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مقّدمه
کتـاب المعتمـد فـی األصـول نگاشـتة رکن الّدیـن محمـود َمالِحمـی خوارزمـی 
)د: 536 هـ .ق.(، متکّلـم نامـَور معتزلـی، در شـمار مکتوبـات کالمـی مبسـوط و 
ارزشـمند معتزلـه قـرار دارد کـه چنـد سـال پیش ویراسـت بازنگریسـتة تـازه ای از 
آن بـه اهتمـام اسـالم پژوه برجسـته، آقـای ویلفِـرد مادِلونـگ منتشـر شـد. به رغـم 
اهّمیّـت بسـیار کتـاب المعتمـد در مطالعـات معتزلـی و شـیعی، تاکنـون هیچ یک از 
ویراسـت های ایـن اثـر معّرفـی و ارزیابـی نشـده اسـت. در نوشـتار پیـش رو ضمن 
اشـاره بـه جایـگاه َمالِحمـی و آثـار کالمـی او در میان میـراث کالمی معتزلـه و نیز 
بیـان وجـوه مختلـف اهّمیّـت کتـاب المعتمد، بـه معّرفی و نقد ویراسـت تـازۀ این 
کتاب پرداخته می شـود. بررسـی ویراسـت مورد نظر آشـکارا نمودار وقوع سـهوها 
و سـهل انگاری های چشـمگیر در فراینـد تصحیـح و چـاپ ایـن کتـاب اسـت و 
ضـرورت بازنگـری و بازویرایـی دقیـق آن را گوشـزد می کنـد. پیـش از آن کـه بـه 
سـنجش ویراسـت مزبـور پرداخته شـود، بیـان مقّدمـه ای در باب جایـگاه َمالِحمی 
و کتـاب المعتمـد در مکتـب و میـراث کالمـی معتزله بایسـته و سـودمند می نماید. 
بدین منظـور مـروری کّلـی و اجمالـی بـر گرایش هـا و مذاهب کالمـی پدیدآمده در 

تاریـخ کالم معتزلـه خواهیـم کرد.
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1. مروری بر گرایش ها و مذاهب کالمی مختلف در معتزله
پیدایی مکتب کالمی معتزله در قرن دوم هجری در بصره و شکل گیری  از  پس 
رسمی دانش کالم در این فرقه، به تدریج در اثر بروز اختالفات اندیشگی گوناگون 
در میان متکّلمان معتزلی و اختیار مبانی متفاوت و متعارض فلسفی و طبیعی از 
این فرقه پدید آمد. نخست،  آنان، گرایش ها و مذاهب کالمی مختلفی در  سوی 
مکتب معتزلة بصره به ظهور رسید که طبق گزارش منابع معتزلی، با اندیشه های 
کالمی واِصل بن َعطاء )د: 131 ه .ق.( و َعمرو بن ُعبَید )د: 144 ه .ق.( و در پی 
اعتزال و کناره گیری آنان از مجلس درس حسن بصری )د: 110 ه .ق.( بنیان گذاری 
شد. این مکتب، در ادامه، با آراء و تعالیم متکّلمانی چون ابوبکر أَصّم )د: حدود 
ر بن َعبّاد ُسَلمی )د: 215 ه .ق.(، ابوالُهَذیل َعاّلف )د: حدود 227  200 ه .ق.(، ُمَعمَّ
ه .ق.(، ابراهیم بن َسیّار نَّظام )د: بین 220-230 ه .ق.(، ِهشام ُفَوطی )د: پیش از 230 
ه .ق.(، َعبّاد بن سلیمان )د: حدود 250 ه .ق.(، جاِحظ )د: 255 ه .ق.( و ابویعقوب 
تعالیم  اثر  در  یافت و  ه .ق.( بسط و گسترش  )د: 257  َشّحام  بن عبدالل  یوسف 
فرزندش  و  ه .ق.(   303 )د:  ُجبّایی  عبدالوّهاب  بن  محّمد  ابوعلی  یعنی  ُجبّائیان، 
ابوهاشم ُجبّایی )د: 321 ه .ق.( به تکامل رسید. با وجود اختالفات ژرف و دامنه دار 
و بنیادینی که گاه میان متکّلمان معتزلی نامبرده در مکتب بصره دیده می شود، به طور 
معمول آراء تمامی آنان در زیر عنوان متکّلمان مکتب بصره طرح و بررسی می شود.

در اوایل قرن سوم هجری مکتب کالمی دیگری در معتزله پدید آمد که به »مکتب 

■ کتاب المعتمد فی األصول
رکن الّدین محمود َمالِحمی خوارزمی

به اهتمام ویلفِرد مادِلونگ
مؤسسه نشر میراث مکتوب 1391، 952 صفحه

شابک: 978-600-203-037-5
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بغداد« معروف شد و در تقابل با »مکتب بصره« قرار گرفت. مکتب بغداد معتزله بر 
دست بِشر بن ُمعتَِمر )د: 210 ه .ق.( تأسیس شد و متکّلمان نامداری چون ثُمامة بن 
ر )د:  أشَرس نَُمیری )د: 213 ه .ق.(، ابوموسی ُمردار )د: 226 ه .ق.(، جعفر بن ُمبَِشّ
234 ه .ق.(، جعفر بن َحرب )د: 236 ه .ق.(، ابوجعفر محّمد بن عبدالل اِسکافی )د: 
240 ه .ق.(، ابوالحَسین َخیّاط )د: حدود 300 ه .ق.( و شاگردش ابوالقاسم کعبی بلخی 
)د: 319 ه .ق.( آن را ترویج و گسترش دادند. علی بن عیسی ُرّمانی )د:    384 ه .ق.( 
نیز یکی دیگر از متکّلمان برجستة معتزلی مکتب بغداد است که شیخ مفید مّدتی نزد 
وی تحصیل کرده بوده. متکّلمان معتزلی بغدادی در باب بسیاری از مسائل فلسفی و 
طبیعی و اعتقادی ایستارهای متفاوتی با دیدگاه های متکّلمان بصری را برگزیدند که 

این امور موجب تمایز و جدایی آنان از متکّلمان بصری شد.
در قرن چهارم هجری سومین مکتب کالمی برجستة متمایز در معتزله تحت تأثیر 
آراء ابوهاشم عبدالّسالم بن محّمد بن عبدالوّهاب ُجبّایی )د: 321 ه .ق.( و شاگردان 
وی تکوین یافت. این مکتب جدید که به دلیل انتساب به شخص ابوهاشم به مکتب 
»بَهَشمیّه« موسوم و نامبردار شد و از پیروانش نیز گاه با عنوان »بَهاِشَمه« یاد شده 
است، در واقع، منشعب از مکتب بصرۀ معتزله است و به نحوی زیرمجموعة آن مذهب 
کالمی به شمار می آید. بااین حال، مکتب »بَهَشمیّه« به جهت  ویژگی ها و ممیّزات فکری 
قابل توّجه نسبت به سایر معتزلة بصره و نیز ارائة یک نظام کالمی منسجم از سوی 
در  ممتاز  و  مستقّل  مکتبی  به صورت  را  توانست خود  ز  مبرِّ متکّلمان  از  سلسله ای 

چارچوب فرقة معتزله تثبیت و ترویج نماید.
اختالف نظرهای پرشمار متکّلمان بصری بَهَشمی با متکّلمان معتزلی بغدادی در 
کتاب  در  از همه  مهم تر  منابع، و  از  برخی  در  فلسفی و طبیعی،  خصوص مسائل 
المسائل فی الخالف بین البصریّین و البغدادیین به قلم ابورشید نیشابوری، شاگرد 
قاضی عبدالجبّار معتزلی )د: 415 ه .ق.( گزارش شده است.1 نیشابوری یکی از پیروان 
مکتب ابوهاشم بود و در خصوص منزلت واالی ابوهاشم و آثارش سخنی قریب 
به این مضمون دارد که کتاب های او محّل توجه اهل علم است و طالبان دانش به 
تحصیل و تعلیم آن ها می پردازند و در تمام بالد اسالمی افراد انتساب به شاگرداِن 

