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چکيده :ضیاءالدین عبدلاهل اعرجی از علماء قرن  8هـ.ق،
از شاگردان عالمه حلی محسوب میشود .وی دارای سه
تألیف است که دو اثر آن حاشیه و شرح کتابهای استاد
خود با نام «حاشیه قواعد االحکام» و «منية اللبیب فی
شرح تهذیب» است .اثر سوم رساله «التحفة الشمسیة
في المباحث الکالمية» است که به درخواست «حماد
بن عیسی» تالیف شده است .مصنف در این اثر یک
دوره عقاید شیعه بهصورت مختصر بازگو نموده و از
استداللهای فنی و پیچیده کالمی صرفنظر کرده است.
کلمات کلیدی :ضیاءالدین عبدلاهل اعرجی ،التحفة
الشمسية ،منية اللبیت ،حاشيه قواعد االحکام

Al-Tohfat al-Shamsiya fi al-Mabāhith alKalāmia
Ziya od-Din Abdullah bin Muhammad A’raji
Hosseini (alive in 5740 A.H)
Codicology and Bibliography
By: Mustafa Ahmadi
Abstract: Ziya od-Din Abdullah bin Muhammad A’raji, one of 8th century scholar, is considered to be one of Allame Helli’s students. He
has written three books two of which includes
the marginal annotation and explanation to his
master’s books, and are titled Hashie Qavāed
al-Ahkām and Maniat al-Labib fi Sharh-e
Tahdhib. His third book is a treatise called
At-Tohfat al-Shamsia fi al-Mabāhith al-Kalāmia
written at Hemād bin Isa’s request. In this
work, the author briefly recounts all of Shiite
beliefs and refrains from technical and complex
theological arguments.
Key words: Ziya od-Din Abdullah bin Muhammad A’raji, Hashie Qavāed al-Ahkām,
Maniat al-Labib fi Sharh-e Tahdhib, at-Tohfat
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درآمد
مدرسـه حلـه بیشـک جـزء درخشـانترین مـدارس کالمـی امامیـه اسـت؛ چـه از حیـث تنـوع رویکردهای
کالمـی و چـه از حیـث گسـتردگی آثـار قابـل سـتایش اسـت .عالمـه حلـی 726ق کـه خـود جـزء قلههـای
ایـن مدرسـه بـود ،بـا خلـق آثـار و تألیفـات بسـیار در زمینههـای مختلـف نقشـی بسـزا در پیشـرفت ایـن
مدرسـه داشـت .یکی از مهمترین عوامل تثبیت این مدرسـه تربیت شـا گردان بسـیاری بود که در مدرسه
عالمه حلی به علمآموزی مشـغول بودند .یکی از این شـاگردان که با عالمه حلی نیز رابطه خویشـاوندی
داشت ،ضیاءالدین عبداهّلل بن محمد اعرجی حسینی (زنده در 740ق) است که به مناسبت تحقیق
و تصحیح کتاب التحفة الشمسیة فی المباحث الکالميه به آن خواهیم پرداخت.

نام
السيد المرتضى ضیاءالدین عبداهّلل بن مجدالدین ابیالفوارس المرتضى السعيد محمد بن فخرالدين
علی بن عزالدین محمد بن احمد بن علی بن عبداهّلل بن ابی الحسن علی بن عبيد اهّلل االعرج بن علی
بـن الحسـين بـن علـی بـن ابیطالـب(ع) االعرجی الحسـينی، 1ملقب بـه ضیاءالدین عبـداهّلل خواهرزاده
عالمه حلی است.
بنواعرج از سـادات حسـینیاند که نسـب ایشـان به عبیداهّلل اعرج منتهی میشـود .بنواعرج از اشـراف و
نقبـای عراقانـد و چندیـن انشـعاب یافتنـد .خانـدان بنیاعـرج حلـه منسـوب بـه مجدالدیـن ابوالفوارس
محمـد بـن فخرالدیـن علـی هسـتند .او از علمـای محقـق امامیـه و از اسـتادان ابـن معيـه اسـت .در رثـای
او صفیالدیـن حلـی اشـعاری سـروده اسـت 2.او را هفـت فرزنـد بـود .یکـی از آنان دختر و دیگر پسـر وی به
مسـافرت رفت که از او خبری نشـد .پنج فرزند دیگر همگی از دختر یوسـف بن مطهر حلیاند 3.از میان
آنها سه تن معروفتر بوده و هر سه هم نزد خود او دانش آموختهاند:
ّ
عبدالمطلب بن ّ
ّ .1
سیدعمیدالدین
محمد اعرجی حسینی عبیدلی (شعبان  681ـ م754ق) 4معروف به

