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چکیده: ابن سعدی اندلس���ی یکی از فقهای مالکی در قرون میانه 
گزارش سفر خود به عراق و شرکتش در مجالس مناظره ادیان  اسالم���ی، 
در بغ���داد را به دیگر فقیه مه���م مالکی ابومحمد بن ابی زی���د قیروانی، ارائه 
گ���زارش ابن  کوک نویسن���ده مقاله حاض���ر، بر اساس  ک���رده است. مایک���ل 
ح ابعاد فضای آزادی در تبیین عقاید و تضارب آراء در  سع���دی به دنبال شر
کم بر مجالس متکلمین بغداد است؛ تا از  فرهن���گ اسالمی و خردگرایی حا
این طریق بتوان به نکات ارزشمندی در تاریخ فقه مالکی در سرزمین های 
غربی اسالمی دست یاف���ت. مترجم مقاله حاضر با بررسی منابع و تواریخ 
مرب���وط ب���ه قرون چهارم و پنج���م هجری در مغرب اسالم���ی، پیرامون ابن 
کوک می باشد. مترجم  که مکمل اطالعات مایکل  سع���دی اطالعاتی یافته 
گزارش حمیدی، قاضی عیاض و ضبی، تمام  ج هر سه  کوشیده است با در
گزارشش از مجالس  که در باب ابن سعدی و  اطالع���ات محدود اما مهمی 

کند. گردآوری  متکلمین بغداد در دست است را 

کلی���دواژه ها: فقه مالکی، کالم اسالمی در قرون میانه، مجالس متکلمین، 
متکلمین بغداد.
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کوک1 مایکل 

اشاره 
ابن سع���دی اندلس���ی )زن���ده در س���ال 409ق/1018م( یک���ی از فقه���ای 
مه���م و ناشناخت���ۀ مالکی در ق���رون میانه اسالمی، طی سف���ری به عراق 
و بهره من���دی  از مالزمت ابوبک���ر محمدبن عبداهلل ب���ن محمدبن صالح 
ابه���ری، در مجال���س مناظ���ره ادیان در بغ���داد شرکت جس���ت. او دو بار 
گ���زارش آن را در زمان حض���ور در قیروان،  کرد و  در ای���ن مجال���س شرکت 
کرد.  ی���د قیروانی ارائ���ه  ب���ه دیگ���ر فقی���ه مه���م مالک���ی، ابومحمدبن ابی ز
گردهمایی س���ران و بزرگان ادیان، ف���رق و مذاهب  ای���ن مجالس مح���ل 
که اهالی  گون برای مناظره و دفاع از عقاید خویش بود و بدان دلیل  گونا
ک���الم و فلسف���ه حضور پررن���گ و مهمی در ای���ن مجال���س داشته اند، در 
ی���خ و تم���دن اسالمی به »مجالس المتکلمی���ن« شهرت یافته است.  تار
گ���زارش ابن سع���دی پیداس���ت، مسلمانان غی���ر از اتکا به  چنان ک���ه در 
ق���درت استدالل و بی���ان آموزه ها و اندیشه های راستی���ن اسالمی با اتکا 
ی نداشته اند و در ابتدای جلسات،  به قدرت عق���ل و منطق، هیچ ابزار
ش���رط  مورد اتفاق ب���رای همگان، عدم اتکا و است���دالل به آرا و سخنان 
کت���اب آسمان���ی یا پیامبر آن دین ب���وده و تنها حج���ج عقالنی و منطقی 
گ���رم مباحثات قابل پذیرش ب���وده است. فضای باز و  خردگرای  گرما در 
گزارش ابن سعدی به خوبی منعکس شده  که در  کم بر این جلسات  حا
ی���د قیروان���ی را به هم���راه داشته  کن���ش شدی���د او و ابومحمدبن ابی ز و وا
ی���ن موضوعات قابل توج���ه و تحقیق در فضای  اس���ت، یکی از اصلی تر
که یکی از  ک���وک  کم ب���ر قرون میانۀ اسالم���ی در بغداد است. مایکل  حا
خاورشناسان شناخته ش���ده و صاحب نام در ایران است، در این مقاله 
گفتار در فرهنگ  به دنبال شرح و بسط ابعاد همین فضای آزادی بیان و 

اسالمی است. 

مقدمه
که  مباحث���ات درازدام���ن متکلمی���ن در قرون ابتدایی خالف���ت عباسی 
ن ب���ا اوج شکوفایی و رشد تمدن اسالمی ب���ود، یکی از موضوعات  مق���ار
همیش���ه ج���ذاب و مه���م ب���رای محققان ب���وده اس���ت؛ چنان که ب���ر پایۀ 
که درباره مجالس المتکلمین  اطالع���ات نه چندان مفصل م���ا از منابع 
در ق���رون میان���ه اسالم���ی در دست���رس اس���ت، ای���ن جلس���ات، محل���ی 
گون اع���م از مسلمان  گونا ب���رای تب���ادل و تضارب آرای س���ران مذاه���ب 
و غیرمسلم���ان ب���ود و چنان ک���ه نگارن���ده در مقاله ذیل ب���دان پرداخته، 
کالمی، آزادی در تبیین عقاید  ین رکن و وجه امتیاز این جلسات  مهم تر
کشف حقیقت بوده است. بدون شک این  و تضارب آرا و ت���الش برای 
شرایط تحت تأثیر خردگرایی  و بسط عقل گرایی متأثر از اندیشه معتزلی 
گزارشی از فقیه  ی���ر  گرفت���ه بود. اما مقاله ز در ق���رون میان���ه اسالمی شکل 

کتاب امر به مع���روف و نهی از منکر در اندیش���ه اسالمی، ترجمه  کنون  کت���ب متع���دد وی تا  1. از می���ان 
یخی  احمد نمایی، انتشارات آستان قدس رضوی، به چاپ رسیده است. بیشتر مطالعات تار
یخ جنبش  ک���الم اسالم���ی، مذاهب و ف���رق اسالمی و نی���ز تار او در حوزه ه���ای ق���رآن و تفسی���ر آن، 

ی در غرب، نزد او آموزش دیده اند. یخ نگاران و اسالم شناسان بسیار وهابیت انجام شده و تار
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ع���الوه بر انتشار جنبۀ ناشناخته ای از فرهنگ و تمدن درخشان اسالمی 
بی  یکرد خاص اسالم پژوهان و مستشرقان غر در قرون میانه، معرف���ی رو
ک���ه در این مقال���ه نیز مانند دیگ���ر تحقیقات و آثارش���ان به خوبی  است 

روشن و هویداست.   

□    □    □
م�����������ورخ مشه������������ور اندلس���ی، ُحمی�������������������دی )م.488ق/1095م( در 
زشمن���دی از ابوعمر  زشمن���د خوی���ش، اطالع���ات ار مجموع���ه تراج���م ار
احمدبن محمدبن سع���دی )زنده در س���ال 409ق/1018م( و مباحثات 
کالمی او در مجامع علمی بغداد آورده است3 )حمیدی، 101، ش185(. 
گم���ان ما ب���ر این است که ابن سعدی مباحثات خ���ود را در ربع سوم قرن 
گفته ُحمیدی،  که طب���ق  چهارم/ده���م هجری انج���ام داده است؛ چرا 
ابن سعدی در جریان سفرهای علمی خود به شرق، با فقیه شهیر مالکی، 
ابوبک���ر ابهری )م.375ق/986م( دیدار کرده است.4 این دیدار احتمااًل 
ی���ن فقیه مالکی آن روزگار،  در ارتب���اط تنگاتنگی با مالقات او و مشهورتر
ی���د قیروان���ی )م.386ق/996م( در قی���روان قرار داشته  ابومحمدبن ابی ز
است.5 تمام این مطالب توسط تراجم نگار متأخر اندلسی، احمد ضبی 
)م.599ق/1203م( با اضافات دیگری تأیید شده است )ضبی، ستون 
که بارها م���ورد توجه محققان  156ال���ف -157 الف(. همی���ن اطالعات 
جدید قرار گرفته، برای اولین بار طی گزارشی از این کتاب در سال 1853 
منتش���ر شد، 6 و پ���س از آن بارها مورد تحقیق و ترجم���ه خاورشناسان قرار 

