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  دهيچك
 مـسلمانان ي  كالمـ  تـأمالت  نينخست از قرآن، قدم و حدوث گفتمان جاكه  ازآن
ـ ح كـه  مـذكور  گفتمـان  بـا  )ع(رضا  امام مواجههي  واكاو است ميكر قرآن درباره  اتي
 توجه  قابلي  بس بوده،ي  كالم گفتمان نيا يريگ شكل دوران با مصادف شانيا مبارك

ـ م در گفتمـان  ليتحل روش بر هيتك با است صدد در نوشتار نيا. است تأمل و  راثي
 همـام  امام آن مواجهه نحوه ن،يقيفري  خيتار وي  كالم راثيم و )ع(رضا  امامي  ريتفس
 بـه  پاسخ در )ع(رضا  امام كه دهد يم نشان ها يبررس. دكني  واكاو را مزبور گفتمان با
 مـورد  كـه  نساختندي  جار زبان بر راي  لفظترين    كوچك قرآن قدم و حدوث لهئمس

ـ تأ دري  دربـار  انيمعتزل وي  عباس حكام استفاده سوء  و شيخـو ي  فكـر  مكتـب  ديي
ي مبن شيخو دگاهيد ،نيا وجود با. رديگ قراري  عباس حكومت بهي  بخش تيمشروع

ـ ب آن بـودن ي  الهـ  كـالم  بر أكيدت با ميرمستقيغ صورت  به گاه را قرآن حدوث بر  اني
ـ د نيا كه فرمودند انيب اصحاب ازي  برخ به ميمستق صورت  به گاه و فرمودند  دگاه،ي

 نحـوه  نيا با امام. داشت قرآن قدم دگاهيد و بودن مخلوق دگاهيد با نياديبني  تفاوت
ـ حما نيعـ  در و گرفت يم معتزله و دربار از را عمل ابتكار مانهيحك مواجهه از  تي
 عموم و انيعيش دربار،ي  معتزل متكلمان وي  عباس حكامي  علم ريغ موضع از كردنن

 بـاز  نبود، مترتب آن بري  چندان دهيفا كهي  مسائل به پرداختن از را شيخو مخاطبان
 وي  تيهـدا  ابعـاد  ماننـد  ميكـر  قرآن ازي  تر مهم ابعاد به را مردم اذهان و داشت يم

 از) انيعيش ويژه  به (شيخو مخاطبان جان حفظ آن ثمره كه دكر  مي جلب آني  تيترب
  .بودي عباس درباري جد يها بيآس و خطرات

  :ها واژه ديكل
  .گفتمان ليتحل ،يكالم ريتفس ،يكالم يها گفتمان قرآن، قدم و حدوث ،)ع(رضا امام

                                                            
   :)ولئمس سندهينو( مقدس مشهد قرآن مدرس تيترب دانشكده م،يكر قرآن معارف و علوم دانشگاه ارياستاد .1

mdeymekar@gmail.com  
  karbala6161@yahoo.com  :دامغان دانشگاهقرآن و حديث  علوم ارياستاد ..2
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  لهئمس طرح
ـ د اتيضرور از و مسلمانان ياعتقاد فروع اي اصول از قرآن قدم اي حدوث مسئله  ني

 آغـازش  هكـ  ردك دايپ يميعظ ياجتماع بازتاب يهجر سوم قرن در يول ستين مذهب و
. بود لكمتو عصر در انشيپا و واثق و معتصم و مأمون عهد در اوجش و هارون عصر در

 علما ياعتقاد امتحان يعني ردك برپا» محنه «نام به يديشد ديعقا شيتفت ،گرا معتزله مأمون
 قـرآن  حـدوث  به قائل كه نيا به آنان واداشتن و وردم نيا در) محدثان و انيقاض ويژه  به(

 يهـا  گفتمـان  ازي  يكـ  بـه ي  علمـ  لهئمس نيا واقع در). 124: 1384 ،يريحر: رك (شوند
 مـذاهب  و فـرق  هيـ ناح ازي  متفـاوت  يهـا  موضـع  و ليتبـد  سوم قرن دري  جنجالي  كالم

 بـدان ي  علمـ  اسخپ دنبال به نوشتار نيا كهي  اساس لهئمس. شد اتخاذ آن برابر در گوناگون
ـ ا تولـد  بايتقر كه شهياند نياي  گفتماني  فضا به توجه با كه است نيا است ـ اند ني  و شهي
 در حـضرت  مواجهـه  نحوه است، )ع(رضا  امامي  زندگ دوران با مصادف آن اوج ازي  بخش
  .است بوده چهي اسيس-يكالم گفتمان نيا برابر

 مواجهـه  خصوص دري  نگار تك صورت  بهي  پژوهش تاكنون ايگو نگارنده تتبع بر بنا
ـ ا در چـه  آن. اسـت  نـشده  نگاشته قدم و حدوث گفتمان با )ع(رضا  امام  تـاكنون  بـاب  ني

» زانيـ الم «در كه است ميكر قرآن درباره قدم و حدوث لهئمس اصلي  واكاو شده نگاشته
 بـر  قـرآن  نامـه  شناخت كتاب در. شود يم دهيديي  خو اهللا تيآ» انيالب «ويي  طباطبا عالمه

ـ د «عنـوان  باي  مباحث ويژه  به موضوع، نيا در يمطالب زين ثيحد و قرآن هيپا  امامـان  دگاهي
 نوشتار نياي  پژوهشي  غنا افزودن منظور به نگارنده كه 1است آمده »قرآن حدوث درباره

ـ د دربـاره  و اختـصار  بـه  مذكور مطالب اما داده، قرار توجه مورد زين را مطالب آن  دگاهي
 دري  نگـار  تـك  نگـارش  از را مـا  زين مطالب آن بنابراين است، شده نگاشته )ع(معصومان
 ازيـ ن  بـي  هـا  آن ليتحل ويي  روا مستندات ذكر با باب نيا در )ع(رضا  امام دگاهيد خصوص

                                                            
  .است يافته سامانيي رضا حسني آقا لهيوس به پژوهش، نيا. 1
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 اشـاره  گفتمـان  مفهـوم  به ابتدا مذكور گفتماني  فضا ميترس از شيپي  رو هر به. كند ينم
  :ميكن يم

   مفهوم گفتمان.1
 تنها شتريپ. ستا ركشو يعلم يفضا در رنوظهو تصطالحاا وجز» نگفتما «اصطالح

 رگبـز  فرهنـگ   نامـه  واژه در ،نمونـه  يابـر  ؛سـت ا دهبو توجه ردمو آن يگانواژ يمعنا
 كـر ذ آن يابـر  يصـطالح ا يمعنا و هشد معنا» مباحثه «و» وگو گفت «به واژه نيا ،سخن
 يفرانـسو  واژه از فتمـان گ واژه). 3: 1389 ،يدهقان ؛6199 :6 ج ،1381 ،يرنوا(اند    دهنكر

»Discourse «نيالت و» Discursus «ر،يبـش  (..اسـت  گفتار و محاوره گو،و گفت يمعن به 
 متن اتصال انكام هك است متن بهي  ساختاري  ردكيرو گفتمان، اصطالح). 9-10 : 1384

 گفت با اغلب واژه نيا). 62: 1382 ،يفرقان (كند يم فراهم راي  شناخت جامعهي  ها جنبه به
ـ  و جانبـه  دو حالـت  گوو گفت. شود يم پنداشته مترادف آني  ها خانواده هم و گوو  نيب

 گفـت  منطـق  و الگـو  انگريـ ب و داشـته ي  ميپاراداي  ژگيو گفتمان كه  درحالي داردي  نياإلثن
 كـار  و سـر  جمله دهنده ليتشكي  لغو وي  نحو عناصر با صرفا گفتمان بنابراين. گوستو

ي اجتمـاع  وي  فرهنگ ،يتيموقع بافتي  يعن متن از رونيب واملع به آن از فراتر بلكه ندارد،
 شــود يمــ مبــدلي شــناخت جامعــه موضــوع يــك بــه قــتيحق در و پــردازد يمــ عبــارت

ي هـا  نـه يزم پـس  يـا  سـخن  منطقي  معنا به گفتمان گريد عبارت به). 8: 1379فركالف،(
ي ايـ دن بـا  اطارتبـ  در را جملـه ي واقعـ ي  معنـا  و رود يم كار  به كه استي  جمالت و گفتار
  ).2: 1391 ،ينيرحسيم ؛130: 1383 ،يباق (كند يميي شناسا آني رونيب نهيزم وي واقع

هاي علمي عصري، در اين نوشـتار         گيري ها بر جهت     گفتمان تأثيربنابرين با توجه به     
بـا   )ع(رضـا   امـام  حدوث و قدم قرآن، نحوه مواجهه        گفتمانبرآنيم با واكاوي و بازشناسي      

  .مكنيالمي را مشخص اين گفتمان ك
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  با آن )ع(رضا امام تحليل فضاي گفتماني حدوث و قدم قرآن و مواجهه .2
، يتي بافـت مـوقع    يعنيرون از متن،    ي عوامل ب  ا ب 1»گفتمان  ليتحل « بيان شد در    كه چنان

ـ ار دار ك سر و    ... و   ي، ارتباط ياسي، س ي، اجتماع يفرهنگ چـه اينكـه در كنـار عوامـل         . مي
برون زباني اعم از زمينه اجتماعي، فرهنگي و سياسـي و ارتبـاطي و              درون زباني، عوامل    

 معنا و صدور متن داشته باشد كـه بررسـي           يريگ   بسزايي در شكل   تأثيرتواند    مي موقعيتي
 ابتدا بخش نيا در حيتوض نيا با .كند  مي كمك شاياني به فهم متن    ها    اين دست از جريان   

 را )ع(رضا  امامي  كالم مواجهه سپس و اشاره آن يها بينش و فراز و گفتمان نيا نهيشيپ به
  .ميكن يمي بررس گفتمان نيا

  ميكر قرآن قدم و حدوث نهيشيپ .2-1
ه ك مسلمانان درباره قرآن است يالمكن تأمالت يله حدوث و قدم قرآن، از نخست   ئمس

گر ي ديالمكه و مسائل متعدد شد يالمكاتب كن مذاهب و م ي مجادالت فراوان ب   ساز  نهيزم
الم و وجـه    كـ ش دانـش    يدايـ  سرچـشمه پ   عنـوان   بـه  از آن    رو  ازايـن  داشته،   يا هم در پ   ر
 ، ق 1417؛ إيجـي،    41 :1 ج ،1364،  يشهرسـتان (است  اد شده   يالم  ك آن به علم     يگذار  نام
شه، از اختالط مـسلمانان بـا       ين اند ي طرح ا  يها  سرچشمه و   ها  نهيزم يدر بررس ). 46 :1ج
ـ هودي خاص اعتقـادات  طور به و  ي اسالم  فتوحات ير مذاهب در پ   يروان سا يپ احمـد  (ان ي

و ) 50 :ق1418؛ كثيـري،    65 :7 ج ،ق1417،  يب بغداد ي؛ خط 69 :1 ج ،ق1408بن حنبل،   
ـ ز ر يـ  ن يبرخـ . اد شده است  ي) 26 :7 ج ،تا  يبسبحاني،  (ان  يحيمس ـ شه ا ي ـ ن اند ي شه را در   ي
ـ پد ي هنگام ئلهاين مس ). 408 :تا  يبخويي،  (اند    دانستهونان  ي ياتب فلسف كم ه كـ  شـد    داري

 به قـدم قـرآن      ها  ياشعر. ندشدم  ي تقس ير اشعر ي و غ  يمسلمانان به دو گروه به نام اشعر      
الم كه  كردند و گفتند    كم  ي تقس يالم نفس ك و   يالم لفظ كالم را به دو نوع      كمعتقد شدند و    

 از صـفات  كـي يه قائم بـه ذات پروردگـار و   ك است يو معنو» ينفس «المكخدا از گونه  
                                                            

1. discourse analysis 
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م ي قـد  يگر صـفات ذات و    يالم خداست، مانند ذات و د     كه  كن، قرآن   يبنابرا. ذات اوست 
الم كـ  بـه    ها  تنالم را   كز معتقد به حدوث قرآن شدند و        يه ن ي و عدل  ها  يمعتزل. خواهد بود 

ـ          يلم را از صفات فعل    ك و ت  كردند منحصر   يلفظ او  ي خداوند دانـستند نـه از صـفات ذات
  ).408 :همان(

 بـا  تيحيمـس  در تجـسد  آمـوزه  تـأثير  تحـت  احتمـاالً  قرآن، نبودن مخلوق به اعتقاد
 برآمـده  و يآسـمان  دهيپد هر هك تصور نيا طبق و» ياله المك «و »ّکلمة الله «انيم مقارنت

 يبرخـ  انيـ م در اول قـرن  دوم انـه يم از ست،ا زين نامخلوق و ميقد لزوماً محفوظ لوح از
. شـد  بدل زيبرانگ جنجال و يالمك يا همسئل به دوم قرن آغاز از و مطرح تابعان و صحابه
ـ ا برابـر  در المكـ  علم اصحاب از گريد يا پاره و انيمعتزل ـ د ني  آنـان  نظـر  از هكـ   دگاهي
 مطـرح  را قـرآن  حـدوث  دگاهيد ،شد يم شمرده ديتوح با مخالف و معقول ريغ يا دهيعق

