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  رويارويى با متكلمان معتزلى و امامى نوبختيان در

 نوبختيان در رويارويى با متكلمان معتزلى و امامى

  ∗∗∗∗زاده خضرآباد على حسينى سيد

  چكيده

موسـى  بن على و ابو محمد حسن بن سهل اسماعيل در دوران غيبت صغری، ابو
نوبختى از مشهورترين متكلمـان اماميـه در بغـداد بودنـد كـه نقـش مهمـى در 

مرتضـى بـر  ميراث كالمى اماميه به متكلمانى چـون شـيخ مفيـد و سـيدانتقال 
ــته ــده داش ــه از آن. اند عه ــه انديش ــا ك ــد و  ج ــيخ مفي ــه در دوران ش های امامي

هايى بـا آراء متكلمـان عصـر حضـور همچـون هشـامين و  مرتضى تفاوت سيد
 تر شده برخى های كالمى معتزله نزديك الطاق دارد و به نوعى به انديشه مؤمن

گرايـى آنـان بـا  های متكلمان امـامى و هم برآنند كه نوبختيان در تطّور انديشه
گرايى معتزلـى  اند و در حقيقـت، عقـل معتزليان نقش اصلى را بر عهده داشـته

اين مقاله . نوبخت در ميان متكلمان امامى مذهب شيوع يافته است دست بنو به
المـى ايـن دو گـروه بـه های ك ضمن رفع اين اتهـام از طريـق مقايسـه انديشـه

واكاوی ميزان تأثيرگزاری متكلمان نوبختى بر آراء انديشمندان اماميه پرداخته 
  . است
  ها   واژه   كليد

  . حكم بن گرايى، هشام نوبختيان، كالم اماميه، معتزله، متكلمان، عقل
                                                         

  sahz.whc@gmail.com)          پژوهشگاه قرآن و حديث( :بيت پژوهشگر پژوهشكده كالم اهل ∗∗
 20/05/1392: تاريخ تأييد     1392/ 05/04: تاريخ پذيرش   

  

 االهيات پژوهشى فلسفه و  - - - - علمىفصلنامه 
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  مقدمه

دو مــتكلم ) ق300/310(موســى  بــن محمــد حســن و ابــو) ق310(علــى  بــن ابوســهل اســماعيل
ويژه در موضـوع  بـه  -اند كه با نگـارش آثـار فـراوان كالمـى  برجستۀ شيعى خاندان نوبختى

 بن اسحاق بن على بن سهل اسماعيل ابو. ای در تاريخ كالم اماميه دارند نقش برجسته -امامت 

 ۀاز متكلمـان برجسـت او؛ بزرگان اماميه در دوره غيبـت صـغری اسـت نوبخت از بن سهل ابى
اماميـه  در ميان اماميه و غير» شيخ المتكلمين«او را حق  بهنجاشى شيعه در اين دوره است كه 

نيـز  طوسى و شيخ ،)31: 1416نجاشى، ( خوانده و او را صاحب جاللت در دين و دنيا دانسته است
 برخـى نيـز او را رئـيس). 31: 1420شيخ طوسى، (ست ابه شمار آورده خاندان نوبختى  او را بزرگ
سـهل  از زنـدگى ابـو، بر خالف ديگر انديشمندان نوبختى). 133: 1415تيميه،  ابن( اند اماميه دانسته

هايى از  به گوشه كتب رجالى، منابع تاريخى نيز است و افزون بر اطالعات بيشتری در دست
 �او در ميـان اماميـه در نيمـۀ دوم سـد ۀاين به سبب نقش برجسـت واند  كردهزندگى او اشاره 

افزون بر اين، او در دربار عباسى چون پيشينيان خـود . چهارم است �وم هجری و اوايل سدس
  ). 31: 1416نجاشى، ( اند تا جايى كه جايگاه او را مانند وزرا دانستهحضوری مؤثر داشته 

سـاله بـود  هفدهاو . به دنيا آمد 7در دوران حيات امام على النقى ق237سال  در سهل ابو
بيسـت و  7بزرگوار به شهادت رسيد و در هنگام شهادت امام حسـن عسـكرین امام آكه 
تنها روايتـى ؛ سال داشته، اما از روابط او با اين دو امام اطالعات چندانى در دست نيست سه

بر بالين آن حضرت حاضر بـوده و در  7از او نقل شده كه در هنگام شهادت امام عسكری
در اين ميان گـاه معتزلـه ). 272: 1411شيخ طوسى، ( رده استرا زيارت ك )عج( آن مجلس امام زمان

و برخـى او را از وجـوه  ،)321: 1406الجبـار  قاضى عبد(اند  او را از متكلمان معتزلى به حساب آورده
جالب اينكه برخـى نيـز او را از غـالة شـيعه ). 424: 1، ج1416حجر،  ابن(اند  متكلمان معتزلى دانسته

  ). 328: 15م، ج1993ذهبى، ( اند شمرده
: 1350نـديم،  ابـن(جا كه او در علوم مختلفى از جمله علم كـالم تأليفـات فراوانـى دارد  از آن

ذهبى، ( اند وی را از نويسندگان بزرگ شيعه دانسته). 33-32: 1420؛ شيخ طوسى، 32-31: 1416؛ نجاشى، 225
محمـد  ابو ،دوران غيبت صغریاز ديگر متكلمان برجستۀ خاندان نوبختى در ). 328: 15م، ج1993

سـهل بـود و  او معاصر دايـى خـود ابـو. است -سهل نوبختى خواهرزاد� ابو -موسى  بن حسن
هـر چنـد صـبغۀ فلسـفى آثـار او . آيـد مى شـمار همچون او از متكلمـان برجسـتۀ نـوبختى بـه

رو، او  اينشك در علم كالم نيز تبحر داشته است؛ از  سهل است، اما بى تر از آثار ابو رنگ پر
مرتضى پس از اينكه نـام او را  ابن). 225: 1350نديم،  ابن( اند را فيلسوف و متكلمى فرهيخته دانسته
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كنـد جايگـاه او را در شـناخت مـذاهب كالمـى ويـژه و برتـر از  در طبقۀ نهم معتزله ذكر مى
  ). 104: تا بىمرتضى،  ابن( داند ديگران مى

نجـوم، اصـول فقـه، تـاريخ و علـوم  ،)96: تـا بىمرزبانى، ( وی افزون بر فلسفه و كالم، در ادب
هايى نگاشته كه دانشمندان پس از او  نيز تخصص داشت و در اين علوم كتاب) فلسفه(اوائل 

در » قـدوة«طاووس او را بـه عنـوان  بن سيد). 35-34: 1، ج1403آقا بزرگ تهرانى، ( اند از آنها بهره برده
و خطيــب بغــدادی او را از فضــالی شــيعه  )121: 1363طــاووس،  ابن(كنــد  علــم نجــوم معرفــى مى

محمـد، از  مانـده از ابـو همچنين با دقت در آثار به جا). 377: 6، ج1417خطيب بغدادی، ( شمارد برمى
هـای  كه او آگاهى كامل نسبت به آراء كالمى گروه يابيم مى در اآلراء والـدیاناتجمله كتاب 

های اسالمى و فيلسوفان اشراف كامل داشـته اسـت و بـه  های فرقه مختلف داشته و بر انديشه
الجبار معتزلى  تا جايى كه قاضى عبد. هايشان آشنا بوده است خوبى با اديان مختلف و انديشه

» محمد آنچه در علم آراء و ديانات نقل كرده مورد وثـوق اسـت ابو«: گويد مى در وصف او
: 1422، الجبـار قاضى عبـد( داند او را دانشمندی بزرگ در اين علوم مىو  )9: 5 م، ج1965 ،الجبار قاضى عبد(

شد دانشمندانى كه او در مقابل آنان  های علمى كه در منزل او برگزار مى در حلقۀ بحث). 195
همچنـين در كتـب رجـالى او را بـا ). 225: 1350نـديم،  ابـن( كردند تر بود، شركت مى بسيار جوان

و بـا توجـه بـه كـالم  )221: 1420شـيخ طوسـى، (اند  االعتقاد ستوده الفاظى چون ثقه، امامى و حسن
 آورد شـمار موسى را از مشايخ با واسطۀ نجاشى بـه بن توان حسن مى )63: 1416نجاشـى، (نجاشى 

  ). 248: 1380كلباسى، (
كـه احتمـاالً تصـحيف  )78: 1392داوود،  ابن(ه و فقيه دانسته داوود حلى او را از اكابر امامي ابن

ياد كرده است » متفلسف«و » عالمه ذوالفنون«ذهبى از او با عنوان ). 498: 1371كلبرگ، (ثقه است 
آوری و بـه خـط خـود از آنهـا  هـای بسـياری را گـرد محمـد كتاب ابو). 326: 15م، ج1993ذهبى، (

افزون بـر ايـن، او بـيش از ). 221: 1420؛ شيخ طوسى، 225: 1350نديم،  ابن(كرده است  برداری مى نسخه
؛ شـيخ طوسـى، 63: 1416؛ نجاشى، 225: 1350نديم،  ابن( چهل كتاب در موضوعات مختلف نگاشته است

1420 :221 .(  
اسـحاق  تـوان از ابـو مى -در ميان متكلمان برجستۀ نوبختى -البته، افزون بر اين دو متكلم 

سـهل  نيز نام بردكه محققين، دوران حيات او را متأخر از ابو الیـاقوت ختى صاحبابراهيم نوب
يعنـى  ،تر از آن و يـا بسـيار متـأخر )2: 1363؛ نجمـى زنجـانى، 168: 1357اقبال، (نيمۀ دوم سد� چهارم  -

ــاريخ  ــس از آن ت ــده پ ــى دو س ــته -يك ــگ، (اند  دانس ــه او  و از آن )154-153: 1387مادلون ــا ك ج
های كالمى دارد و از نظر زمـانى نيـز بسـيار متـأخر از  هايى با پيشينيان خود در انديشه تفاوت

  . محمد است، از دائر� تحقيق ما خارج است سهل و ابو ابو
 ماننـد(در تاريخ انديشۀ اماميه، نوبختيان حلقۀ واسط ميان متكلمـان شـيعى عصـر حضـور 
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ميـثم، سـكاك،  بـن اسـماعيل بـن سـالم، علـى بـن حكم، مؤمن الطاق، زراره، هشـام بن  هشام
ماننـد شـيخ مفيـد، (و متكلمان عصـر غيبـت كبـری ) عبد الرحمن بن شاذان و يونس بن فضل
های كالمـى متكلمـان اماميـه در عصـر  شك، انديشـه بى. هستند) طوسى و شيخمرتضى  سيد

تواند  ها مى تفاوتهای متكلمان دور� حضور دارد كه اين  هايى با انديشه غيبت كبری تفاوت
گروه اول، متكلمان معتزلِى شيعه شـده، : از تأثيرگذاری سه گروه از متكلمان سرچشمه گيرد

قبه؛ گروه دوم، متكلمـان امـامى در دور�  مملك و ابن عيسى وراق، ابن راوندی، ابو مانند ابن
محمـد  وسـهل و ابـ االحـوص، ابـو جبرويـه، ابـو غيبِت صغری و اندكى پيش از آن مانند ابن

الجيش، ناشى اصغر و سوسنجردی؛ و گـروه  واسطۀ نوبختيان مانند ابو نوبختى و شاگردان بى
  . سوم، متكلمان معتزلى

در دور� غيبت صغری ميان اين سـه گـروه ارتبـاط نزديكـى برقـرار بـوده اسـت و همـين 
ميـزان  ديگر قضـاوت دربـار� ها و نزديكى اين سه گروه و ارتباط آنان با يـك تداخل انديشه

را  -و شـيخ طوسـى مرتضـى  در عصـر شـيخ مفيـد، سـيد -تأثيرگذاری آنان در كالم اماميه 
از مرتضـى  مفيد و سـيد پذيری متكلمانى چون شيخ با پذيرش اصل تأثير. مشكل ساخته است

در حالى كه خـود جـای مناقشـه دارد و برخـى اصـل ايـن (انديشۀ معتزله و مسلّم دانستن آن 
پـذيری متكلمـان امـامى در  و بدون در نظر گرفتن ميـزان تأثير) اند ر دانستهپذي مدعا را خدشه