که ترکیب مون���ث آن به شکل ُسعده  یشه ای  که احتم���ااًل از ر کنی���ه ای مذک���ر است  3. ابن سع���دی 
ب���وده، ب���ر آمده اس���ت. اما ب���ه هرحال ای���ن ترکیبات اسم���ی در سرزمی���ن اندل���س رواج چندانی 
Marin, " Notes Sobre onomástica y denominaciones femeninas en al-:نداشت���ه است )ر.ک به

Andalus", p.46(.
4. ابوبک���ر محمدبن عب���داهلل ب���ن محمدبن صال���ح ابه���ری، فقیه شهی���ر مالک���ی )م.287ق/900 م( 
ین نماینده مذه���ب مالکی در عصر خ���ود بود. حتی  ک���رد و مهم تر در ابه���ر ب���ود. او در بغ���داد رشد 
حنفیان و شافعیان در مسائل مورد اختالف به او رجوع می کردند. بارها سمت قضاوت شهر به او 
یند شصت سال در جامع المنصور بغداد درس  گو ی قرار نگرفت.  پیشنهاد شد، اما مورد قبول و
می گف���ت و در سال 375ق/985م در همین شهر درگذشته اس���ت )برای اطالعات بیشتر، ر.ک 
ب���ه: ابن ندیم، الفهرست، ص201/ صفدی، وافی بالوفی���ات، ج 3، ص307/ ابن عماد، شذرات 
کاملی از آثار او نیز  کتابشناسی  الذهب، ج3، ص85/ زرکلی، اعالم، ج 7، ص98. برای مطالعه 
که سزگین در ضبط نام  بی، ج 1، ص673. با این توج���ه  ی���خ نگارش های عر ر.ک ب���ه: سزگین، تار

ی، ]ابن صالح[ را درج نکرده است. )م(. و
ی���د عبدالرحم���ن قیروانی نف���زی، از اعقاب خاندان مشه���ور نفزه اندلس  5. ابومحم���د عبداهلل بن ابی ز
و متول���د س���ال 310ق/922م در قیروان بود. بسی���ار زود نزد دانشمندان بزرگ ای���ن شهر مانند ابوبکر 
محمدبن محمدبن اللّب���اد، ابوالحس���ن خوالن���ی و ابوالعرب محمدبن احمدبن تمیم م���دارج ترقی و 
تحصیل را طی کرد. در سفر حج نیز تحصیل خود را نزد دانشمندان مختلف ادامه داد. از همان آغاز 
ی روشن ترین شرح فقه مالکی خوانده  آوازه ای بلند یافت و او را »مالک اصغر« می نامیدند. رساله و
کامل ت���ری از او، ر.ک به:  گاهی   ش���ده است. او در س���ال 386ق/996م در قیروان درگذشت )برای آ
ابن ندی���م، الفهرست، ص201/ ابن تغری ب���ردی، نجوم الظاه���ره، ج 4، ص200/ ابن عماد، شذرات 
کحاله، معجم المولفین، ج 6، ص73 و نیز  الذهب، ج 3، ص131/ زرکلی، اعالم، ج4، ص230/ 

یخ نگارش های عربی، ج1، ص674  )م.( (. کتابشناسی آثارش، ر.ک به: سزگین، تار برای 
ی بر این آرا ر.ک به:  ر 6. برای مرو

E.Renan, Averroes et l'Averroisme, p.93; idem, Histoire des musulmans d'Espagne, 
Vol.3,pp.18f ; idem, Islamisme, pp.225 f.

برجسته و صاحب نام، اما ناشناسی به نام ابن سعدی اشبیلی اندلسی 
گزارش شرایط و  که در آن ضم���ن  )زن���ده در س���ال409ق/1095م( است 
زشمندی در  اح���وال مجالس المتکلمین بغ���داد، می توان به نک���ات ار
بی اسالمی دست یافت. شهرت  ی���خ فقه مالکی در سرزمین های غر تار
که فقه���ای سرشناسی  و اهمی���ت ابن سع���دی از عالق���ه و ب���ذل توجهی 
ید قیروانی به سخنان او درباره  چ���ون محمد ابهری و ابومحمد ب���ن ابی ز
بغداد و مجالس متکلمان آن شهر مبذول داشته اند، قابل درک است. 
متأسفان���ه اطالعات بسی���ار اندک و مح���دودی از ابن سعدی در منابع و 
یر آورده،  بوطه درج شده است. چنان که مایکل کوک در مقاله ز تراجم مر
تنه���ا ُحمی���دی و به تبع او احمد ضبی در آثار خ���ود از ابن سعدی سخن 
کرده اند.  گ���زارش او از مجالس المتکلمین درج  گفته، اطالعاتی دربارۀ 
بوط  یخ مر ام���ا نگارندۀ این سطور پ���س از تحقیق و بررسی در منابع و توار
به قرون چهارم و پنجم هجری در مغرب اسالمی، اشارۀ مختصر دیگری 
درباره ابن سعدی یافت که مکمل اطالعات مایکل کوک است.  قاضی 
زشمند دیگری  کتاب ترتیب المدارک اطالعات ار عیاض )م.544( در 
را از ابن سعدی آورده2 )قاضی عیاض، 1998، ج 2، ص 228( و با توجه 
کتاب ُحمیدی و احمد ضبی  یخی بین دو  به اینکه این اثر از لحاظ تار
که  کرد  نوشت���ه شده اس���ت، می توان بدان به عنوان منبع���ی مهم، توجه 
ک���وک به دور مانده است. قاض���ی عیاض ابن سعدی  متأسفان���ه از دید 
ک���ه در دوران جوانی در شهر  را اصالت���ًا از اهال���ی اشبیلیه معرفی می کند 
مهدی���ه )مغرب( فقیه���ی سرشناس و مفت���ی بود، و در سف���رش به عراق 
ی  ی داشت���ه و از او سخن���ان بسیار ب���ا ابوبک���ر ابه���ری مجالس���ت بسی���ار
کرده اس���ت. وی همچنی���ن از فقهای سرشن���اس مالکی همچون  نق���ل 
احمدبن ابی یعلی حمادی، ابالقاسم جوهری، ابن وشاء، ابااسحق تمار 
کرده و فقهایی چون حاتم طائی طرابلسی،  و ابابکر باقالنی حدیث نقل 
کرده اند.  ی[ و ابوالقاسم محّرز از او حدیث نقل  ابومحمدبن ولی ]انصار
که  که در این اثر آورده شده، وفات او در مدینه است  نکتۀ بسیار مهمی 
یخ آن مشخص نیست. البته اطالعات فوق خط سیر مطالب مقاله  تار
را تحت الشعاع قرار نخواهد داد، اما در ایراد اطالع جامعی از شخصیت 

ناشناخته ابن سعدی اندلسی، بسیار راهگشا و پراهمیت است. 