شاگردان ابوهاشم را مایة شرف و مباهات خود می دانند.2
ابو  َخاّلد و  ابوعلی بن  یعنی  او،  ُجبّایی، دو شاگرد سرشناس  ابوهاشم  از  پس 
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عبدالل بصری )د: 369 ه .ق.( 3 و نیز متکّلمان برجستة دیگری همچون ابواسحاق 
ابراهیم بن عیّاش، و صاحب ابن َعبّاد )د: 385 ه .ق.(، دانشمند و وزیر ادیب آل بویه، 
در تقویت و ترویج مکتب بَهَشمیّه کوشش های بسیاری کردند. عبدالقاهر بغدادی 
)د: 429 ه .ق.( به هنگام یادکرد از مذهب »بَهَشمیّه« خاطرنشان کرده است که بیشتر 
معتزلیان عصر وی به سبب دعوت صاحب ابن َعبّاد به این مذهب، در زمرۀ پیروان 
همدانی  عبدالل  بن  خلیل  بن  احمد  بن  عبدالجبّار  ابوالحسن  درآمده اند.4  بَهَشمیّه 
عبدالل  ابو  ه .ق.(، شاگرد  )د:    415  معتزلی  عبدالجبّار  قاضی  به  معروف  اسدآبادی، 
بصری، از دیگر متکّلمان پیرو مکتب ابوهاشم ُجبّایی است که با نگارش آثار کالمی 
کالنی همچون الُمغنی فی أبواب التوحید و العدل نقشی بی بدیل در توضیح و تبیین 
آراء و اندیشه   های مکتب بَهَشمیّه ایفا نمود. به همین نحو، شاگردان قاضی عبدالجبّار 
بن  حسن  محّمد  ابو  نیشابوری،  محّمد  بن  سعید  ابورشید  چون  متکّلمانی  به ویژه 
احمد َمتََّویه، مانْکدیم احمد بن حسین بن ابی هاشم حسینی َششدیو )د: حدود 425 
ه .ق.( و در نسل بعدی این متکّلمان، دانشمندانی مثل حاکم ِچُشمی )د: 494 ه .ق.( 
با نگاشته های مبسوط و پرشمار خود تأثیری ماندگار در تثبیت و تحکیم ارکان کالم 

بَهَشمی برجا نهادند.
در قرن پنجم هجری، چهارمین مکتب کالمی برجستة متمایز در تاریخ معتزله 
از درون بَهَشمیّه و در واکنش به همین مکتب، در اثر رواج آموزه ها و تعالیم یکی 
از شاگردان قاضی عبدالجبّار، یعنی ابوالحسین محّمد بن علی بصری )د: 436 ه .ق.( 
یاد شده  »ُحَسینیّه«  با عنوان  ابوالحسین بصری گاه  از مکتب کالمی  یافت.  تکوین 
است5 اّما این عنوان شهرت چندانی ندارد. فخر رازی در یکی از آثار خود خاطرنشان 
کرده است که در عصر او، یعنی قرن ششم هجری، از میان تمام فَِرق معتزله تنها 
را گران قدرترین شاگرد  ابوالحسین  مانده اند.6 همو  باقی  ُحَسینیّه  و  بَهَشمیّه  پیروان 
قاضی عبدالجبّار دانسته است7 و وی را از هوشمندان معتزله برشمرده.8 ابوالحسین 
بصری در بغداد زندگی و تدریس می کرده است9 و در دو دانش کالم و اصول فقه 
تبّحر ویژه داشته و نگاشته هایش در این زمینه بر آثار بعدی بسیار اثرگذار بوده است. 
سخن فخر رازی در این زمینه جالب توّجه است که اذعان نموده آراء و دیدگاه های 
ابوالحسین در اصول دین )کالم( و اصول فقه هر دو متین و استوار است و فقط کسی 
می تواند ارج کالم او را بفهمد که با دیدۀ انصاف در آن نگرد و با سخنان عالمان پیش 
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از او بسنجد و تفاوت بسیار میان آن ها را دریابد.10 
ابوالحسین بصری برِخالف استادش قاضی عبدالجبّار که از پیروان بَهَشمیّه بود، 
مبانی  برخی  از  انتقاد  به  پیشین خود  فلسفِی  آموزش های  و  تحت تأثیر تحصیالت 
و آراء و استدالل های بَهَشمیان و ابطال آن ها پرداخت11 و با ارائة دیدگاه های تازۀ 
خود مذهب و طریقت جدیدی را در معتزله بنیان گذاری کرد. از پیروان این مسلک 
که در مناطقی همچون بغداد و بعدها در خوارزم )ُخواَرزم( حضور داشتند گاه به 
»معتزلة متأّخر« یاد شده است.12 مکتب و اندیشه های ابوالحسین در میان عالمان بعدی 
به عنوان یک مسلک و مذهب مشّخص و متمایز از سایر مکاتب معتزلی به خوبی 
شناخته شده بوده است.13 این مکتب، در حقیقت، آخرین مذهب کالمی در معتزله 
به حساب می   آید و پس از آن دیگر هیچ مکتب کالمی جدیدی در معتزله پدید نیامد. 
در تحقیقات معاصر، توّجه خاص به آراء و مکتب کالمی ابوالحسین بصری و پیروان 

آن مرهون پژوهش های ویلفِرد مادِلونگ14 و بعضی از شاگردان او است.
چنان که اشاره شد، ابوالحسین بصری و حامیان مکتب او از منتقدان جّدی برخی 
مبانی و آراء و استدالل های متکّلمان بصری بَهَشمی مثل عقیدۀ به »حال« و »شیئیّت 
معدوم« و »معانی« بودند و به همین جهت، معتزلیان بَهَشمی نگاه خصم آلودی نسبت 
به آنان داشتند. حاکم ِچُشمی )د: 494 ه .ق.( که خود در زمرۀ معتزلیان بَهَشمی به شمار 
بیزاری  نفرت و  ابوالحسین بصری  از  دلیل  به دو  بَهاِشمه  نموده که  می آید، تصریح 
بوده است، و  فلسفی  به نگرش ها و گرایش   های  آلوده  می جسته   اند: یکی آن که وی 
دیگر آن که او ادلّة مشایخ معتزلی را نقد و نقض می کرده و استدالل   های ایشان را باطل 
می انگاشته است. به باور ِچُشمی همین دو امر موجب شد که دانش بصری از برکت 
چندانی برخوردار نباشد.15 آشنایی ابوالحسین با فلسفه و گرایش فلسفی او مورد تأکید 
برخی از منابع دیگر نیز قرار گرفته است16 و به نظر می رسد که انتقادات او بر نظام 

کالمی بَهَشمیان در نتیجة آشنایی او با همین نظرگاه های فالسفه ایراد شده است.
در خصوص اختالف نظرهای ابوالحسین بصری با بَهَشمیّه در مسائل گوناگون 
طبیعی و فلسفی و کالمی، فخر رازی فهرست به نسبت مبسوطی از این اختالفات 
را ارائه  کرده و در باب یکایک آن ها به اختصار توضیح داده است.17 او به اختالفات 
اشاره کرده است.18  نیز  فقه  با قاضی عبدالجبّار در زمینة مسائل اصول  ابوالحسین 
که  داشته  ابراز  بصری  ابوالحسین  آراء  ناقِد  بَهَشمِی  یهودِی  متکّلم  البصیر،  یوسف 



35094

فصلنامة نقد و معرفی
 فصل  کتاب
سال اول شماره 1 
بهار 1400

فلسفه و کالم

عّلت اصلی تفاوت های مبنایی و نظری میان ابوالحسین و بَهَشمیّه آن بوده است که 
ابوالحسین به دیدگاه های متکّلِم بغدادِی رقیِب بَهَشمیان، یعنی ابوالقاسم کعبی بلخی 
گراییده بوده: »خالف فیه أصحاب الشیخ أبی هاشم ناحیاً نحو أبی القاسم البلخی«.19 
در میان امامیّه و زیدیّه نیز عقاید ابوالحسین بصری اغلب با دیدگاه های ابوالقاسم 
کعبی بلخی یکسان انگاشته شده است.20 بر این اساس، مکتب و اندیشه های کالمی 
ابوالحسین بصری را باید در چارچوب واگرایی او از مکتب معتزلة بصری و همگرایی 

