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نگرشی بر نگارشهای کالمی (:)9
ُ َ
المرتضی و مشکالت آن
مسائل
حمید عطائی نظری
چکیــده :مســائل المرتضــی مجموعـهای اســت از رســائل و مســائل پرا کنــدۀ دانشــمند بــزرگ
شــیعی ،شــریف َ
مرتضــی ،در زمینههــای فقــه و اصــول و کالم و ادبیــات کــه بــر دســت وفقــان
خضیــر محســن الکعبــی تصحیــح شــده و در ســال  1422هـــ .ق .در بیــروت بــه چــاپ رســیده
اســاس ایــن
اســت .در نوشــتار حاضــر ،پــس از اشــاره بــه پــارهای از ویژگیهــای نســخۀ
ِ
تصحیــح ،نادرســتیهای چندگونــه و کاســتیهای چندگانــۀ ویراســت کعبــی از آن نشــان
داده شــده اســت .اشــکاالت پــر شــمار و گونهگــون ایــن ویراســت ،گویــای آن اســت کــه متــن
عرضهشــده از مســائل و رســائل شــریف َ
مرتضــی ،نــا اســتوار و نــا معتمــد ،و ازای ـنرو ،فاقــد
اعتبــار الزم بــرای اســتناد و ارجــاع اســت.
کلیــد واژه :شــریف مرتضــی ،مســائل المرتضــی ،تصحیــح متــن ،نســخۀ شــمارۀ /13/7عقائــد
کتابخانــۀ امــام امیرالمؤمنیـ ِـن نجــف ،وفقــان خضیــر محســن الکعبــی ،کالم.
ّ
تأمالت يف ّ
ّ
الكالمية ()9
املدونات
مسائل املرتىض ومشكالهتا
محيد عطايئ نظري
ً
ّ
جمموعة من الرسائل واملسائل ّ
املتفرقة للعامل
يتضمن كتاب مسائل املرتىض
ّ
ّ
الشــيعي ُالكبيــر الشــر يف املرتــى ،وتنوعــت اهتماماهتــا يف حقــول خمتلفة
ّ
خضير حمسن
كالفقه واألصول والكالم واألدب ،وقد ّتو ىل تصحيحها وفقان
ً
الكعيب وصدرت مطبوعة يف بيروت سنة  1422هـ .
واملقال احلايل يبتدئ بإشــارات إىل بعض خصائص النســخة املعتمدة يف
هذا التصحيح ،لينتقل إىل تأشير األخطاء املختلفة والنواقص العديدة اليت
يعاين مهنا تصحيح الكعيب هلذه النسخة.
ّ
واملتنوعة يفصح عن
ومــا يعــاين منه هذا التصحيح من اإلشــكاالت الكثيرة
إمكانية االعتماد عىل هذا ّ
ّ
النص املطبوع ملســائل الشــر يف
ضعــف وعــدم
ّ
املرتىض ورســائله ،األمر الذي جيعلها تفتقد إىل االعتبار الالزم الذي يؤهلها
لإلسناد واإلرجاع إلهيا.

ّ
األساسية :الشر يف املرتىض ،مسائل املرتىض ،تصحيح النصوص،
املفردات
النســخة رقــم  13/7عقائــد مكتبة أميــر املؤمنني يف النجــف ،وفقان خضيرّ
حمسن الكعيب ،علم الكالم.

Having a Look at the Theological Writings (9):
Masāel al-Murtadhā and its Problems
By: Hamīd Atāie Nazari
Abstract: Masāel al-Murtadhā is a collection of the
great Shiite scholar Sharīf Murtadhā’s treatises and
different questions which are about jurisprudence and
principles, theology, and literature. This collection
is corrected by Wafqān Khadhīr Mohsen al-Ka’bi,
and is published in Beirut in 1422 AH. In the present
article, after pointing out some of the features of
the original version of this book, the author shows
different inaccuracies and shortcomings of Ka›bi›s
correction.The numerous and various problems of
this edition indicate that the presented text of Sharīf
Murtadhā’s Rasāel wa Masāel is unstable and unreliable, and thus lacks the credibility of citation and
reference.
Key words: Masāel al-Murtadhā, Sharīf Murtadhā,
text correction, the version No. 7/13/Aqāed the
library of Imam Amīr al-Mu’menīn in Najaf, Wafqān
Khadhīr Mohsen al-Ka’bi, theology.

نگرشی بر نگارشهای کالمی (:)9
ُ َ
مسائل المرتضی و مشکالت آن

حمید عطائی نظری

ّ
 .1مقدمه

ّ
َ
بخشــی از رســالهها و نگاشــتههای کوتــاه عالــم و متکلــم نامــدار امامــی ،شــریف مرتضــی (م 436ه ـ.ق ).و
پاســخهای وی بــه پرســشهایی کــه از مناطــق مختلــف به محضــر او عرضه میشــده ،به صــورت مجموعه
ّ
رسائلی از وی گردآوری و به چاپ رسیده است .در این زمینه ،تا کنون دو مجموعه با مشخصات زیر تدوین
و تصحیح و منتشر شده است:
ّ
الف) مجموعهای چهار جلدی زیر عنوان رسائل الشریف المرتضی که سه مجل ِد نخست آن (در سال1405هـ
ّ
َ
.ق) به تصحیح آقای َس ّی َ
دمهدی رجائی و اشراف جناب َس ّیداحمد َ
حسینی ِاشک َوری ،و مجلد چهارم (در
َ
ســال 1410هـ.ق) با تصحیح آقای َس ّــیداحمد َ
حســینی ِاشــک َوری از سوی نشــر دارالقرآن الکریم در قم به طبع
ّ
َ
رســید .همین ویراســتها در ســال  1433در قالب مجلدات  16 ،15 ،14 ،13از موسوعة الشریف المرتضی
توسط ّ
ّ
مؤسسة التاریخ العربی در بیروت تجدید چاپ شد .
ب) مجموعهای یک جلدی با عنوان مسائل المرتضی به تصحیح وفقان خضیر محسن الکعبی که در سال
ِ
 1422هـ.ق 2001 /.م .از سوی ّ
مؤسسة البالغ در بیروت به طبع رسیده است.
در نوشــتار حاضر ،به ّ
معرفی و بررســی و نقد همین ویراست وفقان خضیر محسن الکعبی از مجموعه رسائل
َ
مرتضی پرداخته میشــود .به دلیل ّ
اهم ّیت نســخهای که اساس تصحیح کعبی قرار گرفته ،شایسته
شــریف
بررسی تصحیح یادشده ،به برخی از ویژگیهای آن دستنوشت اشارهکنیم.
است پیش از
ِ

