حمید عطائی نظری
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

کالم شیعی
و گفتمان معتزلی

(مالحظاتی در باب مسئلۀ تأثیرپذیری کالم ّ
امامیه از
کالم معتزله)
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کالم امامی و گفتمان معتزلی
(مالحظاتی در باب مسألۀ تأثیرپذیری کالم شیعه از کالم معتزله)
حمید عطایی نظری
چکیــده :نســبت بیــن کالم شــیعه و کالم معتزلــه ،و بطــور خــاص مســألۀ تأثیرپذیــری کالم
ّ
امامیــه از نظــام کالمــی معتزلــه ،در زمــرۀ بحثبرانگیزتریــن مســائل تاریــخ کالم شــیعه بــوده
ّ
و هســت و آراء مختلــف و گاه متضــادی نیــز در بــاب آن ابــراز شــده اســت .در ایــن نوشــتار،
ّ
نخســت ،دیدگاههــای گونا گونــی کــه در چنــد دهــۀ گذشــته از ســوی محققــان مختلــف
در خصــوص ایــن مســأله بیــان گردیــده بطــور خالصــه تدویــن و گــزارش شــده اســت و
پــس از آن ،نویســنده ،دیــدگاه منتخــب خــود در ایــن بــاره را توضیــح داده اســت .بــه بــاور
ّ
متکلمــان رســمی ّ
امامیــه بطــور خــاص از زمــان شــیخ مفیــد (د 413 :هـ.ق،).
نگارنــده،
بهتدریــج ،در مرحلــه تبییــن و تحریــر مســائل اعتقــادی و پرداخــت بــه مباحــث کالمــی،
تحتتأثیــر «گفتمــان کالمــی معتزلــه» قــرار داشــتهاند؛ یعنــی در کالمورزی خــود ،از ذهــن
و زبــان و بیــان و نظــام کالمــی معتزلــه بهــره گرفتهانــد ،و بــه شــیوۀ نگــرش و نــگارش خـ ّ
ـاص
آنهــا مســائل و مباحــث کالمــی را ارائــه نمودهانــد ،در عیــن حــال کــه از حیــث آموزههــا
ّ
و اصــول اعتقــادی مســتقل بودهانــد .ایــن اثرپذیــری ،هــم بنــا بــه اقتضــای دانــش کالم
ّ
ّ
ـوم زمانــۀ آن متکلمــان بــوده کــه ایجــاب میکــرده متکلمــان امامــی نیــز بــه همــان زبــان
مرسـ ِ
ّ
و بیــان و ســبک معتزلــی ،کالمورزی و تکلــم کننــد ،و هــم بــه ســبب انتخــاب آ گاهانــۀ
روش کالمــی اعتزالــی بــه عنــوان برتریــن روش رایــج عصــر در پرداخــت بــه علــم کالم.
ِ
ّ
کلیــدواژه :شــیعه ،معتزلــهّ ،
امامیــه ،اثرپذیــری ،کالم امامیــه ،کالم معتزلــه ،گفتمــان
کالمــی معتزلــه.

علم الكالم اإلمامي ومقوالت املعتزلة
ّ
ّ
تأمالت يف مسألة تأثر علم الكالم الشيعي بكالم املعتزلة
محيد عطايئ نظري
كانت  -وال تزال  -العالقة بني علم الكالم الشيعي وعلم الكالم املعتزيل
ً
ّ
ّ
ّ
الكالمية للمعتزلة  -من
اإلمامية باملنظومــة
 وخصوصــا دعــوى تأثر كالمأ كثــر مســائل تار يخ الكالم الشــيعي ً
إثارة للجدل ،حيــث توجد آراء خمتلفة
ً
ّ
متضادة أحيانا.
حول هذه املسألة ،بل
ويف هــذا املقــال ،يبــدأ الكاتــب مقالــه باســتعراض خمتصــر لــآراء املختلفة
ّ
الــي أبداهــا حمققون خمتلفون يف العقود األخيرة حول هذه املســألةّ ،مث يبدأ
بتوضيح الرأي الراجح لديه يف هذا املجال.
ً
ّ
ّ
لإلماميــة ،وخصوصــا من
والــذي يعتقــده الكاتــب ّأن املتكلمــن البارز يــن
زمــان الشــيخ املفيــد (م  413هـــ ) وما تــاه يف مرحلة تبيني وحتر ير املســائل
ّ
ّ
الكالميــة ،كانوا حتت تأثير مقوالت املعتزلة
العقائديــة والبحث يف املباحث
ّ
ّ
الكالمية ،مبعىن أ نم يف تناوهلم لعلم الكالم استفادوا من ذهن ولغة وبيان
ّ
ّ
ُاملعتزلــة ونظامهم الكالمي ،مث صاغوا وقدموا مســائل علم الكالم ومباحثه
ّ
ّ
اخلــاص ،مــع بقاهئــم مســتقلني مــن ناحيــة
بأســلوب تفكيرهــم وتدو يهنــم
ّ
العقائدية.
تعاليمهم ومبادهئم

ّ
ّ
وهذا التأثر كان من مقتضيات علم الكالم السائد يف عصر هؤالء املتكلمني،
ّ
ّ
ّ
اإلماميــة أن يتكلمــوا بنفس لغــة وبيان
والــذي كان يفــرض عــى متكلمــي
ً
ً
وطر يقــة املعتزلــة أيضا ،مضافا إىل انتخاهبم الواعــي ملهنج الكالم االعتزايل
ْ
باعتبــاره أفضــل املناهج الســائدة يف ذلك العصر َملن يــروم اإلدالء ِب َدل ِو ِه يف
مباحث علم الكالم.
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلمامية ،كالم
اإلمامية ،التأثر ،كالم
األساســية :الشــيعة ،املعتزلة،
املفردات
ّ
املعتزلة ،مقوالت املعتزلة الكالمية.
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Imamiya Theology and Mu›tazila Discourse
(Some consideration regarding the issue of the im)pact of Mu›tazila theology on Imamiya theology
By: hamid Atāie Nazari
Abstract: The relation between Shia theology and
Mu›tazila theology, and in particular the influence
of Mu›tazila theology system on Imamiya theology
has been one of the most controversial issues in the
history of Shia theology. Various, sometimes contradictory, ideas have been expressed with regard
to this issue. In this paper, first, the various views
expressed on this issue by various scholars over the
past decade have been summarized and reported.
And then, the author explains his chosen view in
this regard. According to the author, Imamiya›s official theologians, particularly since Sheikh Mufid›s
(d: 413 AH) time, have gradually become influenced by the «Mu›tazila theological discourse» at
the stage of explaining and writing about beliefs and
discussing theological issues. It means that while in
the matter of doctrines and principles of belief they
were quite independent, they have used Mu›tazila›s
mind, language, expression, and theological system
in their own choice of words, and have presented
theological issues in Mu›tazila›s special way of
thinking and writing. This effect was due to the
common theology knowledge of the time of the
theologians which force the Imamiya theologians
to have the same language, speech and style of
Mu›tazila›s, and also due to the informed choice of
Mu›tazila›s theological method as the best method
of discussing theology at that time.
Key words: Shia, Mu›tazila, Imamiya, impact,
Imamiya theology, Mu›tazila theology, Mu›tazila
theological discourse.
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کالم شیعی و گفتمان معتزلی

حمید عطایی نظری

(مالحظاتی در باب مسئلۀ تأثیرپذیری
کالم ّ
امامیه از کالم معتزله)
موضوعــات مطــرح در تاریــخ کالم شــیعه ،مســئلۀ رابطــه و نســبت کالم ّ
امامیــه با
یکــی از بحثبرانگیزتریــن
ِ
کالم معتزلــه و بــه طــور خــاص ،موضــوع تأثیرپذیــری کالم امامــی از کالم معتزلی اســت .در بــاب چندوچون
نگاشــتی کهن ،دیدگاهها و مطالب مختلفی ذکر
این مســئله ،هم در کتب تراجم ،و هم در آثار کالمی و فرقه
ِ

شــده اســت .از آنجا که در برخی پژوهشهایی که ب ه طور ویژه دربارۀ این مســئله نوشــته شده است بسیاری
1
َ
از آن اقوال و دیدگاههای کهن تدوین و نقل گردیده ،در این مقال به تکرار آنها نمیپردازم .در اینجا مایلم به
ّ
حاصل تحقیقات متعددی که طی چند دهۀ گذشــته دربارۀ مســئلۀ یادشده صورت گرفته است بهاختصار
اشاره کنم و سپس جمعبندی و دیدگاه خویش در این خصوص را ابراز دارم.

