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 چکیده

فلسفی  ـ کار رفته است که معانی متأخر کالمی الفاظ و تعبیرهایی به البالغه  نهجدر 
برخی مؤلفان این ناهمخوانی . دارد و با شرایط تاریخی قرن اول هجری همخوان نیست

گروهی . است  واضع این الفاظ و تعبیرها بوده )ع( امام علیمعتقدند کهاند و  را نپذیرفته
 اما آنچه اند شواهد تاریخی بر وجود بافت تاریخی مناسب ارائه کنند دیگر کوشیده

دهد نه اینکه شاهدی  شود تنها امکان وجود چنین مباحثی را نشان می مطرح می
ن دهند که بخشی از اند نشا برخی دیگر سعی کرده. تاریخی در اثبات آن ارائه دهد

از قرن ـ های دینی متأخرتر، از جمله امامان شیعه  موارد مشکوک، سخنانی از شخصیت
با این حال، در این روش نیز بافت تاریخی نصوص، بازسازی نشده و . است ـ دوم به بعد

در مقالۀ حاضر تالش بر . دربارۀ آغاز بحث و تحوالت آن سخنی به میان نیامده است
های تاریخی موضوع وجود و عدم در قرآن، روایات، منابع کالمی و  ه ریشهاین است ک

های دوم و سوم هجری،  های مسلمانان با پیروان دیگر ادیان در قرن فلسفی و مناظره
  .بررسی و تحلیل شوند و پاسخ بهتری برای این مسئله بیان گردد
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 درآمد. ١
برای نقد استفاده » معیارهای تاریخی«و » تاریخ«روشی است که در آن از » نقد تاریخی«

 که مضمون و محتوایی هایی هالفاظ و جمل(متن : شود و عناصر مهم در آن عبارتند از می
گیری متن  ۀ شکل، زمینمتن مخاطب، )ۀ متنپدیدآورند(، مؤلف )رسانند را می

محققان سنتی مسلمان تا کنون  .گیرد و مجتمعی که متن در آن شکل می) ١کانتکست(
 . اند به این شیوه از نقد و تحلیل دربارۀ منابع خود نگاه مثبتی نداشته

، پیش از این کسانی همچون ابن خلّکان و شمس الدین ذهبی و البالغه نهجدر مورد 
اند که بسیاری از  هایی مطرح کرده یگران، مسائل و شبههدر دورۀ معاصر شوقی ضیف و د
گویی و بحث دور از تحقیق علمی  اند زیرا از یکسو کلّی محققان با آن مخالفت کرده
گذارد و از سوی دیگر، این تصور در بسیاری از  ها باقی نمی جایی برای دفاع از نظر آن

بع برابر است با نقد بزرگان و محافل شیعه و اهل سنت وجود داشت و دارد که نقد منا
های دینی؛ حال آنکه چنین نیست و نقد منابع به دور از جانبداری، نتایجی  شخصیت

دست  کننده و قابل تطبیق بر اوضاع تاریخی زمان گویندگان یا مؤلفان آن منابع به  قانع
 .خواهد داد

 همخوان )ع(لی با شرایط و حوادث تاریخی دوران امام عالبالغه نهجهای  اغلب بخش
در عین حال، در موارد اندکی از این . است و با معیارهای نقد تاریخی مخالفت ندارد

های تاریخی بعدی  کار رفته است که با دوره هایی به کتاب ارزشمند، الفاظ و تعبیر
شده و در  این موارد نیز اغلب، سخنانی است که از ائمۀ بعدی شیعه روایت . مطابقت دارد
» نور واحد«فرض  محدثان شیعه با پیش.  ریشه داردالبالغه نهجثی پیش از منابع حدی
رسد، در انتساب تاریخی   می)ص(ها به پیامبر  و اینکه خاستگاه علم همۀ آن)ع(بودن ائمه

های اعتقادی  فرض اما باید توجه داشت که پیش. گیری چندانی نداشتند روایات، سخت
ناظر به محتوای حدیث است حال » عصمت«و » ننور واحد بود«، »علم امامان«همچون 

آنکه نقد تاریخی نوعی نقد صوری است که در آن از تطابق محتوا با واقعیت بحث 
های اعتقادی در تعارض نیست و به عبارتی،  فرض در واقع، نقد تاریخی با پیش. شود نمی

بان خود سخن علم و عصمت امام مانع از آن نیست که او مطابق با زمان و بافت و مخاط
ریشه با  های هم و واژه» عدم«، »وجود«آنچه در این مقاله مورد بحث قرار دارد، . بگوید

 . ها است که معانی متأخر کالمی و فلسفی دارند آن

                                                                                                                                            
1. context 
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 یشینۀ بحثپ. ٢
)  ق٦٨١م(ابن خلّکان .  دارد پیشینۀ درازدامنیالبالغه نهجتشکیک در اصالت تاریخی 

 تردید کرد )ع( و انتساب آن به امام علیالبالغه نهجمؤلف نخستین کسی است که دربارۀ 
و ابن ] ٢٣١، ص٢٠، ج٥٥[پس از وی، کسانی همچون صفدی ]. ٣١٣، ص٣، ج١٠[

برای . [همان سخنان نادرست وی را تکرار کردند] ٢٥٧ـ٢٥٦، ص٣، ج١٦[عماد حنبلی 
، ٣، ج٤٥[بی الدین ذه شمس]  به بعد١٣، ص٥٤: نکـ نقدی جامع بر گفتۀ ابن خلّکان، 

شبهه را بسط داده و سبّ برخی از صحابه و ادعاهای کلّی دیگری همچون ] ١٢٤ص
 به احتمال ـها را معیار نقد قرار داده است که منظور وی  تناقض و رکاکت برخی عبارت

 ]. ٢٢٣، ص٤، ج٧: نکـ [ بخشی از خطبۀ شقشقیه است  ـبسیار
گرایی و تفکرات   متمایل به عقل عمدتاً ـدر دوران معاصر، برخی از نویسندگان

کسانی همچون محمد . اند  پرداختهالبالغه نهج نیز به بحث و تحقیق پیرامون  ـنومعتزلی
عبده و صبحی صالح به تصحیح متن این کتاب مهم اهتمام کردند اما گروهی نیز در 

یخی اند که عمدتاً خالی از استدالل تار  خصوص بخشی از نصوص آن شبهاتی مطرح کرده
همان سخنان ابن خلکان و دیگر ] ٦٤، ص٢، ج٣٠[برخی از جمله بروکلمان . است

بر ] ٦٢، ص٥١[شوقی ضیف ]. ١٦٣، ص١، ج٣٥: نکـ [اند  مؤلفان پیشین را تکرار کرده
ساختۀ شریف رضی است و او سخنانی مسجَّع را  کند که این کتاب بر این نکته تأکید می

 به )ع(طالب ت؛ حال آنکه طبیعی نیست که علی بن ابی گردآوری کرده اسالبالغه نهجدر 
مشابه چنین ]. ١٦٩، ص٢٣: نکـ [ از آن نهی کرده بود )ص(سجع سخن بگوید زیرا پیامبر

اند که   ها پیش مطرح بود و بسیاری از محققان به آن چنین پاسخ داده سخنانی از قرن
ر مؤلفان فاصلۀ زیادی دارد و  با گفتار شریف رضی و دیگالبالغه نهجاوالً اسلوب بیانی 

شده   نقل می)ع( در منابع، از امام علیالبالغه نهجها سال پیش از  ثانیاً، این مطالب ده
 ]. ٢٠٦ـ٢٠٥، ص١، ج١: نکـ [است 

 در )ع(های بسیاری از امام علی شوقی ضیف، همچنین بر این باور است که خطبه
 طبری تاریخو ) ابن قتیبه (خباراأل عیون، )جاحظ (البیان و التبیینمنابعی همچون 

 نقل شده، البالغه نهجویژه  های متأخر به  هایی که در کتاب برجای مانده، اما عمدۀ خطبه
های  رسد، زیرا بخش زیادی از خطبه نظر نمی مجعول است و این سخن درستی به

، ٥٢[رو شوقی ضیف  برد و از همین هایی است که او نام می  از همین کتابالبالغه نهج
توان بر آنها اعتماد  ها از این منابع باشد، می کند که اگر خطبه اذعان می] ١٢٨، ص٢ج

 ].١٠٧ـ٩١، ص٤٧: نکـ برای نقدی جامع بر نظرات شوقی ضیف، [کرد 
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آنچه گذشت، ادعاهایی کلّی و دور از بحث علمی، بدون ذکر لفظ یا عبارتی از 
 و البالغه نهجاظ متأخر کالمی و فلسفی در در ادامه دربارۀ مسئلۀ الف.  بودالبالغه نهج

