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ّ
مل شمسا گیالنی بر تعلیقۀ َخفری بر ّ
الهیات شرح
نقدی بر ویراست «حاشیۀ
تجرید در مباحث قدرت و علم الهی»
حمید عطائی نظری
ّ
َ
چکیــده :بــه تازگــی ویراســتی آشــفته و مغلــوط از حاشــیۀ مــا شمســا گیالنــی بــر تعلیقــۀ خفــری
الهیــات شــرح تجریـ ِـد قوشــچی از ســوی ّ
بــر ّ
مؤسســۀ پژوهشــی حکمــت و فلســفۀ ایــران و در
ضمــن سلســله منشــورات «همایــش مکتــب فلســفی اصفهــان» انتشــار یافتــه اســت کــه تنهــا
بخــش مختـ ّـص بــه مباحــث قــدرت و علــم الهــی از ایــن اثــر را شــامل میشــود .مقالــۀ پیـشرو
بســیار ایــن تصحیــح از جملــه)1( :
بــا برشــماری برخــی از نادرســتیها و نابســامانیهای
ِ
خطاهــای حروفنگاشــتی )2( ،ضبطهــای نادرســت )3( ،اســتفادۀ ناصحیــح از عالئــم
ویرایشــی )4( ،تقطیعهــا و بندبندیهــای غلــط )5( ،عــدم تنظیــم و ارائــۀ ارجاعــات الزم و
ُ
( )6افتادگیهــای خــرد و کالن ،بــه نقــد ایــن ویراســت پرداختــه اســت .یــادآوری ایــن خطاهــا
ّ
نشــان میدهــد کــه ویراســت یادشــده فاقــد فائــده و اعتبــار مــورد انتظــار اســت و حاشــیۀ مــا
َ
شمســا گیالنــی بــر تعلیقــات خفــری بایــد از نــو بــه نحــو کامــل و اســتوار تصحیــح و منتشــر شــود.
ّ
َ
کلید واژهها :مل شمسا گیالنی ،خفری ،شرح تجرید ،نقد.

ّ
َ
اخلفري عىل ّ
إهليات شرح التجر يد يف
حاشية املال مشسا الگيالين عىل تعليقة
مباحث القدرة والعلم اإلهلي
محيد عطايئ نظري

اخلالصــة :صــدر يف اآلونة األخيــرة تصحيح جديد مرتبــك وميلء باألخطاء
ّ
َ
اخلفري عىل ّ
إهليات شــرح جتر يد
حلاشــية املال مشســا الگيالين عىل تعليقة
ّ
القوشــچي ،وقد تول نشــر هذا التصحيح ّ
مؤسسة أحباث احلمكة والفلسفة
ّ
ّ
اإليرانيــة ضمــن سلســلة منشــورات (نــدوة مدرســة أصفهــان الفلســفية)،
ّ
واقتصــرت هــذه الطبعة عىل القســم املختص مبباحث القــدرة والعلم اإلهلي
من هذا الكتاب.
ً
ّ
تتضمن تعدادا لبعض األخطاء واالشتباهات الكثيرة اليت ابتيل هبا
واملقالة
ّ
هذا التصحيح ،ومهنا 1 :ـ أخطاء الكتابة احلروفية 2 .ـ التشــكيل اخلاطئ أو
املرجوح 3 .ـ االســتخدام غير املناســب لعالمئ التحر ير 4 .ـ التقطيع اخلاطئ
للجمــل والفقــرات 5 .ـ عدم تنظمي وتقدمي اإلرجاعــات الواجبةّ ،مث االنتقال
إىل نقد هذا التصحيح.
والتنبيه عىل هذه األخطاء يشير إىل انعدام الفائدة من هذا التصحيح وعدم
ّ
اعتبــاره ،ووجــوب القيام من جديد بتصحيح حاشــية املال مشســا الگيالين
ً
ً
ً ً
عىل تعليقات اخلفري تصحيحا قو ّيا ودقيقا مناسبا للنشر من جديد.
ّ
ّ
األساسية :املال مشسا الگيالين ،اخلفري ،شرح التجر يد ،النقد.
املفردات

A critique of the edition of Mullā Shamsā
Gilāni›s Annotation on Khafri›s Ta›liqa on Elāhiyāt-e Sharh-e Tajrīd (Theology of the Explanation
of Abstraction) Regarding the Divine Science
and Power
By: Hamid Atāie Nazari
Abstract: An erroneous and confusing edition of
Mullā Shamsā Gilāni›s Annotation on Khafri›s
Ta›liqa on Qushchi›s Elāhiyāt-e Sharh-e Tajrīd
(Theology of the Explanation of Abstraction) has
recently been released by Iran Research Institute
of Philosophy. This work has been published along
with a series of other works of «The Conference of
the Philosophical School of Isfahan», and it only
concentrates on the part of Qushchi›s work which
talks about the divine power and science. The leading article, citing a number of flaws and abnormali)ties, has criticized this edition, the flaws include: (1
typing errors, (2) improper recording, (3) improper
use of editorial symbols, (4) wrong parsing, and 5.
not providing the necessary references. Mentioning
these errors shows that the edited version lacks
credibility, and needs to be repaired and published
thoroughly and completely.
Key words: Mullā Shamsā Gilāni, Khafri›s,
Sharh-e Tajrīd, criticism.

نقدی بر ویراستی نابسامان از
«حاشیۀ شمس الدین گیالنی بر
َ
تعلیقۀ خفری بر الهیات شرح تجرید»
چندی پیش به مناســبت برگزاری دومین همایش مکتب فلســفی اصفهان در دانشــگاه اصفهان ،بخشی از
ّ
ّ
ملقب به ّمل شمســا (زنده در قرن یازدهم هجری) بر تعلیقۀ ّ
الدین ّ
محمد بن
محمد گیالنی
حاشــیۀ شــمس
ّ
تجرید مل علی قوشچی ،از سوی انتشارات ّ
احمد َخفری بر ّ
مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ
ات شرح
ِ
الهی ِ

ایران منتشــر شــد (تهران ،چاپ ّاول 500 ،1396 ،نســخه) .تصحیح این اثر بر دســت آقایان دکتر َس ّید ّ
محمد

علــی دیباجــی (دانشــیار دانشــگاه تهران) و حســن محســنیراد انجام گرفته اســت .این ویراســت در اصل،
پایاننامۀ کارشناســی ارشــد جناب آقای محســنیراد بوده اســت که زیر نظر آقای دکتر دیباجی فراهم آمده و
در پردیس فارابی دانشگاه تهران از آن دفاع شده و اکنون با تحقیق و تکمیل بیشتر به چاپ رسیده است.

حمید عطائی نظری
حاشیه تعلیقه بر الهیات شرح
تجرید احمد بن محمد خفری در
مباحث قدرت و علم الهی؛ شمس
الدین محمد بن نعمةاهلل گیالنی
(مالشمسا)؛ مقدمه ،تصحیح و
تعلیق؛ سیدمحمدعلی دیباجی
و حسن محسنی راد؛ تهران:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه
ایران.1396،

ً
طبعا از ویراســتی که حاصل تحقیقی دانشــگاهی اســت و کمیتۀ علمی همایشــی که از ســوی دانشــگاهی
دیگر برگزار شــده اســت نیز رأی به صالحیت انتشــار آن داده و با همکاری یک ّ
مؤسسۀ پژوهشی انتشار یافته

