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Review of the Edited Version of “M’irāj al-Ya-
qīn fī Sharh Nahj al-Mustarshidīn”
Ali Khani / Mustafa Ahmadi

Abstract: The valuable book of Nahj al-Mus-
tarshidīn fī ‘Uṣūl al-Dīn is one of the small 
and concise works of ‘Allāmah Ḥillī (d. 726 
AH) which, according to him, was written 
for the use of seekers of certainty. Due to the 
brevity and comprehensiveness of this book 
on theological issues, students of  ‘Allāmah 
and the theologians living in his era as well as 
Imami scholars of later periods have paid special 
attention to the description and interpreta-
tion of this theological work. The book M’irāj 
al-Yaqīn fī Sharh Nahj al-Mustarshidīn written 
by the son of Allāmah Ḥillī, Muhammad ibn 
Hassan, known as Fakhr al-Muhaqiqīn (d. 771 
AH), is one of these commentaries, which was 
researched by Mr. Tāhir al-Salami. The book 
was published in 1436 AH in the circulation of 
1000 copies,  by the Islamic Center for Strategic 
Studies, which belongs to the Holy Institute of 
Abbāsiyeh . 
In the present article, after referring to the con-
tents of the book of Nahj al-Mustarshidīn and 
its commentaries, especially the M’irāj al-Yaqīn, 
we will evaluate the mentioned edited version of 
this work.
Keywords: Review, Manuscript, Nahj al-Mus-
tarshidīn

هنـج  شـرح  يف  الیقـن  )معـراج  کتـاب  تصحیـح  ونقـد  مراجعـة   
املسترشدين(

عي خاين/ مصطىف أمحدي

 )م 726 هـ  ( والذي 
ّ

فها العاّلمة احلي
ّ
اخلالصة: أحد الكتب الي أل

امتـاز بِصَغـر حجمـه واختصاره هو کتابه القّم هنج املسترشـدين يف 
فـه کـي يسـتفید منـه الباحثـون 

ّ
صـول الديـن الـذي قـال عنـه إّنـه أل

ُ
أ

عن الیقن.
وبسبب اختصار هذا الكتاب وجامعّيته يف املسائل الكالمّية فقد 
مـن يف عصـر العاّلمـة 

ّ
حظـي باهتمـام خـاّص مـن الطـاّلب واملتكل

 
ً
 الذيـن بذلـوا جهـودا

ً
ومـن علمـاء اإلمامّيـة يف العصـور التالیـة أيضـا

. متمّيزة يف شرح وتفسیر هذا األثر الكالمّي املوجز
فـه ابـن 

ّ
وکتـاب معـراج الیقـن يف شـرح هنـج املسترشـدين الـذي أل

 حمّمـد بـن احلسـن املعـروف بفخـر املحّققـن )م 771 
ّ

العاّلمـة احلـي
هــ  ( هـو أحـد هـذه الشـروح، وقـد قـام بتحقیقـه طاهـر السـالمي، 
االسـتراتیجّية  للدراسـات  اإلسـالمي  املرکـز  انتشـارات  وصـدر عـن 
ّية بطبعة تعداد  التابع للعتبة العّباسّية املقّدسة يف سنة 1436 اهلجر

نسخها ألف نسخة.
کتـاب هنـج  وبعـد إشـارة املقـال احلـايل إىل بعـض املطالـب حـول 
يقـّدم  الیقـن،  معـراج   

ً
وخصوصـا املختلفـة  وشـروحه  املسترشـدين 

الكاتب تقیيمه هلذا التصحیح ومالحظاته النقدّية علیه.
هنـج  اخلّطّيـة،  النسـخة  واملراجعـة،  النقـد  األساسـّية:  املفـردات 

املسترشدين.
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و مختصـر عامـۀ  کم حجـم  تألیفـات  از جملـۀ  فـی اصول الدیـن  المسترشـدین  نهـج  ارزشـمند  کتـاب 
کـه بـه تعبیـر خـود او بـرای اسـتفادۀ جوینـدگان یقیـن نگاشـته شـده اسـت.1 بـه  حلـی )م726ق( اسـت 
گردان و متکلمـان عصـر عامـه و  سـبب اختصـار و جامعیـت ایـن کتـاب نسـبت بـه مسـائل کامـی، شـا
نیـز عالمـان امامـی دوره هـای بعـدی اهتمـام ویـژه ای بـه شـرح و تفسـیر ایـن اثـر کامـی موجـز داشـته اند. 
کتـاب معـراج الیقیـن فـی شـرح نهج المسترشـدین نوشـتۀ فرزند عامـۀ حلی محّمد بن حسـن معروف به 
فخرالمحققیـن )م771ق( یکـی از ایـن شـروح اسـت کـه بـا تحقیـق آقـای طاهـر السـامی از سـوی المرکـز 
االسـامی للدراسـات االسـتراتیجّیة وابسـته به عتبۀ مقدسـۀ عباسـیه در سـال 1436ق در شـمارگان هزار 

نسخه منتشر شده است. )تصویر شمارۀ 1(

در نوشـتار حاضـر پـس از اشـاره بـه مطالبـی دربـارۀ کتـاب نهـج المسترشـدین و شـروح آن به ویـژه معـراج 
یم. یابی و نقد تصحیِح یادشده از این اثر می پرداز الیقین به ارز

1.معرفیکتابنهجالمسترشدینفیاصولالدینوشروحآن
نهـج المسترشـدین فـی اصول الدیـن عنـوان کتابـی اسـت کـه عامـۀ حلـی آن را بـه درخواسـت فرزنـدش 
یـخ  فخرالمحققیـن نگاشـته اسـت. اتمـام تألیـف ایـن اثـر 22 ربیـع األّول سـال 699ق بـوده اسـت. ایـن تار
بـر اسـاس گزارشـی اسـت کـه در انتهـای یکـی از نسـخه های نهـج المسترشـدین آمـده2 و مرحـوم آقابـزرگ 
طهرانـی آن را نقـل کـرده اسـت.3 ایـن کتـاب در سـال 1303ق در بمبئـی هنـد همـراه بـا ارشـاد الطالبین به 
 صـورت چـاپ سـنگی منتشـر شـده اسـت.4 طبـع جدیـدی نیـز بـه تحقیـق سـّیداحمد حسـینی و هـادی 
یخ کتابت: 705ق( و شـمارۀ  یوسـفی بر اسـاس دو نسـخۀ کتابخانۀ آیت اهلل مرعشـی به شـمارۀ 4/3 )تار
یـخ کتابـت: 1106ق( از سـوی مجمـع ذخایـر اسـامی قـم بـه چـاپ رسـیده اسـت. )تصویـر  1467/6 )تار

شمارۀ 2(

عامۀ حلی نهج المسترشدین را در سیزده فصل به ترتیب زیر سامان داده است:

1. فـی تقسـیم المعلومـات2. فـی اقسـام الممکنـات 3. فی احکام المعلومـات 4. فی احکام 
الموجـودات 5. فـی التوحیـد 6. فـی احـکام صفـات الواجب7. فی ما یسـتحیل علیه تعالی
8. فـی العـدل9. فـی فـروع العـدل10. فی النبّوة11. فـی االمامة12. فی االمر بالمعروف و النهی 

عن المنکر 13. فی المعاد.

ی، الحسن بن یوسف، نهج المسترشدین في أصول الدین، ص 17: »فهذا کتاب نهج المسترشدین في أصول الدین لّخصت 
ّ
1. الحل

فیه مبادیء القواعد الکالمّیة و رؤوس المطالب األصولّیة نّفع اهلل تعالی به طاّلب الیقین«.
ید: نسخۀ شمارۀ 689/1 مرکز احیاء میراث اسالمی. 2. بنگر

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج 24، ص 424. 3. الطهرانی، محّمدمحسن، الذر
4. درایتی، مصطفی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 33، ص 987.
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الت مفصل کامی نوشته و در هر  ی مطالب هر فصل را با شیوه ای موجز و مختصر و به دور از استدال و
کتفا کرده، تفصیل برخی مطالب را بـه دیگر کتب خویش همچون  مسـئله تنهـا بـه ذکـر بعضـی از دالیـل ا
کتاب نهایة المرام في علم الکام،5 األسرار الخفّیة في العلوم العقلّیة6 و مناهج الیقین في اصول الدین7 
ارجـاع داده اسـت. در پایـان کتـاب نیـز بـه عنـوان یـک راهبـرد کلـی در مطالعـۀ آثـار کامی خویـش چنین 

می نویسد: 
یل فعلیه بکتابنا المسّمی بنهایة المرام في علم الکالم و من أراد التوّسط فعلیه  من أراد التطو

بکتاب منتهی الوصول و المناهج و غیرهما من کتبنا.8

آن گونـه کـه بیـان شـد کتـاب نهـج المسترشـدین فـی اصول الدیـن از آثـار موجـز عامـۀ حلـی در علم کام 
گردان و اندیشـمندان هم عصـر عامـه و نیـز  کنـار اهمیتـش، برخـی از شـا کتـاب در  اسـت. ایجـاز ایـن 
ی را بـر آن داشـت تـا عبـارات مختصـر و ایجازگونـۀ ایشـان را شـرح و تفصیـل دهنـد.9  متکلمـان پـس از و

: یخ تألیف عبارتند از حاصل تاش آنان شروحی است که بر اساس تار

1. تذكـرة الواصلیـن فـی شـرح نهـج المسترشـدین،10 تألیـف سـّیدنظام الدین عبدالحمید بـن مجدالدین 
یخ تألیف: جمادی االخری سال 703ق. اعرجی حسینی )متولد 683ق(،11 تار

یر را به کتاب نهایة المرام ارجاع داده است: 5. عالمه تفصیل مباحث ز
ّیـۀ أحـوال  رات، مسـئلۀ حیـات واجـب تعالـی، مسـئلۀ ارادۀ خداونـد )فصـل پنجـم(؛ نظر ـق قـدرت خداونـد بـه جمیـع مقـدو

ّ
مسـئلۀ تعل

یت خداوند )فصل هفتم(؛ مسئلۀ حقیقت انسان، مسئلۀ إعادۀ معدوم )فصل سیزدهم(. )فصل ششم(؛ مسئلۀ استحالۀ رؤ
6. عالمه تفصیل بحث دربارۀ مسئلۀ جوهر فرد )فصل چهارم( را به کتاب األسرار الخفّیة ارجاع داده است.

بـارۀ مسـئلۀ حقیقـت انسـان )فصـل سـیزدهم( را عـالوه بـر کتـاب نهایـة المـرام بـه کتـاب مناهـج الیقیـن نیـز  7. عاّلمـه تفصیـل بحـث در
ارجاع داده است.

ی، الحسن بن یوسف، نهج المسترشدین في أصول الدین، ص 85.
ّ
8. الحل

ـي[ 
ّ
یـد: األعرجـی، عبدالحمیـد، تذكـرة الواصلیـن فـي شـرح نهـج المسترشـدین، ص 35: »قـد صّنـف ]العاّلمـة الحل 9. بـرای نمونـه بنگر

ز في  یًا لجمیع مسائله الدقیقة، مشتمالً علی أبحاثه العمیقة، مع کونه قد بلغ في اإلیجاز إلی الغایة و تجاو کتابًا في علم الکالم، حاو
االختصار إلی النهایة، فأحببت أن أصّنف له شرحًا کاشفًا لحقائقه و موضحًا لدقائقه ...«.

10. از این کتاب تا کنون شـش نسـخه در ایران شناسـایی شـده اسـت: 1.نسـخۀ کتابخانۀ آیت اهلل مرعشـی به شـمارۀ 5556 2. نسـخۀ 
بیـع األّول سـال 850ق بـه انجـام رسـیده اسـت. 3. نسـخۀ  کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسـالمی بـه شـمارۀ 9021/2 کـه کتابـت آن در ر
کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 11310/4 که پایان کتابت آن سال 909ق است. 4. نسخۀ کتابخانۀ مرکز احیاء تراث اسالمی 
یـخ استنسـاخ آن قـرن دهـم اسـت. 5. نسـخۀ کتابخانـۀ فاضـل خوانسـاری بـه شـمارۀ 18 که در سـال 1058ق  بـه شـمارۀ 4000/3 کـه تار
کتابت شده است. )عکسی از این نسخه به شمارۀ 107 در مرکز احیاء تراث اسالمی قم موجود است(. 6. نسخۀ کتابخانۀ مجلس 
ید: درایتی، مصطفی، فهرستگان  شـورای اسـالمی به شـمارۀ 10567/1 که به سـال 1299ق در نجف اشـرف نوشـته شـده اسـت. )بنگر
نسـخه های خطی ایران )فنخا(، ج 7، ص 957- 958( عالوه بر نسـخه های ذکرشـده، نسـخه ای نیز در کتابخانۀ مؤسسـۀ کاشـف 

، معجم المخطوطات العراقّیة، ج 4، ص 219( ید: همو الغطاء به شمارۀ 4210 موجود است. )بنگر
11. این کتاب با تحقیق آقای طاهر السالمی از سوی المرکز اإلسالمی للدراسات اإلستراتیجّیة وابسته به عتبۀ مقدسۀ عباسیه در سال 
یـد: عطایی نظری،  1436ق منتشـر شـده اسـت. فاضـل گرامـی آقـای دکتـر عطایـی نظـری نقدی بر این تحقیق نگاشـته اسـت، )بنگر
یراسـت تذكرة الواصلین في شـرح نهج المسترشـدین«، آینۀ پژوهش،  حمید، »نگرشـی بر نگارش های کالمی)2(: معرفی انتقادِی و

ش 158، ص88-70.
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2. تبصرة الطالبین فی شـرح نهج المسترشـدین،12نوشـتۀ سّیدعمید الدین عبدالمطلب بن مجدالدین 
اعرجی حسینی )683- 754ق(.

3. معراج الیقین فی شـرح نهج المسترشـدین، اثر فخرالمحققین محّمد بن حسـن بن یوسـف بن مطهر 
حلی )682-771ق(. در ادامه درباره این شرح خواهیم نوشت.

