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  مقدمه

های كالمى اين مدرسـه بـا  با افول مدرسه كوفه در اواخر سده دوم هجری، بخشى از انديشه

در بغداد . )73ـ  69: 1391 طالقانى،: نك(اندكى تغيير از طريق مدرسه قم در ميان اماميه ادامه يافت 

حكـم و  مـى كوفـه همچنـان از آرای متكلمـانى ماننـد هشـام بننيز برخى پيروان مدرسه كال

در همـين دوران، افـرادی ماننـد . )411ـ  410: 1، ج.ق1392تيميـه،  ابن(كردند  سالم دفاع مى هشام بن

دار شـدند و  راوندی به داليل مختلفى نمايندگى كـالم امـامى را عهـده ابوعيسى وراق و ابن 

شدن تقريباً تمامى آثـار ايـن دو  سبب مفقود تند، هرچند بهويژه در باب امامت آثاری نگاش به

هايى از  گمـان رگـه روشـنى از آرای كالمـى آنـان سـخن گفـت، امـا بى تـوان به متكلم نمى

های كالمـى نيـز قابـل رصـد  همسويى آنان با متكلمان امامى مدرسه كوفه در ديگـر انديشـه

  .)127ـ  116: 1391ميرزايى،(باشد  مى

اش حسن بن  على و خواهر زاده سهل اسماعيل بن  تكلم نوبختى يعنى ابوبا درخشش دو م

رو، نوبختيـان را  از ايـن. ای در كالبد كالم اماميه در بغداد دميده شد موسى نوبختى روح تازه 

توان سرآغازی بر رونق كالم اماميه در بغـداد دانسـت كـه البتـه انديشـه كالمـى آنـان در  مى

افزون بر . )27ـ  2: 1391سبحانى، : نك(م اماميه در كوفه مطرح گرديد برخى موارد متفاوت از كال

های آغـازين غيبـت  هـا در همـين دوران و نيـز سـال ای از گزارش نوبختيان، بـر اسـاس پـاره

اند و  های اعتزالى بوده صغری، در ميان گروهى از متكلمان ناآشنای اماميه كه دارای گرايش

ــان نيــز نمىشــده كــه  همچنــين معتزليــان شيعه ــامى از آن شناســيم، آرايــى متفــاوت از  گــاه ن

های  های مدرسه كوفه در حوزه كالم اماميه مطرح گرديد كه اين آرا بيشتر با انديشـه انديشه

بـا مقايسـه . )56و 54، 48ـ  45، 42ــ  40ــ 35، 34: 1400اشـعری، : نـك( كالمـى معتزليـان همسـويى دارد

كم از  ظهور در فرايندی رو به رشـد دسـت جريان نواين : توان گفت های موجود مى گزارش

ابتدای نيمه دوم سده سوم هجری فعاليت خود را آغازيد و در اواخـر سـده سـوم بـه جريـان 

  .)همين نوشتار، بخش توحيد و صفات: نك(غالب در كالم اماميه تبديل گرديد 

مفيـد و بيشـتر از او  افزون بر اقبال نوبختيان به بخشى از اين آرای نوظهور، در ادامه شيخ

ها را پذيرفتنـد و از آنجـا كـه ايـن  سيد مرتضى در مدرسه كالمى بغداد برخى از اين انديشه

گونـه تبيـين جديـد  بار در آثار آنان آمده است، گمان شـده اسـت كـه اين ها نخستين انديشه

آغاز ايـن  ربار از سوی اين دو متكلم امامى مطرح شده يا اينكه در نهايت، نوبختيـان سـ اولين
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  .سنجيد

ها  سى را سال

الم اماميـه در 

 های ز انديشه

 ت االسـالمیین

 :ت پيـامبر

واقع . ق291

اين سـال يـا 

يـك بـه دو 

االحـوص  بو

، ابـوبكر )117

مملك  د ابن

ماميـه نسـبت 

جديدی ارئه 

ها بـا معتزلـه 

ظاهر وی از  

، )34: 1400ی، 

كند  شاره مى

البتـه ميـز. )153: 138

اسـت، بلكـه سـيری

دتری دار مـود بـارز

های كالمـى امامي ه

شده امامى با گ اخته

ها را س نديشه اين ا

رتضى و شيخ طوس

های تاريخ كـال هام

خش كالم اماميه از

مقـاالتن دوران، 
های اهل بيـت  قيام

آورد كه در سال  

ياد اين كتاب در ا

جسـته نـوبختى نزد

ى ديگـری ماننـد اب

7: همان(د عسكری 

ای مانند شده ن شيعه

.اند كرده
1

  

ـى از متـأخرين اما

ای را كه آرای ج يه

ه يشـهدر برخـى اند

بـه.  اعتقـاد دارنـد

ــه اشــعری(» ل المعتزل

ايشان اشبردن از  نام

139 :60-82.  

87؛ مادلونگ، 72: 1 ج

داد يكسـان نبـوده ا

المـى ايـن سـير نمـ

و، با بررسى انديشـه

 متكلمان كمتر شنا

د متكلمان بغداد به

شيخ مفيد، سيد مر

كوشد بخشى از ابها

ين چگونگى چرخ

  . گشا باشد د راه

مـان اماميـه در ايـن

عری به هنگام نقل

ه در اين مورد مى

كند، به احتمال ز ى

دو متكلم برج. )17 

كلمـان امـامى و مت

محمد ، ثبيت بن)236

و معتزليان )70: 8، ج1

پردازی ك ميه نظريه

ـاوت را بـه گروهـ

وی متكلمان اماميه 

ول شـيعيانى كـه د

با اماميه به امامـت 

فــى التوحيــد بقــو

وی بدون نا. كند ى

91موسوی تنيانى، : ر نك

ق،1406تيميه،  ابن: نك

ر ميان متكلمان بغد

مسائل شاخص كال

رو از اين. )116ـ  87 

د كلى از رويكرد 

رائه داد و رويكرد

خى آرای كالمى ش

ك كند و مى نى مى

رف سازد و در تبيي

مان اماميه در بغداد

ـناخت آرای متكلم

ا توجه به اينكه اشع

عهعنوان آخرين واق

س از آن اشاره نمى

:1980ريتر، (ته است 

انـد ود حيات گفته

6: همان(جبرويه   ابن

1973تنوخى، ( فالس 

امامدر حوزه كالم 

شـعری آرايـى متفـ

. كند  تصريح نمى

گروه او: كند م مى

رأی ب زليانى كه هم

قــالوا ف«ى همچــون 

ياد مى )40: همان(. »له

                      
نام اماميه در اين عصر گم

(اند   با معتزله بوده

ها در  با اين انديشه

ت كه به ويژه در م

: 1392، همو؛ 142ـ  14

توان نمايى هرچند 

در اين بازه زمانى ا

پژوهش، پيشينه برخ

خوا ن اشخاص باز

وران فترت را برطر

كوفه به آرای متكلم

ترين منبع بـرای شـ

ن اشعری است و با

ع رمطى مقتول را به

های پس ت و به قيام

س از آن پايان يافت

 از اين تاريخ بدرو

و  )157: 1416جاشى، 

، ابوبكر )381: همان(

نيز در اين دوران د

سياری از مـوارد اش

كه البته به نام آنان

 به دو گروه تقسيم

 و گروه دوم، معتز

ــا عبارت هــايى ول ب

 كما تزعم المعتزله

                          
خت بيشتر با اين متكلمان
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داشته است
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دهه پس 

نج(بصری 

(بغدادی 

قبه ن و ابن

در بس

دهد ك مى

اند، كرده

همراهند 
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در . »قـوم مـن المتـأخرين مـنهم«يـا » قوم مـن متـأخريهم«كه اينها گروهى از متأخران اماميه 

قـوم مـن «البته وی تنها در يك مورد با عبارت . )40و 35: همـان(هستند » اوائلهم«مقابل متقدمان 

كنـد  رين اماميه ياد مىعنوان يكى از اين متأخ جبرويه به از ابن ،»متأخريهم من أهل زماننا هذا

قـوم يقولـون بـاِالعتزال «هـايى ماننـد  گروه دومـى كـه اشـعری از آنـان بـا عبارت. )54: همـان(

القــائلون بــاالعتزال «، )48و  47، 45، 42: همــان(» قــائلون بــاالعتزال واِالمامــه«، )41: همــان(» واِالمامــه

يــاد  )56: همـان( باِالمامــه واِالعتــزالالقـائلون «و  )46ـ  45: همــان(» طالـب ابى بن والـنص علــى على

ای هستند كه اشعری هرگز از آنان بـا وصـف  شده كند، در حقيقت متكلمان معتزلى شيعه مى

.متأخرين اماميه ياد نكرده است
1

  

های معتزلـه يـا معتزليـان  يافتـه بـه انديشـه چند اشعری بـه نـام متكلمـان امـامى گرايش هر

ميه تصـريح دارد كـه مـراد اشـعری از ايـن گـروه متـأخر تي كند، ابن شده تصريحى نمى شيعه

اينان كسانى بودنـد : گويد سپس مى. و مانند او هستند) بن موسى  محمد حسن ابو(نوبختى  ابن

  .)72: 1ق، ج1406تيميه،  ابن(كه وارد اقوال معتزله شدند 

های  هبا انديشـ مقاالت االسالمیینكم در زمان نگارش  دهد اشعری دست شواهد نشان مى

ترين و  حـالى كـه نوبختيـان برجسـته در. ای نداشـته اسـت نوبختيان آشنايى دقيـق و گسـترده

بردن از متكلمـان  هنگام نـام ترين متكلمان امامى عصر غيبت صـغری بودنـد، اشـعری بـه مهم

 گمنـام ماننـد ابـو اماميه در مقاالت االسالميين از نوبختيـان نـامى نبـرده اسـت، ولـى متكلمى

جهـت كـه بصـری آن  ا شـايد ازاالحوص ر 
2

بـوده اسـت، در شـمار رجـال و مؤلفـان اماميـه  

كند كـه  محمد نوبختى در باب معرفت ياد مى بار از ابو او تنها يك. )64: 1400اشـعری، (آورد  مى

الهـذيل بصـری در   های ابـو محمد كتابى در رد انديشـه كه ابو آن روست  احتمال از  هم به آن

و اشعری كه روزگاری از معتزلـۀ بصـره بـه شـمار  )63: 1416 نجاشى،(ست باب معرفت نگاشته ا

                                                              
هايى به معتزله امامى نسبت داده، نتوانسته است اين رأی را به متكلمـان امـامى بـا  رسد اشعری در مواردی كه انديشه به نظر مى. ١

اند؛ مثـل مـواردی كـه از  شـتهها اين گروه رويكردی متفاوت دا های اعتزالى نسبت دهد، زيرا در برخى از اين انديشه گرايش

اند، ولـى اشـعری در ايـن  رأی بوده يا اينكه اين دو گروه هم. نوبختيان رأيى متفاوت از اين معتزليان امامى گزارش شده است

شـده ايـن  افزون بر اين، در مـورد آرای انتسـابى اشـعری بـه معتزلـه شيعه. موارد آرای اماميه معتزلى را در اختيار نداشته است

شناخته، ولى با توجه به اين معيار كه آنان تنها در امامت بـه  ها را به نام نمى مال وجود دارد كه اشعری صاحبان اين انديشهاحت

 . ها را به صورت كلى به اين گروه نسبت داده است اند، اين نظريه ها معتزلى اند و در ديگر انديشه اماميه پيوسته

