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کنــدۀ دانشــمند بــزرگ  چکیــده: مســائل المرتضــی مجموعــه ای اســت از رســائل و مســائل پرا
کــه بــر دســت وفقــان  کالم و ادبیــات  شــیعی، شــریف مرَتضــی، در زمینه هــای فقــه و اصــول و 
خضیــر محســن الکعبــی تصحیــح شــده و در ســال 1422 هـــ .ق. در بیــروت بــه چــاپ رســیده 
اســت. در نوشــتار حاضــر، پــس از اشــاره بــه پــاره ای از ویژگی هــای نســخۀ اســاِس ایــن 
کعبــی از آن نشــان  کاســتی های چندگانــۀ ویراســت  تصحیــح، نادرســتی های چندگونــه و 
کــه متــن  گویــای آن اســت  گونه گــون ایــن ویراســت،  داده شــده اســت. اشــکاالت پــر شــمار و 
عرضه شــده از مســائل و رســائل شــریف مرَتضــی، نــا اســتوار و نــا معتمــد، و ازایــن رو، فاقــد 

ــرای اســتناد و ارجــاع اســت. ــار الزم ب اعتب

کلیــد واژه: شــریف مرتضــی، مســائل المرتضــی، تصحیــح متــن، نســخۀ شــمارۀ 13/7/عقائــد 
کالم. کتابخانــۀ امــام امیرالمؤمنیــِن نجــف، وفقــان خضیــر محســن الکعبــی، 

 Having a Look at the Theological Writings (9): 
Masāel al-Murtadhā and its Problems
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Abstract: Masāel al-Murtadhā is a collection of the 
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the original version of this book, the author shows 
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 تأّمالت يف املدّونات الكالمّية )9(
مسائل املرتىض ومشكالهتا

محيد عطايئ نظري

يتضّمن كتاب مسائل املرتىض جمموعًة من الرسائل واملسائل املتفّرقة للعامل 
يف املرتــىض، وتنّوعــت اهتماماهتــا يف حقــول خمتلفة  الشــيعّي الكبيــر الشــر
صول والكالم واألدب، وقد تّوىل تصحيحها وفقان خضّير حمسن 

ُ
كالفقه واأل

الكعيب وصدرت مطبوعًة يف بيروت سنة 1422 هـ  .

واملقال احلايل يبتدئ بإشــارات إىل بعض خصائص النســخة املعتمدة يف 
هذا التصحيح، لينتقل إىل تأشير األخطاء املختلفة والنواقص العديدة اليت 

يعاين مهنا تصحيح الكعيب هلذه النسخة.

ومــا يعــاين منه هذا التصحيح من اإلشــكاالت الكثيرة واملتنّوعة يفصح عن 
يف  ضعــف وعــدم إمكانّية االعتماد عىل هذا النّص املطبوع ملســائل الشــر
املرتىض ورســائله، األمر الذي جيعلها تفتقد إىل االعتبار الالزم الذي يؤّهلها 

لإلسناد واإلرجاع إلهيا.

يف املرتىض، مسائل املرتىض، تصحيح النصوص،  املفردات األساسّية: الشر
النســخة رقــم 13/7 عقائــد مكتبة أميــر املؤمنني يف النجــف، وفقان خضّير 

حمسن الكعيب، علم الكالم.
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کالمی )9(:   نگرشی بر نگارش های 
مسائل الُمرَتضی و مشکالت آن

1. مقّدمه
ــم نامــدار امامــی، شــریف مرَتضــی )م 436هــ .ق.( و 

ّ
کوتــاه عالــم و متکل بخشــی از رســاله ها و نگاشــته های 

کــه از مناطــق مختلــف به محضــر او عرضه می شــده، به صــورت مجموعه  ی بــه پرســش هایی  پاســخ های و

کنون دو مجموعه با مشّخصات زیر تدوین  ی گردآوری و به چاپ رسیده است. در این زمینه، تا رسائلی از و

و تصحیح و منتشر شده است:     

ِد نخست آن )در سال1405هـ 
ّ
الف( مجموعه ای چهار جلدی زیر عنوان رسائل الشریف المرتضی که سه مجل

د چهارم )در 
ّ
.ق( به تصحیح آقای َسّیدَمهدی رجائی و اشراف جناب َسّیداحمد حَسینی ِاشَکَوری، و مجل

ســال 1410هـ.ق( با تصحیح آقای َســّیداحمد حَســینی ِاشــَکَوری از سوی نشــر دارالقرآن الکریم در قم به طبع 

دات 13، 14، 15، 16 از موسوعة الشریف المرَتضی 
ّ
رســید. همین ویراســت ها در ســال 1433 در قالب مجل

یخ العربی در بیروت تجدید چاپ شد.      توّسط مؤّسسة التار

ب( مجموعه ای یک جلدی با عنوان مسائل المرتضی به تصحیِح وفقان خضیر محسن الکعبی که در سال 

1422 هـ.ق./ 2001 م. از سوی مؤّسسة البالغ در بیروت به طبع رسیده است. 

در نوشــتار حاضر، به معّرفی و بررســی و نقد همین ویراست وفقان خضیر محسن الکعبی از مجموعه رسائل 

شــریف مرَتضی پرداخته می شــود. به دلیل اهّمّیت نســخه ای که اساس تصحیح کعبی قرار گرفته، شایسته 

است پیش از بررسِی تصحیح یادشده، به برخی از ویژگی های آن دست نوشت اشاره  کنیم.

