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َ
ضرورت اعتنا به میراث کالمی شریف مرتضی
حمید عطائی نظری
ّ
چکیــده :اندیش ـهها و نگاشــتههای کالمــی َسـ ّـید َ
مرتضــی ،عالــم و متکلــم بــزرگ امامــی،
ّ
اهم ّیــت و شــایان ّ
از چنــد جهــت حائــز ّ
توجــه جــدی اســت .نخســت آنکــه مکتــب کالمـ ِـی
شــریف َ
مرتضــیّ ،اولیــن مکتــب کالمــی بازمانــدۀ «مبســوط» و «نظاممنــد» در ّ
امامیــه بهشــمار
ِ
میآیــد کــه نظامــی ّ
مفصــل و منســجم از اعتقــادات ّ
امامیــه را ارائــه کــرده اســت .ایــن مکتــب،
ّ
همچنیــن ،نمــودار عقلگرایانهتریــن مکتــب کالمــی پدیدآمــده در کالم امامیــه اســت کــه
احیــای آن در عصــر حاضــر ،بــرای تعدیــل خردگریــزی حا کــم بــر جریــان پرطرفــدار حشــویگرا
بســیار ثمربخــش و الزم بهنظــر میرســد .افــزون بــر ایــن ،نگاشــتههای کالمــی َسـ ّـید َ
مرتضــی
آثــاری اصیــل و حــاوی اندیشـههای بدیــع کالمــی اســت و بــه هیــچ وجــه ،رونوشــتی محــض
ّ
ّ
از اندیش ـهها و نوشــتههای متکلمــان پیــش از او نیســت .همچنیــن ،آثــار او قرائتــی متقــدم و
خوانشــی مهـ ّـم از اعتقــادات شــیعی را حکایــت میکنــد کــه بــرای شــناخت تشـ ّـیع راســتین
بســیار ســودمند اســت .بــا ایــن وصــف ،تا کنــون از میــراث کالمــی گرانســنگ شــریف َ
مرتضــی
ِ
ّ
ویراســتهای منقــح و عالمان ـهای منتشــر نشــده اســت .هرگونــه تحقیــق و تدقیــق در بــاب آراء
ّ
کالمــی شــریف َ
مرتضــی متوقــف بــر تمهیــد ویراســتهایی دقیــق و صحیــح از آثــار کالمــی اوســت
ّ
کــه ّ
ی نیــاز دارد.
البتــه مهــارت و دقــت و حوصلــۀ ویــژها 
کلید واژه :شریف َ
امامیه ،تصحیح متونّ ،
مرتضی ،آثار کالمی ،کالم ّ
تشیع.
ضرورة االهتمام بالتراث الكالمي للشر يف املرتىض
محيد عطايئ نظري
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلمامي
للســيد املرتىض ـ العــامل واملتكلم
الكالميــة
حتظــى اآلراء واملؤلفــات
وتستحق االنتباه العميق من ّ
ّ
ّ
عدة جهات.
باألمهية الفائقة
الكبير ـ
ُ
مفن جهة ّ
ّ
ّ
الكالمية
الكالمية للشــر يف املرتىض أوىل املدارس
تعد املدرســة
ً
املفصلــة واملنســجمة املوجــودة يف الوســط اإلمامــي ،والــي ّ
ّ
تقــدم منظومــة
ً
ّ ً
ّ
مفصلة ومنسجمة من العقائد اإلمامية.
ًّ
ّ
عقالنية
الكالمية األ كثر
كما ّأن هذه املدرسة هي املثال النموذجي للمدرسة
اإلمامية ّ
ّ
حت اآلن ،واليت نرى ضرورة إحياهئا
بني مدارس علم الكالم لدى
ّ
وجــدواه يف ّأيامنــا هــذه للتقليــل من غلواء هجــران العقل احلاكــم عىل تيار
احلشو ّية الشائع يف هذه ّ
األيام.
ّ
ّ
الكالمية هي مــن الكتابات
الســيد املرتــى
يضــاف إىل ذلــك ّأن كتابات
ً
ً
ّ
األصيلة واملشبعة باألفكار الكالمية البديعة ،بعيدا عن أن تكون استنساخا
ّ
ً
ّ
حمضا ألفكار ومؤلفات َمن سبقه من املتكلمني.
ً ًّ
ّ
تؤشر قراءة ّ
ّ
الشيعية ّمما
مهما للعقائد
متقدمة وانعكاسا
كما ّأن آثار هذا العامل
ً
ً
ً
ّ
ّ
جيعل مهنا مصدرا مفيدا جدا للتعر يف بالتشيع األصيل.
الكالمــي ّ
ورغــم ذلــك مل ّ
ّ
القــم للشــر يف املرتــى يف
يــم نشــر هــذا التــراث
ً
ّ
ّ
منقحــة ّ
علميــا حت اآلن ،يف حــن ّأن ّ
أي حتقيق وتدقيق يف جمال
طبعــات
ٍ
ّ
ّ
اآلراء الكالميــة للشــر يف املرتــى يتوقــف عــى توفيــر التحر يــرات الدقيقة
ّ
ّ
الكالميــة ،واليت ال ّ
ّ
شــك يف وجــوب توفر املهــارة والدقة
والصحيحــة آلثــاره
واألناة الفائقة لدى َمن يقوم هبا.

ّ
ّ
ّ
اإلماميــة،
الكالميــة ،كالم
األساســية :الشــر يف املرتــى ،اآلثــار
املفــردات
ّ
تصحيح النصوص ،التشيع.

The Necessity of Paying Attention to Sharīf Mortezā’s Theological Legacy
By: Hamīd Atāie Nazari
Abstract: The theological thoughts and writings of
Sayyid Murtadhā, the great Imamiya theologian and
scholar, are important in several ways, and worth
paying close attention. First of all, Sharīf Murtadhā’s
theological school is considered to be the first «comprehensive» and «systematic» theological school in
Imamiya, which has presented a detailed and consistent system of Imamiya beliefs. This school is also
the most rationalistic theological school in Imamiya
theology and its revival in the present era is very
fruitful and necessary for modifying the irrationality
which is dominating the popular movement of those
who care too much about the unnecessary things.
In addition to this, Sayyid Murtadhā’s theological
writings are original works which contain some new
theological thoughts, and by no means is a mere transcript of the thoughts and writings of the theologians
before him. Also his works indicate an early and an
important reading of the Shiite beliefs that are very
useful for understanding true Shi›a. Nevertheless, no
scholarly and corrected editions of Sharīf Murtadhā’s
precious theological works have been published
yet. Any research and analysis of Sharīf Murtadhā’s
theological works depends on preparing some precise
and correct editions of his theological works which of
course requires special skill and paitience.
Key words: Sharīf Murtadhā, theological works,
Imamiya theology, correcting the texts, Shi’ism.

