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ــی )ت 648ـ  م 
ّ
مــه حســن بــن یوُســف بن علی بــن مطّهــر ِحل

ّ
یکــی از تألیفــات ارزشــمند و شــایان توّجــه عل

گاه آن را  کــه  726 هــ .ق(، اثری اســت چنددانشــی و در عین حال  نســبتًا مختصر به نام »الرســالة الســعدیة« 
»الســعدیة« نیز خوانده اند.1 این رســاله با بیان مقّدماتی از دانش اصول فقه آغاز می شــود و پس از آن، فصلی 
در بــاب اصــول پنج گانــۀ اعتقادی آمــده که همراه آن، چند موضوع فقهی نیز مطرح شــده اســت. در نهایت، 
کوتاه در خصوص ترغیب به انجام برخی از اعمال عبادی و اخلقی و تحذیر از ارتکاب  رســاله، با دو فصل 
پاره ای از منکرات خاتمه می یابد. بدین ســان، رســالۀ ســعدیه مشتمل اســت بر مباحثی چند از علوم اصول 

کلم و فقه و اخلق.  فقه و 

کرده است،2 این اثر را برای َسعُدالّدین محّمد بن علی  مه، چنانکه در دو موضع از مقّدمۀ رساله تصریح 
ّ

عل
ســاَوجی )آَوجــی(3 نگاشــته و ثــواب نگارش آن را به همو تقدیم کرده اســت. نام گرفتِن رســالۀ مزبــور به عنواِن 
که قطب الّدین شیرازی »التحفة السعدیة« را در شرح  »َسعدّیه« نیز طبعًا به همین مناسبت است، همانطور 
قانون ابن سینا بدین مناسبت نامگذاری کرده است 4 و همین احتمال دربارۀ کتاب فقهی التحفة السعدیة 
ی نیز رفته.5 خواجه ســعُد الّدین محّمد ســاَوجِی صاحب دیوان، همانند خواجه رشــیُد الّدین 

ّ
از ابن داود حل

فضــل اهلل همدانــی، ابتــدا وزیر غازان خان و پــس از آن، وزیر ُالجایتو )ســلطان محّمد خدابنــده( بود. قاضی 
نوراهلل شوشــتری در وصف او می گوید: »خواجه ســعد الّدین محّمد آوجی وزیری ســعادتمند و دبیری فاضل 
یج مذهب امامّیه و رعایت علمای آن طایفۀ َعلّیه مســاعی  یۀ خیر البرّیــة و ترو و دانشــمند بــود. در تعظیــم ذّر

 1. نگرید: تهرانی، آقا بزرگ، الذریعة إلی تصانیف الشیعة، داراألضواء، بیروت، 1403 ه .ق، ج 3، ص 440؛ ج 12، ص 183.
 2. »أوضحت في هذه الرسالة السعدیة .... برسم المولی: المخدوم األعظم، الصاحب الكبير المعظم، صاحب ديوان الممالك شرقا و غربًا، بعدًا و قربًا، 
لطاف  مالــك الســيف و القلــم، ملجأ العــرب و العجم، مالذ جميع طوائف األمم، محيي رفات المكارم و الرمم، مميت البــدع و دافع النقم. المؤّید باال
لهية خواجه سعد الملة و الدين، أعز اهّلل بدوام دولته اإلسالم و المسلمين.«. ) الرسالة السعدیة، اخراج و تعليق و تحقيق:  الرّبانية، المظفر بالعنایات اإل
عبدالحسين محّمد علی بّقال، کتابخانه آیة اهّلل العظمی مرعشی نجفی، قم، 1410 ه .ق، ص 4(. همچنين در ص 8 خاطرنشان می کند: »فوضعت 

للمخدوم األعظم، خواجه سعد الدين، هذه الرسالة ... و جعلت ثوابها و أصال إليه «. 
یخی و تراجمی، نام او به صورت »ساَوجی« ـ منسوب به ساوه ـ ضبط شده است، ولی در برخی مصادر هم او را »آَوجی« ـ   3. اگر چه در بسياری از منابع تار
منسوب به »آوه«ـ  خوانده اند، برای نمونه نگرید به: خواندمير، غياث الّدين بن ُهمام الّدين، دستور الوزراء، با تصحيح و مقّدمۀ سعيد نفيسی، انتشارات 
اقبال، تهران، 1317، ص 313؛ شوشتری، قاضی نور اهّلل، مجالس المؤمنین، بنياد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، 1392 ه .ش، مشهد، ج 

5، ص 571؛ ُبرَقعی، محّمد باقر، راهنماى دانشوران ، دفتر انتشارات اسالمی  جامعه مدّرسين حوزه علميه قم، 1384 ه .ش، ج 1، ص 254.
 4. تهرانی، آقا بزرگ،  طبقات أعلم الشیعة،  دار إحیاء التراث العربي ، 1430 ه .ق، بیروت، ج 5، ص 188 و ص 213.

 5. همو، الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج 12، ص 183.

نقد و برریس کتاب
 چکیده:

یکی از تألیفات ارزشمند عالمه حسن 
بن یوسف بن علی بن مطهر حلی، 

اثری است چنددانشی و در عین 
حال  نسبتًا مختصر به نام »الرساله 
السعدیه« که گاه آن را »السعدیه« 

نیز خوانده اند. این رساله با بیان 
مقدماتی از دانش اصول فقه آغاز 

می شود و پس از آن، فصلی در باب 
اصول پنج گانه اعتقادی آمده که 

همراه آن، چند موضوع فقهی نیز 
مطرح شده است. در نهایت، رساله، 

با دو فصل کوتاه در خصوص ترغیب 
به انجام برخی از اعمال عبادی و 

اخالقی و تحذیر از ارتکاب پاره ای از 
منکرات خاتمه می یابد. بدین سان، 

رساله سعدیه مشتمل است بر 
مباحثی چند از علوم اصول فقه و 

کالم و فقه و اخالق. عالمه، چنانکه 
در دو موضع از مقدمه رساله تصریح 

کرده، این اثر را برای سعدالدین 
محمد بن علی ساوجی )آوجی( 

نگاشته و ثواب نگارش آن را به همو 
تقدیم کرده است. نام گرفتن رساله 
مزبور به عنوان »سعدیه« نیز طبعًا 
به همین مناسبت است. نویسنده، 

نوشتار حاضر را با هدف معرفی 
رساله مذکور و بیان برخی از ویژگی 

ها و مختصات نگارشی آن، به رشته 
تحریر درآورده است. وی در راستای 
این هدف، نخست مسئله انتساب 

رساله سعدیه به عالمه حلی و تاریخ 
نگارش آن را مورد دقت نظر قرار داده 

است. در ادامه، مباحث مربوط به 
ساختار، محتوا، نسخه ها، ترجمه 

ها، شروح و منتخبات، و چاپ ها را 
مطرح می نماید. در نهایت، ویراست 
دوم تصحیح عبدالحسین محمدعلی 
بقال از رساله سعدیه را در بوته نقد و 
بررسی قرار داده و با ارائه شاهد مثال 

هایی، نمونه هایی از این اغالط را 
بازگو می کند.

 کلیدواژه:
نگارشهای کالمی، الرسالة السعدیه، 

السعدیه، عالمه حلی، اصول 
اعتقادات، اصول فقه، اصول کالم، 

معرفی رساله، عبدالحسین محمدعلی 
بقال، آثار عالمه حلی، آثار کالمی.

