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کتاب الفین چاپ  سال گذشته )1391(، یکی از ناشران قم ترجمه ای از 
که با مطالعۀ اجمالی آن چند سطری  کرد  و نسخه ای به اینجانب اهداء 
ب���ه عنوان تأیید و س���ودمندبودن کتاب بنویس���م تا در چ���اپ دوم آن، که 

گرفت، آورده شود. گفته شد به همین زودی انجام خواهد 

اما با بررس���ی این ترجمه، الزم دانستم مطالبی را درباره الفین عالمه )ره( 
و ترجمه های آن بنویسم و از آن ناشر محترم درخواست کنم که از تجدید 
که در  کند و نی���ز از عزیزانی  چ���اپ آن ترجمه، ب���ه خاطر خدا صرف نظ���ر 
که قدری  کنم  حوزه علمیه قم به فکر ترجمه برخی از آثار هستند، تقاضا 
تأم���ل کنند و شایس���تگی این کار را در خود اح���راز و آن گاه اقدام نمایند. 
در غی���ر این صورت ممکن اس���ت افزون بر اینکه از ق���در خود می کاهند، 

گردند. موجب وهن حوزه 

که کتاب  کتاب الفین برمی آید، قصد مؤلف این بوده  که از آغاز  آن ط���ور 
ش���امل مقدمه و دو مقاله و خاتمه باش���د؛ اما آنچه در دس���ت است فقط 

که شامل هفت بحث است: این عناوین را دارد: مقدمه 

1. ما االمام؛ 2. امامت لطف اس���ت؛ 3. مبادی بحث امامت؛ 4. نصب 
ام���ام لط���ف اس���ت؛ 5. غیر امام���ت جایگزی���ن آن نمی  ش���ود؛ 6. وجوب 
نصب امام؛ 7. ش���امل 1021 دلیل طبق برخی از نس���خه ها و 1038 دلیل 

طبق نسخه های دیگر برای لزوم عصمت امام.

مؤل���ف در آغاز می گوید: پ���س از مقدمه هزار دلیل عقلی و نقلی بر اثبات 
امامت علی بن ابی طالب )علیه الس���الم( و هزار دلیل بر ابطال شبهات 
مبط���الن و نی���ز دلیل های���ی ب���رای اثب���ات امامت س���ایر امام���ان )علیهم 

السالم( می آورم.

حس���ن بن یوس���ف ب���ن مطهر مع���روف ب���ه عالم���ه حل���ی )648 - 726( 
تألیف���ات فراوان���ی در رش���ته  های فقه، اصول، تفس���یر، حدی���ث، رجال، 
کنون صدوبیس���ت  منط���ق، کالم، فلس���فه و غی���ره دارد. از آثار ایش���ان تا 
اثر شناس���ایی شده اس���ت. از این تعداد، حدود ش���صت کتاب و رساله 
کتابخانه ها موجود می باشد و نیز حدود  هستند که نسخه های خطی در 

چهل عنوان آن چاپ شده است.1

در می���ان تألیف���ات او چن���د کتاب به طور مس���تقل درباره امامت اس���ت: 
کش���ف الیقین فی فضائل امیر المؤمنی���ن، منهاج الکرامة فی اثبات االمامة، 
نهج الحق وکش���ف الص���دق و االلفین الف���ارق بین الص���دق و المین این 

کتاب نیز ترجمه فارسی دارند. کتاب چاپ شده و هر چهار  چهار 

1. به کتاب مکتبة العالمة الحلی، تألیف محقق ارجمند مرحوم سیدعبدالعزیز طباطبائی رجوع شود.

نقد و برریس کتاب  کتاب الفین عالمه حلی 
و نقد ترجمه های آن 

رضا استادی

چکیده: یکی از تألیفات عالمه حلی، کتاب االلفین الفارق بین الصدق و المین 

است که به طور مستقل درباره امامت به رشته تحریر درآمده است. نویسنده 

در نوش���تار حاضر پس از بیان اطالعاتی درخصوص محتوا و تاریخ های مختلف 

کتابت و نیز چاپ نسخه های این کتاب، از کتاب نورالعین فی ترجمه االلفین 

ی���اد ک���رده و بخش هایی از ای���ن ترجمه را بی���ان می دارد. س���پس در ادامه، دو 

ترجمه جدید از کتاب، تهیه ش���ده توس���ط آقای وجدانی و آقای رحمتی شهرضا 

را مورد مداقه قرار داده و با ارائه استدالل ها و شاهد مثال هایی از متن ترجمه 

ش���ده آقای رحمتی، ترجمه وی را در بوته نقد و بررسی قرار می دهد. نویسنده 

پس از بیان نمونه هایی از غلط های ترجمه ای مندرج در کتاب، صورت صحیح 

ترجمه را نیز بیان می کند.                                                                                    

کلی���دواژه: کت���اب االلفی���ن الف���ارق بین الص���دق و المین، عالم���ه حلی، کتاب 

نورالعین فی ترجمه االلفین، ترجمه کتاب الفین، نقد ترجمه های کتاب الفین، 

محمد رحمتی شهرضا، نقد کتاب.                                                                    
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کتاب مکتبة العالمه الحلی4 از چند نس���خه تحریر س���ده هش���تم یاد  در 
که با مراجعه به برخی از این نس���خه ها معلوم ش���د، از سده هشتم  ش���ده 

یخ تحریر اشتباه شده است. یخ تألیف یا تار گویا تار نیست و 

که  کتابخانه آس���تان قدس مالحظه ش���د  نس���خه های خط���ی الفی���ن در 
کتابت آنها به این شرح است:  یخ  تار

- نسخه شماره 28 مورخ 984ق که ظاهرًا »تسع« را برخی از عزیزان »سبع« 
خوانده و نوشته اند نسخه مورخ 784 در کتابخانه آستان قدس است.

- نسخه شماره 29 که مختصری نقص دارد و در پایان تاریخ کتابت ندارد؛ 
اما برخی همین نسخه را مورخ 764ق دانسته اند که ظاهرًا اشتباه است.

 - نس���خه ش���ماره 30 م���ورخ 1017ق می باش���د و تقریب���ًا نیم���ه دوم کتاب
 را دارد.

- نسخه شماره 98020 مورخ 951ق.

ک���ه مورخ  ی نس���خه ای  ک���ه از رو - نس���خه ش���ماره 11194 م���ورخ 1092ق 
988ق بوده نوشته شده است.

