
 

٤٤ 

  
  
  

  مفضل بن عمر و کتاب التوحید منسوب به او
ختلف و وجود زمینه های مشترک فرهنگی باعث شده تا ادیان مختلف تعامل میان مذاهب و ادیان م: چکیده

. مشترک میان خود بهره گیری کنندمیراث های ناظر به عناصر ز گاه اا یکدیگر، بعلیرغم اختالفات گسترده 
جعفی منسوب به مفضل بن عمر  التوحید / رکِّکتاب فَنوشتار حاضر در صدد نشان دادن ریشه و خاستگاه متن 

با قید احتماال از تأثیر پذیری کتاب مفضل از متنی عربی و تألیف یکی از نسطوریان عراق به نام جبرائیل  است و
همچنین پژوهش  .رفته استنسخه شناسانه سخن با ذکر شواهدی  وی الفکر و االعتباربن نوح انباری و کتاب 

زوم توجه بیشتر به آراء آنها و شیوۀ حاضر در صدد نشان دادن اهمیت ارزیابی و داوری های رجالیان کهن و ل
  .فهرستی قدما در بررسی اصالت متون می باشد

عامل و داد و ستد فرهنگی میان فرقه های مختلف یک دین، امری است که به دلیل وجود ت
زمینه های مشترک فرهنگی فراوان بسیار طبیعی می نماید، هر چند در روند تکوین تاریخی 

و داد و ستدهایی به دالیل مختلفی کمرنگ و گاه حتی انکار می  مذاهب نیز چنین تعامالت
با این حال دامنۀ تعامالت فرهنگی در میان قدما، تنها محدود به بهره گیری مذاهب یک . شود

دین از یکدیگر نبوده است و شواهد بسیاری از تعامل میان اسالم وادیان دیگر خاصه یهودیت و 
در حقیقت همان زمینه های مشترک فرهنگی اعم . ت استاسالم در سده های نخستین در دس

از زبان مشترک، الهیات و مبانی کالمی مشترک امکان بهره گیری سه دین ابراهمی از یکدیگر 
زبان مشترک و وجود گروه های فراوان از اقلیت . را در سده های نخستین فراهم کرده است

اعث شد تا داد و ستد های فرهنگی های یهودی و مسیحی در گسترۀ وسیع تمدن اسالمی ب
فراوانی میان سه دین ابراهیمی رخ دهد هر چند شیوه ها و نوع داد و ستد های فرهنگی متفاوت 

  ١.بوده است
                                                             

 حاصل زحمت و لطف دو دوست )٢/٤٨٣٦(کتابخانۀ آیاصوفیا  الفکر و االعتبارسی به نسخۀ خطی دستر ،
. بوده که جا دارد تا تشکر قلبی خود را از هر دو بزرگوار بیان کنم آقای داوود ییلدیزگرامی آقای علیرضا مقدم و 
مطالعات انجام شده در خصوص کتاب نیز از سر لطف برخی ) Alexander Treiger(استاد عزیز الکساندر ترایگر 

العبر و االعتبار منسوب به جاحظ را در اختیار بنده قرار دادند که جای دارد تا سپاس ویژۀ خود را از ایشان را یاد 
 .کنم

انتقال داستان ها دینی و اخالقی و البته گاه با تغییرات اندک هنگام انتقال از یک سنت به سنت دیگر یا از  ١
به . زبان دیگر، مسئلۀ شناخته شده تری است و در خصوص آن نیز اطالعات بیشتری در دست است یک زبان به

، ص ١، قسم ٢نک ابن ندیم، ج (هندی دارد / عنوان مثال داستان بلوهر و بوذاسف که اساسا ریشه ای بودایی



٤٩ 

الفکر و االعتبار فی تنی به نام کتاب نوشتار حاضر با قید احتماال در صدد نشان دادن م 
تألیف جبریل بن نوح بن  الدالئل علی الخالق و ازالة الشکوک فی تدبیره عن قلوب المسترشدین

تألیف شده اما به ) قرن سوم(در سنت مسیحیان عراق شاید ابی نوح نصرانی انباری است که 
ه و ضمن شکل گیری ت های خاص آن مورد توجه مسلمانان قرار گرفتادلیل برخی خص
تحریری مختصر با حذف مقدمه تهذیب گر ، )مشهور به توحید مفضل(از آن  تحریری شیعی

اهل سنت و همین تحریر به عالوۀ تحریر کاملتر مشتمل بر با انتساب به جاحظ در بین متن و 
  .استمقدمۀ تهذیب گر نسخه با انتساب به جاحظ در میان زیدیه متداول بوده 

  
ی دانش حدیث و تدوین و گردآوری دفتر های حدیثی از میانۀ قرن دوم به بعد شکل گیر

در کنار توجه به تدوین دفاتر حدیثی که با . رشد فزونتری در میان جامعۀ شیعیان عراق یافت
عنوان اصل در سنت شیعی شناخته می شود، محدثان با مشکل چگونگی تشخیص اصالت متن 

. ختلف از یک اثر، دست یافتن به تحریر موثق تر مواجه شدندو یا در صورت وجود تحریرهای م
در این میان روایان اصلی و کسانی چون ابن ابی عمیر، حمید بن زیاد، ابن ولید قمی که جایگاه 
برجسته ای در میان شیعیان نیز داشتند، به عنوان اشخاصی که نقش مهمی در پاالیش و تدوین 

را می توان نام برد که البته نقش و اهمیت آنها هنوز به  میراث حدیثی شیعه ایفا کرده اند،
از همان ادوار کهن، تداول یافتن برخی تحریر های . درستی مورد پژوهش قرار نگرفته است

رس و نقش افراد مذکور امشکوک از مشکالتی بوده که محدثان با آن مواجه بوده اند، تدوین فه

                                                                                                                                               
اسالمی، به دلیل نبود اشارات صریح در آثار آنها به صراحت و روشنی نمی توان سخن گفت، هر چند گاه شواهدی 

در مصر  ٢١٢تا  ١٩٩دانسته است که از سال ) ٢٤٦متوفی (به عنوان مثال قاسم بن ابراهیم رسی . ارایه شده است
تاب الرد علی النصاری می توان دریافت که با میراث مکتوب اهل کتاب اقامت داشته و بر اساس آثارش، خاصه ک

آشنایی داشته و مادلونگ بر اساس عدم تفکیک میان صفات ذات به عنوان صفات ازلی و صفات فعل به عنوان 
شته، از امری حادث که در آثار کالمی تئودر ابوقره از اسقفان ملکائی که دانسته است به زبان عربی آثار فراوانی دا

  : بنگرید به. احتمال آشنایی قاسم بن ابراهیم با تألیفات وی سخن گفته است
Madelung, ١٩٩١, pp.٤٤-٣٥. 

کتابی به نام العظمة دارد که هنوز منتشر نشده و نسخه ای از آن در ) ٢٤٣متوفی (حارث بن اسد محاسبی 
که به احتمال قوی تلخیصی از (جود است مو) ب٢٧-الف٢٤، برگ های ١١٠١شمارۀ (کتابخانۀ جار اهللا افندی 

به دلیل . و وی در کتاب اخیر بر اساس برهان نظم به بحث از استدالل وجود خدا پرداخته است) اصل کتاب اوست
، ص ١٩٧٣عبدالحلیم محمود، : همچنین بنگرید به. عدم دسترسی دربارۀ کتاب اخیر نمی توانم مطلبی بیان کنم

نسبت داده  التفکر و اآلعتبارنیز به محاسبی کتابی با عنوان ) ٦٥٨، بخش دوم، ص ١ ج(ابن ندیم . ١١٠- ١٠٨، ٨٥
  .که از جمله آثار مفقود اوست
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و اعتباری که در میان اصحاب داشته اند، نقش  به عنوان کسانی که به دلیل جایگاه محوری
  ١.مهمی در پاالیش میراث ایفا کرده اند

فهرست اسماء و نجاشی در الفهرست در حقیقت توجه به مطالبی که شیخ طوسی در کتاب  
آورده اند، می تواند در خصوص بازشناسی مبانی قدما در برخورد با متون به کار  مصنفی الشیعة

نجاشی بر . اوت هایی در خصوص مطالب ارایه نجاشی و شیخ طوسی وجود داردالبته تف. گرفت
به عنوان . خالف شیخ طوسی گاه تفصیل بیشتری در خصوص راویان و آثار آنها آورده است

مثال شیخ طوسی در معرفی مفضل بن عمر جعفی تنها به صورت اشاره وار می نویسد که 
را شیخ به روایت ابن ابی جید از محمد بن حسن بن نجاشی اثری به نام وصیت دارد و متن آن 

ولید قمی از صفار قمی و حسن بن متیل هر دو از محمد بن حسین از محمد بن سنان از مفضل 
شیخ طوسی در ادامه از دفتری حدیثی از احادیث روایت شده مفضل . بن عمر روایت کرده اند

از اصل مفضل باشد را به روایت گروهی از سخن گفته و اشاره نموده دفتر مذکور که باید تحریر 
ابن همام اسکافی دفتر مذکور را به . مشایخ خود از تعلکبری از ابن همام دریافت کرده است

روایت حمید بن زیاد از احمد بن حسن بصری از ابوشیعب محاملی از مفصل روایت کرده است 
یثی اولیه نقش راویان دفاتر به دلیل از میان رفتن دفاتر حد).  ٤٧٢، ص ١٤٢٠شیخ طوسی، (

حدیثی و یا شخصیت های برجستۀ حدیثی راوی دفاتر مانند ابن ابی عمیر یا حمید بن زیاد هنوز 
به درستی مورد توجه قرار نگرفته اما بر اساس برخی شواهد افراد مذکور تنها راوی صرف دفاتر 

دفاتر می پرداخته اند و البته حدیثی کهنتر نبوده و ضمن روایت دفاتر حدیثی کهنتر به پاالیش 
دفاتر حدیثی که آنها روایت می کرده اند به همین دلیل اعتبار بیشتری در میان اصحاب داشته 

گزارش نجاشی در خصوص مفضل بن عمر ضمن اشاره به برخی جزئیات تفاوت هایی . است
یه های ضمن سخن گفتن از کن) ٤١٦، ص ١٤٠٧(نجاشی . بسیاری با گزارش شیخ طوسی دارد

فاسد «خاصی چون بارۀ مفضل تعابیر جرح ردر داوری د) ابوعبداهللا یا ابومحمد(مختلف مفضل 
را دربارۀ وی به کار برده و حتی می گوید که در  »ال یعبأ به«، »مضطرب الروایة«، »المذهب

آثاری جالب توجه تصریح نجاشی به این است که  ٢.خصوص او، حتی گفته شده که خطابی است

                                                             
زید أحادیث فی «در سخن از عمرو بن شمر جعفی اشاره کرده که ) ٢٨٧، ص ١٤٠٧(به عنوان مثال نجاشی  ١

  . »کتب جابر الجعفی، ینسب بعضها إلیه و األمر ملبس
تضعیف های قدما اصحاب، رجال شناسان متاخر بیشتر تمایل به نادیده گرفتن و حتی توجیه در خصوص  ٢

مطالب نقل شده دارند حتی گاه اجماعیات طائفه در مواجهه با منحرفان از راه و شیوه ائمه را نادیده می گیرند، 
وح نوعی حذف آراء رجالیان خاصه در مقدمه های نوشته شده و یا تعلیقات برخی مصححان در سالهای اخیر به وض

تضعیف های قدما مستند به شواهدی و قرائن . کهن در اشاره به اصحاب و نظرات مذهبی آنها را شاهد هستیم
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ت له مصنفات رَکِو قد ذُ(ام مفضل رواج داشته که از وی نیست و نباید به آنها اعتنایی کرد به ن
و پس از آن به ذکر آثاری از مفضل می پردازد که در سنت روایی شیعه عصر  )ل علیهاعوّال یُ

نجاشی در ادامه از آثار مفضل به  ١.نجاشی، دست کم انتساب آنها به مفضل مقبول بوده است

                                                                                                                                               
، ص ١٤٠٧(به عنوان مثال نجاشی . صحیحی در موارد بسیاری شواهد و قرائن مذکور اکنون در اختیار ما نیست

ر جریان منحرف نصیریه و شخصیت محوری در پردازش عقاید رهب - در اشاره به حسین بن حمدان خصیبی) ٦٧
حسین بن حمدان خصییبی جنبالنی، ابوعبداهللا، وی فردی «: نوشته است که -ملحدانه نصیریان مانند الوهیت ائمه

، کتاب االخوان، کتاب المسائل، کتاب تاریخ )که نجاشی علی القاعده خود دیده(از اثار او . فاسد المذهب بوده است
را به کار » تخلیط«نجاشی در توصیف اثر آخر یعنی کتاب الرسالة تعبیر . األئمة و کتاب الرسالة را نام برده است

در سنت شیعه، تنها کتاب تاریخ االئمة یا همان کتاب الهدایة الکبری خصیبی متداول بوده و در دسترس . برده است
با این حال آثار دیگر ). الغیبة نقلی از آن نیز آورده استو در کتاب (حتی قدماء اصحاب چون شیخ طوسی نیز بوده 

او که به همان سنت باطنی نصیریان تعلق داشته محل مراجعه اصحاب نبوده و نامی از آنها در فهارس نیامده 
در حقیقت کتاب الرسالة که نسخه هایی از آن در دست است، اثری است در اثبات الوهیت ائمه و حسین بن . است

شرح نویسی بر کتاب الرسالة در میان نصیریان به . خود شرحی بر این رساله نوشته که آن نیز باقی استحمدان 
با این حال به دلیل در دسترس نبودن . دلیل عدم پذیرش یا شاید اهمیت محوری ماهیت آن تداول داشته است

تضعیف او شده و به دفاع از وی متن آن برای رجالیان متاخر، عموما سعی در نادیده گرفتن مطالب نجاشی در 
، پیام بهارستان، دورۀ »حسین بن حمدان خصیبی و کتاب المائدة«محمد کاظم رحمتی، : نیز بنگرید به. پرداخته اند

  .٨١٧- ٨١٢، ص )ش١٣٨٩زمستان ( ١٠دوم، سال سوم، شمارۀ 
ایی که نجاشی مد نظر نجاشی اشاره ای به آثار منسوب به مفضل نکرده اما ظاهرا باید متون و نوشته ه ١

الهفت و / داشته، همان آثاری باشد که اکنون به مفضل نسبت داده می شود مانند کتاب الصراط یا الهفت الشریف 
  :برای بحثی از دو کتاب اخیر بنگرید به. االظلة

Asatryan, ٢٠١٢, pp. ٢٤١-١٤٠ ,١٣٩-٦٣). 

