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لزوم توجه به نقش هم خانوادگی 

متون در تصحیح آجار کالمی
نظری بر طبعی نامطبوع از کتاِب

 الذخیرة سید مرتضی

حمید  طایی نظری

ایـنروزهابهمناسـبتطرحیکهدرخصوص»بازشناسـی

کالمامامیـهدرمکتـببغـداد«دردسـتدارم،ناگزیـراز

بازبینـیومطالعۀدقیقترآثارکالمینـامآوراناینمکتباز

جملهشـیخمفید)ف413ق(،شـریفمرتضی)ف436ق(

وشـیخطوسـی)ف460ق(بودهام.نخستینچیزیکهبهگاهِ

مالحظـۀدوبارۀنوشـتههایاینبـزرگانتوجهمراجلبکرد،

ـحومغلـوطاین
ّ
تصحیحهـایسرسـریوچاپهـاینامنق

آثـاروبهطـورخـاصیکـیازآنهایعنـیکتـابالذخیره 

عرضـهونشـرآثـارچنین
ً
شـریفمرتضـیبـود.حقیقتـا

اعاظمیبدینشـیوۀنادرستوناخوشـایند،مایۀشرمساری

وخجلتزدگـیوارثـانکنونـیآنفرزانـگاناسـت.اینکـه

شـناختدقیـقافـکارایـنبـزرگانبـهعنـوانمهمتریـن

بنیانگـذاراننخسـتینمکتـبکالمـیعقلگـرادرمذهب

امامیهچهاهمیتیداردوتابهامروزچهقصوروتقصیرهایی

درایـنخصوصازسـویجوامعحوزویودانشـگاهیما

صـورتگرفتهاسـت،موضـوعبحثاینمقالنیسـتودر

جـایدیگـربایدبهتفصیلبـدانپرداخت.امـاآنچهدراین

جـامایلمبدانبپـردازم،ضرورتتصحیحمجـددعالمانهو

بدیهی،
ً
دقیقآثارکالمیاینمکتبوتذکاریکنکتۀنسـبتا

ولیمغفولعنه،درطریقتصحیحاینآثاراست.

درواقعنخسـتینمشـکلبزرگیکهپژوهندۀمتونکالمی

امامـِیمکتببغداد)والبتهدیگرمتونفلسـفیوکالمیما(

بـاآنمواجهمیشـود،قرارگرفتندربرابرآثاریاسـتکهبه

عضومرکزمطالعاتاسالمیپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی
h.ataei.n@gmail.com

هیچرویبهنحوعالمانهودقیقتصحیحومنتشـرنشـدهاند

بیمعنا
ً
ودرنتیجهبسـیاریازعباراتموجوددرآنهااساسا

وغیرقابلفهـماسـت.صرفنظـرازدشـواریمفاهیـمو

اصطالحاتیکهخاصآنعصرویاآنمکتبکالمیسـترگ

بودهوهرخوانندهایرادرراهفهمآننوعنوشـتههابامشـکل

روبهرومیسـازد،تصحیحهاوویراسـتهایآکندهازغلط

وسـهلانگارانۀایـنمتـونمزیـدبـرعلـتشـدهوهرگونه

پژوهـشدقیـقوموثـقدرایـنعرصـهرابهغایـتدشـوار

سـاختهاسـت.بدوناغراقاکثرقریببهاتفاقآثارکالمی

ایـنمکتب،ازرسـالههایشـیخمفیدگرفتهتـاالملخصو

الذخیـرهِیسـیدمرتضـی،رسـائلکالمـیمتعـددوی،و

همچنینتمهید االصول و االقتصادشـیخطوسـی،وتقریب 

المعارفابوالصالححلبی،والُمنِقذ من التقلید سـدیدالدین

صیرازیو...،همهوهمهبهشـکلیآشـفتهوشـتابزده
َّ
ِحم

وبرکنـارازدقتهـایالزمدرچـاپچنیـنمتونی،انتشـار

یافتهاست.

آسیبشناسـیوبرشماریعللچندگانهوچندگونۀارائۀ

ایـنمتونبـاچنینتصحیحهـاوویرایشهایناشایسـت،

خودبررسـیوگفتاریجداگانهمیطلبـد،لکنآنچهدراین

جاقابلاشـارهبهنظرمیرسـد،یکآسـیبعمومیاستکه

درتصحیـحکلیۀمتونبهچشـممیخورد؛ودیگر،مشـکلی

عمـدهکـهتاحدودیمختـصبهمتونکالمـیمکتببغداد

است.

نخسـتآنکهمتأسـفانهحرفۀتصحیحمتوندرکشـورما

کاریتخصصیوضابطهمندتلقینشـدهاسـتودرنتیجه

گویـیهرکسباهرپیشـینهوپشـتوانۀعلمیخـودرامجاز

میشـماردبـهتصحیـحهرمتـندلخواهدسـتیـازدوآنرا

ـ ـوبهتعبیری،اعاظمیـ منتشـرسازد.کمنیسـتندکسانیـ

کـههممتـِنتاریخـیتصحیحمیکننـدوهـمکالمی،هم

اثـریتفسـیریرابـرایتصحیـحبهدسـتگرفتهانـدوهم

حدیثـی.آثـارادبیورجالـیوفقهیرانیـزازتصحیحات

گرانسـنگخودبینصیبنگذاشـتهاندواگرپیشآیدمتون

اصولـیوعرفانـیوطبیونجومیوریاضیوعلومغریبهرا

هـمبـرایتصحیـحاختیارمیکننـدوالبتـهدیگـراننیزبه

این
ً
کارهـایایشـانافتخـارکردهانـدومیکننـد.احتمـاال
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بزرگانملتفتهسـتندکهتصحیحهرمتن،نیازمندتخصص

ودانشـیویـژهاسـتوهرکسازعهـدۀتصحیحهرمتنی

بـرنمیآیـد،لکنآنچهمتوجهنیسـتندیـانمیخواهندمتوجه

باشـندآناسـتکهدانشهاوتوانشهایآنهاباوجودهمۀ

دارنـدمحـدوداسـتوظرفیـتچنین
ً
فضلـیکـهاحیانـا

تحقیقـاتفراخدامنیراندارد.ازسـویدیگر،همینافرادی

کـهحداقلبضاعـتعلمـیالزمرابرایتصحیـحیکمتن

علمـیتخصصـیندارنـد،وقـتوحوصلۀکافیهـمبرای

اعمـالدقتهـاوموشـکافیهایضـروریدرکارتصحیح

متـنصـرفنمیکنند.طبیعیاسـتکـهنتیجـۀکارچنین

مصححانـی،ارائـۀتصحیحـیغلطآمیـزونامعتبـرازیک

کتاباسـتکهقابلاسـتفادهبرایخوانندگانجدینیست.

ازآنگذشته،بااینکار،امکانتصحیحونشرآناثرازافراد

ذیصالحیتنیزسـلبمیشـود.چنیناسـتکهدرنهایت

ف،خودبیشترعامل
ِّ
تصحیحناشایسـتۀآنمصححبلُمَصح


ً
اصلـیمهجـورومتروکشـدنآناثرمیگردد،تـاآنکهمثال

گـردغربـتازچهـرۀآنبزداید.سـخندراینبـابفراوان

اسـتومجالاندک،امایکنکتهروشـناسـتوآناینکه

تـازمانیکهنقدوارزیابیجدیوبیرودربایسـتیمتوندر

کارهـایمـاقوتنگیرد،اینمشـکلومعضلهمچنانادامه

خواهدیافتوداستانهمینخواهدبودکههست!

امـامشـکلعمـدهایکهبهطـورخـاصدربـابمتون

کالمیمکتببغدادبایدازآنسـخنگفتعبارتاسـتاز

فقـداننسـخههایمتعـددومعتبـرازاینگونـهآثـار.در

حقیقـت،ازبسـیاریازمتـونکالمیاینمکتب،جزنسـخ

معـدودومحدودیکهاغلبهـممتأخروگرانبارازاغالط

بیشماراسـت،برجاینماندهاست.ازبیشتراینمتونبیش

ازیـکنسـخهدردسـتنیسـت؛واگـرهمنسـخمتعددی

بهیکنسـخۀاصـلبـازمیگردنـدودرنتیجه
ً
دارنـدنوعـا

مجبـوراسـتکارخـودرابایکنسـخهبه
ً
مصحـحعمـال

سرانجامرساند.