 نگریش
 بر نگارشهای کالمی )6(

عدیة  الرسالة الّسَ
حمید عطائی نظری
استادیار گروه فلسفه و کالم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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نامی از این رساله در میان تألیفاتش نبرده است.10  

2ـ تاریخ نگارش
ــی پرداخته  

ّ
مــۀ حل

ّ
یــخ نگاشــته های عل کــه در آنهــا بــه تار در تحقیقاتــی 

شــده، زمــان دقیق نگارش رســالۀ ســعدیه مشــّخص نگردیده اســت. در 
یخ تألیف این رســاله  این نوشــتارها، تنها به این نکته اشــاره شــده که تار
بین ربیع اآلخر ســال 709 و 10 شــّوال ســال 711 )یعنی زمان کشــته شدن 
که رسالۀ سعدیه در زمان حیاتش به او تقدیم شده  سعد الّدین ساَوجی 

است( بوده است.11

ه ق، ج 104، ص 148.
10. چنانكــه خانــم اشــميتكه احتمــال داده اند، عاّلمــه در اين اجازۀ خــود، تنها از آثاری نام برده اســت 
یس اســت؛ به هميــن دليل، نامــی از کتابهای جدلی یا رســاله های کــم اهّمّيت به  کــه مناســب تدر
ميان نياورده است )نگرید: اشميتكه، اندیشه های کلمی عّلمۀ حّلی، ترجمۀ احمد نمايی، بنياد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، مشهد، 1378 ش، ص 52(. بنابراين طبيعی است که 

عاّلمه در اجازۀ یادشده، رسالۀ سعدیه را ذکر نكرده باشد.
ير نيز   11. اشــميتكه، اندیشــه های کلمــی عّلمــۀ حّلــی، ص 60 و ص 95. هميــن مطلــب در مأخــذ ز
ی(، انتشارات 

ّ
بازگو شده است: طالعی، عبدالحسين، فقیه ِحّله )مروری بر زندگی و آثار عاّلمۀ حل

گویا پس از مّدتی همکاری با رشیُدالّدین،  جمیله به ظهور رسانیده.«.6 
که بر مذهب امامّیه بود و همچون تاج الدّین  میان خواجه ســعُد الّدین ـ 
کــه از  آوجــی از حامیــان تشــّیع در آن عصــرـ و رشــیُد الّدیــن فضــل اهلل ـ 
که در  کیش داده بود ـ اختلفاتی می افتد  یهودّیت به تسّنن شافعی تغییر 
نهایت، با ِســعایت رشیُد الّدین و دوستانش، به کشته شدن سعُدالّدین 
محّمد ســاَوجی به فرمان ُالجایتو در دهم شــّوال ســال 711 هجری قمری 

منجر می شود.7

کنون نوشــتار شــایان توّجهی در معّرفی رســالۀ پرارج سعدّیه  که تا از آنجا 
کوشــید بــه برخــی از ویژگی هــا و  ارائــه نشــده اســت، در ادامــه خواهــم 

کنیم. مختّصات نگارشی رسالۀ سعدیه اشاره 

ی
ّ
مۀ حل

ّ
  1. انتساب الرسالة السعدیة به عل

ی تردیدی روا نیســت؛ زیــرا او در 
ّ
مه حل

ّ
در انتســاب رســالۀ ســعدیه بــه عل

خلصة األقوالـ  دســت کم بر اســاس برخی از نســخ آنـ  از این اثر، در زمرۀ 
تألیفات خود یاد کرده است.8 افزون بر این، در نسخه ای از رسالۀ سعدیه 
کتابت شــده اســت، هم در صفحۀ  مه، 

ّ
گرد عل کــه به قلم ابن َحّداد، شــا

مه نســبت داده شــده 
ّ

عنوان نســخه، املء و نگارش این اثر آشــکارا به عل
)نگرید: تصویر شــمارۀ 1( و هم در پایان آن، عّلمه )در ترقیمۀ خویش( به 

کرده است )نگرید: تصاویر شمارۀ 2 و 3(:  تصنیف این اثر تصریح 

»َفــرغ ِمــن تصنیفــه مصّنُفه العبُد الفقیر إلی اهلل تعالی َحَســُن بن یوُســف 
ر«. بن الُمطّهَ

مه در اجازه ای که برای ُمهّنا بن سنان صادر کرده است،9 
ّ

با این وصف، عل

 6. شوشتری، قاضی نور اهّلل، مجالس المؤمنین،ج 5، ص 571. 
يران: مخدوم سعيد   7. حمد)اهّلل( مستوفی واقعه را ُچنين گزارش کرده است: »در سنۀ عشر، ميان وز
خواجه رشيد الدين و خواجه سعد الدين طاب مثواهما مخالفت شد. دوستان خواجه رشيد الدين 
در حضرت سلطان تقبيح صورت احوال خواجه سعد الدين می کردند و حرکات او که مخالف طبع 
ســلطان صادر می شــد با نظر می دادند و ســلطان را با او متغير کردند و او را بگناه ســوگندی که نواب 
او جهت موافقت با هم خورده بودند، در عاشــر شــوال ســنۀ احدی عشــر، در محول بغداد، با نوابش 
ين الدين ماســتری و خواجه شــهاب الدين  امير ناصر الدين یحيی بن جالل الدين يزدی و خواجه ز
مبارکشــاه و غيرهم شــهيد کردند«. ) تاریخ گزیده، باهتمام: دکتر عبدالحسين نوائی، چاپ پنجم، 
انتشارات اميرکبير، تهران، 1387، ص 608(؛ نيز نگرید به: حمد )اهّلل( مستوفی، ظفرنامه، مرکز نشر 
گفته نماند که چند و چون و تفاصيل اين  دانشــگاهی ايــران، 1377، ج 2، صــص 1436ـ  1437. نا
موضــوع در منابــع دیگر با اختالفاتی همراه اســت؛ بــرای نمونه نگرید به: خواندميــر، غياث الّدين بن 
ُهمام الّدين، دســتور الوزراء، صص 313ـ 315؛ همو، حبیب الســیر فی اخبار افراد البشر، تصحيح: 
دکتــر محّمــد دبیرســياقی، انتشــارات خّيــام، چ چهــارم، 1380، تهــران، ج 3، صــص 192 ـ 193. 
شوشــتری، قاضــی نــور اهّلل، مجالس المؤمنین، بنياد پژوهش های اســالمی آســتان قــدس رضوی، 
مشهد، 1392 ه .ش، ج 5، صص 571ـ  573؛ اسرار تبريزى، محّمد کاظم بن محّمد، منظر االولیاء 
کتابخانه موزه و مرکز اســناد مجلس شــوراى  )در مزارات تبريز و حومه(، تصحيح: هاشــم محّدث، 
اســالمی، تهــران، 1388 هــ .ش، صــص 211ـ  214؛ طهرانی، آقا بزرگ،  طبقات أعلم الشــیعة، ج 5، 
صص 187ـ  188. بیانی )اســالمی ندوشــن(، شــيرين، دین و دولت در ایران عهد مغول، مرکز نشــر 

دانشگاهی، چ دوم، تهران، 1381، ج 2، ص 486.
ــی، حســن بن يوســف، خلصــة األقوال في معرفة الرجال، تحقيق: جواد قّيومی، مؤسســة نشــر 

ّ
 8. حل

الفقاهه، قم، 1417 ه.ق، ص 113؛ ترتیب خلصة األقوال في معرفة علم  الرجال، بنياد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی، مشهد، 1381 ه .ش، ص 158.

9. نگریــد: همو، أجوبة المســائل المهنائیة، صــص 157ـ 155. نيز نگرید همين اجازه را در: مجلســی، 
محّمد باقر، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئّمة األطهار، مؤّسسة الوفاء، چاپ دوم، بیروت، 1403 

-1
ره 

ما
ش

یر 
صو

-ت
نقد و برریسکتابنگرشی بر نگارش های کالمی )6(
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دانــش اصــول فقــه و کلم و فقــه و اخلق اســت.  ســاختار این رســاله به 
شرح زیر است:

کتاب. الف( خطبه و تقدیم نامۀ 
ب( مقّدمات )پنج مقّدمه(.

کلمی + 3 مسأله فقهی(. ج( یک فصل در 12 مسأله )9 مسأله 
د( خاتمه رساله در دو فصل.