باشــد ،انتظار میرود ویراســتی دقیق و اســتوار و تحقیقی عمیق و ماندگار باشــد؛ ّاما صد افســوس که ُچنین
نیســت! تصحیــح ارائهشــده از اثــر نامبــرده ،چنــدان آشــفته و مغلوط اســت که بهســختی میتــوان پذیرفت
ً
حقیقتا حاصل تعامل چند نهاد دانشــگاهی و پژوهشــی نامدار با یکدیگر باشــد .چنانکه از شیوۀ عرضۀ این
ً
الفبای روش تصحیح انتقادی متن نیز
اثر میتوان دریافت ،ظاهرا هیچیک از فراهمآورندگان این ویراست با
ِ
ضرورتهای ُچنین کاری به تصحیح و نشــر کتاب اقدام
بهخوبی آشــنا نبودهاند و از ســر شــتاب و بی التزام به
ِ
کردهاند .نادرســتیهای صریح و ناراســتیهای فضیح مشــهود در این ویراســت ،از جمله ،افتادگیهای گاه
َ
ّ
مصححــان و برگزارکنندگان
بالــغ بــر ده پانــزده صفحه ،همگی حکایت از آســانگیری فراوان و غفلت بســیار
همایــش و ناشــر کتــاب در امــر ویرایــش و چــاپ اثــر دارد .اینکه ُچنین ویراســت آشــفتهای چگونه بــه عنوان
پایاننامهای دانشگاهی پذیرفته شده و در کمیتۀ ارزیابی همایش نیز رأی به شایستگی انتشار آن داده شده
ّ
مســألهای شــایان ّ
چگونگی
تأمل جدی اســت و ضرورت تجدید نظر بنیادین در شــیوۀ دفاع از پایاننامهها و
ِ
انتشار آثار را ّ
خاصه در برگزاری همایشها ،به ما گوشزد میکند.
ّ
آقــای دکتر دیباجی در مقدمۀ ویراســت اثرتصریح کردهاند« :کار اصلــی این تحقیق از آن برادر گرامی جناب
آقای حســن محســنی راد اســت و اگر کاســتی در آن دیده میشــود از طرف نگارنده این ســطور اســت» .معنا
و فحــوای ایــن ســخن آن اســت کــه آقای محســنی راد کار اصلــی تصحیح اثــر را بهدرســتی انجــام دادهاند و
کاستیهای فراوان مشهود در آن حاصل تالشهای جناب دکتر دیباجی است! به هر روی از آنجا که اجتهاد
ً
در برابر نص روا نیست ،ظاهرا باید آقای دکتر دیباجی که راهنمایی این تصحیح را عهدهدار بودهاند ،مسئول
آشفتگیهای آن بدانیم!
ّ
اثــر مــورد گفتوگــو پیداســت ،این ویراســت عبارتســت از حواشــی مــا شمســا گیالنی در
چنانکــه از عنــوان ِ
ّ
َ
االعتقاد قوشــچی .مل علی قوشــچی (د۸۷۹ :
مباحث قدرت و علم الهی بر تعلیقات خفری بر شــرح تجرید
ِ

سالبیستونهــم،مشـارۀپنجم،آذرودیمـــــــــــــاه1397

173

49

دیرجت حرش تایهلا رب یرفَخ ۀقیلعت رب ینالیگ نیدلا سمش ۀیشاح« زاناماسبان یتساریو رب یدقن

ّ
ّ
ـاد خواجه نصیرالدین
ه.ق ).متکلم نامور اشــعری ،بر تجرید االعتقـ ِ

طوســی (د 672 :ه.ق ).شــرحی نگاشــته اســت که به شــرح جدید
ّ
َ
الدین ّ
محمــد بن احمــد خفری (د:
تجر یــد معــروف اســت 1.شــمس
حــدود نیمۀ قــرن دهم هجری قمری) ،فیلســوف برجســتۀ امامی ،بر
بخــش ّ
الهیــات این شــرح (از اثبات خداوند تا مســألۀ توحید و نفی

وجــود نســخ پرشــماری کــه از حواشــی گیالنــی در دســترس اســت
بگونهای که تنها در فهرســت فنخا حدود پنجاه نســخه از آن ّ
معرفی

ّ
مصححــان در ویراســت خــود فقــط از ســه نســخه
شــده اســت،4

شــریک) تعلیقاتــی نگاشــته اســت که به چــاپ نیز رســیده 2.پس از
ّ
نامدار
آن شــماری از عالمان از جمله مل شمســا گیالنی ،فیلســوف
ِ
امامــی عصــر صفــوی ،بــا نگارش پــارهای حواشــی بر ایــن تعلیقات،
ِ

استفاده کردهاند .در یک تصحیح انتقادی دقیق ،در صورت وجود
ّ
نســخههای معتبـ ِـر متعدد ،بهرهگیری از نســخ مختلف و اســتناد به
ّ
آنهــا بــر اتقان تصحیــح میافزاید و از اینرو تا حد امــکان باید بدانها
ّ
رجوع کرد .از این گذشــته ،چندین نســخۀ قدیمتر از این کتاب مل
ّ
مصححان قرار نگرفته
شمســا نیز هســت که در زمرۀ نســخ منتخب

نیســت و گاه به متن تجرید و در مواردی نیز به عبارات شــرح جدید

اســت و شــوربختانه از آنها در فرایند تصحیح بهرهای گرفته نشــده.
ّ
مصححان محترم پس از ّ
معرفی نســخۀ حواشی گیالنی محفوظ در

بــه بررســی و توضیــح و گاه نقــد آنهــا پرداختهانــد .چنانکــه گیالنــی
َ
خاطرنشــان کــرده اســت ،حواشــی او تنها ناظــر به تعلیقــات خفری

تجرید راجع اســت 3.ویراســتی که در مقالۀ حاضر ارزیابی میشود،
َ
عبارتســت از تصحیــح حواشــی گیالنــی بــر تعلیقــات خفــری در دو

کتابخانۀ آیة اهلل گلپایگانی با شــمارۀ  13/85یادآور شدهاند که این

بخــش قــدرت و علــم الهــی .در ادامه ،برخــی از مهمتریــن خطاها و
نابســامانیهای این ویراســت نشــان داده میشــود تا ُ
نام َ
عتمد بودن

نســخه «قدیمیترین نسخه اســت» 5در حالی که در همان فهرست
فنخا دستکم سه نسخۀ قدیمتر از این اثر ّ
معرفی شده است!

آن از یکســو ،و ضــرورت ارائۀ ویراســت تــازۀ کامل و اســتواری از این

ُ
گذشــته از ِاشــکاالت مبنایــی یادشــده ،دیگــر نادرســتیهای خرد و

اثــر از ســوی دیگر ،آشــکار گردد .نخســت بــه چند اشــکال مبنایی و
ُ
بعض اغالط خرد و کالن ویراســت مزبور اشاره
اساســی و ســپس به
ِ
خواهیم کرد.

مندرج بر جلد کتاب
کالن ویراست مورد گفتوگو از همان عبارات ِ
َ
ّ
«محمد بن
آغــاز میشــود کــه بــر روی آن ،نام و نســب خفری بجــای

نخســتین اشــکال اساســی بر ویراســت یادشــده ،ناقص و ابتر بودن
َ
آن اســت .حواشــی گیالنی بر تعلیقات خفری شامل تمام تعلیقات
َخفــری در مباحــث ّ
الهیــات از اثبــات صانع تا اثبــات صفاتی چون

میشود.

قــدرت ،علــم ،حیــات ،اراده ،ســمع و بصــر ،کالم ،صــدق ،بقــاء و
ّ
مصححــان اثــر تنها حواشــی وی بــر دو مبحث
توحیــد میشــود ّامــا
قــدرت و علــم الهی را انتخــاب و تصحیح و منتشــر کردهاند .اینکه
چــاپ بخشــی از میانــۀ یــک اثــر توجیــه وجیهی تواند داشــت یــا نه،
ّ
مصححان و ناشــران کتاب باید بدان پاســخی
مســألهای اســت که
درخور و قانعکننده دهند.

 .1گذشــته از چــاپ ســنگی ایــن اثــر ،بــه تازگــی بخشــی از شــرح قوشــچی بهصــورت انتقــادی
ّ
الدیــن علی بن ّ
محمد ،شــرح
تصحیــح و منتشــر شــده اســت .نگرید بــه :القوشــجی ،عالء
ّ
تجرید العقائدّ ،
حققهّ :
محمد حسین الزارعی الرضایی ،رائد ،1393 ،قم.
صححه و
 .2هماکنون دو ویراست از این اثر در دسترس است:
ّ
ّ
َ
الدین ّ
محمد بن أحمد ،تعلیقه بر ّ
الهیات شــرح تجرید مل علی قوشچی،
( )1خفری ،شــمس
ّ
ّ
مقدمه و تصحیح :فیروزۀ ساعتچیان ،میراث مکتوب ،چاپ اول ،1382 ،تهران.
ّ
( )2چاپ شده در ضمن :مجموعه رسائل علوم عقلی شمسالدین محمد بن احمد خفری،
به کوشش :محمد برکت 2 ،ج ،بنیاد فارسشناسی ،1396 ،شیراز ،ج  ،1صص .307 _ 205
« .3هــذه معلقــات اتفقــت منــی بفضــل اهلل ســبحانه علی مبحــث ّ
الهیات التجرید و شــرحه
ّ
الجدیــد والحاشــیة التی علقها العالمة الخفری علیهما» .گیالنی ،شــمسالدین ،حاشــیۀ
تعلیقــه بــر الهیات شــرح تجرید احمــد بن ّ
محمد خفری ،نســخۀ شــمارۀ  2966محفوظ در
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،برگ  1ب.
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ایــراد بنیادیــن دیگــر بر کار تصحیح حواشــی گیالنی ،مربوط اســت
ّ
مصححــان .بــا
بــه دستنوش ـتهای منتخــب و اســاس تصحیــح
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احمد» بهاشــتباه «احمد بن ّ
محمد» نوشــته شــده اســت .در ادامه،
برخــی دیگــر از مهمتریــن ایــرادات و نقائــص ایــن ویراســت ّ
معرفــی

