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ّ
الكالمية للشيخ الطويس ومكانهتا
اآل ثار
چکیــده :مقالــۀ پیــشرو جســتاری اســت تاریخــی
و کتابشناســانه دربــارۀ سرگذشــت و باورداشــتها و
نگاشــتههای کالمــی شــیخ الطائفــة ّ
محمــد بــن حســن
طوســی (د 460 :هـ .ق .).در ایــن نوشــتار نخســت بــه شــرح
احــوال و وقایــع مهــم حیــات شــیخ طوســی پرداختــه میشــود و
اســتادان و شــا گردان وی ّ
معرفــی میگــردد .در ادامــه ،رســائل
ّ
ّ
و کتابهــای کالمــی شــیخ طوســی و اهمیــت و جایــگاه هــر یک
ّ
از آنهــا بهاجمــال توصیــف میشــود .تعییــن خطــوط کلــی
اندیش ـههای کالمــی شــیخ طوســی موضــوع دیگــری اســت
کــه نویســندگان بهاختصــار از آن ســخن گفتهانــد و بــر پیــروی
شــیخ طوســی از مکتــب فکــری اســتادش ،شــریف مرتضــی
تأ کیــد کردهانــد .بخــش ســوم مقالــه بــه ّ
معرفــی شــرحی بــر
ّ
رســالۀ شــیخ طوســی موســوم بــه مقدمــة فــی المدخــل إلــی <
ِصناعــة > علــم الــکالم میپــردازد کــه بــه قلــم دانشــمندی
ّ
امامــی بــه نــام نجیبالدیــن ابوالقاســم عبدالرحمــن بــن علــی
( 582هـ .ق ) .نوشــته شــده و تا کنــون ناشــناخته مانــده بــوده
اســت.
ّ
کلیدواژههــا :شــیخ طوســی ،شــریف مرتضــی ،مقدمــة
فــی المدخــل إلــی < ِصناعــة > علــم الــکالم ،کالم ّ
امامیــه،
ّ
نجیبالدیــن ابوالقاســم عبدالرحمــن بــن علــی.

ّ
ّ
تتضمن مراجعة تار ّ
ســردية
خيية
اخلالصــة :املقالة اآلتية
ّ
ّ
ّ
واملدونــات الكالميــة لشــيخ الطائفــة حممــد بن
للســيرة
احلسن الطويس (ت  460هـ ).
يبدأ املقال باســتعراض لســيرة الشــيخ الطويس والوقائع
ّ
املهمة يف حياته ،وتعر يف أســاتذته وتالميذهّ .مث ينتقل
ّ
ّ
ّ
للحديث عن رســائله وكتبــه الكالمية وأمهيهتا مع ملحة
ّ
ّ
واحــدة مهنــا يف
خاطفــة عــن املكانــة الــي حتتلهــا كل
ٍ
جماهلا.
ُ
ومــن النقــاط األخرى اليت ّ
يتطــرق املقال هلا هو احلديث
باختصــار عــن اخلطــوط ّ
العامــة آلراء الشــيخ الطــويس
ّ
الكالميــة ،مــع التأ ُكيــد عــى مواصلــة الشــيخ الطــويس
ّ
للمدرسة الفكر ية ألستاذه الشر يف املرتىض.
ّ
واختــص القســم الثالــث مــن املقــال للتعر يــف بأحــد
ّ
الشــروح عــى رســالة الشــيخ الطــويس بعنــوان (مقدمــة
يف املدخــل إىل صناعــة علــم الكالم) بقلــم أحد علماء
ّ
اإلمامية باســم جنيب الدين أبو القاســم عبد الرمحن بن
ً
ّ
عيل ( 582هـ ) والذي بيق جمهوال حت اآلن.
ّ
األساســية :الشــيخ الطويس ،الشر يف املرتىض،
املفردات
ّ
مقدمــة يف املدخــل إىل صناعــة علــم الــكالم ،كالم
ّ
اإلمامية ،جنيب الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن عيل.

Sheikh Tusi: His Theological Writings and their Continuity Tradition
By: Hasan Ansari, Sabine Schmidtke
Translated by: Hamid Ataei Nazari
Abstract: The present article is a
historical and bibliographical search
on Sheikh al-Tā›efe Muhammad bin
Hassan Tusi›s biography, beliefs and
theological writings. This article first
deals with the important events of
Sheikh Tusi›s life and introduces his
professors as well as his students.
Following this, sheikh Tusi›s treatises,
books, and the importance of each one
are briefly described. Determining
the outlines of Sheikh Tusi›s theological thoughts is another topic that
the authors have spoken about, and
emphasized on Sheikh Tusi›s pursuit
of his master›s school of thought,
Sharif Morteza. The third part of the
article gives an overview of Sheikh
Tusi›s treatise known as Muqadd>amat fi al-Madkhal ela <Sina›at
Elm al-Kalam, scribed by the Imami
scholar Najib al-Din Abulqāsem Abd
al-Rahmān bin Ali (582 AH), which
has been unknown up to now.
Key words: Sheikh Tusi, Sharif Morteza, Muqaddamat fi al-Madkhal ela
<Sina›at> Elm al-Kalam, Imammiya
Kalam, Najib al-Din Abulqāsem Abd
al-Rahmān bin Ali.
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 .Iبخش نخست*:

اندیشــۀ کالمی ّ
تشــیع دوازده امامی در ِخالل قرن ســوم و چهارم هجری قمری ( /قرن نهم و
ِ
دهم میالدی) تا کنون بهنسبت خوب بررسی شده است ّ
(البته تا آنجا که این کار بر اساس
ً
دوم بازمانده میســور بوده اســت)ّ 1،اما در خصوص گســترش و
منابع اندک و عمدتا دســت ِ
ّ
تحــوالت عقیدتی اندیشــۀ امامــی از آغاز قرن پنجم هجری قمــری /یازدهم میالدی به بعد
آ گاهیهای اندکی در اختیار داریم .درحالیکه بیشتر آثار کالمی شریف مرتضی (د436 :
ه.ق 1044 /.م ).محفوظ مانده است و هم اکنون تصحیح و منتشر شده و تا حدودی نیز
مورد مطالعه قرار گرفته است 2،از نگاشتههای کالمی برجستهترین شاگرد او ،شیخ الطائفة
َ
ّ
«امامیه و کالم معتزلی» در :تشـ ّـیع امامی ،به کوشــش :توفیق فهد
ویلفرد مادلونگ با عنوان
 .1بنگرید به مقالۀ همچنان معتبر ِ
(پاریــس  ،)1970صــص 29 - 13؛ بازچــاپ شــده در :ویلفــرد مادلونگ ،فرق ههــا و مکتبهای دینی در قــرون میانی جهان
اسالم( ،لندن ،)1985 ،مقالۀ هفتم.
(Wilferd Madelung, “Imamism and Muʿtazilite Theology,” Shīʿisme imāmite, ed. Toufic Fahd, Paris 1970,
pp. 13-29 [repr. in W. Madelung, Religious Schools and Sects in Medieval Islam, London 1985, Part VII]).

ّ
* مشخصات نشر متن انگلیسی این مقاله بدین شرح است:
Hassan Ansari and Sabine Schmidtke, Al-Shaykh alṬūsī�: His Writings on Theology and their Reception,
The Study of Shiʿi Islam: History, Theology and

Law, ed. F. Daftary and G. Miskinzoda, London: I.B.
Tauris, 2014, pp. 475-497.

ّ
[دو ترجمۀ فارسی از این مقاله با مشخصات زیر منتشر شده است:
«تشــیع ّ
ّ
امامیــه و علــم کالم معتزلــی» ،نوشــتۀ :آلفــرد [کذا :ویلفــرد] مادلونگ ،ترجمۀ احمد آرام ،چاپ شــده در :شــیعه در
)1
ّ
محقق ،دفتر دائرةالمعارف ّ
تشیع ،تهران ،1362 ،صص .31 - 9
حدیث دیگران ،زیر نظر دکتر َمهدی
« )2کالم معتزله و ّ
امامیه» ،چاپ شــده در :ویلفرد مادلونگ ،مکتبها و فرقههای اســامی در ســدههای میانه ،مترجم :جواد
قاسمی ،ویرایش دوم 1387 ،ه .ش ،.مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،صص .]171 - 151
برای دورۀ نخستین ،همچنین بنگرید به :ویلفرد مادلونگ« ،مساهمت شیعیان و خوارج در کالم پیشااشاعره» ،چاپ شده
در :اندیشــۀ فلســفی اســامی( ،البانــی ،)1979 ،بــه کوشــش :پرویــز ّ
مــرو ج (“The Shiite and Khārijite Contribution to
)Pre-Ashʿarite Kalām,” Islamic Philosophical Thought, ed. P. Morewedge, Albany 1979؛ بازچــاپ شــده در:
بهــای دینــی در قرون میانی جهان اســام ،مقالۀ هشــتم؛ [ترجمــۀ این مقالــه را با عنوان
ویلفــرد مادلونــگ ،فرق ههــا و مکت 
ِ
«ســهم شــیعیان و خوارج در کالم پیش از اشــاعره» بنگرید در :مکتبها و فرقههای اسالمی در سدههای میانه ،صص 173ـ
]200؛ تمیمه بیهوم  -دائو« ،علم امام و قرآن از دیدگاه فضل بن شاذان نیشابوری (د 260 :ه.ق 874 /م)؛  ،چاپ شده در:
�Tamima Bayhom-Daou, “The Imam’s Knowledge and the Quran according to al-Faḍl b. Shādhān al-Nī�sābūrī

همیــن مقالــه با اندکــی تغییرات پیــش از ایــن در مقدمۀ چاپ
ّ
ّ
عکســی «شــرح المقدمــة في الــکالم» بــا مشــخصات زیر به
چاپ رسیده است:
ّ
ّ
شــرح المقدمــة فــي الکالم ،مــع المقدمــة في الــکالم ،تحقیق
و تقدیــم :حســن انصــاری ،زابینه اشــمیتکه ،مرکز پژوهشــی
میــراث مکتوب و ّ
مؤسســۀ مطالعات اســامی دانشــگاه آزاد
برلین ،تهران.1392 ،

(Hossein Modarressi, Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shiʿite Islam: Abū Jaʿfar ibn Qiba

The Reception of al-Shaykh al-Tūsī’s Theological Writ-

al-Rāzī and His Contribution to Imāmite Shīʿite Thought, Princeton 1993; idem, An Introduction to Shīʿī

ings in 6th/12th Century Syria. ʿAbd al-Raḥmān b.

(d. 260 A.H./874 A.D.),” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 64 (2001), pp. 188-207.

یــوزف فــان ِاس ،کالم و جامعه در قرن دوم و ســوم :تاریخ اندیشــۀ دینی در صدر اســام (برلیــن ،)1997 - 1991 ،ج  ،1صص
(Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra: Eine Geschichte 403 - 233

) .des religiösen Denkens im frühen Islam, Berlin 1991-97, vol. 1, pp. 233-403
حســین ّ
َ
مدرســی ،بحران و تثبیت در دورۀ تکوین اســام شیعی :ابوجعفر ابن ِقبه رازی و مساهمت او در اندیشۀ ّ
تشیع امامی
ّ
حسین ّ
(پرینستون)1993 ،؛ َ
مدرسی ،مقدمهای بر فقه شیعه :پژوهشی کتابشناسانه (لندن ،)1984 ،صص 23ـ :50

;)law: A bibliographical study, London 1984, pp. 23-50

ʿAlī b. Muḥammad al-Ḥusaynī and his Commentary

ّ
عبــاس ِاقبــال ،خانــدان نوبختی (تهران)1966 /1345 ،؛ حســن انصاری ،مدخل «ابوســهل نوبختــی» ،دائرةالمعارف بزرگ
اســامی ،ج ،5صص 579ـ 583؛ مارتین َمک ِدرموت ،اندیش ـههای کالمی شــیخ مفید (د 413 :ه.ق 1022 /م) (بیروت،
:)1978

maktūb & the Research Unit Intellectual History of

(Martin J. McDermott, The Theology of al-Shaikh al-Mufīd (d. 413/1022), Beirut 1978).

on al-Shaykh al-Ṭūsī’s Muqaddima. Facsimile edition with Introduction and Indices. Tehran: Mī�rāth-e
the Islamicate World, Berlin.

ایــن مقالــه در چارچــوب هفتمیــن پــروژۀ شــورای تحقیقــات
اروپایــی ( )FP7بــا عنــوان «بازیابــی خردگرایــی کالمــی در
میانــی جهــان اســام» فراهــم گشــته اســت .فرصت را
قــرون
ِ
مغتنم شــمرده ،از کامیال آدانگ ( )Camilla Adangبهخاطر
مالحظــات ســودمندش در بــاب پیشنویــس نخســتین این
مقاله ،سپاسگزاری میکنیم.
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ّ
[ترجمۀ فارسی این کتاب با مشخصات زیر به چاپ رسیده است:
مارتین َمک ِدرموت ،اندیشههای کالمی شیخ مفید ،ترجمۀ :احمد آرام ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم.]1384 ،

Paul Sander, Zwischen Charisma und Ratio: Entwicklungen in der frühen imāmitischen Theologie, Berlin
1994.

ّ
«امامیــه و کالم معتزلی»[ ،متــن انگلیســی] ص  25به بعــد؛ َمک ِدمورت،
 .2بــرای اندیشــۀ کالمــی او بنگریــد بــه :مادلونــگ،
اندیش ـههای کالمی شــیخ مفید[ ،متن انگلیســی] صص  373به بعد؛ ّ
محمدرضا جعفری« ،الکالم عند اإلمامیة ،نشأته،
ُ
ّ
تطــو ره وموقــع الشــیخ المفید منــه ( ،»)2تراثنــا1992 /1413( ،8 ،ـ  ،)1993صص 77ـ  .114جامعترین آثار کالمی شــریف
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یاه هتشگن :یسوط خیش
هنآ لوادت تنُس و وا یمالک
ا

ّ
محمد بن حسن طوسی (د 460 :ه .ق 1067 /.م ).فقط َتعداد اندکی باقی مانده استّ 3.
د مرتضی از دیدگاههای
سی 
معتزلی بغــداد پیروی میکرد،
کالمــی اســتادش شــیخ مفید ،که در بســیاری از موضوعات و مســائل از عقائد مکتب
ِ
َ
َ
عبدالجبار َهمدانی (د 415 :ه .ق 1025 /.م ،).که پیشوای بهش ّ
ّ
میه
فاصله گرفت و تحتتأثیر تعالیم دیگر استادش،
َ َ
هش ّ
ــمیه ،یعنی مکتب ابوهاشــم ُج ّبائی (د 321 :هــ .ق 933 /.م ،).روی آورد.
در آن روزگار بــود ،بــه عقائد و نظریات ب
ّ
قطبالدیــن ســعید بــن ِهبــةاهلل راونــدی (د 573 :هــ .ق1177 /.ـ  1178م ).در رســالۀ هماکنون مفقود خــودش با نام
َ
الخــاف ّالــذی َت َجـ َّـد َد َ
بین الشــیخ المفید والمرتضی بیش از نود مورد از اختالفات عقیدتی میان شــیخ مفید و سـ ّـید
ِ
مرتضی را برشمرده است.

4

ً
همچــون شــیخ طوســی ،تقریبــا همــۀ عالمــان امامــی برجســتهای کــه در نیمــۀ نخســت قــرن پنجــم هجــری قمــری /
دوی آنهــا تحصیــل کردنــد .از جملــۀ ایــن
یازدهــم میــادی زیســتند و بالیدنــد ،نــزد شــیخ مفیــد یــا شــریف مرتضــی یــا هــر ِ
محمــد بــن ّ
افــراد میتــوان اشــاره کــرد بــه کســانی چــون :ابوالحســن ّ
محمــد بــن احمــد ُبصـ َـروی (د 443 :هـ .ق1051 /.
ً
م ،).نویســندۀ المفیــد فــی التکلیــف ،اثــری کــه احتمــاال در بــاب موضوعــات کالمــی و فقهــی نوشــته شــده بــوده اســت
َ
(مفقــود)5؛ ابوالصــاح تقــی بــن نجــم بــن عبیــداهلل َحلبــی (د 447 :هـ .ق 1055 /.م ،).صاحــب الکافــی فــی التکلیــف،

َ
مرتضی تنها در ســالیان اخیر منتشــر گردید و در دســترس قرار گرفت ،آثاری همچون )1( :رســائل الشــریف المرتضی ،تصحیحَ :مهدی رجائی 4،ج (قم/1405 ،
1984ـ )1985؛ ( )2الذخیرة في علم الکالم ،تصحیح :احمد َ
حسینی (قم1990 /1411 ،ـ  .)1991دربارۀ این اثر همچنین بنگرید به:
S. Schmidtke, “II Firk. Arab. 111: A copy of al-Sharī�f al-Murtaḍā’s Kitāb al-Dhakhīra completed in 472/1079-80 in the Firkovitch-Collection,
”St. Petersburg,

ّ
ترجمۀ فارســی آن با عنوان« :نســخهای کهن از کتاب الذخیره شــریف مرتضی (تاریخ کتابت 472 :ق)» چاپ شــده در :مجلۀ معارف ،دورۀ بیســتم ،مرداد  -آبان
َُ
ّ
الدیــن ،تصحیحّ :
محمدرضا انصاری ّقمی (تهــران)2002 /1381 ،؛
المل ّخص في أصول
 ،1382شــماره ( 59صــص  68تــا  ،)84ترجمــۀ رضا پورجــوادی؛ ()3
ّ
َ
( )4شــرح خودنوشــت او بــا عنوان شــرح ُج َمل العلــم ،تصحیح :یعقوب جعفری مراغــی( .قم1993 /1414 ،ـ [ .)1994البته] در واقع انتســاب نــگارش این اثر به
ً
شریف َ
کامال قطعی نیست؛ بنگرید به :حسن انصاری« ،تعلیق شرح ُج َمل العلم َک َ
راجکی» ،چاپ شده در :بررسیهای تاریخی در حوزۀ اسالم و ّ
تشیع،
مرتضی
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،تهران 1390 ،ه.ش ،صص 733ـ 736؛ و سایت کاتبان:
http://ansari.kateban.com/entry1249.html

َ
ُ َ
وضح عــن جهة إعجاز القرآن َّ
الکعبی (بیــروت)2001 /1422 ،؛ (ُ )6
(الصرفــة) ،تصحیحّ :
محمدرضا
( )5مســائل المرتضــی ،تصحیــحَ :وفقان خضیر محســن
الم ِ
َ
انصاری ّقمی (مشــهد .)2003 /1424 ،فقدان پژوهشــی مبســوط دربارۀ اندیشــۀ کالمی شــریف مرتضی بر اســاس آثار یادشــده همچنان احســاس میشود .برای
ّ
ّ
ّ
الدین ،أدب المرتضی من ســیرته وأثره (بغــداد)1957 ،؛ احمد ّ
محمد َمعتوق ،الشــریف
عبدالــرزاق محی
آ گاهیهــای کلــی در بــاب زندگــی و آثــار او بنگرید به:
المرتضی ،حیاته ،ثقافته ،أدبه ونقده (بیروت.)2008 ،
 .3بنگرید :در ادامه ،بخش دوم (.)II
َّ
ّ
العلمیة
 .4بنگرید :آقابزرگ طهرانی ،الذریعة إلی تصانیف الشیعة( ،بیروت ،)1983 ،ج  ،1صص 361ـ  ،362شمارۀ 1901؛ معجم التراث الکالمی ،تألیف اللجنة
ُ
فــي ّ
مؤسســة اإلمــام الصــادق [ع] ،تقدیم و اشــراف :جعفر ســبحانی (قــم2002 /1423 ،ـ  ،)2003ج  ،1ص  ،203ش645؛ ایتان ک ِلبرگ ،کتابخانــۀ ابن طاووس ،و
َ
احــوال و آثــار او ،مترجمــانّ :
ســید علی قرائی ،رســول جعفریان ،کتابخانۀ آیة اهلل عظمی مرعشــی نجفی ،قم ،1371 ،متن انگلیســی ص  217و متن فارســی ص
 347ش .264
(Etan Kohlberg, A medieval Muslim scholar at work: Ibn Ṭāwūs and his library, Leiden 1992, p. 217 # 264).

برای دیدگاههای کالمی شیخ مفید بنگریدَ :مک ِدرموت ،اندیشههای کالمی شیخ مفید؛ ّ
محمدرضا جعفری« ،الکالم عند اإلمامیة ،نشأتهّ ،
تطو ره وموقع الشیخ
المفید منه»ُ ،تراثنا1992 /1413( ،8 ،ـ  ،)1993صص 144ـ 299؛ حسن انصاری ،امامت و غیبت بر اساس مکتب ّ
امامیه :بررسی کتابشناختی و متون تاریخی
)(L’imamat et l’Occultation selon l’imamisme. Etude bibliographique et histoire des textes, Leiden; Boston : Brill, 2016؛ تمیمــه بیهــوم  -دائــو،
شیخ مفید (آ کسفورد Sander, Zwischen Charisma und Ratio)2005 ،؛). (Tamima Bayhom-Daou, Shaykh Mufid, Oxford 2005
مصنفــات وی به چاپ رســیده اســتّ :
تمــام نگاشــتههای کالمــی بازمانــده از او در ضمــن مجموعــه َّ
محمد بــن ّ
مصنفات الشــیخ المفید أبــي عبداهلل ّ
محمد بن
ّ
ُّ
المعلم ُ
الع َ
کبري البغدادي 13 ،ج (بیروت.)1993 /1413 ،
النعمان بن
ِ
ُ
صروی» ،دائرةالمعارف بزرگ اســامی ،ج  ،12صص 193ـ 194؛ ّ
 .5در بــارۀ او بنگریــد بــهَ :
حســین فرهنــگ انصاری ،مدخل «ب َ
مدرســی ،درآمدی بر فقه شــیعه ،ص
مرتضی را گردآورده بوده اســتَ .س ّــید َ
صروی فهرســتی از نگاشــتههای شــریف َ
مرتضی ،اجازهای برای ُب َ
ُ .(Modarressi, Introduction, p. 43) 43ب َ
صروی صادر
مندرج در آن فهرســت را به وی داده اســت .متن اجازه که مشــتمل
کرده (به تاریخ شــعبان  417ه .ق /.ســپتامبر  -اکتبر  1026م ).و در آن ،اجازۀ ِر وایت همۀ آثار
ِ
بر فهرست آثار شریف َ
مرتضی نیز هست در ریاض العلماء وحیاض الفضالء از عبداهلل بن عیسی افندی اصفهانی (قم ،)1983 - 1982 /1403 ،ج  ،4صص
ّ
ّ
38ـ 39؛ ج  ،5ص  158نقل شــده اســت .همچنین بنگرید به :عبدالرزاق محیالدین ،أدب المرتضی من ســیرته وأثره (بغداد ،)1957 ،صص  131به بعد (که
فهرســت آثار شــریف َ
مرتضی و اجازۀ وی به ُب َ
صروی در اینجا نیز تصحیح و منتشــر شــده اســت)[ .به تازگی نیز این اجازه با ویراستی جدید بار دیگر منتشر گردید.
ّ
ّ
بنگرید به :إجازة الســید المرتضی للبصروي ،تحقیقّ :
الســید حســین الموســوی البروجردی ،مجلة العقیدة ،العدد ( ،)3السنة األولی ،ربیع األول  1436ه .ق،.
ً
ســید َ
مرتضی از اصطالحات کالمی را نیز گردآورده بوده اســت َ
ظاهرا ُبصروی تعاریف ّ
(جمع الشــیخ الجلیل العالم أبی
النجف األشــرف ،صص  351به بعد].
الحســن ُالبصــروی < نــه :الحســین البصری > ابــن قارورة < نه :مــارورة > رحمــه اهلل )...؛ بنگرید :دانشپژوه« ،چهــار فرهنگنامۀ کالمی» ،ذکری األلفیة للشــیخ
الطوسی ،ج  ،2صص  728به بعد (نام «ابوالحسین البصری» که در اینجا آمده بهطور حتم باید بهصورت «ابوالحسن ُ
الب َ
صروی» خوانده شود).
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یاه هتشگن :یسوط خیش
هنآ لوادت تنُس و وا یمالک
ا

