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أعالم الط ِ
حمید عطایی نظری
َ
ـام الطرا ِئــق فــی ُ
چکیــده :أعـ ُ
الحــدود و الحقا ِئــق از جملــه آثــار پــرارج بــن شهرآشــوب َسـ َـروی مازندرانــی اســت کــه در بــاب
تعریــف و توضیــح اصطالحــات علــوم مختلــف ،از جملــه علــم کالم ،بــه نــگارش درآمــده اســت .در ایــن نوشــتار بــه وجــوه
گونهگــون اهمیــت ایــن کتــاب و بهویــژه جنبههــای کالمــی آن پرداختــه شــده اســت .بررســی ایــن اثــر نشــان میدهــد کــه أعــام
اصطالحــات
اصطالحــات موضوعــات و علــوم مختلــف و هــم از حیــث شــمار
الطرائــق هــم بــه لحــاظ گســتردگی و تنــوع
ِ
ِ
ـابه موجــود در ایــن زمینــه
ـزان توضیحــات ارائهشــده بــرای هــر واژه ،در بیــن آثــار مشـ ِ
شرحشــده در هــر موضــوع و هــم از جهــت میـ ِ
کمنظیــر اســت .وســعت و غنــای مطالــب مطرحشــده در ایــن کتــاب نیــز حکایــت از ســعۀ اطالعاتــی و دامنــۀ مطالعاتــی ابــن
شهرآشــوب دارد .أعــام الطرائــق یــک اصطالحنامــۀ صــرف نیســت؛ بلکــه دائرةالمعارفــی اســت پــر نکتــه و مأخــذی غنــی از
مطالــب نــاب و کمیــاب .ایــن کتــاب همچنیــن منبعــی ارزشــمند بــرای آشــنایی بــا دیدگاههــا و آراء ابــن شهرآشــوب در زمینــۀ
مســائل طبیعــی و کالمــی بــه شــمار میآیــد.
ـام الطرا ِئــق فــی ُ
کلیــدواژه :ابــن شهرآشــوب ،أعـ ُ
الحــدود و الحقا ِئــق ،اصطــاح نامهنــگاری ،حــدود و تعریفــات ،اصطالحات
کالمی.
ّ
تأمالت يف ّ
ّ
الكالمية ()7
املدونات
ّ
أعالم الطرائق البن شهرآشوبٌ ،
اإلسالمية
كتاب ّقي يف معاجم املصطلحات
محيد عطايئ نظري

ينــدرج كتاب أعــام الطرائق يف احلدود واحلقائق ضمــن اآلثار ّ
املهمة البن
ّ
شهرآشوب السروي املازندراين ،ألفه يف باب تعر يف وتوضيح املصطلحات
يف العلوم املختلفة ،ومهنا علم الكالم.
ً
خمصص لبيان اجلوانب املختلفة ّ
وهذا املقال ّ
ألمه ّية هذا الكتاب ،خصوصا
ّ
من الناحية الكالمية.
ّ
والتنــوع يف مصطلحات
وتشــير مطالعــة هذا الكتــاب إىل امتيازه بالشــمول
ً
املواضيــع والعلــوم املختلفــة ،إضافة إىل كثــرة عدد املصطلحــات الواردة يف
ّ
ّ
موضــوع مــن مواضيعــه ،مع عمــق وتفصيل التوضيحــات املذكورة لكل
كل
ٍ
مصطلح من املصطلحات ،األمر الذي مينح هذا الكتاب فرادته وندرة نظيره
بــن اآلثار املشــاهبة املوجودة .وهذا ّ
االتســاع والغــى يف املطالب الواردة يف
هذا الكتاب ّإنا يشير إىل حجم معلومات ابن شهر آشوب ّ
وتنوع مطالعاته.
ّ
ميثل أعالم الطرائق ّ
معجم للمصطلحات بل هو أقرب إىل أن يكون
جمرد
وال
ٍ
ً
ّ
ًّ
ً
دائــرة للمعارف غنية باملعلومات والنكات األصيلة النادرة ،كما يوفر مصدرا
ّ ً
ما ّ
ّ
ّ
والكالمية.
الطبيعية
لالطالع عىل آراء ابن شهرآشوب يف املسائل
قي
ّ
األساســية :ابن شهرآشــوب ،أعالم الطرائق يف احلــدود واحلقائق،
املفــردات
ّ
تدو ين معاجم املصطلحات ،احلدود والتعر يفات ،املصطلحات الكالمية.

)Having a Look at the Theological Writings (7
A’lām at-Tarāeq by Ibn Shahrāshoob, a
Remarkable Book in Islamic Terminology
By: Hamid Atā’ie Nazari
Abstract: A’lām at-Tarāeq fi al-Hodood wa alHaqāeq is one of Bin Shahrāshoob Saravi Māzandarāni’s precious works which has been written
in order to introduce and explains the terms of
different sciences including Kalām (Islamic scholastic theology). In this paper, the importance of this
book, especially its theological aspects, has been
discussed in various ways. Reviewing this work
shows that it can be considered as a unique work
among the similar works available due to the scope
and variety of terms in various subjects and sciences
which are studied, the large number of terms used in
each subject, and also because of the extent of the
explanation provided for each word. The breadth
and richness of the material presented in this book
also reveals the extent of the information and study
of Ibn Shahrāshoob. . A’lām at-Tarāeq is not a
mere thesaurus; it is an encyclopedic encyclopedia
and a rich source of rare information. This book is
also a valuable source for getting familiar with Ibn
Shahrāshoob’s views on natural and theological
issues.
Key words: Ibn Shahrāshoob, A’lām at-Tarāeq
fi al-Hodood wa al-Haqāeq, thesaurus, limits and
explanations, Theological terms.
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َ
أعالم َ
رائق ابن شهرآشوب،
الط
ِ
کتابی نفیس در اصطالح
نگاری اسالمی
نامه
ِ
ابوجعفــر ّ
محمــد بــن علــی بــن شهرآشــوب َس َــروی مازندرانــی (588 - 489ق) ،ملقب بــه «ابوجعفــر ثانی» و
ّ
ّ
ّ
«رشــیدالدین و ِع ُزالدیــن» ،بیگمــان از برجســتهترین دانشــوران امامــی ســدۀ ششــم هجــری قمــری به شــمار
ّ
حدث
میآید .شخصیت علمی وی ابعاد چندگانهای دارد؛ به نحوی که در منابع مختلف ،از او با عنوان ُم ِ
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تقدیم به دوست دانشورم سید
علی طباطبایی ،به پاس کوشش
بیدریغش در احیای این اثر
ارزشمند از میراث ارجمند امامیه.

و مفســر و ادیبــی دانــا و متکلمــی توانــا یادکردهانــد .شــمار مشــایخ و اســتادانی کــه وی موفق بــه درک محضر
آنها شــده یا از ایشــان به نقل روایت پرداخته به بیش از هفتاد نفر از عالمان ّ
ســنی و شــیعی بالغ اســت که از
ِ
محمد بن حســن َف ّتال نیشــابوری (م508ق) ،ابوعلی َفضل بن حســن َ
میان آنها باید به بزرگانی چون ّ
برسی
ط
ِ
ُ
ّ
الدین َ
ابوالفتوح رازی (م پس از 552ق)َ ،س ّید فضلاﷲ َ
راوندی
راوندی (زنده در 570ق) ،قطب
(م548ق)،
َ
ُ ََ َ
ّ
(م573ق) ،جــاراﷲ زمخشــری (م538ق) و احمــد غزالــی (م520ق) اشــاره کــرد .از بین شــاگردان و راویان
ّ
ّ
نــام نامورانی همچون ابن ِبطریق ِحلــی (م600ق) ،ابن ادریس ِحلــی (م598ق) و ابن أبی َط ّی
حدیــث او نیــز ِ
حلبی (م630ق) شایان ذکرند .ابن شهرآشوب نخستین سالهای حیاتش را در مازندران سپری کرد و پس از
ّ
موصل و حلب گذراند و سرانجام
آن به مناطق مختلف سفر کرد .او بیشتر زندگانی خود را در بغداد و ِحله و ِ
در حلب درگذشت .از آثار مهم و ارزشمند وی میتوان اشاره کرد به:

َم ُ
ناقب ِآل ابیطالب.
َمعا ِل ُم ُ
العلماء.
ُ
تشابه القرآن و مختلفه.
م ِ
َ ُ َّ
واصب.
مثا ِلب
الن ِ
ُ
أعالم الطرا ِئق فی ُ
الحدود و الحقا ِئق.
دربــارۀ احوال و آثار ابن شهرآشــوب تکنگاشــتهای ســودمندی نوشــته شــده اســت کــه رجوع بــه آنها برای
شــناخت بیشــتر و دقیقتــر وی الزم و کافــی اســت 1.در ایــن نوشــتار درصــدد ســخن گفتــن از یکــی از آثــار
گرانســنگ و تــا حدودی ناشــناختۀ ابن شهرآشــوب ،یعنی أعالم الطرائــق فی الحدود و الحقائــق ،برآمدهایم
کــه بــه رغم ِن َ
فاســت و منحصربهفردبودن آن در زمینه و زمانی که به نگارش درآمده اســت ،تاکنون مورد توجه
جدی قرار نگرفته است .این کتاب که اثری ارزشمند در حوزۀ «حدود» و «تعاریف اصطالحات» ،یا به تعبیر
امروزین« :اصطالح نامهنگاری موضوعات و علوم اســامی» به حســاب میآید تا پیش از این منتشــر نشــده
سید ّ
 .1برای نمونه ،نخست باید به کتاب فاضل گرامی آقای ّ
محمد طباطبائی یزدی اشاره کنم که چندی پیش به مناسبت برگزاری کنگرۀ بزرگداشت
ّ
العلمیة ،انتشارات ندای نیایش
ابن شهرآشوب اثری دربارۀ زندگانی و آثار او به نگارش درآوردند .نگرید به :ابن شهرآشوب المازندرانی ،حیاته و آثاره
(وابســته به شــرکت انتشــارات علمی و فرهنگی) ،تهران1393 ،ش .کتاب دیگر در این زمینه عبارت اســت از :ابن شهرآشوب المازندرانی و مکانته
العلمیة ،جواد کاظم البیضانیّ ،
ّ
مؤسسة الصفاء للمطبوعات بیروت و دار الکتاب العربی بغداد1432 ،ق.

