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چکیده: از آغازین دوران، خردگرایی همواره خصیصه مهم اندیشه 
که در ط���ول تاریخ  کالم���ی مسلمانان ب���وده است. ب���ا وجود ای���ن حقیقت 

اسالم���ی، خردگرای���ی، مخالف���ان خاص خ���ود را داشته است؛ ای���ن جریان 
گ���اه ه���ای اصلی تفک���ر کالمی  همچن���ان باق���ی مان���د ت���ا آنک���ه یک���ی از تکیه 
گیری بنیادگرایی نوی���ن اسالمی بود  گردی���د. تنها در پی شک���ل  مسلمان���ان 
گرفت  ک���ه خردگرایی به حاشی���ه رانده شد و به میزانی در مع���رض خطر قرار 
گاه پیش از این ق���رار نگرفته بود. نویسنده در مقاله حاضر به طور  ک���ه هیچ 
کر متکلمان برجسته  گیری  و ذ مختص���ر، به معرفی، بی���ان تاریخچه شکل 
کالمی اسالمی خردگرا در دوران میانی جهان اسالم از جمله معتزله  مکاتب 
گماشته است. نویسن���ده در ادامه، پ���س از بیان تعامل  و اشاع���ره، هم���ت 
کالمی در جهان اسالم، روابط  موج���ود میان جریان های مختلف اندیش���ه 
میان اسالم و دیدگاه های متکلمان مسلمان با دیگر ادیان مانند یهودیت 
ح می نماید. در انتها، با بیان سیر  و مسیحیت در دوران میانی اسالم را مطر
مطالعه و پژوهش در باب اندیشه های معتزله و اشاعره و معرفی پژوهش 

ها در این حوزه و اعتزال یهودی، مقاله خویش را به پایان می رساند.

کالمی اسالمی،  کلی���دواژه: خردگرای���ی، دوران میانی جهان اسالم، مکات���ب 
معتزله، اشاعره.

مقــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــه

ݢمݡی در دوران  ݢ ݢ ݢ ݢکالݢ خردگرایی ݢ
میانݡی جهان اسالم

Sabine Schmidtke; Theological Rationalism in the Medieval 
World of Islam. Al-Usur al-Wusta 20.1(April 2008) pp.17-22

دانشجوی دکترای فلسفه اسالمی ترجمۀ حمید عطایی نظری
دانشگاه شهید بهشتی

زابینه اشمیتکه 

ین  کالمی مسلمانان از آغاز گرای���ی، همواره خصیصۀ مهم اندیشۀ  خرد 
دوران بوده است. باوجود موضوع بحث انگیز اصالت این خصیصه در 
که در  اندیشۀ مسلمانان، مجموعۀ محدودی از متون در اختیار ماست 
آنه���ا به برخی از مسائل عقیدتی همچون جبر و اختیار، در قالب الگوی 
گفتگ���وی دوسویه پرداخته شده است. ارائۀ روش جدلی در این متون، 
ی���ن )صورت بندی(  خ���ود دلیلی روشن ب���ر استفاده از عق���ل، برای تدو
ین به بعد بوده است.  مسائل عقیدت���ی و استدالل بر آنها، از دوران آغاز

(Cook, 1980&1981/ van Ess, 1975 - 1977(

یخ اسالم���ی، خردگرایی، مخالفان  ک���ه در طول تار ب���ا وجود این حقیقت 
خ���اّص خود را داشته است، این جریان همچنان باقی ماند تا آنکه یکی 
از تکیه گاه های اصلی تفّکر کالمی مسلمانان شد. تنها در پِی شکل گیری 
بنیادگرای���ی نوی���ن اسالمی ب���ود که خردگرای���ی به حاشیه ران���ده شد و به 
میزانی در معرض خطر قرار گرفت که هیچ گاه پیش از این قرار نگرفته بود. 

ین  کالم���ی اسالم���ی خردگ���را، و یک���ی از مهم تر معتزل���ه، اولی���ن مکت���ب 
یان ه���ای تفک���ر اسالم���ی ب���ه شم���ار می آی���د. آنه���ا بر  ی���ن جر و تأثیرگذارتر
ک���رده، یک نظام  کید  تق���ّدم و اولویت عق���ل، و اختی���ار )در برابر جبر(  تأ
ک���ه  کردن���د  ارائ���ه  معرفت شناس���ی، وجودشناس���ی و نفس شناس���ی را 
مبنایی ب���رای تبیین طبیعت جه���ان، خدا، انس���ان و پدیده های دینی 
یع فراهم م���ی آورد. معتزلیان در فلسفۀ اخالق خود  همچ���ون وحی و تشر
یق خرد بشری می توان  ب���ر ای���ن عقیده بودند که نیک و بد را صرف���ًا از طر
یادی موجب  شناخ���ت. آنان ب���ا شناخت شناسی خاّص خود تا ح���ّد ز

گسترش قواعد بسیار پیچیدۀ روش شناسی فقهی شدند.

ی���ان معتزله به ق���رن دوم هج���ری )هشتم میالدی(  آغ���از شکل گیری جر
ب���از می گ���ردد، و دورۀ شکوفای���ی و توسعۀ این مکت���ب از اواخر قرن سوم 
هج���ری )نهم میالدی( ت���ا اواسط قرن پنجم هج���ری )یازدهم میالدی( 
کوتاهی در دوران  که مکتب معتزله برای م���ّدت  بوده اس���ت. در حالی 
خالف���ت عباسی���ان در ق���رن س���وم هج���ری ب���ه جایگ���اه مذه���ب رسمی 
ک���م تلّقی  حکوم���ت دس���ت یاف���ت و بدین س���ان دین رسم���ی طبقۀ حا
ی���ان در آستانۀ قرن چه���ارم در قال���ب دو شاخۀ اصلی  می ش���د، ای���ن جر

معتزلۀ بغداد و بصره به حیات خود ادامه داد. 

م���ان برجست���ۀ مکت���ب معتزل���ۀ بص���ره، عب���ارت بودن���د از: ابوعلی 
ّ
متکل

321ق/933م(.  )م.  ابوهاش���م  پس���رش  و  )م. 303ق/916م(  ُجّبای���ی 
که ب���ه »َبهَشمّیه«  یرشاخ���ۀ مهّمی پدید آوردند  پی���روان ابوهاشم، خود ز
گ���ون ای���ن مکت���ب،  گونا شناخت���ه می ش���ود. از می���ان شخصیت ه���ای 
گرد  می ت���وان به اف���رادی همچ���ون: ابوعلی بن خ���اّلد )م. 961/350م( شا
ابوهاش���م، ابوعب���داهلل بص���ری )م. 370 ق/980م( و ابواسحاق بن عّی���اش 
ک���رد. قاضی القض���اه عبدالجّبار  گردان ابن خ���اّلد بودند، اشاره  ک���ه از شا
همدان���ی )م. 415 ق/1025 م( خود دست پروردۀ ابوعبداهلل و ابواسحاق 
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گردان  ی به حساب می آمد. یکی دیگر از شا بود و نویسن���دۀ بسیار پرکار
قاض���ی عبدالجّبار،  ابوالحسین بص���ری )م. 436ق/1044م( نیز مکتبی 
ی���ن مکتب بدیع در  که به نظر می رسد آخر در می���ان معتزله بنی���ان نهاد 

اندیشۀ معتزله باشد. 

یج در می���ان مسلمانان اهل تسّنن محبوبیت خود  یان معتزله به تدر جر
که ت���ا حدود قرن هشتم هج���ری دیگر نشان  ی  را از دس���ت داد؛ ب���ه طور
خاصی از آنان باقی نماند؛ با وجود این تأثیر این مکتب در اسالم شیعی 
ی در طی  که این تأثیرگذار گونه ای  ب���ه نحوی محسوس ادامه یافت؛ به 

قرون متمادی باقی مانده، حّتی هم اینک نیز قابل مشاهده است. 