: 1404ابـن صـفار، (شود، ولى از آنجا كه منـابع اماميـه  األحوص با عنوان بصری ياد مى  بواز ا مقاالت االسالمیینهرچند در . ٢

  .تصحيف وجود دارد مقاالت االسالمییناند، به احتمال در متن  وی را مصری دانسته) 157: 1416؛ نجاشى، 349
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الهـذيل  ـد بـر ابو

. شده است
1
همچ 

بـه اعتقـاد آنـان اش

ب چيستى انسـان بـ

حالى كه آنان در ر

ه همچنـين در باب 

ای نكرده  ند اشاره

زيسته است، بـا تفص 

  . ست

تو سى وراق نيز نمى

آورد، بل اماميه نمى

ی را بـرای اماميـه 

در بخـش مربـوط

ای اماميه درباره چ

داننـد بـه روافـض 

مرئــى بــاره جســم 

ت رو، مى ازايـن. )61

كلمان مدرسه كوفه

تزالى و متكلمان مع

 اشعری و گزارش

ای روشـن و  گونـه

شده از اين متكلما

آنـان، نس هر انديشـ

شد  متكلمان شناخته

ن را از رّديـه ابومحمـی آ

فتى ابومحمد آشنا

خص بـوده اسـت، ب

حكم در باب شام بن

در هم نكرده است، 

. )11ـ  9: 1391حانى، 

آرای متفاوتى دارن

ی كه در بصره مى

ثار آنان را ديده اس

و ابوعيسراوندی  ن 

در شمار متكلمان ا

اند و آثـاری ب كرده

ديگر، او داز سوی 

ها گام نقل ديدگاه

 انسـان را روح مى

الهــذيل دربــا اه ابو

1: 1400اشـعری، (» اند

های متك بر ديدگاه

های اعتز  به انديشه

  . رده است

عصر  ان امامى هم

گ كالمى آنان نيز به

ش خى آرای گزارش

ى و با تحليل ساختا

كاويم و رويكرد  ى

دهـد وی ت دارد، نشـان مى

های معرف  با انديشه

ختيان كامًال مشـخ

بيان ديدگاه هشگام 

ای ه  ديدگاه اشاره

سـبح: نـك(اند  گاشـته

ام نوبختيان كه آه ن

ل ابوالحسن اشعری

 و تنها برخى از آث

ز معتزله امامى، ابن

راوندی را د  و ابن 

 را به اماميه منتسب

ا. )64: 1400اشـعری، : 

هنگ وی به. رده است

وهى از نظاميه كـه 

نى كــه بــه ديــدگا

ا ـض معتقـد گشـته

افزون ب»  الروافض

متمايل  مان امامىِ 

اند، تدوين كر بوده

دو گروه از متكلما

های ك ست، انديشه

ررسى برخادامه با ب

ى، در نگاهى كلى

 امامى كوفه را مى

 .يم
                      

ه ابومحمد در باب معرفت

 با مطالعه اين رّديه 

های نوبخ كه انديشه

هنگ ؛ برای مثال، به

عصر او با اين   هم

هايى را نيز نگ كتاب

سماء و احكام نيز به

احتمال به. )23ـ  19: 1

 چندان آشنا نبوده 

چنين مراد اشعری از

ويى اشعری وراق 

داند كه خود  ى مى

:نك(اند  ليف كرده

 آنان گزارش نكر

در زمان ما گرو«: 

ن گروهــى از كســا

د، به امامـت و رفـض

اختالف «ر بخش 

های متكلم ه انديشه

عصر وی بو  كه هم

ن بر اينكه نام اين د

دان در اختيار ما نيس

در ا.  نرسيده است

های مختلف كالمى

 با انديشه متكلمان 

كني ن را تحليل مى

                          
رشى كه اشعری از ديدگاه

  .كرده است

 

  

آمد، ب مى

مواردی ك

كند؛ نمى

نوبختيان 

ديدگاه ك

ايمان، اس

391همان، 

نوبختيان 

همچن

زيرا ازسو

از كسانى

امامت تأل

آرايى از

گويد مى

همچنــين

اند متمايل

اشعری د

را ناظر به

به امامت

افزون

آنان چند

دست ما 

ه موضوع

ايشان را 

آرای آنا

            
نوع گزار. ١

برداشت ك

8  
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 توحيد و صفات

راوندی به معتزله   های ابن فهمى در پاسخ به اتهام اط معتزلى در بيانى آميخته با اتهام و كجخي

  : گويد در باب توحيد مى

كـه حركـت و سـكون داشـته و  اند رافضه پروردگار را دارای قد و صورت و حد دانسته

عـالم  شود و چنين باور دارند كه خدا عالم نبود، سـپس نزديك و دور و سبك و سنگين مى

شـود، آن را  واسطه بدائى كه برای وی حاصل مى كند، ولى به شد و او اراده انجام كاری مى

.دهد انجام نمى
1

  

وی با انتساب اين قول به عموم رافضه، تعداد اندكى از رافضه را كه بـا معتزلـه همنشـين 

: تـا خياط، بى(داند  را مىاند، از اين اتهام مب و اماميه آنها را نفى كرده و از آنان دوری جسته  بوده

همـه روافـض صـورة اّهللاٰ را قبـول دارنـد، «: گويد وی در جای ديگری از كتابش مى. )37ـ  36

انـد  اند و روافض آنان را نفى كرده تر با معتزليان مصاحبت داشته مگر تعدای از آنها كه پيش

ايـن دو گـزارش مـراد رسـد در  به نظر مى. )214: همان(» و نزديك آنان نشدند و نپذيرفتندشان

كنـد شـيعيان ايـن متكلمـان انـدك را از خـود  نوبخت نيستند، زيـرا وی تأكيـد مى خياط بنو

نوبخـت نـداريم و از  مهری اماميان نسـبت بـه بنو اند، در حالى كه ما گزارشى درباره بى رانده

.اسـتظاهر خياط اين اثر را پيش از آغاز فعاليت كالمى نوبختيان نگاشته  سوی ديگر، به
2

از  

بنابر ادعای خياط معتزلى پيش از نوبختيان تعداد انـدكى از متكلمـان : توان گفت رو، مى اين

  . اند اند، در توحيد و صفات الهى آرای معتزلى ارائه كرده امامى كه همنشين معتزله بوده

 های اماميه در تجسيم، انديشه گروهى از متأخران اماميه را اشعری نيز در گزارش ديدگاه

كنـد  يـاد مى» قالوا فى التوحيد بقـول المعتزلـه« ، با عبارترأی معتزله بودند كه در توحيد هم

. )35: 1400اشـعری، ( اند گونه لوازم آن درباره خداوند اعتقاد داشته كه به نفى تجسيم و تشبيه و هر

  وی همچنين در بيان آخرين ديدگاه متكلمان اماميـه در بـاب اسـماء و صـفات، بـه گروهـى 

  دهـد كـه ماننـد ديـدگاه معتزلـه در توحيـد و صـفات اسـت و  از اماميه باورهـايى نسـبت مى

                                                              
  ).214و  37ـ  36: تا خياط، بى(كند  وی سه بار اين مطلب را با مضمونى مشابه تكرار مى. ١

   151: 1387مادلونـگ، : ، نـكمقاالت االسـالمیینو  االنتصارهای  برای تحليل اين دو گزارش و بررسى زمان تأليف كتاب .٢

  .153ـ 



گفتـه  ه پيش

قبـه و  نند ابن

، 1965ـ  1962 

در توحيـد و 

يـن ديـدگاه 

را نيـز در بـر 

قـول «ر باب 

ونـه انديشـه 

نيـز بـه اينهـا 

تشبيه مـتهم  

ان در عصـر 

ـدافعانى نيـز 

حكـم   ام بن

كنـد كـه  مى

يبت صـغری 

شـبيه  اتهام ت

ى قبـل از تـأليف 

منشـين معتزلـه و 

 توجـه و شـناخته 

على  ى ماننـد ابـو

اين دو مذهب را 

لمعتزلـة والشـيعة 

عمـر  بن ه محمـد

و بـا عنايـت بـه ) 

آن را تـأليف  ـوم

3(.
1

  

گـروه همـان گـروه

ای مانن شده ان شيعه

الجبـار، قاضـى عبـد (ن 

د )همـان: الجبار ضى عبد 

ر باب توحيد نيز اي

 گـروه از اماميـه ر

2آلراء والدیانات
در 

گو تزلـه بـا نفـى هر

ض ندارد و شباهتى ني

 سالم به تجسيم و 

هر ايـن انديشـه آنـا

ناشـناخته آنـان، مـ

هشا سالم و  شام بن

ب توحيـد اشـاره م

متكلم در عصر غيب

اند  گاران كوشيده

ش به انديشه معتزلـه انـدكى

ه انـدكى از اماميـه كـه هم

گـروه قابـل ـ  سـده سـوم

 بـود كـه متكلمـى معتزلـى

ه در توحيد تنها اختالف ا

لى هـم بـان يجمـع بـين ال

تكونوا يـدا واحـدة فصـده

)126: 1357؛ اقبـال، 63: 

 او اندكى پس از سده سـو

9: 1400اشعری، (اند  ه

د اشعری از ايـن گ

يم افزون بر معتزليا

ألحوص و نوبختيـان

قاض(و ديگران  )54 

 بيان قول معتزله در

ه بـه احتمـال ايـن 

اآلحمد نوبختى در 
ی از اماميه مانند معت

رت، جزء و عرض

حكم و هشام بن  ن

ظاهر بـه. )881ـ  847: 2

ر در ميان پيـروان ن

های هش ى از انديشه

 دو مـتكلم در بـاب

وی پيروان اين دو 

عتزليان و مقاالت نگ

گارندگان مقاالت گرايش

نخست در ميان گـروهـ  ی

دهه آخر سـ   االسالمیین

گرايـى چنـان گسـترده  م

لهأی دانستن اماميه و معتز

بلغنـى ان ابـاعل«: گويـد ى

ى االمامة فاجتمعوا حتى تك

1416نجاشى، (است . ق3

توان گفت  ، مى)225: تا ى

را از خدا نفى كرده

يابيم مراد ش در مى

داني های ديگر مى ش

األ مذهبى مانند ابو

: 1400اشعری، (برويه 

اشعری در . اند شته

كنـد كـه تسـب مى

مح همچنين ابو. )156

كند بسياری يد مى

خداوند جسم، صور

  .)410ـ  40

كوفه مانند هشام بن

2، ج1429نشـار،:  نـك

ده و با اندكى تغيير

محمد نوبختى كه ابو

ود با اصحاب اين 

نان در بغداد از سو

چند مع هر. )411ـ  4

                      
ه از ديدگاه معتزليان و نگ

هجری 270تا  250های ال

مقاالتان تأليف و در زم
ايـن هم. شـه را برگزيدنـد

ر افزون بر همـ  سده سوم

 عبد الجبار در اين بـاره مى

حيد والعدل وانما خالفنا فى

14 :291.( 

310مد نوبختى كه حدود 

نديم، بى ابن( نشده است 

تشبيه و تجسيمى ر

يسه اين دو گزارش

 با توجه به گزارش

م ك، متكلمان امامى

جب احتمال ابن به )38

داش چنين رويكردی

هايى از شيعه منت وه

6ـ  155: 1400اشعری، ( 

تأكي »ن والمشبهين

معتقدند خ ز خدا،

9: 1، ج.ق1392تيميه،  ن

ى متكلمان امامى ك

؛35ـ  31: 1400اشعری،

غری نيز مطرح بود

در گزارشى ك. ت

وگوی خو  به گفت

دامه خط فكری آن

10: 1ق، ج1392تيميه،  

                          
ها گويای آن است كه ش

حدود ساـ  خياط معتزلى 

اند، رواج يافته و اميه بوده

ز متكلمان امامى اين انديش

اكثر در پايان س حدـ  )303

قاضى ع .داند وع امامت مى

قد وافقونا فى التوح: وقال

406قاضى عبد الجبار، (» 