تشـریحعلـلفقـداننسـخمعتبـرازآثارمکتـببغداد

سـخنرابـهدرازامیکشـاند.بهاختصارمیتـوانگفت:در

کنـارحملۀفرهنگسـوزمغولکهنابودیبسـیاریازنسـخ

خطـیمتعلـقبهادوارنخسـتیناسـالمیرادرپیداشـت،

پیریـزیمکتـبجدیـدکالمفلسـفیتوسـطخواجـه

نصیرالدیـنطوسـی)ف672ق(درمذهـبامامیه،موجب

اعراضبسـیاریازکالمپژوهانازآثارمکتبکالمیپیشین

)یعنـیمکتببغـداد(واقبالبهمتونتازهتـرمتعلقبهکالم

فلسـفیگردیـد.درنتیجـه،ازتـداولواستنسـاخآثارکالم

مکتـببغـدادکاسـتهشـدورفتهرفتـهبهجـزچندنسـخۀ

انگشتشـمارواغلـبناقص،نشـانیازآنآثـارذیقیمت

باقینماند.

بنابرایـناگـربخواهیمبهاجمـالمهمترینعوامـلارائۀ

ویراسـتهاوچاپهاینامعتبرازآثارکالمیمکتببغداد

رابرشـماریمبایـدبـهدوعامـلاشـارهکنیـم:نخسـت، 

سـهلانگاریوعـدمتخصـصمصححـانایـنآثـاردر

مباحـثکالمـی؛دیگر،فقداننسـخمعتبرومتعـددازآثار

موردبحث.

درخصوصمورداّولچارۀکارهماناسـتکهذکرشد؛

یعنـیرواجنقدهـایجـدیوبیمالحظۀآثاریکهتوسـط

افـرادبیصالحیـتیـاکمصالحیتمنتشـرمیشـود.البته

نخسـتبایداینمتونمـوردمطالعۀدقیقمحققانقرار
ً
طبعا

گیردتاکاسـتیهایموجوددرآنهاروشـنشـودوسـپسبه

نقدوارزیابیآنهااقدامشـود؛ولیدریغوافسـوسکهنوع

ایـنآثـاربهندرتبـهمطالعـۀدقیقگرفتهشـدهاسـت.در

نتیجـه،اغـالِطموجـوددرآنهانیـزکمترآشـکارگردیده،و

چنیـناسـتکـهاگریکـیازاینمتـونهمبخـتتجدید

دوبارهبـاهماناغالطپیشـینهمراه
ً
چـاپپیداکنـد،غالبا

میگـردد،هیچاصالحـیدرآنصورتنمیپذیرد،والبتهگاه

نیزحروفچینیمجدداینآثارخودبرنادرسـتیهایپیشـین

میافزاید!

امـادربـارۀنکتۀدوممایلمبهیکراهکاربسـیارسـادهو

ـ ــکهمعاألسـفاغلـببـدانتوجهنمیشـودـ روشـنـ

اشـارهکنم.کسـانیکهبامتونکالمیمکتببغدادسروکار

داشـتهاندومقایسـهایگـذرامیانآنهـاانجامدادهباشـند،

بهسـهولتدریافتهاندکهآثاراینمکتببهلحاظسـاختاری

ومحتواییتاحدبسـیارزیادیشـبیهبهیکدیگراست.البته

درمتون
ً
ایـنمشـابهتفـراوانسـاختاریومحتوایینوعـا

ـکـهازآنهاتعبیـربهمتون  متعلـقبـهیکمکتـبفکریـ
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ـقابلمشـاهدهاست؛یعنیاینویژگی هم خانوادهمیکنمـ

نـهاختصاصـیبهعلمکالمداردونهبـهمکتببغدادامامیه،

بلکهدرسـایرعلومومکاتبهممالحظهمیشـود.مسـأله

روشـناسـت:درهـرمکتـبفکـرییکیـاچند
ً
کامـال

اندیشـهمندمبتکروجودداشـتهاندکهبنیانهـایآنمکتبو

مدرسـۀفکریرابنانهادهاندوپسازآنهاپیروانشـانهمان

مطالـبومسـائلرابـااندکـیتغییـرتکـرارکردهانـد.در

خصـوصمکتبامامیبغدادنیزامربرهمینمنوالاسـت.

کافـیاسـتمتونمتعلقبهاینمکتـبرادریکموضوعبه

نحـوتطبیقـیبـهمطالعهگیریـد،آنگاهبهسـرعتروشـن

میشودکهاینمشابهتتاچهاندازهاست.

درخصوصمکتبکالمیامامیبغداد،بایدشـیخمفید

وشـریفمرتضیراازبنیانگذارانبدانیموشـاگردانایشان،

ازشـیخطوسـیگرفتهتاابوالصالححلبی،ابـنزهرۀحلبی،

یوبسـیاریدیگررا
ّ
صیرازی،محققحل

َّ
سـدیدالدینِحم

مقلـدوپیـروانآنهـابرشـماریم.اگرچهبینمشـربفکری

سـیدمرتضیوشـیخمفیداختالفقابلتوجهیهست؛ولی

اشـتراکاتزیـادینیـزدرمیـاناندیشـههایآنهـامیتوان

یافـت.درمیـانآثـاردیگـرمتکلمانیادشـدهنیـزعلیرغم

تفاوتهاییکهوجوددارد،مشـابهتهایبسـیاریازحیث

سـاختاریومحتوایـیمالحظهمیشـود.بررسـیآثاریکه

هـماکنـونازمکتبکالمبغداددراختیـارداریم،مارابدین

نتیجـهرهنمونمیگرددکهدرمکتبامامیبغدادنقشسـید

مرتضـیدرپیریـزیبنیانهایفکریاینمکتبنسـبتبه

دیگرمتکلمانپررنگتروبرجسـتهتراست.درواقعشاگردان

سـیدمرتضی،درآثارخـود،دراکثرقریببـهاتفاقمواضع،

همـانسـخنانوعباراتمرتضـیرابااندکتغییـریتکرار

کردهاند.

ـصوتتّمـۀآنیعنیالذخیرۀسـید
ّ
بدیـنترتیـبالملخ

مرتضیرابایدمادرمتونکالمیپسـینیاینمکتبدانسـت

وآثـارکالمیشـاگردانوی،نظیرتمهید االصول و االقتصاد 

شـیخطوسـی،تقریـب المعـارف و الکافـی فـی التکلیـف

هرۀحلبـی،الُمنِقذ من 
ُ
نیـة النزوعابنز

ُ
ابوالصـالححلبی،غ

صـیرازی،المسـلک فـی اصـول 
َّ
التقلیـد سـدیدالدینِحم

متأخریمثل 
ً
یوحتیمتونکالمینسـبتا

ّ
الدیـن محقـقحل

ُعصـرة الَمنجودزینالدینبیاضـیعاملی)ف877ق(و...

رابایـدأوالدوأحفادآننگاشـتههایشـریفمرتضیتلقی

تمامیایـنمتونوقتـیدرکنـاریکدیگرلحاظ
ً
کـرد.طبعـا

شـوند،حکمیکخانوادهراپیدامیکنندکهازمشابهتهای

بیشـمارسـاختاریومحتوایـیبرخوردارنـد.همسـانی

عبارتهـادراینآثاربهقدریشـدیداسـتکـهمیتوانبا

توجـهبهبرخـیازآنها،عباراتناقصوخللناکمشـابهرا

دردیگـرمتـونهمخانـوادهتشـخیصداد.ناگفتـهنماندکه

نگاشـتههایشـریفمرتضـیهـمدربسـیاریازمواضـع

قرابتوهمسـانیزیادیبانگاشـتههایقاضـیعبدالجبار

ـمیمسـلکدارد،ازاینروبرای
َ
معتزلیودیگرمتکلمانَبهش

فهمبهترکالمسیدمرتضیمیتوانوبایدبدانهارجوعکرد.

