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چکیده

با مقایسه روایات منقول از امام هادی علیهالسالم ،در تصحیحهای مختلف کتاب الهدایة
الکبری ،تفاوت های فراوان و آشکاری بین آنها مشاهده میشود .این اختالفها به حدی

است که نمی توان آن را از اشتباهات ناخواسته در روند چاپ یا اختالف نسخ خطیی ییا
تفاوت در روش کار مصححان به شمار آورد یا حتی آن را ناشیی از ویگییی کتابهیایی
چون الهدایة الکبری دانست .قرائن نشان میدهد کیه ایین ناه خوانیهیا ،برخاسیته از
نگاهی مصلحتاندیش و غیرروش منید در تصیحیح ایین کتیاب بیوده اسیت .میتیوان
انگیزههایی چون ابهام زدایی از متن ،اظهار ارادت و قدسی کردن مباحث مربوط به ائمیه
علیه السالم و مقهور و منکوب نشان دادن دشمن ان ایشان و نیز مالحظات اعتقیادی را
از عواملی دانست که بر اساس آن ،برخی مصححان یا ناشران به خود اجازه دادهاند ،این
متن کهن را دستکاری کرده ،به دل خواه خیود آن را تییییر دهنید .میرفیی امینتیرین
تصحیح از بین این چاپها و بررسی برخی پیآمدهای دستاندازی به میراث یذشتگان
در این نوشتار خواهد آمد.
کلیدواژه ها :روایات امام هادی (ع) ،کتاب الهدایة الکبری ،ناه خوانی مینادار رواییات،
تصحیح غیرروشمند.
* دانشجوی دکتری شیعهشناسی ،دانشگاه ادیان و مذاهب،

hajamini@elenoon.ir
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مقدمه
با مشاهده و مقایسه چاپ های متعدد کتاا بسایار مما الهدایة االبرة ا ،تفااو هاای
فراوانی به چش میخورد؛ بهگونه ای که حتی از لحاظ بصری ،حج و تعداد صافحا
یکی از چاپهای این کتا  ،تقریباً دو برابر چاپ دیگر است و حتماً این اندازه تفاو ِ
محتوایی در دو چاپ از آن کتا  ،طبیعی و پذیرفتنی نیست و جای دقت و سؤال دارد.
این نوشتار به دنبال این است که ا فارغ از بحث صحت و سق روایا این کتا ا
به صور موردی ،روایا با امام هادی علیهالسامم در تصاحی هاای متتلاا ایان
کتا را با ه مقایسه کند و نشان دهد که گاه ماتن و نساته واحادی ،هنگاامی کاه از
صافی ذهن و تصحی و چاپ برخی مصاححان و ناشاران مایگاذرد ،چاه بایپاروا و
آسان به چندین متن متتلا و متکثر تبدیل می شود و گاه چه معضالهاایی را در فما
نصوص به وجود می آورد .توجه به این مسئله ،محقا را در برابار خطاهاای پووهشای
مصونتر میسازد.
شاید نزدیک ترین اثر به این نوشتار ،مقاله «حسین بنحمدان خصیبی و کتا الهدای ا
البر » باشد (نک :.صفری فروشانی )19- 01 :0031 ،که با مراجعه به نسته خطای کتاا و
مقایسه آن با نسته تصحی شده نشان داده است که ناشر کتا بنابر ممحظاتی ،قسامت
مممی از پایان کتا را به طور کامل و بدون هیچ توضیحی حاذ کارده و در ماواردی
ه متن کتا را تغییر داده است .تفاو کار این نوشتار با آن مقاله ،این است که مقالاه
پی ش رو درصدد رد یا اثبا کتا نیست و فقط سعی دارد نشان دهد که گاه انگیزههای
گوناگون سبب می شود که مصح یا ناشر ،خود را در ویرایش متنی کمن ،مجاز و مح
بداند و این مسئله ،مشکل هایی را در فم نصوص به وجود میآورد و محققان بایاد باا
هوشیاری بیشاتری ایان کتاا هاا را از نظار بگذرانناد تاا در پاووهش خاویش دچاار
اشتباههای ناخواسته نشوند.
تصر بی ضابطه در متون کمن ،آسیب های فراوانی دارد ،به ویاوه اگار ایان متاون،
مانند کتا الهدای االبر  ،با مباحث فرقهای یا اعتقادی مرتبط باشد کاه در آن صاور
نادیده انگاشتن این مسائل میتواند به انحرافا عقیدتی یا به تعصبهای کور مذهبی و
تبعا ناگوار اجتماعی بینجامد.
در ادامه ،ابتدا معرفی متتصری از کتا الهدای االبر و نویسنده آن میآید و نمایی
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کلی از مباحث مطرح شده درباره این کتا و نویسنده آن گزارش میشود؛ سپس چماار
تصحی و چاپ منتتب که از دیگر چاپها معرو تر و در دساترستار شاناخته شاد،
برای کار مقایسه در این نوشتار ،معرفی میشود .گزارشی متتصر از محتوای باا اماام
هادی علیه السمم ه در پی میآید و در پایاان باین روایاا ایان باا در چااپهاای
متتلا مقایسه صور میگیرد.
این مقاله به دنبال ارزیابی روش تصحی این کتا یاا توضای مساائل فنای و بیاان
ریزهکاریهای نستهپووهی نیست ،بلکه به دنبال ردیابی و نشان دادن تغییارا عامداناه
در تصحی این کتا است؛ بنابراین به مقایسه حرفی و ذکر تفاو های جزئی و لفظای
این چند چاپ نمی پردازد؛ مقایسه مفمومی و ذکر اختم بین این تصحی هاا فقاط در
جایی می آید که تغییری در متن ،تغییری در معنا را سبب شده باشد .در این مقایسه گااه
برای تکمیل بحث ،به اختم در دیگر قسمت های کتا ها اشااره خواهاد شاد .در
ارجاعا ه  ،برای پرهیز از فراوان شدن پاورقیها و خارج شدن مقاله از شکل عاادی،
شماره صفحه مربوط به چاپهای متتلا کتا الهدای االبر در متن آمده است.
معرفی اجمالی کتاب الهدایة الکبری و نویسنده آن
الهدای االبر کتابی است تااریتی ا حادیثی در چماارده باا و یاک بتاش پایاانی.
چمارده با کتا به معرفی چمارده معصوم علیم السمم می پردازد .هر با  ،خاود باه
دو قسمت اصلی تقسی می شود؛ قسامت اول کلیاا متتصاری را دربااره تااریخ هار
معصوم ،مانند تاریخ تولد ،وفا  ،القا  ،کنیهها ،تعداد فرزندان و نام آنما بیاان مایکناد.
اطمعا تاریتی این بتش ،گاه منحصر به فرد و در نوع خاود باا ارزش اسات (ناک:.
صفری فروشانی .)09 - 01 :0031 ،در قسمت دوم ،هر با برای اثبا حقانیت هر یاک از
چمارده معصوم علیم السمم به ذکر روایت معجزا و کراما آن معصاوم مایپاردازد.
بتش پایانی کتا ه دوازده تن از اصحا ائمه علیم السمم را به عنوان دوازده باا
برای ایشان معرفی میکند.
نویسنده کتا  ،ابوعبداللّه حسین بانحمادان خصایبی (م  019ق ).از راویاان دوره
غیبت صغری و سالهای آغازین غیبت کبری است کاه در کتاب رجاالی متقادم شایعه
اطمعا اندکی دربااره او آماده اسات؛ در ایان حاد کاه او کاذا و فاسادالمذهب و
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صاحب عقیده و گرایشی ملعون بوده است و نباید به او اعتنا کرد (ابنغضائری11 :0091 ،؛

نجاشی .)96 :0091 ،به تبع این تضعیاها ،در محافل علمی امامی ،به او و کتابش اعتناایی
نشده است تا اینکه با ظمور اخباریان ،معجزهنگارانِ این طیا چون سید هاش بحرانای
(م  0016ق ).صاحب کتا مدینة المعجزا  ،به این کتاا اقباال نشاان دادناد و راه را
برای ورود مستقی روایا این کتا به کتا های حدیثی شیعه باز کردند .این روند به
آنجا رسید که مرحوم سید محسن امین با تتطئه ابنغضائری و نجاشی و عمماه حلای،
به طور کامل به بازسازی چمره خصیبی پرداخت (امین160 – 161 /1 :0119 ،؛ ناک :.نجفای
یزدی.)0031 ،
میتوان اطمعا بیشتری را دربااره خصایبی در مناابع تااریتی نصایریه و علویاان
جستجو کرد (نک :.صفری فروشانی0031 ،؛ پیری0061 ،؛ رحمتی0031 ،؛ فرایمن .)0039 ،خصیبی
از شتصیت های مورد احترام این فرقه است و آثار متعددی از او در بین پیروانش رواج
دارد که با مراجعه به این آثار میتوان رگههای غلو درباره ائمه علیم السامم و باهویاوه
درباره امام علی علیه السمم را مشاهده کرد که گاه این غلاو باه اعتقااد دربااره الوهیات
ایشان منتمی می شود .با توجه به این آثار ،علت تضعیا خصیبی در کتب رجالی متقادم
امامیه و صحت ستن قدما در فساد مذهب وی روشن میشود.