کاشـانی  محّمـد  بـن  علـی  نصیرالدیـن  نگاشـتۀ  المسترشـدین،  نهـج  شـرح  الـی  الطالبیـن  موصـل   .4
)م755ق(.13

ی حلـی )م  5. ارشـاد الطالبیـن الـی نهـج المسترشـدین،14تألیـف جمال الدیـن مقـداد بـن عبـداهلل سـیور
یخ تألیف: 21 شعبان سال 792ق. 826ق(،15 تار

ی حبلرودی  6. التحقیق المبین فی شرح نهج المسترشدین،اثر نجم الدین خضر بن محّمد بن علی راز
یخ تألیف: سال 828ق. )م حدود 850ق(،16 تار

7. كشف احوال الدین فی شرح نهج المسترشدین،تألیف جواد بن سعید بن جواد کاظمی.17

12. از ایـن کتـاب یـک نسـخه بـه شـمارۀ 5 متعلـق بـه کتابخانـۀ آیـت اهلل حکیـم در نجـف در دسـترس اسـت. کاتـب این نسـخه علی بن 
یخ بیستم  محّمد بن محّمد بن علی اآلوی است که آن را برای شیخ علی بن عزالدین حسن الشواء که اهل علم بوده نوشته و به تار

ید: درایتی، مصطفی، معجم المخطوطات العراقّیة، ج 3، ص 637( رجب سال 813ق به پایان رسانده است. )بنگر
بیع األّول سال  یخ ششم ر 13. از این کتاب سه نسخه در ایران شناسایی شده است: 1. نسخۀ کتابخانۀ ملک به شمارۀ 1629 که در تار
ر بن ابی العز کتابت شـده اسـت. 2.نسـخۀ کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی  791ق توسـط عبداهلل بن محّمد بن مجاهد بن ابی السـرو
یخ استنساخ آن 1091ق است. 3. نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 6536 )دو نسخۀ اخیر در  به شمارۀ 14662 که تار
ید: درایتی، مصطفی، فهرسـتگان نسخه های خطی  فنخا به عنوان شـروح ناشـناختۀ نهج المسترشـدین معرفی شـده اسـت(. )بنگر
ایران )فنخا(، ج 20، ص 914 و ج 32، ص 548( عالوه بر این سـه نسـخه، نسـخۀ دیگری متعلق به کتابخانۀ حسـن حسنی پاشـا به 
ید: فهرسـت كتابخانۀ حسـن حسـنی پاشـا،  شـمارۀ 1153 که اکنون در کتابخانۀ سـلیمانیۀ ترکیه نگهداری می شـود وجود دارد. )بنگر
ص40. از این نسـخه در فهرسـت کتابخانۀ حسـن حسنی پاشـا با عنوان نهج المسترشـدین في أصول الدین یاد شـده، در حالی که 

، نسخه ای از موصل الطالبین است.( یافت که این اثر با مقایسۀ متن این نسخه با سایر نسخه های موصل الطالبین می توان در
یـد: درایتـی، مصطفـی، فهرسـتگان نسـخه های  14. نسـخه های پرشـماری از ارشـاد الطالبیـن در کتابخانه هـای ایـران وجـود دارد. )بنگر

خطی ایران )فنخا(، ج 3، ص 92-90(
15. ایـن کتـاب بـا تحقیـق آقـای سـّیدمهدی رجایـی و بـر اسـاس دو نسـخۀ کتابخانـۀ مدرسـۀ معمـار بـه شـمارۀ 93 و نسـخۀ کتابخانـۀ 

آیت اهلل مرعشی به شمارۀ 3427 منتشر شده است.
یـخ استنسـاخ آن  16. از ایـن کتـاب پنـج نسـخه شناسـایی شـده اسـت: 1. نسـخۀ کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی بـه شـمارۀ 372 کـه تار
هجدهـم جمادی األولـی سـال 1045ق اسـت. 2. نسـخۀ کتابخانـۀ آیـت اهلل مرعشـی بـه شـمارۀ 6111 کـه کتابـت آن در هفدهـم محـرم 
یخ کتابت آن سـال 1256ق اسـت. سـال 1105ق به اتمام رسـیده اسـت. 3. نسـخۀ کتابخانۀ مدرسـۀ سپهسـاالر به شـمارۀ 1271 که تار
4. نسـخۀ کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی بـه شـمارۀ 30361 کـه توسـط جعفـر بن محّمد عاملی در سـال 923ق کتابت شـده اسـت. 
5. نسـخۀ کتابخانـۀ غـرب همـدان بـه شـمارۀ 11158. ایـن نسـخه در تارنمـای کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی معرفـی شـده اسـت و در 
یـد: درایتـی، مصطفی، فهرسـتوارۀ دست نوشـته های  فهرسـت نسـخه های خطـی کتابخانـۀ غـرب همـدان بـه چشـم نمی خـورد. )بنگر

یراست دوم، ج 4، ص 390( ایران )دنا(، و
یاض نسـخه ای از كشـف أحوال الدین را دیده و آن  یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج 1، ص 119. صاحب ر 17. افندی، عبداهلل، ر

را این گونه توصیف کرده است: »و هو شرح مبسوط ممزوج بالمتن حسن جّید جّدًا«.
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8. شرح نهج المسترشدین، اثر فخرالدین بن محّمد علّی طریحی )979-1087ق(.18

9. مناهج الراشـدین فی شـرح نهج المسترشـدین، نوشـتۀ علی بن ابوالقاسم حسینی عسکری )م قرن 12 
هجری(.19

10. شرح نهج المسترشدین، تألیف محّمد حسن بن مصطفی خوئینی.20

2.معرفیکتابمعراجالیقینفیشرحنهجالمسترشدین
معراج الیقین فی شرح نهج المسترشدین از تألیفات محّمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی )682- 
گرفت  ی علوم عقلی و نقلی را از پدر خویش عامۀ حلی فرا 771ق( مشـهور به فخرالمحققین اسـت. و
و کتـب امامیـه را نـزد ایشـان خوانـد.21 فخرالمحققیـن عـاوه بـر معـراج الیقیـن کـه بـه شـرح و توضیح نهج 
المسترشـدیِن عامـۀ حلـی اختصـاص دارد، کتـب زیـر را نیـز در شـرح آثـار پـدر بزرگـوار خـود تألیف کرده 
اسـت: ایضاح الفوائد فی شـرح القواعد، شـرح مبادئ االصول، غایة السـؤول فی شـرح تهذیب االصول و 

حاشیة االرشاد.

یـح  کتـاب معـراج الیقیـن بـا شـیوۀ »قـال، أقـول« در زمـان حیـات عامـۀ حلـی نـگارش یافتـه و بنـا به تصر
تـاش  اسـت.22  رسـیده  انجـام  بـه  سـلطانیه  در  715ق  سـال  ربیع اآلخـر  ششـم  یـخ  تار در  نویسـنده، 
ی های کتاب نهج المسترشدین  فخرالمحققین بر آن بوده تا ضمن تبیین پیچیدگی ها و توضیح دشوار

از تقریر کام مصّنف فراتر نرود.23

در اینکـه فخرالمحققیـن اثـری در شـرح نهـج المسترشـدیِن عامـۀ حلـی داشـته اسـت تردیـدی نیسـت. 
آقابزرگ طهرانی از این شرح با عنوان معراج الیقین فی شرح نهج المسترشدین فی اصول الدین یاد کرده 

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج 14، ص 163. 18. الطهرانی، محّمدمحسن، الذر
بیع األّول  19. نسـخه ای از این کتاب به شـمارۀ 861 در کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسـالمی قم نگهداری می شـود که پایان کتابِت آن ر

ید: درایتی، مصطفی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 31، ص 685( سال 1133ق می باشد. )بنگر
20. نسـخه ای از ایـن کتـاب در کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسـالمی بـه شـمارۀ 10596/3 نگهـداری می شـود. کتابـت ایـن نسـخه توسـط 
یـد: درایتـی،  محّمدتقـی بـن محّمدحسـین بـن مـال احمـد خوئینـی در 28 ذی القعـدة سـال 1277ق بـه انجـام رسـیده اسـت. )بنگر

مصطفی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 20، ص 913(
یسـد: »إّنـي لّمـا اشـتغلت علـی والـدي قـّدس اهلل سـّره فـي  21. فخرالمحققیـن در شـرح خطبـۀ کتـاب قواعـد األحـکام در این بـاره می نو
یًا لفرائده  المعقـول و المنقـول و قـرأت علیـه کثیـرًا مـن کتب أصحابنا فالتمسـت منه أن یعمل لي کتابًا في الفقـه جامعًا لقواعده حاو

ی، محّمد بن الحسن، إیضاح الفوائد في شرح القواعد، ص 9(
ّ
ید: الحل ...«. )بنگر

ـی، محّمـد بـن الحسـن، معـراج الیقیـن فـي شـرح نهـج المسترشـدین فـي أصـول الدیـن، ص 379: »فـرغ مـن تعلیقـه مصّنفـه 
ّ
22. الحل

بیع اآلخر من سنة خمس عشر و سبعمائة بالبلدة المعمورة السلطانیة«. محّمد بن حسن بن یوسف بن علي بن المطّهر سادس ر
23. همـان، ص 31: »أّمـا بعـد، فهـذا کتـاب معـراج الیقین في شـرح نهج المسترشـدین في أصول الدین تصنیـف والدي اإلمام العاّلمة 
ز  ه، کشـفت فیه أسـتاره و أوضحت أسـراره، و لم أتجاو

ّ
ة و الحّق و الدین، الحسـن بن یوسـف بن المطّهر دام ظل

ّ
المعّظم جمال المل

تقریر کالمه و تلخیص مرامه«.
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گردان  ی را از شا ی«25 و
ّ
است.24 همو هنگام معرفی »موسی بن جعفر بن عیسی بن مبارک الحّداد الحل

فخرالمحققین دانسته و نوشته است: 

ی بر نهج المسترشدین، موسوم به معراج الیقین را کتابت کرده  او در زمان حیات فخرالمحققین شرح و
و آن را سه سال پیش از وفات فخر در سوم جمادی االولی 768ق به انجام رسانده است.26 

همچنین درباره »نعمة اهلل الحسینی بن محّمد« که کاتب نسخه ای از معراج الیقین بوده نوشته است: 

رأیـت بخّطـه معـراج الیقیـن فی شـرح نهج المسترشـدین لفخرالمحققین، فرغ مـن الکتابة غرة ذی حّجة 
 27 .980

بنابرایـن از نظـر آقابـزرگ طهرانـی شـرِح فخرالمحققیـن بـر رسـالۀ نهج المسترشـدین عامۀ حلـی، »معراج 
الیقین« نام داشته است. بر این مطلب هنگام معرفی شروح نهج المسترشدین نیز اشاره کرده است.28 
ی ضمـن معرفـی شـروح الفصـول خواجـه نصیرالدیـن طوسـی )بـه نقـل از سـّیدصدر در  گفتـه نمانـد و نا
تکمله( از معراج الیقین به عنوان یکی از شروح این کتاب نام برده است29 که صحیح به نظر نمی رسد. 
نویسندۀ معجم طبقات المتکلمین نیز شرح فخرالمحققین بر نهج المسترشدین را با نام معراج الیقین 
فی شرح نهج المسترشدین فی اصول الدین شناسانده است.30 برخی از تراجم نگاران و کتاب شناسان 
یـح کرده اند، اما نامـی از معراج الیقین  بـه وجـود اثـری از فخرالمحققیـن در شـرح نهـج المسترشـدین تصر

به میان نیاورده اند.31

فـی  النجـاة  تحصیـل  ی  و دارد.  نیـز  دیگـر  کامـی  اثـر  چنـد  الیقیـن  معـراج  بـر  عـاوه  فخرالمحققیـن 
گردان خویـش بـه نـام »ناصرالدیـن حمـزة بـن حمـزة بـن محّمـد العلـوی  اصول الدیـن32 را بـرای یکـی از شـا
الحسـینی« نگاشـته است.33 المسـائل الناصرّیات پرسش های همین شخص است که فخرالمحققین 

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج 21، ص 237. 24. الطهرانی، محّمدمحسن، الذر
25. با توجه به ترقیمۀ نسخۀ خطی معراج الیقین که در کتابخانۀ آیت اهلل مرعشی به شمارۀ 8457 نگهداری  می شود، نام کاتب »معاذ 
بن جعفر بن عیسی بن مبارک الحّداد« است: »و کان الفراغ من تعلیقه ثالث جمادي األّول من سنة ثمانیة و سّتین و سبعمائة علی 

ید العبد الفقیر إلی اهلل الغني معاذ بن جعفر بن عیسی بن مبارک الحّداد حامدًا هلل تعالی«.
26. الطهرانی، محّمدمحسن، طبقات أعام الشیعة، ج 5، ص 221.

27. همان، ج 7، ص 266.
یعة إلی تصانیف الشیعة، ج 14، ص 163. ، الذر 28. همو

29. همان، ج 13، ص 385.
، معجم طبقات المتکلمین، ج 3، ص 142. 30. السبحانی، جعفر

، حسن، تکملة أمل اآلمل، ج  ، روضات الجّنات في أحوال العلماء و السادات، ج 6، ص 337؛ الصدر 31. الخوانساری، محّمدباقر
4، ص 463؛ القمی، عباس، الکنی و األلقاب، ج 3، ص 16؛ األمین، محسن، أعیان الشیعة، ج 9، ص 159.

32. ایـن کتـاب در سـال 1396ش توسـط انتشـارات مجمـع ذخائـر اسـالمی بـه تصحیـح مصطفـی احمـدی منتشـر شـده اسـت. چاپ 
دیگری نیز در عراق از سوی انتشارات مرکز عالمه حلی به تحقیق آقای حامد فیاضی وجود دارد.