 .1مرور دیدگاهها
مختلف ارائهشده در خصوص مسئلۀ مورد بحث ،آراء گوناگون را
تر دیدگاههای
ِ
به منظور تبیین بهتر و دقیق ِ
ّ
فرضیات مختلف بررسی میکنیم.
در این موضوع ،در ضمن طبقهبندی زیر از رویکردها و

 .1-1اثرگذاری دامنهدار معتزله بر شیعه

ّ
ّ
فرضیه معتقدند که از قرن دوم هجری به بعد ،تعالیم متکلمان معتزلی بهتدریج بر اعتقادات
طرفداران این
ُ
شیعه تأثیرات اساسی و دامنهداری گذاشته و موجب بروز ّ
تحوالتی در ادوار مختلف آن شد ه است .چنین
ّ
عرب غیرشــیعی ارائه شــده اســت کــه در ادامه با
دیدگاهــی اغلــب ـ نهفقــط ـ از ســوی مستشــرقان و محققان ِ
مهمترین آنها آشنا میشویم.

مرحوم ّ
عباس اقبال آشــتیانی در کتاب خاندان نوبختی اشــاراتی به مســئلۀ تأثیرگذاری کالم معتزله بر کالم
شــیعه نموده اســت .به گفتۀ او ،تا زمان امام صادق(ع) دانش کالم در میان ّ
امامیه رواج نیافته بود و عالمان
ّ
امامی در اصول اعتقادی پیرو ّ
ائمه(ع) بودند ،ولی بعدها به سبب اختالف در نقل احادیث ،طبقۀ متکلمان
ّ
ّ
از اخباریــان جــدا شــد و بــه اصول اعتزال گرویدند .در میــان متکلمان ،عدهای که در ابتدا از مشـ ّـبهه بودند،

پــس از نهــی و هدایــت ّ
ائمه(ع) و نیز در اثر ارتباط با معتزله از این عقیده برگشــتند .ســپس کالم ّ
امامیه که در
ّ
آغاز ،بنیاد آن مقتبس و برگرفته از معتزله بود ،به ســبب هدایت امامان و ظهور متکلمان برجســته ،بهتدریج
اختالف عقیده
نظامــی پیــدا کــرد و از آن پــس ،بین کالم امامی و کالم معتزلی بر ســر بســیاری از موضوعــات
ِ
ّ
حادث شد به طور ی که میان متکلمان آنها مناظرات سختی درگرفت و ّرد ّیههایی علیه یکدیگر نگاشتند.
با وجود این ،در مجموع دو ٔ
فرقه معتزله و شیعه در باب اصول اعتقادی با یکدیگر تفاوت زیاد ندارند.

2

 .1برای اقوال و دیدگاههای فرقهنگاران و تراجمنویسان در این باب نگرید به :جعفریان ،رسول ،مناسبات فرهنگی معتزله و شیعه تا آغاز دورۀ انحالل
معتزله در شیعه ،تمام اثر ،بهویژه ص .99 - 95
 .2اقبال آشتیانیّ ،
عباس ،خاندان نوبختی ،ص .74
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لزتعم نامتفگو یعیش مالک

روشــن اســت کــه از نظر اقبــال ،اصول کالم شــیعه در آغــاز برگرفته و
مقتبــس از معتزلــه بوده ،ولی بهتدریج اندکــی از نظام کالمی معتزله
فاصله گرفته اســت .اقبال همچنین به پیروی ابوســهل نوبختی (د:

8

بعدی
اغلــب از آنها پیروی کرده اســت .همو میافزایــد که در دورۀ
ِ
َ
کالم ّ
ابوالحســین بصــری (د436 :ه ـ.ق ).تأثیــر آشــکاری
امامیــه،
ّ
ّ
بــر خواجــه نصیرالدین طوســی و عالمۀ حلی در بســیاری از مســائل
9

311ه.ق ).در تقریر مسائل کالمی از اصول کالمی اعتزال اشاره کرده

جزئی گذاشته است.

اســت کــه بــه بــاور وی موجب شــد از زمــان او دو مذهــب معتزلی و
3
ّ
ابومحمد
امامــی بیــش از پیــش به یکدیگر نزدیک شــوند .به نظــر او

مادلونــگ در یکــی از مقــاالت اخیــرش نیــز بــاری دیگــر بــر ّ
نظریــات

نوبختــی ـ خواهــرزادۀ ابوســهل ـ نیــز در دانــش کالم بــه معتزلــۀ بغداد
گراییده بوده و لذا بین ّ
امامیه و معتزله بر ســر عقیده و انتســاب او به
4

یکی از این دو فرقه نزاع شده است.

در پژوهشهــای غربی ،یکی از نخســتین تحقیقات در باب پیوند و
ارتبــاط اندیشــۀ کالمی ّ
ویلفرد
امامیه بــا معتزله ،مقالۀ معــروف آقای ِ
ِ
5
ّ
مادلونــگ بــا عنــوان «امامیــه و کالم معتزلــی» اســت .او در ایــن
ِ
ّ
مقالــه ،متکلمــان خانــدان نوبختــی را بنیانگــذار نخســتین مکتب
عقیدتــی امامــی ّ
معرفی میکنــد کــه کالم معتزلی را بــا عقائد امامی
درآمیختنــد و بنیانهــای عقیــدۀ معتزلی را در بــاب صفات و عدل
ّ
6
الهی پذیرفتند .به عقیدۀ وی ،دیگر متکلم امامی ،شیخ مفید (د:
413ه.ق ).نیز در مســائلی که موافق با معتزله است ،جانب معتزلۀ
ً
َ
بغداد خصوصا ابوالقاسم کعبی َبلخی (د319 :ه.ق ).و ابن ِاخشید
7
َ
را گرفتــه اســت ،ولــی شــا گرد او شــریف مرتضــی (د436 :هــ.ق،).
برخــاف شــیخ مفیــد ،بــه دیدگاههــای معتزلۀ بصــره ّ
توجه داشــته،
ِ

 .3همان ،ص .102
 .4همان ،ص .128
 .5نگرید به:

پیشگفته تأ کید کرده است .او پس از اشاره به ستیزها و تعارضات
شــدید نخســتین میان ّ
امامیه و معتزله در قرن دوم هجری قمری ،به
ِ
ّ
امامی مکتب بغداد بــا معتزله در برخی اصول
همگرایــی متکلمــان
ِ
اعتقادی مثل توحید و عدل تصریح میکند .به گفتۀ وی ،در حالی
که شیخ مفید آراء مکتب معتزلی بغداد را پذیرفته بود ،شاگردانش،
َ
َ
عقیدتی معتزلۀ َبهشمی
شــریف مرتضی و شــیخ طوســی ،از مکتب
ِ
ّ
حمایت میکردندّ .اما پس از آنها در دورۀ بعد ،سدیدالدین محمود
َ
ِح ّمصی رازی به طور کامل از دیدگاههای کالمی ابوالحسین بصری
10

پشتیبانی نمود.

آقــای مادلونــگ همچنیــن در مقال ـهای کــه بهتازگــی در بــارۀ «عقائد
ّ
کافی شــیخ کلینی» نگاشــته
نخســتین امامیه در آینۀ ِروایات اصول ِ
تأثیرپذیری اعتقادات ّ
امامیه از معتزله را به
اســت ،پیشــینه و دامنۀ
ِ
دورۀ حضور امامان شــیعه گســترش داده اســت .او ضمن اشــاره به
ایــن نکتــه کــه در تحقیقــات غربی ،مطالعۀ پیشــرفت و بســط کالم
امامــی نخســتین ب ـ ه طور عمــده بر اســاس آن منابــع فرقهنگاشــتی و
ِ
ً
ی صــورت گرفته اســت کــه در آنهــا اصــا دیدگاهها و
عقیدهنگاشــت 
آراء پیشــوایان شــیعه بهگونهای صریح گزارش نشــده ،تأ کید میکند
«تطور و ّ
که ّ
تحول تعالیم امامان شــیعه» باید بر اســاس منابع امامی،

Madelung, Wilferd: “Imāmism and Muʿtazilite theology”. In: Le Shî’isme Imâmite.
Ed: T.Fahd, Paris: Presses Universitaires de France, (1979), 13–29.

بازچاپ شده در:
Madelung, Wilferd, Religious schools and sects in medieval Islam, London, Variorum Reprints, 1985, VII.

ّ
دو ترجمۀ فارسی از این مقاله با مشخصات زیر منتشر شده است:
«تشیع ّ
ّ .1
امامیه و علم کالم معتزلی» ،نوشتۀ :آلفرد [کذا :ویلفرد] مادلونگ ،ترجمۀ احمد آرام،
ّ
چــاپ شــده در :شــیعه در حدیث دیگران ،زیر نظــر دکتر َمهدی محقق ،دفتــر دائرةالمعارف
ّ
تشیع ،تهران ،1362 ،ص .31 - 9
« .2کالم معتزلــه و ّ
امامیــه» ،چاپشــده در :مادلونــگ ،ویلفرد ،مکتبها و فرقههای اســامی
در ســدههای میانــه ،ترجمــۀ :جــواد قاســمی ،ویرایــش دوم 1387 ،هــ.ش ،مشــهد ،بنیــاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،ص .171 - 151
ّ
متأســفانه در هــر دو ترجمــه ،اغالطــی راه یافته اســت ـ بــرای نمونه در هر دو برگردان ،حســن بن

بهویــژه کتاب اصول کافی ،بررســی شــود 11.به گفتــۀ وی ،با ّ
توجه به
خردگرایی راســخی که در آموزههای اعتقادی ّ
ائمه (علیهم ّ
الســام)
معتزلی خردگرا از سوی
وجود دارد ،گزینش و پذیرش آشــکار عقیدۀ
ِ
َ
عالمــان برجســتۀ امامــی همچــون شــیخ مفیــد و شــریف مرتضــی و
شــیخ طوســی در دورۀ آلبو یــه ،نبایــد امــری غیرمنتظــره و منقطــع از
ّ
ّ
امامیــه در عصر حضــور ّ
ائمــه (علیهم ّ
ســنت کالمــی ّ
الســام) تلقی
گردد.

