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حمید عطائی نظری

چکیده

عالمه حسنبنيوسف حلّی (م 627
يکی از رسالههای كالمی كوتاه متکلّم برجسته امامیّ ،
ه.ق ).رساله ارزشمند واجب االعتقاد علی جمیع العباد اسهت كهه شهروح گونهاگونی بهر آن
نوشته شده است .در زمره اين شروح ،اثری است كه با عنوان شرحی بر واجب االعتقهاد از
عالمی ناشناس ،به چاپ رسیده است .در منهابع مختلهف ،فرضهیات متفهاوتی در خصهوص
نگارش آن به دست عالمانی چون ابنفهد حلّیُ ،م َهنّابن ِسنان يا عبدالحسهین نیلهی مطهرح
خطهی ايهن شهرح و همننهین اسهتناد بهه
شده است .در اين نوشتار ،با بررسی نسخههای ّ
نسخهای از تحريری كه ابنراشد حلّی از همین شرح واجب االعتقهاد فهراهم آورده اسهت،
نشان داده میشود كه تمام فرضیات پیشین در خصوص نگارنده اين شرح نادرست است و
الهدين شرفشهاه
نويسنده اين شرح كسی نیست جز متک ّلم سرشناس شهیعه ،سه ّید جهالل ّ
حسینی .بررسی ويراست ارائهشده از اين شرح و تشري كاسهتیها و الهال آن ،از ديگهر
موضوعات اصلی مطرحشده در اين مقاله است.
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عالمه ح ّلی ،واجب االعتقاد علی جمیهع العبهاد ،جالل ّ
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مقدمه

یری از آثار کالمی کمبرگ ولی پسربار علّامه حسنبنیوسف بنعلی بنمطهّر حِلّتی (648

ت  726ه.ق ).رسالهای است به نام واج

ا عتواد علی جمیتع العبتاد کته علّامته در آن،

چنان که از نامش هم پیداست ،به تحریر مساللی پرداخته است که اعتواد به آنهتا بتر هتر
مرلّفی واج

است .رساله شامل دو باش کالمی و فوهی است ،بدین ترتی

که باش

ناست آن یم اعتوادنامه امامی ماتصر در چند صفحه است که گزیتدهای از باورهتای

شیعی در موضوعا

توحید و عدل و نسبسوّ

و امامت (از اعتواد به اصتل معتاد در هتیچ

جای رساله سان به میان نیامده است) در آن بیان شده است ،و باتش دوم آن مشتتمل

است بر ذکر احرام فوهی واج  ،طب مسلم امامیه (حلّی 15 :5319 ،ت  .)11در واقع ،اثتر

یادشده چریده ای است از باورهای کالمی و فوهی شیعی که به قصد آموزش این گونته
معتودا

به عموم شیعیان به نگارش درآمده است .از این سن اعتوادنامتههتا در تتاری

نگارش های کالمی شیعه بسیار نوشته شده و همواره عوام و عالمان شیعه بته آن توجته

داشتهاند .یری از نشانههای عنایت عالمان امامی به اعتوادنامههایی نظیر واج

ا عتوتاد،

شروح و حواشی متعدّدی است که بر این رسالهها نگاشته شده است .بر رستاله واجت
ا عتواد نیز شروح متعدّدی نوشته شده که برخی از آنها منتشر شده است .در این موالته،
مروری خواهیم کرد بر شروح ماتلف نگاشتهشده بر این اثر و سپس بهطور ختاص بته

بازشناسی هویّت نویسنده یری از شروح ناشناخته آن میپردازیم .در کتابشناستیهتا و

تراجمنامه های موجود هیچ نام و نشانی از نویسنده این شرح نیامده است و در منابع ،به
اشتباه آن را به چند مؤلّف ماتلف نسبت دادهاند؛ امّا در نوشتار حاضر با استناد به چنتد

نساه خطّی ،نویسنده حویوی این شرح برای ناستین بار معرفی میشود.

از آندا که در موالهای دیگر به تفصیل در باب رساله واج

ا عتواد و مطال

شایان

توجه در خصوص آن ،سان گفتهایم (نم :.عطالی نظری67 :5361 ،ت  ،)571در این مدال به
تررار مطال

آن نپرداخته ،خوانندگان را به منظور آگتاهی از ویهگتیهتای ستاختاری و

محتوایی و همننین بررسی نساهها و ویراستها و ترجمههای ماتلف این رساله بدان

نوشته ارجا می دهیم .در ادامه ،ناست به نرتهای تتازه دربتاره تتاری نگتارش رستاله

واج

ا عتواد اشاره کرده ،پس از آن ،شروح ماتلف این اثر را به اجمال معرفتی کترده
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و در نهایت ،به بحث اصلی خود یعنی بازشناسی هویّت نویستنده واقعتی یرتی از ایتن
شروح که تاکنون ناشناخته مانده بوده است ،میپردازیم.

 .1انتساب و تاریخ نگارش رساله واجب االعتقاد علی جمیع العباد
در انتساب نگارش رساله واج ا عتواد بته علّامته حلّتی تردیتدی نیستت .علّامته در

اجازهای که در محرم سال  720هدری قمری برای مسهَنّابنسِنان صادر کرده (حلّتی:5175 ،

 511ت 511؛ مدلسی571 :5173 ،و  ،)518از این رساله اعتوادی هیچ نامی نبرده است ،اما اسم
آن در ضمن یری از پرسشوپاس های مطرحشده در این کتاب ،پس از صدور اجتازهای

دیگر از سوی علّامه برای مسهَنّابنسِتنان در ذیالحدّته ستال  719هدتری قمتری (حلّتی،

 )551 :5175برده شده و علّامه انتساب آن را به ختود تأییتد کترده استت (همتان .)571 :از

ایندا همننین میتوان این نرته را دریافت که رساله واج

از سال  719به نگارش درآمده بوده است.

ا عتواد بهطور قطع تا پتیش

از سوی دیگر ،نام این رستاله در فهرستتی کته علّامته حلّتی در ستال  693ه.ق .از

آثار خود در خالصة األقوال اراله کرده است (همو )557 :5151 ،برده نشده ،گرچته بعتدها

به برخی از نساههای این کتاب و بتهتَبَتع آن در ویراستت کتتاب افتزوده شتده استت

(همان .)553 :بنابراین باید گفت این رساله تا سال  693تألیف نشده است .همننتین نتام

ا عتوتتاد نتته در متتتن کهتتنتتترین نستتاه خطّتیِ شتتناختهشتتده خالصتتة

رستتاله واجت
األقوال (یعنی نساه موجود در کتاب خانه علّامه سید حسن صدر در کتاظمین کته متتن
آن بر علّامه خوانده شده و در پایتان آن ،بتال إنهتای قرالتت نستاه در ستال  715بته
خط عالمه نوشته شده است) و نه در حاشیه آن (که اسامی برخی آثاری که علّامته پتس

از سال  693نگاشته است بدان افزوده شده) دیده نمیشود (همو ،بیتا :بترگهتای  58ب ت

 77آ) .بنابراین به احتمال بسیار قوی این رستاله تتا هنگتام کتابتت نستاه پتیشگفتته از
خالصة األقوال ،یعنی سال  ،151نگاشته نشده بوده است .بر این اساس ،میتوان حتدس

زد که رساله واج

است.

ا عتواد در فاصله زمانی میان ستال  715تتا  719ه.ق .تتألیف شتده

 / 08پژوهشنامه امامیه ،سال دوم ،شماره چهارم

 .2شروح نگاشته شده بر رساله واجب االعتقاد
ناستین شرح بر رستاله واجت ا عتوتاد ،کته در عتین حتال معتروفتترین و احتمتا ً
مفصّلترین شرح نگاشتهشده بر آن نیز به شتمار متیآیتد ،ا عتمتاد فتی شترح واجت
ا عتواد نام دارد .این شرح با انتساب غلط به فاضل مِوداد سسیوری ( م  826ه.ق ).منتشر
شده است (سسیوری ،)5157 ،درحالیکه ت به شرحی که در مواله پیشگفتهام درباره واجت
ا عتواد بازگفته ام ت بر اساس صفحه عنوان نساه کهن خطی موجتود از ایتن رستاله در
کتاب خانه مدلس شورای اسالمی بته شتماره  ،10706ایتن اثتر ،تتألیف شتمسالتدّین
محمّدبنصدقه حلّی شاگرد فارالمحوّوین (م  771ه.ق ).و نصتیرالدّین کاشتانی (م 755
ه.ق ).است که آن را در زمان حیا

استادش فارالمحوّوین نگاشته است.