آيد كه اين انديشه چگونـه  های معتزليان، اين پرسش به ميان مى عصر غيبت كبری از انديشه
های معتزلى به دست نوبختيان به كالم اماميه  آيا انديشه. به فضای فكری اماميه راه يافته است

اند و يـا اينكـه بـه سـبب  معتزلياِن شيعه شده ايـن نقـش را بـه عهـده داشـته اند و يا وارد شده
بـوده  -شـان از طريـق اسـاتيد معتزلى -از معتزله مرتضى  پذيری مستقيم شيخ مفيد و سيد تأثير

در ايـن مقالـه ابتـدا بـه بررسـى ميـزان . توانـد درسـت باشـد است؛ البته، هـر سـه احتمـال مى
های متكلمان اماميـه  ادامه ضمن رديابى انديشه تزليان پرداخته و درپذيری نوبختيان از مع تأثير

پـذيری نوبختيــان از  حكــم در ميـان آراء نوبختيـان، تأثير ويژه هشـام بن بـه ،در عصـر حضـور
نماييم و در پايان نيز به بررسى تأثيرگذاری نوبختيـان  متكلمان امامى دور� اول را بررسى مى

  . پس از غيبت صغری خواهيم پرداخت های متكلمان امامى بر انديشه

  اتهام اعتزال به نوبختيان

نـديم  ابـن. انـد همواره متهم به اعتزال بوده -ابو محمد يژهو به -نوبخت امامى، بنو در منابع غير
). 225: 1350نـديم،  ابـن( محمد از معتزليـان اسـت آور شده است كه معتزله مدعى بودند كه ابو ياد

قاضــى (موســى را در طبقــۀ نهــم معتزلــه ذكـر كــرده اســت  بـن حســنقاضـى عبــد الجبــار نيــز 
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اند، او را در طبقۀ  و به پيروی از او ديگر كسانى كه طبقات معتزله را نگاشته )88: 1972،الجبار عبد
الكاتـب «سـهل بـا عنـوان  ذهبـى از ابـو). 104: تـا بىمرتضـى،  ابـن( اند نهم دانشمندان معتزلى آورده

سـهل را از وجـوه  حجـر عسـقالنى، ابـو و ابـن )409: 23م، ج1993، )ب(ذهبـى ( ياد كـرده» المعتزلى
كـه بـه نـام  آن اشـعری نيـز بى). 424: 1، ج1416حجـر،  ابـن( آورده اسـت شـمار متكلمان معتزلى بـه

القائلون «يا » قوم يقولون باالعتزال واالمامه«نوبختيان اشاره كند، از آنان با تعبيرهايى همچون 
  ). 31: 1، جتا بی؛ ابن تيميه، 42-41: م1950اشعری، ( ياد كرده است» االمامهباالعتزال و 

اينـان «: گويـد نوبخت و امثال اوسـت؛ مى تيميه نيز با تصريح به اينكه مراد اشعری ابن ابن
هـا مستشـرقان و  بـر اسـاس ايـن گزارش). همـان(» كسانى بودند كـه وارد اقـوال معتزلـه شـدند

ــاتى در ــانى كــه مطالع ــاب انديشــه محقق ــزال و  های آل نوبخــت داشــته ب ــه اعت ــان را ب اند آن
نوبخت را مظهر گـرايش معتزلـى و  ويلفرد مادلونگ، بنو. اند گرايى افراطى متهم نموده عقل

موسى را مؤسـس اولـين مكتـب  بن سهل و حسن او همچنين ابو. داند متأثر از آراء معتزله مى
 های اماميـه درهـم آميختنـد كالم معتزلى را با انديشـهداند كه  مى -در ميان اماميه  -اعتقادی 

اشـميتكه، (زابينه اشـميتكه  ،)32-30: 1363مكدرموت، (مكدرموت : برخى همچون). 153: 1387مادلونگ، (
. انـد تحت تأثير آراء مادلونـگ قـرار گرفته نيز). 323: 1386ژيماره، (و دانيل ژيماره  )160-169: 1378

و البته، برخى ديگر نيـز ايـن نظريـه را  )102: 1357اقبال، : نك(عباس اقبال نيز چنين اعتقادی دارد 
  ). 5، ش1384؛ حسينيان مقدم، 581: 5، ج1383حسن انصاری، (اند  پذيرفته

ايـن ديـدگاه  -اهـ بـا توجـه بـه فراوانـى ايـن گزارش -هر چند در نگاه نخست و سطحى 
هـا  های نوبختيان و تحليل دقيق ايـن گزارش نمايد، اما با دقت در انديشه مقرون به صحت مى

راه ديگر برای بررسى اين موضوع، واكـاوی تحـوالتى . توان به ديدگاهى متفاوت رسيد مى
نخسـت، بايـد معنـا و حـدود اعتـزال را . است كه در اين دوره در كالم اماميه رخ داده است

اند،  نوبخت را معتزلى شمرده بودن را در سخن كسانى كه بنو ناخت و آنگاه مراد از معتزلىش
  . تبيين كرد

  معنای اعتزال

های  شود يك متكلم را معتزلى بخواننـد ديـدگاه در اينكه كدام يك از معتقدات موجب مى
ى مانـده معتزلـى ترين متون باق الحسين خياط كه اثر او از قديمى ابو. متفاوتى بيان شده است

  : گويد است، مى
گروه بسياری با ما در باب توحيد موافقند، اما به جبر اعتقـاد دارنـد و بسـياری 
نيز با ما در توحيد و عدل همداستانند، اما در موضوع وعيد و اسـماء و احكـام 
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با ما موافق نيستند؛ هيچ يك از ايشان شايسـتگى عنـوان اعتـزال ندارنـد، مگـر 
و  المنـزلتين بـين خمسه، يعنى توحيد، عدل، وعد و وعيد، منزلة اينكه به اصول

  ). 126: تا بىخياط، ( امر به معروف و نهى از منكر ايمان داشته باشند

بنـا بـه . دانسـته اسـت» نالمنزلة بين المنزلتي«را اعتقاد به اصل  بودن الك معتزلى، ممفيد شيخ
اگـر . گرفـتكنـاره درس حسن بصـرى  ۀاساس همين اصل از حلق عطا بر بن واصلباور او، 

 رایبـ. شـود معتزله مخالفت كند، باز معتزلـى شـمرده مـى ۀفردى با اعتقاد به اين اصل، با هم
 ۀنظـر همـ اى بـرخالفِ  عقيـده» ماهيـت«و » مخلـوق« ۀعمر بـا اينكـه در مسـئل بن مثال، ضرار

امـت بالفصـل امـام اعتقـاد بـه اماز سـوی ديگـر، او . شـود معتزليان دارد، معتزلى شمرده مى
اصـلى ويژگى را ين اعتقاد و نفى حكومت خلفاى پيشسِر ، پيروى از آن حضرت از 7على
 ّ كسى كه چنين اعتقـاداتى دارد و بـدان تعريف، بنا به اين كه بر اين باور است ع دانسته و تشي

انـد، بـاز  كـه بيشـتر شـيعيان آن را رد كرده ملتزم است، حتى اگر به مسائلى باور داشته باشـد
ها و معانى  است كه در موضوع نامای  هحكم، شيع بن نمونه، هشام رایب. شود شيعه خوانده مى

مسـعودی پـس از ). 38-34: 1413، )الـف( شـيخ مفيـد( هى با تمام شيعيان، اختالف نظر داردصفات اال
  : گويد توضيح اصول خمسۀ معتزله مى

 باشـد اصـل پـنج ايـن بـه معتقـد كـه هـر و است معتزله اتفاق ردمو مسائل ينا
 عنـوان سـزاوار ،باشـد هـاآن از بعضـى به معتقد بيش و كم اگر و است معتزلى
، امـا شـود مـى محقـق اصـل پـنج بـه اعتقاد با معتزلى عنوان؛ زيرا نيست اعتزال

  ). 223-222: 3، ج1409مسعودی، ( هست اختالف اعتزال مذهب فروع ر�دربا

أسـماء «القاسم بلخى نيز معتقد بود كـه نـام اعتـزال شايسـته كسـانى اسـت كـه در بحـث  ابو
و  الجبـار قاضى عبد). 241-240: 3، جتا بىسبحانى، ( معتقد باشند المنزلتين بين به منزلة» مرتكب كبائر

بنـا بـر ايـن . )94: 1408؛ بغـدادی، 14: م1972قاضـى عبـد الجبـايى، ( انـد بغدادی نيز همين قـول را برگزيده
توان معتزلى ناميد كه معتقد بـه تمـام اصـول خمسـه باشـند و يـا  ها تنها كسانى را مى گزارش

رغم تأكيد بر اين اصول  باور داشته باشند، اما معتزليان به المنزلتين بين كم به اصل منزلة دست
اند، معتزلــى  بســياری را كــه اعتقــادی بــه برخــى از ايــن اصــول خمســه نداشــته -در عمــل  -

  . اند خوانده

  انگاشتن نوبختيان   معنا و مراد از معتزلى

 سنى معتزلى. 1

امـامى ، از اسـاس نوبخـت به نوبختيان اين بـوده كـه بنـودادن  شايد مراد از نسبت معتزلى
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برداشت با توجه به شـناختى كـه از آل نوبخـت  هرچند اين. اند نبوده، بلكه سنّى معتزلى بوده
بـودن  نـديم از ادعـای معتزلـه مبنـى بـر معتزلـى كم، ابن كلى مردود است، اما دست  داريم به

رو، با تأكيد بر اين نكته كه خاندان نوبخـت  محمد، اين برداشت را كرده است و از همين ابو
اند، ادعـای معتزلـه را مـردود  شـهره :و فرزنـدانش 7به اعتقاد و التـزام بـه واليـت علـى

  ). 225: 1350نديم،  ابن( شمارد مى

  رويكرد معتزلى در معتقدات كالمى. 2

اند؛ يعنـى  بوده» معتزليان متشيعه«نوبخت همانند برخى  احتمال ديگر اين است كه بگوييم بنو
انـد در معتقـدات كالمـى  معتقـد بوده7ابـى طالـب بـن كه به خالفت بـال فصـل علـى با آن

با دقت . اند تمام معنا معتزلى اند و بنونوبخت، جدا از بحث امامت، به رويكردی معتزلى داشته
اند  مسلك ای كه معتزلى يابيم كه او متكلمان اماميه مى اشعری در مقاالت االسالمییندر كتاب 

و  انـد شيعيانى كه در برخى آراء با معتزلـه همراه: گروه نخست: كند را به دو گروه تقسيم مى
او از گـروه . دارنـد7رأی با اماميه، اعتقاد به نص بر امـام علـى گروه دوم، معتزليانى كه هم

يزعمـون كمـا «و  )34: 1م، ج1950اشـعری، (» قالوا فى التوحيد بقول المعتزلـه«اول با عباراتى چون 
د كـه كنـ برد و تنهـا اشـاره مى او در كتابش نامى از آنان نمى. ياد كرده است» تزعم المعتزله

عنوان يكـى از  جبرويه به البته، او در يك مورد از ابن. اينها گروهى از متأخرين اماميه هستند
  ). 54-34: همان( كند اين متأخرين اماميه ياد مى

نوبخـت و امثـال اوسـت؛  ابن تيميه با تصريح به اينكه مراد اشعری از اين گروه متأخر ابن
گروه دوم كه ). 31: 1، جتا بىتيميه،  ابن(» اينان كسانى بودند كه وارد اقوال معتزله شدند«: گويد مى

و » قائلون باالعتزال واالمامه«، »قوم يقولون باالعتزال واالمامة«اشعری از آنها با عباراتى چون 
در  ،)46-40: 1م، ج1950اشعری، : نك(كند  د مىيا» ابى طالب بن القائلون باالعتزال والنص على على«

يابيم كـه ايـن  مى از اين تعبير اشعری در. اند ای هستند كه شيعه شده حقيقت متكلمان معتزلى
نوبخت و مقايسـه آن بـا  های بنو با نگاه به انديشه. ديگر دارند دو گروه تفاوت اساسى با يك