ُ
آ) افتادگیهای خرد و کالن
یهــا و
یکــی از نقائــص اساســی ویراســت حاشــیۀ گیال نــی ،افتادگ 
ّ
ُ
پرشمار اتفاقافتاده در آن است .شناسایی
ســقطهای خرد و کالن
ِ
دقیــق ایــن مــوارد _ کــه گاه نیــز َچشــمگیر و درازدامــن اســت _ ّ
البتــه
مســتلزم مقابلۀ متن ویراســته با دستنوش ـتهای اثر است که البد
ناشر باید پیش از انتشار این ویراست نااستوار بدان اهتمام میکرده
و بــرای آن مبالغــی از «اوقــاف جیــب» مایه میگذاشــته! لیــک گویا
ً
فاحش
نکــرده و نگذاشــته! عجالتــا در اینجا تنها چند نمونــۀ بارز و
ِ
آن افتادگیها نشان داده میشود:
 )1در صفحــۀ  202میان عبارت پایانی بند نخســت ،یعنی «بخالف
ّ
مصححان،
مندرج در ویراست
العلم کما عرفت» تا عبارت بعدی ِ
یعنی «قوله :و نفی هذا االنکشــاف کفــر صریح» حدود پانزده صفحۀ
ناچیــز!!! از متــن اثــر افتــاده اســت؛ یعنــی قســمتی کــه بر اســاس دو
 .4نگرید به :درایتی ،مصطفی ،فنخا ،ج  ،11صص .669 _ 666
ّ
الدین ،حاشــیۀ تعلیقه بر الهیات شــرح تجرید احمد بن ّ
محمد خفری در
 .5گیالنی ،شــمس
مباحث قدرت و علم الهی ،ص .29
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نسخۀ «ب» و «ج» با عبارت «قوله :علی معلوالته .هذا توهم خالف
ً
ما حققناه سابقا» آغاز شده و تا نزدیک پانزده صفحه بعد تا عبارت

(واالخیــر عام) ان االخیر تفید شــمول العلم بدون

«هــذا اشــتباه نــاش مــن عــدم فهــم کالم الشــیخ و قــد عرفــت مــا هو

الضــم و مع الضم الــی دالیل اخر یفید اصل العلم

الحق» ادامه دارد! تمام این قسمت یکسره از متن جاافتاده است!

ایضــا و هــذا و ان کان معنی صحیحا لکنه صرف

افتادگی حادثشده در ویراست
 )2در صفحۀ  145دوباره به سبب
ِ

اثــر ،چنــد صفحــه از متــن رســاله از قلــم افتــاده اســت! در واقــع ،بــر
اســاس دو نســخۀ «ب» و «ج» میان آخرین جملۀ بند نخســت ص
ً
 ،145یعنــی «فمــن لم ّ
یجوز کــون الممکن فاعال إلی آخــره» تا جملۀ
ً
نخســتین بند بعدی ،یعنی «قوله :یدل علی ذلک ما نقل ســابقا عن
بهمنیار» ،نزدیک سه صفحه از قلم افتاده است که از عبارت «قوله:
والتأثیر ال امکان له فی صورة االیجاب  » ...تا عبارت ّ
«واألول أنسب
بالعبارة» را شامل میشود.
 )3در صفحۀ  165انتهای بند دوم ،پس از عبارت «األشیاء تحصل
بعــدی موجود در ویراســت،
بانفســها فــی الذهــن» و قبــل از عبارت
ِ
یعنی «قوله :ان عنی بالعینیة الواقعة الي آخره» ،بر اســاس دو نسخۀ
«ب» و «ج» افتادگــی عمــدۀ دیگــری حادث شــده که بــه قریب یک
ّ
مصححان کتاب از عبارت
صفحــه از متن بالغ میشــود .در اینجــا
ّ
ّ
بعدی ،یعنی «فاتضح لک العلم حقیقة لیس إل الحضور» تا عبارت
«وذلک ساقط عند أهل السداد والرشاد» را از قلم انداختهاند!
ّ
مصححــان را
 )4نمونــۀ دیگــری از افتادگــی عبــارات در ویراســت
میتوان در صفحۀ  152مشاهده کرد که در آنجا نزدیک به یک سطر
از متــن اثــر افتــاده اســت .در ســطر  15از صفحــۀ مزبــور ،همچنانکه
ّ
مصححــان یعنــی نســخۀ «ب» و «ج» شــاهد
در دو نســخۀ اســاس

هســتیم ،میــان کلمــۀ «ال ینافی» و «للوجود» حدود یک ســطر افتاده
ّ
اســت« :هــذا ال ینافی کون ما عــدا الواجب من الممکنــات المتحققة
ً
منتزعــا منــه الوجــود بالمعنــی المصــدری» .قســمتی که زیــر آن خط
ّ
مصححان موجود نیست.
کشیده شده است هماکنون در ویراست

«انــه یجــوز ان یکــون مــراد المصنــف مــن قولــه

من المتبادر( ».ص  160س .)13 _ 11
در عبــارت بــاال کلماتی که زیر آنها خط کشــیده شــده در ویراســت
ّ
مصححان جاافتاده است.
ســبب این افتادگیها هر چه باشــد ،از وقوع آنها میتوان بدین نکته
نیــز پی برد کــه در روند تصحیح و فرایند انتشــار ،گویا مقابلۀ دقیقی
ـاس تصحیــح صــورت نگرفتــه اســت
میــان دستنوشــتهای اسـ ِ
ّ
مصححــان ارجمنــد بــا مقابلــۀ دو نســخۀ «ب» و «ج» از ایــن
وگرنــه
ً
ّ
افتادگیهای متعدد و درازدامن متن حتما آ گاه میشدند.

ب) خوانشها و ضبطهای غلط

ّ
َ
در ویراســت حاشــیۀ شــمسالدین گیال نــی بــر تعلیقــۀ خفــری
طهــای ناصواب بســیاری راه یافته اســت
خوانشهــای خطــا و ضب 
کــه ایــن امر ســبب ســلب اعتمــاد کامــل از این ویراســت میشــود.
شــمار شــایان ّ
ّ
مصححــان از متن
توجه ایــن اغالط نمودار ســوء فهم
اثــر از یکســو ،و ســهلانگاری آنها در ارائۀ متنی متیــن و قویم از اثر ،از
ســوی دیگر اســت .در دنباله ،برخی از این ضبطهای غلط گزارش
ّ
مصححــان ،در مواضــع و
میشــود .پــارهای از ضبطهــای نادرســت
ّ
َ
موارد متعدد تجدید و تکرار شــده اســت که بهمنظور پرهیز از تطویل
ّ
کالم ،این نمونهها را بهنحو کلی و با بیان چند مثال یادآور میشویم.

 )1عدم درج همزه:
 _1ص  82س « :2شی من االشیا» ← شیء من األشیاء.
ً
ً
 _2ص  85س « :14اراد شیا» ← أراد شیئا.
َّ
کأن المحشی.
 _3ص  101س  2و س « :11کان المحشی» ←
ً
«سیجی» ← سیجیء.
 _4ص  176س :11

همچنین ،در صفحۀ  183در پایان بند دوم پس از کلمۀ ّ
ُ )5
«فتأمل»

 _5ص  179س « :16الی» ← إلی.
ّ
ّ
 _6همان ،س «ِ :1ال ّان» ← إل ّأن.
ً
ً
أصال ّ /
بأن.
 _7ص  111س « :14اصال  /بان» ←

«علی سبیل التشبیه و المجاز» در چند سطر بعد ادامه یافته است.

 _8ص  210س « :1فاذا  /الی  /احدهما» ← فإذا  /إلی  /أحدهما.

ُ
گذشــته از ایــن مــوارد ،از نمونــه افتادگیهــای خــرد نیــز میتــوان بــه

 _9ص  178س « :8اصول اساطین» ← أصول أساطین.
ّ
 _10ص  156س ّ :17
«اما االول فالنه» ← ّأما ّ
األول فألنه.

چنــد ســطر افتاده اســت کــه طبــق دو نســخۀ «ب» و «ج» از عبارت
ً
«قولــه أعراضــا أی شــبیهة باالعــراض» شــروع شــده و تا آخــر عبارت

جاافتادگــی برخــی کلمات در عبارت زیر اشــاره کرد کــه فقدان آنها
مصححان ّ
ّ
متوجه
عبارت را مبهم و نامفهوم ســاخته است _ اگرچه

 )2ثبت «ه» بجای «ة» یا عکس آن:

آن نشدهاند _ :

 _1ص  87س « :4المشیه» ← المشیئة.