 فـوق  به داعتقا قرآن، قدمت ينف با مزبور هينظر). 221-220 :2ج ،1391 ،ييرضا (كردند
ـ تهد معرض در را آن بودن يبشر  يمتنـ  را مقـدس  مـتن  يا گونـه  بـه  و داد  مـي  قـرار  دي
 كشـر  شائبه زين قرآن قدم به باور مقابل، در و داد يم جلوه ها متن گريد سان به ،يخيتار
 :،ق 1385 ،يجرجـان : كر (آورد يمـ  ديپد را يازل موجود كي از شيب به اعتقاد قيطر از
  ).30-25 :م1986 سلطان، ريمن ؛5-8

 گـردد  يبرمـ  كتـاب  اهـل  بـه  قرآن قدم دگاهيد كه است آن ديمؤ كهي  شواهد ازي  كي
 در و شـد  وارد» ينصران ونيفث «بر روم در كه است يبغو العباس ابو از ميند ابن گزارش

 خداونـد،  كـالم  كـه  داشـت  بـاور  نيچن كه ديپرس كالب ابن از او، با شيگوو گفت انيم
ـ ا به او كند، رحمت را عبداهللا خداوند: داد پاسخ» ينصران نويفث «خداست، همان  جـا  ني

 خداونـد  كـالم  كـه  (فراگرفـت  مـن  از را دگاهيد نيا و نشست يم گوشه آن در و آمد يم
 بن محمد: ديگوي  بغو. ميبود كردهي  نصران را مسلمانان بود زنده او اگر ،)خداست همان

 كـه ي  باور همان: گفت او ست؟يچ حيمس درباره نظرت: ديپرس او از زين يطالقان إسحاق
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ـ  ،ميند ابن (دارند قرآن خصوص در مسلمانان از سنت اهل  ،1381 ،يسـبحان  ؛230 :تـا  يب
  ).336 :3ج

، يخي تار يها  نوشتهرد، در   ك مطرح   يسكن بحث را چه     ين بار، ا  يه نخست كن  يدرباره ا 
 )293 :ق1419،  هنبات بنا(درهم   معموالً از جعد بن      يخيمنابع تار . اختالف نظر وجود دارد   

 دسـت   بهبه سبب اعتقاداتش    )  ق 125م  (الملك  ومت هشام بن عبد     ك آخر ح  يها  ساله  ك
 :1 ج ،ق1408احمد بـن حنبـل،      (صفوان  و از جهم بن     ) همان(شد   اعدام   يعبد اللَّه قسر  

شته كـ ج در خراسان    يام حارث بن سر   يت در ق  ك به سبب شر   ي قمر 128ه در سال    ك) 68
ـ الن بـن    يز از غـ   يـ و ن ). 141 :2 ج ،1989؛ زركلـي،    335 :،7 ج ،1387،  يطبر(شد   ونس ي
ان مخلوق بودن قـرآن نـام   ين مدعي نخستعنوان  به) 289 :ق1419،  هنبات ابن (يدمشق يعدو

تـاب  كه در بـاب خلـق قـرآن،    كـ  شمرده شـده  يسكن يز نخستيق نيطالوت زند. برند  يم
 كـه خليفـه     انـد   بـرده  دؤاد نام    يبن اب برخي نيز از احمد     ). 293 :ق1419،  هنبات ابن(نوشت  

خطيـب بغـدادي،    (واداشـت   له مخلـوق بـودن قـرآن        ئعباسي را بر امتحان مردم بـه مـس        
  ).273 :ج، ق1412، يجوز ابن؛ 365 :4 ج،ق1417

دند تـا  يوشـ ك و سـخت  نـد ردك معتصم آن را دنبال  يبه هر روي مأمون و به دنبال و       
 عنوان  بهخ  ين فشار بر علما در تار     يا.  وادارند له خلق قرآن  ئعلما و محدثان را بر قبول مس      

. ر بودنـد  يـ  چون احمد بن حنبل سخت در آن درگ        يسانكه  كافته  يشهرت  » محنة القرآن «
ن باره تحت فـشارها و      يم بودن قرآن داشت و در ا      ي اعتقاد به قد   ثيحد  اهل در رأس    يو

 شـالق را هـم   يهـا  ضربه ها، ور آن دست  به ي قرار گرفت و حت    يومت عباس كحهاي    اهانت
ن بار  ي را گرفت و ا    حنبل  ابنل جانب   كبا گذشت دوران مأمون و معتصم، متو      . ردكتحمل  

ج يل، بـه تـرو    كافزون بر آن، دولت متو    . ل شد يگران تحم يم بودن قرآن بر د    ياعتقاد به قد  
رده بـود، پرداخـت و مـذاهب        كش درست   ي برا حنبل  ابنه  ك يفي با تعر  ثيحد  اهلمذهب  

بـه  » يسـن  «ه عنـوان  كـ ن دوره بـود     يدرست در همـ   . ردكار  كان» بدعت «نعنوا  بهگر را   يد
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  ).529-528 :1381جعفريان،(شدند خوانده » بدعت «اهلگران ي داده شد و دثيحد اهل
ـ    218االول    عيد توسط مأمون در رب    يش عقا يند تفت يفرا ش از ي هجري قمري چهار ماه پ

 از  ياري آن بـس   يوع شـد و طـ     شده بودن قـرآن، شـر       دگاه خلق ي قبوالندن د  يمرگش، برا 
افـت و در    ي سال ادامـه     15است  ين س يا.  كشته شدند  ي و حت  يه، زندان ي تنب ي مذهب يعلما

ن كـه پـس از دو سـال از          ي شد تا ا   يريگي پ ينان مأمون، معتصم و واثق عباس     يزمان جانش 
ـ  هجري قمري پا234است را در سال  ين س يحكومت متوكل، او ا     گفتنـي اسـت   1.ان دادي

 دربـاره هـا را   يد قاضـ يم، خواست تا عقا ياش در بغداد، اسحاق بن ابراه       ندهي نما مأمون از 
ستند، بركنار كند و بر آنـان       يرا كه موافق خلق قرآن ن     هايي    د و آن  يازمايمسئله خلق قرآن ب   
  2.سخت گرفته شود

بنا بر گزارش تقويم التواريخ محنت احمد بن حنبل در منع قول به حدوث قـرآن در                 
و ). 64 :1376حـاجي خليفـه،     (است   هجري قمري رخ داده      219 در سال    فهيحضور خل 

ل بعد از فوت الواثق باهللا قول به حدوث ك هجري با آغاز دوران خالفت متو232در سال 
  ).65: همان(شد قرآن از اهل آن زمان رفع 

 :است مطرح استين سيل اتخاذ ايه دليه در توجيسه فرض

 تـأثير  محنة را كـامالً تحـت        هتوان واقع   ي گرچه نم  ؛هفه از معتزل  ي متأثر بودن خل   -الف
 بود كه به    ي حنف يسي بر مأمون بشر المر    ين چهره مذهب  يان دانست، زيرا اثرگذارتر   يمعتزل

 3.خلق قرآن اعتقاد داشت

 .عيفه از تشي متأثر بودن خل-ب

 .ثيحد اهل مقابله با ي تالش برا-ج

                                                            
1. Zaman, Muhammad. Religion and politics under the early ʻAbbāsids: the emergence of the proto-Sunnī elite. 
Brill, 1997. 
2. Miḥna." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van 
Donzel, W.P. Heinrichs. Brill Online, 2013. 
3. Miḥna." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van 
Donzel, W.P. Heinrichs. Brill Online, ٢٠١٣ 
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 انيـ ناظم (باشد مأمون توسط محنة شروع يبرا يبهتر ليدل سوم ليدل رسد يم نظر  به
 ياسيس يسرگرم جنبه شتريب مسئله نيا كه باورند نيا بر زيني  برخ ).78–67 :1388 فرد،

 با تماس هك ياساس و ياصول مسائل از و دارند مشغول خود به را اسالم يعلما تا داشته،
 :رك( كننـد  منـصرف  ،دارد اسـالم  ياصـل  قيحقـا  و مردم يزندگ طرز و ومتكح وضع
  ).358: 13 ج،1374 ،يرازيش مكارم
 بـه  سـرانجام  بـوده،  معتزلـه  اشـتباهات  از يكي هك ديعقا شيتفت استيسي  رو هر به

 به معتزله روش از» ياشعر «روانيپ يعني اشاعره و شد يمنته آنان خود سقوط و ستكش
  ).1218 :4 ج،1382راوندي،  (كردند استفادهها  آن انيز

 هكـ  آنـان  رايز. بود معتزله سقوط اسباب از يكي يعقالن اصول گرفتن دهيناددر واقع   
 در هكـ  گاه آن ،كردند يم تيحما شهياند يآزاد از و داشتند تأكيد يآدم ارياخت و اراده بر

ـ ناد را خـود  ياديـ بن يها آموزه افتند،ي قيتوف يعباس مانكحا از يا پاره تيحما جلب  دهي
 در ويژه  به امر نيا. دنديوشك مخالفان بر شيخو يآرا ليتحم در زندان و زور با و ندگرفت
ـ ا به و بود انينما املك طور  به »قرآن بودن مخلوق «لهئمس  نيتـر  بـزرگ  آنـان  ب،يـ ترت ني

 حنبل بن احمد سرسختانه مقاومت گر،يد يسو از. آوردند وارد شيخو ركيپ بر را ضربه
ـ د صهعر در ريناپذ شكست يقهرمان چهره او از ان،يمعتزل يفشارها برابر در  اعتقـاد  و ني
 معتزلـه،  گونـه  نيبـد . سـاخت  هموار جامعه در يو اركاف رواج يبرا را راه و ردك ميترس
 چنـد  خالل در بودند، گذاشته هيپا ،يركف وششك قرن كي از شيب طول در هك را ينظام
 چـون  يبزرگ يها تيشخص گاه گه چند هر پس، آن از و ردندك رانيو خود دست  به سال
 و مجد گاه چيه گماشتند، همت تبكم نيا يبنا ديتجد در) ق 415 د (عبدالجبار يقاض

  ).106: 1383 ،يفيشرو انيوسفي: رك (امدين دست به هياول عظمت

  مذكور گفتمان با )ع(رضا امام مواجهه .2-2
 هك ياتيروا ن،ينخست امامان سخنان نيب در قرآن حدوث ديمؤ اتيروا يبرخ وجود با
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 زمـان  با يا گونه به هك دارد تعلّق يامامان به همه ،آمده يثيحد بتك در قرآن خلق درباره
 بـا  )ع(كـاظم  امـام  و )ع(صـادق  امام زمان. اند بوده مقارن قرآن، قدم اي حدوث مسئله طرح
 بـا  )ع(يهـاد  امـام  يحدود تا و )ع(جواد امام و )ع(رضا  امام و است مقارن مسئله، نيا طرح
 نيبـارتر  فاجعه در و افتي گسترش آزارها و تياذ و فشارها هك يهنگام يعني  نزاع اوج
 امامـت  اواخر و اند بوده زمان هم ،ردك بروز قرآن درباره ديعقا شيتفت صورت  به آن لكش

 به بحران يجيتدر ردنك شكفرو دوره با آمد، ارك سر بر لكمتو هك يهنگام )ع(يهاد امام
  ).220 - 218 :1ج ،ق1412 ،يسبحان: رك (است مقارن اشاعره و ثيحد اهل نفع

 لهئمـس  نيا از را اذهان گاهي  كالم گفتمان نيا با مواجهه در )ع(رضا  امام اساس نيا بر
 اتيروا مانند دكر  مي جلب است آني  تيترب وي  تيهدا بعد همان كه قرآن بعدترين    مهم به
  :ريز

 آنقـر  درباره اهللا رسول يابن: داشتم عرضه )ع(رضا  امام به: ديگو خالد بن نيحس -الف
ٍبخالق َسیَل« :فرمود حضرت مخلوق؟ يا است خالق قرآن كه ديكن آگاه مرا ِ

َ
ٍمخلوق َال َو ِ

ُ ْ ُلکنه َو َ َّ َ 
ُکالم ِالله َ

َّعز َّ َّجل َو َ  اسـت عزوجـل خداونـد کـالم قـرآن بلکـه اسـت مخلـوق نـه و اسـت خـالق نـه قرآن »َ

  ).546-545 :1362 همان، ؛223: ق1398 ه،يبابو ابن(
 شدآور    ادي ي مشرق هشام به را كالم نبودن مخلوق )ع(رضا  امامي  گريد تيروا در -ب

 يـا  اسـت  خـالق  قـرآن  كه سؤال نيا به پاسخ در كه دكر اشاره )ع(باقر امام ازي  تيروا به و
 ،يشكـ  (اسـت  خـالق  كالم بلكه مخلوق نه و است خالق نه قرآن: فرمود شانيا مخلوق؟

1348 :490(.  
 كـردم  سـؤال  قـرآن  دربـاره  )ع(رضـا   امـام  از ديگو كه شده نقل يسار بن ليفض از -ج

  .)6 :1 ج،1380 ،ياشيع (خداست كالم قرآن »اللَّه لَامك هو «:فرمود من به حضرت
: فرمودند يم داشتند، يسؤال نيچن هكهايي    آن پاسخ در حضرت كه داستيپي  خوب به
 ازي  ريشگيـ پ ظـور من بـه  مزبـور  فتنـه  بـا  مواجهـه  در حضرت ايگو است، اللّه المك قرآن
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 اذهـان  دربـار، ي  احتمـال ي  خطرهـا  و هـا  بيآس برابر در افراد نجات وتر    مهم يها چالش
 بـودن ي  اله كالم همان كه اند كرده جلب قرآني  ستيچ ازي  گريد بعد به را كنندگان سؤال
ْإن َو« فهيشر هيآ در كه است قرآن ٌأحد ِ َ َمـن َ ِالمـشرک ِ