با مکتب معتزلة بغداد مّد نظر قرار داد و بررسی کرد.
از نگاشته   های کالمی    ابوالحسین بصری تنها قسمت های ناقص و اندکی شناسایی 
شده است و  اکنون از هیچ یک از آثار کالمی مهّم وی دست نوشت کاملی در اختیار 
نیست تا بر اساس آن از آراء و منظومة کالمی او آگاهی یابیم. در واقع، از مهم ترین 
و مفّصل ترین کتاب بصری در علم کالم، یعنی تََصفُّح األدلّة ـ که به گواهی رکن الّدین 
َمالِحمی، ابوالحسین فرصت تکمیل تألیف آن را پیدا نکرده بوده و فقط مشتمل بر 
مباحث باب توحید تا باب نفی رؤیت باری بوده است21 ـ تنها بخشی کوتاه شناسایی 
شده است22 و از کتاب خالصه و گزیده تر وی با نام ُغَرر األدلّة نیز فقط منقوالتی 
پراکنده در متون متکّلمان بعدی باز مانده است. ازاین رو برای شناخت مواقف و مواضع 

کالمی ابوالحسین ناگزیریم از تألیفات برجامانده از پیروان مکتب او بهره گیریم.
اندازۀ رکن الّدین محمود  به  ابوالحسین بصری هیچ یک  مکتب  پیروان  میان  در 
َمالِحمی خوارزمی )د: 536 ه .ق.( در تبیین و ترویج مبانی و اندیشه های وی نکوشیده 
است. در حقیقت، َمالِحمی برجسته ترین پیرو و مدافع مکتب بصری به حساب می آید 
که نقش بارز و مهّمی در ترسیم دستگاه کالمی او ایفا نمود. به نظر برخی از محّققان، 
به رسمیّت شناخته شدن اندیشه های کالمی ابوالحسین بصری به عنوان یک مکتب 
کالمی معتبر در میان معتزله، تنها در اثر نگاشته ها و تالش های َمالِحمی اتّفاق افتاد 
و پیش از آن، اندیشه های بصری صرفاً انحرافی حاشیه ای در کالم معتزلی به حساب 
می آمد.23 آثار کالمی َمالِحمی که در ادامة این نوشتار معّرفی می شود در حال حاضر 
مسائل  در  بصری  ابوالحسین  دیدگاه های  شناخت  برای  مأخذ  بهترین  و  مهم ترین 

مختلف کالمی است.
پـس از َمالِحمـی احتمـاالً برجسـته ترین متکّلم پیـرو مکتب ابوالحسـین عالمی 
اسـت غیـر امامـی و غیـر زیـدی در سـدۀ ششـم هجـری قمـری بـا نـام تقی الّدیـن 
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)األئّمـة( ابـو الَمعالـی صاِعـد بـن أحمد َعجالـی أصولی نویسـندۀ کتـاب الکامل فی 
االسـتقصاء فیمـا بلغنـا مـن کالم القدماء.24 مختار بـن محمود زاهـدی َغزمینی از وی 
بـا عنـوان افضـل متکّلمـان و کسـی کـه در تقریـر قواعد عـدل و توحیـد جایگاهی 
وحیـد و دسـت نایافتنی دارد یـاد کـرده اسـت.25 او در کتاب الکامـل به تفصیل برخی 
از مهم تریـن اختالف نظرهـا میـان مکتـب ابوالحَسـین بصـری و مکتـب بَهَشـمیّه را 
برشـمرده اسـت. َعجالی در این اثر به 16 مسـئله اصلی اشـاره کرده که در برخی از 
آن ها بین مکتب ابوالحسـین و بَهَشـمیّه در حکم مسـئله اختالف اسـت و در برخی 

دیگـر در خصـوص طریق اثبـات حکم.26 
یکی دیگر از پیروان مکتب کالمی ابوالحسین بصری، مفّسر و ادیب بزرگ معتزلی، 
جاُر الل َزَمخَشری )د: 538 ه .ق.( است. او که همعصر رکن الّدین َمالِحمی خوارزمی 
بوده است، مّدتی در خوارزم نزد وی شاگردی کرده و از طریق وی با آراء بصری 
آشنا شده بوده است. 27 َزَمخَشری افزون بر تفسیر ارجمند کّشاف که حاوی نِکات 
کالمی شایان توّجهی نیز هست، رساله ای کوتاه در کالم اعتزالی با عنوان المنهاج فی 

أصول الّدین نگاشته است که در چند نوبت نیز به چاپ رسیده.28
از دیگر مدافعان و پیروان مکتب ابوالحسین بصری می توان اشاره کرد به ابوالرجاء 
نجم الّدین مختار بن محمود بن محّمد زاهدی َغزمینی )د: 658 ه .ق.(، فقیه و متکّلم 
نامدار حنفی29 و نویسندۀ کتابی در علم کالم به نام »الُمجتبی«.30 مختار بن محمود 
در قسمتی از کتاب هم اکنون مفقود المجتبی و زیر عنوان »خاتمة أبواب العدل و 
التوحید« به بررسی چهل مسئلة اختالفی میان معتزله پرداخته بوده است31 که ابن 

وزیر قسمتی )افزون بر ده صفحه( از آن را بازگو کرده.32
مکتب ابوالحسین بصری نه تنها در میان معتزله بلکه در میان زیدیّه و امامیّه نیز 
از متکّلمان  بر برخی  او  پیروانی داشته است و نگرش   ها و نگارش   های  حامیان و 
این دو فرقه اثرگذار بوده است. به گفتة احمد بن یحیی بن مرتضی )د: 840 ه .ق.( 
بسیاری از دانشمندان متأّخر همچون امام زیدی، یحیی بن حمزه علوی و اکثر امامیّه 
پیروی می کرده   اند.33 در واقع، َشکل گیری  ابوالحسین بصری و َمالِحمی  از مکتب 
مکتبی در امامیّه که می توان آن را »مکتب حّلة متقّدم« نامید، تحت تأثیر گرایش برخی 
صی رازی )د: پس از 600 ه .ق.( و محّقق  از متکّلمان امامی نظیر سدیدالدین ِحمَّ
حّلی )د: 676 ه .ق.( به این مکتب اتّفاق افتاد. اثرگذاری مکتب ابوالحسین بصری 
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بر متکّلمان امامی تا پس از پیدایی مکتب حّلة متأّخر نیز استمرار یافت به طوری که 
متکّلمان این مکتب از جمله خواجه نصیرالّدین طوسی )د: 672 ه .ق.( و ابن میثم 
بَحرانی )د: حدود 699 ه .ق.( و عالمة حّلی )د: 726 ه .ق.( نیز در پاره ای از مسائل 
رأی ابوالحسین را برگزیدند. به همین نحو، شماری از آراء و دیدگاه   های بصری مورد 
پذیرش و اعتناء متکّلم اشعری برجسته   ای همچون فخر رازی قرار گرفته است.34 از 
آثار فخر معلوم است که وی به خوبی با برخی از تألیفات کالمی ابوالحسین همچون 
تََصفُّح األدلّة و ُغَرر األدلّة آشنایی داشته است.35 احتماالً فخر رازی در سفر خویش 
به خوارزم با کالم معتزلی، و به ویژه با مکتب ابوالحسین بصری و َمالِحمی آشنایی 

بیشتری پیدا کرده بوده است.36

2. نگاشته های کالمی رکن الّدین َمالِحمی
آثار کالمی مفّصل بازمانده از َمالِحمی از وجوه گوناگون حائز اهّمیّت ویژه و درخور 
توّجه خاص است. نخست این که نگاشته های وی زمینة مناسبی را برای کسب آگاهی و 
تحقیق در باب مکتب کالمی ابوالحسین بصری فراهم آورده است و به خوبی حکایت گر 
این مکتب است. گفتاوردها و  س  اندیشگی مؤسِّ از دیدگاه ها و ویژگی های  بسیاری 
مفقودِ  هم اکنون  کتاب های  از  مختلف خود  آثار  در  َمالِحمی  که  پرشماری  منقوالت 
بصری همچون تََصفُّح األدلّة و ُغَرر األدلّة آورده است با توّجه به فقدان آثار مزبور بسیار 

