مقدمۀ ویراستار
باسمه تعالی

کتابــی کــه با عنوان «اثولوجیا با تعلیقات قاضی ســعید قمی» و با مقدمه و تصحیح اســتاد
مرحوم ســیدجاللالدین آشــتیانی و مقدمۀ انگلیسی استاد دکتر سیدحسین نصر در سال
 1356از ســوی انجمن فلســفۀ ایران به طبع رســید و مشــتمل بر چهار میمر از میامر نهگانۀ
اثولوجیــا بــه ترجمــۀ ابنناعمــه حمصــی و تعلیقــات قاضی ســعید قمــی بر این چهــار میمر
همراه با دو مقدمه بر هریک از بخشــهای دوگانۀ کتاب همراه با فهرســت تفصیلی مطالب
ً
بود و ظاهرا آخرین اثر اســتاد مرحوم اســت که از ســوی انجمن فلســفه منتشــر شــده اســت،
درعینحال ،گویا بهواســطۀ
چــون در ســالهای پس از انقالب اســامی تجدیدطبع نشــده و
ِ

زمان طبع اثر  ،اغالط و اشکاالت و نیز افتادگیها
بودن حال مصحح دانشــمند در ِ
نامســاعد ِ
ّ
حدمقدور رفع اغالط و
و نقائصــی نهچنــدان اندک بــه آن راه یافته بود ،نیازمند بازنگــری و تا ِ
مرتفع ســاختن اشــکاالت بود .این مهم از سوی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران که
بخش هویت همان انجمن فلسفه است ،به اینجانب وانهاده شد.
اینک تداوم
ِ

نگارنــده ،پس از بررســی کتاب مذکــور  ،دریافت که برای اصالح اغالط و رفع اشــکاالت

صــرف اطالعات شــخصی و یا مراجعه به برخی منابع نمیتــوان اکتفا کرد و باید به برخی
به
ِ
نســخ خطــی متــن اثولوجیــا و نیز نســخ خطــی تعلیقــات قاضی ســعید مراجعه کرد .اســتاد
مرحــوم ســیدجاللالدین آشــتیانی در مقدمههایــی که بر ایــن دو اثر نوشــتهاند از هیچیک
از نســخ خطــی مــورد اســتفادۀ خــود در تصحیــح متــن و تعلیقــه یــاد نکردهانــد و خواننده از
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طریق این مقدمهها آ گاهی نمییابد که کدام نســخهها مورد مراجعه و اســتفاده بوده است،
چنانکه در پایان مقدمه بر تعلیقات قاضی مرقوم داشتهاند:
حقیــر در مقــام تصحیــح اثولوجیــا از چنــد نســخۀ خطی اســتفاده نمود کــه خالی از
اغالط نمیباشند ،لذا این نسخه که تقدیم به ارباب معرفت میشود ناقص خواهد
ً
بود .نگارنده صریحا معترفم که مرد میدان این کار نیستم و بهواسطۀ کارهای علمی
که در دست دارم و نیز ذوق و حوصلۀ کار تصحیح دقیق را فاقدم و بعد از این ،وقت
خو یــش را صــرف تعلیــق و شــرح بــر آثار نفیــس متصوفه و تألیــف آثار عرفانــی که در
دست تهیه دارم خواهم نمود( .اثولوجیا ،ص)19

انگلیسی استاد دکتر نصر این امر تمهید شده و ایشان نسخهای
اما خوشبختانه در مقدمۀ
ِ

چند را که در تصحیح اثر مورد اســتفاده واقع شــده اســت ،معرفی کردهاند .بر این اساس ،با
اســتفاده از اطالعات موجود در آن مقدمه و نیز مراجعه به برخی فهرســتهای نســخ خطی
ّ
درحدمقدور به
کتابخانههــای داخــل ایــران ،برخــی نســخههای دیگر نیز شناســایی شــد و
ِ
گزارش دکتر نصر نســخههای مورد اســتفادۀ اســتاد آشــتیانی
تهیــۀ آنهــا اقــدام گردید .بنا به
ِ
عبارت بودهاند از :