ضرورت اعتنا
به میراث کالمی
َ
شریف مرتضی

حمید عطائی نظری

َ
مرتضی علی بن َ
حسین موسوی
پیش از این ،در باب جنبههای علمی گونا گون دانشور نامور امامی ،شریف
(د436 :ه.ق ).و مشــارکت وی در پیشــبرد علوم دینی و ادبی مختلف زمانۀ خودش ،ســخنها گفته شــده
اســت؛ ّاما به نظر میرســد نقش او و ُم َ
ســاه َمتش در رشــد و تعالی کالم ّ
امامیه هنوز بهخوبی روشن نشده و در
َ
این باب بررسی بیشتری باید صورت گیرد .پرسشهایی از قبیل اینکه :شریف مرتضی چه نقشی در تکوین
ی او چــه منزلت و مرتبتــی در میان ُتراث کالمــی ّ
و تکامــل کالم ّ
امامیه
امامیــه ایفــا نمــود؟ نگاشــتههای کالم 
ی َع َلم ُ
الهدی امروزه برای ما چه
دارد؟ تصحیــح و نشــر و مطالعــۀ آثــار وی ،و تحقیق و تدقیق در میراث کالمــ 

ّ
فایــده و ضرورتــی دارد؟ و اینکــه چــرا اکنــون باید به بازخوانــی جدی مکتوبــات کالمــی او پرداخت؟ همگی
َ ّ َ
دمرتضی در کالم ّ
امامیه و
واقعی ســی
در زمــرۀ ســؤاالت مهم و بنیادینی اســت که بــرای تبیین جایگاه علمــی
ِ
خدمات او در این زمینه به مکتب ّ
تشیع باید مجال طرح یابد و بدانها پاسخ داده شود .
َ
در همیــن راســتا ،نگارنــده بنــا دارد در مقال حاضــر وجوه مختلــف ّ
اهم ّیت میراث کالمی شــریف مرتضی را
ّ
ُ
ارزیابی کلی ویراستهای
بهاجمال ،برشمارد و بر لزوم پرداخت به اندیشهها و تراث کالمی او تأ کید نماید.
ِ
ّ
َ
عرضهشــده از مکتوبات کالمی َس ّــیدمرتضی ،و تشــریح ضرورت اهتمام و دقت بسیار در ارائۀ تصحیحهای
انتقــادی تــازه از آن میــراث ســترگ نیــز از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه در همین چارچــوب بدانهــا پرداخته
میشود .
َ
مرتضی و میراث کالمی او به دالیل زیر حائز ّ
اهم ّیت بســیار و
به باور نویســنده ،اندیشــههای کالمی شــریف
شایستۀ ّ
توجه فراوان است:

َ
مرتضی ،نخستین مکتب کالمی بازماندۀ «مبسوط» و «نظاممند» در ّ
امامیه است.
کالمی شریف
 .1مکتب
ِ
ِ

ّ
ّ
در درازنای تاریخ تفکر شــیعه ،متکلمان بســیاری ظهور کردهاند و هر یک به ســهم خود ،در راســتای تبیین و
ّ
َ
دفــاع از بنیادهــای کالمی ایــن مذهب مجاهدتهایی نمودهانــد؛ ّاما از این میان ،تعــداد متکلمان مبتکر و
َ
مکتبســاز و تأثیرگذار بســیار اندک اســت .بیگمانَ ،س ّیدمرتضی ،همچون اســتادش شیخ مفید ،در شمار
ّ
مان مبتکر و صاحبنظر ،و بنیانگذار یکی از چند مکتب کالمی برجســته در طول تاریخ
همین اندک متکل ِ
ّ
ّ
ّ
برابر «مکتب بغداد متقدم» (یعنی مکتب کالمی
تفکر امامیه اســت .مکتب کالمی او  -که میتوان آن را در ِ
ّ
شــیخ مفید و پیروانش)« ،مکتب بغداد متأخر» نامید  -چندان قدرت یافت که توانســت مکتب اســتادش،
شیخ مفید ،را کنار زند و تا دستکم چند قرن بعد بر اندیشۀ کالمی ّ
امامیه سیطرۀ خود را تثبیت نماید .
ّ
اگرچــه مکتــب و اندیشــۀ کالمی شــیخ مفیــد از ِجهاتی همچون اندیشــههای نوآورانــه و تلفیق ادلــۀ عقلی با
َ
مســتندات نقلی و ایجاد هماهنگی و تقریب میان آنها ،برتر از مکتب َس ّــیدمرتضی اســت ،بیتردید مکتب
ّ ََ
َع َلم ُ
امامیه» ،تف ُّوق بر کالم شــیخ مفید
الهــدی از حیــث «تفصیــل مطالــب» و «ارائۀ نظامی منســجم از عقائد
ّ
متقدم ندارد .از همینجا میتوان به یکی از وجوه ّ
اهم ّیت
داشته ،از ِجهت یادشده ،نظیری در میان امامیان
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ضَترم فیرش یمالک ثاریم هب انتعا ر
تروض

َ
آثار شــریف مرتضی پیبرد .نگاشــتههای کالمی ُپرشــمار و در عین
َ
رباروبــرگ َس ّــیدمرتضی بازتابدهنــدۀ نخســتین مکتــب
حــالُ ،پ
ِ

کالمی بازماندۀ «مبســوط» و «نظاممند» در ّ
امامیه اســت .بسیاری از
ِ

مســائل کالمــی که بنــا به دالیلی در مکتب شــیخ مفیــد توفیق طرح
َ
و دریافــت پاســخ نیافــت ،در تألیفــات َس ّــیدمرتضی مجــال طــرح و

آ گاهــی از مجادالت نخســتین در خصوص موضوعــات و مباحث
اعتقادی ّ
امامیه .

فرصت بررســی پیدا کرد .مقایســۀ حجم آثار کالمی نگاشتهشــده از
َ
ســوی مرتضی با میزان مکتوبات کالمی شــیخ مفید شاهد و گویای

بنابرایــن یکــی دیگــر از وجــوه ّ
اهم ّیــت نگاشــتههای کالمی شــریف
َ
مرتضی آن است که در مجموع آنها آراء ناب و مطالب بدیع فراوانی
ِ
ّ
وجــود دارد و نوشــتههای وی بازنگاشــتی محــض از آثــار متکلمــان
ّ
َ
ّ َ
صاحب فکر
امامیه ،تعداد متکلمان
َسلفش نیست .در تاریخ کالم
ِ
و اندیشــه مثل َع َلم ُ
الهدی که توانســته باشــند اســتداللهای قویم و

افــزون بــر این« ،ارائۀ نظامی منســجم از عقائــد ّ
امامیه» خصیصهای
َ
ّ
مهــم در مجمــوع تــراث کالمــی شــریف مرتضــی اســت کــه در آثــار

تبیینهای جدیدی را  -و لو در برخی زمینهها و موضوعات محدود

تفاوت یادشــده اســت و دســتکم ،در این تردید نیســت که مسائل
ّ
کالمی مطرحشــده در آثار برجامانده از َس ّــید ،از حیث ّ
تنوع و تکثر و
کالمی بهیادگارمانده از شیخ مفید فزونی دارد.
تفصیل ،بر میراث
ِ

بازمانــدۀ شــیخ مفیــد وجــود نــدارد .مهمتریــن نگاشــتههای کالمی
َُ َ
المل ّخص و الذخیره ،نشانگر
َسیدمرتضی ،یعنی مجموع دو کتاب
یــک نظــام کالمــی منســجم و کامــل از اعتقــادات ّ
امامیه اســت ،در
حالــی کــه ُچنین ســاختار نظاممنــدی در آثــار کالمی موجود شــیخ
ّ
مفیــد یا دیگر متکلمان امامی پیش از شــیخ مفید (مثل نوبختیان)
دیــده نمیشــود ،بلکه باید ُچنیــن نظامی از مجموع آثــار کالمی آنها
استخراج و تنسیق و تنظیم گردد .

َ
 .2نگاشــتههای کالمــی شــریف مرتضی ،آثــاری اصیل و حاوی
اندیشههای بدیع کالمی است.

