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  مقدمه
اند كه به داليلي خاص توجه  هاي اسالمي بوده هاي مهم ساكن در سرزمين يهوديان از اقليت

با اسالم آوردن برخي احبار  مسلمانان را به خود جلب كرده و از همان روزگار كهن خاصه
يهودي چون وهب بن منبه و كعب االحبار بخشي از ميراث يهوديان خاصه در حوزه ادبيات 

هايي كه ميان مسلمانان  عليرغم بحث و جدل. تفسيري كتاب مقدس به سنت اسالمي راه يافت
ر توضيح در نقل مطالب مذكور وجود داشته، تقريبا تمام مفسران نخستين اسالمي، د

اسرائيل، مطالب فراواني از سنت داستاني متداول در ميان  هاي قرآن در خصوص بني داستان
تداول  هاند و به نحو مشخص تأليف آثاري با عنوان قصص االنبياء، زمين يهوديان نقل كرده

تري براي اين گونه ادبيات را در سنت اسالمي فراهم آورده كه نخست به صورت المبتدأ  گسترده
مبتدأ الدنيا و ها  نگاري در فرهنگ اسالمي ظهور كرد؛ كهنترين اثر از اين دست ظاهراً كتاب

است كه متن آن مورد استفاده نويسندگان بعدي ) 206د (اسحاق بن بشر  هنوشت قصص االنبياء
د (بن موسي فارسي  ثيمةو كتاب بدء الخلق و قصص األنبياءبوده و تحريري از آن باقي مانده؛ 

هاي  نگاري خاصه در ميان مفسران شرق اسالمي و چهره االنبياء ادبيات قصص. اشاره كرد )237
عرائس المجالس في قصص كتاب  هنويسند) 427د(شاخصي چون ابواسحاق احمد ثعلبي 

بخش  1.محمد بن عبداهللا كسائي نيز رواج و تداول داشته است قصص االنبياءو يا كتاب  االنبياء
ابن اسحاق نيز مشتمل بر روايات انبياء گذشته بود،  دأ و المبعث و المغازيالمبتمهمي از كتاب 

) 218د (هر چند در تحرير بعدي كتاب، توسط زياد بن عبداهللا بكائي و شاگردش ابن هشام 
بخش اعظمي از اين مطالب حذف شد، اما در آثار بعدي كه تحريرهاي ديگر ابن اسحاق را در 

البته . كتاب ابن اسحاق نقل شده استالمبتدأ فراواني از بخش  دست داشتند به تفصيل مطالب
سويه نبوده  اين مراودات ميان فرهنگ اسالمي و فرهنگ اهل كتاب به نحو عام، تعاملي يك

هاي اسالمي براي حفظ و انسجام جامعه خود، زبان رسمي  است؛ يهوديان ساكن در سرزمين
اند كه  جمه متون مذهبي خود به اين زبان پرداختهرايج در قلمرو اسالمي را فراگرفته و به تر

د (توسط سعديا بن يوسف فيومي  عهد عتيقهاي مذكور، ترجمه عربي  مشهورترين ترجمه
را نيز به عربي نگاشته  األمانات و االعتقاداتكه فيومي اثر مشهورش، كتاب  است؛ كما اين) 331

                                                 
1. Kister, 1972, 215-239. 
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دود به استفاده از زبان عربي و يا تأثيرپذيري فرهنگ يهودي از فرهنگ اسالمي مح 1.بود
هاي اسالمي نبوده، بلكه ميراث فكري اسالمي، خاصه در حوزه تفسير عهد عتيق،  گذاري نام

الي  يةالهداهاي زهدگرايي يهودي تأثير نهاد كه نمونه بارز آن كتاب  عرفان و تصوف بر جريان
در كتاب خود بارها كرات از متون  يهودي اندلسي است كه) ابن پاكودا(ابن باقودا  فرائض القلوب

هاي  چنين تأثيرپذيري از برخي آموزه هم 2.اسالمي مطالبي در خصوص زهد نقل كرده است
توان ديد كه  اسالمي در عقايد برخي مدعيان مسيحا يهوديان ساكن در جوامع اسالمي را مي

دند، ابوعيسي اُمي بوده و برخي پيروان او معتقد بو 3.اي بارز از آن ابوعيسي اصفهاني است نمونه
   4.هايي عرضه كرده است بهره بودن از دانش، كتاب معجزه او نيز همين بود كه با وجود بي

دامنة تأثيرات فرهنگ اسالمي بر سنت يهوديت محدود به موارد مذكور نيست؛ يكي از 
كل گرفت، ترين انشعابات مذهب يهودي، يعني فرقه قرائيم كه در ميانه قرن دوم هجري ش كهن

عالمان قرائيمي كه . تأثيرات فراواني از كالم و به درجه اندكي از اصول فقه اسالمي گرفته است
هاي كالمي معتزليان،  اند و ضمن پذيرش ديدگاه عالقه وافري به ميراث فكري معتزله داشته

ز موارد با اين حال ج. اند نقش مهمي در حفظ و استنساخ آثار معتزلي و انتقال آن ايفا كرده
اند؛ با  نگاران و مورخان مسلمان، اطالع روشني از جريان مذكور نداشته اندكي، تقريبا ملل و نحل

اند اما چون اين آثار به خط  اين حال برخي از عالمان قرائيمي آثار خود را به عربي نيز نگاشته
اين حال، بر اساس  با 5.عبري بوده، امكان استفاده نويسندگان مسلمان از آنها فراهم نشده است

                                                 
براي شرح حال و اهميت فيومي . 195-188قنديل، : ترجمه عربي عهد عتيق توسط فيومي بنگريد به هدربار .1

پس از فيومي، ساموئيل بن حفني از عالمان رباني نيز برخي آثار  ؛169- 162، 157- 156، 1380جواد علي،: نك
 .)202قنديل، : نك( عربي نيز ارايه كرده است تورات به اي جديد از خود را به عربي نگاشته و ترجمه

  .451-417قنديل، : نكبراي بحثي از تأثيرگذاري سنت اسالمي بر وجوه مختلف فرهنگ يهودي  .2
 .81-80كرينستون، : نك .3

 ,Erder, 1996؛52-1/51قرقساني، : نككالمي ابوعيسي اصفهاني  –دربارة نظرات فقهي ؛ 12/ 1قرقساني،  .4

162-197. 
و ) ميانه قرن سوم(عربي نويسي در ميان عالمان اوليه قرائيم رواج نداشته و كساني چون بنيامين نهاوندي  .5

اند، اما اين  تعصب و اصرار خاصي به بيان و نگارش آثار به زبان عبري داشته) اواخر قرن سوم(دانيال قومسي 
 . .Khan, 1992, 157-176)؛656- 645/ 3قرقساني، : نك(ديدگاه به سرعت در ميان قرائيم تغيير كرده است 
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گيري و برخي  توان تصوير تا حدي روشني از شكل منابع قرائيمي كه در دست است، مي
از ميان منابع مهم قرائيمي كه به زبان عربي تأليف شده، كتاب . تحوالت اين فرقه به دست آورد

ع بسيار منب) 325زنده در (ابويوسف يعقوب بن اسحاق بن سموئيل قرقساني  االنوار و المراقب
اما اثر وي كه بخش   1خود قرقساني مطالب چنداني دانسته نيست ههرچند دربار. باارزشي است

هاي فراواني  هاي سنت قرائيمي متقدم را در اختيار داشته و از آنها نقل قول مهمي از آموزه
  2.آورده، منبع بي بديلي براي مطالعات قرائيمي است

  
  قرائيم هخاستگاه و پيشين

كه شواهد  هاي ميانه اندك است و با آن هاي ديني در ايران سده اقليت ههاي ما دربار دانسته
هاي مختلف ايران در دست است، اطالع روشني  هاي ديني در بخش فراواني از وجود اقليت

هاي ميانه براي  نويسان مسلمان سده عالقگي مورخان و ملل و نحل بي. دربارة آنها نداريم
ها و عدم ميراث مكتوب و يا عدم انتقال ميراث  اين گروه هت دقيق درباريابي به اطالعا دست

هاي ميانه را در بررسي  هاي مذكور، به نحو بارزي پژوهشگر تاريخ سده مكتوب جماعت

                                                                                                                   
نقل  كتاب مقدسهاي ميانه به عنوان مطالبي از  گونه كه آدانگ نشان داده، آنچه عالمان مسلمان سده همان ←
عمدتا مطالبي  نگاري نيز قرائيم در متون ملل و نحل همطالب مندرج درباركه  ، چناناند، چندان دقيق نيست كرده

نويسندگان مسلمان  دقتي ، بي)Adang, 1996; idem, 2003, 179-197 :نك( وش استتكراري و مش
 يهوديان همطالبي كه ابن نديم دربار ههاي ميانه درباره ديگر فرق به نحو مشخص توسط جواد علي دربار سده

  ).113- 84جواد علي، : نك( آورده، مورد بحث قرار گرفته است
1. See: Nemoy, 1952, 42-68.  