ارزشمند و شایان توّجه جّدی است.
دومین وجه اهّمیّت مکتوبات کالمی َمالِحمی راجع است به این که وی در آن ها، 
تبیین  به  األصول،  فی  الفائق  و  األصول  فی  المعتمد  کتاب  دو  در  مشّخص  به طور 
و تلخیص و تنظیم و نیز همسنجی و مقایسة تعالیم مکاتب معتزلی پیش از خود 
پرداخته است. او در آثار نامبرده، هم دیدگاه ها و استدالل های مذاهب کالمی مختلف 
معتزله را در خصوص مسائل گوناگون تبیین کرده است و آن ها را با همدیگر مقایسه 
و ارزیابی نموده، و هم به تنظیم و تنسیق مباحث مطرح در متون معتزلی پیشین اقدام 
کرده است.37 به همین جهت می توان از رهگذر مطالعة آثار َمالِحمی ِعالوه بر آشنایی 
با مکتب کالمی ابوالحسین بصری، تا حّد زیادی از رویکردها و ایستارهای متکّلمان 
بصری متقّدم و متکّلمان معتزلی بغدادی و بَهَشمی نیز آگاه شد و به سنجش همزمان 

مواضع و مواقف آنان پرداخت.
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دیگـر جنبـة مهـم و شـاید منحصـر به فـرد تألیفـات َمالِحمـی آن اسـت کـه آثار 
وی نمـودار جـدال تفّکر معتزلی با اندیشـة فلسـفی مّشـایی اسـت. در واقـع، یکی از 
ویژگی هـای فکـری بـارز َمالِحمی تقابل و سـتیز او با آراء فلسـفی اسـت و به همین 
جهـت، آثـار کالمی وی، به ویژه تحفـة المتکّلمین، صحنة مواجهة دو نـوع ِخردورزِی 
معتزلـی و مّشـایی در هستی شناسـی و مسـائل اعتقادی اسـت و به گونـه ای رویارویی 
عقل گرایـی کالمـی را بـا عقل گرایی فلسـفی بازتـاب می دهـد. برِخالف ابوالحسـین 
بصـری )د: 436 هـ .ق.( کـه به دلیـل معاصـرت بـا ابن سـینا )د: 428 هـ .ق.( احتمـاالً 
فرصـت آشـنایی بـا آثـار و آراء بوعلـی را پیـدا نکـرده بـوده اسـت، َمالِحمـی از 
نگاشـته ها و نگرش هـای شـیخ الرئیس نیـک آگاه بـوده و به نقد آن هـا هّمت گمارده 
اسـت. شـاید بتـوان گفت که هیچ یـک از متکّلمـان معتزلِی پیش و پـس از َمالِحمی 
بـه انـدازۀ وی بـا فلسـفة ابن سـینا آشـنا نبوده انـد. ازاین رو به نظر می رسـد کـه باید 

َمالِحمـی را برجسـته ترین متکّلـم معتزلِی ناقد فلسـفة سـینوی به حسـاب آورد.
افزون بر نِکات یادشده، آثار کالمی َمالِحمی جوانب و وجوه اهّمیّت دیگری را 
نیز داراست که در مقّدمه هایی که بر ویراست های آثار او نوشته شده است به برخی از 
آن ها اشارت رفته. در ادامه، به اختصار مکتوبات کالمی مهّم َمالِحمی معّرفی می شود:

1. المعتمد فی األصول
کتاب کالن المعتمد فی األصول )المعتمد فی أصول الدین( در اصل، نگاشتة کالمی 
پر برگ و سترگی بوده است و مفّصل ترین اثر َمالِحمی به شمار می آید. او در این 
کتاب به تحریر و تقریر کامل مسائل کالمی بر طبق طریقة ابوالحسین بصری در تألیف 
کتاب تََصفُّح األدلّة پرداخته است. به گفتة َمالِحمی، غرض اصلی وی از تصنیف این 
اثر اثبات اصول و فروع اعتقادی دین اسالم و پاسخ به شبهات مطرح در خصوص 
آن ها است. 38 همو انگیزۀ خویش را در نگارش المعتمد چنین توضیح داده است که 
چون ابوالحسین بصری فرصت تکمیل تألیف کتاب تََصفُّح األدلّة را پیدا نکرده بوده و 
فقط به نوشتن مباحث مّد نظر خود از باب توحید تا باب نفی رؤیت باری موفّق شده 
بوده است، وی تصمیم گرفته با استعانت از مطالب مکتوب ابوالحسین کتابی جامع و 
کامل در علم کالم فراهم آورد تا فرد با خواندن آن بر مطالب تمام کتاب های نوشته 
شده در این علم واقف گردد.39 از این توضیح معلوم می شود که سرمشق َمالِحمی در 

تصنیف کتاب المعتمد، بنا به تصریح خودش، کتاب تََصفُّح األدلّة بوده است.
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المعتمد فی األصول که برای کتاب خویش برگزیده  با اشاره به نام  َمالِحمی 
است خاطرنشان می   کند که وی در این کتاب فقط به بیان ادلّة قابل اعتماد، و طرح 
و نقد شبهات قوی و قابل اعتنا در هر مسئله می پردازد40 برِخالف ابوالحسین بصری 
که در کتاب تََصفُّح األدلّة طریق بسط و تفصیل در ذکر مطالب را در پیش گرفته 
بوده است و همه گونه دلیل و شبهه، اعّم از ضعیف و قوی، و معتمد و غیر معتمد 

را بازگو کرده بوده.41
کتاب  تألیف  که وی  است  نموده  الفائق تصریح  کتاب  در  َمالِحمی  رکن الّدین 
بااین حال، متأّسفانه تاکنون دست نوشت کاملی  انجام رسانده بوده.42  المعتمد را به 
در  که  ـ  آن  از  کنونی  بازماندۀ  مقدار  و  است  نشده  شناسایی  نفیس  کتاب  این  از 
ویراست جدید این اثر حجمی قریب به 874 صفحه دارد ـ تنها در حدود یک پنجم 
مفقود  همچنان  مزبور  اثر  باقیماندۀ  و  می شود  شامل  را  المعتمد  کتاب  اصلی  متن 
است.43 متن برجاماندۀ فعلی از کتاب المعتمد فقط مشتمل است بر مباحث مربوط 
به معرفت شناسی )بحث علم و نظر(، اثبات حدوث عالم و وجود خداوند، اثبات 
صفات خدا )الکالم فی الصفات(، مبحث توحید )الکالم فی التوحید(، رّد بر آراء 
دهریّه و ثنویّه و مجوس و فالسفه و قرامطه و نصاری و نیز بخشی از مسائل عدل 

الهی )الکالم فی العدل(.

2. الفائق فی األصول
کتاب الفائق فی األصول ) الفائق فی أصول الدین( به طور عمده گزیده و تلخیصی 
است از کتاب مبسوط المعتمد فی األصول که البتّه به تصریح َمالِحمی گاه مطالب و 
نِکات تازه ای نیز بدان افزوده شده است.44 َمالِحمی در آغاز الفائق یادآور شده است 
که چون تَعداد مجّلدات کتاب المعتمد زیاد گشته و برای بیشتر طالبان علم کتابت 
و قرائت آن دشوار گردیده است تصمیم گرفته در این کتاب خالصه   ای از مهم ترین 
مطالب موجود در المعتمد را گردآوری نماید تا به منزلة مدخلی برای آن متن مطّول 

به حساب آید و آن اثر مطّول نیز در حکم شرحی بر این مختصر محسوب گردد.45
تألیف کتاب الفائق در سال 532 هجری قمری، یعنی چهار سال پیش از درگذشت 
َمالِحمی به پایان رسیده است46 و این اثر در زمرۀ آخرین نگاشته های کالمی َمالِحمی 
به شمار می آید. با توّجه به این که اکنون متن کاملی از کتاب المعتمد را در دسترس 
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نداریم، کتاب الفائق می   تواند مرجع و راهنمای مناسبی برای شناخت آراء َمالِحمی 
در مباحث و موضوعاتی باشد که متن فعلی کتاب المعتمد فاقد آن ها است. تاکنون 
دو ویراست مختلف از کتاب الفائق به طبع رسیده است که در ویراست نخست از سه 

