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نقد و برریسکتاب

اشاره 
الُملّخــص و الذخیــرة از مهم تریــن آثــار کالمــی شــریف مرتضی به شــمار 
کــه دربارۀ آنها پرســش ها و ِنقــاط ابهام مهّمی قابل طرح اســت.  می آینــد 
از  دو،  آن  میــان  نســبت  و  کتــاب  دو  ایــن  تدویــن  نحــوۀ  جملــه  آن  از 
که بایــد بجّد بدان هــا پرداخت. در این  اصلی ترین پرســش هایی اســت 
نوشــتار کوشــیده ایم بــا تحقیــق و تدقیــق در شــواهد و قرائــن موجــود، بــه 
کتاب الُملّخص  بررســی مســائلی همچون: »ترتیب و مراحل تألیــف دو 
ت 

ّ
کتاب از حیث ســاختار و محتوا«، »عل و الذخیــرة«، »نســبت این دو 

ک فصــول پایانی الُملّخــص با فصول ابتدایــی الذخیرة« و »فصول  اشــترا
یم. کنونی آنها« دست یاز احتمالِی مفقود این دو اثر در نسخ 

کتاب  الُملّخص و الذخیرة  شــریف مرتضی علم الهدی )م 436 ق( دو 
که هم از حیث اشتمال بر عمدۀ مسائل  کالم است  ی در علم  ارجمند و
کالمی، و هم تشــریح و توضیح موضوعات در بیشــتر ابواب کالمی آثاری 
ارزشــمند و منحصربه فرد در میان نگاشــته های شریف مرتضی به شمار 
که شــریف  کــه با توّجــه بــه ارجاعاتی  کتــاب الذخیــرة  می آینــد. خاّصــه 
مرتضــی در آن بــه دیگر آثارش از جمله الشــافی، تنزیــه األنبیاء، الموضح 

 ِنکاتی در باب ساختار
و نسبت دو کتاب 
الُملّخص و الذخیرة 
یف مرَتضی شر

دکتر حمید عطائی نظری

نقد و برریس کتاب

دو  الهدی،  علم  مرتضی  یف  شــر الذخیره  و  الملخص  کتاب  چکیده: 
کتاب در علم کالم است که هم از حیث اشتمال بر عمده مسائل کالمی، 
یح و توضیح موضوعات در بیشــتر ابواب کالمی،  و هم از جهت تشــر
یف مرتضی بشمار می آیند.  آثاری ارزشــمند در میان نگاشته های شر
ح  در خصوص هر دو کتاب، پرســش ها و نقاط ابهــام مهمی قابل طر
اســت که از آن میان، نحوه تدوین آن ها و نسبت میان این دو کتاب، 
پرداخت.  بدان ها  جد  به  باید  که  پرسش هایی اســت  ین  اصلی تر از 
نویســنده در نوشتار حاضر می کوشــد با تحقیق و تدقیق در شواهد و 
قرائن موجود به پرســش هایی از این دست پاســخ دهد: 1. ترتیب و 
مراحل تألیف دو کتاب الملخص و الذخیره به چه صورت بوده است؟ 
2. الملخص و الذخیره از حیث ساختار و محتوا چه نسبتی با یکدیگر 
دارند؟ 3. علت اشــتراک فصول پایانی الملخص بــا فصول ابتدایی 
الذخیره چیست؟ 4. فصولی که در اصل در الملخص و الذخیره وجود 
داشــته است و اکنون در دست نیســت کدامند؟ وی پیش از پرداختن 
به نســبت دو کتاب الملخــص و الذخیره، نخســت نگاهی دقیق به 

ویژگی های ساختاری هر یک از کتب دارد.
علم  مرتضی  یف  شــر الذخیره،  کتاب  الملخص،  کتاب  کلیدواژه ها: 

الهدی، علم کالم، ویژگی های ساختاری.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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کنون با توّجــه به مالحظات پیشــگفته، در  ی مــا قرار می دهــد. ا پیــش  رو
گفتــار می کوشــیم با تحقیــق و تدقیق در شــواهد و قرائــن موجود، به  ایــن 

پرسش های زیر پاسخ دهیم:

1. ترتیــب و مراحــل تألیف دو کتاب الُملّخص و الذخیرة به چه صورت 
بوده است؟

2. الُملّخص و الذخیرة از حیث ســاختار و محتوا چه نسبتی با یکدیگر 
دارند؟

ک فصول پایانــی الُملّخص بــا فصول ابتدایــی الذخیرة  ــت اشــترا
ّ
3. عل

چیست؟

کــه در اصــل در الُملّخــص و الذخیــرة وجود داشــته اســت و  4. فصولــی 
کدامند؟ کنون در دست نیست  ا

کتــاب الُملّخــص و الذخیــرة بــا  در اینجــا بــه منظــور اینکــه نســبت دو 
یکدیگــر را معلوم نماییم، نخســت باید نگاهی دقیق به ســاختار هر یک 

یم. از آنها بینداز

که هر جزء  بــه لحاظ ســاختاری، الُملّخص از چهار جزء تشــکیل یافتــه 
مشــتمل بــر چند باب و هر باب شــامل چنــد فصل اســت. در نمودار زیر 

کتاب نشان داده شده است. اجزاء و ابواب این 
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ق بها
ّ
باب الکالم فی اإلرادة و ما یتعل

باب الکالم فی الکالم و أحواله و أحکامه

باب الکالم فی المخلوق
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لج

ادامۀ باب الکالم فی المخلوقا

ق بها
ّ
باب الکالم فی االستطاعة و أحکامها و ما یتعل

باب الکالم فی التکلیف

کتــاب الذخیــرة جزءبنــدی نشــده اســت و فقــط  برخــالف الملّخــص، 
دارای ابــواب و فصــول اســت. اینکــه چرا شــریف مرتضی الذخیــرة را نیز 
مثل الملّخص تجزیه نکرده و برای آن اجزایی در نظر نگرفته است، خود 
مسئله ای قابل تأّمل است. چنان که در سطور بعدی نشان خواهیم داد، 
کتــاب را تقریبًا بــه طور همزمان امــالء می کرده و  شــریف مرتضــی این دو 
کــه الذخیرة را به  گــر نه از آغاز، دســت کم از مقطعی( بر آن بوده  ضمنــًا )ا

عن جهة إعجاز القرآن، المقنع فی الغیبة، المسائل الطرابلسّیات، الغرر 
که یکی  و الــدرر )أمالــی( و حّتی الملّخص داده اســت، می تــوان فهمید 
کالمی  کالمــی شــریف مرتضــی و بازگوکننــدۀ آخریــن آراء  از آخریــن آثــار 
ی در مســائل مختلــف اســت، از ارزش و اهمّیــت مضاعفــی برخــوردار  و
اســت. از این دو اثر که در حقیقت از نخســتین آثار درازدامِن نوشته شده 
در مکتب کالم امامِی َبهَشــمی بغداد به حســاب می آیند و از این لحاظ 
کنون نه ویراست شایسته ای ارائه شده است  نیز حائز اهمّیت ویژه اند، تا
و نه ِپژوهش درخور توّجهی در باب آنها نگاشــته شــده است. چاپ های 
کنــده از اغــالط و نابســامانی های مختلــف  موجــود از ایــن دو اثــر1  نیــز آ
اســت و در نتیجه، نه متن منّقحی از آنها در اختیار اســت و نه شناخت 

کالم پژوهان وجود دارد. کتاب در میان  صحیحی از این دو 

در  مرتضــی،  شــریف  مانــدگار  یــادگار  دو  ایــن  الذخیــرة،   و  الُملّخــص   
گرانســنگ برای امامّیه تلّقی شــود  کهِن  حقیقت باید دو ســند اعتقادی 
کنون انجام شــده باشــد. با  گســترده ای نیز تا و در بــاب آنها پژوهش های 
که حّتی کمترین توّجهی به آنها نشــده  این وصف، جای تأّســف اســت 
گــر تحقیق عمیقی هــم دربــارۀ این گونه  کنونــی البّتــه ا اســت. در فضــای 
کــرد. در واقع  آثــار متــروک کالمــی شــود مخاطب چندانــی پیــدا نخواهد 
ُچنیــن پژوهش هایــی امــروزه نه خواهنــده ای دارد و نه خواننــده ای و چه 
کالم پژوهان نسبت به انجام تحقیق  بسا همین امر هم دلیل بی انگیزگی 
کســانی ولــو  یــم  در ایــن قبیــل موضوعــات باشــد. در عیــن حــال امیدوار
که میراث کهن کالمی امامّیه  انگشــت شــمار نیز در این مرز و بوم باشند 
که آن را شایستۀ اهتمام  در نزدشــان آنچنان ارزشــمند و با اهمّیت باشد 
جّدی بدانند و تعقیب پژوهش هایی در این زمینه مورد عالقۀ آنها باشد. 

کــه الُملّخــص و الذخیرة و ســایر آثار مشــابه آن دو در کالم  روشــن اســت 
امامی مکتب بغداد، از نخســتین اســناد عقیدتی امامّیه به شمار می آید 
گزیری از پرداخت به آنها نیســت. در خصوص  گریز و  و بــه همین دلیــل 
کــه از آن  کتــاب پرســش ها و ِنقــاط ابهــام مهّمی قابل طرح اســت  هــر دو 
کتــاب از اصلی تریــن  میــان، نحــوۀ تدویــن آنهــا و نســبت میــان ایــن دو 
که باید بجّد بدان ها پرداخت. این اندازه می دانیم  پرســش هایی اســت 
کتاب مستقّل از یکدیگر نبوده، بلکه مکّمل  که الُملّخص و الذخیرة  دو 
همدیگــر به شــمار رفته انــد، اّما دربارۀ چند و چون تدویــن این دو کتاب 
تحقیــق خاّصــی صــورت نگرفتــه و از ایــن رو اّطــالع دقیقــی در ایــن باب 
که قســمت قابل توّجهی از فصول موجود در اواخر  یم. به ویژه این امر  ندار
گردیده اســت، پرســش مهّمی را در  الملّخــص، در آغاز الذخیرة نیز درج 
ک در فصول و مطالب میــان این دو کتاب  خصــوص چرایــی این اشــترا

کتابشناختی نشر این دو اثر بدین قرار است:  1. مشّخصات 
 الملّخــص فــی اصــول الدیــن؛ تحقیــق: محّمــد رضــا انصــاری قمی؛ تهــران: مرکز نشــر دانشــگاهی و 

کتابخانه مجلس شورای اسالمی، 1381 هجری شمسی / 1421 هجری قمری.
الذخیرة؛ تحقیق: السّید احمد الحسینی ]ااِلشکَوری[؛ قم: مؤّسسة النشر اإلسالمی، 1411 ق.

ِنکاتی در باب ساختار و نسبت دو کتاب الُملخص و الذخیرة 
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2. باب الکالم في التکلیف.

ق بها و یرجع إلیها.
ّ
3. باب الکالم في االعادة و ما یتعل

ق بهما.
ّ
4. باب الکالم في المعارف و النظر و أحکامهما و ما یتعل

5. باب الکالم في اللطف.

6. باب الکالم في االصلح.

7. باب الکالم في اآلالم.

8. باب في الداللة علی أّن األلم یحسن لدفع الضرر المعلوم و المظنون.

9. باب الکالم في االعواض.

10. باب في أحکام العقاب وجهة استحقاقه و تفصیل أحواله.

11. باب الکالم في النبوات.

12. باب الکالم في االمامة.

13. باب الکالم في الوعید السمعي.

دربارۀ ســاختار الملّخص چند نکته شایان توّجه و تأّمل است. نخست 
آنکه متأّســفانه تنها نســخۀ بازمانــده از الملّخص از ابتــدا افتادگی دارد؛ 
کتــاب با چه بــاب یا  که ایــن  بنابرایــن بــه نحــو دقیــق مشــّخص نیســت 
م اســت پیش از مبحث »الکالم 

ّ
فصلی آغاز شــده اســت. اّما آنچه مســل

که در آن به بحث از صفات خداوند پرداخته شــده است  فی الصفات« 

کار باشد!  هم احتمال دیگری در 

الملّخص ملحق سازد. در این صورت می توان عدم جزءبندی الذخیرة 
کــه مطالب و  ی پیش بینــی نمی کــرده اســت  کــه و کــرد  را ُچنیــن توجیــه 
کتــاب الملّخــص تا چه انــدازه و تا کجــا ادامه پیــدا می کند و لذا  اجــزاء 
نمی توانســته اســت بــرای الذخیــرة اجزایــی مشــّخص در ادامــۀ اجــزاء  
الملّخص در نظر بگیرد. این البّته تنها یک حدس است و ممکن است 

عدم تجزئه الذخیرة در واقع سبب دیگری داشته باشد. 