سالبیستونهــم،مشـارۀپنجم،آذرودیمـــــــــــــاه1397

173

51

دیرجت حرش تایهلا رب یرفَخ ۀقیلعت رب ینالیگ نیدلا سمش ۀیشاح« زاناماسبان یتساریو رب یدقن

 _2ص  88س  14و ص  90س « :18آخرة» ← آخره.
 _3ص  90س « :17المناقشه» ← المناقشة.
 _4ص  91س  14و ص  94س « :5المعارضه» ← المعارضة.
ّ
الیومیة.
 _5ص  93س « :9الیومیه» ←
 _6ص  94س  2از آخر« :المناسبه» ← المناسبة.
 _7ص  95س « :3األشعریه» ← األشعریة.
 _8ص  107س « :15معلولة» ← معلوله.
 _9ص  240س « :10فعلة» ← فعله.
 _10ص  226س « :5منطبقه او غیر منطبقه» ← منطبقة أو غیر منطبقة.
 _11ص  175س « :11الحاشیه المعنونه» ← الحاشیة المعنونة.
 _12ص  137س « :10واختارة» ← واختاره.

 )3درج «ی» بجای «ي» و عکس آن:

 _1ص  97س « :9سوي» ← ٰ
سوی.

ٰ
انتهی.
 _2ص  97س « :12انتهي» ←
 _3ص  99س « :5علي» ← ٰ
علی.
 _4ص  107س « :5اقوي» ← ٰ
أقوی.
 _5ص  136س « :1الي» ← ٰ
إلی.
ٰ
معنی.
 _6ص  140س « :2معني» ←
 _7ص  140س « :6هی» ← هي.
 _8ص  171س  9و « :10تعالي» ← تعالی.
 _9ص  178س « :5یعنی» ← یعني.
 _10ص  190س « :1فی» ← في.
اغالط ّ
مکرر مزبور ،بعضی دیگر از خوانشها و ضبطهای نادرست نیز در متن ویراسته قابل مشاهده
افزون بر
ِ
اســت .برای نمونه ،در صفحۀ  83ســطر  8عبارت «بالمفاســد» به اشــتباه به صورت «بالمفاســده» مکتوب
شــده اســت .درخور ّ
ّ
مصححان ،یعنی نسخههای
توجه اســت که در دو نســخه از ســه نســخۀ مورد اســتفادۀ

مصححان بدین امر ّ
ّ
توجه میداشتند شاید دچار خطا
«ب» و «ج» ،همین ضبط «بالمفاسد» وارد شده و اگر
ّ
ّ
در تشــخیص ضبــط صحیح کلمه نمیشــدند .عجیب اســت کــه دو مصحح ارجمند حتی بــه این ضبط
ّ
صحیح به عنوان نسخهبدل هم اشارهای نکردهاند! این امر دقت آنها را در مقابلۀ دستنوشتها با یکدیگر
ّ ً
جدا زیر سؤال میبرد.
ً
نمونــۀ دیگــر آنکــه در عبــارات پایانــی صفحــۀ  202این جمله ذکر شــده که« :و کان الشــیخ لــو کان عالما بانه
یظهــر بعــده مثــل اولئــک األ کابــر المســتعنی بغیــر اســلوب تصنیفــه بحیــث لــم یبــق مجــال توهــم ألحــد من
ّ
مصححــان از کلمات
أدنــی المتعلمیــن» .عبــارت نامفهــوم «المســتعنی بغیــر» حاصــل خوانــش نادرســت
دستنوشــتها اســت و ضبــط صحیــح آنها عبارتســت ازُ :
«الم َشـ ّـنعین ّ
یغیــر» .در نتیجه ،صــورت صحیح
عبارت پیشگفته از این قرار خواهد بود:
ُ َ
ً ّ
المش ّنعین ُی ّغیر أسلوب تصنیفه بحیث لم یبق
«و کان الشیخ لو کان عالما بأنه یظهر بعده مثل اولئک األ کابر
مجال توهم ألحد من أدنی المتعلمین».
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ُ َ
ّ
«المش ّــنعین» را _ که بهنحوی آشــکار در دو نسخۀ «ب»
مصححان ارجمند ضبط صحیح
گفتنی اســت که
و «ج» آمــده اســت _ در پاورقــی گــزارش کردهانــد و ضبــط نادرســت «المســتعنی» را بــرای قــرار دادن در متــن
برگزیدهاند! به چه معنا و با کدام مستمسک؟! اهلل أعلم.
های غلط ویراســت مــورد گفتوگــو ،در جدول زیر نشــان داده
افــزون بــر مــوارد پیشــین ،برخی دیگــر از ضبط ِ
میشود:
ردیف

نشانی

ضبط غلط متن

ضبط درست

1

ص  93س 13

المفارضة

المعارضة

2

ص  89س 11

3

ص  90س 1

جواب النقص
ً
إما اوال

النقض
ً
ّأما ّأوال

4

ص  91س 17؛ ص  92س  1و س  4و
س6

المنصف

ّ
المصنف

5

ص  106س 4

6

ص  107س 5

مرفوع
ّ
اکد

مدفوع
آ کد
مرض

7

ص  117س 13

8

ص  121س آخر

مرض من
ّ
فإن

9

ص  122س 15

البتصور

10

ص  124س 15

یذم

11

ص  127س 12

12

ص  127س 12

متکمنا
ٌ
صدور لمصلحة
االطراف

ً
إال طرفا صدر لمصلحة

13

ص  133س 1

تناهیه

متناهیة

14

ص  134س 2

بقدم

بعدم

15

ص  136س آخر

ظرف

طرف

16

ص  138س 4

اإلعراض

األعراض

17

ص  140س 3

بفعل

یفعل

18

ص  142س 16

الصانع

19

ص  143س 2

لکن

صانع
ّ
لکل

20

ص  145س دوم از آخر

الخیر

21

ص  147س 8

بالثربا

للخیر
ّ
بالثریا

22

ص  147س 9

الکفرة

کفرة

23

ص  147س 10

الظاهر

بظاهر

24

ص  151س 2

علم تعالي

علمه تعالی
قد

فإن
ال یتصورّ
یلزم
ّ ً
متمکنا

25

ص  136س آخر

قدر

26

ص  151س 4

ادع

ّادعی

27

ص  152س 2

28

ص  152س 6

بالنسبته
ً
حقیقا

بالنسبة
ًّ
حقیقیا

29

ص  152س دوم از آخر

کماالت

کماالته

30

ص  161س 18

موجه

وجه
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ردیف

نشانی

ضبط غلط متن

ضبط درست

31

ص  162س 2

او کان

32

ص  169س 16

تجسم

33

ص  173س آخر

شئیته

و کان
ّ
تجشم
فی ّ
شیئیته

34

ص  175س 9

الخبر

الحبر

35

ص  182س 18

العلم

لعلم

36

ص  183س 4

فی

من

37

ص  184س 8

العلوم

المعلوم

38

ص  198س 10

الحضورة

39

ص  198س 12

الحیثیتة

الحضور
ّ
الحیثیة

40

ص  201س 2

بتصورها

یتصورها

41

ص  201س 14

القرض

الغرض

42

ص  201س 16

ظلی

الظلی

43

همان

بخصوص

لخصوص

44

ص  202س  5و 6

وجود رابطه

45

ص  203س آخر

االعلی

وجود رابطی
ّ
إل علی

46

ص  204س آخر

الطیف

47

ص  209س 11

الی

اللطیف
ّ
التی

48

ص  215س 8

49

ص  217س 9

اشارة
ُ
النوعیته

اإلشارة
ّ
النوعیة

50

ص  240س 7

مما

فما

ّ
ُ
مصححــان محتــرم اثــر گاه ضبط غلط کلمه یا عبارتی را بر ضبط درســت آن ترجیح داده ،ضبط نادرســت را در متن نهادهاند و
همچنیــن،
ضبط درست آن را در پاورقی .برای نمونه ،در صفحۀ  84سطر  12عبارت را ُچنین درج کردهاند« :فتمحض وجود العالم بعد عدمه الیثبت
إال نفی االیجاب المذکور» آنگاه ضبط درست «فبمحض» را _ که در نسخۀ «ب» وارد شده است _ بجای متن در بخش گزارش نسخهبدلها
قیــد کردهانــد .معلوم اســت کــه در اینجا خوانش «فتمحــض» معنای ّ
محصلی ندارد و ضبط درســت همان
«فبمحض» است.
َ
ّ
نیز در صفحۀ  111ســطر  11عبارت بدین شــکل ارائه شــده اســت« :ألنه (قدس ســره) لم یقل وجود العالم بعد
ّ
مصححان ،یعنی «بنفي»
عدمه لما سبق بنفي االیجاب حتي یرد علیه  .» ...در این عبارت ،ضبط مختار
نادرست است و ضبط درست آن همان «ینفي» است که در پاورقی گزارش شده است.
به همین نحو در صفحۀ  130ســطر  4عبارت بهنحو مغلوطی ُچنین ویراســته شــده« :کون العلم عین الذات
غیــر مضمــر .اذ المقصــود الثر العلــم باالصلح» .هر دو ضبط «مضمر» و «الثر» نادرســت اســت و گمراهکننده
ّ
«مضر»
و صــورت صــواب آنها همان ضبطهایی اســت کــه در پاورقی گزارش شــده و بهترتیب عبارتســت از:
و «أثــر» .بــر این اســاس ،ریخت صحیح عبارت مزبور بدین قرار اســت« :کون العلم عیــن الذات غیر ّ
مضر؛ إذ
المقصود أثر العلم باألصلح».
ّ
مصحح گرامی از عبارت پیشگفته بدانگونه که ویراستهاند ،چه برداشتی داشتهاند!
معلوم نیست دو
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نمونــهای دیگــر از همیــن دســت اشــکاالت ،در صفحــۀ  135ســطر

