نقدوبرریسکتاب

نگریش
بر نگارشهای کالمی ()1
ّ
ین
الد
المسترشدین فی اصول
ِ
ّ
نهج ّ
علمۀ حلی و شروح آن
حمید عطائی نظری
استادیار گروه فلسفه و کالم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

چکیده:
«نگرشی بر نگارشهای کالمی» عنوان
کلی مجموعه یادداشتهای سلسله
واری است که در راستای تعریف
و بازشناسی میراث کالمی اسالمی
منتشر خواهد شد .نویسنده در این
گفتارها می کوشد متون کالمی
مهمّ فرقههای مختلف اسالمی
بویژه مکتب تشیّع را مع ّرفی و ابعاد
گونهگون آنها را بررسی نماید .وی
همچنین از خصائص ساختاری و
محتوائی متون سخن به میان آورده
و جایگاه و اهمیّت آنها را در منظومه
نگارشهای کالمی تشریح می کند.
در نهایت ،ویراست یا ویراستهای
مختلف این آثار را توصیف و در بوته
نقد و ارزیابی قرار می دهد .نویسنده
در نخستین نوشتار از سلسله نگارش
های مذکور ،کتاب نهج المسترشدین
فی اصول الدین عالمه حلی و شروح
نگاشته شده بر آن را مورد مداقه قرار
می دهد.
کلیدواژه ها:
نگارش های کالمی ،کالم اسالمی،
متون کالمی ،کالم امامیه ،عالمه
حلی ،کالم شیعه ،آثار کالمی ،کتاب
نهج المسترشدین فی اصول الدین،
معرفی کتاب.
84

 .1درآمد

ّ
«نگرشی بر نگارشهای کالمی» عنوان کل ِی مجموعه یادداشتهایی است سلسلهوار ،که به توفیق الهی در

راستای تعریف و بازشناسی میراث کالمی اسالمی منتشر خواهد شد .در این گفتارها کوشش میشود متون
کالمی ّ
مهم فرقههای مختلف اســامی به ویژه مکتب شــریف تشـ ّـیع ّ
معرفی شود و ابعاد گونهگون آنها بررسی
ّ
گردد .روشن است که شناسایی منابع و مآخذ کالمی و آشنایی با ویژگیهای یکایک آنها ،از مقدمات بسیار
ّ
ُ
ّ
مهــم هــر گونه تحقیق کالمی اســت .بدون آ گاهی جامع و دقیق از تراث متکلمان مســلمان ،هر پژوهشــی در
باب اندیشههای عقیدتی آنها و ّ
تطور فکر کالمی اسالمی ،ناقص و ناتمام و َ
نارسا میماند و از هویت و عمق
علمــی الزم بهرهمنــد نخواهــد بود .بر این اســاس ّاطــاع از مصادر کالمی و شــناخت ویژگیهای ســاختاری
و محتوایــی هــر یــک از آنهــا و جایگاهــی کــه در جغرافیــای نگارشهای کالمی دارند ،در شــمار بایســتههای
پژوهشی بسیار ّ
مهم عرصۀ تحقیقات و ّفعالیتهای کالم پژوهانه قرار دارد.
ّ
کالمی دقیق و عمیق آن اســت که محقق آن بیشــینۀ منابع ممکن را
یکی از مهمترین شــاخصههای تحقیق
ِ

در روند جســتار خود بررســیده و از رجوع به هیچ نگاشــتۀ قابل اعتنایی در خصوص موضوع پژوهش فروگذار
ّ
ـرقان برجســته ،شــناخت کامــل و دقیقی
نکــرده باشــد .از ویژگیهــای شــایان توجه اغلب تحقیقات مستشـ ِ
ّ
َ
اســت که از منابع تحقیق دارند و بهرهجویی حداکثری از این منابع در فرایند پژوهش .خصلتی که ناشــی از
ّ
متأسفانه بر اثر شتابزدگی و کم ّ
جد ّیت و سختکوشی آنها در امر پژوهش است و ّ
وطنی
همتی در پژوهشگران
ِ
کالمی کنونی ما مقاالتی کتابشناســانه از
امروزی کمتر دیده میشــود .به هر روی از آنجا که در نوشــتارهای
ِ
این دســت که به ّ
معرفی نگاشــتههای کالمی و چند و چون آنها پرداخته باشــد کمتر بهچشــم میخورد ،راقم
ّ
خواهــدکوشــید بــا نگارش این سلســله یادداش ـتها در حد توان اندک خــود گامی هرچند کوتاه در راســتای
هدف بلند بازشناسی میراث کالمی اسالمی بردارد.
ّ
در ایــن یادداشــتها تــاش میشــود بــهقــدر امــکان آثار کالمــی مهــم و تأثیرگــذار متکلمان مذاهــب مختلف
ّ
اســامیّ ،
البتــه بــا در ّ
شهــای کالمــی شــیعی ّ
معرفــی گــردد ،از خصائص
اولویــت قــرار دادن متکلمــان و نگار 

