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  پژوهى در قرن بيستم ميالدی بررسى و تحليل سير معتزله

 *حسن زرنوشه فراهانى 

 **فرسهيال پيروز 

  چكيده

 مغنـىالو  االنتصارهای خطى معتزله و در رأس آنها دو كتاب  كشف و انتشار نسخه

بـه آن هـا پـيش  كه از قرن ،در اوايل قرن بيستم ميالدی، باعث شد مذهب معتزله

حقيقـات تكـانون توجـه محققـان قـرار گيـرد و در بود، بار ديگـر  شدهتوجهى  بى

سـير در ايـن مقالـه، . های معتزلـه انجـام شـود معرفى انديشهبه منظور شماری  بى

شود؛ مرحله اول، نيمـهٴ  انى بررسى مىپژوهى در قرن بيستم در سه مرحلهٴ زم معتزله

و ساير تحقيقاتى است كـه در  االنتصارنخست قرن بيستم يعنى زمان انتشار كتاب 

ميالدی است كـه  80تا اواخر دههٴ  60مرحله دوم، آغاز دههٴ . پى آن صورت گرفت

قاضى عبدالجبار در يمن است كه به دنبال  المغنىسرآغاز و نقطهٴ عطف آن، كشف 

های خطى ديگری از عبدالجبار و سـاير متقـدمان معتزلـه منتشـر شـد و  خهآن نس

مرحلـهٴ سـوم . عبدالجبار نگاشته شدهای  انديشه در خصوصتحقيقات متعددی نيز 

  .نيز دو دههٴ پايانى قرن بيستم با ويژگى افزايش گسترهٴ موضوعى تحقيقات است

  .ى، قاضى عبدالجبارهای خطى، االنتصار، المغن معتزله، نسخه :ها كليدواژه 

                                                 
ـــديث * ـــرآن و ح ـــوم ق ـــری عل ـــجوی دكت ـــهد  ،دانش ـــى مش ـــگاه فردوس ـــئول(دانش ـــنده مس ) / نويس

hzarnooshe@gmail.com 
 spirouzfar@um.ac.ir/ دانشگاه فردوسى مشهد ،ر علوم قرآن و حديثدانشيا **
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  مقدمه

 و بـه ،قادر، خليفه عباسى در ابتدای قرن پـنجم هجـری به دستبا تحريم رسمى مذهب معتزله 

های معتزلـه در طـى قـرون  و انديشـه مـذهب، آراهای اين  تبع آن از دسترس خارج شدن كتاب 

حزم  اهر بغدادی، ابنسن اشعری، عبدالقهای مخالفان آنها مانند ابوالح از طريق كتاب فقطمتمادی 

اما از حدود يك قرن پيش با كشف و انتشـار . شد شناخته مى... ظاهری، عبدالكريم شهرستانى و 

های خطى معتزله، مطالعه دربارهٴ اين مذهب با استفاده از متون پايهٴ آن انجام شد  ترين نسخه مهم

. دكـر مىوايـای مختلـف بررسـى و در پى آن سلسله تحقيقاتى پديد آمد كه انديشهٴ معتزله را از ز

گرايى بود، با  كه شاخصهٴ آن عقل ،گرايى دينى اصالحتقارن زمانى تقريبى ميان پديد آمدن جريان 

رونـد، زمينـهٴ  گرايى بـه شـمار مى كه خود نخستين مدافعان عقل ،های خطى معتزله كشف نسخه

  .ها را فراهم آورد توجه بيشتر به اين كتاب

 الخياط االنتصارصر با انتشار كتاب ز تحقيقات معاآغا. 1

رسد آغازگر تحقيقات علمى معاصر دربـاره معتزلـه،  به نظر مى ،گرفته صورت های بر طبق بررسى

 الملحـد ٢االنتصار و الرد على ابن الراوندیاست كه كتاب ) 1920-1852( ١شيخ طاهر الجزائری

در مقدمـه  ،االنتصـاركتـاب مصحح  ،رگنيب. داد كانون توجه قراردر را  ٣تأليف ابوالحسين الخياط

  : گويد كتاب مى

های متقدم معتزله در زمان حاضر، جز از سـه طريـق بـه دسـت مـا  معدود كتاب

 يا از كتبى است كه به دليل نزديكى مذهب زيديه با معتزله، مـورد: نرسيده است

دن گرفته است، يا از كتبى است كه علما به نيت بهره بر عنايت زيديان يمن قرار

جز آنچه بـه علـم توحيـد ارتبـاط دارد، آنهـا را   از علوم مختلف موجود در آنها به

رغـم اعمـال فشـار و  انـد، يـا از كتبـى اسـت كـه علـى نگهداری و ذخيـره كرده

توجـه بـه آنهـا صورت پنهانى يا اتفاقى   گيری برای منزوی كردن آنها، به سخت

مقدمه نيبرگ، : 1993الخياط، ( از اين نوع اخير است االنتصار؛ و كتاب شده است

  .)10ص

بـه  ٤،تـوجهى بى هـا مانـده، پـس از قرن ترين متن معتزلى برجای عنوان قديمى  به االنتصاركتاب 

 ،كه به اهميت اين كتاب پـى بـرده بـود ،وی. دشطاهر الجزائری بار ديگر معرفى و مطرح همت 
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ن زمان دمشق اين كار را انجام دهد تا های آ خانه آن را منتشر كند، اما موفق نشد در چاپ كوشيد

 دار« 1910در  ،و در اختيار الجزائری بـود .ق.ه 347كه متعلّق به را، سرانجام نسخه خطى كتاب 

بـا مقدمـه، تحقيـق و تعليـق پژوهشـگر  1925و در ) 14: همان( كردخريداری » الكتب المصرية

 االنتصـارائـری توانسـت از كتـاب به گفته نيبرگ، طاهر الجز. دشمنتشر » نيبرگ«سوئدی دكتر 

ای را استنباط كند كه تا آن زمان هيچ پژوهشگری نتوانسته بود چنين اطالعـاتى  مطالب تاريخى

شاگردش، محمد كرد على به همت  اطالعاتى كه الجزائری به دست آورد، در مقاله. را كسب كند

 .)انهم(منتشر شد  )156-148ص( القديم و الحديثدر كتاب  )1876-1953(

متكلّمان معتزلى به قلم يكـى از  یدر اين است كه حاوی بازسازی آرا االنتصاراهميت كتاب 

عقيـده  كلى دريـابيم و بـا طور  های معتزلى را به دهد كه انديشه خود آنهاست و اين امكان را مى

ت، جبر، در اين كتاب اطالعات جامعى درباره َقَدر، عدال. ترين متفكران اين مذهب آشنا شويم مهم

خيّـاط . يـابيم بينى، قدرت عمل، گناه و توبه، افعال محَدث، شر، امامت، تصّوف و عقـل مى خوش

كنـد،  مواضع نخستين متكلّمان معتزلى را يكى پـس از ديگـری دربـارهٴ ايـن مسـائل روشـن مى

  .)105و  104: 1382الشيخ، ( و نّظام را كه آثارشان مفقود استمخصوصًا مواضع ابوالهذيل 

ص ديگری كه كمك شايانى به معرفى معتزله در جهان عربى كرده است، شاگرد طـاهر شخ

 1913و  1912های  اسـت كـه در سـال) 1914-1866(الـدين القاسـمى  الجزائری، يعنـى جمال

كـرد كـه  قـاهره چـاپ مى المنـاردر روزنامـه » تاريخ الجهميـة و المعتزلـة«مقاالتى را با عنوان 

القاسـمى . دانصورت كتابى به چاپ رس  همان زمان انتشارات المنار به دررا مجموعه اين مقاالت 

معتزلى تـأليف ضـد هـای فرض دهد كه منابع موجود درباره معتزلـه بـا پيش به اين نكته توجه مى

القاسـمى، (دهد  استفاده از اين منابع بدون نگاه انتقادی به آنها هشدار مىدر خصوص لذا  .اند شده

كند و بر آن است كه اين روش مبتنـى بـر  وش تفسير معتزلى را مدلّل مىوی ر .)30-34: 1979

  .)407 :1382الشيخ، (جوی آزادانه است و جست

  پژوهى در دههٴ چهارم و پنجم قرن بيستم معتزله. 2

عامل اصلى آغاز تحقيقات انديشمندان معاصر عرب دربارهٴ معتزله  1925در  االنتصارانتشار كتاب 

وی . اسـت) 1954-1878(رين اين افراد، نويسنده مشهور مصری، احمد امـين ت يكى از مهم. شد

 ،االنتصـاراز كتاب بود در تصحيح و ويرايش نيبرگ » رئيس لجنة التأليف و الترجمة و النشر«كه 

كه باعث معرفـى  ،ترين اثر او اما مهم .)61مقدمه نيبرگ، ص :1993الخياط، ( مشاركت داشت نيز
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در سه ( االسالم ضحى، )در يك جلد( فجراالسالم های جلدی كتاب 8موعه بيشتر معتزله شد، مج

 1953تا  1929های  است كه در سال) در يك جلد( االسالم يومو ) در سه جلد( ُظهراالسالم، )جلد

در اين مجموعه به بررسى حيات فكری و دينى و اجتمـاعى اسـالمى از منظـری نـو  .شدمنتشر 

 امـين،: نـك ،مثـالرای بـ(شـود  ديدی مثبت به معتزله نگريسته مىدرمجموع با شده و   پرداخته

اساسـًا برگرفتـه از كتـاب ، دهد به دست مىگزارشى كه وی از تعاليم معتزلى  .)3/68-75 :1964

دهى مطالعـات اسـالمى و  اين مجموعه تأثير بسياری بر جهـت .)408: 1382الشيخ، ( خياط است

عقـاد،  ؛Khalid(88 :1969 ,(مواجـه شـد شـرق و غـرب دانشمندان با اقبال تطور آن داشت و 

امـين، : نـك ،مثـالرای بـ(شيعى احمد امـين و ضد آلود های تعصب اما برخى ديدگاه ،)49: 1987

؛ 3/425: 1416امينـى، : .نك ،مثالرای ب(مواجه شد انتقاد علمای شيعه با كه ) 266-278 :1969

افزون بـر ايـن، . دكن ى آثار او را مخدوش مى، اعتبار علم)18/75: ؛ همان1/421: 1387مطهری، 

جمله زكى مبارك، اديب و ناقد معاصـر وی،  اند، از نقد آرای او پرداخته  نويسندگان ديگری نيز به

تـاريخ و  زمينـه، از آرای او در »جناية احمد امين على االدب العربى«در سلسله مقاالتى با عنوان 

-243، 234-233، 77، 67: 1991 زكـى مبـارك،: .نـك(شدت انتقاد كرده است   ادبيات عرب به

244 ،255-263(.  