صفحــۀ  95ســطر  5نیــز دیــده میشــود« :ایض ٍا کالمصنف

 13قابــل مشــاهده اســت که در عبــارت «یعنی ان منــاط ظاهر عبارة
ّ
مصححــان ضبــط درســت «مفــاد» را
الشــارح هــو حــدوث االرادة»

صح لهم»!
وغیره ،فلا ی 

بجای متن در پاورقی ذکر کردهاند .همین اشــتباه ،باری دیگر ،چند
ســطر بعــد (ص  136س  )3نیــز رخ داده و در عبــارت «ألن مناطهــا
بحســب الظاهر هو کون االرادة غیر الذات» ضبط غلط «مناطها» در
متن نهاده شده و ضبط درست «مفادها» در پاورقی.
ُ
همچنین در صفحۀ  187ســطر  13عبارتی بدین صورت وارد شــده
اســت« :و کان کالم الشــیخ فــی االشــارات لنفــی برائــة عمــا أوردوه

ـتی ویراســت مزبور به
ســیاهۀ شــمار دیگــری از اغــاط حروفنگاشـ ِ

شرح زیر است:

 )1ص  16س « :11ارداتمندان» ← ارادتمندان.
 )2ص  81س « :3العام» ← العالم.
 )3ص  86س « :10المتعزله» ← المعتزلة.
 )4ص  91س « :1إلنه» ← ألنه.

 )5ص  92س  15و ص  94س « :8أدعاه» ← ّإدعاه.

مــن االیــرادات» .ضبط «لنفــی» در عبــارت منقول _ به شــهادت دو
ّ
مصححان در صفحۀ 202
نســخۀ «ب» و «ج» و نیز عبارتی که خود

 )6ص  110س « :3بأجماع» ← بإجماع.
ّ
 )7ص  112س « :1المللیین» ← الملیین.
ٌ
«توضیحه» ← توضیحه.
 )8ص  113س :9

توهم من کالمه و عما رموه» _ نادرســت اســت و صورت صحیح آن
ّ
مصححان در پاورقی گزارش کردهاند! همین
همان «لفی» است که

ّ
المسببیة.
 )9ص  116س « :6المسبببة» ←
ّ
ّ
المسببیة.
السببیة و
 )10ص  117س « :8السبیه و المسببه» ←

اشــتباه دوبــاره در صفحــۀ  195ســطر  7نیز رخ داده کــه در آن ضبط

 )11ص  118س « :2باسلسلة» ← بالسلسلة.

نادرســت «نفی» در متن گذاشته شده« :قد عرفناک ان کالم الشیخ
نفی برائة ّ
عما ُر ِم َی به» و ضبط درست «لفی» در پاورقی.

 )12ص  118س « :11بهذاالعتبار» ← بهذا االعتبار.
 )13ص  128س ّ :14
«فسرها» ← ّفسرها.

نمونــۀ دیگــر اینکــه در صفحــۀ  222ســطر  4در عبارت «فال یتحشــی

 )14ص  134س « :5بیحث» ← بحیث.
ً
 )15ص  134س آخر« :بینا» ← ّبی ّنا.

بدیــن نحــو ویراســتهاند« :و قد عرفت ان کالم الشــیخ لفی براءة عما

علی هذا احاطة علم الواجب تعالی بجمیع االشــیاء» بجای ضبط
غلــط «فــا یتحشــی» _ کــه بــا لحــاظ آن معلــوم نیســت چــه معنای
ّ
محصلــی از عبــارت مزبــور میتــوان دریافــت _ ضبــط
مناســب و

ّ
درســت «فال یتمشــی» که در پاورقی گزارش شده میبایست در متن
قرار میگرفت.

 )16ص  135س « :10الشثي» ← الشيء.
 )17ص  140سطرهای  16و « :17انتقاء» ← انتفاء.
 )18ص  143س  9و ص  144ســطرهای  16و « :18للحتیــاج» ←
لالحتیاج.
 )19ص  144س « :1لالزم» ← الالزم.

ّ
المقدوریة.
 )20ص  145س « :6المقدرویة» ←

پ) اغالط چاپی و حروفنگاشتی
یکــی از اشــکاالت اساســی ویراســت مــورد بررســی وجــود اغــاط
حروفنگاشتی پرشمار در آن است .گاه اغالط چاپی ُچنان واضح
و فاضح است که شگفتی خواننده را موجب میشود و این پرسش
را فرا روی او قرار میدهد که :چگونه این اغالط آشــکار از زیر نظر آن
همه افراد عامل و ناظر و داور و ناشــر این ویراســت گذشــته اســت و
هیچیک ّ
متوج ِه آنها نشدهاند؟!
یــک نمونۀ روشــن ایــن اغالط چاپــی در صفحۀ  87کتاب ســطر 8
قابــل مالحظــه اســت کــه حــروف چندیــن کلمــه بهصــورت ّ
مقطعه

 )21ص  147س « :10الخبر» ← الخیر.
 )22ص  147س « :18الشنویه» ← الثنویة.
 )23ص  151س « :16شائه» ← شأنه.
ّ
 )24ص  152س « :14حل سلطانه» ← جل سلطانه.
 )25ص  153س دوم از انتها« :فلیزم»← فیلزم.
 )26همان« :باته» ← بذاته.
ً
«صرفه» ← صرفه.
 )27ص  154س :3
 )28ص  155س « :2بعیر» ← بغیر.
 )29ص  156س « :9لم یکن» ← لم یمکن.

فيص ّ
حبهذا الإعتار أنعدم
اینگونــه چــاپ شــده اســت « :

 )30ص  162س « :7و.العم» ← و العلم.

العالم»!

 )31ص  170س آخر« :الطیف» ← اللطیف.
ّ
ّ
 )32ص  175س دوم از آخر« :التغیر» ← التغیر.

نظیــر همیــن اشــکال و عبــارت ِطلســمگونه ،چنــد صفحــه بعــد در
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ً
«سیجی» ← سیجیء.
 )33ص  176س :11
ٌ
 )34ص  178س « :14مناط» ← مناط.
ّ
 )35ص  180س « :7منکشفة» ← منکشفة.

خــود ،عبــارت صحیــح «موجــودا و» را بــه صــورت غلط «موجــود أو»
ّ
مصححان کتــاب ،چه درک و دریافتی از این
ثبــت کردهاند .اینکه

 )36ص  187س « :7الحکاء» ← الحکماء.
ً
«مباینة» ← مباینة.
 )37ص  188س :1

عبــارات داشــته و چگونــه آنهــا را خواندهاند ،مســألهای درخور ّ
تأمل

ّ
«متبانیة» ← متباینة.
 )38ص  188س :5

است.

 )39همان ،س « :8متبانیة» ← متباینة.
ّ
المتمثلة.
 )40ص  197س « :2التمثلة» ←

ً
 _3ص  98س « :8فالیکــون التوقــف علــی الشــرط الحــادث أمــرا
ً
ممکن» ← ممکنا.
ً
کلمــۀ «ممکــن» در عبارت بــاال وصف «أمرا» اســت و بایــد همچون

 )41ص  198س « :5فاالنفس» ← فالنفس.
 )42ص  200س « :200بلحکم» ← بالحکم.
 )43ص  202س « :5حصولو» ← حصول و.
 )44ص  203س « :13اشریعة» ← :الشریعة.
 )45ص  210س « :1جرئیه»ّ ← :
جزئیة.
 )46ص  214س دوم از آخر« :باسبابهها» ← بأسبابها.
 )47ص  214س آخر« :فی فی شخصه» ← فی شخصه.
 )48ص  223س « :3الطیف» ← اللطیف.
ٌ
«مقصوده» ← مقصوده.
 )49ص  218س :10

موصــوف خــود منصوب باشــد .بنابرایــن ضبط صحیح ایــن کلمه
ً
«ممکنا» است.
ً
ً
 _4ص  100س آخر« :فإنه لم یکن موجب تاما» ← موجبا.
کلمــۀ «موجب» خبر برای «لم یکن» اســت و طبــق قواعد زبان عربی
ً
بایــد منصوب باشــد .بر این اســاس ،ضبط درســت کلمــه «موجبا»
است و «موجب» ضبطی ناصواب و مخالف با قواعد ابتدایی زبان
عربی است.

 )50ص  226س « :4المنصف» ← المصنف.

ٌ
 _5ص  145س « :4فیکــون جمیــع الموجــودات صــادرة عنه تعالی
ً
باالرادة واالختیار» ← صادرة.

