
37 159سال بیست و هفمت،مشارۀسوم،مــرداد و هشریــور1395

 چکیده:
در میان آثار کالمی بازمانده از متکّلم 

شیعه شریف مرتضی علم الهدی، 
مجموعه رسائل وی گنجینه ای 
ارزشمند از معارف امامّیه و از 

اهّمّیت بسیار برخوردار است. رسائل 
شریف مرتضی از جمله متون کهن 

دشوار فهم است که تصحیح آنها 
به سادگی میسور نیست. گذشته از 

بیان پیچیده و زبان فّنی علم الهدی 
در نگارش آثارش، نبود نسخ معتبر 
کهن از بیشینه آثار او مزید بر عّلت 
شده و تصحیح میراث وی، از جمله 
رسائلش، را با مشکل جّدی روبه رو 

کرده است. نویسنده در نوشتار 
حاضر، رسائل شریف مرتضی را از 

حیث کیفیت و صحت تصحیح، در 
بوته نقد و بررسی قرار داده است. 
وی از باب نمونه، به بررسی و نقد 
ویراست رسالۀ »جوابات المسائل 

الطرابلسیات الثانیه« شریف 
مرتضی پرداخته است. رساله مذکور، 

با تصحیح َسّید َمهدی رجائی در 
ضمن جلد نخست رسائل الشریف 

المرتضی صص 307 ـ 356 به چاپ 
رسیده است. نگارنده از میان نسخ 

متعّدد طرابلسیات ثانیه، هفت 
نسخۀ برتر در دسترس را انتخاب 
کرده و با متن چاپی آن سنجیده 

است و کاستی های آن را از حیث 
افتادگی ها، کلمات یا عبارات زائد، و 
خوانش ها یا ضبط های غلط، با ذکر 

شاهد مثال هایی از متن چاپی ارائه 
داده است.

 کلیدواژه ها:
جوابات المسائل الطرابلسیات 

الثانیه، مهدی رجائی، رسائل شریف 
مرتضی، مرتضی علم الهدی، آثار 

کالمی، نقد کتاب.

م الُهدی )م 436 ق(، مجموعه رسائل 
َ
ِم شــیعه شــریف مرَتضی َعل

ّ
در میان آثار کالمی بازمانده از بزرگ متکل

ی گنجینه ای است ارزشمند از معارف امامّیه و برخوردار از اهّمّیت بسیار. بخشی از این رسائل، مکتوبات  و
ً در موضوعــات و مســائل مختلف به  ّ

و رســاله های بــه  نســبت مختصــری اســت که شــریف مرتضی مســتقال
نــگارش درآورده اســت و پــاره ای دیگــر عبارت اســت از پرســش ها و اســتفتاءهایی که اشــخاص مختلف از 
ی  کالمی از او پرسیده  و به محضر و گون در زمینه های متنّوع فقهی، اصولی، تفسیری، حدیثی و  گونا نواحی 
ی به آنها. مجموع این پرســش ها و پاســخ هاـ  که در نسخ خّطی مختلف  فرســتاده اند، به همراه پاســخ های و
گون در کنار یکدیگر کتابت شــده اســتـ  به ضمیمۀ رســاله های یادشده، در چند دهۀ گذشته  به انحاء گونا
گردیده و به طبع رســیده اســت. روشن است که چاپ این  در قالب مجموعه رســائل شــریف مرتضی مدّون 
رسائل و پرسش و پاسخ ها بدین َشکل بیشتر بر حسب سلیقۀ مصّححان و یا به اقتضای نسخه یا ُنَسخ مورد 

کرده باشد.1 که خود شریف مرتضی اّتخاذ  رجوع آنها بوده و لزومًا ترتیبی نیست 

که پس از اســتادش، شــیخ مفید )م 413 ق(، مرجعّیت دینی شــیعیان امامی عصر خویش را  ســّید مرَتضی 
گون پرسشــگران قرار می گرفت و امامیاِن مناطق مختلف  گونا برعهده داشــت، پیوســته در معرض ســؤاالت 
در یافتن پاســِخ پرســش های دینی خویش بدو مراجعه می کردند و از او راهنمایی می طلبیدند. حاصل این 
گفت وگوها و پرســش و پاســخ ها صورت مکتوب یافته و »أجوبة / جوابات المســائل «های شــریف مرتضی را 
رقم زده اســت. یکی از وجوه چندگانۀ اهّمّیت و ارزش »أجوبة المســائل «های مندرِج در رسائل سّید مرتضی 
کتاب یا رساله  که در صورت  همین سبک استفتاءگونۀ آنهاست. تفاوت بارز این گونه از متون با دیگر آثاری 
به نگارش درمی آید، در این اســت که نویســنده یا ُمفتی در هنگام پرســش و پاسخ به طور مستقیم در معرض 
اظهارنظــر قــرار می گیــرد و از او خواســته می شــود که اعتقاد خودش را بــه بیانی کوتاه و صریح برای پرســنده یا 
گرداند. در این صورت، خواننده به سهولت و روشنی از دیدگاه های خاّصِ خوِد نویسنده یا  مخاطب آشکار 
مرجع پرســش ها مّطلع می شــود، بی آنکه مجبور باشــد پیچ و خم های گاه دشــواِر دیگر متون و نوشته های آن 
مرجِع علمی و دینی را طی کند تا به نظرگاه او واقف گردد. در واقع ممکن است شریف مرتضی در کتاب ها و 

گونۀ دیگری منتشر خواهند شد. کنگرۀ شریف مرتضی هم طبعًا آنها به ترتیب و  1. در چاپ تازۀ این رسائل و مسائل به مناسبت 

نقد و برریس کتاب

 نگریش
بر نگارش های کالمی )3(

یض
َ
َمصائب و َمصاعب رسائل َسّید مرت

حمید عطائی نظری
استادیار گروه فلسفه و کالم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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رساله های خودش به سادگی و وضوِح مورد انتظاِر عموم، رأی خودش را در باب مسائل مختلف بازگو نکرده 
باشــد، بلکه بیشــتر به بررســی و نقد آراء دیگران یا شرح اقوال دانشــوران پرداخته باشد و بدین ترتیب فهم نظر 
ی در بــاب آن مســائل چنــدان آســان نباشــد؛ حال آنکه وقتــی او در معرض پرســِش صریح پرسشــگری قرار  و
کند. بدین ســان،  که رأی خود را در باب آن مقوالت به ســهولت و صراحت بیان  گشــته اســت  گزیر  گرفته، نا
م الُهدی 

َ
مجموِع این پرســش و پاســخ ها به منبعی موّثق و مهم برای کشــف نظرّیات و دیدگاه های خاّص َعل

گردیده است. گذشته از »أجوبة المسائل« ها،  در مسائل مختلف، از جمله مسائل کالمی و اعتقادی مبّدل 
دیگر رســاله های کوچک و بزرگ موجود در رســائل شــریف مرتضی نیز هر یک ارزش و اهّمّیت فراوانی دارد که 

گفت. در جای خود باید از قدر و بهای آنها سخن 

که رسائل سّید مرتضی دارد و ما شّمه ای  با همۀ ارجمندی و اهّمّیت وافری 
که می سزد  از آن را برشــمردیم، بر سر انتشــار این رسائل، مصائبی رفته است 
کــرد. بخشــی از ایــن مصائــب ناشــی از  در بــاب آن ذکــر مصیبــت مفّصلــی 
که هر مصّححی  مصاعب و دشــواری های متنی و محتوایی رســائل اســت 
را در راه تصحیِح این متون کهن با مشــکالت بسیار مواجه می کند و قسمی 
دیگر، برخاســته از ســهل انگاری و ناآزمودگی مصّححان آن. تا کنون رســائل 
د آن 

ّ
شــریف مرتضــی در قالــب دو مجموعــه، یکی چهــار جلدی )ســه مجل

زیر عنوان رســائل الشــریف المرتضی به تصحیح آقای َســّیدَمهدی رجائی و 
اشــراف َســّیداحمد حَسینی ِاشَکَوری در قم، نشــر دارالقرآن الکریم، 1405ق 
ــد چهــارم بــه تصحیح آقای َســّیداحمد حَســینی ِاشــَکَوری در ســال 