اف���زون ب���ر این، پژوهش ه���ای صورت گرفت���ۀ اخیر درب���اره معتزل���ه از آغاز 
ق���رن بیستم به بعد، سبب تجدید حیات���ی در مفهوم معتزلِی خردگرایی 
یان���ی به نام »ن���و معتزلی���ان« نمودار گشت���ه است. این  ک���ه در جر گردی���د 

اصطالح مبهم، نشان دهندۀ دسته های مختلفی 
که ب���ا تکیه  از متفّک���ران مسلم���ان معاص���ر اس���ت 
اهمّی���ت  اثب���ات  ص���دد  در  معتزل���ه،  می���راث  ب���ر 
گفتم���ان نوین مسلمان���ان هستند  عقل گرای���ی در 

 .)Hildebrandt, 2007/ al-Masudi, 2008(

که به لح���اظ خردگرایی در رتبه ای  یان دیگری  جر
کالم���ی اشاعره  ی���ان  پ���س از معتزل���ه ق���رار دارد، جر
خ���ود  سرشن���اس  بنیانگ���ذار  از  پ���س  ک���ه  اس���ت 
ابوالحسن اشع���ری )م. 324ق/935م ( بدین نام 

گرد یکی از سران معتزله به  که خود در ابتدا شا خوانده شدند. اشعری - 
نام ابوعلی ُجّبایی بود- در حدود چهل سالگی، تعالیم معتزله را وانهاد 

یزی نظام عقیدتی خویش برآمد. و در صدد طرح ر

گروه برجستۀ  اشع���ری و پیروانش قص���د داشتند روش میانه ای بی���ن دو 
مخالف آن دوران، یعنی معتزله و سّنت گرایان - با عنوان حنابله - ارائه 
کنن���د. به لح���اظ روش شناسی، اشاع���ره در تفّکر کالم���ی و نگاشته های 
کار  ک���ه خصیص���ۀ معتزل���ه ب���ود – به  خودش���ان، خردگرای���ی را - آنگون���ه 
گرفتند، ولی در عین حال همچنان معتقد به تقّدم وحی بر عقل بودند. 
 (Ethical Subjectivism( به لحاظ عقیدتی نیز آنها از ذهن گرایی اخالقی
در براب���ر عین گرای���ی اخالق���ی )Ethical Objectivism) – که معتزله بدان 
کردند و به ش���رح و بسط مفه���وم »کسب« افعال  قائ���ل بودن���د - حمایت 
انس���ان، به عنوان طریق میانه ای بین مفهوم »اختیار یا تفویض« معتزلی 
کالمی خ���ود را بر اساس  و دیدگ���اه سّنت���ی »جبر« پرداختن���د. آنها عقاید 
یدند. بدان سان  گست���رش آن دست یاز مبان���ی مذکور بنیان نهادند و به 
ک���الم اسالم���ی بوده اس���ت، اشع���ری مفاهیم و  ک���ه ویژگی تط���ور اندیشۀ 
ک���ه توسط متفّک���ران پی���ش از او مطرح ش���ده بود،  روش ه���ای مختلف���ی 
 .(Perler/Rudolph, 2000( ب���رای استفاده در نظام عقیدتی خود برگزید

ک���رد روش شناسی عقالنی  که ت���الش  ب���رای نمون���ه در واق���ع اولین کسی 
کند، ابن ُکاّلب )زنده در  معتزله را با مواضع عقیدتی سّنت گرایان تلفیق 
240ق/855م( بود. همچنین مفه���وم »کسِب« افعال انسان، نخستین 
بن عمرو ) م.180ق/796م ( مطرح شده بود؛ با این حال  ب���ار توّسط ِضرار
کالمی، این  به سب���ب موفقّیت های بعدی اشاعره در ارائ���ۀ یک مکتب 

متفّکران متقّدم خیلی زود فراموش شدند.

مکت���ب اشع���ری ت���ا پایان ق���رن چه���ارم هج���ری موقعّیت خ���ودش را به 
کالم���ی غال���ب در مناط���ق مرک���زی جهان  یان ه���ای  عن���وان یک���ی از جر
م 

ّ
ک���رده بود و این امر عمدتًا به سب���ب کوشش های متکل اس���الم تثبیت 

ن���ی ) 403ق/1013م( بود  برجست���ۀ مالکی مذهب، قاض���ی ابوبک���ر باِقاّل
ی���ر دول���ت  ک���ه از حمایت ه���ای صاحب بن َعّب���اد )385ق/995م( وز
م معتزلی همعصر او -  قاضی 

ّ
که متکل آل بویه برخ���وردار بود؛ همان گونه 

عبدالجّبار همدانی - نیز از این حمایت ها بهره مند 
شده بود.

گست���رش سریع مذه���ب اشاعره در  اف���زون بر ای���ن، 
مان 

ّ
که برخ���ی از برجسته ترین متکل ای���ران - جایی 

اشع���ری نسل ه���ای بع���د در آن بالیدن���د و ب���ه ظهور 
گ���ردان باِقاّلن���ی از جمل���ه  ی���ق شا رسیدن���د - از طر
ابوبکر محّمدبن حسن بن فورک )م.406ق/1015م( و 
که هر دو  ابواسحاق اسفرائین���ی )م. 418 ق.1020م( 
یس مشغول بودند،  در ری و نیشاب���ور به تبلیغ و تدر
ص���ورت پذیرف���ت. در نتیجۀ گست���رش مذهب فقهی مالک���ی در شمال 
یق���ا، نگاشته ه���ای کالمی باِقاّلن���ی، در این منطقه شه���رت یافت و در  آفر
کتاب »هدایه الُمسترشدین«،  همین منطقه بخش هایی از شاهکار وی 

کنون حفظ شده است.  به صورت خّطی باقی مانده و تا 

که از حمایت رسمی  مکت���ب اشاعره در طول نخستین دورۀ سلجوقیان 
ی���ر دولت سلجوقی، یعن���ی خواجه نظام المل���ک )م. 493ق/1099م(  وز
گردید و عنصر اصلی آموزش���ی در نظام درسی مدارس نظامّیه  برخ���وردار 
م���ان اشعری این دوره 

ّ
ش���د، اعتالی بیشتری یافت. برجسته ترین متکل

عبارت بودن���د از: ابوبک���ر احمدبن محّمد فورک���ی )م. 478ق/1085م( و 
امام الحرمی���ن ابوالمعالی ُجَوین���ی )م. 478ق/1085م(. ُجَوینی، همانند 
م اشعری بود که روش ها و 

ّ
ابوالحسین بصری در میان معتزله، اّولین متکل

مفاهیم فلسفی را در کالم اشعری وارد نمود. در واقع شواهدی وجود دارد 
کرده،  ک���ه نشان می دهد ُجَوینی عمیقًا آثار ابوالحسی���ن بصری را مطالعه 

 .)Madelung, 2006( گرفته است به شّدت تحت تأثیر آنها قرار 

ین���ی به پای���ان رسید و  نخستی���ن دوره از مکت���ب کالم���ی اشاع���ره ب���ا ُجَو
که به واسطۀ ادغام بیشتر فلسفه و منطق در اندیشه  مرحلۀ بعدی آن - 
گردیده است -  کالم���ی اشاعره از دورۀ پیشین متمای���ز  و روش شناس���ی 

تهنا در یپِ شکل گریی 
بنیادگرایی نوین اسالیم بود 

که خردگرایی به حاشیه رانده 
شد و به مزیاین در معرض 

خطر قرار گرفت که هیچ گاه 
پیش از این قرار نگرفته بود.
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ّید باهلل یحیی بن حمزه )م. 749 ق( است.   ه العقلّیه وأصول المسائل الدینّیه«، نگاشتۀ عالم یمنی امام مؤ
ّ
کتاب »الّشامل بحقائق األدل  نخستین صفحه از جلد دوم 

آغاز ش���د. این مرحله با ابوحامد غزال���ی )م. 505 ق/1111 م( شروع شد. 
ی���ن نویسندگ���ان اشعری مسلک ای���ن دوران، می توان به  از می���ان مهم تر
ی  یم شهرستانی )م. 548ق/1153م( و فخرالدین راز محّمدبن عبدالکر

کرد. )م. 606 ق/1209 م( اشاره 

مکت���ب اشاع���ره در سرزمین ه���ای شرق���ی اس���الم، ب���ه عن���وان یک���ی از 
یان های اصل���ی تفّکر اسالمی تا پایان قرن دهم به حیات خود ادامه  جر
داد. اشاع���ره دست کم در مناطق سّنی نشین، موفقّیت های بیشتری به 
دست آوردند و از حیات طوالنی تری نسبت به معتزله برخوردار شدند؛ 
با این حال، اشاعره نیز مانند معتزله، پیوسته با رقیبان سّنت گرای خود 
ی را انک���ار می کردند، در  ز )اه���ل حدی���ث یا سلفّی���ه( که هرگونه خ���ردور

کش بودند.  کشا جدال و 

کالمی مسلمانان عقل گ���را در جهان اسالم،  یان های مختل���ف تفّکر  جر
گرفت���ه بودن���د، از پیوند نزدیک���ی با یکدیگ���ر برخوردار  ک���ه شکل  آنگون���ه 
ی���ان پیوست���ه ای از تأثیر و رواب���ط متقابل نزدیک  بوده ان���د و در قالب جر
گرفته اند. این مطلب  میان نمایندگان خاّص خود شکل نوینی به خود 