کتاب استاد  آنچه با دیدن نسخه ها نوشته شد همین ها بود؛ بنابراین در 
که ایش���ان هم پنج نس���خه از آس���تان قدس  عزیزم���ان مرحوم طباطبایی 
کرده، چند اشتباه پیش آمده است. همچنین در جلد 11 و جلد  معرفی 
1 چاپ دوم فهرس���ت آس���تان قدس، این پنج نسخه معرفی شده و چند 
که یکی از آنها این اس���ت: نس���خه پنجم را  اش���تباه دیگ���ر در آن رخ داده 
ی  م���ورخ 918ق و 988ق دانس���ته اند با اینکه نس���خه م���ورخ 902ق از رو
که فهرست  یخ 988ق دو جای نسخه هست  نسخه 988ق است و تار

نویس محترم 988 را در بعد از دلیل 200، 918ق خوانده است.

که  نس���خه دوم از این نس���خه ها با 1022 دلیل تمام نمی ش���ود و بقیه دارد 
که  البته ناقص مانده است. احتمااًل این نسخه مانند نسخه هایی بوده 
ی نسخه های  1038 دلیل دارند و نس���خه های چاپی جز یک نسخه از رو
ی نس���خه  ش���امل 1038 دلی���ل چاپ ش���ده و فقط یک���ی از چاپ ها از رو

شامل 1022 دلیل چاپ شده است.

ی نس���خه تحری���ر یحی���ی فرزن���د فخرالمحققین  ک���ه از رو از نس���خه هایی 
یخ بوده است: که در نسخه او چند تار نوشته شده به دست می آید 

بع���د از دلیل 200 عالمه نوش���ته اس���ت: ه���ذا آخر الکالم ف���ی الجزء االول 
کت���اب االلفین و یتل���وه فی الثان���ی المائ���ة الثالثة من االدل���ة الدالة  م���ن 
ئمة علیهم الس���الم. فرغ من تس���ویده مصنفه حس���ن بن  علی عصمة اال

یوسف... فی 20 من ربیع االول سنة 709 ببلدة دینور.

سپس این عبارت آمده است: و فرغ من تبیضیه ولده محمد بن الحسن 
... فی 6 جمادی االولی لسنة 726 بعد وفاة المصنف اعلی مقامة.

4. ص 55.

ام���ا همان ط���ور که گفته ش���د »آنچه در دس���ت اس���ت، فق���ط در مبحث 
هفتم و در مقدمه 1021 یا 1038، دلیل بر لزوم عصمت امام آمده اس���ت؛ 
بنابراین ایش���ان فقط توفیق نوش���تن مقدمه را پیدا کرده و دو مقاله شامل 
گواه  دوهزار دلیل و خاتمه به دست ما نرسیده و یا نگاشته نشده است. 
این مطلب پیداش���دن نس���خه ای از الفین اس���ت که تحریر سال 1092ق 
است. در آن نس���خه پس از تمام شدن، 1022 دلیل بر عصمت امام آمده 
اس���ت: بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل واجب الوجود... اما بعد یقول 
اضعف عباداهلل الحسن بن یوسف بن المطهر لما فرغت من تحریر الف 
دلی���ل علی عصمة االمام من کتاب االلفین الفارق بین الصدق و العین 
ف���ی المقدمة ش���رعت االن المقصود وهو اثبات امامة علی علیه الس���الم 

بالف دلیل و االلف االخر فی ابطال شبهة المبطلین... .

س���پس در این نس���خه ب���ا عن���وان البره���ان االول ... البره���ان الثانی... تا 
س���یزده برهان یاد شده و پایان نسخه 
این اس���ت: و هذه فضیلة لم یحصل 
لغی���ره یدل عل���ی افضلیته فیکون هو 

االمام. تم.

عاّلم���ه  کتابخان���ه  در  نس���خه  ای���ن 
کتابخانه آستان  که به  س���منانی بوده 

قدس رضوی منتقل شده است.

کتاب های متعدد  بنابراین اینکه در 
ک���ه عالمه می خواس���ت  گفت���ه ش���ده 
دوهزار دلیل بنویس���د؛ ام���ا هزار اول و 
بخشی از هزار دوم را نوشته و یا به دست ما رسیده است، اشتباه است؛ 
که خود شامل 1021 یا 1038  بلکه مقدمه را نوش���ته و پس از اتمام مقدمه 
دلیل بر عصمت امام است، به هزار دلیل اول از ادله اثبات امامت علی 
)علیه السالم( شروع و از این هزار فقط 13 دلیل پیدا شده و بقیه نانوشته 

مانده و یا به دست ما نرسیده است.

گواه خوبی  کتابخانه ه���ا  کت���اب الفین در  3. فراوانی نس���خه های خطی 
فهرس���تواره  اس���ت. در  ب���وده  آن در حوزه ه���ای علمی���ه  ب���ر مطرح ب���ودن 
دست نوش���ته های ایرانی2 بیش از ش���صت نس���خۀ آن یاد شده و ممکن 
است نسخه های متعدد دیگری نیز در داخل و خارج ایران موجود باشد.

کتابت این نس���خه ها از سده دهم تا سده سیزدهم است و آخرین  یخ  تار
یخ داری که در این فهرس���تواره یاد شده به خط محمدتقی بن  نس���خۀ تار
که  گفتنی است  ینی3 مورخ 1265ق است.  معصوم بن محمدحسن قزو

2. ج 2، ص 126.
ینی، همان مؤلف تألیفات فراوان از جمله کش���ف الغطاء اس���ت که به  3. این محمد بن حس���ن قزو
کتاب های اخالقی اس���ت و چند س���ال قبل در قم چاپ ش���ده  گفته برخی از بزرگان یکی از بهترین 

است.

حسن بن یوسف بن مطهر معروف 

به عالمه حلی )648 - 726( تألیفات 

فراوانی در رشتههای فقه، اصول،  

تفسیر، حدیث، رجال، منطق، کالم، 

فلسفه و غیره دارد. از آثار ایشان 

تا کنون صدوبیست اثر شناسایی 

شده است. از این تعداد، حدود 

شصت کتاب و رساله هستند که 

نسخه های خطی در کتابخانه ها 

موجود می باشد و نیز حدود چهل 

عنوان آن چاپ شده است.

کتاب الفنی عالمه حلی و نقد ترمجه های آن
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ناراحت ش���دم. من تو را به خدا س���پرده ام و اوس���ت سند من ال سند له و 
جاز المسیء باالحسان... . سپس گفتم ای آقای من در دلیلی از کتاب 
الفین برای اثبات عصمت ائمه ش���کی برایم پیدا ش���ده است. فرمود: به 
گفتم: به دلی���ل اینکه این دلیل خطابی اس���ت نه برهانی.  چه جه���ت؟ 
فرمود: بلکه برهانی است و توضیح داد. و در پایان گفت بر تو باد تمسک 
گانه. فانها الصراط المس���تقیم و الدین القویم.  به والیت امام���ان دوازده 

هذه وصیتی الیک واهلل خلیفتی علیک... .

