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Abstract
The intellectual debates from elite schools to the political arena are always considered an essential
part of a society's thought schools. Some of such reflections can be understood from the resources of
each period. Refutation is a type of writing whose primary purpose is to prove the invalidity of a
particular belief or claim. The present study aims to examine the refutations introduced in the Kitab alFihrist of Nadim; some of which have generally disappeared. However, the analysis of their names and
types can help to analyze the thought schools of the early Islamic society until 377 AH. Based on the
typological technique, this research has studied three types of theological refutations: 1) group-based
(religions, eclectic ideas, and cults), 2) individual-based (individuals or their works), and 3) thematicbased. The results show that the Mu'tazilites were the pioneers of the refutations written on others and
even among themselves, followed by the Imamis with a long distance. Most Refutations have been
devoted to Christians. The determinists in the refutations in sects and religions have been criticized and
rejected indicating the intellectual conflict of the Islamic society with determinism. The individual-based
refutations written on the person or their works focused on the Mu'tazilites and their theological disputes.
Bishr Ibn Moʻtamar and Abu Ali Jobba'i are known as the most famous apostasiographers. In the
thematic-based type of refutation, the subjects of 'Imamate, Prophethood, Resurrection, and the Qur'an
have received more attention. The origin of refutations came from Baghdad.
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In Islam, like other religions, sectarianism has been influenced by various factors reflected in books
and treatises. In each era, analyzing the titles of books can help to better understand discourses and
intellectual geography. The early Islamic centuries are no exception, especially since it is a period of
particular importance for understanding thought schools. These currents are known as the source of
change and influence.
The writing of books is accelerated from the second century AH, and varied types were produced.
The refutation text is one of the types of books. A significant part of Islamic works is documented in
criticism and rejection of each other. Although there are not many works left from the earliest sources,
examining the books' names and their authors can show the concerns of Islamic thinkers and the
intellectual conflicts in the Islamic society. These are the most critical factors eroding the power of the
Islamic world.
Materials and Methods
Considering the importance and precedence of Al-Fihrist, written in 377AH, we examined the
refutations based on the typological technique according to their numbers, authors and religion,
subject, author's geographical location, and other types of information. The focus of the research is on
Theological Refutations.
In this research, 369 refutations were extracted from Al-Fihrist. The necessary information was
gathered based on other sources of Biography, Classes, History, Geography, etc. due to incomplete
details in the fields.
Discussion of Results and Conclusions
Traditional refutations emerged in the early Islamic society by theologians to disprove rival beliefs
or claims. The review of 369 refutation titles in Al-Fihrist showed that Baghdad was their primary
origin, and their main topic was theological discourse (287 Refutations). The Mu'tazilites were preeminent in the theological refutations followed by, with a great distance, the Imamis. The theological
refutations of Nadim's Al-Fihrist were examined under three main categories. The refutation is written
chiefly about the Christians regarding the eclectic religion. Determination has been criticized and
rejected the most among the sects, showing the importance of determinism debates in the Islamic
society.
In individual-based writing (individuals or their works) on a particular person or book of refutation,
Mu'tazilite theologians were the most suspect of refutation. Yet, many intra-religious refutations have
risen from their extreme rationalism. Rationalism based on Islamic heritage was influenced by ideas
such as Greek philosophers and Iranian and Indian ontologists as well.
Most of the refutations were Mu'tazilites, and most denied in refutations were Mu'tazilites
indicating that the Mu'tazilites were claimants of theology. By presenting more or less systematic
ideas based on rationalist conceptions, they formulated their theological views and rejected the
opinions of others accordingly. This approach was inclusive and was not limited to Islamic sects and
religions, as most refutations were Mu'tazilites. Among the refutations of the Imamis against the
Mu'tazilites, most works were related to the Al-Shaykh Al-Mufid who encountered them by their
methods. He noticed more of the issue of Imamate as the most critical point of difference between
Shiites and Mu'tazilites. Imamate, prophecy, resurrection, and the Qur'an have received more attention
in thematic-based refutations.
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تقابل جریانهای فکری جهان اسالم مبتنی بر گونهشناسی ردیههای کالمی الفهرست ندیم
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چکیده
مناظرات و مباحث فکری ،از مدارس نخبگانی گرفته تا سطح عرصۀ سیاسی ،همواره بخش مهمی از جریانهای فکری
جامعه بوده است .بخشی از بازتاب این مباحث ،از کتابها و رسائل هر دوره درخور درک و دریافت است .ردیهنویسیی،
گونهای نوشتار است که مضمون اصلی آن اثبات بطالن عقیده یا مدعایی ویژه است .مسئلۀ این پژوهش بررسی ردیههیای
معرفیشده در فهرست ندیم است؛ ردیههایی که بیشتر آنها از بین رفتهاند؛ ولی تحلیل نام و گونههای آنها حامل اطالعات
ذیقیمتی ،در تحلیل تقابلهای جریانهای فکری جامعۀ متقدم اسالمی تا سال 377ق987/م است .این پیژوهش براسیاس
تکنیک گونهشناسی ،ردیههای کالمی را به سه بخش تقسیم کرده است :ردیههای گروهمحور (بر ادیان ،آیینهای التقیاطی،
فرق و مذاهب) ،ردیههای فردمحور (افراد یا آثار آنها) و ردیههای موضوعمحور.
حاصل پژوهش نشان میدهد معتزلیان پیشتاز ردیهنویسی بودهاند که بر سایرین و حتی در میان خیود ردییههیای
بسیار نگاشتهاند و پس از آن به فاصلۀ بسیار ،امامیه قرار دارد .در ردیهها بر ادیان و آیینها ،بیشترین ردیه بر نصیاری
به نگارش درآمده است .در ردیهها بر فرق و مذاهب ،بر مجبره یا جبرگرایان بیش از همه نقد شیده و ایین فرقیه رد
شده است .این امر نشاندهندۀ درگیری اندیشگانی جامعۀ اسالمی با مسئلۀ جبر و اختیار است .در ردیههای فردمحور
که بر فرد یا آثار افراد ردیه نگاشته شده است ،ردیهها بیش از همه متوجه معتزلیان و مناقشات کالمی میان آنهاسیت.
بشربنمعتمر و ابوعلی جبائی پرکارترین ردیهنگارانند .در ردیههای موضوعمحور ،به مسائلی همچون امامت ،نبیوت،
معاد و قرآن بیشتر توجه شده است .بوم اصلی ردیهنویسان ،بغداد است.
واژههای کلیدی :ردیه ،ردیهنگاری ،جریانهای فکری جهان اسالم ،الفهرست ،محمد ندیم ،معتزله.
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مقدمه

جغرافیا و ...تکمیل شده است؛ زیرا منبع ذکرشیده ،در

در اسالم همچون دیگر ادیان ،فرقه گراییی در اثیر

هم یۀ زمینییههییا اطالعییات کییاملی دربرنییدارد .س ی س

عوامل مختلف رخ داده که بازتاب آن در کتیابهیا و

براساس پرسشهای پژوهش از دادهها ،خروجیهیای

رسائل منعکس شده است .تحلیل نام کتاب هیای هیر

میید نظییر دریافییت شییده اسییت .تمرکییز پییژوهش بییر

عصر به درک بهتر گفتمانهیا و جغرافییای فکیری آن

ردیههای کالمی است و پاسخگوی این پرسشهاست:

دوره کمک می کند .قرون متقدم اسالمی نیز از این امر

الف .ردیههای کالمی معرفییشیده در الفهرسیت،

مستثنی نیست؛ به ویژه آنکه دورانی اسیت کیه بیرای

براسییاس موضییوع و مییذهب مؤلفییان ،دارای چییه

شناخت و درک جریانهیای فکیری اهمییت وییژهای

گونههایی است؟

دارد؛ جریییانهییایی کییه تییا امییروز منشییأ تحییول و
تأثیرگذاریاند.

ب .بیشییترین تقابییل در ردیییهنویسییی میییان چییه
مذاهبی رخ داده است؟

تألیف کتاب از سدۀ دوم قمیری شیتاب گرفیت و

این پژوهش بر منیابع کتابخانیهای متکیی اسیت و

گونه های مختلفی از آنها تولیید شید« .ردییه نویسیی»

رویکییردی توصیییفیتحلیلییی دارد .سیینخشناسییی

یکی از گونههای کتابهاست .بخش درخور تیوجهی

موضوعات کتیابهیا و فراوانییسینجی اطالعیات از

از آثار اسالمی در نقد و رد یکدیگر نوشته شده است.

ابزارهای کارآمد این پژوهش است.

از منابع متقدم این دسته ،آثیار چنیدانی بیاقی نمانیده
است؛ ولی بررسی نامهای این کتاب ها و نویسیندگان

واژهها و تعاریف پژوهش

آنها بیان کنندۀ دغدغیه هیای متفکیران اسیالمی و نییز

با در نظر گرفتن تمرکز پژوهش بر ردیهنویسی در

تقابلهای فکری و جریانی جامعۀ اسیالمی ،در حکیم

موضوعات کالمیی فهرسیت نیدیم ،تعرییف دو واژه

یکی از مهمترین عوامل بیه فرسیایش کشییدن تیوان

ضروری است:

جهان اسالم است.

 .1ردیهنویسی :ردیه از ریشۀ «ر د د» و از معانی آن

این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت و متقدمبودن

برگرداندن است؛ برای مثال ،او را به خانه برگردانید ییا

فهرست ندیم ،ردیهها را بهلحاظ تعداد ،نویسیندگان و

جییواب او را بییه او بییاز گردانیید (اب ینمنظییور:1414 ،

مذهب آنها ،موضوع ،مکان جغرافیایی مؤلف و دیگیر

 .)172/3ردیه نویسی ،گونه ای نوشتار است که مضمون

اطالعات آنها بررسی کرده است .دربارۀ نیام نگارنیدۀ

اصلی آن اثبات بطالن عقیده یا مدعایی خیاص اسیت.

کتاب ،بنابر نظر ساکت و ایمن فؤاد سید ،او بیه غلی

در تمدن اسالمی ،ردیهنویسی هم در مواجهه با ادیان و

به ابن ندیم مشهور شده اسیت (نیک :سیاکت:1368 ،

مذاهب دیگر و هم در بحث و مناقشه با افراد و افکیار

33تا37؛ ندیم :1430 ،جز/1 ،1مقدمه محقق ،11قیس:

رقیب ،سنت رایجی بوده اسیت .در سینت نویسیندگان

انصییاری ،ابییننییدیم :1372 ،ج 5کییه نییدیم را پییدر او

مسلمان ،اصطالح رد و متیرادف هیای آن بیر درجیات

دانسته نه خود وی).

مختلفی از برخورد بیا آرای دیگیران داللیت مییکنید؛

در اییین پییژوهش  369ردیییه از فهرسییت نییدیم

چنانکه در مناقشه های علمی میان افرادی با میذهب ییا

اسییتخراج شییده و اطالعییات آنهییا و نیییز موضییوعات

مشرب واحد نیز گاهی به معنایی نزدییک بیه نقیدهای

کتاب ها با تکیهبر سایر منابع تراجم ،طبقیات ،تیاریخ،

متعارف کنونی به کار رفته است .مفهیوم ردییه از ایین

بازتاب تقابل جریانهای فکری جهان اسالم مبتنی بر گونهشناسی ردیههای کالمی الفهرست ندیم /سعید طاوسی مسرور و همکاران 3/

حیییث بییا معنییای لغییوی «رد» مناسییبت دارد کییه در
ردیهنویسی کوشش مییشیود در جیدال بیا خصیم ییا

 .کلماتی همچون «الرد علی»« ،النقض»« ،ابطیال» و
«فضائح» بر ردیهبودن داللت میکنند.

مخالف ،مدعای او یا ادلهای که او به سود خویش اقامه

 .برخیی کتیابهییا بییدون واژههییای ذکرشییده ،بییا

کرده است ،به خودش رد ،یعنی بازگردانده ،شود .ایین

استفاده از لفی «علیی» در رد فیرد ،فرقیه ییا عقییدۀ

کوشش در مرتبیهای دیگیر ،بیه بازگردانیدن ییا رانیدن

خاصی نگاشته شدهاند .چنین نمونههایی در کتابهای

مدعی از موضع خویش مرتب است .همین تعبیر از رد

ردیه بسیار است؛ مانند المخلوق علی الحفصالفرد.

در تعریییف جییدل بییه کییار رفتییه اسییت؛ همچنییانکییه

 .کتییابهییای احتجییاج یییا جوابییات را در گونییۀ

ردیهنویسی ،صورتی از جدل را تشکیل میداد و از این

کتاب های ردیه به شمار نیاورده اییم؛ زییرا کتیاب هیای

رو در برخی از فنون بحث ،با مناظرۀ شیفاهی اشیتراک

احتجاج نیز به طور حتم در رد فرد یا گروهی مشخص

داشته است (انواری.)667/19 :1393 ،

نوشته نمیشوند و ممکن است فرد حجتهیایی را در

 .2علم کالم :کالم در لغت به معنیی سیخنگفیتن

اثبات مذهب خود اقامه کند .اما اگیر بیدانیم بیه طیور

است و در اصطالح مرسوم ،دفاع از دیانیت ،بیهوییژه

مشخص ،احتجاج علیه فرد خاصی نوشته شده است،

اعتقییادات ،در برابییر معارضییان بیا ادل ۀ عقلییا اسییت

آن را ردیه محسوب میکنیم که در منابع این پژوهش،

(حلبی.)7 :1376 ،

فق دربارۀ کتاب االحتجاج لهشام بن الحکیم مصیداق

عالوه بیر تعیاریف ذکرشیده ،بییان نکیاتی دربیارۀ
پژوهش حاضر ضروری است:

داشت .کتاب هیای جوابیات نییز ممکین اسیت پاسیخ
ایجابی به پرسشهای فرد یا گروهی باشد و نیه پاسیخ

 .کتابهای ردیۀ این پژوهش گونههای کیالم ،فقیه،

سییلبی و رد بییر فییرد یییا گروهییی؛ ماننیید جوابییات

فلسفه و منطق و نیز علوم قرآن و حدیث را شامل است.

اهل الموصل فی العدد و الرؤیه از مفیید (مفیید:1413 ،

 .ردیهها در موضوعاتی مانند نحیو ،شیعر ،نجیوم،

3تا )48که دربیارۀ اثبیات امکیان سییروزهنبیودن میاه

ریاضی و طب در راستای هدف ایین پیژوهش نبیوده
است.

 .سیدمرتضیییی در رسیییالۀ مسیییئله فییییالیییرد

رمضان نوشته شده است.
 .کتابهای فرقهشناسی که فرقیه هیا را بررسیی و
نقد میکنند ،ردیهنویسی بهشمار نمیآیند.

علیالمنجمین که در ضیمن اجوبیهالمسیائلالسیالریه

 .در این پژوهش اگر کسی متوفیای چهیاردهسیال

است ،درصدد پاسخ بیه ایین پرسیش اسیت :دربیاب

آغاز هر قرنی بوده باشد ،قیرن زنیدگی او را در دورۀ

وقوع حوادث و تیأثیرات نجیوم ،آییا پیذیرفتن کیالم

پیش لحاظ کردهاییم؛ چیون بیا در نظیر گیرفتن عمیر

منجمییان امکییانپییذیر اسییت (سیدمرتضییی:1405 ،

متوس انسان ،یعنی هفتادسال ،بیش از پنجیاهسیال و

 .)301/2با در نظر گرفتن این مطلب ،با وجیود آنکیه

بهعبارتی بیشتر حیات آن فیرد در قیرن پییش سی ری

نجوم جزو گونههیای میدنظر پیژوهش نبیوده اسیت،

شده است.

کتاب ذکرشده یا کتابی همچون الیرد علیا مین قیال
بأحکام النجوم از ابوعلی جبائی ،از متکلمیان معتزلیی،
در شمار کتابهای پژوهش قرار گرفته است؛ زییرا از
نظر کالمی ،به این علم توجه کرده است.

 .اطالعات کامل ردییه هیا بیه صیورت جیدول در
پیوست ارائه شده است.
 .در نمودار میذهب ردییه نویسیان ،فقی میذهب
کالمی ارائه شده است .اطالعات مربیو بیه میذاهب
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فقهی ردیه نویسانی که ندیم به آنهیا اشیاره کیرده ،در

تأکید بر ردیهنگاریها در عصیر حضیور» از سییداکبر

جدول های پیوسیت آمیده اسیت؛ همچنیین فراوانیی

موسییوی تنیییانی کییه ردیییههییای متکلمییان شییعی بییا

مییذهب در جییدولهییا و نمودارهییا براسییاس تعییداد

محوریت شخصییتهیایی همچیون هشیامبینحکیم،

ردیههاست نه تعداد ردیهنگارها.

هشامبنسالم ،مؤمن الطاق و فضلبنشاذان را در عصر
حضور واکاوی کرده است.

