
ّ
متأســفانه هر دو مجموعه آ کنده از نادرســتیها و آشــفتگیهایی اســت که
هیــچ زیبنــدۀ مقام واالی شــریف مرتضــی و آثار او نیســتُ .چنانکه پیشتر
ّ
َ
ّ
شخصیتی است کمنظیر
در یادداشتی دیگر متذکر شدهام ،شریف مرتضی
در جهان تشـ ّـیع و نقش وی در تکوین ابعاد علمی مختلف مذهب شــیعه،
ّ
خاصــه علم کالم و دانش اصول فقه ،بســیار برجســته و حائز ّ
اهم ّی ِت فراوان
ُ
معتزلی زیدی ایران ،آنگاه
است .حا کم ِچشمی (م ۴۹۴ق) ،عالم برجستۀ
ِ
َ
َ
بخش مذهب و
که در وصف شــریف مرتضی ســخن رانده اســت ،او را قوام
ِ
َ
تشــیع ّ
مکتــب ّ
معرفی کرده اســتِ .چ ُشــمی در الرســالة (التامة) فــی نصیحــة العامة به نقش َسـ ّـید مرتضی و
َ
نگاشتههای وی در شکلگیری ابعاد علمی مختلف مذهب ّ
تشیع اشاره کرده ،میگوید:
ً
ّ
ألنــه ّ
صنف الکتــب فی االصــول و الفــروع و اإلمامة و نصــره و خلط
«صــار هــذا المذهــب مذهبــا بالمرتضــی،
التوحید و العدل به».

2

ایــن بیــان حا کم چ ُشــمی که مذهب ّ
امامیه به دســت شــریف مرتضــی تبدیل به یک مذهب و مکتب شــد ـ
ِ
َ
َ
ّ
علی رغم اغراق ناسزاوار و داوری یکسونگرانهاش و با اینکه یکسره از س ِر ناهمدلی با امامیه رقم خورده است
ـ بهخوبــی نشــانگر نقــش برجســتۀ تألیفــات علم الهــدی در ّ
تکون جنب ههــای علمی گوناگون مذهب تشـ ّـیع،
العامة ،نسخۀ ّ
محمد ،الرسالة (التامة) فی نصیحة ّ
خطی برلین شمارۀ گالسر ّ )Glaser 73 p. 2( 73
 .2حاکم چشــمی ،ابوســعید محســن بن ّ
(مورخ
ً
ظاهرا هم اکنون نســخهای از آن در دســترس نیســت ،اماّ
 793هجری قمری) ،برگ  24ب .اصل این رســاله به زبان فارســی نگاشــته شــده بوده که
نســخههایی از ترجمــۀ کهــن عربــی آن موجود اســت که گویا در دســت تحقیق و نشــر اســت .دربارۀ این کتاب نــگاه کنید به مقالۀ آقای دکتر حســن
انصاری با عنوان «کتابی از حاکم جشــمی به زبان فارســی و ترجمۀ عربی آن» چاپشــده در :بررس ـیهای تاریخی در حوزۀ اسالم و ّ
تشیع ،کتابخانه،
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،تهران 1390 ،هجری شمسی ،ص .553
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ّ
ُ
مســلم شــکوفایی کالم ّ
امامیــه در مکتب
دســتکم از منظــر عالمــی معتزلی همچون ِچشــمی اســت .بهطور
َ
َ
ّ
شــخصیت دیگری وامدار شــریف مرتضی یا به تعبیر عبدالجلیــل رازی قزوینی« :مرتضای
بغــداد بیش از هر
بغداد» اســت .با این وصف نحوۀ تصحیح و طبع بســیاری از آثار مرتضی بههیچروی َم ّ
ـأن
رضی و درخور شـ ِ
کیفیــت و ّ
وی نبــوده ،بلکــه مایۀ شرمســاری ماســت .در این میان رســائل شــریف مرتضــی از حیث ّ
صح ِت
تصحیح وضع اسفبارتری دارد که مایلم در اینجا لختی از آن سخن گویم.
پیش از آنکه در باب مصائب تصحیح رســائل شــریف مرتضی و کاســتیها و نابســامانیهای آن ســخن به
میــان آیــد ،بهتر اســت اندکی هــم دربارۀ مصاعب و دشــوار یهای آن مطالبی تقدیم شــود .آشــنایان به تراث
ّ
کالمی پیشاصفوی و بهطور خاص ،متون پیشامغولی
اســامی نیک میدانند که بهطور کلی متون فلســفی و
ِ
ّ
ّ
مصححان
از پیچیدگیها و دشــوار یهای ویژهای گرانبار اســت .به همین جهت ،نحوۀ مواجهۀ محققان و
ً
عربی فلسفی و کالمی پساصفوی و معاصر متفاوت
با اینگونه متون نیز طبعا باید با شیوۀ برخورد آنها با متون ِ
کالمــی دوران معاصــر ممکــن اســت فــرد بتواند آنهــا را صفحه بــه صفحه
باشــد .در تصحیــح آثــار فلســفی و
ِ
ّ
ُ
ّ
تصحیــح و تحقیــق کنــدّ ،اما در تصحیح آثار متعلق به دوران اولیه و میانی اســام هرگز چنین امکانی وجود
ّ
ّ
مصحح به گاه تصحیح نا گزیر است کلمه به کلمه و جمله به جمله با موشکافیهای خاص و دق ِت
ندارد و
ّ
َ
نظر ویژه و تأمل بســیار کار خویش را بهپیش ب َرد .اگر یک متن کالمی تراثی را به یک ِ«بنا» تشــبیه کنیم ،متون
ِ

کالمــی چنــد قــرن اخیــر همانند ســاختمانهای دوران معاصرند که در بیشــتر موارد میشــود آنهــا را بهراحتی
ِ

کالمی چند قرن نخســت حکم ِ«بناهای باستانی» را دارند
ســاخت یا بازســازی کرد ،در حالی که متون کهن
ِ

کــه ترمیم آنها بهســرعت و ســهولت امکانپذیر نیســت و باید آنهــا را بند به بند یا وجب بــه وجب با صعوبت
بسیار ترمیم و اصالح نمود.
زبانی پدید آمده در درازنای این ســالیان ،میان ما خوانندگان امروزین با آن
در واقع ،فاصلۀ زمانی و گسســت ِ

فهم دقائق ذهن و زبان و اصطالحات پیشینیان بر ما
نویسندگان دیرین خودبهخود موجب گردیده است که ِ
ّ
ّ
دشــوار و گاه متعذر گردد و در بســیاری از مواضع ،دریافت مفاهیم و مقاصد ســخنان آنها بهکلی از دســترس
ّ
دقــت و حوصله و ّ
تخصص
خواننــدگان کنونــی دور افتــد .به همین ســبب ،تصحیح ُچنین متونــی نیازمند
البته واجدان آن بســیار اندکشــمارند .رسائل شــریف مرتضی و ّ
ویژهای اســت که ّ
البته سایر آثار او ،از همین