يهودا هدسي، . قرقساني در بخش يهوديت خود، از آثار داود بن مروان رقي مشهور به مقمص بهره برده است .2
)Judah HadassÐ ( اشكول هاكوفرعالم يهودي قرن ششم، مقدمه قرقساني را در كتابش )Eshk½l ha-

k½fer (به عبري ترجمه كرده است) .Erder, p.163 ( دارد كه  اض و الحدائقالريقرقساني كتاب ديگري به نام
سنت رباني  هدربار. به پايان رسانده است 326شرحي بر مطالب غير شرعي اسفار خمسه است و نگارش آن را در 

از جمله اين افراد ساموئل بن حفني . اند هاي معتزلي آشنايي داشته يهوديت نيز دانسته كه برخي از آنها با انديشه
يا شرح آن  كتاب االصولتماس مستقيم و ) 369د (رد كه با ابوعبداهللا بصري را بايد نام ب) 404د (گائون سورا 

كتاب اشاره كرده كه حفني،  كتاب المحتويابويعقوب يوسف بن بصير در . نوشته ابن خالد آشنايي داشته است
خود  شرعكتاب نسخ الچنين در  حفني هم. را نزد شخصي به نام ابن تيهان خوانده است شرح االصول )يا(االصول 

 شرح االصوليا  كتاب االصولهاي ابن خالد در خصوص نسخ شريعت را پاسخ داده و به كرات از  به تفصيل ديدگاه
  . .Sklare, 1996, 53 no.48, 57, no.62): نك( ابن خالد مطالبي را نقل كرده است
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هاي كهن در يهوديت، فرقه قرائيم است  يكي از فرقه. كند رو مي ههاي ديني با مشكل روب اقليت
باشد، يكي از  قرائيم كه معرب آن قرائين مي. ن بوده استكه زادگاه و تكوين آن در ايرا

ترين انشعابات رخ داده در سنت يهودي است كه تا روزگار كنوني نيز به صورت گروهي  كهن
متمايز در سنت يهودي باقي مانده است، هر چند سنت رسمي يهودي كه به ربانيان شهرت 

شناسد و از همين رو از قرائيم به عنوان جرياني دارد، عموما تمايلي ندارد تا آنها را به رسميت ب
البته در اين ميان نبايد فراموش كرد كه تشتت فراواني  1.كند گذار در سنت يهودي ياد مي بدعت

اند  اي كه رهبران نخستين آن، با يكديگر سر نقار و دشمني داشته در ميان قرائيم بوده، به گونه
هاي  گزارش 2.يراث اوليه قرائيم از ميان رفته استو اساسا به همين دليل بخش اعظمي از م

هاي تاريخي در خصوص  موجود دربارة آنها نيز متأخر است و همين گونه متأخر بودن گزارش
اين  ههاي تحقيق دربار ترين دشواري قرائيم و تشتت فراوان در ميان خود سنت قرائيمي از مهم

اخذ شده » قرأ«كه نام ديگر تورات است، از ريشه نام اين فرقه ظاهرا از واژه ميقرا  3.فرقه است
   4.باشد و در مĤخذ عربي نام اين فرقه به صورت قرائيون آمده است

  
  

                                                 
1. Gil, 2004, 260. 

به تفصيل از اين اختالفات سخن ) 64- 1/59(ساني تشتت مذكور تا قرن چهارم نيز در ميان قرائيم بوده و قرق .2
اختالفات مذكور با تكفير و اهانت به يكديگر همراه بوده كه امر اخير مورد اعتراض قرقساني قرار گرفته . گفته است

در نقل اخير . )57-13،56، 1/5قرقساني، : نك(و آن را از عالمان قرائيمي ناپسند و غير قابل قبول دانسته است 
اني اشاره كرده كه اسماعيل عكبري، در آثارش به عانان دشنام مي داده و او را به خريت و ناداني نسبت قرقس
  ...).قةو الحما يةو هو مع ذلك يظهر في كتبه ثلب عانان و ينسبه الي الحمار(.. داده است  مي
د بن هارون وراق، آثاري در نويسندگان ملل و فرق نگار اسالمي همچون ابوالعباس ايرانشهري و ابوعيسي محم .3

ترين اطالع و  اند كه قطعاتي از آنها در منابع بعدي باقي مانده كه كهن خصوص يهوديت و مسيحيت تأليف كرده
د (ابوريحان محمد بن احمد بيروني . ترين مطالب در خصوص يهوديت و مسيحيت در سنت اسالمي است دقيق
هري در خصوص فرق غير اسالمي را ستوده و در كتاب ديگر خود ، دانش ايرانش)5-4( تحقيق ماللهند در) 440

 ,Adang, 1996, 92؛134-133مينوي، : نك(همچنين . نيز مطالبي از آن نقل كرده است قيةاآلثار البا

no.102.(  ركن الدين مالحمي  المعتمدمطالب ابوعيسي وراق نيز در ضمن كتاب) اي از كتاب  كه نسخه) 536د
  . ر داشته، آمده استاو را در اختيا

  .34/ 2نتصر،  .4
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اين گروه يهودي بسيار اندك است و جز اطالعاتي كه در ضمن كتاب  همĤخذ كهن دربار
قرائيم محدود  هارهاي ما درب ، ديگر دانسته1آمده است) 326د پس از (قرقساني  االنوار و المراقب

اند؛ به  سنت قرائيم متاخر شكل گرفته هاي است كه بخشي از آنها در محدود به اطالعات پراكنده
نامه  و زندگي 3زيسته قرائي كه در قرن ششم مي 2طور خاص بايد از كتاب اليشاع بن ابراهام

مي كه گاه از نگاري اسال هاي ملل و نحل مفصلي از عانان، پيشواي قرائيم نقل كرده و كتاب
كه قرائيم آثار خود را  به دليل آن. اند، نام برد متون قرائيمي يا افراد قرائيمي مطالبي نقل كرده

اند، امكان آشنايي با آثار آنها براي عالمان  كرده به عربي و البته با حروف عبري كتابت مي
 4.آنها تأليف شده باشدكه اثري به خط  عربي توسط  پذير نبوده، جز آن مسلمان تا حدي امكان

است كه با زبان عبري نيز آشنايي ) 440د (تنها استنثناي مهم در اين ميان، ابوريحان بيروني 
گذار آنها آورده كه به احتمال قوي بايد برگرفته از  وي اطالعاتي درباره قرائيم و بنيان. داشت

پيداست كه وي از كتاب  ندتحقيق ماللههاي بيروني در   اثري قرائيمي باشد؛ هرچند از گفته
يهوديت و مسيحيت داشته، بهره برده است؛ اين  هابوالعباس ايرانشهري كه بحث دقيقي دربار

توان مطرح كرد كه ايرانشهري به منبعي قرائيمي دسترسي داشته و مطالبي  احتمال را نيز مي

                                                 
  .Gil, 2004, .260-269: نكهمچنين . 13/ 1قرقساني،  .1

2. Elijah ben Abraham. 
3. Nemoy, 1952, 4. 

اند و بيشتر در حد  هاي ميانه اطالعات اندكي درباره قرائيم داشته نگاران مسلمان سده مورخان و ملل و نحل .4
اوت داشتن تقويم قرائيم با سنت رسمي يهود و يا مخالفت با تلمود و عقيده آنها در كلياتي چون رويت هالل و تف

؛ مقدسي، 219، 113- 112مسعودي، : نكبراي نمونه (تنزيه و عدل باري تعالي مورد اشاره آنها قرار گرفته است 
قل اخبار قرائيم اشاره مقريزي به منابع خود در ن. 955- 954، 944/ 2قسم / 4؛ مقريزي، 178/ 1؛ ابن حزم، 34/ 4

يهوديان را به طور كامل از مطهر بن  هدربار) 963-961/ 2قسم / 4(كرده جز آنكه در يك مورد وي مطالب مفصلي 
هاي متكلمان و يا ملل و  و گاه در برخي از نگاشته. اي نقل كرده است بدون هيچ اشاره) 41-3/34(طاهر مقدسي 

رسد كه گزارش ارايه شده  در موارد نيز به نظر مي. توان يافت رائيم ميتري از ق نگاران اطالعات تفصيلي نحل
گزارش مقريزي درباره عانان بن داود كه . مورخان مسلمان، مبتني بر باورهاي قرائيم در روزگار خودشان باشد

مقريزي، ( ها باشد كه مقريزي اي از اين دست گزارش باشد، به احتمال قوي نمونه مشتمل بر برخي مطالب تازه مي
  . احتماال آنها را يا از منابع مكتوب قرائيمي يا سنت شفاهي آنها اخذ كرده است) 955/ 2قسم /4
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همان كتاب ايرانشهري آورده در اصل، هر چند  تصريحي نكرده، از  قيةاآلثار الباكه بيروني در 
  1.اخذ شده باشد