ْ ُ َاسـتجارک َنیْ َ ُفـأجره ْ ْ
ِ
َ َّحتـ َ َسمعیـ یَ ِاللـه َکـالم َْ

َّ..« 

  .است شده انيب )6 التوبه،(
 افـراد  دري  گوناگون يها بازتاب توانست يم حضرت ازي  پاسخ نيچن دنيشن واقع در
  :باشد داشته

 از مـذكور  پاسـخ  باها    آن بودند، ارتباط دري  عباس دربار با كه بودند يكسان اول دسته 
 پاسـخ  لذا شود واقع درباري  غاتيتبل ادهاستف سوء مورد كه دنديشن ينمي  مطلب حضرت،
 با مرتبط انيمعتزل و عباسي  بني  غاتيتبل استفاده هرگونه وي  سوار موجي  جلو مذكور
  .گرفت يم را عباسي بن دربار

 وقـت  و بودنـد  شـده  ريـ درگ مـذكور  گفتمـان  باي  نوع به كه بودندي  افراد دوم دسته 
 ازي  گريد بعد به كه شد يم ببس كردند، يم صرف لهئمس نيا در را گرانيد و شيخو
هـا   آني بـرا ي نفعـ  كهاي   لهئمس به پرداختن از و ندينما توجه ميكر قرآني  ستيچ ابعاد

 امان در عباسي  بن دربار هيناح ازي  احتمالي  خطرها و ها بيآس از و ندكن زيپره ندارد،
  .بمانند

 ـ گو دند،يشن يم حضرت ازي  پاسخ نيچن كه مردم از سوم دسته  كـه  بودنـد ي  افـراد  اي
ـ ا بر افزون .شدند يم متوجهي  خوب به را فيظر يريگ موضع نيا از حضرت غرض  ني

ـ ا ادامـه  در كه چنان استي  تعالي  بار ذات جز بهي  اله كالم كه نيا به توجه با كه  ني
 داللـت  بـه  )ع(رضـا   امـام  از »خداسـت  كالم قرآن «سخن دنيشن با آمد، خواهد نوشتار
 حضرت لذا. است حادث ميكر قرآن كه كند يم اقتضا ريعبت نيا كه افتندي يم در اقتضا

 از و داشـته  انيـ ب مـذكور  ريتعب با را قرآن بودن حادث در شيخو دگاهيد ميمستق ريغ
 ازي  يكـ  كـه  راچـ  ،انـد  نكـرده  استفاده شد، يم مطرح سؤال در كه بودن مخلوق ريتعب
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 كاربـست  از حـضرت  لـذا  اسـت،  آن بـودن ي  ساختگ و نيدروغ بودن مخلوقي  معان
  .اند كردهي خودداري لفظ نيچن

.  نداشت ياسكان انع يعيان ش يم بودن قرآن چندان در م     يا قد يله خلق   ئگفتني است مس  
ه كـ جـا    تـا آن  .  بـود  معنـا   يب نابخردانه و    يله، امر ئه طرح اصل مس   كن بود   يز ا يل آن ن  يدل
ـ  در ايو سخنان اصحاب ايـشان بحثـ   )ع(تيب اهلات  ي در روا  ميدان  يم ان يـ  بـه م نـه ين زمي
ه آن  كـ  )ع(سـجاد  از امـام     يتي روا مانند. اند  كردهار  يوت اخت كان درباره آن س   يعيامده و ش  ين

ـ ا. الم خداونـد خـالق اسـت      كه  كقرآن نه خالق است و نه مخلوق، بل       : حضرت فرمود  ن ي
ـ جعفر(نـشوند    حاصل  يبن بحث   يان گرفتار ا  يعي، سبب شد تا ش    يريگ  موضع  :1381 ان،ي

 حـال   درعين اند دانسته مردود را قرآن قدم به قول كه حق بر امامان واقع در 1).529-530
 حايتلو بود زده دامن را آن استيس دست هك بحث نيا به شدن مشغول از را خود روانيپ
 قـرآن  گفتنـد  يمـ  كردنـد  يم سئوال شانيا از درباره هكهايي    آن پاسخ در و داشته حذر بر
 اراكآشـ  )ع(هـشتم  امامبود    آماده  بيان حقيقت  ايزمينه بر  هك يموارد در و است اللّه المك

 ستيـ ن خـالق  قـرآن  و هـستند  مخلوق او از ريغ و است خالق خدا تنها هك فرمود روشن
  ).124 :1384 ،يريحر(

ي ذهبـ  ازي  اصفهان راغب كه چنان شده، نقل زين حنبل بن احمد از مواجهه نحوه نيا
ـ مـن در ا   « رمودف. دميدرباره قرآن پرس   )ع(محمداز حضرت جعفر بن     : است كرده نقل ن ي

ن قـول   يز در برابـر معتـصم بـه همـ         يو احمد بن حنبل ن    » ميگو  يباره، خالق و مخلوق نم    
ت راغب درسـت بـوده باشـد        ي اگر روا  ).442 :2 ج ،1420راغب اصفهاني،   (احتجاج كرد   

                                                            
دهد در اين زمينه اظهار نظر نكـرده و جانـب             يبه يكي از شيعيان خود دستور م      اي    كه در نامه   )ع(ي مانند روايتي از امام هاد     زين و. 1

خداوند ما و تو را از ابـتالي در فتنـه بـر     :اند ر نامه خود چنين نوشته   آن حضرت د  . هيچ يك از دو نظر؛ حدوث يا قدم قرآن را نگيرد          
به عقيده ما جدال و گفـت وگـو         .  وگرنه به هالكت خواهي افتاد     يا  اگر خود را از آن دو نگاه داري، نعمتي را بزرگ داشته           ! حذر دارد 

كننـده   ه و جواب دهنده هر دو شريكند؛ زيـرا سـؤال  كنند درباره قرآن بدعت است و در گناه و مسئوليت آثار زشت ناشي از آن، سؤال              
چ دليلي درباره چيـزي كـه بـه پاسـخش مكلـف             يپرسد و جواب دهنده را بدون ه        ياش نيست م    جهت درباره آن چه كه بر عهده        يب

 خود اسمي بر     جز خدا نيست و غير او، همه آفريدگان او هستند؛ قرآن كالم خداست؛ از پيش               يا  نندهيآفر. اندازد  ينيست به زحمت م   
خداوند ما و شما را از افرادي كـه ايمـان بـه غيـب آورده و از خـدا و روز جـزا           . آن نپذير كه در اين صورت از ستمگران خواهي بود         

 ).438 :1362؛ همان، 224: ق1398، بابويه ابن(ترسند قرار بدهد  يم
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  ).163 :1376حلبي، (است رده كاقتباس  )ع(اماماحمد بن حنبل احتجاج خود را از 
 د؟ييـ فرما يمـ  چـه  قـرآن  درباره: كردم عرض )ع(رضا  امام به :ديگو صلت بن انير -د

ُکالم« :فرمود حضرت ِالله َ
ُتتجاوزوه َال َّ ُ َ َ َ ُتطلبوا َال َو َ ُ ْ َالهد َ ُ ِرهیَغ یِف یْ ُّفتضلوا ِ

ِ
َ  آن از خداسـت، کـالم قـرآن ؛»َ

 همـان، ؛٢٢۴-  ٢٢٣:ق١٣٩٨  ه،یـبابو ابـن (دیشـو یمـ گمـراه کـه دییـمجو آن ریغ در را تیهدا و دینگذر
  ).۵۴۶ :١٣۶٢ همان، ؛۵۶ :٢ ج،١٣٧٨

شود كه حضرت كالم الهي بودن قـرآن را بـه             در اين روايت نيز به خوبي مشاهد مي       
از آن نگذريـد گويـا   » تَتَجـاوزوه  لَـا  «:فرمايد شود و در ادامه مي ريان بن صلت يادآور مي   

بـه كـالم الهـي      له حدوث يا قدم قرآن كريم       ئمراد حضرت آن است كه در خصوص مس       
 درنظـر د و چيزي جز اين از قبيل خالق يا مخلوق بـودن بـراي قـرآن      يكنبودن آن بسنده    

  .نگيريد
بعد قرآن  ترين    فرمايد كه گويا مهم     حضرت در ادامه به بعد هدايتگري قرآن اشاره مي        

در اين فراز حضرت ذهن ريان بن صلت را به جنبه هدايتگري قـرآن جلـب               . كريم است 
غرض قرآن كـريم هـدايتگري آن اسـت و          ترين     باشد كه مهم   موضوعدآور اين    يا تاده  كر

 كه توجه بـه ابعـاد   استگويا مراد حضرت چنين . هدايت را بايد از قرآن كريم جويا شد   
له حدوث يا قدم آن است، لذا مقدم داشتن اهم بر          ئاز پرداختن به مس   تر    هدايتي قرآن مهم  

تـري   ه انسان در مواجهه با قرآن بـه ابعـاد مهـم   كند ك  مهم كه حكم عقل است، اقتضا مي      
 بسياري در هدايت انـسان      تأثير كه   يا  هيحاشد و از مباحث     كنچون بعد هدايتي آن توجه      

 در آن دوران كه قول به مخلوق بودن قرآن همسويي با دربـار              ويژه  به. دكنندارد، اعراض   
آن همسويي با اهل حديث  عباسي به مثابه تأييد حكومت بني عباس بود و قول به قدم قر            

لـذا  .  متعددي از سوي دربار عباسي ممكن بـود        يها  بيآسبود و احتمال بروز خطرها و       
 شيعيان به گفتمان مذكور كه تبديل به فتنه بزرگي در جهان اسالم شده بود،                نكردن توجه

ت  تبليغاتي بازمي داشيها استفادهسو از همسويي با دربار عباسي و سوء  انسان را از يك 
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لذا موضع آن امام همام     . ماند  و از سوي ديگر جان شيعيان از گزند بني عباس در امان مي            
موضعي بس حكيمانه بود كه خير و صالح شيعيان و افرادي را بـه دنبـال داشـت كـه از                     

  .چنين موضعي پيروي كنند
از سوي ديگر گفتني است پاسخ حضرت بر پايه تغيير نگرش به قـرآن كـريم اسـت                  

 اگر از ايـن زاويـه بـه         كنندگان  سؤالت از زاويه ديگري به قرآن نگريسته كه         گويي حضر 
نگريستند، دغدغه خويش را هـدايت و نجـات از گمراهـي توسـط قـرآن                  قرآن كريم مي  

 در آن فـضاي     ويژه  بهدانستند و هرگز وقت خويش را به مسائلي چون گفتمان مذكور              مي
  .كردند نميفتنه آلود سياسي و پيامدهاي ناگوار آن صرف 

ـ  استوار و با د    يا  هينظرالم الهي اگرچه    ك حدوث   هينظرالبته    )ع(تيـ ب  اهـل  ائمـه دگاه  ي
 در  ي به خود گرفتـه بـود، و ابـزار         ياسي س صبغهله  ئن مس ي ا جاكه  ازآنهماهنگ است، اما    

ـ   ك و مت  يام عباس كدست ح   ائمـه  بـود،   ي و اجتمـاع   ياسـ ي س اهـداف  ي بـرا  يلمـان معتزل
ـ ط مناسـب د   ين حـال در شـرا     ي با ا  يول. كردند  يمز  يآن پره از ورود در     )ع(تيب  اهل دگاه ي

  :1385،  يگـان يگلپا يربـان (كردنـد     مـي  انيـ الم خداونـد ب   كـ  حادث بودن    درباره  خود را   
115-116.(  

  :به خوبي نمايان است )ع(رضا امام در روايات زير از موضوعاين 
ُإنـه« :فرمـود  حضرت. كرد سؤال قرآن درباره )ع(رضا  امام از خادم اسري نمونه   عنوان  به َّ ِ 
ُکالم ِالله َ

ٍمخلوق ُریَغ َّ
ُ ْ َتکلمت َما ُثیَح َ ْ َّ ِبه َ َقرأت َما ُثیَح َو ِ ْ َ َنطقت َو َ ْ َ َفهو َ ُ ٌکالم َ ٌخبر َو َ َ ٌقـصص َو َ َ  قـرآن همانـا ؛»ِ

 و کـالم قـرآن ،ییگـو یم سخن وی خوان یم وی کن یم تکلم تو که گونه همان ستین مخلوق و خداست کالم

  .)8 :1 ج،1380 ،ياشيع (است قصص و برخ
ُالتـوراة« :فرمود ابوقره بهي  گريد تيروا در )ع(رضا  امام ََّ ِاإلنج َو ْ

ْ
ِ
ُالزبـور َو ُلیـْ ُ ُالفرقـان َو َّ َ ْ ُ  ُّکـل َو ْ

ٍکتاب
َأنزل َ ِ

ْ َکالم َکان ُ ِالله َ
َتعال َّ َ ُأنزله یَ َ َ ْ ِللعالم َ

َ َ ْ ًنورا َنیِ ًهد َو ُ َکلها یِه َو یُ َمحدث ُّ َ ْ ِاللـه ُریـَغ یِه َو ٌةُ
ُقـولی ُثیـَح َّ ْأو ُ