متون کهن دشوارفهم است که تصحیح آنها بهسادگی میسور نیست .گذشته از بیان پیچیده و زبان
دست ِ
ّ
معتبر کهن از بیشــینۀ آثــار او مزید بر علت شــده و تصحیح
نبود نســخ
ّفنــی علــم الهــدی در نــگارش آثارشِ ،
ِ
ّ
میــراث وی ،از جملــه رســائلش را با مشــکل جدی روبهرو کرده اســت .بــه غیر از امالی و الذخیــرة و الصرفة و
شــاید چند اثر دیگر که دارای نســخههایی بهنســبت کهناند ،نســخههای بازمانده از بیشــتر آثار علم الهدی
ّ
دستنوشــتهایی متأخر و اغلب مغلوط اســت .قدمت بسیاری از نسخ برجامانده از همین رسائل شریف
ً
مرتضــی فراتــر از قــرن ده و یــازده هجــری نمــیرود و همین دستنوشــتها هم نوعا عیبناک اســت و سرشــار از

سیّد مر َتضی که پس از
استادش ،شیخ مفید (م 413
ق) ،مرجعیّت دینی شیعیان
امامی عصر خویش را برعهده
داشت ،پیوسته در معرض
سؤاالت گوناگون پرسشگران
امامیان
قرار میگرفت و
ِ
مناطق مختلف در یافتن
پاس ِخ پرسشهای دینی
خویش بدو مراجعه میکردند
و از او راهنمایی میطلبیدند.
حاصل این گفتوگوها و
پرسش و پاسخها صورت
مکتوب یافته و «أجوبة
 /جوابات المسائل»های
شریف مرتضی را رقم زده
است.

تصحیفات گمراهکننده .در نتیجه ،اگر بنا باشد کار تصحیح این رسائل بر اساس اسلوب علمی پیش رود و
ّ
ّ
تا حد امکان بهدرستی انجام پذیرد ،نیازمند صرف وقت و دقت بسیار است .در ویراستهای سابق رسائل
ّ
ّ
مصححان در تصحیح متن دیده نمیشود؛ بل بهعکس ،در سطر به
شریف مرتضی نشانی از دقت و مهارت
سطر و صفحه به صفحۀ آنها آثار سهلانگاری و شتابزدگی و ناپختگی طابعان عیان است.
تنها برای آنکه جلوهای از مصائب وارد بر رسائل مرتضی را از حیث تصحیح ناشایست و نااستوار آنها نشان
دهم ،از باب نمونه ،به بررسی و نقد ویراست رسالۀ «جوابات المسائل الطرابلسیات الثانیة» شریف مرتضی
میپردازم .این رســاله با تصحیح جناب آقای َس ّــی َ
دمهدی رجائی در ضمن جلد نخســت رســائل الشــریف
المرتضــی ص  307ـ  356بــه چــاپ رســیده اســت .چنانکــه خواهیــم دیــد ،ویراســت ایشــان از این رســاله
ّ
بهحدی عیبنا ک و آشــفته اســت که گویی آنچه به نام طرابلسیات ثانیه منتشر کردهاند ربط و نسبت وثیقی
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با اصل رســاله ندارد .در حقیقت ،طبع یادشــدۀ رســالۀ مذکــور ،به دلیل
ِ
نابســامانیها و تحریفهــای گســتردۀ ناشــی از افتادگیهــا ،بدخوانیها
نادرســت نســخۀ مورد رجوع ایشــان که موجب نامفهومی
و یا ضبطهای
ِ

نقدوبرریسکتاب
ّ
مصحــح ذیصالحیتــی به تصحیح و نشــر
اقــدام نمیکردنــد ،چــه بســا
ّ
آنهــا در صورتــی بهتــر و منقحتر میپرداخت و امکان بهرهمندی بیشــتر از
ّ
ن فراهــم مینمود.
ایــن میــراث گرانبهای شــریف مرتضی را بــرای محققا 

پریشــانی بیشــتر عبارات آن شــده است ،ویراستی اســت نامطبوع و در
و
ِ
َ
ّ
کل ،از حیز انتفاع ساقط .در ادامه ،پارهای از اشکاالت تصحیح نامبرده

امکانات
به یاد داشــته باشــیم کــه آقای رجائی در همان زمان و بــا همان
ِ
ّ
حان خدوم
محدودی به تصحیح این رسائل دست یازیدهاند که مصح ِ
ّ
و ســختکوش و دقیق النظری همچون مرحوم اســتاد سـ ّـیدجاللالدین
ّ ُ
ّ
محدث ا َرموی با دقتی ســتودنی و تالشی مثالزدنی آثاری ماندگار چون

ایشــان طبع شــده) بر خوانندگان آشکار گردد؛ گو اینکه اهلفن و کسانی

النقــض عبدالجلیــل قزوینــی رازی را تصحیــح و منتشــر کردهاند؛ آثاری
ّ
مصححــان متون کهن در شــیوۀ طبــع و تصحیح
کــه هنــوز هم سرمشــق
ُ
کتابهای تراثی است.

را در چنــد قســمت بیــان میکنــم تــا چندوچــون ویراســت ایشــان از این
رســاله (و ّ
البته بهاحتمالزیاد ،دیگر رســائل شــریف مرتضی که بر دست
که پیشتر با رســائل مرتضی بیشــتر سر و کار داشتهاند البد خود بدین امر
َ
واقف گشتهاند و محتاج تذکار این ضعیف نیستند.
نقدهایی که در پی میآید ،همگی بر بنیاد مقابله و مقایســۀ متن چاپی
رســاله با شــماری از نســخ ّ
خطی آن ایراد میشــود .از رســالۀ طرابلسیات
ثانیــه بنــا بر ّاطالعات موجود حدود بیســت نســخه بر جایمانده اســت
ّ
ً
کــه قدیمتریــن آنهــا متعلــق بــه قــرن یازدهم هجــری قمــری اســت .ظاهرا

آقــای رجائــی کار تصحیح رســائل شــریف مرتضی را تنها بر اســاس یک
نســخۀ فراهمشــده برای ایشــان به ســرانجام رســاندهاند 3و کوششی برای
دســتیابی بــه نســخ بیشــتری از آن رســائل نکردهانــد .در واقــع ،مهمترین
عاملی هم که موجب پریشــانی و بیاعتباری ویراســت جناب رجائی از
رسائل ّ
سیدمرتضی شده است همین بسندهگری ایشان به یک نسخۀ نه
چندان صحیح و عدم رجوع به دیگر دستنوشتها است .آقای رجائی
اگــر اندکــی بیشــتر میکوشــیدند ّ
حتی در همان ســی و اندی ســال پیش
که این رســائل را آمادۀ طبع میســاختند ،میتوانســتند به نســخ دیگری
از رســائل دســت یابنــد و در تصحیــح خویــش بهکارگیرنــد و در نهایــت
ویراســت بهمراتب بهتری عرضه کنندّ .اما صد افسوس که شتابزدگی

و آســانگیری مانــع دســتیازی بــه ُچنیــن کارهای دشــوار میشــود .آقای
َ
ّ
َس ّــیداحمد ُ
حســینی ِاشــک َوری در مقدمــۀ خــود بــر این مجموعه رســائل

