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پ  ۀ مسأل  کی مشترک  بحث  از    شیمورد 

 اسالم 
 از اسالم  یشمورد بحث مشترک پ یک مسألۀ

 الم خداکقدم در  یا ؛حدوث

 یمنزو نقیعلی  ترکد

به  ،  2536  یورشهر  30  –  25کرمان  تحقیقات ایرانی،    ۀنگرک  ینهشتم دفتر نخست، بیست و پنج خطابه، 

روشن  محمد  فرهنگستان کوشش  شاهنشاهی  بنیاد  و  ،  ادب  فرهنگستان  ایران،  شمارۀ  های  ایران،  ،  7هنر 

 311 – 300  برگۀ ، شاهنشاهی 2537چاپخانۀ حیدری، مرداد  
تبر  یهانگره کمن در   آذرآبادگان در  به سال   ی نگرۀ هفتم در دانشگاه ملکو    1354به سال    یز ششم در دانشگاه  تهران 

از مسا   1355 نمونه  ا   یشپ  کمورد بحث مشتر   لئدو  بودم.  نهاده  بحث  به  را  اسالم  اجازۀ خانم کاز  با  آقانون  محترم   یان ها، 

 بگذارم.   یرا به بررس  یگرمورد د کی  خواهم می

د بحث قرار  در بغداد به طور گسترده مور   ی مطرح شده و در آغاز قرن سوم هجر  ی ه در قرن دوم هجرک  لئاز مسا   یکی

  ی ه با مداخلۀ دولت مأمون عباسک  یها و صورت ش ک شاک آن    یان جر   ی الم الله بوده است. چگونگکقدم    یا  ؛ۀ حدوثمسأل  ، داشت

 .  یست ن  یار کجا ما را بدان  ین آمده و در ا  یلبه تفص یر اثابن  ی، طبر دمانن  یختب تارکدر آن به خود گرفت، در 

ا  ینچن هم  از    ینف  یا  ؛اثبات  یاو    ؛شومجا من وارد اصل موضوع نمی   یندر  ار ندارم، تنها  ک  یگرید  ضد    یک یآن و دفاع 

آن را روشن   یخینۀ تاریشی رده، پک  یدگیه رسمسأل  ین هن ا ک  ی هایشهبه ر  یی ه در حدود تواناکجا آن است   ینخواست من در ا

 سازم. 

 یان هند دیدگاه 
ه خدا در  ک  دانند، می   یلسوفان نهادۀ ف  ها را برو متون قانون   هانامهیین آ  یونانیان   :گویدمی   م( 1048  / ق  440)د:    یرونیب

  « ینراش»ها را از  و سنت  یونانی ینقوان یان ورش، رومکاول، پس از مرگ   ی رده است. در روزگار داراک ک مک  یشان ها بد وضع آن 
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پ  ۀ مسأل  کی مشترک  بحث  از    شیمورد 

 اسالم 

ها را، بنابر  قانون   ییرها، نسخ و تغملت   ینا  ،روین . ازانامند می  « یننارا»را    یشان ه ا کخدا    ان نه از فرستادگ  دانند، می   یلسوفان ف

 .1شمرند می  یز روزگار جا  یازمندین

 یهود  نظر
سو  معتزل  یگرد   ی از  اصول  در    م( 1024  /ق  415  )د:  یهمدان  یعبدالجبار  عل   ةخمس الشرح  بن  محمد   ی و 

  دانسته، می   ی ها و سنن را الههمۀ قانون   یهودیان   :گویندمی   ید الفوا  نز کدر    1057  / ق  449  )د:  ی صور  یعیش  ی کراج ک

 .  2شمرند می  ییرتغ  یرقابلو غ یر نسخ ناپذ  ی، و ابد یازل

( ق620  –  530)   یمون مابن   یزن  یهود. از دانشمندان  انده دباره سخن ران  ین جداگانه در ا   کی هر    یزن  یسان نوملل و نحل   یگرد

 .3آمده آورده است   یه بر موسک یهودمذهب   ین بودن قوان  یو ابد  ی گسترده دربارۀ ازل ی شرح

  یشۀ اند  یافتۀامل  ک ت  یزن  شود،می  یدهد  یوحنا  یلانجه در آغاز  کآن    یدن الله نامروح   یا  ؛اللهابن لمه و  کبودن  یم قد  اندیشۀ

 مده است. آ  یداو پد ین بودن قوان یتغیربودن و جامد و ل   یو ابد یبودن خدا و ازل   یم تصور قد یدایشه پس از پکاست  یهودی 

دو ملت هند    یان ه در مکاست    یاز دوگونه خداپرست   یخدا ناش  یهاالم و قانون کحدوث بودن    یا  ؛یم متناقض قد  یۀدو نظر

 است.    بودهمی  یج را یگر د  یهابا ملت  یختن از آم یش پ یهودو 

ر خود  که را هم چون لشکو بر عرش نشسته مالئ  ندکمی   یسته جدا از جهان زکقهار است    یهم چون پادشاه   یهود  یخدا

داده نخواهد   ییرتغ  یا  ؛ نسخ گاه  یچ ه هک مردم فرستاده است   ی برا  یموس  یلۀخود را به وس  یو ابد   ی ازل  ین. او قوانبیندسان می 

هرگاه اراده    ،یستن  یشی اند صالح   گونه  یچه تابع هکخود    یو چرا   چون ی تاب همان جا( او بنابر ارادۀ بکهمان    یمون مابن شد ) 

 .  یاند بنما  یشان ند و راه درست را بدکمردم نظارت    یان او در م  ی ازل  ینقوان  ی اجرا  ی تا برا  گزیندسمت رسالت می  بهرا    یسک   ،ندک

 
 . 81  - 80، 1958 ،هند  . چ ،(م8401  / ق 044) ینور یب نا حیرو با ة،ماللهند من مقولتحقیق  1
 ی کراجک  ی محمد بن عل  ،یدالفوا  کنزو    ؛ 576  ، 1956  ، مصر  .چ  ،م(1024ق /  415)د:    یهمدان  ی عبدالجبار معتزل  ،ةصول الخمسشرح ال   2