محم ه زمان درگذشت ابو

ی موفق به اتمام اين كتاب

  .ت

  

  

هرگونه ت

با مقا

است كه

مملك ابن

8): 1( 20ج

صفات چ

را به گرو

گيرد  مى

الموحدين

تشبيهى از

ابن(ندارد 

برخى

ا(اند  شده

غيبت صغ

داشته است

دهد،  مى

گويای اد

ابن(است 

            
اين گزارش. ١

 االنتصار

مطرود اما

ای از شده

3م(جبايى

در موضوع

بالعسكر و

الصيمری

با توجه به. ٢

اينكه وی

كرده است
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و تجسيم را به عموم اماميه در دوران حضور نسبت دهنـد و رد تشـبيه و تجسـيم را در اماميـه 

؛ 214و  37ـ  36: تـا خيـاط، بى(پذيری آنان از معتزله تبيين كننـد  پس از دوران حضور ناشى از تأثير

: ؛ همچنـين نـك410ـ  409: 1، جق1392تيميـه،  ؛ ابن38): 1( 20، ج1965ـ  1962الجبار،  ؛ قاضى عبد 35: 1400اشعری، 

پژوهان و خاورشناسـان تأييـد و بـر آن تأكيـد  و اين ادعا را بعدها برخـى اسـالم )1386جوادی، 

از انديشـه  :هـای منقـول از ائمـه معصـوم اند، اما مراجعه بـه ميـراث اماميـه و روايت كرده

ســتى ايــن دهــد و شــواهد گويــای نادر خبــر مى :تنزيهــى اماميــه در پيــروی از اهــل بيــت

  .)389ـ  353: 1386جوادی، : نك(پراكنى مخالفان به اماميه است  اتهام

های تجسيم و تشبيه در ميـان برخـى متكلمـان امـامى كوفـه  البته اين به معنای انكار رگه

ها به رويكرد تشـبيهى و تجسـيمى از  نيست، بلكه تأكيدی بر اين مدعاست كه بيشترين انتقاد

ندان امــامى در عصــر حضــور مطــرح شــده اســت و امامــان ســوی جريــان عمــومى انديشــم

بنـابراين، . )106ـ  104 :1365كلينـى، : نك(ند ا هنيز همواره چنين رويكردی را نهى كرد :معصوم

ای  شده و اماميـه جريان عمومى اماميه در عصر غيبت صغری اعم از معتزليان شيعه بايد گفت

در تقابل با برخى متكلمان امامى كوفه كه به  ـ اند كه در برخى مسائل رويكرد اعتزالى داشته

گونـه  هر ،پيـرو رويكـرد عمـومى اماميـه در دوران حضـور ـ انـد مـتهم بوده تجسـيم و تشـبيه

  .دانستند انگاری لفظى و معنوی و تشبيه در خداشناسى را مردود مى جسم

انانديشه نفى تشبيه و تجسيم در مدرسه كالمى اماميه در بغـداد از سـوی نوبختيـ
1
قاضـى ( 

ســيد (و ســيد مرتضــى  )51: الــف1413شــيخ مفيــد، (، شــيخ مفيــد )38): 1(20ج، 1965ـ  1962الجبــار،  عبــد 

مورد تأكيد قرار گرفته و متكلمان برجسـته امـامى مدرسـه بغـداد، ايـن  )603ـ  570: 1411مرتضى،

همچنـين  .عتزالىنه تعاليم ا ،اند دانسته :انديشه توحيدی را برگرفته از تعاليم امامان معصوم

و برخـى  )148: 1998؛ سيد مرتضـى، 90ـ  77: د1413 ،شيخ مفيد( دانند ٱنان معتزله را وامدار اهل بيت مى

  .)385ـ  379: 1386جوادی، (اند  پذيری اقرار كرده ه اين تأثيربمعتزليان نيز 

  اراده الهى

در بــاب اراده الهــى  )القــائلون بــاإلعتزال واإلمامــه( شــده شيعهگروهــى از متكلمــان معتزلــى 

                                                              
بـا ايـن خانـدان  عصـرافـرادی ديگـر در آن  احتمال بـهمتكلمانى مانند بـرادر ابوسـهل و  ،بر ابوسهل و ابومحمد نوبختى افزون. ١

ومن اتبعهم بأسره مـن المنتمـين «نان با عبارت آشيخ مفيد پس از بيان ديدگاه نوبختيان از پيروان  ،رو از همين .اند فكر بوده هم

  ).64:الف1413، شيخ مفيد: كن(كند  مى ديا »لى الكالمإ



 حضـرمى و 

 ،ين ديـدگاه

» مـراد«را بـا 

اراده  ،ه دوم

دا در مـورد 

يـر از فعـل غ

باشد تـا در  

اشـعری، (انـد  ه

دگاه معتزلـه 

ه ديگر پديد 

 و منبعـث از 

جـز مخلـوق 

ـد كـه خـدا 

گروهـى از  

را همان علم 

   .خلوق

 رو، و از ايـن

ه معتزله بـود 

را بـه كـار » 

 بيـرون ذات 

: 1400اشـعری، 

 )اثـه الشـىء

حكـم  ـام بن

حكم، ابى مالك  ن

بر اساس اي. كردند

ه راراد نوهى از آنا

گـروه ؛علـول اراده

امـا اراده خـد ،ر آن

و اين اراده الهـى غ

ن گناهان را كرده

معتزلـه را برگزيده

ماميه نخستين با ديد

يك اراده اند كه ب

راده صـفت فعـل 

رون ذات چيـزی ج

آيـ ر خدا پديد مى

،خ بـه ايـن اشـكال

ان اراده رند فيلسوف

نه مخ ،دانستند دا مى

و ـت نـه غيـر ذات

شه در تقابل با اندي

»معنـا«مـورد تعبيـر 

دانسـت كـه » ّهللاٰ  ةٌ 

ا: نـك( حادث شود

إحدا(» ىءعلـه الّشـ

به انديشـه هشـ دن

 ).41: 1400ری، 

مانى مانند هشام بن

دانستند، ارائه ك  مى

گرو :فاوت داشتند

نـه مع ،ده خداسـت

نه چيزی زايـد بـر 

آن فعل است و دن

دادن نكه اراده انجام

وع همان انديشـه م

ت اصلى ديدگاه ام

دانستن را مخلوق مى

ا ،از ايـن نظرگـاه 

ه اين بـود كـه بيـر

يا در ، عرض باشد

م است؟ در پاسـخ

و معتزله متأخر مانن

ين اراده را فعل خد

كه اراده نه ذات اسـ

ر صفات الهى نيز 

در اين م او  ذات و

ٌةحركـ«ـرای خـدا 

كه در ذات الهى ح 

فع«، اراده الهـى را 

شد كه نوعى نزديك

اشعر(برد  را به كار مى» ره

و متفاوت از متكلم

ه الهى را حركت 

دو ديدگاه متف هى

آفريد» مراد«ند بود

 ،اند ن شىء دانسته

داد دگان برای انجام

 حال خدا را از اين

  . دانند منزه مى ،

مامى در اين موضو

تفاوت. )516 ـ 508ن، 

 كه معتزله اراده ر

 .از ذات خداسـت

دگاهاشكال اين دي

قديم است و اگر 

ر جوهری كه قديم

د كه محل ندارد و

ولى اماميه نخستي ،

 معنا را ارائه داد ك

هشام در مورد ديگر

ذات هستند نه غير 

 نيـز حركـت را بـ

) فى اّهللاٰ  ةٌ حرك«دا 

هـا، روايت پيرويد 

ك )53: الـف1413، همو

                      
هى معنى ال هى اّهللاٰ وال غير

ى موافق با معتزله و

يثم كوفى كه اراد

اراده الهچيستى  ره

بو و معتقد نددانست ى

يجاد شىء را همان

گان امر وی به بند

آنان در عين .ست

، گناهان پديد آيد

گروه از معتزليان ام

همان: ؛ همچنين نك42ـ 

در اين است ،راده

جايگاه آن بيرون ا

ا. ى و حادث است

،ه اگر جوهر باشد

شود يا در وادث مى

ن را عرضى دانستند

،كه عين ذات است

هشام نظريه  ،هايت

اين نظريه ه .يست

صفات نه ذ د بودند

ابومالك حضرمى 

نه حركت در خد ،

  .)516ـ  508

رسد شيخ مفي ر مى

؛ ه12ـ  11: و1413فيد، 

                          
ه« تبيين نظريه خود تعبير 

  

  

ديدگاهى

مي على بن

آنها دربار

مىيكى ن

خدا در ا

افعال بندگ

بندگان اس

نتيجه آن

اين گ

ـ 41: 1400

در باب ار

نيامده و ج

ذات الهى

نيست كه

محل حو

معتزله آن

دانستند ك

در نه

مخلوق ني

معتقد كه

.برد مى
1

 

،خداست

8و  42ـ  41

به نظر

مف( دانسته

            
وی برای . ١
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 ةٌ حركـ«وی  كنـد كـه مىولى اشـعری تصـريح  داند، مىاست هر چند هشام اراده را حركت 

از آنجـا  نيـز. )96ـ  95: 1391رضـايى، : ؛ نك213: 1400اشعری، (داند  مى» ىءفعله الشّ «را همان » الباری

اسـت، گزارشى از تفاوت ديدگاه خود با نوبختيـان نيـاورده  اوائل المقاالتكه شيخ مفيد در 

رايـى آنـان بـا اند و اين مطلب با توجه بـه همگ رأی بوده توان حدس زد نوبختيان با او هم مى

اما سـيد مرتضـى  ،)33ـ  4: ب1391 ،زاده حسينى( حكم در برخى مسائل كالمى بعيد نيست هشام بن

  تفسير گـروه اول از معتزليـان امـامى را كـه همـان تبيـين معتزلـه بصـره از اراده الهـى اسـت، 

 اسـت» حادث ال فى محل«اراده غير از مراد و اراده خدا  ،بر اساس اين ديدگاه .آورده است

  .)389ـ  370: 1381سيد مرتضى، (

 بدا و نسخ

بنـابر ديـدگاه  :از اماميه گزارش كـرده اسـت را دو ديدگاه» إخبار«نسخ در  زمينهاشعری در 

نسـخ  ،دهد نسبت مى) اكثر اوائلهم واسالفهم(نخست كه به بيشتر گذشتگان و اماميه نخستين 

آن  ولـى ،دهـد ع چيـزی را خبـر مىبدين معنا كـه خداونـد وقـو دهد؛ رخ مىگاهى در خبر 

يعنى متكلمـان امـامى  ،اماميه انتقسيم اشعری متأخر درگروه دوم كه . شود واقع نمى رخداد