ّ
کــه کتابــی اســت در بــاب مســائل کالمــی و فقهــی  ،6و تقر یــب المعــارف7؛ َ
ابویعلـ ٰـی َســا ر < ســاالر > بــن عبدالعزیــز
الجوهــر َ
دیلمــی (د 448 :هـ .ق 1057 /.م< .؟>) ،صاحــب رســالۀ التذکــرة فــی حقیقــة َ
والعـ َـرض کــه گو یــا اثــری نیــز
ُ َّ
َُ ّ
ـص شــریف مرتضــی نگاشــت (هــر دو اثــر همینــک مفقــود اســت)8؛
بــا عنــوان تتمیــم الملخــص را در تکمیــل الملخـ ِ
َ
ّ
َ
الک َ
ابوالفتــح ّ
راجکــی (د 449 :هـ .ق 1057 /.م ).کــه آثــار متعــددی در علــم کالم
محمــد بــن علــی بــن عثمــان الخیمــی
تألیــف کــرد از جملــه ،شــرحی بــر رســالۀ ُج َمــل العلــم شــریف مرتضــی (ظاهـ ًـرا مفقــود)9؛ َ
ابویعلـ ٰـی ّ
محمــد بــن حســن بــن
ِ
َ ّ َ ُُ
حمــزه جعفــری (د 463 :هـ .ق 1070 /.م< .؟>)10؛ و قاضــی عبدالعز یــز بــن ِنحر یــر بــن عبدالعزیــز بــن بــراج طرابلســی
(والدت حــدود  400هـ .ق 1009 /.م .و وفــات  481هـ.ق1088 /ـ  1089م)11.همچنیــن بایــد بــه ابوعلــی حســن بــن احمــد
ّ
بــن علــی بــن معلــم حلبــی (د :پــس از  453هـ .ق 1061/.م ).اشــاره کــرد کــه شــاگرد ابوالصــاح حلبــی بــود و شــرحی
ً
ُ َّ
راجکــیَ ،
لخــص شــریف مرتضــی نوشــت12.در حالــی کــه َک َ
ابویعلـ ٰـی جعفــری و احتمــاال ابوالحســن ُبصـ َـروی بــه
بــر الم
ِ
 .6ابوالصالح الحلبی ،الکافی فی الفقه ،تصحیح :رضا اســتادی (اصفهان1980 - 1979 / 1400 ،؛ بازچاپ :قم .)2009 ،همچنین بنگرید بهّ :
مدرســی ،درآمدی
بر فقه شیعه ،صص  43و .63
 .7ایــن اثــر دو بار منتشــر شــده اســت )1( :تقریب المعــارف فی الکالم ،تصحیح :رضا اســتادی (قــم( )1984 /1404 ،تصحیحی ناقص از اثر اســت)؛ ( )2تقریب
المعارف ،تصحیح :فارس تبریزیان َ
الح ّسون (قم .)1997 - 1996 / 1417 ،ویراست دوم در نشانی زیر قابل دسترسی است:
ِ
www.aqaed.com/book/131/

َّ
الذخیرۀ شــریف َ
مرتضی نگاشــته بوده اســت (هماکنون مفقود اســت)؛ بنگرید :ابن شهرآشــوب ،معالم
بنــا بــه گفتــۀ ابــن شهرآشــوب ،ابوالصالح حلبی شــرحی بر
ً
ً
المصنفین منهم ،قدیما و حدیثا (نجف ،)1961 ،ص  ،29ش 155؛ قس همچنین با :افندی ،ریاض العلماء ،ج
العلماء في فهرســت کتب الشــیعة وأســماء
ِّ
 ،1ص 100؛ الذریعــة ،ج  ،13ص  ،277ش 1011؛ معجــم التــراث الکالمــی ،ج  ،4ص  ،68ش  .7856برای ابوالصالح و نگاشــتههایش همچنین نگاه کنید به:
ّ
َّ
العلمیة في ّ
ّ
مؤسســة اإلمام الصادق [ع] ،تقدیم و إشــراف :جعفر ســبحانی (قم ،)2004 - 2003 / 1424 ،ج  ،2صص
معجم طبقات المتکلمین ،تألیف اللجنة
196ـ  ،197ش 170؛ احمد پاکتچی ،مدخل «ابوالصالح حلبی» ،دائرةالمعارف بزرگ اســامی ،ج  ،5صص 601ـ 611؛ مجمع الفکر اإلســامی ،قســم الموســوعة،
ّ
ســید َ
اإلمامیــة (قــم ،)2000 /1420 ،ج  ،7صص 396ـ 397؛ ّ
ّ
حســین حائری« ،کتابشناســی ابوالصالح حلبی»ُ ،جنگ انجمن فهرس ـتنگاران
مؤلفــي
موســوعة ِ
ّ
ّ
نسخههای خطی ،دفتر دوم :مجموعۀ مقاالت یادمان علمه شیخ آقابزرگ تهرانی ،تصحیح :محسن صادقی (قم ،)2010/1389 ،صص 215ـ [ .259نیز بنگرید
ّ
به :عطائی نظری ،حمید و صناعی ،زهراِ « ،نکاتی در باب ابوالصالح حلبی و نگاشتههای کالمی او» ،مجلۀ آینۀ پژوهش ،ش  ،136 - 135مرداد  -آبان ،1391
صص .]24 - 5
ّ
 .8بنگریــد :الذریعــة ،ج  ،3صــص 343ـ  ،344ش  1236و ج  ،4ص  ،24ش 75؛ معجــم التــراث الکالمــی ،ج  ،2ص  ،160ش َ .3223ســار بیشــتر بــه جهــت
المراســم فــي الفقه اإلمامــي ،تصحیحّ :
محمد
المراســم شــناخته شــده اســت .این کتاب چندین بار منتشــر شــده اســت ،از جمله)1( :
کتــاب فقهیاش یعنی
ِ
ِ
َّ
ّ
ُبستانی (بیروت)1980 ،؛ (َ )2
الن َب ّویة ،تصحیح :محسن َ
حسینی امینی (قم .)1994 /1414 ،همچنین بنگرید به :ابن شهرآشوب،
العلویة في األحکام
المراسم
ّ
معالــم العلمــاء ،ص  135و 136؛ منتجبالدیــن ،فهرســت ،تصحیح :عبدالعزیــز الطباطبائی ،ص  84و  ،85ش 183؛ افندی ،ر یــاض العلماء ،ج  ،2صص
438ـ 440؛ آقابــزرگ الطهرانــی ،طبقــات أعــام الشــیعة و هو النابس في القــرن الخامس ،تصحیح :علینقــی منزوی (بیــروت ،)1971 ،ص 86؛ معجم طبقات
ّ
المتکلمین ،ج  ،2صص 210ـ  ،211ش 179؛ ّ
مدرسی ،درآمدی بر فقه شیعه ،صص 63 ،43 ،14؛
Leonardo Capezzone, “Maestri e testi nei centri imamiti dell’Iran selgiuchide secondo il Kitāb al-Naqḍ,” Rivista degli studi orientali 79 (2006),
p. 17f. # 12.

 .9در مجموعۀ آبراهام فرکوویچ دســت کم ســه قطعه از یک شــرح ناشــناخته بر رســالۀ ُج َمل العلم شریف َ
مرتضی از عالمی مســلمان وجود دارد که ممکن است در
ِ
ِ
ُ
ُ
واقع بخشهایی از همان شرح َک َ
اإلیماء سهل بن فضل تستری ،چاپ شده در:
راجکی باشد؛ بنگریدِ :گرگور شوارب ،کتاب
ِ
Gregor Schwarb, “Sahl b. al-Faḍl al-Tustarī�’s Kitāb al-Īmāʾ,” Ginzei Qedem: Genizah Research Annual 2 (2006), p. 79.

حســن انصــاری معتقــد اســت کــه آن شــرح ُج َمــل العلــم والعمل که بــه عنوان اثــری از شــریف َ
مرتضی به چاپ رســیده اســت (بنگرید :پیــش از این پاورقــی  )2در
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ
الفوائد او به
العلم کراجکی» .برخی از نگاشــتههای کراجکی در کنز
ِ
حقیقت همان شــرح کراجکی اســت؛ بنگرید به یادداشــت او با عنوان« :تعلیق شــرح ج َمل ِ
ُ
چاپ رســیده اســت .این کتاب جنگی اســت که بهطور عمده حاوی پارهای از رســالههای کالمی اوست و تاکنون چندین بار به طبع رسیده است( )1( :تبریز،
ّ
الصادة عن إدراک
)1905 - 1904/1322؛ ( )2تصحیح عبداهلل ِنعمة 2 ،ج( ،بیروت1985 ،؛ بازچاپ :قم ،بدون تاریخ) .بهتازگی نیز رسالۀ األسباب
الصواب او
ِ
ّ
مصحح استدال لهای
به تصحیح محمود نظری در میراث بهارستان (مجموعۀ  14رساله) ،دفتر سوم (تهران ،)2010/1389 ،صص 577ـ  594به چاپ رسید؛
ِ
ّ
مؤلف این رســالهَ ،ک َ
راجکی اســت ،ارائه نموده[ .چندی پیش نیز تصحیح دیگری از این اثر منتشــر شــد :ذكر االســباب الصادة
قانعکنندهای برای اثبات اینکه ِ
ّ
َ
َ
عــن إدراك الصــواب ،تحقیــق :عبدالحليــم عوض الحلي ،مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباســیة ،کربالء 1435 ،ه.ق] .دربارۀ زندگــی و آثار کراجکی بنگرید
ّ
ُ
ّ
ذوالحجة  ،)1996 - 1995 /1416صص 365ـ 404؛ ّ
مدرســی،
بــه :عبدالعزیــز طباطبائــی« ،مکتبة العالمة الکراجکی ألحــد معاصریه» ،تراثنا43 ،ـ ( 44رجب،
درآمــدی بــر فقه شــیعه ،ص 44؛ انصــاری ،امامت و غیبت ،ص  119به بعد[ .همچنین بنگرید به :المهاجر ،الشــیخ جعفر ،الکراجکی ،عصره ،ســیرته ،عالمه
الفکری و ّ
مصنفاته (دّ ،)449 :
ّ
مؤسسة تراث الشیعة ،قم 1434 ،ه.ق].
ٰ
«ابویعلی جعفری» ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،6صص 434ـ 435؛
 .10بنگرید :حسن انصاری ،مدخل
Capezzone, “Maestri e testi nei centri imamiti,” p. 17 # 10.

ّ
 .11دربارۀ او نگاه کنید بهَ :س ّــید ّ
محمد بحرالعلوم ،مدخل «ابن َب ّراج» ،دائرةالمعارف بزرگ اســامی ،ج  ،3صص 95ـ 97؛ معجم طبقات المتکلمین ،ج  ،2ص
ّ
 217و 218؛ ّ
مدرســی ،درآمدی بر فقه شــیعه ،صص [ .121 ،63 ،43نیز بنگرید به :المهاجر ،الشــیخ جعفر ،ابن ّ
البراج الطرابلســی ،عصره ،ســیرته ومصنفاته (د:
ّ ،)481
مؤسسة تراث الشیعة ،قم 1434 ،ه .ق.].
ّ
ّ
 .12بنگرید به :کمالالدین عمر بن احمد بن احمد بن العدیمُ ،بغیة الطلب في تاریخ حلب ،تصحیحُ :سهیل َزکار(ِ ،د َمشق ،)1988 ،ج  ،5صص 2276ـ 2284؛
ُ َّ
ٌ
الملخص» (همان) ،ج  ،5ص .2276
کتاب في األصول شرح فیه
«وله
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اندیشـههای کالمــی شــیخ مفیــد وفــادار ماندنــد و بهطــور معمــول دیدگاههــای معتزلــۀ بغــداد را پذیرفتنــد 13،تمــام دیگــر
ّ
ّ
ً
َ َ
هشـ ّ
ـمیه را برگزیدنــد .برخــی از ایــن متکلمــان
متکلمــان ایــن نســل ظاهــرا از شــریف مرتضــی پیــروی کردنــد و عقایــد ب
َ
ابوالحســین بصــری (د 436 :هـ .ق 1044 /.م ).آشــنا بودنــد ،گرچــه
نیــز دسـتکم بــا بعضــی از زوایــای اندیشــۀ کالمــی
ً
َ
ابوالحســین بصــری ،عمدتــا نقدهــای او بــر تصـ ّـور شــیعیان
بــه آن روی خــوش نشــان نمیدادنــد .از میــان اندیش ـههای
ّ
ّ
ـافی شــریف مرتضــی بیــان شــده اســت ،بــرای ســار (ســاالر) بــن
امامــی از امامــت ،کــه بــرای نمونــه در رد او بــر کتــاب الشـ ِ
عبدالعزیــز 14و َک َ
راجکــی 15شــناخته شــده بــود و ایشــان ّردیههایــی بــر آن نقدهــا نگاشــتندّ .
[متأســفانه] هیــچ یــک از آن
ّردیههــا باقــی نمانــده اســت.
طرابلس شــام) به موازات ری
در ســالهای نخســتین قرن ششــم هجری قمری  /دوازدهم میالدی ،بالد شــام (حلب و
ِ
و خراســان در ایــران ،تبدیــل بــه یک مرکز ّ
مهم برای آموزش ّ
تشــیع امامی شــده بــود 16.از عالمان امامی ایــن ناحیه باید
َ ُُ
رابلسی (د :اوایل قرن ششم هجری قمری /دوازدهم میالدی) را یاد کرد که آثاری را در علم
ابوالفضل أسعد بن احمد ط
ّ
ّ
ُ
األدلة فی معرفة اهلل و نیز البیان فی حقیقة اإلنســان نگاشــت 17.رشــیدالدین ابوجعفر ّ
محمد بن
کالم از جمله ،عیون
ّ
علی بن شهرآشــوب مازندرانی (زاده در  489ه .ق 1096 /.م ).متکل ِم [شــهیر] امامی که اهل ســاری در مازندران بود،
بعدها به حلب رفت و در  16شــعبان ســال  588هجری قمری  27 /آ گوســت  1192در همانجا درگذشــت .در میان
نگاشــتههای او ،کتاب أعالم الطرائق فی الحدود والحقائق [که در آن به تعریف شــمار زیادی از اصطالحات کالمی
ّ
الدیــن ّ
محمد بن
پرداختــه اســت] تــا حــدودی به علــم کالم مربوط اســت 18.یکی از شــا گردان ابن شهرآشــوبُ ،محی
ً
عبداهلل بن ُزهره حلبی (د 639 :ه .ق1241 /.ـ  1241م ،).نویسندۀ األربعین [کذا :األربعون] حدیثا فی حقوق اإلخوان
بود19.وی در زمرۀ دانشــوران خاندان ّ
مهم جامعۀ امامیان حلب ،یعنی بنو ُزهره ،20قرار داشــت که یکی از برجســتهترین
ّ
الدین ابوالقاسم عبدالرحمن بن علی بن ّ
 .13این مطلب که ابوالحسن ُب َ
محمد حسینی در شرحش
صروی پیرو دیدگاههای شیخ مفید بوده است از سوی نجیب
ّ
بــر المقدمــۀ شــیخ طوســی (نســخۀ شــمارۀ  ،1338برگههــای  18ب ،نســخۀ کتابخانــۀ عاطف افندی ،اســتانبول) ابراز شــده اســت .در این شــرح ،هرجــا که از
دیدگاههای او سخن گفته شده ،این دیدگاهها همسو و موافق است با نظرات شیخ مفید .دربارۀ این شرح بنگرید به :ادامۀ مقاله بخش سوم (.)III
 .14الـ ّـرد علــی ابــی الحســین البصری في نقضه کتاب الشــافي؛ بنگرید :الذریعة ،ج  ،3ص  344و ج  ،10صــص 179ـ ،180ش 378؛ معجم التراث الکالمی ،ج
 ،3ص  ،366ش .6477
ّ
 .15رســالة التنبیــه علی أغالط أبی الحســین البصری فــي فصل في ذکر اإلمامة ،بنگرید :طباطبائی« ،مکتبة العلمــة الکراجکی» ،ص 393؛ الذریعة ،ج  ،4ص
 ،437ش 1943؛ معجم التراث الکالمی ،ج  ،2صص 333ـ  ،334ش  .4022افزون بر این ،در قرن ششــم هجری قمری  /دوازدهم میالدی ،اثری به نام نقض
ُّ
ّ
ّ
کتاب التصفح ألبی الحســین از ســوی رشــیدالدین ابوســعید عبدالجلیل بن أبی الفتح مســعود بن عیســی المتکلم الرازی (زنده در اوایل قرن  6هجری قمری/
ُّ
ُّ
ّ
ّ
َ
ابوالحســین بصری در کتاب تصفح األدلة نوشــته شــده بوده اســت .دربارۀ نقض التصفح بنگرید به :الذریعة،
 12میالدی) در رد بر دیدگاههای عقیدتی مطرح
ِ
ُ ُ
ج  ،24ص  ،286ش 1466؛ معجــم التــراث الکالمــی ،ج ،5ص  ،410ش  .12248دربــارۀ نویســندۀ آن بنگریــد بــه :ابــن فنــدق ،معارج نهــج البالغة ،تصحیح:
ّ
ّ
محمدتقــی دانشپــژوه (قــم ،)1989 - 1988 /1409 ،ص 36؛ منتجبالدیــن ،فهرســت ،تصحیــح :عبدالعزیــز طباطبائــی ،ص 110؛ همچنیــن بنگرید به :ابن
ّ
الکالمیة» ،منتشــر شــده در
شهرآشــوب ،معالم العلماء ،صص 144ـ  .145نیز بنگرید به :حســن انصاری« ،علم الکالم اإلمامی ومدرســة أبی الحســین البصری
سایت کاتبان به نشانی:

http://ansari.kateban.com/entry779
Capezzone, “Maestri e testi nei centri imamiti,” p. 22 # 44-45.

 .16اوضاع عقیدتی و فرهنگی ّ
النقض عبدالجلیل قزوینی رازی ،که در حوالی ســال  560ه.ق 1166 /م
تشــیع امامی در ایران در طول این دوره را میتوان از کتاب
ِ
نگاشته شده است ،شناخت .دربارۀ این کتاب بنگرید به:
”Capezzone, “Maestri e testi nei centri imamiti”; Jean Calmard, “Le Chiisme imamite en Iran à l’époche seldjoukide d’après le kitāb al-naqḍ,
Le Monde Iranien et I’lslam 1 (1971), pp. 43ff.

َ ُُ
رابلسی» ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،8ص  310و .311
 .17بنگرید :حسن انصاری ،مدخل «أسعد بن أحمد الط
 .18بنگرید :احمد پاکتچی ،مدخل «ابن شهرآشوب» ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،4صص 90ـ  .92دربارۀ کتاب أعالم الطرائق و دستنوشتهای بازمانده
ّ
ّ
األزهریة 6 ،جلد
از آن بنگریــد بــه :حســن انصــاری« ،أعالم الطرائق» ،مجلۀ نشــر دانــش ،)2001 /1380( 18 ،صص 29ـ 30؛ فهــرس الکتب الموجودة بالمکتبــة
ّ
(قاهره1946 ،ـ  ،)1952ج  ،6صص 182ـ  .183این کتاب با مشــخصات زیر به چاپ رســیده اســتّ :
محمد بن علی بن شهرآشــوب المازندرانی الســروی ،أعالم
الطرائــق فــی الحــدود و الحقائــق 2 ،ج ،تحقیقّ :
ســید علی طباطبائی یزدی ،انتشــارات ندای نیایش (وابســته به شــرکت انتشــارات علمی و فرهنگــی) ،تهران،
 1393ش.
ً
ّ
الدیــن ّ
محمــد بــن عبداهلل بن ُزهره حلبــی ،األربعین [کذا :األربعون] حدیثا في حقــوق اإلخوان ،تصحیحَ :نبیل رضا َعلوان (قم1984 /1405 ،؛ ویراســت
ُ .19محی
دوم ،بیروت .)1987
 .20برای خاندان بنی ُزهره بنگرید :صادق ّ
ســجادی ،مدخل «آل زهره» ،دائرةالمعارف بزرگ اســامی ،ج  ،2صص 15ـ 19؛ َس ّــید محســن األمین ،أعیان الشــیعة،
تصحیح :حسن األمین (بیروت ،بی تا) ،ج  ،6صص 249ـ 250؛
Marco Salati, Ascesa e Caduta di una Famiglia di Asraf Sciiti di Aleppo: I Zuhrawi o Zuhra-Zada
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ّ ّ
حســینی حلبــی (زاده در رمضان  511ه .ق 1117 /.مّ - .
الدین حمزة بن علی بن ُزهره َ
متوفای
افــراد آن ،ابوالمــکارم عز
ُ
ُ
 585هــ .ق1189 /.ـ  1190م ،).نویســندۀ غنیــة ّ
النــزوع إلی َ
علمــی األصول والفروع بود 21.ابوالمکارم در بخش نخســت
ُ
ُّ
22
النزوع ،که به دانش کالم اختصاص یافته ،از دیدگاههای عقیدتی شــریف مرتضی پیروی کرده اســت.
کتاب غنیة
ّ
َ
مازنــی مصری (زنده در  619ه ـ .ق 1222 /.م).
از شــا گردان ابوالمــکارم ،یکــی معینالدین ابوالحســن ســالم بن بدران ِ
ّ
اســتاد نصیرالدین طوســی (د 672 :ه .ق 1274 /.م ).شــد و در تاریخ ُ 18جمادی اآلخرۀ
را میشناســیم که پســانتر
ِ
ُ
ُّ
ســال  619ه .ق 30 /.جوالی  1222م .برای خواجه اجازهای را دربارۀ ِروایت غنیة النزوع ابوالمکارم [و همچنین تمام
ِ
23
تصانیف خودش] صادر نمود.
ّ
ّ
تحول ّ
دگرگونی و ّ
مهمی که در پیشرفت فکر کالمی ّ
دست سدیدالدین محمود
امامیه [در قرون میانی] اتفاق افتاد ،بر
ِ
بــن علــی بــن حســن ِح َّمصی رازی (د :پــس از  600هــ .ق 1204 /.م ).صورت گرفت کــه اثر ّ
مهم کالمـ ِـی جامع خودش
ّ
24
ُ
ی از سال  581ه .ق / .هشتم آ گوست سال  1185م .در ِحله به پایان برد.
نقذ من التقلید را در نهم ُجمادی األول 
الم ِ
ّ
ً
َ
َ
ابوالحســین بصری
کتــاب ِح ّمصــی ظاهرا نخســتین شــاهد بر اقبال و گرایــش متکلمان امامی به اندیش ـههای کالمی
َ
َ َ
َ
هشـ ّ
ـمیه اختالفی بوده
ابوالحســین بصــری و ب
اســتِ .ح ّمصــی در اثــر یادشــده ،هر کجا میان اندیشــهها و دیدگاههای
؛ (1600-1700), Rome 1992

توســطّ :
ترجمۀ عربی ّ
محمد علی که زیر عنوان کتاب آل الزهراوی منتشــر شــده اســت (حمص .)2007 ،نســخۀ دیجیتالی این کتاب در نشــانی زیر قابل دسترسی
است:
http://www.scribd.com/doc/17222448/Zahrawi-family-by-Mr-Marco-SelatiMarco Salati, “Note in margine ai Banū Zuhrā / al-Zuhrāwī� / Zuhrā zāda di Aleppo: Alcuni documenti dai tribunali sciaraitici della fine del
xvii e l’inizio del xviii secolo (1684-1701),” Annali di Ca’ Foscari 49 (2010), pp. 23-42; Anne-Marie Eddé, La principauté ayyoubide d’Alep
(579/1183-658/1260), Stuttgart 1999, pp. 438ff.