دانشـگاهى سـبب  های يابى تأليفات احمد امين به كرسى رغم اين انتقادات، شهرت و راه على

طـور عـام   معرفى معتزله پديد آيد كه ويژگى آنها اين بود كه ديگر بهبرای تحقيقات ديگری شد 

طور خـاص و از زوايـای مختلـف صـرفًا دربـارهٴ   ختند، بلكه بهپردا به تاريخ فرهنگ اسالمى نمى

  :شود كردند كه ذيًال به چند نمونه از آنها اشاره مى مذهب معتزله بحث مى

-1909(تأليف محمد عبدالهادی ابوريدة  ابراهيم بن سيار النّظام و آراءوه الكالمية الفلسفية -

در  1938نامـه كارشناسـى ارشـد در  نوان پايانع  نويسنده در اين تحقيق كه به: 1946در ) 1991

به چاپ رسانده است، به بازسازی ديدگاه كالمى و  1946نگاشته و بعدها در » الجامعة المصرية«

احمـد امـين نيـز  .)، مقدمـهٴ مؤلـف1946ابوريدة، (پردازد  فلسفى نّظام در چارچوب زمانى وی مى

  : نويسد نّظام مى انديشهدربارهٴ 

و ركن اساسى وجود دارد كه اساس نهضت جديد در اروپـا اسـت و در مكتب او د

آورد و  نّظام شك را اساسى بـرای بحـث بـه شـمار مـى. آن شك و تجربه است

تر اسـت و هـيچ  به تو نزديك) الجاحد(كننده از انسان كافر  انسان شك: گويد مى

عقيـدهٴ ای به  كس از عقيده يقينى رخ نداد مگر اينكه با شك همراه گشت، و هيچ
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اما . ديگر انتقال پيدا نكرد، مگر اينكه در ميان آن دو عقيده، حالت شك پديد آمد

تجربه كه نّظام آن را به كار گرفت، همان چيزی است كه امروز دانشمندان علوم 

 .)3/112: 1964امين، (گيرند  ها در آزمايشگاه آن را به كار مى دان طبيعى و شيمى

عنـوان رسـاله   نويسنده در اين تحقيـق كـه بـه: 1947اّهللاٰ در جار تأليف زهدی حسن المعتزلة -

در دانشگاه آمريكايى بيروت نگاشته، درنهايت خواسـتار احيـای مجـّدد  1947دكتری خود در 

، (شود  روح معتزله مى تقريبًا هيچ نويسندهٴ ديگری كه در آن زمان دربـارهٴ  .)267 :1974جاراّهللاٰ

 .كند صراحتى مطلبى را درباره احيای مجدد معتزله بيان نمى كرده، به چنين معتزله تحقيق مى

عنوان رسـالهٴ   كه به ،نويسنده در اين پژوهش: 1950تأليف ألبير نصری نادر در  فلسفة المعتزلة -

تفكر معتزله  كوشد مى ،)3: 1950 نادر،(در دانشگاه سوربن فرانسه دفاع كرده  1949دكتری در 

 .ى جامع بازسازی كند و يكپارچگى آن را نشان دهدعنوان يك نظام فلسف  را به

هـای  كردنـد، پژوهش مـذهب معتزلـه بحـث مى دربـارهطور خاص   كه به ،در كنار اين تحقيقات

های خود، به چگونگى تشكيل و تكامل مذهب معتزله اشـاره  بحث خاللديگری نيز بودند كه در 

دراسـة : العصر العباسـى االول؛ 1927در  ٥ىتأليف احمد فريد رفاع عصر المأمون: مانند. كردند مى

تـاريخ الفـرق و  1945تـأليف عبـدالعزيز الـدوری در  ،فى التـاريخ السياسـى و االداری و المـالى

  .1948تأليف على مصطفى الغرابى در  االسالمية

يافته بود   توان گفت توجه به مذهب معتزله در ميان انديشمندان عرب گسترش مجموع مى در

. شد پرداختند، افزوده مى اين مذهب مى دربارهوز بر تعداد محققانى كه به بحث و بررسى ر و روزبه

و نيـز دربـاره  ٦نگاشـته شـدهای جـاحظ و نگـاه ادبـى او  انديشه دربارهآثار متعددی  ،مثالرای ب

اما بايد به اين نكتـه نيـز توجـه  ٧.های مشهور و متقدم معتزله تحقيقاتى صورت گرفت شخصيت

های غربى يا مراكز  نظرات انديشمندان عرب دربارهٴ معتزله به دليل تحصيل در دانشگاهداشت كه 

جمله عـواملى  از. شد هايى بود كه در غرب انجام مى گرفته از غرب، متأثّر از بحثالگودانشگاهِى 

، كـرد، ترجمـه تحقيقـات مستشـرقان بـه عربـى بـود كـه بيشـتر كه به ايـن قضـيه كمـك مى

 كـردهايى كه محمد عبدالهادی ابوريدة به عربى ترجمه  مانند كتاب .دادند جام مىانپژوهان  معتزله

  :اند از كه عبارت

: اصـلى  زبان( Tjitze J. de Boerاثر  Geschichte der Philosophie im Islam كتاب -

  )1938در  تاريخ الفلسفة فى االسالمبا عنوان  شده ؛ ترجمه1901
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ــاب  - ــر  Die Renaissance des Islamsكت ــان( -Adam Mezاث ؛ 1922: اصــلى  زب

الحضارة االسالمية فى القرن الرابع الهجری أو عصر النهضة فـى شده با عنوان  ترجمه

  )1940در  االسالم

: اصـلى  زبـان( Salomon Pinesاثـر  Beiträge zur islamischen Atomlehreكتـاب  -

و عالقتـه بمـذاهب اليونـان و  مذهب الّذّرة عند المسلمينشده با عنوان  ؛ ترجمه1936

  )1946در  الُهُنود

: اصـلى  زبان( Julius Wellhausenاثر  arabische Reich und sein Sturz Dasكتاب  -

ظهور االسالم الـى نهايـة الدولـة  من تاريخ الدولة العربية شده با عنوان ؛ ترجمه1902

  )1958در  االموية

 كـارلو آلفـونزو نـالّينو قاالت متعـددی ازم) 2002 -1917(همچنين عبدالرحمن بدوی  -

)Carlo Alfonso Nallino(  اسـم «، »أصـل تسـميتها«دربـارهٴ معتزلـه را بـا عنـاوين

الصلة بـين مـذهب المعتزلـة و مـذهب االباضـية المقيمـين فـى افريقيـة «، »القدرية

بـدوی، ( ترجمه كرد »حول فكرة غريبة منسوبة إلى الجاحظ عن القرآن«و » الشمالية

1940 :173-217(.  

 قاضى عبدالجبار در يمن المغنىكشف . 1. 2

تری از  هايى در يمـن، سـبب شـد اطالعـات جـامع نوشته ميالدی، كشف دست 60در اوايل دهه 

 ٨.گيـردبمعتزلـه شـكل راجع بـه مذهب معتزله به دست آيد و شتاب بيشتری در تحقيقات عربى 

اثـر  المغنـى فـى ابـواب التوحيـد و العـدلتاب آمده در آن زمان، ك دست ترين نسخهٴ خطى به مهم

: 1382 الشيخ،(در يمن كشف شد  1951است كه در ) .ق.ه 415متوفى (باارزش قاضى عبدالجبار 

  .تعداد زيادی از محققان و با نظارت طه حسين انجام پذيرفتبه همت و تصحيح آن ) 105

اين اثر كه بين  ٩،مده استآ  دست  فصل كتاب به 20فصل از مجموع  14فقط رغم اينكه  على

ترين مجموعهٴ كـالم معتزلـه اسـت كـه در دسـت  تأليف شده، وسيع .ق.ه 380تا  360های  سال

كشـد و ايـن امكـان را  طور واضح به تصـوير مى  هجری را به 4كه جدال كالمى در قرن  ،داريم

: تـا دالجبار، بىعبـ( كنـيم نخستين شيوخ معتزله را تكميـل یهای مفقوده از آرا دهد كه حلقه مى

اصالت اين كتاب در اين است كه نويسنده از ميراث معتزلى بصره و بغداد، يعنى از  .)، مقدمه12ج

. طـول كشـيده، بهـره گرفتـه اسـت) .ق.ه 4تا  2از قرن (قرن  3هايى كه عمًال  تحقيقات و بحث

. كنـد دهد و نقـد مى مى مؤلّف آگاهى بسيار جامعى از تعاليم معتزلى دارد و آنها را در اين اثر شرح
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كند و سپس عقيـدهٴ خـود را دربـارهٴ آن  ای به نظر استادان بزرگ معتزلى مراجعه مى در هر مسئله

های مثبت اين كتاب، بايد به سبك فشرده و گاه مبهم آن اشاره كرد  رغم ويژگى اما على. آورد مى