ّ
و مجل

1410ق( و دیگــری تــک جلــدی )بــا عنــوان مســائل المرتضــی بــه تصحیــِح 
وفقــان خضیر محســن الکعبی، مؤّسســة البــالغ، بیــروت، 1422قـ  که البّته 
مشــترکات بســیاری هــم بــا رســائل چهارجلدی دارد( منتشــر شــده اســت. 
که  کنده از نادرســتی ها و آشــفتگی هایی اســت  متأّســفانه هر دو مجموعه آ
هیــچ زیبنــدۀ مقام واالی شــریف مرتضــی و آثار او نیســت. ُچنان که پیش تر 
کم نظیر  در یادداشتی دیگر متذّکر شده ام، شریف مرَتضی شخصّیتی است 
ی در تکوین ابعاد علمی مختلف مذهب شــیعه،  در جهان تشــّیع و نقش و
خاّصــه علم کالم و دانش اصول فقه، بســیار برجســته و حائز اهّمّیِت فراوان 
یدی ایران، آن گاه  کم ِچُشمی )م 4۹4ق(، عالم برجستۀ معتزلِی ز است. حا
که در وصف شــریف مرَتضی ســخن رانده اســت، او را َقوام بخِش مذهب و 
کرده اســت. ِچُشــمی در الرســالة )التامة( فــی نصیحــة العامة به نقش َســّید مرَتضی و  مکتــب تشــّیع معّرفی 

کرده، می گوید: ی در َشکل گیری ابعاد علمی مختلف مذهب تشّیع اشاره  نگاشته های و
 بالمرتضــی، ألّنــه صّنف الکتــب فی االصــول و الفــروع و اإلمامة و نصــره و خلط 

ً
»صــار هــذا المذهــب مذهبــا

التوحید و العدل به«.2

کم ِچُشــمی که مذهب امامّیه به دســت شــریف مرتضــی تبدیل به یک مذهب و مکتب شــدـ   ایــن بیــان حا
علی رغم اغراق ناَسزاوار و داوری یکسونگرانه اش و با اینکه یکسره از َسِر ناهمدلی با امامّیه رقم خورده است 
گون مذهب تشــّیع،  ـ به خوبــی نشــانگر نقــش برجســتۀ تألیفــات علم الهــدی در تکّون جنبه هــای علمی گونا

کم چشــمی، ابوســعید محســن بن محّمد، الرسالة )التامة( فی نصیحة العاّمة، نسخۀ خّطی برلین شمارۀ گالسر 73 )Glaser 73 p. 2( )موّرخ  2. حا
793 هجری قمری(، برگ 24 ب. اصل این رســاله به زبان فارســی نگاشــته شــده بوده که ظاهرًا هم اکنون نســخه ای از آن در دســترس نیســت، اّما 
یا در دســت تحقیق و نشــر اســت. دربارۀ این کتاب نــگاه کنید به مقالۀ آقای دکتر حســن  نســخه هایی از ترجمــۀ کهــن عربــی آن موجود اســت که گو
یخی در حوزۀ اسالم و تشّیع، کتابخانه،  کم جشــمی به زبان فارســی و ترجمۀ عربی آن« چاپ شــده در: بررســی های تار انصاری با عنوان »کتابی از حا

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، تهران، 1390 هجری شمسی، ص 553.

نگرشی برنگارش های کالمی )3( نقد و برریسکتاب
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سّید مرَتضی که پس از 
استادش، شیخ مفید )م 413 
ق(، مرجعّیت دینی شیعیان 
امامی عصر خویش را برعهده 

داشت، پیوسته در معرض 
سؤاالت گوناگون پرسشگران 

قرار می گرفت و امامیاِن 
مناطق مختلف در یافتن 
پاسِخ پرسش های دینی 

خویش بدو مراجعه می کردند 
و از او راهنمایی می طلبیدند. 

حاصل این گفت وگوها و 
پرسش و پاسخ ها صورت 
مکتوب یافته و »أجوبة 

/ جوابات المسائل «های 
شریف مرتضی را رقم زده 

است.

م شــکوفایی کالم امامّیــه در مکتب 
ّ
دســت کم از منظــر عالمــی معتزلی همچون ِچُشــمی اســت. به طور مســل

ینی: »مرَتضای  بغــداد بیش از هر شــخصّیت دیگری وامدار شــریف مرَتضی یا به تعبیر عبدالجلیــل رازی قزو
ی َمرضّی و درخور شــأِن  بغداد« اســت. با این وصف نحوۀ تصحیح و طبع بســیاری از آثار مرتضی به هیچ رو
ی نبــوده، بلکــه مایۀ شرمســاری ماســت. در این میان رســائل شــریف مرتضــی از حیث کیفّیــت و صّحِت  و

گویم. که مایلم در اینجا لختی از آن سخن  تصحیح وضع اسفبارتری دارد 

   پیش از آنکه در باب مصائب تصحیح رســائل شــریف مرتضی و کاســتی ها و نابســامانی های آن ســخن به 
میــان آیــد، بهتر اســت اندکی هــم دربارۀ مصاعب و دشــواری های آن مطالبی تقدیم شــود. آشــنایان به تراث 
ی متون فلســفی و کالمِی پیشاصفوی و به طور خاص، متون پیشامغولی 

ّ
اســالمی نیک می دانند که به طور کل

گرانبار اســت. به همین جهت، نحوۀ مواجهۀ محّققان و مصّححان  از پیچیدگی ها و دشــواری های ویژه ای 
با این گونه متون نیز طبعًا باید با شیوۀ برخورد آنها با متون عربِی فلسفی و کالمی پساصفوی و معاصر متفاوت 
باشــد. در تصحیــح آثــار فلســفی و کالمــِی دوران معاصــر ممکــن اســت فــرد بتواند آنهــا را صفحه بــه صفحه 
ق به دوران اّولیه و میانی اســالم هرگز ُچنین امکانی وجود 

ّ
کنــد، اّما در تصحیح آثار متعل تصحیــح و تحقیــق 

گزیر است کلمه به کلمه و جمله به جمله با موشکافی های خاص و دّقِت  ندارد و مصّحح به گاه تصحیح نا
کنیم، متون  گر یک متن کالمی تراثی را به یک »ِبنا« تشــبیه  کار خویش را به پیش َبَرد. ا نظِر ویژه و تأّمل بســیار 
کالمــِی چنــد قــرن اخیــر همانند ســاختمان های دوران معاصرند که در بیشــتر موارد می شــود آنهــا را به راحتی 
ســاخت یا بازســازی کرد، در حالی که متون کهن کالمِی چند قرن نخســت حکم »ِبناهای باستانی« را دارند 
کــه ترمیم آنها به ســرعت و ســهولت امکان پذیر نیســت و باید آنهــا را بند به بند یا وجب بــه وجب با صعوبت 

بسیار ترمیم و اصالح نمود.

در واقع، فاصلۀ زمانی و گسســت زبانِی پدید آمده در درازنای این ســالیان، میان ما خوانندگان امروزین با آن 
نویسندگان دیرین خودبه خود موجب گردیده است که فهِم دقائق ذهن و زبان و اصطالحات پیشینیان بر ما 
ی از دســترس 

ّ
یافت مفاهیم و مقاصد ســخنان آنها به کل ر گردد و در بســیاری از مواضع، در

ّ
دشــوار و گاه متعذ

کنونــی دور افتــد. به همین ســبب، تصحیح ُچنین متونــی نیازمند دّقــت و حوصله و تخّصص  خواننــدگان 
ویژه ای اســت که البّته واجدان آن بســیار اندک شــمارند. رسائل شــریف مرتضی و البّته سایر آثار او، از همین 
گذشته از بیان پیچیده و زبان  که تصحیح آنها به سادگی میسور نیست.  کهن دشوارفهم است  دست متوِن 
ت شــده و تصحیح 

ّ
فّنــی علــم الهــدی در نــگارش آثارش، نبوِد نســخ معتبِر کهن از بیشــینۀ آثــار او مزید بر عل

ی، از جملــه رســائلش را با مشــکل جّدی روبه رو کرده اســت. بــه غیر از امالی و الذخیــرة و الصرفة و  میــراث و
شــاید چند اثر دیگر که دارای نســخه هایی به نســبت کهن اند، نســخه های بازمانده از بیشــتر آثار علم الهدی 
دست نوشــت هایی متأّخر و اغلب مغلوط اســت. قدمت بسیاری از نسخ برجامانده از همین رسائل شریف 
ک اســت و سرشــار از  مرتضــی فراتــر از قــرن ده و یــازده هجــری نمــی رود و همین دستنوشــت ها هم نوعًا عیبنا
کار تصحیح این رسائل بر اساس اسلوب علمی پیش رود و  گر بنا باشد  تصحیفات گمراه کننده. در نتیجه، ا
تا حّد امکان به درستی انجام پذیرد، نیازمند صرف وقت و دّقت بسیار است. در ویراست های سابق رسائل 
شریف مرتضی نشانی از دّقت و مهارت مصّححان در تصحیح متن دیده نمی شود؛ بل به عکس، در سطر به 

سطر و صفحه به صفحۀ آنها آثار سهل انگاری و شتاب زدگی و ناپختگی طابعان عیان است.