َ
تأثیرپذیری
بررســی آثار کالمی َس ّیدمرتضی نشــان میدهد ،با وجود
ِ
قابل ّ
امامی پیش
توجه وی در برخی مسائل و موضوعات از عالمان
ِ

از خــود ،بهویــژه اســتادش شــیخ مفیــد (م 413هــ.ق ،).و معتزلیان
ّ
َ َ
متقدم بر اوّ ،
ّ
عبدالجبــار معتزلی (م
خاصــه قاضی
ــمی
ِ
بصــری بهش ِ
ّ
َ
ّ
415ه.ق ،).شــخص سید ،در بسیاری از مسائل ،متفکری مبتکر و
َ
صاحب رأی و نظر است .به بیان دیگر ،شریف مرتضی
دانشمندی
ِ
در نــگارش آثــارش ،افــزون بــر بهرهمنــدی از نگاشــتههای کالمــی
ّ
ّ
تفکرات و ّ
تأمالتش
متکلمان پیشــین ،خود نیز اندیشــیده و حاصل
را در تألیفــات گونا گونــش بیــان کــرده اســت ،نــه اینکــه همچــون
ّ
ّ
ً
ّ
بســیاری از متکلمــان ،پیــرو متفکر و متکلمی دیگر باشــد و صرفا به
َ
تکرار ســخن پیشــینیان بســنده کرده باشــد .برای نمونه ،پاسخهای
َس ّید به پرسشهای اعتقادی عرضهشده بر او ،در موارد قابل ّ
توجهی
ِ
حاصــل ّ
تأمــل و اندیشــه و رأی ثاقــب خود اوســت و بســیاری از آنها
تــا بــه امروز نیــز مقبول کالمپژوهان قــرار گرفته یا دســتکم جایگزین
بهتری پیدا نکرده اســت .به همین دلیل ،شــمار زیادی از دیدگاهها
و پاســخهای ابداعــی َس ّــید در بــاب مســائل کالمــی ،پــس از او در
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َ
متــون بعدی کالم ّ
امامیه نیز پیوســته تکرار شــده اســت .همچنین،
َ
مکتوبات کالمی شــریف مرتضی ،هم ،گنجینهای اســت ارزشمند
از ّ
تأمالت وی در باب مسائل کالمی ،و هم منبعی است غنی برای
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 در عرصۀ مباحث کالمی عرضه کرده باشــند بسیار اندک است وَ
از این حیثَ ،س ّیدمرتضی چهرهای اگرنه بیبدیل ،کم نظیر و ُپرارج
در میان امامیان است.

ّ
َ
 .3آثار کالمی شریف مرتضی ،نشانگر قرائتی متقدم و خوانشی
مهم از اعتقادات شیعی است.

ّ
در اینکــه تمام عالمان رســمی ّ
امامیه بر پذیرش یکســری اصول کلی
ّ ّ
اعتقادی به عنوان «اصول ضروری مذهب امامیه» اتفاقنظر و اجماع
ّ
دارند شــکی نیســتِ .قوام و بنیاد مکتب تشـ ّـیع امامی نیز وابســته به
همــان «اصول ضروری مذهب ّ
امامیه» اســت و بــاور به همان اصول
ّ
کل ِی تغییرناپذیر هم معیار اعتقاد به این مذهب به شمار میآیدّ .اما
گذشــته از ایــن ،در بــاب فروعات و ّ
جزئیات اعتقادی و نحوۀ تفســیر
ّ
ّ
و تبییــن آنها ،اختالفات بســیاری میان متکلمان و محدثان و ســایر
دانشــوران امامــی وجــود داشــته و دارد به طــوریکه هر یــک از آنها ،با
رویکرد ّ
خاص خود ،موضعی خاص در برابر پارهای مسائل اعتقادی

ّ
اتخاذ کردهاســت یا قرائت و خوانشــی ویژه از آنها ارائه نموده .همین
اختالفــات قابــل ّ
تهــا و خوانشهای
توجه ،موجب پدیــد آمدن قرائ 

متفاوتــی از تشـ ّـیع شــده اســت و تقریــر و تحریرهــای گونهگونــی از
اعتقادات شیعی را در تاریخ ّ
امامیه رقم زده .
اکنون برای دستیابی به شناخت هرچه صحیحتر و دقیقتر از ّ
تشیع
حقیقی مقبول و مــورد تأیید
اصیــل و راســتین  -یعنــی همان تشـ ّـیع
ِ
ّ
ائمــه (علیهــم ّ
الســام)  ، -چارهای نیســت جز بررســی ژرفنگرانه و
مطالعــۀ باریکبینانــۀ تمامــی قرائتهــا و خوانشهــای ارائهشــده از
ســوی دانشــمندان رســمی و معروف ّ
امامیــه از دوران کهــن تا کنون.
بدیــن منظــور نخســت بایــد از دیدگاههای آنها در خصوص مســائل
ّ
کالمــی و ادله و شــواهدی کــه در تأیید دیدگاههایشــان ارائه کردهاند
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آ گاهــی یافت ،و پس از آن ،بــه ارزیابی آنها از طریق عرضه به کتاب
و عترت و خرد پرداخت.
تشــیع به ّ
به اعتقاد نگارنده ،نزدیکترین قرائت و برداشــت از ّ
تشــیع
امامی اصیل و راســتین ،آن خوانش و برداشــتی از اعتقادات شــیعی
ِ
ّ
اســت کــه ّ
متکلمان رســمی و برجســتۀ ّ
امامیه  -از شــیخ مفید
خــط
ّ
ّ
ّ
َ
و َس ّــیدمرتضی و شــیخ طوســی تا محقق حلی و خواجه نصیرالدین
ّ
ّ
طوســی و علمۀ حلی و فاضل ِمقداد و مانند ایشــان  -ارائه کرده و در
امامیه را در طول تاریخ ّ
آن اشترا کنظر داشتهاند .نظام اعتقادی ّ
تشیع
ّ
همیــن متکلمان برجســته بر مبنــای آیات و ِروایات و اســتداللهای
عقلــی ترســیم و تبییــن کردهانــد؛ لــذا ایــن دســته از عالمــان امامــی
راســتین اســامی و شــیعی هســتند.
آشــناترین کســان به اعتقادات
ِ
در نتیجه ،یگانه راه تحصیل برترین و نزدیکترین شــناخت به ّ
تشــیع
ّ
متکلمان برجســته و رســمی ّ
امامیه اســت.
اصیــل ،مطالعــۀ آثار این
ّ
اگرچه در میان همین متکلمان نیز اختالفات بسیاری در خصوص
مسائل فرعی اعتقادی وجود دارد ،وجوه اشتراک آنها در ّرد یا پذیرش
عقیدهای ،میتواند مال ک و معیار خوبی برای طرد یا قبول آن عقیده
باشــد .اگر آمــوزهای اعتقادی یا خوانشــی ویژه از آن ،مــورد قبول ّ
خط
ّ
متکلمان رسمی امامی در تاریخ کالم ّ
امامیه قرار گرفته باشد ،همین
ّ
اجمــاع و اتفاقنظــر دلیلــی اســت اســتوار بــرای پذیــرش آن عقیده یا
خوانش ویژه .برخالف این ،اگر ّ
نظریهای اعتقادی یا خوانشی خاص
ّ
از آن ،مطــرود متکلمــان رســمی امامــی باشــد ،اجماع آنها بــر طرد آن
ّ
نظریــه یــا خوانــش ،شــاهد معتبر و ســند معتمدی اســت بــرای انکار
آن .بنابراین ،نزدیکترین تقریر به ّ
تشــیع راســتین ،خارج از چارچوب
ّ
ّ
تشیعی که متکلمان رسمی امامی ترسیم کردهاند ،نیست .
ّ
ّّ
دیگر آثار کالمی شــریف
بــا توجــه به مطلب یادشــده ،وجه اهمیــت ِ
َ
مرتضــی بــر ما آشــکار میشــود .در واقع ،میــراث کالمی َس ّــید از این
ّ
جنبه نیز برای ما حائز ّ
اهم ّیت اســت که حکایتگر تلقی و برداشــت
وی از آموزههــا و تعالیــم شــیعی اســت .آ گاهــی از اینکه حــدود هزار
ســال پیــش ،و در ســالهایی نزدیک بــه حیات ّ
ائمۀ ُهــدی (علیهم
الســام) ،دانشــمندی بــه پایــۀ َع َلم ُ
ّ
الهدی چــه فهــم و درک و قرائتی