عمیدالدین بن اعرج» .او مؤلف کتابهایی چون تبصرة الطالبین فی شرح نهج المسترشدین 5،کنز الفوائد
فی شرح القواعد یا شرح مشکالت القواعد و مواضع تردداته 6و شرح شرح الیاقوت فی الکالم 7است.
 .1الذريعة إلی تصانيف الشيعة ،ج  ،8ص .69
 .2جریانشناسی تاریخی مدرسه حله ،ص .137
 .3رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،3ص .243
 .4اکثر تراجم سال فوت او را 754ق ذکر کردهاند ،اما آقابزرگ در الذريعة (ج  ،8ص  )162نسخهای از کتاب کنزالفوائد را دیده است که کاتب
در آن فراغت شارح از کتاب را 758ق ذکر کرده است.
 .5ریاض العلماء وحیاض الفضالء ،ج  ،3ص  .261این شرح بهزودی از طرف مرکز عالمه حلی به چاپ خواهد رسید.
 .6تعلیقه امل اآلمل ،ص 182؛ ریاض العلماء وحیاض الفضالء ،ج  ،3ص 261؛ الذریعة إلی تصانيف الشیعه ،ج  ،18ص .162
 .7ر یـاض العلمـاء وحیـاض الفضلاء ،ج  ،3ص  .261ایـن شـرح بـا عنـوان اشـراق الالهـوت فـی نقـد شـرح الیاقـوت به چاپ رسـیده اسـت .در
مقدمه این کتاب هيچ اشارهای به عنوان کتاب نشده است .همچنین نسخهای از خالصه این شرح در کتابخانه مدرسه نواب به شماره
ً
 614وجود دارد که مشخصا از کتاب با عنوان شرح شرح الیاقوت نام میبرد .عنوان اشراق الالهوت فی شرح الیاقوت کتابی کالمی است
که به دست رکنالدین جرجانی شاگرد عالمه حلی تألیف شده است.
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 .2س ّـیدنظامالدین عبدالحمیـد بـن ّ
محمـد اعرجـی حسـینی (والدت 683ق) صاحـب کتـاب تذکـرة
الواصلیـن فـی شـرح نهـج المسترشـدین 8و همچنیـن نویسـندۀ شـرحی اسـت بـر تسـلیک النفـس عالمـه
َ
ً
حلـی بـا عنـوان ایضـاح اللبـس فـی شـرح تسـلیك النفـس 9.خانـم اشـمیتکه اشـتباها ایـن دو کتـاب را بـه
ضیاءالدین عبداهّلل اعرجی نسبت داده است.

 10و11

 .3س ّـیدضیاءالدین عبـداهّلل بـن ّ
محمـد بـن اعرجـی حسـینی حلـی (زنـده در  740ق) معـروف بـه
ضیاءالدین بن اعرج که نویسنده کتاب گفتگوی ماست.
سـیدجاللالدین علـی و ّ
ایـن سـه بـرادر ،دو بـرادر دیگـر بـه نامهـای ّ
سـیدغیاثالدین عبدالکریـم نیـز
داشـتهاند کـه عرصـۀ علـم و دانـش نـام بلنـدی نداشـتهاند .فـی الجملـه میدانیـم ّ
سـیدغیاثالدین
عبدالکریم نسـخهای از کتاب تحصیل النجاة فی اصول الدین 12تألیف فخرالمحققین را در تاریخ 24
رجب سال  736در نجف کتابت کرده است.

13

والدت و وفات
از تاریخ والدت و وفات ضیاءالدین عبداهّلل در منابع ذکری به میان نیامده است .فقط میدانیم او تا 15
رجب سال 740ق به واسطه تألیف کتاب منیة اللبيب فی شرح التهذيب زنده بوده است.

