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Abstract: In the present article, the author 
introduces Khiḍr ibn Muhammad Ḥablrūdī, 
one of the Shiite theologians in the 9th century 
AH. In line with this goal, he first presents the 
biography, scientific life, works and writings of 
Habalrudi. Next, he examines Miftāḥ al-Ghu-
rar’s book  and enumerates the manuscripts of 
the book with a brief explanation of its content.
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ر يف شرح الباب احلادي عشر( كتاب )مفتاح الغر بيبليوغرافيا 
ودي خلضر بن حمّمد احلبلر

مصطىف أمحدي

 خبضـر بـن حمّمـد 
ً
يفـا اخلالصية: يقـّدم الكاتـب يف املقـال احلـايل تعر

التاسـع. ويف  القـرن اهلجـرّي  مـي الشـيعة يف 
ّ
احلبلـرودي أحـد متكل

 لسـيرة هـذا 
ً
سـياق هدفـه هـذا يقـّدم الكاتـب يف البدايـة اسـتعراضا

ـم وحياتـه العلمّيـة وآثـاره وتأليفاتـه، مّث يتنـاول بالبحـث كتابـه 
ّ
املتكل

ُنَسـخه  إىل  واإلشـارة  ياتـه  ملحتو خمتصـر  بيـاٍن  مـع  الغـرر(  )مفتـاح 
املوجودة.

املفردات األساسيّية: علم املخطوطات، مفتاح الغرر، خضر بن حمّمد 
يف الكتاب، علم الكالم، كالم اإلمامّية. احلبلرودي، تعر
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درآمد
که برای  کرده است  گروه های فکری از معبر شماری از مدرسه های فکری گذر   کالم امامیه همانند همه 
کـرد. شـیعیان با بهره گیـری از معـارف اهل بیت و  یـخ امامیـه بایـد ایـن مدرسـه ها را بازخوانـی  شـناخت تار
در پرتـو خـردورزی، حرکـت فکـری و کالمـی خـود را از مدینـه و بر محور اهل بیت آغـاز کردند و اصلی ترین 

گرفت.1 کالم شیعه شکل  باورهای شیعه در این مدرسه مطرح شد و 

کوفـه منتشـر و در قالـب نظریه هـای علمـی تبییـن شـد. اصحـاب   بـا آغـاز سـده دوم معـارف اعتقـادی در 
یکـرد مختلـف بـه تبییـن معـارف اعتقـادی پرداختنـد و دو جریـان مهـم کالمـی را  امامیـه در کوفـه بـا دو رو
یکـردی کالمـی بـه  دنبـال تبیین عقالنـی معـارف اهل بیت و دفـاع از آن در  پدیـد آوردنـد. یـک جریـان بـا رو
یکرد حدیثی به دنبال فهم دقیق همان معارف  مقابل جریان های فکری رقیب بود، اما جریان دیگر با رو

و عرضه آن به جامعه مؤمنان بود.2

یکرد عقالنی و نظریه پردازانه داشت، با افولی زودهنگام روبه رو شد. همزمان جریان  که رو  جریان کالمی 
یکردی حدیثی داشـت، با انتقال به شـهر قم، امتداد اندیشـه کالمی امامیه را در مدرسـه ای  که رو متن گرا 
یکردی حدیثی،  دیگـر رقـم زد. همزمـان بـا غیبـت صغرا و اندک زمانی پس از شـکل گیری مدرسـه  قم بـا رو
در مرکـز سیاسـی جهـان اسـالم، یعنـی بغـداد جریـان عقل گـرا و نظریه پـرداِز کالم امامیـه با    تطوراتی نسـبت 
یافـت 3که تا سـده پنجم هجری این دو مدرسـه کالمی )قم و  بـه مدرسـه کوفـه به آرامـی بالندگـی خـود را باز

بغداد( در جامعه شیعی مطرح بودند.4

کنده شدن   پس از افول مدرسه شیعی بغداد در نتیجه حمله طغرل بیک سلجوقی در سال 448ق و پرا
یـخ کالم امامیه از  کـه در تار علمـا بـه شـهرهای مختلـف عـراق، حجـاز، ایـران و شـامات، تنهـا مدرسـه ای 
کن بودند، هیچ کدام  کـه علما در آن سـا آن یادکرده انـد، مدرسـه کالمـی ری اسـت، امـا ری و دیگـر بـالدی 
کالم امامیه داشـتند، قرار نگرفتند. تا اینکه در  که نقش تحول آفرین در  کوفه، بغداد و قم  در تراز مدارس 
ه« بنا شـد و دیـری نپایید که مورد توجه 

ّ
اواخـر قـرن پنجـم )495ق( شـهری مابیـن کوفـه و بغداد با نام »حل

گرفت. از نیمه  قرن ششم تا قرن نهم هجری )حدود سه قرن( این شهر به  خاص علما و فرهیختگان قرار 
عنوان مرکز علمی -  فرهنگی امامیه مطرح بود.

کم نظیر یا شاید بی نظیر این مدرسه اسالمی نخست، طوالنی بودن مدت برتری آن بر دیگر   از ویژگی های 
حوزه های علمی شـیعه و دوم تنوع علمی و نو آوری های بی بدیل آن نسـبت به دیگر مدارس امامیه بود. 

کالم امامیه در مدرسه بغداد، ص 15 و 16. 1. تطورات 
2. همان، ص 16.