 . 102ق، برگۀ 1322 ،تهران ،یسنگ .چ (،1057ق /  449)د:  یصور یعیش 
 (217 -  415 ،1974استانبول  یاتا ینحس .چ، 2ج ، 39فصل  ،ق(620 – 530) یمونمابن ،رینئ الحا ةدالل 3
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پ  ۀ مسأل  کی مشترک  بحث  از    شیمورد 

 اسالم 

 ان است، او روح جهان و خود جهان است.  کدر همه جا هست، لم ی هند  یخدا

و آن  یفزایدب  یجزء اله  آن بر   یم و تعل  یاضه از راه ارتک  ندکم میکبدو ح ی فرد بشر موجود است، خرد آدمدر هر   یجزء اله

 إته  ب ج  ي ف  یبقلم »:  یده بگو ک  یابد ادامه می   یاتا به مرحله   یشرفت پ  یناهد و اکب  یشخو  یاترا رشد دهد و از ماد
 

، در  «الله  ل

چون    ،شودوضع می   ،ردهکرشد    یگران از د  یش آنان ب  ی ه جزء الهک  یی و بشرها  یلسوفان ف  یلۀوس  ها به قانون   ینیبجهان   ینچن 

  رود،می  یشآنان( پ ی )جزء اله یشان ا  یجامعه با رشد علم  فراد امل ا کت
 
 . یابند امل می کو ت  ییرتغ  یز ها نقانون  طبعا

دهم، چون هر    یح ترج  یگری د  را بر  ی کی یا   ؛نم ک  یسه ( مقایو هند  یهودی )   یدگاه دو د   ین ا  یان م  خواهم جا نمی  ین من در ا 

آن نقاط اصالح شده    یبیکمذاهب تر   یگر ه در اسالم و دکهستند    یمنطق  یر و غ  ینقاط منف  ی از آن دو قطب متضاد دارا  ک ی

  ی لمان و علماکه مت ک( است  یهودیـ    ی ب )هندکمر   یهایشه رشته از اند  سر دادن  جا به دست   ینه مقصود من در اکبل  ؛ است

و هجوم    یونان بر    یرانیان ه هجوم اک  یراز اند؛  هداشت ش می کشاکها  و بر سر آن   نمودهمطرح می   یران اسالم در عراق و ا   یۀقرون اول

و مذاهب دورگۀ    ینئوافالطون   یبیکفلسفۀ تر   یختهرا درهم آم  ی و هند  یهودی و سادۀ    یط بس  ینیبدو جهان   یران،بر ا  یونانیان 

 ده بود.  آور  ید را پد  ی مانو یحی،مس

( و یسفون بابل و ت  یان سورا )م یبین،حران، نص یه،ندر کاس یهادر دانشگاه   یالدیتا سدۀ هفتم م  ید معجون آراء و عقا  ین ا

 .  شدمی  یس تدر یشاپور جند

پ  یاتبرخورد نظر و م  یهایه نظر   یدایشگوناگون موجب  نام    یجهودان جماعت   یان در م  مثال    ید، گردیم  رویانهدورگه  به 

دادن ی در صدد آشت   یشههم  ایشان ران  کقرار داشت. روشنف  یونانیو    یرانیهندوا   یهایشه اند  یره تحت تأثکآمد    یدپد  «یسی فر»

 بودند.    ینئوافالطون  یبیکها با فلسفۀ تر آن  یان ردن مکمتناقض و جمع  یدگاهآن دو د یان م

  «یزفر»لمۀ  که  ک  ینجالب ا   ،جدا گشته بودند  یهود  یه از باقکبود  ی م  / فریسی«  یزیفر »گروه    ین از هم  یکی  یحخود مس

  ی گروه را به اتهام تندرو ین و ا  رساند و اعتزال را می  ییجدا  یه در عربکآمده  « فرز» یشۀ از همان ر  یانی و سر ی رب ع ی هادر زبان 

ی ه بعد از اسالم  کدرست همان سبب است    ینا  نامند،می   یزیفر   /معتزله    یاجدا شده    ی گذارو بدعت    یدن معتزله را بد   ان،ُسن 

 لقب خواندند. 



 

 

 

 هود ینظر  قدم در کالم خدا  ا یحدوث؛ 

 

4 

پ  ۀ مسأل  کی مشترک  بحث  از    شیمورد 

 اسالم 

  ،رده بودندک  یهودوارد مذهب    یرانیهندوا   یهایشه اند  یراز اسالم( تحت تأث  یشپ  یهودمعتزلۀ  )   یسیان ه فرکها  از بدعت   یکی

 .  بود تورات می ی هاآمدن نسبت ارزش الفاظ و واژه وتاه ک  ینهم

صدوق  یشان ا اک  یان برخالف  سلف   هود ی  یت ثر که  ا  و  ر   بودند، می   یشان صالح  تورات  تقل  ا الفاظ  هند   یدبه  حادث    یان از 

 .  شناختندمی

 ی و حت  ردندکبه تورات نظر می  یشان ا یدگاه بودند، از همان د یهود یسیان فرقۀ فر ین از ا   ایعهب ار شکه در آغاز  ک یحیان مس

الم  ک   یتو ابد  یت ازل  یان حی داشتند، مسی نسبت به تورات م  یهود  یان از نظر صدوق  ترینانه واقع ب  ینظر   یحمس  یهایل دربارۀ انج

 الله خواندند.  ة  لمکرده او را ک یح خدا را منحصر به مس

  یهود   یسیان فر   گری یانجی سو و م ک یسو و براهمۀ هند از  کیاز   یهود   یان صدوق  یان ش مکشاک آن   یالدیدر سدۀ هفتم م

مورد    یشاپور ( و جندیسفون بابل و ت  میان سورا )   یبین، حران، نص  یه،ندرکاس   ی هاآن دو قطب، در دانشگاه  یان در م  یحیان و مس

 .  بودبحث می 

  ن کی ل  ؛یدها متوقف گردبحث   ینوتاه اک   یمدت   یبرا   برعراق مسلط شدند،   یالدیم  م ت فهه اعراب در ربع اول قرن  ک  یهنگام