14

آثار
گزارشهای منابع کتابشناسی درباره تألیفات او مختلف و آشفته است و اغلب کتابهای او را با برادر
بزرگترش یکی در نظر میگیرند .آنچه مسـلم اسـت و از نسـخههای خطی دیدهشـده به وسـیله صاحب
این سطور برمیآید ،این است که ضیاءالدین دارای سه تألیف است:

 .1تحریر التحریر= حاشيه تحریر
این تألیف با عنوان تحریر التحریر= حاشـیه قواعد اسـت .این تألیف حاشـیه بر قواعد االحکام عالمه
حلی است .از این حاشیه دو نسخه موجود است .هر دو نسخه متعلق به دانشگاه تهران و با شمارههای
 704/2و  1192/2ثبت شده است 16.مرحوم دانشپژوه درباره نسخه شماره  704/2مینویسد:
15

 .8طبقات اعالم الشیعه ،ج  ،5ص .108
 .9الذريعة إلی تصانيف الشيعه ،ج  ،2ص .498
 .10اندیشههای کالمی عالمه حلی ،ص .45
انتقادی
ـی
ف
معر
ـی(:)2
م
کال
ـای
ه

ش
نگار
بر
ـی
ش
«نگر
ـوان
ن
ع
ـا
ب
ـری
ظ
ن
ی
عطائ
ـد
ی
حم
آقـای
جنـاب
 .11بـرای مطالعـه بیشـتر رجـوع شـود بـه مقالـه
ِ
ویراست تذکرة الواصلین فی شرح نهج المسترشدین.
 .12ریاض العلماء وحياض الفضالء ،ج  ،5ص .77
 .13تحصیل النجاة فی اصول الدین ،ص .26
 .14تعليقه امل اآلمل ،ص 181؛ اعيان الشيعه ،ج  ،13ص .168
 .15فنخا ،ج  ،4ص .154
 .16همان.
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حاشـیهای اسـت از ضیاءالدیـن عبـداهّلل بـن االعـرج حسـینی بـر ملحقـات تدبیـر قواعـد
االحکام حلی و پارهای از وصایا و میراث .در ذریعه (ج  )6از این حاشیه یاد نگشت .آغاز:
محمد البشیر  ...وبعد ّ
بسمله .الحمد هّلل القدیر والصلوة علی نبيه ّ
فإن المسائل من کتاب
ّ
القواعـد مـن ملحقـات التدبیـر متعـذرة الفهم علی غير ذی الفطنـة والتدبیر وقد أمليت هذه
اللمعـة ّ
مفسـرة بأوضـح تفسـیر معبـرة عـن معناهـا بأفصـح تعبیـر  ...شـرح الحـاق الدبیـر مـن
ّ
ً
کتـاب القواعـد :قولـه دام ضلـه :ولـو دبره مريضـا ثم باعه ...أقول أما دخول  . ...انجام نسـخه
ّ
ظلـهّ :أما لـو جاز األخر ّ
صحـت إجازة المريـض من الثلث
نیـز ایـن طـور آمـده اسـت :قولـه دام
ً
بقيمتـه اآلن قطعـا .لـو جـاز األخـر أعنـی الوارث الصحيـح نفذ العتق فی صحيحـه  ...فلو لم
يجز لم ينفذ العتق فی شـيء من تصيبه علی ما اخترناه واهّلل أعلم .فرغ من تسـويده عبداهّلل
بـن األعـرج الحسـينی منتصـف ليلـة األربعـاء سـابع جمـادی األول مـن سـنة أربـع وعشـرين
ّ
ً
مصلي ًـا علـی نبيـه ّ
محمـد المصطفـی وآلـه الطاهريـن.
وسـبعمائة الهالليـة حامـدا هّلل تعالـی
خط :نسخ ریز ،کاتب= مؤلف ،تا :قرن 8؛ 4گ (254پ257 -ر).

17

این حاشـیه چنان که ذکر شـد رسـاله دوم نسـخه اسـت .قسـمت ّاول نسخه کتاب قواعد االحکام عالمه
اسـت کـه در تار یـخ سـه شـنبه  22ربیـع ّ
االول سـال 713ق در سـلطانیه و در مدرسـه ایلخانیـه معـروف بـه
مدرسه سیاره به دست محمد بن ابراهیم حسینی دشتکی شا گرد عالمه کتابت شده و به همین دلیل
اجازه عالمه در ابتدای نسخه دیده میشود.