ک���ه در مناطق مرکزی جهان  کالمی ای  همچنی���ن در مورد دیگر مکاتب 
یدیه  کمتری بهره مند بودند، ص���ادق است؛ مثاًل ماتر اس���الم از اهمّیت 
یدی )م. 333ق/944م( به این نام خوانده  ک���ه پس از ابومنصور ماُتر  -
ی���ادی مدیون دیدگاه ه���ای حنفی سّنت���ی بودند و  شدن���د - ب���ه میزان ز
اندیشه های���ی شبی���ه ب���ه اندیشه های معتزل���ه داشتند. اّم���ا حضور آنان 
ی نسبتًا  بیشت���ر در شم���ال شرقی ایران بود و ب���ه همین سبب تأثیرگ���ذار
اندک���ی -  البت���ه به استثن���ای مناطق مرک���زی سرزمین ه���ای عثمانی - 

.(Rudolph, 1997/ Badeen, 2008( داشتند

یان ه���ای مختلف  که درب���ارۀ تعامل نزدیک موج���ود میان جر مطالب���ی 
کالمی در جهان اسالم، بیان شد، ب���ه همان سان شامل روابط  اندیش���ه 
ی  ز اس���الم با دیگر ادیان���ی - یعنی یهودیت و مسیحیت – که به نحو بار
در دوران میان���ی جه���ان اس���الم حضور داشتن���د نیز می ش���ود. ] در واقع 
کالمی  یان ه���ای مختلف اندیش���ه  ک���ه می���ان جر نظی���ر تعام���ل نزدیکی 
داخ���ل در جهان اس���الم وجود داشته است، میان اس���الم و دیگر ادیان، 
ی در دوران میانی جهان  ز که به نحو بار مانن���د مسحیت و یهودیت نیز 
اسالم حضور داشتند، دی���ده می شود.[ در اینجا پدیده های مشابهی از 
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رابط���ۀ متقابل قاب���ل مشاهده است. زبان عموم���ِی یهودیان، مسیحیان 
گ���اه، فارسی بود و از  بی و  و مسلمان���ان، عاِل���م و عامی همگی، زب���ان عر
ای���ن رو به طور طبیع���ی از زمینه های فرهنگی مشابهی برخ���وردار بودند. 
کتاب های یکسانی می خواندن���د و همگی به زبان واحدی  آنه���ا اغلب 

سخن می گفتند و می نوشتند.

ی و  که در آن، تبادل جار ی پدی���د آوردند  ک فکری نادر  آنه���ا وجه اشترا
گون گفتمان - بجای مخالفت  گونا ی از آرا متون و صورت ه���ای  پای���دار
گشته بود. این خصیصۀ دوران میانی جهان اسالم  و اعتراض - مرسوم 
 (crosspollination( »ک���ه آنگونه که شایسته است به ی���ک »گرده افشانی
گرداب «  )Goodman, 1995&1999/ Montgomery, 2007( یا یک »اثر 
)Stroumsa, 2008( )Whirlpool Effect( توصی���ف شده است، ایجاب 
کالمی، حّد و مرزهای مذهبی را  می کند  ه���ر پژوهشی درباره خردگرایی 
ین نگاه  نادیده انگارد. در واقع یک نگاه چندُبعدی صحیح باید جایگز

که همچنان در تحقیقات جدید متداول است. تک ُبعدی ای شود 

اّتف���اق نظر نزدیکی میان دانشمن���دان معاصر وجود دارد، مبنی بر اینکه 
کالم مسلمانان، به نمونه های مشابهی از  ی���خ و پیشینۀ روش جدلی  تار
یژگی مجادالت مسیحیت شناسانۀ باستانی  مباحثات دوطرفه ای که و
که در ق���رن ششم میالدی در  ی���ژه آن دسته از مجادالت  که���ن بود - به و
یه شایع بود - باز می گردد  ی���ه و مهم تر از آن در قرن هفتم در سور اسکندر
 Cook, 1980/ Zimmermann, 1985/ Brock, 1986/ Hoyland,(

.)1997/Reynolds, 2004

م���ان مسلم���ان، اندیش���ه و ت���وان فراوانی ص���رف بررسی 
ّ
ب���ه ع���الوه متکل

انتق���ادی و ابط���ال دیدگاه���ای مسیحّی���ت و - ب���ه نح���و محدودت���ری - 
کردن���د. این ام���ر از چندین رسال���ۀ جدل���ی نوشته شده توسط  یهودّی���ت 
که  م���ان مسلمان در برابر این ادیان به خوبی هویداست. در حالی 

ّ
متکل

مان 
ّ
بخ���ش اعظمی از رّدیه های نوشته شده ب���ر مسیحّیت از سوی متکل

کنون چن���د متن ض���ّد مسیحّیت  مسلم���ان، از می���ان رفت���ه اس���ت، هم ا
که می تواند تصویر خوبی از  بازمانده از قرن سوم هجری در اختیار است 
کند )Thomas, 2004(. نمونه های  گرفته شده ارائه  کار  استدالل های به 
کتاب مبسوط  موج���ود ای���ن قبیل آثار از قرن چه���ارم هجری عبارتن���د از: 
ئل النبوه« نوشتۀ قاضی عبدالجّبار معتزلی همدانی و از فرقۀ  »تثبی���ت دال
کتاب »شفاء الغلی���ل« ُجَوینی و یا »رّدالجمیل اللهّیات عیسی  اشاعره، 
که به غزالی نسبت داده شده و در واقع هم ممکن است  بش���رح انجیل« 

.)El- Kaisy Friemuth, 2007/ Thomas, 2007( نوشتۀ همو باشد

بی  ی از رساله های نخستی���ِن نگاشته شده به زبان عر همچنین بسی���ار
کنون باقی مان���ده و محفوظ اند. این رساله ها  در دف���اع از مسیحّیت، تا 
که نمایندۀ سه فرقۀ اصلی مسیحّیت در  کرده اند  مانی تألی���ف 

ّ
را متکل

خاورمیانه در طی دوران نخستین حکومت عباسیان بودند:

1.تئودور ابو ُقّره ِملکایی )م. 830 م(؛ 

ی )م. 845 م(؛ 2.َعّمار بصری ِنسطور

3.َحبیب بن ِخدمه ابو راِئطه یعقوبی )م. 855 م(.

���م مسیحی 
ّ
ک���ه این س���ه متکل ی���ق مناب���ع اسالم���ی، می دانیم  م���ا از طر

م���ان خردگرای مسلم���ان بوده اند؛ افزون بر 
ّ
گفتگ���و و مباحثه با متکل در 

کانون  که  این، از دفاع ه���ای مخصوص آنها از آن دسته عقاید مسیحی 
متع���ارف مناظ���رات می���ان مسلمان���ان و مسیحی���ان ش���ده ب���ود، یعنی: 
تثلی���ث، تجّسد، غسل تعمید، عشاء رّبان���ی، حرمت صلیب، و جهت 
قبل���ه، معل���وم می شود آنها ب���ا اصطالحات و روش ه���ای موجود در کالم 

 .)Griffith, 2002( مسلمانان به خوبی آشنا بوده اند

مان 
ّ
ک���ه می���ان دیدگاه ه���ای متکل ب���ا توّجه ب���ه اختالف���ات اساس���ی ای 

مسلم���ان و مسیح���ی وج���ود داشت���ه اس���ت )مانن���د مفه���وم »توحی���د« 
ک���ه در تض���اّد با تثلی���ث و تجّس���د مسیحّیت اس���ت( اخذ  مسلمان���ان 
م���ان مسیح���ی از عقای���د مکت���ب مسلمانان به 

ّ
و اقتب���اس ف���راوان متکل

کالم  ین می���زان پذیرش از  نظ���ر غیرممک���ن می رسد. با وجود ای���ن بیشتر
مسلمان���ان در میان نویسندگ���ان قبطی قابل مشاه���ده است. در حالی 
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Sklare, 2007( )ben Yefet(؛

گرد یوسف بصیر، ِیشوع بن ِیهوده.  یه« از شا کتاب »التور  .3

کز زندگی دینی و  ی از مرا ی معتزله، راه خود را ب���ه سوی بسیار تأثیرگ���ذار
که چند تن  ی  کرد؛ به طور عقالن���ی یهودی در سرزمینهای شرقی پی���دا 
ق به رّبانیاِن باست���اِن )Yeshivot( مذهب 

ّ
کز علم���ی متعل از رؤس���ای مرا

ک���ه تا قرن چه���ارم هجری به   - )Pumbedita( و پامبدیت���ا )Sura( س���وره
کردن���د - جهان بینی معتزله را پذیرفتند. یکی از آنها،  بغداد نقل مکان 
گاون )Samuel ben hofni Gaon  ) )م. 1013م( تا حّد  َسموئ���ل بن ُحفنی 
گاه بوده و شخص���ًا با ابو عبداهلل بصری آشنایی  ی���ادی با آثار ابن خاّلد آ ز

