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و  »اشارات  عنوان  زیر  که  مقاالتی  سلسله  چکیده: 
تنبیبهات« منتشر می شود مجالی است برای طرح و تحریر 
تُراث پژوهانه  و  کتابگزارانه  و  انتقادی  گونه گوِن  جستارهای 
که هر یک از آن جستارها نوشتاری است کوتاه و مستقل در 
باب موضوعی مشّخص و ممتاز. بخش دوم از این مقاالت 
»گفتاوردی  در  یادداشت.  و  نوشته  سه  بر  است  مشتمل 
الحقائِق  زبدة  از  طوسی  نصیرالّدین  خواجه  ترجمۀ  از 
عین القضاة همدانی« با اشاره به گفتاوردی از ترجمۀ فارسی 
بر  شاهدی  طوسی  نصیرالّدین  خواجه  الحقائِق  زبدة 
درستی انتساب این اثر به خواجه ارائه شده است. »ستایش 
بازگفت  در  است  نوشتاری  مرتضی«  شریف  از  رازی  فخر 
ستایِش  و  توصیف  در  رازی  فخر  از  توّجه  شایان  عباراتی 
شریف مرتضی. یادداشت »انتشار مجموعه رسائل علوم 
عقلی شمس الّدین محّمد َخفری« نیز به معّرفِی مختصر 
و  کالمی  و  فلسفی  رساله های  از  نوانتشار  مجموعه ای 

منطقی َخفری اختصاص دارد.

فارسی  ترجمۀ  طوسی،  نصیرالّدین  خواجه  کلیدواژه ها: 
شریف  رازی،  فخر  همدانی،  عین القضاة  الحقائق،  زبدة  

مرتضی، شمس الّدین محّمد َخفری.
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Ishārāt wa TanbĪhāt (Part II)
Hamid Atai Nazari
Abstract: The series of articles published under 
the title “Ishārāt wa TanbĪhāt” is an oppor-
tunity to design and write various critical, 
bibliographic and heritage research essays, each 
of which is a short and independent one on a 
specific and distinguished topic. This second 
part of these series consists of three essays and 
notes. In “An essay about the translation of 
Khājh NaṣĪr al-DĪn ṬūsĪ from Zubdat al-
Ḥaqāiq by ‘Eyn al-Quḍāt HamidānĪ”, referring 
to an allusion to the Persian translation of 
Zubdat al-Ḥaqāiq by Khājh NaṣĪr al-DĪn ṬūsĪ, 
which proves that the attribution of this work 
to Khājh is correct. “Praise of Fakhr RāzĪ on 
SharĪf Murtaḍā” is a title of another article 
citing the remarkable phrases from Fakhr RāzĪ 
in the description and praise of SharĪf Mur-
taḍā. The note “Publication of ShamsuddĪn 
Muhammad KhafarĪ’s collection of treatises on 
intellectual sciences” is also dedicated to a brief 
introduction of the newly published collection 
of KhafarĪ’s philosophical, theological and 
logical treatises.
Keywords: Khājh NaṣĪr al-DĪn ṬūsĪ, Persian 
translation of Zubdat al-Ḥaqāiq, ‘Eyn al-Quḍāt 
HamidānĪ, Fakhr RāzĪ, SharĪf Murtaḍā, Sham-
suddĪn Muhammad KhafarĪ.

 إشارات وتنبهيات )2(
محيد عطايئ نظري

اخلالصـة: إّن سلسـلة املقـاالت الـي ننشـرها هنـا بعنـوان )إشـارات 
خمتلفـة  نقّدّيـة  مقـاالت  يـر  وحتر لطـرح  جمـااًل  توّفـر  وتنبهيـات( 
 واحٍد من هذه 

ّ
واستعراضات للكتب وحبوٍث تراثّية، حبيث ميتاز كل

املقاالت باالختصار واالستقال واختصاصه بأحد املواضيع املعّينة 
واملمتازة.

أّمـا القسـم الثـاين مـن مقـاالت )إشـارات وتنبهيـات( فهـو عبـارة عن 
ثاثة إشارات بني مقالٍة وماحظة، وهي:

1 - مقالة )اقتباس من ترمجة اخلواجة نصير الدين الطويس لكتاب 
 
ً
بـدة احلقائـق لعـني القضـاة اهلمـداين(، وفهيا يقّدم الكاتب شـاهدا ز
عـى صّحـة انتسـاب هـذه الترمجـة للخواجـة من خال اإلشـارة إىل 
بـدة  اقتبـاٍس مـن ترمجـة اخلواجـة نصيـر الديـن الطـويس لكتـاب ز

احلقائق إىل اللغة الفارسّية.
يف املرتـى(. وهـو مقـال يف  2 - مقالـة )مـدح الفخـر الـرازي للشـر
اسـترجاع واسـتذكار بعض عبارات الفخر الرازي املثيرة لاهتمام يف 

يف املرتى. وصف ومدح الشر
3 - ماحظة )انتشار جمموعة رسائل العلوم العقلّية لشمس الدين 
يف خمتصر ملجموعة حديثة  حمّمـد اخَلفـري(، وهـو يتكّفل بتقدمي تعر

االنتشار من الرسائل الفلسفّية والكامّية واملنطقّية للخفري.
املفردات األساسّية: اخلواجة نصير الدين الطويس، الترمجة الفارسّية 
يف  الشـر الـرازي،  الفخـر  اهلمـداين،  القضـاة  لزبـدة احلقائـق، عـني 

املرتى، مشس الدين حمّمد اخلفري.
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زبدةالحقائِقعینالقضاةهمدانی 1.گفتاوردیازترجمۀخواجهنصیرالّدینطوسیاز
خواجـه  مقـام  عالـی  امامـِی  دانشـمند  نگاشـته های  فهرسـت  در  منابـع  از  برخـی  در  کـه  آثـاری  از  یکـی 
ی از زبـدة الحقائـِق عین الُقضـاة  نصیرالّدیـن طوسـی )د: 672 هـ .ق.( ثبـت شـده اسـت ترجمـۀ فارسـی و
گاهـی درخـور و شـایان توّجهـی از ایـن اثـر منسـوب بـه خواجـه  کنـون آ همدانـی )د: 525 هـ .ق.( اسـت. تا
که راقم این سـطور می داند، دست نوشـتی از آن هم تا به امروز شناسـایی  در دسـت نبوده اسـت و تا آنجا 
نشـده. تراجم نـگار دانشـوِر نامـور، قاضـی نـوراهلل شوشـتری )ش: 1019 هـ .ق.( در ضمـن شـرح احـوال و آثـار 