این مکتب بر دست آنها تکوین و تکامل یافته ،از اینرو آن قرائت و
خوانشــی که ایشان از اعتقادات تشـ ّـیع امامی تحریر و تقریر کردهاند
ّ
ارزشی ویژه داشته ،به هیچروی قابل مقایسه با بسیاری از متکلمان
پس از آنها نیست.
ً
َ
شهــا و نگارشهــای کالمــی شــریف مرتضــی ِنقــاط
طبعــا در نگر 
قابــل انتقــاد و ِنــکات شایســتۀ انکار نیز وجــود دارد و هرگــز نمیتوان
ّادعای درســتی و اســتواری تمامی اندیشهها و نگاشــتههای او یا هر
عالــم امامــی دیگــر را مطرح کرد و بــر آن اصرار نمود؛ لیــک این مقدار
ّ
ّ
َ
مســلم است که آشــنایی با تفکرات شــریف مرتضی برای دستیابی
به فهمی صحیح و درکی قویم از آموزهها و تعالیم شیعی بسیار نافع
و الزم است.

َ
 .4مکتوبــات کالمــی شــریف مرتضــی نمــودار عقلگرایانهترین
مکتب کالمی موجود در کالم ّ
امامیه است.

مکاتــب کالمــی پدیــد آمــده در تار یــخ کالم ّ
امامیــه از حیــث میــزان
ّ
گرایش به روش و دالیل عقلی یا نقلی برای اثبات و تبیین مدعیات
ّ
کالمــی گوناگوننــد .برخــی تمایــل بــه اســتفادۀ حداکثــری از آیــات و
ِروایات دارند و اســتدال لهای عقلی را در بســیاری از مســائل معتبر
و معتمــد نمیداننــد؛ و برخــی در طرف مقابل ،ســعی در بهرهجویی
بیشــینه از دالیــل عقلــی دارنــد و اســتناد بــه احادیث را ،کــه اغلب
خبــر واحــد و غیــر مفیــد یقیــن هســتند ،در مســائل اعتقــادی مجــاز
نمیشــمرند .برخــی نیــز همچــون شــیخ مفیــد کوشــیدهاند راهــی
متعــادل و میانــه برگزینند و ضمن بهرهمنــدی از ّ
حجتهای عقلی
و دالیــل نقلی ،از افــراط در عقلگرایی یا نقلگرایــی اجتناب کنند.
َ
در این میان ،مکتب کالمی شریف مرتضی عقلگرایانهترین مکتب
کالمی تکوینیافته در کالم ّ
امامیه اســت .اگرچه بر ســر تعریف عقل
ِ
ً
ّ
و عقلگرایــی اختالفــات قابــل توجهی وجــود دارد ،عجالتــا در باب
َ
مرتضــی در ّ
امامیــه آن را نمایندگی
عقلگرایــی معتزلــه ،کــه شــریف
َ
یشــود .گرایش شریف مرتضی
میکند ،تردید و خالفی مشــاهده نم 
بــه عقــل و اســتدال لهای عقلی و در عیــن حــال ،بیعنایتی وی به
میــراث ِروایــی کالمی چندان شــدید و قوی اســت که ممکن اســت

از اعتقــادات شــیعی داشــته اســت و چگونــه آنهــا را تقریــر و تبیین و

برخی او را به سبب افراط در عقلگرایی اعتزالی نکوهش کنند .

تحریــر میکــرده ،بــرای دســتیابی مــا بــه شــناختیبهتــر و دقیقتــر و
نابتــر از مکتــب ّ
تشــیع بســیار مفیــد و حیاتی اســت .از ایــن حیث،
َ
سطربهســطر نوشــتههای َس ّــید مرتضی  -و ّ
البته تمام عالمان امامی

نگارنــده ،در ایــن مجــال انــدک ،در صــدد داوری دربارۀ ّادعــای افراط
َ
شریف مرتضی در عقلگرایی و پیامدهای نیک یا ناگوار آن در مباحث

ّ
متقدم  -ارزشــمند و شــایان ّ
توجه اســت .دانشــورانی چون
برجســتۀ
َ
شــیخ مفید و شــریف مرتضی و شیخ طوسی ،جملگی از اساطین و
ارکان مذهب ّ
امامیه به شــمار میآینــد و جنبههای علمی مختلف

کالمی نیســت؛ زیرا هر گونه داوری دقیق در این باب ،مســتلزم بررسی
َ
ّ
تام و دقیق آثار شریف مرتضی از حیث میزان و مواضع استناد وی به
استداللهای عقلی و ارزیابی آنهاستّ .اما این ّادعا قابل طرح است
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ب ـ ــه اعتقـــــاد نگارنـــــده،
نزدیکترین قرائت و برداشت
تشیع به ّ
از ّ
امامی اصیل
تشیع
ِ
و راســـــتین ،آن خوانـــــش و
برداشتی از اعتقادات شیعی
ّ
اس ـ ــت کـــــه ّ
خـــــط متکلمـــــان
رسمی و برجســـــتۀ ّ
امامیه  -از
َ ّ َ
ـــــیدمرتضی و
شیخ مفید و س
ّ
ّ
شیخ طوســـــی تا محقق حلی
ّ
و خواجه نصیرالدین طوسی
ّ
ّ
و علمۀ حلی و فاضل ِمقداد
و مانند ایشان  -ارائه کرده و
در آن اشترا کنظر داشتهاند.

َ
کالمی خردگرای شریف مرتضی به منظور تعدیل خردگریزی حاکم بر جریان پرطرفدار
که در زمانۀ ما ،احیاء فکر
ِ
ّ
حشویگرا بسیار ثمربخش و الزم است .بسیاری از گفتارها و نوشتارهایی که در این عصر از سوی برخی مدعیان
دینشناســی ابــراز شــده اســت و مایۀ وهن دیــن و موجب تعریض و تعـ ّـرض به باورهای مذهــب ارجمند ّ
امامیه
بازخوانی میراث
گردیده ،ریشه در پذیرش عامیانۀ ِروایات بدون هرگونه نقد و سنجشگری است .از اینرو إحیا و
ِ
ّ
َ
ّ
کالمی متکلمان عقلگرایی همچون شــیخ مفید و َسـ ّـیدمرتضی ،که هم با میراث حدیثی امامیه آشنایی کافی