یای صادقه با توضیح���ات را می توانید در کتاب روضات  مش���روح این رو
الجنات در ذیل شرح حال فخرالمحققین مالحظه فرمایید.

کتاب الفین است  که در مورد  در اینجا مناس���بت اس���ت خواب دیگری 
و برخ���ی از بزرگان آن را بی اس���اس می دانند یاد ش���ود. صاحب روضات 
الجن���ات در ذی���ل ش���رح ح���ال فخرالمحققی���ن می نویس���د: در برخ���ی 
نوش���ته های معتب���ر آم���ده: فخرالمحققین پ���در خود را خ���واب دید. پس 
یارة  کت���اب االلفین و ز از اح���وال آخرت پرس���ید. عالمه ج���واب داد: لوال 
ی فالوی���ل ثم الوی���ل للقضاة  الحس���ین علی���ه الس���الم الحترقتن���ی الفتاو

واصحاب الفتیا نجر العالمین منهم العاملین.

کت���اب قصص العلم���اء در ذیل ش���رح حال س���ید مجاهد  ام���ا صاحب 
می نویس���د: س���یدمحمد مجاهد کتابی به نام اغالط مش���هوره دارد در آن 
کتاب نوش���ته از آن جمله اغالط مشهوره آن است که فخرالمحققین پسر 
عالمه حلی، پدر بزرگوارش را بعد از وفات در خواب دید و از او سؤال نمود 
ک���ه با تو بعد از رحلت چ���ه معامله نمودند؟ عالمه در ج���واب فرمود: لوال 
یارة الحس���ین لهلکتنی الفتاوی. الفین اس���م یکی از تألیفات  االلفین و ز
که در اثبات خالفت امیرالمؤمنین )علیه السالم( بالفصل  عالمه اس���ت 
کتاب دو هزار دلیل8 بر این مطلب اقامه نموده است و در  نوشته و در آن 

کربال می رفت و امام حسین را زیارت می کرد. هر شب جمعه عالمه به 

که این حکایت مجعول است؛ زیرا  مرحوم آقاس���یدمحمد نوشته اس���ت 
به حکم عقل قاطع در این ازمنه که زمان انس���داد اس���ت؛ باید اس���تنباط 
یم و معلوم  کرده باش���یم، عالج���ی و رای آن ندار اح���کام را غالبًا به مظنه 
گاهی صواب است. پس فتاوای عالمه چرا  گاهی خطا و  که ظن  اس���ت 
ک می کرد. پ���س این حکایت اتفاق نیفتاده اس���ت. پایان کالم  او را ه���ال

صاحب قصص العلماء.

کتاب های چاپی عربی9 از پنج چاپ الفین یاد شده به  4. در فهرس���ت 
این ترتیب:

- چاپ سنگی رحلی، 1296 ق.
- چاپ سنگی خشتی، 1298ق.

8. هزار و چند دلیل در لزوم عصمت امام صحیح است.
9. تالیف خانبابا مشار در حرف الف.

کتب حس���ن  و در پایان نس���خه چنین آمده: غرة رمضان المبارک 712 و 
بن المطهر قدس اهلل روحه... ببلدة جرجان فی صحبة السلطان االعظم 

غیاث الدین محمد اولجایتو خلد اهلل ملکه.

س���پس این عب���ارت آمده اس���ت: و فرغ م���ن تبییضه���ا... فخرالدین ابن 
یة صلوات  المصنف سنة 754 ببلدة الحلة: )یا بالحضرة الشریفة الغرو

اهلل علی مشرفها.

و در برخی نسخه ها آمده: در سال 757ق یحیی فرزند فخرالمحققین از 
ی نسخه تحریر پدرش نوشته است. رو

کار فخ���ر المحققین  بنابرای���ن س���ال پای���ان تألیف 712ق و س���ال پای���ان 
754ق و سال تحریر یحیی 757ق می باشد.

که یحیی فرزند فخرالمحققین در اعالم الشیعه این گونه  یادآور می ش���وم 
معرفی شده است:

گردان پدرش فخرالمحققین  »ابوالمظفر یحیی بن فخر المحققین... از شا
بوده و جمله ای از تصانیف جدش عالمه حلی را نوش���ته است. یکی از 
آنه���ا »خالصة االقوال« اس���ت که اج���ازه پدرش به او در آن نس���خه بوده و 
ی نسخه به خط او نوشته شده  برخی از نسخه های خالصة االقوال از رو
است. و صورت اجازه فخرالمحققین به او در مستدرکات اجازات بحار 

تألیف میرزا محمدطهرانی عسکری می باشد«.5

یخ این اجازه 19 ذیحجه 747ق است. یعه6 فرموده تار و در ذر

کتاب الفی���ن را فرزند  که همه یا بخش���ی از  ای���ن یادآوری هم الزم اس���ت 
کرده و اص���ل تألیف یا بخش هایی  مؤلف، فخرالمحققین س���امان دهی 

از آن به صورت یادداشت هایی در اختیار فخرالمحققین بوده است.

گواه این مطلب است: که در ذیل نقل می شود،  خوابی 

در برخ���ی نس���خه ها بعد از دلیل 1517 در متن یا در حاش���یۀ نس���خه این 
ی���ای صادقه از فخرالمحققین یاد ش���ده اس���ت: محمدبن حس���ن بن  رو
که در  یخ 11 جمادی االخرة س���ال 726ق  گوید: چون در تار مطه���ر حلی 
حدود آذربایجان بودم و در ترتیب این کتاب به این دلیل )151( رسیدم، 
ب���ه ذهن���م خطور کرد که این دلیل خطابی اس���ت و برای مس���ائل برهانی 
صالحیت ندارد؛ از این رو از نوش���تن آن خودداری کردم. در همان ش���ب 
کردم و از  گری���ه  پ���درم )رحم���ة اهلل( را در خواب دیدم... . پس به ش���دت 
یادی دش���منی ها و تواتر  کثرت دش���من و دوری از برادران و ز کمی یاور و 
کرده و به سرزمین آذربایجان  که باعث ش���ده جالء وطن  دروغ و بهتان ها 
که بس���یار  گفت���ارت ادامه مده  کنم، ش���کایت نم���ودم. او گفت: به  ف���رار 

5. سده هشتم، ص 240.
6. ج 1، ص 237.