از جمله در موضوعاتى چـون  -ت در برخى آراء نوبخ يابيم كه بنو مى های معتزليان در انديشه
بـا  -بـودن نبـوت  منزلة بين المنزلتين، استطاعت، وعيد، معرفت، تحريف قـرآن و اسـتحقاقى

نوبخـت برخـى اصـول خمسـه را نپذيرفتـه و حتـى  بنـابراين بنـو. معتزليان اختالف نظر دارند
  . اند تهنگاش» وعيد«و » المنزلتين بين منزلة«هايى در رّد اصل  كتاب

هايى بـر ايشـان  محمد مناظراتى با بزرگان معتزله داشته و رّديه سهل و ابو افزون بر اين، ابو
نوبخـت پذيرفتـه  بودن بنو بنابراين، اين معنا نيز در باب معتزلى). 339: 1416نجاشى، : نك( اند نوشته
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موافـات و احبـاط بـا گناهـان صـغيره و كبيـره، : هايى چون نوبخت در بحث البته، بنو. نيست
اند، اما بايد دانست كه اين سه موضوع جزء مسائل اصلى علم كـالم نيسـتند و  رأی معتزله هم

 . آيند حساب مى يك موضوع به، در واقع ديگر مترتب بوده و افزون بر اين، هر سه بر يك

  معتزلى به معنای اهل العدل والتوحيد. 3

باشد كه آنان در برخـى مباحـث كالمـى بـر خـالف  بودن نوبختيان شايد به اين معنا معتزلى
هـا  با بررسـى برخـى گزارش. اند متكلمان نخستين اماميه به برخى معتقدات معتزله باور داشته

نگاران و معتزلـه بـه  نوبخـت از سـوی فرقـه شـدن بنـو كم معتزلى ناميده كه دست يابيم مى در
  : گويد مى همين دليل بوده است و ويلفرد مادلونگ در همين رابطه

نوبخت اصول اعتقادی آيين معتزلـه را در خصـوص صـفات و عـدل خـدا  بنو
انگارانه از خدا مخالفت ورزيده و بـه اختيـار  پذيرفتند و با هر نوع تصور انسان

آنها رؤيت خداوند را مردود دانستند و عليه ايـن عقيـده كـه . انسان قائل شدند
  ). 154: 1387مادلونگ، ( الل پرداختندكند، به استد خداوند افعال بشر را خلق مى

كـه كـدام يـك از  ايـن). 30: 1363موت،  مكـدر( مكدرموت نيز به ايـن مسـئله اشـاره كـرده اسـت
 . نوبخت اين اتهام را در پى داشته با دقت بيشتر در منابع قابل تبيين است معتقدات بنو

بخـت بـه اعتـزال مـتهم نو يابيم آنچه موجب شـده تـا بنـو مى ها در با دقت در اين گزارش
بـر خـالف  -نوبخـت  مهم كالمـى، توحيـد و عـدل بـوده اسـت؛ چـون بنـو ۀشوند، دو مسئل

شـاهد بـر ايـن مـدعا سـخن . نوا با معتزله شدند در اين دو مسئله هم -متكلمان نخستين اماميه 
الجبار معتزلى است؛ او پس از ذكر نام متكلمان نخسـتين اماميـه و بيـان مخالفـت  قاضى عبد

االحوص  نوبخت و ابو آن، بنو نمودن آنان به تشبيه و تجسيم و غير آراء آنان با معتزله و متهم
 را در ميان متكلمان اماميه استثناء كرده و ايشان را از معتقدان به عدل و توحيد شمرده اسـت

حكـم، هشـام  بـن تيميه بـا بيـان اينكـه هشـام همچنين ابن). 38-37:  )1( 20م، ج1965الجبار،  قاضى عبد(
ميثم و بسـياری  بن اعين، على بن عبد الرحمن، ابى مالك حضرمى، زرارة بن جواليقى، يونس

در توحيـد و صـفات مرتضى  ديگر از متكلمان اماميه پيش از شيخ مفيد و شيخ طوسى و سيد
در اواخـر سـده سـوم «: گويـد اند، مى باورهايى چون تشبيه، تجسيم، تنقـيص و تمثيـل داشـته

نوبخت و امثال او در بحث توحيد و عدل با معتزله موافق  متكلمان اماميه مانند ابن گروهى از
و شـيخ طوسـى همـين راه را مرتضـى  مفيـد و اتبـاعش چـون سـيد شدند و بعد از اينان شيخ

مبنـى بـر اينكـه هـيچ يـك از  االسـالمیین مقـاالتاو در ادامـه، گفتـار اشـعری را در . پيمودند
انـد،  در توحيـد و عـدل موافـق معتزلـه نبوده -ای از متأخرين ايشان مگر عده -متكلمان شيعه 
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  ). 31: 1، جتا بىتيميه،  ابن(» شاهدی بر ادعای خود دانسته است
كند كه متكلمـين نخسـتين اماميـه در توحيـد و  هايش تأكيد مى او در يكى ديگر از نوشته

های سد� چهـارم در  و در آغازين سال اند رأی با اهل حديث بوده عدل در مقابل معتزله و هم
متكلمان نخسـتين اماميـه همـواره از ). 45: 1، ج1392تيميه،  ابن( اين مباحث با معتزله هم رأی شدند

: تـا بىخيـاط، (انـد  توحيد و عدل مورد انتقاد بوده �نگاران در حوز سوی متكلمان معتزلى و فرقه
گاه در مسائل توحيد  نوبخت هيچ اما بنو). 194-75، 1357اقبال، ؛ 1392تيميه،  ؛ ابن34: 1م، ج1950؛ اشعری، 36

نوبخـت  اند كه بنو نگاران تصريح كرده اند، بلكه معتزله و فرقه و عدل مورد اتهام قرار نگرفته
؛ قاضـى 9: 1 م، ج1950اشـعری، ( انـد در توحيد و عدل بر خالف پيشينيان خود با معتزله هم رأی بوده

  ). 31: 1، ج تا بىتيميه،  ؛ ابن38و37:  )1( 20م، ج1965 ،الجبار عبد
مباحـث عـدل و  ۀانـد بـر پايـ مسـلك بوده نوبخـت معتزلى بنابراين، اساس اين ادعا كه بنو

: پذير اسـت توحيد است، اما اينكه به اين دليل آنان را معتزلى بخوانند از چند جهـت خدشـه
مبنى بر اينكه متكلمان گذشته اماميه در مباحث عـدل و  -نخست اينكه صغرای اين استدالل 

ــه جبــر ــد  تشــبيه و تجســيم معتقــد بوده ،توحيــد ب ــرادی چــون  -ان مــورد مناقشــه اســت و اف
فهم از  اند و در نظر برخى ديگـر ايـن سـوء معتزله دانسته ۀآن را ساخته و پرداختمرتضى  سيد

در مباحـث توحيـد از آن بهـره گيـرد كـه متكلمـان نخسـتين  تعبيرات مبهمـى سرچشـمه مى
تفـاوت اساسـى نوبختيـان در ايـن ). 1388؛ اسـعدی، 1386؛ معـروف الحسـنى، 1405نعمـة، : نـك( اند گرفته
نوبخت  بنو. ها با متكلمان نخستين نه در ماهيت آن، بلكه در تبيين دقيق آن آراء است انديشه

مباحـث ديدنـد بـا نگـارش  زمانى كـه سـيل اتهامـات معتزلـه بـه متكلمـان اماميـه را در ايـن
های بسيار در موضوع توحيد، در صدد تبيين ديدگاه اماميه برآمدنـد كـه البتـه در ايـن  كتاب

رو، پـس از نوبختيـان، ديگـر اتهامـاتى از ايـن دسـت بـر  از همـين. مسير كامياب نيـز شـدند
موسـى در كتـاب  بـن شاهد اين مـدعا گـزارش حسـن. نوبخت وارد نشد متكلمان پس از بنو

بسـياری از شـيعيان هماننـد معتزلـه معتقدنـد كـه خداونـد «گويد  است كه مى والدیانات اآلراء
تيميـه،  ابـن(» جزء و عرض نيست و هيچ شباهتى نيز با ايـن مـوارد نـدارد ،صورت ،دارای جسم

  ). 410-409: 1، ج1392
يـد و نوبخـت در مباحـث توح اشكال دوم به كبرای استدالل وارد است مبنى بر اينكه بنو

كـه در  يـابيم مى های نوبختيان در اما با دقت در انديشه. اند عدل كامًال هم رأی با معتزله بوده
های معتزله در مباحث عدل ماننـد اسـتطاعت، ديـدگاهى مخـالف معتزلـه و  مهمترين انديشه
» دوعيـ«و » المنزلة بـين المنـزلتين«بنابراين، نوبختيان در بحث . حكم دارند بن همسان با هشام

گيرنـد و در رّد اعتقـاد  ای وابستگى به بحث عـدل دارد، در مقابـل معتزلـه قـرار مى كه گونه
نوبخـت در مهمتـرين مبحـث معتزلـى،  بنـو. اند ها نيز نگاشته معتزله در اين موضوعات كتاب
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 1413شيخ مفيد، ( نامند فاسق را به اطالق مؤمن مى -بر خالف معتزله  -المنزلتين  بين يعنى المنزلة
نوبخـت بـا  گزارشى مبنى بر مخالفـت بنـو گاه مفيد هيچ و در مباحث وعيد نيز شيخ). 84:  )الف(

  ). 82: همان( اماميه بيان نكرده است
نوبخت در بحـث عـدل  نقد سوم بر نتيجۀ اين ديدگاه وارد است؛ چون از اين نكته كه بنو

به بيان . اند به اين نتيجه رسيد كه پس آنها معتزلى توان اند نمى رأی بوده و توحيد با معتزله هم
بخش معتزله از ديگـر   اند جدايى گيرد كه گمان برده جا سرچشمه مى تر، اين ادعا از آن دقيق

گونه كه  همان -كه  مذاهب كالمى اختصاص اعتقاد به توحيد و عدل به آنان است، در حالى
رأی معتزلـه  دارد كـه هـر آنكـه در توحيـد هـمكسى ادعا ن -در تبيين معنای معتزله گفته شد

  . شود باشد، معتزلى ناميده مى
رأی بـا  نوبخت تنها در بحث توحيد هم شايان توجه است كه از ميان پنج اصل اعتزال، بنو

مخــالف  -كـه از مهمتـرين نتـايج بحـث عـدل اسـت -آنهـا در بحـث اسـتطاعت . انـد معتزله
همچنين در بـاب . المنزلتين ندارند بين عتقادی به المنزلةاند و در بحث اسماء و احكام ا معتزله

اند و در باب امر به معروف و نهى از منكر نيـز دليلـى بـر  وعيد نيز ديدگاه معتزله را رد كرده
گيـری نوبختيـان از معتزلـه  در بحث توحيد نيـز دليلـى بـر وام. همراهى آنان با معتزله نداريم

نوبخـت ايـن آراء را از  بنـوبسـا  پذيری نيست و چه ر تأثيرنداريم؛ چون همسانى آراء دليلى ب
  . گرفته باشند :امامان معصوم

برگرفته از بيانات  -در نزد اماميه  -انديشۀ توحيد  يابيم كه مى با دقت در روايات اماميه در
در مورد توحيد پيش از پيدايش معتزلـه  :كلمات معصومين. بوده است :امامان معصوم
گويد، اصـول توحيـد و عـدل  مىمرتضى  گونه كه سيد اين مطلب است، همان باالترين گواه

 الجبـار و بنا به اذعـان قاضـى عبـد )148: م1998سيد مرتضى، (گرفته شده  7از كالم اميرالمومنين
تر از آن است كه در شـمار  های اميرالمؤمنين در نفى تشبيه و اثبات عدل فزون معتزلى، خطبه

سراسـر  :و سـخنان ديگـر معصـومين 7های امام سـجاد دعا )150: 1393 الجبـار، قاضى عبد( آيد
را در اين باب به مـا  :توحيد خالص است و اين عالمان شيعه بودند كه بيشترين اخبار ائمه