.)Sklare, 1996( داشته است

ک���ه برای نویسندگ���ان مسیحی اّتفاق  اف���زون بر ای���ن - به همان صورت 
افت���اد - مجموعه اصطالحات و عقاید معتزلی مبن���ا و زمینه ای را برای 
بح���ث و تبادل آرای جدلی میان عالمان مسلمان و یهودی فراهم نمود 
م���ان اشعری مذه���ب و نگاشته های 

ّ
)Sklare, 1999(. در مقاب���ل، متکل

کردند و از  کمت���ری پیدا  آن���ان در میان عالمان یه���ودی مقبولّیت بسیار 
یک���ردی انتقادی  یی آنه���ا با این مت���ون، غالبًا با رو یارو گذشته رو ای���ن 

 .)Sinai, 2005( همراه بود

  ( Severus( یُرس ک���ه اّولین نویسندۀ ب���زرگ قبطی عرب زبان به ن���ام ساو
���ع1 )م. پ���س از987 م( در زم���ان نسبتًا متأّخری ب���ه ظهور رسید، 

َ
ابن ُمَقّف

بی  قبطیان در قرون بعدی مجموعه ای از ادبّیات مسیحی را در زبان عر
که تمام  که حج���م آن ب���ه مراتب بیشت���ر از آن چیزی ب���ود  پدی���د آوردن���د 

بی دیگر با یکدیگر نگاشتند.2  جوامع مسیحی عر

بن راه���ب و مؤَتَمن بن َعّسال )هر دو  کر که به تفصیل در مورد ابوشا آنگون���ه 
زن���ده در قرن هفتم هجری/سیزدهم می���الدی( نشان داده شده است، 
نویسندگ���ان قبط���ی ای���ن دوران به طور خ���اص تحت تأثی���ر نوشته های 
ی )م. 606 ق( بوده اند  ���م اشعری مسلک آن زم���ان، فخرالدی���ن راز

ّ
متکل

 .)Sidarus, 1975/ Wadi, 1997, Schwarb ]n.d[(

یهودّی���ت - در قیاس با مسیحّیت - به می���زان بیشتری پذیرای مفاهیم 
 (Karaite( عقیدتی مسلمان���ان، مانند »توحید« بود و نویسندگان َقرائی
و رّبان���ی )Rabbanite) از ق���رن س���وم هجری ب���ه بعد، به ط���ور خاص و به 
درج���ات مختلف به اخ���ذ و اقتباس از مذهب معتزل���ه پرداختند، و در 
نتیجه تا پایان قرن پنجم هجری یک مسلک »اعتزال یهودی« به منصۀ 
ظه���ور رسید. عالمان یه���ودی از سویی آثار اصیل���ی در راستای خطوط 
کتاب های  کردند و از سوی دیگر رونوشت هایی از  ی معتزل���ه تألیف 

ّ
کل

که اغلب به عبری نیز بازگردانده شده  معتزلی���ان مسلمان فراهم آوردند 
بودند. نخستین نمونه های آثار اصیل اعتزال یهودی عبارت است از:

1.»کت���اب الُمحَت���وی« نگاشتۀ یوسف بصیر قرای���ی )م. حدود 1040 م( و 
 Vajda, 1985/ Sklare, 1995/( »کت���اب التمیی���ز کت���اب مختصرتر او » 

von Abel, 2005/ Madelung & Schmidtke, 2006(؛

 Levi( کتاب »الّنعمه« نگاشتۀ عالم معاصر بزرگ تر از او  ِلوی بن ِیِفت  .2

ی از نخستین  ���م مسیح���ی مص���ر در سدۀ چه���ارم اس���ت. و
ّ
ی���رس، م���وّرخ و متکل  1. ابن مقّف���ع، ساو

بی نوشته است. با وجود   شهرت و تأثیر عمیق او  که آثار خود را به زبان عر یسندگان قبطی بود  نو
ی نداده اند. او  بارۀ زندگی و گاهی چندانی در گون آ گونا در فرهنگ مسیحی مشرق زمی���ن، منابع 
رود خلیفۀ فاطمی  رۀ حی���ات خود، شاهد انتقال ق���درت از اخشیدیان به فاطمیان بود. با و در دو
یخ فرهنگ���ی و اجتماعی مصر  المع���ّز لدی���ن اهلّل به مصر در سال 362 هج���ری فصل تازه ای در تار
کمال احت���رام و آزادی های  ی از  رد آن برای مسیحیان و یهودی���ان برخوردار که ره���او گش���وده شد 
کلیس���ای یعقوبی قبط���ی و رّد   رهای  مذهب���ی ب���ود. در چنی���ن اوضاع���ی ابن مقّف���ع در دف���اع از باو
که در حضور  یسی فراتر نه���اد و در مجالس مناظ���ره ای  یس���ی و رّدیه نو مخالف���ان، پ���ای از دفاعیه نو
خلیف���ه ترتیب می یافت، با مخالفان خود به بحث و ج���دل می پرداخت. فضای تسامح در عهد 
ی ابن مقّفع را بر آن داشت تا با عالمان مسلمان نیز در مسائل اعتقادی،  ک���ه و ی���ز تا بدانجا بود  عز
ب���ه مناظره بپردازد. در این م���ورد به خصوص از قاضی ابوالحس���ن علی بن نعمان فقیه اسماعیلی 
ک���ه نباید تأثیر آن را در موفقّیت  کارآمد، از عواملی است  نامب���رده ش���ده است. دانستن چند زبان 
ی  ی اش بود - و آشنایی و که زبان مادر ط بر ادبیات زبان قبطی - 

ّ
گرفت. تسل ابن مقّف���ع نادی���ده 

بی  ب���ان یونانی، او را ب���ا میراث فرهنگی هم کیشان خ���ود، پیوند می داد و تبّح���رش در ادب عر ب���ا ز
پذیرفته،  باِن نو بی، آثار خود را در قالب ای���ن ز او را ق���ادر می ساخ���ت تا ضمن استف���اده از منابع عر
ی���را در نیمۀ دوم سدۀ چه���ارم، هنوز زبان متداول مسیحیان مص���ر، زبان قبطی بود. او  ین���د؛ ز بیافر
بی، آن را به جای  ب���ان عر زافزون ز که تحت تأثیر نفوذ رو ی���ن فرد از مؤلف���ان قبطی است  برجسته تر
رهای یعقوبی خود و نقض  گرفتند. او همچنین در دفاع از باو کار  قبط���ی ب���ه عنوان ابزار نگارش به 
ی و ملکائ���ی رّدیه های���ی پرداخته اس���ت. از آثار او  ی���ش، از نسطور عقای���د مخالف���ان مسیح���ی خو
کرد. )ر.ک: دائرة  کتاب اإلیضاح اشاره  کتاب الُمجاِمع و  می ت���وان به سیر اآلباء القدّیسین البطارکه و 

المعارف بزرگ اسالمی، ج4، ص 680(.
2 -Graf, 1947, 294ff / Sidarus, 1993.
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کتاب او با نام »عشرون  ) Nonnus of Nisibis( )م. ح���دود 870م( بود و 
گی���رش عقاید یه���ودی است،  کل���ی و فرا مقال���ه« ب���ا وجود آنک���ه نگرش 
ک���الم مسیحی نشان می دهد  کالم اسالمی را به خوبی  خصیصه ه���ای 

.)Stroumsa, 1989 & 2007(

بوط به متفّکر برجستۀ یهودی موسی بن میمون ُقرُطبی )م.  نمونۀ دوم، مر
ک���ه از ادبّی���ات و فرهنگ مسلمان���ان به خوبی  603 ق/1204 م( اس���ت 
گ���اه بود و به طور یکسان در میان عالم���ان مسلمان و مسیحی، به نحو  آ
یق آثار و  گست���رده ای مقب���ول واقع شد. این ام���ر را می ت���وان از طر عمیق���ًا 
که در مکتوبات بعدی مسلمانان و  ین او  کتاب داللة الحائر نشانه های 
 .)Schwarb, 2007( مسیحیان بر جای مانده است، به وضوح نشان داد

ک���الم عقلی  در ح���وزۀ مطالع���ات اسالم���ی، تحقیق���ات علم���ی درب���ارۀ 
یرا انبوه بسیار مهّمی  مسلمانان رشته ای نسبتًا جدید به شمار می آید؛ ز
گرفته  یبًا متأّخر در دسترس قرار  از مناب���ع نخستین، تنها در یک دورۀ تقر
گست���رده ای استنساخ  اس���ت. آثار و نوشته ه���ای معتزله آشک���ارا به طور 
و تکثی���ر نشدن���د و ل���ذا در حال حاض���ر بخش اندکی از ای���ن نسخه های 
خّط���ی باق���ی مانده است. تا زم���ان انتشار برخی از متون مه���ّم معتزله در 
دهۀ 1960 میالدی تنها تعداد اندکی از مکتوبات اصیل و معتبر معتزلی 
گفته های  یق آثار و  در دسترس قرار داشت و عقاید معتزله، عمدتًا از طر

مخالفانشان معّرفی می شد.

