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ح بخش های موجوِد کتاب المعتمد فی أصول الّدین  متن مصَحّ

ــال 1991  اثر رکن الّدین محمود بن محّمد مالحمی ابتدا در س

ــاس کار بر روی دو نسخۀ خّطی متعلق به مسجد جامع  بر اس

ــخۀ خّطی  ــید.1 از آن زمان تا کنون دو نس ــا به چاپ رس صنع

ــی از  ــده اند که بخش دیگر نیز از همین کتاب در یمن یافت ش

متن قبلی را پوشش می دهند، و نیز شامل بخش های جدیدی 

ــی قابل توّجه بر حجم کتاب  ــتند که به میزان از این کتاب هس

می افزایند. نسخه های خّطی جدید گاه به تصحیح دقیق تر متن 

ــانده اند.  ــاب را تقریبًا به دو برابر  رس ــرده و حجم کت کمک ک

ــخۀ اولّیه )چاپ اّول: بین صص 296 و 297(  افتادگی متن بین دو نس

حاال تا حدود زیادی پر شده )چاپ حاضر: صص 268-381(، هرچند 

ــت. متن کتاب در چاپ  هنوز بخش کوچکی از متن مفقود اس

ــوس )ص 598( در جایی از هم  ــاب مربوط به دین مج اّول در ب

ــود، ولی در چاپ حاضر این گسستگی در کار  ــته می ش گسس

ــی و شروع بخش  ــت )ص 639( و مابقی بخش فرقه شناس نیس

ــه عدل الهی )صص 828-874( را نیز در بر می گیرد. اگرچه این  ب

ــات حجم چاپ حاضر را به طور قابل  مالحظه ای افزایش  اضاف

ــت که متن موجوِد المعتمد تنها بخش  ــت، روشن اس داده اس

ــۀ متن  ــاب را در بر می گیرد. مقایس ــی از اصل این کت کوچک

 
2
موجود با اثر دیگر مالحمی به نام کتاب الفائق في أصول الّدین

ــت بر ما معلوم می کند که حداقل  ــدۀ المعتمد اس که خالصه ش

ــت. در این جا  ــوز مفقود اس ــن اصلی کتاب هن ــم مت چهار پنج

می توان به گفتۀ خوِد مالحمی اشاره کرد که قصد داشته است 

ــث درباره دقایق کالم نظیر اتم و جز  در انتهای کتابش به بح

ــای موجود از این کتاب فقط  ــردازد )ص 828(. نقل  قول ه آن بپ

ــّک و  ــا فصل مربوط به عدل الهی را در بر می گیرد، و این ش ت

ــاید بخش های بعدی کتاب المعتمد  تردید را برمی انگیزد که ش

اصاًل به یمن انتقال نیافته باشد.

بخش هایی از کتاب که به تازگی یافت شده، شامل اشارات 

مفّصل و متعّدد به آثاری است که هم اکنون در دسترس ما قرار 

ــخه های  ــوط به صفات الهی که نقصان نس ــدارد. بخش مرب ن

اولّیه را برطرف می کند، عمدتًا بر اساس کتاب تصّفح األدلة اثر 

ــین بصری نگارش یافته است. ابن مالحمی همچنین  ابوالحس

ــماعیل بن علی  از مباحثه ای که با یک عالم معتزلی به نام اس

ــع ابن مالحمی در  ــر می دهد.3 مهمترین مناب ــته خب رازی داش

ــِی المعتمد، کتاب اآلراء و الدیاناِت حسن بن  بخش فرقه شناس

ــی وّراق هستند.  ــی نوبختی و کتاب  فی الدیاناِت ابوعیس موس

ــالف الّناس فی ادیانهم  ــن مطالبی از کتاِب فی اخت او همچنی

ــتۀ عبدهلل بن محمد ناشیء )اکبر( که آن را کتاب الدیانات  نوش

ــت. ابن مالحمی در بخش مربوط به  نیز می نامند نقل کرده اس

ــول می آورد ولی نام  ــفه، از کتاب المصباح نقل ق مکتب فالس

ــاراتی به نقض کتاب  ــش را ذکر نمی کند، و همچنین اش مؤلف

ــماء و العالم اثر ابوهاشم جّبائی دارد. در  ــطاطالیس فی الّس ارس

ــماعیلی و قرامطه از کتاب  ــش مربوط به رّد آراء باطنّیۀ اس بخ

مقدمۀچاپدومکتابالمعتمدفیاصولالّدین

ویلفـردمادلونـگ

ترجمه:مصطفیامیری*

* مترجم و استاد دانشگاه.                                                                                 

1. چاپ اول کتاب المعتمد فی اصول الدین، رکن الّدین محمود بن محمد مالحمی خوارزمی )د. 1141/536(. بخش های موجود، به کوشش مارتین مک دورمت 

و ویلفرد مادلونگ. لندن: انتشارات الهدی، 1991. چاپ دوم این کتاب سال 91 از سوی میراث مکتوب با مقدمۀ انگلیسی پروفسور مادلونگ منتشر شد که اینک 

ترجمۀ مقدمۀ مذکور در اینجا منتشر می شود.

2. کتاب الفائق في اصول الّدین، رکن الّدین محمود بن محمد مالحمی خوارزمی )د. 1141/536(. به کوشش و با مقدمۀ ویلفرد مادلونگ و مارتین مک دورمت. 

تهران: 2007.

3. بعید نیست که مقصود او همان اسماعیل بن علی فّرزاذی، مؤلف تعلیق بر شرح اصول الخمسه )اثر قاضی عبدالجّبار( بوده باشد. طبق یک اسناد، فّرزاذی از 

محمد بن مردک )یا مزدک(، نقل کرده، که او هم به نوبه خود از شاگرد عبدالجّبار به نام ابن مّتویه نقل کرده است. بنابر این، او به احتمال قوی معاصر ابن مالحمی 

بوده و در ری فعالیت داشته است. این توضیح را مرهون دکتر حسن انصاری هستم.



80 
ـ آبان ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة سوم و چهارم، مرداد 

ــرار الباطنّیه نوشتۀ ابن رزام استفاده می کند.4 در باب  کشف اس

مربوط به عدل الهی مطالبی از غرراالدلّه ابوالحسین بصری و 

ــنده با نام جوابات مسائل داود بن  کتاب دیگری از همین نویس

ــلیمان المصری بهره می برد. داود بن سلیمان المصری،  که  س

ــود، ظاهراً از یهودیان مصری  ــهل نیز نامیده می ش داود بن س

بوده است.

