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بازشناسی کتاب تجرید االعتقاد1
علیرضا عبداللهی سیستانی 2

چکیده
ــه  ــته خواج ــی، نوش ــان عرب ــه زب ــم کام ب ــی در عل ــاد«، کتاب ــد االعتق »تجری
ــن  ــه در تبیی ــت ک ــی اس ــای مهم ــی 672(، از کتاب ه ــی )متوف ــن طوس نصیرالدی
و ارائــه نظــام کامــی- فلســفی عقایــد امامیــه، نگاشــته شــده اســت و بــه گفتــه 
ــد. ایــن کتــاب از آغــاز تألیــف تاکنــون  ــه حســاب می آی برخــی، اولیــن آن هــا ب
قریــب بــه نــه قرن مــدار فکــری عامــه و خاصــه گردیــده و پیوســته مورد اســتفاده 
اندیشــمندان و دانش پژوهــان بــوده اســت. تجریــد االعتقــاد بــه جهــت رویکــرد 
خــاص آن بــه فلســفه و کام، نقطــه عطفــی در تاریــخ کام محســوب می شــود. 
خواجــه، مباحــث تجریــد را در شــش مقصــد ســامان داده اســت، تعــداد فصــول 
ــازده فصــل، در 225 مســأله می باشد.آشــکار ترین ویژگــی ایــن کتــاب،  کتــاب، ی
اختصــار فوق العــاده آن اســت. نوشــتار پیــش رو، بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای 

بــه روش توصیفــی ســعی در معرفــی ایــن کتــاب دارد.

واژگان کلیدی: تجرید االعتقاد، کتابشناسی، خواجه نصیر، طوسی، کتاب.

1 تاریخ دریافت مقاله: 1396/7/14  _ تاریخ پذیرش مقاله: 1396/11/28
2 دانش پژوه دوره کارشناسی کالم، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس
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مقدمه
ــده اســت. همیشــه  ــا، وحــدت در اندیشــه و عقی ــن ملت ه ــن وحــدت بی باالتری
انســان بــه دنبــال آرمــان برتــر بــوده و می خواهــد خــود را از افــکار خطــا و غیرواقــع، 
ــرای  ــس ب ــای ابلی ــام و غلط اندازی ه ــگ اوه ــی از چن ــد خاص ــر چن ــازد. ه دور س

کمتــر کســی میســر شــده اســت.
از جملــه بزرگانــی کــه کوشــیده تــا غبــار پنــدار و وهــم را از آینــه عقایــد بزداینــد و 
حقایــق واقعــی را بــه انســانها بنمایاننــد، دانشــمند شــهیر، خواجــه نصیر الدین طوســی 
)متوفــای672 ق( اســت. شــهرت علمــی و جهانــی او مــا را از هــر گونــه توضیحــی 
ــر اســت یکــی  ــورد نظ ــام، م ــن مق ــازد. آنچــه در ای ــاز می س ــش بی نی در شــرح حال
از تألیفــات گران ســنگ کامــی اوســت کــه بعــد از وی تأثیــری شــگرف بــر اندیشــه  
آینــدگان نهــاده اســت. ایــن کتــاب کــه ماننــد ســایر آثــار خواجــه بــر تــارك علــم و 

اســتدالل می درخشــد، کتــاب »تجریــد االعتقــاد« اســت.
ایــن کتــاب از بــدو تألیــف تاکنــون قریــب بــه 9 قــرن مــدار فکــری عامــه و خاصــه 
گردیــده و پیوســته مــورد اســتفاده اندیشــمندان و دانش پژوهــان بــوده اســت. خواجــه 

خــود دربــاره انگیــزه تألیــف ایــن کتــاب در مقدمــه مختصــر آن چنیــن می گویــد:
ــد  ــه محّم ــی ســّید أنبیائ ــه و الصــالة و الســالم عل ــی نعمائ ــا بعــد حمــد واجــب الوجــود عل أم
ــي مجیــب إلــی مــا ســألت مــن تحریــر مســائل الــکالم و  المصطفــی و علــی أکــرم أمنائــه، فإّن
ترتیبهــا علــی أبلــغ نظــام مشــیرا إلــی غــرر فوائــد االعتقــاد و نکــت مســائل االجتهــاد مّمــا قادني 
الدلیــل إلیــه و قــوى اعتقــادى علیــه و ســّمیته بتجریــد االعتقــاد و الّلــه أســأل العصمــة و الســداد 

و أن یجعلــه ذخــرا لیــوم المعــاد. )طوســی۱۴۰۷ق: ۱۰۱(
عامــه حّلــی جمــال الدیــن حســن بــن یوســف بــن مطهــر، متوفــای محــرم 726 
کــه از اکابــر و اماثــل تامــذه اوســت در مقدمــه شــرح خــود بــر ایــن کتــاب فرمــوده:
چــون روح بــزرگ او بــه پیشــگاه الهــی عــروج کــرد و در حریم و فضــای رضایت 
و پذیــرش خداونــدی جــای گرفــت؛ چنیــن یافتــم کــه کتــاب »تجریــد االعتقــاد« 
ــب و مســائل  ــم مطال ــل، شــامل اه ــع و کام ــی اســت جام ــات وی کتاب از مصنف
کامــی و اعتقــادی بــا جدیدتریــن روش علمــی و اســتداللی چنانکــه مؤلــف خود 
در مقدمــه بــه آن اشــاره فرمــوده؛ ولــی در نهایــت ایجــاز و اختصــار تــا بــه آنجــا 
ــد و مــا  ــوان بودن کــه دانــش پژوهــان از فهــم و درك مضامیــن و مطالــب آن نات
بــرای ســهولِت فراگیــری بــه شــرح و توضیــح آن پرداختیــم و آن را کشــف المــراد 

نامیدیــم. )حلــی،1413ق:20(
و عالــم محقــق فاضــل، عــاء الدیــن علــی بــن محمــد قوشــجی )متوفــی879 ه.ق( 
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کــه از اکابــر علمــای اهــل تســنن و در فنــون علــوم، متبحــر اســت در مقدمــه شــرح 
خــود چنیــن آورده:

ــی  ــی حام ــفه اله ــوای فاس ــام و پیش ــزرگ ام ــمند ب ــف دانش ــاب تجرید،تألی کت
ــده  ــاك و تربتــش زن ــن محمــد طوســی روحــش پ ــت و دیانــت، محمــد ب عدال
ــه  ــی در آمیخت ــم حجــم، ول ــی اســت مختصــر، ک ــه کتاب ــر چ ــاد، گ ــدار ب و پای
اســت بــه مباحثــی نــو و شــگفت، پــر فایــده و ســودمند، در منزلــت و پایگاهــی 
واال، بــا نظــم و ترتیبــی نیکــو، مــورد توجــه و پذیــرش اکابــر و اماثــل، دانشــمندان 
ــاورده،  ــد آن را نی ــه، و همانن ــرون گذشــته دســت نیافت ــد آن در اعصــار و ق بمانن
ــش کام اســت،  ــات مســائل دان ــه اســاس و امه ــی ک ــب و نکته های شــامل مطال
ــی در نهایــت اختصــار  ــا بیان ــاك ب ــرای همیشــه فــروزان و تابن ــه ب و گوهــر گون
و در حــد اعجــاز، تهــی از حشــو و زوایــد، در کمــال فصاحــت و شــیوایی، تــو 
گویــی الفــاظ و کلمــات چشــمه روانــی اســت از شــیوایی، ولــی معانــی و مضامین 
ــز و در  ــّل آن عاج ــحر از درك و ح ــه س ــطحی واال ک ــکل و در س ــان مش آنچن
برابــرش ناتوانســت و ســاجد، آوازه و شــهرت ایــن کتــاب چــون خورشــید اســت 
در آســمان، شــیفتگان آن را دســت بــه دســت می برنــد و اندیشــه های بلنــد بــرای 
ــدان مســابقه از یکدیگــر ســبقت  ــن آن در می ــه مضامی ــی و رســیدن ب درك معان