ا عتواد عبتار استت از نهت الستداد إلتی شترح واجت

دومین شرح بر واج
ا عتواد نوشته عبدالواحدبنصفی نعمانی (قرن  9ه.ق ).که فوط شتامل شترح بتر باتش
اعتوادی رساله میشود و تاکنون منتشر نشده است (افنتدی اصتفهانی .)716/3 :5173 ،شترح
دیگر بر این رساله به دست ظهیرالدّین ابراهیمبنعلی بنعبدالعالی مفلک المیسی العتاملی

ا

عتواد نتام دارد (طهرانتی،

(م  979ه.ق ).نگاشته شده و تحصیل السَّداد فی شرح واج
 .)369/3 :5173فرالد ا نعواد فی شرح واج ا عتوتاد شترحی دیگتر استت بتر واجت
ا عتواد که البته نویسنده آن شناختهشده نیست .طب گزارش برخی منابع ،تاری کتابتت
این دستنوشت سال  971ه.ق .است (طباطبالی)777 :5159 ،؛ ولی در بعضی مآخ دیگتر،

تاری

جسمادیاألولی سال  1001ه.ق .برای زمان استنساخ آن ذکتر شتده استت (درایتتی،

 .)961/73 :5365شی حسین بنعلی بن حسین بنأبیستروال األوالتی البحرانتی (زنتده در

 956ه.ق ).نیز شرحی بر واج

ا عتواد نگاشته است که به چاپ نرسیده ولی نساهای

از آن بازمانده است (امتین .)559/9 :5173 ،ارشاد العباد فی کشف واجت

ا عتوتاد نوشتته

عبدالمطّل بنفارالدّین فراء مسیبی نیز ترجمه و شرحی است فارسی بر رستاله واجت
ا عتواد که یم نساه خطّی از آن با تتاری کتابتت  1083ه.ق .موجتود استت (درایتتی،
 .)61/3 :5367موج النداة فی الحیاة و المما نگاشته حسنبنعبدالح تونی (زنده در
قرن  12ه.ق( ).تبریزی )13/7 :5151 ،و نداح العباد فی شترح واجت ا عتوتاد (طباطبتالی،
 )777 :5159که شامل شرح بتر کتل رستاله اعتم از باتش کالمتی و فوهتی متیشتود و
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دستنوشتی از آن به شماره  8376/1مورَّخ  1288ه.ق .در کتابخانه آیتتاهلل مرعشتی

ندفی محفوظ است (درایتی )515/33 :5363 ،نیز از شروح شایان ذکر برای رستاله واجت
ا عتواد است.
 .3شرحی از واجب االعتقاد و چند فرضیّه در باب نویسنده آن

یری از شروح نگاشتهشده بر رساله واجت

ا عتوتاد شترحی استت متعلت بته عتالمی

ناشناس در قرن نهم هدری قمری که با عنوان شرح واج

ا عتوتاد بته چتاپ رستیده

است (شرفشاه حسینی 17/9 :5178 ،ت  .)68این شرح که به زبان عربی نگاشتته شتده ،تنهتا

مشتمل بر شرح باش کالمی رساله واج

ا عتواد است و نویسنده پس از نول قسمتی

از متن رساله ،زیر عنوان «قوله» به شرح و بستط مطالت

است.

مطترح در آن باتش پرداختته

تصحیک و چاپ این شرح بر اساس دو نساه شناختهشده از آن اثر تا آن زمان اندام

شده است :یری نساه شماره  OR 57615محفوظ در کتابخانه بریتانیا (کته عرتس آن
در مرکز احیاء میراث اسالمی قم به شماره  5871موجود است) و دیگری ،نساه شماره

 57998/1کتابخانه آیت اهلل مرعشی ندفی که تاری کتابتت آن بته قترن دهتم هدتری
قمری بازمیگردد (همان .)13 :بر اساس اندامه (ترقیمه) نساه شماره  OR 57615کتابتت

این نساه در روز جمعه شانزدهم محرّم سال  815ه.ق .به پایان رسیده است (همان.)68 :
هر دو نساه ،فاقد نام نویسنده است و از اینرو برای محوّ متن ،شناستالی نتام شتارح
میسر نشده است .برخی از محووان و دانشوران نیز نگتارش ایتن شترح را بته عالمتانی

دیگر نسبت دادهاند .در ادامه ،هر یم از ایتن انتستابهتا را بتهطتور جداگانته بررستی

میکنیم و نشان میدهیم که هیچیم از آنها درست نیست و شارح ،کس دیگری به غیتر
از نامبردگان است.

 .1.3انتساب شرح به ابنفَهد حلّی

محمّد عبدالرریم بیتالشی  ،مصحّکِ شترح واجت

ا عتوتاد ،ضتمن اذعتان بته اینرته

نتوانسته نام شارح این شرح را بشناسد و فوط دانسته که صاح

شرح ،یری از عالمتان

 / 81پژوهشنامه امامیه ،سال دوم ،شماره چهارم

قرن نهم هدری است ،بر اساس شواهد زیر ،نگتارش آن را بته ابتنفَهتد حلّتی (م 841

ه.ق ).نسبت داده است:

 .1نساه این اثر محفوظ در کتابخانه بریتانیا در سال  815ه.ق .کتابت شتده استت

که همان سال وفا

ابنفهد حلّی میباشد؛

 .7این نساه در تملّم خاندانی بوده که جدّ آنها یری از شتاگردان ابتنفهتد حلّتی

بوده است؛

 .3ابنفهد بسیاری از کت

داشته است (همان 11 :ت .)11

علّامه حلّی را شترح کترده و نستبت بتدین کتار اهتمتام

روشن است که هیچ یم از شواهد یادشده توانالی اثبا

صحت انتساب نگارش این

شرح را به ابنفهد ندارد و قرالن یادشده بسیار ضعیفتر از آن چیزی استت کته بتوانتد
چسنین حدسی را توویت کند؛ خاصه آنره در کت

تراجم هم اثری با عنوان شرح واج

ا عتواد در فهرست آثار ابن فهد ذکر نشده است و از سیاهه آثار وی هتم برمتیآیتد کته

اهتمام او بیشتر به آثار فوهی ،دعالی و اخالقی -عرفانی بوده و نه مباحث کالمتی (نتم:.

سبحانی و دیگران.)583/3 :5171 ،

 .2.3انتساب شرح به مُهَنّابنسِنان

و األستار به هنگام یادکرد از شرح واجت

سَید اعدازحسَین کنتوری در کشف الحسدس
ا عتواد پس از تصریک به دستنیافتن به نام شارح ،این احتمال را مطرح کرده است کته

این شرح اثری از ندمالدّین مسهَنّابنسِنان (م  754ه.ق ).شاگرد علّامه حلّی باشد (کنتوری،

 .)316 :5176شی آقا بزرگ طهرانی هم با نول گفتههای صاح

نساهای از این شرح نزد مرحوم شی
.)591/51

کشف الحسدس

به وجود

قاسم محییالدّین اشاره کرده است (طهرانی:5173 ،

با توجه به مطالبی که در ادامه این نوشتار خواهد آمد ،معلوم خواهتد شتد کته ایتن

فرضیه هم در باب هویت نویسنده شرح درست نیست و مسهَنّتابنسِتنان نویستنده شترح

مزبور نمیباشد.
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 .3.3انتساب شرح به عبدالحسینبنمحمّد نیلی

در کتابخانه آیتاهلل حریم در ندف اشرف نساهای از شرح واج

ا عتواد به شتماره

 1091ت  4وجود دارد که در صفحه شناسنامه اثتر ،نویستنده آن عبدالحستینبتنمحمّتد
النیلی معرّفی شده است .متأسفانه در آغاز این نساه چند صفحهای افتاده است و ل ا در

ابتدای آن ،نام و نشانی از نویسنده شرح دیده نمیشود .در پایان شرح ،آمده است:

و ه ا آخر ما ذکرناه فی شرح المستالل ا صتولیّة و الحمتد هلل ربّ العتالمین و

صلّی اهلل علی محمّد و آله الطاهرین فر من تعلیوه لنفسته الراجتی رحمتة ربّته
ال فور العلیّ عبدالحسین بن محمّد بن حسین بتن زنبتور النیلتیّ غفتر اهلل لته و

لوالدیه و لمن أحسن إلیهما و إلیه فی سابع عشر صفر ختم بالایر و الظفر لسنة

خمسة و خمسین و ثمانمایة و الحمد هلل وحتده (شترفشتاه حستینی ،بتیتتا ب:

ب51آ).