نسخـههـا

ــاس آن ها صورت  ــح حاضر بر اس ــخه ای که تصحی چهار نس

گرفته است به ترتیِب استفاده عبارتند از:

ــجد جامع صنعا  ــمارۀ 679 متعلّق به مس ــخۀ خّطی ش 1. نس

)المکتبة الشرقیة(.5 این نسخه دارای کاغذ بسیار بّراق، به خّط 

ــت. در صفحۀ عنوان  ــانتی متر اس ــخ به اندازۀ 24 در 15 س نس

آمده است که نسخه برای »الخزانة المنصوریة السعیدة«، یعنی 

ــن حمزه )د. 1217/614(  ــۀ امام منصور باهلل عبدهلل ب کتابخان

ــر صفحه 17  ــت و در ه ــده، و دارای 245 برگ اس ــته ش نوش

ــخۀ مذکور مشتمل بر بخش اّول کتاب است و  سطر دارد. نس

صفحات 9-267 را در چاپ حاضر پوشش می دهد. در تعلیقات 

به حرف »ا« نشان داده شده است. 

ــام الهادی در  ــع االم ــه در مکتبه جام ــری ک ــخۀ دیگ 2. نس

ــود نیز بخش اول کتاب المعتمد را در بر  صنعاء نگهداری می ش

ــخه افتادگی دارد. نسخۀ مذکور صفحات  می گیرد.6  ابتدای نس

25-381 را در چاپ حاضر پوشش می دهد. در انتهای باب فی 

ــة عنه تعالی )ص 267( توضیحی وجود دارد که طبق  نفی المائی

ــش کتاب المعتمد در بعدازظهر اّول  آن بخش اّول از چهار بخ

ــال 707 )28 نوامبر 1307( در مشهد مقّدس  جمادی الثانی س

منصوری پایان یافته است، و سپس متن نسخه در حکم بخش 

ــود. با وجود این، طبق توضیح  دوم کتاب المعتمد معرفی می ش

دیگری که در انتهای نسخه )ص 381( نوشته شده، بخش اّول از 

سه بخش کتاب المعتمد کامل شده است. این نسخه به وضوح 

قدمت کمتری از نسخه »ا« دارد، ولی از روی یک نسخۀ اصل 

ــردۀ این نسخۀ خّطی  ــده است. لوح فش ــاخ ش متفاوت استنس

ــی در صنعا در اختیار  ــاد فرهنگی امام زید بن عل ــا مراحم بنی ب

ــان داده شده  مصّحح قرار گرفت. در تعلیقات به حرف »ب« نش

است.

ــجد جامع صنعا )المکتبة  ــخۀ شمارۀ 680 متعلّق به مس 3.نس

ــخه به خط کاتب دیگری نسبت به نسخه  ــرقّیة(.7 این نس الش

ــت، و هر صفحه 21  ــده و دارای 146 برگ اس 679 کتابت ش

ــخه مشتمل بر  ــطر دارد. طبق صفحۀ عنوان، این نس تا 24 س

ــت و برای کتابخانۀ منصور باهلل نوشته  ــوم کتاب اس بخش س

ــده است. نسخۀ مذکور صفحاِت 331-639 تصحیح حاضر  ش

ــان داده شده  ــش می دهد و در تعلیقات با حرف »ج« نش را پوش

است.

4. این نسخه در صفحۀ عنوان، سومین بخش از کتاب المعتمد 

ــان حیاِت امام المؤّید  ــده که در زم فی اصول الّدین معرفی ش

ــته  باهلل یحیی بن حمزه )د. 1346/747( برای کتابخانه او نوش
شده است. نسخۀ مذکور در انتهای متن دارای افتادگی است و 

صفحات 516-874 تصحیح حاضر را پوشش می دهد. حداقل 

ــخه مفقود است، و در صفحه 874 متن  یک برگ در اواخر نس

ــور در تعلیقات با حرف »د«  ــخۀ مذک ــت. نس را ناقص کرده اس

ــردۀ این نسخۀ خّطی با مراحم  ــان داده شده است. لوح فش نش

بنیاد فرهنگی امام زید بن علی در صنعا در اختیار مصّحح قرار 

گرفت. محّل نسخۀ اصل نامعلوم است.

ــای مختلف در  ــیم کتاب به بخش ه ــی که تقس از آن جای

ــد که  ــی ندارد و به نظر می رس ــخه های متفاوت همخوان نس

ــیم بندی ها در تصحیح حاضر  ــت، این تقس کاماًل سلیقه ای س

سلیقه ای ست.

ــص 599-607( که از روی دو  فصل جداگانه ای از کتاب )ص

ــده  ــخۀ کتاب الفائِق ابن مالحمی به تصحیح اّول اضافه ش نس

ــت. این  ــده اس بود در چاپ حاضر نیز )صص 874-882( حفظ ش

4. ابن مالحمی بخش اّول ردّیۀ ابن رزام بر اسماعیلیان را در اثر دیگرش با نام تخفة المتکلّمین فی الّرد علی الفالسفه نیز آورده است. نک: تخفة المتکلمین فی 

الّرد علی الفالسفه، رکن الّدین بن مالحمی خوارزمی )د. 1141/536(. به کوشش و با مقدمۀ حسن انصاری و ویلفرد مادلونگ. تهران 2008، صص 212-211.

5. نک: احمد عبدالّرزاق الرقیحی، عبدهلل الحبشی و علی وهاب االنسی، فهرست مخطوطات مکتبة الجامع الکبیر صنعا 1-4، )صنعاء:( وزارت الوقف واالرشاد، 

1984/1404، ج. 2، ص. 756.

6. نک: عبدالّسالم بن عباس الوجیه، مصادر التراث فی المکتبة الخاّصة فی الیمن 1-2، مک لین، وی. ای: موسسة االمام زید بن علی الثقفیه، 2002/1422، ج. 

1، ص. 453. همچنین مقایسه کنید با عبدهلل حمود درهم العزی، فهرس مخطوطات مکتبة مزار االمام یحیی بن حسین الهادی الی الحّق: صعده، الجمهوریه 

الیمنیه، قم 2004/1425/1383، ص 25.

7. نک: الرقیحی، فهرست، ج 2، ص 757.
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ــماره 558 و 559 متعلّق به مسجد  ــخه )نسخۀ خّطی ش دو نس

ــان  ــع صنعا(8 در تعلیقات به ترتیب با حروف »ه« و »و« نش جام

داده شده اند.

ــیا کرون که در تصحیح متن مربوط به  در این جا از پاتریش

ــگزاری می کنم.  دین مجوس کمک بزرگی به من کرد سپاس

به ویژه از زابینه اشمیتکه کمال تشّکر را دارم که بدون زحمات 

ایشان چاپ تصحیح دوم کتاب مقدور نبود.