امیرالمؤمنین نجف)
 .2توصیف نسخۀ اساس تصحیح (نسخۀ شمارۀ /13/7عقائد کتابخانۀ امام
ِ

َ
ویراســت کعبی از رســائل شــریف مرتضی بر بنیاد نسخهای از مجموعه رسائل وی ســامان یافته که مشتمل

اســت بر شــماری از نگاشــتههای پراکندۀ وی در زمینههای فقه و اصول و کالم و ادبیات .این نگاشــتهها،
ّ
َ
که گردآورندۀ آنها بر ما معلوم نیســت ،طیف ّ
مرتضی ّ -
مستقل
اعم از مســائل
متنوعی از نوشــتههای شــریف
ِ
ّ
اإلمامیة) ،برخی رســائل کوتاه (مانند رســالۀ
مختلف مختصر (مثل مســألة في طریق االســتدالل علی فروع
الکالم في األعراض [همان :تتمة أنواع األعراض من جمع أبيرشــید النیســابوري]) ،منتخبی از برخی أجوب ة
المســائلها (ماننــد مســائل گزیدهای از المســائل الواســطیات و المســائل النیلیــات) و نیز تحر یــری کامل از
َّ
ّ
َّ
الط َر ُاب ُل َّ
َ ُ َ َ
َ ّ
ــائل
انية)  -را شــامل میشود .نسخۀ یادشده متعلق
ات الث ِ
سي ِ
بعضی رســائل ســید (مثل جواب المس ِ
بــه کتابخانــۀ امــام امیرالمؤمنیــن در نجف اشــرف اســت و هــماکنون بــا شــمارۀ /13/7عقائد و رقــم پیایی
مندرج در باالی
 571در این کتابخانه نگهداری میشــود .نســخه  257صفحه (بر اســاس شــماره صفحات ِ
ً
ّ َ
خط نسخ واضح نوشته شده است .تاریخ کتابت این دستنوشت دقیقا روشن
صفحات نسخه) دارد و به

نیســت؛ ّامــا در پایــان آن ،گواهی َبالغی آمــده که تاریخ 1096هجری قمری را زمان پایان مقابلۀ نســخه ّ
معرفی
ً
کرده اســت« :بلغ قباال من نســخة علیها االعتماد و بها االعتداد ســنة  .»1096بر روی صفحۀ عنوان نســخه،
خطی غیر از ّ
عنوان «مســایل ســیدمرتضی علیه الرحمة» با ّ
خط متن نوشته شده است .در برگ بعدی ،چند
ّ
ّ
ّ ّ
خط علمه
گواهی تملک ثبت شده است که سیر تملک نسخه را بازگو میکند .نخست ،گواهی تملیکی به
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 یمالک یاه شراگن ربیشرگن  (9):یمالک ایه ش راگن رب یشرگن

ّ
محمد باقر بن ّ
محمدباقر مجلســی دیده میشــود« :بســم اهلل للحقیر ّ
ّ
محمد تقی المجلسی» که شمسالدین
[هرندی] ،در ذیل آن تصریح کرده« :خط مبارک مرحوم مجلسی اعلی اهلل تعالی مقامه محترم [کذا] است»
ّ
تملک دیگری به ّ
ّ
مالمحمدمهدی هرندی ثبت شده
خط آخوند
(نگرید :تصویر شمارۀ  .)1در زیر آن ،گواهی
ّ
ّ
بتملکــه الفقیر إلی اهلل الغنی ابن رضی الدین ّ
اســت« :قد ّ
محمــد الهرندی محمد مهدی جمعهم اهلل
تشــرف
ّ
تحت لواء الولی» .ذیل این گواهی ،مکتوب است« :خط شریف مرحوم آخوند مال محمد مهدی جد بزرگوار
ّ
نبــار به ّ
خط مالعبــداهلل بن حاجی
یشــود ای 
اســت» .در پاییــن صفحــه ،یک گواهی تملک دیگر مشــاهده م 
هــادی« :قــد صــار هذا الکتاب مما أعطانــی الملک الوهاب و انــا عبداهلل بن حاجی هــادی ره» .در ذیل آن،
ّ
شــمسالدین هرندی در تاریخ  1333خاطرنشــان کرده که گواهی یادشــده« :خط محترم مرحوم حاجی مال
ّ
ّ
عبــداهلل مجتهــد هرندی جد بزرگوار طاب ثراه اســت» .حاج ملعبداهلل هرندی همان صاحب کتاب العيون
و األنهــار فــی المعارف و المبدأ و المعاد اســت که شــیخ آقــا بزرگ در الذریعه به نســخهای از آن در کتابخانۀ
أمیرالمؤمنین اشاره کرده است.

1

ّ
علمــه ّ
محمدتقی مجلســی ّ
معرفی کرده
وفقــان خضیــر محســن الکعبــی کاتب دستنوشــت مورد بحــث را
ُ
است؛ 2در حالی که در نسخه هیچ شاهدی بر آن دیده نمیشود و معلوم نیست کعبی بر چه اساسی چنین
ّادعایی نموده است.