امـااینپرسـشبهنظرمیرسـدکـهآیانمیشـودازاین

مشـابهتهاوهمسانیهایبسـیارزیادیکهمیانعبارتها

درایـنمتـونهمخانوادهوجوددارد،درراسـتایتصحیحهر

یکازآنهابهرهجسـت؟واضحاسـتکهاینکاربهراحتی

امکانپذیراسـتوممکناسـتکهازدیگرآثارهمخانوادۀ

یکمتنبهعنواننسـخکمکیبرایتصحیحآنمتنبهرهمند

شـد.دسـتکمدرمواردیکهعبارتنسـخۀاصلناصواب

وبیمعناسـتوهیچنسـخۀدیگریهـمدراختیارنداریم،

میتـوانبـهعنوانیـکراهکاریامنبعمناسـببـهعبارات

نظیـرآندردیگـرمتـونهمخانـوادهرجوعکـردوآنعبارت

مغلـوطراتصحیـحنمـود.اگـرچـهمیپذیرمکـهتصحیح

کلمـاتوعبـاراتیـکمتنباتوجـهبهمتونمشـابهدیگر،

روشـییقینآوربرایتشـخیصکلمـهوعبارتاّولیه
ً
لزوما

درمتناصلینگاشتهشـدهازسویمؤلفنیست،بااینحال

معتقدمچنینکاری،هرچهباشـد،ازارائهکردنیکمشـت

کلمـاتوعبـاراتدرهموبرهمونامفهومبسبهتراسـتو

تاحدزیادینیزمقرونبهصوابباشد.
ً
احتماال

دراینجابرایآنکهبهعینهنشـاندهماینشـیوۀسـادهتا

چـهانـدازهمؤثروراهگشاسـت،ازبابنمونـه،یکباباز

کتـابالذخیرۀسـیدمرتضیرابابخشمتناظـرآندرکتاب

همخانوادهاشیعنیتمهید االصولشـیخطوسـیمقایسـهو

تطبیـقکـردهواغالطموجـوددرآنراباکمکعبارات تمهید 

االصـولتصحیـحمینمایـم.ایننمونـه،هممیـزاناغالط
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موجوددرویراسـتارائهشـدهازکتابالذخیرۀسیدمرتضی

راآشـکارمیسـازدوهمکاراییروشپیشـنهادیرانشـان

میدهد.

کتـابتمهیـد االصـولکـهامالیشـیخالطائفۀشـیعه

ابوجعفرمحمدبنحسـنطوسی)ف460ق(است،درواقع

شـرحبخـشنظـریرسـالهایکالمیفقهـیازاسـتادوی

جنـابسـیدمرتضی)ف436ق(اسـتکهُجَمـل العلم و 

العملنامدارد.شـیخطوسـیدراینکتاببهشـرحوبسـط

عباراتسـیدمرتضیپرداختهاسـتوالبتهگاهگاهنیزنظرات

خودرابهشـرحبازگفتهاسـت.بایکمقایسۀسریعمیتوان

پیبردکهبیشـترعباراتشـیخدرایناثربرگرفته،یابهتعبیر

دقیقتـررونویسـیمحضاسـتازآنچـهسـیددرآثارش،

ـصوالذخیـرةآوردهاسـت.امیـدمیبرمکه
ّ
بهویـژهالملخ

کسـیبرداشتاشتباهنکرده،شـیخالطائفهرازبانمالل)!(به

انتحـالوسـرقتادبـیمتهمنسـازد،ولیکنایـنراهمباید

گفـتکـهجنـابشـیخدراکثرمواضـعهیچیادیازسـید

نکـردهوتصریـحننمـودهکهاینعبـاراتمنهمـانعبارات

مأخوذازسـیداسـتکـهاکنونبااندکیتغییـروکموبیش

تحریرشـدهاسـت.ازقرارمعلوماینشـیوه،رسـممعمول

نیازیبـهذکرمآخذو
ً
بسـیاریازپیشـینیانبودهکهاساسـا

منابـعخـودنمیدیدهاند،وگویادرآنعصـرامرینهدرخور

مذمتونکوهشبهحسابمیآمدهاست.

بـاری،کتابشـریفتمهید االصولیکمرتبهدرسـال

1362شبـهوضعـینامطلـوبوهمچـوندیگـرمتـون

دکتـر توسـط ناصحیـح بـاتصحیحـی همخانـوادهاش،

عبدالمحسـنمشکوةالدینی،درانتشـاراتدانشگاهتهرانبه

طبـعرسـیدوپـسازآنهمهرگـزتجدیدچاپنشـد.این

کمتریـندرچنـدسـالاخیـر،خـودراموظفومشـغولبه

تصحیحمجددتمهید االصولشـیخطوسـینمودهاستواز

خداونـدتوفیـقاتمـامآنراطلـبمیکند.کتـابذیقیمت

الذخیـرةهمکهامالیشـریفمرتضیاسـت،نخسـتینبار

درسـال1431قبراینوبتسـوم1
ً
درسـال1411ق،واخیرا

ازسـوِیمؤسسـۀنشراسـالمیوابسـتهبهجامعۀمدرسین

حوزۀعلمیۀقممنتشـرشـدهاسـت.تصحیـحوتحقیقاین

1.اکنوننمیدانمنوبتچاپدومآنچهسالیبودهاست؛ازخودناشرهمکهتلفنی

چاپدومیدرکارنباشد!
ً
پرسیدمهیچنمیدانست!شایداصال

اثـرتوسـطیکـیازنامـورانپرکارعرصـۀطبعونشـِرمتون

اسـالمیانجامپذیرفتهاسـتکـهبهدالیلیذکرنامشـاندر

ایـنمقـالراالزمنمیدانم.درهمینابتدابگویمنقدهاییکه

درادامـهذکـرخواهدشـد،تنهامعطوفبهاثریادشـدۀاین

بزرگواراسـتوهرگزنافیدیگـرتالشهاوخدماتعلمی

ایشاننیست.

قسـمتیکهدراینجا،درصددبررسـیونقـدآنازحیث

تصحیـحمتـنبرآمـدهام،مربوطاسـتبه»بـاٌب:الکالمفی

قبهمـا«ازکتاب
ّ
المعـارفوالنظـروأحکامهمـاومـایتعل

الذخیـرةکـهازصفحۀ154شـروعشـدهوتـاصفحۀ185

چاپمذکورادامهیافتهاسـت.علتانتخاباینبخشنیز

تقـدمبحـث»نظر«اسـتنسـبتبهدیگـرمباحث
ً
صرفـا

کالمـیدرکالممکتـببغداد،بدینمعناکـهتحقیقدراین

مدرسـۀکالمیباپژوهشدرمبحثیادشـدهآغازمیشـود.

بنـدههنـوزبخشهایدیگرایـناثررابهدقتبرنرسـیدهام،

لکـنخوانندگانارجمندخـودازحجماغالطموجوددراین

قریـببـهسـیصفحهحـدسخواهنـدزدکهوضـعدیگر

چگونهاست.
ً
بخشهانیزاحتماال

تـذکاربدهمکـهدراینجافرضماآناسـتکهمصحح

محتـرمالذخیرةخوانشوقرائتصحیحیازعباراتموجود

درنسـخههایمورداسـتفادهاشداشتهاستواغالطموجود

ناشیازغلطکاریکاتباننسخ
ً
درویراسـتارائهشـدهصرفا

وخودنسـخههااسـت.یعنـیمفروضگرفتهایمکهایشـان

آنچـهراکـهدرنسـخههاضبـطشـدهدرویراسـت
ً
دقیقـا

نمودهانـدولذاتصحیفاتموجـودهمگیدر خودشـاندرج

اثـرمغلـوطبـودنخـوددونسـخۀایـنکتابکهشـخص

مصحـحهمدرمقدمهاشبرکتـاببدانتصریحکرده2بدین

چاپراهیافتهاسـت.معالوصفنشـانخواهیـمدادکهاگر

محقـقبزرگـواررنـجتطبیقعبـاراتایـناثررابـاعبارات

مشـابهموجـوددرتمهیـد االصولبرخودهموارمیداشـتند،

آنگاهویراسـتعرضهشـدهازایـنکتاببسـیارمنقحترو

صحیحترازآنچیزیمیشدکهاکنونمنتشرگردیدهاست.

