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 پیشگفتار. ۱

زنوزی، علی بن عبداهلل؛ مجموعه آثار آقا علی : به تازگی کتابی با مشخصات زیر در پنج جلد منتشر شده است

انتشارات حکمت  مع عالی حکمت اسالمی، قم،، کمیته احیاء و تصحیح مج(حکیم طهران)مدرس زنوزی 

تعلیقات اسفار : ، جلد سوم(جلد اول تا هفتم)تعلیقات اسفار : بدایع الحکم، جلد دوم: جلد اول. ۱۳۹۷اسالمی، 

 .رسائل و تعلیقات: ، جلد پنجم(جلد نهم و رسائل چهارگانه)یقات اسفار تعل: ، جلد چهارم(جلد هشتم)

از عمرم صرف شناسائی، تصحیح و تحقیق آثار وی شده دان آقا علی که چند سالی به عنوان یکی از عالقه من

، ۱۳۷۸انتشارات اطالعات، تهران، )« مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی»که محصول آن 

طعات، رسائل فارسی، تقریظات، ق: رسائل و تعلیقات، و جلد سوم: تعلیقات اسفار، جلد دوم: جلد اول: جلد در سه

« تحلیل انتقادی آراء ابتکاری آقا علی مدرس طهرانی در حکمت متعالیه»و ( ریرات و مناظراتتعلیقات نقلیه، تق

، با راهنمایی دکتر غالمحسین ابراهیمی ۱۳۷۸شهریور  ۳۱رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، )

یق و تصحیح مجدد قرار گرفته خرسند شدم، و از بوده، از اینکه آثار آقا علی مورد توجه، تحلیل، تحق( دینانی

 ! از این کوششها تا کنون بی خبر مانده بودم متعجباینکه 

مطلع شدم، ( ۱)آقا علی به طور کامال اتفاقی های جدید مرتبط با از اوایل شهریور ماه جاری که از انتشار کتاب

را تورق و مقدمات هر مجموعه و رساله را با تا اینکه به متن آنها دسترسی پیدا کنم و محصول تصحیح جدید 

د و دست مریزاد به تک تک دست یاکنون ضمن عرض خسته نباش. ی طول کشیددقت مطالعه کنم چند هفته ا

، مجموعه آثار منتشره (ق۱۳۰۷-۱۲۳۴)یم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی اندرکاران تصحیح مجدد آثار حک

انتظار آن بود که مصححان . مقایسه می کنم ۱۳۷۸ه در سال را با مجموعه مصنفات منتشر ۱۳۹۷در سال 

محترم مجموعه آثار در مقدمه تحقیق خود این مقایسه را انجام داده باشند و ضرورت تصحیح مجدد و تازه 

 . را در مقایسه با کار بیست سال قبل تشریح کرده باشند های کار خود
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اعالن، و را انجام دهم، تازه های آقا علی پژوهی را ه آنچون این مهم بر زمین مانده می کوشم در این مقال

باید شادمان بود . های آن را در مقایسه با مجموعه مصنفات مشخص کنمامتیازات تصحیح جدید و نیز کاستی

امیدوارم این تصحیح مجدد . کمتر از بیست سال دو تصحیح از مجموعه آثار فیلسوفی منتشر شود که در عرض

که تحقیق جدید در راستای تحقیقات سابقم حول محور آقا برای آن. سفه و حکیمان هم بشودشامل دیگر فال

 : علی پژوهی قرار گیرد، سازمان مقاله را در پاسخ به چند پرسش اصلی تنظیم کرده ام

چه آثار جدید و چه نسخه های خطی تازه ای از آثار آقا علی در ربع قرن اخیر کشف شده و کدام یک از آثار 

در سه محور مذکور چقدر بوده  ۱۳۹۷و مجموعه آثار  ۱۳۷۸وی منتشر شده است؟ سهم مجموعه مصنفات 

کشف شده است؟  ۱۳۹۷ار ته های تازه ای درباره حیات آقا علی و آثار وی در ضمن مجموعه آثاست؟ چه نک

مقتضای  ۱۳۹۷ه آثار ها قابل قبول و کدام شایسته نقد است؟ و در نهایت در مجموعاز این نکات کدام نکته

 (۲)حکمت و اخالق علمی در آقا علی پژوهی چقدر رعایت شده است؟ 

 :  پاسخ به پرسشهای کلیدی یادشده در ضمن چهار بخش به شرح زیر تنظیم شده است

 ثار جدیدکشف آ -

 کشف نسخه های خطی جدید و انتشار آثار تازه -

 ها، مستدرکات و تأمالت آقا علی پژوهی تازه -

 اقتضای حکمت و اخالق علمی -

برای سهولت بیشتر . در انتهای مقاله امتیازات و کاستی های مجموعه آثار به اختصار جمع بندی شده است

 .   از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر استقبال می کنم. شده استمقاله به بیست و چهار شماره مسلسل تقسیم 
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 کشف آثار جدید. بخش اول

 

ی مدرس طهرانی به چند اثر بالغ می شود و هر یک از این آثار در چه زمانی کشف آثار آقا علفهرست دقیق 

از آثار آقا علی و دیگران در کشف هر یک  ۱۳۹۷و مجموعه آثار  ۱۳۷۸شده است؟ سهم مجموعه مصنفات 

، ۱۳۷۵ی تا فهرست آثار آقا عل: چقدر بوده است؟ در پاسخ دو پرسش یادشده این بخش شامل چهار مطلب است

 . ، و فهرست نهایی آثار آقا علی۱۳۹۷-۱۳۷۹، فهرست آثار ۱۳۷۸-۱۳۷۶آثار فهرست 

  

 ۱۳۷۵فهرست آثار آقا علی تا . ۲

 ۱۳۷۵تعداد آثار شناخته شده آقا علی تا سال : شمردنی استدر روند کشف آثار آقا علی مدرس این نکات بر

مجموعا ( یا حروفی، مصحح یا غیرمصحح، و کامل یا ناقصاعم از موجود و مفقود، منتشر شده با چاپ سنگی )

ساله ر. ۴سبیل الرشاد فی اثبات المعاد، . ۳تعلیقات اسفار، . ۲بدایع الحکم، . ۱: این آثار عبارتند از. پانزده اثر بود

قات لیتع. ۸رساله وجود رابطی، . ۷رساله حملیه، . ۶غزلیات و اشعار؛ . ۵در اینکه منطق از علوم حکمیه است، 

تعلیقات لمعات . ۱۲تعلیقات شوارق، . ۱۱رساله سرگذشت، . ۱۰رساله تاریخ الحکما، . ۹بر شرح الهدایة االثیریة، 

 . مناظره با محمد کریمخان کرمانی. ۱۵رساله ایضاح االدب، و تقریظ بر . ۱۴تقریظ بر مفاتیح الغیب، . ۱۳الهیه، 

 

 ۱۳۷۸-۱۳۷۶فهرست آثار . ۳

، (۳)۱۳۷۶و  ۱۳۷۵اوال با انتشار متن مصحح پنج اثر در سالهای  ،علینجانب در آثار آقا با شروع تحقیقات ای

مجموعه و ثالثا در ( ۴) ۱۳۷۶در سال « کتابشناسی توصیفی آثار حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی» ثانیا در

https://kadivar.com/?p=3577
https://kadivar.com/?p=1302
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به شرح زیر توسط بنابراین شانزده اثر جدید آقا علی . بالغ شد« سی و یک اثر»، این آثار به (۱۳۷۸)مصنفات 

 : اینجانب شناسائی و به فهرست آثار آقا علی افزوده شده است

الشراق، تعلیقات علی حواشی شرح حکمة ا. ۱۸تعلیقات علی حواشی الهیات الشفا، . ۱۷رسالة فی التوحید، . ۱۶

ی الفیاض تعلیقات علی حواشی الزنوزی علی حواش. ۲۰تعلیقات علی حواشی الفیاض علی شرح االشارات، . ۱۹

تعلیقة علی حاشیة رسالة . ۲۲تعلیقة علی الحواشی الجمالیة علی الحواشی الفخریة، . ۲۱علی شرح القوشچی، 

مقدمه کشف االسرار فی شرح . ۲۵محمدیة، حقیقة رساله . ۲۴رسالة فی احکام الوجود والماهیة، . ۲۳سرّ القدر، 

( تقریرات. )۲۸تعلیقات علی رسالة القواعد الفقهیة، . ۲۷اثولوجیا، بقایا اصول الحکم فی شرح . ۲۶اسرار اآلیات، 

رساله . ۳۱رساله مختصر وحدت وجود، و . ۳۰تقریرات المبدء والمعاد، . ۲۹تعلیقات علی الشواهد الربوبیة ، 

 . فوائد

 

 ۱۳۹۷-۱۳۷۹فهرست آثار . ۴

، الحاشیة علی الکلمات المکنونة ۱۳۹۷آثار جدید مجموعه آثار : این مطلب شامل چهار بحث به شرح ذیل است

  .فیض کاشانی، فوائد در منقوالت آقا علی، و حواشی شرح اشارات

 ۱۳۹۷آثار جدید مجموعه آثار . ۴.۱

خطبة فی . ۳۲: زیر به آثار آقا علی افزوده شده است مجموعا پنج اثر جدید به شرح ۱۳۹۷در مجموعه آثار 

 .۳۵حاشیه بر اساس االقتباس نصیرالدین طوسی، . ۳۴هد الربوبیة، التعلیقات علی شرح الشوا. ۳۳التوحید، 

یک اثر هم به شرحی که . الحاشیة علی حواشی الدوانی علی شرح القوشجی. ۳۶الحاشیة علی االفق المبین، و 

هم در اما یک اثر دیگر . حواشی شرح اشارات. ۳۷: ار آیداند از آثار مفقوداالثر آقا علی به شمخواهد آمد می تو

یک اثر نیز انتسابش . الحاشیة علی الکلمات المکنونة فیض: این مجموعه آمده که اثر جدید محسوب نمی شوند

 .زمررسی این سه اثر می پردادر سه بحث در دنبال به ب. فوائد در منقوالت آقا علی: به آقا علی محرز نیست

https://kadivar.com/?p=1302
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 لحاشیة علی الکلمات المکنونة فیض کاشانیا .۴.۲

تک حاشیه ای دیگر از آقا علی است که در : الحاشیة علی الکلمات المکنونة»: نگونه معرفی شده استاین اثر ای

بر یکی از کلمات ای از سوی یکی از شاگردان آقا علی به عنوان حاشیه( ع)شرح روایتی منسوب به امیر مؤمنان 

این نکات بر توضیحات قبلی  در مقدمه مصحح( ۵« ).نی نقل شده استصدگانه الکلمات المکنونة فیض کاشا

در نسخه ای از کتاب قرة العیون یکی از شاگردان آقا علی حاشیه ای از استادش آقا علی »: افزوده شده است

حاشیه در زمان حیات آقا علی کتابت شده ن ای. مدرس نقل کرده است که به نسخه اصل آن دست نیافتیم

نیز تکرار شده ( ۶)مطالب این حاشیه در تعلیقات بر اسفار . تو در پایان آن نام آقا علی مدرس آمده اس. است

این .... است و ممکن است همان حاشیه باشد که توسط شاگرد مزبور در کنار کتاب قرة العیون ذکر شده است

ا به درستی معلوم نیست آیا حاشیه همین کتاب است ة العیون نوشته شده است، امحاشیه هرچند بر کتاب قر

به دلیل شباهت محتوایی کتاب . حدیث مزبور است که کاتب به مناسبت آن را اینجا آورده است یا شرحی بر

که یل آنبه دل. قرة العیون و الکلمات المکنونة این حاشیه را می توان حاشیه بر کلمات مکنونه قلمداد کرد

کلمات المکنونة خوانده می شود، الکلمات المکنونة برای خواننده عنوانی شناخته تر است و قرة العیون نیز به ال

این تعلیقه برای اولین بار شناسایی و چاپ می شود و .... عنوان الحاشیة علی الکلمات المکنونة انتخاب شد

 ( ۷« ).تصحیح بر اساس تنها نسخه آن صورت گرفته است

اسفار معلوم می شود  ۱۲۵۰ثانیا با مراجعه به تعلیقه شماره ! اوال نسخه خطی این اثر مطلقا معرفی نشده است

لذا اثر جدیدی نیست، و الزم بود در پاورقی تعلیقه مذکور اسفار به نقل آن . این حاشیه عینا همان تعلیقه است

لثا از کجا احراز شده کاتب شاگرد آقا علی است؟ اث. در حاشیه الکلمات المکنونة فیض کاشانی اشاره می شد

م کتاب قرة العیون فی المعارف والحکم فیض کاشانی الزم بود؟ در هر رابعا آیا این همه تکلف برای تغییر اس

 . صورت بنا به دالیل فوق، این حاشیه در زمره آثار جدید آقا علی پذیرفته نیست

 فوائد در منقوالت آقا علی. ۴.۳
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این ( ۸« ).چند مطلب از آقا علی به قلم یکی از شاگردان وی نگاشته شده است: والت آقا علیدر منقفوائد »

رساله مذکور تنها رساله در مجموعه . تمام توضیحی است که در سرتاسر کتاب درباره این رساله داده شده است

 . آثار است که فاقد مقدمه اختصاصی و فاقد مشخصات مصحح است

ت از توضیحا. د مشخصات نسخه خطی و فاقد توضیح وجه انتساب به آقا علی استصفحه ای فاق این رساله دو

مختصر یادشده بدست می آید که این اثر به خامه آقا علی نیست و نهایتا یادداشت فرد مجهولی است که معلوم 

عات الزم مذکور این اثر تا مشخص شدن اطال. نیست بر اساس کدام قرائن شاگرد آقا علی دانسته شده است

 .تساب به آقا علی نیستقابل ان

 حواشی شرح اشارات. ۴.۴

ما این مطالب را به بیانی مشروح تر در حواشی »: لیقه سوم بر اساس االقتباس چنین آمده استدر انتهای تع

شیه اساس آیا آقا علی اثر جدیدی بنام حواشی شرح اشارات دارد؟ البته این حا( ۹« ).شرح اشارات یاد کرده ایم

می توان ( ۱۱. )میزانیه استنیامده است و ماخوذ از ابواب حکمت ( ۱۰)االقتباس در نسخه اصل به خط مؤلف 

به این امید که در نسخه های . این اثر را از آثار محتمل االنتساب اما تا کنون مفقوداالثر آقا علی به حساب آورد

اثر بدست آید، و مشخص شود که آیا عالوه بر منطق در خطی که در آینده معرفی می شوند نسخه ای از این 

 . د یا نهشیه دارطبیعات، و الهیات نیز حا

 

 فهرست نهایی آثار آقا علی. ۵

اعم از موجود و مفقود، مقطوع االنتساب به قلم خود وی، و مقطوع االنتساب و )در هر حال تعداد آثار آقا علی 

از این سی و هفت اثر . اثر است« سی و هفت»مجموعا ( عاصران اومحتمل االنتساب به قلم شاگردان وی یا م

تعداد سی  و دو اثر از آثار محرز االنتساب به قلم خود آقا علی است که دو اثر فعال مطلقا مفقود االثر است 

قی ، از دو مورد مفقوداالثر دیگر قطعاتی با(رساله در اینکه منطق از علوم حکمیه است، و حواشی شرح اشارات)
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از آثار به قلم دیگران یکی مقطوع االنتساب به (. یا، و اشعار و غزلیاتاصول الحکم فی شرح اثولوج)مانده است 

، و چهار اثر به قلم شاگردان ناشناس وی محتمل االنتساب (مناظره با محمد کریمخان کرمانی)آقا علی است 

ه وحدت وجود، رسال. ۳تقریرات المبدء والمعاد، . ۲یة، تقریرات التعلیقات علی الشواهد الربوب. ۱: به آقا علی است

 .  رساله فوائد. ۴

معرفی شده بود، شانزده اثر توسط اینجانب کشف شد، و شش  ۱۳۷۵از این سی و هفت اثر، پانزده اثر تا سال 

نتشر م ۱۳۷۸از این آثار بیست و نُه اثر در مجموعه مصنفات . کشف شده است ۱۳۹۷اثر نیز در مجموعه آثار 

( به عالوه یک اثر تکراری و یک اثر غیرمحرزاالنتساب)و یک اثر آقا علی  حاوی سی ۱۳۹۷مجموعه آثار . شده اند

چهار اثر در مجموعه مصنفات هست اما در مجموعه . بیست و پنج اثر در هر دو مجموعه مشترک است. است

ش اثر ش. ساله فوائد، و بقایای اشعار و غزلیاتتقریرات المبدء والمعاد، رساله وحدت وجود، ر: آثار نیامده است

در بخش بعدی آثار . بدایع الحکم، و پنج اثر جدید: نیز در مجموعه آثار هست که در مجموعه مصنفات نیست

بنابراین، این دو مجموعه به لحاظ محتوا عموم و خصوص مِن وجه . جدید مورد بحث تفصیلی قرار می گیرد

 .   هستند

 

 تازههای خطی جدید و انتشار آثار  نسخهکشف . بخش دوم

 

 مقدمه. ۶

و مجموعه آثار  ۱۳۷۸مجموعه مصنفات )آثار مشترک موجود آقا علی در دو مجموعه منتشرشده آقا علی 

 :یعنی بیست و پنج اثر به سه دسته تقسیم می شوند( ۱۳۹۷
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نسخ  ۱۳۹۷ه آثار جموعدر م. مشترکی دارند( چاپ سنگی و چاپ حروفی)آثاری که نسخ خطی  :دسته اول

هفده اثر به شرح زیرعینا همان نسخ معرفی شده و استفاده شده در مجموعه مصنفات  چاپ سنگیخطی یا 

تعلیقات علی . ۴تعلیقات علی الهیات الشفاء، . ۳رسالة فی اقسام الحمل، . ۲رسالة فی الوجود الرابط، . ۱: است

تعلیقة علی الحواشی الجمالیة . ۶رات، لفیاض علی شرح االشاتعلیقات علی حواشی ا. ۵شرح الهدایة االثیریة، 

تعلیقة . ۸تعلیقات علی حواشی الزنوزی علی حواشی الفیاض علی شرح القوشچی، . ۷علی الحواشی الفخریة، 

رسالة فی احکام الوجود . ۱۱رساله حقیقت محمدیه، . ۱۰تعلیقات لمعات الهیة، . ۹علی حاشیة رسالة سرّ القدر، 

تقریظ . ۱۵بقایا اصول الحکم فی شرح اثولوجیا، . ۱۴رساله سرگذشت، . ۱۳، رساله تاریخ الحکماء. ۱۲یة، والماه

دو اثر دیگر . تعلیقات علی الشواهد الربوبیة( تقریرات. )۱۷تقریظ بر رساله ایضاح االدب، . ۱۶بر مفاتیح الغیب، 

(: به شرحی که خواهد آمد)مصنفات ندارند هم در مجموعه آثار منبعی غیر از منبع معرفی شده در مجموعه 

 . التعلیقات علی القواعد الفقهیة. ۱۹مقدمه کشف االسرار فی شرح اسرار اآلیات، و . ۱۸

. ۱: چهار اثر. توا تفاوتی ندارندمتفاوتی دارند، اما در مح( واحیانا چاپ سنگی)آثار که نسخ خطی  :دسته دوم

التعلیقات علی حواشی صدرالمتالهین علی حکمة . ۳رسالة فی التوحید، . ۲رسالة سبیل الرشاد فی اثبات المعاد، 

 . مناظره با محمد کریمخان کرمانی. ۴االشراق و شرحها، 

فاتی دارند، و آن تعلیقات در محتوا هم اختال( واحیانا چاپ سنگی)آثاری که عالوه بر نسخ خطی  :دسته سوم

تعلیقات )دو مجموعه عموم و خصوص من وجه هستند اسفار  تعلیقات. اسفار و تعلیقات شوارق االلهام است

مشترک، تعلیقاتی که منحصرا در مجموعه آثار آمده، و تعلیقات اندکی که صرفا در مجموعه مصنفات مندرج 

  .   و تعلیقات الشوارق عموم و خصوص مطلق( است

مورد اخیر از دسته اول اختصاص  این بخش به بررسی تفصیلی نسخ خطی دسته دوم و بویژه دسته سوم و نیز دو

هر یک از این دو مجموعه بر چه نسخ خطی متکی بوده اند؟ نسخ خطی این دو مجموعه چه نسبتی با . دارد

عد از انتشار مجموعه مصنفات چه زمانی کشف شده اند؟ ب ۱۳۹۷هم دارند؟ نسخ خطی اختصاصی مجموعه آثار 
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مورد مراجعه قرار  ۱۳۷۸کلیه نسخ خطی مجموعه مصنفات  ۱۳۹۷یا قبل از آن؟ آیا در مجموعه آثار  ۱۳۷۸

نسخه های : خ به پرسشهای فوق الذکر، این بخش شامل هفت مطلب به شرح زیر استگرفته است؟ در پاس

، پنج اثر جدید، تعلیقات جدید اسفار، ۱۳۹۷ و مجموعه آثار ۱۳۷۸خطی معرفی شده در مجموعه مصنفات 

خطی جدید در دیگر آثار، نسخ خطی مغفول در مجموعه آثار، و جمع بندی  تعلیقات جدید شوارق، کشف نسخ

 . های خطی جدیدهنسخ

 

 ۱۳۹۷و مجموعه آثار  ۱۳۷۸نسخه های خطی معرفی شده در مجموعه مصنفات . ۷

ضمن سه . برداشته شده است ۱۳۹۷و  ۱۳۷۸، ۱۳۷۶قدم در سالهای در معرفی نسخ خطی آثار آقا علی سه 

  . انتهای مطلب نتیجه گیری می شودهر قدم پرداخته و در  بحث به دستاورد

 ۱۳۷۶قدم اول . ۷.۱

مشخصات کامل چهل نسخه خطی که انتسابشان به آقا علی مقطوع ( ۱۲)در مقاله کتابشناسی توصیفی آقا علی 

عدم احراز نسخ خطی منسوب به آقا که انتسابشان به آقا علی محرز نبود با ذکر دلیل . دیا محتمل بود معرفی ش

از قبیل رساله در وجود )مشخصات چاپ سنگی یا حروفی آثار خصوصا آثار فاقد نسخه خطی . معرفی شدند

 .نیز آورده شده است( رابط

 ۱۳۷۸قدم دوم . ۷.۲

ا علی که با مشخصات کامل معرفی شده اند و انتسابشان تعداد نسخ خطی آثار آق ۱۳۷۸در مجموعه مصنفات 

اسایی بود به چهل و نُه نسخه رسید، از جمله سیزده اثر آقا علی به خط خود وی شن به وی مقطوع یا محتمل

های به خط مصنف مجموعا به شانزده نسخه بالغ گشت که چهار نسخه به خط مصنف تعداد نسخه( ۱۳. )شد

یست و از این ب. نسخ خطی معرفی شده متعلق به بیست و سه اثر آقا علی است. ار استمتعلق به تعلیقات اسف
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پنج . اثر شانزده اثر متکی به تنها یک نسخه خطی بوده اند، که البته یازده اثر آن به خط خود آقا علی است سه

 . اثر آثار آقا علی نیز فاقد نسخه خطی و متکی بر چاپ سنگی بوده اند

 ۱۳۹۷قدم سوم . ۷.۳

ا نادرست نسخه صات درست یاعم از مشخ)مجموعا مشخصات پنجاه و یک نسخه خطی  ۱۳۹۷در مجموعه آثار 

تعلیقات علی )حداقل دو نسخه . ارائه شده است( خطی، اعم از آثار محرزاالنتساب یا غیرمحرزاالنتساب آقا علی

از جمله تعلیقات الشوارق و )و حداقل در پنج مورد ! فاقد شماره نسخه است( حواشی شرح حکمة االشراق

اصال کلمه ای درباره مشخصات نسخه خطی ذکر نشده است ( یالحاشیة علی حواشی الدوانی علی شرح القوشج

( ۱۴)اساس تصحیح مجموعه آثار بوده « بیش از شصت و نُه نسخه»بنابراین این ادعا که . که اشاره خواهد شد

 . نسخه خطی ۶۹نسخه خطی و چاپ سنگی است نه  حمل بر صحت آن اعم از

. به چشم می خورد( واجد مشخصات نسبتا کامل)ید مجموعا هفده نسخه خطی جد ۱۳۹۷در مجموعه آثار   

( متعلق به تعلیقات علی حواشی شرح حکمة االشراق و تعلیقات الشوارق)از این تعداد مشخصات سه نسخه آن 

دو : از چهارده نسخه خطی باقیمانده تنها چهار نسخه به خط مصنف است. ارائه نشده و قابل ارزیابی نیست

در این . باس و یک نسخه الحاشیة علی االفق المبینیک نسخه حواشی اساس االقت نسخه از تعلیقات اسفار،

یک : ویرایش از نُه نسخه خطی معرفی شده در مجموعه مصنفات بدون کمترین اشاره ای غفلت شده است

 ع، پنج نسخه تعلیقات اسفار، یک نسخه رسالة فی التوحید و دو نسخه رساله سیل الرشاد فی اثباتنسخه بدای

 .  نسخه مغفول نسخه بدایع نسخه اصل است ۹از این . المعاد

 نتیجه. ۷.۴

می ( دارای مشخصات نسبی)های خطی آثار محرزاالنتساب به آقا علی به شصت و سه نسخه خطی تعداد نسخه

د نسخه هم فاقد شماره نسخه یا فاقد اسم کتابخانه عالوه بر شماره نسخه در مجموعه آثار آمده ان چهار. رسد
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از این شصت و سه نسخه خطی . که بدون یافتن شماره نسخه یا مشخصات کامل آنها نمی توان اظهار نظر کرد

 . بیست اثر آن به خط خود آقا علی است

زمان ) ۱۳۷۸های خطی جدید آثار آقا علی در سال آیا نسخه :اکنون نوبت به طرح دو پرسش رسیده است

ه های کشور معرفی شده بودند؟ که در نتیجه از کاستی خطی کتابخان در فهرست نسخ( انتشار مجموعه مصنفات

صورت گرفته  ۱۳۹۷تا  ۱۳۷۸های تحقیق مجموعه مصنفات محسوب شود و یا اینکه معرفی آنها بین سالهای 

که در مجموعه مصنفات  ۱۳۹۷های خطی جدید در مجموعه آثار ه این دو پرسش کلیه نسخهاست؟ برای پاسخ ب

آثار جدید، تعلیقات جدید اسفار، تعلیقات : است طی چهار مطلب به شرح زیر بررسی می شودنبوده  ۱۳۷۸

 .   های جدیدجدید شوارق، نسخه

 

 پنج اثر جدید. ۸

این مطلب به بررسی نسخ خطی این آثار . ه چشم می خوردپنج اثر جدید مقبول ب ۱۳۹۷در مجموعه آثار 

 . در مجموعه یادشده اشاره نشده است ای کهنکته . خصوصا زمان معرفی آنها می پردازد

  :خطبة فی التوحید. ۸.۱

نسخه خطی ( ۱۵. )از این خطبه یاد کرده است( سه بار)و در تعلیقات اسفار ( یک بار)آقا علی در بدایع الحکم 

این رساله دوازده سال بعد از انتشار مجموعه مصنفات معرفی شده ( ۱۶. )مجلس است ۶۴۸۸نسخه شماره آن 

 . و حجمش در مجموعه آثار پنج صفحه است

 التعلیقات علی شرح الشواهد الربوبیة. ۸.۲

نسخه خطی آن . مالصدرا استاین اثر حاوی نُه تعلیقه از آقا علی بر شرح مالرضای تبریزی بر الشواهد الربوبیة 

یعنی یازده سال  ۱۳۸۸کتابخانه آیت اهلل گلپایگانی در قم است که فهرست آن در سال  ۸۲۳۶/۱۱۳/۵۶شماره 

های خطی این کتابخانه گفتنی است که در فهرست نسخه( ۱۷. )بعد انتشار مجموعه مصنفات معرفی شده است
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نده بود، و در حین استخراج تعلیقات اسفار آقا علی در همین نام رساله مذکور از چشم فهرست نگاران مخفی ما

 ( ۱۸. )مجموعه، اثر یادشده کشف شده است

 بر اساس االقتباس نصیرالدین طوسییه حاش. ۸.۳

این حواشی دو نسخه . حاشیه بر سه مقاله نخست از نُه مقاله اساس االقتباس در منطق است ۲۲این اثر حاوی 

 : خطی و یک چاپ سنگی دارد

: در معرفی نسخه بعد از اسم کاتب آمده است. مجلس با عنوان اساس االقتباس ۳۸۲۸نسخه خطی شماره . یک

تملک کاتب و چند تملک دیگر که نویسنده آنرا سیاه کرده اند و نیز مهر آقا علی زنوزی با نقش  ت برگبر پش»

هیچ اشاره  -موعه مصنفات منتشر شده که قبل از تدوین مج -در این فهرست ( ۱۹« ).هو العلی دیده می شود

. است ۱۱۰خط مؤلف با امضای مصحح حواشی تذکر داده که این نسخه به . ای به تعلیقات آقا علی نشده است

(۲۰ ) 

در معرفی آن «. ابواب حکمت میزانیه»مرکز احیاء میراث اسالمی با عنوان  ۳/۴۱۰نسخه خطی شماره . دو 

، حکمت و فلسفه یونان را نُه قسمت دانسته و برای هر (۱۳۰۷) مدرس زنوزی نوشته شده از آقا علی بن عبداهلل

ان و عنوان کتابی از فالسفه آورده است، با توضیح مختصر پیرامون هر یک یک نامی به یونانی و مصطلح نزد آن

مصحح یادآوری . نیستاسمی از اساس االقتباس  -که اثر نادرست معرفی شده  -در این فهرست ( ۲۱« )...از آنها

 ( ۲۲« ).این رساله تنها دو حاشیه را شامل است»کرده که 

برخی از این حواشی پیشتربه صورت »: مصحح متذکر شده( ۲۳) چاپ سنگی رساله ابواب حکمت میزانیه. سه

بدون نام [ ۱۳۲۶انتشارات دانشگاه تهران، ]حاشیه در کتاب اساس االقتباس با تصحیح مرحوم مدرس رضوی 

با بررسی انجام شده معلوم شد . به چاپ رسیده است، و برخی از آنها به نام محمدطاهر تنکابنی ثبت شده است

ابنی بوده که به کتابخانه مجلس منتقل شده، مرحوم از کتب میرزا محمد طاهر تنک ۳۸۲۸که نسخه به دلیل آن

  (۲۴« ).مدرس رضوی به اشتباه گمان کرده این حواشی از تنکابنی است
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ابواب حکمت میزانیه »خانبابا مشار در فهرست کتابهای چاپی خود رساله ای بنام »: نوشته بودم ۱۳۷۷در سال 

استاد )آقا علی بن مال عبداهلل  مدرس زنوزی »نوشته « ای یونانر یک از آن ابواب به زبان حکمو اسامی ه

به گزارش مشار »: در پاورقی توضیح داده ام« .ثبت کرده  که از این رساله مختصر نیز نشانی نیافتم« (االساتید

صفحه در تهران چاپ سنگی  ۳۱ در ۱۲۷۰شاه اصفهانی در منطق در سال این رساله همراه با منظومه نورعلی

عنوان و حجم این رساله  به هیچ وجه با رساله در اینکه منطق از علوم حکمیه است سازگار نیست، . شده است

به هر حال با کمال تعجب از این رساله مختصر منتشرشده در هیچیک از کتابخانه  .و می بایست غیر آن باشد

 ( ۲۵« ).ها نشانی و اثری نیافتم

با انتشار فهرست اشکوری دو سال بعد از انتشار مجموعه مصنفات و ذکر نام آقا علی به عنوان  ختانهخوشب 

انتقال از مفاد ابواب حکمت میزانیه به اساس . شودمولف ابواب میزانیه راه برای دستیابی به این اثر هموار می 

دس اینکه شاید حاشیه ای از وی در االقتباس، و مراجعه به نسخ اساس االقتباس و دیدن مهر آقا علی و ح

های خطی ایران فهرستگان نسخهدر زمان تدوین مجموعه مصنفات که هنوز . نسخه باشد دور از ذهن نیست

 ( ۲۶. )التی در دسترس نبودمنتشر نشده بود چنین تسهی

  الحاشیة علی االفق المبین. ۸.۴

« .الفق المبین میرداماد استرآبادی نوشته شده استای است  از آقا علی مدرس زنوزی که بر کتاب اتک حاشیه»

حاشیه بر افق »: مقدمه نویس این بار به عنوان مصحح در مقدمه کوتاهش بر تعلیقه چنین نوشته است( ۲۷)

این نسخه به وسیله مالعبداهلل . کتابخانه ملک کتابت شده است ۲۰۹۱مبین تک حاشیه ای است که در نسخه 

این نسخه یکی از بهترین . ری شده است و مهر او در ابتدای کتاب به چشم می خوردزنوزی در اصفهان خریدا

آقا علی  ۸دارد، و در ص  حواشی زیادی از میرداماد و سید احمد علوی. نسخه های کتاب افق مبین است

به  (۱۰ص)این حاشیه پیشتر به همراه االفق المبین . مدرس به خط خودش حاشیه ای بر آن نگاشته است

 ( ۲۸« ).یده استاپ رسچ
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، ۱۱نسخ، سده [ خط»]: های خطی کتابخانه ملک نسخه مذکور این گونه معرفی شده استدر فهرست نسخه

در این معرفی نه اشاره ای به ( ۲۹« )در اصفهان خریداری شده. طاب ثراهبا حواشی منه قدس سره و منه ... 