ــی،1381ش:288-289( ــق دوان ــد. )محق می جوین
ــت  ــه جه ــش، ب ــف و کتاب ــاره مؤل ــایر اندیشــمندان درب ــات س ــا از آوردن نظری م

ــم. ــودداری می نمایی ــدن کام خ ــی ش دوری از طوالن

معرفی اجمالی  و جایگاه
»تجریــد االعتقــاد«، کتابــی اســت مشــهور و در فــن خویــش بی نظیــر کــه خواجــه 
ــبک  ــه س ــن، ب ــن براهی ــام و قوی تری ــن نظ ــا بهتری ــود را ب ــی خ ــی آرای کام طوس

شــیوایی، در آن گــرد آورده اســت.
ایــن کتــاب، از کتاب هــای مهمــی اســت کــه در تبییــن عقایــد امامیه، نگاشــته شــده 
ــا اینکــه خواجــه  و بــه گفتــه برخــی، اولیــن آنهــا بــه حســاب می آیــد. نــام کتــاب  ب
خــود در مقدمــه کوتاهــش، نــام کتــاب را معیــن نمــوده؛ ولــی پــس از وی بــه علــت 
اشــتباه کاتبــان و ناســخان، نــام آن بــه صورتهــای ذیــل نقــل شــده اســت: )صدرائــی 

ــی،1424ق:20( خوئ
تجرید االعتقاد؛  .1

تجرید الکام فی تحریر عقائد االسام؛   .2
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تجرید الکام؛  .3
تجرید العقائد؛  .4
تجرید القواعد.  .5

اســتاد عامــه حســن حســن زاده آملــی در مقدمــه خــود بــر کشــف المــراد پیرامون 
نــام کتــاب و اینکــه نــام آن تجریــد االعتقــاد اســت نــه اســم دیگــر، چنیــن می فرمایــد:

النســخ األصلیــة کّلهــا ناّصــة مــن غیــر التبــاس علــی قولــه و ســّمیته بتجریــد االعتقاد او وســمته 
بتجریــد االعتقــاد، حتــی ان النســخة االولــی بــل اکثــر النســخ صریحــة علــی التجریــد. علــی 
أن تســمیة العالمــه شــرحه بکشــف المــراد فــی شــرح تجریــد االعتقــاد و هــو تلمیــذه و کذلــك 
کالم الخواجــه تســجیعا و ســمیته بتجریــد االعتقــاد و الّلــه اســأل العصمــة و الســداد و ان یجعلــه 
ذخــرا لیــوم المعــاد، و کذلــك تســمیة شــمس الدیــن االســفراینی شــرحه بتعریــد االعتمــاد فــی 
شــرح تجریــد االعتقــاد کلهــا ینــادى بــأن الکتــاب موســوم بتجریــد االعتقــاد ال تجریــد العقائــد 

او القواعد.)همــان: ۲۱(
ــر  ــت تأثی ــاد را تح ــوان تجریداالعتق ــه، عن ــه خواج ــد ک ــال داده ان ــی، احتم بعض
کتاب»التجریــد« قاضی،عبــد الجبــار معتزلــی، برگزیــده اســت. کســانی نیــز معتقدنــد 
ایــن کتــاب، از خــود خواجــه نصیــر نیســت. مســتند تردیــد ایشــان در انتســاب تجریــد 
بــه خواجــه، ناســازگاری برخــی از مباحــث آن بــا آرای نصیــر الدیــن طوســی در ســایر 
ــد را روا  ــن تردی ــت دانشــمندان، ای ــا اکثری ــد شــرح اشــارات اســت، ام ــارش، مانن آث
ــن  ــوان تبیی ــر اســاس تحــول اندیشــه های او، می ت ــن ناســازگاری را ب ندانســته اند. ای

کــرد.
انتســاب تجریــد بــه نصیــر الدیــن طوســی اســماعیلی مذهــب هــم نارواســت، زیرا 
بــدون تردیــد آن را پــس از روی گردانــی از مذهــب اســماعیلی و گرایــش بــه مذهــب 
امامیــه اثناعشــری نوشــته اســت. بنــا بــه قــول مشــهور، خواجــه، نــگارش تجریــد را 

در660 ق، بــه پایــان بــرد.
تجریــد االعتقــاد بــه جهــت رویکــرد خــاص آن بــه فلســفه و کام، نقطــه عطفــی 
در تاریــخ کام محســوب می شــود. خواجــه نصیــر در ایــن کتــاب میــان فلســفه 
مشــائی و کام شــیعی تلفیقــی بــه وجــود آورده کــه ســبب نزدیکی فلســفه و کام 
در میــان متفکــران شــیعه شــده اســت. )احمــدی،1358ش: 224؛ داوری،1358ش: 

)119
مرتضــی مطهــری معتقــد اســت کــه خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــا تالیــف ایــن 
کتــاب، کام را از ســبک حکمــت جدلــی بــه ســبک حکمــت برهانــی نزدیــک کــرده 
) مطهــری، 1369ش، ج2: 68( و ایــن کتــاب، الگویــی بــرای کتابهــای بعــدی در ایــن 
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رشــته شــده و متکلمــان مســلمان،اعم از اشــعری و معتزلــی از روش خواجــه نصیــر در 
ــد. )همــان: 57( ایــن کتــاب پیــروی کرده ان

ایــن گمانه زنــی کــه تجریــد، آخریــن کتــاِب خواجــه طوســی اســت، نیز نارواســت 
ــی،  ــائل کام ــر مس ــد، تحری ــگارش تجری ــه از ن ــزه خواج ــه انگی ــرانجام اینک و س
ــه  ــد شــیعه امامی ــن عقای ــان مســتدل عمده تری ــی و بی نظام مندســازی اندیشــه های دین

اســت.
ــر  ــتمل ب ــلوب و مش ــن اس ــوردار از بهتری ــاب را برخ ــن کت ــر، ای ــه نصی خواج
ــد. ــی می کن ــده، معرف ــات گردی ــرای وی اثب ــان ب ــا بره ــه ب ــی ک ــا و اعتقادات دیدگاه ه
)حلــی،1407ق:20( بــه ایــن ترتیــب، برخــاف برخــی کتاب هــای او کــه صرفــاً تبییــن 
ــزرگان اســت؛ همچــون حــل مشــکات االشــارات در شــرح  ــده ای از ب ــات ع نظری
ــل انتقــادات فخرالدیــن رازی و  اشــارات و تنبیهــات ابــن ســینا و دفــاع از آن در مقاب
ــل اشــکاالت  ــن ســینا در مقاب ــاع از دیدگاه هــای اب ــاب »ُمصــارع الُمصــارع« در دف کت

ــات خــاص وی اســت. ــده نظری ــاب دربرگیرن ــن کت شهرســتانی، ای

ساختار
خواجــه، مباحــث تجریــد را در شــش مقصــد ســامان داده اســت، تعــداد فصــول 

ــد. ــأله می باش ــل، در 225 مس ــازده فص ــاب، ی کت
امور عامه: 75 مسأله.
طبیعیات: 74 مسأله.

الهیات: 76 مسأله.
فهرست مطالب مقاصد و فصول کتاب چنین است: 

مقصــد نخســت: متضمــن بحــث از امــور عامــه؛ یعنــی مباحــث وجــود و عــدم، 
ماهیــت و لواحــق آن و علــت و معلــول اســت. 