  
  قرائيم هعانان و نقش وي در تكوين انديش

هاي موجود در سنت قرائيمي و سنت رباني ريشه افكار قرائيم عموما به عانان بن  در گزارش
هاي عانان داراي  شود، هرچند اين نكته نيز مورد تأكيد قرار گرفته كه انديشه داود رسانده مي

كه عالمان قرائيم از استناد به مطلب اخير  در سنت يهوديت بوده است؛ در حاليهايي  پيشينه
قصد اصيل بودن سنت فكري خود در تاريخ يهود را دارند، عالمان رباني تمايل دارند تا 

هاي عانان را بدعتي بدانند كه همواره در سنت رسمي يهوديت با آن مخالفت شده   انديشه
در ) سنت شفاهي تفاسير بر تورات(داود منازعاتي بر سر تلمود در روزگار عانان بن  2.است

جريان بود و عانان جزو گروهي بود كه با رسميت داشتن تلمود و سنت شفاهي تورات مخالفت 
وي توانست برخي از يهوديان را به سمت انديشه خود جلب كند كه آنها را . جدي داشت

  . توان قرائيم نخستين ناميد مي
  

وي كه معاصر ابوجعفر منصور . عانان در دست نيست هريخي چنداني درباراطالعات تا 
حتي از تالش  4قرقساني. هاي خود با فشار يهوديان به زندان افتاد واسطه انديشه ، ظاهرا به3بود

مقريزي از آمدن عانان به بغداد از شرق سخن گفته و . يهوديان براي قتل وي سخن گفته است
همراه داشته كه مدعي بوده  ميشنااي از  از نسل داود بود، با خود نسخهاشاره نموده عانان كه 

                                                 
: نك(يهود همچنين  هبراي بحثي از منابع و اهميت مطالب بيروني دربار. 352، 68- 67، قيةاآلثار البابيروني،  .1

Adang, 1996,.54-59, 88-94,131-133, 157-159, 215-216, 235-237.( 

  .Nemoy, 1952, 3-6؛ 54- 53، 43، 13/ 1قرقساني، : نكعانان  ههاي در دست دربار براي گزارش .2

  .67ر، اآلثا؛ بيروني، 13/ 1قرقساني،  .3
در نقل اخير، قرقساني گفته كه بعضي از قرائيم معتقدند كه عيسي مرد صالحي بوده و . 43، 13/ 1 قرقساني، .4

و اما قوم (.. اند  ربانيان رفته، هماني است كه آنها در صدد اجرا كردن آن درباره عانان بوده آنچه بر سر او از سوي
و عانان و غيرهما فقصده الربانيين ... من القرائيين فانه يزعمون ان يسوع كان رجالً صالحاً و انما كان سبيله سبيل 

مطالب مربوط به يسوع ) 47-42/ 1(قرقساني ...) حتي قتلوه كما قد طلبوا ايضا قتل عانان فلم يتهيأ ذلك لهم 
: نك(. را از قول داود بن مروان مقَمص نقل كرده و خود درباره شرح حال مقمص توضيحاتي است) عيسي(

  .)44/ 1قرقساني، 
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اشاره مقريزي داللت بر . ، استنساخ كرده است)ع(آن را از روي نسخه مكتوب به خط موسي 
هاي برخي عالمان  و به احتمال قوي با انديشه 1اين دارد كه عانان از يهوديان ايراني بوده است

زيسته و در اصفهان قيام  عيسي اصفهاني كه تقريبا همزمان با عانان مييهودي ايراني همچون ابو
ها ميان تعاليم عانان و ابوعيسي اصفهاني، شايد از  كرده، آشنايي داشته و به دليل برخي شباهت

. زيسته است ابوعيسي اصفهاني در ايام عبدالملك بن مروان مي 2.آنها تأثير نيز پذيرفته باشد
هايي داشته  ها و نوشته اند كه ابوعيسي اُمي است اما با اين حال كتاب شتهپيروان او گمان دا

از پيروان او، كساني در قرن . است كه آنها را شاهدي بر ادعاي نبوت خود ارائه كرده است
ابوعيسي در عين پذيرش نبوت مسيح و . اند چهارم در دمشق با عنوان عيسويه وجود داشته

  3.اند كه آنها فقط بر اقوام خود مبعوث شده بودهپيامبر اسالم، معتقد بود 
  

احتماال نخستين منازعات عانان با سنت رسمي يهوديان درباره نظرات خاص وي در تغيير 
باشد، در حالي كه   دادن اعياد يهودي بر اساس نظر به رؤيت هالل براي تعيين آغاز هر ماه

دامنه منازعه زماني حادتر شد كه . كرد مي ها را تعيين اي تقويمي آغاز ماه سنت رسمي به شيوه
را بيان كرد كه باعث شد تا  تلمودو  ميشنااعتباري سنت شفاهي مندرج در  عانان عقيده به بي

كه  4وناي گائونرمطلب اخير را نَظْ. جامعه رسمي يهوديت وي و هوادرانش را مرتد اعالم كند
برعهده  244تا  239هاي  ن سوم از سالاز مراكز علمي مهم يهود در قر 5رياست آكادمي سورا

   6.داشته، بيان كرده است
                                                 

  .955، 952/ قسم دوم/ 4مقريزي،  .1
  .ب چندان قطعي نيستاز تأثيرپذيري عانان از ابوعيسي سخن گفته است، اما اين مطل 181قنديل،  .2
قرقساني در خصوص علت اينكه ربانيان براي چه چندان با پيروان عيسويه خصومت نمي ورزيده اند، به دو نكته  .3

نخست تكريم بيش از حد ابوعيسي اصفهاني از ربانيان بوده و ديگر آنكه وي در اعياد يهودي و . اشاره كرده است
براي توضيح . تنها در برخي مسائل شرعي با ربانيان مخالفت ورزيده بودرويت هالل تغييري ايجاد نكرده بود و 

به تفصيل به رد ) 292- 283/ 2( االنوارقرقساني در بخش ديگري از كتاب . 52-51، 12/ 1قرقساني، : نكبيشتر 
دانسته و  ادعاهاي ابوعيسي پرداخته و عقيده او در پذيرش نبوت پيامبر اسالم را با عقيده به نبوت خودش نادرست

اشاره كرده كه گروهي از ) 287/ 2(قرقساني . به عقيده مسلمانان در خاتم االنبياء بودن پيامبر استناد كرده است
يهوديان قرائيمي تستري، با نظر ابوعيسي اصفهاني در اين عقيده كه تعبد به تورات تنها بر بني اسرائيل واجب 

 .است نه بر ديگر امم، هم عقيده هستند

4. NaÔrÙnai ben Hillai. 
5. Yeshivot. 

 . .Nemoy, 1952, 3; Gill, 2003, 74, 76؛ 38/ 2نتصر،  .6
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له ديگري كه به عنوان يكي از داليل انشقاق عانان از سنت رسمي يهود ذكر شده أمس
عانان كه از اعقاب . باشد) رأس الجالوت/ رِش گالوتا(است، احتماالً تصدي مقام رياست يهوديان 

است رش گالوتا را داشت، اما رهبران يهودي به دليل داود نبي بوده است، شايستگي علمي ري
خصومتي كه با وي داشتند، نقشه قتل او را كشيده، برادرش حنانيا را به جاي وي به اين سمت 

نموي درباره اصالت گزارش مذكور و برخي جزئيات آن ترديد كرده و آن را  1.انتخاب كردند
، تالش جريان رسمي يهوديت در نسبت دادن به عانان بداند هكه گزارش واقعي دربار بيش از آن

اما اين نظر از آنجا كه آن را عالمان قرائيمي نيز نقل  2.تمايالت دنيوي عانان دانسته است
بيروني درباره شجره نسب عانان، اطالع جالبي آورده و . وجه نبوده باشد اند، شايد بي كرده

كه بي هيچ ترديدي برگرفته از متني را نقل كرده ) ع(نامه او تا حضرت داود صورت شجره
   3.قرائيمي است

  
قرقساني تاكيد كرده كه عانان به اقوال سنت يهودي آشنايي كاملي داشته و در دانش او 

سفر اثر مهم شناخته شده عانان كتابي با عنوان  4.ترديدي در ميان يهوديان وجود نداشته است
و تنها قطعاتي از آن   6اصل به زبان آرامي بوده است كه ظاهرا در) كتاب الفرائض( 5ووتهاميص

از عقايد  1.است - متداول در فقه حنفي  - و نشانگر تأثيرپذيري عانان از قياس  7مانده آن باقي

                                                 
1. Nemoy, 1952, 6; 

كه گفته از نظر يهوديان تنها فردي كه از اعقاب داود نبي بوده و  67، قيةاآلثار البانيز بيروني، . 39- 38/ 2نتصر، 
درباره تبار عانان كه از  .ته تصدي منصب مذكور بوده استهاي خاصي از نظر صورت بدني داشته، شايس ويژگي

 . ).Gil, 2003, 75-76: نك(اند،  دار رياست دنيوي يهوديان عراق بوده خاندان بستاني و عهده

2. Nemoy, 1952, 6-7. See also Gill, 2003, 77-78. 
  ؛ 296- 295دقيقيان، : نك(داند  يهاي ديگر كه ظهور قرائيم را معلول شرايط اجتماعي و اقتصادي م  براي گزارش

Nemoy, 1978, 129-145( . 