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج 2، ص 199؛ األمین، محسن، أعیان الشیعة، ج 6، ص 241. 33. افندی، عبداهلل، ر
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بـه خـط خـود بـه آنهـا پاسـخ داده و نسـخه ای از خـط مؤلـف بـه شـمارۀ 649 در کتابخانـۀ ملـک موجـود 
اسـت.34 ارشـاد المسترشـدین فی اصول الدین نیز رسـاله ای اسـت کوتاه که در واقع حکم اعتقادنامه را 
دارد.35 آقابـزرگ طهرانـی از ایـن رسـاله بـا نـام ارشـاد المسترشـدین و هدایـة الطالبیـن فـی اصول الدین نام 
می برد.36 رسـالۀ دیگر کامِی ایشـان الکافیة الوافیة فی الکام اسـت37 که با نام الکافیة فی الکام38 نیز 
معرفـی شـده اسـت. النکـت االعتقادّیـة، عقایـد فخرالدیـن، رسـالۀ دوازده امـام و رسـاله  ای دربـارۀ »برتـری 

امیرالمؤمنین بر سایر انبیا« از دیگر رساله های کامِی منسوب به فخرالمحققین است.39

از کتاب معراج الیقین فی شـرح نهج المسترشـدین تنها سـه نسـخه باقی مانده اسـت. دو نسـخه از این 
اثر در ایران و یک نسخه در عراق به شرح زیر موجود است:

1. نسـخۀ کتابخانـۀ آیـت اهلل مرعشـی بـه شـمارۀ 8457. ایـن تنهـا نسـخه ای از معـراج الیقیـن اسـت کـه در 
فنخـا معرفـی شـده اسـت.40 در ویراسـِت دوم مجموعـۀ دنـا نیـز همیـن یـک نسـخه آمـده اسـت.41 بـا توجه 
یـخ سـوم جمادی األولی سـال 768ق، یعنی سـه سـال قبـل از وفات  بـه ترقیمـه، کتابـت ایـن نسـخه در تار
مؤلف به دست معاذ بن جعفر بن عیسی بن مبارک حداد حلی به انجام رسیده است. اطاعات فنخا 
دربـارۀ ایـن نسـخه چنیـن اسـت: »قـم، مرعشـی، شـمارۀ نسـخه: 8457، خـط: نسـخ، بـی کا، تا: قـرن 12، از 
ی نسـخه ای کـه جعفـر بـن عیسـی بـن مبـارک الحـّداد بـه سـال 768 هجـری قمری نوشـته بـود، تملک:  رو
ی  ، انـدازه 10*15«.42 اینکـه چرا فنخـا به پیرو ی، جلـد: تیمـاج، 107بـرگ، 20 سـطر سـّیدمصطفی خوانسـار
از فهرسـت کتابخانۀ آیت اهلل مرعشـی کتابت نسـخه را به قرن 12 نسـبت داده اسـت روشـن نیست، شاید 
یخ به دلیل نوع خط و کاغذ باشـد. این نسـخه در تصحیح آقای طاهر السـامی با رمز »أ« معرفی  این تار

شده است.

2. نسخه کتابخانۀ ملی به شمارۀ 20166-5. مرحوم همایی در ابتدای نسخه آن را »بسیار نفیس« توصیف 
کرده اسـت. با توجه به ترقیمه، کتابت این نسـخه در عصر چهارشـنبه پانزدهم ذی القعده سـال 776ق، 
یعنی پنج سـال پس از وفات مؤلف به دسـت عبداهلل بن حسـن بن محّمد نجار به انجام رسـیده اسـت. 
این نسخه به خط نسخ کهن بوده و در تصحیح آقای طاهر السامی با رمز »ب« شناسانده شده است.

34. درایتی، مصطفی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 29، ص 313.
یـاض العلمـاء و حیـاض الفضـاء، ج 5، ص 78؛ الکنتـوری، اعجـاز حسـین، كشـف الحجب و األسـتار، ص  35. افنـدی، عبـداهلل، ر

.39
یعة إلی تصانیف الشیعة، ج 1، ص 521. 36. الطهرانی، محّمدمحسن، الذر

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج 5، ص 77؛ األمین، محسن، أعیان الشیعة، ج 1، ص 136. 37. افندی، عبداهلل، ر
38. الکنتوری، اعجاز حسین، كشف الحجب و األستار، ص 420.

39. درایتی، مصطفی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 36، ص 275.
40. همان، ج 30، ص 392-391.

یراست دوم، ج 16، ص 673. ، فهرستوارۀ دست نوشته های ایران )دنا(، و 41. همو
، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 30، ص 392. 42. همو
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3.نسـخۀ کتابخانـۀ آیـت اهلل حکیـم )نجـف( بـه شـمارۀ 1081-2. اطاعـات ارائه شـده از سـوی کتابخانـۀ 
نهـج  شـرح  فـی  الیقیـن  معـراج  الکتـاب:  »اسـم  اسـت:  چنیـن  نسـخه  اّول  صفحـۀ  در  حکیـم  آیـت اهلل 
محّمـد.  بـن  نعمـة اهلل  الناسـخ:  ـی. 

ّ
الحل فخرالمحققیـن  الحسـن  بـن  محّمـد  ـف: 

ّ
المؤل المسترشـدین. 

 : یـخ: 980. الموضـوع: کام. اللغـة: عربـی. الحجـم: 11،7*17. عـدد الصفحـات: 156. عـدد األسـطر التار
21. الماحظات: ناقص األّول«. آقابزرگ طهرانی نیز این نسـخه را ناقص األّول می خواند: »فیها نقص من 
األّول«،43 در حالی که چنین نیست و هیچ افتادگی ای از ابتدا ندارد. این نسخه در تصحیح آقای طاهر 

السامی با رمز »ج« معرفی شده است.

نقدتصحیِح»معراجالیقینفیشرحنهجالمسترشدین« یابیو 3.ارز
بـا وجـود تـاش انجام شـده از سـوی آقـای طاهـر السـامی، تصحیـِح ارائه شـده از کتـاب معـراج الیقیـن از 

جهات مختلف دارای اشکاالتی است که در چند بخش مورد بحث قرار می دهیم.

1-3. اساس قراردادن نسخۀ مرجوح در تصحیح اثر
بنـا به تصریـح مصحـح محتـرم در مقدمـۀ خـود بـر کتـاب معـراج الیقیـن، نسـخۀ شـمارۀ 8457 کتابخانۀ 
آیـت اهلل مرعشـی )بـا رمـز أ(، بـه دلیـل تقـدم زمـان کتابت آن نسـبت به دو نسـخۀ دیگر و نیـز کتابِت آن در 
ـف بـه عنوان نسـخۀ اسـاس در تصحیح این اثر برگزیده شـده اسـت.44 هـر چند ِقدمت 

ّ
زمـان حیـات مؤل

ی در گزینـش آن بـه عنوان نسـخۀ اسـاس و اصل در تصحیح یک اثر اسـت،  یـک نسـخه مؤلفـۀ تأثیرگـذار
همـواره چنیـن نیسـت کـه اقـدم نسـخ، اصـح نسـخ باشـد. بـه نظـر می رسـد مصحـح بـا اعتمـاد بـر کتابـِت 
یخ کتابِت آن نسبت به دیگر نسخه ها، بدون  ف و نیز مقدم بودن تار

ّ
نسخۀ یادشده در زمان حیات مؤل

توجه به افتادگی ها و اغاط متعدد این نسـخه، آن را بر دو نسـخۀ دیگر ترجیح داده و تصحیح خویش 
را بر اساس آن سامان بخشیده است.

مصحح محترم خود به ضعف نسخۀ )أ( از ناحیۀ سقط های موجود در آن واقف بوده و در شمارۀ سوم 
منهـج تحقیـق بـر »کامل نبـودن افتادگی هـای نسـخۀ اسـاِس تصحیـح بـا بهره گیـری از دیگـر نسـخه ها«45 
تصریـح می کنـد. اینکـه چـرا بـا علـم بـه ضعف این نسـخه، آن را اسـاِس تصحیح خویش قـرار داده، جای 
تعجب است. برای نمونه به برخی از این موارد اشاره می کنیم.46 در هر مورد ابتدا ضبط نسخۀ )أ( و پس 

از آن، ضبط متن تصحیح شده که با استفاده از دیگر نسخه ها تکمیل شده بیان می شود:

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج 21، ص 237. 43. الطهرانی، محّمد محسن، الذر
ی، محّمد بن الحسن، معراج الیقین في شرح نهج المسترشدین في أصول الدین، ص 23.

ّ
44. الحل

، حّتی خرج الکتاب من ناحیة المتن کاماًل بحمد هلل«. 45. همان: »إکمال ما سقط من نسخة )أ( من باقي النسخ المذکور
، این عبارات را بین دو  46. مصحح محترم به منظور عدم خلط میان عبارت نسـخۀ اسـاس با عبارات افزوده شـده از دو نسـخۀ دیگر

رقی با تعابیر »أثبتناه من )ب، ج(/ أثبتناه من )ب(/ أثبتناه من )ج(«، به آن اشاره کرده است. قالب قرار داده و در پاو
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1. ص 56، س14: »فذهـب بعضهـم إلـی أّنـه غیـر مشـترك« ---- »فذهـب بعضهـم إلـی أّنـه غیـر مشـترك 
،بلهومشتركباالشتراكاللفظيکالعین[«.

ً
معنوّیا

ً
]اشتراکا

2. ص 186، س 13: »اّتفقـت األشـاعرة علـی أّنـه تعالـی عالـم بالعلـم، قـادر بالقـدرة، حـّي بالحیـاة إلی غیر 
ذلك من الصفات« ---- »اّتفقت األشـاعرة علی أّنه تعالی عالم بالعلم، قادر بالقدرة، حّي بالحیاة إلی 

موجودةفيالخارجقائمةبذاتهقدیمة[«.
ً
غیر ذلك من الصفات ]وجعلوهاأمورا

الحّقعندي[«. 3. ص 208، س 1: »وهو اختیار المصّنف« ---- »وهو اختیار المصّنف ]وهو

ـة 
ّ
ـة« ---- »والعـدم ال یجـوز أن یکـون جـزء العل

ّ
4. ص 211، س 10: »والعـدم ال یجـوز أن یکـون جـزء العل

]للحدوث[«.

منا[ لکن نمنع عدم اشتراك 
ّ
5. ص 212، س 3: »لکن نمنع عدم اشتراك غیر هذین بینهما« ---- »]سل

غیر هذین بینهما«.

ي التصـّور إّمـا أن ال یکـون لـه صفـة زائـدة علـی حدوثـه أو یکـون« ----  6. ص 218، س 10: »الفعـل ضـرور
، فخرج  . وزاد بعضهـم بالقـدرة واالختیار یعـّرف لفظـًا بأّنـه مـا صدر عـن المؤّثر ، ]و ي التصـّور »الفعـل ضـرور
، وکثیر من المعتزلة ال یسّمونه فعًا. والحّق: أّنه نزاع لفظي. إذا عرفت  معلول العلل الموجبة کإحراق النار

هذا، فنقول: الفعل بالمعنی األّول[ إّما أن ال یکون له صفة زائدة علی حدوثه أو یکون«.

7. ص 219، س 2: »وهـو المبـاح ویرسـم بأّنـه مـا ال مـدح فـي فعله وترکه، وال ذّم فیهما« ---- »وهو المباح 
علیهالعالمبه[«. ویرسم بأّنه ما ال مدح في فعله و]الفي[ ترکه، وال ذّم فیهما ]معقدرةالقادر

8.ص 225، س 5: »ذهـب أهـل العـدل وهـم اإلمامّیـة والمعتزلـة إلـی أّنـه تعالـی ال یفعـل القبیـح، وال یخـّل 
بالواجـب؛ خافـًا لألشـاعرة« ---- »ذهـب أهـل العـدل وهـم اإلمامّیـة والمعتزلـة إلـی أّنـه تعالـی ال یفعـل 
اکتفیباالسـتدالل

ً
أیضا

ً
القبیـح، وال یخـّل بالواجـب؛ خافـًا لألشـاعرة، ]ولّمـاکاناإلخـاللبالواجـبقبیحا

علیاألّول[«.

ـف معـه األلـم لـو عـرض علیـه« ---- »ووجـه 
ّ
9. ص 244، س 10: »ووجـه حسـنها بحیـث یختـار المکل

ف معه األلم لو عرض علیه«.
ّ
حسنها ]العوضالزائد[ بحیث یختار المکل

10. ص 269، س 19: »أّن المعجز من ال یفعل القبیح« ---- »أّن المعجز ]منفعل[ من ال یفعل القبیح«.

« --- »فلو جاز علیه الخطأ  11. ص 284، س 14: »فلو جاز علیه الخطأ الحتاج إلی لطف، وهو إمام آخر
، ]وننقلالکالمإلیه،ویتسلسل[«. الحتاج إلی لطف، وهو إمام آخر
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إّنمـا قلنـا ذلـك ألّن ...« ----  12. ص 295، س 8: »أّن قولـه: »الذیـن آمنـوا« المـراد بـه بعـض المؤمنیـن، و
»أّن قوله: »الذین آمنوا« المراد به بعض المؤمنین ]لوجهین:أحدهما:أّنهوصفالمؤمنینفياآلیةلمتکن

إّنما قلنا ذلك ألّن ...«. حاصلةلجمیعالمؤمنین[ و

13. ص 316، س 4: »وقـد وجـد فـي القـرون الخالیـة مـن عّمـر عمـرًا مدیـدًا أطـول مـن عمـره هـذا« ---- 
»وقـد وجـد فـي القـرون الخالیـة من عّمر عمرًا مدیدًا أطول من عمـره هذا ]فقدوجدفياألنبیاءمثلالخضر

فياألولیاء[«. إلیاسوفياألشقیاءمثلالسامريوالدّجالفلمالیجوز و

ی قابـل مشـاهده اسـت. در برخـی از مـوارد   از ایـن نمونه هـا در متـن مصحـح معـراج الیقیـن مـوارد بسـیار
چندیـن سـطر و گاه تـا حـدود یـک صفحـه از دو نسـخۀ )ب و ج( در تکمیـل نسـخۀ )أ( اسـتفاده شـده 

است. با این وصف، اساس قراردادن نسخۀ )أ( چندان توجیه پذیر نخواهد بود. 