سالبیستوهشمت،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت1396

163

119

لسا ِیراگن همان حالطصارد سیفن یباتک  ،بوشآرهَش نبا  ِقئارَطلامالعأ
بزرگداشــت ابــن شهرآشــوب ،برای بار نخســت ،به همــت و تحقیق
ِپژوهنــدۀ فاضل ،آقــای َسـ ّـیدعلی طباطبائی یزدی ،فرزند شــادروان
ّ
علمــه سـ ّـیدعبدالعزیز طباطبائی ،به طبع رســید 4و اکنــون میتوان
دربارۀ آن آ گاهیهای افزو نتری ارائه کرد .انتشار این اثر به طور حتم
بشــارتی شــوقانگیز برای عموم تراثپژوهان و خاصه محققان کالم
اسالمی به شمار میآید.

ابــن شهرآشــوب در معالــم العلمــاء ،در فهرســت آثــار خود بــه أعالم
الطرائق فی الحدود و الحقائق اشــاره کرده اســت 5.افزون بر این ،در
پایان نسخۀ این کتاب نیز ترقیمۀ خود ابن شهرآشوب دیده میشود.
از اینرو تردیدی در نسبت این اثر به وی وجود ندارد .ابن شهرآشوب
تألیف این کتاب را  -بنا بهتصریح خودش در انجامۀ آن  -در تاریخ
رجــب ســال  570هجــری قمری ،یعنی درســت در همان ســالی که
متشــابه القــرآن و مختلفــه را نیز به ســرانجام رســانده 6،بــه پایان برده
است .بر این اساس باید این اثر را در زمرۀ آثار نگاشتهشده در اواخر
عمر او (م588ق) بدانیم .ابن شهرآشوب در أعالم الطرائق به برخی

از دیگــر کتابهــای خــودش نظیــر :الحــاوی للفتــاوی 7،مناقب آل
النواصب) 9و المخــزون المکنون
ابی طالــب 8،المثالب (مثا ِلــب
ِ

10

جزء آثار مفقود اوســت
 کــه کتابــی ادبی و بالغی بوده و گویا اکنون ِبــود و مهجــوری آن بــه انــدازهای بود کــه حتی برخــی از محققان ،آن

میتــوان دریافت که وی أعــام الطرائق را پس از نگارش کتابهای

را در زمرۀ نگاشــتههای مفقود ابن شهرآشــوب برشمردهاند 2.عالمان
ً
ُ
محدود
شــیعی هــم در ادوار پیشــین ظاهــرا بــه ایــن دلیل کــه ن َســخ
ِ
برجامانــده از أعالم الطرائق به مناطق ّ
سنینشــین منتقل شــده بوده

از أعالم الطرائق تاکنون تنها دو نســخۀ خطی شــناخته شــده است

و در دسترس آنها قرار نداشته است ،گویا آ گاهی چندانی از این اثر

که خوشــبختانه مصحــح محترم در تصحیح آن ،از هر دو اســتفاده

نداشــته و در بهرهمندی از آن کامیاب نبودهاند .نخستینبار مرحوم
ّ
علمــه َس ّــیدعبدالعزیز طباطبائــی نســخهای از أعــام الطرائــق را در

کرده است:

ترکیه شناسایی کردند و عکسی از آن را به ایران آوردند .این عکس
در اختیــار مرحــوم دانشپــژوه قــرار گرفت تــا آن را تصحیح و منتشــر
ســازد ،ولی معاألســف هیچگاه توفیق انجام این مهم را نیافت .پس
از آن ،آقــای دکتــر حســن انصــاری در نوشــتاری کوتاه بــه معرفی این
اثــر پرداختنــد 3،اما از آنجا که این کتاب به زیور طبع آراســته نشــده
بود ،اطالعات چندان قابل توجهی هم از آن در اختیار قرار نگرفت.
خوشبختانه این اثر ارجمند چندی قبل به مناسبت برگزاری کنگرۀ
 .2بــرای نمونــه آقــای دکتر احمد پاکتچی در مدخل «ابن شهرآشــوب» در دائــرة المعارف بزرگ
جــزء آن دســته از تألیفــات وی کــه باقــی نمانده،
اســامی ،ج  ،4ص  ،92أعــام الطرائــق را ِ
یــاد کرده اســت .جــواد کاظم البیضانــی نیز در کتاب ابن شهرآشــوب المازندرانــی و مکانته
ّ
العلمیــة ،ص  95ایــن اثــر را ـ البته با نام غلط «الطریق فی الحــدود و الحقائق» ـ از آثار مفقود
ابن شهرآشوب برشمرده است.
 .3انصاری قمی،حســن« ،أعالم الطرائق کتابی تازهیاب از ابن شهرآشــوب» ،نشر دانش ،سال
هجدهم ،زمستان  ،1380شمارۀ  ،4ص .۳۰-29
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یادشده تألیف کرده است.

الف) یکی از این دو نســخه ،دستنوشــتی اســت کــه در کتابخانۀ
این َبــی َ
َ
(اینــه بیــگ) بورســا ضمن مجموعۀ حســین چلبی با شــمارۀ
 1148در ترکیــه نگهــداری میشــود و تار یــخ کتابــت آن بــه زمانــی
ّ
ً
یگــردد .ظاهرا مرحــوم علمه
نزدیــک بــه حیات ابن شهرآشــوب بازم 
ّ .4
محمد بن علی بن شهرآشــوب المازندرانی الســروی ،أعالم الطرائق فی الحدود و الحقائق،
 2ج ،تحقیــق ّ
ســیدعلی طباطبائــی یــزدی ،انتشــارات نــدای نیایــش (وابســته بــه شــرکت
انتشارات علمی و فرهنگی) ،تهران1393 ،ش.
ّ
ّ .5
دمحمدرضا
محمــد بــن علــی بــن شهرآشــوب المازندرانی ،معالــم العلمــاء ،تحقیق :السـ ّـی
الحســینی الجاللــی ،دار َ
الم َح ّجــة البیضــاء بیــروت /مکتبــة دار علــوم القــرآن کر بــاء،
1433ق ،ص .258
 .6نگرّ :
محمد بن علی بن شهرآشوب المازندرانی السروی ،متشابه القرآن و مختلفه ،تحقیق:
ّ
ّ
دمحمد طباطبائی یزدی ،انتشــارات ندای نیایش (وابســته به شرکت انتشارات علمی و
ســی
فرهنگی) ،تهران 1393 ،ش ،ج  ،2ص .347
 .7أعالم الطرائق ،ج  ،1ص .166
 .8همان ،ج  ،1ص 221؛ ج  ،2ص .11
 .9همان ،ج  ،2ص .49
 .10همان ،ج  ،2ص  ،182ص .198
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لسا ِیراگن همان حالطصارد سیفن یباتک  ،بوشآرهَش نبا  ِقئارَطلامالعأ
ّ
ســیدعبدالعزیز طباطبائــی  -کــه ّاول بــار ایــن نســخه را شناســایی

ً
وجــود دارد کــه مختــص به هــر یک از آن دو نســخه اســت و اصال در

نوشــت یادشــده فاقــد
کردنــد  -بــر ایــن اســاس کــه از ســویی دست
ِ

دستنوشــت دیگــر مکتــوب نیســت .حاشــیهنگار ایــن حواشــی -

امضای کاتب اســت و از ســوی دیگر این دستنوشــت ،نســخهای
کهن اســت که میتواند متعلق به عصر خود ابن شهرآشــوب باشــد،
ً
معتقــد بودنــد کــه احتمــاال نســخۀ مورد گفتوگــو به خــط و کتابت

خود
ـیعی محققی بوده اســت که شاید ِ
چنانکه گذشــت  -عالم شـ ِ

نویســندۀ متن ،یعنی ابن شهرآشــوب باشــد .این احتمال نیز میرود
که حواشــی موجود ،نه به خامۀ وی ،بلکه امالء او بوده باشــدّ .
مؤید

خود ابن شهرآشــوب اســت .اما بر خالف این نظر ،از آنجا که در این
ِ

این فرضیه که صاحب این حواشی شخص ابن شهرآشوب است،

دستنوشــت اغالط متعددی راه یافته اســت و خط کتابت نسخه

عباراتــی مثــل «نعنــی بقولنا کذا» بجــای «یعنی بقوله کــذا» در میان
ً
احتماال همان ّ
مصنف
حواشی است که نشان میدهد حاشیهنگار

کاتب
نیــز در چندیــن موضــع دگرگــون گردیــده ،گمان نمــیرود کــه ِ
این نســخه شخص ابن شهرآشوب بوده باشــد 11.با این وصف ،این
احتمــال نیز قابل طرح اســت که دستنوشــت حاضر بــه امالی او و
کتابــت چنــد کاتــب مختلف باشــد .متأســفانه این نســخه ،از آغاز
ً
باب نخســت
و میانــه چنــد برگــی افتادگــی دارد و ظاهــرا فاقد چهار ِ
ایــن اثــر اســت .در کنارههــای ایــن دستنوشــت حواشــی بســیاری
دیده میشــود که نویسندۀ آن به نظر باید عالمی نکتهسنج و فاضل
بوده باشــد .با توجه به اینکه رســمالخط و همچنین عبارات دعایی
کاتب متن نســخه اســت ،میتــوان نتیجه
حاشــیهنگار متفــاوت بــا ِ

برخالف
گرفت که
صاحب حاشــیه ،شــخصی غیر از کاتــب متن و ِ
ِ

او ،عالمی شیعی بوده است.