مــه در خطبــه و نیــز مقّدمۀ نخســِت رســاله، غرض خــود را از نگارش 
ّ

عل
که  این رســاله، بیان اجمالی و یقین آوِر مســائل اصولی )کلمی( و فقهی 
اعتقــاد و عمــل به آنها بر هر شــخصی واجب اســت، معّرفــی می کند. در 
مقّدمــۀ دوم، وجــوب کســب اعتقــاد یقینــِی تحقیقی در مســائل اصولی 
ۀ 

ّ
)کلمی( و اعتقاد یقینی )اعم از تحقیقی یا تقلیدی( را با استناد به ادل

نقلی و عقلی ثابت می نماید. مقّدمۀ سوم رساله به اثبات این اصل مهّم 
کــه بــه َهنــگام تعــارض دو حکم، که یکــی معلــوم و اجماعی  می پــردازد 
ی از حکم  میــان مســلمانان اســت و دیگــری غیــر یقینی و ظــّن آور، پیــرو
که  معلوِم اجماعی الزم است. در مقّدمۀ چهارم رساله نیز نشان می دهد 
که امامّیــه نیز موافق و  اجمــاع مســلمانان تنها زمانی تحّقــق پیدا می کند 
همــرأی با آنان باشــند. در مقّدمۀ پنجم بدیــن نکته َتذکار می دهد که هر 
گاه در باب مســأله ای، دو قول مختلف میان مســلمانان مطرح شود باید 

کرد. به قول راجح عمل 

مه وارد مباحث اصلی رســاله می شــود. 
ّ

پــس از بیــان ایــن مقّدمــات، عل
کــه در ایــن قســمت بــه مســائل اختلفــی میــان  او خاطرنشــان می کنــد 
ی از آن واجب اســت،  مســلمانان پرداختــه، قــول حّق یا راجح را که پیرو
کلمِی مربوط به اصول پنجگانۀ اعتقادی  آشــکار می سازد. تمام مسائل 
مه در ضمن 9 مسأله از آنها 

ّ
)توحید، عدل، ُنُبّوت، امامت، معاد( که عل

مان مســلمان 
ّ
که متکل گفته اســت، در زمرۀ موضوعاتی قرار دارد  ســخن 

مــه در اینجا، به 
ّ

در بــاب آنهــا دچــار اختــلف نظر شــده اند. بنابرایــن عل
که مــورد اّتفاق  هیچ یــک از مســائل راجــع به اصــول پنجگانــۀ اعتقــادی 
نظــر مســلمانان اســتـ  مثل وجــود خداوند یا اصــل ُنُبــّوت پیامبر )ص(ـ  
 در این رســاله 

ً
که مثل اشــاره نکرده اســت. 12 به همین جهت نیز هســت 

کتــب کلمــی ـ بــه موضوع اثبــات وجود  ـ بــر خــلف رونــد و روال متــداَول 
خداونــد یــا ُنُبّوت پیامبــر )ص( نپرداخته، و هیــچ از براهین اثبات وجود 
مه در هر 

ّ
بــاری و نبّی ســخن نگفته اســت. در اثر مزبور، بطور معمــول عل

مســأله ای، بحث خودش را با عباراتی همچون »اختلف المســلمون في 

ت نپرداختــن عاّلمه به تمام مســائل کالمی 
ّ
 12. مصّحــح محتــرم ترجمۀ رســالۀ ســعدیه در توجيــه عل

و فقهــی در ايــن رســاله اظهار داشــته اند که: »اين شــاید بدان دليل باشــد که خواجه ســعد به همين 
يرا عاّلمه اين رســاله را برای او نوشــته، و به نام او نامگذاری کرده و به او اهدا  مباحث نيازمند بوده. ز
نموده است.«. ) رسالۀ سعدّیه، ترجمۀ سلطان حسين استرآبادی، تصحيح و تحقيق: علی اوجبی، 
انتشــارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 1382 ه .ش، ص چهل و ســه از مقّدمۀ مصّحح(. 
يرا اهدا و تقدیم کتاب به شخصی  ل ایشان پذيرفتنی نيست؛ ز روشــن اســت که استنباط و اســتدال
لزومــًا بــه قصــد بــرآورده ســاختن حاجــات و نيازمندی هــای او نبوده، بلكــه اغلب، به رســم احترام و 

بزرگداشت آن شخص انجام می شده است.

خوشــبختانه در پایان نســخه ای که ابن َحّداد از این رســاله کتابت کرده 
مۀ 

ّ
ی خــّط عل اســت، زمــان و مــکان دقیق تصنیف رســالۀ ســعدیه از رو

گردیده است )نگرید: تصاویر شمارۀ 2 و 3(: ی نقل 
ّ
حل

»َفــرغ ِمــن تصنیفــه مصّنُفه العبُد الفقیر إلی اهلل تعالی َحَســُن بن یوُســف 
ر في ثاني عشــر شــهر ربیع األّول من سنة إحدی عشرة و سبع مائٍة  بن الُمطّهَ
ی اهلل علی َســّید المرســلین 

ّ
ــلطانّیة، والحمــد هلل رّب العالمیــن وَصل بالّسُ

محّمد النبّي وآله الطاهریَن * إلی »الطاهرین« بخّط مصّنفه رحمه اهلل«.

یخ 12 ربیع األّول ســال 711  بر این اســاس، نگارش رســالۀ ســعدیه در تار
ه .ق در ســلطانیه )واقع در اســتان زنجان کنونی( به پایان رســیده اســت 
)یعنــی تقریبــًا هفت مــاه پیش از وفات خواجه ســعُدالّدین ســاَوجی که 

رساله به او تقدیم شده است(. 

3ـ ساختار و محتوا
ی مطالبی در باب چند  که حاو رسالۀ سعدیه اثری است نسبتًا مختصر 

همشهری، 1392 ش، تهران، ص 121 و صص 181 ـ 182.
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چنانکــه به اشــارت رفت، رســالۀ ســعدیه مشــابهت هائی بــا کتاب نهج 
کــه ظاهــرًا پیــش از ایــن رســاله نگاشــته شــده  الحــّق و کشــف الصــدق 
کتاب  بوده دارد. این مشــابهت ها و همســانی ها، هــم در عبارات خطبۀ 
مشهود است و هم در موضوعات مطرح شده و مطالب مربوط به آنها. با 
کتاب نهج الحّق بسیار مفّصل تر از رسالۀ سعدیه است و با  این وصف، 
کلن تر، یعنی نقد آراء و دیدگاههای عالمان غیر شیعی )خاّصه،  هدفی 
اشــاعره و معتزلــه و حنابلــه( در مهمتریــن موضوعــات کلمــی و فقهی از 
ۀ معتبر عقلی و 

ّ
طریق اثبات ناســازگاری و تعارض آنها با بدیهّیات و ادل

نقلی،13 به رشتۀ تحریر درآمده است. 

در بخش فقهِی رســاله ســعدیه ـ یعنی مســألۀ دهم تا دوازدهم رســاله ـ نیز 
کرده اســت. او در این قســمت،  مــه همــان هدف یادشــده را تعقیب 

ّ
عل

تنهــا بــه بررســی مســائل اختلفــی میــان مذاهــب اســلمی در بــاب ســه 
موضــوع اصلــِی فقهــِی عبــادی، یعنــی طهارت )وضــو و غســل و تیّمم( و 
مه در مقّدمۀ 

ّ
کید بر قاعده ای که عل یده اســت. تأ نماز و روزه، دســت یاز

ســوم رســاله بیــان کرده بــود مبنی بر اینکــه »به گاه تعــارض دو حکم، که 
یکــی معلــوم و اجماعــی میــان مســلمانان اســت و دیگــری غیــر یقینی و 
ی از حکــم معلــوِم اجماعــی الزم اســت«، در مباحث این  ظــّن آور، پیــرو
مه در ابتدای بیشــتر مباحث، نخست 

ّ
بخش آشــکارا دیده می شــود. عل

بــا عبــارات کلیشــه اِی »اختلف المســلمون هنا؛ فذهبت طائفــة إلی  ... 
کرده  و قالــت طائفــة أخــرى  ...«14 بــه َانظار مختلف در هر مســأله اشــاره 
اســت و ســپس با ارائۀ دلیِل معتمد خود، به تعیین رأی صحیح یا راجح 
پرداخته اســت. پس از آن ســعی می کند نشان دهد عمل به رأی برگزیدۀ 
تی قالبی نظیر »و االحتیاط یقتضي  او موافق با احتیاط نیز هست. جمل
ذلك «،15 »و ألن االحتیاط یقتضي ذلك «،16 »فإّن االحتیاط یقتضیه «،17 
مه اســتعمال شــده است. در 