2-3. عدم پایبندی به نسخۀ اساس
گونـی می تـوان بهره گرفت. »تصحیح بر مبنای نسـخۀ  در تصحیـح یـک متـن از روش هـا و شـیوه های گونا
اسـاس« یکـی از ایـن روش هاسـت. در ایـن روش »متـن را بـر اسـاس اصلی تریـن و صحیح تریـن نسـخۀ 
موجـود از آن  کـه »نسـخۀ اسـاس« نامیـده می شـود، مـورد تصحیـح و تحقیق قرار می دهند. در این شـیوه، 
مصحـح حـق نـدارد به مجـرد اینکـه ضبـط نسـخۀ اسـاس نسـبت بـه ضبـط یکـی از نسـخه های فرعـی 
ی ضعیـف بـه نظـر رسـید، آن را مـردود بشـمارد و ضبـط نسـخۀ فرعـی را جایگزیـن آن نمایـد. بـه دیگر  قـدر
سـخن تا نادرسـتی ضبط نسـخۀ اسـاس محرز و برای آن دلیلی روشـن موجود نباشـد، به صرف ضعف یا 

نامشهوربودن نمی توان از ضبط نسخۀ اساس عدول کرد«.47

همان گونه که پیش تر بیان شـد، مصحح محترم نسـخۀ کتابخانۀ آیت اهلل مرعشـی را نسـخۀ اسـاِس خود 
در تصحیح متن معراج الیقین قرار داده اسـت. بررسـی ویراسـِت ارائه شـده از سـوی آقای طاهر السـامی 
نشـان می دهـد کـه ایشـان در مـوارد متعـددی از روش یادشـده عـدول کـرده و بـه تصحیـح اثـر بـر مبنـای 
نسـخۀ اسـاس پایبند نبوده اسـت. در قسـمت هایی از متن اثر با وجود اینکه ضبط نسـخۀ اسـاس غلط 
نبوده، ضبط نسخه های دیگر ترجیح داده شده است و حتی در پاورقی هم به این جایگزینی غیر الزم 
و ناصـواب اشـاره نشـده اسـت. در ادامـه نمونه هایـی از ایـن مـوارد نشـان داده می شـود. ابتـدا ضبـط متـن 

تصحیح شده و به دنبال آن ضبط نسخۀ )أ( بیان می شود.

الماهّیة  1. ص 39، س 10: »والقائـل بأّنـه یمکـن خلّوهـا عـن صفـة الوجود« ---- »والقائل بأّنـه یمکن خلّو
عن صفة الوجود«.

2. ص 41، س 1: »إذا عرفت ذلك فنقول« ---- »إذا عرفت هذا فنقول«.

یا، راهنمای تصحیح متون، ص 29. 47. جهانبخش، جو
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3. ص 57، س 12: »مفهوم السلب مفهوم واحد من حیثهو سلب« ---- »مفهوم السلب مفهوم واحد 
من حیثإّنه سلب«.

4. ص 61، س 10: »وأّمـا االمتنـاع فـا شـّك أّنـه مـن االعتبـارات العقلّیـة« ---- »وأّمـا االمتناع فا شـّك في 
کونه من االعتبارات العقلّیة«.

5.ص 171، س 18: »أّما الصغری، فقدمّر بیانها« ---- »أّما الصغری، فتقّدم بیانها«.

6. ص 224، س 5: »أّن العلـم غیـر مؤّثـر فـي القـدرة؛ ألّنـه تابـع للمعلـوم« ---- »أّن العلـم غیـر مؤّثـر فـي 
القدرة؛ ألّنه تابع المعلوم«.


ً
7. ص 225، س 9: »بیـان أّنالصـارفعـنالقبیـح أّنـه تعالـی عالم بقبح القبیح« ---- »بیان أّنلهصارفا

عنالقبیح أّنه تعالی عالم بقبح القبیح«.

8. ص 227، س 5: »أّنـه ال تأثیـر لقـدرة العبـد فـي مقـدور أصًا« ---- »أّنـه ال تأثیر لقدرة العبد في مقدوره 
أصًا«.

9.ص 230، س 5: »أو ینتهـي إلـی مرّجـح مـن فعلـه تعالـی« ---- »أو ینتهـي إلـی مرّجـح مـن فعـلاهلل 
تعالی«.

« ---- »وأّمـا العـدم  10. ص 263، س 7: »وأّمـا العـدم کمنـع القـادر علـی حمـل الکثیـر عـن حمـل الیسـیر
.» فکمنع القادر علی حمل الکثیر عن حمل الیسیر

 مّما لیس بخارق« ---- »وقولنا: »الخارق للعادة« 
ً
11. ص 263، س 11: »وقولنا: »الخارق للعادة« احترازا

احتراٌز مّما لیس بخارق«.

12. ص 264، س 16: »والنّظـام إلـیأّنـهالصرفـة، بمعنـی أّن اهلل تعالـی صرفالعـرب:منعهمعنمعارضته« 
---- »والنّظام إلیالصرفة، بمعنی أّن اهلل تعالی صرفالعربعنالمعارضة«.

ّمـة علـی أّن هـذه اآلیـات فـي علـّي وفاطمـة والحسـن والحسـین علیهـم 
ُ
13. ص 291، س 6: »واّتفقـت األ

ّمة علی أّن هذه اآلیات جمیعهانزلت في علّي وفاطمة والحسن والحسین 
ُ
السام« ---- »واّتفقت األ

علیهم السام«.

« ---- »فیکون مبتدأ من حیث إّنهمعاد«.
ً
14. ص 332، س 10: »فیکون هو مبتدأ من حیث معادا

3-3. اهمال و سهل انگاری در ضبط نسخه بدل ها
ی  یکی از اشـکاالت اساسـی و نقاط ضعف بنیادین ویراسـِت کتاب معراج الیقین اهمال و سـهل انگار
مصحـح در ثبـت و ضبـط نسخه بدل هاسـت. مراجعـه بـه نسـخه های مورد اسـتفاده در تصحیـح این اثر 
گویای آن است که آقای طاهر السامی با وجود تصریح بر اینکه: »موارد اختاِف موجود میان نسخه ها 
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یده و اهتمام چندانی  ی از موارد نسبت به این مهم غفلت ورز را در حاشیه ذکر کرده است«،48 در بسیار
ی مصحـح  بـه ذکـر اختـاِف نسـخه ها مبـذول نداشـته اسـت. بـرای سـنجش میـزان اهمـال و سـهل انگار
محترم در ثبت و ضبط نسـخه بدل ها کافی اسـت تنها چند صفحه از ویراسـِت ایشـان را با نسـخه های 
اثـر مقایسـه کنیـم. بدیـن منظـور ابتـدا ضبِط متن تصحیح شـده و پس از آن آنچه در نسـخه های اثر آمده 
ذکـر می شـود تـا بـا مقایسـۀ ایـن دو روشـن شـود کـه کـدام کلمـه یـا عبـارت از کـدام نسـخۀ اثـر در ویراسـِت 
مذکـور گـزارش نشـده اسـت. هیـچ یـک از اختافـات موجـود در ُنسـخ اثـر کـه در جـدول زیـر بیـان شـده، 
در متـن مصحـِح معـراج الیقیـن نیامـده اسـت. در مـواردی کـه متـن تصحیح شـده بـا برخـی از نسـخه ها 

مطابقت دارد، کلمۀ »متن« در ستون مربوط قرار داده شده است.

ضبِط نسخۀ جضبِط نسخۀ بضبِط نسخۀ أضبِط متن تصحیح شدهصفحه/ سطرردیف

ئکة السماءص 31/ س 18 بخدمتهم ما
ئکة  بحرمتهم ما

السماء
ئکةمتن بخدمتهم ما

ص 33/ س 23
باألخاق الحمیدة و الصور 

القدسّیة
باألخاق الحمیدةمتنمتن

متنلیخرج الخّطفخرج الخّطفیخرج الخّطص 67/ س36
متنمتنجسم في آٍنجسم یوجد في آٍنص 68/ س 48

ص 74/ س 54
وهذا تعریف للخاء الذي بین 

األجسام
وهذا تعریف الخاء 

الذي بین األجسام
متن

وهذا تعریف الخاء 
الذي بین األجسام

ص 83/ س 65
فالمحّققون علی أّنها من 

المحسوسات
متن

فالمحّققون 
علیه؛ ألّنها من 
المحسوسات

فالمحّققون 
علیه؛ ألّنها من 
المحسوسات

ص 84/ س 716
 الهابطة مع 

ُ
ألّن الصاعدة ضّد

وحدة الطریق

 
ٌ

ألّن الصاعدة ضّد
لهابطة مع وحدة 

الطریق
متنمتن

متنمتننور الشمس لمشاهدةنور الشمس لما نشاهدهص 109/ س 811

ص 134/ س 910
منا لکّنا جّوزنا قیام العرض 

ّ
سل

بالعرض
متن

منا لکن جّوزنا 
ّ
سل

قیام العرض بالعرض
منا لکن جّوزنا 

ّ
سل

قیام العرض بالعرض

متنمتنالتقابل أربعة أصنافص36/ س 1012
التقابل علی أربعة 

أصناف

ص 139/ س 1111
کة عدم نسبة 

َ
فإّن عدم المل

الشيء عن محّل یمکن 
اّتصافه به

متن
کة 

َ
فإّن عدم المل

عدم شيء عن محّل 
یمکن اّتصافه به

کة 
َ
فإّن عدم المل

عدم شيء عن محّل 
یمکن اّتصافه به

ی، محّمد بن الحسن، معراج الیقین في شرح نهج المسترشدین في أصول الدین، ص23: »ذکر موارد االختالف الموجودة 
ّ
48. الحل

بین النسخ في الهامش«.
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ضبِط نسخۀ جضبِط نسخۀ بضبِط نسخۀ أضبِط متن تصحیح شدهصفحه/ سطرردیف

ص 154/ س 122
ة العدم 

ّ
وتقریره أن نقول: إّن عل
ة

ّ
هو عدم العل

ة 
ّ
وتقریره أن نقول: عل
ة

ّ
العدم عدم العل

ة العدم 
ّ
وتقریره: أّن عل

ة
ّ
هو عدم العل

ة العدم 
ّ
وتقریره: أّن عل
ة

ّ
العل

ص 162/ س137
إن کان ممکنًا افتقر إلی مؤّثر  و

مغایر له
إن کان ممکنًا افتقر  و

إلی مؤّثر مغایرًا له
متن

إن کان ممکنًا لذاته  و
افتقر إلی مؤّثر

فا بّد و أن یکون اقتضاؤه لهص 166/ س 146
فا بّد أن یکون 

اقتضاؤها
متن

فا بّد و أن یکون 
ّیة اقتضاؤه له المؤثر

یعلم کّل المعلوماتمتنیعلم کّل المعلوماتیعلم بکّل المعلوماتص 172/ س 1511

ص 185/ س 165
ببقاء األّول أو بغیره و األّول 

یستلزم الدور
ببقاء األّول یستلزم 

الدور
بالبقاء األّول أو بغیره 
و األّول یستلزم الدور

ببقاء األّول أو بغیره 
یستلزم الدور

فالمقّدم مقّدممتنفالمقّدم مثلهفالملزوم مثلهص 196/ س 1714

ّیات ال تتفاوتص 222/ س 185 متنألّنه ال یتفاوتإّن الضرور
ّیات ال  إّن الضرور

یتفاوت

وجوب الواجب و تکلیفه بهص 238/ س 1912
وجوب الواجب و 

فه
ّ
تکل

متن
وجوب واجب و 

تکلیفه به

ص 279/ س 2012
اإلمامة لطف و اللطف واجب 

علی اهلل
متنمتن

اإلمامة لطف واجب 
علی اهلل

ص 282/ س 219
فتکون القبائح بأسرها 

منحصرة معلومة
فیکون القبائح بأسرها 

محصورة معلومة
متن

فتکون القبائح بأسرها 
محصورة معلومة

22
ص 336/ س 

13
أّن العالم باٍقمتنمتنأّن العالم باٍق ببقاء غیر باق

ـح محتـرم مـورد  مـوارد بـاال تنهـا نمونـه ای انـدک از تفـاوِت ُنسـخ اسـت کـه گـزارش آن در ویراسـِت مصّحِ
غفلت واقع شده و متأسفانه از این قبیل موارد بسیار است.

4-3. ابهام یا خطا در گزارش اختالِف نسخه ها
همان گونه که پیش تر اشاره شد، مصحح محترم اهتمام چندانی به ذکر اختاِف نسخه ها نداشته و در 
ی از موارد از این مهم غفلت کرده است. در مواردی اندک هم که گزارش نسخه بدل ها را آورده، به  بسیار
شـیوه ای عمل کرده که بعضًا مشـخص نیسـت کلمه یا عبارتی که در پاورقی به عنوان نسـخه بدل آورده، 
دقیقًا ناظر به کدام کلمه یا عبارت در متن اثر اسـت. به همین نحو در مواضعی که فقدان یک عبارت 
را در نسخه یا نسخه هایی گزارش می کند، کلمات مفقود در نسخۀ مورد اشاره را به طور واضح مشخص 
نکرده اسـت. در مواردی نیز متأسـفانه گزارش خاف واقع دیده می شـود. برخی از این موارد ابهام آمیز یا 

نادرست بدین شرح اند:
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ّیـة فـي طـرق االنتقـال و معرفـة  1. ص 33، س 9: »إذ لـوال حصـول المقّدمـات التـي هـي العلـوم الضرور
ص من الضال«. این عبارت مطابق نسـخۀ )أ( اسـت. مصحح 

ّ
صحیحهـا مـن فاسـدها لمـا أمکـن التخل

در پاورقی مربوط به کلمۀ »أمکن« نوشـته اسـت: »ال یوجد في ب«. از این گزارش چنین دانسـته می شـود 
ص مـن الضال«. هر 

ُّ
کـه در نسـخۀ )ب(، واژۀ »أمکـن« نیامـده و عبـارت بـه ایـن شـکل اسـت: »لمـا التخل

ص« 
ُّ
چند گزارش یادشـده صحیح اسـت و کلمۀ »أمکن« در نسـخۀ )ب( ذکر نشـده، اما به جای »التخل

َص من الضال«. متأسفانه 
َّ
َص« آمده و عبارت به این صورت است: »لما َتَخل

َّ
که اسم است، فعِل »َتَخل

گزارش ناقِص مصحح گویای آنچه در نسخۀ )ب( آمده است نیست.

2. ص 39، س 1: »و عند باقي المعتزلة کأبي علي وأبي هاشم وأتباعهما: أّن الماهّیات البسیطة الممکنة 
المعدومة ثابتة في الخارج، و ال تأثیر للفاعل فیه...«. مصحح محترم پس از کلمۀ »الماهّیات« عامتی 
نهـاده و در پاورقـی شـمارۀ یـک نوشـته اسـت: »فـي سـائر النسـخ: الماهّیـة«. از آنجـا کـه نسـخۀ )أ( نسـخۀ 
اسـاس در تصحیِح این اثر بوده، از شـیوۀ گزارش ایشـان این طور فهمیده می شـود که کلمۀ »الماهّیات« 
، این واژه به شکل »الماهّیة« آمده است،  که در متن اثر آمده مطابق این نسخه بوده و در دو نسخۀ دیگر
در حالـی کـه رجـوع بـه نسـخه های اثـر نشـان از آن دارد کـه آنچـه در متـن اثر آمده، مطابق دو نسـخۀ )ب( 
و )ج( بـوده و در نسـخۀ )أ( »الماهّیـة« کتابـت شـده اسـت. همیـن خطـا در گـزارش اختـاِف نسـخه ها در 

عبارت »و ال تأثیر للفاعل فیه« نیز وجود دارد.