که بخش اعظمی ( ٢١٧-٢٠٥، ص ١٠الرجال، ج  شوشتری، قاموس: دربارۀ مفضل و اهمیت او نیز بنگرید به 
نکتۀ مهم قابل تذکر در خصوص مطالبی که مرحوم . از مطالب دانسته در خصوص مفضل را گردآوری کرده است

شوشتری دربارۀ مفضل آورده، آخرین بند مطالب ایشان و ارجاع به کتاب مغز متفکر شیعه است که گمان مرحوم 
مجموعه مقاالت کنفرانس مذکور منتشر شده و آنچه که مرحوم ذبیح اهللا . ستشوشتری بر اصالت کتاب بوده ا

؛ مدرسی، دفتر )منصوری منتشر کرده، حاصل تخیالت و ذهن داستان پرداز ایشان است و هیچ ارزش علمی ندارد
ه پس از اتمام نگارش مقاله، به ترجمه ای منتشر شده از کتاب توحید مفضل برخوردم ک. (٤٠٦- ٤٠٣اول، ص 

کتابخانۀ : تهران(ترجمۀ مرحوم عالمه مجلسی اس و با مقدمه ای نسبتا مفصل از مرحوم محمد تقی شوشتری 
منتشر شده و مرحوم شوشتری با حسن ظن موارد مفصلی از کتاب مغز متفکر جهان ) ١٨/١/٥٩صدر، تاریخ مقدمه 

ول کرده و از مقدمۀ مفصل او البته مرحوم شوشتری کتاب توحید مفضل را تلقی به قب. شیعه را نقل کرده است
، ص ١٨ج (خویی ). بدون بحثی دربارۀ کتاب، تنها می توان گفت که نظر ایشان اعتبار روایی کتاب بوده است

در خصوص جاللت مقام مفضل، به توحید مفضل اشاره کرده و آن را همان کتاب فکر که نجاشی یاد ) ٣٠٤- ٣٠٣
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ما افترض اهللا علی الجوارح من اإلیمان و هو  -١: ای اشاره کرده که نام آنها چنین استکتابه
را که نجاشی در ادامۀ عنوان آن  کتاب فکِّر -٣، کتاب یوم و لیلة – ٢،  کتاب االیمان و االسالم

 – ٥و سرانجام  وصیة المفضل -٤، تکمیل کرده کتاب فی بدأ الخلق و الحث علی االعتبار به
  .ب علل الشرائعکتا

نجاشی در خصوص کتاب نخست مفضل به وجود نسخه های مختلف از کتاب اشاره کرده 
: و طریق خود در روایت اثر مذکور را چنین ذکر کرده است) الرواة له مضطربون الروایة له(
، أخبرنا أبوعبداهللا بن شاذان قال حدثنا علی بن حاتم، قال حدثنا أبوعمر أحمد بن علی الفائدی«

عن الحسین بن عبیداهللا بن سهل السعدی عن إبراهیم بن هاشم عن بکر بن صالح عن القاسم 
  .»بن برید بن معاویة عن أبی عمرو الزبیری عن المفضل بن عمر

نجاشی در فهرست خود از . طریق ارایه شده توسط نجاشی به واقع از متفردات اوست
ن شاذان قزوینی، ابوعبداهللا قزوینی، ابوعبداهللا شخصی به نام محمد بن علی قزوینی، ابوعبداهللا ب

قزوینی ابن شاذان، ابوعبداهللا بن شاذان، ابن شاذان یا ابوعبداهللا محمد بن علی بن شاذان نام 
پرسش نخست این است که آیا نام های آمده همه بر یک تن داللت دارد؟ برای . برده است

هنگام نقل قول های نجاشی که نام های  پاسخ دادن به پرسش اخیر توجه به مطالب آمده در
در حقیقت نام های مذکور در تمامی . مذکور در طریق آنها قرار دارد، می تواند راهگشا باشد

که طرق مذکور به (موارد در بیان طریق ابوالحسن علی بن حاتم قزوینی و طرق روایت اوست 
همین ). ندی از عیاشی استروایت احمد بن محمد بن یحیی عطار و گاه حیدر بن محمد سمرق

مطالب این امکان را به ما می دهد تا نام های مذکور را داللت بر یک تن دانسته و او را 
هجری  ٤٠٠فرد مذکور در سال . ابوعبداهللا محمد بن علی بن شاذان قزوینی معرفی کنیم

سفر کرده و به بغداد ) ورد علینا زائراً= ٣٤٥نجاشی، ص (به قصد زیارت عتبات ) ٥٢نجاشی، (
تاریخ مذکور پیش از تاریخ مهاجرت شیخ طوسی . نجاشی امکان دیدار و مالقات او را یافته است

است و عدم ذکر نام وی در فهرست شیخ طوسی نیز به دلیل عدم  ٤٠٨از خراسان به بغداد یعنی 
بعدی  نجاشی چهار کتاب. حضور شیخ در بغداد هنگامی که قزوینی به آنجا سفر کرده، می باشد

به واقع همانند طریق پیشین، . را نیز باز به روایت ابوعبداهللا بن شاذان و طریق او نقل کرده است
طرق شیخ طوسی البته از این . طریق چند کتاب دیگر نیز از فهارس مشهور اصحاب نبوده است

حیث با طرق نجاشی در روایت آثار مفضل تفاوت مهمی دارد و در سلسله طریق شیخ طوسی، 
نام محدثان برجسته و اصحاب فهارس آمده و دو متنی که شیخ طوسی به عنوان آثار در روایت 

                                                                                                                                               
امام کتاب اخیر را بر مفضل امالء کرده، نتیجه گرفته که مفضل از خواص  کرده، معرفی کرده و از این مطلب که

  . اصحاب امام صادق علیه السالم و مورد عنایت ایشان بوده است و حکم به توثیق رجالی مفضل کرده است



٥٣ 

در حقیقت عدم ذکر آثاری که  .خود از مفضل ذکر کرده در فهارس اصلی اصحاب یاد شده است
نجاشی برای مفضل یاد کرده، توسط شیخ طوسی به دلیل آن است که فهرست شیخ طوسی 

است در حالی که فهرست ) اجماعیات روایی فقهی(فقهی اصحاب  –وایی ناظر به آثار متداول ر
   ١.نجاشی ناظر به میراث مکتوب شیعه به نحو عام

                                                             
در . نکتۀ اخیر را استاد ارجمند حجت االسالم و المسلمین سید محمد رضا حسینی جاللی متذکر شده اند ١

نجاشی در ذیل شرح حال حماد بن . وص کتاب توحید مفضل یا کتاب فکر، مطلب دیگر قابل تأملی وجود داردخص
به نقل از احمد بن حسین ابن غضائری نوشته است که گفته، کتابی دیده مشتمل بر عبر و ) ٢٠٩متوفی (عیسی 

رأیت کتاباً فیه عبر و (صوص توحید مواعظ و تذکراتی در خصوص منافع اعضاء بدن انسان و حیوان و مطالبی در خ
بوده که عنوان ) مواعظ و تنبیهات علی منافع األعضاء من االنسان و الحیوان و فصول من الکالم فی التوحید

در تحریر موجود (، بر آن گذاشته شده است مسائل التلمیذ و تصنیفه عن جعفر بن محمد بن علی علیهم السالم
) ١٢٣ص (یامده و جاللی آن را در بخش مستدرکات کتاب الرجال البن غضائری رجال ابن غضائری عبارت اخیر ن

مراد از التلمیذ، : در زیر کلمۀ ترجمة حسین بن احمد بن شیبان قزوینی نوشته است). به نقل از نجاشی آورده است
است که او  و مسائل مطرح در آن پرسش هایی) و هذا الکتاب له(حماد بن عیسی است و این کتاب تألیف اوست 

دانشنامۀ » حماد بن عیسی«در مدخل (از امام صادق علیه السالم پرسیده و آن حضرت به او پاسخ داده است 
به کتاب اخیر اشاره شده اما در خصوص تشابه موضوعی آن با توحید مفضل مطلبی  ٧٢، ص ١٤جهان اسالم، ج 
ن حاتم قزوینی کتاب را برای او به واسطۀ احمد در نسخۀ مورد بحث، ابن شیبان گفته که علی ب). ذکر نشده است

و ذکر ابن شیبان أن علی بن حاتم أخبره بذلک عن (بن ادریس و طریق او به حماد برای وی روایت کرده است 
نجاشی، ) (أحمد بن ادریس قال حدثنا محمد بن عبدالجبار قال حدثنا محمد بن الحسن الطائی رفعه إلی حماد

نقل شده با آنچه که در خصوص توحید مفضل یا کتاب فکر می دانیم تقریبا تطابق دارد توصیف ). ١٤٣، ص ١٤٠٧
و شاید این گمان را نیز بتوان مطرح کرد که حماد نیز در جلسۀ امالء مطالب امام صادق علیه السالم بر مفضل 

میان اصحاب همان توحید حضور داشته و تحریر خود از آن مجلس را در قالب کتابی ارایه کرده اما متن مشهور در 
را با عنوان ابوالحسن علی بن ابی ) ٣٥٠زنده در (علی بن حاتم قزوینی ) ٢٦٣، ص ١٤٠٧(نجاشی . مفضل باشد

معرفی کرده جز آنکه از ) ثقة من أصحابنا فی نفسه(سهل حاتم قزوینی معرفی کرده و او را فردی فی النفسه ثقه 
فهرستی از آثار او را ارایه کرده و گفته که آثار علی ) همانجا(نجاشی . ستافراد ضعیف نیز فراوان روایت می کرده ا

از علی ) ٢٨٥ص (شیخ طوسی در کتاب الفهرست . بن حاتم را به روایت ابوعبداهللا بن شاذان در اختیار داشته است
ر اساس توصیف ابن بن حاتم قزوینی مطالبی را به نقل از فهرست ابن عبدون آورده و آثار او را به احتمال قوی ب

و طریق خود را به واسطۀ ابن عبدون از ...) له کتب کثیرة جیدة معتمدة (عبدون متعدد و متعمد یاد کرده است 
برخی عناوین آثار که شیخ . ابوعبداهللا حسین بن علی بن شیبان قزوینی از علی بن حاتم قزوینی ذکر کرده است

کتاب التوحید و با توجه به اینکه احسین بن احمد بن شیبان قزوینی طوسی و نجاشی آورده اند مانند هم است مثل 
که احتماال همان ابوعبداهللا حسین بن علی بن شیبان قزوینی باشد، مالک نسخه ای از کتاب مسائل التلمیذ و 

یر در هر حال به نظر می رسد که کتاب فکر مفضل تحر. تصنیفه بوده، بتوان به ربطی میان آثار مذکور اندیشید
دیگری هم به روایت حماد بن عیسی داشته است و حلقه مشترک دو سلسله سند که نام علی بن حاتم قزوینی در 

علی بن حاتم در میان محدثان عراق عجم، به روایت آثار کالمی نیز عالقه داشته و . آن آمده قابل تأمل است



 

٥٤ 

  
از دشواری هایی که در خصوص وثاقت برخی متون شیعی در اعصار گذشته وجود داشته، 

مختلفی در تداول یافتن برخی نسخه ها بوده که وضعیت روشنی نداشته اند و نجاشی اطالعات 
خصوص متن هایی از این دست ارایه کرده است اما شیخ طوسی در فهرست خود که به اساسا 
. نظر به فهارس اصلی روایت متون حدیثی داشته، مطلبی از این دست را متذکر نشده است

پیچیدگی شخصیتی برخی روایان در سنت شیعه، این امکان را فراهم می کرد تا گاه برخی افراد، 
از میان آثار اخیر به جز مواردی که تنها نجاشی اشاراتی در . ایی را به آنها منسوب کنندمتن ه

خصوص آنها آورده، متنی که چنین امری را نشان دهد در اختیار ما قرار نداشته و شاید متنی که 
اکنون در پی سخن گفتن از آن هستیم یکی از همان متون مورد اشاره نجاشی باشد؛ یعنی کتاب 

ر یا التوحید مفضل بن عمر جعفی که در اصل ظاهرا اثری به نام کتاب الفکر و االعتبار فی فکِّ
الدالئل علی الخالق و إزالة الشکوک فی تدبیره عن قلوب المسترشدین تألیف فردی از مسیحیان 
نسطوری عراق به نام جبریل بن نوح بن ابی نوح انباری نصرانی آن را در روزگار متوکل عباسی 

متن اخیر که تنها به صورت یک نسخۀ خطی با انتساب به فرد اخیر به دست ما رسیده . شدبا
موجود است که در ) الف١٨٧ -الف١٦٠، برگ های ٤٨٣٦شمارۀ (است در کتابخانۀ آیاصوفیا 
کتاب الفکر و «عنوان اثر، ) ب١٦٠برگ (در صفحه عنوان نسخه   ١.قرن هفتم کتابت شده است

                                                                                                                                               
خود در روایت آثار هشام را به نقل از  پیش از نقل فهرست آثار هشام بن حکم، طریق) ٤٣٣، ص ١٤٠٧(نجاشی 

شوشتری، : دربارۀ علی بن حاتم همچنین بنگرید به. ابوعبداهللا بن شاذان از علی بن حاتم قزوینی ذکر کرده است
 .٣٩٢- ٣٩١، ص ٧، ج ١٤٢٤- ١٤١٠
، ص ١٩٩٧؛ همو، ٤٠٥- ٤٠٤، ص ١، ج ١٩٧٥رمضان ششن، : برای توصیفی کوتاه از نسخۀ بنگرید به ١
نسخۀ خطی کتابخانۀ آیاصوفیا از کتاب الفکر و االعتبار، دو یادداشت آمده است که متن  ١٦٠در برگ . ٣٦٠- ٣٥٩

ولحمد هللا القدیم الدائم، ورد الخبر عن «: چنین است) الف، گوشۀ سمت راست باال١٦٠برگ (یادداشت نخست 
ها فی یوم االربعاء تاسع عشرون قاضی القضاة شیخ االسالم صالح بن جالل مفتی مصر المحروسة باالنفصال عن

و دخوله  ٩٥٤فی اواخر شهر صفر المظفر من اوائل ...و کان استقرار بالمنصب اعنی  ٩٥٦ذی الحجة الحرام عام 
الی القاهرة المحروسة فی شعبان االکرم من السنة االولی المذکورة فکان جلسه المدة سنتین و تسعة عشر و 

. »ایاه خیرا فی الدنیا و اآلخرة و رفع مقامه فی الدارین بجاه محمد سید المرسلینو عوضنا و ... عشرین یوما اعزه 
الحمد هللا رب العالمین، توفی جدنا شیخ الشیوخ عالمة «: ب نیز چنین است١٦٠یادداشت مفصل دیگر در برگ 

عن یوم االحد .. اللیلة  الدهر اما العصر شهاب الدین ابوالعباس ابن الصائغ الحنفی تغمده اهللا برحمته و رضوانه فی
ان اصحاب الجنة الیوم فی شغل فاکهون و غسل بمنزل سکنه : و کان آخر کالمه فی الدنیا... سابع عشرین 

بالصالحیة و صلی علیه بجامع االزهر و دفن عند والده المرحوم مجد الدین اسماعیل و کان مشهده من المشایخ 
ر الدین الطرابلسی اکتفی و مناقبه الجلیلة اعم من أن تحصی انزل اهللا المعدودة و صلی علیه اماما قضی القضاة نو

یوم الدین انه ولی االجابة و مولی االنابة و هو حسبی و ...به سبحانه رحمة و رضوانه و متعه بالنظر الی رحمة الکریم 
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کلمه ای که ظاهرا باید النصرانی باشد، پاک شده (یل بن نوح بن ابی نوح االعتبار تألیف جبر
» االنباری فی الدالئل علفی الخالق و ازالة الشکوک فی تدبیره عن قلوب المسترشدین) است

آمده و زمان نگارش رساله نیز روزگار متوکل عباسی ذکر شده و در ادامه تصریح شده که پیش 
). و قد وضع قبله فی هذا المعنی عدة کتب(د با آن نیز تألیف شده است از اثر مذکور آثاری همانن

دو یادداشت در خصوص درگذشت عالمی حنفی که جد ظاهرا مالک نسخه و یادداشت دیگری 
کتاب بر اساس تقسیم . الف و ب آمده است١٦١در خصوص عزل و انتصاب افرادی در برگ 

ان بخش اول نویسنده به صورت خالصه اشاره بندی نویسنده در دو جزء تنظیم شده و در پای
بسم اهللا «: و آغاز جزء دوم را چنین شروع کرده است» تم الجزء االول و هللا المنه«: کرده که 

الرحمن الرحیم، الجزء الثانی من کتاب االعتبار قال جبرئیل بن نوح بن ابی نوح النصرانی 
با عنوان کتاب الدالئل و االعتبار علی ) ٢٥٥فی متو(متن اخیر با انتساب به جاحظ . »....االنباری 

منتشر شده و خود دارای دو تحریر است، تحریر مختصر که با متن چاپ شده و الخلق و التدبیر 
نسخۀ خطی کتاب الفکر و االعتبار تفاوتی جز در انتساب به جاحظ ندارد و تحریر کمی مفصل تر 

ه متن را اصالح کرده، در خصوص کتاب و که دارای مقدمه ای است و در آن مقدمه فردی ک
آثار مشابه نوشته شده پیش از آن توضیحی داده و بدون دلیل مشخصی فرد اخیر جاحظ معرفی 

تداول متن که با عنوان های بسیار نزدیک به هم در گروه های مختلف اسالمی رواج . شده است
   ١.داشته، نشانگر اهمیت و تداول آن است

                                                                                                                                               
ق بوده و بعدها به بر اساس مطالب درج شده بر نسخه ظاهرا نسخه در دمش. »...نعم الوکیل و صلی اهللا علیه 

نسخه از روی نسخه ای کهنتر کتابت شده و نشان از مقابله و تصحیح در برگ های . استانبول منتقل شده است
ب بالغ  ١٧٢در برگ . ب آمده است –الف  ١٦٧ب، ریال - الف١٦٦الف، ١٦٤مختلف نسخه از جمله برگ های 

بحثی دربارۀ نسخۀ ایاصوفیا ) ٤٠.no ,٢١٩.p ,١٩٨٧ ,Davidson(دیوسون ). بلغ مقابلة(مقابله هم ذکر شده است 
نسخۀ ایاصوفیا ) مثل حذف مقدمه و برخی مطالب از پایان کتاب(آورده و متذکر شده که به جز برخی حذف ها 

از کتاب مذکور، نسخه ای دیگر و با عنوان . تفاوتی با متن چاپ شده کتاب العبر و االعتبار منسوب به جاحظ ندارد
برگ که به خط مغربی و در قرن هفتم یا  ٨٢در  ٦٩٨در کتابخانۀ اسکوریال به شمارۀ  عتبار فی الملکوتاالکتاب 

از دوست . هشتم هجری کتابت شده، موجود است که در آنجا نیز مؤلف نسخه جبریل بن نوح معرفی شده است
ی نسخۀ اسکوریال سپاسگزار به خاطر تذکر مطلب اخیر و معرف) Alexander Treiger(عزیزم الکساندر ترایگر 

  : برای توصیفی از نسخه بنگرید به. هستم
H. Derenbourg, Les manuscrits arabes de l’Escurial [Publications de l’Ecole des 

Langues Orientales Vivantes, IIe Série, Vol. X], (Paris, ١٨٨٤, repr. Hildesheim: Georg Olms 

Verlag, ١٩٧٦), pp. ٩٥-٤٩٤. 
متن منسوب به جاحظ با عنوان کتاب الدالئل و االعتبار علی الخلق و التدبیر توسط محمد راغب طباخ  ١