گرچ���ه مطالعه و پژوهش درب���اره اندیشه های معتزله به کندی صورت   ا
ک���رد. اندیشۀ  ی پیدا  گرف���ت، اّم���ا در طول ق���رن بیستم پیشرفت پای���دار
معتزلی به دلیل آنکه عماًل از سوی اهل سّنت، از حدود اواخر قرن پنجم 
بی جزئی  هج���ری به بعد مط���رود و ممنوع شده بود، از دی���د محّققان غر
یخنگاران  یخ تفّکر عقالنی اسالمی به حساب نمی آمد. تار اصل���ی از تار
اندیش���ه در ق���رن نوزده���م، عمومًا با توّجه ب���ه نگ���رش عقل گرایانۀ معتزله 
نسب���ت به مسائل کالمی، معتزل���ه را روشنفکرانی در جهان اسالم درنظر 
گرفته، در نتیجه نظام  که تحت تأثیر تفّکر فلسفی یونان قرار  می گرفتن���د 
ی���خ تفّکر عقالنی اسالم پدی���د آورده بودند  فک���ری غیرمتعارف���ی را در تار

 .)Steiner, 1865(

کتب ملل  که تا حدودی تنها ب���ر اساس  نادرست���ی چنین دیدگاه���ی - 
و نح���ل نگاشتی تألیف ش���ده به دست غیرمعتزلیان بن���ا شده بود - در 
کالم���ی، اثبات  اوای���ل ق���رن بیستم و در پ���ِی انتش���ار چندین مت���ن مهّم 
گردی���د. در سال 1925 میالدی نیب���رگ )H.S.Nyberg( محّقق سوئدی، 
کت���اب االنتص���ار نگاشتۀ ابوالحسی���ن خّیاط )م. ح���دود 301 ق/913م( 
کرد و آن را به چاپ رساند.  مان معتزلۀ بغ���داد را تصحیح 

ّ
یک���ی از متکل

ای���ن اثر ردّی���ه ای است ب���ر رسالۀ جدل���ی ابن الَرَوندی ملح���د )م. 246/ 
که خود، نگاشته ای  300ق/860/ 912 م( با عنوان »فضیحه المعتزله« 
ی  ک���ه آن را در طرفدار اس���ت در مخالفت ب���ا »فضیلة المعتزله« جاحظ 

کالمی سامریان نی���ز اثرگ���ذار بودند؛ برای  گفتن���ی است معتزل���ه بر تفّک���ر 
نمونه می توان به نویسنده ای از قرن پنجم هجری به نام ابوالحسن سوری 
کز علمی  ک���ه مرا ک���ه آیا سامریان -  کنون مشخص نیست  ک���رد. ا اش���اره 
آنه���ا در خ���الل قرون سوم تا پنج���م هجری عمدتًا ِدمش���ق و نابلس بود -  
م���ان معتزلی مسلمان را خود مستقیم���ًا خوانده بودند یا اینکه 

ّ
آثار متکل

ی���ق اخذ و اقتباس های عالمان یهودی از معتزله، با آنها آشنا شده  از طر
بی تألیف شده اند  کالمی سامریان به زبان عر بودند. اغلب نوشته های 
و ای���ن آثار همچنان به یک تحلیل و بررسی همه جانبه و دقیق نیاز دارد. 
ب���ا این وصف، بررس���ی اجمالی محت���وای نسخۀ خط���ی بازمانده نشان 
می ده���د ابوالحسن س���وری به هیچ وجه یک استثناء ب���ه شمار نمی آید، 

  .)Wedel, 2007( کرد بلکه نظایر دیگری نیز برای آن می توان پیدا 

گرداب مانن���ِد دوراِن میانی  یان عقل���ِی  نمونه ه���ای بسیاِر دیگ���ری از جر
اس���الم در ماورای مرزهای فرقه ای وجود دارد. به نظر می رسد دو موردی 
ک���ه از آنه���ا سخ���ن به می���ان خواه���د آمد، ب���رای اثب���ات اینکه فه���م این 

کافی باشد.  کاماًل چندُبعدی است،  یکردی  یان ها نیازمند رو جر

نخستی���ن رسالۀ کالمی مدّون بازمان���ده را داوودبن مروان مقّمص نوشته 
کیش یهود بود، ولی مسیحی شد و در نهایت دوباره  که در آغاز بر  است 
م یعقوب���ی ناّنوس َنصیبی 

ّ
گرد متکل ب���ه آیین یهود بازگش���ت. مقّمص شا



13

خردگرایی کالیم در دوران میاین جهان اسالم مقاله

132سال بیست و دوم،مشـاره ششم، بهمــن و اسفند 1390 

ین  که »َبهَشمّیه« آخر کی از آن بود  افزون بر این، یافته های دهۀ 1950 حا
ی کرده اند؛ اّما نادرستی این  ی را در معتزله پایه گذار مکتب پویا و ابتکار
یلف���رد مادلونگ و مارتین َمکِدرموت  که و نظ���ر تنها چند دهۀ بعد، زمانی 
کت���اب المعتمد ف���ی اصول الدی���ن رکن الدین  بخش ه���ای باقیمان���ده از 
کت���اب مختصرتر او  محمودبن محّم���د َمالِحم���ی )م.536 ق/1141 م( و 
الفائ���ق ف���ی اصول الدی���ن را به دس���ت آورده، به چ���اپ رساندند، آشکار 
ش���د )Ibn al-Malahimi, 1991 & 2007(.  ابن َمالِحم���ی یک���ی از پیروان 
تعالی���م ابوالحسی���ن بص���ری ب���ود. ابوالحسین بص���ری بنیانگ���ذار مکتبی 
ی در میان معتزله باشد.  ین مکتب ابتکار که به نظر می رسد آخر است 
ک���ه دیدگاه های وی ب���ه نحو قابل  از نگاشته ه���ای او چنی���ن ب���ر می آی���د 
مالحظ���ه ای با دیدگاه های است���اد خودش قاضی 
عبدالجّب���ار متف���اوت ب���وده، او نظره���ای جدیدی 
کرده  درب���ارۀ برخ���ی از موضوعات اساسی مط���رح 
است. با ای���ن وصف، در میان آث���ار به دست آمده 
کالمی خود  کتشافات یم���ن، نه از نگاشته های  از ا
ابوالحسین بص���ری خبری بود و ن���ه از متون معاصر 
تألیف ش���ده توسط مخالف���ان وی. این امر ممکن 
اس���ت بتوان���د شاهدی ب���ر مشاجرات تن���د و تیزی 
ک���ه در میان پیروان »َبهَشمّی���ه« از یک سو، و  باشد 
طرف���داران ابوالحسی���ن بصری از س���وی دیگر اتفاق 
ی���ق منابع متأّخر  افت���اده باشد. در واق���ع تنها از طر
گ���روه یادشده،  ک���ه ستیزهای می���ان دو  می دانی���م 

باید بسیار شدید بوده باشد.

پژوه���ش درب���ارۀ »اعتزال یه���ودی« یک قرن پیش و ب���ا تحقیقات سالومو 
Martin Schrein- 1895( ینر کاان��� )Salomo  Munk, 1859) و مارتین ِشِر

که در میان  ین���ر و مانک از منابع نخستینی  ,er) آغ���از شد. با این حال ِشِر
کنیس���ه )Geniza) که در خالل نیمۀ دوم  م���واد به دست آمده از چندین 
قرن نوزدهم میالدی در قاهره توسط تعدادی از محّققان و مجموعه داران 
گاهی نداشتن���د. سیزده نسخۀ  یابی شدن���د، آ کشف و باز نسخ خط���ی 
 Abraham( بوط به معتزله نیز که در مجموع���ۀ ابراهام فیرکوویچ خّط���ی مر
کنیسه یا مخزنی قرائ���ی در قاهره - پیدا  Firkovtch( - بدس���ت آم���ده از 
که در  یسوف )Andreij J.Borisov( در مقاله ای  شد، توسط آندره ِجی بور

گشت، به تفصیل معّرفی شدند.  سال 1935 منتشر 

طی سال ه���ای 1939 - 1943 لئون ِنموی )Leon Nemoy) کتاب االنوار 
والَمراِق���ب یعق���وب ِقرِقسانی َقرائی ) زن���ده در اوایل قرن چه���ار هجری در 
بغداد ( را به چاپ رسانید. نقاط عطف دیگر در پژوهش دربارۀ »اعتزال 
کالم اسالمی در فلسفۀ یهودی3  کت���اب بازتاب های  یهودی« عبارتند از: 

 )Repercussions of the Kalam in Jewish( کت���اب  بازتاب ه���ای کالم اسالم���ی در فلسفۀ یه���ودی  .3 
ی ب���ه فارسی ترجمه ش���ده و در س���ال 1387 توسط مرکز  Philosophy ب���ه قل���م آق���ای علی شهباز

مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب به چاپ رسیده است.