نسخه47 و در دیگری از دو نسخه استفاده شده است. 48

3. تحفۀ المتکّلمین
کتاب تحفة المتکّلمین که بر اساس یگانه دست نوشت شناخته شده از آن زیر عنوان 
»تحفة المتکّلمین فی الرّد علی الفالسفة« تصحیح و منتشر شده است49 احتماالً واپسین 
اثر کالمی َمالِحمی بوده است و وی آن را پس از فراغت از نگارش دو کتاب المعتمد 

و الفائق تألیف نموده است.
فیلسوفان مسلمان  اندیشه   های  و  نگرش ها  نقد  به  المتکّلمین  تحفة  در  َمالِحمی 
اعتقادی  و  خداشناسی  و  هستی شناسی  مهّم  و  مختلف  مسائل  در  ابن سینا  به ویژه 
فی  المعتمد  کتاب  در  پیشتر  که  اظهار می دارد  اثر  این  مقّدمة  در  او  است.  پرداخته 
األصول به سنجش و نقد دیدگاه های فیلسوفان مسلمانی چون فارابی و ابن سینا در 
موضوعات اعتقادی دست یازیده است و نشان داده که آن ها دین اسالم را بر اساس 
روش های فالسفة متقّدم شرح و تفسیر کرده اند و در نتیجه آن را از حقیقت اسالم 
خارج ساخته اند. وی سپس خاطرنشان می کند که برخی از فقهای شافعی و حنفی 
به یادگیری علوم فالسفة متأّخر رو آورده اند و پنداشته اند که تحصیل علوم فلسفی 
موجب یادگیری تحقیق در علوم مختلف حتّی در فقه و اصول فقه می شود، درحالی که 
این تصّور چیزی جز پنداری دروغین و امیدی واهی نیست. او گمان می برد که در 
به همان نحوی رقم خورد که دین  اّمت اسالمی  میان  نهایت، سرنوشت اسالم در 
فلسفة  به  آنان  رهبران  یعنی  منتهی شد؛  بدان  نصاری  میان  در  )ع(  حضرت عیسی 
یونانی گرائیدند و به شرح و تفسیر دین مسیحیّت بر اساس طرق فالسفه پرداختند 
که این امر منجر به حدوث تحریفات و جهاالتی همچون تثلیث و خداانگارِی عیسی 
در این دین شد. ازاین رو َمالِحمی بر آن می شود که در تحفة المتکّلمین تفسیر فالسفه 
از اعتقادات اسالمی را بازنماید و اشکاالت وارد بر اسالمِ فالسفه را بازگو نماید.50 
عبارات یادشده، ستیز و مخالفت َمالِحمی با فلسفة اسالمی و یونانی را نیک آشکار 
می سازد و رویکرد وی را در نگارش کتاب تحفة المتکّلمین نشان می دهد. بنابراین، 
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اندیشة  اندیشة معتزلی و  از این حیث که در سرتاسر آن تقابل میان  کتاب یادشده 
فلسفی به نمایش گذاشته شده است حائز اهمیّت ویژه است.51

افزون بر آثار پیشگفته، رکن الّدین َمالِحمی تألیفات دیگری نیز داشته است که در 
بعض آثار خود به آن ها اشاره نموده. او در کتاب الفائق از دو نوشتة دیگرش، یعنی 
»جواب المسائل االصبهانیّة«52 و »کتاب الحدود«53 یاد کرده است. تا آن جا که آگاهیم 
َمالِحمی  دیگر  نگاشتة  است.  نشده  تاکنون شناسایی  مزبور  اثر  دو  از  دست نوشتی 
کتابی است در دانش اصول فقه به نام »التجرید فی أصول الفقه )تجرید المعتمد(« که 
گزیده ای است از کتاب نفیس و اثرگذار المعتمد فی أصول الفقه نوشتة ابوالحسین 

بصری.54 این کتاب به صورت نسخه برگردان به چاپ رسیده است.55

3. معّرفی ویراست های کتاب المعتمد فی األصول
از کتاب المعتمد فی األصوِل َمالِحمی تاکنون دو ویراست متفاوت با مشّخصات زیر 

نشر یافته است:
1. الَمالِحمی الخوارزمی، رکن الّدین محمود بن محّمد، کتاب المعتمد فی أصول 
الدین، عني بتحقیق ما بقي منه: مارتن مکدرمت، ویلفرد مادیلونغ، الهدی، لندن، 1991 م.

این ویراست بر اساس دو نسخة خّطی به شماره های 213 )شمارۀ جدید: 679( 
]نسخة با نشان »ا« در ویراست جدید[ و 214 )شمارۀ جدید: 680( ]نسخة با نشان »ج« 
در ویراست جدید[ )علم کالم( کتابخانة جامع کبیر صنعاء در یمن فراهم آمده است.

2. الَمالِحمی الخوارزمی، رکن الّدین محمود بن محّمد، کتاب المعتمد فی أصول 
الدین، تحقیق و تقدیم: ویلفرد مادلونغ، میراث مکتوب، تهران، 1390 ش.

در طبع  که  پیشگفته  نسخة  دو  بر  افزون  اثر،  متن  برای تصحیح  این چاپ  در 
نخست کتاب مورد استفاده قرار گرفته بود، به دو نسخة تازه یاب دیگر نیز مراجعه 
شده است. این دو نسخه عبارت است از: )1( نسخة محفوظ در کتابخانة جامع اإلمام 
الهادی صنعاء ]نسخة با نشان »ب« در ویراست جدید[ و )2( نسخة نگاشته شده برای 

مکتبة مؤیّد بالل یحیی بن حمزه ]نسخة با نشان »د« در ویراست جدید[.
چهار نسخة یادشده، به ترتیب، صفحات زیر از ویراست جدید کتاب را شامل 

می شود:
1( نسخة »ا« = صفحات 267-9.



350101

فصلنامة نقد و معرفی
فصل  کتاب 

سال اول شماره 1 
بهار 1400

ویراستی ناُمعتََمد از المتعمد فی األصوِل َمالِحمی 

2( نسخة »ب« )تازه یاب( = صفحات 381-25.
3( نسخة »ج« = صفحات 639-331.

4( نسخة »د« )تازه یاب( = صفحات 874-516.
مهم ترین تفاوت های ویراست دوم کتاب المعتمد با ویراست نخست آن به طور 

خالصه از این قرار است که:
اثر  از  با توّجه به پیدا شدن دو نسخة جدید  1. حجم کتاب در ویراست دوم 
تقریباً به میزان دو برابر افزایش یافته است؛ یعنی از صفحات 268 تا 381 و از 639 
تا 874 از ویراست تازه، برای نخستین بار منتشر شده است و در چاپ اّول کتاب 

مندرِج نبوده.
شامل  جدید،  قسمت های  بر  افزون  یک  هر  پیشگفته،  تازه یاب  نسخة  دو   .2
و  می شود  نیز  است  شده  چاپ  آن  نخست  ویراست  در  که  کتاب  از  بخش هایی 
ازاین رو، در ویراست جدید المعتمد از آن دو نسخه هم برای تصحیح و اصالح متن 

کتاب استفاده شده است. 56
و  اغالط  با  آمیخته  کتاب  از  نیمی  حدود  المعتمد  کتاب  دوم  ویراست  در   .3
آشفتگی های قابل توّجه به چاپ رسیده است. در ادامة مقاله توضیح الزم در این باب 

ارائه خواهد شد.