اين نشانۀ آن اسـت كـه اتهامـات معتزليـان در بـاب توحيـد و عـدل بـر متكلمـان . اند رسانده
بـا ). 389-353: 1386جـوادی، : نـك( بوده و پايه و اساسى نـداردنخستين اماميه از سر عناد و دشمنى 

بيشـترين  :انديشمندان اماميـه در محضـر ائمـه يابيم كه مى دقت در منابع حديثى اماميه در
انـد و در مـورد آن از  حكـم را مطـرح كرده بـن انتقادات نسبت به اتهامات منسوب به هشـام

صـراحت، در برابـر ايـن افكـار انحرافـى موضـع   يز بـهاند و امامان شيعه ن ايشان استفتاء نموده
  ). 106-104: 1، ج1363كلينى، : برای نمونه، نك( اند اند و شيعيان را از اعتقاد به آن نهى كرده گرفته
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افزون بر اين، حتى اگر اتهامـات معتزلـه را در بـاب توحيـد بـه متكلمـان نخسـتين اماميـه 
ای واحد متهم  گونه موضوعات توحيد و عدل االهى بهبپذيريم، چنان نبوده كه آنان در تمام 

گروهى بـه رؤيـت و برخـى در  ،برخى به تشبيه ، بوده باشند، بلكه برخى تنها متهم به تجسيم
های صحيح هر يك را در  محمد انديشه سهل و ابو بسا ابو چه. اند باب صفات مورد اتهام بوده
نعمـان  بـن بـرای مثـال، محمـد. ده باشـندهای باطـل را رهـا كـر باب توحيد گرفتـه و انديشـه

 حكم ديدگاه ضـد تشـبيهى داشـته اسـت بن نفى كرده و هشامصراحت  بودن خدا را به جسم

نوبخـت در  ضمن اينكه حتى بنا بر ادعای معتزله، چنان نبوده كه بنـو. )185و177: 1387مادلونـگ، (
الحسـين خيـاط در  ابـو. اند داشـتهاند كه به توحيد معتزلى باور  ميان اماميه، اولين كسانى بوده

  : گويد باره مى اين
های توحيـدی همـه روافـض اسـت، مگـر تعـدادی از آنهـا كـه بـا  اين انديشـه

اند كه اين افراد را  معتزليان مصاحبت كرده و مباحث توحيدی آنان را پذيرفته
  ). 36: تا بىخياط، ( اند روافض از خود دور كرده و از آنها تبری جسته

  : گويد ين مىاو همچن
مگـر تعـدای از متقـدمين آنهـا كـه بـا همۀ روافض صورة اّهللاٰ را قبـول دارنـد، 

انـد و نزديـك آنـان  اند كه روافض آنان را نفى كرده معتزليان مصاحبت داشته
  ). 214: همان( نشدند و آنان را نپذيرفتند

بـه دوران نوبخـت نيسـتند؛ زيـرا ايـن گـزارش  شك، در اين دو گزارش، مراد خيـاط بنـو بى
راوندی ناظر است كه پيش از نوبختيان اسـت و ديگـر اينكـه بنـا بـه نقـل خيـاط،  حيات ابن

اماميان نسبت به  مهری كه گزارشى مبنى بر بى در حالى ،اند شيعيان آن گروه را از خود رانده
خى ند كه قبل از نوبختيان نيز برا بنابراين، خود معتزله نيز معترف. نوبخت در دست نيست بنو

تـوان گفـت كـه نوبختيـان الزامـاً  رو، نمى از همـين. اند از اماميه به توحيد خالص باور داشـته
اين در حالى اسـت كـه هـيچ شـاهدی بـر اينكـه . اند آموز� توحيد را از معتزله دريافت كرده

  ). 155-154: 1387مادلونگ، : نك( اند، در دست نيست نوبخت استادی معتزلى داشته بنو

  اعتنايى به روايات گرايى افراطى و بى عقل. 4

فصـل  نوبخت اين اسـت كـه آنـان بـه امامـت بال بنو بودن احتمال ديگر اينكه مراد از معتزلى
اند، ولى در مسائل كالمى رويّه و روش معتزله را پيش گرفته  و فرزندانش قائل بوده 7على

. اند صـوص و روايـات نداشـتهبودند و برخالف متكلمان نخستين اماميه چندان تـوجهى بـه ن
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گونه كه در ادامه خواهيم  همان -اند نوبخت را منسوب به معتزله دانسته چند منابعى كه بنو هر
 بـودن مرادشان اين معنا نبوده، اما برداشت برخى از مستشرقان و محققـين از معتزلـى -گفت 

تى اولين كسانى بودند اند كه متكلمان نوبخ رو تصريح كرده نوبختيان، همين است و از همين
گرايى معتزلى را وارد كالم شيعه كرده و متكلمان پس از آنان اين شـيوه را از آنـان  كه عقل

  ). 16: 1363مكدرموت، ( اند اخذ نموده
نخسـت اينكـه بايـد ثابـت شـود كـه متكلمـان : اين مدعا از دو جهت نياز بـه اثبـات دارد

نصوص بنا شده بـود؛ دوم،  ۀكالم اماميه تنها بر پاياند و  نخستين اماميه توجهى به عقل نداشته
اند و تنهـا منبـع  نوبخـت اعتنـايى بـه روايـات و نصـوص نداشـته اينكه بايد ثابت شود كه بنو

شاهد بر ايـن . اند، حال آنكه هر دو مدعا مخدوش و محل تأمل است معرفت را عقل شمرده
اوست؛ قاضى عبـدالجبار ادعـا كـرده به مرتضى  و پاسخ سيد الجبار مطلب ادعای قاضى عبد

گرا  شدت عقـل كه به -بر خالف متكلمين نخستين اماميه  -نوبخت و ابواالحوص  بود كه بنو
بودند، رويه و روشى ميانه را در پيش گرفته و بيشتر بـر مبنـای نصـوص و روايـات اسـتدالل 

  ).38-37:  )1( 20م، ج1965الجبـار  قاضى عبـد( برند عقلى پناه نمى ۀكنند و جز در مقام اضطرار به ادل مى
نوبخت را در استفاده از ادلۀ عقلى پيرو پيشينان خود دانسـته  با نقد اين ادعا بنومرتضى  و سيد
  ). 97: 1، ج1410سيد مرتضى، ( است

يـابيم كــه  ولـى در مجمـوع درمى ،هـر چنـد ايـن مـدعا و نقـد آن در بــاب امامـت اسـت
نقلـى از  ۀاند و افـزون بـر ادلـ پيشـينيان خـود تفـاوتى نداشـتهنوبخت در روش استدالل با  بنو

شاهد و دليل ديگر ايـن اسـت كـه قاضـى عبـدالجبار . گرفتند های عقلى نيز بهره مى استدالل
م، 1965 ،الجبـار قاضى عبد(األحوص دانسته  نوبخت را همانند روش استداللى ابو روش استدالل بنو

كـه  ، در حالى)97: 1، ج1410سيد مرتضى، (كند  ين ادعا را رد نمىنيز امرتضى  و سيد )38-37): 1( 20ج
. )157: 1416نجاشى، ( آيد مى شمار االحوص فقيهى متكلم است كه از راويان حديث اماميه به ابو

رو، بسيار محتمل است كه او در كالم خود متأثر از محتوای نصوص و احاديـث بـوده  از اين
سـهل بـوده و از او بـه عنـوان  كه از مهمترين شـاگردان ابـو-الجيش بلخى  همچنين ابو. باشد

و از او ). 473: 1420؛ شـيخ طوسـى، 422: 1416نجاشـى، (محدثى بـزرگ بـوده  -سهل ياد شده غلمان ابو
-166: 1، ج1414؛ شيخ طوسى، 328-310:  )ج( 1413؛ شيخ مفيد، 26-20): ب( 1413شيخ مفيد، : نك(رواياتى نقل شده 

  . نوبخت است تمايل و همراهى محدثان با بنو �دهند نشانكه ). 250
التنبیـه  �مانـد شواهد ديگری نيز بر رد اين قول وجود دارد، از جمله اينكه با رجوع به باقى

فشـارد و  عقلى، بارهـا بـر روايـات پـای مى ۀيابيم كه او افزون بر ادل سهل درمى ابوف% االمامه 
سهل به آنهـا اشـاره  و مصداق امام كه ابو) عج( مسائلى چون اعتقاد به دو غيبت برای امام زمان
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سهل  روايت ابو). 94-88: 1، ج1416صدوق،  شيخ(كرده تنها از راه استناد به روايات قابل اثبات است 
باب نائب سوم با وجود شايسـتگى  برابر نص امام درو تسليم در ) عـج( مبنى بر رؤيت امام زمان

شـواهد ديگـری بـر ايـن ). 391و272: 1411شـيخ طوسـى، (او برای احراز ايـن مقـام از ديـد شـيعيان 
نوبخت در اختيار علمای اماميه بوده، هرگز از سوی آنان بـه عـدم  با اينكه آثار بنو. ادعاست

ندان نوبختى بسياری از محدثان وجود دارنـد كـه اند و در ميان خا اعتنا به روايات متهم نشده
كم در  سـهل دسـت نبايد از نظر دور داشت كه ابـو). 3: 1357اقبال، (اند  روايات ائمه را نقل كرده

ــيعيان  ــر ش ــود و او را مهت ــى برخــوردار ب ــاه واالي ــان از جايگ ــان امامي ــاتش، در مي ــان حي زم
های اماميان را به خود متمايل  جذب او قلبرو، حالج در صدد بود تا با  از همين. دانستند مى

آل نوبخت را مـتهم بـه عـدم آشـنايى بـه مفيد،  به گمان برخى، شيخ). 241: 1350نديم،  ابن( سازد
سازد مراد او در  روشن مى أوائل المقاالتاما نگاهى به  ،)164: 1387مادلونگ، (روايات كرده است 

اند و جمـاعتى از اهـل امامـت  را انكار كرده بنو نوبخت آن«بحث وحى بر امامان از عبارت 
نوبخت با روايات نيست، بلكـه  ناآشنايى بنو 1»نظراند كه معرفتى به روايات ندارند و بى دقت

مربـوط » جمـاعتى از اهـل امامـت«بـه » نظرانـد دقت  معرفتى به روايات ندارند و بى«عبارت 
نوبخـت  بر بنـو» رحمهم اّهللاٰ «آميِز  احتراممفيد در همين كتاب بارها با عبارت  است؛ زيرا شيخ

و حتى در مواردی كـه روايـات ) 84-82، 73، 67-66، 33:  )الـف( 1413شيخ مفيد، : نك( فرستد رحمت مى
 كنـد بيند، متكلمان نوبختى را به عدم شناخت روايت متهم نمى امامان را موافق رأی خود مى

شـان،  پـس از مرگ :ل ارواح ائمه و پيامبرانضمن اينكه او در بحث انتقا). 83-82: همان: نك(
  : نويسد مى

ای  نوبخت در اين مطلب قول مخالفى به من رسيده است و همچنين عده از بنو
ام كـه  انـد را مالقـات نمـوده از منسوبين به اماميه كه در معرفت كوتاهى نموده

   2.كنند آنها نيز اين مطلب را انكار مى
مقصرين از معرفت تنها به گروهى از اماميه مربوط است و اين جمله تصريح دارد كه صفت 

نوبخت به عنوان خاندانى يـاد  در گزارشى از شيخ مفيد، از بنو. گيرد نوبخت را در بر نمى بنو
 1413شـيخ مفيـد، (انـد  در زمان حيات ايشان بوده 7شود كه مورد تأييد امام حسن عسكری مى

                                                         
قد أباه بنو نوبخت وجماعة من أهل اإلمامـة ال معرفـة لهـم باألخبـار ولـم يمعنـوا النظـر وال سـلكوا طريـق «. 1

 . » الصواب

عة من المقصرين عن المعرفه ممن ينتمـى إلـى اإلمامـة أيضـا بلغنى عن بنى نوبخت خالف فيه ولقيت جما«. 2
 . »يأبونه
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روح كم سـن و سـال  بن حسين7زمان حيات امام عسكریو با توجه به اينكه در ). 79-78:  )د(
ضـمن اينكـه . سهل نوبختى باشد ابو -در اين گزارش  -نوبخت  مراد از بنوبسا  بوده است چه

