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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 ویکمشماره هفتاد، هجدهمسال 

  6931 پاییز

 

 قرآن با مسئله خلق برخورد در هادی امام سیاست

 

 11/8/36: ییدتأ یختار  1/6/36 :یافتدر یختار

 1چلونگر یمحمدعل 

 جانشأناان  و مأممنن  دوران رآوازهپُ جمله رویدادهای ازن، قرآ خلق لهئمس

 و اسأددل   بأا  ،آن منافقأان  و کأه ماافاأان   نبأند  صأر   کالمی نزاع یکاو، 

بأه یأک منعأنع    « محات» به بنان دیدگاه خند بپردازند؛ بلکه با عانان احدجاج

و « باورماأدان »سناسی و اجدماعی تبدیل شد و با تقسنم مسلمانان به دو دسأده  

 پنش آنجا تا و فراوانی را دامن زد مجادلت و ماازعاتبه آن، « غنرباورمادان»

ننز در  عباسی خلااید. کر تهدیدهم  را اسالمی جامعه فکری انسجام که رفت

 های خند از این ماجرا بندند. یبردار بهرهپی 

با رویکردی تأاریای و بأا روت تنصأنای أ تحلنلأی، کنشأنده        ،مقافه این

شأدن ایأن منعأنع از سأنی معدزفأه و       است ماهنم خلق قرآن و عنامل مطرح

را در برخنرد با این مسئله بررسأی   عباسنان، و سرانجام سناست امام هادی

همچنن امامان پنش  هادی امامت که های پژوهش نمایانگر آن اسکاد. یافده

 ،حأاکم  فکری جریان دو با مدااوت سناسدی ،این مسئله با برخنرد راز خند، د

 . امأام هأادی  گرفداد پنش خالفت دسدگاه ننز و حدیث اهل و معدزفه یعای

                                              

 .m.chelongar@yahoo.com: یانامهدانشگاه اصفهان، را یخاستاد گروه تار. 1
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دانسداد و بر همنن اساس و با تأدبنر ایشأان،    منعنع خلق قرآن را یک فداه می

 .دردنک خندداری حاصل بی بحث این به ورود از شنعنان
 

 .حنبل بن احمد مأمون، ،تمحن قرآن، خلق ،هادی امام: کلیدواژگان

 مقدمه

 به هجری سوم و دوم های سده در اسالمی جامعه در که اعتقادی و کالمی مباحث از یکی

 گشت، مسئله قدم تبدیل اسالم دنیای یک مسئله مهمّ عنوان به مدتی از بعد و آمد وجود

1خلق یا
 دربقاره  تحقیقق  جنبه یکی :است بررسی قابل نظر دو از ،این مسئله .است نآقر 

 جنبه از دیگری و ،است کالمی مباحث به مربوط که قرآن قدم و حدوث داران طرف دالیل

 کقالم  علقم  شناسی تاریخ مباحث به مربوط که آن تطورات و طرح علل بررسی و تاریخی

 طرح علل بررسی و تاریخی جنبه یعنی ،آن دوم بخش ،است نظر مد اینجا در آنچه. است

 جامعقه  فکقری  انسقجام  کقه  گرفت باال چنان آن ،کالمی مجادله این. است آن تطورات و

 ایقن  در. ناقود  تقسقیم  بخقش  دو بقه  را مسقلاانان  و داد قرار خطر معرض در را اسالمی

 دخالقت  آن در ق(118قق 139 حک) مأمون هدور در خالفت دستگاه ،مجادالت و منازعات

1محنه عصر و ناود
 ،مقأمون  جانشقینان  سوی از ،محنه شکل گرفت. عصر مأمون توسط 

                                              

بر اینکه قرآن، مخلوق است.  ای مهم در کالم اسالمی است درباره ماهیت قرآن؛ مبنی  خلق قرآن، نظریه .1
اند که قرآن را  در مقابلِ کسانی قرار گرفتهداران این نظریه، قرآن را مخلوق و حادث دانسته،  طرف

اند. اختالف اصلی این دو گروه، بر سر ماهیت ازلی نخستین صورت قرآن است  غیرمخلوق و قدیم شمرده
المغنی فی احمد،  که آیا در ازلیت، با خدا شریک است یا وابسته به اراده اوست؟ )ر.ک: قاضی عبدالجباربن

 (3ص  ،7، ج ابواب التوحید و العدل

شروع  212شود که با دستورعمل مأمون، خلیفه عباسی، در ربیع األوّل  ای اطالق می عصر محنه، به دوره .2
گردید و تا آغاز دوره متوکل ادامه یافت. بر اساس دستورعمل وی، مقرر شد تا عقاید قاضیان درباره خلق 

شوند و بر آنان سخت گرفته شود. )ر.ک: قرآن مورد آزمایش قرار گیرد و کسانی که موافق نبودند، برکنار 
 به بعد( 916، ص 2، ج تاریخ طبریجریر طبری،  بن محمد
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 یعنقی  ،مخالفان با رویارویی صدددر خالفت دستگاه و گردید دنبال ،واثق و معتصم یعنی

 1برآمد. حدیث اهل

 عالکرد. بود مصادف شیعه امامان حضور دوران با ،قرآن کالمی مسئله خلق مجادالت

 هدور در نقاا   ین. ابود مهم بسیار شیعیان برای ،بودند صحنه این ناظر که شیعه ائاه

 اذهان سیاسی و یک مسئله فکری عنوان بهق(، 152ق  112)امامت هادی امام امامت

 بقرای  وی، از پقیش  ائاقه  و هقادی  امام برخورد نو . داشت مشغول خود به را جامعه

 طرف دو از یکی را شیعیان توانست می، نبود ائاه برخورد اگر چراکه ؛بود مهم شیعیان

 قرآن با مسئله خلق هادی امام برخورد و دیدگاه دارد نظر در ،مقاله این. دهد قرار ناا 

 امقام  سیاسقت » :دهقد  پاسقخ  ذیل سؤال به و کند بررسیرا  شیعیان جامعه در آن تأثیر و

 «بود؟ این مسئله چگونه با برخورد در هادی

 عادتاًکه  ی انجام گرفته استبسیارهای  تاکنون پژوهش ،باب موضو  خلق قرآن در

ایقن   در. اسقت  کقالم  و فلسقفه  ی در خصقو  عباسق  خلفای دیدگاه یا محنه موضو  ذیل