منتشر شده و در خصوص مؤلف احتمالی آن نیز بحث و جدلهایی مطرح بوده تنها نکتۀ مسلم ) ١٣٤٦/١٩٢٨حلب، (
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ۀ مهم در خصوص متن منسوب به جاحظ نکت. در خصوص متن عدم تطابق نثر آن با آثار شناخته شدۀ جاحظ است

وجود دو تحریر از کتاب است، تحریر مختصر و تحریر مفصلتر و البته تحریر مختصر که همان متن چاپ شده 
متداول است، تفاوتی با نسخۀ آیاصوفیا ندارد اما کتاب در تحریر مفصل تر و با عنوان اندکی متفاوت العبر و االعتبار 

گیب (آن مقدمه ای آمده که احتمال انتساب کتاب به جاحظ را تا حدی معقول می کند  در دست است که در آغاز
به خطا نسخۀ موجود در کتابخانۀ بریتانیا با ) ٢٤٧ ,Supplement, I(متذکر شده که بروکلمان ) ١٥١، ص ١٩٤٨(

معرفی کرده، در حالی که  عنوان العبر و االعتبار را به خطا همان کتاب الدالئل و االعتبار که راغب منتشر کرده،
در ). نسخۀ بریتانیا مقدمه ای نسبتا مفصل دارد که در متن منتشر شده نیامده و متن در مواردی تلخیص شده است

مقدمه نویسنده حال جاحظ یا فرد دیگر گفته که پیش از وی گروهی از حکیمان آثار همانند اثر فعلی تألیف کرده 
ی جز آنکه فرد اخیر کتابش را بدون خطبه و مقدمه آغاز کرده است و در نگارش اند از جمله جبریل بن نوح انبار

سپس نویسنده . کتاب به پیروی از ترتیب مورد نظر فالسفه پرداخته و به کالمی پیچیده و دشوار سخن گفته است
ان عراق عرب و ادامه می دهد و از دیگر آثار نوشته شده در همین موضوع و به زبان سریانی که در میان نسطوری

و قد ألف مثل کتابنا هذا جماعة من الحکما المتقدمین فما اوضحوا معانیه (عجم بسیار متداول بوده سخن می گوید 
و ال بینوا المشکل فیه فمنهم جبریل ابن نوح االنباری النه صدر کتابه بغیر خطبة و ال مقدمة و رتبه ترتیب 

غیر متسق فکان لم یألف و قبله ألف فی معناه فودروفوس  الفالسفة و صدره بکالم مغلق و نظمه نظماً
)Diodorus ( اسقف طرسوس کتاباً وضعه فی زمان بلسادوس)Julian ( عظیم الروم الذی کان ینتسب بالقول

بالدهر و العصبیة لدین الکفر و کان هذا الملک من اهل التلبیس و التدلیس و سمی فودرفوس کتابه کتاب التدبر و 
خذه عنه من السریانیة اال العربیة فلم یقع بفساد النقل حیث ینبغی ان یقع من االیضاح و الشرح و افسده نقله من ا

کتبه ) Cyrrhus(اسقف قورس ) Theodoretos(بتاول االلسنة و سوء العبارة و منها کتاب نظمه ثاوریطوس 
المفسود بتداول النقل و العبارات و منها کتاب الف  بالیونانیة و نقل بعده اال السریانیة ثم اال العربیة فجرا مجرا االول

، ١٩٤٨(گیب ...). (ران فارس و کتبه بالفارسیة فاکسبه استغالقاً مَطْ) YasÙÝbukht(ایام بنو امیة نظمه یشوع بُخت 
ترجمه انگلیسی مقدمه را آورده و تلفظ صحیح نام ها را ذکر کرده که متن از روی آن اصالح شده ) ١٥٤- ١٥٣ص 

در هر حال مطالب آمده در مقدمۀ نشانگر تداول نگارش کتابهایی از این دست در سنت مسیحیان نسطوری ) تاس
اشاره کرده که از اصل یونانی کتاب دیودورس که دانسته است عالم نسطوری معنا ) ١٥٥، ص ١٩٤٨(گیب (است 

)MaÝnÁ (ت و متن یونانی کتاب در قرن پنجم میالدی به سریانی ترجمه کرده، بخش هایی در دست اس
 ,Migne, Patrologia Orientalis Graeca(تادورتوس اثر مشهوری بوده و متن آن را مینی منتشر کرده 

vol.هوا، زمین ) ٢(خورشید، آسمان، ماه و ستارگان؛ ) ١(، که مشتمل بر ده خطابه است و در پنج خطابۀ اول از )٨٣
برتری آدمی بر دیگر مخلوقات سخن گفته که ) ٥(نرهای ابداعی؛ دستان آدمی و ه) ٤(بدن انسان؛ ) ٣(و دریا؛ 

اما از پنج خطبۀ . مطالب آمده توسط نویسندۀ کتاب الفکر و االعتبار بخش اعظمی از همان مطالب را دربردارد
بعدی تنها تشابهاتی در خصوص هوا در دو متن قابل مشاهده است و مطلب بخش اخیر کتاب بدیلی در کتاب 

گیب، : برای تشابهات دو کتاب بنگرید به(االعتبار ندارد و مباحث دو کتاب از یکدیگر تفاوت فاحشی دارند الفکر و 
دربارۀ یشوع بخت نیز می دانیم که اثر مشهوری در فقه نسطوریان نوشته و میان سالهای ). ١٦٢- ١٥٦، ص ١٩٤٨
از ). ١١، پانویس ١٥٥، ص ١٩٤٨گیب، (یعنی اوایل عصر عباسی در قید حیات بوده است ١٧٣/ ٧٩٠تا ١٥٨/ ٧٧٥

. اشاره کرد )٦٨٤.Sup( جمله نسخه هایی که تحریر مفصل کتاب می باشد می توان به نسخۀ کتابخانۀ بریتانیا
؛ المجمع »حول کتاب من کتب الجاحظ«مقدمه تحریر مفصل را در مقاله ای با عنوان ) ٥٦٢-٥٥٨ص (کرانکو 
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منتشر کرده و خاطر نشان کرده که متن چاپ شده در حلب ) ١٣٤٨یع االول رب( ٩اللغة العربیة بدمشق، المجلد 

متن تحریر مفصل بر اساس . سوای مقدمه در بسیاری مواقع به نسبت تحریر مفصل، کوتاهتر و تلخیص شده است
منتشر ) ١٩٩٤ع العربی للنشر و التوزی: قاهره(نسخۀ کتابخانۀ بریتانیا توسط صابر ادریس و با عنوان العبر و االعتبار 

بخش هایی از دو تحریر دربارۀ مورچه را با یکدیگر مقایسه کرده که ) ٤١٧- ٤١٥، ص ٢٠٠٥(سعدان . شده است
از کتاب با عنوان اخیر که ظاهرا باید تحریر مفصلتر باشد، نسخه های . نشاگر تلخیص فراوان تحریر مفصل است

نتزع المختار من کتاب العبر و االعتبار و الدالئل و اآلثار مختلفی در میان زیدیان یمنی و تلخیصی با عنوان الم
العبر و االعتبار فی النظر فی معرفة الصانع و إبطال مقالة أهل ( ٢٢١، ص ١وجیه، ج : بنگرید به(موجود است 

کتابخانۀ  کما اینکه نسخه)) العبر و االعتبار( ٦٥٨، )المنتزع المختار( ١٧٢، ٢، ج )المنتزع المختار( ٤١٤، )الطبائع
نیز در اصل یمنی است و از نسخه های خطی است که گالسر به کتابخانۀ بریتانیا  )٦٨٤ Sup/٣٨٨٦.Or(بریتانیا 

برای توصیف نسخه . (است) ١٢٥٨/١٨٤٢شعبان  ٧تاریخ کتابت نسخه دوشنبه (فروخته و کتابت آن متاخر است 
به نسخه از تحریر مفصل تر کتاب ) ٧٨، ص ١٩٨٠(س فان ا). ٤٦٧-٤٦٦.Rieu, pp: کتابخانۀ بریتانیا بنگرید به

موجود ) ٢٩٩دار الکتب، (بوده و تصویری از آن در قاهره ) صنعاء(که در اصل متعلق به کتابخانۀ عبدالرحمن شامی 
در معرفی نسخۀ کتابخانۀ بریتانیا که کتابت آن متاخر است و بسیار بی ) ١٥١-١٥٠.p ,١٩٤٨ ,Gibb(گیب . است

شده، اشاره نموده احمد زکی پاشا در صنعاء به سه نسخۀ کهنتر از کتاب دست یافته و قصد تصحیح دقت کتابت 
دربارۀ . کتاب با بهره گیری از نسخۀ کتابخانۀ بریتانیا را داشته که مرگ فرصت چنین کاری را به او نداده است

 Ansari: انه غربی بنگرید بهنقش گالسر در جمع آوری نسخه های خطی یمنی و چگونگی فروش آنها به کتابخ

and Schmidtke, ٢٠١٠, pp.گیب در مقاله ای که در خصوص اثر اخیر نگاشته، انتساب آن را به . ٢٢٧-٢٢٦
جاحظ پذیرفته، نظری که شارل پال با استناد به تفاوت نثر کتاب با نثر شناخته شدۀ جاحظ در آن تردید کرده اما 

کتاب این احتمال را مطرح کرده که جاحظ کتاب معاصر خود جبرایل بن نوح را فان اس با اشاره به وجود دو تحریر 
اصالحاتی بازنویسی کرده باشد و انتساب آن به جاحظ منتفی نخواهد بود و محتمل است هر چند باید افزود دلیل 

جاحظ، گفته احتماال دلیل اصلی در انتساب کتاب به . مشخصی بر این ادعا به جز انتساب در نسخه وجود ندارد
هایی خود وی در نقشش به عنوان ویراستار ترجمه های انجام شده از زبان های دیگر به عربی باشد که در کتاب 

اما به نظر می رسد دلیل اصلی در انتساب کتاب به جاحظ و . از آن سخن گفته است) ٧٩-٧٥، ص ١ج (الحیوان 
جاحظ و اقبال به آثار او و حذف مقدمه باعث از بین  حذف مطالب ویرایشگر متن به چند دلیل باشد، نخست شهرت

  :بنگرید به. رفتن ماهیت غیر اسالمی کتاب و تعلق آن به ادبیات مسیحیان عرب زبان می شده است
Gibb,١٩٤٨, pp.١٦٢-١٥٠; van Ess, ١٩٨٠, pp.٧٩-٧٨. 

که توحید منسوب به جاحظ ، گفته »أم توحید الجاحظ... أتوحید المفضل «مصطفی جواد در گفتاری با عنوان 
این مطلب را انکار کرده اما ) ١٩٥٠نجف، (همان توحید مفضل است اما کاظم مظفر در مقدمۀ توحید المفضل 

اکنون با در اختیار داشتن نسخه ها به وضوح می توان گفت که دو متن از حیث محتوا تقریبا با اضافات اندکی 
فضل و شکایت مفضل از وی به امام صادق علیه السالم و برخی تغییرات مانند داستان دیدار ابن ابی العوجا با م(

کتاب الدالئل با انتساب به جاحظ چاپ های مختلفی . یکی است) دیگر متن که در پیوست به آنها اشاره شده است
علیرضا : بنگرید به). ١٩٨٨- ١٩٨٧مکتبة الکلیات األزهریة و در الندوة االسالمیة، : قاهره/ دارد از جمله بیروت

، ١٩٨٧(دیودسون . ٨٠، ص )ش١٣٦٧انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران(ذکاوتی قراگزلو، زندگی و آثار جاحظ 
 Onبا عنوان ) Theodoret(در ضمن بحث از برهان نظم و پیشینۀ آن از کتاب تئودروت ) ٢١٩- ٢١٧ص 
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دسترس شیعی البته تفاوت هایی با متن چاپ شده الدالئل و نسخۀ  تحریر متداول و در 
نخست نبود برخی مطالب که به تحریر . این تغییرات به چند دسته قابل تقسیم است. خطی دارد

شیعی متن افزوده شده و آن علت نگارش رساله و گفتگوی میان مفضل و ابن ابی العوجاء است 
عبارت فَکِّر در سراسر متن و گاه برخی تغییرات در عبارت  و دیگر افزوده شدن نام مفضل پس از

تفاوت دیگر دو تحریر، جابه جایی در مطالب  ١.ها است که تفصیل آن در پیوست آمده است
همانگونه که گفته شد متن نسخۀ خطی و کتاب دالئل در دو . کتاب است و ساختار  آن است

از . جلس و در چهار مجلس تنظیم شده استجزء تنظیم شده است اما تحریر شیعی با عنوان م
حیث ارایۀ مطالب نیز مطالب آمده در مجالس اول و دوم، همان مطالبی است که در جزء دوم 
کتاب آمده و بجز بندی از جزء اول، مطالب جزء اول کتاب در مجالس سوم و چهارم آمده است 

   ٢).برای مقایسۀ دو متن بنگرید به پیوست(
                                                                                                                                               

Providence  را ) و دو تحریر منسوب به جاحظیعنی کتاب الفکر و االعتبار (سخن گفته و سه تحریر موجود
تحریری های عربی از کتاب وی دانسته است که بر اساس بحث از برهان نظم به اثبات وجود خداوند پرداخته 

 ,٢١٩.p ,١٩٨٧,Davidson(است و کتاب تئودرت خود احتماال مبتنی بر آثار کهنتر یونانی معرفی کرده است 

no.٤١.(  
بسیار مشهور قرن دوم هجری است که اطالعات چندان روشنی در خصوص او ابن ابی العوجاء از زندیقان  ١

در احادیث شیعی، مطالب نسبتا قراوانی از وی درج شده که ناظر به گفتگوهایی میان او و امام صادق . وجود ندارد
، ص ٢، ج ، دائرة المعارف بزرگ اسالمی»ابن ابی العوجاء«مسعود جاللی مقدم، : بنگرید به. علیه السالم است

برای گزارشی . نسخه های موجود از توحید مفضل در سنت شیعی متاخر و از قرن دوازدهم به بعد است. ٦٨٩- ٦٨٨
گفتۀ حسینی که کتاب از هفت ( ٥١٩- ٥١٨، ص ٣حسینی، ج : از نسخه های موجود توحید مفضل بنگرید به

در . ٤١٦-٤٠٩، ص ٩، ج )فنخا(ان ؛ درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایر)مجلس تشکیل شده، صحیح نیست
اواخر عصر صفویه دو ترجمۀ بسیار متداول از توحید مفضل انجام شده است یک بار توسط محمد صالح بن محمد 

از تألیف آن فراغت  ١٠٩٤و بار دیگر توسط محمد باقر مجلسی که در رجب ) ١٠٨٠صفر (باقر روغنی قزوینی 
، ص ٩، ج )فنخا(درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایران : د بهبنگری. حاصل کرده و نسبتا پر نسخه است

٤٥٠- ٤٤٥. 
تحریر اخیر به روایت . تحریر شیعی متفاوتی از کتاب موجود است که مشتمل بر مجلس پنجمی نیز می باشد ٢

نسخه ای مشتمل بر تحریر . از حسین بن حمدان خصیبی است) ٣٩٩زنده در (ابو الحسین محمد بن علی جِلی 
بوده و همو بخشی از آغاز مجلس پنجم را نقل ) ١٣٢٠متوفی (یر و مجلس پنجم در اختیار میرزا حسین نوری اخ

کرده است که در متن منتشر شدۀ مستدرک الوسائل اسامی تصحیف شده و ظاهرا مشکل ضبط نادرست اسامی به 
ی جلی به الحسین بن محمد بن علی نسخۀ خطی که در اختیار نوری بوده، باز گردد و نام ابوالحسین محمد بن عل

نوری، خاتمة مستدرک الوسائل، ج (الحلی و نام حسین بن حمدان خصیبی به الحسین بن احمد تصحیف شده است 
نوری پس از نقل بخشی از آغاز مجلس پنجم به محتوی غریب آن اشاره کرده و به عدم وثاقت ). ١٣٢، ص ٤

و فیه مطالب غریبة غامضة ال توجد فی غیره، و (...اشاره کرده است  بخش اخیر به عنوان بخشی از کتاب التوحید
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چگونه می توان توضیح داد، در ابتدا شاید این فرض را مطرح کرد که  تشابه دو متن را 
کتاب مفضل در اختیار نویسنده ای مسیحی بوده و او متن را کمی حذف و تغییرات اندک و با 

با این حال به نظر می رسد که مطلب این گونه نباشد و . عنوانی کمی متفاوت ارایه کرده باشد
نیز شاید شاهدی بر این باشد که کتاب در اصل تألیف شده در  تداول کتاب در محیط های سنی

سنتی غیر شیعی باشد البته نباید فراموش کرد که تحریر متداول سنی که به متن اصلی کتاب 
تحریر شیعی که دست کم برای نجاشی . وفاداری کاملتری دارد، فاقد برخی اضافات شیعی است

مفضل و احتماال توسط کاتبی شیعی با تغییراتی در شناخته شده بوده، در زمانی پس از حیات 
  . متن اصلی کتاب رواج یافته باشد