12

برخالف عادت
بوده است .خوشبختانه مصحح
کاردان این اثر ِ -
ِ
َُ
برخــی از مصححان ســهلانگار که به حواشــی نســخ هیــچ توجهی
13

ندارند و آنها را اموری زائد میانگارند که میتوان در فرایند تصحیح،
ش کرد  -با کمال دقت ،حواشــی موجود در هر
آنهــا را حــذف یا گزین 
دو نســخه را در ذیــل متــن درج کرده و امکان اســتفاده از آنها را برای
ً
ً
خواننده فراهم آورده است؛ فجزاه اﷲ خیرا کثیرا.
همچنیــن مصحــح کتاب ،با توجه به اینکه در نســخۀ قاهره حذف
و اضافات و تصحیحات بسیار و نیز الصاق برگههایی خرد و کالن
بــه نســخه در مواضع مختلف صورت گرفته اســت ،ایــن احتمال را
مطرح کرده اســت که مخطوط قاهره در همان حین تألیف کتاب،
کتابت شــده باشد 14.متأســفانه راقم این سطور هماکنون این نسخه

األزهر
ب) نســخۀ دوم ،دستنوشــتی اســت که در کتابخانــۀ جامع
ِ
ِ
قاهــره بــا شــمارۀ  ]1278[ 23085نگهداری میشــود .خوشــبختانه

را در اختیــار ندارد تا در خصوص مســئلۀ یادشــده تحقیق بیشــتری

ایــن نســخه ،بــا وجــود از بین رفتــن برخی از کلمــات بر اثــر رطوبت و

نمایــد ولی بهطورمعمــول ،انجام «حذف و اضافــات و تصحیحات

مشــهود در نســخۀ بورســا را نــدارد ،بلکــه آنها را
پوســیدگی ،نقایــص
ِ

بســیار و نیــز الصــاق برگههایــی خــرد و کالن بــه نســخه در مواضــع

برخــاف نســخۀ بورســا ،نویســندۀ دستنوشــت
برطــرف میســازدِ .

مختلــف» در دس ـتنویسهای اصــل که بــه خط نویســنده کتابت

شــیعی فاضلــی بــوده اســت و لــذا اغالط بســیاری که
عالــم
قاهــرهِ ،
ِ

میشده است ،اتفاق میافتاده است.

در نســخۀ ترکیــه مشــاهده میشــود ،در ایــن دستنوشــت به چشــم
َ
نمیخوردِ .عالوه بر این ،حرکتگذار یها و شــکل و اعراب کلمات
و همچنین بالغات متعددی که در حواشــی نســخه دیده میشــود،
حکایــت از ِاتقان و صحت بیشــتر این نســخه نســبت بــه مخطوطۀ
ً
بورسا دارد .ظاهرا این نسخه ،نسخۀ اصل و مادر برای دستنوشت
بورســا بوده اســت .با این حال ،دو نســخۀ یادشــده در برخی مواضع
ً
اختالفاتــی بــا یکدیگر دارند کــه احتمــاال در اثر افزوده شــدن پارهای
عبارات به هر دو نسخه پس از کتابت آنها بوده است .گفتنی است
که در اطراف این نســخه نیز حواشــی متعددی درج شــده اســت که
منــدرج در نســخۀ ترکیــه اســت و
در مــواردی عیــن همــان حواشــی
ِ
در مــواردی دیگــر تــا حــدودی متفاوت بــا آن .پــارهای از حواشــی نیز
ّ
ّ .11
سیدعلی طباطبائی یزدی ،مقدمۀ أعالم الطرائق ،ج  ،1ص الزای.
 .12همان ،ص الزای.

دیگر دو نســخۀ یادشــده ِنــکات افزو نتری
در خصــوص ویژگی ِ
های ِ
نیز قابل ذکر به نظر میرسد که البته فراتر از مقاصد این نوشتار است

و باید با دقت و تفصیل بیشــتر در مقالی دیگر پی گرفته شــود .آنچه
اکنــون مایلم بدان بپــردازم تبیین وجوه چندگانه و چندگونۀ اهمیت
کتــاب أعالم الطرائق و بیان ضرورت رجوع محققان علوم اســامی،
شهــای مختلــف
خاصــۀ کالمپژوهــان ،بــه ایــن اثــر پــرارج در ِپژوه 

اسالمشناسانه است.

َ
میدانیــم کــه از قــرون گذشــته تــا به امــروز و همزمــان با شــکلگیری
معانی
علــوم مختلــف ،همــواره اصطالحنامههایی بــه منظور شــرح
ِ
نظر
ِ
اصطالحات اســتعمال شده در علوم ،نوشته میشده است .به ِ
 .13همان ،ص الصاد.
 .14نگرید :همان ،ص الضاد.
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لسا ِیراگن همان حالطصارد سیفن یباتک  ،بوشآرهَش نبا  ِقئارَطلامالعأ
نویسندگان اینگونه آثار ،از آنجا که در هر علمیُ ،مصطلحاتی هست که معنا و مفهومی خاص دارد و کاربرد

أعالم الطرائق فی الحدود و
الحقائق ،آنگونه که از نامش
هویداســـــت ،کتابی اســـــت
تعریفات
در بـــــاب حـــــدود و
ِ
اصطالحـــــات علـــــوم .ایـــــن
کت ـ ــاب ،اثری بس ارزشـــــمند
اصطالحنامهنـــــگاری
در
اسالمی اســـــت که نویسنده
در آن بـــــه شـــــرح و تعریـــــف
ش ـ ــمار زیادی از اصطالحات
مربـــــوط بـــــه موضوعـــــات و
عل ـ ــوم مختلـــــف از جملـــــه
عل ـ ــم کالم پرداخته اســـــت.

آنها در آن علم ،بر حســب همان معنا و مفهوم ویژۀ آنها در همان علم اســت ،شــخصی که درصدد مطالعه و
ُ َ َ
صطلح واژگان در میان
معانی م
تحقیق در دانشــی خاص برمیآید ،نخســت باید با اصطالحات آن رشــته و
ِ
اهــل آن علــم آشــنا گردد تا پــس از آن بتواند مقصود نویســندگان متون آن قلمرو معرفتــی را دریابد .ابوعبداﷲ
ِ
خوارزمــی (م387ق) ،صاحــب مفاتیــح العلوم ،در آغاز این کتــاب گرانبها ،انگیــزهاش را از نگارش ُچنین
اثری ،تألیف «کتابی که کلید تمام دانشها باشــد و مشــکالت ِصناعتهای پیشــین را حل کند و تعاریف
و اصطالحــات هــر گــروه از دانشــمندان را کــه فرهنگهــای لغــت موجــود ،فاقد همه یا بیشــتر آنها اســت ،در
ادیب ســخندان ورز یــدهای بخواهد بــه یکی از
بــر داشــته باشــد» معرفــی کرده اســت .به عقیــدۀ او «حتی اگر ِ
کتابهایی که در ابواب علوم و حکمت نوشته شده رجوع کند ،بدون آشنایی با آن دانش و فن ،از مطالب

آن چیــزی نخواهــد فهمیــد و هنگام مراجعه به آنها مانند مردم بیســواد خواهد بود» 15.خوارزمی ســپس برای
نمونه به اصطالح َ«رجعت َ /رجعة» اشاره کرده ،میگوید:
«ایــن کلمــه در نــزد لغویــان بــه معنی یکبار رجوع کردن اســت و بــه اعتقاد آنــان معنی دیگــری از آن فهمیده
معنی از ســر گرفتن زناشــویی میدهد« .رجعة»
نمیشــود؛ ولی همین کلمه در نزد فقیهان در «طالق ِرجعی» ِ

در نــزد متکلمــان  -و به عقیدۀ بعضی از شــیعیان  -رجوع یا بازگشــت امام اســت پس از فــوت یا غیبت و در
نزد کاتبان دیوان حســاب ،گزارشــی اســت که وکیل خرج برای خوراک یک نوبت ســپاه تســلیم میکند و در
16
ّ
متحیره در جهتی که مخالف با ترتیب و نظم برجهاست».
نزد منجمان ،حرکت ستارگان است از خمسۀ

ّ
شــیخ طوســی هم کــه خود ،نویســندۀ یکی از اصطالحنامههــای مهم در زمینــۀ علم کالم به نــام المقدمة فی
المدخــل إلــی علم الکالم اســت ،در مقدمۀ اثرش خاطرنشــان کرده کــه متکلمان بــرای اصطالحات رایجی
عهــا و معانی خاصی در میــان خود دارند کــه گاه موافق و
کــه در آثــار خود اســتعمال میکننــد ،تعاریف ،وض 
بــه مقتضــای لغــت نیســت؛ از اینرو ،کســی که بدون آشــنایی بــا این تعار یــف و معانی در متــون کالمی نظر
کند ،بهرهای از آنها نمیبرد؛ اما اگر نخست از مراد و منظور متکلمان از آن الفاظ آ گاهی یابد و پس از آن ،به
مطالعۀ کالم آنها بپردازد ،آنگاه سخن ایشان را بهدرستی درمییابد و به مراد و مقصود خویش نائل میشود.