االفق المبین دو بار تصحیح و منتشر شده، در تصحیح . تتملک مالعبداهلل زنوزی شده، نه اسم آقا علی آمده اس

حامد تصحیح دوم االفق المبین متعلق به ( ۳۰. )نخست این حاشیه بلکه هیچ حاشیه ای در آن درج نشده است

است، در حالی که در مجموعه آثار « عفی عنه ۱۱۰»در این کتاب امضای حاشیه ( ۳۱)ناجی اصفهانی است 

را حذف کرده است؟ یا اینکه مصحح « الطهرانی»آیا مصحح االفق المبین . است« عفی عنهالطهرانی  ۱۱۰»امضا 

پاورقی کتاب االفق المبین هیچ اشاره ای به در هر حال در مقدمه یا ! را اضافه کرده است؟ مجموعه آثار آن

کتاب بحث شده اینکه حاشیه متعلق به آقا علی مدرس است نشده، با اینکه حدود دو صفحه درباره حواشی 

 . است

به آقا علی [ و چهار اثر دیگر]در ضمن انتساب حاشیة االفق المبین »: در مقاله کتابشاسی آقا علی تذکر داده ام

نسخه ای از افق مبین را دیده ام که ظاهرا نسخه  ۱۳۷۶بنابراین اینجانب در سال ( ۳۲« ).مدرس احراز نشد

اگر حاشیه به خط آقا علی . ب حاشیه آن به آقا علی محرز نشده استمتفاوتی با نسخه فوق الذکر بوده و انتسا

 .  بود مسلما می شناختم

مالعبداهلل زنوزی و حاشیه به خط آقا علی  در ابتدای جلد پنجم مجموعه آثار عکس نسخه خطی حاوی مهر

ط پدرش اشاره در هر صورت در معرفی نسخه ملک نه اسم آقا علی آمده نه به تملک کتاب توس. نیامده است

 . نتشار مجموعه مصنفات منتشر شده استهم سیزده سال بعد از ا ۱۱۰شده، االفق المبین دارای حاشیه 

 : لی شرح القوشجیالحاشیة علی حواشی الدوانی ع. ۸.۵

( ۳۳« ).این رساله مشتمل بر دو حاشیه آقا علی مدرس بر حواشی مال جالل دوانی بر شرح قوشجی است»

مال جالل دوانی سه حاشیه بر شرح قوشجی نگاشته است »: این اثر نوشته است کوتاه خود بر مصحح در مقدمه

ی دوانی حاشیه نوشته است و برای اولین بار این آقا علی مدرس بر حواش.... که طبقات جاللیه خوانده می شود
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. سالبة المحمول استخطی درباره موضوع قضیه موجبه  ۹این دو حاشیه مجموعا ( ۳۴« ).اثر به چاپ می رسد

با توجه به اینکه در فهارس . مشخصات نسخه خطی مطلقا ذکر نشده است( ۱: ابهامات این اثر به شرح زیر است

با توجه ( ۲ان نسخ خطی از آن اثری نیست چگونه به آن دسترسی حاصل شده است؟ موجود از جمله فهرستگ

این حاشیه بر کدام حواشی ( ۳علی است؟ ات به خط آقا آیا این تعلیق« علی الطهرانی عفی عنه»به ثبت امضای 

 است؟( قدیم یا جدید یا اجد)دوانی 

آثاری که انتسابشان به آقا علی احراز »: مصنفات آمده استو سپس در مجموعه ( ۳۵)در مقاله کتابشناسی ( ۴

محمد حنفی بر  کتابخانه مجلس شورای اسالمی، شرح اثبات الواجب، شرح ۱۸۳۴نسخه خطی شماره . ۵: نشد

بر کنار صفحه دو نسخه حاشیه ای است : در فهرست نسخ خطی مجلس آمده است. اثبات الواجب قدیم دوانی

در ( ۳۰۶، ص۵عبدالحسین حائری، فهرست نسخ خطی مجلس، ج. )درس زنوزی استکه گویا از آقا علی م

تساب حاشیه مذکور به حکیم موسس مراجعه به نسخه فوق و مقایسه آن با دیگر حواشی و مخطوطات آقا علی ان

 ( ۳۶« ).احراز نشد

ب مفاد تعلیقه به آقا هرچند انتسا. به نظر نمی رسد این حاشیه همان حاشیه مورد بحث در مجموعه آثار باشد

علی محتمل است، تا زمان انتشار مشخصات نسخه خطی این اثر در زمره آثار محتمل االنتساب آقا علی محسوب 

نسخه خطی نمی توان انتظار داشت که در زمان تدوین مجموعه مصنفات از آن مطلع  معرفی با عدم. می شود

 .  می شدم

 نتیجه. ۸.۶

 :که شش نسخه خط هستند بر سه دسته اندنسخه های خطی این پنج اثر 

 (مورد پنجم. )فاقد مشخصات نسخه خطی هستند و درباره آن نمی توان اظهار نظر کرد. دسته اول
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. کشف شده و در فهرستهای بعد از این تاریخ منتشر شده اند ۱۳۷۸نسخه های خطی بعد از سال . دسته دوم

دو اثر نخست تک نسخه (. ۱۳۸۰)، نسخه دوم مورد سوم (۱۳۸۸)، نسخه مورد دوم (۱۳۸۹)نسخه مورد اول 

 . ای هستند

آقا علی به عنوان های منتشرشده به اسم کشف شده اما در فهرست ۱۳۷۸نسخه خطی قبل از . دسته سوم

کشف این دو نسخه تنها با انتشار . نسخه اول مورد سوم و تک نسخه مورد چهارم. محشی اشاره نشده است

منتشر  ۱۳۷۸میسر بوده که همگی بعد از ( ۱۳۹۰)خصوصا فنخا ( ۱۳۹۱االفق المبین تصحیح )کتابهای مرتبط 

 . شده اند

ین حکیم بزرگ، اگرچه قبال اقداماتی صورت گرفته و تالیفات ا نسبت به آثار»در مقدمه مجموعه آثار ادعا شده 

ادعا ناتمام است، زیرا در زمان تدوین این ( ۳۷« )...بود، اما اوال تمامی آثار مورد شناسائی قرار نگرفته بود

مجموعه مصنفات کلیه آثار آقا علی که با مقدورات بشری قابل شناسایی بود شناسایی و تصحیح و منتشر شده 

کشف برخی آثار جدید به دلیل انتشار فهرست نسخ خطی تازه صورت گرفته »عبارت درست این بود . بود

 « .است
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 تعلیقات جدید اسفار . ۹

 ۱۳۲۶افزایش . تعلیقه در مجموعه آثار بالغ شده است ۳۰۴۶تعلیقه اسفار در مجموعه مصنفات به  ۱۷۲۰تعداد 

تیاز مجموعه د  کامل بر مجموعه چهارجلدی آثار آقا علی مهمترین امتعلیقه اسفار به میزان افزوده شدن یک جل

این تعلیقات جدید مبتنی بر چه نسخه هایی هستند؟ و این : پرسش اصلی همچنان این است. است ۱۳۹۷آثار 

تعلیقات : نسخه های خطی چه زمانی کشف شده اند؟ این مبحث شامل سه بحث تفصیلی به شرح زیر است

و مقایسه مجموعه مصنفات و  ۱۳۹۷ات اسفار در مجموعه آثار ، تعلیق۱۳۷۸وعه مصنفات االسفار در مجم

  .فارمجموعه آثار در تعلیقات اس

 

 ۱۳۷۸تعلیقات االسفار در مجموعه مصنفات . ۹.۱

چهارده نسخه خطی از جمله چهار نسخه اصل، تعلیقات اسفار : این مبحث شامل سه نکته به شرح زیر است

 .شناسنامه هر تعلیقه در پانزده نسخه خطی اسفار! همه تعلیقات آقا علی نیستمجموعه مصنفات 

 چهار نسخه اصل  چهارده نسخه خطی از جمله. ۹.۱.۱

 ۱۳۷۷از میان مجموعه نسخی که تا دی .ترین بخش آثار آقا علی گردآوری تعلیقات اسفار اوستمشکل

ر شده بود و تفحص شخصی نگارنده نزد اساتید مشخصات آنها در فهرست نسخ خطی کتابخانه های کشور منتش

اکثر این تعلیقات از  .تعلیقه منتشر شد ۱۷۲۰شناسایی شد و از آنها « مجموعا چهارده نسخه خطی اسفار»فن 

از چهار نسخه به خط حکیم موسس، سه نسخه اول به لحاظ . نقل شد -به خط آقاعلی -چهار نسخه اصل 

شامل می شود، پنج نسخه ف، ی، ک، ش و ح نسخ درجه دوم ما محسوب می کثرت تعلیقات، اکثر تعلیقات را 

شترکند و تنها کمتر از یک دهم تعلیقات اختصاصی این نسخ یقاتشان با نسخه اصل مشود که در اکثر تعل

 ( ۳۸« ).هستند
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 !تعلیقات اسفار مجموعه مصنفات همه تعلیقات آقا علی نیست. ۹.۱.۲

این مجموعه،  آیا این تعلیقات همه تعلیقات آقاعلی بر اسفار است؟»: ح کرده امدر مقدمه تعلیقات اسفار تصری

اما با توضیحاتی که از بعضی اساتید معاصر نقل شد، ظاهراً تعلیقات حکیم . یافته امهمه تعلیقاتی است که من 

قاعلی یک و نیم به نقل استاد حسن زاده از عالمه طباطبایی که تعلیقات آ. موسس می باید بیش از این باشد

. بع متن اسفار استحال آنکه تعلیقاتی که من گرد آورده ام حدود ر( ۳۹)برابر تا دو برابر متن اسفار است، 

از ]از شیخ مهدی اصفهانی )آشتیانی درباره نقل قول آقاعلی [ جالل الدین]بعالوه مشخصاتی که از استاد 

مولف تعلیقات بر شرح هدایه اثیریه ]دهادی حسینی سیو [ مدرسان اسفار و از احفاد مال محمد باقر مجلسی

علیقات جواهر و اعراض هر عبارتی که در حل مشکالت در ت»یا این نکته که ( ۴۰)گزارش کردیم، [( مالصدرا

حواشی آقاعلی »یا ( ۴۱« )عبارات مدخلیت داشته از جمله کتب مالصدرا و ابن سینا و دیگران استفاده کرده

( ۴۲« )است[ اسفار]بیش از مطالب کتاب نفس  مفصل است و شاید تمام آن حواشی بر قسمت نفس اسفار

 . قاعلی گرد آورده ام تطبیق نمی کندهیچیک بر تعلیقاتی که از آ

تعلیقات جواهر و اعراض آقاعلی بسیار مختصر و در حد یکی دو صفحه بیشتر نیافته ام که غالباً در مقام توضیح 

ت آمده نیز به لحاظ حجم، بسیار کمتر از آن است که تصور می شد، بعالوه بخش متن است، تعلیقات نفس بدس

ستقیم تفسیر صافی اختصاص یافته بی آنکه در برخی مواضع نظر حکیم موسس قابل توجهی از آن به نقل م

د به نام به یکی از تالمیذ خو[ آقاعلی»]آشتیانی که [ جالل الدین]بعالوه به این نقل استاد . به آن اضافه شود

رد و شتی رضوان اهلل علیه دستور داد که مجموعه این حواشی را بصورت یک کتاب مستقل درآوشیخ محمد ر

میرزا احمد آشتیانی صفحات و سطور اسفار را که این تعلیقات ناظر بر آن موارد است مشخص فرموده اند، 

ید بیفزایم که متأسفانه هیچیک از اوراق اب( ۴۳« ).متأسفانه بسیاری از اوراق این مجموعه مفقود گردیده است

 . این مجموعه جزء پانزده نسخه یاد شده نبود
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سطور علیرغم زحمات فراوانی که برای جمع آوری این تعلیقات متحمل شده است امیدوار است که راقم این 

هر چند . شداین حواشی همه تعلیقات حکیم موسس نباشد، بلکه حجم این تعلیقات همان دو مقابل اسفار با

بر اسفار را  در سوی دیگر سخن شیخ آقا بزرگ طهرانی صاحب الذریعه نیز مطرح است که تعلیقات آقاعلی

ماالیدرک کله الیترک »به هر حال از باب ( ۴۴«. )هی قلیلة علی بعض مواضع االسفار»: اینگونه توصیف کرد

ستداران حکمت این مجموعه را تکمیل کنند و ، این تعلیقات را منتشر می کنم، به این امید که دیگر دو«کله

 ( ۴۵« ).نماینداین حکیم متأله را بر طالبان حکمت ادا بخشی از حقوق 

 شناسنامه هر تعلیقه در پانزده نسخه خطی اسفار. ۹.۱.۳

با توجه به اینکه تعلیقات اسفار در طول حدود چهار دهه به طور پراکنده نوشته شده و نسخه های خطی آن 

شتت است، اینکه هر تعلیقه در کدام نسخه خطی آمده و متعلق به کدام دوره تطور فکری آقا علی است هم مت

احراز استناد تعلیقات »: از جمله امور انجام شده در جلد اول مجموعه مصنفات این است. نهایت اهمیت را دارد

خی که تعلیقه از آن نقل شده در انتهای هر تعلیقه عالمت اختصاری نسخه یا نس. نقل شده به حکیم موسس

صاری به شماره صفحه نیز اشاره شده اگر نسخه شماره صفحه دارد، بعد از ذکر عالمت اختاست ذکر شده است، 

 . شناسنامه دار است ۱۳۷۸به عبارت دیگر تعلیقات اسفار در مجموعه مصنفات ( ۴۶« ).است

 

 ۱۳۹۷تعلیقات اسفار در مجموعه آثار . ۹.۲

های نسخه: ترین مباحث این مقاله است شامل چهار نکته به شرح ذیل استزمره طوالنی  این بحث که در

های مغفول های خطی جدید، مهمترین نسخه خطی تعلیقات اسفار، نسخهاسفار، بررسی نسخه جدید تعلیقات

 .۱۳۹۷اسفار در مجموعه آثار 

 های جدید تعلیقات اسفارنسخه. ۹.۲.۱
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البته در مقدمه جلد دوم مجموعه تنها به . خورد نسخه خطی جدید به چشم می چهار ۱۳۹۷در مجموعه آثار 

سه نسخه خطی جدید اشاره شده، اما در مقدمه جلد سوم هم مشخصات یک نسخه جدید به چشم می خورد، 

این چهار نسخه به ترتیب در مجموعه آثار اینگونه معرفی شده . بی آن که به جدید بودن آن اشاره شده باشد

 :   دان

صفحه نوشته شده و در پایان تعلیقه  ۲۴این تعلیقات در : ه خط میرزا مهدی آشتیانیتعلیقات آقا علی ب: ۹[ »۱]

به احتمال زیاد این تعلیقات همان است که مرحوم سید جالل الدین آشتیانی . نام آقا علی مدرس آمده است

صحیح : پاورقی] و میرزا احمد آشتیانی»: سدمی نویایشان . به آن اشاره کرده است( ۲۱ص)در مقدمه انوار جلیه 

نیز صفحات و سطور اسفار را که این تعلیقات ناظر بر آن موارد است مشخص فرموده [ میرزا مهدی آشتیانی

 « .متاسفانه بسیاری از اوراق این مجموعه مفقود گردیده است. اند

ی در سال این مجموعه به خط یداهلل کجور: یمرکز دائرة المعارف بزرگ اسالم ۲۳مجموعه شماره . ۱۰[ »۲] 

در این مجموعه نام حاشیه اسفار نوری به چشم می خورد . هنگام اقامتش در طهران نوشته شده است ۱۳۳۲

که در ابتدا به نظر می رسد حاشیه مال علی نوری است، اما با مراجعه به نسخه مشخص می شود این حاشیه از 

نتهای یکی از آنها نام  آقا علی ذکر شده و در جود دارد که در او حاشیه اسفار ودر این مجموعه د. ایشان نیست

 «من افادات االستاد النوری مدظله العالی»: انتهای دیگری چنین آمده است

این نسخه در فهرست : کتابخانه شخصی حسین راضی حجازی در قم ۸۲۳۶/۱۱۳/۵۶نسخه شماره . ۱۱[ »۳]

بیشتر این تعلیقات مربوط به . معرفی شده است( ۱۳۷۶ص ۳ج)اهلل گلپایگانی نسخ خطی جدید کتابخانه آیت 

مباحث نفس و معاد است، اما یک تعلیقه نسبتا طوالنی درباره ماهیت و نیز حاوی تعلیقات مباحث علم و قدرت 

 . الهیات اسفار است

اول بار در این تصحیح مورد اخیر در چاپ پیشین مورد استفاده نبوده و برای الزم به ذکر است که سه نسخه 

 ( ۴۷« ).است استفاده قرار گرفته
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این نسخه تعلیقات مال رضای تبریزی بر سفر . مجلس شورای اسالمی ۱۰۳۸۵نسخه خطی شماره . الف» [۴]

ق ادامه ۱۲۹۶ق تا ۱۲۸۴ت از سال کتابت این تعلیقا. نفس تا آخر اسفار است و آقا علی بر آن حاشیه دارد

 ( ۴۸« ).خه را تعلیقات مرحله اول نامیدیمنس این. داشته است

 های خطی جدیدبررسی نسخه. ۹.۲.۲

از مشخصات نسخه اول یعنی در کدام کتابخانه عمومی یا خصوصی نگهداری می شود، و چگونه  :نسخه اول

با اینکه من شخصا در نیمه دهه هفتاد . این نسخه خطی به دست مصححین افتاده اطالعی داده نشده است

راوانی دین آشتیانی در مشهد به محضرش رفتم و ایشان کمک فرای دستیابی به نسخ خطی استاد جالل الب

نه حافظه اش یاری . به یاد دارم که مشخصا از مورد مذکور پرسیدم. کرد و آنچه را پیدا نمود در اختیار گذاشت

به هر حال امیدوارم . سخ خود آن را یافتکرد چیزی افزون بر آنچه قبال نوشته بود به خاطر آوَرد، نه در میان ن

به یکی از تالمیذ [ آقاعلی»]: شتیانی به این شرح استعبارت کامل استاد آ. مشخصات این نسخه منتشر شود

خود به نام شیخ محمد رشتی رضوان اهلل علیه دستور داد که مجموعه این حواشی را بصورت یک کتاب مستقل 

عقلی و نقلی آقا میرزا احمد آشتیانی رضی اهلل عنه که علما و عمال از نوادر  درآورد و استاد محقق جامع علوم

هنگام تدریس صفحات و سطور اسفار را که این تعلیقات ناظر بر آن موارد است مشخص فرموده اند، اعصار بود 

ه بسیاری از و خود به برخی از موارد، حواشی دقیقی با خط زیبا و کم نظیر خود مرقوم فرموده اند، متأسفان

 (۴۹« ).اوراق این مجموعه مفقود گردیده است

تعلیقات بر تمام اسفار است و آنچه میرزا احمد آشتیانی انجام داده این بوده که هر در این صورت نسخه مذکور 

در این صورت اگر این همان نسخه مورد اشاره استاد جالل . تعلیقه ناظر به کدام صفحه و سطر اسفار است

ی همان نسخه صفحه ا ۲۴قضاوت در اینکه این نسخه . صفحه آن باقی مانده است ۲۴تیانی باشد تنها الدین آش

 . مورد اشاره استاد آشتیانی است نیازمند انتشار مشخصات کامل آن برای ارزیابی متخصصان فن است
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درست « ۲۳ره شما»مشخصات نسخه به خط یداهلل کجوری در مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی  :نسخه دوم

 ۶۶۷۶۵با شماره مسلسل « وفق الزحل: شرح ترکیب خاتم ابی حامد الغزالی»این شماره متعلق به نسخه ! نیست

این مشخصات هفت سال بعد از تدوین مجموعه ( ۵۱. )است ۳/۱۰۰۰شماره درست نسخه مذکور ( ۵۰! )است

با امضای آقا علی « یک تعلیقه»وی در هر صورت این نسخه به گزارش مصصحان حا. مصنفات منتشر شده است

 .  است

هم درست « نسخ خطی جدید کتابخانه آیت اهلل گلپایگانی فهرست»مشخصات نسخه خطی کتاب  :نسخه سوم

، (قم)فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت اهلل گلپایگانی : مشخصات درست و کامل آن این است! نیست

کتابخانه، : درایتیضل حافظیان بابلی، به کوشش و ویرایش مصطفی جلد سوم، نگارش علی صدرائی خوئی و ابوالف

، ۱۳۸۸، (مشهد)و مؤسسه فرهنگی پژوهشی الجواد [ تهران]مجلس شورای اسالمی  موزه و مرکز اسناد

این حواشی مسوده مؤلف بوده و ... حواشی مفصلی است بر اسفار »: در توضیح این نسخه آمده است. ۱۳۷۶ص

 ۵۰.... دارنداز به مراجعه مجدد و بررسی ار کرده که آنها را بر سبیل استعجال نوشته و نیدر عنوان برخی اظه

به احتمال قوی . مشخصات این نسخه یازده سال بعد از انتشار مجموعه مصنفات منتشر شده است( ۵۲« ).برگ

  .و در آن زمان هنوز کشف نشده بود( ۵۳)این همان نسخه ای است که من به دنبالش بودم 

در ( ۵۴. )ه استمعرفی و منتشر شد ۱۳۸۸در سال ( ۱۰۳۸۵مجلس )مشخصات این نسخه  :نسخه چهارم

در هر . نام صاحبان حاشیه یا تعلیقه در این منبع نیامده است«. با حواشی و تعلیقات»معرفی آن نوشته شده 

  . حال این نسخه یازده سال بعد از انتشار مجموعه مصنفات معرفی شده است

، ۱۳۸۴در سالهای سه نسخه دیگر به ترتیب . از این چهار نسخه یکی فاقد مشخصات و مجهول است :هنتیج

بنابراین هیچکدام از این چهار نسخه جدید در زمان تدوین . کشف و فهرستشان منتشر شده اند ۱۳۸۸و  ۱۳۸۸

سخه دوم چهار نسخه، ن بعالوه از این. مجموعه مصنفات آقا علی در دهه هفتاد شناسایی و منتشر نشده بود
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از این چهار نسخه تنها . دیگر نامشخص رها شده است تنها یک تعلیقه آقا علی دارد، تعداد تعلیقات سه نسخه

 . نسخه سوم به خط مصنف است

 مهمترین نسخ خطی تعلیقات اسفار. ۹.۲.۳

وال به تصریح ایشان ا که -کمیته احیاء و تصحیح آثار آقا علی به مهمترین نسخه خطی تعلیقات اسفار وی 

نگارش تعلیقات اسفار مصنف، ثانیا به خط وی، ثالثا دربردارنده بیشترین ( نهایی)حاوی تعلیقات مرحله سوم 

این نکات در بحث . دست نیافته است -حجم تعلیقات اسفار در میان کلیه نسخ مکشوف تعلیقات تا کنون است 

 :  ه در مجموعه آثار توجه کنیدسخن به توصیف این. بعدی مستندا بررسی خواهد شد

بنا به نوشته نویسنده مجموعه مصنفات حکیم : نسخه چاپ سنگی اسفار متعلق به آیت اهلل حسن زاده آملی. ۶»

دسترسی به این . مؤسس این نسخه متعلق به آقا علی مدرس بوده و بیشترین حواشی آقا علی را داشته است

زاده آملی برایمان مقدور نبود، از این رو در این حواشی از متن چاپ  سنح نسخه فعال به دلیل کسالت آیت اهلل

این اطالعات در مقدمه جلد دوم تعلیقات اسفار تکمیل ( ۵۵« ).شده قبلی استفاده و سپس تصحیح مجدد شد

این حواشی مشتمل بر حواشی مرحله . نسخه اسفار چاپ سنگی متعلق به آیت اهلل حسن زاده آملی»: شده است

 ( ۵۶« ).است و به دلیل یافت نشدن این نسخه به همان نقل مجموعه مصنفات بسنده شدم سو

استاد « کسالت»ذکر شده و نه « یافت نشدن»در توصیف دوم برای عدم دسترسی به نسخه استاد حسن زاده 

اظران ن انغیبت ایشان در می! کسالت حاد داشته اند؟ ۱۳۸۴آیا ایشان از سال . و همین اقرب به صواب است

جای تأمل دارد، چرا که سوابق فلسفی ایشان ( ۱۳۸۴سال )عالی مجمع عالی حکمت اسالمی از زمان تاسیس 

اگر بیشتر نباشد کمتر نیست، و در مقایسه با ناظران عالی نسبتا ممحّض در ( ۵۷)از دیگر ناظران سه گانه 

عیت هجرت نکرده یا حکمت را با رجم شعب مختلف فلسفه و عرفان مانده و از حکمت و کالم به فقاهت و

سیاست کمتر ممزوج ساخته است، استاد حسن زاده و مرحوم جالل الدین آشتیانی دو چهره تراز اول فلسفه 

اسالمی معاصر از حیث احیا و تصحیح آثار حکیمان مسلمان بوده اند، بلکه استاد حسن زاده در نسخه شناسی 
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با توجه به این نکات غیبت استاد حسن زاده در میان . است یرنظفلسفی و گردآوری نسخ خطی فلسفی  کم 

ناظران عالی مجمع مذکور و عدم اعتماد ایشان به مجمع یادشده در امانت نسخ خطی منحصر بفرد آقا علی 

 .  به همین اشاره اکتفا می کنم. حائز تامل است

نسخه اصل، به خط و امضاء : لنسخه او»: نسخه مورد بحث در مجموعه مصنفات اینگونه معرفی شده است

آقاعلی حواشی خود را در اطراف صفحات و بین سطور متن و نیز بین متن و حواشی : آقاعلی مدرس طهرانی

این اسفار دو جلدی طبق تاریخ ثبت شده در . درج کرده است( ۵۸)سبزواری در نخستین چاپ سنگی اسفار 

. آغاز جلد دوم مزین به مهر حکیم مؤسس است. ه استنتقل شدبه آقاعلی م ۱۲۸۵آغاز جلد اول آن در سال 