 تنها برای آنکه جلوه ای از مصائب وارد بر رسائل مرتضی را از حیث تصحیح ناشایست و نااستوار آنها نشان 
دهم، از باب نمونه، به بررسی و نقد ویراست رسالۀ »جوابات المسائل الطرابلسیات الثانیة« شریف مرتضی 
می پردازم. این رســاله با تصحیح جناب آقای َســّیدَمهدی رجائی در ضمن جلد نخســت رســائل الشــریف 
المرتضــی ص 307 ـ 356 بــه چــاپ رســیده اســت. چنان کــه خواهیــم دیــد، ویراســت ایشــان از این رســاله 
کرده اند ربط و نسبت وثیقی  گویی آنچه به نام طرابلسیات ثانیه منتشر  که  ک و آشــفته اســت  به حّدی عیبنا

نقد و برریسکتابنگرشی برنگارش های کالمی )3(
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اقــدام نمی کردنــد، چــه بســا مصّحــح ذی صالحیتــی به تصحیح و نشــر 
آنهــا در صورتــی بهتــر و منّقح تر می پرداخت و امکان بهره مندی بیشــتر از 
گرانبهای شــریف مرتضی را بــرای محّققان  فراهــم می نمود.  ایــن میــراث 
کــه آقای رجائی در همان زمان و بــا همان امکاناِت  به یاد داشــته باشــیم 
که مصّححاِن خدوم  یده اند  محدودی به تصحیح این رسائل دست یاز
و ســخت کوش و دقیق النظری همچون مرحوم اســتاد ســّیدجالل الّدین 
محّدث ُارَموی با دّقتی ســتودنی و تالشی مثال زدنی آثاری ماندگار چون 
ینــی رازی را تصحیــح و منتشــر کرده اند؛ آثاری  النقــض عبدالجلیــل قزو
کهن در شــیوۀ طبــع و تصحیح  کــه هنــوز هم سرمشــق مصّححــان متون 

کتاب های ُتراثی است.

در اینجــا از میــان نســخ متعــّدد طرابلســیات ثانیــه، هفت نســخۀ برتــِر در 
کــرده5 و بــا متن چاپــی آن ســنجیده ایم. این  دســترِس رســاله را انتخــاب 
مقایسه و تطبیق، کاستی های زیر در طبع رسالۀ یادشده را آشکار می سازد:

1. افتادگی ها
از اشــکاالت اساســی ویراســت رســاله طرابلســیات ثانیــه افتادگی هــای 
که  قابــل توّجــه آن اســت. صرف نظــر از افتادگی هاِی یکــی چندکلمه ای 
یختگی ها و سقط های یک یا  در جای جای رســاله اّتفاق افتاده است، ر
چند ســطری نیز در برخی مواضع متن قابل تشــخیص است. نمونه های 

زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد:
کان إنســانا  1-1. ص 353 س 3: »و المســخ أن یغیــر صــورة الحي الذي 

یصیر بهیمة، ال أنه یتغیر صورته إلی صورة البهیمة«.

که قریب  مقایســۀ عبارت فوق با نســخ هفتگانۀ یادشده آشکار می سازد 
دو ســطر از میــان عبــارت پیش گفتــه افتاده اســت. متن این قســمت )با 
کلمات( در هفت دست نوشــت رســاله به شرح  کمی اختالف در ضبط 

زیر است:
»و المســخ أن یغیر صورة الحي الذي هو انســان فیجعل علی صورة القرد و 
یکون الحّی هو ذلک الحی بعینه و إّنما تغّیرت بنیته والنسخ الذی نبطله هو 
کان إنسانا  القسم األّول؛ ألّن أصحاب التناسخ یذهبون إلی أّن الحی الذی 

یصیر بهیمة، ال أنه یتغیر صورته إلی صورة البهیمة.«.

چنان که مالحظه فرمودید قســمت »هو انســان فیجعل علی صورة القرد و 
یکون الحّی هو ذلک الحی بعینه و إّنما تغّیرت بنیته والنسخ الذی نبطله 
هــو القســم األّول؛ ألّن أصحــاب التناســخ یذهبون إلی أّن الحــی الذی« از 

کرده است. وسط عبارت باال سقط شده است و در معنا َخلل ایجاد 

2-1.  ص 347 س 5: »فالجــواب عنــه: أنهمــا و ان اســتویا فــي العلــم 
بالتصمیم، فغیر ممتنع أن یکون مع أمیر المؤمنین علیه السالم یأس من 

5. ایــن ُنســخ عبارتنــد از: نســخۀ شــمارۀ 6914 کتابخانۀ دانشــگاه تهــران، 2533 کتابخانۀ مدرســۀ 
سپهساالر، 21000 و 21912 کتابخانۀ آستان قدس رضوی، 12923 و 11340 کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی 

کتابخانۀ آیة اهلل حکیم نجف. نجفی قم، 438 

با اصل رســاله ندارد. در حقیقت، طبِع یادشــدۀ رســالۀ مذکــور، به دلیل 
نابســامانی ها و تحریف هــای گســتردۀ ناشــی از افتادگی هــا، بدخوانی ها 
و یا ضبط های نادرســِت نســخۀ مورد رجوع ایشــان که موجب نامفهومی 
و پریشــانِی بیشــتر عبارات آن شــده است، ویراستی اســت نامطبوع و در 
کل، از َحّیز انتفاع ساقط. در ادامه، پاره ای از اشکاالت تصحیح نامبرده 
را در چنــد قســمت بیــان می کنــم تــا چندوچــون ویراســت ایشــان از این 
یاد، دیگر رســائل شــریف مرتضی که بر دست  رســاله )و البّته به احتمال ز
گو اینکه اهل فن و کسانی  ایشــان طبع شــده( بر خوانندگان آشکار گردد؛ 
که پیش تر با رســائل مرتضی بیشــتر سر و کار داشته اند البد خود بدین امر 

گشته اند و محتاج َتذکار این ضعیف نیستند. واقف 

که در پی می آید، همگی بر بنیاد مقابله و مقایســۀ متن چاپی  نقدهایی 
رســاله با شــماری از نســخ خّطی آن ایراد می شــود. از رســالۀ طرابلسیات 
ثانیــه بنــا بر اّطالعات موجود حدود بیســت نســخه بر جای  مانده اســت 
ــق بــه قــرن یازدهم هجــری قمــری اســت. ظاهرًا 

