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نقد و برریسکتاب

کتاب الملخص  کتاب الذخیرة شــریف مرتضی و نســبت آن بــا  دربــاره 
کرده اند. پروفســور زابینه اشــمیتکه  کنــون محققــان مختلفی ابــراز نظر  تا
کــه اخیرًا دربارۀ نســخه کهنســال کتاب الذخیــرة موجود در  در مقالــه ای 
کتابخانــه ســنت پترزبــورگ و از مجموعه های بازمانده از قرائیم نگاشــته 
اســت در این بــاره بحــث کرده اســت. محقق کتــاب الملخص، جناب 
آقــای محمدرضــا انصاری قمی هــم در مقدمه تصحیح اشــاره وار به این 
موضوع پرداخته اند. آنچه پروفســور زابینه اشــمیتکه در بحث خود بدان 

رسیده است، در چند مورد زیر قابل تبیین است: 

کــه از گفته خود شــریف مرتضی روشــن  کتــاب الملخــص همان طــور   .1
ئلی رها شــده  اســت، از حــدود نیمــه کتاب به بعد از ســوی مؤلف به دال
کتاب مــی بینیم،  کــه در تنهــا نســخه موجود ایــن  و بنابرایــن همان طــور 

مباحث از نیمه مباحث عدل به یکباره رها شده است.

2. کتاب الذخیرة دیگر کتاب کالمی شریف مرتضی که از آن نسخه های 
متعددی وجود دارد نیز ناقص است و این نقص مربوط است به مباحث 
کتــاب. زابینه اشــمیتکه به درســتی  توحیــد و بخشــی از مباحــث عــدل 
استدالل می کند که بخش های اولیه کتاب الذخیرة که عمدتًا به ابواب 
توحیــد مربوط می شــده از ســوی شــریف مرتضی تألیف شــده بــوده و در 
کنونی به اصل تألیف مربوط نمی شود.  واقع نقص موجود در نسخه های 

کتاب التعلیق مقری 
 نیشابوری
  در کالم و بحثی درباره الملخص
يف مرتضی  و الذخیرة تألیف شر
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يف مرتضی و نســبت آن با کتاب  چکیده: درباره کتاب الذخیرة شــر
وفسور زابینه  الملخص تاکنون محققان مختلفی ابراز نظر کرده اند. پر
اشــمیتکه در مقاله ای که اخیرًا دربارۀ نسخه کهنسال کتاب الذخیرة 
موجود در کتابخانه ســنت پترزبورگ نگاشــته، دراين باره بحث کرده 
است. نويسنده در نوشتار حاضر نخست، برخی از مواردی را که زابینه 
اشــمیتکه در بحث خود بدان رســیده، تبیین نموده است. در ادامه 
می کوشد با ذکر چند نکته اضافی در مقام تأيید تحقیقات او، تفسیری 

از ماهیت و سبب ارتباط اين دو کتاب به دست دهد.
علم  مرتضی  يف  شــر الذخیره،  کتاب  الملخص،  کتاب  کلیدواژه ها: 

الهدی، علم کالم، زابینه اشمیتکه.
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یاد با  گفتم به احتمــال ز کــه چنان که 
پیشنهاد خود شــریف مرتضی انجام 
گرفته بوده اســت. شــریف مرتضی در 
واقع با این کار قصد داشته دو کتاب 
کتابی یگانه  الملخــص و الذخیــرة را 
و یکپارچــه قــرار دهــد. بدیــن ترتیب 
کتــاب  ی  مطــاو در  کــه  می بینیــم 
قبلــی  مباحــث  بــه  هرجــا  الذخیــرة 
می خواهد ارجــاع دهد، آنچه مد نظر 
او بــوده، ظاهرًا دســت کم در مواردی، 
نه بخش های آغازین کتاب الذخیرة 
کــه اصواًل متنی خالصــه مانند بوده، 
بلکــه در واقــع متــن الملخــص بــوده 
کــه آن را در واقع بخشــی  اســت؛ چــرا 
کتاب ترکیبی الملخص ـ الذخیرة  از 
فــرض می کرده اســت )بعــد التحریر: 
فاضــل محتــرم جناب آقــای عطایی 
که درباره  نظری در مقاله ای ارزشمند 
همین موضوع نوشــته اند و نســخه ای 