خط آقاعلی بسیار زیبا، خوشخوان، ریز و غالباً بدون خط . ۱۲۸۸و  ۱۲۸۵: چند تعلیقه آن تاریخ کتابت دارد

تعلیقات سفر اول و بویژه سفر دوم کم حجم و تعلیقات سفر سوم و چهارم زیاد و گاهی مفصل . خوردگی است

علی »این تعلیقات مزین به امضای آقاعلی یعنی . مه تا چند صفحه در نوسان استز یک کللیقات اطول تع. است

این نسخه نفیس متعلق به کتابخانه شخصی استاد حسن حسن زاده آملی . است« ۱۱۰»یا « المدرس عفی عنه

مان اهراً هنسخه ظ این. در قم می باشد و نزدیک سه ماه جهت استنساخ در اختیار راقم این سطور قرار گرفت

مشتمل بر همه حواشی اوست و حواشی را به »نسخه ای است که استاد آشتیانی در توصیف آن نوشته اند که 

خط خود نوشته و در کتابخانه مرحوم آقامیرزا فضل اهلل خان آشتیانی بوده و بعداً در اختیار ورثه آقاعلی قرار 

ار در حواشی خطی نوشته بود به کنار صفحات طبع اسفقبل از گرفت و تمام حواشی خود را که در طول زمان و 

دلیل بر اینکه این نسخه همان نسخه توصیف شده ( ۵۹« ).اسفار چاپ تهران به خط خود منتقل نموده است

است، این است که بسیار مستعبد است که آقاعلی بیش از یک بار این تعلیقات مفصل را به حاشیه اسفار چاپ 

این نسخه حاوی . استاد حسن زاده حاوی تمامی مشخصات یاد شده استو نسخه ه باشد سنگی منتقل کرد

اگرچه مشخص کردن تاریخ نگارش ابتدایی تعلیقات میسر . بیشترین حواشی آقاعلی نسبت به دیگر نسخ است

این  نیست، اما بطور قطع می توان گفت که تاریخ نگارش این نسخه و لذا تاریخ بررسی مجدد حکیم موسس از
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است و می تواند این نگارش و بررسی تا آخر عمر شریف آقاعلی  ۱۲۸۸و از جمله سال  ۱۲۸۵عد از لیقات بتع

از این نسخه . ادامه یافته باشد، چرا که این نسخه همان اسفار شخصی مورد رجوع آقاعلی بوده است( ۱۳۰۷)

 ( ۶۰« ).یاد می شود( ن)به اختصار با حرف 

در دو نکته گذشته باید استدراک کنم، یکی در اینکه این نسخه حاوی اسفار  تعلیقاتبا توجه به نسخ جدید 

با توجه به دو سه نسخه . کلیه تعلیقات آقا علی است، یا همه تعلیقات قبلی وی به این نسخه منتقل شده است

 که نسخهیگر ایند. نیست( اکثرا در سفر چهارم)جدید الکشف این نسخه حاوی حدود دو پنجم تعلیقات آقا علی 

نسخه ای که سابقا در کتابخانه میرزا )مذکور لزوما همان نسخه ای نیست که استاد آشتیانی توصیف کرده 

ظاهرا مشخصات نسخه موصوف بر هیچیک از نسخ فعلی تعلیقات اسفار تطبیق (. فضل اهلل خان آشتیانی بوده

سفار کشف و معرفی شود منتفی لی بر ات آقا عاحتمال اینکه در آینده نسخ خطی جدیدی از تعلیقا. نمی کند

در تطبیق توصیفات مرحوم جالل الدین آشتیانی بر نسخ موجود تعلیقات اسفار باید احتیاط بیشتری . نیست

 .  کرد

 ۱۳۹۷های مغفول اسفار در مجموعه آثار نسخه. ۹.۲.۴

جموعه ه آن عینا در ماست، که ده نسخبرگرفته از چهارده نسخه خطی  ۹۷تعلیقات اسفار در مجموعه آثار 

مورد استفاده بوده است و چهار نسخه آن بعد از انتشار مجموعه مصنفات کشف شده است  ۷۸مصنفات سال 

اما در مجموعه مصنفات از پنج نسخه دیگر به شرح زیر هم استفاده شده که . که قبال درباره آنها بحث شد

 . نهم، و چهاردهم ششم، هشتم،نسخ پنجم، : ستمجموعه آثار درباره آنها کامال ساکت ا

در تملک شیخ محمدحسن احمدی فقیه ( از شاگردان اسفار آقای خمینی)نسخه فکور یزدی : نسخه پنجم. ۱

. یزدی، به نقل وی این نسخه مورد مطالعه استاد شهید مرتضی مطهری در زمان تدریس اسفار در قم بوده است

 ( ف)
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بر اسفار ( مشهور به شیخ الشوارق شاگرد آقاعلی)نوری  ط شیخ علی مدرسحواشی به خ: نسخه ششم. ۲

در میان کتب عادی کتابخانه مدرسه مروی  ۳۸۲۱این کتاب به شماره . چاپ سنگی بر سفر سوم و چهارم اسفار

در مجموع بعد از نسخه اول حاوی . تهران نگهداری می شد و در فهرست نسخ خطی آن هم معرفی نشده است

 (.ی. )ار استین تعلیقات اسفبیشتر

 (.ش. )تعلیقه بر سفر اول ۲۳حاوی . نسخه شخصی جالل الدین آشتیانی: نسخه هشتم. ۳

حاشیه از آقاعلی مدرس  ۱۲حاوی . کتابخانه مسجد جامع چهلستون تهران ۴۹نسخه شماره : نسخه نهم. ۴

 (.ح. )بر سفر سوم اسفار این حواشی با نسخه اول مشترک است

این تعلیقه ( ۶۱. )در مجموعه خطی کتابخانه امام جمعه زنجان« کل القوی لنفسان ا»: نسخه چهاردهم. ۵

در تعلیقات االسفار مجموعه  ۱۵۵۰و با شماره ( ن: نسخه اول)دو صفحه ای به خط خود آقاعلی در نسخه اصل 

 . مصنفات مندرج است

خود این پنج نسخه را به چرا زحمت دسترسی به کمیته احیا و تصحیح آثار آقا علی توضیح نداده است که 

نداده، و به چه دلیل خود را از استفاده از آنها بی نیاز یافته، و تکلیف تعلیقات ماخوذ از این نسخ خطی در 

 . ؟ در این باره مستندا بیشتر توضیح خواهم داد!مجموعه مصنفات منقول در مجموعه آثار چه می شود

 

 ر تعلیقات اسفار فات و مجموعه آثار دمقایسه مجموعه مصن. ۹.۳

سفرهای اول و : این بحث در مقایسه تعلیقات آقا علی دو مجموعه منتشرشده در محورهای چهارگانه زیر است

نفس و معاد، و باالخره مراحل سه گانه نگارش : علم الهی، سفر چهارم: وجود و جواهر و اعراض، سفر سوم: دوم

 . تعلیقات اسفار

 ود و جواهر و اعراضجو: سفرهای اول و دومدر . ۹.۳.۱
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تعلیقات همین . تعلیقه است ۳۹۳تعداد تعلیقات مقدمه، سفر اول و دوم اسفار در مجموعه مصنفات مجموعا 

مجموعه آثار واجد کلیه تعلیقات مجموعه مصنفات در این . تعلیقه می باشد ۴۰۱سه قسمت در مجموعه آثار 

، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۵۳، ۷۹، ۵۰تعلیقات شماره : به شرح زیردو سفر است، بعالوه مجموعا نُه تعلیقه اضافه دارد 

که تعلیقاتی بسیار کوتاه از دو سه کلمه تا یک سطر است و غالبا تعلیقات آقا علی بر حواشی  ۳۷۳و  ۳۲۲، ۱۸۸

که می ( ۶۲)به طول چهارده صفحه  ۲۷۵اما در مجموعه آثار یک تعلیقه جدید است به شماره . استاردکانی 

خوانده شود و همانند رسالة فی العلة والمعلول در سفر اول علیرغم طول ی الماهیة واحکامها تواند رسالة ف

ر زمره تعلیقات اسفار البته متفاوتشان توسط مصنف یا شاگردانش به عنوان رساله مستقل خوانده نشده اند و د

 . تعلیقات بلند و باارزش آن به حساب می آیند

از . ز حیث نسخ خطی معرفی نشده استوعه آثار شناسنامه هر تعلیقه ابر خالف مجموعه مصنفات، در مجم

محتمل است که این تعلیقات متعلق به . جمله نسخه خطی هشت تعلیقه جدید هم نامشخص رها شده است

تعلیقه ماهیت برگرفته . که به علت کوتاه بودن از چشم اینجانب دورمانده باشند( ۲۱۱۸ملک )اشند نسخه ل ب

 . منتشر شده است ۱۳۸۸که فهرست آن در سال ( ۶۳) ۸۲۳۶/۱۱۳/۵۶گلپایگانی : ر استاز نسخه زی

، ۱۵۵اینکه تعلیقات اگرچه اختالف تعداد تعلیقات مجموعه مصنفات و مجموعه آثار هشت است اما به دلیل 

 ۱۷۵و  ۱۷۴، ۱۵۲مجموعه آثار در اینکه هریک دو تعلیقه هستند یا یک تعلیقه با تعلیقات  ۱۷۸و  ۱۵۶

 .مجموعه مصنفات مشابه هستند، باعث شده که تفاوت تعداد تعلیقات به نُه برسد

ر متکی به مجموعه مصنفات فارغ از نُه تعلیقه مذکور، در کلیه تعلیقات مقدمه، سفر اول و دوم، مجموعه آثا

ک یا دو این چهار نسخه هم هر یک حاوی ی. ن، ل، ف: نسخ خطی این بخش از اسفار سه نسخه هستند. است

مجموعه آثار از این هفت نسخه به سه نسخه ن، ف و ش دسترسی نداشته . مج، ش، خ، و ض: تعلیقه بوده اند

ده است که تعلیقات نسخه اول که نسخه شخصی استاد در مقدمه جلد دوم و سوم مجموعه آثار تصریح ش. است
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که در حال آن. انده دیگر سکوت کرده اما درباره دو نسخ. حسن زاده است از مجموعه مصنفات نقل کرده اند

 :این بخش اسفار حداقل هفده تعلیقه بطور اختصاصی از این دو نسخه نقل شده است به شرح زیر

، ۱۸۲، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۳۴تعلیقات (: شیخ محمدحسن احمدی فقیه یزدی نسخه فکور یزدی در تملک)نسخه ف 

، ۱۸۵، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۳۶ه ترتیب معادل تعلیقات در مجموعه مصنفات، که ب ۲۹۵، ۲۵۶، ۲۱۳تا  ۲۰۷، ۲۰۱

 . در مجموعه آثار است( ۱۹۴) ۳۰۰، و ۲۱۶تا  ۲۱۰، ۲۰۴

در مجموعه مصنفات و مجموعه  ۱۱، و ۹، ۸، ۷تعلیقات شماره (: نسخه شخصی جالل الدین آشتیانی)نسخه ش 

 .آثار

در یکی از چهار نسخه جدید موجود احتمال اول که این تعلیقات هفده گانه عینا : در اینجا دو احتمال است

در ( خصوصا نسخه مهم گلپایگانی)، که احتمال ضعیفی است چرا که تعلیقات نسخه های جدید بوده باشند

: احتمال دوم. و نه در سفر های اول و دوم( ۶۴)مباحث علم و قدرت باری است نفس و معاد و اندکی نیز در 

. به ماخذ خود اشاره کند وعه مصنفات رونویسی کرده است بدون اینکهمجموعه آثار این تعلیقات را عینا از مجم

نونا فعل اگر احتمال دوم منطبق بر واقع باشد به چنین فعلی سرقت علمی می گویند که اخالقا، شرعا و قا

امیدوارم کمیته احیا و تصحیح آثار آقا علی با ارائه شناسنامه هر تعلیقه از حیث نسخ خطی . ناپسندی است

 .  یه را روشن کندقض

 علم الهی: در سفر سوم. ۹.۳.۲

(. ۱۴۲۷تا  ۳۹۴از شماره )تعلیقه است  ۱۰۳۳اسفار در مجموعه مصنفات ( علم الهی)تعداد تعلیقات سفر سوم 

تعلیقه  ۴۲، و این یعنی (۱۴۷۶تا  ۴۰۱از شماره )تعلیقه است  ۱۰۷۵تعلیقات همین سفر در مجموعه آثار تعداد 

 :تعلیقات سفر سوم این دو مجموعه بر سه دسته است د اختالفاما موار. اضافی

واال محتوای برخی تعلیقات مجموعه مصنفات به چند تعلیقه تجزیه شده و شماره اضافی گرفته است، . دسته اول

 ۸۱۱-۸۰۸، ۸۰۵:  مجموعه مصنفات به هفت تعلیقه در مجموعه آثار ۷۹۹تعلیقه . الف: این تعلیقات یکی است
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 ۱۳۰۹تعلیقه . در مجموعه آثار؛ ج ۸۸۲و  ۸۸۱مجموعه مصنفات به دو تعلیقه  ۸۴۹تعلیقه . ب ؛۸۱۴-۸۱۳و 

بنابراین سه تعلیقه مجموعه . تجزیه شده اند در مجموعه آثار ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۴مجموعه مصنفات به چهار تعلیقه 

در نسخه خطی این ! مصنفات معادل سیزده تعلیقه مجموعه آثار است، ده شماره افزایش با محتوای واحد

تجزیه . ها واحد بوده اند نه تعلیقات متعدداین تعلیقه! تعلیقات که در دسترس کمیته احیا و تصحیح هم نبوده

 .  در پاورقی تذکر داده می شد تعلیقه در هر صورت باید

 ۳۹۶لیقه عت. الف: این تعلیقات در مجموعه مصنفات هست اما در مجموعه آثار به چشم نمی خورد. دسته دوم

مجموعه مصنفات نیز تلخیص شده به پاورقی منتقل شده،  ۸۲۵تعلیقه شماره . ؛ ج(۶۶) ۷۱۰تعلیقه . ؛ ب(۶۵)

که این دو تعلیقه در دو زمان مختلف حال آن. ر مفصل تر از آن استمجموعه آثا ۸۵۶به بهانه اینکه تعلیقه 

مصنفات متاخر و توسط خود مصنف  ۸۲۵تعلیقه  نگاشته شده است، و نقل متن کامل هر دو الزم بود، چه بسا

 .  تلخیص شده باشد، که احتمالش بعید نیست

تعداد این . آثار نقل شده است تعلیقات جدیدی که در مجموعه مصنفات نیست و در مجموعه. دسته سوم

، ۸۴۸ ،۸۴۴، ۸۴۲، ۸۳۷تا  ۸۲۸، ۸۲۵، ۷۹۹، ۷۰۱، ۵۱۵تعلیقات شماره : عدد به شرح زیر است ۳۷تعلیقات 

از تعلیقات جدید (. ۳۰۶)۱۳۸۲، و ۱۱۰۵-۱۱۰۶، ۱۰۱۳، ۹۸۳، ۹۳۵-۹۴۲، ۹۳۱-۹۳۳، ۸۵۷، ۸۵۵-۸۵۶، ۸۵۱

وط به قدرت باری، یک تعلیقه مربوط به موقف دوم تعلیقه مرب ۱۵تعلیقه مربوط به صفت علم باری و  ۲۰

لیقات جدید بسیار ارم این تعحدود سه چه. و یک تعلیقه هم مربوط به فیض و ابداع خداوند است( صفات باری)

تعلیقات )کوتاه هستند، اما چند تعلیقه یک تا چند صفحه ای نیز خصوصا در بحث علم باری به چشم  می خورد 

اگرچه شناسنامه هر تعلیقه از حیث نسخ . که از امتیازات مجموعه آثار است( ۹۴۲-۹۳۵، ۸۵۶، ۷۹۹شماره 

آید که این تعلیقات جدید برمی( ۶۷)ز مقدمه این جلد اسفار خطی در مجموعه آثار داده نشده است، اما ا

 . معرفی شده است ۱۳۸۸است که در فهرست سال  ۸۲۳۶/۱۱۳/۵۶برگرفته از نسخه گلپایگانی 
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مجموعه مصنفات و مجموعه آثار در سفر . بنابراین مجموعه آثار حاوی همه تعلیقات آقا علی بر سفر سوم نیست

تعلیقه تازه در  ۳۷سه تعلیقه منحصرا در مجموعه مصنفات آمده، . هستندسوم عموم و خصوص من وجه 

 . مجموعه آثار هست، و بقیه بین دو مجموعه مشترک است

( کتابخانه شخصی استاد حسن زاده آملی)ر سوم نسخه خطی به خط مصنف با رمز ن منبع اصلی تعلیقات سف

، نسخه (ابخانه شخصی مرحوم استاد آشتیانیتک)، ش (نسخه فکور یزدی)در درجه دوم نسخه خطی ف . است

، و نسخه خطی به خط مصنف با (۵۹۲ملک )، نسخه خطی ک (۳۸۲۱به خط شیخ الشوارق، مروی )خطی ی 

از شش نسخه اصلی این سفر . های ع و قو در درجه سوم یکی دو تعلیقه از نسخه( ۱۷۸۹س مجل)رمز م 

در که نسخه نخست باشد دسترسی نداشته اند، و سه نسخه کمیته احیا و تصحیح آثار آقا علی به نسخه ما

سوم در مقدمه جلد دوم و . را نیز در زمره نسخ خطی تصحیح خود معرفی نکرده است( ف، ش، وی)بعدی 

 تعلیقات  ۹۰٪اعالم کرده اند که تعلیقات نسخه ن را از طریق مجموعه مصنفات نقل کرده اند، یعنی بیش از 

 . است شده نقل آثار مجموعه در مصنفات وعهمجم واسطه به سفر این

( ۷۴۷و  ۴۴۶تعلیقات شماره )اما منبع تعلیقات ذیل در مجموعه مصنفات نسخه ن نیست، منحصرا نسخه ی 

این سه تعلیقه چگونه به مجموعه آثار راه یافته است؟ اگر در نسخه . است( ۳۹۵تعلیقه شماره )یا نسخه ش 

علی موظف بود مشخصات دو  غیر این صورت کمیته احیا و تصحیح آثار آقاگلپایگانی نقل شده که هیچ، در 

نسخه دیگر را همانند نسخه ن ذکر می کرد و تذکر می داد که از این نسخ نیز از طریق مجموعه مصنفات 

امیدوارم با معرفی شناسنامه نسخ خطی این سه تعلیقه، کمیته احیا و تصحیح آثار آقا علی . استفاده کرده است

 . اثبات کند که مرتکب سرقت علمی نشده ست

در نسخه مادر، نود و شش و نیم  تعلیقات ۹۰٪ر هر صورت سهم مجموعه مصنفات غیر از تامین بیش از د

ضمنا مدرک . درصد تعلیقات سفر سوم اسفار است، سهم مجموعه آثار در سفر سوم سه و نیم درصد می باشد

تعلیقه بر سفرهای  ۱۴۷۸از ! معرفی نشده است( ۶۸)سفار محسوب کرده اینکه آقا علی علم الهی را سفر دوم ا
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که به استثنای سه تعلیقه بقیه در جلد دوم مجموعه آثار ( مجلدات اول تا هفتم اسفار چاپی)اول تا سوم اسفار 

 .  تعلیقه جدید است یعنی سه و یازده صدم درصد تعلیقات ۴۶منتشر شده است، مجموعا  ۱۳۹۷

 نفس و معاد: هارمفر چدر س. ۹.۳.۳

تا  ۱۴۲۸از شماره )تعلیقه است  ۲۹۲در مجموعه مصنفات ( نفس و معاد)تعداد تعلیقات سفر چهارم اسفار 

در جلد سوم و از  ۲۳۲۶تا  ۱۴۷۷از شماره )تعلیقه است  ۱۵۷۰تعلیقات همین سفر در مجموعه آثار (. ۱۷۲۰

نیز عموم و خصوص من وجه  وعه در سفر چهارمو مجماین د(. در نیمه اول جلد چهارم ۳۰۴۶تا  ۲۳۲۷شماره 

، ۱۴۳۶تعلیقات شماره : شش تعلیقه موجود در مجموعه مصنفات در مجموعه آثار به چشم نمی خورد. هستند

 .  ۱۷۰۶، و ۱۵۹۷، ۱۵۹۳، ۱۵۱۱، ۱۴۴۳

 ۱۶۶۵ه تعلیق: دو تعلیقه مجموعه مصنفات به چند تعلیقه در مجموعه آثار تجزیه شده است، به این شرح

مجموعه مصنفات به  ۱۴۸۷در مجموعه آثار و تعلیقه  ۲۸۴۹و  ۲۸۴۸، ۲۸۴۷به سه تعلیقه مجموعه مصنفات 

مجموعه آثار مضمون مشترکی  ۲۶۶۷و  ۲۶۶۶تعلیقات . مجموعه آثار تجزیه شده اند ۱۹۰۷و  ۱۹۰۶دو تعلیقه 

ت شماره واحدی اورقی برده می شد و تحیکی از این دو باید به پ(. مجموعه مصنفات ۱۶۳۰معادل تعلیقه )دارند 

مجموعه  ۱۵۱۳معادل تعلیقه )مجموعه آثار  ۱۹۹۵و  ۱۹۹۴بر همین منوال است تعلیقات . درج می شد

 (. مصنفات

 در سفر این تعلیقات ۸۱٪تعلیقه جدید در این سفر از آقا علی منتشر شده است، یعنی بیش از  ۱۲۷۹بنابراین 

 خطی نسخ جدید تعلیقات این منبع. است ۱۳۹۷ آثار مجموعه امتیاز بزرگترین نای و است، تازه آثار مجموعه

ند، اما بر خالف مجموعه مصنفات، اینکه هر تعلیقه از کدام نسخه خطی هست ۱۳۷۸ از بعد مکشوف گانه سه

 عدم ارائه شناسنامه هر تعلیقه باعث شده ارتباط نسخه اصلی مادر. اخذ شده، در پاورقی مشخص نشده است

این بی شناسنامه بودن با توجه به اینکه آقا علی تعلیقات خود بر . ه گانه جدید مبهم باقی بماندن با نسخ س

اسفار را به ادعای مصحح مجموعه آثار حداقل در سه مرحله مختلف حیات علمیش در طول حدود چهل سال 
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سوم است و نسخ ق به مرحله به تصریح وی نسخه اصل ن متعل. نوشته آسیب جدی به مجموعه آثار می زند

به دلیل بی شناسنامگی تعلیقات مجموعه آثار، تفکیک تعلیقات هر یک از . سه گانه جدید متعلق به مرحله اول

 . این سه مرحله میسر نیست

با توجه . از دیگر نواقص تعلیقات اسفار مجموعه آثار نامشخص بودن ارتباط با تعلیقات مجموعه مصنفات است

تصحیح آثار آقا علی به نسخه اصل مادر یعنی نسخه ن دسترسی نداشته اند و نقل از  یته احیاء وبه اینکه کم

 نقل مصنفات مجموعه از که سفر این تعلیقات ۱۸٪آن از طریق مجموعه مصنفات است، در شناسنامه بیش از 

 ،(۶۹) ۱۴۹۷ تعلیقه ذیل :است شده یاد «.م.م» نام به مجهول منبعی از جا سه در. است نیامده ارجاع این شده

کتابنامه رمزگشائی نشده  در نه و مقدمه در نه «.م.م» اما(. ۷۱) ۱۵۰۷ تعلیقه ذیل و ،(۷۰) ۱۵۰۲ تعلیقه ذیل

همان « .م.م»مجموعه مصنفات محرز می شود که  ۱۴۳۸و  ۱۴۳۵، ۱۴۳۴با مقایسه با تعلیقات شماره . است

ز جمله مجموعه آثار خودشان گشاده شفاف به دیگر منابع ا البته مصححان در ارجاع! است« مجموعه مصنفات»

، ۱۱۶، ص۳به  مجموعه آثار، جدستانه از حروف رمزِ رمزگشائی نشده استفاده نکرده اند، به عنوان نمونه بنگرید 

 . انصاف حکیمانه در عمل قابل سنجش است(. ۷۲) ۱پاورقی

در هیچ کجای مجموعه آثار رمزگشائی « ن»این « .لبینای کونهما غا: ن»: آمده است( ۷۳) ۱۶۹۲در ذیل تعلیقه 

در مجموعه مصنفات مأخوذ از  ۱۴۵۳با مراجعه به مجموعه مصنفات مشخص می شود که تعلیقه . نشده است

کمیته احیا و . است( نسخه مادر به خط مصنف متعلق به کتابخانه خصوصی استاد حسن زاده آملی)نسخه ن 

ل ذیل تعلیقه بر همین منوا! ی کندز مجموعه مصنفات را برای خوانندگانش معرفتصحیح آثار فراموش کرده رمو

اینجا هم اصل معرفی «. [الحاکیة له]الحاکیة عنه، والصحیح ما اثبتناه : فی االصل»: نوشته شده( ۷۴) ۱۹۰۵

تصحیح  ناضم. آن است ۱۴۹۶با مقایسه با مجموعه مصنفات معلوم می شود که مراد از اصل تعلیقه . نشده است

 ! است( تْنَادر تصحیح شَغَلَ)انجام شده هم از باب شَدُرُستْنَا 

 مراحل سه گانه نگارش تعلیقات اسفار. ۹.۳.۴
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تعلیقات نفس اسفار در طول چند سال »: مصحح تعلیقات اسفار مجموعه آثار در مقدمه جلد سوم نوشته است

ی تبریزی تعلیقاتی نوشت که اغلب له اول بر حواشآقا علی در مرح. و در چند مرحله به نگارش در آمده است

ق به تدریج نوشته شد و بعدها در سالهای ۱۲۸۷ق شروع و تا  سال ۱۲۸۴ن تعلیقات از سال ای. مختصر است

 . ق در مراجعه دوباره تعلیقاتی افزود و فاصله این مراجعه در برخی موارد به ده سال می رسد۱۲۹۶تا  ۱۲۹۳

تر تبریزی به ه پیشن اسفار نوشت و در آن به نکاتی پرداخت کتعلیقاتی مفصل بر مت آقا علی در مرحله بعد

این قرائن . تر آن را ذکر کرده بودآن اشاره کرده بود و گاه انتقادهایی بر سخنان تبریزی وارد می کند که پیش

« اقسام الحمل»ت از رساله در این تعلیقا. نشان می دهد این تعلیقات بعد از تعلیقه بر تبریزی نوشته شده است

همچنین هنگام یاد کردن از . تعلیقات بعد از این رساله نگاشته شده استنام برده که نشان می دهد این 

برای او طلب رحمت و مغفرت می کند، بنابراین ![ رحمه اهلل]مالهادی سبزواری با عبارت قدّس سره و رحمة اهلل 

حله دوم از این تعلیقات مفصل، به تعلیقات مر. نوشته شده است( ق۱۲۸۹)این تعلیقات بعد از وفات سبزواری 

 . یاد می کنیم

در مرحله سوم بعد از اینکه اسفار به چاپ سنگی رسید، آقا علی مطالب خود را به حواشی این کتاب انتقال داد 

بته همه حواشی لا. و در این انتقال گاه حواشی خود را ویرایش و بازنویسی کرد و گاه حواشی جدیدی نگاشت

از این رو هرچند این نسخه شامل آخرین حواشی است، . . ستدو مرحله قبلی به این نسخه منتقل نشده ا

 ( ۷۵« ).حاوی همه حواشی نیست

اگر این مرحله بندی به لحاظ زمانی معتبر باشد در این صورت سه نسخه جدید مجموعه آثار : نقد و بررسی

ل حاوی تعلیقات مجلس متعلق به مرحله او ۱۰۳۸۵نسخه شماره : : مرحله است به ترتیب زیر متعلق به این سه

گلپایگانی متعلق به مرحله  ۸۲۳۶/۱۱۳/۵۶نسخه شماره . مختصر بر حواشی مالرضا تبریزی بر سفر چهارم اسفار

مشخصات  و باالخره نسخه فاقد. دوم حاوی تعلیقات مفصل علی االغلب بر سفر چهارم و اندکی بر سفر سوم اسفار

ست که معلوم نیست اوراق باقیمانده آن متعلق به کدام مهدی آشتیانی متعلق به مرحله سوم ا به خط میرزا
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دائرة المعارف هم معلوم نیست متعلق به کدام مرحله و  ۳/۱۰۰۰تک تعلیقه نسخه شماره . سفر اسفار است

د حسن زاده حاوی تعلیقات صی استانسخه شخ)بر مبنای همین مرحله بندی نسخه ن . کدام سفر اسفار است

این نسخه که در اختیار مصححان مجموعه . متعلق به مرحله سوم است( چاپ سنگی به خط آقا علی بر اسفار

نبوده حاوی تعلیقات آقا علی بر هر چهار سفر اسفار است، نسخه اصلی اغلب قریب به اتفاق تعلیقات  ۹۷آثار 

 . م و حدود یک پنجم تعلیقات سفر چهارم استسفر اول و دوم، اکثر تعلیقات سفر سو

با )ق ۱۲۸۷تا  ۱۲۸۴زمان مرحله اول از . این مرحله بندی تعیین بازه های زمانی آن است اما مشکل جدی

معرفی شده، زمان مرحله دوم ( ق۱۲۹۶تا  ۱۲۹۳مراجعه مجدد و افزودن برخی تعلیقات جدید بین سالهای 

پ سنگی زمان مرحله سوم بعد از تملک اسفار چا. فار چاپ سنگی استق و قبل از انتشار اس۱۲۸۹بعد از 

ق است و ۱۲۸۸و  ۱۲۸۵تعلیقات تاریخ دار آن . ق۱۲۸۵ق به آقا علی است یعنی سال ۱۲۸۲منتشره در سال 

تاملی در تاریخهای این سه مرحله نشان می دهد که کامال متداخلند و . تا آخر عمر آقا علی را در بر می گیرد