گرچه کتاب خّیاط - به سبب  از معتزل���ه نوشته ب���ود )Nyberg, 1925(. ا
گسترده ای در خصوص  یژگی دفاعیه پردازان���ه اش - حاوی اطالعات  و
کتاب نوشته  دیدگاه ه���ای معتزل���ه نیست، با این ح���ال این اثر، اّولی���ن 
گرفته بود. که چاپ شده، در دسترس قرار  شده به قلم یک معتزلی بود 

که برای پژوهش درب���اره معتزله از اهمیت بیشتری برخوردار   اث���ر دیگری 
که در  اس���ت، اعتقادنامۀ ابوالحس���ن اشعری، مق���االت االسالمیین است 
Ritter, 1929-( یتر منتشر ش���د س���ال 1929 - 1930 م توس���ط هلم���وت ر
که نویسندۀ مقاالت االسالمیین خود اصالتًا پیرو مکتب  1930(. از آنجا 
معتزل���ه بود و با نگاشته ه���ای معتزلیان دوران خود آشن���ا بود، محتوای 
کتاب اطالعات مّوثقی در خصوص آراء و نظرهای ایشان در اختیار  این 

ما قرار می دهد. 

گ���ام محکم بع���دی برای پژوه���ش درب���ارۀ اندیشۀ 
ک���ه در آغاز دهۀ 1950  معتزل���ه، زمانی برداشته شد 
ی از نسخ خطی معتزل���ی در یمن و  میالدی شم���ار
گروه���ی از محّققان  کتشافی علم���ی از سوی  ط���ی ا
کشف شد. این نسخ خطی عمدتًا حاوی  مصری 
ی از نمایندگان مختلف مذه���ب »َبهَشمّیه«  آث���ار
ب���ود. از جمل���ه چهارده جلد از بیس���ت جلد اصلی 
کت���اب دای���رة المعارف گون���ۀ المغن���ی ف���ی اب���واب 
التوحید والع���دل تألیف قاضی عبدالجّبار همدانی 
ک���ه بعدها )طی سال ه���ای  1961–1965( در مصر 
تصحی���ح ش���ده و ب���ه طب���ع رسی���د. نگاشته ه���ای 

کتابخان���ۀ مسجد جامع  که از پی���روان مذه���ب »َبهَشمّی���ه« در  دیگ���ری 
صنع���ا پیدا شد نیز در خالل دهۀ 1960 منتشر شد. از میان این آثار باید 
یرایشی انتقادی از شرح  که و کرد  ب���ه تعلیقه بر شرح اصول الخمسه اشاره 
که یک���ی از پیروان او،  اص���ول الخمسۀ قاض���ی عبدالجّبار معتزل���ی است 
 Manakdim,( نگاشته است )یدی )م. 426ق/ 1034م امام ماَنکدیم ز
کت���اب المجم���وع ف���ی المحیط  1965(. اث���ر دیگ���ر از همی���ن مجموع���ه، 
یرایشی انتق���ادی از کتاب المحی���ط بالتکلیف  ک���ه و بالتکلی���ف اس���ت 
ین  َویه تدو قاض���ی عبدالجّب���ار معتزلی بوده، توس���ط دیگر پی���رو او ابن َمّتَ

.)Ibn Mattawayh, 1965-1999( یافته است

زشمند، شکاف ها و نقصان های بی شماری بر  با وجود این یافته های ار
جای اس���ت؛ برای مثال تنها تعداد اندکی از آث���ار متفّکران پیش از دورۀ 
قاض���ی عبدالجّب���ار در یمن ب���ه دست آمده است. همی���ن مطلب دربارۀ 
گروه ه���ای رقیب »َبهَشمّی���ه«، نظیر »ِاخشیدیه« یا مکت���ب معتزلۀ بغداد 
نی���ز ص���ادق است؛ افزون بر ای���ن، بخش های بسیار مهّم���ی از آثار پیروان 
مذه���ب »َبهَشمّیه« همچنان مفقود است؛ برای نمونه می توان به 1 - 3، 
کت���اب المغنی، همین طور دیگر آثار قاضی عبدالجّبار مانند  10، 18  و 19  

کشف االعراض.  کتاب دیگرش شرح  کتاب المحیط ویا  نسخۀ اصلی 

معزتلیان در فلسفۀ اخالق 
خود بر این عقیده بودند که 
نیک و بد را رصفًا از طریق 

خرد بشری یم توان شناخت. 
آنان با شناخت شنایس خاص 

خود تا حد زیادی موجب 
گسرتش قواعد بسیار 
 پیچیدۀ روش شنایس

 فقهی شدند.
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کتابخانۀ شخصی اصغر مهدوی در تهران نگهداری می شود، به صورت 
 Schmidtke,( گرفت کسیمیله( چاپ شده و در دسترس قرار  عکسی )فا
گمان می رفت همگی از  که  2006(. همچنی���ن چندین نگاشتۀ معتزلی 
که از جملۀ آنها می توان  می���ان رفته اند، به تازگی در یمن و هند پیدا ش���د 
به تحفة المتکّلمین فی الرّد علی الفالسفه َمالِحمی که اثری در نقد فلسفۀ 
کتاب در حال حاضر ب���ه نحو انتقادی،  کرد. ای���ن  مشای���ی است، اشاره 

 .)Ansari, 2001( تصحیح شده و به چاپ رسیده است

گذشته به  ک���ه در طی سال ه���ای  با وج���ود هم���ۀ دستاوردهای فراوانی 
ی از مت���ون معتزل���ه همچنان مفق���ود و دور  دس���ت آم���ده است، بسی���ار
ک���ه از مجموعه های چند  از دست���رس مانده اس���ت. در میان اسن���ادی 
را )Ben Ezra Geniza) در  کنیسۀ بن از که از  کشف شد، نسخی  کنیسه 
کنون به طور عمده در مجموعۀ تیلور اسکچتر  قاهره به دست آمد و هم ا
یج  کمبر کتابخانه دانشگاه   )Taylor-Schechter(
کتابخانه های  ی می شود - و نیز در دیگ���ر  نگه���دار
ی���ادی ناشناخته مانده و  یکا - ت���ا حّد ز پ���ا و امر ارو
کنون تنها ب���ه صورت ابتدای���ی فهرست نویسی  ت���ا 
 Baker & Polliack,  2001/ Shivtiel &( شده ان���د

 .)Niessen, 2006

ک���ه مطالع���ۀ نظام مند همۀ  ای���ن انتظ���ار وجود دارد 
بخش های معتزلی برجای مان���ده، امکان بازسازی 
کنون مفقود مسلمانان  بسیار بیشتر نگاشته های تا 
و یهودی���ان معتزلی را فراهم س���ازد. به معنای دقیق 
 (Geniza( کلمه، آثار معتزلی به دست آمده از کنیسه
به نحو قابل مالحظه ای می تواند یافته های گستردۀ 
بورگ  کسب شده از مجموعۀ فیرکوویچ در سنت پترز
کن���ون به همان صورت  ک���ه این مجموعه نیز تا  را - 
فقط ت���ا ان���دازه ای شناخت���ه شده اس���ت - تکمیل 
کن���د )Schmidtke, 2007(. اف���زون ب���ر ای���ن، تنها در 
کتابخانه  ک���ه موجودی های وسی���ع چند  گذشته است  ط���ی چند سال 
خصوص���ی و عموم���ی کوچک تر یمن - عمدتًا از طری���ق تالش های بنیاد 
 see:( گرفته است یدبن عل���ی -  در دسترس جامعۀ علمی قرار  فرهنگی ز
که برخی از این دستاوردها توسط اعضای  www.izbacf.org(. در حالی 
گروه پروژه نسخ خطی معتزله مورد پژوهش قرار گرفته و به چاپ نیز رسیده 
است، بخ���ش اعظمی از آنها همچنان بررسی نشده، نیازمند مطالعه ای 
بوط به گسترش اندیشۀ معتزلی در میان  دقیق است. البته این مطالب مر

یدیه از قرن ششم به بعد است.  ز

بی به طور  مطالعه و پژوهش دربارۀ فعالیت های ادبی سامرِی به زبان عر
ی���ادی در ابتدای راه قرار  ���ی، و معتزلۀ سامری به ط���ور خاص، تا حّد ز