کتابخانۀ امام امیرالمؤمنیِن نجف( 2. توصیف نسخۀ اساس تصحیح )نسخۀ شمارۀ 13/7/عقائد 
که مشتمل  ی ســامان یافته  ویراســت کعبی از رســائل شــریف مرَتضی بر بنیاد نسخه ای از مجموعه رسائل و

کالم و ادبیات. این نگاشــته ها،  ی در زمینه های فقه و اصول و  کندۀ و اســت بر شــماری از نگاشــته های پرا

گردآورندۀ آنها بر ما معلوم نیســت، طیف متنّوعی از نوشــته های شــریف مرَتضی - اعّم از مســائل مستقّلِ  که 

کوتاه )مانند رســالۀ  مختلف مختصر )مثل مســألة في طریق االســتدالل علی فروع اإلمامّیة(، برخی رســائل 

الکالم في األعراض ]همان: تتمة أنواع األعراض من جمع أبي رشــید النیســابوري[(، منتخبی از برخی أجوبة  
کامل از  گزیده ای از المســائل الواســطیات و المســائل النیلیــات( و نیز تحریــری  المســائل ها )ماننــد مســائل 

ق 
ّ
انیِة( - را شــامل می شود. نسخۀ یادشده متعل

َ
اِت الّث سّیَ

ُ
َراُبل بعضی رســائل َســّید )مثل َجواُب الَمَســائِل الّطَ

کنون بــا شــمارۀ 13/7/عقائد و رقــم پیایی  کتابخانــۀ امــام امیرالمؤمنیــن در نجف اشــرف اســت و هــم  ا بــه 

571 در این کتابخانه نگهداری می شــود. نســخه 257 صفحه )بر اســاس شــماره صفحات مندِرج در باالی 

کتابت این دست نوشت دقیقًا روشن  یخ  صفحات نسخه( دارد و به خّط َنسخ واضح نوشته شده است. تار

یخ 1096هجری قمری را زمان پایان مقابلۀ نســخه معّرفی  نیســت؛ اّمــا در پایــان آن، گواهی َبالغی آمــده که تار

ی صفحۀ عنوان نســخه،  کرده اســت: »بلغ قبااًل من نســخة علیها االعتماد و بها االعتداد ســنة 1096«. بر رو

عنوان »مســایل ســیدمرتضی علیه الرحمة« با خّطی غیر از خّط متن نوشته شده است. در برگ بعدی، چند 

مه 
ّ

گواهی تملیکی به خّط عال ک نسخه را بازگو می کند. نخست، 
ّ
که سیر تمل ک ثبت شده است 

ّ
گواهی تمل

 حمید عطائی نظری
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راگگ گب یشرگن  ه ش گ شهلاگیهگ شیاگگ یبگیشباگ   :گگب یماگک یا

محّمدباقر مجلســی دیده می شــود: »بســم اهلل للحقیر محّمد باقر بن محّمد تقی المجلسی« که شمس الّدین 

کرده: »خط مبارک مرحوم مجلسی اعلی اهلل تعالی مقامه محترم ]کذا[ است«  ]هرندی[، در ذیل آن تصریح 

ک دیگری به خّط آخوند مالمحّمدمهدی هرندی ثبت شده 
ّ
گواهی تمل )نگرید: تصویر شمارۀ 1(. در زیر آن، 

کــه الفقیر إلی اهلل الغنی ابن رضی الّدین محّمــد الهرندی محمد مهدی جمعهم اهلل 
ّ
اســت: »قد تشــّرف بتمل

گواهی، مکتوب است: »خط شریف مرحوم آخوند مال محمد مهدی جّد بزرگوار  تحت لواء الولی«. ذیل این 

ک دیگر مشــاهده می شــود این بــار به خّط مالعبــداهلل بن حاجی 
ّ
اســت«. در پاییــن صفحــه، یک گواهی تمل

هــادی: »قــد صــار هذا الکتاب مما أعطانــی الملک الوهاب و انــا عبداهلل بن حاجی هــادی ره«. در ذیل آن، 

گواهی یادشــده: »خط محترم مرحوم حاجی مال  که  کرده  یخ 1333 خاطرنشــان  شــمس الّدین هرندی در تار

عبداهلل هرندی همان صاحب کتاب العیون 
ّ

عبــداهلل مجتهــد هرندی جّد بزرگوار طاب ثراه اســت«. حاج مال

یعه به نســخه ای از آن در کتابخانۀ  و األنهــار فــی المعارف و المبدأ و المعاد اســت که شــیخ آقــا بزرگ در الذر
کرده است.         1 أمیرالمؤمنین اشاره 

مــه محّمدتقی مجلســی معّرفی کرده 
ّ

وفقــان خضیــر محســن الکعبــی کاتب دست نوشــت مورد بحــث را عال

کعبی بر چه اساسی ُچنین  که در نسخه هیچ شاهدی بر آن دیده نمی شود و معلوم نیست  است؛2 در حالی 

اّدعایی نموده است.

ی از آثار شریف مرَتضی است )ص 1-6(. این تحریر  نخســتین رســاله در این مجموعۀ خّطی فهرســت ُبصرو

ی یکی از قدیم ترین نســخه های این فهرســت به  حســاب می آید. متأّســفانه از این نســخه  از فهرســت ُبصرو

در ویراســت های قدیــم و حّتــی جدیــد آن فهرســت اســتفاده نشــده اســت. تفــاوت مهّمــی که این نســخه با 

گردش  یخ اجازۀ شــریف مرَتضی به شــا کــه تار ی دارد آن اســت  نســخه های دیگــِر بازمانــده از فهرســت ُبصَرو

ی )م: 443ه .ق( در این دست نوشــت ســال 419 )شــعبان من ســنة تســع عشــرة و  محّمــد بــن محّمــد ُبصَرو

اربعمائة( نوشــته شــده اســت )نگرید: تصویر شمارۀ 2(؛ در حالی که در ســایر نسخ، سال 417 ثبت گردیده. 