کرده است:  خواجه نصیر از ترجمۀ مزبور چنین یاد 

کتاب زبدة الحقایق عین القضاة همدانی و شرح مواضع مشکلۀ آن به التماس و  »و ترجمۀ 
که از داعیان طایفۀ اسماعیلّیه بود«.1  تکلیف امیر ناصرالّدین محتشم 

گـزارش قاضـِی شـهید، خواجـه نصیرالّدیـن طوسـی بنا بـه درخواسـت ناصُرالّدین محتشـم )د:  طبـق ایـن 
کتاب زبدة الحقائِق عین القضاة همدانی  کم اسـماعیلی ُقهسـتان، برگردانی پارسـی از  655 ه .ق.(، حا
کـه خواجـه بـه خواهـش  بـه همـراه شـرح و توضیـح عبـارات دشـوار آن فراهـم آورده بـوده اسـت. می دانیـم 
کتـاب طهـارة األعـراق یـا تهذیـب األخـالِق  ناصُرالّدیـن محتشـم برگردانـی همـراه بـا تهذیـب و تکمیـل از 
کـه به مناسـبت تقدیم اثر به ناصرالّدین محتشـم آن  ابوعلـی ِمسـَکَویه )د: 421 هـ .ق.( را نیـز نگاشـته بـوده 
گـزارش یادشـده از قاضـی نـوراهلل ظاهـرًا در حـال حاضـر مهمتریـن سـند  را اخـالق ناصـری نامیـده اسـت. 
بـرای انتسـاب نـگارش ترجمـۀ زبـدة الحقائـِق عین القضاة همدانی به خواجه نصیرالّدین طوسـی اسـت. 
شـادروان اسـتاد مـدّرس رضـوی در شـمار آثـار خواجـه نصیـر از ایـن ترجمـه نیز یـاد کرده اسـت و در معّرفی 
مـه شـیخ آقـا بـزرگ طهرانـی در 

ّ
آن تنهـا بـه بازگفـت سـخنان قاضـی نـوراهلل بسـنده نمـوده.2 همچنیـن، عال

کـرده اسـت و همـان گفتـار قاضی  یعـة بـه ترجمـۀ مـورد بحـث بـا عنـوان »شـرح زبـدة الحقایـق« اشـاره  الذر
نوراهلل شوشتری را دربارۀ نگارش این اثر به قلم خواجه بازگو نموده.3 ثقة اإلسالم تبریزی نیز در مرآة الکتب 

گفتۀ قاضی در خصوص ترجمۀ مزبور ابراز نداشته است.4  کالمی افزون بر 

به رغـم تصریحـات و اشـارات پیشـگفته در خصـوص انتسـاب ترجمـۀ زبـدة الحقائـق بـه خواجـه نصیـر، 
کتاب شـناس  پـاره ای تشـکیکات و تردیدهـا و بـل انکارهـا در ایـن بـاب مطـرح شـده اسـت. بـرای نمونـه، 
یـاض العلمـاء و  شـهیر، میـرزا عبـداهلل َافنـدی اصفهانـی )د: ح 1130 هـ .ق.( در دو اثـر ارزنـدۀ خـود، یعنـی ر
ی، به یادکرد  تعلیقۀ أمل اآلِمل ضمن شـرح احوال خواجه نصیر پس از معّرفی مکتوبات موّثق و اصیل و

 1. شوشتری، قاضی نوراهلل، مجالس المؤمنین، بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، مشهد، 1392 ش.، ج 4، ص 515.
 2. مدّرس رضوی، محّمدتقی، احوال و آثار خواجه نصیرالّدین طوسی، اساطیر، تهران، چاپ سوم، 1386 ش.، ص 580.

یعة إلی تصانیف الشیعة، 26 ج، داراألضواء، بیروت، 1403 ق.، ج 13، ص 302.  3. الطهرانی، آقا بزرگ، الذر
 4. التبریـزی، علـی بـن موسـی، مـرآة الکتـب، تحقیـق: محّمـد علي الحائـري الخّرم آبادی، مکتبـة آیة اهلل العظمی المرعشـی النجفی، 

قم، 1380 ش/ 1422 ق.، الجزء الرابع، ص 354.
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کتاب زبدة الحقائق اشـاره نموده.  از پاره ای آثار منسـوب به خواجه پرداخته اسـت و از جمله به ترجمۀ 
میرزا عبداهلل، نویسندۀ زبدة الحقائق را شیخ عالء الدوله معّرفی کرده است5 و با بیان عبارت »في األخیر 
« انتساب چنین اثری به خواجه نصیر را با مشکل مواجه دانسته.6برخی از محّققان معاصر نیز به 

ٌ
إشکال

گـزارش پیشـگفتۀ قاضـی نـوراهلل شوشـتری دربارۀ ترجمۀ زبـدة الحقائق به دیدۀ تردید نگریسـته اند و حّتی 
کرده اند.7  آن را نادرست قلمداد 

کـه موجـب تقویـت احتمـال و حّتـی یقین بـه وجود ترجمۀ کتـاب زبدة الحقائـق به قلم  اّمـا اّطـالع تـازه ای 
خواجه نصیرالّدین طوسی می شود گفتاوردهایی است از این اثر که قاضی نوراهلل شوشتری، یعنی همان 
گزارشـگر اصلی ترجمۀ خواجه از زبدة الحقائق، در رسـالۀ النور األنَور و النور األزَهر في َتنویر َخفایا رسـالة 
م 

ّ
القضاء و القدر آورده است. رسالۀ النور األنَور اثری است از قاضی نوراهلل در پاسخ به رّدّیۀ مفّسر و متکل

کوکنـی )776 _ 835 هـ .ق.(  بـر رسـالۀ  و صوفـِی هنـد، عالء الّدیـن علـی بـن احمـد بـن ابراهیـم َمهاِئمـی 
ـی زیـر عنـوان اسـِتجالء الَبَصـر فـي الـرّد علـی 