کوشیده است با درج  نگارنده این سطور، در ترجمه خویش از این مقاله 
گزارش معتبر حمیدی، قاض���ی عیاض و ضبی، تمام اطالعات  ه���ر سه 
گ���زارش اش از مجالس  ک���ه درب���ارۀ ابن سع���دی و  مح���دود، ام���ا مهمی 
گفتنی است  کن���د.  ی  گ���ردآور المتکلمی���ن بغ���داد در دس���ت است را 
کوک در این  کامل آرا و استنتاج���ات  ترجم���ه این اثر به معن���ای پذیرش 
کم  که درب���اره روح سکوالر حا یژه الزم است نکات���ی  مقال���ه نیس���ت؛ به و
ی���ن خالفت عباسی در  کم بر قرون آغاز بر فضای خردگ���رای اسالمی حا
گیرد. هدف از ترجمه این اثر،  بغ���داد مطرح شده، به خوبی مور نق���د قرار 

2. از دوست گرامی، آقای محمدکاظم رحمتی که مرا از وجود این کتاب مطلع ساخت، سپاسگزارم.
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گرد ه���م جمع شده اید تا ب���ا یکدیگر مناظره  گش���ود: شم���ا در این مکان 
کتاب آسمانی خویش12  کنی���د. پس هیچ یک از مسلمین حق ن���دارد از 
که ما  کند؛ چرا  و سخن���ان پیامب���رش، به عنوان دلیل علیه ما استف���اده 
ب���دان معتقد نیستیم و ب���ه هیچ وجه دلیلی ب���ر رد سخنان ما محسوب 
الت منطقی و  نمی ش���ود. م���ا در ای���ن مجل���س فقط ب���ا اتکا ب���ه است���دال
عقالن���ی )ُحجج العقل( با یکدیگر بح���ث می کنیم. سپس مسلمین در 

کردند. جواب، سخن او را تأیید 

ابن سعدی ادامه داد: وقتی من این سخنان را ]از مسلمین[ شنیدم، آن 
که مجلس دیگری نیز در  کردم. سپس به من خبر دادند  مجلس را ترک 
کالم برقرار است، و من به حضور در این مجلس مشتاق شدم، اما دیدم 
در آنج���ا نیز دقیقًا مانند مجلس اول رفت���ار می کنند؛ بنابراین من پس از 
ید پرسید: آیا مسلمانان  آن ب���ه هیچ یک از این مجالس نرفت���م. ابن ابی ز
گفت: این چیزی  کلمات و رفتار آنها را تحمل می کردند؟13 ابوعمر  ای���ن 

که من با دو چشم خود دیدم )هذا الذی شاَهدُتُه ِمنُهم(.  بود 

ک���رد و گفت: علمای  ابومحم���د از شنی���دن این سخن���ان بسیار تعجب 
راستین از میان رفته اند و اسالم حقیقی به فراموشی سپرده شده است. 
کفار و بدعت گ���ذاران به راحتی  چگون���ه مسلمانان می توانن���د بپذیرند، 
کنند و هیچ  کس بدان ها اعتراضی نکند، کجایند  سخنان خود را بیان 
ک���ه از اس���الم و محمد )صل���ی اهلل علیه آل���ه و سلم(  مسلمی���ن حقیق���ی 
یف کنندگان  ک���ه تحر گر یک���ی از اهل بدع���ت  کنند؟ حت���ی ا حمای���ت 
که  دی���ن هستند و مدعی پیروی و پایبندی ب���ه اسالم، 14 اعتراف نکند 
ب���ه شئون سنت و جماعة نی���ز پایبند است، نمی توان���د در میان جامعۀ 
کفار انجام  مسلمی���ن )سنی( سخن بگوی���د. دقیقًا چنین عملی نیز ب���ا 
کافر  که یک مسلمان می توان���د با یک  می ش���ود؛ یعنی تنها مباحث���ه ای 
گر او پذیرفت، بحثی باقی  ک���ه ا داشت���ه باشد، دعوت او به اسالم است 
یج نکند.  یه بپ���ردازد و آرای ضاله خویش را ترو نمی مان���د، وگرنه باید جز
کاف���ر نمی تواند ما را از  بنابرای���ن حتی در چنی���ن مباحثه ای هم شخص 
کند.15 انا هلل و انا  ارج���اع  و اتکا به آی���ات قرآن و سخنان پیامبرمان من���ع 

الیه راجعون )آل عمران: 156(.

کتابش دربارۀ      حمی���دی در اینج���ا سخ���ن را پای���ان می دهد و مدخ���ل 
ک���ه ثاب���ت می کن���د او در س���ال  ابن سع���دی اندلس���ی را ب���ا ذک���ر نکات���ی 

409ق/1018م در مصر زنده بوده، به پایان می برد )حمیدی، ص102(.

ید چاپ شده اس���ت، در اصل مخدوش بوده  که از روی نسخ���ه مادر 12. ای���ن بخ���ش از متن بغیة 
گسست با  ک���ه در قاه���ره به چ���اپ رسیده است، ای���ن  اس���ت )1884، ص145(. در نسخ���ه ای 

کامل شده است.  اطالعات جذوة )ص102( 
13. جذوة؛ ج 6، ص 102.

گزارش ضبی در  14. در بغی���ة  آم���ده اس���ت: منتحلی الکالم )ستون 156ب، 19(. نیز ر.ک ب���ه: متن 
ادامۀ مقاله.

که در بغیة   15. در ای���ن متن، عبارت علی أن َیحت���ّجَ آمده است )جذوة، صص 13 و 102(؛ در حالی 
عبارت َعلی الَیحَتّجَ  آمده است. )ستون157، الف5(.

گ���زارش کاملی از این روایت  گرف���ت.7 م���ن در اینجا بر آنم که ضمن ارائه 
یخی، برخی شروح و حواشی مهم که در این بحث راهگشا خواهد بود  تار

کنم. ترجمۀ متن، از این قرار است:8  را عرضه 

که  م���ن از ابوعب���داهلل محمدبن الفرج بن عبدالول���ی االنص���اری9 شنی���دم 
ید از ابوعمر احمدبن محمدبن سعدی  می گفت: ابومحمد عبداهلل بن ابی ز
اح���وال  و  اوض���اع  درب���ارۀ  ب���ود،  رسی���ده  قی���روان  ب���ه  ک���ه  ب���ه هنگام���ی 
سرزمین های شرقی اسالمی س���ؤال می کرد. ابوعمر در زمان حیات ابوبکر 

محمد بن عبداهلل بن صالح االبهری در بغداد10 حضور داشته است.

کالم  گف���ت: آیا تو ب���ه مجالس اهل  ی���د به ابن سعدی  ی���ک روز ابن ابی ز
کار را انجام دادم،  گفت: بله، در واقع دو بار این  ه���م رفتی؟ او در پاسخ 
ام���ا از این عمل خود پشیمان شدم11 و پس از آن هیچ گاه در آن مجالس 
گف���ت: من در  ی���د پرسید: چ���را؟ و او در پاسخ  حض���ور نیافت���م. ابن ابی ز
گروه های  که از تمام فرق و  مرتبه اول حضورم، خود را در مجلسی دیدم 
مذهب���ی در آن حضور داشتند؛ چ���ه مسلمان و غیر آن )من اهل السنة و 
یه(، مانویان  رتشتیان( و مادی گرایان )دهر کفار و مجوسان )ز البدعة( و 
)زنادق���ه(، یهودی���ان و مسیحی���ان و دیگ���ر مذاه���ب و فرق، هم���ه در آن 
که با دیگر مذاهب  مجل���س حضور داشتند. هر مذهبی رئیسی داشت 
ی���ان می انداخت و ب���ه منتقدان و  محاج���ه می ک���رد، مباحث���ات را به جر
مخالف���ان پاسخ م���ی داد )یتکلم علی مذهبه و یج���ادل عنه(. وقتی هر 
ی���ک از رؤسای مذاهب به مجلس وارد می ش���د، همگان به احترام او از 

جای برمی خاستند و تا هنگام جلوس او، از پای نمی نشستند.