 .۱نسخۀ شمارۀ  27827کتابخانۀ مجلس به خط ابوطالب ابن محمد رازی که متعلق
به آقا علی مدرس بوده است.
 .۲نســخۀ شمارۀ  1030کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،از مجموعۀ اهدایی سیدمحمد
مشکوة.
 .۳نسخۀ  21688کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد.
نگارنده بهجز نســخۀ ســوم به دو نسخۀ نخست دسترسی داشته است و عالوه بر آنها چند
نســخۀ دیگر را نیز که مشــخصات آنها در ذیل میآید مورد استفاده قرار داده است .در مورد
متن اثولوجیا:
 .1نســخۀ شــمارۀ  31879کتابخانــۀ مجلــس شــورای اســامی کــه مجموع ـهای اســت
مشتمل بر اکسیرالعارفین مالصدرا و اثولوجیا ،به خط ابن محمد رحیم ،کتابتشده
به سال  1129هجری قمری.
 .2نســخۀ شــمارۀ  9190کتابخانــۀ مجلــس شــورای اســامی ،کتابتشــده به ســال 1321
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هجری قمری به خط نسخ جلی.
نگارنــده عــاوه بر نســخ خطی در خصــوص متن اثولوجیا ،به نســخۀ مصحــح عبدالرحمن
بدوی که در کتاب افلوطین عند العرب آورده است نیز مراجعه کرد.
از تعلیقات قاضی سعید نیز این نسخهها در اختیار بوده است:
 .1نســخۀ شــمارۀ  198کتابخانــۀ غرب همدان ،فاقــد نام کاتب و تاریخ استنســاخ که از
اول قدری افتادگی دارد ،ولی به لحاظ صحت ،اصح نســخی اســت که از تعلیقات
در اختیار بوده است.
 .2مجموعۀ شــمارۀ  1030کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهران از نســخ اهدایی ســیدمحمد
مشــکوة کــه در ســال  1177کتابــت شــده و مشــتمل بــر خالصــهای از تعلیقــه قاضی
است.
 .3نســخۀ شــمارۀ  21488از کتابخانۀ آســتان قدس رضوی که فاقد تاریخ کتابت و نام
کاتب است.
استاد آشتیانی هم به دلیل عدم دسترسی به نسخۀ کمغلط از تعلیقات و هم چنانکه خود
ً
فرمودنــد بهواســطۀ اشــتغال بــه تصنیــف و تألیف و نیز ظاهرا خســتگی و نداشــتن دســتیار
مناســب ،در تصحیــح ایــن اثر امعاننظر چندانــی نکردهاند و از همیــن رو  ،الزم مینمود که
در تجدیدطبع این کتاب حتیالمقدور اغالط راهیافته به متن و تعلیقه به اصالح باز آورده
ِ
شــود و افتادگیهــا و بههمریختگیهــا جبران گــردد و نیز عالمتگذار یهای ســجاوندی در
ّ
درحدمقدور به اســتخراج
مواضــع لــزوم به متــن و تعلیقه افزوده شــود .نگارنده عالوه بــر این
ِ
منابع روایات و احادیث مورد اشاره در تعلیقه و نیز مطالب منقول از آثار فلسفی و عرفانی و
یا اشعار مورد استشهاد نویسندۀ تعلیقه نیز پرداخته و مآخذ مورد استفاده را مشخص کرده
افزوده ویراســتار غیر پاورقیهای مربوط به ارجاع به منابع ،با نشـ ٔ
ٔ
ـانه [ی]
اســت .پاورقیهای
مشــخص شده اســت .در حروفچینی مجددی که از کتاب صورت گرفته است نیز سعی
شده تا رسمالخط عربی ضبط کلمات در متن و تعلیقه رعایت شود.
در مــورد متــن چهار میمر نخســت اثولوجیا   کــه در این کتاب آورده شــده و تعلیقههای
قاضی نیز مربوط به همانهاســت ،باید به اطالع خوانندگان گرامی رســانده شــود که نگارنده
در اصــاح آنهــا عالوه بر اســتفاده از طبع عبدالرحمن بدوی ،از نســخ خطی مذکور در فوق

