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چکیده

نظریه خلق قرآن یا ِقدم و ُحدوث قرآن ،از مباحث کالمی است که مناقشات فراوانی را
میان متکلمان مسلمان ایجاد نمود .معتزله ،از مدافعان اصلی نظریه خلق قررآن شرناخته
شدهاند .امامان معصوم (ع) نیز با آن نظریه قدم قرآن به مخالفت برخاستند .مقاله پری
رو سعی کرده است به این پرس اصلی پاسخ دهد که بر اساس مستندات تاریخی ،چه
تفاوتهایی میان مواجهه امام هادی (ع) و معتزلره برا نظریره خلرق قررآن وجرود دارد.
یافتههای مقاله ،این فرضیه را تأیید میکند که بهرغم پافشاری معتزله در ترویج اندیشه
خلق قرآن ،امام هادی (ع) آن را جدالی بیهوده دانسته ،شیعیان را از ورود به این مباحث
به شدت نهی میکرد .ایشان برخالف معتزله از تصرری بره واژه مخلرو ،،بررای قررآن
کریم خودداری کرده و در بیان عقیده خوی درباره قرآن کریم ،به «کرالم ا ّ لل» برودن
آن ،بسنده میکرد .موضع امام هادی ( ع) سبب شد کره ایشران و شریعیان  ،از مظران
تکفیر و تبعات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی آن مصون بمانند.
کلیدواژهها :امام هادی (ع) ،خلق قرآن ،قدم قرآن ،معتزله ،دوران محنت.
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مقدمه
از بحث ای ذهم که در طویعه قر یاوو در لصار حیاا اذااو اادی (ع) (-202
 252ق ) جها فکری ا ل ی ت را به خود ذشغول کرد ،جدال بر یر ذسئوه حاد
قدو قرآ بود که یب ایجاد د دیتگ ذیا ا ل ی ت شد ا ل حدیث 1قائل به قادی
2
ذخواوق باود
بود «ک و الوّه» بودند در ذقابل ،ذعتزله به شد ذعتقد به حااد
قرآ بودند ا میت ذ اقشا ک ذ درباره ذسئوه خوا قارآ از آ ر باود کاه ذا
توحید شر قرار گرفته بود ذعتزله التقاد به قدی بود قرآ را شر ذ دانسات د
گر ه ذقابل ذعتقد بودند که ذخووق دانستن قرآ کفر ایت
از آنجا که ذسئوه خو قرآ از ذباحث جدلانگیز زذا اذاو ادی (ع) بود ،جاا دارد
تا ذوضع ایشا درباره این ذبحث پرذ اقشه ک ذ  ،ذورد بحث برری قرار گیارد تاا
ذشخص شود که پیشوای د شیعیا اث الشری در د ره خویش ،چه اک ش در برابار
این ذ اقشا داشت د چه ذوضع برگرفته بودند نکته ذه تر آنکه در صور شبا ت
ذوضع اذاو ادی (ع) با ذوضع ذعتزله ،تفا این د دیدگاه چه بوده ایت
بیشتر ییرهنویسا پژ شگران که درباره اذاو ادی (ع) نگاشتهاناد ،باه ذوضاع
ایشا در ذقابل این فت ه اشاره کرده اند؛ البته ت ها به حداقل ذطو اکتفا کاردهاناد بارای
3
زذا حضر اذاو لو ال ق (ع)،
نمونه ذ توا به آثاری مچو تحویو از زندگ
5
حیاه االذاو الهادی لویهالس و؛ درایه تحویل 4،االذاو الهادی لویاهالسا و ،تحویوا از
تاریخ د را د مین خورشید اذاذت اذاو ادی لویهالس و 6،حیااه االذااو لوا الهاادی
لویه الس و 7،االذاو لو الهادی لویهالس و ل موذج االرق لوتخطیط المستقبو  8االذااو
لو الهادی لویهالس و؛ درایه تاریخیه 9اشاره کرد
پژ ش ای ذعاصر درباره خو قرآ  ،جریا ذح ت 10تاریخ با ر ای ذعتزلیاا
که بیشتر از یوی یوفیا نگاشته شده ایات دربااره ذواجهاه رد ذوضاع ذعتزلیاا
درباره پدیده خو قرآ ایت ،نیز بخش از پیشی یه این ذوضوع ذحسوب ذا شاوند از
جموه ذ توا از خو القرا بین المعتزله ا ل الس ه 11،الحیده ،ا  ،الم اظره الکبری ف
ذح ه خو القرآ  12،اختصاص القرآ بعوده ال الارحی الارحمن 13،ر ض البیاا لوا
فیض الم ا ف الرد لو ذن ادل قدو القرآ  14،ذسئوه خوا القارآ ذوقال لوماا
القیر ا ذ ها د ر ف الذب لن ذذ السول فیها 15،ذسئوه خوا القارآ اثر اا
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ف صفوف الر اه المحدثین کت
17
ل د المتکومین یاد کرد