8. Ibid, 26.

موســی نوبختــی «برادرزادۀ» ابوســهل نوبختی ّ
معرفی شــده اســت در حالی کــه «خواهرزادۀ»
اوســت! (نگرید :ترجمۀ آرام ،ص 11؛ ترجمۀ قاســمی ،ص  )153به دلیل دسترسی بیشتر به
ترجمۀ آقای قاســمی ،در این نوشــتار هر گاه به برگردان فارســی مقالۀ یادشده اشاره میشود،
ارجاع به همین ترجمه است.

10. Madelung, Wilferd, “introduction”, in: The Study of Shi›i Islam: History, The-

6. Madelung, Wilferd, Religious schools and sects in medieval Islam, Pp. 15-16.

ology and Law, edited by: Farhad Daftary and Gurdofarid Miskinzoda, I.B. Tau-

ترجمۀ فارسی :ص .154 -153

ترجمۀ فارسی :ص .167
9. Ibid, 27.

ترجمۀ فارسی :ص .169

ris-The Institute of Ismaili Studies, 2014, London, 2014, p. 458.
7. Ibid, 24.

�11. Madelung, Wilferd, “Early Imāmī� Theology as Reflected in the Kitāb al-Kāfī

ترجمۀ فارسی :ص .165

6

of alKulaynī�”, P. 465.
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بلخــی نزدیکتــر اســت؛ ّامــا در مســائل مر بــوط بــه امامــت و منزلت

ّ
نظریــۀ اصلــی او در این مقاله آن اســت که «امامان شــیعه در پاســخ
ّ
[خاصه در بــاب توحید و صفــات خداوند]
بــه پرســشهای کالمــی
ً
تدریجــا بــه تأیید و تصدیــق دیدگاهها ،مفاهیــم و مواضع معتزلی رو

فاصله دارد .همو در بخش دوم کتاب ،با مقایســۀ نظرگاههای شیخ

آوردنــد» .در ایــن زمینــه ،او بــه ِروایاتی از اصول کافی اســتناد کرده
ّ
اســت که در آنها مطالب و مضامینی شــبیه به معتقدات متکلمان

مفیــد با آراء شــیخ صــدوق (د381 :ه.ق ).بدین نتیجهرســیده که
حدیثگرایــی شــیخ مفیــد از حدیثگرایــی اهــل سـ ّـنت بــه معتزله

معتزلی در باب خداشناســی از قول امامان وارد شــده .وی با لحاظ

نزدیکتــر اســت .در بخــش ســوم کتابــش هــم از رهگــذر مقایســۀ
َ
اجمالــی ّ
نظریــات شــیخ مفیــد بــا شــاگردش ،شــریف مرتضــی (د:
َ
436ه.ق ).نشان میدهد که شریف مرتضی گام بلندتری به سوی

12

مشــابهتهای موجــود میــان تعالیم امــام جعفر صــادق(ع) و عقائد
ّ
معتزلی نخســتین در برخی مســائل کالمی همچون تفسیر
متکلمان
ِ
صفــات الهــی و رابطــۀ ذات بــا صفات خداونــد ،یا تقســیم صفات
الهــی بــه صفــات ذات و صفــات فعــل ،و بــاور بــه قدیمبــودن علــم
موضوعات
خداوند ُچنین نتیجه گرفته اســت که امام در خصوص
ِ
13

یادشده دیدگاههای معتزله را پذیرفته و مطرح کردهاند!

مادلونگ پس از اشــاره به حدیثــی از امام صادق(ع) که حضرت در
آن ،میــان صفات فعلی و صفات ذاتی خداوند تمایز نهادهاند ،ابراز
مــیدارد کــه صفاتــی همچــون علم ،بصر ،ســمع و قدرت که ایشــان
در ایــن روایــت به عنــوان صفات قدیــم خداوند ّ
معرفــی کردهاند ،به
ِ
طــور عمده همان صفاتی هســتند که معتزله صفــات ذاتی خداوند
میدانســتهاند .بــه گفتــۀ او ،امــام صــادق(ع) (ش148 .هــ.ق).
ُ َ
ّ
ابوالهذیــل َعــاف معتزلــی (د :حدود  227یــا 235ه.ق).
همچــون
14

صفات نامبرده را ثابت و عین ذات خداوند توصیف کردهاند.

پــس از مادلونــگ ،شــا گرد وی مارتین َمک ِدرموت بــا نگارش کتاب
« ّ
الهیــات شــیخ مفیــد» درصــدد اثبــات اثرپذیــری شــیخ مفیــد (د:
413هــ.ق ).از ابوالقاســم کعبــی بلخــی (د319 :هــ.ق ).برآمــد.
َمک ِدرموت در بخش نخست از کتاب خود به مقایسۀ دیدگاههای

ّ
عبدالجبــار معتزلــی (د415 :هــ.ق ).پرداخته
شــیخ مفیــد و قاضی
اســت و ُچنیــن نتیجــه گرفته که ّ
نظریــات شــیخ در دو اصل توحید
َ
و عــدل به معتزلۀ بغــداد ،بهخصوص دیدگاههای ابوالقاســم کعبی
12. “it appears that the Imams, in answering question on disputed issues, progressively came to endorse Muʿtazilī� perspectives, concepts and positions. This
was certainly the case in regard to questions concerning tawhī�d, the reality and
unicity of God and His attributed”. Madelung, Wilferd, ‘Early Imāmī� Theology
as Reflected in the Kitāb al-Kāfī� of al-Kulaynī�’, P. 468.
13. “Imam Jaʿfar here unambiguously sets forth early Muʿtazilī� doctrine about the

بینالمنزلتیــن و وعید ،همچون بیشــتر امامیــان ،از باورهای معتزله

برخالف اســتادش شــیخ مفید ،که پیرو
مکتب اعتزال برداشــت ،و ِ
مکتــب بغداد معتزله بود ،در غیر مســائل مربوط به امامت و منزلت
بینالمنزلتیــن و وعیــد ،از دیدگاههــای معتزلــۀ بصــره دنبال ـهروی
ّ
15
میکــرده اســت .بــه نظــر َمک ِدرمــوت متکلمــان نوبختــی از چنــد
ّ
جنبــه ،بیــش از شــیخ مفیــد و متکلمــان امامـ ِـی بعــدی بــه مکتــب
اعتزال نزدیک شــدند؛ و با اینکه سلســلۀ برخی از اســتادان شیخ به
ً
نوبختیان میرســد ،احتماال تأثیر اندیشههای معتزلی بر شیخ مفید
ّ
گذار
در اثــر مطالعات خود او در آثار ابوالقاســم بلخــی ،متکلم بنیان ِ
مکتــب بغــداد معتزله ،بوده نه تحت تأثیر نوبختیــان .به باور وی ،از
ّ
حیــث روش کالمــی ،شــیخ مفید ایســتاری میــان محدثــان امامی و
ً
ّ
َ
اعتزالی شــریف مرتضی اتخاذ نمود .شیخ به معتزلیان
موضع کامال
ِ
بغدادی که برای عقل نقش کمتری نسبت به معتزلیان بصری قائل
ّ
َ
بودند گرایش داشت و از شریف مرتضی به محدثان امامی نزدیکتر
ّ
بــود .خالصــه اینکــه در دورۀ شــیخ مفیــد ،کالم ّ
امامیــه بهشــدت
16

تحتتأثیر مکتب معتزلی بغداد قرار گرفت.