 ). 420: 1415شيخ طوسى، ( اند محمد را ثقه دانسته ابوطوسى،  برخى عالمان علم رجال همچون شيخ

:  )الـف( 1413شيخ مفيد، (كم در مسائل چيستى انسان ح بن نوايى ايشان با هشام افزون بر اين، هم

. كه از روايات برداشت شده شـاهدی بـر ايـن مدعاسـت). 63: 1416نجاشـى، (و استطاعت ). 58-59
اعتنايى به  گرايى افراطى و بى هايى در رد قياس و اجتهاد به رأی كه از عقل نوبخت كتاب بنو

نوبخـت را  نيز اعتقـاد بنـومفيد  شيخ). 225: 1350نديم،  ابن( اند گيرد، نگاشته روايات سرچشمه مى
نـوا بـا ديگـر متكلمـان اماميـه  در باب نيازمندی عقل در نتايج و دانش به وحى هماننـد و هم

هـا  های كالمى بيشترين اختالف هرچند نوبختيان در انديشه). 45-44: )الف( 1413شيخ مفيد، ( داند مى
دانسـت، امـا در رّد آنـان بـه ادلـه  ند كه عقل را ابزار معرفت مىا ای داشته و تقابل را با معتزله

كردند چون ابزار روايت در اين كارزار چندان كارآمد نبود و حريف، آن  عقلى تمسك مى
نوبخت، بلكه شـيو� متكلمـان امـامى متقـدم و متـأخر از  تنها شيو� بنو پذيرفت و اين نه را نمى

حكـم بـه  بـن هـای هشـام مراجعـه بـه فهرسـت كتاببـرای مثـال، بـا . نوبخت بوده اسـت بنو
ــون  كتاب ــايى چ ــده ــتطاعة، التوحی ــة واالس ــدر، المعرف ــر والق ــین، الجب ــحاب االثن ــ% اص ــرد عل  ال
: 1406شـيخ طوسـى، ( های عقلى اسـت مايۀ آنها آكنده از استدالل شك درون خوريم كه بى برمى

گرايى معتزلـه  برخى مطالعـات، عقـلگرايى است و بنا بر  اساساً علم كالم آميخته با عقل). 16
بنـابراين، در زمـان ). 348-343: 1386ژيمـاره، (گرايى ديگـر متكلمـان نـدارد  چندان تفاوتى با عقل

آويز معتزله بـرای  نوبختيان از اين جهت تحول شگرفى در كالم اماميه پديد نيامده كه دست
 -در برخى موضـوعات فرعـى  نوايى از سويى، هم. نوبخت به مكتب اعتزال باشد انتساب بنو

توانـد  امـری طبيعـى اسـت و نمى -در ميان متكلمانى كه از دو مذهب كالمى متفاوت هستند
  . دليل بر انتساب يك متكلم به گروه ديگر باشد

  نوبخت از متكلمان امامى پذيری بنو تأثير. 5

اند و تقريبـاً  كه آنان كمتر از استاد بهره گرفته يابيم مى با بررسى زندگى متكلمان نوبختى در
االحوص  موسى كه بنا به تصريح برخى منابع از محضر ابو بن اند، به جز حسن  استادی نداشته

هايى نيز در ايـن علـم داشـته اسـت  مصری از متكلمان اماميه كه كتاب/ اسد بصری بن داوود
محمد هنگامى كه برای  گويا ابو). 173: 1380شـوب، آ شهر ؛ ابن157: 1416نجاشى، (دانش آموخته است 

 االحوص ديدار كرده و از محضر او كسب علـم كـرده اسـت زيارت به كربال رفته بود با ابو
معتزلـى نيـز در بحـث امامـت شـيوه اسـتدالل و روش  الجبار قاضى عبد). 277: 1420شيخ طوسى، (
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فـاوت از ديگـر متكلمـان اماميـه شـمرده االحوص يكى دانسته و آنان را مت نوبختيان را با ابو
ــد( اســت ــار  قاضــى عب ــابراين، مى). 38-37:  )1( 20م، ج1965الجب ــو بن االحــوص در  تــوان گفــت كــه اب
االحوص متكلمى فقيـه بـوده و از  جا كه ابو از آن. های نوبختيان تأثيرگذار بوده است انديشه

نيز تأكيـد دارد كـه  الجبار قاضى عبدو ). 157: 1416نجاشى، (شمار آمده است  اصحاب حديث به
تكيه بر نصوص و گـاه اسـتدالل عقلـى  -در بحث امامت  -نوبخت  االحوص و بنو روش ابو

تـوان گفـت كـه اگـر ادعـای قاضـى عبـدالجبار  مى). 38-37:  )1( 20م، ج1965الجبار  قاضى عبد(است 
  . اند بوده االحوص نوبخت در اين روش و رويكرد متأثر از ابو درست باشد، بنو

  پذيری بنو نوبخت از هشام ابن حكم تاثير. 6
نوبخت در علم كالم شناخته نشده است، امـا بـا بررسـى آراء  هر چند استادی ديگر برای بنو

ابومحمـد و . حكم و مكتـب او را محتمـل دانسـت بن پذيری آنان از هشام توان تأثير آنان مى
اند؛ از جملـه چيسـتى انسـان، رّد  بـا هشـام رأی سهل در بسياری از موضوعات كالمى هـم ابو

معجزه برای ائمه، استطاعت، تحريف قران و رّد سماع كـالم فرشـتگان از سـوی امامـان كـه 
حكـم  بن از نوبختيان، مختص هشام  ها در ميان متكلمان اماميه پيش البته، برخى از اين انديشه

تعريـف انسـان، پيـرو  كنـد در تصـريح مىمفيـد خـود  است، همچون بحث انسـان كـه شـيخ
  ). 59 - 58: .) ه( 1413مفيد،  شيخ( نوبخت و هشام است بنو

های متكلمـان  نوبخـت از انديشـه ها تصريح شده كـه بنـو افزون بر اين، در برخى گزارش
بـا بررسـى ). 551: 2الجبـار، ج عبـد قاضـى( گرفتنـد بهـره مى -حكـم بن ويژه هشام به -نخستين اماميه 

های هشام دسترسى  يابيم كه آنان به آثار و انديشه مى نوبخت در مانده از بنوهای بجا  گزارش
بـا ). 225: 1همـان، ج( های هشام را نقل و گاه نقد كـرده اسـت محمد بارها ديدگاه اند و ابو داشته

حكم و متكلمان نوبختى، تأثيرپـذيری  بن های هشام مانده از انديشه های بجا توجه به گزارش
  . حكم در موضوعات زير درخور مالحظه است بن هشام نوبخت از بنو

  چيستى انسان. 1. 6
در اين موضـوع مفيد  بنا بر گزارش شيخ. اند نوبخت كامًال پيرو هشام بوده در اين موضوع بنو

حكم است كه روايـات اهـل بيـت آن را  بن نوبخت همان ديدگاه منقول از هشام ديدگاه بنو
نوبخت، انسان قائم به نفس است و حجم و بُعد ندارد؛ نه تركيب  بنوبنا به باور . كند تأييد مى

چيزی اسـت كـه فيلسـوفان . به ذات آن راه دارد و نه حركت و سكون و نه اتصال و انفصال
گونه هر فاعل زنده محدث يـك جـوهر بسـيط  اند و به همين پيشين آن را جوهر بسيط ناميده

های  با اينكه دربار� چيستى انسـان، ديـدگاه). 295: 1363درموت، ؛ مك59-58: 1413 ،).  ه(مفيد  شيخ( است
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حكــم، رأی او را  بــن پــذيری از مكتــب هشـام نوبخــت بـا تأثير مختلفـى ارائــه شــده، امـا بنــو
كه همـان ديـدگاه -نوبخت اين ديدگاه دربار� انسان را  حكم و بنو بن شايد هشام. اند پذيرفته

  . ار فيلسوفان برگزيده باشندبر اثر آشنايى با آث -فيلسوفان است 

 استطاعت. 2. 6

) 1: عبـارت اسـت از گـرد آمـدن پـنج امـر در كنـار هـمحكـم  بـن ، در نظر هشاماستطاعت
داشـتن مهلـت زمـانى ) 4؛ زمـان) 3؛ ) راه بـودن بـاز(يط محـيط ارهايى از شـر) 2؛ تندرستى

. اسـتفعل دادن  رخ �كه انگيز) سبب مهيّج( سبب وارد) 5؛ ابزاری كه فعل با آن انجام شود
در زمـان فعـل وجـود » مهـيجسـبب «د و تنهـا نـاز فعـل وجـود داراو، اين امور پيش  در نظر

-42: 1 م، ج1950اشعری، : نك( آيد وجود مى فعل به رتاً وقتى خدا سبب را پديد آورد ضرو؛ يابد مى

بـا . نوشـترا  االستطاعه عل% مـذهب هشـام حكم كتاب بن محمد در تأييد ديدگاه هشام ابو). 43
قائـل بـه تفصـيل ، اسـتطاعت ۀنوبخت نيـز در مسـئل بنوكه  يابيم مى توجه به نام اين كتاب در

  . اند بوده
ــد مى ــز تأكي ــه حســن نجاشــى ني ــد ك ــن كن ــرو رأی  ب ــتطاعت، پي ــوع اس ــى در موض موس

 -ىامـام چه امامى و چه غير -كه متكلمان  جا  از آن). 63: 1416نجاشى، ( حكم بوده است بن هشام

حكـم منحصـر  بـن اند و اين قول تنها به هشام های متفاوتى داشته در تفسير استطاعت ديدگاه
نوبخـت در ايـن موضـوع بـا ديـدگاه انحصـاری  رأيـى بنـو هم . )43-42: 1 م، ج1950اشـعری، ( است
نشان از عمق آشنايى آنـان بـا مكتـب  -هايى برخوردار است كه از پيچيدگى-حكم  بن هشام

  . های او دارد هشام و اهتمام آنان به تبيين انديشه

 انبياء  رّد امكان معجزه برای غير. 3. 6

اند،  ممكن يا واجب دانسته با اينكه بيشتر متكلمان امامى وقوع معجزات به دست ائمه را عقالً 
آنـان در ايـن ). 69-68:  )الـف( 1413شـيخ مفيـد، ( نوبختيان منكر امكان معجزه برای غير انبيـاء بودنـد

دانسـت و البتـه، وقـوع  انبيـاء مى �حكم بودند كـه معجـزه را ويـژ بن رأی با هشام ديدگاه هم
اشـعری، ( دانسـت انبيـاء ممكـن مى را از غيـر) پيامبر سر بزند خوارق عادتى كه از غير(كرامت 

  ). 63: 1 م، ج1950

 برای ائمهرّد سماع كالم مالئكه . 4. 6

شنوند، هر چند آنها  كالم مالئكه را مى :برخالف اكثر متكلمان اماميه كه معتقدند امامان
كـالم  :نوبخت اين مطلب را رد كـرده و بـر ايـن اعتقـاد بودنـد كـه ائمـه بينند، بنو را نمى
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ــد، (شــنوند  فرشــتگان را نمى ــو). 70-69:  )الــف( 1413شــيخ مفي ــن موضــوع بن ــأثر از  در اي نوبخــت مت
  . عبدالرحمن هستند بن حكم و شاگردش يونس بن هشام

های او نيست، اما با  ديدگاه �دهند حكم به خوبى نشان بن هرچند آثار به جا مانده از هشام
گزارشـى  مقاالت االسـالمییناشعری در . توان به نظر او پى برد تحليل دقيق شواهد موجود مى

توانـد مـا را بـه ديـدگاه او  دربار� عصمت ائمه ارائـه كـرده كـه مىحكم  بن از ديدگاه هشام
حكم معتقد بود كـه امـام بايـد معصـوم  بن او، هشام ۀبنا به گفت. دربار� علم نيز رهنمون سازد

بـه وحـى متصـل نيسـتند و مالئكـه بـر آنهـا نـازل  -بـرخالف پيـامبران  -باشد؛ چون امامان 
). 48: 1 م، ج1950اشـعری، ( ه و خطـا بايـد معصـوم باشـندپـس، بـرای دور بـودن از گنـا. شوند نمى