ي وببعـض الممکنات أیضًا کالمرّکبات«.  3. ص 40، س 3: »و ألّنـه ینتقـض بالممتنعـات کشـریك البـار
مصحح در پاورقی شـمارۀ یک که به گزارش اختاف نسـخه ها درباره کلمۀ »کالمرّکبات« مربوط اسـت، 
چنین نوشـته: »في ب: کالمرّکب«. مراجعه به نسـخه های اثر گویای آن اسـت که در همۀ نسـخه ها این 

واژه به شکل »کالمرّکبات« آمده و گزارش ایشان کامًا نادرست و خاف واقع است.

ـف و 
ّ
ـف الجسـم مـن جوهریـن؛ ألّنهـم فّسـروا الجسـم بالمؤل

ّ
4. ص 50، س 2: »و قـال بعضهـم: أقـّل مـا یتأل

بالمنقسـم وهـو صـادق فـي المرّکـب مـن جوهریـن«. واژۀ »بالمنقسـم« در نسـخۀ )أ( به صورت »بالمقّسـم« 
و در نسـخۀ )ب( به همان صورتی که در متن اثر آمده کتابت شـده اسـت. مصحح در پاورقِی مربوط به 
ایـن واژه چنیـن آورده اسـت: »فـي ب: و بالمنقسـم«. ایـن گـزارش بـا آنچـه در متـن اثر آمده تفاوتـی ندارد و 
گویای اختاِف موجود میان نسـخ اثر نیسـت. مصحح می بایسـت مطابق شـیوۀ برگزیدۀ خویش، ضبط 
گر  نسخۀ )أ(، یعنی »بالمقّسم« را در متن قرار می داد که در این حالت پاورقی یادشده درست می بود و ا
بـر خـاف شـیوۀ خـود  در اسـاس قـراردادن نسـخۀ )أ(  چنیـن تشـخیص داده کـه »بالمنقسـم« صحیـح یـا 

راجح است، الزم بود در پاورقی این گونه بنویسد: »في أ: و بالمقّسم«.

5. ص 58، س 13: »والعلـم بالجزئّیـات سـابق علـی العلـم بالـکّل«. در پاورقـِی مربـوط بـه ایـن کلمـه آمـده 
کـه در دو نسـخۀ یادشـده واژۀ »الجـزء« بـه  گـزارش دانسـته می شـود  اسـت: »فـي ب، ج: الجـزء«. از ایـن 
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جـای »بالجزئّیـات« آمـده، در حالـی کـه در ایـن دو نسـخه بـه جـای »بالجزئّیـات«، »بالجزء« آمده اسـت، 
نه »الجزء«.

6. ص 125، س 15: »و باقي المسلمین ذهبوا إلی أّنه مغایر لتأثیر الحاّسة«. مصحح دربارۀ این عبارت 
در پاورقـی نوشـته اسـت: »العبـارة ال توجـد فـي ب«. تعبیـر ایشـان بیانگـر افتادگـی ایـن عبـارت در نسـخۀ 
)ب( است، در حالی که این عبارت به روشنی در این نسخه ذکر شده، هر چند به جای »المسلمین«، 

مین« آمده است.
ّ
»المتکل

ـة التاّمـة؛ ألّنـه لـو ال ذلـك لجـاز فـرض وقوعـهبـدون 
ّ
7. ص 153، س 6: »ال یمکـن تأّخـر المعلـول عـن العل

«. مصحـح در ایـن عبـارت در دو موضع،  تـه التاّمـة فـي آخـر
ّ
تـه التاّمـة فـي وقـت و انتفائـه مـع وجـود عل

ّ
عل

نشـان پاورقـی نهـاده و در هـر دو موضـع بـه صـورت ابهام آمیـز عمـل کـرده اسـت. موضـع اّول پـس از کلمـۀ 
»بـدون« اسـت کـه در پاورقـی شـمارۀ دو این گونه نوشـته اسـت: »فـي ب: وجوده مع«. فهـم خواننده از این 
گـزارش آن اسـت کـه در نسـخۀ )ب( بـه جـای »بـدون«، عبـارت »وجـوده مـع« آمده اسـت، در حالی که در 
نسـخۀ یادشـده ترکیب »وجوده مع« به جای ترکیب »وقوعه بدون« ِنشسـته اسـت. موضع دوم پس از واژۀ 
تـه 

ّ
« اسـت کـه در پاورقـی مربـوط بـه آن نوشـته اسـت: »)ألّنـه لـو ال ذلـك لجـاز فـرض وقوعـه بـدون عل »آخـر

ته التاّمة( ال یوجد في ج«. هر چند مقدار عبارتی که از نسخه )ج( 
ّ
التاّمة في وقت و انتفائه مع وجود عل

« صحیح نیسـت  سـاقط شـده، با گزارش مصحح مطابق اسـت، اما درج نشـان پاورقی پس از کلمۀ »آخر
و می بایست این نشان بعد از واژۀ »التاّمة« قرار می گرفت.

مـون[ فـي أّنـه تعالـی هـل هـو مریـد لذاتـه أم بـإرادة«. مصحـح با توجه 
ّ
8. ص 188، س 3: »اختلـف ]المتکل

به آنچه در منهج تحقیق )شـمارۀ 3( آورده، در مواردی که کلمه یا عبارتی از نسـخۀ )أ( که نسـخۀ اسـاس 
در ویراسـِت مصحـح اسـت افتـاده باشـد، بـا اسـتفاده از دو نسـخۀ دیگـر بـه تکمیـل آن اقدام کرده اسـت. 
مون« میان دو قاب، در پاورقی مربوط به این 

ّ
در عبارت محل بحث، مصحح با قراردادن کلمۀ »المتکل

واژه نوشـته اسـت: »أثبتنـاه مـن ب«. ایـن گـزارش گویـای آن اسـت که در هر سـه نسـخۀ اثر فعـل »اختلف« 
مون« وجود داشـته اسـت و مصحح چنین تشـخیص داده که 

ّ
آمده و تنها در نسـخۀ )ب( کلمۀ »المتکل

باید این واژه از نسخۀ )ب( به متن افزوده و کاستی متن جبران شود. بررسی نسخه های اثر نشان می دهد 
کـه ایـن عبـارت در نسـخۀ )أ( و )ج( بـه صـورت »اختلفـوا فـي أّنـه ...« و در نسـخۀ )ب( بـه شـکل »اختلف 
مون في أّنه ...« آمده است. عدول مصحح از نسخۀ اساس، وجه روشنی ندارد و بر فرض ضرورت 

ّ
المتکل

و صحت عدول، می بایست به صورت صحیح و دقیق به اختاف نسخه ها اشاره می کرد.

 فـي الشـرع و غیـره، ألّنـه لو لم یکـن کذلك لم یمتنع 
ً
علیـهالسـهومطلقـا 9. ص 262، س 4: »أقـول: الیجـوز

أن یسـهو عن أداء بعض ما أمر بأدائه أو یؤّدي خافه ...«. مصحح پس از واژۀ »مطلقًا« در پاورقی مربوط 
به این قسـمت نوشـته اسـت: »العبارة في ب: یجب أن یکون النبّي ممتنع علیه السـهو مطلقًا«. در این 



190  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــــان1400

نقدکبررسی کتاب
بررسی و نقد تصحیحو »معراج الیقین فی شرح نهت المسترشدین« 277

گـزارش چنـد خطـا وجـود دارد: نخسـت آنکـه در نسـخۀ )ب( کـه مصحـح در پاورقـی گـزارش کـرده، واژۀ 
گر آنچه در این نسخه آمده کلمۀ »ممتنع«  »یمتنع« را به اشتباه »ممتنع« ضبط کرده است، در حالی که ا
می بـود، بایـد بـه عنـوان خبـرِ »یکون« به صورت منصوب، یعنی »ممتنعًا« می آمد. دوم آنکه عبارت در هر 
دو نسخۀ )ب( و )ج( یکسان است. بنابراین می بایست در پاورقی چنین می نگاشت: »العبارة في ب، 
ج: یجب أن یکون ...«، حال آنکه نسـخۀ )ج( ذکر نشـده اسـت. سـوم آنکه ترکیب »ال یجوز علیه السـهو 
مطلقـًا« در هیـچ یـک از ُنَسـخ اثـر وجـود نـدارد و عبارتـی خودسـاخته از سـوی مصحـح محتـرم اسـت. در 
نسـخۀ )أ( عبـارت ایـن قسـمت از »ألّنـه لـو لـم یکـن ...« آغاز می شـود و شایسـته بود به دلیل نقص نسـخۀ 

)أ(، ضبط یکساِن دو نسخۀ دیگر در متن قرار گیرد و در پاورقی به این امر اشاره شود.

10. ص 287، س 12: »اإلمـام یجـب أن یکـون أفضـل مـن رعیتـه. و الدلیـل علـی ذلـك أّنـه لـو لـم یکـن کما 
یًا لغیره أو أنقص منه«. در گزارش کلمۀ »لغیره« در پاورقی چنین آمده اسـت: »في أ:  قلناه لکان إّما مسـاو
)کونه کغیره(«. این پاورقی چنین می فهماند که در نسخۀ )أ( به جای »لغیره« عبارت »کونه کغیره« آمده 

یًا لغیره« است. است، در حالی که این گونه نیست و در نسخۀ یادشده این ترکیب جایگزین »مساو

 » 11. ص 341، س 11: »و النقـض بالحـدود غیـر وارٍد«. مصحـح در تنهـا پاورقـی صفحـه دربـارۀ کلمـۀ »غیـر
نوشته است: »في ب: لیس«. برداشت خواننده از این پاورقی آن است که عبارت در نسخۀ )ب( چنین 
بـوده اسـت: »و النقـض بالحـدود لیـس وارد« کـه بـا توجـه بـه خبربـودن »وارد« بـرای »لیـس«، ایـن ترکیـب 
 »

ً
نادرسـت اسـت و عبـارت صحیـح آن  چنـان کـه در نسـخۀ )ب( آمـده، »و النقـض بالحـدود لیـسواردا

کـه مصحـح محتـرم نشـان پاورقـی را پـس از کلمـۀ »وارد« قـرار مـی داد و چنیـن  اسـت. بنابرایـن الزم بـود 
می نوشت: »في ب: )لیس واردًا( بدل )غیُر وارٍد(«.

5-3. ضبط ناصحیح کلمات و عبارات
از دیگر اشکاالت مهم ویراسِت آقای طاهر السامی از کتاب معراج الیقین، ضبِط ناصحیح کلمات و 
خوانش نادرست عبارات متن است. اشتباه در ثبت و ضبط کلمات و عبارات متن به نداشتن دقت 
کافـی و شـتاب زدگی در مقابلـۀ نسـخه های اثـر بـا یکدیگـر بازمی گـردد. در ادامـه بـه بعضـی از ایـن مـوارد 

اشاره می کنیم. در هر مورد ابتدا ضبط نادرست و پس از آن، ضبط صحیح ذکر می شود:

1. ص 35، س13: »المراد بالمعدوم ما من شأنه أن یکون معلومًا« ---- »المراد بالمعلوم هنا ما من شأنه 
أن یکون معلومًا«. مصحح این عبارت را در پاورقی شـمارۀ 2 در بیان اختاف نسـخۀ )ب( با دو نسـخۀ 
)أ( و )ج( ذکر کرده است. مراجعه به نسخۀ )ب( روشن می کند که مصحح در ضبط کلمۀ »بالمعلوم« 
بـه  اشـتباه افتـاده و آن را بـه نادرسـت، »بالمعـدوم« ضبـط کـرده اسـت. افـزون بـر این، در نسـخۀ )ب( واژۀ 

»هنا« بعد از »المراد بالمعلوم« وجود دارد که در گزارش مصحح از این نسخه حذف شده است.
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2. ص46، س 17: »وقولـه: »الـذي ال یقبـل القسـمة فـي جهـة مـن الجهات« أخرج الجسـم القابل للقسـمة 
ثة و الخّط القابل لها في الطول، و السطح القابل لهما في الطول و العرض« ---- »...  في الجهات الثا
و السـطح القابل لها في الطول و العرض«. پرواضح اسـت که مرجع ضمیر »ها« در »لها«، واژه »القسـمة« 
اسـت. بنابرایـن تثنیـۀ ضمیـر در »لهمـا« وجهـی نـدارد. در دو نسـخۀ )ب( و )ج( به درسـتی تعبیر »لها« و 
در نسـخۀ )أ( به خطا »لهما« آمده اسـت و از آنجا که مصحح نسـخۀ )أ( را اسـاس تصحیِح خویش قرار 

داده، غافل از دو نسخۀ دیگر و بدون توجه به مرجع ضمیر در »لهما« مرتکب این خطا شده است.

3. ص 49، س 11: »إّن الجوهر إذا ائتلفا صارا جسمین ألّن التألیف عرض قائم بکّل واحد من جوهرین« 
---- »إّن الجوهریـن إذا ائتلفـا صـارا جسـمین ألّن التألیـف عـرض قائـم بـکّل واحـد مـن الجوهریـن«. بـر 
اسـاس قاعـدۀ »تطابـق ضمیـر و مرجـع ضمیـر از جهـت افراد، تثنیـه و جمع« در زبان عربـی، ضبط کلمۀ 
« به صورت مفرد صحیح نیسـت؛ زیرا این کلمه مرجع ضمیرِ تثنیه در »ائتلفا« و »صارا« اسـت  »الجوهر
و می بایسـت مطابـق آنچـه در هـر سـه نسـخۀ ایـن اثـر آمـده، بـه صـورت مثّنـی، یعنـی »الجوهریـن« ضبـط 
می شد. گفتنی است از عبارت »إذا ائتلفا« تا »من الجوهرین« در نسخۀ )أ( ساقط شده است و مصحح 
ایـن عبـارت را بـه نقـل از دو نسـخۀ دیگـر بـا قراردادن در میان دو قاب و گـزارش در پاورقی به متن افزوده 
است. هر چند در این امر به دو خطا گرفتار شده است. نخست آنکه واژۀ »الجوهرین« در پایان عبارت 

را به صورت »جوهرین« ضبط و دوم اینکه افتادگی نسخۀ )أ( را از »إّن« تا »ِمن« ثبت کرده است.