عرب    یلقبا   یتتحت حما   «ی موال»ماندند و به نام    ی مردم باق  یان ها در مه دانشگا  ین وابستگان ا  یگر و د  یان استادان و دانشجو

و    یندهر گوکروشنف  یموال   ین ردند. از اکرا آغاز    ینینو  یمهاجر به عراق زندگان   یلقبا  یگرعجل، اسد و د  یس،نده، قکمانند  

  یسان کعباس در آمد،  ابن   یه به بردگکجنگ بصره    یر رمه اسکچون ع  ییهانام   یالدیهفتم م  / یدر قرن اول هجر  یسنده نو

  یامانده است و من به گوشه  یبر جا  یشان و جز ا  یفهمحمد حن   یمول   یابلک  نگرکو    یسانیک  بمؤسس مذه  یمختار ثقف  یمول 

 ام.اشارت نموده  ،1ید منتشر گرد   55  ۀ ر امش   ، اوهکمجلۀ  ه در  ک  ةاالمحبر  هفتم، در مقالۀ    /   رمه در قرن اول کگرانۀ عروشن   یر از تاث

 ه مسأل شدن  نو طرح   از

ها  عرب   ی ه به صورت موالکها  ران وابسته بدان دانشگاهکعرب، روشنف  یهایورش ش  ک پس از فرو   ی مدت  یدیم ه دکچنان  

ۀ قدم و حدوث  مسأل ینهم ،ید ه از نو مطرح گردک لی ئردند، در ضمن مساکخود را از نو آغاز  یعلم یهاوشش کدر آمده بودند 
 

ة، 1353، بهمن 12، سال 55 ۀشمار  یخ،، مونکاوه جلۀ م 1  .25 – 23 ۀخ(، برگ1389 – 1302) یمنزو نقیعلی، حبر األم 
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پ  ۀ مسأل  کی مشترک  بحث  از    شیمورد 

 اسالم 

ی الشعاع قرار داده بود.    ها را تحترا گرفته آن   یلانج،  اوستا،  تورات،  ودا  ی جا  قرآنابن بار    یول  ، بودالم الله میک   یسلف  ان ُسن 

بشمارند،    یهودصالح    سلف  یزه آنان نک   یهود  یان مانند صدوق  داشتند،سراغ می   یش برا   یشترب  یبه قدم قرآن احترام  یدته در عقک

داشته و با منطق    یزشر آمکروشنف  یه با همان موالک  سلمان م  یهایست گنوس  یشان الم الله معتقد شده در برابر ا ک بودن  یم به قد 

 شدند.   یلبودن آن قا به حادث  داشتندار می کسر و  یشترب

 امل ک ال)   . بوده است  ینهمد  یقزند  یهودیان از    ی کیشد طالوت    لئ بودن آن قا ه به حادث ک  یسک   یننخست   :گویدمی   یراثابن 

ی جا همانند    یندر ا   یراثابن (  240سال     خواهدسخن می  ینبا چن   دهند،نسبت می  یهوده هر چه را نپسندند به  ک  یگرن داُسن 

را    یشۀ اند  قرآن  ا کقلمداد    یهودیر  کف  کیخلق  و  تراوش مغز مردم ساده   ی فلسف  یشۀ اند  ینند  ول  ینهدل مدرا  او    یبشمرد، 

بودن طالوت  یسی م به صحت خبر فر ی خروس است و بنابر فرض تسلطالوت خود دم   ی برا یقه صفت زندکرده است  کفراموش 

  یر تحت تأث  یا   ؛ یرانیهندوا  یستیار گنوسکاف  ی ه دارا ک  شد گفته می   ی سانکدر آن عصر به    یق ه زندک   یرا ز  ؛سازدرا هم متحمل می 

 بدان متهم بودند.    یاآن بوده  

به خلق   لئه قا کبه نام،    یمعتزل یسیدربارۀ بشر مر  یزن  یر اثابن تریم قد  کمسلهم   م( 1070 /ق  463  )د:  یبغداد یبخط

 .1سخن رانده است  گونه  ینهم بودقرآن می 

 یروانه از پکاست    یعجل  یرۀشد مغ لئه به مخلوق بودن قرآن قاک  یس ک  یننخست   :گویدمی خبارال   یونعدر   یبهقتابن 

  « سباابن»او بر    یۀکت   نک ی ل  ؛خلق قرآن است  یشۀردن اند کقلمداد   یهودی  یبه،قت ابن البته خواست    ؛2بود می   یهودی   یسباابن 

 . ندکمچ او را باز می 

 یست کسبا ابن و   یستچ سبا
ی  یسان نو رخان ملل و نحل ؤم یشتردر چهارده قرن گذشته ب  یارانبه نام عبدالله دانسته او را از   یمرد یتن کسبا را ابن  ُسن 

 . اخانده دادبدو نسبت می  یزلوآمغ  یی هاشمرده، داستان   یعل
 
در وجود    یات دۀ ادبک درگذشتۀ دانش  یس ئر   ین تر طاها حسکد   یرا

 
 . 61، 7، خطیب بغدادی، ج تاریخ بغداد 1
 . 148 ، 2ج، 1928چ  دینوری، یبهقتابن، االخبار یونع 2
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ب  ۀ مسأل  کی پمورد  مشترک  از    شیحث 

 اسالم 

 آمیزیت ان ک یتین کسبا را ابن دانشگاه بغداد،   یعی استاد ش ی الورد ی تر علکخواند، د   یزآمافسانه   رارده او ک  ک نام ش ین بد یمرد

ی ه  کشمرد   ی نظر    ین . ااندهساخت   ی وفادار عل  یار آن    یاسرعمار    ی برا  ان ُسن  واداشته محمد زاهد    یی گومتعصب را به پاسخ   ان ُسن 

چاپ    1369ه در سال  کنگاشت    یالورد  ی و عل  ین بر طاها حس  یرد    ،المقدمات الخمس و العشرون  تاب ک  گفتاریش در پ  ی وثرک

 شده است.  