این اختالف، ناشی از تصحیف شایِع »سبع« و »تسع« به یکدیگر است.    

ی، رســالۀ »مســألة في بیان أحکام أهل اآلخرة« آمده است  در دست نوشــِت یادشــده، پس از فهرســت ُبصَرو

)ص 6 - 16(. مصّحــح رســاله بــه بهانــۀ چــاپ پیشــین ایــن رســاله در نجــف، از درج آن در ویراســت خــود 

کرده است.  اجتناب 

همچنین در نســخه، رونوشــتی از رســالۀ »الکالم فی ذبائح اهل الکتاب« به امالء شــیخ مفید هم آمده است 

کــه مصّحــح، آن را نیــز از ویراســت خویــش حذف نمــوده. با این وصف، مصّحح، رســالۀ  )ص 177 - 190( 

قاضــی عبدالجّبــار معتزلــی در بــاب ُمجبــره و مشــبهه را - که معلوم نیســت بــه چه دلیلی در دست نوشــت 

یادشــده در میان نگاشــته های شریف مرَتضی کتابت شــده است )ص 85: »مسئلة من کالم قاضي القضاة 

عبدالجّبار بن احمد في أّن المجبرة و المشبهة ال یمکنهم االستدالل علی النبوة«( - در ویراست خود درج 
کرده است )ص 162 - 183(.3

یعــة إلی تصانیف الشــیعة، دار األضواء، الطبعة الثالثة، بيــروت، 1403ه.ق، ج 15، ص 385. در اینجــا ظاهرًا به غلط نام   1. طهرانــی، آقــا بــزرگ، الذر
یسنده »الحاج مولی عبداهلل الهروي«  ذکر شده است. نو

 2. مسائل المرتضی، ص 6.
یر عنوان   3. این رســالۀ قاضی عبدالجّبار معتزلی پيش از انتشــار در مســائل المرتضی، در جلد چهارم رســائل الشــریف المرتضی، ص 277 - 299 ز
»مســألة فــي معجــزات األنبیــاء علیهــم الســالم« نیز به چاپ رســیده بوده اســت. هانس دایبــر هم ظاهرًا بدون اّطالع از انتشــار این رســاله در مســائل 
یراســتی از آن این بار تحت عنوان »مقالة في الرد علی المجبرة لقاضي القضاة عبدالجبار بن  المرتضی و رســائل الشــریف المرتضی مجّددًا به ارائۀ و

أحمد« بر اساس نسخه ای به خّط مرحوم عاّلمه شیخ محّمد طاهر السماوی پرداخته است. نگرید به:   
Hans Daiber, ‘Maqāla fī� l-radd ʿalā l-Mujbira (MS Najaf) attributed to ʿAbd al-Jabbār al-Hamadhānī�’ In: A Common Rationality: 
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راگگ گب یشرگن  ه ش گ شهلاگیهگ شیاگگ یبگیشباگ   :گگب یماگک یا

که در نسخۀ مورد گفت وگو آمده است و در مسائل المرتضی به چاپ رسیده، رساله هایی  ســایر رســاله هایی 

کــه پیــش از این، در مجموعۀ چهارجلدِی رســائل الشــریف المرَتضی یــا آثار دیگر مثــل امالی به طبع  اســت 

ی رســاله ای تــازه و منتشرنشــده از شــریف مرَتضی نیســت. از  رســیده بــوده. بنابرایــن مســائل المرتضــی حاو

توضیحاتی که دادیم این نکته هم روشــن اســت که مصّحح کتاب، در تدوین و انتخاب رســاله های مندِرج 

در این مجموعه نقشــی نداشــته است و تنها بر بنیاد نسخۀ اساس )یعنی نسخۀ کتابخانۀ امام امیرالمؤمنیِن 

کرده، در مواردی، ترتیب  که ارائه  نجف( به تصحیح آنها اقدام نموده اســت. با این وصف، او در ویراســتی 

درج رســائل در نســخۀ اســاِس کار تصحیــِح خــود را رعایــت نکــرده اســت. مثاًل در نســخه، مســألۀ مربوط به 

گردیده، در  کعبی مقّدم  کتابت شده است؛ حال آنکه در ویراست  »أحکام النوافل« در صفحات 120 - 121 

که  صفحات 63 - 64 به چاپ رســیده اســت. به همین نحو رســالۀ »طریق االســتدالل علی فروع اإلمامّیة« 

کعبی پیش انداخته شده، در صفحات  در نسخه در صفحات 138 - 156 نوشته شده است، در ویراست 

که در صفحۀ 45 نســخه  یة باألبصار«  84 - 104 به طبع رســیده. در مقابل، مســألۀ ُمَعنَون به »مســألة في الرؤ

گردیده اســت. دلیل این تقدیم و  کعبی دچار تأخیر شــده، در صفحات 111 -114 چاپ  آمده، در ویراســت 

تأخیرهــا ایــن بوده که مصّحح بنا داشــته رســائِل کتابت شــده در این نســخه را، بر حســب موضــوع، در چهار 

کند. به همین جهت، برای طبقه بندی رســاله ها در  زمینۀ فقه، اصول، کالم و ادبیات دســته بندی و منتشــر 