تبحر ّ
داشتند و هم از ّ
خاصی در شناخت روایات معتبر از نامعتبر برخوردار بودند و میکوشیدند میراث ّ
امامیه را
ِ
از ِروایات نامعتبر و نامعتمد بپیرایند ،از ضرورتهای کنونی تحقیقات کالمی ماست .
َ
ممکن است کسانی با داوری شریف مرتضی در خصوص پارهای ِروایات موافق نباشند و بهدرستی نیز به نقد
َ
آن بپردازند یا ّ
حتی اثبات کنند که در مواردی ،رأی شــریف مرتضی برخالف مقتضای اصول عقالنی اســت،
ّ
ّ
در اینهــا بحثــی نیســت؛ ّاما آنچه برای فکــر دینی امروز ما ّ
مهم و مفید اســت ،نحوۀ اتجاه و رویکرد کلی َسـ ّـید
َ
مرتضی به مجموعۀ روایات اعتقادی اســت .رویکردی که پیوســته بر نقد و ســنجش روایات ،و ّ
تأمل در باب
ِ
ِ
محتــوا و معانــی آنها تأ کید میکند ،و از شــتاب در پذیرش هر آنچه به عنــوان روایت در میراث حدیثی ّ
امامیه
ِ
وارد شده است برحذر میدارد ،و از اینرو در تقابل با رویکرد حشویگرایانه در مواجهه با احادیث قرار دارد .
َ
ِنکات تقدیمشده و مطالب پیشگفته ،به گمانم ،ارج و منزلت و ّ
اهم ّیت آثار شریف مرتضی را بخوبی اثبات
میکند و ضرورت اعتنا به میراث کالمی ارزشمند او را برای ما آشکار میسازد.
َ
ُ
اکنون باید لختی درنگ کرد و دید چه بر سر این تراث پرارج آمده است و ما وارثان آن میراث گرانسنگ چگونه
آن را پاس داشتهایم؟ راقم این سطور پیش از این ،در چند نقدی که بر ویراستهای معیوب و مغلوط برخی
َ
کالمی مطبوع شریف مرتضی منتشر کرده است 1،به آشفتگی و نااستواری ویراستهای عرضهشده از
از آثار
ِ
تألیفات وی بهتفصیل پرداخته اســت .آن نقدها تا حدودی نشــان میدهد که برخی از نگاشــتههای کالمی
َ
مرتضی به چه صورت پریشــان و حالت ّ
ّ
تأس ـفبرانگیزی منتشــر شده است .فقدان نسخههای
مهم شــریف

ّ
ّ
َ ّ
مصححان آثار او از سوی دیگر،
ـتن بســیاری از
کهن و معتبر از بیشــتر آثار ســید از یک ســو ،و تخصص نداشـ ِ
ّ
های وی رقم زده است که حاصل آن ،عرضۀ ویراستهای نامنقح
فرایندی را در تصحیح و انتشار نگاشته ِ
و نابسامان از آنهاست .
ً
چنانکه در نوشــتارهای پیشگفته نیز یادآور شــدم ،اساســا نحوۀ مواجهه با آثار کهن و تصحیح آنها ،با گونۀ
ّ
ّ
ّ
فان کتب قرون متقدم
برخورد با نگاشتههای قرون متأخر بسیار متفاوت است .ذهن و زبان و سبک ادبی مؤل ِ
با آنچه در قرون بعدی و دورۀ معاصر شــاهد هســتیم ،اختالف قابل ّ
توجهی دارد؛ از اینرو ،دس ـتیازیدن به

تبحر و حوصلۀ ویژۀ خود را میطلبد که ّ
تصحیح آنها ّ
تخصص و ّ
البته در هر کسی یافت نمیشود .دشواری
َ
معانی و ســختی زبانی مکتوبات شــریف مرتضی ،در کنار عیبناکی و نقصان نســخههای بازمانده از آثار او،
در مجموع ،کار تصحیح نوشــتههای وی را بســیار طاقتفرسا و مردافکن مینماید .تحریفات و تصحیفات

 .1این نقدها به ترتیب عبارتند از:
 .1نقــد ویراســت کتــاب «الذخیــره» ،نگریــد :عطائی نظــری ،حمید« ،لــزوم ّ
توجه به نقــش همخانوادگی متــون در تصحیح آثار کالمی :نظــری بر طبعی
ّ
نامطبوع از کتاب الذخیرة َس ّی َ
دمرتضی» ،مجلۀ گزارش میراث ،ش 61ـ  ،62آذر و اسفند  ،1392ص .33 _ 23
ِ
ُ َ ّ
ّ
«الملخــص» ،نگریــد :عطائــی نظری ،حمیــد« ،لزوم توجه بــه نقش همخانوادگــی متون در تصحیــح آثار کالمــی ( :)2ارزیابی
 .2نقــد تصحیــح کتــاب
الم َل َّخص فی اصول الدین شــریف َ
تصحیحی شــتابزده از ُ
مرتضی» ،فصلنامه نقد کتاب میراث ،ســال دوم ،شــماره  ،7 - 6تابستان و پاییز ،1394
ص .78 _ 63
َّ
الثانية» َس ّــید َ
الم َســائل َّ ُ َ
 .3نقد ویراســت آقای َس ّــی َ
واب َ
دمهدی رجائی از رســالۀ « َج ُ
ات
مرتضی ،نگرید :عطائی نظری ،حمید« ،نگرشــی بر
ِ
الط َر ُابلسـ ّـي ِ
ِ
ّ
نگارشهای کالمی (َ :)3مصائب و َمصاعب رسائل َس ّی َ
دمرتضی» ،مجلۀ آینه پژوهش ،سال  ،27ش  ،159مرداد و شهریور  ،1395ص .47 _ 37
 .4نقد تصحیح مجموعه رســائلی از شــریف مرتضی که با تحقیق زیر عنوان «مســائل المرتضی» در بیروت منتشــر شــده اســت ،نگرید :عطائی نظری،
ّ
حمید« ،نگرشی بر نگارشهای کالمی ( :)9مسائل ُ
الم َرتضی و مشکالت آن» ،مجلۀ آینه پژوهش ،ش  ،166مهر و آبان .1396
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فراوان حادثشده در دستنوشتهای آثار َع َلم ُ
الهدی در گذر زمان ،امر تصحیح نگاشتههای او را دشوار،
ِ
ََُّ
ّ
و در مواردی ،حتی یافتن ضبط صحیح را متع ِذر میسازد.
با ُچنین وضعی ،تصحیح هر یک از آثار َس ّید و عالمان همعصر وی ،در واقع ،حکم ترمیم یک اثری باستانی
ّ
ّ
ّ
را پیــدا میکنــد .همانطور که یک معمار یا باستانشــناس با مهارت و دقت بســیار تالش میکند تکهبهتکۀ
َ
اثری باستانی را با ظرافت ،ترمیم و بازسازی کندُ ،م ّ
صحح آثاری همچون نوشتههای شریف مرتضی نیز باید
ّ
دقت و مهارت و ظرافت به تصحیح عبارات وی بپردازد .در اینگونه تألیفاتُ ،م ّ
صحح ناگزیر است
با همین
َ
کارش را کلمهبهکلمه پیش ب َرد و هرگز نمیتواند باشــتاب به تصحیح عبارات بپردازد و همچون نوشــتههای
ّ
اعصــار متأخــر ،صفحهبهصفحه کار تصحیح را به انجام رســاند .در واقــع ،چگونگی ضبط یکایک کلمات
ّ ّ
دقت و شایســتۀ ّ
تأمل بســیار اســت .چه بســا ،یافتن خوانش صحیح یک کلمه
در این دســت متنها محل
یــا ضبــط درســت عبارتــی در ایــن قبیل نگاشــتهها ،ســاعتها وقت بــرای جســتوجو در منابــع مختلف و
مشــورت بــا اهــل فضل طلــب کند ،و این امر را فقط کســانی بدرســتی درمییابند که خود ،بــا تصحیح متون
آن دوران دســت و پنجــه نــرم کــرده باشــند .تصحیح اینگونــه کتابها زمانــی بخوبی صــورت میپذیرد ،که
ّ
ُم ّ
دقت تمام هم از تمام نســخ معتبر بازمانده از اثر اســتفاده کند ،و هم از آثار جنبی دیگر ّ -
اعم از
صحح ،با
ِ
ً
َ
ســایر نگاشــتههای نویســنده ،متون همخانواده و همعصر با نوشــته ،و نیز منقوالت احیانا راهیافته از آن اثر به
کتابهای عالمان بعدی  -بیشینۀ بهره را ببرد.