که به  کسی باق���ی نمانده بود  کامل شد و دیگر  وقت���ی اعضای مجل���س 
کفار لب به سخن  انتظار او شروع مباحثات را به تعویق اندازند، یکی از 

یر ارجاع می دهم: کتاب های ز 7. من در زمینه این تراجم مختلف، به 
Von Kremer, Geschichte der herrschenden Ideen des Islams,pp.241 f; Asin Palacios, 

Algazel:Dogmatica, moral , ascetica, pp.116-118; Baron, Social and Religious history 
of Jews, Vol.5,p.83; Makki, Ensayo sobre las importacions orientales en la Espana 
musulmana,pp.225 f; Van Ess, "Disputations praxis in der islamischen Theologie" , 
pp.59 f )in the "Nachtrag"( ; Fierro, La heterodoxia en al-Andalus durante el periodo 
omeya,p.164 and n.20.

ک���رده ام )برای  کسف���ورد اطمینان  8. م���ن در ای���ن زمینه ب���ه متن طنجی ب���ر پایۀ نسخ���ه دانشگاه آ
کش، ر.ک به: کتابخانه ای خصوصی در مرا اطالعات بیشتر از نسخۀ دیگری از این متن در  

 Lopez, "Un nuevo maniscripto de la Radwat al-muqtabis de al-Humaydi". 
که من آن را به عبدالول���ی اصالح نمودم. اشتباهات  9. ای���ن اسم در اصل عب���داهلل الولی آمده بود 
مت���ن م���ورد نظر به این م���وارد جزئی خالصه نمی ش���ود.  اما عب���داهلل محمدبن الفرج بن عبدالولی 
ی در س���ال 450ق/1058م درگذشت )ضب���ی، بغی���ة، ص122، ش 255(. این عبارت  االنص���ار
کرده است؛ ام���ا احتمااًل در استنساخ متون فوق در ِاسناد این روایت،  را عین���ًا حمیدی نیز تکرار 
ی )زنده در 380ق/990م( اشاراتی  اشتباه���ی رخ داده است و شاید به عبداهلل بن والد االنص���ار
ید در قیروان درس خواند و می تواند یکی  شده  باشد )همان، ص352، ش 958( . او با ابن ابی ز
از مناب���ع م���ورد اتکا و اعتماد ما در این تحقیق باش���د. این حدس با اشاره دیگری در کتاب بغیة 
که در اسناد روایت���ی، به راحتی  عبارت: »قال عبداهلل ب���ن الوالد« آورده  تثبی���ت می گردد؛ جای���ی 

شده است )ستون156الف، 3(.
10. در مت���ن مورد نظر، عبارت »دخ���ل ببغداد« آمده است )ج���ذوة، ص101-114(. حرف »ِب�« در بغیة 

حذف شده است )ستون، 156الف، 7(.
11. در متن بغیة به جای مجالتسهم، عبارت مجالسهم  آمده است )ستون، 156الف، 11(.
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132سال بیست و دوم،مشـاره ششم، بهمــن و اسفند 1390 

کند و دین جدیدی بر وی عرضه  ط���ی مباحثاتش، دین وی را محکوم 
دارد، تکلیف چیست؟ آنچه در اضافات ضبی بر سخنان پیشینیانش 
گیر و مأنوس نیست  که چندان ه���م فرا کرده �  توج���ه ما را به خ���ود جلب 
ک���الم و فراتر از آن، با پی���روی از ابن خویزمنداد، و  � دشمن���ی او نسب���ت به 
ضدی���ت با اشعری گ���ری است. این مسئله شاه���دی است بر تعارض و 
که در رقابت ب���ا تمایالت قوی تر و  نف���ی سنت���ی اشعری گری نزد مالکیان 
گروهی در میان شافعیان در دشمنی و تعارض با اشعری گری،  ُمصّران���ه 

گرفته است.    شکل 

ید  کامل تری را درباره موضع ابن ابی ز متأسفانه ضبی اطالعات بیشتر و 
که  موضع او  نسب���ت به متکلمین ارائه نکرده اس���ت؛ اما یافتن مدارکی 
ید  ی نیست. ابن ابی ز کار دش���وار را در ای���ن ماجرا ب���رای ما روشن سازد، 
گمش���ده در من���ع ج���دال ب���ود )قاضی عی���اض، ج 4،  نگارن���ده رسال���ه 
کوتاه، اما پرمغز،  ص494/ ابن فرح���ون، ج 1، ص430(. او در این رسالۀ 
کرده است: بهتر  به سیاح���ان و طالب علم توصیه 
کردند، خود را  گ���ر چنین  اس���ت به عراق نروند و یا ا
از آمیزش با عقای���د متکلمین برحذر دارند )خلطة 

 .)Muranyi,254(  )اهل الجدال و الکالم

ی���خ فرهن���گ و تمدن  بیایی���د از ای���ن منظ���ر ب���ه تار
ک���ه در این قرون،  یم  اسالم���ی در قرون میان���ه بنگر
ی به دلی���ل فضای باز مباحث���ه و اندیشه در  بسیار
جهان اسالم، آن را خالی و فاقد مسلمانان حقیقی 
می دانستن���د. ذاتًا به امر مباحثه گری در این دوره، 
یسته می ش���د؛ از آن روی  همانند ی���ک رقابت نگر
ج���دال و بحث نیز مانند ی���ک مسابقه، احتیاج به 
عرص���ه و فضایی برای ط���رح و شکل گیری داشت 
ک���ه مباحثات،  و تنه���ا تف���اوت ای���ن دو در این بود 
کالم،  برندگ���ان و بازندگ���ان واقع���ی نداش���ت و تنه���ا در عرصه سخ���ن و 
رقابت���ی شک���ل می گرفت. حال درب���ارۀ مباحثات مذهب���ی و دینی باید 
که مواجهه دو طرف با رعای���ت جوانب احتیاط بیشتر و  اذع���ان داشت 
در فضای���ی که عمومیت کمتری داشت، برگزار می شد. البته در فضای 
نظری رعای���ت محدودیت برای عدم انتش���ار مباحثات مذهبی، بسیار 
الزامی به نظر می رس���د )Stroumsa,p71(؛ اما چنان که ابن سعدی شرح 

کرد:  یژگی مهم آنها اشاره  داده، باید به دو و

کسب قدرت یا شهرت  اول آنک���ه: انگیزۀ اعضای این رقابت ها، باید از 
گفت���ۀ ابن سعدی  و مقام���ی در عرص���ه جامع���ه مبرا باش���د. سپس طبق 
کفار ب���ر مسلمین باع���ث شد آنان  اندلس���ی ِاعم���ال فش���ار و درخواست 
ک���الم اهلل و سخنان پیامب���ر ؟ص؟ استناد نکنن���د. این مسئله  بپذیرن���د به 
که در بغ���داد قرن چهارم  برداش���ت مثبتی در ذهن ایج���اد می کند؛ چرا 
ک���ه بای���د از مغلوبه ش���دن عرص���ۀ  هج���ری، ای���ن غیرمسلمان���ان بودن���د 

گزارش ها و سخنان متکلمین )اهل  اما ضبی بر خالف او، به نقل برخی 
ک���ه آنه���ا را از ابن عبدالب���ّر )م.463ق/1071م( نقل  الک���الم( می پ���ردازد 
گزارش ها بدون شک  کرده است )ضبی، ص157، ستون الف(.16 این 
گروه را نفی و انکار می نمایند.  که عقاید و اقدامات این  دالیلی هستند 
کام���اًل طبیعی و رسم���ی آورده شده است:  گزارش،  عب���ارات اولی���ه این 
تم���ام فقه���ای اه���ل سن���ت از تمام شهره���ا و ب���الد اسالمی ب���ر این اصل 
کس آنها  که متکلمین بدعت گذار و منحرفند. هیچ  ک نظر دارند  اشترا
را در می���ان طبقات فقها قرار ن���داده و نخواهد داد. علما و محققان تنها 
ک���ه به آنها به خاطر تفّقه و تولیدات علمی شان اهمیت  گروهی هستند 
ثر و التفّقه فی���ه(. آنها با متکلمی���ن در اتقان و تمییز و  می دهن���د )اه���ل األ
ک���ه آن را از ابن عبدالبر  فه���م رقابت می کنن���د.17 بخش دوم مت���ن ضبی 
که  آورده، به ش���دت ب���ه پس زمینه مالک���ی ابن سعدی بازمی گ���ردد؛ چرا 
ب���ه سخن���ان ابن ُخَویزِمن���داد بص���ری )م.390ق/999م( اش���اره  در آن 
ش���ده اس���ت.18 او می گوید: تمام متکلمین بدعت گ���ذار هستند و هیچ 