گزیر به جابجایی پاره ای از آنها شده است.  مقوالت یادشده، نا

کتابخانــۀ امــام  کعبــی در ویراســت خــود از رســائل شــریف مرَتضــی، افــزون بــر نســخۀ  مطلــب آخــر اینکــه 

امیرالمؤمنیــِن نجــف که آن را نســخۀ اســاس تصحیح خود قرار داده اســت، از یک مجموعــۀ خّطی دیگر نیز 

کتابخانۀ آیت اهلل حکیِم نجف  کالم، در  برای مقابله با نسخۀ اصل بهره برده. این مجموعه با شمارۀ 438/ 

مه 
ّ

م الُهدی به خّط عال
َ
ی دست نوشت هایی است متأّخر از برخی رسائِل َعل اشرف نگهداری می شود و حاو

ی )1292 - 1370ه .ق.(.     ماو شیخ محّمد طاهر الّسَ

کعبی از مسائل المرَتضی  3. بررسی انتقادی ویراست 
که مجموعۀ چهار جلدِی موســوم به رسائل الشریف المرتضی به نحو نامناسب و غیر  شــوربختانه همان طور 

گوار - و شاید حّتی از ِجهاتی  عالمانه ای تصحیح و منتشر شده است، مسائل المرَتضی نیز به همان وضع نا

کیفّیت نازل تری - به طبع رســیده اســت. در ادامه، به پاره ای از معایب و مشــکالت این ویراســت اشــاره  با 

که ویراســت کعبی از رســائل و مسائل شــریف مرَتضی، طبع نامطبوع و  می کنیم. ایرادات زیر نشــان می دهد 

ی از َحّیز 
ّ
ی قابل اعتمــاد و اعتداد و اعتناء نیســت و در یــک کالم، ِبکل کــه به هیــچ رو نامقبولــی از آنهاســت 

اعتبار و انتفاع ساقط است.       

3-1. ضبط های نادرست
کتاب مســائل المرتضی مغلوط و معیوب بودن شــمار قابل توّجهی از عبارات آن اســت. این  مشــکل اصلی 

مشــکل، به طور عمده در اثر خوانش نادرســت مصّحح از نســخه، و اختیار ضبط های نادرســت پدید آمده 

گرچه نســخۀ اســاس مصّحح در این ویراســت، در زمرۀ اندک نســخه های خوانا و معتبر و به  نســبت  اســت. ا

ک  کم غلط از آثار شریف مرَتضی به حساب می آید، مصّحح با سهل انگاری و نادانی خویش، ویراستی عیبنا

Mu'tazilism in Islam and Judaism, edited by: Camilla Adang, Sabine Schmidtke, David Eric Sklare, Ergon Verlag Würzburg in 

Kommission, Würzburg, 2007, pp. 101 - 125.

یر از آقای دکتر حســن انصاری با عنــوان »کتابی از قاضی عبدالجّبار در میان مســائل المرتضی«  در ایــن خصــوص همچنیــن نگاه کنید به یادداشــت ز
منتشر شده در:

http://ansari.kateban.com/post/1570.

ایـــــن  در  رســـــاله  نخســـــتین 
مجموعـــــۀ خّطـــــی فهرســـــت 
ثار شریف مرَتضی  ُبصروی از آ
اســـــت )ص 1-6(. این تحریر 
از فهرســـــت ُبصـــــروی یکی از 
این  نســـــخه های  قدیم ترین 
فهرست به  حســـــاب می آید. 
نســـــخه  ایـــــن  از  متأّســـــفانه 
و  قدیـــــم  ویراســـــت های  در 
حّتـــــی جدیـــــد آن فهرســـــت 
اســـــت. نشـــــده  اســـــتفاده 
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راگگ گب یشرگن  ه ش گ شهلاگیهگ شیاگگ یبگیشباگ   :گگب یماگک یا

گر بنا بر شــمارش تمام آنها  کــرده اســت. نمونه هــای این اغالط، شــوربختانه، پر شــمار اســت و ا از آن را ارائــه 

باشد، خود، احتمااًل به نوشتاری پر برگ بالغ می شود. در اینجا تنها َتعدادی از آن ضبط های خطا، نمونه وار 

کتاب مســائل المرتضی ذکر می شــود و ســپس  معّرفی می شــود. ابتدا ضبط نادرســت به همراه نشــانی آن در 

کلمه درج می گردد:             صورت صحیح آن 

ص 221، س 6: »مبعد من ممسخوطه« ← َمسُخوِطه.

همان، س 7: »تقتفی اعزازه« ← َتقَتضي.

َر.
َ

ّخ
َ
همان، س 9: »ان تافر« ← أْن َیَتأ

کم.
ُ
ص 222، س 2: »عتال لکم« ← ِاعِتالل

همان، س 11: »االعزار« ← َفاإلعَزاز.

ص 223، س 4: »المعرض بالتکلیف« ← الَغَرض.

ص 225، س 3: »و لم تتج التقیة« ← لم ُتَبح.

همان، س 4: »فما األ وان لکم« ← األمان.

همان، س 13: »هذا األجماع الذي أثرنا الیه« ← هذا اإلجماع الذی أشرنا إلیه.

 ص 226، س 8: »ذلک لحق« ← »ذلک الحّق«.

 ص 226، س 12: »و اهلل تعالی یتصف للمظلوم في اآلخرة« ← ینتصف.

.»
ّ

ص 228، س 8: »کل منال« ← »ضال

کان.  کائنًا ما  کان « ←   ، 
ً
کل حق کائنا  ص 229، س 13: »في 

کل ذلك قدرك لکل من طلبه« ← ُمدَرٌك. همان، س 16: »و الحق في 

ص 235، 8: »فیها فیه نص عنهم« ← فیما.