2

دانشـــــورانی چون شیخ مفید
َ
و شـــــریف مرتض ـ ــی و ش ـ ــیخ
طوســـــی ،جملگی از اساطین
ّ
امامی ـ ــه به
و ارکان مذهـــــب
شـــــمار میآینــ ــد و جنبههای
علمـــــی مختلف ای ـ ــن مکتب
بـــــر دســـــت آنه ـ ــا تکوی ـ ــن و
تکامـــــل یافتـــــه ،از اینرو آن
قرائت و خوانش ـ ــی که ایشان
از اعتقـــــادات تش ـ ـ ّـیع امامی
تحریر و تقریر کردهاند ارزشی
ویژه داشـــــته ،ب ـ ــه هیچروی
قابل مقایســـــه با بس ـ ــیاری از
ّ
متکلمان پس از آنها نیس ـ ــت.

ّ
ُچنین دقتها و کوشــشهایی در تصحیح متون ادب فارســی ســابقۀ بســیار دارد .از باب نمونه کافی است
به شاهنامه و ویراستهای مختلف آن و مباحث ّ
گرداگرد تصحیح ابیات آن رقم خورده
متنوع بسیاری که
ِ
َ
اســت ،نظــاره کنیم .در چند دهۀ اخیر ،شــاهنامهپژوهان در باب ویراســتهای مختلــف این اثر مجادالت
پرشــوری داشــتهاند و همچنان نیز میکوشــند از گوشه و کنار شاهنامه و نسخههای مختلفش ،یا سایر متون
مربوط به این شاهکار ،شاهد یا دلیلی بر رجحان فالن ضبط یا اثبات نادرستی بهمان خوانش از کلمهای در
ّ
آن پیدا کنند .در این زمینه ،گاه نقد و بررسیهای ّ
مفصل و بسیار جدی صورت گرفته است و به دنبال آن،

ّ
متعددی نیز به نگارش درآمده 3.همین مجــادالت و َ
مفاوضات ،در عرصۀ حافظپژوهی 4و
سلســله مقــاالت

سعدیشناسی نیز با طراوت و حرارت بسیار در جریان است .
َ
کالمی کهن خویش
شوربختانه نظیر ُچنین مباحثات و ّرد و ِابرامهای ُپرثمری را در خصوص تصحیح متون
ِ
ً
اصال شــاهد نیســتیم .در واقع تا آنجا که ّاطالع دارم ،در ســالیان اخیر  -جز نقدهای این کمترین  -هیچ نقد
مبســوطی در خصوص ویراســتهای متون کالمی نوشــته نشــده اســت 5و ســطح نقدهایی هم که از ســوی
 .2راقم این ســطور که ضمن اعتراف به توان و بضاعت بســیار اندک خود برای دســت یازیدن به امر خطیر و دشــوار تصحیح آثار شــریف َ
مرتضی ،بنا به
ِ
َّ ُ
سيات َّ
الثانية» َس ّید َ
َ ُ َ َ
مرتضی اشتغال یافته است ،افزون بر مقابلۀ کامل رساله با دوازده نسخۀ برتر
ِ
ائل الط َر ُابل َّ ِ
اسبابی ،به تصحیح رسالۀ «جواب المس ِ
از آن و نیز دو چاپ پیشــین این رســاله ،به پی جویی قطعات منقول از آن در برخی مصادر همچون ِبحار األنوار پرداخته و تمام اختالف ضبطهای
ً
ّ
ّ
مهم را تا حد امکان گزارش کرده اســت .این مطلب را صرفا بدین جهت یادآور شــدم که نشــان دهم خود نیز بدین شــیوه از تصحیح ،عامل و پایبند
َ
هســتم و از مرارتها و ســختیهای آن باخبرم ،و بنا بر این ،فقط به نســخهپیچی برای دیگران نمیپردازم! عالقهمندان به آثار شــریف مرتضی ،خود ،با

ُ
ویراست قبلی آن بخوبی درخواهند یافت که در نحوۀ ارائۀ متن ،بین آنها تفاوت از زمین
متن رساله با دو
ِ
مقایسۀ حاصل چنین فرایندی در تصحیح ِ
ً
َ
ُ
تا آسمان است و گویی اساسا با متن تازهای روبرو میشوند .وضع و حال بسیاری از دیگر نوشتههای شریف مرتضی نیز چنین است که ویراستهای
ّ
تازۀ آن _ بشــرطی که با دقت و مهارت کافی انجام یافته باشــد و فرایندی که بیان شــد در آنها رعایت شــود _ اختالف فاحشــی با ویراســتهای پیشین
این آثار خواهد داشت.
 .3فقط از باب نمونه نگرید به مقاالت دکتر محمود امیدســاالر در باب تصحیح شــاهنامه در :امید ســاالر ،محمود ،ســی و دو مقاله در نقد و تصحیح
متون ادبی ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ،تهران،1389 ،
ّ
ّ
متعددی که در باب تصحیح ابیات دیوان حافظ نوشته شده است نگاه کنید به کتابشناسی ّ
مفصلی که با مشخصات زیر
 .4برای آ گاهی از مقاالت
به چاپ رسیده است :قیصری ،ابراهیم ،ابیات بحثانگیز دیوان حافظ ،انتشارات توس ،تهران.1380 ،
 .5یکی از اندکنمونههای نقد تصحیح متون کالمی در ســالهای دور عبارتســت از نقد اســتاد دانشــمند َس ّــید ّ
محمدرضا ُح َســینی جاللی که قریب
ِ
 16ســال پیــش در انتقــاد از طبــع مجمــع الفکر اإلســامی از کتاب النجاة فــي القیامة فی تحقیق أمر األمامة نگاشــتۀ ابن میثم بحرانی با نام مســتعار
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ً
ّ
ایــن بنــده مطــرح شــده ،صرفــا در حــد اشــاره بــه اغــاط فاحــش و
متــون  -بــه اصطــاح  -تصحیحشــده بــوده
افتادگیهــای واضــح
ِ
ً
اســت .در ُچنیــن حــال و وضعــی معلــوم اســت کــه اصــا نوبــت به
بحثهــای دقیــق و جزئــی در بــاب صــورت صحیــح ضبــط فــان
اصطــاح یــا عبــارت در متــون کالمــی نمیرســد و ِبنا گزیــر بایــد بــه

گوشــزدکردن خطاهــای کالن اکتفــا نمود .بنابراین فاصلــۀ ما در نقد
ّ
وضعیتــی که در نقد تصحیــح متون ادب
تصحیــح متــون کالمی با
ّ
فارسی وجود دارد ،بسیار زیاد ،و تا حدی غیر قابل قیاس است .
ایــن در حالــی اســت کــه ّ
اهم ّیــت و ارزش میــراث کالمــی مــا ،کــه
پیوندی اســتوار با شــناخت راســتین از مســائل اعتقادی دارد ،قابل
ّ
مقایســه بــا متون ادبی  -کــه ّ
البته در جای خــود ارزش ملی و ادبی و