ّ
کــه قدیم تریــن آنهــا متعل

کار تصحیح رســائل شــریف مرتضی را تنها بر اســاس یک  آقــای رجائــی 
نســخۀ فراهم شــده برای ایشــان به ســرانجام رســانده اند3 و کوششی برای 
دســتیابی بــه نســخ بیشــتری از آن رســائل نکرده انــد. در واقــع، مهم ترین 
عاملی هم که موجب پریشــانی و بی اعتباری ویراســت جناب رجائی از 
رسائل سّیدمرتضی شده است همین بسنده گری ایشان به یک نسخۀ نه 
چندان صحیح و عدم رجوع به دیگر دست نوشت ها است. آقای رجائی 
گــر اندکــی بیشــتر می کوشــیدند حّتی در همان ســی و اندی ســال پیش  ا
که این رســائل را آمادۀ طبع می ســاختند، می توانســتند به نســخ دیگری 
از رســائل دســت یابنــد و در تصحیــح خویــش به کارگیرنــد و در نهایــت 
که شتاب زدگی  کنند. اّما صد افسوس  ویراســت به مراتب بهتری عرضه 
کارهای دشــوار می شــود. آقای  و آســان گیری مانــع دســتیازی بــه ُچنیــن 
َســّیداحمد حُســینی ِاشــَکَوری در مقّدمــۀ خــود بــر این مجموعه رســائل 
که این ویراســِت چند جلدی فقط »طبع مستعجلی« از رسائل  آورده اند 
کــه بــه قصــد در دســترس قــرار دادن آنها منتشــر  شــریف مرتضــی اســت 
می شــود و صورتی از نسخ ممتاز آثار شــریف مرتضی را تدارک دیده اند تا 
گرامی خود در ادامه  در آینــده طبعی فّنــی از آنها ارائه کنند.4 خوانندگان 
که نتیجۀ آن طبع مستعجل و شتاب زده چیزی نیست جز  خواهند دید 
اینکــه در یک رســالۀ قریب بــه پنجاه صفحــه ای مثل طرابلســیات ثانیه 
گر ایشــان و  بیــش از صــد غلــط و ده ها افتادگــی و آشــفتگی رخ بنماید. ا
آقــای رجائــی بــه ُچنین تصحیــح و طبع مغلوطی از رســائل علــم الهدی 

کتابخانۀ آســتان قدس رضوی، به خّط احمد بن محمدرضا حســینی  3. نســخۀ شــمارۀ 21509/9 
کتابخانــۀ آیــة اهلل  یــری از آن هــم اینــک در  خوانســاری مــوّرخ 4 رجــب 1329 هجــری قمــری. تصو

مرعشی نجفی قم به شمارۀ 1497 نگهداری می شود.
4. »والــذی یجــب لفت النظر الیه أننا هّیئنا ثبتًا للنســخ الممتازة من آثار الشــریف المرتضی مقّدمة 
ثار و هذه المجموعات لیست إال طبعة مستعجلة  للعمل الفنی المکتمل الشرائط فی هاتیک اال
لتقاء بهم فــی تلک الطبعة الفنیة  قصدنــا بها تیســیر تداولها للقراء االفاضــل وکلنا أمل وطید فی اال

الممتازة بتوفیق اهلل تعالی«. )رسائل الشریف المرتضی، ج 1، ص 18(.

نقد و برریسکتابنگرشی برنگارش های کالمی )3(
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باال معنا و مفهوم درست خودش را از دست داده است.

5 -1. ص 353 س 16: »فــان قیــل: فکیف یکون مــا ذکرتم عقوبة؟ قلنا: 
هــذه الخلقــة إذا ابتــدأت لــم تکن عقوبــة و إذا غّیر الحــي المخلوق علی 
الخلقــة التامــة الجمیلــة إلیهــا کان ذلك عقوبــة. ألن تغیر الحــال الی ما 

ذکرناه یقتضي الغم و الحسرة«.

در عبــارت پیش گفته، قســمتی از ســؤال حذف شــده اســت. بر اســاس 
کامل پرسش بدین نحو است: نسخ رساله، متن 

»فــان قیــل: فکیف یکون ما ذکرتم عقوبة واهلل تعالــی قد ابتدأ خلق القرود 
من غیر أن یکون ذلک لهم عقوبة؟«.

افتادگی جملۀ »واهلل تعالی قد ابتدأ خلق القرود من غیر أن یکون ذلک لهم 
که در متن چاپ شدۀ رساله، ربط  عقوبة« از پرسش موجب شده است 

میان پرسش و پاسخ چندان روشن نباشد.

6 -1. ص 309 بند آخر: »فما جواب من قال: کل علة لکم في هذا و نحوه 
یقتضــي إعــزازه و کف أیــدي الظلمة و إرشــاده الضــالل و تعلیم الجهال 
و یکــون حجــة اهلل ثابتــة و لــه في  تلــك الحادثــة حکم مــع غیبته خالف 
الحکــم مــع ظهــوره، فأال أجزتــم أن یتأخــر الحکم فیهــا الی یــوم القیامة، 

لیتولی اهلل تعالی حکمها«.

در متــن یادشــده نیــز جاافتادگِی بخشــی از متن موجب نقصــان معنای 
آن شــده اســت. بنا بر دســت کم پنج نســخه از نسخ رســاله طرابلسیات 
ثانیــه متــن کامل بخــش فوق عبارت اســت از: »فما جواب مــن قال: کل 
علــة لکم فــي هذا و نحوه یقتضــي إعزازه و کف أیــدي الظلمة عنه لیظهر 
و یصــّح االنتفــاع بــه من ســائر وجوه االنتفاع التــی ذکرتموهــا و إال فإن اجزتم 
أن یتأّخــر ظهــوره و اصراخه المظلــوم و معونته الضعیف و إرشــاده الضالل 
و تعلیــم الجهــال و یکــون حجة اهلل ثابتة و له في  تلــك الحادثة حکم مع 
غیبته خالف الحکم مع ظهوره، فأال أجزتم أن یتأخر الحکم فیها الی یوم 

القیامة، لیتولی اهلل تعالی حکمها«.

که بیــش از یک ســطر از عبارت اصلی بــاال، یعنی  مشــاهده می فرماییــد 
قســمت »عنــه لیظهــر و یصــّح االنتفــاع به من ســائر وجــوه االنتفــاع التی 
ذکرتموهــا و إال فــإن اجزتــم أن یتأّخر ظهــوره و اصراخه المظلــوم و معونته 
الضعیــف« در تصحیــح آقــای رجائــی حــذف شــده اســت و در معنــا و 

کرده است. ارتباط میان جمالت فوق َخلل وارد 

گذشــته از مــوارد پیش گفتــه، در مواضع متعّددی از رســاله، افتادگی ها و 
که پاره ای از آنها در جدول  کلمه ای اّتفاق افتاده  محذوفات یک یا چند 

زیر درج می گردد:

الرجــوع منهــم إلی الحق، لــم یکن مع هارون علیه الســالم مثله، و خوف 
کثین و القاســطین و المارقیــن و ان أمن من الموت له في  علــی نفس النا

نفسه علیه السالم، فهو غیر مؤمن له من وقوع ذلك بأهله و شیعته«.

در متــن مذکــور قریــب به یک ســطر افتادگی عارض بر متن شــده اســت. 
که در بین  عبارت اصلی متن در نســخ رســاله )البّته با برخی اختالفات 

خود نسخ وجود دارد( بدین نحو است:
»فالجــواب عنه: أنهما و ان اســتویا في العلم بالتصمیــم، فغیر ممتنع أن 
یکون مع أمیر المؤمنین علیه السالم یأس من الرجوع منهم إلی الحق، لم 
یکن مع هارون علیه الســالم مثله و خوف علی نفس أو ما یجری مجراها 
لــم یکــن هــرون ع علی مثله؛ و قوله صلوات اهلل علیــه لن تموت حّتی تقاتل 
کثین و القاســطین و المارقین و ان أمن من الموت له في نفســه علیه  النا

السالم، فهو غیر مؤمن له من وقوع ذلك بأهله و شیعته«.

در اینجا نیز قسمت »أو ما یجری مجراها لم یکن هرون ع علی مثله. و قوله 
صلــوات اهلل علیــه لــن تموت حّتی تقاتل« از وســط متن افتاده اســت و به 

همین دلیل ربط عبارات در تّکه متِن یاد شده معلوم نیست.

3 -1.  ص 329 س 11: »فالعلــة التــي عللوه بها عصمة الرســول موجودة 
في اإلمام، ألنا قد بینا أن االمام قد یکون حجة فیما ال یعلم اال من جهته، 

کتم الحق و انقطع النقل الذي هو حجة، فلم یبق إال العصمة«. إذا 

کمی اختالف میان نســخ(  بخش آخر عبارت فوق در نســخه های اثر )با 
بدیــن قرار اســت: »فلــم یبق جهــة للعلم إال قول إمــام الزمان؛ فقد ســاوی 

ة وجوب العصمة«.
ّ
النبی اإلمام علی هذا فی عل

که با وجــود افتادگِی دو عبــارت »جهة للعلــم« و »قول إمام  معلــوم اســت 
ة وجــوب« از متــن باال، 

ّ
الزمــان؛ فقــد ســاوی النبــی اإلمــام علی هذا فــی عل

جمالت یادشده به درستی قابل فهم نخواهد بود.