ابواب الذخیرة نیز به قرار زیر است:
ق بها.2

ّ
1. باب الکالم في االستطاعة و أحکامها و ما یتعل

 2. در چــاپ آقای ســّیداحمد حســینی اشــکوری از الذخیرة کلمۀ »باب« در ابتــدای فصل »فی أننا 
نفعــل علــی ســبیل التولیــد« درج شــده اســت )نگــر: الذخیــرة، ص 73(. این در حالی اســت که 
این کلمه در ُنَســخ الذخیرة موجود نیســت و در الملّخص هم که همین بخش َتکرار شــده است، 
یــر عنــوان »فصــل« آمده اســت و نــه »باب«. بنابراین این قســمت یــک »باب« به حســاب نمی آید  ز
و نخســتین بــاب الذخیــرة همیــن باب »الــکالم فی االســتطاعة« اســت. البّته شــریف مرتضی در 
د« از کتاب خودش اشــاره 

ّ
صفحــۀ 84 از کتــاب الذخیــرة به بابــی با عنوان »باب الــکالم فی التول

که  اکنون ُچنین بابی نه در الملّخص است  د« 
ّ
کرده است: »وهذا قد بیناه فی باب الکالم فی التول

و نــه در الذخیــرة. آیــا منظــور از این بــاب همان مباحث مربــوط به »تولید« در چنــد فصل آخر باب 
گانه به صورت یک باب مستقل در نظر گرفته  »الکالم فی المخلوق« است که در اصل به طور جدا
کار برده و مقصود از آن  شــده بوده اســت یا اینکه شــریف مرتضی اصطالح »باب« را با تســامح به 
رده است؟ )نمونه ای  همان فصولی است که دربارۀ »تولید« در ذیل باب »الکالم فی المخلوق« آو
از این تسامح در به کارگیری اصطالح »باب« را دربارۀ فصل »الکالم فی األخبار« شاهد هستیم که 
شــریف مرتضــی در صفحــۀ 465 الذخیرة از این فصل با عنوان »بــاب الکالم فی األخبار« یاد کرده 
اســت: »و الجــواب عــن ذلك مــا تقدمت اشــارتنا إلیه فی باب الــکالم فی األخبار«. این اســتعمال 
البّتــه در صورتــی تســامح به حســاب می آید کــه واقعًا کلمۀ »بــاب« در آغاز این فصل نبوده باشــد؛ 
یعنی از نســخه اســقاط نشــده باشــد یا کاتب به جای آن اصطالح »فصل« را ننوشته باشد(. شاید 
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ایــن دو فصــل را از آغــاز جــزء چهــارم 
الملّخص برداشــته و در انتهای جزء 

سوم منتشر نمایند.5 

که بنا به تصریح  این در حالی اســت 
خود شریف مرتضی:

: مطالــب منــدرج در جــزء چهارم 
ً
 اّوال

متــن  زمــرۀ  در  گرچــه  ا الملّخــص، 
کتاب به شــمار نمی آید،  اصلی ایــن 
کتــاب، بــه  ولــی بــه عنــوان ضمیمــۀ  
هــر حــال جزئــی از ایــن اثرـ  ولــو جزئی 
خــارج از متــن اصلــی ـ لحــاظ شــده 

بوده اســت و از این رو مطابق با نســخۀ موجود از آن، می بایســت به همراه 
الملّخص به طبع می رسید.

: جایگاه دو فصل یادشده ـ یعنی: »فصل فی إفساد قولهم بالکسب« 
ً
ثانیا

و »فصل فی ذکر ما یلزمهم علی القول بالمخلوق« ـ آغاز جزء چهارم بوده 
است، نه انتهای جزء سوم.  

عبارت پایانی شریف مرتضی در آخر جزء سوم الملّخص ُچنین است:

»هذا آخر ما خرج في هذا الکتاب، یتلوه بعون اهّلل في أّول الجزء 
الرابع: فصل في افساد قولهم في الکسب«.6

که: با توّجه به این عبارت شریف مرتضی به وضوح معلوم می شود 
کــه قــرار بــوده در این  : بــا پایان یافتــن جــزء ســوم الملّخــص، مطالبــی 

ً
اّوال

کتاب بیان شود به سرانجام رسیده است.

کتــاب الملّخــص، تکملــه و ضمیمــه ای در قالب و  عنــوان »جزء   :
ً
ثانیــا

چهارم« دارد. 

: فصل »في افســاد قولهم في الکســب« اّولین فصِل جزء چهارم بوده 
ً
ثالثا

است، نه بخشی از جزء سوم.

با این حساب مصّحح با دخالت بیجای خود، هم جای این دو فصل را 
گرفته  ی که خود شریف مرتضی برای آنها در نظر 

ّ
تغییر داده و در غیر محل

سّماه باسم الذخیرة فی أصول الدین فارتأینا أن نسلخ الفصل األول و الثانی من بدایة الجزء الرابع و 
رقی 1(. إلحاقه بنهایة الجزء الثالث، لتکمل الفائدة به، و هّلل الحمد.«. )الملّخص، ص 476، پاو
 5. عبــارت آقــای انصــاری قمــی ُچنیــن اســت: »قمنا بتحقیــق األجــزاء الثالثة من الکتاب حســب 
 الفصل األّول و الثانی منه؛ ألّنه لم یعد 

ّ
تقسیم المصّنف، و حذفنا عن طبعتنا هذه الجزء الرابع إال

من کتاب الملّخص، بل یشّکل الثلث األّول من کتاب الذخیرة، و هو مطبوع متداول، فاستغنینا 
 الفصــل األّول و الثانی منــه، فإّنهما تتّمة آلخــر أبواب الجزء الثالــث، و لم یندرج فی 

ّ
عــن ذلــك، إال

أبــواب کتــاب الذخیرة، المطبوع فأدرجناهما فی نهایة الجزء الثالث، و بذلك کمل فصول الباب 
الخامس«. )الملّخص، ص 35(.

 6. الملّخص، ص 475.

کالمی َبهَشــمی آن دوران، بابی با  قاعدتًا باید طبق ســّنت نگارشــی آثار 
عنوان »الکالم فی التوحید« یا »الکالم فی إثبات المعانی« در آن نوشــته 
که در آن شریف مرتضی ابتدا وجود ُمحِدث یا قدیم تعالی را  شده باشد 
اثبات کرده و پس از آن، به مبحث صفات خداوند رو آورده باشد. افزون 
بر این، با توّجه به اشارتی که شیخ طوسی در تمهید االصول نموده است 
در خصــوص اینکه شــریف مرتضــی دو کتاب الذخیــرة و الملّخص را با 
ف« آغاز 

َّ
مبحــث »وجــوب نظــر و تفّکــر در طریق معرفــت خداوند بــر مکل

یاد پیش از پرداختن  ی به احتمال ز کرده است،3 می توان حدس زد که و
به موضوع توحید یا اثبات خداوند، فصلی نیز دربارۀ »وجوب نظر و تفّکر 
ف« در طلیعۀ الملّخــص تدارک دیده 

َّ
در طریــق معرفــت خداوند بــر مکل

بــوده اســت. یعنــی پیــش از »الکالم فــی التوحید« یــا »الکالم فــی إثبات 
ف« یا 

َّ
المعانــی« فصلــی بــا عنــوان احتمالــی »اّول ما یجــب علــی المکل

کنــون در اثر  چیــزی شــبیه آن، در صــدر الملّخــص آورده بوده اســت که ا
افتادگی نسخ موجود نیست.

در خصــوص خاتمــه و انجــام الملّخص هم این نکته را بایــد مّد نظر قرار 
ح  ص فی اصول الدین، ُمصّحِ که متأّســفانه در نســخۀ چاپی الملّخَ داد 
کتــاب را البّته به جز  کتــاب آقای محّمــد رضا انصاری قمی جزء چهارم 
دو فصــل نخســت آن، در تصحیــح خــود از ایــن اثــر حذف کرده اســت. 
کــه مطالب منــدرج در این بخش،  توجیــه ناوجیه ایشــان آن بوده اســت 
کتــاب الملّخــص بــه شــمار نیامــده، بلکــه یک ســوِم نخســت  جزئــی از 
کتــاب الذخیــرة را تشــکیل می دهــد و از آنجــا که این قســمت پیش تر در 
کتــاب الذخیرة به چاپ رســیده اســت، دیگر نیازی به طبــع مجّدد آنها 
ی فقط تصحیح دو فصل نخست از جزء  در الملّخص نیست! به نظر و
چهارم الملّخص ضرورت داشــته اســت؛ زیرا این دو فصل تتّمۀ آخرین 
که در طبع موجود از الذخیرة منتشــر نشــده اســت.   باب جزء ســوم بوده 
گمــان او ایــن دو فصــل ـ یعنــی: »فصل فی إفســاد قولهم بالکســب« و  بــه 
»فصــل فــی ذکــر ما یلزمهــم علی القــول بالمخلــوق«ـ  به لحــاظ معنایی و 
ــق به اواخر جزء ســوم الملّخــص بوده، 

ّ
ــف ]؟[ متعل

ّ
نیــز طبق تقســیم مؤل

کاتــب ـ این دو جــزء در ابتدای  ولــی بــه دلیلی نامعلوم ـ و شــاید از ســوی 
جزء چهارم درج شــده اســت.4 به همین دلیل ایشــان صالح دیده اند که 

 3. شــیخ طوســی در آغاز تمهید االصول که شــرح رســالۀ ُجَمل العلم و العمل شریف مرتضی است 
بــارۀ ایــن رســاله گفته اســت: »واعلم أّنه بــدأ فی هذا الکتــاب بالکالم فی حدوث األجســام دون  در
ة صحیحة«. 

ّ
ف من النظر حسب ما ذکره فی الذخیرة و الملّخص لعل

َّ
ذکر اّول ما یجب علی المکل

)طوسی، ابوجعفر؛ تمهید األصول؛ تصحیح: عبدالمحسن مشکاة الدینی؛ تهران: چاپ دانشگاه 
تهران، 1362 ش، ص 1(. در این عبارت شــیخ طوســی اشــاره کرده اســت که برخالف الذخیرة و 
ف واجب اســت« شــروع شــده اســت، شــریف 

ّ
که بر مکل که با مبحث »نخســتین چیزی  الملّخص 

مرتضــی ُجمــل العلــم و العمــل را با مبحــث »حدوث اجســام« آغاز کرده اســت. از اینجــا می توان 
که در آغاز الملّخص مبحثی دربارۀ »وجوب نظر و تفّکر به عنوان نخستین تکلیف« وجود  فهمید 

داشته است.  
 4. توضیح آقای انصاری قمی بدین شرح است: »هذا الفصل- و الذی یلیه- هو آخر فصول مبحث 
ق بأواخر الجزء الثالث- حســب تقســیم المصّنف- رحمه 

ّ
)الــکالم فی الفعــل المخلوق( المتعل

ه من فعل 
ّ
اهّلل- لکتابــه- لکّنــه مــدرج فی بدایة الجزء الرابع للکتاب لســبب مجهول علینــا، و لعل

الناســخ، و بمــا أّن المصّنــف لــم یکمل الجــزء الرابع مــن الکتاب، بل ألحــق تتّمة بمــا کتبه منه و 

وشن اســت که الُملّخص  ر
آثار  ســایر  و  الذخیــرة  و 
مشابه آن دو در کالم امامی 
نخســتین  از  بغداد،  مکتب 
به  امامّیه  عقیدتی  اســناد 
همین  به  و  می آید  شــمار 
از  یــری  گز و  یز  گر دلیــل 
نیســت.  آنها  به  پرداخت 
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عبــارت آغازیــن جــزء دوم الملّخص نیز بر اســاس نســخۀ خّطی موجود، 
بدین قرار است:

 علی 
ّ

تمامه و أّما الذي يدل »بسم اهّلل الرحمن الرحیم، رّب وّفق إل
أّن االشــتراک فــي صفة من صفات النفس، يقتضي االشــتراک في 

سائر الصفات النفسیة«.

کــه مالحظــه می فرمایید نه در عبارت پایانی شــریف مرتضی  همان گونــه 
در انتهــای جــزء نخســت و نــه در عبــارت ابتدایــی جــزء دوم الملّخــص 
کلمۀ »فصل« قید نشده است و نمی بایست هم ذکر می شد؛ زیرا آشکارا 
مطالــب ایــن قســمت، ادامــۀ مطالــب قبلــی اســت. معلــوم نیســت چرا 
کاردان! ایــن اثــر، از جانــب خود کلمــۀ »فصل« را افــزوده و یک  ُمصّحــح 

کرده است.9  کتاب اضافه  »فصل« به ساختار 

بر بنیاد آنچه گذشت جابجایی دو فصِل نخست جزء چهارم الملّخص 
و درج آنها در پایان جزء سوِم آن از سوی مصّحِح کتاب کاری بوده است 
که  نادرســت و نــاروا و مخــّل به شــرط امانــت و ادب تحقیــق. همان طور 
حــذف دیگــر فصول و ابــواب مندرج در جزء چهارم نیز کاری نســنجیده 
و غیر محّققانه بوده اســت. این نکتۀ ســاده و قریب به َبداهت را پیوسته 
کــه ُمَصّحح فقط ُمَصّحح اســت، نه شــریک  بایــد ُنصــب العیــن قرارداد 
ــف و لذا حّق جابجایی دلخواهانۀ مباحث مندرج در یک نســخه 

ّ
المؤل

که مرّمت گِر یک اثر باســتانی حّق جابجایی  را ندارد، درســت همان گونه 
ارکان یک بنای باستانی را به دلخواه خود ندارد. 