َ
نخســتین رســاله در این مجموعۀ ّ
خطی فهرســت ُبصروی از آثار شریف مرتضی است (ص  .)6-1این تحریر
از فهرســت ُبصروی یکی از قدیمترین نســخههای این فهرســت ب ه حســاب میآیدّ .
متأســفانه از این نســخه

در ویراســتهای قدیــم و ّ
حتــی جدیــد آن فهرســت اســتفاده نشــده اســت .تفــاوت ّ
مهمــی که این نســخه با
َ
نســخههای دیگــر بازمانــده از فهرســت ُب َ
صروی دارد آن اســت کــه تاریخ اجازۀ شــریف مرتضی به شــاگردش
ِ
محمــد بــن ّ
ّ
محمــد ُب َ
صروی (م443 :ه.ق) در این دستنوشــت ســال ( 419شــعبان من ســنة تســع عشــرة و
اربعمائة) نوشــته شــده اســت (نگرید :تصویر شمارۀ )2؛ در حالی که در ســایر نسخ ،سال  417ثبت گردیده.
این اختالف ،ناشی از تصحیف شایع «سبع» و «تسع» به یکدیگر است .
ِ

نوشــت یادشــده ،پس از فهرســت ُب َ
صروی ،رســالۀ «مســألة في بیان أحکام أهل اآلخرة» آمده است
در دست
ِ
ّ
(ص  .)16 - 6مصحــح رســاله بــه بهانــۀ چــاپ پیشــین ایــن رســاله در نجــف ،از درج آن در ویراســت خــود
اجتناب کرده است.
همچنین در نســخه ،رونوشــتی از رســالۀ «الکالم فی ذبائح اهل الکتاب» به امالء شــیخ مفید هم آمده است
ّ
ّ
مصحح ،رســالۀ
مصحــح ،آن را نیــز از ویراســت خو یــش حذف نمــوده .با این وصف،
(ص  )190 - 177کــه

ّ
عبدالجبــار معتزلــی در بــاب ُمجبــره و مشــبهه را  -که معلوم نیســت بــه چه دلیلی در دستنوشــت
قاضــی
َ
یادشــده در میان نگاشــتههای شریف مرتضی کتابت شــده است (ص « :85مسئلة من کالم قاضيالقضاة
ّ
عبدالجبار بن احمد في ّأن المجبرة و المشبهة ال یمکنهم االستدالل علی النبوة»)  -در ویراست خود درج
کرده است (ص .)183 - 162

3

ً
 .1طهرانــی ،آقــا بــزرگ ،الذریعــة إلی تصانیف الشــیعة ،دار األضواء ،الطبعة الثالثة ،بيــروت1403 ،ﻫ.ق ،ج  ،15ص  .385در اینجــا ظاهرا به غلط نام
نویسنده «الحاج مولى عبداهلل الهروي»ذکر شده است.
 .2مسائل المرتضی ،ص .6
ّ
عبدالجبار معتزلی پیش از انتشــار در مســائل المرتضی ،در جلد چهارم رســائل الشــریف المرتضی ،ص  299 - 277زیر عنوان
 .3این رســالۀ قاضی
ً
«مســألة فــي معجــزات األنبیــاء علیهــم الســام» نیز به چاپ رســیده بوده اســت .هانس دایبــر هم ظاهرا بدون ّاطالع از انتشــار این رســاله در مســائل
ّ ً
المرتضی و رســائل الشــریف المرتضی مجددا به ارائۀ ویراســتی از آن اینبار تحت عنوان «مقالة في الرد علی المجبرة لقاضي القضاة عبدالجبار بن
ّ
أحمد» بر اساس نسخهای به ّ
علمه شیخ ّ
محمد طاهر السماوی پرداخته است .نگرید به:
خط مرحوم
Hans Daiber, ‘Maqāla fī� l-radd ʿalā l-Mujbira (MS Najaf) attributed to ʿAbd al-Jabbār al-Hamadhānī�’ In: A Common Rationality:
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ســایر رســالههایی که در نسخۀ مورد گفتوگو آمدهاست و در مسائل المرتضی به چاپ رسیده ،رسالههایی
َ
چهارجلدی رســائل الشــریف المرتضی یــا آثار دیگر مثــل امالی به طبع
اســت کــه پیــش از این ،در مجموعۀ
ِ
َ
رســیده بــوده .بنابرایــن مســائل المرتضــی حاوی رســالهای تــازه و منتشرنشــده از شــریف مرتضی نیســت .از
ّ
مندرج
توضیحاتی که دادیم این نکته هم روشــن اســت که مصحح کتاب ،در تدوین و انتخاب رســالههای ِ
امیرالمؤمنین
در این مجموعه نقشــی نداشــته است و تنها بر بنیاد نسخۀ اساس (یعنی نسخۀ کتابخانۀ امام
ِ

نجف) به تصحیح آنها اقدام نموده اســت .با این وصف ،او در ویراســتی که ارائه کرده ،در مواردی ،ترتیب
ً
اســاس کار تصحیــح خــود را رعایــت نکــرده اســت .مثال در نســخه ،مســألۀ مربوط به
درج رســائل در نســخۀ
ِ
ِ
ّ
«أحکام النوافل» در صفحات  121 - 120کتابت شده است؛ حال آنکه در ویراست کعبی مقدم گردیده ،در
ّ
اإلمامیة» که
صفحات  64 - 63بهچاپ رســیده اســت .به همین نحو رســالۀ «طریق االســتدالل علی فروع
در نسخه در صفحات  156 - 138نوشته شده است ،در ویراست کعبی پیش انداخته شده ،در صفحات
 104 - 84به طبع رســیده .در مقابل ،مســألۀ ُم َع َنون به «مســألة في الرؤیة باألبصار» که در صفحۀ  45نســخه
آمده ،در ویراســت کعبی دچار تأخیر شــده ،در صفحات  114- 111چاپ گردیده اســت .دلیل این تقدیم و
ّ
رســائل کتابتشــده در این نســخه را ،بر حســب موضــوع ،در چهار
مصحح بنا داشــته
تأخیرهــا ایــن بوده که
ِ
زمینۀ فقه ،اصول ،کالم و ادبیات دســتهبندی و منتشــر کند .به همین جهت ،برای طبقهبندی رســالهها در