و ) يعنى دورماندن انسان از خطـا و گنـاه(بيان شده » وحى«كاركردی كه در نظر هشام برای 
سخن گفتن فرشته با (امام فاقد آن دانسته شده است، اختصاص به وحى ندارد؛ بلكه تحديث 

گيرد؛ چون بـرای دورمانـدن امـام از خطـا و گنـاه  مى بر را نيز در) القاء به قلب(و الهام ) امام
. نيازی نيست كه امام فرشته را ببيند؛ بلكه همين كه فرشـته بـا او سـخن بگويـد كـافى اسـت

توان گفت كه بنا به نظر اشعری، از ديدگاه هشام تحديث و الهام فرقـى بـا وحـى  بنابراين مى
  . ليل، بايد معصوم باشندهستند و به همين د  فاقد اين ويژگى :ندارند و امامان

حكم به جا مانده است نيـز بـا ايـن سـخن  بن آنچه در روايات كه در منابع اماميه از هشام
از منـاظره  اصـول کـاف%در گزارشـى كـه در كتـاب . تعارض ندارد و حتى مؤيد آن نيز هست

را آگاه به امور مربـوط بـه آسـمان و  7هشام با مرد شامى نقل شده است، هشام امام صادق
كلينى، ( به ارث برده است 9كند كه اين علم را از پيامبر اكرم داند و البته، تأكيد مى زمين مى

را  :ائمـه 7به نقل از امـام صـادق حكم بن هشامدر گزارشى ديگر نيز كه ). 173: 1، ج1363
ها به وراثـت  ده است كه اين كتابداند، بر اين نكته تأكيد ش عالم به كتب انبيای گذشته مى

به جز اين موارد هيچ شاهد ديگـری در منـابع اماميـه دربـار� ). 227: همان( به ايشان رسيده است
تنها در تعـارض  بنابراين، شواهد موجود نـه. در اين مسئله وجود ندارد حكم بن هشامديدگاه 

  . با گزارش اشعری نيست، بلكه مؤيد آن نيز هست
و ). 446: 1416نجاشى، ( 8از اصحاب امام كاظم و امام رضا) ق 208م (لرحمن عبدا بن يونس

او نيز همچـون اسـتادش الهـام و تحـديث را ). 278 :1404شيخ طوسـى ( حكم است بن شاگرد هشام
 9داند كـه از پيـامبر پذيرد و علم ايشان را بر اساس بررسى منابع مكتوبى مى برای ائمه نمى

در گزارشـى  الفـرقو مقاالت االسـالمیین اشعری در ). 328 : 1404صفار، : نك( به ايشان رسيده است
دهـد، ديـدگاه يـونس را  ارائـه مى 7كه از اختالف اصحاب ائمه پس از شهادت امام رضـا

  : گونه بيان كرده است اين
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اما گروه ديگر معتقد بودند كه امام بايـد علـوم ديـن را از راه معمـولى كسـب 
هام، تحديث، القاء در قلب و بيـان در گـوش؛ زيـرا وحـى در كند، نه از راه ال

تمام وجوهش، پس از پيامبر و به اجماع امت منقطع شده اسـت و از راه الهـام 
از راه   تر تواند به رموز احكام و فرايض دينى برسد، مگر اينكه پيش كسى نمى

. ابقسمع و بصر به آن آگاهى يافته باشد؛ زيرا الهام يعنـى تجديـد آگـاهى سـ
بعد از بلوغ علم بـه شـرايع و سـنن دينـى را از كتـب و  7بنابراين، امام جواد

كند و برخى از اين گروه قيـاس در  آورد و كسب مى آثار پدرش به دست مى
اند قياس برای انبياء و رسوالن و ائمـه  دانند و قائل احكام را برای امام جايز مى

  ). 98 -97: 1360اشعری قمى، ( د بودعبدالرحمن به اين معتق بن جايز است و يونس
داند بدان دليل است كه بنـا بـه نظـر او، ايشـان  البته، اينكه يونس قياس را برای ائمه جايز مى

سـهل نيـز همچـون  ابـو. خطـا خواهـد بـود معصوم هستند و قيـاس آنهـا نيـز معصـومانه و بى
و  9را از پيـامبر علوم خـود :عبد الرحمن معتقد است كه ائمه بن و يونس حكم بن هشام

  ). 94-88: 1416صدوق،  شيخ( اند ايشان از خداوند متعال دريافت نموده

 تحريف قرآن. 5. 6

 حكم بن هشامنوبخت و  های مشابهى از بنو گزارش) به زياده و نقصان(تحريف قرآن  �دربار
در مورد نوبختيـان، حكايـت از اعتقـاد آنـان بـه تحريـف مفيد  های شيخ شنيده. رسيده است
خياط نيز همـين اعتقـاد را از هشـام در مـورد قـرآن ). 82-80:  )الف( 1413شيخ مفيد، : نك(قرآن دارد 

ها و مراد آنان از تحريف خود جـای  البته، صحت اين گزارش). 39-38: تـا بىخياط، (دارد  بيان مى
 ). 142-106: 6، ج1372طباطبايى، : برای آگاهى بيشتر، نك( نجدگ بحث دارد كه در اين مقال نمى

 معرفت. 6. 6

در ميان . يابيم را مى حكم بن هشامنوبخت از  پذيری بنو هايى از تأثير در بحث معرفت نيز رگه
داند ولى تحقـق آن را نيازمنـد  هر چند معارف را ضروری مى حكم بن هشاممتكلمان اماميه، 

ايـن در حـالى اسـت كـه ديگـران بـه معرفـت ). 53-51: 1 ، ج1950اشـعری، (داند  نظر و استدالل مى
محمد نيز معارف ضروری را پذيرفتـه و بـر امكـان  ابو. اند اضطراری به حق تعالى معتقد بوده

دهد هر دو در عين اينكه اصـل  اين مطلب نشان مى .اكتسابى بودن برخى معارف تاكيد دارد
  . اند اند به نظر و اكتساب در معارف توجه داشته بودن معارف را پذيرفته ضروری

های  نوبخت با انديشه های بنو های انديشه مطالبى كه اشاره شد تنها مواردی بود از شباهت
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هشــام ابــن حكــم، در نوبخــت و  افــزون بــر اينهــا، بنــو. حكــم بــن اختصاصــى مكتــب هشــام
موضوعاتى مانند نص بر امام، عصمت، اختصاص امامت به بنى هاشم، نيـاز عقـل بـه وحـى، 

جا كه اين اعتقادات به اين  آن آرايى مشابه دارند، اما از آن انبيا و غير عدم نزول وحى بر غير
دليلى بر  تواند دو مكتب اختصاص ندارد و عموم متكلمان امامى اعتقادی مشابه دارند و نمى

  . نماييم حكم باشد از توضيح آن پرهيز مى بن نوبخت از هشام پذيری بنو تأثير
در آن بـه مـا رسـيده كمتـر  حكـم بـن هشـامنوبخـت و  در تطبيق موضوعاتى كه آراء بنو

نوبخـت در موضـوع توحيـد  يابيم و عمد� اختالف ميان هشام و بنـو اختالفى ميان اين دو مى
 حكـم بـن هشـامف نيز بر پـذيرش اتهـام تجسـيم و تشـبيه و رؤيـت بـه البته، اين اختال. است

رو  دنبالـه -در حقيقـت  -در نتيجه، مكتب نوبختيـان . متوقف است كه جای تأمل و نقد دارد
آثـار هشـام و  ۀهای خـود را از مطالعـ اسـت و نوبختيـان عمـد� انديشـه حكم بن هشاممكتب 

آنان به هشام  نوبخت كه سيل اتهامات معتزليان و غير احتماالً بنو. اند تدقيق در آن ارائه نموده
را در مباحث توحيد مشاهده نموده بودند در تبيين مباحث توحيد دقت بيشتری به خرج داده 

های وارد شده بـه هشـام بـه نگـارش آثـاری در رّد تجسـيم و تشـبيه و رؤيـت  و ناظر به اتهام
در مقابـل، معتزلـه چـون ديدنـد . د دور نمودنـدها را از خو گونه شائبه اين اتهام پرداخته و هر

حكم از دور خارج كرده و به مقابله با  بن توانند آنان را با اتهاماتى در توحيد مانند هشام نمى
شان از معتزله كردنـد  های توحيدی نوبخت را متهم به اخذ ديدگاه آنان برخيزند به ناچار، بنو

البته، جايگاه سياسى . اند ز ميراث كالمى معتزلهنوبخت جزيى ا و چنين وانمود كردند كه بنو
ها  تأثير نبود؛ زيرا اقتدار سياسى خاندان نوبختى كه سال و قدرت نوبختيان نيز در اين ميان بى

محمد نيز ادامه داشت مانع از آن بود كه بتوان به دروغ متكلمـان  سهل و ابو پس از وفات ابو
  ). 1357اقبال، : برای آگاهى بيشتر، نك(حث توحيد نمود اين خاندان را معتقد به انحراف در مبا

  نوبخت بر متكلمان اماميه تأثير بنو. 7

گرايى معتزلـى را وارد كـالم  به گمان برخى، متكلمان نوبختى اولين كسانى بودند كـه عقـل
ولى  ،)16: 1363مكدرموت، ( اند شيعه كردند و متكلمان پس از آنها اين شيوه را از آنان اخذ نموده

نوبخـت  نگرانه است؛ زيرا پيش از اين نيز گفته شد كه روش بنو اين ادعايى سست و سطحى
ضـمن اينكـه اگـر ثابـت شـود كـه شـيوه متكلمـانى چـون . تفاوتى با پيشينيان آنهـا نداشـت

تر اين است كه ايـن روش را  گرايى معتزلى است، احتمال قوی عقلمرتضى  و سيدمفيد  شيخ
ای همچون ابوعبداّهللاٰ بصری  اساتيد معتزلىمفيد  شيخ. د اخذ كرده باشنداز اساتيد معتزلى خو

شـاگرد قاضـى مرتضى  و گفته شده كه سيد). 16: همان: نك(بن عيسى رّمانى داشته است  و على
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). 96-78: 1411سـيد مرتضـى( بود و تعاليم بهشميه را در ميان متكلمان امامى مطرح كـرد الجبار عبد
بـا مفيـد  اند، شيخ رأی نوبخت با معتزله هم در بسياری از مباحثى كه بنوشايان توجه است كه 

آنان مخالف است كه مهمترين اين موضوعات بحـث احبـاط و تكفيـر و گناهـان صـغيره و 
تأثيرگـذاری  ۀتـوان گفـت كـه نظريـ بنـابراين، مى). 84-82:  )الـف( 1413شيخ مفيد، : نك( كبيره است

نوبخت كه برداشـتى  انديشۀ توحيدی بنو. توحيد است ۀمسئلنوبخت در همان  گرايى بنو عقل
است چنان در ميان متكلمان امامى پس از نوبختيان نشر و گسترش  :از روايات معصومين

  . يافت كه ديگر متكلمان امامى به تجسيم، رؤيت و تشبيه متهم نشدند
شـواهد بسـياری بـر نوبخت بر اماميه در مباحث امامت بوده اسـت؛  تأثيرگذاری ديگر بنو

 �های خـود بـر شـيو در بسـياری از اسـتدالل   قبـه توان يافت، از جمله اينكه ابن اين مطلب مى
سهل در اختيار متكلمان اماميه بـود و شـيخ  ابو التنبیه ف% اإلمامة كتاب. كند نوبخت سير مى بنو

آن را بـه شـاگردان  مفيـد و شيخ) 125-116و94-60: 1416صدوق،  شيخ(گرفت  صدوق از آن بهره مى
نيـز از آن كتـاب آگـاهى داشـته و مرتضـى  سـيد). 32-31: 1416نجاشـى، (آموخته اسـت  خود مى
 أوائـل المقـاالتمفيـد در  شـيخ). 97: 1، ج1410،سـيد مرتضـى( های آن را مطالعه كرده است استدالل

لكالم كـه ا كند، اما در مباحث لطيـف نوبخت را در بخش امامت نقل مى های بنو بيشتر نظريه
  ). 100و 64:  )الف( 1413شيخ مفيد، (كند  نوبخت ياد مى يكسره عقلى است، تنها يك بار از بنو