  |  10اثولوجیا

اغالط راهیافته به طبع بدوی پی برده و آنها را مطابق
نیز استفاده و از این طریق به برخی از
ِ
قرائت قاضی و یا نسخ خطی اصالح کرده است.
ً
بدیهــی اســت کــه ایــن تصرفــات صرفــا در جهت رفــع برخی از اشــکاالت طبع پیشــین
صورت گرفته و هرگز به معنای تصحیح جدیدی از این کتاب به شمار نمیآید و از همین
رو  ،نام مصحح ارجمند و دانشمند اثر را بر پیشانی خود دارد .چون طبع پیشین فاقد فهرست
آیات و روایات و اشعار و اعالم و کتب بود ،این فهارس نیز به طبع جدید افزوده شده است.
از آنجــا کــه در ســالهای اخیــر در مورد صحت انتســاب ایــن تعلیقات به قاضی ســعید
شــکوک و شــبهاتی مطرح شــده اســت الزم اســت در اینجا به ذکر آنها و پاسخی که نگارنده
گمــان میکنــد میتــوان بــه آنهــا داد ،بپردازیــم .مرحــوم اســتاد ســیدمحمدعلی روضاتــی در
رســالهای کــه بــا عنوان «ســعیدیه :تحقیق در احــوال و آثار دو دانشــمند قم در قــرن یازدهم،
محمد سعید قاضی و محمد سعید حکیم» نوشتهاند با ذکر دالیلی در صحت این انتساب
تردید کرده و تعلیقات و برخی آثار دیگر را ،که به قاضی سعید منسوب است ،از آن محمد
سعید حکیم دانشمند همعصر قاضی دانستهاند .ایشان در رسالۀ مذکور مینویسند:
تألیفات قاضی که همه به عربی و چاپ شــدهاند عبارت اســت از سه مجلد «شرح
کتــاب التوحیــد» که از بقیه خبری نیســت و «کتاب االربعین لشــرح احادیث االئمة
الطاهر یــن» کــه آن نیــز به پایان نرســیده ،و یازده رســاله بــا نامهای خاص کــه در زمان
متأخر ارادۀ تکمیل آنها را تا چهل رساله زیر عنوان «کتاب االربعینیات لکشف انوار
القدســیات» داشــته و آن نیز همانند آن دو دیگر متوقف شــده اســت .همین و دیگر
هیچ.

1

در موضع دیگر نیز مرقوم داشته اند:
...و نیز «تعلیقات اثولوجیا» را هم که همه از آن میرزامحمد سعید حکیم است پیرو
همان خطاها؛ به او نسبت دادهاند.

ایشــان عالوه بر این تعلیقات کتابهای «کلید بهشــت»« ،اسرار الصنایع» و دیوان اشعاری را
که به قاضی منســوباند از همان میرزا محمد ســعید حکیم دانســتهاند 2.نگارنده در اینجا
 .1دومین دو گفتار ،محمدعلی روضاتی ،مؤسسۀ فرهنگی مطالعاتی الزهراء علیها السالم ،1386 ،ص .16-15
 .2هامن ،ص.11
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تنهــا بــه بررســی صحت انتســاب تعلیقــات اثولوجیا بــه قاضی ســعید می پــردازد و در مورد
انتســاب آثار دیگری که از آنها نام بردیم و به فارســی نوشته شدهاند سخنی نمیگوید و تنها
ایــن نکتــه را متذکر میشــود که به عقیدۀ مرحــوم روضاتی چون قاضی هیچ اثری به فارســی
ننوشته بوده است ،آثار مزبور از او نیستند .ولی دربارۀ اینکه چرا تعلیقات اثولوجیا از قاضی
نیست استدالل مستقلی نیاوردهاند ،با اینکه این اثر به زبان عربی است.
به نظر نگارنده در تعلیقات اثولوجیا نشــانههای آشــکاری وجود دارد که انتســاب آن به
مهمترین این نشانهها
قاضی را قطعی میکند و جای شبههای در این مورد باقی نمیگذارد.
ِ