ّ
مـۀ حل

ّ
َظـِر فـي الَبحـِث عـِن الَقضـاِء والَقـَدِر عال اسـِتقَصاُء الّنَ

کنون منتشر نشده است اّما دست نوشتی از آن به خّط خود قاضی  اسِتقصاء الَنَظر. این رسالۀ قاضی تا
کتابت آن در سال 1018 هجری قمری به انجام رسیده. 8   که  نوراهلل شوشتری در دسترس است 

کتـاب زبـدة الحقائـِق عین القضـاة همدانـی  قاضـی در موضعـی از رسـالۀ النـور األنـَور بـه نقـل قسـمتی از 
کـه خواجـه نصیرالّدیـن طوسـی در ترجمـۀ خویـش از ایـن کتـاب بر  پرداختـه اسـت و سـپس بـه اعتراضـی 

کرده است:   سخن عین القضاة وارد نموده اشاره 

 5. ظاهـرًا ُچنیـن لقبـی بـرای عین القضـاة همدانـی معـروف و متـداول نبـوده اسـت و دانسـته نیسـت کـه مـراد از »شـیخ عالء الدولـة« چه 
کسی است.

کتاب زبدة الحقائق للشیخ عالء الدولة، ولنا في األخیر إشکال«. أفندی االصبهانی، المیرزا عبداهلل، تعلیقة أمل اآلمل،  6. »وترجمة 
یـاض  کتابخانـه آیـت اهلل نجفـی مرعشـی، قـم، 1410 ق.، ص 299؛ نیـز نگریـد بـه: همـو، ر تحقیـق: سـّید احمـد حسـینی ِاشـکوری، 
العلمـاء و حیـاض الفضـالء، تحقیـق: سـّید احمـد حسـینی ِاشـکوری، قـم، منشـورات مکتبـة آیـة اهلل العظمـی المرعشـی النجفـی، 

1403ق.، ج 5، ص 164.
کتـاب تمهیـداِت عین القضـاة همدانـی دربـارۀ ترجمـۀ فارسـی زبـدة الحقائـق چنیـن  یراسـت   7. عفیـف ُعَسـیران در مقّدمـۀ خـود بـر و
کرده اند  یسـان متأخر تنها دو نفر ترجمۀ فارسـی زبدة الحقائق را در تذکره هاى خود ذکر  که: »از مورخین و تذکره نو اظهار داشـته اسـت 
کـه قابـل توجـه اسـت: قاضـی نـور اهلل شوشـترى مـورخ اوایل قرن یازدهم _ وقتیکه از محمد بن محمد طوسـی و آثـار او صحبت میکند 
ترجمۀ زبدة الحقائق و شرح آن را به او نسبت می دهد؛ و حاجی خلیفه )مورخ اواخر قرن یازدهم( بوجود ترجمۀ فارسی زبدة الحقائق 
اشـاره نمـوده و چنـد سـطر از آغـاز ایـن کتـاب نقـل کـرده اسـت؛ امـا او راجع بمترجم زبـدة الحقائق چیزى نگفته اسـت. مـا تقریبا تمام 
یتر Ritter مستشـرق  کتابخانه هـاى ترکیـه را بـراى ترجمـۀ زبـده جسـتجو کردیـم و هیـچ اثرى از آن پیدا نشـد. از دانشـمند محترم آقاى ر
یـا شـدیم گفتند: از کجا دانسـته اى کـه ترجمه اى دربـاره زبده  آلمانـی کـه در حـدود سـی سـال کتابخانه هـاى ترکیـه را بررسـی کـرده جو
یرا گفته هاى مرعشـی گاهی  وجـود دارد؟ قـول مرعشـی بـه ایشـان ارائـه شـد تبسـم کردنـد و گفتند: به اقوال مرعشـی نباید اسـتناد کـرد ز
سـاختۀ خیـال اسـت. امـا راجـع بقـول حاجـی خلیفـه؛ گمـان می کنیـم کـه او ماننـد جامـی تمهیـدات را ترجمـۀ زبـدة الحقائق دانسـته 
ُعَسـیران،  تمهیـدات، مقّدمـه و تصحیـح: عفیـف  بـن محّمـد،  المعالـی عبـداهلل  ابـو  الهمذانـی،  المیانجـی  اسـت.«. عین القضـاة 

انتشارات منوچهری، تهران، چاپ چهارم، 1373 ش، صص 5 _6.
 8. نگرید به: المرعشی الحسینی الشوشتری، نور اهلل بن شریف، النور األنَور و النور األزَهر في تنویر خفایا رسالة القضاء و القدر، نسخۀ 

کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی نجفی قم، برگ 61 آ. عکسی شمارۀ 1545 
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کتابالزبدة:  »وههنا سؤال مناسب وقد ؟ في جوابه عینالقضاةفقالفي

یکـون تمامـه  کان ناقصـًا و إن  کان الواجـب فـي السـببّیة تاّمـًا فهـو ]کامـل ؟[، و إن قیـل: إن 
بانضمـام شـرط فذلـک الشـرط یکـون شـریکًا لـه فـي السـببّیة؛ فِلَم ال تجـّوزون أن یسـّمی غیره 

تعالی سببًا مع اعترافکم بأّن بعض األشیاء شرط في وجود البعض؟

قلنـا: وجـود الشـرط مؤّثـر فـي اسـتعداد المشـروط لقبـول الوجـود ال فـي سـببّیة ذات الواجـب، 
کما أّن انکشـاف السـحاب مؤّثر في اسـتعداد األرض لقبول نور الشـمس ولیس له في تکمیل 

الشمس تأثیر أصاًل. انتهی.9

واعتـرضعلیـهالمحّقـقالطوسـي_قـّدسسـّره_فـيترجمتـه: بـأّناالعتـرافبتأثیـرالشـرطفـي
مؤّثـرفـيالوجودغیراهلل”،فلیفرقبیـنأنیقال:»غیراهلل حصـولاالسـتعدادمناقـضلقولهـم“ال

مؤّثر«وبینأنیقال:»غیراهللسببوشرط«. انتهی.«.10

که  گفتاورد یادشـده از ترجمۀ خواجه نصیر از زبدة الحقائِق عین القضاة همدانی آشـکارا نشـان می دهد 
قاضـی نـوراهلل دست نوشـتی از ایـن ترجمـه را در اختیـار داشـته اسـت. با توّجه به اینکه برگـردان خواجه به 
کلمـات و  گونـۀ نقـل بـه مضمـون اسـت و نـه نقـل عیـن  زبـان فارسـی بـوده نقل قـول قاضـی از آن در واقـع از 

عبارات ترجمۀ خواجه.