نخســـــتین رس ـ ــاله در ای ـ ــن
مجموعـــــۀ ّ
خط ـ ــی فهرس ـ ــت
َ
ُبصروی از آثار شریف مرتضی
اســـــت (ص  .)6-1این تحریر
از فهرســـــت ُبص ـ ــروی یکی از
قدیمترین نس ـ ــخههای این
فهرست به حس ـ ــاب میآید.
ّ
متأســـــفانه از ای ـ ــن نس ـ ــخه
در ویراســـــتهای قدی ـ ــم و
ّ
حتـــــی جدیـــــد آن فهرس ـ ــت
اســـــتفاده نش ـ ــده اس ـ ــت.

مقوالت یادشده ،نا گزیر به جابجایی پارهای از آنها شده است.
َ
مطلــب آخــر اینکــه کعبــی در ویراســت خــود از رســائل شــریف مرتضــی ،افــزون بــر نســخۀ کتابخانــۀ امــام
امیرالمؤمنیــن نجــف که آن را نســخۀ اســاس تصحیح خود قرار داده اســت ،از یک مجموعــۀ ّ
خطی دیگر نیز
ِ
حکیم نجف
برای مقابله با نسخۀ اصل بهره برده .این مجموعه با شمارۀ  /438کالم ،در کتابخانۀ آیتاهلل
ِ
ّ ّ
ّ
متأخر از برخی رسائل َع َلم ُ
الهدی به خط علمه
اشرف نگهداری میشود و حاوی دستنوشتهایی است
ِ
محمد طاهر َّ
شیخ ّ
السماوی (1370 - 1292ه.ق .).

َ
 .3بررسی انتقادی ویراست کعبی از مسائل المرتضی
جلدی موســوم به رسائل الشریف المرتضی به نحو نامناسب و غیر
شــوربختانه همانطور که مجموعۀ چهار
ِ
َ
ّ
عالمانهای تصحیح و منتشر شده است ،مسائل المرتضی نیز به همان وضع نا گوار  -و شاید حتی از ِجهاتی
با ّ
کیفیت نازلتری  -به طبع رســیده اســت .در ادامه ،به پارهای از معایب و مشــکالت این ویراســت اشــاره
َ
میکنیم .ایرادات زیر نشــان میدهد که ویراســت کعبی از رســائل و مسائل شــریف مرتضی ،طبع نامطبوع و
ّ
نامقبولــی از آنهاســت کــه به هیــچ روی قابل اعتمــاد و اعتداد و اعتناء نیســت و در یــک کالمِ ،بکلی از َح ّیز
اعتبار و انتفاع ساقط است .

 .1-3ضبطهای نادرست

مشــکل اصلی کتاب مســائل المرتضی مغلوط و معیوببودن شــمار قابل ّ
توجهی از عبارات آن اســت .این
ّ
مصحح از نســخه ،و اختیار ضبطهای نادرســت پدید آمده
مشــکل ،به طور عمده در اثر خوانش نادرســت

ّ
مصحح در این ویراســت ،در زمرۀ اندکنســخههای خوانا و معتبر و ب ه نســبت
اســت .اگرچه نســخۀ اســاس
َ
ّ
مصحح با سهلانگاری و نادانی خویش ،ویراستی عیبناک
کمغلط از آثار شریف مرتضی بهحساب میآید،
Mu'tazilism in Islam and Judaism, edited by: Camilla Adang, Sabine Schmidtke, David Eric Sklare, Ergon Verlag Würzburg in
Kommission, Würzburg, 2007, pp. 101 - 125.

ّ
عبدالجبار در ميان مســائل المرتضی»
در ایــن خصــوص همچنیــن نگاه کنید به یادداشــت زیر از آقای دکتر حســن انصاری با عنــوان «کتابی از قاضی
منتشر شده در:
http://ansari.kateban.com/post/1570.
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ش ـ ــوربختانه همانطـــــور که
جلـــــدی
مجموعـــــۀ چهـــــار
ِ
موســـــوم به رســـــائل الشریف
المرتضی به نحو نامناســـــب
و غیر عالمانـــــهای تصحیح و
منتشـــــر شده اســـــت ،مسائل
َ
المرتضی نیـــــز به همان وضع
ّ
نا گـ ـــوار  -و شـــــاید حتـــــی از
جهاتی با ّ
کیفیـــــت نازلتری
ِ
 -ب ــــه طبع رســـــیده اســـــت.

از آن را ارائــه کــرده اســت .نمونههــای این اغالط ،شــوربختانه ،پر شــمار اســت و اگر بنا بر شــمارش تمام آنها
ً
َ
باشد ،خود ،احتماال به نوشتاری پر برگ بالغ میشود .در اینجا تنها تعدادی از آن ضبطهای خطا ،نمونهوار
ّ
معرفی میشــود .ابتدا ضبط نادرســت به همراه نشــانی آن در کتاب مســائل المرتضی ذکر میشــود و ســپس
صورت صحیح آن کلمه درج میگردد:
ُ
وطه.
ص  ،221س « :6مبعد من ممسخوطه» ← َمسخ ِ
همان ،س « :7تقتفی اعزازه» ← َت َ
قتضي.
َ َّ
همان ،س « :9ان تافر» ← ْأن َی َتأخ َر.