که ظاهرًا اشتباه است. 7. در یکی از چاپ های الفین به جای 151، 162 یادشده 
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نیست هم استدالل شده است. 

مؤلف می گوید: »طریق استداللی غیر طریق العالمة الحلی«. 
کتابخانه مسجد اعظم قم است. کتاب در  نسخه ای از این 

کتاب مکتبة العالمة الحلی آمده است: و در 
»الفین ترجمه فارس���ی دارد به نام »محم���ود الفریقین فی ترجمة االلفین« 
و نی���ز بعض���ی از دانش���مندان الفین را به نظ���م درآورده اند و نس���خه آن در 

نسخه های خطی وزارت ارشاد ایران موجود است«.

و نیز ترجمه ای به نام نورالعین فی ترجمة االلفین وجود دارد که نسخه ای 
از آن در کتابخان���ه آی���ت اهلل مرعش���ی ق���م و نیز کتابخانه مجلس ش���ورای 

اسالمی موجود است.

یم و نیز نظم الفین با  متأس���فانه نس���خه ای از محمود الفریقین س���راغ ندار
که دارد به نظر غیرعادی می آید. حتمًا باید نس���خۀ آن  محتوای وی���ژه ای 

که فعال در دسترس اینجانب نبود. مالحظه شود 

6. نورالعین فی ترجمة االلفین
کتابخانه مجلس ش���ورای اس���المی و  کتاب یک���ی در  دو نس���خه از ای���ن 
کتابخانه آیت اهلل مرعشی است. متأسفانه چون هر دو نسخه  دیگری در 
از آغ���از نق���ص دارد، مولف ش���ناخته نش���د؛ ام���ا در برگ موج���ود از اوائل 
که این کتاب به درخواست شاه طهماسب حسینی صفوی  کتاب آمده 

بهادرخان ترجمه شده است. عبارتش این است: 

کثر  چون از تأییدات آن حضرت با وجود ش���غل س���لطنت آن اس���ت که ا
اوقات خجس���ته غایات مص���روف می فرمایند به مباح���ث علوم دینیه و 
کتاب  مطالع���ه فن���ون یقینیه امر عالی اعل���ی عزا صدار یافت ب���ه ترجمه 
الفین متعه اهلل به فی الدارین که از بدایع تألیفات حضرت من خصه اهلل 
کمل  تعالی بالمواه���ب العلیة و المراتب الجلیة افض���ل المجتهدین و ا

الکاملین... )بقیه عبارت از نسخه افتاده(.

ای���ن ترجمه نث���ری مقبول دارد و مترج���م آن از فضل الزم برخ���ودار بوده و 
گر مترجمان جدید دس���ت کم این نسخه را دیده و از آن بهره می بردند یا  ا
همان را آماده چاپ می کردند، مبتال به اش���تباهات فراوان که بخش���ی از 

کرد نمی شدند. آنها را یاد خواهیم 

یم. کنون برای آشنایی با نثر این ترجمه قدری از آن را می آور ا

گفته اس���ت: بح���ث از لزوم عصمت  عالمه حلی در بحث س���وم مقدمه 
که باید  ب���رای امام و بیان دلیل ه���ای آن دارای مبادی هجده گانه اس���ت 
یم و آن  باتوج���ه و قبول آن مب���ادی از طرف مخالفان، به اس���تدالل بپرداز

مبادی را به این شرح بیان می کند.

- چاپ سنگی وزیری، 1298ق.
- چاپ نجف س���ربی رقعی، 1372 ق. با حواشی مرحوم محمدحسین 

مظفر.
که  کتچی در 149 صفحه  - چاپ تهران س���ربی، 1360 ش. درمطبع���ه پا

ظاهرًا این آخری اشتباه است.

کتاب مکتب���ة العالمة الحل���ی، افزون بر آنچ���ه در باال نقل  در تعلیق���ات 
ش���د، چ���اپ 1268، تکرار چاپ 1296، که ظاهرًا هر دو اش���تباه اس���ت، 
چاپ نجف 1388 ق با مقدمه سیدمحمدمهدی خرسان، چاپ 1402 

بیروت و 1409 قم افست از چاپ بیروت آمده است.

که اینجانب دیده ام به این شرح است: اما چاپ هایی 

کب���ر در 185 صفح���ه،  - چ���اپ س���نگی رحل���ی1296 ق ب���ه خ���ط علی ا
که بی واس���طه یا باواس���طه به خط هم���ان یحیی فرزند  ی نس���خه ای  از رو
فخرالمحققین بوده است. این نسخه از کتابخانۀ استاد ما آیت اهلل حاج 
کی بوده که به وصیت ایش���ان کتاب  های چاپی ایشان  آقاحس���ن فرید ارا
به کتابخانه مس���جد اعظم قم و نسخه های خطی آن به کتابخانه آستان 

قدس رضوی داده شد.
- چاپ س���نگی وزی���ری 1298ق به خط محمدهاش���م بن الحس���ین در 
که بی واس���طه یا باواس���طه به خط همان  ی نس���خه ای  282 صفحه از رو
که آیت اهلل العظمی  کتاب هایی است  یحیی بوده است. این نس���خه از 

کرده است. کتابخانه مسجد اعظم قم هدیه  بروجردی به 

- چاپ س���نگی خشتی 1297 - 1298ق به خط احمد اصفهانی بدون 
شماره صفحه.

- چاپ حروفی نجف 1372ق با مقدمه ش���یخ احمد وائلی و تعلیقات 
شیخ محمدحسین مظفر.

- چاپ حروفی بیروت 1402ق با همان تعلیقات مرحوم مظفر.

- چاپ 1405 در قم افست همان چاپ بیروت.

- چ���اپ 1423ق در ق���م در دو جل���د ب���ا پاورقی های س���ودمند و فهارس 
متعدد.

5. کتاب���ی ب���ه نام مس���تدرک االلفین تألی���ف آیت اهلل ش���یخ محمد جرار 
یخ  ی���خ تألی���ف آن 1361ق و تار که تار حس���ین هندی متوف���ای 1369ق 
کنویس مجدد توسط پسرخواهر  یخ پا کنویس و تجدیدنظر 1369ق و تار پا
مولف صابر حسین مولوی کاظمی 1400 ق است. در سال 1419 در 432 

صفحع چاپ شده است.

در ای���ن کتاب برای اثبات امامت امیرمؤمنان علی؟مهع؟ به حدود هزار آیه 
از حدود هفتاد سوره قرآن از حمد تا عصر، استدالل شده است.