گذشــته از اغالطی که در اثر خوانشهای نادرســت در متن ویراسته

کلمــۀ «صــادرة» خبر برای «فیکون» اســت و طبق دســتور زبان عربی
ً
بایــد منصــوب باشــد .بــر این اســاس ،اعــراب صحیح آن «صــادرة»

ت) اغالط نحوی آشکار در ضبط کلمات
نادرست موجود در متن از گونۀ
راه یافته است ،پارهای از ضبطهای
ِ
ّ
اغالط نحوی صریح است که با اندکی دقت ممکن بود از درج آنها
جلوگیری شــود .پارهای از این اغالط به شــرح زیر است (ابتدا ضبط
غلط و سپس ضبط صحیح نشان داده میشود):
ً
ّ ً
 _1ص  81س ّ :7
«حتــی یکــون للعــدم تقدمــا ذاتیــا علــی الوجــود او
ً
ّ
ٌ
تقد ٌم ٌ
طبیعی.
ذاتي أو
طبیعیا» ←
ّ ً
در عبارت یادشده کلمۀ «تقدما» اسم برای «یکون» است و به همراه
ً
ً
«طبیعیا» باید مرفوع باشــد .جالب ّ
توجه اســت
دو وصــف «ذاتیا» و

ّ
مصححــان ،یعنــی
کــه در یکــی از دستنوشــتهای مــورد اســتناد
ّ
نســخۀ «ب» ،عبــارت پیشــگفته بــه همین صــورت صحیــح «تقد ٌم
ِ
مصححان بدان ّ
ّ
ٌ
ٌ
توجهی نکرده
طبیعی» درج شده است ّاما
ذاتي أو
و ّ
حتی در بخش نسخهبدلها هم آن را گزارش ننمودهاند.
 _2ص  82س « :2ولــم یکــن شــی مــن االشــیا ســوی ذاتــه المقــدس
ً
ً
موجود .أو ما سوی اهلل تعالی کان معدوما» ← موجودا و ما سوی اهلل.
در عبــارت مزبــور کلمــۀ «موجــود» خبر بــرای «لم یکن» اســت و باید
منصوب باشــد در حالی که مرفوع درج شــده اســت .شــگفتا که در
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َ
نســخۀ «ب» که از نســخ اســاس تصحیح بوده نیز عبارت به شــکل
ّ
مصححان ارجمند با خوانش نادرســت
صحیــح کتابت شــده ولی
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است.
ً
 _6ص  146س « :15أن عــدم المعلــول مســتندا إلــی عدم العلة» ←
ٌ
مستند.
ً
ـتندا» خبر برای ّ
«أن» اســت و طبق قواعد زبان عربی باید
کلمۀ «مسـ

ٌ
مرفوع باشد .بر این اساس ،ضبط صحیح آن کلمه «مستند» است.
شــایان ّ
توجــه اســت کــه در دو نســخۀ «ب» و «ج» ضبــط کلمــه بــه
ً
ٌ
همین صورت صحیح «مســتند» آمده است ّاما ظاهرا عدم التفات
اساس تصحیح،
به قواعد زبان عربی و اهمال در مقابلۀ دقیق نسخ
ِ
ّ
مصححان در ضبط این کلمه شده است.
زمینهساز خطای
 _7ص  202س « :10ان االتصاف بالسواد ال یحصل بمحض الوجود
رابطی» ← الرابطی.
کلمــۀ «رابطــی» صفــت بــرای «الوجــود» اســت و همانطــور کــه در دو
نســخۀ «ب» و «ج» آمــده ،بایــد همچــون موصوفــش معرفــه باشــد؛
بنابراین ضبط درست کلمۀ یادشده «الرابطی» است.
 _8ص  202س « :16ان الــکالم الشــیخ لفــی بــراءة عمــا توهــم» ←
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کالم.
در عبــارت بــاال کلمــۀ «الــکالم» مضاف اســت و بایــد بــدون «ال» درج
شود .پس ضبط صحیح این کلمه «کالم» است.
ً
ً
 _9ص  208س « :4الن الــکالم فــی تصحیح جواز کون امرا واحدا بعینه
واحد.
أمر ٍ
معلوما» ← ٍ
ً
ً
ترکیب «امرا واحدا» در عبارت باال ،مضافالیه «کون» است و همانگونه
که در دو نسخۀ «ب» و «ج» وارد شده باید هر دو جزء آن مجرور باشد.
ً
ً
 _10ص  208س « :5فیجب ان یکون امرا واحدا بعینه معلوما للعالمین»
ٌ ٌ
أمر واحد.
←
ً
ً
ترکیب «امرا واحدا» در عبارت فوق اسم برای «یکون» است و باید مرفوع
ٌ ٌ
«أمر واحد».
باشد .پس ضبط درست آن عبارتست از:
ٌ
 _11ص  130ســطر « :16القائلیــن بکــون اإلرادة مفیــدة للوجــوب» ←
ً
مفیدة.
چنانکــه میدانیــم ،بــر اســاس قواعــد زبان عربــی ،خبــر «کان» منصوب
اســت و بنا بر این ،ضبط و اعراب درســت کلمۀ «مفید» عبارتســت از:
ً
«مفیدة».
ً
ٌ
 _12ص  131سطر نخست« :کون الصفات عینا له تعالی أو زائدة علیه»
ً
← زائدة.
ً
ٌ
کلمۀ «زائدة» که مرفوع اعرابگذاری شده ،خبر «کون» است و باید منصوب باشد ،یعنی« :زائدة».
ٌ
ً
 _13ص  179سطر « : 7أن واجب الوجود لذاته عقل لذاته و عاقل و معقول لذاته» ← معقول.
ً
کلمۀ «معقول» خبر ّ
«أن» است و باید مرفوع باشد ،حال آنکه به صورت غلط «معقول» نوشته شده است!
ُ
 _14ص  205سطر « :12فقو ِلهم هذا یفضی الی نفی العلم» ← فقولهم.
َ
ّ
مصححــان آن را با اعراب مجــرور بدین شــکل ثبت
کلمــۀ «فقولهــم» مبتــدا اســت و بایــد مرفوع باشــد ولــی
کردهاند« :فقو ِلهم».
ّ
ّ
مصححــان شــتابکار کتاب کــه وقت و دقــت کافی در ضبــط حرکات مبــذول نداشــتهاند ،بجای
بهتــر بــود
َ
ثبت نادرســت اعراب کلمات ،متن را بهصورت ســاده ارائه مینمودند تا خوانندگان خود به شــکل و اعراب
کلمات بپردازند.

ث) عدم استفاده از نشانههای ویرایشی یا استفادۀ نادرست از آنها
جای متن ارائه شــده ،نمونههایی از عدم اســتفاده یا کاربرد نادرســت عالئم ویرایشــی قابل مشاهده
در جای ِ
است .نمونههایی از این خطاهای ویرایشی بهشرح زیر است:
ّ
ّ
مصححــان بــا کاربــرد نابجــای نشــان نقلقــول و گیومه عبارتی از مل شمســا
 _1در ص  142ســطرهای 12 _ 10
گیالنی را بهاشتباه در مقام گفتاوردی از خواجه نصیر نشاندهاند:
وقــد عرفــت فيمــا ســبق ،أنــه النــزاع بين الحكمــاء و المتكلميــن اال في قــدم العالــم و حدوثــه و ان الحكماء
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الينفــون القــدرة و االختيــار بل هــم مثبتوا القــدرة واالختيــار علي ما

نصیر شــده اســت .در این بند ،از قســمت «أن الفالسفة» تا «مستند

نقلنا عن المصنف قدس سره في شرح االشارات« :و اعلم ان بعض

الیه» بازگفت عبارات خواجه در شــرح اشــارات اســت و از بعد آن،
ّ
یعنــی از «وهــذا صریح» تــا آخر بند در واقع متعلق به گیالنی اســت.
ّ
مصححــان ،تمام ایــن عبارات بیهیــچ فاصله در پی
در ویراســت

الشــارحين قــال فــي شــرح قــول المصنــف و عموميــة العلة يســتلزم
عمومية الصفة».
در عبــارت بــاال قســمت «واعلــم ان بعــض الشــارحین  »....ســخن
گیالنی است که به سبب کاربرد نابجای دونقطه و گیومه هماکنون
ّ
به صورت نقل قولی از خواجه نصیرالدین طوســی درآمده اســت! در
ّ
مصححان باید قســمت «واعلم ان بعض الشارحين »....را به
واقع،
عنوان آغاز یک مطلب جدید در بندی جداگانه درج میکردند.
ٌ
ممکــن بالنظــر الــی ذاتــه.
 _2ص  87س « :1قلنــاّ :إن عــدم العالــم
المتناع زوال االمکان الذاتی عنه».
در عبــارت بــاال بیــن دو کلمــۀ «ذاتــه» و «المتنــاع» بهاشــتباه نقطــه

نشده است:
«قــال المصنــف المحقــق (قــدس ســره) فــی شــرح اإلشــارات مــا
ّ
محصلــهَ :أن الفالســفة لــم يذهبــوا الــى ان القديــم يمتنــع ان يكــون
ً
فعــا لفاعــل مختــار وال الــى َأن المبــدأ األول ليــس بقــادر مختار بل
إلى َأن قدرته و اختياره التوجبان كثرة في ذاته و َأن فاعليته ليســت
كفاعلية المجبورين من الطبايع الجســمانية و انه ٌّ
تام فی الفاعلية و
َ
َأن العالم ازلی مستندالیه و هذا صريح في أن الفالسفة النزاع لهم مع
المتكلمين في ثبوت القدرة و االختيار للواجب تعالی.».