 .هایی که ارائه شده، بحث خواهد شد پاسخ
 
 طرح مسئله. ٣

 الفاظ و تعابیری وجود دارد که دارای معانی )ع( به نقل از امیرالمؤمنین علیالبالغه نهجدر 
رو، این مسئله مطرح  از این. متأخر کالمی و فلسفی است که در آن زمان مطرح نبود

های بعدی به ایشان   است یا در دوره)ع(شود که آیا چنین تعبیرهایی از امیرالمؤمنین می
های  در این زمینه، عمر فروخ با اذعان به اینکه اغلب خطبه. منتسب شده است

ها راه یافته  کند که جمالتی از دیگران به خطبه  است، اظهار می)ع( از امام علیالبالغه نهج
های طوالنی وجود دارد که اثر وضع بر آن  ب برخی خطبهاست، چنانکه در این کتا

ها  آشکار است و برخی از نظرات فلسفی اسکندرانی که عرب تا آن زمان شناختی از آن
از دید عمر فروخ، مباحث طبیعیات و الهیات در . نداشت، در آن نفوذ کرده است

توان  فزون بر اینکه نمیا.  از آرای اسکندرانی و معتزلی تأثیر پذیرفته استالبالغه نهج
 یک نظام فلسفی خاص و ابتکاری در نظر گرفت زیرا او معتقد بود که )ع(برای امام علی

بنابراین، عمر فروخ به تأثیر ]. ١٨٨ـ١٨٧، ص٦٤[اسالم بهترین نظام برای انسان است 
ین احمد ام.  اشاره کرده، اما شاهدی برای مدعای خود نیاورده استالبالغه نهجفلسفه بر 

برد،  هایی که نام می کند اما نمونه نیز به تعبیرات فلسفی یونان اشاره می] ١٦٩، ص٢٤[
 . ، یا وصف طاووس ارتباط دارد...)ستّ معان، اربع دعائم و(بندی به اعداد  با تقسیم

نیز از اصطالحات مرتبط با فلسفه در » األزلیة«و » الکیفیة«، »األین«سه اصطالح 
 در البالغه نهجهمچنین، خطبۀ اول . اند که مورد تشکیک قرار گرفته هستند البالغه نهج

هایی که  باب توحید که عمدۀ مباحث آن عقلی و فلسفی است و برخی دیگر از دانش
پس از عصر صحابه و تابعان پدید آمد همچون دقائق علم توحید، مباحث رؤیت، عدل، 

، ٣٧: نکـ [ول این شبهه است کیفیت کالم خالق و تنزه خدا از مجانست مخلوقات مشم
که  »کیف«و  »ینأ«های  نیز واژه] ٢٦ـ٢٥، ص٦٣[عطاردی ]. ٤٨ـ٤٧، ٢٤، ص٥٤؛ ٤٢ص

که از اصطالحات  را »مبین« و» مجمل «،»ناسخ«فلسفی هستند یا  ـکالمی از اصطالحات 
 .زند اند، مثال می علم اصول

یک  )ع(علیست که شود، چنین ا طور سنتی در این مباحث مطرح می پاسخی که به
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مطالب و موضوعاتی که از آن بزرگوار در معارف الهی و علوم  و  بودالعاده فوقانسان 
ی مسائل ذکر .اطالع بوده است سابقه است و ملت عرب از آنها بی  بیه،اسالمی نقل شد

 توحید و خداشناسی و صفات پروردگار و اخبار انبیاء گذشته و حاالت ملل و همچون
ار روز قیامت و بهشت و دوزخ و مسائل اخالقی و اجتماعی که در قرآن ذکر اقوام و اخب

ها آموخته،   و قرآن این مطالب را به آناند بودهنها آگاه  اعراب از آن، حال آنکه گردیده
 ].٢٦، ص٦٣: نکـ برای نمونه، [شاهدی بر این دیدگاه است 

 یکی بحث از صفات الهی و آنچه از این پاسخ به این بحث ارتباط دارد دو نکته است؛
الذی لیس لصفته حدّ محدود وال «و » وکمال اإلخالص له نفی الصفات عنه«دو تعبیر 

با تعبیر ١٨٤ و بحث از حدوث کالم خدا در خطبۀ البالغه نهجاز خطبۀ اول » نعت موجود
رتباط که با آرای کالمی قرن دوم و نظرات معتزله ا» ولو کان قدیماً لکان إلهاً ثانیا... «

به معنای فلسفی ـ و دیگری بحث از وجود و عدم و حدوث و قدم ] ٦٩ـ٧٠، ص٧٣[دارد 
 ].٧١، ص٧٣[ که با نظرات فلسفی یونان ارتباط دارد  ـآن

 فلسفی  ـکند، پاسخی کالمی ها مطرح می پاسخی که استاد مطهری برای این اشکال
زله و فلسفۀ یونان تفاوت کند که محتوای این عبارت با نظرات معت وی بیان می. است

آنچه معتزله در مورد صفات خدا به آن اعتقاد داشتند، نفی هرگونه صفتی . زیادی دارد
 البالغه نهجاست که این دیدگاه مستلزم نیابت ذات از صفات خواهد بود، حال آنکه در 

شود و صفتِ نامحدود برای ذاتِ نامحدود، مستلزم عینیت ذات با  صفتِ محدود نفی می
دربارۀ بحث حدوث و قدم، . اند صفات است نه انکار صفات، آنگونه که معتزله پنداشته

 ارتباطی با مباحث متکلمان دربارۀ قرآن البالغه نهجایشان معتقد است که این بحث در 
 )ع(پروردگار است که از دید امام علی» ارادۀ انشائی«و » امر تکوینی«ندارد، بلکه دربارۀ 
 ].٧٠ـ٧١، ص٧٣[ن دلیل حادث و متأخر از ذات است فعل خدا و به همی

 نیز از البالغه نهجدر » عدم«و » وجود«پاسخ استاد مطهری به وجود الفاظی همچون 
کند که عالمه طباطبایی محتوای  ایشان بیان می. همین جنس است، نه بحث تاریخی

حور بحث فالسفۀ م. دانست های فیلسوفان مسلمان متفاوت می ها را با اندیشه این تعبیر
وجوبِ «سینا و خواجه نصیر دربارۀ ذات و صفات الهی،  پیشین اسالم از جمله فارابی، ابن

کنندۀ   هرگز بر وجوبِ وجود به عنوان اصل توجیهالبالغه نهجاست حال آنکه در » وجود
آنچه در این کتاب بر آن تکیه شده، همان چیزی است که . ممکنات تکیه نشده است

بودن » وجودِ صِرف«کند، یعنی واقعیت محض و   وجوبِ وجود را بیان میمالک واقعی
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 این است که او ، ذات حقۀها دربار  بحثۀ پایه و اساس همالبالغه نهجدر . ذات حق
 زمان ، هیچ مکان، به هیچ وجه در او راه ندارددّ قید و ح،هستی مطلق و نامحدود است

 ولی هیچ چیز با او نیست و چون ،چیز است او با همه ؛ از او خالی نیستچیزیهیچ یا 
 ،تقدم دارد )ماهیت( حد و اندازه ، عدد، بر همه چیز حتی بر زمان، استدّح مطلق و بی

 افعال اوست و از فعل و صنع او انتزاع ۀیعنی زمان و مکان و عدد و حد و اندازه در مرتب
 ].٧٥ـ٧٢ص، ٧٣ [ همه چیز از اوست و بازگشت همه چیز به اوست؛شود می

 واضع این الفاظ و )ع(های باال مطرح شد، به این معناست که امام علی آنچه در پاسخ
های کالمی و فلسفی است و در واقع این متکلمان و فالسفه هستند که چنین  تعبیر

اند شواهد  برخی در استدالل بر این دیدگاه، تالش کرده. اند مطالبی را از ایشان آموخته
نند و به این منظور به سخنان کسانی همچون احمد امین دربارۀ انتشار تاریخی نیز ارائه ک

] ٢٧٢ـ٢٧٣، ص١، ج٢٣[شاپور، حرّان و اسکندریه  فلسفۀ یونانی پیش از اسالم در جندی
بر این اساس، ورود فلسفۀ یونان در حوزۀ . استناد شده است] ٢٦، ص٢٤[و در حیره 

گردد و مبدأ و خاستگاه  های دور بر می ههای اسالمی، آن هم در عراق، به گذشت سرزمین
رواج مباحث عقلی در عراق و در میان مسلمانان، از فلسفۀ یونان و عصر عباسیان نبوده، 