در کتاب الفین هم حدود 550 آیه ذکر ش���ده اس���ت؛ اما در این کتاب به 
همه آیاتی که در الفین آمده استدالل نشده و به آیاتی که در کتاب الفین 
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که در وقتی از اوقات روزگار  خواص است و این ظاهر است و نقل نشده 
همه مردمان را قوه قدسیه برقرار باشد.

گ���ر همی���ن بخ���ش از ترجم���ه با دو ترجمه جدید مقایس���ه ش���ود، روش���ن  ا
که چه اشتباهاتی در آن دو ترجمه پیش آمده است. می شود 

7. و اما ترجمه های جدید
ک���ه از قض���ات  در س���ال 1353 ش آق���ای جعف���ر ب���ن حس���ن وجدان���ی 
دادگس���تری و س���پس وکیل دادگس���تری بود، با نیت خدم���ت به مکتب 
کرده. این  کتاب الفین را به فارس���ی ترجمه  اه���ل بیت )علیهم الس���الم( 
ترجم���ه مقدمه ای مفصل و مؤخره ای س���ودمند و نی���ز افزودن کتابی دیگر 
از تألیف���ات مترجم که موضوعش آی���ات قرآن مجید در فضائل اهل بیت 
اس���ت و نیز افزودن مطال���ب متفرقه ای در 1051 صفح���ه وزیری ظاهرًا در 

همان سال های 53 - 54 ش در تهران چاپ شده است.

که این عزیز برای سامان دادن به این ترجمه و ضمیمه های  روشن است 
آن در ح���د ت���وان خ���ود کوش���ش کرده 
و بای���د از او سپاس���گذار باش���یم؛ ام���ا 
کتاب الفین آن  متأس���فانه در ترجمه 
طور که شایس���ته بوده توفیق نداش���ته 
و ضع���ف و نق���ص و اش���تباهات آن 
کم نیس���ت و مقص���ود ما ه���م در این 
که سال ها  نوشتار بررسی این ترجمه 
قبل چاپ شده و مترجم هم روحانی 
ی نبوده اس���ت،  و ب���ه اصطالح حوزو

نیست.

ف���راوان  تأس���ف  موج���ب  آنچ���ه  ام���ا 
گذشته؛  که س���ال  اس���ت این اس���ت 

یعنی س���ال 1391 که حدود چهل س���ال از نش���ر آن ترجمه می گذرد، یکی 
یادک���ردن و ب���ه اصطالح  کم وز ی���ان )آق���ای رحمت���ی ش���هرضا( ب���ا  از حوزو
گرفتار اش���تباهات فراوان ش���ده و  ویراس���تاری با پیروی از همان ترجمه، 
ترجمه جدیدی در قم چاپ کرده است. در پیروی از ترجمه جناب آقای 
وجدانی، آنقدر بی احتیاطی ش���ده که بین بحث ششم و هفتم کتاب در 
ترجمه آقای وجدانی، چند صفحه اش���تباهًا حذف ش���ده که ایش���ان هم 
بدون دقت که در این میان چند صفحه افتادگی اس���ت، همان عبارات 
گر دس���ت کم به اص���ل عربی کتاب  کرده اس���ت. ایش���ان ا ایش���ان را تکرار 
گرفتار این اش���تباه فاحش نمی ش���د. افزون بر این برخی از  رجوع می کرد، 

غلط های چاپی آن ترجمه نیز در این ترجمه تکرار شده است.

برخی از اشتباه های ترجمۀ جناب آقای محمد رحمتی شهرضا عبارتند از:
روی جلد آن نوش���ته ش���ده: متن و ترجمه کتاب ش���ریف الفی���ن، با اینکه 

آن مبادی هجده است:

اول: به درستی که عالم پیدا کرده شده است و خدای تعالی پیدا کننده10 
اوست.

دوم: ب���اری تعال���ی واجب الوج���ود لذاته اس���ت؛ یعن���ی ذات او تقاضای 
کرده ازاًل. وجودش 

سوم: او قادر است بر همه مقدورات.
چهارم: او عالم است به جمیع معلومات.

پنجم: بی نیاز است از هرچه غیر ذات اوست.
ششم: خواهنده طاعات است.

هفتم: ناخواهنده معاصی است.

هش���تم: اخالل نمی نماید به واجبات و نمی کند زش���تی ها و مقبحات و 
نمی خواهد آن را به هیچ جهتی از جهات.

که باری تعالی تکلیف می فرماید، بندگان را به مصالح  نهم: به درس���تی 
گنجایش ایشان. ایشان به قدر وسع و 

که واجب است بر خدای تعالی الطاف. دهم: به درستی 

یازدهم: به درس���تی که حق جل و عال قیام نموده به الطاف واجبه بر او از 
آنچه متعلق است به تکالیف بندگان.

که  که باری تعالی ازاله فرموده علت های ایش���ان را  دوازدهم: به درس���تی 
نیست غرض او در آن مگر احسان به ایشان و افاضه نعمت ها بر ایشان.

س���یزدهم: به درس���تی که خدای عزوجل تکلیف نموده بندگان را به وجه 
افضل و رسانیدن به آن تکلیف، ایشان رابه ثواب اجزل.

که حق سبحانه و تعالی فرستاده حضرت محمد  چهاردهم: به درس���تی 
را صل���وات اهلل علی���ه و آل���ه المعصومین به رس���الت و عصم���ت که قیام 

گوینده است به صدق. نماینده است به حق و 

کتاب عزیز  که حضرت ذی الجالل انزال فرموده بر او  پانزدهم: به درستی 
ی؛ یعنی  ی و پس و که نیست در آن هیچ باطل از پیش و که قرآن اس���ت 
ی راه ندارد و آن فرستاده ای است  از هیچ وجه و جهت سمت بطالن بر و
گشته به شریعت او جمیع شریعت ها  از خداوند دانای ستوده و منسوخ 

و به سنت او همه سنت ها و آن باقی خواهد ماند تا روز قیامت.

که حضرت رسول معصوم است از زلل و خلل و از  ش���انزدهم: به درستی 
خطا و نسیان.