َ
 .21از دیگر آثار او (همگی مفقود) میتوان اشــاره کرد به :نقض ُشــبه الفالســفة ،مســئلة في ّ
ّ
المنجمین ،مسئلة في ّأن نظر الکامل العقل علی إنفراده کاف
الرد علی
ًّ
العقلیــة ،مســئلة في نفی الرؤیة واعتقاد اإلمامیة ومخالفیهم َّ
ّ
ُ
ممن ی َ
ّ
نســب إلی الســنة والجماعة ،مســئلة في کونه تعالی حیا ،المســئلة
فــي تحصیــل المعــارف
َّ
َّ
ّ
ّ
َ
ُ
کاف في تحصیل المعرفة به تعالی ،مســئلة في الرد علی من ذهب إلــی أن الوجوب والقبح الیعلمان
الشــافیة فــي الــرد علــی من زعم أن النظر علــی انفراده غیر ٍ
ّ
ً
ُ
محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،تصحیحّ :
سمعا؛ بنگریدّ :
محمدباقر بهبودی( ،بیروت ،)1983 /1403 ،ج  ،106صص  24و 25؛ الح ّر العاملی ،أمل اآلمل
إال
ِ
ّ
ُ
ّ
(بغــداد1965 ،ـ  ،)1966ج  ،2ص  105و  .106بــرادر او ،جمالالدیــن ابوالقاســم عبــداهلل بن علی بن زهره َ
حســینی حلبی (زاده در ذی الحجة  531ه.ق /دســامبر
ُّ
الن ُب ّوة ،کتاب التبیین لمســئلتی الشــفاعة
 - 962ژانویه  963م و درگذشــته پس از  597ه.ق 1200 /م) نویســندۀ آثاری همچون :جواب ســؤال ورد من مصر في
ُ
ُوعصاة المسلمین ،تبیین َ
ّ
التحابط (یا :مسئلة في نفی التخلیط) ،جواب سؤال ورد عن اإلسماعیلیة
اإلمامیة ُح ّجة ،مسئلة في نفي
الم َح ّجة في کون إجماع
ُ
و جواب سائل سأل عن العقل .بنگرید :الح ّر العاملی ،أمل اآلمل (بغداد1965 ،ـ  ،)1966ج  ،2ص  163و 164؛ مجلسیِ ،بحار األنوار ،ج  ،106ص 25؛ افندی،
َّ
العلمیة في ّ
ّ
مؤسســة اإلمام الصادق [ع] ،اشــراف :جعفر ســبحانی (بیروت،
ر یــاض العلمــاء ،ج  ،3ص  227و  ،228موســوعة طبقــات الفقهــاء ،تألیــف اللجنة
1999ـ  ،)2001ج  ،6ص  162و 163؛
Salati, Ascesa, p. 130, no 4.

ُ
ُّ
النزوع تاکنون دو بار منتشــر شــده اســت )1( :تصحیحی ناقص از آن که تنها شــامل بخش دوم و ســوم کتاب در باب اصول فقه و فقه اســت و در کتاب
 .22غنیة
الفقهیــة منتشــر شــده اســت( .تهــران < ،چــاپ ســنگی >1860 - 1859/ 1276 ،؛ بازچــاپ در :قــم)1984/1404 ،؛ همچنیــن بنگر یــد بهّ :
ّ
مدرســی،
الجوامــع
ُ
ُّ
ّ
النزوع إلی َ
علمی األصول والفروع ،تألیف :حمزة بن علی بن ُزهرة الحلبی ،تصحیح :ابراهیم البهادری (قم/1417 ،
مقدمهای بر فقه شیعه ،ص 65؛ ( )2غنیة
ُ
ّ
 ،)1996شــامل هر ســه بخش کتاب یعنی اصول دین ،اصول فقه و فقه .تحریری فارســی از غنیه ،به احتمال زیاد به قلم عمادالدین حســن بن علی طبری (زنده
ََ
اإلمامیة :متن فارسی در کالم و اصول و فقه شیعی از سدۀ هفتم ،به تصحیح ّ
ّ
محمدتقی دانشپژوه (تهران )1961 ،منتشر
معتقد
در  701ه.ق 1301 /م) با عنوان
ّ
حســین ّ
مدرســی طباطبائیّ ،
شــده اســت .بنگریــدَ :
کتابیــات :مجموعۀ مقــاالت در زمینۀ کتابشناســی (نیوجرســی ،)2009 ،ص  ،32پ  .6در بــارۀ عمادالدین
ّ
ّ
بنگرید به :رسول جعفریان ،فوائد تاریخی و نکات کتابشناسی در آثار عمادالدین الطبری ،مجلۀ آینۀ پژوهش ،ش  ،)1998 /1377( 50صص 12ـ .16
ّ
 .23بــرای تصویــر ایــن اجــازه به ّ
محمدتقی ّ
خط ســالم بن َبدران بنگرید بــهّ :
مدرس رضوی ،احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوســی (تهــران ،)1991/1370 ،صص
ّ
ّ
َ
161ـ  ،167بهویژه ،ص  .164دربارۀ ســالم بن بدران همچنین بنگرید به :معجم طبقات المتکلمین ،ج  ،2ص  381و  ،382ش [ .263مشــخصات نشــر چاپ
ّ
ُ
ُّ
عز ّ
علمــی األصول والفروع ،تألیــفّ :
النزوع إلی َ
الدین
عکســی این نســخه به شــمارۀ  10564متعلق به کتابخانۀ مجلس شــورای اســامی بدین قرار اســت :غنیــة
ّ
ابوالمکارم حمزة بن علی بن ُزهرۀ حسینی حلبی ،نسخه برگردان به قطع اصل از روی نسخۀ خطی شمارۀ  10564کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی کتابت شده
ّ
سید ّ
مقدمۀ ّ
محمد عمادی حائری ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،تهران.]1390 ،
در  614ق ،با
َ
اإلمامیة بهدســت ّ
 .24به تصحیحّ :
محمدهادی ُ
ّ
محمدرضا انصاری ّقمی
یوســفی غ َروی (قم .)1991 /1412 ،متنی کالمی با عنوان المعتمد من مذهب الشــیعة
تصحیــح و بــه چــاپ رســیده اســت (میراث اســامی ایــران ،ج  ،6صــص 16ـ  .)34همچنیــن بنگرید به :معجــم التــراث الکالمــی ،ج  ،5ص  ،180ش .11094
ّ
ّ
مصحــح ابــراز داشــته کــه ایــن متــن نیز نگاشــتۀ ِح َّمصی رازی اســت .دربارۀ زندگــی و آثار ِح َّمصــی (و ارجاعات بیشــتر در این زمینــه) بنگرید بــه :مقدمۀ مارتین
ّ
ّ
ّ
َ
ویلفــرد مادلونــگ بــر کتــاب المعتمد فــي أصولالدین اثر رکنالدین محمــود بن ّ
الحمــی خوارزمی( ،لنــدن ،)1991 ،ص  ،8و مقدمۀ ما بر
محمد م ِ
َمک ِدرمــوت و ِ
ّ
ّ
امامی معتزلی (متوفای اواخر قرن  6هجری قمری 12 /میالدی یا اوایل قرن  7هجری قمری  13 /میالدی)
ویراست خالصة النظر :رسالهای از متکلم ناشناس
ِ
ّ
(تهران و برلین ،)2006 ،ص  10و ( 11از مقدمه)؛ نیز بنگرید به:
Capezzone, “Maestri e testi nei centri imamiti,” p. 25 no 68.
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سالیسُام،مشـارۀششم،بهمـــــــــــــــن و اسفنــــــــــــــــــــــد1398

یاه هتشگن :یسوط خیش
هنآ لوادت تنُس و وا یمالک
ا

است ،جانب ابوالحسین را گرفته و آراء وی را برگزیده است.

25

ّ
ّ
َ
دربــارۀ متکلمــان امامــی ّفعال در دورۀ بعد از ِح ّمصی تا عصر خواجه نصیرالدین طوســی ،که کالم شــیعه را نوســازی
26
و روزآمد کردّ ،اطالعات بســیار اندکی در دســترس اســت و از بســیاری از آنها جز نام ،چیز دیگری دانســته نیســت.
ّ
شــهر ِح ّلــه ،در روزگاری کــه ِح َّمصــی در آن میزیســت ،مرکز ّ
مهمی برای ّ
تشــیع امامی گشــته بود و برخــی از متکلمان
سرشــناس شــیعی در طــول ســدۀ هفتم هجــری قمری در آنجــا ّفع ّ
الیت داشــتند .در ایــن زمینه ،بهطور خــاص باید از
ّ
ّ
ّ
ّ
ســدیدالدین ســالم بــن محفوظ ُســوراوی حلــی (د :حــدود  630هــ .ق 1232 /.م 27،).محقق حلــی (د 676 :ه .ق/.
ّ
محمد بن علی بن ّ
الدینّ 28،
محمد بن ُج َهیم (د 680 :ه .ق 1282 /.م ).که
 1277م ).نویســندۀ المســلک فی أصول
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ســدیدالدین ُ
یوســف بن علی (زنده
از اســتادان علمۀ حلی (د 726 :ه .ق 1325 /.م ).بود 29،پدر علمۀ حلی ،یعنی
ّ
ّ
خــود علمــۀ حلی یاد کرد 31.همچنین ،درســت در همیــن دوره بود که «بنو العودی» در
در  665هــ .ق 1267 /.م 30).و ِ
ّ
ّ
ّ
حله ظهور کردند ،خاندانی که در چندین نسل متکلمان برجستهای داشتند 32.در این دوره ،گذشته از ِحله ،بحرین
ً
ً
ُ
الغ َرر او دسترســی مســتقیم داشــته اســت (بنگریدُ :
َ
نقذ ،ج  ،1صص 504 ،203
ابوالحســین بصری خصوصا کتاب
 .25ظاهرا ِح َّمصی به نگاشــتههای کالمی
الم ِ
و 505؛ همچنیــن بنگریــد بــه :الذریعــة ،ج  ،23صــص  151به بعــد؛ کامیال آدانگ« ،نمونهای نــادر از گواهیهای انجیل بر حضرت ّ
محمــد در مکتوبات معتزله:
ّ
ُ
ّ
َ
ابوالحســین بصری ،بر اســاس آنچه که در کتابی از ِح َّمصی رازی محفوظ مانده اســت» ،چاپ
نقلهایــی از کتــاب الدیــن والدولــة از ابن َر َّبن طبری در غ َرر األدلۀ
ّ
عقالنیت مشترک :معتزله در اسالم و یهودیت (ورتسبورگ ،)2007 ،صص 297ـ .330
شده در :کامیال آدانگ ،زابینه اشمیتکه و دیوید اسکالر،
Camilla Adang, “A rare case of biblical ‘testimonies’ to the Prophet Muḥammad in Muʿtazilite literature: quotations from Ibn Rabban alṬabarī�’s Kitāb al-dīn wa-al-dawla in Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī�’s Ghurar al-adilla, as preserved in a work by al-Ḥimmaṣī� al-Rāzī�,” A common

)rationality: Muʿtazilism in Islam and Judaism, eds. C. Adang, S. Schmidtke and D. Sklare, Würzburg 2007, pp. 297–330

ّ
ً
ّ
ّ
ابوالحسین بصری نیز دسترس داشته است( .برای نمونه بنگرید بهُ :
َ
الم ِنقذ ،ج  ،1ص  ،)63او پیوسته به کتاب
الفائق رکنالدین
ِح َّمصی احتماال به تصفح األدلۀ
ِ
َ
محمــود بــن ّ
َ
ابوالحســین بصری در فاصلۀ یک قرن پس از وفات اوســت،
الحمی خوارزمی (د 536 :ه.ق 1141 /م) ،که نمایندۀ اصلی مکتب عقیدتی
محمــد م ِ
ارجاع میدهد( .بنگریدُ :
نقذ ،ج  ،1صص 56ـ .)344 ،208 ،57
الم ِ
ّ
 .26برای آ گاهی از ّ
تحوالت عقیدتی ّ
تشیع دوازده امامی از زمان نصیرالدین طوسی بنگرید به آثار زیر از زابینه اشمیتکه:
ِ

The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī (d. 726/1325), Berlin 1991; Theologie, Philosophie und Mystik im zwölferschiitischen Islam des 9./15.

Jahrhunderts: Die Gedankenwelten des Ibn Abī� Jumhūr al-Aḥsāʾī� (um 838/1434-35 - nach 906/1501), Leiden 2000; “Ibn Abī� Jumhūr alAḥsāʾī� und sein Spätwerk Sharḥ al-Bāb al-ḥādī ʿashar,” Reflections on Reflections. Near Eastern writers reading literature. Dedicated to
Renate Jacobi, eds. A. Neuwirth and A.Chr. Islebe, Wiesbaden 2006, pp. 119-45.

ّ
ّ
ّ
ّ
مشــخصات زیر به چاپ رســیده اســت :اشــمیتکه ،زابینه ،اندیش ـههای کالمی
الهیات علمۀ حلی (د ،)1325/ 726 :برلین [ 1991ترجمۀ فارســی این کتاب با
ّ
ّ
علمۀ حلی ،ترجمۀ احمد نمایی ،بنیاد پژوهشهای اســامی آســتان قدس رضوی ،مشــهد ۱۳۷۸ ،ش]؛ کالم ،فلســفه و عرفان در تشـ ّـیع دوازده امامی در قرن
نهــم هجــری قمــری :اندیش ـههای ابــن ابی جمهور َاحســائی (از  1435 - 1434/ 838تــا  ،)1501/906الیدن 2000؛ ابن ابی جمهور أحســائی و اثر ّ
متأخر او شــرح
باب حادی عشر.
ّ
ّ
مؤســس المنهج الفلســفی فی علم الکالم اإلســامی (بیروت،
بــرای دیدگاههــای کالمــی نصیرالدین طوســی بنگرید به :عبداألمیر األعســم ،نصیرالدین الطوســیِ ّ :
ّ
ُ
عباس سلیمانّ ،
ّ
1975؛ ویراست دوم با اصالحات ،بیروت)1980 ،؛ ّ
تحلیلیة مقارنة
منهجها عند نصیرالدین الطوسی :دراسة
تطور علم الکالم إلی الفلسفة و
لکتاب تجرید العقائد (اسکندریة ،)1994 ،فایل دیجیتالی این کتاب در نشانی زیر قابل دسترس است:
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=004180.pdf

ّ
ّ
حلــی و علــی بــن موســی بــن طــاوس (د 664 :هــ.ق 1266 /م) نیز بوده اســت .دربــارۀ او بنگرید بهَ :
الس ّــید حســن الصدر ،تکملــة أمل اآلمل،
 .27او اســتاد محقــق
ّ
تصحیحَ :
حسین علی محفوظ و دیگران (بیروت ،)2008 ،ج  ،3صص 107 - 106؛ معجم طبقات المتکلمین ،ج  ،2ص  383و  ،384ش .264
 .28ویراســتۀ رضــا اســتادی (مشــهد .)1994 /1373 ،او همچنیــن عقیدهنامــهای کوتاه نگاشــته که چندین بار به چاپ رســیده اســت (بنگریــد :معجم التراث
ّ
الماتعیة به همراه ویراســت یادشــده از المســلک في أصول الدین به طبع رســیده
الکالمــی ،ج  ،5صــص 7ـ  ،8ش [ ،)10225ایــن عقیدهنامــه با عنوان الرســالة
اســت] ،افزون بر این ،وی رســالهای نیز مشــتمل بر فتوایی دربارۀ حکم شــخص معتقد به اثبات معدوم ،نگاشته [که زیر عنوان «رسالة في بطالن إثبات المعدوم
وعدم کفر القائل به» چاپ شده است]؛ بنگرید:
”Sabine Schmidtke, “The doctrinal views of the Banu l-ʿAwd (early 8th/14th century): An analysis of ms Arab. f. 64 (Bodleian Library, Oxford),
Le shiʿisme imamite quarante ans après. Hommage à Etan Kohlberg, eds. M.A. Amir-Moezzi, M. Bar-Asher, S. Hopkins, Turnhout 2009.
p. 388f. ## 8 and 9 (with further references).

ّ
[ترجمۀ فارســی این مقاله با مشــخصات زیر منتشــر شــده است :آراء عقیدتی خاندان بنی العود ،نوشتۀ :زابینه اشــمیتکه ،ترجمۀَ :س ّید محسن موسوی اصفهانی،
ّ
ّ
چاپ شــده در :ارجنامه علمۀ محقق ســید عبدالعزیز طباطبائی ،به کوشــش :عبدالحسین طالعی و محسن صادقی ،سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری
اسالمی ایران ،چاپ ّاول ،تهران ،1392 ،صص .]166 - 155
ّ
ّ
ّ
ّ
دربارۀ محقق حلی همچنین نگاه کنید به :رضا استادی ،احوال و آثار محقق حلی ،صاحب شرایع (قم.)2004 /1383 ،
ّ
 .29دربارۀ او بنگرید به :معجم طبقات المتکلمین ،ج  ،2ص  408و  ،409ش .278
ّ
ّ
 .30دربارۀ او بنگرید به :اشمیتکهّ ،
الهیات علمۀ حلی ،ص ( 10همراه با ارجاعات بیشتر).
ّ
ّ
ّ
ّ
 .31بنگرید :اشمیتکهّ ،
الهیات علمۀ حلی؛ عبدالعزیز طباطبائی ،مکتبة العلمة الحلی (قم.)1996 /1416 ،
َ
حســین ّ
ــیئیت معدوم»ّ ،
 .32بنگرید :اشــمیتکه ،آراء عقیدتی ،صص 382 - 357؛ َ
مدرســی طباطبائی« ،مفاوضهای در مســئلۀ ش ّ
کتابیات (نیوجرسی،)2009 ،
صص 39ـ .51
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ّ
نیز به مرکز ّ
مهمی برای آموزش ّ
تشــیع امامی بدل شــد و چندین متکلم شــیعی در خالل قرن هفتم هجری  /ســیزدهم
ّ
میالدی در آنجا حضور داشــتند که از میان آنها بهطور خاص کســانی چون :کمالالدین احمد بن علی بن ســعید بن
َســعادة َبحرانــی 33،و شــا گرد او علی بن ســلیمان َبحرانــی (زنده در نیمۀ نخســت قرن هفتم هجری قمری  /ســیزدهم
ّ
میــادی) 34و کمالالدیــن َمیثــم بن علــی بن َمیثم َبحرانی (د 699 :ه .ق1299 /.ـ  1300م ).نویســندۀ قواعد المرام فی
علم الکالم 35شــایان ذکراند .پارهای متون کالمی دیگر نیز از نویســندگان ناشــناس در دســت اســت که در آغاز همین

دوره نگاشــته شــده است ،آثاری مثل کتاب الیاقوت نوشتۀ شخصی به نام ابواسحاق ابراهیم بن نوبختی 36،خالصة
النظر به قلم نویســندهای ناشــناخته 37،و یک رســالۀ کالمی مختصر بر مسلک ّ
امامیه از نویسندهای گمنام که در آن از
َ
ابوالحسین بصری یاد شده است.

38

 .IIبخش دوم:

ابوجعفر ّ
محمد بن حســن طوســی (شــیخ الطائفة ،زاده در طوس ،رمضان ســال  385هجری قمری  /سپتامبر  -اکتبر
 995میالدی ،درگذشــته در نجفّ 22 ،
محرم ســال  460هجری قمری  2 /دسامبر  1067میالدی) علم آموزی و دانش
چندفرهنگی نیشــابور ،آغاز کــرد .او در همین شــهر بالید
پژوهــی خــودش را در زادگاهــش خراســان ،و بهویــژه در شــهر
ِ
ً
و نخســتین دورههــای آموزشــی خویــش را َطی نمود 39.احتماال وی در آنجا ،گذشــته از عقاید شــیعی ،فقه شــافعی را
ّ
 .33علیرضا ّ
سید تقوی ،مدخل «بحرانی ،ابوجعفر کمالالدین» ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،11صص .384 - 383
َ
البیان علي بن سلیمان بحرانی و دیگر آثار او» ،چاپ شده در :حسن انصاری ،بررسیهای تاریخی در حوزۀ
 .34بنگرید :حسن انصاری« ،مصباح العرفان و مفتاح
ِ
اسالم و ّ
تشیع ،صص 786 - 779؛ و سایت کاتبان به نشانی:
http://ansari.kateban.com/entry1789.html

ّ
ویلفــرد مادلونــگ ،مدخــل َ«بحرانــی ،جمالالدیــن» ،ایرانیــکا ،ج  ،3ص  ،529رابــرت گلیو ،مدخل «شــیخ علــی بن ســلیمان البحرانی» ،دائرة المعارف اســام،
ِ
ویراست سوم ،ج  ،3ص  151و .152
حسینی (قم1985 /1406 ،ـ  .)1986همچنین بنگرید بهَ :س ّید جعفر ّ
 .35ویراستۀ احمد َ
سجادی ،مدخل «ابن َمیثم» ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،4صص
ّ
ّ
َ
717 - 716؛ مرعشــی ،محمود ،کتابشناســی آثار دســتنویس علمه کمالالدین ابوعلی َمیثم بن علی بحرانی ماحوزی :درگذشتۀ سال  699ه .ق در کتابخانۀ
بزرگ حضرت آیة اهلل العظمی مرعشــی نجفی :گنجینۀ جهانی مخطوطات اســامی (قم .)2007 ،بیشــتر نگاشــتههای کالمی َمیثم َبحرانی به درخواســت امیر
عبدالعزیز بن جعفر بن َ
حسین نیشابوری (زاده در1228 /626 :ـ  ،1229درگذشت در  )1274 /672تألیف شده است؛ بنگرید به :حسن انصاری« ،چند کتاب
کالمی تقدیمی به یک امیر فاضل شیعی» ،چاپ شده در :بررسیهای تاریخی در حوزۀ اسالم و ّ
تشیع ،صص 787ـ 796؛ و سایت کاتبان به نشانی:
http://ansari.kateban.com/entry1792.html

ُ
ّ
برای ّاطالعات کلی دربارۀ عالمان بحرین در طول این دوره بنگرید به :علی األریبیُ ،رنســانس شــیعی :مطالعۀ موردی مکتب حکمت الهی بحرین در قرن هفتم
هجری  /ســیزدهم میالدی (رســالۀ دکتری ،دانشــگاه مکگیل ،مونترال)1992 ،؛ همو ،خردگرایی در مکتب بحرین ،چاپ شــده در :میراث شیعی :مقاالتی در
باب ّ
سنت گذشته و حال ،به کوشش :لیندا ِکالرک( ،بینگامتون ،نیویورک ،)2001 ،صص 331ـ .343

(Ali al-Oraibi, The Shiʿi renaissance: A case study of the theosophical school of Bahrain in the 7th/13th century, PhD dissertation, McGill
University, Montreal 1992; idem, “Rationalism in the School of Bahrain,” Shiite heritage: Essays on classical and modern tradition, ed.
Lynda Clarke, Binghampton, NY 2001, pp. 331-43).

ّ
ســنت علمی عالمان شــیعی بحرین در طول قرن هشــتم و نهم هجری قمری در اســانید ابن أبی جمهور أحســائی (د :پس از  906ه.ق 1501 /م) ثبت و ضبط شــده
است؛ از بسیاری از این دانشمندان تنها نامشان شناخته شده است .بنگرید:
Schmidtke, Theologie, Philosophie und Mystik, pp. 282ff (Anhang 3: Die Überliefererketten des Ibn Abī� Ğ� umhūr al-Aḥsāʾī�).