 اخ   یز ن  ی ر کعس  ی مرتض  ی آقا
 
  1375ه به سال  ک  اند ه یدمال رسانکرا به    یقات آن تحق  سبا  عبدالله بنبه نام    ی تابکدر    یرا

 بوده است.    «یا برسا »  یانیلمۀ سر کترجمۀ  «سباابن »لمۀ که کنشان داده است  یقاتتحق  ینچاپ شده است. آخر

  یهایشه اند   یه دارا کاست   شدهاطالق می  یسانکسبا به  ابن و    یا و برسا  ییو پس از اسالم سبا  یشپ یزندگ  یانهدر خاورم

نام سرزمک  یراز  ؛انده بود  یرانی هندوا  ،کی گنوست  و    یمن  ینه سبا  به معن   یاسبا  ابن است  و سبا  یمنفرزند    یبرسابا    ییباشد 

بوده است.    یران ا  یان در اشغال سپاه  یزن  یو مدت  یقارابط هند و آفر   یه در آن روزگار بندر بازرگانکاست    ینبدان سرزم  نسوبم

و در برابر    تابید ه از جنوب بر حجاز می ک بود    یرانی هندوا   ی اشراق  ید و توح  ی عرفان  یهایشه ز پخش اندکمر   یمن   ین سرزم  ، روین ازا

از اسالم از    یش ه پکرا    یبیکبودن فرهنگ تر . دو رگهوزید حجاز می   و شمال بر  ین ه از فلسطکقرار داشت    ید عددی توح یشۀاند 

  ، ۀ سباک مل  یا   ین پادشاه فلسط  یمان سل  یی چون داستان زناشوهم   دهد نشان می   ک ی بلمس  یی هاآمده بود، با داستان   ید آن دو پد

 .  1س است کمنع یز ن 22: 27داستان در سورۀ نمل  ین ا

قرآن  در    ید هر دو گونه توح  ین است، و ا   یرگچشم   یز شمال پس از اسالم ن  یهودی جنوب و    ی هند  ی هایشهاند  ی دوگانگ  ی آر

 .  شود می یده د یم رک

 
1  Z:  ْم ُتِحْط ِبِه وَ :  22، آیت  27، سورۀ نمل، شمارۀ  قرآن کریم

َ
َحْطُت ِبَما ل

َ
 أ

َ
َقال

َ
 َغْیَر َبِعیٍد ف

َ
ث

َ
َمک

َ
 هدهدپس  /    ﴾22ِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َیِقیٍن ﴿  ف

 ینسرزماز    منو    یایافته ن  یام که تو به آن آگاه  یافته  یگاه  یزی من به چ  !یمانسل  یاپس گفت:    و با شتاب بازگشت،نه چندان دور درنگ کرد    یزمان

 ( 22آورده ام. ) یتبرا یقینیمهم و  یسبا خبر
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پ  ۀ مسأل  کی مشترک  بحث  از    شیمورد 

 اسالم 

ی و اختالف    باشند می   یمدن   یشتر ب  ی اشراق  یات و آ   یکم   یشترب  ی به ظاهر عدد  یات آ   مسلمان بر   ی هایست با گنوس  ان ُسن 

  یمن به   یخو بعد از آن تار  ینهدر مد «اهل صفه» معروف  یهایست از گنوس  یاریاست. بس بودهها م و متشابه آن کمح یینسر تع

 بودند.   یمانی طاوس  یاسر،عمار   یمانی،  یفۀ ند، حذامنسوب 

:  گویدمی  یگر د ی هم سخن شده، و در برخ یمنی تن    ک یگنوس دارد با   ی ه بوک یش های از سخنران ی در برخ ی حضرت عل

   . شنوممی  یمن سوی را از  یخداپرست  ی بو

 صر  183و    161و    1  یهای سخنراناو در  
 
  یاتبعدها آ   یعیان ش  ی رو  ین شمال را مردود دانسته و از ا   یهودی  ی عدد  یدتوح  یحا

 . اند ه شمردم میکرا مح یاشراق یات را جزو متشابهات و آ ی به ظاهر عدد

  یرۀمردم شبه جز  ی افتادگ( به سبب عقب ییـ سبا  ی ( )نزاریو اشراق  ی )عدد  ید دوگونه توح  یان م  ک یدئولوژیش اک شاک   ین ا

اسالم بدان نام ثبت    یخ ار و در تارکعرب آش  یر عشا   ای یلهقب   ی هاشک شاکم( به صورت  10  -   7هـ /  3  -   1)   یهاعرب در قرن 

  یدهد 74/ 2 البالغه  نهجمندرج در   یعهو رب یمننامۀ صلح کی بلمبه صورت داستان س  کئولوژی یدهدو ا  ین ا  یبکشده است و تر 

 .  شودمی

  ییمتأثر بودند و متهم به سبا  یاشراق  ید از توح  دانستهخود را از آنان می   یز ن  ینهه مردم مد ک(  یان )قحطان  ی جنوب  یهایلهقب 

  یهود  یعدد  ید توح  یر تأث  تحت   دانستند منسوب می   بدیشان ه خود را  که مردم مکشمال   یو مضر  یعه رب  ی نزار یل. قبا شدندمی

 بودند. 

پ نابهنگام  و مضر    یعهرب  یم،تم  یان ومت به دست نزار ک ساعده گرد آمده ح  یفۀه اشراف عرب در سقک  یغمبرپس از مرگ 

 
 
ه  ک  یاشراق  ید لقب گرفت، پس توح  « سنت و جماعت»اسالم شناخته شد و بعدها    ی مذهب رسم  ی عدد  ید توح  افتاد، طبعا

 نار نهاده شد.  ک ،ودند ب  یل متما یغمبر ومت خاندان پک به ح یشتر طرفدارانش ب

یه اسالم به دو صورت  کقرن سوم    یان تا پا   یخش از آن تار کشا ک  ین ا ل گرفت ادامه کش  یدولت   یرغ  یعی و ش  یدولت   ُسن 

ی)   ی ( و نزاریی)سبا  یقحطان   یلقبا   یان ش مکشاک خلدون به صورت  ابن   یر،ث کابن   یر، اثابن   ی،: طبریختب تار کداشت، در   ( ُسن 