که لطف واجب اس���ت بر خدای تعالی در واجبات  هفدهم: به درس���تی 
که آن خاصه از فعل باری تعالی باشد. هرگاه 

هجدهم: به درستی که حق جل و عال پیدا نکرده11 برای همه مردمان قوه 
قدس���یه را تا علوم ایشان علوم فطریه باشد و همیشه قوه وهمیه و شهویه 
و غضبیه مغلوب ایش���ان باش���د، بلکه این قوه قدسیه مخصوص طائفه 

رنده. 10. پیداکننده یعنی پدید آو
رده. 11. یعنی خلق نکرده، پدید نیاو

در فهرستواره دست نوشته های 

ایرانی بیش از شصت نسخه از 

الفین یاد شده و ممکن است 

نسخه های متعدد دیگری نیز 

در داخل و خارج ایران موجود 

باشد. تاریخ کتابت این نسخه ها 

از سده دهم تا سده سیزدهم 

است و آخرین نسخۀ تاریخ داری 

که در این فهرستواره یاد شده به 

خط محمدتقی بن معصوم بن 

 محمدحسن قزوینی

 مورخ 1265ق است. 
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وج���ه دوم تبدیل می کنی���م »اصالت« را به »نیاب���ت از نبی«. پس 
نقض مندفع ش���د و بعضی گفته اند که امامت عبارت اس���ت از 
خالفت ش���خصی از اشخاص مر رسول را در پای داشتن شرع و 
سنت و نگاه داشتن حوزه ملت بر وجهی که واجب گردد پیروی 

او بر همه امت و جنس بعیدش اضافه است.

متأس���فانه همان عبارت را حضرت آقای جعفر وجدانی این طور ترجمه 
کرده است: 

این کتاب را مرتب و منظم نمودم از یک مقدمه و دو مقاله و یک 
که مقدمه اش شامل چندین بحث است: خاتمه 

یاس���ت  بح���ث اول: امام چیس���ت؟ امام آن انس���انی اس���ت که ر
عمومی تام داش���ته باش���د در کلیه امور دین و دنیا اصالتًا به طور 
راس���تی و حقیقت و جامع در دنیا ب���ه نص صریح پیغمبر)ص( 

که به دو وجه جواب می دهیم.

وج���ه اول خداون���د بزرگ فرم���وده: للناس اماما؛ یعن���ی برای مردم 
پیشوایی قرار دادیم که این دخول دال بر لزوم پیشوا اعم از پیغمبر 

که در بحث اول شد. و امام برای مردم است بنابر تعریفی 

وج���ه دوم: ام���ام باید به ن���ص و معرفی پیغمبر باش���د و پیغمبر به 
معرفی از جانب خداوند بزرگ.

و نیز گفته ش���ده: امامت عبارت از جانش���ینی پیغمبر اس���ت به 
معرفی پیغمبر برای برقراری و حفظ قوانین ش���رع و حفظ محیط 
مل���ت اس���المی ب���ه نحوی که ب���ر همه ملت الزم اس���ت ک���ه از او 

اطاعت نمایند.

و جنس���ها البعی���د االضاف���ة. از نقط���ه نظر علمی چنی���ن عبارتی 
رده شده یعنی به نیابت از پیغمبر عمل نماید. آو

و اما بنگرید به ترجمه جناب آقای محمد رحمتی شهرضا:

این کتاب را بر یک مقدمه و دو مقاله و یک خاتمه مرتب نمودم. 
مقدمه اش شامل چندین بحث است:

کیست و امامت چیست؟ بحث اول: امام 

امام کس���ی است که رهبری همه مردم را در همه امور دین و دنیا 
طبق س���نت پیامبر بر عهده داشته باشد که من به دو صورت آن 

را تبیین می کنم.

ص���ورت اول: خداوند بزرگ فرموده: للناس اماما یعنی برای مردم 
رهبری قرار دادیم که این نش���ان دهن���ده لزوم رهبر اعم از پیامبر و 

امام برای مردم است.

ص���ورت دوم: امام باید به نص و تصریح و معرفی پیامبر باش���د و 
کرده باشد. پیامبر از جانب خداوند بزرگ او را معرفی 

که  گفته ش���ده: امامت عبارت از جانش���ینی پیامبر اس���ت  و نیز 

متن در این چاپ نیست. روی جلد نوشته شده: ترجمه و تحقیق محمد 
رحمتی شهرضا، با اینکه ترجمه است نه تحقیق و اساس ترجمه هم غالبًا 
از ترجمه جناب آقای وجدانی است با تصرف ها و به اصطالح ویراستاری.

کت���اب الفین دو ه���زار حدیث که نیس���ت  آن ط���رف جل���د چاپ ش���ده: 
کس���انی اس���ت  چن���د تا روای���ت در مورد والی���ت و چند تا روایت در مورد 
گرچه  که ای���ن مطلب  که می گویند والیت و تش���یع نه... . روش���ن اس���ت 
از برخی بزرگان معاصر نقل ش���ده؛ اما بی ش���ک اشتباه است؛ زیرا کتاب 

کتاب حدیثی نیست. الفین 

از این جزئیات صرف نظر و در خود ترجمه دقت می کنیم و به اشتباهات 
کتابی  ک���ه نمونه ای از آنه���ا را در ذیل نق���ل می کنیم.  یم  ف���راوان برمی خور
که به فارس���ی ترجمه می ش���ود باید برای هر خواننده یا خواننده دانشمند 
کتاب ب���ه دلیل عدم  که بس���یاری از م���وارد این  مفه���وم باش���د؛ در حالی 
که مفهوم نیس���ت و مراد مؤلف  گونه ای ترجمه ش���ده  توانای���ی مترجم به 

روشن نشده است.

کتاب الفین می نویس���د: و قدر تبته علی مقدمة  عالمه حلی در دیباچه 
و مقالتین و خاتمة اما المقدمة ففیها مباحث: البحث االول: ما االمام؟ 
االمام هو االنسان الذی له الرئاسة العامة فی امور الدنیا والدین باالصالة 
فی دار التکلیف. و نق���ض بالنبی و اجیب بوجهین: االول التزام دخوله 
ف���ی الحد لقول���ه تعالی: انی جاعلک للن���اس امامًا. الثان���ی تبدیل قولنا 

باالصالة بالنیابة عن النبی.

و قیل: االمامة عبارة عن خالفة شخص من االشخاص للرسول فی اقامة 
کافة  قوانین الش���رع وحفظ حوزة الملة علی وجه یجب اتباعه علی االمة 

وجنسها البعید االضافة.

که در سده دهم نگاشته شده این  کتاب نورالعین  ترجمه این عبارت از 
است: 

کت���اب را ب���ر مقدم���ه و دو مقال���ه و خاتمه. اما  ترتی���ب دادم ای���ن 
مقدم���ه. پ���س در او چند مبحث اس���ت: مبح���ث اول آنکه امام 
عبارت از کیس���ت؟ بدان که امام انس���انی اس���ت که باشد مر او 
یاس���ت عامه در امور دین و دنیا به اصالت در دار تکلیف که  را ر
دنی���ا اس���ت و این حد منقوض می گردد به نب���ی چه این حد بر او 

صادق است و جواب این داده می شود از دو وجه:

اول الت���زام دخول نبی اس���ت در حد همچ���ون فرموده حق جل و 
که انی جاعلک للن���اس امامًا خطاب ب���ه حضرت ابراهیم  ع���ال 
اس���ت )علیه السالم( یعنی به راستی که من گردانیدم تو را برای 
مردمان امام و پیش���وا یعنی کس���ی که به او اقت���دا کنند در امور و 

اصول دین پس هر نبی امام باشد.