ُ
عتاللكم.
ص  ،222س « :2عتال لکم» ← ِا ِ
همان ،س « :11االعزار» ← َف َ
اإلعزاز.

َ
ص  ،223س « :4المعرض بالتکلیف» ← الغ َرض.
ُ
ص  ،225س « :3و لم تتج التقية» ← لم ت َبح.
همان ،س « :4فما األ وان لکم» ← األمان.
همان ،س « :13هذا األجماع الذي أثرنا الیه» ← هذا اإلجماع الذی أشرنا إلیه.
ص  ،226س « :8ذلک لحق» ← «ذلک ّ
الحق».
ص  ،226س « :12و اهَّلل تعالى یتصف للمظلوم في اآلخرة» ← ينتصف.
ّ
ص  ،228س « :8کل منال» ← «ضال».
ً
ً
ص  ،229س « :13في كل حق كائنا  ،كان» ← كائنا ما كان.
ُ َ ٌ
درك.
همان ،س « :16و الحق في كل ذلك قدرك لكل من طلبه» ← م
ص « :8 ،235فیها فیه نص عنهم» ← فیما.
ص  ،237س « :14العذریة» ← العذر به.
ص  ،238س « :6استفتاء فصومکم» ← استغناء خصومکم.
ُ ُ َ ُُ َ
ص  ،240س « :1من جهة تخفیة امته على نفسه ،و يقتلونه ان أدى إليهم ما حمله»← ت ِخیفه  /يقتلونه.
َ
َ َ ُ
صرفهم َعن ق ِتله.
همان ،س « :2ما یعرفهم عن قبله» ← ما ي ِ
ص  ،242س « :1و ما معنى في آخر المسألة» ← مضی.
ص  ،242س « :2وضع اعدائه منه» ← منع.
ص  ،244س « :9حكيم اليسغه» ← ال یسفه.
همان ،س « :13أن يكون یجي الرسل بالشرائع» ← مجيء.
َ
ص  ،246س آخر« :ألنهم ان لم يخرجوا مع هذا اخرجوا مع غيره» ← خ َر ُجوا.
ص  ،247س « :3يجب على اهَّلل صنعه من المعصية» ← َم ُ
نعه.
ص  ،248س « :1مع فقده أو منعف يده»← ضعف.
همان ،س « :3 - 2قد كان ينبغي لمن أراد أن يطعن في وجوب جهته اإلمامة» ← جهة.
همان ،س « :16 - 15و لما جاز في االمر و من عداه ان يكون غير معصوم» ← األمیر.
ص  ،249س « :3أن انفراد الرسول لعلة تقتفي عصمته» ← ب ِع َّل ٍة َت َ
قت ِضي.
ِ
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ً
ً
همان ،س « :5ألنه غير ممتنع فرضا و تقديرا ان يكون في عصمته اإلمام» ← عصمة.
ً
همان ،س « :16أن االمام لو لم يكن معصوما الینعی للدين و أهله الغوائل»← البتغی.
َ َُ ُ َ
الم َع ّ ِول َع ٰ
لى.
همان ،س « :18و يلزم المعول المعقول على ذلك عصمة األمراء» ← يلزم
ص  ،254س « :3عصيان القوم الدين جحد والنص» ← الذین جحدوا النص.
ص  ،255س « :8مراد الناهي» ← الناص.
ً
ً
همان ،س « :15بعدا ازيدا على بعده» ← زیدا.
ص  ،256س « :10أبانها بالسيرة» ← بالسیر.

َ
ُ
َ َ َّ َ
اق ِبدنيا ،و َع َصوا
ص  ،257س « :2فيمــا عــدوه مــن االتفاق و تدينا و عارضوا بالنص» ← فيما عدده ِمن اإلنف ِ
َّ ّ
ص.
في الن ِ
َّ
النأي.
ص  ،258س « :8التنائي عن النبي» ←
َّ َ
َ
كيد  /أ كد.
ص  ،260س « :14تاكيد ذلك بما اكدذ به»← تأ ِ
َّ
ص  ،264س « :5أال انه»← ألنه.
همان ،س « :6مجد النص» ← جحد.
همان ،س « :15تحمل معصیته ادم» ← معصیة.
ص  ،265س « :5و الذي معنى في خالل المسألة» ← مضی.
همان ،س « :7ما أظهر بنصیب دليل عليه»← بنصب.
ص  ،267س آخر« :البسطه» ← لبسطه.
ص  ،268س « :4بعبادة العجل»← بعبادة.
ص  ،269س « :2ال ينجع فيه وعظ» ← ال ینجح.

ً
همان ،س « :13فكان ذلك متمما لعذره» ← مقیما.
ص  ،270س « :1على مقتفی قولكم» ← مقتضى.
ََ
داد.
ص  ،271س « :1أشغف من أرتداد» ← أشفق ِمن ار ِت ِ
َ ًُّ
ص  ،273س « :4انه کالمهم» ← ّأن كل ِمنهم.
َُ
َ
همان ،س « :7ثم نزع بتأوله» ← ت َب َّر َع ِب َتأ ّو ِله.
همان ،س « :12قوة البواحث عليها» ← البواعث.
ص  ،275س « :15فذهب الصرفة» ← فمذهب.
َ ّ
ص  ،276س « :5فیما عداهم به» ← ت َحد ُاهم.
ص  ،278س « :2الكتاب الذي رسمه» ← وسمه.
ص  ،279س « :10دورة» ← دودة.

ّ
ص  ،280س « :3عولنا على أنه الحق بها ،و لیس فيها و أضيف إليها» ← ُد ِل َس.
ص  ،281س « :4صار كلبا يمضغ بذنبه» ← َي َ
مص ُع.
ص  ،281س « :8دعا لي الرأي لسيدنا الشريف» ← و َعا ِلي.