َ
 

ُحدثی
ِ ْلهم ْ ُ ًذکرا َ َقال َو ِ ِأتی ما َ

ْهمیْ ْمن ِ ٍذکر ِ ْمن ِ ْربهم ِ
ِ
ِّ ٍمحدث َ

َ ْ َّإال ُ ُاستمعوه ِ ُ َ َ ْهم َو ْ َلعبونی ُ ُ َ ُالله َو ْ َأحدث َّ َ ْ َالکتب َ ُ َکلها ْ َّ 
ِالت
َأنزلها یَّ َ َ ْ َفقال َ َ ُأبو َ

َ
َقرة  َّ ْفهل ُ َ َفنی َ َقالَف یْ ُأبو َ

َ
ِالحسن 

َ َ َأجمع ع ْ َ ْ َالمسلمون َ ُ ُِ ْ
َعل ْ َّأن یَ

َ
َسو َما  ِالله یِ

ٍفان َّ
َسو َما َو َ ِاللـه یِ

َّ 
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ُفعل ْ ِالله ِ
ُالتوراة َو َّ ََّ ِاإلنج َو ْ

ْ
ِ
ُالزبور َو ُلیْ ُ ُالفرقان َو َّ َ ْ ُ ُفعل ْ ْ ِالله ِ

َتعال َّ َ أ یَ
َ

ْلم  ِتسمع َ
َ ْ َالناس َ َقولونی َّ ُ ُّرب ُ ْالقر َ ُ َّإن َو ِآنْ َالقرآن ِ ْ ُ ْ 

ُقولی َومی ُ ِالق ْ
ِامةیْ ِّرب ای َ َهذا َ ٌفالن َ َ َهو َو ُ ُأعرف ُ َ ْ ِبه َ ْقد ِ ُأظمأت َ ْ َ ْ ُنهاره َ َ َ ُأسهرت َو َ ْ َ ْ ُلهیَل َ ِفشفعن َ

ْ ِّ َ ِکذلک َو ِهیِف یَ
ُالتـوراة َ ََّ  َو ْ

ِاإلنج
ْ
ِ
ُالزبور َو ُلیْ ُ َکلها َّ ٌمحدثة ُّ َ َ ْ ٌمربوبة ُ َ ُ ْ َأحدثها َ َ َ ْ ْمن َ ِکمثله َسیَل َ ِ

ْ
ًهد ٌء یَش ِ ٍلقوم یُ ْ

َ
َعقلونی ِ ُ

ِ
ْفمن ْ َ َزعم َ َ َّأنهن َ ُ َّ ْلم َ َزلنیـ َ ْ َ 

ْفقد َ َأظهر َ َ ْ َّأن َ
َ

َالله  ِبأول َسیَل َّ
َّ َ
ِقد ِ

ٍواحد َال َو ٍمیَ ِ َّأن َو َ
َ

َالکالم  َ ْلم ْ ْزلی َ ُمعه َ َ ُلـه َسیَل َو َ ٌبـدء َ ْ ٍبإلـه َسیَلـ َو َ
َ
ِ  تـورات، ؛»..ِ

 عـالم، مـردم یبرا تا کرده نازل راها  آن خدا. خداست کالم باشد شده نازل که یکتاب هر و فرقان زبور، ل،یانج
 سـبحان خداونـد رایـز هـستند خـدا از ریـغهـا  آن همـه و باشند، یم حادثها  آن هیکل و. باشند تیهدا و نور
ْأو..  «:دیفرما می

َ
ُحدثی 

ِ ْلهم ْ ُ ًذکرا َ ِأتیـ ما «:دیفرما  میزین و) ١١٣ طه،(»ِ
ْهمیْ ْمـن ِ ٍذکـر ِ ْمـن ِ ْربهـم ِ

ِ
ِّ ٍمحـدث َ

َ ْ َّإال ُ ِ 
ُاستمعوه ُ َ َ ْهم َو ْ َلعبونی ُ ُ َ  قره ابو. است کرده جادیا و احداث را خود منزله یها کتاب که خداست و) ٢ اء،یاألنب(»ْ
 جز چه آن: ندیگو یم اجماع به نیمسلم: فرمود )ع(رضا امام! شوند؟ یم یفان یآسمانهای  کتاب نیا ایآ: گفت
 خـدا عمـل و فعـل هـم فرقـان و زبور ل،یانج تورات،. بود خواهد و بوده خدا عمل و فعل باشد خداوند ذات

 امتیق یفردا قرآن زین و است قرآن پروردگار خدا) یعنی (القرآن رب: ندیگو یم مردم که یا دهینشن ایآ. هستند
 شب و النهار صائم که است او. شناسد یم بهتر رآنق از را یفالن خدا و. است یفالن نیا! رب ای: گفت خواهد
 پـرورش و حـادثی همگـ زبـور و لیـانج و تـورات و. بـده قـرار یو عیشف مرا! پروردگارا. است بوده دار زنده
 آن تیهـدا لهیوسـ تـا اسـت، کـرده جادیا و احداث راها  آن است» ء یش کمثله سیل «که یکس آن و. اند افتهی

 اظهار نایقی اند نشده نازل شده ادی یآسمان کتب نیا: پندارد یم که یکس آن پس. کنند یم تعقل که باشند یقوم
 و آغاز و. باشند یازل خدا با زین خداوند کالم و سخنان و. نباشد کتای و یازل پروردگار مقدس ذات که کند یم

 ق،1404 ،يمجلـس  ؛406-405 :2 ج ق،1403 ،يطبرسـ ( !ستیـن خـدا و. باشـند نداشـته ییابتدا
  .)344-343 :10ج

كه فشارهاي سياسي كمتـر و آزادي بيـان تـا     )ع(رضا امامشايان ذكر است كه در زمان      
بينـيم كـه چهـار نمونـه از           و خطر براي شيعيان كمتر بوده، اما باز هم مي          1حدودي بيشتر 

در توجه دادن به اذهان مردم به ابعاد هـدايتي و تربيتـي قـرآن كـريم                  )ع(رضا  اماماحاديث  
رود اقتـضا      مـي  شـمار   بهنات امام   ئوگويي به شبهات ديني كه يكي از ش        لبته پاسخ ا. است
ـ آميز     مسالمت صورت  بهكرد كه حضرت در مواقع مناسب         مي  برخـي از افـراد ايـن        رايب

                                                            
 دهيـ عق ابـراز ي  برا فضاي  حدود تاي  تين هر باي  رو هر به تاس بوده مأمون مغرضانه اهداف با البته است دربار مناظرات آن ديمو. 1

 .است بوده فراهم
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  .ندكن علمي بررسي و نقد صورت بهله را ئمس
ـ طر بـه  )ع(يهـاد  امـام  زمان در مثال فتنه اوج زمان در كه استي  عيطب البته ـ ا قي ي ول
  .رنديبگ شيپ در را موضع همان حضرت

ـ د بـا  امام دگاهيد شباهتي  مقدار وجود با كه است نيا گريد توجه  قابل مطلب  دگاهي
 با چرا بود، مطرح ثيحد اهل هيناح از كه قرآن قدم با مخالفت در معتزله وي  عباس دربار
 وي  عباس دربار با مهمگا قرآن، قدم با مخالفت در باز )ع(رضا  امامي  نسب انيبي  آزاد وجود
  !نشد؟ معتزله
ـ د با مخالفت در را شيخو دگاهيد حضرت اگر رسد يم نظر  به  و ثيحـد  اهـل  دگاهي

ي غاتيتبل استفاده ءوس مورد قطعا امر نيا كرد، يم انيب ميمستق صورت  به معتزله با موافقت
ي عباسـ  حكومـت  بـه ي  بخـش  تيمـشروع  و شيخـو ي  فكر مكتب دييتأ منظور به دربار

 شـورش  توانـستند  يمي  عباس يخلفا امر نيا تحقق صورت در كه نبود ديبع زين و شد يم
 كردنـد  يم اميق و دنديشور يم دربار بري  اسالم نقاط ازي  برخ در كه را انيعلو ازي  اريبس
ي فكـر  انيجر نيا از امام تيحما منزله به شانيا با امام شدن همسو واقع در ند،كني  خنث
 آن مـذكور  تيظرف از استفاده با توانستند يمي  عباس حكام صورت نيا در و شد يمي  تلق

  . ندكن سركوب آرام را ها اميق و ها نهضت
تـرين    كوچـك  گـاه  چيهـ  قـرآن  قدم و حدوث لهئمس به پاسخ در همام امام آن كنيل
ي دربـار  انيـ معتزل وي  عباسـ  حكام استفاده سوء مورد كه دكردنني  جار زبان بر راي  لفظ
ـ د شد، گفته اتيروا در كهي  عبارات با نيا وجود با. شود واقع  حـدوث  در شيخـو  دگاهي
 صـورت   بـه  گاه و آن بودني  اله كالم بر تأكيد با ميمستق ريغ صورت  به گاه را ميكر قرآن
  .فرمودند تأكيد آن قدم با مخالفت وي اله كالم حدوث بر اصحاب ازي برخ به ميمستق
ـ تما و ظالمـان  بـا  نبودنسوهمـ  و ظالمـان  بـه  نكردن معاونت اصل گريدي  سو از  لي
ُترکنوا ال َو« :فرمود خداوند هك چنان شانيا به  نداشتن ْ َإل َ ُظلموا َنیَّالذ یِ َ ُفتمسکم َ َّ َ َ ُالنار َ ْلکم ما َو َّ ْمن َ ِ 
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ِدون
ِالله ُ

ْمن َّ ِأول ِ ْ
َ

َّثم َاءی َتنصرون ال ُ ُ َ ْ  لحظـه  كي ي براي  حت هرگز امام كه كرد يم اقتضا )١١٣ هـود،(»ُ
 زمـان  آن جامعه خواص ازي  افراد لذا نكند مطرح درباري  فكر مكتب با هماهنگي  مطلب
 و هـا  بيآسـ  و ها ظلم همه در ديترد يب پرداختند معتزله وي  عباس دربار از تيحما به كه

 كيشـر  شدند، مرتكب مذكوري  اسيس-يكالم فتنه و گفتمان نيا قيطر از كهيي  كشتارها
 مانـه يحك يريـ گ موضـع  بـا  شيخوي  واال رتيبص وي  اله عصمت ليدل به امام و هستند

  .داشتي بازمي عباس ظالم حكام ميرمستقيغ دييتأ ويي همسو از را انيعيش شيخو
 صـورت   به نبودنگو پاسخ واقع در نبود، تام يشباهت دگاهيد شباهت كه نيا بر افزون

 صـطالح ا كاربست عدم زين و ميكر قرآني  تيترب وي  تيهدا ابعاد به اذهان جلب و ميمستق
 بـا  امـام ي  فكـر  مكتب تفاوت يايگو حضرت، هيناح از ميكر قرآني  برا »بودن مخلوق«

  .بود قرآن خلق فتنه دري عباس دربار و معتزله
 و افعـال  ريسا هك چنان ستين بشر كالم سنخ ازي  اله كالمي  قم ديسعي  قاض گفته به

 مخلـوق  اطـالق  الذ است، مطلق نيتبا در سبحان خداوند ريغ به نسبت خداوند كماالت
  ).244 :3 جق،1415 قمي، قاضي سعيد (ستين حيصح ميكر قرآن بر بودن

 خداوند است و هرچه غير از خداوند متعال، مخلوق است و            ،كه خالق  افزون بر اين  
قرآن نفس خداوند سبحان نيست بلكه كالم اوست، در غير اين صـورت اتحـاد منـزِل و                  

اهد شد كه خداوند ال محالة مخلوق است كه اين          آيد و نتيجه آن چنين خو       منزَل پيش مي  
امر با خالق بودن خداوند، واجب الوجود بودن خداوند و نفـي خـالق و هرگونـه علتـي                   

 :5 ج ،ق 1425سـبحاني،   : به منظور مطالعه بيشتر رك    (دارد  براي خداوند سبحان تعارض     
234.(  

ـ رواي  برخ در و كردند يم اجتناب مذكور ريتعب از )ع(تيب اهل ائمهي  رو هر به  از اتي
 و شـفاف  عنـوان  بودن مخلوق كه باشد ليدل نيا به ديشا كردند يم استفاده محدث ريتعب
 اسـتفاده  سـوء  بـا  توانـست  يمـ  و نبـود  باشد قرآن حدوث انگريب صراحت به كهيي  ايگو
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 )ع(ائمـه  به را دگاهيد نيا و شود نادرست ريتفس شده بافته به مخلوق لفظ مغرضاني  برخ
  .رديگ قرار استفاده سوء مورد توانست ينم محدث لفظ اما. كردند يم منسوب

 در آني  جـا  بـه  »انظرنـا  «اسـتفاده  و »راعنا «لفظ نرفتنكار  به مطلب نياي  قرآن نمونه
أ ای« اتيآ

َ
ُآمنوا َنیَّالذ َهای ُتقولوا ال َ ُ ُقولوا َو ِراعنا َ ْانظرنا ُ ُ ُاسمعوا َو ْ َ َمن «و) ١٠۴ البقرة،(» ..ْ َحرفونی ُهادوا َنیَّالذ ِ ُ ِّ َ 

َالکلم ِ
ْعن ْ ِمواضعه َ ِ ِ َقولونی َو َ ُ ْسمعنا ُ ِ َعص َو َ ْاسمع َو نایَ َ ٍمسمع َریَغ ْ

