نقدوبرریسکتاب

نگریش
بر نگارشهای کالمی ()4
چکیده:
عالمه حلی از برجسته ترین
متکلمان امامی حوزه حله بشمار می
آید که با نگارش آثار کالمی پرشمار
در موضوعات مختلف عقیدتی،
نقش مهمی در تبیین کالم امامیه
در عصر خودش ایفا نمود .نگاشته
های کالمی عالمه از حیث هدف
نگارش ،حجم و سطح طرح مباحث
و مخاطبان گوناگون اند .پاره ای از
آنها همچون األبحاث المفیده فی
تحصیل العقیده رساله های کم
حجمی هستند که عالمه در آنها از
حد طرح اصل عقیده فراتر رفته و
ضمن بیان مختصر اقوال مشهور
در هر مسأله ،به نقل عقیده مختار
و ادله منتخب خود پرداخته است.
نویسنده در نوشتار حاضر به معرفی
رساله کالمی به نسبت مختصر عالمه
حلی موسوم به األبحاث المفیده فی
تحصیل العقیده پرداخته و برخی از
ویژگی های آن را برمی شمارد .وی
مطالب شایان توجه پیرامون این
رساله را در قالب چند مبحث ارائه
می نماید :نام و صحت انتساب
رساله ،نسخ خطی ،شروح ،چاپ ها،
ارزیابی چاپ های اثر ،ساختار و
محتوای رساله.
کلیدواژه:
األبحاث المفیده فی تحصیل
العقیده ،رساله کالمی ،عالمه حلی،
آثار کالمی ،کالم امامیه ،اعتقادات
امامیه ،اعتقادات شیعه ،عقاید
شیعه.
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األبحاث المفیدة في تحصیل العقیدة
حمید عطائی نظری

استادیار گروه فلسفه و کالم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

ّ
ّ
ّ
حســن بن یوســف بن علی بن ّ
مطهر (ت -648م726ق) ،معروف به علمۀ حلی ،از برجستهترین متکلمان
ّ
امامــی حــوزۀ حله به شــمار میآید کــه با نگارش آثار کالمی پرشــمار در موضوعات مختلــف عقیدتی ،نقش
ّ
ّ
مهمی در تبیین و گسترش کالم امامیه در عصر خودش ایفا نمود .نگاشتههای کالمی علمه از حیث هدف
نگارش ،حجم و سطح طرح مباحث و مخاطبان گوناگوناند:
کالمی) رســالۀ واجب االعتقاد و نیز رســالۀ موســوم به باب حادی عشر (باب
 .1برخی از آنها همچون (بخش
ِ

یازدهم کتاب منهاج الصالح في اختصار المصباح) رسالههایی بسیار مختصرند از گونۀ اعتقادنامهها که
ّ
ً
عمدتــا اصل دیدگاههــای اعتقادی ّ
امامیه مجال طرح یافته و به ادلــه و اقوال مختلف در هر مبحث
در آنهــا
ّ
پرداخته نشــده اســت .هدف علمه از نگارش این نوع رســالهها بیان چکیدۀ اعتقادات شــیعی برای عموم
شیعیان بوده است و به همین سبب از طرح مباحث ّفنی دانش کالم به طور کامل خودداری کرده است.
 .2پــارهای دیگــر رســالههای کمحجمی هســتند که در ســطح علمی باالتری نگارش یافت ـ ه و ّ
عالمه در آنها از
ّ
حــد طــرح اصــل عقیــده فراتر رفتــه و ضمن بیان مختصر اقوال مشــهور در هر مســئله ،به نقل عقیــدۀ مختار و
ّ
ادلۀ منتخب خود پرداخته است .رسالههایی همچون نهج ُ
المسترشدین و األبحاث المفیدة في تحصیل
ّ
العقیدة و الرســالة َّ
الســعدیة در زمرۀ این دســت آثارند که غرض علمه از نگارش آنها تحریر مســائل کالمی به
شیوهای مختصر برای ّ
محصالن و کالمآموزان مبتدی بوده است.
ّ
ّ
حلی آثاری با حجمی ّ
متوسط است و برای آن دسته از دانشجویان
 .3بعضی دیگر از مکتوبات کالمی علمه
ّ
کالم امامــی کــه از ســطح ابتدایی گذر کردهاند و با مقدمات دانش کالم آشــنا شــدهاند نوشــته شــده اســت.
ّ
ّ
مختلف حائز ّ
اهم ّیت
علمه در این نگاشتهها ،مسائل را با بسط بیشتری مطرح کرده ،اقوال گوناگون و ادلۀ
ِ
ً
در هــر مســئله را برشــمرده و در پایــان رأی برگزیدۀ خودش را به اثبات رســانده اســت .طبعا در ایــن قبیل آثار،
کالمی بیشتری هم نسبت به دو دستۀ پیشگفته مطرح گردیده و مورد بحث قرار گرفته
مسائل و موضوعات
ِ
ّ
است .برای مثال کتاب تسلیک النفس باید در همین طبقه از نگاشتههای علمه در نظر گرفته شود.
ّ
علمــه ،کتابهایی اســت بــا حجمی قابــل ّ
توجه کــه مباحث کالمی
 .4دســتۀ چهــارم از تألیفــات کالمــی
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ً
مفصل ،در ســطحی ّ
نســبتا ّ
تخصصی بیان
در آنها به نحو
شــده اســت .در اینگونــه آثــار ،هــم فروعات کالمــی و هم
ّ
اقوال و ادلۀ موافقان و مخالفان در هر مســئله تبیین شــده
ّ
اســت .قصــد علمــه از تألیف ایــن کتب ،بررســی و تقریر
ّ
قــان کالمپژوه بوده اســت .برای
مســائل کالمی بــرای محق ِ
ّ
ّ
نمونــه میتــوان از مناهــج الیقیــن علمه حلی یــاد کرد که
کتابی ّ
تخصصی در دانش کالم است.
ّ
 .5در میــان نگارشهــای کالمــی علمــه آثــاری نیــز یافت