 ].٥٣، ص٣٧[ها پیش از اسالم در عراق سابقه داشته است  بلکه این مباحث سال
 بودن اند از تاریخی رسد پیروان فلسفۀ صدرایی تالش کرده طور کلی به نظر می به

آید، دفاع   فلسفی متأخر بر میـها معانی کالمی   که از آنالبالغه نهجالفاظ و تعابیری از 
های محتوایی و هرمنوتیکی میان فلسفه  کنند اما نه به شیوۀ تاریخی بلکه با بیان تفاوت

در واقع، اغلب مطالبی که در این زمینه نوشته شده است، ارتباط زیادی با سیر . و روایات
 . ریخی اندیشۀ کالمی و فلسفی در تاریخ اسالم نداردتا

های تاریخی مباحث فلسفی در جهان اسالم را  اند ریشه گروهی دیگر تالش کرده
بازکاوی کنند و نشان دهند که این مباحث در صدر اسالم نیز در میان مسلمانان مطرح 

شود  را آنچه مطرح میثمر بوده است زی رسد چنین تالشی تا کنون بی بوده اما به نظر می
کند نه اینکه شاهدی تاریخی برای آن ارائه  تنها امکان وجود چنین مباحثی را اثبات می

 آن هم به شکلی ـبه عبارت دیگر، اگر مردم عراق در آغاز اسالم با مباحث فلسفی . دهد
 آنان  آشنا بودند، چرا اثری از این مباحث در سخنان و گفتگوهایـکه در این روایات آمده 

شود؟ افزون بر این، بر فرض که مردم حیره یا مدائن و دیگر شهرهای کهن عراق  یافت نمی
زبانی بودند که هیچ شاهد   قبایل عرب)ع(اند، اما مخاطبان امام علی با فلسفۀ یونان آشنا بوده
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توانست بدون  آیا آن حضرت می. تاریخی بر آگاهی آنان از چنین مباحثی در دست نیست
  داشتن شرایط مخاطبان، از مباحثی سخن بگوید که اطالعی از آن ندارند؟در نظر

النسبه را از  صبری ابراهیم در روشی دیگر با پذیرفتن برخی اشکاالت، موارد صحیح
 را به پنج بخش تقسیم کرده البالغه نهجوی نصوص . نصوص مشکوک جدا کرده است

، )ص( به دیگران از جمله پیامبرو معتقد است که برخی از این سخنان] ٨١ـ٨٧، ص٥٤[
در مورد ]. ٧٧ـ٦٥، ص٧، ص٥٤: نکـ [صحابه و تابعان یا امامان شیعه منسوب است 

را که ) وال وقت معدود... الحمد لله (مباحث فلسفی، وی از خطبۀ اول فقط فقرۀ نخست 
ن  دانسته و بقیۀ ای)ع(نقل کرده، از امیرالمؤمنین] ١٦٤ـ١٦٣، ص٤، ج١٤[ابن عبد ربه 

به جز بخشی  (١٨٦ و ١٨٥های  داند و نسبت خطبه  می)ع(خطبه را منسوب به امام رضا
با این حال، این مؤلف نیز از ]. ١٠١، ٨٦، ٦٨، ص٥٤[پذیرد  را نیز نمی) از فقرۀ چهارم

چنانکه گفته شد، برای چنین بحثی، الزم است . کند بافت تاریخی نصوص بحثی نمی
بخشی دربارۀ آغاز  ازسازی شود تا بتوان به نتیجۀ رضایتزمینه و بافت تاریخی موضوع ب
های تاریخی موضوع در قرآن،  بر این اساس، باید ریشه. بحث و تحوالت آن دست یافت

روایات، منابع کالمی و فلسفی و مناظرات مسلمانان با پیروان دیگر مذاهب و ادیان 
 .بررسی و تحلیل شوند

 
 در قرآن و روایات» دمع«و » وجود«های مرتبط با  واژه. ٤

: نکـ [کار رفته است  به» یافتن«در قرآن کریم به صورت فعلی و به معنای » و ج د«ریشۀ 
همچنین . در قرآن کاربرد ندارند» موجود«و » وجود«هایی همچون  و واژه] ، ذیل ریشه٦١

نیز به معنای » جِدَة«و » وِجْدان«از خشم و غضب؛ » مَوْجِدَة«از حزن و اندوه است و » وَجْد«
نیازی  اما معنای دیگر این واژه غنا و بی] ١٦٩، ص٦، ج٣٩[به دست آوردن و یافتن است 

در آیۀ ششم سورۀ طالق در این معنا » وُجْد«و نیز ) های الهی از نام(» واجِد«است که 
معنایی یا پدید آمدن شيء از عدم، » وجود«اما ] ٢٩٥ ص٥، ج ٤٦: نکـ [اند  کاربرد یافته

أوجد هللا الشيء من العدم «: شود گفته می. و در شمار نوادر است» ایجاد« و از باب أخرمت
 ،٥، ج٤٦[» أجنّه هللا فجُنَّ فهو مجنون«: گویند گونه که می ، همان»فوُجِدَ فهو موجود

 ].٢٩٦ـ٢٩٥ص
نیز در قرآن هیچ کاربردی ندارد، اما در لغت عرب به معنای نبودن » ع د م«ریشۀ 
، »عَدیم«شود  گفته می» فقیر«از جمله در عربی به . اپدید شدن آن آمده استشیء و ن
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حسّان بن ثابت در ). أیِسَ منه(است و از آن نا امید شده است ) ثروت(زیرا فاقد غنا 
وجهلٍ غطَّی علیه / رُبَّ حِلمٍ أضاعَهُ عَدَمُ المالِ«: بیتی در این باره چنین سروده است

 ].٥٧ـ٥٦ ص٢، ج٣٩؛ ١٩٨٣ـ١٩٨٢ ص٥، ج٣٦[» النعیم
 
 بحث از وجود و عدم در منابع حدیثی اهل سنت. ١. ٤

در روایات اهل » عدم«و » وجود« و صحابه مطرح نبود و واژۀ )ص(این بحث در زمان پیامبر
دیگر کاربردهای این دو واژه نیز به همان معانی لغوی است و با . سنت کاربردی ندارد

در روایات » و ج د«ریشۀ . بحث در منابع شیعه تفاوت دارندها در روایات مورد  مفهوم آن
صورت فعلی و در چند مورد در ساختار اسمی  نبوی نیز همچون قرآن کریم، عمدتاً به

وَجْد، وَاجِد، جِدَة، أوْجَد، و : کاربردهای معدود اسمی آن عبارتند از. کار رفته است به
 ]. ١٤٣ـ١٤١، ص٧، ج٦٧: نکـ [مَوْجِدَة 

شمار  کاربرد بوده و تنها در چند مورد انگشت در روایات نبوی بسیار کم» ع د م«ریشۀ 
کاربردهای اسمی ]. ١٥٦ـ١٥٥، ص٤، ج٦٧: نکـ [کار رفته است  به صورت فعلی و اسمی به

 )س(در گفتۀ حضرت خدیجه» مَعدوم«واژۀ . است» عَدوم«یا » عَدیم«و » مَعدوم«آن به صورت 
 ١، ج٧٢؛ ٣ ص١، ج٢٩[» تَصِلُ الرَّحِمَ وتَحمِلُ الکَلَّ وتَکسِبُ المَعدومَإنَّکَ لَ«: )ص(به پیامبر

آوری آنچه را  دست می به«یعنی » محروم«نخست، . به سه صورت معنا شده است] ٩٧ص
آوری برای مردم آنچه را که  می«یعنی » شیء معدوم«؛ دوم، »اند دیگران از آن محروم

 ].١٩٢ـ١٩١ ص٣، ج٣[» بخشی یران میبه فق«یعنی » فقیر«؛ سوم، »ندارند
 
 البالغه در منابع حدیثی شیعه و نهج» عدم«و » وجود«. ٢. ٤

کار رفته در منابع اهل سنت، برخی کاربردهای  های به در منابع حدیثی شیعه، افزون بر واژه
، ١٣، ج٧٠: نکـ [نیز گزارش شده است » موجود«و » وجود«فعلی و اسمی دیگر، از جمله 

به معنی » وِجدان«در معنای خالف عدم و نیز » وُجود«های  در این منابع، واژه]. ٧٠٠ـ٦٨٠ص
» و ج د« ریشۀ البالغه نهجدر ]. ٤٧٠، ص٤، ج٥٩: نکـ [یکی از قوای باطنی کاربرد یافته است 