اظ زمانی سازگار نیست و آقا علی تعلیقات به عبارت دیگر مراحل سه گانه به لح. تفکیک زمانی نیستندقابل 

( نفس و معاد)او ظاهرا از تعلیقات سفر چهارم . خود را در طول چهار دهه در نسخه های مختلفی نوشته است

ر همین سفر اسفار نوشته و سپس و تعلیقه بر تعلیقات دیگر محشیان اسفار شروع کرده بعد تعلیقات مستقلی ب

آخرین تعلیقات اسفار وی بر اسفار چاپ سنگی نوشته شده که به . رداخته استبه تعلیقات سه سفر دیگر پ

احتمال قوی نسخه استاد حسن زاده و بقایای نسخه به خط میرزا مهدی آشتیانی دربردارنده آخرین تعلیقات 

نسخه توجه به این توضیح معرفی . قات نهایی وی بر اسفار نیستمطمئنا نسخه گلپایگانی حاوی تعلی. وی است

این حواشی مسودّه مؤلف بوده و در عنوان برخی اظهار کرده که آنها را بر سبیل استعجال نوشته و نیاز »: کنید

 (۷۶« ).به مراجعه مجدد و بررسی دارند
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خطی مشخص نشود، درباره مرحله بندی در هر حال تا زمانی که شناسنامه کلیه تعلیقات اسفار نسبت به نسخ 

بی  ۹۷ت اسفار نمی توان اظهار نظر کرد و مرحله بندی سه گانه مذکور در مجموعه آثار نسخ خطی تعلیقا

 . اعتبار است

با اینکه طبع جدیدی از اسفار توسط بنیاد حکمت اسالمی صدرا منتشر شده : نکته آخر در مورد تعلیقات اسفار

می ترجیح داده نشانی تعلیقات اسفار را به نخستین تصحیح آن بدهد، حکمت اسال مجمع عالی( ۷۷)است، 

اگر . که معنایش می تواند فقدان رعایت استانداردهای علمی در تصحیح جدید اسفار از منظر مجمع باشد( ۷۸)

صول کار این بنیادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند نظارتی بود جای این پرسش بود که اگر مح بر

 ! آنها به نظر همکارانشان ارزش ارجاع ندارد پس فلسفه وجودی آنها چیست؟

 

 تعلیقات شوارق در مجموعه مصنفات و مجموعه آثار. ۱۰

های جدید تعلیقات شوارق در مجموعه مصنفات و نسخهتعلیقات : این مبحث شامل دو بحث به شرح زیر است

 .شوارق

 صنفاتتعلیقات شوارق در مجموعه م. ۱۰.۱

 : برگرفته از دو نسخه ذیل است ۷۸تعلیقات شوارق آقا علی  در مجموعه مصنفات 

دنیا این نسخه از  ۵۴آقا علی در زمان کتابت تعلیقات صفحه ( ۷۹. )ق۱۳۱۱چاپ سنگی شوارق االلهام، تهران، 

 ۱۱۰لی با امضای در این نسخه عالوه بر تعلیقات آقا علی، تعلیقات شیخ علی نوری شاگرد آقا ع. رفته است

شیخ علی نوری در ضمن تعلیقاتش . و هفت حکیم دیگر هم به چشم می خورد!( امضای مشترک با استاد)

 .در ضمن تعلیقات درج شده استبرخی آراء استادش آقا علی را نیز نقل کرده است، که این منقوالت هم 
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حواشی آقا علی و تاریخ کتابت  تبکا( ۸۰. )ق۱۲۹۹حواشی خطی بر شوارق چاپ سنگی، تهران، : نسخه دوم

تعداد حواشی آقا . باید باشد( زمان حیات آقا علی) ۱۳۰۷تا  ۱۳۰۰تاریخ کتابت آن بین . آن مشخص نیست

 . علی در این نسخه کمتر از نسخه قبل است

حکام ات آقا علی بر شوارق بر مقدمه، مقصد اول در امور عامه، فصل اول در وجود و عدم، فصل دوم در اتعلیق

این تعلیقات بعد از تعلیقات . ماهیت، و فصل سوم بحث علت و معلول تا مسئله ششم در احوال علت غائی است

. تراز اول مصنف محسوب می شود اسفار و بدایع مفصل ترین اثر بجا مانده آقا علی است، و در زمره شش اثر

بی شک مهمترین . ی کمتر مطرح شده استمباحثی که آقا علی در تعلیقات شوارق مطرح کرده، دردیگر آثار و

 ( ۸۱. )اثر به جا مانده آقا علی در بحث امور عامه تعلیقات شوارق وی است

 های جدید تعلیقات شوارق نسخه. ۱۰.۲

تعلیقه تازه نسبت به مجموعه  ۱۱۷تعلیقه بر شوارق االلهام ثبت شده، یعنی  ۵۱۵تعداد  ۱۳۹۷در مجموعه آثار 

یکی نسخه مالعبداهلل زنوزی پدر آقا علی و : د دو نسخه خطی جدید استعلیقات جدیماخذ این ت. مصنفات

 ( ۸۲. )دیگری نسخه شیخ علی نوری شاگرد آقا علی

تابخانه عمومی یا شخصی، با کدام شماره، با چه متاسفانه مشخصات این دو نسخه داده نشده است، کدام ک

سخ خطی نسخه ای با مشخصات نسخه تعلیقات شوارق عنوانی، یا در کدام فهرست نسخ خطی؟ در فهارس ن

مشخص نیست مراد از نسخه تعلیقات شوارق شیخ علی نوری شاگرد ( ۸۳. )مالعبداهلل زنوزی ثبت نشده است

گوهرشاد مشهد حاوی حواشی بعضا از مالعلی  ۱۷۲۸نسخه شماره : تآقا علی کدامیک از این دو نسخه اس

 . که اسم فاضل نوری در آغاز آن آمده استرضوی  ۱۵۲۹۱نوری، و نسخه شماره 

نسخه : تنها نسخه ای از حواشی شوارق در فهارس منتشره که در آن ارتباطی با آقا علی ثبت شده این است

در این تصحیح به یک ( ۸۴. )استفاده شده از درس آقا علی مدرس زنوزی: مرعشی با این توضیح ۳۹۱۳شماره 

مصحح مشخصات همین چاپ سنگی را هم . ق۱۴۰۱ة الفارابی، تهران، تبمک: چاپ سنگی هم اشاره شده است



 

38 

 

 تازه های آقا علی پژوهی

 

بطور کامل نداده که این افست کدام چاپ سنگی است؟ کاتب چه کسی است؟ در چه سالی کتابت شده است؟ 

ق ۱۳۱۱انی هستند؟ و در چه سالی حواشی را کتابت کرده اند؟ و با چاپ سنگی مورخ محشین آن چه کس

  ی دارد؟چه نسبت( ۸۵)تهران 

در  ۳۴۲و  ۳۴۱به دو تعلیقه شماره های  ۱۳۷۸مجموعه مصنفات  ۲۵۱در تعلیقات شوارق تعلیقه شماره 

مصنفات به ترتیب از تعلیقات  مجموعه ۲۵۱و  ۱۷۸تعلیقات شماره های . تجزیه شده است ۱۳۹۷مجموعه آثار 

صنفات در مجموعه م ۱۱۶اره در عوض تعلیقه شم. مجموعه آثار کوتاه تر هستند ۳۳۰و  ۲۲۶شماره های 

 .  مجموعه آثار بسیار طوالنی تر است ۱۴۵مقایسه با تعلیقه شماره 

ی حکمت اسالمی با اینکه متن مصحح شوارق االلهام سالهاست تحت اشراف یکی از ناظران عالی مجمع عال

مشخص نیست . دنشانی های تعلیقات به این طبع داده نشده است، که جای پرسش دار( ۸۶)منتشر شده است 

 ! شماره صفحه و سطر به کدام چاپ شوارق است

با توجه به ابهامات چند . شناختی هستنددو نسخه جدید تعلیقات شوارق فاقد مشخصات الزم کتاب :نتیجه

انی که مشخصات نسخ خطی و چاپ سنگی این تصحیح معرفی نشده درباره اعتبار کار نمی مجهولی آنها تا زم

  .توان قضاوتی کرد

 

 کشف نسخ خطی جدید. ۱۱

. هستند ۱۳۹۷فارغ از پنج اثر جدید، تعلیقات اسفار و شوارق، چهار اثر دیگر دارای نسخه جدید در مجموعه آثار 

 : های جدید بررسی می کنماجمالی نسخهدر دنبال، این آثار را همراه با مشخصات 

، کتابخانه ملی ( جواب سوال اول ۱۷تا فصل : ناقص) ۱۶۲دانشگاه اصفهان  :دو نسخه جدید: بدایع الحکم. ۱

های خطی کتابخانه مرکز  و مرکز اسناد دانشگاه فهرست نسخه(. جواب سوال اول ۲۳تا فصل : ناقص) ۵-۳۲۲۶۰
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دومی هم در مجموعه خبره فرشچی از فهرست نسخه های کتابخانه . منتشر شده است ۱۳۸۵اصفهان در سال 

 .واضح است که این دو نسخه دخالت چندانی در تصحیح نداشته اند. ستمنتشر شده ا ۱۳۹۳ملی هم در سال 

 ق؛ و کتابخانه۱۳۰۵، تاریخ تحریر ۹۰۹۳۱مجلس : دو نسخه جدید: رساله سبیل الرشاد فی اثبات المعاد. ۲

 ، دارای افتادگی از آخر، فاقد نام کاتب و سال کتابت، آغاز این نسخه کمی متفاوت۱۱۳۷عالمه طباطبایی شیراز 

به زبان دیگر ( ۸۷. )مصحح رساله متذکر شده که تنها در موارد خاص به این دو نسخه رجوع کرده است. است

 . این دو نسخه مدخلیت موثری در تصحیح نداشته است

در توضیح نسخه ( ۸۸. )است ۱۵۳۹۳شماره نسخه ! شماره ثبت است ۹۰۹۳۱شماره : اولمشخصات نسخه 

فات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی به چاپ رسیده فار در مجموعه مصنبا نام تعلیقات اس»: دوم آمده

 . بنابراین هر دو نسخه بعد از انتشار مجموعه مصنفات معرفی شده اند( ۸۹«! ).است

گونه یک نسخه جدید که این: ی حواشی صدرالمتالهین علی حکمة االشراق و شرحهاالتعلیقات عل. ۳

به شماره نسخه بلکه مشخصات درست آن ( ۹۰« )کاته سید محمد مشدانشگاه مجموع»: معرفی شده است

است، اما به عنوان مجموعه اهدایی  ۷۰۱ترین نسخه با چنین مشخصاتی الهیات تهران نزدیک. اشاره نشده است

 . تا مشخصات کامل نسخه ارائه نشود نمی توان درباره اعتبار کار قضاوت کرد. شکات معرفی نشده استم

 ۲/۷۵۶۳، و دانشگاه تهران ۱/۲۸۸۳مسجد اعظم قم : دو نسخه جدید :کریمخان کرمانی با محمدمناظره . ۴

معرفی نسخه اول که به اسم آقا علی اشاره شده، . با عنوان مناظره ارکان دولت با حاج محمد کریمخان کرمانی

 ( ۹۲. )تاما در فهرست دوم اشاره ای به اسم وی نشده اس( ۹۱)منتشر شده است،  ۱۳۸۴در سال 

این هفت نسخه خطی جدید را اینگونه می . در این چهار اثر مجموعا هفت نسخه خطی معرفی شده اند: نتیجه

 :توان دسته بندی کرد
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نسخه حواشی تعلیقات : های خطی که مشخصات کامل آنها خصوصا شماره نسخه نامعلوم است نسخه. دسته اول

 .شرح حکمت االشراق

 ۱۳۸۵دو نسخه بدایع : است ۱۳۷۸ار فهرست مشخصاتشان بعد از که تاریخ انتشنسخه های خطی . دسته دوم

 . ۱۳۸۹، و نسخه اول مناظره ۱۳۸۴و  ۱۳۸۹، دو نسخه سبیل الرشاد ۱۳۹۳و 

نسخه دوم مناظره، اما در : است ۱۳۷۸نسخه های خطی که تاریخ انتشار مشخصات آنها قبل از . دسته سوم

 !سم آقا علی نشده استفهرست نسخ خطی آن اشاره ای به ا

طبیعی است که در مجموعه مصنفات این نسخ خطی که هنوز معرفی نشده اند مبنای تصحیح قرار نگرفته 

 . باشند

 

 ول در مجموعه آثارنسخ خطی مغف. ۱۲

 .عدم شفافیت در منبع اصلی نسخ خطی مغفول و: این مطلب شامل دو بحث است

 نسخ خطی مغفول .۱۲.۱

بدون کمترین توضیحی مورد  ۹۷رفی شده بودند در مجموعه آثار مجموعه مصنفات مع این نسخ خطی که در

 : غفلت واقع شده اند

نسخه اصل بدایع الحکم  به خط آقا علی تاریخ کتابت »در مجموعه مصنفات آمده است که  :بدایع الحکم. ۱

آقایان ابراهیم . حکیم موسس است ق همانند التعلیقات االصولیة نزد دکتر شهیدزاده از ورثه۱۳۰۷جمادی االول 

 ۱۳۷۶در سال اشک شیرین و مرحوم دکتر علی اصغر مهدوی بر اساس همین نسخه تصحیح بدایع الحکم را 

 ( ۹۳« ).به پایان برده اند

حکیم زنوزی از [ بدایع الحکم]نویس بحمداهلل نسخه اصل دست»: دکتر مصطفی محقق داماد هم نوشته است

در اختیار ماست و امیدواریم تا بر اساس آن به  نده و پس از گذشت یک قرن هم اکنونگزند حوادث مصون ما
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اب را که در تاریخ فلسفه اسالمی از اهمیت و ارزش فراوانی برخوردار است زودی چاپ تازه و بهتری از این کت

 ( ۹۴« ).منتشر سازیم و در اختیار عالقه مندان قرار دهیم

د نسخه به خط آقا علی نزد محقق داماد و تصحیح ؟ در این صورت الزم بود وجوآیا این اطالعات نادرست است

ه بدایع مجموعه آثار مطلقا در باره نسخه اصل کتاب با این در مقدم. اشک شیرین و مهدوی تکذیب می شد

 .   اهمیت سکوت شده است

ای نخستین بار تصحیح این رساله در مجموعه مصنفات بر اساس شش نسخه خطی بر: رسالة فی التوحید. ۲

حح نسخه زیر بدون هیچ توضیحی مورد غفلت مص. بر اساس پنج نسخه ۱۳۹۷شده است، اما در مجموعه آثار 

خوانسار، کاتب محمد علی ( عج)کتابخانه مدرسه علمیه ولی عصر  ۱۱۰مجموعه خطی شماره : واقع شده است

مقدمه ای فاخر و ادیبانه به سبک ه حاوی این نسخ. ق۱۲۹۵تا  ۱۲۹۱شریف خوانساری، تاریخ کتابت بین 

 ( ۹۵. )تمقدمه اسفار است که توسط یکی از شاگردان آقا علی به رشته تحریر درآمده اس

کمیته احیاء و تصحیح از این سه نسخه مهم غفلت کرده است و : رسالة سبیل الرشاد فی اثبات المعاد. ۳

 : مطلقا به آنها اشاره نکرده است

شخصی استاد حسن حسن زاده آملی، نسخه خطی اسفار به خط آقا علی حاوی تحریر  خانهکتاب: نسخه اول

بقیه . در جلد اول مجموعه مصنفات ۱۶۳۳ق، تعلیقه ۱۲۸۹تا  ۱۲۸۵تعلیقه، تاریخ کتابت اولیه رساله در قالب 

 (ن. )نسخ همگی بسط یافته این نسخه هستند

اقی گرمرودی ملی، نسخه خطی به کتابت عبدالعلی عرکتابخانه شخصی استاد حسن حسن زاده آ: نسخه دوم

 (   ع. )اختیار مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه بوده است این نسخه در. ۱۳۰۲از شاگردان آقا علی، تاریخ کتابت 

چاپ سنگی به خط ابوالقاسم جیالنی به همت شیخ محمد حسین شمیرانی طهرانی، در تهران در : نسخه سوم

این چاپ در مجموع بسیار کم . ر آقا علی که سه سال بعد از وفاتش منتشر شده است، نخستین اث۱۳۱۰سال 
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. الوه در هامش صفحات چاپ سنگی عناوین مطالب این رساله به چشم می خوردبع. غلط و خوشخوان است

 ( ۹۶. )این نسخه مبنای تصحیح بوده و اختالف نسخ مغیر معنی در پاورقی آمده است

 ۳۳۲۵در مجموعه مصنفات مناظره مبتنی بر دو نسخه دانشگاه تهران : ریمخان کرمانیمناظره با محمد ک. ۴

در حالی ( ۹۷. )، و تصحیح مصطفی محقق داماد است۷۵۶۳اپ سنگی دانشگاه تهران و چ( ۶۰۹۹میکروفیلم )

های حکه در مجموعه آثار تصحیح متکی بر دو نسخه دیگر است بدون کمترین اشاره به دو نسخه مذکور و تصحی

 . قبلی

ا علی و نسخه خطی این تعلیقات باارزش به خط آق»: التعلیقات علی حواشی حکمة االشراق و شرحها. ۵

در مجموعه ( ۹۸« ).نگهداری می شود ۱۷۶۷در کتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره  ۱۱۰با امضای مالوف 

 ا همین نسخه مراد بوده است؟   یآ! آثار مشخصات نسخه ذکر نشده است، صرفا نوشته شده نسخه مجلس

، و دو چاپ سنگی (از جمله سه نسخه اصل به خط مؤلف)در مجموعه آثار از حداقل شش نسخه خطی  :نتیجه

مهم که در مجموعه مصنفات معرفی شده و غیر از بدایع مبنای تصحیح بوده اند بدون کمترین توضیحی غفلت 

 .  شده است

  عدم شفافیت در منبع اصلی. ۱۲.۲

بوده است، که  ۱۳۷۸گان آقا علی منبع تصحیح در مجموعه مصنفات عکس دو نسخه خطی از کتابخانه بازماند

 .هم بوده اما در هر یک به نحوی به منبع اصلی تصریح نشده است ۹۷منبع مجموعه آثار 

قا علی نسخه منحصر بفرد مقدمه کشف االسرار به خط آ: مقدمه کشف االسرار فی شرح اسرار اآلیات. ۱

در مجموعه آثار هیچ اشاره ای به ( ۹۹. )نگهداری می شود( شرف الملکدختر آقا حسن )نزد نوه نویسنده 

این اثر پیشتر معرفی و به چاپ رسیده » :داری شده استمشخصات نسخه خطی نشده است و اینگونه امانت

 ( ۱۰۰) «.و اکنون با اصالح مجدد به چاپ می رسد![ با چه مشخصاتی؟! کجا؟]است 
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: نسخه خود را اینگونه معرفی کرده است ۱۳۹۷مصحح مجموعه آثار : هیةالتعلیقات علی القواعد الفق. ۲

رساله ای در علم االصول به خط آقا علی طهرانی تقریرات درس »فهرست نگار در ورقه ای چنین نوشته است »

تصویری از این رساله « ... وراث آقا علیاصل نسخه متعلق به آقای دکتر شهیدزاده یکی از . اصول شیخ انصاری

در کتاب منتشرشده فهرست ( ۱۰۱« ).فهرست میکروفیلم دانشگاه تهران نگهداری می شود ۷۲۹۹به شماره 

شناختی مصحح رساله نشانی کتاب! میکروفیلم نسخ خطی دانشگاه تهران چنین شماره و مشخصاتی یافت نشد

نسخه : مجموعه مصنفات توصیف شده است ت که درهرا همان اساین نسخه ظا. نسخه مذکور را نداده است

بوده و ابراهیم اشک شیرین عکس این نسخه را [ دکتر شهیدزاده]اصلی تعلیقات به خط آقا علی نزد نوه ایشان 

 ( ۱۰۲. )در اختیارم گذاشت

اشاره « چاپ قبل»در مورد اول حداقل به . منبع این دو اثر در مجموعه آثار چیزی جز مجموعه مصنفات نیست

در مورد دوم مشخصات . که به مشخصات نسخه تصریح شود، یا اسم مجموعه مصنفات برده شوده بدون اینشد

 .نسخه همان نسخه عکسی مجموعه مصنفات است که نادرست به میکروفیلم دانشگاه نسبت داده شده است

 

 های خطی جدیدجمع بندی نسخه. ۱۳

( به شرحی که در مورد تعلیقات القواعد الفقهیة گذشتبلکه نوزده اثر )ر هجده اث( و چاپ سنگی)نسخ خطی 

نسخ خطی این سه اثر بین مجموعه . است ۱۳۷۸عینا همان نسخ مجموعه مصنفات  ۱۳۹۷در مجموعه آثار 

بدایع الحکم، تعلیقات اسفار، سبیل الرشاد فی اثبات : مصنفات و مجموعه آثار عموم و خصوص من وجه است

تعلیقات شوارق االلهام، و حواشی علی تعلیقات شرح : در مجموعه آثار نسخه جدید دارنداین دو اثر هم  .المعاد

در مجموعه آثار هفت . مناظره با محمد کریمخان کرمانی: نسخ خطی این اثر هم متباین هستند. حکمة االشراق

موعه آثار درج ثر هست که در مجو در مجموعه مصنفات چهار ا( اعم از محرز االنتساب و غیرآن)اثر جدید 

 .   نشده است
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طبقه . مجموعا بیست و دو نسخه جدید مورد استفاده قرار گرفته است ۱۳۹۷به این ترتیب در مجموعه آثار 

 (:اسم اثر، نام کتابخانه، شماره نسخه، زمان انتشار فهرست)ها به شرح زیر است بندی این نسخه

 (: نسخه خطی ۳سه اثر، )ونه مشخصات نسخه های خطی فاقد هر گ .دسته اول

 الحاشیة علی حواشی الدوانی علی شرح القوشجی . ۱

 ( اثر تکراری)الحاشیة علی الکلمات المکنونة فیض . ۲

 (اثر غیر محرز االنتساب)فوائد در منقوالت آقا علی . ۳

 (: طینسخه خ ۵سه اثر، )نسخه  نسخه های خطی فاقد مشخصات کامل خصوصا شماره .دسته دوم

 !(نسخه مال عبداهلل زنوزی)تعلیقات شوارق االلهام . ۴

 !(نسخه شیخ علی نوری شاگرد آقا علی)تعلیقات شوارق االلهام . ۵

 !( نسخه مجلس)حواشی علی تعلیقات شرح حکمة االشراق . ۶

 !(نسخه دانشگاه مجموعه سید محمد مشکات)حواشی علی تعلیقات شرح حکمة االشراق . ۷

 !( نسخه خطی به خط میرزا مهدی آشتیانی)اسفار تعلیقات . ۸

 (: دو اثر، دو نسخه خطی)نسخه های خطی با نشانی نادرست  .دسته سوم

 ( ۲۳نسخه خطی به خط یداهلل کجوری، دائرة المعارف )تعلیقات اسفار  -

 (۷۲۹۹میکروفیلم دانشگاه )تعلیقات القواعد الفقهیة  -

هفت اثر، یازده نسخه )منتشر شده اند  ۱۳۷۸آنها بعد از سال  نسخه های خطی که فهرست .دسته چهارم

 (: خطی

 ( ۱۳۸۸، ۸۲۳۶/۱۱۳/۵۶گلپایگانی، ) تعلیقات اسفار. ۹

 ( ۱۳۸۸، ۱۰۳۸۵مجلس، )تعلیقات اسفار . ۱۰
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 (۱۳۸۴،  ۳/۱۰۰۰دائرة المعارف، )تعلیقات اسفار . ۱۱

 (۱۳۸۵، ۱۶۲دانشگاه اصفهان، )بدایع الحکم . ۱۲

 (۱۳۹۳، ۳۲۲۶۰-۵کتابخانه ملی، )لحکم بدایع ا. ۱۳

 (۱۳۸۹، ۶۴۸۸مجلس، )خطبة فی التوحید . ۱۴

 (۱۳۸۸، ۸۲۳۶/۱۱۳/۵۶گلپایگانی، )التعلیقات علی شرح الشواهد الربوبیة . ۱۵

 ( ۱۳۸۰،  ۳/۴۱۰اشکوری، )اساس االقتباس  حاشیه بر. ۱۶

 (۱۳۸۹، ۹۰۹۳۱مجلس، )سبیل الرشاد فی اثبات المعاد . ۱۷

 (۱۳۸۴، ۱۱۳۷طباطبایی شیراز، )د فی اثبات المعاد الرشاسبیل . ۱۸

 (۱۳۸۹، ۱/۲۸۸۳مسجد اعظم، )مناظره با محمد کریمخان کرمانی . ۱۹

  (:سه اثر، سه نسخه خطی)کشف و معرفی شده اند  ۱۳۷۸نسخه های خطی که قبل از  .دسته پنجم

، دارای مهر علی ی به عنوان محشیفاقد اسم آقا عل( ۱۳۵۲، ۳۸۲۸مجلس، )حاشیه بر اساس االقتباس . ۲۰

 .زنوزی

کتاب االفق المبین فاقد اسم آقا علی یا تملک پدرش، ( ۱۳۶۱، ۲۰۹۱ملک، )الحاشیة علی االفق المبین . ۲۱

 . ، فاقد اسم آقا علی در مقدمه یا پاورقی۱۱۰واجد حاشیه با امضای  ۱۳۹۱تصحیح 

 فاقد اسم آقا علی(: ۱۳۵۷، ۲/۷۵۶۳ دانشگاه تهران)مناظره با محمد کریمخان کرمانی . ۲۲

مورد در مجموعه مصنفات  ۱۳۷۷بنابراین هیچ نسخه خطی آقا علی مندرج در فهارس نسخ خطی کشور تا 

بدون هر استثنائی متعلق به نسخ خطی جدید  ۱۳۹۷غفلت قرار نگرفته است، و کلیه اضافات مجموعه آثار 

های جدید تاورد انتشار فهرست نسخهخ خطی جدید دسکشف آثار و نس. کشف شده در بیست سال اخیر است

تسهیالتی که . درجه دوم استدر ( ۱۰۳« )های خطی ایرانفهرستگان نسخه»خطی در درجه نخست و انتشار 

 .   در دهه هفتاد فراهم نبود
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 ها، مستدرکات و تأمالت آقا علی پژوهیتازه. بخش سوم

 

مجموعه آثار  های آقا علی پژوهی در، تامالتی در تازه۱۳۷۸این بخش شامل مستدرکات مجموعه مصنفات 

ده سال قبل است، و هفت مطلب کوتاه و نیز تامالتی در همین مجموعه نسبت به مجموعه مصنفات نوز ۱۳۹۷

 :  و بلند به شرح زیر را در بر می گیرد

 متن کامل رساله تاریخ الحکما -

 ی نه اثری به قلم ویتعلیقات الشواهد الربوبیة تقریر دروس آقا عل -

 یک بام و دو هوا گزینش آثار  -

 تأملی در نویسنده رساله القواعد الفقهیة  -

 !ان بوده استآقا علی متولد تهر -

 تحریف مدرس طهرانی به مدرس زنوزی -

 تضییقات کیفیت تصحیح -

 

 متن کامل رساله تاریخ الحکما. ۱۴

مه دوم اثر در ه تنها به نیمه اول اثر دسترسی حاصل شده و نیدر مورد رساله تاریخ الحکما تذکر داده بودم ک

در  ۶۸و  ۶۶دستیابی به نسخه خطی شماره علیرغم کوشش فراوان برای »: مجموعه مصنفات نیامده است

، لذا به .میراث گوبینو در کتابخانه دانشگاه استراسبورگ تا کنون موفق به رؤیت و دسترسی به این نسخه نشدم

« .کرده اکتفا می کنم، به این امید که در چاپ بعدی این نقیصه جبران شودزاده گزارش حوم جمالنقل آنچه مر

(۱۰۴ ) 
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[ نیمه اول رساله تاریخ الحکما]این بخش »: یرین مصحح رساله مذکور در مجموعه آثار نوشتهابراهیم اشک ش

ی بعد از آخوند تا خود آقا علی پیش از این از روی چاپ جمال زاده دو بار طبع گردیده اما بخش دوم یعن

آقا علی را در کتاب ده است، اما از آنجا که گوبینو مطالب مسودّه طهرانی به طور مستقیم تا کنون چاپ نش

نخستین بار توسط : مذاهب و فلسفه به نحوی آورده ، لذا این بخش هم تا کنون دوبار ترجمه و طبع شده است

مه و طبع کرده است و دیگر بار توسط دکتر کریم مجتهدی طور کامل ترجکه کتاب را ب.( ف. م)وشی محمد فره

انی اسالمی به روایت گوبینو ترجمه و اقتباس شده که فقط بخش طبقات حکما تحت عنوان فلسفه های ایر

اما این رساله ( ۱۰۵« ).است و در نقل مطالب آقا علی به فرانسه بعضی اسامی تحریف و یا بد خوانده شده است

( ۱۰۶«. )جشن نامه دکتر محسن جهانگیری»: تاب توسط خود وی منتشر شده استدر این ک ۱۳۸۶سال در 

 ؟!حیح در مجموعه آثار اشاره نشده استمشخص نیست چرا به این تص

 

 تعلیقات الشواهد الربوبیة تقریر دروس آقا علی است نه به قلم وی. ۱۵

، اما در الربوبیة در زمره آثار آقا علی معرفی و درج شده اگرچه در جلد دوم مجموعه مصنفات تعلیقات الشواهد

احمد حسینی در فهرست نسخه های خطی سید »: جلد سوم همان مجموعه اینگونه استدراک شده است