میشــوند که وی در آنها به نحو مبســوط و در ســطحی بســیار ّ
تخصصی

و کالن به تشــریح مســائل کالمی دســت یازیده اســت .این کتابها به
ً
هیچ وجه صبغۀ آموزشی نداشته و آثاری کامال تحقیقی و ّفنی در دانش
ّ
ً
کالم محســوب میشــوند .طبعــا مخاطــب علمــه در ایــن کتابهــا هم
ّ
ّ
متخصصــان و ِخبــرگان دانش کالم اســامی اســت .کتــاب کبیر علمه
ّ
حلــی در علــم کالم بــا عنوان ِنهایــة َ
المرام في علم الــکالم نمونۀ بارزی از
دیگــر خود،
ایــن دســت از آثار کالمی اوســت کــه وی در بســیاری از آثار
ِ

خواننده را برای آ گاهی از تفصیل مطالب به این کتاب ارجاع میدهد.

ّ
 .6گونهای دیگر از نگاشــتههای کالمی علمه عبارت است از آثاری که
برخالف اقسام پیشین که در آنها به انحاء مختلف و در سطوح متفاوت
یک دورۀ کامل دانش کالم شــیعی تقریر شــده اســت ،تنها در خصوص
یک یا چند موضوع خاص کالمی مثل امامت به نگارش درآمده است.
َ
کتابهــای ِمنهــاج الکرامــه ،األلفیــن ،نهــج الحـ ّـق و کشــف الصــدق و
ّ
َ
کشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین(ع) در همین سنخ از آثار علمه
قابل ذکر است.
در کنار آثار پیشــگفته ،دو دســته تألیفات دیگر هم در میان نوشــتههای
ّ
علمه قابلشناسایی است که ّ
البته ّ
ماهیتی غیر مستقل دارند:
کالمی
 .7کتابهایی که به ِعنوان شرح بر یک متن کالمی موجز به رشتۀ تحریر

درآمدهانــد؛ شــروحی همچون کشــف المراد في شــرح تجر یــد اإلعتقاد و
َ
انوار الملکوت في شرح الیاقوت و َمعارج الفهم في شرح النظم و کشف
ّ
الفوائد في شــرح قواعد العقائد .روشــن اســت که قصد علمه از نگارش
این آثار ،ایضاح و تبیین عبارات و مطالب یک متن کالمی ّ
مهم دیگر از
ّ
خودش یا دیگر متکلمان بوده است.
ّ
 .8پرسش و پاسخها یا استفتائات اعتقادی که در آنها علمه بر حسب
پرســشهای مطرحشده و نیز ســطح دانش پرسنده ،به بیان دیدگاههای
خــود در خصــوص مســائل کالمی پرداخته اســت و شــخص پرسشــگر،
مجموعــۀ آن ســؤالها و جوابهــا را تدویــن کــرده اســت .از اینگونه آثار
است :أجوبة المسائل ُ
المهنائیة و َمسائل ابن ُزهره.
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ّ
معرفی رسالۀ األبحاث المفیدة في تحصیل العقیدة

در ایــن نوشــتار بــه طــور خــاص بــه ّ
معرفــی یکــی از رســالههای کالمـ ِـی
ّ
ّ
بهنســبت مختصر علمۀ حلی موســوم به األبحاث المفیدة في تحصیل
العقیــدة میپرداز یــم و برخــی از ویژگیهای آن را برمیشــماریم .مطالب
شایان ّ
توجه در خصوص این رساله در چند بخش زیر تقدیم میگردد.