، ولـى بدين معنا كه خدا به وقوع چيزی خبر دهد را عصر غيبت صغری هستند، نسخ در خبر

ودن يكى از دو خبـر ب آنان الزمه نسخ در خبرها را دروغ. دانند جايز نمى ،آن خبر واقع نشود

  .)53: 1400اشعری، ( دانند مى

كـه بـر  اسـت بدا نيز سه ديدگاه مختلف گزارش كرده بارهوی در بيان ديدگاه اماميه در

بـرای خـدا ) بـدا(گروه اول و دوم از اماميان نسخ را به معنای تغيير اراده  ،اساس اين گزارش

 ولـى ،دكنـ كاری در يك زمان معينى را مى نداد آنان باور داشتند خدا اراده انجام .اند دانسته

رو، هنگـامى كـه  از ايـن .دهـد آن را انجـام نمى ،شـود به دليل بدايى كه بـرای او حـادث مى

واسطه بدايى است كه  اين نسخ به ،كند آن را نسخ مى ولى ،دكن پروردگار به شريعتى امر مى

بـدا در  ولـى ،دا برای خداوند استبنا بر اين انديشه، نسخ نيز نوعى ب .آيد مىبرای وی پديد 

برای خداوند نفـى كـرده و آن را بدا  ،گروه سوم از اماميه. تشريع استمقام اخبار و نسخ در 

رسد گـروه سـوم ماننـد معتزليـان بـدا را همـان نسـخ  به نظر مى .دانند را بر خداوند جايز نمى

اين گروه الزمه . قرار داده استابتدا آن امر را موقت همان كه خدا از  ابدين معن ؛دانستند مى



 كلمان امامىِ 

راده از ايـن 

يـه در عصـر 

يـان توحيـد 

ری را انجام 

ن ديدگاه را 

بـن   م، علـى

كه بـا معتزلـه 

 ايـن گـروه 

ميان معتزلـى 

لفـظ بـدا در 

در  ، ولـى)64

و  كنـد مىر 

در  را ناناـلم

دلـه سـمعى 

  فتــار قاضــى 

قاضـى (سـت 

معتزلـه و  ظر

 بـه هشـام و 

انديشـه  كند

 .دانسـتند مـى

در حالى كه متك ،د

تـر در بـاب ا پـيش

مـان متـأخران اماميـ

خيـاط نيـز در بي. د

دهد كار خبر مىدا 

وی اين. دهد نمىن 

ميـثم  اق، علـى بـن

ك را دكى از اماميه

وی .دانـد مبـّرا مى

يد ديدگاه اين امام

ماميـه بـر اطـالق لف

4: الـف1413يخ مفيـد، 

، تفسيرمسلمانانمه 

يان بـا ديگـر مسـلع

تنهـا بـه دليـل ايـز 

و گف دهــد نمىبت 

اين مسـئله اان در 

نظ يخ مفيد اختالف

همـين ديـدگاه را  

ك مىاماميه گزارش 

م خـدا را مـردود م

اند جهل خدا دانسته

كه بـا معنـايى كـه پ

140 :39(.  

كردنـد هم فـى مى

دانسـتند  جـايز نمى

بدين معنا كه خد ؛

انجام آن آن راد و 

سالم، مؤمن الطا  ن

تعداد اند ، شماران

از اين باور م ،اند ته

شيخ مفي. )37ـ  36: ـا

همـه ام: گويـد  مى

شـي(بـاور دارنـد ) ع

معنای نسخ نزد عام

   .داند ى مى

اميـه اخـتالف شـيع

نيخـتالف لفظـى را 

ت بــه نوبختيــان نســب

رويكرد اعتزالى آنا

يد مرتضى مانند شي

 كوشـد مىداند و 

  .)87: 1ج

اشعری از االحسن 

ونه حدوثى در علم

كردند ج ن بيان مى

دانستند كه الهى مى

0اشعری، : نك(ست 

بـرای خـدا نف را دا

إخبار را برای خدا

ن به بدا باور دارند

شود  بدا حاصل مى

حكم، هشام بن  م بن

دهد و در اين ميا ى

معتزلى را باور داشت

تـ خياط، بى( سته است

ى ناديده انگاشـته،

سـمع(هـای وارده  

كار بدا را به همان م

تنها لفظى را )عتزله

ديدگاه به عموم اما

كند و اخ انكار مى

ای متفــاوت نديشــه

 نيز در تأييد اين ر

همچنين سيد. )38): 1

د ختالفى لفظى مى

جق، 1410سيد مرتضى، 

 ى

ابوا ديدگاهى كه 

گو هى است كه هر

 كه اماميان نخستين

 را تغيير در اراده ا

 ارائه شد سازگار ا

هر اين گروه كه بد

هستند كه نسخ در إ

همه شيعيان: گويد ى

س برای او اد، سپ

ماميه از جمله هشام

و سكاك نسبت مى

وحيد ماند و ت بوده

 مطرود اماميه دانس

كم در اطالق لفظى

روايت خدا به دليل

ا در توجيهى آشك

مع( خود با ديگران 

دادن اين د با نسبت

كلى ا  انديشه بدا به

وی ان. )80:همــان(د ــ

نوبختيان بارهار در

1( 20ج، 1965ـ  1962 

بدا را تنها ا مسئله 

(ستين نسبت دهد 

ر صفات الهىيگ

علم الهى آخرين 

بودن علم الهى  ازلى

  

  

بدايى را 

كوفه بدا

متكلمان 

ظاه به

اشعری ه

اماميه مى

خواهد د

به همه ام

منصور و

همنشين ب

اندك را

ك را دست

وصف خ

تفسير بدا

اختالف 

وی ب

محتوای 

شناســ مى

الجبا عبد 

الجبار،  عبد 

اماميه در

اماميه نخس

علم و دي

مسئلهدر 

قائالن به 
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. )39: ق1400اشـعری، (انـد  گونه تشبيه و تجسيمى را از خدا نفى كرده اين گروه هر دارد كهوی تأكيد 

 اسـت اماميـه متـأخر دانسـته در انحصارتر  از آنجا كه وی انديشه ضد تشبيه و تجسيم را پيش

گمـان  تـوان گفـت بـه مى ،)35: ق1400اشـعری، (انـد  كه انديشه معتزله را در باب توحيد پذيرفته

تيـب تر. انـد دانسـته علم الهى را ازلى و غير حادث مـى ،اماميان متأخراز اشعری همين گروه 

  .كند گزارش اقوال اماميه در باب علم الهى نيز اين ادعا را تأييد مى

نقطه اشتراك ايـن  دهد كه مىبه ديگر اماميه نسبت نيز اشعری هشت ديدگاه متفاوت را 

نبـودن علـم خـدا بـه  ازلى ،اقوال در مقابل ديدگاه نهم كه انديشه معتزله و اماميه متأخر است

بدين معنا كه اگر  ؛همواره صفتى ذو اضافه و تابع معلوم است» لمع« ،به تعبير ديگر .اشياست

اشـعری اماميـه  ،رو از همـين. به معلوم نياز دارد كه آن معلوم حادث اسـت ،بيايد» يُعلم«واژه 

اشعری در همين گـزارش افـزون بـر . كند نخستين را باورمند به حدوث علم الهى معرفى مى

چون سميع و بصـير نيـز همقدرت خدا و صفاتى  ،صفت علم در صفات ديگری مانند حيات

  .)36: ق1400اشعری، (كوفيان و اماميه متأخر را گزارش كرده است  یهمين اختالف آرا

متكلمـان مدرسـه امـامى كوفـه و ميـان توان گفت در تبيين صفات الهـى  در مجموع مى

د هشـامين، اماميـه متقـدم ماننـ .وجـود داردنظـر جـّدی  اختالفمتكلمان عصر غيبت صغری 

در تقـابلى  ،كه در تبيين صفات با يكديگر دارند نظری مؤمن الطاق و زراره با وجود اختالف

پـس از دوران حضـور در  ولى ،اند پردازی كرده مبنايى با معتزله در مورد صفات الهى نظريه

. انـد نوا با معتزله صفات را تبيين كردهمها از مدرسه كوفه، متكلمان امامى ه نخستين واگرايى

های كالم اماميه در ايـن دوران بـا مدرسـه كوفـه مسـئله صـفات  ترين تفاوت از مهم ،بنابراين

از  نـد وكرد مـىسـازی  است كه متكلمان متأخر با رويكردی معتزلـى صـفات الهـى را سـاده

نـه الزامـاً  ـ و تفسيری ندهای كالمى خاص داشت انديشه متكلمان كوفى كه پيچيدگى و دقت

.گـردان شـدند روی ،است :های اهل بيت از روايت ـ همگى صحيح
1

متكلمـان  ،در ادامـه

: الف1413شيخ مفيد، : نك(مدرسه بغداد نيز همان انديشه معتزله را در باب صفات الهى برگزيدند 

و انديشه مدرسه كوفه در ميان متكلمان اماميه پس از حضور  )158ـ  73: 1381؛ سيد مرتضى، 55ـ  51

 .به افول گراييد
                                                              

گفتارهای استاد محمدتقى سبحانى در انجمـن كـالم  درس: های متكلمان كوفى در باب صفات الهى نك انديشه بررسىبرای . ١

 .پردازی اسالمى با موضوع مدرسه كالمى كوفه در دوره نظريه



 وحـى بـاور 

 ،اميـه باشـند

علـم  وجـب

آن حجـت  ز

وحـى در  از

ان متكلمـان 

ی و نيـاز بـه 

د در جهـت 

 ،)15: 1422ار، 

 معتزله ارائه 

ديـدگاهى  ،

 شـيخ مفيـد 

طـه وحـى و 

وجود  ،رو ن

ـيد مرتضـى 

ـمع و وحـى 

. )61ـ  60: ق14

عنـى بـدن و 

سـان را جـزء 

چهـارم را بـه 

  .است  شده 

ازمنـدی عقـل بـه 

تكلمـان متـأخر اما

را مو نظـری ـتدالل

پـس ازرسـوالن و 

ابـى نيـازی عقـل  

ين رويكرد در ميـا

 معرفـت اضـطراری

ينكـه ايـن رويكـرد

الجبـا قاضى عبـد ( ست

از پذيرفتهريأثت مىِ 

،ايـن انديشـه ـادی

البته در ادامـه . )52 

در تبيـين رابط ،)61 

و از همين كند مىد 

سـ ،در نهايت. )45ـ 

از سـم یتدالل نظر

1391 :161(.  

400اشـعری، ( كند مى

يع ا،ى برای دو معنـ

انس ،ديدگاه دوم .