  .68-67، قيةاآلثار البابيروني،  .3
  .13/ 1قرقساني،  .4

5. Sefer ha- miÒw½t. 
و پدرش، كتاب ) م896- 886هاي  گائون سورا در سال(حي بن نحشون . 298؛ دقيقيان، 13/ 1قرقساني، : نك .6

/ 1قرقساني، . تا دريابند چه تفاوتي ميان تعاليم او و سنت رباني وجود دارد عانان را به عبري ترجمه كرده بودند
 ..Gil, 2003, 80-81: نكهمچنين . 13

7. Nemoy, 1952, 11-12.  



 1391 پاييز و زمستان، شانزدهم، شماره هشتمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 54

است، عقيده او در به رسميت شناختن نبوت پيامبر  خاص عانان كه مورد توجه مسلمانان بوده
بر اسالم تنها بر اعراب مبعوث شده و تورات كه عانان معتقد بوده كه پيام اسالم است، جز آن

  2.ها است نسخ نشده و كتابي براي تمام امت
اند كه قرقساني شرح تفصيلي  اجماع داشته هچنين نظرات خاصي دربار پيروان عانان هم

قرقساني مجملي از آراء خاص و  3.هاي قرائيمي را آورده است آن و نظرات مختلف ديگر گروه
فقهي يهودي را بر اساس آنچه عانان آورده به تفصيل  مواردي برخي مسائل منفرد عانان و در
چنين از عقايد خاص عانان، عقيده به تناسخ را به او نسبت داده و  قرقساني هم 4.نقل كرده است

اي دال بر پذيرش  گفته كه عانان درباره اين موضوع كتابي نيز تأليف كرده و نظرات او به گونه
ظاهرا بحث مفصل قرقساني در رد تناسخ، در اصل شايد مبتني بر مطالب  5تناسخ بوده است

در رد برخي از «ي مبهم با عنوان  ا البته قرقساني به گونه 6مندرج در كتاب عانان بوده باشد
عانانيه كه قائل به تناسخ هستند، يا آنچه از برهان كه برخي از موحده درباره تناسخ به آن تكيه 

  8.له ترديد كرده استأهر چند نموي در اين مس 7.ن اشاره كرده است، به آ»ورزند مي

  
  

                                                                                                                   
هاي  براي بخش(دانسته است  سفر هاميصوتنيز داشته كه گيل آن را تلخصي از  فذلكهعانان كتاب ديگري به نام 

براي فهرست مطالب باقي مانده از كتاب . Gil,2003, p.80: نكصات نشر آنها يافت شده از آثار عانان و مشخ
 ). .Gil, 2003, 79-80:نكسفر هاميصوت 

تفسيري عانان را نقل كرده، قرقساني  –يكي از منابع معتبر كهن كه برخي آراء فقهي . 79/ 1قرقساني، : نك .1
مسئله قياس و ادله شرعي قياس در ميان قرائيم  براي بحث تفصيلي از. Gil.2003,78-79: نكچنين  هم. است
  .111-101/ 1قرقساني، : نك

نسخ تورات يكي از مجادالت دراز دامن ميان متكلمان مسلمان و يهودي  همسئل. 955/ 2قسم / 4مقريزي،  .2
ها را  شنسخ تورات پرداخته كه اين بخ هبه تفصيل به مسئل لةغرر االددر كتاب ) 436د (ابوالحسين بصري . است

كه تصحيح دقيقي  نقل كرده كه اشميت المنقذ من التقليدعالم امامي سديد الدين محمود حمصي رازي در كتاب 
 ). .Schmidtke, 2008, 559–80: نك(ها آورده است  از اين بخش

  .149- 141، ص 1قرقساني، ج  .3
 .54-53/ 1قرقساني،  . 4

  .54/ 1همو،  .5
  .318- 307/ 2همو،  .6
  .307/ 2ني، قرقسا .7

8. Nemoy, 1952, no.24. 
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  قرائيم پس از عانان
اين اطالعات منحصر . اي در دست است جامعه قرائيم پس از عانان، تنها اطالعات پراكنده هدربار

، بنيامين بن 1هاي شاخص قرائيمي؛ مانند اسماعيل عكبري هاست به اشاره نام برخي از چهر
، موسي زعفراني مشهور به 2نهاوندي كه در نيمه اول قرن سوم حيات داشته) موسي( مشه

ابوعمران تفليسي كه اهل بغداد بوده و بعدها به تفليس مهاجرت كرده و در همانجا ساكن 
كه قرقساني  5و دانيال بن مشه دامغاني معروف به قومسي 4، ملك رملي، ميشويه عكبري3شده

د شناخته شده سنت قرائيمي در زماني كه كتاب خود را قرقساني فرد مذكور را آخرين فر
به نوشته قرقساني بنيامين نهاوندي فردي عالم به  6.نگاشته، اطالع و مطالبي در دست است مي

ها و  نهاوندي نقش مهمي در تدوين و اصالح برخي انديشه 7.تورات و قاضي يهوديان بوده است
وي از شدت و افراط برخي از افكار وي در اختالف با تأليفات عانان داشته كه همين به احتمال ق

كه بر خالف عانان درباره راه رفتن در روز شنبه  كما اين. سنت رسمي يهودي كاسته است
دانسته  كرده و دور شدن از منزل را جايز مي بر خالف عانان چندان سختگيري نمي) سبت(

نگاشته كه منبع اصلي قرائيم در بيان ) كتاب شرعيات( سفر هادينيموي كتابي به نام  8.است
وي كه آثار خود را به  9.ده استمنتشر ش Ĥت بنيامينمساحكام شرعي بوده است كه با عنوان 

اصرار و اعتقاد داشته كه براي يهوديان جايز نيست كه در ميان خود به جز  10عبري نگاشته
   11.عبري به زبان ديگري سخن بگويند

                                                 
  .57-56، 1/13قرقساني، : نكاو كه معاصر با معتصم عباسي بوده  هدربار .1
  .56-55، 1/13قرقساني، :  نكبراي برخي عقايد او  .2
در خصوص يهوديان عراق . 299-298؛ دقيقيان، 57، 14- 13/ 1قرقساني، : نكاو و برخي از عقايدش  هدربار .3

  .158- 156/ 1382علي،  جواد: نك
  .58-57، 14/ 1قرقساني، : نكدو فرد مذكور  هدربار .4
  .59-58، 14/ 1قرقساني، : نكدربارة او و برخي آراء خاص وي  .5
  .14/ 1قرقساني،  .6
  .13/ 1قرقساني،  .7
  .41/ 2نتصر،  .8
 . .Nemoy, 1952, 23-29: نكبراي قطعاتي از آن . 44/ 2نتصر،  .9

10. Nemoy, 1952, 21-22.  
  . Khan, 1992,157؛ 646- 645/ 3قرقساني،  .11
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نيز باقي مانده كه نموي منتخباتي از آن را  1سفر هاميصووتنام  هايي از اثر وي با بخش
ها، جامعه و دانيال نگاشته كه  وي تفاسيري بر كتب تورات، اشعيا، غزل غزل 2.نقل كرده است

بوده و او آنها را ستوده ) 560- 482(تفاسير وي در اختيار عالم يهودي اندلسي ابراهام ابن عزرا 
   3.است

  
ترين چهره قرائيمي است كه در دامغان به  دانيال بن مشه قومسي مهمپس از نهاوندي، 

كتاب مانده از او بر  در ايران بوده است، چرا كه در بخشي از تفسير باقي 262دنيا آمد و تا سال 
هاي  وي در فاصله سال. اي به نبرد ميان صفاريان و ديگر حكام محلي شده است اشاره دانيال
مهاجرت قرائيم به  4.مقدس رفته و احتماال در همانجا درگذشته باشدبه بيت ال 298تا  267

وي نظر . بيت المقدس به احتمال قوي پس از سفر دانيال قومسي به آنجا، فزوني گرفته باشد
كه در  مساعدي به تعاليم نهاوندي داشت و در موارد فراواني با عانان اختالف نظر داشت و با آن