 .1نام و ّ
صحت انتساب رساله

ّ
ّ
علمه حلی در خالصة األقوال 1و همچنین در اجازهای که برای ُمهنا بن

ســنان صــادر کرده اســت 2،از این رســاله در زمرۀ آثار کالمــی خودش نام
بــرده اســت؛ بنابراین تردیــدی در ّ
صحت انتســاب این اثر به او نیســت.
ّ
اگرچــه علمــه در اجــازهاش بــه ُمهنــا بــن ســنان از این رســاله ز یــر ِعنوان
«األبحــاث المفیــدة فــي تحقیــق العقیــدة» یاد کرده اســت 3،بــا ّ
توجه به
ّ
اینکــه همــو در خالصــة األقــوال و همچنیــن در مقدمــۀ ین اثر  -بنــا بر دو
نســخهای کــه هم اکنــون در دســترس دارم (نســخۀ مجلــس و کتابخانۀ
حکیــم)ـ بــه َصراحــت از آن بــا ِعنــوان «األبحــاث المفیــدة فــي تحصیل
العقیدة» نام برده است .به نظر میرسد که به احتمال قوی ،نام صحیح

ایــن رســاله همــان «األبحاث المفیــدة في تحصیــل العقیدة» باشــد .در
ً
این صورت احتماال آنچه که در اجازۀ به ُمهنا بن ســنان آمده  -بر فرض

ّ
مصحح
اینکــه در اصـ ِـل اجازه هــم ُچنین بوده باشــد و خطای کاتــب یا
ّ
در کار نباشــد  -ســهوی اســت که بر قلم علمۀ بزرگوار رفته است .شاهد
ّ
دیگــر بــر ایــن مدعا آن اســت که رســالۀ األبحــاث المفیدة در سرشــت و
ذات خود نگاشــتهای آموزشــی اســت ،نه تحقیقی و چندان ّ
تخصصی.
بنابراین گویی ِعنوان «تحصیل عقیده» متناسبتر با ّ
ماهیت این رساله
باشد تا «تحقیق عقیده».
ً
در دستنوشتهای بازمانده از رسالۀ األبحاث المفیدة ،ظاهرا نشانی
ّ
 .1حلی ،حســن بن یوســف؛ خالصة األقوال في معرفة الرجال؛ تحقیق :جواد ّقیومی؛ مؤسســة النشــر
الفقاهه ،قم1417 ،ق ،ص .111
 .2همــو ،أجوبة المســائل المهنائیة؛ تصحیح :محی الدین الممقانی؛ مطبعــة ّ
الخیام ،قم1401 ،ق،
ص  .156نیــز نگریــد همیــن اجــازه را در :مجلســیّ ،
محمدباقــر؛ بحــار األنــوار الجامعة لــدرر أخبار
ّ
األئمة األطهار؛ ّ
مؤسسة الوفاء ،چاپ دوم ،بيروت1403 ،ق ،ج  ،104ص .148
ّ
ّ
 .3همان .نیز نگرید به :الطباطبائیّ ،
السيد عبدالعزيز؛ مکتبة العلمة الحلی؛ مؤسسة آل البيت(ع)
إلحياء التراث ،قم 1416 ،ﻫ.ق ،ص  25و 223؛ سبحانی ،جعفر؛ رسائل و مقاالت؛ ّ
مؤسسة اإلمام
الصــادق (ع) ،الطبعــة الثانیــة ،قــم1383 ،ش،ج  ،1ص 340؛ معجم التراث الکالمیّ ،
مؤسســة
اإلمام الصادق (ع) ،قم1423 ،ش ،ج  ،1ص .100
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از زمــان نــگارش آن دیــده نمیشــود و از اینرو ،تاریخ تألیف این رســاله به طور دقیق دانســته نیســت .تنها از
ّ
ارجاعهایی که علمه در این رساله به دو کتاب دیگرش ،یعنی مناهج الیقین ( 4تألیفشده در  6ربیع اآلخر
ســال 680ق) 5و األســرار َ
الخ ّ
حوالی ســال 680ق)  7داده اســت ،میتوان دریافت
فیة( 6نوشتهشــده در همان
ِ
ّ
که وی این رساله را پس از سال 680ق نگاشته است .علمه در موضعی از رساله نیز خواننده را برای تفصیل
ُ
روایات مربوط به امامت حضرت علی (علیه َّ
ّ
الکالمیة» خودش
کالمی  /ک ُتبنا
السالم) به سایر «کتابهای
ِ ِ
ِ
ُ
ُ
ّ
8
کــه پیــش از این نوشــته ارجاع داده اســت .بــا توجه به تعبیـ ِـر جمع «کتب» ،معلوم میشــود بــه احتمال زیاد
ّ
َ
ـوای از مناهج الیقین و األســرار الخفیة (کــه از ُبن ،کتابی
علمــه قبــل از نگارش رســالۀ األبحاث المفیده ،سـ ِ
ّ
فلســفی اســت و هیــچ در آن بحثی از امامت نشــده اســت) ،آثار کالمــی دیگری نیز که حــاوی روایات دال بر
امامت حضرت میشده نوشته بوده است.

ُ .2ن َسخ ّ
خطی
از رسالۀ األبحاث المفیدة في تحصیل العقیدة دستکم
سه نسخۀ ّ
خطی موجود است:
ّ
 .1نســخۀ کتابخانۀ ملی ایران به شــمارۀ  1946/4به ّ
خط
َ
ّ
محمــد جــواد بــن کلبعلی بن جــواد کاظمی کــه در تاریخ
 1090هجری قمری کتابت شده است.
 .2نســخۀ موجود در کتابخانۀ مجلس شــورای اسالمی به
ً
ّ
شــمارۀ  ،7413کــه دستنوشــتی متأخر (احتمــاال حدود
قــرن دوازده و ســیزده هجــری قمــری) اســت ،ولــی تار یــخ
دقیق کتابت آن معلوم نیست.