از آن را پیــش از چــاپ در اختیــار نویســنده این ســطور قــرار دادند، موارد 
کلی با  گرچه نظر ایشــان در مجموع به  ارجاع را با اســتقراء برشــمرده اند. 
کــرده متفاوت  آنچــه نویســنده این ســطور در این یادداشــت کوتاه مطرح 

است(.

2. بدیــن ترتیــب بخش آغازیــن کتاب الذخیرة که البتــه متن نه چندان 
کتاب الملخص بوده، عماًل  بلندی هم در مقایســه با بحث های مشــابه 
کتــاب از متــن آن حــذف شــده بوده اســت. بــا این  در یــک نســخه مهــم 
وصف شیخ طوسی در آغاز تمهید األصول )ص 1( اشاره دارد به اجمال 
کتــاب الذخیــرة و از اینجا معلوم اســت  گزیده گرایــی در نصــف اولیــه  و 
کــه در آن متن  کتاب دسترســی داشــته  کــه دســت کم او بــه نســخه ای از 
کتاب الذخیرة نشــده بوده است.  الملخص جایگزین آن مباحث اولیه 
کتابی در تتمیــم الملخص به ســالر دیلمی  جالــب اســت بدانیم حتــی 
منسوب است )به منبع این مطلب در مقدمه ای که با زابینه اشمیتکه بر 
که از اینجا باز  شرح المقدمه شیخ طوسی نگاشته ایم اشاره شده است( 
گردان شریف مرتضی یا از نسخه تکمیل شده  معلوم می شود برخی از شا
که از آن ســخن رفت اطالعی نداشــته اند یا اینکه ســالر تتمیم خود را در 
فاصله ای نگاشته که شریف مرتضی هنوز کتاب الذخیرة را تکمیل و به 

عنوان تتمه الملخص قرار نداده بوده است.

۳. ایــن نکتــه اهمیــت دارد که بدانیم کتاب های الملخــص و الذخیرة از 
آثاری است که معمواًل شریف مرتضی در کتاب هایش مکرر و در تعدادی 

کتاب الذخیرة یادآور شــده،  که شــریف مرتضی در پایــان  ۳. همان طــور 
او بعــد از آنکــه تألیــف و امــالی کتــاب الملخــص را نیمه تمــام رها کرد، 
کتــاب الذخیرة طرح می کند، برخالف  که در  گرفت مباحثی را  تصمیــم 
کنــد و از این رو در  کتــاب با تفصیل بیشــتری مطــرح  قســمت های اولیــه 
کــه در واقــع آنچــه در بخــش  پایــان الذخیــرة بدیــن نکتــه اشــاره می کنــد 
گرفته، مکمل آن قسمتی است  کتاب الذخیرة مورد بحث قرار  تفصیلی 

کتاب الملخص بحث شده است. که در 

4. در نســخه موجــود از کتــاب الملخــص، ســه جــزء آغازیــن مربــوط بــه 
کتــاب الملخــص اســت و جــزء چهــارم از آغــاز بــا بخش هــای تفصیلی 

کتاب الذخیرة آغاز می شود.