فقرق   تکیه بیشتر بر سیاست خلفای عباسی در این زمینه یا برخورد مقااه  و  ،ها پژوهش

توان بقه   می آن جالهاز ؛ ده استشیا از نگاه کالمی بررسی  است واین مسئله  اسالمی با

از فاطاقه   «عصقر محنقت  » ،از محاد رضایی «تادن مسلاانان عصر محنه در» :مقاالت

شناسقی رفتقار سیاسقی علاقای      گونقه » ،فرد علی ناظایان از «عصر محنه مون وأم» ،خرم

، از نیره دلیره «ره واثقعصر خالفت هارون تا پایان دو خلفای عباسی در شاخص معتالی و

از  ةالمحن  و  ،از فهای جقدعان  الدینی والسیاسی فی االسالم ةبحث فی جدلی حنةالمکت  و نیا 

  .ابوالعرب اشاره کرد

علل حاایت یا  سیاست خلفای عباسی و بر ،بحثمحور اصلی  ،کت  این مقاالت و در

 .خلق قرآن در جامعه اسقت  نتایج مسئله طرح موضو  آثار و این مسئله وا ب آنانمخالفت 

                                              

 .79و  91، ص طبقات المعتزلةالمرتضی،  ابن .1
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از محادرضقا   «معتالقه بقه چیسقتی کقالم الهقی      بررسی رویکرد کالمی اشاعره و»مقاله 

برخقورد   ،این تحقیققات  در .از زاویه کالمی به این مسئله نگریسته است ،اسااعیلی حاجی

ای  اشقاره  ان مطرح نگردیده یقا بقه صقورت گقار    آبه طرح موضو  خلق قر امام هادی

 .است مختصر شده

اشاراتی به موضو  برخورد ایشان با مسئله خلق قرآن  در آثار مربوط به امام هادی

در این زمینقه بررسقی و تحلیقل نشقده      شده است؛ ولی به صورت جامع، سیاست امام

 توان به کت  زیر اشاره کرد: است؛ از جاله این آثار، می

حیاة اإلمام  2،النقی الهادیسیره عملی امام علی  1،تحلیلی از زندگانی امام هادی
و  5مع مروق القصر وقضاة العصر اإلمام الهادی 4،قدوة واسوة امام الهادی 3،الهادی

 6.موسوعة اإلمام الهادی

 پیشینه تاریخی مسئله خلق قرآن

 اینکه و ؟چیست خداوند کالم حقیقت» که پرسش این ،تاریخی های بر برخی گاارش بنا

 رأس در و مسیحیان جان  از ،«؟قدیم یا است حادث غیرمخلوق، یا است مخلوق قرآن آیا

 دمشقی یوحنای آنان
 ،دسقت  ایقن  از هقایی  پرسقش  با . ویاست گردیده آغاز م(723)م 7

                                              

 ش.1371، )ع(، مشهد: کنگره جهانی امام رضاتحلیلی از زندگانی امام هادی. باقر شریف قرشی، 1

 تا[. ، قم: فیض کاشانی، ]بیالهادیسیره عملی امام علی النقی . کاظم ارفع، 2

 ق.1229، قم: فیض کاشانی، حیاة اإلمام الهادی. محمدجواد الطبسی، 3

 ق.1221، تهران: مکتب العالمة المدرس، قدرة و اسوة اإلمام الهادی. سید محمدتقی المدرسی، 2

 ق.1221دارالتعارف، ، بیروت: مع مروق القصر وقضاة العصر اإلمام الهادی. کامل سلیمان، 5

ولی عصر،  مؤسسة، قم: موسوعة اإلمام الهادی. ابوالفضل طباطبایی اسکندری و مهدی اسماعیلی، 9
 ق.1222

سرجون معروف، در  ، پسر سرجون )سرجیوس صغیر(، نوه ابن Johanne Damascius. یوحنای دمشقی، 7
میالدی در آن شهر ماند. او دوران  725میالدی در دارالخالفه دمشق به دنیا آمد و تا سال  976سال 

میالدی در آنجا  726خالفت نُه یا ده خلیفه اموی را درک کرد و سرانجام به قدس رفت و در سال 
 (112، ص 1، ج مذاهب االسالمییندرگذشت. )ر.ک: عبدالرحمن بدوی، 
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 دارد تصقری   کقه  ققرآن  رب تکیه با . اوداشت وامی تشکیک به عقاید حوزه در را مسلاانان

 ةکلم بودن قدیم تفکر ناود، القا مریم بر را آن خداوند که است ای کلاه، مریم بن عیسی
 اسقت؟  ققدیم  اهلل ةکلم   آیقا  که ناود طرحم را سؤال این و داد رواج خاصی شیوه هب را اهلل

 عیسیبودن  قدیم بر مبنی  نصاری ادعای که شد می مدعی ،شنید می مثبت پاسخ اگر یوحنا

 مخلقوق  ،خدا کالم که پندارید می شاا :گفت می ،شنید می منفی پاسخ اگر و است درست

 1است؟

 هاا نّإ: »گفت )م سال یکم هجری( 1مغیره بن ولید که است سخنی هاان ،سخن این

 در بحقث  ایقن  طرح که آنجا از .«کرد رد شدت به را آن نآقر و( 11 :مدثر) البشر قول الإ

 میقان  در کقه  ؛ چنقان دشق  پدیقدار  گونقاگونی  یآرا بقود،  سابقه بی مسلاانان گاشته تاریخ

 گرفققت قققرار مسققیحیان شققبهات تققأثیر تحققت ق(122)م  9کققالب ابققن مسققلاانان،

 ققرآن  ققدم  بقه  معتققد  نیا حدیث اهل ،او از پس 2.گفت سخن قرآن بودن غیرمخلوق از و

 6ت.اسق  ققدیم  و ازلقی  علقم  از خدا کالم که کرد تصری  ق(121)م  5حنبل بن احاد. شدند

                                              

 .122، ص تاریخ المذاهب االسالمیة فی السیاسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهیه ابوزهره،محمد  .1

از رؤسای قریش و قضات عصر جاهلیت بود. وی از دشمنان سرسخت اسالم بود و مشرکان را در  .2
، 2، ج اسالمفرهنگ اعالم تاریخ کرد. )غالمرضا تهامی،  راهنمایی می (ص)چگونگی مبارزه با رسول خدا