حاشیة الشواهد ]این دو حاشیه »... : نوشته است ۳۵۳ص ۱۴کتابخانه عمومی آیت اهلل العظمی نجفی مرعشی ج

را روی جلد، کاتب نسخه از تقریرات زنوزی معرفی کرده و بدین جهت از [ الربوبیة و حاشیة المبدء والمعاد

به ذکر است با توجه به از بین رفتن جلد نسخه در جریان مرمت کتاب و الزم « .نوشته های دیگری می باشد

و غفلت از تذکر فهرست فوق، حاشیة [ والمعاد المبدء]استواری متن حاشیة الشواهد بخالف حاشیه حاضر 

از آثار خامه آقا « تعلیقات الشواهد الربوبیة»الشواهد را در جلد دوم مجموعه مصنفات حکیم مؤسس به عنوان 

 ( ۱۰۷« ).لی به حساب آوردیمع
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از آثار  التعلیقات علی الشواهد الربوبیة ممکن است این تعلیقات»: چنین آمده است ۱۳۹۷در مجموعه آثار 

ابتدایی آقا علی مدرس و در زمانی نوشته شده باشد که وی هنوز جنازه شیخ صدوق را شخصا مشاهده نکرده 

. لی باشد که در آن برخی از تحقیقات استادش را منعکس کرده باشدباشد و یا متعلق به یکی از شاگردان آقا ع

ورده می شود، اما معلوم نیست این تعلیقات همان این تعلیقات به دلیل وجود برخی مطالب آقا علی در اینجا آ

منسوب به آقا علی »: بر همین اساس در عنوان این تعلیقات آورده شده است( ۱۰۸« ).تعلیقات آقا علی باشد

 «.درس زنوزیم

که در جلد سوم مجموعه مصنفات صریحا استدراک کرده ام تعلیقات شواهد یقینا به قلم آقا علی نیست، چنانآن

قریر دروس او به قلم یکی از شاگردان ناشناس وی است، که در قالب تعلیقه بر متن شواهد تنظیم شده و ت

ان از دروس آقا علی به حساب آورد، نه از آثار محتمل یا بنابراین این اثر را باید در زمره تقریرات شاگرد. است

 . ه مصنفات غفلت کرده اندمصححین مجموعه آثار از استدراک جلد سوم مجموع. منسوب به آقا علی

  

 یک بام و دو هوا در گزینش آثار. ۱۶

بقایای آثار مفقود مقطوع در این مطلب به دو شاهد از یک بام و دو هوا در مجموعه آثار اشاره می شود، یکی در 

 . االنتساب و دیگری در آثار محتمل االنتساب

 نتسابیک بام و دو هوا در بقایای آثار مفقود مقطوع اال. ۱۶.۱

بقایای اصول الحکم فی شرح اثولوجیا آورده شده  ۷۸به تبع مجموعه مصنفات  ۹۷با اینکه در مجموعه آثار 

در حالی که آقا علی به . بقایای اشعار و غزلیات آقا علی غفلت شده استاست، اما بدون کمترین توضیحی از 

بقایای اشعار . رساله سرگذشت تصریح کرده است اشعار و غزلیاتش به عنوان آخرین اثر از آثار پنجگانه خود در

 ( ۱۰۹. )و غزلیات در مجموعه مصنفات با ذکر مستندات آن درج شده است

 ثار محتمل االنتساب یک بام و دو هوا در آ. ۱۶.۲
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 .    و نقد و بررسی! محتمل االنتسابهای مقبول، محتمل االنتسابهای نامقبول: این مبحث شامل سه بحث است

 محتمل االنتسابهای مقبول ۱۶.۲.۱

در . اعم از آثار مقطوع االنتساب و محتمل االنتساب است، بدون تفکیک این آثار از یکدیگر ۱۳۹۷مجموعه آثار 

 :مجموعه مذکور سه اثر به شرح زیر به نظر مصححین مقطوع االنتساب نیستند جلد پنجم

 . که بحثش گذشتتعلیقات الشواهد الربوبیة . ۱ 

البته . مطالب فارسی و عربی این رساله با مبانی آقا علی سازگار است» :ی احکام الوجود والماهیةرسالة ف. ۲

شاگردان آقا علی به نگارش درآمده که مبانی استاد را  این احتمال نیز هست که این رساله توسط یکی از

ی رسد، باشد که دالیل متقنی از این رو این رساله با عنوان منسوب به آقا علی مدرس به چاپ م. پذیرفته است

« منسوب»البته در عنوان رساله برخالف مورد قبل از عنوان ( ۱۱۰« ).در انتساب یا رد انتساب به دست آید

 !ده استاستفاده نش

« هکذا سمعت من االستاذ المتأله آقا علی دام ظله العالی»در انتهای آن آمده  :فوائد در منقوالت آقا علی. ۳

د مختصر فاقد مقدمه، فاقد اسم نویسنده فوائد، فاقد اسم مصحح و فاقد مشخصات نسخه خطی این فوائ( ۱۱۱)

چند مطلب از آقا علی است که از سوی یکی از »: در مقدمه کتاب رساله اینگونه معرفی شده است. است

شده و در کتاب به آقا علی نسبت داده ! چرا این فوائد سه مجهولی( ۱۱۲« ).شاگردان آقا علی نگاشته شده است

 .  آمده، بدون کمترین توضیحی؟ قاعدتا به نظر مصححان محتمل االنتساب به آقا علی بوده است

 ! ولمحتمل االنتسابهای نامقب. ۱۶.۲.۲

تقریرات المبدء والمعاد مالصدرا، : درج نشده است ۱۳۹۷اما سه اثر محتمل االنتساب دیگر در مجموعه آثار 

دلیل محتمل . درج شده بود ۱۳۷۸فوائد وی که هر سه در مجموعه مصنفات رساله وحدت وجود و رساله 

 : االنتساب بودن سه اثر فوق به آقا علی در مجموعه مصنفات چنین است
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. حکیم مؤسس کتاب المبدء والمعاد را در حوزه علمیه تهران تدریس کرده است»: تقریرات المبدء والمعاد .۱

گاهی به عربی و زمانی به فارسی توسط یکی از شاگردان وی به رشته « قوله کذا»تقریر این دروس در ضمن 

خط نسخه بد و گاهی . نگارش عربی مقرر متوسط و نگارش فارسی وی ضعیف است. تحریر درآمده است

این تقریرات توسط مقرر بازبینی شده و در موارد متعددی حواشی به آن نوشته شده یا افتادگی . ناخواناست

در برخی موارد احساس می شود که محتوای فلسفی مطلب درست . اشیه جبران شده استهای متن در ح

والمعاد نیازمند ویرایش ادبی و از آن مهمتر محتاج به هر حال تقریرات المبدء . تلقی یا گزارش نشده است

اغالط فاحش  اما رعایت امانت چنین اجازه ای را به نگارنده نداده است و جز اصالح برخی. ویرایش علمی است

. علیرغم بعضی نواقص، در این تقریرات مطالب بکر و ارزشمند هم کم نیست. ... ادبی تصرفی در تقریرات نکردم

رزش علمی این تقریرات مقول به تشکیک است، از عبارات و اشاراتی در سطح بدایع تا توضیحات به هر حال ا

تقریرات ساقط شده، لذا نه نام مقرر مشخص است نه زمان  متاسفانه آغاز و انجام این. کم ارزش و پیش پا افتاده

از فن . را دربرمی گیرد( وبیاتفی الرب)این تقریرات قسمت اعظم فن اول . القای دروس و نه وقت کتابت تقریر

تعلیقه از فصل چهارم مقاله اولی تا فصل  ۶۶۴این تقریرات در قالب . چیزی به جا نمانده است( فی المعاد)دوم 

این تقریرات (.... المبدأ والمعاد چاپی ۲۰۷تا  ۳۰مطالب مربوط به صفحه )گیرد دهم مقاله سوم را در برمیشانز

تنها . است ۹۴تا  ۱۸کتابخانه مرحوم آیت اهلل مرعشی نجفی ورق  ۵۵۸۸ماره سومین رساله مجموعه خطی ش

در متن این تقریرات به . است ۴۶۲قه جایی که در این تقریرات از آقا علی به عنوان استاد یادشده حاشیه تعلی

اساتید آقا علی از کرّات از استاد سلّمه اهلل، استاد دام مجده، استاد شکّر سعیه نقل شده که ظاهرا مراد یکی از 

مواردی نیز از مالعلی نوری و میرزا حسین نوری در تایید یا نقد مطلب نقل کرده . قبیل مالآقای قزوینی است

 ( ۱۱۳« ).ت ظاهرا از مقرر استحواشی تقریرا. است

نام کاتب و . این رساله مختصر آخرین رساله مجموعه خطی پیشین است» :رساله مختصر وحدت وجود. ۲

وجه انتساب آن به دو دلیل ذیل ... نام رساله در نسخه خطی تعیین نشده است. کتابت آن نامشخص است تاریخ
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ثانیا . ئل آن قطعا یا اطمینانا متعلق به آقا علی مدرس استاوال در مجموعه ای آمده است که اکثر رسا: است

تعلیقات اسفار و دیگر آثار حکیم رای مختار آن با مختار آقا علی در مسئله وحدت وجود در بدایع الحکم و 

سبک و سیاق نگارش رساله به قوت دیگر مکتوبات آقا علی نیست، یا مورد ویرایش . ... موسس سازگار است

احتمال دوم را . نشده و یا از تقریرات دروس اوست که به قلم شاگردانش به تحریر درآمده استمصنف واقع 

هرچند نام مقرر و تاریخ کتابت نیز . رات آقا علی به حساب آوردیماقوی دانسته این رساله را در زمره تقری

 ( ۱۱۴« ).ظاهرا رساله ناقص است.... نامشخص است

. فاقد عنوان، نام کاتب و تاریخ کتابت است. ز برگرفته از نسخه خطی قبلی استاین رساله نی :رساله فوائد. ۳

اطمینانا از آن آقا علی است، این رساله مختصر فارسی را نیز به اعتبار اینکه اکثر رسائل این مجموعه قطعا یا 

ن مجموعه است به هر حال این رساله ضعیف ترین رساله ای. از آثار منسوب به حکیم موسس به حساب آوردیم

از حیث انتساب به آقا علی و به لحاظ سطح مطالب؛ واحتماال تقریر یکی از شاگردان وی است که نام وی بر ما 

 ( ۱۱۵« ).استمجهول 

 نقد و بررسی  . ۱۵.۲.۳

مصحح رساله . دلیل گزینش آثار ذکر نشده است ۱۳۹۷در مقدمه هیچیک از مجلدات پنجگانه مجموعه آثار  

واهد الربوبیة که نسخه خطی آن در مجموعه ای قرار دارد که سه اثر یادشده را نیز در بر می گیرد تعلیقات الش

از این مجموعه رساله های چهارم، پنجم و ششم متعلق به »: ح داده استچنین توضی( مرعشی ۵۵۸۸شماره )

چند برخی مطالب آقا در تقریرات مبدأ و معاد هر. آقا علی است و مولف دیگر آثار به درستی مشخص نیست

را صرف های آقا علی نمی توان آنعلی در آن منعکس شده است، اما در مواردی به دلیل تفاوت مبنا با گفته

رساله . ریرات درس ایشان دانست، بلکه نوشته شخصی است که از تحقیقات آقا علی استفاده کرده استتق

ارد، و فوائد نیز به دلیل آن که از آقا علی نوشته وحدت وجود نیز هماهنگی با گفته های دیگر آقا علی ند

 ( ۱۱۶«  ).را از آقا علی دانستمکتوبی به دست ما نرسیده نمی توان به درستی آن
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تعلیقات الشواهد، رسالة )دلیل عدم درج این سه رساله را با سه رساله پیش گفته در مجموعه آثار مقایسه کنیم 

چرا این سه اثر که یا یقینا متعلق به شاگردان ناشناس ( د در منقوالت آقا علیفی احکام الوجود والماهیة، و فوائ

او باشد منتفی نیست درج شده اما سه اثری که آنها هم آقا علی است یا احتمال اینکه متعلق به شاگردان 

لی درج نشده متعلق به شاگردان ناشناس آقا علی در تقریر دروس اوست به عنوان آثار محتمل االنتساب به آقا ع

از حیث نسخه خطی حداقل این سه رساله نسخه خطی . ما مجاز به گزینش محتوایی تقریرات نیستیم! است؟

حتی نسخه خطی معرفی شده هم  ۹۷د، رساله فوائد در منقوالت آقا علی در مجموعه آثار شناخته شده دارن

 ! بائک تجرّ وبائی التجرّ؟. ندارد

لفظی دانستن نزاع اصالت وجود »با مبانی آقا علی سازگار است؟ به عنوان مثال آیا همه مطالب دیگر تقریرات 

این اختالف مبنا باعث نشده که اثر مذکور از ( ۱۱۷«. )بیةو اصالت ماهیت در تقریرات تعلیقات الشواهد الربو

دت وجود رفتار چرا با همین مبنا با تقریرات المبدء والمعاد یا رساله مختصر وح. حذف شود ۹۷مجموعه آثار 

از آقا علی نوشته مکتوبی به دست مصححان »مگر در رساله سه مجهولی فوائد در منقوالت آقا علی ! نشده است؟

آیا یک بام و دو هوا از این واضح تر می شود؟ به هر « ؟!را از آقا علی دانسترسیده که می توان به درستی آن

 . ال سلیقه ای عمل کرده استش آثار آقا علی بوده و کامفاقد میزان منضبطی درگزین ۹۷حال مجموعه آثار 

 

 تحقیق در نویسنده رساله القواعد الفقهیة . ۱۷

تعلیقات القواعد الفقهیة از آثار مقطوع االنتساب آقا علی است، چرا که این اثر مبتنی بر نسخه به خط مولف 

آنچه از . تمام استان، فاقد نام نویسنده و نااما نویسنده متن القواعد الفقهیة کیست؟ این اثر فاقد عنو. است

نویسنده از البالی اثر به دست می آید این است که نویسنده آن باید از شاگردان صاحب جواهر شیخ محمد 

حسن نجفی و شیخ مرتضی انصاری بوده باشد که تعلیقاتش را بعد از وفات صاحب جواهر و در زمان حیات 
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صاحب تعلیقات صاحب حاشیه . درآورده استبه رشته تحریر  ۱۲۸۱و  ۱۲۶۶شیخ انصاری یعنی بین سالهای 

 . بر رسائل شیخ انصاری است، رساله ای در قرعه نوشته است، و در اصل مثبِت آرائش با شیخ متفاوت است

در مجموعه مصنفات با تکیه بر تصریح استاد جالل الدین آشتیانی القواعد الفقهیة به میرزا حسن آشتیانی؟ 

مرحوم آقا میرزا حسن آشتیانی نزد آقا علی شرح هدایه مالصدرا »: شده است زا حسن آشتیانی تطبیق دادهمیر

با تکیه بر این نقل، حاشیه رسائل آشتیانی ( ۱۱۸« ).و آقا علی نزد میرزا، رسائل شیخ انصاری را قرائت می نمود

آن زمان تنها نسخه که  -مطلب در بحر الفوائد که به تخمین زده شده بود، بی آن« بحرالفوائد فی شرح الفرائد»

که نظر ارائه شده در کتاب مذکور با رای حال آن( ۱۱۹)دسترسی پیدا شده باشد،  -اش فراهم بود چاپ سنگی

 ( ۱۲۱. )اگرچه بحر الفوائد بحث قرعه دارد( ۱۲۰. )مذکور در القواعد الفقهیة در اصل مثبت سازگار نیست

د الفقهیة به مالنظرعلی طالقانی نسبت داده شده و انتساب القواع ۱۳۹۷ر مجموعه آثار دمالنظرعلی طالقانی؟ 

مصحح دو دلیل بر استبعاد میرزا محمد حسن آشتیانی . آن به میرزا حسن آشتیانی مردود دانسته شده است

. می دهددر ذیل قاعده سوم از حجیت اصل مثبِت خبر »یکی اینکه . به عنوان صاحب رساله ذکر کرده است

آنجایی که واسطه عقلی و یا عادی یا حس و علم و یا ادله اجتهادی ثابت شود اصل مثبت وی معتقد است 

اساسا سبک و شیوه نگارش این . حال آنکه چنین تفصیلی در کالم مرحوم آشتیانی وجود ندارد. حجت است

صاری در سال نی بعد از وفات شیخ انمرحوم آشتیا»دلیل دوم استبعاد « .رساله با نگارش آشتیانی متفاوت است

به تهران آمد و اگر در همین سال آقا علی نزد وی منقول خوانده باشد به ![ است ۱۲۸۱وفات شیخ ]ق ۱۲۸۵

که مدرّس مدرسه مهم سپهساالر بوده به درس ![ سالگی ۴۸]سالگی  ۵۱معنای ان است که آقا علی در سن 

ریم بعید است که در این سن خواسته باشد که از آقا علی سراغ داآشتیانی می رفته است، ولی هوش و زکاوتی 

علوم منقول خود را کامل کند، عالوه آنکه این مطلب را نیز باید در نظر گرفت که مدرّس مدرسه باید از علوم 

با توجه « .منقول هم حظّی وافر داشته باشد و از جمله شرایط مدرسین، جامع معقول و منقول بودن بوده است

ق سنه فوت شیخ ۱۲۸۱ق یعنی سنه فوت صاحب جواهر و ۱۲۶۶تن بین سالهای سنه تالیف م»به اینکه 
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ق در ۱۲۷۴صاحب رساله مالنظرعلی طالقانی باشد، زیرا وی در سال »وی احتمال می دهد که « انصاری است

وی منقول می  و نزد آقا علی معقول می خوانده است و بعید نیست آقا علی نزد. تهران حضور داشته است

 (۱۲۲« ).ستخوانده ا

. میرزا حسن آشتیانی و مالنظر علی طالقانی هردو شاگرد صاحب جواهر و شیخ انصاری بوده اند :نقد و بررسی

در فهرست آثار هیچیک حاشیه ای بر مکاسب و رساله . هر دو بر رسائل استادشان شیخ انصاری حاشیه زده اند

هجری  ۱۳۱۵میرزا حسن آشتیانی در سال « ئدالفوائد فی شرح الفرا بحر». ای در قرعه معرفی نشده است

دارد که قبل از بحر الفرائد نوشته است و « حاشیة فرائد االصول»اما وی کتاب دیگری بنام . منتشر شده است

حاشیه قدیمه از حیث رای لزوما با بحر الفرائد مطابقت ( ۱۲۳)شیخ آقا بزرگ نسخه ای از آن را دیده است 

و از بابت تذکر این )لذا اگر احیانا نظر رساله القواعد الفقهیة با بحر الفوائد در اصل مثِبت سازگار نیست . اردند

. ، دلیل عدم انتساب آن به میرزا حسن آشتیانی محسوب نمی شود(نکته باید از مصحح مجموعه آثار تقدیر کرد

قواعد الفقهیه نوشته شده است را احراز کرد که از الباید عدم مطابقت آن را با حاشیه قدیمه رسائل او که قبل 

 . چنین چیزی اثبات نشده است

ساله بوده  ۳۳ساله و میرزا حسن آشتیانی  ۴۱ساله، مالنظر علی  ۴۷اما در زمان وفات شیخ انصاری آقا علی 

دگیش مدرّس خر زنق در تهران مدرّس بوده، اما افزون از بیست سال آ۱۲۶۷آقا علی اگر چه از حوالی سال . اند

بنابراین اگر زمان تعلیم . مدرسه سپهساالر بوده است و قبل از آن هفت سال مدرّس مدرسه مالقاسم بوده است

بوده باشد این زمان قبل از تدریس وی در مدرسه سپهساالر و به احتمال قوی دوران  ۱۲۸۱تا  ۱۲۶۷فقهی وی 

 (۱۲۴. )تدریس وی در مدرسه مالقاسم است

بخصوص که این . نکه در دهه پنجم زندگی خود به درس خارج فقه و اصول برود هیچ استبعادی نداردایبعالوه 

چه بسا حضور هر یک ازدو طرف در درس دیگری از باب احترام و تثبیت بوده . درس حالت مباحثه داشته باشد
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یلی در دست نیست و اگر دلدر اینکه دروس قواعد فقهیه و شرح هدایه اثیریه عمومی بوده باشد ( ۱۲۵)باشد 

 . خصوصی بوده باشد کمترین استبعادی ندارد

. بنابراین هیچیک از اشکاالت مصحح در استبعاد میرزا حسن آشتیانی به عنوان نویسنده قواعد فقهیه وارد نیست

عناوین  اندر می: اما آنچه احتمال مالنظرعلی طالقانی به عنوان نویسنده رساله را تقویت می کند این نکات است

. که نسخه ای از آن در کتابخانه های کشور ثبت نشده است« تحقیق العناوین»آثار طالقانی کتابی است بنام 

آیا مراد از عناوین ( ۱۲۷)طالقانی در کتاب کاشف االسرار خود یک بار به این کتاب ارجاع داده است ( ۱۲۶)

وی است؟ طالقانی کتاب دیگری « تحقیق العناوین»ان همهمان العناوین مراغی است؟ آیا رساله القواعد الفقهیة 

ق است و در آن ۱۳۰۴و تاریخ انتشار آن  ۱۳۰۳در اصول فقه که تاریخ اتمام ان « مناط االحکام»دارد بنام 

الزم است رساله قواعد فقهیه با مناط االحکام مطابقت ( ۱۲۸. )فراوان از استادش شیخ انصاری نقل کرده است

می توانند از نویسنده واحدی صادر شده باشند؟ در اینکه نظر مالنظرعلی طالقانی در مورد  ودشود تا مشخص ش

در فهرست آثار او نام هیچ . اصل مثبت لزوما با رای ارائه شده در رساله سازگار است دلیلی اقامه نشده است

در اجازه الحق و اذن  یخکتاب یا رساله فقهی به چشم نمی خورد تا تحقیق در کشف و نقل، تعلیقه ای بر ش

 (۱۲۹. )سابق یا رساله قرعه به قلم وی قابل اثبات باشد

در : تر می کند عالوه بر نکات پیش گفته مؤید ذیل استآنچه کفه انتساب به میرزا حسن آشتیانی را سنگین

اینکه هر دو  .دنسخه خطی، رساله قواعد فقهیه ناتمام رها می شود و بحر الفوائد میرزای آشتیانی آغاز می شو

در نهایت نظر قطعی درباره صاحب رساله نیاز به بررسی بیشتر و مراجعه . از یک نویسنده باشند محتمل است

 . به آثار پیش گفته آشتیانی و طالقانی دارد

 

 !آقا علی متولد تهران بوده است. ۱۸
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مستند مسئله ( ۱۳۰) .استق در اصفهان دانسته شده ۱۲۳۴در مجموعه مصنفات آقا علی متولد ذی قعده 

این فقیر علی مدرس طهرانی ولد مالعبداهلل مدرس زنوزی در ماه »: رساله سرگذشت به قلم خود آقا علی است

از رساله سرگذشت نسخه خطی ( ۱۳۱« ).ذی القعده یک هزار و و دویست و سی و چهار در اصفهان به دنیا آمد

 . بدست نیامده است

شاه از شاگردان آقا علی در تذکره ابتدا توسط نایب الصدر شیرازی معصوم علیده، این رساله دو بار منتشر ش

ورقه به خط شریفش از کتابخانه وی بدست آمد که »: در این کتاب تذکر داده شده( ۱۳۲)طرایق الحقائق 

ح تصحیاین رساله دومین بار به ( ۱۳۳« )ترجمه خود و والدش را نگاشته بود، به عین عبارت نقل می نماید

استنساخ شده از نسخه حکیم موسس »در این کتاب هم آمده . استاد جالل الدین آشتیانی منتشر شده است

ناسخ تصریح کرده است که این مختصر از روی . توسط یکی از شاگردان وی ظاهرا آقا شیخ غالمعلی شیرازی

 ( ۱۳۴« ).نوشته استاد موسس آقا علی مدرس ادام اهلل برکاته نقل کردم

رساله سرگذشت در مجموعه آثار به تفاوت دو نسخه چاپی رساله مذکور در مورد مولد آقا علی توجه صحح م

آیا آقا علی »: وی این سوال را مطرح کرده! در نقل طرایق الحقایق به مولد آقا علی اشاره نشده است: کرده است

در دفتری که برخی »: در ادامه نوشته« ت؟در اصفهان به دنیا آمده است و این نام مکان والدت از کجا آمده اس

مطالب آن به خط مالحسین زنوزی برادر آقا علی مدرس  و برخی از مطالب آن به خط آقا علی مدرس است، 

طالع والدت با سعادت مال علی اخوی روز شنبه ششم ماه ذیقعده تخمینا هشت »:در یادداشتی چنین آمده است

طالع والدت این حقیر شب »و در یادداشتی دیگر آمده است « ۱۲۳۴ن طهراساعت و نیم از روز گذشته به افق 

گذشته از شب یک ربع به افق دارالسلطنة  ۱۳۲۸حسابی شهر محرم الحرام سنه ... سه شنبه غره هاللی 

این دو یادداشت که به احتمال زیاد از مال حسین زنوزی است نشان می دهد »به نظر مصحح ( ۱۳۵«. )اصفهان

 « .در تهران به دنیا آمده و شاید به همین دلیل آقا علی خود را طهرانی معرفی می کردآقا علی که 
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هر چند . ق بوده است۱۲۲۸ق و بعد از ۱۲۳۴بنا بر تحقیق وی تاریخ آمدن مالعبداهلل زنوزی به تهران پیش از 

ل در مدرسه بیست سا ق دانسته شده و تصریح شده به مدت۱۲۵۷در همین رساله سال وفات مال عبداهلل 

یعنی قبل از آن در اصفهان بوده، و سال تولد آقا .  می شود ۱۲۲۷مروی تدریس می کرده که مبدء تدریس 

لزومی ندارد که این تدریس پیاپی بوده باشد »مصحح برای حل این مشکل نتیجه گرفته که . است ۱۲۳۴علی 

یری و یا مریضی قدرت بر تدریس نداشته بر اثر پو شاید ایشان در پی حوادث اجتماعی و یا در اواخر عمر 

وی اضافه شدن اصفهان در نسخه چاپ شده آشتیانی را بر اساس استنتاج اشتباه که از محاسبه مدت « .است

ق به تهران به دست آمده دانسته است  لذا در اصالت نسخه مرحوم ۱۲۳۶تدریس و هجرت مالعبداهلل در 

با اشاره به برخی قرائن نتیجه گرفته که رساله سرگذشت باید بعد از  در نهایت. آشتیانی تردید روا داشته است

 ( ۱۳۶. )نوشته شده باشد ۱۳۰۴

اینکه مرحوم آشتیانی بدون کمترین توضیحی لقب طهرانی، مولد اصفهان و تاریخ تولد آقا علی را به رساله 

به عنوان مولد آقا علی دستخط  له تهرانمهمترین مدرک اقامه شده بر . اضافه کرده باشد پذیرشش آسان نیست

در هر حال . مجموعه قرائن اقامه شده دیگر می توانند مؤید این احتمال تلقی شوند. محتمل برادر وی است

نکته سنجی مصحح رساله قابل تقدیر است و نکته ای درباره زندگی آقا علی را زیر ذره بین برده است، که آقا 

 !علی متولد تهران بوده است

 

 ریف مدرس طهرانی به مدرس زنوزیتح. ۱۹

« مدرس»و به اختصار « آقاعلی مدرس طهرانی»در مجموعه مصنفات مستندا نوشته شده بود که آقا علی خود را 

نزد این حقیر فقیر شهیر به آقاعلی مدرس »... : در آغاز بدایع الحکم آورده است. خوانده است« طهرانی»یا 

بحمداهلل و منّه »: در انتهای بدایع نوشته است...«  مدرس زنوزی تبریزی العبداهللطهرانی ولد محروم مغفور م

کتاب بدایع الحکم در شب پنجم ماه جمادی االولی از هزار و سیصد و هفت هجری به تحریر نگارنده که در 



 

58 

 

 تازه های آقا علی پژوهی

 

« .مام یافتلسان خلق به آقاعلی مدرس معروف است و امید دارد که از خدام اهل قلم و معرفت محسوب شود ات

و بعد یقول العبد الفقیر الحقیر المعترف »: در آغاز رساله سبیل الرشاد خود را این گونه معرفی کرده است

در آغاز رساله ...« بالقصور و التقصیر علی الطهرانی المشتهر بالمدرس ابن عبداهلل الزنوزی التبریزی المدرس 

...« مدرس طهرانی ولد مالعبداهلل مدرس زنوزی  این فقیر علی»: سرگذشت نیز اینگونه خود را معرفی می کند

الطهرانی و  ۱۱۰قات خود را به نام علی المدرس، علی الطهرانی المدرس، علی الطهرانی، این حکیم الهی تعلی

 (. به حساب حروف ابجد معادل علی است ۱۱۰. )عفی عنه امضاء کرده است ۱۱۰

شاگردان وی نیز او . انده و با این لقب امضا نکرده استنخو« مدرس زنوزی»یا « زنوزی»آقاعلی هرگز خود را 

او نه متولد زنوز است، نه ساکن زنوز بوده، و نه مشتهر به زنوزی، بلکه تنها، فرزند . لقب نخوانده اندرا به این 

لذا اولی این است که جهت وحدت رویه و به عنوان عَلَم شخص، این حکیم را با همان . .... مدرس زنوزی است

اد کنیم و از تعابیر دیگر به عنوان ی« آقاعلی مدرس طهرانی»قب و عنوانی که وی برای خود برگزیده یعنی ل

عَلَم شخص از قبیل آقاعلی حکیم، آقاعلی حکمی، و بویژه آقاعلی مدرس زنوزی و آقاعلی زنوزی درباره وی 

« ؤسس آقا علی مدرس طهرانیمجموعه مصنفات حکیم م»بر همین اساس عنوان کار ( ۱۳۷. )استفاده نکنیم

