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ّ
ّ
ین کاشانی
دستنوشتی تازهیاب از ِ
البین نصیرالد ِ
موصل الط ِ
حمید عطایی نظری
ّ
ّ
چکیده:نهــج المسترشــدین فــی اصــول الدیــن یکــی از رســالههای کالمــی پــر ارج علمــۀ
ّ
ّ
ّ
حلــی اســت کــه بــر آن شــروح متعــددی نگاشــته شــده اســت .از میــانآن شــروح ،شــرح متکلــم
ّ
ّ
ّ
و منطــقدان برجســتۀ حلــی ،نصیرالدیــن کاشــانی (قاشــی) حلــی (د 755 :هـــ  .ق ).زیــر
عنــوان موصــل الطالبیــن إلــی شــرح نهــج المسترشــدین اثــری ارزشــمند و بســیار حائــز ّ
اهم ّیــت
اســت .تا کنــون تنهــا ســه نســخه از ایــن کتــاب شــناخته شــده بــود؛ ّامــا بــه تازگــی راقــم ایــن
ـاب
ســطور بــه نســخهای دیگــر از اثــر دســت یافــت .در نوشــتار حاضــر ،دستنوشـ ِـت تازهیـ ِ
یادشــده کــه ا کنــون در یکــی از کتابخانههــای ترکیــه نگهــداری میشــود ّ
معرفــی میگــردد.
ّ
کلید واژه :نهج المسترشدین فی اصول الدین ،موصل الطالبین إلی شرح نهج
ّ
ّ
المسترشدین ،نصیرالدین کاشانی ،کالم امامیه ،حله.
العثور عىل نسخة ّ
خط ّية من موصل الطالبني لنصير الدين الكاشاين
محيد عطايئ نظري
ُ
الكالمية ّ
ّ
القيمة
هنج املسترشدين يف أصول الدين هو عنوان أحد الرسائل
ّ
ّ
ّ
للعالمة احلل ،وله شروح عديدة من بيهنا شرح املتكلم وعامل املنطق نصير
ّ
الدين الكاشاين احلل (م  755هـ ) الذي كتبه بعنوان موصل الطالبني إىل
ّ ً
شرح هنج املسترشدين ،الذي ّ
ّ
جدا.
واملهمة
يعد من اآلثار الثمينة
ّ
وقــت قر يــب مل تكــن توجــد من هــذه الرســالة أ كثر من ثالث ُنســخ
وحــى ٍ
ً
ّ
ّ
نســخة أخرى
معروفــة ،إال ّأن كاتــب هذا املقال متكن من العثور أخيرا عىل
ٍ
منه.
ّ
ً
واملقــال احلايل يتول التعر يف هبذه املخطوطة املكتشــفة حديثا واملوجودة
حالي ًا يف إحدى املكتبات ّ
ّ
التركية.
ُ
ّ
األساســية :هنج املسترشــدين يف أصــول الدين ،موصــل الطالبني
املفــردات
ّ
ّ
إىل شرح هنج املسترشدين ،نصير الدين الكاشاين ،كالم اإلمامية ،احللة.