ر داريـم كـه عبـدالجبار ايـراد هايى سر و كا گمان ناشى از اين است كه با سلسله سخنرانى كه بى

  .)108-106: 1382الشيخ، (باشد  شده  نظم و ترتيب نوشته كرده است، نه با اثری كه با

نـام دارد كـه در  شرح االصول الخمسـةكتاب ديگری كه منسوب به قاضى عبدالجبار است، 

دالكريم عبـ 1966يك سال بعد در  ١٠.با تحقيق و ويرايش عبدالكريم عثمان به چاپ رسيد 1965

 ١١.را تصحيح و منتشر كـرد تثبيت دالئل النبوةعثمان، نسخهٴ خطى ديگر كتاب قاضى عبدالجبار، 

و  1967در  الجبار بن احمد الهمـذانى قاضى القضاة عبدين وی، دو تحقيق ديگر با عناوين همچن

و نظرات قاضـى  نامه و آرا درباره زندگى 1971در  الجبار الكالمية آراء القاضى عبد: نظرية التكليف

  .عبدالجبار منتشر كرد

 ساير محققـان تصـحيح و منتشـر شـد، ازبه همت های ديگری از قاضى عبدالجبار نيز  كتاب

بـه های عبـدالجبار اسـت،  متّويه از انديشه ابن كه نوشتهٴ  المحيط بالتكليفكتاب  1965در : جمله

 متشابه القرآنكتاب  1969در . السيد عزمى و احمد فؤاد االهوانى تصحيح و منتشر شد عمرهمت 

بـه  فرق و طبقـات المعتزلـةكتاب  1972و در  شدعدنان محمد زرزور تصحيح و منتشر به همت 

  .به چاپ رسيدو شد  تصحيح على الدين محمد ار و عصامعلى سامى النشهمت 

های خطى مـرتبط بـا دو اصـل عـدل و  ای از نسخه از ديگر كارهای ارزشمند، چاپ مجموعه

است كه  1971در ) 1931متولد (محمد عمارة  به همت رسائل العدل و التوحيدذيل عنوان  توحيد

ها، حسن بصری، قاسم بن ابراهيم الرّسى، قاضى عبدالجبار، شريف مرتضـى  نويسندگان آن رساله

كنندهٴ متون موجود معتزلى، و  كه مكّمل يا روشن يىاين رسائل از آنجا. و يحيى بن الحسين بودند

 یهای عبدالجبار يا شـاگردان اوسـت، اهميـت بسـيار و ديگر كتاب مغنىالمعارف  صًا دائرةمخصو

نويسـد، شـرح  لى كه بـر كتـاب مىمفص عماره در مقدمهٴ  .)114: 1382الشيخ، ( داردبرای تحقيق 

دهد كه چگونه احيای مجدد ميراث عقالنى و معناگرای معتزله، باعـث احيـای مجـدد تمـدن  مى

  .)75-1/6: 1971عمارة، ( ١٢شود اسالمى مى

های قاضى عبـدالجبار، نسـخهٴ خطـى مهـم  های خطى كتاب عالوه بر كشف و انتشار نسخه

ی و كه موّرخ قرن چهـارم هجـر ،الرّد على الجبرية الَقَدريةبا عنوان  ١٣أبوعمران الشيخرا ديگری 

عمران دربـارهٴ محتـوای أبو. ده استكرخانه ملّى َرباط مالحظه  در كتاب ،خّالل است متعلّق به ابن

  : نويسد اين نسخهٴ خطى مى
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حنبـل يـا رّد  كتابى است جدالى، ماننـد رّد ابـن آيد كه از روی عنوان نسخه برمى

تشبيه جبريه به َقَدريه اين نظر . دارمى كه هدف آن مبارزه با تعاليم معتزلى است

ى روشـن كرد، ولـى پـس از بررسـى دقيـق نخسـتين صـفحات آن به را تأييد مى

ای معتزلـى اسـت كـه خـود را ُملَهـم از  معلوممان شد كـه صـاحب آن نويسـنده

  .)113: 1382الشيخ، (كند  های آن آيين اعالم مى سنت

  : افزايد وی دربارهٴ اهميت اين كتاب مى

اين نسخهٴ خطى از اين جهت اهميت دارد كه داليلى را كه جبريان برای توجيـه 

جبريـان و  ،خـّالل ابـن. دهـد نـد، نشـان مىكن نظرگاه خود از قرآن استخراج مى

كند، كـاری كـه معمـوًال معتزليـان همچنـان در زمـان  هم خلط مى َقَدريان را با

و ) .ق.ه 240متـوفى (بر دو كتاب جعفر بن حـرب   او با تكيه. كردند عبدالجبار مى

كـه هـر دو از متكلمـان برجسـتهٴ قـرن سـوم ) .ق.ه 303متـوفى (ابوعلى جبائى 

ان بزرگـان نويسنده، بـا اسـتناد بـه سـخن. كند جبريان را رد مى یآرا اند، هجری

اسـتفادهٴ جبريـان  سورهٴ قرآنى و آيـات مـورد 33مذهبانهٴ  معتزله، بر تفسير جبری

 ).114: همان(گيرد  خرده مى

  تحقيقات جديد در پى انتشار آثار قاضى عبدالجبار. 2. 2 

  ها شد كه يـا بـه آمدن سلسله تحقيقاتى در دانشگاههای قاضى عبدالجبار باعث پديد  انتشار كتاب

های معتزلـه را  های خاصـى از انديشـه يـا جنبـه ،كردند طور مستقيم دربارهٴ عبدالجبار تحقيق مى

معتزلـهٴ جديـدی را معرفـى كننـد و بـيش از همـه  كوشـيدند مىاين تحقيقات . كردند بررسى مى

سنتى حاكم بر جوامع عربى بودند كه در ذيل به  نمايانگر استقالل فكری محققان جديد از انديشهٴ 

  :شود برخى از اين تحقيقات كه مرتبط با رويكرد تفسيری معتزله هستند، اشاره مى

تأليف عبـدالفتاح الشـين  الجبار و أثره فى الدراسات البالغية بالغة القرآن فى آثار القاضى عبد -

زهـر از در دانشـگاه األ 1973لهٴ دكتری در عنوان رسا  نويسنده در اين تحقيق كه به: 1978در 

شناسى قـرآن بـر  آن دفاع كرده است، نگاه بالغى عبدالجبار به قرآن و همچنين تأثيرات زبان

متفكرانى همچون عبدالقاهر جرجانى، سيد رضى، سيد مرتضى، حـاكم جشـمى، زمخشـری و 

 .)12صمقدمه، : 1978الشين، (كند  فخر رازی را بررسى مى
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در ايـن كتـاب ابتـدا بـه : 1977تأليف منيـر سـلطان در  لقرآن بين المعتزلة و االشاعرةاعجاز ا -

بررسى ديدگاه بزرگان معتزله يعنى نظام، جاحظ، ابـوعلى جبـائى، ابوهاشـم جبـائى، رمـانى و 

سـپس  .)90-37: 1977سـلطان،  .:نك(شود  قاضى عبدالجبار در باب اعجاز قرآن پرداخته مى

صـورت تطبيقـى تحليـل   شود و در ادامه نظرات دو گروه به ه بررسى مىديدگاه بزرگان اشاعر

  .دشو مى

نويسنده در : 1980تأليف محمود كامل احمد در  مفهوم العدل فى تفسير المعتزلة للقرآن الكريم -

جملـه دليـل  فصل اول كتاب به بررسى روش تفسيری معتزله و قواعـد علمـى ايـن روش از

ه لغوی و بالغى، بررسى وجوه مختلف آيات، اخذ به عموم لفـظ و عقلى، رويكرد كالمى، توجي

  .)151-49: 1983احمد، (پردازد  نه خصوص سبب و رّد متشابهات به محكمات مى

تـأليف نصـر حامـد  دراسة فى قضية المجاز فى القرآن عند المعتزلة: االتجاه العقلى فى التفسير -

نامه كارشناسى ارشـد وی در  كه پايان ،كتاب نويسنده در اين: 1981در ) 2010-1943(ابوزيد 

وی به نقش معتزله در . پردازد مى ،يعنى مجاز ،ترين مبحث بالغت است، به بررسى مهم 1977

و در تحقيق خـود از ) 5ص ،مقدمه: 1996ابوزيد، (كند  پرورش و تكامل مفهوم مجاز اشاره مى

  .)6: همان(برد  ى عبدالجبار بهره مىقاض المغنىمنابع اصيل انديشهٴ اعتزالى و در رأس آنها 

ميالدی در جهـان عـرب صـورت  70عالوه بر اين آثار، دو پژوهش مهم ديگر نيز در اواخر دههٴ 

) اختيار(های قاضى عبدالجبار به بررسى دو موضوع عقالنيت و آزادی  گرفت كه با نگاه به انديشه

های معتزلـه در چـارچوب  ه تا انديشـهدر هر دو پژوهش سعى شد. در بستر فكر اعتزالى پرداختند

تصـّور العقـل عنـد القاضـى  العقـل عنـد المعتزلـة؛يكى از اين تحقيقات، . زمانى معاصر احيا شود

پژوهش ديگر اثـر . نگاشته شده است 1978اثر نويسنده لبنانى ُحسنِى َزينة است كه در  عبدالجبار

كالت انسـان ليبـرال از ديـدگاه يـك مشـو بـا عنـوان  أبوعمران الشيخ است كه به زبان فرانسه

كنـد و  نويسنده به نيكى از معتزله يـاد مى ١٤.نگاشته شده است 1978در  حل معتزله راه: مسلمان

ريشهٴ اسالمى آن را نمايان و در مقابـل، ريشـهٴ  كوشد مىد و كن نظريه اختيار انسان را تحسين مى