4. نقد ویراست دوم کتاب المعتمد
به طور  که  المعتمد  کتاب  از  آلمانی  نامدار  محّقق  مادلونگ،  ویلفِرد  دوم  ویراست 
آزاد  دانشگاه  اسالمی  مطالعات  مؤّسسة  و  مکتوب  میراث  نشر  سوی  از  مشترک 
برلین منتشر شده است، برخالف انتظار، طبعی است مغلوط و نااستوار و نامعتمد 
از این کتاب. نادرستی های گوناگوِن مشهود در چاپ این اثر، به ویژه اغالط امالیی 
و حروف نگاشتی پرشمار آن بیانگر وقوع خطایی است خطیر در تصحیح و تمهید 
و آماده سازی متن کتاب. شگفتا که این طبع مغلوط و معیوب از المعتمِد َمالِحمی 
به عنوان ویراستی پیراسته و منّقح و مزیّن به وصف »طبعة مزیّدة و منّقحة« بر روی 
جلد اثر معّرفی شده است، حال آن که چنان که خواهیم دید، طبع مزبور نه منّقح است 

ب و نه معتمد. و نه مهذَّ
ارزیابی کّلی ویراست دوم از کتاب المعتمد ما را به این نتیجه رهنمون می شود 
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که ویراست مزبور مشتمل بر دو بخش است:
1( قسمت هایی که پیشتر در چاپ نخست کتاب منتشر شده بوده است و اکنون 

در این ویراست دوم دوباره حروف چینی و بازچاپ شده است.
این قسمت ها که حدود نیمی از حجم کتاب را تشکیل می دهد، آکنده است از 
به ویراست مورد  این اغالط  عّلت راه یافتن  اغالط و آشفتگی های مختلف. ظاهراً 
گفت وگو حروف چینی مجّدد سهل انگارانة این بخش ها و عدم بازبینی یا بازبینی غیر 

دقیق آن ها بوده است. 
2( بخش هایی که به تازگی تصحیح شده است و در چاپ قبلی کتاب منتشر نشده 

بوده )یعنی از صفحات 268 تا 381 و از 639 تا874(.
این قسمت ها که به تقریب نیم دیگری از کتاب را شامل می شود، اغلب به درستی 
معرض  در  مجّدد  حروف چینی  اثر  بر  خوشبختانه  و  است  شده  چاپ  و  تصحیح 
همین  در  وصف،  این  با  است.  نگرفته  قرار  چشمگیر  حروف نگاشتی  خطاهای 
قسمت ها نیز خطاهایی در ثبت یا ضبط کلمات رخ داده است که در ادامه به چند 
نمونه از آن ها اشاره می کنیم. ابتدا ضبط نادرست کلمات و سپس صورت صحیح 

آن ها نشان داده می شود:
1. ص 713، س آخر: معودوماً ← معدوماً.

2. ص 718، س 7: ثانیه و ثالثه ← ثانیة و ثالثة.
3. ص 723، س 3: علی التفضیل ← علی التفصیل.

4. ص 761، س 8: هو علم ینفي شيء عنه ← هو علم بنفي شيء عنه.
5. ص 687، س 16: واجب الوجود مستغن بوجوب وجوده من موجد ← عن.

6. ص 700، س 9: واحب الوجود ← واجب الوجود.
7. ص 701، س 7: ما له بذاته قبل ما له بغیره قبلته الذات ← قبلیًّة بالذات.

8. ص 701، س 8: وما عدمه قبل وجوده فهو محدث أزالً وأبداً ال أنه موجود من 
غیره أزالً وأبداً ← ألنّه.

در دنبالة این نوشتار به پاره ای از اشکاالت قابل طرح در خصوص بخش نخست 
ویراست دوم کتاب المعتمِد َمالِحمی به اختصار اشاره می شود.

4-1. درهم ریختگی کلمات و عبارات
و  آشفتگی  از  است  عبارت  بررسی  تحت  ویراست  بر  وارد  ایرادات  از  یکی 
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درهم ریختگی برخی از عبارات کتاب. این آشفتگی ها گاه تا حّدی است که پاره ای 
از جمالت کتاب صورتی معّماگونه نیز پیدا کرده و فهم آن ها اصاًل امکان پذیر نیست. 
برای نمونه، در صفحة 29 کتاب المعتمد سطرهای 19-20 عبارتی به صورت زیر 

درج شده است:
»ترتیب یتضّمن الذي التأمل هو النظر فقیل: الحد في ذلک زید وإن اعتقادات أو 

ظنون، کان أکشف.«!
چنان که معلوم است، عبارت یادشده در شکل کنونی آن اصاًل قابل فهم نیست 
و هیچ معنایی را افاده نمی کند! برای حّل این معّما و دست یافتن به صورت اصلی 
و صحیح متن کافی است عبارت مزبور را از قسمت »وإن« برعکس بخوانیم؛ یعنی 
ترتیب کلمات قبل از »وإن« را از انتها به ابتدای جمله در نظر بگیریم. در این حالت، 

عبارت مزبور صورت اصیل و درست خود را پیدا می کند و مفید معنا خواهد بود:
»وإن زید ذلک في الحّد فقیل: النظر هو التأمل الذي یتضّمن ترتیب اعتقادات أو 

ظنون، کان أکشف.«.
نظیر همین اشکال باز در صفحة 44 کتاب در سطرهای 2-3 قابل مشاهده است 

که در آن عبارتی به صورت زیر ثبت شده: »قولک: أم أصدقُت أخبر ني کذبُت«.
نامفهوم  جمله ای  و  است  خورده  برهم  کلمات  اصلی  ترتیب  نیز  این جا  در 
حاصل شده. عبارت صحیح از این قرار است: »قولک: أخبرني أ صدقُت أم کذبُت«. 

4-2. درج عبارات زائد و تَکراری
نوعی دیگر از آشفتگی های مشهود در چاپ کتاب المعتمد راجع است به درج 

عبارات زائد و تَکراری در پاره ای از مواضع کتاب. برای نمونه، در صفحة 112 
کتاب، قریب به یک سطر از عبارات متن تَکرار شده است:

دون  الثقیل  تحریک  علیه  یتعّذر  منا  القادر  أن  من  به  احتّجوا  ما  »وأما 
الخفیف، فیقال لهم: إن العلة في تعّذر تحریک الثقیل دون الخفیف ظاهرة، 
وهي کثرة االعتماد والثقل في الثقیل، وذلک مما یصح تزایده ویحتاج في نقله 
إلی مدافعات کثیرة االعتماد والثقیل فی الثقیل، وذلک مما یصح تزایده ویحتاج 
فی نقله الی مدافعات کثیرة إلی العلو، تزید علی مدافعات الثقیل إلی األسفل، 

حتی یستقل.«. 
تزایده  یصح  مما  وذلک  الثقیل،  في  والثقیل  »االعتماد  قسمت  باال  گفتاورد  در 
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ویحتاج في نقله إلی مدافعات کثیرة« به اشتباه تکرار گردیده و زائد محسوب می شود.
نمونه ای دیگر از این نوع خطا در صفحة 416 سطر 20 کتاب قابل مالحظه است 

که عباراتی به صورت زیر مندرِج است:
»وحکم الصفة الذاتیة عند الشیخ أبي هاشم هو إیجاب هذه الصفات، 
صفة  من  والمعقول  الصفات،  هذه  تصحیح  الوجود  صفة  من  والمعقول 

الوجود تصحیح هذه الصفات«.
در متن منقول پیشگفته نیز به اشتباه عبارت »والمعقول من صفة الوجود تصحیح 

هذه الصفات« تَکرار شده است. 

4-3. اغالط امالیی و حروف نگاشتی
بیشترین خطای قابل مالحظه در ویراست مورد گفت وگو از کتاب المعتمد مربوط 
است به نادرستی های امالیی و حروف نگاشتِی راه یافته در آن. در جدول زیر تنها به 
این  پیداست که شمار واقعی  ناگفته  قبیل اغالط اشاره می شود.  این  از  یکصد نمونه 
خطاها در متن اثِر تحت بررسی بسی بیش از مقداری است که در زیر شناسانده می شود.

