| آینۀپژوهش 183
| سال سیویکم ،شمارۀسوم،
| مـــردادوشهــــریور 1399

| حمید عطائی نظری استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

ِاشارات
و تَنب�یهات ()1
َ
 تکنگاشتی ارزنده در شرح احوال و مکاتبات صاحب بن ع ّباد مالحظاتی انتقادی در باب کتابشناسی متون چاپ شده در ایرانّ
ّ
 اعتقادنامهای امامی از مکتب حلۀ متأخر37-48

چکیده :سلسله مقاالتی که زین پس زیر عنوان «اشارات و
تنب�یهات» منتشر میشود مجالی است برای طرح و تحریر
گون انتقادی و کتابگزارانه و تُراثپژوهانه
جستارهای گونه ِ
که هر یک از آن جستارها نوشتاری کوتاه و مستقل است
ّ
در باب موضوعی مشخص و ممتاز .عناوین جستارهای
بخش نخست «اشارت و تنب�یهات» به قرار زیر است:
 تکنگاشتی ارزنده در شرح احوال و مکاتبات صاحبَ
بن ع ّباد
 مالحظاتی انتقادی در باب کتابشناسی متون چاپشده در ایران
ّ
ّ
 اعتقادنامهای امامی از مکتب حلۀ متأخرَ
کلیدواژهها :صاحب بن ع ّباد ،کتابشناسی متون چاپ
ّ
امامیه.
شده در ایران ،اعتقادنامه ،کالم

Ishārāt wa tanbīhāt (1)
Hamid Ataei Nazari
Abstract: The series of essays which will be
published with the title “Ishārāt wa tanbīhāt
(pointers and reminders)” is an opportunity to
present various writings such as critical reviews,
book reviews, and short communications and
notes on the Islamic heritage, each of which is
a short and independent essay on a specific and
distinguished topic. The first essay of the series
includes the following notes:
- A review on “Licit Magic: The Life and Letters
of al-Ṣāḥib b. ʿAbbād (d.385/995), By: Maurice
A. Pomerantz”.
- A Critical review on the bibliography of printed works in Iran.
- An Imami creed from the late Ḥilla school

 ّإن سلسـلة املقـاالت التي سـوف ننشـرها هنـا مـن اآلن:اخلالصـة
ً
ّ
ّ جمـاال لطرح وحتر ير مقـاالت
نقد ّية
بعنـوان (إشـارات وتنبهيـات) توفـر
ً
ّ
ّ
واحـد
 حبيـث ميتـاز كل،خمتلفـة واسـتعراضات للكتـب وحبوثـا تراثيـة
ٍ
مـن هـذه املقـاالت باالختصـار واالسـتقالل واختصاصـه ببـاب أحد
ّ املواضيع
.املعينة واملمتازة
ّ
ّأمـا عناو يـن مقـاالت القسـم األول مـن (إشـارات وتنبهيـات) فهـي
:كما ييل
ّ  مقالة ّقيمة- 1
ّ خاصة بشرح أحوال ومكاتبات الصاحب بن
.عباد
ّ
ّ  مالحظـات- 2
السـردية للنصـوص
نقديـة يف بـاب الفهـارس
.املطبوعة يف إيران
ّ
ّ
ّ -3
ّ
ّ
.إمامي من مدرسة احللة املتأخرة
عقائدي
نص

Keywords: al-Ṣāḥib b. ʿAbbād, bibliography of
printed works in Iran, Creed, Imami Theology.

ّ
ّ  الصاحب بن:األساسـية
 فهارس الكتب والنصوص،عباد
املفردات
ّ
ّ
. علم الكالم عند اإلمامية، النصوص العقائدية،املطبوعة يف إيران

)1( إشارات وتنبهيات
محيد عطايئ نظري
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 .1تکنگاشتی ارزنده در شرح احوال و مکاتبات صاحب بن َع ّباد
Licit Magic: The Life and Letters of al-Ṣāḥib b. ʿAbbād
(d.385/995), By: Maurice A. Pomerantz (Leiden and Boston,
MA: Brill, 2018. Islamic History and Civilization, Studies
and Texts, 146), x + 316 pp.

در چند سال اخیر پژوهشگران غربی تحقیقات و مکتوبات ارزشمندی
ُ
کافیالکفاة صاحب بن َع ّباد
را در بـارۀ سرگذشـت و آثـار ادبی و کالمـی ِ
ّ
(م 385 .هـ.ق ،).وز یـر بـی نظیـر و ادیـب و متکلـم شـیعی شـهیر منتشـر
کردهاند 1.کتاب ِسحر َحالل :زندگی و مکاتبات صاحب بن َع ّباد یکی
شهـای تـازه اسـت کـه بـه موضوعـی شـایان ّ
توجـه ،یعنـی
از همیـن پژوه 
یپـردازد .نظـر بـه ّ
اهم ّیـت
شـرح حـال و نامههـای ایـن دانشـمند نامـور م 