َ ْ ْبألسنتهم ایَل ِراعنا َو ُ
ِ ِ
َ
ِ
ْ َ
ًطعنا َو ِ ْ ْلو َو ِنیِّالد یِف َ ْأنهم َ ُ َّ َ 

ْسمعنا ُقالوا ِ ْأطعنا َو َ َ
َ

ْاسمع َو  َ ْانظرنا َو ْ ُ َلکان ْ ْلهم ًرایَخ َ ُ َأقوم َو َ َ ْ  از اجتنـاب  نـشانه  كه است )۴۶ النـساء،(»..َ
 بـه  و رديـ گ قـرار  استفاده سوء موردي  برخ هيناح از تواند يم كه استي  الفاظ بردن كار  به

  .باشد مسلمانان و اسالم ضرر
 جـان  حفـظ  بلكـه  انيعيش جان حفظ منظور به معصومان گريد و )ع(رضا  امام واقع در
 نياديبن مسائل به پرداختن در زمان از بهتر استفاده و انزم تيريمد زين و مسلمانان عموم
 هيـ ناح از نـشدن  ريغافلگ و نخوردن بيفر زين و آني  تيترب وي  تيهدا ابعاد همچون قرآن
 دسـت  همـه  كردنـد  يمـ  رصد را امام يها واكنش و رفتار قطعا كه دربار انيمعتزل و دربار

يي سو و سمت به را فضا و رديگ دست در را عمل ابتكار حضرت كه داد يم هم دست  به
  .دهد سوق خشونت از زيپره وآميز  مسالمت

از سوي ديگر نحوه مواجهه علمي حضرت در اين فتنه كـه زيركانـه، هوشـمندانه و                  
 ،شد  گرفت و غافلگير نمي     تكار عمل را از دربار و معتزله مي       بسرشار از تدبير الهي بود و ا      

  .باشد گوناگون روزگار يها فتنه در فراروي شيعيان در ييتواند الگو مي

  قرآن قدم و حدوث در سنت اهل مذاهب و فرق دگاهيد .2-3
م بـر   ك حا يثيحد  اهلش  ي بر اثر گرا   ي و حنبل  ي، شافع كي مذاهب مال  ويژه  به سنّت  اهل

. ر مخلـوق اسـت    يـ م و غ  يه قـد  كـ الم خداوند، عبارت از علم اوست       كه  كمعتقدند  ها    آن
 در  ين اختالف، تحوالت بعـد    يمنشأ ا . مسئله، اختالف است  ن  يفه در ا  ي نظر ابوحن  درباره

ن حال،  يبا ا . وسف رخ داد  ي ابو   ي قاض ويژه  بهه توسط شاگردانش    ك اوست   يالمكمذهب  
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 قائل بـه مخلـوق      يه و ك آن است    ي و انهيگرا  عقلرد  كي با توجه به رو    ويژه  بهنظر مشهور   
 نظـر    تنهـا   مردود دانـسته و نـه      گر، آن را سخت   ي منابع د  ياما برخ . بودن قرآن بوده است   

افر كـ  يه قـائالن بـه مخلـوق بـودن را از نظـر و     كـ ، بلانـد  داده نـسبت  يمخالف را به و  
  ).227-226 :2 ج، 1391، رضايي(اند  شمرده

از احمد بن حنبل درباره كسي كه قائل به مخلوق بودن قـرآن             : حسن بن ثواب گويد   
به خداوند بزرگ كافر    : ؤاد چطور؟ گفت   د يأب  ابن: گفتم. كافر است : است، پرسيدم، گفت  

ِو لـئن اتبعـت أهـواءهم بعـد الـذ«  به آيـه    با استناد  احمد بن حنبل در ادامه    . است
َّ ََ ْ َ ْْ ُ َْ َ َ َ َّ

ِ ِ
َ جـاءک مـن یَ ِ َ

ِالعلم
ْ
ِ
قرآن از علم خداست و هر که گمان کند که علم خداوند مخلـوق : كند   تصريح مي  )١٢٠البقرة، (»..ْ

  ).٣٧۵ :۴ جق،١۴١٧خطیب بغدادی، (فر ورزیده است است، به خداوند بزرگ ک
 از يبرخـ  و اشـاعره  ه،يـ البك) 55 :1 ج ،1364 ،يقرطبـ  (هيحـشو  ،يالمك فرق نيب از
 را آن خـوارج،  و مرجئـه  از يبرخـ  معتزلـه،  و آورده شـمار   بـه  ميقد را خدا المك مرجئه،
) 357 :ق1422 عبـدالجبار، ي  قاضـ  ؛53-52 :ق1413 د،يـ مف. (اند دانسته مخلوق و حادث

 مخلـوق  و فعـل  صـفت  اسـت،  جملـه  آن از قـرآن  هكـ  خداوند المك بودند معتقد شانيا
 بـا  مخلـوق،  ريـ غ مِيقـد  قرآنِ به اعتقاد هك بودند معتقد بحث نيا در آنان .است خداوند
 هكـ  معناسـت  نيبـد  آنـان  نظـر   به قرآن بودن مخلوق. ستين سازگار خدا يگانگي مفهوم

 و آوا مخاطـب،  بـا  ارتبـاط  ردنكـ  برقـرار  يبـرا  هكـ بل ؛ديگو ينم سخن الفاظ با خداوند
 دهيـ نام المكـ  مجـازاً  آوا، نيا و نديآفر يم باشد دنيشن قابل يصورت  به هك را المك اصوات

 آن در حـدوث  صـفات  همه و است حادث و خدا المك قرآن، هك بودند معتقد و شود يم
 دهيشـن  و خوانـده  هك افتهي بيكتر حروف و لماتك ات،يآ ،ها سوره از قرآن،. است جمع

ـ  تواند ينم بنابراين است، انجام و آغاز يدارا و شوند يم ـ ا از. باشـد  يازل  در گذشـته،  ني
 در م،يقـد  هك ستين زيجا و كند يم نسخ را منسوخ ناسخ، و هست منسوخ و ناسخ قرآن،

 .اسـت  مخلوق قرآن، ،بنابراين. دشو متصف حدوث به ،يازل اي شود، واقع نسخ معرض



 163    قرآن قدم و حدوث گفتمان با )ع(رضا امام مواجههي واكاو

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

تاب ،18
تان

س
13

96
 

 قـائم  المك نيا و كند يم خلق را آن حاجت هنگام خداوند و است مخلوق زين خدا المك
 دهيشن محل آن در و نديآفر يم يمحل در را آن و اوست ذات از خارج هكبل ست؛ين او به
 ،ياشــعر ابوالحــسن نظــر، نيــا مقابــل در). 227-226 :2 ج، 1391 ،ييرضــا (شــود يمــ
 او؛ علم نه و است مخلوق نه خدا المك هك داشت هديعق ،ياشعر يالمك تبكم گذار انيبن
 )180-178 :1 ج،1380 ،يبجنـورد  ؛108 :1 ج،ق1406 ن،يامـ  (اوست ذات صفت هكبل

: كر (اسـت  افرك ديبگو آن خلق از سخن سك هر و است مخلوق ريغ و خدا المك قرآن
  ).109 :1 ج،ق1406 ن،يام ؛44-43 :ق1407 ،يتفتازان

 يحروفـ  و اصوات از عبارت خداوند المك هك معتقدند المك قتيحق نييتب در معتزله
 محفـوظ  لوح مانند خودش ريغ در راها    آن خداوند هكبل ستند،ين او ذات به قائم هك است

 :ق1428 ،يسـبحان  ؛358 :ق1422 عبـدالجبار، ي  قاض (است ردهك خلق ،ينب اي ليجبرائ اي
 قـائم  هكـ  ياصوات و حروف از است عبارت خداوند المك هك معتقدند حنابله) 121-122
 :ق1428 ،يسـبحان  ؛368 و 360 :ق1422 عبدالجبار،ي  قاض: كر (ميقد واند    ياله ذات به

122-123.(  

 ها دگاهيد ليتحل وي بررس .2-4

در اين فراز پس از بررسي و نقد ديدگاه قـدم قـرآن بـه ادلـه حـدوث قـرآن كـريم                       
  .پردازيم مي

  قرآن قدم دگاهيد نقد وي بررس .2-4-1
ـ    يه قول به قدم قـرآن، بـه معنـا         ك پنداشتند  يمطرفداران حدوث قرآن      آن  ي قـدم ذات
ـ ي متعـال ياست و چون آنان فقط خـدا       م و جـز او را حـادث و مخلـوق    ي و قـد ي را ازل

 يم و ازليدر مقابل، طرفداران قدم قرآن، آن را قد       . دانستند  يم، قرآن را حادث     شمردند  يم
: كر(باشـد  ه قـرآن نبـوده   كـ  كردند ينم آن تصور يبرا را ي پنداشته و عهد و زمان يزمان
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  )248 :14 ج، ق1417، طباطبايي
 دنديوشك ،ندآمد بر حنابله هينظر يبازساز صدد در ،ينفس المك هينظر طرح با اشاعره

 بـا  آن منافات هم و شده حفظ قرآن قدم هم هينظر نيا در. اهندكب آن ضعف و يسست از
 بر المك هك معتقدند آنان. است شده طرف بر قرآن وثحد بر دال اتيروا و اتيآ يبرخ
 حـال  زمان و ،ينه نه و امر نه و است خبر نه ينفس المك و است يلفظ و ينفس قسم دو
 نـدارد  را ياليـ خ و يلفظ المك امكاح از كي چيه و ستين داخل آن در ندهيآ و گذشته و
  .)229-228 :1391،ييرضا(

 يقول نقل در يشهرستان. است حادث دوم، يعنام طبق و ميقد اول، يمعنا طبق قرآن
 آن و است لمكمت ذات و يانسان نفس به قائم هك دارد ييمعنا الم،ك: است گفته ياشعر از
ــن اصــوات و حــروف مقولــه از ــدي يمــ خــود درون در را آن يا نــدهيگو هــر و ستي  اب
ــتان( ــ ؛109-108 :1 ج، 1364 ،يشهرس ــم در) 108 :1 ج،ق1406 ن،يام ــب اني ــ اني  ياه

 هكـ  يسكـ : اسـت  اتريگو و تر روشن ،يقوشج فاضل انيب ،ينفس المك ريتفس در گوناگون
ـ  ينهـ  و امر خواهد يم ـ  نـد ك نـدا  اي ـ  دهـد  خبـر  يزيـ چ از اي  خـود  درون در بپرسـد،  اي

 در چـه  آن. كنـد  يمـ  ريتعب يلفظ المك باها    آن از هك كند يم احساس يمعان از يا مجموعه
ـ طر از خواهـد  يم لمكمت و شود ينم عوض ها مكان و ها زبان اختالف با و ابدي يم دل  قي
 ،يسـبحان  (اسـت  ينفـس  المكـ  همـان  رد،يـ بگ قـرار  مستمع ذهن در) يلفظ (يحس المك

  ).122 :ق1428
 آن است   يا صورت علم  ي يالم لفظ ك ي، همان معنا  يالم نفس كاگر مقصود اشاعره از     

م، به همـان علـم خواهـد    الكن ي اين صورت بازگشت معنا  يه بر لفظ منطبق شده، در ا      ك
 علـم  ي اشاعره در صددند تا وراكه درحالير آن؛ ي مغايد بر علم و صفت  ي زا يزيبود، نه چ  

 مقـصود   يگـر ي د يننـد و اگـر معنـا      كلم ثابت   كلم به نام ت   ك مت يگر برا ي د يو اراده، صفت  
) 250 :14 ج ، ق 1417طباطبـايي،   (ست  يـ ن يياست، در نفس انسان، قابل فهـم و شناسـا         



 165    قرآن قدم و حدوث گفتمان با )ع(رضا امام مواجههي واكاو

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

تاب ،18
تان

س
13

96
 

ْو ما کان لبشر أن « لّم بر خداوند اطالق شده است     ككه در قرآن، صفت ت     بر اين افزون   ََ
ٍ
َ َ ِ ُکلمـه یَ َ ِّ

ْالله إال وح َ َّ
ِ
ُ ٍا أو من وراء حجابیَّ ِ ِ َ ْْ ِ

َ ـ   بنابراين .)۵١الشوری، ( ».ً ـ ن دو مطلـب  ي، جمـع ب  آن گفتـه  شيپ
 يعنـ ي ن بشر اسـت؛   ي معهود در ب   يلم در خصوص خدا منزه از حدود اعتبار       كه ت كاست  

ق دهان و   ي نه از طر   ي هست، ول  يالم اله كم مقاصد به مخاطب است، در       يه تفه كالم  كاثر  
 ي، بـه زمـان    يالم الهـ  كن  يشان در ادامه تب   يا). 274 : 186 خطبه   ،هنهج البالغ: كر(حنجره  
، ماننـد زنـده     ي تعـال  يالم خدا ك: پردازد  يمر افعال خداوند    ي مانند سا  ين فعل اله  يبودن ا 

 متعـال اسـت و      ي از افعال خدا   ين، فعل ير عناو يت، توبه و سا   يندن، رزق، هدا  رايردن، م ك
ره، صـفات  يـ و غ» تـواب  «،»يهاد «،»رازق «،»تيمم «،»ييمح «،»لمكمت «جه، صفاتيدر نت 

» ييمح «د، و با او سخن گفت،     ي شنوا آفر  يه خدا موجود  كن  يفعل خدا هستند و بعد از ا      
ـ آ  يمـ  شمار  به» تيمم «ات را از او گرفت    يح و چون    شود  يمبر او اطالق    » لمكمت «و  و  دي