دیگــر شــاگرد مادلونگ ،خانم زابینه اشــمیتکه ،نخســت با نگارش
ّ
ّ
رســالۀ دکتــری خــود بــا عنــوان « ّ
الهیــات علمــۀ حلــی» بــه مواضــع
ّ
ّ
َ
ابوالحســین بصــری
تأثیرپذیــری علمــۀ حلــی (د726 :ه ـ.ق ).از
(د436 :هــ.ق ).در مباحــث کالمــی مختلــف پرداخــت .بــه نظــر او
ّ
ّ
َ
ابوالحســین بصری بر روش و نگرشهای کالمی علمۀ حلی
مکتب
ّ
تأثیــری ســازنده و تعیینکننده داشــته اســت و علمــه در تمام موارد
َ َ
َ
هش ّ
ابوالحسین بصری ،چه در قلمرو
میه و
اختالفدیدگاهها میان ب
ِ
طبیعیــات ،همهجا از ّ
ّ
نظریات
عــدل و صفــات الهی و چه در حوزۀ
17

بصــری پیــروی کرده اســت .او همچنیــن به تأثیر عمده و اساســی

divine attributes.”. Ibid, p. 470. “lman Jaʿfar’s adoption of the Muʿtazilī� concept
of divine attributes and the distinction between attributes of essence and of acts
rendered his statement about the Qurʾan, presumably made earlier, problematic.
Ibid, p. 471.
14. “The attributes he describes as eternal, knowledge, sight, hearing and power,
are those primarily recognised by the Mu›tazila as attributes of essence. Like
the Mu›tazili scholar Abu›l-Hudhayl, he describes them as identical with God›s

15. McDermott, Martin j. the theology of al-shaikh al-Mufīd, pp. 4-5.

نیــز نگریــد به ترجمۀ فارســی ّ
(البته نهچندان دقیــق) این کتاب با عنوان «اندیش ـههای کالمی
شیخ مفید» ،ص .6 - 5
16. Ibid, p. 395 - 397.
ترجمۀ فارسی ،ص .523 - 521

17. Schmidtke, Sabine. The Theology of al-ʿAllama al-Ḥillī (d. 726/1325), pp.

essence and immutable.”. Ibid, p. 470.
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ّ
ابوالحســین بر فخر رازی اشــعری (د606 :ه.ق ).و نیز اثرات ّ
َ
مهم فخر رازی بر نظام کالمی علمه
اندیشــههای
ّ
ّ
18
حلی اشــاره کرده اســت .نتیجۀ تحقیق وی در این زمینه آن اســت که علمه جز در مســئلۀ «وعد و وعید»،
ّ
برخــاف معتزله انــکار میکند ،به طور کلی در ســایر مســائل ،دیدگاههای
کــه آن را همچــون ســایر امامیــان و ِ
ّ
َ
ابوالحســین بصری ،و در وهلــۀ دوم متأثر
کالمــیاش در درجــۀ نخســت مبتنی اســت بر اصول فکــری مکتب
19
از تقریــر و بیــان فخــر رازی ـ ّ
البته بــاز در مواردی که مخالف با دیدگاههای بنیادین کالمی او نبوده باشــد .او
َ
ابوالحسین بصری و فخر رازی تصریح
همچنین به تأثیرپذیری خواجه نصیر در آثار کالمیاش از دیدگاههای
20

کرده است.

ّ
ّ
معتزلی شــیعی»،
چنــد ســال بعد دکتــر اشــمیتکه در مقالــهای گزارشگونه زیر عنــوان «علمۀ حلــی و کالم
ِ
دیدگاههــای یادشــده از مادلونــگ و نیــز ّ
نظریــات پیشگفتــۀ خــودش را ب ـ ه طور خالصــه ُ
اینچنیــن بازگو کرد:
ّ
ّ
ابومحمد
متکلمــان نوبختــی و در رأس آنهــا ابواســماعیل بن علی بن ابیســهل بــن نوبخت (د311 :ه ـ.ق ).و
ّ
حســن بن موســی نوبختــی (د :بیــن 310-300ه.ق ).نخســتین متکلمان شــیعی بودند که در عین اســتقالل

21

فکــری ،دیدگاههایــی مشــابه با نظرگاههــای اصلی معتزلــه در موضوعات مر بــوط به توحید و عدل داشــتند.
ّامــا گام اصلــی را در راســتای پذیــرش کالم معتزلی در میان ّ
امامیه ،شــیخ مفید برداشــت .او در دیدگاههای
کالمــی خــودش ،بــ ه طور معمول مواضــع مکتب بغداد معتزله را ـ که از نظر وی نســبت به معتزلۀ بصره تمایل
َ
ّ
ّ
برخالف
کمتــری بــه
مرجعیــت عقل در امــور اعتقادی داشــتند ـ اتخاذ مینمود .شــاگرد او شــریف مرتضــیِ ،
شــیخ مفید ،یگانه منبع معتبر برای دســتیابی به حقیقت در مســائل اعتقادی را «عقل» میدانست و معتقد
ً
برخالف اســتادش،
وایات متعارض با عقــل را باید طرد نمود .او همچنین ِ
بــود معــارف وحیانی و خصوصــا ِر ِ
ّ
َ َ
هشـ ّ
ـمیه ،یعنی پیروان ابوهاشــم ُج ّبایی
ی از دیدگاههــای معتزلــۀ بصره ،و ب ه طور مشــخص ب
در مســائل کالمــ 
َ
(د 321 :ه.ق) ،پیروی میکرد .با تعالیم و نگارشهای شــریف مرتضی درآمیختگی کالم ّ
امامیه با اعتزال به
ّ
کمــال رســید گو اینکه او نیز همچون ســایر متکلمان امامی ،در برخی اصــول اعتقادی مثل امامت همچنان
22

با معتزله اختالفنظر داشت.

ّ
َ
َ
ّ
عبدالجبار بود و با فلســفه
ابوالحســین بصری که شــاگرد قاضی
معتزلــی معاصــر با شــریف مرتضی،
متکلــم
ِ
َ
نیز بهخوبی آشــنا شــده بود ،در چرخشــی آشــکار نســبت به مکتب َبهشــمیه ،دیدگاههای کالمی متفاوت و
ّ
مســتقلی را ارائــه کــرد .بدیــن ترتیــب ،او مکتــب تــازهای را در میــان معتزله بنا نهــاد که مورد قبول بســیاری از
َ َ
َ
هشـ ّ
ابوالحســین
ـمیه برتری یافت .اگرچه آثار کالمی
معتزلیــان زیــدی و امامــی قرار گرفت و بهمرور بر مکتب ب
ّ
الحمــی خوارزمی (د536 :
از میــان رفتــه اســت ،دیدگاههــای او را میتوان از طریــق آثار رکنالدیــن محمود َم ِ
ّ
َ َ
هشـ ّ
ـمیه
هــ.ق ).و نیــز کتاب الکامل فی االســتقصاء نوشــتۀ تقیالدین َعجالی ـ که در آن ،تفاوتهای میان ب
َ
ابوالحســین بصری را تبیین کرده اســت ـ بازســازی کرد و شــناخت .در میان اشــاعره نیز ،فخر رازی
و مکتب
ّ
َ
ابوالحســین بصری را میپذیرد و بهنحوی آنها را تفســیر میکنــد که مؤید دیدگاههای
اغلــب ،مفاهیم کالمی
ّ
ّ
همچنین نگرید به ترجمۀ فارسی نااستوار این اثر زیر عنوان «اندیشههای کالمی علمۀ حلی» ،ص .242 - 241
18. Ibid, p. 252.

ترجمۀ فارسی ،ص .243
19. Ibid, pp. 253 - 254.

ترجمۀ فارســی ،ص  .244در ترجمۀ فارســی به جای «برخالف معتزله» از «مذهب اشــعریان» نام برده شــده که اشــتباه اســت .همچنین به جای «در
ّ
مواردی که مخالف با دیدگاههای بنیادین کالمی او نبوده باشد» بهغلط ترجمه شده «هر جا که  ...مخالفتی با ّ
نظریات کلی متکلمان نداشت».
20. Ibid, p. 254.

ترجمۀ فارسی ،ص .244
21. Schmidtke, Sabine, “Al-ʿAllāma al-Ḥillī� and Shī�ʿite Muʿtazilite Theology”, Spektrum Iran 7 iii (1994), pp. 10-35. Repr. In:

Shīʿism. Critical Concepts in Islamic Studies. Eds. Colin Turner & Paul Luft. Oxford 2007, vol. 2 (Beliefs and Practices), part 27».