کاماًل دقیق است  کتاب ابراز داشته  آنچه زابینه اشمیتکه درباره این دو 
و مــن در اینجــا می کوشــم تنهــا بــا ذکر چنــد نکتــه اضافی در مقــام تأیید 
کتاب به دست  تحقیقات او، تفسیری از ماهیت و سبب ارتباط این دو 

دهم. این مطلب را در چند شماره مطرح می کنم:

کتابخانــه  کــه در  الملخــص  کتــاب  از  1. تقســیم بندی نســخه موجــود 
کتاب از  مجلس نگهداری می شود، لزومًا به معنی تقسیم بندی و تجزیه 
یشه آن به  ســوی شــریف مرتضی نیســت. با این وصف بعید نیست که ر
نسخه ای بازگردد که زیر نظر خود شریف مرتضی تنظیم شده بوده است. 
کتاب الملخص  که آنچه از  کنونی به روشنی پیداســت  از تجزیه نســخه 
تدوین و تحریر شــده بوده در ضمن ســه جزء و در واقع تا پایان جزء ســوم 
کــه زیــر نظر شــریف مرتضی  نســخه درج شــده اســت. در نســخه اصلــی 
گرفته و از جمله نسخه  تنظیم شده و بعدًا مبنای نسخه های بعدی قرار 
کتاب  حاضر، به احتمال قوی با پیشــنهاد خود شــریف مرتضی آنچه از 
کتاب الملخص بــه صورتی تفصیلــی امالء و  الذخیــرة بعــد از رهاشــدن 
تحریــر شــده بوده، بــدون درج آنچــه در بخش های اولیه کتــاب الذخیرة 
پیش تــر نوشــته شــده بــوده و به تعبیــر خود ســید مرتضی در پایــان کتاب 
یکــردی نــه چنــدان تفصیلــی بــوده، در دنباله  گزیــده وار و بــا رو الذخیــرة 
نســخه الملخــص و بــه عنوان جــزء چهارم به بعــد کتاب قرار داده شــده 
کتاب  که به  بوده اســت. در واقع شــریف مرتضی به دلیل تعلق خاطری 
کتــاب را از طریق تغییــر برنامه  الملخــص داشــته، الزم دیده بــوده نقص 
کنــد و آن گاه کتاب الذخیرة را بدون آن قســمت  کتــاب الذخیــرة جبران 
اولیــه که تحریری نســبتًا مختصــر بوده و عماًل تفصیــل آن در بخش های 
موجــود الملخــص آمــده بــوده در دنبالــه نســخه ســه جزئــی الملخــص 
کــه آنچه از تجزیــه کتاب و یا  کید کنم  قــرار دهــد. البتــه ایــن را هم بــاز تأ
توضیحاتی که در زمینه آن در پایان اجزاء و نیز در آغاز جزء چهارم نسخه 
موجود کتاب الملخص دیده می  شود )برای مورد اخیر، نک: الملخص، 
کاتب نســخه را کالمی  که به اشــتباه کالم  مقدمــه محقــق، ص 2۹ تا ۳0 
کاتب نسخه اصلی است  کرده(، توضیحات  از شــریف مرتضی قلمداد 

اين نکتــه اهمیت دارد که 
بدانیم کتاب های الملخص 
اســت  آثاری  از  الذخیرة  و 
يف مرتضی  که معمواًل شــر
در  و  مکرر  کتاب هايــش  در 
هم  با  توأم  مــوارد  تعدادی 
به  می دهد.  ارجاع  بدان ها 
سطور  اين  نويســنده  نظر 
کــه  آنجاهايــی  شــايد 
توأمًا به هــر دو با عناوينی 
»الملخص  کتــاب  شــبیه 
می دهد،  ارجاع  والذخیرة« 
ترکیبی  نســخه  مقصودش 
اســت بــوده  کتــاب  دو 

کتاب التعلیق مقری نیشابوری
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امــر بی ســابقه ای در کتاب هــای کالمی نیســت و حتی در جمــل العلم و 
العمــل هم شــریف مرتضــی از مباحث نظــر پس از بحث هــای تکلیف و 
که  کرده اســت. در کتاب المنقذ مــن التقلید حمصی هم  لطــف بحث 
گرفته شــده و تحت  کتابهــای الملخــص و الذخیرة بهره  در آن از ترتیــب 
کتاب اســت )در این مورد، نک: مقاله مشــترک من و زابینه  تأثیر این دو 
کسفورد(، بحث  کالم اســالمی آ کالم امامی در هندبوک  اشــمیتکه برای 
نظــر هماننــد الذخیــرة مطرح شــده اســت. حمصــی گویا نســخه ترکیبی 
یادشــده را تنها در اختیار داشــته اســت. در هر دو کتاب الملخص و نیز 
الذخیــرة بحــث اولیه وجــوب نظر در معرفت خداوند تنهــا ناظر به بحثی 
که معمواًل مســتقل  مقدماتی درباره توحید بوده و نه بحث های فنی نظر 

می تواند عنوان شود و به معرفت شناسی متکلمان مربوط است.

