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نگرشی بر نگارشهای کالمی ()8
ّ
نصیرالدین کاشانی و نگاشتههای کالمی او
حمیدعطایی نظری
ّ
ّ
ّ
چکیــده :نصیرالدیــن کاشــانی (قاشــی) حلــی (د 755 :هـــ  .ق ).از متکلمــان و منطقدانــان
مهـ ّـم ّ
امامیــه در قــرون میانــی اســت کــه آثــار او ،بویــژه شــروح وحواشــی ارزشــمندی کــه بــر آثــار
ّ
ّ
کالمــی و منطقــی و فلســفی نگاشــته اســت ،حائــز اهمیــت بســیار اســت .بــا وجــود ایــن ،تا کنــون
هیــچ نوشــتار شــایان ّ
توجهــی در شــرح احــوال و آثــار و افــکار وی نوشــته نشــده اســت .در ایــن
مقالــه تــاش میشــود نخســت ،آ گاهیهــای پرا کنــدهای کــه در منابــع مختلــف در خصــوص
زندگانــی و تحصیــل و تدریــس کاشــانی ثبــت شــده اســت ،تدویــن و بازگــو شــود و در ادامــه،
آثــار ویّ ،
خاصــه نگاشــتههای کالمــی او ّ
معرفــی گــردد.
ّ
نصیرالدیــن کاشــانی ،ابــن َعتائقــیِ ،ح ّلــه ،کالم فلســفی ،کالم ّ
امامیــه،
کلیــد واژه:
نگاشــتههای کالمــی.
ّ
تأمالت يف ّ
ّ
الكالمية ()8
املدونات
ّ
ّ
نصير الدين الكاشاين ومؤلفاته الكالمية
محيد عطايئ نظري
ّ
ّ
متتــاز مؤلفــات نصيــر الديــن الكاشــاين (القــايش) احلــي (م  755هـــ ) أحد
ّ
املتكلمني وأساتذة املنطق ّ
ّ
اإلمامية يف القرون الوسطى
املهمني لدى الشيعة
ً
ّ
ّ
باألمه ّية الفائقة ،خصوصا شــروحه وحواشــيه ّ
الكالمية
الغنية عىل الكتب
ّ
ّ
واملنطقية والفلسفية املختلفة.
ً
ً
شــافيا ّ
ورغــم ذلــك ال جيد املطالع ّ
يبي شــرح
حت اآلن َمن كتب عنه مقاال
حاله وآثاره وأفكاره.
ّأمــا املقــال احلايل فيبتدئ بتوثيق ما تناثر من املعلومات ّ
املتفرقة يف املصادر
املختلفة عن حياة الكاشاين ودراسته وتدر يسه ،ومن ّمث التعر يف بآثار هذا
ً
ّ
الكالمية.
العامل ،خصوصا آثاره
ّ
ّ
األساســية :نصيــر الديــن الكاشــاين ،ابــن العتائيق ،احللــة ،الكالم
املفــردات
اإلماميةّ ،
ّ
ّ
الكالمية.
املدونات
الفلسيف ،كالم

)Having a Look at the Theological Writings (8
Nasir al-Din Kāshāni and his Theological
Writings
Abstract: Nasir al-Din Kashāni (Qāshi) Helli
(d: 755 AH) is one of the most important Imami
theologians and logicians of the middle centuries.
His works, especially his valuable explanations and
annotations on theological, logical, and philosophical works, are considered to be of high importance.
However, so far no significant articles have been
written on his works and his thoughts. This paper
first of all tries to gather the dispersed information
regarding his life, education, and teaching which
have been documented in various sources. Following this, his works, the theological ones in particular, are going to be introduced.
Key words: Nasir al-Din Kashāni, Ibn Atāeqi,
Helle, philosophical Kalām, Imami Kalām, theological writings.

نگرشی بر نگارش های کالمی ()8

نصیرالدین کاشانی
و نگاشتههای کالمی او
َ ّ
ّ
نامور ِحله
علی بن محمد بن علی نصیرالدین کاشــانی (قاشــی) حلی (د 755 :ق) در شــمار عالمان امامی