22. Ibid, pp. 12 - 14.
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اشاعره به جای معتزله باشد .این ّ
تحوالت ،تأثیری اساسی در کالم ّ
معتزلی
امامیه گذاشت .آخرین مکتب
ِ
ّ
ّ
ّ
ابتــکاری را در شــیعه ،خواجــه نصیرالدین طوســی بنا نهاد و شــا گردش علمــۀ حلی آن را گســترش داد .آنها
ً
َ
ابوالحسین بصری را در مسائل کالمی پذیرفتند .افزون بر این ،آنها در
تقریبا به طور کامل دیدگاههای مکتب
نگاشتههای خودشان ،اصطالحات فلسفی را بهگونهای که فخر رازی به کار برده بود ،جانشین اصطالحات
ّ
معتزلــی ّ
ســنتی کردنــد .بــه همین نحو ،بــا پذیرفتن دیدگاههــای فلســفی ،از مواضع معتزلیان متقــدم فاصله
ِ
ّ
ّ
ً
َ
گرفتند .خواجه نصیر و ابنمیثم و علمۀ حلی هر ســه عمیقا تحتتأثیر اندیشــههای ابوالحســین بصری قرار
ّ
23
ّ
داشــتهاند .اشــمیتکه در ادامۀ مقالۀ یادشده ،ب ه طور مشــخص ،نمونههایی را از تأثیرپذیریهای علمه در
24
َ
ابوالحسین بصری و فلسفۀ ابنسینا فهرست کرده است.
حوزۀ مسائل کالمی و طبیعی از مکتب
َ
ابوالحســین بصــری بر
همچنیــن خانــم اشــمیتکه در جســتاری دیگــر ،بــه بررســی مســئلۀ تأثیــر اندیشــههای
ّ
متکلمــان امامــی پرداخته اســت .او در این مقاله ،ابوجعفر ابن ِق َبــۀ رازی (د :پیش از 319ه.ق ).و نوبختیان

تشــیع امامی ّ
را نقطــۀ آغــاز پذیرش دیدگاههای معتزله در ّ
معرفی میکند .به گفتــۀ وی :تأثیرگذاری مکتب
26
َ
ابوالحســین بصری بر اندیشــۀ کالمی ّ
امامیه از اواخر قرن ششــم هجری قمری آغاز شــد .بصری در بغداد نزد
عالمی مســیحی به نام ابوعلی بن َســمح (د418 :ه.ق ).شــا گرد یحیی بن َعدی (د363 :ه.ق ،).فلســفه و
25

ّ
ّ
عبدالجبار معتزلی
طبیعیات ارســطویی را آموخت .ســپس بــه ری رفت تا از محضر قاضــی
بــه طــور خاص،
ّ
عبدالجبــار پرداخت و بنیانگذار آخرین
کالم و اصــول فقــه را بیاموزد .او به انتقاد از تعالیم اســتادش قاضی
ّ
ّ
َ
مکتب ابتکاری در اندیشــۀ معتزله شــد .ســدیدالدین ِح ّمصی رازی (د :پس از 600ه.ق ).نخســتین متکلم
امامی شناختهشده است که پیرو این مکتب گردید 27.او در کتاب ُ
نقذ من التقلید ،در مواضع اختالف
الم ِ
َ َ
َ
هش ّ
ــمیه ،همواره از دیدگاههای بصری پیروی میکند .آشــکارا او به آثار کالمی بصری
ابوالحســین بصری با ب
ُ َ َ َ ُّ
ّ
دســترس مســتقیم داشــته اســت؛ چون بارها به کتاب الغرر و تصفح األدلة ارجاع میدهد .در طی قرون بعد
نیز تعالیم بصری همچنان بر اندیشۀ کالمی ّ
امامیه اثرگذار بود و کسانی همچون صاحب خالصة النظر از آن
ّ
پیروی میکردند 28.نمونهای دیگر ،خاندانی شیعی موسوم به بنو َ
العود (شرفالدین عودی و فرزندانش) بودند
ّ
ّ
که در نیمۀ نخست قرن هشتم هجری قمری در حله زندگی میکردند .آنها به شدت از کاربرد اصطالحات و
ّ
مفاهیم فلسفی ّ
حتی در صورتی که با دیدگاههای عقیدتی آنها سازگار بود ،اجتناب مینمودند و به طور کلی
29
َ
الحمی حمایت میکردند .اشمیتکه در
ـ به جز چند مســئله ـ از نظرگاههای عقیدتی
ابوالحســین بصری و َم ِ

دنبالۀ مقاله ،نمونههایی از پیروی فکری خاندان عودی از دیدگاههای بصری را بررسی کرده است.
در ادامــۀ ایــن تحقیقات ،خانم اشــمیتکه و آقای دکتر انصاری در ُجســتاری تازه ،زوایای بیشــتری از موضوع
مورد بحث را کاویدهاند .مهمترین ِنکاتی که آنها در این زمینه اشاره کردهاند بدین شرح است:
ّ
 .1متکلمــان امامــی در مبحــث وجــود خــدا و صفــات او بــه طور فزاینــدهای مفاهیــم و اصطالحــات معتزلی
را پذیرفتــه و اقتبــاس کردهانــد .از جملــه ،ابوســهل اســماعیل بــن علــی نوبختــی (ت/237 :د311 :ه.ق ).و
ّ
ابومحمد حسن بن موسی (د :بین  300تا 310ه.ق ).بسیاری از دیدگاههای معتزلی را پذیرفتند
خواهرزادهاش
23. Ibid, pp. 15 - 18.
24. Ibid, pp. 19 - 26.
25. Schmidtke, Sabine, “The doctrinal views of the Banu l-‘Awd (early 8th /14th century): an analysis of ms Arab. f. 64 (Bodleian
Library, Oxford)”, p. 373.

 .26در ادامه ،با ّ
توجه به اظهارات قطب راوندی معلوم میشــود که این آ گاهی و تأثیرپذیری از مکتب بصری دســتکم از اواســط قرن ششــم هجری در
میان ّ
امامیه وجود داشته است.
27. Ibid, pp. 374 - 375.
28. Ibid, p. 376.
29. Ibid, p. 377.
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در عیــن حــال که برخی از ّ
نظریــات معتزله را در باب امامت و وعید
و منزلت بین المنزلتین ،که با نظرگاههای ّکلی ّ
تشــیع ناسازگار بود،
30

طرد نمودند.

 .2آغازیــن ســالهای دورۀ غیبــت کبــری دورۀ اوج و رواج
ِ
ســازی کالم ّ
امامیــه بــوده اســت کــه ایــن فرایند با آثار شــیخ
معتزلی
ِ
ّ َ
َ
مفید شــروع شــده و بــا نگاشــتههای شــریف مرتضی به حــد اعالی
31

خــود رســید .در همیــن دوره و پیــش از شــیخ مفیــد ،نشــانههای
ّ
اعتزالگرایــی در محدثــان امامی قابل مشــاهده اســت و برای نمونه،
شــیخ صــدوق (د381 :هــ.ق ).در کتاب التوحید به دفــاع از ّ
امامیه
ّ
در برابــر اتهاماتــی همچــون پذیــرش تشــبیه و جبــر پرداختــه اســت و
معتزلــی تنزیــه و عــدل را نشــان
ســازگاری عقائــد شــیعه بــا مفاهیــم
ِ
داده .اگرچــه وی در ایــن کتاب به جای دالیــل عقلی به طور عمده
به احادیث ّ
ائمه(ع) ّ
تمســک جســته اســت ،او پارهای از موضوعاتی
ً
را مطــرح کــرده که معموال از ســوی معتزله مورد بحث قــرار میگرفته
و افزون بر این ،ســاختار کتابش نیز شــبیه ســاختار آثــار کالمی رایج
همان دوره است.
 .3شــیخ مفیــد بــا فاصلهگرفتن از نگرش حدیثی شــیخ صــدوق ،از

 .4در میــان شــاگردان شــیخ مفیــد ،ابوالفتــح َک َ
راجکــی و ابویعلـ ٰـی
ً
احتماال ابوالحســن ُب َ
صروی به مکتب شــیخ مفید وفادار
جعفــری و
ماندنــد و ب ه طور معمول از دیدگاههــای معتزلۀ بغداد پیروی کردند؛
ّ
ً
َ
ّامــا شــریف مرتضــی و ظاهــرا ســایر متکلمــان امامـ ِـی آن عصــر آراء
َ َ
هش ّ
ــمیه را ترجیــح دادنــد .در این میان ،بر اســاس شــواهدی به نظر
ب
میرســد شــیخ طوســی در برخــی از آثــار مفقــودش که در ســالهای
َ َ
هش ّ
میه فاصله گرفته،
پایانی عمرش نگاشــته بوده اســت از مکتب ب
َ
ابوالحســین بصــری نزدیــک شــده بــوده اســت .همین
بــه مکتــب
ّ ّ
گرایش ،در نیمۀ دوم قرن ششم هجری قمری در میان امامیه شدت
ّ
یافــت و متکلمــان امامی با دیدۀ تردید نســبت به عقائد بحثانگیز
َ َ
هش ّ
ــمیه نگریســتند و بازگشــتی آرام بــه آموزههای نخســتین امامان
ب
33

نمودنــد .برجســتهترین نماینــدۀ ایــن جر یــان تــازه در کالم ّ
امامیــه،
ّ
َ
ســدیدالدین محمــود بــن علــی بن حســن ِح ّمصــی رازی بــود .او در
کتــاب ُ
َ
ابوالحســین
نقــذ مــن التقلیــد بــا پذیــرش تعالیــم مکتب
الم ِ
ً
َ َ
هش ّ
میه به آموزههای امامان
بصری ـ که ظاهرا آنها را در مقایسه با آراء ب
َ
کتــر میدیــد ـ از دیدگاههای کالمی شــریف مرتضی و پیروانش
نزدی 
َّ
َ
دوری گز یــدِ .حمصی معتقد بود که نظرگاههای ابوالحســین بصری
ً
و پیروانــش اساســا موافــق بــا دیدگاههــای مکتب بغداد اســت .این