این کتا و نویسنده آن از جما متعدد برای پووهشگاران در مباحاث تااریتی و
تراثی و اعتقادی حائز اهمیت است؛ از یک سو برخی اطمعا تاریتی منحصر به فرد
در این کتا آمده است که در جای دیگری به چش نمیخاورد .بساامد بااای ارجااع
پووهشگران به این کتا در مباحث و تحلیلهای تاریتی ا کممی گواه ایان موضاوع
است (نک :.مدرسی طباطبایی .)0061 ،از سوی دیگر این کتا حلقه واسطی است بین ما و
برخی آثاری که به دایل گوناگون ،طی قرون گذشته از دست رفتاه و تنماا ناامی از آن
برای ما در کتا های فمرست به یادگار مانده است (نک :.انصاری 361 : 0061 ،ا  .)603از
لحاظ اعتقادی نیز میتوان با استناد به این کتا بار صامح عقیاده گاروه پرشاماری از
1
مسلمانان گواه آورد و در پیرایه زدایای از اعتقاادا ناصاحی اماروزین آناان کوشاید.
همچنین میتوان زمینه ها ،عوامل ،روند و میزان راهیابی و نفوذ اندیشههاای مؤلاا ایان
کتا در بین امامیه را به صور روشمند بررسید و آثار مثبت یا منفی آن بر اعتقاادا
امامیه یا پووهشهای علمی آنان را نشان داد.
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معرفی چهار تصحیح و چاپ منتخب
نتستین بار کتا الهدای االبرة ا را مؤسساه بامغ در بیارو منتشار کارد .در مقدماه
 20صافحهای ایان چااپ ،مطاالبی جانابداراناه در معرفای خصایبی و کتاا الهدایة ا
البر آمده است .از نسخ مبنای تصحی این کتا  ،هیچ ذکری به میان نیامده است 2و
تحقیقی ه در متن کتا صور نگرفته است .نام مصح یاا مقدماهناویس نیاز ذکار
نشده است.
پس از انتشار این کتا  ،روشن شد که بتشی از نستة خطی این کتا که شاهدی
بر فساد عقیدة خصیبی و فاصله گرفتن او از جامعة امامی است ،چاپ نشاده اسات .در
این بتش برخی شتصیتهای شناختهشده غالی و مطارود نازد ائماه علایم السامم و
شیعیان ،همچون محمد بنابی زینب معرو باه ابوالتطاا  ،عمار بانفارا و محماد
بننصیر نمیری به عنوان ابوا ائمه علیم السمم معرفی شدهاند.
با انعکاس بی امانتی ها در نتستین چاپ کتا  ،تصحی و چاپهای دیگری به بازار
عرضه شد .یکی از این تصحی ها از شیخ شوقی حداد است که مؤسسه ساراج بیارو
آن را منتشر کرده است 3.شوقی حداد مقدمهای مفصال در  011صافحه بار ایان کتاا
نگاشته و می کوشد از خصیبی در برابر اشکااتی که به او وارد شده اسات ،دفااع کناد.
این مصح شش نسته خطی را به عنوان متطوطا اصالی کتاا معرفای مایکناد و
می گوید اصل کتا بر اساس دستهبنادی مؤلاا آن ،در دو جاز باوده اسات و بارای
پای بندی به ساختاری که خود خصیبی برای کتا خویش در نظر گرفته است ،سه با
اول را در جز اول جای می دهد و در ادامه ،با اول تا یازده از جز دوم را مایآورد
(یعنی از با امام حسن مجتبی علیه السمم تا با امام زماان علیاهالسامم) کاه مطااب
است با با چمارم تا چمارده از چاپهای دیگار 4.بتاش پایاانی کتاا را ها کاه
درباره ابوا ائمه علیم السمم بوده است ،با توضیحاتی افزوده دیگاران بار ایان کتاا
میداند و از درج آن خودداری میکند.
از ویوگیهای این چاپ ،تذکر اختم نساخ در پااورقیهاا و اضاافا فاراوان آن
نسبت به چاپ پیشین است .این اضافا و نیز دقت مصح در پیروی از ساختار اصلی
کتا و وعده مصح درباره اینکه حتی روایا تحریاشده کتا ا طب پندار ایشان ا
را بدون تصار خواهاد آورد (عباار چناین اسات :رعایة المااةة اا(ةة.ا :التصایبی،
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 ،)009 :0126این نوید را به خواننده میدهد که با متنی مطاب با اصل روباهرو اسات؛ در
حالی که ا چنانکه خواهی دید ا چنین نشده است.
جلد هفت از مجموعه دوازدهجلدی سلسل االت اثاالعلو  ،کتا الهدای االبر است
که به دست دو تن موسوم به ابوموسی و الشیخ موسی چااپ و منتشار شاد .در مقدماه
نتستین جلد این مجموعه اشاره شده است که برای نشر این مجموعاه ،از متطوطاا
متعدّدی در شرق و غر و نزد علویان و غیرعلویان استفاده کردهای که بارای در اماان
ماندن آنما ،از آنما نام نمیبری (النمیری.)9 :0129 ،
در مقدمه چماردهصفحه ای کتا  ،شتصیت تاریتی و اعتقادی خصیبی معرفی شده
است .برخم چاپ های دیگر که اصرار بر امامی نشان دادن خصیبی دارند ،این چااپ
هیچ عمقه ای به این مسئله ندارد .در این مقدمه آمده است که در با مرباوط باه اماام
5
زمان علیه السمم مطالبی درباره رجعت آمده است که بسیار باا کتاا المفات الشاریا
تطاب دارد .همچنین آمده است که قسمت دوم کتا دربااره اباوا ائماه و معجازا
آنان است که در چاپ های ساب منتشر نشاده اسات ،چاون مشاتمل بار عقیاده بابیات
است که متصوص علویون است و دیگران این عقیده را ندارناد (ناک :.التصایبی:2116 ،
6
 06 - 09و .)006
هماانگونااه کااه در مقدمااه جلااد نتساات ایاان مجموعااه آمااده بااود ،از نسااته یااا
نستههای مبنای این تصحی ذکری به میان نمی آید ،مگار توضایحی کوتااه در ابتادای
قسمت دوم کتا (التصیبی )006 :2116 ،که می گوید این قس دوم در چاپهاای سااب
نیست ،ولای در نساتههاای صافوی هسات و روشان نیسات مقصاود از نساتههاای
صفوی چیست 7.این چااپ ها اغامط چااپی داشاته ،صافحهبنادی و حارو چینای
چش نوازی ندارد.
تصحی دیگر از شیخ مصطفی صبحی التضر الحمصی است که کوشایده تاا روش
علمی در تصحی کتا را مراعا کند .این تصحی در مقدمهای چملویاکصافحهای،
سعی می کند تصویر مثبتی از خصیبی به خواننده القا کند .در این مقدمه ذکری از نساته
به میان نیامده است و محق در ستنی بسیار عجیب چنین مایگویاد« :چاون کتاا از
کتا های مشموری است که چندین باار چااپ شاده ،باه نساته چااپی کاه باا بیشاتر
نسته های متطوط مطابقت داشت ،اعتماد کردم ،اما جز دوم را به خود نساته خطای
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[؟] مراجعه کردم» (التصیبی . )19 :2100 ،فقط در آغاز قسمت دوم کتا که همان بتاش
ابوا ائمه باشد (التصیبی ،106 :2100 ،پاورقی یک) ،چنین میگوید« :این جز برگرفتاه از
اوقا سمطین صفویه است که بر آن چنین نوشته شده است« :کتابتانه آیة اللّه مرعشی
نجفای ،قا  ،شاماره مسلسال  .»2660باا پااانزده باا ناام ابةوا اائمةة االةعمةةوا ا
عل هماالسمم آمده است که خود ،دوازده با به نام تکتک ائمه دارد.

باب امام هادی علیهالسالم در کتاب الهدایة الکبری

با دوازده این کتا که مربوط به اماام هاادی علیاهالسامم اسات ،ابتادا اطمعاا
شناسنامه ای و تاریتی متتصری (در حدود نی صفحه) درباره ایشاان ارائاه مایدهاد و
سپس سیزده روایت را به عنوان کراما ایشان نقل میکند .محتوای کلی هر چمار چاپ
تا روایت شش مشترک است .از آن پس ،تصحی شوقی حداد تفااو هاایی باا دیگار
چاپ ها دارد؛ بدین شرح که روایت هفت و سیزده که در چااپهاای دیگار مشاترک
است ،در این تصحی نیامده است و بین روایت یازده و دوازدها  ،روایتای را آورده
است که در این چاپ ها نیامده است .بر این اساس ،تصحی شاوقی دوازده روایات در
با امام هادی علیه السمم دارد .همان گونه که در معرفی تصحی شوقی حداد گذشت،
به دلیل بتش بندی خاص این چاپ ،با مربوط به امام هادی علیهالسمم در آن چااپ،
با نم است و در سه چاپ دیگر با دوازده  .از همینرو هر جا در این مقاله بدون
توضی  ،از عبار «سه تصحی » استفاده کردی  ،مقصود چااپ بامغ و تصاحی شایخ
موسی و حمصی است.