ان از عانان پرداخته بود، در شمار ديگري از آثارش از وي به بدي برخي آثارش به ستايش فراو
ياد كرده است؛ قرقساني اين شيوه قومسي را نكوهيده است كه اين خود تشتت فراوان در ميان 

گراي افراطي داشت و نصوص تورات را بر  هاي عقل قومسي ديدگاه 5.دهد قرائيم را نشان مي
و ديدگاهيش دائما در حال تغيير بود و به اصحاب و پيروان كرد  اساس مسائل عقالني تفسير مي

له رؤيت هالل قائل أوي در مس 6.خود نگاشته بود كه به تحوالت نظرات وي توجه داشته باشند
گرايي  گرايي وي در عقل افراط 7.توان نظر مسلمان را پذيرفت حلول ماه مي هبه آن بود كه دربار

                                                 
1. Nemoy, 1952, 22.  
2. Nemoy, 1952, 23-25. 

  .44/ 2نتصر،  .3
  .45/ 2نتصر،  .4
 .5/ 1قرقساني،  .5

و لم أر أحداً من «: در اشاره به خصلت تغييرات فراوان در نظرات قومسي نوشته است) 5- 4/ 1(قرقساني  .6
صح لنفسه من دانيال القومسي و ال من يعطي للنظر حقه و يوفيه ما يجب له مثله و ذلك ان كل منتحلي النظر أن

انتقل اليه و اتخذه و ايضا فانه يكتب الي أصحابه الذين  لحجةما أظهره له النظر و ساقه اليه البحث و أوجبته عليه ا
ي كتبه من قبل و يأمرهم بتدوين ذلك في قد نسخوا كتبه يعرفهم ما قد ظهر له مما هو خالف لما كان دونه ف

  . )297دقيقيان، : نك(هاي عقلگرايي افراطي قرائيم  ديدگاه هدربار. »..كتبه
نسبت داده شده  هوثاقت موعظ. 54- 53، 52- 50/ 2نتصر، :  نكهايي از مواعظ قومسي  براي نمونه. 47/ 2نتصر،  .7

 . .Nemoy, 1952, 34-39: نك. شده به قومسي محل ترديد است



 57/ فرقة قرائيم و كالم اسالمي
 

ا به آنجا رسيد كه وي با انكار وجود فرشتگان معتقد شده بود كه ظاهرا متأثر از معتزله بود، ت
پيش از وي بنيامين نهاوندي نيز  1كه مراد تورات از فرشتگان همان نيروهاي طبيعي است؛

هايش  نظرات خاصي درباره فرشتگان نقل كرده بود كه قرقساني آنها را به نقل از آثار او و شنيده
كتاب تنها اثر ظاهرا برجامانده از وي تفسيري بر دوازده  2.استاز شاگردان او گزارش و رد كرده 

تفسير وي بر تورات تا قرن يازدهم هجري در دست بوده و عالم يهودي . عهد عتيق است انبياء
اي از آن را در مصر به دست آورده است و اكنون تنها قطعاتي از  يوسف سلومون دلمديگو نسخه

 4.اي از آثار وي را آورده است نموي نمونه 3.ه باقي مانده استجنيزه قاهر/ اين تفسير در گنيزه
هاي تنزيهي داشته و با  هاي تشبيهي تورات، ديدگاه له تنزيه باري و تفسير عبارتأوي در مس

   5.هاي تورات مخالفت جدي داشته است هرگونه تفسير تشبيهي از عبارت
  

زنده در (اق بن سموئيل قرقساني گمان ابويوسف يعقوب بن اسح در ميان قرائيم عراق، بي
ترين عالم قرائيمي نيمه نخست قرن چهارم  گونه كه نموي بيان داشته، برجسته همان) 326

از وي آثار چندي . كرده است  دانيم در قرقسيا زندگي مي هجري است كه بر اساس شهرتش مي
آثار نشانگر آشنايي دقيق اين . باقي مانده كه اهميت بسيار فراواني براي مطالعات قرائيمي دارد

بر اساس مطالبي كه وي در . قرقساني با سنت يهودي، قرائيمي و حتي اسالم و مسيحيت است
هاي برجسته  هاي فراواني داشته و با بسياري از چهره آورده، مسافرت االنوار و المراقبكتاب 

رهبر  –شامي  جامعة يهود روزگار خود حتي با عالمان سنت رباني چون يعقوب بن افرائيم
آثار او كه به زبان . عصر خود، رابطه داشته است و كسان ديگري از بزرگان هم - ربانيان شام

سنت ميراث عربي قرائيم به  هعربي نگاشته شده، بعدها در سنت قرائيمي بيزانس كه عصر ترجم
لي وي كتاب اص. عبري بوده، از توجه به دور ماند، هر چند متن عربي آنها باقي مانده است

نگارش يافته مشتمل بر شرحي مفصل از اجزاي غير شرعي  326كه در  الرياض و الحدائق،
) 325تأليف در ( االنوار و المراقباست در حالي كه كتاب ) Pentateuch(اسفار خمسه 

                                                 
قرقساني تصريح كرده كه آثار قومسي را در اختيار داشته و . 330- 328/ 2قرقساني، :  نكبراي تفصيل نظر وي  .1

مطالبي كه در خصوص انكار مالئكه به قومسي نسبت داده شده را بر اساس آنچه كه قومسي در آثارش آورده، مورد 
  .بحث قرار داده است

  .326- 319/ 2قرقساني،  .2
  .2/48نتصر،  .3

4. Nemoy, 1952, 31-37. 
  .54-49/ 2نتصر،  :نكبراي برخي آراء و نظرات وي  .5
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را چهار  الرياضقرقساني كتاب . مشتمل بر شرح مطالب شرعي و حقوقي اسفار خمسه است
االمانات و عالم مشهور سنت رباني كتاب ) 330د (ا بن يوسف فيومي سالي پس از آنكه سعدي

. خود را تأليف كرده بود و در كتاب خود بارها نظرات سعديا را نقل و رد كرده است اإلعتقادات
به برخي از ديگر آثار خود اشاره كرده اما از  االنوارو  الرياضهاي  قرقساني در ضمن كتاب
به صورت كامل و انتقادي االنوار متن  1.ه حال به دست نيامده استتأليفات مذكور نشاني تا ب

 كتاب األنوار و المراقب 2).م1943- 1939نيويورك، (توسط نموي در پنج جلد منتشر شده است 
هاي مفصل قرقساني از آثار عالمان  اثري بسيار مهمي براي مطالعه تاريخ قرائيم است و نقل قول

ي از آنها اكنون اثري در دست نيست، بر اهميت آن افزوده قرائيمي پيش از وي كه بسيار
   3.است

  
  يهوديان قرائيمي تستر

اي متمول از يهوديان قرائيم در تستر سكونت  در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم خانواده
هاي ياشار معروف به  اند كه در مشهوترين آنها اسرائيل بن يعقوب و سه فرزندش به نام داشته

اين . اند لفضل سهل، يوسف مشهور به ابويعقوب و سعديا مشهور به ابوسهل سعيد بودهابوا
به فسطاط مهاجرت كرداند و بعدها سعيديا به بيت المقدس رفته و تا  411خاندان در حدود 

هاي قرائيمي در آنجا  دهي جماعت در آنجا اقامت داشته است و نقش مهمي در شكل 442سال 

                                                 
 .  .Bacher, 1895, 689-690: نكهاي اين دو كتاب  نسخه هبراي بحث كوتاهي دربار .1

در ضمن بحث نقد اسالم، اشاره كرده كه تفصيل بحث را در كتابي جداگانه آورده است و آنچه ) 2/292(قرقساني 
ان الذي نذكر هاهنا من الرد عليهم طرف يسيٌر بحسب ما يحتمله (ه در آنجا ذكر كرده، بخش اندكي از آن است ك

هاي متكلمان قرائيمي در نقد اسالم از  بحث از انتقادات و ديدگاه...). الموضع اذ كنا قد ألفنا في ذلك كتاباً مجرداً 
 . ).Ben-Shammai, 1984, 3-40:نك (ي در اين خصوصمقاله حاضر خارج است، با اين حال براي بحث هحوز

اهميت آثار قرقساني در ميان محققان قرائيم پژوه از اواخر قرن نوزدهم شناخته شده بوده و به صورت پراكنده  .2
اطالعات تفصيلي قرقساني دربارة تاريخ . بخشهايي از برخي آثار او نيز منتشر شده و گاه مباني مطالعات بوده است

-Bacher, 1895, 687:نك(براي توضيحات بيشتر . يهودي و مسيحي از موضوعات مورد توجه بوده است و فرق

710.( 

اند و قرقساني نيز در چند  متكلمان يهودي به پاسخ دهي ايرادات متكلمان مسيحي به آنها، توجه فراواني داشته .3
هاي داود بن  از منابع مهمي چون نوشته هاي مسيحيان در خصوص يهوديت را نقد كرده و مورد به تفصيل ديدگاه