3. همان.
کالمی ری، ص 30. 4. مدرسه 
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کالم، عرفـان، اخـالق، طـب،  یـخ، تفسـیر، حکمـت و فلسـفه،  در ایـن مدرسـه فقـه، اصـول، حدیـث، تار
ادبیـات، منطـق، علـم االنسـاب و علـم کالم مـورد توجه بود. بنابراین این مدرسـه عالوه بـر اینکه تحوالتی 
کالم را  یخ علم  کرده بود و نقش چشـمگیری در بالندگی تشـیع داشـت، تار در دیگر علوم اسـالمی ایجاد 

کرد و این ویژگی برجسته این مدرسه است.5 نیز متحول  

کـدام جـزء قله هـای علـم و دانـش ایـن  کـه هـر   چهره هـای شـاخص و بزرگانـی از ایـن مدرسـه برخاسـتند 
یسـته  کـه در قـرن نهـم هجـری می ز مدرسـه بودنـد. یکـی از متکلمیـن و شـخصیت های مهـم ایـن مدرسـه 
اسـت، »نجم الدین الشـیخ خضر بن الشـیخ شـمس الدین محمد بن علی الرازی الحبلرودی« اسـت که 

در ادامه به زندگینامه و حیات علمی و آثار ایشان پرداخته می شود.

اسم و نسب
 حبلـرودی6 خضـر  بـن محّمـد ملقـب بـه نجم الدیـن از متکلمیـن و محققیـن شـیعه در قـرن نهـم هجـری 
ی از حبلرود دهستانی در فیروزکوه بوده  یخ دقیق تولد او اطالعی در دست نیست. اصل و است.7 از تار
و در نجـف زندگـی می کـرده اسـت.8 پـدر ایشـان شـمس الدین محّمـد  بـن علی الـرازی حبلـرودی ظاهرًا از 
کـه او وارد حله  علمـا بـوده  و آقابـزرگ طهرانـی بـه نقـل از کتـاب به شـیعه بودن ایشـان تصریـح دارد.9 زمانی 

می شود، ابن فهد حلی از مدرسان مشهور این شهر بوده است.10

یخ  ک سـپرده شـد. سـال وفـات ایشـان بـه قرینـه تار  حبلـرودی در نجـف وفـات یافـت و در همانجـا بـه خـا
بعضـی از تألیفاتـش حـدود سـال 850هجـری گفتـه شـده اسـت.11 نسـخه ای از کتـاب جامـع االصول في 

که انجامه آن چنین است:  ی در دست است  شرح الفصول و
العطایـا  الواهـب  وفـرغ مـن نسـخه بفضـل اهّلل  ـه وفضلـه، 

ّ
إلـی هنـا بخـط شـارحه دام ظل  ...

وکرمـه العبـد الفقیـر الحفیرالمذنـب الراجـي إلـی رحمـة ربـه محّمد بـن عبدالمجیـد بن فضل 
اهّلل الطبـری غفـر اهّلل لـه ولوالدیـه ولجمیـع المؤمنیـن والمؤمنـات بحـّق محّمـد وآلـه الطیبیـن 
ی اهّلل علی محّمد وآله الراسـخین الراسـخات، وکان الفراغ منه في أوائل شـهر 

ّ
الطیبات، وصل

ی اهّلل علی محّمد 
ّ
یة، والحمد هّلل وحده وصل شوال سنة تسع وخمسین وثمانمائة هجریة نبو

کالمی و تحول آفرینی آن در مدرسه حّله، ص 54. یکردهای  5. رو
6. حبلـرودی: منسـوب بـه حبلـرود )بـه فتـح »حـاء«، سـکون »بـاء«، فتـح »الم«، ضـّم »راء« و سـکون »واو« و »دال«( دهـی اسـت بیـن ری 
یحانـة األدب فـي تراجـم المعروفیـن بالکنیـة أو الّلقـب، ج 6،  کـه از توابـع ری اسـت. )أعیـان الّشـیعه، ج 6، ص 323؛ ر و مازنـدران 

ص 138(
یحانة األدب في تراجم المعروفین بالکنیة أو الّلقب، ج 6، ص 137. 7. ر

8. همان جا.
یعة إلی تصانیف الّشیعه، ج 16، ص 33. ر

ّ
9. أعیان الّشیعة ، ج 6، ص 323؛  الذ

10. معجم طبقا المتکلمین، ج 3، ص184.
یحانة األدب في تراجم المعروفین  یل علی الکشف الّظنون عن أسامی الکتب والفنون، ج 1، ص 256؛ ر

ّ
11. ایضاح المکنون في الذ

بالکنیة أو الّلقب، ج 6، ص 138.
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ه.12 
ّ
کل وآله 

ه وفضله« در سال 859ق نشان از زنده بودن مصّنف تا این سال را دارد.
ّ
عبارت »دام ظل

دیدگاه علماء
 شیخ حّر عاملی در توصیف حبلرودي می نویسد: 

ًا َصِحیَح االعِتَقاِد.13  َقًا إَماِمّیَ َقًا ُمَدّقِ َکاَن َعاِلَمًا َفاِضاًل َماِهَرًا ُمَحّقِ

ـوِم« می داند. همو به نقل 
ُ
کَثِر الُعل ـٌم َفِقیٌه َجِلیٌل َجاِمٌع أِل ِ

ّ
یـاض العلمـاء او را »ِفاِضـٌل َعاِلـٌم ُمَتَکل صاحـب ر

یکی از فضال در وصف منزلت او می نویسد؛ 
ِمیـَن َفخـُر  ِ

ّ
ُم َخاَتـُم الُمجَتِهِدیـَن ِلَسـاُن الُحَکَمـاِء َوالُمَتَکل

َ
ـیُخ اإلِمـاُم الَعاِلـُم الَعاِمـلُ الَعـاّل الّشَ

یِن.14  نَیا َوالّدِ
ُ

ِة َوالَحّقِ َوالّد
َّ
الُفَقَهاِء الُمَتَدّیِِنیَن َنجُم الِمل

ی می گوید:  سیدحسن صدر در تکملة أمل اآلمل درباره و
کثر  ٌم َفقیٌه َجلیلٌ جامٌع أل