ساختاری و محتوایی آنها سخن گفته شود ،جایگاه و ّ
اهمیت آنها در منظومۀ نگارشهای کالمی تشریح گردد
و دســت آخر ویراســت یا ویراســتهای مختلف این آثار توصیف و ارزیابی شــودّ .
البته هدف نویسنده در این
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مقــاالت ارائــۀ گزارش و پژوهشــی دقیق و جامــع از ابعاد مختلــف یکایک آثار
کالمی نیســت؛ چرا که پیگیری ُچنین هدفی مســتلزم مطالعات و تحقیقات
ّ
بلند مد ِت گروهی در خصوص آثار کالمی است .در اینجا غرض اصلی تنها
ّ
عرضۀ ّاطالعات کتابشناسانۀ مقدماتی است در باب نگاشتههای کالمی تا
ً
ّ
ّ
محققان عرصۀ کالم اســامی و خصوصا شــیعی در حد ضرورت و بهاجمال
ّ
بــا میــراث متکلمان مســلمان آشــنا شــوند و در تحقیقــات خود با ســهولت و
بصیــرت بیشــتری نســبت به ایــن منابــع گام بردارنــد .در این نوشــتارها افزون
بــر ارائــۀ آ گاهیهــای ابتدایــی در باب ویژگیهــای ســاختاری و محتوایی آثار
کالمیّ ،
معرفی و ارزیابی ویراست یا ویراستهای مختلف آنها ب ه طور خاص
ّ
مــد نظــر راقم این ســطور قرار دارد .این ّ
توجه خاص از آنروســت که پژوهشــگر
متون کالمی ناگزیر اســت چاپها و ویراســتهای مختلف متون را بشناسد
آثار کالمی استفاده
و در جستارهای خود از بهترین ویراست ِ
های در دسترس ِ

کند .رجوع به ویراســتهای مغلوط و نااســتوار از نگاشتههای کالمی ممکن
ّ
است موجب بروز خطا در فهم و برداشت محقق از آنها شود و از اتقان تحقیق
وی بکاهد .چه بسیار متونی که به دلیل اهمال یا عدم ّ
ّ
مصحح آنها
تخصص
ً
در امر تصحیح متن ،به اندازهای عیبناک و ناقص چاپ شدهاند که اساسا
ّ
محقق باید به جای آنها به نســخ ّ
ّ
خطی آن
قابلیت ارجاع و اســتناد را ندارند و
آثــار مراجعــه کند .در ادامۀ ایــن مقاالت با نمونههایی از اینگونه ویراســتها

آشــنا خواهیم شــد .بنابراین شــناخت و تمییز چاپها و ویراستهای معتبر
ّ
از نامعتبــر ،یکــی از مهارتهای الزم بــرای کالم پژوهان بل هر محق ِق متنپژوه
است .از اینرو میکوشم در این گفتارها ب ه قدر توان ،به امر سنجش و ارزیابی

تصحیحهــای مختلــف آثــار کالمی بپردازم و چاپ برتر هــر اثر را از منظر خویش به خواننــدگان ّ
معرفی و توصیه
ّ
وطنی آثار کالمی تاب داور یهای ارزشگذارانه این کمترین را بیاورند
مصححان و ناشران
کنم .امیدوارم
محترم ِ
ِ
های او را از دستاوردها و ویراستهایشان برخاسته اغراض رفاقت یا رقابت نفرمایند و به
و ستایش و نکوهش ِ
َ
ّ
ُ
وراء القصد.
نفرین یا حتی آفرینگویی بر او برنیایند که اهلل ِمن ِ

ّ
ّ
حلی در کالم ّ
امامیه
 .2نگاهی به جایگاه علمۀ

ّ
ّ
ّ
ّ
شــخصیت متکلمانــه علمــه حلــی ( 726 - ۶۴۸ق) و جایــگاه او و آثــارش در کالم شــیعه
در خصــوص
ّ
ّ
دیدگاههــای متفاوتــی وجود دارد .برخی از صاحبنظران آثار متعــدد و گونهگون علمه را گواه مقام منیع وی
کالمی
در کالم شــیعه دانســتهاند و اعتقاد دارند بدون نگارشها و شــرحهای وی بسیاری از متون و مباحث
ِ
ّ
پیشــینیان قابل فهم نمیبود .برخی دیگر علمه را به دلیل نگارشهای تکرار یگونه و نه چندان نوآورانه یا به
دلیل تردیدها و تغییر دیدگاههایش در خصوص پارهای از مسائل کالمی مورد انتقاد قرار داده و او را دانشوری
ّ
ّ
متکلمی نه چندان تأثیرگذار ّ
معرفی کردهاند .راقم این ســطور پیش از بررســی کامل آثار
نــه چنــدان متکلــم یا
ّ
ّ
کالمی علمه در این باب اظهارنظر قطعی نخواهد کردّ ،اما این اندازه میتواند گفت که :میراث کالمی علمۀ
ّ
حلی دســتکم از حیث تشــریح مســائل کالمی و تســهیل فهم آنها و همچنین انتقال آ گاهیهای ســودمند
ّ
ّ
کالمی بسیار ارزشمند و شایان ّ
توجه است .علمۀ حلی در بیان مسائل فلسفی و کالمی زبانی آسان و قلمی
روان دارد و همیــن امــر زمینــه اقبــال بــه آثار کالمی او را ،به ویژه شــروحی که بر متون موجز و دشــواری همچون
ّ
ّ
الدین طوســی و الیاقوت نگاشــته فراهم کرده اســت .آثار ّ
مفصل علمه همچون نهایة
تجرید االعتقاد نصیر
ّ
ّ
الخفیة نیز از اطالعات ســودمند در خصوص مســائل مختلف علم کالم گرانبار
المرام و تا اندازهای األســرار
ّ
ّ
ُ
اســت .بنابرایــن در مجمــوع میــراث کالمــی علمه حلی بخــش قابل ّ
توجهی از تــراث کالمی ّ
امامیــه در قرون