ّ
کل

که تا اندازه ای تصحیح شده و مورد بررسی قرار  دارد. تنها متن مطرحی 

ی���ن  اوستر َه���ری  نوشت���ۀ   )Ibn al-Malahimi, 1991&2007(  )1979(
 (Georges Vajda( و آث���ار ِگئورِگ���س َوج���دا (Harry A.Wolfson( ُولفس���ن
کت���اب الُمحتوی بر  ی���ژه تصحی���ح او از  در خص���وص یوس���ف َبصیر، به و
 (Kaufmann collection( کوفم���ان اساس نسخ���ۀ خّطی ای از مجموعۀ 
 (Haggai Ben-Shammai( در بوداپست مجارستان. َهّجای ب���ن َشّمای
فه ه���ای معتزل���ی را در آثار نویسندگ���ان َقرایِی نخستی���ِن قرن چهارم 

ّ
مؤل

هج���ری مانند یعق���وب ِقرِقسانی و ِیِف���ت بن ِال���ی )Yefet ben eli) بررسی 
 .)Ben-Shammai, 1978( کرده است

یچ  یسوف از نسخ خّطی معتزلی مجموعۀ فیرکوو بر اساس توصیفات بور
British Li- »  ب���ا توّجه به بخش هایی از نس���خ خّطی معتزلی موجود در 

brary«، َهّجای بن َشّم���ای بی���ش از پی���ش توانس���ت به نتای���ج افزون تری 
درب���اره هوّیت برخی از مطالب معتزلی حفظ شده توسط قرائیان دست 

که به طور خاص نشان می داد قرائیان نسخۀ  یابد 
اصلی کتاب المحیط بالتکلیف  قاضی عبدالجّبار 
 Ben-Shammai,( معتزل���ی را در اختیار داشته ان���د
1974(. س���ارا استرومس���ا )Sarah Stroumsa) رسالۀ 
ص را منتشر  »عشرون مقال���ه« از داوودبن مروان ُمَقّمَ
ک���رد )Stroumsa, 1989 & 2007( و دیوی���د اسکل���ر 
)David Sklare) برخ���ی از نگاشته ه���اِی معتزل���ِی 
ی  ساموئل بن ُحفنی جان )Sklare, 1996( را بازساز
ک���رده، ب���ه بررس���ی تأثی���ر اندیشه ه���ای معتزل���ی ب���ر 
 Sklare,( نوشته های فقهی یوسف بصیر پرداخت

.)1995

راق���م سط���ور و دیوید اسکلر در س���ال 2003 م »گروه 
Mutazilite Manu- )����روژۀ نسخ خّطی معتزل���ی« 
ی  جم���ع آور ب���رای  scripts Project Group) را 
و  ن  مخ���از از  معتزل���ه  خط���ی  نس���خ  شناسای���ی  و 
کرد.  ی  گنجینه ه���ای یهودی و شیع���ی بنیانگذار

گروه یادشده عبارت است  ین یافته های اخیر اعضای  یکی از جالب تر
که تا  کتاب تصّف���ح األدله ابوالحسی���ن بصری  گست���رده از  از: س���ه بخش 
 ،)Madelung & Schmidtke. 2006a( ثر پنداشته می شد کنون مفقود األ
که  ی���ات ابوالحسین بصری  و همچنی���ن قسمت های���ی از دو رّدی���ه بر نظر
Mad-( یوسف بصیر قرائ���ی نوشته شده است  ووسط عال���م همعصر او،

.)elung & Schmidtke, 2006 & 2007

که  کتاب المغنی  قاضی عبدالجّبار  ���دات 
ّ
به عالوه، بخش هایی از مجل

پیش از این در میان نسخه های خطی یمنی یافت نشده بود، در سالیان 
 Schmidtke, 2007/ Hamdan &( اخی���ر ب���ه دس���ت آم���د و منتش���ر ش���د
Schmidtke MIDEO )27(, 2008(. افزون بر این، شرحی بر کتاب التذکره 
ی���ه از نویسن���ده ای ناشناس که نسخۀ ظاه���رًا منحصر به فرد آن در  َو ابن َمّتَ

تأثریگذاری معزتله، راه خود 
را به سوی بسیاری از مراکز 
زندیگ دیین و عقالین یهودی در 

سرزمیهنای شریق پیدا کرد؛ به 
طوری که چند تن از رؤسای 

مراکز عملی متعلق به ربانیاِن 
باستاِن )Yeshivot( مذهب 
سوره )Sura( و پامبدیتا 
(Pumbedita( - که تا قرن 

چهارم هجری به بغداد نقل 
ماکن کردند - جهان بیین 

معزتله را پذیرفتند.
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ب���رای اّولی���ن بار توس���ط جی���ن د. لوسیان���ی )Jean D. Luciani) تصحیح 
انتق���ادی شد و به همراه ترجمۀ فرانس���وی به طبع رسید. در قرن بیستم، 
کارثی  یچارد جی مک  نقاط عطف اصلی در این زمینه آثار منتشرشدۀ ر
ی را،  )Richard J.McCarthy( ب���ود. وی در س���ال 1953 ی���ک تک نگ���ار
ی از آثار موجود اشعری، منتشر  شامل تصحی���ح انتقادی و ترجمۀ بسیار
کتاب التمهی���د باِقاّلنی  ک���رد و در س���ال 1957م تصحیحی انتق���ادی از 

فراهم نمود. 

یخ���ی عمیقی در  پ���س از آن، میش���ل االرد )Michel Allard) پژوه���ش تار
گسترش و تّطور مکتب اشاعره تا زم���ان ُجَوینی انجام داد. او  خص���وص 
همچنی���ن ِشفاء الغلی���ل و الّلمع فی قواعد اهل السن���ه والجماعه  ُجَوینی 
کرد و به طبع رسانی���د )Allard, 1968(. پیشرفت های دیگر  را تصحیح 
یچارد م فرانک  در دهه ه���ای اخیر با چندین مطالعه و پژوهش از سوی ر
Daniel Gima-( )ی���ه گیم���اِره )جیمار )Richard M. Frank) و دانی���ل 

کوشش هایی  ret, 1985, 1987 & 1990) ص���ورت پذیرف���ت. اف���زون ب���ر 
ی از پژوهشگران  بی در ای���ن زمینه انجام دادند، بسی���ار ک���ه محّققان غر
کردند  گونه تحقیقات مشارکت  مسلم���ان نیز به طرز چشمگیری در این 

 .)al-Bukhti, 2005(

ی در تحقیقات  کمبوده���ای بسی���ار با وج���ود ای���ن پیشرفت ه���ا، هن���وز 
یژه در م���ورد دورۀ نخستین این مکتب تا  عالمان���ه درباره اشاع���ره - به و
ین  که از مهم تر زم���ان غزالی - احساس می شود. دربارۀ ُجَوینی و باِقاّلنی 
کنون فق���ط شمار  م���ان آن دورۀ نخستی���ن ب���ه شم���ار می آین���د، ت���ا 

ّ
متکل

یم و در ه���ر دو مورد - تا آنجا  مع���دودی نگاشته و تحقی���ق در اختیار دار
کتاب های اصلی خ���اص خود،  کنون مّطلعی���م- تنه���ا بخش���ی از  ک���ه ا
کتاب الشام���ل ُجَوینی باقی مانده  یعن���ی هدایة المسترشدی���ن باِقاّلنی و 
که  مان این دوره 

ّ
ی از دیگ���ر متکل است. به ع���الوه، نگاشته های بسیار

زشمندی در خص���وص نگرش های عقیدتی  ح���اوی اطالعات بسیار ار
نمایندگ���ان مختل���ف دورۀ نخستی���ن مکتب اشاعره اس���ت، همچنان 

تصحیح و منتشر نشده و مورد مطالعه قرار نگرفته است. 

بوط به اشاعره  اینک���ه این متون تا چه ان���دازه می تواند در تحقیق���ات مر
کتاب مج���ّرد مقاالت االشع���ری ابن فوَرک  کند، از  تح���ّول اساسی ایج���اد 
قاب���ل فهم اس���ت. دانیل جیم���ارت این اث���ر را در س���ال 1987 بر اساس 
کرد  ی می ش���ود، منتشر  که در مدینه نگهدار نسخ���ۀ منحصر به ف���رد آن 
کنون  کت���اب توانست پژوهش تا  )Gimaret, 1987( و هم���و بر اساس آن 
کالم���ی بنیانگذار ای���ن مکتب -  بی نظی���ر خودش درب���ارۀ اندیشه های 

.)Gimaret, 1990( یر درآورد یعنی ابوالحسن اشعری - را به رشتۀ تحر

کتاب مفّصل او  ک���ه مختصری از  کتاب االرشاد ُجَوینی -  اف���زون بر این، 
گردان و پیروان بعدی ُجَوینی  به نام »الشامل« است -  توسط برخی از شا
ک���ه از آن جمله  گرف���ت و چندین شرح ب���ر آن نوشته شد  م���ورد  توّج���ه قرار 