4 -1. ص 349 بند آخر: »ألنهم لما صرفوا عن معارضة القرآن بما یضاهیه 
کانــوا بها یدنون و  کأنــه زاد علیهم التي  فــي الفصاحة، صار علیه الســالم 

کتعذر مساواة السحرة بمعجزة موسی علیه السالم «. إلیها ینسون صار 

در اینجا نیز حدود یک ســطر از عبارت ســقط شــده است. متن اصلی بر 
اساس نسخ اثر بدین ترتیب است:

»ألنهــم لمــا صرفــوا عن معارضــة القرآن بمــا یضاهیه فــي الفصاحة، صار 
ر علیهــم منها ما هو 

ّ
کأنــه زاد علیهم بالفصاحــة؛ ألّنه قد تعذ علیــه الســالم 

ون و إلیها 
ّ
رت علیهم الفصاحة التي کانوا بها یدل

ّ
فیما تحّداهم به و إذا تعذ

کتعذر مساواة السحرة بمعجزة موسی علیه السالم «. ینسبون صار 

ر 
ّ

که با افتادگی قسمت »بالفصاحة؛ ألّنه قد تعذ گفتن نیست  حاجت به 
رت علیهم الفصاحة« عبارت 

ّ
علیهــم منهــا ما هو فیما تحّداهم به و إذا تعذ
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کلمه یا عبارت افتادهمتن صحیحمتن چاپینشانی

ص 318 س 16
الــی العلــم بأحکامــه، مــا  کیــف الســبیل  بینــا 
لــم یجــر لــه ذکر فــي کتبها ممــا لم یتفــق فیه و ال 

اختلفت 

بینــا کیف الســبیل الی العلم بأحکام المســائل 
الحادثــة التی اّتفقت علیهــا اإلمامّیة واختلفت 
کیف الســبیل إلی العلم بأحکام ما لم یجر له  و 

کتبها مما لم یتفق فیه و ال اختلفت  ذکر في 

المسائل الحادثة التی اّتفقت 
واختلفــت  اإلمامّیــة  علیهــا 
العلــم  إلــی  الســبیل  کیــف  و 

بأحکام

ص 313 س ۹ ـ 211
إذا جــرى ذلك بما عرض من منع الظالمین من 
ظهــور من یقــوم بهذه الحقــوق المؤاخــذون بإثم 

ذلك

إذا جــرى ذلك بما عرض من منع الظالمین من 
ظهــور من یقــوم بهــذه الحقوق فهــم المؤاخذون 

بإثم ذلك
فهم

همان س 13 ـ 315
و  الحقــوق  هــذه  فــي  تقولــون  مــا  لهــم  قیــل  إذا 
الحــدود التــي ال یســتوفیها اإلمــام إذا قصــر أهل 

الحل و العقد إلمام یقوم بها

و  الحقــوق  هــذه  فــي  تقولــون  مــا  لهــم  قیــل  إذا 
 اإلمام إذا قّصر أهل 

ّ
الحدود التي ال یســتوفیها إال

الحل و العقد فی العقد إلمام یقوم بها
 / فی العقد

ّ
إال

همان س 18 ـ 41۹
کــف األیدي عنــه، فقــد قلنا فیه  إعــزاز االمــام و 
مــا وجب بعکس هذا الســؤال علــی المخالف، 

فنقول لهم:

کــف األیدي عنه، فقد  فأّمــا الزامنا إعزاز االمام و 
قلنــا فیــه ما وجب ثــّم نعکس هذا الســؤال علی 

المخالف، فنقول لهم: ...
فأّما الزامنا / ثّم

ص 315 س 8 ـ 5۹

هــذا القــول ال یوجب االســتغناء عــن اإلمام في 
األحــکام الشــرعیة المنقولــة، یجــوز أن یعــرض 
کثرهــم عــن نقلهــا، امــا اعتمــادا أو  ناقلوهــا أو أ

شبهة

هــذا القــول ال یوجب االســتغناء عــن اإلمام في 
األحکام الشرعیة؛ ألّن أحکام الشریعة المنقولة، 
کثرهم عن نقلها، اما  یجوز أن یعرض ناقلوها أو أ

اعتمادا أو شبهة

ألّن أحکام الشریعة

همان س 611
و یجــري اإلمامــة و الحــال هــذه مجــرى النبــوة 
فــي ... مــن اإلمامة ما ال یمکن اســتفادته اال من 

جهته

و یجــري اإلمامة و الحال هــذه مجرى النبوة في 
أّنا نستفید من اإلمام ما ال یمکن استفادته إال من 

جهته
أّنا نستفید

ص 316 س 716
أن مــن علیه الحق ال طریق الی العلم بأن الحق 

علیه 

أن مــن علیــه الحــق ال طریــق لــه الی العلــم بأن 
لهالحق علیه 

ص 317 س 811

اســتفدنا مــن هــذا اللفــظ وجــوب میــراث دون 
األباعد

استفدنا من هذا اللفظ وجوب المیراث لألقارب 
لألقاربدون األباعد

ص 320 س ۹17
کما أمسک عن تأییدهمو تمسك عن تأییدهم و تمسك عن تأییده 

کما أمسک عن تأییده 

الغائبألن إمام الزمان الغائب علیه السالم ألن إمام الزمان علیه السالم ص 322 س 102

فرقو بین األمرین فرق واضحو بین األمرین واضحص 322 س 117

یضرب المعلم الصبي ألن أباه أخر عنه أجرهص 326 س آخر12
 ألن أبــاه أخر عنه 

ً
یضــرب المعلــم الصبي ظلمــا

أجره
ظلمًا

و اإلمامفوق أیدي هؤالء اإلمام و اإلمام ال ید فوق یده فوق أیدي هؤالء اإلمام ال ید فوق یده ص 327 س 133

اإلمامةثم ما طعن به علی وجوب اإلمامة غیر صحیحثم ما طعن به علی وجوبه غیر صحیح ص 327 بند آخر14

فکیف احتاج هؤالء الیه مع استقامة ظاهره؟ص 330 بند آخر15
فکیــف احتاج هــؤالء الیه مع اســتقامة األحوال 
فــی الظاهــر و لــم یحتــج هو إلــی مثله مع اســتقامة 

ظاهره؟

األحوال فی الظاهر و لم یحتج 
هو إلی مثله مع استقامة
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لکّنا نقولو ما علة حاجته  لکّنا نقولو ما علة حاجته ص 331 س 1611

ص 334 س 178
فــال یبقی ااّل أنهم قــد فهموا ثم عصوا بعد البیان 

عنادا
فال یبقی ااّل أنهم قد أفهموا و فهموا ثم عصوا بعد 

البیان عنادا
أفهموا و

ص 337 س 1816
لکانــوا معذوریــن غیــر ملومیــن، لــکان التقصیر 
لــم  آلــه  و  علیــه  اهلل  صلــی  النبــي  علــی  عائــدا 

یفهمهم مراده 

لکانــوا معذورین غیــر ملومین، و لــکان التقصیر 
عائــدا علی النبي صلی اهلل علیه و آله من حیث 

لم یفهمهم مراده 
و / من حیث

ص 337 س آخر1۹
الن مــن قصــر فیمــا نصــب اهلل تعالــی علیــه من 

األدلة إذا نظر
الن مــن قصــر فیمــا نصــب اهلل تعالــی علیــه من 

األدلة التی إذا نظر
التی

فأضفت الیه معصیتین، و هذه معصیةص 341 س بند آخر20
فأضفــت الیه معصیتین، أحدهمــا جهله بحال 
مــا نهی عنــه و هل تناول النهی الجنــس أو العین و 