ازمقدمهچاپاّول

ــود کتاب المعتمد  ــتمل بر بخش های موج تصحیح حاضر مش

ــی، ابن مالحمی  ــر متکلّم معتزلی خوارزم ــی اصول الّدین اث ف

است. دربارۀ او که نام کاملش در نسخه های خّطی رکن  الّدین 

ــت، اّطالعات  ــد مالحمی خوارزمی آمده اس محمود بن محم

ــی )د. 1437/840(، از  ــم. ابن مرتض ــت نداری ــادی در دس زی

ــان متأّخر، در اشارۀ کوتاهی، او را یکی از شاگردان  تذکره نویس

ــین بصری )د. 1044/436(، بنیان گذار آخرین مکتب  ابوالحس

ــد که توصیف  کالمی معتزلی،9 معرفی می کند. به نظر می رس

ــه ابن مالحمی در  ــاس صورت گرفته ک ــوق صرفًا بر این اس ف

ــری پیروی نموده و از  ــین بص آموزه هایش از نظرات ابوالحس

ــی یک قرن تمام  ــت. در واقع ابن مالحم ــا دفاع کرده اس آن ه

ــتادش« زنده بود و در یک شنبه شب، 17 ربیع االول  بعد از »اس

ــالم  ــر  1141 وفات یافت. این تاریخ را عبدالّس 19/536 اکتب

ــبانی خوارزمی، معاصر جوان تر زمخشری )د.  بن محّمد اندرس

1144/538(، در حاشیه ای بر یک نسخۀ خّطی که حاوی شرح 

حال این عالم معروف معتزلی، مفّسر قرآن و دستور دان خوارزمی 

ــت نوشته است.10 اندرسبانی در شرح حال زمخشری دو بار  اس

ــن محمود اصولی یاد می کند و  ــی با نام رکن الّدی از ابن مالحم

می نویسد که او تفسیر قرآن را نزد زمخشری فرا می گرفت و در 

عین حال به او اصول می آموخت.11 این اتّفاق مسلمًا در گرگنج 

ــری در آن جا می زیسته، و  )جرجانیه(، مرکز خوارزم، که زمخش

ــهور عصر  ــی افتاده که او و ابن مالحمی از عالمان مش در زمان

ــی »معروف در کالم، و  ــیه، ابن مالحم خود بودند. در این حاش

ــده که آثار متعّددی دارد،  ــۀ عصر در این علم« توصیف ش یگان

ــه )1(المعتمد فی اصول الّدین در چهار جزء؛ )2(الفائق  از جمل

فی االصول که چندین نسخۀ خّطی از آن موجود است، و طبق 

ــخه ها، تألیف کتاب  ــتۀ ابن مالحمی در انتهای یکی از نس نوش

ــنبه شب، هفتم ربیع الثانی 532 )22 دسامبر 1137(  در چهارش

ــیده است؛)3(رّدی بر آراء فالسفه با عنوان تحفة  به پایان رس

ــن دیلمی  ــفه. محمد بن حس ــن فی الرّد علی الفالس المتکلّمی

ــغول به نگارش  ــال 1307/707 در یمن مش ــدی، که در س زی

ــوده در کتابش قواعد عقائد المحّمد دو بار از تحفةالمتکلّمین  ب

ــت.12 بنابراین، روشن است که این کتاب به  نقل قول کرده اس

یمن انتقال یافته بود، ولی هم اینک هیچ نسخه ای از آن موجود 

ــت. ابن مالحمی در کتاب الفائق عالوه بر کتاب المعتمد دو  نیس

ــه آثارش ذکر می کند: )4(کتاب الحدود،  اثر دیگر را نیز از جمل

ــخه ای ناقص از یک  ــائل االصفهانیه. نس ــواب المس و )5(ج

ــت، که  ــر ابن مالحمی در کتابخانۀ بودلین موجود اس اثر دیگ

ــده و تلخیصی از کتاب  ــه )6(کتاب التجرید نامیده ش در انجام

ــت.  ــین بصری در فقه اس المعتمد فی اصول الفقه اثر ابوالحس

بنابراین عنوان کامل کتاب احتمااًل التجرید المعتمد فی اصول 

8. نک: الرقیحی، فهرست، ج 2، صص 694-693.

9. ابن مرتضی، طبقات المعتزله، به کوشش اس. دیوالد-ویلزر، بیروت 1961، ص. 119. ابن مرتضی او را مؤلّف المعتمد االکبر معرفی می کند، و به اشتباه کتاب 

الفائق را به ابوالحسین بصری نسبت می دهد. درباره ابوالحسین بصری نک: مقاالت دائرةالمعارف اسالم، ویراست دوم، تکمله )و. مادلونگ(، و دائرةالمعارف 

ایرانیکا )دی. گیماره(.

10. این شرح حال و حاشیه آن به کوشش عبدالکریم یافی، فی سیرة الزمخشری جارهلل، در RAAD LVII )1982(، )صص 365-382( )بر اساس تصحیح اول متن به 

کوشش ا. ب. خالدوف، لنینگراد 1979( به چاپ رسیده است. نام کامل ابن مالحمی در حاشیه به صورت رکن الّدین محمود اصولی بن عبیدهلل مالحمی )ص 382( آمده 

است. در این یادداشت، ابیاتی از زمخشری ذکر شده که آن ها را به مناسبت فوت ابن مالحمی سروده و در آن تأّسف می خورد که نور اهل عدل، یعنی معتزله، 

در خوارزم خاموش شده است. در توضیح دیگری که به خط خوِد ابن مالحمی نوشته شده است، او خود را محمود بن عبدهلل اصولی خوارزمی می نامند. بنابراین، 

معلوم نیست که نام پدرش به یقین چیست. محمد یا عبدهلل )عبیدهلل؟( احتمااًل نام پدربزرگش بوده است. 

11. صص 368، 379. متن اول در طاش کبریزاده، مفتاح الّسعاده، به کوشش ک.ک. بکری و ا. ابوالنور، قاهره 196، ج 2، ص100 نقل شده است. اندرسبانی 

در کنار ابن مالحمی از امام ابومنصور )ص 379: شیخ ابومنصور صاحب اصول( نیز نام می برد که نزد زمخشری تفسیر فرامی گرفته و به او اصول می آموخته است. این 

ابومنصور احتمااًل همان شیخ االسالم ابومنصور نصر حارثی است که برادرزاده زمخشری او را یکی از استادان عمویش معرفی کرده است )نک. یاقوت، ارشاد االریب، 

به کوشش دی. اس. مارگولیوث، لندن 1907-1926، ج 7، ص 147(. اّطالع بیشتری دربارۀ این شخصّیت که ظاهراً یک متکلّم متعزلی بوده در دست نیست. 

12. دیلمی، بیان مذهب الباطنیه و بطالنه، به کوشش ر. استروثمان، استانبول 1937، صص 33، 79.
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ــت.13 این اثر ابوالحسین بصری به صورت نسخۀ  الفقه بوده اس

خّطی موجود است. 