 ص 237، س 14: »العذریة« ← العذر به.

 ص 238، س 6: »استفتاء فصومکم« ← استغناء خصومکم.

وَنه.
ُ
ص 240، س 1: »من جهة تخفیة امته علی نفسه، و یقتلونه ان أدى إلیهم ما حمله «← ُتِخیُفه / َیقُتل

همان، س 2: »ما یعرفهم عن قبله« ← َما َیصِرُفهم َعن َقتِله.

ص 242، س 1: »و ما معنی في آخر المسألة« ← مضی.

 ص 242، س 2: »وضع اعدائه منه« ← منع.

ص 244، س 9: »حکیم الیسغه « ← ال یسفه.

همان، س 13: »أن یکون یجي  الرسل بالشرائع « ← مجيء.

ص 246، س آخر: »ألنهم ان لم یخرجوا مع هذا اخرجوا مع غیره « ← َخَرُجوا.

ص 247، س 3: »یجب علی اهلل صنعه من المعصیة« ← َمنُعه.

ص 248، س 1: »مع فقده أو منعف یده«  ← ضعف.

کان ینبغي لمن أراد أن یطعن في وجوب جهته اإلمامة« ← جهة. همان، س 2 - 3: »قد 

همان، س 15 - 16: »و لما جاز في االمر و من عداه ان یکون غیر معصوم « ← األمیر.

ٍة َتقَتِضي.
َّ
ص 249، س 3: »أن انفراد الرسول لعلة تقتفي عصمته« ← ِبِعل

که  همان طـــــور  شـــــوربختانه 
جلـــــدِی  چهـــــار  مجموعـــــۀ 
موســـــوم به رســـــائل الشریف 
نامناســـــب  نحو  به  المرتضی 
و  تصحیح  عالمانـــــه ای  غیر  و 
منتشـــــر شده اســـــت، مسائل 
المرَتضی نیـــــز به همان وضع 
از  شـــــاید حّتـــــی  و  گـــــوار -  نا
نازل تری  کیفّیـــــت  با  ِجهاتی 
- بـــــه طبع رســـــیده اســـــت.
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راگگ گب یشرگن  ه ش گ شهلاگیهگ شیاگگ یبگیشباگ   :گگب یماگک یا

همان، س 5: »ألنه غیر ممتنع فرضًا و تقدیرًا ان یکون في عصمته اإلمام « ← عصمة.

همان، س 16: »أن االمام لو لم یکن معصومًا الینعی للدین و أهله الغوائل «← البتغی.

 َعلٰی.
َ

ل همان، س 18: »و یلزم المعول المعقول علی ذلك عصمة األمراء« ← َیلَزُم الُمَعّوِ

ص 254، س 3: »عصیان القوم الدین جحد والنص  « ← الذین جحدوا النص.

ص 255، س 8: »مراد الناهي« ← الناص.

یدًا.  علی بعده « ← ز
ً
همان، س 15: »بعدا ازیدا

ص 256، س 10: »أبانها بالسیرة« ← بالسیر.

َده ِمن اإلنَفاِق ِبُدنیا، و َعَصوا 
َ

ص 257، س 2: »فیمــا عــدوه مــن االتفاق و تدینا و عارضوا بالنص « ← فیَما َعّد

. ّصِ في الّنَ

أي. ص 258، س 8: »التنائي عن النبي« ← الَنّ

َد.
َ

ّک کیِد / أ کید ذلك بما اکدذ به«  ← َتأ ص 260، س 14: »تا

ه.
َ
ص 264، س 5: »أال انه«  ← ألّن

همان، س 6: »مجد النص« ← جحد.

همان، س 15: »تحمل معصیته ادم« ← معصیة.

ص 265، س 5: »و الذي معنی في خالل المسألة« ← مضی.

همان، س 7: »ما أظهر بنصیب دلیل علیه«  ← بنصب.

ص 267، س آخر: »البسطه« ← لبسطه.

ص 268، س 4: »بعبادة العجل«  ← بعبادة.

ص 269، س 2: »ال ینجع فیه وعظ« ← ال ینجح.

همان، س 13: »فکان ذلك متمما لعذره « ← مقیمًا.

ص 270، س 1: »علی مقتفی قولکم « ← مقتضی.

ص 271، س 1: »أشغف من أرتداد« ← أشَفَق ِمن ارِتداِد.

ً ِمنهم. ّ
ُکال  

َ
کالمهم« ← أّن ص 273، س 4: »انه 

ِله. ّوُ
َ
َع ِبَتأ همان، س 7: »ثم نزع بتأوله « ← َتَبّرَ

همان، س 12: »قوة البواحث علیها« ← البواعث.

ص 275، س 15: »فذهب الصرفة« ← فمذهب.

ص 276، س 5: »فیما عداهم به« ← َتَحّداُهم.

ص 278، س 2: »الکتاب الذي رسمه « ← وسمه.

ص 279، س 10: »دورة« ← دودة. 

َس. ِ
ّ
ص 280، س 3: »عولنا علی أنه الحق بها، و لیس فیها و أضیف إلیها« ← ُدل

کلبا یمضغ بذنبه « ← َیمَصُع. ص 281، س 4: »صار 

ص 281، س 8: »دعا لي الرأي لسیدنا الشریف« ←   و َعاِلي.