  : نويسد وی مى. كندغيراسالمى انديشهٴ جبر را آشكار 

انـد،  جبريان مسلمان با مذهب ثنويت، فلسفهٴ نوافالطونى و آيـين بـودايى مرتبط

كننـد و  اند كه نظرگاه خود را در پرتو روشن نص قرآنى توجيـه مى ولى مدعى آن

انسـان مختـار  ،به عقيـدهٴ آنهـا. هى را وجههٴ نظر دارنددر اين كار اثبات تعالِى اال
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توان اين موضع افراطى را با  مى. ست و بسگونه قدرتى از آِن خدا نيست، زيرا هر

  ).2: 1382الشيخ، (موضع لوتر در قرن شانزدهم مقايسه كرد 

مذهب معتزلى در توجيه نظريهٴ خود مبنى بر اختيـار «: نويسد أبوعمران در تأييد ديدگاه معتزله مى

شـوند تحليـل  مى ها متوسلآنخود به  قرآنى را كه جبريان در تأييد آرایسو، آيات   انسان، از يك

كنند تا نشان دهند كه اختيار انسان واقعًا وجـود  كنند و از سوی ديگر داليلى عقالنى اقامه مى مى

  .)3 :همان(» دارد

  های انتقادی پژوهش. 3. 2

  هايى نيـز بـه نگريستند، پژوهش در اين دوران، عالوه بر تحقيقاتى كه با نگاه مثبت به معتزله مى

موقـف المعتزلـة مـن السـنة النبويـة و مـواطن ماننـد . پرداختنـد معتزله مى نقد انديشه و عملكرد

وی بـا نگـاهى . نويسندهٴ تونسى ابولبابة حسين تـأليف شـدبه همت  1979كه در  انحرافهم عنها

سنت  گرايى با پيامدهای ناشى از معتزله ،به اعتقاد وی. پردازد وهابى به انتقاد از معتزله مى -سلفى

-78: 1979حسـين، (نقـد مذهب معتزله با سوءنيت اصحاب پيامبر را . ر تضاد استنبوی كامًال د

، منكر رؤيـت خـدا )101-90: همان(كند  بسياری از احاديث متواتر و اخبار آحاد را انكار مى و )90

مجازاتى  در خصوصاست و نيز ) ص(در قيامت، شفاعت پيامبر برای اهل كبائر و معجزات پيامبر 

وی  .)139-118: همـان(ای شارب خمر و سارق آمده، تخفيف قائـل شـده اسـت كه در قرآن بر

های  برد كه اگـر آغـاز معتزلـه، دفـاع از اسـالم در برابـر طعنـه كتاب را با اين جمله به پايان مى

  .)172: همان(دشمنان بود، اما سرانجام آنها تعصب مذهبى بسيار شديدی بود 

  يانى قرن بيستم ميالدیپژوهى در دو دههٴ پا گسترش معتزله. 3

 طـور قابـل  كردنـد، بـه ميالدی، تعداد محققانى كه دربارهٴ معتزلـه تحقيـق مى 80از اواسط دههٴ 

كه برخى با نگاه مثبت و برخى نيـز بـا ديـد انتقـادی، از ابعـاد و زوايـای  ١٥توجهى افزايش يافت 

هـای ايـن دوره را بـه  توان پژوهش مجموع مى در. پرداختند مختلف به بررسى مذهب معتزله مى

ی پـژوهش در آرا. 3 ؛پـژوهش در تـاريخ مـذهب. 2 ؛تصحيح آثار كهن. 1: چند گروه تقسيم كرد

  .های انتقادی صرف پژوهش. 4 ؛كالمى مذهب-فلسفى
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  تصحيح آثار كهن. 1. 3 

های خطى متعلّق بـه بزرگـان  های پژوهشى در اين دوره، تصحيح و معرفى نسخه يكى از فعاليت

های  يـا ضـديت بـا انديشـه انتشار اين كتـب در جهـت حمايـتها است كه آنا مخالفان معتزله ي

قبـول ، نسـخه خطـى كتـاب 2000جمله، در  از. تحليل است نوگرايى دينى در عصر حاضر، قابل

كـه  ،از بزرگـان معتزلـه) .ق.ه 319–273(تأليف ابوالقاسم كعبى بلخى  ١٦االخبار و معرفة الرجال

های  عالوه بر تصحيح نسـخه. كند، تصحيح و انتشار يافت رهٴ حديث بيان مىديدگاه مذهب را دربا

توجـه جريـان مخـالف بـا  خطى متعلق به متقدمان معتزله، كتب خطى منتقدان معتزله نيز مـورد

 خلق القـرآن بـين المعتزلـة و اهـل السـنةكتاب : جمله از. شدمذهب اعتزال قرار گرفت و منتشر 

مرهم العلل المعضلة فى الـرد كتاب  چاپ شد و 1989كه در ) .ق.ه 606متوفى (تأليف فخر رازی 

منتشر شد كـه  1992كه در ) .ق.ه 768متوفى (تأليف عبداّهللاٰ بن اسعد اليافعى  على أئمة المعتزلة

كه مهد مخالفت بـا  ،همچنين در عربستان سعودی نيز. پردازند نقد ديدگاه معتزله مى  هر دو اثر به

الحيدة و االعتذار فى الـرد علـى مـن های خطى دو كتاب با عناوين  ت، نسخهانديشهٴ اعتزالى اس

االنتصار فى الرد علـى المعتزلـة و ) .ق.ه 240متوفى (١٧تأليف ابوالحسن الكنانى قال بخلق القرآن

و  1994های  در سـال) .ق.ه 558متـوفى (تأليف يحيى بن ابـى الخيـر العمرانـى  القدرية االشرار

  .ر شدتصحيح و منتش 1999

ها فراهم آوردن زمينهٴ استدالل بر ضد تجددخواهانى  هدف اصلى انتشار اين كتاب ،به نظر نگارنده

  .دانند های متقدمان معتزله مى است كه همبستگى با مذهب معتزله دارند و خود را پيرو انديشه

  پژوهش در تاريخ مذهب. 2. 3 

ى قرن بيستم همچنان ادامه داشت و در ايـن پژوهش دربارهٴ تاريخ مذهب معتزله در دو دههٴ پايان

  .شد تشكيل و تكامل مذهب معتزله بيان مىدرباره های متفاوتى  ميان ديدگاه

گرفته از سـاختار  تئای، اعتقاد معتزله به سـلطه عقـل را نشـ ، محمد حمود در مقاله1984در 

جنـبش يـك را وی معتزلـه . كنـد معرفتى آنها و نهايـت آن را دسـتيابى بـه قـدرت معرفـى مى

وجود نگاه مثبتى كه به معتزله دارد با  اما با. كند نخبه معرفى مى ىخواه ليبرال و روشنفكران آزادی

گرايى و برپـايى جامعـهٴ  رغم دعوت به عقل كند كه معتزله على شود و بيان مى منتقدان همراه مى

كـه ارادهٴ ) بـه خلـق قـرآن قـول(آزاد، زمانى كه به قدرت دست يافتند، جامعه را به عقيدهٴ معينى 
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كرد،  كس را كه از آن اعراض مى خواندند و هر كند، فرا اش را سلب مى انسان را مصادره و آزادی

  .)405: 1983حمود، (درنتيجه با اين كار، اصول و مبانى خود را از بين بردند . دندكر محكوم مى

التـاريخ السياسـى للمعتزلـة ان لرحمان سالم، كتابى را با عنـوعبدا ،، نويسندهٴ مصری1989در 

های مختلف فكری در اسـالم  نوشت و در آن پديد آمدن جريان حتى نهاية القرن الثالث الهجری

در همـين سـال، فهمـى  .)7: 1989سالم، ( دانست هاآنهای سياسى پشت پرده  را ناشى از انديشه

 ينى و السياسى فـى االسـالمالمحنة؛ بحث فى جدلية الدكتابى را با عنوان ) 1940متولد (َجدعان 

در قالب نفوذ و تأثيرگـذاری  ١٨جريان محنة اسالمى، -ها پيش، در جهان عربى از قرن. تأليف كرد

معتزليان بر دولت عباسى و استفادهٴ ابزاری آنها از شعار خلق قرآن بـر ضـد مخالفانشـان تحليـل 

وی هـدف از نوشـتن ايـن . ام استاما َجدعان در كتابش به دنبال تبرئه معتزله از اين اته. شد مى

ای معتزله را از اين ماجرا دور كنم كه با  گونه  خواهم به نخست آنكه مى«: داند كتاب را دو امر مى

حساب شود و مسائل مربوط به اين ماجرا را به   شده، تسويه  آنچه در اين مورد به آنان نسبت داده

مثابـهٴ قضـيهٴ   خواهم به قضـيهٴ محنـة بـه كه نمىدوم اين. شان بازگردانم نفع تاريخ به سير طبيعى

مثابهٴ نمود آشكار رابطهٴ بين   سو به  خواهم آن را از يك كالمى يا اعتقادی ناب نگاه كنم، بلكه مى

 »، بررسـى كـنمسلطه يا امر و از سوی ديگر اجابت يا اطاعت در دولتى كه دولت خالفـت اسـت

  .)17و  16صمقدمه، : 2000جدعان، (

تحـت  1995نيـز در كتـابى كـه در ) 2010-1936(ند مراكشى، محمد عابد الجابری انديشم

نگاشت، در تحليلى نزديك  محنة ابن حنبل و نكبة ابن رشد: المثقفون فى الحضارة العربيةعنوان 

وی يكـى از . دهـد عباسى پيونـد مى» امنيت دولت«به تحليل فهمى َجدعان، جريان محنة را به 

لت عباسى را در زمان مأمون، دلبستگى مردم به امويـان و پديـدار شـدن تهديدات پيش روی دو

حنبل، نفوذ اين انديشه  ، ابنهمهٴ آنها داند كه با حمايت اهل حديث و پيشاپيشِ  انديشهٴ سفيانى مى

مـأمون . شـدند های معارض با حكومت تقويـت مى شد و جنبش روز بيشتر مى در ميان مردم روزبه

كه رابطهٴ مستقيمى بين خودداری از قول به مخلوق بودن  يىآنجا تهديدات، ازبرای مبارزه با اين 

عنـوان راهبـرد امنيتـى   ز خلق قرآن را بهپرسش اقرآن و كمك و همدلى با امويان وجود داشت، 

همهٴ ايـن امـور سـبب شـد . وسيله جنبش مخالفان را سركوب كند  دولت خود مطرح كرد تا بدين

برد مذهب خويش، دولـت  تزليان را متهم كنند كه برای پيشارانشان، معشدگان و هواد بازخواست

واقع  در. اند دهان مأمون گذاشته معتزليان متهم شده بودند كه خلق قرآن را در. اند را به كار گرفته
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: 1391جـابری، : .نك( است گرفته نقش معتزله در اين جريان در معرض انواع تبانى تاريخى قرار

140-155(.  