ّ
رودي  أصاًل، الَنَجفي مسـکنًا. َفاضلٌ َعالٌم ُمتکِل

َ
ین الَحبل َنجم الِدّ

وم ... .15 
ُ
الُعل

اساتید و تألیفات
گرفـت و   حبلـرودى در شـیراز از شـمس  الدین  محّمـد فرزنـد میرسیدشـریف جرجانـی علـوم معقـول را فـرا 
ى ماند و متخصص در علـم منطق و کالم  تـا حـدود 828 ق زمـان تألیـف کتـاب التحقیـق المبیـن نـزد و
کربال و حله داشت تا  کرد. چندین سفر نیز به  شد. سپس عازم عراق شد و مدتی نزد علماى حله تلمذ 
کتابخانه حرم امیرالمؤمنین)علیه السـالم( شـد16 و تا پایان عمر در آنجا  اینکه در نجف مسـتقر وکلیددار 
کتب تراجم  گردان ایشـان در  کرد. از شـا یس پرداخت. او تألیف را در سـال 823ق آغاز  به تألیف و تدر
که از  کالم و ...( به رشته تحریر درآورد  نقلی نیامده است.17 تألیفاتی در علوم مختلف )فلسفه، منطق، 

جمله مصّنفات ایشان به شرح ذیل است:

کاشف الحقائق في شرح درة المنطق 
شـمس الدین محّمـد جرجانـی اسـتاد حبلـرودی کتـاب کبـری تألیـف پـدرش میرسیدشـریف جرجانی را 

12. نسخه خطی دانشگاه تهران، با شماره 7025.
13. أمل اآلمل، ج 2، ص 110.

یاض العلماء وحیاض الفضالء، ج 2، ص 236. 14. ر
15. تکملة أمل اآلمل، ج 3، ص 15.

16. کشف الحجب و األستار عن أسماء الکتب و األسفار، النص، ص 146.
17. التوضیح األنور بالحجج الواردة لدفع شبه األعور، ص 5.
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کـرد و آن را درة المنطـق نامیـد. حبلـرودی این کتاب را به عنـوان اّولین کتاب  از فارسـی بـه عربـی ترجمـه 
کرده، آن را به درخواسـت شـیخ محّمد بن  که خود مصّنف در ابتدای آن تصریح  خود شـرح داد. چنان 
تاج  الدین حاج خلیفه نوشته است. تألیف آن در آخر ماه ذی الحجه در سال 823ق به پایان رسید.18

جامع الدقائق
کتـاب همچـون کاشـف الحقائـق شـرح تعریـب صغـری فـی  در منطـق و شـرح غـّرة المنطـق اسـت. ایـن 
کـرده بـود.19 به گفته مولـف این کتاب  المنطـق اسـت کـه اسـتادش آن را از زبـان فارسـی بـه عربـی ترجمـه 
کتـاب غـرة المنطـق دهـه اّول  یـخ تعریـب  کتـاب کاشـف الحقائـق تحریـر شـده اسـت. تار بعـد از تألیـف 
کتاب در نیمه ماه ذی الحجه همان سـال، یعنی 824ق به پایان  ربیع االول سـال 824ق اسـت و شـرح 

رسیده است.

القوانین
کـه ظاهـرًا در علـم منطق اسـت، نسـخه ای گزارش نشـده اسـت.20 حبلـرودی در انتهای  از ایـن کتـاب نیـز 
کتـاب القوانیـن بایـد در  نسـخه جامـع الدقائـق بـرای تفصیـل بیشـتر بـه »القوانیـن« ارجـاع می دهـد. پـس 

فاصله بین سال های 823ق و 824ق تألیف شده باشد.

التحقیق المبین في شرح نهج المسترشدین في أصول الدین 
کـرد.21  کالمـی بـود، شـرح  مزجـی  کـه متـن مختصـر  ـی را 

ّ
کتـاب نهـج المسترشـدین عالمـه حل حبلـرودی 

کنـار  ینیـة  ز ایـن نسـخه در در مدرسـه  را در سـال 828ق می دانـد.  آن  تألیـف  یـخ  تار یـاض  ر صاحـب 
کتـاب بعـد از  ـه تالیـف شـده اسـت.22 از مقدمـه نسـخه روشـن می شـود ایـن 

ّ
مقـام صاحب الزمـان در حل

مرخص شدن از خدمت استاد و تشرف به عتبات عالیات نوشته شده است.23

جامع الصول فی شرح رسالة الفصول 
گر  کــه رکن الدیــن جرجانــی شــا کتابــی اســت کالمــی نوشــته محّقــق طوســی  الفصــول یــا الفصــول النصریــة 
کرده انــد. یکــی از ایــن شــروح،  کتــاب را شــرح  ی ایــن  کــرده و علمــای بعــد از و عالمــه حلــی آن را تعریــب 
ی در ســال 834ق روز  کربــال آغــاز شــد و در مشــهد غــرو کــه نوشــتن آن را در  کتــاب حبلــرودی اســت 

یاض العلماء وحیاض الفضالء ، ج 2، ص 237. 18. ر
یحانة األدب في تراجم المعروفین بالکنیة أو الّلقب، ج 6، ص 138. 19. ر