 .36حســن انصــاری بــه پیــروی از میرزا ّ
محمدخان قزوینی نشــان داده اســت که این اثر بهاحتمال بســیار زیــاد در اوایل قرن هفتم هجری قمری  /ســیزدهم میالدی
ّ
تألیف شده است؛ نگاه کنید به یادداشت او زیر عنوان« :علمۀ قزوینی و کتاب الیاقوت ابن نوبخت» ،منتشر شده در سایت کاتبان به نشانی:
http://ansari.kateban.com/entry1794.html

این یادداشــت ،تحت عنوان «کتاب الیاقوت ابن نوبخت و زمان تألیف آن» در بررســیهای تاریخی در حوزۀ اســام و تشـ ّـیع ،صص 797ـ  804نیز به چاپ رســیده
است.
ّ
ّ
برای تحقیقات قدیمتر دربارۀ این کتاب و نویسندۀ آن بنگرید به :اشمیتکهّ ،
الهیات علمۀ حلی ،ص  48و ( 49همراه با ارجاعات بیشتر).
ناشناس امامی  -معتزلی.
 .37بنگرید به :تصحیح :انصاری و اشمیتکه ،خالصة النظر :رسالهای از نویسندۀ
ِ
 .38این نســخه در ضمن یک مجموعۀ ّ
خطی (برگهای  5ب  12 -الف) موجود اســت که در نیمۀ دوم قرن هفتم هجری قمری  /ســیزدهم میالدی کتابت شــده
ّ
است و هماکنون در کتابخانۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه شیراز (کتابخانۀ علمه طباطبائی) نگهداری میشود .نگاه کنید به مقالۀ ما با عنوان:
“The Zaydī� reception of Ibn Khallād’s Kitāb al-Uṣūl: The taʿlīq of Abū Ṭāhir b. ʿAlī� al-Ṣaffār,” Journal asiatique 298 (2010), pp. 275-302.

ّ
مشخصات زیر نشر یافته است :کتاب االصول ابن خالد و تداول آن در میان زیدیه ،تعلیق ابوطاهر بن علی صفار ،ترجمۀّ :
محمد کاظم
[ترجمۀ فارسی این مقاله با
ّ
رحمتی ،مجلۀ پیام بهارستان ،س  ،4ش  ،14زمستان .]1390
ّ
 .39برای آ گاهی از اســتادان او در این دوره بنگرید به :عبدالعزیز طباطبائی ،حیاة الشــیخ الطوســی ومشــایخه ،در مقدمۀ ویراســت ایشان از فهرست کتب الشیعة
ّ
ّ
ـخصیت علمی و مشایخ
المصنفین وأصحاب األصول (قم1999 /1420 ،ـ  ،)2000ص 32ـ ( 36تحریر اصلی فارســی این نوشــتار با عنوان «شـ
وأصولهم وأســماء
شــیخ طوســی» در میراث اســامی ایران ،ج  ،)1995 /1374( ،2صص  412 - 361به چاپ رســیده اســت)؛ حســن انصاری« ،نکتهای دربارۀ یکی از اســتادان
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نیــز فراگرفــت 40و بــا اندیشــههای اعتقادی مکتــب معتزلۀ بغداد هم که در آن روزگار در خراســان جر یــان فکری غالب
ّ
ین ابومنصور َص ّرام را نزد اســتاد امامی خویش،
بود ،آشــنایی پیدا کرد .او در این دوره ،بهطور خاص ،کتاب بیان الد ِ
َ
ابوحازم نیشابوری خواند 41 .بنا به گفتۀ شاگرد شیخ طوسی ،حسن بن َمهدی َسیلقی ،42اعتقاد شیخ به آموزۀ معتزلی
ِ
َ
43
ّ
«وعیــد» در اثــر تعالیــم صرام بوده اســت .هنگامی که شــیخ در ســال  408هــ .ق 1018 - 1017 / .م .بــه بغداد رفت،
نخســت نزد شــیخ مفید (د 413 :ه .ق 1022 / .م ).تحصیل کرد و ســپس از محضر شــریف مرتضی دانش آموخت.
بدون شــک ،روگردانی شــیخ طوســی از باور به آموزۀ «وعید» و پذیرش مرزبندیهایی که بهطور خاص از سوی شریف
امامیــه صورت گرفته بود ،ناشــی از تأثیر َع َلم الهدی بر شــیخ ّ
مرتضــی میــان معتزلــه و ّ
الطائفه بود 44.پس از درگذشــت
ّ
شریف مرتضی در سال  436ه .ق 1044 / .م ،.شیخ طوسی مقتدرترین متکلم امامی بغداد گشت.
در خالل هجوم ســلجوقیان به بغداد در ســال  447ه .ق 1056 / .م ،.خانه و کتابخانۀ شــیخ طوسی در آتش سوخت
و او بــه نجــف گریخــت و باقی عمر خود را در آنجا ســپری کرد .در نتیجه ،بســیاری از نگاشــتههای او ،از جمله برخی
از مهمترین آثار کالمیاش ،از میان رفت .شــیخ در کتاب فهرســت ،آثار کالمی زیر را برای خویش برشــمرده اســت -
ً
ً
نمودار ترتیب
آثارخودنوشــت (که در فهرســت زیر نیز عینا رعایت شده است) احتماال
ترتیب عناوین در این
ِ
ِ
فهرست ِ
آثارخودنوشــت آمده
تاریخــی نــگارش آنهــا اســت .از آنجا کــه همۀ این آثار پــس از نام کتاب فهرســت در این
ِ
فهرست ِ
اســت ،احتمــال دارد کــه تمــام آنها پــس از تکمیل تحریر ّاو ّلیۀ فهرســت (به احتمال زیاد در حدود ســال  415ه .ق/ .

 1025م ،).نوشــته شــده باشــد ،واگر نه همه ،دست کم بیشتر آنها شــاید ّ
حتی پس از وفات ّ
د مرتضی در سال 436
سی 
ه .ق 1044 / .م .نگارش یافته باشد:

45

َّ
ُ َّ
َّ
الی َعلــل (مفقود) 46.از عنوان اثر برمیآید که نگاشــتهای در باب مفهــوم «علت» در دانش کالم
[ ]1کتــاب مــا ُیعلــل وما
ناشناختۀ شیخ طوسی در نیشابور» ،چاپ شده در :بررسیهای تاریخی در حوزۀ اسالم و ّ
تشیع ،صص 841ـ  846و سایت کاتبان به نشانی:
http://ansari.kateban.com/entry1357.html

ّ
آقابزرگ طهرانی مطالعهای جامع دربارۀ زندگی و آثار شــیخ طوســی انجام داده اســت که در مقدمۀ او بر ویراســت تفســیر قرآن شیخ طوسی ،یعنی التبیان في تفسیر
ُ
القرآن ،به طبع رسیده؛ بنگرید :التبیان فی تفسیر القرآن ،تصحیح :احمد ق َصیر العاملی 10 ،ج( ،نجف ،)1963 - 1957 ،ج  ،1صص 1ـ  .74ترجمۀ فارسی این
ّ
ّ
مشــخصات زیر منتشــر شــده است :آقابزرگ طهرانی ،زندگینامۀ شیخ طوسی ،ترجمۀ :علیرضا میرزا ّ
محمد و حمید طبیبیان (تهران،)1982 /1360 ،
مقدمه با
ُ
ّ
محمدعلی امیر م ِعزی« ،الطوســیّ ،
(ایــن اثــر بارهــا تجدید چاپ شــده و ما از چاپ ســال  1997 /1376آن اســتفاده میکنیم) .همچنین بنگرید بــهّ :
محمد بن
ّ
الحســن» ،دائرةالمعارف اســام الیدن (ویراســت دوم) ،ج  ،10صص 745ـ 746؛ ّ
محمد واعظزادۀ خراســانی« ،حیاة الشــیخ الطوســی» ،چاپ شــده در مقدمۀ
ِ
األلفیة للشیخ الطوسی .یادنامۀ شیخ الطائفة ابوجعفر ّ
رسائل الشیخ الطوسی ( الرسائل العشر) (قم ،بی تاریخ) ،صص 5ـ 62؛ ِذکری ّ
محمد بن حسن طوسی،
 3ج (مشهد1348 ،ـ )1976 - 1970 /1354؛ انصاری ،امامت و غیبت ،ص  124و پس از آن.
ّ
عبدالفتــاح ّ
ـافعیة الکبری ،تصحیــح :محمود ّ
 .40بنگر یــدُ :ســبکی ،طبقــات الشـ ّ
الحلو 10 ،ج (قاهــره1964،ـ  ،)1976ج  ،4ص  ،126در
محمد الطناحی و
محمد ِ
ّ
شافعیه داشته است (کان َی َنتمي إلی مذهب الشافعي).
اینجا گفته شده که شیخ گرایشهایی به مذهب
 .41بنگرید :فهرســت ،ص  ،225شــمارۀ  .876همچنین بنگرید به :آقابزرگ طهرانی ،طبقات أعالم الشــیعة .القرن الرابعَ :نوابغ ُّ
الرواة في رابعة المئات ،تصحیح:
علینقی منزوی (بیروت ،)1970/1390،ص .16دربارۀ ابومنصور َص ّرام بنگرید به :الفهرست ،تصحیح :طباطبائی ،ص .537
 .42دربارۀ او بنگرید :آقابزرگ طهرانی ،طبقات أعالم الشــیعة و هو النابس ،ص  ،56همچنین بنگرید به :حســن انصاری« ،گذار از ِاخوان الصفای اســماعیلی به
زیدیه از مسیر ّ
امامیه» ،کتاب ماه دین ،)2007 /1386( 122 - 120 ،صص 4ـ .15
ّ
ّ
 .43علمۀ حلی نخستین کسی است که باورمندی شیخ طوسی را به آموزۀ وعید در برههای از زندگیاش گزارش کرده ،بنگرید :خالصة األقوال في معرفة الرجال
ً
ّ
(بی جا1996 /1417 ،ـ  ،)1997ص [ :250وکان یقول أول بالوعید ّثم رجع].
ّ
ّ
 .44بنگرید :علمۀ حلی ،خالصة األقوال ،ص 250؛ همچنین بنگرید به :شیخ طوسی ،االقتصاد فیما یجب علی العباد( ،نجف ،)1979 /1399 ،صص 193
ّ
به بعد که نویسنده در آنجا عقیدۀ به ِ«احباط» را که بر مبنای آموزۀ «وعید» استوار است ،رد میکند.
ـت شــیخ طوســی همچنان نیازمند بررســی ّ
مفصلی اســتّ ،اما تاریخ ذکر شده در باال ،بر اساس
 .45بنگرید :فهرســت ،صص 192ـ  .194فرآیند تألیف کتاب فهرسـ ِ
اشارۀ شیخ طوسی در ذیل نام ابن نوح سیرافی (فهرست ،ص  )37به این نکته است که سیرافی همین چند سال پیش از دنیا رفته است .همچنین بنگرید به:
ُ
ّ
«ابوالعباس نجاشی و عصر
حسن انصاری ،مدخل «ابن نوح سیرافی» ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،5صص 61ـ 62؛ نیز بنگرید به :موسی شبیری زنجانی،
ّ
وی» ،چاپ شده در :جرعهای از دریا ،به کوششّ :
عناوین
مؤسسۀ کتابشناسی شیعه( ،قم ،)2010/1389 ،ج  ،1ص  .99با این حال باید توجه داشت که ترتیب
ِ
ارائه شــده در اینجا اندکی متفاوت اســت با آن چیزی که در برخی از نســخ ّ
ویراســت عبدالعزیز طباطبائی و
خطی کتاب فهرســت آمده اســت .این ترتیب در دو
ِ
بحرالعلوم از کتاب فهرســت ارائه شــده اســت .تاکنون هیچ تحقیق جامعی در خصوص تاریخگذاری نگارش آثار شــیخ طوســی صورت نگرفته است .پژوهشی
ّ
ّ
مشــخصات زیر منتشــر شــده اســتّ :
علیه رضاداد و َس ّــید کاظم طباطبائی« ،گاهشماری آثار شــیخ طوسی» ،فصلنامۀ مطالعات
مقدماتی دربارۀ این موضوع با
اسالمی ،)2008 /1387( ،80 ،صص  ،73 - 49قابل دسترسی در نشانی:
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/55213878002.pdf

ُ َّ
الی َع َّلل به عنوان ّاولین اثر از آثار کالمی ذکر شده است .در چندین نسخۀ ّ
علل وما ُ
خطی که مورد استفادۀ
 .46در ویراست بحرالعلوم از کتاب فهرست ،کتاب ما ی
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ّ
و اصــول فقــه بــوده اســت 47.کتــاب یادشــده از این حیث شــایان ّ
توجه اســت که هیچ تألیــف دیگــری را از متکلمان
امامــی پیش از شــیخ طوســی نمیشناســیم کــه بهطور خاص به ایــن موضوع پرداخته باشــد .هیچیک از نویســندگان
امامــی بعدی ،بهاســتثنای نجاشــی در کتاب رجال ،از این اثر یاد نکردهاند و محتمل اســت کــه این کتاب در حملۀ
سلجوقیان به بغداد از بین رفته باشد.

48

ّ
ّ
[ ]2مقدمة فی المدخل إلی < ِصناعة > علم الکالم ،نگاشتهای مقدماتی است که نویسنده در آن با لحاظ دیدگاههای
َ
َ َ
هش ّ
کالمی :موجود ،اعــراض ،جواهر ،صفات ،عقل و
ــمیه و جریانهــای رقیب ایشــان در میان معتزله ،در بــارۀ مفاهیم
ب
ِ
ّ
ماهیت «نظر» و «افعال» به بحث پرداخته است .این رساله علیرغم اختصارش ،از دید شیخ طوسی آشکارا تألیفی
ُ
ّ
مهم بهحســاب میآمده اســت ،چرا که شــیخ آن را اثری بیمانند توصیف کرده است (لم ُیعمل مثلها) 49.نجاشی نیز
برای این رســاله ارجی واال قائل شــده و آن را در فهرســت آثار شــیخ طوســی ،که به نوعی ،تنها مشــتمل بر نگاشتههای
جامعتر شــیخ اســت ،درج کرده اســت 50.شهرت این رساله را میتوان از شــروح گوناگونی که پسانتر بر آن نوشته شده
ّ
اســت (بنگرید به بخش ســوم در ادامۀ همین مقاله) و نیز از نســخههای متعد ِد بازمانده از آن دریافت 51.افزون بر این،
شیخ طوسی بعدها در کتاب االقتصاد خودش به این اثر ارجاع داده استَ 52.
زودهنگامترین تاریخی که میتوان برای
ِ
طباطبائی در تصحیحش از فهرست بوده ،کتاب یادشده پس از رسالۀ المسئلة فی األحوال درج گردیده است.
ّ
ّ
الدین امام َ
الح َرمین َ
أصول
فی
الشامل
جو ینی،
اشعری همعصر شیخ طوسی بنگرید به:
 .47برای بحثی در باب «علل» در کالم و اصول فقه از دیدگاه یک متکلم
ِ
ِ
َّ ّ
العلل).
تصحیح علی سامی
النشار و دیگران( .اسکندریه ،)1969 ،صص  629به بعد (کتاب ِ
 .48بنگرید :فهرست ،ص  ،193سطر 11؛ نجاشی ،رجال ،ص  ،403ش  .1068نیز بنگرید :الذریعة ،ج  ،19ص  ،36ش .185
 .49بنگرید :فهرست ،ص  ،193سطر 11ـ .12
 .50بنگریــد :نجاشــی ،رجــال ،ص  ،403ش  .1068ابــن شهرآشــوب نیز از این اثر در فهرســت آثار شــیخ طوســی یاد کرده اســت .بنگرید :معالــم العلماء ،ص ،115
سطر .4
ّ
ّ
 )1( .51بنا به گفتۀ آقابزرگ ،قدیمترین نســخۀ موجود از رســالۀ المقدمة ،که استنســاخ آن به دســت نظامالدین محمود بن علی خوارزمی در تاریخ  26رجب ســال
 444هجری قمری 21 /نوامبر  1052میالدی به پایان رسیده (به همراه اجازهای که شیخ طوسی آن را در ّ 26
محرم سال  445ه.ق 18 /.می  1053م .صادر کرده
ّ
ّ
تبیان
بر
طهرانی
آقابزرگ
مۀ
مقد
بنگرید:
نیست.
معلوم
شــخصی فخرالدین نصیری در تهران نگهداری میشــده است .مکان کنونی نســخه
اســت) در کتابخانۀ
ِ
ِ
شــیخ طوســی ،صص  31و  ،32و طبقات أعالم الشــیعة و هو النابس ،ص 191؛ ّ
محمدتقی دانشپژوه« ،چهار فرهنگنامۀ کالمی» ،ص ،145ش ( ،1دانشپژوه
خــودش ایــن نســخه را ندیــده و بــدان مراجعه نکرده اســت؛ از اینرو َاصالت نســخه به تأیید نرســیده و چه بســا نســخهای مجعول باشــد؛ در بــارۀ مجموعۀ ّ
خطی
ّ
ّ
فخرالدین نصیری بنگرید به مقاالت مختلفی که در مجلۀ نامۀ بهارستان ( ،)2003 /1381ج  ،5صص 165ـ  198منتشر شده است؛ علی صفیپور« ،ردهبندی
ّ
انــدازۀ دســتبرد و برســاختگی در دستنوشــتها» ،مجلــۀ کتابــداری ،)2009 /1388( 43 ،صــص 174 - 139؛ ( )2نســخۀ شــمارۀ  Or .10968 /1از کتابخانۀ
ّ
ذوالحجة ســال  716هــ.ق 14 /فوریه  1317م ،همراه با
کتابــت علی بن حســن بن رضی العلوی الحســینی و انجام یافته در 1
بریتانیــا ،برگهــای  1الــف  17 -ب،
ِ
ّ
َ
متعدد با همان دستخط .برای توصیفی مختصر از این دستنوشت بنگریدّ :
ّ
العربیة
محمد مهدی نجف« ،من المخطوطات
عالئم بالغ و مقابله ،و حواشی
ُ ُ
راثنا ،)2007 /1428( 23 ،ص  .277کتابخانۀ بریتانیایی این نســخه را در تاریخ  12ژانویــه  1929از والدیمیر ُ
َ
ایوانف (1886ـ
المتحــف البریطانــي لندن ،»4ت
فــي
َ
ُ
 ،)1970که دستنوشــت یادشــده را در اکتبر  1928در شــیراز بدســت آورده بوده ،خریداری کرده اســت .بر صفحۀ عنوان نســخه ،مهری (ناخوانا) ّ
مورخ /1307
اســامی قم (شــمارۀ  )403 /1و کتابخانۀ [آیة اهلل نجفی] مرعشــی قم (شــمارۀ ،1257
1889ـ  1890دیده میشــود .عکســی از این نســخه در مرکز ِاحیای میراث
ِ
َ
َ
شک َو ری و صادق َ
مجموعه) نگهداری میشود؛ بنگریدَ :س ّید جعفر َ
حسینی ِاشک َو ری ،فهرست نسخههای عکسی مرکز احیای میراث اسالمی 2 ،ج
حسینی ِا
ُ
(قم1998 /1377 ،ـ  ،)1999ج  ،2صص 7ـ9؛ ابوالفضل حافظیان بابلی ،فهرست نسخههای عکسی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیة اهلل العظمی مرعشی نجفی:
گنجینۀ جهانی مخطوطات اسالمی (قم ،)2008 ،ج  ،3ص  .575همچنین بنگرید به:
www.aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=188789

مــا از علــی طباطبائــی یزدی که عکســی از نســخۀ کتابخانۀ بریتانیا را در دســترس ما قرارداد سپاســگزاریم؛ (َ )3م ِلک ( 458قرن هشــتم هجــری قمری /چهاردهم
میــادی)؛ بنگریــد :فهرســت کتابهــای ّ
خطــی کتابخانــۀ ّملی ملک ،به کوشــش :ایــرج افشــارّ ،
محمدتقی دانشپــژوه و دیگــران( .تهــران ،)1973 /1352 ،ج ،1
ً
ّ
الس ّــید احمــد َ
ص 532؛ َ
الحســینی ،التــراث العر بــی المخطوط فــی مکتبات ایران العامة (قــم ،)2010 /1431 ،ج  ،12ص  .205ظاهرا عکســی از این نســخه در
کتابخانــۀ مرعشــی قــم نگهداری میشــود؛ بنگرید :حافظیان ُبابلی ،فهرســت نســخههای عکســی کتابخانۀ بزرگ حضــرت آیة اهلل العظمی مرعشــی ،ج  ،4ص
ّ
 56و  ،57شــمارۀ 1334؛ (َ )4م ِلک ( 5712/8استنســاخ شــده بین 990ـ 1582 /995ـ )1587؛ بنگرید :فهرســت کتابهای ّ
خطی کتابخانۀ ملی ملک ،ج ،8
َ
ص 475؛ معجم التراث الکالمی ،ج  ،5ص  ،231شــمارۀ  .11376مصطفی درایتی چندین رســاله از شــیخ طوســی را با یکدیگر خلط کرده اســت (فهرســتوارۀ
دستنوش ـتهای ایران /دنا 12 ،ج (تهران ،)2010 /1389 ،ج  ،2ص  11و  .)12از اینروّ ،اطالعاتی که او در باب دستنوشــتهای موجود از این رســائل فراهم
ّ
کرده اســت ،چندان قابل اســتفاده نیســتّ .
محمدتقی دانشپژوه ویراســتی از رســالۀ المقدمه را بر اســاس نســخههای ( )3و ( )4در «چهار فرهنگنامۀ کالمی»،
صص 183ـ  217منتشــر کرده اســت < .تجدید چاپ شــده در :رســائل الشــیخ الطوسی ( الرســائل العشــر) (قم ،بی تا) ،صص  .> 90 - 63برای ویراستی تازه از
ّ
المقدمــة بــر بنیــاد نســخۀ ( ،)2که حاوی حواشــی و تعلیقات فراوان بر خود متن نیز اســت ،و همچنین نســخهای از متن به شــمارۀ  1338محفــوظ در کتابخانۀ
ّ
ّ
عاطف افندی (توصیفات مفصل در باب این نسخه را بنگرید :در ادامه ،بخش ّ
سوم) بنگرید به :ضمیمۀ مقدمۀ فارسی ما بر :کالم ّ
تشیع دوازدهامامی در سوریه
ّ
در قرن ششم هجری قمری  /دوازدهم میالدی :عبدالرحمن بن علی بن ّ
محمد الحسینی و شرح او بر مقدمۀ شیخ طوسی .چاپ عکسی همراه با پیشگفتار و
نمایهها به کوشش حسن انصاری و زابینه اشمیتکه (تهران.)2013 ،
 .52بنگرید :الطوسی ،االقتصاد فیما یجب علی العباد ،تصحیح :حسن سعید (تهران ،)1955 /1375 ،ص .48
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ّ
مقدمه فرض کرد ،سال درگذشت ّ
د مرتضی ،یعنی سال  436ه .ق 1044 / .م .است؛ زیرا شیخ در
سی 
تألیف رسالۀ
این رســاله هرجا که از ّ
ســید نام برده ،پس از آن از عبارات ترحیمی نظیر «رحمه اهلل» و «رضی اهلل عنه» اســتفاده کرده
است.