نظــام عقیدتی مکتب معتزلــی بغداد و ابوالقاســم بلخی بهره گرفت
تــا گونــهای تازه از اندیشــۀ کالمــی را در ّ
امامیه طرحریــزی کند .با این

جریــان را میتــوان کوششــی برای بازســازی نظام کالمی شــیخ مفید
ّ
ّ
قلمــداد کــرد .تلقی متکلمان امامی بعدی نیز ُچنین بوده اســت که

وصف ،شیخ مفید از انتساب به اعتزال دوری میجست و با نگارش

عقائــد شــیخ مفیــد بــا تعالیــم امامــان(ع) ســازگارتر اســت در قیاس
َ
مرتضــی کــه بــا پذیــرش مفاهیــم و ّ
نظریات
بــا اندیش ـههای شــریف

آثاری همچون کتاب اوائل المقاالت و رسالۀ الحکایات فی مخالفة
ّ
ّ
اإلمامیة بر تفاوتها
العدلیة والفرق بینهم و بین الشیعة
المعتزلة من
و تمایــزات کالم ّ
امامیــه از کالم معتزلــه تأ کیــد نمــود .انتقادهــای
متوجــه ّ
مفیــد در ایــن آثــار بــ ه طــور عمــده ّ
نظریــات ابوهاشــم ُج ّبائی

نظریــۀ «احوال» و ّ
(د321 :هــ.ق ).و پیروانــش ،بهویــژه ّ
ّ
«شــیئیة
نظریۀ
المعــدوم» اســت .شــیخ مفیــد در بســیاری از مســائل ،دیدگاههــای
معتزلۀ بغداد و بلخی را با نظرگاههای ّ
ائمه(ع) موافق میدانســت .از
نظــر او ،اختالفــات ّ
ّ
مهمی که میــان ّ
(اعــم از بصری و
امامیه و معتزله

بغدادی) وجود دارد بیشتر در موضوع «امامت» است و مسائل مربوط
بــه آن مثــل تعریف ایمان ،که در نهایت منجــر به انکار وعد و وعید و
َ
منزلت بینالمنزلتین از ســوی او میشــود .شــریف مرتضی نیز گرچه
َ َ
هش ّ
ــمیه رو آورده بود ،در مسائل
برخالف شــیخ مفید به دیدگاههای ب
ِ

َ َ
ــمیه ،از تعالیــم ّ
هش ّ
ائمــه(ع) فاصلــه گرفتــه بــوده اســت .پــس از
ب
ّ
ّ
َّ
ِحمصــی ،برخــی دیگر از متکلمان برجســتۀ امامــی همچون محقق
ّ
ّ
ّ
ِحلــی (د676 :ه ـ.ق ).و علمۀ ِحلی (د672 :ه ـ.ق ).از دیدگاههای
35
َ
ابوالحســین و پیروانش دنبالهروی کردند .به همین ترتیب خواجه
ّ
نصیرالدیــن طوســی و ابنمیثــم َبحرانی و نویســندۀ کتــاب الیاقوت
36
َ
ابوالحسین بصری قرار داشتهاند .در این زمینه
تحتتأثیر مکتب
34

همچنین باید از نگارندۀ کتاب کالمی ّ
مهم خالصة النظر 37یاد کرد
ّ
متأثر از ُ
الم ِنقذ من التقلید
که از حیث ســاختار و محتوا تا حدودی
َ
َ
ِح ّمصی رازی اســت و گرایش به آراء ابوالحســین بصری در آن دیده
میشود.

38

یادشــده ،همچون اســتادش شــیخ مفید ،معتقد به باورهــای ّ
امامیه

33. Ibid, p. 203.

32

بود و آراء معتزله در این موضوعات را طرد میکرد.

34. Ibid, pp. 204 - 205.
35. Ibid, p. 209.

)30. Ansari, Hassan, Schmidtke, Sabine, “The Shī�ʿī� Reception of Muʿtazilism (II
Twelver shī�ʿī�s”, in: The Oxford handbook of Islamic theology, p. 199.

31. Ibid, p. 200.

32. Ibid, pp. 201 - 202.
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 .36انصاری ،حسن ،پیشگفتار فارسی کتاب المعتمد فی أصول الدین ،ص چهارده.
ّ
مقدمــه :زابینه اشــمیتکه ،حســن انصاریَّ :
مؤسســۀ پژوهشــی
 .37خالصــة النظــر؛ تحقیــق و
حکمت و فلسفۀ ایران 1385 ،ش ،تهران.
 .38همان ،ص .xvii
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َ
بــه گفتــۀ آقــای دکتــر انصــاری هرچنــد مکتــب ِح ّمصــی بــر تعاليــم
َ
ابوالحســين بصــری مبتنــی بــود؛ ّامــا در مجمــوع ،بــا مکتــب و

ُ
ن ُب ّــوت و معــاد نيز مثــل او مخالف و منتقد معتزله بــود .با این حال،
َ
برخــاف وی ،مکتــب معتزلــی َبهشــمی را ب هجــای مکتــب بغــداد
ِ
ً
میپســنديد و اصــوال بســيار بيــش از شــیخ مفید نســبت بــه مکتب
کالمی معتزله اشــتياق نشــان میدادُ .چنانکه از آثار کالمی شريف
َ
َ
مرتضی بهخوبی پيداست ،او نهتنها خود ،طرفدار مکتب َبهشميان

داشــت؛ لــذا ایــن امــر ســبب میشــد کــه در مســائل اختالفــی ميان
َ
َ
شــريف مرتضی و شــيخ مفيــدِ ،ح ّمصی از دیدگاههای شــيخ مفيد
ّ
ّ
طرفــداری کند .بدين ترتيب بــرای متکلمان ِحله ،پیروی از مکتب
َ
ِح ّمصــی ،بهنوعــی التــزام بــه کالم قديم شــيعه که شــيخ مفيــد آن را
ّ
ّ
ترســیم کــرده بود ،محســوب میشــد .در اثــر اقبال متکلمــان حلی و
ّ
َ
ســاير ّ
اماميه به مکتب ســديدالدين ِح ّمصی از قرن هفتم هجری به

بــود ،بلکــه از آن در برابــر انتقادات مخالفان ،ســخت دفــاع میکرد و
َ
مســير کالم امامی را با گرايش به مکتب َبهشــمی تا قرنها تغيير داد.
ً
َ
او در آثــار کالمــی خــود کامــا در قامــت يــک معتزلی َبهشــمی ظاهر
41
شــده اســت و آشــکارا خویش را داخل در سـ ّـنت معتزلی میداند.

دیدگاههای شــیخ مفید سازگاری بیشتری داشت تا مکتب شریف
ّ
َ
َ
ابوالحســين با مکتب
مرتضــی .علــت ایــن امر آن اســت که مکتــب
معتزلــۀ بغداد ـ که شــيخ مفيــد از آن پیروی میکرد ـ قرابت بیشــتری

بعد ،مکتب شيخ مفيد در کالم اماميه دوباره ّ
اهم ّيت يافت.

39

آقــای انصاری همچنین معتقد اســت که معتقــدات ّ
امامیه در آغاز
با معتزله هماهنگ نبود و در بســیاری از عقاید توحیدی و مباحث
وابســته بــه آن ،با دیدگاههــای معتزله تفاوتهای اساســی داشــت.
ّامــا از اواخــر ســده ســوم هجــری قمــری شــماری از امامیه بــه معتزله
گرائیدنــد و بهتدریــج ،تحتتأثیر آنــان قرار گرفتند .ایــن تأثیرپذیری
نیــز بــ ه طور عمــده در دو جهت بود :نخســت ،بحثهــای اصلی در
مباحــث توحیــد و عــدل و دیگری ،پذیــرش کالم معتزلی بــه عنوان
40

یک شیوۀ نظرورزی و بهرهگیری از ساختار نظری بحثهای آنان.