یاض العلماء وحیاض الفضالء، ج 2، ص 237. 20. ر
یحانة األدب في تراجم المعروفین بالکنیة أو الّلقب، ج 6، ص 137 و 138. 21. ر

22. التحقیق المبین في شرح نهج المسترشدین، نسخه خطی، برگ 273 پ.
یاض العلماء وحیاض الفضالء، ج 2، ص 237. 23. ر
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کتــاب بعــد از التحقیــق المبیــن تألیــف شــده اســت.24 جمعــه در دهــه اّول محــرم بــه پایــان رســید. ایــن 

جامع الدرر فی شرح الباب الحادي عشر 
ایـن کتـاب یکـی از شـروح تفصیلـی بـاب حادی عشـر عالمه در علم کالم اسـت.25 منابع کتاب شناسـی 
کتاب را در سال  کتاب را ذکر نکرده اند، اما باتوجه به اینکه می دانیم حبلرودی همین  یخ تألیف این  تار
کـرد و آن را مفتـاح الغـرر نامید، می توان حدس زد که این کتاب بین سـال های  836ق هجـری تلخیـص 

834ق تا 836ق نوشته شده است.

 مفتاح الغرر 
ملّخص جامع الدرر است26 و در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

تحفة المّتقین في أصول الدین 
در ایـن رسـاله یـک دوره مسـائل اعتقـادی بـه صـورت اجمـال ذکـر شـده اسـت و همچـون جامـع الـدرر از 
کـه بـا شـماره 8908  زمـان تألیـف آن بی اطـالع هسـتیم. از ایـن رسـاله تنهـا یـک نسـخه باقـی مانـده اسـت 
یـان در  کتابخانـه مجلـس نگهـداری می  شـود.27 ایـن رسـاله یـک بـار بـا تصحیـح شـیخ علـی عزیزپور در 

انتشارات علمیه قم چاپ شده است.

التوضیح النور بالحجج الواردة لدفع شبه العور 
کـه شـیخ یوسـف بـن مخـزوم اعـور  کتابـی  ـه در رد 

ّ
کتـاب را در سـال 839ق در شـهر حل حبلـرودی ایـن 

یـارت اربعیـن از نجـف  کـه بـرای ز ی زمانـی  کـرد. و واسـطی در ابطـال مذهـب امامیـه نوشـته بـود، تألیـف 
ـه مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت و بـه درخواسـت محمـد بـن محمد بـن نفیع این 

ّ
کربـال بـود، در شـهر حل عـازم 

یة في رد شبه  یاض کتاب او را »أحسن، أتم وأفید« از کتاب األنوار البدر کرد. صاحب ر کتاب را تصنیف 
یـه تالیـف عزالدیـن حسـن بـن شـمس الدین محمد بـن علی المهلبـی الحلبی  می دانـد.28 اّولین بار  القدر
کرد. کتاب را چاپ  کتایخانه آیت اهّلل مرعشی نجفی در سال 1424ق  سیدمهدی رجایی در انتشارات 

حقائق العرفان في خالصة االصول والمیزان 
نسخه ای از این کتاب که به نظر می رسد از کتاب های کالمی حبلرودی است، موجود نیست. نویسنده 

24. همان.
یحانة األدب في تراجم المعروفین بالکنیة أو الّلقب، ج 6، ص 138. 25. ر

یاض العلماء وحیاض الفضالء، ج 2، ص 237. 26. ر
27. فنخا، ج 7، ص590.

یاض العلماء وحیاض الفضالء، ج 2، ص 238. 28. ر
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کتاب یاد می کند و خوانندگان خود را با آن راجاع می دهد.29 در التوضیح االنور دو بار از این 

الباب الحادي عشر فیما یجب علی عامة المکلفین من معرفة أصول الدین
کالم شـیعه  ـی )648 - 726ق( و جایـگاه او و آثـارش در 

ّ
در خصـوص شـخصیت متکلمانـه عالمـه حل

گـواه مقام منیع  دیدگاه هـای متفاوتـی وجـود دارد. برخـی از صاحب نظـران آثـار متعـدد و گونا گـون عالمـه را 
کالم شیعه دانسته اند و اعتقاد دارند بدون نگارش ها و شرح های وی بسیاری از متون و مباحث  وی در 
کالمـِی پیشـینیان قابـل فهـم نمی شـد. برخـی دیگـر بـه دلیـل نگارش هـای تکراری گونـه و نه چنـدان نوآورانه 
یـا بـه دلیـل تردیدهـا و تغییـر دیدگاه هایـش دربـاره بعضـی از مسـائل کالمی از عالمـه انتقاد و او را دانشـوری 
ی دسـت کم 

ّ
نه چنـدان متکلـم یـا متکلمـی نه چنـدان تأثیرگـذار معرفـی کرده اند. میـراث کالمی عالمه حل

کالمی بسـیار  گاهی های سـودمند  کالمی و تسـهیل فهم آنها و همچنین انتقال آ از حیث تشـریح مسـائل 
ـی در بیـان مسـائل فلسـفی و کالمـی، زبانـی آسـان و قلمـی روان 

ّ
ارزشـمند و شـایان توجـه اسـت. عالمـه حل

دارد و همین امر زمینه اقبال به آثار کالمی او را به ویژه شروحی که بر متون موجز و دشواری همچون تجرید 
االعتقاد نصیرالدین طوسی و الیاقوت نگاشته، فراهم کرده است. آثار مفصل عالمه همچون نهایة المرام 
و تـا انـدازه ای األسـرار الخفّیـة نیـز اطالعاتـی سـودمند دربـاره مسـائل مختلـف علـم کالم دارد. بنابرایـن در 
ـی بخـش قابل توجهی از تـراث کالمی امامیه در قرون میانی را تشـکیل 