18

نسـخه دوم کتـاب تحر یـر التحر یـر کـه بـا شـماره  1192/2اسـت ،آغـازش بـا نسـخه  704/2اندکـی تفـاوت
دارد ،امـا در صفحـه ّاول آن ایـن عبـارت ذکـر شـده اسـت :کتـاب تحریـر التحریـر فی شـرح الحـاق التدبیر
تألیـف موالنـا اإلمـام العالـم االفضـل الکامـل السـید النجیـب النسـیب شـرف الطالبیـن مفخـر آل طاوس
ّ
بمحمد وآله.
ضياء الحق والدين عبداهّلل ابن االعرج الحسینی ادام اهّلل ايامه وحرس مجده وانعامه
این نسخه نیز چنان که پیداست در زمان او نوشته شده است.

19

 .2منية اللبيب فی شرح تهذیب الوصول
این تألیف شرح بر تهذيب الوصول عالمه حلی است .منابع درباره صاحب این تألیف اختالف
دارند .میدانیم هم ضیاءالدین عبداهّلل بر تهذیب الوصول عالمه شرح دارد و هم برادر او عمیدالدین
عبدالمطلب ،اما اینکه عنوان منية اللبیب عنوان تألیف کدام یک از این دو برادر است معلوم نیست.
آقابزرگ در الذريعه 20آن را به ضیاءالدین نسبت داده است 21.بر ظهريه بعضی از نسخههای موجود –
 .17فهرست کتابخانه دانشگاه تهران (مجموعه اهدایی آقای ّ
سیدمحمد مشکوة) ،ج  ،5ص .1865-1864
 .18فنخا ،ج  ،25ص .425
 .19فهرست کتابخانه دانشگاه تهران (مجموعه اهدایی آقای ّ
سیدمحمد مشکوة) ،ج  ،6ص .1645
 .20الذريعة الی تصانيف الشيعه ،ج  ،23ص .207
 .21تعليقة امل اآلمل ،ص .181
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شماره 3935و  3932کتابخانه آستان قدس ـ [و انجام نسخه  17025مجلس] 22از ضیاءالدین اعرجی
ً
به عنوان شارح یاد شده که در تاریخ رجب 740ق آن را تألیف کرده ،اما عموما و در بیشتر نسخ،
کتاب منية اللبیب یا شرح عمیدی ضبط و ثبت شده است 23،اما صاحب روضات شهرت کتاب را

به شرح عمیدی دلیل متقن بر انتساب به عمیدالدین دانسته است 24.در مقدمه کتاب چاپی منية
اللبيب فی شرح التهذيب مؤلف با بیان اختالف درباره نسبت این کتاب ،با ذکر  4دلیل این کتاب
را به ضیاءالدین عبداهلل نسبت میدهد 25.شرحهای این دو برادر بر تهذيب الوصول عالمه از اهمیت
ویژهای برخوردار است .این دو کتاب در پیشرفت علم اصول شیعه سهم بسزایی داشت .شهید ّاول
این دو شرح را همراه اضافاتی سودمند از خودش در کتاب جامع البیان گرد آورد.

26

 .3التحفة الشمسية فی المباحث الکالميه
در بـاره ایـن کتـاب در بخـش بعـدی بیشـتر توضیـح خواهیـم داد .آقابـزرگ در الذریعـه کتـاب دیگـری را به
ضیاءالدیـن بـه نـام اصـول الدیـن نسـبت داده اسـت 27.وی هیچگونـه اطالعات دیگری دربـاره آن نداده
است .بعید نیست اصول الدین همان کتاب التحفة الشمسيه باشد.

صحت انتساب کتاب
منابـع کتابشناسـی و اعلام تـا قبـل از الذریعـه دربـاره التحفـة الشمسـية فـی المباحث الکالميـه ذکری به
میـان نیاوردهانـد .افنـدی در گـزارش خـود دربـاره مؤلفـات ضیاءالدیـن از رسـالهای در اصولالدیـن نـام
میبرد که عنوانی برای آن ذکر نمیکند ،اما شیخ زینالدین القاضی در بعضی از مؤلفاتش از آن نام برده