منابع موجود اّطالعی دربارۀ استادان بالفصل ابن مالحمی 

ــد. ابن مالحمی نیز در  ــان نمی گذارن ــم کالم در اختیارم در عل

آثاری که از او به جای مانده هیچ اشاره ای به استادانش نکرده 

ــین بصری، به جز  ــار متعلّق به مکتب ابوالحس ــا نامی از آث و ی

ــن نمی توان گفت  ــت. بنابراین به یقی ــذار آن، نبرده اس بنیان گ

ــه در بغداد تدریس می کرده،  ــین بصری، ک که مکتب ابوالحس

چگونه به خوارزم راه یافته و این که پیش از زمان ابن مالحمی 

چه تأثیری در خوارزم داشته است. با وجود این، قابل ذکر است 

ــتور دان، ادیب، و طبیبی به نام  که یاقوت در تذکرۀ خود از دس

ــن جریر ضّبی اصفهانی )د. 1114/507( نام  ابومضر محمود ب

می برد که مکتب معتزلی را به خوارزم آورد و رواج داد، و این که 

ــری پیرو مشرب او بوده است.14 طبق معمول آن زمان،  زمخش

ــرب  ــفه را به هم آمیخته بود.15 مش ــی مهارت طب و فلس ضّب

ــین بصری بوده، که  ــی او احتمااًل همان مکتب ابوالحس معتزل

ــت، ولی با  ــته اس ــتغال داش ظاهراً خود نیز مدتی به طبابت اش

رنگ و بوی فلسفی بیشتر. اگرچه باید اشارۀ یاقوت را که ضّبی 

ــی بود که مکتب معتزلی را به خوارزم آورد با احتیاط  اّولین کس

ــود دارد که واقعًا ضّبی  ــت؛16 به هر حال این امکان وج پذیرف

ــین بصری را به خوارزم برده و ابن مالحمی نیز  مکتب ابوالحس

نزد او تلّمذ کرده باشد.

در مورد شاگردان ابن مالحمی مطلبی در منابع ذکر نشده 

ــعری،  ــت. با وجود این، احتمااًل برخی از آن ها با متکلّم اش اس

ــه خوارزم )در حدود  ــفرش ب فخرالّدین رازی، که به هنگام س

ــه مباحثه  ــی ب ــای معتزل ــا علم 560-1164/570-1174( ب

ــفرش  ــت مناظره کرده اند. به هر حال، رازی در طول س پرداخ

ــنا شد و در چندین  ــرب ابن مالحمی آش به خوارزم کاماًل با مش

ــین بصری، به ابن مالحمی نیز اشاره  اثرش عالوه بر ابوالحس

ــود خوارزمی می نامد.17 ابن مرتضی می گوید  دارد، و او را محم

ــی تحت تأثیر  ــف« کالم به طور محسوس ــه رازی در »لطای ک

ــین بصری و ابن مالحمی قرار داشت، هر چند  مشرب ابوالحس

این نفوذ اصول بنیادین را شامل نمی شد. رازی خود می نویسد 

ــب معتزلی فقط دو مکتب باقی  ــه در زمان او از تمامی مکات ک

ــم جّبائی )وفات 933/321( و مکتب  مانده بود: مکتب ابوهاش

ابوالحسین بصری.18 

ــد اصلی ترین نمایند ۀ مکتب  ــن، ابن مالحمی را بای بنابرای

ــرن 6 ه./12 م. میالدی  ــۀ اّول ق ــین بصری در نیم ابوالحس

ــت. می دانیم که کالم معتزلی غیرشیعی حداقل تا اوایل  دانس

ــش در دیگر نقاط  ــی مّدت ها بعد از زوال ــرن 9 ه./15 م؛ یعن ق

ــّنتی که  ــالم، در خوارزم دوام آورد.19 احتمال دارد س جهان اس

ــی عمده در بقای  ــی در آن جا بنیان نهاده بود نقش ابن مالحم

12. دیلمی، بیان مذهب الباطنیه و بطالنه، به کوشش ر. استروثمان، استانبول 1937، صص 33، 79.

13. کتابخانۀ بودلین، نسخۀ خّطی عربی، ئی. 103. نسخۀ مذکور در ابتدای متن افتادگی دارد و بعد از برگ 15 حداقل بخش عمده ای از متن مفقود است. 

استنساخ نسخۀ بودلین در تاریخ 5 ربیع االول 10/575 اوت 1179 )و یا احتمااًل 5 ربیع االول 5/595 ژانویه 1199( از روی نسخه ای به پایان رسیده که مؤلف 

به قلم خود یادداشت زیر را در آن نگاشته بوده: »و یقول مجرد هذا الکتاب و هو محمود بن عبدهلل االصولی الخوارزمی قرأ علّی هذا الکتاب قراءة فهم و احکام 

الشیخ االمام الجلیل الصائن، صفی االئمه، ابوسعید جنید بن محمد بن تاتابان الدهستانی و وافق الفراغ من قراءته یوم االربعاء غّرة ذی القعدة سنة اربع وثالثین 

وخمسمائه. بنابراین قرائت کتاب در 18 ژوئن 1140 خاتمه یافته؛ یعنی 16 ماه پیش از فوت ابن مالحمی. در متنی که در اختیار ماست، ابن مالحمی آراء و نظرات 

خود را بیان نکرده است. فقط یک بار )برگ 22 الف( اشاره می کند که این نظر ابوالحسین بصری با یک نظر دیگرش تعارض دارد. کتاب المعتمِد ابوالحسین 

بصری به کوشش م. حمیدهلل، دمشق 1965،  تصحیح و منتشر شده است.

14. یاقوت، ارشاد، ج 7، ص 145. اندرسبانی )ص 368( و برادرزادۀ زمخشری )یاقوت، ارشاد، ج 7، ص 147( ضّبی را استاد زمخشری در نحو و ادبیات معرفی می کند. 

15. نک: بیهقی، تتّمة صوان الحکمه، به کوشش م. شفیع، الهور 1935، ج 1، ص 135.

16. حاکم جشمی )د. 1101/494( در میان شاگرداِن قاضی عبدالجّبار از شخصی به نام ابومحمد خوارزمی نام می برد که، به هر حال، در نیشابور به تدریس 

مشغول بوده است. )عبدالجّبار، فضل االعتزال و طبقات المعتزله، به کوشش فؤاد سید، تونس 1974، ص 387(. در میان شاگردان حاکم ُجشمی، از شخصی به نام احمد بن محمد 

بن اسحاق خوارزمی نام برده شده که زمخشری را با آراء ُجشمی آشنا کرده است. نک: 

W. Madelng, Der Imam al-Qāsim ibn Ibrāhīm, Berlin 1965, p. 187. 
17. D. Gimaret, Théorie de l’acte humain en théologie musulmane, Paris 1980, pp. 59-60, 135, 144.