درادامـهبـراینمونـهبـهچندینمـوردازایـناغالطو

ریختگیهـایمتنـیدرتصحیـحالذخیرةاشـارهمیشـودو

ایندونسخهازرویاصلواحدینگاشتهشدهاند
ً
64.ضمنا 2.الذخیرة،ص63ـ

ولذادونسخۀمستقلبهحسابنمیآیند.
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مابقیبهطورمختصردرقالبیکجدولارائهمیگردد.

نمونۀ 1:درصفحۀ154الذخیرة)بنددومسـطراّولتاسـوم(

چنینآمدهاست:

والـذيیـدلعلیأنالعلممنقبیلاالعتقـاد،لولمیكن

لهمع
ً
وانلمیكـنمعتقدا

ً
كذلـكلجازأنیكـونعالما

ومعلومفسادذلک.
ً
سكونالنفس،والیكونعالما

دراینجـابحثبرسـرآناسـتکهآیاعلـمازجنساعتقاد

اسـتیانه؟سـیدمعتقداسـتعلمازجنساعتقاداسـت،

امابهاسـتداللایشـانتوجهکنید:»لولـمیكنكذلكلجاز 

 له مع سـكون النفس،
ً
 و ان لم یكن معتقدا

ً
أن یكـون  المـا

«بهراسـتیاینعبارتچـهمعناییدارد؟
ً
والیكـونعالمـا

ربط»معسكونالنفس«باقبلوبعدآنچیست؟

اکنـونعبـارتمشـابهآنرادرتمهید االصـول مالحظه

فرمایید:

هلولـمیكنكذلک
ّ
والعلـممنقبیـلاالعتقـاد،بداللة أن

،أو یکون 
ً
وانلـمیكـنمعتقـدا

ً
لجـازأنیكـونعالمـا

ومعلوم
ً
 لهمعسـكونالنفـس،والیكونعالمـا

ً
معتقـدا

فسادذلک)تمهید االصول،ص190(.

در
ً
بـامقایسـۀایندوعبـارت،بهنظرمیرسـدکـهاحتماال

 له«کـهناظربه
ً
متـنالذخیـرةعبـارت»أو یکـون معتقـدا

بخشدیگریازاسـتداللاسـتوبدونآنعباراتیادشده

معنایچندانروشنیندارد،ازقلمافتادهاست.

درواقـعاسـتداللسـیدآناسـتکهاگرعلـمازجنس

اعتقادنباشـد،آنگاهجایزاسـتکهفردنسبتبهچیزیعالم

باشـدولیبدانمعتقدنباشـد،یامعتقدباشـدوسکوننفس

هـمبـرایاوحاصـلباشـدولیعالـمنباشـد،درحالیکه

چنینچیزیجایزنیست.

روشـناسـتکـهدراینجـاوجـودعبـارت»أو یکون 

 له«درتکمیلاسـتداللتاچهاندازهروشـنگراسـت
ً
معتقدا

وبـدونآنعبـارتمذکـورتاچـهپایهنامفهـوم.همچنین

ه«درتمهید االصـولارتباطدلیلومدعا
ّ
عبـارت»بداللة أن

راواضحتـرمیکنـدولـذابـاتوجـهبـهعـدماطمینـانبـه

نسـخههایالذخیـرةبهتربودکهآنعبـارتهمداخلقالب

بهمتنالذخیرةافزودهشود.

نمونـۀ 2: درصفحۀ158الذخیرة)سـطراّولودوم(چنین

آمدهاست:

وطریـقالـكالمعلیهأننبیّنأنسـكونالنفسالحاصل

عنـدالعلـمال تجعلمعالظـنوالتبخیـت،أوهذامما

یعلمهكلعاقلمننفسـه،فكیفیشبهالعلمبالظنلوال

قلةالفطنة.

سـخنسـیددرعبارتفـوقمعطوفبهاثباتآناسـتکه

لطومشـتبهنمیشـود؛اماپرسش
َ
»علم«هیچگاهبا»ظن«خ

اینجاسـتکهکلمـات»ال تجعل«،»أو«و»یشـبه«دراین

اسـتداللچـهمفهومـیدارندوچهنقشـیایفـامیکنند؟از

عبارتالذخیرةکهمفهومدلچسبیقابلاصطیادنیست.

اجـازهدهیـدبهتمهیـد االصـولرجوعکنیـموکلمات

همسـانعبـاراتمذکـوررادرآنکتـابمدنظرقـراردهیم،

بلکهچیزیدستگیرمانشود)!(:

سـكونالنفـسالحاصلعندالعلم
ّ
فالوجـهأننبیّنلهأن

غیـر حاصلمعالظنوالتبخیـت،وهذاممایعلمهكل

عاقـلمـننفسـه،فكیـفیشـتبهالعلـمبالظـن)تمهید

االصول،ص192(.

همانطـورکـهمیبینید،درهمینیکسـطرازالذخیرةسـه

تصحیـفاتفاقافتـادهکهبهکلیعبارترانامفهومسـاخته

اسـت،یعنیعلـیالظاهر»ال تحصل«کـهازعبارت»غیر 

حاصـل«موجـوددرتمهیـدمیتـوانبـدانپیبـرددرطبـع

الذخیرةتصحیفشـدهاستبه»ال تجعل«،وهمچنین»و«

تصحیفشـدهاسـتبه»أو«،و»یشتبه«باتصحیفیکهدر

دادهتبدیلشدهاستبه»یشبه«. آنرخ

اسـتداللشـریفمرتضـیبراسـاسعبـارتمنقولاز

تمهیـدآناسـتکهسـکوننفـسواطمینانخاطـریکهبه

هنـگامحصـولعلمبـرایعالمحاصلمیشـودهیـچگاهبا

ظـنحاصـلنمیشـود،وایـنمطلبیاسـتکههـرعاقلی

بالوجـداندرمییابد،بنابراینچگونهممکناسـتکه»علم«

لطومشتبهگردد؟
َ
با»ظن«خ

حـالباکلماتغلط»التجعل«،»أو«و»یشـبه«کهدر

الذخیرةآمدهچهاستداللیممکناستشکلگیرد؟

نمونـۀ 3:درهمـانصفحۀپیشگفتهچندسـطرپایینتر،

هر
ً
عبـارتنامأنـوسدیگـریبهچشـممیخـوردکهاحتمـاال

خواننـدۀدقتورزیبهنقصانوریختگیِحـادثدرآنملتفت
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میشود:

رفیهبینهوبینغیره.
ّ
الفكرهوالتأملللشيءالمفك

سـخنمذکـوربهوضوحدرصددتعریف»فکر«اسـت،ولی

ر فیـه بینه و بین غیـره«یعنیچه؟
ّ
عبـارت»للشـي ء المفك

ر فیه«و»بینه و بین غیره«
ّ
چهارتباطیمیان»للشـي ء المفك

وجوددارد؟

عبـارتنظیـراینجملـهدرتمهید االصـولرامالحظه

بفرمایید:

ـرفیهوالتمییـزبینهوبین
ّ
الفكـرهوتأملالشـيءالمفك

غیره)همانجا(.

عنایـتمیفرماییـدکهعبـارت»والتمییز«کـهدرتمهیددرج

شـدهاسـتازالذخیرةسـاقطگردیـدهومتـنآنرانامفهوم

سـاختهاسـت.اکنونبالحاظ»والتمییز«کالمسـیدواضحو

مفهوممیشـود:فکرعبارتاسـتازاندیشـهدرچیزیکه

موردتفکرقرارمیگیردوتمییزآنچیزازچیزهایدیگر.