ّ
حان متون دینی
فرهنگی بسیار دارد  -نیست .به نظر میرسد مصح ِ
ما ،که با کالم خدا و رسول او و پیشوایان (علیهم السالم) و عالمان
ّ
بزرگ ّ
مصححان متون ادبی،
امامیه سر و کار دارند ،باید در قیاس با
که به افســانهها و داســتانهای شــاهنامه یا اشــعار ســعدی و حافظ
ّ
و موالنــا میپردازنــد ،دقت و اهتمام بیشــتری در امــر تصحیح متون
ّ
داشته باشند .آیا َسزاوار نیست نظیر آن میزان جد ّیت و باریکبینی
ّ
ضبط اشعار ادیبان میگردد،
که از سوی محققان متون ادبی َصرف ِ
در ضبــط ســخنان ّ
ائمــه (علیهم ّ
الســام) و مکتوبــات بزرگانی چون
َ
شیخ مفید و َس ّید مرتضی نیز به کار بسته شود؟ 

ســر بوســواس میزند .نســخههای کتاب را از هر جا جستجو میکند،
ّ
فهرســتهای کتابخان ههــای جهــان را از روی دقت وارســی میکند،
بــرای بدس ـتآوردن نســخهیی یــا ّاطالعــی از یک نســخه ،به شــهرها
و کشــورهای دور ســفر میکنــد ،ســاعتها و روزهــا در بیــن قفس ـهها
قهــای َگردآلــود کتابخان ههــا ّ
تفحص مینماید ،از هر کســی
و صندو 
و از هــر جایــی کــه احتمال میدهــد بتواند خبری از نســخه مطلوبش
بدســت دهــد ســراغ میگیرد ،بــا تمام اهل خبــرت ،آنقــدر که ممکن
اســت ،مکاتبــه میکند .اگر نتواند تمام نســخههای موجــود کتاب را
بدســت آورد ،از کهنهترین و معتبرترین آنها ،آنقدر که ممکن هســت
ّ
دقیق موثق بدست میآورد و بسا که چندین سال
اطالعات درس ِ
ــت ِ

تمــام اوقــات خــود را صــرف می کند تا نســخ کتابــی را کــه مطلوب و
منظور اوســت ،یا عکسها و رونویســهائی از آن نســخ را از اطراف دنیا
ّ
جمع بیاورد ،اتفاق میافتد که وقتی از وجود نسخهیی معتبر و دقیق
ّاطالع پیدا میکند ،و آن را در دسترس ندارد ،کار تصحیح و مقابله را
موقوف میکند و تمام وقت و ســعی و ّ
همت خود را صرف میکند تا

آن نسخه یا رونویسی از آن را بدست بیاورد .تازه ،قناعت بنسخههای
موجــود نمیکنــد ،در تذکرهها و مجموعهها ،در رســالهها و ســفینهها
هــم ّ
تفحــص میکند تا اگر اجزایــی از آن کتاب در جایــی دیگر نقل و
انتخاب شــده اســت آنها را هم بدســت بیاورد و در مقابله و تصحیح

َ
عبدالحســین ّزر ینکــوب در مقالــهای ارزشــمند زیــر
مرحــوم دکتــر
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مواضع و مواردی که ضرورت اقتضا میکند ،از آنها نیز فایده بجوید» .

عنوان «شــیوۀ نقــد و تصحیح متــون» ،که به گمانــم خواندنش برای
هر ُم ّ
صححی ضرور اســت ،پــارهای از دشــوار یها و پیچیدگیهای

ّ
مصححــان ایرانــی بــا لحنی
ســپس در انتقــاد از شــیوۀ کار برخــی از

ّ
مصححان
تصحیــح متــون کهن را برشــمرده ،به مقایســۀ شــیوۀ کار

مغربزمیــن در تصحیــح متــون فارســی و نحــوۀ تصحیح آثــار ادبی
ّ
مصححــان ایرانزمیــن پرداختــه اســت .وی
و اســامی بــر دســت
تفــاوت اصلــی میان ایــن دو شــیوه را در میزان کوشــایی و بردباری و
ّ
ّ
ورزی نــوع محققــان غربــی در کار تصحیــح متــن ،و کاهلی و
دقــت ِ
ّ
ّ
مصحح وطنی در این امر دانســته ،در
تی بیشــتر
شــتابزدگی و بی دق ِ
ّ
مصحح غربی مینویسد:
توصیف روال کاری یک
ّ
َ ّ
«محقــق اروپایــی ،کــه از علــم لدنــی و از اشــراق و شــهود ادیبــان مــا،
بویــی نبــرده اســت ،وقتــی میخواهــد اثــری را کــه از ِآن نویســندگان و
ّ
«أبــو یوســف العلــوی» در مجلۀ علوم الحدیث منتشــر شــد .نگرید به :العلوی ،أبو یوســف،
ّ
«تحقیــق التــراث :من أیــن؟ و إلی أیــن؟» ،مجلة علــوم الحدیــث ،محرم _ جمــادی الثانیة
 _ 1423العــدد  ،11ص  .311 _ 266همیــن مقالــه ،چنــدی پیش ،در کتــاب زیر نیز بازچاپ
شدُ :ح َسینی جاللیَ ،س ّید ّ
محمدرضا ،علم تحقیق النصوص ،ما هو؟ و لماذا؟ و کیف؟،
ّ
1433مؤسســة المرتضی للثقافة و النشــر  /دارالمرتضی للنشــر ،النجف األشرف ،ج  ،2ص
.174 _ 134

124

شــاعران قدیم ماســت ،طبع و نشــر کنــد در دقت افــراط میکند و اگر
ّ
ً
ّ
ّ
محقق واقعی باشــد  -نه مدعی و جاســوس مثال  -این دقت او دیگر

166

طنزآمیز مینویسد:
ّ
«اینهمــه زحمــت و مــرارت را محقــق فرنگی ،بــرای آن در تصحیح و
نقــد متــون تحمــل میکند کــه گمــان میکنــد ،ایــن کار قاعدهیی و
ترتیبی دیگر ندارد .بیچاره ،کار را بر خودش ســخت میگیرد و برای
همیــن اســت کــه نقــد و تصحیــح یک کتــاب ،بــرای او گاه بیســت
ّ
ســی ســال مــدت میگیــرد .غافــل ،کــه فضــاء و ادیبــان مــا به ُیمن
ّ
همــت و مجاهــده و ببرکت شــهود و مکاشــفه راههائی آســانتر برای
ایــن کار یافتهانــد و بــرای همین اســت که بآســانی میتوانند ســالی
ســه چهــار کتاب بــزرگ را کــه هر کــدام از آنها بــرای فرنگــی کار يک
عمرســت تصحيــح و مقابلــه کنند .ماشــاءاهلل! حقیقت این اســت
ً
کــه بــرای فضالء و ادیبــان ما ،اصال کار باین دشــواری کــه فرنگیها
گمان بردهاند ،نیســت .آخر تصحیح کتــاب کهنه ،چه فرقی دارد با
ّ .6زر ینکــوب ،عبدالحســین ،یادداش ـتها و اندیش ـهها ،انتشــارات ســخن ،چــاپ ششــم،
تهران ،1383 ،ص .20

سالبیستوهشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396

ضَترم فیرش یمالک ثاریم هب انتعا ر
تروض

غلطگیری روزنامه و مجله؟».
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در ادامه نیز برای تأ کید مطلب خاطرنشان کردهاند:
ّ
«اینهــا ،اغــراق و طیبــت نیســت ِجــد و حقیقــت اســت ،و از ایــن
ّ
ٔ
شــیوه نقــد و تصحیح محققان
مقایســه ،خــوب میتوان تفاوت بین
ٔ
شــیوه نقــد و تصحیح فضــاء خودمان دریافــت .این را
فرنگــی را بــا
ٔ ّ
شــیوه محققان فرنگــی گفتم ،چون اهل فضل عــادت کردهاند آن را
َ
ّ
ّ
چنین بنامند وگرنه اکابر محققان َسلف ما نیز ،در نقد متون از دقت
و امانــت هيــچ دقيقهیــی را فروگــذار نمیکردهانــد .آخــر عقل ســلیم
ٔ
گفتــه کســی« ،اتخاذ
حکــم میکنــد ،کــه وقتی شــما میخواهیــد از
ٔ
درباره
ســند» کنید و بــر آن گفته ترتیب اثری بدهیــد و مطالبی از آن