ه او متولد اصفهان نبود و در تهران زاده شده پذیرفته شود مؤید دیگری اگر ادله اقامه شده بر اینک. انتخاب شد

 .بر اینکه چرا مدرس طهرانی امضا می کرده بدست آمده است

حکیم )ی مدرس زنوزی مجموعه آثار آقا عل»اما کمیته احیا و تصحیح آثار آقا علی عنوان مجموعه خود را 

در سراسر پنج جلد مجموعه . به اختصار زنوزی معرفی کرده است و نویسنده را علی بن عبداهلل زنوزی و« (طهران

آثار کمترین توضیحی برای تحریف نام آقا علی و نادیده گرفتن تحقیقی که به طور مستند در مجموعه مصنفات 

ه امری دلبخواهی و سلیقه ای نیست، نام را صاحب آن انتخاب می نام نویسند. آورده شده بود ارائه نشده است

فرزند مالعبداهلل زنوزی انتخاب کرده و همواره با « آقا علی مدرس طهرانی»و فیلسوف مورد بحث نامش را کند 

اینکه کسانی حقوق شرعی و اخالقی مذکور را نقض کنند . امضا کرده است« الطهرانی»یا « علی الطهرانی»اسم 



 

59 

 

 تازه های آقا علی پژوهی

 

را نادیده بگیرند و بدون اقامه کمترین مدارک و اسناد متعددی که در مجموعه مصنفات بر این امر اقامه شده و 

 !   توضیحی نام وی را تغییر داده تحریف کنند، معنایش چیست؟

 

 تضییقات کیفیت تصحیح. ۲۰

ب مجموعه آثار، و کیفیت تصحیح مجموعه مصنفات از منظر اربا: این مبحث شامل دو بحث به شرح زیر است

 . مصنفاتریشه یابی خطاهای محتمل تصحیحی مجموعه 

 کیفیت تصحیح مجموعه مصنفات از منظر ارباب مجموعه آثار. ۲۰.۱

ثانیا مجموعه آثار جمع آوری »: کمیته احیا و تصحیح آثار آقا علی در ضرورت کار خود از جمله نوشته است

در مقدمه جلد اول بعد از برشمردن اشکاالت دو چاپ ( ۱۳۸« ).شده نیازمند تصحیح و بازبینی جدی بود

کمیته احیای آثار آقا علی مدرس زنوزی به منظور عرضه بهتر کتاب تصمیم بر »وفی بدایع یادآور شده حر

 ( ۱۳۹« ).های چاپ قبلی برطرف شودتصحیح مجدد آن گرفت و بر آن بود تا کاستی 

ال در قب( ۱۳۹۷غیرتکراری محرز االنتساب موجود در مجموعه آثار  از سی و یک اثر)بیست و پنج اثر آقا علی 

در  ۱۳۷۸در مورد کیفیت تصحیح مجموعه مصنفات . تصحیح و منتشر شده بود ۱۳۷۸مجموعه مصنفات 

 : چهارگونه برخورد شده است ۱۳۹۷مجموعه آثار 

د، مصححان به روی خود نیاورده در هجده اثر که اکثر آثار آقا علی باش: سکوت مطلق درباره تصحیح قبل .الف

اما در مورد هفت اثر ! مجموعه مصنفات صورت گرفته یا نه، شتر دیدی ندیدی اند که اصال تصحیح قبلی در

 . دیگر دو گونه به شرح ذیل اظهار نظر شده است
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به  در مورد سه اثر حداقل این انصاف: خبر از تصحیح مجدد بدون کمترین اشاره به نحوه تصحیح قبلی .ب

چرا؟ . اما زحمت کشیده دوباره تصحیح کرده اند! خرج داده شده که خبر دهند تصحیح دیگری هم بوده است

 :توضیح نداده اند

این رساله در طبع پیش با همین نام به چاپ رسیده » :فقرات منقولة من أصول الحکم فی شرح اثولوجیا. ۱

  (۱۴۰« ).به چاپ می رسداست، و در اینجا با تغییر در ترتیب مطالب و تصحیح 

پیشتر معرفی و به چاپ رسیده است و اکنون با اصالح  این اثر» :اسرار اآلیاتمقدمة کشف االسرار فی شرح  .۲

 ( ۱۴۱« ).مجدد به چاپ می رسد

این حواشی با دو نسخه خطی و دو »: التعلیقات علی حواشی صدرالمتالهین علی حکمة االشراق وشرحها. ۳

 ( ۱۴۲« )[شد]ره تصحیح نسخه چاپی و غی

ه تصحیح قبلی چه مشکلی داشته، یا در تغییر ترتیب اثر نخست چه عاملی در این سه اثر توضیح داده نشد 

به نسخه ( مقدمة کشف االسرار فی شرح اسرار اآلیات)غیر از سلیقه دخالت داشته، با اینکه مصحح اثر دوم 

 ! در اختیارش نبوده است ۱۳۷۸ خطی آن دسترسی نداشته و چیزی جز مجموعه مصنفات

در مورد چهار اثر به شرح زیر تصحیح قبل به نحوی مورد کم مهری قرار : تنقیص غیرمستند تصحیح قبل .ج

 :  گرفته است

تعلیقات اسفار آقا علی ضمن مجموعه ای سه جلدی به عنوان مجموعه مصنفات حکیم  ۱۳۷۸در سال . »۱

طبع فعلی از دو . تعلیقات اسفار بوددید که جلد اول آن مشتمل بر مؤسس آقا علی مدرس طهرانی منتشر گر

به لحاظ کیفی، تصحیح مجدد به گونه ای انجام پذیرفت . منتشر گردید متمایز است ۷۸نظر با آنچه در سال 

به . که موارد ابهام یا احیانا تصحیف به حداقل رسید که داوری در این زمینه را به اهل نظر و دقت وامی گذاریم

نسخه های اصلی ( »۱۴۳« ).مچون مباحث نفس تعلیقات جدیدی به دست آمدلحاظ کمی در برخی ابواب ه

بنا به نوشته نویسنده مجموعه : نسخه چاپ سنگی اسفار متعلق به آیت اهلل حسن زاده آملی -۶: تعلیقات اسفار



 

61 

 

 تازه های آقا علی پژوهی

 

ی آقا علی را در بر داشته مصنفات حکیم مؤسس این نسخه متعلق به آقا علی مدرس بوده و بیشترین حواش

دسترسی به این نسخه فعال به دلیل کسالت آیت اهلل حسن زاده آملی برایمان مقدور نبود، از این رو در . تاس

 ( ۱۴۴« ).حواشی از متن چاپ شده قبلی استفاده و سپس تصحیح مجدد شد

و فرهنگی بدون نام مصحح و توسط انتشارات علمی  ۱۳۶۳نسخه چاپی تهران :... رسالة فی مباحث الحمل. »۳

این چاپ که همراه تصحیحی فاضالنه و دقیق است، متعرض اشتباهات ادبی و نحوی متن نیز . ون ذکر نسخبد

نسخه . از این نسخه با رمز ع یاد می شود. ما در تصحیح این رساله از این چاپ نیز استفاده کرده ایم. شده است

از . آقا علی مدرس طهرانیوم مجموعه مصنفات حکیم موسس ، در جلد د۱۳۷۸چاپی انتشارات اطالعات 

مقایسه این چاپ با نسخه ع دانسته می شود که بر اساس آن انجام گرفته است حتی در اعمال عالئم ویرایشی 

 ( ۱۴۵« ).و پاراگراف بندی، اال اینکه این چاپ مشتمل بر اغالط و افتادگی هایی می باشد

که تاریخ چاپ آن مربوط به چند سال بعد از  این رساله غیر از چاپ سنگی: تصحیح رساله سبیل الرشاد. »۳

ضمن مجموعه مصنفات حکیم موسس آقا علی مدرس طهرانی  ۱۳۷۸وفات حکیم موسس می باشد، در سال 

پس از پیشنهاد تصحیح این رساله و مطالعه نسخ موجود آن، متوجه . توسط موسسه اطالعات به چاپ می رسد

ارای اشکاالت فنی و ویراستاری فراوانی است، از جمله انتخاب بلی دقیق و استوار نبوده و دشدم تصحیح ق

کلمات نامناسب، درج اشتباه کلمات که گاهی از اشتباه در قرائت ناشی می شود، ویرایش و حرکت گذاری 

کسی که تصحیح  .در مجموع تصحیح نامبرده چنانکه در شأن آقا علی مدرس باشد به حساب نمی آید. نامناسب

در تصحیح حاضر سعی شده است . تصحیح مقایسه کند یقینا به این موضوع پی خواهد برد فعلی را با آن

در تصحیح این رساله به روش التقاطی یعنی انتخاب بهترین کلمه برای متن ... اشکاالت به حداقل ممکن برسد

 ( ۱۴۶« ).اکتفا شد[ آن هم از چهار نسخه]و درج اختالفات در پاورقی 

که این رساله پیشتر با نام رساله حقیقت محمدیه به چاپ رسیده و موضوع رساله نیز بحث با توجه به این. »۴

این رساله پیش از این به چاپ ... از حقیقت محمدیه است، همان عنوان رساله حقیقت محمدیه انتخاب شد
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ه متن قدر زیاد است که مشقت مطالع رسید، ولی شوربختانه اشتباهات فنی و محتوایی تصحیح موجود آن

ها، نقایص و معایب آن به از این رو در جهت رفع کاستی. تصحیح شده به مراتب از نسخ خطی بیشتر است

 ( ۱۴۷« ).تصحیح مجدد آن اقدام شد

در مقدمه چهار اثر یعنی تعلیقات اسفار، سبیل الرشاد، رسالة فی الحمل و رساله حقیقت محمدیه با لحنهای 

تصحیح مجموعه مصنفات تنقیص شده است ( ورد اخیر خصوصا مورد آخرلحن زننده ای در سه م)فاوتی مت

 . بدون اینکه کمترین شاهدی بر مدعا اقامه شود

 ریشه یابی خطاهای محتمل تصحیحی مجموعه مصنفات. ۲۰.۲

های آن ن نقطهتصحیف به معنی خطای سهوی در خواندن یا نوشتن بر اثر شباهت حروف یا کم و زیاد شد

اینکه در تصحیح یک متن سهوا ابهام یا تصحیف راه یافته باشد محتمل است، و اینکه تصحیح دوم . است

سپردن داوری به اهل نظر و دقت البته کار . ابهامات و تصحیفاتش کمتر از تصحیح اول باشد قابل انتظار است

راه یافتن احتمالی . ی کنمآن به شدت استقبال مپسندیده ای است که درباره کل مجموعه جاری است، و من از 

 : خطا در تصحیح متن عواملی داشته است

در نثر عربی و فارسی آقا علی، توغل در معانی عالی او را از پرداختن به »: های اصلمشکالت ادبی نسخه .اول

 می کند که این حکیم تأمل در مجموعه مصنفات آقاعلی اثبات. ... ظرائف ادبی و دقائق نحوی بازداشته است

الهی چندان دربند لفظ نبوده و در حین حل معضالت پیچیده فلسفی به قواعد ادبیات عرب کمتر توجه داشته 

یادداشت معانی فارسی بسیاری از لغات متعارف ... لذا بیشتر آثار عربی او محتاج ویرایش ادبی است، . است

ر برخی حواشی نشان می دهد ین معانی به فارسی دعربی در حاشیه نسخه های شخصی وی و حتی توضیح ا

که از این حیث با پدرش که از فرط ممارست در علوم ادبیه در آغاز به مالعبداهلل نحوی مشهور شده بود قابل 

« .نثر فارسی وی نیز به شیوه نگارش فارسی عصر قاجاری و دوران ناصری متکلّفانه و معقّد است. مقایسه نیست
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اده، بسیاری از این خطاهای ادبی مولف بدون تذکر در پاورقی تصحیح شورت با استاد حسن زبعد از م( ۱۴۸)

 .  بدیهی است ممکن است برخی از این خطاها از نگاه مصحح مخفی مانده باشد. شد

از برخی آثار نه تنها نسخه اصل در دست نیست، بلکه نسخه خطی کاتب : مشکالت برخی نسخ خطی .دوم

به عنوان نمونه رساله حقیقت محمدیه که نسخه خطی اول آن بدخط . تانا به جا نمانده اسفاضلی با خط خو

تقریرات المبدء والمعاد نیز به همین بلیه ( ۱۴۹. )و ناقص اآلخر است و نسخه دیگر فاقد انتساب به آقا علی

توای فلسفی مطلب در برخی موارد احساس می شود که مح... مبتالست، خط تنها نسخه بد و گاهی ناخواناست

ت تلقی یا گزارش نشده است، به هر حال تقریرات المبدء والمعاد نیازمند ویرایش ادبی و از آن مهمتر درس

در مقدمه رسالة فی مباحث الحمل تصریح شده است که در تصحیح و ( ۱۵۰. )محتاج ویرایش علمی است

( ۱۵۱. )دخطی ناقص استفاده ش تحقیق مجدد آن از نخستین چاپ حروفی در کنار چاپ سنگی و نسخه

مصحح مجموعه آثار بهانه دیگری نیافته و بر مجموعه مصنفات از مشابهت با دو تصحیح قبلی خرده گرفته 

 ! است

 ۱۳۷۷، مقدمه جلد دوم بهمن ۱۳۷۷تاریخ نگارش مقدمه جلد اول دی : شرایط تحمیل شده به مصحح .سوم

درگیر احضار و بازجویی  ۱۳۷۷زمستان مجموعه مصنفات در مصحح . است ۱۳۷۸و مقدمه جلد سوم اردیبهشت 

به اتهام ایراد یک سخنرانی و انجام یک مصاحبه در زندان اوین  ۱۳۷۷اسفند  ۸در دادسرای ویژه روحانیت و از 

ماموران دادگاه ویژه روحانیت و زندان اوین تضییقات فراوانی برای انتقال کتب ( ۱۵۲. )محبوس بوده است

همسر و پدر زندانی بارها با کارتن کتب . اده به زندانی سیاسی ایجاد کردندل شده از سوی خانوفلسفی تحوی

می کردند و « سعی صفا و مروه»فلسفی بین دادسرای ویژه روحانیت در خیابان مقدس اردبیلی و زندان اوین 

د از بع. پاس می دادند ماموران وظیفه شناس این دو نهاد حکومتی خانواده مستأصل زندانی سیاسی را به هم

های فراوان، زمانی که کتابها را از خانواده می پذیرفتند روزها آنها را ورق ورق می گشتند مبادا در کارشکنی

. این تفتیشها باعث می شد کتابهای سفارشی با تاخیر فراوان به دست زندانی برسد! آنها چیزی پنهان شده باشد
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رؤیت نسخه حروف چینی شده مطبعه قبل از چاپ هر نگارنده از امکان لذا . غیر کتاب هم قبول نمی کردند

بسیاری از خطاهای محتمل راه یافته در متن ناشی از این تضییقات خارج از اختیار . سه جلد محروم بوده است

این خطاها گاهی از سوی حروف چین حادث شده که اگر امکان نسخه خوانی متن حروف . نگارنده بوده است

در نخستین فرصت پیش آمده بعد از انتقال از . م بود به سادگی قابل اصالح بودده توسط مصحح فراهچینی ش

زندان اوین برخی خطاهای راه یافته در متن چاپ شده مجلدات اول و دوم  ۳۲۵سلول بسته دادگاه ویژه به بند 

جلد  در مقدمه(. ت صفحههف)به مجموعه ملحق شد « درست نامه»را تصحیح کردم که توسط ناشر به عنوان 

تصحیح نهایی جلد اول و دوم این  مجموعه و اکثر »: سوم در حد مقدور به تضییقات خود اشاره کرده ام

تصحیحات این مجلد و نگارش این مقدمه در زمانی صورت می گیرد که که به اتهامی غیرموجه سومین ماه 

فضل کاستی های جلد سوم این  امید که ارباب»که نوشتم ( ۱۴۷«). اسارت خود را در زندان اوین می گذرانم

مجموعه را که برخی ناشی از موقعیت ویژه ای است که بر من تحمیل شده است بر این قلم ببخشایند و با ارائه 

کار . با این همه العصمة الهلها( ۱۵۳« ). انتقادات و پیشنهادات خود در احیای میراث سلف صالح سهیم شوند

 . تبشری بی خطا نیس

ینجاست که بیست و پنج اثر مشترک بین مجموعه مصنفات و مجموعه آثار همگی بدون استنثا جالب ا .چهارم

بر اساس مجموعه مصنفات به اصطالح بازتصحیح شده است، اما تنها مصححان سه اثر رسائل حقیقت محمدیه، 

و یک اثر اثر همانند بیست  مگر این چند. سبیل ارشاد و فی مباحث الحمل زبان درشت تنقیص گشوده اند

تفاوت زبان نقد علمی با منقصت غیرعلمی را می توان ! دیگر قرار نبوده مستقیما از نسخ خطی تصحیح شود؟

در کتاب « برگی زرین از دفتر حکمت»در مقدمه این چهار اثر با  نقد و بررسی محمود یوسف ثانی با عنوان 

امتیازات کار انجام شده، به برخی اغالط مطبعی و برشمردن وی ضمن ( ۱۵۴. )ماه ادبیات و فلسفه سنجید

 . دورمانده از چشم مصحح راه یافته در متن کتاب اشاره کرده است
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اما با مطالعه مقدمه کلیه آثار و مجلدات و ارزیابی . من فرصت ارزیابی تفصیلی تصحیح انجام شده را نداشته ام

مجموعه از اولیات تصحیح بی اطالع بوده اند و  ححان ایناجمالی تصحیح می توانم بگویم که بسیاری مص

کمترین نظارتی هم بر کارشان صورت نگرفته و اال تصحیحات انجام شده این مقدار ناهماهنگ و سلیقه ای 

 ۱۳۷۸مطمئنا بسیار ضعیف تر از تحقیق انجام شده در مجموعه مصنفات  ۱۳۹۷تحقیق مجموعه آثار . نبود

حیث کیفیت تصحیح و تحقیق، منصفانه مورد نقد و بررسی کارشناسان واقع  آثار از امیدوارم مجموعه. است

 .  شود

 

 و اخالق علمی اقتضای حکمت. بخش چهارم

 

آشنائی با کمیته عالی حکمت اسالمی و ! الفضل لیس لمن تقدم: این بخش شامل دو مبحث به شرح زیر است

 .کمیته احیا و تصحیح آثار آقا علی

 

 !قدمیس لمن تالفضل ل. ۲۱

اخالقی عمل  -با یک استثنا  - کمیته احیا و تصحیح آثار آقا علی در قدردانی از مصححان پیشین آثار آقا علی

این کتاب دو بار [: بدایع الحکم]ضرورت تصحیح »: در مورد مصححان پیشین بدایع الحکم نوشته اند. کرده اند

حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد واعظی  ل ارجمندبه چاپ رسیده است، یک بار با مقدمه و تنظیم فاض

انتشارات الزهراء آن را چاپ کرد و دیگر بار با تصحیح حجت االسالم والمسلمین محمد جواد  ۱۳۷۶که در سال 

در هر دو چاپ تعلیقات آقا . از سوی انتشارات دانشگاه تبریز عرضه شد ۱۳۸۰ساروی و رسول مجد که در سال 

در بعضی . ه است و در چاپ آقای واعظی به تیترهای کتاب هیچ اشاره ای نشده استاب نیامدعلی بر مقدمه کت
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کمیته احیای آثار آقا علی مدرس زنوزی به منظور عرضه بهتر کتاب . هایی داشتموارد نیز هر دو نسخه افتادگی

« .لمن یتقدم کن الفضلهای چاپ قبلی برطرف شود، لتصمیم بر تصحیح مجدد آن گرفت و بر آن بود تا کاستی 

اصال تصحیح نشده و صرفا بر اساس چاپ سنگی حروف چینی  ۱۳۷۶این در حالی است که بدایع چاپ ( ۱۵۶)

 ! شده و نویسنده مقدمه اصوال تصحیح را به عهده نداشته است

: ستنیز اینگونه پاس داشته شده ا« النفس فی  وحدتها کل القوی»حق نخستین تصحیح رساله پنج صفحه ای 

این تعلیقه به همراه مقدمه تحلیلی به کوشش آقای دکتر علی اصغر دادبه در فصلنامه فرهنگ شماره بهار »

 . حق شناسی نسبت به مصحح ناشناس رساله حملیه هم اخیرا گذشت( ۱۵۷« ).نیز به چاپ رسیده است ۱۳۷۰

به این ! کدیور ذکر نشده استمحسن نام « حتی یک بار»اوال در سراسر پنج جلد مجموعه آثار : اما آن استثنا

تعلیقات اسفار آقا علی ضمن مجموعه ای سه جلدی به عنوان مجموعه  ۱۳۷۸در سال »: نمونه توجه کنید

« .مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی منتشر گردید که جلد اول آن مشتمل بر تعلیقات اسفار بود

 .  بوده است« ممنوع»ب پنج جلدی مجموعه آثار ر کتابردن اسم مصحح و محقق مجموعه مصنفات د( ۱۵۸)

کتابنامه »یک از ثانیا کتاب سه جلدی مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی هرگز در هیچ

حتی در تعلیقات اسفار که تنها منبع بیش از یک سوم این تعلیقات بوده . ذکر نشده است« های این پنج جلد

 ! است

در غالب موارد به ناشر . ل کتاب هم به ندرت در این پنج جلد تصریح شده استت کامثالثا حتی مشخصا

 . اشاره نشده است« انتشارات اطالعات»مجموعه مصنفات 

رابعا کمیته احیا و تصحیح آثار آقا علی در مجموعه سه جلدی مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی 

در مورد کدیور و مجموعه مصنفات آقا علی . تا از آن ذکر خیر کنند نیافته اند« حتی یک امتیاز و نکته مثبت»

 . باشدمصداق داشته « الفضل لمن تقدم»او اصوال فضلی نمی توانسته باشد تا 
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 ۱۳۷۸در بیست و پنج اثر آقا علی بر سر سفره مجموعه مصنفات  ۱۳۹۷خامسا در حالی که مجموعه آثار 

تحقیقات بکر انجام شده در مقدمه مجلدات سه گانه . ن شکسته استکدیور نشسته و نمک خورده، اما نمکدا

نادیده گرفته شده و خواسته  مجموعه مصنفات و زحمات فراوان شناسایی، گردآوری، تصحیح و تحقیق مطلقا

ی هامن منصفانه امتیازات مجموعه آثار را در کنار کاستی. اند وانمود کنند که چرخ چاه را از نو اختراع کرده اند

کار  ۱۳۹۷اما مجموعه آثار . بگذار صد گل بشکفد و شاهد رقابتی منصفانه در عرصه علمی باشیم. آن برشمردم

عمیق اخالق علمی، زیرپاگذشتن حقوق معنوی، و نادیده گرفتن عمدی و مجمع عالی حکمت اسالمی نقض 

الفضل لیس لمن تقدم »اردی این روش و منش اثبات قاعده جدیدی است که در مو. غبرمنصفانه کار قبلی است

 . که به نام ایشان باید ثبت شود!« 

مدرس طهرانی و مصحح و محقق آن های نهادینه به مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی درباره بی مهری

در این مقاله نیز نقد و بررسی خود . نکات مهم دیگری هست، افشای آنها را به فرصت دیگری موکول می کنم

 .   عامالن آن متمرکز کردم( اظهر من الشمس)نجام شده فارغ از دواعی غیرعلمی را به کار ا
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 احیا و تصحیح آثار آقا علیآشنائی با کمیته عالی حکمت اسالمی و کمیته . ۲۲

 . می رسد ۱۳۹۷اکنون نوبت به آشنائی با آفرینندگان مجموعه آثار 

 آشناسی با مجمع عالی حکمت اسالمی. ۲۲.۱

مجمع حکمت  .تولید شده و در حقیقت اولین دستاورد آن است« مجمع عالی حکمت اسالمی»همت  این اثر به

. عالی اسالمی دومین مرکز عالی فلسفی است که توسط دومین رهبر جمهوری اسالمی ایران تاسیس شده است

کنون  و ریاست آن از ابتدا تاتاسیس شد  ۱۳۷۳است که در سال « بنیاد حکمت اسالمی صدرا»مرکز نخست 

این بنیاد دامنه فعالیتهای خود را محدود به حکمت متعالیه ( ۱۵۹. )ای استبا برادر بزرگتر رهبر محمد خامنه

در شورای  ۱۳۸۷را به عنوان زیرمجموعه خود در سال « رانی تاریخ فلسفهانجمن ای»یا فلسفه مالصدرا ندانسته، 

جمع عالی حکمت اسالمی قاعدتا بنیاد حکمت با تأسیس م( ۱۶۰. )انجمنهای علمی کشور ثبت کرده است

اسالمی صدرا باید زیرمجموعه مرکز جدید باشد، واال تداخل و موازی کاری حداقل در حکمت غیرمالصدرا 

در هر حال مرکز جدید حوزوی تر و بیشتر از مرکز نخست برآورنده انتظارات مقام . کار است نتیجه منطقی

 : رهبری است

فضال و نخبگان علوم عقلی حوزه علمیه قم با مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی  پیرو دیدار جمعی از»

ضرورت و اهمیت علوم عقلی و لزوم و تأکید معظم له بر  ۱۳۸۲در زمستان سال « مد ظله العالی»ای خامنه

جمعی از اساتید علوم تشکیل انجمن یا مجمعی که مرکزیت علوم عقلی را در حوزه علمیه بر عهده داشته باشد، 

کارهای تحقق اهداف و منویات معظم له را بررسی نموده، که جهت تأسیس عقلی با تشکیل جلسات متعدد راه

از این رو مجمع عالی حکمت اسالمی با هدایت مقام .... صورت گرفت  مجمع عالی حکمت اسالمی اقدامات ذیل

سبحانی و [ جعفر]جوادی آملی، [ عبداهلل]ات و تحت اشراف حضرات آی« مد ظله العالی»معظم رهبری 

، پس از تعیین هیأت مؤسس توسط ناظران محترم عالی و انتخاب (دامت برکاتهم)مصباح یزدی [ محمدتقی]

فعالیت رسمی خود را با برگزاری اولین نشست از سلسله  ۱۳۸۴مجمع عمومی، از اسفند ماه  هیأت مدیره توسط

http://hekmateislami.com/
http://www.mullasadra.org/new_site/persian/index.htm
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نامه مجمع عالی در أساس( ۱۶۱« ).با موضوع حرکت در مجردات آغاز نمودپردازی های کرسی نظریه نشست

مجمع ( ۱۶۲. )های علمیه رسیدژوهشی خاص به تصویب شورای عالی حوزهبه عنوان واحد پ ۱۳۸۹تاریخ دی 

  (۱۶۳. )عالی حکمت اسالمی توسط هیات مدیره اداره می شود

به عنوان مثال در . ی هر دو ردیف بودجه رسمی دارندبنیاد حکمت اسالمی صدرا و مجمع عالی حکمت اسالم

اعتبار رسمی مجمع حکمت اسالمی چهار میلیارد تومان و بنیاد حکمت اسالمی صدرا دو میلیارد  ۱۳۹۲سال 

 ۶۵/۲به ترتیب  ۱۳۹۶اعتبارات هزینه ای این دو مرکز فلسفی در قانون بودجه سال ( ۱۶۴. )بوده استتومان 

معنای اعتبارات اینگونه نهادها زمانی  (۱۶۵. )بوده است( مجموعا شش میلیارد تومان)ن میلیارد توما ۳۱/۴و 

ؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه درک می شود که با اعتبارات اندک گروههای فلسفه در دانشگاههای کشور و م

چند میلیارد تومانی اکنون با توجه به اعتبار ساالنه ( ۱۶۶. )سنجیده شوند( زیرمجموعه وزارت علوم)ایران 

مجمع عالی حکمت اسالمی می توان پرسید تصحیح و انتشار مجموعه آثار آقا علی چند میلیارد تومان برای 

 شده با هزینه گشاده دستانه فوق چه تناسبی داشته است؟بیت المال هزینه داشته است؟ و کار انجام 

 همایش ملی حکیم طهران. ۲۲.۲

ی حکمت اسالمی بعد از کرسهای آزاد نظریه پردازی که داستان دیگری دارد، از نخستین اقدامات مجمع عال

 ۱۳۹۲داد بوده که از خر« نکوداشت مقام علمی مرحوم آقا مدرس زنوزی: همایش ملی حکیم طهران»برگزاری 

 در شهرهای قم، تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، مرند و زنوز« برگزاری شانزده پیش نشست»با  ۱۳۹۴تا بهمن 

بیست و »در تهران به کمک « همایش ملی حکیم طهران»بنام  ۱۳۹۶و سپس یک همایش در نیمه دوم سال 

مایشها سه جلد کتاب با مشخصات محصول این ه( ۱۶۷. )دیگر برگزار شده است« یک مرکز فرهنگی و اجرایی

 ۵۷۶م طهران، های همایش ملی حکی، مجموعه پیش نشست۱۳۹۶مجمع عالی حکمت اسالمی، قم، : زیر است

 .  صفحه ۶۳۸: صفحه، جلد دوم ۵۱۱: صفحه؛ مجموعه مقاالت همایش ملی حکیم طهران، جلد اول
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منبر »ده نشستهایی است که عنوان در حقیقت متن پباده ش. کتاب نخست فاقد هرگونه ارزش علمی است

منتشرشده مصداق بارز اتالف برگزاری این نشستها به شهادت کتاب . تناسب کامل با محتوای آن دارد« فلسفی

اگر چه در این دو ( ۱۶۸. )مجموعه مقاالت حاوی سی و هفت مقاله در پنج بخش است. قطعی بیت المال است

ی شود، اما واضح است که فراخوان مجمع مورد استقبال اساتید جلد تک و توکی مقاله نسبتا جدی یافت م