ّ
برای بیان همین امر به دفعات از ســوی عل

ادامــه، بــه مبنای »احتیاط« پیشــگفته پرداخته، خاطرنشــان می کند که 
عمــل به نظــر و عقیدۀ مورد اجماع و اّتفاق مســلمین موجــب برائت ذّمه 
از منظــر همگان می شــود و بنابرایــن به احتیاط نزدیکتر اســت، برخلف 
کــه عمل مطابق با آن، موجب  عمــل بــه نظری که عّده ای با آن مخالفند 

 13. عاّلمــه در مقّدمــۀ کتــاب نهج الحّق و کشــف الصدق غرض خــودش از نگارش ايــن اثر را ُچنين 
توضيــح می دهــد: »و قــد وضعنا هــذا الكتاب الموســوم بنهج الحق و کشــف الصــدق طالبين فيه 
کثــار بــل اقتصرنا فيه علی مســائل ظاهرة معــدودة و مطالب واضحــة محدودة و  االختصــار و تــرك اإل
أوضحــت فیــه لطائفــة المقلدين من طوائــف المخالفین إنكار رؤســائهم و مقلديهــم القضایا البديهة 
و المكابــرة في المشــاهدات الحســیة و دخولهــم تحت فرق السوفســطائیة و ارتكاب األحــكام التي ال 
يرتضیها لنفسه ذو عقل و رویة لعلمي بأن  المنصف منهم إذا وقف علی مذهب من یقلده تبرأ منه و 
حاد عنه و عرف أنه ارتكب الخطأ و الزلل و خالف الحق في القول و العمل .«. ) نهج الحّق و کشف 
رموی، منشــورات دارالهجرة، قم، الطبعة الرابعة، 

ُ
ق عليه: الشــيخ عين اهّلل الحســنی األ

ّ
الصدق، عل

1414 ه .ق، ص 37(.
ی، حســن بن يوســف،  الرســالة الســعدیة، صص 85، 86، 92،87، 93، 94، 95، 96، 97، 

ّ
 14. حل

98، 99، 100، 101 و موارد متعّدد دیگر.
 15. همان، ص 86. 
 16. همان، ص 87. 

 17. همان، ص 94؛ 95. 

هذه المسألة« یا »في هذه المسألة خلف بین المسلمین« یا نظایر اینها 
ی بیشــتر  که توّجه و آغــاز می کنــد و پس از آن، اقوال مذاهب اســلمی را ـ 
معطوف است به آراء اشاعره و معتزله و حنابله )اصحاب الحدیث(  ـ در 
مه از نگارش این رساله 

ّ
آن مسأله بازگو می کند. در واقع، آنچه مّد نظر عل

گردآوری مســائل عقیدتــِی اختلفی میان مســلمانان، و داوری در  بــوده، 
بــاب آنهــا و تعییــن قول حــّق یا راجــح در خصوص آنها اســت. به همین 
یـ  به جز 

ّ
مۀ حل

ّ
دلیل، ماهّیت این رساله با ماهّیت سایر کتب کلمی عل

کتــاب نهج الحّق و کشــف الصــدق که ســاختار و محتوایی تا حدودی 
شــبیه به همین رســالۀ سعدّیه داردـ  متفاوت اســت بگونه ای که می توان 
آن را اثری بدیع و موجز در »کلم مقارن« یا »کلم خلفی« به حساب آورد. 
مه 

ّ
بــر این اســاس، یکی از ممّیزات و ویژگی های مهّم رســالۀ ســعدیه عل

که فهرستی از مســائل اختلفی کلمی را در اختیار می نهد  همین اســت 
و ضمــن بیــان آراء مهــّم فرق اســلمی در باب آنها، با ذکــر دلیل به تعیین 

قول برگزیده می پردازد. 
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العمل بالمجمع علیه، و ترك المختلف فیه (.27

مه در بیان مطالــب به همین ترتیب 
ّ

در ســایر مســائل فقهی هــم روش عل
کــه تقریبــًا بــا همــان عبــارات  و تنظیــم اســت و مراحلــی هفتگانــه دارد 

گشته است.  کلیشه اِی یادشده تحریر 

4ـ نسخه ها
از رســالۀ سعدیه دست نوشــت های متعّددی برجامانده است.28تنها در 
فهرســت فنخا 52 نســخه از این اثر معّرفی شــده اســت.29 از میان نســخ 
بازمانــده از ســعدیه، چند دست نوشــت زیر حائز اهّمّیــت و درخور توّجه 

است:

الف( نســخۀ شــمارۀ 2/ 10343 مدرســه غرب همدان به خّط حسن بن 

 27. همان، ص 104. 
 28. نگریــد: الطباطبائــی، الســّيد عبــد العزيز، مکتبة العّلمة الحّلی، مؤسســة آل البيــت )ع( إلحياء 

التراث، قم، 1416 ه.ق، صص 129 ـ 132.
ی 

ّ
 29. درایتی، مصطفی، فهرســتگان نســخه های خّطی ایران )َفنخا(، ســازمان اســناد و کتابخانۀ مل

جمهوری اسالمی ايران، تهران، 1391 ش، ج 18، صص 138 ـ 141.

مــه در اینجا نیز با ذکر عبارات 
ّ

حصــول یقین به برائت ذّمه نمی شــود. عل
کلیشــه ای نظیــر »إذا تعــارض عنــده حکمــان، أحدهمــا ُمجمــٌع علیه، و 
اآلخــر مختلــٌف فیــه، و لــم یمکن العمــل بهما، تعّیــن المجَمــع علیه بل 
خــلف «،18 »و إذا تعارض حکمــان و أحدهما مجمع علیه، تعّین العمل 
بــه، بــل خــلف« ،19 »ألن الحکمیــن إذا اجتمعــا، تعّین العمــل بالمقطوع  
منهمــا بــل خــلف«  ،20 »و اّتبــاع المجمــع علیــه اولــی مــن المختلف فیه 
بــل خــلف«،21 »و قــد ثبــت اّن اّتباع الحکــم المجمع علیه، هــو الواجب 
عنــد معارضــة المختلف فیــه «،22 »فتعّین األخذ بالمجمــع علیه، و ترك 
المختلف فیه، لیحصل یقیــن الخروج عن عهدة التکلیف «،23»فتعّین 
التــرك، ألّنــه أخذ بالحکم المجمع علیه، و قولهــا أخذ بالقول المختلف 
فیه، و ال یجوز ترك اإلجماع، لحکم مختلف فیه، بل خلف «،24 »فتعّین 
المصیر إلی المتفق علیه، دون المختلف فیه« ،25 »وجب اّتباع المجمع 
ی از حکم مورد  علیه، إذا عارض المختلف فیه إجماعًا«،26 بر لزوم  پیرو

کرده است.  کید  اجماع )ُمجَمٌع علیه( تأ

مــه در این بخش از رســاله 
ّ

بــه منظــور آنکــه شــیوه و منهج اســتداللی عل
یم.  روشن شود، به ذکر یک نمونه از مواردی که او بیان کرده است می پرداز

او در مسألۀ قرائت نماز به زبان غیر عربی به موارد زیر اشاره می کند: 

1( اختلف مسلمانان در مسأله )اختلف المسلمون هنا(.
2( بیان قول نخست مبنی بر وجوب قرائت نماز به زبان عربی )فذهبت 

طائفة إلی اّنه یجب القراءة في الصلة بالعربّیة(. 
3( ذکــر قــول مخالــف، یعنــی جواز قرائــت نماز بــه زبانهای دیگــر )و قال 

غات (.
ّ
بعضهم: اّنه یجوز ان یقرأ بالفارسیة و غیرها من الل

4( تعیین قول صحیح یا راجح )و األّول أصح (.
ی اهلل علیه و آله و 

ّ
5( اســتدالل بــر قول صحیح یا راجح )ألن النبــّي »صل

ي« و لم تنقل عنه صلة بالفارســیة 
ّ
کما رأیتموني أصل وا 

ّ
ســلم« قال: »صل

البتة(.
6( تأییــد قــول صحیــح یا راجــح از طریق اثبــات موافقت آن بــا احتیاط 

)وألن االحتیاط یقتضیه (.
7( اثبــات موافقــت قــول صحیح یــا راجح بــا احتیاط از رهگذر اســتناد 
ی 

ّ
ته إجماعــًا، و إذا صل ــی بالعربّیة صّحــت صل

ّ
بــه اجمــاع )ألّنه إذا صل

تــه عنــد بعضهــم، و صّحــت عنــد آخریــن، فتعیــن  بغیرهــا بطلــت صل

 18. همان، ص 86. 
 19. همان، ص 87. 