طور عام به بحث دربارهٴ مـذاهب كالمـى و سـير   ه بر اين تأليفات، كتب متعددی نيز بهعالو

بحـوث ؛ 1986از محمد الطاهر النيفر در  أهم الفرق االسالمية: جمله از. پرداختند ها مىآنتاريخى 

از عبدالرحمن  مذاهب االسالميينو  ؛1997تا  1991از شيخ جعفر سبحانى در  فى الملل و النحل

  1996٫ی در بدو

  كالمى مذهب -فلسفى یپژوهش در آرا. 3. 3

های دانشـگاهى بودنـد، بـر  نامه يا رسـاله كه بعضًا پايان ،های اين دوره بخش ديگری از پژوهش

يم بـا جمله، رسالهٴ دكتری سميح ُدغَ  از ،ها و نظرات فلسفى يا كالمى معتزله متمركز بودند ديدگاه

بيروت از آن  قديس يوسفدر دانشگاه مسيحى  1985كه در  تزلةفلسفة الُقُدر فى فكر المععنوان 

خداوند  فقطكند، يعنى  سازندهٴ ارزش معرفى مى یوی انسان را از ديدگاه معتزله موجود. دفاع شد

آنها را رعايت كننـد،  تاو انسان را موظف كرده كرده است های خاصى را تعريف  نيست كه ارزش

ها است و در اين مـورد اصـول معتزلـه بـا اصـول  تأسيس ارزش عقل خود قادر به بلكه انسان با

فيلسوف  .)338 -329 :1992ُدَغيم، : .نك(ای از موارد، يكسان است  جز در پاره  به ،فالسفه غربى

كـه در  ،المعتزلـة و الفكـر الحـرنيز در تحقيق خود بـا عنـوان ) 2002-1921(سوری، عادل العوا 

 .)104-85: 1987العـوا، : .نك(كند  ديدگاه ُدَغيم را بيان مى نگاشته است، ديدگاهى مشابه 1987

مـذهب المعتزلـة مـن الكـالم إلـى هـای  دو پژوهش به نام ١٩محقق ديگری به نام رشيد الخيّون

وی در ايـن آثـار متـأثر از . به چـاپ رسـاند 1997و  1994را در  معتزلة البصرة و بغدادو  الفلسفة

دهـد و معتقـد  خود را پيرو فلسفه مادی نشان مى ٢٠،حسين ُمُرَوة افرادی مانند ألبير نصری نادر و

بينى مـادی و تجربـى در دنيـای عربـى ايجـاد  است انديشهٴ معتزله گام مهمى برای ايجاد جهـان

  .)10-8: 1994بندر، (كند  مى

 ٢١هايى نامـه جملـه پايان از ؛هايى نيز در مصر صورت گرفت عالوه بر اين دو تحقيق، پژوهش

كه غالبًا منتقد مذهب معتزله  ،استاد فلسفه دانشگاه قاهره) 1935متولد (عاطف العراقى  محمدكه 

  .دكر بود، راهنمايى مى

  ٢٢.كالمى برخى از بزرگان معتزله نيز موضوع تحقيقات ديگری بود بررسى آرای
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  های انتقادی صرف پژوهش. 4. 3

برانگيز بـه معتزلـه  مثبـت و تحسـين موازات تحقيقاتى كه نگـاه  طور كه قبًال اشاره شد، به همان

شديد معتزلـه يـا  نقد  كه به دادند مىنيز جريان غالب اهل تسنن صورت را هايى  داشتند، پژوهش

ها در دو دهـهٴ پايـانى  جملهٴ اين پژوهش از. پرداخت كامل اين مذهب مى فراتر از آن به طرد و رد

مـدرن كـردن  است كـه در رد 1986در  تأليف يوسف كمال العصريون؛ معتزلة اليومقرن بيستم، 

رهبـر ) 1986-1904(ای را نيز عمر التلمسـانى  مقدمه. شده است  اسالم و جريان نومعتزله نوشته

كــه از همراهــى ) مقدمــه :1986كمــال، (المســلمين بــر كتــاب نگاشــته اســت  آن زمــان اخــوان

تـأليف  لة بين القديم و الحديثالمعتزكتاِب ديگر، . گرايى حكايت دارد با طرد معتزله گرايان اسالم

جـای كتـاب  اسـت كـه نويسـندگان در جای 1987مشترك محمد العبده و طارق عبـدالحليم در 

پژوهش ديگـر،  .)سراسر اثر: 1987العبده و عبدالحليم، (كنند  انتقادات سختى را بر معتزله وارد مى

ه ديـدگاه اهـل سـنت را اسـت كـ 1989در  المعتزلة و أصولهم الخمسة و موقف أهل السنة منها

پردازد كـه عقالنيـت را در برابـر  نويسنده به انتقاد از افرادی مى. كند اصول معتزله بيان مى درباره

وی در پاسـخ بـه . های معتزله هسـتند دهند و خواستار احيای مجدد انديشه قرآن و سنت قرار مى

اين فرقه در ظاهر از بين «: گويد د، مىدانن فايده مى رفته و نقد آن را بى از بين كسانى كه معتزله را

عالوه اينكه در عصر حاضر بعضى بـا   آنان همچنان باقى است، بهی رفته است، اما بسياری از آرا

داران آزادی انديشه هستند، به احيای دوبارهٴ اين فرقـه  گامان و طاليه اين ادعا كه معتزليان، پيش

  .)6و  5: 2001ُمعتق، ( »كنند دعوت مى

حمايـت از  بـا هـدفهای ديگری نيـز در عربسـتان سـعودی  ها، پژوهش ه بر اين كتابعالو

اشـاعره  آرایهای سلفى صورت گرفت، كه نويسندگان آنها عالوه بر نقد معتزله، برخى از  انديشه

و از ايـن رهگـذر در پـى تأييـد مـذهب  اند دانسـته شورا نيز به دليل تأثيرپذيری از معتزله مخد

كـه رويكـرد تفسـيری دارد،  ،هـا جملهٴ ايـن تالش از. هستند» السنة و الجماعة اهل«خودساختهٴ 

به چاپ رسيد و موضـوع  1998نامه كارشناسى ارشد صالح بن غرم اّهللاٰ الغامدی است كه در  پايان

دربارهٴ قرآن است كه در كتـاب ) .ق.ه 538متوفى (های زمخشری  آن، بررسى آن دسته از انديشه

ها، مـوارد  وی بـه تفكيـك سـوره. اسـتنقد شده و   نقل) .ق.ه 683متوفى (يّر ابن المن االنتصاف

گرچه در مقدمـه كتـاب، . پردازد به بررسى آنها مى كند و مىاختالفى دو نويسنده را ذيل هم ذكر 

اين روش تالشى برای قضاوت ايدئال و مطابق با اصول اسالمى و مبانى علمـى دانسـته شـده و 

، امـا شـده  داده) ص ب :1998غامدی، ( ٢٣»لحق و ال يعرف الحق بالرجاليعرف الرجال با«شعار 
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المنيّـر نيـز  بعضـى مـوارد كـه آرای ابـن زمخشری مخالفت شده و حتى در در عمل با تمام آرای

شـده  نظـرات او نيـز خدشـه وارد رهای سلفى است، ب زمخشری يا مخالف انديشه یمطابق با آرا

  .است

أثر الفكـر االعتزالـى «كرد نگاشته شده، رسالهٴ دكتری با عنوان تحقيق ديگری كه با اين روي

. مكه دفاع شـده اسـت» القری جامعة ام«در  1999است كه در » فى عقائد االشاعرة عرض و نقد

نويسنده، اشاعره را به دليل تأثيرپذيری از معتزله در مواردی مانند دليل حدوث، نظريه جوهر فـرد 

، عدم احتجاج بـه ، اثبات خالق، بعث، تقديم عقل بر نقلشدهاستوار  كه مسئلهٴ حدوث عالم بر آن

د و يـوی معتقـد اسـت عقا .)ملخص الرسـالة: 1999نفيعى، (كند  نقد مى... د و خبر واحد در عقاي

 .) همان( اعشريه، زيديه و اباضيه نمود داردروش معتزله همچنان باقى است و در مذاهب شيعه اثن

هـايى نيـز  ، پژوهشكنند نقد مىمعتزله را به شدت ه بر تأليفاتى كه در عربستان سعودی عالو

علـى . گرفتـه اسـت  در جهت تعديل اين فضا و نزديك كردن اشاعره و معتزله به يكديگر انجـام

به چاپ رساند، با استناد به آياتى از قـرآن، عقـل را  1995الضويحى در رسالهٴ دكتری خود كه در 

داند و تقليد كوركورانـه را نفـى  دستيابى به حالل و حرام آن مى برایآن وسيلهٴ تدبّر انسان در قر

داند نه حاكم،  البته وی عقل را در مقابل قرآن و سنت، محكوم مى .)16: 1995ضويحى، (كند  مى