از میان . کار رفته است به) شانزده بار(و اسمی ) چهل بار(های مختلف فعلی  به صورت
، پرکاربردتر از دیگر )چهار بار(و مَوجود ) شش بار(ن ریشه، واژۀ وُجود کاربردهای اسمی ای

های وِجدان، جِدَة، ایجاد و واجِد که  ، و واژه)دو بار(مَوْجِدَة : دیگر کاربردها عبارتند از. هاست واژه
 ].، ذیل ریشه٤٤: نکـ [اند  کار رفته  بهالبالغه نهجبار در  هرکدام یک



  ٢٥٩  )وجود و عدم : پژوهش موردی (البالغه و نقد تاریخی  نهج

نیز پرکاربردتر از روایات اهل سنت بوده و از » ع د م«ریشۀ در منابع حدیثی شیعه، 
این ریشه پنج بار در . ]٧٢ـ٧١، ص٩، ج٧٠: نکـ [کار رفته است  نیز به» عدم«جمله واژۀ 

؛ دو بار به صورت »یَعدَمُ«و » عُدِمَت« به کار رفته است؛ دو بار به صورت فعلی البالغه نهج
: نکـ ، ذیل ریشه؛ نیز، ٤٤[» مَعدوم«سم مفعول، یعنی بار به صورت ا و یک» عَدَم«مصدریِ 

: اند ها مطرح شده، دو دسته  روایاتی که بحث از وجود و عدم در آن].١٣٥، ص٣، ج٥٩
 است که )ع( و دستۀ دوم مروی از امام رضا)ع(دستۀ اول منقول از امیرالمؤمنین علی

 .اند ها بسیار مشابه و گاهی متداخل ها و محتوای آن عبارت
 

 )ع(های  نقل شده از امیرالمؤمنین روایت. ١. ٢. ٤

در روایتی به نقل از امام ] ٣٠٩ـ٣٠٨، ص٥[و ابن بابویه ] ١٣٩ـ١٣٨، ص١، ج٦٨[کلینی 
که به شجاعت و بالغت ستوده » ذعلب«کنند که مردی موسوم به   نقل می)ع(صادق

ای «: پرسد ان می بر منبر مسجد کوفه از ایش)ع(شود، هنگام خطابۀ امیرالمؤمنین می
ما !  ذعلبویلک یا«: فرماید و ایشان در پاسخ می» ای؟ آیا پروردگارت را دیده! امیرمؤمنان

. »لم تره العیون بمشاهدة األبصار ولکن رأته القلوب بحقائق االیمان... کنت أعبد ربّاً لم أره
»  بَعْدَ عَدَمٍمَوْجُودٌ ال«: آید ها نیز می  سپس در ضمن اوصاف خدای متعال این عبارت

هستی (» سَبَقَ األوقاتَ کَوْنُهُ والعَدَمَ وُجُودُهُ واالبتِدَاءَ أزَلُه«و ) موجود است نه پس از عدم(
 ). ها سبقت دارد، وجودش بر عدم مقدّم است و ازلیتش را آغازی نیست او بر زمان
، ٤[ویه ابن باب.  است)ع(های دیگری نیز مخاطب امیرالمؤمنین در نقل» ذعلب«این 

تر و مسند از اصبغ بن نباته روایتی نقل کرده که در آن  به صورت مفصل] ٤٢٥ـ٤٢٢ص
کنندگان است و مخاطبان دیگری همچون أشعث نیز ذکر  تنها یکی از سؤال» ذعلب«

ن بابویه را ابن شبیه به همین نقلِ اب. اند اما عبارت مورد بحث، در این نقل نیست شده
ها و سند روایت، به نقل از  با حذف همۀ اسم] ٦٨ـ٦١ص،١٣[شعبۀ حراني 

همچنین، داللت مخلوقات بر وجود خدا در روایتی .  گزارش کرده است)ع(امیرالمؤمنین
 ].١٤٠ـ١٣٩ ص١، ج٦٨[ ذکر شده است )ع( از امیرالمؤمنین علی)ع(دیگر از امام صادق

ل از عمرو بن به نق» خطبة الوسیله«افزون بر این، واژگانی دالّ بر همین بحث در 
در این .  منسوب شده است)ع( به امیرالمؤمنین)ع(شمر از جابر بن یزید جعفی از امام باقر

 هفت روز پس )ع(روایت کرده است، امام علی] ١٩ـ١٨، ص٨، ج٦٨[نقل که آن را کلینی 
 و پس از فراغت از جمع قرآن، در ضمن سخنانی در شهر مدینه )ص(از وفات پیامبر اکرم
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فعلى » کان«إن قیل ... الحمد لله الذي منع األوهام أن تنال إال وجوده «: رمایدف چنین می
، ٥؛ ٣٩٩ـ٣٩٨، ص٤: نکـ [» فعلى تأویل نفي العدم» لم یزل«تأویل أزلیة الوجود وإن قیل 

 ].٩٢، ص١٣؛ ٧٣ـ٧٢ص
 

 )ع(های نقل شده از امام رضا روایت. ٢. ٢. ٤
در » وقات کونه والعدم وجوده واإلبتداء أزلهسبق األ«و » موجود ال بعد عدم«های  عبارت

در این روایت، این .  نقل شده است)ع(از امام رضا] ٤١ـ٣٤، ص٥[روایتی از ابن بابویه 
عهدی مأمون عباسی ضمن خطبۀ توحیدی مفصلی بیان  خطبه به هنگام پذیرفتن والیت

، ]٥٧ـ٥٦، ص٥[ابن بابویه ]. ٢٥٨ـ٢٥٣، ص٧٤؛ ١٣٨ـ١٣٥ ص٢، ج٦: نکـ [شده است 
 )ع(کند که فتح بن یزید جرجاني به امام رضا خود در روایتی مشابه چنین گزارش می

ایشان در پاسخ به خط خود، . پرسید هایی از توحید  نامه نوشت و در آن سؤال
الدال على «نویسند که در آن عبارت  هایی در صفات توحیدی خدای متعال می عبارت

، ٦٨[روایت فتح جرجانی را کلینی . آمده است» لهبحدوث خلقه على أز وجوده بخلقه و
 .با اندکی تفاوت نقل کرده است] ١٤١ـ١٤٠، ١٣٨ـ١٣٧ ص ١ج
 
 البالغه روایات سید رضی در نهج. ٣. ٢. ٤

 آورده، در چند خطبه دیده البالغه نهجآنچه سید رضی در بحث از وجود و عدم در 
فریدگار جهان، این عبارت آمده در خطبۀ اول ضمن بحث از آفرینش و صفات آ. شود می

 که همچون خطبۀ اول به مباحث توحیدی ١٨٦در خطبۀ . »موجود ال عن عدم«: است
به . »سبق األوقات کونه والعدم وجوده واالبتداء أزله«: ارتباط دارد این جمله ذکر شده است

ای ه ها در بحث از وجود و عدم است، در خطبه ترین عبارت جز این دو خطبه که صریح
.  بحث از داللت مخلوق بودن یا حادث بودن مخلوقات بر وجود خدا آمده است١٨٥ و ١٥٢

 ذعلب است، تنها مضمون )ع( نیز که مخاطب امیرالمؤمنینالبالغه نهج ١٧٩در خطبۀ 
. آمده و الفاظ مرتبط با وجود و عدم در آن نیامده است» ...ما کنت أعبد ربا لم أره «عبارت 

کند و   نقل میالبالغه نهج را در )ع(رسد که سید رضی روایت امام صادق  میبنابراین، به نظر
 .در این بحث از روایت اصبغ بن نباته و جابر جعفی بهره نبرده است

رضی این روایت را در چند خطبه پراکنده است، اما این پراکندگی پیش از وی نیز 
 منشأ روایت که آیا خطبه از تر اینکه اختالف بر سر نکتۀ مهم. در روایات سابقه دارد
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، پیش از سید رضی نیز وجود داشته و چنانکه ابن )ع( است یا از امام رضا)ع(امیرالمؤمنین
 با خطبۀ امام )ع(نویسد، بخشی از الفاظ روایت از امیرالمؤمنین می] ٣٠٩، ص٥[بابویه 

داند که در  حلّ این مسئله را همان بحث کالمی می ابن بابویه راه .  مشترک است)ع(رضا
 بازگشت )ص( یکی است و همه به پیامبر)ع(آغاز مطرح شد، یعنی منشأ علم امامان

کند، با پیام و محتوای روایات ارتباط دارد و پذیرفتنی است  آنچه وی مطرح می. کند می
پردازد  می» صورت متن«حلّ کالمی برای نقد تاریخی که به  اما چنانکه گفته شد، این راه