17

ابن شهرآشوب هم در پایان أعالم الطرائق یادآور شده است که هر کس میخواهد به نگارش در زمینۀ یکی از
علوم دست یازد ،باید الفاظ و اصطالحات آن علم را مطابق با معانی مورد اتفاق میان اهل آن علم به کار برد
و از معانی وضعشده از سوی آنان عدول ننماید 18.بنابراین کسی که قصد پرداختن به علمی را دارد ،اعم از
خواننده یا نویســنده ،در وهلۀ نخســت الزم است با اصطالحات خاص آن علم و معانی ویژۀ آنها آشنا شود.
از همینجا ضرورت تدوین اصطالحنامهها و رجوع به آنها روشن میگردد.
تعریفات
أعالم الطرائق فی الحدود و الحقائق ،آنگونه که از نامش هویداست ،کتابی است در باب حدود و
ِ
اصطالحــات علــوم .ایــن کتاب ،اثری بس ارزشــمند در اصطالحنامهنگاری اســامی اســت که نویســنده در
ّ
ّ
 .15نگریــد :خوارزمــیّ ،
محمــد بن احمد بن یوســف ،مفاتیح العلــوم ،حققه و قدم لــه :ابراهیم األبیــاری ،دارالکتاب العربی ،الطبعــة الثانیة1409 ،ق،
َ
سی َ
صص  14ـ  .13ترجمۀ عبارات خوارزمی ،با اندکی اصالحات و تغییرات ،برگرفته اســت از :ترجمۀ مفاتیح العلوم ،مترجمّ :
دحســین خدیو جم،
چاپ سوم ،پاییز  ،1383تهران ،انتشارات علمی فرهنگی ،ص .4
 .16همانها.
ّ
المتكلمين و بيان أغراضهم منهاّ ،
فإن لهم مواضعات مخصوصة ليســت
« .17ســألتم ّايدكم اﷲ إمالء مقدمة تشــتمل على ذكر األ لفاظ المتداولة بين
علــى موجــب اللغــة و مــن نظــر فــي كالمهم و ال يعــرف مواضعتهم ،لم يحــظ نظائر من ذلــك و إذا وقف على مرادهــم ،ثم نظر بعد ذلك فــي ألفاظهم،
ّ
ّ
حصلت بغيته و ّتمت منيته»( .طوســیّ ،
محمد بن حســن ،المقدمة فی الکالم ،چاپ شــده با شــرح المقدمة فی الکالم ،تحقیق و تقدیم :حســن
انصاری ،زابینه اشمیتکه ،تهران ،میراث مکتوب1392 ،ش ،ص .)3
ّ
ّ
فن من العلوم أن یســتعمل ألفاظ أهله و الیعدل عن معانیهم»( .ابن شهرآشــوب ،أعــام الطرائق فی الحدود و
« .18یجــب علــی المصنــف الشــارع فی ٍ
الحقائق ،ج  ،2ص .)220
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آن بــه شــرح و تعریف شــمار زیــادی از اصطالحات مربوط به موضوعات و علــوم مختلف از جمله علم کالم
پرداختــه اســت .پیش از ابن شهرآشــوب و هم پــس از او ،اصطالحنامههایی در تعریف و شــرح اصطالحات
ّ
کالمــی تدوین و تألیف شــده اســت که از بــاب نمونه میتوان اشــاره کرده به :المقدمة فــی المدخل إلی علم
ّ
محمد بن حســن بن علی ّ
المقدمــة فــی الکالم امالء شــیخ ّ
19
الطائفــه ابوجعفر ّ
الطوســی (م460ق)،
الــکالم /
ّ
ّ
اإلمامیــة] تألیف
کتــاب الحــدود [الحــدود و الحقائــق فی شــرح األلفــاظ المصطلحــة بیــن المتکلمین مــن
ّ
امالء قطبالدین ُمقری
قاضی اشرفالدین صاعد َبریدی آبی (از دانشمندان قرن ششم هجری) 20،الحدود ِ
ُ
ُ َ
المواضعات)
نیشابوری (از دانشمندان شیعی سدۀ ششم هجری) 21،کتاب الحدود فی األ ُصول (الحدود و
نوشــتۀ ابوبکر ّ
محمد بن حســن بن َ
ّ
ّ
والفقهیة علی رأی
الکالمیة
فورک اصفهانی اشــعری (م406ق) 22،الحدود
ّ
ّ
ّ
الص ِق ِّل ّی (م493ق) 23،کتاب ُ
ّ
المبین فی شرح معانی
أهل الســنة األشــعریة نگاشــتۀ ابوبکر محمد بن ِ
ســابق ِ ِ
ّ
ألفــاظ الحکمــاء و المتکلمیــن از ســیفالدین ِآمــدی (م631ق) 24،و الحــدود األنیقة و التعریفــات الدقیقة
لفیة للشــیخ الطوســی» ،ج  ،2به تصحیح ّ
 .19چاپشــده در ضمن «چهار فرهنگنامۀ کالمی» در مجموعۀ «الذکری األ ّ
محمدتقی دانشپژوه ،دانشگاه
فردوســی ،مشــهد 1350 ،شمســی و همچنین تجدید چاپ آن در :الرســائل العشــرّ ،
مؤسسه نشر اسالمی ،قم .ویراســت تازهای از این اثر را بنگرید در:
ّ
ّ
طوســیّ ،
محمد بن حســن ،المقدمة فی الکالم ،چاپ شــده با شــرح المقدمة فی الکالم ،تحقیق و تقدیم :حسن انصاری ،زابینه اشمیتکه ،تهران،
میراث مکتوب1392 ،ش.
 .20این رساله بار نخست با تصحیح مرحوم ّ
محمدتقی دانشپژوه در ضمن «چهار فرهنگنامۀ کالمی» در مجموعۀ «الذکری األ ّ
لفیة للشیخ الطوسی»،
َّ
ج  ،2دانشگاه فردوسی ،مشهد 1350 ،شمسی ،صص  219ـ  ،233چاپ شد که البته با برخی اغالط همراه بود؛ ولی بار دیگر به صورت محقق و به
ُ
فست نمود.
تحقیق ُح َسین علی َمحفوظ در مطبعة المعارف بغداد1970 ،م به طبع رسید که بعدها مطبعة االسالم قم آن را ا ِ
 .21منتشر شده به تحقیق دکتر محمود یزدی مطلق (فاضل)ّ ،
مؤسسة اإلمام الصادق(ع) ،قم1414 ،ق.
 .22چاپ دارالغرب اإلسالمی ،به تحقیق ّ
محمد السلیمانی1999 ،م.
محمد َّ
 .23چاپشده به تحقیق دکتر ّ
الط َبرانی ،دارالغرب اإلسالمی ،تونس 2008 ،م.

 .24منتشرشده به تحقیق :حسن محمود الشافعی ،مکتبة وهبة ،قاهره1413 ،ق1993 /م ،طبع دوم .ویراست دیگری از این اثر را نگرید در :المصطلح
الفلسفی عند العرب ،تحقیق :عبداألمیر األعسم ،چاپ دوم ،قاهره ،الهیئة المصریة ّ
العامة للکتاب1989 ،م ،صص  388ـ .303
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پرداختــه و در ذیــل آن اصطالحاتــی همچــون «عــرش»« ،کرســی»،
َ
«عالــم»« ،البیــت المعمــور»ُ ،
«الم َزد ِلفــة»« ،ســقیفة بنــی ســاعدة»،

چنانکه مالحظه شـــــد ،موضوعات
و علوم گونا گونی که ابن شهرآشـــــوب
در ایـــــن اثر بـــــه تعریـــــف و توصیف
اصطالحاتشـــــان پرداختـــــه اســـــت
دامنـــــۀ وســـــیعی دارد و موضوعاتی
چـــــون« :زمـــــان» و «مـــــکان» و
ُ
«ن ُب ّ
ّ
«شـــــرعیات» و علومی
ـــــوات» و
همچون :صـــــرف و نحـــــو و بالغت،
کالم ،ریاضیـــــات ،طبیعیات ،تاریخ،
تفســـــیر ،حدیث ،فقه ،اصول ،طب
و هیئت (نجوم) را شـــــامل میشود.

«الصومعة»« ،الزاویة» و  ...را تعریف نموده است .او ّ
البته در همین

باب ،پارهای از اصطالحات را نیز که شــاید چندان ربط مســتقیمی
به مقولۀ «مکان» نداشــته باشــد ،مطرح کرده و توضیح داده اســت؛
اصطالحاتــی همچــون« :درهــم» و «دانــق» و «مثقــال» کــه هــر یــک،
واحدی برای سنجشاند و نه اسمی از جنس مکان.
ابوابی که در أعالم الطرائق آمده است عبارت است از :باب األزمنة،
بــاب األمکنــة ،باب أنــواع األعراض ،بــاب األ کوان ،بــاب االعتماد،
بــاب التألیــف ،بــاب األصــوات ،بــاب اآلالم ،بــاب االعتقــاد ،باب
العلــم ،بــاب النظر ،بــاب ّ
الظن ،بــاب اإلرادة ،بــاب التکلیف ،باب
الحیــاة ،بــاب القدرة ،بــاب الشــهوة ِّ
والنفار ،باب األلــوان و الطعوم و

تألیف قاضی شیخ ّ
زکریا بن ّ
محمد انصاری (م926ق).