پیشینۀ پژوهش

مقالییۀ «نسییبتسیینجی میییان زمییان نگییارش و

در کتابهای فرقهشناسی و نیز معرفیی مشیاهیر و

موضوعات ردیه نگاری های شیعیان (تا نیمه اول قیرن

متکلمان به آثار آنها ،ازجمله کتابهیای ردییه ،اشیاره

پنجم هجری)» از مؤلفان همین مقاله ،بر ردیه های سه

شده است؛ ولی پیژوهش مسیتقلی بیر ردییه نگیاری،

فهرست ندیم ،نجاشی و طوسیی متمرکیز اسیت و از

براساس فهارس متقدم ،صورت نگرفتیه اسیت .البتیه

زوایای دیگر آنها را گونهشناسی و بررسی کرده است.

چند مقاله در این موضوع حیائز توجیه اسیت :مقالیۀ

برخی دیگر از مقالهها در حوزۀ ردیهنویسیی عبیارت

«سلسییلهای از ردیییهنویسیییهییا میییان زیییدیان و

است از« :ردیهنویسی بر مانویت در عصر اسیالمی» از

اسماعیلیان» از حسن انصیاری کیه در سیایت ایشیان

احمد طیاهری عراقیی« ،ردییه نویسیی بیر زندقیه» از

منتشر شده است .در این مقاله ،نویسینده بیرای بییان

سیدسعید منتظری و «معرفی ردیه های نگاشته شده بیر

مناسبات میان زیدیان و اسماعیلیان ،به ردیههای مییان

تصوف» از حمید خوشنویس.

آنها نیز توجه کرده و رویکردهای آنهیا را بییان کیرده

مقالههای ذکرشده بیا پیژوهش پییش رو اشیتراک

است .این مقاله در راهیابی به تاریخ تقابالت ایین دو

اندکی دارند؛ بیهعبیارتی ،پیشیینههیای یادشیده خی

فرقه راهگشاست؛ ولی در کل ،هدف آن با مقالۀ پیش

پژوهشی را که با تمرکز بر ردیهنگاری هیای فهرسیت

رو متفاوت است.

ندیم در پی شناسیایی جیامعی از تقابیلهیای کالمیی

مقالۀ «ردیهنویسیی» در دانشینامۀ جهیان اسیالم از

جهان اسالم است ،پر نمیکند .تمرکز بر این موضوع،

محمدجواد انواری که در مقالۀ فعلی بیدان اسیتناداتی

در درک بهتر مناسبات میذهبی و فرقیهای در جامعیۀ

شیده اسیت .در اییین میدخل ،بییهگونیهای تاحییدودی

متقییدم اسییالمی و نیییز فهییم بهتییر تییاریخ اندیشییه،

مشروح ،جریان ردیهنویسیی در پین بخیش بررسیی

راهگشاست.

شده است .1 :کلیات؛  .2ثنویت و الحاد؛  .3یهودییت؛
 .4مسیحیت و دیگر ادیان؛  .5فلسفه و منطیق .در هیر

معرفی منبع پژوهش (فهرست ندیم)

بخش ،با استناد به برخی منابع و ردیهنویسییهیا ،بیه

ابیییوالفرج محمییید نیییدیمبییینابیییییعقیییوب

جریانها و تقابلهای فکیری مییان آنهیا اشیاره شیده

اسحاقبنمحمدبناسحاق ،کتابشناس و فهرستنگار

است .این مدخل در معرفی جریان های ردییه نویسیی

و پژوهشییگر بغییدادی سییدۀ 4ق10/م ،نویسییندۀ اثییر

حائز توجه است و در مقالیۀ حاضیر بیدان اسیتناداتی

معییروف الفهرسییت اسییت .او را میییتییوان پیشییاهن

شده است؛ ولی اشتراک مسیر پژوهش فعلی با مدخل

فهرسیییت نویسیییی دانسیییت (سیییاکت53 :1368 ،؛

ذکرشده فق در مقدمات و بخشی از کلیات است.

منتظرالقائم و سعیدی .)11 :1393 ،این کتاب بیهمثابیۀ

مقالۀ «نقش متکلمان امامییه در کیالم اسیالمی بیا

دانشنامهای است که تاریخ فرهن  ،ادبیات و میذهب
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را از ادوار پیش از اسالم تا عصر نویسنده (سدۀ 4ق)،

بودند (نک :انصاری :1372 ،ج .)5در فهرسیت نیدیم

بییه شییکل بییدیعی بییه تصییویر م ییکشیید؛ بییهعییالوه،

حدود هشت هزار کتاب معرفیی شیده (نیدیم:1430 ،

ویژگی های کتابشناسی نیز دارد و چنانکه از مقدمیۀ

ج2؛ بخییش کشییاف عنییاوینالکتییب498 :تییا )750و

کوتاه آن برمیآید ،مؤلف مصمم بوده اسیت فهرسیتی

برخالف نجاشی که تمرکزش بر آثار شیعه بوده است،

از تمام آثاری را که نویسندگان عرب و غیرعیرب بیه

خاص یک مذهب نیست .این منبع اطالعات مؤلفان و

زبان عربی تألیف کردهاند ،با تراجم مؤلفیان آنهیا ،بیه

تحریر آثارشیان را تیا اواخیر قیرن چهیارم قمیری/دهم

دست دهد .اما مطالعۀ الفهرست نشان میدهد محتوای

میالدی در اختیار ما قرار مییدهید .بیا آنکیه اطالعیات

این کتاب گستردهتر از آن است کیه مؤلیف خیود در

ارائهشده در بخشهایی از الفهرست در آثار متقدمتر نیز

مقدمه وعده داده است.

یافت میشود ،بسیاری از مطالب آن منحصربهفرد است؛

الفهرست شامل ده مقاله است :کتاب های مقیدس

بهویژه نظر به اینکیه بسییاری از منیابع نیدیم اکنیون در

مسییلمانان و یهودیییان و مسیییحیان؛ البتییه بییا عنایییت

دسترس نیست ،کتاب الفهرسیت مشیتملبیر اطالعیاتی

بیشتری به علوم قرآنی ،همراه مقدمهای درباب خ و

است که در جای دیگر پیدا نمیشیود؛ بیرای نمونیه در

زبانهای ملل مختلف؛ نحو و لغت؛ تاریخ ،انسیاب و

بخش مربو به شعرا ،اطالعیاتی دربیارۀ مییزان اشیعار

موضوعات وابسته به آن؛ شعر و شاعران؛ علم کالم و

بسیاری از شعرا ارائه شده است که در مآخذ دیگر به آن

متکلمان؛ فقه ،حدیث ،فقها و محدثان؛ فلسفه و علیوم

صورت یافت نمیشود؛ همچنیین اسیت اطالعیاتی کیه

قییدیم؛ افسییانه ،سییحروجادو و...؛ مییذاهب و ادیییان

ندیم دربارۀ خوارج و فقهای آنها به دست داده است .در

غیرالهی؛ کیمیا.

بخش مربو به معتزله نیز که در نسبت این مقالیه مهیم

پیش از تألیف الفهرست ،آثاری معدود و مختصیر

است ،ندیم اطالعاتی عرضه کرده است که در مقایسه با

با نام فهرست تألیف شده بود؛ ولی شییوۀ تیدوین آن

مطالب کتابهای مربو به طبقات معتزله درخور توجه

آثار با روش ندیم بسیار متفاوت است؛ به طیوری کیه

است (برای تفصیل بیشتر دربارۀ اهمیت فهرسیت نیدیم

می توان الفهرست را یگانه کتابشناسی عمومی چهار

نک :رحمتی :1395 ،سراسر کتاب).

سدۀ نخسیتین اسیالمی و حتیی میدتهیا پیس از آن

اهمییت انتخییاب فهرسییت نییدیم ،در حکییم منبییع

بهشیمار آورد .در سیدۀ 4ق دانشینامههیایی همچیون

پژوهش ،وقتی روشین تیر میی شیود کیه بیدانیم تنهیا

احصاءالعلوم فارابی ،رسائل اخوانالصفا ،مفاتیح العلوم

ردیه های شیعۀ معرفی شده در آن را ممکین اسیت در

خوارزمی و جوامعالعلوم ابنفریغون تیألیف شید؛ امیا

دو فهرست برجایمانده از پن قیرن نخسیت قمیری،

هیچیک از لحاظ وسعت و دقت و حتی از نظر روش

یعنی فهرست طوسی و فهرست نجاشی ،بیابیم؛ اما از

نیز با الفهرست درخور مقایسه نیست.

بسیاری از ردیه های سیایر ف رق و میذاهب ،تنهیا بیه

چنانکه در منابع متعدد به آن تصریح شیده اسیت،

کمک فهرست ندیم اطالع داریم.

تاریخ تألیف الفهرست سال 377ق987/م است و گویا

در اییین پییژوهش ،تصییحیح ایمیین فییؤاد سییید،

ندیم پس از این تاریخ نیز برخی اطالعیات را بیر آن

پژوهشگر معاصر تاریخ و تمیدن اسیالمی و صیاحب

افزوده است .بیه احتمیال قیوی ،سیال 377ق تیاریخ

آثار فراوان (لنیدن2014 ،م1435/ق) ،در چهیار جلید

تنظیم اطالعاتی بوده است کیه پییشتیر ضیب شیده

مبنا قرار گرفته است .ندیم در تألیف کتیاب خیود ،از
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منابع بسیاری بهره برده که در مواقعی به نام آنها اشاره

.1گونهشناسی ردیههای الفهرست

کرده است و متن برخی از آنها در دست است .ایمین

نییدیم در فهرسییت خییود ،پییس از معرف یی فییرد،

فؤاد سید با توجه به همین امر ،برخی اشکاالت کتاب

کتابهای او را نیز برمیشمارد؛ اما بیه طیور معمیول،

را تصحیح کرده است؛ همچنین با پژوهش و حواشی

دربارۀ کتابها توضیحی نمیدهد .در قدم نخست این

و مقایسه با سایر نسخ ،اطالعات جامعتیری را بیرای

پییژوهش پییس از جمییعآوری کتییابهییای ردیییه،

پژوهش در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.

موضییوعات آنهییا شناسییایی و اطالعییات نویسییندگان

مباحث پژوهش پییش رو در سیه قسیمت اصیلی

براساس سایر منابع تکمیل و س س دسیتهبنیدی شید.

ارائه شده و جدولها در پیوست ضمیمه شیده اسیت.

حاصل بررسی چهار گونه ردیه است که در نمیودار1

این مباحث عبارت است از .1 :گونهشناسی ردیههیای

ارائه شده اسیت .چنانکیه مشیاهده مییشیود ،عمیدۀ

الفهرست؛ .2گونهشناسی ردیههای کالمیی الفهرسیت؛

ردیهها کالمیاند؛ آن هم با تفاوتی درخور مالحظه بیا

 .3مذهب و بوم ردیهنگاران کالمی.

سایر گونهها.

کالم
287

350
300
250
200
150

علوم قرآن و حدیث
9

فلسفه و منطق
26

100

فقه
42

50
0

شکل  ،1نمودار :1گونهشناسی ردیههای الفهرست.

علت افزون تربودن ردیههای کالمی به تعریف این

کند .بسیاری از متون کالمی غیر ردیهای نیز به همیین

علم مرتب است .از دید اهیل کیالم ،اثبیات و حفی

علت ،در رد عقاید معیار

عقاید حق ،به رد آرای باطل و دفیع شیبهات بسیتگی

بحثهای مستقلی است.

مسییتقیم دارد .اییین کییار افییزونبییر رویییارویی و
پاسخ گویی ،مایۀ تثبیت و تقویت ایمان میشود؛ چون
قادر است با یافتن و برجسته کردن وجوه معیار

بیا

عقیدۀ صحیح و س س رفع آنها ،به یقیینآوری کمیک

 ،مشیتملبیر فصیلهیا و

 .2گونهشناسی ردیههای کالمی الفهرست
با بررسی نام این کتاب ها ،ردیههای کالمی در سه
مقولۀ محوری دستهبندی شدهاند:

بازتاب تقابل جریانهای فکری جهان اسالم مبتنی بر گونهشناسی ردیههای کالمی الفهرست ندیم /سعید طاوسی مسرور و همکاران 7/

الف .ردیههای گروهمحور کیه شیامل سیه دسیته

است و نه بر مذهب یا فرقۀ او .در این ردییههیا گیاه

است .1 :ردیه نگیاری بیر ادییان؛  .2ردییه نگیاری بیر

خود فرد محل رد است؛ برای مثال الرد علیی محمید

آیینهای التقاطی؛  .3ردیهنگاری بیر فیرق و میذاهب.

بن بحر الرهنی .گاه بر موضوعی نیز داللت دارد؛ مانند

آثار این دسته ممکن اسیت کلیی باشیند؛ ماننید الیرد

الرد علاالطاطرى فیاالمامه.

علیالنصاری یا الرد علیالمعتزله .یا بر موضیوعی نییز
متمرکز شده باشند؛ مانند الرد علیالمعتزله فیالقدر.

ج .دستۀ آخر ،ردیههای موضوعمحورند؛ یعنی نیه
بهصورت کلی بر فرقه است و نه بیر فیرد و ردییه در

ب .ردیههای فردمحور (افراد ییا آثیار آنهیا) :ایین

موضوعی کالمی است؛ مانند :الرد علا أهلاالستطاعه.

دسته از ردیهها بر فرد است یا عقاییدش ییا کتیابش؛

نمودار 2بیان کنندۀ درصد هریک از گونیههاسیت.

مانند الرد علیالنظام یا نقض نعیتالحکمیه ،کتیابی از

چنانکه معلوم است ردیههای گیروهمحیور ،بیشیترین

ابنراوندی .این ردیهها را نبایید بیا ردییه بیر فیرق و

سهم را در ردیهنویسی دارند.

مذاهب یکی دانست؛ چون ردیه بر فرد نگاشیته شیده
ردیه های موضوع محور
%8

بر فرق و
مذاهب
%25

بر ادیان و آئینهای
التقاطی
%22

ردیههای گروهمحور
%47

ردیه های فرد محور
%45

شکل ،2نمودار :2گونهشناسی ردیههای کالمی.

 .1.2ردیههای گروهمحور

مسلمانان آنها را به چشم هموطین نمیی دیدنید و بیه

آدام متز ) (Adam Metzمینویسید :بیزر تیرین

چشم عوامل بیگانه مینگریستند .امیا بیاالخره وجیود

تفاوت اروپا که در قرون وسطی یک ارچه مسیحی بود

آنها باعث شد اصالح گران نواندیش اصول تسیامح را

با ام راتوری اسیالم ،وجیود تعیداد چشیمگیری غییر

عرضه کنند .نمونۀ این تسامح ،پیدایش علم مللونحل

مسلمان (اهل ذمه) میان مسلمانان اسیت کیه از آغیاز

و پژوهش در ادیان گونهگون است که با شور و شوق

مانع تکوین وحدت سیاسی کامل بیین ملیل اسیالمی

استقبال شد (متز.)47/1 :1362 ،

بودند؛ بهویژه که آنها بسیار عالقهمند بودنید مملکیت

در کنار چنین مواجههای با پیروان ادیان و بررسیی

اسالمی از وحدت کامل عیاری باشید؛ تیا جیایی کیه

آراء و افکار آنها ،دستهای از منابع نیز دیده مییشیوند

 /8نشریه علمی پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه وهشتم ،دوره جدید ،سال چهاردهم ،شماره اول (پیاپی  ،)53بهار 1401

که آنها را نقد میکنند .ردیهنویسی بر ادیان ،آیینهیای

دارد؛ ولی این موضوع نیز توجیه متکلمیان بغیداد در

التقییاطی و شییرکآمیییز یکییی از دسییتههیای پربسییامد

قرون دوم و سوم قمیری را بیه خیود معطیوف کیرده

ردیههاست .موضوع این ردیهها گاه بیر کلییت ادییان

اسیییت .ابوعیسیییی وراق (م247.ق861/م) بیشیییترین

اسییت و گییاه بییا در نظییر گییرفتن موضییوعی خییاص،

ردیه نویس بر ادییان اسیت .سیه کتیاب در ردییه بیر

طراحی شده است.

نصاری نوشته و بر یهود و مجوس نییز ردییه دارد .او

آیات فراوان قرآن و مناظرات نبیوی ،الهیامبخیش

معتزل یی بییود و بییه امامیییه گروییید (تسییتری:1410 ،

این گونه ردیه هاست؛ زییرا مسیلمانان از همیان آغیاز

453/11؛ سزگین :1412 ،قسم71/1 ،4؛ نک :میرزایی،

تکوین اسالم ،به علت همجواری با یهیود و نصیاری،

297 :1397تا.)340

پرسش و چالشهیای آنهیا بیودهانید .ایین

برخی ردیهها بهصیورت کلیی بیر ادییان نگاشیته

در معر

آیات قرآن و کالم نبوی بود کیه بیه آنهیا ییاد مییداد

شدهاند؛ مانند الرد علا أهلاألدیان .ضیراربن عمیرو و

چگونه باید به دفاع از عقایید خیود بنشیینند .پیس از

ابوهذیل عالف نگارندگان چنیین ردییههیایی هسیتند

فتوحات که همچون موجی عظیم ،باعیث تضیارب و

(ندیم596/1 :1430 ،تا 598و 564تا.)567

تداخل آرای مسلمانان با دیگر ادیان و اندیشهها شید،

 .2.1.2ردیهنگاری بر آیینهای التقاطی

تقابل و مجادالت فکری نییز مییان مسیلمانان و اهیل

بر اعتقاداتی همچون ثنویه ،زنادقه ،دهریه ،مانویان،

کتاب و پیروان آیینهای التقاطی افزایش یافت.