ویراســت چند جلدی فقط «طبع مستعجلی» از رسائل
آوردهاند که این
ِ
شــریف مرتضــی اســت کــه بــه قصــد در دســترس قــرار دادن آنها منتشــر
میشــود و صورتی از نسخ ممتاز آثار شــریف مرتضی را تدارک دیدهاند تا
در آینــده طبعی ّفنــی از آنها ارائه کنند 4.خوانندگان گرامی خود در ادامه
خواهند دید که نتیجۀ آن طبع مستعجل و شتابزده چیزی نیست جز

اینکــه در یک رســالۀ قریب بــه پنجاه صفحــهای مثل طرابلســیات ثانیه
بیــش از صــد غلــط و دهها افتادگــی و آشــفتگی رخ بنماید .اگر ایشــان و
آقــای رجائــی بــه ُچنین تصحیــح و طبع مغلوطی از رســائل علــم الهدی
 .3نســخۀ شــمارۀ  21509/9کتابخانۀ آســتان قدس رضوی ،به ّ
خط احمد بن محمدرضا حســینی
خوانســاری ّ
مــورخ  4رجــب  1329هجــری قمــری .تصویــری از آن هــم اینــک در کتابخانــۀ آیــةاهلل
مرعشی نجفی قم به شمارۀ  1497نگهداری میشود.
ً
ّ
« .4والــذی یجــب لفت النظر الیه أننا ّ
هیئنا ثبتا للنســخ الممتازة من آثار الشــریف المرتضی مقدمة
للعمل الفنی المکتمل الشرائط فی هاتیک االثار و هذه المجموعات لیست إال طبعة مستعجلة
قصدنــا بها تیســیر تداولها للقراء االفاضــل وکلنا أمل وطید فی اال لتقاء بهم فــی تلک الطبعة الفنیة
الممتازة بتوفیق اهلل تعالی»( .رسائل الشریف المرتضی ،ج  ،1ص .)18
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ّ
در اینجــا از میــان نســخ متعــدد طرابلســیات ثانیــه ،هفت نســخۀ برتـ ِـر در

دســترس رســاله را انتخــاب کــرده و بــا متن چاپــی آن ســنجیدهایم .این
ِ
5

مقایسه و تطبیق ،کاستیهای زیر در طبع رسالۀ یادشده را آشکار میسازد:

 .1افتادگیها
از اشــکاالت اساســی ویراســت رســاله طرابلســیات ثانیــه افتادگیهــای
ّ
های یکــی چندکلمهای که
قابــل توجــه آن اســت .صرفنظــر از افتادگی ِ
ّ
در جایجای رســاله اتفاق افتاده است ،ریختگیها و سقطهای یک یا
چند ســطری نیز در برخی مواضع متن قابل تشــخیص است .نمونههای
زیر این مطلب را بهخوبی نشان میدهد:
 .1-1ص  353س « :3و المســخ أن يغيــر صــورة الحي الذي كان إنســانا
يصير بهيمة ،ال أنه يتغير صورته إلى صورة البهيمة».
مقایســۀ عبارت فوق با نســخ هفتگانۀ یادشده آشکار میسازد که قریب
دو ســطر از میــان عبــارت پیشگفتــه افتاده اســت .متن این قســمت (با
کمی اختالف در ضبط کلمات) در هفت دستنوشــت رســاله به شرح
زیر است:
«و المســخ أن يغير صورة الحي الذي هو انســان فیجعل علی صورة القرد و
الحی هو ذلک الحی بعینه و ّإنما ّ
یکون ّ
تغیرت بنیته والنسخ الذی نبطله هو
ّ
ّ
القسم ّ
األول؛ ألن أصحاب التناسخ یذهبون إلی أن الحی الذی كان إنسانا
يصير بهيمة ،ال أنه يتغير صورته إلى صورة البهيمة.».
چنانکه مالحظه فرمودید قســمت «هو انســان فیجعل علی صورة القرد و
الحی هو ذلک الحی بعینه و ّإنما ّ
یکون ّ
تغیرت بنیته والنسخ الذی نبطله
ّ
ّ
ّ
هــو القســم األول؛ ألن أصحــاب التناســخ یذهبون إلی أن الحــی الذی» از
َ
وسط عبارت باال سقط شده است و در معنا خلل ایجاد کرده است.
 .1-2ص  347س « :5فالجــواب عنــه :أنهمــا و ان اســتويا فــي العلــم
بالتصميم ،فغير ممتنع أن يكون مع أمير المؤمنين عليه السالم يأس من
 .5ایــن ُنســخ عبارتنــد از :نســخۀ شــمارۀ  6914کتابخانۀ دانشــگاه تهــران 2533 ،کتابخانۀ مدرســۀ
سپهساالر 21000 ،و  21912کتابخانۀ آستان قدس رضوی 12923 ،و  11340کتابخانۀ آیةاهلل مرعشی
نجفی قم 438 ،کتابخانۀ آیة اهلل حکیم نجف.
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نقدوبرریسکتاب
الرجــوع منهــم إلى الحق ،لــم يكن مع هارون عليه الســام مثله ،و خوف
علــى نفس النا كثين و القاســطين و المارقيــن و ان أمن من الموت له في
نفسه عليه السالم ،فهو غير مؤمن له من وقوع ذلك بأهله و شيعته».
در متــن مذکــور قریــب به یک ســطر افتادگی عارض بر متن شــده اســت.
عبارت اصلی متن در نســخ رســاله ّ
(البته با برخی اختالفات که در بین
خود نسخ وجود دارد) بدین نحو است:
«فالجــواب عنه :أنهما و ان اســتويا في العلم بالتصميــم ،فغير ممتنع أن
يكون مع أمير المؤمنين عليه السالم يأس من الرجوع منهم إلى الحق ،لم
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باال معنا و مفهوم درست خودش را از دست داده است.
 .1- 5ص  353س « :16فــان قيــل :فكيف يكون مــا ذكرتم عقوبة؟ قلنا:
هــذه الخلقــة إذا ابتــدأت لــم تكن عقوبــة و إذا ّ
غير الحــي المخلوق على
الخلقــة التامــة الجميلــة إليهــا كان ذلك عقوبــة .ألن تغير الحــال الى ما
ذكرناه يقتضي الغم و الحسرة».
در عبــارت پیشگفته ،قســمتی از ســؤال حذف شــده اســت .بر اســاس
نسخ رساله ،متن کامل پرسش بدین نحو است:
«فــان قيــل :فكيف يكون ما ذكرتم عقوبة واهلل تعالــی قد ابتدأ خلق القرود

يكن مع هارون عليه الســام مثله و خوف على نفس أو ما یجری مجراها
لــم یکــن هــرون ع علی مثله؛ و قوله صلوات اهلل علیــه لن تموت ّ
حتی تقاتل

من غیر أن یکون ذلک لهم عقوبة؟».