ــح الملّخــص بــرای  کــه توجیــه ُمصّحِ البّتــه ایــن را هــم بایــد یــادآور شــد 
کتاب، مبنی بر »تشــابه مباحث  حــذف عمدۀ مطالب جــزء چهارم این 
کــه در الذخیرة به چاپ رســیده اســت و در نتیجه  ایــن قســمت با آنچه 
عدم حاجت به نشــر مجّدد آنها« نیز اصاًل قابل پذیرش نیســت؛ زیرا اّواًل 
کتــاب و از بین بردن ســاختار اصلی آن  کاری تصــّرف در نســخۀ  ُچنیــن 
است. ثانیًا ضبط عبارات مندرج در جزء چهارم الملّخص در مواضعی 
گاه برتــر از ضبــط موجــود از آن عبــارات در الذخیــرة اســت و  متفــاوت و 
بــا اســقاط قســمت های یادشــده در چــاپ الملّخــص فوایــد مترّتــب بــر 

دسترسی به آن ضبط ها عماًل از دست رفته است.  

کتاب  که توّجه به آن در فهم چند و چون ســیر تدوین دو  مطلب دیگری 
کتاب با یکدیگر ضرورت دارد، آن  الملّخص و الذخیرة و نسبت این دو 
کتــاب همچون بســیاری از آثار کالمــی آن روزگاران در  کــه این دو  اســت 
قالب ســّنت »امالء« فراهم آمده اســت و از »امالی« های شــریف مرتضی 
محســوب می شــوند. چنان که از ظاهر عبارت شــریف مرتضی بر می آید، 

که در ابتدای جزء  کتابخانۀ کالم اسالمی نور است  رندگاِن نرم افزار   9. از این جالب تر ابتکار فراهم آو
دوم الملّخــص از جانــب خــود کلمــۀ »بــاب« را افــزوده  و در نتیجه، یــک باب به ابــواب این کتاب 
اضافــه کرده انــد! آیا این همه را نمی توان نمودی از پیشــرفت محســوس و ملمــوس در ُتراث کالمی 

شیعه پنداشت؟!

بــوده قرار داده اســت و هــم ضمیمه و 
ی بــرای الملّخــص  کــه و تّتمــه ای را  
کــرده بوده، یعنــی جزء چهارم  لحاظ 
کتــاب را اســقاط نموده اســت.  ایــن 
ف 

ّ
آیــا مصّحــح خــود را شــریک المؤل

کــرده  گمــان  یــا  اســت  کــرده  فــرض 
کــه  اســت بهتــر از مصّنــف می دانــد 
چــه  بــه  بایــد  کتــاب  تقســیم بندی 

صورت باشد؟ واهلل اعلم!

که دلیل مصّحح برای  گفتنی اســت 
جابجایــی دو فصل یادشــده مبنی بر 
اینکه »این دو فصلـ  یعنی: »فصل فی 
إفســاد قولهم بالکســب« و »فصل فی 
ذکر ما یلزمهم علی القول بالمخلوق« 
ـ به لحــاظ معنایی مرتبط با مباحث 
مطــرح در آخــر جــزء ســوم الملّخــص 
بــوده اســت، پس بایــد ملحق بــه آنها 
شــود، نه اینکــه در آغاز جزء جدیدی 
گیرد« نیز دلیل موّجهی نیســت؛  قــرار 
ک شــریف مرتضــی در َتجِزَئه و بخشــَبندی الملّخص اتمام یک  زیرا مال
دسته از مطالب و آغاز دستۀ دیگری از مباحث نبوده است تا با استناد 
بــه آن بتوانیــم مطالــب متّمم یک بــاب را از جز ء بعدی برداشــته و به آخر 
آن بــاب ملحــق کنیم. این نکتــه را از محّل َتجِزَئه دیگــر اجزاء الملّخص 
هــم می تــوان فهمید: جزء نخســت الملّخص درســت در وســط مباحث 
یک فصل )یعنی »فصل فی أّنه ]تعالی[ ال یســتحّق هذه األحوال لمعاٍن 
قدیمــة«( تمام شــده اســت و ادامۀ مطالب فصل در جــزء دوم الملّخص 
کرده و بی توّجه  آمده است. متأّسفانه مصّحح در اینجا نیز سهل انگاری 
بــه ایــن نکته که مبحث ابتدایی جزء دوم، دنبالــۀ مطالِب آخرین فصل 
جزء اّول اســت و نه یک مبحث مســتقل، نخســتین مبحث جزء دوم را 
 

ّ
در قالب یک فصل مســتقل با عنواِن ناقص و نامفهوِم »فصلٌ الذی يدل
علی االشــتراک فی صفة من صفات النفس« آورده اســت.7 این در حالی 
اســت که شــریف مرتضی این مبحث را که ادامۀ مطالب فصل گذشــته 
گانه مطرح نکرده بوده است.  اســت، به درستی به عنوان یک فصل جدا

عبارت پایانی شریف مرتضی در پایان جزء اّول چنین است:

»تــّم الجزء األّول من الکتاب الملّخــص في أصول الدین و یتلوه 
 علی االشــتراک في صفة من 

ّ
فــي الجــزء الثانــي "و أّما الذي یــدل

صفات النفس«.8  

 7. الملّخص، ص 169.
 8. همان، ص 166.

متأّســفانه در نسخۀ چاپی 
ص فی اصول الدین،  الملخَّ
محّمد  آقای  کتاب  ح  ُمصحِّ
جزء  قمــی  انصــاری  رضا 
چهــارم کتــاب را البّته به 
آن،  نخســت  فصل  دو  جز 
اثر  این  از  خود  تصحیح  در 
حذف کرده اســت. توجیه 
بوده  آن  ایشــان  ناوجیــه 
در  ج  مندر مطالب  که  است 
این بخــش، جزئی از کتاب 
نیامده،  شمار  به  الملّخص 
بلکه یک سوِم نخست کتاب 
می دهد الذخیرة را تشکیل 

ِنکاتی در باب ساختار و نسبت دو کتاب الُملخص و الذخیرة 
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که به  گردد  کند تــا کتاب الذخیرة در نهایت اثر کالمی جامعی  آنهــا ارائه 
طور خالصه مشــتمل بر همۀ مســائل کالمی اســت. این قصد و برنامه در 
تی به ســرانجام نرســیده است و زمانی که  ت بروز مشــکال

ّ
کار به عل ادامۀ 

ســّید مرتضی جزء ســوم الملّخص را به پایان می برد، تصمیم می گیرد که 
امالء الملّخص را متوّقف ســازد و به جای آن امالء الذخیرة را با تفصیل 
بیشتری ادامه دهد. در واقع، او در این هنگام در نحوۀ امالء الذخیرة نیز 
کرده و با توّجه بــه اینکه دیگر قصد ادامــۀ امالء الملّخص را  تجدیــد نظــر 
نداشته است و نمی توانسته در آنجا مطالب را به نحو مبسوط بیان کند، 
بنای خود را بر شــرح و بســط مســائل مطــرح در ادامۀ الذخیــرة می گذارد. 
ی تقریبًا نیمی از الذخیرة را  گویا زمانی صورت گرفته که و این تغییر روند 
امالء کرده بوده است.11 درست به همین دلیل است که  کتاب الذخیرة، 
کرده است، سبک و سیاق یکسانی  چنان که خود شریف مرَتضی اشاره 
نــدارد، بــه طــوری که مطالــب ابتدایــی آن به اجمال بســیار تقریــر یافته،ـ  
زیــرا تفصیل مطالب را ســّید بنا داشــته اســت در الملّخــص بیاوردـ  ولی 

مطالب پایانی آن با تفصیل بسیار بیشتری تحریر شده است: 

 11. بنابراین نظر مصّحح الملّخص، آقای محّمد رضا انصاری قمی، مبنی بر اینکه شــریف مرتضی 
پس از اینکه از تکمیل الملّخص صرف نظر کرد امالء الذخیرة را شــروع کرد »أّنه شــرع أّوال فی جمع 
کتــاب الملّخــص فبســط القول فــی أبوابه لکّن حالــت العوائــق دون إکماله فترك الملّخص و شــرع 
یرا به تصریح خود  کتــاب آخر و هو الذخیرة« )الملّخص، ص 29( نظر درســتی نیســت؛ ز فــی إمــالء 
شریف مرتضی، وی مّدت ها پیش از انصرافش از اتمام الملّخص، امالء الذخیرة را آغاز کرده بوده 
اســت. تغییــری که به ســبب انصراف مرتضی از اتمام الملّخص در شــیوۀ امــالء الذخیرة رخ داده 

است، اعمال بسط و تفصیل بیشتر در امالء مباحث بعدی بوده است. 

ی نخســت شــروع بــه امــالء الملّخص کرده بوده اســت با ایــن قصد که  و
بــه تفصیــل تمام مســائل کالمی را بحث و بررســی کند. در همین راســتا 
او مباحــث مربــوط بــه توحید و عدل را با شــرح و بســطی درخــور توّجه در 
که مشــغول  کرده اســت. پس از مّدتی و در همان حال  کتاب مطرح  این 
کــه به امالء اثــر دیگری  بــه ادامــۀ امــالء این اثر بــوده، ظاهرًا بر آن می شــود 
کــه در آن این  بار به اجمــال و اختصار مســائل کالمی را تقریر  نیــز بپــردازد 
کلّیۀ مســائل  نماید تا در نهایت، یک اثر مفّصل و یک اثر مجمل در باب 
که الذخیــرة )ذخیرة  کرده باشــد. او البّته این اثــر مجمل را  کالمــی امــالء 
کالمی؛ یعنی  العالم و بصیرة المعّلم( نام نهاده است از ابتدای مباحث 
کــه پیش تر آن مباحــث را  در  مبحــث توحیــد آغــاز ننموده، بــه این دلیل 
الملّخــص به تفصیــل آورده بــوده اســت ـ بلکــه ترجیــح داده ایــن اثــر را از 
اواســط مبحث عدل، یعنی از مبحث »اســتطاعت« یا شاید به احتمال 
که  قوی تــر از ابتدای مبحــث »الکالم فی المعارف و النظــر و أحکامهما« 
کالمی آن عصر با آن بحث آغاز می شــده اســت،10  کتب  یادی از  تعداد ز
کنــد و تــا آخر مســائل کالمــی ادامه دهــد و احتمــااًل پــس از اتمام  شــروع 
مباحث مربوط به امامت و امر به معروف و نهی از منکر دوباره به مبحث 
توحید و عدل بازگردد و ـ بر خالف الملّخص ـ این بار تقریر مجملی نیز از 

 10. بــرای نمونــه آثــاری همچون تعلیق شــرح االصول الخمســة مانکدیــم، الفائق فی اصــول الدین و 
المعتمــد فــی اصول الدین رکن الدین محمود مالحمی، اإلرشــاد و الشــامل فی اصول الدین امام 
ینی، الغنیة فی الکالم ابوالقاسم انصاری و آثار متعّدد دیگر همگی با بحث از تعریف  الحرمین جو

علم و نظر و وجوب تفّکر یا نظر در طریق معرفت خداوند آغاز شده است.

ِنکاتی در باب ساختار و نسبت دو کتاب الُملخص و الذخیرة 
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کتاب ]یعنــی الذخیرة[ در نظر بگیریم، آنگاه با این  عنــوان پاره ای از این 
کامل و جامعی در دست خواهد بود«. کالم، بیان  کار، در تمام ابواب 

این عبارت شــیخ طوســی در تمهید االصول هم که گفته اســت: »کتاب 
الذخیــرة خاّصــه نیمــۀ اّول آن، نیاز به شــرح دارد«13 نیز شــاهدی دیگر بر 
که تقریبًا نیمۀ نخســت الذخیرة بــه صورتی مجمل و  ایــن مطلب اســت 

خالصه نگاشته شده و از این رو نیازمند شرح است.