 (2111ص 

کالب، از متکلمان قرن سوم هجری است. وی از کسانی است که مبانی و مقدمات مکتب اشاعره را  ابن .3
پیش از ابوالحسن اشعری فراهم آورد. او قائل به آن بود که سخن خدا، صفت ذات خدا و قدیم و 

، مجله مقاالت و «متألهان مسلمانمعنای کالم وحیانی در نظر »غیرمخلوق است. )محمد مجتهد شبستری، 
 (91، ص 52و  53ها، ش  بررسی

 .522ص  ،مقاالت االسالمیین واختالف المصلیناسماعیل االشعری،  بن ابوالحسن علی .2

در شش  المسندفقیه و محدث حافظ و پیشوای مذهب حنبلی است. اصل او، از مرو بود. اثر بزرگ او،  .5
ر فتنه خلق قرآن، به حکم معتصم زندانی شد و تازیانه خورد. چون مجلد و سی هزار حدیث است. وی د

 (5متوکل به خالفت رسید، او را بسیار احترام گذارد و به مجادله خلق قرآن خاتمه داد. )تهامی، پیشین، ص 

 .11، ص 3، ج الفصل فی الملل واالهواء و النحلحزم،  ابن .9
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1حشویه
 به قائل حتی و کردند دفا  خداوند کالم حروف و اصوات بودن قدیم نظریه از هم 

 1.شدند نآقر جلد بودن قدیم

 بقا  هاقراه  دیگقری  ققدیم  موجقود  مستلام الهی کالم بودن قدیم به اعتقاد که آنجا از

9درهقم  بقن  جعقد  هااننقد  گروهقی  ،نظریقه  این ظهور آغاز هاان از است، متعال خداوند
)م  

 ودنبق  ققدیم  بقه  اعتقاد و پرداختند مخالفت به نآ با ق(118)م  2صفوان بن جهم وق( 112

 کالم حدوث از آنها. کردند انکار را خدا کالم بودن قدیم معتاله ،سپس 5.کردند رد را قرآن

 مبانی نقد به ،علای مجامع در و خود های کتاب در و آوردند میان به سخن متعال خداوند

 6.پرداختند قدیم نظریه ادله و

 قرآن و مسئله خلق عباسی خلفای

و  ندچندان به مسئله حدوث و قدیم قرآن توجهی نداشقت ، از مأمون پیشخلفای عباسی تا 

 الرشقید  هارون. کردند تبلیغ و ترویج نای ،را به عنوان نظریه رسای حکومت ای هیچ نظریه

                                              

م به اصحاب حدیث دادند؛ زیرا غالباً قائل به تجسم و لقب تحقیرآمیزی است که برخی از علمای کال .1
 (156، ص فرهنگ فرق اسالمیتشبیه خداوند بودند. )محمدجواد مشکور، 

 .16، ص 3، ج ملل و نحلعبدالکریم شهرستانی،  بن محمد .2
بودن و قول به خلق قرآن، مشهور است. او به سبب  از متکلمان نیمه اوّل قرن دوم که به سبب قدری .3

عبداهلل قسری، والی کوفه، کشته شد.  بن عبدالملک و به دست خالد بن عقاید غیرمتعارفش، به امر هشام
 (223، ص 5، ج سیر أعالم النبالءاحمد ذهبی،  بن )محمد

درهم بود. عقیده کالمی او، از  بن لمان قرن دوم هجری است. وی از شاگردان جعدصفوان، از متک بن جهم .2
دانست و از جهتی، شبیه معتزله بود و اعتقاد به نفی صفات  جهتی شبیه مرجئه بود؛ چون ایمان را به قلب می

المعارف احوز کشته شد. )ر. ک: دائرة  بن هجری در مرو به دست سالم122زاید بر ذات داشت. وی در سال 
 «(صفوان بن جهم»بزرگ اسالمی، ذیل 

االشعری،  اسماعیل بن علی ابوالحسن؛ 351، ص 6، ج البدایة والنهایةکثیر(،  عمرو )ابن بن ابوالفداء اسماعیل .5
 .313ص  ین،پیش

 .369   362، ص 1، ج االسماء والصفاتحسین بیهقی،  بن ؛ احمد3، ص 7قاضی عبدالجبار، پیشین، ج  .9
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 دشقان  را متکلاقان  و ورزیقد  مقی  مخالفقت  کالمی مجادالت با اساساً ق(139ق172)حک 

ق(، از فقیهقان  118 م) الاریسقی  غیقاث  بن بشر شنید وقتی که اند کرده نقل او از .دانست می

 او یابم، دست وی بر اگر !خدا به قسم» :گفت داند، می مخلوق را قرآن و مأمون، دوره هارون

اما  ؛داشت را بشر کشتن قصدق(، 121)م  حنبل بن احاد فتوای با مونأم 1«ت.کش خواهم را

ای نققل شقده کقه در آن     بشر، کسی است که در متون تاریخی از او نامه 1.کرد تبعید را او

 9«آنچه جا خداوند است، مخلوق است و قرآن، کالم خداست؛ تو خود دریاب.»گوید:  می

 معتالی گرایش و بود مند عالقه کالمی و عقلی های بحث به ،پدرش برخالف ،مأمون

 نظریقه  از داری جانق   به رسید، حکومت به هجری138در سال  آنکه از پسوی  2.داشت

 یگقانگی  بقه  اعتققاد  الزمقه  را قرآن حدوث به اعتقاد معتاله که آنجا از و برخاست معتاله

 عقیقده  از دفقا   دانستند، می توحید اصل با مخالف را آن ازلیت و قدم به اعتقاد و ،خداوند

 در کقه  آنقان  از برخقی  ،جهت بدین ند.کرد می تلقی توحید اصل از دفا  حقیقت در را خود

 5د.ناودنق  تشقویق  ققرآن  خلق و حدوث نظریه از دفا  به را وی ،داشتند نفوذ مأمون دربار

سیاست رسای حکومتش قرار داد و بر مخالفان این دیدگاه،  مأمون دفا  از نظریه قرآن را

 6باشدت عال برخورد کرد.