  لذا اعتقـاد دارد هنگـامى .)18: همان(كند  كننده معرفى مى و عقِل حاكم بر قرآن و سنت را گمراه

واقعـى آن بـه او  و جايگـاهى فراتـر از جايگـاه پردازنـد تمجيد و تقديس عقـل مىكه معتزله به 

كشاند تا جـايى كـه بـا مـنهج سـلف مخالفـت  های فكری مى بخشند، عقل، آنها را به بيراهه مى

لذا وی به بررسى . شوند كنند و از مسير اهل سنت در مسائل متعلّق به اصول فقه منحرف مى مى

كننـد، البتـه  اصولى اهل سنت مخالفت مى با استناد به عقل با آرای معتزلهپردازد كه  مواردی مى

و ) انتصـاف(ك بـه انصـاف ال طعن معتزله نيسـت، بلكـه بـا تمسـشود كه به دنب وی متذكر مى

: همـان(پـردازد  صواب و ناصواب معتزله مى یگيری از كتب مورد اعتماد معتزله به تبيين آرا بهره

19(. 
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  :شت، بايد گفتآنچه گذبر اساس 

دو های خطى معتزله در اوايل قرن بيستم ميالدی بـه خصـوص  كشف و انتشار نسخه. 1

ترين عوامل توجه  قاضى عبدالجبار، از مهم المغنىابوالحسين الخياط و  االنتصاركتاب 

  .دوباره به مذهب معتزله در عصر حاضر است

 لحـاظ كمـى و هـم از انتهـای آن، هـم از پژوهى در قرن بيستم از ابتدا تا سير معتزله. 2

  .لحاظ گسترهٴ موضوعى تحقيقات، روند رو به رشدی را طى كرده است

  منابع 

دار : احسـان عبـاس، بيـروت: ، تحقيـقوفيات االعيان و أنباء أبنـاء الزمـان). تا بى(ابن خلكان  .1

  .الثقافة

: ، قـاهرةراءوه الكالمية الفلسفيةابراهيم بن سيار النّظام و آ). 1946(ابوريدة، محمد عبد الهادی  .2

  . لجنة التأليف و الترجمة و النشر، الطبعة االولى

دراسة فى قضية المجاز فى القرآن عنـد : االتجاه العقلى فى التفسير). 1996(ابوزيد، نصر حامد  .3

  .المركز الثقافى العربى، الطبعة الثالثة: ، دار البيضاءالمعتزلة

دار : بيـروت هوم العدل فـى تفسـير المعتزلـة للقـرآن الكـريم،مف). 1983(احمد، محمود كامل  .4

  .النهضة العربية، الطبعة االولى

  .3مكتبة النهضة المصرية، الطبعة السابعة، ج: ، قاهرةضحى االسالم). 1964(امين، احمد  .5

  .دار الكتاب العربى، الطبعة العاشرة: ، بيروتفجر االسالم). 1969(امين، احمد  .6

مركـز الغـدير، الطبعـة : ، قـمالغدير فى الكتاب و السـنة و االدب). 1416(ن امينى، عبد الحسي .7

  .االولى

 : ، در»نويسنده تثبيت دالئل النبوة«انصاری، حسن،  .8
ansari.kateban.com/entry2236.html 8/10/1393، منتشرشده در. 

: ، در»تثبيـت دالئـل النبـوة: يك پرسش مهم دربـاره يـك كتـاب مشـهور«انصاری، حسن،  .9

ansari.kateban.com/entry2226.html 28/8/1393، منتشرشده در.  

مكتبـة النهضـة : ، قـاهرةالتراث اليونانى فى الحضارة االسالمية). 1940(بدوی، عبد الرحمن  .10

  .المصرية
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دار النبـوغ، الطبعـة : ، بيـروتمذهب المعتزلة من الكـالم إلـى الفلسـفة). 1994(بندر، رشيد  .11

  .االولى

مركــز : تهــران المعــارف بــزرگ اســالمى دائرة، »تفســير«مــدخل ). 1387(پــاكتچى، احمــد  .12

  .742-680، ص15المعارف بزرگ اسالمى، چاپ اول، ج دائرة

، ای ديگـر؛ روشـنفكران در تمـدن عربـى هايى از گونـه سقراط). 1391(جابری، محمد عابد  .13

  .فرهنگ جاويد، چاپ دوم: مهدی، تهران سيد محمد آل: ترجمه

، زهدی حسن .14   .االهلية للنشر و التوزيع: ، بيروتالمعتزلة). 1974( جار اّهللاٰ

دار : ، امـانبحث فى جدلية الدينى و السياسى فـى االسـالم المحنة؛). 2000(جدعان، فهمى  .15

  .الشروق، الطبعة الثانية

: ، ريـاضموقف المعتزلة من السنة النبوية و مواطن انحرافهم عنهـا). 1979(حسين، ابوالبابة  .16

  .ة االولىدار اللواء، الطبع

، 34-33، شمجلـه الفكـر العربـى، »سـلطة العقـل عنـد المعتزلـة«). 1983(حمود، محمـد  .17

  .407-398ص

سـيد مهـدی : ، ترجمـه»های اعتزالـى در قـرن بيسـتم گرايش«پرونده ). 1387(خالد، دتلو  .18

  .43-33، ص4، شاطالعات حكمت و معرفت: حسينى و مينو ايمانى، در

، مقدمـه و تحقيـق و تصار و الرد على ابـن الراونـدی الملحـداالن). 1993(خياط، ابوالحسين  .19

  .مكتبة الدار العربية للكتاب و اوراق شرقية، الطبعة الثانية: نيبرگ، قاهرة و بيروت: تعليق

  .دار الفكر اللبنانى، الطبعة االولى: بيروت فلسفة الُقُدر فى فكر المعتزلة،). 1992(دغيم، سميح  .20

، تحقيـق احمـد حجـازی خلق القرآن بين المعتزلة و اهـل السـنة). 1989(رازی، فخر الدين  .21

  .المكتب الثقافى، الطبعة االولى: السقا، قاهرة

كتاب شرح االصول الخمسة؛ تأليف قاضى عبدالجبار يا قوام الدين «). 1387(نيا، اكبر  راشدی .22

  .196 -183، ص11، شمجله معارف عقلى، »مانكديم

المعـارف بـزرگ  دائرة، »ابن راوندی«مدخل ). 1374(باس رضازاده لنگرودی، رضا؛ زرياب، ع .23

  .539-531، ص3المعارف بزرگ اسالمى، چاپ دوم، ج مركز دائرة: تهران اسالمى،

  .دار الكتب المصرية: ، قاهرةعصر المأمون). 1927(رفاعى، احمد فريد  .24

  .سةدارالعلم للماليين، الطبعة الخام: ، بيروتاألعالم). 1980(زركلى، خير الدين  .25

  .دار الجيل: ، بيروتجناية احمد امين على االدب العربى). 1991(زكى مبارك، محمد  .26

، التاريخ السياسى للمعتزلة حتـى نهايـة القـرن الثالـث الهجـری). 1989(سالم، عبد الرحمان  .27

  .دار الثقافة، الطبعة االولى: قاهرة
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منشـأة المعـارف، : سـكندرية، ااعجاز القرآن بين المعتزلـة و االشـاعرة). 1977(سلطان، منير  .28

  .الطبعة االولى

: ، ترجمـهمسئله اختيار در تفكـر اسـالمى و پاسـخ معتزلـه بـه آن). 1382(الشيخ، أبوعمران  .29

  .انتشارات هرمس، چاپ اول: اسماعيل سعادت، تهران

مكتبة الرشد، الطبعة : ، رياضآراء المعتزلة االصولية). 1995(ضويحى، على بن سعد بن صالح  .30

  .االولى

طـه : ، تحقيـق)التكليـف -12ج( المغنى فى ابواب التوحيد و العدل). تا بى) (قاضى(عبدالجبار  .31

 .نا بى: جا حسين، بى
دار : ، بيرمنگهـامالمعتزلة بـين القـديم و الحـديث). 1987(العبده، محمد؛ عبد الحليم، طارق  .32

  .االرقم، الطبعة االولى

  .دار الجيل: يروتب احمد امين حياته و ادبه،). 1987(عقاد، عامر  .33

  .، قاهرة، دار الهالل، الطبعة االولىرسائل العدل و التوحيد). 1971(عمارة، محمد  .34

  .، قاهرة، دار الشروق، الطبعة االولىاالسالم و فلسفة الحكم). 1989(عمارة، محمد  .35

: ق، تحقياالنتصار فى الرد على المعتزلة القدرية االشرار). 1999(عمرانى، يحيى بن ابى الخير  .36

  .مكتبة أضواء السلف، الطبعة االولى: سعود بن عبد العزيز الخلف، رياض

  .األهالى، الطبعة االولى: ، دمشقالمعتزلة و الفكر الحر). 1987(العوا، عادل  .37

المسائل االعتزالية فى تفسير الكشـاف للزمخشـری فـى ). 1998(غامدی، صالح بن غرم اّهللاٰ  .38

دار األنـدلس، الطبعـة : حائل ،.)ق.ه 683-620(منيّر ضوء ما ورد فى كتاب االنتصاف إلبن ال

  .االولى

مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة : ، بيـروتتاريخ الجهمية و المعتزلـة). 1979(الدين  قاسمى، جمال  .39

  .االولى

  .دار إحياء التراث العربى: ، بيروتمعجم المؤلّفين). 1975(كحالة، عمر رضا  .40

ابـو عمـرو : ، تصحيح و تحقيـقار و معرفة الرجالقبول االخب). 2000(كعبى بلخى، ابوالقاسم  .41