نمونـۀ 4:درصفحـۀبعدهمیـنکتـاب)ص159(چند

جملـۀشـگفتآوردیگـردیـدهمیشـودکـهبعیـدمیدانم

معنـایآنبـرخـودمصححارجمندهمروشـنبودهباشـد.

طبقآنچهدرالذخیرةآمدهاسـت،سـیدمرتضـیدربارۀ»نظر

واندیشه«میگوید:

للعلـم،و
ً
ومـنشـأنهأنیتعلـقبالدلیـلاذاكانمولـدا

باألمـارةاذاكانالظـنهو الجاهل  نده من سـائر النظر 

بالدلیـلعلیالوجه
ً
ـدالعلـمأنیكـونالناظرعالما

ّ
اذاول

الذيیدللیصحفيالنظرأن یؤیدالعلم...

آیاممکناسـتکسیبتواندازعبارتمذکوِر»اذاكانالظن

هـو الجاهـل  نده من سـائر النظـر«چیزیبفهمـد؟مگر

هـدفازتحقیـقوتصحیحوچـاپوبازچاپیکمتنآن

نیسـتکهدرنهایت،خوانندگانآنرابخوانندومطلبیازآن

فراگیرندوچیزکیفهمکنند؟

بیاییـدمتنمشـابهعبـارتیادشـدهرادرتمهید االصول

شیخنظارهکنیم:

فی
ً
للعلـمأنیکونواقعا

ً
دا
ّ
ومنشـأنالنظـراذاکانمول

باألمارة،و 
ً
قا
ّ
أنیکـونمتعل

ّ
للظن

ً
دلیـلواذاكانمقتضیـا

دالعلـمأنیکونالناظـرعالما
ّ
مـن شـأن النظرالـذيیول

دنظرهالعلم
ّ
بالدلیـلعلـیالوجهالذيیدللیصـح أن یول

)همان،ص193(.

داده،ازعبارتتمهید تصحیفاتـیکهدرعباراتالذخیرةرخ

بهخوبیواضحاسـت:»هو الحاصل«کـهازعبارت»اذاكان

«موجـوددرتمهیـدقابـلحـدساسـتدر
ّ
للظـن

ً
مقتضیـا

تصحیـحالذخیـرةتصحیفشـدهاسـتبه»هـو الجاهل«.

همچنیـن»و مـن شـأن النظر«تصحیفشـدهاسـتبه»من 

د«باتصحیفیکهدرآنصورتگرفته
ّ
سـائر النظر«،و»أن یول

تبدیلشدهاستبه»أن یؤید«.

ایـناغـالطاگرچهناشـیازخودنسـخکتـابالذخیرة

باشـد،همانطـورکهمالحظهشـد،بااندکیدقـتدرمتون

همخانوادهاشقابلپیگیریواصالحاسـت.اکنونبااِعمال

تصحیحـاتمذکـورببینیدکهسـخنانسـیدمرتضـیتاچه

اندازهقابلفهممیشـود.خالصۀکالمایشـانآناسـتکه

نظـروتفکرهـرگاهموجبحصولعلمشـود،بایدمتعلقبه

دلیلباشـد،وهـرگاهمنتجبهحصولظنشـود،بایدبهاماره

تعلقداشـتهباشد)یعنینظروتأملدردلیلموجبحصول

علـممیشـود،ودرامارهسـببحصولظـن(؛همچنینآن

نظـرواندیشـهایباعـثحصول)تولیـد(علممیشـودکه

ناظـریامتفکـر،عالمبهدلیلبروجهیکهداللتداردباشـد

تاممکنشودکهتفکراوسببتولیدعلمگردد.

نمونـۀ 5: درصفحـۀ162الذخیرة)سـطرسـوموچهـارم(،

سـخندربـارۀآناسـتکـهعلمبرحسـبومطابـقبانظر

)اندیشـه(بهدسـتمیآید.عبارتمذکوردراینفقرهچنین

است:
هیتبعهفي

ّ
ِسـرقولنا:»إنالعلمیقعبحسـبالنظر«،أن

ُ
وف

الزیـادةوالنقصانیجريمجـریالوحيفيتولیدااللمو

سائراالسباب.

یعنـی:ایـنگفتارماکه»علمبرحسـبنظرواقعمیشـود«

تفسـیرشـدهاسـتبهاینکهعلمدرزیادیوکمیتابعنظر

استو حکم وحی در ایجاد درد،وسایراسبابرادارد.

اینسـؤالپیـشمیآیدکه
ً
بـرایهـرخواننـدهایحتما

ایـنتمثیـلبـهچه
ً
مگـروحـیتولیـددردمیکنـد؟اصـال

معناسـت؟شـایدمصححفرزانـۀاثربااینپرسـشروبهرو

نشـدهاندوگرنـهبـرایحـلآنچـارهایمیاندیشـیدندویا
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دستکمعالمِتاستفهامیدرکنارآنمینهادند.

حالببینیماینعبارتپرسـشبرانگیزدرتمهید االصول

بهچهترتیبیآمدهاست:

بقلته
ّ
معنـیقولنـا:یقـعبحسـبه،إنهیکثـربکثرتهویقـل

فجـریمجـریالوهیفـيتولیدااللموسـائراالسـباب

)همان،ص194(.

چنانکهمشـهوداسـت،تصحیفالوهی)بهمعنـایپارگیو

بریدگـی(بهالوحیباعثخللدرمعنـایعبارتمذکوردر

الذخیرةشـدهاسـت.بدینترتیبمعنایکالمسـیدمرتضی

روشـنمیشـودکهوقتیمیگوییمعلمبرحسـبنظرواقع

میشـودیعنیعلمدرکمیتتابعنظراسـتومثلبریدگی

درایجاددرداسـتکههرچهبیشباشـددردبیشـتریتولید

میکند.

جالـبتوجـهآنکـهدرهمـانمتـنالذخیـرةوتنهایک

صفحـهبعـد)یعنـیصفحـۀ163(جنابسـیدمرتضیبار

دیگربههمینمثالاشـارهکردهاستوازقضا،خودمصحح

هـمدرایـنموضـع،عبـارترابهشـکلصحیحـشآورده

است:

...ألنالسـبباذالـمیختـصبجهـةوجازوجـودهمع

ـدهفيحـالوجـوده،كالمجـاورات]مع[
ّ
سـببه،فانـهیول

التألیف،والوهیمعااللم.

نمونۀ 6:درصفحۀ169الذخیرة)بنددوم،سطرچهارم(

بحـثدربارۀوجوبنظـردرطریقمعرفتخداوندبهجهت

خـوفضـرراسـتواینکـهممکناسـتبرخیبهسـبب

بروزشـبههدرافکارشـانازچنینخوفیبیبهرهباشندودر

نتیجـهوجوبنظرهمبرایشـانثابتنباشـد.عبارتیکهدر

الذخیرةضبطشدهبدیننحواست:

والیمنـعمـعذلکأنیدخلبعضهمعلینفسـهشـبهة

فیـزولهذاالخـوف،فالیعلـموجوبالنظـرعلیه.ألن

العلـمبوجوبهـذاالنظرانماهوعلـمبوجوبمالهصفة

مخصوصـةیجوزأنیعترضشـبهةفیهـا،ویجريذلک

علیأنفسـهمشـبهةفـيمثل مجـریادخـالالخـوارج

مخالفیهـمالـذيهـوظلمعلـیالحقیقة،حتـیاعتقدوا

حسنهلماجهلواصفتهالمخصوصة.

عبـارتدرکلیتـشواضـحاسـتجـزتمثیلیکهشـریف

مرتضـیذکـرنمـودهکـهدرآن،قسـمِت»شـبهةفـيمثـل

مخالفیهم«نامفهوماست.