کتـاب یادشـده ،در اینجـا ،مـروری کوتـاه بـر ایـن تکنگاشـت سـودمند
خواهد شد و ِنکاتی چند در ّ
معرفی آن تقدیم میگردد.
ّ
کتاب ِسـحر َحالل که در سـال  2018میالدی به عنوان جلد  146از مجموعۀ «متون و مطالعات تمدن و
تاریخ اسلامی» از سـوی انتشـارات بریل در هلند به چاپ رسـیده اسـت پژوهشـی است دانشورانه به قلم
َ
پومرانتـس ،2اسـتاد دانشـگاه نیویورک شـعبۀ ابوظبی در رشـتۀ ّ
ادبیات عـرب .مطالعات و
مور یـس ا ِلکـس ِ
ّ
پومرانتس در زمینۀ ّ
ادبیات عربی بهویژه تحقیق در باب متون کالسیک زبان و فرهنگ عربی
تخصص ِ
َ
پومرانتـس مقاالت ارزشـمندی دربارۀ
اسـت .بـه غیـر از بررسـی و تحلیـل مکاتبـات صاحـب بـن ع ّبـاد ،از ِ
ـات بدیـع الزمـان همدانـی منتشـر شـده اسـت و اکنـون نیـز وی بـه نـگارش تکنگاشـتی در بـاب ایـن
مقام ِ
کتاب اشتغال دارد.
کتـاب ِسـحر َحلال در اصـل ،پایاننامـۀ دکتـری نویسـندۀ آن در دانشـگاه شـیکاگو زیـر نظـر خانـم َوداد
القاضی بوده است که اینک با افزودهها و اصالحاتی به طبع رسیده .این کتاب در  316صفحه نگاشته
ّ
شده و مشتمل است بر یک مقدمه و دو بخش مستقل (بخش نخست در سه فصل ،و بخش دوم شامل
 4فصل) و نتیجهگیری .در پایان کتاب نیز نمایههای ّ
مفصل و دقیق از اصطالحات عربی و أعالم ارائه
 .1برای نمونه نگرید به:
Naaman, Erez, Literature and the Islamic Court: Cultural life under al-Ṣāḥib Ibn ʿAbbād, London, Routledge, 2016,
Pp. xv+ 315.
Madelung, Wilferd and Sabine Schmidtke, Al-Ṣāḥib Ibn ʿAbbād Promoter of Rational Theology: Two Muʿtazilī kalām
Texts from the Cairo Geniza, Leiden, Brill, 2017, Pp. vi+101.
2. Maurice A. Pomerantz.
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شـده اسـت و کتابنامۀ آن در دو بخش ،بهترتیب ،منابع دسـت ّاول و منابع ثانویه را ّ
معرفی کرده اسـت.
افزون بر نمایهها و فهارس ،نویسنده در ضمیمۀ دوم کتاب ،جدول راهنمایی برای نامههای بازمانده از
صاحب بن َع ّباد همراه با ّاطالعاتی چون تاریخ نگارش نامه و مخاطب و موضوع آن تدارک دیده است.

ّ
این ضمیمه در دو قسمت سامان یافته است که در قسمت نخست (صص  ،)283 - 218مشخصات
ّ
مکاتبـات بازمانـده از صاحـب در دستنوشـت شـمارۀ  3314کتابخانـۀ ملـی پاریـس ،و در قسـمت دوم
(صص  )289 - 284نامههای منقول از او در یتیمة الدهر َثعا ِلبی نیشابوری ّ
معرفی شده است.
ِ
ِ
نویسـنده در صفحـۀ  30کتـاب ،خـود بـه نحـوۀ تبویـب و فصلبنـدی مطالـب آن اشـاره کـرده اسـت و در
ایـن خصـوص توضیحـات سـودمندی را ارائـه نمـوده .در بخـش نخسـت کتـاب (فصـول  )4-2بـه شـرح
ّ
حـال و حیـات سیاسـی اسـماعیل ابـن َع ّبـاد در مقـام یـک وزیـر و سیاسـتمدار و متکلـم خردگـرا پرداختـه

اسـت و نگاشـتههای ّ
متنوع و پرشـمار او را نیز بخوبی ّ
معرفی کرده .سـپس در بخش دوم (فصول )8 - 5
ـلطانیات (مکاتبات حکومتـی و اداری) و ِا ّ
ّ
خوانیات (مکاتبات
مجموعـه مکاتبـات ابـن َع ّباد ،شـامل ُس
دوسـتانه) را از حیـث سـبک ادبـی و محتـوا و ابعـاد سیاسـی و اجتماعـی و کالمـی آنهـا َب َررسـیده اسـت.
ّ
چنانکـه نویسـنده خاطرنشـان کـرده ،ایـن دو بخـش از کتـاب ،مسـتقل از یکدیگـر اسـت و ممکـن اسـت
جداگانه نیز خوانده شود.
پومرانتـس نیـز معلـوم اسـت ،او در ایـن پژوهـش بـه دو موضـوع
همانگونـه کـه از سـاختار و فصـول کتـاب ِ
اصلی پرداخته است:
ّ
شـخصیت اسـماعیل بـن َع ّبـاد و مسـائلی از قبیـل
گوناگـون
علمـی
نخسـت :شـرح احـوال و آثـار و ابعـاد
ِ
ِ