حمید عطایی نظری

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

قرار دارد که در علوم مختلفی همچون کالم و منطق و فلســفه و فقه تبحر داشــته اســت .فاضل ِمقداد او را با
ّ
ّ
ّ
الملة و ّ
الدين علی بن ّ
محمد القاشــی»
الحق و
القاب «ســلطان المحققين وارث األنبياء و المرســلين نصير
ّ
ّ
ســتوده اســت 1و قاضــی نــوراهلل شوشــتری در وصفش گفتــه« :به دقــت طبع و حــدت فهم ،گوی مســابقت از
حکمــای عصــر و فقهــای دهــر ربــوده» 2.با وجــود آثار ارزشــمندی کــه وی از خود به یــادگار گذاشــته ،تاکنون
نگاشــتهای درخــور و شــایان ّ
توجــه در معرفــی او و آثــارش تحریر نشــده اســت .از ایــنرو بر آنیم در این نوشــتار
آ گاهیهای پراکندهای را که در خصوص کاشانی در منابع مختلف آمده است ،تدوین و ارائه نماییم.
گویــا نخســتین سرگذشــتنامۀ بــه نســبت مبســوط از نصیرالدیــن کاشــانی را قاضــی نــوراهلل شوشــتری
(شــهادت1019:ق) در مجالس المؤمنین نگاشــته اســت 3و پس از او بســیاری از منابع بعدی ،بهطورعمده،
همــان مطالبی را که قاضی دربارۀ کاشــانی آورده اســت ،بازگــو نمودهاند 4.اطالعاتی که مرحوم َس ّیدمحســن
امین در أعیان الشــیعة 5و شــیخ آقابزرگ طهرانی در طبقات 6دربارۀ وی آوردهاند نیز در جای خود ســودمند و
قابل توجه است.
قاضی نوراهلل در باب محل والدت نصیرالدین کاشانی آورده است:
ّ
مولد شریفش داراالیمان کاشان است و در دارالمؤمنین حله نشو نما یافته [ ]...و همواره در
ّ
7
حله و بغداد به افادۀ علوم دینی و معارف یقین اشتغال مینمود.
برخالفّامــا عمادالدیــن یحیی بن احمد کاشــی که معاصر ،و به نوعی،
معاشــر با نصیرالدین کاشــی بوده ِ
ِ
ّ
ّ
ً
ً
َ
ُّ
حتدا »؛ 8یعنی :زادۀ ِحله و دارندۀ اصل و ن َسبی «کاشانی» معرفی
«الحل ُّي َمو ِلدا
نقل قاضی -وی را ِ
الکاشي َم ِ
کرده است:
قال المولی العالمة سلطان أفاضل عصره و برهان فضالء دهره جامع علوم األولين واآلخرين
ّ ّ
علي ّ
تفضل ّ
وتکرم موالنا
عماد الملة والدين يحيی الکاشــي  -أدام اهلل ميامن أنفاســه : -لما
ّ
ّ
األعظــم ســلطان أفاضــل المحققيــن قدوة العلمــاء الراســخين أفضل المتأخرين مســتخرج
 . 1سیوری ،فاضل مقداد ،إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین ،ص .177
 . 2شوشتری ،قاضی نوراهلل ،مجالس المؤمنین ،ج  ،4ص .532
 . 3همان ،ج  ،4ص .534 -532
 . 4برای نمونه نگرید به :افندی اصفهانی ،مولی عبداهلل ،ریاض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،4ص 182- 180؛ خوانســاری ،محمدباقر ،روضات
الجنات في أحوال العلماء و الســادات ،ج  ،4ص 324 -323؛ مدرس تبریزی ،محمدعلی ،ریحانة األدب ،ج  ،6ص 189 - 188؛ قمی ،نوری
ُ
طبرســی ،میرزاحســین ،خاتمة مســتدرک الوســائل ،ج  ،2ص 324 - 323؛ عباس ،الکنی و األلقاب ،ص 715 -714؛ صدر ،حســن ،تكملة أمل
اآلمل ،ج  ،4ص .102 -101
 . 5امینَ ،س ّیدمحسن ،أعیان الشیعة ،ج  ،8ص .309
 . 6طهرانی ،شیخ آقابزرگ ،طبقات أعالم الشيعة ،ج  ،5ص .149
 . 7شوشتری ،قاضی نوراهلل ،مجالس المؤمنین ،ج  ،4ص .532
َ ُ
َ
حتد :األصل» .المعجم الوسیط ،ص  .154نیز نگرید :فرهنگ معین ،ج  ،3ص .3894
حتد» به معنای اصل و ن َسب است؛ «الم ِ
 . 8کلمۀ َ«م ِ
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ا یمالک یاه هتشاگن و  یناشاک نیدلاریصن

عل ـ ــی بـــــن محمد بـــــن علی
نصیرالدین کاشـــــانی (قاشی)
ّ
حلی (د 755 :ق) در شـــــمار
َ ّ
نامور ِحله قرار
عالمان امامی
دارد کـــــه در علـــــوم مختلفی
همچون کالم و منطق و فلسفه
و فقـــــه تبحر داشـــــته اســـــت.
نگاشـــــتههای کالمی کاشـــــی
در همـــــان قالـــــب مکتـــــب
ّ
کالم فلســـــفی ِحلـــــه و بـــــه
س ـ ــبک و ســـــیاق مکتوبـــــات
کالمـــــی خواجهنصیرالدیـــــن
ّ
طوســـــی و عالمـــــۀ حلـــــی به
ن ـ ــگارش درآمـــــده اســـــت.

العلية صاحــب الذهن الثاقــب ّ
الدقائــق ّ
األبیــة مســتنبط الحقائــق ّ
المؤيد بالفکــر الصائب
ّ
ّ
ً
ً
ّ
والديــن ّ
حجــة اإلســام والمســلمين الحلـ ّـي مولــدا الکاشـ ّـي محتــداّ -متع اهلل
نصيــر الملــة
المسلمين بطول بقائه.

9

ّ
ً
بــه هــر حــال ظاهرا نصیرالدین کاشــی عمدۀ مراحل تحصیــل و تدریس خود را در ِحله گذرانده بوده اســت و
ّ
ً
«حلی» مشــهور
شــاگردان او هم عمدتا در همین شــهر از محضرش اســتفاده کردهاند و به همین ســبب نیز به ِ
ّ
گشــته اســت .بر این اساس باید نصیرالدین قاشــی را از عالمان امامی مکتب ِحله در قرون میانی بهحساب
آورد و آثــار او را در چارچــوب همیــن مکتــب ارزیابــی نمــود .مطالعــۀ آثــار کالمــی وی هــم نشــان میدهد که
ّ
نگاشــتههای کالمی کاشــی در همان قالب مکتب کالم فلســفی ِحله و به ســبک و ســیاق مکتوبات کالمی
ّ
خواجهنصیرالدین طوسی و عالمۀ حلی به نگارش درآمده است.
پــدر نصیرالدیــن کاشــانی فقیه جلیل «شــيخ جمالالديــن أبوجعفر ّ
محمد بن علی قاشــی» بــوده که در زمرۀ
ّ
شا گردان و راویان محقق ِحلی (د676 :ق) قرار داشته است 10.شیخ حسن فرزند شهید ثانی در اجازۀ کبیرۀ
خود به َس ّــید نجمالدین بن ّ
ســیدمحمد حســینی خاطر نشــان کرده مکتوبی را از شــهید ّاول دیده که در آن
ّ
پدر شــیخ ما نصیرالدین قاشــی دو کتاب نهایة و
تصریح نموده :جمالالدين أبوجعفر محمد بن علی قاشــی ِ
ّ
ُج َمل [نوشتۀ شیخ طوسی] را در سال [ 769کذا] 11از محقق حلی ِروایت کرده است:
ووجــدت بخطــه في موضع آخر ما هذا نصه :يروي الشــيخ جمال الديــن أبو جعفر محمد بن
علي القاشــي والد شــيخنا نصيــر الحق والدين علي بن محمد القاشــي قــدس اهلل روحيهما
النهايــة والجمــل قــراءة على الشــيخ العالمة نجم الدين أبى القاســم بن ســعيد ســنة تســع و
ســتين وســبعمائة عنه عن الســيد مجد الدين علي بن الحســن بن إبراهيم بن علي بن جعفر
ابن محمد بن علي بن الحسن بن عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي
ابن جعفر الصادق عليه السالم عن الحسين بن رطبة  ،عن أبي على  ،عن والده المصنف.

12

در خصــوص اســتادان نصیرالدیــن کاشــی آ گاهــی چندانــی در دســت نیســت .در برخــی منابــع تنهــا از
«جاللالدين جعفر بن علی بن صاحب دارالصخر حسینی» به عنوان شیخ ِروایت و استاد او یاد کردهاند.