بـازبـرایرفعابهامبهعبـارتنظیـرآندرتمهیدرجوع

میکنیـمومتوجـهتصحیفواقعشـدهدرعبـارتالذخیرة

میشویم:

علینفوسـهم ...وجـریذلـکمجـریادخالالخوارج

شـبهةفـيقتلمنخالفهـمالذیهوظلمعلـیالحقیقة

)همان،ص198(.

آشـکاراسـتکهتصحیف»قتل«به»مثل«موجباشـکال

معناییدرالذخیرةشـدهاسـت.اکنونمرادسیدازاینتمثیل

روشـنمیشـود.دراینجـاسـیدمرتضیشـبهۀمذکـوردر

در بحـثنظرراتشـبیهمیکندبهشـبههایکهبـرایخوارج

خصوصقتلمخالفینشـانحادثشـدهبودوآنهااینظلم

حقیقیراامرینیکومیپنداشتند.

نمونۀ 7: درسـطرآخرصفحۀ174الذخیرةعبارتیدرج

شـدهکـهبدینصورتبهغایـتنامفهوماسـت:»فهذاعلم

من كونفيعقلكلعاقل.«

درایـنمـوردالبتهاندکیانسوالتفاتبرایتشـخیص

ریخـتدرسـتعبارتکفایـتمیکندوحتـیحاجتیبه

رجـوعبهتمهید االصولیادیگرمتونمشـابهنیسـت.» لم 

مرکـوز در  قل هـر  اقل«درچنینبحثهـاومتنها،چنان

عبـارتشـایعومصطلحیاسـتکهوقـوعچنینخبطو

سـهویدرضبـطآن،جـزازبیدقتییاناآشـناییمصححبا

ایـنقبیـلمتـونحکایـتنمیکند.مـعالوصـفبگذارید

عبارتهمسـانموجوددرتمهیدرانیزمحضاطمینانخاطر

عاقل«)همان،ص
ّ
نقـلکنیـم:»...فذلکمرکوزفیعقـلکل

.)201

نمونـۀ 8: دربندپنجـمازصفحـۀ177الذخیرة،جملۀ

مشوشدیگریجلبتوجهمیکند:

وأجـودمنكلشـيءقیلفيمثالهـذاالوجه:أنیأتي

الخاطـرالمعارضفیقوللـه:التأمنإننظرتأنتقضي 

 
ً
بـك النظر، إال أنه ال صانع لك تخـاف من جهته  قال

.
ً
و ال ترجو جوابا

عبـارت»ال تأمن إن نظرت أن تقضي بـك النظر، إال أنه ال صانع 

«)یعنی:ایمنمباش
ً
 و ال ترجو جوابا

ً
لـك تخاف من جهته  قـال
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/نیسـتیکـهاگـربیندیشـی]دربابوجـودخداونـد[،این

اندیشـهبـهتوحکمکند]؟[،مگراینکـهآفریدگاریبرایتو

ازسـویاوبیمناکباشیوامیدثوابینبری(
ً
نیسـتکهعقال

چـهمعناییمیتواندداشـتهباشـد؟بعیدمیدانمخودسـید

مرتضـیهمبتوانـداینعبارترابدیـنوضعیکهتصحیح

بلتصحیفشدهاستتوضیحدهد!

اکنونعبارتمشـابهجملۀیادشـدهرادرتمهیدمشـاهده

فرماییدتااشکالکارمعلومگردد:

أقـویمـاقیلفیه:أنیأتيالخاطرالمعـارضفیقولله:ال

تأمـنإننظـرتأنیفضي بك النظر إلی أنه ال صانع لك

)همان،ص202(.
ً
 أوترجواثوابا

ً
تخافمنجهته قابا

باعنایتبهآنچهدرتمهیدآمدهاسـت،اشـتباهاتموجوددر

ضبـطالذخیرةهویدامیگـردد:درعبـارتالذخیرةبهجای

أن تقضيبایدأن یفضی باشـد)اگرچهباأن تقضینیزممکن

اسـتبـهوجهـیبتـوانمعنـایعبارتراسـرراسـتکرد

بهشـرطیکهویرگولـیمیـاندوجملۀمذکورفاصلنشـود(؛

همچنیـنویرگـوِلموجودبعـدازالنظربایدحذفشـود؛إال

نیـزبایدتصحیحشـودبهإلی)زیرافعـلیفضیباحرفجّر

إلـیمتعـدیمیگـردد(؛وعبـارت» قال و ال ترجـو«نیزکه

 أوترجوا«اسـتبایدبدانتصحیح
ً
صـورتمصّحف» قابا

شود.

بـااِعمالایناصالحـاتمعنایکالمعلـمالهدینیک

آشـکارمیشـود.ایشـانمیفرماینـد:»ممکناسـتخاطر

معـارضدرذهـنخطورکنـدوبگوید:اگـر]دربابوجود

خداونـد[بیندیشـیایمننخواهـیبودازآنکـهاینتفکرتو

منجرشـودبهاینکهتوراآفریدگارینیسـتکـهازناحیۀاو

بیمناِکِعقابییاامیدواِرثوابیباشی.«

نمونۀ 9: درانتهایصفحۀ181الذخیرةآمدهاست:

فالمعـارففلم
ّ
فـانقیـل:خبّرناعمـنعصیوقـدكل

فياثبات
ً
یفعـلماوجبعلیهاالبتداءبـهمنالنظرمثال

ـفالنظرفي
ّ
االعـراض،أتقولـونإنـهمـعالمعصیـةیكل

االوقـاتالمسـتقبلةأویكونغیرمكلـف،فانخرجعن

التكلیـفبمعصیـةفكیفیخـرجعنهمعكمـالعقلهو

ـو تكامـلشـروطه.وانجـازهذافيبعـضالعقالءـ

هـومنعصیداخلبالنظرجازفيجمیعهم.وانقلتم:

الیخـرجعـنالتكلیـفالعقلـيمـعكمـالعقلـهلكنه

یخرجمنتكلیفتحدیدالنظرثانیااذاعصیفیه أو ال.

عبـارتبـاالناظـراسـتبهاینپرسـشکـهاگرکسـیاز

تکلیـفوجوبنظـروتفکردرطریقمعرفتخداوندسـر

دومقدماتآنراانجامندهد،آیاباوجوداینعصیان،
َ
ن
َ
بازز

درزمانهـایبعـدینیزهمچنانمکلفبهنظرواندیشـهدر

ایـنبابهسـتیاخیر؟معنایعبـاراتتاجملۀ»وانجاز

ــوهومنعصیداخلبالنظرجاز هـذافيبعضالعقالءـ

فـيجمیعهم«روشـناسـت،ولیایـنعبـارتآخریچه

مفهومـیدارد؟چـهکسـیازاینعبـارتکـه»واگرچنین

فرضـیدربـارۀبعضیازعقالیعنیکسـیکـهعصیانکرده

اسـتجایزباشـدداخل اسـت به نظر جایز است در تمام 

آن هـا«میتواندچیزیبفهمد؟!اینکلماتبیشـتربههذیان

تـبزدگانهماننداسـتتایـکعبارتکالمیکهبناسـت

آموزهایعقیدتیرابهمخاطبانبیاموزاند.