بنابراین، باید در پی زمینۀ بحث از وجود و عدم در تاریخ اسالم و . کافی نیست
 .های نخستین باشیم گفتگوهای مسلمانان در قرن

 
 وجود و عدم در منابع کهن اسالمی. ٥

های دوم و سوم هجری  در بررسی لغوی وجود و عدم باید به منابع برجای مانده از قرن
های چهارم و پنجم در گزارش  ، منابع قرنبه دلیل احتمال نقل به معنا. مراجعه کنیم

های بعدی  با این حال، از منابع قرن. آرای متفکران پیشین چندان قابل اعتماد نیستند
 . توان در بررسی تحوالت لغوی و معنایی بهره برد می
 
 آثار متکلمان مسلمان. ١. ٥

 مباحث کالمی های پیدایی نگاران مسلمان، یکی از نخستین زمینه براساس اقوال فرقه
، ) ق٨٠م (پدیدآمده در دنیای اسالم، ظهور قَدَریه توسط کسانی همچون مَعبَد جُهَنی 

اختالف بر سر . و یونس أسواری در اواخر دوران صحابه است) ق١٢٥م (غَیالن دمشقی 
افزایش ) ق١٢٨م (و جهم بن صفوان ) ق١٢٠م (قضا و قدر، از سوی جعد بن درهم 

جعد بن درهم به قَدَری  ]. ٣٠، ص١، ج٥٣؛ ٢٠ـ١٨، ص٣١؛ ٤٨٤، ص١٨: نکـ [یافت 
بودن و قول به اختیار انسان شهرت دارد، برخالف جهم بن صفوان که از مجبّره تلقی 

، ١، ج٢٨: نکـ [شده است اما هر دو در نفی برخی از صفات خدا از جمله صفت تکلّم 
 . اند نظر دانسته شده و اعتقاد به خلق قرآن هم] ٦٤ص

معتقد بود ] ٨٨قصص، [»  ءٍ هالِکٌ إِالَّ وَجْهَه کُلُّ شَيْ« با استناد به آیاتی مانند جهم
متصف شود و حتی اطالق اوصافی » ال یزال«و » لم یزل«که جز خدا هیچ چیزی نباید به 

؛ همان، ٢٩٥ـ٢٩٤، ص٢، ج٩[همچون علم و اراده و حیات بر خدای متعال جایز نیست 
ها آمده،  ترین منابعی که آرای جهمیه در آن کهن]. ٢١٢ـ٢١١، ص٣١؛١٤٦، ص٤ج
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ها جهمیه معتقد بودند  عمدتاً تألیف اهل حدیث و مخالفان جهمیه است که براساس آن
به ]. ١١١ـ١٠٩، ص١، ج٦٢؛ ٢٣، ص٤٢؛ ٢٠٩، ص٢٥: نکـ [» خداوند، ال شیء است«

هم بن صفوان اعتقاد برخی محققان، این عبارتی نیست که جهمیه گفته باشند، بلکه ج
رسد که این خطای  به نظر می]. ١١٦، ص٣٢[شمرد  خداوند را از شیء بودن منزه می

اهل حدیث، ناشی از تفسیر نادرست این باور جهمیه باشد که خداوند غایت و حدّ و 
 ]. ٢٣، ص٤٢؛ ٢٠٨، ص٢٥: نکـ [نهایت ندارد 

م (اصل بن عطاء و. های جریان معتزله نیز روشن شد در همین ایام، نخستین جرقه
م (جدا شد و سپس عمرو بن عبید ) ق١١٠م (از مجلس درس حسن بصری ) ق١٣١
معتزلۀ متقدم، دیدگاهی شبیه ]. ٣٠، ص١، ج٥٣؛ ٢٠ـ٢١، ص٣١[به او پیوست ) ق١٤٤

به جهم بن صفوان برگرفتند؛ قول به اختیار انسان، خلق قرآن و نفی صفات از خدا را 
پذیرفتن صفت برای خدا، مستلزم فرض دو خدای قدیم آنان معتقد بودند . پذیرفتند

ها، از  جهمیه، معتزلۀ قرن دوم و اهل حدیثِ مخالف آن]. ٤٦، ص١، ج٥٣[ازلی است 
 . اند به مفهومی که در فلسفه پدید آمد، بهره نبرده» عدم«و » وجود«هایی همچون  واژه

 تألیف ضرار بن عمرو کتاب التحریشترین آثار برجای مانده از معتزله،  یکی از کهن
ها اختالف  ضرار از بزرگان معتزله بود اما در برخی مسائل با آن. است) ق٢٠٠م حدود (

، مقدمۀ ٥٦[رو مورخان معتزله او را در شمار اصحاب خود قرار ندادند  داشت و از این
مطرح شده ... در این کتاب، مباحث گوناگون سیاسی، اعتقادی، فقهی و]. ٧محققان، ص

و هدف ضرار این بود که نشان دهد در هر مسئله، چند حدیث ضد و نقیض وجود است 
بنابراین، کتاب ضرار صبغۀ ضدّ فقهی و ضد اهل حدیث داشت و به احتمال بسیار . دارد

 را در پاسخ به این کتاب نوشته است تأویل مختلف الحدیثابن قتیبۀ دینوری کتاب 
های فلسفی از جمله  این کتاب کهن، واژهدر ]. ٢٢ـ١٨، مقدمۀ محققان، ص٥٦: نکـ [

کار نرفته و در مباحث مرتبط با اختالفات کالمی جهمیه، مرجئه، قدریه  وجود و عدم به
مباحث کالمی این . و دیگر مباحث کالمی، زمینۀ چنین بحثی هم مطرح نشده است

 که در بین کتاب با معرفت، ایمان، مرتکب گناهان کبیره، آرای فرق اسالمی دربارۀ بالیی
، ١٠١ـ٩٧، ٨٢ـ٧٤، ص٥٦: نکـ [امت افتاد، ادراک حق و مانند آن ارتباط دارد 

تدریج معانی فلسفی وارد آثار متکلمان معتزلی و سپس  اما از قرن سوم به] ١٤٥ـ١٣٩
 . شود های مسلمانان می دیگر فرقه

د و ابتکار دیگری در بحث از صفات خدا پدید آور) ق١٣٥ـ٢٣٥(ابوالهذیل عالّف 
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این بحث در آغاز پخته نبود، اما معتزلۀ ]. ٥٠، ص١، ج٥٣[صفات را عین ذات تلقی کرد 
های  های فالسفه، استدالل با مطالعۀ کتاب) ق٢٣٥ـ٣٠٣(متأخرتر همچون ابوعلی جبّائی 

همان دیدگاه فالسفه را ] ٤٦، ص١، ج٥٣[فلسفی برای آن آوردند و به گفتۀ شهرستانی 
هایی گاهی به توضیحات  خر قرن سوم، معانی فلسفی برای چنین واژهاز اوا. اختیار کردند

 ١، ج٥٨: نکـ برای نمونه، [کند  محدثان دربارۀ احادیث و تفاسیر قرآن نیز راه پیدا می
 ].١٧٣، ص٦٥؛ ٣١٥، ص٧؛ همان، ج٧١١ و ٢٧٤ص
 
 منابع فلسفۀ اسالمی. ٢. ٥

برای زمینۀ بحث از وجود و عدم در فلسفه، باید به سراغ منابع کهن برجای مانده از 
های  در نخستین آثار فلسفی از قرن. های اولیۀ اسالمی برویم فیلسوفان مسلمان در قرن

کار رفته  به» لیس«و » أیْس«و هم دو واژۀ » عدم«و » وجود«دوم و سوم هجری، هم تعبیر 
) ق١٤٢ ـ١٠٦( یونانیان و ایرانیان در قرن دوم هجری، ابن مقفع از مترجمان آثار. است

، و در »معدوم... موجود «و نیز » عدم... وجود «های منطقی ارسطو، تعبیر  در ترجمۀ کتاب
 ]. ١٧٢، ص٢٧[کار برده است  را به» عدم« از پهلوی، واژۀ کلیله و دمنهترجمۀ 

) یشوع( مترجم ایرانی، عبد یسوع در حدود شصت سال پس از ابن مقفع، دیگر مؤلف و
» وجود«در ترجمۀ خود، از واژۀ ] ٣٠٤ و ٢٦، ص٢٠؛ ٢٨٢، ص٢: دربارۀ او، نک[ابن بهریز 

بن ) یحیی(در همین دوران، یوحنا ]. ١١٠، ص١٩[در معنای منطقی آن بهره برده است 
  ارسطو، واژۀ أیس را معادلدربارۀ آسماندر ترجمۀ کتاب ) ق٢٠٠م حدود (بطریق 
 einai )هستی ( و لیس را معادل mé einai) بنا بر ]. ١٣٦٨، ص٤٩[نهاده است ) نیستی