شی آقا بزرگ طهرانی نیز در مدلد الضیاء الالمع فی الورن التاستع از طبوتا اعتالم
الشیعة در فهرست آثار عبدالحسین نیلی به شرح او بر واج ا عتواد اشاره کرده کته آن
را به خط خود نگاشته و در پایانش عبارتی شبیه به عبار منوول از اندامه نساه شترح
واج ا عتواد متعلّ به کتابخانه آیتاهلل حریم نوشته شده است:
عبدالحسین النیلی هو ابن محمد بن الحسین بن زنبور النیلی دوّن مدموعة متن

المسالل الرالمیة فیها «نه السداد الی شرح واج

ا عتواد» -ذ  158 :71و :71

 1و معرب «الفصول» النصیریة و مسالل األصتول و هتو شترح واجت

ا عتوتاد

أیضا بعنوان «قوله ،قوله» .کت ها باطّه و قال فی آخرها :فر من تعلیوته لنفسته
الراجی  ...عبد الحسین  ...فی  51صفر  .811و النساة رأیتهتا عنتد (الستماوی)
یظهر منه أنّه کان مولعا بعلم الرالم فی عصره (طهرانی.)11/9 :5137 ،

چنان که معلوم است نساه مد نظرِ آقا بزرگ در این گفتاورد همان نساه موجتود از

شرح واج

ا عتواد در کتاب خانه حریم ندف است که باز ایندتا نیتز نگتارش آن بته

عبدالحسین نیلی نسبت داده شده است .با این وصف ،آقا بزرگ طهرانی هنگامی کته در

ال ریعة از همین نساه یاد میکند آن را شرحی بر واج

ا عتواد با عنوان شرح مستالل
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األصول از بعضی اصحاب معرفی میکند و اینبار از نگارش آن به دستت نیلتی ستانی

به میان نمیآورد« :شرح واج

ا عتواد بعنوان شرح مسالل األصول عناوینه قولته قولته،

األصحاب ضمن مدموعة فیها نه الستداد أیضتا رأیتهتا عنتد العالمتة الستماوی

لبع

تاری کتابتها سنة  ،855فالیحتمتل اتحتاده متع نهت الستداد
.)591/51

للنعمتانی» (طهرانتی:5173 ،

ا عتوادِ مرتوب در نستاه کتتابخانته حرتیم ندتف و

با موایسه متن شرح واج
شرح واج ا عتوادِ تصحیک و منتشرشده توسط محمد عبدالرریم بیتالشتی  ،اتحتاد و
یرسانی این دو متن روشن میشود .یعنی شرحی که در نساه کتابخانه حریم آمتده و

نگارش آن از سوی فهرست نگار و همننین شی آقا بزرگ طهرانی (در یم موضع) بته
عبدالحسین نیلتی نستبت داده شتده استت ،در واقتع همتان شترحی استت کته محمتد

عبدالرریم بیت الشی آن را به عنوان شرحی از یتم عتالم ناشتناس در قترن نهتم و بتا
احتمال انتساب به ابنفهد حلّی منتشر کرده و ستید اعدازحستین کنتتوری نیتز فرضتیه
تألیف آن به دست مسهَنّابنسِنان را مطرح کرده است .بنابراین در تمام اینها سان بتر ستر

شرحی است که نویسنده آن معلوم نیست ،ولی حتدس و گمتانهتای ماتلفتی دربتاره
پدیدآورنده آن مطرح شده است .از آننه گفته شد این مطل

هم روشن میشود کته دو

شرحی که شی آقا بزرگ طهرانی در ال ریعه ذیل شمارههای  2025و  2026به عنتوان

دو شرح ماتلف بر واج

ا عتواد ذکر کرده است (همان )591/51 :در حویوت دو شترح

ماتلف بر این اثر نیستند ،بلره دو نساه از یم شرح واج

ا عتواد میباشند.

شاید علت اینره آقا بزرگ طهرانتی و فهرستتنگتارِ نستاه شترح واجت

ا عتوتادِ

موجود در کتاب خانه حریم نگارش این شرح را به عبدالحسین نیلی نسبت دادهاند ،این

عبار

مرتوب در اندامه نساه باشد« :فر من تعلیوه لنفسه الراجی رحمة ربّته ال فتور

العلیّ عبدالحسین بن محمّد بن حسین بن زنبور النیلیّ» .امّا با دقت در تعبیتر «فتر متن

تعلیوه لنفسه» می توان فهمید که نیلی نه صاح

شرح ،بلره فوط ،کات

نویسنده شرح ،کس دیگری باید باشد .بهطور معمول عبار

آن بوده است و

«فتر متن تعلیوته لنفسته»

برای بیان این معنا استعمال میشود که کات  ،متنی را بترای استتفاده شاصتی ختودش
نوشته است و چناننه کات ِ متن ،همان مؤلف و صاح

اثر باشد دیگر از قید «لنفسته»
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در اندامه نساه استفاده نمیکند .با توجه به آننه گ شت ،معلوم است کته عبدالحستین

نیلی هم ممرن نیست نویسنده و صاح

شرح واج

چگونه میتوان شارح این شرح را شناسالی کرد.

ا عتواد باشتد .اکنتون بایتد دیتد

 .8شرفشاه حسینی و شرح او بر واجب االعتقاد
کلید حل مشرل شناسایی شارح شرح واج ا عتواد را باید در نساه شماره 51115/9
کتابخانه مدلس شورای اسالمی یافت .این رساله که با عنوان شرح بتر شترح واجت
ا عتواد معرفی شده است نوشته یری از عالمان امامی به نام حسنبتنمحمّتد بتنراشتد
است .عبار کات در با ی صفحه نستاه چسنتین استت« :شترح علتی شترح واجت
ا عتواد من مصنفا الشتی حستنبتنمحمّتد بتنراشتد و المتتن للعلّامته رحمهمتا اهلل

تعالی».

شی حسنبنمحمّد بن راشد در آغاز این شرح خاطرنشان میکند که قصد داشته بته

رساله واج

ا عتواد علّامه حلّی اهتمام و اعتنایی نماید و بدین سب

تصمیم گرفته بته

شرحی که جاللالدّین ابوالعز عبداهللبنشرفالدّین شرفشاه حسینی بر آن نوشتته استت
بپردازد و اغالط و تصحیفاتی را که از سوی ناساان و کاتبان در این اثر راه یافته است،

اصالح و تعدیل نماید:

بسم اهلل الرحمن الرحیم ربّ یسّر و أعن * بعد حمد اهلل ستبحانه حمتدًا یلیت

بدالله و الصالة علی سیّد البریّة محمد و آله * یوول أحوج عباد اهلل إلی عمتیم

إفضاله حسن بن محمد بن راشد * ارشده اهلل إلتی تحصتیل مآلته * رأیتت أن
اهتم إلی المودّمة الموسومة بواج

ا عتواد من مصنّفا

شیانا المحوّ األعظم

و ا مام ا علم السعید الم فور جمتال التدین أبتی منصتور الحستن بتن الشتی

المرحوم ابی المظفّر سدید الدین یوسف ابن المطهر قدس اهلل نفستیهما و روّح
رمسیهما [بیاض] الشرح ال ی کتبه علیها سیّدنا ا مام العالمة موتدی الااصتة و

العامة کاشف أستار المعوول و المنوول حاوی قَصَت

البیت [کت ا :الستب ] فتی

الفرو و ا صول وارث آباله الطاهرین خلیفة اجداده المعصومین جالل الملتة و

الح والدین ابی العز عبداهلل ابن المولی السعید المحمود شترف التدین شترف
شاه الحسینی کساهما اهلل اضفی جالبی

صلواته و سواهما اصفی شأبی

تحیاته
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و أن اصلک ما عدلت به اقالم النسّتاخ عتن قصتد الستبیل و اهلل حستبی و نعتم

الوکیل (ابنراشد حلّی ،بیتا :برگ  5آ).