سالبیستوهفمت،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت 1395

157

85

نقدوبرریسکتاب

نگرشی برنگارشهای کالمی ()1

میانــی را تشــکیل میدهــد کــه ا گــر آنهــا را از فهرســت آثار
کالمــی آن دورۀ تشـ ّـیع حــذف کنیــم ،جز چند اثــر معدود
دیگــرُ ،تــراث کالمی قابل ّ
توجهی باقــی نمیماند تا ما را از

فکــر کالمی شــیعه و تطـ ّـور آن در دورۀ میانی باخبر ســازد.
ّ
همچنیــن برخــی آثــار علمــه نظیــر کشــف المــراد و بــاب
حادی عشــر و نهج المسترشدین از زمان نگارش تا کنون
در زمــرۀ برنامۀ درســی کالمآموزان شــیعی قرار داشــته و به
هــر حال مبنا و واســطۀ آموزش کالم ّ
امامیــه در حوزههای
ّ
علمیــه بــوده اســت .همیــن اندازه بــه گمانم بــرای اثبات
ّ
ّ
جایــگاه و ّ
اهمیــت علمــه حلــی و آثــار او در کالم شــیعه

گاه ّ
معرفی آثار کالمی
بســنده اســت .در این خصوص به ِ
ّ
علمه بیشتر سخن خواهیم گفت.

ّ
 .3نهج ُ
المسترشدین فی أصول الدین
نهج المسترشدین فی اصول الدین از جمله آثار کمبرگ،
ّ
ّ
ّ
ّاما ُپربار علمۀ حلی (م  726ق) متکلم برجســتۀ مکتب
ّ
ّ
حلــه بــه شــمار میآیــد .علمــه ایــن اثــر را بــه درخواســت
ّ
المحققیــن نوشــته و در  22ربیع ّ
األول ســال
پســرش فخــر
 699هجری آن را به انجام رسانده است.