الجرح التعدیل

16

ذشکوه خو القرآ الکاری

پژ ش درباره لباییا  ،به یژه زذا خ فت ذامذو ( 200-060ق ) باه بعاد نیاز
ذطالب تاریخ ذرتبط با ذوضوع تحقی پیش ر دارند که ذکر آنهاا دراز داذان خوا اد
18
بود ،ل ذکر پایا ناذه ذ ایبا ک و ییایت در لصر ا ل لبای تا پایاا ذتوکال
خال از لطل نیست
بیشترِ پژ ش ای ک ذ شیعه درباره ذسئوه خو قرآ  ،در ک ار نگرش یایر اذاذا
ذعصوو (ع) به این ذسئوه ،به ذوضع اذاو ادی (ع) نیز اشاره کارده اناد کتااب المح اه:
ذحاضرتا حول المفهوو القرآن لان المح اه 19،پایاا ناذاه چگاونگ چرایا لصار
ذح ت قرآ در د ره ذمذو  20د ذقاله «ذتکوما ذسوما ذ اقشا ک ذا پیراذاو
قرآ »« 21برری تطبیق دیدگاه نحوه تعاذل اذاذین لسکریین (ع) با فرق ذذا
جریا ای فکری ذعاصر آنا » 22از آ جموه اند که مان د ذ ابع پیشین باه بیاا نها
ایشا از ر د شیعیا به این ذباحث بس ده کرده اند نگارنده به تملیل یا پژ ش که به
تحویل ذقایسه ذوضع اذاو ادی (ع) با ذوضع ذعتزلاه در ایان زذی اه پرداختاه باشاد،
دیت نیافت؛ از اینر الزو به نظر ریید تا در این زذی ه ،پژ ش تحویو ا ذقایساهای
انجاو شود
ذقاله پیش ر  ،با نگا گذرا به بر ه ای ذه تاثیرگذار زندگان اذااو اادی (ع)
بر ذسئوه این ذقاله ،ذسئوه خو قرآ را به طور کو بیا ذ ک د آنگااه پا از برریا
ر د ذواجهه با ذسئوه خو قرآ به صور جداگانه ،در پایا با ایت اد به گزارش ای
ای د ذواجهه ذ پردازد
تاریخ  ،به تجزیه تحویل تفا
شناخت برهههای تاثیرگذار زندگی امام هادی (ع) بر مواجهه با مسئله خلق قرآن
برای در تصویری صحیح از شرایط اذاو لو ال ق (ع) در زذا ذطرح شاد ذسائوه
خو قرآ  ،الزو ایت تا نگا به برخ قایع زنادگ اذااو اادی (ع) تامثیر آ در
ذسئوه خو قرآ داشته باشی خوفاای ذعاصار آ حضار ( 252-228ق ) باه ترتیا
لبار بودند از :ذعتصا (حکوذات 222- 200 :ق ) ،اثا (حکوذات 202-222 :ق )،
ذتوکل (حکوذت 222-202 :ق ) ،ذ تصر (حکوذت 220-222 :ق ) ،ذستعین (حکوذت:
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 252- 220ق ) ذعتزّ (حکوذت 255-252 :ق ) (ذفید ،ب تا )022 :از این ذیا چ د نکتاه
ا باا خوفاای
قابل برداشت ایت :یک آنکه اذاو ادی (ع) ،با خوفاای ذوافا
ذخالل نظریه خ و قرآ  ،ذعاصر بودند این اذر ،وشم دی خاص را در ذوضعگیری
طو ذ ک د در یطور آی ده ،ظرایل این ذوضعگیری ر شن خوا د شد دیگر آنکه از
ذیا خوفای پیش گفته ،ذتوکل بیش از مه با اذاو ادی (ع) ذعاصر بود ا به ا ل بیات
(ع) شیعیانشا ظو یت فرا ان ر ا ذا داشات (اصافهان  ،)065 :0005 ،از ایان ر
ر گونه فعالیت از جموه فعالیت لوم  ،برای اذاو (ع) شایعیا در د ره ا یاختتار
بود نکته دیگری که ذ توانست در فعالیت لوم اذاو (ع) از جموه ذواجهاه ایشاا باا
پدیده خو قرآ  ،ذؤثر باشد آ ایت که ذتوکل آ حضر را در یال  220ق به شاهر
یاذرا فرخواند (ذالک  )0825/2 :0222 ،د ری از حوزه لوم ذدی ه صاحبا اندیشاه
قرار گرفتن زیر چتر اذ یت در ذرکز حکوذت ،نم تواند در چگونگ پدیادهای لوما ،
ب تمثیر باشد اگر اذاو (ع) ،در ذدی ه ذ ذاند ،شاید اذر ز ،تارا بیشاتری از ایشاا در
اختیار ذا بود نکته آخر که برخ ف د نکته قبو  ،تمثیر ذثبت داشته آ ایت کاه د را
اذاو ادی (ع) نیز مچو اذاذا پیشین ،لرصه تقابل آرا دیدگاه ای گوناگو فکری
شابها دیگارا
بود ر د پرقدر اذاو (ع) به این آ ردگااه پایاخ باه یاؤاال
ایت 23که توا برری ذوضولات مچو ذوضوع تحقی پایش ر را بارای ذاا ذهیاا
کرده ایت.
مسئله خلق قرآن
ذ اقشه درباره ذخووق یا غیرذخووق بود قرآ کری از جموه ذباحث ذهم بود که ذیا
ذسومانا گفت گو جدل ایجاد کرد در تاریخ ک و ای ذ  ،یچ ذبحث مچو این
بحث ،ذوج اخت ف نظر نشده ایت این اخت ف ا ناش از این اذر بود که گر ا
دیگر طرفادار قادی باود آ شادند (رضاای ،
وا دار حاد بود ک و خدا گر

)005 :0002

کومه «حاد » در لغت به ذع تازه ذقابل «قادی » ایات در اصاط ح فوسافه،
«حد زذان » ،لبار از حاصل شد به جود آذد شئ ایت ،پ از آنکه نباوده
ایت اصط ح «قدی » نیز در لغت به ذع ای که ه ایات در اصاط ح« ،قِادمو زذاان »
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جاود آ نباشاد (یاجادی:

لبار از بود شئ ایت ،به نحوی که ابتدای بارای زذاا
 )006 :0026طرفدارا نظریه خو قرآ  ،قرآ را ذخواوق حااد دانساته در ذقابالِ
کسان قرار گرفتهاند که قرآ را غیرذخووق قدی شمردهاند (لبای )20- 05 :0068 ،
یکو ذ ابع گوناگو  ،اجازه ریشهیاب زذا آغاز این ذجادال را نم د د (رضای ،
24
باود
)009 :0002؛ لیکن بر این ایاس که ذطرحک ده نظریه خو قرآ  ،جمعد بندِر
در حد د  028ق کشته شده ایت (پاکتچ  ،)058 :0006 ،پ بحث درباره ذخووق باود
قرآ  ،بایست از ا اخر حکوذت ب اذیه ا ائل قر د و جری به صور دقی تار
ا ایل یا ا اخر حکوذت شاو بنلبدالموک ( 020- 085ق ) آغاز شده باشد ( ما )050 :
پ از فتح شاو از یوی یپاه ای و ،ذسومانا با کشیشا ذسایح ر باهر شادند کاه
گوا :0006 ،
برای ذقابوه با التقادا توحیدی ای و به نشر شبها ذ پرداخت د (ر ح
)005؛ ازجموه این شبهه را ذطرح کردند که طب آیه  020از یوره ذبارکاه نساا  ،لیسا
(ع) «کومه الوّه» ایت «کومه الوّه» یا قدی ایت یا ذخووق اگر قادی باشاد ذساومانا
باید بپذیرند که ذسیح قدی ذ باشاد؛ اذاا اگار «کوماه الوّاه» ذخواوق باشاد ،ذساومانا
یااخته
نم توان د به آ ذوتزو شوند؛ زیرا در این صور باید بپذیرند که قرآ حاد
شده ایت (ابو ز ره)020 :0669 ،
نخستین ذسومان که تحت تمثیر شبها کشیشاا ذسایح  ،از غیرذخواوق باود
25
قدو قرآ یخن گفت ،ابنکُ ّب بود پ از ا ا ل حدیث نیز ذعتقد باه قادو قارآ
شدند (ر ح گو  )005 :0006 ،در یوی دیگر ،از برری ذ ابع چ این بار ذا آیاد کاه
26
قدریه نیز ا ّلین گر ه در ای و بودند که قائل به ذخووق بود قارآ شادند (یابحان ،
 )022- 029 :0228پ از تحول قدریه به ذعتزله ،ایان لقیاده باه ل اوا یکا از لقایاد
ذشخص این گر ه درآذد
برخ از ذحققا ذعاصر ،از احمد بن اب دُؤاد اِیادی ذعتزلا (و  228ق ) باه ل اوا
ذطرحک ده ذسئوه خو قرآ ناو بردهاند (جعفریا  )958 :0068 ،درحال که برخ دیگر ،ی
را پدیدآ رنده پدیده «ذح ت» دانسته اند (یجادی )960 :0020 ،گفته شده ایات کاه ی
لقیده به خو قرآ را از یک دیگر از لاذ ر یداد ذح ت به ناو بِشر ذمرّیس (و  200یا
 206ق ) ( ما 966 :؛ گذشته )005 :0000 ،ا از جمه بنصفوا (و  020ق ) ( ما )009 :
ی نیز از جمعد بندِر م (و  028ق ) تمثیر پذیرفته ایت (ابناثیر)25/2 :0005 ،
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ایتدالل ذتکوما وادار قِدمو قرآ  ،مچو جمعد بندِر م جمه بنصفوا  ،آ باود
که قدی بود ک و خدا ،ذستوزو ذوجود قدی دیگری ماراه باا خدا ناد ذتعاال ایات
(ر ح گو  )009 :0006 ،برخا گازارش اای تااریخ حااک از آ ایات کاه جعاد
بندر به ل وا نخستین تر یج د ده این اندیشه ،دارای التقادا یهودی بوده ایات،
اذا در شماری از پژ ش ای جدید ،درباره دخالت ل صر یهودی در این ذسئوه تردیاد
شده ایت (پاکتچ 058 :0006 ،؛ لبای )20- 05 :0068 ،
به تدریج ذعتزله به ل وا ذدافعا اصو نظریه خو قرآ شا اخته شادند پا از
27
تثبیت ذکت ک ذ اشالره در قر چهارو ،ذسئوه خو قرآ نیز در شمار ذوضاولا
28
اخت ف ذیا اشالره ذتزله قرار گرفت ( ما )
ذخالل ذخووق بود قارآ کاری  ،در طاول تااریخ ،یکادیگر را
د گر ه ذواف
تکفیر کرده ردیه ای لویه یکدیگر نگاشتهاند ذعتزله التقاد به قِادمو قارآ را ذساتوزو
شر ذ دانست د ذخالفا آنها ،ذدلای خوا قارآ را کفار ا پایاه ذادلای کفاار
29
ذکه به یژه لید بنذغیره شامردهاناد کاه قارآ را گفتاار بشار ذا خواناد (یابحان ،
)022- 029 :0228