9

 .3نسخۀ کتابخانۀ عمومی آیةاهلل حکیم نجف به شمارۀ
 10.599ایــن نســخه بــه خـ ّـط ادیــب خبیر شــیخ ّ
محمد بن
طاهر َّ
السماوی در سال  1335هجری قمری کتابت شده
است.

11

ّ
 .4نگریــدِ :حلی ،حســن بن یوســف؛ األبحــاث المفیدة في تحصیــل العقیدة؛
ّ
تحقیــق و إعــداد :ی.ج [یعقــوب جعفــری]؛ مجلــۀ کالم ،پائیــز  1371هجــری
شمســی ،ســال ّاول ،شــمارۀ  ،3صــص  .35 ،32 ،31ارجاعــات بعــدی بــه این
رساله در طول مقاله همگی به همین چاپ از آن است.
ّ
ّ
 .5اشــمیتکه؛ اندیش ـههای کالمــی علمــۀ حلــی؛ ترجمــۀ احمــد نمایــی؛ بنیاد
پژوهشهــای اســامی آســتان قــدس رضــوی ،مشــهد1378 ،ش ،صص - 54
.55
ّ
 .6نگریــدِ :حلی ،حســن بن یوســف؛ األبحــاث المفیدة في تحصیــل العقیدة؛
ّ
ّ
«عالمه در اين كتاب ،از ميان ّ
مصنفــات خود تنها از مناهج
ص ُ .39م َص ِّحــح رســاله در مقدمــهاش (ص  ،23ســتون دوم ،بند نخســت) آورده کــه
ً
ّ
ّ
الخفیة از چشم ایشان پوشیده مانده است.
اليقـين نـام مىبرد»؛ ظاهرا ارجاع علمه به کتاب األسرار
ّ
ّ
 .7اشمیتکه ،اندیشههای کالمی علمۀ حلی ،ص .63
ّ
ُ
ّ
الکالمیة»ِ .حلی ،حســن بن یوســف؛ األبحاث المفیدة في تحصیل العقیدة؛ ص  ،39ســتون نخست ،سطر
 ...« .8و غیر ذلک مما ذکرناه في ک ُتبنا
آخر.
ّ
َ
 .9نگرید :درایتی ،مصطفی؛ فهرســتگان نســخههای ّ
خطی ایران (فنخا)؛ ســازمان اســناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اســامی ایران ،تهران1390 ،ش،
ج  ،1ص .303
ّ
ّ
 .10نگریــد :اشــمیتکه ،الهیــات علمــۀ حلــی
ّ
ّ
 ،).Schwarz, 1991ص  .74در ترجمــۀ ایــن اثــر بــه قلــم آقای احمــد نمایی زیر عنوان «اندیش ـههای کالمی علمۀ حلی» ،ص  ،75س  ،4بهاشــتباه
شمارۀ نسخه  559ذکر شده است.
ّ
 .11برای مشخصات تفصیلی نسخه ر.ک به:
(Schmidtke, Sabine. The Theology of al-ʿAllama al-Ḥilli (d. 726/1325). Berlin: Klaus

http://alhakeemlib.org/WebPages/Autograph.aspx?filterword=%D8%A7.