برخی داللت های متن منعکس کنندۀ ذهنیت ها و باورهای متداول قرون سوم و چهار 
در حالی که دانسته است مناسبات میان مسیحیان و مانویان علیرغم آنکه مانویان . اسالمی است

یعت عیسی علیه السالم داشته اند، خصمانه بوده و هر دو گروه ردیه هایی به نوعی اعتقاد به شر
علیه یکدیگر نوشته اند و در دوران اسالمی نیز با سقوط ساسانیان، فشار بر مانویان کاسته شد و 

بود، بازگشتند و ظاهرا در شکل گیری و گسترش شان آنها با دیگر به عراق که مرکز سنتی 
انی میان آنها و زردتشتیان اعمال نمی شده و به عنوان اهل کتاب به حیات قرون اولیه تمایز چند

پس از تثبیت عباسیان، ورق برگشت و مانویان علیرغم حضور مهم در بغداد و . خود ادامه دادند

                                                                                                                                               
یحتمل أن یکون هو ما وعده علیه السالم فی آخر الخبر السابق، إال أنی لم أجده فی موضع یمکن االعتماد علیه و 

ه راز مجلس پنجم را ابوالقاسم بن محمد حسینی شریفی شیرازی مشهور به آقا میرزا و متخلص ب). النقل منه
در کتابخانۀ شاهچراغ شیراز، رسالۀ اول مجموعۀ (الحکمة نقل کرده است ) طباشیر(شیرازی در ضمن کتاب تباشیر 

درایتی، : بنگرید به. مشتمل بر مجلس پنجم توحید مفضل است که شیرازی در طباشیر الحکمة آورده است ٢٠٦٢
سبک و سیاق مجلس پنجم با چهار مجلس دیگر تفاوت در ). ٤١٦، ص ٩، ج )فنخا(فهرستگان نسخه های ایران 

دربارۀ برخی متن های نصیری روایت شده در متون متاخر . و محتوی آن ظاهرا داللت بر الحاقی بودن آن دارد
امامی و چگونگی راه یابی آنها به میراث مکتوب عالمان امامی متاخر مطلب مشخصی دانسته نیست اما ظاهرا 

یق میراث های غالت راه یافته به بحرین در سده های بعدی و روایت آثار مذکور در بخشی از آثار مذکور از طر
از این موارد می توان . عصر صفویه توسط عالمان بحرانی باعث راه یابی میراث نصیریان به سنت شیعی شده باشد

و زمان نگارش آن  به منهج التحقیق الی سواء الطریق اشاره کرد که مشتمل بر بخشی از روایات نصیریان بوده
پیش از درگذشت حسن بن سلیمان حلی است که در کتاب مختصر بصائر الدرجات خود از اثر اخیر نقل قولهایی 

در بحار االنوار و تفسیر البرهان برخی مطالب و روایت های به نقل از منهج التحقیق آمده اما ظاهرا . آورده است
که حسن بن سلیمان حلی در کتاب مختصر بصائر الدرجات خود آورده نقل قولهای اخیر به واسطه و بر اساس آنچه 

) روی فی بعض مؤلفات أصحابنا(همین گونه روایت مفصلی که مجلسی با عنوان در برخی تألیفات اصحاب . باشد
. آورده در اصل برگرفته از کتاب الهدایة الکبری حسین بن حمدان خصیبی است) ٣٦- ١، ص ٥٣ج (در بحار االنوار 

  .٤٠٥- ٤٠٤مدرسی طباطبائی، میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین، دفتر اول، ص : یز بنگرید بهن
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عراق تحت تعقیب قرار گرفتند و در کنار سیاست های رسمی حکومت در سرکوب آنها، عالمان 
البته مانویان نیز با نگارش آثاری به . نقد عقاید ثنوی آنها پرداختند و متکلمان مسلمان نیز به

در حقیقت کتاب الفکر و االعتبار یکی از متون کهن در نقد مانویت  است  ١.دفاع از خود پرداختند
که عالمی مسیحی تألیف کرده و از حیث زمانی نیز نگارش آن مصادف با اوج گیری فشار بر 

صورتی که حدس اخیر صحیح باشد می توان دریافت که چرا در متن  مانویان عراق است، در
اصلی اشاره ای به متون مقدس نیامده است چرا که کتاب در حقیقت ردیه ای بوده بر کسانی که 

متن در چند جا به تندی از مانویان یاد کرده و از آنها . وثاقت کتاب مقدس را قبول نداشته اند
یعی موارد مذکور همچنان باقی مانده و به اضافه شدن داستان در تحریر ش. خرده گرفته است

ابن ابی العوجاء به آغاز متن، فرد تهیه کنندۀ متن اخیر وجود انتقاد از مانویان را بی اشکال دیده 
در حالی که توجه نداشته داستان آمده در خصوص ابن ابی العوجاء در آغاز متن، بر عدم اعتقاد به 

و آنچه که متن  و حال آنکه مانویان به دلیل بینش ثنوی مورد انتقاد بوده اندخداوند داللت دارد 
کتاب التوحید در تحریر کنونی به صورت همچنان مشهود نشان می دهد، مورد خطاب بودن 
مانویان و رد آنها است که البته در تحریر منسوب به جاحظ متن شواهد روشن تری بر جهت 

تندی از مانی و پیروان او در انتهای کتاب یاد شده و پیشینۀ تفکر  گیری علیه مانویان دارد و به
او در یونان باستان و برخی فالسفه که به نظرات او بوده اند، به تندی مورد انتقاد قرار گرفته 

متن کتاب الفکر همچنین از جهاتی دیگر قابل تأمل است و آن از حیث مطالبی است که  ٢.اند
                                                             

-٣٧٨، ص ١، قسم ٢برای مانویان و اطالعات مسلمانان از آنها به نحو مشخص بنگرید به ابن ندیم، ج  ١
مانویان را در بغداد می  گفته که در روزگار معز الدوله حدود سیصد تن از) ٤٠٢، ص ١، قسم ٢ج (ابن ندیم . ٤٠٣

، ص ١، قسم ٢ج (ابن ندیم . شناخته است هر چند هنگام نگارش کتاب، از آن جماعت تنها پنج تن باقی مانده اند
از یزدان بخت به عنوان بزرگ مانویان یاد کرده که در اصل ساکن شهر ری بوده و در روزگار مأمون ) ٤٠٦-٤٠٥

ن احضار شده است و پس از شکست در مناظره در بغداد سکونت داشته است به بغداد جهت مناظره با دیگر متکلما
 .  او را فردی فصیح و زبان آور یاد کرده است) ٤٠٦، ص ١، قسم ٢ج (و ابن ندیم 

انباری نخست از برخی فالسفۀ یونان همچون . به بعد ٦٠، کتاب الدالئل و العتبار، ص )منسوب(جاحظ  ٢
ی از طبیعیین نام برده و گفته که بر این اعتقاد بوده اندکه جهان را تدبیری نیست و دیاگوروس و افیقوروس و گروه

بار دیگر انباری به نقد مانویان پرداخته  ٦٢در صفحۀ . و دیگر فالسفه به نقد آنها پرداخته اند) ارسطاطالیس(ارسطو 
المخذول مانی الذی ادعی انه  ولکن تعجب من(..به تندی از مانی یاد کرده است ) ٦٧ص (و در فرازی از متن 

اوتی علم األسرار حیث عمی عن دالئل الحکمة فی الخلق حتی نسبه إلی الخطأ و نسب خالقه إلی الجهل تبارک و 
در هر حال نکتۀ قابل تأمل در خصوص متن توحید مفضل این است که هنوز متن صبغۀ ). تعالی الحکیم الکریم

جبریل بن احمد با نگارش کتاب . ییرات داده شده در آن حفظ کرده استجدلی خود علیه مانویان را علیرغم تغ
الفکر و االعتبار قصد نقد دیدگاه های مانویان را داشته و اثر وی در حقیقت ردیه ای بر مانویان با تکیه بر برهان 

ی قرون دوم و برهان نظم هر چند برای متکلمان مسلمان ناشناخته نبوده اما در میان متکلمان معتزل. نظم است
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معارف رایج عصر خود در خصوص دانش پزشکی و یا تصورات رایج در نویسندۀ اصلی همنوا با 
التوحید همانند همان تصور رایج / نویسندۀ کتاب الفکر . خصوص برخی حیوانات ارایه کرده است

روزگارش در خصوص شکل گیری جنین، آن را حاصل اختالط منی و خون قاعدگی زن معرفی 
ابر همان ذهنیت کهن متداول میان اعراب را باز تاب  کرده و یا در خصوص اژدها و ارتباط آن با

نیز مطلب قابل تأمل دیگر متن است چرا که آثار ) ارسطاطالیس(ارجاع به ارسطو . می دهد
ارسطو در جریان نهضت ترجمه و دوران مأمون عباسی به بعد است که در سنت اسالمی تداول 

نیز در سنت روایی شیعه امری چندان مرسوم ارجاع امام در کالم خود به گفتۀ ارسط . یافته است
، هر چند این مطلب به معنی نیست و ظاهرا نمونه شناخته شدۀ دیگری برای آن نتوان یافت

عدم آشنایی اصحاب با آثار ارسطو نیست چرا که در فهرست آثار متکلم نامور امامی هشام بن 
 ١.سخن رفته است فی التوحید )ارسطاطالیس(الرد علی ارسطالیس از کتاب ) ١٧٩متوفی (حکم 

در حقیقت نبود گرایش خاص کالمی در کتاب، این امکان را می داده که اثر مذکور در سنت 
  .های مختلف فکری بتواند راه پیدا کند

) ٤٤٠متوفی (دربارۀ جبریل بن نوح اطالع مهمی در کتاب اآلثار الباقیة ابوریحان بیرونی 
ونی آورده چند مطلب در خصوص جبریل بن نوح قابل بیان بر اساس اطالعی که بیر. آمده است

نخست او با بزرگ مانویان عصر خود که فردی به نام یزدانبخت بوده، منازعاتی مکتوب . است

                                                                                                                                               
متوفی (، درست است که قاسم بن ابراهیم رسی )١٠٧.p ,١٩٦٥ ,Madelung(سوم هجری چندان تداولی نداشته 

درکتاب الدلیل الکبیر خود بر را بر اساس استدالل به برهان نظم تألیف کرده اما سبک رسالۀ او شباهت کمی ) ٢٤٦
سم رسی در نگارش کتاب خود از آثار مشابه مسیحیان عرب زبان با کتاب الفکر و االعتبار دارد و بعید نیست که قا

که نگارش چنین آثاری در میان آنها عالوه بر پیشینۀ بسیار کهن در آن اعصار بسیار متداول بوده، بهره برده باشد 
  : برای بحث در خصوص برهان نظم بنگرید به(

Davidson, ١٩٨٧, pp.٢٣٦-٢١٣). 

را در مصر اقامت داشته و برخی از آثار او مثل الرد علی  ٢١٢تا  ١٩٩میان قاسم بن ابراهیم سالهای ). 
آبرهاموف بی توجه به چنین مطالبی بر اساس متن منسوب به جاحظ . النصاری نشان از آشنایی وی با عهدین دارد

از گیب  که اساسا همانگونه که در مقدمۀ تحریر مفصل آن آمده به سنت مسیحیان نسطوری تعلق دارد، به نقل
و )  ٢٦٦.p ,١٩٨٦,Abrahamov(معتقد است که متکلمان زیدی استدالل به برهان نظم را از معتزلیان گرفته اند 

در اشاره به برهان نظم در سنت اسالمی آورده به قرون ) ٢٧٦-٢٦٦ ,op.cit(مطالبی که در ادامۀ بحث خود 
دربارۀ براهین . دالل به برهان نظم تداول یافته استچهارم به بعد است که در برخی از آثار غیر کالمی نوعی است

  :متکلمان مسلمان در خصوص اثبات وجود خداوند بنگرید به
Majid Fakhry,“The classical Islamic arguments for the existence of God,”Muslim 

World (١٩٥٧) ٤٧ pp.١٤٥-١٣٥; Davidson, ١٩٨٧, pp.٢١٢-١١٧; Van Ess, ١٩٨٠, pp.٨١-٦٤. 
  .٤٣٣، ص ١٤٠٧نجاشی،  ١
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داشته و بیرونی از ردیه اخیر نسخه ای در اختیار داشته و مطلب نقل شده به واقع از اثر اخیر 
ا آنچه که بر صفحه عنوان نسخۀ خطی آمده و زمان است و از نظر زمانی نیز اطالع بیرونی ب

حیات نویسنده را روزگار متوکل یاد کرده تطابق دارد، چرا که یزدانبخت ذکر شده به احتمال 
به جز اطالع اخیر تا کنون به . قوی باید همان یزدانبخت بزرگ مانویان در روزگار مامون باشد

هر چند هنوز در خصوص شباهت  ١.رده اممطلب دیگری در خصوص جبریل بن نوح برخورد نک
میان دو متن و اینکه کدام مبنای دیگری بوده، جای حرف و سخن باقی است، تشابه میان دو 

  .متن قابل تأمل است

  :نتیجه گیری
در حالی که تشابه میان کتاب الفکر و االعتبار و کتاب فَکِّر؛ کتاب فی بدء الخلق و الحث 

است و وابسیتگی میان دو متن با گونه ای است که باید یکی را  علی االعتبار بسیار چشمگیر
آنچه که دربارۀ انتساب کتاب با توجه به تداول . تحریر اندک متفاوت تر از دیگری دانست

مسیحیان نسطوری شمال عراق، (تحریرهای بسیار نزدیک از آن در چهار سنت فکری متفاوت 
نجاشی که متن را به . شناخته بودن متن است می توان گفت،) شیعیان، نصیریان و اهل سنت

، طریق خود را به کتاب ذکر کرده اما طریق مذکور از طرق روایت های اصلی وضوح می شناخته
دو سدۀ بعد رضی الدین ابن طاووس از متن به عنوان اثری که  .مواریث کهن شیعه نبوده است

ه ای از آن را در سفر توصیه کرده باید همواره در دسترس بود یاد کرده و همراه داشتن نسخ
با این حال ابن طاووس طریق متصلی به اثر اخیر نداشته کما اینکه بسیاری از آثار کهن  ٢.است

و اساسا شاید توصیف دقیق کتابشناسی آثاری  تر شیعی نقل شده توسط او به صورت وجاده است
طریق متصل در روایت آثار باشد  که عموما ابن طاووس از آنها نقل کرده، ناشی از همین نداشتن

                                                             
گراف نیز در کتابشناسی خود از تألیفات مسیحیان عرب زبان بدون اشاره به نسخۀ آیاصوفیا، تنها مطالبی که  ١

  :بنگرید به. بیرونی دربارۀ جبرئیل بن نوح آورده را ذکر کرده است
 Graf, Vol., ٢, p.١٥٥. 