مقایسه احادیث باب امام هادی علیهالسالم
با تطبی یک بهیک روایا ایان باا در ایان چااپهاای متتلاا ،بایش از  31ماورد
اختم کوچک و بزرگ ثبت شد .این اختم ها ،شاکلهاای متتلفای داشات کاه در
قالب حذ یا اضافه شدن یک ر وایت کامل یا یک بند یا یک عبار یا جابهجاا کاردن
یا ترمی عبار یا دسات کااری ریاز در عباارا  ،دساتهبنادی شاد .در اداماه ،در حاد
گنجایش این نوشتار ،مصادی این اختم ها ،به ترتیب بیشترین حج اختم  ،ذکار و
تحلیل میشود.
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تذکر این نکته ازم است که تصحی متون سرّی ،دشواریهای خاص خاود را دارد،
از جمله اینکه همین ویوگی سرّی بودن آن ،اختم های فراوانای را در نساخ آن پدیاد
می آورد 8.کتا الهدای االبر نیز از این قاعده مستثنی نیست .اما آنچه در اینجاا ماورد
نظر است ،اختمفاتی است که آبشخور آن ،ذهن و عقیده مصاح اسات ،ناه اخاتم
نسته خطی یا سرّی بودن آن .از اینرو سعی بر این است که فقاط اختمفاا عامداناه
تذکر داده شود.
.1افزودنیکروایتکامل 
میتوان فاحشترین اختم بین نستههای چاپشده این با را در روایت شاماره 00
تصحی شوقی حداد دانست (التصیبی116 :0126 ،ا  )110که روایتی تقریباً ساه صافحهای
است در با گفتوگوی امام هاادی علیاهالسامم (امامات 221 :ا  211ق ).باا متوکال
(حکوماات202 :ا ا  216ق( ).اباانالعمراناای 009 :0112 ،و  9،)006درباااره ایمااان ابوطالااب
علیه السمم  .این روایت در هیچ یک از سه چاپ دیگر نیست و فقاط حمصای آن را در
ذیل آخرین روایت این باا و در پااورقی باه نقال ازاادینة االةعةا وااااارةالاالهةدا ا
میآورد (التصیبی 030 :2100 ،ا  .)030طب این گزارش امام علیهالسامم پاس از دفااع از
ایمان ابوطالب معجزهای از پیامبر صلی اللّه علیه و آله نقل میکند که ایشاان باه دساتور
خداوند متعال ،شبی در مکه (پس از فت مکه) پدر و مادر و عماوی خاویش را از قبار
فرامیخواند 10و پس از زنده شدن آنما ،اسمم را بر ایشان عرضه میکناد و آنماا ایماان
می آورند و دوباره از دنیا می روند .متوکل از امام علیهالسمم مایخواهاد کاه ایان را باا
چش خویش ببیند و امام ه میگوید که شب در خوا اینما را خاواهی دیاد .متوکال
برای درست از آ درنیامدن پیش بینای اماام علیاه السامم ،پایش از خاوا مشارو
می خورد و با مردان و نیز باا زناانی کاه بار وی حارام بودناد ،نزدیکای مایکناد و در
جنابت هایی متعدد می خوابد تا چنان خوابی نبیند .با این حاال آن خاوا را مایبیناد و
تمام آنچه را که از امام شنیده بود ،از ابوطالب علیه السامم ها مایشانود .بااز متوکال
سه روز بعد امام را میخواند و می گوید چرا چنان خوابی کاه گفتای مان ندیادم .اماام
ه تمام ماجرا را برای او نقال مای کناد و متوکال هماه اینماا را باه ساحر بنایهاشا
11
نسبت میدهد.
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شوقی حداد کوچکترین اشاره ای به این ندارد کاه ایان روایات در ایان کتاا یاا
دست ک در برخی از نسخ آن وجود ندارد .وی هنگام نقل این روایت ،دو پاورقی آورده
است و در یکی تذکر می دهد که کلمه عبیداللّه در نسته به صاور عبداللّاه ضابط
شده است (التصیبی )116 :0126 ،و در صفحه  111ه پرانتزی را بسته ،بدون اینکه آن را
در جایی باز کرده باشد و در پاورقی این صفحه ،چیزی را که معلوم نیست چیسات ،از
اضافا نسته معرفی کرده است .این تصحی با بیاماانتی تماام ،باه متاطاب القاا
می کند که ریزترین نکا در تفاو نساخ را تاذکر مایدهاد و ساعی مایکناد اعتمااد
متاطب را به طور کامل به خود جلب کند؛ در نتیجه متاطب هیچ گمان نمایبارد کاه
مصح  ،روایتی با این مشتصا را از خود به کتا افزوده باشد.
انگیزه درج چنین مطلبی بسیار روشن است؛ خلیفهای کاه دشامنی او باا اهال بیات
علیم السمم چنان باشد که اهل سنت ه او را به ناصبی بودن بشناساند و فرزنادش او
را به همین دلیل به قتل برساند 12،هر چیزی که در قدح او میتاوان گفات بایاد گفات،
خواه در اصل این کتا باشد یا نباشد.
.2حذفیکروایتکامل 
اختم مم دیگر در این چاپها ،حذ کلی دو روایات شاماره  6و  ،00از تصاحی
شوقی حداد است .ایشان بدون اینکه کوچکترین توضیحی درباره علت حذ ایان دو
روایت به متاطب بدهد از درج آن خودداری کرده است .محتوای این دو گزارش بنابر
چاپ بمغ و تصحی حمصی در ادامه میآید.
طب روایت هفت  ،در یک روز بماری ،متوکل بسااط عایش و ناوش و طار برپاا
می کند و امام هادی علیه السمم را نیز فرامیخواند و با قس های فراوان میگوید اگار از
من اطاعت کردی ،تو را بسیار تکری میکن وگرنه کاری که نباید بکن میکان  .ساپس
دستور می دهد برای امام شرا بیاورند .امام علیهالسمم شارا را رد مایکناد .متوکال
میخندد و می گوید آن را به همراه امام ،یعنی فارس بنحاات ماهویاه 13بدهناد .او ها
می گیرد و می نوشد .سپس از مجلس متوکل بیرون میآیند .به دستور متوکل برای امام و
همراهش هودجی می آورند تا در آن هوای بارانی به راحتی به منزل برساند .در راه اماام
به فارس میگوید« :بنگر به جامی که من نوشایدم» و آ دهاان بیارون مایانادازد .آ
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دهان امام با آ باران متلوط نمی شود و به اعجاز همراه هودج حرکت میکند .امام باه
فارس بنحات می فرماید « :این را بگیر و باو کان و بچاش» .فاارس چناین مایکناد و
درمی یابد که مشک و عسل است .سپس به دستور امام خود او ه چنان کاری میکند و
آ دهانش را می گیرد و به دستور امام بو میکند و میبیند کاه شارا اسات .اماام در
نمایت به او می گوید « :وای بر تو ای فارس که نه با زبان و نه با اشااره چشا و ناه باا
گفت وگوی قلبی از ما اجازه نگرفتی که همانگونه که من حفا شادم ،تاو ها حفا
14
شوی» (التصیبی.)060- 060 :2100 ،
با مراجعه به تصحی شیخ موسی درمی یابی که روایت هفت  ،یاک بناد اضاافه ها
دارد که در چاپ بمغ و حمصی نیامده است؛ از این قرار کاه وقتای اماام علیاهالسامم
درخواست متوکل را رد میکند ،متوکل خش میگیرد و به دستور او شمشیر مایآورناد
تا در مجلس امام علیهالسمم را بکشند که ایشان ه باه ناچاار ا العیااذ باللّاه ا تان باه
نوشیدن آن می دهد (خصیبی .)201 :2116 ،اینجاست که متوکل میخندد و میگویاد آن را
به همراه امام ،فارس بنحات ماهویه ه بدهند .او ه میگیرد و مینوشد و باقی ماجرا
که در روایت چاپ بمغ و حمصی ه بود و نقل کردی .
با اطمع از وجود چنین نسبت ناروایی به امام هادی علیه السمم در این روایت ،ه
دلیل حذ این گزارش در تصحی شوقی حداد روشن میشود و ه ابماام روایات در
دو تصحی دیگر برطر میشود.