ــه بحــث از اجســام، جوهــر مجــرد و  ــا عنوان»جواهروأعــراض«، ب مقصــد دوم: ب
اعــراض 9  گانــه، بــر ســیاق انــگاره ارســطوییان می پــردازد. مســائل معرفــت شناســی و 
منطقــی نیــز، در ایــن مقصــد، بــه اختصــار مطــرح می شــوند. ایــن بخــش، در واقــع، 
متضمــن بیــان مبانــی وجــود شناســی و جهــان شناســی و معرفــت شناســی علــم کام 

اســت، امــا آنهــا را نمی تــوان تحریــر عقایــد خوانــد.
ــامل  ــی، ش ــائل خداشناس ــب، مس ــه ترتی ــم، ب ــد شش ــا مقص ــوم، ت ــد س از مقص
ــاری، نبــوت عامــه و خاصــه،  ــه وجــود صانــع، صفــات و افعــال ب مســائل مربــوط ب
امامــت عامــه و خاصــه و معــاد، مــورد بحــث قــرار می گیــرد. وی، بــر خــاف شــیوه 
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رایــج نــگارش کتاب هــای کامــی، بــه بحــث از چیســتی علــم کام و ســایر عناویــن 
ــردازد. ــش، نمی پ ــن دان ــی ای ــة( در معرف ــت گانه)رئوس ثمانی هش

جهت گیری و روش شناسی تجرید
بنــا بــه دیــدگاه مشــهور، هــدف خواجــه در تجریــد، ارائــه نظــام کامــی- فلســفی، 
در عقایــد شــیعی اســت. علما،خواجــه نصیرالدین طوســی را در تأســیس چنیــن نظامی 
ــش  ــد، در چال ــی تجری ــگاه تاریخ ــو جای ــدگاه را در پرت ــن دی ــته اند. ای ــق دانس موف

فیلســوفان و متکلمــان، می تــوان ارزیابــی کــرد.
تجرید، از چهار جریان عمده فلسفی و کامی متأثر است:

1. ســنت کام نــگاری شــیعی) شــیخ مفیــد، ســید مرتضــی، شــیخ طوســی، زیــن 
الدیــن بیاضــی(؛

2. فلسفه مشایی ابن سینایی؛
3. کام فلسفی فخررازی؛

4. مبانی اعتزالی.
در بــاره تأثــر خواجــه از فخــررازی، توجــه بــه چالــش فیلســوفان و متکلمــان حائــز 

ــت. اهمیت اس
ــر  ــای فخ ــل، آراء و انتقاده ــص المحص ــارات و تلخی ــرح اش ــه در ش ــه ک خواج
ــد، کــم و بیــش، از  ــه تجری ــور عام ــرار می دهــد، در ام ــش و رّد ق ــورد چال رازی را م
ــر، ســبب ناســازگاری برخــی آرای وی  ــن ام ــر می گــردد و همی دیدگاه هــای وی متأث

ــردد. ــر آن می گ ــابق ب ــای س ــش در کتاب ه ــا دیدگاه ــد ب در تجری
ــی،  ــر مــاده و مــّدة، نظریــه مشــایی هیــوالی اول قاعــده مســبوقیت امــر حــادث ب
انطبــاق قاعــده الواحــد در بــاره بــاری تعالــی، نظریــه قــدم زمانــی عالــم، علــم بــاری 
تعالــی و نظریــه عقــول، از جملــه مواضعــی اســت کــه خواجــه در آنهــا بیــش و کــم 
ره یافــت فخــر الدیــن رازی در المباحــث المشــرقیة را اخــذ می کنــد. بنــا بــر ایــن مــراد 
از فلســفه در ایــن ادعــا کــه تجریــد بنیان گــذار نظــام کام- فلســفی در شــیعه اســت، 

مفهــوم مشــایی آن، حتــی در ســنت ابــن ســینایی نیســت.

شروح  و حواشی بر تجرید االعتقاد 
ایــن کتــاب از بــدو تألیــف تاکنــون مــورد توجــه متکلمیــن و فاســفه اســامی اعم 
از شــیعه و ســنی قــرار گرفتــه و بــر آن شــروح و حواشــی بســیاری نــگارش یافتــه کــه 

بــه ترتیــب از آنهــا یــاد می گــردد.
هــر دانشــمند صاحــب عقیــده ای بــه جــای پرداختــن بــه تصنیــف کتابــی مســتقل 
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در کام، بــه نوشــتن شــرح یــا حاشــیه ای بــر تجریــد اکتفــا می نمــود. و در حقیقــت 
شــروح و حواشــی ایــن کتــاب، تاریــخ علــم کام و تطــور اندیشــه در میــان مســلمانان 

اســت.
بنــا بــه کاوشــی کــه در ایــن نوشــتار بــه عمــل آمــده تعــداد شــروح و حاشــیه هایی 

کــه تــا کنــون بــر تجریــد االعتقــاد نوشــته شــده چنیــن اســت:
1. شروح و حواشی تجرید المنطق شش عدد،

2. حواشی تجرید نه عدد،
3. شروح تجرید 41 عدد،

4. حواشی شروح تجرید 183 عدد،
5. حواشی کشف المراد ده عدد،
6. حواشی شرح قدیم 36 عدد،

7. حواشی حاشیه جرجانی بر شرح قدیم 26 عدد،
8. حواشی شرح جدید 117 عدد،

9. حواشی حاشیه قدیم دوانی بر شرح قوشچی 23 عدد،
10. حواشی حاشیه خفری بر شرح قوشچی 31 عدد،

11. حواشی شوارق االلهام یازده عدد،
12. مجموع شروح و حواشی معرف شده در این نوشته 231 عدد،

13. مجمــوع نســخه های خطــی معرفــی شــده از ایــن شــروح و حواشی612نســخه.
)صدرائیخوئی،1424ق:13-12(

شروح عربی 
1- کشــف المــراد از عامــه حّلــی جمــال الدیــن حســن بــن یوســف بــن مطهــر 
کــه کــرارا در ایــران و لبنــان و هنــد بــه طبــع رســیده و ایــن نخســتین شــرح بــر ایــن 

کتــاب اســت. 
2- تفریــد االعتمــاد از شــمس الدیــن محمــد بــن احمد اســفراینی بیهقی کــه قریب 
بــه عصــر مؤلــف می زیســته و در بعضــی منابــع آمــده شــیخ عــاء الدیــن ابــو العــاء 

محمــد بــن احمــد بهشــتی اســفراینی. )مــدرس  رضــوی ،1386ش:429(
3- المفیــد، از ابــو عمــر و احمــد بــن محمــد مصــری )م757 ه.ق( از تامــذه عامه 

حلــی. )حاجي خلیفــة )2008م، ج351:1(
4- تســدید القواعــد از شــیخ شــمس الدیــن محمــود بــن عبــد الرحمــن بــن احمــد 
اصفهانــی )674-749 ه. ق( ایــن شــرح بــه نــام شــرح قدیــم معــروف اســت و مؤلــف 
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آن از اکابــر دانشــمندان و علمــای اصفهــان اســت کــه بــه مصــر مســافرت کــرده و بــه 
درخواســت طــاب و دانــش پژوهــان در آنجــا متوطــن و بــه تدریــس علــم تفســیر و 
کام و ســایر علــوم اســامی اشــتغال یافتــه و هــم اوســت کــه در مــورد شــرح عامــه 
حلــی آورده: »لــو ال شــرحه لمــا شــرح هــذا المتــن« اگــر نبــود شــرح او ایضــاح و بیــان 

مطالــب ایــن کتــاب کار آســانی نمی بــود.
بســیاری از فضــاء و دانشــمندان بــر ایــن شــرح حواشــی و تعلیقاتــی نگاشــته اند 