؛ بـر   شـود   يمـ ده  يـ نام» تواب «و» يهاد «رد،كت و از گناهش صرف نظر       ي او را هدا   يوقت
. ت نـدارد  يـ ذات، تمام هـا     و بـدون آن   انـد     ه صفات ذات  كات  يخالف علم و قدرت و ح     

 دانـسته اسـت،    ين گونه صفات و افعال خود را زمان       ير ا يات ز يز در آ  ي خداوند ن  رو  ازاين
ُو لما جاء موس« ََ َّ ِقاتنا و کلمه ربه قال رب أرنیِ لمیَ

َ ِّ َ ََ ُ ُُّ َ َّ َ َ أنظـر إلیِ
ِ ْ

ُ ْ ز يـ  و ن  )١۴٣األعـراف، (»..یترانـ َک قـال لـنیـَ
َو قد خلقتک من قبل و لم تک ش« :فرمود َ ْ َ َ َُ ْ َ َ َْ ِ

ُ ْ َ ْفقال لهم الله موتوا ثـم أح.. «  و )٩مریم، (»ًئایْ َ َّ ُُ ُ ُ ُ َّ ُ َ َ ْاهمیـَ البقـرة، (»..ُ

 و  روند  يم شمار  به ي او از افعال زمان    يگر صفات فعل  يالم خدا همانند د   ك،  بنابراين .)٢۴٣
  ).250-247 :14 ج، ق1417طباطبايي، (ست يندرست ها  اطالق قدم بر آن

، )حـادث (محـدث   به گفته شيخ طوسي متكلم بودن خداوند، نيست مگر بـا كالمـي              
 و  هـا   زهيـ انگ از او واقـع شـود كـه بـه حـسب              زيراحقيقت متكلم كسي است كه كالمـي      

احوالش معقول باشد و كالم معقول كالمي است كه از دو حرف و بيش از دو حـرف از                   
 حرف است، تشكيل شود، هنگامي كه از شخصي صادر          28حروف معقولي كه تعداد آن      

امي دليل اين امر آن است كه هنگـ . شود كه از او كالم صحيح است يا از روي إفاده باشد     
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شود و هرگاه يكي از آن شروط مختـل           كه حروف بدين گونه ظهور يابد، كالم ناميده مي        
چـه كـالم    بنابراين به حقيقت كـالم پـي بـرديم و هرگـاه آن    . شود  شود، كالم ناميده نمي   

 بـه   بنابراينشود،    ناميديم از كسي به حسب انگيزه و احوالش واقع شود، متكلم ناميده مي            
شـود كـه     برديم، حال كه حقيقت كالم و متكلم ثابت شد، ثابت مي        حقيقت متكلم نيز پي   

طوسـي،  (كنـد    كالم خداوند متعال نيز محدث است زيرا اين اضافه شدن چنين اقتضا مي            
  ).66-65: ق1406
ـ ا از آن نقـد  و» ينفـس  المكـ  «اثبات در اشاعره مستندات از گريد نمونه دو  قـرار  ني
 :است

 درون و نفـس  در را شيخـو  المكـ  گفتن، سخن از لقب يا ندهيگو و لمكمت هر -الف
ـ ا و آورد يمـ  وجـود   به را المشك و ديگو يم سخن گاه آن كند يم منظم و مرتب خود  ني

 وجـود  نـده يگو ذهـن  و درون در هك» ينفس المك «همان وجود از يخارج و يلفظ المك
 را آن ناوجـدا  يا ندهيگو هر هك يوجدان است يمطلب نيا. كند يم تياكح و شفك دارد،
 جعـل ّانمـا و الفـؤاد یلف الکالم ّان« :ديگو يم »اخطل «هك چنان ،كند يم احساس خود نفس در

 اسـت آن دهنـده نـشان و متـرجم زبـان، نیـا و اوست دل در شخص کالم ،یراست» الیدل الفؤاد یعل ّاللسان

 ).35 :1 جق،1420 ،يفخرراز(

 نـده يگو ذهـن  در سـخن  ضورح و ريتصو همان دل، در المك ميترس و ريتصو: پاسخ
 دارد تيعموم انسان يارياخت افعال تمام به و كنند يم ريتعب يذهن وجود  به آن از هك است

 را شيخـو  عمل هك است ناچار هم نقاش و سندهينو هر رايز ندارد المك به اختصاص و
 و رگفتـا  نيا پس بپردازد، آن اقدام به گاه آن و ندك تصور خود ذهن در آن، انجام از قبل
 ).414 :تا بي ،ييخو (گردد آن وجود بر ليدل تا ندارد ينفس المك به يربط قت،يحق

 و يگـذار  نـام  نـوع  نيا و دينام المك توان يم است، انسان ذهن در هك را يمطلب -ب
 داشـته  يلـ يدل و نـه يقر بـه  اجياحت گذاري  نام نيا در ما هك نيا بدون است حيصح گفتار،
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 آن خـواهم  ينم هك است يالمك و سخن من دل در ديگو يم انسان يگاه هك چنان م،يباش
ـ فرما يمـ  زيـ ن ميكـر  قـرآن  و نمكـ  اظهار را ُّأسـروا َو« :دي ِ

َ
ْقـولکم  َ ْ ِأو َ

َ
ُاجهـروا  َ ِبـه ْ ُإنـه ِ َّ ِعلـ ِ

ِبـذات ٌمیَ ِ 

ِالصدور
ُ  اسـت،  پنهـان  و يمخفـ  هـا  دل در چه آن فه،يشر هيآ نيا در مينيب يم )١٣ الملک،(»ُّ

 .است شده هدينام المك و سخن

 همـان  بـه  ،شـود  يم گفته المك هم يذهن وجود مرحله در يحت المك به گرچه: پاسخ
 وجود نوع دو ز،يچ هر از چون نديگو يم المك ،يلفظ و يخارج وجود مرحله در هك نحو
 ست،يـ ن شتريب زيچ كي همان يهست و وجود دو هر و يذهن وجود ،يخارج وجود: دارد

 م،يبنـام  اسم كي با را وجود دو هر ميتوان يم شاهد و نهيقر به اجياحت بدون هك است نيا
ـ ا در سـخن  يول مييبگو المك را دو هر مثال ـ ا هكـ  اسـت  ني  و وسـعت  موضـوع،  دو ني
ـ  يحتـ  هك يطور  به ندارد، سخن و المك به اختصاص و دارد تيعموم  هـم  مهنـدس  كي

 و دكر خواهم ميترس اغذك در هك هست يساختمان نقشه من ذهن در: هك ديبگو تواند يم
 ،ييخـو  (رميـ بگ روزه فـردا  هك هست من ذهن در: ديبگو تواند يم زين متعبد شخص كي

 ).415-414 :تا بي

 بود ذاتش نيع هم او علم و داشت وجود ازل از بزرگ خداوند: فرمود )ع(صادق امام
 خـدا  ييشـنوا . باشند داشته وجودها     آن كه  آن از قبل دانست يم اول از را زيچ همه يعني
 بـدون  بـود  ذاتـش  نيع دن،يد و نداشت وجود يدنيشن هك گاه آن يحت بود او ذات نيع
 هكـ  يموجـود  چيهـ  هك گاه آن بود ذاتش نيع قدرت و باشد داشته وجود يدنيد هك نيا

ـ آفر را موجـودات  چـون  و نداشـت  وجـود  رديبگ تعلق بدان قدرت  را هـا  يدانـستن  و دي
ـ د ،هـا  يدنيشن به او سمع و ييشنوا ،ها يدانستن و معلومات به او علم آورد، وجود  به  و دي

 عرضـه امام به« :ديگو يم ريبص ابو» گرفت تعلق مقدورات بر قدرتش و ها يدنيد به او بصر
 باالتر و برتر صفت نیا از خداوند ذلک، عن ّالله یتعال: فرمود امام بود؟ هم متحرک ازل از خداوند که داشتم
 اول از خداوند که دمیپرس باز :دیگو یم ریبص ابو. دیآ یم دیپد فعل با که حادث است یصفت حرکت رایز است
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 بـدون بـود اول از خداونـد و یازل ریغ است یا دهیپد و حادث است یصفت کالم: فرمود امام بود؟ هم متکلم

 ).107 :1 ج،1365 ،ينيكل( باشد داشته وجود یکالم و باشد متکلم که نیا

  هيامام دانشمندان رمنظ از ميكر قرآن حدوث ادله .2-4-2
در اين فراز پس از اشاره به مبناي علمي برخي از دانشمندان اماميه در حدوث قـرآن                 

 :كنيم به ادله حدوث قرآن اشاره مي

 و کننـده احداث متعال خداوند.. « :است كرده حيتصر نيچن قرآن حدوث درباره بابويه  ابن

 حيتـصر  زيـ ن »ديالتوح «كتاب در ).٨٣ :ق ١۴١۴ ه،یبابو ابن: رک(»است قرآن کننده حفظ و کننده نازل
 و خـدا  قـول  و خـدا  يوحـ  و خـدا  المك قرآن هك شده وارد خدا تابك باب در «:كند مي
 از مـا  هكـ  ستيـ ن نيا جز و است مخلوق آن هك نشده وارد آن باب در و خداست تابك

 يعنـ ي است ذوبكم يگاه لغت در مخلوق هك رايز ميا شده منع آن بر مخلوق نام اطالق
 فرمـوده  متعـال  خداوند ذوبكم يعني» مخلوق المك «هك شود يم گفته و شده گفته دروغ

َّإنما« َتعبدون ِ ُ ُ ْ ْمن َ ِدون ِ
ِالله ُ

ًأوثانا َّ ْ َتخلقون َو َ ُ ُ ْ ًإفکا َ ْ
 و )١٧ العنکبـوت، (دییـگو یمـ دروغ د،یباف یم افک یعنی» ..ِ

ْسمعنا ما« :فرمود ديتوح رانكمن از نقل به زين ِ ِالملـة یِف هذاِب َ
َّ
ِ
ِاآلْخـرة ْ َ ْإن ِ َّإال هـذا ِ ٌاخـتالق ِ

ِ
 )٧ ص،(»ْ

 اسـت  مخلـوق  قرآن هك ندك گمان هك هر پس يو نزد از يدروغ و بربافتن يعني اختالق
ـ گو يمـ  هكـ  يسك و شده افرك هك قتيحق به است ذوبكم آن هك يمعن نيا به  آن هكـ  دي

 و حـق  ريغ و ردهك خطا ستين محفوظ و منزل و محدث هك يمعن نيا به ستين مخلوق
  ).225 :ق 1398 ،هيبابو ابن (است گفته صواب
 ازی اتیـروا نیچنـ نیـا و اسـت محدث متعال خداوند کالم همانا« :كند يم حيتصر زين ديمف خيش

 شان،یـا ازی انـدک افـراد مگـر مرجئـة ،یهمگـ معتزلـه و هیامام مطلب نیا بر و است شده وارد )ع(محمد آل
ی وحـ و خـدا کـالم قـرآن همانـا. انـد کرده اجماع آن بر خوارج و ةیدیز شتریب و ثیحد اصحاب ازی جماعت
 امتناع آن بر بودن مخلوق اطالق از و فیتوص بدان متعال خداوند که چنان است محدث قرآن همانا و اوست
ی بـاور نیچنـی اندک افراد مگر هیامام همه و است شده صادر )ع(معصومان ازی اتیروا گونه نیا و است کرده
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  »اســت ثیحــد اصــحاب و هیــدیز مرجئــه ازی اریبــس و بغــداد معتزلــه عمــوم اعتقــاد دگاه،یــد نیــا. دارنــد
 از خـود  هك يفيتعر بنابر د،يمف خيش مكدرموت، نيمارت گفته به. )53-52 :ق1413 د،يمف(
ـ ا وجـود  بـا . خواند ينم مخلوق ريغ را قرآن داده، دست  به المك  اصـطالح  هرگـز  يو ني

 قرآن و كند يم يرويپ هيامام آموزه از آن، يجا به هكبل ،برد ينم كار  به را »خلوقم «يمعتزل
 خيشـ  استدالل ائمه، از دهيرس اتيروا بر عالوه. داند يم) محدث (زمان در دارشدهيپد را
 ازهـا     آن در خـدا  هكـ  باشـد  ياتيآ به يو نظر ديبا ظاهرا. است يكمت قرآن خود بر ديمف
 در» مخلـوق  «لفـظ  قـرآن  يجـا  چيه در گر،يد طرف از. است دهرك ادي »محدث ... ركذ«

  :1372 درموت،كــم (دانــست قــرآن بــه متعلّــق بتــوان را آن هكــ اســت امــدهين يمــورد
122-123.(  
ـ ز د،يـ نكن متصف »بودن مخلوق «به را قرآن: كند يم حيتصر زيني  طوس خيش ـ ا راي  ني
 از عادتـا  رايز. است ئلشقا ريغ به منسوب يا است نيدروغ قرآن كه است آن موهم لفظ
ْإن.. « :فرمود خداوند هك چنان شود يم برداشت نيچن مذكور لفظ َّإال هذا ِ ٌاختالق ِ

ِ
 و )٧ ص،(»ْ

ْإن« :فرمود زين َّإال هذا ِ ُخلق ِ ُ ِاألول ُ َّ
َ َتخلقـون َو..  «:فرمود زين و) ١٣٧ الشعراء،(»َنیْ ُ ُ ْ ًإفکـا َ ْ