 20. همان، ص 91. 
 21. همان، ص 92. 

 22. همان، ص 94. 
 23. همان، ص 101. 
 24. همان، ص 106. 
 25. همان، ص 107. 
 26. همان، ص 108. 
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شمس الدین آملی مورخ 700 قمری.30 

کنون این نسخه در دسترس راقم این سطور  متأّســفانه هم ا
نیســت تا ویژگی های آن بررسی و بازگو شود؛ اّما با توّجه به 
یخ تألیف رسالۀ سعدیه 12 ربیع األّول  اینکه روشن شد تار
یخ  کــه تار ســال 711 هــ .ق بــوده اســت، چنیــن مــی نماید 
که برای این دست نوشت  کتابت ســال 700 هجری قمری 
گــزارش شــده اســت، درســت نباشــد و نســخۀ یادشــده 

می بایست پس از سال 711 استنساخ شده باشد. 

ب(  نســخۀ شــمارۀ 8892/6 کتابخانــۀ مجلــس شــورای 
که در ضمِن مجموعه ای است ارزشمند به خّط  اســلمی 
گردان  ی31 از شا

ّ
جمال الّدین احمد بن محّمد بن َحّداد حل

ی )نک: تصویر شــماره 1(. این دست نوشــت در 
ّ
مۀ حل

ّ
عل

یخ چهارشنبه 9 محّرم الحرام سال 747 هجری قمری  تار
کتابت شده است )نک: تصویر شماره 3( وگرچه  ه 

ّ
در حل

کتابت شــده، با نادرســتی ها  به دســت ابن َحّداد دانشــور 
و اشــتباهاتی همــراه اســت. بــا توّجــه بــه اینکه ابــن َحّداد 
کرده  ی نقل 

ّ
مــه حل

ّ
پیــش از انجامۀ خــود، ترقیمه ای از عل

ی نسخه اش  که به احتمال قوی، و اســت، معلوم می شود 
کرده بوده اســت  ف استنســاخ 

ّ
ی نســخۀ اصــل مؤل را از رو

)نک: تصاویر شــماره 2 و 3(. متأّســفانه نیمۀ دوم برخی از 
صفحات این قسمت از نسخه، از میان رفته و مطالب آن 
با خّطی متأّخر بازنویســی شــده اســت و همین امر موجب 
بــروز اغــلط و اشــتباهات و تکرارهائــی در کتابــت برخــی 

کلمات شده است )نک: تصویر شماره 4(.

کامًل مشکول است و از این حیث، اهّمّیتی دوچندان دارد. شایسته است  متن رسالۀ سعدیه در این نسخه 
گر شتابزدگی های معمول زمانه اجازت دهد، حرکت گذاری های این نسخه مورد  در ویراست جدید رساله، ا

کامل در طبع آن رعایت شود. گیرد و بطور  توّجه قرار 

حاوی  گرانبها،  مجموعه ایست  ضمن  که  اسلمی  شورای  مجلس  کتابخانۀ   4953/2 شمارۀ  نسخۀ  ج(  
ی و فخر المحّققین که برخی از آنها به خّط َسّید َحیَدر آملی کتابت شده 

ّ
مۀ حل

ّ
رساله هائی ارجمند اغلب از عل

و در انتهای برخی از آنها نیز إنهاء و اجازات فخر المحّققین به خّط همو آمده است )نک: تصویر شماره 5(.32بر 
اساس انجامۀ )/َترقیمه( نسخه، این دست نوشت در اواخر ربیع الثانی )کذا( سال 764 هجری قمری33 در 

 30. همان، ص 138.
 31. در باب او نگاه کنيد به: آقا بزرگ طهرانی، طبقات أعلم الشیعة، ج 5، ص 11.

 32. دربارۀ اجازات فخر المحّققين در اين نســخه رجوع کنيد به مقالۀ آقای دکتر حســن انصاری با عنوان »یک دانشــمند شــيعی در عصر شــاه شــيخ ابو 
اسحاق اینجو« منتشر شده در سایت کاتبان به نشانی:

http://ansari.kateban.com/post/2015
یخ کتابت اين نســخه اشــاره شــده که مع األســف هر دو بار با اغالطی همراه   33. در چاپ مرحوم عبدالحســين بّقال از رســالۀ ســعدیه دو مرتبه به تار
بیل،  بیع الثاني، لســنة أربع و ســبعين و ســتمائة، في حال االحتالل بقلعة ار اســت: 1( در مقّدمه، ص 37 س 3: »جاء في آخرها: »تّمَ تحريره أواخر ر
بیع الثاني، لســنة اربع و ســبعين و ســبعمائة، في  ل«. 2( در انتهای رســاله ص 166: »تّمَ تحريره أواخر ر صانهــا اهّلل عــن الــزوال، بمحمــد و آلــه خير اآل

کتابت نسخه عبارتست از: »أربع وسّتين و سبعمائة«. یخ صحيح  ل.«. تار بیل صانها اهّلل عن الزوال، بمحمد و آله خير اآل حال اإلحالل بقلعة ار

-تصویر شماره 5-
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قلعۀ اربیل34 نوشته شده است )نک: تصویر شماره 6(.

کتابخانــۀ حضرت  د( نســخۀ شــمارۀ 514/2 محفــوظ در 
آیة اهلل مرعشی نجفی، به خّط جمال الّدین علی بن مجد 

الدین سدید منصوری استرابادی موّرخ 865 ه . ق. 35

و( نسخۀ شمارۀ 4/ 5797 محفوظ در کتابخانۀ حضرت 
آیة اهلل مرعشــی نجفی، نوشــته شده بر دســت عّزالّدین بن 

نجم الّدین استرابادی در اواخر شعبان سال 892 ه . ق.

کناره های این نسخه، حواشی و تعلیقات  در بین سطور و 
ـ  نسخه  متن  کاتب  خّط  به  ظاهرًا  ـ  کوتاه  توضیحاتی  و 
برخی  ترجمۀ  از  است  عبارت  عمده  بطور  که  شده  درج 
کلمات یا ترکیبها به زبان فارسی یا تعیین مرجع ضمائر و 
کاتب  بیان نقش نحوی برخی ارکان جمله به زبان عربی. 
همچنین از برخی حروف )مثل »ط«( و اعداد )مثل »3«، 
کرده است  برای نشان دادن مرجع ضمایر استفاده   )»2«
گاه نیز توضیحات راجع  )نگرید تصاویر شمارۀ: 7 و 8(. 
که  اّدعائی  بر  دلیل  ارائۀ  یا  کلم  مقاصد  برخی  تبیین  به 
در متن رساله آمده، می باشد. در مجموع، این حواشی و 
ترجمه ها بسیار نافع است و می باید در ویراست تازۀ رسالۀ 
مرحوم  گردد.  ضبط  و  ثبت  دقیق  و  کامل  بطور  سعدیه 
کار تصحیح خود استفاده  که ظاهرًا از این نسخه در  بّقال 
کرده است، مع األسف از درج این حواشی و توضیحات 
َغفلت ورزیده و خوانندگان را از بهره جوئی از آنها محروم 

ساخته اند.