از آنجا که این بحث دیت ک یک قر پ از نز ل قرآ پدید آذد ،ب اابراین نبایاد
انتظار داشت که در قرآ احادیث نبوی حت اقوال صحابه ،تعبیر «خوا القارآ » یاا
تعابیر ذشابه دیگر به کار رفته باشد یا چیزی در تمیید یا رد صریح آ یافت شود با این
حال به نظر ذ رید ریشه ای این گونه بحث ا باه نحاوی اجماال در قارآ یا ت
ذخالل این نظریه در اثبا دیادگاه خاود باه
جود دارد ،چ ا که رد گر ه ذواف
احادیث از پیاذبر (ص) ایت اد کردهاند (لبای )20- 05 :0068 ،
آیات از قرآ
جه تمایز ذسئوه خو قرآ با یایر ذباحث ک ذ این ایت که این ذسئوه با د را
حساس «ذح ت» گره خورد به ذسائوهای ایایا در لرصاه ر اباط ذیاا
تاریخ
حکوذت لالما دی تبدیل شد ذمذو ذعتص از خوفای لبای طرفدار ذعتزلاه
ذر ّج تفکر حد قرآ بودند (لابدی ،ب تا )020 :ذمذو صریحاً ال و کرد کاه ذاذ
ح این ایت که قرآ ذخووق ایت ،آنگاه با تویل به ز ر ،ا ل حادیث را ادار کارد
که این اندیشه را بپذیرند از ابراز ذخالفت با آ خودداری ک د (طبری ،ب تا)065/2 :؛ ا
در یال  200ق دیتور تفتیش لقاید از صاح ذ صبا را صادر کرد ذرد دا در ایان
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خویش را از دیت ذ دادند از این د ره با ل اوا «ذِح ماه القارآ » یااد

آزذو  ،ذ ص
ذ شود (ابناثیر)220/9 :0005 ،
برخ بر این با رند که لوت اصو تر یج ایان نظریاه از جانا حاکماا ِ طرفادارِ
ذعتزله آ بود که ذبادا ذسومانا  ،مچاو ذسایحیا کاه لیسا (ع) را «کوماه الوّاه»
غیرذخووق ذ دان د ،قرآ (ک و الوّه) را نیز غیرذخووق قدی بشامارند (لبایا :0068 ،
 )20- 05البته بعض نیز لول لواذل ییای را لاذل اصو شکل گرفتن جریا ذح ت
ذ دان د (رضای )009 :0002 ،
به ر حال ،ذخالفا قدو قرآ  ،به زندا شک جه یپرده شدند حتا بزرگاا ا ال
حدیث مچو احمد بن ح بل ذحمد بننوح نیز ایتث ا نشدند (ابناثیر )222 :0005 ،باه
با ر برخ تاریخ پژ ا مین یختگیری ا یاب نفار ذاردو از ذعتزلاه گردیاد از
اینر قت که ذتوکل لبای به خ فت ریید ،جان قائ به قِدو قارآ را گرفات
در یال  202ق به د را ذح ت پایا داد (خضری) 09 :0060 ،
مواجهه امام هادی (ع) با مسئله خلق قرآن
تبین ذعارف اصیل ای ذ پ از پیااذبر
از آ ر که ذسئولیت دایت جاذعه ای ذ
ای و (ص) بر د ش اذاذا ذعصوو (ع) ایت ایشا باید باا ر اندیشاه ذاردو را از
کژی ا بازدارند ،آ بزرگوارا ر یک ،یازگار با شرایط حااک بار د را خاویش ،در
برابر انحراف لقیدت ِ قدی دانستن قرآ کری ذوضعگیری کرده اند (صد ق ،با تاا- 020 :
 )022بهرغ ذوضوعگیری اذاذا پیشین ،ذشا ده پریش از اذاو اادی (ع) درایانبااره،
نشا ذ د د که جاذعه شیعیا زذا اذاو ادی (ع) ،وز درگیر ایان ذسائوه باودهاناد
ضمن آنکه به با ر ذحققا  ،ذاجرای ذح ت که از زذا ذمذو شر ع شده بود ،در تمااو
ایاو ذعتص نیز ر زگار اث  ،مچ ا د او یافت افز بار آ  ،ذعتزلاه در ایان ایااو
چ ا قدرت یافته بودند که به دیتور اث  ،ذردان از ذعتزلاه باا دیاوا یااالرا ماراه
ذا شاادند (یاجادی )006 :0026 ،پا از اثا نیااز رچ ااد ذتوکال لبایا بااه د را
ذح ت پایا داد ،ل بحث لوم آ تا ذد ا ،حت با جود تکفیر ذعتزلیا از یاوی
اشالره در قار چهاارو ،از ر نا نیفتااده در جاذعاه ایا ذ ذطارح باود (یابحان ،
)280/2 :0020
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ذواجهه اذااو اادی (ع) نیاز باا در نظار گارفتن شارایط یاژه زذاا آ حضار ،
حسابشده وشم دانه ایت که نه ت ها نظر صحیح دریت را بیا داشتهاناد؛ بوکاه
قدو قارآ
جاذعه شیعه را از خطر ذهوک حفظ کرده اند با جود ر اج بحث حد
ذیا ذتکوما ذسوما در زذا اذاو ادی (ع) ،ایشاا آ را جادال بیهاوده انحرافا
ذ دانست د اصحابشا را از پرداختن به این گونه ذباحث ذ ع ذ کردند
اذاو (ع) ر د به این ذ اقشه را فت های ذ دانست د که نتیجه اش چیزی جز کت
ییاهر زی نیست؛ اذا از آ ر که باید با ر ای ناصحیح لقایاد انحرافا را باه ذاردو
ذعرف ک د ،در قالب بسیار ظریل ،به ردّ لقیده قدی بود قارآ پرداخت اد یا د ایان
ادلا ،ر ایت ایت که شیخ صد ق (و  000ق ) ،یک از ذحدثا شیع نزدیک به لصر
حضور ائمه (ع) ،در د کتاب خویش (صاد ق ،با تاا222 :؛ ماو )529 :0092 ،باه نقال از
ذحمد بنلیس بنلبید یقطی  30از اذاو ادی (ع) نقل کرده ایت این ر ایت ،بعاد ا
در د اثر حدیث قر شش تکرار شده ایت (فتال نیشابوری ،با تاا00/0 :؛ ابانشهرآشاوب،
 )90/0 :0020در آ ر ایت که ت ها بیا ذست د از اذاو ادی (ع) درباره خو قرآ ایات،
اذاو (ع) خطاب به برخ از شیعیا خویش در بغداد چ ین نوشت د:
بس الوّه الرحمن الرحی خدا ند ذا شما را از قوع در فت ه ذصاو نگاه دارد
که در این صور
کت