ِة / اّتَِضاِع. ص 282، س 5 - 6: »أنا حکمنا بنجاستهم، و خیبته منزلتهم، و إیضاع أقدارهم«  ← ِخّسَ
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راگگ گب یشرگن  ه ش گ شهلاگیهگ شیاگگ یبگیشباگ   :گگب یماگک یا

کما. همان، س 7: »لما یقول« ← 

. ص 284، س 4: »النه یغتنم بذلك و یتأسف « ← َیغَتّمُ

ص 145، س 14: »أین مستقر العقل فیها« ← منها.

همان، س آخر: »قول الحاج الحجر« ← للحجر.

ص 146، س 5: »الذی یعینه هو« ← بعینه.

ص 149، س 15: »یوصف ذلک مجاز و اتساعًا« ← بذلک مجازًا.

ص 151، س 8: »لیس بعاقل« ← بعامل.

« ← حااًل.
ً
ص 210، س 11: »یوجب له ماال

 للنفع« ← تعریضًا.
ً
س 120، س 11: »إذا فعل تعریفا

کتفا می کنیم؛ اّما خوانندگان ارجمند  که نشــانۀ تکثیر اســت، در ذکر اغالط ا در اینجا، به همین رقم هفتاد، 

می تواننــد ایــن »مشــت« از اغالط کتاب را »نمونــۀ خروار« آنها لحاظ کنند و خود، بــه حال و وضع کتاب پی 

ببرند.

3-2. اغالط حروف نگاشتی
یکی دیگر از اشــکاالت اساســی طبع کعبی از رسائل شــریف مرَتضی اغالط حروف نگاشتِی راه یافته در متن 

آن است. شمار این اغالط نیز بسیار است و در اینجا تنها به َتعداد اندکی از آنها نمونه وار اشاره می کنیم:   

کعبینشانیردیف صورت صحیحضبط موجود در ویراست 

عرضغرضص 184، س 17

ولص186، س 23
ّ

دل

متقابلةمتقابلهص 229، س 315

فوقهفوفهص 240، س 411

أّمتهمتهص 240، س 516

مندوحةمتدوحةص 243، س 612

افالبدص 228، س 77
َ

َفال ُبّد

قبلقیلص 237، س 87

أطبقأطیقص 242، س 93

ظاهرهظاهرةص 251، س 101

منهممتهمهمان، س 112

متضمنةمتضمنهص 252، س 122

هاهناها هتاص 253، س آخر13

أخبرأخیرص 256، س آخر14

ألّناالنص 260، س 1515 

مستقبلةمستقبلهص 262، س 1610

ما الذيمالذيص 263، س 1715

أوفرأوقرص 264، س 187

بخالفهبخفههمان، س 1911



113 166 سال بیست و هشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396

راگگ گب یشرگن  ه ش گ شهلاگیهگ شیاگگ یبگیشباگ   :گگب یماگک یا

کعبینشانیردیف صورت صحیحضبط موجود در ویراست 

معصیةمعصیههمان، س 2019

الصرفةالصرفهص 275، س 214

کمص 275، س آخر22 مذهبکممذهب 

البنیةالتبیةص 283، س 235

یفرقیغرقص 285، ش آخر24

مرادهاموادهاص 286، س 252

کاالراداتکاالداراتص 112، س 262

سائلمسائلص 218، س 274

التأبیدالتاییدهمان، س 286

تناولهاتناولهص 219، س 2910

تعریضًاتعریفًاص 120، س 3012

کالن 3-3. افتادگی های خرد و 
یکی از مشــکالت طبع کعبی از رســائل شــریف مرَتضی، حدوث ســقط ها یا افتادگی های خرد و کالن در آن 

که حقیقتًا شگفت آور است، نزدیک به »دو صفحه« از عبارات شریف مرَتضی در  است. فقط در یک نمونه، 

یک مســأله افتاده اســت با اینکه مطالب حذف شــده، هم در نسخۀ اســاس مورد رجوع کعبی به وضوح وجود 

کــه مســأله ای با عنوان اصلِی ســاختگِی »مســألة  دارد و هــم در دو طبــع پیشــین آن مســأله. در صفحــۀ 184 

حدوث الجســم و الجوهر و العرض« و زیرعنواِن »مســألة في االعتراض علی من یثبت حدوث األجســام من 

الجواهر« آمده اســت، مطالب َســّیدمرَتضی تا میانه درج شــده و با عبارت »و قد بّینا هذه الطریقة في مواضع 

من کتبنا؛ ال سیما في الکتاب الملّخص في األصول « خاتمه یافته است.4 این در حالی است که - ُچنان که 

گفتیم - هم در نســخۀ اســاِس مصّحح5 و هم در دو چاپ ســابق این مســأله در رســائل الشریف المرَتضی6 و 

امالــی،7 کالم َســّید بدینجــا انجــام نیافته اســت، بلکه تــا دو صفحۀ بعــد نیز ادامــه دارد. به بیــان دقیق تر، از 
عبــارت: »علــی أنــا نقول لمن أثبت الهیولی و اّدعــی أّنه أصل العالم، و أن األجســام و الجواهر منها أحدثت« 

تــا جملــۀ پایانــی َســّید در ایــن مســأله، یعنی »و القــول في األعــراض کالقول فــي الجواهر في هــذه القضیة، و 

یجــب أن یکــون للجمیع هیولــی؛ ألّن الطریقة واحدة؛ و کالم هؤالء أبدا غیر محّصل و ال مفهوم، و هم یّدعون 

التحقیــق و التحدیــد، و مــا أبعدهــم مــن ذلك! «، که بالــغ بر دو صفحه می شــود، همگی در ویراســت کعبی 

افتاده است!             