  .دار الكتب العلمية، الطبعة االولى: الحسينى، بيروت

 .دار الوفاء، الطبعة االولى: ، المنصورةمعتزلة اليومالعصريون؛ ). 1986(كمال، يوسف  .42
: ، تحقيـقالحيدة و االعتذار فى الرد على من قـال بخلـق القـرآن). 1994(كنانى، ابوالحسن  .43

  .مكتبة العلوم و الحكم، الطبعة االولى: ى بن ناصر الفقيهى، المدينة المنورةعل

انتشـارات : نقى منزوی، تهران على: ، ترجمههايى درباره اسالم درس). 1357(گلدزيهر، ايگناز  .44

  .گير، چاپ دوم كمان
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سـيد ناصـر : ، ترجمـههـای تفسـيری در ميـان مسـلمانان گرايش). 1388(گلدزيهر، ايگنـاز  .45

  .انتشارات ققنوس، چاپ سوم: بايى، تهرانطباط

بالغة القرآن فى آثار القاضى عبد الجبـار و أثـره فـى الدراسـات ). 1978(الشين، عبد الفتاح  .46

  .دار الفكر العربى، الطبعة االولى: ، قاهرهالبالغية

، »گيری نظريـه اعجـاز قـرآن نقش معتزله بصـره در شـكل«). 1391. (مارتين، ريچارد سى .47

  ، )72( 4، ش18، سهای قرآنى نامه پژوهش فصلرداد عباسى، مه: ترجمه

  .مؤسسة اسماعيليان، الطبعة الثانية: ، قمالشافى فى االمامة). 1410(مرتضى، شريف  .48

دار الفـارابى، : ، بيـروتالنزعات المادية فى الفلسفة العربيـة االسـالمية). 1978(ُمُرَوة، حسين  .49

  .الطبعة االولى

دار الهجـرة، الطبعـة : ، قـممروج الذهب و معادن الجوهر). 1409(مسعودی، على بن حسين  .50

  .الثانية

انتشـارات صـدرا، : ، تهران)1ج -مجموعه آثار( انسان و سرنوشت). 1387(مطهری، مرتضى  .51

  .چاپ پانزدهم

: ، تهـران)18ج – مجموعـه آثـار( سـيری در سـيره ائمـه اطهـار). 1387(مطهری، مرتضى  .52

  .انتشارات صدرا، چاپ هفتم

، المعتزلة و أصـولهم الخمسـة و موقـف أهـل السـنة منهـا). 2001(تق، عّواد بن عبد اّهللاٰ ُمع .53

  .مكتبة الرشد، الطبعة الرابعة: رياض

دار نشـر : اسـكندرية فالسفة االسـالم األسـبقين،: فلسفة المعتزلة). 1950(نادر، ألبير نصری  .54

  .الثقافة، الطبعة االولى

كر االعتزالى فى عقائد االشاعرة عرض و نقد، رسـاله اثر الف). 1999(نفيعى، منيف بن عايش  .55

  .القری مكه مكرمه دكتری در جامعة ام 

: ، تحقيـقمرهم العلل المعضلة فى الرد على أئمة المعتزلـة). 1992(يافعى، عبد اّهللاٰ بن اسعد  .56

 .دار الجيل، الطبعة االولى: محمود محمد نصار، بيروت
57. Caspar, Robert (1957). “Un aspect de la pensée musulmane moderne: le 

renouveau du motazilisme”, MIDEO 4, pp. 141-202. 
58. Gimaret, Daniel (1993). “Mutazila”, in: EI2, Bd. 7, S. 783-93. 
59. Khalid, Detlev (1969). “Ahmad Amin - Modern Interpretation 

of Muslim Universalism”, in: Islamic Studies, pp. 47-93. 
60. Martin, Richard C; Woodward, Mark R. (1997). Defenders of Reason in 

Islam, one world Publications, Oxford. 
 

  :ها نوشت پى
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از ) ١٨٦٨-١٨٢٤(پـدرش صـالح الجزايـری . ای در لغت و ادب در زمان خويش بود شيخ طاهر الجزايری، عالمه. ١

بـه دمشـق ) ١٨٤٨( .ق.ه ١٢٦٤فرانسـه در بـه دسـت های مالكى در الجزائر بود كه در زمان اشغال الجزائر فق

طـاهر سـعى و تـالش . فرزند او طاهر نيز در دمشق تولد و وفات يافت. جا وفات كرد  مهاجرت كرد و در همان

لغـات شـرقى ماننـد عبـری، وی بسياری از . های خطى اختصاص داد جو و دستيابى به نسخهو خود را به جست

كحالـة، (شـده اسـت  برای او حدود بيسـت كتـاب ذكـر. دانست سريانى، حبشى، زواوی، تركى و فارسى را مى

  .)با تلخيص ٢٢١و  ٣/١٨٩: ١٩٨٠؛ زركلى، ٥/٣٦: ١٩٧٥

امـا بـر پايـهٴ  .دربارهٴ تاريخ تولد و وفات او اختالف نظر وجود دارد. است .ق.ه ٣راوندی يكى از متكلمان سدهٴ  ابن. ٢

ــن) ٤/٢٣: ١٤٠٩(هــای مســعودی  گزارش ــا بى(خلكــان  و اب ــات او را ) ١/٩٤: ت ــاريخ وف و در  .ق.ه ٢٤٥كــه ت

دربـارهٴ عقيـده و . شده اسـت متولد .ق.ه ٢٠٥توان نتيجه گرفت كه وی در حدود  اند، مى سالگى ذكر كرده چهل

و معتزلـه  شدا آنكه به الحاد گراييد و منكر خالق خود شده كه ابتدا از معتزله و پيرو ايشان بود ت  مذهب او گفته

اما  ،)١٧٣و  ١٠٢: همان(و همين سبب دشمنى و خشم او بر معتزله شد ) ١١: ١٩٩٣الخياط، (او را از خود راندند 

وی . معتزله، الحاد و نفى خالق نبوده، بلكه مخالفتش با عقايد معتزلـه بـوده اسـت از طرفدر واقع علت طرد او 

سـيد . از سوی معتزليان به تشيع مـتهم اسـت االمامةو  فضيحة المعتزلةهای  ليل گرايش به شيعه در كتاببه د

هايش قصد معارضه با معتزله را داشته و در اين راه از آنان پيشى گرفته  مرتضى معتقد است وی در تأليف كتاب

االنتصار و الرد شده و كتاب   احظ نوشتهج المعتزلة فضيلةوی در پاسخ به  فضيحة المعتزلة .)١/٨٧: ١٤١٠(است 
برای مطالعه (راوندی است  ابوالحسين خياط نيز تالشى برای پاسخ به همين كتاب ابن على ابن الراوندی الملحد

  .)٥٣٩-٥٣١: ١٣٧٤رضازاده و زرياب، : .بيشتر نك

ست، اما با توجه به قرائنى كه نيبرگ نشده ا  طور دقيق بيان  تاريخ تولد و وفات او به. وی از بزرگان معتزله است. ٣

، ١٩٩٣الخيـاط، (وفات يافته اسـت  .ق.ه ٣٠٠زيسته و اندكى بعد از  كند، وی در نيمه دوم قرن سوم مى ذكر مى

  .)١٩و  ١٨مقدمه نيبرگ، ص

  ١٣٫-١٠: همان: .درباره اين ماجرا نك. ٤

: .مسئلهٴ خلـق قـرآن نـك بارهدر  ،مثالرای ب. كند البته وی همان نگاه سنتى و مشهور ضدمعتزلى را پيروی مى. ٥

  .٣٩٨-١/٣٩٥: ١٩٢٧رفاعى، 

ادب المعتزلة إلـى الحكيم بلبع،  ؛ عبد١٩٥٨، الجاحظ و مجتمع عصره؛ جميل جبر، ١٩٥٦، الجاحظحنا فاخوری،  .٦
ن فـ؛ محمـد المبـارك، ١٩٦٠، المنهجـى عنـد الجـاحظ النقـدد سلوم، و؛ داو١٩٥٩ ،نهاية القرن الرابع الهجری

؛ احمـد كمـال ١٩٦٥، الجاحظ و الحضارة العباسية؛ وديعة طه النجم، ١٩٦٥، القصص فى كتاب البخالء للجاحظ

  .١٩٦٧، الجاحظزكى، 

؛ تأليفـات احمـد محمـد ١٩٥٧، ابوحيّـان التوحيـدی؛ ابـراهيم الكيالنـى، ١٩٥٢، الحسن البصریاحسان عباس، . ٧

  .١٩٦٦در  الزمخشریو  ١٩٦٤در  توحيدیال ابوحيّان، ١٩٦٤در  الجاحظالحوفى با عناوين 

 ١٩٢٠و  ١٩١٠هـا نظيـر آثـار گلـدزيهر در  در جهان غرب نيز گرچه از اوايل قرن بيستم در خالل بعضـى كتاب. ٨

، امـا سـير )٢٩٩-٢٩٤: ١٣٨٨؛ همـو، ١٨٦-١٨٤: ١٣٥٧گلـدزيهر، : .نـك(سخن از معتزله به ميان آمده اسـت 

توجـه حل ترين اين تحقيقات كه م از مهم. دشدههٴ شصت ميالدی آغاز  طور خاص از  پژوهى در غرب به معتزله

“ Un aspect de la penséeبـا عنـوان » رابـرت كاسـپار«بسياری از محققان بعدی قرار گرفت، پـژوهش 

tazilisme”'musulmane moderne: le renouveau du mo  توان  انجام شد و مى ١٩٥٧است كه در

های اعتزالـى در دوران معاصـر، معرفـى كـرد، او بـود و  ده را احياكنندهٴ انديشـهگفت اولين كسى كه محمد عب

عبـده از اظهـار علنـى معتزلـه «: نويسـد بـاره مى  اين وی در. ديگران به پيروی از وی اين ادعا را مطرح كردند

» تر بپذيرنـد داد تـا ديگـران معتزلـه را راحـت كنيم عمدًا ايـن كـار را انجـام مـى كرد، ما فكر مى خودداری مى
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)Caspar, 1957: 158(.  دتلو خالـد، پژوهشـى را بـا عنـوان  ١٩٦٩همچنين درSome Aspects of Neo-

Mutazilism  ٣٦: ١٣٨٧ خالد،(انجام داد و احمد امين را نقطه اوج معتزلهٴ جديد معرفى كرد(.  