اینکـه :وی چگونـه از ایـن ابعـاد علمـی چندگانـه بـرای پیشـبرد مقاصد دینی و اعتقادی و گسـترش کالم
معتزلی استفاده کرده است؟ و او چه نقشی در حمایت از شاعران و ادیبان و عالمان عصر خود و تکثیر
کتابها و کتابخانهها ایفا نموده؟
و دوم :مکاتبـات حکومتـی و دوسـتانۀ صاحـب ابـن َع ّبـاد و تبییـن ّ
اهم ّیـت نامههـای وی در مطالعـۀ
ّ
ّ
وضعیت
سـندیت آنها برای شـناخت
تار یـخ اجتماعـی  -فرهنگـی  -سیاسـی آلبویـه ،و اثبـات َوثاقت و
و حوادث این دوره.
پومرانتـس بـه بررسـی نقـش مکاتبـات رسـمی ابـن َع ّبـاد در حمایـت از حا کمـان آلبو یـه و
همچنیـنِ ،
مش ّ
ـروعیت آنهـا و کارکـرد مکاتبـات دوسـتانۀ اجتماعـی او در تحکیـم و تثبیـت وزارت خـودش پرداختـه
اسـت .از ایـنرو کتـاب ِسـحر َحلال بـرای تحقیـق در بـاب تاریـخ فرهنگـی و سیاسـی عصـر آلبو یـه و
شیوههای مکاتبات در آن دوره بسیار سودمند است.
پومرانتـس یـادآور شـده ،مکاتبـات اسـماعیل ابـن َع ّبـاد نمـودار نحـوۀ پیونـد قـدرت سیاسـی و
چنانکـه ِ
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ّ
ـخصیت صاحـب اسـت و از این جهت شـایان ّ
ّ
توجه جدی
مهـارت و ق ّـوت عقال نـی و سـبک ادبـی در ش
اسـت .تاکنـون حـدود چهارصـد نامـه از صاحب بن َع ّباد در مصادر مختلف شناسـایی شـده اسـت که
ایـن حجـم از مکاتبـات زمینـۀ مناسـبی را بـرای تحقیـق در باب آنها فراهم نموده .پیـش از این ،مکاتبات
ّ
صاحـب ابـن َع ّبـاد و جوانـب مختلـف آنهـا بطـور خـاص مـورد ّ
توجـه جـدی قـرار نگرفتـه بـود و نگاشـتۀ
پومرانتـس در واقـع ،نخسـتین اثـر پژوهشـی مهـم در ایـن باره بهحسـاب میآید .افزون بر این ،بررسـی وجوه
ِ
ادبی مختلف نامههای ابن ّ
عباد از سوی نویسنده ،پژوهش او را یکی از اندک آثار نگاشتهشده در زمینۀ
سبکهای ادبی عصر صاحب بن َع ّباد قرار داده است.
پومرانتـس آن را بـرای عنـوان کتـاب خویـش برگزیده اسـت ،این نکته
«سـحر َحلال» کـه ِ
در خصـوص نـام ِ
َ
گفتنی اسـت که تعبیر یادشـده در واقع عبارتی اسـت برگرفته از توصیفی که ابومنصور ثعا ِلبی نیشـابوری
(د 429 :ه.ق ).دربارۀ مکتوبات ادبی بیهمتا و َمسحور کنندۀ صاحب بن َع ّباد ابراز نموده.
در یک ارزیابی ّکلی ،کتاب ِسـحر َحالل تحقیقی اسـت روشـمند که با ّ
تتبع بسـیار در منابع دسـت ّاول
یهـای ارزشـمندی را در خصـوص ابعـاد علمـی مختلـف صاحـب بـن َع ّباد و
و پژوهشهـای ثانو یـه آ گاه 
ّ
خاصه جنبههای علمی و ادبی و تاریخی مکاتبات او ارائه میکند.
َ
ثعا ِلبـی در َیتیمـة الدهـر آنـگاه کـه بـه شـرح حـال و آثـار ادبی صاحب میپـردازد و مقام علمـی و ادبی وی
ّ
حـد اعجـاز ّ
معرفـی میکنـد:
را وصـف مینمایـد ،بالغـت کالم و سـخن او را در مرتبـۀ ِسـحر و قریـب بـه
ُ َ ُّ
ُ
َََ َ َ َ َ
ّ
السـحر ،و َي ُ
ّ
اإلعجاز» 3و بدینسـان ضمن اشـاره به گفتار
كاد يدخل في َح ِد
ِ
«فبلغ ِمن البالغ ِة ما يعد في ِ ِ
َ
ً
منسوب به پیامبر اکرم (ص)ّ :
البيان ل ِسحرا» ،4قدرت و ّقوت کالم ادیب فرزانهای چون صاحب
«إن ِم َن
ِ
را میشناساند.
بجز چند مأخذ مهم مثل هدیة العباد در شرح حال صاحب بن َع ّباد نوشتۀ عباسعلی ادیب اصفهانی
َ
و ال ُّـد ُّر َ
یهـای خوبی در بـاب صاحب بن َع ّبـاد در آنها ثبت و ضبط
الثمی ِـن ابـن انجـب سـاعی کـه آ گاه 
ً
پومرانتس تقریبا تمام منابع مهم دربارۀ صاحب و
اسـت و در کتاب ِسـحر َحالل از آنها اسـتفاده نشـدهِ ،
مکاتبات وی را مالحظه و بررسی کرده است.
تـا آنجـا کـه راقـم ایـن سـطور میدانـد ،در خصـوص کتـاب ِسـحر َحلال تا کنـون دو نوشـتار کتابگزارانـه بـه
زبانهـای فرانسـوی 5و انگلیسـی منتشـر شـده اسـت کـه در آنهـا بخشهـای مختلـف ایـن اثـر تـا حـدودی
َّ
ّ
الدکتـور ُمفیـد َ
َ
محمـد
عبدالم ِلـکَ ،یتیمـة الدهـر فـي َمحاسـن أهـل العصـر ،شـرح و تحقیـق:
الثعا ِلبـي النیشـابوري ،أبـو منصـور
.3
ُ
الک ُتب الع َّ
َ
لمیة ،بیروت1403 ،ه.ق ،.ج  ،3ص .225
قمیحة 5،ج ،دار
ِ
البخـاري ،صحیـح ُ
ُ .4
البخـاري 7 ،ج ،دار الفکـر للطباعـة والنشـر والتوز یـع ،بیـروت 1401 ،ق ،.ج  ،7ص « :30بـاب ّإن مـن البيـان
ً َ َّ
ّ َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
شـر ِق
ِسـحرا :حدثنا عبد اهلل بن يوسـف أخبرنا مالك عن زيد بن أسـلم عن عبد اهلل بن عمر
رضي اهلل عنهما :أنه ق ِدم رج ِ
الن ِمن الم ِ
َ
ُ
َ َ
ً ّ َ َ
َف َخطبا َف َعج َب ُ
يان ِس ٌ
عض َ
حر».
البيان ل ِسحرا أو إن ب
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ّ : -إن ِم َن
الناس ِل َبيا ِنهما فقال رسول ِ
الب ِ
ِ
ِ

5 . Hoorelbeke, Mathias, (2019). Licit Magic the Life and Letters of al-Ṣāḥib b. ʿAbbād (d. 385/995), written by
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لـدر در مرور خود بر
بررسـی شـده و ِنقـاط ق ّـوت و ضعـف آن خاطرنشـان گردیـده .بهویـژهِ ،خرت یان َو ن ِخ ِ
پومرانتس در
ایـن کتـاب ،شـمار قابـل مالحظـهای از خطاهای جزئی و خوانشها و ترجمههای نادرسـت ِ
این تکنگاشت را یادآور شده و تصحیح نموده.