گرفته، این کتاب ارسطو را یوحنا بن بطریق به عربی ترجمه کرده است و  تحقیقاتِ صورت
 ]. »یـز«، مقدمه، ص ٧٦[اند  حنین بن اسحاق یا کندی آن را اصالح کرده

، )ق١٨٠ـ٢٥٩( یعقوب بن اسحاق کندی در قرن سوم، نخستین فیلسوف مسلمان،
و » أیْس«و هم از معادل آن یعنی ] ١٧٢، ص٢٧[گیرد  هم از تعبیر وجود و عدم بهره می

کار  را در برابر هیچ و عدم به» لیس«را معادل موجود و پدیده و » أیْس«کندی، . »لیس«
تأییس (د آور ها را از هیچ پدید می فعل نخست خداوند این است که پدیده: برد می

از نظر ]. ٧٩ـ٧٤ و ٦٠ـ٥٨همان، ص: نکـ ؛ نیز ١٣٦و ١٣٤، ص٦٩) [األیْسات عن لیس
یک واژۀ مرده ] ٣٣٠ ص٧، ج٣٩[به گفتۀ خلیل بن احمد فراهیدي » أیْس«لغت عرب، 

، که به همان معنای وَجْد و »اِئتِني بِه مِن حَیثُ أیْس و لیس«: گوید است؛ عرب تنها می
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 ١ج[ابن فارس . است» ال وَجْد«، یعنی »ال أیْس«نیز به معنی » لیس «.است) یافتن(جِدَة 
 . واژۀ عربی نیست» أیْس«بر این باور است که ] ١٦٤ص

» معدوم«و » عدم«، »موجودات«یا » موجود«، »وجود«های  در قرن سوم همچنین، واژه
ی، ابوبشر در آثار مترجمان آثار فلسفی یونان از جمله اسحاق بن حنین، ابوعثمان دمشق

 ]. ٣٠٩ـ٣٠٧و ١٧٢، ص٢٧[کار رفته است  متی، ابوعلی نظیف، تذاری و اسطاث، به
، کتابی که آن را به ٣ارسطو) متافیزیک (٢ما بعد الطبیعه  از مترجمان ـ ١»اسطاث«
شناختند و در آغاز به ارسطو منسوب شد اما بعدها آشکار شد که ) الهیات (اثولوجیانام 

 اثولوجیا فلوطین است، گرچه معضل تاسوعاتهایی از  ی بخشدر واقع ترجمۀ تفسیر
 to  در برابر واژۀ یونانیـ] ٦٤ ـ٤، مقدمه، ص٢٢: نکـ [هنوز الینحلّ باقی مانده است 

ésti ) هستی(گذارد، همانطور که در برابر واژۀ  ، واژۀ عربی أیس را می to einai)  ،وجود
إنّه «وی همچنین، . برد کار می ب آن است بهرا که در واقع معرّ» أنیّة«نیز واژۀ ) هستی
 to mé on را در برابر » الذی لیس هو«و ) نیستی (to mé einaiرا در برابر یونانیِ » لَیس

 ].١٣٦٨، ص٤٩[کار گرفته است  به) ناموجود(
به فراوانی » أیْس و لیس«در منابع قرن چهارم و پنجم، هر دو تعبیرِ وجود و عدم و 

 ما وجود ال هو العدم و«: گفته است» عدم«در تعریف ) ق٣٣٩م (فارابی . شود دیده می
، )نیمۀ دوم قرن چهارم (رسائل اخوان الصفاءدر ]. ٢٥، ص٦٦: نکـ [» یوجد أن شأنه

 الوجود؟ ما: قیل فإن«: صراحت گفته شده است که این دو تعبیر معادل یکدیگرند به
) ق٤٢٨م (ابن سینا ]. ٣٨٥، ص٣، ج٢٦ [»لیس: فیقال العدم؟ ما: قیل فإن. أیس: فیقال

 کل وجود سبب«: نوشته است» وجود«دربارۀ ] ٢٩، ص١١[ خود تعلیقاتدر کتاب 
و » ممکن الوجود«، »واجب الوجود«همچنین، اصطالحاتی همانند . »...به  علمه موجود

 ].٣٠٨، ص٢٧: نکـ [متأخر بوده و از قرن چهارم به بعد رواج یافته است » ممتنع الوجود«
 

 ارتباط بحث با موضوع حدوث و قِدَم و متکلمان شیعه. ٣. ٥
گفته، با صفات خداوند متعال ارتباط دارد، یعنی وجود خدا و  زمینۀ بحث در روایات پیش

و بحث از قدیم بودن ) نفی الصفات عنه(ارتباط آن با عدم و ازلیت، زیادت صفات بر ذات 
، ٧٣[براساس دیدگاه استاد مطهری ]. ١ۀ ، خطب٧٦؛ ١٣٦ـ١٣٥ ص٢، ج٦: نکـ [خداوند 

                                                                                                                                            
 .)Eustathios(ظاهراً معرَّب نام یونانی یوستاثیوس. ١

2. ta meta ta phusika 
 .این ترجمه در زمان کندی و به تشویق او انجام شد و مترجم آن در منابع اسالمی اسطاث نام دارد. ٣
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تکوینی و ارادۀ انشائی » امر« نیز دربارۀ البالغه نهج، بحث از حدوث و قدم در ]٧١ـ٧٠ص
با این حال، به نظر . پروردگار است و با مباحث معتزله و مخالفان آنها ارتباطی ندارد

بین مسلمانان و رسد که این مباحث با گفتگوها و مناظرات میان مسلمانان یا  می
 ارتباط دارد که از قرن دوم شکل ـ که در ادامه به آن اشاره خواهد شد ـغیرمسلمانان 

 نیز به صراحت گفته شده ١٨٦در خطبۀ . گرفت و در قرون سوم و چهارم به اوج رسید
زمینۀ روایات مذکور در تعابیری . »بود اگر کالم خدا قدیم بود، دو خدا می«است که 

در . فات نیز با مباحث کالمی قرن دوم دربارۀ صفات خدا ارتباط داردهمچون نفی ص
مباحث متکلمان مسلمان، از وجود و عدم بحثی نیست، اما بحث از صفات الهی 

ادبیات این بحث با جهمیه و سپس معتزله آغاز شد اما به میان . شود فراوانی دیده می به
 .یافتشیعیان نیز راه یافت و سپس توسط اشاعره تکامل 

گفته شده است که او صفات الهی ) ق١٧٩م (از متکلمان شیعه، دربارۀ هشام بن حکم 
اما گویی دیدگاه هشام در . دانست و نه حادث از جمله قدرت، حیات و علم را نه قدیم می

علم باری تعالی به نفس «: گفت مورد علم الهی با دیگر صفات تفاوت داشته است زیرا می
از دیدگاه هشام، اگر » . ها به علم است لم او به اشیاء پس از اتصاف آنخود، ازلی است و ع

علم خدا به معلومات ازلی باشد، معلومات نیز ازلی خواهند بود زیرا وجود عالم بدون معلوم 
توضیح هشام در مورد علم خدا، به این صورت تفسیر شده است که . موجود صحیح نیست
، ٧٨؛ ١٨٥ ص١، ج٥٣؛ ١٦٨و ١٠٨، ص٤١؛ ٦٧، ص٣١: نکـ [دانست  او علم را حادث می

نیز گفته شده است که او، هم علم خدا و هم )  ق١٥٠م ( دربارۀ زرارة بن أعین]. ١٤٤ص
، ٣١[بغدادی ]. ١٨٦، ص١، ج٥٣[دانست  قدرت، حیات و دیگر صفات الهی را حادث می

داند   زراره مینادرستی، دیدگاه قدریۀ بصره دربارۀ حدوث قرآن را تحت تأثیر به] ٧٠ص
و افزون بر ] ٨٢، ص١، ج٧٧: نکـ [ها پیش از وی در شام پدید آمدند  حال آنکه قدریه سال

 .این، ارتباط زراره که یک راوی کوفی است با متکلمان بصره روشن نیست
 
 های مسلمانان با پیروان دیگر ادیان و مذاهب مناظره. ٤. ٥

 در اثر مناظره با پیروان دیگر ادیان ممکن است بخشی از تفکرات کالمی مسلمانان،
مؤلفانی همچون یحیی بن عدی، ابن رشد و ابن . ویژه مسیحیان شکل گرفته باشد به