ضبط درست ضبط نادرست نشانی ردیف
فاطر قاطر ص.57،.س.17 1

من.المذاهب منالمذاهب ص.9،.س.16 2
أن.یذکر أن.بذکر ص.11،.س.4 3
للمعلوم للعلوم ص.18،.س.3 4
طمأنینة طمأنیة ص.18،.س.10 5
لیس لس ص.19،.س.12 6
بنفی ینفی ص.20،.س.18 7

ال.یستعمل ال.یسعمل ص.20،.س.22 8
الختالف الختلفا ص.22،.س.20 9
زیداً ً زبدا ص.22،.س.6 10
فإّن فإنت همان 11

لم.یعِن لم.بعِن ص.23،.س.10 12
الضروریّة الضروبیة ص.24،.س.20 13
یستقیم یسقیم ص.26،.س.24 14
مّتبع متبه ص.28،.س.14 15
ترّجح ترّحح ص.28،.س.18 16
صفاته صافته ص.29،.س.10 17
ناظراً ً ناظررا ص.29،.س.13 18
الداللة الدالته ص.30،.س.9 19
فنقول فتقول ص.32،.س.17 20
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ذوبان دوبان ص.35،.س.23 21
أبداً أبدًذ ص.37،.س.1 22

ال.یدرکه ال.یریکه همان 23
لیس.یشّک لیس.بشّک ص.37،.س.17 24
والضعیف واضعیف ص.38،.س.25 25
یذوقه یذروقه ص.40،.س.2 26

ما.یقوله.قائٌل.فإّن ما.یقوله.فإّن ص.42،.س.6 27
ألنّا إلنّا ص.45،.س.7 28

واحتّجت واحتّجب ص.46،.س.9 29
تتخّیلونها تتحیلونها ص.46،.س.11 30
لمعان لممعان ص.46،.س.14 31
صغیراً صغیّرا ص.46،.س.19 32
الماء اللماء ص.46،.س.22 33
فإنّه فإن ص.48،.س.13 34

ساکنة ساکتة ص.48،.س.18 35
ماء ماه ص.49،.س.20 36

لیتوّصل ل لُیتصَّ ص.54،.س.1 37
قول.من.أنکر قول.أنکر ص.55،.س.6 38
األصوات األصواب ص.55،.س.15 39
حقیقتها حقّیتها ص.56،.س.13 40
حقیقته حقّیته ص.56،.س.15 41
المجمل الجمل ص.56،.س.16 42

المنن الجسیمة المنن.الجسمیة ص.11،.س.15 43
التکلیف.به له.التکلیف ص.57،.س.18 44

إذا وإذا ص.58،.س.15 45
کلّفوا کالفوا ص.59،.س.3 46

فلعمرک فعلمرک ص.59،.س.17 47
إذا أذا ص.60،.س.1 48

اإلماء األماء ص.60،.س.21 49
اآلتی اآللی ص.60،.پ.1 50
أو.یقال أو.یقال ص.61،.س.1 51
اإلقرار األقرار ص.61،.س.20 52

بصّحة.ما.نلّقنهم بحصة.ما.نقلنهم ص.61،.س.21 53
قد.یقوم قو.یقوم ص.62،.س.7 54
العنبری اعتبری ص.62،.س.7 55
مخطئاً مخصئاً ص.64،.س.4 56

لم.یقترن.به لم.یتقرن.به ص.64،.س.9 57
ریبة زینة ص.71،.س.13 58
یرّدون یزرون همان 59
یتبّین یبین ص.71،.س.14 60

ال.إله.إاّل.اهلل ال.إاّل.اهلل ص.74،.س.5 61
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العقاب.من.جهته العقاب.ن.جهته ص.76،.س.5 62
المحدثة المحدهة ص.80،.س.13 63

ما.ننفي.عنه ما.ننفي.نه ص.81،.س.1 64
االجتماع الجتماع ص.60،.س.21 65
لیس لیسن ص.86،.س.4 66
بالشیء بالشیأ ص.93،.س.18 67
الجوهر لجوهر ص.92،.س.آخر 68
النقطاع النتقطاع ص.97،.س.24 69

نفاة تفاة ص.99،.س.16 70
لیس لیسن ص.101،.س.21 71

الدواعي الدوعي ص.117،.س.19 72
أن.یوجب أي.نوجب ص.120،.س.20 73
تحّیزه تخّیزه ص.121،.س.19 74

االستغناء الستغناء ص.122،.س.18-17 75
ألن.الموجب إلن.الوِجب ص.122،.س.17 76

ال.نعلمها.باضطرار ال.تعلمها.باظطرار ص.122،.س.22 77
الکتاب الکاب ص.129،.س.16 78
علیها علها ص.131،.س.8 79
بحر بجر ص.133،.س.9 80
بئر بثر ص.133،.س.20-19 81
مرئّیاً مرثّیاً ص.137،.س.2-1 82
انفراده انفرده ص.138،.س.13 83
الممتّد المتّد ص.142،.س.13 84
الشیخ الشیح ص.155،.س.8 85
بعضها بضها ص.155،.س.9 86
إّما إما.أما ص.155،.س.22 87
دون دن ص.231،.س.10 88

دون.الجماد دو.نالجماد ص.189،.س.18 89
المسموع المسوع ص.193،.س.16 90
قیل قبل ص.159،.س.11 91

ال.وجه.له ال.وجه.ال ص.555،.س.12 92
اإلدراک اإلدارک ص.464،.س.23 93

أسقطتموها أستقطتموها ص.93،.س.6 94
الفرح الفدح ص.418،.س.9 95
موافقته مواقفته ص.32،.س.7 96
المبّرز المبّرر ص.37،.س.8 97
واحتّجوا واحجوا ص.40،.س.4 98
یکلفوا یکل.فوا ص.61،.س.8 99

علیه.السالم رضي.اهلل.عنه.عنه.علیه.
السالم

ص.71،.س.12 100
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4-4. افتادگی ها و اشکاالت ویرایشی
افزون بر ایرادات پیشگفته، اشکاالت ُخرد و کالن دیگری نیز در ویراست دوم 

کتاب المعتمد قابل مشاهده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. افتادگی  برخی از کلمات: برای نمونه، ص 42 س 6: »کّل ما یقوله فإّن غیر 
القائل« که کلمة »قائل« پس از »یقوله« از قلم افتاده است، و ص 55 س 6: »هذا یبطل 

قول أنکر« که کلمة »َمن« پس از »قول« جاافتاده است.
2. اشکاالت ویرایشی گوناگون: همچون درج تشدیدهای بیجا یا نادرست، مثاًل 
ص 64 س 9: »یّدل« که صورت صحیح آن »یدّل« است، و ص 36 س 8: »زیّدا« 
که َشکل درست آن »زیداً« است، یا حرکت گذاری های غلط، مثل ص 49 س 23: 
»شرطٌا« که صورت درست آن »شرطاً« است، یا کاربرد عالئم ویرایشی نادرست، مثل 

ص 42 س 6 که به اشتباه از عالمت سؤال استفاده شده.