کتاب مصّمم شده  بنابراین شریف مرَتضی پس از امالء بخشی از هر دو 
کنار  کتاب الذخیرة را تتّمۀ الملّخص قرار دهد تا در مجموع از  که  است 
هــم قرارگرفتــن مباحث مطرح در این دو کتاب، یکدوره کامل از مســائل 
ی حاصل شــود. از آن زمان بــه بعد الذخیــرة به عنوان  کالمــی بــه امــالء و
تتّمــۀ الملّخص شــناخته شــده اســت. شــریف مرتضی به منظــور اینکه 
انقطاعــی بیــن مباحــث پایانــی الملّخــص و مباحــث آغازیــن الذخیــرة 
رخ ندهــد و مباحــث ایــن دو کتــاب به یکدیگــر پیوند زده شــود، و افزون 
گزیر  بــر ایــن هیچ مبحث کالمــی مهّمی هم در ایــن بین از قلم نیفتــد، نا
کتاب هم از نظر  که پایان این  می شــود پس از اتمام جزء ســوم الملّخص 
او تلّقی می شــده اســت،14 جزء چهارمی بنویســد که در آن تّتمۀ مباحث 
الملّخص را تا ابتدای مســائلی که الذخیرة با آنها شــروع شده است درج 

 13. »فإّن الذخیرة أیضًا محتاجة إلی الشرح و خاّصة النصف األّول منه«. )طوسی، ابو جعفر محّمد 
بن الحســن؛ تمهید االصول، به تصحیح: عبدالمحســن مشــکوة الدینی؛ تهران: دانشــگاه تهران، 

1362 ش، ص 1(.
 14. شــریف مرتضی آخرین باب المّلخص با عنوان »الکالم فی المخلوق« را با فصلی به نام »فصلٌ 
فــی تمییــز وجــوه األفعال الراجعة إلی فاعلها« به پایان برده و در خاتمه تصریح می کند که این فصل 
آخرین مطلبی بود که باید در این کتاب می آمد و با بیان این فصل، مطالب این کتاب به سرانجام 

می رسد: »هذا آخر ما خرج فی هذا الکتاب«. )الملّخص، ص 475(.

و بیــن أوائــل هــذا الکتــاب و أواخره تفــاوت ظاهر، فــان أوله علی 
غایة االختصار، و البســط و الشــرح معتمدان في أواخره. و العذر 
یال  فــي ذلــک أنا بدأنــا بامالئه و النیة فیــه االختصار الشــدید تعو
علی أن االســتیفاء و االستقصاء یکونان في کتاب »الملخص«، 
فلمــا وقــف تمام امالء الملخصـ  لعوائــق الزمان التي ال تملکـ  
کتابنا هذا و زدنا في بسطه و شرحه، و اذا جمع  تغیرت النیة في 
بین ما خرج من کتاب الملخص و جعل ما انتهی إلیه کأنه لهذا 
الکتــاب وجد بذلــک الکالم في جمیع أبواب االصول مســتوفی 

مستقصی.12

حاصل معنای عبارت این که: 

کتــاب تفــاوت )کــم و بیِش(  »و میــان مباحــث آغازیــن و انجامیــن ایــن 
کــه مباحث نخســتین آن به گونــه ای بس کوتاه  آشــکاری وجــود دارد؛ چرا
مطرح شده در حالی که مباحث پایانی آن بسیار گسترده تر و دراز دامن تر 
یدیم و  کتاب آغاز که ما به امالی این  اســت. دلیل این تفاوت آن اســت 
کنیم به اعتماد  آهنگ آن داشــتیم تا به اختصاِر تمام، مباحث را مطرح 
گذاشــته  اینکــه بیــان کامل و همه جانبۀ مطالب را به کتاب الملّخص وا
که به ســبب بروز موانــع ناخواســته، از اتمام امالء  شــده باشــد، اّما آن گاه 
کتــاب  الملّخــص بازماندیــم، قصــد مــا در خصــوص شــیوۀ امــالی ایــن 
]یعنی الذخیرة[ دگرگون شــد و روش شــرح و بسط بیشتر در بیان مطالب 
کرده ایم  ص بیــان  کــه در الملّخَ گر آنچه را  کنــون[ ا گرفتیــم. ]ا را در پیــش 
یم و مباحث پایانــی الملّخص را نیز به  بــا مطالــب این کتاب گردهــم آور

 12. موسوی، علی بن حسین؛ الذخیرة فی علم الکالم؛ تحقیق: سید احمد حسینی اشکوری؛ قم: 
مؤسسة النشر اإلسالمی، 1411 ق، ص 607.

ِنکاتی در باب ساختار و نسبت دو کتاب الُملخص و الذخیرة 
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فی ذکر ما یلزمهم علی القول بالمخلوق / فصل فی أّنا نفعل علی سبیل 
التولید / فصل فی أّنه تعالی یفعل علی سبیل التولید / فصل فی أن من 
دًا هل یجوز له أن یفعله بعینه مبتدأ( که آنها نیز به باب 

ّ
فعــل الفعــل متول

گشــوده می شــود با عنوان »باب الکالم  ق دارند، باب جدیدی 
ّ
مذکور تعل

ق 
ّ
فــی االســتطاعة« در دوازده فصــل. در ادامه نیز باب »الــکالم فیما یتعل

ــف و مــا یجــب أن یکــون علیــه« مشــتمل بــر دو فصل درج شــده 
ّ
بالمکل

اســت و بدین سان تنها دست نوشــت در دسترس از الملّخص در میانۀ 
ف« به 

ّ
مباحــث »فصٌل فی الصفات و الشــرائط التی یکــون علیها المکل

دلیل افتادگی ناتمام می ماند. 

کــه مطالب شــریف مرتضــی در جزء چهــارم الملّخــص ادامه  پیداســت 
داشــته اســت، ولی متأّســفانه نســخه ای کامل از آن به دســت ما نرسیده 
کــه مباحث ســّید مرتضی  اســت. بــا ایــن وصف شــاید بتوان حــدس زد 
کــرده بوده اســت. ظاهرًا با  در جــزء چهــارم الملّخــص تــا کجا ادامه پیدا 
ی در خصــوص مطالب منــدرج در جزء چهارم  توّجــه بــه تصریحــی که و
کــرده اســت، مبنی بــر اینکــه مطالب این جــزء باید بــه منزلۀ  الملّخــص 
گرفته شــود،17 پســان تر ابــواب و فصول  مباحــث آغازیــن الذخیرة در نظر 
منــدرج در این بخش، ِعالوه بر ُنَســخ الملّخــص، به آغاز کتاب الذخیرة 
کنون در ُنَســخ بازمانده از الذخیرة  نیز افزوده شــده اســت. در نتیجه هم ا
خ 472 قمری اســتـ  نیز همین  کــه ظاهرًا مــوّرَ ـ از جملــه نســخۀ کهــن آن 
مطالب مشــاهده می شــود. البّته ُنَسخ بازمانده از الذخیرة از ابتدا ناقص 
است و بنا بر نسخه های موجود، این کتاب با مبحث »فی أّنا نفعل علی 
سبیل التولید« آغاز می شود و پس از آن به ترتیب بقّیۀ فصولی که در جزء 

چهارم الملّخص آمده است بعینه در آن آورده شده است. 

کــه مطالبی که  کنــون بــه عنــوان یــک فرضّیــه این نظــر قابل طرح اســت  ا
شــریف مرَتضــی در جــزء چهارم الملّخــص به عنوان تتّمــۀ آن و مباحث 
الحاقــی به ابتدای الذخیرة آورده بوده اســت، از »فصٌل فی افســاد قولهم 
بالکســب« آغــاز می شــده و احتمااًل در پایــان »باب الکالم فــی االعادة و 
مــا یتعلــق بها و یرجــع إلیها« خاتمــه می یافته اســت. در نتیجه چنان که 
که بیشــتر آثار  گفتیــم، احتمــااًل  الذخیــرة در بدایِت امــالء آن، با مبحثی 
کالمــی آن روزگار بــا آن شــروع می شــده، یعنی »باب الــکالم فی المعارف 
و النظر و أحکامهما«، آغاز شــده بوده و ســپس قسمت نهایی الملّخص 

طبق خواستۀ شریف مرتضی به آغاز ُنَسخ الذخیرة افزوده شده است. 

به نظر چندان مقبول و متعارف نمی رسد که شریف مرتضی امالء کتاب 
کنونــی آن شــاهدیمـ  در ابتــدا و از اصل با  الذخیــرة راـ  ُچنان کــه در ُنَســخ 

جدید«. )الملّخص، ص 34(.
گفته اســت: »مطالب پایانی الملّخص در حکم مطالبی  که   17. در واقع هم عبارت پایانی الذخیرة 
ق دارد / ما انتهی إلیه کأنه لهذا الکتاب« شــاهد این مطلب اســت و هم 

ّ
اســت که به الذخیرة تعل

ید: »مطالــب مندرج در این فصل، اولین مطالب  یــن جزء چهارم الملّخص که می گو عبــارت آغاز
مبســوط مربوط به الذخیرة اســت / نبدأ بعون اهّلل و قّوته فی هذا الجزء بذکر أّول الکالم المبســوط 

من الکتاب الموسوم بالذخیرة«.

نماید. با توّجه به پایان یافتن الملّخص در انتهای جزء ســوم آن، شــریف 
مرتضی فصول مندرج در جزء چهارم این کتاب را در واقع به منزلۀ جزئی 
از الذخیــرة در نظر گرفته بوده اســت که بــا لحاظ آنها و کنار هم قراردادن 
مطالــب منــدرج در الملّخــص و مباحــث مطــرح در الذخیــرة، تحریــری 
کالمی شــکل می گیــرد. عبارت مرتضی در  کامل از تمام ابواب و مســائل 

گویای همین مطلب است: آغاز جزء چهارم الملّخص، به روشنی 

نبدأ بعون اهّلل و قّوته في هذا الجزء بذکر أّول الکالم المبسوط من 
الکتاب الموســوم بالذخیرة، المخالف لما بنی علیه صدره من 
اإلیجاز و االختصار، لیکون تمامًا للکتاب الملّخص، من حیث 
انتهــی اإلمالء منه، حســب مــا رآه مصّنفهما و رســمه و باهّلل عّز و 

 التوفیق.15
ّ

جل

کــه در ایــن جــزء  در عبــارت یادشــده شــریف مرتضــی تصریــح می کنــد 
چهــارم، فصولــی را مــی آورد که تتّمــۀ مندرجات المّلخــصـ  که امالء آن 
بــه پایــان رســیده اســت ـ به شــمار می آیــد و این مطالــب اّولیــن مباحث 
که در امالء فصول نخســتین آن بنای  که باید به الذخیرة  مفّصلی اســت 

اجمال و اختصار بوده است ملحق شود. 

کأّنه لهذا الکتاب« که شــریف  همچنیــن عبــارت »و جعل ما انتهی إلیه 
مرتضی در پایان الذخیرة گفته است: »و اذا ُجمع بین ما خرج من کتاب 
کأنــه لهذا الکتــاب وجد بذلــک الکالم  الملّخــص و جعــل مــا انتهــی إلیه 
في جمیع أبواب االصول مســتوفی مســتقصی«، در واقع اشــاره به همان 
قســمت ابتدایی جزء چهارم الملّخص دارد که ســّید آن را جزء الذخیرة 

برشمرده است.

شــاید دلیل اینکه شــریف مرَتضی ترجیح داده است مطالب باقی مانده 
کند، نه  از مباحــث کالمــی عــدل را به صورت ضمیمــۀ الملّخص ارائــه 
که چون امالء  اینکه آنها را رأســًا به آغاز الذخیرة ملحق نماید، آن باشــد 
الذخیرة از مّدت ها قبل شــروع شده بوده است و احتمااًل نسخه هایی از 
گشــته بوده، امکان اینکه به ابتــدای الذخیرة مطالبی اضافه  کنده  آن پرا
کــه امــالء آن تازه  کنــد عمــاًل وجــود نداشــته اســت، برخــالف الُملّخــص 
بــه اتمــام رســیده بوده و امــکان افزودن مطلبــی به پایــان آن در قالب یک 

ضمیمه وجود داشته است.