است 28.چنان که پیش از این بیان شد ،بعید نیست این رساله همان التحفة الشمسیة فی المباحث
الکالميه باشـد .بعید نیسـت ذکرنکردن منابع به دلیل کماهمیتی آن در بین علما بوده باشـد .چنان که
در روش تألیف خواهد آمد ،این رساله مختصر و خالی از هر گونه استدالالت پيچیده است و به همین
دلیل شاید مورد استقبال علما و اندیشمندان بعد از خود قرار نگرفته است ،اما صاحب الذریعه درباره
التحفة الشمسیة فی المباحث الکالميه چنین گفته است:
ألفـه السـيد ضیاءالدیـن عبـد اهّلل ابـن السـيد محيـی الديـن ابـى الفـوارس محمـد بـن على بن
االعـرج الحسـينی ابـن اخـت العالمـة الحلـی .اولـه «أحمـدك اللهـم علـى تواتـر النعـم و ترادف
القسم» .ورتبه على عدة قواعد :القاعدة االولى فيها مسائل :المسألة االولى فی حقيقة الحق
 .22در انجام نسخه اینطور آمده است« :فرغ من تسويده العبد الفقير إلى اهلل تعالى عبد اهلل بن [محمد بن] محمد بن علی بن احمد بن علی
ّ
االعرج الحسينی فی ظهر نهار يوم االبعاء خامس و عشر من ...المبارك من سنة اربعين و سبعمائة بالحضرة الشريفة المقدسة الغروية».
 .23فنخا ،ج  ،32ص .373
 .24رياض العلماء وحياض الفضالء ،ج  ،3ص 241؛ كشـف الحجب و االسـتار عن اسـماء الكتب و االسـفار ،ص 331؛ روضات الجنات
فی احوال العلماء و السادات ،ج  ،4ص .266
 .25منية اللبيب فی شرح التهذيب ،ج  ،1ص .21-18
 .26اندیشههای کالمی عالمه حلی ،ص .45
 .27الذریعة الی تصانیف الشيعه ،ج  ،2ص .19
 .28رياض العلماء وحياض الفضالء ،ج  ،3ص .240
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تعالى .كتبه باشارة السيد النقيب شمسالدین محمد ابن السيد النقيب حماد بن ادريس
العلـوی الحسـينی ،و وصفـه فـی اولـه بما لفظه «السـيد االعظم النقيـب الطاهر المعظم ملك
السادة و االشراف مفخر آل عبد مناف» الى قوله «أشار أن أصنف له رسالة مشتملة على ذكر
ما يجب على كل مكلف علمه و ينبغى على كل ذی عقل فهمه» .رأيت النسخة فی طهران
بمكتبة عباس اال قبال االشتيانی.

29

از عنـوان کتـاب و مؤلـف کـه در بـرگ ّاول کـه بـه ایـن صـورت ثبـت شـده« :کتـاب التحفـة الشمسـية فـی
المباحـث الکالميـة تصنيـف الشـيخ اإلمـام العالـم األفضـل األ کمـل ّ
السـيد الکبيـر المعظـم الحسـيب
ّ
ّ
والحق والدين عبداهّلل
النسـيب ذی الرياسـتين جامع الشـرفين عضد الشـيعة منار الشـريعة ضياء الملة
ّ
ابن األعرج ّقدس اهّلل روحه ّ
بمحمد وآله» شکی باقی نمیگذارد که این رساله از تصنیفات
ونور ضريحه
ضیاءالدین عبداهّلل اعرجی است.

سبب تألیف کتاب
ایـن کتـاب را ضیاءالدیـن بـه درخواسـت شـمسالدین محمـد ابـن السـيد النقيـب حمـاد بـن ادريـس
العلـوی الحسـينی نگاشـته اسـت30. حمـاد بـن ادر یـس از ضیاءالدین درخواسـت رسـالهای را دارد که در
آن مصنـف بـه ذکـر آنچـه از مسـائل اصـول دیـن بـر او واجب اسـت اشـاره کند؛ زیرا مسـائل اصولی اسـاس
علوم دین و قوانین شرعی است .تذکرهنویسان درباره ّ
محمد بن حماد بن عیسی مطلبی بیان نکردهاند.
عبـارت «السـيد االعظـم النقيـب الطاهـر المعظـم ملـك السـادة و االشـراف و مفخر آل عبد مناف شـمس
ّ ّ
ّ
ّ
والحق والدينّ ،
عز االسلام والمسـلمين ّ
عز الملة والدين حماد
محمد بن السـید النقیب السـعيد
الملة
بـن ادر يـس العلـوی» کـه در ابتـدای نسـخه آمـده اسـت ،نشـان از مقـام و منزلـت ایشـان نـزد ضیاءالدیـن
داشته است.