۶. اما آنچه بیش از همه در این میان جالب توجه اســت، ســاختار کتاب 
التعلیق تألیف متکلم امامی نیمه ســده ششــم قمری، قطب الدین مقری 
که بر اساس نســخه منحصربه فردی در ســال های اخیر  نیشــابوری اســت 
کنــون از نقطه نظر ارتباط آن بــا دو کتاب الملخص و  بــه چاپ رســیده و تا
الذخیره مورد مطالعه قرار نگرفته است. این کتاب در واقع خالصه گونه ای 
اســت از هــر دو کتــاب کالمــی شــریف مرتضــی و در آن نویســنده همه جا 
کتابش اشــاره می کند )با  گفته های شــریف مرتضی به عنوان متن پایه  به 
تصریح به نام الملخص، نک: ص 14. او جاهای دیگر هم اشاره به ساختار 
مرتبــط کتابــش بــا آنچه شــریف مرتضی مد نظر داشــته کرده اســت. نک: 
ص 1۵۸، 1۸2، 1۸4، 1۹1، (. عنوان التعلیق هم اشــاره به همین ماهیت 
تلخیص و بازخوانی کتابی دارد که التعلیق بر اساس آن نوشته شده است 
)= تعلیــق در اینجــا به معنــای خالصه درس یا خالصه متن یا درســگفتار 
کالمی  است. در مورد معانی و مفهوم های مختلف تعلیق در سنت های 
نویسنده این سطور نوشته مستقلی دارد که امید می برد به مناسبت کنگره 
گر به ساختار کتاب التعلیق  شریف مرتضی به دست طبع سپرده شود(. ا
توجه شــود به روشــنی پیداست که کتاب از نظم همان نسخه ای حکایت 
می کند که چنان که گفتیم نسخه مجلس بر اساس آن کتابت شده است: 
بدیــن معنــا که در آغاز ابــواب کتاب الملخص دقیقًا آمــده و آن گاه ابواب 
و مباحــث متــن تکمیلی آن که به عنوان تکملــه الملخص از متن کتاب 
گرفته بوده اســت. متأسفانه  الذخیرة برداشــته و در انتهای الملخص قرار 
بــه دلیــل نقص آغاز نســخه موجــود کتــاب التعلیق، قســمت وجوب نظر 
کتاب الملخص بحث شــده بوده در این نســخه هم  که مختصرًا در آغاز 
افتاده است. با این وصف در کتاب التعلیق ما شاهد چند نمونه خالصه 
بحــث شــریف مرتضی در ابوابــی از آغاز بحث های توحید هســتیم که در 
کتــاب الملخــص همینــک دیــده نمی شــوند. طبعــًا بنای  نســخه یگانــه 
کتاب ترکیبی بوده و در آن  نویسنده التعلیق ارائه خالصه ای از ابواب این 

به فصل های جزئی توجه نشده است.