براي بحثي كلي . مروان مشهور به مقمص يهودي گرويده به مسيحت و دوباره يهودي شده، بهره فراواني برده است
 . .)Lasler, 1977 : نك(هاي ميانه  منازعات كالمي ميان متكلمان مسيحي و يهودي در سده هدربار
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هاي حسد كه ابونصر فضل و ابراهام مشهور  دو تن از فرزندان ياشار به نام در مصر، 1.داشته است
ثروت هنگفت اين خاندان  2.شدند، شهرت فراواني به دست آورند به ابوسعد ابراهيم شناخته مي

يابي فضل بن سهل  شهرت خاندان تستري با دست 3.مورد اشاره مقريزي نيز قرار گرفته است
ابوعلي سهل بن فضل بن . به وزرات فاطميان به اوج رسيد) 440د(حسد بن ياشار / تستري 

هايي از آن  نگاشته كه بخش االيماء الي جوامع التكليف علماً و عمالًسهل، كتاب مهمي به نام 
اي ياد كرده كه ابوالحسن عالي  ، فضل بن سهل از نامهااليماءدر مقدمه كتاب  4.باقي مانده است

كتاب ر خصوص نگارش اثري مختصر در معتقدات قرائيم كه همانند بن سليمان مقدسي به او د
  5.باشد، نوشته بود) 436د (سيد مرتضي  جمل العلم و العمل

  

هاي سرشناس قرائيمي ساكن در بيت المقدس در قرن چهارم هجري  از ديگر چهره
ش ابوسعيد و فرزند 395زنده در ) ابوالحسن حسن بن علي بصري( 6بايد از يافث بن عالي مي

   7.لؤي بن يافث نام برد
  
  

                                                 
بحث از جامعه قرائيم مصر در عصر . 941ص / 2قسم / 4مقريزي، : نكه هاي قرائيم در قاهر كنيسه هدربار .1

 .فاطميان از حوصله اين مقاله خارج است

يهوديان قرائيم در  هجامع. 221- 220احمد قنديل، : نكيهوديان قرائيم ساكن در بيت المقدس  هدربار .2
 . .Ankori, 1959: نك. اند هاي صليبي به آسيايي صغير مهاجرت كرده المقدس در جريان جنگ بيت

 ,Fischel, 1968, 68-89; Gil, 2004, 269-271؛  57-54ص /2نتصر، : نكخاندان تستري  هدربار .3

بخشي از كتاب . خاندان تستري عالقه آنها به آثار ابوالحسين بصري است هجالب توجه دربار هنكت .663-675
قرن (قرائيمي ابوالحسن علي بن سليمان مقدسي  ابوالحسين بصري در دست است كه آن را عالم لةتصفح االد

) ياشار بن حسد بن ياشار(كه روابط نزديكي با خاندان تستري داشته، براي سهل بن فضل بن سهل تستري ) پنجم
: نك(. وزارت فاطميان را برعهده داشته، كتابت كرده است) 440د(كه پدرش فضل بن سهل تستري 

Schmidtke, 2006, 108-142(. 

4.  Schwarb, 2006, 61*-105*. 
ها از آثار سيد مرتضي در ميان ميراث قرائيم ازجمله  توجه قرائيم به آثار سيد مرتضي و برخي نقل قول هدربار .5

-*Schwarb, 2006, pp.77: نك(او  جمل العلم و العملهايي از يكي از شروح نگاشته شده بر كتاب  بخش

82*.( 

6. Yefet ben ÝEli. 
 . .Ben-Shammai,1985, 249-254: نكه وي در خصوص مسئله جزء ال يتجزي براي ديدگا .7
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هايي از آن  كه بخش 1به عربي نگاشته است كتاب مقدسيافث بن عالي شرح مفصلي بر 
، يهويان 493المقدس توسط صليبيان در سال  پس از تصرف بيت 2.تصحيح و چاپ شده است

ا پس از فتح المقدس تنه المقدس شدند و حضور مجدد آنها در بيت قرائيمي مجبور به ترك بيت
با اين حال هنوز تا قرن ششم . صورت گرفت) 583د (نهايي شهر توسط صالح الدين ايوبي 

نگاشته است  597اي كه احتماال در سال  ميمون در نامه ابن. مركز اصلي قرائيم ايران بوده است
قرائيم  و از حضور يهوديان 3از يهوديان قرائيم به عنوان ساكنان در شهرهاي عجم ياد كرده است

اي از كتاب دانيال بن  در شهر خوي بر اساس انجامة نسخه 703قرائيم در قرن هشتم و به سال 
ابن حزم از وجود يهوديان قرائيمي در برخي مناطق  4.مشه قومسي اطالعي در دست است

هاي قرائيمي اندلسي، نام مفسر مشهور قرائيمي  از مشهورترين چهره 5.اندلس سخن گفته است
كه معجمي براي تفسير و شرح مفردات  جامع االلفاظاهيم فاسي را كه كتابي به نام داود بن ابر

   6.توان نام برد نگاشته، مي تورات
  

  متكلمان قرائيمي و كالم اسالمي
اند كه از  هاي كالمي معتزله اثر پذيرفته عالمان قرائيمي در برخي مسائل به وضوح از انديشه

تجزي را نام برد كه قرائيم برخالف متكلمان جريان رسمي توان جزء ال ي جمله اين مسائل مي
نكته بسيار مهم درباره قرائيم تأثيرپذيري آنها از  7.اند هايي، آن را قبول نداشته يهوديت در سده

                                                 
1. Ben-Shammai, 1985, 249. 

 .  Nemoy, 1952, 83-108: نكاي از آثارش  او و گزيده هدربار .2

  . 57/ 2نتصر،  .3
 .61-58/ 2نتصر، :  نكدر مورد تداوم حضور يهوديان قرائيم در ايران . 57/ 2نتصر،  .4

  .178/ 1حزم، ابن  . 5
اكنون بخش هايي از . اند هايي از قرائيم به كريمه و روسيه مهاجرت كرده پس از آن گروه. 221احمد قنديل،  .6

بخشي از يهوديان قرائيم در مصر، . هاي قرائيمي در روسيه و بخشي نيز در فلسطين اشغالي سكونت دارند جمعيت
و يكي از ) 1، پاورقي 17- 16ولفنسون، (در آنجا وجود داشته  اي قرائيمي مهمي نيز خاصه شهر فسطاط كه كنيسه

: نك(اند  تا ميانه قرن بيستم بوده، سكونت داشته) 52- 48عبده قاسم، (هاي ميانه  مناطق مهم قرائيم نشين از سده
  .)63/ 2نتصر، 

7. Ben-Shammai, 1985, 243-298. 
 . .Ben-Shammai, 1984, 3-40: نك براي ديدگاه قرائيم دوره مورد بحث در خصوص اسالم
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و جريان بسيار مهم بهشميه و تعاليم قاضي عبدالجبار  1كالم اسالمي و به نحو خاص معتزله
است ) 436د (عتزالي ابوالحسين محمد بن علي طيب بصري و مكتب جديد ا) 415د (همداني 

جامعة قرائيم  2.گفته نيز در ميان قرائيم در جريان بوده است و منازعات ميان دو جريان پيش
هايي با قرائيم اواخر قرن سوم و قرن چهارم داشته است؛ در حالي كه كساني  قرن پنجم تفاوت

هاي  و يافث بن عالي خواندن كتاب) يمان بن رحيمسل( 3چون دانيل قومسي، سالمون بن يرهام
كردند و  و فلسفه را نهي مي) كتب البراني/ كالم البراني(هاي كالمي مغاير با سنت يهودي  كتاب

حتي سالمون خود وقت و پول صرف كردن براي فراگيري زبان عربي را مورد انتقاد قرار داده 
 4.را به زبان عربي نگاشته است بود، جاي شگفتي است كه خود سالمون بيشترين حجم آثارش

المقدس خاصه در نيمه دوم قرن پنجم هجري از حيث توجه به زبان  البته جامعه قرائيم بيت
اي كه در اين تحول  عربي و كالم معتزلي به نحو بارزي دگرگون شده بود و شخصيت برجسته

  .نقش داشته، شخصي است به نام ابويعقوب يوسف البصير
  

از پيروان سرسخت ) 431د حدود (ائيمي، ابويعقوب يوسف البصير قر همتكلم برجست
وي ظاهرا كالم معتزلي بصري را در عراق تعليم ديده . مكتب بهشميه و قاضي عبدالجبار است

، رئيس آكادمي سورا و )391د (يابي و مطالعه برخي آثار ساموئيل بن حفْني  او از دست. است
برهان اثبات  هيوسف بصير ديدگاه ابوالحسين بصري دربار 5.رهبر ربانيان عراق سخن گفته است

                                                 
 . .Ben-Shammai, 1985, 244; Erder, 1994, 220 ؛389- 387؛ بوعمران، 180ابن ميمون،  .1