در نساه ،پس از عبارا یادشده ،متن و شرح واج

ا عتوتاد نوشتته شتده کته بتا

موایسه و تطبی معلوم میشود در اصل ،همان متن چاپشده بته عنتوان شترح واجت
ا عتواد از عالمی ناشناس در قرن نهم هدری است که موضو بحث موالته حاضتر نیتز
قرار گرفته است .توضیک آنره ،در این نساه ،بعد از عبتارا پتیشگفتته ،متتن واجت
ا عتواد و شرح آن با عبار «الحمد للَّه علی نعماله ،و صتلّی اللَّته علتی ستید رستله و
أشرف أنبیاله محمّد المصطفی و علی المعصومین من أسمناله .أقول( :الحمد) هو الوصتف

بالدمیل علی جهة التعظیم و التبدیل ،فوولنا »...شرو شده و تا بیستویم سطر بعد تتا

عبار

«فوج

أن یرون عالماً برلّ ما علموه ،متّصفاً بدمیع ما اتّصفوا به متن األختالق

الحمیدة الفاضلة ،فوج

أن یرون أفضل من کلّ واحدٍ منهم فران أفضتل متن الدمیتع،

چاپشده شرح واج

ا عتواد (نم :.شرفشاه حسینی 19/9 :5178 ،ت  )11ادامه یافته استت.

فران أشرف أنبیاله» صرفنظر از پارهای اختالفتا

در برختی کلمتا  ،مطتاب بتا متتن

سپس شی حسنبنمحمدبنراشد با بیان این عبار

که« :قلتس :و ه ا آخر کتالم ستیّدنا

قدس اهلل لطیفه هنا »...بار دیگر تصریک و تأکید میکند که عبارا

منوول ،در واقع گفتته

سید شرفالدین شرف شاه حسینی است .شرح پس از چند جمله که بهروشنی از ستوی
شی حسنبنمحمدبنراشد بیان شده است ،مددداً ادامته یافتته ،تتا آختر نستاه توریبتاً
مطاب با همان متن چاپشده پیش میرود و به این عبار

ختم میشود:

و استبعاد الاصم طول عمره علیه السالم جهل مح

 ،یعلتم ذلتم متن العلتم

بودرة اللَّه تعالی و ما اشتمل علیه الرتاب الرریم من ذکتر نتوح علیته الستالم و
کت

التواری الم کورة [ک ا :المدوّنة] فی أخبار المعمرین و ه ا آخر ما ذکرناه

من شرح مسالل [ک ا :المسالل] األسصولیة و الحمد هلل رب العتالمین و صتلی اهلل

علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.

از ایندا میتوان فهمید که نویسنده و شارح شرح واج

سید جاللالدین شرف شاه حسینی و بنابراین تمتام فرضتیا

ا عتواد کسی نیستت جتز

و احتمتا

دیگتری کته
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درباره نویسنده این شرح در منابع ماتلف ذکر شده و کسانی همنون ابنفهتد حلّتی و

مسهَنّابنسِنان یا عبدالحسین نیلی را صاح

آن معرفی کردهاند ،باطل است و ناصواب.

تا آندا که جست وجو شد در هیچیم از تراجِمنامهها و منابع کتابشناسی در زمتره
ا عتواد نام برده نشده است و گویا در

آثار شرفالدین شرفشاه حسینی از شرح واج
چند قرن اخیر دانسته نبوده که او بر رساله واج ا عتوادِ علّامته حلّتی ،همنتون بتاب
حادی عشر او ،شرح نوشته بوده است .نساههای شرح واجت ا عتوتاد او هتم کته در
قرون اخیر در دسترس دانشوران بوده ظاهراً نام نویسنده را در بر نداشته است؛ به همین
دلیل ،نویسنده آن تاکنون ناشناس مانتده و در بتاب نگارنتده آن احتمتا تی کته از نظتر

گ شت ،مطرح شده است .به هر حال با توجه به تصریک شی حسنبتنمحمتدبنراشتد

بر اینره نویسنده این شرح جاللالدین ابوالعز عبداهللبنشرفالتدین شترفشتاه حستینی
است دیگر جای هیچ تردید در باب هویت نویسنده آن نیست.

سَید جالل الدین ابوالعز عبداهللبنشرفالدین شرفشاه علوی حسینی ،کته گتاه او را

به اختصار «السید جاللالدین الحسینی» یا «السیّد شرف» نیز خواندهانتد (افنتدی اصتفهانی،

 11/1 :5151و  ،)511از مترلمان امامی برجسته قرن هشتم و نهم هدری قمری و صاح
آثار کالمی ارزشمندی بوده است .او همنون شمسالدین محمدبنصدقه حلّی صتاح

ا عتماد فی شرح واج

ا عتواد ،از شاگردان نصیرالدین علیبنمحمد (قاشی) کاشتانی

(م  755ه.ق ).بوده است و افزون بر این ،نامش در شمار استادان ابنفَهد حلّتی (م 841
ه.ق ).برده شده است (آقا بزرگ طهرانی .)577/1 :5137 ،برخی از تراجمنگاران با توجته بته

اینره تویالدین ابراهیمبنعلی کَفعَمی (م حدود  905ه.ق ).در حواشی کتاب مصتباح (/
جسنَّة األمان الواقیة و جَنّة اإلیمان الباقیة) و برخی دیگر از آثارش به نوتل مطتالبی از سَتید

جاللالدین شرفشاه پرداخته است این احتمال را مطرح کردهاند که وی در زمره مشای

کَفعَمی باشد (افندی اصفهانی777/3 :5173 ،؛ طهرانی758/57 :5173 ،؛ امتین13/8 :5173 ،؛ صتدر،

 )315/3 :5176؛ اما ظاهراً با نظر به طبوه و دوره زندگی آن دو دانشور ،این احتمال ،مورونِ

صواب نیست (تبریزی .)519/ 3 :5151 ،در واقع ،با لحاظ اینره و د

کَفعَمی بته احتمتال

قوی در حدود سال  820قمری بوده (شرف التدّین )17/7 :5131 ،و چنانکه در پی میآیتد،

سَید جاللالدین شرفشاه چندین سال پیش از این تتاری از دنیتا رفتته استت ،بته نظتر
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می رسد ،آن گونه که برخی دیگر از نویسندگان نیز خاطرنشتان کتردهانتد (همتان،)95/7 :
کَفعَمی فرصت استفاده از محضر او را نمیتوانسته داشته باشد .بنابراین یادکردن از سَتید

جاللالدین شرف شاه در زمره مشای کَفعَمی منطوی به نظر نمیرسد .از آثار کالمی سَید
ا عتواد ،که به تفصتیل از آن

جاللالدین ابوالعز شرفشاه حسینی به غیر از شرح واج
سان گفته شد ،میتتوان بته الرستالة الستلطانیة ا حمدیتة فتی إثبتا العصتمة النبویتة
المحمّدیتتة (افنتتدی اصتتفهانی777/3 :5173 ،؛ طهرانتتی 566/55 :5173 ،و 758/57؛ تبریتتزی:5151 ،
378/1؛ امین )13/8 :5173 ،و شرح ترجمه عربی فصولِ خواجه نصیرالدین طوسی (طهرانتی،
381/53 :5173؛ همو87/9 :5137 ،؛ سبحانی و دیگران )771/3 :5171 ،اشاره کرد که از آن نسای