4. ص 71، س 10: »و هـذا الدلیـل یتوّقـف علـی أربعـة مقّدمـات« ---- »و هـذا الدلیـل یتوّقـف علی أربع 
مقّدمات«.

5. ص 84، س 10: »و األّول کالحرکتـانالمّتحدتـان فـي الجنـس« ---- »واألّول کالحرکتیـنالمّتحدتین في 
الجنس«. با وجود اینکه در نسخۀ )ب( عبارت به شکل صحیح آمده، چنانچه تعجیل در مقابلۀ نسخ 

رخ نمی داد، چه بسا چنین خطایی رخ نمی نمود.

6. ص 84، س 13: »فإّن حرکة الحجر قسرًا و حرکة الباب طبعًا إلی فوق غیر متضاّدین« ---- »و حرکة 
النار طبعًا إلی فوق غیر متضاّدین«.

7. ص 92، س 12: »ثـّم إّن المرّکبـات لّمـا کانـت مرّکبـة مـن أجسـام مختلفـة فـي اللطافـة و الکثافـة، و کّل 
 للخّفة من الحرارة، فإّن الهواء أسـرع قبواًل لذلك من الماء الذي هو أسـرع فیه من 

ّ
ما کان ألطف کان أقل

األرض«---- »و کّل مـا کان ألطـف کان أقبـل للخّفـة مـن الحـرارة«. عبـارت »فـإّن الهـواء أسـرع قبـواًل...« 
شاهدی است بر اینکه ضبِط صحیح، »أقبل« است، نه »أقّل«. در همۀ نسخه ها نیز »أقبل« آمده است.

8. ص 108، س 2: »ثـّم العلـوم إّمـا أن تکـون حسـیة و هـي العلـوم الحاصلـة بواسـطة الحـواس، أو عقلیـة و 
هـو إّمـا أن یکـون طرفـا القضیـة بأن یکـون تصّورها کافیًا في الحکم أو ال« ---- »بـأن یکون تصّورهما کافیًا 
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في الحکم أو ال«. ضمیر »هما« به »طرفا القضیة« راجع است و مطابق نسخه های اثر »تصّورهما« ضبط 
ـة فـي 

ّ
صحیـح اسـت. عبـارت بعـدی متـن نیـز مؤیـد ایـن ضبـط اسـت: »واألّول إّمـا أن یکـون الطرفـان عل

الحکم ... والثاني إّما أن ال یکون تصّور الطرفین کافیًا في الحکم...«.

إن لـن تعـرف ماهّیتـه یکفـي في العلم بوجود المسـّبب«  9. ص 109، س 7: »ألّن العلـم بسـببّیة المسـّبب و
---- »ألّن العلم بسببیة السبب، و إن لم تعرف ماهّیته یکفي في العلم بوجود المسّبب«.

10. ص 111، س 7: »أقـول: المحّققـون علـی أّن العلـم ال یحـّد، ثـّم اختلفـوا فقیـل: لعشـرة. و قیـل: السـتلزام 
«. ایـن عبـارت بیـان می کنـد که از  « ---- »فقیـل: لعسـره. و قیـل: السـتلزام تحدیـده الـدور تحدیـده الـدور
نظـر محققـان، »علـم« تحدیـد و تعریـف نمی شـود و در علـت عدم تحدیـد علم اختاف نظـر وجود دارد. 
ی و ُعسر تحدید علم می دانند و عده ای آن را مستلزم دور می خوانند. مصحح  برخی علت آن را دشوار
محترم به جای ضبط صحیح »لعسره«، آن را به اشتباه »لعشرة« ثبت کرده است که با توجه به متن، این 
ضبط معنای محصلی ندارد. چه بسا آنچه سبب این اشتباه شده، بی توجه به شیوۀ کاتِب نسخۀ )ب( 
در کتابت حرف »سـین« باشـد. آنچه از مقایسـۀ کلمات دارای حرف »سـین« در نسـخۀ )ب( به دسـت 
ی این حرف عامتی گذاشـته اسـت تا از این طریق  ی از موارد، رو می آید این اسـت که کاتب در بسـیار
تشـخیص آن کلمه برای خواننده سـهل شـود، اما متأسـفانه مصحح بدون توجه به شـیوۀ کتابِت کاتب، 
آن عامت را نقطه های حرف »شـین« تصور و این واژه را »لعشـرة« ضبط کرده اسـت. تعجب اینجاسـت 
کـه ایـن کلمـه در نسـخۀ )أ( کـه نسـخۀ اسـاس در تصحیـح مصحـح محترم بـوده، به صورت کامًا روشـن 

»لعسره« است. شبیه این خطا در جای دیگری نیز تکرار شده است:

ـص 354، س 5: »لو لم یکن الثواب والعقاب دائمین لوجب أن یکون المثاب في ألم لعلمه بانقطاعه 
و لوجـب أن یکـون المعاقـب فـي شـرور لعلمـه بذلـك أیضـًا، وذلك ینافـي صفتیهما الواجبـة لهما« ---- 
»لوجـب أن یکـون المعاقـب فـي سـرور«. ایـن عبـارت به مسـئلۀ »دوام ثواب و عقاب« اشـاره دارد و گویای 
م 

َ
گر ثواب و عقاب دائمی نباشـد و موقت و منقطع باشـد، الزم اسـت شـخص مثاب در َال آن اسـت که ا

و رنـج باشـد؛ زیـرا )طبـق فـرض( ثوابـش دائمـی نبـوده و او علـم بـه انقطـاع ثـواب دارد و نیـز الزم مـی شـود 
شـخص معاقـب در سـرور و شـادمانی باشـد؛ زیـرا )طبـق فـرض( عقابـش همیشـگی نبـوده و او علـم بـه 
انقطـاع عقـاب دارد، در حالـی کـه از ویژگی هـای ثـواب و عقـاب ایـن اسـت کـه خالـص از هـر شـائبه ای 
م و در عقاب هیچ شائبه ای از سرور و شادمانی نباشد. 

َ
باشد، یعنی در ثواب هیچ شائبه ای از رنج و َال

با این توضیح روشن می شود که ضبط صحیح، »سرور« است، نه »شرور«.

11. ص 136، س 4: »کّل معقولیـن إّمـا أن یتسـاویان فـي تمـام الماهّیـة أو ال« ---- »کّل معقولیـن إّمـا أن 
یان« پس از حرف »أن« قرار گرفته اسـت و باید منصوب به  یتسـاویا في تمام الماهّیة أو ال«. کلمۀ »یتسـاو
یا« اسـت. این عبارت در نسـخۀ  حذف »نون« باشـد که در این صورت، شـکل درسـِت ضبط آن »یتسـاو
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یا« آمـده اسـت، البتـه در نسـخۀ )ج( حـرف »أن« نیامـده و فعـل  )أ( و )ب( بـه شـکل صحیـِح »أن یتسـاو
یا فـي ... أو ال« کتابـت شـده اسـت. مصحـح  یان« بـدون »نـون« بـه صـورت ناصحیـِح »إّمـا یتسـاو »یتسـاو
کـرده و بـه ترکیـب نادرسـت »أن  گویـا بیـن ایـن ُنسـخ جمـع  محتـرم بـدون اشـاره بـه اختـاِف نسـخه ها، 

یان« رسیده است! یتساو

12. ص 141، س 2: »و حینئـٍذ ال یبقـی االمتیـاز بینهمـا فیصیـر اإلتیـان واحـدًا و هـو محال« ---- »فیصیر 
االثنـان واحـدًا«. بـا توجـه بـه معنـای عبـارت، تعبیـر »اإلتیـان« معنـای محصلـی نـدارد و ضبـط صحیـح، 
»االثنـان« اسـت. جـدا از معنـا، اهتمـام بـه ضبـِط دقیـق نسـخه ها نیـز می توانسـت مانـع از بـروز ایـن خطـا 
کـه در نسـخۀ )ب( هـر چنـد حـرف »ث« بـدون نقطـه کتابت شـده، نقطۀ حـرف »ن« قرار داده  باشـد؛ چرا

شده است که این امر از اشتباه شدن کلمۀ »االثنان« با »االتیان« جلوگیری می کند.

تـان لـکان مسـتغنیًا عنهمـا حـال الحاجة 
ّ
13. ص 150، س 17: »لـو اجتمـع علـی المعلـول الشـخصي عل

إلیهـا، والتالـي باطـل، فالمقـّدم مثلـه« ---- »حـال الحاجـة إلیهمـا«. هـم مطابق نسـخ اثر و هم بـا توجه به 
ادامـۀ عبـارت، روشـن اسـت کـه بـه جـای »إلیهـا«، ضبـط »إلیهمـا« صحیـح اسـت. ادامـۀ عبـارت چنیـن 
، فیکون حال  اسـت: »بیـان الشـرطّیة: أّنـه بالنظـر إلـی کّل واحـد منهمـا یکـون واجبًا، فیسـتغني عن اآلخـر

الحاجة إلیهما مستغنیًا عنهما، هذا خلف«.

14. ص  158، س 17: »و إّمـا أن یکـون موجـودًا أي: یکـون بعـض أفـراده موجـوٌد فـي الخـارج« ---- »یکون 
 في الخارج«. در نسخۀ اساس و مطابق با قواعد زبان عربی به جای کلمۀ »موجوٌد« 

ً
بعُض أفراده موجودا

واژۀ »موجـودًا« آمـده اسـت و وجـه عـدول مصحـح از آن و درج ضبـط نادرسـِت »موجـوٌد« روشـن نیسـت. 
شبیه این خطای إعرابی در صفحات دیگری از ویراسِت ارائه شده نیز مشاهده می شود:

ـص 142، س 13: »ثـّم األجنـاس قـد تتصاعـد فیکـون الواحد بالجنس إّما واحد بالجنس القریب« ---- 
 بالجنس القریب«.

ً
»إّما واحدا

.»  الفتقر
ً
« ---- »لو کان ممکنا ـ ص 163، س 7: »بیان المازمة: أّنه لو کان ممکن الفتقر إلی مؤّثر

.»
ً
ـ ص 191، س 18: »لکان إخبار عن السابق علی األزل« ---- »لکان إخبارا

 
ً
« ---- »مؤّدیا ـ ص 322، س 16: »و إذا کان إنـکار المنکـر مـؤّدي إلـی ذلـك صـار مؤّدیـًا إلـی وقـوع المنکـر

.» إلی وقوع المنکر

15. ص 165، س 1:»و قد ثبت قدم الباري تعالی و هو موجود العالم فإّما أویوجد لذاته من غیر توّقف علی 
شـرط أو ال« ---- »و هـو موجـد العالـم فإّمـا أنیوجـد«. معنای عبارت به روشـنی گویای آن اسـت که ضبِط 

« به جای »أن« در »أن یوجد« نیز وجهی ندارد. صحیح در اینجا »موجد« است، نه »موجود«. قراردادن »أو
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 أیضـًا« ---- »فـإن البقـاء بـاٍق 
ً
16. ص 184، س 9: »لـو کان باقیـًا ببقـاء لـزم التسلسـل، فـإّن البقـاء باقیـا

أیضـًا«. مصحـح محتـرم عبـارت »فـإّن البقـاء بـاٍق أیضًا« را به نقل از نسـخۀ )ج( به متن افزوده و به شـکل 
ناصحیـح »باقیـًا« ضبـط کـرده اسـت، هـر چنـد ایـن واژه در نسـخۀ )ج( بـه صـورت صحیـح آمـده اسـت. 

شبیه این خطا در مواضع دیگری نیز دیده می شود، مانند:

 عارضـة لذاتـه تعالـی« ---- »أّن هـذه التعّقـات
ً
ـ ص 208، س 10: »وال شـّك فـي أّن هـذه التعّقـاتأمـورا

أمـوٌر عارضـة«. کلمـۀ »أمـورًا« در جملـۀ یادشـده خبـر بـرای »أّن« اسـت و بایـد مرفـوع باشـد. بـر ایـن اسـاس 
« ضبط شود. همان طور که در نسخۀ )ب( و )ج( نیز آمده، این کلمه باید به شکل »أموٌر

 أّن لها حّظ 
ّ

ـف معهـا أقـرب إلـی الطاعـة و أبعـد عـن المعصیـة إال
ّ
ـ ص 240، س 16: »فإّنهـا و إن کان المکل

 فـي التمکیـن«. »حـّظ« اسـِم مؤّخـر »أّن« اسـت و طبـق قواعـد زبـان 
ً
 أّن لهـا حّظـا

ّ
فـي التمکیـن« ---- »إال

کـه نسـخۀ اسـاس در تصحیـح حاضـر اسـت و نیـز  عربـی بایـد منصـوب باشـد. هـر چنـد در نسـخۀ )أ( 
در نسـخۀ )ج( ایـن کلمـه بـه صـورت درسـت کتابـت شـده، امـا شـکل ناصحیـِح ایـن واژه مطابـق کتابِت 

نادرست نسخۀ )ب( در متن قرار داده شده است.

17. ص 184، س 12: »و التالـي بأقسـامه باطلـة فالمقـّدم مثلـه« ---- »و التالـي بأقسـامه باطـل فالمقـّدم 
مثله«.

18. ص 189، س 16: »و اعلـم أّن الجّبائییـن قـاال: إرادتـه تعالـی مماثلـة إلرادتنا فـي الماهّیة مع کون إرادته 
تمنـع أن توجـد فـي محـّل، فتکـون إرادتنـا تمتنـع أن ال تکـون فـي محـّل مـع إیجادهـا فـي الماهّیـة النوعّیـة« 

---- »مع کون إرادته تمتنع أن توجد ... مع اّتحادهما في الماهّیة النوعّیة«.

19. ص 199، س 17: »و هي أیضًا نهایة امتداد اإلشارة الحسّیة من المسیر إلیها« ---- »و هي أیضًا نهایة 
امتداد اإلشارة الحسّیة من المشیر إلیها«.