كه معتزله را تحت تأثير قرائيم دانسته، اصلي ندارد و مخالف تمام شواهد تاريخي ) 304 -301(بحث دقيقيان  .2
مكتب كالمي . نيست و از منابع اصلي بهره نبرده استگونه بحث او از قرائيم نيز چندان دقيق  همين. است

هاي ششم و هفتم هجري تداول و پيرواني داشته  ابوالحسين بصري در كنار مكتب بهشميه، در خوارزم در سده
 . )Schmidtke, 2008, 559-580؛28- 13/ ش1387رحمتي، : نك(. است

3. Salmon ben Jeroham. 
4. Sklare, 1995, 249-250. 
5. Sklare, 1995, 252, no.12. 

هاي معتزلي، خاصه آثار قاضي عبدالجبار و  براي توجه سنت يهوديان قرائيمي به كتابت و استنساخ نسخه
-Ben: نكبصير  هدربار(باشد  هاي قرائيمي يافت شده و در دست انتشار مي هايي كه اكنون در كتابخانه بخش

Shammai, 1985, 254-273; Sklare, 1995, 249-270(.  همچنين محتمل است كه بصير با خود حفني
نيز ديداري داشته چرا كه از ديدن حفني در بغداد سخن گفته اما تصريح دارد كه حفني چندان تبحري در كالم 

 ). .Sklare, 1995, 257: نك(نداشته است 
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و عقيده وي در باب نفي اعراض را با اثبات صانع و همزمان  1اثبات خدا، را مورد نقد قرار داده
بصير به نگارش  3.كه بخشي از آن باقي مانده است 2عقيده به قدم جسم را ناسازگار دانسته

هاي فردي از  هايي كه به پرسش در ضمن پاسختعاليم ابوالحسين بصري  هنقدي ديگر دربار
تنّيس كه در آن نيز وي تعاليم ابوالحسين بصري را نقد كرده، اشاره نموده و گفته كه معتزليان 

به نوشته بصير،  4.اند به كفر متهم كرده لةتصفح االدابوالحسين بصري را پس از نگارش كتاب 
هاي خود نگاشته كه متاسفانه بصير  نوشته پس از آن ابوالحسين بصري كتاب ديگري در تبيين

 5.باشد، پرداخته است لةاالدغرر اي نكرده است، اما ظاهرا مقصود وي كتاب  به نام آن اشاره
وي همچنين  6.درباره كتاب اخير نگاشته است) نقض(بصير در ادامه متذكر شده كه وي نقدي 

اي از نظرات  كرده، و خالصه از نگاش آن فراغت حاصل 412كه پيش از  المحتويدر كتاب 
، از سه اثر ديگر خود نام برده است كه ظاهرا مرتبط با انتقادهاي او از مكتب 7باشد كالميش مي

شاگرد و جانشينش ) يشوع بن يهوداه(ابوالفرج فرقان بن اسد  8.مكتب ابوالحسين بصري باشد
  9.هاي او نقش مهمي داشته است در تداوم انديشه

  
هاي وي به سرعت در ميان  قد و مخالف ابوالحسين بصري، ديدگاهبا وجود متكلمان منت

هاي بسيار متنفذ خاندان تستري،  قرائيم طرفدار يافت و پذيرش عقايد وي توسط برخي از چهره
تستري و نوادگانش به رواج عقايد وي در ميان قرائيم ) ياشار بن حسد(خاصه سهل بن فضل 

ضل كه در مصر اقامت داشت، عالم قرائيمي ابوالحسن معاصر با سهل بن ف 10.كمك فراواني كرد
                                                 

ل علي الشاهد استدال«ابوالحسين بصري بر خالف مكتب بهشميه در بحث از اعراض و جواهر، نظر سنتي  .1
را مورد نقد قرار داده كه برهان اصلي معتزليان بهشميه در اثبات باري تعالي بوده است، درباره براهين  »بالغائب

 ). .Madelung, 2006, 273-280:  نك(اثبات خدا از ديدگاه ابوالحسين بصري 

2. Madelung and Schmidtke, 2006, 2-3. 
 ;Madelung and Schmidtke, 2006, 13-59: نكسي آن براي متن عربي و ترجمه انگلي .3

Schmidtke with Madelung, 2007, 277-296. 
4. Madelung and Schmidtke, 2006, 37. 
5. Madelung and Schmidtke, 2007, 229. 

 . .Madelung and Schmitke, 2007, 229-276: نكبراي بخشي از نقد اخير  .6

7. Geordes Vajda, Al-kitab al-Muhtawi de Yusuf al-Basir: texte, traduction et 
commentaire, ed. D.R. Blumenthal, Leiden, 1985. See also: Sklare, 1995, 251.no.11. 
8. Sklare, 1995, 256; Madelung and Schmidtke, 2006, 8-9. 
9. Sklare, 1995, 251, no.9. 
10. Madelung and Schmidtke, 2006, 9-10.  



 63/ فرقة قرائيم و كالم اسالمي
 
علي بن سليمان مقدسي نيز كه روابط نزديكي با سهل بن فضل داشت و نزد او به فراگيري 

خود به دفاع از عقايد كالمي ابوالحسين بصري پرداخته  مقدسيات هكالم پرداخته بود، در رسال
  1.است

در ميان قرائيم بيت المقدس به دست آورد، يوسف البصير كه توانسته بود جايگاه مهمي 
عالمي كثير التأليف بود كه برخي از آنها به صورت كامل و از برخي ديگر، اجزائي در دست است 

هايي كه بصير از عالمان معتزلي آورده اهميت فراواني براي  و به دليل توجه جدي و نقل قول
كتاب االستدالل ؛ شرح اصول اللبادتوان به  ياز مهمترين آثار كالمي او م. مطالعات معتزلي دارد
بصير همچنين به عنوان عالمي . اشاره كرد كتاب المحتويو  كتاب التمييز، بالشاهد علي الغائب

هاي محل نزاع قرائيم با آنها نگاشته است كه از  قرائيمي آثاري در انتقاد از سنت رباني و ديدگاه
ردي بر ساموئيل بن حفْني و نظر او (ل راس المثيبه توان به نقض ساموئ اين دسته آثار او مي
كتاب الرد علي القائل ) ها بر اساس تقويم كه در عشر مسائل بيان كرده دربارة تعيين آخر ماه

اي  و مجادله الكالم علي السامره - ها چگونگي تعيين زمان ماه هموضوعي باز دربار – باالعتدال
علي من ادعا نسخ  لةمسأ(آن و موضوع نسخ تورات عليه اسالم و بحث از مسئله اعجاز قر

كه موضوع اصلي مورد بحث و جدل متكلمان يهودي با متكلمان مسلمان بود، اشاره ) شريعتنا
در سنت تشريعي يهوديت يا به عبارت دقيقتر  2.هايي از اين آثار او در دست است كرد كه بخش

را نگاشته كه به دليل اشتمال بر  الفرائضاالستبصار في ادبيات هالخايي، بصير كتابي به نام 
آثار . برخي مباحث اصول فقه و عمدتاً متاثر از مباحث اصول فقه معتزليان اهميت فراواني دارد

زنده در (هاي عبري كه توبياس بن موسي  ترجمه هبصير در ميان قرائيم بيزانسي به واسط
  3.انجام داده، شناخته شده و رواج داشته است) 1729/1141

 
  قرائيم و نقش آنها در حفظ ميراث معتزله

هاي جالب توجه قرائيم، توجه و عالقه آنها به ميراث معتزله است، به واقع قرائيم عالوه  از ويژگي
چنين  هم. اند بر تأثيرپذيري از ميراث معتزله، به كتابت و استنساخ آثار معتزلي نيز پرداخته

                                                                                                                   
 . .Madelung and Schmidtke, 2006, 69-73: نك مقدسياتهايي موجود از  براي بخش

1. Madelung and Schmidtke, 2006, 10-11. 
2. Sklare, 1995, 256-262. 
3. Sklare, 1995, 251, no.9.  

 . مقاله حاضر خارج است هجامعه قرائيم بيزانس از حوز هبحث دربار
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بهشميه و مكتب ابوالحسين بصري موافقان و هاي فكري متفاوت معتزله يعني مكتب  سنت
نظام  - مهمترين مدافع و پيرو نظرات مكتب بهشميه، . مخالفاني در ميان قرائيم داشته است

) 416د (اند و قاضي عبدالجبار همداني  كالمي كه ابوعلي و ابوهاشم جبائي آن را بيان كرده
) 431د پس از (ائيم يوسف البصير در سنت قر - باشد ترين نماينده آن در قرن چهارم مي مهم
باشد كه خود آثار فراوان كالمي تأليف كرده و در آنها به دفاع از نظرات قاضي عبدالجبار  مي