ّ
مجمـوع، میـراث کالمـی عالمـه حل

گـر آنهـا را از فهرسـت آثـار کالمـی آن دوره تشـیع حذف کنیـم، جز چند اثر معـدود دیگر، تراث  می دهـد کـه ا
کند.30 کالمی شیعه و تطور آن در دوره میانی باخبر  کالمی قابل توجهی باقی نمی ماند تا ما را از فکر 

ی پس از اینکه مصباح المتهّجد شیخ طوسی را ملّخص و در ده باب مرتب کرد و عنوان آن را 
ّ
عالمه حل

منهـاج الصـالح فـي مختصر المصباح قرار داد، به درخواسـت وزیـر خواجه عزالدین محمد قوهدی یک 
ی اسـت که 

ّ
کـرد. بـاب یازدهـم از مختصرتریـن کتـب کالمـی عالمه حل بـاب بـر ده بـاب آن کتـاب اضافـه 

آن را بـرای عمـوم مقلدیـن تألیـف کرده اسـت. متن کتاب از نظر اختصار مـورد توجه متکلمین و علمای 
کنون بیش از 50 شـرح و حاشـیه بر آن نگاشـته شـده اسـت.31 از  که تا  گرفت، به طوری  بعد از عالمه قرار 
که بر این کتاب نوشـته شـده، النافع یوم الحشـر في شـرح الباب الحادي عشـر تألیف  مهم ترین شـروحی 

فاضل مقداد است.

بـاب حـادی عشـر در هفـت فصـل تنظیـم شـده اسـت. فصـل نخسـت در اثبـات صانـع، فصـل دوم در 
صفات ثبوتی، فصل سوم در اثبات صفات سلبی، فصل چهارم در عدل، فصل پنجم در نبوت، فصل 

ششم در امامت و فصل هفتم در معاد است.

29. التوضیح األنور بالحجج الواردة لدفع شبه األعور، ص 75 و 375.
کالمی، نهج المسترشدین في أصول الدین عالمه حلی وشروح آن، شماره 157، ص 85. 30. آینه پژوهش، نگرشی بر نگارش های 

31. فنخا، ج 5، ص 548-547.
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کتاب »مفتاح الغرر« کتاب شناسی 
کتاب باب حادی عشـر.  کتاب جامع الدرر اسـت، شـرحی اسـت مزجی بر  که خالصه ای از  کتاب  این 
ی کتـاب جامـع  کـرده اسـت. و حبلـرودی تمـام کتاب هـای شـرحی خـود را بـر مبنـای شـرح مزجـی تحریـر 
ی در  کـرده اسـت. و کبیـر نامیـده و از ایـن نظـر آن را خالصـه و فوایـدی را بـر آن اضافـه  الـدرر خـود را شـرح 

کتاب آورده است:  مقدمه 

هذا کتاب مفتاح الغرر لفتح الباب الحادي عشر، واإلطالع علی أنواع أنوار حدائقه والکشف 
ل البیان الواضح الصافي  یاضه بـزال َهر ُمترعًا لحیاض ر عـن أسـتار أبکار عرائسـه وأصنـاف الُزّ
کالفرائد لمزید العلّو  ّینًا لغصون أشجاره المثمرة ثمار السعادة بإضافة فوائد  کماء المطر، ومز
ونمّو الثمر، مختصر شرحنا الکبیر المسّمی ب»جامع الدرر« النطوائه علی خالصة مباحث 
زبـد نکـت حکمّیـة لطیفة وأجوبة ُشـَبه مـن خالفنا ومن کفـر، اعتراضًا کانت  کالمّیـة شـریفة و

تنا أو إثباتًا لمعتقدة المنکر.
ّ
علی أدل

ی در مقدمه خود به  کتاب الباب الحادی عشر در هفت فصل مرتب شده است. و کتاب همچون  این 
ی می پردازد. معرفت از منظر او در عبارت 

ّ
تفصیل به بیان اصطالحات بیان شـده در عبارات عالمه حل

فین« یا تصوری اسـت یا تصدیقی و معرفـت تصدیقی باید با قیود »جازم، 
ّ
»فیمـا یجـب علـی عاّمـة المکل

کاربرد ندارد. ثابت و مطابق« همراه باشد تا یقین حاصل شود، واال در »اصول دین« معرفت ظنی 

در فصل اّول در اثبات واجب الوجود به بیان مواد ثالث، سپس به ابطال دور و تسلسل می پردازد. او دو 
ی تقریر برهان تطبیق بوده که آن را بهتر از تقریرهای بیان شده  دلیل بر ابطال تسلسل می آورد. دلیل اّول  و
که نشـان از دسترسـی او به چندین نسـخه از الباب الحادی عشـر بود، مبتنی بر  ی  می داند. دلیل دوم و

ی در اینجا اینچنین است:  مجموعه بودن جمیع ممکنات است. عبارت و

وفـي بعـض النسـخ هکـذا: »وهـو باطـل؛ ألّن« بإسـقاط الـواو العاطفـة، وهـو إشـارة إلـی إبطـال 
التسلسل علی وجه یستلزم وجود الواجب الذي هو المطلوب بالذات. 