کـه شـیخ عمادالّدیـن فضـل اهلل مشـهدی )ش: 914  در ادامـۀ مطلـب پیشـگفته، قاضـی نـوراهلل ایـرادی را 
کـرده اسـت نقل  هـ .ق.(11 در شـرح لوایـح جامـی در رّد اعتـراض خواجـه نصیـر بـر کالم عین القضـاة مطـرح 

نموده:
»ورّدعلیهعمدةأذکیاءالموّحدینالشـیخعمادالّدینفضلاهللالمشـهدي _ قّدس سـّره _ في 
شـرح اللوائـح: بـأّن وجـه التناقـض لیـس بظاهـر، بـل الظاهـر عدمـه؛ ألّن النفـي ]کـذا[ السـببّیة 

ق بقبول الوجود.«. 12
ّ
إثباتها متعل والمؤّثرّیة إّنما هو باعتبار الوجود، و

یبقـی ههنـا مـن اإلشـکال أن یقـال: إن کان الواجـب کامـاًل   9. عیـن عبـارات عین القضـاة در کتـاب زبـدة الحقائـق از ایـن قـرار اسـت: »و
إن کان ناقصًا في السـببیة  فـي السـببیة فِلـَم تأّخـر وجـود المسـّبب عنـه وتأّخـُر وجود المسـّبب عن السـبب الموجود بکماله محـال؟ و
ُتجّوزون تسـمیة غیره سـببًا مع اعترافکـم بأن وجود  وَتّمـت ببعـض الشـروط سـببیُته فقـد ثبـت لـه شـریك فـي کونـه سـببًا، فما بالکـم ال
بعـض األشـیاء شـرٌط فـي وجـود البعـض؟ و هـذا إشـکال یسـهل علینـا دفعـه فإنـا نقـول: وجـود الشـرط إنمـا أّثـر فـي اسـتعداد المشـروط 
کما أن انقشاع السحاب إنما یؤثر في استعداد األرض الشراق نور الشمس، ولیس له أصاًل تأثیر  للوجود ال في سببیة الذات الواجبة، 
فـي تکمیـل الشـمس.«. عین القضـاة همدانـی، عبـداهلل بن محّمـد، زبدة الحقایق، متـن عربی به تصحیح: عفیف ُعسـیران، ترجمۀ 

فارسی: مهدی تدین، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1379، ص 47.
یر خفایا رسـالة القضاء و القدر، نسـخۀ عکسـی   10. المرعشـی الحسـینی الشوشـتری، نور اهلل بن شـریف، النور األنَور و النور األزَهر في تنو

کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی نجفی قم، برگ 16 آ. شمارۀ 1545 
 11. دربـارۀ شـرح احـوال و آثـار او نگریـد بـه: شوشـتری، قاضـی نـوراهلل، مجالـس المؤمنیـن، بنیـاد پژوهش هـای اسـالمی آسـتان قـدس 

رضوی، مشهد، 1392 ش.، ج 4، صص 407 _ 414.
یر خفایا رسالة القضاء و القدر، نسخۀ عکسی   12. المرعشی الحسینی الشوشتری، نور اهلل بن شریف، النور األنَور و النور األزَهر في تنو
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که ِعالوه بر قاضی نوراهلل شوشتری، شیخ عمادالّدین فضل اهلل مشهدی نیز به  از این نقل معلوم می شود 
کتاب زبدة الحقائِق عین القضاة همدانی دسـترس داشـته بوده اسـت و به نقل و  ترجمۀ خواجه نصیر از 

یده بوده.  نقد پاره ای از سخنان خواجه در آن دست یاز

سـپس قاضـی ضمـن نادرسـت شـمردن ایـراد شـیخ عمادالّدیـن فضـل اهلل مشـهدی بـر اعتـراض خواجـه 
نصیر، به نقل عباراتی دیگر از ترجمۀ زبدة الحقائِق خواجه پرداخته تا نشان دهد اعتراض خواجه موّجه 

است و ایراد شیخ عمادالّدین بر او ناموّجه:

»وأقـول: هـذا اإلیـراد منـه إّنمـا نشـأ مـن قصـر النظـر في فصل مـن کتاب الزبـدة ذکرفیـهالمحّقق
_قـّدسسـّره_هـذااالعتـراض والغفلـة عّمـا فـي بعـض الفصـول السـابقة؛ وذلـک ألّن صاحـب 
الزبدة قد تصّدی في الفصلین السابقین علی هذا الفصل الذي هو بمنزلة فذلکتهما لتقریر 

مذهب األشاعرة وهو ... ... وقالالمحّقق_قّدسسّره_هناک:

اهلل.وکالهماحّقإنأریدبالموجودموجود
ّ

موجودإال »إّنمذهباألشاعرة.........یقولونال
للوجود،لکن

ً
ـرمـایکونبذاته_بالاسـتفادةالوجودمنغیر_مفیدا وبالمؤّثِ

ً
یکـونبذاتـهموجـودا

بذاتـه،والمـا
ً
ـرا مـایکـونمؤّثِ ،ال

ً
ـر”علـیغیـرهتعالـیمطلقـا یجـّوزونإطـالق“المؤّثِ األشـاعرةال

فيوجودالغیر.وصاحبالکتابیبالغبکالمههذافيتقریرذلک
ً
یکونواسطةأوآلةأوشرطا

یراعیشرطذلکالمذهب.انتهی.«. المذهب،لکّنهفيإثباتالشرطال

فظهر أّن مراده _ قّدس سـّره _ بالتناقض المذکور التناقض الذي بین ما ذکره صاحب الزبدة 
فـي الفصلیـن السـابقین تقریـرًا لمذهـب األشـاعرة ومـا فـي الفصل الالحـق متفّرعـًا علیهما، ال 
بیـن المقّدمتیـن المذکورتیـن فـي هـذا الفصـل بخصوصـه، کمـا توّهمـه هـذا الموّحـد الفرید _ 