  .جلدهای اول، دوم، سوم، دهم، هجدهم و نوزدهم هنوز يافت نشده است. ٩

مؤلّف، قائـل اسـت كـه تمـام  خصوصرغم اينكه محقق در مقدمهٴ كتاب، با رّد هر نوع احتمال خالف در  ىعل. ١٠

: جمله كتاب نوشتهٴ قاضى عبدالجبار است، بايد گفت در صحت اين انتساب ترديد جدی وجود دارد، به داليلى از

ای از خود چنـين  متعارف هيچ نويسندهطور   شده كه به در اين كتاب، مطالب متعددی از قاضى عبدالجبار نقل. ١

هـای آشـكار در بـين  تعارض. ٣های قاضى عبـدالجبار؛  انتقاد مؤلّف كتاب از بعضى كتاب. ٢كند؛  هايى نمى نقل

. ٥قرار داده شدن نظر مؤلّف در مقابـل نظـر معتزلـه؛ . ٤های قاضى عبدالجبار؛  مطالب اين كتاب با ديگر كتاب

های قاضى عبدالجبار؛ لذا با بررسـى محتـوای كتـاب  ب و ادبيات آن با ديگر كتابناسازگاری شيوهٴ نگارش كتا

آيد كه اين كتاب از آثار زيدی است و نگارندهٴ آن، قوام الدين مانكديم احمد بن ابى الحسين بن ابى  كامًال برمى

بـه  الصول الخمسةا، كتابى را با عنوان مستقل ١٩٩٨دانشگاه كويت در . است) .ق.ه ٤٢٠متوفى (هاشم زيدی 

به قاضى عبـدالجبار نسـبت  شرح االصول الخمسةهايى است كه در كتاب  چاپ رسانيد كه محتوای آن، عبارت

  .)١٩٦-١٨٣: ١٣٨٧نيا،  راشدی: .برای مطالعه بيشتر نك(شده است   داده

قاضـى «اين كتـاب را نويسندهٴ اصلى  ،حسن انصاری در اصالت انتساب اين اثر به قاضى عبدالجبار ترديد كرده. ١١

، سراسر اثر؛ همـو، ١٣٩٣انصاری، آبان : .نك(كند  معرفى مى» ابو احمد عبد اّهللاٰ بن محمد بن أبى عّالنالقضاة 

  .)، سراسر اثر١٣٩٣دی 

های سياسـى مـذهب معتزلـه  گرفته، نظريـه توجه عمارة قرار موضوعى كه برخالف ديگر محققان بسيار مورد. ١٢

های فكری اسالمى دربارهٴ موضوع  جريان ینگاشته به بررسى آرا ١٩٧٧ری خود كه در وی در رسالهٴ دكت. است

وی در پى اثبات اين مطلب است كه اسالم هيچ نوِع خاصى از حكومت را تعيين نكرده، بلكـه . پردازد امامت مى

ين را كـه بـر همـين مبناسـت كـه معتزلـه دولـت خلفـای راشـد. ها گذاشته است انتخاب آن را به عهدهٴ انسان

عنوان نظام سياسى برگزيدنـد و لـذا تفـاوت بسـياری بـا   مسلمانان با اختيار خود در تشكيل آن سهيم بودند، به

عمـارة، (شدگى حكومت و وصيت و تعيين امام از جانب خداونـد دارنـد  تعيين شيعيان دارند كه اعتقاد به از پيش

٥٨٦-٥٨٥: ١٩٨٩(.  

. در اين كشور اسـت» رئيس المجلس اإلسالمى األعلى«نديشمند الجزائری و ا) ١٩٢٤متولد (أبوعمران الشيخ . ١٣

  www.hci.dz: به آدرس» المجلس اإلسالمى األعلى«سايت : .نكبرای آشنايى بيشتر با وی 

ـــاب . ١٤ ـــوان اصـــلى كت  Le problème de la liberté humaine dans la penséeعن

)Solution mu'tazilite( musulmane عنوان مسئله اختيـار با آن را اسماعيل سعادت  ١٣٨٢ است كه در
و در تحقيـق پـيش رو نيـز از ترجمـه فارسـى آن  كرد به فارسى ترجمه در تفكر اسالمى و پاسخ معتزله به آن

  .شده است  استفاده

رد ريچـا ،مثـالرای بـ. پژوهى همچنان و با سرعت بيشتری نسبت به قبل ادامه داشت در غرب نيز روند معتزله. ١٥

ينـد تبـديل آپرداخـت و فر» گيری نظريه اعجاز قـرآن نقش معتزله بصره در شكل«به بررسى  ١٩٨٠مارتين در 

 :١٣٩١مـارتين، : .نـك(يافته يعنى اعجاز قرآن را تبيـين كـرد  ای دقيق و سامان ها به نظريه ها و جدل استدالل

الجبار پرداخـت و نيـز بـا مبنـا قـرار دادن قاضى عبد ینيز به همراه وودوارد به بررسى آرا ١٩٩٧وی در  .)١٣٤

ويـژه در   پژوهشگر اندونزيايى، جايگاه معتزله در عصر حاضر به) Harun Nasution(نظرات هارون ناسوشن 

همچنـين دانيـل ). Martin & Woodward, 1997: part1 & part 2( كشـور انـدونزی را بررسـى كـرد

را نگاشت و سير تاريخى معتزله در پنج قرن نخسـت  ارف اسالمالمع دائرةدر » معتزله«مدخل  ١٩٩٣گيمارت در 

  ).Gimaret, 1993: 783-793(را بررسى كرد 
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  .٧مقدمه تحقيق، ص: ٢٠٠٠كعبى بلخى، : .های اين نسخهٴ خطى نك دربارهٴ ويژگى. ١٦

های بشر مريسى از شـيوخ  ای بر ديدگاه شده، رديه  طراحى مناظره صورت يك  نظر ساختار به كه از ،اين كتاب. ١٧

توان كتـاب را نـوعى  ترتيب مى بدين. بر آيات قرآنى است  با تكيه فقطفكران او  و هم) .ق.ه ٢١٨متوفى (معتزله 

  .)٧٠٥: ١٣٨٧پاكتچى، (دانست تفسير موضوعى با مضامين اعتقادی 

شـود و در  محنة در لغت به هر درد و رنج و مصيبتى كه انسان ممكـن اسـت بـدان گرفتـار شـود، اطـالق مى. ١٨

ها، پليس و غيـره  اصطالح امروزی آن عبارت است از ترس و شكنجه و ستمى كه از سوی صاحبان نفوذ، دولت

ست به اهانت و دشنام يا شكنجهٴ روحى يا جسمى يـا حتـى بـه شود كه ممكن ا بر انديشمند يا متفكری روا مى

در ماجرای محنة كه در زمان مأمون آغاز شد و در خالفـت معتصـم و . قتل و ُمثله كردن آن انديشمند بينجامد

با شكنجه وادار به اعتـراف بـه  ،بازجويىضمن نيز ادامه يافت، علما و كارگزاران دولت، ) .ق.ه ٢٣٤-٢١٨(واثق 

: ١٣٩١جـابری، : .برای مطالعه بيشتر نك(شدند  شدند و در صورت خودداری به زندان افكنده مى آن مىخلق قر

١٨٥-١٠٥(.  

  .١٩٩٤رساند، مانند تحقيق منتشرشده در  وی ابتدا با نام رشيد البندر تحقيقات خود را به چاپ مى. ١٩

  .)٥٠و  ١/٤٩: ١٩٧٨ُمُرَوة، (كند  رفى مىگرايانه مع گامان انديشه مادی وی در تحقيق خود معتزله را پيش. ٢٠

، الطبعة االولىالفكر العربى،  دار: ، قاهرةاالتجاه العقلى فى مشكلة المعرفة عند المعتزلةابو سعدة، ُمهَری حسن، . ٢١

؛ محسـن، ١٩٩٣، الطبعة االولـىالفكر العربى،  دار: ، قاهرةاصل العدل عند المعتزلة؛ يوسف، هانم ابراهيم، ١٩٩٣

هايى نيـز ديگـر اسـتاد  نامـه ؛ پايان١٩٩٦، الطبعة االولـىدارالمعارف، : ، قاهرةالفكر السياسى عند المعتزلةح، نجا

دراسـة مقارنـة بـين : العدل االلهـى«جمله  ، ازكردراهنمايى ) ١٩٣٥متولد (فلسفه دانشگاه قاهره، حسن حنفى 

  .١٩٩٥در » نتس المعتزلة و اليب

؛ ١٩٨٥، الطبعة االولـىمكتبة نهضة الشرق، : ، قاهرةرو بن عبيد و آراءوه الكالميةعم سيد، محمد صالح محمد،. ٢٢

، ١٩٨٨، ٥٠، شمجلـة الفكـر العربـى، »معجم التعريفات الكالمية عنـد القاضـى عبـدالجبار«دياب، منى حسن، 

الطبعـة كتاب، العربية لل الدار: ، طرابلس ليبىعطاء و آراءوه الكالمية نواصل ب؛ شواشى، سليمان، ٢٣٦ -٢٢٧ص

، الطبعـة االولـىقبـاء،  دار: ، قاهرةالخير و الشر عند القاضى عبدالجبار؛ سيد، محمد صالح محمد، ١٩٩٣، االولى

١٩٩٨.  

  .هر انديشه را بر اساس محتوايش بايد سنجيد نه بر اساس معّرف آن. ٢٣