النا كثين و القاســطين و المارقين و ان أمن من الموت له في نفســه عليه

افتادگی جملۀ «واهلل تعالی قد ابتدأ خلق القرود من غیر أن یکون ذلک لهم

السالم ،فهو غير مؤمن له من وقوع ذلك بأهله و شيعته».

عقوبة» از پرسش موجب شده است که در متن چاپ شدۀ رساله ،ربط

در اینجا نیز قسمت «أو ما یجری مجراها لم یکن هرون ع علی مثله .و قوله
صلــوات اهلل علیــه لــن تموت ّ
حتی تقاتل» از وســط متن افتاده اســت و به
ّ
متن یاد شده معلوم نیست.
همین دلیل ربط عبارات در تکه ِ
 .1- 3ص  329س « :11فالعلــة التــي عللوه بها عصمة الرســول موجودة
في اإلمام ،ألنا قد بينا أن االمام قد يكون حجة فيما ال يعلم اال من جهته،
إذا كتم الحق و انقطع النقل الذي هو حجة ،فلم يبق إال العصمة».
بخش آخر عبارت فوق در نســخههای اثر (با کمی اختالف میان نســخ)
بدیــن قرار اســت« :فلــم يبق جهــة للعلم إال قول إمــام الزمان؛ فقد ســاوی
ّ
النبی اإلمام علی هذا فی علة وجوب العصمة».
افتادگی دو عبــارت «جهة للعلــم» و «قول إمام
معلــوم اســت که با وجــود
ِ
ّ
الزمــان؛ فقــد ســاوی النبــی اإلمــام علی هذا فــی علة وجــوب» از متــن باال،
جمالت یادشده به درستی قابل فهم نخواهد بود.
 .1- 4ص  349بند آخر« :ألنهم لما صرفوا عن معارضة القرآن بما يضاهيه
فــي الفصاحة ،صار عليه الســام كأنــه زاد عليهم التي كانــوا بها يدنون و
إليها ينسون صار كتعذر مساواة السحرة بمعجزة موسى عليه السالم».
در اینجا نیز حدود یک ســطر از عبارت ســقط شــده است .متن اصلی بر
اساس نسخ اثر بدین ترتیب است:
«ألنهــم لمــا صرفــوا عن معارضــة القرآن بمــا يضاهيه فــي الفصاحة ،صار
ّ
ّ
عليــه الســام كأنــه زاد عليهم بالفصاحــة؛ ألنه قد تعذر علیهــم منها ما هو
ّ
ّ
ّ
فیما تحداهم به و إذا تعذرت علیهم الفصاحة التي كانوا بها يدلون و إليها
ينسبون صار كتعذر مساواة السحرة بمعجزة موسى عليه السالم».
ّ
ّ
حاجت به گفتن نیست که با افتادگی قسمت «بالفصاحة؛ ألنه قد تعذر
ّ
ّ
علیهــم منهــا ما هو فیما تحداهم به و إذا تعذرت علیهم الفصاحة» عبارت
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میان پرسش و پاسخ چندان روشن نباشد.
 .1- 6ص  309بند آخر« :فما جواب من قال :كل علة لكم في هذا و نحوه
يقتضــي إعــزازه و كف أيــدي الظلمة و إرشــاده الضــال و تعليم الجهال
ي تلــك الحادثــة حكم مــع غيبته خالف
و يكــون حجــة اهَّلل ثابتــة و لــه ف 
الحكــم مــع ظهــوره ،فأال أجزتــم أن يتأخــر الحكم فيهــا الى يــوم القيامة،
ليتولى اهَّلل تعالى حكمها».
جاافتادگی بخشــی از متن موجب نقصــان معنای
در متــن یادشــده نیــز
ِ

آن شــده اســت .بنا بر دســت کم پنج نســخه از نسخ رســاله طرابلسیات
ثانیــه متــن کامل بخــش فوق عبارت اســت از« :فما جواب مــن قال :كل
علــة لكم فــي هذا و نحوه يقتضــي إعزازه و كف أيــدي الظلمة عنه لیظهر
ّ
یصــح االنتفــاع بــه من ســائر وجوه االنتفاع التــی ذکرتموهــا و إال فإن اجزتم
و
ّ
أن یتأخــر ظهــوره و اصراخه المظلــوم و معونته الضعیف و إرشــاده الضالل
ي تلــك الحادثة حكم مع
و تعليــم الجهــال و يكــون حجة اهَّلل ثابتة و له ف 
غيبته خالف الحكم مع ظهوره ،فأال أجزتم أن يتأخر الحكم فيها الى يوم
القيامة ،ليتولى اهَّلل تعالى حكمها».
مشــاهده میفرماییــد که بیــش از یک ســطر از عبارت اصلی بــاال ،یعنی
قســمت «عنــه لیظهــر و یصـ ّـح االنتفــاع به من ســائر وجــوه االنتفــاع التی
ّ
ذکرتموهــا و إال فــإن اجزتــم أن یتأخر ظهــوره و اصراخه المظلــوم و معونته
الضعیــف» در تصحیــح آقــای رجائــی حــذف شــده اســت و در معنــا و
َ
ارتباط میان جمالت فوق خلل وارد کرده است.
ّ
گذشــته از مــوارد پیشگفتــه ،در مواضع متعددی از رســاله ،افتادگیها و
ّ
محذوفات یک یا چند کلمهای اتفاق افتاده که پارهای از آنها در جدول
زیر درج میگردد:
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نشانی
1

ص  318س 6

نگرشی برنگارشهای کالمی ()3

متن صحیح

متن چاپی

کلمه یا عبارت افتاده

ّ
بينــا كيف الســبيل الى العلم بأحكام المســائل المسائل الحادثة التی اتفقت
بينــا كيــف الســبيل الــى العلــم بأحكامــه ،مــا
ّ
ّ
ّ
اإلمامیــة واختلفــت
اإلمامیة واختلفت علیهــا
الحادثــة التی اتفقت علیهــا
لــم يجــر لــه ذكر فــي كتبها ممــا لم يتفــق فيه و ال
و کیف الســبیل إلی العلم بأحکام ما لم يجر له و کیــف الســبیل إلــی العلــم
اختلفت
بأحکام
ذكر في كتبها مما لم يتفق فيه و ال اختلفت

2

ص  313س  9ـ 11

إذا جــرى ذلك بما عرض من منع الظالمين من إذا جــرى ذلك بما عرض من منع الظالمين من
ظهــور من يقــوم بهذه الحقــوق المؤاخــذون بإثم ظهــور من يقــوم بهــذه الحقوق فهــم المؤاخذون
ذلك
بإثم ذلك

فهم

3

همان س  13ـ 15

إذا قيــل لهــم مــا تقولــون فــي هــذه الحقــوق و إذا قيــل لهــم مــا تقولــون فــي هــذه الحقــوق و
الحــدود التــي ال يســتوفيها اإلمــام إذا قصــر أهل الحدود التي ال يســتوفيها ّإل اإلمام إذا ّ
قصر أهل
الحل و العقد إلمام يقوم بها
الحل و العقد فی العقد إلمام يقوم بها