برجا مانده است .کتاب منه الشیعة فی فضالل وصتی ختاتم الشتریعة

(افنتدی اصتفهانی،

775/3 :5173؛ طهرانی 566/55 :5173 ،و 563/73؛ امتین799/7 :5173 ،؛ ستبحانی و دیگتران:5171 ،

 )771/3او نیز به چاپ رسیده است (شرفشاه حسینی .)5177 ،او همننین شرحی بر دیگتر
رساله پرآوازه علّامه حلّی یعنی باب حادی عشر نوشته است که نساهای از آن بته ختطّ

محمّدبنمحمّدبنمسهَنّابنابیالحسنبننسفَیع که در سال  821هدری قمری در مدرسه زینیه
حلّه کتابت شده و در مدموعه خطّی  10706کتابخانه مدلس شورای اسالمی موجود
است .در صفحه عنوان این نساه نوشته شده است« :کتاب شترح البتاب الحتادی عشتر
تصنیف المولی السید العالم الفاضل السعید المرحتوم الموتدس جتالل الملتة و الحت ّ و

الدین ابوالعز عبداهلل بن شرف شاه الحسینی قدس اهلل روحه» (شرفشاه حسینی ،بیتتا التف:

برگ5آ).

از عبارا

ترحیمی نظیر «السعید المرحوم» و «قدس اهلل روحه» که کات

برای ستید

جاللالدین ابوالعز شرفشاه حسینی به کار برده است میتوان فهمید که بهطتور قطتع او
قبل از تاری کتابت این نساه در روز یرشنبه یازدهم ذیالوعده سال  821قمری از دنیا

رفته است .بر این اساس ،عبار پایانی نساه محفوظ در کتتابخانته بریتانیتا از شترح
واج ا عتوادِ شرفشاه حسینی ،بدین مضمون که این شرح در روز جمعته شتانزدهم

محرم سال  815ه.ق .به پایان رستیده استت« :تتمّ شترح واجت

ا عتوتاد یتوم الدمعتة

السادس عشر من شهر محرم الحرام سنة  841ه.ق( ».شرفشاه حسینی ،)68/9 :5178 ،حاکی

از تاری کتابت آن نساه است و نه تاری نگارش اثر؛ چون شرفشاه حسینی متد هتا
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پیش از تاری یادشده وفا

کرده است .همننین به عویده شی آقا بتزرگ طهرانتی ،بتر

اساس تاری وقف تعدادی از کتاب های ارزشتمند تفستیری و کالمتیِ در تملتم ستید

جاللالدین شرفشاه حسینی به خِزانه غَرَویّه در تاری  810هدتری قمتری ،متیتتوان

حدس زد که وی احتما ً باید در حدود همین سال درگ شته باشد (طهرانی 16/9 :5137 ،و

71؛ همو 566/55 :5173 ،و 563/73؛ سبحانی و دیگران 779/3 :5171 ،ت  .)771شی آقا بزرگ این
را هم تصریک کرده که درگ شت وی بهطور قطع پس از شتهاد

 786ه.ق .بوده است (طهرانی.)563/73 :5173 ،

شتهید [اوّل] در ستال

 .8ابنراشد حلّی و تحریر او از شرح واجب االعتقاد شرفشاه حسینی

چنانکه اشاره کردیم ،سندی که بیانگر تعلّت شترح واجت

ا عتوتادِ مدهتول المؤلتفِ

موضو بحث ما ،به سید جاللالدین شرفشتاه حستینی استت ،نستاهای استت کته از

تحریر شرح واج

ا عتواد وی به قلم شی حسنبنمحمّدبنراشد به دست متا رستیده

است و هماکنون با شماره  51115/9در کتابخانه مدلتس شتورای استالمی نگهتداری

می شود .در ایندا شایسته است در باب شاصیت حسنبتنمحمتدبنراشتد و همنسنتین

شاخصههای نساه دستنوشت او از شرح واج
عرضه کنیم.

ا عتواد شترفشتاه حستینی مطتالبی

حسنبنمحمدبنراشد معروف به «ابنراشد حلّی» (زنده در  830ه.ق ).از مترلمان و

فویهان و شاعران برجسته شیعی در حلّه بوده است .میرزا عبداهلل افنتدی اصتفهانی او را

همان شی تاجالدّین حسنبنراشد حلّی دانسته و از آثتار کالمتی او بته رستاله مصتباح
المهتدین فی اصول الدّین اشاره میکند که نساهای از آن را به تتاری کتابتت  883ه.ق.
در استرآباد دیده است .او همننین از نساههای دیگری به ختط وی کته در ستالهتای

 824و  830هدری قمری نوشته شده ،یاد کترده استت (افنتدی اصتفهانی 581/5 :5173 ،و

317؛ تبریزی 37/7 :5151 ،ت  31و  .)571/7ظاهراً از وی اشعاری سرودهشتده بته ستال 836
برجا مانده و ل ا برخی منابع ،بتر همتین استاس او را تتا ستال یادشتده در قیتد حیتا

دانستهاند (سبحانی و دیگران .)561/3 :5171 ،بنابراین بهطور قطع ابنراشد چند دهه ناست
سده نهم هدری قمری را در کرده است .بعضی ابن راشد را از شاگردان علّامته حلّتی
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برشمردهاند (افندی اصفهانی581/5 :5173 ،؛ طهرانی ،)17/1 :5137 ،امّا صاح
اراله د یلی این مطل

أعیان الشیعة بتا

را رد کترده استت (امتین99/1 :5173 ،؛ نتم :.تبریتزی.)31/7 :5151 ،

مسلم است که وی همنون ابنفهد حلّی (م  841ه.ق ،).شاگرد فاضل موداد سسیوری (م

 826ه.ق ).بوده است .از آثار او به غیر از مصباح المهتدین میتوان به الدمانة البهیة فتی
نظم األلفیة الشهیدیة ،أرجوزة فی تاری الواهرة و أرجوزة فی تتاری الملتو و الالفتاء

اشاره کرد (حسرّ عاملی91/7 :5135 ،؛ طهرانی 191/5 :5173 ،ت  .)191تا آندا که بررسی شتد ،در

هیچیم از منابع ،سانی از تحریر شرح واج

ا عتوتاد شترفشتاه حستینی بته دستت

ابن راشد حلّی نرفته است و ظاهراً به این نرته تا پیش از این توجه نشده استت .گفتنتی
است که شی آقا بزرگ طهرانی ،حسنبنراشد حلّی ،شتاگرد فاضتل موتداد و صتاح

الدمانة البهیة فی نظم األلفیة الشهیدیة ،را شاصی غیر از شی تاجالدین حسنبتنراشتد

حلّی ،شاگرد علّامه حلّی ،دانسته است (طهرانی .)17/1 :5137 ،امّا چنانکه گ شتت ،میترزا

عبداهلل افندی اصفهانی و بعضی دیگر از تراجمنگاران (امین91/1 :5173 ،؛ سبحانی و دیگران،

 ،65/6 :5158الشمّری571 :5131 ،؛ الافتاجی )99 :5178 ،ایتن دو شاصتیت را یرتی معرفتی

کردهاند.