از کتاب مفضل بدون اشاره به نام نام برده اما  نیز) ٥١- ٥٠ص (ابن طاووس در کتاب کشف المحجة  ٢
و انظر کتاب المفضل بن عمر، (... توصیفی که ارایه کرده داللت دارد مراد وی همین کتاب التوحید یا فکر است 

الذی أماله علیه موالنا الصادق علیه السالم فیما خلق اهللا جل جالله من اآلثار، و انظر کتاب االهلیجلة و ما فیه 
ابن طاووس همین گونه در بحث از کتابهایی که فرد هنگام سفر شایسته است تا همراه خود داشته ...). االعتبارمن 

باشد، در ضمن فهرست بلندی که در األمان من أخطار األسفار و األذمان آورده به کتاب مفضل اشاره کرده است 
لیه السالم، فی معرفة وجوه الحکمة فی و یصحب معه کتاب المفضل بن عمر الذی عن الصادق ع) (.. ٩١ص (

  .٣٦٢- ٣٦١کلبرگ، ص : نیز بنگرید به). إنشاء العالم السفلی و إظهار أسراره، فإنه عجیب فی معناه
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که باعث شده او به توصیف ظاهری آثار دقت فراوانی نشان دهد چرا که شیوۀ متداول در عصر 
نمی توان در هنوز در وضعیت کنونی تحقیق . او تنها ذکر طریق در روایت آثار بوده است

تا حدوی  ، اماسخن گفتو قاطعیت به صراحت کتاب التوحید خصوص خاستگاه اصلی متن 
مشخص است که عالمی شیعی از قرن سوم یا چهارم و به احتمال قوی علی بن حاتم قزوینی 

تحریر نخست کتاب توسط جبرائیل  –شخصی باشد که با استفاده از تحریر مختصر کتاب الفکر 
، و با استفاده از )تحریر مفصل(بن نوح انباری که غیر از تحریر دیگر و اصالح شده کتاب است 

رت داشتن نام مفضل و روایات چندی در خصوص ابن ابی العوجا، تحریر فعلی از کتاب را شه
مشهور بودن متن اخیر با کمی تغییر در میان مسیحیان نسطوری عراق نیز . پدید آورده باشد

مطالب قابل تأمل دیگر است و نسخۀ اخیر دست کم از جهت اهمیت برای تصحیح مجدد کتاب 
در مقایسه با نسخه های متاخر کتاب التوحید ) قرن هفتم(جه به قدمت آن التوحید مفضل با تو

  ١.سودمند است) به بعد یازدهماز قرن (مفضل  

                                                             
وی کتابی به نام الصیام داشته که شیخ . مطالب چندانی در خصوص علی بن حاتم قزوینی دانسته نیست ١
برای تفصیل ادعیه ) ١٧٠ص (ادعیۀ ماه رمضان در کتاب المقنعة  خوانندگان را در بحث از) ٤١٣متوفی (مفید 

وارده در خصوص ماه رمضان، به کتاب وی ارجاع داده و اثر او را ستوده و آن را کتابی جامع در خصوص دعاهای 
کتاب اخیر و برخی آثار دیگر وی در اختیار شیخ طوسی نیز بوده و خاصه در تهذیب . ماه رمضان دانسته است

، ص ٣ج (شیخ طوسی در کتاب تهذیب االحکام . حکام مطالب مختلفی را به نقل از آثار وی ذکر کرده استاال
علی بن حاتم از ابن عقده . تقریبا تمام کتاب الصیام علی بن حاتم را نقل کرده است) ١٠٨- ٩٤، ٩٤-٧٨، ٧٥- ٧٢

صدوق روایتی از تفسیر ابوالجارود را بوده و شیخ ) ٣٨١متوفی (اجازه روایت داشته و خود از مشایخ شیخ صدوق 
هم شیخ مفید و شیخ صدوق عبارت ترضیه را برای علی بن . نقل کرده است) ١٨٦ص (به طریق وی در امالی 

علی بن حاتم ). بنگرید به قبل(حاتم به کار برده اند و خود او نیز به عنوان روایی فی نفسه ثقه یاد شده است 
در ذکر طریق خود در روایت آثار مختلف از جمله کالمی هشام ) ٤٣١ص (جاشی تمایالت کالمی نیز داشته و ن

شیخ صدوق به طریق مکاتبه نیز . بن حکم، طریقی را که ذکر کرده، نام علی بن حاتم در ضمن آن آمده است
، ٣٢٣، ص ٢، ج ٢١٠، ٢٠٩، ١٣١، ٩٤، ص ١همو، علل الشرائع، ج : بنگرید به(آثاری را از وی روایت کرده است 

دیدار ) ١٣٢نجاشی، ص (  ٣٠٦نیز در سال ) ٣١٠متوفی (علی بن حاتم قزوینی با حمید بن زیاد ). ٤٧٨، ٤٢٦
کتاب العلل او در اختیار شیخ ). ٤٠٦، ص ٢نک شیخ صدوق، علل الشرائع، ج (داشته و از وی اجازه داشته است 

فراوانی از آن در ضمن کتاب علل الشرائع  صدوق بوده و آن را به طریق مکاتبه در روایت داشته و روایت های
شاگرد مهم و انتقال دهندۀ مکتوبات علی بن حاتم و طرق روایی وی، ابوعبداهللا محمد بن علی . خود آورده است

بن شاذان قزوینی بوده که بزرگان طائفه، همچون شیخ مفید، ابن عبدون و نجاشی با وی دیدار داشته و از او 
به قصد زیارت عتبات ) ٥٢نجاشی، (هجری  ٤٠٠شیبانی در سال ). ٢٦٣نک نجاشی، ص (د اجازۀ روایت داشته ان

تاریخ . به بغداد سفر کرده و نجاشی امکان دیدار و مالقات او را یافته است) ورد علینا زائراً= ٣٤٥نجاشی، ص (
ام وی در فهرست است و عدم ذکر ن ٤٠٨مذکور پیش از تاریخ مهاجرت شیخ طوسی از خراسان به بغداد یعنی 
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همچنین اهمیت بسیار مهم در خصوص منشاء کتاب التوحید، لزوم توجه جدی به داوری 
های اصحاب فهارس است که ماحصل دیدگاه های آنها در دو کتاب فهرست شیخ طوسی و 

فهرست . جاشی به دست ما رسیده و در حقیقت آنها را باید اجماعیات طائفه دانست، می باشدن
شیخ طوسی در حقیقت ناظر به فهارس اصلی آثار روایی اصحاب و تحریر های متداول است که 
در نتیجه کوشش و تالش های سختگیرانه سر حلقه های اصلی روایات میراث تشیع و 

عمیر، حمید بن زیاد، ابن ولید قمی و هارون بن موسی تلعکبری است برجستگانی چون ابن ابی 
که در خصوص برخی از آنها خاصه ابن ابی عمیر باید نقشی بیش از راوی در نظر گرفت و به 
احتمال قوی بر اساس برخی قرائن وی در تهذیب و بازنگری روایات نقشی بسیار مهم داشته که 

    ١.ه استچندان هنوز مورد توجه قرار نگرفت

                                                                                                                                               
شیخ طوسی نیز به دلیل عدم حضور شیخ در بغداد هنگامی که قزوینی به آنجا سفر کرده، می باشد و شیخ طوسی 

  . به واسطه از وی اجازۀ روایت داشته است
با چنین مبنایی زمانی که شیخ طوسی در فهرست از مفضل سخن می گوید تنها به دو اثر او اشاره کرده  ١

اثر نخست یعنی کتاب الوصیة متن بسیار مهم فقهی بوده که طرق و ). له کتاب(وصیة و دفتر حدیثی است؛ کتاب ال
ابوالحسین علی بن احمد (شیخ طوسی آن را به روایت از ابن ابی جید قمی . تحریر های مختلفی داشته است

صل زادگاه آنها عراق حتی میراث هایی که در ا –که روایت گر میراث های شکل گرفته در قم ) اشعری قمی 
. بار دیگر در بغداد توسط او روایت شده است - است اما به قم انتقال یافته و شاید پس از تهذیب توسط مشایخ قم

ابن ولید خود متن . می باشد) ٣٤٥متوفی (ابن ابی جید که از شاگردان برجستۀ محمد بن حسن بن ولید قمی 
وی ) ٤٩ص (که نجاشی  –و حسن بن متیل دقاق ) ٢٩٠متوفی (ر کتاب الوصیة را به روایت محمد بن حسن صفا

علیرغم جاللت و مقام برجستۀ . روایت کرده است  -یاد کرده) وجه من وجوه أصحابنا(را یکی از بزرگان اصحاب 
احمد بن محمد بن خالد = دقاق، در خصوص او مطلب چندانی دانسته نیست جز آنکه وی از احمد بن ابی عبداهللا 

متن اخیر که ظاهرا پاسخ نامه ای است از امام صادق علیه السالم در پاسخ به مفضل و . روایت کرده استبرقی 
برخی پرسش هایی او که تنها بر اساس جواب هایی داده شده توسط امام صادق علیه السالم باید پرسش هایی 

. برداشت های نادرست فقهی باشد ناظر به مسائل فقهی و برخی توجیهات جماعت هایی از شیعیان عراق باشد در
. معرفی کرده است) ٥١٥- ٥١٣ص (متن رساله اخیر را همان متن آمده در تحف العقول ) ٤٠٣، ص ١ج(مدرسی 

متنی که مدرسی به آن اشاره کرده، در واقع تحریری از وصیت مفضل است و تحریری دیگر از آن در دست احمد 
بندی از آن نقل کرده که تحریر اخیر ) ٣٥٨- ٣٥٧، ص ١ج (لمحاسن بن محمد خالد برقی بوده که وی در کتاب ا

مشتمل بر اضافاتی به نسبت تحریر آمده در تحف العقول است و بند پایانی عبارتی که برقی آورده، بدیلی در تحریر 
تحریر که عبارت و لم یزکّ له عمالً در ( ٢٢- ٢١، سطر ٥١٣مقایسه کنید با تحف العقول، ص (تحف العقول ندارد 

) ٣٣٤، ص ٢ج (دلیل دیگر بر تفاوت تحریر در دست برقی، بندی است که کلینی در کافی ). اخیر نیامده است
مقایسه کنید با (عبارت اخیر نیز تفاوت قابل توجهی از حیث لفظ با بند بدیل در تحف العقول دارد . آورده است

) ٦، حدیث ٧٢، ص ٥ج (یت نامه که کلینی آورده بند دیگری از وص). سطر هفتم تا یازدهم ٥١٤تحف العقول، ص 
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  :پیوست
نخست بنا بر ارایۀ مقایسۀ تطبیقی کامل میان متن نسخۀ آیاصوفیا با کتاب التوحید را داشتم 
اما در حین انجام مقایسه متوجه شدم به جز موارد کاستی و اختالف میان دو نسخه، ذکر تمام 

ر برای تصحیح اختالفات میان نسخه و کتاب التوحید به دلیل جابه جایی میان دو متن، بیشت
متن سودمند است و در اینجا تنها به چند مورد از موارد حذف در تحریر کتاب التوحید و اهمیت 

متن کتاب توحید مفضل به صورت مستقل در نجف و با مقدمۀ کاظم مظفر . آنها اشاره می کنم
. ستبا حذف مقدمۀ مظفر منتشر شده ا) ١٤٠٣/١٩٨٣مؤسسة الوفاء، (و بعدها بیروت ) ١٩٥٠(

محمد باقر مجلسی نیز نسخه ای از آن را در اختیار داشته و متن آن را به صورت کامل در ضمن 
کتاب بر اساس چند نسخۀ خطی نیز توسط . نقل کرده است) ١٥٢-٥٧، ص ٣ج (بحار االنوار 
نیز منتشر شده اما به دلیل آنکه ) ش١٤٢٧/١٣٨٥مکتبة العالمة المجلسی، : قم(قیس عطار 

ری مجلس پنجم به آن افزوده شده بود، مورد اعتراض قرار گرفت و نسخه های آن تحریر نصی
به دلیل در دسترس بودن بحار االنوار، در انجام مقایسه به متن توحید . جمع آوری شده است

بخش اول نسخه که در خصوص گفتگو مفضل و ابن . نقل شده در بحار ارجاع داده شده است
. به نزد امام صادق علیه السالم در نسخۀ آیاصوفیا موجود نیستابی العوجاء و شکایت مفضل 

مجموعه آثار موجود و منسوب به مفضل در سنت نصیریه در ضمن مجموعۀ سلسلة التراث 
تحقیق و تقدیم ابوموسی و الشیخ موسی، (آن عنوان المجموعة المفضلیة  ٦العلوی که شمارۀ 

اما کتاب فاقد مقدمه و معرفی نسخه شناسی آثار منتشر شده ) ٢٠٠٦دار ألجل المعرفة، : بیروت
) ٢٢٦-١٦٧ص (است و به نظر می رسد که کتاب التوحید منتشر شده در ضمن مجموعۀ اخیر 

که هیچ تفاوتی با تحریر آمده در بحار االنوار ندارد، همانند چند اثر دیگر منسوب به مفضل، 
متن آن را در ضمن مجموعه مذکور برگرفته از متن های متداول چاپ شده بوده که مصححان 

  . آورده اند
است؛ بسم اهللا الرحمن الرحیم استعنت باهللا، ) الف١٦١برگ (آغاز برابر دو نسخه از سطر دوم 

یا مفضل، إن الشکاک جهلوا = أما بعد فان ناساً حین جهلوا االسباب و المعانی فی الخلقة
الف ادامه ١٦١برگ  ١٥و تشابه تا سطر ) ٥٩، ص ٣بحار، ج ... (األسباب و المعانی فی الخلقة

دارد و پس از عبارت علی ما خلقها من لطیف التدبیر و صواب التقدیر باالدلة القائمة دو متن 

                                                                                                                                               
. بسیار مشابه است و تفاوت در حد اختالف نسخه است) ، دو سطر آخر٥١٣ص (با بند مشابه در تحف العقول 

  . بندی دیگر از وصیت مفضل را نقل کرده که بدیلی در تحریر تحف العقول ندارد) ٤٠٠، ص ٢ج (کلینی 
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تفاوت می یابند و مقدمه ای که در آن انباری به بیان تدوین کتاب و بهره گیری از منابع مختلف 
فیها اال یقصر فی اظهار ما (یلی ندارد در توحید مفضل، بد) ب١٦١-الف١٦١برگ (می پردازد 

فی نشره و اذاعته و ایراده علی المسامع و االذهان لیقوی به ) ؟(بلغه علمه من ذلک بل یتشَّد 
قلوب اهل االیمان و یجتنب مکیدة الشیطان فی تضلیل الوهم محتسباً للثواب فی ذلک واثقا 

علیه من العبر و الشواهد علی خلق هذا العالم و بعون اهللا و تأییده ایاه و قد تکلفنا جمع ما وقفنا 
تألیفه و صواب التدبیر فیه و شرح المعانی و االسباب فی ذلک بمبلغ علمنا فی کتابنا هذا و توخینا 
ایضاح القول و تنویره و االیجاز فیما شرحنا لیسهل فهمه و یقرب مأخذه علی الناظر فیه و رجونا 

پس از این ). تاب و زیادة فی یقین الموقن و باهللا التوفیقأن یکون فی ذلک شفاء للشاک المر
متن کتاب انباری با . عبارت دو متن بار دیگر همانند هم ادامه یافته اند با اندکی تفاوت در آغاز

أول العبر و : عبارت فاول العبرة تهیئة هذه العالم آغاز شده و متن توحید با عبارت یا مفضل
، ص ٣بحار، ج (سه تهیئة هذا العالم تا عبارت و نظم بعضه الی بعض الداللة علی الباری جل قد

بخشی از ادامۀ مطلب موجود در نسخۀ آیا صوفیا . است) ٩ب، سطر ١٦١آیا صوفیا، برگ = ٦١
و ذلک مما قد قال فیه األولون فاحسنوا القول ولکنا ننصرف : سه سطر(در ادامه حذف شده است 

فنبین عما فیها من الصواب و الحکمة مع النظام و المالئمة و  إلی فن آخر من دقایق فی الخلقة
فی ذلک توبیح للقائلین باالهمال و القائلین باصلین متضادین ألن اإلهمال ال یأتی بالصواب و 

جل قدسه و تعالی جده و کرم وجهه و ال إله غیره، «و به جای آن عبارت ) التضاد ال یأتی بالنظام
، ص ٣بحار، ج (آمده است » ن و جل و عظم عما ینتحله الملحدونتعالی عما یقول الجاحدو

در ادامه آنچه که در توحید مفضل آمده از حیث ترتیب با نسخۀ آیا صوفیا تطابق ساختاری ). ٦١
ندارد و بحث در نسخۀ آیاصوفیا با بیان تأمل در آسمان آغاز شده است اما از حیث محتوا با آنچه 

فلما کان : قال المفضل: المجلس الثالث(لس سوم آمده، یکی است که در توحید مفضل و در مج
الیوم الثالث بکرت إلی موالی فاستوذن لی فدخلت فأذن لی بالجلوس فجلست، فقال علیه 

الحمد هللا الذی اصطفانا و لم یصطف علینا، اصطفانا بعلمه، و أیدنا بحلمه من شذ عنا : السالم
تا من األدلة و العبر، که امام بر شخصیت خود و جایگاه ... ا فالنار مأواه، و من تفیأ بظل دوحتن

مقامش اشاره دارد، در نسخۀ آیا صوفیا نیامده و بحث که با عنوان فکر فی لون السماء آغاز شده 
). ١٣ب، سطر ١٦١آیا صوفیا، برگ = ١١١، ص ٣بحار، ج (در هر دو متن یکسان ادامه می یابد 

التوحید، عبارت یا مفضل آمده که نسخۀ آیا صوفیا فاقد آن  پس از عبارت های فکِّر در متن
)= ب١٦١برگ (فکر فی طلوع الشمس : تطابق بندهای مطالب آمده در ادامه چنین است. است

؛ )١١٢، ص ٣بحار، ج = الف١٦٢برگ (؛ ثم فکر بعد هذا فی ارتفاع الشمس ١١٢، ص ٣بحار، ج 
در ). فکر اآلن فی تنقل الشمس(١١٢ص ، ٣بحار، ج = الف١٦١برگ (فکر فی تنقل الشمس 
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ب، عبارتی آمده که در توحید مفضل ١٦٢ -الف١٦٢برگ (پایان بند اخیر در نسخۀ آیا صوفیا 
فأما مسیر القمر، ففیه داللة جلیلة تستعمله «: عبارت حذف شده چنین است. حذف شده است

یستوی فی األزمنة األربعة و العامة فی معرفة الشهور و ال یقوم علیه حساب السنة ألن دوره ال 
نشوء الثمار و تصرمها و لذلک صارت شهور القمر و سنوه تتخلف عن شهور الشمس و سنیها و 

  .»صار الشهر من شهور القمر یتنقل فیکون مرة فی الشتاء و مرة فی الصیف وغیره
تبار قول به به دلیل عقیدۀ امامیه در دوران مذکور در عدم اع ،نبود بند اخیر در نسخۀ توحید 

رویت برای آغاز ماه های قمری خاصه رمضان است و نبود آن در نسخۀ توحید طبیعی است و 
، ١ج (ابن طاووس در کتاب اقبال االعمال . البته دلیلی بر کهن بودن تحریر شیعی نیز می باشد

مطالبی در خصوص عقیدۀ کهن شیعیان بر عدم نقصان ماه رمضان نقل کرده ) ٣٦-٣٣ص 
بن طاووس گفته که وی در روزگار خودش کسی از عالمان امامی قائل به چنین قولی را ا. است