A New-Found Manuscript of Mousel at-Tālebin by
Nasir ad-Din Kāshāni
By: Hamid Atā’ie Nazari
Abstract: Nahj ol-Mustarshedin fi Osool ol-Din is
one of Allāme Helli’s most important theological
treatises upon which various commentaries have
been written. Among these commentaries, the one
written by the famous theologian and logician Nasir
al-Din Kashāni (Qāshi) Helli (d:755 AH) and titled
Mousel at-Tālebin elā Sharh-e Nahj ol-Mustarshedin
is a very valuable work. So far, only three copies of
this book have been known; but recently, the writer
of this article has discovered another version of the
work. The present paper introduces the newly-found
manuscript which is currently being held in one of
the Turkish libraries.
Key words: Nahj ol-Mustarshedin fi Osool al-Din,
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دستنوشتی تازهیاب از
ّ
موصل ّ
ین کاشانی
نصیرالد
البین
الط
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
ین علمۀ حلی
پی 
ش از این در مقالهای که راقم این ســطور به منظور معرفی نهج المسترشــدین فی اصول الد ِ
ّ
تحریــر و منتشــر کــرد ،شــروح متعدد نگاشتهشــده بر این رســاله را نیــز معرفی نمــود .در آن نوشــتار از جمله به
ّ
ّ
ّ
ّ
شــرح ارزشــمند نصیرالدین کاشــانی (قاشــی) حلی (د 755 :ھ.ق ،).متکلم امامی برجســتۀ ســاکن حله و
ّ
ّ
َ
الدیــن ّ
محمــد بــن َصدقــه حلــی،
اســتاد دانشــورانی همچــون َس ّــید َحیــدر آملــی (د 787 :ھ .ق ،).شــمس
ّ
ّ
ّ
ابوالعــز عبــداهلل بــن شــرفالدین شرفشــاه علــوی حســینی و ابــن َعتا ِئقــی حلــی (د790 :
َس ّــیدجال لالدین
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ھ.ق ،).با نام «موصل الطالبین إلی شــرح نهج المسترشــدین» اشــاره شــد .در آن هنگام تنها ســه نسخه از این
اثــر شــناخته شــده بود که وصــف آنها در همان مقال بیان شــد .چنــدی پیش ،صدیق فاضل جناب اســتاد

موصل
علــی فاضلــی نســخهای را در اختیارم نهادند که پس از بررســی دریافتم دستنوشــتی دیگــر از همین ِ
ّ
ّ
یــن کاشــانی اســت کــه پیشازاین گویا هیــچ معروف نبوده اســت .در این یادداشــت ،در
الطالبیـ ِـن نصیرالد ِ
راستای تکمیل مطالب پیشگفته در باب موصل الطالبین به معرفی این نسخۀ تازهیاب میپردازم.
نســخۀ نویافته از این شــرح ،دستنوشتی است ضمن مجموعهای ّ
خطی متعلق به کتابخانۀ حسن ُحسنی
پاشا با شمارۀ  1153که هماکنون در کتابخانۀ سلیمانیه در ترکیه نگهداری میشود .مجموعۀ خطی شمارۀ
موصل ّ
الطالبین است .در هیچ جای نسخه،
 1153حاوی چند اثر است که نخستین رسالۀ مکتوب در آنِ ،
درســت اثر ذکر شــده اســت و نه اشــارتی به نام نویســنده رفته اســت .تنها از طریق مقایسۀ متن اثر با
نه عنوان
ِ
ّ
سایر نسخههای موصل الطالبین میتوان دریافت که این دستنوشت ،نسخهای است از شرح نصیرالدین
کاشــانی بر نهج المسترشــدین موســوم به موصل الطالبین .در فهرســت کتابخانۀ حســن ُحســنی پاشا از این

نســخه با عنوان «نهج المسترشــدین فی اصول الدین» یاد شــده اســت( .نگرید :فهرســت کتابخانۀ حســن
ُحســنی پاشــا ،ص  )40بر روی صفحۀ عنوان نســخه نیز نوشــته شــده اســت« :کتاب نهج المسترشــدین فی
اصولالدیــن علــی مذهــب االمامیة ال علی مذهب األشــاعرة و الماتریدیة» (نگرید :تصویر شــمارۀ  .)1کاتب