او در ادامـه بعـد از اثبـات واجـب بـه طریـق دور و تسلسـل، دو تقریـر دیگر بر اثبات واجـب ارائه می کند که 
که فاضل مقداد بیان می کند، از خواجه نصیرالدین  مبتنی بر دور و تسلسل نیست. این دو تقریر چنان 

کاشی32 است. طوسی و نصیرالدین 

32. الشـیخ علـي بـن محمـد الکاشـي الحلـي النجفـي: أشـارت بعـض المصـادر إلـی أن الشـیخ نصیـر الدیـن علـي بـن محمـد بـن علـي 
الکاشـي الحلـي النجفـي، قـد توفـی فـي مدینـة النجـف األشـرف، فقـد حکـی الجباعـي في المجموعـة عن خـط الشـهید األول بقوله: 
»توفي الشـیخ اإلمام العالمة المحقق أسـتاذ الفضالء نصیر الدین علي بن محمد الکاشـي، بالمشـهد المقدس الغروي في 10 رجب 
کاشان،  کان قد ولد بمدینة  کبار فقهائنا. و  755 ه«، و یقول الشیخ القمي: أنه العالم المدقق الفهامة من أجلة متأخري أصحابنا و 
و نشأ في مدینة الحلة، و اشتغل ببغداد و الحلة بالعلوم الدینیة و المعارف الیقینیة. و من المحتمل أنه اشتغل في مدینة النجف 

یخ النجف االشرف، ج 4، ص 126( األشرف مدة من الزمن فنسب إلیها. )المفصل في تار
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فصـل دوم بـه صفـات ثبوتیـه می پـردازد. ابتـدا بیـان می شـود کـه چرا صفت قـدرت و علم بـر دیگر صفات 
مقدم هسـتند؛ زیرا این دوصفت نسـبت به دیگر صفات اصل به حسـاب می آیند. در آخر بیان می کند 
کـه چـرا صفـت قـدرت بـر علـم تقـدم دارد؛ زیـرا صفـت قـدرت، متضمـن صفت علم اسـت؛ یعنـی قدرت 
مشـتمل بـر داعـی اسـت و داعـی یعنـی علـم بـه مصلحـت ایجـاد و تـرک. حبلـرودی دلیـل فاضـل مقـداد 
ی شـبهات نظام، بلخی و  مبنـی بـر اینکـه تقـدم قـدرت بـر علـم به خاطر »صنع« اسـت را غیرتام میداند. و
جبائییـن دربـاره صفـت قـدرت را ارجـاع بکتـاب جامـع الدرر که تفصیلی تر اسـت می دهد. در ادامه سـه 
دلیـل بـرای اثبـات صفـت علم بیان می کند: اتقان صنع، مختاربودن خداوند و تجرد خداوند. سـپس به 
ک، قدم، کالم وصدق از دیگر صفاتی اسـت که  احـکام ایـن صفـت می پـردازد. صفـت حیـاة، اراده، ادرا

به تبیین و توضیح آنها پرداخته است.

که خود شـامل عدم حلول،  فصل سـوم مربوط به صفات سـلبیه اسـت. عدم ترکیب، عدم جسـمانیت 
یت، عدم شـریک، نفی معانی و  عـدم جهـت، عـدم لـذت و الـم، عدم اتحاد اسـت، عدم محـل، عدم رؤ

کرده است. که حبلرودی آنها را تبیین  احوال، عدم احتیاج از صفات سلبیه ای هستند 

کـه به عنوان  فصـل چهـارم دربـاره عـدل اسـت. این فصل به شـش بخش تقسـیم شـده اسـت. بخش اّول 
مقدمـه اسـت، دربـاره حسـن و قبـح عقلـی و تبییـن ادلـه و دفـع شـبهات آن می باشـد. بخـش دوم دربـاره 
ضروری بـودن فعـل اختیـاری از انسـان اسـت. ضـرورة، تکلیـف مـا ال یطـاق وظلـم خداونـد بـه بنـدگان از 
جمله ادله عقلی برای فعل اختیاری است. بخش سوم »في استحالة القبیح و إرادة القبیح علیه تعالی« 
اسـت؛ زیـرا خداونـد نـه داعـی بـر فعـل قبیح دارد و نـه اینکه علم به قبیح دارد و علمش سـبب انصراف او 
از فعـل قبیـح می شـود. بخـش چهـارم دربـاره ایـن اسـت که افعـال خداوند داری غرض وحکمت اسـت. 
کـه افعـال خداوند دارای حکمت اسـت و در ادامه به بیان ادله  ی بـا آوردن آیاتـی از قـرآن نشـان می دهـد  و
عقلی نیز می پردازد. در همین بخش به مناسب حکمت در افعال بحث در مورد تعریف لغوی تکلیف، 
ماهیت تکلیف، دارای نفع بودن تکلیف، شرایط تکلیف و وجوب تکلیف به میان آمده است. بخش 
پنجم لطف اسـت. حبلرودی ابتدا تصویر روشـنی از لطف و اقسـام آن ارائه می کند. سـپس وجوب آن را 
مورد مداقه قرار می دهد. بخش پایانی درباره »في عوض اآلالم« است. ابتدا حقیقت عوض بیان شده و 

در آخر وجوب آن را برای خداوند در بعضی از صور ارائه شده بیان می کند.