هــر چنــد شــايد ايــن مســئله بــه ايــن دليــل باشــد كــه اعتقــادات بنــو نوبخــت در مباحــث 
الكالم در اختيار شيخ مفيد نبوده است، ولى با توجه به نزديكـى دوران بنـو نوبخـت و  لطيف

توان نتيجه گرفت كه متكلمان  آثار نوبختيان در آن دوران، مى بودن و در دسترس مفيد شيخ
الكالم نداشته، بلكه تالش خود را مصروف مباحث  نوبختى چندان اهتمامى به مباحث لطيف

ــد  امامــت كرده ــو. ان ــأثير بن ــل  های اماميــه در گروه نوبخــت در انديشــه ت ــر قاب هــا و افــراد زي
  . است بررسى

  نوبخت ن بنوشاگردا. 8

تـوان ميـزان  نوبخت گزارشى در دست نـداريم، نمى های شاگردان بنو كه از انديشه جا  از آن
دهنـد  اجمال نشـان مى ها به نوبخت بر آنان را بررسى كرد، اما برخى گزارش گزاری بنو تأثير

در مفيد  شيخ. اند های كالمى پيرو آنان بوده نوبخت و پيروان آنان در انديشه كه شاگردان بنو
در اين تفكر كسانى كه پيرو نوبختيان و رهرو آنانند : گويد نوبخت مى بيان برخى از آراء بنو

ــوبختى او را در  ابــن نــديم در بيــان احــواالت ابــو). 66: همــان(رأی ايشــان هســتند  هــم جعفــر ن
ارشـات، بنـابر ايـن گز). 225: 1350نـديم،  ابـن(دانـد  سهل مى های كالمى پيرو برادرش ابو انديشه
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انـد و  نوبخت منهج و آراء كالمى آنـان را برگزيده اند كه در پى ارتباط با بنو متكلمانى بوده
  . اند آن را انتقال داده

محمـد در دسـت نيسـت، امـا در برخـى منـابع بـه شـاگردان  هر چند نامى از شاگردان ابو
  : آيند شمار مى شده است؛ افراد ذيل از جمله شاگردان او به  سهل در علم كالم اشاره ابو

: 1416حجـر،  ابـن(: ) 365-271(صـغر وصيف الناشى األ بن عبداّهللاٰ  بن الحسين على ابو) 1
او در . دست بود و اشعار زيادی در مدح اهل بيت سـرود شاعری چيره ناشى اصغر 1). 237-240

امامت مناظرات قوی و نيكويى بـا مخـالفين انجـام  موضوع در وی بود وعلم كالم و جدل ق
بدين وسـيله  و آميخت مى نمكين هاى هزل به را خود هاى مناظره و ناشى اصغر جدل. داد مى

او از ميان خلفای عباسى مقتدر، قاهر و راضى را درك كرده . كرد خصم خود را شرمنده مى
. عيسـى رمـانى داشـت كـه آنهـا را مغلـوب كـرد بـن مناظراتى بـا اشـعری و علـى وی. است

قـدرت او در علـم كـالم  �دهند مختصری از مناظرات او با اين متكلمان نقل شـده كـه نشـان
در موضـوع  -كـه نـامش ذكـر نشـده -ای از او با اشعری و جبرگـرای ديگـری  مناظره. است

دانسـت  ا مـردود مىنقل شده است كه ناشى اصغر انتساب فعل انسان بـه خـدا ر» خلق افعال«
هر چند ناشى اصغر بغـدادی بـود، امـا در مصـر سـاكن شـد ). 1787-1784: 4، ج1414ياقوت حموی، (
آقـا (نهايت به دست مخالفين به شهادت رسيد  ها، در و بنا بر برخى گزارش). 371: 7مـاكوال، ج ابن(

؛ 225: 1350نـديم،  ابـن( گرفـتسهل فـرا  علم كالم را از ابو ناشى اصغر). 331: 2، ج1403بزرگ تهرانـى، 
يخ روايـت او اشـاز مو مفيـد  از اسـاتيد شـيخ و). 343: 26، جم1993، )ب( ؛ ذهبى369: 3ج، تا بىخلكان،  ابن

شـاگرد مفيد از طريـق او  شيخ رو از همين). 233: 13، ج1413، خويى؛ 268: 1420شيخ طوسى ( بوده است
از او روايـت كـرده و مفيـد  نيز به واسطه شـيخطوسى  شيخ. آيد شمار مى بهسهل  با واسطه ابو

  ). 29-28: 4، ج1976امينى،  عالمه( اند او از مشايخ شيخ صدوق نيز باشد برخى احتمال داده
رو،  و از همـين او منسوب به آل حمدون بـوده: ىبشر سوسنجرد بن الحسن محمد ابو) 2

 در موضـوع امامـت المقنـ< و االنقـاذ چـون ىيها كتاب همچنين او. اند او را حمدونى نيز گفته
» حسـن االعتقـاد«كتب رجالى او را با وصـف  و بودمعتقد به وعيد همچنين او . نگاشته است

او در . بـار پيـاده بـه حـج مشـرف شـدپنجـاه بسيار اهل عبادت بود و  سوسنجردی. اند ستوده
جـا كـه  بـود و از آن سـهل نـوبختى و از شاگردان ابـو). 382: 1416نجاشى، (كالم زبر دست بوده 

سـهل  توان گفت كـه مـدت زيـادی شـاگرد ابـو سهل دانسته، مى طوسى او را غلمان ابو شيخ
                                                         

او از متكلمان اماميه بود و دربارة امامت كتابي تأليف كرده اسـت و در فقـه بنـا بـر مـذهب ظاهريـه حكـم        . 1
  ). 263 :1392داوود،  ؛ ابن268 :1420؛ طوسى، 271 :1416نجاشى، ( نمود مي
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  ). 390: 1420،شيخ طوسى: نك( بوده است
طوسـى او را اهـل خراسـان  شـيخ: )367م ( احمد بلخى بن محمد بن الجيش مظفر ابو) 3

کتـاب تـوان بـه  هـای او مى از كتاب. اسـت از متكلمـان برجسـته اماميـهاو ). 473: همان(داند  مى
کتـاب الـرد علـD مـن جـوز علـD ، کتاب فـدک، علD الجاحظ ةکتاب نقض العثمانی، فعلت فال تلم قد

وأنّـه کتـاب اإلنسـان و  کتـاب األرزاق واآلجـال، ةمامـکتاب النکت واألغراض ف% اإل، القدیم البطالن
كـه در كتـابى مكتـوب  هبـا مخـالفين اماميـه داشـت هايى همناظراو  1.اشاره كرد هذه الجمله غیر

  . است كرده
كتـب آيد و  الجيش افزون بر اينكه يك متكلم است، از محدثين اماميه نيز به شمار مى ابو

 پسسال  56 جا كه او از آن). 422: 1416نجاشى، ( اند سهل ذكر كرده شيعه او را شاگرد ابو رجالىِ 
سهل اسـتفاده كـرده  او در جوانى از محضر ابوكه ن حدس زد توا مى، سهل از دنيا رفته از ابو
ابـى سـهل » غلمان«طوسى او را  رو شيخ سهل بوده و از همين او از شاگردان خاص ابو. است

مفيـد  يخش ،)473: 1420،شيخ طوسى(بوده مفيد  الجيش از اساتيد شيخ جا كه ابو از آن. دانسته است
الجيش شاگردی به نـام  افزون بر اين، ابو. سهل استفاده كرده است از علوم ابو نيزاز طريق او 

 -هنگامى كه برای طلب دانش بـه بغـداد آمـده بـود -در جوانى مفيد  ياسر داشته كه شيخ ابو
نزد او در محله باب خراسان دانش آموخت و همو بود كه شيخ مفيد را بـرای كسـب دانـش 

در برخـى منـابع از ايـن شـاگرد ). 648: 1411ريـس، اد ابـن( عيسى رّمـانى كـرد بن راهى درس على
از ورود بـه درس مفيـد پـيش  الجيش با نـام طـاهر نيـز يـاد شـده و گفتـه شـده كـه شـيخ ابو
الجـيش از محـدثين  ابو). 208: 1416نجاشى، ( علمى برده است �الجيش، از شاگرد او طاهر بهر ابو

شـيخ ( روايات زيادی از او نقـل شـده اسـت و) 473: 1420،شيخ طوسى( اماميه و عارف به أخبار بود
  ). 250-166: 1، ج1414؛ شيخ طوسى 354-310:  )ج( 1413؛ شيخ مفيد، 47-29: 1ج، )ب( 1413مفيد، 
سـهل  او از متكلمان نـوبختى و بـرادر ابـو: اسحاق نوبختى بن على بن جعفر محمد ابو) 4

سهل و پيـرو او بـوده  برادر خود ابو رأی های كالمى هم نديم، در انديشه ابن ۀگفت بوده، بنا به
كردن اسامى آنها  نديم يا موفق به پيدا هايى بود كه البته، ابن ها و نوشته او دارای كتاب. است

نديم كـه ديگـر نسـخ از روی آن نوشـته شـده حـذف شـده  ای از كتاب ابن نشده يا از نسخه
ــت ــن( اس ــديم،  اب ــوده و مان). 225: 1350ن ــوانى ب ــال دي ــب و او از عّم ــردی ادي ــود م ــرادر خ ــد ب ن

رومى در حـق  از يكى از مدايح ابن. داد رومى را مورد تفقد قرار مى شاعردوست بود كه ابن
، بـه نقـل از 124: 1357اقبـال، ( توان دريافت كه او مدتى حكومت قريه النعمان را داشته است او مى

  ). رومى ديوان ابن

                                                         
 . دانست شود كه او مانند نوبختيان، انسان را غير از اين جسم مي ياز عنوان اين كتاب دانسته م. 1
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هـايى  همگـى در موضـوع امامـت كتاب جا كه شاگردان نوبختيـان در علـم كـالم، از آن
اند  ای به مباحث كالمى امامت داشـته نوبخت اهتمام ويژه توان ادعا كرد كه بنو اند مى نگاشته

سـاز رشـد مباحـث امامـت در ميـان  و با تربيت شاگردان كـارآزموده در ايـن موضـوع زمينه
  . متكلمان امامى پس از خود شدند

نوبخـت اسـت، اولـين متكلمـى اسـت كـه  تقريباً معاصر بنـو كه   قبه ابن: ىراز  قبه  ابن) 5
های بسـياری در  شـباهت. های او يافـت نوبخـت را در انديشـه هايى از آراء بنـو توان رگه مى

هـايى از  بـاره نمونـه در اين. در مبحـث امامـت وجـود دارد   قبـه نوبخت و ابـن های بنو انديشه
بر اساس آراء باقى مانده از آنان مورد اشاره  گشا باشد، كه تواند گره های كالمى مى شباهت
د كه دين جز از راه اسـتدالل و برهـان شـناخته قبه بر اين اعتقادن ابوسهل و ابن. گيرد قرار مى

نـّص بـر امامـت را  قبه ابوسهل به مانند ابن. شود و بر شناخت استداللى دين تأكيد دارند نمى
حكـم ايـن مسـئله را صـحت نصـوص راويـانى او دليـل م. مورد توجه بسيار قرار داده اسـت

اوطان «داند كه حتى شبهه تبانى و اجماع بر كذب نيز در آنان راه ندارد؛ چون با اختالف  مى
كه در آنان وجـود دارد، امكـان تبـانى و اجمـاع بـر كـذب ) ها ها و انگيزه زيستگاه(» و هَِمم

متـواتر و وجـود نـص بـر امـام را هم ابوسهل و هم ابن قبـه نصـوص امامـت را . وجود ندارد
همچنـين بنـا بـه . شمردند های امامت بر مى دانند و ظهور علم امام را از نشانه واجب عقلى مى

رود، مگـر   شـود و امـام از دنيـا نمـى اعتقاد آنها، برای هر امامى از امام پيشين، نّص صادر مى
قبه امر امامت را  ابوسهل و ابن). 121-60: 1416صدوق،  شيخ( كند اينكه امام بعد از خود را تعيين مى