نکته دیگر که در این مقایسه روشن می شود ،دلیل گفتاه عجیاب حمصای در آغااز
کتا است که گفته بود مبنای خویش در تصاحی کتاا را چااپهاای موجاود قارار
می دهد ،نه نسخ خطی موجود از این کتا  .با این کار ،وی کوشایده اسات خاود را از
نقد ناقدان برهاند که اگر چیزی در متن تصحی شده اش نیست ،به دلیل این اسات کاه
در دیگر چاپ ها ه نبوده است .چنین توجیمی شاید پذیرفته میبود ،اگر وی همه جاا
به همین شیوه پای بند میبود ،ولی تتطی او از این مبنا و سلیقهای عمل کردن حتای در
15
گزارش چاپهای موجود ،سبب میشود که ادعای وی را نپذیری .
16
در روایت سیزده  ،از ابوشعیب محمد بننصیر بکری نمیری به عنوان باا اماام
حسن عسکری و امام زمان علیمماالسمم به نیکی بسیار یاد میشود (خصایبی020 :0100 ،
 .)021 -چرایی حذ این روایت در تصحی شوقی حداد را میتاوان یاادکرد مثبات از
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شتصیت ابوشعیب محمد بننصیر ،در این روایت دانست .وی از شتصیتهای منفای
نزد امامیه و غالی مطرود و لعنشده امام حسن عساکری علیاهالسامم و مؤساس فرقاه
نصیریه است 17.شاهد اینکه روایت دیگری که از همین شتص یعنی ابوشعیب ،در با
امام حسن عسکری علیه السمم آمده است نیز به صور متتصر نقل شده و بتشهایی
که مربوط به نام ابوشعیب و معجزا صادرشده از اوست (نزدیک باه دو صافحه) ،در
این چاپ نیامده و حذ شده است 18.روایت دیگری ه که نام وی در آن آمده بود ،از
کتا حذ شده است (نک :.خصیبی ،913 :0126 ،روایات  00؛ قاس :.خصایبی.)096 :0100 ،
ظاهراً شوقی حداد که با استناد به شواهدی انتسا با پانزده باه کتاا را نپذیرفتاه
(التصیبی012 :0126 ،ا  ، )011نتوانسته است بپذیرد کاه ایان مطالاب ها از اصال کتاا
خصیبی باشد و به همین دلیل این بتشها را حذ کرده است.
.3افزودنیکعبارت 
با مقایسه چاپهای متتلا روشن شد که شوقی حداد در موارد متعادد خاود را مجااز
دیده است که عبااراتی را باه ماتن بیفزایاد .در اداماه چناد نموناه از آن ماوارد بسایار
بیان میشود:
ا در تصحی شوقی حداد (خصیبی )106 :0126 ،هنگام یادکرد جعفار کاذا در باین
فرزندان امام هادی علیه السامم ،چناین آماده اسات« :المعارو بالکاذا الاذی تقادم
ذکره فی حدیث جعفر الصادق ع و کان یلقب بزق خمار» .در ساه چااپ دیگار چناین
آمده است « :المعارو بالکاذا الماذکور بحادیث جعفار الصاادق ع» (خصایبی:2116 ،
200؛ همااو099 :2100 ،؛ همااو .)000 :0100 ،در ایاان مساائله بااه هاایچ نسااته باادلی ارجاااع
نشده است.
دلیل تغییر :ذکر اینکه کسی به زق خمر [= خمره شرا ] معرو باوده ،دالات بار
دائ التمری و فساد وی میکند و ذهنیت خواننده درباره او را جمت مایدهاد .ظااهراً
شوقی حداد برای تقبی بیشتر جعفر کاذا  ،خاویش را مجااز دیاده اسات کاه چناین
نکتهای را بدون استناد به منبعی ،در اینجا بگنجاند.
ا در تصحی شوقی حداد (التصیبی ،)111 :0126 ،هنگام نقل ستن امام علیاهالسامم،
حر تأکید «قد» افزوده شده است« :انه قد ما » و «قد قتل ابانالزیاا » 19کاه در ساه
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تصحی دیگر نیامده است .در ایان مسائله باه هایچ نساته بادلی ارجااع نشاده اسات
(التصیبی202 :2116 ،؛ التصیبی099 :2100 ،؛ التصیبی.)001 :0100 ،
دلیل تغییر :ستن امام علیهالسمم حتماً باید با تأکید باشد تا میزان حتمیت آن اطامع
غیبی و اثر آن در نفس متاطب بیشتر باشد.
ا در تصحی شوقی حداد (التصیبی )111 :0126 ،راوی چنین از امام میپرساد« :متای
جعلت فداک؟» تعبیر «جعلت فداک» در سه تصحی دیگر نیامده اسات .در ایان مسائله
به هیچ نسته بدلی ارجاع نشده است (التصیبی202 :2116 ،؛ التصیبی096 :2100 ،؛ التصیبی،
.)001 :0100
دلیل تغییر :احتمااً افازودن ایانگوناه عباارا از روی اراد ورزی اسات .ماوارد
دیگری ه هست« :فقال سیدی و موای» (التصیبی )112 :0126 ،که دیگر نسخ عبار «و
موای» را ندارد؛ «نصر غمم ابیالحسن علی بنمحمد» (التصایبی )110 :0126 ،کاه دیگار
نسخ «بنمحمد» را ندارد.
.4حذفیکعبارت 
در روایتی از نسته شوقی حداد (التصیی ،)113 :0126 ،در ضمن ماجراهای پاس از قتال
متوکل ،چنین گزارش شده است که ...« :و برای احمد بنمحمد معتص بیعت گرفته شد
که دوره [حکومت] او چمار سال بود و در سال  23از امامت ابوالحسن علیه السمم مرد.»...
این در حالی است که مقطع متناظر با این مطلب در سه تصحی دیگر چنین اسات:
« ...و احمد بنمستعین امامتش را پذیرفت که دوره [حکومت] او چمار سال و یاک مااه
بود ،سپس خلع شد و معتاز کاه ناامش زبیار باود ،در ساال  353کاه ساالی از امامات
ابوالحسن علیاه السامم باود ،حکومات را در دسات گرفات( »...التصایبی202 :2116 ،؛
التصیبی063 :2100 ،؛ التصیبی.)001 :0100 ،
در حقیقت شوقی حداد در اینجا دست به تلتیص ماتن زده و از نازد خاود ،متنای
صحی و سال به خوانناده ارائاه داده اسات ،تاا خاود و کتاا ماورد عمقاهاش را از
اشکالهای تاریتی این متن رهایی بتشد .اشکالهایی از این دست که:
ا لقب احمد بن محمد بنهارون ،مستعین است (ابنالعمرانی )020 :0112 ،نه اینکه لقب
پدرش مستعین باشد .پس عبار احمد بنمستعین که در متن آمده ،خطا است.
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ا مد حک رانی مستعین تا زمان خلعش به دست ترکان ،سه سال و ناه مااه اسات
(ابن العمرانی )029 :0112 ،نه چمار سال و یک ماه؛ اگر تا زمان قتلش را ه حساا کنای ،
می شود چمار سال و شش ماه و باز عدد چمار سال و یک ماه درست از آ درنمیآیاد.
ذکر دقی چمار سال و یک ماه که در سه تصحی آماده اسات ،نیااز باه دلیال تااریتی
دارد ،اما ذکر کلی عدد چمار سال که شوقی حاداد آورده اسات ،گارد شاده و موجاه و
پذیرفتنی است.
واژههایموجوددرمتن 
.جابهجاکردن 

5
در تصحی شوقی حداد (التصیبی ،)106 :0126 ،دوره زندگی امام هادی علیهالسمم با پدر
بزرگوارش امام جوادعلیهالسمم ،شش سال و پنج ماه و مد زندگی ایشان بعد از پادر،
 00سال و هفت ماه ذکر شده است .در سه چاپ دیگر ،این دو مد باه ترتیاب شاش
سال و هفت ماه و  00سال و پنج ماه ذکار شاده اسات (التصایبی200 :2116 ،؛ التصایبی،
091 :2100؛ التصیبی .) 000 :0100 ،در این مسئله به هیچ نسته بدلی ارجاع نشده است.
دلیل تغییر :با توجه به اینکه در با قبلی ،ذکر شد کاه اماام جاواد علیاهالسامم در
شش ماه رجب سال  221از دنیا رفته است (التصیبی ،)106 :0126 ،مسلماً ماد زنادگی
امام هادی علیه السمم با پدرشان کمتر از  9سال و هفت ماه میشاود؛ تولاد اماام هاادی
علیه السمم طب اطمعا این کتا رجب سال  201است (ناک :.التصایبی.)106 :0126 ،
این اشکال فقط در صورتی برطر میشود که جای پنج ماه و هفات مااه در ایان ماتن
جابهجا شود؛ کاری که شوقی حداد آن را انجام داده است.