شهرستانی  که قبل از سال 1116/590 به خوارزم سفر کرده بود، نامی از ابن مالحمی نمی برد، هر چند اشاراتی به ابوالحسین بصری، که با مشرب او کاماًل 

آشنا بود، دارد. 

18. رازی، اعتقادات ِفرق المسلمین والمشرکین، به کوشش ع. س. نّشار، قاهره 1938، ص 45.                            19. دربارۀ مکتب معتزله در خوارزم نک.

I. Goldziher, ‘Aus der theologie des Fachr al-dīn al-Rāzī, in Der Islam, III (1912), pp. 220ff.; W. Madelung, ‘The Spread 
of Maturidism and the Turks’, in Acras do IV Congresso de Estudos Arabes e Islâmicos Coimbra-Lisboa 1968, Leiden 
1971, pp. 115-116.
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ــد؛ هر چند در این  ــته بوده باش ــوارزم داش ــی در خ کالم معتزل

ــت داریم. دومین نویسندۀ  ــواهد محدودی در دس باره فقط ش

ــین بصری[ را بر عهده  ــی که نمایندگی مکتب ]ابوالحس مهّم

ــت که اثر او با نام  ــته ظاهراً شخصی به نام تقی الّدین اس داش

ــا من کالم القدماء به  ــتقصاء فی ما بلغن کتاب الکامل فی االس

ــی از کتاب او،  ــت. گزیده های ــخۀ خّطی موجود اس صورت نس

ــم جّبائی بر اساس آموزه های  که گاه رّدیه هایی بر آراء ابوهاش

ــت، اخیراً به چاپ رسیده و مورد  ابوالحسین و ابن مالحمی اس

ــالع زیادی از  ــت.20 در حال حاضر اّط ــق قرار گرفته اس تحقی

زندگی تقی  الّدین در دست نیست،21 جز آن که از مطالب کتاب 

ــتفاده از نسبت  ــت.22 اس ــّنی مذهب بوده اس برمی آید که او س

خوارزمی در اشاره به ابن مالحمی شاید نشان از این دارد که او 

در خوارزم ساکن نبوده است. او احتمااًل در اواخر قرن 6 ه./12 

م. یا اوایل قرن 7 ه./13 م. می زیسته زیرا نجم الّدین غزمینی، 

ــال 1260/658 وفات یافته از  ــه حنفی خوارزمی، که در س فقی

ــن مختار بن محمود  ــت. نجم الّدی کتاب او نقل قول کرده اس

ــالة الناصرّیه در دفاع از  ــن محّمد زاهدی غزمینی، مؤلّف رس ب

ــرح  ــان مغول تقدیم کرد،  و همچنین ش ــالم که به برکه خ اس

معروفش بر مختصر فقهی قدوری به نام المجتبی، یکی دیگر 

ــین بصری بود. او با همین عنوان  از نمایندگان مکتب ابوالحس

ــی[ کتاب دیگری در اصول، کالم و فقه تألیف کرده23  ]المجتب

ــت.24 با وجود این، محمد  ولی ظاهراً این کتاب باقی نمانده اس

ــروف به ابن وزیر  ــی بن مرتضی زیدی، مع ــن ابراهیم بن عل ب

ــق علی الخلق،25  ــارش کتاب ایثار الح )د. 1436/840( در آث

ــالیب الیونان26 به  ــالیب القرآن علی أس و همچنین ترجیح أس

ــت. این نقل  قول ها نشان  ــترده ای از او نقل کرده اس طور گس

می دهد که غزمینی از طرفداران سرسخت مشرب ابوالحسین 

ــم بوده است.27 او همچنین  بصری و از منتقدان مکتب ابوهاش

ــاره دارد.28 بنا بر نوشتۀ  به آموزه های خاِص ابن مالحمی نیز اش

ــف بن ابی بکر  ــراج الّدین یوس ــاء، او کالم را نزد س ابن ابی الوف

ــّکاکی خوارزمی )555-1160/626-1229(، عالم معروف  س

ــکاکی  بالغی و مؤلّف مفتاح العلوم آموخت. بنابراین احتمااًل س

ــری و ابن مالحمی بوده،  ــین بص نیز از پیروان مکتب ابوالحس

هرچند ظاهراً هیچ اثری در زمینه کالم ندارد. در تذکره ها هیچ 

ــتاد او در علم کالم برده نشده، و احتمال دارد استاد  نامی از اس

او از شاگردان بالفصل ابن مالحمی بوده است.  

ــی هیچ اّطالعی دربارۀ این مکتب معتزلی  ابن مرتض  

ــی رواج یافت در اختیارمان  ــّنی که بعد از ابن مالحم متأخِر س

ــه عالوه بر  ــی می گوید ک ــود این، در جای ــذارد. با وج نمی گ

ــر، و امام زیدی  ــر متکلّمان امامی متأّخ ــن رازی، اکث فخر الّدی

ــین  المؤید یحیی بن حمزه )د. 1346/747( از مکتب ابوالحس

ــد. تأثیر و نفوذ مکتب  ــری و ابن مالحمی پیروی می کردن بص

ــدید الّدین محمود بن  آن ها بر کالم امامّیه را می توان در آثار س

ــن حّمصی رازی )د. پس از 1204/600( یافت. او  علی بن حس

20. Elsayed Elshahed, Das Problem der transzendenten sinnlichen Wahrnehmung in der spätmu’tazilitischen Erkennt-
nistheorie nach der Darstellung des Taqīaddīn an-Nağrānī, Berlin 1983. 

نویسنده این تحقیق رکن الّدین خوارزمی را که تقی الدین مکرراً از او نقل قول می آورد ابن مالحمی نمی داند. تقی  الّدین به هر دو کتاب المعتمد و الفائق او اشاره 

کرده است. )صص 56، 106( برای نقدی بر این تحقیق نک. 

BSOAS XLVIII (1985), pp. 128-9 (W. Madelung).
21. حّتی نام او نیز بر ما معلوم نیست. در نسخه خطی کتابش فقط نسبش به همراه عنوان احترام آمیز تقی الّدین ذکر شده است. نسبت او بدون نقطه نوشته 

شده است که می تواند نجرانی یا بحرانی باشد. تقی الدین مسلمًا یک نسبت دیگر هم داشته که در جای دیگر به آن نامیده شده است و می توان آن را العجالی 

خواند )در این باره مطمئن نیستیم(.