کــه از جملــه آنهاســت عالــم محقــق ســید علــی شــریف جرجانــی )م816 ه.ق(.
5- از عامــه اکمــل الدیــن محمــد بــن شــمس الدیــن محمــد بــن محمــود بابرتــی 
ــم .  ــی شــارح قدی ــن محمــود اصفهان ــی   )م-786 ه.ق( از شــاگردان شــمس الدی حنف
شــذرات الذهــب ج 505/8 و در هدیــة العارفیــن ج 171/2 آمــده آن حاشــیه ای اســت 

بــر شــرح قدیــم.
6- از احمــد بــن محمــد بــن علــی حــداد معــروف بــه باروگــر تبنینــی عاملــی از 

تألیــف آن ذیحجــه )849( فراغــت یافتــه اســت.
7- از خضــر شــاه بــن عبــد اللطیــف منتشــوی رومــی حنفــی )م 853 ه. ق(. )حاجي 

خلیفة )2008م، ج2: 1158( 
8- شــرح فاضــل محقــق شــیخ عــاء الدیــن علــی بــن محمد معــروف به قوشــجی 
ــران  ــی ای ــرای ســلطان ابوســعیدخان، از ســاطین ایلخان )م 879 ه. ق( مؤلــف آن را ب
ــه چــاپ رســیده  ــران ب ــد معــروف می باشــد و در ای ــه شــرح جدی تألیــف کــرده و ب

اســت.
9- تحریــر تجریدالعقایــد از مؤلفــی مجهــول، نســخه ای از آن در کتابخانــه مجلــس 

شــورای ملــی بــه شــماره 3968 موجــود اســت.
10- تســدید النقایــد فــی شــرح تجریدالعقایــد از قــوام الدیــن یوســف شــیرازی ابن 

حســن معروف بــه قاضــی بغــداد )م 922 ه. ق(.
11- شــوارق االلهــام از مولــی عبدالــرزاق بــن علــی بــن حســین الهیجــی )م 1051 
ه. ق( شــرحی اســت بــر تمــام مباحــث تجریــد و بعضــی گفته انــد او را شــرح دیگــری 
اســت ناقــص بــه نــام مشــارق االلهــام و یــا هــر دو یــک شــرح اســت کــه قســمت 
امــور عامــه آن شــوارق االلهــام و قســمت اعــراض و الهیــات آن بــه نــام مشــارق االلهام 

ــده. نامیده ش
12- شرحی است از مولی حاج حسین یزدی از شاگردان شیخ بهائی. 

13- از مولی بال شاخنی قائینی. 
14- البراهیــن القاطعــة فــی شــرح تجریــد العقائــد الســاطعة از مولــی محمــد جعفر 



قاد
العت

د ا
جري

ب ت
کتا

ی 
اس

شن
 باز

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

۵۵

بــن ســیف الدیــن اســترآبادی )م 1258 و یــا 1263 ه.ق(. 
15- از محمدکاظــم فرزنــد محمدرضــا طبــری، نســخه ای از آن در کتابخانــه مجلس 

و ملــی  تهــران موجــود اســت و مؤلــف آن را بــه نــام محمدشــاه قاجــار نوشــته.
16- نهایــة التحریــر فــی شــرح التجریــد از ســید محمــد تقــی بــن امیــر مؤمــن )م 
1270 ه. ق( ایــن شــرح منظــوم و در دو بخــش منطــق و کام تجریــد کــه بــه عربــی 

اســت.
17- از حاجــی محمدجعفربــن محمــد صفــی آباده ای مفتــی اصفهــان )م 1280 ه .ق( 

تذکــرة القبــور جــزی اصفهانی 
18- القــول الســدید فــی شــرح التجریــد از آقــا ســید محمــد بــن مهــدی شــیرازی 

از معاصریــن. شــروح و ترجمــه فارســی 
ــام  ــال اتم ــی بدخشــی س ــن عل ــن الدی ــی، از زی ــه اله ــاهی و عطی ــه ش 19- تحف

ــیده. ــاپ رس ــه چ ــتان ب ــف )1023 ه. ق( و در هندوس تألی
20- شــرح میــرزا عمــاد الدیــن محمــود شــریف فرزنــد میــرزا مســعود ســمنانی )م 

1068 ه. ق(.
ــن  ــن زی ــن احمــد ب ــد ســید عبدالحســیب ب 21- شــرح امیرمحمــد اشــرف فرزن

ــد. ــة التجری ــام عاق ــه ن ــی )م 1145 ه. ق( ب ــوی عامل ــن عل العابدی
22- شــرح میــرزا محمــد بــن ســلیمان تنکابنــی مؤلــف کتــاب قصــص العلمــاء )م 

1302ه. ق(.
23- ترجمه و شرح از میرزا حاج ابو الحسن شعرانی )م 1393 ه. ق(.

24- طریــق الرشــاد، از حیدرعلی خــان برومنــد اصفهانــی )م 1417 ه. ق( کــه جلــد 
اول آن تــا پایــان بحــث امــکان اســتعدادی در زمــان حیــات مؤلــف بــه چــاپ رســیده.

حواشی و تعلیقات بر تجرید العقاید
1- از ســید رکــن الدیــن ابــو محمــد حســن بــن محمــد بــن شــرف شــاه علــوی 

ــا 718 ه. ق(. )م 715 ی
2- از عامه محقق دوانی )م 908 ه. ق(.

3- از شــجاع الدیــن ســلیمان قلعــه حکــی حنفــی رومــی مفتــی قرامــان )م 973 ه. 
ق(.

4- از فخــر الدیــن ســماکی اســترآبادی از تامــذه غیــاث الدیــن منصــور دشــتکی 
حاشــیه بــر الهیــات تجریــد. 

5- از مولی صدرای شیرازی صاحب کتاب شریف اسفار )م1050 ه. ق(
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ــا  ــه ســلطان و م ــزدی ندوشــنی از اســاتید خلیف ــی ســلطان حســین ی 6- از مول
ــه  ــی رود ک ــال آن م ــی احتم ــیخ بهای ــذه ش ــی و مجلســی اول و از تام ــل قزوین خلی
شــرح بــر تجریــد باشــد در ریــاض العلمــاء آمــده، مــن شــرح او را در ذیــل عبــارت 
»وجــود العالــم بعــد عدمــه ینفــی االیجــاب« در الهیــات تجریــد در شــهر هــرات دیده ام 
و ایــن احتمــال هــم مــی رود کــه وی همــان مولــی حــاج حســین یــزدی باشــد کــه در 

شــارحین تجریــد از او یــاد شــد.
7- از مولی علی الهیجی تاریخ کتابت آن 1025 ه. ق یاد شده.

8- از مولــی حمــزه گیانــی از تامــذه مولــی محمــد صــادق اردســتانی متوفــای 
نیمــه اول قــرن دوازدهــم هجــری. 

9- از مولــی محمــد جعفــر بــن ســیف الدیــن اســتر آبــادی )م 1263 ه. ق( از تامذه 
مرحــوم ســید علــی صاحــب ریــاض و ایــن حاشــیه اســاس شــرح او بــر تجرید اســت 

بــه نــام البراهیــن القاطعه. 