.6ترمیممتن 
آشنایان با متون کمن میدانند که گاه با تمش برای تصحی درست و کامل یک متن ،باز
برخی متون به دایل متعدد ،نامفموم باقی میمانند .در ایان کتاا ها ماواردی از ایان
دست دیده می شود که سه تصحی از کتا  ،با آوردن ماتن از کناار آن گذشاتهاناد اماا
شوقی حداد در تصحی خود آن را ترمی کرده و کوشیده اسات کاه خوانناده باا متنای
فم پذیر و خالی از ابمام روبه رو باشد که البته گاه با وجاود تصار هاایی کاه در ماتن
کرده ،نتوانسته است این ابمام را بزداید.
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میتوان روایت هشت این با (در تصحی شاوقی حاداد :روایات هفات ) ،دعاو
متوکل از امام علیه السمم برای رفتن به شکار را نامفمومترین روایت این باا دانسات.
ترجمه روایت بر اساس تصحی حمصی (به نمایندگی از سه تصحی ) و در مقایسه باا
تصحی شوقی حداد چنین است:
متوکل فرستاد به نزد سرورمان ابوالحسن علیه السمم که سوار شو و با ما باه شاکار
بیا تا همراه باشی (لنشارکک) [شوقی حداد :تا به تو متبرک شوی (لنتبرک باک)] .اماام
به فرستاده گفت« :بگو من در حال سوار شدن » .چاون فرساتاده بیارون رفات ،فرماود:
«دروغ می گوید .جز آنچه گفت از چیزی خبر ندارد (ما یادری غیار ماا قاال)» [شاوقی
حداد :چیزی نمی خواهد مگر غیار آن چیازی کاه گفات (ماا یریاد اا غیار ماا قاال)].
پرسیدی « :ای موای ما پس چه مایخواهاد؟» فرماود« :آنچاه کاه مایخواهاد آشاکار
نمی شود [و رخ نمیدهد] به واسطه آنچه که از جانب خداوند او را بازمیگرداناد (فماا
یظمر ما یریده بما یعیده من اللّه) [شوقی حداد :فرمود« :اینچناین مایگویاد پاس اگار
خیری نصیبش شد ،آن را نسبت می دهد به کسی که میخواهاد باه ماا ،از آنچاه کاه از
خداوند دور است (نسبه الی من یریده بنا مما یبعد عن اللّه)»] .او امروز سوار میشود و
به شکار می رود که لشکرش بر پل روی رود بر او ازدحام میکنند (ااهوای کبافیاهةااا
ال ومااایخ جاالیاالم داف دهةها شهاعلیاالقنط افیاالنه ) [شوقی حداد :فرماود« :و او
و لشکرش بر پل روی رود وارد میشوند (ااهوای کبافیاهاااال ومااایخ جاالةیاالمة دا
فَ َ ِداهوااا شهاعلیاالقنط افیاالنه )»] .سایر اردو [و خیمه و خرگاه] عبور میکنناد و
چارپای من عبور نمیکند و بازمیگردم .متوکل ه از اسبش میافتد و پایش میلغازد و
دستش می شکند و یک ماه بیمار میشود» .راوی میگوید که سرور ما بر مرکب خویش
به همراه متوکل سوار شد .به او گفت« :ای پسر عمو!» پس پاسخ داد :بلی .در حالی کاه
در هنگام ورود به رود و پل همراه وی بود .پس سایر لشکر گذشتند و پال شاکافت و
منمدم شد و ما با سرورمان در انتمای قوم بودی  .ملک [کسانی را] تحت [امر] او [یعنای
امام] فرستاد .وقتی وارد رود و پل شدی  ،چارپای او [یعنی امام] از عبور امتنااع کارد و
سایر لشکر و چارپایان ما عبور کردند .فرستادگان متوکل ها کوشایدند کاه چارپاا [ی
امام] را عبور دهند و عبور نکرد .متوکل ه دور شاده باود کاه ایان فرساتادگان باه او
پیوستند و سرور ما بازگشت .هنوز ساعتی از روز نگذشته بود که خبار آماد متوکال از
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چارپایش افتاده و پایش لغزیده و دستش شکسته است .متوکل یک ماه علیل باود و بار
ابوالحسن علیه السمم عتا کرد .ابوالحسن فرمود« :بازنگشت مگر ترسید که این سقطه
به او نرسد و ما فقط به این خاطر بازگشتی که غصب شد از ما کاه ایان ساقطه باه ماا
نرسد» .پس ابوالحسن فرمود« :راست گفت ملعون و آنچه را که در نفسش باود آشاکار
کرد» (فقال ابوالحسن :ما رجع اا فزع اتصیبه هذه السقطة علیه ،و انما رجعنا غصب عنا
اتصیبنا هاذه الساقطة .فقاال ابوالحسان :صادق الملعاون و ابادی ماا کاان فای نفساه)
[شوقی حداد :ابوالحسن فرمود« :تنما به خاطر این بازگشت تا این سقطه به ماا نرساد و
فال بد نزند» .پس ابوالحسن فرمود« :راست گفت ملعون و آنچه را کاه در نفساش باود
آشکار کرد و این از کراما آن حضر بود» (فقال ابوالحسن :انما رجع لئم تصیبنا هذه
السقطة فیتشا م .فقال ابوالحسن :صدق الملعون و ابدی ماا کاان فای نفساه ،فکاان هاذا
من دائله)].
نگارنده کوشید در این ترجمه هر چه را که درمی یابد به بمترین شکلی کاه باا ماتن
ه مطابقت داشته باشد ،به فارسی برگرداند .اما باز روشن است که متن گنا اسات و
مراد از بسیاری عبارا روشن نیست؛ به ویوه مواردی که عین عبار عربی آن ه نقال
شد .متن این روایت در قسمتهایی چنان نامفموم است که حمصی ،در دو جاا از ایان
روایت در پاورقی توضی داده است که« :هکذا فی المتطوط» و بادین طریا ناامفموم
بودن متن را به خواننده رسانده است (التصیبی)061 - 060 :2100 ،؛ اما ممحظاه شاد کاه
شوقی حداد بدون اینکه هیچ توضی یا اشارهای به تفاو نساتههاای مبناای تصاحی
خود داشته باشد ،با بی ام انتی کامل ،دریافت خویش از این روایات را باه عناوان اصال
روایت به متاطب ارائه می دهد .او سعی کرده است با ترمی متن ،ابمامهاای موجاود را
برطر کند؛ در ابتدای روایت کاممً متن را رفوکاری کرده و حر از نسبت دادن خیر
و شر به کسی به میاان آورده اسات کاه اصامً در دیگار متاون چناین چیازی مشااهده
نمی شود .او از روی پل نگذشتن را ه به اسب متوکل برگردانده است ،در حالی که در
سه چاپ دیگر ،این مسئله به اسب امام بازمیگشت .با اینحال ،مشااهده مایشاود کاه
هنوز در متن او نیز ابمامهایی وجود دارد ،بهویوه در انتمای متن روایت 20.عموه بر این،
نگاه اراد مندانه مصح کتا به امام علیه السامم و تبارّی وی از دشامن اماام یعنای
متوکل ،در تصحی قسمت هایی از متن اثر گذاشته است .طب تصاحی ایشاان ،متوکال
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میخواهد ا ولو در ظاهر ا برای متبرک شادن اماام را هماراه ببارد و در پایاان ها دو
دستش ،به جای یک دست ،میشکند!
ظاهراً نسته کتا در این قسمت مشکل و بدخوان بوده است ،ولی ساتن بار سار
این است که کار مصح این است که بکوشد متن را چنانکه نویسنده نوشته اسات ،باه
خواننده ارائه دهد و اگر جایی بین نسته ها تفاو هسات ،آن را باه خوانناده خاویش
گزارش دهد ،نه اینکه به این بمانه که متن ناخوشخوان است ،هار چاه را کاه دوسات
داشت ،به عنوان متن کتا به متاطب عرضه کند ،آن ه بدون اینکه ک ترین اشااره و
21
توجمی به این دخل و تصر دلخواستة خویش بدهد.
نمونه دیگر از ترمی متن که در معنا بسیار اثر گذاشته اسات ،روایات دها شاوقی
حداد (روایت یازده سه تصحی ) درباره بنای شمر سامرا و سرنوشات متوکال اسات.
ابمام در قسمتهای متتلفی از متن این روایت ،موجب شده است که شوقی حداد آنماا
را بدون تذکری به متاطب ،به زع خویش اصمح کند .در اینجاا فقاط چناد نموناه از
آن میآید:
ا تصحی شوقی حداد (التصیبی« :)116 :0126 ،مردی از شیعیانش از مدائن نامهای به
او نوشت و از سال های [حکومت] متوکل پرسید کاه اماام چناین در جاوابش نوشات:
بس اللّه الرحمن الرحی .»...
همین متن در سه تصحی دیگر چنین آمده است« :ماردی از شایعیانش از مادائن از
ثنی متوکل [؟] به نزد وی آمد و به امام نوشت :بس اللّه الرحمن الرحی .»...