13

َ ّ َ َ
دحیدر ُآملی (د:
نصیرالدین قاشی شاگردان برجستهای نیز داشته است که از میان آنها باید اشاره کرد به :سی
ّ
ّ
حلی و عبدالرحمن بن ّ
 787ق) و شــمسالدین ّ
محمد بن ابراهیم َعتا ِئقی حلی (زنده در:
محمد بن َصدقه
ّ
ابوالعز عبداهلل بن شرفالدین شرفشاه علوی َ
حسینی( 14متوفای حدود
790ق) .همچنین َس ّید جاللالدین

النکات نصیرالدین کاشانی نگاشته است.
 .9عبارات یادشده بخشی از خطبۀ عمادالدین یحیی بن احمد کاشی در آغاز شرحی است که بر رسالۀ
ِ
این اثر هنوز منتشر نشده است ،ولی برای متن این خطبه نگاه کنید به :یادداشت زیر از آقای دکتر حسن انصاری در:
http://ansari.kateban.com/post/2015

اآلمل ،ج  ،2ص .289
عاملیَ ،أمل ِ
« .10الشيخ جمالالدين أبوجعفر محمد بن علي القاشي  [.فاضل ] جليل  ،يروی عن المحقق»ُ .ح ّر ِ
ّ
ً
 .11تاریــخ  769کــه در منقــول از خــط شــهید ّاول در اینجا آمده اســت قطعا نادرســت اســت؛ زیرا محقق حلی و پدر نصیرالدین کاشــی و خود کاشــی
مدتهــا پیــش از ایــن تاریــخ از دنیــا رفته بودهانــد .بهاحتمالزیــاد در اینجا تصحیفی اتفاق افتاده اســت یا اینکه ایــن تاریخ مربوط به زمــان ِر وایت از
ّ
ّ
محقق حلی نبوده ،بلکه ناظر به امر دیگری است.
 .12مجلسی ،محمدباقر ،بحاراألنوار ،ج  ،106ص .36
 .13نوری ،میرزا حسین ،خاتمة مستدرک الوسائل ،ج  ،2ص 324؛ طهرانی ،شیخ آقابزرگ ،طبقات أعالم الشيعة ،ج  ،5ص .149
 .14در پارهای از منابع حدیث زیر از طریق شرفشــاه حســینی به نقل از نصیرالدین کاشــی ِر وایت شــده اســت« :وحدثني المولى العالم الواعظ ،وجيه
الديــن ،عبــد اهلل بــن المولــى ،عــاء الدين فتح اهلل بن عبد الملك بن فتحان الواعظ القمي األصل القاشــاني المســكن ،عن جــده عبد الملك ،عن
الشــيخ الكامل العالمة خاتمة المجتهدين أبو العباس ،أحمد بن فهد قال :حدثني المولى الســيد الســعيد العالمة أبو العز جالل الدين عبد اهلل بن
الســعيد المرحوم شــرف شــاه الحســيني ـ رضي اهلل عنه ـ قال :حدثني شــيخي االمام العالمة موالنا نصیرالدين علي بن محمد القاشــي -قدس اهلل-
نفســه ،قال  :حدثني الســيد جالل الدين بن دار الصخر قال :حدثني الشــيخ الفقيه (نجمالدين ،أبوالقاســم بن ســعيد قال :حدثني الشــيخ الفقيه)
مفيد الدين ،محمد بن الجهم قال :حدثني المعمر السنبســي ،قال :ســمعت من موالی أبی محمد الحســن العسكري عليه وعلى آبائه وولده أفضل
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810ق) و ابوعبداهلل ّ
محمد بن القاسم بن ُم َع َّية بن سعيد حسنی دیباجی،معروف به َس ّیدتاجالدین بن ُم َع َّیة
َ
(د 776 :ق) - 15نقیب و ن ّسابۀ بسیار برجسته و استاد شهید ّاول و ابن ِع َنبه  -به ِروایت از او میپرداختهاند.
18
16بر اســاس گواهی ابن َعتا ِئقی 17و نیز طبق آنچه ُجباعی در مجموعۀ خود به نقل از شــهید ّاول آورده اســت،
نصیرالدین کاشی در  10رجب سال  755هجری قمری در نجف از دنیا رفته است 19 .بنابراین تاریخ  775یا
ِ
 777که در برخی منابع 20برای وفات او معرفی شده است صحیح نیست .همچنین با توجه به حکایتی که
َ ّ َ َ
دحیدر ُآملی از وی در حدود هشتادسالگیاش نقل کرده است 21،حدس زده میشود که والدت کاشی در
سی

حدود هشتاد سال پیش از سال 755یعنی در حوالی سال  675هجری قمری بوده باشد.
نصیرالدیــن کاشــانی آثــار گرانســنگی خاصه در علم کالم و دانش منطق نگاشــته بوده اســت کــه هماکنون
ِ

پارهای از آنها باقی مانده است .آثاری که در منابع مختلف به کاشانی نسبت داده شده عبارت است از:

امتحانية في ِع َ
ّ
لمی المنطق و الكالم
ِّ .1النكات في مسائل
این رســاله مشــتمل بر ذکر حدود پنجاه نکته و مســئله در مباحث مربوط به منطق و کالم و فلســفه اســت و
تبحر قاشــی را در علوم نامبرده نشــان میدهد .نصیرالدین کاشــانی این رســاله را به درخواســت عمادالدين
يحيــی بــن احمــد کاشــانی - 22که نصیرالدین از او با عنــوان (اإلمام بن اإلمام یحیی) یاد کرده  -نگاشــته 23و
به همو نیز تقدیم کرده است .عمادالدين هم در همان زمان حیات نصیرالدین بر این رساله شرحی نگاشته

ّ
النـــــكات مش ـ ــتمل بر
رســـــالۀ ِ
ذکـــــر حـــــدود پنج ـ ــاه نکته و
مســـــئله در مباحث مربوط به
منطق و کالم و فلس ـ ــفه است
و تبحـــــر کاشـــــانی را در علوم
نامبـــــرده نشـــــان میده ـ ــد.
موصل ّ
الطالبین مبسوطترین
ِ
کالمی در دسترس
نگاشـــــتۀ
ِ
از کاشـــــی اســ ــت و ازایـ ـ ـنرو
مأخـــــذی ارزش ـ ــمند ب ـ ــرای
آشـــــنایی بـــــا دیدگا هه ـ ــای
کالمـــــی او و مه ـ ــارت وی در
این علـــــم به ش ـ ــمار میآید.