ندیده اما در میان قدما، عقیده به عدم نقصان ماه رمضان متداول بوده و به عنوان شاهدی بر 
) ٤١٣متوفی (شیخ مفید  لمح البرهان فی عدم نقصان شهر رمضاناین ادعا به کتاب مفقود 

نگاشته و در بندهایی که ابن طاووس از آن نقل کرده، در  ٣٦٣کتابش را در اشاره می کند که 
اشاره به کسانی که قائل به نقصان ماه رمضان هستند، آنها را جماعتی اندک خوانده و به بزرگان 

فقال عقیب الطعن علی من ادعی و حدث هذا (...معاصر خود که عقیده به عدم نقصان دارند 
، اشاره کرده که در میان آنها ابن ..)و قلّة القائلین به  -ان ماه رمضانعقیده به نقص –القول 

. قولویه قمی، شیخ صدوق، هارون بن موسی تلعکبری شهرت بیشتری دارند، اشاره کرده است
شیخ مفید بعدها خود یکی از منتقدان عقیده به عدم نقصان شده و احتماال متاثر از جایگاه و 

  ١.عراق باشد که عقیدۀ مذکور از میان شیعیان رخت بربسته است اهمیت او در میان شیعیان
تأمل شروق الشمس علی (دو متن در ادامه پس از نقل اخیر باز مانند هم ادامه یافته اند  

؛ فکر فی انارة )انظر إلی شروقها علی العالم: ١١٣، ص ٣بحار، ج = ب١٦٢آیاصوفیا، برگ (العالم 
بخشی از بند ). ١١٣، ص ٣بحار، ج = ب١٦٢آیاصوفیا، برگ ( القمر و الکوکب فی ظلمة اللیل

باز هم . اخیر نیز یعنی پس از عبارت لها هذا التصریف لصالح العالم در متن التوحید موجود نیست
دلیل نبود بند اخیر با آنچه که از سنت امامیه در قرون نخستین دانسته است، تطابق دارد و باز 

کهن بودن متن تحریر التوحید است چرا که در بند اخیر سخن از  نبود این بخش دلیلی دیگر بر

                                                             
؛ طوسی، ٧٧ -٧٣ش، ص ١٣٨٠بیرونی، : ه رمضان در سنت شیعه بنگرید بهبرای عقیده به عدم نقصان ما ١

؛ محمد بن مکی العاملی، الدروس ١١٨-١١٦ش، ص ١٣٨٠؛ رحمتی، ٢٣٧-٢٢٥، ص ٤تهذیب االحکام، ج 
، ١٤٠٣آقابزرگ طهرانی، : دربارۀ کتاب لمح البرهان همچنین بنگرید به. ٢٤٧، ص ١الشرعیة فی فقه اإلمامیة، ج 

 .٣٤١-٣٤٠، ص ١٨ج 
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وما فیه و مما یدل علیه القیاس أن ( قیاس آمده و طبیعی است که تحریر شیعی فاقد آن باشد 
هذه المصابیح تسیر أسرع السیر و أحثه و ذلک أنها تدور فی کل یوم و لیلة دوراً تاماً حتی ترجع 

ال سرعة سیرها لما قطعت هذه المسافة البعیدة فی مقدار أربعة و إلی مطلعها فتطلع فیه فلو
أفرآیت لو کانت الشمس و النجوم بالقرب منا حتی یتبین لنا سرعة سیرها بکنه ما . عشرین ساعة

هی علیه ألم کانت تستخطف األبصار بوهجها و شعاعها کالذی قد یحدث أحیاناً من البروق إذا 
ذلک أیضاً لو أن ناساً کانوا فی قبة مکللة بمصابیح تدور حوالیهم توالت و اظطربت فی الجو و ک

دوراناً حثیثاً لحارت أبصارهم حتی یخروا بوجوههم فانظر کیف قدر أن یکون مسیرها فی البعد 
البعید لکیال تضر األبصار و ینکا فیها و بأسرع السرعة لکیال تتخلف عن مقدار الحاجة فی 

  ). الف١٦٣برگ ) (مسیرها
ی ارجاعات نسخۀ آیاصوفیا به آثار متداول در تحریر بحار وجود ندارد، از این دست موارد برخ

اشاره کرده متن در هر ) عقاقیر(می توان به اشاره نویسندۀ آیاصوفیا در بحث از گیاهان دارویی 
دو تحریر مانند هم است جز آنکه جایی که متن آیاصوفیا بیان می دارد که مطلب گفته شده در 

و بعض (.. ابهای مربوط به طب و آثار دیگر آمده، در تحریر کتاب التوحید حذف شده است کت
هذا مما یذکر فی کتب الطب الطیر یحتقن من الحصر یصیبه بماء البحر فیسلم و أشباه هذا کثیر، 

در بحث از فیل و ). که عبارت اخیر را ندارد ١٣٥، ص ٣بحار، ج = الف١٦٩برگ ) (و الطبیعة
مطلب نقل ) ب، پنج سطر به آخر١٧٠برگ (ه مسئلۀ حیا فیلهای ماده، در نسخۀ آیاصوفیا اشاره ب

و قد ذکر (شده در خصوص حیا فیلها به نقل از کتاب الحیوان ارسطاطالیس آمده است 
اما متن بدیل در تحریر ) ارسطاطالیس فی کتاب الحیوان ان حیاء االنثی من الفیلة فی أسفل

انظر اآلن کیف جعل حیأ األنثی من الفیلة فی «به شکل ارسطاطالیس نام کتاب التوحید با حذف 
مورد دیگر با ارجاع به کتاب الحیوان ارسطو، در ). ٩٦، ص ٣بحار، ج (آمده است » ...أسفل 

بحث از میمون است و در نسخۀ آیاصوفیا، عبارت چنین آمده که مقایسۀ آن با عبارت مشابه در 
  :ستکتاب التوحید جالب توجه ا

تأمل خلقة القرد و شبهه باالنسان فی 
کثیر من اعضایه اعنی الرس و الوجه و 
الصدر و المنکبین و کذلک احشاؤه شبیهة 

کالذی یصف ارسطاطالیس باحشاء االنسان 
فی کتاب الحیوان و یشهد به کتب الطب 

و ما خص به من الذهن و الفطنة من ذلک 
ه التی یها یفهم عن سائسه ما یومی به الی

برگ ...(و یحکی کثیرا مما یری االنسان 
  )به بعد ٨الف، سطر ١٧٢

تأمل خلق القرد و شبهه باإلنسان فی 
کثیر من أعضائه أعنی الرأس و الوجه و 
المنکبین و الصدر، و کذلک أحشاؤه شبیهة 
أیضاً بأحشاء اإلنسان، و خص من ذلک 
بالذهن و الفطنة التی بها یفهم عن سائسه 
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  )٩٨-٩٧، ص ٣بحار، ج .... (االنسان و یحکی کثیرا مما یری ما یومی إلیه، 
دو متن با یکدیگر تطابق کامل دارند جز آنکه در نسخۀ آیاصوفیا مطلب ازکتاب الحیوان 
جاحظ نقل شده و به آن ارجاع داده شده اما در تحریر کتاب التوحید عبارت به کلی حذف شده 

بیان اسرار و شگفتی ها خلقت ماهی پایان می یابد و در جزء اول کتاب الفکر و االعتبار با . است
آغاز جزء دوم ضمن ذکر نام کتاب و نویسنده، به موضوع بحث، یعنی خلقت انسان اشاره شده 

بسم اهللا الرحمن الرحیم الجزء الثانی . تم الجزء االول و هللا المنه) (٥ب، سطر ١٧٥برگ (است 
ابی نوح النصرانی االنباری انصرف اآلن الی خلقة من کتاب االعتبار قال جبریل بن نوح بن 

ترتیب اخیر با آنچه که در متن توحید مفضل آمده تفاوت دارد و خلقت انسان در متن ...). االنسان
در بحث از شکل گیری جنین نیز مقایسه دو متن می تواند . توحید در مجلس اول ذکر شده است

  .جالب توجه باشد
نسان و ما انصرف اآلن الی خلقة اال

فیه من الحکمة و الداللة علی التدبیر و 
العمد و اول ذلک ما تدبر به الجنین فی 
الرحم حین ال حیلة عنده فی تلمس غذا و 

ما  دم امهال دفع اذا فاته یجری الیه من 
یغذوه کما تغذوا الماء النبات فال تزال ذلک 
غذاوه حتی اذا کمل خلقه و استحکم بدنه 

مباشره الهوا و بصره علی ذقوی ادیمه علی 
مالقاة الضوء هاج الطلق فازعجه اشد 
انزعاج و اعنفه حتی تولد فاذا صرف ذلک 
الذی کان یغذوه من دم امه الی ثدیها 

ب، ١٧٥برگ .... (فانقلب الی ضرب آخر 
  )به بعد ٨سطر 
  
  

نبتدیء یا مفضل بذکر خلق االنسان 
فاعتبر به، فأول ذلک ما یدبر به الجنین فی 

  رحم،ال
: و هو محجوب فی ظلمات ثالث

ظلمة البطن، و ظلمة الرحم و ظلمة 
حیث ال حیلة عنده فی طلب  المشیمة،

غذاء و ال دفع أذی، و ال استجالب منفعة 
دم و ال دفع مضرة، فانه یجری إلیه من 

ما یغذوه کما یغذوه الماء النبات  الحیض
فال یزال ذلک غذاؤه حتی اذا کمل خلقه و 

ه، و قوی أدیمه علی مباشرة استحکم بدن
الهواء، و بصره علی مالقات الضیاء هاج 
الطلق بامه فأزعجه أشد ازعاج و أعنفه 
حتی یولد و إذا ولد صرف ذلک الدم الذی 

فانقلب کان یغذوه من دم امه إلی ثدیها 
بحار، ج ... (الی ضرب آخر  الطعم و اللون

  )٦٢، ص ٣
بی در آغاز کالم و تغییر تعبیر دم امه به دم الحیض تفاوت در دو تحریر در اضافه شدن مطل

در . و در پایان عبارت ذکر تغییر یافتن غذا به شیر است و دو عبارت تفاوتی با یکدیگر ندارند
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تصور قدماء جنین، تنها در نتیجه قرار گرفتن نطفه مرد در رحم زن شکل می گرفته و در جنین 
وضع حمل نیز باز خون حیض به شیر تبدیل می  از خون حیض تغذیه می کرده است و پس از

اشارۀ دیگری به ارسطو در بحث از سینه در متن . شده و نوزاد از آن تغذیه می کرده است
  . در این مورد نیز مقایسه دو متن جالب توجه است. آیاصوفیا آمده است

فی صفته االنسان  ذکر ارسطاطالیس
ذی ان فی الفواد ثقباً موجهه نحوا الثقب ال

فی الریة سواً سواً التحمل الریح من الریة 
فتروح عن الفؤاد حتی انه لو اختلفت تلک 
االثقاب و تزایل بعضها عن بعض لما وصل 
الریح الی الفؤاد و کان فی ذلک هالک 

برگ .... (االنسان فیستجیز ذو فکرة 
  )به بعد ٥الف، سطر ١٧٩

أصف لک األن یا مفضل الفؤاد، اعلم 
وجهة نحو الثقب التی فی أن فیه ثقبا م

الریة تروح عن الفؤاد، حتی لو اختلفت تلک 
الثقب و تزایل بعضها عن بعض لما وصل 
الروح إلی الفؤاد و لهلک اإلنسان، 

  )٧٥، ص ٣بحار، ج .... (أفیستجیز ذو فکر 

دو متن در جایی دیگر که در نسخۀ آیاصوفیا سخن از کتابهای طبی رفته، بار دیگر تفاوت 
  .اما تفاوت دو متن بسیار معنا دار می باشد. بندمی یا

و لعلک تری ذکرنا هذه القوی االربع و 
افعالها بعد الذی وصفنا من ذلک فی کتب 
الطب فضالً و تزداد االمر معروف و لیس 
ذکرنا لهذه القوی علی الجهة التی ذکرت 
علیها فی کتب الطب و ال مذهبنا فیه ذلک 

حو ما یحتاج الن ذلک ذکرها هناک علی ن
الیه من صناعة الطب و تصحیح االبدان و 
ذکرها ها هنا علی نحو ما یحتاج الیه من 

برگ .... (صالح الدین و شفاء النفوس 
  )به بعد ١٢ب، سطر ١٨٠

و لعلک تری ذکرنا هذه القوی األربع و 
افعالها بعد الذی وصفت فضال و تزداداً و 
لیس ما ذکرته من هذی القوی علی الجهة 

تی ذکرت فی کتب االطباء و ال قولنا فیه ال
کقولهم، ألنهم ذکروها علی ما یحتاج الیه 
فی صناعة الطب و تصحیح االبدان و 
ذکرناها علی ما یحتاج فی صالح الدین و 

  ). ٨٠، ص٣بحار، ج ... (شفاء النفوس 

و پس از آن تشابه و تطابق میان دو متن تا پایان حکمت تغییر در ظاهر مرد و زن ادامه دارد 
متن نسخۀ خطی آیاصوفیا به رد مانویان می پردازد که در کتاب التوحید هیچ اثری از آنها نیامده 
است اما در تحریر سنی و منسوب به جاحظ مطالب به صورت کامل و بی هیچ تغییری نقل شده 

  :دو بخش پایانی نسخۀ خطی آیاصوفیا و توحید مفضل چنین است. است
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المرأة جمیعاً إذا أدرکا لم صار الرجل و 
نبت لهما العانة ثم تنبت اللحیة للرجل و 
تتخلف عن المرأة لوال التدبیر فی ذلک 
فانه قدر أن یکون الرجل فیماً و رقیباً علی 
. المرأة و تکون المرأة عرساً دخوالً له

أعطی الرجل اللحیة لما له فیها من العز و 
فیها الجاللة و الهیبة و منعت المرأة لیبقی 

نضارة الوجه و البهجة التی تشاکل 
أفال تری الخلقة . المفاکهة و المباضعة

کیف یتمم الصواب فی األشیاء فتعطی و 
... تمنع علی حسب األرب و المصلحة

  )٢٠ب، سطر ١٨٢برگ (
لم صار الرجل و المرأة إذا أدرکا نبتت 
لهما العانة ثم نبتت اللحیة للرجل و تخلفت 

دبیر فی ذلک؟ فإنه لما عن المرأة لوال الت
جعل اهللا تبارک و تعالی الرجل قیّماً و رقیباً 
علی المرأة و جعل المرأة عرساً و خوالً 
للرجل أعطی الرجل اللحیة لما له من العزة 
و الجاللة و الهیبة و منعها المرأة لتبقی لها 
نضارة الوجه و البهجة التی تشاکل 

ة المفاکهة و المضاجعة؛ أفال تری الخلق
کیف یأتی بالصواب فی األشیاء و تتخلل 
مواضع الخطاء فتعطی و تمنع علی قدر 
  االرب و المصلحة بتدیر الحکم عز و جل؟ 
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ادامۀ مطلب آمده در نسخۀ آیاصوفیا، نقد تندی بر مانی  و پیروان اوست و البته در چند جای 
در بخش اخیر نسخۀ آیاصوفیا . کتاب التوحید نیز نقد مانویان با تصریح به نام آنها آمده است

به تندی از مانی یاد شده است و چند ارجاع به فالسفۀ دهری یونان نیز ) ب١٨٦-ب١٨٢برگ (
آمده ) تحریر مختصر(این بخش بی هیچ تغییری در تحریر سنی منسوب به جاحظ . آمده است

پ تحریر ب پایان یافته اما اساس نسخۀ چا ١٨٦جر آنکه متن نسخۀ خطی آیاصوفیا در برگ 
اهمیت مطالب اخیر با توجه به . منسوب به جاحظ در حد یک برگ دیگر ادامه داشته است

شناخت هویت آن، یکی از معدود آثار کهن تألیف شده در قرن سوم در نقد مانویت است و این 
مطلب که بر جبرایل بن نوح انباری توسط بزرگ مانویان بغداد، یزدانبخت نقدی نوشته شده 

د داللت داشته باشد که کتاب حاضر پاسخی به نقد یزدانبخت باشد که به صورت است، شای
تحریر کاملتر کتاب با عنوان العبر و  ١.روشنتری در بخش آخر رساله مورد تأکید قرار گرفته است

است که از اصالح زبان و نثر ) جاحظ یا فرد دیگر(االعتبار شامل مقدمه توسط نویسنده احتمالی 
ته و به آثار نوشته شده در سنت مذکور اشاره کرده که در میان زیدیان یمنی کتاب سخن گف

  ٢.تداول داشته است

                                                             
احتمال دارد که جبریل بن نوح بن ابی نوح انباری همان ابونوح انباری منشی حاکم موصل باشد که معاصر  ١

به ابو نوح انباری نسبت داده شده که کتابی . معاصر مهدی عباسی باشد) Timothy I(با بطریک تیموتاوس اول 
مراد کامل، محمد حمدی بکری : بنگرید به. شته استنو) هراطقه(در نقد قرآن و دیگر منحرفان از دیانت مسیحیت 