ّ
[ ]3شرحی بر رسالۀ پیشگفتۀ المقدمه به قلم خود شیخ طوسی ،که بنا به گزارش نجاشی ،ریاضة العقول نام داشته
ّ
اســت .این شــرح هم اکنون مفقود اســت 53.احتمال دارد که شــرح یادشــده به فاصلۀ کوتاهی از تألیف خود المقدمه
ِ
خودنوشت شیخ طوسی ،این دو اثر در کنار یکدیگر ذکر شده است.
فهرست
بهنگارش درآمده باشد؛ زیرا در
ِ
ِ
ـت خــود ،آن را با تعبیر َ«م َ
لیحة» ســتوده اســت.
[ ]4مســألة فــی األحوال (مفقود) ،که شــیخ طوســی در کتاب فهرسـ ِ

54

فهرستخودنوشــتش ،و نجاشــی و ابن شهرآشــوب هر یــک در فهارس خود بــه این اثر
بــه غیــر از اشــاراتی که شــیخ در
ِ
ً
کردهانــد 55،ظاهــرا هیچیــک از نویســندگان بعدی از آن نامــی نبردهاند .عنوان اثــر حکایت از آن دارد که این رســاله به
َ َ
می «احوال» میپرداخته است.
بررسی مفهوم بهش ِ
َّ
[ ]5کتــاب شــرح مــا َی َت َعل ُق باألصول ِمن ُج َمــل العلم والعمل ( کتاب تمهید األصــول /التمهید فی علم األصول) ،که
56
بخش رســالۀ ُج َمل العلم
والعمل شــریف مرتضی که به بیان مســائل کالمی میپردازد.
شــرحی اســت بر نخســتین
ِ
ِ
َ
زودهنگامترین تاریخی که میتوان برای نگارش این شرح در نظر گرفت ،همان سال وفات شریف مرتضی ،یعنی سال
 436ه .ق 1044 / .م .اســت 57.شــیخ طوســی در سرتاســر اثر ،در نهایت وفاداری ،تنها به توضیح و شرح دیدگاههای
شریف مرتضی پرداخته و از بیان نظرگاههای خویش خودداری نموده است .از این اثر سه نسخه برجا مانده است
ّ
59
ُ
عبدالمحسن مشکاتالدینی بر اساس آنها کتاب را تصحیح کرده است.
که
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تمام عناوینی که تا اینجا ذکر شــد ،در فهرســتی که نجاشــی در کتاب رجالش از آثار شــیخ طوســی ارائه کرده اســت،
وجود دارد .از آنجا که نجاشی در سال  450ه .ق 1058 / .م .درگذشته است ،این تاریخ ،دیرترین زمان ممکن برای
تألیف همۀ آنها بهشمار میآید.
ً
[ ]6المســائل ّ
الرازیــة فی الوعید (مفقود) 60،آنگونه که ظاهرا از عنوان رســاله برمیآیــد ،این اثر مجموعهای از فتاوی در
باب مسألۀ «وعید» بوده است.

َّ
[ ]7کتاب االقتصاد فیما یجب علی العباد < االقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد /االقتصاد فیما َی َت َعل ُق باالعتقاد>،
کتابی جامع و در عین حال مختصر اســت در باب مســائل کالمی و فقهی که از آن چند نســخه برجای مانده اســت
مکر ًرا بهطبع رســیده 61.شــیخ در سرتاســر کتاب ،خود را پیرویی وفادار به دیدگاههای ّ
و ّ
د مرتضی نشــان میدهد.
ســی 
 .53بنگرید :فهرســت ،ص  ،193س 12؛ نجاشــی ،رجال ،ص  ،403شــمارۀ 1068؛ به همین نحو ابن شهرآشــوب ،معالم العلماء ،ص  ،115س 4ـ  .5همچنین
فهرست شیخ طوسی نیز آمده است؛ بنگرید :فهرست ،تصحیح:
موجود
ببنگرید :الذریعة ،ج  ،14ص  .85عنوان ریاضة العقول در حواشی یکی از نسخههای
ِ
ِ
طباطبائی ،ص ( 448پاورقی شمارۀ .)8
 .54بنگرید :فهرست ،ص  ،193س .13
 .55بنگرید :نجاشی ،رجال ،ص  ،403ش 1068؛ ابن شهرآشوب ،معالم العلماء ،ص  ،115س .6 - 5
َّ َ ُُ
رابلسی (والدت حدود  400ه .ق 1010 - 1009 /.م ،.وفات  481ه .ق 1088 /.م ).شاگرد و همکار شیخ
 .56ابوالقاسم عبدالعزیز بن ِنحریر بن عبدالعزیز بن براج ط
َ
والعمل شــریف مرتضی که در باب موضوعات و مســائل فقهی اســت ،نگاشــته که منتشــر شــده اســت.
طوســی ،شــرحی بر بخش «عمل» از رســالۀ ُج َمل العلم
ِ
البراج ،تصحیح :کاظم مدیر شانهچی (مشهد 1394 ،هجری قمری 1974/م) .همچنین بنگرید بهّ :
بنگرید :شرح ُج َمل العلم والعمل البن ّ
مدرسی ،درآمدی
َ
بر فقه شیعه ،ص 121؛ ّ
محمد بحرالعلوم ،مدخل « ابن ب ّراج» ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،3صص 95ـ .97
 .57بنگرید به عبارت ترحیمی شیخ طوسی برای شریف َ
ّ
مقدمۀ تمهید األصول ،ص  ،1س .9 - 8
مرتضی در
ِ
 .58بنگرید :معجم التراث الکالمی ،ج  ،2ص  ،328ش 3999؛ درایتی ،فهرستوارۀ دستنوشتهای ایران ،ج  ،3ص .321
ّ
ّ
 .59تهران .1984/1363 /1405 ،مشــکاتالدینی ترجمهای فارســی از کتاب را نیز با مشــخصات زیر منتشــر کرده اســت :تمهید األصول در علم کالم اســامی،
ّ
ّ
َ
ترجمه و مقدمه و تعلیقات عبدالمحسن مشکاتالدینی( ،تهران.)1980 /1358 ،
 .60بنگرید :فهرست ،ویراست طباطبائی ،ص .450
 .61بنگرید :فهرست ،ص  ،193س  .20این اثر نخستین بار با تصحیح حسن سعید در تهران ( )1955 /1375منتشر شد .ویراست دوم آن در نجف بهطبع رسید
ّ
(َ .)1979/1399
ترجمۀ فارســی آن نیز زیر عنوان َ
بردســت عبدالمحســن مشــکاتالدینی در مشــهد ( )1981/1360به چاپ
ترجمۀ االقتصاد إلی طریق الرشــاد
ِ
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یاه هتشگن :یسوط خیش
هنآ لوادت تنُس و وا یمالک
ا

ّ
62
کتاب پیشتر بهنگارش
ارجاعــات متعــدد به کتاب تمهید األصول بیانگر آن اســت که االقتصــاد در واقع برپایۀ این ِ
درآمده ،نوشــته شــده اســتَ .
زودهنگامتریــن زمانی که میتوان برای نــگارش این کتاب فرض کــرد ،از روی ارجاعاتی

ّ
ّ
المتهجد را در واپسین سالیان
که شــیخ به مصباح
المتهج ِد خودش داده اســت 63،قابل فهم اســت .تألیف مصباح
اقامت شیخ در بغداد دانستهاند64؛ بنابراین ،نگارش کتاب االقتصاد یا در َطی همان دوره ،یا زمانی که تازه در نجف
حضور داشته است ،به پایان رسیده.

خودنوشــت آثــارش ،از کتابــی جامــع در علم کالم یاد کرده اســت کــه آن را با
[ ]8شــیخ طوســی ،در انتهــای فهرســت
ِ
عبــارت «کتــاب فــی األصــول کبیــر خــرج منه الــکالم فــی التوحید وبعــض الکالم فــی العــدل» توصیف کرده اســت.
65وصف یادشــده برای این کتاب ،که اکنون مفقود اســت ،حاکی از آن اســت که این اثر ،جامعترین نگاشتۀ شیخ در
ً
احتماال به پایان نبرده بوده اســت .این ّ
واقعیت که شــیخ طوســی از این کتاب در پایان
این رشــته بوده و نگارش آن را
نمودار آن اســت که شــیخ آن را در دورۀ پایانی عمر خویش ،و بهطور قطع
خودنوشــت آثارش یاد کرده اســت
فهرســت
ِ
ِ

پس از ســال  448که در نجف اقامت داشــته ،تألیف کرده بوده اســت .این کتاب ممکن اســت با کتاب الکافی فی

الکالم شــیخ ،که ابن شهرآشــوب در ســیاهۀ آثار طوســی از آن نام برده است ،یکی باشــد  -ابن شهرآشوب خاطرنشان
ِ
کرده است که این اثر ،ناتمام مانده بوده است ( الکافی فی الکالم غیر ّ
تام) 66 .نظر به اینکه « کتاب فی األصول کبیر»
از شــیخ طوســی در فهرســت او پس از دو اثر دیگرش ،یعنی کتاب اختیار معرفة الرجال (تألیف شــده در  456ه .ق.
 1064 /م ).و کتــاب المجالــس (األمالــی) فــی األخبار (انجام یافته میان  455ه .ق 1063 / .م .و  458ه .ق1066 / .
م ،67).ذکر شده است ،این تاریخها بیانگر زودترین زمان ممکن برای تألیف « کتاب فی األصول کبیر» میباشد.
َ
ً
[ ]9حســن بن َمهدی َســیلقی ،شــا گرد شــیخ طوســی ،عنوان اثر دیگری از طوســی را ظاهرا به نســخۀ خودش از کتاب
َّ
ّ
مصنفاته
«ومن
فهرست افزوده است که آن نیز همچون اثر قبلی ،بر اساس اطالعات موجود ،ناتمام مانده بوده استِ :
ُ
ّالتی لم یذکرها فی الفهرســت شــرح الشــرح فی األصول ،کتاب مبســوط أملی علینا منه شـ ً
ً
صالحا ومات ولم ُی ِت ّمه
ـیئا
ً
ُ َّ
خود شــیخ بوده که شــیخ نــگارش آن را پس از آنکه به
صنــف مثلــه» 68.احتماال این اثر شــرحی بر ریاضة
ولــم ی
العقول ِ
ِ
مبســوط پیشگفتــهاش در کالم ( کتاب فی األصول کبیر) دســت یاز یــده بوده ،آغاز کرده اســت .توصیف
تألیــف اثــر
ِ
َ
ّ
َسیلقی از شرح ،که آن را کتابی «مبسوط» خوانده است ،در کنار این واقعیت که طوسی آن را در دورۀ کهنسالیاش
ّ
امالء کرده اســت ،شــکی باقی نمیگذارد که این «شــرح الشــرح» ،و همچنین آن اثر جامع پیشگفتۀ شیخ در کالم که
ِ
آن نیز ناتمام ماند ،شواهد و مدارک ّ
مهمی برای پیشرفتهترین مرحلۀ رشد اندیشۀ اعتقادی شیخ طوسی بوده است.
از فهرســت باال این نکته هم روشــن میشــود که شــناخت ما از دیدگاههای عقیدتی شــیخ طوسی تنها مبتنی بر شرح
رسید .برای آ گاهی از نسخههای االقتصاد بنگرید به :معجم التراث الکالمی ،ج  ،1ص  414و  ،415شمارۀ .1738
 .62بنگرید :االقتصاد (نجف ،)1979/1399 ،صص ،278 ،272 ،257 ،247 ،237 ،233 ،231 ،219 ،215 ،211 ،197 ،184 ،127 ،124 ،99 ،86 ،68 ،52
.358 ،352 ،343 ،333 ،303 ،301
 .63برای نمونه بنگرید :االقتصاد( ،نجف ،)1979/1399 ،ص .417
ّ
ابوالعباس نجاشی و عصر وی ،ص .100
 .64بنگرید :شبیری زنجانی،
َ
 .65بنگرید :فهرست ،ص  ،194س  .4 - 3در یکی از نسخههای فهرست این عبارت به شکل زیر آمده است« :وله کتاب الکافي کبیر في الکالم ما ّتم» .بنگرید:
فهرست ،تصحیح :طباطبائی ،ص  ،451پاورقی .5
 .66بنگریــد :ابــن شهرآشــوب ،معالــم العلمــاء ،ص  ،115س 16؛ همچنیــن نگاه کنید به پاورقی شــمارۀ  65در باال .معلوم نیســت این اثر تا چه اندازه با شــرحی که
َّ
الذخیرۀ شــریف َ
مرتضی بنویســد ،مرتبط بوده است .شیخ طوســی در تمهید األصول خاطرنشان کرده که قصد
طوســی قصد داشــته بر تمهید االصول خودش یا
َّ
دارد در آینده شرحی بر یکی از این دو اثر [یعنی الذخیره یا تمهید األصول] بنگارد .ر.ک :تمهید األصول ،ص  .1آنجا که میگوید:
ً
«فإني إن شــاء اهلل في ما بعد أســتأنف ً
شــرحا مســتوفى لهذا الشــرح أو الذخيرة فإن الذخيرة أيضا محتاجة إلى الشــرح وخاصة النصف األول منه وأذكر هناك األدلة
المعتمــدة والمعترضــة وقــوي شــبه المخالفين في كل فصل وأســأله تعالى أن يعين على عمــل هذين الكتابين فإنهما إذا خرجا إلى الوجود لم يبق ورائهما شــيء
ُ
ُيذكر إال ما ال فائدة في ذكره لوهنه وضعفه أو في ما ذكر يكون دليل عليه أو بينة عليه.».
ُ
ّ
ابوالعباس نجاشی و عصر وی ،ص .100
 .67برای این تاریخها بنگرید به :شبیری زنجانی،
ّ
ّ
 .68نقل شده در« :حاشیة خالصة األ قوال» ّ
توسط شهید ثانی زینالدین بن علی عاملی (د 966 :ه.ق 1558 /.م).؛ بنگرید :رسائل الشهید الثانی لزینالدین بن
علی العاملی المشهور بالشهید الثانی 2 ،ج( ،قم ،)2001 - 2000/1421 ،ج  ،2ص .1053
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یاه هتشگن :یسوط خیش
هنآ لوادت تنُس و وا یمالک
ا

ّ
ُ َ
العلم شــریف مرتضی [یعنی تمهید األصول] و نگاشــتههای کوتاهتــر وی در کالم ،یعنی المقدمه و کتاب
او بــر جمل ِ
َ َ
هش ّ
ــمیه با شــریف مرتضی همداســتان است.
االقتصاد اســت .در این آثار ،شــیخ طوســی در ترجیح و اختیار عقائد ب

در مقابــل ،همــۀ تألیفــات ّ
مفصــل و جامعتــر شــیخ در علــم کالم از میــان رفتــه اســت و اکنون معلوم نیســت کــه او در
َ
آن آثــار ،و ّ
خاصــه کتابهایــی که در دوران کهنســالیاش نوشــته اســت ،تا چه انــدازه به مواضع َبهشــمی معتقد مانده
ً
اســت .ظاهرا هیچیک از دو کتاب مبســوط شــیخ ،یعنی کتاب فی األصول کبیر و شــرح الشــرح ،با اینکه بر حســب
ّ
ظاهــر آنــگاه که شــیخ تازه ســا کن نجف شــده بــوده ،تألیف گردیده اســت ،در دســترس متکلمــان امامی بعــدی قرار
ّ
االصول شیخ طوسی و الذخیرۀ شریف مرتضی در
نداشته است .برای مثال ،معلوم است ِح َّمصی رازی که از تمهید
ِ

سرتاســر ُ
نقذ ِمن التقلید 69بهنحو گســتردهای بهره جســته اســت ،هیچیک از این دو اثر را در اختیار نداشته است.
الم ِ
در منابــع مکتــوب بعــدی ّ
امامیــه تنهــا اشــارات اندکــی وجــود دارد که به نظر ،حاکی از آن اســت که شــیخ طوســی در
ً
َ
ابوالحســین بصری ،از عقاید
برخی از نگاشــتههای هماینک مفقود خودش ،احتماال تحتتأثیر دیدگاههای عقیدتی
َ
و ایســتارهای َبهشــمیان فاصله گرفته اســت .یک گواه که نشــان میدهد شیخ طوسی دســت کم برخی از جنبههای
ّ
َ
ابوالحســین بصــری را پذیرفته بوده اســت ،فتوای شــرفالدین ابوعبداهلل َحســین بن ابیالقاســم بن
عقیدتــی اندیشــۀ
ّ
حســین بن ّ
َ
محمد عودی اســدی حلی (زنده در نیمۀ نخســت قرن هشــتم هجری قمری  /چهاردهم میالدی) دربارۀ
َ
َ
ّ َ
َ
ــمی «احوال» و به ت َبع آنّ ،ادعای
حکم شــخص معتقد به آموزۀ «ثبوت معدوم» اســت .ابوالحســین بصری نظریۀ بهش ِ
ّ
ً
مبتنی بر این ّ
ّ
منضم به هر ذاتی است  -فارغ از اینکه
نظریه را دال بر اینکه یک ذات به سبب صفت ذات  -که ضرورتا
ّ
َ
ابوالحسین
موجود باشــد یا نه ،ثابت اســت و از دیگر ذوات متمایز میگردد ،قبول نداشــت .شــرفالدین ،به پیروی از
َ
ـخص معتقد
بصری ،این دیدگاه َبهشــمی که «معدوم« ،ثابت» و یک «شــیء» اســت» را رد نمود و نتیجه گرفت که شـ
ِ
ّ
ّ
ّ
به این ّ
«کافر» اســت .شــرفالدین در تأیید این اســتدالل ،به رأی متکلمان متقدم ،و از جمله به شیخ طوسی،
نظریهِ ،
ّ
اشاره کرده که بنا به ّادعای شرفالدین ،قائل به ُچنین دیدگاهی در ریاضة العقول بوده است 70.این امر حاکی از آن

ّ
اســت که شــیخ طوسی در شرح خودنوشتش (یا شــاید بهاحتمال قویتر در شرح الشــرح خودش)71بر رسالۀ المقدمه،
ِ
ِ
ّ
ّ َ َ
َ
ــمی «احوال» در کل ّیت خود ،پرداخته
هش
ب
ۀ
نظری
از
انتقاد
به
بصری،
ــین
ابوالحس
تأثیر
ت
بهاحتمال قریب به یقین تح
ِ
بوده یا ّ
حتی آن را رد کرده بوده است.

گواه دوم که بیانگر ّ
تحوالت و پیشــرفتهای ّ
مهم در اندیشــۀ اعتقادی شــیخ طوسی اســت ،رسائل کوتاهتر وی در دانش
ّ
الکالمیۀ اوست .او در این متن ،که تاریخ تألیف آن معلوم نیست 73،در کنار توصیف
کالم72،و بهویژه رسالۀ المسائل
ّ
َّ
ّ
(أن َ
وجوده لم یسـ ِـبقه العدم) از
قدیم ازلی» کــه وجودش آغازی نــدارد
متکلمــان متقــدم از خداونــد بــه عنوان
ِ
«موجــود ِ
 .69بنگریدُ :
نقذ من التقلید ،ج  ،2صص .377 ،222 ،220 ،213
الم ِ
 .70بنگرید :اشمیتکه ،آراء عقیدتی ،صص  ،389 ،383شمارۀ ( 9همراه با ارجاعات بیشتر).
ّ
العقول شیخ طوسی ،شرح ریاضة العقول وی را در نظر داشته بوده باشد.
 .71این احتمال میرود که شرفالدین بهجای ریاضة
ِ
 .72این رســائل کالمی کوتاه در رســائل الشــیخ الطوســی ( الرســائل العشــر) (قم ،بی تا) تصحیح و منتشر شده اســتّ .
محمدتقی دانشپژوه نیز رسالۀ دیگری را به
ّ
المتکلمین ،که آن را از شــیخ طوســی میدانسته است ،منتشر کرده اســت .بنگرید :ذکری ّ
األلفیة للشیخ الطوسی :یادنامۀ
نام شــرح العبارات المصطلحة بین
شــیخ الطائفة ابوجعفر ّ
محمد بن حســن طوســی 3 ،ج( ،مشــهد1970 /1354 - 1348 ،ـ  ،)1976ج  ،1صص 236ـ 240؛ برای توصیف یگانه نســخۀ بازمانده از
این اثر (نسخۀ مدرسۀ سپهساالر) بنگرید :همان ،ص 148؛ همچنین نگاه کنید به :درایتی ،فهرستوارۀ دستنوشتهای ایران ،ج  ،1ص  ،1051ش  .26349به
ّ
نظر دانشپژوه ،این متن ،همان رسالۀ اصطالحات المتکلمین است که آقابزرگ در الذریعة از آن یاد کرده است؛ بنگرید :در ادامه ،پاورقی [ .84به نظر میرسد
ِ
ّ
انتســاب نگارش این رســاله به شــیخ طوسی درست نباشــد .در یادداشت زیر با عنوان «شیخ طوسی و رسالۀ شرح العبارات المصطلحة بین المتکلمین» دالیل
]http://ataeinazari.kateban.com/post/2603
خود بر این مطلب را شرح دادهام .بنگرید به
َ
َ
ّ
برخالف رسالة فی االعتقادات که از اصالت و َوثاقت کمتری برخوردار است [و ِانتساب
 .73هیچ دلیلی بر تشکیک در اصالت رسالۀ المسائل
الکالمیة نداریم ِ
ّ
ّ
الکالمیة بر اساس پنج نسخۀ خطی صورت گرفته است (قدیمترین نسخه ،کتابت قرن دهم هجری
آن به شیخ طوسی قطعی نیست] .تصحیح رسالۀ المسائل
قمری /شــانزدهم میالدی اســت) ،در حالیکه ویراســت رســالة فی االعتقادات تنها بر پایۀ یک نســخه ّ
مورخ ســال  948ه.ق 1541 /م انجام گرفته اســت .برای
ّ
الکالمیة ،شــرحهای نگاشــته شــده بر آن و دستنوشتهای برجا مانده از رســالة فی االعتقادات ،از جمله نسخهای
آ گاهی از نســخههای بازمانده از المســائل
ً
ظاهرا در آن اشــارتی رفته به اینکه این رســاله ،تألیف شــیخ طوســی اســت بنگرید بهّ :
محمدعلی روضاتی« ،دو رســالۀ کالمی از شــیخ
(محفوظ در نجف) که
طوســی» ،منتشــر شــده در :یادنامۀ شــیخ طوسی ،به کوشــشّ :
محمد واعظزاده خراسانی ،انتشــارات دانشگاه فردوسی ،مشــهد ،بهمن  ،1354ج  ،3صص 701
  ،739همو« ،فهرســت نســخههای ّمصنفات شــیخ الطائفۀ موجود در کتابخانۀ روضاتی» ،منبع پیشــین ،صص 700 - 677؛ دانشپژوه« ،چهار فرهنگنامۀ
کالمی» ،صص 142ـ .144
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یاه هتشگن :یسوط خیش
هنآ لوادت تنُس و وا یمالک
ا

ُ
العدم) و در وجودش نیازمند
جانشین «واجب الوجود» ،یعنی موجودی که عدمش ُمحال است (ال یجوز علیه
مفهوم
ِ
َ
ّ
َ
ّ
َ َ
به موجود دیگری نیست (أنه ال َی َ
یره) 74 ،نیز برای خداوند استفاده کرده است .متکلمان بهشمی
فت ِق ُر فی ِ
وجوده إلی غ ِ
ّ
حســین بن ابی هاشــم َ
ابوالحســین احمد بن َ
َ
ّ
حســینی قزوینی
عبدالجبار 75،و شــا گرد زیدی او
متقدمتر ،نظیر قاضی
َ
معــروف بــه مانکدیــم ششــدیو (د :حــدود  425هــ .ق 1034 / .م 76،).و همچنیــن شــریف مرتضــی 77،پیــش از این به
جایگزین کردن مفهوم «وجوب الوجود» بهجای مفهوم کالمی ّ
سنتی ِ«ق َدم»  -به معنای ّ
«قبلیت» یا آنچه که وجودش
ِ
ّ
آغازی ندارد و در نتیجه ،غیر مخلوق و بی علت است  -اقدام کرده بودند .با وجود این ،آنها هنوز خداوند را به عنوان
مقابل «ممکــن الوجود لذاتــه» یا «ممکن
«واجــب الوجــود لذاتــه» توصیــف نمیکردنــد و از قالب «واجــب الوجــود» در
ِ
الوجود لغیره» نیز اســتفاده نمینمودند ،چرا که ُچنین قالبی بهدســت ابن ســینا بهطور کامل تنظیم و طرحریزی شد و
از قرن ششــم هجری قمری به بعد به نحو شــایع در علم کالم ،مورد اســتفاده قرار گرفت 78.بنابراین ،شیخ طوسی یکی
ّ
ّ
الکالمیةاش بهکار بســت 79.در این
از متکلمان پیشــگامی بود که این قالب و صورتبندی متکاملتر را در المســائل
َ
ابوالحســین بصری ،از این مفاهیم استفاده کرده باشد.
مورد نیز باز ممکن اســت شــیخ طوســی تا اندازهای تحتتأثیر
ً
ّ
ُ َ
ظاهرا از استعمال اصطالحات فلسفی پرهیز داشت ،80تلقی و ّ
َ
تصور او از مفهوم «محدث» آشکارا
ابوالحسین
اگرچه
ّ
ّ
ّ
از ّ
معتزلی متقدمتر از این اصطالح ،فاصله گرفته اســت و در جوهرۀ خودش ،موافق با تلقی ابن ســینا
تصور متکلمان
ِ
81
از اصطالح «ممکن الوجود» است.