اســت .دستنوشــتی از ایــن شــرح هماکنــون در کتابخانۀ ســلیمانیۀ ترکیــه (بغدادلی وهبی افندی ،شــمارۀ
 )828موجود است.
ّ
امتحانية فی ِع َ
ّ
لمی المنطق و الكالم به خط شاگرد کاشی ،ابن َعتا ِئقی ِحلی،
النكات فی مسائل
نسخهای از ِّ
َ
ّ
یشــود 24.ابن َعتائقی
حیدریه به شــمارۀ  670نگهداری م 
متعلق به ِخزانۀ غ َر ّویه هماکنون در کتابخانۀ روضۀ

کتابت این اثر را در ذی ّ
الحجۀ ســال  752هجری قمری به پایان برده و بر آن پارهای حواشــی کوتاه نیز نگاشــته

اســت .رســالۀ النکات تاکنون چاپ نشــده اســت ،ولی بنا به اظهاراتی قرار اســت این اثر ارزشــمند بهزودی از
الصالة والسالم يقول :أحسن ّ
ظنك ولو بحجر يطرح اهلل فيه ّ
سره ،فتناول نصيبك منه ،فقلت :يا بن رسول اهلل ولو بحجر؟ فقال :أال تنظرون إلى الحجر
األسود»( .األحسائی ،ابن أبی جمهور ،عوالی اللئالی ،ج  ،1ص .)24
ّ
ّ
 . 15بــرای آ گاهــی بیشــتر در بــاب او نگرید به :صدرّ ،
اآلمل ،ج ،5ص  84ـ 87؛ حلی ،حــازم ،الحلة و أثرها العلمی و األدبی،
سیدحســن ،تكملة َأمل ِ
ص .419 -414
اآلمل ،ج  ،2ص  202خاطر نشــان کرده کــه ابن ُم َع َّیة از
عاملی در َأمل ِ
 . 16طهرانــی ،شــیخ آقابــزرگ ،طبقــات أعالم الشــيعة ،ج  ،5ص  .149شــیخ ُح ّــر ِ
کاشــانی با عنوان «االمام العالمة أوحد عصره» یاد میکرده اســت« :الشــيخ نصيرالدين علي بن محمد بن علي القاشــي .عالم فاضل ،رو ى عنه ابن
معية و قال عند ذكره  :االمام العالمة أوحد عصره».
 . 17در پشــت نســخهای که ابن َعتا ِئقی از رســالۀ النکات کاشــی به خط خود کتابت کرده و در سال  752هجری قمری از آن فارغ شده است ،به خط
ّ
همــو مکتــوب اســت«ُ :ت ُوفي موالنا و شــيخنا المولى القدوة القبلة ســلطان الفقهــاء و العلماء و المتكلمين نصير الملة و الحــق و الدين مصنف هذا
الكتاب ـ طاب ثراه و جعل الجنة مقامه و مأواه ـ عاشر رجب سنة  755هجرية» .نگرید به :امینّ ،
سیدمحسن ،أعیان الشیعة ،ج  ،8ص .309
ّ
ّ
ّ
المحقق اســتاذ الفضالء نصیرالدین علی بن ّ
محمد القاشــی بالمشــهد المقدس الغروی عاشــر رجب ســنة خمس و
«ُ . 18ت ُوفی الشــیخ اإلمام العالمة
ُ
خمسین و سبع مائة»( .جباعی ،شمسالدین ّ
محمد بن علی بن حسن ،المجموعة ،نسخۀ کتابخانۀ ملی ملک شمارۀ  ،604ص .)261
 . 19طهرانی ،شیخ آقابزرگ ،طبقات أعالم الشيعة ،ج  ،5ص .149
 . 20نعمه ،شیخ عبداهلل ،فالسفۀ شیعه ،ص .514
ً
ّ
ســرهّ . -
ُ
قدس اهلل ّســمعت منه مرارا کثیرة هذا الکالم بعینه ،و هو ّأنه یقول:
فإني
« . 21و منهم اإلمام العالم و الحكيم الفاضل نصير الدين الكاشــي
ّ
ّ
ّ
ُ
ي فی هذا الباب!
علمت في مدة ثمانين ســنة ،هــو ّأن هذا المصنوع محتاج إلى صانع .و مــع ذلک ،فتیقن عجائز الكوفة أ كثر مــن تیقن 
نهایــة مــا قــد
ّ
ّ
علیکم بالعمل الصالح و طریقة األ ّئمة المعصومین -علیهم الســام -فإن غیر هذا ً
هوی و وسوســة ،و لیس مآله إل إلی الحســرة و الندامة»( .آملی،
َ
َس ّید َحیدر ،جامع األسرار و منبع األنوار ،ص .)496
 . 22دربارۀ عمادالدين يحيی بن احمد کاشی و تشیع وی نگاه کنید به یادداشت پیشگفته درhttp://ansari.kateban.com/post/2015 :
« . 23له كتاب النكات فی مســائل امتحانية فی علمی المنطق و الكالم ،صنفه لعماد الملة و الدين يحيى».(امینَ ،س ّیدمحســن ،أعیان الشــیعة،
ج  ،8ص .)309
 . 24ترقیمۀ این نســخه بدین شــرح اســت« :علقها العبد الفقیر إلی الغنی الضعیف إلی القوی عبدالرحمن بن محمد العتائقی ،غرة ذی الحجة ســنة
اثنین و خمسین و سبعمائة هجریة بالمشهد الشریف الغروی صلوات اهلل علی مشرفه و علی أوالده األئمة المعصومین اجمعین».
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َ
سوی َع َتبۀ َعل ّویه در نجف اشرف منتشر شود.

ّ
وی و نشــانگر جایگاه ممتاز این اثر در میان ســایر آثار کالمی علمۀ
ّ
حلی اســت .بررسی حواشی کاشی ،برای پیبردن به باریکبینیها

 .2موصل ّ
الطالبین إلی شرح نهج ُ
المسترشدین
ِ

و ظرافتهای فکری او سودمند و الزم است.