ّ
إل  /فی العقد

4

همان س  18ـ 19

إعــزاز االمــام و كــف األيدي عنــه ،فقــد قلنا فيه ّ
فأمــا الزامنا إعزاز االمام و كــف األيدي عنه ،فقد
مــا وجب بعكس هذا الســؤال علــى المخالف ،قلنــا فيــه ما وجب ّ
ثــم نعكس هذا الســؤال على
فنقول لهم:
المخالف ،فنقول لهم... :

ّ
فأما الزامنا ّ /ثم

5

ص  315س  8ـ 9

هــذا القــول ال يوجب االســتغناء عــن اإلمام في هــذا القــول ال يوجب االســتغناء عــن اإلمام في
ّ
األحــكام الشــرعية المنقولــة ،يجــوز أن يعــرض األحكام الشرعية؛ ألن أحکام الشریعة المنقولة،
ناقلوهــا أو أ كثرهــم عــن نقلهــا ،امــا اعتمــادا أو يجوز أن يعرض ناقلوها أو أ كثرهم عن نقلها ،اما
شبهة
اعتمادا أو شبهة

ّ
ألن أحکام الشریعة

6

همان س 11

و يجــري اإلمامــة و الحــال هــذه مجــرى النبــوة و يجــري اإلمامة و الحال هــذه مجرى النبوة في
ّ
فــي  ...مــن اإلمامة ما ال يمكن اســتفادته اال من أنا نستفید من اإلمام ما ال يمكن استفادته إال من
جهته
جهته

ّ
أنا نستفید

7

ص  316س 16

8

ص  317س 11

9

ص  320س 17

10

ص  322س 2

11

ص  322س 7

12

ص  326س آخر

أن مــن عليــه الحــق ال طريــق لــه الى العلــم بأن
أن مــن عليه الحق ال طريق الى العلم بأن الحق
الحق عليه
عليه
اســتفدنا مــن هــذا اللفــظ وجــوب ميــراث دون استفدنا من هذا اللفظ وجوب الميراث لألقارب
دون األباعد
األباعد

و تمسك عن تأييدهم

و تمسك عن تأییده کما أمسک عن تأييدهم

ألن إمام الزمان عليه السالم

ألن إمام الزمان الغائب عليه السالم

و بين األمرين واضح
و بين األمرين فرق واضح
ً
يضــرب المعلــم الصبي ظلمــا ألن أبــاه أخر عنه
يضرب المعلم الصبي ألن أباه أخر عنه أجره
أجره

له

لألقارب

عن تأییده کما أمسک
الغائب
فرق
ً
ظلما

13

ص  327س 3

فوق أيدي هؤالء اإلمام ال يد فوق يده

فوق أيدي هؤالء اإلمام و اإلمام ال يد فوق يده

و اإلمام

14

ص  327بند آخر

ثم ما طعن به على وجوبه غير صحيح

ثم ما طعن به على وجوب اإلمامة غير صحيح

اإلمامة

15

ص  330بند آخر

فكيــف احتاج هــؤالء اليه مع اســتقامة األحوال
األحوال فی الظاهر و لم یحتج
فكيف احتاج هؤالء اليه مع استقامة ظاهره؟ فــی الظاهــر و لــم یحتــج هو إلــی مثله مع اســتقامة
هو إلی مثله مع استقامة
ظاهره؟
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ص  331س 11

17

ص  334س 8

نقدوبرریسکتاب

و ما علة حاجته ّ
لکنا نقول
و ما علة حاجته
ّ
ّ
فــا يبقى اال أنهم قــد فهموا ثم عصوا بعد البيان فال يبقى اال أنهم قد أفهموا و فهموا ثم عصوا بعد
عنادا
البيان عنادا

ّ
لکنا نقول
أفهموا و

18

ص  337س 16

لكانــوا معذوريــن غيــر ملوميــن ،لــكان التقصير لكانــوا معذورين غيــر ملومين ،و لــكان التقصير
عائــدا علــى النبــي صلــى اهَّلل عليــه و آلــه لــم عائــدا على النبي صلى اهَّلل عليه و آله من حیث
يفهمهم مراده
لم يفهمهم مراده

و  /من حیث

19

ص  337س آخر

الن مــن قصــر فيمــا نصــب اهَّلل تعالــى عليــه من الن مــن قصــر فيمــا نصــب اهَّلل تعالــى عليــه من
األدلة إذا نظر
األدلة التی إذا نظر

التی

20

ص  341س بند آخر

فأضفت اليه معصيتين ،و هذه معصية

فأضفــت اليه معصيتين ،أحدهمــا جهله بحال أحدهمــا جهلــه بحــال مــا
مــا نهی عنــه و هل تناول النهی الجنــس أو العین و نهــی عنه و هــل تنــاول النهی
الجنس أو العین
هذه معصية

21

ص  342س 11

ان تقصيرا وقع منه تعالى في االفهام

ان تقصيرا وقع منه تعالى في اإلفهام و اإلعالم

و اإلعالم

22

ص  345س 13

ان كثيرا منهم بالشبهة

ان كثيرا منهم عصی بالشبهة

عصی

23

ص  346س 13

24

ص  348س 5

25

ص  349س 4

26

ص  349س 6

27

ص  352س 6

علم أن في خطابه للقوم و إنكاره علیهم مفسدة
علم أن في خطابه للقوم و إنكاره مفسدة دينية
دينية
و هــذا التأويــل يقتضــي أن المعجــزة و خــرق
و هــذا التأويــل يقتضــي أن المعجــزة و خــرق
العادات بالصرف و ســياقة الحديث ال يتضمن
العادة و سياقة الحديث ال يتضمن أنهم عجزوا
أنهم عجزوا
ّ
ّ
علــى أن قولــه عليــه الســام ال بــد لــكل منــا من علــى أن قولــه «زاد بــه علیهم» ال بد لــكل منا من
تأويله
تأويله
على أن المراد بها بفصاحته

على أن المراد الفصاحة

علیهم

بالصرف

زاد به علیهم
بها

و االخبار ناطقة بأن معنى هذا المسخ هو احالة و االخبــار ناطقــة بــأن معنــى هــذا المســخ هو ما
التغيير عن بنية اإلنسانية الى ما سواها.
احاله من التغير عن بنية اإلنسانية الى ما سواها.