 مختلق گرد آورده است.  ی تاب گرانقدرش عبدالله سبا و خمسون و مائه صحابکرا در دو  هاآن  ی رک عس ی س شده و آقاکمنع
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پ  ۀ مسأل  کی مشترک  بحث  از    شیمورد 

 اسالم 

  یاتا اندازه   یزن  ی ه قول به حدوث قرآن در قرن دوم هجرکآوردم معلوم شد    ییان سبا و سبا  یه در معرفکجملۀ معترضه    ین از ا

 اقتباس شده است.   یهودهن ک  یده قول به قدم آن از عقاکمتأثر بوده، چنان  یرانیهندوا یا  ؛ ییسبا ی هایشه از اند

عباس  ی بار فرمان   ی مأمون  به  یدعقا  یش )تفت   یباورپرس   ی هادادگاه   یل کتش  یبرا  ه ک  یدر ضمن  راجع  به    قرآن(  خطاب 

در    یحیان مس  یۀ از نظر  یان را سلف  قرآنبودن    یم قد   یۀ: نظر یدگوی رده در دو جا مکبغداد صادر    یسپل  یسئر   یم اسحاق بن ابراه

 .  اندهگرفت  یحبودن مسالله و نامخلوق ة  لمکبودن  یم بارۀ قد

   .1ساخته است  یغمبر زبان پ را خدا بر  قرآن :گویدمأمون در آن جا می 

ی متوسل شد، او    یزن  یالله به زور دولت   الم ک بودن  حادث   یۀنظر   یجمأمون در ترو و    یقان و زند   یان مانونار  کرا در    یسلف  ان ُسن 

 رد.  ک  هنجکفرستاده ش هاچال یاهمسلمان به س  ی هایست گنوس

نمسأل  ین هم ی به خاورشناسان    یز ه  از زمخت مذهب   ی برا  یدانی م  زدهُسن  امام   یان حنبل  ی دفاع  شان احمد داده است،  و 

منتشر   یسی به انگل  Ahmed b. Hanbal and the Mihna (Leiden. 1897)به نام    یتاب ک  W. Pattonوالترپاتون  

 رد.  ک

 ؛ض است نه جوهر و عرض مخلوق خدا نبودهَر قرآن َع   :نمودندمی   یان ب  ینالله را چن  المکحدوث    یۀنظر   معتزلیان

مخلوق   یه وکت زبان محمد )ص( است  ک از حر   ی پس قرآن حادث و ناش،  2ه مخلوق خدا بوده است کاست   ی ه فعل جوهرکبل

را به زبان قوم    یشههر قوم آن اند  یغمبرو پ  اندازدمی   یغمیررا به مغز پ  اییشه ه خدا اند کبل  ؛نبوده ت لماکخدا است، خدا خالق  

  ، ه عرض استک  قرآنو    اند ی و جواهر مخلوقات خدا  باشند اعراض مخلوق جواهر می   گفتند:   یشان است، ا   داشتهمی   یان خود ب

   .3باشد  یغمبر دهان و زبان په کاست  ی مخلوق جسم

   .4قرآن نه مخلوق خدا و نه صفت خدا است 
 

 ق.218در حوادث سال  1133 -1112:  3ج  ،چ اروپامحمد فرزند جریر طبری،   ،یطبرتاریخ  1
 .241 ، 2ج ،یاشعر ،یینمقاالت االسالم 2
 .232  ،2جو   ؛246  ،1ج جا:همان  3
 . 152، برگۀ الفرق  ینالفرق ب ی،بغداد 4
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ب  ۀ مسأل  کی پمورد  مشترک  از    شیحث 

 اسالم 

ی   مأمون بر  یومت معتزلک ح  یریگنش سخت کوا ومت دوباره به دست  ک ه حک  ینهم  یمدت  که پس از اند کچنان بود    ان ُسن 

ی   ردند.  ک  حمیلمردم ت و پوچ خود را بر  ی خراف ید ل عقاکافتاد، به دست متو  یسلف ان ُسن 

 . 1است  یم ه نوشته شود، نامخلوق و قد کقرآن در هر جا باشد، به هر صورت  گفتند:ی بطه مابن بنا به گفتۀ   یانحنبل

ی    آیده از دهان برمیکخواندن    قرآن  یاغذش و صداکقرآن با مداد و    یسنودست   یهاالم را شامل نسخه ک م قدم  کح  ان ُسن 

قوم از اعتزال   یوخسربلند نگاه داشت، به ناچار در آغاز سدۀ چهارم دو تن از ش  یشه هم  توان چون خرافات را نمی   ی ول،  ردندک  یزن

ق  333  د:ابومنصور )   یدیدر سمرقند ماتر   یکی ( و  م941  /ق  330  د:)   یدر بغداد به نام ابوالحسن اشعر   یکیبه تسنن برگشته:  

ی  ید و عقا  ی معتزل  یهایشه اند  یان ردن مک( به جمع م944  /   ، زیسته از عربستان به دورتر می ک  یدیهر چند ماتر   ،پرداختند  ُسن 

ی  ی ارضا  ی هر دو برا  ن کی ل ؛نمودمی ی ردگراتر از اشعر و ِخ  تر یست خود را گنوس   یان ردگراِخ   یرفکبه عقل و ت  یی در ناسزاگو ان ُسن 

 . بودندگام می هم 

ی   یضدفلسف  یاتخواستند نظری دو تن م  ینۀ قدم و حدوث قرآن، چون ا مسألدر     یزند، نما بر   یفلسف  یدرا به قالب جد   ان ُسن 

 اند.  و حادث  یصفت آدم یواژه و آواها  یول  ،اندیم قرآن صفت خدا و قد  یگفتند: معان

   . و حادث دالم خدا هستن کها آن  :گفتمی   یدیقرآن ماتر ی دربارۀ واژه و آواها 

   ینا :گفتمی  ی اشعر یول
 
 .  یستندالم خدا نک آواها اصول

ی  رده  ک  یقتفس،  ه گفته بود: قرآن خواندن من مخلوق استکاز صحاح سته را به جرم آن    یک ینگارندۀ    ی ه بخارک  ان ُسن 