6

شـایان ذکر اسـت که کتاب « ِسـحر َحالل :زندگی و مکاتبات صاحب بن َع ّباد» در سـال  1397شمسـی
به عنوان یکی از آثار برگزیدۀ بیست و ششمین دورۀ جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ّ
معرفی
گردید و مورد تقدیر قرار گرفت .با ّ
توجه به ّ
اهم ّیت موضوع و محتوای این کتاب شایسته است برگردانی
پومرانتس ابراز داشته ،ترجمۀ عربی این
فارسی از این پژوهش ارزشمند فراهم آید و به نشر رسد .چنانکه ِ
کتاب نیز به زودی از سوی دار المشرق در بیروت منتشر خواهد شد.

***
 -2مالحظاتی انتقادی در باب «کتابشناسی متون چاپ شده در ایران» ()1

کتابشناسـیها در شـمار منابـع و مراجـع بسـیار ضـروری و بـا ّ
اهم ّیـت در تحقیقـات امروزیـن قـرار دارد
ّ
کـه ا گـر تدو یـن آنهـا بـا ّ
همـت و دقـت الزم صـورت پذیـرد ،راهنمایی نیـک و کارا برای پژوهشـگران خواهد

بـود .کتابشناسـی متـون چاپشـده در ایـران یکـی از آثـار ّ
مهـم نوانتشـار در ایـن حوزه اسـت که به کوشـش
ّ
میرمحمدصادق فراهم آمده و از سوی ّ
مؤسسۀ پژوهشی میراث
آقایان محمود َط ّیار َمراغی و َس ّید سعید
ّ
َ
مکتـوب و سـازمان اسـناد و کتابخانـۀ ملـی جمهـوری اسلامی ایـران نشـر یافتـه اسـت 7.ایـن کتـاب ،کـه
ّ
مشـتمل اسـت بـر آثـار منتشرشـده در ایـران از سـال  1233قمـری تـا  1390شمسـی ،در دو مجلـد بهطبـع
ّ
رسـیده اسـت .در جلد نخسـتّ ،اطالعات مربوط به کتابهای فارسـی ،و در جلد دوم ،مشـخصات نشـر

کتابهای عربی و ترکی و مجموعههای بهطبع رسیده در ایران گردآوری و ارائه شده است.
تردیـدی نیسـت کـه تدو یـن و ترتیـب کتابشناسـی کالنـی چون کتابشناسـی متون چاپشـده در ایران،
ّ
کـه «بهنوعـی یـک طـرح و پـروژۀ ملـی» نیـز قلمداد شـده اسـت ،مسـتلزم کوشـشها و پژوهشهای سـخت
و درازدامـن اسـت و بـه انجـام رسـاندن آن ّ
همتـی واال میطلبـد .اکنـون کـه ایـن اثـر بـا تلاش گروهـی از
پژوهندگان دانشور و زیر نظر شماری از «خبرگان حوزۀ کتابشناسی» کشور فراهم آمده است و در معرض
ّ
دید و داوری همگان قرار گرفته ،شایسـته اسـت مورد عنایت جدی پژوهشـگران متون نیز قرار گیرد و در
Maurice A. Pomerantz, Arabica, 66 (3-4), 2019, Pp. 404-408.

 .6نگرید به:
Geert Jan van Gelder, “Licit Magic: The Life and Letters of al-Ṣāḥib b. ʿAbbād (d. 385/995) By Maurice A. Pomerantz, Journal of Islamic Studies, Volume 30, Issue 3, September 2019, Pp. 412–415.

 .7کتابشناسـی متـون چاپشـده در ایـران (از سـال  1233قمـری تـا  1390شمسـی) ،بـه کوشـش :محمـود َط ّیـار َمراغـی و ّ
سـید سـعید
ّ
َ
ّ
میرمحمدصادق 2 ،جّ ،
مؤسسـۀ پژوهشـی میراث مکتوب و سـازمان اسـناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران ،تهران1398 ،
ش ،شمارگان  500نسخه 1344 ،ص.
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اصالح و اتمام آن اهتمام تمام شود.

ـدگان کتابشناسـی متـون چاپشـده در
ـکور گردآورن ِ
بهرغـم سـعی مش ِ
ایـران ،همچنـان کاسـتیها و نادرسـتیهای فراوانـی در ایـن اثـر مشـهود
ّ
اسـت کـه هـم اعتبـار و اعتمـاد بـه آن را بـا مشـکل جـدی روبـرو میکند و
ّ
هـم در مـوارد و مواضعـی ،بجـای هدایـت مراجعـان و محققـان ،سـبب
گمراهـی و سـرگردانی آنـان میشـودّ .
البتـه حـدوث و بـروز پـارهای از ایـن

نقائـص و اشـکاالت ،بـا ّ
توجـه بـه ّ
ماهیـت چنیـن کار کالنـی ،طبیعـی
ّ
مینماید؛ ّاما شماری دیگر از آن کاستیها و ناراستیها ،ناشی از دقت
ناکافـی و ّ
تتبـع ناتمـام پدیدآورنـدگان ایـن مجموعه اسـت .در این مقال
مجال مختصر قصد آن نیست که بررسی و نقد جامعی در خصوص
و
ِ
َ
َ
ایـن اثـر انجـام گیـرد و محاسـن و مسـاوی عمـدۀ آن گوشـزد گـردد .آنچـه