فصـل پنجـم دربـاره »نبـوت« اسـت. بعـد از تعریـف لغـوی نبـی به بیـان تعریـف اصطالحی آن می پـردازد. 
ی تعریـف عالمـه حلـی از نبـی، یعنـی »هـو النسـان المخبـر عن اهّلل تعالی بغیر واسـطة أحد من البشـر« را  و
بررسـی می کنـد و قیـود تعریـف را تبیـن و توضیـح می دهـد. او قید »انسـان« در تعریـف را عموم وخصوص 
مـن وجـه بـا دیگـر قیـود در تعریـف می دانـد. هـر کـدام از قیود دایره اشـتمال بر نبـی را کم می کند. »انسـان« 
کرده، »المخبر عن اهّلل تعالی« انسان غیرمخبر ومخبر عن غیر اهّلل را خارج می کند و با قید  ملک را خارج 
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»بغیـر واسـطة أحـد مـن البشـر« امـام وعالـم خارج می شـود. این مباحث بـه عنوان مقدمه بیان شـد. فصل 
نبـوت دارای پنـج بخـش »فـي بیـان نبـوة نبینـا«، »فـي عصمـة النبي«، »في بیـان أّنه معصوم مـن أول عمره 

إلی آخره«، »في أفضلیة النبي« و »في بیان أنه یجب أن یکون منزهًا عن دنائة اآلباء« است.

فصـل ششـم »فـي المامـة« اسـت. ایـن فصـل از فصـول پرحجم کتاب اسـت. بـا این حال شـارح تفصیل 
تعریـف  دربـاره  فصـل  ایـن  اّول  بخـش  می دهـد.  ارجـاع  خـود  الـدرر  جامـع  کتـاب  بـه  را  ادلـه  از  بعضـی 
ی تفسـیر فاضـل مقـداد دربـاره تعریف امامـت را نمی پذیرد. همـو در ادامه از دو  اصطالحـی امـام اسـت. و
ینی الکاتبی  کتـاب المفصـل فـی شـرح الحصـل تألیف المام أبی الحسـن نجم الدین علی بن عمـر القزو
کـرده و رد  )675ق( و الیضـاح فـي شـرح المصبـاح تألیـف احمـد بـن یحیـی حابـس مطالبـی را نقـل 
می کند. سـپس به بحث وجوب امامت می پردازد و شـبهات در این زمینه را پاسـخ می دهد. بخش دوم 
ی سه دلیل بر عصمت امام آورده و آنها را توضیح می دهد. در ادامه کالمی  درباره عصمت امام است. و
از فاضل مقداد در مقام اینکه اجماع نمی تواند حافظ شرع باشد، می آورد و آن را رد می کند. بخش سوم 
ی اضهار معجزه را یکی از اقسام وجود نص عالوه بر نص در کتاب  درباره وجوب نص بر امامت است. و
خـدا و بـر لسـان نبـی می دانـد. بخـش چهارم افضلیت اسـت. تا اینجـا مباحث امامت عامـه بود که بیان 
ی امیرالمؤمنین)علیـه السـالم( را جانشـین بر حـق پیامبر  شـد. بخـش پنجـم دربـاره تعییـن ائمـه اسـت. و
گر  که ا که هم آیات، هم روایات و هم اعجاز آن را تأیید و تثبیت می کند. او در برابر این پرسش  می داند 
نـص بـر امامـت وجـود داشـت، چـرا در امـت پیامبـر اختالف ایجاد شـد!؟ پاسـخ حبلـرودی را مـی آورد که 
ی در مقام وجود نص، شـروع به آوردن  در اینجا وجود دواعی واهواء اسـت، نه عدم نص. از این جهت و

کتاب و روایات می کند. نصوص امامت از 

فصل آخر در مورد معاد اسـت. او هم قائل به معاد جسـمانی اسـت و هم روحانی، اما حبلرودی در ادامه 
معاد جسمانی را اثبات می کند. او اتفاق مسلمون بر معاد جسمانی را از ادله خود می داند. دومین دلیل 
که او در اینجا از قرآن ذکر  بر معاد جسمانی امکان آن است و خداوند قادر بر آن و دلیل سوم آیاتی است 
می کنـد. عـذاب قبـر، صـراط، میـزان، توبه، شـفاعت، امر به معروف و نهی از منکر از دیگر مسـائلی اسـت 

که در این فصل بیان شده است.

کتاب، هم به دیگر نسخه های الباب الحادی عشر دسترسی  که بیان شد حبلرودی در این  گونه  همان 
داشـته و هـم در مقـام نقـد بـه آراء فاضـل مقداد توجه داشـته اسـت. همچنین او آراء نصیرالدین طوسـی، 

کرده است. کاتبی و احمد بن یحیی حابس را نقل و بررسی  کاشی، دبیران  نصیرالدین 

نسخه شناسی
کـه تنهـا دو نسـخه از آن باقـی مانـده،33 از کتاب مفتاح الغرر نسـخه های بیشـتری  بـر خـالف جامـع الـدرر 

33. فنخا، ج 9، ص 858.
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کتـاب مفتـاح الغـرر در ایـران 53 عـدد اسـت.34 ایـن  باقـی مانـده اسـت. نسـخه های شناسایی شـده از 
گفتار به معرفی پنج نسخه  کشور عراق 12 عدد ذکر شده است.35 به همین دلیل ما در این  نسخه ها در 

یم. کتاب36 می پرداز استفاده شده در تصحیح 

1. همدان، مدرسه غرب: شماره نسخه: 10343/3
یخ: 832ق، قطع: بیاض رقعی ]رشت و همدان: ف: -1599[37 کاتب: حسن بن شمس الدین آملی، تار

این اطالعاتی بود که فنخا در اختیار ما قرار داد. تراجم نویسان از شرح حال کاتب چیزی ثبت نکرده اند. 
یخ ذکرشـده در  کـه تار ایـن نسـخه دارای رکابـه و حاشـیه اسـت. نکتـه قابـل توجـه در ایـن نسـخ این اسـت 
کـه بیـان شـد، کتاب مفتاح الغرر در 12 رجب سـال 836ق تألیف  انجامـه آن خط خوردگـی دارد. چنـان 