1

ایــن کتــاب یکبــار در ســال  1303هجــری قمــری در
بمبئــی هند همــراه با إرشــاد الطالبین به صورت ســنگی
منتشــر شــد .پــس از آن سـ ّـیداحمد حســینی و شــیخ
هادی یوســفی ویراســتی از نهــج المسترشــدین را در 68
صفحه وزیری ّ
توســط مجمع ذخائر اســامی قم به چاپ
رســاندند .ویراســت نامبردگان از نهج المسترشدین تنها
بر اســاس دو نســخۀ این اثر محفــوظ در کتابخانۀ آیتاهلل
نجفــی مرعشــی بــه شــماره ( 4/3کتابــت در تار یــخ 705
ق) و ( 1467/6کتابــت در تار یــخ 1106ق) صورت گرفته
اســت ،این در حالی اســت که با ّ
توجه به اقبال گســترده
ّ
عالمان شیعی به این اثر نسخههای متعددی از آن بر جا
مانده اســت که برخی از آنها همچون نسخه شمارۀ 955
ّ
کتابخانۀ آستان قدس رضوی در زمان خود علمه کتابت
شــده (مـ َّ
ـورخ  702ق) و شایســته بــود کــه در تصحیــح
ّ
ایــن رســاله مــد نظــر قــرار میگرفــت .در فهرســت فنخــا
معرفی شــده اســت 2.این رقم ّ
 94دستنوشــت از نهج المسترشــدین ّ
البته تنها شــامل برخی از نســخههای
فهرست شدۀ نهج المسترشدین است و اگر به آن نسخههای فهرستنشده و همچنین نسخههای خارج از
کاتب دستنوشــتی از این رســاله اســت (نســخه شــمارۀ  689/1مرکز احیاء
 .1تاریخ یادشــده برای اتمام تألیف نهج المسترشــدین بر اســاس گواهی ِ
میراث اسالمی کتابت شده در تاریخ  722هجری قمری) که آقابزرگ تهرانی آن را در الذریعة گزارش کرده است .نگرید :الذریعة ،ج  ،24ص .424
ً
ظاهرا اشتباه است و روز صحیح آن همان  22ربیع ّ
بر این اساس تاریخ  12ربیع ّ
األول است.
األول که در فهرست فنخا (ج  ،33ص  )987نقل شده
ّ
 .2فهرســتگان نســخههای ّ
خطی ایران (فنخا)؛ به کوشــش مصطفی درایتی؛ تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،1393 ،ج
 ،33ص .993 - 987
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ایران را هم بیفزاییم 3،آنگاه میزان پر نســخه بودن این اثر
آشکارتر میگردد .با این حساب تصحیح آن بر اساس دو
ّ
نســخه  -کــه یکی از آن دو هم ،متأخــر و نه چندان معتبر
ً
ّ
است  -طبعا موجد تصحیح منقحی از این اثر نیست.
ّ
مصححــان  -شــکراهلل
از حیــث کار تصحیــح نیــز کار
مســاعیهما  -چنــدان ّفنــی و اصولــی نبــوده و متــن
ً
ارائه شده تقریبا فاقد هرگونه نسخه بدل است .میدانیم
کــه ارائــه نســخه بدلهــا یکی از شــروط الزم و نشــانههای
بــارز یــک تصحیــح ّفنــی و انتقــادی اســت .گذشــته از
پــارهای اغالط در ضبط کلمات (مثل ضبط «االعراض»
بــه جای صورت صحیح «االعواض» 4و ضبط نادرســت
«استعمال» به جای «اشتمال» 5و ضبط غلط «االجماع»
بــه جای «لإلجماع» )6و برخــی افتادگیها (نظیر افتادگی
ّ
کلمۀ ّ
«یتبع» در عبارت «أنه اذا فعل معصیة فاما أن یتبع،
و هــو قبیــح ال یقــع التکلیف بــه ،و امــا ان ال فینتفی فائدة
البعثة» 7که شــکل کامل آن «و اما ان ال یتبع فینتفی فائدة
البعثة» اســت) که در این تصحیح مشــاهده میشود ،ویراست یادشده اشکاالت اساسی ویرایشی از حیث
بــه کارگیری نشــانههای ویرایشــی و عدم رعایــت فاصله الزم بین کلمــات در بســیاری از مواضع و همچنین
تقطیع عبارات یا بند بندی آنها دارد .در خصوص مورد اخیر برای نمونه تنها به عبارت زیر اشاره میکنم:
ً
ً
ً
ّ
واالشعریة أثبتوا معنی قائما بذاته تعالی قدیما مغایرا للحروف واالصوات ،تدل علیه العبارات.
وهو واحد ،لیس بأمر و ال نهی و ال خبر و ال نداء ،و یسمی «الکالم النفسانی».

8

در عبارت باال قسمت «و هو واحد  » ...ادامۀ توصیف کالم نفسانی از دیدگاه اشاعره است و نمیبایست در
ّ
پاراگراف مستقلی درج میشد ،بلکه باید در ادامه همان عبارت قبلش میآید.
از اینگونه موارد در تصحیح یادشده باز هم قابل مشاهده است.
به هر روی با ّ
توجه به ِنکات یادشــده تصحیح موجود از نهج المسترشــدین ویراســتی انتقادی و علمی به شــمار
پرشمار آن و نیز با لحاظ شروح
نمیآید و ضروری است که این اثر ارزشمند بار دیگر بر اساس نسخههای کهن و
ِ
ّ
مختلفی که بر آن نوشته شده است به نحو عالمانه و مدققانه تصحیح شود.
از لحاظ ســاختاری نهج المسترشــدین در « 13فصل» که هر فصل مشــتمل بر چندین «بحث» است تدوین
یافته .فصول این کتاب عبارتند از:

ّ
ّ
 .3برای آ گاهی از برخی از دستنوشتهای خارجی این اثر نگرید به :اشمیتکه ،زابینه؛ اندیشههای کالمی علمۀ حلی؛ ترجمه احمد نمائی؛ مشهد:
بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی ،1378 ،ص  113 - 112و معجم التراث الکالمی ،ج  ،5ص .429
ّ
 .4نهج المسترشدین فی أصول الدین ،ص  ،56س .2
« .5إنما یجب اللطف اذا لم یشتمل علی وجه قبح ،فلم ال یجوز استعمال االمامة علی وجه قبح ال یعلمونه؟» .همان ،ص .62
 :« .6البحــث الرابــع :فــي امــكان خلــق عالم آخــر :و الخالف مع الفالســفة و الدليل عليه انه لو امتنع لمــا وجد هذا العالم ،لوجوب تســاوي االمثال في
َ
َ
َ
َ ْ ُ
َْ َ
االحكام .و االجماع و لقوله تعالى أ َو َل ْي َس ّال ِذي َخ َل َق َّ
قاد ٍر َعلى أ ْن َيخل َق ِم ْثل ُه ْم» .همان ،ص  ،77س .6
الس
ماوات َو ال ْرض ِب ِ
ِ
 .7همان ،ص  ،58س آخر.
 .8همان ،ص .41
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نگرشی برنگارشهای کالمی ()1