تعلیقات و حواشی بر شرح قدیم و حواشی آن 
1- از علــی بــن محمــد معــروف بــه نصیــر الدیــن کاشــانی فقیــه و متکلــم شــیعی 

)م 755 ه. ق( و ایــن حاشــیه اســاس و پایــه حاشــیه ســید شــریف جرجانــی اســت.
2- از ابــو زکریــا محیــی الدیــن احمــد بــن ابراهیــم نحــاس دمشــقی )مقتــول 814 

ه. ق(.
3- از عالــم محقــق ســید علــی شــریف جرجانــی صاحــب شــرح مواقــف )م 816 

ه. ق(
ــن ابراهیــم  ــد قاضــی جــال الدیــن بــن صــدر الدیــن ب 4- از خضــر بیــک فرزن

ــی )م 863 ه. ق(  ــی روم حنف
5- از مولــی احمــد بــن موســی بــن شــمس الدیــن معــروف بــه خیالــی )م 862 یــا 

.)870
6- از مولــی محیــی الدیــن محمــد بــن ابراهیــم رومــی حنفــی مشــهور بــه خطیــب 

زاده )م 901 ه. ق( او از تامــذه خضــر بیــک اســت.
7- از محیی الدین محمد بن قاسم معروف به اخوین )م 904 ه. ق(. 

8- از ســنان الدیــن یوســف معــروف بــه عجــم ســنان مفتــی اماســیه رّد بــر حاشــیه 
زاده.  خطیب 

9- از عامه محقق دوانی )م 908 ه. ق(.
10- از محیی الدین محمد بن حسن سامسونی )م 919 ه. ق( 
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11- از حسام الدین حسین بن عبد الرحمن توقانی )م 926 ه. ق(. 
12- از ابــن بردعــی محیــی الدیــن محمد بــن محمــد بردعــی )م 927 ه. ق( صاحب 

حاشــیة بــر آداب البحــث عضد الدیــن ایجی. 
13- از شجاع الدین الیاس رومی )م 929 ه. ق( 

14- از مولی احمد طالشی گیانی )م 930 ه. ق( 
15- از شجاع الدین کوسج. 

16- از عبد الرحمن غزالی زاده. 
17- از ســلیمان بــن منصــور طوســی معــروف بــه شــیخی کــه تعلیقــه ای اســت بــر 

حاشــیه  ســید شــریف و حاشــیه خطیــب زاده. 
18- از محمــد بــن محمــود مغلــوی وفایــی صاحــب تفســیر آیــة الکرســی )م 940 

یــا 963 ه. ق(. 
ــه  ــن معــروف ب ــن مصلــح الدی ــر احمــد ب ــو الخی ــن اب ــی عصــام الدی 19- از مول
طاشــکبری زاده صاحــب الشــقایق النعمانیــة )م 963 یــا 968 ه. ق( تــا مباحــث ماهیــت 
و در آن آمــده اقــوال قوشــجی و دوانــی و امیــر صــدر الدیــن و ابــن الخطیــب و آراء 

خــود او. 
20- از مولــی محمــد بــن عبــد الکریــم رومــی حنفــی معــروف بــه زلــف نــگار )م 

964 ه. ق(. 
21- از شاه محمد بن حرم )م 978 ه. ق(.

22- از مولی علی بن امر اهلل مشهور به ابن الحنایی )م 979 ه. ق(.
23- از شــمس الدیــن احمــد بــن محمــود معــروف بــه قاضــی زاده بــر مباحــث 

ــت )م 988 ه. ق(.  ماهی
24- از مولی عبد الغنی بن امیر شاه بن محمود )م 991 یا 999 ه. ق(. 
25- از مولی حبیب اهلل شیرازی معروف به میرزا جان )م 994 ه. ق(.

26- از مولی محمد معروف به سپاهی زاده )م 997 ه. ق(. 
27- از خضر بن عبد الکریم )م 989 یا 999 ه. ق(. 

28- از قاضی نور اهلل شوشتری صاحب مجالس المؤمنین )مقتول 1019 ه. ق(. 
29- از شــیخ ناصــر بــن عبــد الحســین منامــی بحرانــی از شــاگردان شــیخ حســین 

ماحــوزی از دانشــمندان قــرن یازدهــم. 

تعلیقات و حواشی بر شرح جدید و حواشی آن 
1- از مولــی حســن بــن محمــد بــن محمــد شــاه فنــاری چلبــی معــروف بــه ابــن 
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الفنــاری )م 886 ه. ق(.
2- حاشــیه قدیــم از عامــه محقــق دوانــی )م 908 ه. ق( کــه مؤلــف آن را بــه نــام 
ســلطان یعقــوب باینــدری آق قوینلــو )883- 896 ه. ق( نوشــته و بعــد همــان را بــه 
ســلطان بایزیــد تقدیــم داشــته و در پــی آن ســید الحکمــاء امیــر صــدر الدیــن محمــد 
دشــتکی )مقتــول بــه ســال 903 ه. ق( حاشــیه ای بــر شــرح جدیــد نگاشــته و بــر دوانی 

ایراداتــی گرفتــه.
ــات و  ــه در آن اعتراض ــد ک ــیه جدی ــام حاش ــه ن ــی ب ــری از دوان ــیه دیگ 3- حاش
ایــرادات امیــر صــدر الدیــن را پاســخ گفتــه، و بــاز امیــر صــدر الدیــن بــه دنبــال ایــن 

ــی. حاشــیه، حاشــیه دیگــری نوشــته در رد مطالــب و نظریــات دوان
ــدرج در  ــب و آراء من ــر مطال ــه در آن ب ــی ک ــه دوان ــز از عام 4- حاشــیه اجــّد نی
حاشــیه دوم ســید الحکمــاء پاســخ گفتــه، مجمــوع ایــن ســه حاشــیه دوانــی را طبقــات 

جالیــه، و دو حاشــیه امیــر صــدر الدیــن را طبقــات صدریــه می نامنــد.
ــن  ــلطان محس ــام س ــه ن ــه آن را ب ــادی ک ــتر آب ــد اس ــن محم ــمس الدی 5- از ش

ــت.  ــرده اس ــف ک ــعی )م 905 ه. ق( تألی مشعش
6- از مولــی محمــد بــن حــاج حســن )م 911 ه. ق( کــه جنبــه محاکمــه دارد بیــن 

طبقــات صدریــه و جالیــه. 
7- از غیــاث الدیــن منصــور دشــتکی فرزنــد ســید الحکمــاء )م 949 ه. ق( کــه در 
پاســخ حاشــیه اجــّد دوانــی نوشــته کــه والــد او دیگــر بــرای پاســخ دوانــی در قیــد 

حیــات نبــوده.
8- از عامــه شــمس الدیــن محمــد بــن احمــد خفــری )م 935، 942، 957 ه. ق( 
چنانکــه در کشــف الظنــون آمــده آن بــر طریــق محاکمــه اســت بیــن حواشــی محقــق 
دوانــی و ســید الحکمــاء و بــر ایــن حاشــیه حواشــی و تعلیقــات زیــادی نوشــته شــده 

کــه ذکــر آن خواهــد آمــد. 
9- محاکمــات التجریــد از حافــظ الدیــن محمــد بــن احمــد عجــم )م 957 ه. ق( 
صاحــب  کشــف الظنــون دربــاره آن می گویــد. او بــر شــارحین ایرادهــا و اعتراضاتــی 
آورده و چیــزی فــرو گــذار نکــرده )أورد فیهــا الــّردود و االعتراضــات علــی الشــراح و 

لــم یغــا در صغیــرة و ال کبیــرة ممــا یتعلــق بــه(. 
10- از عامــه کمــال الدیــن حســین بــن عبــد الحق الهــی اردبیلــی )م 940 یــا 950 

ه. ق( حاشــیه بــر شــرح اســت تــا پایــان بحــث علــت و معلــول. 
11- از مولــی جــال الدیــن اســتر آبــادی صــدری از علمــای عصر شــاه طهماســب 
صفــوی در الذریعــه آمــده محققیــن بــر ایــن عقیده انــد کــه حاشــیه او بهتریــن حواشــی 
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بــر حاشــیه قدیــم دوانی اســت. 
12- از مولــی جمــال الدیــن محمــود شــیرازی از شــاگردان عامــه دوانــی بر حاشــیه 

قدیم. 
13- از میرفخرالدیــن محمــد بــن حســن حســینی اســترآبادی معــروف بــه ســماکی 
تــا پایــان بحــث نبــوت در الهیــات و بــر بخــش جواهــر و اعــراض، نوشــته بــه ســال 

)965 ه. ق(. 
14- از مولــی مصلــح الدیــن محمــد بــن صــاح الدیــن عبــادی الری )م 979( بــر 

حاشــیه قدیــم دوانــی صاحــب تاریــخ مــرآة االدوار و مرقــاة االخبــار بــه فارســی. 
15- از مولــی عبــد اهلل بــن حســین یــزدی شــاه آبــادی صاحــب حاشــیه منطــق )م 

981 ه. ق( بــر الهیــات. 
16- از مولــی حبیــب اهلل باغنــوی شــیرازی معــروف بــه »میــرزا جــان« )م 994 ه. ق( 

و آن بــر حاشــیه قدیــم دوانــی اســت تــا بحــث جواهــر و اعــراض.
17- از شمس الدین محمد معروف به ماشمسای گیانی معاصر با ماصدرا. 