  گری یرنگ او را الحاد مجوسم ک  یزمرده، گنوسکپس از مرگش لعنت    یم قرن و ن  ک یرده تا مدت  ک  یر فکت  یز را ن  یبودند، اشعر

 . ید به وزارت رس  م( 1092  /ق 485 )د: ک المله نظام کتا آن  خواندند، می  گرییعی ش  گرییباطن 

ا    یهاها را در حوزه رو آورده آن   یو سجستان   یرمانکو    یناسابنو    یسخت به فلسفۀ فاراب  یران چون در قرن پنجم مردم 

را    ی اشعر  یات نظر  ، دم از آن فلسفه ناچار شدردن مر کدور   یبرا  کالملنظام   ردند، کمی   ی تا الموت بررس یناتاز قا  یعی ش  یمخف

 
 .86 – 83برگۀ  ،بطهابن 1
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پ  ۀ مسأل  کی مشترک  بحث  از    شیمورد 

 اسالم 

  یته  یفلسفه را از مضمون علم   یه اشعرک  یرا ز  ؛ نهد  یس به تدر   ،ردک  یسمنظور تأس  بدین ه  ک  ییهادهد و در دانشگاه   یترسم

 استه بود.  کآن را   یدر آورده، از جنبۀ ضدخرافات یتو خاص بوی رده به صورت ب ک

ی ید تنۀ عقا  بر  یشتررا هر چه ب یرانیا  یزم را بر آن داشت تا گنوس یاضافه بر آن، غزال  ک الملنظام   بپوشاند.    ُسن 

  ی را برا  یاسی تسنن س  ی داد و از طرف   یشان ا  ی رده بخورد خلفاک   یر پذرا عرب   یرانی فلسفۀ ا  ینا   یزم، گنوس  ی از طرف  الیغز 

  یدتمد   یم قرن و ن  کی مدت    یدر خطر افتاده بود، برا  یرانیا   یان الموته از طرف کومت خلفا را  کرد و حک  یرپذتحمل   یران مردم ا

 . ید گرد گون رد تا به دست مغولن از خارج واژ ک

اعتراض بر    ینداده است. سوم  یم تعم  یزگفتگو حدوث و قدم قرآن ن  یۀ جامسألدورگۀ خود را بر  یاتبعد نظر  یچند   غزالی

 .  یم شمرند نه قدیقرآن را حادث م یعهه شکآن است  ی مستظهرتاب کدر  یعهش

  ین در ا   ی. غزال ند ایم خدا و صفت او پس قد  خنس  یهمگ   زبور  ، یلانج،  تورات،  قرآن  :گویدمی  کالملو ة  یحنص  در  یغزال

  یاوردهن یرانیو ا یهند یمذهب  یهاتابکاز  یشمرده، نام یم و قد یرا آسمان  یشان ا  یمذهب  یهاتاب ک یان از سام یرویجا به پ

 .  انده نبود ل ئتب خود قاک یبرا   یصفت  ینگاه خودشان چن  یچه  هایایی ه آرک یرا ز ؛ است

  ؛جلوتر و تندتر رفته است  یز ها نآن   یاز صاحبان اصل  ی،سامیمهو ن  یایی آریمه ن  یهاتاب ک  ینا   ،هایل انج  یسدر تقد  یغزال

 .  اند ه ها نبودبه قدم آن  ل ئقا یز ن ک ی اتولکدوآشتۀ  یحیان مس ی س حت ک یچ ه هک  یراز

ن  یزالغ قرآن  خردگرا  یشۀاند   یزدربارۀ  بزرگ  ناد  ی بخش  را  زمخت   یده مسلمان  ی   ید عقا   ینترانگاشته،  بر  ان ُسن    ی رسک   را 

  ی الم نفسکرده اصطالح  کخود استفاده    ی آباء اجداد  یزمسازد، از گنوس  یررا خردپذ   یزمخت   ین ه اک آن    ی برا  یول  ،است   یدهنشان

پادشاه و    کی   یان ه را به صورت گفتگو ممسأل  العلوم  یاء احدر    یبودن را بدان اختصاص داده است. غزالیم قد  هیدشک  یشرا پ

جکمطرح    یم کح  کی گفتۀ  از  هم ک  آوردمی  ینچن   یم کرده  آدمکچنان  ه:  با    یان ه  را  خود  ح  « یدن شخول»خواست    یوان به 

 .1فهماند می یان ها و آواها به آدمرا با واژه  یش خواست خو  یزخدا ن  فهمانند،می
  

 
 . 362 – 361  ،2ج،  خ1352 ،تهران ی،فارس   .چ ق(،505  – 450، امام محمد غزالی )العلوم یاءاح 1
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پ  ۀ مسأل  کی مشترک  بحث  از    شیمورد 

 اسالم 

 

 

 نامه کتاب

 نمایۀ کتاب و مقاله
و چاپ شده    1923در    یبستیکچاپ ل   ،( ق440  –   362)   یرونیب  ان احمد فرزند یح ، ابورةی عن القرون الخال   یةاآلثار الباق

 . 1952در  یندر برل Documenta Islamica Ineditaدر 

، امام  إحیاء العلوم الدین ق؛  1289ق(، چ بولق  505  –   450، امام غزالی ابوالمحامد محمد فرزند محمد ) علوم الدیناحیاء  

ق، تصحیح حسین خدیوجم، انتشارات علمی و  620به سال    ق(، برگردان مؤیدالدین محمد خوارزمی505محمد غزالی )د:  

 خ. 1351فرهنگی، 

 ق(. 252ی )ز:  ربن طبر فرزند سهل  ی ابوالحسن عل  ،العرب الروم و  مذاهب الفرس و  یو المثال عل اآلداب

 یل انج

 یوحنا   یلانج

 اوستا 

النها  البدایة  الد  یر،کث ابن   ،یة و  کث   یلابوالفداء اسماع  ینعماد  فرزند  جلد،    14ق(،  774  -  701)   یدمشق   یرفرزند عمر 