ديـدگاه سـوم و چ

وارد ديشه برخى اماميان 

ت اضـطراری و نيا

همـين مت ظاهر ه بـه

نگاهى معتزلى اسـت

 پـيش از ارسـال ر

 ها، تبودن معرف ى

از آنجا كه اي. )53ـ  

های اماميه نيز بـر  ت

نيز با توجه به ايو  )

شناسى اس حى در خدا

متكلمان متأخر امام

بـا نقّـ مـد نـوبختى

: 1400اشـعری،( ست

:الف1413شيخ مفيد، ( 

عقل به وحى تأكيد

ـ 44: الف1413خ مفيد، 

عقل را در است ،فت

1اسعدی، : نك نيز؛ 128

من از اماميه گزارش 

انسان اسمى است، 

باشد ك حساس مى

.سـت جـزء ني
1
د او 

اند بهو از طريق وی ) 332

  وحى

ر كوفـه بـه معرفـت

وهى از اماميـه كـه

نبا ح در ميان اماميه 

 پروردگار عقل را

افزون بر اكتسابى ،ه

 51: 1400اشعری، : ك

ی نداشته و روايت

)167ـ  1:162، 1365ى، 

نيازی عقل از وح بى

در ميان همين مكر 

محم كم ابو دسـت ،

معتزله ارائه كرده ا

عارف تأكيد دارد 

تزلى بر نيازمندی ع

شيخ( داند ف الزم مى

دانستن معرف كتسابى

8ـ  127: 1جق، 1405ى، 

مورد چيستى انسان 

حكم هشام بن ظريه

راكو روح فاعل دّ 

بـيش از يـك  كـه

  . دده ى

                      
: 1400اشعری، ( است ده

 و رابطه عقل و و

شمندان امـامى دري

گرو ،در اين ميان 

های مطرح  انديشه

آنان در شناخت . 

الزمه اين ديدگا .

نك(پروردگار است 

ای شده وادار شناخته

كلينـى(اند  كيد داشته

بدرباره ناسى معتزله 

گونه تفك اينگفت 

،در همان عصـر. ت

ز جريان عمومى م

بر اكتسابى بودن مع

رويكردی ضد معت

 در ابتدای تكليف

 معتزله افزون بر اك

شريف مرتضى(داند  ى

 

باره چهار ديدگاه در

نظ ديدگاه اول كه

و مواتات كه بدن 

ككنـد   معرفى مى

مىنسبت  شده شيعه 

                          
راوندی بود ابن ۀاين نظري 

  

  

عرفت م

ياند بيشتر

.اند داشته

برخالف

اند دانسته

اند دانسته

شناخت پ

هو كوفى

وحى تأك

شن معرفت

توان گ مى

است  شده

متفاوت ا

ر چند به

عقل در ر

رسول را 

با  همسو

نياز مى بى

  انسان

اشعری چ

اس دبراس

روح است

يتجزی ال

 معتزليان

            
 احتمال به. ١
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انسـان را  ،ام معتزلـىديدگاه نظّ  پيروای است كه  شده انديشه معتزليان شيعه ،ديدگاه سوم

انديشـه  پيـروسـت كـه ا ای شده انديشه معتزليان شيعه چهارم نيزديدگاه  .دندان همان روح مى

دانند انسان را همين جسم قابل مشاهده مى ،الهذيل ابو
1

ايـن دو  كـه دكنـ اشـعری تأكيـد مـى 

هرچنـد نوبختيـان و در ادامـه شـيخ مفيـد ايـن ديـدگاه معتزليـان . انـد وی بـوده اصرگروه مع

حكـم در  نپذيرفتند و بر انديشه هشـام بن ،بود های اعتزالى كه برگرفته از انديشهرا شده  شيعه

: ب1413شيخ مفيد، (بود  :های امامان معصوم كه برگرفته از روايت كردندشناسى تأكيد  انسان

نهايت ايـن تعريـف معتزلـى از انسـان را   در شيخ طوسى وی مرتضى و جانشين سيد .)61ـ  57

 شده وارد كالم اماميه شـده بـود و از طريق برخى معتزليان شيعه نخستظاهر  برگزيدند كه به

: ق1411؛ همو، 245ـ  237: تا سيد مرتضى، بى( نظريه شيخ مفيد و نوبختيان استدالل كردند ر ردّ ب سپس

  .)114ـ  113: ق1406، شيخ طوسى؛ 114

  قرآن

 .دانسـتند و نـه مخلـوق اماميه نخستين و در رأس آنان هشام بن حكـم قـرآن را نـه خـالق مى

بـر اسـاس  .دانسـت قرآن را نيز جايز نمى دانستن هشام بن حكم غير مخلوق اند همچنين گفته

يف نيسـت كه قابل توص داند مى ىگفته در باب صفات، هشام قرآن را صفت همان مبنای پيش

گروهـى از  ،در ايـن دوران. نه غير خدا و و فعل الهى است كه مانند علم و اراده نه خداست

بر خالف پيشـينيان معتقـد بودنـد قـرآن مخلـوق و محـَدث  ،اشعری با معاصر ۀمتأخران امامي

اشعری از اينان با عنوان گروهى از متـأخران  .ندداشتك اشترااست و در اين انديشه با معتزله 

ــاد مىا ــ .)40: 1400اشــعری، ( كنــد ماميــه ي ــداوم نيــز در  )192: همــان(كــامًال معتزلــى  ۀايــن نظري ت

بـودن  شيخ مفيد گرچـه محـَدث .به طور كامل پذيرفته نشدمدرسه بغداد های كالمِى  انديشه

از اطالق لفظ مخلوق بر آن  زمينهدر اين  كننده نهىهای  اما به دليل روايت پذيرفت،قرآن را 

و  دهـد نمىبـه نوبختيـان نسـبت  را وی در اين مسـئله نيـز ديـدگاه متفـاوتى. ری كردخوددا

اماميه مگر معـدود افـرادی كـه نزديـك بـه عصـر حيـات وی  انى ازديدگاه خود را به ديگر

دهد مىهستند، نسبت 
2
سـيد مرتضـى نيـز بـا بيـان تـوجيهى لغـوی بـر . )53: الف1413شيخ مفيد، ( 

                                                              
  .310: 11ج، 1965ـ  1962الجبار،  قاضى عبد : الهذيل عالف، نك ام و ابوبرای آشنايى با ديدگاه نظّ  .١

 ۀمعتزلـ بيشـترسـت كـه ا ايـن در حـالى .)53: الف1413شيخ مفيد، (خواند  اشتباه معتزله بغداد را همنوا با خود مى شيخ مفيد به. ٢

  ).192: 1400اشعری، (دارند بودن قرآن اعتقاد  بغداد به مخلوق



بـا  ، ولـىت

انديشـه  ،آن

كـه پـيش از 

و از  گزيـده

 هرچنـد در 

از اطالق نام 

 :ـل بيـت

 

 .اسـت كـرده

 قـرآن بـاور 

باورمندان به 

دم نقصـان و 

نسبت  ستند،

در قـرآن را  

 .اسـت كـرده

 نـهگو ز هيچ

گـران  نـاظره

گـاه بـه  هـيچ

سـخنى در  ت

بـه نظـر  غـاز

ادی هسـتند 

ـول بـه نفـى 

ان در مـورد 

   آنن مـدعا 

 دهـد بت مى

اما چون  ت،

ـرآن محـَدث اسـت

لفظ مخلوق بر قـرآ

گويای اين است ك

برگديشـه معتزلـه را 

د و سـيد مرتضـى

ا :های اهل بيت

عنوان رويكرد اهـ ه

 .)124: تا مرتضى، بى ن

دگاه را گزارش ك

ان بـه نقصـ ،اند ـته

احتمال ب دوم كه به

شـعری نظريـه عـد

هس )مامةالعتزال واال

 تبديل و حذف ،ر

 بـر پيـامبر نـازل ك

های قـرآن نيـز ـوره

متكلمان و من هان،

قاب و اسالفشـان ه

در نفـى يـا اثبـات 

آغهرچنـد در . )207

 اماميـه همـين افـر

تضـى در عمـل قـ

ى قـول صـريح آنـا

شـاهد ايـن. )160ـ  15

ان نسب را به نوبختي

است ستادش را ديده

چند قـ هر دارد كه 

عدم جواز اطالق ل

اين مطلب گ. )53: 1ج

بـاب قـرآن اند  در

شـيخ مفيـد ،ر ادامه

ه به روايت توجه با 

ه معتزله بهن انديش

ابن(شناخته شده بود 

ريف قرآن سه ديد

آن را مـردود دانسـ

گروه د. دانستند مى

اش. نيامده اسـتری 

القائلون باال(مامى 

حريفى اََعّم از تغيير

داننـد كـه خـدا  ى

چيـنش آيـات و سـ

47(.  

آرای فقيهدر «: ويد

و اعق ص، نوبختيان

و از آنان خوريم  ى

7ـ  206: تـا رتضـى، بـى

يف قرآن در ميان 

رسـيد م يـابيم رمى

تنهـا در مقـام نفـى 

59: الـف1391 زاده، ينى

 به نقصان و زياده

ضى اين گزارش اس

به مخلوق تأكيد ن 

ع درباره :ز ائمه

جق، 1405يد مرتضـى، 

برخـى از اماميـه  ،

و در اند بودهگردان 

اما ب ،اند  را پذيرفته

مخالفت با اين. اند ه

حتى اهل حديث ش

 اماميه در باب تحر

تغييـر در مـتن قـرآ

بدان نقصان آگاه م

در متن اشعرستند، 

ام يانماميه كه معتزل

 پيشين هرگونه تح

د را همان قرآنى مى

حتـى در چ ،گـروه

: 1400اشعری، (ست 

گو مى سیات االولی

حوصقبه، ابواأل  ابن

نقصان قرآن برنمى

سـيد مر(» سيده است

خالفان تغيير و تحري

درنگاهى دقيق با  ،

سخن او  و كند مى

حسـي: نـك(ن اسـت 

های خود قول نيده

گمان سيد مرتض بى

گذاری قرآن نام ن

های بسيار ا روايت

سي( رد كرده است 

،د و سـيد مرتضـى

گ پيشين اماميه روی

ان ديدگاه معتزلى 

ر قرآن پرهيز كرد

ر ميان غير اماميه ح

ی در بيان ديدگاه

گرچه زياده و ت ،ل

البته آنان امام را ب 

در قرآن هس نقصان

 به گروه سوم از ام

كه برخالف اماميه

نند و قرآن موجود

نابر ديـدگاه ايـن گ

ى صورت نگرفته ا

الطرابلس مرتضى در 
جعفر چون ابوهما 

يحى دربارۀ تأييد ن

صان قرآن به ما نرس

مراد اشعری از مخ

،برد مىمرتضى نام 

نمها منتسب  ا بدان

 عدم نقصـان قـرآ

مفيد بنابر شن  شيخ 

ب. )82ـ  80: الف1413 

  

  

جايزنبود

توجه به ر

معتزله را

شيخ مفيد

ديدگاه پي

عمل هما

مخلوق بر

د تر پيش

اشعر

گروه اول

.اند داشته

اضافه و ن

اضافه را 

دهد ك مى

كن مى رد

ظاهر بنا به

جايى هجاب

سيد 

مذهب ما

قول صري

مورد نقص

رسد م مى

كه سيد م

نقصان را

نقصان يا

است كه

شيخ مفيد،(
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گويـد قـول صـريحى  آن را معتبر ندانسته و مى ها بوده است، شنيدهگفتار شيخ مفيد براساس 

حـالى ايـن در . در دسـت مـا نيسـت در نفى يا اثبات اين مطلبدر مورد نوبختيان ) مستندی(

صراحت قول به نفـى هرگونـه تحريفـى  شده به است كه اشعری به اين گروه از معتزليان شيعه

اقوال خود قرآن است كه اينان در مورد عدم تحريف  آنگويای و اين امر دهد  را نسبت مى

.سخنى نداشته باشند مطلب اثبات يانفى  درنه اينكه  ،اند را بيان كرده
1
   

انديشـه آنـان در رد  ،انـد بوده كسـانىشده چه  از معتزليان شيعه جدای از اينكه اين گروه