تفاوت���ی بین اشعری و یا غی���ر آن در این میان وجود 
ن���دارد. او در ادام���ه، شه���ادت آنها را ب���ه هیچ وجه 
کید می کن���د: باید آنها را  قابل قب���ول نمی داند و تأ
کرد تا ادب شوند،  کرد، از حقوقشان محروم  تنبی���ه 
کردند، ب���ه توبه  ی  گ���ر ب���ر سخن خوی���ش پافش���ار و ا
فراخوان���د.19 ابن عبدالب���ر نی���ز شخص���ًا از منظر یک 
سنتگ���رای واقع���ی، بر ای���ن سخ���ن ابن خویزمنداد 
که ضب���ی با تقلید از ابن عبدالبر  حاشیه ای نوشته 
آنها را همراه با اقوالی از شافعی، ابن حنبل و مالک 
کتاب خوی���ش آورده است )ضب���ی، ص157،  در 
ش1788،  ص939،  ابن عبدالب���ر،  ب/  ست���ون 
ص942، ش1796 ب���ه بع���د(.20 این بح���ث درباره 
که مالک ایجادکننده آن  سؤالی مطرح شده است 

گر فرد با مباحثه گری توانات���ر از خود مواجه شود که  ب���وده؛ مبن���ی بر آنکه ا

کتاب جامع بیان العلم ابن عبدالبر  16. ای���ن عبارات درباره ما ُتکَره فیه الُمناِظرة و الِج���دال و الِمراء  از 
آم���ده است )صص936، 939 و 942(. در بغیة به جای أبی بخوانید إبن )ستون 157، الف، 10( 
کرده  که از جام���ع ابن عبدالبر نقل  ای���ن ابن َموِهب هم���ان ابن زّق���اق )م.532ق/1137م( است 
که این  اس���ت )بغیة، ستون 423ب، ش1222/ جامع، ص14(. ضبی در ِاسنادش از سه محقق 

کرده اند، نام برده است.  سخن را از ابن زقاق نقل 
17. ر.ک به: مطالب متناظر همین مطلب در متن الجامع، ص942، ش 1799.

کمترشناخته شده، ر.ک به: اثر دیگر من: امر به معروف  18. برای اطالعات بیشتر دربارۀ این محقق 
کتاب است  و نهی از منکر در اندیشۀ اسالمی، ص357، پانویس شماره1 )ارجاع به نسخه اصلی 
و نه ترجمه احمد نمایی از آن( و نیز ر.ک به: الصفدی؛ الوافی بالوفیات؛ ج2، ص.52، ش337؛ 
که در الجامع  چنان ک���ه در ای���ن دو مرجع آورده شده است، ما باید به جای عب���ارت »المصری« 

)ص942، ش 1800( آمده است، »البصری« بخوانیم. 
19. الجام���ع؛ ص943، شم���اره1800 و البغی���ة، ست���ون، 157ال���ف، 17 )مج���ددًا م���ن ای���ن مت���ن را 
کت���اب الخالف  در الجام���ع نی���ز یافت���ه ام(. ابن عبدالب���ر درباره منب���ع و محل ارج���اع سخنش به 

کرده است. ابن خویزمنداد اشاره 
که در ادامه آمده است، ر.ک به: بغیة، ستون157ب، 16، که دقیقًا شبیه آن چیزی  20. برای شعری 

که در الجامع آورده شده است )ص936 به بعد، ش 1785(.  است 

مهم ترین رکن و وجه امتیاز 
جمالس املتکملنی، آزادی در 
تبینی عقاید و تضارب آرا و 
تالش برای کشف حقیقت 
بوده است. بدون شک این 

شرایط حتت تأثری خردگرایی  
و بسط عقل گرایی متأثر از 

اندیشه معزتیل در قرون میانه 
اسالیم شکل گرفته بود.
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کفر محسوب می شد،  که در نگاه او  راست کیش���ان و معتقدان به آیینی 
کرده است. در آن مجالس هیچ َفرقی میان  ردگی او را فراهم  موجبات آز
ملح���دان و مشرکان در یک سوی و مادی گرای���ان و زنادقه در سوی دیگر 
ی متعصبانه بر عقایدشان وجود نداشت. هر  ب���رای ابراز عقیده و پافشار
ک���ه  براحتی و با است���دالل به مبانی  فرق���ه ای سخنگ���و و رئیسی داشت 
عقل���ی و منطق���ی به تبیی���ن عقاید خ���ود می پرداخت و هی���چ رجحان و 
تمای���زی برای مسلمین و دیگران وج���ود نداشت؛ افزون بر این مسلمین 
کتاب و سن���ت خود دلی���ل در رد سخن  ک���ه از  به راحت���ی می پذیرفتن���د 

طرف مقابل نیاورند و با روی خوش به این اصل پایبند بودند.

که تنها به شرح ماوقع پرداخته-  ید بر خالف ابن سعدی -  ام���ا ابن ابی ز
ی���ک مخالف���ت خوی���ش با  ک���رد؛ ب���ه ط���رح مبان���ی ایدئولوژ از آن انتق���اد 
چنی���ن عمل���ی پرداخ���ت و آن را نقض حقوق اساس���ی و اصلی و توهین 
به اس���الم دانست. او با دالیل���ی به نادرستی این قوانی���ن اشاره می کند. 
مسلمی���ن راستین در این مباحثات، هم کالمی با افرادی چون ملحدان 
ک���ه اس���الم و دعوت رسول اهلل را پذیرفته اند، ام���ا هنوز به آداب مشرکان   �
عم���ل می کنند � را نمی پذیرند. مسلمین راستی���ن تنها می توانند در این 
گمراهان را به راه راست هدایت و دعوت نمایند.  مباحث���ات مشرکان و 
گر  کفار � ا کمی  اغماض و لط���ف در حق  البت���ه می توان ب���ا لحاظ نمودن 
شایستگ���ی لط���ف مسلمین را داشته باشن���د � آنه���ا را در سایه امنیت و 
کفار بخواهن���د با مسلمین  گ���ر این  آسای���ش جه���ان اسالم پذیرفت. اما ا
کنند، اص���اًل پذیرفته و  درب���ارۀ مبان���ی دین و عقیده آنه���ا بحث و جدل 
که در این رقابت ها  قابل تحمل نخواهد بود؛ بنابراین بر خالف قوانینی 
که تم���ام مباحثین بای���د جزء راست کیش���ان دین خود  لح���اظ می شود 
باشند، هیچ مسلمان راست کیش و متعبّدی در این مباحثات شرکت 

کرد. نخواهد 

مسئله بسیار جالب توجهی که از گزارش های ابن سعدی از این مجالس 
کم بر آن بوده  یافت، ن���وع نگاه و ساختار سک���والر حا مناظ���ره می توان در
که ابن سعدی و داستانش را  اس���ت. همین مسئله یکی از دالیلی است 
در میان خاورشناسان و محققان جدید بسیار پراهمیت ساخته است؛ 
ک���ه ذهن و اندیشه ما با ای���ن نگرش سکوالر و  ام���ا دقیق���ًا به همان میزان 
یخی آشن���ا و عجین است، در  ف���ارغ از تعصب���ات مذهبی به مقوالت تار

نگاه ابن سعدی این مسئله نامأنوس و غیرقابل باور به نظر می رسید.