18- از عبد اهلل نخجوانی مشهور به »میر مرتاض« بر حاشیه جدید. 
ــر  ــه مقــدس اردبیلــی )م 993 ه. ق( ب 19- از مولــی احمــد بــن محمــد معــروف ب

الهیــات. 
20- از امیر فضل اهلل استر آبادی از شاگردان مقدس اردبیلی. 

21- از ســید امیــر فیــض اهلل بــن عبــد القاهــر حســینی تفرشــی از تامــذه مقــدس 
ــی )م 1025 ه. ق(.  اردبیل

ــه ســال  ــور اهلل شوشــتری صاحــب مجالــس المؤمنیــن )مقتــول ب 22- از قاضــی ن
1019 ه. ق(. 

23- از مولی عبد الغفار بن محمد بن یحیی گیانی از تامذه میر داماد. 
24- از مولــی عطــاء اهلل گیانــی رودســری از شــاگردان میــر ابــو القاســم فندرســکی 
حاشــیه ای اســت بــر جواهــر و اعــراض شــرح قوشــجی و حاشــیه بــر حاشــیه قدیــم 

دوانــی. 
25- از ســید ظهیــر الدیــن میــرزا ابراهیــم بــن قــوام الدیــن حســین بــن عطــاء اهلل 

ــا 1026 ه. ق(. ــی )م 1025 ی حســینی همدان
26- از یوسف بن محمد جان قره باغی )م 1035 ه. ق( 

ــه قاضــی زاده کرهــرودی از  ــق معــروف ب ــد الخال 27- از قاضــی عــاء الدیــن عب
شــاگردان شــیخ بهائــی و صاحــب کتــاب تحفــه شــاهی در بحــث امامــت )م 1038 ه. 

ق(.
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28- ریــاض القــدس از مولــی احمــد بــن زیــن العابدیــن علــوی از شــاگردان شــیخ 
بهائــی کــه پــس از رؤیــت حاشــیه خفــری آن را نوشــته. 

ــا  ــاض )م 1051 ی ــه فی ــب ب ــی الهیجــی ملق ــن عل ــرزاق ب ــد ال ــی عب 29- از مول
1072( و آن غیــر از شــرح معــروف او بــر تجریــد اســت بــه نــام شــوارق االلهــام و یــا 

مشــارق.
30- از ســلطان العلمــاء ســید حســین بــن رفیــع الدیــن محمــد بن محمود مرعشــی 

آملی اصفهانــی )م 1064 ه. ق( 
31- از سید امیر محمد معصوم حسینی قزوینی )م 1091ه.ق(. 

32- از آقــا حســین محقــق خوانســاری )م 1098 یــا 1099 ه. ق( در ریــاض العلمــاء 
آمــده آن دقیــق و مفیدترین حواشــی اســت.

33- از میــرزا محمــد بــن حســن شــروانی معــروف بــه مــا میــرزا )م 1098ه.ق( بر 
حاشــیه قدیــم و شــرح جدید.

34- از ســید میــرزا محمــد باقــر بــن معــز الدیــن حســینی رضــوی معاصــر شــیخ 
حــّر عاملــی.

35- از حکیــم فقیــه مولــی ابوالقاســم بــن محمدگلپایگانــی از تامــذه و روات از 
ــای 1092 ه. ق. مجلســی اول. متوف

36- از میرزا عبد اهلل افندی صاحب ریاض العلماء )م حدود 1130 ه. ق(.
37- از امیر محمد حسین بن محمد صالح خاتون آبادی )م 1151 ه. ق(.

ــر امــور عامــه از شــیخ محمــد علــی حزیــن گیانــی )م 1181 یــا  38- حاشــیه ب
ــد. 1183 ه. ق( و هــم از او اســت ترجمــه منطــق تجری

39- از سید شاه فتح اهلل بن حبیب اهلل شیرازی )م 997 ه. ق( بر حاشیه قدیم.
40- از حکیــم فقیــه ســلطان محمــد قائینــی والــد مولــی قطــب الدیــن محمــد بــن 

ســلطان قائینــی مؤلــف رســالة معرفــة التقویــم فارســی.
41- از سید میر معز الدین بن سید فخر الدین مشهدی )م قرن دوازدهم(. 

42- از مولــی احمــد بــن محمــد ابراهیــم اردکانــی یــزدی بــه ســال 1225ه.ق آن را 
بــرای حــاج محمــد حســین خــان صدراعظــم اصفهانــی )م 1239 ه. ق( تألیــف کــرده 

. ست ا
ــخه ای از آن در  ــوی )م 1225 ه. ق( نس ــح اهلل موس ــن فت ــد ب ــید محم 43- از س

ــت. ــود اس ــدس موج ــتان  ق ــه آس کتابخان
44- از محمــد جعفــر بــن محمــد صــادق الهیجــی از حکمــای عصــر محمــد شــاه 

قاجــار )م 1264 ه. ق(.
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45- از میــرزا محمــد بــن ســلیمان تنکابنــی صاحــب قصــص العلمــاء )م 1302 ه. 
ق( بــر قســمت الهیــات.

ــر حاشــیه  ــم ناظــر ب ــر شــرح قدی ــر حواشــی ب شایســته ذکــر اســت چنانکــه اکث
عالــم محقــق ســید شــریف جرجانــی اســت. عمــده محشــین شــرح جدیــد نیــز ناظــر 
بــه حواشــی ســید الحکمــاء و محقــق دوانــی می باشــند و عــده ای هــم بــا توجــه بــه 
جامعیــت حاشــیه شــمس الدیــن محمــد خفــری کــه از اعاظــم علمــاء و محققیــن در 
علــوم عقلیــه حــوزه فلســفی شــیراز پــس از ســید الحکمــاء و عامــه دوانــی اســت، بر 

ایــن حاشــیه تعلیقــات و حواشــی آورده انــد.

حواشی و تعلیقات بر حاشیه خفری 
ــر تفســیر بیضــاوی )م  1- از ســید حســین حســینی خلخالــی صاحــب حاشــیه ب

ــیرازی.  ــان ش ــرزا ج ــذه می ــا 1024 ه. ق( از تام 1014 ی
2- از قاضــی نــوراهلل شوشــتری صاحــب مجالــس المؤمنیــن مقتــول به ســال )1019 

ه. ق(.
3- از سید سند میرمحمدباقر داماد )م 1040 ه. ق(.