هذه معصیة

مــا  بحــال  جهلــه  أحدهمــا 
نهــی عنه و هــل تنــاول النهی 

الجنس أو العین

و اإلعالمان تقصیرا وقع منه تعالی في اإلفهام و اإلعالمان تقصیرا وقع منه تعالی في االفهامص 342 س 2111

کثیرا منهم بالشبهةص 345 س 2213 کثیرا منهم عصی بالشبهةان  عصیان 

علم أن في خطابه للقوم و إنکاره مفسدة دینیةص 346 س 2313
علم أن في خطابه للقوم و إنکاره علیهم مفسدة 

دینیة
علیهم

ص 348 س 245
خــرق  و  المعجــزة  أن  یقتضــي  التأویــل  هــذا  و 
العادة و سیاقة الحدیث ال یتضمن أنهم عجزوا

خــرق  و  المعجــزة  أن  یقتضــي  التأویــل  هــذا  و 
العادات بالصرف و ســیاقة الحدیث ال یتضمن 

أنهم عجزوا
بالصرف

ص 34۹ س 254
علــی أن قولــه علیــه الســالم ال بــّد لــکل منــا من 

یله  تأو
علــی أن قولــه »زاد بــه علیهم« ال بّد لــکل منا من 

یله  تأو
زاد به علیهم

بهاعلی أن المراد بها بفصاحتهعلی أن المراد الفصاحةص 34۹ س 266

ص 352 س 276
و االخبار ناطقة بأن معنی هذا المسخ هو احالة 

التغییر عن بنیة اإلنسانیة الی ما سواها.
و االخبــار ناطقــة بــأن معنــی هــذا المســخ هو ما 
احاله من التغیر عن بنیة اإلنسانیة الی ما سواها.

ما / من

من ذلکو ما یؤمنك من ذلک ال أم لك و ما یؤمنك ال أم لك ص 352 س 2810

کان الحي واحدا في الحالین ص 354 س 2۹1 کان الحي واحدا في الحالین  لم یتغّیرو ان  لم یتغّیرو ان 

ص 354 س 308
لکــن اإلجمــاع علی أنه لیس شــي ء مــن البهائم 

من أوالد آدم 
لکــن اإلجماع حاصــل علی أنه لیس شــي ء من 

البهائم من أوالد آدم 
حاصل

کلمات یا عبارات زائد  .2 
در ویراســت جناب آقای رجائی از رســالۀ طرابلســیات ثانی در مواضع مختلف کلمات یا عباراتی زائد درج 
کلمه  که طبعًا نقصانی در تصحیح رساله به  حساب می آید. برخی از این موارد به قرار زیر است.  شده است 

یا عبارت زائد با اندازۀ بزرگ تر و خّطی در زیر آن مشّخص شده است:
1. ص 351 س 1: »و إذا احتضــر الکافــر حضــره رســول اهلل صلــی اهلل علیه و آله و علي علیه الســالم و جبرئیل 
کان یبغضنا أهل البیت فأبغضه.  و ملك الموت. فیدنو الیه علي علیه الســالم، فیقول: یا رســول اهلل ان هذا 
کان  في ذلك و استقصاء القول فیه إن شاء اهلل تعالی. فیقول رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله: یا جبرئیل ان هذا 

یبغض اهلل و رسوله و أهل بیت رسوله فأبغضه«.

ق به آخر صفحۀ بعد است در اثر 
ّ
در اینجا عبارت »في ذلك و استقصاء القول فیه إن شاء اهلل تعالی« که متعل

کرده است! اشتباه چاپی به ابتدای صفحۀ قبل منتقل شده و در وسط متن روایت جای خوش 
2. ص 314 سطر دوم از آخر: »لیکون لهم لطفا لهم في العدول عن القبائح العقلیة«.
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 تنها برای آنکه جلوه ای 
از مصائب وارد بر رسائل 
مرتضی را از حیث تصحیح 
ناشایست و نااستوار آنها 
نشان دهم، از باب نمونه، 
به بررسی و نقد ویراست 
رسالۀ »جوابات المسائل 
الطرابلسیات الثانیة« شریف 
مرتضی می پردازم. این 
رساله با تصحیح جناب آقای 
َسّیدَمهدی رجائی در ضمن 
جلد نخست رسائل الشریف 
المرتضی ص 307 ـ 356 به 
چاپ رسیده است.

کتابنا »الشافي« في أن هذا القول ال یوجب االستغناء عن اإلمام«. 3. ص 315 س 8: »و قد بینا في 
4. ص 355 س 4: »فیما حکاه تعالی عن النملة و الهدهد بقوله «.

3. خوانش ها یا ضبط های غلط
از بارزتریــن اشــکاالت و نقائــص ویراســت شــگفت آور جنــاب آقــای رجائــی از رســالۀ طرابلســیات ثانیــه، 
کــه بی اغراق در  خوانش هــای پریشــان و ضبط هــای غلــط و درهم و برهم ایشــان از کلمات و عبارات اســت 
که بســیاری از  هر صفحه ای از آن به کّرات قابل مالحظه اســت. همین ضبط های غلط موجب شــده اســت 
کنون یکســره بی معنا و نامفهوم باشــد. در تمام نمونه هایی که زین پس ذکر می شود،  عبارات این رســاله هم ا
کــه ایشــان تصحیح کرده انــد، هیچ مفــاد مناســب و معنــاِی محّصلی  کــه عبــارات بــه نحوی  خواهیــد دیــد 
گــر آقای رجائی لحظه ای درنــگ می کردند و با اندکی دّقــت در عباراتی که تحویل خواننده  نــدارد. بی گمــان ا
می دهنــد، نیــک می نگریســتند، خود نیز به آشــفتگی و مهمل بــودن آنها پی می بردند و پیشــاپیش از انتشــار 

ویراستی ُچنین سقیم پیشگیری می فرمودند.

 در ادامه، َتعدادی از این بدخوانی ها یا ضبط های نادرســت فهرســت می شــود. نخست ضبط غلط و پس از 
کلمات و عبارات نشان داده می شود. آن، ضبط صحیح 

1. ص 310 س 15 - 17: »أمــا مــا ال ینافــي التکلیــف أن مــا یکــون بإقامــة الحجج و البراهین و األمــر و النهي و 
الوعــظ و الزجــر و األلطــاف القویة لدواعي الطائفة المصارفة عــن المعصیة و قد فعل اهلل تعالی ذلك أجمع 
علــی وجــه ال مریــب علیــه.« ← »أما ما ال ینافــي التکلیف إّنمــا یکون بإقامــة الحجج و البراهیــن و األمر و 
النهي و الوعظ و الزجر و األلطاف الُمقویة لدواعي الطاعة الصارفة عن المعصیة و قد فعل اهلل تعالی ذلك 

أجمع علی وجه ال مزید علیه«.

2. ص 311 س 2: »فکیــف یفعــل ألجــل التکلیــف مــا یســقط الفرض بــه و ینقصه« ← »فکیــف یفعل ألجل 
التکلیف ما یسقط الغرض به و ینقضه«.

3. ص 311 س 3 ـ 6: »و الذي مضی في خالل السؤال من الحکایة عنا المقبول فان في الحوادث ما الحکم 
فیــه عــن غیبة اإلمام علیه الســالم یخالف الحکم مع ظهوره. باطــل ال نذهب الیه« ← »و الذي مضی في 
خالل السؤال من الحکایة عّنا القول بأّن في الحوادث ما الحکم فیه عند غیبة اإلمام علیه السالم یخالف 

الحکم مع ظهوره باطل ال نذهب الیه«.

4. ص 312 س 2ـ4: »و ال یکون تکلیفنا بمعرفة ذلك الحق تکلیفا بما ال یطاق، ألنا نطیق معرفة ذلك الحق 
الــذي اســتند بمعرفــة اإلمام من حیث قدرنــا إذا کان غائبا لحوقه علی ازالة خوفه، فإنــه کان حینئذ یظهر و 
کنــا متمکنیــن من ذلك فهــو متمکن من معرفة الحــق.« ← »و ال یکــون تکلیفنا  یبیــن ذلــك الحــق. و إذا 
بمعرفة ذلك الحق تکلیفا بما ال یطاق، ألنا نطیق معرفة ذلك الحق الذي استبّد بمعرفته اإلمام من حیث 
کنا متمکنین  قدرنــا إذا کان غائبــا لخوفه علی ازالــة خوفه، فإنه کان حینئذ یظهر و یبین ذلك الحق. و إذا 

من ذلك فهو تمّکن من معرفة الحق«.