این عبارت ـ که البته شخصی غیر از کاتب متن اثر است ـ نسخۀ حاضر را دستنوشتی از نهج المسترشدین
که بر وفق مذهب امامیه نوشــته شــده ،معرفی کرده اســت .از عبارت «ال علی مذهب األشاعرة و الماتریدیة»
ً
احتماال فردی غیر امامی بوده که در فضایی ّ
ســنیانه میزیســته که
میتوان حدس زد کاتب صفحۀ عنوان،
مذهــب اشــعری و ماتریــدی در آنجا رواج داشــته اســت .بنابراین بهاحتمالزیاد این نســخه پــس از کتابت،
ّ
زیر عنوان نســخه،
در محافل ســنی نگهداری میشــده اســت .در همان صفحۀ عنوان نســخه و درســت در ِ
ّ
نویسندهای معاصر این دستنوشت را بهاشتباه شرح نهج المسترشدین از فخرالمحققین (د 771 :ه .ق،).
ّ
ً
برگ پس از صفحۀ عنوان نســخه ،در حاشــیۀ باالیی و ظاهرا با
فرزند عالمه حلی ،معرفی کرده اســت .بر روی ِ
همان خط ســیاه صفحۀ عنوان ،نیز بهغلط مکتوب اســت« :حاشیۀ نهج المسترشدین فی الکالم» که البته
روی کلمۀ «حاشیه» خط زده شده است.
چنانکــه بیــان شــد ،مقایســۀ متــن نســخۀ یادشــده با ســایر نســخ موصــل الطالبین آشــکار میســازد کــه این
ّ
ّ
ـدین عالمــۀ حلــی اســت و نــه شــرح آن از فخرالمحققین
دستنوشــت نــه نســخهای از متــن نهــج المسترشـ ِ
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یتون تسد
یناشاک ِنیدلاریصن ِنیبلاطلالِصوم زا  بای هزات ش

ً
معــروف بــه معــراج الیقیــن 1،بلکــه قطعــا رونوشــتی اســت از موصل
ّ
عناوین ذکرشــده بر روی
الطالبیـ ِـن نصیرالدیــن کاشــانی .بنابرایــن،
ِ
صفحۀ عنوان نسخه و همچنین عنوان مذکور در فهرست کتابخانۀ
حسن ُحسنی پاشا در خصوص ّ
هویت این نسخه هیچیک درست
ً
نیســت .احتماال همین عنوانهای غلط ،موجب ناشــناختهماندن
این نسخۀ کهن از موصل الطالبین تا به امروز شده است.
ً
نسخه ،کامل است و ظاهرا هیچ افتادگی و نقصان عمدهای ندارد.
تنهــا در برخی مواضع ،نســخه آســیبدیدگیهایی جزئی داردّ .
خط
نســخه در برگهای پایانی تغییر کرده و اندکی نامنظمتر شــده اســت

ت شده
دیده میشود .در یک موضع ،عالمت بالغ با این عبارت ثب 
ً
است« :بلغ مقابلة بالنسخة التی کتب منها» .این عبارت حاکی از
نوشت اصل اثر نبوده است؛
آن است که مقابلۀ این نسخه با دست ِ
ً
امری که طبعا از اهمیت و ارزش نسخه تا اندازهای میکاهد.
متأســفانه انجامۀ نســخه فاقد اطالعاتی دربارۀ زمان و محل کتابت
آن اســت و معلــوم نیســت کــه ایــن نســخه کــی و کجا نوشــته شــده
است .در نسخههای دیگر این مجموعه هم ،تا آنجا که بررسی شد،
َ
هیــچ تار یــخ کتابتــی یافت نشــد .با وجود ایــن ،از َهیــأت و کیفیت

(نگریــد :تصویــر شــمارۀ  .)3این امر یــا بهاحتمالقوی ناشــی از تغییر

نسخه میتوان حدس زد که این دستنوشت در قرن هشتم یا اوایل

کاتــب نســخه اســت ،یــا بنا بــه احتمالی دیگــر ،در اثر تغییر در شــیوۀ
ّ
کتابت کاتب؛ یعنی در ابتدا و اواســط نســخه ،کتابت با نظم و تأنی

نهم هجری قمری استنساخ شده باشد.