کتاب الفنی عالمه حلی و نقد ترمجه های آن
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حاص���ل می ش���ود، پ���س وجود معص���وم الزم و ثابت اس���ت و ای���ن همان 
مقصود ما است.

ئ���ل و ازمنه و بی���ان مجمل و  ترجم���ه صحی���ح: ای���ن آیه عام اس���ت در دال
مش���ترک وب���ه درس���تی که این ب���ه حصول علم اس���ت واال بیان نباش���د و 
این علم حاصل نمی ش���ود مگر به قول معصوم پس او ثابت باش���د و این 

مطلوب است.

- دلیل 112: و ما اهلل یرید ظلما للعباد14 و المامور به مراد علی ما ثبت فی 
کتبن���ا االصولیة فمحال ان یامر  کالم االش���اعرة قد ابطلناه فی  االصول و 
بطاعة غیر المعصوم النه قد یامر بالظلم للعباد واالمام امر اهلل بطاعته فال 

شیء من غیر المعصوم بامام.

که خداوند به  ترجمه ناقص و غلط: بنا بر فرمایش این آیه، محال اس���ت 
که  اطاعت از غیر معصوم دستور دهد؛ زیرا در این صورت ممکن است 
دستور به ستم نسبت به بندگانش نماید؛ به همین دلیل خداوند دستور 
به اطاعت از امام معصوم داده اس���ت. پس به هیچ وجه جایز نیست که 

غیر معصوم امام بوده باشد. 

ترجم���ه صحی���ح: همان طور که در علم اصول فقه ثابت ش���ده »مامور به« 
گفته اند »مأمور به« ممکن اس���ت مراد  مراد الهی اس���ت و اینکه اش���اعره 

کتاب های اصول  الهی نباش���د را در 
کرده ای���م؛ پس محال  فق���ه خود باطل 
کند به اطاعت از  اس���ت خداوند امر 

غیر معصوم.

والرس���ول  اهلل  اطیع���وا   :118 دلی���ل   -
واالم���ام  ترحم���ون15  لعلک���م 
المعصوم لط���ف ف���ی ه���ذا التکلیف 

وفعل���ه موق���وف م���ن جهة العل���م والعم���ل کما تق���دم تقری���ره واال لناقض 
الغرض وهو علی الحکیم محال.

ی از امام معصوم لطف اس���ت و عمل  ترجمه غلط: در این تکلیف پیرو
بندگان بستگی به علم و عمل امام معصوم دارد پس وجود امام معصوم 

برای راهنمایی واجب است.

ترجم���ه صحیح: امام معصوم لطف اس���ت در این تکلی���ف و انجام این 
تکلیف موقوف است بر معصوم از جهت علم و عمل همان طور که تقریر 

گذشت. آن در دلیل های قبلی 

- دلیل 130: یخفون فی انفسهم ماال یبدون لک16 هذه صفة ذم تقتضی 
عدم جواز اتباع من یمکن منه ذلک و هو غیر المعصوم.

14. غافر، 31.
15. آل عمران: 132.
16. آل عمران: 154.

پیامب���ر این جانش���ین را معرف���ی می کند تا قوانین ش���رع را حفظ و 
برق���رار نماید و جامعه اس���المی را حفظ کند به طوری که بر همه 
م���ردم الزم اس���ت که از او اطاعت نمایند و ب���ه نیابت از پیامبر به 

دستورات و فرامینش عمل نمایند.

که این دو مترج���م محترم معنی عب���ارت را و اینکه تعریف  ظاهر اس���ت 
ام���ام منقوض اس���ت به نب���ی، یعنی مانع اغیار نس���بت را، ندانس���ته و به 
که داده ش���د توجه نداش���ته، بلکه به س���لیقه خود مطلب دیگر را  جوابی 

کرده اند. مطرح 

عالمه )رحمة اهلل علیه( فرموده:
- دلی���ل هفده���م: اهلل عزوج���ل هو الناص���ب لالم���ام و من یعلم 
فس���اده نصبه قبی���ح عقال و اهلل تعال���ی الیفعل القبی���ح فالبد ان 

یکون االمام معصومًا.

ترجم���ه غلط: چون خداوند عزوجل امام را تعیین می فرماید، پس هرکس 
که بداند تعیین او موجب فس���اد می گردد و انتخاب او اش���تباه است،  را 

کار نادرست انجام نخواهد داد. تعیین نخواهد نمود؛ چون خداوند 

ترجمه درست: خداوند عزوجل نصب کننده امام است و نصب کسی را 
کار قبیح  که می داند معصوم نیس���ت، عقاًل قبیح اس���ت و خدای تعالی 

انجام نمی دهد؛ پس حتمًا امام باید معصوم باشد.

کنتم علی ش���فا حفرة من النار فانقذکم منها12 و ذلک انما  - دلیل 108: و 
هو بخلق اللطف المق���رب الی الطاعة والمبعد عن المعصیة وهو االمام 

کل عصر و هو المطلوب. المعصوم فی 

ترجم���ه غلط: ... چنین چیزی فقط به خاطر لطفی اس���ت که اطاعت از 
گناه انس���ان را مش���مول آن می کند و فقط با وجود امام در  خدا و دوری از 

هر  زمانی اتفاق می افتد.

ترجمۀ صحیح از نس���خه خطی س���ده دهم: و حصول این به خلق لطف 
بود که نزدیک گرداننده اس���ت به طاعت و دور س���ازنده از معصیت و آن 

امام معصوم است درهر عصر و این مطلوب است.

- دلی���ل 109: کذل���ک یبین اهلل لکم آیاته لعلکم تهت���دون13 هذه عامة فی 
کل االی���ات وف���ی االزمنة، وبی���ان المجمل والمش���ترک انما ه���و بحصول 
العل���م و االلم یکن بیانا وذلک انما یحصل بق���ول المعصوم فیثبت و هو 

المطلوب.

گاه ش���دن اس���ت وگرنه  ترجمه غلط: این معنی در همه نش���انه ها پس از آ
روش���نایی حاصل نخواهد ش���د. این روش���نایی فقط به وس���یله معصوم 

12. آل عمران: 103.