تعبیر «ثنی المتوکل» در این سه تصحی نامفموم و گن است که شوقی حداد از نزد
خود آن را به «سنی المتوکل» تغییر داده و دیگر قسامتهاای ماتن را هماهنا باا آن،
ترمی و مفموم کرده است.
در ادامه متن ،شوقی حداد به این عبار میرسد« :پاس متوکال در ساه روز ،خلا
کثیری از بنی هاش را کشت» .در حالی که با کمال تعجب ،هماین عباار در ماتنِ ساه
تصحی دیگر با  031درجه اختم معناایی چناین اسات« :پاس متوکال در روز ساوم
کشته شد».
ترمی و رفوکاری ناروای متن (نک :.جمانبتش )16 :0061 ،در روایت سوم چاپ شاوقی
حداد ه در حج کمتری به چش میخورد.
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.7پروردنمتن 
در موارد متعددی می بینی که متن گزارش ،مفموم و خوشخوان است ،اما شوقی حاداد
در تصحی خود آن را پرورده است و متنی داستانیتر و با آ وتا بیشتر باه خوانناده
ارائه می دهد .روایت دوم را میتوان مصداقی از این سنخ تغییر دانست که بارای پرهیاز
از اطاله ،مقایسه آن با سه تصحی دیگر را به خواننده محترم وامیگذاری .
دستکاریریزدرمتن 

.8
در این کتا مطلبی درباره دوران امامت امام هادی علیه السمم آمده که هر نسته ،آن را
بهگونهای ذکر کرده است:
تصحی شایخ موسای « :و مضای فای تلاک العلاة و نبوتاه اربعاون سانة» (خصایبی،
.)206 :2116
چاپ بمغ « :و مضی فی تلک العلة و نبوته [امامته] اربعون سنة» (خصیبی.)020 :0100 ،
تصحی حمصی « :و مضی فی تلک العلة و [امامته] اربعون سنة» (خصیبی.)063 :2100 ،
تصحی شاوقی حاداد « :و مضای فای تلاک العلاة و سانه اربعاون سانة» (خصایبی،
.)116 :0126
ظاهراً در نسته اصل ،کلمه «نبوته» بوده است ،اما از آنجا که نسبت نباو باه اماام
علیه السمم در عقاید شیعه صحت ندارد 22،سه تصحی امامی ،هر یک به گوناهای آن را
اصمح کرده اند و تنما تصحی شیخ موسی که در بند چنین ممحظاتی نبود ،عین متن را
ذکر کرده است که البته از لحاظ محتوا ه اشکال دارد؛ سن امام علیاه السامم  11ساال
بوده است ،نه دوران امامت ایشان؛ این اشکال نیز با تصحی ذوقی شوقی حاداد مرتفاع
شده است.
اکنون پس از مقایسه روایا ایان باا در ایان چماار چااپ ،مایتاوان گفات کاه
بیش ترین اختم بین تصحی شوقی حداد با دیگر تصحی ها و بهویوه تصاحی شایخ
موسی است و ک ترین اختم بین چاپ بمغ و تصحی حمصی.
انگیزه تغییرها متعدد و بیشتر اعتقادی و به منظور تصحی محتوایی متن باوده اسات
که به شکلهای متتلفی چون حذ و اضافه و جابهجایی و ترمی متن صاور گرفتاه
است .تفاو ها و تغییرهای پرشامارتر عباار اسات از دساتکااری ریاز و تارمی و
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رفوکاری در ابهای متون که گاه به تغییر کلی متن و معنا منجر میشود .در این دخل و
تصر های ناپسند و غیرروشمند ،ابتداییترین مسائل در اخمق پووهش رعایت نشاده
است ،به ویوه در تصحی شوقی حداد.
در این میان ،نسته کامل همان تصحی شیخ موسی در سلسل االت اثاالعلةو ا اسات
که اغمط بسیاری دارد  .نسته بمتر از لحاظ تصحی و دقت در چاپ ،تصحی حمصی
است و تصحی شوقی حداد از لحاظ تصحی  ،ناامینترین است؛ گرچه از هار یاک از
این تصحی ها ،حتی از تصحی شوقی حداد ،میتوان در خوانش نسته خطی بادخوان
و متدوش کتا بمره برد.
پیآمدهای تصرف بیضابطه در متون
در نظر داشتن ممحظا در نشر متون حساس دینی ،چیزی نیست که بتوان به ساادگی
آن را زیر سؤال برد .همان گونه که این مسئله چیزی نیست که اختصاص به شایعیان یاا
مسلمانان داشته باشد .برای مثال در دنیای مسیحی ،هناوز برخای از نساتههاای کتاا
مقدس که در قرن گذشته یافت شد ،بنابر ممحظا دینی ا سیاسی منتشر نشاده اسات
(نک« :.طومارهای دریای مرده» ،ویکی پدیا .)https://fa.wikipedia.org/wiki ،0069 ،نمونه دیگر،
کتا کشا ااسرار امام خمینی رحة االلّهاعل ةها اسات کاه در زماان حاضار چااپ و
منتشر نمیشود .اما مم ا ین است که به بمانه این ممحظا نباید این متون را ا فارغ از
درستی یا نادرستی محتوای آن ا با دخل و تصر بیضابطه منتشر کرد .به جز ضدتبلیغ
بودن این گونه تصرفا  ،خسار اخمقی ناشی از آن و نیز باه خطاا باردن پاووهش و
استنباط پووهش گران ،آسیب های فراوانِ دیگری در پی دارد کاه در مباحاث تتصصای
تصحی متون به آن پرداختاه شاده اسات .در اینجاا باه اختصاار ،باه دو ماورد از ایان
آسیبها ،متناظر با مباحثی که گذشت ،اشاره میکنی :
 .0تباه شدن ارزش های زبانی متون کمن :یکی از مم ترین ارزشهاای نساخ خطای
متون کمن ،ارزش های زبانی آنما است .از ایانرو ،خبرگاان فان تصاحی باا تاکتاک
واژه های این متون ،بسان اثر باستانی شکننده ،بسیار محتاطانه برخورد میکنناد تاا مباادا
ناخواسته آسیبی به آن وارد شود و اطمعاتی از روی آن محو گردد و از ارزشش کاسته
شود .اما برای کسی که اهل این کار نباشد ،مفموم نیست که مثمً میتوان از دریچه تعبیر
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«ثنی المتوکل» به یک بحث لغوی یا اصطمحی جغرافیایی رسید؛ به همین دلیال ساریع
در متن دست می برد و آن را به «سنی المتوکل» تبدیل میکند .آنچه که برای این دسات
مصححان مم است این است که حقانیت شتصی یا عقیدهای را اثبا و خص خویش
را اسکا و منکو کنند 23.با این روش و نگرش در نشر تراث ،این متون کمن ،خاواه
محتوای درستی داشته باشند یا نه ،ارزشهای فراوانی را از دست میدهند.
 .2تباه شدن ارزشهای جامعه شناختی دانش :بر اساس ضوابط علمی تصحی ماتن،
مصح اجازه ندارد حتی یک خطای مسل متنی یا بدترین و اشتباهترین معاانی موجاود
در یک متن را بدون تذکر و توضی  ،آن گونه که صحی است و شایسته میپندارد ،ثبت
و ضبط کند 24.با چنین تصحی های ذوقی و مصلحتاندیشانه ،ارزشهای افزودهای کاه
متن به محق میدهد ،همه از بین میرود .مثمً وقتی مد زمان زنادگی اماام ،یاا دوره
حکومت خلیفهای در نسته ای خطی به اشتباه ضبط شده باشد ،مصح اجاازه نادارد از
سوی خود در آن دست ببرد و متن را که آیینه دانش و دقت نویسنده یا کاتب است ،به
راحتی تغییر دهد .با این دستبردهای ناصوا در متن ،نشانههاای شتصایتشناساانه،
زمان شناسانه و جامعهشناسانه که دادههای فرامتنی نستههای خطیاند ،کور میشود و از
25
بین میرود.
نتیجه
آنچه از این بررسی متتصر به دست می آید ،این است که برخی با نادیده گارفتن هماه
ضوابط پذیرفته شده در بین اهل فن ،دست به تصحی و نشر متون کمن میزنند ،بادون
آنکه اهلیت و صمحیت آن را داشته باشند .اینما بدون در نظر گرفتن ارزش تراثای ایان
متون ،فقط دیدی فرقهای ا مذهبی و اعتقادی به آن دارند .بناابراین پووهشاگر بایاد در
مواجمه با متون حساسی چون الهدای االبر  ،هوشیار باشد و با اندک اشارهای ،باه ماتن
پیش روی خویش ظنین شود و تا نرسیدن به متنی مورد اعتماد ،بحث خویش را بر متن
موجود استوار نکند .برای این کار ،محق نباید خود را به یک چاپ از اثر محدود کناد
و از دیگر چاپها بی نیاز ببیند ،بلکه باید چاپهای دیگر و به ویوه چاپهای جدیادتر
و مقدمه ها و انگیزههای تصحی را ممحظه کند؛ با این ستن درباره کتاا هاا ،تکلیاا
اعتماد و حسن ظن بیحد به نرمافزارها نیز روشن میشود.