اما در خصوص تحریری کته حستنبتنمحمتدبتنراشتد از شترح واجت

ا عتوتادِ

شرف شاه حسینی فراهم آورده است چند نرته شایان توجه به نظر متیرستد .چنتانکته

گ شت ،شرح شرفشاه حسینی بر واج

ا عتواد به سبم قتال  -أقتول نگتارش یافتته

است و در آن تنها به توضیک عبارا باش اعتوادی رساله واج

ا عتواد پرداخته شتده

و باش فوهی آن شرح نشده است .تحریری هم که ابنراشد حلّی از ایتن شترح فتراهم
آورده است ،اگرچه در مواضعی افزودههایی دارد ،بر همین سبم نگتارش یافتته و تنهتا
منحصر به شرح باش اعتوادی و کالمی رساله است .آن گونه که پتیشتتر اشتاره شتد،

هدف اصلی شی حسنبنمحمدبن راشد از پرداختن بته شترح شترفشتاه حستینی بتر

واج

ا عتواد ،بنا به تصریک خودش ،اصالح اغتالط و تصتحیفاتی بتوده کته از ستوی

ناساان و کاتبان در این اثر راه یافتته استت؛ امتا در واقتع ،او درحتالیکته متتن شترح

شرف الدین را استنساخ کرده است و آن را از اغالط کاتبتان پیراستته ،در مواضتعی نیتز
اصالحاتی کرده و شاید در برخی عبارا

ت ییراتی داده است .در چندین محتل هتم بته
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مناسبت ،مطالبی را افزوده است .این افزودهها که گاه به چندین سطر هم بتال متیشتود

در مواضعی به طور مشاص از ستوی ختود اوستت ولتی در بعضتی دیگتر از مواضتع

احتما ً ناشی از کاملتربودن نساه در دسترس او از شرح واجت

ا عتوتادِ شترفشتاه

حسینی است که حاوی عباراتی است که در نساههای دیگر این شرح دیده نمتیشتود.

م الً در تحریر ابنراشتد از شترح شترفشتاه حستینی ،در همتان آغتاز رستاله عبتارتی
درازدامن قری

به هفت سطر در شرح عبار

«ما تد

معرفته من المسالل األسصولیة ،و

ألحوت به بیان الواج من أسصول العبتادا  ،و اللَّته الموفت للایترا » از متتن واجت
ا عتواد آمده است (ابنراشد ،بیتا :برگ  3ب) کته در متتن چتاپی شترح واجت ا عتوتادِ
شرفشاه حسینی دیده نمیشود (نتم :.شترفشتاه حستینی .)18/9 :5178 ،در ایندتا ،فوتدان

قسمت یادشده در متن چتاپی اثتر بته احتمتال قتوی در اثتر افتتادگی ایتن قستمت در

نساههای اساس تصحیک آن بوده است .بنابراین با عنایت به آننه تودیم شد باید گفتت
برخالف عبار

مرتوب در با ی صفحه ناستین برگِ این نساه بتدین مضتمون کته:
ا عتواد من مصنفا

«شرح علی شرح واج
شرحی بر شرح واج ا عتواد نیست؛ بلرته فوتط تحریتر و بازنویستیِ شترح واجت
ا عتوادِ شرفشاه حسینی است همراه با اصالحا بسیار و البته افزودههایی چند.

الشی حسنبنمحمدبنراشتد» ،ایتن اثتر،

در اندامه این نساه (دستنوشتت شتماره  51115/9کتتابخانته مدلتس شتورای

اسالمی) ،نام کات

و تاری کتابت نساه نیامده است ،ولی در پایانِ رساله دیگرِ موجود

در این مدموعه خطّی با عنوان «رسالة فی الفرض العینتی و صتفتهتا» ،تتاری کتابتتِ

رساله ربیعاألول سال  822هدری قمری نوشته شده است که بتر ایتن استاس متیتتوان
حدس زد رساله مد نظر ما نیز احتما ً باید در همین زمان کتابت شده باشد .با توجه بته

تعابیری چون «قدّس اهلل لطیفه» که ابتن راشتد حلّتی در تحریتر ختود از شترح واجت
ا عتوادِ شرفشاه حسینی در ح وی به کار برده است معلوم میشود کته شتی حستن
این بازنویسی را پس از درگ شت شرفشاه حستینی در حتدود ستال  810ه.ق .اندتام
داده است .نظر به اینره حسنبنمحمدبنراشد دستکتم تتا حتدود ستال  830هدتری
قمری در قید حیا

بوده ،معلوم است که این نساه در زمان حیا

وی استنساخ شتده

است .اما اینره آیا نساه به خط خود ابنراشد است یا کاتبی دیگر معلوم نیست .با ایتن
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وصف ،اغالط نسبتاً بسیار موجود در متن ،از احتمال کتابت آن به دستت عتالمی چتون

ابنراشد میکاهد.

موایسه تحریر فراهمآمده به دست ابتنراشتد از شترح واجت

ا عتوتادِ شترفشتاه

حسینی با سه نساه دیگری که هماکنون از این شرح میشناستیم ،ایتن نرتته را بتر متا

آشرار میکند که تفاو های نسبت ًا درختور تتوجهی میتان متتن تحریریافتته بته اهتمتام

ابن راشد حلّی و سه نساه دیگرِ موجود از این اثر وجود دارد .ظاهراً ابنراشد برختی از

نساههای برجامانده از شرح واج
چون آنها را آکنده از تصحیفا

پرداخته است .اما این اصالحا

متنی نسبتاً و گاه کاملًا متفاو

ا عتوادِ شترفشتاه حستینی را از نظتر گ رانتده و

و اغالط کاتبان یافته ،به اعمال اصالحاتی در ایتن متتن
چندان است که در نهایتت و دستتکتم در مواضتعی،

با متن نساههای دیگرِ این اثر را رقتم زده استت .بترای

نمونه ،درحالیکه در سه نساه دیگر اثر و متن چاپیِ مبتنی بر آنها آمده است:
«اعلم أنّه ید

علی المرلّف أن یعتود أنّه تعتالی حرتیم ،و معنتاه أنّته یفعتل

قبیحاً و یالّ بواج » (شرفشاه حسینی.)67/9 :5178 ،

در تحریر ابنراشد چسنین مرتوب است:
«اعلم أن معنی کونه حریماً هو أن یفعل قبیحاً و یاتلّ بواجت » (ابتنراشتد،

بیتا ،برگ  57ب).

در مواضعی نیز بین دو نساهای که متن اثر بر اساس آنها چاپ شتده (یعنتی نستاه

شماره  OR 57615محفوظ در کتابخانته بریتانیتا و نستاه شتماره  57998/1کتاباانته
آیتاهلل مرعشی ندفی) و نساه این اثر در کتابخانه حریم ندف به شتماره 4 -1091
و نیز تحریر ابن راشد از این شرح ،اختالف اساسی وجود دارد .در جدول زیر یم نمونه
از این اختالفا

نشان داده شده است:
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متن چاپی بر اساس دو نسخه
از کتابخانههای بریتانیا و

مرعشی (ص  ،29س  4ـ )6
و أمّا ال انی :و هو کونه تعالی
لیس مرلیاً بحاسّة البصر،

فالدلیل علیه من جهة المعوول
هو أنّ کلّ مرلی بحاسة البصر
ید

أن یرون فی جهة ،فلو

کان تعالی مرلیاً لران فی جهة.

متن مکتوب در نسخه کتابخانه

متن موجود در تحریر

حکیم

ابنراشد حلّی

أقول :اعلم أن من جملة

صفا

الباری ال بوتیّة عندنا

کونه لیس مرلیاً بحاسّة البصر
و الدلیل علیه أنّ کلّ مرلی

بحاسة البصر ید

أن یرون

و أمّا ال انی :و هو کونه لیس مرلیاً

بحاسّة البصر ،فالدلیل علیه من جهة
المعوول و المنوول؛ امّا المنوول

فووله تعالی تدرکه ا بصار و هو
یدر ا بصار و اما المعوول فألنّ

فی جهة ،ألنّه إمّا موابل أو فی

کلّ مرلی ید

شأنه یرون فی جهة ،فلو کان

و کل ما ه ا شأنه یرون فی جهة،

حرم الموابل و کل ما ه ا
تعالی مرلیاً لران فی جهة.

أن یرون فی جهة،

ألنّه إمّا موابل أو فی حرم الموابل

فلو کان تعالی مرلیاً لران فی جهة.

در نمونه یادشده ظاهراً متنِ مرتوب در نساه حریم نستبت بته نستاههتای دیگتر،

کاملتر و صحیکتر است و از ایندا میتوان فهمید کته حتتی دستتنوشتت موجتود از

تحریر ابن راشد از این اثر هم در حال حاضر کاستیها و اغالطی دارد که باید بتا کمتم
نساههای دیگر آنها را اصالح نمود.