مشرکان و ملحدان نیز ردیههایی گزارش شیده اسیت

 1.1.2ردیهنگاری بر ادیان

(جدول .)2در عقاید دینی و نظریههای فلسفی ،اعتقاد

ردیهنویسی متقابیل مییان مسیلمانان و مسییحیان ،از

به ثنویت و قائلشدن به دو مبدأ مسبوق به سابقه بوده

قرون نخسیتین قمیری ،مهیم تیرین و دیرپیاترین قالیب

و به صور گوناگون ظهور یافته اسیت .مقابلیۀ جهیان

گفت وگو و جدال میان ادیان در قلمرو اسیالمی اسیت.

اسالم بیا آییینهیای ثنیوی و اندیشیههیای الحیادی،

ردیه بر صورت نوشتاری خاصی اطالق مییشیود؛ امیا

برخالف مقابله با یهود و مسیحیت ،در فضیای سیتیز

مطالعۀ سیر اینگونه ردیهنویسی را در بیشیتر مواقیع بیا

شکل گرفت؛ همچنان که در برخورد بیا آنچیه زندقیه

گزارش مباحثهها و مکاتبههایی میان عالمیان مسیلمان و

خوانده میشد ،دامنۀ نقد و رد از عقایید دینیی فراتیر

مسیحی آغاز کردهاند .از مشهورترین آنها میتنهیایی بیه

بود .ردیههای مسلمانان شامل روایتهایی از افکیار و

زبانهای مختلف و بیشتر به زبان سریانی یا عربی است

مناسک ثنویان بود کیه در دورههیای بعید ،در فقیدان

(انواری .)680/19 :1393 ،در ردیهها بر ادیان ،ردییه بیر

متون اصلی ثنویت ،از منابع مهیم آگیاهی از آنهیا بیه

نصاری بیش از بقیه است (جیدول )1کیه نشیاندهنیدۀ

شمار میرفت .ردیهنویسی مسلمانان بر ضید ثنوییت،

دغدغۀ این موضوع در مییان متکلمیان اسیالمی اسیت.

بهاحتمال با پیشینۀ چندین ردیۀ مسیحی بر ثنویت کیه

فتوحات و افزایش مواجهۀ مسلمان با عالمان فرقه هیای

برخی از آنها منابع نخستین اطالع مسلمانان را تشکیل

مختلف مسیحی در مناطق شام و بییتالمقیدس ،زمینیۀ

میدادند ،بیارتبا نبود (انواری.)671/19 :1393 ،

افزایش مجادالت اسالمیمسیحی را پدید آورد.

زندیق واژهایست که در نظر گرفتن معنیایی دقییق

براساس جدول 1بیشترین ردیه نویسان بیر ادییان،

برای آن ممکن نیست و به علت بار منفی آن ،همچیون

معتزلیان اند .ردیه بر یهیود و مجیوس بسیامد کمتیری

برچسبی به مخالفیان میذهبی ،اعیم از مسیلمان و غییر

بازتاب تقابل جریانهای فکری جهان اسالم مبتنی بر گونهشناسی ردیههای کالمی الفهرست ندیم /سعید طاوسی مسرور و همکاران 9/

مسلمان ،اسیتفاده شیده اسیت (نیک :فیان.اس:1397 ،

است .براساس این گزارش ،ردیهنویسی بر نصیاری و

 .)618دهریه به پیروان طریقهاى گفته میشود که منکیر

س س بر ملحدان در صدر این دسته از ردیهنویسیهیا

وحدت الوهیت و توحیدند و خلقت و مشیت و اوامیر

قرار دارد و در این امر ،متکلمان معتزلیی بیر سیکوی

و نواها دینا را ناشا از ابیدیت زمیان میی شیمارند و

نخست ایستادهانید .ایین امیر ممکین اسیت متیأثر از

جوهر و تمام حوادث و وقایع را نتیجه حرکات کیرات

سیاست عباسیان باشد؛ زیرا بیا ظهیور آنهیا ،بحیث و

و افالک می دانند .متکلمان ،این عقیده را از یونان قدیم

منییاظره میییان نماینییدگان ادیییان ،بییهویییژه اسییالم و

میدانند و ایشان را به دو فرقۀ طبیعیون و الهیون تقسیم

مسی ییحیت ،رونیییق یافیییت .ابوهیییذیل عیییالف (م.

میکنند (شبلی نعمانی.)168 :1386 ،

230ق849/م) با هفت ردیه ،یکی از افرادی است کیه

یعقییوببییناسییحاق کنییدى (م252 .تییا260ق/

در ردیهنویسی بر ادیان پیشتاز است .این مسئله ممکن

866تیییییا873م) و محمیییییدبنزکرییییییای رازی (م.

اسییت بییا مجییالس علمییی کییه مییأمون (حیییک.

313ق925/م) که از فالسفۀ اسیالمیانید ،بیر ثنوییه و

198تا218ق813/تا833م) تشکیل میداد ،مرتب باشد.

مانویان ردیه دارند که نشاندهندۀ برخی وجوه فلسفی

مأمون خلیفۀ علمدوست و فرهن پرور عباسی بود که

در این اندیشههاست .کندی بیشیترین ردییههیا را در

از علوم و فنون مختلف بهیره داشیت .بییتالحکمیه،

این دسته دارد .ندیم او را فیلسوف عرب ماخواند که

نخستین مؤسسۀ علمیفرهنگی تمدن اسیالمی ،بیرای

در زمینههای مختلف همچون منطق ،فلسفه ،نجوم و...

ترجمی یۀ آثیییار در زمی یان هیییارونالرشی یید (حیییک.

کتاب دارد؛ س س کتابهای او را در چنیدین صیفحه

170تا193ق786/تا808م) بنا شد و در زمان مأمون به

در بیییان موضییوعاتی همچییون طبیییات ،فلکیییات و

اوج شییکوفایی خییود رسیید .مییأمون مجالسیی بییرای

احکامیات آورده اسیت .ردییههیای او بیر آییینهیای

مناظره با ادیان و مذاهب نیز تشکیل میداد و ابوهذیل

الحادی ،با نیام جیدلیات آمیده اسیت (نیدیم:1430 ،

عالف استاد او بود (دینوری .)401 :1368 ،گفته شیده

جزء182/1 ،2تا.)194

است مأمون هر هفته روزهای سهشنبه جلسات علمی

 .2.1.2جم عبن دی ردی هنگ اری ب ر ادی ان و
آیینهای التقاطی
نمودار 3و 4جمع بندی کلی از تعداد ردییه هیا بیر
مذاهب و آیینهای التقاطی و نیز مذهب ردیهنویسیان

برپا میکرد (سیوطا .)384 :1417 ،حضیور ابوهیذیل
در جلسییات علمییی مییأمون و حمایییت مییأمون از
متکلمییانی همچییون او و نظییام ،بیییشییک در اییین
ردیهنویسیها تأثیرگذار بوده است.
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 . 5. 1.4.1.2ردیهنگاری بر فرق و مذاهب

مصنفان اسماعیلیه چند صفحه دربارۀ اسماعیلیه سخن

ردیهنویسها بر فرق و مذاهب گاهی موضوعی را

میگوید و س س داعیان اسیماعیلی روزگیار خیود را

اسباب نقد فرقهای قرار داده و گاه به طور کلی بیر آن

توصیف مییکنید .بیا توجیه بیه اینکیه اواییل دولیت

ردیه نگاشتهاند که آنها را بررسی می کنییم .اطالعیات

فاطمیان (297ق909/م) در زمان حیات نیدیم اسیت،

کامل ردیهها در پیوسیت ارائیه شیده اسیت؛ بیه جیز

اطالعات او در این مسیئله مییتوانید درخیور توجیه

دستههایی که فق یک مصداق دارند و در متن مقالیه

باشد .ندیم با برخی از این داعییان اسیماعیلی ،ماننید

معرفی شدهاند.

ابنحمدان در موصیل دییدار کیرده و بیه ایین دییدار

اسییماعیلیه :نییدیم در آغییاز کالمییش در توضیییح

تصریح کرده است .آغاز سخن او مطالبی است درباب
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حرکت اسماعیلیه و تأسییس دولیت فاطمییان .کتیاب

موجییب شیید برخییی امییامیهییا همچییون ابومحمیید

الرد علیاالسماعیلیه و کشف مذاهبهم ردیۀ مشیهوری

ثبیت بن محمد عسکری ،ابوالجیش مظفربن محمد بلخی

است بر اسماعیلیه (نیدیم ،1430 ،جیزء 666/1 :2بیه

و شیخمفید (نجاشی :1365 ،ذیل )300-1067-1130

بعد) 1.این کتاب از ابنرزام است کیه بنیابر پیژوهش

بر آن ردیه بنویسند؛ حتی ابوجعفر اسکافی کیه خیود

فوازبنعبداهلل در رسالۀ دانشگاهی خیود ،اخومحسین

معتزلی بیود نییز بیر او ردییه نگاشیت (امیین:1403 ،

علوی کوفی آن را بازسازی کرده است .این پیژوهش

 )85/1که البته ندیم از آن یاد نکیرده اسیت و جالیب

مذهب نویسنده را معتزله یا شیعۀ دوازدهامامی دانسیته

آنکه خود جاح نیز دارای کتاب الرد علیی العثمانییه

است (ابن رزام1435 ،و47 :1436تیا)51؛ امیا بیه نظیر

است .ردیهنویسان بر امامیه در جدول 3ارائه شدهاند.

میرسد صحیحتر آن است که مذهب او زییدی بیوده

بکری ه :نییامی کییه هییم بییه پیییروان بکییربناخییت

است (نک :انصاری ،ناگفتههایی دربارۀ ردیه ابین رزام

عبدالواحد ،صوفی زهدگرای بصیری سیدۀ 2ق8/م کیه

طائی کوفی بر اسماعیلیه (.)1400 )1

دستی نیز در علم کالم داشت ،اطالق میشود و هم بیه

امامیه :در نام دو ردیه ،موضیوع امامیت ذکیر شیده

جماعتی کیه معتقدنید امامیت ابیوبکر براسیاس نیص

است؛ ولی بعدی ندارد که سایر ردیهها بر امامیه نییز بیر

پیامبر(ص) بوده است (قاضی عبدالجبار:1965-1962 ،

همین موضوع متمرکز بوده باشند؛ زیرا بحث امامیت از

130/20و .)131بییا توجییه بییه آراء هشییام ف وطی در

اختالفات اصلی میان امامیه با فرقه هایی همچون معتزلیه

موضوع خالفت (نیدیم ،1430 ،جیزء595/1 :2و،)596

و زیدیه و خوارج است که نویسندگان ردیه بر امامیهاند.

کتاب الرد علی البکریه گویا ناظر به گیروه دوم اسیت.

یکی از ردیهها با موضوع امامت ،به نگارش جیاح (م.

پاتریشیا کرون ) (Patricia Croneدربارۀ هشیام فیوطی

255ق868/م) ،شاگرد نظام است .جاح خلفای عباسی

مینویسد :برخی معتزلییان ماننید فیوطی و شیاگردش،

را از مهدی (حک158 .تا169ق774/تیا785م) تیا معت ز

عبادبنسلیمان ،در اصل منکیر آن بودنید کیه امامیت و

(حک251 .تیا255ق865/تیا868م) ییا مهت دی (حیک.

رهبییری را شییارع ،مشییخص و مقییرر کییرده اسییت و

255تا256ق868/تا869م) درک کیرد و میورد تکیریم و

مسئلهای مربو به شرع است .از نظر آنها این موضیوع

احترام آنها بود .او در بیشتر مواقع تابع جریانهای حاکم

برخالف مسائلی همچیون نمیاز و حی  ،تنهیا رسیم و

بود .کتابهای خود را به درباریان تقدیم میکرد و صله

سنتی عرفی است و هرگاه سودمندی و کارایی خیود را

میگرفت و تا پایان عمیر ،بیه ایین روش ارتیزاق کیرد.

از دست بدهید ،صیرفنظرکیردن از آن ممکین اسیت

مأمون (حک198 :تا 218ق813/تا833م) بیه تعیدادی از

(کرون.)127 :1389 ،

کتابهای او با موضیوع امامیت توجیه کیرد و از آنهیا
تعریف کرد (ندیم ،1430 ،جزء578/1 :2تا.)590

حشویه :حشویه فرقهاى از مجسمهانید کیه آییات
خدا را حمل بر ظاهر کنند .علت اطالق ایین نیام بیه

جاح رسالۀ دیگری نیز به نیام الرسیالهالعثمانییه

اصییحاب حییدیث را بیه دو صییورت بیییان کییردهانیید:

دارد کییه در آن بییا اسییتداللهییای گونییاگون ،مرتبییت

نخست آنکه اصحاب حدیث قائل به تجسم و تشیبیه

امیرالمؤمنین علی(ع) را پایینتر از مرتبت ابوبکر نهاده

خداوند بودهاند و دیگر آنکه ایشان احادیث نبیوى را

و بییر آن امییام انتقادهییای بس ییاری روا داشییته اسییت

بدون بررسی در اسناد آن ،در کالم خود وارد کردهاند

(جاح 129 :2002 ،تا .)328تندروی او در این رساله

(تهییانوى .)678/1 :1996 ،ضییراربنعمییرو از سییران
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معتزله بود که به علت برخی عقایید خیود از معتزلیه

(شهرسییتانی .)61/1 :1364 ،غیالنیییه از فییرق مرجئییه

فاصله گرفت .مذهب او را ضراریه ،از فیرق جبرگیرا،

است و به پیروان غیالنبنمسلم دمشقی گفته میشیود

دانسییتهانیید (صییابری81/1 :1395 ،و )82و در اییین

که از تبار قبطیان مصر است .او ایمان را فق شناخت

پژوهش ،همین مذهب بیرای او در نظیر گرفتیه شیده

خدا و اقرار بدان چیزی میداند که از جانب او رسیده

است .او بر حشویه ردیه دارد و نویسندۀ کتابی اسیت

است و کاستی و فزونی نمییابد .ایین همیان اندیشیۀ

با نام الرد علا الحشویه فی قولها إلا النبی إذا استغفر

ارجاء است که داوری دربارۀ افراد و منزلت آنها را به

إلنسان غفر له (ندیم ،1430 ،جزء596/1 :2تا.)598

خدا واگذار میکند (اشیعری .)136 :1400 ،ابوهیذیل

خوارج :بشربنمعتمیر کیه پرکیارترین ردییه نیویس

عالف بر این گروه و اندیشۀ ارجاء آنها ردیه نگاشیته

معتزلی است ،دو ردیه در قالب نظم و نثیر بیر خیوارج

است .چون غیالن از پیشتازان در اندیشۀ قیدر اسیت،

نگاشته است (همیان568 :تیا .)570ضیراربنعمیرو نییز

به این گروه ،یعنی قدریه ،الحاق شده است .جیدول6

صییاحب دو ردیییه اسییت (همییان596 :تییا )598و بشییر

ردیه بر قدریها و اطالعات آنها را ارائه میکند.

مریسی صاحب یک ردیه در این موضوع است (همیان:
 .)609اطالعات این قسمت در جدول 4آمده است.

مجبره (جبریه) :شهرستانی از سه گیروه در حکیم
فرقیههییای جبریییه یییاد مییکنیید :جهمیییه کییه جبریییۀ

زیدیه :ابوبکر اصم (معتزلی) که صیاحب ده ردییه

خالصانید و نجارییه و ضیراریه (شهرسیتانی:1364 ،

بر ادیان و فرق است ،ردیهای با نام الرد علا من قیال

 .)86/1جهمبنصفوان (م128 .ق745/م) پیشگام ایین

بالسیف نگاشته اسیت کیه ردییهای اسیت بیر زیدییه

اندیشه است .این فرقه در برابر دیدگاه قدریه قائل بیه

59و.)595
(همان5944 :

جبر بودهاند .چنانکه در ردیهها بیر آنهیا نییز مشیاهده

غالت :جدول ،5ردیه نویسان بر غیالت را معرفیی

میشود ،ردیهنویسان بر اندیشۀ جبرگرایان به مبیاحثی

میکند .غالت افراد یا فرقههایی هستند که به خیدایی

مانند مخلوق و وعید و عدل توجه میکردنید .بحیث

امامان شییعه ییا حلیول روح خیدایی در آنهیا اعتقیاد

مخلوق دربارۀ خلق افعال است که در مباحث کالمیی

داشتهاند .البته در طول تاریخ به گروههایی نیز برخورد

با نام مخلوق طیرح شیده اسیت (قاضیی عبیدالجبار،

می کنیم که به خدایی بعضیی خلفیای عباسیی ،ماننید

 .)3/8 :1965-1962حسین بن محمید نجیار ،پیشیوای

منصور ،معتقد بیودهانید کیه بیه آنهیا غیالت عباسییه

نجاریه ،بر آن است کیه اعمیال بنیدگان خیدا آفرییدۀ

میگویند (صفری فروشانی.)34 :1391 ،

خداست و بندگان فاعل آنها هستند .در ملک خداوند

قدریه :در فهم مسئلۀ جبرواختیار ،آییاتی در قیرآن

به جز آنچه او خود اراده کرده است ،رخ نمیدهید و

میتواند مبدأ بحث و فحص در این موضوع باشد؛ اما

او از ازل ارادهکنندۀ آن چیزی اسیت کیه مییدانید در

عرضۀ موضوعی همچون «قدر» و پیس از آن «جبیر»،

وقت خیود وجیود خواهید یافیت و نییز اراده کننیدۀ

در قالب دستگاههای کالمی که به فرقیههیایی متمیایز

وجودنیافتن چیزی است که میدانید وجیود نخواهید

منجییر شید ،بییه اواخییر قییرن اول و قییرن دوم قمییری

یافیت (اشییعری .)315/1 :1400 ،همیان طییور کییه در

برمی گردد .شهرستانی از معبد جهنی (م80 .ق699/م)،

نمودار 5دیده میشود ،ردیهها بر فرقۀ جبریه بییش از

غیالن دمشقی (م105 .ق723/م) و واصلبینعطیا (م.