 ق. 1351؛ مطبعة السعادة، قاهره، 1935مصر،  یة،المطبعة السلف

، ابوجعفر محمد فرزند جریر فرزند یزید طبری، جریر  تاریُخ االَُمِم و الُملوك ،  تاریُخ الُرُسِل و االَُمِم و الُملوك،  تاریخ طبری 

جلد،    15ابوالقاسم پاینده  جلد؛ برگردان    16م،  1897تا    1879م(، لیپزیک، آلمان،  923  -  839ق /  310  -  224طبری ) 

 خ. 1365تا    1362جلد؛ انتشارات اساطیر،  16، 1353؛ بنیاد فرهنگ ،سال 1352انتشارات بنیاد فرهنگ، 

 م. 1897تا  1879، تألیف عریب قرطبی، لیپزیک، آلمان،  16، جتاریخ طبری
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چاپ    ق(، 440  -   362محمد فرزند احمد ) ، ابوریحان بیرونی،  تحقیق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل او مزدولة مالهند 

 . 1391برگردان منوچهر صدوقی سها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران،    م؛ دیگر:1958هند،  

 تورات 

 .  ق 1387، مرتضی عسکری، بغداد، منشورات کلیة اصول الدین،  خمسون و مائه صحابی مختلق

 . ق 1371ی،قم، الرض   یفشر انتشارت م(، 1995  – 1913)  علی وردی، يالمجتمع العراق یعةطب  ي ف ةدراس

م(، ترجمه مایکل  1204  –   1135/    ق 620  -  530، ابوعمران موسی فرزند میمون فرزند عبیدالله قرطبی ) داللة الحائرین

 م. 1974ل استانبو  یاتا   ینحس اپ چ؛ دیگر:  1956فریدلندر، نیویورک، انتشارات دوور، ویرایش دوم، 

کبر  خلدون، عبدالرحمان فرزند  ، ابن دیوان المبتدأ و الخبر في التاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن ال

 م. 2001ق /  1421خ /  1380ق(، شحاده خلیل، دار الفکر، بیروت،  808  -  732محمد ) 

 زبور 

(، تصحیح عبدالکریم عثمان، م1024ق /  415د:  معتزلی همدانی ) ، عبدالجبار فرزند احمد قاضی  شرح االصول الخمسة

 ق. 1432تصحیح سمیر مصطفی رباب، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ق؛ دیگر:  1376  / م 1956 قاهره، 

االبانة  الشرح  الدیانة ،  و  و  السنة  و اإلبانة علی أصول  ا الشرح  )   محمد  فرزند  ، عبیدالله بطهبن ،    –  304فرزند بطه ُعکَبری 

 .م 1958، ، دمشق لئوست  کوشش  ، به م( 997 –  917ق / 387

ّیاِمه ،  صحیح بخاری
َ
ه )ص( َو ُسَننه و ا

ّ
مور َرسول الل

ُ
ُمْخَتَصر ِمْن ا

ْ
ُمْسَند الّصحیح ال

ْ
جامُع ال

ْ
ل
َ
، حافظ ابوعبدالله محمد فرزند  ا

 م. 1932ق(، چاپ مصر، 256–194) اسماعیل فرزند ابراهیم فرزند مغیرة فرزند بردزبه بخاری 

– 168م(، ابوعبدالله محمد فرزند سعد فرزند َمِنیع ) 822ق / 207)د:  سعد واقدی، ابن طبقات الکبری، سعدطبقات ابن 

 م(، دار صادر، بیروت.   845 -  784ق /   230

عبدلله خ؛  1340ق /  1381خ؛ دیگر: قاهره،  1335ق /  1375، مرتضی عسکری، نجف،  عبدالله بن سبأ و اساطیر اخری

، برگردان به پارسی احمد فهری زنجانی، محمدصادق نجفی و هاشم هریسی، انتشارات  بن سبا و دیگر افسانه های تاریخی

 خ.  1343مجمع علمی اسالمی، قم، 
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 ق.  1418دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان،  م؛ دیگر: 1928چ   ق(،276 -  213قتیبه دینوری ) ، ابن عیون الخبار

یَعة م؛ برگردان  1931(، هلموت ریتر، مطبعه دولت، استانبول،  ه4، ابومحمد حسن فرزند موسی َنوَبختی )سدۀ  ِفَرُق الِشّ

 خ. 1325محمدجواد مشکور، تهران، 

د اسفراینی بغدادی )د:  ، عبدالقاهر فرزند طاهر فرزنالفرق بین الفرق و بیان فرقة الناجیة منهم  ق(، تصحیح 429د محم 

قاهره،   بدر،  /  1910محمد  قاهره،  1328م  الکوثری،  بیروت،  1948ق؛ چاپ دیگر: تصحیح محمد  م؛  1977م؛ داراآلفاق 

 ق. 1408م / 1987خ؛ دارالجیل، بیروت، لبنان، 1330برگردان محمدجواد مشکور،  

 .تا( عبدالجبار فرزند احمد، چاپ فؤاد سید، تونس )بی، قاضی فضل االعتزال و طبقات المعتزلة

 قرآن  

التاریخ،  في  ) ابن   الکامل  شیبانی  جزری  محمد  فرزند  علی  ابوالحسن  عزالدین  کارلوس 630  –   555اثیر  تصحیح  ق(، 

 ق. 1385م؛ دارالصاد، بیروت، لبنان،  1876  – 1851یوهانس نورنبرگ، لیدن هلند، 

 ،تهران  ی، چ سنگ م(، 1057ق /  449)د: زند علی فرزند عثمان کراجکی طرابلسی صوری ، ابوالفتح محمد فر کنز الفوائد

 ق. 1410ق؛ تصحیح عبدالله نعمه، دارالذخائر، قم، 1410: انتشارات مصطفوی، قم  یگرد ق؛ 1322

ة، 1353، بهمن 12، سال 55 ۀشمار  یخ، ، مونکاوه جلۀم  .25  –  23  ۀخ(، برگ1389 –  1302)  یمنزو نقیعلی ، حبر األم 

  م( 1111  –   1058ق /  505  –   450در علم کالم، ابوحامد محمد فرزند محمد غزالی )   المستظهري في الرّد علی الباطنیة

ق(، خطی، کتابخانۀ دانشگاه قرآن و  505، ابوحامد غزالی )د:  فضائح الباطنیة و فضائل المستظهریة؛  في فضائح الباطنیةیا  

 تهران(، شهر ری.  حدیث )پردیس 

المصلین،   اختالف  و  االسالمیین  اشناینر،  مقاالت  فراز  دارالنشر  ریتر،  هلموت  تصحیح  اشعری،  اسماعیل  فرزند  علی 

 بیروت، لبنان. 