قّدس سّره.«. 13

کتاب زبدة الحقائق نقل شـده اسـت  که از موضعی دیگر از ترجمه و شـرح خواجه از  عبارات پیشـگفته 
که قاضی نوراهلل خود به این ترجمه و شرح دسترس مستقیم داشته و نقل او از ترجمه  کی از آن است  حا
به واسـطۀ منقوالت شـیخ عمادالّدین فضل اهلل مشـهدی از آن نبوده اسـت. باز در اینجا نیز روشـن اسـت 
که آنچه قاضی از برگردان خواجه بازگو کرده به شیوۀ نقل به مضمون است و عین عبارات پارسی خواجه 

که از زبدة الحقائق فراهم آورده بوده نیست. در ترجمه ای 

کنـون از طریـق رسـالۀ النـور األنـَوِر قاضـی نـوراهلل بـه مضمـون دو پـاره نوشـتۀ زیـر از ترجمـه و شـرح  بنابرایـن ا
یم: گاهی دار خواجه نصیر از زبدة الحقائِق عین القضاة آ

کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی نجفی قم، برگ 16 آ. شمارۀ 1545 
 13. همان، برگ 16 ب.
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1( »واعتـرض علیـه المحّقـق الطوسـي _ قّدس سـّره _ فـي ترجمته: بأّن االعتراف بتأثیر الشـرط في حصول 
االسـتعداد مناقـض لقولهـم “ال مؤّثـر فـي الوجـود غیـر اهلل”، فلیفـرق بیـن أن یقـال: »غیـر اهلل مؤّثـر« و بیـن أن 

یقال: »غیر اهلل سبب و شرط«. انتهی.«.

 اهلل. وکالهما 
ّ

ک: »إّن مذهب األشـاعرة ... ... ... یقولـون ال موجود إال 2( قـال المحّقـق _ قـّدس سـّره _ هنـا
ر ما یکـون بذاته _ بال اسـتفادة الوجود من غیر _  یـد بالموجـود موجـود یکـون بذاتـه موجـودًا وبالمؤّثِ حـّق إن أر
رًا بذاته،  ر” علی غیره تعالی مطلقًا، ال ما یکون مؤّثِ مفیدًا للوجود، لکن األشاعرة ال یجّوزون إطالق “المؤّثِ
وال مـا یکـون واسـطة أو آلـة أو شـرطًا فـي وجـود الغیـر. وصاحـب الکتـاب یبالـغ بکالمـه هذا فـي تقریر ذلک 

المذهب، لکّنه في إثبات الشرط ال یراعی شرط ذلک المذهب. انتهی.«.

ایـن گفتاوردهـای قاضـی نـوراهلل شوشـتری از ترجمـه و شـرح زبدة الحقائِق خواجه نصیر و نیز اشـارۀ شـیخ 
یادی ما را به نگارش چنین اثری به خامۀ  عمادالّدین فضل اهلل مشهدی به سخنان خواجه در آن تا حّد ز
ی را برطـرف می کنـد. بـا  خواجـه مطمئـن می سـازد و تشـکیکات ابـراز شـده در خصـوص انتسـاب آن بـه و
توّجه به اینکه دست نویسی از ترجمۀ خواجه از زبدة الحقائق تا زمان حیات قاضی )ش: 1019 ه .ق.( در 
دسـترس بوده اسـت می توان امید داشـت که هنوز هم اثری از آن باقی مانده باشـد و زمانی دست نوشـتی 
گفتاوردهای قاضی نوراهلل از ترجمۀ فارسـی زبدة  کنون می توان از  گرانبها شناسـایی شـود. ا از این ترجمۀ 
که انتسـاب  الحقائِق خواجه نصیر برای شناسـایی و تأیید نسـخه هایی از برگردان فارسـی زبدة الحقائق 

آنها به او  محتمل باشد نیز بهره مند شد.

یادآوری این نکته نیز بایسـته اسـت که عین القضاة همدانی اثر دیگری نیز نگاشـته اسـت به زبان فارسـی 
کـه بـه دو عنـوان تمهیـدات و زبـدة الحقائـق فـي کشـف الدقائـق )زبده / زبـدة الحقائق( نامیده شـده و از 
کـه خواجـه آن را بـه فارسـی ترجمـه  ـی متمایـز اسـت از زبـدة الحقائـِق عربـی 

ّ
حیـث سـاختار و محتـوا به کل

کالن در عرفـان و تصـّوف و سـیر و  کشـف الدقائـق اثـری  کتـاب تمهیـدات یـا زبـدة الحقائـق فـي  نمـوده. 
یکرد فلسفی  که با رو سلوک است ولی زبدة الحقائِق عربی رساله ای است به نسبت مختصر در الهّیات 
کنون دست نوشـت های فارسـی پرشـماری زیر عنوان زبده یا زبدة الحقائق  _ عرفانی نگاشـته شـده. هم ا
در کتابخانه های ترکیه و مصر معّرفی شده است که در واقع نسخه هایی است از تمهیدات عین القضاة 
و ربـط و نسـبتی بـا ترجمـۀ پارسـی خواجـه از زبـدة الحقائـِق عربـی نـدارد. بـا ایـن حال، همچنـان احتمال 
پیدا شـدن دست نویسـی از برگردان خواجه در میان این نسـخ می رود. آنگونه که شـادروان استاد مجتبی 
ی احتمال داده که دست نوشـتی از ترجمۀ فارسـی زبدة الحقائق را در یکی  میُنوی اظهار داشـته اسـت و
ی، امیـدوارم هر چه زودتر نسـخه ای از برگـردان ارج آور  از کتابخانه هـای ترکیـه دیـده بـوده باشـد.14 بـه هـر رو

گمـان می کنـم در  کـه نسـخۀ آن را ندیده ایـد. آنچـه مـن بیـاد دارم و   14. »در مقدمـه راجـع بـه ترجمـۀ زبـدة الحقایـق بحـث فرموده ایـد 
نسخه هاى ترکیه دیده ام دو نوع زبدة الحقایق فارسی هست که یکی همان تمهیدات است که باین اسم نامیده اند و دیگرى فارسی 
گر مسـلم باشـد که نصیرالدین  آن زبدة الحقایق عربیسـت. بعضی از نسـخ در جزء عکسـهاى فیلمی دانشـگاه موجود باید باشـد. و ا
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گیرد. جناب خواجه نصیرالّدین طوسی از زبدة الحقائق دستیاب شود و در دسترس پژوهندگان قرار 