86

160

سالبیستوهفمت،مشارۀچهارم،مهـروآبـــــــان1395

نگرشی بر نگارشهای کالمی ()4

نقدوبرریسکتاب

 .3شروح
در مقایســه با نهج المسترشــدین که کتابی در ردۀ رســالۀ األبحاث المفیدة است ،بر رسالۀ األبحاث شروح
بســیار کمتری نوشــته شــده اســت که این امر حاکی از ِاقبال کمتر دانشــوران شــیعی به این اثر کالمی است.
ّ
ّ
طبق گزارشها ،نخســتین شــرح بر این رســاله را ناصرالدین بن ابراهیم حداد عاملی( 12م 853ق) زیر ِعنوان
ّ
ُّ ُ
«الد َّرة النضیدة في شــرح األبحاث المفیدة» در حله نگاشــته اســت .این شــرح به ســبک «قال أقول» نوشته
شــده و تألیــف آن در بیســت و شــش روز ،از  28شــعبان تــا  24رمضــان ادامه داشــته اســت 13.شــرح نامبرده
تاکنون منتشر نشده است ،ولی هم اکنون دو نسخه از آن میشناسیم:
 .1نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ َّ 13
مورخ قرن نهم هجری قمری که از میانه و انجام افتادگی
دارد.
 .2نسخۀ کتابخانۀ ّملی َملک به شمارۀ َّ 2641/2
مورخ  1276هجری قمری
ِ
ً
14
که ظاهرا از روی نسخۀ آستان قدس رضوی کتابت شده است.
در برخی از منابع 15از شرح دیگری بر رسالۀ األبحاث المفیدة به دست حاج
ّ
مــا هادی ســبزواری (م 1289ق) یاد شــده اســت کــه ّ
البته ّ
صحت و ُســقم
ُچنین انتســابی نیازمند تحقیق و بررســی نســخه اســت (گرچــه بعید به نظر
 .12نــام شــارح در :آقــا بــزرگ تهرانی؛ الذريعة إلــى تصانيف الشــيعة؛ دار األضواء ،بیــروت 1403 ،ﻫ.ق ،ج
 ،13ص « 57الشــيخ ناصــر بــن إبراهيــم البويهــي األحســائي العاملي» و در موســوعة طبقــات الفقهاء،
ّ
المتكلمينّ ،
ّ
مؤسســة
مؤسســة اإلمــام الصــادق (ع) ،قــم 1418 ،ﻫ.ق ،ج ،9ص 290 ،و معجم طبقات
اإلمــام الصــادق(ع) ،قــم1425 ،ق ،ج ،3ص « 250 - 249ناصــر بــن إبراهيم بن صباغ (بيــاع) البويهي
األحسائي العاملي العيناثي» ثبت شده است. ّاما در أعیان الشیعة؛ ّ
سیدمحسن امین؛ تحقیق :حسن
األمین ،بیروت ،دار التعارف للمطبوعات1403 ،ق ،ج  ،9ص  178به صورت «الشــيخ ّ
محمد حســن
ّ
بــن ناصرالديــن إبراهيــم الحــداد العاملي» و در پشــت نســخۀ این اثر در آســتان قدس رضــوی بنا به نقل
ّ
ّ
«أبومحمد حســن بن ناصر الدين إبراهيم الحداد
سیدمحســن امین در أعیان الشــیعة (همان صفحه)
العاملي» آمده اســت« :و كتب على ظهر النســخة ما صورته :كتاب الدرة النضيدة في شــرح األبحاث
المفيــدة تصنيــف الشــيخ االمام الفاضــل الكامل أنموذج الســلف بقيــة الخلف عين أعيــان الزمان عز
الملــة و الديــن أبو محمد حســن بن ناصر الديــن إبراهيم الحداد العاملي»ّ .
سیدمحســن امین در أعیان
ّ
عز ّ
مســتقلی ذیل نام «الشــيخ ّ
الدین أبو محمد الحســن بن ناصر بن
الشــیعة ،ج  ،5ص  321شــرح حال
ّ
ّ
علمه ّ
ســیدعبداهلل شــرف الدین بر آن است که به احتمال قوی
إبراهيم الحداد العاملي» آورده اســت.
عز ّ
«الشــيخ ّ
الدین أبو محمد الحســن بن ناصر بن إبراهيم الحداد العاملي » همان «الشيخ ّ
محمد حسن
ّ
بــن ناصرالديــن إبراهيم الحــداد العاملي» صاحب الدرة النضيدة في شــرح األبحاث المفيدة اســت و
ّ
تفاوت در اســم پدر  -که در یکی «ناصر بن إبراهيم» و در دیگری «ناصرالدين إبراهيم» ذکر شــده اســت
 ناشــی از اشــتباه کاتبان است .نگرید :مع موسوعات رجال الشــیعة؛ تحقیقّ :مؤسسة تراث الشیعة؛
الطبعة األولی ،قم ،نشــر ّ
مؤسســة تراث الشــیعة1391 ،ش ،الجزء الثانی ،ص  .470گفتنی اســت که در
ّ
ّ
کتــاب الهیــات علمۀ حلی ( ،) The Theology of al-ʿAllama al-Ḥilliص  74اســم شــارح به جای
«ناصر» به اشتباه «نصیر» ضبط شده است .در ترجمۀ این اثر ،ن .ک( :اشمیتکه ،اندیشههای کالمی
ّ
ّ
علمۀ حلی ،ص  ،75س  )5غلط دیگری به این اشــتباه افزوده شــده و به جای «أحسائی»« ،أشعری»
نوشــته شــده اســت و در مجموع نام شــارح به «نصیر بن ابراهیم االشــعری» [؟!] تصحیف شده است.
ّ
ّ
بــرای شــرح حال شــیخ ناصرالدین بــن ابراهیم حــداد عاملی ن .ک به :آقــا بزرگ تهرانــی؛ طبقات أعالم
الشــيعة؛ دار إحياء التراث العربي ،بیروت1430 ،ق ،ج ،6ص143 ،ـ 144؛ موســوعة طبقات الفقهاء،
ّ
َ
ج ،9ص290 ،؛ معجــم طبقــات المتكلميــن ،ج ،3صــص 250 - 249؛ کحالــة ،عمــر رضــا؛ معجــم المؤلفيــن؛ دار إحياء التــراث العربي ،بیروت،
1376ق ،ج ،13ص.67 ،
ّ
ّ
علمه ّ
سیدمحســن امین ،در پشــت نســخۀ این اثر محفوظ در آســتان قدس رضوی به نقل از مؤلف نوشــته شــده اســت:
 .13این تاریخ بنا به گزارش
ّ
المصنــف على نســخته ابتدأت في تصنيفه ثامن عشــرين شــعبان و فرغت في اربع عشــرين رمضان»( .أعيان الشــيعة ،ج ،9ص
«صــورة مــا كتبــه
 .)179در فهرســت فنخا برخالف آنچه که در أعيان الشــيعة آمده ،تاریخ تألیف رســاله به جای  28شــعبان تا  24رمضان 18 ،شــعبان تا  14رمضان
درج شده است .نگرید :درایتی ،فهرستگان نسخههای ّ
خطی ایران (فنخا) ،ج  ،14ص .393
 .14نگرید :درایتی ،فهرستگان نسخههای ّ
خطی ایران (فنخا) ،ج  ،14ص .393 - 392
ّ
 .15آقا بزرگ تهرانی ،الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،ج ،1ص 63 ،و ج  ،13ص 57؛ امین ،أعیان الشیعة ،ج  ،5ص 404؛ الطباطبائی ،مکتبة العلمة
ّ
الحلــی ،ص 26؛ حبيبآبــادىّ ،
محمدعلــی ،مكارم اآل ثــار ،نفائس مخطوطات اصفهــان ،اصفهان1364 ،ش ،ج ،2ص459 :؛ موســوعة طبقات
ّ
الفقهــاء ،ج ،13ص685 ،؛ معجــم طبقــات المتكلميــن ،ج ،5ص211 :؛ معجــم التــراث الکالمی ،ج  ،1ص 100؛ اشــمیتکه ،اندیشــههای کالمی
ّ
ّ
علمۀ حلی ،ص 75؛ دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،2ص 364؛ سبحانی ،رسائل و مقاالت،ج  ،1ص .340
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ّ
ّ
ســبزواری صدرائی مشرب ،به شرح یک رســالۀ کالمی از عالمۀ حلی با بنمایههای
میرســد حاج مل هادی
ِ
ّ
علمه شــیخ آقا بزرگ تهرانی به نسخهای از این شرح َّ
مورخ 1273هجری
معتزلی تمایلی داشــته بوده باشــد).
قمری محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی اشاره کرده است.