ما  /من

28

ص  352س 10

و ما يؤمنك ال أم لك

و ما يؤمنك من ذلک ال أم لك

من ذلک

29

ص  354س 1

و ان كان الحي واحدا في الحالين

و ان كان الحي واحدا في الحالين لم ّ
یتغیر

لم ّ
یتغیر

30

ص  354س 8

لكــن اإلجمــاع على أنه ليس شــيء مــن البهائم لكــن اإلجماع حاصــل على أنه ليس شــيء من
من أوالد آدم
البهائم من أوالد آدم

 .2کلمات یا عبارات زائد
در ویراســت جناب آقای رجائی از رســالۀ طرابلســیات ثانی در مواضع مختلف کلمات یا عباراتی زائد درج
ً
شده است که طبعا نقصانی در تصحیح رساله ب ه حساب میآید .برخی از این موارد به قرار زیر است .کلمه
ّ
یا عبارت زائد با اندازۀ بزرگتر و ّ
خطی در زیر آن مشخص شده است:
 .1ص  351س « :1و إذا احتضــر الكافــر حضــره رســول اهَّلل صلــى اهَّلل عليه و آله و علي عليه الســام و جبرئيل
و ملك الموت .فيدنو اليه علي عليه الســام ،فيقول :يا رســول اهَّلل ان هذا كان يبغضنا أهل البيت فأبغضه.
في ذلك و استقصاء القول فيه إن شاء اهَّلل تعالى .فيقول رسول اهَّلل صلى اهَّلل عليه و آله :يا جبرئيل ان هذا كان
يبغض اهَّلل و رسوله و أهل بيت رسوله فأبغضه».
ّ
در اینجا عبارت «في ذلك و استقصاء القول فيه إن شاء اهَّلل تعالى» که متعلق به آخر صفحۀ بعد است در اثر
اشتباه چاپی به ابتدای صفحۀ قبل منتقل شده و در وسط متن روایت جای خوش کرده است!
 .2ص  314سطر دوم از آخر« :ليكون لهم لطفا لهم في العدول عن القبائح العقلية».
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 .3ص  315س « :8و قد بينا في كتابنا «الشافي» في أن هذا القول ال يوجب االستغناء عن اإلمام».
 .4ص  355س « :4فيما حكاه تعالى عن النملة و الهدهد بقوله».

 .3خوانشها یا ضبطهای غلط
از بارزتریــن اشــکاالت و نقائــص ویراســت شــگفتآور جنــاب آقــای رجائــی از رســالۀ طرابلســیات ثانیــه،
خوانشهــای پریشــان و ضبطهــای غلــط و درهم و برهم ایشــان از کلمات و عبارات اســت کــه بیاغراق در
هر صفحهای از آن به ّ
کرات قابل مالحظه اســت .همین ضبطهای غلط موجب شــده اســت که بســیاری از
عبارات این رســاله هم اکنون یکســره بیمعنا و نامفهوم باشــد .در تمام نمونههایی که زین پس ذکر میشود،
خواهیــد دیــد کــه عبــارات بــه نحوی کــه ایشــان تصحیح کردهانــد ،هیچ مفــاد مناســب و معنــای ّ
محصلی
ِ
ّ
نــدارد .بیگمــان اگــر آقای رجائی لحظهای درنــگ میکردند و با اندکی دقــت در عباراتی که تحویل خواننده
لبــودن آنها پی میبردند و پیشــاپیش از انتشــار
میدهنــد ،نیــک مینگریســتند ،خود نیز به آشــفتگی و مهم 
ویراستی ُچنین سقیم پیشگیری میفرمودند.

تنها برای آنکه جلوهای
از مصائب وارد بر رسائل
مرتضی را از حیث تصحیح
ناشایست و نااستوار آنها
نشان دهم ،از باب نمونه،
به بررسی و نقد ویراست
رسالۀ «جوابات المسائل
الطرابلسیات الثانیة» شریف
مرتضی میپردازم .این
رساله با تصحیح جناب آقای
سَ یّدمَ هدی رجائی در ضمن
جلد نخست رسائل الشریف
المرتضی ص  307ـ  356به
چاپ رسیده است.

َ
یشــود .نخست ضبط غلط و پس از
در ادامه ،تعدادی از این بدخوانیها یا ضبطهای نادرســت فهرســت م 
آن ،ضبط صحیح کلمات و عبارات نشان داده میشود.
 .1ص  310س « :17 - 15أمــا مــا ال ينافــي التكليــف أن مــا يكــون بإقامــة الحجج و البراهين و األمــر و النهي و
الوعــظ و الزجــر و األلطــاف القوية لدواعي الطائفة المصارفة عــن المعصية و قد فعل اهَّلل تعالى ذلك أجمع
ّ
علــى وجــه ال مريــب عليــه« ← ».أما ما ال ينافــي التكليف إنمــا يكون بإقامــة الحجج و البراهيــن و األمر و
النهي و الوعظ و الزجر و األلطاف ُ
المقوية لدواعي الطاعة الصارفة عن المعصية و قد فعل اهَّلل تعالى ذلك
أجمع على وجه ال مزید عليه».
 .2ص  311س « :2فكيــف يفعــل ألجــل التكليــف مــا يســقط الفرض بــه و ينقصه» ← «فكيــف يفعل ألجل
التكليف ما يسقط الغرض به و ينقضه».
 .3ص  311س  3ـ « :6و الذي مضى في خالل السؤال من الحكاية عنا المقبول فان في الحوادث ما الحكم

فيــه عــن غيبة اإلمام عليه الســام يخالف الحكم مع ظهوره .باطــل ال نذهب اليه» ← «و الذي مضى في
ّ
خالل السؤال من الحكاية ّ
عنا القول بأن في الحوادث ما الحكم فيه عند غيبة اإلمام عليه السالم يخالف
الحكم مع ظهوره باطل ال نذهب اليه».

 .4ص  312س 2ـ« :4و ال يكون تكليفنا بمعرفة ذلك الحق تكليفا بما ال يطاق ،ألنا نطيق معرفة ذلك الحق
الــذي اســتند بمعرفــة اإلمام من حيث قدرنــا إذا كان غائبا لحوقه على ازالة خوفه ،فإنــه كان حينئذ يظهر و

يبيــن ذلــك الحــق .و إذا كنــا متمكنيــن من ذلك فهــو متمكن من معرفة الحــق« ← ».و ال يكــون تكليفنا
ّ
بمعرفة ذلك الحق تكليفا بما ال يطاق ،ألنا نطيق معرفة ذلك الحق الذي استبد بمعرفته اإلمام من حيث
قدرنــا إذا كان غائبــا لخوفه على ازالــة خوفه ،فإنه كان حينئذ يظهر و يبين ذلك الحق .و إذا كنا متمكنين
ّ
من ذلك فهو تمكن من معرفة الحق».
ّ
 .5ص  314س « :1فال بد لهم من مثال جوابنا» ← «فالبد لهم من مثل جوابنا».

 .6ص  316س « :10فجوزوا أصل ذلك أيضا فيما أشكل أمره» ← «فجوزوا مثل ذلك أيضا فيما أشكل أمره».
 .7ص  318س « :9و تزيل الشبهة المفترضة» ← «و تزيل الشبهة المعترضة».
 .8ص  318س « :14إذا حدثــت حادثــة يختلــف فيهــا األمــة و أشــكل األمــر عليكــم ،أ تصلــون الــى االمــام و
يستلزمه مع تحقق معرفته و عصمته» ← «أ تصلون الى االمام و تسئلونه مع تحقق معرفته و عصمته».
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 .9ص  319س « :1كان مــن عــرق قــدر فروعهــم و كتــب فقههــم عالمــا

ببطــان هــذه الدعوى»← «كان من عرف قــدر فروعهم و كتب فقههم
عالما ببطالن هذه الدعوى».