گر نسخه هاى فارسی بنام زبدة الحقایق یافت شود که با اصل عربی مطابق آید، بتوان احتمال  طوسی زبدة را ترجمه کرده است، و ا
کتاب، ش 3،  ۀ راهنمای 

ّ
که همان ترجمۀ خواجه باشـد.«. مینوی، مجتبی، »چند نکته دربارۀ اخالق محتشـمی«، مجل آن را داد 

صص 730 _ 732 بازچاپ شـده در مقّدمۀ: طوسـی، نصیرالّدین، اخالق محتشـمی، با دیباچه و تصحیح: محّمدتقی دانش پژوه، 
انشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ سوم، 1377 ه .ش.، ص 44.
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2.ستایشفخررازیازشریفمرتضی
بفضِلهــــــــا الَعــــــــدّوُ  شــــــــِهَد  والَفضــــــــُل مــــــــا شــــــــِهَدت به األعــــــــداُء15وَشــــــــماِئٌل 

یخ  م الُهدی )د: 436 ه .ق.( بی گمان یکی از دانشـوراِن جامع األطراف در درازنای تار
َ
شـریف مرتضی َعل

ـِم برجسـتۀ صاحب مکتـب در کالم امامّیـه اسـت. او و اسـتادش شـیخ 
ّ
تفّکـر شـیعه و در زمـرۀ چنـد متکل

ـف شایسـتۀ آنهـا خواجـه نصیرالّدیـن طوسـی )د: 672 هـ .ق.( سـه چهـرۀ 
َ
مفیـد )د: 413 هـ .ق.( و َخل

کـه آثـار و اندیشـه های آنـان شـکوفایی و بالندگـی کالم  مـان امامی انـد 
ّ
شـاخص و بی همتـا در میـان متکل

کـه شـمار بسـیاری  امامّیـه را درپـی داشـته اسـت. َسـّید مرتضـی بنیانگـذار مکتبـی در کالم امامـی اسـت 
از دانشـوران و ُفحولـی چـون شـیخ طوسـی و ابوالصـالح حلبـی پیـرو آن بوده انـد. مراتـب و مقامـات علمـی 
ی واداشته. ستایش های  گیر داشته است و موافق و مخالِف او را به تحسین و شریف مرتضی شهرتی فرا
م الُهـدی آیـت باهر و بارز دیگری اسـت بر مرتبت واالی 

َ
مـان نامـدار اشـعری و معتزلـی از َعل

ّ
برخـی از متکل

کـه فخرالّدیـن رازی )د: 606  علمـی شناخته شـدۀ او نـزد دانشـمندان غیـر امامـی. از جملـه، ستایشـی 
م برجستۀ اشعری، از شریف مرتضی نموده است و در یکی از آثار خود ابراز داشته به غایت 

ّ
ه .ق.(، متکل

خواندنـی اسـت و به یادماندنـی. فخـر رازی در کتـاب الریـاض المونقـة فـي آراء أهـل العلـم که نگاشـته ای 
کـه بـه زعـم ناصـواب خـود به ایـراد پاره ای اشـکاالت بر باورهـای امامّیه  اسـت نیکـو در فرقه نـگاری، آنـگاه 
پرداختـه اسـت، بـه گفتـاری از شـریف مرتضـی در کتاب نفیس الشـافي في اإلمامة اشـاره نمـوده و او را با 

کرده است: عبارات زیر توصیف و تحسین 

، روی فـي 
ً
وأغوصهـمفکـرا

ً
کثرهـمعلمـا وأ

ً
اإلمامّیـةقـدرا  »أّنَ الشـریف المرتضـی، وهـوأجـلّ

کانوا قلیلین«.16 الشافي أّن السامعین لهذا النّص 

در عبارت یادشده، فخر رازی، سّید مرتضی را بطور مطلق، گرانقدرترین و دانشمندترین و ژرف اندیش ترین 
کـرده اسـت و بدین سـان او را سـتایش نمـوده. ایـن ثنـای فخـر ری از مرتضـای بغـداد  عالـم امامـی معّرفـی 
کـه عظمـت مقـام علمـی خـود فخـر را از یکسـو، و َعـداوت و ِعنـاد وی بـا  هنگامـی جلـوۀ بیشـتری می یابـد 
ـم مبتکـر و متفّکـر 

ّ
یـم. بی تردیـد فخـر رازی یکـی از چنـد متکل امامّیـه و امامیـان را از سـوی دیگـر فرایـاد آور

کالم اسـالمی و اشـعری و از سـرآمدان اندیشـه وران تمـّدن اسـالمی اسـت و توصیفـات  یـخ  کّل تار متبّحـر 
پیشـگفتۀ وی دربـارۀ شـریف مرتضـی را نبایـد به هیـچ روی سـهل و سـاده انگاشـت. از ارجاعاتـی کـه فخـر 
که وی با اندیشه ها  رازی در مکتوبات خود به آثار مختلف شریف مرتضی داده است نیک روشن است 
گاهی سخنی به گزاف نگفته است. باری،  و نگاشته های شریف مرتضی آشنایی کافی داشته و از سر ناآ
چه با داوری فخر رازی در خصوص اوصافی که برای شریف مرتضی برشمرده است همداستان باشیم یا 

اء، تحقیق ودراسة: حبیب حسین الحسني، دار الرشید للنشر، بغداد، 1981 م، ج 1، ص 264.
َ
ّف ِرّيِ الّرَ  15. دیوان الّسَ

 16. الرازي، فخرالدّین، الریاض المونقة في آراء أهل العلم، تحقیق: أسعد جمعة، مرکز النشر الجامعي و کلیة اآلداب والعلوم اإلنسانّیة 
بالقیروان، قیروان، 2004 م، ص 398.
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نه، این توصیف و تحسین فخر رازی مقام علمی علم الهدی را نزد وی نشان می دهد. 