25

از آنجــا کــه بــه خواســت خداونــد در نوشــتاری مســتقل بــه معرفــی
اصطالحنامههای یادشــده و همچنین ســایر آثار منتشرشده در این
زمینه خواهیم پرداخت ،در مقالۀ حاضر از معاجم پیشگفته سخن

نگفتــه ،تنهــا بــه بحــث از ویژگیهــای ســاختاری و محتوایی أعالم

از حیث ســاختار ،أعالم الطرائق مشــتمل بر سیوسه باب است که
َ
هر باب از چندین فصل تشکیل شده است و در هر فصل ،تعدادی
از مهمترین مصطلحات رایج و فنی در موضوعات و علوم مختلف
توضیح داده شــده است .طبقهبندی اصطالحات در این کتاب نه

مثل کتاب
الحدود [الحدود و الحقائق فی شرح األلفاظ المصطلحة
ِ
ّ
ّ
اإلمامیة] قاضی اشــرفالدین صاعــد َبریدی
بیــن المتکلمیــن مــن

ـات َ
میرس ّیدشــریف ُجرجانی بر حســب حــروف الفبا
آبــی و التعریفـ ِ

العلوم
و بــه اصطــاح ،ترتیــب ابجدی اســت و نه همچــون مفاتیــح
ِ
خوارزمی بر اســاس طبقهبندی علوم مختلف؛ بلکه ابن شهرآشــوب
اصطالحــات فنــی را به نحــو «موضوعی» دســتهبندی کــرده و در هر
باب ،اصطالحات مربوط به یک موضوع را برشــمرده و تعریف کرده
اســت .از ایــن حیــث بــه نظــر میرســد کــه ســاختار و نحــوۀ تبویب
ّ
أعــام الطرائــق تــا حدودی شــبیه بــه رســالۀ «المقدمة فــی المدخل
ّ
إلی علم الکالم  /المقدمة فی الکالم» از شــیخ طوســی و «الحدود»
ّ
قطبالدین ُمقری نیشــابوری باشــد .برای نمونه ،ابن شهرآشــوب در
بــاب «أمکنــة» بــه تعریــف اصطالحــات مربوط بــه موضــوع «مکان»
 .25نگریــد :الحــدود األنیقــة و التعریفــات الدقیقــة ،تحقیــق :دکتــر مــازن المبــارک ،دارالفکــر
المعاصر ،بیروت1411 ،ق.
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و االعــادة ،بــاب الفعــل ،باب األســماء و الصفات ،بــاب الصفات،
ُّ
ّ
الن ُبـ ّـوات ،بــاب الشـ ّ
الخالفیــات ،بــاب النحو و
ـرعیات ،بــاب
بــاب

التصر یــف ،باب الکتابة ،بــاب البالغة و الفصاحة ،باب َ
الع ُروض و
القوافی و الشعر ،باب ّ
الطب و النجوم و الحساب ،باب الموجبات.
نکــه مالحظــه شــد ،موضوعــات و علــوم گوناگونــی کــه ابــن
چنا 

الطرائق بسنده میکنیم.
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شهرآشــوب در این اثر به تعریف و توصیف اصطالحاتشان پرداخته
اســت دامنــۀ وســیعی دارد و موضوعاتــی چــون« :زمــان» و «مکان» و
ُ«ن ُب ّــوات» و «شـ ّ
ـرعیات» و علومــی همچون :صــرف و نحو و بالغت،
کالم ،ریاضیــات ،طبیعیــات ،تاریخ ،تفســیر ،حدیث ،فقه ،اصول،

یشــود .در واقــع ،أعــام الطرائق
طــب و هیئــت (نجــوم) را شــامل م 
ـات موضوعــات و علــوم
هــم بــه لحــاظ گســتردگی و تنــوع اصطالحـ ِ
اصطالحات شرح شده در هر موضوع
مختلف و هم از حیث شمار
ِ
میزان توضیحات ارائهشــده برای هر واژه ،در بین آثار
و هــم از جهت ِ
مشــابه موجود در این زمینه کمنظیر و شــاید هم بینظیر است .دیگر
ِ
اصطالحنامههایی که در حوزۀ شــرح و تعریف واژگان علوم در قرون
میانی اســامی میشناســیم ،اغلب یا تنوع و گوناگونی اصطالحات
موجــود در اعــام الطرائــق را نــدارد ،یــا از جهت تعــداد اصطالحات
فشــده به مرتبۀ آن نمیرســد ،یا مقدار توضیحاتی که برای هر
تعری 

واژه ارائــه کردهانــد به میزان توضیحات بیانشــده در أعــام الطرائق
نیســت .وســعت و عمق و غنای مطالب مطرحشده در این کتاب،
نشــانی بــارز از ســعۀ اطالعاتــی و دامنــۀ مطالعاتــی ابــن شهرآشــوب
متون علوم
اســت .در حقیقت دسترسی و احاطۀ ابن شهرآشوب به ِ

گونا گــون از آثــار مختلف او ،خاصه مناقب آل أبی طالب و متشــابه
ً
القــرآن و همیــن أعــام الطرائــق ،بهخوبی پیداســت .اساســا یکی از
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ویژگیهــای برجســتۀ ابــن شهرآشــوب آشــنایی گســتردۀ او بــا منابع
دیرینــه و گونهگــون شــیعه و ّ
ســنی و آ گاهــی از تــراث اســامی اعم از
کالم ،تفســیر ،حدیــث ،فقــه ،رجــال ،تاریخ ،ادبیات و علوم وابســته
بــه اینهــا اســت .ارجاعــات و نیــز منقوالتی کــه او از منابــع مختلف
در جایجــای آثــار خــود آورده اســت  -البتــه بــر فــرض آنکه بــه نحو
مســتقیم و بدون واســطه و رونویســی از منابع دیگر باشــد  -شاهدی
نیک بر فراوانی و تنوع آثاری اســت که این دانشــمند واالمقام شیعی
در اختیــار داشــته و بــه مطالعــه گرفتــه اســت؛ 26آثــاری کــه از برخی
ُ
از آنهــا امــروزه جــز نامــی و منقوالتــی خرد هیــچ باقی نمانده اســت و
کهن بازمانده نمیتوان سراغ گرفت.
دستنوشــتی از آنها در میراث ِ
بــه همین جهت اســت کــه یکی از ویژگیهای ممتاز و شــایان توجه

در واقـــــع ،أعـــــام الطرائـــــق هم به
اصطالحات
لحاظ گستردگی و تنوع
ِ
موضوعـــــات و علـــــوم مختلـــــف و
اصطالحـــــات
هـــــم از حیـــــث شـــــمار
ِ
شـــــرح شـــــده در هـــــر موضـــــوع و
میـــــزان توضیحـــــات
هـــــم از جهـــــت
ِ
ارائهشـــــده بـــــرای هـــــر واژه ،در بین
مشـــــابه موجود در ایـــــن زمینه
آثـــــار
ِ
کمنظیر و شـــــاید هم بینظیر اســـــت.

دیگر در دســترس ما وجود ندارد و در
و نصوصی اســت که در منابع ِ
حال حاضر یگانه مأخذ ما در شــناخت ُچنان مطالب و منقوالتی،

ّ
الحدود
الکالم شــیخ طوســی 28و کتاب
در حالی که در المقدمة فی
ِ
ِ
ّ
30
ـدود قطبالدیــن ُمقری نیشــابوری
قاضــی صاعــد َبر یــدی 29و الحـ ِ
ُُ
ـول ابــن فـ َ
ّ
الکالمیــة
ـورک اصفهانــی 31و الحــدود
و الحــدود فــی األصـ ِ
الفقهیــة علــی رأی أهل السـ ّـنة األشـ ّ
ـعریة از ابوبکر ّ
ّ
محمد بن سـ ِـابق
و
ّ ّ
ّ 32
الص ِق ِل ِی تنها به بیان یک تعریف از «عقل» اکتفا شده است.
ِ

تعریــف اصطالحــات ،تنها به ذکر یــک تعریف
شهرآشــوب در مقــام
ِ

به همین نحو ،ابن شهرآشوب در تعریف اصطالح «عصمت» هشت
تعریف را ذکر کرده است؛ 33حال آنکه قطبالدین ُمقری نیشابوری

آثار ابن شهرآشــوب از جمله أعالم الطرائق ،اشــتمال آنها بر مطالب

همان نگاشتههای ابن شهرآشوب است.
از دیگــر ویژگیهــای مهــم کتــاب أعــام الطرائــق آن اســت کــه ابــن
بســنده نکــرده ،بلکه اغلب کوشــیده اســت تــا تعاریــف مختلفی را
کــه از آن اصطالح بیان شــده اســت ،بازگو کنــد .در نتیجه ،خواننده
میتواند با رجوع به این کتاب از حدود و تعاریف گوناگونی که برای
برخالف
یک اصطالح عرضه شده است ،آ گاهی یابد .این ،درست ِ
ً
شیوۀ بسیاری از اصطالحنامههای دیگر است که بهطورمعمول صرفا
تعریــف مختــار خود از واژگان را بیان کردهانــد و چندان به تعاریف و

اقوال دیگر نپرداختهاند .برای نمونه ،ابن شهرآشوب در أعالم الطرائق
در تعریــف اصطالح «عقل» به هشــت تعریف اشــاره کرده اســت،