4-5. تغییر عنوان اصلی کتاب
فی  »المعتمد  را  کتاب خود  این  به َصراحت  المعتمد  کتاب  مقّدمة  در  َمالِحمی 
األصول« نام گذاری کرده است: »وسّمیته کتاب المعتمد فی األصول.«.57 باز همو در 
دو کتاب دیگرش، یعنی الفائق فی األصول و تحفة المتکّلمین به هنگام اشاره و ارجاع 
به کتاب المعتمد با همین عنوان مختار خود، یعنی »المعتمد فی األصول« از آن یاد 
کرده است.58 با این وصف، هر دو ویراست نشریافته از این کتاب، زیر عنوان »کتاب 
نسخه های  در  که  آن جا  از  است. ظاهراً  به چاپ رسیده  الدین«  أصول  فی  المعتمد 
بازمانده از کتاب المعتمد عنوان کتاب َمالِحمی به صورت »کتاب المعتمد فی أصول 
یافته را  تغییر  نیز همین عنوان غیر دقیق و  الدین« ثبت شده است، مصّحح کتاب 
انتخاب نموده و کتاب مزبور را تحت این نام منتشر کرده است. این در حالی است 
که عنوان دقیق اثر بنا به نّص صریح نویسندۀ آن »المعتمد فی األصول« است و طبعًا 
کتاب مورد گفت وگو می بایست زیر همین عنوان نیز به طبع می رسید. می دانیم که 
کاتبان آثار در حین کتابت آن ها گاه بنا به دالیلی تصّرفاتی در آن ها می کرده اند که در 
بسیاری از موارد، از جمله در همین مورد تغییر در عنوان اثر، چنین تصّرفاتی ناروا و 
نادرست بوده است. ازاین رو با توّجه به نّص صریح َمالِحمی و نیز یادکردهای او از 
کتاب المعتمد در سایر آثارش زیر نام »المعتمد فی األصول« ترجیح اجتهاد کاتبان در 
برابر نّص نویسندۀ کتاب و چاپ آن تحت عنوان »کتاب المعتمد فی أصول الدین« 
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درست به نظر نمی رسد و بایسته بود که کتاب مزبور با نام اصلی خودش چاپ شود.
گذشته از نادرستی های یادشده، کاستی هایی نیز در ویراست دوم کتاب المعتمد 
به نظر می رسد که از آن جمله می توان اشاره کرد به عدم ترجمة فارسی دو مقّدمة 
انگلیسی مصّحح بر این کتاب. در ویراست مورد گفت وگو، ِعالوه بر یک پیشگفتار 
فارسی سودمند به قلم آقای دکتر حسن انصاری، هم مقّدمة انگلیسی مادِلونگ بر 
برای  او  بازچاپ شده است و هم مقّدمة جدیدی که  این کتاب  ویراست نخست 
ویراست دوم این اثر نوشته است. در چاپ جدید المعتمد هیچ یک از این دو مقّدمه 
کّلیّة  از  کتاب  فارسی زبان  خوانندگان  طبعاً  و  است  نشده  ترجمه  فارسی  زبان  به 
ح در خصوص فرایند تحقیق کتاب و حتّی آشنایی با نسخه های  توضیحات مصحِّ
اساس تصحیح آن محروم و ناآگاه مانده اند. شایسته و بلکه بایسته بود که ناشران 
مقّدمة  دو  از  خوانندگان  استفادۀ  زمینة  کردن  فراهم  برای  کتاب  محترم  ناظران  و 
اقدام می کردند و  فارسی  زبان  به  آن ها  ترجمة  به  المعتمد  کتاب  بر  کوتاه مصّحح 
آن برگردان ها را نیز به همراه کتاب منتشر می نمودند. خوشبختانه یک سال پس از 
نشر ویراست دوم کتاب المعتمد هر دو مقّدمة آقای مادلونگ به فارسی برگردانده 
و جداگانه منتشر شد59 و اینک بهره ور شدن از آن ها امکان پذیر است. در ویراست 
نخست کتاب المعتمد که در لندن منتشر شده است، مقّدمة انگلیسی مصّححان کتاب، 
به زبان عربی نیز ترجمه و به چاپ رسیده و بدین سان امکان بهره مندی آشنایان با زبان 

عربی از مطالب و نِکات سودمند مندرِج در این مقّدمه فراهم آمده است.
باری، اغالط و نقائص گونه گون واضح و فاضح در ویراست دوم کتاب المعتمد 
نمودار سهو و سهل انگاری مصّحح و ناشر آن در کار آماده سازی و چاپ کتاب است. 
در واقع، حتّی یک مرور ساده و بررسی مختصر اّما دقیق این ویراست قبل از چاپ 
نیز می توانست نابسامانی ها و نادرستی های آن را آشکار سازد و ضرورت اصالح 
آن ها را فرا یاد آَوَرد. بااین حال، ظاهراً مصّحح نامور و سایر دست اندرکاران تمهید 
و نشر این کتاب فرصت چنین ارزیابی و مرور مختصری را نداشته اند و شتاب آنان 
برای چاپ کتاب سبب َغفلت از اشکاالت موجود در آن شده است! به هر حال، با 
توّجه به اهّمیّت وافر کتاب المعتمد و کاستی های پیشگفتة ویراست عرضه شده از آن 
الزم است این اثر نفیس باری دیگر از نو و به نحو دقیق و منّقح بازویرایی و منتشر 

شود و این بار ویراستی معتمد از المعتمِد َمالِحمی در دسترس محّققان قرار گیرد.
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پی نوشت
1. ابورشید هدف خود را از نگارش این کتاب ُچنین بیان کرده است: »أن أُملي المسائل التي یَقُع 
فیها الخالف بین شیخنا أبي هاشم و بین البغدادیین.«. النیشابوری، أبورشید، المسائل فی الخالف بین 
العربی،  بیروت، معهد األنماء  السیّد،  البغدادیین، تحقیق و تقدیم: َمعن زیادة، رضوان  البصریین و 

1979 م.، ص 28.
2. »والل تعالی قد رفع قدر الشیخ أبي هاشم وأعلی محله، وله الحمد والشکر، وقد صارت کتبه هي 
التي ینتفع بها ویتخرج بقراءتها، فال یحصل في جمیع بلدان اإلسالم إاّل من یتشرف باالنتساب إلی 

تالمذۀ تالمذته.«. همان، ص 286.
المعتزلة، اکتشفها  المعتزلة، چاپ شده در: فضل االعتزال و طبقات  القاضی عبدالجبّار، طبقات   .3
وحّققها: فؤاد سیّد، أعّدها للنشر: أیمن ُفؤاد سیّد، المعهد اآللمانی لألبحاث الشرقّیة، بیروت، 1439 

ه .ق.، ص 120.
4. »ذکر البهشمیة: هوالء أتباع أبی هاشم بن الُجبَّائی و أکثر معتزلة عصرنا علی مذهبه، لدعوة ابن َعبَّاد 
وزیر آل بَُویه إلیه.«. البغدادی، عبدالقاهر، الَفرق بین الفَِرق، حّققه: محّمد محی الدین عبدالحمید، دار 

المعرفة للطباعة و النشر، بیروت، ص ص 185-184.
5. الرازی، فخرالّدین، اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین، بمراجعة و تحریر: علی سامی النّشار، 

مکتبة النهضة المصریّة، القاهرة، 1356 ه .ق.، ص 45.
6. همان.

7. همو، الریاض المونقة فی آراء أهل العلم، تحقیق: أسعد جمعة، مرکز النشر الجامعی، تونس، 2004 
م.، ص 286.

8. همو، المطالب العالیة، تحقیق: أحمد حجازی السقا، دار الکتاب العربی، 1407 ه .ق.، ج 1، ص 87.
9. الحاکم الِجُشمی، شرح عیون المسائل، چاپ شده در: سیّد، فؤاد، فضل االعتزال و طبقات المعتزلة، 

ص 401.
10. »واعلم أّن کالم أبي الحسین في کاِل األصولین کالم َمتین، وإنّما یَعرف قدره من نظر فیه بعین 
فخرالّدین،  الرازی،  العظیم«.  والبَون  الشدید  التفاوت  نَجد  حتی  قبله،  َمن  بکالم  وقابََله  اإلنصاف، 

الریاض المونقة فی آراء أهل العلم، ص 269.
11. ابن وزیر در گزارشی یادآور شده است که ابوالحسین بصری معتقد بوده برای شناخت بطالن 
آراء بَهَشمیّه ِصرف آگاهی از مقصود و منظور آن ها کفایت می کند: »أّن الشیخ أبا الحسین ذکر أنه 
یکفی فی معرفة بطالن مذاهب أصحابه البهاشمیّة من المعتزلة مجرد معرفة مقاصدهم«. الوزیر، محّمد 
بن ابراهیم، إیثار الحّق علی الخلق، تحقیق: أحمد مصطفی حسین صالح، الدار الیمنیة للنشر والتوزیع، 
1405 ه .ق.، ص 100؛ »و لقد صدق الشیخ أبو الحسین رحمه الل تعالی فی مقالته: إنی لو اقتصرت 
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علی ذکر أدلتهم و عللهم لکفی الناظر فیها فی العلم بأنها ال تثمر ظنا فضال عن علم .«. همو، ترجیح 
أسالیب القرآن علی أسالیب الیونان، مطبعة المعاهد، القاهرة، 1349 ه .ق.، ص 128.

12. المحّقق الحّلی، جعفر بن الحسن، المسلک فی أصول الّدین، تحقیق: رضا استادی، چاپ دوم، 
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