در این سلسـله یادداشـتها َم َ
طمحنظر نویسـندۀ این سـطور اسـت تنها
َ
تـذکار برخـی اغلاط و کاسـتیهایی اسـت کـه در حیـن مراجعـه بـه کتاب مـورد بحث با آن مواجه شـده و
نخسـت این یادداشـتها،
اینک به منظور تصحیح و تکمیل آن مجموعه خاطرنشـان میگردد .در پارۀ
ِ
ّ
به اشکاالت مشهود در ّ
معرفی چاپهای دو کتاب مهم و مشهور از میراث کالمی ارزشمند امامیه اشاره
میکنم.
ّ
 )1در کتابشناسـی متـون چاپشـده در ایـران ،جلـد دوم ،صفحـۀ  ،819شـمارۀ  6491مشـخصات
ّ
ّ
َ ُ َّ
َ
ََ
الن َظر في َ
ضاء والقدر» نوشتۀ علمۀ ِحلی (د۶۴۸ :
«استقصاء
عن الق ِ
چاپهای مختلف رسالۀ ِ
الب ِ
ِ
حث ِ
  726ھ.ق ).ارائه شده است که با اغالط و نقائص چندی به شرح زیر همراه است:ّ
ً
ّاوال :اسم رسالۀ علمه بهصورت «استقصاء البحث و النظر فی البحث من القضاء و القدر» ضبط شده
چیـک از چاپهـای متـداول رسـالۀ مزبـور زیر این نام منتشـر نشـده.
اسـت کـه عنوانـی نادرسـت اسـت و هی 
عنوان نادرست از کجا برگرفته شده است و در این کتابشناسی ثبت گردیده!
معلوم نیست این
ِ
ً
ً
َ ُ َّ َ
ّ
اصال ّ
معرفی نشده است! مشخصات
النظر در ایران
استقصاء
ثانیا :دو
دیگر چاپشده از رسالۀ ِ
ِ
ویراست ِ
نشر این دو ویراست از این قرار است:

َ
ُ َّ َ
ََ
* اس ِـتقصاء
ضاء و القدر ،تحقيق :يعقوب الجعفري ،قم ،مجلۀ كالم اسلامی،
النظر في البحث عن الق ِ
سال دوم ،شمارۀ دوم (ش  1372 ،)6ه.ش ،.صص .48 - 34

َ
َ
ُ َّ َ
السید ّ
الق َدر و یلیه الفرق بین کالم النبي و قول الوصي ،تحقیقّ :
ضاء و
استقصاء
محمد
النظر في الق ِ
* ِ
الحسیني النیسابوري ،دار أنباء الغیب ،مشهد 1418 ،ه.ق 1377 /.ه.ش ،.صص .61 - 1
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َ ُ َّ َ
النظـر طبعـی معـروف و رایـج از اثر اسـت که هـم در کتابخانههای
ایـن ویراسـت اخیـر از رسـالۀ اس ِـتقصاء
متع ّـددی در دسـترس قـرار دارد و هـم در کتابشناسـیهای دیگـری چـون معجـم التـراث الکالمـی ّ
معرفـی
ً
شـده اسـت .8بنابرایـن وقـوف و وصـول بـه ایـن چـاپ قطعـا امـر دشـوار و پیچیـدهای بـرای گردآورنـدگان
پشـده در ایـران نبـوده اسـت و بـا اندکـی پیجویـی ،آ گاهـی از آن سـهل و ممکـن
کتابشناسـی متـون چا 
َ
بوده است .با این وصف ،از ّ
معرفی این چاپ در ضمن طبعهای رسالۀ مزبور غفلت شده است!
ّ
ّ
 )2از خواجـه نصیرالدیـن طوسـی (د 672 :هـ.ق ،).فیلسـوف و متکلـم عالیمقـام امامی ،در موضوع جبر
و اختیار یا قضاء و قدر دو رسـاله میشناسـیم که یکی به فارسـی نگاشـته شـده اسـت و شـهرت بیشتری
دارد ،و دیگـری کـه متنـی بسـیار مختصـر و کمتـر شناختهشـده اسـت بـه زبـان عربـی تألیـف گردیـده .هـر
ّ
تهـای مختلـف چـاپ شـده اسـت و مشـخصات نشـر آنهـا در برخـی
دو رسـاله بارهـا در ایـران بهصور 
کتابشناسیها نیز درج گردیده.

9

پشـده در ایـران ّ
در کتابشناسـی متـون چا 
معرفـی چاپهـای ایـن دو رسـاله نیـز با خطاها و آشـفتگیها و
کاستیهای قابل مالحظهای همراه است که در ادامه بدانها اشاره میشود:
ً
ً
اصال ّ
معرفی نشـده اسـت ،در
ّاوال :در این کتابشناسـی ،رسـالۀ خواجه به زبان عربی دربارۀ جبر و اختیار
حالی که دستکم دو ویراست از این تکنگاشت در ایران بهچاپ رسیده:
ّ
* نخسـت ،ضمـن :م ّ
ـدرس رضـویّ ،
محمدتقـی ،احـوال و آثـار خواجـه نصیرالدیـن طوسـی،
اساطیر ،تهران ،چاپ سوم 1386 ،ش ،صص .550 - 549

ّ
* دوم ،درّ :
مدرسـی زنجانـیّ ،
محمـد ،سرگذشـت و عقایـد فلسـفی خواجـه نصیرالدیـن
طوسی ،انتشارات امیرکبیر ،تهران 1363 ،ش ،.صص .181 - 180

ُ َ
ویراسـتی دیگر از این رسـاله نیز در دسـترس اسـت که در بیروت و به ضمیمۀ تلخیص
الم َح ّص ِل خواجه
نشر یافته.