22. See Elshahed, p. 29.
23. دربارۀ غزمینی نک. ابن ابی الوفاء، الجواهرالمضیئه، حیدرآباد 1914/1332، ج. 2، ص. 166؛ لکنوی، الفوائدالبهیه، به کوشش م. نعسانی، قاهره 1906/1324، 

 .Brockelmann, GAL I 381, Supp. I 656   صص. 212-213؛

24. شاید یک نسخه از این کتاب در میان نسخه های متعدِد شرح او بر قدوری با همان نام المجتبی پنهان باشد. نک. به فهرستی که سزگین فراهم کرده است، 

 .453 GAS I
25. چاپ قاهره 1900/1318.

26. چاپ بیروت 1984/1404. همچنین چند نقل قول کوتاه از غزمینی در کتاب ابن وزیر با نام العواصم من القواصم، به کوشش ش. األرنؤوط، عّمان 1985-

1987 دیده می شود.

27. ابن وزیر او را »از حامیان مشرب ابوالحسین بصری« و »یکی از بزرگان اصحاب شیخ ابوالحسین بصری« می نامد. )ترجیح، صص 19، 94(

28. ایثارالحق، ص. 51، ترجیح، صص. 43، 87 )زکی الّدین بخوانید رکن الّدین(، 89. او نقل قول های متعددی از تقی الّدین می آورد و او را خاتمة اهل االصول 

تقی االّمه )االئّمه( یا تقی الملّه و الدین العجالی می نامد )ایثار، ص. 3، ترجیح، صص 88، 110-111( و به الکامل فی االستقصاء اشاراتی دارد. )ترجیح، ص. 3( ابن وزیر 

همچنین از کتاب الفائق ابن مالحمی نقل کرده است )ایثار، صص 105، 274-273(. 
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ــد الی التوحید )که  ــن اثر کالمی اش با نام المرش در اصلی تری

ــر کتاب الغرر  ــال 1185/581 پایان یافته(، ب ــف آن در س تألی

ــت.29 در یک اثر کالمی  ــته اس ــین بصری تکیه داش ابوالحس

ــخۀ خّطی آن در پاریس  ــتۀ عالمی امامی، که نس ناقص، نوش

ــده که آثار  ــدیدالّدین مطالبی نقل ش ــود، از س نگهداری می ش

ــین بصری را به خوبی نشان می دهد،30 و  نفوذ مشرب ابوالحس

ــخۀ خّطی دیگر متعلّق به کتابخانۀ بودلین او  همچنین یک نس

ــم جّبائی در ارتباط با شیئّیت  ــخت نظر ابوهاش را مخالف سرس

معدوم معرفی کرده است.31 

ــی )د. 1266/672( که مکتب  ــان نصیرالّدین طوس در زم

ــینا در کالم امامّیه بنیان  ــفه ابن س ــاس فلس جدیدی را بر اس

ــین بصری و ابن مالحمی کاماًل  نهاد، تأثیر آموزه های ابوالحس

مشهود است. عاّلمه حلّی )د. 1325/726( در شرحی که با نام 

کشف المراد بر تجریداالعتقاِد طوسی نوشته است، در بسیاری 

از موارد اذعان می کند که طوسی از نظرات ابوالحسین پیروی 

کرده است. او همچنین به ابن مالحمی با نام محمود خوارزمی 

ــاره می کند.32 رضی الّدین ابن طاووس )د. 1266/664(، که  اش

ــی است، در کتابش الطرائف فی  از معاصران نصیرالّدین طوس

ــاراتی دارد و او را  ــب الطوائف به ابن مالحمی اش ــة مذاه معرف

ــیوخ اهل سّنت توصیف  یکی از بزرگترین عالمان معتزلی و ش

می کند.33 با وجود این، ابن طاووس تمایل چندانی به علم کالم 

نداشت و از او فقط به جهت مسایل جدلی نام می برد. کمال الّدین 

میثم بن علی بحرانی )د. 1300/699(، از شاگردان نصیرالّدین 

طوسی، در کتابش با عنوان قواعد المرام فی علم الکالم برخی 

ــین بصری، ابن مالحمی، و تقی الّدین را ذکر و  نظرات ابوالحس

ــز وجود دارد که  ــواهدی نی معمواًل از آن ها دفاع می کند.34 ش

خانواده ای از علمای امامّیه که در نیمۀ اّول قرن 8 ه./14 م. در 

ــاکن بودند مکتب ابوالحسین و ابن مالحمی را پذیرفته،  حله س

و مشرب ابوهاشم و همچنین کالم فلسفی نصیرالّدین طوسی 

ــرف الّدین  ــارت بودند از ش ــن خانواده عب ــد. ای را رد می کردن

ــین بن ابی القاسم بن محمد عودی اسدی حلّی،  ابوعبدهلل حس

ــرف الّدین به نام  ــماعیل بن عودی، و پسر ش شهاب الّدین اس

29. آقا بزرگ تهـرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، نجف و تهران 1355-1936/1397-1978، ج. 13، صص 151-152. درباره سدیدالّدین همچنیـن نک. 

العلماء، به کوشش  افندی اصفهانی، ریاض  الشیعه، به کوشش عبدالعزیز طباطبائی، قم 1404، ص 164؛ عبدهلل  الّدین رازی، فهرست اسماء علماء  منتجب  

سیداحمد حسینی، قم 1401، ج. 5، صص 202-203؛

H. Modarressi Tabataba’i, An Introduction to Shi’i Law, London 1984, p. 46.

گویا حّمص دهی نزدیک ری بوده است.

30. MS Paris, Bibl. Nat., Arab. 1252.

در برگ 36ب و 96 الف از سدیدالّدین با نام محمود حّمصی یاد شده است. بنابراین معلوم می شود که این اثر خیلی پس از اواخر قرن 11/5 که یکی از محققان 

پیشنهاد کرده نگارش یافته است. نک. 

G. Vajda (‹Le Problème de la Vision de Dieu (Ru›ya) d›après quelques auteurs Šī›ites duodécimains›, in Le Shî›isme Imâite, ed. 

T. Fahd, Paris 1970. pp. 34. 46). 

مؤلف کتاب می گوید که مکتب معتزلی بغداد و متکلمان امامیه صفت الهی اراده را نفی می کنند و معتقدند که داعی برای وقوع فعل کافیست )برگ 18الف(. با 

وجود این، معتزلیان بغداد و شیخ مفید، که از آن ها پیروی می کرد، چنین نظری ندارند و این نظر ابوالحسین بصری است. مؤلف احتمااًل این نظر را از سدیدالّدین 

گرفته است.

31. Bodleian Library. MS Arab f. 64. fol. 103a:

محمود خوارزمی حّمصی. در این جا خوارزمی مسلمًا به اشتباه و به دلیل خلط با نام محمود خوارزمی صاحب الفائق که کمی بعد از آن ذکر شده به نام او اضافه 

شده است. دربارۀ این نسخۀ خّطی نک. به پاورقی شماره 27 همین مقّدمه.