با این حال بر اساس منابع  دیگر که اطالعات بیشتری در خصوص ابونوح انباری . ٣٠٦و زکیة محمد رشدی، ص 
  : بنگرید به. آورده اند نام وی ابونوح عبدالمسیح بن صلت انباری است و شخص دیگری است

Swanson, ٢٠٠٩,vol.١, pp.٤٠٠-٣٩٧. 
قال ابوعثمان عمرو : آغاز نسخۀ منسوب به جاحظ و تحریر متداول کتاب در میان زیدیان یمنی چنین است ٢

... ابن بحر الجاحظ الحمد هللا الذی سمک السمآ بقدرته و جعل األرض مهادا بحکمته و نظم ما بینهما ببراهین ادلته 
ردا غنا عن التواعظ و الداللة علی امکنة الخیر و التواصی و اما بعد فانه لیس باهل البر و التقی و ال بذی الغباوة و ال

دربارۀ تداول تحریر منسوب به جاحظ در میان زیدیان یمنی کهنترین شاهد احتماال مطالبی ... التناهی عن الشر 
به بعد با تصریح به  ٢٥٠در کتاب حقائق المعرفة، ص ) ٥٦٦- ٥٠٠(باشد که احمد بن سلیمان المتوکل علی اهللا 

هر چند وی در موارد دیگری نیز از ..). فی کتاب الدالئل... و قد ذکر عمرو بن بحر الجاحظ (نام کتاب آورده است 
در آثار منتشر شده زیدی چون کتاب عدة األکیاس . کتاب جاحظ نقل قول کرده اما تصریح به نام آن نکرده است

بدون اشاره به نام جاحظ  ١٠٢- ١٠١، ص ١ج  ،)١٠٥٥متوفی (فی شرح معانی األساس از احمد بن محمد شرفی 
یا اسم کتاب بندهایی از کتاب العبر و االعتبار را نقل کرده اما احتمال دارد که نقل های شرفی از کتاب اخیر به 

-٣٠٢، ص ١شفاء صدور الناس بشرح اإلساس، ج : واسطه باشد چرا که او در کتاب دیگر خود شرح األساس الکبیر
ده از کتاب العبر و الدالئل جاحظ را به واسطۀ کتاب حقائق المعرفة احمد بن سلیمان نقل کرده مطالب نقل ش ٣١٢
در کتاب الحکمة فی ) ٥٠٥متوفی (معتقد است که تحریر منسوب به جاحظ را غزالی ) Baneth(بانث . است
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تحریر کاملتر از حیث بیان ریشه و تبار کتاب و تعلق آن به ادبیات سریانی و تداول ترجمه  
ای آنچه که می تواند به عنوان دلیلی بر. عربی و فارسی آثاری از این دست بسیار با اهمیت است

به جاحظ ارایه کرد، نقش جاحظ در تحریر مجدد ) تحریر کاملتر آن(صحت درستی انتساب کتاب 
و اصالح متن عربی است که جاحظ در این خصوص دستی توانا داشته و دانسته است که برخی 
از ترجمه های انجام شده در عصر ترجمه به عربی را ویرایش کرده و خود در این خصوص 

با این حال نیاید از نظر دور داشت که امکان  ١.ارایه کرده است الحیوانکتاب  مطالب خواندی در
دارد ویرایشگر کتاب کسی جز جاحظ باشد اما به دلیل شهرت روزافزودن جاحظ و برای بهره 
گرفتن از اعتبار او کتاب به وی نسبت داده شده باشد کما اینکه آثار دیگری به عنوان کتاب 

شهرت دارد و به جاحظ نسبت داده شده، در  التاج فی اخالق الملوکعنوان که با  اخالق الملوک
دست است که تنها برای کسب اعتبار به جاحظ نسبت داده شده اما هویت اصلی آنها در سالیان 

آنچه که باعث تردید ٢.اخیر و در پی یافتن شدن نسخه های مختلف از آن آثار شناخته شده است
                                                                                                                                               

مورد استفاده قرار داده ) دوم فصل های اول و(مخلوقات اهللا و بحیی ابن پاکودا در کتاب الهدایة الی فرائض القلوب 
در مقدمۀ تصحیح کتاب الدلیل الکبیر ) ١٨، پاورقی ٣- ٢، ص ١٩٩٠(مقالۀ بنث به عبری نوشته و آبراهاموف . است

، ١٥٢، ص ١٩٤٨(بهره گیری کتاب توسط زیدیه مورد توجه گیب . قاسم بن ابراهیم رسی از آن سخن گفته است
عی شده که استدالل به برهان نظم در میان زیدیه، وام گرفته از معتزله است قرار گرفته و او حتی مد) ٥پی نوشت 

خاصه بخش (و همین رساله را شاهد آورده و به کتاب حقائق المعرفة اشاره کرده که در چهار بخش اول کتاب 
الکبیر در ضمن  کتاب الدلیل. بدون اشاره به کتاب العبر و االعتبار مطالبی را از آن نقل کرده است) سوم و چهارم

دار الحکمة : صنعاء(مجموع کتب و رسائل اإلمام القاسم بن ابراهیم الرسی، دراسة و تحقیق عبدالکریم احمد جدبان 
 .نیز منتشر شده است ٢٥٥-١٩١، ص ١، ج )١٤٢٢/٢٠٠١الیمانیة، 

ن عربی همچنین دربارۀ تصحیح ترجمه ها هنگام نقل به زبان عربی و یا ترجمه های آشفته و ضعیف به زبا ١
  ، ١٦٢، ١٤٩، ١٤٨، ص  ١، قسم ٢، ج ١٤٣٠ابن ندیم، : بنگرید به

٢ See: Gr.Schoeler, “Verfasser und Titel des dem Gahiz zugeschriebenen sog. Kitab al-

Tag,” Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (١٩٨٠) ١٣٠ pp.٢٢٥-٢١٧; 

، دورۀ جدید، سال پنجم، شماره اول و آینه میراث، »جاحظ و کتاب التاج منسوب به او«ی، محمد کاظم رحمت
در خصوص علت رواج یافتن برخی آثار منسوب . ٤١٢-٣٩٩، ص ٣٧- ٣٦ش، مسلسل ١٣٨٦دوم، بهار و تابستان 

اهب مختلف توجه به افرادی خاص مثال مانند غزالی باید به مسئلۀ مهم بودن آثار و تداول آنها در سنت های مذ
در خصوص غزالی و گاه برخی نظرات او سنت شیعی چندان تمایل به او ندارد هر چند به شیوه ای خاص و . کرد

بدون تصریح به نام او و گاه ارایۀ تحریری شیعی از بخش هایی از تألیفات او، از آثار غزالی نقل قول فراوانی در 
به کتاب کشف الریبة شهید ثانی اشاره کرد که با تغییراتی برگرفته  برای مثال می توان(تألیفات شیعی آمده است 

، با این حال چنین مسئله یکی از دالیل رواج یافتن برخی )از همان فصول مشابه در احیاء علوم الدین غزالی است
سطوری سبک استدالل به برهان نظم در میان عالمان مسیحی ن. آثار با مضمون شیعی مثل سر العالمین به اوست

نیز تداول داشته ) وظائف االعضاء(در گونه ای دیگر از آثار تألیفی توسط آنها که به کالبد شناسی مربوط می شود 
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به جاحظ می گردد، توضیح آمده در مقدمۀ تحریر مفصل کتاب  األعتبارالعبر و در انتساب کتاب 
است که نویسندۀ آن به بیان پیشینۀ ادبیات نگارش آثاری در اثبات وجود خدا بر اساس برهان 
نظم پرداخته و به نظر می رسد که تحریر اخیر نیز توسط یکی از مترجمان مسیحی صورت 

از برهان نظم الحیوان که جاحظ به گونه ای در کتاب  گرفته باشد، به واقع حتی در مواردی
با  الفکر و االعتبارسخن گفته، سبک و روش متفاوتی در بیان دارد اما شیوۀ ارایه شده در کتاب 

بررسی بیشتر و یافتن شدن نسخه . قاسم بن ابراهیم رسی تفاوت روشنی دارد الدلیل الکبیرکتاب 
همچنین کتاب اخیر و تحریرهای . ی بر این مسئله بیفکندهای خطی شاید در آینده بتواند پرتو

مختلف آن از حیث نشان دادن سنت تحول در ترجمه های عربی متون ترجمه شده در عصر 
  .ترجمه و نقش راویان در تنقیح آن را نشان می دهد که باید در جایی دیگر به آن پرداخت

  

  تکمله
خصوص متن با الکساندر ترایگر آشنا  پس از نگارش مقالۀ حاضر و در ادامۀ جستجو در 

شدم و ایشان از سر لطف مطالبی در خصوص کتاب الفکر و االعتبار جبرائیل بن نوح برای بنده 
بعضی از منابعی که ایشان برای مطالعۀ بیشتر معرفی کرده بودند، حاوی نکات مهم و .  فرستادند

آقای ترایگر در اشاره به کتاب الفکر . ه کنمقابل تأملی بود که الزم است تا در اینجا به آنها اشار
نخست اشاره کرده اند که نویسندۀ آن یعنی جبرائیل بن نوح انباری از نسطوریان عراق بوده و 

جبرائیل ردیه ای گم شده بر یزدانبخت . نوۀ ابونوح انباری منشی جاثلیق طیموتاوس بوده است
ود او الفکر و االعتبار در دو نسخۀ خطی مانوی دارد که در اختیار بیرونی بوده و اثر موج

موجود است و متن آن با کتاب العبر یا الدالئل و االعتبار منسوب به ) استانبول و اسکوریال(
  : دربارۀ کتاب الفکر و االعتبار به این مطالعات مراجعه شود. جاحظ ارتباط وثیقی دارد

١)Il libro dei moniti e della riflessione: un testo ‘apocrifo’ jahiziano, 
introduzione, analisi e traduzione [of al-‘Ibar wa-l-i‘tibār] a cura di Antonella 

                                                                                                                                               
کتابی به نام اظهار حکمة اهللا فی  - شاگرد یحیی بن عدی نحوی –به عنوان مثال ابوسهل جرجانی مسیحی . است

وجود دارد و دانش ) مجموعه مشکاة( ٤٤٧تهران به شمارۀ خلق االنسان دارد که نسخه ای کهن از آن در دانشگاه 
پژوه در معرفی نسخه ای از آن و در جایی دیگر در ضمن معرفی کتاب اهلیلجه به سبک چنین آثاری در اثبات 

دانش : بنگرید به. خداوند بر اساس برهان نظم و وجود تدبیر و حکمت در آفرینش اعضاء انسان اشاره کرده است
در خصوص کتاب . ١١٢٧، بخش سوم، ص ٣ش، ج ١٣٣٥؛ همو، ٧٢١- ٧١٩، بخش دوم، ص ٣ش، ج ١٣٣٢پژوه، 

اهلیلجه نیز دانسته است که ابوربیع محمد بن لیث از کاتبان و متکلمان قرن اول هجری کتابی به نام الهلیلجه فی 
  .االعتبار داشته که شاید ارتباطی با کتاب منسوب به مفضل داشته باشد
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Caruso, Napoli: Istituto universitario orientale, Dipartimento di studi asiatici, 
١٩٩١. 

  .منتشر شده است ١٩٩١پل اثر اخیر ترجمه و تحلیل کتاب العبر و االعتبار جاحظ است که در نا 
٢) Joseph Sadan, “Ants, Miracles and Mythological Monster; a Literary Study 

of Ant Narratives between a Jâḥiẓian Atmosphere and Munâjât Mûsâ,” 
Jerusalem Studies in Arabic and Islam ٤٤٩-٤٠٣ :(٢٠٠٥) ٣٠. 

بحث خود را با ) ٤١١ص (سعدان . کتاب الدالئل و االعتبار است مقالۀ سعدان مفصل ترین بحث دربارۀ
منابع مشترک بحیا «مقاله ای عبری با عنوان  ١٩٣٨بنث در . شروع کرده است) Beneth(گزارشی از مقالۀ بنث 

نوشته و سعی کرده در خصوص مباحث مشترک در کتاب الهدایة الی فرائض القلوب ابن » ابن یوسف و غزالی
زمان نگارش کتاب . کتاب الحکمة فی مخلوقات اهللا غزالی را توضیح دهد/ کتاب اسرار المخلوقات باقودا و 

بنث معتقد است که ) ٥٠٥متوفی (تعین شده، و با توجه به تاریخ درگذشت غزالی  ١٠٩٠-١٠٨٠الهدایة، حدود 
عابیر نوشته شده به عبری است، غزالی از کتاب الهدایة که علیرغم آنکه به زبان عربی نوشته شده اما مشحون از ت

با چنین نظری گمان . بهره نبرده و کتاب غزالی نیز به دلیل قرب زمانی او با غزالی مورد استفادۀ وی نبوده است
. بنث به سمت منبع مشترک رفته و او کتاب الدالئل و االعتبار را به عنوان همان منبع مشترک معرفی کرده است

انتساب کتاب الدالئل و االعتبار به جاحظ تردید کرده و نویسندۀ کتاب را فردی  بنث همچنین در خصوص درستی
بنث با تحریر مختصر کتاب که طباخ . مسیحی معرفی کرده و به مسئلۀ عدم استناد به قرآن اشاره کرده است

فاوتش با متن منتشر منتشر کرده بود، آشنا بود و تصورش نیز از نسخۀ خطی کتابخانۀ بریتانیا نیز آن بود که تنها ت
شده، در مقدمه است در حالی که اکنون می دانیم دو تحریر با یکدیگر تفاوت جدی داشته و از حیث حجم با 

. بنث همچنین متذکر شده که کتاب الدالئل در اصل باید ردیه ای علیه مانویان باشد. یکدیگر تفاوت فاحشی دارند
تاب فردی مسیحی باشد را رد کرده و معتقد است که این فرض که مؤلف ک) ١٦٢-١٥٠.Gibb, pp(گیب 

نویسندۀ کتاب الدالئل فردی معتزلی اما متاثر از فرهنگ یونانی و مسیحی است اما پاسخی به دالئل بنث ارایه 
نکرده است در حالی که حتی دانسته است در روزگار جاحظ استناد به برهان نظم چندان رونقی در میان متکلمان 

. ته در حالی که برهان مذکور در سنت مسیحیان نسطوری شام و عراق کامالً متداول بوده استمعتزلی نداش
سعدان پس از ذکر مطالب بنث، به تشابه میان کتاب الدالئل و االعتبار با کتاب التوحید مفضل اشاره کرده جز 

نجف، ( ادق علیه السالممن امالی االمام الصآنکه کتاب مذکور را که وی چاپ محمد خلیلی نجفی با عنوان 
خلیلی در چهار ). ٤١٤.p ,٢٠٠٥ ,Sadan(از آن را در دست داشته، با عنوان وصیة معرفی کرده است ) ١٩٦٣

مقایسه ) ٤١٧-٤١٥-٢٠٠٥ ,Ibid(سعدان ). ١٦٥- ١٦٤جاللی، ص (جلد به شرح توحید مفصل پرداخته است 
و نشان داده که تا چه حد دو تحریر با یکدیگر  ای میان تحریر مفصل و مختصر از موضوع مورچه ارایه کرده

تفاوت دارند و البته مقایسۀ اخیر همچنین داللت دارد که تدوینگر تحریر شیعی کار خود را بر اساس تحریر 
آشنا بوده یا خیر اما  - تحریر ویرایش شده –مختصر انجام داده و مشخص نیست که او با تحریر مفصل کتاب 

 ,٢٠٠٥ ,Ibid(سعدان . تصر و متن تألیفی توسط خود جبرائیل بن نوح انباری بوده استاساس کار وی تحریر مخ
p.به پرسش عدم استناد به قرآن یا عهدین در کتاب الدالئل و االعتبار نیز اشاره کرده و چنین پاسخ داده ) ٤١٨

ن می تواند به دلیل متداول که عدم استناد به قرآن داللت بر هویت مسیحی نویسنده دارد اما عدم استناد به عهدی
بودن چنین شیوه ای در میان نویسندگان مسیحی باشد که گاه به جای نقل قول مستقیم عبارات عهدینی، 

همچنین به پاسخ وی . مضمون مطالب عهدینی را نقل می کرده اند و نمونه ای از این دست را ارایه کرده است
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نویسی، زمانی که طرف مقابل متن مقدس طرق نقد کننده را قبول می توان این را افزود که اساسا در سنت ردیه 
نداشته باشد، طبیعی است که ناقد از اشاره به متن مقدس خود خودداری کند و می دانیم که کتاب الدالئل و 

تحریر غزالی در کتاب اسرار ) ٤١٩.p ,٢٠٠٥ ,Ibid(سعدان . االعتبار در اصل ردیه ای بر مانویان بوده است
ات اهللا را تحریری از کتاب الدالئل و االعتبار معرفی کرده که ضمن بازنگاری متن، آیات قرآنی نیز به آن مخلوق

  . افزوده شده است
٣)Diana Lobel, A Sufi-Jewish Dialogue: Philosophy and Mysticism in BaÎya 

Ibn PaqÙda's Duties of the Heart (Unidersity of Pennsylcania Press, Philadelphia, 
٢٠٠٧). 