نگاری محمدجواد مشکور،  ق(، تصحیح و مقدمه301، سعد فرزند عبدالله، ابوخلف اشعری قمی )د:  المقاالت و الِفَرق

 م. 1963مطبوعاتی عطائی، مطبعه حیدری، تهران،  مؤسسه 
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إثبات وجود الله و   المقدمات الخمس و  من دالئل    تنزهه من أن یکون جسما أو قوة في جسم   وحدانیته و  العشرون في 

مکتبة الزهریة، مطبعة السعادة، مصر،    ی، محمد زاهد کوثرم(، تحقیق  1204  –  1136میمون ) ، ابوعمران موسی، ابنالحائرین

 ق. 1369

 ق. 1369نگاری محمد زاهد الکوثری، قاهره، ، ابوبکر نیریزی، تصحیح و مقدمهالمقدمات الخمس و العشرون 

  ی،گناباد  ینق(، برگردان محمد پرو808  -  732خلدون، عبدالرحمان عبدالرحمان فرزند محمد ) ، ابن خلدونابن  مقدمه

 خ. 1336تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

ل و الِنَحل
َ
خ؛ چاپ دیگر:  1364ق(، انتشارات شریف رضی، قم،  548  –  479، محمد فرزند عبدالکریم شهرستانی ) الِمل

 م. 1972دارالمعرفة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، 

بي الحدید، عبدالحمید بن هبةالله معروف به اشرح ابن ق(،  406امام علی )ع(، گردآورنده سید رضی )د:  ،  نهج البالغة

 ق(، پژوهش محمد ابوالفضل ابراهیم، داراحیاء الکتب العربیة، عیسی الباب الحلبی و شرکاء. 656  -  586الحدید ) ابی ابن 

البالغة )ع(،  ،نهج  علی  )د:    امام  رضی  سید  محییق(،  406ِگردآورنده  محمد  تحقیق  عبده،  محمد  الدین  شرح 

 طبعه الستقامه، قاهره، مصر. عبدالحمید، م

دفتر نخست، بیست و پنج خطابه، به کوشش محمد  ،  2536  یورشهر   30  –   25کرمان  تحقیقات ایرانی،    ۀ کنگر   ینهشتم

فرهنگستان  شاهنشاهی  بنیاد  شمارۀ  روشن،  ایران،  هنر  و  ادب  فرهنگستان  ایران،  مرداد  7های    2537، چاپخانۀ حیدری، 

 ی. منزو  نقیعلی قدم در کالم خدا، دکتر    یااز اسالم، حدوث    یش مورد بحث مشترک پ  ۀ مسأل  یک  ،311  –  300  برگۀ،  شاهنشاهی

Ahmed b. Hanbal and the Mihna , Leiden. 1897 W. Patton  : به نام  7981  ،ن دی ل  .چ   ی کتاب   والترپاتون    

 ودا

 .  1954م(، چاپ بغداد، 1995 –  1913)   ، علی وردیوعاظ السالطین

تحقیقات   ۀ کنگر  ین هشتمی، منزو نقیعلیقدم در کالم خدا، دکتر  یا سالم، حدوث  از ا  یشمورد بحث مشترک پ ۀمسأل کی

دفتر نخست، بیست و پنج خطابه، به کوشش محمد روشن، بنیاد شاهنشاهی  ، 2536  یورشهر   30  –  25کرمان  ایرانی، 
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  –  300 برگۀ،  شاهی شاهن  2537، چاپخانۀ حیدری، مرداد  7های ایران، فرهنگستان ادب و هنر ایران، شمارۀ فرهنگستان 

311 . 
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 نمایۀ کتاب و مقاله
فهرست ریو،    ق( نسخۀ خطی مجلس. نک:1061  –  1018)   یاصفهان   آزادانی   میرزا صادق فرزند میرزا صالح   تذکرة الشعراء 

 . 267  –  266،  3ج  ی،یوسف شیراز ابن ی، مل  یمجلس شورا ۀفهرست کتابخان ؛889، 3؛ ج775،  2ج

 . 3ج  ی، یوسف شیرازابن ،  یمل یمجلس شورا  ۀفهرست کتابخان
Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum by Charles Rieu. Vol. I 

Londdon, 1966 – 432 pp. Vol II London, 1966, pp 433 – 877. Vol III London, 1966, pp, 881 

 فهرست ریو، سه جلد .1229 –
Supplement to the Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum by 

Charles Rieu. Londdon, 1895. 308 pp. ذیل فهرست ریو    

 ق( 1061 –  1018)  یاصفهان   یمیرزا صادق فرزند میرزا صالح آزادان  ،صبح صادق

   خ.1356شفق، تهران،  ۀصادق رضازاد ۀترجم ، هرمان اته،ی فارس  یاتادب یختار

تهران،    ی،احمد منزو  یر تحر  یگران،و د  پور ین آر   یحیی  ۀ. ا. برگل، ترجمی :  یچ. ا.، ترجمه به روس   ی،استور  ی، فارس  یاتادب

 . ؛خ1362

 خ. 1324تهران،   ،4  شمارۀ،  2  ال س  یادگار، ۀمجل یانی،، عباس اقبال آشت شاهد صادق

   خ. 1370تهران،   الله صفا،، ذبیح یراندر ا  یاتادب یختار

 ،  خ1331 ،2 ۀ شمار  فرهنگ عامه، تهران،  ۀادار  یۀنشر منزوی، صادق کیا،  ، از کتاب شاهد صادق  یفارس یهامثل

 ش.  1317تهران،   ی، دستگرد یدبه کوشش حسن وحنصرآبادی،   محمدطاهر  ی،نصرآبادتذکرۀ 
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