 .IIIبخش سوم:

ّ
ـود شــیخ طوســی بــر المقدمــهاش نگاشــته بــوده اســت ،چندیــن شــرح دیگــر نیــز بــر ایــن متــن
بــه غیــر از شــرحی کــه خـ ِ
ّ
ّ
نوشــته شــده اســت .جواهــر الــکالم فــی شــرح مقدمــة الــکالم تألیــف قطبالدیــن راونــدی (د 573 :هـ .ق1177 /.ـ
82
ّ
[متأســفانه] از میــان رفتــه اســت.
 1178م ).نخســتین شــرح نوشتهشــده بــر ایــن رســاله بهحســاب میآیــد کــه
ِ
ّ
الکالمیة از شیخ طوسی ،ص  )3(« :93مسألة :اهَّلل تعالى واجب الوجود لذاته بمعنى أنه ال يفتقر فی وجوده إلى غيره وال يجوز عليه العدم بدليل
 .74ر.ک :المسائل
أنــه لــو كان ممكــن الوجــود الفتقــر إلى صانع كافتقــار هذا العالم وذلك محال علــى المنعم المعبود )4( .مســألة :اهلل تعالى قديم أزلی بمعنى أن وجوده لم يســبقه
العدم ،باق أبدى بمعنى أن وجوده لم يلحقه العدم بدليل أنه واجب الوجود لذاته ،فيستحيل سبق العدم عليه وتطرقه إليه.».
االعتقادات او ،ص  ،104که این مفهوم در آن به نحو متکاملتر و پختهتری مطرح شده
همچنین بنگرید به :همان ،ص ( 96مسئله  .)21نیز نگاه کنید به :رسالة فی
ِ
َ
است .با این حال ،اصالت این رساله و انتساب آن به شیخ طوسی قطعی نیست( .بنگرید پاورقی  73در باال):
«( )4والدليل على أن اهَّلل تعالى واجب الوجود :ألنا نقسم الموجود إلى قسمين ،واجب الوجود وممكن الوجود ،فواجب الوجود هو الذي ال يفتقر في وجوده إلى غيره
وال يجــوز عليــه العــدم ،وهــو اهلل تعالــى .وممكن الوجود هو الذي يفتقر في وجوده إلى غيره ويجوز عليه العدم ،وهو ما ســوى اهلل تعالى وهــو العالم .فلو كان البارئ
تعالــى ممكــن الوجــود الفتقر إلى مؤثر ،والمفتقر ممكن فيكون البارئ تعالى واجب الوجود بهذا المعنى وهو المطلوب )5( .والدليل على أن اهلل تعالى قديم أزلي:
ً
ً
محدثا وقد ثبت أنه تعالى واجب الوجود فيكون ً
قديما ً
أزليا.».
ألن معنى القديم واألزلي هو الذي ال أول لوجوده فلو كان البارئ تعالى لوجوده أول لكان
 .75بنگرید بهُ :
عبدالجبار ،تصحیح :طاها َ
ّ
حسین (قاهره1960 ،ـ ) ،ج  ،4ص 250؛ ج  ،6ص 54؛ ج  ،11ص .433
والعدل قاضی
المغنی فی أبواب التوحید
ِ
 .76بنگرید به < :تعلیق> شرح األصول الخمسة ،ص .128
ُ َ َّ
ص او ،ص .217
 .77بنگرید به :الملخ ِ
َ
الحمی امری متداول اســت .دربارۀ ّ
تحول مفهوم ِ«قدم» بســوی «وجوب» در
 .78اســتفاده از این قالب و اصطالحات ســینوی در کتاب الفائق و نیز
المعتمد ابن م ِ
ِ
ّ
میان متکلمان بنگرید به :رابرت ویسنوفسکی ،زمینۀ مابعدالطبیعۀ ابن سینا( ،نیویورک ،)2003 ،صص  223به بعد؛ همو« ،سیمایی از گرایش به ابن سینا در
ّ
ّ
ّ
کالم اهل ســنت» ،مجلۀ فلســفه و علوم عربی ،)2004( 14 ،صص [ .100 - 65ترجمۀ فارســی این مقاله با مشــخصات زیر منتشر شده است :سیمایی از گرایش
ّ
به ابن سینا در کالم اهل ّ
سنت ،نوشتۀ :رابرت ویسنوفسکی ،ترجمۀ حمید عطائی نظری ،مجله کتاب ماه دین ،شماره  ،179شهریور .]1391
(Robert Wisnovsky, Avicenna’s Metaphysics in Context, New York 2003, pp. 223ff; idem, “One aspect of the Avicennan turn in Sunnī� theology,” Arabic Sciences and Philosophy 14 (2004), pp. 65-100).

ویسنوفسکی از ّ
تحوالت ّ
َ
ابوالحسین بصری آ گاهی نداشته است.
مهم صورت گرفته در این زمینه در کالم معتزلی تحتتأثیر
 .79در مقابل ،بهطور قطع شیخ طوسی در االقتصاد یا تمهید األصولاش از ُچنین قالبی استفاده نکرده است.
َ
ّ
ابوالحســین بصری نیــز از این مفهوم اســتفاده کــرد .بنگرید:
عبدالجبــار مفهوم «وجوب الوجــود» را بهکار بــرده بود،
 .80بــا ایــن وصــف ،همانطــور کــه پیــش از ایــن
ّ
ّ
َ
ویلفرد مادلونگ و زابینه اشــمیتکه ّ
معرفی و تصحیح شــده اســت (ویســبادن،)2006 ،
ابوالحســین بصری ،تصفح األدلة .بخشهای بازمانده از این اثر بهدســت ِ
صص  5و .13
َ
ابوالحسین بصری بر اثبات وجود خدا» ،چاپ شده در:
ویلفرد مادلونگ« ،برهان
 .81بنگریدِ :
Wilferd Madelung, “Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī�’s proof for the existence of God,” Arabic Theology, Arabic Philosophy: From the Many to the One.
Essays in Celebration of Richard M. Frank, ed. James E. Montgomery, Leuven 2006, p. 275.

بــه احتمــال زیــاد اســتفادۀ َ
َ
ابوالحســین بصری بوده اســت .بنگرید :کتاب الشــامل ،صص
جو ینــی از مفهوم «واجب الوجــود» در مقابل «جائز الوجود» نیز تحتتأثیر
.116 ،111
ّ
 .82بنگریــد :منتجبالدیــن علــی بن ُبابویه الرازی ،الفهرســت ،تصحیــح :عبدالعزیز طباطبائی (بیــروت ،)1986 /1406 ،صــص 89 - 87؛ الذریعة ،ج  ،5ص
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ا

ّ
منــدرج در نســخۀ  MS BL OR 10968 /1نیــز شــرح دیگــری بــر ایــن رســاله را رقــم زده
تعلیقــات و حواشــی متعــدد
ِ
اســت .ایــن حواشــی ممکــن اســت از کاتــب نســخه ،علــی بــن حســن بــن رضــی َعلــوی َ
حســینی باشــد کــه آن را در ســال

َ َ
ـمی مشــهود در سرتاســر
 716هـ .ق 1317 /.م .کتابــت کــرده اســت ،یــا شــاید آنگونــه کــه از گرایشهــای آشــکار بهشـ ِ
ّ
آن حواشــی برمیآیــد ،نگاشــتۀ عالــم امامـ ِـی متقدمتــری باشــد 83.بــه غیــر از اینهــا ،محتمــل اســت کــه قاضــی ســعید
ّ
ّقمــی (د 1107 :هـ .ق 1696 / .م ).نیــز شــرحی بــر ایــن رســاله نوشــته باشــد 84.شــرح (تعلیــق) دیگــری بــر رســالۀ المقدمــه

گهــای  1الــف 110 -
کــه تا کنــون ناشــناخته مانــده بــود ،شــرحی اســت کــه دستنوشــتی از آن بــه شــمارۀ ( 1338 /1بر 
ّ
الــف) در کتابخانــۀ عاطــف افنــدی نگهــداری میشــود 85.نــام نویســنده در صفحــۀ عنــوان نســخه (بــا دس ـتخطی

ّ
عبدالرحمــن بــن علــی بــن ّ
ٰ
محمــد َ
ـارت
متفــاوت بــا متــن) «نجیبالدیــن ابوالقاســم
حســینی» نوشــته شــده اســت و عبـ ِ
ُّ
«ع ِلــق» آمــده اســت] حاکــی از آن اســت کــه ایــن شــرح بــر دســت شــخص دیگــری ،بــه احتمــال
عنــوان [کــه در آن کلمــۀ
ٰ
ٰ
عبدالرحمــن در بــرگ  64الــف
عبدالرحمــن ،صــورت مکتــوب یافتــه اســت 86.اشــارهای بــه نــام
زیــاد یکــی از شــا گردان
ّ
ســطر  4بــه بعــد کــه آشــکارا عبارتــی از یــک شــاگرد ناشــناختۀ اوســت ،حــدس پیشگفتــه را تأییــد میکنــد( :واســتدل
ّ
ّ
 ،277شــمارۀ 1298؛ ج  ،14ص 85؛ معجــم التــراث الکالمــی ،ج  ،2ص  ،478شــمارۀ  .4692بــرای قطبالدیــن راونــدی و نگاشــتههایش بنگریــد به :مقدمۀ
مصحــح بــر ُلـ ُّ
ّ
ـب اللبــاب راوندی ،تصحیح َس ّــید َ
حســین جعفری زنجانــی 2 ،ج (قــم ،)2010 - 2009 /1431 ،ج  ،1صص 57 - 5؛ عبدالعزیــز طباطبائی« ،نهج
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
البالغة ع َبر القرون ( :)7شروحه ح َسب التسلسل الزمنی» ،تراثنا  ،)1995 - 1994 /1415( 10صص  254به بعد؛ نیز بنگرید:
Capezzone, “Maestri e testi nei centri imamiti,” p. 24f. no 67.

ّ
بنا به گفتۀ آقابزرگ طهرانیَ ،س ّید عزیزاهلل َ
حسینی اردبیلی نیز شرحی بر رسالۀ المقدمة در سال  967ه.ق  1960 - 1559 /م نوشته بوده است .بنگرید :الذریعة ،ج
 ،14ص  85و  ،86شمارۀ 1839؛ معجم التراث الکالمی ،ج  ،4ص  ،91شمارۀ ( 7960همراه با اشارهای به نسخهای محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی
مشــهد که در دســترس ما نبود)؛ برای توصیفی از این نســخه بنگرید به :فهرســت کتب ّ
خطی کتابخانۀ آستان قدس رضوی (مشهد1315،ـ 1936 /ـ) ،ج  ،1ص
 ،58ش ّ .194
ّ
الکالمیۀ شیخ طوسی است؛ بنگرید به
محمدعلی روضاتی که نســخۀ مشــهد را بررســیده اســت ،ثابت نموده که این نســخه ،شرحی بر المســائل
مقالۀ او با عنوان« :دو رســالۀ کالمی از شــیخ طوســی» .میرزا عبداهلل افندی اصفهانی از شــرح عزیزاهلل بر یکی از آثار شــیخ طوســی یاد کرده است ،بنگرید :ریاض
اآلمل ،ج  ،3ص .419
العلماء ،ج  ،3صص 315 - 314؛ همچنین بنگرید به :صدر ،تکملة َأمل ِ
ّ
مقدمۀ فارسی ما بر کالم ّ
تشیع دوازده امامی در قرن  6هجری قمری 12 /میالدی در سوریه.
پیوست
 .83برای ویراستی از این حواشی ،بنگرید به:
ِ
ّ
 .84بنگر یــد :الذریعــة ،ج  ،2ص  ،123ش 495؛ ج  ،13ص  ،93ش  298کــه بــر اســاس آن ،شــیخ طوســی رســالهای بــا عنــوان اصطالحــات المتکلمین تألیف
ّ
کــرده بــوده اســت ،ایــن مطلــب ،در هیچ منبع دیگری یاد و تأیید نشــده اســت .بســیار محتمل اســت که بازگشــت این عنوان به همان رســالۀ المقدمــة إلی علم
ّ
الــکالم باشــد .تنهــا دستنوشــت موجــود از این اثر در کتابخانــۀ خصوصی راجه ّ
محمــد َمهدی فیضآبادی در هند نگهداری میشــود که نســخههای خطی آن
محمدعلی روضاتــی ،دومین دو گفتار (اصفهــان)2007 /1386 ،؛ ّ
هنوز فهرســت نشــده اســت .برای قاضی ســعید همچنیــن بنگرید بهّ :
ســجاد ِرضوی(« ،نو)
افالطونگرائی ِاحیاء شــده در پرتو ّ
ائمه :قاضی ســعید ّقمی ( م  1107ه.ق 1696 /م) و پذیرش او از ّ
الهیات ارســطو» ،چاپ شــده در :پیتر آدامســون ،فلسفۀ عربی
ِ
کهن :منابع و پذیرش (لندن و تورین ،)2007 ،صص :207 - 176
(Sajjad Rizvi, “(Neo)Platonism Revived in the Light of the Imams: Qāḍī� Saʿīd Qummī� (d. AH 1107/AD 1696) and his Reception of the Theologia Aristotelis,” Classical Arabic Philosophy: Sources and Reception, ed. Peter Adamson, London/Turin 2007, pp. 176-207).

روضاتی خاطرنشان کرده که بیشتر آثار نسبت داده شده به قاضی سعید ّقمی در واقع از ِآن عالم معاصر او ّ
محمد سعید حکیم است.
 .85منتشــر شــده بــا عنــوان کالم تشـ ّـیع دوازده امامــی در قرن  6هجری قمری 12 /میالدی در ســوریه (بنگرید پیــش از این :پاورقی شــمارۀ  .)51توصیفات ناقص و
ً
َ
ّ
العربیة في مکتبات ترکیا (بیــروت ،)1982 - 1975 ،ج  ،1ص
عمدتــا مغلــوط در باب این نســخه در منابع زیر آمده اســتَ :ر َمضان ش َشــن ،نوادر المخطوطــات
َ
َ
َ
ّ
العربیة النادرة في مکتبات ترکیا (استانبول ،)1997 ،ص 197؛ نیز بنگرید:
224؛ َرمضان ششن ،مختارات من المخطوطات
Ramazan Şeşen (Ramaḍān Shishin), “Esquisse d’une histore du développement des colophons dans les manuscrits musulmans,” Scribes et
manuscrits du Moyen-Orient, ed. François Deroche, Paris 1997, p. 200.

همچنین بنگرید به مدخل مربوطه در فهرست آنالین به نشانی:
http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=158630#

َ
و علیرضــا ق َــره ُبلــوط ،دائرةالمعــارف مخطوطــات کتابخانههای اســتانبول و آناتولــی 3 ،ج( ،اســتانبول ،)2005 ،ص  ،1175ش 3833 /9؛ در اینجا ،متن مورد
ّ
َ
ّ
َ
بحث ،زیر عنوان «شرح مقدمة أبی جعفر العبدلی الطبری» ّ
معرفی شد ه و در زمرۀ آثار شیخ طوسی و نصیرالدین طوسی قرار گرفته است (روشن است که مأخذ
ّ
َق َره ُبلوط در توصیف این نســخه ،نوشــتههای َش َشــن بوده اســت و او ّ
متوجه تفاوت میان شــیخ الطائفة و نصیرالدین نشــده اســت) .همچنین بنگرید به :معجم
ّ
التراث الکالمی ،ج  ،4ص  ،91ش  7958که در آنجا این متن بهغلط به نصیرالدین طوســی (د 672 :ه .ق 1274 /.م ).منســوب گشــته اســت .در تحقیقات
ً
جدید ،یوزف فان ِاس ظاهرا تنها کسی است که به این متن رجوع کرده است؛ بنگرید به کتاب او با عنوان کالم و جامعه ،ج  ،6صص  .27 ،25او نام نویسنده
را بهخطا «عبدالرحمن بن علی الطبری < کذا >» ذکر کرده است.
 .86عنوان نسخه از این قرار است:
ُّ
«ع ِلق من کالم الســيد األجل الشــريف الطاهر نجيب الدين أبي القاســم عبد الرحمان بن علي بن محمد الحســيني أ کرم اهلل مثواه | شرح لمقدمة أبي جعفر الطبري
ً
ً
< كذا > مسکنا العدلي مذهبا رحمة اهلل عليه».
ً
باالی صفحۀ عنوان ،یادداشــت زیر نیز نوشــته شــده که نشــان میدهد این نســخه ،اگر نه انحصارا ،بهطور عمده در محافل ُس ّنی تداول داشته است« :هذا الکتاب
ّ
ّ
من کتب المعتزلة في الکالم فال تغفل» .افزون بر این ،گواهی تملکی روی صفحۀ عنوان دیده میشــود که بر آن خط کشــیده شــده اســت .گواهی تملک ُچنین
است« :ملك العبد الفقير سالم بن محمد بن علي رزقه اهلل معرفته».
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ا

ّ
ّ
ّ
ّ
ـب صفحــۀ
ســیدنا الشــریف األجــل نجیبالدیــن ابوالقاســم بــن  < ...افتادگــی > وفقــه اهلل) .ایــن واقعیــت کــه کاتـ ِ

عنــوان نســخه [کــه فــردی غیــر از کاتــب متــن نســخه اســت] ابوجعفــر طوســی را بهدرســتی نشــناخته و نــام او را بــه عنــوان
ّ
نویســندۀ المقدمــه ،بهغلــط «ابوجعفــر الطبــری» درج کــرده اســت 87،بیانگــر آن اســت کــه او شــخصی چنــدان آ گاه بــه
ً
ً
ُ
ـود متــن ،کــه احتمــاال مذهــب امامــی داشــته اســت ،ظاهــرا بــا نویســندۀ تعلیــق
تــراث شــیعی نبــوده اســت .کاتــب خـ ِ
ّ
ـارت منقــول
[یعنــی نجیبالدیــن ابوالقاســم عبدالرحمــن بــن علــی] آشــنا نبــوده اســت .ایــن امــر از اشــارۀ موجــود در عبـ ِ
ً
ٰ
ٰ
عبدالرحمــن قطعــا در اثــر بــی ّاطالعــی کاتــب
عبدالرحمــن (بــرگ  64الــف ســطر  ،)4کــه در آنجــا نــام پــدر
بــاال بــه نــام
ـب متــن نســخه،
[از نــام و نشــان او] ،جاافتــاده اســت ،قابــل فهــم اســت .ایــن نکتــه هــم بایســتۀ ذکــر اســت کــه کاتـ ِ
ّ
بهغلــط نــام طوســی را (بهجــای ّ
«محمــد بــن الحســین» نگاشــته اســت (بــرگ  1ب ،س  88.)1در
محمــد بــن الحســن)،
سرتاســر متــن ،عالئــم بــاغ دیــده میشــود 89،و در حواشــی نیــز برخــی تعلیقــات و تصحیحــات نوشــته شــده اســت،
ً
ّ
خط صفحــۀ عنــوان کتابــت گردیــده .در بــرگ  23ب حاشــیهای وجــود دارد کــه امضــای
کــه احتمــاال بــا همــان دسـت ِ
شــخصی بــه نــام «رضــی بــن ّ
محمــد بــن قاســم» در آخــرش آمــده اســت .متــن بــا انجام ـهای پایــان مییابــد (بــرگ 110
90

الــف) کــه کاتــب در آن خــود را «ســلمان بــن مســعود بــن علــی بــن ســعید بــن عبــداهلل الهو بــل» ّ
معرفــی میکنــد .تار یــخ
ثبــت شــده در اینجــا ،یعنــی آخــر صفــر ســال  590هــ .ق / .فور یــه  1194م ،.حا کــی از آن اســت کــه استنســاخ ایــن
نســخه تنهــا حــدود هشــت ســال پــس از درگذشــت شــارح (در  582ه ـ .ق 1186 / .م ،.بنگر یــد در ادامــه) بــه پایــان
رســیده اســت 91.پــس از انجامــه ،گواهــی مقابلـهای بــه تار یــخ دو مــاه بعــد ،یعنــی یازدهــم ربیــع اآلخــر ســال  590هـ .ق.
ّ
 5 /آوریــل  1194م .مکتــوب اســت 92.مجموعــۀ ّ
ٰ
عبدالرحمــن بــر المقدمــة ،مشــتمل
خطــی یــاد شــده بــه غیــر از تعلیـ ِـق
ُ َّ
93
ـدل عالــم سرشــناس شــافعی ،ابواســحاق شــیرازی (د 476 :هـ .ق 1084 / .م).
بــر نســخهای از
الملخــص فــی الجـ ِ
نیــز میباشــد کــه بــر دســت کاتــب دیگــری بــه نــام «الحســن بــن علــی بــن ّ
محمــد بــن ابــی الحســین بــن منصــور» کتابــت
شــده اســت و در ربیــع ّ
األول ســال  590هــ .ق / .مــارس  1194م .بــه پایــان رســیده 94.ایــن متــن دوم نیــز در همــان
 .87بنگرید به پاورقی شمارۀ  86در پیش از این.
ّ
 .88همین اشتباه در نسخههای مورد استفادۀ دانشپژوه نیز َتکرار شدهاست؛ بنگرید به ویراست او از المقدمة چاپ شده در :رسائل الشیخ الطوسی ،ص .87
 .89برگههــای  17ب 24 ،الــف 32 ،الــف 33 ،ب 35 ،الــف 41 ،الــف 43 ،الــف 46 ،ب 58 ،ب 60 ،ب 66 ،ب 67 ،ب 70 ،ب 71 ،الف 72 ،الف 72 ،ب،
 88ب 92 ،الف 93 ،الف 101 ،ب 102 ،ب 103 ،ب.
 .90برگههــای 3 :الــف 6 ،الــف 8 ،ب 9 ،ب 10 ،ب 11 ،ب 13 ،ب 14 ،ب 15 ،ب 16 ،الــف 16 ،ب 22 ،ب 25 ،الــف 27 ،الــف 27 ،ب 28 ،ب 29 ،الــف30 ،
َ ُ
الف 31 ،الف 32 ،ب( .ابن حزم األندلسی المنطقي) 33 ،ب 35 ،ب 37 ،ب 43 ،الف 44 ،الف 48 ،ب 50 ،الف 50 ،ب 51 ،الف 51 ،ب 52 ،الف54 ،
الــف 55 ،الــف 56 ،الــف 58 ،ب 64 ،الــف 68 ،ب 69 ،ب 71 ،ب 72 ،ب 73 ،الــف 73 ،ب 74 ،الف 75 ،الف 75 ،ب 82 ،الف 84 ،الف 94 ،الف،
 95ب 97 ،الف 98 ،الف 101 ،الف 102 ،الف 103 ،ب 105 ،ب 107 ،الف 108 ،الف 110 ،الف.
 .91عبارت انجامه به شرح زیر است:
«فرغ من نساخة هذا الکتاب الفقير إلی رحمة اهلل تعالی سلمان بن مسعود بن علي بن سعيد بن عبد اهلل الهوبل في العشر اآلخر من شهر صفر من شهور سنة تسعين
وخمســمائة غفــر اهلل لــه ولوالديــه ولصاحبــه ولجميع المســلمين والمســلمات إنه هو الغفور الرحيم وحســبنا اهلل وکفی ونعم الوکيل وصلی اهلل علی رســوله ســيدنا
محمد خاتم النبيين وعلی آله الطيبين الطاهرين وسلم عليه وعليهم أجمعين».
 .92گواهی بالغ ُچنین است:
«کمل قصاصة ومعارضة علی األصل المنقول منه بمن اهلل وعونه يوم االثنين إلحدی عشرة ليلة خلت من شهر ربيع اآلخر من شهور سنة تسعين وخمسمائة سنة».
 .93برای توصیفی مختصر از نسخه بنگرید به:
]http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=158631 [accessed 29/02/2012

عبارت صفحۀ عنوان ُچنین است (برگ  111آ):
«الملخص في الجدل صنفه الشيخ اإلمام العالم أبو اسحاق ابراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي رحمة اهلل عليه».
ّ
ً
ّ
َ
ظاهــرا ّ
محمــد ُ
یوســف آخند جیازی به عنوان بخشــی از پایاننامه دکتــری در دو مجلد تصحیح کرده اســت (مکه .)1987 /1407 ،دربارۀ نویســنده
ایــن کتــاب را
َ
بنگرید به :نوراهلل کسائی ،مدخل «ابواسحاق شیرازی» ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،5صص 171 - 167؛ نیز نگاه کنید به:
́Eric Chaumont, La question de l’ijtihād selon abū Isẖāq al-Shīrāzī al-Fīrūzābādī al-Shāfiʿī, m. 476/1084, PhD dissertation, Universite
Catholique de Louvain, 1989; idem, “Encore au sujet de l’ashʿarisme d’Abū Isḥāq al-Shī�rāzī�,” Studia Islamica 74 (1991), pp. 167-77.