افزون بر این ،موایسه تحریر پدیدآمده به دست ابنراشتد از شترح واجت ا عتوتادِ
شرفشاه حسینی با سه نساه دیگر ،از افتادگیها و اغالط شایان توجه موجود در شرح
واج ا عتوادِ شرفشاه حسینی که بر اساس دو نساه پیش گفته از این اثتر بته چتاپ
رسیده است ،پرده برمیافرند و نشان میدهد این متن تا چه اندازه م لتوط و آشتفته بته
چاپ رسیده است .در ادامه ،پارهای از این افتادگیها و نادرستیها بازگو میشتود .ابتتدا

عبارا

ناقص یا نادرست بهگونهای که منتشر شده است ،ارالته متیشتود و پتس از آن،

جمله کامل یا عبار

صحیک بر اساس تحریر ابنراشد حلّی از اثر درج میشود:

 .5و ما کان من أفعال الشر فهو من العبد ،و نس

إلیه تعالی ،ألنّه تعالی نهاه عنته

(ص  ،16س  ← )59و ما کان من أفعال الشر فهو من العبد ،و ینس

تعالی نهی عنه.

إلیه تعالی ،ألنّه

 .7و أمّا بیان ال انی :و هو کونه عالماً بدمیع المعلوما  ،ألنّه لو لم یرتن کت لم

لران یالو إمّا أن یعلم شیتاً ،أو یعلم البع

دون البع

.

جالز أن یعلم البع
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دون البع

علمه بالبع

 ،ألنّ ذاته تعالی مدرّدة فنسبتها إلی الدمیع علی سبیل السویة ،فلو تعلّت
دون البع

لزم التاصیص بال ماصّص ،و هتو محتال ،فبوتی الوستم

األوّل و هو أن یرون عالماً بدمیع المعلومتا  ،و هتو المطلتوب (ص  ،81س  1ت )57

← و أمّا بیان ال انی :و هو کونه عالماً بدمیع المعلوما  ،ألنّته لتو لتم یرتن کت لم
لران یالو إمّا أن یعلم شیتاً ،أو یعلم البع
لما بیناه من إثبا

کونه عالماً و

دون البع

جالز أن یعلم البع

.

جالز أن یعلم شتیتاً

دون البع

مدرّدة فنسبتها إلی الدمیع علی سبیل السویة ،فلو تعلّ علمته بتالبع

 ،ألنّ ذاته تعتالی
دون التبع

لزم التاصیص بال ماصّص ،و هو محال ،فبوی الوستم األوّل و هتو أن یرتون عالمتاً

بدمیع المعلوما  ،و هو المطلوب.

در ایندا چنانکه مالحظه شد ،عبار

« جالز أن

کونه عالماً و» در متن چاپشده از قلم افتاده است.

یعلم شیتاً لما بینتاه متن إثبتا

 .3الدوهر :هو المتمیز الّ ی یوبل الوسمة فی جهة من الدهتا ( .ص  ،89س

 ← )18الدوهر :هو المتحیز الّ ی یوبل الوسمة فی جهة من الدها .

 .1و کلّ من فعل األفعال المتونة المحرمة کان عالماً ،فبدیهیة ،ألنّ العلم باستتلزام

ذلم الفاعل ضروری ،إذ الداهل یصدر عنه فعتل المحرتم المتتون (ص  ،81س )58

← ألنّ العلم باستلزام ذلم علتم الفاعتل ضتروری ،إذ الداهتل یصتدر عنته فعتل
المحرم المتون.

 .1و أمّا بیان المودّمة ال انیتة ،أعنتی :حتدوث الحرکتة و السترون ،فنوتول :همتا

حادثان .أمّا الحرکة ،فألنّها عبارة عن الحصول األوّل فی المران ال انی ،و المران ال انی

مسبوق بالمران األوّل ،و هو غیره ،فیرون مسبوقاً ب یره ،و کلّ مسبوق بال یر حتادث،

فالسرون حادث (ص  ،87س  ← )6و أمّا بیان المودّمة ال انیة ،أعنی :حدوث الحرکة و
السرون ،فنوول :هما حادثان .أمّا الحرکة ،فألنّها عبارة عن الحصول األوّل فتی المرتان
ال انی ،و المران ال انی مسبوق بالمران األوّل ،و هو غیره ،فیرون مسبوقاً ب یره ،و کلّ

مسبوق بال یر حادث ،فیرون الحرکة حادثة و أمّا حدوث السترون فألنّته عبتارة عتن

الرون ال انی فی المران األوّل و الرون ال انی مسبوق بالرون األوّل و هو غیره فیرتون
مسبوقاً ب یره و کل مسبوق بال یر حادث فالسرون حادث.

شرح واجب االعتقادِ جاللالدّین شرفشاه حسینی؛ یک شرح با چند انتساب غلط! 13 /

«فیرون الحرکتة حادثتة و أمّتا حتدوث السترون

در ایندا نیز معلوم است که عبار

فألنّه عبارة عن الرون ال انی فی المران األوّل و الرون ال انی مسبوق بالرون األوّل و هتو

غیره فیرون مسبوقاً ب یره و کل مسبوق بال یر حادث» در متن چاپی رساله افتاده است.
گ شته از آننه ذکر شد ،اشتباها

از شرح واج

و نادرستیهای دیگری نیز در متنِ بهطبتعرستیده

ا عتوادِ شرفشاه حسینی مشاهده میشتود کته در ایندتا بترای رعایتت

اختصار از درج آنها پرهیز میکنیم .هماکنون ضروری است بار دیگر ایتن اثتر ارزشتمند
با بهرهجویی از تحریر ابن راشد حلّی و نیز نساه موجود از این اثر در کتابخانه حریم
ندف ،به نحو دقی و استوار ،تصحیک ،و اینبار با انتساب بته جتاللالتدین شترفشتاه

حسینی منتشر شود .طبعتاً استتفاده از ایتن دو نستاه تتازهیتاب از اثتر در تصتحیک آن،

ویراستی متفاو

و کاملتر از طبع پیشین آن را رقم خواهد زد.

نتیجه

از آننه در این نوشتار تودیم شد نتای زیر حاصل میشود:

 .5رساله واج

شده است.

ا عتواد در فاصله زمانی میتان ستال  715تتا  719ه.ق .تتألیف

 .7سید جاللالدین شرف شاه حسینی شرحی عربتی بتر قستمت کالمتیِ رستاله

واج

ا عتوادِ علّامه حلّی نوشته است.

 .3شرحی که با عنوان شرح واج

ا عتواد از یری از عالمان قرن نهم هدری بته

چاپ رسیده است و فرضیاتی در خصوص انتساب نگتارش آن بته ابتنفهتد حلّتی و

مسهَنّابنسِنان یا عبدالحسین نیلی مطرح شده ،در واقتع همتان شترحی استت کته ستید

جاللالدین شرفشاه حسینی بر واج

ا عتواد علّامه حلّی نوشته است .بنابراین تمتام

احتما تی که درباره نگارش این اثر به دست عالمان دیگر ابراز شده ،نادرست است.

 .4نساهای که از شرح واج

ا عتواد که به شتماره 1091تت  4در کتتابخانته

آیت اهلل حریم در ندف اشرف وجود دارد ،برخالف آننه کته در صتفحه شناستنامه
نساه ذکر شده ،تألیف عبدالحسینبنمحمّد النیلی نیستت؛ بلرته نستاهای استت از

همان شرح واج

ا عتوادِ شرفالدین شرفشاه حسینی.
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 .5دو شرحی که شی آقا بزرگ طهرانی در ال ریعه ( )164/14ذیل شمارههتای

 2025و  2026به عنوان دو شرح ماتلتف بتر واجت

ا عتوتاد ذکتر کتردهانتد در

حویوت دو شرح ماتلف نیستند؛ بلرته نستاههتایی استت از همتان شترح واجت
ا عتوادِ شرفالدین شرفشاه حسینی.
 .6ابن راشد حلّی تحریری از شرح واج ا عتوادِ جاللالدین شرفشاه حسینی
فراهم آورده است که برخالف آننه در برخی منابع اظهار شتده ،شترحی بتر شترح
واج ا عتواد نیست ،بلره تنها بازنویسیِ شترح واجت ا عتوتاد استت همتراه بتا
اصالحا

بسیار و افزودههایی اند .