ایــن اثــر شــرحی اســت تعلیقگونــه بــر رســالۀ کالمــی پــرارج نهــج
ِ
ّ
ّ
المسترشــدین فی اصولالدین از علمۀ حلی (د726:ق) .نویسنده

 .4حاشیۀ تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد

در ایــن شــرح ،در هــر قســمت ،پــس از ذکــر کلمــه یــا عبارتــی از متن

ـاد خواجهنصیرالدیــن
نصیرالدیــن کاشــانی بــر شــرح تجر یــد االعتقـ ِ

نهــج المسترشــدین به توضیح و تشــریح معانی و مطالــب مربوط به
ً
آن پرداختــه اســت .ظاهــرا در کتب تراجم ،تا آنجا که بررســی شــد،

طوسی که به قلم شمسالدین محمود اصفهانی (د749 :ق) نوشته

از ایــن اثــر در زمرۀ آثار نصیرالدین کاشــی هیچ یاد نشــده اســت .در
مکتوبات کالمی ّ
امامیه هم گویا یادکردی از این کتاب نشده و هیچ
ارجاع آشــکاری به آن صورت نگرفته اســت .به نظر میرســد که این

شــده و به تسدید القواعد (تشــييدالقواعد) موسوم و به «شرح قدیم»
مشــهور گشــته اســت ،حواشــی ارزشــمندی نگاشــته .قاضی نوراهلل
شوشتری در وصف این حواشی گفته است:
از جملــۀ ّ
مصنفــات او حاشــیۀ شــرح تجر یــد اصفهانی

اثر در میان عالمان امامی چندان شناختهشــده نبوده اســت .با این
موصل ّ
الطالبین شناسایی
وصف تا کنون دســتکم چهار نسخه از ِ
َ
شــده اســت که در دو دستنوشت از آنها (نســخۀ کتابخانۀ م ِلک و
نســخۀ شــمارۀ  14662کتابخانۀ آســتان قدس رضــوی) به َصراحت

نــگارش ایــن اثر بــه نصیرالدین کاشــانی نســبت داده شــده اســت.
بنابراین شکی در انتساب این اثر به نصیرالدین کاشی نیست.

موصل ّ
کالمی در دسترس از کاشی
الطالبین مبســوطترین نگاشــتۀ
ِ
ِ

است و ازاینرو مأخذی ارزشمند برای آشنایی با دیدگاههای کالمی

او و مهارت وی در این علم به شمار میآید .متأسفانه این اثر تاکنون
بــه چــاپ نرســیده اســت ،لیــک بــه تصحیــح و انتشــار قریبالوقوع
تر
آن بشــارت داده شــده اســت .در مقالــهای دیگر به توصیــف افزو ن ِ
نوشــت یادشــده از آن پرداختهام
موصــل الطالبیــن و نیز چهار دست
ِ
که طالبان آ گاهی بیشتر در این زمینه را بدان ارجاع میدهم.

25

 .3حاشیه بر معارج الفهم فی شرح النظم
چنانکــه از عنــوان یادشــده پیداســت ایــن اثــر مجموعــهای اســت

ارزشــمند معارج
از حواشــی نصیرالدیــن کاشــانی بــر کتاب کالمــی
ِ
ّ
ّ
الفهم فی شرح النظم تألیف علمۀ حلی26.حواشی مزبور به صورت
مســتقل نــگارش و تدویــن نیافتــه اســت و تنهــا در حاشــیۀ برخی از

اســت که مشــتمل بــر اعلی مراتــب تدقیق اســت و فی
الحقیقه ّ
ّ
میرسیدشــریف بعد از آن
مادۀ حاشــیهای که
بر آن شرح نوشته ،همان است.

28

قاضــی همچنیــن خاطر نشــان کــرده که کاشــی در حواشــی خود در
ـت تجر یــد بــه دفــع ایــرادات اصفهانــی پرداختــه اســت
بحــث امامـ ِ
تجرید جدیــد ،قادر بر ّرد ســخنان
و چــون قوشــچی ،صاحب شــرح
ِ
کاشــی نبوده ،در این مبحث از نقل ایرادات اصفهانی و پاس ـخهای
کاشی پرهیز کرده است.

29

این حواشی به چاپ نرسیده است و در حال حاضر راقم این سطور
نسخهای از آن نمیشناسد.

 .5شرح طوالع األنوار

کتــاب طوالع األنوار نوشــتۀ قاضــی ناصرالدین َبیضــاوی (د 685:ق)

یکی از مهمترین آثار کالمی اشــاعره در دورۀ میانی اســت که شــروح و
حواشی متعددی هم بر آن نوشته شده است .نصیرالدین کاشانی نیز
شرحی بر این اثر نگاشته بوده است که حاکی از آشنایی عمیق وی با
کالم اشاعره است .قاضی نوراهلل شوشتری دربارۀ این شرح میگوید:
ّ
و یکی دیگر از ّ
مصنفات شــریفۀ آن نحریر مدقق ،شــرح
طوالع قاضی بیضاوی است و در آنجا سخنان بهرتبه

30

نســخههای معارج الفهم کتابت شــده اســت .این حواشــی در طبع

دارد.