بزرگترین نعمت را بر ذاا ارزانا داشاته ایات جاز ایان،

ییهر زی ایت نظر ذا این ایات کاه بحاث جادال دربااره قارآ ،

بدلت ایت کاه یاؤالک اده جاوابد اده در آ شاریکاناد؛ زیارا چیازی

دیتگیر پریشک ده ذ شود که یازا ار ا نیسات پایاخد اده نیاز بارای

ذوضول که در توانش نیست ب جهت خود را به رنج ذشقت ذ افک د
خال جز خدا نیست به جز ا

مه آفریدهاناد قارآ کا و خادا ایات از

پیش خود ایم برای آ قرار ذده که از گمرا ا خوا

گشت خدا ناد ذاا

شما را از آنان قرار د د که در نها از خادای خاود ذا تریا د از ر ز جازا

یخت رایا اند
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ما گونه که از ذتن ک و اذاو (ع) ذشخص ایت ،ایشا باه صافت ذخواوق بارای
قرآ کری تصریح نم ک د؛ رچ د در حصری لقو  ،ر چیزی غیر از خدا نادِ خاال
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ست  ،خو شده از خال ایت که تصور یوذ برای آ ذحال ایت به صورت بسیار
زیبا اندیشه قدی بود قرآ را رد ذ ک د ایشا ذعتقد ایت که قرار داد ر ایم باه
ذوج گمرا ذ گردد
جز ک و الوّه برای قرآ ال از ذخووق غیرذخووق
شاید این گونه به نظر رید که این ذوضع ،یازگار با دیدگاه ذعتزله بیا دیگری از
آ ایت ،چراکه آنا نیز قرآ را ذخووق ذ دانست د اذا ذ ابع تصریح دارند کاه ذعتزلاه،
ما گونه که «ذحدم » خواند قرآ را اج ذ دانست د« ،ذخووق» خواند آ را نیاز
اج ذ انگاشت د؛ چرا که به زل آنا  ،تصریح به قید «ذخووق» برای قرآ  ،یب رفع
ایهاو شده رفع ایهاو برای جووگیری از انحراف ،اج ایت (ذعتزل  ،ب تاا ب)200/2 :
ای جا ایت که تفا د دیدگاه ذشخص ذ شود ،چ ا که در یطور آی اده ،پیاذاد ای
آ نیز ر شن خوا د شد
نکته ذه دیگر آنکه از نظرگاه التقادی ،ذوضع اذاو ادی (ع) ،ماا ذ ظار اذاذاا
پیش از ایشا بوده ایت برای نمونه اذاو صادق (ع) دراینباره ذا فرذایاد« :ا (قارآ )
ک و الوّه ،قول الوّه ،کتاب الوّه ،ح الوّه ت زیل الوّه ایات» (صاد ق ،با تاا )222 :اذااو
کاظ (ع) نیز مین بیا را داشته فرذوده ایات« :ذان آنچاه را آناا (ذعتزلاه ا ال
حدیث) گفت د (ذخووق یا غیرذخووق) نم گوی  ،بوکه ذ گوی به دریت که آ (قرآ )
ک و الوّه ایت» ( ما ) اذاو رضا (ع) نیز در مین باره فرذودند« :قرآ نه خال ایات
نه ذخووق ،بوکه ک و الوّه لزّ جلّ ایت» ( ما  )220 :یا «(قرآ ) کا و الوّاه ایات از آ
تجا ز نکن (بیش از این ذگو)» ( ما  )222 :تفا ت که در بیا اذاو ادی (ع) با اذاذاا
پیشین ایت ،تم کید فرا ا ایشا ذب بر داخل نشد شیعیا  ،در ذ اقشه ذیا گر ه ای
درگیر با این قضیه ایت
مواجهه معتزله با مسئله خلق قرآن
نظریه خو قرآ در تاریخ بایش از ماه باا نااو ذعتزلاه گاره خاورده ایات ذعتزلاه
این نظریه را در برابر نظریه قِدمو قرآ ذطرح کردند (لبایا  )20- 05 :0068 ،ایان گار ه،
از ذخالفا یریخت لقیده قِدمو قرآ کری بودند ایشا التقاد به قادی ازلا باود
کا و خادا را ذ ااف توحیاد دانساته ،باه شاد باا آ باه ذباارزه برخایات د (رضاای ،

)028 :0002
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تمکید ذعتزله بر ا ین لقیده به حدی ایت که قاض لبدالجبار ذعتزل (و  205ق )،
قِدمو قارآ را در بااب لادل ،یکا از اصاول پا ج گاناه ذعتزلاه
بحث درباره حد
گ جانده ایت به نوشته ا ذوضع ذعتزله در این باب آ ایت که قارآ  ،کا و حا
خدا ذخووق ذُحدم ایت (ذعتزل  ،ب تا الل)008- 050 :
33
ذحمود ذ حم خوارزذ (و  509ق ) نیز ذ نویسد« :بزرگا ذعتزله ذعتقدند کاه
قرآ  ،فعو از افعال خدا ند ذتعال ایت که برای تمذین ذصالح ب دگانش آ را بیا کرده
ایت ربّ خال قرآ  ،خدایت قرآ ذان د یایر افعالش ،ذخووق ا یت» (ر حا
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گو )005 :0006 ،