گویندهاش اســتنباط و اســتنتاج بنمایید ،باید شرط دقت و امانت
را در نقــل و ضبــط آن گفتــه بــه کار ببریــد و الاقل خودتــان اطمینان
ً
پیــدا کنیــد که آنچه از قول او نقل میکنید واقعا قول خود اوســت نه
قول مدعیان او.».
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حقیقــت آن اســت کــه عبــارات موجــود در برخــی از ویراســتهای
َ
فعلــی از آثــار شــریف مرتضی هیــچ شایســتۀ اعتماد و قابل اســتناد
َ
بــه َس ّــیدمرتضی نیســت و بــر اســاس آنهــا نمیتــوان از اندیشــههای
َس ّــید ســخن گفــت .میــزان خطاهــا و افتادگیها در ضبــط کلمات
ّ
و عبــارات وی گاه تــا انــدازهای اســت کــه بطــور کلی معنــا و مفهوم

گفتار نویســنده را تغییر داده است .بنابراین تنها راه برای بهرهمندی
ّ
آراء َع َلم ُ
الهــدی ،ارائــۀ ویراســتهایی منقــح و علمــی از
از آثــار و ِ
نگاشتههای اوست.
در مجامــع علمــی و آ کادمیــک دنیــا ،تصحیــح دقیــق و انتشــار
نخســت ضروری در پژوهش
دانشــمند کهنی را گام
صحیح آثار هر
ِ
ِ
ّ
در بــاب تفکــرات او میداننــد و هزینــ ه و وقت بســیاری نیــز برای آن
صرف میکنند ُ -چنانکه ،از باب نمونه ،آقای دکتر آموس برتوالچی
سیناشناس برجستۀ ایتالیایی ،هماکنون
( ،)Amos Bertolacciابن
ِ

در قالــب یــک پــروژۀ تحقیقاتــی کالن (ERC Advanced Grant
ّ
 )339621به مدت پنج سال (از  2014تا  )2019با بودجهای هنگفت
معادل بیــش از پنج
(بیــش از یــک میلیــون و صــد و چهل هزار یــورو
ِ
میلیارد تومان) 9،به جمعآوری تمام نسخ ّ
مهم کتاب ّ
الهیات شفای
ابنســینا از سراســر دنیــا پرداختــه اســت و درصدد ارائــۀ تصحیحی
 .7همان ،ص .22
 .8همان ،ص .24
ّ
مشخصات این پروژه و ّ
جزئیات آن نگرید به:
 .9در باب
http://www.avicennaproject.eu/
http://homepage.sns.it/bertolacci/ERC_Advanced_Grant.html

انتقــادی از ایــن متن همراه با ترجمۀ انگلیســی آن اســت (کاری که
ّ
ّ
البتــه علیالقاعــده بایــد در ایــن مــرز و بــوم و بــه دســت محققان آن
صــورت میپذیرفــت ،ولی از آنجاکه همیشــه خرجهــای مهمتری از
مسائل علمی و فرهنگی در این مملکت وجود داردّ ،
حتی یکصدم
هزینۀ یادشــده هم برای احیای ُچنین کتابی تخصیص داده نشــده
ً
و احتماال نخواهد شد! 10لذا باید خدا را سپاس گوییم که دستکم
معهــدی فرنگی حاضر به تأمین بودجه احیای این کتاب ماندگار از
ابنســینا شــده اســت .همچنین جای آن دارد که از آقای برتوالچی
هم به ســبب کوششهایشــان در راه تصحیح و ترجمه و نشــر آن اثر،
کمال قدردانی و سپاس را داشته باشیم).
ّ
ـروری هرگونــه مطالعــه و
بنابرایــن روشــن اســت کــه مقدمــۀ ضـ ِ
َ
تحقیــق در بــاب اندیش ـهها و آراء شــریف مرتضــی نیــز فراهــم آوردن
ً
ّ
ویراســتی انتقــادی و محققانــه از مجمــوع آثــار اوســت .اساســا
َ
عمیق
ســخن گفتــن از دیدگاههای َسـ ّـید مرتضی ،پیــش از مطالعۀ
ِ
ً ّ
مجموعهنگاشــتههای وی ،کــه طبعا متوقف بر تمهید ویراســتهای
ً
دقیــق از آنهاســت ،نمیتواند اظهارنظری کامال اســتوار و گزارشــی بر
ّ
َ
صــواب باشــد .تا جمیع نوشــتههای شــریف مرتضی بــا دقت کافی
تصحیــح و منتشــر نشــود ،هرچــه در بــاب آراء و نظرگاههــای وی بــر
ّ
اساس ویراستهای نامنقح و نااستوار از آثار او استنباط و ابراز شود،
ارزش و اعتبار علمی چندانی نخواهد داشت.
ُ
خلص تراث شــیعه،
خادمان ُم
امید میبرم در ســایۀ تالشــهایی کــه
ِ
ِ
ّ
َ
در راستای احیاء مجد ِد میراث شریف مرتضی بهمناسبت برگزاری
کنگــرۀ بزرگداشــت وی مینماینــد  -بهو یــژه کوش ـشهای فاضــل
ارجمند جناب آقای شــیخ ّ
محمد ُح َســین درایتی ،که مشفقانه و با
ّ
ّ
مدیریــت تصحیح میراث
ـزارد وظیفۀ خطیر
جد ّیــت و درایت ،به گـ ِ
َ
شــریف مرتضــی میپردازنــد  -شــاهد ارائــۀ ویراســتهایی عالمانــه و
شایســته از نگاشــتههای ارجمند َع َلم ُ
الهدی باشیم .نیک میدانیم
شهــا و نمایشها همگی بــزودی از یاد میرود و
کــه کنگرههــا و همای 
علمی ِانتاجیافته
آنچه تنها به یادگار میماند و ماندگار میشود ،آثار
ِ
ُ
َ
از آنهاست؛ َم َدد ّ
حق روزبهروز فزون بادِ ،ب َم ّنه و ک َر ِمه!

 .10آقــای دکتــر حامد ناجی اصفهانی چندین ســال قبل درصدد انتشــار کتاب الهیات شــفاء
با گزیدهای از حواشــی و تعلیقات ّ
مهم نگاشتهشــده بر این اثر بودند .تا آنجا که ّاطالع دارم،
تنها جلد نخست آن اثر مهم و ارزشمند توفیق انتشار یافت (الشفاء «اال لهیات» و تعلیقات
صدرالمتألهین علیها مع زبدة الحواشــی من :میرداماد ،العلوی ،الخوانســاری ،السبزواری،
ّ
ّ
المــا ســلیمان ،المــا اولیاء و غیرهــم ومعها :عون إخــوان الصفاء علی فهم کتاب الشــفاء
ّ
ّ
لبهاءالدیــن ّ
محمــد االصبهانــی ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی )1383 ،و ســه مجلد
دیگر آن ،به دلیل آنکه هیچ ّ
مؤسســهای تاکنون حاضر به تأمین هزینههای تحقیق و نشــر آن
نشده است همچنان در انتظار نشر به سر میبرد.
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