 .10ص  320س « :11يجــب ســعيدها و إمضاؤهــا» «يجــب تنفیذهــا و
إمضاؤها».
 .11ص  320س « :17و تــدل أبناكــم رفعتم عــذر االمام»← «و قد رأیناکم
رفعتم عذر االمام».
 .12ص  321س « :1كاسفناكم بتغليبكم»← «کاستغنائکم بنقلتکم».
 .13همــان س « :9حــدود المعضــات و المشــكالت» ← «حــدوث
المعضالت و المشكالت».
 .14همــان س « :13قالــوا أو ال مهــرب مــن الــذي أردنــاه الــى ما قلنــاه و ال
ّ
ً
جوزنــاه»← «قالــوا :و ال مهــرب من الــذي أوردناه إل الى ما قلنــاه ّأوال و
ّ
جوزناه».

 .15همــان س « :15فقولــوا مــا عندكــم فيــه و اقربــوه بالدليل الــذي يتميز
مــن الشــبهة و بيانهــا فــي المعنــى و الصفــة لنعمــة منكــم»← «فقولوا
مــا عندكــم فيــه و اقرنــوه بالدليل الــذي يتميز مــن الشــبهة و بيانها في
المعنى و الصفة لنسمعه منكم».
 .16همــان س « :18أمــا الفرق بين تشــريع اســتتار نبي بخــوف من أمته و
بين اســتتار امام الزمان»← «أما الفرق بين تســويغ استتار نبي لخوف
من أمته و بين استتار امام الزمان».

مــع وجود الرئيس القــوي اليد النافذ األمر ،و يقعــان أو يكثران مع فقده
أو ضعف يده».

 .17ص  322س « :7فاســتوى األمران في جواز الغيبة مع الخوف على
النــص مــا روى كثير من المعتزلة يذهبون الــى أن اهَّلل تعالى لو علم »...

← «فاســتوى األمــران فــي جواز الغيبــة مع الخوف علــى النفس و أری
ً
كثيرا من المعتزلة يذهبون الى أن اهَّلل تعالى لو علم .»...
 .18ص  322س « :15الن بعثــه مــن ال يــؤدي و يعلم من جهته أنه ال يتم
الرســالة ســد على األمــة طريق العلم بمــا هو مصلحة لها في الشــرائع»
ّ
←«الن بعثه من ال يؤدي و يعلم من جهته أنه یکتم الرسالة یسد على
األمة طريق العلم بما هو مصلحة لها من الشرائع».
 .19ص  326س « :11قلنــا :فعصمــة االمام لم يرفع ما خضتم»← «قلنا:
فعصمة االمام لم يرفع ما خفتم».

 .22ص  328س  15ـ « :16و الفــرق بيــن االمــام و خلفائــه من أمير و غيره
فــي وجــوب العصمــة اما فإنمــا أوجبنا عصمــة االمام من حيــث لو لم

يكــن معصومــا يوجــب عصمتــه الــى امــا م»← «و الفــرق بيــن االمام و
ّ ّ
خلفائــه مــن أميــر و غيره فــي وجــوب العصمة أنــا إنما أوجبنــا عصمة
االمام من حيث لو لم يكن معصوما لوجب حاجته إلى امام».
 .23ص  329س « :3فأول ما فيه أن انفراد الرسول بعلمه يقتضي عصمة
ليســت موجــودة فــي اإلمــام ال يــدل علــى نفــي العصمــة عــن اإلمــام»
ّ
←«فأول ما فيه أن انفراد الرسول بعلة تقتضي عصمته ليست موجودة
في اإلمام ال يدل على نفي العصمة عن اإلمام».
 .24ص  330س « :12و االمــام علــى مذاهب خصومنا يجري في ارتفاع

 .20ص  327س « :14لو لم يكن معصوما جاز أن يعيش المســلمين فما
ً
ّ
لــم يظهــر ،بأن يصلي بهم جنبا»← «لو لم يكن معصوما جاز أن يغش
ً
المسلمين فیما ال يظهر بأن يصلي بهم جنبا».
 .21ص  328س « :3ومعلــوم ضــرورة أن الظلــم و الضيــم إذ همــا معلالن
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 .25ص  330بند آخر« :و كيف انتظر في انبساطه اليه عليه؟»← «و كيف انتظر في انبساط اليد عليه؟».
ً
ً
 .26ص  331س « :9و نقرب االن مثال»← «و نضرب االن مثال».
 .27ص  333س « :2النه يعتقد أن في طاعته معصية للرسول صلى اهَّلل عليه و آله و خروج عن طاعته»←
ً
«النه يعتقد أن في طاعته معصية للرسول صلى اهَّلل عليه و آله و خروجا عن طاعته».
 .28ص  333س « :12و إذا كنــا قــد اســتدللنا علــى انه عليه الســام لم يــرد بخبر تبوك و الغديــر اال للنص و

نحــن لم نخص ســماعها ،و ال رأينا اإلشــارات التي قربهما بها موضحة لمراده مولــدة لبيانه »← «و إذا كنا

قد استدللنا على انه عليه السالم لم يرد بخبر تبوك و الغدير اال النص و نحن لم نحضر سماعها ،و ال رأينا
ّ
اإلشارات التي قربهما بها موضحة لمراده مؤکدة لبيانه».
 .29ص  334س  8ـ « :9ثم عصوا بعد البيان عنادا و تركا .هذا ما قد عرفناه من فائدة لفظ «النص» في لسان
ّ
العــرب و أنــه اإلظهــار و اإلبانــة».← «ثم عصوا بعــد البيان عنــادا .و یؤکد هذا ما قد عرفنــاه من فائدة لفظ

از بارزترین اشکاالت و
نقائص ویراست شگفتآور
جناب آقای رجائی از
رسالۀ طرابلسیات ثانیه،
خوانشهای پریشان و
ضبطهای غلط و درهم و
برهم ایشان از کلمات و
عبارات است که بیاغراق در
هر صفحهای از آن بهک ّرات
قابل مالحظه است .همین
ضبطهای غلط موجب شده
است که بسیاری از عبارات
این رساله هم اکنون یکسره
بیمعنا و نامفهوم باشد.

«النص» في لسان العرب و أنه اإلظهار و اإلبانة».
 .30ص  335س « :3أنــه صلــى اهَّلل عليه و آله ســيظهر على العــرب و تولى دولته على الدول»← «أنه صلى
اهَّلل عليه و آله سيظهر على العرب و تعلوا دولته على الدول».
 .31ص  338س « :17و قد كنا رتبنا في كتابنا الشافي»← «و قد كنا ّبینا في كتابنا الشافي».
 .32ص  340س « :11فأما الجاهلون :فعلى قسم واحد و هم الذين انفاذوا أين ما لم يكن لشبهة الى الباطل»
← «فأما الجاهلون :فعلى قسم واحد و هم الذين انقادوا بزمام الشبهة الى الباطل».