ُ َّ
الملخص یکی هم نسخهای است که در المکتبة الغربیة (دار المخطوطات) ،صنعاء ،شمارۀ  ،886نگهداری میشود؛ بنگرید:
در میان نسخههای موجود
احمد ّ
َ
ّ
ّ
الغربیة بالجامع الکبیر  -صنعاء (قم ،)2005 /1426 ،ج  ،1ص
الیمنیة لدار المخطوطات والمکتبة
عیسوی (و دیگران) ،فهرس المخطوطات
محمد
.63
 .94بنگرید به انجامۀ نسخه در برگ  198ب:
«وفرغ من نســخته هذا الکتاب الحســن بن علي بن محمد بن أبي الحســين بن منصور (؟) في شــهر ربيع األول من ســنة تسعين وخمسمائة وهو يسأل اهلل ً
طالبا في
المغفرة له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات  ...والحمد هلل حمد الشاکرين وصلواته علی رسوله األمي وعلی أهل بيته الطيبين وسالمه.».
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ا

ُک ّراسـهای آغــاز شــده اســت کــه نســخۀ تعلیــق در آن خاتمــه یافتــه 95.ایــن امــر ،در کنــار ایــن ّ
واقعیــت کــه هــر دو متــن در
ســال  590هـ .ق 1194 / .م .کتابــت شــده اســت ،بیانگــر آن اســت کــه مالــک ایــن مجموعــۀ ّ
خطــی ،کــه بــدون شــک

ّ
فــردی امامیمذهــب بــوده اســت ،ابتــدا از ابــن هوبــل خواســته اســت بــه استنســاخ تعلیــق بــر مقدمــه بپــردازد و ســپس
ُ َّ
ـص ابواســحاق را کتابــت کنــد.
بــه ابــن منصــور امــر کــرده تــا بــرای او الملخـ ِ

ّ
های امامی مطلــب چندانی دربارۀ نویســندۀ تعلیق [یعنی نجیبالدین ابوالقاســم
تراجــم و سرگذشــتنامه ِ
در کتــب ِ
عبدالرحمن] بیان نشــده اســت؛ ّاما نویســندۀ شــافعی ،عبدالعظیم ُ
ٰ
نذری (والدت  581ه .ق 1185 / .م ،.وفات
الم ِ
َّ
کم َلة ِل َوفیات َ
الن َق َلة آورده اســت .وی نام و نیای او را ُچنین ّ
معرفی
 656ه .ق 1258 / .م ).شــرح حالی از او را در
الت ِ
ّ
ّ
األجــل الفاضــل ابوالقاســم عبدالرحمن بن الشــریف األجل أبی الحســن علی بــن ّ
محمد [بن
کــرده اســت« :الشــریف

ٰ
ّ
محمــد] بن قاســم العلوی َ
عبدالرحمن و پــدرش «علی» هر دو با اوصاف
الحســینی» 96.اینکــه [در عبارت پیشگفته]
نذری افزوده
«الشریف األجل» توصیف شدهاند حاکی از آن است که هر دو ،در ِسلک عالمان و دانشوران بودهاندُ .م ِ

ٰ
عبدالرحمن در حدود سال  520ه .ق 1126 / .م .در ِد َمشق به دنیا آمده است و در حلب زیسته و سرانجام
است که
شوال سال  582ه .ق 27 / .دسامبر  1186م .در قاهره درگذشته است .شایان ّ
در سیزدهم ّ
نذری نه
توجه است که ُم ِ
ّ
ٰ
تعلق او به ّ
تشــیع امامی ،که بر اســاس کتاب تعلیق
عبدالرحمن داده اســت و نه به وابســتگی و
توضیحی در باب آثار
او تردیدی در آن نیست ،اشاره کرده است.
ـام خودش97،همان ّاطالعات پیشگفته را در ذیل حوادث ســال
ذهبــی (د 748 :هــ .ق 1348 / .م ).در تاریخ اإلسـ ِ
ّ ّ
ٰ
پدربزرگ عالم شهیر «الشریف عزالدین
 582ه .ق 1187 - 1186 / .م .آورده است و خاطرنشان کرده که عبدالرحمن،
ِ
ّ
الحافظ» بوده که سرگذشتش معروف است .عالم شافعی مذهب ،حافظ ّ
عزالدین احمد بن ّ
محمد بن عبدالرحمن
َ
وطن خود،
الحســینی (والدت در قاهــره  636هــ .ق 1238 / .م ،.وفــات در قاهره  695ه .ق 1295 / .م ).شــاگرد هم ِ
َ
َ
َّ َ
ّ ّ
ُ
عزالدین
تکمیل کتــاب تکملۀ او نگاشــت.
النقلــة 98را در ادامــه و
التکملة ِل َوفیــات
نــذری ،بــود کــه بعدهــا ِصلــة
الم ِ
ِ
ِ
پس از انجامه یک عبارت ّ
وقفیه آمده است:
ً
«هــذا الکتــاب يوقــف علــی ابراهيــم بن قدمــه (؟) من مالکه رحمة اهلل عليه وهو معي بالوالية لي وکتب موســی بــن عطية بن محمد حامــدا هلل تعالی رحم اهلل تعالی
الکاتب والمصنف والناظر والمتأمل بإمعان النظر السديد وال يسوء الظن بالمسلمين.».
ُ
 .95این مجموعۀ ّ
خطی مشتمل است بر ک ّراسههای  5برگی 6 ،برگی و  7برگی[ V 1 :پنج برگه] ([ 8VI ،)10شش برگه] ([ V 1 ،)106پنج برگه] ([ VII 2 ،)117هفت
ُّ
برگه] ([ VI 2 ،)145شــش برگه] ([ V 1 ،)169پنج برگه] (11 1 ،)189ـ .)198( Vما برای توصیف ترکیب کراســهها از روش پیشــنهادی یان یوســت ویتکام (Jan
ّ
ّ
 )Just Witkamاســتفاده میکنیم؛ بنگرید به اثر او با نام :نســخههای عربی در کتابخانۀ دانشــگاه الیدن و دیگر مجموعهها در هلند :مقدمهای کلی بر فهرســت
(الیدن ،)1982 ،ص :14
(Arabic Manuscripts in the Library of the University of Leiden and other collections in the Netherlands. A General Introduction to the Catalogue, Leiden 1982, p. 14).

ّ
مقدمهای بر مطالعۀ نسخ ّ
خط ِی عربی (لندن ،)2005 /1426 ،ص :71
نیز بنگرید به :فرانسوا ِدروش و دیگران ،نسخهشناسی اسالمی:

(François Déroche [et al.], Islamic Codicology: an Introduction to the Study of Manuscripts in Arabic Script, London 1426/2005, p. 71).

ُ
ُ
برگ ک ّراسه نوشتهاند .با این وصف ،درحالی که ابن هوبل برای شمارش
بیرونی حاشیۀ باالیی صفحۀ سمت
هر دو کاتب ،ک ّراسهشمار را در گوشۀ
راست نخستین ِ
ِ
ِ
ُ َ َّ
ُ
َ
ترتیبی (ثانیة ،ثالثة ،رابعة ،خامســة ،سادســة ،سابعة ،ثامنة ،تاسعة ،عاشرة) اســتفاده کرده است ،کاتب الملخص از اعداد
ک ّراس ـهها از اعداد به شــکل حروفی
ِ
( )17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11بهره برده است.
َّ
کملة ِل َو َفیات َ
 .96عبدالعظیــم بــن عبدالقــوی ُ
الن َقلة ،تصحیحَ :ب ّشــار َع ّ
نگار
م
تراج
تنها
.5
شــمارۀ
،72
ص
،1
ج
،)1981
(بیروت،
ج
4
معــروف،
اد
و
نــذری،
الم ِ
الت ِ
ِ
ّ
ٰ
عبدالرحمــن عطف توجه کــرده ،عبدالعزیز طباطبائی اســت در :معجم أعالم الشــیعة ،ص  ،243که شــرح حال او را بر اســاس گفتههای
امامــی کــه تاکنــون بــه
نذری نقل کرده است.
ُم ِ
َ
َ
َ
ُ
ّ .97
محمد بن احمد الذهبی ،تاریخ اإلسالم ،تصحیح :عمر عبدالسالم تدمری (بیروت ،)1988 ،ج  ،12ص .751
َ َّ َ َ
َّ َ
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ِّ
الدین احمد بن ّ
محمد َ
مصحح
عزالدین بنگرید به :مقدمۀ
النقلة ،تصحیحَ :بشــار َع ّواد معروف (بیروت .)2007 ،دربارۀ
کملة َلوفیات
 .98عز
الحســینیِ ،صلة الت ِ
َ َّ َ َ
َّ َ
النقلة ،ج  ،1صص ( 54 - 5همراه با ارجاعات افزونتر)؛ نیز نگاه کنید به:
کملة َلوفیات
بر ِصلة الت ِ
Rudolf Sellheim, “ʿIzzaddī�n al-Ḥusainī�’s Autograph seiner Ṣilat at-Takmila: Traditionarier-Biographien des 7./13. Jahrhunderts,” Oriens 33
(1992), pp. 156-80.

ً
ّ ّ
عزالدین همچنین اثری نگاشــته اســت با عنوان األحادیث الثمانیة األســانید المنتقاة که نســخهای ظاهرا منحصر بفرد از آن موجود اســت (اســتانبول ،کتابخانۀ
ََ
ُ
کوپرولــو (فاضــل احمــد پاشــا)  ،371برگهــای )202 - 105؛ برای توصیفی مختصر از این نســخه بنگرید به :قره بلوط ،دائرةالمعــارف مخطوطات کتابخانههای
استانبول و آناتولی ،ج  ،1ص :229
Karabulut, İstanbul ve Anadolu kütüphanelerinde, vol. 1, p. 229.
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حسین َ
حسینی اظهار داشته است که َن َسب او به [حضرت] علی بن َ
َ
الس ّجاد [علیهما السالم] (د 95 :ه .ق713 /.
ّ
م ).میرســد و افزوده که خاندان او خاســتگاهی کوفی داردّ :
«عزالدین ابوالقاســم احمد بن ابی عبداهلل ّ
محمد بن ابی

محمد بن ابراهیم بن ّ
محمد بن قاســم بن ّ
محمد بن ّ
القاســم عبدالرحمن بن ابی الحســن علی بن ّ
محمد بن علی بن

عبیداهلل بن علی بن عبیداهلل بن الحسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب .» ...

99

ّ
ّ ّ
الدین ابوعبــداهلل ّ
ّ
الدیــن َ
محمد در 26
«محمــد» به مطالب زیر اشــاره کرده اســت 100:شــرف
حســینی دربــارۀ پــدرش
عز
رمضــان ســال  573هــ .ق 18 / .مــارس  1178م .در قاهــره بهدنیــا آمــد و در ششــم صفر ســال  666ه ـ .ق 27 / .اکتبر
ّ ّ
ٰ
الدین َ
حســینی ،ســرزمین حلب را پیش از
عبدالرحمن ،پدربزرگ عز
 1267م .در همانجــا درگذشــت .بنابرایــن ،بایــد

ّ
[محمد در قاهره] بهدنیا آمده بود ،ترک کرده باشــد و هنگامی
ســال  573ه .ق 1178 / .م ،.یعنی زمانی که پســرش
ُ
ٰ
عبدالرحمن در اثر ظلم و ستم فزاینده بر
که پسرش تنها نه سال داشته است ،درگذشته باشد .این احتمال میرود که
ً
ّ
شیعیان در دورۀ حکومت زنگیان و ّایوبیان مجبور به گریختن از حلب شده باشد 101.شرفالدین ظاهرا تحت تعلیم
و تربیتــی ُس ّــنیانه قرار داشــته اســت ،چرا کــه عمدۀ تحصیــات او پس از وفات پــدرش صورت گرفته و اســتادانی که
ً
ّ ّ 102
ّ
عزالدین احتماال مقام واالی «نقیب األشراف»
میدانیم شرفالدین نزد آنها تحصیل نموده ،همگی ُس ّنی بودهاند.
را از پــدرش [یعنــی ّ
منصــب را ،از پدرش
محمــد] بهارثبــرده بــوده اســت103،و معقول مینمایــد که او نیــز پیشتر ،این ِ

عبدالرحمن به ارث برده باشــد ،گواینکه در کتب تراجم در این خصوص مطلبی نیامده اســت .شــایان ّ
ٰ
توجه اســت
ّ ّ
ٰ
الدین َ
نذری و ذهبی ،آشــکارا به
حســینی آنگاه که به شــرح حال پدربزرگش
که عز
عبدالرحمن میپردازدِ ،
برخالف ُم ِ
ّ
ّ
ّ
(عربیت)
آثار مکتوب پدربزرگش ،هرچند به نحو کلی ،اشاره کرده ،اظهار داشته است که پدربزرگش برای مدتی نحو
ِ

توضیحاتی در باب ِر وایت این اثر و مطالب آن ،در صفحۀ عنوان نسخه بدین شرح آمده است:
«األحاديث الثمانية األســانيد المنتقاة من ســماعات الشــيخ الجليل مســند الوقت نجيب الدين أبي الفرج عبدالمنعم بن علي بن نصر بن منصور الحراني خرجها
له الســيد اإلمام عز الدين أبو القاســم أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي الحســيني رضي اهلل عنهما آمين رواية الشــيخ اإلمام صدر الدين أبي الفتح محمد
بن محمد بن ابراهيم الميدومي عنه».
َ
َ
ً
ّ ّ
ّ
ّ
الدین َ
حســینی ظاهرا دو پســر داشــته اســت :یکی القاضی
التکملۀ او ،ج  ،1ص  .7عز
ِ .99صلــة ،ج  ،2ص 558؛ همچنیــن بنگریــد بــه مقدمــۀ
مصحــح بــر ِصلــة ِ
َ َّ َ
َ
َ
ّ
ّ
الدین ابوالحســن ّ
کملة (کوپرولو  )I 1101هفده َســماع دارد که در
محمد ،که نزد پدرش ِصلة
شــرف
التکملۀ او را خوانده اســت (نســخۀ به خط نویســندۀ ِصلة الت ِ
ِ
بیشتر آنها ّ
محمد به عنوان «سامع» ذکر شده است؛ بنگرید:
Sellheim, “Autograph,” pp. 165ff.

ّ
ّ
مورخ ربیع ّ
مصحح بر ِص َلة ،ج  ،1صص  26 - 25و ص 50برای عکس َســماع ّ
األول ســال  685هــ .ق /.آوریل  1286م ،).و دیگری
همچنیــن بنگریــد بــه مقدمــۀ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ابومحمد الحسن (متولد حدود  676ه .ق 1278 - 1277 /.م ،.متوفای جمادی األولی یا ربیع الثانی سال  743ه .ق 1342 /.م).
پسر دوم او به نام بدرالدین
َ
ّ
ّ
نصب «نقیب األشراف» را به ارث برد؛ بنگرید به :مقدمۀ مصحح بر ِصلة ،ج  ،1ص .17
که از پدرش َم ِ
ُ
ََ ّ
ّ
َ
َ
َ
ّ
ِ .100ص َلة ،ج  ،2ص  558و  .559بنگرید :م َ
شیخة قاضی القضات شیخ اإلسالم بدرالدین ابی عبداهلل محمد بن ابراهیم بن جماعة ،تخریج علمالدین القاسم
َ
ّ
ُ
البرزالی ،تصحیحّ :موفق بن عبداهلل بــن عبدالقادر (بیــروت ،)1988 ،ج  ،2ص 496؛ الذهبی ،تاریخ اإلســام ،ج  ،15ص 137؛ خلیل
بــن محمــد بــن یوســف ِ
َُّ
بــن َا َیبــک َ
الص َفــدی ،الوافی بالوفیات ،تصحیح :اســون ِد ِدرینگ (بیــروت ،)1974 /1394 ،ج  ،3ص 235؛ احمد بن علی َ
المقفی الکبیر،
المقر یــزی ،کتاب
ِ
محمد الیونینی ،ذیل مرآة الزمان َ
الیعالوی (بیروت ،)1991 ،ج  ،6ص 22؛ موسی بن ّ
تصحیحّ :
محمد َ
(حیدرآباد ،)1955 - 1954 ،ج  ،2ص .403
وضعیت شیعیان امامی در دورۀ حکومت زنگیان و ّایوبیان بنگرید به :حسن انصاری« ،دین و دولت در دولتهای آلزنگی و ّایوبیان :درآمدی بر ّ
ّ
ادبیات
 .101دربارۀ
سیاسی اسالمی» ،کتاب ماه دین ،)2006 /1385( 105 - 104 ،صص 33 - 6؛ نیز نگاه کنید به:
Nikita Elisséeff, Nūr ad-Dīn, un grand prince musulman de Syrie au temps des Croisades (511-569 h./1118-1174) 1-3, Damascus 1967; Eddé,
La principauté ayyoubide, pp. 436ff.
”Carole Hillenbrand, “The Shī�ʿī�s of Aleppo in the Zengid period: Some unexploited textual and epigraphic evidence,

َ
هیلنبرند« ،شیعیان حلب در دورۀ زنگیان :برخی اسناد کتیبهای و متنی ِبکر» ،چاپ شده در:
کارول ِ

Festschrift für Heinz Halm zum 70. Geburtstag/ Difference and Dynamics in Islam, ed. Verena Klemm, Würzburg 2012, pp. 163-180.

ّ
ماتریدیه و ترکها» ،چاپ شده در:
ویلفرد مادلونگ« ،گسترش
ِ
Wilferd Madelung, “The Spread of Māturī�dism and the Turks,” Actas do IV Congresso de Estudos Árabes e Islâmicos, Coimbra-Lisboa 1968,
;Leiden 1961, pp. 109-68

َ
 .102بنگریدِ :صلة ،ج  ،2ص .559
َ َّ َ
َ َّ َ
ّ
ّ
کملة ،ج  ،1ص  .)25شــایان
 .103این ِ
کملة صادر شــده اســت ذکر گردیده (نقل شــده در مقدمۀ مصحح بر ِصلة الت ِ
منصب در [گواهی] َســماعی که برای ِصلة الت ِ
ّ
عبدالرحمن با وصف ُ
ٰ
«المفتی» یاد شده است:
توجه است که در این [گواهی] َسماع ،از
«ســمع جميع هذه المجلدة والمجلدة قبلها على مصنفها ســيدنا وشــيخنا الفقيه اإلمام العالم الحافظ ناصر الســنة الســيد عز الدين أبي القاســم أحمد بن اإلمام
العالمــة شــرف الديــن أبــي عبــد اهلل محمد ابن اإلمام المفتي نجيب الدين أبي القاســم عبد الرحمان الحســيني الشــافعي نقيب النقباء فســح اهلل في مدته ونفع
المسلمين ببرکته .»...
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ا

ّ ّ 104
عزالدین نیز
و اصــول  -کــه منظــور از آن ،علــم کالم یــا اصــول فقه و یا هر دوی آنها اســت  -تدریــس میکرده اســت.
ّ ّ
نــذری و ذهبــی هیچ اشــارهای به گرایــش امامی پدربزرگش ننموده اســت 105.افزون بر این ،نــه عزالدین و نه
همچــون ُم ِ
ٰ
عبدالرحمن ّ
جزئیاتی ذکر نکردهاند.
هیچیک از دیگر تراجمنگاران ،دربارۀ استادان پدربزرگش
ّ
ّ
ّ
معتزلی متقدم و شــیخ طوســی ،مرتب به شــریف مرتضی
نویســندۀ تعلیــق در سرتاســر آن ،بــه غیــر از برخــی متفکــران
ِ
ّ
د
اشــاره میکند و در یک جا هم به َصراحت از کتاب الذخیرۀ او نام میبرد106.همو در چندین موضع نیز از شــاگرد سـ ّـی 
ّ
مرتضی ،ابوالحســن ُب َ
خودنوشت شیخ طوسی بر المقدمه
صروی یاد کرده اســت 107.او در یک محل نیز آشکارا از شرح
ِ
یاد میکند که میبایســت آن را در اختیار داشــته بوده باشــد 108.محتمل اســت که تعلیق حاضر بهطور عمده شــرحی
ّ
ٰ
عبدالرحمن] در اواخر متن
ناظر بر شــرح المقدمۀ شــیخ طوســی [و تا حدودی رونویســی از آن] باشــد .نویســنده [یعنی
َ َ
ََ
َ
ـمی «احــوال» را نفی
از ابوالحســین بصــری (بــرگ  95الــف) و پیروانــش (ومــن قال بقوله) در زمرۀ کســانی که آموزۀ بهشـ ِ
ّ
کردهاند ،یاد میکند .اگر در واقع ،تعلیق حاضر بر بنیاد شــرح المقدمۀ شــیخ طوســی نگاشــته شــده باشد ،این یادکرد
ٰ
عبدالرحمن ،صورت گرفته باشد .این امر میتواند نشانهای دیگر بر
ممکن اســت در اصل از ســوی شــیخ طوسی ،و نه
َ
ابوالحسین بصری را در شرح خودنوشتش به بحث گذارده
این مطلب باشد که طوسی برخی از دیدگاههای عقیدتی
َ َ
بوده اســت .با این همه ،شــارح در سرتاســر تعلیق ،وابستگی شدیدی را به ایستارهای بهشمیان از خود نشان میدهد
ّ
ّ
ً
که این امر ظاهرا خصیصۀ متکلمان امامی حلب در عصر او بوده است .بسیار محتمل است که او متأثر از ابوالمکارم
ّ ّ
الدین بن ُزهره (دربارۀ او نگاه کنید به قبل) ،و شــاید ّ
ٰ
عبدالرحمن،
حتی بهطور تنگاتنگی مرتبط با او ،بوده باشــد.
عز
در مواضع مختلف بهوضوح خاطرنشان میکند که یگانه قصد او در این شرح آن است که دیدگاههای شیخ طوسی
ّ
109
در کتاب مقدمهاش را توضیح دهد.
ّ
متن شرح ،بدون هیچگونه مقدمه و توضیحی دربارۀ اموری که موجب تألیف تعلیق شد ،آغاز میشود .افزون بر این،
ِ

نه خطبۀ شــیخ طوســی بهطور کامل نقل شــده و نه انجامۀ او بازگو شــده اســت ،و شــرح تنها با یک سخن پایانی کوتاه
خاتمــه یافتــه اســت (بــرگ  115الف) .برخــی ّاطالعات دربارۀ ســبب تألیف ایــن تعلیق ،در برگ  53ب آمده اســت.