ی نویسندۀ  باخ«، اثر ابوالحسن سور کتابی است با نام »الّطُ گرفته است، 
ک���ه به وض���وح دارای نگرش های عقیدت���ی معتزلی  ق���رن پنجم هج���ری 
کنونی  ب���وده اس���ت )Wedel, 1987 & 2007(. وضعّی���ت تأسف برانگیز 
تحقیقات در این زمینه، با توّجه به اینکه شرایط برای پژوهشی نظام مند 
یان مناسب است، بسیار شگفت آور به نظر  کالمی سامر دربارۀ اندیش���ۀ 
بردارن���دۀ تمام میراث  یبًا در که تقر می رس���د. یک مجموعه میکروفیل���م 
بی نگ���ارش یافته است -  که به زب���ان عر ی���ان  ادب���ی برجامان���ده از سامر
یچ نیس���ت - در اختیار  هرچن���د شامل نسخ موج���ود در مجموعۀ فیرکوو
ب���ی و سامی دانشگ���اه آزاد برلین قرار دارد  کتابخان���ۀ بنیاد مطالعات عر

 .)See: www.geschkult.fu-berlin.de/e/semiarab/(

در حالی که تحقیقات نوین دربارۀ معتزله نسبتًا دیر شروع شد، پژوهش 
گشت؛ به این  درباره اشاعره، پیش از این و در قرن نوزدهم میالدی آغاز 
که نسخ خّطی بیشتری از متون اشاع���ره - در مقایسه با معتزله -  دلی���ل 
یلهلم اسپیتا  پایی وجود دارد. در س���ال 1876 م و کتابخانه ه���ای ارو در 
ی را دربارۀ بنیانگذار نام بخش  )Wilhelm Spitta(، نخستی���ن تک نگار
کرد و در سال 1889  مکتب اشاع���ره - یعنی ابوالحسن اشعری - منتشر 
یخی مفّصل  ین���ر )Martin Schreiner( نخستین پژوهش تار م مارتین ِشِر
کتاب االرش���اد ُجَوینی در سال 1938  درب���ارۀ اشاعره را به چاپ رساند. 
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کالم���ی در دوران میانی  گ���ام بعدی در تحقیق���ات، تمرکز بر عقلگرایی   
اس���الم، فرات���ر و در آن سوی مرزه���ای فرقه ای است؛ در واق���ع یک تبادل 
گفتگو - به ج���ای اعتراض و  پیوست���ه و متقابل���ی از آرا، متون و اشک���ال 
مخالف���ت - در بی���ن پیروان این سه مذهب توحی���دی مرسوم و متداول 
که به نحو گسترده ای پذیرفته  یخی  بوده است. با وجود این واقعیت تار
یکردی  و تلّقی به قبول شده است، محّققان همچنان به طور معمول رو
تک بع���دی ب���ا تمرک���ز )اغل���ب اختصاص���ی( ب���ر نویسندگ���ان مسلمان، 
که در طول مرزهای  ینند  یه���ودی یا مسیحی و نوشته های آنها را برمی گز
تثبیت ش���ده می���ان سه شاخ���ۀ اصل���ی دانشگاه���ی و پژوه���ش، یعنی: 
مطالعات اسالم���ی، مطالعات یهودی و مطالع���ۀ مسیحّیت شرقی قرار 
یک���رد چندُبعدی میان رشته ای  دارد. اینچنی���ن الگویی، باید با یک رو
یخی دوره ها و مناطق تحت بررسی توجیه  که به واسط���ۀ حقیقت تار  -

گردد. ین  شده است - جایگز

کوششی بای���د در جستج���وی ایج���اد ارتباط  اف���زون ب���ر ای���ن، در چنی���ن 
که نه تنها ب���ه واسطۀ مرزهای  می���ان محّقق���ان پیشتاز در ای���ن زمینه بود 
رشت���ه ای رسمی، بلکه ب���ه سبب مرزه���ای سیاسی نی���ز از یکدیگر جدا 
بی و پژوهشگران  ی نزدیک تری میان محّققان غر شده ان���د. باید همکار
کیفّی���ت جدیدی در  جه���ان اس���الم دنبال ش���ود تا در پ���ی آن تح���ّول و 

می توان به ش���رح ابوالقاسم سلمان بن ناصر نیشاب���وری انصاری )م. 512 
کنون به شکل  که البّته ا کرد  ق/ 1118م ( ب���ا نام الغنیه فی الکالم4 اشاره 
کتاب الشامل   .) MS ΙΙΙ Ahmet, 1916( ناق���ص در اختیار م���ا ق���رار دارد
کتاب عبارتن���د از: تصحیح  ُجَوین���ی )تصحیح ه���ای انجام ش���ده از این 
یچارد م فرانک، 1981؛ ُعَمر،  کلوپ فر، 1959؛ علی سامی النّشار، 1969؛ ر
گونه ای دیگر قسمت اعظمی از آن از میان رفته است، بارها  که به   )1999
م���ورد استفاده قرار گرفته و اغلب توسط نویسندگان آن شروح، بازگو شده 
اس���ت. همچنین نسخه ای در اختیار است با عنوان الکامل فی اختصار 
که در واق���ع اختصاری از  الّشام���ل )موزۀ احم���د ثالث، به شم���اره 1922( 
کرده  کت���اب الّشامل ُجَوینی اس���ت و نویسنده ای ناشن���اس آن را تدوین 
اس���ت.5 کتاب الشامل همچنین در کت���اب الهیات کالمی تألیف دیگر 
گ���رد ُجَوینی، ابوالحسن علی الکیاء هّراس���ی )م. 504 ق/1110م( نقل  شا
شده است که البّته همچنان به صورت خّطی )در موزۀ دارالکتب قاهره، 
ک���اوش و جستجوی عمیق در  عل���م الک���الم، ش 290( باقی مانده است. 
بی به طور حتم میزان قابل  مجموعه نسخه های خّطی فهرست ش���دۀ عر

توّجهی از مطالب و آثار جدید را کشف می کند.

مان مسیحی که به 
ّ
تقریبًا تمامی نگاشته های موجود نخستین نسل متکل

بی نگارش یافته است، تصحیح و منتشر شده و بسیاری از آنان  زب���ان عر
 Bacha, 1904/ Graf, 1910/ 1951 & Hayek,( نی���ز ترجمه ش���ده اس���ت
Lamoreaux. 2005 1977(. افزون بر این، محّققان معاصر مانند: سیدنی 
گریفی���ث )Sidney H.Griffith) و دیوی���د توم���اس )David Thomas) این 
کرده اند. به همی���ن صورت، تمامی  مت���ون را به تفصیل مطالع���ه و بررسی 
مان 

ّ
اندک نگاشته های موجود ضد مسیحی تألیف شده به دست متکل

 di( عقل گرای مسلمان، به نحو انتق���ادی تصحیح شده، انتشار یافته اند
 .)Matteo, 1921-1922/ Finkel, 1926/ Thomas, 2002

گستردۀ نگاشته های  کارهای فراوانی بای���د بر روی مجموعۀ  در مقابل، 
کنون به نحو انتقادی  کمی از آنها تا مسیحیان قبطی انجام شود. تعداد 
منتش���ر شده اس���ت؛ چه رسد ب���ه آنکه ب���ر روی آنها مطالع���ه و پژوهشی 
که به  گرفت���ه باشد. این مجموع���ه همچنان محت���اج آن است  ص���ورت 
گیرد و بر روی آنها مطالعاتی دقیق صورت  نحو انتقادی در دسترس قرار 
ی���خ عقالنی در ق���رون میانی اسالم  گرداب تار پذی���رد تا جایگ���اه آنها در 

مشخص شود.

د و همراه 
ّ
ی به تازگ���ی در دو مجل  4. بخ���ش االهی���ات از کت���اب الغنیه فی الک���الم ابوالقاسم نیشاب���ور

کالمی او به چ���اپ رسیده است.  کت���اب و آرای  یسن���دۀ این  ب���ا پژوهش���ی مفّصل در خصوص نو
ی؛ الغنیة فی الکالم؛ إعداد: مصطفی  مشخّص���ات نشر این اثر چنین است: أبی القاسم النیسابور

حسنین عبدالهادی؛ الطبعه األولی، القاهره: دار السالم للطباعه والنشر، 1431 ق
 5. ای���ن اثر با عنوان الکام���ل فی اصول الدین فی اختصار الشامل فی اصول الدین  اخیرًا در دو مجلد به 
ی نسخه خطی نگاشته شده است -  چ���اپ رسی���ده است. مصحح این اثر - براساس آنچه بر رو
���ف آن را ف���ردی به نام »ابن األمیر« متوفای 736 هجری دانست���ه است. مشخصات نشر این اثر 

ّ
مؤل

چنین است: ابن األمیر؛ الکامل فی اصول الدین فی اختصار الشامل فی اصول الدین؛ دراسه و تحقیقا: 
جمال عبدالناصر عبدالمنعم؛ الطبعة األولی، القاهره: دار السالم للطباعه والنشر، 1431 ق.
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