10

ً
ثانیـا :رسـالۀ معـروف خواجـه بـه زبان فارسـی در بـاب جبر و اختیار که زیر عناوینی چـون «جبر و اختیار»،
ّ
«جبر و قدر» و «قضاء و قدر» شناخته شده و به چاپ نیز رسیده است ،نه در مجلد نخست کتابشناسی
معرفی شده است 11.با ّ
متون چاپشده ،بلکه در جلد دوم آن و زیر عنوان عربی «الجبر و االختیار» ّ
توجه
 .8معجم التراث الکالمي 5 ،ج ،مؤسسة اإلمام الصادق (علیه السالم) ،قم 1423 ،ق  1380 /ش ،ج  ،1ص .252
ّ
 .9نگر یـد بـه :اشکشـیرین ،س ّـید ابراهیـم ،رحمانـی ،حسـن« ،کتابشناسـی خواجـه نصیرالدین طوسـی» ،چاپشـده در :پور جوادی،
نصـراهلل ،وسـل ،ژ یـوا ،دانشـمند طـوس ،مرکـز نشـر دانشـگاهی و انجمـن ایرانشناسـی فرانسـه در ایـران ،تهـران 1379 ،ش ،.صـص
.88 - 87
ّ
المحصل ،تصحیح :عبداهلل نورانـی ،دار األضواء ،بیروت،
 .10ز یـر عنـوان «أفعـال العبـاد بیـن الجبـر و التفو یـض» در ضمیمۀ تلخیص
صص .478 - 477
 .11کتابشناسی متون چاپشده در ایران (از سال  1233قمری تا  1390شمسی) ،ج  ،2ص .903
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مراجعان
مزبور خواجه ،به زبان فارسـی نگاشـته شـده اسـت ،طبق قاعده و بنا بر انتظار،
ِ
به اینکه رسـالۀ ِ
ّ
ّ
به کتابشناسـی متون چاپشـده ،در مجلد نخسـت این مجموعه که حاوی اطالعات نشـر متون فارسی
ّ
مشخصات چاپ این رساله خواهند بود و نه در جلد دوم که به ّ
معرفی کتابهای
در ایران است بهدنبال
عر بـی و ترکـی اختصـاص دارد .در واقـع ،اکنـون در کتابشناسـی متـون چاپشـده در ایـران ،هیـچ چاپـی
از رسـالۀ فارسـی خواجـه در جبـر و اختیـار در موضـع درسـت خـودش ّ
معرفـی نگردیـده اسـت و بجای آن،
ّ
مشـخصات نشـر ویراسـتهای رسـالۀ فارسـی به عنوان چاپهای رسـالۀ عربی خواجه در جبر و اختیار به
خوانندگان شناسانده شده است!
ً
ثالثـا :در همینجـا نیـز ّ
معرفـی چاپهـای رسـالۀ فارسـی خواجـه در جبـر و اختیـار بهصـورت کامـل و دقیـق
ّ
انجام نگرفته اسـت و یکی از ویراسـتهای رایج رسـالۀ جبر و اختیار خواجه ّ
معرفی نشـده .مشـخصات
ِ
ویراست از قلم افتاده چنین است:
نشر این
ِ

* دو رسـاله فلسـفی در بیـان اراده انسـان :جبـر و اختیـار تألیـف خواجه نصیرالدین طوسـی،
جبـر و تفو یـض یـا رسـالۀ خلـق األعمـال بـه ضمیمـۀ متـن عر بـی تألیـف صدرالمتألهیـن
شیرازی ،تهران ،نشر علوم اسالمی ،اسفند  1363ش ،صص .54 - 5
مـوارد یادشـده ،ضـرورت تصحیـح و تکمیـل کتابشناسـی متـون چاپشـده در ایـران را فرایـاد مـیآورد،
کاری کـه خوشـبختانه ناشـران ارجمنـد ایـن اثـر نیـز درصدد انجام آن هسـتند .در واقع ،از ناشـران ناموری
ّ
َ
چون ّ
مؤسسـۀ پژوهشـی میراث مکتوب و سـازمان اسـناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران انتظار
میرفت ،و همچنان نیز میرود ،که پیش از نشر چنین آثاری ،در تمهید و تدوین آنها ،بهدور از شتابزدگی
ّ
و سـهلانگاری ،دقـت کافـی مبـذول دارنـد و اینگونـه مآخذ مهم را به طرز و ترتیب علمی و اسـتوار عرضه

پشـده
نمایند .امیدوارم اصالحاتی که در این سلسـله یادداشـتها در خصوص کتابشناسـی متون چا 
در ایران تقدیم میگردد سودمند افتد و به تکمیل این منبع کارآمد و ارزشمند یاری رساند.

***

ّ
ّ
 .3اعتقادنامهای امامی از مکتب حلۀ متأخر

ّ
متکلمان امامی افزون بر نگارش آثار کالمی مبسـوط در تقریر و تشـریح عقائد شـیعی ،مکتوباتی کوتاه در
ّ
ّ
معرفی اصول کلی اعتقادات شیعه نیز نگاشتهاند که از آنها با نام «اعتقادنامه» یا «باورنامه» یاد میشود.