 ادامه ق(117ق118)حک  معتصم هدور در ،قرآن خلق مخالفان بر گیری سخت سیاست

)م  حنبل بن احاد بدن خلیفه دستور به که طوری به ؛رسید خود اوج به محنه ماجرایو  یافت

                                              

 .23، ص 3، ج ضحی االسالم، امین احمد .1

 .67، ص 12، ج تاریخ اسالم ووفیات المشاهیر واألعالماحمد ذهبی،  بن الدین محمد شمس. 2
 .92، ص 7، ج تاریخ بغدادخطیبب بغدادی،  علی . احمدبن3
 .336، ص التنبیه واالشرافحسین مسعودی،  بن . علی2

 .31، ص 2، ج تاریخ ابوالفداء؛ عمادالدین اسماعیل ابوالفداء، بعد به 619 ، ص2پیشین، ج  طبری، .5

 .192، ص 2، ج تجارب األمم مسکویه، ابن . ابوعلی9
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 پایان تا آثارش شد می گفته که برداشت هایی زخم و شد سپرده تازیانه ضربات به ق(121

 1.بود حبس در ماه 18 ،مجاو  در حنبل بن احاد 1.بود برجا او عار

 ققرآن  خلق عقیده گسترش و بسط در نیا (، جانشین معتصمق222ـ232 حک) واثق

 و کقارگااران  بقه  9.بپایرنقد  را قرآن بودن مخلوق عقیده تا ناود ملام را مردم وی .کوشید

 فراخوانقده  دادگاه به ،اند نشده امتحان زمان آن تا که را کسانی شد تأکید ایاالت حاکاان

2شوند
 مصر علاای از جااعتی ،زمان هاین در .نیست اختیار در اطالعی ،امر نتایج از که 

5بویطی ابویعقوب که شدند فراخوانده بغداد به امتحان برای
 جالقه  ازق(، 191یا  191)م  

 امتحقان  مقورد  در ق(192)زنده در  6لیث ابی بن محاد به واثق نامه شود می گفته .بود آنان

 بقه  و نداشقت  پقی  در واکنشقی  هیچ ،محنه ایجاد و نامؤذن محدثان، فقیهان، مردم، هاه

 به و .«مخلوق قرآن خداوند جا ،خدایی نیست: »نوشتند مساجد بر کاتبان لیث، ابی دستور

 7.کردند منع مساجد در حضور از را شافعی و مالک پیرو فقهای آن، دنبال

 بقه  و گرفت را حنبل ابن جان  ق(،127ق191)حک  متوکل او جانشین ،معتصم از پس

 علاقای  و داد خاتاقه  قق  قرآن قدم به اعتقاد ق وی ماه  نفع به را قضیه یکدیگر کاک

                                              

ابوالفرج  ؛232، ص المحنة ابوالعرب،؛ محمد 219   215، ص 6، ج حلیة االولیاء، اصفهانی ابونعیم. احمد 1
 .223   222، ص مناقب اإلمام احمدجوزی،  عبدالرحمن ابن

وفیات خلکان،  ابراهیم ابن احمدبن ؛167، ص 6پیشین، ج  اصفهانی، ابونعیم ؛222پیشین، ص  جوزی، ابن. 2
 .92، ص 1، ج األعیان

 .711، ص 2، ج مروج الذهب ومعادن الجوهرحسین مسعودی،  بن علی .3
 .321ص  ،تاریخ والة مصر ویلیه کتاب تسمیة قضاتهایوسف الکندی،  ابن .2
بویطی، شاگرد شافعی بود که به سبب مخالفتش با خلق قرآن، مورد شکنجه قرار گرفت و در . ابویعقوب 5

 (93، ص 7خلکان، پیشین، ج  زندان مصر درگذشت. )ابن

لیث، والی مصر در زمان خالفت واثق بوده است که به دستور وی، باشدت مسئله خلق قرآن  ابی بن . محمد9
 (321)ر.ک: الکندی، پیشین، صکرد.  را در ایالت مصر دنبال می

 .331ص  ،همان .7
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1واداشت؛ سکوت به و برد در به میدان از را خود مخالف
 حدیث اهل ماه  ،پس آن از اما 

 بقدعت  را دیگقر  مقااه   و شقد  رایج ،بود کرده تعیین برایش حنبل ابن که ای محدوده با

 خود های دیدگاه از دفا  منظور به ق محدثین های گروه کلیه جریان، این متعاق  .دانستند

 .داشتند اظهار را خودشان خا  نظر هرکدام و شدند درگیر هم با ق

 ،بقود  هقادی  امام عصر با مصادف آن از بخشی که ها گیری سخت و اقدامات این

1شد. معتاله از مردم نفرت سب 
و مسقئله   گرفقت  را حقدیث  اهقل  جانق   عباسی متوکل 

 در هقا  مدت تا و داشت رونق هاچنان بحث ولی داد؛ خاتاه را «القرآن محنة» به معروف

 9.بود مطرح اسالمی جامعه

 محنه عصر ایجاد عوامل و علل

 از ه،محنق  ایجقاد  دوره محنه با وجود ماهیت کالمی، دارای علل سیاسقی و فکقری بقود.   

 جانق   از حکومقت  سیاسقی  الاامات از و ،مأمون جان  از شخصی و سیاسی رویکردهای

 بقا  امتحان» .بود سیاسی مقوله یک ،قرآن خلق همحن دیگر، تعبیر به ؛بود واثق و معتصم

 بقرای  ،اقدامات این .کند می آشکار را ماهیتش و حکومت طبیعت روشنی به ،مخلوق قرآن

 را حدیث اهل بالقوه خطر مأمون 2.«است شده انجام دولت این دینی و سیاسی استحکام

 ،جریقان  ایقن  ایجقاد  5.دانست می دولتش برای تهدیدی را ایشان قدرت و بود کرده درک

 سیطره و قدرت از جلوگیری برای جریانی و وی سیاسی بینی واقع دهنده نشان ،همحن یعنی

                                              

 .331، ص 11کثیر، پیشین، ج  ابن .1

 .292، ص تاریخ علم کالم در اسالممحمد ولوی،  علی .2

 .319، ص تاریخ الخلفاءالدین سیوطی،  جالل .3

 .12   17، ص المحنة جدعان، . فهمی2
 .329ص  همان، .5
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.بود اهل حدیث
 معتالقه  عالاان از ،نآقر طرح مسئله خلق با کوشید می مونأم ،واقع در 1