بیشــتری صــورت گرفته اســت ،ولــی در برگهــای پایانی با شــتاب و
تعجیل افزو نتر (مقایسه کنید :تصاویر شمارۀ  2و  .)3کتابت نسخه
چندان اســتوار و دقیق نیســت و ّ
حتی در مواردی اغالط آشکاری در
نســخه دیده میشــود مثل کتابت «الناس» به شکل «الناتن» .با این
وصــف ،نســخۀ مورد گفتوگــو ،هم به جهت قدمت و هم به ســبب
ً
کامل بودنش ،نســخهای شــایان ّ
توجه از اثر به شــمار میآید که حتما
باید در تصحیح آن مورد استفاده قرار گیرد.

برگ پس از صفحۀ عنوان نســخه ،نام مالک نســخه «عیســی
بر روی ِ
بن ســلیمان» ذکر شــده اســت کــه در واقــع ،همان کاتب نســخه نیز
هست« :یثق باهلل الواحد ّ
المنان مالکه عیسی بن سلیمان» (نگرید:
ـاه دیگری که در
های کوتـ ِ
تصویــر شــمارۀ  .)4در پایـ ِ
ـان یکی از رســاله ِ
گهــای ایــن مجموعه کتابت شــده اســت نیز دو بــاره نام
واپســین بر 
مالــک مجموعۀ خطی ثبت گردیده اســت« :یثق باهلل الواحد مالکه
عیســی بن سلیمان ابن عیسی العاملی الحاریصی» (نگرید :تصویر
شــمارۀ ُ .)5
همچنیــن ،در آخریــن صفحــۀ ایــن مجموعــۀ خطی که

کاتــب بخــش دوم ایــن دستنوشــت،
بــر اســاس ترقیمــۀ نســخه،
ِ

در آن یادداش ـتهای پراکنــدهای نوشــته شــده اســت ،نــام مالــک
مجموعه بدین نحو مکتوب اســت« :یثق باهلل الواحد ّ
المنان عیسی

العاملی» است( :نگرید :تصویر شمارۀ )3

بن سلیمان بن عیسی الحاریصی»( .نگرید :تصویر شمارۀ )6

فــرغ من تعلیقه العبد الفقیر الذلیل الحقیر؟ من الذنوب عیســی بن

یهــای ایــن نســخه ،حواشــی مکتــوب در
یکــی از امتیــازات و ویژگ 

ســلیمان بن عیســی العاملی غفــر اهلل له و لوالدیــه و للمؤمنین آمین

بین ســطور و اطراف پارهای از صفحات نســخه اســت .این حواشی

رب العالمین اختم بخیر یا کریم و صلی اهلل علی سیدنا.