5ـ ترجمه ها
که در ادامه،  کنون چند ترجمۀ قدیم و جدید فارســی فراهم آمده و به طبع رســیده اســت  از رســالۀ ســعدیه تا

مشّخصات نشر آنها بیان می شود:
8( ترجمۀ سلطان حسین بن سلطان محّمد استرابادی 

گردان شــیخ بهائــی )م 1030 هــ . ق(، و »واعــظ دارالمؤمنیــن اســترآباد« بــوده اســت. به غیــر از ترجمۀ  او از شــا
سعدیه، صاحب تألیفاتی چون رسالۀ مختصر »دستور الوزراء« و همچنین »ترجمه و شرح رسالۀ اعتقادات« 
ی ظاهــرًا در ســال 107837 یــا 1080 ه .ق38به  شــیخ بهایــی نیــز هســت که هــر دو به چاپ رســیده اســت.36 و

کتابت نسخه »اردبیل« چاپ شده است. کتاب مکتبة العلمة الحّلی، ص 130 به اشتباه، مكان   34. در 
یخ  يراســت خود )ص 37( تار یخ 865 هجری قمری در مکتبة العّلمة الحّلی، ص 130 و فهرســت فنخا آمده اســت. مرحوم بّقال در مقّدمۀ و 35. تار
یخ سنة  کتابت نســخه را ســال 881 معّرفی کرده اســت: »وقع الفراغ من تحرير هذه الرســالة الشــریفة، يوم األربعاء، في أواســط جمادى االولی، في تار
یــه و لجميع المؤمنين و  احــدى و ثمانيــن و ثمانمائــة حــّرره الفقيــر الحقير علي بن مجد الدين بن ســدید الدين األســترآبادي اللهــم، اغفر لكاتبه و قار
ق به رسالۀ دیگری باشد که همراه با رسالۀ سعدیه در مجموعۀ خّطی 

ّ
یخ کتابت، متعل المؤمنات و المسلمين و المسلمات«.  شاید اين ترقيمه و تار

کتابت شده است، واهّلل أعلم! شمارۀ 514 
یا، اعتقادات شــیخ بهائی، انتشــارات اســاطير، تهران، 1387 ه .ش، صص 237  گاهی از شــرح احوال و آثار او نگرید به: جهانبخش، جو  36. برای آ

ـ 248.
یعة إلی تصانیف الشیعة، ج 24، ص 183.  37. تهرانی، آقا بزرگ، الذر

 38. معجم طبقات المتکّلمین، مؤسسة اإلمام الصادق )ع(، 1424 ه .ق، قم، ج 3، ص 434.

-تصویر شماره 6-
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شهادت رسیده است.

ســلطان حســین در آغــاز برگــردان خــودش تصریــح نموده 
که نگارش ترجمۀ رســالۀ ســعدیه را در سال 1077 هجری 
قمری در حدود نود ســالگی آغاز کرده اســت.39 برگردان او 
کامل و روان از رســاله اســت. آقای علی اوجبی  ترجمه ای 
ترجمــۀ رســالۀ ســعدیۀ ســلطان حســین اســترابادی را در 
ســال 1382 ه  .ش از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی به چاپ رساندند. )نک: تصویر شماره 9(

2( همگام با معارف اسلمی : ترجمه رساله سعدیه.

بــه قلم محّمد باقر خراســانی، ناشــر: محمد باقر خراســانی 
)مترجم(، تهران، 1363. 325 ص.

کلمــی رســالۀ ســعدیه بــه  گزیــده ای از بخــش  3( ترجمــۀ 
تحریــر آقــای دکتــر عبدالحســین طالعی، چاپ شــده در: 
طالعــی، عبدالحســین، فقیه ِحّله )مروری بــر زندگی و آثار 
ــی(، انتشــارات همشــهری، 1392 ش، تهــران، 

ّ
مــۀ حل

ّ
عل

صص 196 ـ 208.

6ـ شروح و منتخبات
محمــود ُشــکری آلوســی )1273 هــ .ق/ 1856 م ـ 1342 
فی عراقی، شرحی بر رسالۀ 

َ
ه .ق / 1924 م( از عالمان َســل

ی زیر عنوان »شرح الرسالة السعدیة في 
ّ
مۀ حل

ّ
ســعدیۀ عل

اســتخراج العبارات القیاســیة«ـ  که گاه »رســالة في کیفیة 
اســتخراج القیاس« نیز نامیده شده است40 ـ در سال 1300 
کنون به چاپ  هجری قمری نگاشــته اســت41 که ظاهــرًا تا
نرســیده اســت. بــا توّجــه بــه مواضع ضّد شــیعی آلوســی، 
ی در خصوص آراء مذاهب اسلمی در مسائل عقیدتی 

ّ
شرح او احتمااًل با نقد نقلها و دیدگاههای علمۀ حل

و فقهی همراه است.

مه 
ّ

همچنین بنا به نقل آقا بزرگ تهرانی، شــاه محمد بن زین العابدین الهمدانی  منتخبی از رســالۀ ســعدیۀ عل
دی گردآورده شــده 

ّ
کــه همراه با منتخــب پاره ای از متون دیگــر در »مجموعة المنتخبات« در مجل فراهــم آورده 

است. 42

 39. رسالۀ سعدّیه، ترجمۀ سلطان حسين استرآبادی، تصحيح و تحقيق: علی اوجبی، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 1382 ه .ش، 
ص 1.

 40. خير رمضان،  محّمد، معجم المؤلفین المعاصرین في آثارهم المخطوطة والمفقودة وما طبع منها أو حقق بعد وفاتهم، مكتبة ملک فهد الوطنية، 
الریاض، 1425، الجزء األول، ص 757.  

 41. بوســنينه، منجی ، موســوعة أعلم العلماء و األدباء العرب و المســلمین ، جامعة الدول العربیة، تونس، 1425 ه .ق ، ج 2، ص 325؛ الســامرائی، 
یــع، بیروت، 1412 هــ .ق، ص 28. همچنين  ابراهيــم، الســّید محمود شــکری اآللوســی و بلوغ األرب، المؤّسســة الجامعّية للدراســات والنشــر والتوز
یــد بــه: مرعشــلی، يوســف عبدالرحمــن ، نثر الجواهر و الــدرر في علماء القرن الرابع عشــر، دارالمعرفــة، بیروت، 1427 هــ .ق،  ج 2، صص 1552ـ   نگر

صص 1555.
یعة إلی تصانیف الشیعة، ج 20، ص 107؛ همو، طبقات أعلم الشیعة، ج 8، ص 549.  42. نگرید: تهرانی، آقا بزرگ، الذر
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نگرشی بر نگارش های کالمی )6( نقد و برریسکتاب



89 162سالبیستوهفمت،مشارۀششم،بهمنواسفنــد1395

7ـ چاپ ها
کلمــات  مجموعــۀ   در  ســنگی  چــاپ  به صــورت   )1
 43 ـ   2 صــص   ،2 ج  هــ .ق،   1315 طهــران،  المحّققیــن، 
و ُافســت آن در: مکتبــة المفیــد، قــم، 1402 هــ .ق، صــص 

338 ـ 379.

ق به تحقیق: عبدالحســین محّمد 
َ

2( چــاپ حروفی ُمَحّق
علــی بّقــال، مطبعة الغــری الحدیثة، نجــف، 1395 ه .ق 
/ 1975 م )نــک: تصویــر شــمارۀ 10(. این ویراســت تنها بر 
کتابخانۀ عمومی آیة  اســاس نسخۀ شمارۀ 29 محفوظ در 
اهلل حکیم نجفـ  که ظاهرًا با نســخۀ اصِل اثر مقابله شــده 

بوده ـ  به طبع رسیده است.43

تحقیــق:  و  تعلیــق  و  اخــراج  الســعدیة،  الرســالة   )3
کتابخانه آیة اهلل العظمی  عبدالحسین محّمد علی بّقال، 

مرعشی نجفی، قم، 1410 ه .ق )نک: تصویر شمارۀ 11(. 

همین ویراســت چند ســال پیش نیــز توّســط »دار الصفوة 
یــع« در بیــروت بــه صــورت ُافِســت  للطباعــة والنشــر والتوز

تجدید چاپ شد )نک: تصویر شمارۀ 12(.