32. عالمه حلّی، کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد، قم: بی تا، 247.

33. ابن طاووس، الطرائف، قم: 1400، صص 104و بعد، 313، 355.

34. قم: 1398. مطالب منقول از ابوالحسین در تمامی کتاب دیده می شود. در صفحه 147، از ابن مالحمی با نام محمود خوارزمی، و در صفحه 82 از تقی الّدین 

با نام العجالی نام برده شده است. 



85 
ـ آبان ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة سوم و چهارم، مرداد 

احمد که در ذی الحّجه 742/ژوئن 1342 هنوز زنده و به تألیف 

ــغول بوده است.35 هیچ اّطالع دیگری از این مکتب  کتاب مش

ــرب ابوالحسین بوده، و راهی  ــاس مش کالمی امامّیه که بر اس

ــت  ــته در دس ــی داش جدا از مکتب غالب امامیه متأثر از طوس

ــت. آثار ابن مالحمی در میان زیدیان یمن بیشترین توفیق  نیس

ــین  ــت و تا به امروز محفوظ ماند.36 آثار کالمی ابوالحس را یاف

ــیده باشند، ظاهراً خیلی زود از  بصری حّتی اگر هم به یمن رس

ــنایی با آموزه های او عمدتًا از  ــن رفتند، و به همین دلیل آش بی

طریق المعتمد و الفائق ابن مالحمی صورت می گرفت. 

معلوم است که مکتب ابوالحسین بصری تا حدودی   

ــلمان بوده است. او در  ــفی فیلسوفان مس متأثّر از مفاهیم فلس

ــمیه، یعنی مکتب  ــمه یا بهش ــّددی از تعالیم بهاش ــوارد متع م

ــتادش قاضی عبدالجّبار )د.  ــم جّبائی به نمایندگی اس ابوهاش

1024/415(، روی گرداند. برخی از این موارد رّد نظریۀ احوال 

ــیئّیت معدوم، تقلیل صفت  در ارتباط با صفات الهی و نظریۀ ش

ــکوت او دربارۀ مجّزا بودن صفات الهی  الهی اراده به علم، و س

ــت. باید یادآور  ــدن و درک کردن از علم الهی اس ــنیدن، دی ش

ــوم که در ارتباط با مسألۀ اخیر، ابن مالحمی با نظر بهشمیه  ش

ــدا قایل بودند  ــتقّل مدرک بودن در خ ــه به وجود صفِت مس ک

ــالف معتزله، کرامات  ــین همچنین برخ موافق بود.37 ابوالحس

ــۀ جزء الیتجّزا که متکلّمان  ــاء را پذیرفته، و در قبال نظری اولی

ــعری هر دو آن را تأیید می کردند، موضعی خنثی  معتزلی و اش

ــت  ــان اعتقاد داش اتّخاذ کرده بود.38 او در ارتباط با اعمال انس

ــوند.  ــان صادر می ش که این اعمال ضرورتًا مطابق با داعی ش

ــاره کرده است، این موضع عماًل  چنان که فخرالّدین رازی اش

ــان را نقض می کند.39 برخی از  نظریۀ معتزله دربارۀ اختیار انس

این موارد در بحث های ابن مالحمی در المعتمد بررسی و یا به 

آن ها اشاره شده است. برای بررسی جامع تر نظرات ابوالحسین 

ــار کتاب الفائق ابن مالحمی  بصری و ابن مالحمی باید تا انتش

منتظر ماند.

ــگارش آن را  ــۀ کتابش هدف از ن ــی در دیباچ ابن مالحم

تلخیص، تکمیل و به روزکردن بزرگترین اثر کالمی ابوالحسین 

ــین در  بصری، کتاب تصّفح األدلّه، عنوان می کند که ابوالحس

ــی و مخالفان  آن ها را به دّقت  ــتدالل های عالمان معتزل آن اس

موشکافی کرده است. با وجود این، ابوالحسین در تالش برای 

جامعّیت بخشیدن به کتابش بسیاری از ادلّه و براهین ُسست و 

ضعیفی را که می شد بدون هیچ لطمه ای به جوهر کتاب آن ها 

ــود. ابن مالحمی همچنین  ــرد در اثرش گنجانده ب را حذف ک

برخی ادلّۀ جدید خاّص خود و اختالف نظرهایش با ابوالحسین 

ــیار اندک است، در کتابش آورده  ــت بس را، که البته تأکید داش

ــوط به رؤیت  ــین به هنگام تألیف بخش مرب ــت. ابوالحس اس

ــت وفات یافته بود؛ بنابراین،  ــوی مؤمنان در بهش خداوند از س

35. این شواهد در نسخۀ خّطی کتابخانۀ بودلین به مشّخصات  MS Arab f64 موجود است. اثر فوق را احمد بن حسین بن عودی برای استفاده شخصی اش 

نگاشته، و شامل متونی است که موضع کالمی این خانواده را نشان می دهد. در این نسخه فتوایی از شیخ نجم الّدین ابوالقاسم جعفر بن سعید )همان محّقق حلّی 

]وفات 1277/676[( دربارۀ کسانی که به پیروی از بهاشمه معتقد به شیئّیت معدوم هستند دیده می شود. )در این نسخه محّقق حلّی با نام نیای اش سعید نامیده 

می شود و نه پدرش حسن(. نجم الّدین نظر فوق را رد می کند ولی قائلین به آن را کافر یا فاسق نمی داند )برگ 99-100(. ولی شرف الّدین حسین این فتوی را نقض 

می کند و اصرار دارد که عقیدۀ فوق منجر به کفر می شود و دادن زکات به آن فرد مجاز نیست )برگ 100-104(. او برای تأیید نظر خود به آثار شیخ مفید، شیخ 

طوسی )کتاب ریاض ]العقول[ او که ظاهراً مفقود است؛  نک: آقا بزرگ، الّذریعه، ج 11، ص 340(، ابوالحسین بصری و محمود خوارزمی )ابن مالحمی( تکیه دارد. شهاب الّدین 

بن عودی در یک رسالۀ منظوم کالمی )برگ های 113-119( از آموزه های مکتب ابوالحسین دفاع کرده است. بنابراین، او نظِر مکتب معتزلی )بهشمی( که وجود 

زاید بر ماهیت، و این نظر فیلسوفان را که وجود هر چیزی به جز خداوند زاید بر ماهیت است را رد می کند، و از »موضع بصروی« )به ضرورت قافیه! منظور 

همان ابوالحسین بصری است.( که وجود چیزی نیست جز ماهّیت هر چیز )برگ 115الف( دفاع می کند. در این ارتباط دو عقیدۀ مختصر به قلم شرف الّدین )برگ های 

105-107( و پسرش احمد )برگ های 120-121( بر اساس مکتب ابوالحسین وجود دارد. هر دوی آن ها صفات الهی درک، دیدن و شنیدن را به علم او باز می گردانند. 