از  بـه ستایشـی دیگـری  از َسـّید مرَتضـی، اشـاره  بـه مناسـبت ذکـر تمجیـد فخـر رازی اشـعرِی  اینجـا  در 
کم ِچُشمی )م 494  می معتزلی، سودمند و درخور توّجه تواند بود. حا

ّ
علم الهدی، این بار به لسان متکل

یدی نیز در توصیف و مدح َسـّید مرَتضی سـخنانی سـخت تأّمل برانگیز  ھ .ق(، عالم برجسـتۀ معتزلِی ز
ی در ترسـیم جایـگاه شـریف مرَتضـی در بالندگـی مکتـب امامّیـه، او را َقوام بخـِش  ابـراز داشـته اسـت. و
کرده است. ِچُشمی در الرسالة )التامة( فی نصیحة العامة به نقش َسّید  مذهب و مکتب تشّیع معّرفی 

کرده، می گوید: ی در َشکل گیری ابعاد علمی مختلف مذهب تشّیع اشاره  مرَتضی و نگاشته های و

بالمرتضـی، ألّنـه صّنـف الکتـب فی االصـول و الفـروع و اإلمامة، و 
ً
»صـارهـذاالمذهـبمذهبـا

نصره و خلط التوحید و العدل به«.17

کم ِچُشمی که مذهب امامّیه به دست شریف مرتضی تبدیل به یک مذهب و مکتب شد،  این بیان حا
علی رغم اغراق ناَسزاوار و داوری یکسو نگرانه اش، و با این که یکسره از َسِر ناهمدلی با امامّیه رقم خورده 
گون مذهب  گونا م الهدی در تکّون جنبه های علمی 

َ
اسـت، به خوبی نشـانگر نقش برجسـتۀ تألیفات َعل

کم از منظر عالمی معتزلی همچون ِچُشمی است. تشّیع، دست 

گسـترش دانش های مختلف  گون شـریف مرتضی در تکوین و  گونا یابی تأثیرات مکتوبات پرشـمار و  ارز
کوتاه نیست. اّما  که درخور این نوشتار  در مکتب تشّیع مجالی فراخ و پژوهش هایی درازدامن می طلبد 
گرانسـنگ از میراث علمی  که بخشـی سـترگ و  کالمی سـّید  مرتضی،  در باب اندیشـه ها و نگاشـته های 
ی از چنـد جهـت حائـز اهّمّیـت و شـایان توّجه  کـه ایـن بخـش از تـراث و گفـت  اوسـت، به اختصـار تـوان 
جـّدی اسـت: نخسـت آنکـه مکتـب کالمـِی شـریف مرتضـی، اّولین مکتـب کالمـِی بازماندۀ »مبسـوط« و 
کـه نظامـی مفّصـل و منسـجم از اعتقـادات امامّیـه را ارائـه  »نظام منـد« در فرهنـگ امامّیـه به شـمار می آیـد 
کـرده اسـت. ایـن مکتـب، همچنین، نمـودار عقل گرایانه ترین مکتب پدیدآمده در کالم امامّیه اسـت که 
کـم بر جریان پرطرفدار َحشـوی  بسـیار نافع و الزم  احیـای آن در عصـر حاضـر، بـرای تعدیـل خردگریـزی حا
ی اندیشـه های  کالمـی سـّید  مرتضـی، آثـاری اصیـل و حـاو به نظـر می رسـد. افـزون بـر اینهـا، نگاشـته های 
مان امامی پیش از او 

ّ
کالمی است و به هیچ وجه، رونوشتی محض از اندیشه ها و نوشته های متکل بدیع 

نیست. و دست آخر اینکه، مکتوبات کالمی شریف مرتضی قرائتی متقّدم و خوانشی مهّم از اعتقادات 
گرانبهاست. که برای شناخت تشّیع راستین بسیار ثمربخش و  شیعی را حکایت می کند 

بـا وجـود وجـوه اهّمّیـت یادشـده از میراث کالمی شـریف مرتضی، شـوربختانه پژوهش های قابل مالحظۀ 

 Glaser( 73 گالسر کم چشمی، ابوسعید محسن بن محّمد، الرسالة )التامة( فی نصیحة العاّمة، نسخۀ خّطی برلین شمارۀ   17. حا
p. 2 73( )موّرخ 793 هجری قمری(، برگ 24 ب.
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یـک  تدویـن  در  همچنـان  و  اسـت  نگرفتـه  صـورت  ی  و کالمـی  اندیشـه های  و  آثـار  بـاب  در  چندانـی 
کـه  کام بوده ایـم. آثـار اندکـی هـم  اندیشـه نامۀ کالمـی جامـع و عالمانـه بـر بنیـاد مکتوبـات َسـّید مرتضـی نـا
ی مناسب  که به هیچ رو کافی  کنون در این زمینه نشر یافته است تحقیقاتی است عمدتًا سطحی و نا تا

شأن و مقام واالی شریف مرتضی نیست. 

***

3.انتشارمجموعهرسائلعلومعقلیشمسالّدینمحّمدَخفری
یکی از حکیمان نامدار مکتب فلسـفی شـیراز شـمس الّدین محّمد بن احمد َخفری )د: 
942 ه .ق.(، فیلسوف و منّجم متبّحر عصر صفوی است. در چند دهۀ اخیر نگاشته ها 
گرفتـه اسـت و شـماری از  و اندیشـه های َخفـری مـورد توّجـه بعضـی از پژوهنـدگان قـرار 
ی نشـر یافتـه. از جملـۀ ایـن آثـار مطبـوع  مکتوبـات ارزشـمند فلسـفی و کالمـی و منطقـی و
کـرد بـه دو رسـالۀ منطقـِی عبـرة الفضـالء 18و حیـرة الفضـالء19، و کتابهایـی  می تـوان اشـاره 
بـا عناویـن تعلیقـه بـر الهّیـات شـرح تجریـِد مـاّل علـی قوشـچی20، سـواد العیـن فـي حکمـة 
ات و صفاته، الرسالة 

ّ
العین21، و رساله هایی چون: الرسالة في إثبات واجب الوجود بالذ

في اإللهیات، الرسـالة في مهّمات مسـائل الکالم من اإللهیات الهادیة إلی معرفة المبدأ األّول، الرسـالة 
فـي اإللهیـات، الرسـالة فـي إثبـات واجـب الوجود إشـراقّیة _ مّشـائّیة و نیـز تتمة کالم الفاضـل الخفري في 

که در یک مجموعه به طبع رسیده است. 22  کالم الصوفیة 

مه شمس الّدین محّمد بن احمد َخفری مجموعه ای 
ّ

ی عال
ّ
چندی پیش به مناسبت برگزاری همایش مل

ی به کوشش فاضل و محّقق گرانمایه جناب آقای محّمد برکت در  از رسائل فلسفی و کالمی و منطقی و
کتابشناسـی آثار  د افزون بر 

ّ
که در اینجا به اختصار معّرفی می شـود. در این دو مجل د منتشـر شـد 

ّ
دو مجل

مۀ َخفری شانزده رسالۀ زیر منتشر شده است:
ّ

عال

جلد نخست شامل:
1( تفسیر آیة الکرسی.                   2( األربعینّیات.                     3( الرسالة في إثبات واجب الوجود.