شــمارۀ   خّطــی  نســخۀ  اســاس  بــر  یادشــده،  ویراســت 
یــک  و  اســلمی  شــورای  مجلــس  کتابخانــۀ   4953/2
کتابخانۀ حضرت آیة اهلل مرعشی  نســخه از اثر محفوظ در 
نجفی ارائه شــده اســت و بنابراین، از حیث نســِخ اساس 

کامل با ویراست پیشین این اثر بر دست همین مصّحح متفاوت است.  تصحیح، بطور 

کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی نجفی برگرفته و در تصحیح خود از آن استفاده  که مصّحح از  در خصوص نسخه ای 
از نسخۀ شمارۀ 514 این  که  کرده  اثر تصریح  از یک سو مصّحح در مقّدمۀ  ابهاماتی وجود دارد.  کرده است 
کتابخانه بهره گرفته است44 و مشّخصاتی هم که برای نسخه برشمرده  )همانند تعداد برگها و شمارۀ صفحات 
که از صفحات  آغاز و پایان نسخه( تقریبًا با ویژگی های همین نسخه مطابقت دارد، و از سوی دیگر، تصویری 
آغاز و پایان نسخۀ مرعشیۀ مورد استفادۀ خود در پایان مقّدمه درج کرده اند45 نه تصویر نسخۀ شمارۀ 514، بلکه 
کاتب این نسخه »عّز الدین بن نجم  کتابخانه به شمارۀ 4/ 5797 است.  تصویر نسخۀ دیگر این اثر در همان 
الّدین استرابادی« و تاریخ کتابت آن سال 892 ه . ق است )نک: تصویر شمارۀ 8( که آشکارا با کاتب و تاریخ 
کتابت نسخۀ شمارۀ 514 متفاوت است! بنابراین با توّجه به توضیحات مصّحح نمی توان دریافت که مصّحح 
که مصّحح از نسخه بدلها و  گزارشهائی  کرده است. با این همه، با لحاظ  کدام نسخۀ مرعشّیه استفاده  از 
شمارۀ سطور نسخۀ مرعشیه داده است که با ضبط کلمات در صفحۀ نخست نسخۀ شمارۀ 4/ 5797 )نک: 
که ظاهرًا نسخۀ مورد رجوع مصّحح همین دست نوشت  تصویر شمارۀ 7( مطابق می افتد، می توان دانست 
کرده است! متأّسفانه  که مصّحح به استفاده از آن تصریح  شمارۀ 4/ 5797 است، نه نسخۀ شمارۀ 514 

 43. الرســالة الســعدیة، اخراج و تعليق و تحقيق: عبدالحســين محّمد علی بّقال، کتابخانه آیة اهّلل العظمی مرعشــی نجفی، قم، 1410 ه .ق، مقّدمه،  
ص 36.

 44. همان، صص 37 ـ 38. 
 45. همان، صص 43 ـ 44. 
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کامل هیچ یک از دو نسخۀ مرعشّیه در دسترس بنده نیست تا با مقایسه دقیق تر بتوانم به قطع و یقین  تصویر 
مشّخص کنم باالخره مصّحح از کدام یک از این دو نسخه استفاده کرده بوده است.

8ـ نقد تصحیح اخیر رسالۀ سعدیه
ویراســت دومی که مرحوم عبدالحســین محّمد علی بّقال از رســالۀ ســعدیه ســالها پیش در قم منتشر کردند 
کنــون متداول تریــن چاپ این اثر و محّل رجوع محّققان بوده اســت. از این رو شایســته اســت به  از آن زمــان تا
گاه رجوع  گردد و پژوهشگران به  یم تا عیار و ارزش این ویراست مشّخص  یابی نحوۀ تصحیح آن دست یاز ارز

و ارجاع به آن، ِنکات الزم را مّد نظر قرار دهند.   

عالــِم خــدوم، شــادروان عبدالحســین محّمد علی بّقال، به غیر از رســالۀ ســعدیه آثار ارزشــمند دیگری را نیز 
مۀ 

ّ
کرد به: مبادئ الوصول إلی علم االصول از عل که از آن جمله می توان اشاره  ویراسته و به طبع رسانیده اند 

ی،46 الرعایة في علم الدرایة تألیف شــهید ثانی،47 شــرایع االســلم في مســائل الحلل و الحرام از محّقق 
ّ
حل

ی همچنین صاحب  ی،48 معالم الدین و ملذ المجتهدین نوشتۀ شیخ حسن بن زین الدین عاملی49. و
ّ
حل

آثاری چون دور الصا دق )ع( فی  إما مة  ا إلســلم  والمســلمین  و فرهنگ لغت ارزشــمند المعجم  المَجمَعی  در 
د( است.50

ّ
هشت جلد )4 مجل

یابی ویراســت عرضه شــده از ســوی مرحوم بّقال، به شیوۀ مختار ایشان در  نخســتین نکتۀ گفتنی در باب ارز
کتابخانۀ مجلس شورای  تصحیح متن بازمی گردد. نامبرده با توّجه به مزایای نسخۀ خّطی شمارۀ 4953/2 
اســلمی آن را به عنوان دست نوشــت اصل و اســاس تصحیح خود قرار داده و موارد اختلف نســخۀ مرعشّیه 
که بــه گمان راقم این ســطور  کرده انــد. صرف نظر از این اشــکال  را بــا ضبط هــای ایــن نســخه در پاورقــی درج 
نســخۀ یاشــده از کتابخانۀ مجلس شورای اســلمیـ  به دلیل اغلط قابل ملحظه ای که در آن راه یافته است 
ـ شایســتگی اســاس قرارگرفتن را نداشــته اســت، ایراد مهّم دیگری نیز به شــیوۀ تصحیح مصّحح وارد اســت. 
م نیز همان 

ّ
که حّتی در موارد غلط مسل گراییده است  پایبندی مصّحح به ضبط های نسخۀ ُچنان به افراط 

ضبط هــای نادرســت را در متــن نهــاده و تنهــا در مواردی، بــه تذکار ضبط درســت در پاورقی اقــدام کرده اند. 
همین امر موجب شده است که در مواضع متعّدد، عبارات متن، مغلوط و نااستوار عرضه شود. روشن است 
ی با فنون مرسوم تصحیح متن و اهداف  که اّتخاذ ُچنین شیوه ای در تصحیح متن مقبول نیست و به هیچ رو

بنیادین آن سازگار نمی افتد. در ادامه، نمونه هائی از این اغلط را بازگو می کنیم:

1( ص 13 س 11 ـ 12: »کیف یجوز التقلید و النفاق لم یزل و ال ارتفع؟ فینطق اإلنسان اعتقادًا في نفسه و یظهر 
غیره؟«. در اینجا بجای »فینطق«، ضبط صحیح ـ ُچنانکه در نسخۀ ابن َحّداد و نسخۀ مرعشّیه آمده است 
یده و با وجود نادرســتی اش،  ـ »فُیبِطن« اســت؛ حال آنکه مّصحح بر ضبط نســخۀ اســاس خویش ُجمود ورز
که ضبط صحیح همان »فُیبِطن« است! کرده  آن را در متن نهاده و تنها در پاورقی )شمارۀ 38( خاطرنشان 

که در نســخۀ ابن  2( ص 13 س 13: »حتی ان اهلل تعالی حكم ذلك عن جماعة«. ضبط درســت ـ همانگونه 
ح ضبط غلط نسخۀ اساس را برگزیده و فقط  حّداد و نســخۀ مرعشــّیه آمده اســتـ  »حکی« اســت؛ اّما مصِحّ

که ضبط درست »حکی« است. در پاورقی )شمارۀ 39( تذکار داده 

3( ص 29 س 4: »و ال یجوز العدول عنه، الی ما یخالف مذهب اإلمامّیة، ألّنه یكون قطعّیا، النتفاء اإلجماع 
حینئذ، فیکون دلیل ظّنّیا«. در عبارت یادشده، ترکیب »ألّنه یکون« نادرست است و عبارت صحیحـ  آنطور 

 46. چاپ شده در: المطبعة العلمّية، تهران، 1404 ه  ق.
 47. چاپ شده در: مكتبة آیة اهّلل العظمی المرعشي النجفي العامة، قم، 1408 ه  ق.