4- از مولی عبدالغفار بن محمد بن یحیی گیانی از شاگردان میر داماد.
ــا ماصــدرا  ــه ماشمســا معاصــر ب ــروف ب ــد مع ــی شــمس الدین محم 5- از مول
تاریــخ فراغــت از تألیــف )1045( و آن حاشــیه ای اســت بــر الهیــات تجریــد و شــرح 

جدیــد و حاشــیه خفــری.
6- از مولــی عبدالــرزاق بــن علــی بــن حســین الهیجــی قمــی صاحــب شــوارق 

االلهــام.
7- از سیدحســین بــن رفیع الدیــن محمدبن محمــود مرعشــی معــروف بــه 

ق(. ه.   1064 )م  ســلطان العلماء 
8- از میرزا ابراهیم فرزند ماصدرا )م حدود 1070 ه. ق(.

9- از شــیخ حســین بــن ابراهیــم تنکابنــی از اکابــر تامــذه ماصــدرا و صاحــب 
رســاله حــدوث العالــم.

10- کحل االبصار از رضی الدین محمد بن حسن قزوینی )م 1096 ه. ق(.
11- از میرزا محمد بن حسن شروانی )م 1098 ه. ق(.

12- از آقا رضی الدین بن آقا حسین محقق خوانساری.
13- از مولــی محمــد قاســم بــن محمــد صالــح اصفهانــی )م 1104( در ذریعــه آمده 

نســخه ای از آن در کتابخانــه آســتان قــدس موجود اســت.
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14- از آقــا جمــال الدیــن خوانســاری معاصــر یــا میــرزا ابراهیــم بــن ماصــدرا )م 
1125 ه. ق(.

15- از مولــی مهــدی بــن کریــم گلپایگانــی معاصــر بــا میــرزا ابراهیم بــن ماصدرا. 
حاشــیه ای اســت بــر امــور عامــه و جواهــر و اعــراض و الهیات.

ــرزا بیــک )م  ــن می ــب ب ــام میرابوطال ــه ن 16- از ســبط میرابوالقاســم فندرســکی ب
1115 ه. ق( صاحــب تحفــة العالــم در شــرح پادشــاهی ســلطان حســین صفــوی کــه 

بــه ســال 1107 نگاشــته.
17- از محمــد مســیح فدشــکوئی )م 1127 ه. ق( از شــاگردان آقــا حســین محقــق 

خوانســاری.
ــن  ــل ای ــر اوای ــی ب ــد بهبهان ــه وحی ــروف ب ــی مع ــر بهبهان ــد باق ــا محم 18- از آق

حاشــیه )م 1206 ه. ق(.
ــس از1264 ه. ق( از  ــی )م پ ــادق الهیج ــد ص ــن محم ــر ب ــد جعف 19- از محم

ــوع. ــاعر مطب ــرح مش ــب ش ــار و صاح ــاه قاج ــد ش ــر محم ــای معاص حکم
ــه  ــان شــروح، تســدید القواعــد معــروف ب ــان کــه ماحظــه می شــود، از می همچن
ــه شــرح  ــی و شــرح قوشــچی معــروف ب ــه حل ــم و کشــف المــراد عام شــرح قدی
ــه  ــورد توج ــروح م ــر ش ــتر از دیگ ــی، بیش ــاض الهیج ــام فی ــوارق االله ــد و ش جدی

ــه اســت. ــرار گرفت صاحــب نظــران ق
و از میــان حواشــی، حاشــیه جرجانــی بــر شــرح قدیــم و حاشــیه قدیــم دوانــی و 
حاشــیه خفــری بــر شــرح جدیــد، بیشــتر از دیگــر حواشــی مــورد نقــد و بررســی قرار 

ــت. گرفته اس
امیــد اســت بــا شناســایی اولیــه ایــن شــروح و حواشــی کــه موضــوع ایــن نوشــتار 
اســت، اندیشــمندان و مؤسســات علمــی بــه ایــن آثــار توجــه بیشــتری مبــذول نمــوده 
و بــا رعایــت اولویــت تصحیــح و تحقیــق ایــن آثــار را در دســتور کار خــود قــرار دهند 

تــا راه بــرای بررســی علمــی ایــن آثــار همــوار گــردد.
شــایان ذکــر اســت کــه اغلــب ایــن آثــار تــا کنــون بــه صــورت دســتنویس باقــی 

مانــده و جــز ســه یــا چهــار عــدد از آنهــا منتشــر نشــده اســت.

ویژگی ها
ــاده آن اســت. خواجــه  ــوق الع ــاب، اختصــار ف ــن کت ــی ای      آشــکار ترین ویژگ
نصیــر در بســیاری از کتابهــای خــود، از جملــه قواعــد العقائــد و اوصــاف االشــراف و 
حتــی شــرح االشــارات و اســاس االقتبــاس، بنــا را بــر اختصــار گذاشــته بــوده، ولــی 
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ایــن خصوصیــت در تجریــد بــه حــدی اســت کــه شــمس الدیــن محمــود اصفهانــی 
آن را از »اَلغــاز« )چیســتانها( بــه حســاب آورده اســت. )قوشــچی، 1285ش: 3؛ حاجــی 

خلیفــه، 2008م: 346(
    البتــه اختصــار ایــن کتــاب بــه جامعیــت آن لطمــه ای وارد نســاخته و عبــارات 
ــن  ــت در عی ــل جامعی ــا هســتند. دو عام ــع و گوی ــودن جام ــاه ب ــن کوت ــاب در عی کت
ــوده اســت.  ــان ب ــب توجــه متکلم ــل جل ــن عوام ایجــاز و اختصــار یکــی از مهمتری
عبارتهــا بقــدری موجــز و در عیــن حــال گویاســت کــه بــا انــدك تغییــری می تــوان 
آنهــا را منظــوم نمــود، بعضــی از متکلمــان معاصــر معتقدنــد کــه حکیــم ســبزواری در 
ــی،  ــرده اســت.)ربانی گلپایگان منظومــه خــود از متــن تجریــد االعتقــاد بهــره وافــی ب

ــر1373( خــرداد و تی
    بهره گیــری از اصطاحــات و قواعــد فلســفی در اثبــات مســائل کامــی، چنــان 
کــه اکثــر صفــات جمــال و جــال الهــی را بــر پایــه اصــل »وجــوب الوجــود بالــذات« 
اثبــات نمــوده و گفتــه اســت: »و وجوب الوجــود یــدل علــی ســرمدیته و نفــی الزائــد و 
الشــریک و المثــل..... وعلــی ثبــوت الجــود والملــک و.....« و براثبــات علــم الهــی ســه 
برهــان اقامــه کــرده اســت کــه برهــان دوم وســوم ازآن فاســفه می باشــد.چنانکه گفتــه 

اســت: »واالحــکام و التجــرد و اســتناد کل شــیء الیــه دالئــل العلــم«.
    خواجــه طوســی قبــل از کتابــت تجریــد االعتقــاد »تجریــد المنطــق« را تألیــف 
نمــوده اســت، )و بزرگانــی چــون عامــه حّلــی )متوفــی 726( آن را شــرح کرده انــد( 
زیــرا بــدون آشــنایی بــا منطــق کــه روشــهای اســتدالل را می آمــوزد، ورود در فلســفه 

و کام ممکــن نیســت.
    اگــر چــه ورود بــه قلمــرو مباحــث کامــی از طریــق طــرح بحثهــای منطــق و 
فلســفه قبــل از محقــق طوســی نیــز متــداول بــوده اســت، چنانکــه در کتاب»یاقــوت« 
تألیــف ابواســحاق اســماعیل بــن نوبخت)قــرن چهــارم هجــری قمــری( همیــن روش 
بــکار رفتــه اســت، ولــی روش محقــق از نظــر گســتردگی و جامعیــت کامــًا بی ســابقه 