حـالبـرایاینکهمعنایاینعبارتپریشـانراروشـن

سـازیماجـازهدهیدنظریبررونوشـتکلمهبهکلمۀشـیخ

طوسـیازعبـارتمذکـورسـیدمرتضـیبیندازیـم.شـیخ

الطائفهدرتمهید االصولمیآورد:

ـفالمعارففلم
ّ
فـانقیـل:خبروناعمنعصـیوقدكل

فياثبات
ً
یفعـلماوجبعلیهاالبتداءبـهمنالنظرمثال

فالنظرفياالوقاتالمسـتقبلةأوال
ّ
االعـراض،هلیكل

ف،فانخـرجعنالتكلیفبمعصیتهفذلکالیجوز
ّ
یكل

مـعكمالعقلهوتكاملشـروطه.ولئنجـازهذافیمن

بالنظرلجازفـيجمیعهم.و
ّ
عصـیمنالعقـالءوأخل

انقلتـم:انـهالیخـرجعنالتكلیـفالعقليمـعكمال

اذا
ً
العقـللكنـهیخرجعـنتكلیفتجدیـدالنظرثانیـا

)همان،ص204(.
ً
عصیفیهأّوال

چنانکهخواننـدگانمحترمنظارهکردند،عباراتیادشـدهما

رابهسـهتصحیفصورتگرفتهدرعباراتمنقولازالذخیرة

«تصحیفشـدهاستبه»داخل«،
ّ
رهنمونمیشـود:»و أخل

«باخوانشـی
ً
ط»تحدید«ضبطشـده،و»أّوال

َ
ل
َ
»تجدید«بهغ

ویرایشغلط
ً
نادرسـتتبدیلشـدهاسـتبه»أو ال«.ضمنا

عبـارت»وانجـازهـذافيبعضالعقـالءوهومنعصی

داخـلبالنظرجازفيجمیعهـم.«بایدبدینصورتاصالح

گـردد:»وانجـازهـذافيبعضالعقالءوهـومنعصیو 

بالنظر«ازنظر
ّ
بالنظرجازفيجمیعهـم«یعنی»و أخل

ّ
أخـل
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معنایـیتفسـیر»وهومنعصی«اسـتولذابایـدبهدنبال

آندرمیـاندوخـطتیـرهقـرارگیـرد.افـزونبرایـن،ضبط

»بمعصیتـه«در تمهیـد االصـولبـهلحاظمعنایـیازضبط

»بمعصیة«درالذخیرةبرتر،صحیحتروواضحترمینماید.

معنادار
ً
بااصالحاتپیشگفتهکالمسـیدمرتضیظاهرا

میشـود.سیدمرتضیمعتقداسـت:»درصورتیکهبگویید:

مکلفبهسـببعصیاناّولیهاشازحدتکلیفخارجشده

ولـذادرزمانهـایبعـدی،دیگـرمکلفبهنظرواندیشـه

نیسـت،چنیـنحکمـیقابـلپذیـرشنخواهدبـود،زیرابا

وجـودکمـالعقـلوشـرایطتکلیفبـهوجوبنظـربرای

مکلـفخـروجازتکلیـفممکننیسـت.حالاگـرچنین

درخصوصبعضیازعقـالءیعنیآنکس
ً
چیـزیراصرفـا

کهعصیانکردهودرتفکرواندیشـیدنکوتاهینمودهاسـت

مجـازبدانیـمبایددرحـقدیگرعقالءنیزجایزبشـماریم.

ولـیاگربگوییدمکلفباوجودکمالعقل،ازتکلیفعقلی

نمیشـود،لکـنوقتـیدرآغـازازنظرواندیشـیدن خـارج

عصیـانورزیدهازتکلیفتجدیدتفکـرونظردرزمانهای

میگردد،گفتهمیشودکه....« بعدیخارج

نمونـۀ 10:آخریـننمونـهایکهدراینجـاذکرمیکنیم

مربوطاسـتبهعبارتـیکهدرابتدایصفحـۀ179الذخیرة

آمدهاست:

وكقولهـم:التأمنأنکإنعرفتهللاتعالیعاقبک،وان

لـمتعرفهلمیعاقبـک.وهذهاالمارةعلیـهفيالعقل،فال

یعارضماعلیهمناألمارات.

پرسـشاینجاسـتکهجملۀ»وهذهاالمارةعلیهفيالعقل«

درصـددبیـانچهمطلبیاسـت؟»واینامارهبـراودرعقل

است«چهمدلولیدارد؟

بـرایرفـعابهـامموجود،بجاسـتنظریبرمتنمشـابه

عبـارتمـوردگفتوگـودرتمهیـد االصـولشـیخالطائفه

بیندازیم:

وکذلـکانقـال:انهالتأمنانعرفتهللاعاقبکوانلم

تعرفهلمیعاقبک.وهذاال أمارةعلیه)همان،ص203(.

تصدیـقمیفرماییـدکـهتحریـف»ال أمـارة«بـه»االمـارة«

موجـبآنابهامدرعبارتالذخیرةشـدهاسـت.تشـخیص

چنیناشـتباهیالبتهچنداندشـوارنبود،اگرمصححمحترم

انـدکتوجهـینـهبهعبـارتتمهیدبلکـهسـهلترازآنبه

عبارتبعدیهمینجملهمیفرمود.

درجملـۀبعـداز»وهـذهاالمارةعلیهفـيالعقل«آمده

اسـت:»فـالیعارضمـاعلیهمـناألمـارات«،یعنـی»در


ً
ماراتـیوجوددارد«،طبعا

َ
تعـارضنخواهدبودباآنچهبرآنا

ماراتیوجـوددارد«درتعارض
َ
آنچـهکهبـا»چیزیکهبرآنا

مارهایوجودنـدارد«.بر
َ
اسـت»آنچیـزیاسـتکهبـرآنا

ایناسـاسعبـارتالذخیـرةنیزچنانکـهبیانشـدبایدبه

جـای»وهـذهاالمارةعلیهفيالعقل«ضبطشـودبه»وهذا

ال أمارةعلیهفيالعقل«.

بـاتصحیـحتحریفمذکـورعبـارتشـریفمرتضی

کاملبهنظرمیرسد:

وماننـدگفتارایشـانکـه:دراماننخواهیبـودازاینکه

اگـرخداونـدرابشناسـیاوتـوراعقوبـتدهـد،واگر

نشناسـیشتـوراعقوبـتنکنـد.وبراینگفتارایشـان

مارهونشانیدرعقلنیست.پسمعارضهنخواهد
َ
هیچا

ماراتی]درعقل[دارد.
َ
کردباآنچهکهنشانهوا

آنچهبیانشـدتنهاتعداداندکیازشـماربسـیارتصحیفات

وتحریفاتواشـتباهاتموجوددرقریببهسـیصفحهاز

چـاپکتابشـریفالذخیرةبود.ازبرایآنکـهبیشازاین

خاطـرمخاطبـانراملولنسـازم،دسـتۀدیگـریازاغالطو

ریختگیهـایُرخدادهدرآنچنددهصفحهرافهرسـتواردر

جدولی)صفحۀبعد(عرضهمیدارم.

مواردیکهدرجدولبرشـمردهشـدهاسـتتنهامربوطبه

تصحیفـاتواغـالطپدیدآمدهدرکلماتوعباراتاسـت،

واگربنابوداشـتباهاتویرایشـیرانیزبرآنبیفزاییم،حجم

اغـالطبسـیاربیشـترازآنچـهذکـرشـدمیگردیـد.اکنون

لحظهایدرنگکنیدوبیندیشـیدکهوقتیدرسـیصفحهاز

یکتصحیحایناندازهسـهوواشـتباهونقصانوجودداشته

باشـد،اگرتمامآنبررسـیشـودحجمتصحیفاتواغالط

احصاشدهبهچهاندازهخواهدرسید.

عـذرسـقیمبودنونقصاننسـخیکاثرتـاحدودی،و

فقـطتـاحـدودی،میتوانـدتوجیهگراغـالطواردشـدهدر

یکیازویژگیهاوشاخصههای
ً
تصحیحآناثرباشد.اساسا

مصححخبرهوتواناهوشـمندیویدرتشخیصتصحیفات
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یل طوسیکلمه یا  بارت غلط ضبط شده در الذخیرۀ سیّد مرتضی 
ی
کلمه یا  بارت درست در تمهید االصول ش

ّ
ص190سطردوازدهم:یجدص154بندسومسطردوم:یحد

ص191سطرنهم:المنتبهمننومهص156بندچهارمسطردوم:المنتبه فینومه

ص191سطرشانزدهم:بمشارکةص157بنددومسطردوم:کمشارکة

ص192سطرسومازآخر:الجهلالواقع نشبهةص159بندپنجمسطراّول:الجهلالواقع لی شبهة

ص194سطردهم:النصرفبذلکعنفعلالعلمص162سطراّول:ال تصرفبذلکعنفعلالعلم

ص194سطرپانزدهم:ففار ص162بندسومسطرچهارم: مفار 

ص163بنددومسـطردوم:النالسـبباذالمیختصبجهةو

جازوجودهمعسببه

ص195سـطردوم:النالسـبباذالـمیختـصبجهةوجاز

وجودهمعمسببه

ص197سطردوم:والینتقضذلکبالسهووأنا ال نقدرعلیهص166سطراّول:والیلزمعلیهذاالسهو،النا نقدرعلیه

ص168بنـدسـومسـطراول:العلـم المتصـلبوجـوبنظر

معین

ص198سطردهم:العلمالمفّصلبوجوبنظرمعین

ص168بندسـومسـطرپنجـم:إن لمیسـبقالمحدثاتفهو

محدث.