 1.گیرد بهره خالفتش مشروعیت نظری مبانی تبیین برای

 به ماهبی قدرت تبدیل از جلوگیری ه،محن ایجاد عوامل ترین مهم که رسد می نظر به

 در کقم  کقم  ،سیاست از دینی انشعاب از بعد اهل حدیث که معنا این به ؛بود عرفی قدرت

 و سیاسی قدرت مقابل در موازی قدرت به و بودند کرده کس  خاصی جایگاه مردم میان

 خطر بردن بین از برای راهی ه،محن ایجاد واقع، در .بودند شده تبدیل زمان حکام دنیایی

 عقیده پایرش که گفت باید .بود آنها عرفی قدرت یافتن فعلیت از جلوگیری و ایشان بالقوه

 مقرد  او، .شقد  مقی  ناشقی  وی پنهقان  سیاسقی  هقای  انگیاه از ،مأمون سوی از قرآن خلق

 ابعقاد  هاقه  در معتالقه  عقیده گسترش برای مناسبی فرصت ،وی سیاست .بود بااحتیاطی

 و هقا  خواسقته  ،وی دست به و داشت بسیاری نقش ،پیشرفت این در مأمون و آورد فراهم

 حکومقت  خقدمت  در کقه  تفکقری  هر است واض  .دیپوش می عال جامه معتاله آرزوهای

 آن لیقه اوّ هدف عکس جهت در ای وسیله به و شود می خارج خود مسیر از خرهباأل درآید،

 حکومقت  دسقت  در ای وسقیله  به معتاله عقیده وقتی نیا همحن جریان در .گردد می تبدیل

 تبقدیل  نمخالفقا  کنترل برای دستگاهی به و شد منحرف خود اصلی مسیر از ،شد تبدیل

 .گردید

 قرآن و مسئله خلق هادی امام

 حقدیث  اهقل  و معتالقه  گقروه  دو هقر  بر که هایی همحن و تاریخی های گاارش بررسی با

 احقاق برای ،زمان آن در موجود های گیری سخت که کرد استنباط توان می است، گاشته

خواهان سرکوبی  ،بحث این کردن دنبال با گروه هر بلکه ؛نبود تردید و شک زدودن و حق

                                              

 .52، ص 19 ش پاییز، اسالم، تاریخ مجله ،«عصر محنه در تمدن مسلمانان» رضایی،. محمد 1
 دوره پایان تا هارون خالفت عصر در عباسی خلفا و معتزلی علمای سیاسی رفتار شناسی گونه» دلیر،. نیره 2

 .162، ص 71 ش اسالم، تاریخ مجله ،«واثق



 03  6931پاییز ، هفتادویکمسال هجدهم، شماره              

 که ق علای امری بودند، مسئله را مسائل این ناظر و شاهد که ائاه ند.بود گروه مقابل

در  تقوان  مقی  را دیدگاه این .نیافتند ق  باشند واقعیت یافتن درصدد آن درگیرِ گروه دو افراد

 و دید یکسان ،بودند قرآن مسئله خلق ی مربوط بهها درگیری ناظر که ائاه هاه مورد

 دیقدگاه  بررسقی  بقا  .سقت اایقن مسقئله    در آنقان  موقع به و دقیق تشخیص از حاکی ،این

 ایقن  تاقام  که پی برد نکته این توان به می، هادی امام تا صادق امام از ائاه

 فقرورفتن  و غور از را خود اصحابِ و اند کرده خودداری ماکور جدال به ورود از بارگواران

 .داشتند می برحار مسائل این در

 از برخی درباره را عراق مردم اختالف ای نامه طی ،صادق امام به اصحاب از یکی

 بیقان  آنهادرباره  را خود نظر تا خواست حضرت آن از و نوشت امام به کالمی موضوعات

 .بقود  ققرآن  نبقودن  مخلقوق  یقا  بودن مخلوق بر سر اختالف ،موضوعات آن از یکی .نااید

 :نوشت او پاسخ در امام

 و خ دا  ک الم  ،ق رآن  ؛ای کرده سؤال آن درباره مردم اختالف و قرآن درباره

 نه و بود معلوم نه چیزی ،او جز و بود خدا .است غیرازلی و غیرمخلوق و حادث

 ؛ن د ا حادث ،صفات این همه ،پس .نبود فاعل و مرید و متکلم و بود خدا .مجهول

 1.است غیرمخلوق و خدا کالم قرآن ،است حادث خدا فعل که چنان

گویقد بقه ایشقان     کاظم امام از اصحاب ق(121)زنده در  1جعفری جعفر بن سلیاان

 : کردم عرض

                                              

 .227   229، ص األمالیعلی صدوق،  بن محمد .1
طالب و از ثقات اهل حدیث است. او از اصحاب امام  ابی بن جعفر جعفری، از اوالد جعفر بن سلیمان .2

 فضل الدعاءاو، کتابی به نام »گوید:  داند و می باشد. نجاشی او را از ثقات می می و امام رضا کاظم
 (123و  122ص  ،رجال النجاشی)نجاشی، « کند. عیسی از او نقل می بن محمد بن دارد که عبداهلل
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 آن در ،بودنقد  مقا  از پقیش  کقه  کسقانی  چیسقت؟  قرآن درباره نظرت اهلل رسول یابن»

 در امقام  .«اسقت  غیرمخلوق گفتند قومی و است مخلوق گفتند قومی .کردند پیدا اختالف

 کقالم  ،ققرآن  گقویم  مقی  بلکقه  ؛نیسقتم  معتقد ،گفتند آنان آنچه به من اما» :فرمود پاسخ

 .«خداست
1 

 بقه  پقرداختن  قصد امام که آید می دست به نکته این ،کاظم امام پاسخ در دقت با

 ایقن  برپاکننقدگان  کقه  هقایی  انگیقاه  و اهداف به توجه با زیرا است؛ نداشته این مسئله را

 اکتفا با و دانستند نای مقطع آن در اسالم مصلحت به را آن در فرورفتن داشتند، مجادالت

 اختالفقی  و تردیقد  آن روی گروهقی  و فردی هیچو  خداست کالم ،قرآن که نکته این به

 احسقاس  کقه  زمقانی  ائاقه  البتقه  .کنقد  کقن  ریشه را اختالف ماده داشت قصد ،درندا

 مطقرح  موضقو   ایقن  در را خقود  علاقی  دیقدگاه  و رأی ،است مناسبی موقعیت کردند می