7. محقــق کتــاب الملخص به درســتی در پایان چاپ خــود از کتاب، دو 

موارد توأم با هم بدان ها ارجاع می دهد. به نظر نویســنده این ســطور شــاید 
آنجاهایی که توأمًا به هر دو با عناوینی شبیه کتاب »الملخص والذخیرة« 
ارجــاع می دهــد، مقصــودش نســخه ترکیبــی دو کتــاب بوده اســت )نک: 
رســائل، ۳۹0/1؛ الذریعــة، ٢/ ٩٣ و نیــز نــک: شــرح جمــل العلــم والعمل 
منســوب بــه شــریف مرتضــی، تصحیــح یعقــوب جعفــری، ص ۵1، 7۸. 
این دو ارجاع در این کتاب مورد اشــاره خانم اشــمیتکه قرار گرفته است(. 
کتــاب الذخیــرة مربوط بــه مباحث  بــه هرحــال در مــواردی ارجاعــات بــه 
بخش های اولیه اســت که در نســخه های موجود اثری از آنها نیســت. )به 
کــه در الذخیــرة، ص 14۹ بــه مبحثی  هرحــال جالــب اســت اضافه شــود 
کرده بوده و همینک موجود است  کتاب طرح  که هم در آن  اشاره می کند 
که  و هم در الملخص. در این موارد طبعًا ارجاع به ابواب مختلفی اســت 
گون بحث  گونا موضوعــات در شــکل های مختلــف و بــه مناســبت های 
می شــده اند. در دیگر آثارش هم گاه در مســائلی ارجاعاتی به هر دو کتاب 
داده شــده و اشاره ای است به وجود بحث هایی مشترک در هر دو کتاب، 

نک: رسائل، ۳۶۳/1؛ ۳71؛ الذریعة، ۹0/2(.

4. نســخه کتابخانــه مجلــس از کتــاب الملخــص کــه چنان کــه گفتم در 
کتاب ترکیبی الملخص و الذخیرة است، متأسفانه  واقع در اصل نسخه 
ناقص است و تنها قسمتی کوتاه از آغاز متن برگرفته از الذخیرة را که بنا بر 
نظر نویســنده در دنباله الملخص قرار گرفته بوده در بر دارد. خوشــبختانه 
همیــن قســمت باقیمانــده در دو فصل کوتــاه، نقص آغازین نســخه های 
موجــود کتــاب الذخیــرة را تکمیــل می کنــد و بنابرایــن مــا همینــک متــن 
کتاب الذخیرة را به شکل کاملی که شریف مرتضی آن را در شکل مجلد 
تکمیلــی کتــاب الملخص اراده می کرده اســت در اختیــار داریم. ما تنها 
کوتاهــی از کتاب الذخیــرة را در اختیار نداریم  بخش هــای اولیه و نســبتًا 
که شریف مرتضی درج آن را در نسخه ترکیبی الملخص ـ الذخیرة در نظر 
کــه در نســخه های اولیه کتاب  نداشــته و همیــن امر عمــاًل آن بخش ها را 

الذخیرة موجود بوده، به مرور زمان به دست فراموشی سپرده است.

گفته ای از شــیخ  ۵. کتــاب الملخص و الذخیرة ظاهرًا هر دو چنان که از 
طوســی در تمهیــد األصــول )ص 2( بــر می آیــد و بــدان زابینــه اشــمیتکه 
در مقالــه اش توجــه داده، بــر خالف جمــل العلم والعمل بــا بحثی درباره 
وجــوب نظــر در معرفــت خداونــد آغاز می شــده اســت. متأســفانه بخش 
کتاب الملخص در نســخه موجود ناقص اســت و معلوم نیست  آغازین 
بخش وجوب نظر چه مقدار از متن کتاب را تشکیل می داده، اما با توجه 
به مقدار محدود نقص جزء اول در مقایسه با اجزای دیگر نسخه حاضر، 
معلوم است که آن بخش بحثی کوتاه را شامل می شده است. به هر حال 
کتــاب الذخیــرة شــریف مرتضــی بحثی مفصــل درباره نظــر و معارف  در 
کــه آن را بعــد از بحث هــای مرتبط با عــدل و بعد از بحث تکلیف و  دارد 
پیــش از مبحــث لطف قرار داده اســت. بحث از نظر و معارف در ارتباط 
بــا بحــث تکلیف و بــه عنوان ذیلــی بر بحث هــای متعارف بــاب العدل 
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نقد و برریسکتاب