 احتمال نوبختيان به. راحتى پذيرفته نشد گونه تحريف قرآن در ادامه ميان متكلمان بغداد به هر

 ،شـيخ مفيـد( انـد افزون بر نقصان به زياده در قرآن نيز معتقـد بوده ـ در موضعى كامًال مخالف ـ

 قـرآن های هخ مفيد نيز افزون بر تصريح به تغيير در ترتيب آيـات و سـورشي. )82ـ  80: الف1413

شــيخ مفيــد، ( دانــد اماميــه در مقابــل معتزلــه مى اشــتراكات نظــریايــن ديــدگاه را از . )80: همــان(

ممكن دانسته و روايـت مستفيضـه را مؤيـد آن  از نظر عقلىوی نقصان قرآن را . )46 :الف1413

قرآن موجـود  هميناعتقاد دارد  است، ولىصان قرآن را پذيرفته است وی نقگفتنى . داند مى

سـفارش كـرده و فراتـر از آن را » ما بين الدفّتين«شيعيان را به قرائت  :و ائمه استحجت 

: تا سيد مرتضى، بى(برخالف شيخ مفيد، سيد مرتضى  البته. )81: ب1413، شيخ مفيد: نك(اند  نهى كرده

  تغييـر  ،هرگونـه تحريـف. )3: 1جتـا،  شيخ طوسى، بـى(و شيخ طوسى  )364ـ  361: 1411؛ همو، 222ـ  207

 9دسـت رسـول خـدا هقرآن را ب های هو تأليف و ترتيب سور  را رد كردهدر قرآن و تبديل 

.اند دانسته
2

  

  مقام امام

انبيـا را برتـر  ،گروه اول :است جايگاه امام گزارش كرده بارهاشعری سه ديدگاه از اماميه در

گـروه  .دانسـتند مقام ائمه را برتر از فرشـتگان مى ،هوالبته برخى از اين گر .دانستند مه مىاز ائ

كسانى بودند كه به برتری ائمه بر انبيا و فرشتگان باور داشتند و گروه سـوم كـه برخـى  ،دوم

تـر از معتقد بودند انبيـا و مالئكـه بر ،بودند) مامهعتزال واإلالقائلون باإل(شده  از معتزليان شيعه

                                                              
  قاضـى ( اسـت بـودهى در توحيـد نديشـه معتزلـبـا ا) 157: 1416نجاشـى، (از آنجا كه معتزلى امامى نبوده، بلكه امامى مذهبى . ١

  .تواند ناظر به وی باشد نمى» القائلون باالعتزال واالمامه«عبارت  ،)38): 1(20ج ،1965ـ  1962الجبار،  عبد 

 كفيـرقـرآن را تن بـه تحريـف اسـيد مرتضـى و شـيخ طوسـى معتقـد كند كـه مىحجر ادعا  ابنبه نقل از حزم در گزارشى  ابن. ٢

  .)223: 4ج ،1971حجر،  ابن( ندا هكرد 



ايـن قـول . )4

را برتـر از  :

انبيـا غيـر از  

اوائـل در  او 
هـای  روايت

 ای متفـاوت

وان احتمـال 

سـيد . )71ـ  7

سـيد (هسـتند 

بر همـه انبيـا 

رويكـرد  ،ن

ل مطـرح در 

  .ت

د كه اگر دانن

دون معرفت 

ور اماميـه بـه 

تمـام جـرای 

) مبدع(حب 

كه با تفسـير 

شـيخ مفيـد، (د 

بــرخالف  ،ت

 در تعريـف 

  

كـه البتـه  ددهـ ى

47: 1400اشـعری، (ند 

:شيخ مفيد ائمه 

 و ديگر ائمه بر 7

. )38ـ  18: ه1413مـو، 

ر ويـد و بـا آوردن

ها ديـدگاهبـا نقـل  

تـو مى رو، ، از ايـن

70: الـف1413خ مفيـد، 

ان هرتـر از فرشـتگ

ب : بر تقدم ائمه

بنـابراين. )257ـ  251: 

د يكـى از دو قـول

رواج يافت بود :ت

د ند مىا كردهشريع 

شود و اگر اقرار بد

انديشـه جمهـو از 

جاور آنـان ايمـان ا

عنوان صاح به ويه را

ك را عريف از ايمان

شـيخ مفيـد ،ختيـان

در حقيقــت. فتنــدر

عمل را  ،ه نخستين

 .)401: 1416نجاشى، ( ت

مـىكلمان اين مدرسه ارائه 

. 

نبيا و فرشتگان باشن

.پذيرفته نشددادی 

7برتری امام على ر

؛ هم70: الـف1413فيـد، 

گو سـخن مىـتگان 

وی . كند يد مىكأ

دهد مىان نسبت ن

شـيخ: نك(ند ا هدانست ى

بر :ائمه كند كه 

نيز ی العترة الطاهرة

:2ج ق،1405 مرتضـى، 

د و در مدرسه بغدا

های اهل بيت وايت

ه آنان تشچمام و آن

ش ن ناميده مىن مؤم

ديدگاهى متفاوت

در بـا. دهـد بت مى

جبرو وی ابن .ست

اين تع. )54ـ  53: 140

نوبخ ،)537: 1411ضـى، 

نپذير )537ـ  536: 14

در پيروی از اماميه

تأليف كرده است مالئکه

فاوت از باور عمومى متك

.)54: 1400اشعری، (ارد 

ست ائمه برتر از انب

ر ميان متكلمان بغد

و بر )71: الـف1413د، 

شـيخ مف( كـرد مـىد 

 ائمه بر انبيا و فرشـ

تأ خودديدگاه  بر 

متفاوتى به نوبختيا  

 فرشتگان و انبيا مى

كمىع اماميه تأكيد 

الرسالة الباهرة فیدر 
سـيد (اسـت   كـرده 

نشد پذيرفته اماميه 

مورد تأكيد رو اهر

ر به خدا، پيامبر، ام

انسان مسلمان ،اشد

.شود مى
2

اشعری د 

نسـب دشوخعصر  

يك از معاصى ا هر

0اشـعری، (كند  ى مى

سـيد مرتض(مسوسـت 

11 ســيد مرتضــى،(ــى 

مى مدرسه بغداد د

                      
علی الم :فضیل االئمه

ای متف  على بن ميثم انديشه

هايى د  جبرويه نيز تفاوت

هستند و جايز نيس :

در بعدهاشده   شيعه

ددان  مى
1
شيخ مفيد( 

تأكيـد 9 محّمـد

برتری  نيز درباره ت

و آيات قرآن :

انديشه زمينه، اين 

 نيز ائمه را برتر از 

نيز با تكيه بر اجماع

وی د. )333: 2 ج، 199

م النبيين اسـتدالل 

شده در ميان   شيعه

ظا يه نخستين كه به

  كفر و وعيد

ماميه ايمان را اقرار

 با معرفت همراه با

ها مسلمان خوانده م

متأخر هم ۀاز امامي

ه دادن و كفر انجام

شه در اماميه معرفى

 ايمـان و كفـر هم

و ســيد مرتضــ )84 

عتزالى متكلمان اما

                          
تف ن راستا كتابى با عنوان

متكلمان مدرسه كوفه نيز ع

شه معتزله و ابن با اندي یو

  

  

:امامان

معتزليان 

فرشتگان

حضـرت

المقاالت
اهل بيت

اماميه در

داد آنان 

مرتضى ن

98مرتضى، 

خاتم بجز

معتزليان 

ميان امامي

ك ،ايمان

جمهور ام

اين اقرار

تنه ،باشد

گروهى ا

طاعات و

اين انديش

معتزله از

:الــف1413

انديشه اع

            
وی در اين. ١

در ميان م. ٢

ديدگاه و
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جريان  بعدها نيز از سویكردند و تعريف اعتزالى اين گروه اندك از اماميه  ايمان داخل نمى

  .پذيرفته نشدرسمى كالم اماميه 

اشـعری در  ،دانسـتند مىدرسـت نديشـه وعيـد را نادر تقابل با جريان عمومى اماميه كـه ا

اشـعری، ( كنـد همان باب ايمان گروهى از متكلمان متأخر اماميه را معتقد بـه وعيـد معرفـى مى

گروهـى از اماميـه را باورمنـد بـه وعيـد حتـى در  )55ـ  54: همان( و در جای ديگر )54ـ  53: 1400

  . باشندجبرويه و پيروان وی  ه ابناين گرو رسد مى داند كه به نظر مورد شيعيان مى

  های معتزلـه و حتـى از نقـاط اصـلى تميـز آنـان  ترين انديشه اعتقاد به وعيد نيز كه از مهم

: الـف1413؛ شـيخ مفيـد، 223ـ  222: 3ق، ج1409؛ مسعودی، 126 :تا خياط، بى(شد  مىشمرده  ها هاز ديگر فرق

ته نشد و افزون بر نوبختيانمتكلمان مدرسه بغداد پذيرف ، بعدها نزد)38ـ  34
1
: 1416نجاشـى، : نك( 

در رد  نيـز )505ـ  504: 1411سيد مرتضـى، (و سيد مرتضى  )82و  46: الف1413شيخ مفيد، (شيخ مفيد  )64

.كوشيدنداين تفكّر 
2

  

  اعمال عباد

از متكلمان امامى دوران حضور دو انديشه در باب چيستى اعمال بندگان و نسبت آن با خـدا 

 ، ولىدانست هشام بن حكم اعمال بندگان را مخلوق خدا مى ،بنابر قولى :شده است گزارش

بنابر گزارش جعفر بن حرب، هشـام اعمـال بنـدگان را از آن جهـت كـه آنـان آن را اراده و 

 وابسته مهيج اختياری و از آن جهت كه پيدايش آن عمل بر پيدايش سبِب  ،ندكن اكتساب مى

.دانست است اضطراری مى
3

 :های ائمه بر اساس روايت نيز يگر متكلمان امامى اين عصرد 

انديشـه تفـويض معتزلـه و جبـر  ،به انديشه ال جبر و ال تفويض باور داشـتند و در ايـن راسـتا

به ابراز عقيده در باب مخلـوق يـا غيـر  اين گروه از اماميه خود را .دانستند جهميه را باطل مى

 بنابر گزارش اشـعری گروهـى از معتزلـه امـامى. نستنددا بودن اعمال عباد مكلف نمى مخلوق

بر خالف اماميه پيشين در رويكردی معتزلى اعمـال بنـدگان ) قوم يقولون باالعتزال واالمامة(

                                                              
، موافـات، گناهـان صـغيره و كبيـره بـا  وعيـد، ماننـد احبـاط مسئله در برخى فروع ،اند اگرچه نوبختيان اصل وعيد را رد كرده. ١

  .)84ـ  82: الف1413شيخ مفيد، (اند  رأی معتزله هم

نجاشـى، (به وعيد متهم شده اسـت  ،سهل نوبختى بود الحسين سوسنجردی كه شاگرد ابو ، ابوجبرويه البته يك نسل پس از ابن. ٢

1416 :381.(  

 .43ـ  42: 1400اشعری، : نك برای آشنايى با انديشه هشام بن حكم در باب استطاعت. ٣



 مقابـل ايـن 

 را بـه طـور 

ايـن  ر مطلـق

: نـك( اسـت 

يض اعمـال 

وجـود نهـى 

ى نيز در مقام 

: 1جق، 1405ى، 

ـور در بـاب 

اسـت هدی 

و يـا غيـر آن 

ن بـاإلعتزال 

 .انـد ن كرده

گـر صـفات 

دی ديـدگاه 

اشـعری، (هـد 

 اسـت آورده

معانى هشـام 

 الطـاق بيـان 

ـر همنـوايى 

ت نيسـت و 

  .ته شد پذيرف

در حالى كـه  ،ند

انديشه بلخى  ضى

ماميـه نخسـتين در

اعمال بندگان :

، بـه طـوراعتزالـى

حكـم را پذيرفتـه 

ى ال جبر و ال تفـو

معنـای و مـال را بـه

سيد مرتضى. )42: ج

سـيد مرتضـى( دانـد ى

مـامى عصـر حضـ

شا كه يافت كوفه 

  .)44ـ  42: 1

 شـىء يـا جسـم و

القـائلون(ى معتزلـى 

زلـه را بيـانمعت هـای

ها و ديگ ها، صدا عم

همانند دليلد و به ن

د حوالـه مى معتزله

آ در ايـن بـاب را 

مختلف، از نظريه م

مـؤمن سـالم و   ـن

ه بغـداد شـاهدی بـ

من الطـاق در دسـت

های مختلف  تبيين

ان دانسته را جايز نمى انسان

بر خالف سيد مرتض  مفيد

137 .(  

نقطـه اشـتراك ام. 