کــه شــریف مرتضــی در این جزء چهارم آورده اســت، بر اســاس  مطالبــی 
تک نســخۀ باز مانــده از الملّخــص، از مبحــث »فصــٌل فــی افســاد قولهم 
کــه از مباحــث زیــر مجموعــۀ بــاب »الــکالم فــی المخلوق«  بالکســب« ـ 
به حســاب می آید ـ آغاز می شــود و پس از بیان چهار فصل دیگر16 )فصل 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، ب 130 الف.  15. الملّخص، نسخۀ خّطی شمارۀ 9632 
 16. بنابرایــن در ابتــدای ایــن جــزء، پنــج فصــل مربوط به بــاب »الکالم فــی المخلوق« آمده اســت و 
گفتــۀ آقــای محّمدرضــا انصــاری قمــی که تعــداد این فصول را ســه فصل ذکر کرده اشــتباه اســت: 
 ثالثة فصول متبقّیة من الباب السابق ثّم یشرع بذکر فصول باب 

ً
»یورد المصّنف فی هذا الجزء أّوال

ِنکاتی در باب ساختار و نسبت دو کتاب الُملخص و الذخیرة 
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یــک فصل فرعــی با عنوان »فصل فــی أّنا نفعل علی ســبیل التولید« آغاز 
کرده باشد. به طور طبیعی و بنا بر ظاهِر ساختار الملّخص و الذخیرة که 
تقسیم بندی مطالب آنها بر اساس تقسیم به ابواب و فصول است، یعنی 
کتاب شامل چند باب و هر باب شامل چند فصل است، نقطۀ آغاز  هر 
امــالء الذخیرة می بایســت یک بحث مســتقل تحت عنــوان یک »باب« 
باشــد، نــه یک فصــل. حال بــا لحاظ اینکــه اّولین بــاب مســتقّلِ موجود 
در الذخیــرة »بــاب الــکالم فی المعارف و النظر« اســت،18 شــاید این نظر 
کــه الذخیرة مطابق برخی دیگر از آثــار کالمی آن دوره، در  مقبول تــر باشــد 
ابتدا با »باب الکالم فی المعارف و النظر« افتتاح شــده باشــد و پســان تر 
مباحــث پایانــی الملّخص )از »فصٌل فی افســاد قولهم بالکســب« تا آخر 
»بــاب الــکالم فــی االعــادة و ما یتعلــق بها و یرجــع إلیها« ( بــه ابتدای آن 
کنونی الذخیرة، احتمااًل در اصل، دو  افزوده شــده باشــد. البّته در نســخ 
فصل »فصٌل فی افســاد قولهم بالکسب« و »فصل فی ذکر ما یلزمهم علی 
القول بالمخلوق« نیز وجود داشــته اســت که امروزه به دلیل افتادگی آغاز 

آنها از دست رفته اند.

 18. شــایان توّجــه اســت که باب »الکالم فــی االعادة و ما یتعلق بها و یرجع إلیهــا« به لحاظ معنایی 
ف و ما یجب أن یکون 

ّ
ق بالمکل

ّ
تتّمه و وابسته به باب پیش از خود، یعنی »باب الکالم فیما یتعل

علیه« اســت. بنابراین این باب هم نمی توانســته نقطۀ آغاز الذخیرة در اصل بوده باشد. همچنین 
یر عنوان »فی أنا نفعل علی ســبیل التولید«  اّولین مطلب مندرج در الذخیرة در نســخ بازمانده که ز
آمده اســت، طبق آنچه که در نســخۀ الملّخص ضبط شــده یک »فصل« اســت، نه یک »باب« و 
کلمۀ »باب« که در ابتدای نسخۀ چاپی الذخیرة درج شده است، در ُنَسخ این اثر مکتوب نیست 

یا افزودۀ نابجای مصّحح است. گو و 

 فرضّیــۀ شــروع امــالء الذخیــرة بــا »باب الــکالم فــی المعــارف و النظر« با 
صی رازی در المنِقذ من  شواهدی نیز قابل تأیید است. سدیدالدین ِحّمَ
التقلیــد در یــک موضــع بــا عنوان ارجــاع بــه »اّول الذخیرة« بــه مطلبی که 
شــریف مرتضی در »باب الکالم فی المعارف و النظر« آورده اســت اشاره 

کرده است:

و قــد تحــّرز ســّیدنا المرتضی علــم الهدى- رضــي اهّلل عنه- عن 
إرادة النظــر فــي أّول الذخیــرة بــأن قــال: »أّول فعــل مقصود یجب 
ــف الکامــل العقل«، و في هذا تســلیم وجــوب إرادة 

ّ
علــی المکل

النظر.19

صی که مطلب منقول از »باب الکالم فی المعارف و النظر«  از عبارت ِحّمَ
کتاب دانســته اســت، شــاید بتوان  الذخیرة را مطلبی موجود در اّول این 
کــه اّول الذخیرة در اصل با همین مبحــث »الکالم فی المعارف  فهمیــد 
صــی عبارت »اّول  و النظر« شــروع می شــده اســت )مگر آنکه بگوییم ِحّمَ
الذخیــرة« را متســامحانه بــکار برده اســت و نه بــه نحو مدّققانه(. شــاهد 
کــه بر اّدعای فوق می توان اقامه کرد، کالم شــیخ طوســی در آغاز  دیگــری 
تمهیــد االصول اســت که تصریــح نموده الذخیــرة و الملّخصـ  برخالف 
گردیده  که با مبحث حدوث اجســام آغــاز  رســالۀ ُجَمــل العلــم و العمل 
ف واجب اســت« 

ّ
ـ بــا بحــث از »نظــر )تفّکر( و نخســتین امــری که بر مکل

شروع شده است:

واعلم أّنه بدأ فی هذا الکتاب بالکالم فی حدوث األجســام دون 
ــف من النظر حســب مــا ذکره فی 

َّ
ذکــر اّول مــا یجــب علــی المکل

ة صحیحة.20
ّ
الذخیرة و الملّخص لعل

ف« در کتاب الذخیرة در همان باب 
ّ
مبحــث »اّول مــا یجب علی المکل

کتاب ذیل فصل »وجــوب النظر فی  »الــکالم فــی المعارف و النظر« ایــن 
معرفة اهلل تعالی وجهة وجوبه و أّنه أّول الواجبات«21 وارد شده است.

کــه الذخیــرة در ابتــدا بــا »بــاب الــکالم فــی  گــر ایــن فرضیــه را بپذیریــم  ا
المعارف و النظر« افتتاح شــده بوده و پســان تر مباحث پایانی الملّخص 
)از »فصــٌل فی افســاد قولهم بالکســب« تا آخر »باب الــکالم فی االعادة و 
ــق بها و یرجع إلیهــا« ( بدان افزوده شــده اســت، آن گاه می توانیم 

ّ
مــا یتعل

بــا توّجــه به یکســانی مطالــب جزء چهــارم الملّخــص و مطالــب آغازین 
الذخیرة، قسمت های محذوف و افتاده از این دو بخش را حدس بزنیم. 

صی رازی، ســدیدالدین؛ المنِقذ من التقلید؛ قم: موسســة النشــر االســالمی ، 1412 ق، ج 1،   19. ِحّمَ
ص 270.

کیــد می کند که »در   20. طوســی، ابــو جعفــر، تمهید االصول، ص 1. در ادامه باز هم شــیخ طوســی تأ
ف است« 

ّ
آغاز الذخیرة و الملّخص مبحثی در باب اینکه نظر و تفّکر اّولین تکلیف واجب بر مکل

وارد شده است و او نیز ترجیح می دهد که همین شیوه متعارف را در امالء تمهید االصول در پیش 
گیرد: »و أنا أذکر فصاًل مختصرًا فی أّول الکتاب علی ما جرت به العادة و علی ما ذکره فی الذخیرة و 
الملّخص و اذکر قبل الشروع فی اّن النظر اّول واجب بیان حقیقة الواجب ...«.  )همان، ص 2(. 

 21. الذخیرة، ص 167.
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بدین ترتیب که احتمااًل در نسخۀ برجامانده از الملّخص از انتهای جزء 
چهارم آن فصول و ابواب زیر ساقط شده است:

ف«.
ّ
1.قسمتی از »فصٌل فی الصفات و الشرائط التی یکون علیها المکل

2. فصل )الکالم فی تکلیف اهلل تعالی من یعلم أنه یکفر(

3. فصل )في صحة إرادة ما علم المرید أنه ال یقع(

4. فصل )في حسن تکلیف اهلل تعالی من یعلم أنه یکفر(

5. فصــل )فــي تمییز وجوه حســن تکلیــف من المعلوم أنــه یعصي( )من 
الوجوه التي یقع علیها التعریض للنفع یجري مجرى االبتداء به(

6. فصل )في وجوب انقطاع التکلیف(

7. فصــل )فــي أن الثواب ال یقتــرن بالتکلیف و ال یتعقبــه من غیر تراخ( 
باب )الکالم في االعادة و ما يتعلق بها و یرجع إلیها(

8. فصل )في جواز الفناء علی الجواهر(

9. فصل )في ذکر ما یدل علی فناء الجواهر من جهة السمع(

10. فصل )في أن الجواهر ال تفنی إال بضّد(

11. فصل )في وجوب فناء الجواهر بالضّد الواحد(

12. فصل )في صحة االعادة علیه(

کیفیة االعادة( 13. فصل )في ذکر ما یجب اعادته و ال یجب و 

همچنیــن به احتمال قوی در ُنَســخ فعلی الذخیــرة، از ابتدای آن فصول 
زیر ساقط شده است:

1. »فصٌل فی افساد قولهم بالکسب«.
2. »فصل فی ذکر ما یلزمهم علی القول بالمخلوق«

کــه در اصل در جزء  بــا عنایــت به ِنکات فــوق می توان ابواب و فصولی را 
چهارم الملّخص امالء شده بوده و بعدها بنا به خواست شریف مرتضی 
به الذخیرة اضافه شــده است، همچنین قسمت های موجود یا مفقود از 
آن ابــواب و فصــول را در نســخ فعلــی الذخیرة و الملّخــص در جدول زیر 

ترسیم نمود:

که در اصل به عنوان اجزاء الحاقی  ابواب و فصول جزء چهارم الملّخص 
گرفته شده بوده است به الذخیرة در نظر 

وضعّیت ابواب و فصول مذکور، 
در جزء چهارم الملخص بنا بر تنها 

نسخه موجود از آن

وضعّیت ابواب و فصول مذکور، در 
الذخیرة بر حسب نسخ بازمانده 

از آن

مفقودموجودفصٌل فی افساد قولهم بالکسب

موجودفصل فی ذکر ما یلزمهم علی القول بالمخلوق
مفقود

موجودموجودفصل فی أّنا نفعل علی سبیل التولید

موجودموجودفصل فی أّنه تعالی یفعل علی سبیل التولید

موجودموجودفصل فی أن من فعل الفعل متولدًا، هل یجوز له أن یفعله بعینه مبتدئًا

موجودموجودباب )الکالم في االستطاعة و أحکامها و ما یتعلق بها(

موجودموجود)فصل( )في اثبات القدرة و اإلشارة الی مهّم أحکامها(

موجودموجودفصل )في أن القدرة البّد من أن یکون لها مقدور

فصل )في أن القدرة ]تتعلق [ بالمتفق و المختلف و المتضاد من أجناس 
مقدورات العباد

موجودموجود

موجودموجودفصل )في الداللة علی أن القدرة یجب أن تتقدم الفعل(

موجودموجودفصل )في الکالم علی بقاء القدرة و بیان الصحیح منه(

موجودموجودفصل )في ابطال تکلیف ما ال یطاق(

موجودموجودفصل )في ابطال البدل(

موجودموجودباب )الکالم في التکلیف(

موجودموجودفصل )في جملة اصول هذا الباب(

ِنکاتی در باب ساختار و نسبت دو کتاب الُملخص و الذخیرة 
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که »فالن بحث در  ی می توانســته در الذخیرة بگویــد  که و صورت اســت 
که بحث مورد اشــارۀ او در الملّخص  کتاب آمده اســت«، در حالی  این 
منــدرج شــده اســت. ُچنین ارجاعــات و اشــاراتی هم در ابتــدای )یعنی 
کــه به گمان راقم این ســطور در ابتــدا در جزء  بخــش الحاقــی( الذخیــرةـ  
چهارم الملّخص مندرج بوده و سپس به آغاز الذخیرة افزوده شده است  
ـ دیده می شــود و هم در اواســط و اواخر کتاب الذخیرة. در ادامه این گونه 

ارجاعات را از نظر می گذرانیم:
کــه هم در  ــف تعالــی«  ِ

ّ
1. شــریف مرتضــی در فصــل »فــی صفــات المکل

که  کتاب الذخیرة مندرج اســت، آورده  جــزء چهارم الملّخــص و هم در 
بحث و استدالل دربارۀ اینکه خداوند حکیم است و از او فعل قبیح سر 

کرده است: کتاب« بیان  نمی زند را در »باب عدل از همین 

که در اصل به عنوان اجزاء الحاقی  ابواب و فصول جزء چهارم الملّخص 
گرفته شده بوده است به الذخیرة در نظر 