31

آســتان قدس رضوی از معارج الفهم به چاپ رســیده است 27،البته
بیآنکه تصریح شــود صاحب حواشــی ،نصیرالدین کاشــی اســت.
حاشــیهنگاری کاشــی بــر معارج الفهــم حا کی از اهمیت ایــن اثر نزد
ّ
البین
 . 25نگریــد بــه :مقالــۀ راقــم این ســطور بــا عنــوان «دستنوشــتی تازهیــاب از ِ
موصــل الط ِ
ّ
ین کاشانی» که در ادامۀ همین مقاله در مجلۀ آینۀ پژوهش به چاپ رسیده است.
نصیرالد ِ
ّ
 . 26طباطبایــی ،ســيدعبدالعزيز ،مکتبــة العالمــة الحلــی ،ص 190؛ معجــم طبقــات
ّ
المتكلمين ،ج  ،3ص 132؛ معجم التراث الکالمی ،ج  ،3ص .61
ّ
 . 27حلــی ،حســن بــن یوســف ،معــارج الفهــم فــی شــرح النظــم ،مشــهد ،مجمــع البحــوث
اإلسالمیة1388 ،ش.
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 . 28شوشتری ،قاضی نوراهلل ،مجالس المؤمنین ،ج  ،4ص .532
 . 29همان ،ص  532ـ  .533نیز نگرید به :طهرانی ،شیخ آقابزرگ ،الذریعة ،ج  ،6ص .118
ً
 . 30اصطــاح «بهرتبــه» ظاهــرا بــه معنای «مطالــب عالی» اســت .میرزا عبداهلل افنــدی که در
ً
بیان سرگذشت نصیرالدین کاشانی عمدتا مطالب قاضی نوراهلل در مجالس المؤمنین را در
کتــاب خــودش برگردان و بازگو کرده اســت ،اصطالح «بهرتبه» را بــه «مطالب جلیل» ترجمه
کرده است« :و من مؤلفات هذا المولى أيضا شرح طوالع القاضي البيضاوي ،و أورد مطالب
جليلــة»( .افنــدی اصفهانی ،مولــی عبداهلل ،ریاض العلماء و حيــاض الفضالء ،ج  ،4ص
.)181
 . 31شوشتری ،قاضی نوراهلل ،مجالس المؤمنین ،ج  ،4ص .533
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شــیخ آقابــزرگ طهرانــی نســخهای از ایــن شــرح را کــه در زمــرۀ نســخ
ّ
ّ
ک جاللالدین َشرفشــاه َ
حسینی -شاگرد نصیرالدین
خط ِی در تمل ِ
َ
کاشــی -قرار داشــته است ،در ضمن نســخ خطی ِخزانۀ غ َر ّویه دیده
بــوده و از وجــود نســخهای دیگــر از ایــن شــرح در کتابخانــۀ آســتان
قدس رضوی خبر داده اســت32.با وجود این در فهرســت فنخا هیچ
ـوار نصیرالدیــن کاشــی معرفــی نشــده
نســخهای از شــرح طوالــع األنـ ِ

اســت 33.صاحــب ریحانــة األدب بــه جــای شــرح طوالــع األنــوار از

ّ
االتحاد إن بقیا موجودین أو ال» هوّ :أن ماهیتهما موجودة
أم ال فتحتاج (؟) ذلک قوله« :فهما بعد إثنان ال واحد»
ّ
ّ
قلنا :ال یلزم ذلک و إنما یلزم ذلک إن کان تشــخص کل
ً
ّ
ّ
منهمــا باقیــا و هــو ممنــوع أو ّأن تشــخص کل منهما باق
ّ
أم ؟ (متجــدد؟) ّ
ألن تشــخصهما غیــر بــاق و ال یلزم من
ّ
ذلــک عــدم کل منهما و وجود ثالث و ّإنما یلزم ذلک ان
ّ ّ
ماهیة کل منهما باقیة و هذا السؤال من نتائج
لو لم یکن

حاشــیۀ نصیرالدین کاشی بر شــرح اصفهانی بر طوالع األنوار موسوم

قریحه [کذا :قریحته] والذی اسبغ اهلل ّ
علی و قد سمع منه

به مطالع األنظار ســخن گفته اســت 34که البته با گزارش دیگر منابع
ً
از جمله مجالس المؤمنین ناســازگار اســت و احتماال سهوی است

الکاشی و أثبته فی بعض تصانیفه( .برگ  3ب)

که بر قلم او رفته.
األنوار قاضی َبیضاوی در ِخزانۀ
نسخهای از یک شرح دیگر بر طوالع
ِ
َ
ً
غ َر ّویه به شــمارۀ  998هماکنون موجود اســت که نویســندۀ آن ظاهرا

بهاحتمالزیاد منظور از «کاشــی» همان نصیرالدین کاشــی اســت؛
چراکه اشــکال پیشگفته (با اندکی تفاوت در تعبیر) در حاشیۀ وی
ّ
ّ
الفهم علمۀ حلی مشاهده میشود:
بر معارج ِ

همعصر نصیرالدین کاشــی اســت .متأســفانه چون
عالمــی امامــی
ِ

ً
قلــتّ :إنمــا یکونان اثنین أن لو لم َت ّتحــد ّ
التعینان أیضا
والوجودانّ ،
35
لکنه ممنوع.

مشخص نیست .نویسنده در یک موضع ،ذکر خیری از کاشی کرده

چنانکــه گفتیــم شــرحنگاری کاشــی بــر طوالــع األنــوار َبیضــاوی

نسخه از آغاز و انجام افتادگی دارد نام شرح و اسم شارح و کاتب آن

اســت کــه نقــل آن در اینجا خالــی از لطف نیســت .در مبحث نفی
ّ
اتحــاد خداونــد بــا دیگر اشــیاء -که در زمــرۀ صفات ســلبیۀ خداوند
مــورد بحــث قــرار میگیــرد -برهانی معروف اقامه شــده اســت که در
ّ
بیشــتر کتب فلســفی و کالمی مســطور اســت و مقبول متکلمان نیز
قرار گرفته .شارح مزبور ،بر این برهان اشکالی وارد کرده است که آن
ِ
را حاصــل ذوق خویــش و لطف خداوند بر خودش دانســته .ســپس
ً
خاطر نشــان کرده که این اشــکال را «کاشی» از او شنیده و [احتماال
بدون یادکرد از صاحب آن] در بعضی از تصانیفش ذکر کرده است:
أقول :البحث الثالث في نفي اتحاد اهلل  -تعالی -بغیره
األول ،أی :نفي االتحاد ّ
و نفــي حلوله فــي غیرهّ .أما ّ
فألنه

تعالــی -لــو ّاتحــد بغیره فــإن بقیا موجودیــن فهما بعدً
إثنــان ال واحــد و إن لــم یبقیــا موجودین لم ّیتحــدا أیضا
ّ
ّألنــه إن عــدم کل منهمــا و وجــد ثالث فظاهــر و إن عدم
أحدهمــا و بقــی اآلخــر فکذلــک؛ ّ
ألن المعــدوم ال ّیتحد
بالموجــود و فیه نظــر؛ ّ
ألن المراد بقولــه« :المتحدان بعد

ح الطوالــع تصنيــف البيضــاوي ،للشــيخ علــي بــن محمــد المعــروف بنصير
 :1361« . 32شــر 
الدين القاشــاني الحلي ،معاصر العالمة الحلي و المتوفى كما عن خط الشــهيد األول ســنة
755هـ رأيته في (الخزانة الغروية) و هو من متروكة جاللالدين عبداهلل بن شــرف شــاه وقف
ســنة  810هـــ و نســخة منــه فــي (المكتبــة الرضويــة) بخراســان( .».طهرانی ،شــیخ آقابزرگ،
الذریعة ،ج  ،13ص .)365
 . 33نگرید به :فهرست فنخا ،ج  ،20ص .95 -91
 . 34مــدرس تبریــزیّ ،
محمدعلــی ،ریحانــة األدب ،ج  ،6ص « :189حاشــیۀ نصیرالدین هم
بهمین مطالع األنظار میباشد».