هـدف از نـگارش اعتقادنام ههـا ارائـۀ فهرسـتی از آموزههـای اعتقـادی بنیادیـن و اصلـی ّ
تشـیع اسـت کـه
هـر فـرد شـیعی بایـد بدانهـا بـاور داشـته باشـد .در ایـن نـوع از نگارشهـای کالمـی ،بهطـور معمـول ،نـه بـه
دیدگاههای مختلف در خصوص مسـائل اعتقادی و کالمی اشـاره میشـود و نه اسـتداللهای گوناگون
بـر اثبـات ایسـتاری خـاص مجـال طـرح پیـدا میکنـد ،بلکـه تنهـا چکیـدهای از ُم َ
عتقـدات و گزیـدهای از
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ّ
ّ
امامی
مسـتندات و ادلـۀ اصلـی تبییـن و تحریـر میشـود .تا کنـون اعتقادنامههـای گونا گونـی از متکلمـان
ِ
ادوار مختلف بهچاپ رسیده است و در اینجا نیز اعتقادنامهای دیگر که َحسب ّاطالع و ّ
تتبع نگارنده،
یگـردد .ایـن باورنامـه ،فاقـد عنـوان و نـام نویسـنده اسـت و در ضم ِـن
پیـش از ایـن منتشـر نشـده ارائـه م 
ّ
مجموعـۀ ّ
خطـی نفیسـی کـه در قـرن هشـتم هجـری کتابـت شـده قـرار دارد .مجموعـۀ خطـی مزبـور ،کـه
هماکنون تصویر (میکرو فیلم) آن با شمارۀ  26269/2در کتابخانۀ آستان قدس رضوی محفوظ است،
ّ
ّ
مشـتمل اسـت بـر چنـد کتـاب و رسـاله ،از جملـه سـه اثـر کالمـی از علمـۀ حلـی (د 726 :هـ.ق .).از آنجـا
کـه پیشـتر و در مقاال تـی دیگـر بـه توصیـف این مجموعه پرداخته شـده اسـت 12در اینجا توضیح بیشـتری
در خصوص آن ارائه نمیگردد و تنها به بیان ِنکاتی در باب متن اعتقادنامۀ یادشده بسنده میشود.
ّ
در متن این اعتقادنامه ،نام و نشـانی از نویسـنده و محل و تاریخ نگارش آن نیامده اسـت و تنها از روی
ّ
ّ
محتـوا و نیـز انضمـام ایـن نگاشـته بـه چند اثر کالمـی دیگر از علمۀ حلی میتوان احتمـال تألیف آن را به
ّ
قلـم علمـه مطـرح نمـود .از سـبک اسـتداللها در آغـاز رسـاله ،کـه در آنهـا بـر واجبالوجـود بـودن خداوند
ّ
ّ
ّ
متعـال تأ کیـد شـده اسـت ،میتـوان حـدس زد کـه این اثر نوشـتۀ متکلمـی امامی از مکتب حلـۀ متأخر -
ّ
ّ
ّ
یعنی مکتب کالمی خواجه نصیرالدین طوسی و علمۀ حلی و پیروان آنها  -باشد 13.ساختار و عبارات
ـون ایـن رسـاله تـا حـدود ز یـادی مشـابه اسـت بـا العقیدة الکافیـة کـه اعتقادنامهای دیگر اسـت به
و مضم ِ
َ ّ
ّ
ّ
14
ّ
قلم شهید اول ،شمسالدین محمد بن مکی (د 786 :ه.ق .).با این وصف ،تفاوتهای موجود میان

ایـن دو اعتقادنامـه آشـکارا تمایـز ایـن دو رسـاله را از یکدیگـر نشـان میدهـد .بعیـد نیسـت کـه شـهید ّاول

العقیدة الکافیة را با نگاه به این باورنامه نگاشته باشد.
در دستنوشـت حاضـر از اعتقادنامـۀ مـورد بحـث ،از اصـول اعتقـادی پنجگانـۀ شـیعه تنهـا بـه چهـار
ُ
اص ِـل توحیـد ،عـدل ،ن ُب ّـوت و امامـت اشـاره شـده اسـت و در آن از اصـل معـاد سـخنی نرفتـه .اینکـه آیـا
روی
ایـن اعتقادنامـه ،در تحر یـر نخسـتین و اصلـیاش ،مشـتمل بـر مبحـث معـاد نیـز بـوده اسـت یا نـه ،از ِ
دستنوشت فعلی دانسته نیست و برای پاسخ به این پرسش باید در انتظار دستیابی به نسخۀ دیگری

از ایـن رسـاله مانـد .در شـماری از باورنامههـا مثـل اعتقادنامـۀ شـیخ علـی بـن طاهـر صـوری ،از عالمـان
15
اصل
امامی پیش از قرن هشـتم هجری ،مطلبی دربارۀ اصل معاد ذکر نشـده اسـت و محتمل اسـت در ِ