وضعّیت ابواب و فصول مذکور، 
در جزء چهارم الملخص بنا بر تنها 

نسخه موجود از آن

وضعّیت ابواب و فصول مذکور، در 
الذخیرة بر حسب نسخ بازمانده 

از آن

موجودموجودفصل )في حقیقة التکلیف(

ف تعالی(
ّ
موجودموجودفصل )في صفات المکل

موجودموجودفصل )في بیان الغرض بالتکلیف و وجه الحکمة فیه و في ابتداء الخلق(

موجودموجودفصل )في بیان صفات االفعال التي یتناولها التکلیف(

ف و ما یجب أن یکون علیه(
ّ
موجودموجودفصل/ باب )الکالم فیما یتعلق بالمکل

موجودموجودفصل )في ماهیة االنسان(

ف
ّ
موجودبخشی موجود و بخشی مفقودفصٌل فی الصفات و الشرائط التی یکون علیها المکل

موجودمفقودفصل )الکالم في تکلیف اهلل تعالی من یعلم أنه یکفر(

موجودمفقودفصل )في صحة إرادة ما علم المرید أنه ال یقع(

موجودمفقودفصل )في حسن تکلیف اهلل تعالی من یعلم أنه یکفر(

موجودمفقودفصل )في تمییز وجوه حسن تکلیف من المعلوم أنه یعصي

موجودمفقودفصل )في وجوب انقطاع التکلیف(

موجودمفقودفصل )في أن الثواب ال یقترن بالتکلیف و ال یتعقبه من غیر تراخ(

موجودمفقودباب )الکالم في االعادة و ما یتعلق بها و یرجع إلیها(

موجودمفقودفصل )في جواز الفناء علی الجواهر(

موجودمفقودفصل )في ذکر ما یدل علی فناء الجواهر من جهة السمع(

موجودمفقودفصل )في أن الجواهر ال تفنی إال بضّد(

موجودمفقودفصل )في وجوب فناء الجواهر بالضّد الواحد(

موجودمفقودفصل )في صحة االعادة علیه(

کیفیة االعادة( موجودمفقودفصل )في ذکر ما یجب اعادته و ال یجب و 

که  کــه محــّل تأّمــل اســت، ارجاعات و اشــاراتی اســت  کنــون نکتــه ای  ا
شــریف مرتضــی در کتــاب الذخیرة بــه برخی ابواب و فصــول این کتاب 
که این ابواب و فصول مورد اشــاره در الذخیرةی  نموده اســت، در حالی 
فعلی موجود نیســت، بلکه در الملّخص مندرج است. به بیان روشن تر، 
ی در برخــی از مواضــع الذخیــرة، بــه مباحــث و فصولی اشــاره و ارجاع  و
کتــاب آمده اســت، حــال آنکه  گفتــۀ او در این  کــه بنــا بــه  نمــوده اســت 
هیــچ نــام و نشــانی از ایــن مباحــث و فصــول در الذخیــرة نیســت، بلکه 
آشــکارا آنهــا در الملّخص آمده اســت. این گونه ارجاعات را شــاید بتوان 
که از نظر شــریف مرتضی، الذخیرة و الملّخص در  کی از آن دانســت  حا
حقیقــت یــک اثــر به  حســاب می آمده انــد و در نتیجه فصــول و ابواب هر 
یک، فصول و ابواب کتاب دیگر نیز به شــمار می رفته اســت. تنها در این 
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که باز  »فــي الــکالم علی بقاء القدرة و بیان الصحیح منــه« در الذخیرة27 
کنون در  گردیده و هم ا که در جزء چهارم الملّخص درج  از فصولی است 

ابتدای الذخیرة نیز آمده است. 

4. شــریف مرتضــی در فصــل »في صحــة إرادة ما علم المریــد أنه ال یقع« 
کــه بــاز بــه گمــان این بنــده در ابتــدا در جــزء چهارم  کتــاب الذخیــرةـ   از 
الملّخص مندرج بوده و پســان تر به آغاز الذخیرة نیز افزوده شــده اســت ـ 
ق اراده به مراد بر وجه حدوث« را پیش تر در 

ّ
کــه موضوع »تعل ابــراز می دارد 

کرده است: کتاب )یعنی الذخیرة( بیان  این 
»قــد مضــی في هذا الکتــاب أن اإلرادة تتعلــق بمرادها علی جهة 

الحدوث«. 28

کــه نــام و نشــانی از این مطلــب در الذخیــرة وجود   ایــن در حالــی اســت 
کرد.  ندارد، بلکه آن را می توان در جزء سوم الملّخص29 مشاهده 

5. در باب »الکالم فی المعارف والنظر« از کتاب الذخیرة نیز یادآور شده 
گر اعتقاد بر آن وجوه واقع شود علم خواهد بود« را  که ا که »وجوهی  است 

کتاب متذّکر شده است: در »باب الکالم فی الصفات« از این 
کان علما في باب  »و قد بینا الوجوه التي اذا وقع علیها االعتقاد 
الــکالم فــي الصفــات و نفي کونــه تعالی عالما بالعلــم المحدث 

من هذا الکتاب«. 30

کتبنا أن  که »و قد بینا فی مواضع من   27. الذخیرة، ص 96. در این فصل ســید ابراز داشــته اســت 
البقاء لیس بمعنی. و أبطلنا مذهب من قال بذلك«.  

 28. الذخیرة، ص 127.  
 29. نگرید: الملّخص، ص 343.

 30. الذخیرة، ص 157.  

یجــب أن یکــون تعالی حکیما مأمونا منه فعل القبیح أو االخالل 
بالواجــب، لیعلم انتفاء القبیح مــن22 هذا التکلیف. و قد مضی 
الکالم علی ذلک، و الداللة علیه في باب العدل من کتابنا هذا.23

گــر چــه عبارت »کتابنــا هذا« به دلیل آنکه در جــزء چهارم الملّخص که  ا
بــه تصریــح خود مرتضی جزء الذخیرة محســوب می شــود، آمده اســت و 
افزون بر این در آغاز الذخیرة هم وارد شــده اســت، قاعدتًا باید اشــاره به 
کنونی خودش  الذخیرة داشــته باشــد، اّما چون کتاب الذخیرة در شکل 
فاقــد باب عدل اســت، قاعدتًا مراد از »باب العدل« در عبارت یادشــده 
گویا شریف  کتاب الملّخص باشد.24 در نتیجه  باید همان باب عدل از 
مرتضــی بــه هنگام نــگارش این قســمت، کتاب الملّخــص و الذخیرة را 
ی  هــم  رفتــه یک اثر لحاظ می کــرده و لذا باب عــدل الملّخص را باب  رو

عدل الذخیرة نیز به حساب آورده است.

2. نظیر ارجاع پیشگفته، در فصل »في ابطال تکلیف ما ال یطاق« نیز که باز، 
هم در جزء چهارم الملّخص آمده اســت و هم در کتاب الذخیرة مشــاهده 
می شود: »و بسطنا الکالم في صدر الکالم في باب العدل من هذا الکتاب«.25

گرچــه عبــارت »باب العدل من هــذا الکتــاب« در الذخیرة  در اینجــا نیــز ا
کتاب الذخیرة داشــته باشــد،  آمده اســت و علی القاعده باید اشــاره به 
گزیر مقصود از  کتــاب بابی به نام »بــاب العدل« نــدارد، ِبنا امــا چــون این 
کتــاب الملّخص باشــد. در نتیجه  بــاب العــدل باید همــان باب العدل 
در اینجــا نیز شــریف مرتضــی کتاب الذخیرة و الملّخــص را در واقع یک 
کتــاب به  حســاب آورده و باب العدل الملّخص را بــاب العدل الذخیرة 

نیز به شمار آورده است. 

که شریف مرتضی  که قابل تأّمل است، ارجاعی است  3. ارجاع دیگری 
کتــاب الذخیــرة )کــه به  در فصــل »فــي أن الجواهــر ال تفنــی إال بضــّد« از 
یــاد در زمرۀ جزء چهــارم الملّخص و از  زعــم راقــم این ســطور به احتمال ز
ی در این فصل آورده  بخش های الحاقی به الذخیرة بوده( آورده است. و
ــه ای را در فصل 

ّ
کــه بــرای اثبــات اینکه »بقــاء، یــک »معنی« نیســت« ادل

»الــکالم علــی بقــاء الُقَدر« از این کتــاب )یعنی الذخیــرة( و همچنین در 
کرده است: کتاب الملّخص ارائه 

ألن البقاء لیس بمعنی، و قد ذکرنا طرفا من االدلة علی ذلک في 
کتابنا الملّخص.26 الکالم علی بقاء الُقَدر من هذا الکتاب و في 

قســمت »الکالم علی بقاء القدر من هذا الکتاب« اشــاره اســت به فصل 

 22. در نســخۀ الملّخــص بــه جای »لیعلم انتفــاء القبیح من هذا التکلیف«، عبــارت »لیعلم انتفاء 
یــد: نســخۀ خّطی  کــه بــه نظر ضبــط بهتــری اســت. نگر القبــح عــن هــذا التکلیــف« آمــده اســت 

الملّخص، 139 الف.  
 23. الذخیرة، ص 107 و نسخۀ خّطی الملّخص، 139 الف.  

یــد: » الــکالم فی العــدل اعلم أّن غرضنــا فی هذا  کــه می گو یــد: الملّخــص، ص305. آنجــا   24. نگر
البــاب، أن نثبــت أّنــه تعالی ال یفعل القبیــح، و ال ما یجری مجرى القبیح مــن اإلخالل بالواجب؛ 

ها حسنة....«.
ّ
کل لیصّح أّن أفعاله 

 25. الذخیرة، ص 101 و نسخۀ خّطی الملّخص، 138 الف.  
 26. الذخیرة، ص 149.  
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8. در فصــل »فــي أنــه تعالــی ال یجب أن یریــد العوض عند فعــل الضرر« 
که این موضــوع را در ضمن  کرده اســت  کتــاب الذخیرة ســّید تصریح  از 
مباحــث »بــاب اراده« از »این کتاب« )یعنی الذخیرة( بیان کرده اســت: 

»و قد بینا ذلک في جملة الکالم في باب اإلرادة من هذا الکتاب«. 38

کتــاب الذخیرة بابی با عنــوان »باب اإلرادة«  که  بــا این وصــف می دانیم 
نداشــته اســت و ایــن بــاب در حقیقت یکــی از ابواب کتــاب الملّخص 

کرده است. 39  که سّید بدان اشاره  است 

9. در انتهــای فصــِل »فــي الــکالم فــي حّد الخبر و شــيء مــن أحکامه« از 
کتاب الذخیرة که در اواســط این کتاب قرار گرفته اســت، ســّید مرتضی 
کــه این مطلــب را در آغاز بحــث »عدل« از  پــس از بیــان مطلبــی می آورد 
کرده و بر آن استدالل آورده است: »و  کتاب حاضر )یعنی الذخیرة( بیان 
قد بّینا ذلک و دللنا علیه في صدر الکالم في العدل من هذا الکتاب«.40

چنان کــه متذّکر شــدیم با توّجــه به اینکه کتاب الذخیــرة فاقد باب عدل 
اســت، الُبــد در اینجــا نیــز مقصــود از بــاب العــدل همــان بــاب العــدل 
که الذخیرة  الملّخص بوده است و شریف مرتضی احتمااًل به این دلیل 
و الملّخــص را یک اثر می دانســته اســت، باب العــدل الملّخص را باب 

العدل الذخیرة نیز به حساب آورده و بدان ارجاع داده است.

کتاب الذخیرة زیر عنوان )فصل فیما یجري  10. در یکی از فصول پایانی 
علیــه تعالــی من األوصــاف الراجعة الــی اإلرادة و الکراهة( ســّید مرتضی 
یادآور می شود که این نکته  که »محّبت به معنای اراده است« را در صدر 

کرده است: کتاب )یعنی الذخیرة( تبیین  این 
 ألن معنــی المحبــة هــي اإلرادة، و ان اعتیــد الحــذف مــع لفــظ 
المحبة و لم یعتد ذلک في لفظ اإلرادة، و قد بّینا ذلک في صدر 

هذا الکتاب.41

کــه تبیین این نکتــه نه در آغــاز الذخیــرة، بلکه در   ایــن در حالــی اســت 
کتاب آمده است. 42    اواسط الملّخص، یعنی جزء دوم این 

تمامــی مــوارد یادشــده می توانــد شــاهدی باشــد بــر آنکه شــریف مرتضی 
کتــاب لحــاظ می کــرده و لــذا  الملّخــص و الذخیــرة را در حقیقــت یــک 
فصــول و ابــواب منــدرج در الملّخــص را بمنزلــۀ فصــول و ابــواب مطــرح 
کتــاب ارجاع  در الذخیــرة تلّقــی می نمــوده و بــه آنهــا با عنوان اجــزاء این 

می داده است. 

کتاب الذخیرة شــایان  که در خصــوص نحوۀ تدوین  اّمــا مســئلۀ دیگری 

 38. الذخیرة، ص 254.  
 39. نگرید: الملّخص، ص 353.

 40. الذخیرة، ص 344.  
 41. الذخیرة، ص 600.  

که ابراز داشــته اســت: »»فالن یحّب فالنا« معناه أّنه یرید منافعه؛   42. نگرید: الملّخص، ص 262 
ألّن المحّبة هی اإلرادة ....«.