و گاهی عنوان » متکلمان مسیحی«، برای این گروه از غیرمسلمانان، از عنوان ١مَیمون

                                                                                                                                            
1. Moses Maimonides 
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» مسیحیمتکلمان «. اند که در آن روزگار وجود داشت بهره برده» متکلمان از سه دین«
که ابن رشد » متکلمان سه دین«تواند به آبای کلیسای مسیحی اشاره داشته باشد و  می

اینکه ابن رشد هر سه دین را با اصل خلق از (کند با توجه به زمینۀ بحث  از آن یاد می
ویژه  به متکلمانی از دین یهودی و مسیحی و نیز مسلمانان، به) داند  موافق می١عدم

 ]. ٧٩، ص٧٨[نوشتند  رد که به عربی میمعتزله اشاره دا
در مورد عقیدۀ جهم بن صفوان به قَدَر، گفته شده است که اوزاعی معتقد بود جهم را یک 

، ٢٨، ج٧١؛ ١٩٢، ص٤٨، ج١٥[مسیحی عراقی به نام سَوسَر یا سَوسَن گمراه کرده است 
 ]. ٨٢، ص١، ج٧٧: نکـ [، هرچند در این زمینه اقوال دیگری هم وجود دارد ]٢٤٦ـ٢٤٥ص

از نخستین مسیحیانی است که با مسلمانان ) م٦٧٥ـ٧٤٩حدود (یوحنای دمشقی 
دار معاویه بود و  وی نمایندۀ مسیحیان در دربار امویان و مدتی خزانه. مناظره داشت

گفته شده او نخستین متکلم مسیحی است که در دفاع از تثلیث، حمله به اسالم و قرآن 
اند که وی در اثبات نظریۀ  همچنین، گفته]. ٦٣، ص٣٨[از کرد مند آغ شکل نظام را به

هر آنچه مخلوق نباشد، یعنی نامخلوق باشد، خداست و «خود از این اصل بهره برد که 
برخی معتقدند علّت گرایش معتزله ]. ١٣٣، ص٧٨[» نامخلوق است، پس خداست» کلمه«

در واقع، وی این سخن . به نظریۀ حدوث قرآن همین ترفند یوحنای دمشقی بوده است
بنابراین، . قدیم است) کلمة هللا(را مطرح کرد که اگر کالم خدا قدیم باشد، پس عیسی 

معتزله وادار شدند قرآن را مخلوق و حادث بدانند تا از تن دادن به این مشکل در امان 
 ]. ١٩٠، ص٤٨[بمانند 

بودن مساوی خدایی با ردّ این دیدگاه که نامخلوق ) اهل حدیث(مخالفان معتزله 
در واقع، معتزله اصل مسیحی را پذیرفتند و . است، این استدالل را به چالش کشیدند

ها این  استدالل کردند که صفات الهی به معنی خدایان است، در حالی که مخالفان آن
به اعتقاد ]. ١٣٧، ص٧٨[اصل را ردّ کردند و بنابراین استدالل معتزله را نپذیرفتند 

گذاران مسیحی همراه شدند که  عتزله با پذیرفتن این اصل در واقع با بدعتولفسون، م
برخالف معتزله، جریان اکثریت مسلمان  .آنها نیز واقعیت صفات را رد کرده بودند

ها نیز همان  روش استدالل آن. همچون مسیحیت ارتودکس، واقعیت صفات را پذیرفتند
، از واقعیت دو و سه شخص در تثلیث ای بود که مسیحیت ارتودکس براساس آن شیوه

 ].١٣٨، ص٧٨[دفاع کرده بودند 

                                                                                                                                            
1. creation ex nihilo 
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 از امام ـ  و در بحث وجود و عدمـ )ع(هایی از ائمه در منابع حدیثی شیعه، مناظره
 با )ع(در اغلب این روایات، امام.  با پیروان مذاهب و ادیان گوناگون نقل شده است)ع(رضا

از جمله در روایت بلندی که آن را ابن بابویه نقل . کند نام و نشان مناظره می افرادی بی
به درخواست مأمون با ) ع(امام  ]١٥٨ـ١٣٩، ص٢، ج٦؛ ٤٥٤ـ٤١٧، ص٥[کرده است 

جمعی از سران یهودی، مسیحی، زرتشتی، صابئی و برخی دیگر از متکلمان مناظره 
 مشهوربوده و امکان ها با افراد  نام و نشان است اما گاهی این مناظره این مناظره بی. کند می

 )ع(آید که از آن جمله است گفتگوی امام رضا بازسازی فضای تاریخی بحث بهتر فراهم می
، ٥[خواند  با فردی موسوم به سلیمان مروزی که ابن بابویه او را متکلم خراسان می

این گفتگو در حضور مأمون عباسی بود و موضوع ]. ١٦٩ـ١٥٩، ص٢، ج٦؛ ٤٥٤ـ٤٤١ص
) یا جعفر(این سلیمان مروزی غیر از سلیمان بن حفص . ث توحیدی استکلّی آن مباح

 )ع( و امام هادی)ع( ، امام رضا)ع(مروزی است که در منابع روایی شیعه، از اصحاب امام کاظم
از فرد ] ٣٨٧، ص٦٠[شیخ طوسی ]. ٢٥٥ـ٢٥٠، ص٩، ج٤٠: نکـ [شمرده شده است 

 نام برده است که احتماالً )ع(اب امام هادیدیگری با عنوان سلیمان بن داود مروزی در اصح
به هرحال، ]. ٣٦٠، ص٢، ج٣٣: نکـ [ باشد )ع(همان سلیمان مروزی معاصر با امام رضا

  .شده نیستند شناسی شناخته  ها در منابع فرقه کدام از این نام هیچ
اً این ظاهر.  با مردی به نام ابوقُرّه نقل شده است)ع(روایاتی نیز از مناظرۀ امام رضا

، ٥٠[یکی مسلمان و از محدثان اهل سنت، که شوشتری . ابوقرّه نام دو شخصیت است
، ٨: ـ کنبرای شرح حال این محدث، [ بن طارق یماني میداند یاو را موس] ٤٧٩ ص١١ج
و ابن ] ١٣٢ـ١٣٠ و٩٦ـ٩٥، ص١، ج٦٨[کلیني ]. ٨٢ـ٨٠، ص٢٩، ج٧١؛ ٣١٢، ص١٠ج

د که وی به همراه صفوان بن یحیی به حضور ان روایت کرده] ١١٢ـ١١٠، ص٥[بابویه 
این گفتگو یک یا دو بار انجام شد و دربارۀ .  رسید و با ایشان گفتگو کرد)ع(امام رضا

برخی مسائل مورد اختالف بین اهل حدیث با معتزله و شیعه یعنی ناتوانی انسان در 
 . بود و راه نیافتن تغییر و تبدیل در ذات الهی ١رؤیت خدا، محمول نبودن

شخصیت دوم، ابوقرّه همراه جاثلیق و از عالمان مسیحی شناسانده شده که یوحنا نام 
در این نقل نیز ابوقرّه به همراه صفوان بن ]. ٢٥٤، ص١، ج٦ابن بابویه، [داشته است 

                                                                                                                                            
ارتبـاط داشـته    ] ١٧: حاقـة  [» رَبِّکَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمانِیَـة       عَرْشَ  وَ یَحْمِلُ «اند با آیۀ    تو  این بحث می  . ١

را بـه یـونس بـن عبـدالرحمن         ) محمول بودن خدا  (باشد، که برخی از مخالفان شیعه چنین دیدگاهی         
 ]. ٧٠، ص٣١[اند  نسبت داده
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رسد، اما مسئلۀ مورد بحث در اینجا با تفاوت دیدگاه   می)ع(یحیی به حضور امام رضا
 ارتباط )ص( به ظهور پیامبر اسالم )ع(دربارۀ بشارت عیسی بن مریممسیحیان و مسلمانان 

کند که  ها، ابوقرّه با نارضایتی از مجلس برخاسته و اظهار می در پایان بحث کوتاه آن. دارد
در ]. ٢٥٧، ص١٩، ج٥٧: نکـ برای برداشتی دربارۀ این مسئله، [نیازی به این گفتگو ندارد 

، )١تئودوروس( هارون و مأمون عباسی، ابوقرّه ثاوذورس میان متکلمان مسیحی معاصر با
در شمار ] ٢٦، ص٢٠[ابن ندیم . شخصیتی است که آثاری مکتوب از او باقی مانده است

. برد شارحان و مترجمان آثار مسیحی، از ثیادورس و نیز ابوعزّه، اسقف حرّان، نام می
کند که این اسامی  قرّه یاد میاز ابن ] ٥٥ و ٥٤، ص١، ج٣٤ [الحیوانجاحظ نیز در کتاب 