فصلــی کــه از بخش تکمیلــی الذخیره در نســخه موجــود الملخص دیده 
می شود، اما از نسخه های الذخیرة افتاده است را به عنوان بخش تکمیلی 
قرار داده اســت. اشــکال کار او در این است که گمان برده این دو قسمت 
کتاب الملخص بوده و به اشتباه به عنوان بخش آغازین  در اصل از متن 
جزء چهارم نسخه کتاب قرار داده شده است. همان طور که گفتیم کتاب 
الملخــص کامــاًل با جزء ســوم نســخه حاضر پایــان می گرفتــه و از آغاز جزء 
چهارم در واقع متن الذخیرة بدون بخش آغازین آنکه شکل مختصر شده 
مباحث الملخص را در بر داشته قرار داده شده بوده است. آنچه همینک 
از کتــاب الذخیــرة در دســت اســت در واقع آن بخشــی اســت که شــریف 
مرتضــی آن را به تفصیل و با الگوگیری از شــیوه خــود در الملخص و بعد از 
رهاشــدن تألیــف آن در کتاب الذخیــرة تدوین کرده اســت. بدین ترتیب 
کتاب الذخیرة که عمدتًا بحث توحید و  آن بخش های نســبتًا مختصر از 
قسمتی از مباحث عدل بوده، از نسخه های موجود کتاب الذخیرة حذف 
شــده اســت. علت آن به احتمال زیاد چنان که گفتیم به دلیل آن بوده که 
شریف مرتضی در نسخه ترکیبی خود از متن دو کتاب، آن بخش ها را کاًل 

کرده بوده و یا توصیه به حذف آن داده بوده است.  حذف 

بعد التحریر
کالمی را شامل می شده حتمی  کتاب الذخیرة از آغاز مباحث  1. اینکه 
اســت. نــه تنهــا بــه آن بخش هــا ارجــاع داده شــده، بلکــه طبیعی اســت 
کنند نه از وســط. در پایان الذخیــرة هم وقتی  کتــاب را از آغاز شــروع  کــه 

می گوید آغاز و بعد آن متفاوت است، نظرش به همین معناست.

کــرده بود، امــا وقتی  کتــاب الذخیــرة را مســتقاًل آغاز  2. شــریف مرتضــی 
دیــد کتــاب الملخــص را نمی تواند ادامــه دهد، تصمیم گرفــت الذخیرة 
کتاب الذخیرة ماهیت مســتقل داشــته  کند. البته  را تفصیلی تــر بحــث 
و لذا نســخه هایی از آن هم مســتقل بوده )و نظر شیخ طوسی در التمهید 
که این دو  هم همان نسخه هاســت(، اما در ذهن ســید مرتضی این بوده 
کتاب وقتی به این امر  کتاب مکمل هم هستند. دست آخر هم در پایان 
اشاره می کند نظرش همین است که این دو کتاب دو کتاب مستقلی اند 
کاملی را تشــکیل  گــر مــوارد غیرمکرر آنها بــا هم ترکیب شــود، کتاب  کــه ا
می دهند. بعدًا چنان که گذشــت شــریف مرتضــی تصمیم می گیرد برای 
کند. حاصلش مادر این  کم یک نســخه، این دو را با هم ترکیب  دســت 
نســخه ای اســت که همینک در کتابخانه مجلس موجود است. شریف 
کار را در امالــی هم انجام داده و بخشــهایی را تحت  مرتضــی نمونــه این 

کرده است.  کتاب های دیگرش در پایان امالی افزون  عنوان تکمله از 

کاتب نســخه مجلــس )یا مادر  کیــد می کنم اظهارات  ۳.  یکبــار دیگــر تأ
کرد. عالوه بر آن این  کالم خود شــریف مرتضی فرض  آن نســخه( را نباید 
نکتــه را بایــد اضافــه کنــم که در پایان جزء ســوم نســخه مجلــس تصریح 

گرفته است. کتاب الملخص پایان  که  می شود 
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