همۀ ردیه هاست و ایین بییان کننیدۀ درگییری جامعیۀ

131ق )748/در حکییم قییائالن قییدر یییاد میییکنیید

اسالمی در قرون متقدم با این اندیشه است .جیدول7
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اطالعات این ردیهها را نشان میدهد.

فساد عقیدهاش حکایت داشت .از این رو هییچ عیالم

مرجئییه :از معتزلیییان ،نظییام و بشییربنمعتمییر و

سنی او را توثیق نکرده است و از او بیا عبیارتهیایی

ضراربن عمرو و از خوارج ،یمان بن ربیاب بیر مرجئیه

همچون فاسق ،زندیق و کافر یاد کردهانید .پیدرش را

ردیییه نگاشییتهانیید (جییدول( )8نییدیم :1430 ،جییزء:2

نیز فردی یهودی و کافر دانستهانید .بیه همیین علیت

596/1تا570 ،598و568 ،571تا.)651 ،570

هنگییام خاکس ی اری ،ه ییچیییک از عالمییان در تشییییع

مشبهه :بر فرقههایی اطالق میشود که خالق را بیه

جنییازهاش حاضییر نشییدند (ابیینعمییاد.)90/3 :1406 ،

صفات خلق توصیف میکنند یا به عکس (شهرستانی،

ردیییههییای مختلف یی بییر معتزلییه نوشییته شییده اسییت

 .)27/1 :1364جدول 9اطالعات ردیهنویسان بیر ایین

(جدول )10و در بحث ردیه هیای فردمحیور ،روشین

گرایش فکری را نشان میدهد.

میشود ردیۀ معتزلیها بیر خودشیان بسیامد بسییاری

معتزله :معتزله جریانی است که از محافیل علمیی

دارد (جدول.)16

رویید .سرمنشأ آن جریان نخبگانی اسیت نیه نهضیتی

ردیههای چندتایی :منظور از این دسته ردیههیایی

مردمی .جریانی مدرسهای که از فضیا و دغدغیههیای

است که به بیش از یک فرقیه توجیه کیردهانید؛ ولیی

توده به دور بوده است .اندیشههای معتزلیان بر میراث

ردیههای عمومی هیم نیسیتند (جیدول .)11ضیراربن

اندیشۀ اسالمی و فلسفۀ یونانی متکی اسیت و نییز از

عمییرو ،جعفییربنمبشییر ثقفییی و ابوهییذیل عییالف

هستیشناسی ایرانی و هندی متیأثر اسیت .در مبحثیی

نگارندگان ایین ردییههیا هسیتند بیر فرقیی همچیون

همچون قدر ،به احتمال با اثرپیذیری از فرهنی هیای

خییوارج ،واقفییه ،امامیییه ،مشییبهه و( ...نییدیم،1430 ،

هندی یا ایرانی یا یونانی ،نوعی قانونمندی را در نظام

جزء568/1 :2تا576 ،570و564 ،577تا.)567

عالم فر

می کردنید کیه مسیتقل از ارادۀ پروردگیار

عمل میکند (ولوی.)366/2 :1367 ،

ردیه های عمومی :این ردیه ها با نام های کلی مانند
الرد علی المخالفین و الرد علی اهیل الهیواء نگیارش

اصول مشترک در اعتقادات آنها عبیارت اسیت از

شدهاند که متناظر با مذهب نویسنده مییتوانید رد بیر

توحید ،عدل ،وعید و وعیید ،منزلیۀ بیین المنیزلتین و

سییایر فرقییههییا ،غیییر از مییذهب خییودش ،باشیید

امربهمعروف و نهیازمنکر .البته قاضیی عبیدالجبار دو

(جدول.)12

اصل توحید و عدل را اصول محیوری دانسیته اسیت

 .6.2.2جمعبندی ردیهنگاری بر فرق و مذاهب

(نک :قاضا عبدالجبار :1416 ،کل کتاب) .خردگرایی

نمودارهای 5و 6بیانکنندۀ فرقی اسیت کیه بیر آنهیا

معتزله و تکیۀ بیشازحد آنها به مباحث عقلی ،باعیث

ردیه نگاشته شده است و نییز میذهب ردییهنویسیان را

بیپروایی آنها در برابر افکار بیگانه شد .این در حدی

نشان می دهد .بر جبرگرایان بیش از همیه ردییه تحرییر

بوده است که خود آنها یکدیگر را به الحیاد و تکفییر

شده است و معتزلیها در ردیهها بر فرق گیوی سیبقت

متهم میکردند؛ برای نمونیه دربیارۀ بشیر مریسیی (م.

ربودهاند.

218ق833/م) گفتهاند که سخنانی ابراز میکرد کیه از
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 .2.2ردیههای فردمحور

ردشده ارائه میشود تیا تقابیل جرییانهیا بیا وضیوح

این نام به ردیههایی اختصاص دارد کیه بیر افیراد

بیشییتری ارائییه شییود .معتزلیییهییا و سی س امییامیهییا

متمرکز است :خواه با در نظر گرفتن موضوعی ،فردی

بیشترین ردیهها را نگاشتهاند.

به نقد و چالش کشیده میشیود و خیواه بیه صیورت

 .1.2.2ردیههای متکلمان معتزلی بر دیگران

کلی و خواه کتاب او نقد میشود .نیامهیای اصیلی و

اشاعره :ابراهیمبنمحمدبنعییاش میتکلم معتزلیی

داخلی این بحث براساس مذهب ردیهنگار و میذهب

بصری در سیدۀ 4ق10/م و اسیتاد قاضیی عبیدالجبار
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و اندیشیۀ معتزلیی

کتاب اوست .سوسنجردی به ری بازگشت و کتاب را

معتزلی است که در تداوم فرهن

تأثیر بسزایی داشیته اسیت (حبیبیی مظیاهری:1395 ،

به ابنقبه داد و او بر آن ردی بیه نیام المسیتثبت فیا

/ج .)5او کتابی در نقیض ایضیاح البرهیان ابوالحسین

االمامه نوشت که بلخی با نیام نقیضالمسیتثبت آن را

اشعری نگاشته است (ندیم ،1430 ،جزء.)624/1 :2

پاسخ داد .سوسنجرد زمانیکیه بیه ری رفیت تیا ایین

امامیه :بیشترین ردییههیای معتزلیه بیر امامییه ،بیر

کتاب را به ابنقبه بدهد ،او از دنیا رفته بود (نجاشیی،

هشامبنحکم متمرکز است (جدول .)13او از اصحاب

375 :1365و .)376در فهرسییت نییدیم ،بییه دو کتییاب

امامصادق و امامموسیکاظم (علیهماالسالم) و میتکلم

آخر و این ماجرا اشارهای نشده است.

برجستۀ شیعه در قرن دوم قمری است .برخی ردیهها

کالبیه :محمیدبینکل اب (زنیده در 240ق854/م)

بر او به مسئلۀ تشبیه و تجسیم ناظر است .دانشیمندان

پیشوای کالبییه اسیت .ایین جرییان پییش از حییات

در برابر نسبت تجسیم به هشام واکنشهیای متعیددی

ابوالحسن اشعری شیکل گرفیت و بیه نیوعی ،سیلف

داشتهانید .برخیی از اسیاس ،منکیر اعتقیاد هشیام بیه

اشاعره حساب مییشیود .ایین جرییان از سیویی ،بیه

تجسیم اند و این نسبت را ساخته و پرداختۀ مخالفیان

آموزههای دینی با رویکردی کالمی مینگریسیت و از

او میدانند و گروهی بر آناند که این اعتقیاد ،بیاور او

سویی دیگر ،میکوشید در برابر معتزله که در رویکرد

پیش از گرویدن به امام صادق (علیهالسالم) بوده است

کالمی خود به افرا کشیده شده بود ،تفاسیر جدیدی

(نک :ویکی شیعه ،ذیل هشامبنحکم).

ارائه کند .تفاسیری که هم با عقاید اهلسنت متناسیب

در ردیههای میان امامیه و معتزله ،ردیههیای مییان

باشد و هم با متون دینی سازگار باشد و هم بر ادلیه و

ابوالقاسییم بلخییی ،از متکلمییان مع یروف معتزل یی (م.

بییراهین عقلییی تکیییه کنیید (صییابری.)216/1 :1395 ،

319ق931/م) ،و ابییینقبیییه رازی (م .اواییییل قیییرن

ابوعلی جبائی (م235 .تا303ق845/تیا915م) ردییهای

4ق10/م) نیز محل توجه است .ابن قبه میتکلم امیاما

بر ابن کالب با نام الرد علیی ابین کیالب دارد (نیدیم،

است که ابتدا معتزلی بود و س س به امامیه گرویید .از

 ،1430جزء606/1 :2تا)608؛ این در حالی اسیت کیه

ابوالقاسم بلخی در شمار استادان او یاد کردهاند .یکیی

ابنکالب نیز بر معتزله ردیه نگاشته است.

از مباحث مهم در این دوره ،پاسخدادن به شبهاتا بود

مجبره (جبریه) :حسین بن محمدبنعبدالله نجار (م.

کییه متکلمییان سییایر فییرق بییر نظریییۀ امامییت ش ییعۀ

حدود 220ق835/م) مؤسس نجاریه است .نظام بیا او

اثنیعشری وارد ماکردند .ابنقبه در این بیاره ،یعنیی

مناظرات مختلفی داشته است و علت مر

نجیار نییز

موضوع امامت ،کتابی نوشت که به االنصاف معیروف

اندوه فراوانی است که پس از منیاظره بیا نظیام بیر او

بود .ابوالحسین سوسنجردی ،شاگرد ابنقبه ،نسیخهای

حاصل شد؛ زیرا نظام با لگد سختی افکار او را طعین

از آن را به بلخ نزد ابوالقاسم بلخی برد و او کتابی بیه

کیرد (همیان643 :و .)644ابوعمروضیراربنعمیرو (م.

نام المسترشد فی األمامه را در رد آن نوشت .نیدیم از

حییدود 230ق844/م) و حفییص الفییرد را پیشییوای

این کتاب با نام الکالم فی االمه علی ابنقبه یاد کیرده

ضراریه دانسیتهانید کیه از شیاخههیای جبرییه اسیت

است (ندیم ،1430 ،جزء613/1 :2تا)615؛ ولی بیا در

(شهرسییتانی90/1 :1364 ،و .)91نییدیم ابییوعمرو را از

نظر گرفتن آثار ابنقبه در نجاشیی ،همیان المسترشید

بدعتگذاران معتزلی دانسته است .حفص کیه میدتی

 /16نشریه علمی پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه وهشتم ،دوره جدید ،سال چهاردهم ،شماره اول (پیاپی  ،)53بهار 1401

بر عقاید معتزلی بیود ،در روزگیار اقامیت شیافعی در

ابناخشیدابوبکراحمدبینعلیابینبیغجیور اخشیاد (م.

مصر با او مناظره کیرده و شیافعی او را تکفییر کیرده

326ق937/م) که از سران معتزلۀ بغداد در زمان خیود

است (ذهبی.)30/10 :1413 ،

بود بر او ردیه نگاشت .ردیهها بر این افیراد از سیوی

محمییدبنعیسییی جهمییی (برغییوث) (م240 .ق/

متکلمان معتزلی است (جدول.)15

854م) نیییز از جبرگرایییان اسییت کییه او را پیشییوای

معتزلییه (درونفرقییهای) :بیشییترین ردیییههییای

برغوثیه خواندهاند .بر جبریه ،در قالب فرقیهای ،بییش

فردمحور ،ردیههای درونفرقهای معتزلیهاست که بیر

از همه ردیه نگاشته شده است .عیالوهبیر ردییههیای

مباحث و اندیشههای خاص کالمی آنهیا نیاظر اسیت

کلی بر این فرقه ،بر پیشوایان این گروه نییز ردییههیا

(جدول .)16بشیربنمعتمیر و سی س ابیوعلی جبیائی

فراوان است .این گروه در مواقعی مثل مسئلۀ صیفات

بیشترین ردیهها را بر افیراد و افکیار دیگیر معتزلییان

الها و خلق قرآن و نفیا رؤییت خداونید بیا معتزلیه

نگاشته اند و نظام بیش از همیه در معیر

نقید و رد

هییمداسییتان بودنیید؛ امییا در مسییئلۀ خلییق اعمییال و

قرار گرفته است.

استطاعت از آنها جدا شدند (بغیدادی )142 :1408 ،و

 .2.2.2ردیههای متکلمان امامی بر دیگران

شاید به همین علت است که بیش از همه در معیر

امامییییه (درونفرقیییهای) :نیییدیم از دو ردییییۀ

نقد معتزلیان قرار گرفتند .ردیههایی که در جیدول14
ارائه شده است نیز بر همین مباحث متمرکز است.

درونفرقهای امامیه یاد کرده است (جدول.)17
زیدیه :ابن جنید اسکافی ،فقییه و میتکلم امیاما

مرجئه/معتزله :اندیشۀ ارجاء کیه از نیوعی تسیامح

سدۀ 4ق ،کتابی با نیام الشیهب المحرقیه ل بیالیس

دینییی و بیییطرفییی حکایییت میییکییرد ،در مقابییل

المسترقه نگاشت (ندیم )688/1 :1430 ،که ردیه ای

تندرویهای خوارج ظهور کرد .این تفکر ایمان را بیه

اسییت بییر ابیینبقییال زیییدی (عبییدالعزیزبن اسییحاق

حیید اعتقییاد قلبییی تقلیییل م ییدهیید .اییین اندیشییه را

بن جعفر) (طوسی ،بیتا.)134 :

نخستینبار حسنبینمحمید حنفییه (م101 .ق719/م)

ابن قتیبه (اهل سنت بیا گیرایش کالمیی نیامعلوم):

مطرح کرد (شهرستانی144/1 :1364 ،تیا)146؛ سی س

ندیم از کتابی با نام النقض علی ابنقتیبه فیی الحکاییه

فقهایی همچیون ابوحنیفیه (م150 .ق767/م) نماینیدۀ

و المحکی (ارتبیا قیرآن در لیوح محفیوظ و قیرآن

این اندیشه شدند .رواج این نظریه در عمل بیه سیود

مکتوب) یاد کرده است که تیألیف شییخ مفیید اسیت

دستگاه اموی شد .محمدبنشبیب و ابوشمر مرجیی از

(ندیم691/1 :1430 ،و .)692آمار ابنقتیبه در نمودار8

اصحاب نظام بودند که در مسئلۀ منزلۀ بینالمنزلتین و

همراه با نمونههای نامعلوم آمده است.

وعید براساس تفکر ارجاء از نظیام فاصیله گرفتنید و

معتزله :در میان ردیههای امامیه بر معتزله ،بیشترین

مرجی به حساب میآیند (همان .)42 :محمدبنشیبیب

آثار به شیخمفید مربیو اسیت و بیشیتر بیه موضیوع

در اییین عقیییده کتییابی داشییته اسییت کییه ردیییههییای

امامت توجه شده است (جدول .)18البته باید در نظیر

جعفیییربنمبشیییر و اسیییکافی بیییر کتیییاب اوسیییت.