از نظر ذعتزله ،ذخووق بود قرآ یع خدا ند به لفظ یخن نم گوید ،بوکاه بارای
ارتباط برقرار کرد  ،آ ای ک و را ذ آفری د که ذ تواند ش یده شود این آ ا ذجازاً ک و
ناذیده ذ شود (رضاای  )028 :0002 ،ایشا برای دفع شبهه قدی بود قرآ اثبا خو
نقو ذتعددی ایت اد جستهاند (ذعتزل  ،ب تا ب)506- 500 :
قرآ به ادله لقو
رچ د به دلیل یخت گیری حاکما قت ،ذعتزله تا زذا ذامذو لبایا  ،فرصات
برای تر یج این لقیده نیافت د؛ اذا با این مه ،این نظریه تا آ زذاا  ،در حاال گساترش
بوده ایت (رضای )006 :0002 ،
ذعتزله در زذا ذمذو لبای فرصت یافت د تا نظریه خویش دربااره خوا قارآ را
ب پرده تر یج ک د؛ چراکه ذمذو ذکت التزال را پذیرفت پیر ا آ را مرا کرد
ا خود به ذخووق بود قرآ ذعتقد بود به شد از این لقیده حمایت ذ کرد (طبری،
اث لبای نیز ذش ذمذو را در تر یج لقیده خو قارآ
ب تا )025- 092/00 :ذعتص
اداذه دادند (لبای )20- 05 :0068 ،
رچ د آزادی در اندیشه لقیده از ذشخصه ای ذکت التزال ایت؛ اذا ذعتزلاه در
اث ) برخ ف ذکتبشا  ،ا ال حادیث را باه
زذا یه خویفه لبای (ذمذو  ،ذعتص
پذیرفتن لقیده خود (خو قرآ ) ذجباور کردناد (یابحان  )280/2 :0020 ،ذحر ذیات از
ذ اص  ،زندا  ،شک جه حت قتل ،انتظار کسان را ذ کشاید کاه باه ایان اجباار تان
نم دادند (ابناثیر)922 :0005 ،
ت در ی ای ذعتزله در به کری نشاند دیدگاه خویش درباره خوا قارآ  ،صاد ر
از لالما ِ پیر یمومل را در پا داشات
ردّیه ای جدّی پرحرار از طرف گر
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ذوج ت فر جاذعه از ذعتزلاه گردیاد (لبایا  )20- 0068:05 ،نارضاایت اای ایجادشاده
نسبت به حکوذت ،به یب جان داری از ذعتزله لقیده به خو قرآ  ،خوفای پسای
را اداشت تا با ذعتزله به خشونت رفتار ک د
ذتوکل برخ ف یه خویفه پیشین ،وادارِ با رذ دا به قِدو قرآ شد برای ذقابوه با
ذعتزله ،با صد ر فرذان از بحث جدل درباره قرآ ذ ع کرد ا در جوسهای با حضور
برخ از فقیها ذحدثا  ،از آنها خوایت احادیث در ردّ ذعتزله ر ایت ک د ذذ
اثا کاه از ذعتزلاه دارای
ی ت جمالت را ر اج د د قاض القضا ذعتصا
نقش ذؤثری در حواد د ره ذح ت بود قاض القضاا ذصار کاه ا نیاز از یارا
ذعتزله بود ،به دیتور ذتوکل لزل اذوالشا ذصادره شد ذعتز نیز ذان د ذتوکل با ذعتزله
ذخالل بود با آنا با خشونت برخورد ذ کرد (کریم قه )60- 69 :0002 ،
تجزیه و تحلیل تفاوتهای دو مواجهه
اکا ی ذواجهه اذاو ادی (ع) ذتکوما ذعتزل درباره ذسئوه خو قرآ نشا ذ د د
که این د ذواجهه از د تفا لمده برخوردار ایت که در این ذجال ،آنها را برشمرده
ذورد تجزیه تحویل قرار ذ د ی
الل :ذعتزله برخ ف یختگیری ا فشار ای حکوذت  ،بار لقیاده خاود ذب ا بار
ذخووق بود قرآ پافشاری ذ کردند با ا ل حدیث در این ذاورد باه بحاث جادل
ذ پرداخت د این درحال بود که حاکما لبای آ لصر ،با لقیده خو قارآ ذخاالل
بودند طرفدارا آ را ذورد آزار اذیت قرار ذ دادند ( ما )
اذاو ادی (ع) ذعتقد بودند که بحث جدل درباره این ذبحاث ،بیهاوده خاال از
فایده ای ت ایشا در پایخ به کسان که دراینباره از ایشا یاؤال کارده بودناد ،آ را
فت های ذعرف کردند که نتیجهاش کت گمرا ایت
اجتمال زذا اذاو ادی (ع) نشا ذا د اد
اندک برری درباره شرایط ییای
که آ اذاو بزرگوار با اتخاذ این ذوضع وشام دانه ،توانسات د باا درایات ،شایعیا را از
افتاد در رطهای خطرنا نجا د د ذوج حفظ جا لقیده آنا شود
خوفای لبای ِ زذا حیا اذاو ادی (ع) ،از جمواه ذتوکال ذعتاز ،ییایات اای
خصاامانهای درباااره شاایعیا در پاایش گرفتااه بودنااد ذتوکاال از ج ایااتکااارترین
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یخت گیرترین خوفای لبای بود ب احتراذ اای ذکارر باه اذااو اادی (ع) ،یارا
کرد ذرقد ذطهر اذاو حسین (ع) ذ اع شایعیا از زیاار ایشاا  ،انزجاار آشاکار از
ذحر ذیت
ا ل بیت (ع) شیعیا آنها ،بهکارگیری دشم ا شیعه در ذ اص حکوذت
شیعیا از آ فشار اقتصادی شدید به لوویا از ییاهترین ییایت ای ذتوکل در برابر
34
ا ل بیت (ع) شیعیانشا بود (ابوالفرج اصفهان  )069- 065 :0005 ،ذعتز نیز ییایت ای
پدر خویش را در برخورد با شیعیا در پیش گرفات ( ماا  )202- 200 :ایان د خویفاه
ل ه بر دشم با شیعیا لوویا  ،طرفدار نظریه قِدمو قرآ بودناد کساان کاه باه
ذخووق بود قرآ التقاد داشت د را شک جه آزار ذ دادند
قِدو قرآ در این شرایط ،به بهاناهای
ر شن ایت که ر د شیعیا به ذ اقشه خو
برای فشار اذیت ذضالل حکوذت تبدیل ذ شد شیعیا با دایت وشام دانه اذااو
ادی (ع) از افتاد در داو این فت ه نجا یافت د؛ اذا ذعتزله با پافشاری بر بحث بیهاوده
آزار کارگزارا حکوذت قرار گرفت د
خو قرآ  ،ذورد تعقی
قِدو قرآ  ،ایچ ثماره لوما نادارد از نظار
این درحال ایت که ذسئوه حد
التقادی نیز ر ذسومان باید التقاد داشته باشد که قرآ ذجید ،کا و خدا ناد ایات
ای که قرآ کری حاد ایت یا قدی  ،یچ تمثیری بر ایما ا ندارد البتاه اذااو (ع) باا
اشاره به ای که رچیزی غیر از ذا اال  ،ذخووق ذحسوب ذا شاود ،باا ظرافات باه
پیر ا خود فهماندند که قرآ حاد ایت ،نه قدی ؛ لیکن تصریح نمودند که این بحث
ا میت ندارد
ب :تفا دیگر ذواجهه اذاو ادی (ع) ذعتزله در بهکارگیری لفظ ذخووق ایات
اذاو (ع) بیا داشته بودند که قرآ ک و الوّه ایت یچ ناو دیگری ال از ذخواوق یاا
ر ای دیگری ،بر قرآ اط ق نشود ل ذعتزله برای ذقابوه با التقااد باه قادی باود
قرآ کری از لبار ذخواوق ایاتفاده ذا کردناد ایان در حاال باود کاه ذخواوق
توحید شار قارار گرفتاه باود ماا گوناه کاه
غیرذخووق بود قرآ کری  ،ذ
گذشت ،با رذ دا به قِدو قرآ  ،ذعتقد بودند که ذدلای ذخووق بود قرآ  ،ا پایاه باا
ادلای ذشرکا ذکه ایت که قرآ را گفتار بشر ذا خواندناد (لبایا  )20- 05 :0068 ،از
یوی دیگر ،برای ا ل حدیث بس دشوار بود که قرآ ک و خدا را ذخواوق بدان اد،
چه ای که در با رشا  ،خو را در مین ذع ای ذحسوس ذادی ذ دانسات د؛ از ایانر
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بهکاربرد اژه ذخووق برای قرآ  ،حساییت آنا را برانگیخت کار را به جای ریاند
که ذعتقدا به خو قرآ  ،ذورد تکفیر ،آزار اذیت قرار گرفت اد ردّیاه اای ذتعاددی
لویه ایشا صادر شد (کریم قه )60- 69 :0002 ،
از دیگر دالئل نادریت اط ق ذخووق بر قرآ کری آ ایت که برخ از ذشاتقا
ریشه ذخووق مان د ذُختمو  ،گا به یخن در غ خودیاخته اط ق ذ گردد (لابدی،
ب تا )022 :اصط حِ «قرآ ذخووق» ذمکن ایت به ذع اای «قارآ در غ خودیااخته»،
ذورد تو قرار گیرد ش ونده را به اشتباه اندازد شیخ صد ق در این باره ک ذ دارد
که به خوب ذ تواند حسن ختاو این نوشتار قرار گیرد:
درباره کتاب خدا ارد شده ایت که قرآ  ،ک و خدا ،حا خادا ،قاول خادا
کتاب خدا ایت دربااره آ