برای اینکه ارزیابی عینی تری از سطح مقاالت داشته . ستفلسفه کشور و فضالی حوزه های علمیه واقع نشده ا

! باشیم هیچیک از چهارده نفری که عضو هیأت مدیره مجمع بوده اند در این همایش مقاله ارائه نکرده اند

(۱۶۹ ) 

 آشنائی با کمیته احیاء و تصحیح آثار آقا علی. ۲۲.۳

با حذف ]عبارت  بوده اند از ( حکیم طهران)نوزی گانه کمیته احیاء و تصحیح آثار آقا علی مدرس زاعضای ده

، محمد رضاپور (مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)غالمرضا فیاضی [: القاب و به ترتیب معرفی در کتاب

پژوهشگاه علوم و )، حسن رمضانی (جامعة المصطفی العالمیة)، عزالدین رضانژاد (العالمیةجامعة المصطفی )

، محمد تقی (دانشگاه باقرالعلوم)، حسن معلمی (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)یروانی ، علی ش(فرهنگ اسالمی

پژوهشگاه علوم و )اد نژ، علی اکبر زمانی(پژوهشگر علوم اسالمی)، احسان فتاحی (دانشگاه باقرالعلوم)یوسفی 

 ( ۱۷۰(. )مدیر اجرائی مجمع حکمت اسالمی)، و محمد باقر خراسانی (فرهنگ اسالمی

یکی از برنامه های مورد توجه همایش ملی حکیم طهران »این کمیته چه نقشی در مجموعه آثار داشته است؟  

های و تصحیح آثار و تنظیم آئین نامهاحیاء و تصحیح مجموعه آثار آقا علی مدرس بود که با تشکیل کمیته احیاء 

های فرهیخته آغاز ای و شخصیتاد و کتابخانهمرتبط فرایند شناسائی آثار و جمع آوری نسخ از مراکز معتبر اسن

نفر از عالقه مندان و مصححین فاضل  ۱۵در بخش تصحیح آثار . نسخه جمع آوری شد ۶۹شد که بیش از 

مکاری داشتند که کلیه متون پس از تصحیح از سوی ارزیابان محترم حوزوی و دانشگاهی با ستاد همایش ه

کل فرایند تصحیح و ارزیابی تحت اشراف استاد بزرگوار آیت اهلل . شدبررسی و نکات احتمالی تذکر داده می 
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غالمرضا فیاضی صورت گرفت که همت عالی مصروف داشتند تا با کمترین خطا فرایند تصحیح و عرضه آثار 

 ( ۱۷۱« ).ردصورت پذی

ظر می رسد که به ن -که شمه ای از آن در این مقاله عرضه شد  -با توجه به تحلیل انتقادی مجموعه آثار 

و به شرحی که خواهد آمد با توجه به قرائن موجود نقش کمیته احیا ! عبارت فوق را نباید چندان جدی گرفت

یعنی تشریفاتی یا در حد نظارت : مجمع بوده است و تصحیح در فرایند تصحیح در حد اشراف اساتید سه گانه بر

ه تصحیح تحت اشراف وی معرفی شده، حتی فرصت فارغ از اشاره فوق، غالمرضا فیاضی ک! رقیق استطالعی

کاری که علی القاعده وظیفه سرویراستار مجموعه های علمی ( ۱۷۲! )نگارش مقدمه مجموعه را هم نیافته است

سط مجمع علی حکمت اسالمی یک مزیت بر آثار منتشره توسط بنیاد حکمت البته آثار منتشره تو. است

که در اولی بر خالف دومی اسم مُشرِف هم عرض مصحح پشت جلد و در اسالمی صدرا دارد، و آن این است 

 .صفحه مشخصات کتابها نیامده است

 آشنائی با مصححان مجموعه آثار. ۲۲.۴

عبارتند [ با حذف القاب و به ترتیب نسبی حجم تصحیح( ]طهران حکیم)مصححین آثار آقا علی مدرس زنوزی 

 : از

جلد دوم تعلیقات اسفار؛ [ بخشی از. ]۳جلد سوم تعلیقات اسفار، . ۲بدایع الحکم، . ۱: احسان فتاحی اردکانی -۱

لتعلیقة ا. ۸تعلیقات شرح الشواهد، . ۷رساله سرگذشت، . ۶خطبة فی التوحید، . ۵تعلیقات بر لمعات الهیه، . ۴

التعلیقات . ۱۰التجرید، التعلیقة علی حواشی الالهیجی علی شرح القوشجی علی شرح . ۹علی حاشیة سرالقدر، 

الحاشیة علی الحاشیة . ۱۲الحاشیة علی الکلمات المکنونة للفیض الکاشانی، . ۱۱علی حواشی شرح االشارات، 

تقریظ علی مفاتیح الغیب وشرح اصول الکافی . ۱۴مقدمة کشف االسرار فی شرح اسرار اآلیات، . ۱۳الجمالیة، 

 . لصدرالمتألهین

 .جلد اول تعلیقات اسفار[ ازبخشی : ]وحید علیزاده -۲
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 .جلد اول تعلیقات اسفار[ بخشی از: ]محسن پارسانژاد -۳ 

 .جلد دوم تعلیقات اسفار[ بخشی از: ]علی اکبر زمانی نژاد -۴ 

 .الرسالة التوحیدیة. ۲اد فی اثبات المعاد، سبیل الرش. ۱: محمد مسعود خداوردی -۵ 

 .حملرسالة فی مباحث ال: احسان کرمانشاهانی -۶ 

 .تعلیقات علی شرح الهدایة االثیریة مالصدرا. ۲رسالة فی الوجود الرابطی، . ۱: ضیاء الدین برهانی -۷ 

 .التعلیقات علی شوارق االلهام: حسن شهسواری -۸ 

 .تعلیقات علی حواشی صدرالمتألهین علی حکمة االشراق وشرحها :ملکی( جالل الدین)محمد  -۹ 

 . تعلیقات القواعد الفقهیة: عبداللهیحمیده  -۱۰ 

حاشیه بر حواشی . ۳حاشیه بر اساس االقتباس، . ۲التعلیقات علی حواشی الهیات الشفاء، . ۱: مهدی صداقت -۱۱

 . دوانی بر شرح قوشچی

 .الشواهد الربوبیةالتعلیقات علی : اسماعیل جاری -۱۲

 .رساله حقیقت محمدیه: حسن لطفی -۱۳

 .رساله تاریخ الحکماء: شیرینابراهیم اشک  -۱۴

 . خان کرمانیمناظره با حاج کریم: عزالدین رضانژاد -۱۵

 .الحاشیة علی االفق المبین. ۲فقراة منقولة من اصول الحکم فی شرح اثولوجیا، . ۱: محمدتقی یوسفی -۱۶

فوائد . ۳رسالة ایضاح االدب، تقریظ بر . ۲رسالة فی احکام الوجود والماهیة،  . ۱: یاء و تصحیح آثارکمیته اح -۱۷

 .در منقوالت آقا علی

مقایسه فهرست تنظیم شده . که صحیح نیست( ۱۷۳)نفر نوشته شده  ۱۵در مقدمه جلد اول تعداد مصححان 

بسیاری از عناوین رساله ها، و فاقد هرگونه ترتیب با فهرست جلد اول نشان می دهد که آن فهرست ناقص، فاقد 

 ( ۱۷۴. )یب مجلدات، ترتیب حجم تصحیح و غیره استاعم از الفبایی، ترت
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( از منظر کمیته احیا و تصحیح)برای آشنائی به میزان علمیت آنها . اغلب قریب به اتفاق مصححان نوقلم هستند

 احیا کمیته. بگذرانیم نظر از کرده تصحیح تنه یک را آثار مجموعه ۴۵٪کافی است پرکارترین آنها که نزدیک 

ا در سطحی نیافته تا تحلیل محتوای بدایع الحکمی را که همین فرد تصحیح کرده به او بسپارد وی ر تصحیح و

استادان، )حوزه عرفان تهران »عنوان مقاله این مصصح زحمتکش ( ۱۷۵. )و آن را به دیگری واگذار کرده است

 (۱۷۶. )مجموعه مقاالت استنامه یا تراجم در بخش زیست« (یرات بر دیگر حوزه های علمیآثارو تاث

!( نفر آخر ناشناس)اگر شیوه نامه تصحیح و تحقیق وجود داشته حداقل می توان گفت تصحیحات این هفده نفر 

اری که باید صورت مهمترین ک. هماهنگ نیست، نه در تصحیح، نه در تحقیق، نه در ارجاع، نه در نگارش مقدمه

و تحقیق و تحلیل؛ تفکیک آثار مقطوع االنتساب، محتمل  اعمال شیوه واحد تصحیح: می گرفت این بود

االنتساب، تقریرات شاگردان از آثار آقا علی، طبقه بندی آثار، معرفی شفاف و علمی نسخ خطی بکار رفته و درج 

در بسیاری موارد . مورد بحث بوده اندمشخصات کامل فهرست نسخ خطی منتشره که حاوی نسخ خطی 

به عنوان مشت نمونه خروار می توان در محورهای فوق به مقدمه . باره داده نشده استاطالعات الزم در این 

: نگاهی کرد تا یقین پیدا کنیم که کمیته احیا و تصحیح هیچ نظارتی بر مجموعه آثار نداشته انددو اثر زیر نیم

 (.  ۱۷۸)شوارق االلهام و تعلیقات علی ( ۱۷۷)المتألهین علی حکمة االشراق و شرحها تعلیقات علی حواشی صدر
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 جمع بندی

 

در مقایسه با مجموعه  ۱۳۹۷امتیازات مجموعه آثار : این مطلب ماحصل و جمع بندی مقاله در دو محور است

 . های آنو کاستی ۱۳۷۸مصنفات 

 امتیازات . ۲۳

عالی حکمت اسالمی، ، کمیته احیاء و تصحیح مجمع (حکیم طهران)درس زنوزی مجموعه آثار آقا علی م»برای 

 :حداقل هشت امتیاز به شرح به زیر می توان قائل شد« ۱۳۹۷قم، انتشارات حکمت اسالمی، 

 .  حواشی شرح اشارات: کشف یک اثر جدید محتمل االنتساب و مفقوداالثر آقا علی .اول

. ۳الشواهد الربوبیة،  التعلیقات علی شرح. ۲خطبة فی التوحید، . ۱: آقا علیکشف و انتشار چند اثر تازه  .دوم

الحاشیة علی حواشی الدوانی . ۵الحاشیة علی االفق المبین، . ۴حاشیه بر اساس االقتباس نصیرالدین طوسی، 

 (. فوائد در منقوالت آقا علی. ۷الحاشیة علی الکلمات المکنونة فیض، و . ۶)علی شرح القوشجی، 

ه بیست و دو نسخه خطی آن جدید است، از این تصحیح مبتنی بر پنجاه و شش نسخه خطی است ک .سوم

 .  جمله چهار نسخه خطی تعلیقات اسفار

 و اول سفر در جدید تعلیقه ۹ شامل تعلیقات ۴۴٪تعلیقه جدید بر اسفار مالصدرا، یعنی حدود  ۱۳۴۳ .چهارم

 (.چهارم سفر تعلیقات ۸۱٪)تعلیقه جدید در سفر چهارم  ۱۲۹۷فر سوم، و س در تازه تعلیقه ۳۷ دوم،

 . آن تعلیقات ۲۳٪تعلیقه تازه بر شوارق االلهام، یعنی حدود  ۱۱۷ .پنجم

 . بازتصحیح بیست و پنج اثر آقا علی، از جمله بدایع الحکم .ششم

 . وی متولد تهران بوده است: نکته تازه ای در آقا علی پژوهی .هفتم

 . به مالنظرعلی طالقانی شاگردش( که آقا علی بر آن تعلیقه زده)الة القواعد الفقهیة انتساب رس .هشتم
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 هاکاستی. ۲۴

ورد برخی از آنها جزئی و یک م. حداقل پانزده کاستی به شرح زیر به چشم می خورد ۱۳۹۷در مجموعه آثار 

 :یعنی لزوم رعایت حقوق معنوی بسیار جدی و اساسی است

اثر جدیدی نیست « الحاشیة علی الکلمات المکنونة فیض»: د، دو مورد قابل پذیرش نیستجدی از هفت اثر. اول

به وی ارائه « فوائد در منقوالت آقا علی»ادله کافی برای احراز انتساب . و عینا یکی از تعلیقات اسفار وی است

 .  ده استنش

نتساب بقایای اشعار و غزلیات؛ و سه اثر اثر مقطوع اال. ۱: چهار اثر زیر در مجموعه آثار درج نشده است .دوم

درباره عدم درج . رساله فوائد. ۴رساله وحدت وجود و . ۳تقریرات المبدء والمعاد مالصدرا، . ۲: محتمل االنتساب

توضیحات عدم درج سه اثر اخیر با سه اثر دیگر که به نظر مصححین . اثر نخست مطلقا توضیح داده نشده است

تعلیقات الشواهد الربوبیة، رسالة فی احکام الوجود والماهیة، فوائد : ند مخدوش می شودمقطوع االنتساب نیست

قد رویکرد مجموعه در آثار محتمل االنتساب آقا علی یک بام و دو هوا و سلیقه ای و فا. در منقوالت آقا علی

 .  درج شده بودند ۱۳۷۸چهار اثر یادشده در مجموعه مصنفات . ضابطه علمی بوده است

شامل سه تعلیقه در )نُه تعلیقه . تعلیقات اسفار مجموعه آثار جامع همه تعلیقات منتشرشده اسفار نیست .سوم

آمده  ۱۳۸۷مصنفات  در مجموعه -که البته تعداد بسیار قلیلی است  -( سفر سوم و شش تعلیقه در سفر چهارم

از حیث محتوا عموم  ۷۸مجموعه مصنفات و  ۹۷بنابراین مجموعه آثار . که در مجموعه آثار به چشم نمی خورد

 . و خصوص من وجه هستند نه عموم و خصوص مطلق

از بیست و . در مجموعه آثار مطلقا هیچ اشاره ای به زمان انتشار فهرست نسخ خطی جدید نشده است .چهارم

طی پنج نسخه خ( ۲سه نسخه خطی فاقد هر گونه مشخصات هستند، ( ۱: خه خطی جدید این مجموعهدو نس

یازده ( ۴مشخصات دو نسخه خطی نادرست است، ( ۳فاقد مشخصات کامل خصوصا شماره نسخه هستند، 
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معرفی کشف و  ۱۳۷۸سه نسخه خطی قبل از ( ۵منتشر شده اند،  ۱۳۷۸نسخه خطی فهرستشان بعد از سال 

کلیه اضافات مجموعه آثار بنابراین . شده اند، اما قرائن ارتباطشان با آقا علی بعد از این تاریخ منتشر شده اند

کشف آثار و نسخ خطی . بدون هر استثنائی متعلق به نسخ خطی جدید کشف شده در بیست سال اخیر است

« های خطی ایرانفهرستگان نسخه»تشار های جدید خطی از یک سو و انجدید دستاورد انتشار فهرست نسخه

 . های متنوع از سوی دیگر استبا یازده جلد نمایه

در تعلیقات اسفار به شش نسخه خطی مورد استفاده مجموعه مصنفات دسترسی  ۹۷مجموعه آثار  .پنجم

وی است، ثانیا مهمترین آنها که اوال حاوی آخرین تعلیقات آقا علی بر اسفار به خط خود  نداشته است، از جمله

 ۱۸٪ حدود و سوم تا ولا های سفر تعلیقات ۹۰٪بیش از. به لحاظ کمّی بیشترین تعداد تعلیقات را داراست

کمیته احیا و تصحیح . است نسخه این از مأخوذ( اسفار تعلیقات از نیمی  از بیش مجموعا) چهارم سفر تعلیقات

این کمیته توضیح نداده است . نسخه استفاده کرده نه مستقیماآثار آقا علی از طریق مجموعه مصنفات از این 

نسخه خطی دیگر بی نیاز یافته، و درج تعلیقات ماخوذ از این نسخ  که به چه دلیل خود را از استفاده از پنج

در دیگر آثار نیز «(. سرقت علمی»شائبه )؟ !چگونه توجیه می شود« بدون ذکر ماخذ»خطی در مجموعه آثار 

، و دو چاپ سنگی مهم که در مجموعه (از جمله سه نسخه اصل به خط مؤلف)ل شش نسخه خطی از حداق

 .ه و غیر از بدایع مبنای تصحیح بوده اند، بدون کمترین توضیحی غفلت شده استمصنفات معرفی شد

آثاری که بیش از یک نسخه خطی دارند خصوصا تعلیقات اسفار و شوارق بر خالف مجموعه مصنفات  .ششم

ه تا زمانی که شناسنام. اقد شناسنامه هستند، به این معنی که مشخص نیست از کدام نسخه خطی اخذ شده اندف

کلیه تعلیقات اسفار نسبت به نسخ خطی مشخص نشود، درباره مرحله بندی نسخ خطی تعلیقات اسفار نمی 

این قطع . ات مطلقا قطع شودسعی بلیغی شده که ارتباط مجموعه آثار با مجموعه مصنف. توان اظهار نظر کرد

 . ارتباط خصوصا در تعلیقات اسفار باعث مشکالت فراوانی می شود
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له تاریخ الحکماء که نیمه اول آن در مجموعه مصنفات منتشرشده بود، برای نخستین بار به طور رسا .هفتم

 .نشده استدر مجموعه آثار به پیشینه این تصحیح اشاره ای . منتشر شده است ۱۳۸۶کامل در سال 

از شاگردان ناشناس  تعلیقات الشواهد الربوبیة یقینا به قلم آقا علی نیست، و تقریر دروس او به قلم یکی .هشتم

این اثر را باید در زمره تقریرات شاگردان از . وی است، که در قالب تعلیقه بر متن شواهد تنظیم شده است

مصححین مجموعه آثار از استدراک . لیدروس آقا علی به حساب آورد، نه از آثار محتمل یا منسوب به آقا ع

 . اندجلد سوم مجموعه مصنفات در این زمینه غفلت کرده 

اگرچه مراد از حواشی رسائل شیخ انصاری در متن رسالة القواعد الفقهیة نمی تواند بحرالفوائد میرزا حسن  .نهم

به عنوان نویسنده القواعد الفقهیه آشتیانی باشد، اما هیچیک از اشکاالت مصحح در استبعاد میرزا حسن آشتیانی 

بررسی بیشتر و مراجعه به آثار مخطوط میرزا حسن آشتیانی نظر قطعی درباره صاحب رساله نیاز به . وارد نیست

 .و مالنظرعلی طالقانی دارد

متولد او نه . نخوانده و با این لقب امضا نکرده است« مدرس زنوزی»یا « زنوزی»آقا علی هرگز خود را  .دهم

با توجه به مدارک . ستزنوز است، نه ساکن زنوز بوده، و نه مشتهر به زنوزی، بلکه تنها، فرزند مدرس زنوزی ا

اما کمیته احیا و تصحیح آثار آقا علی . جدید که مولد او طهران بوده، عنوان مدرس طهرانی تقویت می شود

و نویسنده را علی بن عبداهلل « (کیم طهرانح)مجموعه آثار آقا علی مدرس زنوزی »عنوان مجموعه خود را 

سراسر پنج جلد مجموعه آثار کمترین توضیحی برای در . معرفی کرده است« زنوزی»زنوزی و به اختصار 

تحریف نام آقا علی و نادیده گرفتن تحقیقی که به طور مستند در مجموعه مصنفات آورده شده بود ارائه نکرده 

اهی و سلیقه ای نیست، نام را صاحب آن انتخاب می کند و فیلسوف مورد بحث نام نویسنده امری دلبخو. است

یا « علی الطهرانی»فرزند مالعبداهلل زنوزی انتخاب کرده و همواره با اسم « مدرس طهرانیآقا علی »نامش را 

 . امضا کرده است« الطهرانی»
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مگی بدون استثنا بر اساس مجموعه بیست و پنج اثر مشترک بین مجموعه مصنفات و مجموعه آثار ه .یازدهم

روی خود نیاورده اند که تصحیح دیگری هم بوده مصنفات بازتصحیح شده اند، در اکثر آثار مصححان مطلقا به 

و تا حدودی تعلیقات )است، تنها مصححان چهار اثر رسائل حقیقت محمدیه، سبیل الرشاد، فی مباحث الحمل 

مگر این چند اثر همانند بیست و یک اثر دیگر قرار نبوده مستقیما از . اندزبان درشت تنقیص گشوده ( اسفار

 ! نسخ خطی تصحیح شوند؟

مجموعه آثار توسط هفده مصحح و ظاهرا یک کمیته ده نفری احیاء و تصحیح با ردیف بودجه  .دوازدهم

ی یک نفره تدوین و مجموعه مصنفات با هزینه شخص. سالیانه چند میلیارد تومانی تدوین و منتشر شده است

ت گرفته و نگارنده از منتشر شده، در حالی که آماده سازی جلد سوم آن علی االغلب در زندان اوین صور

 .  با تضییقاتی ناخواسته مواجه بوده که از اختیار او خارج بوده است ۱۳۷۷زمستان 

ش مقدمه مجموعه را غالمرضا فیاضی که تصحیح تحت اشراف وی معرفی شده، حتی فرصت نگار .سیزدهم

، نه در ارجاع، نه در محصول کار هفده نفره هماهنگ نیست، نه در تصحیح، نه در تحقیق. هم نیافته است

تفکیک آثار مقطوع االنتساب از محتمل : مهمترین کاری که باید صورت می گرفت این بود. نگارش مقدمه

آثار، معرفی شفاف و علمی نسخ خطی بکار رفته و از االنتساب و تقریرات شاگردان از آثار آقا علی، طبقه بندی 

 . یق و تحلیلهمه مهمتر اعمال شیوه نامه یکسان تصحیح و تحق

معرفی شده بود، شانزده اثر توسط  ۱۳۷۵از سی و هفت اثر شناخته شده آقا علی، پانزده اثر تا سال  .چهاردهم

 دارای خطی نسخه سه و شصت از. است شده کشف( ۱۶٪) ۱۳۹۷ آثار مجموعه در نیز اثر شش و ،(۴۷٪)کدیور 

( ۶۵٪) نسخه یک و چهل است، شده کشف کنون تا که علی آقا خط به نسخه بیست شامل نسبی مشخصات

 ۲۰٪با( ۳۵٪) نسخه دو و بیست آثار مجموعه سهم اصل، نسخ ۸۰٪ با بوده مصنفات مجموعه تصحیح مبنای

 آثار حیث از( ۱: هستند وجه من خصوص و عموم حیث سه از آثار مجموعه و مصنفات مجموعه. اصل نسخ
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 مصنفات مجموعه در که اثری چهار آثار، مجموعه در یدجد اثر پنج: نیست دیگری در که یک هر در اختصاصی

دوازده نسخه خطی اختصاصی : خطی نسخ حیث از( ۲. اسفار تعلیقات نیز و نیامده، آثار مجموعه در اما هست

است که در دسترس مصححان مجموعه آثار نبوده، و بیست و دو نسخه خطی جدید متعلق مجموعه مصنفات 

به دالیل پیش گفته تصحیح مجموعه آثار علی القاعده باید کم : ث تصحیح و تحقیقاز حی( ۳. به مجموعه آثار

مجموعه  خطا تر از مجموعه مصنفات باشد، اما تحقیق و مقدمه تحلیلی مجموعه مصنفات مطمئنا قوی تر از

نفات اگرچه کلیه اضافات مجموعه آثار مرهون نسخ خطی منتشره بعد از انتشار مجموعه مص. آثار متاخر است

 . است، اما مراجعه به هریک از این دو مجموعه محقق را از مراجعه به دیگری بی نیاز نمی کند

! نام محسن کدیور ذکر نشده است« حتی یک بار»در سراسر پنج جلد مجموعه آثار : اما کاستی اصلی .پانزدهم

کتابنامه »یک از ه هرگز در هیچاز کتاب او که یقینا در زمان تدوین مجموعه آثار مبنای تصحیح و تحقیق بود

یقات بوده حتی در تعلیقات اسفار که تنها منبع بیش از یک دوم این تعل. یاد نشده است« های این پنج جلد

کمیته محترم احیا و تصحیح آثار . مشخصات کامل کتاب هم به ندرت در این پنج جلد تصریح شده است! است

« حتی یک امتیاز و نکته مثبت»مؤسس آقا علی مدرس طهرانی  آقا علی در مجموعه سه جلدی مصنفات حکیم

ا علی او اصوال فضلی نمی توانسته باشد تا در مورد کدیور و مجموعه مصنفات آق. نیافته تا از آن ذکر خیر کنند

در بیست و پنج اثر آقا علی بر سر سفره  ۱۳۹۷در حالی که مجموعه آثار . الفضل لمن تقدم مصداق داشته باشد

زحمات انجام شده در مجلدات . کدیور نشسته و نمک خورده، اما نمکدان شکسته است ۱۳۷۸موعه مصنفات مج

 ۱۳۹۷مجموعه آثار . ده گرفته شده و خواسته اند چرخ چاه را از نو اختراع کنندسه گانه مجموعه مصنفات نادی

ی، و نادیده گرفتن کامال کار مجمع عالی حکمت اسالمی نقض عمیق اخالق علمی، زیرپاگذشتن حقوق معنو

 . غیرمنصفانه و عمدی کار قبلی است
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. اساتید و صاحب نظران برای اطالع از انتقادات و پیشنهادات ایشان ارسال شدپیش نویس مقاله قبل از انتشار برای ده نفر از * 

کوشیدم مقاله در داخل کشور  .از تک تک ایشان صمیمانه تشکر می کنم. هشت نفر نویسنده را از نظر خود مطلع کردند

اله بدون ارسال متن آن استمزاج از دست اندرکاران نشریاتی که تناسبی با مقاله داشتند با ذکر عنوان مق. نشر کاغذی شود

با مشورت با مطلعان محرز شد که هیچ مطلبی از من ولو فلسفی تا اطالع ثانوی ! هیچکدام پاسخی مرحمت نکردند. کردم

 . می ایران امکان انتشار ندارددر جمهوری اسال

مجموعه مذکور اطالع پیدا کردم، و تذییلی  در حال تصحیح آخرین نمونه مقاله آقا علی با مشخصات زیر بودم که در اینترنت از. ۱

 : اجمالی به مقاله افزودم

, Leiden, Brill, Philosophy in Qajar Iran,” in Reza Pourjavady (ed.), ihrānīṬĀqā ʿAlī Mudarris “

2019, pp. 231-258.   