گرفییت کییه آثییار شیییخ در برابییر مخالفییان ،تنهییا بییر

عبداهللبنمحمد خالدی نیز از سیران معتزلیه بیود کیه

ردیهنویسی متمرکز نیست و کتابهای احتجاجیات و

اندیشییۀ ارجییاء را گزییید (بغییدادی19 :1408 ،و )96و

جوابیه نیز در آثار او فراوان است .اینکه شیخ مفید بیه

بازتاب تقابل جریانهای فکری جهان اسالم مبتنی بر گونهشناسی ردیههای کالمی الفهرست ندیم /سعید طاوسی مسرور و همکاران 17/

زبان و اسلوب خود معتزله با آنها مواجه شده ،باعیث

در ابتییدای امییر مییردى نیییکسیییرت ،خییوشرفتییار و

شده است برخی به اشیتباه او را از معتزلیه محسیوب

باحجبوحیا بود .پس از چندى ،پیشآمیدهایا بیرای

کنند یا دنبالهروی معتزله بداننید (نیک« :شییخمفیید و

او اتفاق افتاد که همۀ آنها را کنار گذاشت .یکا از آن

معتزله» ،ص159تا.)191

اسباب هم این بود که علما بیش از عقلش داشت .از

واقفه :ابوسهل نوبختی میتکلم نامیدار امیامی و از

گروها نقل شده است که هنگام میر  ،از خطاهیایا

خاندان نوبختیان است که چنید تین از آنهیا از زمیان

که از او سر زده بود ،توبیه و اظهیار پشییمانا کیرد و

منصور عباسیی در بغیداد در حکیم مینجم و متیرجم

اعتراف کرد آن رویه را پیش نگرفت مگر از رشیک و

کتابهای پهلوی و نیز ادیب و ادبپرور شناخته شده

غیییرت و ننیی

و عییارى کییه از جفییاى دوسییتان و

بودند (نک :اقبال آشتیانی11 :1345 ،تا .)14ندیم از او

کنییارهجییویا آنهییا از تمییاس بییا او پیییدا کییرده بییود.

ن ه ردیییه ثبییت کییرده اسییت (نییدیم ،1430 ،جییزء:2

کتاب هاى کفرآمیزش را براى ابوعیسا یهودى تیألیف

634/1و .)635او کتابی با نام الرد علی الطیاطری فیی

کرد و در خانۀ این شخص نیز از دنیا رفت.

االمامیییه دارد کیییه ردی در موضیییوع امامیییت بیییر

ندیم از بخشی از تألیفات ابنراوندی با نام تألیفیات

علی بن محمد طائی کیوفی طیاطری ،از سیران واقفیه،

آن ملعون یاد میکند و در ادامه ،از کتابهایی نام میبرد

است (اقبال آشتیانی.)117 :1345 ،

که او در دوران درستکاری تألیف کیرده اسیت .در ایین

 .2.2.2ردیههای افراد جبرگرا (مجبره) بر دیگران

کتاب ها چند ردیه بر کتاب های خودش و نیز بر معتزلیه

غالت و معتزله :از سران جبریه که پیشتر از آنهیا

و آرای آنها وجود دارد .کتیابی نییز بیا نیام االمامیه دارد

یاد شد ،ردیههایی بر عقاید غالیان و معتزلییهیا ثبیت

(ندیم ،1430 ،جزء601/1 :2تا .)604بیشتر علمای کیالم

شده است (جدول.)19

او را به کفر و الحاد متهم کرده و حتا بیشتر نام او را بیا

 .4.2.2سایر ردیههای فردمحور

صفت «ملحد» ذکر کرده انید .بیا ایین همیه ،او یکیا از

پن ردیۀ دیگر در ردیههای فردمحور وجیود دارد

شخصیت های پیچیده و ناشناختۀ کالم اسیالما اسیت.

که در دسته بنیدیهیای ذکرشیده جیای نگرفتیه و در

درمجموع ،با در نظر گرفتن آرا و اقیوال دربیارۀ او بایید

جدول 20ارائه شده است.

گفت معتزله به علت خشم شدید خود از ابینراونیدی،

 .5.2.2ردیههای اف رادی ب ا م ذاهب اختالف ی
(ابنراوندی و محمدبنزکریای رازی)

دربارۀ او بیطرفا و امانت را رها کیرده و خواسیتهانید
مخالفا همچون او را ملحد نشان دهند؛ اما بیرای مثیال

الف .ابوالحسین احمدبنیحیى راوندى

ماتریدی که معتزلی نبود و تعصبا به عقاید آنها نداشته،

ابن راوندی از افراد تأمل برانگیز ،به ویژه در مسیئلۀ

از ابنراوندی چنین توصیفاتی نکرده است .سیدمرتضا،

ردیه نویسی است .چنانکه دیده می شود24 ،ردیه بر او

عالم شیعا نیز که مخیالف قاضیا عبیدالجبار و معتزلیه

نگاشته شده و او نیز هفت ردییه بیر دیگیران نوشیته

بوده ،او را ملحد نخوانده است.

است .ندیم در احواالت او گفتیه اسیت :از متکلمیانا

در این پژوهش ،مذهب او را اختالفی دانسته اییم؛

بییود کییه آن زمییان ،در میییان هییمنوعییان ،در کییالم و

هرچند با در نظر گیرفتن اقیوال سیدمرتضیی و سیایر

جزئیات و کلیات کسا حاذق تر و دانیاتر از او نبیود.

شواهد ،امامیبیودن او قیوی اسیت (میرزاییی:1397 ،
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براسییاس نمییودار 7و ،8بیشییترین ردیییهنویسییان

23تا .)269جداول21و 22ردیههیا بیر ابین راونیدی و

معتزلیاند و بیشترین افیرادی هیم کیه بیر آنهیا ردییه

ردیههای او بر دیگران را نشان میدهد.
ب .ابوبکرمحمدبنزکریای رازى

نوشته شده است ،معتزلیاناند .این امر نشان مییدهید

محمدبن زکرییای رازی کیه اندیشیه هیای فلسیفی

معتزلیهیا داعییهدار علیم کیالم بیودهانید و بیا ارائیۀ

داشت ،در مظان اقوال گوناگون قرار دارد و به همیین

مجموعییه عقاییید کمییابیش نظییامیافتییه ،مبتنیییبییر

علت مذهب او اختالفی در نظر گرفته شده است .بیر

برداشتهای عقلگرایانه ،اندیشههای کالمیی خیود را

او سه ردیه نوشته شده است و خود او پن ردیه دارد

طییرح کییرده و بییر اییین اسییاس ،آراء دیگییران را رد

(جداول23و.)24

کردهاند .بزرگان معتزلی این جریان بهشدت از تعیالیم
فالسفۀ یونان متأثر بودند.

 .6.2.2جمعبندی ردیههای فردمحور

معتزله
93

100
90
80
70
60

ابن راوندی و زکریای
رازی
(مذهب اختالفی)
12
نامعلوم
1

50
40

مجبره
4

معتزله یا مرجئه
2

خوارج
2

30

امامیه
15

20
10
0

شکل ،7نمودار :7مذهب ردیهنویسان (فردمحور).

معتزله
53

60
50

ابن راوندی و زکریای
(رازی (مذهب اختالفی
27

40
30

مجبره
18

نامعلوم
5

واقفه
1

مرجئه/معتزله
5

کالبیه
1

زیدیه
غاله 1
1

امامیه
13

20

اشاعره اسماعیلیه
1
1

10
0

شکل ،8نمودار  :8ردیهنگاری بر افراد سایر مذاهب.
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محی عقلگرای بغداد بیشک در ردیهنویسیها نیز

 .4.2ردیههای موضوعمحور
گونییۀ آخییر ردیییههییای فهرسییت نییدیم در قالییب

مؤثر بوده است .پس از واثق و بیا بیه خالفیت رسییدن

موضوع محور ارائه شده است کیه موضیوعاتی ماننید

متوکل (حک232 .تیا247ق846/تیا861م) دورۀ طالییی

توحید ،امامت ،مخلوق و قیرآن را بررسیی کیردهانید

عقلگرایان معتزلی رو بیه افیول نهیاد؛ عیالوه بیر آنکیه

(جییدول .)25اییین ردیییههییا کتیابهییایی هسییتند کییه

متوکل از همان آغاز متعر

شییعیان نییز بیود .دورۀ او

موضوعی را مبنای نگارش خود قرار داده اند نه فرقیه،

بانفوذ عناصر ترک در دستگاه خالفت همراه بیود .آنهیا

دین ،فرد یا کتابی را؛ چنانکه در نمیودار 2ارائیه شید،

مردمان سادهدلی بودنید کیه بیا مباحیث عقلیی چنیدان

کمترین آمار ردیهها به این دسته اختصاص دارد.

میانهای نداشتند و این سلطه تا قرنها ادامه یافت (دربارۀ
ادوار معتزله نیک :ولیوی353/2 :1367 ،و .3543چنیین

 .2مذهب ردیهنگاران کالمی

بستری البته باعث کاهش ردیهنگاری معتزلیان شد؛ ولیی

در ردیییههییای کالمیی فهرسییت نییدیم ،نویسییندگان

متکلمان امامی این سنت را همچنان باقوت ادامه دادنید.

معتزلی در صدر قرار دارند و پس از آن با فاصلۀ بسیار،

در اینکه تعداد ردیه های معتزله از امامییه بیشیتر اسیت،

امامیه قرار گرفتهاند (جیدول .)26بشیربنمعتمیر بیا 32

جمعیت درخور مالحظۀ آنها ،بیهوییژه در دورۀ طالییی

ردیه ،ابوهذیل عالف با  24ردیه و ابوعلی جبیائی بیا

خالفت خلفای معتزلی مذهب ،در مقایسیه بیا جمعییت

 22ردیه بیشترین ردیهنویسان معتزلییانید .در تحلییل

امامیه را نیز باید لحاظ کرد.

بیشتربودن ردیههای معتزله و س س امامیه ،در قییاس بیا
دیگیران ،باییید توجیه کییرد معتزلییه و امامییه بییا داشییتن

نتیجه

اشتراکاتی در مبانی عقلگرایی ،از یکدیگر متأثر بودهاند؛

ردیهنویسی سنتی در جامعۀ متقیدم اسیالمی بیوده

در عین حال با ردیهنگاری و به چیالش کشییدن عقایید

است که متکلمان در بطالن عقاید یا مدعاهای رقییب

یکدیگر ،از مبانی خود حراست میکردند.

بدان اقدام میکردند .بررسی  369نام ردیه در فهرست

در اوایییل قییرن سییوم قمییری ،مییأمون (حییک.

ندیم نشان میدهد بوم اصلی ردیهنگاران بغداد بیود و

198تییا218ق813/تییا833م) بییه حکومییت رس یید .دورۀ

عمدۀ موضوعات این ردیهها در مباحث کالمیی بیود.

مییأمون و دو خلیفییۀ پییس از او ،یعنییی معتصییم (حییک.

معتزلیان در ردیهنگیاری سیرآمدند و پیس از آنهیا بیا

218تییییا227ق833/تییییا841م) و واثییییق (حییییک.

فاصلۀ بسیار ،ردیهنگاری در امامیه بیشتر است.

227تا232ق841/تا846م) ،دورۀ طالیی معتزله به شیمار

ردیههای کالمی فهرسیت نیدیم در سیه قسیمت

میرود .در این دوره ،معتزلیان بهشدت به مراکز قیدرت

اصلی بررسی شد .در ردیه بر آیینها و ادیان التقیاطی

و بهویژه خلفای عباسیی نزدییک شیدند .آنهیا در امیور

بیش از همه بر نصاری ردیه نگاشته شده اسیت و در

سیاسی فعال بودند و در تعیین خ مشیهیای فکیری و

میییان فییرق ،مجبییره یییا جبرگرایییان بییش از همییه در

سیاسی جامعیه سیهم داشیتند .بییتالحکمیه ،نخسیتین

معر

نقد و ردیه بودند که از اهمیت بحیث جبیر و

مؤسسۀ علمیفرهنگی تمدن اسالمی برای ترجمۀ آثیار،

اختیار در جامعۀ اسالمی نشان دارد.

در زمان هارونالرشید (170تا193ق786/تا808م) بنا شد

در ردیههای فردمحور که بر فرد یا کتاب خاصیی

و در زمان مأمون به اوج شیکوفایی خیود رسیید (نیک:

ردیه نگاشته شده است ،متکلمان معتزله بیش از همیه

جاناحمدی103 :1395 ،تا.)108

در مظان ردیه قرار گرفته اند و ردیههای درون میذهبی
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نیز میان آنها بسیار است .این امر از عقلگرایی افراطی

در ردیههای موضوع محور به امامت ،نبوت ،معاد

آنها نشئت میگیرد .عقلگرایی که بر مییراث اسیالمی

و قرآن بیشتر توجه شده است .این اطالعات مبتنیبیر

مبتنی بود و از اندیشههایی همچون فلسفۀ یونیان و از

فهرسییت نییدیم اسییت کییه در سییال 377ق987/م بییه

هستیشناسی ایرانی و هندی متأثر بود.

نگارش درآمده اسیت .تکمییل ایین بحیث براسیاس

اینکه بیشترین ردیه نویسان معتزلی انید و بیشیترین

ردیههای فهرست طوسی و نجاشی ،نمای کامیل تیری

افییرادی هییم کییه بییر آنهییا ردیییه نوشییته شییده اسییت

از اختالفییات فرقییهای و اندیشییگانی جامعییۀ متقییدم

معتزلیاناند ،نشان میدهد معتزلیها داعیهدار علم کالم

اسالمی را به تصویر میکشاند که در مقاالت دیگیری

بودهاند و با ارائۀ مجموعه عقاید کمیابیش نظیامیافتیه

آن را بررسی کردهایم.

مبتنیبر برداشتهای عقلگرایانه ،اندیشههیای کالمیی
خود را طرح میکردند و بر این اساس ،آرای دیگیران

پینوشت

را رد میکردند .این رویکرد آنها همهجانبه بیود و بیه

ایمن فیواد سیید در حاشییه ایین مطلیب مییگویید:

فرق و مذاهب اسالمی منحصر نبیود؛ زییرا بیشیترین

تقی الدین مقریزی (845ق1441/م) نسخه اصل الفهرسیت

ردیهنویسان بر ادیان ،معتزلیاناند.

را پیش از آنکه دو پاره شیود (پیاره ای از آن در کتابخانیه
چستربیتی در دوبلین (پایتخت ایرلند) و پیارهای دیگیر در

در میان ردیههای امامیه بر معتزله ،بیشترین آثیار بیه

کتابخانه شهیدعلی پاشا در استانبول) دییده اسیت و میتن

شیخمفید مربو است که به روش خود معتزله بیا آنهیا

کتییاب در رد اسییماعیلیه را از آن در کتییاب خییود اتعییاظ

مواجه شد و بیشتر به موضوع امامت توجه کرد؛ از ایین

الحنفاء باخبار ائمه الخلفا ذکر کرده است.

رو که مهمتربن نقطۀ تمایز شیعه و معتزله است.
پیوست

شکل ،9جدول :1ردیهها بر ادیان
تعداد ردیهها

نام ردیهنویس

مذهب ردیهنویس

قرن

2

ابو بکر اصم

معتزله

2

2

ابوعلی جبائی

معتزله

2

5

ابوعیسى وراق

5

ابوهذیل عالف

موضوع ردیه
 ادیان/یهود ادیان/مجوس ادیان/نصاری ادیان/مجوس -ادیان/یهود

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)
جلد ،1جزء ،2ص594و595

جلد ،1جزء،2
ص606تا608

ادیان/نصاری/کوچکامامیه ،سابقا
معتزله

 ادیان/نصاری/متوسط2

-ادیان/نصاری/بزرگ

جلد ،1جزء ،2ص600

 ادیان/یهود ادیان/مجوس ادیان/نصاری -ادیان/نصاری/عمار

معتزله

2

نصرانی

جلد ،1جزء،2

-ادیان/یهود

ص564تا567

 ادیان/مجوس -ادیان/عمومی
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تعداد ردیهها

نام ردیهنویس

مذهب ردیهنویس

قرن

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)

1

احمدبنمحمدبنقحطبى

نامعلوم

2

 -ادیان/نصاری

جلد ،2جزء ،10ص414

2

بشربنمعتمر

معتزله

2

2

جاحظ

معتزله

2

1

حسنبنایوب

معتزله

نامعلوم

1

حفص فرد

 ادیان/نصاری ادیان/یهود -ادیان/مجوس

جلد ،1جزء،2
ص568تا570

 -ادیان/نصاری

مجبره ،مذهب

2

فقهی :حنفیه

 ادیان/نصاری/غولیه– ادیان/یهود

ادیان/نصاری/انکارنبوت پیامبر
 -ادیان/نصاری

جلد ،1جزء ،2ص628و629

جلد ،1جزء ،2ص624و625
جلد ،1جزء ،1
ص644و645

 ادیان/نصاری/معاد2

حمیبنسعیدبنبختیار

معتزله یا مرجئه

نامعلوم

2

ضراربنعمرو

مجبره

2

2

عیسىبنصبیح مردار

معتزله

2

تعداد ردیهها

نام ردیهنویس

2

ابنراوندى

 ادیان/نصاری/یوشعبخت

جلد ،1جزء ،2ص619

 ادیان/مجوس -ادیان/نصاری

جلد ،1جزء،2

 -ادیان/عمومی

ص596تا598

 ادیان/نصاری ادیان/نصاری/ابیقرة

جلد ،1جزء ،2ص572و574

 ادیان/یهود و مجوس(عمومی)