16

 .4چاپها
رســالۀ موجــز األبحــاث المفیــدة  -که تنها حجمی حدود  8500کلمه دارد  -تا کنون دو بار به چاپ رســیده
است:
 .1این رســاله نخســتین بار در ســال  1371هجری شمســی به کوشش آقای شــیخ یعقوب جعفری (ی .ج)
ّ
ّ
ّ
مجلۀ کالم (وابســته به ّ
مصحح در مقدمۀ رســاله به
مؤسســۀ امام صادق؟ع؟) ص  40 - 22منتشــر شــد.
در
ّ
ّ
ســه نســخۀ پیشــگفتۀ رســاله اشــاره کرده اســت ،اما مشــخص نکرده که در
17

ویراســت خود ،از کدام یک از این دستنوش ـتها اســتفاده نموده اســت.
ّ
متأســفانه این ویراســت فاقد هرگونه نســخه بدل است و احتمال میرود که
تنها بر اساس یک نسخه فراهم آمده باشد.
 .2چندی پیش نیز طبع تازهای از این رساله به دست آقای شیخ ّ
محمدرضا
انصــاری قمــی در کتاب عقیدة الشــیعة ،ج ( 2القســم الثانــی) ،ص - 615
 650ارائه شد.

 .5ارزیابی چاپهای اثر

ّ
در یــک ارزیابــی کلــی ،هــر دو چاپــی کــه تاکنــون از این رســاله عرضه شــده

ـادی عالمانــه بــوده و
اســت ،فاقــد ویژگ 
یهــای اساســی یــک ویراســت انتقـ ِ

هیچیک ،ویراســتی صحیح و اســتوار از اثر به شــمار نمیآید .طبع اخیر این
رســاله بــه دســت آقای شــیخ ّ
محمدرضــا انصاری قمــی ّ
متأســفانه آ کنده از

اغالط و افتادگیهاست و بهطور کلی از ّ
حیز انتفاع ساقط است!18بنابراین
ّ
قان کالم پژوه باید تا آنجا که ّ
میسر است از رجوع و ارجاع به این چاپ
محق ِ
ّ
خــودداری کنند .ویراســت نخســت ایــن اثر که در مجلۀ کالم منتشــر شــده
اســت نیــز گرچــه از طبــع دوم آن در کتاب عقیدة الشــیعة  -کــه ذکر خیرش
رفت  -به مراتب بهتر اســت ،شــوربختانه همراه با اغالط و اشــکاالتی است
کــه در ادامــه به پارهای از آنها اشــاره میشــود 19.ابتدا ضبــط (غلط) کلمات
بهگونــهای کــه در متــن چاپی آمده اســت درج میگردد و پــس از آن ،صورت
صحیح آنها ذکر میشود:

 .1ص  ،24ستون نخست ،سطر  :8فهذه الرسالة ← و بعد فهذه الرسالة.