بــر دو گونــه اســت :بخشــی از آنهــا بــا همان خــط متن کتابت شــده

شــخصی امامیمذهــب بــه نــام «عیســی بــن ســلیمان بــن عیســی

کیــش امامــی کاتــب از صلواتی کــه در پایــان کتابت متن اثر نوشــته
ِ
ّ
اســت قابل فهم است« :و صلی اهلل علی سیدنا محمد المصطفی و
ً
عترته الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما».
در کنار انجامه ،گواهی بالغ و قرائت نســخه نوشــته شــده اســت که
نشــان میدهــد کاتــب ،نســخه را از آغــاز تا انجــام با نســخهای دیگر
مقابلــه کــرده اســت« :بلغ مقابلــة من ّأولــه إلی آخــره والحمد هلل رب
ّ
الدین اثر ّ
محمد بن حسن بن یوسف
 .1معراج الیقین فی شرح نهج المسترشدین فی أصول
ّ
ّ
بــن ّ
مطهــر حلــی (د 771 :ھ .ق ).ملقــب به فخرالمحققیــن که آن را در تاریــخ  6ربیع اآلخر
ســال  715هجری به پایان برده اســت .این شــرح بهتازگی با تصحیح آقای طاهر ّ
الســامی
ّ
از ســوی المرکز اإلســامی للدراســات االستراتیجیة وابســته به عتبۀ مقدســۀ عباسیه کربال
منتشر شده است.
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اســت و نویســندۀ آنها همان کاتب نسخه اســت ،اما شماری دیگر،
حاشــیههایی اســت که با خطی متفاوت و البته متأخر از خط متن
با رنگ ســیاه در کنارهها و میان ســطور نوشــته شــده است (.نگرید:
تصویر شمارۀ  )2این حواشی که البته چندان هم پرشمار نیست در
نسخههای دیگر موصل الطالبین وجود ندارد.
در مجموعۀ خطی شمارۀ  1153کتابخانۀ حسن ُحسنی پاشا به غیر
ّ
از موصــل الطالبیـ ِـن نصیرالدین قاشــی رســالههای گوناگون دیگری
هــم موجود اســت؛ از جملــه ،متنی کوتــاه با عنوان «بــاب ما ال یجوز
ّ
عبدالرحمن بن احمد بن الحســین
همــزه فــی القــران» از ابوالفضــل
الرازی 2،رســالهای یک برگی در علم قرائت ،قســمتی کوتاه از کتاب
ـام ِز ِرکلــی نــام او بدیــن صــورت آمده اســت :ابوالفضــل عبدالرحمن بــن أحمد بن
 .2در األعـ ِ
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کوتاه یکی چند صفحهای در علم قرائت و بیان اصول تجوید قرآن
کافی شــیخ کلینی ،چند رســالۀ ِ
ِ
الجنائز ِ
از جمله قصیدهای از سخاوی در همین زمینه ،چند ِروایت پراکنده از پیامبر اکرم(ص) و شماری ِروایت در

باب فضائل امیرالمؤمنین(ع).
یاب پیشــگفته ،هماکنون جایــگاه دوم را در
تاریخــی
از حیــث ردهبنــدی
نســخ موصل الطالبین ،نســخۀ تازه ِ
ِ
ِ
میان چهار نسخۀ شناختهشده از اثر دارد .این چهار نسخه به ترتیب عبارتند از:
 .1نسخۀ کتابخانۀ ملی ملک به شمارۀ  1629که در ششم ربیع ّ
األول سال  791هجری کتابت شده است.
 .2نســخۀ شــمارۀ  1153کتابخانۀ حسن ُحسنی پاشا ـ که چنانکه گفتیم ـ کتابت آن بهاحتمالقوی در نیمۀ
دوم قرن هشتم یا اوایل قرن نهم هجری قمری صورت گرفته است.
 .3نسخۀ شمارۀ  14662کتابخانۀ آستان قدس رضوی که تاریخ استنساخ آن سال  1091هجری قمری است.
 .4دستنوشــت شــمارۀ  6536کتابخانۀ آســتان قدس رضوی که زمان کتابت آن به اواخر قرن دهم یا اوایل
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قرن یازدهم هجری قمری بازمیگردد.
شــایان ذکــر اســت کــه این دو نســخۀ
ّ
رضویــه ،در فهرســت فنخــا بــه

عنــوان شــروحی ناشــناخته بــر نهــج
المسترشــدین معرفی شــدهاند؛ 3ولی

در واقع ،دستنوشتهایی از موصل
الطالبین هستند.
الطالبین نصیرالدین کاشانی
موصل
ِ

هنــوز بــه طبــع نرســیده اســت؛ ولی از
قرار مســموع ،در دست تحقیق است
و إنشــاءاهلل بــهزودی منتشــر خواهــد
شد.

الحســن بن بندار العجلی الرازی ( 370ـ  454ه.
ً
ق).؛ ظاهــرا از عالمــان علم قرائــت و تجوید قرآن
بوده و اثری با عنوان جامع الوقوف داشته است.
 .3نگرید :فنخا ،ج  ،20ص .914
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