های اهل بيت هموز

شده بنـابر بـاور ا عه

ح  ه نظريه هشام بـن

وت از آموزه روايى

نبـودن اعم فويضـى

ج1413 ،شيخ مفيد(ت 

را مخلـوق عبـاد مى

متكلمـان ا نظـر ف

را در مدرسه  يشه

1400اشعری، : نك(رد 

آيـا  و اينكهحيوان 

ول متكلمـان امـامى

نظره ال و اختالف

ها، بوها، طع رنگ ز

نك مىيگر را بيان ن

م نظرهای  اختالف

های آنـان  ديدگاه

م های تبيينمامى با 

كه از سوی هشام بـ

در ادامـه مدرسـه. 

سـالم و مـؤم  م بـن

ن ديدگاه معتزله با ت

خى اطالق لفظ خالق بر ا

شيخ  احتمال به ،ن انديشه

7ـ  136: 1جق، 1405ضى، 

.)41: 1400اشـعری، (د 

ه آنان بر اساس آم

ولى معتزله شيع ،ند

.اند داده
1

  

ختى در اين انديشه

يد با تفسيری متفاو

وی تف .دانـد ر نمى

وی خدا دانسته است

بندگان ر ت اعمال

ته با توجه به اختالف

های اين اند و رگه

ريشه ندار ر معتزله

ى اعمال انسان و ح

دگاه اماميـه را قـو

ن بـاب همـان اقـو

نيزن و حيوانات و 

وی قول گروه دي .

يان آن را به بخش

ای معتزله، تفصيل 

 ديدگاه معتزليان ام

جسم بودن افعال ك

)45ـ  44: ق1400 عری،

حكم و هشا  شام بن

چيستى اعمال همان

                      
ن امامى مانند ابوالقاسم بلخ

در اين .شمردند ن را روا مى

؛ سيد مرتض42: ج1413، 

دانسـتند ق خدا نمى

است كه آنعتزالى 

اند خلوق بشر ندانسته

 به بندگان نسبت د

محمد نوبخ كم ابو ت

مفي اما شيخ ،)63: 14

را مخلوق پروردگا

برخى اعمال از سو

در نهايت ،ن روايت

البت. )200ـ  189: 3ج، 

ها و توان زمينه مى ت

اين انديشه الزاماً د

چنين در باب چيستى

شـعری سـومين ديـد

داند كه در اين مى 

افعال انسان ،از آنان

.اند  اعراض دانسته

عتزلى با معتزليان بي

وی در بخش آرا. 

اين . )350ـ  343: 14

 و نظريه شىء و ج

اشـع( متفاوت اسـت

 امامى با نظريه هشا

ر بغداد در مورد چ

                          
رسد همين گروه معتزليان ى

زليان خالق خواندن انسان

شيخ مفيد،: نك(ده است 

  

  

را مخلوق

انديشه اع

مطلق مخ

اعمال را 

دست

416نجاشـى

بندگان ر

تشريعى ب

توجيه اين

؛ همان،135

استطاعت

ا نكهبر اي

همچن

اش ،است

)واإلمامه

گروهى ا

اجسام را

اماميان مع

1400 :45(.

00اشعری،(

حكم  بن

م ،شد مى

متكلمان 

ظاهر در به

            
به نظر مى. ١

ديگر معتز

را برگزيد
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كه آيا فاعـل توانـايى ايجـاد فعـل در غيـر خـود را  پرسشدر پاسخ به اين  ،اين  افزون بر

يا نه و اينكه افعال متولد از فعل انسـان، افعـال انسـان اسـت يـا فعـل غيـر او؟ بنـابر بـاور  ددار

فاعل ، انسان، )طالب ابى القائلون باإلعتزال والنص علٰى على بن( شده يان شيعهگروهى از معتزل

، يـا صـدايى كـه ضـربهدردی كـه ناشـى از  ،رو اين از .شود مى صادرافعالى است كه از وی 

در مقابل . تير رهاشده از كمان، فعل انسان است پرتابناشى از اصطكاك دو سنگ است و 

دانستند و او را فاعل فعـل متولـد  ديگر اماميان انسان را تنها، فاعل مباشر فعل مى ،اين ديدگاه

در ايـن بـاب  را رسـد انديشـه معتزليـان اماميـه به نظـر مى. )46ـ  45: ق1400اشعری، (ردند شم نمى

شيخ مفيـد بـدون اشـاره بـه مخالفـت اماميـه نخسـتين،  .اند كردهمتكلمان مدرسه بغداد تأييد 

و  داند مىوی ريشه ديدگاه خود را انديشه معتزله بغداد . داند ديدگاه تولّد را از آن عدليه مى

از اين . )104ـ  103: الـف1413شيخ مفيد، (خواند  قدريه و جبريه را مخالف اين انديشه مى ،نّظامتنها 

  . اند دانسـته تـوان حـدس زد نوبختيـان نيـز افعـال متولّـد را فعـل انسـان مى بيان شيخ مفيـد مى

سـيد مرتضـى، ( سيد مرتضى نيز همين انديشه را پذيرفتـه و در اثبـات آن اسـتدالل كـرده اسـت

  .)76ـ  73: ق1411

  آالم اطفال

امـا اينكـه ايـن فعـل  ،دانسـتند فعل خدا مى رادر اطفال  ايجادشده دو گروه از اماميه دردهای

گـروه سـومى كـه اماميـان  .داشـتند نظـر ايجاب خلقت است يا اختراع خـدا اختالفه الهى ب

).القــائلون باإلمامــه واإلعتــزال(متمايــل بــه معتزلــه بودنــد 
1
لزامــاً فعــل خــدا آالم اطفــال را ا 

   دردهـاايـن  ايجـاداين گروه  .انگاشتند دانستند و برخى از اين دردها را فعل غير خدا مى نمى

ظاهر شـيخ مفيـد بـه. )56: ق1400اشـعری، ( » بايجاب خلقت«نه  ،دانستند مى» اختراع«را از طريق 
2
 

را الزامـاً فعـل خـدا  اطفـال دردهـایو سيد مرتضى نيز ماننـد معتزلـه  ؛)110: الف1413شيخ مفيد، (

  .)232: ق1411سيد مرتضى، ( دندان دانستند و برخى آالم اطفال را فعل غير خدا مى نمى

                                                              
از صـاحبان همـين  46صـفحه  و در» القـائلون باالمامـه واالعتـزال«ز صاحبان اين انديشه با عنوان نجا كه اشعری در اينجا اآاز . ١

يـابيم ايـن دو عنـوان تفـاوت مصـداقى  در مى كنـد، مىيـاد » طالب ابى  بن القائلون باالعتزال والنص على علىّ «انديشه با عنوان 

  .ندارند

تـوان  مى ،اسـت  حكم اطفال و بهائم در اين امور يكى چوناما  است، فتهگ درباره دردهای حيواناتهرچند وی اين سخن را . ٢

  .اطفال تسری داد دردهایاين ديدگاه را به 



ت خداونـد 

 ،در اين ميان

ت اطفـال را 

امـروز  ،اشد

ب اطفـال در 

ــياری از   بس

 ميان اماميـه 

شـيخ مفيـد، : ك

ذاب اطفـال 

الت نگـاری 

 هجـری در 

دو جريـان  ،

در  بيشتركه 

ارائـه  ،سـت

همـين  سـت،

 همنشـين بـا 

ده سـوم كـه 

ى و در حــال 

ـان يكـى از 

ـى معتزليـان 

بـر  ،معتزله باشند 

د بودنـد جـايز اسـت

اشعری د .جام دهد

ـت خـدا در قيامـت

 به هشام درست نبا

نبودن عـذاب  جـايز

ــت مى ، ــوان گف ت

چند در هر .اند زيده

نـك(  شـيخ مفيـد. ت

نيـز عـذ )34: 4ج، 140

ترين منـابع مقـاال دم

سـومر اواخر سده 

،امى كوفـه بودنـد

آرای خود را ك  نيز

اس   نخسـتين امـامى

اس ن به مـا نرسـيده

ن برخـى از اماميـه 

در اوخر سـدو  مد

ك جريــان رســمى

 آرای متفـاوت آنـ

كه برخـ دامه يافت

 شايد ازی از متكلمان كه 

هى از اماميه معتقـد

كدام را بخواهد انج

جايز نيسـ كهدهد  ى

تساب اين ديدگاه 

از آنجـا كـه . )56 

ــری،  ،)256: 1972 حمي

يشه معتزله را برگز

نسـوب بـوده اسـت

05؛ همو، 232: 1411ى، 

شعری كـه از متقـد

يابيم در در مى ،ت

دار متكلمان امـا ث

اعتزالى های  ديشه

های متكلمـان يشـه

جامعى از آرای آنان

  :سازد

سـده سـوم در ميـان

آم پديدبودند،  ميه

عنوان يــك بــه ســت،

بـود و  ناخته شـده 

همنوايى تا جايى اد

كه به صورت كلى بسياری

عذاب اطفال گروه

و مختار است هر ك

 به هشام نسبت مى

گويد اگر انت مه مى

ند
1
: ق1400اشعری، ( 

ــه  ــتزل ــوان( اس نش

 غيبت صغری اندي

حكـم من  هشـام بـن

سيد مرتضى: نك( ضى

 .د

اش االت االسالمیین

ی كالمى اماميه است

های سنتى كه ميراث

ماميان متمايل به اند

 و متفـاوت بـا اندي

كلمان و تصوير ج

س را بر ما آشكار مى

از نيمه س كم دست

 جريان عمومى امام

اشــعری اس ســالمیین

 در كالم اماميه شن

اين ه .آمد شمار مى

                      
بلك ،سياری از اماميه نباشد

جواز ع رهچنين دربا

ذاب يا عفو كند و

ى را از قول زرقان 

اشعری در ادام. كند

اين ديدگاه هستن  ر

ــدگ ــه معتزدي اه هم

دان اماميه در عصر 

تر به ه يدگاه پيش

مرتضو سيد  )58ـ  57 

دانند مت جايز نمى

  يری

مقاهای  ر گزارش
های ر حوزه انديشه

ه ميه جدا از جريان

شده و ام زليان شيعه

ى آشكار با معتزله 

هرچند نام اين متك 

مانده چند نكته ر ى

ددو جريان كالمى 

مطرود  آغازه در 

مقــاالت االسـتــاب 
دن به جريان غالب

ی كالم اماميه به شم

                          
اد اشعری از اين جمله بس

 .اند گاه بوده

  