 .2ص  ،24ســتون دوم ،ســطر  :2إذا ثبت الوجود مشــترك ثبت انه زائد و للزم
ّ
ّ
خصوصياتها ← زائد و إل للزم.
اشتراك الحقائق فى
 .3همان ،سطر  :8إن الوجود عندهم زائد على المهية و انه أخص من الوجود ← الثبوت.
 .16آقا بزرگ تهرانی ،الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،ج  ،13ص .57
اختصــاری «ی  -ج» درج شــده اســتّ ،امــا حضــرت آیتاهلل ســبحانی از این نشــانی
عنــوان چــاپ رســاله ،نــام ُم َص ِّحــح بــه صــورت
 .17در صفحــۀ
ِ
ِ
ّ
اختصاری ،رمزگشــایی کرده! و به َصراحت از آقای شــیخ یعقوب جعفری به عنوان مصحح این رســاله نام بردهاند« :قمنا بنشر هذه الرسالة بتحقيق
ّ
العلمة الشيخ يعقوب الجعفري على صفحات مجلة علم الكالم» .رسائل و مقاالت،ج  ،1ص .340
ُ
تفصیلــی تصحیــح ایــن چــاپ از رســاله را نگرید در مقالهای که زیــر ِعنوان «بازی با تراث کالمی شــیعه :نقدی بر کتاب عقیدة الشــیعة»
 .18ارزیابــی
ِ
ّ
نگاشتهام و در همین شماره از مجلۀ آینه پژوهش به چاپ رسیده است.
 .19در سنجش تصحیح این طبع از رساله ،از نسخۀ موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ  7413بهره بردهایم.
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 .4همان ،سطر  :9و ّ
إنما هي ثابتة أو ذات و عـرض و جوهر و سواد ← و هي.
 .5همان ،سطر  :18فيلزم التناهى في المـعدمومات ← المعدومات.
 .6ص  ،25ستون ّاول ،سطر  :1أمام الحرمين ← إمام َ
الح َر َمین.
المـ َ
 .7ص ،26ستون دوم ،سطر  :15التـأليف و المـحاورة ← التـأليف و ُ
جاو َرة.
ّ
ً
ً
ً
 .8همان ،ســطر  :21و اعلم أن هذ ه األدلة أظهر فســادا من ان تفتقر إلى بيان الجواهر مدركه لمســا و حســا و هو
ً
ً
ضروري ← إلى بيان .الجواهر مدركة لمسا و حسا.
 .9ص ،27ستون ّاول ،سطر  :6الالزم باطل فالمزوم مثله ← فالملزوم.
 .10ص ،31ستون ّاول ،سطر  :3مختلف أما بأختالفه لمعلوم في ذات أو في
االعتبار ← ّإما ِباختالفه.
ّ
 .11ص ،33ســتون ّاول ،ســطر  :22و آخــرو ن قالــوا أنــه نفســه الماهية ← إنه
نفس الماهية.
آنچــه گذشــت تنهــا شــماری انــدک از اشــکاالت و اغالط ویراســت رســالۀ
ّ
األبحــاث المفیــدة فــي تحصیــل العقیــدة چــاپ شــده در مجلــۀ کالم بــود.
در ایــن تصحیــح ،نادرســتیها و آشــفتگیهای ویرایشــی قابــل ّ
توجهــی نیــز
مشاهده میشود که گمان میکنم حاجتی به ذکر آنها نباشد.
با ّ
دسترس این رساله در
توجه به آنچه بیان شــد روشــن گشت که دو طبع در
ِ
ِ
حــال حاضــر ،هیچ یک مقبول و مطبوع نیســت و باید ویراســتی تــازه از این
رسالۀ وجیز و در عین حال عزیز عرضه نمود.

 .6ساختار رساله

ّ
از حیث ساختار ،رساله األبحاث المفیدة از هشت فصل کلی تشکیل شده
ذیل خود ،مشــتمل بر چند مبحث اســت .گرچه این رســاله
کــه هــر یــک در ِ
ّ
بیشــتر
در ظاهــر ،چهارچوبــی خاص خود برای طــرح مباحث دارد ،همانند
ِ
ّ
ّ
نگاشــتههای کالمــی علمــه ،در تنظیــم و ترتیب بیان مطالب ،بــه طور کلی
ســاختار ویــژۀ کتــب نگارشیافته در ســبک مکتب کالم فلســفی خواجه
از
ِ
ّ
ّ
بخــش کل ِی
نصیــر الدیــن طوســی پیروی کرده اســت .یعنــی مباحث در دو
ِ
ّ
الهیات به معنی األعم (که در این رساله عبارت است از سه فصل نخست
ّ
آن که شامل مباحث کلی مربوط به وجود عام و جواهر و اعراض میشود) و ّ
الهیات به معنی األخص (دربارۀ
ِ
شــناخت خداوند و ســایر احکام مربوط به او ،که در این رســاله پنج فصل آخر آن را تشــکیل میدهد) تدوین
یافته است .ترتیب فصول رساله األبحاث المفیدة و مباحث مطرح در ذیل آنها به شرح زیر است:
ّ
فصل ّاول :دربارۀ امور ّ
عامه( .شامل هفت مبحث مهم در خصوص احکام کلی «وجود» و ویژگیهای آن).
فصل دوم :دربارۀ جواهر( .مشتمل بر هفت مبحث در خصوص احكام جواهر).
َ
َ
فصل ســوم :دربارۀ اعراض( .حاوی بيســت مبحث در باب احکام اعراض) .این فصل درازدامنترین فصل
این رساله است.
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اختصاص داده و مباحث بیشــتری در آنها مجال طرح یافته ،حال آنکه
ُ
در ســه فصــل آخــر مباحــث راجــع به ن ُبـ ّـوت و امامــت و معاد بــا اختصار
ّ
ً
بســیار نوشــته شــده و تقریبــا روی هم رفته فقــط یک ششــم از حجم کل
رساله را تشکیل داده است.