روش تألیف
چنـان کـه پیداسـت متـن کتـاب مختصر اسـت .سـعی مؤلـف بر این بوده یـک دوره عقایـد امامیه را برای
طالـب کتـاب بازگـو کنـد .بـه همیـن دلیل در کتاب بهجز بخـش امامت اثری از اسـتداللهای پیچیده و
فنی دیده نمیشود.
کتاب از هشت قاعده تشکيل شده است .قاعده ّاول فی النظر است .این قاعده بر هشت مسألة تنظیم
ّ
ّ
شـده اسـت .المسـألة األولـی فـی حقيقتـه؛ المسـألة الثانيـة فـی أنـه مفيـد للعلـم؛ المسـألة الثالثـة فـی أنـه
ّ
واجب؛ المسـألة الرابعة فی أنه ّأول الواجبات؛ المسـألة الخامسـة فی ّأن وجوبه عقلی؛ المسـألة السادسة
فـی حصـول العلـم عقیـب النظـر؛ المسـألة السـابعة :النظـر الفاسـد ال یولـد الجهـل وال يسـتلزمه؛ المسـألة
 .29الذريعة الی تصانیف الشیعه ،ج  ،26ص .170
 .30همان ،ج  ،26ص .169
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الثامنة فی ّ
حجية النقليات بعد صدق الرسول(عليه السالم).
قاعـده دوم بـا بحـث از تقسـیمات معلومـات شـروع میشـود .بعـد از بیـان مقدمـ ه در بیـان شـیء موجـود و
معـدوم و همچنیـن وجـود ذهنـی و خارجـی بحـث را بـا پنـج مسـئله :المسـألة األولـی فـی الوجـود والعـدم
والوجـوب واإلمـکان واالمتنـاع؛ المسـألة الثانيـة فـی ّأن صفـة الوجود زيـادة علی الماهية؛ المسـألة الثالثة
فـی ّأن الوجـود مشـترك؛ المسـألة الرابعـة فـی ّأن المعـدوم نفی محض؛ المسـألة الخامسـة فـی ّأن الوجوب