کعبی به قرار زیر است: افزون بر این، برخی از افتادگی هاِی جزئِی مشهود در ویراست 

ص 25، س آخر: »ال یجوز العدول« ← ال یجوز العدول عنه.

ص 228، س 11: »أنکم تقدرون علی إجابة هذا السائل المسترشد علی النص و عن اإلمام فیه و ال مخالف 

فیها« ← عن النّصِ و عن اإِلماِم ِبُحَجٍج فیِه.

 4. مسائل المرتضی، ص 186.
 5. نسخۀ مکتبة اإلمام أمیرالمؤمنین العامة نجف، ش 13/7، ص 110 - 112.

 6. رسائل الشریف المرَتضی، ج 3، ص 333 - 334.
 7. الموســوی الشــریف المرتضی، علی بن الحســین، أمالی المرتضی )غرر الفوائد و درر القالئد(، تحقیق: محّمد أبوالفضل إبراهیم، دار الفکر العربی، 

قاهرة، 1998م، ج 2، ص 345 - 346.
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ص 248، س 11 - 12: »و الفــرق بیــن االمــام و خلفائــه مــن أمیــر و غیره في 

َما. 
َ
ا إّن

َ
وجوب العصمة إنما أوجبنا عصمة االمام  ... « ← العصمة أّن

ص 269، س 16: »و الخــالف فــي هذا و ان لم یزد علی الخالف في جحد 

النص فیما عنه بل االولی به« ← فما یقصر عنه.   

ص 145، س 6: »و هذه األرواح فارقت االبدان هل تحس أم ال« ← األرواح 

إذا فارقت.

3-4. افزودن عناوین متعّدد در داخل متن 
کعبی از مجموعه رسائِل شریف مرَتضی  یکی دیگر از مشــکالت ویراست 

گــذاردن آنها در  عبــارت اســت از درج عناویــن در داخــل متــن بی آنکه بــا 

کروشــه از کالم نویســنده متمایــز شــده باشــند. طبــق قوانین مرســوم در فّن 

که از ســوی شــخص مصّحح در  گونه اضافه ای بر متن  تصحیح متون، هر 

کروشــه  اثر صورت بگیرد، باید برای تمایز آن افزوده از ســخن نویســنده، در 

نهــاده شــود. متأّســفانه مصّحــح بدین نکتــه توّجه نکــرده، هــم در آغاز هر 

ینــی را از جانب خود بــدان افزوده، بدون  مســأله و هــم در میــان متن، عناو

آنکه آنها را در کروشــه قرار داده باشــد یا الاقل در پاورقی متذّکر شــده باشــد 

که این عناوین افزودۀ اوســت نه نویســنده )تنها در آخر فصلی که به عنوان 

فصل ســوم در صفحات پایانی کتاب آمده اســت، نویســنده تذّکر داده که 

کنون خواننده  »مســائل و عناوین مسائل« اضافۀ اوست(.8 در نتیجه، هم ا

کتاب همگی از ســوی شــریف مرَتضی اســت و  گاه حّتی نادرســت - مندِرج در  که عناویِن -  گمان می کند 

حال آنکه در واقع، اضافاتی هستند از ناحیۀ مصّحح اثر. نمونه هایی از این عناوین در بسیاری از صفحات 

کتاب قابل مشاهده است.    

3- 5. عبارات زائد
گفت وگــو مشــاهده می شــود، وجــود عبــارات َتکــراری و زائــد در  گاه در ویراســت مــورد  کــه  مشــکل دیگــری 

بخش هایی از آن است. دو نمونه از این عبارات َتکراری در زیر بیان می شود:   

الف( ص 229 - 230: »و قد بینا في کتابنا »الشافي« أن هذا القول ال یوجب االستغناء عن اإلمام في األحکام 

کثرهم األحکام الشرعیة المنقولة، إذا یجوز أن یعرض ناقلوها  الشرعیة المنقولة، إذا یجوز أن یعرض ناقلوها أو أ

أو أکثرهم عن نقلها، اما اعتمادا أو شبهة، فیکون الحجة حینئذ في بیان االمام لذلك الحکم«. 

کثرهم« زائد است. در قسمت یادشده، عبارت »األحکام الشرعیة المنقولة، إذا یجوز أن یعرض ناقلوها أو أ

ب( ص 222، س 9 - 11: »فأمــا الزامنــا علــی علتنــا في الحاجــة الیه وجوب إعزازه و کف أیــدي الظلمة عنه 

کف أیدي الظلمة  لیظهر و یقع االنتفاع به، و اإلعزاز و کف أیدي الظلمة عنه لیظهر و یقع االنتفاع به و اإلعزاز و 

عنه علی ضربین «.

کف أیدي الظلمة عنه لیظهر و یقع االنتفاع به« زائد است و نمی بایست  در عبارات فوق، بخش »و اإلعزاز و 

در متن درج می شد.