نامبــرده در ضمــن دو یادداشــت دیگــر زیــر عنوانهــای «شــريف
ّ
مرتضــی بــه مثابــه متکلمــی معتزلــی» و «شــریف مرتضــی و معتزله»
ّ
َ
َ َ
ــمی شــریف مرتضــی و تعلــق فکــری او بدین مکتب
بــر گرایش بهش ِ
َ
تأ کید کردهاند .به نظر ایشــان ،شــیخ مفید ،اســتاد شریف مرتضی،
«کموبیــش در برخــی مســائل فلســفی و اصلــی دانــش کالم جانــب
بغداديــان ،يعنــی معتزله بغداد را داشــت و البتــه در عين حال خود
متأثــر از گرایشهــای کالمــی دوران کهنتر کالم معتزلی و گرايشــات
متمايــل بــه اعتــزال ماننــد گرايــش کالمــی بنینوبخــت از يک ســو و
گرايــش اهــل کالم در ميــان دانشــمندان کهن تشــيع در عصر حضور
امامــان ماننــد هشــام بــن الحکــم و يونس بــن عبدالرحمــان و فضل
بــن شــاذان نيــز بــود»؛ بــا ایــن وصــف ،در مباحث مربــوط بــه ايمان،
ّ
وضعيــت دنيــوی و اخــروی مؤمنــان و نيــز امامــت جامعه بــا معتزله
َ
مخالــف بود .شــريف مرتضی تحتتأثير اســتادش شــيخ مفيد قرار
داشت و در مسائل یادشده و مسائل وابسته مانند قرآن و يا ّ
جزئيات
ّ
حلــه از ســديد الدين ّ
حمصــی تا ابن
 .39نگر یــد بــه یادداشــت زیــر بــا عنــوان «دانــش کالم در
طاوس» منتشرشده درhttp://ansari.kateban.com/post/3468 :
 .40نگرید به یادداشت زیر با عنوان «مکتب اعتزال؛ میراث اسالم سنی یا تشیع؟» منتشرشده
درhttp://ansari.kateban.com/post/2911 :

َ
پردازش شــریف مرتضی به مباحث کالمی ،در قالب و ســبک کالم
َ
َبهشمی است و او در مباحث اصلی کالمی مثل توحید و همچنین

َ َ
هشـ ّ
ـمیه را پذیرفته
مباحــث مربــوط بــه لطیف الــکالم دیدگاههــای ب
است ،گرچه گاه اصالحات و انتقاداتی را نیز مطرح نموده .در واقع،
َ
بســیاری از مطالبی که شــریف مرتضی در آثــار کالمی خویش آورده
ّ
عبدالجبار و ابوعبداهلل بصری
است ،پیشتر در نگاشتههای قاضی
َ ّ َ
و ابــو هاشــم ُج ّبائــی بیــان شــده بوده .بــه جــز ســیدمرتضی ،عالمان
شــیعی دیگــری نیــز مبانی اعتزالــی را در مباحث کالمــی پذیرفتند و
ّ
ثهــا گاه مســاهمتی
همچــون متکلمــان مکتــب اعتــزال در آن بح 
ّ
هم داشــتند .این مســاهمت زمانی اتفاق افتاد که شــیعیان مکتب
ّ
42
کالمی اعتزالی را به عنوان یک شیوۀ تفکر کالمی پذیرفتند.

در چارچــوب ّ
نظریــۀ اثرپذیــری ّ
امامیــه از کالم معتزلــه آقــای دکتــر
ّ
مدرســی طباطبائــی نیــز در ضمــن کتــاب مکتــب در فراینــد تکامل
خاطرنشــان کردهانــد کــه از اواســط قــرن ســوم هجــری بــه بعــد ،آراء
و ّ
نظریــات کالمــی معتزلــه بهتدر یــج از طر یــق نســل جدیــدی از
دانشــمندان شیعه به تشـ ّـیع راه یافت و مکتب جدیدی را در ّ
امامیه
پدیــد آورد .بــه گفتــۀ ایشــان ،پیشــگامان ایــن مکتــب ،جهانبینــی
معتزلــه را دربــارۀ عدل و صفات الهی و اختیار انســان پذیرفتند؛ ّاما
در عین حال ،مبانی مکتب ّ
تشیع را در باب امامت همچنان حفظ
کردنــد و از آن بهشـ ّـدت پشــتیبانی نمودنــد .ایــن مکتــب نــه ّ
توســط
ّ
معتزلیــان شیع هشــده ،بلکه بر دســت شــماری از متکلمان شــیعی
َ
ابواألحــوص داود بن اســد بصــری و عبدالرحمن بن احمد
همچــون
جبرویــۀ عســکری که از راه مطالعه یا مباحثــه ،با اصول و معتقدات
معتزلــه آشــنا شــده بودنــد بنیانگــذاری شــد و پســانتر بــا پیوســتن
ّ
ّ
متکلمان فلســفهگرایی همچون ابوسهل و
ابومحمد نوبختی تقویت

شــد و با مســاهمت معتزلیان شیعهشــده از جمله ابوعبداهلل ّ
محمد
 .41نگرید بهhttp://ansari.kateban.com/post/1926 :
 .42نگرید بهhttp://ansari.kateban.com/post/2868:
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َ
َ
مملــک اصفهانــی و ابوجعفــر ّ
محمد بــن عبدالرحمن بــن ِق َبۀ رازی به شــکل مکتبــی قویم با
بــن عبــداهلل بــن
43

ساختاری متین درآمد.

ّ
در تحقیــق مســتقل دیگــری دربــارۀ ابوجعفــر ابن ِق َبــۀ رازی (د :پیش از 319ه.ق ).نیز از نســبت اندیش ـههای
کالمــی وی بــا دیدگاههای معتزله ســخن گفته شــده و با ّ
توجه به ســابقۀ اعتزالیاش و انحصــار متون و اقوال
بازمانده از وی به بحث امامت ،این احتمال مطرح شده که وی جز در اصل امامت ،در سایر اصول اعتقادی
44

بر همان عقائد پیشین معتزلی خود باقی مانده بوده باشد .در مقابل ،برخی معتقدند تغییر عقیده در باب
امامت مستلزم تغییر اندیشه در سایر مسائل اعتقادی نیز هست؛ در نتیجه نمیتوان گفت که ابن ِق َبه پس از
گرایش به ّ
امامیه ،همچنان عقائد معتزلی پیشین خود را در سایر مسائل حفظ کرده بوده است.

45

ّ
محققان عرب ،عائشه یوسف َ
المناعی در رسالۀ خود با عنوان «أصول العقیدة بین المعتزلة و الشیعة
در میان
اإلمامیــة» بــه مبحث روابط فکری میــان ّ
ّ
امامیه و معتزله در موضوعات کالمی پرداخت و به نتایجی همچون:
ّ
پذیــرش پــارهای از آراء کالمی معتزله از ســوی متکلمان نوبختی بهویژه ابوســهل اســماعیل بن علی نوبختی و
ً
ّ
ابومحمد حســن بن موســی نوبختی ،تأثیرپذیری شیخ مفید از مکتب معتزله بغداد خصوصا
خواهرزادهاش،
َ
ّ
ّ
عبدالجبار معتزلی دست یافت.
آراء کعبی بلخی ،و اثرپذیری شریف مرتضی از معتزلۀ بصره خاصه قاضی
او همچنیــن خاطرنشــان کــرده اســت کــه به دلیل فقدان مســتندات و شــواهد کافــی از متون کالمــی ّ
امامیه و
ِ
ّ
معتزله در چند قرن نخستین اسالمی ،نمیتوان در خصوص نحوۀ تأثیر و تأثر میان این دو فرقه در دوران ّاولیۀ
46

شکلگیری مکاتب کالمی آنها داوری قطعی کرد و به تأثیرپذیری یکی از آن دو فرقه از دیگری حکم نمود.

خانم رشــا ُ
الع َمری نیز در کتاب ســودمندش دربارۀ ابوالقاســم کعبی بلخی ،از پذیرش عناصر مختلف نظام
47
ّ
کالمی کعبی و دیگر معتزلیان بغدادی و ّ
حتی غیر بغدادی مثل نظام در آثار شیخ مفید سخن گفته است.
َ
نوانتشار خودش دربارۀ شریف مرتضی با عنوان «عقیدۀ شیعی،
آقای حسینعلی عبدالساتر در کتاب ارزشمند
ِ
َ
ّ
کالم معتزلی :شــریف مرتضی و گفتمان امامی» به مســئلۀ ارتباط میان اندیشــۀ کالمی تشــیع امامی و مکتب
اعتزال نیز ب ه طور مبسوط پرداخته است .وی ابتدا به دو دیدگاه اصلی در این زمینه ،یعنی ّ
نظریۀ اخذ و اقتباس
ّ
متکلمان امامی ،و در مقابل آنّ ،
نظریۀ استقالل عقائد ّ
امامیه از کالم معتزله با وجود
دیدگاههای معتزله از سوی
مشابهتهای عقیدتی بنیادین میان آن دو اشاره کرده است .به گفتۀ وی :حامیان ّ
نظریۀ استقالل کالم شیعه

از معتزلــه ،یــا احادیث ّ
ائمــه(ع) را به عنوان بنیادهای نظری دیدگاههای شــیعه در باب اصول اعتقادی لحاظ
میکنند که با وجود آنها نیازی به اســتمداد از منابع خارجی همچون کالم معتزله نبوده اســت ،یا بر اســتقالل
ّ
48
متکلمان نخستین امامی که جریان کالم نخستین ّ
امامیه با آنها آغاز شد تکیه مینمایند.
فکری