واإلمکان واالمتناع من االعتبارات العقلية ادامه میدهد.
قاعده سوم درباره حدوث عالم است .مصنف قبل از بیان دلیل به ذکر دو مقدمه میپردازد :مقدمه ّاول
بطالن دور است و مقدمه دوم بطالن تسلسل .بعد از ذکر این دو مقدمه و ذکر ادله بطالن آنها سه طریق
برای حدوث عالم بیان میکند .طریق سوم که آمیختگی دو مفهوم حدوث و امکان را در خود دارد اعم
از دو طریق ّاول است.
ی میگیرد.
قاعـده چهـارم اثبـات واجـب و صفـات آن را بیان میکند .مصنف این قاعده را در دو مقام پ 
مقـام ّاول اثبـات خداونـد اسـت .ضیاءالدیـن بـرای اثبـات خداونـد از دو دلیل امکان و حدوث اسـتفاده
میکند .مقام دوم در اثبات اسماء و صفات خداوند است .این بخش نیز در دو قسمت صفات ثبوتیه
یشـودّ .اوليـن صفـت کـه مـورد بحث قرار میگیرد بحث از صفت قدرت اسـت .مشـی
و سـلبیه دنبـال م 
مصنـف ایـن گونـه اسـت کـه ابتـدا دلیل هر صفـت را بیان و بعد از آن دلیل خصـم را تقریر میکند .آنگاه
به دلیل خصم پاسخ میدهد .بعد از بیان این مطالب وی به ذکر چند مسئله در باب قدرت میپردازد.
دومین صفت از صفات ثبوتيه صفت علم است .این صفت با دو دلیل ثابت شده است .هر دو دلیل
بـر مبنـای متکلمیـن تقر یـر شـده اسـت .دلیـل ّاول اتقان صنع بـوده و دلیل دوم از صفت قـادر مختار علم
را اثبـات کـرده اسـت .آنگاه بـه ذکـر دو مسـئله مـورد مناقشـه در بـاب علـم ،یعنـی تعلـق علـم خداونـد بـه
همـه معلومـات و تعلـق علـم خداونـد بـه ذات خـود میپـردازد .سـومین صفـت ،صفـت حی اسـت .بیان
مصنـف در اینجـا همچـون صاحـب کشـف المـراد اسـت .صفـت چهـارم صفـت اراده اسـت .صفـات
بعـدی اراده ،ادراک ،تکلـم و بقاسـت .صفـات ثبوتیـه بـا یـک تتمـه که مشـتمل بر احکام صفـات مذکوره
بـود پایـان مییابـد .بخـش دوم کـه در بـاره صفـات سـلبیه بـود ،در یـازده مسـئله دنبـال میشـود .ایـن یازده
مسئله عبارتند از :عدم مماثلت با ديگر ذوات ،نفی ترکیب ،عدم وجوب بغیر ،عدم ّ
تحیز ،عدم جهت،
عـدم محـل حـوادث ،عـدم لـذت و تألـم ،عـدم احتیـاج بـه غیر (غنیبـودن) ،عـدم معلومبودن برای بشـر،
عدم رؤیت و عدم تعدد خداوند.
قاعـده پنجـم در بـاره عـدل اسـت .ایشـان در ابتـدا معنایـی از عدل را که عبارت اسـت از تنزیـه خداوند از
فعـل قبیـح و اخلال بـه واجـب ارائـه میدهـد .سـپس بیـان میکند کـه این معنـا در گرو فهم ما از حسـن و
قبـح عقلـی اسـت .بـه همیـن دلیـل ایـن قاعده با یک مقدمه که در صدد تعریف و اثبات قاعده حسـن و
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قبح اسـت شـروع شـده و در ادامه به مسـائل آن پرداخته اسـت .مسـئله ّاول درباره تقسیمات فعل است.
مسـئله دوم نفـی فعـل قبیـح از خداونـد اسـت .مسـئله سـوم فاعلبـودن انسـان اسـت .در ایـن بخـش هـم
یشـود و هـم اسـتدالالت نقلـی .مسـئله چهارم در بیان این اسـت کـه خداوند
اسـتدالالت عقلـی دیـده م 
اراده طاعـات و کراهـت از معاصـی دارد .مسـئله پنجـم در ایـن تکلیـف اسـت .مصنـف ابتـدا تکلیـف را
تعریف و تکتک مفاهیم بهکاررفته در تعریف را تفسیر کرده است .مسئله ششم در بیان لطف و اقسام
آن اسـت .مسـئله هفتـم و هشـتم بـه ترتیـب بـه بحـث از آالم و اعـراض میپـردازد .در انتهـای ایـن قاعـده
بحث ارزاق ،آجال و اسعار به عنوان خاتمه مطرح میشود.
قاعـده ششـم در بـاره نبـوت و امامـت اسـت .این قاعده در دو بحث دنبال میشـود .بحـث ّاول نبوت که
شامل پنج مسئله است .بحث دوم درباره امامت است که مصنف از دیگر بخشهای کتاب بیشتر به
آن پرداخته اسـت .ابن اعرج در این بخش عالوه بر دالیل اثبات امامت امیرالمؤمنین(علیه السلام) به
ابطال دالیل اهل سنت در امامت خلیفه ّاول میپردازد.
قاعـده هفتـم در بـاره امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت .مصنـف در ابتـدا بـه تعریـف امر ،معـروف ،نهی
و منکـر و بعـد بـه شـرایط آنهـا اشـاره میکنـد .وی وجـوب امـر بـه معـروف ونهـی از منکـر را سـمعی و کفایی
میداند.
قاعده هشتم درباره معاد است .این قاعده بر ده مسئله استوار شده است .اعاده معدوم ،صحت عدم
عالم ،امکان خلق عالم دیگر ،انقطاع تکلیف ،معاد بدنی ،استحقاق ثواب برای مطیع ،جواز عفو ،توبه
و اسماء و احکام از مسائل این قاعده هستند.

نسخهشناسی
نسـخهای کـه از ایـن کتـاب موجـود اسـت نسـخهای منحصـر بـوده و بـا شـماره  60د در دانشـگاه تهـران
یشـود .اطالعاتـی کـه مرحـوم محمدتقـی دانشپژوه درباره این نسـخه در اختیار مـا قرار داده
نگهـداری م 
بدین شرح است:
التحفة الشمسـية فی المباحث الکالمية ،از سـيد ضیاءالدین عبداهّلل بن االعرج در هشـت
قاعـده کـه هـر يـک در چنديـن مسـئله اسـت و مسـئلهها شـماره ندارنـد .تهرانـی و نـوری و
خوانساری و عاملی از این کتاب یاد نکردهاند .او این رساله را برای ّ
سیدنقیب شمسالدین