27

 .26برای آ گاهی از کتابخانه و منابع در دســترس ابن شهرآشــوب نگرید به :صابری ،حســین،
درآمــدی بــر کتابخانــۀ ابــن شهرآشــوب ،بنیاد پژوهشهای اســامی آســتان قــدس رضوی،
مشــهد1393 ،ش .ایــن اثر البته کامل و دقیق نیســت؛ زیرا نویســندۀ محتــرم دو کتاب مهم
ً
ابن شهرآشــوب یعنی مثالب النواصب و أعالم الطرائق را اصال بررســی نکرده اســت .هر دو
کتاب هماکنون منتشــر شــده و باید منابع آنها نیز شناسایی و تخریج شود .در این خصوص
همچنین نگاه کنید به دو یادداشــت زیر از آقای دکتر حســن انصاری منتشرشــده در سایت
اینترنتی کاتبان:
« .1کتابخانۀ ابن شهرآشوب» به نشانی:http://ansari.kateban.com/post/1197
« .2ملل ونحل ابن شهرآشوب» به نشانیhttp://ansari.kateban.com/post/1849:
ً
علــوم
عــن
علــوم اذا اجتمعــت ُس ّــمیت عقــا؛ [ ]2وقیــل :عبــارة
 ]1[« .27العقــل مجمــوع
ٍ
ٍ
َ َ
ً
مخصوصة إذا ک ُملت لإلنســان ُس ّــم َی عاقال ]3[ .وقیل :هو اسم لعلوم إذا حصلت لإلنسان
ٍ
ُ
ُ
َّ
ّ
الضروری بحســن بعض األفعال و قبح بعضها ]5[ .وقیل:
صح تکلیفه ]4[ .وقیل :هو العلم
ُ
ّ
ّ
هــو العلــوم الضروریــة التی ال ُ
یحســن بدون کمالهــا التکلیــف ]6[ .وقیل :علــوم مخصوصة
إذا حصلــت فــی الواحــد وجبــت علیه المعرفــة و َّ
توجــه إلیه التکلیــف ]7[ .وقیــل :مجموع
ُ َّ
بحســن َ
تمکن من االســتدال ل بالشــاهد علی الغائب ]8[ .وقیل :العلم ُ
الحســن و
علوم بها ی
ٍ
ُ
ّ
ُقبــح القبیحّ ،
ســم َی بذلــک ألن العلم بقبح القبیــح یمنع العا ِلم به من اإل قــدام علیه ،ولهذا
ِ
ِ
االشتقاق امتنعوا من إجراء هذه اللفظة علی اﷲ تعالی»( .أعالم الطرائق ،ج  ،1ص .)141

در الحــدود 34و قاضــی صاعــد َبر یــدی در کتاب الحــدودش 35و ابن
ُ
فــورک اشــعری در الحــدود فــی األ ُصــول 36و ابوبکــر ّ
َ
محمد بن سـ ِـابق

ً
عقــا»( .طوســیّ ،
محمــد بــن
« .28العقــل عبــارة عــن مجمــوع علــوم إذا اجتمعــت ســمیت
ّ
ّ
حسن ،المقدمة فی الکالم ،چاپشده با شرح المقدمة فی الکالم ،تحقیق و تقدیم :حسن
انصاری ،زابینه اشمیتکه ،تهران ،میراث مکتوب1392 ،ش ،ص .)22
ّ
ضروریة إذا خلقها اﷲ تعالی فی اإلنسان ّ
صح منه تکلیفه».
« .29العقل عبارة عن مجموع علوم
(قاضی صاعد َبریدی ،اشرف الدین ،الحدود ،تحقیق :حسین علی محفوظ ،ص .)22
ً
ّ .30
«فأمــا العقــل :فهــو عبارة عن علوم مخصوصة إذا كملت لإلنســان ّ
يســمى عاقــا»(ُ .مقری
ّ
نیشابوری ،قطبالدین ،الحدود ،ص .)91
ّ
الب َدا ِئ ُــه مــن العلوم ّ
« .31العقــل :هــو َ
التی ال َی َ
والمتیقظون
علمها العاقلــون البها ِئ َــم،
شــر ُک
ِ
فــی ِ
ُ
ُ
َ
النوم»( .ابن فورک اصفهانی ،ابوبکر ،الحدود فی األصول ،ص .)79
ُ
ّ
َ
َ
ّ
(محمد بن سـ ِـابق
« .32فحــد العقــل مــا ع ِل َــم بــه المخلــوق امتنــاع [وجــود] المســتحیالت».
ّ ّ
والفقهیة علی رأی أهل ّ
ّ
ّ
ّ
األشعریة ،ص .)162
السنة
الکالمیة
الص ِق ِل ِّی ،ابوبکر ،الحدود
ِ
َّ
َ
ّ
ُ
َ
لطف إذا فعله اﷲ تعالی امتنع المکلف
« .33العصمة فی األصل المنع؛ و فی العرف [ ]1کل ٍ
ّ
َ
عنــده ُ
ترک القبیــح المتمکن منه،
مــن فعــل المعصیــة و تــرک الواجب ]2[ .وقیل :مــا ُیختار
َ َ
َ
ُ
فعل القبیح ال علی وجه الحیلولة.
ولــواله لمــا کان َیختاره ]3[ .وقیل :هو المنع
باللطف من ِ
َّ
ّ
َ
َ
[ ]4وقیــلٌ :
عل َــم اﷲ تعالــی أن المکلف یختار عنــده االمتناع من جمیــع القبائح.
اســم ِلمــا ِ
ُ
ُ َ
َ
االمتناع من فعل القبیح.
[ ]5وقیــل :هــی اللطف الذی یفعله اﷲ تعالی فیختار العبد عنده
َ
[ ]6وقیــل :مــا ال یقــع عنده القبیــح و إن لم یرتفع ]7[ .وقیــل :أن ُی َ
قطع علی باطنــه ُویعلم ّأنه
یمتنع کامتناعه فی الظاهر ]8[ .وقال المرتضی« :معناها أن ال َیختار فی المستقبل القبیحَ
ً
ً
ً
ال ظاهرا و ال باطنا ،و إن کان قادرا علیه»( .أعالم الطرائق ،ج  ،2ص .)7
ّ
« .34العصمــة :مــا يرتفــع عنده القبيح و لواله لــم يرتفع»( .نیشــابوری ،قطبالدین ،الحدود،
ص .)102
ّ
« .35العصمــة مــا یمتنــع المکلف عنــده من فعل القبیــح .ولواله لما امتنــع»( .قاضی صاعد
ّ
َبریدی ،اشرفالدین ،الحدود ،تحقیق :حسین علی محفوظ ،ص .)23
ُ
َ
الحراســة مــن مواقع الذنــب»( .ابن َ
فــورک اصفهانی ،ابوبکــر ،الحدود فی
« .36العصمــة :هــی ِ
ِ
ِ
ُ
األ ُصول ،ص .)119
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از تعاریـــــف اصطالحـــــات
کالمـــــی و ایســـــتارهایی کـــــه
گاه ابـــــن شهرآشـــــوب  -در
خ ـ ــال بیـــــان تعریفهـــــای
مختلـــــف  -در خصـــــوص
مس ــــائل طبیعـــــی یـــــا کالمی
ابراز کـــــرده اســـــت ،میتوان
دریافـــــت کـــــه وی از حیـــــث
ً
فکر و روش کالمـــــی ،احتماال
ّ
پیرو ســـــنت کالمی متکلمان
َ
امامی َبهشـــــمی بغداد ،یعنی
َ
مکتب کالمی شریف مرتضی
و پیـــــروان او ،بـــــوده اســـــت.

ّ ّ
ّ
ّ
والفقهیة 37فقط به ایراد یک تعریف بسنده کردهاند .البته تعاریف ارائهشده از
الکالمیة
الص ِق ِل ِ ّی در الحدود
ِ

ســوی ابن شهرآشــوب در مورد تمام اصطالحات تا این اندازه مبســوط و درازدامن نیست و در موارد بسیاری،
او نیز تنها به یک یا دو تعریف برای هر اصطالح اشــاره کرده اســت؛ لکن مهم این اســت که در مواضعی که
ً
تعاریــف متعــدد و مختلفــی از یک اصطالح وجود داشــته اســت ،ظاهرا تالش وی بر این بوده تا به بیشــتر آن
ـای ه ـمرده و همدورۀ
ف اشــاره کنــد و همیــن امــر هــم یکی از وجــوه
تعاریــ 
تمایز اثــر او از دیگــر اصطالحنامههـ ِ
ِ

خودش است.