)ایـنعبـارتدرتمهیدنیامدهاسـتولیصـورتصحیحآن

ُچنیناست(:إنمالمیسبقالمحدثاتفهومحدث.

هتعالیداخل
ّ
ص172بندششـمسـطردوم:أنهكالمیفعلهالل

ه  دری فویجب تقرب من صی
ّ
سمعالمكل

هتعالیداخلسـمع
ّ
ص200سـطرپنجـم:أنهكالمیفعلهالل

فوحیث یقرب ِمن صدِره 
ّ
المكل

ص200سطردومازآخر:یتعلقبلحوقالعقاببالعاصي ص174بندسومسطردوم:یتعلقبلحوقالعقاببالمعاصي 

ص176بنددومسـطراّول:َمنهددغیرهعلیأكلكل طعام 

بعینهبالقتل

ص201سـطرشـانزدهم:َمنهددغیرهعلیأكل طعام یعنیه

بالقتل

ص182بندآخرسـطرسـوم:وكیفیكلـفنظرالعرضفیه

والمقتضيلحسنهالمعرفة

 الغـرضفیـه
ً
ص205سـطرهشـتم:وكیـفیكلـفنظـرا

المعرفة

ص183بنددومسـطرششـم:فالوجهلتكلیفهاسـتئنافنظر

ال یؤدي الی معرفة و غرض فیه .

ص205سـطرششـمازآخر:فالوجهلتكلیفهاسـتئنافنظر

النه یؤدي الی معرفته و ال غرض فیه.

ص185سـطرآخـر:وقـدیقومفـيكثیرمـنالمواضعالظن

مقامالعلماذا لم یكن العلم.

ص207سـطرآخـر:وقدیقومالظنمقـامالعلمفيكثیرمن

المواضعاذالم یمكن العلم.
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واقعشـدهدرنسخاسـت.درواقعوظیفۀمصححتنهامقابلۀ

ذکار
َ
نسـخوکنارهمچیدنکلماتنیسـت؛بلشناساییوت

از االمـکان، متـنهـم،حتـی در داده  تصحیفـاترخ

مسئولیتهایاوست.

سـخنکوتاهکنم:کسـانیکـهازنزدیکبـامتونکالمی

مکتـببغـدادسـروکاردارنـد،بهخوبـیازسـختیهاو

دشـواریهایموجـودبـرسـرراهتصحیـحاینآثـارآگاهی

دارنـد؛ولـیباوجودایـن،میتوانبااعمالدقتنظربیشـتر

وپرهیزازشـتابزدگی،تاحدزیـادیازبروزاینگونهاغالط

ونابسـامانیهادرتصحیـحایـنآثـارکاسـت.اصحـاب

تصحیـحمتـوناگـرفقطبهیـکشـرطالزمدرامرتصحیح

پایبندباشندوآناینکهمتنیکهبهمحضرخوانندگانعرضه

میکننـدمتنـیاصیـلوقابـلفهمباشـدآنگاهبسـیاریاز

اشـتباهاتوسـهلانگاریهامرتفـعخواهدشـد.آرزومندم

بـاتوجهبه
ً
مصحـحذیصالحیتـیهمـتورزدوخصوصا

نسـخۀکهـنوالبتـهدشـواریابیکهچنـدیقبـلازکتاب

خ472ق(1ونیزبااستعانت شـریفالذخیرةپیداشـد)مورَّ

ازدیگـرمتـونهمخانـوادۀالذخیرةدرمکتببغداد،دسـت

بهکارتصحیحمجددایناثرقیّمشود.

باتأسـفبسـیاربایداعترافکنیمکهسـهلانگاریهاو

اشـتباهاتوکاسـتیهاییکـهنمونـهواردرچـاپالذخیرة

برشـمردیمدرکثیـریازمتـونعلمـیمـانظایـریدارد،گاه

شـگفتانگیزتر.درحقیقـت،بسـیاریازآثـارومکتوبات

اسـالمیکهتاکنوننشـریافتهاست،بهشـیوهاینادرستو

غیرعلمیتصحیح)ویابهتربگویم:تضییع(ومنتشـرشـده

اسـت.اکنـونبایـدازپژوهشـگران،مدیـرانوبرنامهریزان

پِژوهشـیدرحـوزۀعلـوماسـالمی،وبهطورخـاصکالم

اسـالمی،ایـنسـؤالراپرسـیدکه:بـاتوجهبـهچنینوضع

ـراثعلمیخـود،آیا
ُ
نامطلوبـیدرزمینـۀتصحیحونشـرت

هنـوزهمبایدبهتحقیقـاتوپژوهشهایمانافتخارکنیمو

آیاممکناسـتتحقیقاتـیکهاین
ً
مباهـاتورزیـم؟اصال

پژوهشـگاههاومحققـانتابـهامروزانجـامدادهاندواغلب

مسـتندومتکیبرهمینمتونیاسـتکهبـهصورتمغلوط

1.برایآگاهیازویژگیهایایننسخه،ر.ک:اشمیتکه،زابینه،»نسخهایکهناز

ضی«،ترجمۀرضاپورجوادی،مجلۀمعارف،س20،ش2،
َ
کتابالذخیرةشریفمرت

آبان1382. مردادـ

وآشـفتهوغیرقابلاعتمادچاپشـده،ازاتقانواعتبارالزم

وکافیبرخوردارباشد؟

هرگـزغرضمزیرسـؤالبـردنتالشهـاوثمراتعلمی

ارزشـمندمحققـانوپژوهشـگاههایماننیسـت،بلکـهتنها

درصـددبیـانلزومتوجهبهامرتصحیـحدقیقوعالمانۀمتون

اسـالمیواولویـتقائلشـدنبـرایآندربرنامهریزیهای

پِژوهشـیهسـتم.مگرنهایناسـتکهتصحیحونشردقیق

وشایسـتۀمنابـعاّولیـهمقدمـهایالزموضـروریبـرای

تحقیقاتـیاسـتکهبااتـکابـرآنمنابعصـورتمیگیرد؟

دراکثـرمراکزآکادمیـکمللمترقیتصحیحونشـر
ً
ظاهـرا

دقیـقوشایسـتۀمتـونعلمیبرهـرپژوهشدیگـریتقدم

دارد،پسچرادرمراکزعلمیماچنیننباشد؟

َرربارمنقولازپیامبراکرم)ص(متبرک
ُ
کالممراباسـخند

میکنـموبهانجاممیبـرمکهفرمودنـد:»...هللاتعالییُِحّب

َمـه.«2یعنـی:»همانـاخداوند
َ
فأحك

ً
إذاَعِمـلعمـال

ً
َعبـدا

بندهایراکهکاریراکهدرپیشگرفتهاستمحکمواستوار

انجامدهددوسـتمـیدارد.«اگرماامروزیـانتنهابههمین

فرمایـشارزشـمندآنپیامبربزرگوارتوجـهمیکردیموآنرا

سـرلوحـۀکارهایخودقـرارمیدادیم،وضـععلمیوعملی

روزگارمابهمراتببهترازآنچهکههستمیبود.چنینباد!

2.علل الشرائع،شیخصدوق،نجف:المکتبةالحیدریة،1385ق،ج1،ص310.