ّ َ
ص  ،282س « :6 - 5أنا حكمنا بنجاستهم ،و خیبته منزلتهم ،و إيضاع أقدارهم» ← ِخ َّس ِة ِ /اتضاع.
ِ
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همان ،س « :7لما یقول» ← کما.
ص  ،284س « :4النه يغتنم بذلك و يتأسف» ← َي َ
غت ُّم.
ص  ،145س « :14أین مستقر العقل فیها» ← منها.
همان ،س آخر« :قول الحاج الحجر» ← للحجر.
ص  ،146س « :5الذی یعینه هو» ← بعینه.
ً
ً
ص  ،149س « :15یوصف ذلک مجاز و اتساعا» ← بذلک مجازا.
ص  ،151س « :8لیس بعاقل» ← بعامل.
ً
ً
ص  ،210س « :11یوجب له ماال» ← حاال.
ً
ً
س  ،120س « :11إذا فعل تعریفا للنفع» ← تعریضا.
در اینجا ،به همین رقم هفتاد ،که نشــانۀ تکثیر اســت ،در ذکر اغالط اکتفا میکنیم؛ ّاما خوانندگان ارجمند
میتواننــد ایــن «مشــت» از اغالط کتاب را «نمونــۀ خروار» آنها لحاظ کنند و خود ،بــه حال و وضع کتاب پی
ببرند.

 .2-3اغالط حروفنگاشتی

َ
نگاشتی راهیافته در متن
یکی دیگر از اشــکاالت اساســی طبع کعبی از رسائل شــریف مرتضی اغالط حروف
ِ
َ
آن است .شمار این اغالط نیز بسیار است و در اینجا تنها به تعداد اندکی از آنها نمونهوار اشاره میکنیم:
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ردیف

نشانی

ضبط موجود در ویراست کعبی

صورت صحیح

1

ص  ،184س 7

غرض

2

ص ،186س 3

ول

عرض
ّ
دل

3

ص  ،229س 15

متقابله

متقابلة

4

ص  ،240س 11

فوفه

5

ص  ،240س 16

مته

فوقه
ّأمته

6

ص  ،243س 12

متدوحة

7

ص  ،228س 7

افالبد

مندوحة
َ َّ
فال ُبد

8

ص  ،237س 7

قیل

قبل

9

ص  ،242س 3

أطیق

أطبق

10

ص  ،251س 1

ظاهرة

ظاهره

11

همان ،س 2

متهم

منهم

12

ص  ،252س 2

متضمنه

متضمنة

13

ص  ،253س آخر

ها هتا

هاهنا

14

ص  ،256س آخر

أخیر

15

ص  ،260س 15

االن

أخبر
ّ
ألن

16

ص  ،262س 10

مستقبله

مستقبلة

17

ص  ،263س 15

مالذي

ما الذي

18

ص  ،264س 7

أوقر

أوفر

19

همان ،س 11

بخفه

بخالفه
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ردیف

نشانی

ضبط موجود در ویراست کعبی

صورت صحیح

20

همان ،س 19

معصیه

معصیة

21

ص  ،275س 4

الصرفه

الصرفة

22

ص  ،275س آخر

مذهب کم

مذهبکم

23

ص  ،283س 5

التبیة

البنیة

24

ص  ،285ش آخر

یغرق

یفرق

25

ص  ،286س 2

موادها

مرادها

26

ص  ،112س 2

کاالدارات

کاالرادات

27

ص  ،218س 4

مسائل

سائل

28

همان ،س 6

التایید

التأبید

29

ص  ،219س 10

30

ص  ،120س 12

اتناوله
ً
تعریفا

تناوله
ً
تعریضا

 .3-3افتادگیهای خرد و کالن

َ
یکی از مشــکالت طبع کعبی از رســائل شــریف مرتضی ،حدوث ســقطها یا افتادگیهای خرد و کالن در آن
ً
َ
است .فقط در یک نمونه ،که حقیقتا شگفتآور است ،نزدیک به «دو صفحه» از عبارات شریف مرتضی در
یک مســأله افتاده اســت با اینکه مطالب حذفشــده ،هم در نسخۀ اســاس مورد رجوع کعبی بهوضوح وجود
ـاختگی «مســألة
اصلی سـ
دارد و هــم در دو طبــع پیشــین آن مســأله .در صفحــۀ  184کــه مســألهای با عنوان
ِ
ِ

زیرعنوان «مســألة في االعتراض على من يثبت حدوث األجســام من
حدوث الجســم و الجوهر و العرض» و
ِ
َ
الجواهر» آمده اســت ،مطالب َس ّــیدمرتضی تا میانه درج شــده و با عبارت «و قد ّبينا هذه الطريقة في مواضع
ّ
من كتبنا؛ ال سيما في الكتاب الملخص في األصول» خاتمه یافته است 4.این در حالی است که ُ -چنانکه
َ
ّ
مصحح 5و هم در دو چاپ ســابق این مســأله در رســائل الشریف المرتضی 6و
اســاس
گفتیم  -هم در نســخۀ
ِ
امالــی 7،کالم َس ّــید بدینجــا انجــام نیافته اســت ،بلکه تــا دو صفحۀ بعــد نیز ادامــه دارد .به بیــان دقیقتر ،از
ّ
عبــارت« :علــى أنــا نقول لمن أثبت الهيولى و ّادعــى أنه أصل العالم ،و أن األجســام و الجواهر منها أحدثت»