بصير در آثار كالمي . پرداخته و از مواضع كالمي ابوالحسين بصري به شدت انتقاد كرده است
 كتاب التمييزسط يافته كه اثر نخست تفصيل و ب التميزو كتاب  المحتويخود چون كتاب 

   1.است، به صورت بارزي تأثيرپذيري خود از نظام كالمي قاضي عبدالجبار را نشان داده است
در حالي كه تقريبا تمام آثار معتزليان به جز برخي آثار كه در جريان انتقال ميراث زيديه 

ها باقي مانده  خانهو معتزله از ايران به يمن منتقل شده و چند اثر معتزلي كه در برخي كتاب
آثار معتزلي نيز كه به يمن  2.است، تأليفات معتزليان در سراسر جهان اسالم از ميان رفته است

منتقل شده تنها به سنت متاخر معتزله مربوط است و آثار معتزليان نخستين تقريبا به طور 
معتزليان خاصه اهميت سنت قرائيم در اين است كه بخشي از ميراث . كامل از ميان رفته است

متاخر و آثار قاضي عبدالجبار همداني و ابوالحسين بصري توسط آنها حفظ شده است و گاه 
در حالي كه آثار ابوالحسين . تر است نسبت به آنچه كه در سنت اسالمي باقي مانده، كامل

در سنت اسالمي عليرغم آنكه آثارش دست كم تا قرن هشتم در دست بوده و ) 436د (بصري 
هايي از  از ميان رفته است، بخش المعتمد في اصول الفقهشده، به جز كتاب  آن نقل قول مياز 

در ميان قرائيم متداول بوده و  لةاالدتصفح آثار او خاصه اثر بسيار مهم كالميش يعني كتاب 
باقي مانده و براي مطالعه درباره كالم معتزلي اهميت فراواني دارند و حتي بر اساس آنها 

همين گونه  3.ن علت نزاع ميان پيروان قاضي عبدالجبار با ابوالحسين بصري را دريافتتوا مي
قاضي عبدالجبار همداني درباره وعد و  في ابواب التوحيد و العدل المغنيهايي از كتاب  بخش

وعيد كه در تنها نسخه شناخته شده يمني آن موجود نيست و آثار ديگر معتزلي كه در سنت 

                                                 
 .Sklare, 1995, 249-270 :نكيوسف البصير براي گزارشي از آثار  .1

رحمتي، : نك(هاي معتزلي از ايران به يمن  زيديه و نقش آنها در حفظ ميراث معتزله و انتقال نسخه هدربار .2
 . ).Sklare, 1995, 253, no.14; Thiele, 2010, 536-558؛  97-91/ ش1388

هاي باقي مانده در  تر بودن آنها به نسبت نقل صيليو تف لةاالدتصفح هاي موجود از كتاب  براي اهميت بخش .3
 .)Schmidtke, 2006, 108-142: نك(برخي آثار ديگر اسالمي و يا معتزلي 
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كه گاه به نسبت  كتاب المغنيهايي  هاي مختلف از بخش و نسخه 1انده استقرائيمي باقي م
كتاب تواند براي تصحيح مجدد  باشند، مي تر و مشتمل بر اضافاتي مي هاي يمني كامل نسخه
تر در  در مواردي نيز بندهايي از آثار قاضي عبدالجبار و برخي معتزليان كهن 2.به كار آيد المغني

هايي از  توان به بخش انده كه منحصر به فرد است كه از جمله آنها ميسنت قرائيمي باقي م
اي از شرح عبدالجبار همداني بر  تأليف قاضي عبدالجبار همداني، قطعه الخمسة شرح اصول

د (كه شرحي بر كتاب همان كتاب نوشته صاحب بن عباد  كتاب مختصر اسماء اهللا و صفاته
  3.، اشاره كرد)385

  
هاي خطي معتزلي و گاه  ه آثار از ميراث قرائيم كه مشتمل بر نسخهترين مجموع مهم 
علم الهدي  المتعلم ةالعالم و بصير ةذخيرهاي برخي از آثار كهن كالمي شيعي همچون  نسخه

كه در طي  6از يهوديان قرائيمي است) 1874- 1787( 5، مجموعه آبراهام فركويچ4باشند مي
هاي  يمي روزگارش به شام، فلسطين و مصر در سالهاي قرائ سفرهاي مختلف خود به كنيسه

                                                 
1. Ben-Shammai, 1974, 295-304.; idem, 1975, 126-132. 

 ,Hamdan and Schmidtke, 2008: نك(. اند بخش مذكور را عمر حمدان و زابينه اشميتكه منتشر كرده 

37-117(. 

در سنت قرائيم باقي مانده كه مشتمل بر ) بحث استطاعت( المغنياي از جلد دهم كتاب  به عنوان مثال نسخه .2
ها را در  اشميتكه و عمر حمدان اين بخش. ها موجود نيست ده عنوان مورد است كه در نسخه يمني اين بخش

 .) .Schmditke, 2007, 379-387: نك(. دست تصحيح و انتشار دارند

هاي كتابت شده به حروف عربي مجموعه فركويچ كه مشتمل بر آثار معتزلي و گاه  براي گزارش كاملي از نسخه .3
 .)Schmidtke, 2007, 377-462 :نك(تصحيح برخي آثار كوتاه آن مجموعه، 

ه قرائيم به توج هدربار  .84- 68اشميتكه، : بنگريد به ةكتاب الذخيربراي توصيفي از نسخه مجموعه فركويج از  .4
هاي قرائيمي، تحريرهاي اوليه آثار معتزلي كه  در برخي كتابخانه. آثار علم الهدي پيشتر توضيح داده شده است

به عنوان مثال كتاب . اي از آنها در سنت اسالمي باقي مانده، حفظ شده است بعدها تحريرهاي تلخيص شده
ر تلخيص شدة آن به قلم شاگرد عبدالجبار، حسن بن قاضي عبدالجبار كه تحري المجموع في المحيط بالتكليف

 -H. Ben:نك(. متويه باقي مانده در حالي كه در سنت قرائيمي، بخش هايي از اصل كتاب باقي مانده است

Shammai, 1974, 296-300; Sklare, 1995, 254, no.15.( 

5. Abraham Firkovitch. 
 ,Schmidtke, 2007, 377-378, no.6; Harviainen, 2003: نكفركويچ و اهميت مجموعه وي  هدربار .6

875-892. 
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عموما اين  1.شود گردآوري كرده و اكنون در كتابخانه ملي روسيه نگهداري مي 1865تا  1863
كه قرائيم  2نگاري عبري است نسخه بنا بر سنت متداول در ميان قرائيم، به زبان عربي با حروف

قرائيم متاثر از معتزله،  3.اند نگاشته ا به آن ميبه جاري خط آرامي برگزيده بودند و آثار خود ر
لة رويت أو در مس 4اند كرده قائل به تنزيه باري بوده و عبارت هاي تشبيهي تورات را تأويل مي

بيروني شرح  5.اند دانسته انديشيده و رويت باري را نادرست مي باري نيز همچون معتزله مي
  6.هالل و چگونگي تعيين آغاز ماه را آورده استديدگاه عانان دربارة رويت  همفصلي دربار

  
  نتيجه 

اي شكل گرفته در عراق در ميانه قرن دوم بود، به عنوان جرياني فكري مهمي در  قرائيم كه فرقه
هاي ميانه  سنت يهوديان ايران ريشه دوانيد و توانست به جرياني در ميان يهوديان ايران در سده

. ايراني نقش مهمي در تحول سنت قرائيم در بعد داشته است ميراث فكري قرائيم. تبديل گردد
هاي ميانه، تأثير فراواني بر فرقة قرائيم  همچنين تعامل ميان فرهنگ اسالمي و يهوديت در سده

نهاده و عالمان قرائيم به نحو بارزي از ميراث فكري معتزله متاثر شده و در ساخت نظام كالمي 
ي نشان قرائيم همچنين به حفظ و نگهداري ميراث معتزله توجه فراوان. اند خود از آن بهره برده

هاي خطي عمدتا در سنت زيديه  اند و در حالي كه ميراث معتزله به جز تعداد اندكي نسخه داده
هايي باقي مانده، در سنت قرائيم  و تا حدي بسيار اندكي و در ميان اماميه به صورت نقل قول

ث قرائيم ميرا همطالع. تر از برخي آثار در دست معتزلي باقي مانده است نيز تحريرهاي گاه كامل
تواند به فهم نظام كالمي معتزله، خاصه جريان متاخر معتزله و مكتب كالمي ابوالحسين  مي

هاي مهمي از آثار از ميان رفته او در سنت  بصري كه آثارش به نحو كامل باقي نمانده، اما بخش
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متأثر  همچنين ميراث متكلمان قرائيمي. اسالمي در سنت قرائيم باقي مانده، كمك فراواني كند
  .از قرائيم براي شناخت نظام فكري معتزله اهميت اساسي دارد
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