حکایــت از تبحر وی در کالم اشــاعره دارد .ایــن امر از طریق دیگری
شهــا ،نصیرالدین کاشــانی به
نیــز قابلتأییــد اســت .بر اســاس گزار 
تدریــس دیگــر کتــاب ّ
مهم َبیضــاوی در کالم اشــعری یعنی مصباح
ّ
األرواح اشــتغال داشــته و شــمسالدین محمد بن َصدقه حلی این
کتــاب را بهطورکامــل نزد او خوانده بوده اســت .در پشــت نســخهای
َ
از مصبــاح األرواح کــه در ِخزانــۀ غ َر ّویــه موجــود بــوده یــک گواهــی
ِقرائــت بــه خــط نصیرالدیــن کاشــانی بــه این مضمون نوشــته شــده
ّ
کــه شــمسالدین ّ
محمد بــن َصدقه حلــی کل این کتــاب را در َطی
آخرین آنها در تاریخ پنجم جمادی األولی سال 725
مجالسی -که
ِ
هجری قمری بوده -نزد وی خوانده است:

وجــد علــى ظهــر كتــاب مصبــاح األرواح تصنيــف
ناصرالدیــن عبــداهلل بــن عمر البيضــاوي الموجــود منه
نســخة فــي الخزانــة الغرو يــة مــا صورتــه :وجــدت انهــاء
بخــط موالنــا األعظم االمــام المعظم نصيــر الملة والحق
والديــن القاشــي أدام اهلل أيامــه انهى قــراءة هذا الكتاب
مــن اولــه إلــى اخــره وبحثــه وتفحــص عــن مشــكالته
وتحقــق معضال تــه األخ في اهلل الشــيخ الصالــح الفقيه
العالــم شــمس الديــن محمــد بــن صدقــة نفــع اهلل بــه
وبأمثالــه وأوصلــه إلــى رتــب كمالــه في مجالــس آخرها
خامس جمادي األولى سنة  725وكتب أفقر العباد إلى
ّ
 . 35حلی ،حسن بن یوسف ،معارج الفهم ،ص  ،314پ .8
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کت ـ ــاب طوالع األنوار نوشـــــتۀ
قاضی ناصرالدیـــــن َبیضاوی
(د 685:ق) یکی از مهمترین
آثار کالمی اشـــــاعره در دورۀ
میانـــــی اســـــت که شـــــروح و
حواشـــــی متعـــــددی هـــــم بر
آن نوشـــــته شـــــده اســـــت.
نصیرالدین کاشانی نیز شرحی
بر این اثر نگاشته بوده است
ک ـ ــه حا کی از آشـــــنایی عمیق
وی با کالم اشـــــاعره اســـــت.
ّ
شمسیه از نجمه کاتبی
کتاب
قزوینی (د675:ق) و شـــــرح
آن از قطبالدیـــــن رازی
(د 766:ق) بـــــا عنوان تحریر
ّ
المنطقیـــــة در زمرۀ
القواعـــــد
آثار منطقی مشـــــهور و پرارج
در دورۀ میانی اســـــامی قرار
دارد .کاشی پارهای حواشی
بر این شـــــرح نگاشته است.

ً
اهلل تعالــى علــي بــن محمد القاشــي عرفه اهلل عيوب نفســه وجعل يومــه خيرا له من أمســه حامدا
ً
ً
36
مصليا مسلما.

ّ
شمسیه
 .6حاشیۀ شرح

کتاب شمسـ ّـیه از نجمالدین کاتبی قزوینی (د675:ق) و شــرح آن از قطبالدین رازی (د 766:ق) با عنوان
ّ
المنطقیة در زمرۀ آثار منطقی مشــهور و پرارج در دورۀ میانی اســامی قرار دارد .کاشــی پارهای
تحریر القواعد
حواشــی بر این شــرح نگاشــته اســت .قاضی نوراهلل در باب حواشــی کاشــانی بر شــرح شمسـ ّـیه اظهار داشــته
است که:

ّ
ّ
مجرد اعتراضات و تدقیقات اســت و سـ ّـید المحققین 37ـ قدس سـ ّـره الشــریف ـ در حاشیۀ خود
ّ
38
متصدی دفع بعضی از آن گردیده.

از وجود این حواشی نیز هماینک اطالع خاصی در دسترس نیست.

 .7تعلیقات بر (حواشی) شرح اشارات
قاضی نوراهلل در زمرۀ آثار کاشی از تعلیقات او بر شرح اشارات یاد کرده است:
و حواشی کنار کتابی 39بر شرح اشارات نیز دارد.

40

تنبیهات ابنسینا استّ ،اما میرزا
منظور از شرح اشارات همان شرح خواجهنصیرالدین طوسی بر اشارات و
ِ
عبداهلل اصفهانی از این اثر زیر عنوان تعلیقات بر حواشی شرح اشارات یاد کرده است« :و له أيضا تعليقات
على هوامش شرح االشارات» 41که با آنچه قاضی نقل کرده تفاوت دارد .مرحوم ّ
سیدحسن صدر نیز همچون
قاضی نوراهلل از این نگاشــته با عنوان «التعليقات على شــرح اإلشــارات» نام برده است 42.شیخ آقابزرگ نیز از
اشارات خواجهنصیرالدین طوسی یاد کرده است43.از
حواشی نگاشتهشده بر شرح
اثر مورد گفتوگو در ذیل
ِ
ِ
این تعلیقات اطالع بیشتری در دست نیست.

 .8رساله در بیان اعتراضات بر تعریف طهارت در کتاب قواعد األحکام

ً
ایــن اثــر ظاهرا یگانه نوشــتۀ نصیرالدین کاشــانی در علــم فقه بوده اســت .چنانکه از عنوان رســاله برمیآید،
ّ
ّ
کاشــی بر تعریفی که علمۀ حلی در کتاب قواعد األحکام از طهارت ارائه کرده اســت اعتراضاتی داشــته که
آنهــا را در ایــن رســاله تحریــر نمــوده .بنا به گزارش قاضی نوراهلل این رســاله مشــتمل بر بیســت ایــراد بر تعریف
طهارت است و از شهرت و تداول برخوردار بوده است:
رســالۀ لطیفه مشــتمل بر بیســت اعتراض که بر تعریف طهارت از کتاب قواعد األحکام نموده،
متداول و مشهور است.