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پینوشتها

 .1چنانکه در مقدمه چاپ بمغ و تصحی شوقی حداد بدان استناد شده است.
 .3تنما اشاره ای که در این کتا به نسته خطی شده است ،عبار پایانی کتا است« :الی هذا الموضع
تمت النستة الکاملة آلتی عثرنا علیما من کتا المدایة الکبری؛ والحمدهلل اواً و آخرا» (التصایبی،
.)106 :0100
 . 2به دلیل ثبت خاص نام و آرم مؤسسه سراج ،در بسیاری از فمرستنویسیها و پایگاههای اینترنتی،
نام ناشر «موسسة ااسممیة» آمده است که صحی نیست.
 .4طب این بتش بندی ،روایا مربوط به امام هادی علیه السمم در با نم از جز دوم قرار گرفته
است.
 . 5کتابی است غالیانه منسو به مفضل بنعمر که در بین نصیریان با نام المفت و ااظلة ها شامر
دارد .نزول ر به آسمان دوم (الجعفی ،)06 :0666 ،کاربرد عبار «لبیک یا ربنا» خطاا باه اماام
حسین علیه السمم از سوی جبرئیل و اسرافیل و میکائیل (همان ،)011 ،کشته نشدن امام حسین علیه
السمم (همان 62 ،و  )60و مذکر بودن مادر اوصیا (همان )36 ،از جمله هذیانهای این کتا است.
برای آشنایی بیشتر با این کتا نک :.هال  206 :0061 ،ا 216؛ خدایاری 901 :0060 ،ا .906
 . 6برای اطمع بیشتر از جایگاه منصب بابیت نزد امامیه ،نک :.صفری فروشانی 60 :0061 ،ا .020
 .7ظاهراً مقصود همان نسته کتابتانه آیتاهلل مرعشی نجفی است که از موقوفا شاه صفوی است که
در تصحی حمصی (التصیبی ، 106 :2100 ،پاورقی یک) ه از آن یاد شده است.
 . 8برای نمونه بنگرید به دو تصحی متفاو از کتا سری نصیریان که یک بار به نام المفت الشریا و
بار دیگر به نام المفت و ااظله منتشر شد .اختم شدید بین دو مصح این کتا را در مقدمه این
دو کتا بتوانید و نیز نک :.انصاری0061 ،الا.991 :
 . 9از آنجا که این کتا  ،کتابی کمان و تتصصای در زمیناه تااریخ خلفاا اسات و بیشاتر اطمعاا
گاهشمارانه مربوط به خمفت بنی عباس ،روشن و مورد اتفاق است ،در ذکر مطالب مربوط به خلفا،
به همین کتا بسنده میشود.
 .10ظاهراً راوی نمیداند که درگذشت و محل دفن پدر گرامی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در مکه
نبوده است .همه منابع تاریتی ،مدفن پدر بزرگوار رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله را یثر دانستهاند
(نک :.بمذری010/0 ،0106 ،؛ ابنسعد66/0 :0101 ،؛ مسعودی.)261/2 :0116 ،
 . 11ظاهراً راوی به این ه توجه نداشته است که متوکل نیاز ،همانناد دیگار خلفاای بنایعبااس ،از
بنیهاش است.
 . 13بحث درباره اتمام متوکل به نصب و دلیل قتل وی به دسات فرزنادش را ناک :.ساااریشاادی،
.60- 96 :0062
 .12وی از غالیان دوره امام هادی علیه السمم است که خیانت در اموال شرعی ،دروغگویی و فتنهگری
و فس و فریاب کااری را باه حادی رسااند کاه اماام دساتور قتال وی را داد و بمشات را بارای
قاتلش ضمانت کرد .تفصیل احوال او را نک :.خویی 213/01 :0100 ،ا 290؛ حاجی زاده :0061 ،کل
فصل دوم.
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 .14تصحی حمصی 060 ،ا  .060ظ اهراً فارس که متمایل به جعفر کذا و از حمایت وی برخوردار
بود (نک :.مدرسی طباطبایی 011 :0061 ،ا  ،)016در درون جریانهای غالیان ،رقیبی برای محماد
بن نصیر به شمار می آمده است (در بیشتر روایا لعن سران غم  ،معمواً این دو تن ،دوشاادوش
یک دیگر ذکر شده اند؛ نک :.کشی )121 :0116 ،و این روایت ه از سوی جریان طر دار محماد
بننصیر در نکوهش وی جعل شده است.
 . 15برای نمونه در پایان با حضر فاطمه سمم اهلل علیما در چاپ بمغ (و نیز تصحی شیخ موسی) آمده
است که تولد پسران آن حضر از ران راست ایشان و تولد دختران آن حضر  ،از ران چپ ایشان بوده
است .این مطلب که هماهن با یاوه های غالیانه کتا المفت الشریا است (در آنجا ذکر شده است که
امام شریا تر از آن است که از رح مادر به دنیا آید .امام از ران مادر پا به دنیا میگذارد!) ،در تصحی
حمصی نیامده و توضی یا حتی اشارهای ه درباره حذ این بند نیامده است.
 .16ابوشعیب محمد بن نصیر بکری نمیری ،بنیانگذار فرقه نصیریه ،از غم ه عصر امام هادی علیه
السمم بود که ادعای ربوبیت ایشان را مطرح کرد ا العیاذ باهلل ا و خود را پیامبر فرساتاده شاده از
جانب ایشان معرفی کرد .او عقایدی فاسد چون تناسخ را تبلیغ و اباحیگری جنسی را ترویج کرد.
امام حسن عسکری علیه السمم او را لعن کرد و محمد بن عثمان ،نائب دوم امام زمان علیه السمم نیز
از او تبری جست و عذرخواهی او را نپذیرفت .این شتصیت منفور در نزد امامیه ،در کتا المدایة
الکبری و دیگر آثار خصیبی ،جایگاهی رفیع و چمره ای درخشان دارد .برای آگاهی بیشتر از جایگاه
محمد بن نصیر در بین علمای امامیه و نصیریان ،نک :.صفری فروشانی 06 :0031 ،ا 06؛ متّی:0066 ،
کل مقاله ،به ویوه 000 :ا .001
 . 17بتشی از عقاید غالیانه و افکار اباحی گرانه وی و نیز اخبار لعن و مذمتش را نک :.کشای:0116 ،
 121و  . 120برای آشنایی با نظر رجالیان درباره دیگر کسانی که نامشان در این دو روایت آمده بود،
نک :.صفری فروشانی 60 :0063 ،ا  010و  011ا .016
 .18نک :.تصحی شوقی حداد 162 ،و 160؛ قس :.چاپ بمغ 003 ،ا  .011حذ یا تغییر عمدی نام
راوی یا قسمتهایی از یک روایت ،به دلیل عدم مقبولیت آن راوی ،در متون امامیه بیسابقه نیست.
نمونههایی از آن را بنگرید در :انصاری0060 ،؛ همو 611 : 0061 ،و مورد دیگر در :همان.619 ،
 .19ابن زیا ( 060ا  200ق ).ادیب ،دیوان ساار و وزیر چند تن از خلفای عباسی بود که نمایتاً متوکل
بر وی خش گرف ت و وی را کشت ،نک :.گلشنی0096 ،؛ طبری 019/6 :0036 ،ا .090
 . 30بسیار روشن است که در اینجا در اصل متن اشتباهی سموی رخ داده است .نویسنده این روایات
می خواسته داستانش را این گونه پایان ببرد که بعد از این جریان ،متوکل انگیازه نماایی خاویش از
دعو امام برای شرکت در شکار را به زبان میآورد و امام ه تصری میکند کاه اکناون متوکال
ضمیر خود را آشکار کرده است ،تا صدق پیش بینی امام که در ابتدای روایت آمده بود ،بر خواننده
معلوم شود؛ اما نویسنده در اشتباهی سموی ،ستن متوکل را به امام نسبت داده و گفته است« :فقال
ابوالحسن :ما رجع اا فزع اتصیبه هذه السقطة علیه .»...در حالی که باید میگفت« :فقال المتوکل.» ...
در این صور پاسخ امام ه در جای خویش مینشیند و قسمتی از ابمام متن برطر میشود« :فقال
ابوالحسن :صدق الملعون و ابدی ما کان فی نفسه».