ٰ
بحث مطرح شــده ،در پاســخ به یک
در اینجا
عبدالرحمن در ضمن مطالب دیگر ،این را هم خاطرنشــان میکند که ِ
ً
ً َ
110
َ
پرسش ،شاید از سوی شاگرد او ،ارائه گردیده است (إجابة لسؤال السائل وموافقة ِلغرض الطالب).
َ
ِ .104صلــة ،ج  ،2ص « :559وأبــوه أبــو القاســم عبد الرحمن کان أحد الفضالء المشــهورين وله تصانيف حســنة وطريقة جميلة وأقــرأ العربية واألصول وغيرهما مدة
وانتفع به».
 .105در آثار َتراجمی موجود دربارۀ دانشمندان حلب نیز هیچ ّ
ٰ
اثر تراجمنگارانۀ بازمانده که به تاریخ شیعیان
یگانه
است.
نیامده
ن
عبدالرحم
خصوص
در
العاتی
اط
ِ
اإلمامیة نگاشــتۀ ابن ابی َط ّی حلبــی (د :حدود  630ه .ق 1233 - 1232 /.م ).اســت که ّ
ّ
البته
امامـ ِـی حلــب اختصــاص یافته اســت کتاب الحاوی فی رجال
بهطور ناقص بهدســت ما رســیده و در بخشهای بازمانده از آن که بهدســت رســول جعفریان جمع آوری شــده اســت ( ُتراثنا ،ش  ،65ربیع ّ
األول،2001 /1422 ،
عبدالرحمن ،در تراجمنامههای ّ
ٰ
ٰ
ســنی
عبدالرحمن نیامده اســت .شــرح حــال
صــص 110 - 106؛ ش 66ـ  ، 67ربیــع الثانــي  ،2001 /1422صــص 122ـ  ،)131نــام
ّ
الدین عمــر بن َ
العدیم (د 660 :هــ .ق 1226 /.م ).مثل ُز بــدة الحلب من تاریخ
مختلفــی کــه بهطــور ویــژه به حلب اختصاص یافتهاســت ،از جملــه در آثار کمال
ّ
َ
حلب ،تصحیح :ســامی الد ّهان ِ(د َمشــق )1951 /1370 ،و ُبغیة الطلب في تاریخ حلب ،تصحیح :ســهیل َزکار ِ(د َمشــق )1988 ،که بهطور ناقص به ما رسیده
ّ
َ
اســت ،نیــز نیامده اســت .دربــارۀ آثار ابنالعدیم بنگرید به :دیوید مورای ،چهرۀ شــاخص ایوبی و جهان او :ابنالعدیم و حلــب در آینۀ فرهنگ تراجمی او دربارۀ
دانشوران حلب ،الیدن:1994 ،
(David Morray, An Ayyubid notable and his world: Ibn al-ʿAdīm and Aleppo as Portrayed in his Biographical Dictionary of People Associated
with the City, Leiden 1994).

 .106بنگرید :برگ  14الف ،سطر .16
 .107بنگرید :برگهای  18ب 39 ،ب.
 .108بنگرید :برگ  14الف ،سطر ( 17که به بحث دربارۀ ّ
تصو ر طوسی از «معدوم» میپردازد).
 .109بنگرید :برگ  96ب ،سطرهای :20 - 17
«واعلم ّ
بأن معظم هذا الفصل مبني علی القول بإثبات األحوال واثبات المعدوم وفيه بعد ذلك ما فيه خالف بين أهل النظر ونحن نذکر مســئلة مســئلة منه فنبين
ما فيها بحول اهلل وقوته علی حسب ما يليق بهذا الکتاب.».
برگ  97الف ،سطر « :15وتحقيق هذه األ قوال وبيان الصحيح منها تقصر عنه رتبة هذا التعليق فال وجه لذکره.».
 .110بنگرید :برگ  53ب ،ســطر ( 9 - 3در اینجا نیز این اثر بهصراحت یک «تعلیق» خوانده شــده اســت)« :واعلم بأنا و إن أشــبعنا في هذا الفصل ما لم نتشــبع في
کتابا ً
باقي فصول هذا الکتاب فإنما کان ذلك إجابة لسؤال السائل وموافقة لغرض الطالب ومن أراد انتزاع هذا الفصل من جملة تعليق هذا الکتاب وجعله ً
مفردا
ّ
ً
ً
مسددا في قصده فإنه يطلع به علی جل العلوم التي لها تعلق بالکالم واأل لفاظ بحول اهلل وقوته».
مصيبا في إرادته
بذاته کان
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هنآ لوادت تنُس و وا یمالک
ا
کتابنامه:
َ
ّ
دست رسول جعفریان جمع آوری و منتشر شده است)
الحاوی فی رجال اإلمامیة ،ابن ابی ط ّی حلبی( ،بخشهای بازمانده از آن بر
ِ
درُ :تراثنا ،ش  ،65ربیع ّ
األول2001 /1422 ،م ،ص 110 - 106؛ ش 66ـ  ،67ربیع الثانی 2001 /1422م ،ص 122ـ .131
َّ َ ُُ
شرح ُج َمل العلم و العمل البن ّ
رابلسی) ،تصحیح :کاظم مدیر
البراج ،ابوالقاسم عبدالعزیز بن ِنحریر بن عبدالعزیز(ابن البراج ط

شانهچی ،مشهد1394 :ق 1974/م
َ ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
علمی االصول و الفروع ،حمزة بن علی الحسینی الحلبی (ابن زهره) ،منتشر شده در کتاب :الجوامع
غنیة ّالنزوع إلی
الفقهیة ،تهران:
< چاپ سنگی >1276 ،ق1860 - 1859/م؛ (بازچاپ در قم1404 :ق1984/م).
َ ُ
ُ
ُ
غنیة ّالنزوع إلی
علمی االصول و الفروع ،حمزة بن علی الحسینی الحلبی (ابن ُزهره) ،تصحیح :ابراهیم البهادری ،قم1417 :ق/

1996م.
ً
َ
ّ
َ
ُ
ُ
ّ
األربعین [کذا :األربعون] حدیثا فی حقوق اإلخوان ،محیالدین محمد بن عبداهّلل (ابن زهره) ،تصحیح :نبیل رضا علوان ،قم:
1405ق1984 /م؛ (ویراست دوم ،بیروت :دارالضوء1987 ،م).
ً
ً
ّ
ّ
معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة و أسماء
المصنفین منهم ،قدیما و حدیثا (تتمة کتاب الفهرست ألبی جعفر الطوسی) ،محمد
ِّ
بن علی(ابن شهرآشوب) ،نجف1961 :م.
َ
ُزبدة الحلب من تاریخ حلب ،کمال ّ
ّ
َ
َ
الدین عمر بن احمد(ابنالعدیم) ،تصحیح :سامی الدهانِ ،دمشق1370 :ق1951 /م.
معارج نهج البالغة ،ابن ُف ُ
ندق  ،تصحیحّ :
محمدتقی دانشپژوه ،قم1409 :ق1989 - 1988 /م.
ّ
ّ
احوال و آثار محقق حلی صاحب شرایع ،رضا استادی  ،قم1383 :ش2004 /م.
ّ
مؤسس المنهج الفلسفی فی علم الکالم اإلسالمی ،عبداألمیر األعسم ،بیروت1975 :م؛ (ویراست دوم با
نصیرالدین الطوسیِّ :
اصالحات ،بیروت1980 :م).
ّ
فهرست کتابهای ّ
َ
خطی کتابخانۀ ملی م ِلک ،به کوشش :ایرج افشارّ ،
محمدتقی دانشپژوه و دیگران ،تهران1352 :ش1973 /م.
ریاض العلماء وحیاض الفضالء ،عبداهّلل بن عیسی افندی اصفهانی 7 ،ج ،قم1403 :ق1983 - 1982 /م.
خاندان نوبختیّ ،
عباس ِاقبال ،تهران :چاپ سوم1345 ،ش1966 /م.

أعیان الشیعةَ ،س ّید محسن األمین ،تصحیح :حسن األمین 11 ،ج ،بیروت :بی تا.
ّ
«أعالم الطرائق» ،حسن انصاری ،مجلۀ نشر دانش ،18 ،ش 1380 ،4ش2001 /م ،ص 29ـ .30
بررسیهای تاریخی در حوزۀ اسالم و ّ
تشیع ،حسن انصاری ،تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی1390،ش.
ّ
«علمۀ قزوینی و کتاب الیاقوت ابن نوبخت» ،حسن انصاری ،منتشر شده در سایت کاتبان به نشانی:
http://ansari.kateban.com/entry1794.html

«دین و دولت در دولتهای آل زنگی و ّایوبیان :درآمدی بر ّ
ادبیات سیاسی اسالمی» ،حسن انصاری ،کتاب ماه دین ،ش ،105 - 104
1385ش2006 /م ،ص .33 - 6
«علم الکالم اإلمامی و مدرسة أبی الحسین البصری الکالمیة» ،حسن انصاری ،منتشر شده در سایت کاتبان به نشانی:

http://ansari.kateban.com/entry779

البیان علی بن سلیمان َبحرانی و دیگر آثار او» ،حسن انصاری ،چاپ شده در :بررسیهای تاریخی در حوزۀ
«مصباح العرفان و مفتاح
ِ
اسالم و ّ
تشیع ،همو ،ص 786 - 779؛ و سایت کاتبان به نشانی:

http://ansari.kateban.com/entry1789.html

«نکتهای دربارۀ یکی از استادان ناشناختۀ شیخ طوسی در نیشابور» ،حسن انصاری ،چاپ شده در :بررسیهای تاریخی در حوزۀ
اسالم و ّ
تشیع ،همو ،ص 841ـ  846و سایت کاتبان به نشانی:
http://ansari.kateban.com/entry1357.html

«تعلیق شرح ُج َمل العلم َک َ
راجکی» ،حسن انصاری ،چاپ شده در :بررسیهای تاریخی در حوزۀ اسالم و ّ
تشیع ،همو ،تهران:
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی1390 ،ش ،ص 733ـ 736؛ و سایت کاتبان:

http://ansari.kateban.com/entry1249.html

قواعد المرام فی علم الکالمَ ،میثم بن علی بن َمیثم َبحرانی ،ویراستۀ :احمد حسینی ،قم1406 :ق1985 /ـ 1986م.
ّ
ّ
ّ
ویسبادن2006 :م.
ویلفرد مادلونگ و زابینه اشمیتکه،
ِ
تصفح األدلة ،ابوالحسین بصری ،تصحیح بخشهای بازمانده و مقدمهِ :
«الکالم عند اإلمامیة ،نشأتهّ ،
تطوره وموقع الشیخ المفید منه»ّ ،
محمدرضا جعفریُ ،تراثنا1413 ،8 ،ق1992 /ـ 1993م ،ص 144ـ

.299
ُ
ّ
ّ
«الکالم عند اإلمامیة ،محمدرضا جعفری ،نشأته ،تطوره وموقع الشیخ المفید منه  ،»2همو ،تراثنا1992 /1413 ،8 ،ـ  ،1993ص 77ـ
.114
ّ
ّ
فوائد تاریخی و نکات کتابشناسی در آثار عمادالدین الطبری ،رسول جعفریان ،مجلۀ آینۀ پژوهش ،ش 1377 ،50ق1998 /م ،ص 12ـ
.16
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ا
کتاب الشامل فی ُاصول ّ
الدین ،عبدالملک بن عبداهّلل َ
الجوینی ،تصحیح :علی سامی َّالن ّشارَ ،
فیصل ُب َدیر عون و ُس َهیر ّ
محمد مختار،
اسکندریه1969 :م.
فهرست نسخههای عکسی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیة اهّلل العظمی مرعشی نجفی :گنجینۀ جهانی مخطوطات اسالمی ،ابوالفضل
حافظیان ُ
بابلی ،قم2008 :م.
ُ
«کتابشناسی ابوالصالح حلبی»َ ،س ّید حسین حائری ،جنگ انجمن فهرستنگاران نسخههای ّ
خطی ،دفتر دوم :مجموعۀ مقاالت
ّ
یادمان علمه شیخ آقابزرگ تهرانی ،تصحیح :محسن صادقی ،قم1389 :ش2010/م ،ص 215ـ .259
أمل اآلملُ ،
الح ّر العاملی 2 ،ج ،بغداد1965 :ـ 1966م.

التراث العربی المخطوط فی مکتبات ایران ّ
العامةَ ،
الس ّید احمد الحسینی ،قم1431 :ق2010 /م.
ََ
َ
فهرست نسخههای عکسی مرکز احیای میراث اسالمیَ ،س ّید جعفر حسینی ِاشک َوری و َس ّید صادق حسینی ِاشکوری  2 ،ج ،قم:
1377ش1998 /ـ 1999م.
الکافی فی الفقه ،ابوالصالح الحلبی ،تصحیح :رضا استادی ،اصفهان1400 :ق 1980 - 1979 /م؛ (بازچاپ :قم.)2009 ،

تقریب المعارف فی الکالم ،ابوالصالح الحلبی ،تصحیح :رضا استادی ،قم1404 :ق1984 /م.
تقریب المعارف ،ابوالصالح الحلبی ،تصحیح :فارس تبریزیان َ
الح ّسون ،قم1417 :ق 1997 - 1996 /م.
ِ
ّ
ّ
خالصة األقوال فی معرفة الرجال ،حسن بن یوسف بن المطهر الحلی ،بی جا1417 :ق1996 /ـ 1997م.
الیوسفی َ
الح َّمصی الرازی ،تصحیحّ :
ُ
محمدهادی ُ
الغ َروی2 ،ج ،قم1412 :ق1991 /م.
الم ِنقذ من التقلید ،محمود بن علی بن حسن ِ
«چهار فرهنگنامۀ کالمی»ّ ،
محمدتقی دانشپژوه ،ذکری األلفیة للشیخ الطوسی ،ج .2

فهرستوارۀ دستنوشتهای ایران (دنا) ،مصطفی درایتی 12 ،ج ،تهران1389 :ش2010 /م.
المراسم فی الفقه اإلمامیَ ،س ّلر < ساالر > بن عبدالعزیز الدیلمی ،تصحیحّ :
محمد ُبستانی ،بیروت1980 :م.
ِ
ّ
َ
ّ
َ
العلویة فی األحکام ّالن َب ّویة ،سلر <ساالر> بن عبدالعزیز الدیلمی ،تصحیح :محسن حسینی امینی ،قم1414 :ق1994 /م.
المراسم
َ
َ
َ
محمد بن احمد الذهبی ،تصحیح :عمر عبدالسالم ت ُ
تاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر و األعالمّ ،
دمری ،بیروت1988 :م.

األلفیة للشیخ الطوسی :یادنامۀ شیخ الطائفه ابوجعفر ّ
ِذ کری ّ
محمد بن حسن طوسی 3 ،ج ،مشهد1348 ،ـ 1354ش- 1970 /
1976م.
ُ
ّ
َ
ّ
ل ُّب اللباب ،قطبالدین الراوندی ،تصحیح :السید حسین الجعفری الزنجانی 2 ،ج ،قم1431 :ق2010 - 2009 /م.

«گاهشماری آثار شیخ طوسی»ّ ،
علیه رضاداد و َس ّید کاظم طباطبائی ،فصلنامۀ مطالعات اسالمی1387 ،80 ،ش2008 /م ،ص - 49
.73
َ
َ
َ
َ
ّ
نوادر المخطوطات العربیة فی مکتبات ترکیا ،رمضان ششن ،بیروت1982 - 1975 :م.
مختارات من المخطوطات ّ
العربیة النادرة فی مکتبات ترکیاَ ،ر َمضان َش َشن ،استانبول1997 :م.
«دو رسالۀ کالمی از شیخ طوسی»َ ،س ّید محمدعلی روضاتی ،منتشر شده در :یادنامۀ شیخ طوسی ،به کوششّ :
محمد واعظزاده
خراسانی ،مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی ،بهمن  ،1354ج  ،3ص .739 - 701
«فهرست نسخههای ّ
مصنفات شیخ الطائفۀ موجود در کتابخانۀ روضاتی»ّ ،
محمد واعظزاده خراسانی ،مشهد :انتشارات دانشگاه
فردوسی ،بهمن  ،1354ج  ،3ص .700 - 677
دومین دو گفتارَ ،س ّید ّ
محمدعلی روضاتی ،اصفهان1386 :ش2007 /م.
الشافعیة الکبری ،تاج ّ
ّ
عبدالفتاح ّ
الدین ُسبکی ،تصحیح :محمود ّ
ّ
الحلو 10 ،ج ،قاهره1964 :ـ
محمد الطناحی و
طبقات
محمد ِ

1976م.
ّ
ُ
ّ
ّ
تحلیلیة مقارنة لکتاب تجرید العقائدّ ،
تطور علم الکالم إلی الفلسفة و منهجها عند نصیرالدین الطوسی :دراسة
عباس سلیمان،
اسکندریة1994 :م.
َ
الذخیرة فی علم الکالم ،الشریف المرتضی ،تصحیح :احمد حسینی ،قم1411 :ق1990 /ـ 1991م.
َ
ُ
المرتضی ،الشریف َ
مسائل َ
المرتضی ،تصحیحَ :وفقان خ َضیر محسن الکعبی ،بیروت1422 :ق2001 /م.
َّ
(الصرفة) ،الشریف َ
محمدرضا انصاری ّ
المرتضی ،تصحیحّ :
ُ
قمی ،مشهد1424 :ق2003 /م.
وضح عن جهة إعجاز القرآن
الم ِ
ُ
َ
ّ
ّ
َ
محمدرضا انصاری ّ
الملخص فی اصول الدین ،الشریف المرتضی ،تصحیحّ :
ُ
قمی ،تهران1381 :ش2002 /م.
َ
َ
َ
رسائل الشریف المرتضی ،الشریف المرتضی ،تصحیح :مهدی رجائی 4،ج ،قم1405 :ق1984 /ـ 1985م.

شرح ُج َمل العلم و العمل ،الشریف َ
المرتضی ،تصحیح :یعقوب الجعفری َ
المراغی ،قم1414 :ق1993 /ـ 1994م.
ُ
ّ
محمد بن ّ
مصنفات الشیخ المفید ،أبی عبداهّلل ّ
محمد بن ّالنعمان (الشیخ المفید) 13 ،ج ،بیروت :چاپ دوم1413 ،ق1993 /م.
ّ
ّ
َ
الملخص فی الجدل ،أبو اسحاق الشيرازی ،تصحیحّ :
محمد ُ
یوسف آخند جیازی ،پایاننامه دکتری 2 ،ج ،مکه1407 :ق1987 /م.
تکملة أمل اآلملَ ،
الس ّید حسن الصدر ،تصحیح :حسین علی محفوظ و دیگران ،بیروت2008 :م.

سالیسُام،مشـارۀششم،بهمـــــــــــــــن و اسفنــــــــــــــــــــــد1398

180

23

یاه هتشگن :یسوط خیش
هنآ لوادت تنُس و وا یمالک
ا
َ َ
َ َ
اسون ِد ِدرینگ3،ج ،بیروت1394 :ش1974 /م.
الوافی بالوفیات ،خلیل بن ایبک الصفدی ،تصحیحِ :
ّ
«ردهبندی اندازۀ دستبرد و برساختگی در دستنوشتها» ،علی صفیپور ،مجلۀ کتابداری1388 ،43 ،ش2009 /م ،ص .174 - 139
ُ
حیاة الشیخ الطوسی و مشایخه ،عبدالعزیز طباطبائی ،چاپ شده درّ :
مقدمۀ تصحیح فهرست کتب الشیعة و اصولهم و أسماء
ُ
ّ
المصنفین و أصحاب االصول ،قم1420 :ق1999 /ـ 2000م ،ص 32ـ .36
ّ
ّ
مکتبة العلمة الحلی ،عبدالعزیز طباطبائی ،قم1416 :ق1996 /م.
ّ
ّ
ذوالحجة 1416ق1996 - 1995 /م ،ص 365ـ
«مکتبة العالمة الکراجکی ألحد معاصریه» ،عبدالعزیز طباطبائیُ ،تراثنا43 ،ـ  ،44رجب،
.404
معجم أعالم الشیعة ،عبدالعزیز طباطبائی ،قم1417 :ق 1997 - 1996 /م.
َ
ُ
«نهج البالغة َع َبر القرون  :7شروحه َح َسب التسلسل ّالز َمنی» ،عبدالعزیز طباطبائی ،تراثنا1 ،10 ،ـ ،1995 - 1994 /1415 ،2ص - 254
.319
ّ
«شخصیت علمی و مشایخ شیخ طوسی» ،عبدالعزیز طباطبائی ،چاپ شده در :میراث اسالمی ایران2 ،ج 1374 ،ش1995 /م ،ص
.412 - 361
ََ
ّ
ّ
معتقد اإلمامیة :متن فارسی در کالم و اصول و فقه شیعی از سدۀ هفتم ،منسوب به :عماد الدین حسن بن علی الطبری اآلملی،
تصحیحّ :
محمدتقی دانشپژوه ،تهران1961 :م.
فهرستّ ،
محمد بن الحسن الطوسی ،تصحیح :محمدصادق آل بحر العلوم ،نجف1960 :م.
ُ
ُ
ّ
المصنفین و أصحاب االصولّ ،
محمد بن الحسن الطوسی ،تصحیح :عبدالعزیز طباطبائی،
فهرست کتب الشیعة و اصولهم و أسماء
قم1420 :ق1999 /ـ 2000م.
ّ
االقتصاد فیما یجب علی العباد ،محمد بن الحسن الطوسی ،تصحیح :حسن سعید ،تهران1375 :ش1955 /م.
االقتصاد فیما یجب علی العبادّ ،
محمد بن الحسن الطوسی ،نجف1399 :ش1979/م.

رسائل الشیخ الطوسی ( الرسائل العشر)ّ ،
محمد بن الحسن الطوسی ،قم :بیتا.
ّ
محمد بن الحسن الطوسی ،تصحیحّ :
المتکلمین[ ،بهغلط منسوب به] ّ
شرح العبارات المصطلحة بین
محمدتقی دانشپژوه ،ذکری
األلفیة للشیخ الطوسی :یادنامۀ شیخ الطائفة ابوجعفر ّ
ّ
محمد بن حسن طوسی 3 ،ج ،مشهد1348 :ـ 1354ش1970 /ـ 1976م ،ج ،1

ص 236ـ .240
ُ
ّ
ّ
َ
االصول در علم کالم اسالمیّ ،
تمهید
محمد بن الحسن الطوسی ،ترجمه فارسی و مقدمه و تعلیقات :عبدالمحسن مشکاتالدینی،
تهران1358 :ش1980 /م.
ُ
ّ
ّ
تمهید االصول فی علم الکالم ،محمد بن الحسن الطوسی ،تصحیح :عبدالمحسن مشکاتالدینی ،تهران1362 :ش1983 /م.
محمد بن الحسن الطوسی ،ترجمه :عبدالمحسن مشکات ّ
االقتصاد إلی طریق الرشاد (ترجمه)ّ ،
الدینی ،مشهد1360 :ش1981/م.

ُ
التبیان فی تفسیر القرآنّ ،
محمد بن الحسن الطوسی ،تصحیح :احمد ق َصیر العاملی 10 ،ج ،نجف1963 - 1957 :م.
ّ
الذریعة إلی تصانیف الشیعة ،آقابزرگ طهرانی 26 ،ج ،بیروت1983 :م.
َ
طبقات أعالم الشیعة ،القرن الرابع :نوابغ ُّالرواة فی رابعة المئات ،آقا بزرگ طهرانی ،تصحیح :علینقی منزوی،
بیروت1390:ش1970/م.
طبقات أعالم الشیعة و هو النابس فی القرن الخامس ،آقا بزرگ طهرانی ،تصحیح :علینقی منزوی ،بیروت1971 :م.

طبقات أعالم الشیعة و هو الثقات العیون فی سادس القرون ،آقا بزرگ طهرانی ،تصحیح :علینقی منزوی ،بیروت1972 :م.
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