این امر با موضع مفید و ابوالحسین سازگاری دارد، ولی با موضع شیخ طوسی و ابن مالحمی همخوان نیست.

36. در میان آثار منتشر شده ای که بیانگر نفوذ مکتب ابوالحسین بصری و ابن مالحمی در میان زیدیان یمن است می توان به کتاب االساس لعقاید االکیاس از 

امام منصور باهلل القاسم بن محمد )وفات 1620/1029( اشاره کرد. مؤلف از مکتب ابن مالحمی با نام مالحمیه )به کوشش ن. نادر، بیروت 1980، صص. 69، 128، 140، 

و 189( یاد کرده است. او در هیچ جای کتاب از ابن مالحمی نام نمی برد، ولی مکرراً به مکتب ابوالحسین بصری اشاره می کند.

37. See the discussion of Taqī al-Dīn in Elshahed, pp. 50, 97.
میثم بحرانی می گوید که نظر ابوالحسین در تقلیل این صفات به علم الهی با نظر ابوالقاسم بلخی کعبی، رییس مکتب معتزلی بغداد، موافق است )قواعد المرام، 

صص 90، 95(.

38. همچنین نک. به خصوصیات مکتب ابوالحسین بصری چنان که در آثار زیر آمده است: شهرستانی، الملل والنحل،  به کوشش دبلیو. کیورتن، لندن 1842، 

ص 59، و رازی، اعتقادات، ص 45. 

39.See Gimaret, Théorie, pp. 35, 59-60, 124-6.
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ــیوۀ ابوالحسین  ابن مالحمی وعده می دهد که کتابش را به ش

ــدۀ کتاب کامل  و با پیروی از روش او در بخش های تکمیل ش

ــود این، بخش موجود المعتمد تقریبًا تا همان پایان  کند. با وج

تصّفح االدلّه را بیشتر پوشش نمی دهد. 

ــی  ــی ابن مالحم ــع اصل ــاِس کار و منب ــه اس اگرچ  

ــدد دیگری نیز، که هم اینک  ــت، او از آثار متع تصّفح االدلّه اس

ــتند، بهره برده است: از برخی از آن ها به طور  عمدتًا مفقود هس

ــطۀ  ــتقیم و به واس ــتقیم، و از برخی دیگر به طور غیر مس مس

ــائل دیگر ابوالحسین بصری که  تصّفح. در میان کتاب ها و رس

از آن ها نقل قول شده است می توان به کتاب الغرر، شرح العمد 

)که شرحی است بر کتاب العمد قاضی عبدالجّبار(، و مسألة فی 

تعلیق الدلیل بالمدلول، که از امالی ابوالحسین است، اشاره کرد. 

ــار قاضی عبدالجّبار  ــی نقل قول های متعّددی از آث ابن مالحم

آورده است، به ویژه کتاب المغنی )که احتمااًل نسخۀ متفاوتی از 

آنچه تکثیر یافته بود در دست داشت(، کتاب المحیط بالتکلیف 

ــط و تعلیق  ــرح المحی ــی به نام های ش ــن کتاب های و همچنی

ــرحی که بر  المحیط که احتمااًل هر دو عنوان یکی بوده و به ش

ــته شده بود اشاره دارند، کتاب الدواعی و  محیط بالتکلیف نوش

ــرح الجمل و العقود. عالوه بر این ها،  الصوارف، و همچنین ش

ــی از قاضی عبدالجّبار  ــین بصری در آثارش به نظرات ابوالحس

ــاره دارد که در محضر درس او شنیده و ابن مالحمی برخی  اش

ــت. ابن مالحمی به کتاب دیگری  ــا را نیز نقل کرده اس از آن ه

ــاگردان عبدالجّبار نیز  ــام کتاب التحریر اثر ابن مّتویه از ش به ن

ــت که اثری ناآشناست. احادیث عمدتًا از کتب  اشاره کرده اس

ــتریین اثر عبدهلل بن  ــده اند: جوابات )مسائل( التس زیر نقل ش

عّباس رامهرمزی، عالم معتزلی، و پیرو متمول و با نفوذ ابوعلی 

ــی )د. 915/303(،40 کتاب من قال بالعدل من المحدثین  جّبائ

ــم  ــام ابن ابی حّیه که احتمااًل همان ابوالقاس ــخصی به ن اثر ش

ــی بن عبدالوّهاب بن ابی حّیه، معروف به  عبدالوّهاب بن عیس

ــت، از تفاسیر قرآِن عباس بن  جاحظ وّراق )د. 931/319(41 اس

یزید بحرانی، محّدث بصری، قاضِی همدان )د. 872/258(،42 

ــی )د. 922/310(،43 و کتاب التاریخ اثر  و ولید بن ابان اصفهان

ــارات مختصری نیز به یک  ابن ابی خیثمه )د. 892/279(.44 اش

ــمگیر، و همچنین رساله ای  ــاله منسوب به قابوس بن وش رس

ــوث )د. در حدود 854/240(،  ــی برغ متعلّق به محمد بن عیس

ــن دّهان  متکلّم حنفی، و کتاب االدواِت عالم نحوی، ابوالحس

ــارات ابن مالحمی به کتاب  ــت.45 از همه مهمتر، اش ــده اس ش

ــه قبل از این  ــی نوبختی ، ک ــن بن موس اآلراء و الدیانات حس

ــمندتر از همه گزیده های مفّصلی است  ــناخته بود، و ارزش ناش

ــی وّراق با نام کتاب المقاالت نقل  ــی ابو عیس که از فرقه شناس

ــده است. ابن مالحمی قصد خود را برای پرداختن به نظرات  ش

ــیحیان، و  »فرقه های مخالف با توحید، نظیر ثنوّیت گرایان، مس

ــان«، رد آن ها به شیوه ای کامل تر از آنچه به قلم شیوخ  مجوس

ــان صورت گرفته  ــی در کتاب های مختصر یا متوسط ش معتزل

اعالم می کند. منبع اصلی او در این بحث کتاب ابو عیسی است 

که آن را کتاب فی الدیانات می نامد. بخش های موجود المعتمد 

ــانی ها، مارسیونی ها،  به بحث دربارۀ دهری ها، مانوی ها، بردس

و فرقه های ثنوّیت گرای کوچک تر می پردازد،  و بخش آغازین 

بحث ابو عیسی دربارۀ مجوسان را در بر دارد.46
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