که این  البته احتم���ااًل با مطالعه این شواهد چنین به نظ���ر خواهد رسید 
گروه ه���ای مباحثه گر،  نگاه ف���ارغ از تعص���ب و آزاداندیش، در می���ان این 
ام���ری جاری و رایج در جهان اسالم دورۀ میانه بوده است. باید در اینجا 
که به جز ای���ن شواهد بسیار جزئ���ی و اندک، هیچ اطالع  کرد  خاطرنش���ان 
کلی دیگ���ری دربارۀ سیطره نگاه سکوالر در جامع���ه اسالمی وجود ندارد 
کلی رسید. نگاهی  و نمی توان با اتک���ا به این اشارات مختصر به نتیجه 
ک���ه در آن دوران به علم می ش���د، در رابطه تنگاتنگ با مفاهیم دینی قرار 

مناظ���ره ب���ه ض���رر خوی���ش می ترسیدن���د. آنه���ا دچار ای���ن تص���ور و پندار 
گاهی آنه���ا باعث ق���درت و برتری شان است  که عل���م و آ مبه���م نبودند 
که در متن مورد نظر ما منعکس  )Stroumsa,PP67,71(. نکت���ۀ عجیبی 
که ط���رف ضعیف تر مناظره، تضمی���ن جانی خویش  نش���ده، این است 
که نمی خواهد مباحث���ه را ببرد و در عوض زندگی  را طل���ب می کرد؛ چرا 
خوی���ش را بب���ازد.21 این مصونیت ه���ای اجتماعی و سیاس���ی در عرصۀ 
این مناظ���رات، بدون شک موضوع بسیار جال���ب توجهی برای تحقیق 
که ما بدانها  کشف حقایق با توجه به مدارک و اسنادی  خواهد بود؛ اما 

یم، امری غیرممکن است. دسترسی دار

که هر طرف مباحثه باید یکی از راست کیشان  ی، این بود  قانون دوم باز
مذه���ب خوی���ش باش���د و شک���ی در اینکه مذهب���ش تنه���ا راه درست و 
راستی���ن خداوند برای راهنمایی و هدایت انسان است، نداشته باشد. 
از سوی دیگر هر کس باید ایمان می داشت که طرف مقابلش در جایگاه 
که نماد گمراه���ی و ضالل است، قرار دارد. بنابراین  نمایندگ���ی شیطان 
گروه می کوشید ضمن پشتیبانی و تبلی���غ اندیشه های خود، نهایت  ه���ر 
تالش خود را در تقلیل جایگاه طرف مقابل به سطح اندیشه های نامنظم 
و مغش���وش تع���دادی بی فکر و گمراه، مب���ذول دارد. این قوانین که همه 
کرده بودند، باید بدون محدودیت  گروه ها پایبندی خود را بدان اعالم 
و تبعی���ض میان فرق مختلف انجام می شد؛ یعنی به هیچ وجه قوانین 
رتشتیان بر دیگر  ی���ان، یهودیان یا ز فرقه های���ی مانند اهل  سنت، نسطور
ف���رق تحمی���ل نمی شد. تنها قوانینی که در این می���ان اهل حق را از اهل 
باطل جدا می ساخت، شئون و مبانی مشترک و همسان میان تمام این 
ی یا شکست در مناظ���رات باعث استیالی  ف���رق مختلف بود و پی���روز

قواعد و شئون فرقه ای خاص بر دیگران نمی شد.22

ام���ا چنان ک���ه دیدی���م، این قوانی���ن به مذاق اف���رادی چ���ون ابن سعدی و 
ید یا دیگر فقها خوش نمی آمد؛ چرا که سطح مناظرات و فضای  ابن ابی ز
برگ���زاری آن را ب���ر نمی تابیدن���د. برای آنه���ا مساوی و هم سط���ح قراردادن 
درستی و نادرستی، امری غیرممکن بود. از سوی دیگر درک آنها از مفهوم 
گسستی با مفهوم اقبال عمومی مردم  حقیقت و درستی، پیوند غیرقابل 

بدان دارد. بیایید بار دیگر به سخنان هر یک از آنها نظری بیفکنیم: 

ی دربارۀ چرایی انزجار قلبی او از آنچه دیده،  ابن سعدی اطالعات بسیار
که ارائۀ چنین مصونیتی به  ارائه نکرده است، اما می توان یقین داشت 

که از او  یداد حضور یکی از اباضیان عمان در محضر شاه ایران در سال 1808 م  21. ر.ک به: شرح رو
تی  که سؤاالت و اشکاال امان خواست تا به حرمت امامان شیعه او را مورد غضب قرار ندهد؛ چرا 

یق، الفتح المبین، ص508 و نیز ر.ک به: َز کرده بود )ابن ُر کربال مطرح  درباره مقابر شیعیان در 
Badger, History of the Imams and Seyyids of Oman,pp.310-312.

ید به مالحظات عالم شافعی شهیر بغداد، عبداهلل بن حسین السویدی )م.1761/1174(  22. بنگر
کرد  که در اج���الس مناظ���ره سنی-شیعی نادرش���اه در س���ال 1743/1156 شرکت  ب���ه هنگامی 
گزارش  . حک���م ای���ن جلس���ه باید از هر فرق���ه ای غیر از اهل سن���ت و شیعه انتخاب میش���د. برای 
تف���اق الف���رق االسالمیه،  کت���اب او به ن���ام الحج���ج القطعیه إل ی���د به  کوتاه���ی از ای���ن اج���الس بنگر

گلسرخی هستم.  ص.7,14؛ من در این ارجاع، اطالعات خویش را مدیون شهره 
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الک���الم؟ فقال بل���ی. حضرُتهم مرتین، ث���م ترکُت مجالسه���م27 و لم أعد 
 مجل���ٍس حضرته فرأیت 

ُ
إلیه���ا. فقال ل���ه ابومحمد: و ِلَم؟ فق���ال: أما اول

کله���ا؛ من أهل السن���ه و البدع���ه، و الکفار من  مجلس���ًا قد جم���ع الِفَرق 
ی و سائر اجناس الکفر،  یه و الزنادقه و الیهود و النصار المجوس و الدهر
و لک���ل فرق���ٍة رئیس یتکلم عل���ی مذهبه و یجادل عنه؛ ف���إذا جاء رئیس 
کان، قامت الجماعة إلیه قیاما علی اقدامهم حتی یجلس  من أی فرقه 
فیجلس���ون بجلوس���ه، فإذا غ���ّصَ المجلس بأهله، و رأوأن���ه لم یبق أحد 
ینتظرون���ه قال قائل من الکفار: ق���د اجتمعتم للمناظرة، فال َیحتّجَ علینا 
ر به، و  المسلم���ون بکتابه���م و البقول نبیه���م، فإنا الُنصِدق بذل���ک و ال ُنّقِ
إنم���ا نتنانظر بحجج العق���ل، ما یحتمله النظر و القی���اس، فیقولون: نعم 
عد ذل���ک المجلس، 

َ
لک ذل���ک. قال ابوعم���ر: فلّماسمع���ُت ذلک لم أ

ث���م قیل لی ثّمَ مجل���س آخر للکالم، فذهبُت الی���ه فوجدتهم علی سیرة 
أصحابه���م س���واء، فقَطعُت مجالس اه���ل الکالم، فلم أع���د الیها. فقال 
ی���د: و رض���ی المسلم���ون به���ذا م���ن الفع���ل و القول؟  أبومحمدبن أب���ی ز
ق���ال ابوعمر: هذاال���ذی شاهدُت منهم، فجع���ل ابومحمد یتعجب من 
کیف  ذل���ک، و قال: ذهب العلماء، و ذهب���ت حرمة االسالم و حقوقه، و 
ُیبی���ح المسلم���ون المناظرة بین المسلمین و بی���ن الکفار؟ و هذا الیجوز 
أن ُیفَع���ل ألهل البدع الذی���ن هم مسلمون و یق���ّرون باإلسالم، و بمحمد 
کان علی بدعٍة من ُمنتِحلی االسالم إلی  علی���ه السالم، و انما ُیدعی من 
َبی ضربت عنقه؛ 

َ
الرجوع إلی السنة و الجماعة، فإن رجع ُقِبل منه و إن أ

 عنهم، و إن أبوا و 
َ

ُک���ّف و ام���ا الکفار فإنم���ا ُیدعون إلی االسالم، فان قبلوا 
 عنهم، و ُقِب���ل منهم، و أما أن 

َ
ُکّف یة فی موض���ع یجوز قبولها  بذل���وا الجز

ُیناظ���روا علی أن ُیحتّجَ علیهم بکتابن���ا، و ال بنبّینا فهذا الیجوز، فأنا هلل و 
انا الیه راجعون. 