13. آل عمران: 102.

این یادآوری هم الزم است که همه 

یا بخشی از کتاب الفین را فرزند 

مؤلف، فخرالمحققین سامان دهی 

کرده و اصل تألیف یا بخش هایی 

از آن به صورت یادداشت هایی در 

اختیار فخرالمحققین بوده است.

کتاب الفنی عالمه حلی و نقد ترمجه های آن
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گناهکار نیست. گناهکار چنین نیست، پس امام 

که وادار می کند به عمل به  ترجمه درس���ت: امام اقامه کننده شرع اس���ت 
که عاصی است، پس هیچ  آن دائمًا و هیچ عاصی چنین نیست مادام 
ام���ام عاص���ی نباش���د و اما صغری پس آن ظاهر اس���ت؛ زی���را که غایت و 

کبری پس از آن ظاهر است. غرض از امام این است و اما 

- دلیل 488: انما وجب االمام لکونه لطفا فی التکیف مقربا الی الطاعة 
مبع���دًا ع���ن المعصیة فیس���تحیل ان یک���ون بضد ذلک وغی���ر المعصوم 

الیستحیل ان یکون یضّد ذلک فیستحیل ان یکون االمام غیر معصوم.

ک���ه او لطف اس���ت در  ترجم���ه صحی���ح: ل���زوم ام���ام به خاطر این اس���ت 
تکلیف؛ یعنی نزدیک کننده مردم اس���ت به طاعت و دور س���ازنده است 
که  که ضد لطف باش���د و محال نیست  از معصیت. پس محال اس���ت 
کند، پس  کند به ضد آن و مردم را به معصیت نزدیک  غیرمعصوم عمل 

که امام غیر معصوم باشد. محال است 

ک���ه امام در تکلی���ف و مقرب بودن او به  ترجم���ه غلط: فقط واجب ش���ده 
که بر  اطاعت و دوربودن او از معصیت لطف باش���د، پس محال اس���ت 
ضد آن باشد و محال نیست که غیر معصوم بر ضد آن باشد، پس محال 

که امام غیرمعصوم باشد. است 

ک���ه توانایی  ک���ه کس���ی  در پای���ان ای���ن مقال���ه ب���ار دیگ���ر ی���ادآور می ش���وم 
گ���ر موضوع معارف  ترجمه ک���ردن ندارد، نباید متصدی آن ش���ود؛ به ویژه ا

یان باشد.20 گر مترجم از حوزو دینی باشد و باالخص ا

20. الزم اس���ت در ح���وزه علمی���ه ق���م برخی از کتاب ه���ای حوزوی پی���ش از چاپ از س���وی هیأتی از 
کمک شود. یابی شوند تا از این راه به مؤلفان  استادان ارز

ترجمه غلط: این صفت ظنی اس���ت که ممکن اس���ت از غیر معصوم س���ر 
بزند و در این صورت پیروی او جایز نیست، پس وجود معصوم الزم است.

ی  ک���ه پی���رو ترجم���ه صحی���ح: ای���ن صف���ت مذم���وم مقتض���ی آن اس���ت 
که این صفت از او ممکن است، جایز نباشد. غیرمعصوم 

کانت  - دلی���ل 379: االم���ام ش���ریک القرآن فی آی���ات االحکام فان���ه لما 
االح���کام غیر متناهیة والکتاب والس���نة متناه فلم یمکن للمجتهد علم 
االح���کام فلذلک احتیج الی االمام تحقیقًا للمس���اوات م���ن هذا الوجه 

فکان االمام معصوما.

ترجمه غلط: امام در آیات و احکام شریک قرآن است؛ زیرا آیات احکام 
گر بگوییم مجتهدین همه چیز را بدانند،  شرعی غیرمتناهی است ولی ا
ب���از هم محتاج به امام هس���تند و باید چنین امامی همه مس���ائل قرآنی و 

غیر مرقوم در قرآن را بدانند و غیر معصوم نمیتواند چنین باشد.

ترجم���ه صحی���ح: ب���ه نقل از نس���خه خطی س���ده دهم: امام ش���ریک قرآن 
که احکام غیرمتناهی اس���ت و  اس���ت. در اظهار احکام چه به درس���تی 
کتاب )و س���نت( متناهی، پس ممکن نیست مجتهد را دانستن احکام 
از آن، پس از این جهت محتاج اند به امام و همچنان که ممتنع است بر 
قرآن امر باطل. همچنین ممتنع اس���ت بر امام به جهت تحقق مس���اوات 

از این وجه پس امام )باید( معصوم باشد.

دلی���ل 382: لول���م یک���ن االم���ام)ع( معصوم���ًا ل���زم العبث والتال���ی باطل 
فالمق���دم مثل���ه. بیان المالزم���ة ان الغایة هو ارتفاع ج���واز الخطاء فاذا لم 

یرتفع ذلک لم یحصل الغایة فیکون ایجابه عبثًا.

گر امام معصوم نباش���د انتخ���اب17 الزم می آید و نتیجه18  ترجم���ه غلط: ا
باطل است پس مقدم نیز مثل آن است.

کثر جایز بودن برای خطا  بیان مالزمه: به درس���تی که برای نهای���ت او حدا
گر این نهایت برآورده نشود و نتیجه به دست نیاید، قبولش  است، پس ا

بیهوده خواهد بود.

گر امام معصوم نباش���د عبث الزم می آی���د و تالی باطل  ترجم���ه صحیح: ا
است پس مقدم مثل او است در بطالن. 

که غایت ای���ن، ارتفاع جواز خطا اس���ت،  بی���ان مالزم���ه آنکه به درس���تی 
پس ه���رگاه جواز خطا مرتفع نش���ود، غایت حاصل نگ���ردد. پس ایجاب 

آن عبث باشد.

- دلی���ل 397: االمام مقیم للش���رع حامل19 علی العمل به دائمًا و الش���ی 
م���ن العاصی کذلک ما دام عاصیا فال ش���ی من االمام بعاص. اما الصغر 

فظاهر الن الغایة من االمام ذلک واما الکبری فظاهرة.

ترجمه نادرس���ت: امام اقامه کنندۀ ش���رع است. وادار به آن عمل می کند. 

17. »عبث« را بعثت خوانده و به پیروی از ترجمه آقای وجدانی آن را انتخاب دانسته است.
کرده است. 18. »تالی« را به نتیجه ترجمه 

19. در نسخه ها اینطور است: حاصل علی العلم به.

کتاب الفنی عالمه حلی و نقد ترمجه های آن