کیفیت تصحیح این دو مجموعه به اختصار در بخش سوم بررسی شده اما این امر وجهه نظر اصلی این مقاله نبوده به اگر چه . ۲

 . شرحی که خواهد آمد

؛ رسالة سبیل الرشاد فی اثبات المعاد، شماره هشتم، ۱۳۷۵لوجود الرابطی، شماره هفتم، پائیز رسالة فی ا: نامه مفید، قمدر فصل. ۳

سیری در مبانی وجودشناختی حکیم مؤسس آقا علی مدرس، شماره نهم، بهار : تعلیقات الشواهد الربوبیة؛ ۱۳۷۵زمستان 

صدرالمتألهین، شماره های دهم، یازدهم و های حکیم مؤسس در اسفار ژرف اندیشی :؛ قسمتی از تعلیقات االسفار۱۳۷۶

رسالة فی التوحید، شماره های هشتم و نهم، : ؛ و در فصلنامه خردنامه صدرا، تهران۱۳۷۶دوازدهم، تابستان، پائیز و زمستان 

 .  ۱۳۷۶بهار 

 .۹۸-۸۰، قم، ص۱۳۷۶، دی ۴۶، شماره مسلسل ۴نامه آینه پژوهش، سال هشتم، شماره دوماه. ۴

 .۲۰، ص۵، ج۱۳۹۷آثار آقا علی مدرس زنوزی، قم، مجموعه . ۵

 .۶۳۲، ص۲پیشین، ج. ۶

 . ۶۶۸-۶۶۹، ص۵پیشین، ج. ۷

 .۲۰، ص۵پیشین، ج.  ۸

 .۱۷۵، ص۵پیشین، ج. ۹

 . کتابخانه مجلس شورای اسالمی ۳۸۲۸نسخه خطی شماره . ۱۰

 .۱۲۹۰؛ و چاپ سنگی ۴۱۰، احمد حسینی اشکوری، شماره ۱۳، ص۲نسخ خطی مرکز احیای میراث اسالمی، ج. ۱۱

 .۹۸-۸۰، قم، ص۱۳۷۶، دی ۴۶، شماره مسلسل ۴نامه آینه پژوهش، سال هشتم، شماره دوماه. ۱۲

https://brill.com/abstract/title/39352
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 .۲۶۳، ص ۱، ج۱۳۷۸مجموعه مصنفات، تهران، . ۱۳

 .۱۶، ص۱، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۱۴

 . ۲۶-۲۵و  ۱۸، ص۳؛ و ج۴۲۳، ص۱پیشین، ج. ۱۵

فهرست نسخه های خطی مجلس شورای اسالمی، جلد بیستم، تالیف سید »: مده استمشخصات این نسخه در فهرست زیر آ. ۱۶

 «.۶۲، ص۱۳۸۹جعفر حسینی اشکوری، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، تهران، 

یان بابلی، ، جلد سوم، نگارش علی صدرائی خوئی و ابوالفضل حافظ(قم)فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت اهلل گلپایگانی . ۱۷

و مؤسسه فرهنگی [ تهران]کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی : به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی

 .۱۳۷۶، ص۳، ج۱۳۸۸، (مشهد)پژوهشی الجواد 

 .۳۵۸، ص۵، قم، ج۱۳۹۷وعه آثار، مجم. ۱۸

 .۱۸۶۵، ص۱۳۵۲دالحسین حائری، تهران، ، بخش چهارم، عب۱۰های خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی، جفهرست نسخه. ۱۹

 .۱۶۸ص ۵، قم،  ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۲۰

 .۱۳ص ۲، ج۱۳۸۰های خطی مرکز احیاء میراث اسالمی، احمد حسینی اشکوری، قم، فهرست نسخه. ۲۱

 . ۱۶۸ص ۵، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۲۲

کاتب محرم نام، . صغری فی المنطق به چاپ رسیده استاین رساله به همراه رساله منظومه در علم منطق نورعلیشاه و ال. ۲۳

 . ۱۲۷۰تاریخ کتابت رمضان 

 .۱۶۹-۱۶۸ص ۵، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۲۴

 . ۶۷ص ۱، تهران، ج۱۳۷۸مجموعه مصنفات، . ۲۵

ی اسالمی ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوردرایتی، تهران، به کوشش مصطفی (فنخا)های خطی ایران فهرستگان نسخه. ۲۶

در دستیابی به مشخصات نسخ خطی، مصطفی درایتی مرا یاری کرده . نمایه است ۴۵تا  ۳۵مجلدات  ج.۴۵، ۱۳۹۰ ایران، 

 . است، با تشکر از وی

 .۱۸ص ۵، قم، ج۱۳۹۷آثار، مجموعه  .۲۷

 .۱۹۵، ص۵پیشین، ج. ۲۸

تقی دانش پژوه، با همکاری محمدباقر حجتی و احمد فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک، زیر نظر ایرج افشار و محمد. ۲۹

 .۴۴، ص۱، ج۱۳۵۲منزوی، تهران، 

 . ۱۳۸۵و مفاخر فرهنگی، تهران،  االفق المبین، به اهتمام عبداهلل نورانی، انجمن آثار: مصنفات میرداماد. ۳۰

 .۱۳۹۱میراث مکتوب، تهران، . ۳۱

پس از برشمردن »]دو سال بعد . ۹۷، قم، ص۱۳۷۶، دی ۴۶ره مسلسل ، شما۴نامه آینه پژوهش، سال هشتم، شماره دوماه. ۳۲

حکیم موسس ضعیف تر از در طول تفحص از آثار آقا علی به موارد متعدد دیگری برخورد شد که انتساب آنها به [ پنج مورد

 (۶۹ص، ۱، تهران، ج ۱۳۷۸مجموعه مصنفات، )« .موارد پیش گفته و سست تر از آن است که به ذکرشان بیارزد

 .۱۸ص ۵، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۳۳
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 . ۱۸۷، ص۵پیشین، ج. ۳۴

 .۹۶، ص۱۳۷۶، دی ۴۶نامه آینه پژوهش، شدوماه. ۳۵

 .۶۹ص، ۱، تهران، ج ۱۳۷۸مجموعه مصنفات، . ۳۶

 .۱۶، ص۱، قم، مقدمه ناشر مدیر مسئول انتشارات حکمت اسالمی، ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۳۷

نسخ دهم و یازدهم ارائه کننده تعلیقه علت و معلول هستند که در ضمن : اسفار آمده است در ادامه معرفی نسخ خطی. ۳۸

م منحصراً تعلیقه فی طریقه الصدیقین در نسخ دوازدهم و سیزده. نخستین نسخه اصل به خط حکیم موسس آمده است

تنها از نسخه . قاعلی آمده استدر نخستین نسخه اصل به خط آ( تعلیقه ان النفس کل القوی)نسخه چهاردهم . آمده است

که بیش از شش تعلیقه اختصاصی را شامل نمی شود با واسطه و نه مستقیماً نقل مطلب ( ق۱۳۷۸اسفار چاپی )پانزدهم 

 (۱۰۸-۱۰۷ص ۱، تهران، ج۱۳۷۸موعه مصنفات، مج)« .کرده ام

 . ۱۳۷۶نقل مستقیم نگارنده از استاد حسن زاده آملی در زمستان . ۳۹

 (.۱۳۸۱امیرکبیر، تهران، ) ۲۰نی، مقدمه انوار جلیه مال عبداهلل زنوزی، صآشتیا. ۴۰

 . ۲۱پیشین، ص. ۴۱

و متضمن عالی »: دنباله عبارت(. ، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم۱۳۸۰قم، ) ۵۶آشتیانی، مقدمه المبدء والمعاد مالصدرا، ص. ۴۲

این کتاب در اختیار مرحوم . س اسفار منتقل نموده استترین تحقیقات در علم النفس است، و این حواشی را به سفر نف

 «.شتیانی بوده، و هم اکنون در تصرف ورثه مرحوم آقا علی مدرس استدانشمند بزرگوار آقا میرزا فضل اهلل خان آ

مبحث بعد  عبارت کامل را در. ، با تلخیص(۱۳۸۱امیرکبیر، تهران، ) ۲۱آشتیانی، مقدمه انوار جلیه مال عبداهلل زنوزی، ص. ۴۳

 . نقل کرده ام

 . ۲۰، ص۳الذریعة فی تصانیف الشیعة، ج. ۴۴

 .۱۱۰-۱۰۸، ص۱هران، ج، ت۱۳۷۸مجموعه مصنفات، . ۴۵

 .۱۱۰ص ۱پیشین، ج. ۴۶

 .۷-۶ص ۲، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار،  . ۴۷

 . ۱۱ص ۳پیشین، ج. ۴۸

 (.۱۳۸۱، امیرکبیر، تهران) ۲۱آشتیانی، مقدمه انوار جلیه مال عبداهلل زنوزی، ص. ۴۹

 .۱۴۵، ص۱ج،  ۱۳۷۷فهرست نسخ خطی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، احمد منزوی، تهران، . ۵۰

، ص ۲، ج۱۳۸۴های خطی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، احمد منزوی، تهران، ، فهرست نسخه۵۷۸۴۱شماره مسلسل . ۵۱

۷۶. 

 . ۱۳۷۶، جلد سوم، ص(قم)فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت اهلل گلپایگانی . ۵۲

 .۱۱۰-۱۰۸، ص۱، تهران، ج۱۳۷۸مجموعه مصنفات، . ۵۳

 .۱۳۸۸، تهران، ۳۵۳، ص۳۲نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی، جفهرست . ۵۴

 .۶، ص۲، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۵۵
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 .۱۲، ص۳پیشین، ج. ۵۶

می تحت اشراف آقایان عبداهلل جوادی آملی، جعفر سبحانی که در بخش چهارم مقاله آمده مجمع عالی حکمت اسالچنانآن. ۵۷

دو شخصیت نخست حدود دو دهه است که در عداد مراجع تقلید هستند، . ت می کندو محمدتقی مصباح یزدی فعالی

خدمات کالمی شخصیت دوم بسیار چشمگیر بوده . شخصیت سوم صبغه سیاسی شدیدتری در میان اساتید فلسفه دارد

 . یف یا تدریس فلسفی از ایشان به چشم نمی خورداست، اما تال

 .ی افشار قزوینی و حاشیه سبزواری به خط محمدصادق گلپایگانیق، متن به خط کلبعل۱۲۸۲: تهران. ۵۸

؛ ۲۱۵؛ شرح حال و آراء فلسفی مالصدرا، ص ۵۵آشتیانی، مقدمه المسائل القدسیه، در رسائل فلسفی صدرالمتألهین، ص . ۵۹

 .۲۸۶؛ شرح بر زاد المسافر، ص ۵۶؛ مقدمه المبدء والمعاد، ص ۳۴االلهیه مالصدرا، ص مقدمه المظاهر

 .۹۹-۹۸، ص۱، تهران، ج۱۳۷۸مجموعه مصنفات، . ۶۰

 (.۱۵۴، ص ۱ج)به گزارش سید اشکوری در کتاب دلیل المخطوطات   .۶۱

 .  ۱۸۸-۱۶۵ص ۲، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۶۲

 .۷، ص۲، ج، قم۱۳۹۷مقدمه مجموعه آثار، . ۶۳

 . پیشین. ۶۴

 .۶، س۱۳، ص۶مربوط به اسفار، ج. ۶۵

 .۱۳، س۲۴۸، ص۶جمربوط به اسفار . ۶۶

 .۷، ص۲، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۶۷

 .۲۷۱ص ۲ج پیشین،  .۶۸

 .۴، پاورقی۷۲ص ۳پیشین، ج. ۶۹

 .۱، پاورقی۸۰، ص۳پیشین، ج. ۷۰

 . ۱، پاورقی۸۲، ص۳پیشین، ج. ۷۱

 .«۵۰۷-۵۰۵و  ۲۸۹، ص۱ر، جالزنوزی، مجموعه آثا. »۷۲

 .۲، پاورقی۲۱۸، ص۳، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۷۳

 .۱، پاورقی۳۳۵، ص۳پیشین، ج. ۷۴

 . ۱۰، ص۳پیشین، ج. ۷۵

 .۱۳۷۶، جلد سوم، ص(قم)فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت اهلل گلپایگانی . ۷۶

هیم شیرازی، به اشراف محمد خامنه ای، نُه جلد، بنیاد حکمت الحکمة المتعالیة فی االسفار االربعة، صدرالدین محمد بن ابرا. ۷۷

جلد )، غالمرضا اعوانی (جلدهای دوم، سوم، چهارم و هفتم)مقصود محمدی : مصححان. ۱۳۸۳-۱۳۸۰تهران، اسالمی صدرا، 

 (. جلد نهم) ، رضا اکبریان(جلد هشتم)، علی اکبر رشاد (جلد ششم)، مرحوم احمد احمدی (جلد پنجم)، رضا محمدزاده (اول

با مقدمه محمدرضا : ، چاپ دوم(۱۳۳۶)ق ۱۳۷۸: قم، مصطفوی، چاپ اول الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة، نه جلد،. ۷۸

 . ق۱۳۸۷مظفر، نجف، 
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احمد بن حسین التفرشی الطاوی : ، کاتب حواشی۱۳۰۷محمدتقی، : صفحه، کاتب متن ۲۳۹طبع حاج رضا کتابفروش، . ۷۹

 .۱۳۰۷ی، ربیع المولود الراز

در چاپ سنگی حواشی مال اسماعیل اصفهانی . کاتب متن محمد حسنطبع عبدالحسین بن آخوند مالمحمدعلی خراسانی، . ۸۰

 .این نسخه متعلق به کتابخانه شخصی حسن شفیعیان در قم می باشد. نیز به چشم می خورد

 .۶۰-۵۸، ص۲، تهران، ج۱۳۷۸مجموعه مصنفات، . ۸۱

 .۳۷۳، ص۵، قم، ج۱۳۹۷وعه آثار، مجم. ۸۲

، به کوش مصطفی درایتی،  تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی (فنخا)های خطی ایران فهرستگان نسخه. ۸۳

 .۱۱۰-۱۰۷، ص۱۲، ج۱۳۹۰ ایران،

 .باس شرندی قزوینی، به خط کلبعلی بن ع۱۳۶۵، قم، ۲۹۲، ص۱۰فهرست نسخ خطی کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی، ج. ۸۴

 .ق۱۳۰۷به خط تفرشی طاوی رازی، تاریخ کتابت . ۸۵

 .ش، چاپ سوم، پنج جلد۱۳۹۰زاده، تقدیم و اشراف جعفر سبحانی، مؤسسة االمام الصادق، قم، تحقیق اکبر اسدعلی. ۸۶

 .۳۹۶، ص۴، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۸۷

 .۱۳۸۹، تهران، ۶۸، ص۴۳ج های خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی،فهرست نسخه. ۸۸

 . ۱۳۸۴، ۱۴۴نسخه پژوهی، دفتر دوم، ص. ۸۹

 .۲۵۵، ص۵، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۹۰

فهرست نسخ خطی کتابخانه مسجد اعظم قم، جلد چهارم؛ رضا استادی، صادق حسن زاده و محمود طیار مراغی؛ قم، دفتر . ۹۱

 .۵۸۰، ص۱۳۸۹نشر برگزیده، 

 . ۱۳۵۷، اسفند ۶۲۹، ص۱۶انشگاه تهران، جفهرست نسخه های خطی د. ۹۲

 .۸۴و  ۶۳، ص۱تهران، ج، ۱۳۷۸مجموعه مصنفات، . ۹۳

 .۲۰۴، ص۱۳۷۸نخبگان علم و عمل ایران، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، . ۹۴

 .۱۷، ص۲، تهران، ج۱۳۷۸مجموعه مصنفات، . ۹۵

 .۲۳-۲۲، ص۲پیشین، ج. ۹۶

 .۴۹-۴۸ص ۳پیشین، ج. ۹۷

 .۵۷، ص۲پیشین، ج. ۹۸

خوردگی فراوان دارد، این خط خوردگی ها ناشی از کسالت این مقدمه هفت صفحه ای بر خالف دیگر آثار آقا علی خط . »۹۹

 (۳۶، ص۳پیشین، ج)« .شدید حکیم موسس است که منجر به وفات او می شود

 .۲۰۱، ص۵، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۱۰۰

 .۷۶۰-۷۵۷، ص۵جپیشین، . ۱۰۱

 .۴۲-۴۱، ص۳، تهران، ج۱۳۷۸، مجموعه مصنفات .۱۰۲
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جلد  ۱۱جلد از جمله  ۴۵، ۱۳۹۰به کوشش مصطفی درایتی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، تهران، . ۱۰۳

 !نمایه

 .۳۳، ص۳، تهران، ج۱۳۷۸مجموعه مصنفات،  .۱۰۴

 .۱۰۴، ص۵، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۱۰۵

 /طبقات حکماء متاخرین، با عنوان ۱۳۸۶فاطمه مینائی و سید احمد هاشمی، انتشارات هرمس، زاده، به اهتمام محمد رئیس. ۱۰۶

 .۵۸-۳۵آقاعلی مدرس طهرانی، تصحیح سید ابراهیم اشک شیرین، ص

 .۱، پاورقی ش۴۴، ص۳، تهران، ج۱۳۷۸مجموعه مصنفات،  .۱۰۷

 .۳۰۷، ص۵، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار،  .۱۰۸

 .۱۸۴-۱۸۱، ص۳تهران، ج، ۱۳۷۸مجموعه مصنفات، . ۱۰۹

الزم به ذکر است که در ابتدای جلد اول مصحح این رساله محمدتقی یوسفی . ۴۰-۳۹ص ۵، قم، ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۱۱۰

 معرفی شده بدون اینکه« کمیته احیا و تصحیح آثار مجمع عالی حکمت اسالمی»معرفی شده، اما در ابتدای رساله مصحح 

 !ر مصحح داده شودکمترین توضیحی درباره تغیی

 .۷۵۴، ص۵پیشین، ج. ۱۱۱

 .۲۰، ص۵پیشین، ج. ۱۱۲

 .  ۴۴و  ۴۳-۴۲، ص۳، تهران، ج۱۳۷۸مجموعه مصنفات، . ۱۱۳

 .۴۵-۴۴، ص۳جپیشین، . ۱۱۴

 .  ۴۸-۴۷، ص۳جپیشین، . ۱۱۵

 .۳۰۶، ص۵، قم،  ج۱۳۹۷مجموعه آثار، . ۱۱۶

 .پیشین. ۱۱۷

 .  ۵۴، ص۱۳۸۸بزواری، تهران، اسوه، الدین آشتیانی، مقدمه رسائل حکیم سجالل . ۱۱۸

: نادرست است( ، تهران۱۳۷۸)ارجاع به بحر الفوائد میرزا حسن آشتیانی در این دو موضع جلد سوم مجموعه مصنفات . ۱۱۹

 .۱حاشیه  ۲۰۸ص: این ارجاع به تعلیقات مکاسب نیز نیاز به مراجعه دارد. ۲حاشیه  ۲۲۵، و ص۱حاشیه  ۲۰۶ص

، تحقیق لجنة احیاء التراث العربی، مؤسسة التاریخ ۳۲۵-۳۰۸، ص۷انی، بحرالفوائد فی شرح الفرائد، جمیرزا حسن آشتی. ۱۲۰

 [.ش۱۳۸۷]م ۲۰۰۸العربی، بیروت، 

 .۱۶۹-۱۶۲، ص۸پیشین، ج. ۱۲۱

 . ۷۵۹-۷۵۸، ص۵، قم،  ج۱۳۹۷حمیده عبداللهی، مجموعه آثار، . ۱۲۲

للمیرزا محمد حسن اآلشتیانی و هی قدیمة [ فرائد االصول]لحاشیة علیه ا: ۸۴۶ش: ۱۵۵، ص۶تصانیف الشیعة، ج الذریعة فی. ۱۲۳

الحاشیة علیها للمیرزا محمد حسن المذکور . ۱۳۵۴ناقصة، رایت نسختها عند الشیخ اسداهلل بن علی اکبر الزنجانی توفی 

کتب الشرح : آمده است این نکات ۹۸ش ۴۴ص ۳در ج. الجدیدة المهذبة التامةو هی  ۴۴ص ۳اسمها بحر الفوائد مرّ فی ج
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اوان تشرفه بالنجف ولکن هذبه و نقحه فی طهران عند القائه الدروس لتالمیذه االفاضل االعالم الذین کانوا یشدون الیه الرحال 

 . ۱۳۱۵من اقاصی البالد، و طبع فی طهران فی مجلد کبیر  سنة 

 .۱۴۸ص ،۳، تهران، ج۱۳۷۸رساله سرگذشت، مجموعه مصنفات،  برگرفته از. ۱۲۴

 .کما اینکه آقای خمینی در درس آقای بروجردی از این زاویه شرکت می کرد. ۱۲۵

، به کوش مصطفی درایتی،  تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی (فنخا)های خطی ایران فهرستگان نسخه. ۱۲۶

 .نمایه مولفان: ۵۶ص، ۳۶، ج۱۳۹۰ ایران،

 . ، رسا۱۳۷۳، تهران، ۵۵۳، ص۱ف االسرار، جکاشمالنظرعلی طالقانی، . ۱۲۷

 . ۷۰۸۹، ش۲۸۷، ص۲۲الذریعة فی تصانیف الشیعة، ج. ۱۲۸

مناط : آثار اصولی وی. ، اشتراط الحس فی قبول الشهادة(با مناط االحکام منتشر شده)رسالة فی الغناء : آثار فقهی وی. ۱۲۹

، حاشیة رسائل الشیخ االنصاری، حجیة الخبر الواحد، و تحقیق (دهبا مناط االحکام منتشر ش)االحکام، اجتماع االمر والنهی 

 (۱۷ص ۱مقدمه تصحیح  کتاب کاشف االسرار، ج. )العناوین

 .۱۴-۱۳ص ۲، و ج۲۷، ص۱، تهران، ج۱۳۷۸مجموعه مصنفات، .  ۱۳۰

 .۱۴۷، ص۳جپیشین، . ۱۳۱

 .ات سنائی،  با تصحیح محمد جعفر محجوبش، انتشار۱۳۴۶تهران، : ، چاپ حروفی در سه جلد۱۳۱۹چاپ سنگی تهران . ۱۳۲

 .۵۰۷-۵۰۵، ص۳پیشین، تصحیح محجوب، ج. ۱۳۳

ش، ۱۳۵۴شش؛ و مقدمه لمعات الهیه مالعبداهلل زنوزی، -ش، ص دو۱۳۵۴آشتیانی، مقدمه انوار جلیه مالعبداهلل زنوزی،. ۱۳۴

 . ۱۰-۵ص

حاوی هشت : ۴۰-۳۹، ص۱۳۷۷ران، ، ته۳۶فهرست نسخ خطی مجلس، ج]، ۶خطی مجلس، ورقه  ۱۲۲۵۰جنگ ش . ۱۳۵

 [.رساله، یک رساله از مالعبداهلل زنوزی و بعضی مطالب به خط علی مدرس

 .۱۳۶-۱۳۱، ص۵، قم، ج۱۳۹۷احسان فتاحی اردکانی، مجموعه آثار،. ۱۳۶

 .۲۹-۲۷، ص۱، تهران، ج۱۳۷۸مصنفات، مجموعه . ۱۳۷

 .۱۶، ص۱، قم،  ج۱۳۹۷مقدمه ناشر، مجموعه آثار، . ۱۳۸

 .۳۸، ص۱مقدمه مصحح، پیشین، ج. ۱۳۹

 .  ۱۴۹، ص۵پیشین، ج محمدتقی یوسفی،. ۱۴۰

 .۲۰۱، ص۵احسان فتاحی اردکانی، پیشین، ج. ۱۴۱

: الرموز واالشارات المستخدمة فی التحقیق»: در انتهای رساله هم آمده است. ۲۲۳، ص۵محمد جالل الدین ملکی، پیشین، ج. ۱۴۲

 (۲۵۵، ص۵پیشین، ج)« .م المؤسس اآلقا علی المدرس الطهرانیمجموعه مصنفات الحکی: المصنفات... 

 .۴-۳، ص۲محمد رضاپور، پیشین، ج. ۱۴۳

 .۵پیشین، ص. ۱۴۴

 .۵۴۴-۵۴۳، ص۴احسان کرمانشاهی، پیشین، ج. ۱۴۵
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 .۳۹۶و  ۳۹۴-۳۹۳ص ،۴محمد مسعود خداوردی، پیشین، ج. ۱۴۶

 .۱۷، ص۵حسین لطیفی، مجموعه آثار، ج. ۱۴۷

 .۷۹، ص۱، تهران، ج۱۳۷۸ات، مصنفمجموعه . ۱۴۸

 .۲۷-۲۸ص ۳پیشین، ج. ۱۴۹

 .۴۲ص ۳پیشین، ج. ۱۵۰

 .۴۱، ص۲پیشین، ج. ۱۵۱

، تهران، نشر (کدیور)، به کوشش زهرا رودی ت محسن کدیور در دادگاه ویژه روحانیتبهای آزادی، دفاعیابنگرید به کتاب . ۱۵۲

 .  صفحه ۲۴۸، ۱۳۷۹تیر : ، چاپ پنجم۱۳۷۸نی، خرداد 

 .۴۹، ص۳، تهران، ج۱۳۷۸مصنفات، مجموعه . ۱۵۳

 .۵۱ص ۳پیشین، ج. ۱۵۴

 .۱۷-۱۴، ۱۳۷۸، تیر ۲۱شماره . ۱۵۵

 .۳۸ص ۱، ج، قم۱۳۷۹مقدمه مصحح، مجموعه آثار، . ۱۵۶

 .۱۲، ص۳پیشین، ج. ۱۵۷

 .۳ص ۲محمد رضاپور، پیشین، ج. ۱۵۸

 (۱۳۹۷مهر  ۲: تاریخ مراجعه. )معرفی بنیاد مالصدرا: فحه درباره ماپایگاه اطالع رسانی بنیاد حکمت اسالمی صدرا، ص. ۱۵۹

را آغاز کرده و مدیر مسئول آن محمد انتشار خود  ۱۳۸۹این فصلنامه از سال . فصلنامه تاریخ فلسفه: پیشین، صفحه نشریات. ۱۶۰

 . خامنه ای است

 ( ۱۳۹۷مهر  ۲: تاریخ مراجعه. )تاریخچه مجمعمجمع عالی حکمت اسالمی، صفحه پایگاه اطالع رسانی . ۱۶۱

 .۵۱نامه مجمع، ماده پیشین، اساس. ۱۶۲

مید پارسانیا، عزالدین رضانژاد، علی ح: این افراد بوده اند ۱۳۹۰اعضای هیأت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی در دی  .۱۶۳

 ۱۳۹۲در بهمن . لمی، علی شیروانی، مرتضی جوادی آملی و احمد واعظیعباسی، غالمرضا فیاضی، محسن قمی، حسن مع

علی شیروانی و علی مصباح یزدی  ۱۳۹۴در دی . دو نفر آخر جای خود را به سید محمد غروی و علی مصباح یزدی دادند

به  محمد حسین  خسروپناه جای خود را ۱۳۹۶باالخره در دی . رمضانی و عبدالحسین خسروپناه دادندجای خود را به حسن 

 (پیشین. )غالمرضا فیاضی است ۹۶رئیس هیأت مدیره مجمع از بهمن . زاده یزدی داد

شورای  مجلس ۱۹/۳/۱۳۹۲کل کشور، ماده واحده و جداول منابع و مصارف بودجه، مصوب  ۱۳۹۲قانون بودجه سال . ۱۶۴

اعتبارات موضوع مؤسسات  :۲۱اسالمی، انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، جدول شماره 

  .۲۳۸فرهنگی، اجتماعی و دولتی، ص

کل کشور، ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور،  ۱۳۹۶الیحه بودجه سال . ۱۶۵

   .۲۱۷کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی، ص: ۱۷اره ول شمجد

https://kadivar.com/wp-content/uploads/2016/03/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%93%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C.pdf
https://kadivar.com/wp-content/uploads/2016/03/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%93%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C.pdf
https://kadivar.com/wp-content/uploads/2016/03/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%93%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C.pdf
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به چشم نمی خورد، اگرچه نام دیگر مراکز مشابه فرهنگی در  ۱۳۹۷نام این دو مرکز به شکل آشکار در قانون بودجه سال . ۱۶۶

رهنگ ارت فاما در همین قانون ردیفی ذیل وز. آمده است ۱۳۹۷خالصه بودجه دستگاههای اجرایی در سال  ۷جدول شماره 

کل کشور،  ۱۳۹۷قانون بودجه سال )« اعتبار متمرکز کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی»و ارشاد اسالمی است با عنوان 

اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی بر حسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد، مصوب : پیوست شماره چهار، بخش دوم

میلیارد  ۱۲۸اعتبار این ردیف  (.۱۸۹برنامه و بودجه کشور، ص ازمانمجلس شورای اسالمی، انتشارات س ۲۰/۱۲/۱۳۹۶

نایب رئیس کمیسیون برنامه و )با تشکر از رجبعلی مزروعی . های مراکز یادشده استتومان است، که محملی برای هزینه 

 . کردکه مرا در یافتن ردیف بودجه این موسسات یاری ( بودجه و محاسبات دوره ششم مجلس شورای اسالمی

 .۲۱-۱۹، ص۱۳۹۶های همایش ملی حکیم طهران، مجمع عالی حکمت اسالمی، قم، مجموعه پیش نشست .۱۶۷

، مباحث (مقاله ۷)، نفس و معاد (مقاله ۷)، مباحث منطق و روش شناسی (مقاله ۷)، مباحث وجود (مقاله ۸)زیست نامه  .۱۶۸

 (.مقاله ۸)تطبیقی 

از اساتید دانشگاههای . محمد تقی یوسفی و احسان فتاحی اردکانی: و نفر مقاله دارندتصحیح تنها داز اعضای کمیته احیا و  .۱۶۹

و نیز فضالی مستقل حوزه علمیه ... تهران، عالمه طباطبائی، تربیت مدرس، تربیت معلم، شیراز، مشهد، تبریز، اهواز، مفید، 

وزشی و پژوهشی امام خمینی، جامعة المصطفی از موسسه آم در عوض اغلب نویسندگان مقاالت! قم احدی مقاله نداده است

کفگیر به قدری به کف دیگ خورده است که . العالمیة، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، و دانشگاه باقرالعلوم هستند

رسیده ( ۱۱۹، ص۱، قم، ج۱۳۷۹مجموعه آثار، )نوبت به درج مقاالت دانشجوی کارشناسی ارشد و حتی کاردان تربیت بدنی 

سطح علمی اغلب مقاالت نازل و از تحلیل انتقادی درباره ابتکارات متعدد فلسفی آقای علی غافل بوده اند و به تکرار  !است

در هر حال پرداختن به این سه کتاب خارج از . اکتفا کرده اند( معاد جسمانی و اصالت وجود)مکررات در یکی دو مسئله 

 .موضوع این مقاله است

 .۵، ص۱، قم، ج۱۳۷۹وعه آثار، مجم. ۱۷۰

 .۱۶، ص۱مقدمه ناشر محمدباقر خراسانی مدیر مسئول انتشارات حکمت اسالمی، مجموعه آثار، ج. ۱۷۱

، مصحح بدایع الحکم احسان فتاحی اردکانی و تحلیل محتوای بدایع را (محمدباقر خراسانی)سه مقدمه جلد اول را ناشر . ۱۷۲

یکی از )وم را  محمد رضاپور، مقدمه جلد سوم احسان فتاحی اردکانی مقدمه جلد د .محمدرضا ارشادی نیا نوشته اند

غیر از ارشادی )همه مقدمه نویسان . ، و مقدمه جلدهای چهارم و پنجم را محمد تقی یوسفی نوشته اند(مصححان همان جلد

 . عضو کمیته احیاء و تصحیح آثار آقا علی بوده اند( نیا

 . ۶، ص۱، قم، ج۱۳۷۹مجموعه آثار، . ۱۷۳

تصحیح رسالة فی احکام الوجود والماهیة را به محمدتقی یوسفی نسبت داده در حالی که : از جمله اشکاالت فهرست مذکور. ۱۷۴

در جلد پنجم مصحح این رساله کمیته احیاء و تصحیح آثار معرفی شده نه مصحح خاص، و یوسفی مصحح دو رساله کوتاه 

 . دیگر است

مجموعه آثار، )نوشته ( عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری)حکم را محمد رضا ارشادی نیا تحلیل محتوایی بدایع ال. ۱۷۵

 . که سمتی در مجمع عالی حکمت اسالمی ندارد( ۸۰-۴۳، ص۱، قم، ج۱۳۷۹
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  .۲۴۴-۲۱۹، ص۱، ج۱۳۹۶مجموعه مقاالت همایش ملی حکیم طهران، مجمع عالی حکمت اسالمی، قم، . ۱۷۶

 .۲۵۶-۲۲۷، ص۵، قم، ج۱۳۷۹مجموعه آثار، . ۱۷۷

 . ۶۴۲-۳۶۷، ص۵پیشین، ج. ۱۷۸

 

 

 ۱۳۹۷آذر  ۲۱
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