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 . 31در مباحث تتصصی تصحی متون ،تصری شده است که حتی اگر آیهای از آیا قرآن در نسته
خطی به اشتباه ثبت شده است ،مصح اجازه ندارد بدون تذکرِ خطای نسته در پاورقی ،آیه را باه
شکل صحی در متن اصمح کند (نک :.جمانبتش.)11 :0061 ،
 .33این مطلب می تواند مرتبط باشد باا نسابتی کاه غالیاان باه اماام هاادی و اماام حسان عساکری
علیمماالسمم میدادند که ایشان را ا نعوذ باهلل ا خدا یا پیامبر میدانستند (نک :.کشی103 :0116 ،؛
نوبتتی 60 :0111 ،و .)61
 .32پووهشگران به این انگیزه برای دست برد در متون تراثی ا به ویوه متون حدیثی ا توجه داشتهاند و
مواردی از آن را نشان دادهاند .برای نمونه نک :.انصاری 330 : 0061 ،و .332
 . 34رعایت امانت در گزارش متن به متاطب ،اولین و اساسیترین و بدیمیترین رکن تصحی است.
رسالت مصح چیزی نیست جز« :به دست دادن متنی هرچه نزدیکتر به متن اصلیای است که از زیر
قل نویسندهای خارج شده یا از بیان شاعر یا گوینده ای تراوش یافته و امروز مورد پووهش ما است.
مصح در قبال متن ،نه «ویراستار علمی» است و نه «منشی و نویسنده» ،بلکه امینی است که میکوشد
غبار تصرفا کاتبان و اهل ازمنه پیش را از چمره اثر بزداید( »...جمانبتش 00 :0061 ،و .)01
 .35یکی از پووهش گران به مناسبت تحقی خویش ،در این با چنین میگوید« :ما در اینجاا اساناد
روایا و نقل های موجود در این کتا را عیناً (با وجود تحریفاتی که دارد) نقل میکنی تاا معیاار
مناسبی برای مقایسه با دیگر متون نصیری و غیرنصیری به دست داده شده باشد .در متون گروههای
غم  ،نفس وجود این تحریفا برای تحقیقا بیشتر باید مد نظر قارار گیارد و نبایاد اقادام باه
تصحی تحریفا کرد؛ خاصه که در بسیاری از مواقع معیار درستی در تشتیص اص وجود ندارد و
به هر حال همین تحریفا موضوعیت دارد» (نک :.انصاری0061 ،الا 991 :ا .)990
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حوزه اسمم و تشیع (مجموعه نود مقاله و یادداشت) ،تمران :کتابتانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای اسممی ،چاپ اول ،ص  361ا .603
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انصاری ،حسن (« .)0060روایت و تحریر جدیدی از تاریخ األئمه» ،تارنمای بررسیهاای تااریتی در
پایگاه کاتبان 3 ،آبان http://ansari.kateban.com/post/2217 .0060
بمذری ( .)0106انسا األشرا  ،تحقی سمیل زکار و ریاض زرکلی ،بیرو  :دار الفکر ،چاپ اول.
پیری ،محمد ( .)0061علویها و طرح گشایش علوی  ،تمران :سازمان فرهن و ارتباطا اسممی.
الجعفی ،مفضل بنعمر [منسو ] ( .)0666المفت الشریا من فضائل موانا جعفر الصادق علیه السمم
رواه المفضل بنعمر الجعفی  ،تحقی و تقدی مصطفی غالب ،بیرو  :دار ااندلس ،چاپ دوم.
جمانبتش ،جویا ( .)0061راهنمای تصحی متون  ،تمران :دفتر نشر میراث مکتو  ،چاپ سوم.

حاجی زاده ،یداللّه ( .)0061غالیان و شیوههای برخورد امامان معصوم علیم السمم با ایشان ،ق  :دفتر
نشر معار .
خدایاری ،علینقی ( « .)0060آثار منسو به امام صادق علیه السمم» ،ابعاد شتصیت و زنادگی اماام
صادق علیه السمم ،تألیا جمعی از نویسندگان به اهتمام احمد پاکتچی ،تمران :دانشگاه امام صادق
علیه السمم ،چاپ اول ،ص  110ا .919
التصیبی ( .)0100المدایة الکبری ،بیرو  :موسسة البمغ ،چاپ چمارم.
التصیبی ( .)0126المدایة الکبری  ،تحقی الشیخ شوقی الحداد ،بیرو ا لبنان :موسسة السراج للطباعة و
النشر و التوزیع ،چاپ دوم.
التصیبی ( .)2116المدایة الکبری ،سلسلة التراث العلوی ( ،)6تحقی و تقدی ابوموسی و الشیخ موسی،
دیار عقل ا لبنان :دار اجل المعرفة ،چاپ اول.
التصیبی ( .)2100تاریخ النبی واائمة (علیم السمم) و معجزاتم المسمی بالمدایاة الکباری ،تحقیا
الشیخ مصطفی صبحی التضر الحمصی ،بیرو ا لبنان :ش ک اائعلةیاللةطروعال ،چاپ اول.
خویی ،ابوالقاس ( .)0100معج رجال الحدیث و تفصیل طبقا الرواة ،بیجا :بینا ،چاپ پنج .
رحمتی ،محمدکاظ « .)0031( ،حسین بن حمدان خصیبی و اهمیت وی در تکوین نصیریه» ،مجله هفت
آسمان ،شماره  ،01ص 060ا.216
سااریشادی ،علی و دیگران ( « .)0062بررسی مناسبا متوکل خلیفة عباسی باا علویاان» ،مطالعاا
تاریخ اسمم ،سال پنج  ،شماره  ،06ص 96ا.60
صفری فروشانی ،نعمتاللّه (« .)0031حسین بن حمدان خصیبی و کتا المدایة الکبری» ،مجله طلوع،
سال چمارم ،شماره  ،09صص 01ا.19
صفری فروشانی ،نعمتاللّه (« .)0061منصب بابیت امامان در ترازوی نقد ،بررسای محتواشناساانه باا
توجه به کتا رازداران حری اهل بیت (ع)» ،فصلنامه شایعهپووهای ،ساال دوم ،شاماره  ،9ص
60ا.020
صفری فروشانی،نعمتاللّه ( .)0063غالیان کاوشی در جریانها و برآیندها تا پایان سده ساوم ،مشامد:
بنیاد پووهشهای اسممی آستان قدس رضوی ،چاپ اول.
طبری ( .)0036تاریخ الطبری  ،تحقی محمد ابوالفضل ابراهی  ،بیرو  :دار التراث ،چاپ دوم.
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فرایمن ،ارون ( « .)0039زندگینامه حسین بنحمدان خصیبی ،بنیانگذار فرقه نصیری ا علوی» ،ترجمه
محمدحسن محمدیمظفر ،مجله هفت آسمان ،شماره  ،00ص 006ا.061
کشی ( .)0116رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال)  ،تحقی و تصحی حسن مصطفوی ،مشمد :موسسه
نشر دانشگاه مشمد ،چاپ اول.
گلشنی ،عبدالکری (« .)0096ابن زیا » ،دائرة المعاار بازرگ اساممی ،زیار نظار کااظ موساوی
بجنوردی ،تمران :مرکز دائرة المعار بزرگ اسممی ،اول ،ج  ،0ص  901ا .903
متّی ،موسی (« .)0066پیدایش نصیریان (علویان)» ،ترجمه حسین مفتتری ،فصلنامه تاریخ اسمم ،دوره
 ،0شماره  ،0مسلسل  ،0ص  019ا .026
مدرسی طباطبایی ( .)0061مکتب در فرآیند تکامل  ،نیوجرسی ا ایااا متحاده :مؤسساه انتشااراتی
داروین.
مسعودی ( .)0116مروج الذهب و معادن الجوهر ،تحقی اسعد داغر ،ق  :دارالمجرة ،چاپ دوم.
نجاشی ( .)0091رجال النجاشی  ،تحقی موسی شبیری زنجانی ،ق  :مؤسساة النشار ااساممی التابعاة
لجامعة المدرسین بق المشرفة ،چاپ شش .
نجفی یزدی ،سیدمحمد ( .)0031اعجاز ائمه علیم السمم و روایا مربوط به آن (نقد مقاله «حساین
بنحمدان خصیبی و کتا الهدای االبر ») قسمت اول و دوم ،مجله طلوع ،شماره 03و.06
النمیری ،محمد بننصیر و دیگران ( .)0129رسائل الحکمة العلویة ،سلسلة التراث العلوی ( ،)0تحقی و
تقدی ابوموسی و الشیخ موسی ،دیار عقل ا لبنان :دار اجل المعرفة ،چاپ اول.
نوبتتی ،حسن بنموسی ( .)0111فرق الشیعة ،بیرو  :دار ااضوا  ،چاپ دوم.
ویکیپدیا (« .)0069طومارهای دریای مرده» 26 ،مردادماه .https://fa.wikipedia.org/wiki ،0069
هال  ،هاینتس ( .)0061غنوصیان در اسمم :شیعیان غالی و علویان ،ترجمه :احسان موسوی خلتاالی،
تمران :حکمت ،چاپ اول.