ارد نشاده ایات کاه ذخواوق ایات ذاا فقاط از

اط ق ناو ذخووق بر آ ذ ع شدهای ؛ زیارا ذخواوق در لغات ،گاا

باه ذع اای

تکذی شده اط ق ذ شود گفتاه ذا شاود کا و ذخواوق یع ا ک ذا کاه
تکذی

شده ایت (صد ق ،ب تا)225 :

نتیجه
نظریه خو قرآ  ،از ذباحث ک ذ ج جال در زذا اذاو ادی (ع) باود ا ال حادیث
قائل به قدی بود ک و الوّه بودند در ذقابل ،ذعتزلاه باه شاد از لقیاده حاد
ذخووق بود قرآ واداری ذ کردند این د گر ه ،به ایان بهاناه باه تکفیار یکادیگر
ذ پرداخت د
این ذقاله ت ش داشت تا با ایت ادا تاریخ  ،ذواجهه اذااو اادی (ع) را در ذقابال
این ذ اقشه ک ذ برری کرده ،آ را با ذواجهه ذعتزله ذقایساه ک اد از آنچاه گذشات
نتیجه ذ گیری که ذوضع اذاو ادی (ع) با ذعتزله از د جهت تفا داشت:
 0برخ ف پافشاری ذعتزله بر اندیشه خو قرآ که تکفیر شد تحت فشار قارار
گرفتن از یوی گر ه ذقابل حاکما لبای را باه دنباال داشات ،اذااو اادی (ع) باا
ب فایده خواند این ذ اقشاه اا ،باه شایعیا توصایه کارد تاا خاود را از ایان ذباحاث
گمراهک ده د ر نگه دارند به این ترتی  ،اذاو ادی (ع) بهانه فشار بیشتر بر شایعیا را
از حاکما شیعهیتیز لبای گرفت پیر ا خود را از یک یتیز نابودک ده نجا داد
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 2برخ ف ذعتزله که برای بیا لقیاده خاود ذب ا بار حاد قارآ کاری  ،اژه
«ذخووق» را ایتفاده ذ کردند ،اذاو ادی (ع) بسیار وشم دانه از باهکاارگیری لباار
ذخووق بود قرآ خودداری کرده ،در تبیین لقیده خویش درباره ذبحث خو قرآ  ،باه
«ک و الوّه» خواند قرآ کری اکتفا کردند بدین ترتیا اذااو (ع) باا تیزبی ا  ،خاود
شیعیانش را از اتهاو کفر شر نجا بخشید ،اذا ذعتزلاه باه یاب باهکاارگیری اژه
ذخووق برای قرآ  ،به بشری دانستن قرآ در نتیجه کفر ذاته شادند تحات فشاار
قرار گرفت د
البته اذاو ادی (ع) با ظرافت به صور توویح با بیاا ای کاه فقاط خادا خاال
ایت ر چیزی جز ا  ،ذخووق ایت ،ذخالفت خویش با قدی باود قارآ را الا و
کرده ،نقش دایتگاری خاود را در برابار دگا اندیشاا کژباا را جاذعاه ایا ذ
ایفا کردند
پینوشتها

1
2

3
4
5
6
7

از ا ل ی ت س ت د که به التماد بر ظا ر احادیث پافشاری
ا ل حدیث یا اصحاب حدیث ،گر
ذ رزند رگاه تمسک به احادیث در ذعتقدا باشد ،اصط ح ا ل حدیث شایعتر رگاه در فقه
باشد ،اصط ح اصحاب حدیث رایجتر ایت (خمی )029- 022 /2 :0006 ،
«ذعتزله» یک ذکت ک ذ ا ل ی ت ایت که در زذا ب اذیه در لهد لبدالموک ذر ا (09- 95
ق ) ظهور کردند آنا در ذباحث لقیدت برای لقل اصالت قائل بوده به گاو تعارض لقال
ر ایا ذ زدند برای نمونه بر خ ف «جبریاه»
ر ایا  ،دیت به تم یل آیا
ظوا ر آیا
«صفاتیه»  ،وادار قدر انسا بودند آدذ را در کردار رفتار خویش آزاد ذ پ داشات د اصاول
«توحید»« ،لدل»« ،الولد الولید»« ،ذ زله بین الم زلتین» «اذر به ذعر ف نه از ذ کر» اصاول
آنا ایت که یه تای آخر ،اصول اختصاص ذکت ذعتزله ایت برای آنا ییزده فرقه شمرده شده
ایت (ذشکور 200- 205 :0022 ،ذطهری ،ب تا 25 /2 :ا )22
نک  :ش وی ،قواو الدین ذحمد ( )0052مچو تحویو از زندگ زذا حضر اذاو لو ال ق
(ع)  ،ق  :ذرکز احیا ذیرا ای ذ
نک  :طبس  ،ذحمد جواد ( )0099حیاه االذاو الهادی لویهالس و؛ درایه تحویل ق  :دارالکتاب االی ذ
نک  :جمع از نویس دگا ( )0090االذاو الهادی لویهالس و ،تهرا  :ذویسه الب غ
نک  :رفیع  ،لو ( )0028تحویو از تاریخ د را د مین خورشید اذاذت اذاو ادی لویهالسا و،
ق  :دفتر تبویغا ای ذ حوزه لومیه ق
نک  :حکیم حائری ،ذحمدرضا ( )0020حیاه االذاو لو الهادی لویاهالسا و ،بیار  :ذویساه
االلوم لومطبولا
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 8نک  :صغیر ،ذحمد حسین ( )0002االذاو لو الهادی لویهالس و ل موذج االرق لوتخطیط المستقبو