و نویــن اســت.
ــن آن  ــه مهمتری ــه ک ــی کام امامی ــا حفــظ مبان ــن ب ــن خواجــه نصیرالدی     بنابرای
قاعــده حســن و قبــح عقلــی اســت، درتبییــن بســیاری از مســائل کامــی از قواعــد و 
دالیــل فلســفی بهــره گرفــت و بــرای آنکــه آینــدگان نیــز روش او را دنبــال کننــد در 
ــه بررســی مباحــث  ــد االعتقــاد( نخســت ب تنظیــم متــن معــروف کامــی خود)تجری

فلســفی پرداخــت آنــگاه وارد حــوزه مســائل کامــی شــد
ــاب، برخــاف دیگــر کتابهــای کامــی پیــش از آن، مبحــث معــاد  ــن کت     در ای
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بعــد از مبحــث نبــوت آمــده اســت. پیــش از خواجــه، بحــث معــاد بــه ســبب ارتبــاط 
بحــث وعــد و وعیــد و ثــواب و عقــاب بــا صفــات حــق تعالــی و بویــژه بحــث عــدل 
ــد مباحــث نبــوت  ــد؛ امــا در تجری ــد قبــل از نبــوت و امامــت طــرح می گردی خداون
ــدا نکــرده و توجــه خواجــه  ــا مباحــث عــدل االهــی پی ــاط نزدیکــی ب و امامــت ارتب
در آنهــا برخــاف پیشــینیانش، بیشــتر معطــوف بــه لطــف الهــی اســت. )نصیرالدیــن 

ــی، 1407ق: 348، 362( طوس

نسخه شناسی 
نســخه های خطــی ایــن کتــاب بــه تعــداد زیــادی در کتابخانه هــای داخــل کشــور و 
خــارج وجــود دارد. مــا بــرای نمونــه نســخه های آن را در چنــد کتابخانــه ذکــر می کنیــم: 

ــی، 1424ق: 24( )صدرائی خوی
مرعشی )ش 3123( قریش بن هاشم حسینی، 955 در مکه مکرمه.- 
مرعشی )ش 5123( ابو الحسن بن عبد اهلّل استرآبادی، 965 در دمشق.- 
مرعشــی )ش 6525( محّمــد تبریــزی معــروف بــه برهــان المنجمیــن، قــرن یازدهــم - 

هجــری.
مرعشــی )ش 6908( حســن بــن حســین بیانــه کایــی الهیجــی، ســه شــنبه 13 صفــر - 

996 در قزویــن.
مرعشی )ش 7858( محّمد علی بن محّمد حسن نائینی، 1268.- 
آستان قدس رضوی )ش 9224( محّمد مهدی، 1122.- 
آستان قدس رضوی )ش 8534( عباس قلی شریف رازی، 1353 ق.- 
آستان قدس رضوی )ش 364( محّمد مقیم، بدون تاریخ کاتب.- 
آستان قدس رضوی )ش 14820( بدون نام کاتب، بدون تاریخ کاتب.- 
ــام -  ــدون ن ــران )سپهســاالر ســابق( )ش 6365( ب ــی شــهید مطهــری، ته مدرســه عال

ــب، 987 ق. کات
مدرسه عالی شهید مطهری، تهران )ش 6366( بدون نام کاتب، 1097 ق.- 
مدرسه عالی شهید مطهری، تهران )ش6367( محّمد علی - 
کرمانشاهی در سپهساالر، شعبان 1280.- 
مدرســه عالــی شــهید مطهــری، تهــران )ش 6685( محّمــد رفیــع بــن محّمد رضــا، دو - 

شــنبه جمــادی االول 1078 ق.
قم. کتابخانه مسجد اعظم )ش 3323( بدون نام کاتب، 1011 ق.- 
قم. کتابخانه مدرسه فیضیه )ش 1795( قرن یازدهم، مهر علی )فهرست 1/ 37(.- 
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دانشگاه )ش 3626 و 4176 و 5066 و 7025 و 7143 و 7413 و 8944(.- 
مجلس )ش 4954( میر جعفر بن عبد اهلّل حسینی، 1069 ق )فهرست 14/ 242(.- 
مجلس )ش 5079( عبد اهلّل، 1308 ق )فهرست 15/ 35(.- 
مســجد گوهــر شــاد مشــهد، )ش1643( فضــل اهلّل بــن محمــد حســینی، ربیــع االول - 

962 ق، )فهرســت چهــار کتابخانــه مشــهد 232(.

چاپها:
1- تهران، سنگی، بدون تاریخ، جیبی، 111 صفحه.
2- تهران، 1280 ق، سنگی، همراه با شوارق االلهام.

3- بمبئی، 1311 ق، سنگی، 344 ص، همراه با کشف المراد.
4- قم، 1407 ق، 336 ص، با تحقیق محّمد جواد حسین جالی. )همان(



منابع 
احمدی، احمد، )1358ش(، مجموعه مقاالت فلسفی، تهران: حکمت.- 
ــزرگ اســامی، چــاپ -  ــرة المعــارف ب موســوی بجنــوردی، کاظــم، )1374ش(، دائ

دوم.
مدرســی، محمــد، )1363ش(، سرگذشــت و عقایــد فلســفی خواجــه نصیــر الدیــن - 

ام ی رک ب ی ــر. ت ه ــران:  طوســی، 
محقــق دوانــی، مــا اســماعیل خواجوئــی )1381ش(، ســبع رســائل، تهــران، چــاپ: - 

اول.
حــداد عــادل، غــام علــی )1380ش(، دانشــنامه جهــان اســام، ج6، دوم، تهــران: - 

بنیــاد دایــره  المعــارف اســامی.
عامــه حلــی  )1413ق(، کشــف المــراد فــي شــرح تجریــد االعتقــاد، چــاپ چهارم، - 

قم: مؤسســة النشــر اإلســامي .
خواجــه نصیــر الدیــن طوســی  )1407ق(، تجریــد االعتقــاد، تحقیق حســینی جالی ، - 

چــاپ اول، قــم: دفتــر تبلیغات اســامی .
ــن -  ــه نصیرالدی ــار خواج ــوال و آث ــی )1386ش(، اح ــوی، محمدتق ــدرس رض م

ــاطیر. ــران: اس ــوم، ته ــاپ س ــی، چ طوس
مطهری، مرتضی، )1369ش(، آشنائی با علوم اسامی، ج2، تهران.- 
صدرائــی خوئــی، علــی   )1424ق(، کتابشناســی تجریــد االعتقــاد، اول، قــم: کتابخانه - 

آیــت اهلل مرعشــی نجفی .
طوســی، )1413ق(، الفهرســت، مشــهد: آســتانه الرضویــه المقدســه، مجمــع البحوث - 

االسامیه.
حســینی اشــکوری، احمد,مرعشــی، محمــود بــن شــهاب الدین ,افنــدی، عبــداهلل بــن - 

عیســی بیگ )بی تــا(، ریــاض العلمــاء و حیــاض الفضــاء، مطبعــة الخیــام.
ــف الشــیعة، چــاپ ســوم، دار -  ــی تصانی ــة ال ــی )1403ق(، الذریع ــزرگ الطهران آقاب

االضــواء.
محمدعلــی آزاد کشــمیری )1387ش(، نجــوم الســماء فــی تراجــم العلمــاء، شــرکت - 

چــاپ و نشــر بیــن الملــل.
حاجــي خلیفــة )2008م(، کشــف الظنــون عــن أســامي الکتب والفنــون، بیــروت: دار - 

ــاء التــراث العربي. إحی
نصیرالدیــن طوســی، محمــد بــن محمــد، )1359ش(، تلخیــص المحّصــل، تهــران: - 
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تبریــزی، علــی بــن موســی ثقــه الســام )1433ق(، مــرآة الکتــب، قم: مکتبه ســماحه - 
آیــه اهلل العظمی المرعشــی النجفــی الکبری.