 .1تقســیم معلومــات  .2اقســام ممکنــات  .3احــکام معلومــات  .4احــکام
موجــودات  .5اثبــات واجب الوجــود و صفات او  .6احــکام صفات واجب
الوجود  .7در باب اموری که بر خداوند ُمحال اســت  .8عدل  .9فروع عدل
ُ
 .10ن ُب ّوت  .11امامت  .12امر به معروف و نهی از منکر  .13معاد.
ّ
ّ
متعدد و ّ
متنوعی قرار دارد که از حیث
در کارنامۀ نگارشی علمه آثار کالمی
ّ
اجمال و تفصیل و عمق و فایده و ّ
اهمیت گونا گوناند و علمه هر یک را بنا
ّ
ّ
به قصدی خاص به نگارش درآورده اســت .نهج المسترشــدین علمۀ حلی
ّ
ّ
چنانکــه خــود وی از آن تعبیــر به «مقدمه» کرده اســت 9،مقدمه و درآمدی بر
علــم کالم و از جملــه آثــار موجز وی در این علم به شــمار میآیــد که به دلیل
جامعیت نســبت به مســائل کالمی مــورد ّ
ّ
توجه
همیــن اختصــار و همچنین
عالمان شیعی عصر خود و پس از آن قرار گرفته و شروح مختلفی بر آن نوشته

شــده اســت .نهج المسترشــدین از ایــن حیث قابل مقایســه با بــاب حادی
ّ
عشر علمه است؛ گو اینکه از نظر درو نمایه و نیز تعداد شروح و شهرت قابل
ّ
قیاس با باب حادی عشــر نیســت .در میان آثار مختصر کالمی علمه هیچ
ّ
ّ
معروفیت به پایۀ باب حادی عشــر نمیرسد .نهج
مقبولیت و
اثری از حیث
ّ
المسترشــدین اگرچــه بــه تصریح فاضــل مقداد مــورد توجه دانشــوران امامی
10
بوده اســت و طیف وســیعی از طالبان علم کالم بدان اشــتغال داشــتهاند،
هرگــز نــه بــه میــزان بــاب حــادی عشــر بــه عنــوان متــن درســی در حوزههــای
ّ
علمی شــیعی رواج پیدا کرد و نه به اندازۀ آن مورد عنایت و شــرح متکلمان
ً
ً
پســینی قــرار گرفــت .طبعا تفاوت در ســاختار و محتوای این دو اثر و اساســا
اغــراض متفاوتــی که عالمــه از نگارش هر یــک از آنها دنبال میکرده اســت،
ّ
در دگرســانی میــان آن دو رســالۀ مختصــر تأثیــر بســیار داشــته اســت .علمه
بــاب حادی عشــر را اثــری مجمل بــرای مخاطبیــن عام میانگاشــت و نهج
مثابت تألیفی موجز برای طالبان علم نگاشت .عبارات
المسترشــدین را به
ِ
ّ
علمــه در ایــن خصوص خود گویای این مطلب اســت .عنوان کامل رســالۀ
ّ
بــاب حادی عشــر« ،البــاب الحادی َع َشــر فیما یجب علی ّ
عامــة المکلفین
ّ
ّ
مــن معرفــة اصــول الدین» اســت کــه نشــان میدهد علمــه در این رســاله به
ّ
بیان اصول دینی که آموختنش بر همه مکلفان بایســته اســت پرداخته و در
ابتدای آن هم تصریح کرده که مطالبی که در این باب ذکر میکند ،عبارت
از کمتریــن مرتبــه از معرفــت دینــی اســت که هیچ مســلمانی نبایــد فاقد آن
باشــد ،بــهطوری که ا گــر چیزی از مطالب آن را ندانــد از حلقۀ مؤمنان خارج
ّ
مســتح ّق عــذاب دائم میشــود 11.بنابراین مخاطب علمــه در باب حادی
و
ِ
ّ
ّ
عشــر عموم مکلفین و محتوای مورد نظر او هم اصول کلی دین یا به تعبیری
ّ
«اقل ما یجب االعتقاد به» بوده استّ .اما در نهج المسترشدین مخاطب -
ّ
ّ
هدف»  -علمه بــه تعبیر خود او« :طلب الیقین
یــا بــه قول امروزیان «جامعۀ ِ
ّ
 .9نهج المسترشدین فی أصول الدین ،ص .85
 ... « .10حتــى شــغف باالشــتغال بــه معظــم الطــاب ،و عــول علــى تقر يــر مباحثــه جماعــة االصحــاب» .فاضــل مقــداد ،إرشــاد الطالبیــن إلــی نهــج
المسترشدین ،ص .4
ً
ّ
ّ
واســتحق العقاب الدائــم»( .منهاج
« .11فالبــد مــن ذکــر مــا ال یمکــن جهلــه علی أحد من المســلمین ،و من جهل شــیئا منــه خرج عن ربقــة المؤمنین
ّ
الصالح؛ تحقیق :عبدالحمید میردامادی؛ قم :مکتبة العلمة المجلسی ،1430 ،ص .)521
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ّ
 /جوینــدگان یقیــن» و مطالــب مــد نظرش هم خالصــۀ قواعد کالمی و ســرفصلهای مطالــب اعتقادی بوده
اســت 12.خالصه آنکه نهج المسترشــدین کتابی موجز و ّ
تخصصی ،ولی باب حادی عشر رسالهای مختصر
و در عین حال ساده و عمومی است.
ُ
ّ
علمه در نهج المسترشدین سعی کرده در هر مبحث ل ّب مطالب را بیان کند و از تطویل بپرهیزد .بر همین
اساس وی از ذکر همه استداللهای مطرح در مباحث مختلف اجتناب نموده و تنها به بیان استداللهای
برگزیده اکتفا کرده است .از اینرو این متن برای تدریس و آموزش علم کالم در دوران میانی اسالمی مناسب
ّ
و مورد اقبال کالمآموزان قرار گرفته اســت .درســت به همین ســبب است که علمه در پایان این رساله خاطر
نشــان کرده طالبان تفصیل مطالب باید به کتاب کبیرش ،یعنی «نهایة المرام فی علم الکالم» و خواســتاران
اعتــدال در طــرح مســائل کالمی به ســایر آثار او همچون «منتهــی الوصول» و «مناهج الیقیــن» رجوع کنند.
ّ
علمه در میان مباحث کتاب خوانندگان را برای آ گاهی از ّاطالعات افزو نتر به برخی از آثار خود نظیر االسرار
ّ
الخفیة 14و نهایة المرام 15و مناهج الیقین 16نیز ارجاع داده است.