 48. چاپ شده در: اسماعيليان، قم، 1415 ه  ق.
ری، قم، بی تا.  49. چاپ شده در: مكتبة الداو

 50. چاپ شده در: دانشگاه، تهران، 1375 ه .ش.
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که در نســخۀ ابن حّداد و نســخۀ مرعشــّیه آمده استـ  »ألّنه ال یکون« است. در این مورد هم مصّحح به دلیل 
اصــرار بــی وجه بر ضبط نســخۀ اســاس، عبارت نادرســت را در متن نهــاده و فقط در پاورقی )شــمارۀ 111( به 

کرده است. ضبط صحیح اشاره 

ْکَر، ألّنــه اخبار عن  ِ
ّ

َنــا الذ
ْ
ل ــا َنْحُن َنّزَ

َ
نا ُنوحًا، ِإّن

ْ
ْرَســل

َ
ــا أ

َ
4( ص 46 س آخــر: »اّنــه یلــزم الکــذب فــي قولــه تعالی ِإّن

الماضــي، و لــم یقــع اإلرســال و غیره فــي األزل، و الكذب علی اهّلل تعالــی. «. در اینجا، عبارت ناتمام اســت و 
« از آخــر جملــه افتاده اســت. بنابراین ضبط صحیحـ  آنگونه که در نســخۀ ابن َحّداد و نســخۀ 

ٌ
کلمــۀ »ُمحــال

« اســت. مصّحح باز در اینجا ضبط درست را، بجای 
ٌ

مرعشــّیه آمده اســتـ  »و الکذب علی اهلل تعالی ُمحال
متن، در پاورقی )شمارۀ 48( قرارداده است!

 أحــد، أو غیــره «. در 
ّ

5( ص 48 س 4: »أّن القــرآن الــذي ُیثِبتــون ِقَدمــه، إّمــا أن یکــوَن عبــارًة عــن المعقــول كل
عبــارت یادشــده، دو کلمــۀ »المعنــی« و »عنــد« از قلم افتاده اســت. در واقع، عبارت صحیــح، مطابق آنچه 
که در دو نســخۀ ابن َحّداد و مرعشــّیه درج شــده اســت، بدین ترتیب اســت: »إّما أن یکوَن عبارًة عن المعنی 
یخت غلط عبارت را در متن گذارده و صورت صحیح  المعقــول عنــد کّل أحــد«. مصّحح در این مورد هم، ر

کرده است. گزارش  آن را در پاورقی  )شمارۀ 56( 

6( ص 82 س 10: »فألّنــه حافــظ للشــرع، لعــدم إحاطــة القیــاس و الســّنة بــه، لتجــدد الحوادث، فلــو لم یکن 
معصومــا، الختــّل أمــر الشــرع.«. بجــای کلمۀ »القیــاس« که در متن آمده اســت بایــد کلمۀ »الکتــاب« نهاده 
می شد، ُچنانکه در دو نسخۀ ابن َحّداد و مرعشّیه اینگونه است. مع األسف، مصّحح به این ضبط درست 

کرده است. تنها در پاورقی )شمارۀ 170( اشاره 

کلمۀ »الرجال« ساقط شده است.  7( ص 12 س 9: »من أخذ علمه من أفواه، أزالته الرجال«.  در این ِروایت، 
یعنــی عبــارت صحیــح، برابــر بــا آنچه که در دو نســخۀ ابن َحّداد و مرعشــّیه قید شــده اســت، بدین صورت 
اســت: »مــن أخــذ علمــه من أفــواه الرجال، أزالتــه الرجــال«. مصّحــح در اینجا نیز متــن صحیــح را در پاورقی 

)شمارۀ 32( قرار داده است.

گذشــته از اغــلط یادشــده، نادرســتی های دیگــری هم در تصحیح متن رســالۀ ســعدیه دیده می شــود که در 
ادامه، پاره ای از آنها ذکر می شود. نخست، عبارِت غلط چاپی، و به دنبال آن، ضبِط درست ثبت می شود.

8( ص 13 س 11: »و هل یعذر المکلف بعد ســماع هذه اآلیة علی رؤوس االشــهاد، باتباع من ال یعلم بالقطع 
 َمــن صّدقه اهّلل من 

ّ
و الیقیــن صدقــه مــن األنبیــاء و المعصومیــن؟«. ← »مــن ال یعلم بالقطــع و الیقین صدقه إال

که در نسخۀ ابن َحّداد وارد شده است، در اینجا افتاده   َمن صّدقه اهلل« 
ّ

األنبیاء و المعصومین«. عبارت »إال
است.

کان حال الصحابة، مع اّنهم صدر األّول في اإلســلم و لهم الســابقة فیه فکیف حال  9( ص 16 س 5: »و إذا 
غیرهم؟«. ← »و إذا کان حال الصحابة هكذا، مع اّنهم صدر األّول في اإلسلم«. باز در این عبارت هم کلمۀ 

که در نسخۀ ابن َحّداد ذکر شده است، از قلم افتاده است. »هکذا« 

ُقْرآٌن 
َ
ُه ل

َ
ْوٍح َمْحُفوٍظ( و اللوح محدث.«. ← »ِإّن

َ
یــٌم(، )... ِفي ل َکِر ُقْرآٌن 

َ
ُه ل

َ
10( ص 48 س 2: »قــال اهلل تعالــی  )ِإّن

ی ظاهرًا در نقل آیۀ شــریفۀ قرآن مرتکب خطا شــده و بجای 
ّ
مۀ حل

ّ
ْوٍح َمْحُفوٍظ«. در این موضع، عل

َ
یٌم  ِفي ل َکِر

ُقْرآٌن 
َ
ُه ل

َ
ْوٍح َمْحُفوظ(/  البروج، آیــات 21ـ  22 ترکیبی از آن آیه به همراه آیــات )ِإّن

َ
آیــۀ )َبــْل ُهــَو ُقْرآٌن َمِجیٌد* ِفــي ل

مه 
ّ

ِکتــاٍب َمْکُنوٍن( / واقعة، آیات 77ـ  78، را آورده اند. مصّحح بجای تذکار دادن به اشــتباه عل یــٌم * ِفــي  َکِر
و تصحیح آن، بین دو عبارت با سه نقطه فاصله انداخته است.

-تصویر شماره 11-

-تصویر شماره 12-

نقد و برریسکتابنگرشی بر نگارش های کالمی )6(
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11( ص 53 س 8: »و األّول: هــو الحســن. مــا ال ذّم علــی فعلــه.«. ← »و األّول: هو الحســن. و هو ما ال ذّم علی 
کلمۀ »وهو« افتاده است با اینکه در هر دو نسخۀ مجلس آمده است. فعله«. در عبارت مذکور، دو 

12( ص 57 س 12: »اّن فائــدة التکلیــف، هي: إیصــال الثواب الی المطیع، و التعویض له «. ← »التعریض«. 
در هر دو نسخۀ مجلس، »التعریض« آمده است و همان هم صحیح است.

13( ص 59 س 3: »و هل یکون معذورا عند اهلل تعالی بتقلید أمثال هؤالء، و ان یجعلهم العاقل واسطة بینهم 
و بینه تعالی؟«. ← »بینه و بین اهّلل تعالی« )مطابق با نسخۀ ابن حّداد(.

ویراســت فراهم آمده از رســالۀ ســعدیه بر دست مرحوم بّقال، آشفتگی های ویرایشــی بسیاری، مثل استفاده 
که چون بر خوانندگان  گاه مضّر، نیز دارد  ئم ویرایشــی و تقطیع های نامناســب و  نادرســت و بی جهت از عل
کتاب آشــکار اســت در ذکر آنها ســود و ثمر چندانی نیســت. با توّجه به اشکاالت روشی و ویرایشی پیشگفته 
در ویراســت رســالۀ ســعدّیه، الزم اســت این اثر ارجمند بار دیگر با دّقت تمام و اســتفاده از نسخه های معتبر 

آن، به ویژه نسخۀ ابن حّداد، تصحیح و منتشر شود.

نگرشی بر نگارش های کالمی )6( نقد و برریسکتاب