  ].٣٨ و ٣٦، مقدمه، ص ٢١[تواند همان ابوقرّه مورد بحث باشد  می
م در رُها تولد یافت و مدتی اسقف حرّان بود و در حدود ٧٥٠این ابوقرّه در حدود 

از مناطق اسالمی، شواهدی بر حضور وی در مصر وجود . م در حرّان از دنیا رفت٨٢٥
با این حال، . ر او در بغداد شواهد تاریخی معتبری در دست نیستدارد اما برای حضو

های وی دربارۀ تثلیث و رایج شدن ترجمۀ او از منطق ارسطو،   انتشار زودهنگام دیدگاه
در این صورت، امکان دارد معتزلۀ بغداد از . نشانۀ آشنایی محافل بغداد با آثار اوست

کم  با ابوقرّه مالقات کرده یا دست)  ق٨٤٥ یا ٨٣٥م (جمله ابوهذیل عالّف و نظّام 
دهد مأمون عباسی  گزارشی نیز در دست است که نشان می. نظرات او را خوانده باشند

در سفر به روم، با ابوقرّه در حرّان مالقات کرده و او در حضور مأمون با برخی .  م٨٢٤در 
 ]. ٥٨ـ٣٩، مقدمه، ص٢١[دانشمندان مسلمان مناظره کرده است 

نوشت، اختالف نظر وجود دارد اما معمول چنین  رۀ زبانی که ابوقرّه به آن میدربا
های عربی او،  از جمله رساله. نوشت گویند او به عربی، سریانی و یونانی می است که می

 و از روی المشرق در مجلۀ ١٩١٢است که در » میمر فی وجود الخالق والدین القویم«
این متن که ]. »ابوقرّه«، ذیل ٤٣[م چاپ شده است ١٨ای ظاهراً متعلق به قرن  نسخه

، دربارۀ مباحث ]١٢٠، مقدمه، ص٢١[م نوشته شده ٧٨٥ تا ٧٨٠احتماالً در حدود 
. های فلسفی و عقلی بر وجود خدا و دفاع از باورهای مسیحی است کالمی و استدالل

مسلمانان سبک و زبان کتاب از نوع کالم متقدم و مسائل اختالفی میان مسیحیان و 
وی در این نصوص به مباحث مختلفی . است و اصطالحات فلسفی متأخر در آن نیست

استدالل ابوقرّه بر حدوث جهان این . پردازد دربارۀ اثبات خدا و خلق جهان از الشیء می

                                                                                                                                            
1. Theodorus  
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از . پذیرد مُحدَث است پذیرد ازلی است و آنچه تغییر می است که آنچه تغییر و فساد نمی
پذیرد، پس جهان محدث است،  بینیم که جهان تغییر و فساد می سوی دیگر، ما می

 ]. ١٩١ـ١٩٠، ص٢١[یعنی نبود و بود شد 
واژۀ وجود در . آنچه به بحث ما ارتباط دارد، اشارۀ ابوقرّه به بحث از وجود خدا است

و با ] ١٩٤، ص٢١: نکـ برای نمونه، [کار رفته است  این کتاب بیشتر به معنی لغوی آن به
صورت مصدری  واژۀ عدم نیز در این کتاب به.  فلسفیِ خلق از عدم ارتباط نداردمبحث

استدالل ]. ٢٣٤، ص٢١[کار نرفته است و تنها در یکی دو مورد کاربرد فعلی دارد  به
اگر آدم موجود باشد، پس آنکه او «: ابوقرّه بر اثبات خدا در این ساختار به این شکل است

بریم،  دید موجود است و ما از وجود آدم به وجود خدا پی میتر را موجود گردانیده بدون
نکتۀ مهم در سخنان ]. ٢٢١، ص٢١[» ...گرچه وجود خدا همانند وجود آدم نیست 

ابوقرّه، اشاره به مفهوم وجود خدا است که در روایات مورد بحث این مقاله نیز دیده 
و متکلمان معتزلی و یک از آثار فالسفه  شود حال آنکه چنین تعبیری در هیچ می

 . غیرمعتزلی متقدم نیست
 
 گیری نتیجه. ٦

، که علّت همۀ نخستدانش حقیقت «فیلسوفان مسلمان، موضوع اصلی فلسفه را 
و مانند آن ] ٦١، ص١٢[» موجود بما هو موجود«، ]٣٠، ص٦٩[» هاست حقیقت
السفۀ محور مباحث ف، ]٧٢، ص٧٣[همچنین، بنا بر بیان استاد مطهری . اند دانسته

بنابراین، ارتباط متون حدیثی و دینی با الفاظی که . قرار دارد» وجوب وجود«مسلمان بر 
پاسخ این . رسد اصالتاً و بالذات در زمینۀ مباحث فلسفی مطرح شده، نامأنوس به نظر می

در این زمینه، از منظر سنتی این است که  البالغه نهجمسئله مثالً در مورد الفاظ 
اند اما بیان شد که شواهد تاریخی مؤید این دیدگاه   واضع این الفاظ)ع(امیرالمؤمنین

دهد که چنین تعابیر و الفاظی از قرن دوم هجری در جهان  این شواهد نشان می. نیست
 . اسالم پدید آمده است

کم در سه  توان گفت آنچه از تعابیر کالمی و فلسفی از قرن دوم پدید آمد، دست می
های کالمی کهن که در اثر  نخست، بخشی از تعبیر: اند وت شکل گرفتهبافت و زمینۀ متفا

 که بخشی از ـهای مختلف مسلمان از قرن دوم پدید آمد  های درونی میان فرقه اختالف
ها  این تعبیر.  با پیروان ادیان دیگر اثر پذیرفته باشد تواند از مناظره این مباحث خود می
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های  ی، نفی صفات، حادث یا قدیم بودن قرآن و نمونهدر بافت و زمینۀ بحث از صفات اله
رسد و ذکر  سابقۀ چنین مباحثی به اواخر قرن اول هجری می. اند کار رفته ها به مانند آن

ممکن . های امامان شیعه از قرن دوم به بعد با اشکال تاریخی روبرو نیست ها در روایت آن
.  و مخالفان اهل حدیث  هم راه یافته باشداست این مباحث به آثار معتزلۀ قرن سوم به بعد

با این حال، نباید فراموش کرد که برخی از محققان غربی همواره درصدد اثبات اثرپذیری 
مسلمانان از مسیحیت هستند و برای نمونه، معتزله را متأثر از یوحنای دمشقی و ابوقرّه 

 ].»ابوقرّه«، ذیل ٤٣ :نکـ [این امری است که نیاز به اثبات دارد . اند فرض کرده
گفته  و مشتقات آن، متأخرتر از تعابیر پیش» عدم«و » وجود«دوم، تعابیری همچون 

ترجمۀ متون منطقی و فلسفی از اواسط قرن دوم آغاز شد، اما . شوند گذاری می تاریخ
چنین الفاظی . ها بالفاصله وارد گفتگوهای مسلمانان نشد کار رفته در این ترجمه الفاظ به

کار رفته است و برخی از مطالبی   آثار متکلمان مسیحی قرن دوم از جمله ابوقرّه نیز بهدر
زمینۀ نزدیکی به » وجود خدا«شود، یعنی بحث از  که در آثار این مسیحیان یافت می

کار رفته   به)ع(بنابراین، امکان اینکه چنین الفاظی در سخنان امام رضا. روایات شیعه دارد
حتی اگر صحّت تاریخی چنین روایاتی را هم نپذیریم، . ذیرفتنی استباشد، تا حدّی پ

ها از اواخر قرن دوم پدید آمده  توان پذیرفت که زمینۀ آشنایی مسلمانان با این تعبیر می
در این روایات با صفات الهی ارتباط دارد، نه با » وجود و عدم«باید افزود که . باشد

 .االدیانی است ر، زمینۀ تاریخی بحث بینمباحث متأخرتر فلسفی؛ به عبارت دیگ
ها و منابع فلسفی قرن سوم، زمینۀ متفاوتی با روایات  در ترجمه» وجود و عدم«سوم، بحث از 

شود، با آفرینش جهان و مبحث خلق از عدم ارتباط دارد و  آنچه در این آثار یافت می. شیعه دارد
از اواخر قرن سوم این معنی از بحث به آثار مختلف با این حال، . ای ندارد در آثار مسلمانان پیشینه

 .یابد های احادیث هم راه می های قرآن و شرح مسلمانان از منابع کالمی و تفسیر
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