یخ تصنیف این نسخه سال 832ق ثبت شده است. که تار شده است، در حالی 

2. قم، مرعشی، شماره نسخه:866/1
یخ: پنج شنبه 8 ربیع االّول  خط: نستعلیق نازیبا، کاتب: محمد بن علی بن علی بن محمد بن طی، تار
858؛ مصحح، مقابله شـده، تملک: جمال الدین بن عبدالکریم حسـینی عاملی؛ مهر: »عبده علی بن 

گ، اندازه: 13*18 سم ]ف-57-3[38 ابراهیم« )بیضی(، »العبد عبداهّلل« )بیضی(؛ جلد: تیماج: 40 

کاغـذ آن بـا دیگـر صفحـات تفـاوت دارد. نسـخه دارای رکابـه و  صفحـه اّول ایـن نسـخه نونویـس بـوده و 
حاشـیه اسـت. نویسـنده حاشـیه مطالبـی را از شـرح تجریـد در مقـام مقایسـه آراء عالمه و حبلـرودی بیان 
که با رمز »ه-« نشـانه گذاری شـده اسـت. در انتهای نسـخه از همین حاشـیه نویس عبارت  کرده اسـت39 
»بلـغ قبـااًل فصـح بحسـب الطاقة بنسـخ بعضها منقول مـن خط المصّنف وبعضهـا مقابل مع المصنف 

 ما زاغ عنه البصر وحسر عنه النظر« دیده می شود.
ّ

إال

3. قم، مرعشی، شماره نسخه: 11074
یخ: پنج شنبه 25 شوال 906ق؛ محشی،  کانی، تار کاتب: غیاث بن موسی بن شیخ علی ما خط: نسخ، 

جلد: ساغری، 87 برگ، 14 سطر، اندازه: 8/5*17 سم ]ف: 110-28[40

34. فنخا، ج 30، ص 836 تا 839.
35. معجم المخطوطات العراقیة، ج 15، ص 207- 208.

36. کتـاب مفتـاح الغـرر فـي شـرح البـاب الحـادي عشـر بـه زودی ازطـرف مرکـز عالمـه حلـی وابسـته بـه عتبـه حسـینیه به چـاپ خواهد 
رسید.

37. فنخا، ج 30، ص 836.

38. فنخا، ج 30، ص 836.
39. برگ 8 پ.

40. فنخا، ج 30، ص 836.
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این نسـخه نیز دارای رکابه بوده و در بیشـتر صفحات به دلیل صحافی از بین رفته اسـت. حاشـیه هایی 
به عربی و فارسی در آن موجود است. در یکی از صفات نسخه عبارت »کتبه محمد« دیده می شود.41

4. قم، مرعشی، شماره نسخه: 15075/3
یخ: اواخر جمادی االّول 929ق،  خط: نسـتعلیق، کاتب: محمد بن المشـموم )المسـموم( الحسـینی، تار
جا: الجزائر،42 مصحح، محشی با نشان )12، س ح ن(، 39 برگ، 17 سطر، اندازه: 6*11 سم، ]ف: 38-

]186

یخ تألیف و مکان اتمام کتاب اشاره کرده است. عبارت  این نسخه از نسخه هایی است که در آن به تار
کاتب بدین صورت است: 

تـم هـذا االنتخـاب بعـون الملـک الوهـاب ضحـوة یـوم الخمیـس الثانـي عشـر مـن شـهر رجب 
لسنة ستة وثالثین وثمانمائة هجریة في حرم موالنا امیر المؤمنین علی علیه السالم.

5. مشهد، الهیات، شماره نسخه: 22747/2
یـخ: محـرم 991ق. مصحـح،  خـط: نسـخ، کاتـب: رفیع الدیـن محمـد بـن جالل الدیـن محمـد کلویـه، تار
کبر بروجـردی مورخ 1365ق، کاغـذ اصفهانی، جلـد: مقوا، 34  مقابلـه شـد، تملـک: غالمرضـا بـن علـی ا

برگ، 18سطر، اندازه: 12*18/5 سم، ]ف: 879-3[

یـخ کتاب این شـرح صفر  رسـاله اّول ایـن نسـخه شـرح بـاب حـادی عشـر تألیـف فاضـل مقداد اسـت. تار
گواهـی تصحیـح و مقابلـه نیـز بـه چشـم می خـورد، امـا رسـاله  سـال 986ق اسـت. در انتهـای رسـاله اّول 
یخ شـب چهارشـنبه از ماه محرم سـال 991ق به اتمام رسـیده  دوم که مفتاح الغرر اسـت و کتابتش در تار
کتـاب تحصیـل النجـاة فـي أصـول الدیـن43 فخرالمحققیـن دربـاره  اسـت. در انتهـای نسـخه عبارتـی از 

کرده است. که از عالمه حلی نقل  تعریف ایمان بیان شده 

41. برگ 58 پ.
یـة و العمـارة في  42. الجزائـر: اسـم یطلـق علـی منطقـة کبیـرة تمتـد مـن الَمدینـة )التابعـة للبصـرة( إلـی سـوق الشـیوخ و ضواحـي الناصر
قوال« أّما صاحب »روضات الجنات« فقال: الجزائر هنا  یاض الناصري في مقدمته لکتاب »حاوي اال جنوب العراق، هذا ما ذکره ر

قطاع . عبارة عن الناحیة الکبیرة و القرى المتصلة الواقعة علی شفیر نهر تستر بینها و بین البصرة، حسنة الرباع و اإِل
43. تحصیل النجاة في أصول الدین، ص 32.