إن صارا معدومین فلم  20. ص 206، س 7: »و ألّنـه حـال االّتحـاد إن بقیـا موجودیـن فهمـا اثنان ال واحد، و
إن عدم أحدهما و نفي اآلخر فلم یّتحدا، ألّن المعدوم ال  یّتحدا، ألّنه ال یعقل اّتحاد المعدوم بالمعدوم. و
إن عـدم أحدهمـا و بقي اآلخر فلم یّتحدا«. در این عبارت دربارۀ »نفی اتحاد  یّتحـد بالموجـود« ---- »و
گر خداوند با غیر خود متحد شـود، در حال  خداوند با غیر خود« اسـتدالل شـده اسـت، به این شـکل: ا
اتحـاد یکـی از ایـن سـه فـرض متصـور اسـت: یـا هـر دو مانند حالـت پیش از اتحـاد، موجودند کـه در این 
صورت دو چیزند نه یک چیز و اتحادی صورت نگرفته است یا هر دو معدوم شده اند که در این فرض 
نیز اتحادی محقق نشده است؛ زیرا اتحاد معدوم با معدوم معقول نیست یا یکی معدوم و دیگری باقی 
و موجود است که در این حالت نیز اتحادی حاصل نشده است؛ زیرا معدوم با موجود متحد نمی شود. 
« ناظـر بـه فـرض سـوم اسـت کـه یکـی معـدوم و دیگـری باقـی و  عبـارت »و إن عـدم أحدهمـا و بقـي اآلخـر
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موجود است. بنابراین ضبط صحیح »بقي« است، نه »نفي«.

21. ص 218، س 8: »و إّنمـا تصـدر عنـه األفعـال علـی وجـه الکمـال، فاحتیـج إلـی معرفة الحسـن و القبح 
تیـن، فابتـدأ بهمـا« ---- »فاحتـّج إلـی معرفـة الحسـن و القبـح و کونهمـا عقلّییـن«.بحـث در 

ّ
و کونهمـا عل

اینجا دربارۀ عدل الهی و مسئلۀ »حسن و قبح عقلی« است، از این رو تعبیر »عقلّیین« صحیح است، 
تین«.

ّ
نه »عل

22. ص230، س 1: »و بالجملـة ال تتـّم البراهیـن اآلتیـةعلـی المطلـوب؛ ألّنهـا اسـتدالل بالمعلـول علـی 
ة« به روشـنی 

ّ
ـة«---- »البراهیـن اإلّنیـة علـی المطلـوب«. عبـارت »ألّنهـا اسـتدالل بالمعلـول علی العل

ّ
العل

گویای آن اسـت که تعبیر »البراهین اإلّنیة« ضبط صحیِح متن اسـت؛ زیرا برهانی که در آن از معلول به 
علت استدالل می شود، »برهان إّنی« خوانده می شود.

23. ص 232، س 8: »سـواء کانـت طاعـة أو معصیـة أو غیرهـا« ---- »سـواء کانـت طاعـة أو معصیـة أو 
غیرهما«.

24. ص 249، س1: »و رّد علیهما السّید المرتضی رحمه اهلل بأّن اإلنصاف واجب« ---- »بأّن االنتصاف 
واجب«.

25. ص 260، س 3 و 4: »أفعـال األنبیـاء ال تخلـو مـن أربعـة: أحدهمـا: االعتقاد الدینـي. و ثانیهمـا: الفعـل 
الصـادر عنهـم مـن األفعال الدینّیـة. و ثالثهـا... و رابعهـا...« ---- »أحدها... ثانیهـا...«. مرجع ضمیر »ها« 
در »أحدها ... ثانیها ... ثالثها ... رابعها« کلمه »أربعة« است و در تمام نسخه ها نیز ضمیر به شکل مفرد 

مؤنث کتابت شده است. بنابراین ضبط »أحدهما« و »ثانیهما« وجهی ندارد.

« ---- »نذکـر منهـا   علیهـا دالئـل کثیـرة نذکـر منهـا واحـد لاختصـار
ّ

26. ص 290، س 12: »و األولـی تـدل
«. همـان طـور کـه در دو نسـخۀ )أ( و )ج( آمده، ضبط صحیـح در این عبارت »واحدًا«   لاختصـار

ً
واحـدا

« و منصـوب اسـت. روشـن نیسـت چـرا مصحـح محتـرم از شـکل   بـه بـرای فعـل »نذکـر
ٌ

اسـت کـه مفعـول
صحیِح این کلمه عدول و آن را به صورت نادرست »واحٌد« )مطابق نسخۀ )ب( ( ثبت کرده است.

ق 
ّ
ه في الماهّیة علی تقدیر مساواتهما في التعل

ّ
27. ص 331، س 9: »المنع من مساواة أجزاء العلم لکل

ق بکّل المعلوم«.
ّ
بکّل العلوم« ---- »في التعل

28. ص 336، س 10: »فسـبب عدمـه أّن اهلل تعالـی ال یحـّدد وجـوده« ---- »ال یجـّدد وجـوده«. عـاوه بـر 
، معنای عبارت نیز مؤّید ضبط »ال یجّدد« است. نسخه های اثر

29. ص 337، س 1: »إّن اهلل تعالی إذا أراد عدم العالم أوعدمه ابتداًء إّما بقوله: أفن فیفنی، کما قال له: 
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کـن فـکان، أو غیـر ذلـك« ---- »إّن اهلل تعالـی إذا أراد عـدم العالم أعدمه ابتداًء«. مصحح بدون توجه به 
ضبط صحیح دو نسـخۀ )أ( و )ج(، ضبط نادرسـت »أو عدمه« را مطابق نسـخۀ )ب( در متن قرار داده 
اسـت )بدون اشـاره به اختاف نسـخ(، در حالی که معنای عبارت به روشـنی گویای عدم صحت تعبیر 

»أو عدمه« است.

إن کان الثانـي فـا منافـاة بیـن التکلیـف  30. ص 341، س 6: »فـإن کان األّول فِلـَم ال یجـوز مثلـه، تـّم. و
إن کان الثاني فا منافاة بین التکلیف  واإللجـاء، فکـذا تـّم« ---- »فـإن کان األّول فِلـَم ال یجوز مثله َثّم، و

واإللجاء، فکذا َثّم«.

ك« إشـارة إلی المسـتقبل؛ ألّنه شـرط و جوابه، 
ُ
َیْحَبَطّنَ َعَمل

َ
ْشـَرْکَت ل

َ
ِئْن أ

َ
31. ص 356، س 4: »و قوله: »ل

 مستقبلین«.
ّ

ین« ---- »و هما ال یکونان إال
ّ
 مستقل

ّ
و هما ال یکونان إال

32. ص 357، س 18: »الثانـي: الثـواب و العقـاب إّمـا أن یکونـا متنافییـن أو ال، والثانـي یفیـد المطلـوب؛ 
إن کانا متساویین استحال أیضًا أن ینفي  ، و ألّنهما إذا لم یکونا متنافیین استحال أن ینفي أحدهما اآلخر
«. عبـارت فـوق دومین  إن کانـا متنافییـن اسـتحال أیضـًا أن ینفـي أحدهمـا اآلخـر «---- »و أحدهمـا اآلخـر
دلیـل بـرای نفـی احبـاط و تکفیـر اسـت. این دلیل در دو فرض تنافی و عـدم تنافی ثواب و عقاب مطرح 
شده است. نویسنده برای اثبات مدعای خود ابتدا به توضیح فرض عدم تنافی پرداخته: »والثاني یفید 
المطلـوب ألّنهمـا إذا لـم یکونـا متنافییـن ...«، سـپس فرض تنافی را بیان کرده اسـت: »و إن کانا متنافیین 
...«. بنابرایـن تعبیـر »متسـاویین« بـه جـای »متنافییـن« نـه تنها مناسـبتی با متن ندارد، بـر خاف مقصود 

نویسنده است.

یـادة المنافـع أو فیهـا جمیعـًا«  33. ص 366، س 3: »فشـفاعته إّمـا أن تکـون فـي إسـقاط المضـاّر أو فـي ز
کـرم یا در سـاقط کردن ضرر و  ---- »أو فیهمـا جمیعـًا«. معنـای عبـارت چنیـن اسـت: »شـفاعت پیامبـر ا

یان ها یا در فزونی منافع یا در هر دو مورد است«، بنابراین ضبط »فیهما« صحیح است. ز

6-3. سقط و افتادگی کلمات و عبارات
حـذف یـا از قلـم افتادگـِی کلمـات و عبارات متن تصحیح شـدۀ معراج الیقین از جمله نابسـامانی هایی 
است که موجب نارسایی و گاه نادرستی متن شده است. برخی از این افتادگی ها که از مقابلۀ ویراسِت 

عرضه شدۀ معراج الیقین با نسخه های این اثر نمایان شده به شرح زیر است:
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ضبط کاملضبط ناقِص متن تصحیح شدهصفحه/سطرردیف
کلمه یا عبارت 

افتاده

فيو ال شّك في أّنه مخالف لهاو ال شّك أّنه مخالف لهاص 37/ س 113

مینص 81/ س 23
ّ
وهذا قول المتکل

و هذا لم یشمل الجوهر الفرد و 
ال الخّط و ال السطح علی قول 

مین
ّ
المتکل

لم یشمل الجوهر 
الفرد و ال الخّط و 

ال السطح علی

کانأشّد بیاضًا مّما کان قبل الَسلقأشّد بیاضًا مّما قبل الَسلقص 87/ س 310

الـأن تکون معلولة لذات ذلك الجسمأن تکون معلولة لذات ذلك جسمص 87/ س 417

آثارإذا نشأ و رأی آثار النعمة علیهإذا نشأ و رأی النعمة علیهص 118/ س 55

ص 126/ س 615
الثاني أّنه انطباع صورة المرئي في 

العین
الثاني أّنه النطباع صورة المرئي في 

العین
لـ

ص 136/ س 76
ال یجتمعان في شيء واحد في 

زمان
ال یجتمعان في شيء واحد في 

زمان واحد
واحد

في الخارجالحّق أّنه ال وجود لها في الخارجالحّق أّنه ال وجود لهاص 140/ س 86

إّما أن یکون ألجله الوجودص 149/ س 915 إّما أن یکون الذي ألجله الوجودو الذيو

أو الفإّما أن ینتهي إلی األّول أو الفإّما أن ینتهي إلی األّولص 163/ س 1012

مثلهو التالي باطل، فالمقّدم مثلهو التالي باطل، فالمقّدمص 164/ س 1115

ص 165/ س 1216
احتّجت الفالسفة علی أّن تعالی 

موَجب
احتّجت الفالسفة علی أّنه تعالی 

موَجب
ـه

إّنما إذا لم یقم مقامه سبب آخرص 170/ س 1317
إّنما یجب إذا لم یقم مقامه سبب 

آخر
یجب

عالمإّن معنی کونه حّیًا أّنه قادر عالمإّن معنی کونه حّیًا أّنه قادرص 176/ س 149

فالمعتزلة علی أّن تعالی أوجدص 180/ س 1514
فالمعتزلة علی أّن معناه أّنه تعالی 

أوجد
معناه أّنه

ص 182/ س 167
مًا لزم 

ّ
فلو أثبتنا کونه تعالی متکل

ر الدو
مًا به 

ّ
فلو أثبتنا کونه تعالی متکل

ر لزم الدو
به

ذهب أبو الحسن األشعري إلی األّولص 184/ س 173
ذهب أبوالحسن األشعري و أتباعه 

إلی األّول
و أتباعه

ص 201/ س 1816
کونه تعالی في جهة: الرحمن علی 

العرش استوی
کونه تعالی في جهة کقوله تعالی: 

الرحمن علی العرش استوی
کقوله تعالی

لهص 213/ س 1913 لهکان من وقع هو اإل مرادهکان من وقع مراده هو اإل
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ضبط کاملضبط ناقِص متن تصحیح شدهصفحه/سطرردیف
کلمه یا عبارت 

افتاده

ص 222/ س 2010
فاختفی عند إنسان، و ُسئل ذلك 

اإلنسان عن النبّي

فاختفی عند إنسان، فجاء ذلك 
الظالم و َسأل ذلك اإلنسان عن 

النبّي

فجاء ذلك 
الظالم

صوهو ال ینقلب حسنًاص 224/ س 212
ّ
صوهو ال ینقلب حسنًا ومنه یخل

ّ
ومنه یخل

یحصل تارًة و ال یحصل أخریص 230/ س 228
یحصل الفعل تارًة و ال یحصل 

أخری
الفعل

ص 263/ س 239
تیان خارق للعادة«  کان قولنا: »اإل

أولی
تیان بخارق للعادة«  کان قولنا: »اإل

أولی
بـ

غیرإلی أّنها غیر واجبةإلی أّنها واجبةص 279/ س 241

یجب أن یکون منصوصًا علیه.ص 288/ س 256
یجب أن یکون معصومًا فیجب أن 

یکون منصوصًا علیه.
معصومًا فیجب 

أن یکون

ص 313/ س 263
حیث تقّررت الصغری و هو أّنه 

أفضل فنقول
حیث قد تقّررت الصغری و هو أّنه 

أفضل فنقول
قد

و قد یجبان بالید عند شرائطص 319/ س 2712
و قد یجبان بالید و اللسان عند 

شرائط
و اللسان

ص 322/ س 289
و ال یؤمن أن یکون ما اعتقده منکرًا 

معروفًا
و ال یؤمن أیضًا أن یکون ما اعتقده 

منکرًا معروفًا
أیضًا

من اإلمکان إلی االمتناع الذاتيص 333/ س 298
من اإلمکان الذاتي إلی االمتناع 

الذاتي
الذاتي

والثاني و هو أن یکون محال العدمص 334/ س3010
والثاني و هو أن ال یکون محال 

العدم
ال

ترجیح أحد األرضین المکانینص 339/ س 318
ترجیح أحد األرضین بأحد 

المکانین
بأحد

ص 353/ س 3215
وکلّ ما کان کذلك کان أدخل في 

باب الوجوب

وکّل ما کان کذلك کان أدخل في 
باب اللطف فیکون أدخل في باب 

الوجوب

أدخل في باب 
اللطف فیکون

ّنه کانت الشفاعة مشترکةص 366/ س 336 ّنه إذا کانت الشفاعة مشترکةفل إذافل

7-3. افزودن کلمات غیر موجود در ُنَسخ به متِن اثر
در برخـی از قسـمت های متـن تصحیح شـدۀ معـراج الیقیـن کلمـه یـا کلماتـی به متن افزوده شـده اسـت، 
بـدون آنکـه در نسـخه های اثـر نشـانی از آن کلمـه یـا کلمات بتـوان یافت. در مواضعی که افـزودن کلمه یا 
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کلماتی به متن ضرورت یا رجحان داشته باشد، الزم است با قراردادن در میان دو قاب و ذکر در پاورقی 
یـادت اشـاره شـود تـا میان سـخِن نویسـنده و آنچه مصحح بـه متن افزوده تمایز حاصل شـود که  بـه ایـن ز