44

ً
از این رســاله نیز گویا تا کنون نســخهای شــناخته نشــده اســت و احتماال از میان رفته اســتّ ،اما شــهید ّاول
 . 36امینَ ،س ّیدمحسن ،أعیان الشیعة ،ج  ،9ص .374
ّ
میرسیدشریف جرجانی.
 . 37یعنی
 . 38شوشتری ،قاضی نوراهلل ،مجالس المؤمنین ،ج  ،4ص .533
 . 39اصطالح «کنار کتابی» نشانگر آن است که این حواشی به صورت مستقل نوشته و مدون نشده نبوده است.
 . 40شوشتری ،قاضی نوراهلل ،مجالس المؤمنین ،ج  ،4ص .533
 . 41افنــدی اصفهانــی ،مولــی عبــداهلل ،ر یــاض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،4ص  .181ذکر اثر یادشــده بدین شــکل (تعليقات على هوامش شــرح
االشــارات) در منابــع دیگــر نیــز راه یافته اســت .برای نمونه نگرید به :ســبحانی و دیگران ،موســوعة طبقــات الفقهــاء ،ج  ،8ص 160؛ معجم طبقات
َ
المتكلمين ،ج  ،3ص 132؛ ك ّحاله ،عمر رضا ،معجم المؤلفين ،دار إحياء التراث العربي ،بیروت، 1376ق ،ج  ،7ص .219
 . 42نگرید به :صدر ،حسن ،تكملة أمل اآلمل ،ج  ،4ص .102
 . 43طهرانی ،شیخ آقابزرگ ،الذریعة ،ج  ،6ص .112
 . 44شوشتری ،قاضی نوراهلل ،مجالس المؤمنین ،ج  ،4ص .533
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در کتاب غایة المراد فی شــرح نکت اإلرشــاد45خالصهوار اعتراضات بیســتگانۀ کاشانی را در قالب هفده

اشــکال نقــل کــرده و در مقــام پاســخگویی از آنهــا نیــز برآمده اســت .شــهید ثانی در کتاب حاشــیه بــر قواعد
األحــکام موســوم بــه فوائــد القواعد ایرادات کاشــانی را بهغایت نیکو شــمرده و پاســخهای شــهید ّاول به آنها
ّ
ّ
ً
را غالبــا متکلفانــه ارزیابی کرده اســت 46.او به یکایک اعتراضات کاشــانی بر تعریــف علمۀ حلی از طهارت
اشــاره کرده و پس از آن پاســخهای شــهید ّاول به اعتراضات مزبور را بازگو کرده و ســپس اشــکاالت خویش بر
این پاسخها را طرح کرده است .افزون بر این ،ایرادات دیگری را هم بر آن تعریف وارد کرده است.

47

ُ َ
 .9تعريب ز بدة اإلدراك في علم األفالك

اإلدراک خواجــه نصیرالدیــن طوســی در علم َهیــأت به قلــم نصیرالدین
ایــن اثــر ترجمــۀ عربــی رســالۀ ُز بــدة
ِ
ُّ
ُّ َ
الزبدة نگاشته است که
الشــهدة فی شرح تعریب
کاشــانی اســت .ابن َعتائقی شرحی بر این تعریب با عنوان
بنا به تصریح خودش کتابت آن را در  12ذی الحجة سال  787هجری قمری آغاز کرده و در  14محرم سال
َ
 788به پایان برده اســت 48 .نســخۀ این اثر به خط ابن َعتائقی در ِخزانۀ غ َر ّویه موجود اســت و اکنون در قید
تصحیح و طبع قرار دارد.

***
چنانکه مالحظه شد بیشتر آثار نصیرالدین کاشانی در زمینۀ علم کالم به رشتۀ تحریر درآمده است .اگرچه
به غیر از رســالۀ کوتاه النکات ،ســایر مکتوبات وی در علم کالم در قالب شــرح و حاشیه قلمی شده است و
نوشتۀ مستقل مبسوطی از او در این حیطه سراغ نداریم ،بررسی همین شروح و حواشی میتواند دیدگاههای
خاص وی در این عرصه را بر ما آشــکار نماید .کاشــی نوآور یهایی هم در علم کالم داشــته اســت ،از جمله
اینکــه برهانــی نویــن بر اثبات واجبالوجود ارائۀ نموده که در نوشــتاری دیگر آن را بررســی کردهایم .چاپ آثار
کالمی او بهطورحتم زمینه را برای تحقیق بیشــتر در اندیشــههای کالمی وی هموار میکند و تأثیرگذاری او را
ّ
ّ
بر متکلمان پس از خود ،خاصه فخر المحققین و فاضل مقداد ،آشکار میسازد.

ّ
ّ
الدین ّ
محمــد بــن مکی ،غایة المراد فی شــرح نکت اإلرشــاد ،ج  ،1ص  21ـ « :23وقد أمعن فضــاء العصر في إيراد
 . 45عاملــی (شــهید ّاول) ،شــمس
ّ
علي بن ّ
المعرف ،وحاصلها سبعة عشر ّ ...
الشكوك على هذا ّ
وعرفها مورد أ كثر هذه األسئلة العالمة المحقق نصير الدين ّ
محمد القاشي رحمه اهلل».
ّ
ّ
 . 46عاملی (شــهید ثانی) ،زینالدین بن علی ،حاشــیة القواعد (فوائد القواعد) ،ص « :13فاعلم ّأن العالمة نصیرالدین القاشــی قد أورد علی تعریف
َّ
ً
ً
َ
ّ
َ
ّ
إیرادا ،و أ کثرها فی غایة َ
بأجوبة متکلفة غالبا ،و
الجودة ،والمحقق الســعید الشــهید َر ّدها إلی ســبعة َعش َــر ،و أجاب عنها أجمع
المصنف عشــرین
ٍ
ً
ً
نحن نشیر إلیها و إلی ما فیها و نکملها بما یمکن وروده علی التعریف طردا و عکسا إن شاء اهلل».
 . 47نگرید به :همان ،ص  13ـ .20
 . 48طهرانی ،شیخ آقابزرگ ،الذریعة ،ج  ،4ص 106؛ و ج  ،12ص .17
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