5. ص 314 س 1: »فال بد لهم من مثال جوابنا« ← »فالبّد لهم من مثل جوابنا«.

6. ص 316 س 10: »فجوزوا أصل ذلك أیضا فیما أشکل أمره « ← »فجوزوا مثل ذلك أیضا فیما أشکل أمره «.

7. ص 318 س ۹: »و تزیل الشبهة المفترضة« ← »و تزیل الشبهة المعترضة«.

8. ص 318 س 14: »إذا حدثــت حادثــة یختلــف فیهــا األمــة و أشــکل األمــر علیکــم، أ تصلــون الــی االمــام و 
یستلزمه مع تحقق معرفته و عصمته « ← »أ تصلون الی االمام و تسئلونه مع تحقق معرفته و عصمته«.
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مــع وجــود الرئیس القوي الید النافذ األمــر و یقعان و یکثران مع فقده أو 
ن 

ّ
ضعــف یــده «  ← »ومعلوم ضــرورة أن الظلم و الضیــم یرتفعان أو یقال

مــع وجود الرئیس القــوي الید النافذ األمر، و یقعــان أو یکثران مع فقده 
أو ضعف یده «.

22. ص 328 س 15ـ  16: »و الفــرق بیــن االمــام و خلفائــه من أمیر و غیره 
فــي وجــوب العصمــة اما فإنمــا أوجبنا عصمــة االمام من حیــث لو لم 
یکــن معصومــا یوجــب عصمتــه الــی امــام « ← »و الفــرق بیــن االمام و 
خلفائــه مــن أمیــر و غیره فــي وجــوب العصمة أّنــا إّنما أوجبنــا عصمة 

االمام من حیث لو لم یکن معصوما لوجب حاجته إلی امام «.

23. ص 32۹ س 3: »فأول ما فیه أن انفراد الرسول بعلمه یقتضي عصمة 
لیســت موجــودة فــي اإلمــام ال یــدل علــی نفــي العصمــة عــن اإلمــام « 
ة تقتضي عصمته لیست موجودة 

ّ
 ←»فأول ما فیه أن انفراد الرسول بعل

في اإلمام ال یدل علی نفي العصمة عن اإلمام «.

24.  ص 330 س 12: »و االمــام علــی مذاهب خصومنا یجري في ارتفاع 
ل طریقته بمجــرى صالح األمة  العصمــة عنه مع حســن ظاهره و اعتال
و عدولهــا«  ← »و االمــام علــی مذاهــب خصومنــا یجــري فــي ارتفــاع 
العصمة عنه مع حسن ظاهره و اعتدال طریقته بمجرى صالحی األمة 

و عدولها«.

کتــب فقههــم عالمــا  ۹. ص 31۹ س 1: »کان مــن عــرق قــدر فروعهــم و 
ببطــالن هــذه الدعوى«← »کان من عرف قــدر فروعهم و کتب فقههم 

عالما ببطالن هذه الدعوى«.

و  تنفیذهــا  »یجــب  إمضاؤهــا«  و  ســعیدها  »یجــب   :11 س   320 ص   .10
إمضاؤها«.

کم  کــم رفعتم عــذر االمام«← »و قد رأینا 11. ص 320 س 17: »و تــدل أبنا
رفعتم عذر االمام«.

کم بتغلیبکم «← »کاستغنائکم بنقلتکم«. 12. ص 321 س 1: »کاسفنا

»حــدوث  المشــکالت «  ←  و  المعضــالت  »حــدود   :۹ س  همــان   .13
المعضالت و المشکالت«.

14. همــان س 13: »قالــوا أو ال مهــرب مــن الــذي أردنــاه الــی ما قلنــاه و ال 
 و 

ً
 الی ما قلنــاه أّوال

ّ
جوزنــاه«  ← »قالــوا: و ال مهــرب من الــذي أوردناه إال

جّوزناه«.

15.  همــان س 15: »فقولــوا مــا عندکــم فیــه و اقربــوه بالدلیل الــذي یتمیز 
مــن الشــبهة و بیانهــا فــي المعنــی و الصفــة لنعمــة منکــم«  ← »فقولوا 
مــا عندکــم فیــه و اقرنــوه بالدلیل الــذي یتمیز مــن الشــبهة و بیانها في 

المعنی و الصفة لنسمعه منکم«.

16. همــان س 18: »أمــا الفرق بین تشــریع اســتتار نبي بخــوف من أمته و 
بین اســتتار امام الزمان «  ← »أما الفرق بین تســویغ استتار نبي لخوف 

من أمته و بین استتار امام الزمان «.

17.  ص 322 س 7: »فاســتوى األمران في جواز الغیبة مع الخوف علی 
ى کثیر من المعتزلة یذهبون الــی أن اهلل تعالی لو علم ...«  النــص مــا رو
 ← »فاســتوى األمــران فــي جواز الغیبــة مع الخوف علــی النفس و أری 

 من المعتزلة یذهبون الی أن اهلل تعالی لو علم ...«.
ً
کثیرا

18. ص 322 س 15: »الن بعثــه مــن ال یــؤدي و یعلم من جهته أنه ال یتم 
الرســالة ســد علی األمــة طریق العلم بمــا هو مصلحة لها في الشــرائع« 
 ←»الن بعثه من ال یؤدي و یعلم من جهته أنه یکتم الرسالة یسّد علی 

األمة طریق العلم بما هو مصلحة لها من الشرائع«.

1۹. ص 326 س 11: »قلنــا: فعصمــة االمام لم یرفع ما خضتم«  ← »قلنا: 
فعصمة االمام لم یرفع ما خفتم«.

20. ص 327 س 14: »لو لم یکن معصوما جاز أن یعیش المســلمین فما 
لــم یظهــر، بأن یصلي بهم جنبا«  ← »لو لم یکن معصومًا جاز أن یغّش 

المسلمین فیما ال یظهر بأن یصلي بهم جنبًا«.

21. ص 328 س 3: »ومعلــوم ضــرورة أن الظلــم و الضیــم إذ همــا معلالن 
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از بارزترین اشکاالت و 
نقائص ویراست شگفت آور 
جناب آقای رجائی از 
رسالۀ طرابلسیات ثانیه، 
خوانش های پریشان و 
ضبط های غلط و درهم و 
برهم ایشان از کلمات و 
عبارات است که بی اغراق در 
هر صفحه ای از آن به کّرات 
قابل مالحظه است. همین 
ضبط های غلط موجب شده 
است که بسیاری از عبارات 
این رساله هم اکنون یکسره 
بی معنا و نامفهوم باشد.

کیف انتظر في انبساط الید علیه؟«. کیف انتظر في انبساطه الیه علیه؟«  ← »و  25.  ص 330 بند آخر: »و 

26. ص 331 س ۹: »و نقرب االن مثاًل«  ← »و نضرب االن مثاًل«.

27. ص 333 س 2: »النه یعتقد أن في طاعته معصیة للرسول صلی اهلل علیه و آله و خروج عن طاعته«  ← 
 عن طاعته«.

ً
»النه یعتقد أن في طاعته معصیة للرسول صلی اهلل علیه و آله و خروجا

کنــا قــد اســتدللنا علــی انه علیه الســالم لم یــرد بخبر تبوك و الغدیــر اال للنص و  28. ص 333 س 12: »و إذا 
کنا  نحــن لم نخص ســماعها، و ال رأینا اإلشــارات التي قربهما بها موضحة لمراده مولــدة لبیانه«   ← »و إذا 
قد استدللنا علی انه علیه السالم لم یرد بخبر تبوك و الغدیر اال النص و نحن لم نحضر سماعها، و ال رأینا 

اإلشارات التي قربهما بها موضحة لمراده مؤّکدة لبیانه «.