تــا جملــۀ پایانــی َس ّــید در ایــن مســأله ،یعنی «و القــول في األعــراض كالقول فــي الجواهر في هــذه القضية ،و
ّ
يجــب أن يكــون للجميع هيولــى؛ ّ
ألن الطريقة واحدة؛ و كالم هؤالء أبدا غير ّ
محصل و ال مفهوم ،و هم يدعون
التحقيــق و التحديــد ،و مــا أبعدهــم مــن ذلك!» ،که بالــغ بر دو صفحه میشــود ،همگی در ویراســت کعبی
افتاده است! 
جزئی مشهود در ویراست کعبی به قرار زیر است:
افزون بر این ،برخی از افتادگی ِ
های ِ
ص  ،25س آخر« :ال یجوز العدول» ← ال یجوز العدول عنه.
ص  ،228س « :11أنكم تقدرون على إجابة هذا السائل المسترشد علی النص و عن اإلمام فيه و ال مخالف
فيها» ← عن ّ
فيه.
مام ِب ُح َج ٍج ِ
ِ
النص و عن ِاإل ِ

 .4مسائل المرتضی ،ص .186
 .5نسخۀ مکتبة اإلمام أمیرالمؤمنین العامة نجف ،ش  ،13/7ص .112 - 110
َ
 .6رسائل الشریف المرتضی ،ج  ،3ص .334 - 333
 .7الموســوی الشــریف المرتضی ،علی بن الحســین ،أمالی المرتضی (غرر الفوائد و درر القالئد) ،تحقیقّ :
محمد أبوالفضل إبراهیم ،دارالفکر العربی،
قاهرة1998 ،م ،ج  ،2ص .346 - 345
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ص  ،248س « :12 - 11و الفــرق بيــن االمــام و خلفائــه مــن أميــر و غيره في
َّ َّ
وجوب العصمة إنما أوجبنا عصمة االمام  ← » ...العصمة أنا إن َما.
ص  ،269س « :16و الخــاف فــي هذا و ان لم يزد على الخالف في جحد
النص فیما عنه بل االولى به» ← فما يقصر عنه.
ص  ،145س « :6و هذه األرواح فارقت االبدان هل تحس أم ال» ← األرواح
إذا فارقت.

ّ
 .4-3افزودن عناوین متعدد در داخل متن

َ
رسائل شریف مرتضی
یکی دیگر از مشــکالت ویراست کعبی از مجموعه
ِ

عبــارت اســت از درج عناو یــن در داخــل متــن بیآنکه بــا گــذاردن آنها در
کروشــه از کالم نویســنده متمایــز شــده باشــند .طبــق قوانین مرســوم در ّ
فن

ّ
مصحح در
تصحیح متون ،هر گونه اضافهای بر متن که از ســوی شــخص
اثر صورت بگیرد ،باید برای تمایز آن افزوده از ســخن نویســنده ،در کروشــه
مصحــح بدین نکتــه ّ
ّ
نهــاده شــودّ .
توجه نکــرده ،هــم در آغاز هر
متأســفانه
مســأله و هــم در میــان متن ،عناوینــی را از جانب خود بــدان افزوده ،بدون
ّ
آنکه آنها را در کروشــه قرار داده باشــد یا الاقل در پاورقی متذکر شــده باشــد
که این عناوین افزودۀ اوســت نه نویســنده (تنها در آخر فصلی که به عنوان
ّ
فصل ســوم در صفحات پایانی کتاب آمده اســت ،نویســنده تذکر داده که
«مســائل و عناوین مسائل» اضافۀ اوست) 8.در نتیجه ،هماکنون خواننده
َ
ّ
مندرج در کتاب همگی از ســوی شــریف مرتضی اســت و
گمان میکند که
عناوین  -گاه حتی نادرســت ِ -
ِ
ّ
مصحح اثر .نمونههایی از این عناوین در بسیاری از صفحات
حال آنکه در واقع ،اضافاتی هستند از ناحیۀ
کتاب قابل مشاهده است .

 .5 -3عبارات زائد

َ
یشــود ،وجــود عبــارات تکــراری و زائــد در
مشــکل دیگــری کــه گاه در ویراســت مــورد گفتوگــو مشــاهده م 
َ
بخشهایی از آن است .دو نمونه از این عبارات تکراری در زیر بیان میشود:
الف) ص « :230 - 229و قد بينا في كتابنا «الشافي» أن هذا القول ال يوجب االستغناء عن اإلمام في األحكام
الشرعية المنقولة ،إذا يجوز أن يعرض ناقلوها أو أ كثرهم األحكام الشرعية المنقولة ،إذا يجوز أن يعرض ناقلوها
أو أكثرهم عن نقلها ،اما اعتمادا أو شبهة ،فيكون الحجة حينئذ في بيان االمام لذلك الحكم».
در قسمت یادشده ،عبارت «األحكام الشرعية المنقولة ،إذا يجوز أن يعرض ناقلوها أو أ كثرهم» زائد است.
ب) ص  ،222س « :11 - 9فأمــا الزامنــا علــى علتنــا في الحاجــة اليه وجوب إعزازه و كف أيــدي الظلمة عنه
ليظهر و يقع االنتفاع به ،و اإلعزاز و كف أيدي الظلمة عنه ليظهر و يقع االنتفاع به و اإلعزاز و كف أيدي الظلمة
عنه على ضربين».
در عبارات فوق ،بخش «و اإلعزاز و كف أيدي الظلمة عنه ليظهر و يقع االنتفاع به» زائد است و نمیبایست
در متن درج میشد.
 .8مسائل المرتضی ،ص .372

114

166

سالبیستوهشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396

 یمالک یاه شراگن ربیشرگن  (9):یمالک ایه ش راگن رب یشرگن

 .6-3عدم اشاره به ویراستهای قبلی مسائل و رسائل
برخی از مسألههایی که در نسخۀ اساس تصحیح کعبی کتابت شده است و وی به چاپ آنها اقدام نموده،
ً
ّ
مصحح وظیفه داشته به عنوان پیشینۀ تصحیح
پیش از این ،در مواضع دیگری به چاپ رسیده بوده و طبعا
ّ
پیشین
مصحح در موارد بسیاری ،از ذکر ویراستهای
آن مسائل ،به ویراستهای قبلی آنها اشاره کندّ .اما
ِ
َ
مسائل غفلت کرده است .برای نمونه در صفحۀ  184مطلبی با عنوان «مسألة في االعتراض على من يثبت
حدوث األجســام من الجواهر» آمده اســت که همین مســأله پیشتر در رســائل الشریف المرتضی ،ج  ،3ص
ّ
مصحح بدانها اشارهای نکرده است
 334 - 331و نیز أمالی ،ج  ،2ص  347 - 344به چاپ رسیده ،ولی
و هیچ ارجاعی نداده! تنها ،از نسخهبدلهایی که در آنها ذکری از أمالی شده است خواننده میتواند بفهمد
که این متن پیشتر در آن کتاب هم آمده است.