بن سعدی بع���د االربع مائة بمدة؛ فحدثن���ا عنه أبومحمد  و بق���ی ابوعمر
عب���داهلل بن عثمان ب���ن مروان الُعَمری، و قد رأی���ُت أنا سماعه فی بعض 
ی���ه م���ن أبی محمدبن عبدالرحمن بن النحاس المصری  الکت���ب المصر
 علی انه عاد 

ّ
سن���ه تسع و أربع مائة، بخط أبی محمدبن النح���اس، فدل

إلی مصر بعد تلک الرحلة القدیمه أیام الفتن الکائنة بالمغرب.  

گزارش قاضی عیاض )م.544ق(  متن 
یب المسالک28 کتاب ترتیب المدارک و تقر  در 

أحمدبن محم���د اصله اندلس���ی اشبیلی، و نزل المهدی���ة و علیه دارت 
ک���ان فقیهًا صالحًا و له رحلة دخل فیه���ا العراق و لزم أبابکر  الفتی���ا بها و 
کتبه و تفّقه علیه و سمع من جماعة بمصر و العراق  األبهری و حمل عنه 
و لق���ی أیضًا م���ن المالکی���ه أحمدبن أبی یعل���ی الحم���ادی، و أبالقاسم 
الجوه���ری و ابن الوش���اء و أبااسحق التمار و ابابک���ر باقالنی و سمع ایضًا 

کرده است. که این عبارت را »مجالستهم« درج  گزارش احمد ضبی  27. ر.ک به: متن 
ی���ب المسالک لمعرفة اعالم مذهب مالک؛ ج 2،  28. قاض���ی ابوالفضل عیاض؛ ترتیب المدارک و تقر

بیروت: دارالکتب العلمیه، ص228.

یافت های علمی تا جایی  داشت؛ برای مثال در علم طب، شواهد و در
ک���ه در تباین ظاهری ب���ا مبانی و مفاهیم دینی ق���رار نگیرد.  پذیرفت���ه بود 
دقیقًا به همین دلیل اخترشناسی و طالع بینی از رونق و رواج افتاده بود.

گ���زارش می ده���د، روایاتی بسی���ار نادر و  ام���ا آنچ���ه ابن سع���دی دربارۀ آن 
کمی���اب در جهان اسالم است. چنین اشاراتی در هیچ یک از متون دیگر 
کمرنگ ش���دن نقش تعصبات دینی  که حکایت از  یخی درج نش���ده  تار
در متن جامع���ه اسالمی داشته باشد؛ بلکه برعکس، اعمال محدودیت 
و سختگی���ری ب���ر فرق و ادی���ان دیگر در جامع���ه اسالمی آن زم���ان، یکی از 
کوتاه  داغ تری���ن موضوعات جاری ب���وده است؛ بنابراین م���ا در این مقاله 
گ���زارش اش از بغداد و  کردیم ضمن شرح مطال���ب ابن سعدی در  ت���الش 
زش آن را تبیین کنیم؛ به عبارت دیگر ما در این دوره  مجالس متکلمان، ار
ز و  یسم، بدون نماینده ای بار زی از سکوالر از جهان اسالم ویژگی های بار
که من���ادی اندیشه های آن باشد و دموکراس���ی بدون دموکرات را  خاص 
یخ اسالم شرح و تبیین نشده اند.23   شاهد هستیم. این مسائل هنوز در تار

پیوست ها:24

گزارش محمدبن فتوح حمیدی )م.488ق(  متن 
کتاب َجذوة المقَتَبس25  در 

احمدبن محمدبن سع���دی، أبوعم���ر، فقی���ه، فاض���ل، مح���دث؛ رح���ل 
ید بالقی���روان، و أبابکر  قب���ل األرب���ع مائة بمدة، فلق���ی أبامحمدبن أب���ی ز
محم���د بن عب���داهلل األبهری بالع���راق، و غیرهم���ا، و رجع إل���ی االندلس 
ث؛ فسمع���ت أباعب���داهلل محم���د بن الف���رج ابن عب���داهلل الولی26 

َ
و ح���ّد

ید یسئ���ل أباعمر  ی یقول: سمع���ت أبامحم���د عبداهلل بن أبی ز االنص���ار
أحمدبن محمدب���ن السع���دی  المالکی عن���د وصوله إل���ی القیروان من 
کان أبوعمر دخل ببغداد فی حی���اة أبی بکر محمد بن  دی���ار المش���رق، و 
به���ری فقال له یوم���ًا: هل حض���رت مجالس اهل 

َ
عب���داهلل ب���ن صالح األ

که وجوه  یبل فیرو ابراز م���ی دارم  23. م���ن در نگ���ارش این مقاله سپ���اس فراوان خود را نسبت ب���ه مار
کراون و سارا  کرد و من را با جایگ���اه او آشنا ساخت. پاترشیا  اهمی���ت ابن سع���دی را به من گوشزد 
کردند. از سوی دیگر از  ی  یس این مقاله مرا یار اشترومس���ا هم با اشارات ارزشمند خود ب���ر پیش نو
یورک به عن���وان سخنران تشکر  برن���ارد هایک���ل به دلیل دعوت از م���ن در همایشی در دانشگاه نیو

که تأثیر بسزایی در نگارش این مقاله داشت. کنم 
یخی از حمیدی، ضب���ی و قاضی عیاض است، به  گ���زارش تار ی متن سه  ک���ه حاو 24. پیوست ه���ا 
بارۀ ابن سعدی اندلس���ی در منابع درج شده، و نیز  که در منظ���ور ارائه تمام اطالعات دست اول���ی 
ک���وک در مقاله بدان ها ارج���اع داده، به  ک���ه مایکل  ردن امک���ان صحت سنج���ی روایاتی  فراه���م آو

ترجمه متن اصلی مقاله افزوده شده است )م(.
25. ابی عبداهلل محمدبن فتوح بن عبداهلل حمیدی؛ جذوة المقتبس فی ذکر والة االندلس؛ به تحقیق 

یت الطنجی؛  قاهره: مکتبه نشر الثقافة االسالمیه، 1371ق. محمدبن تاو
که این ن���ام را به ص���ورت »عبداهلل ابن  گ���زارش احم���د ضبی در بغی���ه الملتمس  26. ر.ک ب���ه: مت���ن 

کوک در پیش از این. کرده است و نیز به توضیح  الولید« ضبط 
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کف  یة فی موضع یجوز قبولها  کّف عنهم و ان أبوا و بذلوا الجز فان قبلوا 
عنهم و قبل منهم و اما ان یناظروا علی الیحتج علیهم بکتابنا و ال بنبّینا 

فهذا الیجوز فاناهلل و انا الیه راجعون«.