شکل ،10جدول :2ردیهها بر آیینهای التقاطی
مذهب ردیهنویس
اختالفی ،سابقا
معتزله

قرن
2

موضوع ردیه
 ادیان/زنادقه -ادیان/مانویان

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)
جلد ،1جزء ،2ص 601تا604

ابوالربیع محمدبن
1

لیث خطیب فقیه

نامعلوم

2

 -ادیان/زنادقه

جلد ،1جزء ،2ص275و276

اموی
 ادیان/دهریه2

ابو بکر اصم

معتزله

2

 -ادیان/مالحده

جلد ،1جزء ،2ص594و595

 ادیان/زنادقهابو على
1

محمدبنمستنیر

معتزله

2

(قطرب)
1

ابو عیسى وراق

امامیه ،سابقا
معتزله

2

 ادیان/مالحده/متشابهالقرآن
 -ادیان/ثنویه

جلد ،1جزء ،2ص147تا149

جلد ،1جزء ،2ص 600
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تعداد ردیهها

نام ردیهنویس

مذهب ردیهنویس

قرن

2

ابوهذیل عالف

معتزله

2

1

احمدبنسهل بلخی

امامیه

4

2

بشربنمعتمر

معتزله

2

1

حسینبنمحمد نجار

مجبره،

موضوع ردیه
 ادیان/ثنویه ادیان/مالحده ادیان/مشرکان ادیان/مشرکان -ادیان/مالحده

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)
جلد ،1جزء ،2ص564تا567
جلد ،1جزء ،2ص428تا421
جلد ،1جزء ،2ص568تا570

2

 -ادیان/مالحده

جلد ،1جزء ،2ص642و644

معتزله یا مرجئه

نامعلوم

 -ادیان/مالحده

جلد ،1جزء ،2ص619

2

ضراربنعمرو

مجبره

2

حمیدبنسعید

1

ابنبختیار

نجاریه/پیشوا

ادیان/مالحده -ادیان/مالحده

جلد ،1جزء ،2ص596تا598

 ادیان/زنادقه1

عیسىبنصبیح مردار

معتزله

2

 -ادیان/مالحده

جلد ،1جزء ،2ص572و574

1

مجهول

نامعلوم

نامعلوم

 -ادیان/زنادقه

جلد  ،1جزء ،2ص651

اختالفی

2

 -ادیان/ثنویه

جلد  ،2جزء ،8ص205تا212

2

نظام

معتزله

2

2

هشامبنحکم

امامیه

2

1

هیثمبنهیثمبنناجی

خوارج(اباضیه)

نامعلوم

اختالفی

2

محمدبنزکریاء

1

رازى

 ادیان/ثنویه -ادیان/دهریه

جلد ،1جزء ،2ص570و571

 ادیان/مالحده ادیان/ثنویه ادیان/زنادقه -ادیان/مالحده

جلد  ،1جزء ،2ص622و622
جلد ،1جزء ،2ص652

 ادیان/ثنویهیعقوببناسحاق

4

کندى

 -ادیان/مانویان

جلد ،2جزء  ،7ص -182

 -ادیان/مانویان/فلکیات

194

-ادیان/مالحده

شکل ،11جدول :2ردیهها بر امامیه
مذهب

تعداد ردیهها

نام ردیهنویس

1

ابو بکر اصم

معتزله

1

بشربنمعتمر

معتزله

1

بشر مریسی

1

جاحظ

ردیهنویس

معتزله ،مذهب
فقهی :حنفیه
معتزله

قرن

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)

2

 -فرق/امامیه

جلد ،1جزء ،2ص594و595

2

 -فرق/امامیه

جلد ،1جزء ،2ص568و570

2
2

 امامت/فرق/امامیه
 امامت/فرق/شیعه

جلد ،1جزء ،2ص 609
جلد ،1جزء ،2ص628و629
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تعداد ردیهها
1
1

مذهب

نام ردیهنویس

ردیهنویس

قاسمبنابراهیم علوی

زیدیه (منتسب

رسی

به قاسمیه)

عبداللهبنیزید اباضی

خوارج (اباضیه)

قرن

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)

2

 -فرق/امامیه

جلد ،1جزء ،2ص682

2

 -فرق/امامیه

جلد  ،1جزء ،2ص652

شکل ،12جدول :4ردیهها بر خوارج
تعداد ردیهها

نام ردیهنویس

مذهب ردیهنویس

قرن

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)

2

بشربنمعتمر

معتزله

2

 -فرق/خوارج

جلد ،1جزء ،2ص568تا570

1

بشر مریسی

2

 -فرق/خوارج

جلد ،1جزء ،2ص 609

1

ضراربنعمرو

2

 -فرق/خوارج

جلد ،1جزء ،2ص596تا598

معتزله ،مذهب
فقهی :حنفیه
مجبره (ضراریه)

شکل ،12جدول :5ردیهها بر غالت
تعداد ردیهها

نام ردیهنویس

مذهب ردیهنویس

قرن

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)

1

ابو سهل نوبختى

امامیه

2

 -فرق/غالت

جلد  ،1جزء ،2ص624و625

یحیىبنکامل
1

بنطلیحۀ
جحدری

1

ضراربنعمرو

خوارج(اباضیه) ،ابتدا
مرجئه
مجبره (ضراریه)

2

2

 توحید/فرق/شیعه وغالت
 فرق/غالت/مغیریه ومنصوریه

جلد ،1جزء ،2ص652

جلد ،1جزء ،2ص596تا598

حسنبنسعید
1

اهوازی،
حسینبنسعید

امامیه

 -فرق/غالت

2

جلد  ،2جزء ،6ص 74و75

اهوازی

شکل ،14جدول :6ردیهها بر قدریه
تعداد ردیهها
1
1
1

نام ردیهنویس
ابراهیمبناسحاق
اباضى
ابوحنیفه
نعمانبنثابت
ابوهذیل عالف

مذهب ردیهنویس

قرن

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)

خوارج(اباضیه)

2

 -فرق/قدریه

جلد ،1جزء ،2ص652

اصحاب رای و حنفیه/پیشوا

2

 -فرق/قدریه

جلد ،2جزء  ،6ص15تا17

معتزله

2

 ارجاء/فرق/غیالنیه

جلد ،1جزء ،2ص564تا567

 /24نشریه علمی پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه وهشتم ،دوره جدید ،سال چهاردهم ،شماره اول (پیاپی  ،)53بهار 1401
تعداد ردیهها

نام ردیهنویس

مذهب ردیهنویس

قرن

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)

1

حسن بصرى

سلف معتزله

1

 -فرق/قدریه

جلد ،1جزء ،2ص558و559

1

بشربنمعتمر

معتزله

2

 -فرق/قدریه

جلد ،1جزء ،2ص568تا570

1

عمروبنعبید

معتزله

2

 -فرق/قدریه

جلد ،1جزء ،2ص562و562

1

مقاتلابنسلیمان

زیدیه

2

 -فرق/قدریه

جلد ،1جزء ،2ص641

تعداد ردیهها

نام ردیهنویس

1

نظام

شکل ،15جدول :7ردیهها 1بر مجبره (جبریه)
مذهب

قرن

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)

معتزله

2

 -مخلوق/فرق/مجبره

جلد ،1جزء ،2ص570و571

معتزله

2

 -مخلوق/فرق/مجبره

جلد ،1جزء ،2ص575و576

1

ابو بکر اصم

معتزله

2

 -مخلوق/فرق/مجبره

جلد ،1جزء ،2ص594و595

1

ابوجعفر اسکافى

معتزله

2

 -مخلوق/فرق/مجبره

جلد ،1جزء ،2ص592و592

1

حصرى صوفی

معتزله

نامعلوم

 -مخلوق/فرق/مجبره

جلد ،1جزء ،2ص 599

2

بشربنمعتمر

معتزله

2

1

ابوعلى جبائی

معتزله

2

معتزله

2

معتزله

2

1

احمدبنحنبل

حنبلی/پیشوا

2

1

ابو سهل نوبختی

امامیه

2

1

ثمامهابناشرس
نمیرى

ردیهنویس

 اطفال/فرق/مجبره وعید/فرق/مجبره -فرق/مجبره

جلد ،1جزء ،2ص568تا570

جلد ،1جزء ،2ص 606تا608

 عدل/فرق/مجبره2

عیسىبنصبیح
مردار

 فرق/مجبره -فرق/مجبره

جلد ،1جزء ،2ص572و574

(جهمیه)
1

یوسفبنعبید اهلل
شحام

 فرق /مجبره فرق /مجبره(جهمیه)
 -فرق /مجبره

جلد  ،1جزء ،2ص606

جلد ،2جزء  ،6ص100و101

جلد  ،1جزء ،2ص624و625

بازتاب تقابل جریانهای فکری جهان اسالم مبتنی بر گونهشناسی ردیههای کالمی الفهرست ندیم /سعید طاوسی مسرور و همکاران 25/
شکل ،16جدول :8ردیهها بر مرجئه
مذهب

تعداد ردیهها

نام ردیهنویس

1

بشربنمعتمر

معتزله

1

یمانبنرباب

خوارج

2

ضراربنعمرو

1

نظام

ردیهنویس

قرن

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)

2

 -فرق/مرجئه

جلد ،1جزء ،2ص568تا570

2

 -فرق/مرجئه

جلد  ،1جزء ،2ص651

2

 -فرق/مرجئه

جلد ،1جزء ،2ص596تا598

2

 -فرق/مرجئه

جلد ،1جزء ،2ص570و571

مجبره
(ضراریه)
معتزله

شکل ،17جدول :9ردیهها بر مشبهه
تعداد ردیهها

نام ردیهنویس

1

احمدبنیحیی منجم

مذهب

قرن

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)

4

 -توحید/فرق/مشبهه

جلد  ،1جزء ،2ص617و618

معتزله

2

 -فرق/مشبهه

جلد ،1جزء ،2ص575و576

1

ابوجعفر اسکافى

معتزله

2

 -فرق/مشبهه

جلد ،1جزء ،2ص592و592

1

جاحظ

معتزله

2

 -فرق/مشبهه

جلد ،1جزء ،2ص628و629

1

ضراربنعمرو

2

 -فرق/مشبهه

جلد ،1جزء ،2ص596تا598

1

ابنقتیبه دینوری

1

ثمامهابناشرس
نمیرى

ردیهنویس
معتزله ،مذهب
فقهی :جریریه

مجبره
(ضراریه)
اهل سنت
(گرایش

2

کالمی

 -فرق/مشبهه

جلد ،1جزء ،1ص225تا227

نامعلوم)
1

حمیدبنسعید

معتزله یا

ابنبختیار

مرجئه

 -فرق/مشبهه

نامعلوم

جلد ،1جزء ،2ص619

شکل ،18جدول :10ردیهها بر معتزله
تعداد ردیهها
1

نام ردیهنویس
احمدبنیحیى
راوندى

مذهب ردیهنویس

قرن

اختالفی ،سابقا معتزله

2

محمدبنعلی
1

بننعمان احول
(مومنالطاق)

امامیه

2

موضوع ردیه
 وعید و منزله بینالمنزلتین/فرق/معتزله
 امامت/امامتمفضول /فرق/معتزله

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)
جلد ،1جزء ،2ص 601تا604

جلد ،1جزء ،2ص622
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تعداد ردیهها

نام ردیهنویس

1

حفص فرد

2

هشامبنحکم کندی

مذهب ردیهنویس
مجبره (ضراریه)،
مذهب فقهی :حنفیه

قرن

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)

2

 -فرق/معتزله

جلد ،1جزء  ،1ص644و645

 طلحه وامامیه

2

زبیر/فرق/معتزله

جلد  ،1جزء ،2ص622و622

 فرق/معتزله1
1
1

عبداللهبنمحمد
بنکالب
عبداللهبنیزید
اباضی
یمانبنرباب

حشویه ،کالبیه/پیشوا

2

 -فرق/معتزله

جلد ،1جزء ،2ص645و646

خوارج(اباضیه)

2

 -فرق/معتزله

جلد  ،1جزء ،2ص652

خوارج

2

 -قدر/فرق/معتزله

جلد  ،1جزء ،2ص651

شکل ،19جدول :11ردیههای چندتایی
تعداد ردیهها

نام ردیهنویس

مذهب ردیهنویس

قرن

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)

1

ابوهذیل عالف

معتزله

2

 -فرق/ردیههای چندتایی

جلد ،1جزء ،2ص564تا567

1

جعفربنمبشر

معتزله

2

 -فرق/ردیههای چندتایی

جلد ،1جزء ،2ص576تا577

2

ضراربنعمرو

مجبره (ضراریه)

2

 -فرق/ردیههای چندتایی

جلد ،1جزء ،2ص596تا598

شکل ،20جدول :12ردیههای عمومی
تعداد ردیهها
2

نام ردیهنویس
ابوالحسن
اشعری

مذهب ردیهنویس

قرن

اشاعره

4

داودبنعلى
1

بنداودبنخلف

ظاهریه(داودیه)/پیشوا

2

اصفهانى
1

بشربنمعتمر

معتزله

2

1

ضراربنعمرو

مجبره (ضراریه)

2

1

حفصبناشیم

خوارج

2

1

صالح ناجى

خوارج(اباضیه)

نامعلوم

1

جعفربنمبشر

معتزله

2

موضوع ردیه
 فرق/ردیههایعمومی
 فرق/ردیههایعمومی
 فرق/ردیههایعمومی
 فرق/ردیههایعمومی
 فرق/ردیههایعمومی
 فرق/ردیههایعمومی
 فرق/ردیههایعمومی

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)
جلد ،1جزء ،2ص648و649

جلد ،2جزء  ،6ص59تا62

جلد ،1جزء ،2ص568تا570
جلد ،1جزء ،2ص596تا598
جلد  ،1جزء ،2ص652و652
جلد  ،1جزء ،2ص652
جلد ،1جزء ،2ص576و577

بازتاب تقابل جریانهای فکری جهان اسالم مبتنی بر گونهشناسی ردیههای کالمی الفهرست ندیم /سعید طاوسی مسرور و همکاران 27/
شکل ،21جدول :12ردیههای متکلمان معتزلی بر امامی
تعداد ردیهها

ردیه بر

مذهب

1

ابنقبه

امامیه

1

ابوسهل
نوبختی

امامیه

ردیهنویس
ابوالقاسم
بلخی
ابوعلی
جبائی

مذهب
ردیه نویس

موضوع ردیه

معتزله

 -امامت/االنصاف

معتزله

 -النفی و االثبات

آدرس از ندیم (ایمن
فؤاد)
جلد ،1جزء ،2ص
612تا615
جلد ،1جزء ،2ص
606تا608

 استطاعت/2

هشامبنحکم

امامیه

1

هشامبنحکم

امامیه

1

هشامبنحکم

امامیه

1

هشامبنحکم

امامیه

بشربنمعتمر

معتزله

هشامبنحکم

جلد ،1جزء،2

 -هشامبنحکم

ص568تا570

(منظوم)

1

هشامبنسالم
جوالیقی

امامیه

ابوهذیل
عالف
ابوبکر اصم
ابوجعفر
اسکافى
هشامبنحکم
کندی

معتزله

 -امامت

معتزله

 -توحید/تشبیه

معتزله

 -هشامبنحکم

امامیه

 -استطاعت

جلد ،1جزء،2
ص564تا567
جلد ،1جزء،2
ص594و595
جلد ،1جزء،2
ص592و592
جلد  ،1جزء،2
ص622و622

شکل ،22جدول :14ردیههای متکلمان معتزلی بر جبری مسلک
تعداد
ردیهها

2

2

1

مذهب
ردیه بر

مذهب

ردیهنویس

حسینبنمحمد

مجبره

ابوجعفر

نجار

(نجاریه)

اسکافى

حسینبنمحمد

مجبره

عیسىبنصبیح

نجار

(نجاریه)

مردار

حسینبنمحمد

مجبره

ابوالعباس

نجار

(نجاریه)

کتاب

ردیه

موضوع ردیه

نویس

2

حفص فرد

1

حفص فرد

مجبره
(ضراریه)
مجبره
(ضراریه)

معتزله

معتزله

آدرس از ندیم (ایمن
فؤاد)

-استطاعت/نجار

جلد ،1جزء،2

 -کتاب نجار

ص592و592

 -بدل

جلد ،1جزء،2

 -مخلوق

ص572و574

 توحید/صفات خدا/معتزله

اراده/االراده صفه فی

جلد ،1جزء ،2ص621

الذات

ابوهذیل عالف

معتزله

بشربنمعتمر

معتزله

 -افعال/حفص فرد

جلد ،1جزء،2

 -مخلوق/حفص فرد

ص564تا567

 -حفص فرد(منظوم)

جلد ،1جزء،2
ص568تا570
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تعداد
ردیهها

مذهب
ردیه بر

مجبره

ابوجعفر

(ضراریه)

اسکافى

ردیه
نویس

1

حفص فرد

2

ضراربنعمرو

1

مذهب

ردیهنویس

موضوع ردیه

ضراربنعمرو

مجبره
(ضراریه)
مجبره
(ضراریه)

معتزله

بشربنمعتمر

معتزله

ابوهذیل عالف

معتزله

ابوهذیل عالف

معتزله

 -کتاب حفص فرد

آدرس از ندیم (ایمن
فؤاد)
جلد ،1جزء،2
ص592و592

-مخلوق/ضراربنعمرو

جلد ،1جزء،2

-ضراربنعمرو(منظوم)

ص568تا570

 -توحید/فعل

جلد ،1جزء،2

خدا/ضراربنعمرو

ص564تا567

 مخلوق/ضراربنعمرو و1

ضراربنعمرو و

مجبره

جهم و...