 .7محتوای رساله
چنــان کــه بیان شــد ،رســالۀ  -األبحــاث المفیــدة في تحصیــل العقیدة
ً
نگاشــتهای نســبتا کوتــاه اســت کــه در آن یــک دوره دانــش کالم امامــی
ّ
بهاجمــال تحریر شــده اســت .علمــه در پایان این رســاله از آن بــه ِعنوان
ّ
ي هــذه
«مقدمــه» یــاد کــرده اســت« :وليكــن هــذا آخــر مــا أردنــا ذكــر ه ف ـ 
ّ
ّ
المـــقدمة» 20.ایــن تعبیــر حکایــت از آن دارد کــه هدف علمــه از نگارش
این رساله نیز فراهمآوردن «درآمدی بر علم کالم» بوده که در آن ،مباحث
ّ
مقدماتــی ایــن دانش مطرح و تبیین گــرددّ .
البته همانگونــه که در صدر
ّ
این نوشــتار اشــاره کردم ،علمه چندین رســالۀ کالمی دیگر نیز با همین
ّنیت و هدف تألیف کرده اســتّ ،اما باید ّ
توجه داشــت که این رســالهها
َ
هر یک مشتمل بر فواید ّ
خاص خود بوده و ُچنین نیست که یکسره تکرار
و بازنویســی محــض باشــد .در حقیقت در البهالی مباحــث و در ضمن
َ
مطالب بهظاهر تکراری این رســالهها ،گاه کلمات و عباراتی درج شــده
ِ
اســت که فهم فالن عبارت غامض در دیگر نوشــتارهای کالمی یا بهمان
ّ
نظریه در عرصۀ مجادالت عقیدتی را آسان میکند و به منزلۀ راهنمایی

فصــل چهــارم :در اثبات واجـــب الوجـــود( .دارای شــانزده مبحث دربارۀ
اثبات وجود خداوند و مهمترین صفات او).
فـــصل پنـــجم  :در باب عدل( .دربردارندۀ هفت مبحث راجع به ُحسن و
قبح عقلى ،افعال انســانّ ،
ماهیت تكليف ،وجوب لطف ،احکام آالم،
َ
َ
و ارزاق و آجال و اسـعار).

ســودمند در یادگیــری مفاهیــم و آموزههــای کالمــی عمــل مینمایــد .ا ز
ً
اینرو نمیبایســت ب هســادگی از کنار این رســالهها و نگاشتههای ظاهرا
ّ
خــرد گذر کرد و در عبارات آنها نیندیشــید .به واقــع علمه در نگارش هر
ّ
رساله ،سطح ّ
خاصی از کالمآموزان را مد نظر داشته است و متناسب با
حــال آنهــا مباحث کالمی را تقریر کرده اســت و به همیــن جهت ممکن
است در این عبارات مختلف و توضیحات متفاوت ،کلید فهم مطلبی
دشوار یا مبهم نهفته باشد.

ُ
مبحــث :ضــرورت بعثــت
فـــصل ششــم :دربــارۀ ن ُب ّــوت( .شــامل چهــار
ِ
ُ
پیامبــران ،عـــصمت پیامبــران ،اثبات ن ُب ّــوت پیامبر اکــرم(ص) و امکان
َ
وقوع كرامات).
مبحث :وجوبامامت،
فصل هفتم  :راجع به امامت( .مشــتمل بر چهار
ِ
ت امام ،اثبــات امامت حضــرت علی(ع) و امامت ســایر
اثبــات عصمــ 
ّ
ائمـۀ  -علیهم ّ
السالم ـ).
فصــل هشــتم :در بــاب معــاد( .حــاوی چهــار مبحــث دربــارۀّ :
ماهیــت
َ
عـدم عـالم ،استحقاق ثواب ،و توبه).
انسان ،امکان ِ
از بیــن فصــول بــاال ،فصول ّاول تا پنجم بیشــترین حجم رســاله را به خود
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ّ
ِ .20حلی ،حسن بن یوسف ،األبحاث المفیدة في تحصیل العقیدة ،ص .40
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