 .33ص  341س بنــد آخــر« :و هــذه معصيــة يتقيــاق إلى معصية فــي التناول في عقــاب معصيتين و ذمهما
أ كثر من عقاب معصية واحدة»← «و هذه معصية تنضاف إلى معصية في التناول و عقاب معصيتين و
ذمهما أ كثر من عقاب معصية واحدة».
ّ
 .34ص  342س « :6أال ترى عقابنا لقوله ان اهَّلل تعالى قد نص على أنه ال يرى باالبصار»← «أال ترى إنا نقول
ان اهَّلل تعالى قد نص على أنه ال يرى باالبصار».
 .35ص  343س « :5قــد بينــا أن ذلــك غير واجب في كل دافــع للنص ،بل في الداخلين الذين قبضوا على
دفعه»← «قد بينا أن ذلك غير واجب في كل دافع للنص ،بل في الدافعين الذين قبضوا على دفعه».

 .36ص  343س « :14و دعواهمــا أنهمــا كانــا مكرهيــن و بينهما عليه في حربهما لــه»← «و دعواهما أنهما
كانا مكرهين و بغيهما عليه في حربهما له».
 .37ص  345س « :9و الخــاف فــي هــذا ان لــم يزد علــى الخالف في جحد الناس ،فمــا يقصر عنه»← «و
الخالف في هذا ان لم يزد على الخالف في جحد ّ
النص ،فما يقصر عنه».
 .38ص  345س« :113كان يؤذن الئحه بالنجاح»← « كان يؤذن المحالة بالنجاح».
 .39ص  346س  11ـ « :12هذا فساد ديني ال يجوز المتعرض ،لما يكون سببا فيه و دائما اليه»← «هذا فساد
ً
ديني ال يجوز ّ
التعرض لما يكون سببا فيه و داعیا إليه».
 .40ص  349س « :2ذلــك يقتضــي أنــه لو لــم يعجزهم عن اإلتيان بمثله يفعلــوا»← «ذلك يقتضي أنه لو لم
يعجزهم عن اإلتيان بمثله لفعلوا».
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 .41ص  350س « :8و ان أريد غيره نظر نافيه»← «و إن أريد غيره نظرنا فيه».
 .42ص  350س « :15أورده في كتاب التسلي و التقوى»← «أورده في كتاب التسلي و ّ
التعزى».
 .43ص  352س آخر« :رعاني الرأي لسيدنا الشريف األجل» ← «و عالي الرأي لسيدنا الشريف األجل».
 .44ص  354س « :6فــان قيــل :فيقولــون ان هــؤالء الممســوخين تناســلوا» ← «فــان قيل :أفتقولــون إن هؤالء
الممسوخين تناسلوا».
 .45ص  354س « :9و لــو ال هــذا اإلجمــاع ّ
لجوزنــا مــا ذكــروا علــى هــذه الجملــة التــي قررناهــا ال ينكر صحة
االخبار» ← «و لو ال هذا اإلجماع ّ
لجوزنا ما ذكر و على هذه الجملة التي قررناها ال ينكر صحة االخبار».
آنچه برشــمردیم نه همۀ اغالط و کاســتیهای ویراســت رســالۀ طرابلسیات ثانیه ،بلکه بخشــی از آنها بود .با
ویراست مورد گفتوگو،
وجود اشــکاالت بنیادین یادشــده دیگر حاجتی به نشاندادن دیگر عیوب و اغالط
ِ
ّ
نظیــر بهکارگیــری نادرســت عالئم ویرایشــی ،تقطیعهــای نامناســب و گاه بهکلی غلط و فقــدان تخریجات و
توضیحات الزم نیســت .همین مقدار به گمانم به اندازۀ کافی بازگوکنندۀ مصائب رســائل شــریف مرتضی و
شدائد آن از حیث تصحیح و انتشار باشد و بیش از این ،ذکر مصیبت خود را در این باب تفصیل نمیدهم.
نمیدانم در تمام این ســالیان که از انتشــار رســائل شــریف مرتضی گذشــته است آیا کســانی این رسائل را با
ً
ّ
دقت خواندهاند؟ و اگر خواندهاند آیا از مطالعۀ ُچنین متنهای مغلوطی َطرفی بســتهاند یا خیر؟ واقعا جای

پرسش است که چرا کسی تا کنون ُم َت َع ّرض و ُم َ
عترض به جناب آقای رجائی نشده است و از ایشان نپرسیده

اســت که« :چرا رســائل گرانســنگ شریف مرتضی را با این وضع آشــفته و نومید کننده به طبع رساندهاند؟».
نامبرده  -که سعیشــان در خدمت به تراث شــیعی مشــکور باد ـ از طابعان پرکار عرصۀ نشــر کتب اسالمیاند
و بنــا بــه گفتۀ خودشــان تا کنون چنــد صد متن فقهــی ،کالمی ،حدیثی ،تفســیری ،تراجمی ،رجالــی و  ...را

تصحیــح و عرضــه کردهانــد .امیــدوارم تصحیح آن دیگر متنها همچون ویراســت رســالۀ طرابلســیات ثانیه
نبوده باشد که چندان قابل اعتماد و استناد و استفاده نیست .ای کاش حضرتشان در امر تصحیح میراث
ّ
گرانسنگ اسالمی دقت بیشتری روا میداشتند و زحمات و خدمات خودشان را پرثمرتر میساختند.
اکنــون کــه کنگــرۀ بزرگداشــت شــریف مرتضی در پیش اســت و تصحیــح دوبــارۀ تألیفات وی در دســتور کار
قــرار دارد ،آرزومنــدم ایــن وجیــزه در جلــب ّ
ّ
مصححان نگاشــتههای علم الهدی نســبت بــه مصاعب و
توجــه
ّ
دشــوار یهای تصحیــح آثــار او و لــزوم صــرف دقت و حوصلۀ بیشــتر در تمهید ویراســتهای شایســته از آنها
ً
ّ
ّ
َ
اندکی مؤثر افتد و تذکاری در راستای دقت در عرضۀ هر چه بهتر میراث شریف مرتضی در شمار آید .طبعا در
ّ
مصححان و کار
این امر وظیفۀ اصلی و خطیر بر عهدۀ بانیان و اصحاب کنگره است که در ارزیابی تصحیح

اکنون که کنگرۀ بزرگداشت
شریف مرتضی در پیش است
و تصحیح دوبارۀ تألیفات
وی در دستور کار قرار دارد،
آرزومندم این وجیزه در جلب
توجه ّ
ّ
مصححان نگاشتههای
علم الهدی نسبت به مصاعب
و دشواریهای تصحیح
آثار او و لزوم صرف ّ
دقت
و حوصلۀ بیشتر در تمهید
ویراستهای شایسته از آنها
اندکی ّ
مؤثر افتد و َتذکاری در
راستای ّ
دقت در عرضۀ هر چه
بهتر میراث شریف مرتضی در
شمار آید.

ویراستاران تسامح روا ندارند و تن به نشر ویراستهای ضعیف و نااستوار از آثار ارجمند ّ
سید مرتضی ندهند.
ُ ّ
َّ
للصواب.
الم َو ِفق
واهلل

سالبیستوهفمت،مشارۀسوم،مــردادوهشریــور1395

159

47