(ضراریه)

جهم و حفص فرد و

جلد ،1جزء،2

بنیحنیفه/بزرگان مجبره

ص564تا567

(ضراریه)
مجبره
1

برغوث

1

برغوث

1

برغوث

1

برغوث

(نجاریه
/برغوثیه)
مجبره
(نجاریه
/برغوثیه)
مجبره
(نجاریه
/برغوثیه)
مجبره
(نجاریه
/برغوثیه)

عبدالرحمنبن
مسلم فارقی
ابوالقاسم
بلخی
جعفربنمبشر
ثقفى
ابوجعفر

معتزله
یا

 -تطبیق عقاید برغوث با

مرجئه
معتزله

معتزله

معتزله

اسکافى

ملحدین

 -برغوث

 -مخلوق

 -برغوث

جلد ،1جزء ،2ص 620

جلد ،1جزء،2
ص612تا615
جلد ،1جزء،2
ص576و577
جلد ،1جزء،2
ص592و592

شکل ،22جدول :15ردیههای متکلمان معتزلی بر مرجی/معتزلی
تعداد
ردیهها

ردیه بر

1

ابوشمر مرجی

1

ابوشمر مرجی

مذهب
مرجئه
/معتزله
مرجئه
/معتزله

ردیهنویس

مذهب
ردیهنویس

بشربنمعتمر

معتزله

ابوهذیل عالف

معتزله

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن
فؤاد)

 -ارجاء/ابوشمر

جلد ،1جزء،2

مرجی

ص568تا570

 -ارجاء/ابوشمر

جلد ،1جزء،2

مرجی

ص564تا567

بازتاب تقابل جریانهای فکری جهان اسالم مبتنی بر گونهشناسی ردیههای کالمی الفهرست ندیم /سعید طاوسی مسرور و همکاران 29/
معتزله،
1

عبداهللبنمحمد

مرجئه

خالدی

/معتزله

ابناخشید

اخشیدیه/
پیشوا،

 -ارجاء

جلد ،1جزء،2
ص621و622

فقهی:شافعیه
1

محمدبنشبیب

1

محمدبنشبیب

مرجئه

جعفربنمبشر

/معتزله

ثقفى

مرجئه
/معتزله

معتزله

 -ارجاء/کتاب

جلد ،1جزء،2

محمدبنشبیب

ص576و577

 وعید/کتابابوجعفر اسکافی

معتزله

محمدبنشبیب

جلد ،1جزء،2
ص592و592

شکل ،24جدول :16ردیههای متکلمان معتزلی بر معتزلی
تعداد

مذهب
مذهب

ردیهنویس

معتزله

محمدبنعمر صیمری

معتزله

2

ابوبکر اصم

معتزله

بشربنمعتمر

معتزله

1

ابوبکر اصم

معتزله

هشامبنعمرو فوطى

معتزله

معتزله

ابوالحسین خیاط

معتزله

معتزله

ابوعلی جبائی

معتزله

معتزله

حارثبنعلى وراق

معتزله

1

ابوخلده

معتزله

بشربنمعتمر

معتزله

2

ابوعلی جبائی

معتزله

ابوالقاسم بلخی

معتزله

معتزله

بشربنمعتمر

معتزله

معتزله

هشامبنعمرو فوطى

معتزله

ردیهها

1

ردیه بر

ردیه

موضوع ردیه

نویس
ابوالقاسم
بلخی

 اصلح/النهایه فیاالصلح/بلخی بر
جبائی
ابوبکر اصمامامت-مخلوق

1

1
1

2

1

ابوحفص
حداد
ابوحفص
حداد
ابوحفص
حداد

ابوهذیل
عالف
ابوهذیل
عالف

 حرکت/نفی حرکات تکافویادله/الجاروف
 تکافویادله/الجاروف
 تکافویادله/الجاروف
ابوخلده

آدرس از ندیم (ایمن
فؤاد)
جلد ،1جزء،2
ص616و617
جلد ،1جزء،2
ص568و570
جلد ،1جزء،2
ص595و596
جلد ،1جزء ،2ص599

جلد ،1جزء ،2ص599
جلد ،1جزء ،2ص599
جلد ،1جزء،2
ص568تا570

 -اصلح

جلد ،1جزء،2

 -معاد/بهشت

ص612تا615

-ابوهذیل

جلد ،1جزء،2

-ابوهذیل(منظوم)

ص568تا570

 -معاد/بهشت

جلد ،1جزء،2
ص595و596
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تعداد
ردیهها

1

مذهب
ردیه بر

مذهب

ردیهنویس

معتزله

عبدالرحمنبنمسلم

ردیه

موضوع ردیه

نویس
ابوجعفر
اسکافی

فارقی

معتزله یا
مرجئه

1

ثمامهبناشرس

معتزله

عیسىبنصبیح مردار

معتزله

1

جاحظ

معتزله

ابوعلی جبائی

معتزله

1

جاحظ

معتزله

جاحظ

معتزله

1

جاحظ

معتزله

جعفربنمبشر ثقفى

معتزله

1

خیاط

معتزله

ابوعلی جبائی

معتزله

1

شحام

معتزله

عیسىبنصبیح مردار

معتزله

2

عبادبنسلیمان

معتزله

ابوعلی جبائی

معتزله

1

عبادبنسلیمان

معتزله

 -نظریه تولید یا تولد

 -معرفت

آدرس از ندیم (ایمن
فؤاد)

جلد ،1جزء ،2ص 620
جلد ،1جزء،2
ص572و574

 -معرفت /کتاب

جلد ،1جزء ،2ص

جاحظ

606تا608

 -پیروان

جلد ،1جزء،2

عثمان/العثمانیه

ص628و629

 -معارف

جلد ،1جزء،2
ص576و577

 -معاد/بهشت/کتاب

جلد ،1جزء،2

خیاط

ص606تا608

 -معرفت

جلد ،1جزء،2
ص572و574

 انکار داللت اعراض تثبیت اعراض/کتابسلیمان(در ندیم کتاب

جلد ،1جزء،2

سلیمان آمده است؛

ص606تا608

ولی بهاحتمال همین
عبادبنسلیمان است).

1

کلثوم و

ابوالحسین خیاط

معتزله

 -عکس/کتاب

جلد ،1جزء ،2ص

عبادبنسلیمان

610و611

معتزله

بشربنمعتمر

معتزله

 -کلثوم و اصحابش

معتزله

نظام

معتزله

 -نظریه معانی

1

نظام

معتزله

ابوجعفر اسکافى

معتزله

 -افعال

2

نظام

معتزله

ابوعلی جبائی

معتزله

 -احاله مقدرات

6

نظام

معتزله

ابوهذیل عالف

معتزله

1

اصحابش
معمربنعباد
سلمی

جلد ،1جزء،2
ص568تا570
جلد ،1جزء،2
ص570و571
جلد ،1جزء،2
ص592و592
جلد ،1جزء،2
ص606تا608

انسانقدرت بر ظلممخلوقنظام-نظام

جلد ،1جزء،2
ص564تا567
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تعداد

مذهب
ردیه بر

مذهب

ردیهنویس

2

نظام

معتزله

بشربنمعتمر

معتزله

1

نظام

معتزله

عیسىبنصبیح مردار

معتزله

معتزله

ابوعلی جبائی

معتزله

معتزله

ابوعلى جبائى

معتزله

ردیهها

ردیه

موضوع ردیه

نویس

آدرس از ندیم (ایمن
فؤاد)

 نظریه تولید یا تولد نظام (منظوم)نظام -نظریه تولید یا تولد

1

یحییبنبشر
ارجانی

جلد ،1جزء،2
ص568تا570

 قدرت بر ظلم تناهیمقدرات/کتاب
یحییبنبشر ارجانی

جلد ،1جزء،2
ص606تا608

 ردی بر ابوالحسین1

برخی بزرگان
معتزله

خیاط ،ابوالحسین

جلد ،1جزء،2

صالحی ،جاحظ ،نظام،

ص606تا608

بردعی

شکل ،25جدول  :17ردیههای متکلمان امامی بر امامی
تعداد
ردیهها

ردیه بر

مذهب

ردیهنویس

امامیه

ابومحمد

سابقا

حسنبنموسى

معتزلی

نوبختی

مذهب
ردیهنویس

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن
فؤاد)

 معاد/خلود کافران1

ابوعیسی
وراق

در جهنم/عقاید
امامیه

مانوی/الغریب
المشرقی/منسوب به

جلد ، 1جزء، 2
ص626

ابوعیسی وراق است

1

مؤمن
الطاق

ابومحمد
امامیه

هشامبنحکم

امامیه

 -کلی

کندی

جلد  ،1جزء،2
ص622و622

شکل ،26جدول :18ردیههای متکلمان امامی بر معتزلی
تعداد
ردیهها
1

ردیه بر

مذهب

ابوعلی جبائی

معتزله

ردیهنویس
محمدبنعبداهلل
بنمملک اصفهانى

مذهب
ردیهنویس

موضوع ردیه

امامیه،
سابقا
معتزله

 -امامت

آدرس از ندیم (ایمن
فؤاد)
جلد  ،1جزء،2
ص627و628
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1

ابناخشید

معتزله

شیخمفید

امامیه

 -امامت

1

جعفربنحرب

معتزله

شیخمفید

امامیه

 -امامت

1

صاحببنعباد

شیخمفید

امامیه

 -امامت

معتزله

شیخمفید

امامیه

 -امامت

1

جاحظ

معتزله

شیخمفید

امامیه

1

جاحظ

معتزله

1

علیبنعیسی
رمانی

معتزله
زیدیه

محمدبناحمدبن

امامیه (در

ابراهیبنیوسف

691و692
جلد ،1جزء:2
691و692
جلد ،1جزء:2
691و692
جلد ،1جزء:2
691و692

 -معتزله/فضیله

جلد ،1جزء:2

المعتزله

691و692

 -خالفت بنیعباس و

ظاهر

کاتب

جلد ،1جزء:2

شافعی)

تفصیل بنیهاشم بر

جلد ،1جزء،2

دیگران/العباسیه

ص689و690

(رساله جاحظ)

شکل ،27جدول :19ردیههای جبرگرایان بر غالی و معتزلی
تعداد
ردیهها
1

1

ردیه بر

مذهب

ردیهنویس

مذهب ردیهنویس

معمربناحمر

غاله

ضراربنعمرو

مجبره/ضراریه

معتزله

حفص فرد

ابوهذیل
عالف

1

نظام

معتزله

1

جعفربنحرب

معتزله

مجبره ،مذهب فقهی:
حنفیه

حسینبنمحمد

مجبره

نجار

(نجاریه/پیشوا)

برغوث

مجبره
(نجاریه/برغوثیه)

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن
فؤاد)

 -نبوت/الوهیت

جلد ،1جزء،2

پیامبر(ص)

ص596تا598

 -مخلوق

 -استطاعت

 -جعفربنحرب

جلد ،1جزء ،1
ص644و645
جلد ،1جزء،2
ص642و644
جلد ،1جزء،2
ص608و609

شکل ،28جدول :20سایر ردیههای فردمحور
تعداد
ردیهها

ردیه بر

مذهب

ردیهنویس

مذهب
ردیهنویس

موضوع ردیه

آدرس از ندیم
(ایمن فؤاد)
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1

حمادبن
ابیحنفیه

یمانبنرباب

حنفیه

خوارج

 -حماد

جلد  ،1جزء،2

بنابیحنیفه

ص651

مجبره
1

برغوث

محمدبنعبدالکریم

(نجاریه/

نامعلوم

 -مخلوق

برغوثیه)

1

زیاد موصلی

نامعلوم

بشربنمعتمر

معتزله

 -نامعلوم

1

مکیف مدینی

نامعلوم

ابوهذیل عالف

معتزله

 -نامعلوم

نامعلوم

ابوالحسین خیاط

معتزله

 -نامعلوم

1

نامعلوم (کتاب
البرهان)

*

جلد ،1جزء،2
ص619

جلد ،1جزء،2
ص568تا570
جلد ،1جزء،2
ص564تا567
جلد ،1جزء،2
ص610و611

شکل ،29جدول :21ردیهها بر ابنراوندی
تعداد

مذهب

ردیه بر

ردیهنویس

6

ابنراوندى

ابوالحسین خیاط

معتزله

2

ابنراوندی

ابنراوندی(بر

اختالفی،

خودش)

سابقا معتزله

ردیهها

ردیهنویس

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)
جلد ،1جزء ،2ص
610و611؛ درانتهای چاپ

 توحید/تکلیف/نعت الحکمه توحید/علم الهی/القضیبالذهب
 نبوت/الفرند نبوت/الزمرد نبوت/نظم قرآن/الدامغ -قدم عالم/التاج

بیروت که مبتنیبر نسخۀ
گوستاو فلوگل است،
تکمهای پنج صفحهای
دربارة آثار معتزله درج
شده است که برگرفته از
مجلهای آلمانی است؛ اما
این تکمله در نسخۀ ایمن
فواد سید نیامده است .سه
کتاب اول خیاط از این
تکمله (ص  )5است.

* بهاحتمال کتاب البرهان جابربنحیان است.

 نبوت/الزمرد نبوت/نظم قرآن/الدامغ -اختالف اهل اسالم/المرجان

جلد ،1جزء ،2ص
601تا604
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تعداد

ردیه بر

ردیهنویس

4

ابن راوندی

حارثبنعلى وراق

7

ابنراوندی

1

ابنراوندی

2

ابنراوندی

1

ابنراوندی

ردیهها

مذهب

موضوع ردیه

ردیهنویس

آدرس از ندیم (ایمن فؤاد)

 توحید/تکلیف/نعت الحکمهمعتزله

 -نبوت/الزمرد

جلد ،1جزء،2

 -نبوت/نظم قرآن/الدامغ

ص610و611

 قدم عالم/التاج توحید/تکلیف/نعت الحکمه نبوت/الزمردابوعلی جبائی

 -نبوت/نظم قرآن/الدامغ

(بیشترین ردیهنویس

معتزله

بر ابنراوندی)

 -امامت/االمامه

جلد ،1جزء،2

 -قدم عالم/التاج

ص606تا608

بر احتجاج ابنراوندی بههشامبنحکم
 ابنراوندیحسینبنعلى بصری

معتزله

معروف به کاغذى

امامیه

ابوسهل نوبختی
محمد بن عبد الله

 -جسم/ال من شیء

ص628و629

 -توحید/تکلیف/نعت الحکمه

جلد  ،1جزء،2

 -قدم عالم/التاج

ص624و625

 -امامت

جلد ،2جزء  ،6ص126

خوارج

بردعى

جلد ،1جزء،2

شکل ،20جدول :22ردیههای ابنراوندی بر دیگران
تعداد

ردیه بر

مذهب

1

جاحظ

معتزله

2

هشامبنحکم

امامیه

2

ابنراوندی

ردیهها

ردیه

مذهب

نویس

ردیهنویس

ابن

اختالفی ،سابقا

راوندى

معتزله

ابنراوندى

آدرس از ندیم (ایمن

موضوع ردیه

فؤاد)
جلد ،1جزء،2

 -معتزله/فضیله المعتزله

اختالفی ،سابقا

 -توحید/جسم و رویت

معتزله

-هشامبنحکم

ص601تا604
جلد ،1جزء،2
ص601تا604

 هشامبنحکماختالفی ،سابقا

ابن راوندى

معتزله

اختالفی ،سابقا
معتزله

 -نبوت/الزمرد

جلد ،1جزء،2

 نبوت/نظم قرآن/الدامغ -اختالف اهل اسالم/المرجان

ص601تا604

شکل ،21جدول :22ردیهها بر رازی
تعداد
ردیهها

ردیه بر

ردیهنویس

مذهب
ردیهنویس

موضوع ردیه

آدرس از ندیم (ایمن
فؤاد)
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معتزله،