گذاشته شده است ،در حالی که باید از نشان نقطهویرگول استفاده
ّ
َ
میشــد .این اشکال ویرایشی در موارد متعدد دیگری نیز تکرار شده

ّ
مصححــان اثــر از نشــانههای
نمونــۀ دیگــری از اســتفادۀ نادرســت

است.

ویرایشی ،در صفحۀ  127سطر سوم از انتها در عبارت «و ان لم یکن

 _3ص  104سطرهای « :9 _ 8اذا کانت طبیعة ّما من الطبائع قدیمة
ّ
غیر القدم الزمانی .فال یتصور ذلک ال بأن یکون .»...
ّ
مصححان اثر بــا درج نقطه پس از کلمۀ
معلــوم نیســت به چــه دلیل

کذلک بل اختارة الفاعل لمصلحة و هو راي ،انه خیر من مقابلة ...

«الزمانــی» بین شــرط و جــزای آن فاصله انداخته و آنهــا را از یکدیگر
منقطع کردهاند.

» مشــهود اســت که در آن ،درج نابجای ویرگول پس از کلمۀ «رای»،
ّ
ســبب فاصلــه افتــادن میان فعــل ٰ
«رأی» و مفعولش ،یعنــی «أنه خیر
من مقابله» شده است.
عدم استفاده از عالئم ویرایشی در مواضع دیگری از کتاب نیز قابل

 _4ص  128ســطرهای « :8 _ 7و یتفــرع علیــه نفــي القــدرة .و اثبات
االیجاب.».
ُ
در اینجا نیز ِبنادرســت پس از کلمۀ «القدرة» نقطه گذاشته شده که
بــه نحو نامناســبی میــان عبارت دوم کــه بر عبارت نخســت عطف
شده فاصله انداخته است.
 _5ص  81س « :9و ّإل لــزم ُ
قــدم اثــره «أی العالــم» ،لکــون الموجــد
ً
قدیما».
ّ
ً
عل ِت قراردادن عبارت «أی العالم» در گیومه معلوم نیســت و ظاهرا
وجهی برای آن وجود ندارد.
ّ
مصححان
افزون بر اشــکاالت پیشگفته ،گاهی نیز استفاده نکردن
از نشــانههای ویرایشــی مناسب ،زمینهســاز خطای خواننده در فهم
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هم به نحو زیر آمده و برای خواننده فصل ّ
ممیزی میان آنها قرار داده

نکــه در صفحۀ  102در انتهــای بند  2جمله
مالحظــه اســت؛ مثل ای 
با کلمۀ «جدل» تمام شــده اســت بیآنکه در آخــر آن نقطهای نهاده
شده باشد.

ج) تقطیعهای ناگهانی و نابجا در متن

ّ
در مــواردی ،چــه در مقدمــۀ کتــاب و چــه در اصــل اثــر ،متــن بهطــور

نا گهانی دچار تقطیع شــده اســت؛ یعنی بهاشــتباه بندی تازه ایجاد
ً
شــده اســت کــه طبعــا ایــن امــر در رونــد خوانــش و فهم متــن اخالل
تقطیعات غلط ،ناشــی از اشــتباهات
ایجــاد میکند .پارهای از این
ِ
ویراســتارانه اســت و بعــض دیگــر ،به ســبب ســوء فهم و عــدم درک
صحیح از عبارات اثر .در ادامه ،نمونههایی از هر دو نوع تقطیعهای
نابجا گزارش میشود:
 _1ص  17ســطرهای  17 _ 15کــه بیــن دو کلمــۀ «نســخه» و «شــماره

متن کتاب میگردد .برای نمونه ،در صفحۀ  90بند ســوم که گیالنی
ّ
نقلقولــی را از خواجــه نصیرالدین طوســی آورده اســت ،قــرار ندادن

 »307بندی بهخطا ایجاد شده است!

عبــارات خواجــه در میــان دو گیومــه و فاصله نینداختــن میان آن و
َ
کلمــات گیالنی موجب خلط عبــارات گیالنی با گفتاورد از خواجه

 _2ص  86ســطرهای  16 _15کــه بــاز بیــن دو کلمۀ «فال شــک فی» و
ّ
«تحققه» بندی بهخطا ایجاد شده است!
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 _3ص  101ســطرهای  6 _ 5که بار دیگر میان دو عبارت «مع ذلک»

 _7ص  147بند دوم و چهارم.

و «ذکر الموجب» بندی بهخطا نهاده شده است!

 _8ص  154بند چهارم.

 _4ص  180ســطرهای  4 _ 3کــه دیگربــار میــان دو عبارت «لیســت
بعلم حقیقة» و «النک قد عرفت» بندی بهخطا نهاده شده است!
 _5ص  196ســطرهای  10 _ 9کــه بیــن دو عبارت «فیلزم تکثر الصور»
دنبال هم
و عبــارت «والحــال انکم قلتم انه ال یتضاعــف الصور» که ِ
هستند ،بهاشتباه بندی ایجاد شده است.

 _9ص  155بند چهارم.
 _10ص  170سطر آخر.
 _11ص  176بند آخر.
 _12ص  191بند ّاول و دوم.
 _13ص  193بند پنجم.
 _14ص  204بند ّاول و دوم.
 _15ص  206سطر نخست.

چ) خطا یا سهلانگاری در گزارش نسخهبدلها

ّ
مصححــان کتــاب گاه در گــزارش نســخهبدلها نیــز دچــار اهمــال و

ســهلانگاری یا خطا شــدهاند .بــرای نمونه در صفحۀ  127ســطر 12
ٌ
صــدور لمصلحة رآه»
پــس از درج عبــارت «لم یصدر عنــه االطراف
در پاورقی پنجم یادآور شــدهاند که در دو نســخۀ «ب» و «ج» بجای
ٌ
«صــدور» ضبــط «صــدره» آمــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه با
مراجعه به دو نســخۀ مزبور معلوم میشــود که ضبط مکتوب در آنها
«صدر» است و نه «صدره».
مصححــان ُ
ّ
همچنیــن در گــزارش اختــاف نســخ کوتاهــی شــایان
ّ
توجهــی روا داشــتهاند .از بــرای نمونــه در صفحــۀ  142ســطر  14در
نســخۀ «ب» پــس از کلمۀ «معني» کلمۀ «عام» وارد شــده اســت که
َ
ّ
مصححــان از گــزارش آن غفلــت کردهاند .ســه ســطر بعــد در همان
نســخۀ «ب» بجای «کل» کلمۀ «بکل» کتابت شــده که شــوربختانه
باز در گزارش آن سستی کردهاند.

 _16ص  114سطرهای .7 _ 6
 _17ص  228بند ّاول و دوم.
نمونههایی از این دســت ،در ویراســت مورد گفتوگو بســیار است
لیک در اینجا بیش از این به بازگفت آنها نمیپردازیم.