 18. چـاپ شـده در: دوازده رسـاله در پارادوکـس دروغگـو، مقّدمـه، تصحیـح و تعلیـق: َاَحـد فرامـرز َقراَمِلکـی، همـکار تصحیـح: طّیبـه 
عارف نیا، مؤّسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه، تهران، چاپ اّول، 1386 ش، صص 264 _ 269. 

 19. چاپ شده در: همان، صص 271 _ 309.
زۀ سـاعتچیان،   20. َخفری، شـمس الّدین محّمد بن احمد، تعلیقه بر الهّیات شـرح تجرید ماّل علی قوشـچی، مقّدمه و تصحیح: فیرو

میراث مکتوب، تهران، چاپ اّول، 1382 ش.، 232 ص.
 21. َخفری، شـمس الّدین محّمد بن احمد، سـواد العین في حکمة العین )حواشـی بر شـرح حکمة العین میرک بخاری( به ضمیمۀ 
رسالۀ أسفار العارفین، تصحیح، تعلیق و تحقیق: علی فتحی، بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اّول، 

1392 ش.، 149 ص. 
 22. َخفـری، شـمس الّدین محّمـد بـن احمـد، سـّت رسـائل فـي إثبـات واجـب الوجـود بالـذات وفـي اإللهیـات، تحقیـق و تعلیـق: دکتر 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، تهران، چاپ اّول، 1390 ش.، 280 ص. زه ساعتچیان،  فیرو

* َخفری، شمس الّدین 
محّمد بن احمد، 

مجموعه رسائل علوم 
عقلی شمس الّدین 

محّمد بن احمد َخفری، 
به کوشش: محّمد برکت، 
انتشارات ارم شیراز، شیراز، 

چاپ اّول، 1396 ش، 2 ج، 409 
ص + 370 ص.
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سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

مقــــــــــــــــــاله
شارات و تونتینهات)2( 50ا)

4( الرسالة في إثبات واجب الوجود إشراقّیة _ مّشائّیة.          5( أسفار العارفین.
6( الرسالة في اإللهّیات.                                                                 7( الرسالة في اإللهّیات.

کالم الصوفیة. کالم الفاضل الخفري في  8( تتمة 
 علی قوشچی(.

ّ
9( حاشیة شرح الجدید للتجرید )تعلیقه بر الهّیات شرح تجریِد مال

10( سواد العین في حکمة العین )حاشیة شرح حکمة العین(.
11( الرسالة في مهّمات مسائل الکالم من اإللهّیات الهادیة إلی معرفة المبدأ األّول.

و جلد دوم شامل:
12( عبرة الفضالء.                      13( حیرة الفضالء.                      14( مراتب الوجود.

15( حاشیة شرح التجرید الجدید )بخش امور عاّمه(.             16( تحقیق الهیولی.

که با تصحیح آقایان  از میان عناوین یادشده، به غیر از حاشیة شرح التجرید الجدید )بخش امور عاّمه( 
غالمرضا بنان و علی محمد ساجدی و رسالۀ تحقیق الهیولی که با تحقیق آقای عبدالعلی بهادری برای 
نخستین بار در این مجموعه از رسائل َخفری به چاپ رسیده است، سایر رسائل پیشتر نیز نشر یافته بوده. 
بنابراین از شانزده اثر مندِرج در مجموعه رسائل علوم عقلی شمس الّدین محّمد بن احمد َخفری چهارده 
ن  گفتۀ مدّوِ که اینک تمام آنها یکجا تدوین و بازچاپ شـده اسـت. طبق  رسـاله قباًل به طبع رسـیده بوده 
ارجمنـد مجموعـه، ایـن »نسـخه های چاپـی بـا چنـد نسـخۀ خّطـی منتخب بازخوانی شـد و جهـت پرهیز 
از تطویـل، اختـالف نسـخه ها ثبـت نشـد و ارجـاع بـه مصـادر صـورت نپذیرفـت«.23 بـر این اسـاس، تفاوت 
اصلی این ویراسـت تازه از چهارده رسـالۀ مذکور با ویراسـت های پیشـتر منتشـر شـده از آنها عبارتسـت از 
مقابلۀ متن این رسائل با برخی دست نوشت های دیگر24 و بازویرایی آنها. همچنین، در ویراست جدید، 
سازوارۀ انتقادی و ارجاعات الزم »جهت پرهیز از تطویل« ارائه نشده است. تدوین و نشر مجموعه رسائل 
علـوم عقلـی َخفـری گامـی مهـم در معّرفـی و تسـهیل دسـترس بـه مکتوبـات ارزنـدۀ ایـن حکیـم و الهـی دان 
ن دانشـور ایـن مجموعـۀ ارزشـمند بـه تجدیـد نشـر آن بـا انجـام اصالحات و  برجسـته اسـت. امیـدوارم مـدّوِ

ارجاعات ضروری و ارائۀ سازوارۀ انتقادی توفیق یابد و ویراستی منّقح تر از رسائل َخفری را فراهم آورد.  

کنـون زمینـه بـرای پژوهـش در  کالمـی َخفـری ا بـا توّجـه بـه نشـر ویراسـت های پیشـگفته از آثـار فلسـفی و 
آثـار و آراء ِحکمـی او مهّیـا اسـت و بایـد تحقیقاتـی در تعریـف و تحلیـل آنهـا صـورت پذیـرد. نگرش هـا و 
صدرا 

ّ
نگارش هـای فلسـفی _ کالمـی َخفـری، خاّصـه از جهت اثرگذاری آنها بر نظـام حکمت متعالیۀ مال

بسیار حائز اهّمّیت و درخور توّجه است. 

 23. َخفری، شمس الّدین محّمد بن احمد، مجموعه رسائل علوم عقلی شمس الّدین محّمد بن احمد َخفری، ص 9.
 24. مشّخصات این نسخه ها ارائه نشده است.