 8. مسائل المرتضی، ص 372.
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3-6. عدم اشاره به ویراست های قبلی مسائل و رسائل   
ی به چاپ آنها اقدام نموده،  برخی از مسأله هایی که در نسخۀ اساس تصحیح کعبی کتابت شده است و و

پیش از این، در مواضع دیگری به چاپ رسیده بوده و طبعًا مصّحح وظیفه داشته به عنوان پیشینۀ تصحیح 

کند. اّما مصّحح در موارد بسیاری، از ذکر ویراست های پیشیِن  آن مسائل، به ویراست های قبلی آنها اشاره 

کرده است. برای نمونه در صفحۀ 184 مطلبی با عنوان »مسألة في االعتراض علی من یثبت  مسائل َغفلت 

حدوث األجســام من الجواهر« آمده اســت که همین مســأله پیش تر در رســائل الشریف المرتضی، ج 3، ص 

331 - 334 و نیز أمالی، ج 2، ص 344 - 347 به چاپ رسیده، ولی مصّحح بدان ها اشاره ای نکرده است 

و هیچ ارجاعی نداده! تنها، از نسخه بدل هایی که در آنها ذکری از أمالی شده است خواننده می تواند بفهمد 

کتاب هم آمده است.                که این متن پیشتر در آن 

3-7. تقطیع های نادرست
که بهتر، صرف نظرکردن از  کعبی چندان پرشــمار اســت  اشــکاالت ویرایشــِی ویراســت فراهم آمده بر دســت 

کار او دیده می شــود و اصــاًل قابل  کــه از ایــن حیــث در  ذکــر آنهاســت. بــا ایــن وصــف، یک اشــکال بنیادین 

اغماض نیست، تقطیع ها یا بندبندی های نادرست او از متن کتاب است. در مواضع متعّددی، در اثر عدم 

درک صحیــح مصّحــح از کالم شــریف مرَتضی یا شــاید هم به دلیل دیگری، عبــارات متن دچار تقطیع های 

گاه، گمراهی خواننده می شــود. در زیر، چند نمونه از  نادرســت شــده اســت که این امر موجب ســردرگمی، و 

این تقطیع های غلط بازگو می شود:   

1. ص 244، بند 2 و 3: »الن من یجوز ذلك علیه یجوز منه تصدیق الکاذب.

و تکذیب الصادق، جهاًل بقبح ذلك أو حاجة الی فعله.«.

عبارت »و تکذیب الصادق« مربوط به جملۀ قبل است و می بایست در ادامۀ همان ذکر می شد. قراردادن آن 

کاماًل غلط و بی وجه است. در ابتدای جملۀ بعد 

2. ص 208، بند 1 و 2: »مسألة: قال )رضي اهلل عنه( تصفحت  األوراق التي عملها، أبو رشید سعید بن محمد.

 فــي ذکــر أنواع األعراض و أقســامها و فنون أحکامها، فوجدته قد أخل بأقســام کان یجــب أن یذکرها، کما ذکر 

ما یجري مجراها.«.

ق به فعل »عملها« اســت و 
ّ
روشــن اســت که در قســمت یادشــده، عبــارت »في ذکر أنــواع األعــراض ...« متعل

می بایست در ادامۀ همان جمله درج می شد نه اینکه بی دلیل در آغاز بند دیگری آورده شود. درج نقطه پس 

از »سعید بن محمد« هم آشکارا نادرست است.    

3. ص 257، بند 2 و 3: »و العقول دالة علی ان اتباعه في الخروج عن وطنه و أوطانهم.

 قد یمکن أن یکون لمعنی دنیوي «.

که مصّحح به خطا، آن  فعل »قد یمکن« خبر »أّن« اســت و قاعدتًا باید در ادامۀ همان ذکر می شــد؛ در حالی 

را در ابتدای بند بعد آورده است.

4. ص 264، بند 1 و 2: »النه ظن أن.

 النهي یتناول عین الشجرة«.
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در اینجــا هــم »أن« در یــک بنــد آمــده و اســم و خبر آن، که می بایســت بالفاصلــه در دنبالۀ آن می آمــد، به بند 

بعدی منتقل شده است! 

5. »فمن أین لکم أن أمیر المؤمنین علیه السالم کان غیر.

 خائف من ذکره ذلك؟«.

کلمۀ »غیر« و آوردن مضاف الیه آن، یعنی »خائف«، در بند پس از  که درج نقطه پس از  نیاز به توضیح ندارد 

آن، نادرست و غیر قابل توجیه است.

کالم آخر  .4
نابســامانی ها و ناراســتی های ویراســت کعبی از مســائل المرَتضی بس بیش از آن چیزی اســت که بیان شد. 

که در پژوهش های خود اصاًل بدین  کار دارند حتمًا باید مراقب باشند  که با آثار َسّیدمرَتضی سر و  محّققانی 

کتاب  گر رجوع هم نکنند أولی باشــد، تا مبادا ویراســت نادرســت این  ویراســت تکیه نکنند و شــاید حّتی ا

گمراهی آنها در طریق تحقیق شود.  موجب 

که به این کتاب رجوع می کنم و تصحیح سراســر ســطحی و شــتابزدۀ کعبی را از رســائل َسّید مشاهده  هر بار 

که زمانی در حّق برتلز مستشــرق روســی  ینی می افتم  گاه به یاد این عبارات روانشــاد عالمۀ قزو می کنم ناخودآ

گفته بود: »این شخص فوق العاده و هر چه بیشتر از آن تصّور شود، باز بیشتر از آن بی سواد است ... من هیچ 

کس را در عمرم به این بی سوادی و قلت اطالع و سطحِی سطحِی سطحِی ِصرِف بحِت بسیط ندیده بودم. 
گمان می کنم هرگز نخواهم دید«.   9

که بر دســت  امیــدوارم نگاشــته های پــر ارج شــریف مرَتضی هر چه زودتر این بخــت و اقبال نیک را پیدا کند 

مصّححانی ِخبره و خبیر و دقیق از نو تصحیح و منتشر شود، ِایدون باد! 

ینی به سّیدحسن تقی زاده، به کوشش ایرج افشار، نشر قطره، تهران، 1384، ص 220.       یس از محمد قزو  9. نامه های پار