ّ
محمـد بـن عزالدیـن عمـاد بـن ادر یـس علوی حسـینی سـاخته اسـت و نام کتـاب در دیباچه
هست و نام مؤلف در صفحه عنوان دیده میشود .خط :نسخ ،بیکا ،تا :قرن  ،9تاریخ تولد
 824در 34ر هست که پدری مینویسد ،نیز تاریخ تولد علی بن حماد بن احمد بن ادریس
در  15شـوال 37( 831ر) ،کاغـذ سـمرقندی ،جلـد مقـوا عطف تیمـاج قهوهای64 ،ص22 ،
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31

جناب دانشپژوه در معرفی نسخه از ّ
محمد بن عزالدین عماد بن ادریس نام میبرد که صحیح نیست
ً
و چنان که قبال اشـاره شـد ،حماد بن ادریس صحیح اسـت .بر خالف ادعای مرحوم دانشپژوه مسـائل
هر قاعده دارای شماره هستند.

ایـن نسـخه دارای  68بـرگ اسـت و حـاوی دو رسـاله اسـت .رسـاله ّاول التحفـة الشمسـیة فـی المباحـث
الکالميـه اسـت .رسـاله دوم کـه گـزارش آن نـه در فهرسـت نسـخههای خطی دانشـکده ادبیـات آمده و نه

در فنخـا ،رسـاله تحصیـل السـداد فـی شـرح واجـب االعتقاد اسـت .البتـه عنوان روی رسـاله که تحصیل
السـداد اسـت بهغلـط نوشـته شـده و ایـن رسـاله همـان رسـاله نهـج السـداد إلـی شـرح واجـب االعتقـاد از
عبدالواحـد بـن صفـی نعمانـی (قـرن  )9اسـت .نسـخهای از ایـن رسـاله در کتابخانـه ملـک وجـود دارد که
عبداهّلل بن محمد بن مجاهد در تاریخ سه شنبه  27رمضان  790ق آن را کتابت کرده است.

32

ایـن نسـخه همـان نسـخهای اسـت کـه آقابـزرگ نـزد آقـای عبـاس اقبـال در تهـران دیـد ه و االن بـه دانشـگاه
تهران منتقل شـده اسـت .همان طور که آقابزرگ متذکر شـده اسـت ،این رسـاله باید قبل از سـال 831ق
کتابت شده باشد .ایشان در این زمینه میگوید:
ب االعتقـاد للشـيخ المتكلـم المعبـر عـن نفسـه فـی أولـه بقولـه :الفقيـر إلـى رحمـة
شـرح واجـ 
الغنـی عبـد الواحـد بـن الصفـی النعمانی ،شـرح بقـال أقول ،خـرج منه شـرح مباحث األصول
الدينية فحسـب ،ينقل عنه الكفعمی فی حواشـی المصباح و اسـمه نهج السـداد كما يأتی،
قـال صاحـب ر يـاض العلمـاء فـی ص ( 374المخطـوط) أظـن الشـارح مـن أحفـاد النعمانی
صاحب كتاب الغيبة و إنه كان من تالميذ الشهيد األول أو تلميذ تلميذه (أقول) يؤيده أنی
رأيـت منـه نسـخه عنـد عبـاس إقبـال فی طهران عليهـا تاريخ والدة لعلی بن حمـاد بن إدريس
فی  15شهر رمضان سنة  ،831فيظهر أن الكتابة قبل هذا التاريخ و التأليف قبل الكتابة.

33

کاتـب ایـن نسـخ در انتهـا ابراهیـم بـن حسـین ذکـر شـده اسـت کـه منابـع از آن اطلاع دقیقـی بـه دسـت
نمیدهند .عنوان رساله التحفة الشمسية فی المباحث الکالميه و نام مؤلف در برگ ّاول موجود است.
حشـده و دارای رکابه اسـت .حاشـیههایی در نسـخه وجود دارد که خط و جوهر آن با
این نسـخه تصحی 
متـن نسـخه تفـاوت دارد و نویسـنده آن معلـوم نشـد .ایـن حاشـیهها بـه صـورت مختصر بـوده و نکته قابل
توجهی ندارند.
یشـود کـه ایـن کتـاب تحقیـق و تصحیـح شـده و بـهزودی از طـرف مرکـز عالمـه حلـی
در پایـان يـادآوری م 
وابسته به عتبه حسینیه به چاپ خواهد رسید.
 .31فهرست نسخههای خطی دانشکده ادبیات ،ج  ،1ص 88؛ فنخا ،ج  ،7ص  500و .501
 .32فنخا ،ج  ،33ص .984
 .33الذريعة الی تصانیف الشیعه ،ج  ،14ص .163
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