 گرنقه ؛ ونیسقت  خدا نفس ،قرآن است. مخلوق ،او غیر و است خداوند ،خالق که کردند می

 ناچار به قرآن ،پس .نیست چنین آنکه حال بود؛ می شده نازل و کننده نازل وحدت ،آن الزمه

 1.است خداوند مخلوق

 ققرآن  بقا مسقئله خلقق    جعفقر  بقن  موسقی  مشقابه  یبرخقورد  نیقا  رضقا  امقام 

 یقا  اسقت  خقالق  ققرآن  آیقا  :پرسید رضا امام از ق(189)زنده در  9خالد بن حسین .دارد

                                              

 .225، ص همان .1
 مجله، «بررسی رویکرد کالمی اشاعره و معتزله به چیستی کالم الهی» اسماعیلی، حاجی . محمدرضا2

 .111، ص 2 ش ل،اوّ سال تطبیقی، الهیات
خالد الصیرفی، از راویان شیعه است. در میان کتب رجال، به غیر از برقی که وی را از اصحاب  بن . حسین3

 (22، ص الرجالخالد برقی،  بن محمد بن معرفی کرده، کس دیگری به او نپرداخته است. )احمد کاظمامام 
شود که او  نقل حدیث نموده، معلوم می با این حال، با بررسی روایاتی که وی بدون واسطه از معصوم

نیز حدیث روایت کرده است. )ر.ک:  و امام رضا ، از امام صادقبر امام کاظم عالوه 
 (912و  26، ص 2، ج الکافییعقوب کلینی،  بن محمد
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 عاوجقل  خقدای  کقالم  بلکقه  ؛مخلوق نه و است خالق نه» :فرمود پاسخ در امام مخلوق؟

 1.«است

 که اصلی .داشتند قرآن با مسئله خلق برخورد در را سیاست نیا هاین هادی امام

 جدل و مناقشه .بود لاجد و مناقشه از پرهیا ،گرفتند پیش در زمینه این در هادی امام

 در باری زیان تبعات و آثار ،شود می ناشی غیرعقلی نیا و غیرعلای فضای یک از عادتاً که

 اصقلی  عوامقل  از یکقی  ،هاینقه  اتقالف  بقا  و گقاارد  مقی  جای بر اجتاا  و سیاست حوزه

 را آن و دهقد  مقی  هشقدار  جدل خصو  در هادی امام .رود می شاار به ماندگی عق 

 اشقاره  دقیق نکته این به ایشان .داند می ها دوستی شدن تباه و پیوندها شدن گسسته عامل

 و البتقه  است مقابل طرف بر غلبه ،شود می دنبال مجادله در که هدفی حداکثر که کند می

 و بقود  نخواهقد  مطلقوب  ،نهایت در نیا مقابل طرف بر غلبه یعنی ،هدف این به دستیابی

 1.دارد دنبال به را خود منفی تبعات

 و مناقشقه  مصقداق  ،ققرآن  خلق یا مبحث مسئله محنه در ورود هادی امام دید از

 خواهد در پی هم منفی تبعات حتی و داشت نخواهد پیروزی صحنه این در که است جدلی

 به رسیدن برای که بود خواهد یمداران سیاست دام در گرفتارشدن ،آن به ورود یعنی ؛داشت

 جنبه ،قرآن خلق موضو  معتقد بود هادی امام .اند زده این مسئله دامن به ،خود اهداف

 وقت اتالف موج  و نبود مترت  آن بر علای فایده هیچ که درحالی بود؛ کرده پیدا سیاسی

 در را نآنقا  های فرصت ،کرده میدان وارد نیا را شیعیان بود ماکن، دیگر سوی از .شد می

 بقروز  موج  ،گراییده افراط این مسئله به سر بر ناا  ،هاچنین .کند تلف بیهوده های راه

                                                                                                          

داشته،  طورکه سؤاالت فقهی از ائمه های متعدد است و همان روایات منقول از وی، در حوزه
های دیگری نظیر: عبادات، کالم، تفسیر و تاریخ نیز داشته است. با این همه،  هایی نیز در زمینه پرسش

 شده وی، بیش از ده مورد نیست. تاریخ تولد و زمان وی، مشخص نیست. جموع روایات شناختهم

 .522، ص توحید صدوق، علی . محمدبن1
 .136، ص نزهة الناظر وتنبیه الخاطر حلوانی، . حسین2
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 خلقق  بحقث  اساساً .بود شده بار خون و خشن برخوردهای و مسلاانان صفوف میان تفرقه

 شده عباسی بازان سیاست بازیچه ،شده خارج صرف کالمیِ مبحث یک محدوده از ،قرآن

دهد در ایقن زمینقه اظهقارنظر نکننقد و      به شیعیانش دستور می اینکه امام هادی .بود

ای برای  دلیل آن است که نتیجه 1یک از دو دیدگاه خلق یا قدم قرآن را نگیرند، جان  هیچ

 بیند. شیعیان در این بحث نای

 برخقورد  این مسئله با که شود می مشخص وقتی هادی امام حکیاانه گیری موضع

 مبحقث  این در اهل حدیث و معتاله، شود. مقایسه قرآن مسئله خلق در خصو  دیگران

 ،داشقت  بسقیار  نققش  آن ورشقدن  شعله در نیا حکومت که روزگار آن آور مالل و دار دامنه

ها به مجادله با یکقدیگر در ایقن زمینقه     . علاای اهل حدیث و معتاله تا مدتشدند گرفتار

1پرداختند. پرداختند و به ردّ شبهات مخالفان خویش می می
 در اش عقیقده  اینکقه  بقا  امامیه 

 .نشد وارد قضیه این در هادی امام دستور هب ولی ،است مستحکم و روشن قرآن مورد

 بقرای  عباسقیان  حکومت جان  از دامی ،شد گفته که هاچنان را بحث این طرح امام

 فتنقه  این مسئله را بغداد شیعیان به ای نامه در رو، ازاین .دانست می خویش سیاسی اهداف

 .بدارد امان در آن در افتادن از را شیعیان ستخوا خداوند از و خواند

 و ثققه  ، فقردی شقیعی  رجال نظر از که یقطینی عیسی بن محاد از روایتی در بابویه ابن

 بغداد در خویش شیعیان از برخی به امام هادی که کند می نقل 9،است الحدیث صحی 

 :نوشت چنین
 حف    فتن ه  در وق و   از را شما و ما خداوند .مهربان بخشنده خداوند نام به