 .1نساه تحریر ابنراشد از شرح واج

ا عتواد با نساه این اثر در کتابخانته

حریم ندف و همننین دو نساه دیگری که مبنای تصحیک این اثر قرار گرفته است
در مواضعی اختالف درخور توجهی با یردیگر دارند.

 .8متن منتشرشده از شرح واج

با اغالط و افتادگیهای بسیار است.

ا عتوادِ شرفالدین شرفشاه حستینی همتراه

 .9با استفاده از دو نساه کتاب خانه حریم ندف و نیز تحریر ابنراشد حلّتی از

شرح واج

ا عتوادِ شترفالتدین شترفشتاه حستینی متیتتوان ویراستت بهتتر و

کاملتری از این اثر اراله کرد.
منابع

ابنراشد حلّی ،حسنبنمحمّد (بیتا) شرح واجت
کتابخانه مدلس شورای اسالمی.

ا عتوتاد ،تهتران :نستاه شتماره 51115/9

افندی اصفهانی ،میرزا عبداهلل ( )5173ریاض العلماء و حیاض الفضتالء ،تحویت  :ستید احمتد
حسینی اشروری ،قم :منشورا
األولی ،ج  3و .5

مرتبة سماحة آیتة اهلل العظمتی المرعشتی الندفتی ،الطبعتة

افندی اصفهانی ،میرزا عبداهلل ( .)5151ریاض العلماء و حیاض الفضتالء ،تحویت  :ستید احمتد
حسینی اشروری ،قم :منشورا
األولی ،ج .1

مرتبة سماحة آیتة اهلل العظمتی المرعشتی الندفتی ،الطبعتة

امین ،سید محسن ( .)5173أعیان الشیعة ،تحوی  :حسن امین ،بیرو  :دار التعارف للمطبوعا .
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تبریزی ،علیبنموسی ( .)5151مرآة الرت  ،تحویت  :علتی صتدرایی ختویی ،قتم :کتتابخانته
عمومی حضر

آیتاهلل مرعشی ندفی ،چاپ اول.

حسرّ عاملی ،محمدبنحسن ( .)5135أمل اآلمل فی علماء جبل عامل ،تحوی  :سید احمد حسینی
اشروری ،بیرو  :دار إحیاء التراث العربی ،الطبعة األولی ،ج .7

حلّی ،حسنبنیوسف ( .)5319واج

ا عتواد علی جمیع العباد ،تصحیک :محمدرضتا انصتاری

قمی ،قم :میراث اسالمی ایران ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی ندفی.

حلّی ،حسنبنیوسف ( .)5175أجوبة المسالل المهنالیة ،تصتحیک :محتیالتدّین المموتانی ،قتم:
مطبعة الایّام ،الطبعة األولی.

حلّی ،حسنبنیوسف ( .)5151خالصة األقوال فی معرفة الرجتال ،تحویت  :جتواد قیتومی ،قتم:
مؤسسة نشر الفواهه ،الطبعة األولی.

حلّی ،حسنبنیوسف (بیتا) .خالصة األقوال فی معرفة الرجال ،کاظمین :نساه کتابخانه علّامه
سید حسن صدر مورّخ  151ه.ق..

الافاجی ،ثامر کاظم ( .)5178من مشاهیر أعالم الحلّة إلی الوترن العاشتر الهدتری ،قتم :مرتبتة
سماحة آیة اهلل المرعشی الندفی الربری ،الطبعة األولی.

درایتی ،مصطفی ( .)5367فهرستگان نساههای خطّی ایتران (فَناتا) ،تهتران :ستازمان استناد و
کتابخانه ملّی جمهوری اسالمی ایران ج .3

درایتی ،مصطفی ( )5365فهرستگان نساههای خطّتی ایتران (فَناتا) ،تهتران :ستازمان استناد و
کتابخانه ملّی جمهوری اسالمی ایران ،ج .73

درایتی ،مصطفی ( .)5363فهرستگان نساههای خطّی ایتران (فَناتا) ،تهتران :ستازمان استناد و
کتابخانه ملّی جمهوری اسالمی ایران ،ج .33

سبحانی ،جعفر و دیگران ( .)5158موسوعة طبوا
الطبعة األولی ،ج .6

سبحانی ،جعفر و دیگران ( .)5171معدم طبوا
الطبعة األولی ،ج .3

الفوهتاء ،قتم :مؤسستة اإلمتام الصتادق

،

المترلّمین ،قم :مؤسستة اإلمتام الصتادق

،

سسیوری ،فاضل مودادبنعبتداهلل (منستوب بته) ( ،)5157ا عتمتاد فتی شترح واجت

ا عتوتاد،

تصحیک :صفاء الدّین البصری ،مشهد :مدمع البحتوث اإلستالمیة التتابع لاستتانة الرضتویة

المودّسة ،الطبعة األولی.
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شرفالدین ،عبداهلل ( .)5131مع موسوعا
مؤسّسة تراث الشیعة ،الطبعة األولی.

رجال الشیعة ،تحوی  :مؤسّسة تراث الشیعة ،قم :نشر

شرفشاه حسینی ،سیّد جاللالدّین ( .)5177منه الشتیعة فتی فضتالل وصتی ختاتم الشتریعة،
تحوی  :السیّد هاشم المیالنی ،بی جا :نشر الدلیل (خانه کود ) ،الطبعة األولی.

ا عتواد ،تحویت  :محمّتد عبتدالرریم

شرفشاه حسینی ،سید جاللالدین ( .)5178شرح واج
بیت الشی  ،چاپشده در :سبحانی ،جعفر ،رسالل و موا
 5178ه.ق ،.الدزء السادس ،ص  17ت .68

،

 ،قم :مؤسسة اإلمام الصادق

شرفشاه حسینی ،سید جاللالدین (بیتا الف) .شترح البتاب الحتادی عشتر ،تهتران :مدموعته
خطّی  10706کتابخانه مدلس شورای اسالمی.

شرفشاه حسینی ،سیّد جاللالدّین (بیتا ب) .شرح واج
شماره  1091ت  4کتابخانه آیة اهلل حریم.

ا عتواد ،ندف اشرف :نساه خطّی

الشمّری ،أ.م.د .یوسف ( .)5131الحیاة الفرریّة فی الحلّة خالل الورن التاستع الهدتری ،الندتف
األشرف :دار التراث ،الطبعة األولی.

صدر ،حسن ( .)5176ترملة أمل اآلمل ،تحوی  :حستین علتی محفتوظ و عتدنان دبتا و عبتد
الرریم دبا  ،بیرو  :دار المؤرخ العربی ،الطبعة األولی.

الطباطبالی ،السید عبد العزیز ( ،)5159مرتبة العلّامة الحلّی ،قتم :مؤسّستة آل البیتت
التراث ،الطبعة األولی.

إلحیتاء

طهرانی ،شی آقا بزرگ ( .)5173ال ریعة إلی تصانیف الشیعة ،بیرو  :دار األضواء ،چاپ سوم.

طهرانی ،شی آقا بزرگ ( .)5137طبوا أعالم الشیعة ،بیرو  :دار إحیاء التراث العربی ،چاپ اول.
عطالی نظری ،حمید (« .)5361نگرشی بر نگارشهای کالمی ( :)1واج
العباد» ،مدله آینه پهوهش ،سال  ،71شماره  ،595ص  67ت .571

ا عتواد علتی جمیتع

و األستتار عتن أستماء الرتت

کنتوری ،اعدازحسینبنمحمتدقلی ( .)5176کشتف الحدت
األسفار ،قم :کتابخانه عمومی حضر آیت اهلل مرعشی ندفی ،چاپ دوم.
مدلسی ،محمدباقر ( .)5173بحار األنوار الدامعة لدرر أخبار األلمّتة األطهتار ،بیترو  :مؤسستة
الوفاء ،چاپ دوم ،ج .571

و