 العنکبـوت،(»..ِ

 بودني  ساختگ يا و كذب اراده كهي  هنگام مگر شود ينم »خلق «به متصف كالم پس )١٧
 كهي  هنگام است، مختلقه و مخلوقه دهيقص نيا شود يم گفته هك چنان شود، لحاظ آن در
 ).68 :ق1406 ،يطوس (شود داده نسبت آن قائل ريغ به

ـ ز شـواهد  و ادلـه  بـه  قـرآن  حدوث اثبات منظور به گذشت چه آن بر افزون  زيـ ن ري
  :كرد داستنا توان يم

ـ ا بر اسالم اهل كه نيا: مسلمانان اجماع -الف  المكـ  قـرآن  هكـ  انـد  كـرده  اجمـاع  ني
 قتيحق به ديبگو نيا از ريغ سك هر هك نيا بر و مجاز نه قتيحق وجه بر است خداوند

  ).225 :ق 1398 ،هيبابو ابن (است گفته يمنكر سخن هك
 را قـرآن  مـا  كه نيا: نسخ لهئمس مانند گريد اتيآ به نسبت اتيآ ازي  برخ تأخر -ب
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 جداست يبعض از آن از يبعض و ونديپ يبعض به آن از يبعض هك ميافتي موصل و مفصل
 هكـ  يناسـخ  چون است يبعض از شيپ آن از يبعض و گريد يبعض از ريغ آن از يبعض و
 بـر  داللـت  نباشـد  حـادث  سـت ا آن صفت كنيا چه آن اگر پس باشد متاخر منسوخ از

 و تفـرق  و يتنـاه  بـه هـا     آن آورنده ديپد و محدث اثبات و ودش باطل محدثات حدوث
  ).226-225 :همان (باشد محال و متعذرها  آن اجتماع
 اجمـاع  امـت  و انـد  داده شـهادت  عقـول  كـه  نيا: گذشته يها امت از دادن خبر -ج
 خبـر  هكـ  سـت ا آن دروغ هك است معلوم و است صادق اخبارش در خداوند هك اند كرده
ــودن دهــد ــد و باشــد نبــوده هچــ آن ب ــا.. « هكــ فرمــود نقــل فرعــون از خداون َأن

َ
ُربکــم  ُّ َ 

ــ ْاألعل
َ ــوح از و )٢۴ النازعــات،(»یْ ــن )ع(ن ــود نقــل زي ــ.. « فرم ــ ای َبن ْارکــب یُ ــا ْ َمعن ْتکــن ال َو َ َمــع َ َ 

ِالکافر ِ
ـ  باشـد  ميقـد  خبر نيا و قول نيا اگر پس )۴٢ هود،(»َنیْ ـ  و فرعـون  از شيپ  از شيپ

 نشده افتي اگر و است دروغ هك نيا و بود خواهد داده خبر او از هك را چه آناش    گفتن
 موجود آن هك رايز است حادث آن پس باشد گفته را نيا فرعون هك آن از بعد مگر باشد
  ).226 :ق 1398 ،هيبابو ابن (است نبوده هك آن از بعد شده
ْلئن َو« :فرمود خداوند كه نيا -د ِ

ْشئنا َ َلنذهبن ِ ْ َ ِبالذ َ
َّ
أ یِ

َ
َوح َإل نایْ  مـا «:فرمود و) ٨۶ اإلسراء،(»..کیِ

ْننسخ َ ْ ْمن َ ْأو ٍةیآ ِ
َ

ِننسها 
ْ ِنأت ُ

ْ َبخ َ ْمنها ٍریِ ْأو ِ
َ

ِمثلها 
ْ
 هكـ  است جائز اي دارد مثل چه آن لذا )١٠۶ البقره،(»..ِ

 )ع(صـادق  امام از يا نامه به سپسي  و. است حادث ناچار به شود معدوم وجودش از بعد
َّفإن« :ديفرما يم آن ازي  بخش در كه كرده اشاره ريقص ميعبدالرح به ِ

َالقرآن َ ْ ُ ُکـالم ْ ِاللـه َ
ٌمحـدث َّ َ ْ ُ 

ٍمخلوق ُریَغ
ُ ْ ِأزل ُریَغ َو َ َ

َ
َمع ی ِالله َ

َتعال َّ َ ُذکره یَ ُ َتعال َو ِ َ ْعن یَ ِذلک َ
ًعلوا َ ّ ُ رایِکب ُ

 که خداست کالم قرآن که یدرست به ؛»ً
 بـزرگ یبرتـر دارد یبرتر نیا از خدا و نبوده یازل است ذکره یلتعا یخدا با و ستین مخلوق و است محدث

  ).227-226 :ق 1398 ه،يبابو ابن(

 ميقـد  و است محدث قرآن هك است مطلب نيا بري  داللت هيآ نيا دري  طبرس گفته به
ـ ز ستندين زيچ كي و دارد رتيمغا خداوند با قرآن كه نيا و ستين  توانـد   نمـي  ميقـد  راي
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 آن تواند  مي خود هك ينحو  به ردهك ثابت مانند و مثل آن يبرا اوندخد عالوه و شود نسخ
 ميقـد  تواند  نمي فعل و دارد فعل عنوان آمد قدرت رهيدا در هك يزيچ هر و ندك جاديا را

  ).349 :1 ج،1372 ،يطبرس (باشد
ِأتی ما« هيآ در خداوند -ذ

ْهمیْ ْمن ِ ٍذکر ِ ْمن ِ ْربهم ِ
ِ
ِّ ٍمحدث َ

َ ْ َّإال ُ ُاستمعوه ِ ُ َ َ  بـا  قـرآن  از )٢ اء،یـاألنب(»..ْ
ْأنزلنا َو.. « هيآ ليدل به است قرآن همان ذكر از مراد و است، كرده ادي» محدث «عنوان َ ْ

َ
َإل   کیِ

َالذکر َّإنا« و )۴۴ النحل،(»..ِّ ُنحن ِ ْ َنزلنا َ ْ َّ َالذکر َ َّإنا َو ِّ ُله ِ َلحافظون َ ُ
ِ

 مـراد  كه ستين ممكن و )٩ الحجر،(»َ
 اسـتماع  استي  زيچ كالم رايز »استمعوه إال «نهيقر ليدل به باشد رسول جا نيا در ذكر از
 دري  راز ابوالفتـوح  ريـ تعب بـه ) 67-66 :ق1406 ،يطوس: رك (رسول نه است حيصح آن
 و اطـالق  بـر  ردك اجرا او بر محدث آسم هك آن يبرا قرآن حدوث بر است ليدل هيآ نيا

 دروغ اسـت،  محـدث  يگفتـ  يخـدا  و يبـود  ميقد قرآن اگر باشد، ميقد ضينق محدث
  ).205 :13 ج،ق1408 ،يراز ابوالفتوح (يبود

َّإنـا« :فرمـود  كـه  گونه همان دارد آن حدوث بر داللت زين مجعول به قرآن وصف -ر ِ 

ُجعلناه ْ َ ًقرآنا َ ْ ِعرب ُ
َ  اسـت  محـدث  همـان  نـاً يع مجعول رايز )۶٧ :ق١۴٠۶ ،یطوسـ)(٣ الزخرف،(»ایَ

  ).150 :17 ج،ق1408 ،يراز الفتوحابو ؛60 :9 ج،1372 ،يطبرس(
 جمع آن از گريدي  بخش كنار در آن ازي  بخش كه ليدل نيا به قرآن به وصف واقع در
ـ ز دارد قـرآن  حـدوث  بر داللت شدن نازل به وصف زين و قرآن بودن يعرب زين و شده  راي

 ).4 :9 جو 316 :5 ج،1372 ،يطبرس: رك (شود ينم اطالق ميقدي برا اوصاف نيا

َّإنـا« :فرمـود  كه است قرآن حدوث بر ليدل زين »منزل «به قرآن فيصتو -ز ُنحـن ِ ْ َنزلنـا َ ْ َّ َ 

َالذکر ْأنزلنا َو« قال و )٩ الحجر،(»..ِّ َ ْ
َ

َإل  َالذکر کیِ  نبود، ميقد باشد منزل چه آن رايز )۴۴ النحـل،(»ِّ
 ص ،1 ج ،1408 ،يراز ابوالفتـوح  ؛67 ص ،1406 ،يطوسـ  (نباشـد  روا ميقـد  بر نزول و

  ).174 ص ،4 جو 240
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 و) 195 الشعراء،(»نٍيمبِ يعرَبِ بِلسانٍ «:فرمود هك چنان بودن  يعرب به قرآن وصف -ح
ـ ا لغـت  و عـرب  با بود منسوب چه آن) 68-67 :ق1406 ،يطوس (العربیة محدثة  و شان،ي

 ،يراز ابوالفتـوح  (باشـد  م،يقـد  آن با منسوب هك بود محال محدث، شانيا لغت و عرب
  .)150 :17 جو 6 :11 ج،ق1408
َّإنا« هيآ -ط ُنحن ِ ْ َنزلنا َ ْ َّ َالذکر َ َّإنا َو ِّ ُله ِ َلحافظون َ ُ

ِ
 دارد داللـت  قـرآن  حدوث بر زين )٩ الحجـر،(»َ

ـ تنز ميقد رايز است محدث كه ستين نيا جز باشد، محفوظ و شده نازل چه آن رايز  لي
ـ  ،يطوسـ  (ندارد حفظ بهي  ازين و شود ينم  ؛508 :6 ج ،1372 ،يطبرسـ  ؛320 :6 ج ،تـا  يب
  .)60 :1 ج،ق1410 ،شهرآشوب ابن

ْأحکمت ٌکتاب الر« هيآ: قرآن ليتفص و إحكام -ي َ ْ ُاتهیآ ُ َّثم ُ ْفصلت ُ َ ِّ ْمن ُ ْلدن ِ ُ  هـود،(»ٍریـَخب ٍمیَحک َ

 بـه  را قـرآن  خداوند رايز است محدث سبحان خداوند كالم كه دارد داللت نيا بر زين )١
ْأحکمت« َ ْ ُاتهیآ ُ َّثم ُ ْفصلت ُ َ ِّ  اسـت،  افعـال  صـفات  از دو هر ليتفص و إحكام و دهكر فيتوص »ُ

ْمن« :فرمود سپس ْلدن ِ ُ ـ ز محـدث،  در مگـر  ستيـ ن حيصح اضافه نيا كه »ٍمیَحک َ  ميقـد  راي
  .)214 :5 ج،1372 ،يطبرس (شود صادر او ريغ از كه است محال
 از مقـصودش  راگـ  اسـت  ميقـد  ديگو يم هك يسكيي  طباطبا عالمه گفته به تينها در
 دال و افتهي بيكتر و شده فيرد ييها صوت و است يخواندن هك باشد يحروف آن قرآن
 بـر  هكـ  نبـوده  عـدم  بـه  مـسبوق  يقرآن نيچن ديبگو خواهد يم و است شيخو يمعان بر

 بوده آن به عالم خدا هك است نيا مقصودش اگر و است گفته سخن خود وجدان خالف
 علـم  هكـ بل نـدارد،  قرآن به اختصاص نيا بوده ميقد قرآن به خدا علم گريد عبارت به و

 ذات نيعـ  هـم  علمـش  و اسـت  ميقد ذاتش چون است، ميقد موجودات يتمام به خدا
 المك ما هك ندارد يوجه گريد لذا. است يذات علم بحث مورد علم از مقصود رايز اوست

 علـم  همـان  به هم المك برگشت رايز م،يبدان علم ريغ يا جداگانه يذات و يثبوت صفت را
  .)250-249 :14 ج،ق1417 ،ييطباطبا (است
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  يريگ جهينت
ي جار زبان بر راي لفظترين  كوچك قرآن قدم و حدوث لهئمس به پاسخ در )ع(رضا امام .1

ي فكر مكتب دييتأ دري  دربار انيمعتزل وي  عباس حكام استفاده سوء مورد كه نساختند
 شيخو دگاهيد، نيا وجود با. رديگ قراري  عباس حكومت بهي  بخش تيمشروع شيخو
 و آن بـودن ي  الهـ  كـالم  بر تأكيد با ميمستق ريغ صورت  به گاه را قرآن حدوث بري  مبن
ـ ا كـه  فرمودنـد  انيـ ب اصحاب ازي  برخ به ميمستق صورت  به گاه ـ د ني ي تفـاوت  دگاه،ي
  .داشت قرآن قدم دگاهيد و تيمخلوق دگاهيد با نياديبن

ي الهـ  ريتـدب  از سرشار و هوشمندانه ركانه،يز قرآن خلق فتنه با حضرت مواجهه نحوه .2
 آگـاه ي  رهبـر  از بـارز ي  مـصداق  و گرفـت  يمـ  معتزله و دربار از را عمل تكاربا و بود
ـ  يهـا  آمـوزه  بـر ي  مبتنـ  و ركانـه يز و نامحسوس اريبس كه )ع(رضا  امام  اريبـس  وي  قرآن

 ييالگـو  تواند يم مواجهه از گونه نيا و بود مذكور گفتمان با مواجهه درآميز    مسالمت
 .باشد روزگار گوناگون يها فتنه در انيعيشي فرارو در

ي معتزل متكلمان وي  عباس درباري  علم ريغ موضع از سو يك از شيخو موضع با امام .3
 پرداختن از را شيخو خاطبان عموم و انيعيش گريدي  سو از و كرد ينم تيحما دربار