 ،این جز و است داشته ارزانی ما به را نعمت ترین بزرگ ،صورت این در که کند

                                              

 .529، ص األمالیعلی صدوق،  بن محمد .1

محمد بزودی،  بن ؛ محمد356   315، ص 1، ج تبصرة األدلة فی اصول الدینمحمد نسفی،  بن . میمون2
 .96   53، ص اصول الدین

 .269، ص 1، ج رجال الکشیعمرو کشی،  بن . محمد3
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 بدعتی ،قرآن خلق درباره جدل و بحث که معتقدیم ما .است روزی سیه و هالکت

 دس تییر  چی زی  زی را  ؛ان د  ش ری   آن در دهن ده  ج وا   و کنن ده  سؤال که است

 در ک ه  موض وعی  برای نیز دهنده جوا  و نیست سزاوار که شود می کننده سؤال

 و نیست خدا جز ،خالق .افکند می مشقت و رنج به را خود جهت بی ،نیست توانش

 آن ب رای  اس می  خ ود  پیش از و خداست کالم ،قرآن و اند آفریده همه ،او جز به

 که دهد قرار کسانی از را شما و ما خدا .گشت خواهی گمراهان ءجز که مده قرار

 1.ندهست هراس در قیامت از و برند می حسا  خود پروردگار از نهان در

 زبان در فتنه .است قرآن نامیدن مسئله خلق فتنه، هادی امام برخورد در مهم نکته

 و دهقد  رخ نااعی  بر سر یک مسئله نفر چند یا دو میان ، به این معناست که گاهیعربی

 1.ماند میوا بودن آن بد یا خوب تشخیص از انسان

 پشتی نه که باش دوساله شتر مانند ها فتنه در» :فرماید می فتنه مورد در علی امام

 و 9.«بدوشقند  شیری او از ندیگرا تا دارد پستانی نه و بگیرند سواری آن از دیگران تا دارد

 امقام  2.«برداریقد  گقام  بابصقیرت  و بااحتیقاط  ،فتنه زمان در» :فرماید می دیگر جای در یا

 کقرده  تیره و تار را جامعه ،غبار هاانند که دانست می فتنه را قرآن مسئله خلق هادی

 .دانست می آن به ورود عدم زمانی را، موقعیتِ این در راهبرد و بهترین است

 هاین و داد دست از را خود اهایت قرآن خلق فتنه شدت هادی امام زمان از بعد

 در هادی امام به نسبت ق(162م ) عسکری امام گیری موضع تا گردید موج  امر

                                              

 پژوهشکده ؛112، ص 26، ج بحار األنوار؛ محمدباقر مجلسی، 529 ، صاألمالی صدوق، علی . محمدبن1

 .119، ص فرهنگ جامع سخنان امام هادی باقرالعلوم،
 .592، ص المنجد فی اللغةر.ک:  .2

 .1 حکمت، البالغه نهج. 3
 .151 خطبه ،. همان2
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 مخلقوق  ،ققرآن  کقه  کند می بیان آشکارا عسکری امام رو، . ازاینکند تغییر زمینه این

  1.است

 :کنقد  می بیان عسکری حسن امام اصحاب از ق(162)زنده در  1جعفری، ابوهاشم

 یا است مخلوق ؛دارد ای عقیده چه قرآن درباره عسکری امام بدانم داشتم عالقه خیلی

 امقام  از کقه  روایتقی  آن ای نشقنیده  مگقر : پرسقید  و کرد من به رو جناب آن غیرمخلوق؟

 بقال  چهقارهاار  برایش ،شد نازل «احد اهلل هو قل»وقتی  :فرمود که شده نقل صادق

 و کردنقد  مقی  تواضقع  آن در برابقر  ،گاشقت  می که مالئکه از گروهی هر به .گردید خلق

 9.است بارگ خداوند نسبت ،این :گفتند می

قرآن، مخلق خواهد بگوید این آیه و در نتیجه کل  در روایت فوق می امام عسکری

 و حادث است؛ نه غیرمخلوق و قدیم.

 یقا  اسقت  مخلوق قرآن که کرد خطور ذهنم به :گوید می ابوهاشم نیا دیگر حدیثی در

 هقر  و اسقت  چیقا  هاقه  آفریننده خداوند! ابوهاشم :فرمود عسکری امام ؟غیرمخلوق

 2.است مخلوق ،خدا از غیر چیای

صراحت بیان  بودن قرآن به در این روایت، نخست دیدگاه خود را درباره مخلوق امام

دهنده فقدان یا کاهش خطر و تهدید برای شیعیان در این زمینه نسبت  کند. این، نشان می

                                              

 .231، ص 2، ج المناقبشهرآشوب،  ابن .1

طالب بود که به سبب انتساب به  ابی بن قاسم، معروف به ابوهاشم جعفری، از نوادگان جعفر بن . داوود2
، امام ، امام جوادامام رضامشهور شده است. وی از اصحاب « جعفری»طالب، به  ابی بن جعفر
کند. )ر.ک: نجاشی،  است که روایات بسیاری از این بزرگواران نقل می و امام عسکری هادی

 (159پیشین، ص 

 .252، ص 51پیشین، ج  مجلسی،؛ محمدباقر 929، ص 2، ج الخرائج و الجرائحاهلل راوندی،  ةهب بن . سعید3
 .231، ص 2شهرآشوب، پیشین، ج  ابن؛ 252. محمدباقر مجلسی، پیشین، ص 2



 44  6931پاییز ، هفتادویکمسال هجدهم، شماره              

به هاین میاان هم نظرشقان را صقریحاً    است؛ زیرا امام هادی به دوره امام هادی

 1حثه در این زمینه برحار داشت.اعالم نفرمود و شیعیان را از مبا

 نتیجه

 ، به یک جریقان اسالمی جامعه در آن طرح که بود یک مسئله کالمی ،قرآن خلق لهئمس

 سوم و دوم های سده منازعات و مجادالت از یکیاین مسئله،  .شد تبدیل سیاسی و فکری

 دخالت به سرانجام ،این مسئلهکرد.  تهدید را اسالمی جامعه فکری انسجام بود که هجری

 سیاست .گردید منجر جانشینانش و مأمون سوی از محنه سیاست اتخاذ و خالفت دستگاه

 اهقل  بقا  رویقارویی  در خالفقت  دسقتگاه  کار اساس ،سال شاناده نادیک مدت در محنت

 آن ،زدند می دامن قرآن خلق مبحث به ،او جانشین دو و مأمون آنکه علت .گردید حدیث

 بقه  را اختالفقات  و دنساز متحد خود نفع به معتاله عقاید چارچوب در را مسلاانان که بود