نکتــۀ قابــل توجه دیگر اینکه أعالم الطرائق منبعی اســت بســیار ارزشــمند برای آشــنایی با دیدگا ههــا و آراء ابن
شهرآشــوب در زمینۀ پارهای از موضوعات کالمی و بهویژه مســائل طبیعی (مباحث موســوم به لطیف یا دقیق
الکالم) مطرح در دانش کالم .هرچند که پرداخت وی به مسائل کالمی و طبیعیاتی در این اثر به نحو استطرادی
و فرعی اســت ،با لحاظ اینکه از او اثر مســتقلی در خصوص موضوعات یادشــده ســراغ نداریم ،از همین اندک
مباحث مطرحشــده در این کتاب میتوان تا اندازهای برخی از زوایای ناپیدای اندیشــههای طبیعی و کالمی او
را بررســید .ابن شهرآشــوب در مواردی ،پس از اشــاره به تعریف یک اصطالح کالمی به بیان پارهای از مســائل و
ً
َ
احکام مربوط به آن پرداخته است .برای نمونه ،او ذیل تعریف اصطالح «فناء» و «اعاده» ،بحث کالمی نسبتا
مفصلی دربارۀ اعادۀ اجســام در قیامت ارائه کرده اســت 38.همچنین در موضع دیگری ،به اقوال قابل توجهی
دربارۀ کیفیت شــهادتدادن اعضاء و جوارح انســان در روز قیامت اشــاره کرده اســت 39.همو پس از اشــاره به
دیدگاههای مختلف در خصوص تعریف اصطالح ّ
40
«ظن» ،رأی خود را در این زمینه ابراز کرده است.
از تعاریف اصطالحات کالمی و ایســتارهایی که گاه ابن شهرآشــوب  -در خالل بیان تعریفهای مختلف -
در خصــوص مســائل طبیعــی یا کالمی ابراز کرده اســت ،میتوان دریافت که وی از حیث فکــر و روش کالمی،
ً
َ
َ
احتماال پیرو ّ
ســنت کالمی متکلمان امامی َبهشــمی بغداد ،یعنی مکتب کالمی شــریف مرتضی و پیروان او،
َ
بــوده اســت .نقلهــای متعدد او از آثار کالمی شــریف مرتضی 41و شــیخ طوســی 42و نیز منقوالتی کــه وی گاه از
َ
َ
ّ
عبدالجبار معتزلی 44،ابن َم ّت َو یه  -که ابن شهرآشوب در
معتزلیان َبهشــمی همچون ابوهاشــم ُج ّبائی 43،قاضی
یکجا از کتاب التذکرة فی احکام الجواهر و األعراض او نام برده اســت - 45و ابورشــید نیشابوری 46آورده است،
ً
گواهی نیک بر این امر است .اساسا منابع و مآخذی که ابن شهرآشوب در تدوین أعالم الطرائق در بخش تعریف
واژگان کالمی و طبیعیاتی از آنها استفاده کرده است ،منابع و مصادر معتزلی است .او در این اثر بهطورمعمول
یشــود ،ولی با توجه
به ذکر مآخذی که از آنها نقلقول میکند نپرداخته و تنها اســامی صاحبان اقوال را یادآور م 
َ
فــراوان وی از متکلمان معتزلی ،از جمله ابوعلی ُج ّبائی 47،ابوالقاســم کعبی بلخی 48،قاضی
بــه گفتاوردهــای
ِ
ّ ّ
ّ
والفقهیة علی رأی أهل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األشعریة ،ص .)148
السنة
الکالمیة
الص ِق ِل ِّی ،ابوبکر ،الحدود
سابق ِ
« .37حد العصمة :الحراسة من المعاصی»( .محمد بن ِ
 .38نگرید به :أعالم الطرائق ،ج  ،1ص .220
 .39نگرید به :همان ،ص .223
 .40نگرید به :همان ،صص  160ـ .159
 .41برای نمونه نگرید به :أعالم الطرائق ،ج  ،1صص،279 ،272 ،268 ،250 ،243 ،242 ،221 ،193 ،165 ،161 ،153 ،152 ،78 ،79 ،67 ،61 ،52 :
289،292 ،288 ،284؛ ج  ،2صص.113 ،111 ،23 ،8 ،7 :
 .42بــرای نمونــه نگریــد بــه :همــان ،ج  ،1صــص291 ،280 ،247 ،237 ،205 ،176 :؛ ج  ،2صــص،121 ،120 ،119 ،114 ،112 ،107 ،103 ،23 ،21 ،3 :
.138 ،127 ،126 ،123
 .43برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1صص.279 ،268 ،220 ،200 ،192 ،191 ،173 ،165 ،100 ،98 ،95 ،78 :
 .44برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1صص249 ،197 ،60 :؛ ج  ،2ص .213
 .45همان ،ج  ،1ص  ،37نیز نگرید به :همان ،ص .48
 .46برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1ص  ،48ص 76؛ ج  ،2ص .213
 .47برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1صص278 ،274 ،272 ،270 ،267 ،268 ،251 ،165 ،130 ،67 ،58 ،47 ،40 ،42 :؛ ج  ،2ص .213
 .48برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1صص.254 ،186 ،184 ،182 ،155 ،126 ،42 :
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َ ُ 52
ّ
َ
ابوالحسین بصری،
ابوالهذیل 53،ابن ِاخشید 54و
ابویوسف قزوینی 49،ابوعبداﷲ بصری 50،نظام 51،جاحظ،

55

میتــوان دریافــت کــه اعتماد و اتــکای او در فراهــمآوردن این اثر تا چه انــدازه به آثار معتزله و پیروان ایشــان بوده
است .در این زمینه بهطورخاص باید از ابوالحسن علی بن عیسی ُر ّمانی (م384ق) ،ادیب و متکلم برجستۀ
معتزلی بغدادی ،یاد کرد که ابن شهرآشــوب در بســیاری از مواضع 56در تعریف اصطالحات طبیعی ،کالمی و
ادبی ،اقوال و ایستارهای او را مطرح و بدانها استشهاد نموده است.
چنانکــه گذشــت ،آبشــخوری سرشــار که ابن شهرآشــوب در تعریــف اصطالحات کالمــی به ُوفــور از آن بهره
َ
َ
گرفته ،آثار متکلمان امامی َبهشــمی بغدادی اســت .پیشتر برخی از ارجاعات وی به آثار شــریف مرتضی و
 .49برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1صص.245 ،90 :
 .50برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1ص .76
 .51برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1ص .57
 .52برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1ص 180؛ ج  ،2ص .36
 .53برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1ص .58
 .54برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1ص .148
 .55برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1ص 212؛ ج  ،2ص .213
 .56بــرای نمونــه نگریــد به :همان ،ج  ،1صــص،229 ،224 ،182 ،179 ،159 ،152 ،150 ،148 ،137 ،133 ،126 ،105 ،103 ،86 ،79 ،76 ،60 ،57 :
288 ،239،245؛ ج  ،2صص.212 ،211 ،167 ،153 ،135 ،111 ،24 :
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َّ
َ
57
امالیَ 58س ّید مرتضی و
شیخ طوسی بیان شد و اکنون در تکمیل آن باید گفت که آثاری همچون الذخیره و ِ
ً
ّ
59
تبیان 60شیخ طوسی از مصادری است که ظاهرا تعاریف ابن شهرآشوب در
نیز المقدمة فی الکالم و تفسیر ِ
موارد متعدد ناظر به تعاریف موجود در آنها اســت .نمونههایی هم البته وجود دارد که تعریفهای نقلشــده
ً
َ
َ
متداول وی مشاهده نمیشود و ظاهرا باید منقول از برخی آثار ازدسترفتۀ
موجود
از شریف مرتضی ،در آثار
ِ
ً
َ
مورد آن 61ظاهرا
جناب مرتضی باشد .استناد به اقوال شیخ مفید هم در سه موضع قابل مشاهده است که دو ِ
مربــوط بــه اقــوال شــیخ مفید در تصحیح االعتقاد اســت .ابن شهرآشــوب در چند مورد نیــز از آراء و تعریفات
ابــن نوبخــت 62یــا نوبختی یــاد کرده اســت .همو در بخــش تعریف اصطالحــات فقهی از میان دیگــر عالمان
ّ
امامی ،به گفتارها و آراء َســار 63و ابن َب ّراج 64اشــاره نموده اســت .در مقایســه ،یادکرد او از متکلمان اشــعری
و تعریفهای آنها از اصطالحات مختلف ،بســیار کمتر از متکلمان معتزلی اســت .ابن شهرآشــوب تنها در
َ ّ 66
67
باقلنی،
چند
موضع معدود دیدگاههای برخی از متکلمان اشعری مثل ابوالحسن اشعری 65،ابن فورکِ ،
ِ
 .57برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1صص.277 ،147 ،117 ،101 ،89 :
 .58برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1ص .179
ّ
ّ
مصحح کتاب هم تذکار داده اســت ،تمام ایــن بخش برگرفته از فصل ســوم المقدمة فی
 .59بــرای نمونــه نگریــد بــه :همــان ،ج  ،1ص  39کــه چنانکه
الکالم شیخ طوسی است.
 .60بــرای نمونــه نگریــد بــه :همــان ،ج  ،1صــص،234 ،201 ،198 ،197 ،178 ،134 ،132 ،129 ،127 ،120 ،117 ،103 ،97 ،96 ،89 ،88 ،85 ،83 :
269 ،261 ،239؛ ج  ،2صص.213 ،134 ،31 ،8 :
 .61همان ،ج  ،1صص  182و  .261نیز نگرید به :ج  ،2ص .8
 .62همان ،ج  ،1ص .277
 .63همان ،ج  ،2صص.127 ،125 ،123 ،121 :
 .64همان ،ج  ،2صص.126 ،124 ،119 ،105 :
 .65برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1ص .59
 .66برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1ص  145و .148
 .67برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1ص .148
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و راغب اصفهانی 68را بازگو کرده اســت .از نقلهایی هم که وی از فیلســوفانی همچون ارســطوِ ،69کندی 70و
ابنسینا 71کرده است  -البته در صورتی که حاصل مواجهۀ مستقیم او با آثار ِکندی و ابنسینا باشد و نه نقل
از منابع واســطهای دیگر  -میتوان فهمید که وی تا حدودی با آثار و اقوال فالســفه نیز آشــنایی داشــته اســت
(گرچــه حدس راقم این ســطور آن اســت کــه این موارد که تعاریفی شــایع و متــداول در آن دوران بوده ،منقول
و برگرفتــه از منابــع دیگــر باشــد ،نه حاصل رجوع مســتقیم او به آثــار ِکندی و ابنســینا) .همچنین ارجاعات
ّ
مکرر او به اقوال ادیبان برجسته از جمله سیبویه ،خلیل ،ابن ُدرید ،ابن ِسکیت و حمزۀ اصفهانی 72نشان از
آ گاهی وسیع او از آثار و نظرگاههای ادبای زبان عربی دارد.
وجــه اهمیــت دیگــر أعــام الطرائق که نبایــد از دید تراثپژوهــان مخفی بماند ،اشــتمال آن بر ِنــکات و فواید
بســیار کالمی ،طبیعی ،حدیثی ،تفســیری ،تاریخی ،فقهی و ادبی است .در حقیقت ،أعالم الطرائق را نباید
ِ
ً
صرفــا یــک اصطالحنامــۀ دانســت؛ بلکــه بایــد آن را دائرةالمعارفی پر نکتــه و مأخذی غنــی از مطالب ناب و
کمیــاب بهحســاب آورد .اگرچــه قصد اصلی ابن شهرآشــوب در این اثر ،بیان حــدود و تعاریف اصطالحات
بوده اســت ،در ِخالل مباحث مربوط به تعریفاتِ ،نکات پراکندۀ ســودمندی نیز بهطور ضمنی و استطرادی
در بــاب موضوعات و مســائل مختلف مطرح کرده اســت .برای نمونه ،در ضمــن بحث از تعریف ّ
«نیت» ،او
ُّ
َ
َ
ملــه» پرداخته 73و از پارهای مســائل فقهی همچون کیفیت
«نیة
بــه بررســی معنــای ِروایت
المؤمــن خ ٌیر ِمن ع ِ
ِ
ُ َّ
74
ّنیــت نمــاز ،کیفیت و زمان ّنیت روزه بحث کرده اســت .همچنین در ذیــل تعریف اصطالح «محدث» به
َّ
ّ
روی از ّ
تفسیر روایت َم ّ
ائمه  -علیهمالسالم  -یعنی« :إنا ُم َحدثون» روی آورده و به سه وجه مختلف در تفسیر
ِ
آن اشاره میکند 75.نمونهای دیگر آنکه در «باب الحیاة» ،قریب به یک صفحه ،از علت دیدهشدن ستارگان
در شب ،یا دلیل اینکه شعلۀ آتش از فاصلۀ دور بزرگتر از آنچه در واقع هست دیده میشود ،یا سبب اینکه
ُ َ َ
حتضر قادر به مشــاهدۀ مالئکه میگردد،
اشــیاء از پشــت شیشــه رؤیت میشــوند ،یا علت اینکه شــخص م
بحث کرده اســت 76.روشــن اســت که مباحثی از این دســت ،ربــط چندانی به تعریــف اصطالحات ندارد و
بیشتر ،بیان احکام طبیعی است .موارد دیگری از این قبیل نیز در کتاب قابل مالحظه است ،مثل مباحثی
کــه او در ضمــن تعریــف «رنگهــا» آورده اســت؛ 77یا مطالبی که در مقام توجیه این مســئله بیان کرده اســت