  

همچن

آنها را عذ

ديدگاهى

عذاب كن

بسياری بر

ــت د قيام

انديشمند

نيز اين د

: الف1413

را در قيام

گي نتيجه

با دقت د

در ويژه به

كالم امام

فعال معتز

همگرايى

.اند كرده

آرای باقى

اين د

معتزله كه

كت عصــر

شد تبديل

های شاخه

            
مر بسا چه. ١

اين ديدگ
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 . دانستند امامت مى موضوع تنها اختالف خود با اماميه را در  در نگاهى همدالنه

شناسـى، وعـده و وعيـد،  توحيد و صفات، انسـان جمله از ىمختلف مباحثاين جريان در 

نه گو آرايى متفاوت از كالم پيشين اماميه و همنوا با معتزله داشتند و اين ...ن، مقام امام و آقر

از  .ای متفاوت بيان كـرده باشـند  نبود كه تنها در برخى آرای فرعى يا مباحث نوپديد انديشه

ها در گسستى آشكار با كالم نخستين اماميه  رو، دستگاه كالمى آنان در بسياری از حوزه اين

 . ارائه شده است

تا شيخ مفيد و  ـ ندا كه تقريباً با اين جريان معاصر بودهـ  مدرسه كالمى بغداد از نوبختيان

نوبختيان و شـيخ مفيـد  ويژه گاه بهاند و  ها نداشته سيد مرتضى رويكرد يكسانى به اين انديشه

اند كه  داشته :های معصومين هايى برای بازگشت به انديشه متكلمان كوفى و روايت تالش

مـى ايـن جز يكى دو مورد مانند مسـئله وعيـد و مقـام امـام رويكـرد كال البته سيد مرتضى به

 .جريان همگرا با معتزله را پذيرفت

تـوان بـه  های كالمى ايـن جريـان نمى در موارد همگرايى متكلمان امامى بغداد با انديشه

ظهور ايـن : توان گفت همچنين نمى .صورت كلى منكر هرگونه تأثيرگذاری اين جريان بود

اعتـزال  امان امامى بغداد بـدو جريان واگرا از كالم نخستين اماميه، تنها علت همگرايى متكل

در اين  اند، كوشيدهپذيری  رنگ نماياندن اين تأثير اگرچه متكلمان امامى بغداد در كم. است

 :ائمـه هـای آموزههای خـود را برگرفتـه از  انديشـه گونـه ميان متكلمـان امـامى بغـداد اين

بـه نـوعى تمـامى  اوائـل المقـاالتشيخ مفيـد بـا تـأليف كتـاب  ،دانستند و در همين راستا مى

  .كردمعرفى  :امامان معصومهای  آموزههای خود را برگرفته از  انديشه

  



 .عشى نجفى

سـالم، چـاپ 

، هم الکالمیـه

 .ت

دار :  بيـروت

 

ود الشـالجى، 

فـرق  مانيـان،

فيـد در بسـتر 

، نظر نقـدو ،»ى

، ش نظر ونقـد

 الثقافـه ةكتبـ

تابخانه آيت اّهللاٰ مرع

محمـد رشـاد س: يق

ه فـی تأسـیس بـدعه
  .الحكومه

االعلمى للمطبوعات 

فلـزر،  ـ سنه ديفلد

  .جا ، بى

  . فرهنگ اسالمى

 .ی

، تحقيـق عبـوذاکره

مهدی فرم: در ،»زله

وبختيان و شـيخ مفي

ان و سـيد مرتضـى

نق، »عتزلـى و امـامى

مك :قـاهره ، الملحـد

كت: ، قمئر الدرجات

، تحقيج السنة النبویة

بیان تلبیس الجهمیـه
مطبعة ا :كة المكرمه

 ةسسؤم: ، بيروتان

، تحقيق سوسلمعتزله

رضا تجدد،: تحقيق

پژوهشگاه علوم و 

خانه طهوری كتاب: ن

حاضره واخبـار المـذ

كالمى شيعه بر معتز

های كالمى نو ديشه

  .2، شکالمی

ی كالمـى نوبختيـا

رويى با متكلمـان مع

علـی ابـن الروانـدی

بصائ، .)ق1404(ن 
منهاج، .)ق1406(م 
  .به

بی، .)ق1392( لحليم
رحمن بن قاسم، مك

لسان المیزا، )1971
طبقات ا، )تا بى(ى 

، تفهرست، )تا بى(ق 

:، قمسید مرتضی، )

، تهراناندان نوبختی

نشوار المح، )1973(

های ك تأثير انديشه« 

دمقايسه ان«، )1392(

تحقیقات ک، »معتزله
ها مقايسه انديشه«، 

نوبختيان در رويار«

االنتصار والـرد ع، )

  ه

حسن  فار، محمد بن

د الرحمن بن قاسم

مؤسسة القرطب :مصر

احمد بن عبد الح ،يه

محمد ابن عبد الر: ق

(على  جر، احمد بن

يحيى ، احمد بنتضى

 .ةالحيا 

اسحاق م، محمد بن

1391(رضا  ی، على

خا، )1357( عباس 
(على  ى، محسن بن 

  

،)1386(دی، قاسم 

  .نشر اديان: ، قمن

(زاده، سيد على  نى

ث كالمى اماميه و م

)الف1391(ــــــــ 

6.  

«، )ب1391(ــــــــ 

 

تا بى(ط، ابوالحسين 

 .يه

  

  

  

  

كتابنامه

  

ابن صف .1

ابن عبد .2

م ،ولا

تيمي ابن .3

تحقيق

حج ابن .4

مرت ابن .5

 ةمكتب

نديم ابن .6

اسعدی .7

اقبال،  .8

تنوخى .9

 .جا بى

جواد .10

تسنن
حسين .11

ميراث

ــــــ .12

67ش

ــــــ .13

66. 

خياط .14

الديني
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گيری مدرسـه  حكـم تـا شـكل امتداد جريان فكری هشام بن«، )1391(جعفر  رضايى، محمد .15

  .65، شنظر نقدو، »كالمى بغداد

 :، آلمـان ـ ويسـبادنواختالف المصلین مقدمه مقاالت االسالمیین، .)ق1400(ريتر، هلموت  .16

  . فرانس شتاينر

، »آرای متكلمــان نــوبختى در ميانــه مدرســه كوفــه و بغــداد«، )1391(ســبحانى، محمــدتقى  .17

 .67، شنظر نقدو

مركـز نشـر : ، تهرانالملخص فی اصول الدین، )1381( على بن حسين موسوی سيد مرتضى، .18

 .دانشگاهى

دار القـرآن : قم  مهدی رجايى، سيد: ، تحقيقلشریف المرتضیرسائل ا، .)ق1405(ـــــــــــــ  .19

  .الكريم

: الزهراءحسـينى، تهـران  عبـد سيد: تعليق ، تحقيق والشافی فی االمامة، .)ق1410(ـــــــــــــ  .20

  .:صادقه امام مؤسس

 النشر مؤسسة: حسينى، قم احمد سيد :، تحقيقالذخیرة فی علم الکالم، .)ق1411(ـــــــــــــ  .21

  .سالمىاال

 .دار الفكر العربى: ، قاهرهامالی، )1998(ـــــــــــــ  .22

دار احيـاء التـراث : ، بيـروتالتبیـان فـی تفسـیر القـران، )تـا بى( حسن  شيخ طوسى، محمد بن .23

  .العربى

  .االضواء  دار: بيروت  ،االقتصاد فی مایتعلق باالعتقاد، .)ق1406(ـــــــــــــ  .24

  .شيخ مفيد جهانى كنگرۀ :، قماوائل المقاالت، )الف. ق1413(بن نعمان  شيخ مفيد، محمد .25

  .جهانى شيخ مفيد كنگرۀ:، قممسائل السرویه، )ب .ق1413( ـــــــــــــ ، .26

 .كنگرۀ جهانى شيخ مفيد :، قمتصحیح االعتقاد، )ج .ق1413(ـــــــــــــ ،  .27

كنگـرۀ جهـانى  :، قـمهالحکایات من مخالفات المعتزله من العدلی، )د .ق1413(ـــــــــــــ ،  .28

  .شيخ مفيد

  .كنگرۀ جهانى شيخ مفيد :، قممسئله فی اإلراده، )و .ق1413(ـــــــــــــ ،  .29

  .كنگرۀ جهانى شيخ مفيد :، قم۷تفضیل امیر المؤمنین، .)ق1413(ـــــــــــــ  .30

  .65، شنظر نقدو، »مدرسه كالمى قم«، )1391(طالقانى، سيد حسن  .31

  هاشـم، حسـين ابـى  بـن  احمـد: ، تعليـقشرح االصـول الخمسـه، .)ق1422(الجبار  قاضى عبد  .32

 . احياء التراث العربى دار: بيروت



ـرج قنـواتى، 

 ی اســالمی در

 :آرام، تهــران

ت صـغری تـا 

، نظر نقـدو ،»ه

: نجـانى، قـم

  . ف

 ةمكتبــ: ـاهره

، تحقيـق جـوالعدل

 .تونسيه

  .  االسالميه

های فرقــه و هــا کتب
 .ی اسالمى

احمــد آ: ، ترجمــهد

 در بغـداد از غيبـت

ش بـه مدرسـه كوفـه

ز  موسـى شـبيری د

دار المعار :ه، قاهره

كمــال مصــطفى، قــا

 فی ابواب التوحید و

يق فواد سيد، دار الت

دار الكتب  : تهران

مک :در ،»ــه و اماميــه
های بنياد پژوهش: د

مفیــدشـیخ   کالمــی

ن ناشـناخته اماميـه 

ز اعتزال تا گرايش

سيد: ، تحقيقنجاشی

الثانيه ةالطبع ،فلسفی

ك: ، تحقيــقر العــین

المغنی، )1965ـ  1

، تحقيفضل االعتزال

،الکافی، )1365(ب 

كــالم معتزلــ«، )138

جواد قاسمى، مشهد 

های اندیشــه، )1363

متكلمان«، )1391(بر

 .66، شنظر و

ابوعيسى وراق ا«، )

رجال نج، .)ق1416(
  

نشأه الفکر الف، .)ق1
الحــور، )1972(عيد 

962(الجبار  ى عبد 

 .دار المصريه: ه

فض.) ق1406(ــــــــ 
ى، محمد بن يعقوب

87(ونــگ، ويلفــرد 

: ، ترجمههای میانی

3(درموت، مــارتين 

  .گاه تهران

وی تنيانى، سيد اكب

نقدو، »ن شيخ مفيد
)1391(يى، عباس 

6.  

(بن على شى، احمد 

.سة النشر االسالمى

1429(، على سامى 

ان حميــری، ابوســع

  .جى

  

  

قاضى .33

قاهره

ــــــ .34

كلينى .35

مادلو .36

ه سده
مكـد .37

دانشگ

موسو .38

دوران

ميرزا .39

65ش

نجاش .40

مؤسس

نشار، .41

نشــوا .42

الخانج
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