13

ّ
 .4شرحهای نگاشته شده بر نهج المسترشدین فی أصول الدین
چنانکــه گفتــه شــد نهج المسترشــدین پــس از نگارش از شــهرت خوبی در میان دانشــوران شــیعی برخوردار
ّ
گشــت و مــورد اقبال آنها قرار گرفت .شــاهد آن ،شــروح مختلفی اســت کــه از زمان خود علمــه تا همین دورۀ
معاصر بر این اثر نوشته شده.
مهمترین این شروح عبارتند از:
ّ
ّ
ّ
الکالمیة و رؤوس المطالــب االصولیة نفــع اهلل تعالی به طلب
« .12فهــذا کتــاب نهــج المسترشــدین فی اصــول الدین لخصت فیه مبــادیء القواعــد
ّ
الیقین»( .نهج المسترشدین فی أصول الدین ،ص )17
ّ
 .13نهج المسترشدین فی أصول الدین ،ص .85
 .14همان ،ص .22
 .15همان ،ص .74 ،70 ،49 ،43 ،41 ،40 ،38 ،30
 .16همان ،ص .74 ،43

سالبیستوهفمت،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت 1395

157

89

نقدوبرریسکتاب

نگرشی برنگارشهای کالمی ()1

ّ
ّ
الدین َ
 .1تذکرة الواصلین فی شــرح نهج المسترشــدین تألیف ّ
أعرجی
سیدنظامالدین عبدالحمید بن َمجد
ُح َســینی ،خاتمه یافته در ُجمادی اآلخرة ســال  703هجری .این شرح با تحقیق جناب آقای طاهر ّ
السالمی
ّ
ّ
مقدســۀ ّ
عباســیه کربال در ســال 1436
از ســوی المرکز اإلســامی للدراســات االســتراتیجیة وابســته به عتبۀ
هجری قمری منتشــر شــده اســت و دربارۀ آن  -إن شاء اهلل  -در شــمارۀ بعدی این سلسله مقاالت بهتفصیل
سخن خواهیم گفت.
ّ
ّ
عبدالمطلب بــن ّ
محمد َ(مجد
 .2تبصــرة الطالبین فی شــرح نهج المسترشــدین نگاشــتۀ سـ ّـیدعمیدالدین
ّ
ّ
الدین) عمیدی َ
أعرجی ُح َسینی (م  754ق) ،معروف به عمید الدین بن أعرج.
این شــرح که به ســبک قال  -أقول نوشــته شــده تاکنون منتشــر نشــده است 17،ولی نســخهای از آن که در روز
ّ
المرجب سال  813هجری کتابت
سهشنبه بیستم رجب
شــده در کتابخانــه آی ـتاهلل حکیــم نجف اشــرف (ش )5
موجــود اســت .از عبــارات دعایــی شــرح پیداســت که در
ّ
ّ
زمان حیات علمه حلی (م 726ق) نوشــته شــده و بر این
ّ
اســاس باید حداکثــر تا پیش از  726هجری تألیف شــده
باشــد .در کنارههــای برخــی از برگهــای نســخه حواشــی
ً
ـبتا قابــل ّ
توجهــی وجــود دارد کــه باید دید از چه کســی
نسـ
است.