 مرجعقی  و دنااینق  حفظ را خالفت شرعی وجهه ،اقدام این با و دنببر بین از حکومت سود

 تلفیق ،اقدام این از مأمون هدف ،حقیقت در .دنکن درست اجتااعی مسائل وفصل حل برای

 ققدرت  ایجقاد  از جلقوگیری  ،طریق این از و است بوده هم با دنیایی سلطه و دینی قدرت

 قشقر  حیقات  در عاقل،  و کقرد  بازمی جامعه در را خود جای کم کم که بود دیگری موازی

 .یافت ش میگستر ،بودند شده خسته تیسنّ افکار از که کسانی ، یعنیجامعه فکرروشن

 جنبه ،قرآن خلق موضوع که بود آن ،قرآن با مسئله خلق برخورد در هادی امام سیاست

 این بحث بر فرهنگی و اجتماعی و علمی فایده هیچ در چنین فضایی، و کرده پیدا سیاسی

 .است انسانی سرمایه و وقت رفتن هدر به موجب صرفاً ،این مسئله به ورود و نیست مترتب

 ؛داشت خواهد به دنبال هم منفی تبعات حتی و داشت نخواهد پیروزی ،صحنه این به ورود

 برای که بود خواهد عباسی مداران سیاست دام در گرفتارشدن ، به معنایآن به ورود یعنی
                                              

بررسی تطبیقی دیدگاه و نحوه تعامل امامیین عسکریین با »، سجادی السادات و رضیة زاده کریم. ریحانه 1
 .76   72، ص 2 ش اسالمی، مذاهب نامه پژوهش، «های فکری معاصر آن فرق و جریان
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با  قرآن از مسئله خلق امام .اند زده این مسئله دامن به ،خویش سیاسی اهداف به رسیدن

 روشن ،جریان این م نماید حق و باطل درتفهی شیعیان به تا کند می یاد «فتنه»عنوان 

 .است گرفته خود به غبارآلود حالت و نیست
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 ش.1379، کتابچی :تهران ،مالیاأل ،علی بن محمد صدوق،  .32
 ش.1362، مدرسین جامعه نشر قم: حید،تو ،        .36

 مؤسسة، قم: موسوعة اإلمام الهادیطباطبایی اسکندری، ابوالفضل و مهدی اسماعیلی،   .21
 ق.1222، ولی عصر
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 [.تا بی[، ]نا بی] :قاهره ابراهیم، ابوالفضل محمد تحقیق ،طبری تاریخ، جریر بن محمد طبری،  .21
 ق.1229، قم: فیض کاشانی، حیاة اإلمام الهادیالطبسی، محمدجواد،   .22

  ق.1215، الدار ةمکتب :مدینه ،الثقات ةمعرف ،عبداهلل بن احمد العجلی،  .23
، اهتمام ابراهیم ابیاری، قاهره: المغنی فی ابواب التوحید والعدلاحمد،  قاضی عبدالجباربن  .22

  م.1691نا[،  ]بی
، ، مشهد: کنگره جهانی امام رضاتحلیلی از زندگانی امام هادیقرشی، باقر شریف،   .25

 ش.1371

 یینماما تعامل نحوه و دیدگاه تطبیقی بررسی»سجادی،  السادات ةرضیو  ریحانه زاده کریم  .29

 ش دوم، سال اسالمی، مذاهب نامه پژوهش ،«آن معاصر فکری های جریان و فرق با ریینکعس
 ش.1362، چهارم

 ش.1393، البیت آل ةمؤسس قم: ،الکشی رجال ،عمرو بن محمد کشی،  .27
 ق.1217اکبرغفاری،تهران: دار الکتب االسالمیة،  ، تصحیح علیالکافییعقوب،  بن کلینی، محمد  .22

ة، الثقافی الکتب ةمؤسس بیروت: ،قضاتها ةتسمی کتاب ویلیه مصر ةوال تاریخ ،یوسف ابن الکندی، .26
 ق.1217

، مجله مقاالت و «معنای کالم وحیانی در نظر متألهان مسلمان»محمد، شبستری، مجتهد   .51
 ش.1371، 52و  53ها، ش  بررسی

، بیروت: دار احیاء التراث بحار األنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة األبرارمجلسی، محمدباقر،   .51
 ق.1213العربی، 

ة، تهران: مکتب العالمة المدرسی، قدوة واسو اإلمام الهادیالمدرسی، سید محمدتقی،   .52
 ق.1221

، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات علمی و التنبیه واالشرافحسین،  بن مسعودی، علی  .53
 ش.1395فرهنگی، 

 و علمی : انتشاراتتهران پاینده، ابوالقاسم ترجمه ،الجوهر ومعادن الذهب مروج       ، .52

 ش.1372، فرهنگی
چی، مشهد: آستان  ، به اهتمام کاظم مدیر شانهفرهنگ فرق اسالمیمشکور، محمدجواد،   .55

 ش.1372مقدس رضوی، 
 م.1696، بیروت: دار المشرق، المنجد فی اللغة  .59



 در برخورد با مسئله خلق قرآن یامام هاد یاستس 14 

، 3های تاریخی دانشگاه اصفهان، ش  ، مجله پژوهش«مأمون و محنه»فرد، علی،  ناظمیان  .57
 ش.1322

زنجانی، قم: انتشارات جامعه  ی، به اهتمام موسی شبیررجال النجاشیعلی،  بن نجاشی، احمد  .52
 ق.1217مدرسین، 

، منصور الماتریدی تبصرة االدلة فی اصول الدین علی طریقة اإلمام ابیمحمد،  بن نسفی، میمون  .56
 م.1661نا[،  به اهتمام کلود، دمشق: ]بی

 ش.1392، الهدی :تهران آرام، احمد ترجمه ،کالم علم فلسفه ،سترینوا هری ولسفن،  .91
 ش.1397، تهران: انتشارات بعثت، تاریخ علم کالم و مذاهب اسالمیمحمد،  ولوی، علی  .91

  

 