وجـــــه اهمیـــــت دیگ ـ ــر أعالم
الطرائـــــق کـــــه نبای ـ ــد از دید
تراثپژوهـــــان مخفی بماند،
اشـــــتمال آن بر ِنکات و فواید
بســـــیار کالمـــــی ،طبیع ـ ــی،
ِ
حدیثی ،تفســ ــیری ،تاریخی،
فقهـــــی و ادبــ ــی اس ـ ــت .در
حقیقـــــت ،أعــ ــام الطرائق را
ً
نباید صرفا یک اصطالحنامۀ
دانســـــت؛ بلک ـ ــه بای ـ ــد آن را
دائرةالمعارفـــــی پ ـ ــر نکت ـ ــه و
مأخـــــذی غنــ ــی از مطال ـ ــب
نـــــاب و کمیـــــاب بهحس ـ ــاب
آورد .ا گرچه قصد اصلی ابن
شهرآشـــــوب در این اثر ،بیان
حدود و تعاریف اصطالحات
بـــــوده اســـــت ،در ِخ ـ ــال
مباحث مربوط به تعریفات،
ِنکات پرا کندۀ سودمندی نیز
بهطور ضمنی و اس ـ ــتطرادی
در باب موضوعات و مسائل
مختلف مطرح کرده اس ـ ــت.

که «چرا وقتی آب در کوزه منجمد میگردد موجب شکســته شــدن آن میشــود» 78یا اینکه «چرا دود از میان
حیوانات ،تنها انســان را میآزارد؟ یا چرا رنگ پوســت گوســفند و اســب بر اثر تغییرات آب و هوایی دگرگون
میشــود؟» یا اینکه «چرا بعضی از اجســام در آتش ذوب میشوند و بعضی دیگر در آن جامد میگردد؟ و چرا
آهن در اثر آتش نرم میشــود؟» 79.پارهای دیگر از مباحث مهم پراکندهای که وی از آنها ســخن به میان آورده
است ،عبارت است از:
 .1تبیین و توضیح مبســوط اســماء و صفات خداوندّ ،
اعم از صفاتی که اطالق آنها بر خداوند جایز اســت یا
دیگر متعلق به آن ،که در واقع ،این بخش از کتاب ،شرح اسماء اﷲ است
آنهایی که جایز نیست و مباحث ِ
 .68برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1ص .145
 .69همان ،ج  ،1ص .214
 .70برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1صص.258 ،252 ،188 ،160 ،126 ،117 ،52 :
 .71برای نمونه نگرید به :همان ،ج  ،1صص.127 ،60 ،59 ،54 :
 .72همان ،ج  ،1ص .30
 .73همان ،ج  ،1ص .166
 .74همان ،ج  ،1ص .167
 .75همان ،ج  ،2ص  3ـ .2
 .76همان ،ج  ،1ص .180
 .77همان ،ج  ،1صص  207ـ .204
 .78همان ،ج  ،1ص .213
 .79نگر :همان ،ج  ،1صص  217ـ .215
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به نحو موجز و در نوع خود کمنظیر.
َ
 .2تعریف و توضیح تعداد زیادی از القاب و اســامی مالئکه ،انبیاء و ائمه  -علیهمالســام  81، -و همچنین
ُ
شــمار فراوانــی از مهمتریــن شــخصیتهای تاریخــی مثــلَ :
أعثم کوفــی ،ثابت قطنــة ،مالک اشــتر ،عمرو بن
َُ
ُ
أبودلف ،أبونواس ،سیبویه ،ابوعلی ُج ّبائی ،شاهفور (شاهپور /شاپور) ذواأل کتاف،
َح ِمقَ ،ح ّســان ،نجاشی،
َّ
الکسائیَ ،ص َ
82
عص َعة بن صوحان و . ...
عامر الشعبیِ ،
ِ
80

 .3تعریف قبایل مختلف و توضیح دربارۀ معنا و وجه تسمیۀ اسامی آنها.
84
 .4توضیح دربارۀ اسامی ادیانِ ،ف َرق و مذاهب مختلف.
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 .5توضیح القاب و وجه تسمیۀ برخی از شعرای مشهور عرب.

85

الحقائق ابن
آنچــه تقدیــم شــد ِنکاتی چند دربــارۀ وجوه اهمیت کتاب شــریف أعــام الطرائق فی الحــدود و
ِ
ً
ً
شهرآشــوب بــود کــه اجمــاال و عجالــة به محضــر خواننــدگان عرضه گردیــد .امیــدوارم در آینــده پژوهشهای
مفصلتر و دقیقتری در باب این کتاب ارزشمند صورت گیرد و زوایای مختلف آن را با بسطی درخور بکاود.
در ختام این کالم ،ذکر این نکته الزم است که طبع حاضر از أعالم الطرائق با وجود کوششهای شایان تقدیر
مصحح آن ،کاســتیهایی نیز دارد که همین امر ضرورت ارائۀ ویراســت کاملتری از این اثر را گوشــزد میکند.
در واقع با توجه به اینکه مصحح ارجمند تا پیش از هنگام انتشار این اثر به صفحات نخستین نسخۀ قاهره از
این کتاب دست نیافته بود و تصویر نسخۀ مورد استفادۀ او در آن زمان متأسفانه فاقد چند صفحۀ نخستین
اثر بوده است و همچنین با عنایت به راهیابی پارهای از اغالط مطبعی و غیر مطبعی در ویراست حاضر ،این
کتاب نیازمند تحقیق و تنقیحی مجدد و بازنشری کاملتر و دقیقتر است .ویراستی تازه که در آن ،هم مطالب
بخش کتاب بر اساس نسخۀ قاهره منتشر شود و هم نمایههای الزم برای کتاب  -که بدون
موجود در آغازین
ِ
ً
آنها حقیقتا اســتفاده از این اثر و جســتوجوی اصطالحات مورد نظر در آن بهغایت دشوار و گاه متعذر است
 تدارک دیده شــود .مســاعی دانشــور ارجمند جناب آقای َسـ ّـیدعلی طباطبایی یزدی در تصحیح عالمانه وفاضل این اثر بار دیگر همت نماید و از اعالم الطرائق ،این
ِاحیای این اثر ّقیم مشکور باد .امیدوارم که مصحح
ِ

میراث ارزشمند و یادگار ماندگار ابن شهرآشوب ،تصحیحی شایستهتر عرضه دارد.
 .80نگر :همان ،ج  ،1صص  282ـ .263
 .81نگر :همان ،ج  ،2صص  32ـ .24
 .82نگر :همان ،ج  ،2صص  77ـ .55
 .83نگر :همان ،ج  ،2صص  85ـ .77
 .84نگر :همان ،ج  ،2صص  49ـ .41
 .85نگر :همان ،ج  ،2صص  99ـ .85
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