ابوالقاس���م  الماض���ی  منه���م  اشیاخ���ی  م���ن  واح���د  غی���ر  أخبرن���ی   
االدی���ب  و  ابومحمدبن عبی���داهلل  الزاه���د  و  عبدالرحمن بن محم���د 
الحاف���ظ ابوجعفر احمد ب���ن احمد االزدی و غیرهم ع���ن ابن موهب عن 
ث���ار فی جمیع األمصار  بن عبدالب���ر انه قال اجمع أهل الفقه و اآل ابی عمر
یغ و الش���رک و الیعدون عند الجمیع فی  أّن أه���ل الکالم أهل البدع و الز
ثر و التفقه فی���ه و تتفاضلون فیه  طبق���ات العلماء و إنم���ا العلماء اهل األ
کت���اب بیان العلم له أهل  تقان و المی���ز و الفهم. و قال ابوعمر فی  ف���ی اال
األه���واء عن���د ملل و سایر أصحابنا هم اهل الک���الم فکل  متکلم فهو من 
کان أو غی���ر أشعری و ال تقبل له شهادة فی  یًا  اه���ل االهواء و البدع، أشعر
کله  اإلس���الم و یفجر و یؤّدب عل���ی بدعته. قال ابوعمر لیس فی االعتقاد 
کتاب اهلل او صّح عن  فی صفات اهلل و اسمائه ااّل ما جاء مخصوصًا فی 
رس���ول اهلل صل���ی اهلل علیه و سل���م او اجتمعت علیه االم���ة و ما جاء من 
کله لو نحوه یسلم لهو ال یناظر فیه و قال ایضًا فی  االخبار اآلحادفی ذلک 
کت���اب »بیان العلم« قال یونس ابن عبداألعلی: » سمعت الشافعی یوم 
ناظ���رة حفص القرد قال لی ی���ا أبا موسی الیلق���ی اهلل عزوجل العبد بکل 
ذن���ب ماخال شرک... و حکی ع���ن... .32 ال یفلح صاحب الکالم ابدًا و ال 
تک���اد تری احدًا نظر ف���ی الکالم اال و فی قلبه دغل« و قال مالک: »أرایت 
ک���ل یوم لدین جدی���د؟ و أنشد  ان جائ���ه م���ن هو أجدل من���ه أیدع دینه 

لمصعب بن عبداهلل: 

ک���ان الموُت أقرب ما َیلینیأاقع���د بعد ما رجعَت ِعظامی و 
کل معت���رض ِخصیم وأجع���ُل دین���ه َغرض���ًا لدینیأجادل 
کالعلِم الیقینفَاتُرک م���ا علمُت ِلرأی غیری ���رأُی 

َ
و لیس ال

یست 
َ
تصرف فی الشمال و فی الیمینو ما أنا و الخصومة و هی ل

���ت لن���ا سن���ن ق���وام ؤجی���نو ق���د ُسّنَ او  ف���ّجِ  بک���ّلِ  یلح���ن 
ک���ان الح���ق لیس ب���ه خفاء المبی���ن.و  الفل���ق  کف���ره  أغ���ّرَ 

بن سعدی بعد االربع مأئة و قد رأیت سماعه  قال حمیدی و بقی ابوعمر
ی���ه م���ن ابی محم���د عبدالرحمن بن عمر ابن  فی بع���ض الکت���ب المصر
 علی انه 

ّ
النحاس المصری سنة409 بخط ابی محمد بن النحاس فدل

عاد الی مصر بعد تلک الرحلة القدیمة ایام الفتن الکائنة بمغرب.   

کامل  گزارش  32. مت���ن در نسخ���ه اصلی افتادگ���ی دارد و متناظر آن نی���ز یافت نشده است تا ب���ا آن 
گردد )م.(.

بی. حدث عن���ه حاتم الطائی  أباالفض���ل الهاشمی و ابن غلب���ون و الحر
الطرابلسی و أبومحمدبن الولید و ابوالقاسم بن محّرز و توفی بالمدینه.

گزارش احمدبن ُعمیرة َضبی )م.599ق( متن 
 

کتاب بغیة الملتمس29  در 

احمدبن محمدبن سع���دی ابوعم���ر فقی���ه فاض���ل مح���دث رح���ل قب���ل 
ی���د بالقی���روان و أبابکر محمد  االرب���ع مأئة بمدة فلق���ی ابامحمدبن ابی ز
بن عب���داهلل االبهری بالع���راق و غیرهما، و رجع ال���ی االندلس و حدث و 
ید یسأل أبا عمر  قال عبداهلل بن ولید30 سمعُت ابامحمد عبداهلل بن ابی ز
أحمدبن محمدبن سع���دی المالکی عند وصوله إل���ی القیروان من دیار 
کان ابوعمر دخل ببغداد فی حیاة ابی بکر محمد بن عبداهلل  المشرق و 
بن صال���ح االبهری فقال له یومًا: »هل حض���رَت مجالس اهل الکالم«؟ 
فق���ال: »بلی حضرتهم مرتین، ثم ترکت مجالستهم و لم أعد الیها« فقال 
ل���ه ابومحم���د: »وِل���َم؟« قال: »أم���ا أول مجل���س حضرته فرأی���ُت مجلسًا 
کله���ا المسلمین من أهل سن���ة و البدع���ة و الکفار من  ق���د جمع الف���رق 
ی و سائر اجناس الکفر،  یة و الزنادقة و الیهود و النصار المجوس و الدهر
و لک���ّل فرقة رئیس یتکلم علی مذهبه و یجادل عنه فإذا جاء رئیس من 
ک���ان قامت الجماع���ة الیه قیام���ًا علی اقدامه���م حتی یجلس  أی فرق���ة 
فیجلسون بجلوسه فاذا غص المجلس باهله و رأوا انه لم یبق لهم احٌد 
کتابهم31  کره فالیحتج علینا ....  ینتظرون���ه. قال قائل من الکفار ..... شا
و البق���ول نبیهم فانا النصدق ذلک و ال نقّر به و انها نتناظر بحجج العقل 
و م���ا یحتمل���ه النظر و القی���اس فیقولون نعم لک ذلک ق���ال ابوعمر فلما 
سمع���ت ذلک لم اعد ال���ی ذلک المجلس ثم قیل ل���ی ثم مجلس آخر 
للکالم فذهبت الیه فوجدتهم علی مثل سیرة اصحابهم سواء فقطعت 
ید: » و رضی  مجالس أهل الکالم فلم اع���د الیها فقال ابومحمدبن ابی ز
المسلم���ون بهذا م���ن القول و الفعل« قال ابوعم���ر: »هذا الذی شاهدت 
منه���م« فجع���ل ابومحمد یتعجب من ذل���ک و قال: » ذه���ب العلماء و 
کیف یبیح المسلم���ون المناظرة بین  ذهب���ت حرمة االس���الم و حقوقه و 
المسلمی���ن و بین الکفار؟ و هذا الیج���وز أن یفعل الهل البدع الذین هم 
کان  مسلم���ون و یقّرون باالس���الم و بمحمد علیه السالم و انما یدعی من 
عل���ی بدعة من منتحل���ی الکالم الی الرجوع الی السن���ة و الجماعة فان 
رجع قبل منه و ان أبی ضربت عنقه و اما الکفار فانما یدعون الی االسالم 

ید: چ���اپ مطبعة روخ���س، 1884م، ص144- 29. احمدبن عمی���رة ضب���ی؛ بغی���ة الملتمس؛ مادر
کتاب با چاپ بهتری از آن )بیروت: دارالکاتب، 1967(  گزارش، این نسخه از  147. در تهیه این 

تطابق داده شده است )م(.
30. ر.ک به: پیش از این، جایی که کوک ضبط صحیح این نام را عبداهلل محمدبن الفرج بن عبدالولی 

ی دانسته است )م(. االنصار
کتاب  که در  یت نبوده و برحس���ب قرائنی  کت���اب ضبی، قابل رؤ 31. م���وارد افت���اده در نسخه اصلی 
رده ش���ده است: »قال قائل م���ن الکفار قد اجتمعت���م للمناظرة  حمی���دی وج���ود دارد، اینگونه آو

کتابهم و ال بقول نبیهم ...« )م.(.  کرة فال یحتج علینا المسلمون  شا
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