و ائمـه 9را از پيامبر :آنان منشأ علوم ائمه). 95: و همان 34: 1413مفيد،  شيخ(دانند  استحقاقى مى
  ). 138 و 91: 1416صدوق،  شيخ( دانند دار علوم نبوی مى را ميراث

همچـون  قبـه ابـن -تـرين موضـوع مـورد بحـث اماميـه در آن دوران مهم -در باب غيبت 
سهل معتقد است كه اثبات وجود امام زمان بر اساس ديدگاه اماميه مبنى بر نص هـر امـام  ابو

بر امام بعدی ممكن است و اخبار و نصوص غيبت از مشهورات و متـواترات حـديثى اماميـه 
بودنـد بـه مـا  7وجود امام زمان را نيز يارانى كه مورد تأييد امام عسـكری. آيد شمار مى به

در تبيين علت غيبت و اين كه غيبت امام خللى به حجيـت امـام    قبه ابوسهل و ابن. اند  رسانده
همچنان كه . اند و غيبت ايشان در غار اشاره كرده 9كند، به جريان هجرت پيامبر  وارد نمى

 ). 92-90و 75-60: 1416شيخ صدوق، ( نمايند را نيز به روشنى بيان مى وجود وكالء

). 64-63: 1416نجاشـى، (دارد    قبه جواباته ألبی جعفر ابنحمد دو كتاب با عنوان م جا كه ابو از آن
  . نوبخت آموخته باشد ها را از طريق بنو اين انديشه  قبه  بسيار محتمل است كه ابن
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  شيخ صدوق. 1 .8

است، از طريق شيخ صدوق  التنبیه ف% اإلمامةسهل كه قسمتى از كتاب  تنها ميراث مكتوب ابو
سـهل را كـه در  بخشـى از كتـاب ابـو کمـال الـدین وتمـام النعمـةاو در كتـاب . مانده است بجا

سهل در بـاب  افزون بر اين، شيخ صدوق روايتى از ابو. موضوع امامت است نقل كرده است
كـه شـايد )475-474: 1405شيخ صدوق، (و بيان نام و لقب او نقل كرده ) عج( تاريخ والدت امام زمان

از ايـن دو . سهل كه در تاريخ ائمه بوده، نقـل كـرده اسـت ابو ار ف% تاریخ االئمهاالنواز كتاب 
ويژه در  بـه -نوبخت آشنا بوده و از آنها  ها و آثار بنو كه صدوق با نوشته يابيم مى گزارش در

انـد كـه ناشـى اصـغر  برخى احتمال دادهافزون بر اين، . استفاده نموده است -موضوع امامت 
  ). 29-28: 4، ج1976امينى،  عالمه( سهل بوده، از مشايخ شيخ صدوق باشد ابو كه از شاگردان

  شيخ مفيد. 2 .8

يعنى، ناشى اصغر، ابوالجيش بلخـى (از سه طريق مفيد  تر اشاره شد، شيخ گونه كه پيش همان
های نوبختيـان از  بيشـتر انديشـه. آيـد شمار مى سهل نوبختى به واسطۀ ابو شاگرد با) و ابوياسر

های نوبختيان داشته و برخـى از  به ما رسيده؛ چون او آشنايى كامل با انديشهمفيد  يق شيخطر
او دركتـاب ). 32-31: 1416نجاشـى، (كـرده اسـت  كتب نوبختيان را برای شاگردانش تـدريس مى

های خود با آل نوبخـت را برشـمرده و بـا ايـن همـه، در برخـى  تفاوت ديدگاه المقاالت أوائل
 موارد مانند بحث از چيستى انسان، به پيروی خود از ديدگاه آل نوبخت تصريح كرده اسـت

در شـانزده مفيد  دهد كه شيخ نشان مى اوائل المقاالتبررسى كتاب ). 59-58:  )الف( 1413شيخ مفيد، (
هايى متفاوت با ديدگاه نوبختيان دارد كه بسياری از آن مسائل ناظر بـه  مسئلۀ كالمى ديدگاه

بـودن نبـوت و  نوبخـت در مسـئلۀ اسـتحقاقى يـا تفضـلى بـا بنـواو  عمده اختالف. هم هستند
، :شنيدن كالم فرشـتگان توسـط ائمـه، :علم ائمه، :امامت، نص بر كارگزاران ائمه

بعـد از وفـات، تحريـف قـرآن،  :انبياء و ائمـهو كارگزارانشان، احوال  :معجزات ائمه
معرفت كفار، اسماء و احكام، موافات و احبـاط و گناهـان صـغيره و كبيـره، بقـاء جـواهر و 

  . مسئلۀ مكان است
نوبخت متفاوت با نظر معتزلـه اسـت و البتـه،  در بسياری از اين مسائل نظر شيخ مفيد و بنو

ق ديدگاه معتزلـه و در برخـى مـوارد نيـز ديـدگاه در برخى موارد نيز ديدگاه شيخ مفيد مواف
شايان توجه اسـت كـه ايـن اخـتالف در مجمـوع . نوبخت موافق رأی و نظر معتزله است بنو

جا كه مفيد در ايـن كتـاب  است و از آن بيان كردهمفيد  هفتاد و دو موضوعى است كه شيخ
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گيريم در بسـياری از ايـن  مى نوبخت بوده، نتيجه های خود با بنو بيان اختالف ديدگاه پى  در
  . رأی بوده است نوبخت دست نيافته و يا با نوبختيان هم به ديدگاه بنومفيد  ها يا شيخ ديدگاه

  ديگر عالمان شيعى . 9

انـد، از طريـق اسـتاد خـود، بـا  پـرورش يافتهمفيـد  گمان انديشمندانى كه در مكتب شـيخ بى
الفصول المختـاره مـن العیـون در كتاب مرتضى  سيدرو،  اند؛ از همين ميراث نوبختيان آشنا شده

 -اسـتمفيـد  اثر شيخ العیون والمحاسن والمجلـسكه منتخباتى از كتاب  - والمحاسن والمجالس
نقـل 7های شـيعى بعـد از امـام حسـن عسـكری هايى از كتاب نوبختى دربار� فرقـه گزارش

محمـد نـوبختى را  سهل و ابـو ابو های نوشتهكه مرتضى  سيد). 321-318: 1413سيد مرتضى، ( كند مى
  : نويسد معتزلى مى الجبار در رّد قاضى عبد، در اختيار داشت

عيسـى وّراق و  يد شروحى است كه ابـوؤمحمد نه تنها م ل و ابوهس لفات ابوؤم
محمـد و  بلكـه بيشـتر اعتمـاد ابـو، اند راونـدی در خصـوص امامـت نوشـته ابن

راوندی آورده و ايشـان در طـّى طريـق  ناق و ابای است كه ورّ  ابوسهل بر ادله
  ). 97: 1، ج1410،سيد مرتضى( اند اند كه آن دو پيموده امامت همان راهى را رفته

هـای آنـان را ارائـه  نوبخت را در اختيار داشته و فهرستى از كتاب های بنو نجاشى نيز نگاشته
). 63: همـان(با توجه به كالم نجاشى ). 64-63و  32-31: 1416نجاشى، ( داده است و آنان را ستوده است

او افـزون بـر اينكـه ). 248: 1380كلباسـى، ( اند شمار آورده موسى را از مشايخ او به بن برخى حسن
سهل را كه در موضوع امامت  ابو التنبیه ف% اإلمامـةنوبخت بود كتاب  آگاه از محتوای آثار بنو

های  نيـز از انديشـه طوسـى شيخ). 32-31: 1416نجاشى، ( فرا گرفتمفيد  بود، نيز نزد استادش شيخ
). 113: 1406، شيخ طوسى(نوبخت را نقل كرده است  های بنو او برخى انديشه. نوبخت آگاه بود بنو

كند فهرست  در بغداد معرفى مى» شيخ المتكلمين اماميه«سهل نوبختى را  كه ابو او پس از آن
روايـاتى از  طوسـى جـا كـه شـيخ از آن). 32-31: همـان( های او را برشـمرده اسـت عناوين كتاب

ــو ــناد ). 401و 391و  272: 1406، شــيخ طوســى(ســهل نقــل كــرده اســت  اب برخــى او را در سلســله اس
يـونس العـاملى،  بـن علـى( انـد به عنوان كسى كه امام زمان را مالقات كرده، ذكر كرده طوسى شيخ

كند كه اعتقادی نيكو  فيلسوف ياد مى محمد با عنوان متكلمى از ابو طوسى شيخ). 98: 2، ج1384
ســيدابن طــاووس و ). 121: 1420 ،شــيخ طوســى( هــای او را نــام بــرده اســت دارد و برخــى از كتاب

اند و با تمجيـد از  محمد را در اختيار داشته سهل و ابو های ابو آشوب نيز برخى كتاب شهر ابن
آشـوب از كتـاب  شـهر ابـن). 69-68: 1380وب، آشـ شهر ؛ ابـن69-68: 1363طـاووس،  ابن( اند آنها ياد كرده
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كـه  كـه عمـر در حالى محمد نـوبختى، ايـن مطلـب را نقـل كـرده اسـت  ابوالجام< ف% اإلمامة 
كلثوم نوجوان بود او را به عقد خود درآورد و پيش از ازدواج با او، ُعمـر از دنيـا رفـت و  ام

جعفـر ازدواج  بـن سـپس عبـداّهللاٰ  جعفـر و بن جعفر، محمد بن پس از عمر او به ترتيب با عون
نوبخـت  هايى به بنو در ميان آثار ديگر عالمان شيعى نيز اشاره). 89: 3، ج1376شهر آشـوب،  ابن( كرد

بـه دسـت آنـان مفيـد  ها از طريق عالمـانى چـون شـيخ شده است كه البته، بيشتر اين گزارش
  . نوبخت دسترسى داشته باشند رسيده، نه اينكه خود به آثار بنو

  گيری بندی و نتيجه جمع

يـابيم كـه آنچـه  مى های معتزلـه در های نوبختيـان و مقايسـۀ آن بـا انديشـه در بررسى انديشه
دانسـتن  نوبخـت را معتزلـى يـا متمايـل بـه انديشـۀ اعتـزال بداننـد، همسان موجب شده تا بنـو

نيـز چنـدان  های آنان در مباحث توحيد و عدل با آراء معتزليان است كه اين برداشت انديشه
های توحيـدی خـود را از انديشـۀ اماميـه كـه  نوبخت انديشه درست نيست؛ زيرا از سويى بنو

اند و از سوی ديگر در بحث عدل نيز  است فرا گرفته7های ائمه معصومين برآمده از آموزه
ديـدگاهى  -تـرين اعتقـاد در مبحـث عـدل اسـت كـه مهم-نوبخت در مسـئلۀ اسـتطاعت  بنو

نوبخت از مدرسۀ اعتزال  پذيری بنو رو، تأثير از اين. اند ه متكلمان معتزلى داشتهمتفاوت با قاطب
نوبخت در اصول خمسۀ معتزليان كمترين همراهـى را بـا  با اين گستردگى مردود است و بنو

كـه مهمتـرين اعتقـاد معتزليـان و نقطـه » المنـزلتين بـين المنزلة«آنان دارند و در اصولى چون 
اند و  ديگر مكاتب كالمى است، بـه مخالفـت پرداختـه و بـر آن رديّـه نگاشـتهافتراق آنان با 

ای چـون احبـاط و موافـات و گناهـان صـغيره و كبيـره  نوبخت در مسائل فرعـى رأيى بنو هم
نوبخـت بـا  های بنـو همچنين بـا مقايسـۀ انديشـه. نوايى آنان با معتزله باشد تواند نشان هم نمى

نوبخـت در مسـائل مهمـى  يابيم كه بنـو مى حكم، در بن مله هشاممتكلمان پيشين اماميه، از ج
افزون بر اين، با رديـابى . اند حكم بوده بن چون استطاعت و مباحث امامت پيرو مدرسه هشام

تـوان گفـت كـه مدرسـۀ  و شـاگردانش مىمفيد  نوبخت بر متكلمانى چون شـيخ تأثيرات بنو
ن عصر حضور و انتقال آن به متكلمان عصر های متكلما نوبخت در تكميل انديشه كالمى بنو

  .غيبت كبری نقش اساسى داشته است
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