ذکــر آثار دیگر قطعیاالنتســاب به قاضی اســت کــه در این اثر از آنها نام برده شــده و مؤلف

در ایــن کتــاب بــه آنهــا ارجاع داده و آنها را از خود دانســته اســت .مقصود از ایــن آثار کتاب
اربعین و رســالۀ «شــرح حدیث الغمامه» اســت .ما در ادامه ،نخســت عین عبارت قاضی را
میآوریــم و ســپس دربارۀ آن توضیحی تقدیم خواننــدگان گرامی میکنیم .وی در موضعی از
این تعلیقات چنین میگوید:

ً
ثــم إنــا قــد ذکرنا بعضا من أســرار تلك األعــداد و وجه اختالف الروایــات في ذلك في

شرح حدیث الغمامة وفي کتاب األربعین.

چنانکه مالحظه می شود نویسنده در اینجا به دو اثر دیگرِ خود اشاره میکند :نخست شرح
حدیث غمامه و دیگر اربعین .در اینجا اگر تنها از کتاب اربعین نام برده شده بود ،با توجه

به اینکه دانشــمندان بســیاری در جهان اســام کتابهایی به نام اربعین نوشته و در آن چهل
حدیــث از پیامبــر اســام را نقل و شــرح کردهاند ممکــن بود که همچنان این ســخن را دلیل
قاطعی بر انتساب تعلیقات به قاضی تلقی نکنیم .ولی با توجه به اینکه در عبارت یادشده
از شــرح حدیــث غمامــه نیز نام برده شــده و در هیچیک از مآخذ شــرححال محمد ســعید
حکیــم نیــز چنیــن اثری به او نســبت داده نشــده ،ولی در مآخذ شــرححال قاضــی آثاری به
همین نامها از آن او دانسته شده است ،به ضرس قاطع میتوان حکم کرد که این تعلیقات
متعلق به قاضی ســعید بوده ،ربطی به محمد ســعید حکیم ندارد .حدس اینجانب چنین
اســت کــه مرحــوم آقای روضاتی به متــن تعلیقات مراجعــه نکرده و با حکم بــه اینکه قاضی
جز همان ســه کتاب اثر دیگری ندارد انتســاب تعلیقات به قاضی را نیز منتفی دانســتهاند.
(متذکر میشــویم که شــرح حدیث غمامه یکی از رســائل مجموعۀ یازده رســالهای اســت از
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قاضــی بــا عنــوان االربعینیــات که پیشــتر از آن نــام بردیم) .البتــه در این باب شــواهد متنی
دیگــری نیــز وجــود دارد که برای پرهیز از تطویل کالم از ذکر آنهــا خودداری میکنیم و همان
دلیل را برای اثبات مدعای خود کافی می دانیم.
پایان این مقدمه ،الزم اســت از اولیای مؤسســۀ پژوهشــی حکمت و فلســفۀ ایران که
در ِ

امــکان تجدیدطبــع ایــن اثر را فراهم کردند قدردانی و سپاســگزاری کنم .عــاوه بر این ،باید
بــه طــور خــاص از ســرکار خانــم فهیمه نظــری که هــم در تهیۀ روگرفت نســخ خطــی و هم در
بازخوانی متن و تهیۀ فهارس کمک شایان توجهی نمودند ،سپاسگزار باشم.
إن أرید إال اإلصالح ما استطعت
وما توفیقي إال باهلل
سید محمود یوسف ثانی