 بـه  را مـردم  اذهـان  و داشـت  يم باز ،ستين مترتب آن بري  چندان دهيفا كهي  مسائل به
 آن ثمـره  كه دكر يم جلب آني  تيترب وي  تيهدا ابعاد مانند ميكر قرآن از يتر مهم ابعاد
 دربـار ي  جـد  يهـا  بيآسـ  و خطـرات  از انيعيشـ  ويژه  به شيخو مخاطبان جان حفظ
  .بودي عباس

 اقتـضا  اسـت  امـام  نياديبن ناتئوش ازي  يك كهي  نيد شبهات به اماميي  گو پاسخ اصل .4
ي برخـ ي  برا را لهئمس نيا د،يرس يم نظر  بهي  ضرور كهي  مواقع در حضرت كه كرد يم
  .دارد انيب وضوح به را شيخوي علم موضع و دكن نييتب شفاف صورت به اصحاب از

 عمـوم  و انيعيشـ  وقـت  شـمردن  مـت يغن و زمان تيريمد دري  اسيس-يعلم كرديرو .5
 ابعـاد ترين    مهم از ست،ين مترتب آن بري  چندان ديافو كهي  مسائل تعمق يبرا مسلمانان

  .رود يم شمار به مذكور گفتمان با حضرت مواجهه نحوه



  
  
  
  
  
  

  
  

  
   و مĤخذمنابع

 ميكر قرآن. 
 دارالهجره: قم ،)تاي ب( ،البالغه نهج. 
 هياسالم كتابخانه: تهران ،ياألمال ،)1362(،يعل بن محمد ،يقم هيبابو ابن. 
 ........................................،) 1398نيمدرس جامعه انتشارات: قم ،ديالتوح ،)ق. 
 ............................................،) 1378جهان انتشارات :تهران ،)ع(اخبارالرضا ونيع ،)ق. 
 .........................................،) 1395هياسالم: تهران ،الدین و تمام النعمة کمال ،)ق. 
 محمد قيتحق الملوك، و األمم خيتار يف المنتظم ،)ق1412(،يعل بن عبدالرحمن أبوالفرج ،يزجو ابن 

  .الکتب العلمیةدار  :روتيب عطا، عبدالقادر يمصطف و عطا عبدالقادر
 داريب انتشارات: قم ،مختلفه و القرآن متشابه ،)ق1410(،يعل بن محمد ،يمازندران شهرآشوب ابن .  
 ـ سـرح الع  ،  )ق1419(ن محمـد بـن محمـد فـارقي،        يالد ، جمال  مصریهنبات ابن ـ  ي  ه شـرح رسـال  يون ف

  .المکتبة العصریة: روتيم، بيإبراه ، تحقيق محمد أبوالفضلدونيز ابن
 نا يب جا، يب تجدد، رضا كوشش به م،يالند ابن فهرست ،)تاي ب(إسحاق، بن محمد م،يند ابن. 
  ـ   روض الجنان و ر   ،  )ق1408(،ين بن عل  ي، حس يابوالفتوح راز ـ تحقرالقرآن،  ي تفـس  يوح الجنان ف ق ي

 آسـتان قـدس     ي اسـالم  ياد پژوهـشها  يبن:  ناصح، مشهد  ي و دكتر محمد مهد    ياحقيدكتر محمد جعفر    
 .يرضو

   ،ـ ، تحق العلل،  )ق1408(احمد بن حنبل المكتـب  :  اهللا بـن محمـود عبـاس، بيـروت         يق الـدكتور وصـ    ي
  .يدارالخان: اضي و رياإلسالم
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 ق 1406 للمطبوعات، التعارفدار :روتيب ن،يأم حسن جيتخر و قيتحق ،ةالشیع اعیان دمحسن،يس ن،يام. 
 انتشارات سخن: ، تهرانفرهنگ بزرگ سخن، )1381(، حسن،يانور. 
 ليدارالج:روتيب ،تحقیق عبد الرحمن عمیرة ،المواقف ،)ق1417(احمد، بن عبدالرحمن ،يجيإ. 
 114ص ،17 شـماره  ،رانيا شناسي  جامعه  مجله »اسالم در گفتگو گفتمان «،)1383(ن،يالد عماد ،يباق-

145 .  
 مؤسسة العروج:، تهران األصوليمنته، )1380(، حسن،يبجنورد . 
  ،انتـشارات دانـشگاه امـام      : ، تهران ها  اي براي كشف ناگفته     گفتمان دريچه   ليتحل،  )1384(بشير، حسن

  . ، چاپ چهارم)ع(صادق
 سقا، قـاهره   يق دكتر حجاز  ي، تحق ئد النسفیةشرح العقا،  )ق1407(،عمر بن مسعود ني، سعدالد يتفتازان  :

 .مکتبة الکلیات األزهریة

 شـرکة مکتبـة ومطبعـة : ، مـصر  الحاشـیة علـی الکـشاف،  )ق1385(، سيد علي بن محمدحسيني،    يجرجان
 .مصطفی البابی الحلبی وأوالده

 ان، چاپ ششميانصار: ، قم ائمهياسي و سيات فكريح، )1381(ان، رسول،يجعفر. 
 ر ي، مترجم ناشناخته، تحقيق م    خيم التوار يترجمه تقو ،  )1376(،ي بن عبداهللا چلپ   ي مصطف فه،ي خل يحاج

  .اء كتابياح: هاشم محدث، تهران
 هجرت، چاپ دوم: ، قميفرهنگ اصطالحات قرآن، )1384(وسف،ي، محمد يريحر. 
 ـ  يها پژوهش  مجله ،»قرآن علوم و يكالم ابعاد در معتزله شهياند ريس «،)1374(محمد، ينيحس  ،يقرآن

  . 298-267ص .فقه و قرآن ژهيو 3 شماره
 رياساط:، تهرانران و جهانيخ علم كالم در ايتار، )1373( اصغر،ي، عليحلب.  
 ـ ب عبدالقادر، يمصطف قيتحق بغداد، خيتار ،)ق1417(،يعل بن احمد ،يبغداد بيخط الکتـب دار  :روتي

 .العلمیة
 صـادق  محمد استفاده از ترجمه     باتا،    جا، بي  بي ،قرآنال ريتفس يف انيالب ،)تا يب( ابوالقاسم، ديس ،ييخو 

 .ارشاد وزارت تهران، :قرآن يكل مسائل و علوم در انيب ،يسيهر زاده هاشم هاشم و ينجم
 ،ات اسالمي بر پايه مفهوم گفتمان يتحوالت در فهم روا «،)1389(دهقاني، يونس و سيد كاظم طباطبايي

، بهار و تابستان    3 دانشگاه كاشان، شماره     وهيمجله حديث پژ  ،  »انا قتيل العبره   ؛تي روا يبررسي مورد 
 .16-1، صص 1389

  محاضرات األدبـاء و محـاورات الـشعراء و البلغـاء          ،  )ق1420( ن بن محمد،  ي، حس يراغب إصفهان ،
  . األرقمياألرقم بن أبدار   :روتيتحقيق عمر فاروق طباع، ب

 نگاه، چاپ دومانتشارات : ، تهرانراني ايخ اجتماعيتار، )1382( ،ي، مرتضيراوند.  
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 چاپ دومي علوم اسالمي مركز جهان:، قمشناسي عهي به شيدرآمد، )1385(،ي، عليگاني گلپايربان،. 

  ،نامه قرآن برپايـه   شناخت «، در كتـاب   پژوهشي در حدوث و قدم قرآن     ، مقاله   )1391(رضايي، حسن
  .  دارالحديث:محمدي ري شهري، قم ، به كوشش محمد»قرآن و حديث

 و العـرب  مـن  النساء و الرجال ألشهر تراجم قاموس األعالم (األعالم ،)م1989(ن،يالد ريخ ،يزركل 
 .هشتم چاپ ن،ييللمال العلمدار  :روتيب ،)نيالمستشرق و نيالمستعرب

 للدراسـات  يالعـالم  المركز: قم ،اإللهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل ،)ق1412(جعفر، ،يسبحان 
 .سوم چاپ  ،هياإلسالم

 ..............،)1381( ،اإلمام الصادقهمؤسس: ، قمها الخالفي مسائل دام فياإلنصاف ف )ع(.  
 ..............،) 1425دوم چاپ ، )ع(الصادق اإلمام همؤسس: قم ،مقاالت و رسائل،)ق. 
 ..............، )ع(صادق امام مؤسسه: قم ،يعاملي مك حسن از ريتقر ،العقائدیة سلسلة المسائل ،)تاي ب(. 
 .................،)1428امـام  مؤسـسه : قـم  ،يگـان يگلپا يربان يعل از صيتلخ ،اتياإلله يف محاضرات ،)ق 

 .)ع(صادق
 يف الرضـ  يالـشر : ق محمد بدران، قم   ي، تحق الملل و النحل  ،  )1364(، محمد بن عبدالكريم،   يشهرستان، 

 .چاپ سوم
 ياسـالم  انتـشارات  دفتـر : قـم  ،14 ج ،القرآن ريتفس يف زانيالم ،)ق1417(ن،يدمحمدحسيس ،ييطباطبا 

 .نيمدرس جامعه
 ...................................،)1417مؤسـسه : قم ،يسبزوار يزارع يعل عباس كوشش به ،نهایة الحکمة ،)ق 

 . يإسالم نشر

 يمرتض نشر: مشهد اإلحتجاج، ،)ق1403(،يعل بن احمد منصور ابو ،يطبرس. 
 خسرو ناصر انتشارات: تهران القرآن، لعلوم انيالب مجمع ،)1372(حسن، بن فضل ،يطبرس.  
 األضواءدار  :روتيب ،باالعتقاد تعلقي مايف االقتصاد ،)ق1406(حسن، بن محمد ،يطوس. 
 .................................،)اءياحدار    :روتيب ،يرعامليقص احمد كوشش به القرآن، ريتفس يف انيالتب ،)تاي  ب 

 .يالعرب التراث
 ـ تحق ،ياشـ يالع ريتفس ،)ق1380(مسعود، بن محمد ،ياشيع ـ  يرسـول  هاشـم  ديسـ  قي : تهـران  ،يمحالت

 .هيعلم چاپخانه
 يالعرب التراث اءياحدار   :روتيب ب،يالغ حيمفات ،)ق1420(عمر، بن محمد ،يراز نيفخرالد. 
 شهياند و فرهنگ: تهران ،گذار دراز راه ،)1382(،يمحمدمهد ،يفرقان. 
 وزارت: تهران ،يبيحب ينجفقل از قيتعل و حيتصح ،الصدوق ديتوح شرح ،)ق1415(،يقم ديسع يقاض 

  .ياسالم ارشاد و فرهنگ
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 ـ ، تعل الخمـسة شرح األصـول، )ق1422( عبدالجبار معتزلي،  يقاض ـ  يق از احمـد بـن حـس       ي هاشـم،    ين اب
 .ياء التراث العربياحدار  :روتيب
 خسرو ناصر انتشارات: رانته ،القرآن ألحكام الجامع ،)1364(احمد، بن محمد ،يقرطب.  
  ،مركز مطالعات و   : ، ترجمه جمعي از مترجمان، تهران     تحليل انتقادي گفتمان  ،  )1379(فركالف، نورمن

  .ها تحقيقات رسانه
 ريالغد :روتيب ،السنة و اإلمامیة السلفیة بین أهل ،)ق1418(محمد، ديس ،يريكث. 
 ،ع(العلومپژوهشكده باقر: ، قمگفتمان، )بي تا(كرباسيان، قاسم( . 

 مشهد دانشگاه انتشارات: مشهد ،يالكش رجال ،)1348(عمر، بن محمد ،يكش. 
 اإلسالمیة الکتبدار  :تهران ،1ج ،يالكاف ،)1365(عقوب،ي بن محمد ،ينيكل. 
 الوفاء مؤسسة: روتيب)ع(بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة االطهار ،)ق1404(محمدباقر، ،يمجلس. 
 ديمف خيش كنگره: قم المقاالت، أوائل ،)ق1413(نعمان، بن محمد بن محمد د،يمف.  
 اإلسالمیة     دارالکتب: تهران نمونه، تفسير ،)1374(همكاران و ناصر شيرازي، مكارم. 
  ـ خ مف ي شـ  ي كالم يها  شهياند،  )1372(ن،يمكدرموت، مارت انتـشارات  : ، ترجمـه احمـد آرام، تهـران       دي

 .دانشگاه تهران
 سوم چاپ ،منشاة المعارف: هياسكندر ،إعجاز القرآن بین المعتزلة و األشاعرة ،)م1986(سلطان، ريمن. 
 ـ برگز مقـاالت  مجموعـه  ،»)ع(رضـا   امـام  شهياند در غالب يها گفتمان «،)1391(،ييحي ،ينيرحسيم  دهي

  . )ع(رضا امام يهنر و يفرهنگ اديبن انتشارات ،)ع(رضا امام يالملل بين جشنواره
 ناصرخسرو، چاپ چهارم: ، تهرانفاتيالتعر ،)ق1412(ف،يد شرير سيم. 

 3 شـماره  اصفهان، دانشگاه يخيتار يها پژوهش  مجله ،»محنه و مأمون «،)1388(،يعل فرد، انيناظم ، 
 . 78-67ص

 ـ اند و فرهنـگ  پژوهـشگاه  :تهران ،يوح و عقل ،)1383(،يفيشر نيحس احمد و حسن ان،يوسفي  شهي
  .ياسالم
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