بیر  :ذویسه الب غ
 9نک  :لقیو  ،ثائر ادی رین ( )0006االذاو لو الهادی لویهالس و؛ درایه تاریخیه بیر  :ذویسه
ال شر
البدیل لودرایا
به ذع ای آزذایش ایت آ گونه که خوا د آذد ،در این ر یداد ،صاح
« 10ذح ه» اژه ای لرب
ذ صبا  ،درباره التقاد به خو قرآ  ،ذورد تفتیش لقاید قرار ذ گرفت د
 11نک  :فخر رازی ،ذحمد بنلمر ( )0090خو القرا بین المعتزله ا ل السا ه ،قاا ره :المکتا
الثقاف
 12نک  :ک ان  ،لبدالعزیز بنیحی ( )0092الحیده ،ا  ،الم اظره الکبری ف ذح ه خو القرآ بیر :
دارالفتح
 13نک  :ضیا  ،ذحمد بن لبدالواحد ( )0286اختصاص القرآ بعوده ال الارحی الارحمن ،ریااض:
ذکتبه الرشید
 14نک  :یالم  ،لبداهلل بن حمید ( )0205ر ض البیا لو فیض الم ا ف الرد لو ذن ادل قدو
القرآ  ،ب جا :المکتبه السالم
 15نک  :ر ذ  ،فهد بنلبدالرحمن ( )0202ذسئوه خو القرآ ذوقل لوما القیر ا ذ ها د ر
ف الذب لن ذذ السول فیها ،ریاض :ذکتبه التوبه
 16نک  :ابوغده ،لبدالفتاح ( )0229ذسئو ه خو القرآ اثر ا ف صفوف الر اه المحدثین کت
الجرح التعدیل  ،بیر  :ذکت المطبولا االی ذیه
 17نک  :شیر ان  ،لادل لبداهلل حمد ( )0006ذشکوه خو القرآ الکری ل اد المتکوماین ،لماا
بغداد :دار دجوه
 18نک  :رذضان  ،لو ( )0000ذ ایبا ک و ییایت در لصر ا ل لبای تا پایاا ذتوکال ،قا :
دانشگاه باقرالعووو (ع)
 19نک  :صدر ،ذحمدباقر ( )0092المح اه :ذحاضارتا حاول المفهاوو القرآنا لان المح اه ،قا :
ذ الفقار
 20نک  :فقیه خرو ،فاطمه ( )0002چگونگ چرای لصر ذح ت قرآ در د ره ذمذو  ،ق  :دانشگاه
باقرالعووو (ع)
 21نک  :رضای  ،ذحمد ( « )0002ذتکوما ذسوما ذ اقشا ک ذ پیراذاو قارآ » ،ذجواه کا و
ای ذ  ،شماره  ،50بهار 0002
کریم زاده ،ریحانه (« )0062برری تطبیق دیدگاه نحوه تعاذل
 22نک  :یجادی ،رضیه یادا
جریا ای فکری ذعاصر آنا » ،فصو اذه لوم پژ شا
اذاذین لسکریین (ع) با فرق ذذا
پژ ش اذه ذذا ای ذ  ،پاییز زذستا  ،0062ش 2
 23نک  :لطاردی0208 ،
 24جمعْد بن دِر م  ،از ذتکوما نیمه نخست قر د و ،شاگرد م بنذُ مبّه قدری ذذ بود (نک :
ذ ب )522/2 :0202 ،
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 25ابوذحمد بنلبداهلل بنیعید بنک ب القطا بصری ،ذتکو ذشهور یده یوو جری که پیر انش را
ک بیه ذ ناذ د (لسق ن )260- 268 /0 :0282 ،
ک ذ که مه چیز را به قضا قدر اال ذ سوب ذا ک اد ،لا بارای ت زیاه
 26قدریه گر
خدا ند ،گ ا ا انسا ا را ایتث ا ذ ک د (ربان گوپایگان )26 :0020 ،
 27اشالره ،پیر ا یک از ذکت ای ک ذ ِ ا ل ی ت به ر بری ابوالحسن لو بنایمالیل اشعری
(و  022ق) که ابتدا ذعتزل بود ل بعد ا با رد ا ل حدیث ذعتزله ،ذکت جدیادی را تمیای
کرد (نک  :ذشکور56- 52 :0022 ،؛ فیرح )050 :0002 ،
 28از آنجا که اشالره برای لقل ،التبا اری نساب قائال بودناد ،برخا از جاوه ذخالفات را ارتقاا
بخشیدند برای نمونه از آنجا که ذسئوه قِدمو قرآ به ذع حر ف کومات که توفظ ذ شوند بسیار
یست بود ،اشالره برای ر ای از ایان ذشاکل ،ذسائوه کا و نفسا را ذطارح کردناد (لابادی،
ب تا)022 :
 29لید بنذغیره یک از دانایا ذعر ف فصیحا بویغا قریش بود
 30ذحمد بن لیس بن لبید یقطی بن یون در زذا خود ذحد ذشهوری بوده ایت ،با این حاال
جمع ضعیل شمرده اند برای نمونه صد ق ا را تضعیل نجاشا ی را
ا را ذوث
گر
توثی کرده ایت (نک :لطاردی )0208 ،جال آنکه ر ایت ذذکور را خود صد ق ،آ ا در د
کتاب از ی نقل کرده ایت شاید بدا دلیل باشد که ذحتوای آ با ذجموله ذعارف قرآ ا ال
بیت (ع) یازگاری قطع دارد
 31حدث ا اب (ره) قال حدث ا یعد بنلبدهلل قال حدث ا ذحمد بنلیس بنلبید الیقطی قال کت لو
بن ذحمد بن لو بن ذوی الرضا (ع) ال بعض شیعته ببغداد بس اهلل الرحمن الرحی لصام ا اهلل
ایا ذن الفت ه فا یفعل فالظ بها نعمه اال یفعل فه الهوکه نحن نریا الجدال ف القرآ بدله
اشتر ف ا السائل المجی فتعاط السائل ذا لی له تکول المجی ذا لای لویاه لای
الخا ل اال اهلل ذا یواه ذخووق القرآ ک و اهلل ال تجعل له ایما ذن ل د فتکو ذان الضاالین
ذن الساله ذشفقو قسمت پایان ناذه (الذین
جعو ا اهلل ایا ذن الذین یخشو ربه بالغی
یخشو ) برگرفته از آیه  26یوره انبیا ایت
 32ابوالحسن لبدالجبار بناحمد بنلبدالجبار بناحمد بن خویل مدان ایدآبادی پیشوای ذعتزلیا در
اذاو شافع پیر ی ذ کرد.
لصر خود بود ی در فقه از ذذ
 33ی از بزرگا ذعتزله در قر شش دارای آثاری از جموه المعتمد ف اصول الدین ،الفاائ فا
اصول ،التجرید تحفة المتکومین ف الرد لو الف یفة ایت کتاب المعتمد ی ا میات فرا انا
دارد
 34این فشار ا در یرایر جها ای و جاری بود؛ ذث ً ذتوکل در دیتوری به حاک ذصر ،شیعیا را از
ذسافر ذیا فسطاط شهر ای دیگر
داشتن بیش از یک برده ،یواری بر ای  ،تمویک اذ
ذم وع کرد ا به صراحت دیتور داده بود که در دادگاه ا لدالت را برای شایعیا رلایات نک اد
(نک  :ا حدی 00 - 02 :0005 ،به نقل از ک دی)056 :0282 ،
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منابع