خ) اشکال در درج پاورقیها
یکــی از نمودهــای بارز ســهلانگاری فراه ـمآوران و انتشــاردهندگان
کتــاب ،اشــکاالت گونا گــون در درج پاورقیهــا و ارجاعــات کتــاب
اســت .بــرای نمونــه در صفحــۀ  16در پاورقــی شــمارۀ  1بیــن نشــان
صفحه (ص) و شــمارۀ صفحه چند سانتی فاصله افتاده است! در
صفحۀ بعد (ص  )17دو ارجاع غریب دیده میشود که در هیچیک
از آنها شــمارۀ صفحۀ منبع مورد ارجاع قید نشــده اســت! گذشته از
ِ
ایــن ،نحــوۀ اســتناددهی هــم در دو ارجاع یادشــده متفاوت اســت:
در ارجــاع نخســتین ابتــدا اســم کتاب آمده و ســپس نام نویســنده و
بعد ســال چاپّ ،اما در ارجاع دوم ،ابتدا نام نویســنده آمده و سپس

ح) عدم ارائۀ ارجاعات الزم
چنانکــه میدانیــم یکی از بایســتههای ابتدایی تحقیــق و تصحیح
متن ،تمهید و ارائۀ ارجاعات و اســتخراجات الزم مربوط به متن اثر
ّ
مصححــان این کتــاب بهآســانی ،از خیر ارائۀ هــر چه ارجاع
اســت.
ضروری در باب اشــارات موجود در متن اســت گذشتهاند و به خود
زحمت تمهید سادهترین ارجاعات مثل تخریج نشانی آیات قرآن را

ّ
نــام اثــر و دیگر هیچ! جالب ّ
توجه اســت که مشــخصات کامل نشــر
هیچیک از دو مأخذ ارجاع داده شــده نیز در کتابنامۀ اثر درج نشــده
ً
اســت؛ بنابراین خواننده دقیقا نمیتواند دریابد نویسندگان به کدام
ّ
مأخــذ ارجاع دادهانــد! بالفاصله در صفحــۀ  18ارجاعات محققان
اثر به ترتیبی دیگر ،یعنی با ذکر نام اثر و شماره صفحه صورت گرفته
ّ
مصححان در تنظیــم ارجاعات ،در
اســت .این شــیوۀ «دلخواهانۀ»

الزم مربوط به
نیــز ندادهاند! برای نمونه ،در صفحات زیــر ارجاعات ِ

سایر صفحات کتاب نیز قابل مشاهده است!

 _1ص  90بند سوم.

گذشــته از اینها ،در صفحۀ  20پاورقی شــمارۀ  1افزون بر فاصلۀ چند

 _2ص  93بند دوم.

ســانتی میان دو کلمۀ «پاییز» و « ،»1360شــمارۀ صفحه پس از درج

 _3ص  106بند چهارم.

نقطه و اتمام ارجاع نوشته شده است! همین اشکال در پاورقی ص

 _4ص  112بند چهارم.

 52نیز وجود دارد.

نقلقولها یا ِروایات و آیات قرآن ارائه نشده است:

 _5ص  117بند نخست.
 _6ص  142بند چهارم.

غیاب متن پاورقی بهرغم حضور شــمارۀ آن ،از دیگر اشــکاالت این
ویراســت اســت .در مواردی مثل پاورقی شــمارۀ  7در صفحۀ  176و
سالبیستونهــم،مشـارۀپنجم،آذرودیمـــــــــــــاه1397

173

59

دیرجت حرش تایهلا رب یرفَخ ۀقیلعت رب ینالیگ نیدلا سمش ۀیشاح« زاناماسبان یتساریو رب یدقن

ّ
مصححان شــمارۀ پاورقــی را درج
پاورقــی شــمارۀ  9در صفحــۀ 204
ً
کردهاند ّاما ظاهرا فرصت نکردهاند مطلبی در آن قید نمایند .تنظیم
نامناســب پاورقیهــا و ارجاعــات در مواضــع دیگــری از اثــر نیــز قابل
مشاهده است ،از جمله در صفحات  63و  64و . 68
ّ
مصححــان در ّ
فــن تصحیــح متــون ،گذشــته از
عــدم مهــارت
ّ
خطاهایــی کــه نشــان داده شــد ،از تلقــی نادرســت ایشــان از برخی
نشــانههای اختصاری مرســوم در کتابت نســخ نیز آشــکار میشود.
بــرای مثــال ،در نســخۀ «ب» ،از عالمــت اختصــاری «فــح» کــه در
«فحینئذ» بهکار میرود اســتفاده شــده است لیک
اختصار عبارت
ٍ
ّ
مصححــان دانشــور آن را بهخطــا معــادل «محــال» پنداشــت ه و در
«فحینئذ»
ویراســت خــود (صفحــۀ  137ســطر یکی به آخــر) بجــای
ٍ
نوشتهاند« :محال» .عین متن ویراسته از این قرار است:
فــان قلــت« :كالم المعتــرض مبني علــي مذهب األشــاعرة القائلين
َ
بــأن القــدرة اليكون تعلقهــا بالطرفين على الســواء بل القــدرة تعلقها
بطرف واحد محال» يتم کالم المعترض.
صرفنظــر از اشــکال یادشــده ،قرار دادن قســمتی از گفتــاورد و نقل

آمده است و از آن متمایز نشده.
باری ،با ّ
توجه به نقائص و اشکاالتی که بیان شد معلوم میشود که
ّ
ویراســت عرضه شــده از حواشی مل شمسا بیشوکم از ّ
حیز انتفاع و
اعتبار و اعتماد ساقط است و به هیچکار نمیآید!
آیا ارائۀ و نشــر ُچنین ویراســت نابســامانی ،مایۀ «تباهی» و مباهات
ّ
و _ چنانکــه آقــای دکتــر دیباجی در مقدمۀ ویراســت اثر خاطرنشــان
کردهانــد _ «شایســتۀ قدردانــی فــراوان اســت»6؟ آقــای محســنیراد
البــد بــه میــزان دانــش و توانــش خو یــش در کار تصحیــح ایــن متــن
کوشــیدهاند؛ ّامــا از اســتاد راهنمــای ایــن رســاله و ســایر ناظــران و
ارزیابان و ناشــران آن انتظار میرفت به رســالت خویش نیک واقف
باشــند و پیش از انتشــار آن کوششــی برای بهبود ویراســت اثر انجام
دهند .دور نیست که این ویراستهای ُ
اینچنین آشفته از بخت بد
ّ
به دســت محققــان دیگر ممالک نیــز بیفتد و آنگاه چه بســا که مایۀ
سخره و تمسخر گردد .شایسته نیست آثار ارجمند دانشوران شیعی
ّ
با این میزان بیدقتی و آشــفتگی منتشــر شود و نام دانش و دانشگاه
و ّ
مؤسسۀ پژوهشی را بی اعتبار سازد.

قول پیش از اتمام آن میان دو گیومه ،ایراد دیگری است که خواننده

دســت آخــر اینکه ویراســتی کــه در اینجا مــورد ارزیابی قــرار گرفت و

را دچــار مشــکل در فهم متن میکند .شــگفتا که ناهمــواری و ابهام
ّ
مصححــان را به اندیشــه فرو نبرده اســت تا به
در معنــای جملــه نیــز

پیشــتر بیان شــد که نخســت بــه عنــوان یــک پایاننامۀ دانشــگاهی

اشکال موجود در عبارت پی ببرند و به اصالح آن دستیازند!
ّ ّ
نظیر اشــکال مذکور ،در صفحۀ  146سطر  16نیز مجدد اتفاق افتاده
که در آنجا نیز نشــان اختصاری «فح» در نســخهها اســتعمال شــده
ّ
مصححــان معنــای آن را درســت درنیافتهانــد .در نتیجــه ،بجــای
و
عبــارت «فحینئذ ینهدم بنیان ما ذهب إلیه الثنویة» عبارت ســقیم
و مبهــم «فیجــوز فعلــی هــذا ینهــدم بنیــان مــا ذهب إلیــه الثنویــة» را

از آن دفــاع شــده اســت ،شــاهد صدق و گواه اســتواری اســت برای
اثبــات این ّادعا که ســپردن امر تصحیح متن بــه عنوان پایاننامه به

دانشجویان ناآشنا به ّ
فن تصحیح متون ،کاری منطقی و ثمر بخش

بجد باید از آن پرهیز کرد .کار تصحیح متون علمی ،امری
نیست و ِ
ّ
صعب و پیچیده اســت که دانش و توانش و تجربت خاص خود را
میطلبــد و بهراحتی قابل واگذاری به هر عالقهمندی نیســت؛ و اهّلل
ّ
ُ ّ
سدد لما يرضيه من األعمال
الموفق للصواب و
الم ِ
هو ِ

تحویل خوانندۀ این کتاب نابسامان دادهاند!
ُ
گذشــته از اشــکاالت پیشــگفته ،ایرادات خرد و کالن دیگری نیز در
ویراســت مــورد گفتوگــو به نظــر میرســد؛ از جمله اینکــه گاه کالم
ّ
َ
َ
َ
عبارت متعلق به خفری
خفری با سخن گیالنی خلط شده است و
ِ
در ضمــن کلمات گیالنی درج گردیده .بــرای نمونه در صفحۀ 156
َ
ســطرهای  4_3عبــارت «و ُج ّــوز» کــه جزئــی از کالم خفــری اســت
بهاشــتباه در ســطر بعــدی ضمــن ســخن گیالنی درج شــده اســت!
بــه همیــن نحــو در صفحــۀ  202ســطر  9عبــارت «فانمــا هــو القیــام
َ
بالموصــوف» کالم خفــری اســت کــه بایــد با ثبــت عبــارت «قوله» از
کالم گیالنــی متمایز میشــد درحالی که اکنــون ضمن کالم گیالنی
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ّ
الدین ،حاشــیۀ تعلیقه بر الهیات شــرح تجرید احمد بن ّ
محمد خفری در
 .6گیالنی ،شــمس
مباحث قدرت و علم الهی ،ص .14
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