ایــن در حالی اســت که کتاب الذخیرة اصاًل بابــی به نام »باب الکالم في 
الصفــات« نــدارد و ایــن بــاب در واقــع جــزء ابــواب الملّخص اســت31  که 
کونــه تعالی عالما  مبحــث نفی عالم بــودن خداوند به علــم ُمحَدث )نفي 
بالعلم المحدث( نیز در همین بخش مکتوب شده است.32 موضوع مورد 
اشارۀ سّید، یعنی )الوجوه التي اذا وقع علیها االعتقاد کان علمًا /  وجوهی 
گــر اعتقــاد بــر آن وجوه واقع شــود علــم خواهد بــود( هــم در ذیل همان  کــه ا

مبحِث نامبرده در اواخر جزء نخست الملّخص مطرح شده است.33 

از ارجاع مذکور این مطلب هم روشن می شود که وقتی شریف مرتضی این 
قسمت از الذخیرةـ  که از نخستین قسمت های این کتاب استـ  را امالء 
می کرده است، وی دست کم تا اواخر جزء نخست الملّخص را پیش از آن 
امالء کرده بوده اســت. همین امر می تواند شــاهدی بر این امر باشد که وی 

امالء الملّخص را زودتر از امالء الذخیرة آغاز کرده بوده است.  

6. در بخــش »الــکالم فــی األفعــال« از کتــاب الذخیــرة، شــریف مرتضی 
کتاب و به هنگام  که در صدر  مطالب خود را با این عبارت آغاز می کند 
بحث از عدل، اقســام افعال َحَســن و قبیح و مراتب فعل َحَســن را  بازگو 
کالمنا في العدل أقســام االفعال  کرده ایم: »قد ذکرنا في صدر الکتاب عند 

في حسن و قبح، و أقسام الفعل الحسن و مراتبه«.34  

کتاب الذخیرة دارای باب عدل نبوده اســت و این باب  گفتیم  چنان که 
کتاب الملّخص مندرج است.35 بنابراین  و مبحث یادشده از آن نیز در 
گویــی اجــزاء  کتــاب الملّخــص را  در اینجــا نیــز شــریف مرتضــی ابــواب 

الذخیرة دانسته و بدان ارجاع داده است.

کتــاب الذخیــرة،  7. در ســطور آغازیــن »بــاب الــکالم فــی األصلــح« از 
که  کردیم  کتاب بیان  گذشتۀ این  که در مطالب  شریف مرتضی می آورد 
ت یا سرور یا آنچه به آن دو یا یکی از آنها منجر 

ّ
»نفع« عبارت است از لذ

ر  شود: »و قد بینا فیما سلف من هذا الکتاب أن »النفع« هو اللذة أو السرو
کل واحد منهما«. 36  أو ما أدى إلیهما، أو الی 

کتاب )هذا الکتاب(  گرچه اشارۀ شریف مرتضی به این  در این مورد نیز ا
یعنی الذخیرة است، اّما ُچنین مطلبی در صفحات پیشین این عبارت 
نیامــده اســت، بلکه در الملّخــص در ذیل فصل »في نفــي الحاجة عنه 

تعالی و إثباته غنّیًا« بیان شده است.37 

 31. نگرید: الملّخص، ص 73.
 علی أّنه تعالی ال یجوز أن یکون 

ّ
ید: »و أّما الذی یدل  32. نگرید: الملّخص، ص145، آنجا که می گو

عالمًا بعلم محَدث، فهو ...«.
یــد: الملّخــص، ص 147ـ  146 آنجــا کــه گفتــه اســت: » و أّمــا الوجــوه التــی إذا وقــع علیهــا   33. نگر

کان علمًا ...«. االعتقاد 
 34. الذخیرة، ص 276.  

یــد: الملّخــص، ص 306 بــه بعد. تعبیــر »صدر الکتاب« برای جایــگاه مبحث عدل که در   35. نگر
کتاب الملّخص ذکر شده است نیز در جای خود محّل تأّمل است. میانۀ 

 36. الذخیرة، ص 199.  
 37. الملّخص، ص 195.
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غایــة االختصــار، و البســط و الشــرح 
میــان  و   / أواخــره  فــي  معتمــدان 
ایــن  انجامیــن  و  آغازیــن  مباحــث 
کتــاب تفاوت )کم و بیِش( آشــکاری 
که مباحث نخستین  وجود دارد؛ چرا
کوتاه مطرح شــده،  گونه ای بس  آن به 
که مباحث پایانی آن بسیار  در حالی 
بــه  اســت«  و دراز دامن تــر  گســترده تر 
گویــای تفــاوت ســبک بیــان  خوبــی 
مطالــب از حیــث اجمــال و تفصیــل 

در آغاز و انجام الذخیرة است.  

گر به شــواهد یادشــده، اشــارۀ  کنون ا ا
شــیخ طوســی در تمهیــد االصــول را 
که اظهار داشــته اســت  نیــز بیفزاییــم 
نیمۀ نخســت الذخیرة به طور خاص 

نیازمند شــرح و توضیح اســت: »فإّن الذخیرة أیضًا محتاجة إلی الشــرح و 
خاّصة النصف األّول منه«.45  

یاد بــه طور تقریبــی نیمۀ  کــه بــه احتمــال ز گرفــت  آن گاه می تــوان نتیجــه 
نخســت الذخیــرة به صورتی مجمل و مختصر و نیمــۀ دوم آن به صورت 
مفّصل و مبسوط نوشته شده است. در اینجا البّته باید به خاطر داشت 
که احتمااًل مقصود از نیمۀ نخست الذخیرة که مباحث در آن به اجمال 
کتــاب در صــورت فعلی اش  تــام بیــان شــده اســت، نیمۀ نخســت ایــن 
نیســت، بلکــه مقصــود نیمــۀ نخســت آن در صــورت اصلــی اش و بدون 
لحــاظ بخــش انضمامــی به ابتــدای آن اســت. پیش تر بیان شــد که پس 
از آنکه شــریف مرتضی از ادامــۀ امالء الملّخص صرف نظر می کند، برای 
آنکــه مبحثــی از قلــم نیفتــد و شــکافی در بیــان مباحــث پدیــدار نشــود، 
بخشــی را بــه عنوان تکمله و ضمیمه به الملّخــص اضافه می کند با این 
گفتۀ  که بــه  گیــرد. مباحث ایــن بخش  کــه جزئــی از الذخیــرة قرار  نّیــت 
شــریف مرتضی به نحو مبســوط و مفّصل بیان شــده اســت ـ همچنان که 

نشان دادیم ـ پسان تر به ابتدای الذخیرة افزوده شده است:

نبدأ بعون اهّلل و قّوته في هذا الجزء بذکر أّول الکالم المبســوط من 
الکتــاب الموســوم بالذخیرة المخالف لمــا بنی علیه صدره من 

اإلیجاز و االختصار.46

کــه در آغــاز جــزء چهــارم الملّخــص )یعنــی همــان بخش  عبــارت فــوق 
کی از آن است که مطالب مندرج  ضمیمه ای( آمده است، به وضوح حا
کــه در الذخیــرة بیــان  در ایــن بخــش، اّولیــن مباحــث مبســوطی اســت 

 45. طوسی، ابو جعفر محّمد بن الحسن، تمهید االصول، ص 1.
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، ب 130 الف.  46. الملّخص، نسخۀ خّطی شمارۀ 9632 

توّجــه و قابــل تأّمــل اســت، فــراز و فــرود یــا بــه تعبیــر دیگر، قبض و بســط 
بیــان مطالب در این کتاب اســت. چنان که گذشــت به تصریح شــریف 
کتــاب الذخیرة تفاوت بــارزی در تقریر و بیان  مرتضــی بیــن اوائل و اواخر 
کتــاب مباحث  مطالــب وجــود دارد، بــه طوری کــه در ابتــدای امــالء این 
آغازین بسیار مختصر و فشرده بیان شده است، اّما در ادامه و از مقطعی 
که امالء الملّخص متوّقف می شــود این  خــاص؛ یعنی درســت از زمانی 
کار  گونه ای مبسوط و مفّصل در دستور  روند تغییر کرده و بیان مطالب به 
گرفته اســت. ُچنین تغییری در ســبک تدویــن الذخیرة در دو  ســّید قــرار 

گرفته است: موضع مورد تصریح شریف مرتضی قرار 

که در واقع جزئی   نخست در پایان امالء الملّخص و آغاز جزء چهارم آن 
که می گوید: کتاب الذخیرة بشمار می    آمده است و آنجا  از 

نبدأ بعون اهّلل و قّوته في هذا الجزء بذکر أّول الکالم المبسوط من 
الکتــاب الموســوم بالذخیرة، المخالف لما بنــی علیه صدره من 
اإليجاز و االختصار، لیکون تمامًا للکتاب الملّخص، من حیث 
انتهــی اإلمالء منه، حســب مــا رآه مصّنفهما و رســمه و باهّلل عّز و 

جّل التوفیق.43

گفتــاورد فــوق عبــارت » المخالــف لمــا بنی علیــه صدره مــن اإليجاز و  در 
االختصــار« بــه روشــنی بیانگر آن اســت که بنای شــریف مرتضــی در آغاز 
تدویــن الذخیــرة ایجــاز و اختصــار مطالــب و بیــان آنها به نحــو اجمالی 
کنون بــا صرف نظرکردن از ادامۀ امــالء الملّخص، مطالب  بوده اســت و ا
انضمامی به الذخیرة بر خالف مباحث ابتدایی آن، به صورت مبســوط 

و مشروح بیان می شود.

تصریح دوم شریف مرتضی به اینکه مباحث آغازین الذخیرة مختصر و 
مباحث پایانی آن مبسوط بیان شده است در پایان امالء کتاب الذخیرة 

که خاطرنشان می کند: آمده است. آنجا 

و بيــن أوائــل هــذا الکتــاب و أواخــره تفاوت ظاهــر، فــان أّوله علی 
غايــة االختصار، و البســط و الشــرح معتمدان في أواخــره. و العذر 
یال  فــي ذلــک أنا بدأنــا بامالئه و النیة فیــه االختصار الشــدید تعو
علی أن االســتیفاء و االستقصاء یکونان في کتاب »الملخص«، 
فلما وقف تمام امالء الملخص- لعوائق الزمان التي ال تملک- 
کتابنا هذا و زدنا في بسطه و شرحه، و اذا جمع  تغیرت النیة في 
بین ما خرج من کتاب الملخص و جعل ما انتهی إلیه کأنه لهذا 
الکتــاب وجد بذلــک الکالم في جمیع أبواب االصول مســتوفی 

مستقصی.44

عبــارت »و بیــن أوائل هذا الکتــاب و أواخره تفاوت ظاهر، فــان أّوله علی 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، ب 130 الف.  43. الملّخص، نسخۀ خّطی شمارۀ 9632 
 44. موسوی، علی بن حسین، الذخیرة فی علم الکالم، ص 607.

نخست  فصلِ  دو  جابجایی 
و  الملّخص  چهــارم  جزء 
ج آنها در پایان جزء سوِم  در
کتاب  مصّحِح  ســوی  از  آن 
و  نادرست  است  بوده  کاری 
امانت  شرط  به  مخّل  و  وا  نار
همان طور  تحقیــق.  ادب  و 
فصول  دیگــر  حــذف  که 
جزء  در  ج  منــدر ابــواب  و 
نسنجیده  کاری  نیز  چهارم 
است. بوده  محّققانه  غیر  و 
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ص آن  ص این کلمات و ُملّخَ
َ
مجــال دیگری بیــان خواهیم کرد، اّما َمخل

که تقدیم شد عبارتست از اینکه: مقّدماتی 

کنون بر اســاس تنها نســخۀ بازمانده از  کــه ا 1. در آغــاز کتــاب الملّخــص 
یاد طبق  آن با مبحث »الکالم فی الصفات« شروع می شود، به احتمال ز
کالمی َبهَشــمی آن دوران، بابی با عنوان »الکالم فی  ســّنت نگارشی آثار 
التوحیــد« یــا »الــکالم فی إثبــات المعانی« وجود داشــته اســت که در آن 
کرده و پس از  شریف مرتضی ابتدا وجود ُمحِدث یا قدیم تعالی را اثبات 
آن به مبحث صفات خداوند رو آورده است. همچنین با توّجه به برخی 
شــواهد، ایــن احتمال مــی رود که شــریف مرتضی در طلیعــۀ الملّخص، 
ف« 

َّ
فصلی نیز دربارۀ »وجوب نظر و تفّکر در طریق معرفت خداوند بر مکل

نوشــته بــوده باشــد؛ یعنــی پیــش از »الــکالم فی التوحیــد« یا »الــکالم فی 
ف« 

َّ
إثبات المعانی« فصلی با عنوان احتمالِی »اّول ما یجب علی المکل

کنون در اثر  کــه ا یــا چیــزی شــبیه آن در صدر الملّخص آورده بوده اســت 
افتادگی نسخ موجود نیست.

کتاب به اشــتباه قســمت  ــح ایــن  کــه ُمصّحِ 2. جــزء چهــارم الملّخــص 
کــرده اســت بنا به تصریح شــریف  عمــدۀ آن را از ویراســت خــود حــذف 
مرتضی ضمیمه و تکملۀ الملّخص بوده و می بایســت به همراه ســه جزء 

دیگر این متن به چاپ می رسید.