ی از این موارد در جدول زیر مشاهده می شود: متأسفانه نسبت به این امر غفلت شده است. شمار

کلمۀ افزوده شدهمتن نسخه های معراج الیقینمتن تصحیح شدۀ معراج الیقینصفحه/سطرردیف

ص 70/ س 17
و ذهب البغدادیون من المعتزلة 
لوان إلی أّن امتناع خلّوها عن األ

و ذهب البغدادیون من المعتزلة 
لوان إلی امتناع خلّوها عن األ

أّن

ص 117/ س 27
معلوم من وجه و مجهول من وجه 

آخر
آخرمعلوم من وجه و مجهول من وجه

هو الذيوالقدیم یفّسر بأمرینوالقدیم هو الذي یفّسر بأمرینص 145/ س 32
صادرًافتأثیر ذلك الشيء في العدمفتأثیر ذلك الشيء صادرًا في العدمص 154/ س 45
یر المنعو تقریره المنعص 166/ س 515 ـهو تقر
إّنما تعدم بین اإلضافة إلیهماص 173/ س 69 إّنما تعدم اإلضافة إلیهماو بینو

ص 232/ س 75
ید الطاعات و یکره  أّنه تعالی إّنما یر

المعاصي
یکره  ید الطاعات و أّنه تعالی یر

المعاصي
إّنما

ص 243/ س 81
إن کان من فعل غیرهما لم یجز هلل 

فه
ّ
أن یکل

إن کان من فعل غیرهما لم یجز أن 
فه

ّ
یکل

هلل

المعتادةرخص سعره في الجبالرخص سعره في الجبال المعتادةص 253/ س 919
هذالو کان متواترًا ألفادنا العلملو کان هذا متواترًا ألفادنا العلمص 292/ س 106

ص 296/ س 111
أّن ذلك البعض هو علّي بن أبي 

طالب
بن أبي طالبأّن ذلك البعض هو علّي

لـعدم القول بإمامتهم خرق اإلجماععدم القول بإمامتهم خرق لإلجماعص 314/ س 1210
کّلعلی واحد واحد منهمعلی کّل واحد واحد منهمص 314/ س 1313

ص 326/ س 1511
إّن النفس جوهر مجّرد و لیس 

بجسم
وإّن النفس جوهر مجّرد لیس بجسم

ص 332/ س1611
فیکون وقت إعادته هو بعینه وقت 

ابتدائه فیکون هو مبتدأ
فیکون وقت إعادته هو بعینه وقت 

ابتدائه فیکون مبتدأ
هو

ص 336/ س 172
بأّن الهالك المراد به هو الخروج عن 

االنتفاع
بأّن الهالك المراد به الخروج عن 

االنتفاع
هو

ص 343/ س 1816
إّنما یتّم ذلك بعلمه باألجزاء و 

تناسبها
ذلكإّنما یتّم بعلمه باألجزاء و تناسبها

ص 345/ س 1916
کل إنسانًا  الثاني: أّن اإلنسان إذا أ

مثله
کل مثله إنسانًاالثاني: أّن اإلنسان إذا أ
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8-3. تصرف در کلمات و عبارات ُنَسخ و تغییردادن آنها
از جملـه مـواردی کـه ارزش علمـی تصحیح معراج الیقینرا خدشـه دار می کند، تصرف های ناصحیح و 
تغییردادن کلمات و عبارات متن از سوی مصحح است. این تغییر که در بعضی از موارد مخل صحت 
متن نیز شده، گاه به صورت پیش و پس شدن کلمات و گاه به شکل جایگزین شدن کلمات و عبارات 
دیگر به جای کلمات و عبارات موجود در نسـخه های اثر نمایان شـده اسـت. متأسـفانه مصحح هیچ 
اشاره ای به این تغییرات نکرده و مشخص نیست بر چه مبنایی به این کار اقدام کرده است. در ادامه 
برخـی از ایـن مـوارد را گـزارش می کنیـم. در هـر مورد ابتدا آنچه در ویراسـِت معـراج الیقین آمده ذکر و پس 

از آن، کلمه یا عبارت موجود در ُنَسخ اثر بیان می شود:

1. ص 37، س 4: »فإّما أن یکون له تحّقق بوجوه ما« ---- »فإّما أن یکون له تحّقق بوجه ما«.

کثر  کثر الحکمـاء« ---- »فأثبته أ میـن و بعـض القدمـاء و نفـاه أ
ّ
کثـر المتکل 2. ص 64، س 13: »فأثبتـه أ

کثر الحکماء«. مین و بعض قدماء الحکماء و نفاه أ
ّ
المتکل

الجـواز  علـی  المصّنـف  »احتـّج   ---- بوجهیـن«  جـوازه  علـی  المصّنـف  »احتـّج   :10 س   ،74 ص   .3
بوجهین«.

4. ص 92، س 10: »و مـن خـواّص الحـرارة أّن مـن شـأنها إفـادة المیـل المتصّعـد بواسـطة التحـّرك« ---- 
»بواسطة التحریك«.

ة علی حیـث یبقی المرّکب معه« 
ّ
5. ص 93، س 17: »لـم یبلـغ فـي الکثـرة إلـی حـّد االحتـراق و ال في القل

ة إلی حیث یبقی المرّکب معه«.
ّ
---- »و ال في القل

6. ص 117، س 7: »و جوابـه: أّن المطلـوب معلـوم مـن وجـه و مجهـول مـن وجـه« ---- »و الجـواب: أّن 
المطلوب معلوم من وجه و مجهول من وجه«.

7.ص 127، س 11: »لّمـا بّیـن المذهبیـن فـي اإلبصـار و إبطالهمـا ذکـر مـا هـو المختـار عنـده« ---- »لّما 
بّین المذهبین في اإلبصار و أبطلهما«.

ة فيالتبرید«.
ّ
ة للتبرید« ---- »فإّنها لیست عل

ّ
8. ص 150، س 6: »فإّنها لیست عل

9. ص 156، س 9: »فیلزم الدور بمرتبة واحدة أو لمراتب« --- »فیلزم الدور بمرتبة واحدة أو بمراتب«.

10. ص 162، س 8: »و یستلزم منه الدور أو التسلسل« ---- »و یلزم منه الدور أو التسلسل«.

11. ص 169، س 7: »و تمـام التحقیـق ذکـره المصّنـف فـي کتـاب نهایـة المـرام« --- »و تمـام تحقیـقذلك 
ذکره«.

یـد فـي  « --- »و تقریـره: أّنـه لـو علـم کـون ز یـد فـي الـدار 12. ص 173، س 6: »و تقریـره: أّنـه إذا علـم کـون ز
.» الدار
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13. ص 186، س 11: »إذا تقّرر هذا فنقول« ---- »إذا تقّرر ذلك فنقول«.

یـات بجـواز  14. ص 223، س 9: »و الجـواب عـن األّول بالمنـع مـن الصغـری و هـو عـدم تفـاوت الضرور
تفاوتها« ---- »لجواز تفاوتها«.

15. ص 228، س 6: »ألّن العقاء إّنما یذّمون العبد و یمدحونه إذا عرفوا بأّنه فاعل«---- »أو یمدحونه«.

الت« ----  کالفصـل یخـرج عنـه اآل 16. ص 240، س 15: »و قولنـا: »و لـم یکـن لـه حـّظ فـي التمکیـن« 
الت«. »یخرج به اآل

17. ص 244، س 7: »و أّمـا مـا هـو مـن فعلـه تعالـی فإّمـا أن یکـون مـن جهـة االسـتحقاق کالعقاب أو علی 
الم« ---- »یکون علی جهة االستحقاق«. جهة االبتداء کاآل

18. ص 265، س 1: »أّن اهلل تعالی سلبهم العلوم التي کانوا بها یتمّکنون من معارضة القرآن« ---- »کانوا 
یتمّکنون بها«.

« ---- »أو هما 
ً
19. ص 265، س 7: »إّمـا أن یکـون معجـزًا مـن حیـث ألفاظـه المفردة أو ترکیبه أو هما معا

.»
ً
جمیعا

20. ص 265، س 8: »أن یکون جهة إعجازه غیر الصرفة« ---- »أن یکون جهة اإلعجاز غیر الصرفة«.

21. ص 291، س 10: »ذلك إّما أن یکون تفضیالً أو باستحقاق منهم لذلك« ---- »یکون تفّضالً«.

22. ص 310، س 3: »علی وفق حکم الشرع« ---- »علی وفق حکمة الشرع«.

23. ص 311، س 11: »و نزل فیه قوله تعالی« ---- »حّتی نزل فیه قوله تعالی«.

24. ص 311، س 12: »و تصّدق بجمیع مامعه عّدة مرار و لم یخلف مااًل أصًا« ---- »و تصّدق بجمیع 
.» ماله عّدة مرار

.» « ---- »أّما أّنه خاف علی نفسه فظاهر 25. ص 315، س 13: »أّما أّنه خائف علی نفسه فظاهر

.» « ---- »لیس بشرط في األمر  في األمر
ً
26.ص 317، س 11: »ألّن عند المصّنف أّن العلّو لیس شرطا

27. ص 320، س 6: »فکذلك هنا« ---- »فکذا هنا«.

»واألّول مذهـب   ---- المعتزلـة«  البغدادییـن مـن  و  األشـاعرة  األّول مذهـب  »و  28. ص336، س 12: 
األشعرّیة«.

29. ص 343، س 1: »فذهبت الفاسفة: علی نفیه« ---- »فذهبت الفاسفه إلی نفیه«.

30. ص 343، س12: »أّما الثانیة فألّنا إّما أن نقول بتفّرق أجزاء البدن و عند اإلعادة یجمعها« ---- »ثّم 
عند اإلعادة یجمعها«.

9-3. اغالط حروف نگاشتی
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اغـاط حروف نگاشـتِی راه یافتـه در متـن معـراج الیقیـن از دیگـر اشـکاالت تصحیـِح یـاد شـده اسـت. 
نمونه هایی از این مورد در جدول زیر آمده است:

صورت صحیحمتن تصحیح شدۀ معراج الیقینصفحه/ سطرردیف

کیفّیةکیفّیهص 87/ س 115

أّماإّماص 149/ س 214

لمرّجحلمرجعص 152/ س 316

النافعالدافعص 223/ س 412

مقابلهمقابلةص 244/ س 513

أبو هاشمأبو هشامص 248/ س 617

حنبلأحمد بن حبلص 295/ س 719

أ تمنعناأتمنعناص 305/ س 82

المعّینةالمعنیةص 351/ س 97

أّماإّماص 347/ س102

موارد ذکرشده تنها گوشه ای از اشکاالت موجود در ویراسِت آقای طاهر السامی از کتاب معراج الیقین 
اسـت. گذشـته از این موارد، در تصحیح مورد بحث خطاها و کاسـتی های دیگری از جمله تقطیع های 

نادرست و اشتباهات ویرایشی نیز مشاهده می شود که از بیان آنها صرف نظر می کنیم.

کتابنامه

کربال، العتبة العباسّیة المقّدسة، 1436ق.  األعرجی، عبدالحمید بن محّمد؛ تذکرة الواصلین في شرح نهج المسترشدین؛ 

افندی، عبداهلل؛ ریاض العلماء و حیاض الفضالء؛ قم، خیام. 1401ق.

األمین، محسن ؛ أعیان الشیعة؛ بیروت، دارالتعارف للمطبوعات ، 1403ق.

جهانبخش، جویا؛ راهنمای تصحیح متون؛ تهران، دفتر نشر میراث مكتوب، 1378ش.

الحّلی، الحسن بن یوسف؛ نهج المسترشدین في اصول الدین؛ تحقیق: سّیداحمد حسینی و هادی یوسفی؛ قم، مجمع 
ذخائر اسالمی، بی تا.

الحّلی، محّمد بن الحسن؛ إیضاح الفوائد في شرح القواعد؛ تحقیق: سّیدحسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، 
عبدالرحیم بروجردی؛ قم، اسماعیلیان، 1387ق.

کربال، العتبة العباسّیة  الحّلی، محّمد بن الحسن؛ معراج الیقین في شرح نهج المسترشدین؛ تحقیق: طاهر السالمی؛ 
المقّدسة، 1436ق.

؛ روضات الجّنات فی أحوال العلماء و السادات؛ تحقیق: اسداهلل اسماعیلیان؛ قم، اسماعیلیان،  الخوانساری، محّمدباقر
1390ق.

کتابخانۀ ملی ایران، 1390ش. درایتی، مصطفی؛ فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(؛ تهران، سازمان اسناد و 
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ـــــــــــــــــــ ؛ فهرست واره دست نوشت های ایران )دنا(؛ ویراست دوم، مشهد، انتشارات الجواد طوس، 1398ش.

کتابخانۀ  ملی، 1398ش. ـــــــــــــــــــ ؛ معجم المخطوطات العراقّیة؛ تهران، انتشارات سازمان اسناد و 

؛ معجم طبقات المتکلّمین؛ قم، مؤسسة اإلمام الصادق)ع(، 1424ق. السبحانی، جعفر

، حسن ؛ تکملة أمل اآلمل؛ تحقیق: محفوظ، حسینعلی، دباغ عدنان ، دباغ عبدالكریم ؛ بیروت، دارالمؤرخ العربي،  الصدر
1429ق.

گردآورنده: حسینی، احمد بن محّمد؛ بیروت، داراألضواء، 1403ق. إلی تصانیف الشیعة؛  الطهرانی، محّمدمحسن؛ الذریعة 

الطهرانی، محّمدمحسن؛ طبقات أعالم الشیعة؛ بیروت ، دار إحیاء التراث العربي، 1430ق.

عطائی نظری، حمید؛ »نگرشی بر نگارش های کالمی)2(: معرفی انتقادِی ویراست تذکرة الواصلین فی شرح نهج 
المسترشدین«؛ آینۀ پژوهش؛ شمارۀ 158، 1395ش.

، 1368ش. لقاب؛ تهران، مكتبة الصدر القمی، عباس؛ الکنی و األ

کتابخانۀ حضرت آیت اهلل  کنتورى، اعجازحسین بن محّمدقلی؛ کشف الحجب و األستار عن أسماء الکتب و األسفار؛ قم، 
العظمی مرعشی نجفی)ره(، 1409ق.

یر شمارۀ 1( یر شمارۀ 2()تصو )تصو
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