ّ
«معرفی چند نسـخۀ ّ
 .12نگرید به :شـیروانیّ ،
محمدّ ،
خطی» ،مجلۀ وقف میراث جاویدان ،سـال سـوم ،شـمارۀ  ،9بهار  1374ش،.
َ
َ ُ َّ َ
ََ
َ
ضـاء والقدر»،
عن الق ِ
صـص 126 - 124؛ عطائـی نظـری ،حمیـد« ،نگرشـی بـر نگارشهـای کالمی (ِ :)10
اسـتقصاء النظ ِـر في الب ِ
حث ِ
ّ
مجلۀ آینۀ پژوهش ،شمارۀ  ،183مرداد و شهریور .1399
ّ
ّ
ّ
 .13در بـارۀ «مکتـب حلـۀ متأخـر» نگر یـد بـه :عطائـی نظـری ،حمیـد« ،نگاهی به ادوار و مکاتـب کالمی امامیه در قـرون میانی» ،مجلۀ
آینه پژوهش ،سال  ،29ش  ،171مرداد و شهریور  ،1397صص .56 - 3
ّ
ّ
محمد ،العقیدة الکافیة المطبوعة ضمن موسـوعة الشـهید ّ
الدین ّ
األول ،المرکز العالي للعلوم
 .14نگرید به :المکی العاملی ،شـمس
ّ
ّ
والثقافـة اإلسلامیة ،قـم ،الطبعـة الثانیـة 1435 ،ق ،.ج  ،18صـص  83 - 79و ضمـن رسـائل الشـهید األول ،بوسـتان کتـاب قـم،
قم 1423،ق ،.صص .157 - 153
 .15نگرید به :الصوري ،علي بن طاهر ،عقیدة الشیخ علي بن طاهر الصوري ،چاپشده در :انصاری ،محمدرضا ،عقیدة الشیعة،
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اعتقادنامۀ پیشرو نیز به معاد و مباحث مربوط به آن اشارهای نشده باشد.
به هر حال ،در اینجا ویراستی ّاو ّلیه از این اعتقادنامه که سند اعتقادی ارزشمندی است از کالم امامی
در قـرون میانـی تقدیـم میگـردد تـا در معـرض ّ
توجه و اسـتفادۀ پژوهشـگران قـرار گیرد .امیدوارم با نشـر این
اعتقادنامه آ گاهیهای بیشتری در خصوص آن بهدست آید.
میکرو فیلم شمارۀ  26269/2کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،برگ  4ب:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم وبه [نستعین]
َ
َ
ٌ
أعتق ُـد ّأن َ
یـره
ـوده العال َـم ،واجبالوجـود بدلیـل ِ
اهلل  -تعالـی  -موجـود بدلیـل وج ِ
اسـتغنا ِئه عـن غ ِ
ً
واسـتحالة جـواز العـدم علیـه و ّإل ل َ
ٌّ
16
ـکان ممکنـا ،قدی ٌـم ٌ
بـاق
أبـدي بدلیـل کو ِنـه واجبالوجـود،
ِ ِ
أزلـي ٍ
ِ
ِ
َ
َ
ً
ً
ُ
عالمـا ،سـمیعٌ
َ
َ
إحکامـه صنـع العال ِـم ،ح ٌّـي بدلیـل کو ِنـه قـادرا
علـه العال َـم ،عا ِل ٌـم بدلیـل
ِ
ـاد ٌر بدلیـل ِف ِ
ق ِ
ً
ٌ
َ
ّ
َ
ُ
ٌ ُ
وکار ٌه بدلیـل أنـه َأم َـر ِبالطاع ِـة ون ٰ
هـی عـن
ـدر ٌک بدلیـل کو ِنـه عا ِلمـا
بجمی ِـع المعلومـات ،م ًریـد ِ
بصیـر م ِ
َ
َ
أ
ّ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ّ
ّ ُ َ َ
ٌ
ُ ُ
ٌ
المعصیـة ،متکل ٌـم بدلیـل قولـهَ :
َ
واحـد بدلیـل قو ِلـه �< :ن� َما ِإ� ٰلهك ْم ِإ�لٰه
<وكل َم الل ُه موس ٰى ت�ك ِل ي�ما>ِ ،17
ِ
ِ
ِ
َ ٌ
احد>.18
و ِ
ُّ
ٌ
ً
ٌ َ َ ُ َ
َ
ُ
ُ ّ
وغنا ِئه
علمـه ِبقبح الق
واجـب بدلیل
فعـل قبیحـا وال یخـل ِب
وأعتقـد أنـه  -تعالـی َ -عـدل حکیـم ال ی
بیـح ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ّ
ً
َّ
َ
َ
ُ
قص.
عنـه ،و إل لـکان ِ
ناقصـا  -تعالی اهلل عن الن ِ
ّ
اهلل 19علیـه وآلـه  -بدلیـل َدعـواه ُّ
الن ُب َـو َة ُوظ َ
صلـی ُ
نبینـا ّ
ُ
وأعتق ُـد ُن ُب َّـو َة ّ
محم ٍـد -
عج ِـز علی َی ِده،
هـور ب ِ
یـان الم ِ
ِ
ِ
ٌ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
بدلیل
وأنـه  -صلـی اهلل علیـه وآلـه  -معصـوم و إل لـم ی ِثـق ِبقو ِلـه ،وأنه  -صلی اهلل علیه وآله  -خاتم الرس ِـل
ِ
َ �خَ ت َ نَّ
ال� ب� ّي� ي� نَ�> 20وقو ِله  -علیه السالم « : -ال َن َّ
بي َبعدي».
قو ِله  -تعالی < : -و ا�م ِ ِ
َ
ُ ّ َ َ
عصمته
بدلیل
صل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  -علیه السالم -
ِ
وأعتقد أن الخلیفة ِمن َب ِ
ِ
عده ِبال ف ٍ
ُ
ُ
َ
َ
َ ّ
ُ
الحسـن ّثم
عده ولده
ـص النب ِ ّـي  -علیـه السلام « : -أنـت أخـي ووز یـري والخلیفـة ِمـن َبعدي»ّ ،ثم ِمـن َب ِ
ون ِ
ـین ث ّـم علـي بـن ُ
ُ
الح َس ُ
محمـد بـن علـي ث ّـم جعفـر بـن ّ
الح َسـین ث ّـم ّ
ثـم موسـی بـن جعفـر ّ
محمـد ّ
ثـم علي بن
ّ َ
الخ َلف ُ
الح َّجة ّ
محمد بن علي ّثم علي بن ّ
موسی ّثم ّ
محمد بن الحسن -
محمد ّثم الحسن بن علي ثم
ّ
َ ّ ً
ً
ُ
َ ّ
الفة،
صلـوات [اهلل] علیهـم أجمعیـن  -بدلی ِـل
ـص ک ٍل منهم علی َمن َبعده نصـا متواترا ِ
بالخ ِ
ِ
عصمتهـم ون ِ
أئمـة ِت َ
ـول النب ّـي  -علیـه السلام « : -ولـدي هـذا الحسـین إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام أبـو ّ
تاس ُـعهم
سـعةِ ،
ولق ِ
ِ
 2ج ،دارالتفسیر ،قم ،الطبعة الثانیة 1437 ،ق 1395 - .ش ،صص .578 - 575
 .16در اصل« :باقي».
 .17النساء (.164 :)4
 .18الكهف (.110 :)18
 .19در اصل« :اله».
 .20األحزاب (.40 :)33
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ّ
ّ
صلوات اهلل علیهم أجمعین»ّ ،
ٌ
ُ
وأن َ
بدلیل أنه
موجود
المهدي [ -صلی اهلل]  21علیه وآله-22 َح ٌي
قا ِئ ُمهم -
ِ
ُ
ُ
ّ
ً َ ً
ُ
ٌ
َ
یخل به  -تعالی ُ
اهلل عن ذلک ُعل ّوا کبیرا.».
اهلل  -تعالی  ، -وهو ال
واج ٌب علی ِ
لق ،واللطف ِ
لطف للخ ِ

 .21ناخوانا در اصل به دلیل محو شدن حروف.
 .22چنین است در اصل.