3. دو فصــل نخســت جــزء چهــارم الملّخــص، یعنــی »فصل فی إفســاد 
قولهــم بالکســب« و »فصل فــی ذکر ما یلزمهــم علی القــول بالمخلوق« بر 
گفتــۀ ســّید مرتضی دو فصِل نخســت جــزء چهارم بوده اســت و  اســاس 
ــح این کتاب نمی بایســت با تصّرف نابجــای خود آنها را  بنابرایــن ُمصّحِ

در آخر جزء سوم به طبع می رساند.

4. شــریف مرتضی نخســت به امالء الملّخص پرداخته و در آن، مسائل 
کرده  مربــوط بــه توحیــد و عــدل را با شــرح و بســطی درخــوِر توّجه مطــرح 
اســت. پــس از مّدتــی و در همــان حال که مشــغول به ادامۀ امــالء این اثر 
که در  که به امالء اثر دیگری به نام الذخیرة نیز بپردازد  بوده، برآن می شود 

کالمی را تقریر نماید.  آن، این بار به اجمال و اختصار، مسائل 

5. شــریف مرتضــی امالء الذخیــرة را به احتمال قــوی از مبحث »الکالم 
کــرده بــوده و احتمــااًل پــس از  فــی المعــارف و النظــر و أحکامهمــا« آغــاز 
کتــاب را بــه پیش برده بــوده اســت، همزمان با  آنکــه تــا حــدود نیمۀ این 
ی از ادامۀ امــالء این اثر به  پایان یافتــن جــزء ســوم الملّخص و انصــراف و
دلیل بروز برخی مشکالت، مباحث بعدی الذخیرة را تا پایان با تفصیل 

کرده است.  بیشتری مطرح 

6. ســّید مرتضــی بــه منظــور اینکــه انقطاعــی در بیــن مباحــث پایانــی 
کتاب  الملّخص و مباحث آغازین الذخیرة رخ ندهد و مباحث این دو 
بــه یکدیگــر پیونــد زده شــود و افــزون بــر این هیــچ مبحث کالمــی مهّمی 

می شــود و طبعًا متفاوت اســت با مباحث آغازین این کتاب که تا پیش 
از این به نحو موجز و مختصر امالء می شده است. 

کتاب الذخیرة در صورت فعلی  که  گرفت  بر این اســاس می توان نتیجه 
که به عنوان ضمیمه  که در ابتدای آن )یعنی آن بخشی  کتابی است  آن 
از پایــان الملّخــص بــه ابتــدای الذخیرة اضافه شــده اســت( مباحث به 
نحو مبســوط بیان شــده است. پس از این بخش، مباحث بعدی )یعنی 
تقریبــًا تــا نیمــۀ الذخیرة( بــه نحو مجمل و مختصــر بیان شــده و از آن به 
کتاب، فصول مطرح شــده به صورت مشــروح و دامنه دار ارائه  بعد تا آخر 

شده است.  

ایــن نتیجــه تا حــدودی از حجــم مباحــث ارائه شــده در فصــول آغازی، 
که: میانی و پایانی الذخیرة نیز قابل برداشت است بدین ترتیب 

الف( مباحث الحاقی به آغاز الذخیرة کهـ  در صورتی که فرضیه ای را که 
دربارۀ محدودۀ این قسمت پیش تر توضیح دادیم بپذیریم ـ از »فصٌل فی 
افســاد قولهم بالکســب« شــروع شــده و تا پایان »باب الکالم فی االعادة و 
ما یتعلق بها و یرجع إلیها« ادامه یافته است، تقریبًا به نحو مبسوط بیان 
کنونی آن در صفحۀ  شــده اســت )یعنی از آغاز متن الذخیرة در صورت 

73 تا صفحۀ 153(.   

کــه طبــق فرضّیــۀ مــا از »بــاب الــکالم فــی  ب( ابتــدای اصلــی الذخیــرة 
المعــارف و النظــر« در صفحــۀ 154 شــروع می شــده و تا اواســط الذخیرة 
کرده  )شــاید تا ابتدای »الکالم فی النبوات« در صفحۀ 322( ادامه پیدا 
اســت، دارای فصولی به نســبت کم حجم تر و کم برگ تر اســت و مباحث 
به نحو اجمالی تحریر یافته اســت. اینکه شــریف مرتضی در مواضعی47  
کــه: »از بیــان برخــی مطالــب  از محــدودۀ یادشــده اظهــار داشــته اســت 
خــودداری می کنــد بــه دلیــل آن کــه ایــن مطالــب، مفّصــل اســت و مقام 
فعلــی اقتضــای بیــان آنها را نــدارد« را هم شــاید بتوان گواهــی بر مجمل و 
مختصربودن مباحث مطرح شــده در این محدوده و بنای پرهیز از بســط 

مطالب در آن فصول دانست. 

ج( از اواســط الذخیــرة تــا پایان آن، فصــول مندرج پربرگ تر و مشــروح تر از 
فصول پیش از آن است و به طور میانگین هر یک از فصول دارای حجم 

کتاب است.  بیشتری از مطالب نسبت به فصول نیمۀ نخست این 

در خصــوص ویژگی هــای ســاختاری الملّخــص و الذخیــرة مطالــب و 
که به خواســت خداونــد در مقال و  مســائل دیگــری هم قابل طرح اســت 

 47. بــرای نمونــه: »و فــی هــذه المســألة نظر، لیس هــذا موضع یقتضیــه «، )الذخیــرة، ص 213(؛ »و 
فــی هــذا الموضع نظر، و لیس هذا مکان یقتضیه«، )الذخیــرة، ص 226(؛ »و لنا فی هذا الموضع 
تأمــل و نظــر، و لعلنا أن نســتقصیه و نذکر و نتحرر لنافیه فی مکان آخــر«، )الذخیرة، ص 261(؛ »و 
یل، و لیس هذا موضع یقتضیــه.«، )الذخیرة،  الــکالم فــی شــروط الدعاء و مواقعها و احکامهــا طو
ص 273(. البّتــه عــدم بســط مطلــب در هر یــک از این موارد ممکن اســت توجیهــات دیگری نیز 

داشته باشد. 
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مباحــث بعدی )یعنی تقریبًا تا نیمــۀ الذخیرة( به نحو مجمل و مختصر 
کتــاب، فصول مطرح شــده بــه صورت  بیــان شــده و از آن بــه بعــد تــا آخر 

مشروح و دامنه دار ارائه شده است.  

کنون بر اساس نتایج یادشده پیشنهاد می شود که در نشر تازۀ الملّخص  ا
کنگرۀ شریف مرتضی: و الذخیرة به مناسبت 

1. الملّخــص بــه طــور تمام و طبق آنچــه که در تنها نســخۀ بازمانده از آن 
شــاهد هســتیم منتشــر شــود و هیچ جزء و فصلی از آن محذوف نگردد؛ 
یعنی در طبع جدید آن، جزء چهارم این کتاب که در طبع فعلی قسمت 

گردد.  عمدۀ آن حذف شده است تصحیح و درج 

کنونی در انتهای  که در طبع  2. دو فصل نخست جزء چهارم الملّخص 
کتــاب در جای  جــزء ســوم بــه چــاپ رســیده  اند، در تصحیــح تــازۀ ایــن 

کتاب قرار داده شوند. اصلی خود، یعنی آغاز جزء چهارم این 

کنار  3. الملّخــص و الذخیــرة ـ بــا توّجه به اینکــه مکّمل یکدیگرنــد و در 
کالمی جامع را تشــکیل می دهنــد ـ در مجموعه آثار شــریف  هــم یک اثــر 

ِد پشت سر هم نشر یابند.
ّ
مرتضی در دو مجل

4. در تصحیح بخش مشــترک میان الملّخص و الذخیرة از نســخ هر دو 
کمال استفاده برده شود. اثر 

5. دو فصل »فصٌل فی افساد قولهم بالکسب« و »فصل فی ذکر ما یلزمهم 
که بنا به تصریح شــریف مرتضی ـ همچون دیگر  علــی القول بالمخلوق« 
فصــول موجــود در جزء چهــارم الملّخص ـ جزء الذخیرة به شــمار می آید 
یــاد در اصــِل دست نوشــت های ایــن کتــاب نیــز منــدرج  و بــه احتمــال ز
کنــونـ  احتمــااًل بــه دلیل افتادگــیـ  موجود نیســتند، باید  بوده انــد، ولــی ا
کنونِی نســخ این کتاب  کار نقصان  بــه آغــاز الذخیرة افزوده شــود. با این 
برطرف شده و مطالب موجود در جزء چهارم الملّخص که جزء الذخیرة 
کامل در آغاز الذخیرة درج می گردد. البّته در  بشــمار رفته اســت، به طور 
صــورت افزوده شــدن این دو فصــل، باید به طور صریح یادآوری شــود که 
ایــن دو فصــل در نســخ فعلــی الذخیــرة موجود نیســتند و بنا بر شــواهد و 

کتاب اضافه شده اند. ه ای به متن این 
ّ
ادل

گزیــر می شــود پــس از اتمــام جزء ســوم  هــم در ایــن بیــن از قلــم نیفتــد، نا
کــه پایان این کتاب هم از نظر او تلّقی می شــده اســتـ   جزء  الملّخــصـ  
چهارمی بنویســد که در آن تّتمۀ مباحث الملّخص را تا ابتدای مســائلی 
کــه الذخیرة با آنها شــروع شــده اســت درج نماید. با توّجه بــه پایان یافتن 
الملّخص در انتهای جزء سوم آن، شریف مرتضی فصول مندرج در جزء 
چهــارم ایــن کتاب را در واقع به منزلۀ جزئی از الذخیرة در نظر گرفته بوده 
کنار هم قراردادن مطالب مندرج در الملّخص  که با لحاظ آنها و  اســت 
و همچنیــن مباحــث مطــرح در الذخیرة، تحریری کامــل از تمام ابواب و 

کالمی شکل می گیرد. مسائل 

که شــریف مرتضی در خصوص مطالب مندرج  7. با توّجه به تصریحی 
در جــزء چهــارم الملّخــص کرده اســت مبنی بــر اینکه مطالــب این جزء 
گرفته شــود، پســان تر ابواب  باید به منزلۀ مباحث آغازین الذخیرة در نظر 
و فصــول منــدرج در این بخش، ِعالوه بر نســخ الملّخص، به آغاز کتاب 
ک فصــول پایانی  ت اشــترا

ّ
الذخیــرة نیــز افزوده شــده اســت. بنابرایــن عل

الملّخــص بــا فصــول آغازین الذخیرة احتمــااًل همین امر بوده اســت که 
مباحــث منــدرج در جــزء چهــارم الملّخص، عنــوان مکّمــل و متّمم این 
کتــاب و جزئــی از الذخیــرة را پیدا کرده بوده، بنابرایــن به آغاز این کتاب 

افزوده شده است.

8. مطالبــی که شــریف مرَتضی در جزء چهــارم الملّخص به عنوان تتّمۀ 
الملّخــص و مباحــث الحاقــی بــه ابتــدای الذخیــرة آورده بوده اســت، از 
»فصٌل فی افساد قولهم بالکسب« آغاز می شده و احتمااًل در پایان »باب 
الــکالم فی االعــادة و ما یتعلق بها و یرجع إلیها« خاتمه می یافته اســت. 
در نتیجــه احتمــااًل  الذخیــرة در بدایِت امالء آن با مبحثی که بیشــتر آثار 
کالمی آن روزگار با آن شــروع می شــده؛ یعنی »باب الکالم فی المعارف و 
النظر و أحکامهما« آغاز شــده بوده و ســپس قســمت نهایــی الملّخص، 

طبق خواستۀ شریف مرتضی به آغاز ُنَسخ الذخیرة افزوده شده است. 

9. شــریف مرتضــی در جای جــای الذخیرة، به مباحث و فصولی اشــاره 
کتاب آمده اســت و حال  گفتۀ او در این  که بنا به  و ارجاع نموده اســت 
آنکــه هیــچ نشــانی از ایــن مباحــث و فصــول در الذخیــرة نیســت، بلکه 
آشــکارا آنهــا در الملّخص آمده اســت. این گونه ارجاعات را شــاید بتوان 
که از نظر شــریف مرتضی، الذخیرة و الملّخص در  کی از آن دانســت  حا
حقیقت یک اثر به حساب می آمده اند و در نتیجه فصول و ابواب مندرج 
در الملّخص را به منزلۀ فصول و ابواب مطرح در الذخیرة تلّقی می نموده 

و به آنها با عنوان اجزاء الذخیرة ارجاع می داده است.

کتاب الذخیرة در صورت فعلی آن، از حیث قبض و بســط مطالب   .10
کتاب )یعنی آن بخشــی  با فراز و فرودهایی همراه اســت. در ابتدای این 
کــه بــه عنوان ضمیمه از پایان الملّخص به ابتدای الذخیرة اضافه شــده 
اســت( مباحــث بــه نحو مبســوط بیان شــده اســت. پس از ایــن بخش، 

ِنکاتی در باب ساختار و نسبت دو کتاب الُملخص و الذخیرة 