ابناالثیر ،لزالدین ابوالحسن لو ( )0005الکاذل ف التاریخ ،بیر
ابنشهرآشوب ،ذحمد ( )0020ذتشابه القرآ  ،ب جا :انتشارا بیدار
ابن صباغ ذالک ( )0222الفصول المهمه ف ذعرفه االئمه  ،تحقیا یااذ الغریاری ،قا  :دارالحادیث
لوطباله ال شر
ابوالفرج اصفهان ( )0005ذقاتل الطالبیین ،نجل :ذ شورا ذکتبه الحیدریه ،چاپ د و
ابوز ره ،ذحمد ( )0669تاریخ المذا االی ذیه ،قا ره :دارالفکر العرب
ا حدی حائری ،پر ین دخت (« )0005ا ضاع شیعیا در د ره ذتوکل لبای » ،فصو اذه شیعهش ای ،
یال چهارو ،شماره 00
پاکتچ  ،احمد (« )0006جعد بندر » ،دایرةالمعارف بزرگ اسالمی  ،زیر نظر کاظ ذویوی بج وردی،
تهرا  :ذرکز دایره المعارف بزرگ ای ذ  ،ج 00
جعفریا  ،ریول ( )0068حیا فکری ا ییای اذاذا شیعه ،تهرا  :نشر لو
خضری ،احمد ( )0060تاریخ خ فت لبای  ،تهرا  :یمت ،چاپ شت
خمی  ،ییدحسن ( )0006فر س جاذع فرق ای ذ  ،تهرا  :اط لا
ذ ب  ،شم الدین ذحمد بن احمد ( )0202ییر ألا و ال اب  ،تحقیا  :إشاراف تخاریج :شاعی
األرنؤ ط ذمذو الصاغرج  ،بیر  :مؤسسة الرسالة ،الطبعة التاسعة
ربان گوپایگان  ،لو (« )0020ک و ای ذ در لصر اذویا » ،ذجوه کیها اندیشه ،شماره  ،50بهمن
ایف د
رضای  ،ذحمد (« )0002ذتکوما ذسوما ذ اقشا ک ذ پیراذو قرآ » ،ذجوه ک و ای ذ  ،شماره
 ،50بهار
ر ح  ،ابوالفضل؛ گو  ،جواد (« )0006برری تطبیق دیدگاه خو قرآ بشری بود قرآ » ،ذجوه
ذعرفت ک ذ  ،یال ا ل ،شماره  ،2زذستا
یبحان تبریزی ،جعفر ( )0020فر س لقاید ذذا ای ذ  ،ق  :توحید
یبحان تبریزی ،جعفر ( )0228ذحاضرا ف اال یا  ،توخیص لو ربان گوپایگان  ،ق  :ذویسه اذاو
صادق (ع)
یجادی ،ییدجعفر ( )0026فر س اصط حا فوسف ذ صدرا ،تهرا  :نشر زار فر س ارشاد
ای ذ
یجادی ،صادق (« )0020احمد بناب دؤاد ایادی» ،دایرةالمعارف بزرگ ای ذ  ،زیر نظر کاظ ذویوی
بج وردی ،تهرا  :ذرکز دایره المعارف بزرگ ای ذ  ،ج  ،9ص 288- 900
صد ق ،ذحمد بنلو ( )0092أالذال  ،ب جا :انتشارا کتابخانه ای ذیه
صد ق ،ذحمد بنلو (ب تا) التوحید ،ق  :جا ذعه ذدریین حوزه لومیه ق
طبری ،ذحمد بنجریر (ب تا) تاریخ الطبری ،بیر  :ذویسه االلوم لومطبولا
 :دار صادر
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ابیت ،تهرا  :ذشعر
لابدی ،احمد (ب تا) توحید شر در نگاه شیعه
لبای  ،ذهرداد (« )0068خو قرآ » ،دانش اذه جها ای و  ،زیر نظر غ ذعو حداد لادل ،تهرا  :بی اد
دایره المعارف ای ذ
لسق ن  ،احمد بنلو بنحجر ( )0282تهذی التهذی  ،بیر  :دار الفکر لوطبالة ال شر التوزیع
لطاردی ،لزیزالوّه ( )0208ذس د االذاو الهادی (ع) ،ذشهد :ک گره بین الموو اذاو رضا (ع)
فتال نیشابوری ،ذحمد بنحسن (ب تا) ر ضه الوالظین ،ق  :انتشارا رض
فیرح  ،دا د ( )0002ر ش ش ای دانش ییای در تمد ای ذ  ،ق  :پژ شگاه لواوو فر اس
ای ذ
کریم قه  ،ذ صوره (« )0002ذ ازلاا ذاذ ب در بغاداد» ،فصاو اذه تااریخ ایا و ،یاال ششا ،
شماره 20
ک دی ،ذحمدیویل ( )0282اله ذصر ،بیر  :ذکتبه الثقافیه
گذشته ،ناصر (« )0000بِشر ذمرّیس » ،دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظر کاظ ذویوی بج اوردی،
تهرا  :ذرکز دایره المعارف بزرگ ای ذ  ،ج  ،02ص 000- 002
ذشکور ،ذحمدجواد ( )0022فر س فرق ای ذ  ،ذشهد :ب یاد پژ ش ای آیتا قدس رضوی ،چاپ
دو
ذطهری ،ذرتض (ب تا) آش ای با لووو ای ذ  ،تهرا  :صدرا
ذعتزل  ،قاض لبدالجبار (ب تا الل) شرح االصول الخمسه ،تعوی  :اب اش احمد بنحسین ،بیر :
داراحیا الترا العرب
ذعتزل  ،قاض لبدالجبار (ب تا ب) المغ ف ابواب التوحید العدل ،تصحیح :ذحمود ذحمد قای
ابرا ی بیوذ ذدکور ،به ا تماو :طه حسین ،ب جا :ب نا
ذفید ،ذحمد بنذحمد (ب تا) االرشاد ،ق  :ذکتبه بصیرت