 .3معــراج الیقین فی شــرح نهج المسترشــدین فی أصول
ّ
ّ
محمــد بــن حســن بن یوســف بــن ّ
الدیــن اثــر ّ
مطهــر حلی
ّ
ّ
(م  771ق) معــروف بــه فخــر المحققیــن فرزنــد علمــه
ّ
حلــی کــه آن را در تار یــخ  6ربیــع اآلخــر ســال  715هجری
بــه پایــان برده اســت .این شــرح بهتازگی بــا تصحیح آقای
ّ
طاهــر ّ
الســامی از ســوی المرکــز اإلســامی للدراســات
ّ
مقدسۀ ّ
عباسیه کربال منتشر
االستراتیجیة وابسته به عتبۀ
شــده اســت .به توفیق الهی در یکی از مقاالت بعدی این
سلسله نوشتارها به ّ
معرفی آن خواهیم پرداخت.
 .4موصل الطالبین إلی شــرح نهج المسترشــدین نوشــتۀ
ّ
ّ
نصیــر الدیــن کاشــانی (م  755ق) .نصیرالدین کاشــانی
ّ
ّ
(قاشــی) (م  755ق) متکلم امامی برجســتۀ ساکن حله و
َ ّ َ َ
دحیدر آملی (م  787ق)،
اســتاد دانشورانی همچون ســی
ّ
ّ
َ
شــمسالدین ّ
محمد بن صدقه حلی و ابــن عتا ِئقی حلی
(م  790ق) بــوده اســت .از تألیفــات ّ
مهــم کاشــانی شــرح او بــر نهــج المسترشــدین اســت موســوم بــه موصل
الطالبیــن .ایــن اثر شــرحی اســت تعلیقگونه که نویســنده در آن ،در هر قســمت پس از ذکر کلمه یــا عبارتی از
متن نهج المسترشدین به توضیح و تشریح معانی و مطالب مربوط به آن پرداخته است.
شــرح کاشــی بر نهج المسترشــدین تا کنون به طبع نرســیده است 18،ولی بر اســاس ّاطالعات در دسترس سه
نسخه از آن موجود است.

19

ّ
 .17بنا بر شنیدهها گویا این شرح ّ
توسط برخی از محققان تصحیح شده و در آستانۀ نشر قرار دارد.
 .18این شرح به دست صدیق ارجمند آقای مصطفی احمدی در دست تحقیق و نشراست.
 .19از صدیق ّ
مکرم جناب آقای مصطفی احمدی که نســخههای این اثر و برخی دیگر از شــروح نهج المسترشــدین را در اختیار بنده قرار دادند کمال
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نقدوبرریسکتاب

نخســت ،نســخهای کامل محفوظ در کتابخانۀ ّملی ملک به شــمارۀ  1629که در ششم ربیع ّ
األول سال 791
هجری کتابت شده است.
دو نســخۀ دیگــر کــه هــر دو در کتابخانــۀ آســتان قــدس رضــوی نــگاهداری میشــود :یکی بــه شــمارۀ 14662
(مکتوب در ســال  1091هجری ،نســخهای کامل) و دیگری به شمارۀ  86( 6536برگ ،کتابت شده در اواخر
قرن ده تا اوایل قرن  11که چند برگ از آخر افتادگی دارد).
ّ
رضویه در فهرســت فنخا به عنوان شروحی ناشــناخته بر نهج المسترشدین ّ
معرفی شدهاند،
این دو نســخۀ
ّ
ً
ولــی در واقــع دستنوشــتهایی از موصــل الطالبین هســتند .علمه شــیخ آقا بــزرگ تهرانی احتمــاال یکی از
20

همیــن دو نســخه را دیــده بــوده کــه در الذریعة بــه عنوانی
شــرحی بــر نهــج المسترشــدین از نویســندهای ناشــناس
ّ
معرفــی کــرده اســت 21.برخالف حدس شــیخ آقابــزرگ که
ّ
ّ
ایــن شــرح را نوشــتۀ خــود علمۀ حلی پنداشــته اســت ،با
ّ
توجــه بــه عبــارات آغازین ایــن نســخه معلوم میشــود که

متــن مــورد اشــارۀ وی چیزی جــز همــان موصــل الطالبین
ّ
نصیرالدین کاشی نیست.
 .5إرشــاد الطالبین إلی نهج المسترشــدین تألیف جمال
ّ
ّ
الدیــن ِمقــداد بــن عبــداهلل ُس ُــیوری حلــی (م  826ق)،
بهانجامرســیده در  21شــعبان  792هجــری قمــری .ایــن
شــرح ســالها پیــش به تحقیــق آقــای ّ
ســیدمهدی رجائی
منتشــر شــده اســت ،ولی هنوز نیازمند تصحیــح انتقادی
ّ
جــد ِی تــازهای اســت 22.در ادامــه این سلســله مقاالت ان
شــاء اهلل بهتفصیــل از این شــرح و ســایر آثــار کالمی فاضل
مقداد سخن خواهیم گفت.