خانم لوبل در فصل ششم کتاب خود به تشابه میان مباحث کتاب الهدایة الی فرائض القلوب بحیا بن یوسف 
بن پاقودا پرداخته و اشاره کرده که ابراهیم سالم بن بنیامیین یهودا که متن عربی کتاب را در الیدن به سال 

کتاب الهدایة ابن پاقودا با مطالب آمده در کتاب الحکمة فی  منتشر کرده به تشابه مباحث توحید ١٩١٢-١٩٠٧
مخلوقات اهللا منسوب به غزالی اشاره کرده که در صورت پذیرفتن آنکه ابن پاقودا از کتاب الحکمة غزالی نقل 

زالی در نظر گرفت که البته بیشتر دورۀ حیات ابن پاقودا متاخر از غ ٥٠٥قول کرده، زمان حیات او را باید پیش از 
گفته شده از این رو وی به وجود منبعی دیگر که باید آن منبع مشترک غزالی و ابن پاقودا باشد، اشاره کرده و 

لوبل . بعدها بنث در تحقیق خود، منبع مشترک را کتاب الدالئل و االعتبار منسوب به جاحظ معرفی کرده است
لوبل . با کتاب الدالئل را مورد بحث قرار داده استموارد تشابه میان عبارت هایی کتاب الهدایة ) ١٤٥-١١٧ص (
)Lobel, p.٢٩٠, no.به اختالف نظر بنث و دیودسون دربارۀ کتاب الحکمة فی مخلوقات نیز اشاره کرده ) ١٢

بنث معتقد بوده که غزالی ابتدا مباحث مشابه با موضوع کتاب الحکمة فی مخلوقات اهللا را در کتاب احیاء . است
که فشرده ای از مباحث کتاب العبر و  ٤٧١- ٤٦١، خاصه صفحات٤٧٤- ٤٤٩، ص ٤ج (کتاب الفکر  علوم الدین و

آورده و بعدها که نسخه ای از کتاب الدالئل به دستش رسیده، با بهره گیری از آن کتاب ) االعتبار آمده است
ده در احیاء را با بهره گیری الحکمة را نوشته اما دیودسون معتقد است که یکی از شاگردان غزالی بعدها مباحث آم

  :بنگرید به. از کتاب الدالئل بازنویسی کرده و کتاب الحکمة اثر غزالی نیست
Davidson, Proofs for Eternity, p.٢٣٥-٢٣٤. 

عبدالرزاق احمد قندیل دربارۀ کتاب الهدایة الی فرائض القلوب بررسی مفصلی منتشر کرده و با ذکر شواهدی خاصه در 
تاب الهدایة معتقد است که بر خالف نظر رایج وی کتاب احیاء علوم الدین غزالی را در اختیار داشته و از آن بهره نظم بندی ک

شواهد وی تا حدی قانع کننده است و بر این اساس به . وی در بحث خود اشاره ای به کتاب الدالئل نکرده است. برده است
قندیل، : بنگرید به. و حتی بهره گیری او از کتاب الدالئل تجدید نظر کرد نظر می رسد باید دربارۀ زمان حیات ابن باقودا

آن را به  ٥٥٦/١١٦١در ) Judah Ibn Tibbon(دربارۀ کتاب الهدایة دانسته که یهودا بن تبون . ١٣١-١١٨، ص ١٤٢٥
زمان متداولتر در  را به عنوان ٤٧٢/  ١٠٨٠خود تاریخ ) ٣٦ص (قندیل ). ١٦-١٠قندیل، ص ب، (عبری ترجمه کرده است 

زمانی که تدریس  – ٤٨٨با توجه به زمان نگارش کتاب احیاء علوم الدین که پس از . نگارش کتاب الهدایة ذکر کرده است
در بغداد کتاب احیاء را نزد او سماع کرده ) ٥٤٣متوفی (است که ابوبکر مالکی  ٤٩٠در نظامیه بغداد را رها کرد و پیش از 

، بر این اساس در صورت تأثیر پذیری غزالی بر کتاب الهدایة آنگونه که قندیل نشان داده، )٢٤، ص ١٤١٧ابن عربی، (است 
دربارۀ کتاب الهدایة دانسته . رواج کتاب احیاء در اندلس دانست ٤٩٠و پیش از  ٤٨٨زمان نگارش کتاب الهدایة را باید پس از 

حیات (و یهودا بن تبون ) ١١٧٠/٥٦٥متوفی (ای یوسف قمحی که دو تن از مترجمان متون عربی یهودی به عبری به نام ه
کتاب وی را به عبری ترجمه کرده اند که ترجمۀ قمحی در دست نیست اما ترجمۀ عبری ) ٥٨٥-١١٩٠/٤٩٨-١١٢٠میان 

 معتقد است که بحیا از کتاب اصالح االخالق ابن جبرئیل) ٤ص (لوبل ).  ٦٤قندیل، (ابن تبون به چاپ نیز رسیده است 
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و زمان ) ٤-Lobel, pp٢: برای بحث لوبل از منابع بحیا بنگرید به(در تألیف کتاب خود بهره برده  ١٠٥٨-١٠٥٧متوفی 
از حیات غزالی یک سده پس از بحیا ) ٣٩ص (لوبل ). ٤.Lobel, p(معین کرده است  ١٠٩٠تا  ١٠٥٠حیات وی را میان 

به تحقیق آموس ) ١٩٦ص (لوبل . ری غزالی بر بحیا را قبول نداردسخن گفته که نشان می دهد وی نظر قندیل در تأثیر پذی
اشاره کرده که نشان داده بحیا از کتاب دواء القلوب محاسبی به عنوان منبع خود استفاده ) Amos Goldreich(گولدریش 

بر این . قرار داده استبه تفصیل موارد تشابه را از حیث واژگان و تعابیر مورد بررسی ) ٢١٨-١٩٦، xiص (کرده است و لوبل 
اساس احتمال دارد به دلیل آنکه منابع مذکور، از مآخذ اصلی غزالی بوده اند، دلیل شباهت ساختار برخی فصول کتاب الهدایة 

به واقع تشابه ساختاری برخی فصول کتاب الهدایة با کتاب . با کتاب احیاء علوم الدین نیز متاثر از همین منابع مشترک باشد
دربارۀ غزالی و منابع صوفیانه مورد استفاده در تألیف احیاء . ندان دلیل متقنی در بهره گیری بحیا از کتاب احیاء نیستاحیاء چ

، )ش١٣٨١مرکز نشر دانشگاهی، : تهران(، دو مجدد »غزالی و منابع صوفیانۀ او«نصر اهللا پورجوادی، : علوم الدین بنگرید به
 ٤٩٠غزالی به سرعت در اندلس رواج یافته و سوای شاگردش ابن عربی که در سال کتاب احیاء علوم الدین . ٢٧٥-٢١٣ص 

به بعد در اندلس جریانی در مخالفت جدی با کتاب احیاء به راه افتاد   ٥٠٣کتاب را از وی سماع کرده، بسیار زود هنگام و از 
) ٥٣٨متوفی (و ایام حکومت علی بن یوسف  ٥٠٣جریان نخست در . که به سوزاندن کتاب احیاء و فتوا در حرمت آن انجامید

) ٥٣٦متوفی (ابوعبداهللا محمد بن علی بن عمر مازری . بوده است) ٥٤٠-٥٣٨(و بار دیگر در دوران امارت تاشفین بن علی 
نسخه ای از . کتابی به نام الکشف و اإلنباء عن کتاب اإلحیاء داشته که در آن حکم به حرمت خواندن کتاب غزالی داده است

ذهبی . بندهایی از آن را نقل کرده است) ٣٣٢- ٣٣٠، ص ١٩ج (کتاب اخیر در دست ذهبی بوده و او در سیر اعالم النبالء 
 ,٢٠٠٦ ,Serrano Ruano: همچنین بنگرید به. مطالب دیگر نیز در خصوص انتقاداتی که از کتاب احیاء شده، آورده است

pp.١٥٦-١٣٧.  
٤) Sidney H. Griffith, “‘Ammār al-Baṣrī’s Kitāb al-burhān: Christian Kalām 

in the First Abbasid Century,” Le Muséon ١٨١-١٤٥ :(١٩٨٣) ٩٦, at pp. ١٥٤-١٥٣. 
گریفیث با استناد به کتاب العبر و االعتبار آن را دلیلی بر آشنایی متکلمان مسلمانان با میراث مکتوب 

شاهدی از تأثیر گذاری کالم مسیحی بر اسالمی ذکر کرده و از  مسیحیان نسطوری در قرن سوم دانسته و آن را
جبرائیل بن نوح به عنوان مؤلف کتاب نام برده و به تردید شارل پال در انتساب کتاب العبر به جاحظ اشاره کرده و 
در صورت صحت انتساب کتاب العبر به جاحظ، در خصوص زمان جبرائیل بن نوح، گفته که پیش از جاحظ می 

ته و بخشی از مقدمۀ تحریر مفصل کتاب را نقل کرده که در آن از ترجمۀ برخی متون یونانی به عربی سخن زیس
   . رفته است

٥) Dimitri Gutas, “Ibn Ṭufayl on Ibn Sīnā’s Eastern Philosophy,” Oriens ٣٤ 
(١٩٩٤): ٢٤١-٢٢٢, p. ٢٣٥, n. ٢٦. 

حلب، (عتبار منسوب به جاحظ که محمد راغب طباخ حلبی گوتاس در یادداشت اخود به کتاب الدالئل و اال
منتشر کرده، اشاره کرده و گفته که کتاب اخیر در حقیقت همان الفکر و االعتبار جبرایل بن نوح ) ١٣٤٦/١٩٢٨

  (انباری است 
cf. Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur [Vatican: 

Biblioteca Apostolica Vaticana, ١٩٤٧], II, ١٥٥) 
 ٦٩٨رو و کتابخانۀ اسکوریال ١٨٧ -رو١٦٠، برگ های ٤٨٣٦ایاصوفیا (که به صورت خطی در نسخه هایی 

فواد سزگین که نسخۀ آیاصوفیا را یافته است همچنین به تشابه متن با . در فهرست درنبورگ معرفی شده است
  : هبنگرید ب. کتاب منسوب به جاحظ اشاره کرده است
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Hans Daiber, Das theologisch-philosophische System des Mu‘ammar Ibn 
‘Abbād as-Sulamī  [Beiruter Texte und Studien ١٩], (Beirut/Wiesbaden: Franz 
Steiner Verlag, ١٩٧٥), pp. ٦٠-١٥٩.  

 ٦) Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft, IV.١, pp. ٢٠٩-٢٠٨ 
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  شناسیکتاب

الحسن بن علی بن الحسین بن شعبة الحرانی، تحف العقول عن آل الرسول، عنی بتصحیحه 
  ).١٤٢٥قم، مؤسسة النشر اإلسالمی، (و التعلیق علیه علی اکبر الغفاری 

کتاب الفکر و االعتبار فی الدالئل علی الخالق و ازالة جبریل بن نوح بن ابی نوح االنباری، 
،  برگ های ٤٨٣٦، نسخۀ خطی کتابخانۀ آیاصوفیا لوب المسترشدینالشکوک فی تدبیره عن ق

  .الف١٨٧ -الف١٦٠
، تحقیق محمد کشف المحجة لثمرة المهجةابن طاووس، رضی الدین علی بن موسی، 

  ).ش١٤١٧/١٣٧٥مرکز النشر التابع لمکتب اإلعالم اإلسالمی، : قم(الحسون 
مؤسسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء  ، تحقیقاألمان من أخطار األسفار و األزمانهمو، 

  ).١٤٠٩مؤسسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث، : قم(التراث 
قاهره، دار التراث، (ابوبکر بن العربی، العواصم من القواصم، تحقیق عمار طالبی 

١٤١٧/١٩٩٧.(  
ل إلبن الرجااحمد بن الحسین بن عبیداهللا الواسطی البغدادی المشتهر بان الغضائری، 

  ).ش١٤٢٢/١٣٨٠دار الحدیث، : قم(، تحقیق السید محمد رضا الحسینی الجاللی الغضائری
، قابله علی اصوله و علق علیه و قدم له کتاب الفهرستابوالفرج محمد بن اسحاق الندیم، 

  ).١٤٣٠/٢٠٠٩مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمی، : لندن(أیمن فؤاد سید 
، »)ق٤٧٢: تاریخ کتابت(ن از کتاب الذخیرۀ شریف مرتضی نسخه ای که«زابینه اشمیتکه، 

  .٨٤-٦٨، ص )ش١٣٨٢آبان  -مرداد( ٢، دورۀ بیستم، شمارۀ معارف
  ).٢٠٠٥دار الحرف العربی، : بیروت( حرکة الترجمة فی العصر العباسیأورنگ زیب األعظمی، 
ر نظر غالمعلی ، زیدانشنامۀ جهان اسالم، »حماد بن عیسی جُهَنی«مجتبی الهی خراسانی، 

  ).ش١٣٨٩بنیاد دائرة المعارف اسالمی، : تهران(حداد عادل 
، تحقیق و تعلیق پرویز اآلثار الباقیة عن القرون الخالیةابوریحان محمد بن احمد البیرونی، 

  ).ش١٣٨٠میراث مکتوب، : تهران(اذکائی 
ر نظر کاظم ، زیدائرة المعارف بزرگ اسالمی، »ابن ابی العوجاء«مسعود جاللی مقدم، 

  .٦٩٠-٦٨٨، ص ٢، ج )ش١٣٧٤مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، : تهران(موسوی بجنوردی 
/ قاهره( کتاب الدالئل و االعتبار علی الخلق و التدبیر، )منسوب(عمرو بن بحر الجاحظ 

  ). ١٩٨٨-١٩٨٧مکتبة الکلیات األزهریة و دارالندوة االسالمیة، : بیروت
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المجمع العلمی العربی : بیروت(قیق و شرح عبدالسالم هارون ، تحکتاب الحیوانهمو، 
  ).١٣٨٨/١٩٦٩اإلسالمی، 

دار : بیروت(آیة اهللا السید أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة 
  ).١٤٠٣/١٩٨٣الزهراء، 

فهرست کتابخانۀ اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانۀ محمد تقی دانش پژوه، 
  ).١٩٥٦/ش١٣٣٥دانشگاه تهران، : تهران( انشگاه تهراند

: تهران( فهرست کتابخانۀ اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانۀ دانشگاه تهرانهمو، 
  ).ش١٣٣٢دانشگاه تهران، 

مکتب اإلعالم اإلسالمی، : قم( تدوین السنة الشریفةالسید محمد رضا الحسینی الجاللی، 
  ).ش١٤١٨/١٣٧٦

 حرکة الترجمة فی المشرق االسالمی فی القرنین الثالث و الرابع للهجرةلی، رشید الجمی
  ).١٤٠٦/١٩٨٦دار الشؤون الثقافیة العامة، : بغداد(

 حرکة الترجمة و النقل فی المشرق اإلسالمی فی القرنین األول و الثانی للهجرةهمو، 
  ).١٤٢٦/٢٠٠٥منشورات جامعة قاریونس، : قاریونس(

دلیل ما، : قم( التراث العربی المخطوط فی مکتبات ایران العامةینی، السید احمد الحس
١٤٣١/٢٠١٠.(  

سازمان اسناد و : تهران(، )فنخا(فهرستگان نسخه های خطی ایران مصطفی درایتی، 
  ).ش١٣٩١کتابخانۀ ملی، 

: بیروت(، تحقیق شعیب األرنؤوط سیر اعالم النبالءشمس الدین محمد بن احمد الذهبی، 
  ).١٤٠٦/١٩٨٦لرسالة، مؤسسة ا

آیا تثبیت دالئل النبوة عبدالجبار را می توان منبعی جدید برای تاریخ «جبرئیل سعید رینولدز، 
اسفند،  -آذر( ٣، دورۀ بیستم، شمارۀ معارف، ترجمۀ منصور معتمدی، »مسیحیت دانست؟

  .١٠٦-٧٦، ص )ش١٣٨٢
متنی حدیثی از میراث : معرفی جالء االبصار فی متون األخبار«محمد کاظم رحمتی، 
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، لناس بشرح األساسشفاء صدور ا: شرح األساس الکبیراحمد بن محمد بن صالح الشرفی، 
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  ).١٤٢٥/٢٠٠٤مرکز الدراسات الشرقیة، : القاهره( الن فاقودة الیهودی

حیح حسن ، مراجعة و تصحقائق المعرفة فی علم الکالماحمد بن سلیمان المتوکل علی اهللا، 
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مؤسسة الوفاء، : بیروت( بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار األئمة األطهارمحمد باقر المجلسی، 
١٤٠٣/١٩٨٣.(  
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، ترجمۀ سید علی قرائی و رسول کتابخانۀ ابن طاووس و احول و آثار اواتان کلبرگ، 
  ).ش١٣٧١کتابخانۀ عمومی آیة اهللا العظمی مرعشی نجفی، : قم(جعفریان 

قیق ، تحفهرست أسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشیاحمد بن علی النجاشی، 
  ).١٤٠٧مؤسسة النشر اإلسالمی، : قم(الحجة السید موسی الشبیری الزنجانی 
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