ابوبکرمحمد
2

بنزکریاء
رازى

حسینبنعلى بصری

مذهب

معروف به کاغذى

فقهی:
حنفیه

 توحید/علم الهی/رازی برابوالقاسم
 -بلخی توحید/فعل خدا

ابوبکرمحمد
1

بنزکریاء

معتزله

ابوالقاسم بلخی

 -توحید/علم الهی

رازى

جلد ،1جزء،2
ص628و629

جلد ،1جزء،2
ص612تا615

شکل ،22جدول :24ردیههای رازی بر دیگران
تعداد
ردیهها
2

ردیه بر

مذهب

ابوالقاسم

معتزله

بلخی
1
1

احمدبنکیا
ل
شهیدبنح
سین بلخی

اسماعیلیه
نامعلوم

ردیهنویس
محمدبنزکریاء
رازى
محمدبنزکریاء
رازى
محمدبنزکریاء
رازى

مذهب
ردیهنویس
اختالفی

اختالفی
اختالفی

موضوع ردیه

 -توحید/علم الهی

 -امامت/احمدبنکیال

آدرس از ندیم (ایمن
فؤاد)
جلد  ،2جزء،8
ص205تا212
جلد  ،2جزء،8
ص205تا212

 -معاد/شهیدبنحسین

جلد  ،2جزء،8

بلخی

ص205تا212

 علم کالم/فضیله1

جاحظ

معتزله

محمدبنزکریاء
رازى

اختالفی

صناعه

جلد  ،2جزء،8

الکالم/جاحظ/معتزله

ص205تا212

شکل ،22جدول :25ردیههای موضوعمحور
مذهب کالمی/فقهی

آدرس از ندیم (ایمن

ردیهنویس

فؤاد)

ردیف

موضوع کلی کتاب

نام ردیهنویس

1

ابطال احکام نجوم

ابوعلى جبائى

معتزله

2

استطاعت/فرند

بشربنمعتمر

معتزله

2

اصحاب الهام

جاحظ

معتزله

4

اصحاب حدیث/تشبیه

ابوهذیل عالف

معتزله

5

اصحاب لطف

جعفربنمبشر ثقفى

معتزله

جلد ،1جزء،2
ص606تا608
جلد ،1جزء،2
ص568تا570
جلد ،1جزء،2
ص628و629
جلد ،1جزء،2
ص564تا567
جلد ،1جزء،2
ص576و577
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6

افعال و اعراض

احمدبنیحیى راوندى

اختالفی ،سابقا معتزله

7

امامت/امامت مفضول

هشامبنحکم کندی

امامیه

8

امامت/نص

محمدبنخلیل سکاک
بغدادی

امامیه

9

امامت/وصایت

هشامبنحکم کندی

امامیه

10

توحید/اصحاب صفات

ابوسهل نوبختى

امامیه

11

توحید/وقوف در تفکر خدا

ضراربنعمرو

مجبره (ضراریه)

بشربنمعتمر

معتزله

12

قرآن/الحاد

جاحظ

معتزله

14

قرآن/خلق قرآن

ابراهیمبنمحمد عتکى ازدى

ظاهریه(داودیه)

15

قرآن/خلق قرآن

12

علم کالم/عیب گرفتن از
علم کالم

محمدبنعبدالله ابوجعفر
اسکافى

معتزله

16

مخلوق

ثمامهابناشرس نمیرى

معتزله

17

معاد/تعذیب اطفال

ابوهذیل عالف

معتزله

18

معاد/تعذیب اطفال

19

معاد/تناسخ

20

نبوت/اختالف انبیا(ع) در
صفات خدا

محمدبنعبدالله ابوجعفر
اسکافى

معتزله

حسنبنموسى نوبختی

امامیه

ضراربنعمرو

مجبره (ضراریه)

نبوت/علم غیب پیامبر(ص)
21

و ترک چیزی از دین از

ضراربنعمرو

مجبره (ضراریه)

جانب پیامبر(ص)
22

نبوت/مدعی نبوت

ابوالقاسم بلخی

معتزله

جلد ،1جزء،2
ص601تا604
جلد  ،1جزء،2
ص622و622
جلد ،1جزء ،2ص624
جلد  ،1جزء،2
ص622و622
جلد  ،1جزء،2
ص624و625
جلد ،1جزء،2
ص596تا598
جلد ،1جزء،2
ص568تا570
جلد ،1جزء،2
ص628و629
جلد ،1جزء،2
ص250و251
جلد ،1جزء،2
ص592و592
جلد ،1جزء،2
ص575و576
جلد ،1جزء،2
ص564تا567
جلد ،1جزء،2
ص592و592
جلد ،1جزء ، 2ص626
جلد ،1جزء،2
ص596تا598
جلد ،1جزء،2
ص596تا598
جلد ،1جزء،2
ص612تا615
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شکل ،24جدول :26مذهب ردیهنویسان در ردیههای کالمی
مذهب ردیهنویس

مجموع

حنفیه

9

جریریه

2

حنبلی

1

شافعیه

1

کالبیه

1

خوارج

11

سلف معتزله

1

اشاعره

2

ظاهریه

2

مجبره

26

معتزله

171

معتزله یا مرجئه

7

اهلسنت(گرایش کالمی نامعلوم)

1

امامیه

25

زیدیه

2

نامعلوم

نامعلوم

4

اختالفی

اختالفی

21

فقهی

کالمی

فقهیکالمی

با تشکر از مرکز پژوهشی پویافکر که حیامی ایین
پروژه بوده است.

 .1ابنجلجل ،سلیمانبنحسیان ،)1955( ،طبقیات
األطباء و الحکماء ،به کوشش فؤاد سید ،قاهره :المعهد
العلمی الفرنسی لآلثار الشرقیه.

پینوشت

 .2ابنخلیدون ،عبیدالرحمان بین محمید،)1408( ،

 .1ایمن فواد سید در حاشیۀ این مطلب میگویید:

دیوان المبتدأ و الخبر فا تاریخ العرب و البربر و مین

تقیالدین مقریزی (845ق) نسخۀ اصیل الفهرسیت را

عاصرهم من ذوى الشأن االکبر؛ تاریخ ابن خلدون ،بیه

پیش از آنکه دو پاره شود ،پیارهای از آن در کتابخانیۀ
چستربیتی در دوبلین (پایتخت ایرلند) و پارهای دیگیر
در کتابخانۀ شهید علی پاشا در استانبول ،دیده است و

متن کتاب در رد اسماعیلیه را در کتاب خیود ،اتعیاظ
الحنفاء باخبار ائمه الخلفا ذکر کرده است.
کتابنامه

کوشش خلیل شحاده ،چ ،2بیروت :دارالفکر.

 .3ابنرزام ،محمیدبن علیی ،)1436-1435( ،الیرد
علی االسماعیلیه القرامطه و شرح مذاهبهم فیی الصید
عن شرائع الرسل و الدعاء الی افساد الممالک و الدول
و الرد علی سائر الملحیدین ،رسیاله دکتیری فیوازبن
عبداهللبینمعیویض ثبیتیی ،زییر نظیر سیعیدبنمحمید
معلیییوی ،عربسیییتان ،مدینیییه :الجامعیییهاالسیییالمیه
بالمدینهالنبویه.

 /38نشریه علمی پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه وهشتم ،دوره جدید ،سال چهاردهم ،شماره اول (پیاپی  ،)53بهار 1401

 .4ابنعماد ،عبدالحابناحمید ،)1406( ،شیذرات
الذهب فی أخبار مین ذهیب ،بیه کوشیش محمیود و

(« ،)1393فهرسییییت اسییییماء میی یؤلفی الشیییییعه»،
حدیثپژوهی ،ش ،12ص189تا214..
214
 .16تستری ،محمدتقی ،)1410( ،قاموس الرجیال،

عبدالقادر ارناؤو  ،دمشق :دار ابنکثیر.
 .5ابنمنظور ،محمدبنمکرم ،)1414( ،لسانالعرب،

چ ،2قم :مؤسسه النشر االسالمی.

 .17تهانوى ،محمدعلا ،)1996( ،موسیوعه کشیاف

چ ،3بیروت :دار صادر.
 .6اشعری ،ابوالحسن علیبیناسیماعیل،)1400( ،

اصطالحات الفنون و العلوم ،بیروت :مکتبه لبنان ناشرون.

مقاالت اإلسالمیین و اختالف المصیلین ،چ ،3آلمیان،
ویسبادن :فرانس شتاینر.
 .7آقییابزر

طهرانییی ،محمدمحسیین،)1403 ( ،

 .18جییاح  ،ابوعثمییان عمییروبنبحییر،)2002( ،
رسائل الجاح  ،به کوشش علی بو ملحم ،بیروت :دار
و مکتبهالهالل.

الذریعۀ الی تصانیف الشیعه ،به کوشش احمدبنمحمد
حسینی ،چ ،3بیروت :داراالضواء.
 .8اقبال آشتیانی ،عباس ،)1345( ،خاندان نوبختی،
چ ،2تهران :طهوری.
 .9امین ،سیدمحسین ،)1403( ،أعییان الشییعۀ ،بیه
کوشش حسن امین ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.
 .10انصیییاری ،حسییین« ،)1372( ،ابیییننیییدیم»:

دائرﺓ المعارف بیزر

اسیالمی ،ج ،5زییر نظیر کیاظم

موسوی بجنوردی ،تهران :مرکز دائرۀالمعیارف بیزر

 .19جاناحمدی ،فاطمه ،)1395( ،تاریخ فرهنی

و

تمدن اسالمی ،چ ،41قم :معارف.
« ،)13ابواسیحاق
1395
 .20حبیبی مظاهری ،مسعود95( ،

بنعیاش» :دائرﺓالمعارف بزر

اسالمی ،ج ،5زیر نظر

کاظم موسوی بجنوردی ،تهران :مرکز دائیره المعیارف
بزر

اسالمی.

 .21حلبی ،علیاصغر ،)1376( ،تاریخ علیم کیالم
در ایران و جهان ،چ ،2تهران :اساطیر.

 .22حنینبیناسیحاق ،)1379( ،رسیالۀ حنیینبین
اسحاق الی علیبنیحیی فی ذکر ما تیرجم مین کتیب

اسالمی.
( ،------------------ .11پیییییاییز،)1400

جالینوس؛ کهنترین فهرست جهان اسالم ،به کوشش

«ناگفتههایی دربیاره ردییه ابینرزام طیائی کیوفی بیر

مهییدی محقییق ،تهییران :مؤسسییه مطالعییات اسییالمی

اسماعیلیه» ،بررسیهای تاریخی:
www. ansari.kateban.com

 .12انواری ،محمدجواد« ،)1393( ،ردییهنویسیی»:
دانشیینامۀ جهییان اسییالم ،ج ،19زیییر نظییر غالمعلییی

حدادعادل ،بنیاد دائرﺓالمعارف اسالمی.

 .13بییییدوی ،عبییییدالرحمن ،)1374( ،تییییاریخ
اندیشههای کالمی در اسالم ،ترجمۀ حسیین صیابری،
مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.

 .14بغدادی ،عبدالقاهر ،)1408( ،الفرق بین الفرق
و بیییان الفرقییهالناجیییه میینهم ،بیییروت :دارالجیییل و
داراآلفاق.
 .15بهبیییودی ،محمیییدباقر و سرشیییار ،مژگیییان،

دانشگاه تهران – دانشگاه مکگیل.

 .23دینییوری ،ابوحنیفییه احمییدبنداود،)1368( ،
اخبارالطوال ،به کوشش عبدالمنعم عامر و جمالالدین
شیال ،قم :مشنورات الرضی.
 .24ذهبیییییی ،محمیییییدبناحمییییید،)1413( ،
سیییراعالمالنییبالء ،بییه کوشییش شییعیب ارنییؤو  ،چ،9
بیروت :مؤسسه الرساله.

 .25رحمتییی ،محمییدکاظم ،)1395( ،ابییننییدیم و
کتاب الفهرست ،قم :مورخ.

 .26سیییاکت ،محمدحسیییین ،)1368( ،پایگیییاه
محمدالندیم در کتابشناسی ،مشهد :جاوید.
 .27سزگین ،فؤاد ،)1412( ،تاریخ التراث العربیی،
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به کوشش محمود فهمی حجازی و عرفۀ مصیطفی و

 .39عمادی حائری ،سیدمحمد« ،)1387( ،مقایسیه

سعید عبدالرحیم ،چ ،2قم :کتابخانیه عمیومی آییتاهلل

روش شناختی دو کتاب شناسی کهن در جهیان اسیالم

العظمی مرعشی نجفی.

(فهرست نجاشی و فهرست ابن خییر)» ،آینیه مییراث،

 .28سیدمرتضی ،علیبنحسیین ،)1405( ،رسیائل
الشریف المرتضا ،به کوشش سیدمهدی رجیائی ،قیم:
دارالقرآن الکریم.
 .29سیییوطا ،عبییدالرحمنبیینابییابکییر،)1417( ،
تییاریخالخلفییاء ،بییه کوشییش ابییراهیم صییالح ،دمشییق:
دارالبشائر.

 .30شبلی نعمیانی ،محمید ،)1386( ،تیاریخ علیم

ش ،42ص140تا160..
160

 .40فان.اس ،یوزف ،)1397( ،کیالم و جامعیه در
سدۀ دوم و سیوم هجیری ،ترجمیۀ فیرزین بیانکی و
احمدعلی حیدری ،قم :دانشگاه ادیان و مذاهب.

 .41قاضییا عبییدالجبار ،)1416( ،شییرح األصییول
الخمسیییه ،بیییه کوشیییش عبیییدالکریم عثمیییان و
احمدبنحسینبنابیهاشم ،چ ،3قاهره :مکتبه وهبه.

کالم ،ترجمۀ سیدمحمدتقا فخر داعا ،تهران :اساطیر.

 ،)1962 -1965( ،------------ .42المغنیییی

 .31شییبیری ،سیییدمحمدجواد« ،)1393( ،رجییال

فی أبواب التوحید و العدل ،به کوشش جرج قنیواتی،

نجاشییی» :دانشیینامۀ جهییان اسییالم ،ج ،19زیییر نظییر

غالمعلی حدادعادل ،بنیاد دائرﺓالمعارف اسالمی.

 .32شمشیری ،رحیمه و جاللی ،مهیدی،)1387( ،

قاهره :الدار المصریه.

 .43کرون ،پاتریشیا ،)1389( ،نظام اندیشه سیاسی
در اسالم ،ترجمۀ مسعود جعفری ،تهران :سخن.

«بررسییی روش عمییومی شیییخطوسییی در کتییاب

 .44متز ،آدام ،)1362( ،تمدن اسالمی قرن چهیارم

الفهرسییییت» ،علییییوم قییییرآن و حییییدیث ،ش،81

هجری ،ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قراگزلو ،تهران :س هر.

ص135تا163..
163
 .33شهرسییتانی ،محمییدبنعبییدالکریم،)1364( ،
الملل و النحل ،بیه کوشیش محمید بیدران ،چ ،3قیم:
الشریف الرضی.

 .45مسیییعودی ،علییییبییینحسیییین،)1409( ،
مروجالذهب و معادنالجوهر ،به کوشش یوسف اسعد
داغر ،بیروت :دارالفکر.
 .46مفییید ،محمییدبنمحمییدبننعمییان،)1413( ،

 « .34شیخمفید و معتزله» ،)1371( ،حوزه ،ش.54

جوابات اهل الموصل فی العدد و الرؤیه ،بیه کوشیش

 .35صابری ،حسین ،)1395( ،تاریخ فرق اسالمی،

مهدی نجف ،قم :المؤتمر العالمی أللفیه الشیخ المفید.

چ ،10تهران :سمت.

 .47منتظرالقائم ،اصغر و سعیدی ،وحید،)1393( ،

 .36صفری فروشانی ،نعمت اهلل ،)1391( ،غالییان:

تبیین نقش هشام کلبی در فرهن

کاوشی در جریان ها و برآیندها تیا پاییان سیدۀ سیوم،

قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

چ ،3مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.

 .37طقیییوش ،محمدسیییهیل ،)1395( ،دولیییت
عباسیییان ،ترجمییۀ حجییتاهلل جییودکی ،چ ،10قییم:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .38طوسی ،محمدبنحسن( ،بیتا) ،الفهرست ،بیه
کوشییش محمدصییادق بحرالعلییوم ،نجییف اشییرف:
مکتبهالمرتضویه.

و تمیدن اسیالمی،

 .48میرزایی ،عباس ،)1397( ،معتزلیان شیعهشیده،
قم :پژوهشگاه علوم و فرهن

اسالمی.

 .49نجاشییی ،ابوالعبییاس احمییدبنعلییی،)1365( ،
فهرست اسماء مصنفی الشییعه؛ رجیال النجاشیی ،بیه
کوشش سیدموسی شبیری زنجانی ،چ ،6قیم :مؤسسیه
النشر االسالمی.
 .50ندیم ،محمدبن اسحاق ،)1430( ،الفهرست ،به

 /40نشریه علمی پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه وهشتم ،دوره جدید ،سال چهاردهم ،شماره اول (پیاپی  ،)53بهار 1401

کوشش ایمن فؤاد سید ،لندن :مؤسسه الفرقان للتیراث
االسالمی.
( ،------------------ .51بییییییتییییییا)،
الفهرست ،بیروت :دار المعرفه.
 .52نییییییوری ،محمیییییید« ،)1381( ،اولییییییین
فهرست نگاری های شیعه» ،کتاب هیای اسیالمی ،ش،8
ص85تا93..
93

 .53ولوی ،علیمحمد ،)1367( ،تاریخ علم کالم و
مذاهب اسالمی ،تهران :بعثت.
 .54ویکی شیعه« ،هشام بنحکم»( ،تاریخ بازییابی:
.)14
1400
00/9/24
 .55کتابشناسی الفهرست در نرمافزار تراجم.