 .7-3تقطیعهای نادرست
ویرایشــی ویراســت فراهمآمده بر دســت کعبی چندان پرشــمار اســت که بهتر ،صرفنظرکردن از
اشــکاالت
ِ
ً
ذکــر آنهاســت .بــا ایــن وصــف ،یک اشــکال بنیادین کــه از ایــن حیــث در کار او دیده میشــود و اصــا قابل
ّ
اغماض نیست ،تقطیعها یا بندبندیهای نادرست او از متن کتاب است .در مواضع متعددی ،در اثر عدم
َ
ّ
مصحــح از کالم شــریف مرتضی یا شــاید هم به دلیل دیگری ،عبــارات متن دچار تقطیعهای
درک صحیــح
نادرســت شــده اســت که این امر موجب ســردرگمی ،و گاه ،گمراهی خواننده میشــود .در زیر ،چند نمونه از
این تقطیعهای غلط بازگو میشود:
 .1ص  ،244بند  2و « :3الن من يجوز ذلك عليه يجوز منه تصديق الكاذب.
ً
و تكذيب الصادق ،جهال بقبح ذلك أو حاجة الى فعله.».
عبارت «و تكذيب الصادق» مربوط به جملۀ قبل است و میبایست در ادامۀ همان ذکر میشد .قراردادن آن
ً
در ابتدای جملۀ بعد کامال غلط و بی وجه است.
ت األوراق التي عملها ،أبو رشيد سعيد بن محمد.
 .2ص  ،208بند  1و « :2مسألة :قال (رضي اهَّلل عنه) تصفح 
فــي ذكــر أنواع األعراض و أقســامها و فنون أحكامها ،فوجدته قد أخل بأقســام كان يجــب أن يذكرها ،كما ذكر
ما يجري مجراها.».
ّ
روشــن اســت که در قســمت یادشــده ،عبــارت «في ذكر أنــواع األعــراض  »...متعلق به فعل «عملها» اســت و
میبایست در ادامۀ همان جمله درج میشد نه اینکه بیدلیل در آغاز بند دیگری آورده شود .درج نقطه پس
از «سعيد بن محمد» هم آشکارا نادرست است .
 .3ص  ،257بند  2و « :3و العقول دالة على ان اتباعه في الخروج عن وطنه و أوطانهم.
قد يمكن أن يكون لمعنى دنيوي».
ً
فعل «قد یمکن» خبر ّ
ّ
مصحح بهخطا ،آن
«أن» اســت و قاعدتا باید در ادامۀ همان ذکر میشــد؛ در حالی که
را در ابتدای بند بعد آورده است.
 .4ص  ،264بند  1و « :2النه ظن أن.
النهي يتناول عين الشجرة».
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در اینجــا هــم «أن» در یــک بنــد آمــده و اســم و خبر آن ،که میبایســت بالفاصلــه در دنبالۀ آن میآمــد ،به بند
بعدی منتقل شده است!
« .5فمن أين لكم أن أمير المؤمنين عليه السالم كان غير.
خائف من ذكره ذلك؟».
نیاز به توضیح ندارد که درج نقطه پس از کلمۀ «غیر» و آوردن مضاف الیه آن ،یعنی «خائف» ،در بند پس از
آن ،نادرست و غیر قابل توجیه است.

 .4کالم آخر

َ
نابســامانیها و ناراســتیهای ویراســت کعبی از مســائل المرتضی بس بیش از آن چیزی اســت که بیان شد.
ً
ً
ّ
َ
محققانی که با آثار َس ّیدمرتضی سر و کار دارند حتما باید مراقب باشند که در پژوهشهای خود اصال بدین
ویراســت تکیه نکنند و شــاید ّ
حتی اگر رجوع هم نکنند أولی باشــد ،تا مبادا ویراســت نادرســت این کتاب
موجب گمراهی آنها در طریق تحقیق شود.
هر بار که به این کتاب رجوع میکنم و تصحیح سراســر ســطحی و شــتابزدۀ کعبی را از رســائل َس ّید مشاهده
میکنم ناخودآ گاه به یاد این عبارات روانشــاد عالمۀ قزوینی میافتم که زمانی در ّ
حق برتلز مستشــرق روســی

گفته بود« :این شخص فوق العاده و هر چه بیشتر از آن ّ
تصور شود ،باز بیشتر از آن بیسواد است  ...من هیچ
بحت بسیط ندیده بودم.
سطحی
سطحی
کس را در عمرم به این بی سوادی و قلت اطالع و
سطحی ِص ِ
رف ِ
ِ
ِ
ِ

گمان میکنم هرگز نخواهم دید».

9

َ
امیــدوارم نگاشــتههای پــر ارج شــریف مرتضی هر چه زودتر این بخــت و اقبال نیک را پیدا کند که بر دســت
ّ
مصححانی ِخبره و خبیر و دقیق از نو تصحیح و منتشر شودِ ،ایدون باد!

 .9نامههای پاریس از محمد قزوینی به ّ
سیدحسن تقیزاده ،بهکوشش ایرج افشار ،نشر قطره ،تهران ،1384 ،ص .220
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