 .6التحقیــق المبیــن فــی شــرح نهــج المسترشــدین
ّ
ّ
فــی أصــول الدیــن تألیــف نجمالدیــن خضــر بــن شــیخ
َ
ّ
الدین ّ
محمــد بــن علــی رازی َحبلــرودی (م حدود
شــمس
ّ
 850ق) ،صاحــب آثــار کالمی متعــدد از جمله التوضیح
ُ
األنــور بالحجــج الــواردة لدفــع شــبه األعــور 23و شــرحی
مبســوط بــر باب حادی عشــر به نــام جامع الدرر في شــرح
الباب الحادي عشر و حقائق العرفان في خالصة األصول
و الميزان.
ّ
تشکر و امتنان را دارم.
 .20نگرید :فنخا ،ج  ،20ص .914
 .21عبــارت شــیخ آقابزرگ چنین اســت :2022(« :شــرح نهج المسترشــدين) به عنوان قوله قولــه أيضا لبعض األصحاب وهو تعليقــات على الكتاب،
أوله( :قوله :الحمد هلل المنقذ من الحيرة الخ .اعلم أن الحمد هو الثناء على الجميل االختياري  )...رأيت نسخته في المكتبة الرضوية قد أحال فيه
الشارح هذا إلى كتابه (نهاية المرام) وبما ان (نهاية المرام) في علم الكالم من تصانيف آية اهلل العالمة الحلي [ ]...استظهرنا ان هذه التعليقات آلية
اهلل العالمة جمال الدين الحسن بن يوسف نفسه دونها بنفسه أو غيره بعده واهلل العالم» .الذریعة ،ج  ،14ص .162
 .22مقداد ُس ُــیوری؛ جمال الدین ،إرشــاد الطالبین إلی نهج المسترشــدین؛ تحقيق ّ
ســيدمهدی رجایی؛ قم :کتابخانۀ آيتاهلل مرعشــی نجفی1405،
هجری.
 .23الرازی الحبلرودی ،خضر؛ التوضیح األنور بالحجج الواردة لدفع ُشبه األعور؛ تحقیقّ :
السیدمهدی الرجائی؛ قم :کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی نجفی،
.1382
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مزجی مبسوطی بر نهج المسترشدین است و کتابت آن در سی ذیقعده سال  828هجری
التحقیق المبین شرح
ِ
ّ
ّ
24
قمری پایان یافته است .این شرح تاکنون به چاپ نرسیده ،اما سه نسخه خطی از آن در دسترس است:
 .1نسخۀ شمارۀ  372کتابخانۀ آستان قدس رضوی که در سال  1045هجری قمری کتابت شده است.
 .2دستنوشــت شــمارۀ  6111کتابخانۀ آیتاهلل نجفی مرعشــی که تاریخ کتابت آن سال  1105هجری قمری
است.
 .3نسخۀ شمارۀ  1271کتابخانۀ مدرسۀ سپهساالر به تاریخ کتابت  1256هجری.

ّ
 .7کشف أحوال الدین فی شرح نهج المسترشدین اثر شیخ جواد بن سعید بن جواد کاظمی.
شارح شیخ اإلسالم استراباد و از شاگردان شیخ بهایی بوده و به گفتۀ میرزا عبداهلل اصفهانی  -که نسخهای
ـوط نیکویی بوده اســت« :و هو شرح مبسوط ممزوج
از این شــرح را مشــاهده کرده  -این اثر شــرح
مزجی مبسـ ِ
ِ
ّ ً
ّ
بالمتــن حســن ّ
جیــد جــدا» .بنا به نقل وی نویســنده این شــرح را در  9ربیع األول  1029هجری قمری در شــهر
کاظمین به پایان برده است 25.راقم این سطور در حال حاضر نسخهای از این شرح نمیشناسد.
ّ
الدین بن ّ
محمد علی طریحی (م  1085ق).
 .8شرح نهج المسترشدین نگاشتۀ شیخ فخر
در حال حاضر ّاطالع بیشتری از این شرح در دسترس نداریم.

26

 .9مناهــج الراشــدین فــی شــرح نهج المسترشــدین نوشــتۀ علی بن ابوالقاســم حســینی عســکری (م قرن 12
هجری).
نســخهای از این شــرح به شــماره  861در مرکز احیاء میراث اســامی قم موجود اســت که کتابت آن در ربیع
ّ
27
األول سال  1133به پایان رسیده است.
 .10شرح نهج المسترشدین از مولی ّ
محمد حسن بن مصطفی خوئینی (م قرن  13هجری).
شــرحی مزجی بر نهج المسترشــدین اســت که تاکنون بهچاپ نرســیده اســت .نســخهای از این شــرح که در
 28ذیقعده  1277کتابت شــده اســت با شــمارۀ  10596 /3در کتابخانه مجلس شــورای اســامی نگهداری
میشــود .نســخه تــا شــرح فصل پنجــم نهج المسترشــدین ادامــه پیدا کــرده و از آن بــه بعد افتادگــی دارد .در
حواشی نسخه حاشیههایی از خود شارح ثبت است.

به توفیق الهی در شمارههای بعدی «نگرشی بر نگرشهای کالمی» در باب شروح مطبوع نهج المسترشدین
و همسانیها و دگرسانیهای آنها سخن خواهیم گفت.

 .24نگرید :فنخا ،ج  ،7ص .699
 .25نگرید :اصفهانی ،میرزاعبداهلل ،ریاض العلماء و حیاض الفضالء ،ج  ،1ص .119 - 118
 .26الذریعة ،ج  ،14ص .162
 .27نگرید :فنخا ،ج  ،31ص .685

92

157

سالبیستوهفمت،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت 1395