2۹. ص 334 س 8 ـ ۹: »ثم عصوا بعد البیان عنادا و ترکا. هذا ما قد عرفناه من فائدة لفظ »النص« في لسان 
العــرب و أنــه اإلظهــار و اإلبانــة.«  ← »ثم عصوا بعــد البیان عنــادا. و یؤّکد هذا ما قد عرفنــاه من فائدة لفظ 

»النص« في لسان العرب و أنه اإلظهار و اإلبانة«.

30. ص 335 س 3: »أنــه صلــی اهلل علیه و آله ســیظهر علی العــرب و تولی دولته علی الدول «  ← »أنه صلی 
اهلل علیه و آله سیظهر علی العرب و تعلوا دولته علی الدول«. 

کتابنا الشافي«. کنا بّینا في  کتابنا الشافي«  ← »و قد  کنا رتبنا في  31. ص 338 س 17: »و قد 

32. ص 340 س 11: »فأما الجاهلون: فعلی قسم واحد و هم الذین انفاذوا أین ما لم یکن لشبهة الی الباطل«  
 ← »فأما الجاهلون: فعلی قسم واحد و هم الذین انقادوا بزمام الشبهة الی الباطل«. 

33. ص 341 س بنــد آخــر: »و هــذه معصیــة یتقیــاق إلی معصیة فــي التناول في عقــاب معصیتین و ذمهما 
کثر من عقاب معصیة واحدة«  ← »و هذه معصیة تنضاف إلی معصیة في التناول و عقاب معصیتین و  أ

کثر من عقاب معصیة واحدة«. ذمهما أ

34. ص 342 س 6: »أال ترى عقابنا لقوله ان اهلل تعالی قد نص علی أنه ال یرى باالبصار«  ← »أال ترى إّنا نقول 
ان اهلل تعالی قد نص علی أنه ال یرى باالبصار«.

35. ص 343 س 5: »قــد بینــا أن ذلــك غیر واجب في کل دافــع للنص، بل في الداخلین الذین قبضوا علی 
کل دافع للنص، بل في الدافعین الذین قبضوا علی دفعه«. دفعه«  ← »قد بینا أن ذلك غیر واجب في 

کانــا مکرهیــن و بینهما علیه في حربهما لــه«  ← »و دعواهما أنهما  36. ص 343 س 14: »و دعواهمــا أنهمــا 
کانا مکرهین و بغیهما علیه في حربهما له«.

37. ص 345 س ۹: »و الخــالف فــي هــذا ان لــم یزد علــی الخالف في جحد الناس، فمــا یقصر عنه«  ← »و 
الخالف في هذا ان لم یزد علی الخالف في جحد النّص، فما یقصر عنه«.

کان یؤذن المحالة بالنجاح«. 38. ص 345 س113: »کان یؤذن الئحه بالنجاح«  ← » 

3۹. ص 346 س 11 ـ 12: »هذا فساد دیني ال یجوز المتعرض، لما یکون سببا فیه و دائما الیه «  ← »هذا فساد 
 إلیه«. 

ً
دیني ال یجوز التعّرض لما یکون سببا فیه و داعیا

40. ص 34۹ س 2: »ذلــك یقتضــي أنــه لو لــم یعجزهم عن اإلتیان بمثله یفعلــوا«  ← »ذلك یقتضي أنه لو لم 
یعجزهم عن اإلتیان بمثله لفعلوا«.
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اکنون که کنگرۀ بزرگداشت 
شریف مرتضی در پیش است 

و تصحیح دوبارۀ تألیفات 
وی در دستور کار قرار دارد، 

آرزومندم این وجیزه در جلب 
توّجه مصّححان نگاشته های 

علم الهدی نسبت به مصاعب 
و دشواری های تصحیح 

آثار او و لزوم صرف دّقت 
و حوصلۀ بیشتر در تمهید 

ویراست های شایسته از آنها 
اندکی مؤّثر افتد و َتذکاری در 
راستای دّقت در عرضۀ هر چه 
بهتر میراث شریف مرتضی در 

شمار آید.

ید غیره نظرنا فیه «. ید غیره نظر نافیه «  ← »و إن أر 41. ص 350 س 8: »و ان أر

کتاب التسلي و التعّزى«. کتاب التسلي و التقوى« ← »أورده في  42. ص 350 س 15: »أورده في 

43. ص 352 س آخر: »رعاني الرأي لسیدنا الشریف األجل«  ← »و عالي الرأي لسیدنا الشریف األجل«. 

44. ص 354 س 6: »فــان قیــل: فیقولــون ان هــؤالء الممســوخین تناســلوا« ← »فــان قیل: أفتقولــون إن هؤالء 
الممسوخین تناسلوا«.

45. ص 354 س ۹: »و لــو ال هــذا اإلجمــاع لجّوزنــا مــا ذکــروا علــی هــذه الجملــة التــي قررناهــا ال ینکر صحة 
االخبار« ← »و لو ال هذا اإلجماع لجّوزنا ما ذکر و علی هذه الجملة التي قررناها ال ینکر صحة االخبار«.

آنچه برشــمردیم نه همۀ اغالط و کاســتی های ویراســت رســالۀ طرابلسیات ثانیه، بلکه بخشــی از آنها بود. با 
وجود اشــکاالت بنیادین یادشــده دیگر حاجتی به نشان دادن دیگر عیوب و اغالط ویراسِت مورد گفت وگو، 
ی غلط و فقــدان تخریجات و 

ّ
ئم ویرایشــی، تقطیع هــای نامناســب و گاه به کل نظیــر به کارگیــری نادرســت عال

کافی بازگوکنندۀ مصائب رســائل شــریف مرتضی و  توضیحات الزم نیســت. همین مقدار به گمانم به اندازۀ 
شدائد آن از حیث تصحیح و انتشار باشد و بیش از این، ذکر مصیبت خود را در این باب تفصیل نمی دهم.

که از انتشــار رســائل شــریف مرتضی گذشــته است آیا کســانی این رسائل را با  نمی دانم در تمام این ســالیان 
گر خوانده اند آیا از مطالعۀ ُچنین متن های مغلوطی َطرفی بســته اند یا خیر؟ واقعًا جای  دّقت خوانده اند؟ و ا
پرسش است که چرا کسی تا کنون ُمَتَعّرض و ُمعَترض به جناب آقای رجائی نشده است و از ایشان نپرسیده 
اســت که: »چرا رســائل گرانســنگ شریف مرتضی را با این وضع آشــفته و نومید کننده به طبع رسانده اند؟«. 
نامبرده - که سعیشــان در خدمت به تراث شــیعی مشــکور بادـ  از طابعان پرکار عرصۀ نشــر کتب اسالمی اند 
کنون چنــد صد متن فقهــی، کالمی، حدیثی، تفســیری، تراجمی، رجالــی و ... را  گفتۀ خودشــان تا و بنــا بــه 
کرده انــد. امیــدوارم تصحیح آن دیگر متن ها همچون ویراســت رســالۀ طرابلســیات ثانیه  تصحیــح و عرضــه 
کاش حضرتشان در امر تصحیح میراث  که چندان قابل اعتماد و استناد و استفاده نیست. ای  نبوده باشد 

گرانسنگ اسالمی دّقت بیشتری روا می داشتند و زحمات و خدمات خودشان را پرثمرتر می ساختند.

کــه کنگــرۀ بزرگداشــت شــریف مرتضی در پیش اســت و تصحیــح دوبــارۀ تألیفات وی در دســتور کار  کنــون  ا
قــرار دارد، آرزومنــدم ایــن وجیــزه در جلــب توّجــه مصّححان نگاشــته های علم الهدی نســبت بــه مصاعب و 
دشــواری های تصحیــح آثــار او و لــزوم صــرف دّقت و حوصلۀ بیشــتر در تمهید ویراســت های شایســته از آنها 
اندکی مؤّثر افتد و َتذکاری در راستای دّقت در عرضۀ هر چه بهتر میراث شریف مرتضی در شمار آید. طبعًا در 
کار  یابی تصحیح مصّححان و  این امر وظیفۀ اصلی و خطیر بر عهدۀ بانیان و اصحاب کنگره است که در ارز
ویراستاران تسامح روا ندارند و تن به نشر ویراست های ضعیف و نااستوار از آثار ارجمند سّید مرتضی ندهند. 

واب. ق للّصَ ِ
ّ
واهلل الُمَوف
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