ً
ّ
به نظر عبدالســاتر ،اساســا توصیف یک «ارتباط» به «تأثیر» آنگاهکه به حد «وابســتگی اندیش ـهها» برســد ،با
دشــوار یهایی مواجه اســت .برخی از این مشــکالت ناشــی از مالحظات روششناســانه اســت به این معنا
کــه هیــچ قواعــد دقیقی برای اثبات ّ
واقعیــت «تأثیر» به نحو قطعی نمیتوان در نظر گرفــت .افزون بر این ،برای
ّ .43
مدرسی طباطبائیّ ،
سیدحسین ،مکتب در فرایند تکامل ،ص .215 - 213
 .44نگرید :میرزاییّ ،
عباس ،ابن قبه رازی ،ص  66و ص .234
 .45الجعفریّ ،
اإلمامیة ،نشأتهّ ،
ّ
تطو ره ،وموقع الشیخ المفید منه ،تراثنا ،السنة الثامنة ،محرم ـ جمادی الثانیة  ،1413العدد
محمد رضا ،الکالم عند
 1و  ،2ص .235
 .46یوسف َ
ّ
اإلمامیة ،ص .451 - 447
المناعی ،عائشة ،أصول العقیدة بین المعتزلة و الشیعة
 .47نگرید به کتاب او زیر عنوان ّ
«الهیات ابوالقاسم بلخی /کعبی» ،ص :33
El Omari, Racha, The Theology of Abū l-Qāsim al-Balkhī/ al-Kaʿbī (d. 319/931), Leiden: Brill, 2016, p. 33.
48. Hussein Ali Abdulsater, Shi›i Doctrine, Mu›tazili Theology: al-Sharif al-Murtada and Imami Discourse, Edinburgh University
Press, 2017, pp. 2-3.
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اثبات یک «اثرگذاری» یا «تأثیرپذیری» ب ه طور معمول وجود شــواهد خارجی و داخلی ضروری اســت .یعنی
ّ
محلی را بررســی نمــود تا امــکان تعامل میان ّ
هــم بایــد ّ
ســنتها و نویســندگان
تحــوالت زمانــی و تقار نهــای
مختلــف را تأییــد کــرد ،و هــم باید مشــابهتهای مفهومــی و همانندیهای متنــی را مورد مطالعه قــرار داد تا
49
ً ّ
احتمال شباهتهای صرفا اتفاقی را از میان برد.
َ
عبدالساتر به مقایسۀ دیدگاههای شریف مرتضی از یکسو با شیخ مفید و شیخ طوسی ،و از سوی دیگر با آراء
ّ
عبدالجبــار معتزلــی پرداخته اســت و ِنقاط اشــتراک و اختالف عقیدتی میان آنهــا را در چهار بخش
قاضــی
َ
برشمردهِ .1 :نقاط اشتراک عقیدتی میان همۀ آنهاِ .2 ،نقاط اشتراک عقیدتی میان مفید و مرتضی و طوسی
َ
ّ
ّ
عبدالجبار که
عبدالجبار بدانها معتقد نیستِ .3 ،نقاط اشتراک عقیدتی میان مرتضی و قاضی
که قاضی
َ
َ
ّ
شیخ مفید آنها را نپذیرفته است .4 ،عقایدی (مثل نظریۀ صرفه) که فقط مرتضی قبول دارد و مفید و طوسی

ّ
َ
و قاضی بدانها معتقد نیســتند .او ســپس نتیجه میگیرد که در زمینۀ عقائد امامی ،شــریف مرتضی تا حد
ّ
زیادی اصطالحات و اندیشههای متکلمان عقلگرای پیش از خود را حفظ کرده است ولی آنها را بهگونهای
َ
متفاوت از پیشــینیان به کار برده اســت .به نظر عبدالساتر آثار َس ّیدمرتضی در خصوص کالم معتزلی ،نوعی
َ
دیگر از اثرپذیری را نشان میدهد .شریف مرتضی از استداللهای معتزلیان بصری که از منظر وی به نتایج
نادرســتی میانجامــد ،پیــروی نکــرده اســت .او همچنیــن گاه نا گزیــر شــده در برخــی از دیدگا ههــای معتزله
50
اصالحات و تغییراتی را ایجاد کند تا آنها را با عقائد تثبیتشــدۀ ّ
امامیه ســازگار و موافق ســازد .در نهایت،
َ
به نظر میرســد که از نگاه عبدالســاتر ،شریف مرتضی صورت کالم اعتزالی را پذیرفته است ،ولی با محتوای
آن چندان موافق نیست یا اینکه پس از اعمال اصطالحاتی در اندیشههای معتزلی آنها را قبول کرده است.

 .2-1اثرگذاری محدود معتزله بر شیعه

امامیه با معتزله ،پذیــرش اثرگذاری معتزله بر ّ
فرضیــۀ دوم دربــارۀ مناســبات فکــری ّ
ّ
امامیه ب ه صورت نســبی و
محدود است .حامیان این ّ
نظریه معتقدند اگرچه اثرگذاری نظام کالمی معتزله بر ّ
امامیه قابل انکار نیست،

گســترۀ این تأثیرات ،محدود و تنها در برخی ابعاد بوده اســت .برای نمونه نویســندۀ کتاب کالم شــیعه کالم
ّ
ّ
معتزلــه پس از بررســی دیدگاههای متکلمان امامی با متکلمان معتزلــی در باب موضوعات مختلف کالمی
در قرون چهارم و پنجم هجری قمری به این نتیجه رســیده اســت که «کالم شــیعه گرچه در ساختار و مسائل
ّ
ّ
تا حدی متأثر از معتزله بوده اســتّ ،اما با در نظر گرفتن مجموع شــاخصها بهویژه در حیطۀ منابع ،مبادی و
51

پاســخها ،اســتقالل این نظام کالمی روشن میشود» .به باور نگارندۀ کتاب ،قول به تأثیرپذیری نوبختیان و
52
َ
شیخ مفید و َس ّیدمرتضی از معتزلیان نادرست و غیر قابل پذیرش است.
ّ
در چنــد پژوهــش دیگــر نیــز که به طــور خاص دربارۀ برخی از متکلمان امامی نوشــته شــده اســت ،از مســئلۀ
تأثیرپذیــری آنهــا از اندیشــههای معتزلــه ســخن به میان آمده اســت .آقای حیــدر البیاتی در کتابــی با عنوان
َ
«الشريف المرتضى و المعتزلة» بهتفصیل مسئلۀ گرایش شریف مرتضی به معتزله را بررسیده ،ضمن پذیرش
ّ
َ
تأثر شریف مرتضی از معتزله در موضوعات مربوط به توحید و عدل ،دیدگاههای وی را در خصوص بسیاری
ُ
مســائل مطــرح در ذیــل اصــول عقیدتی امامت و ن ُب ّــوت و معاد ،مخالف با ایســتارهای معتزله در این باب
از
ِ
53
ّ
دانسته است و همین امر را ،دلیلی استوار بر مفارقت و عدم ّ
تبعیت وی از معتزله تلقی نموده.
49. Ibid, pp. 5-6.
50. Ibid, p. 215.

 .51کیانی فرید ،مریم ،کالم شیعه کالم معتزله (پژوهشی مقایسهای بر مبنای متون قرنهای چهارم و پنجم) ،ص .284
 .52همان ،ص .283
 .53بیاتی ،حیدر ،الشريف المرتضى والمعتزلة (دراسة مقارنة بين ّ
أهم النظريات الكالمية للشريف المرتضى والمعتزلة وبيان وجوه اال لتقاء واالفتراق
فيمــا بينهمــا) ،خاتمــة المطاف (در دســت انتشــار) .نیز نگرید بــه :همو« ،میزان اثرپذیــری ّ
ســیدمرتضی از معتزلۀ بصره در موضــوع توحید و عدل»،
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بــه همین نحو ،آقــای حســینیزاده خضرآباد در تحقیق خــود دربارۀ
ّ
ابومحمــد نوبختی ،به
خانــدان نوبختــی و ب ه طــور خاص ابوســهل و
اعتزالی نوبختیان
گردآوری و نقل دیدگاههای کســانی که به گرایش
ِ

تصریح کردهاند ،پرداخته است .به نظر او توافق نوبختیان با معتزله
تنهــا در اصــل توحید بوده اســت و از اینرو با لحــاظ مخالفتهای

آنــان بــا معتزلــه در ســایر اصــول معتزلــی از جملــه عــدل و منزلــت
بینالمنزلتیــن ،گرایــش نوبختیــان بــه معتزلــه و ّ
تبعیــت آنهــا از این
ّ
54
فرقــه قابل پذیرش نیســت .با این حال ،نامبــرده ،متکلمان امامی
َ
بغــدادی مثــل شــیخ مفیــد و بهویــژه شــریف مرتضــی را نســبت بــه
ّ
متکلمــان عصــر حضــور همنواتر و موافقتر با معتزله دانســته اســت.
وی در توجیــه ایــن قرابت و گرایش به معتزله بهدرســتی خاطرنشــان
ّ
دانش
میکند که متکلمان امامی گریزی نداشتند از اینکه در قالب
ِ
55
ّ
رسمیتیافتۀ معتزلی ،دستگاه کالمی خود را ارائه کنند؛ زیرا
کالم
در فضــای فرهنگــی آن دوره «گفتمان عقلگرایــی معتزلی حا کم بود
و هرگونــه تبییــن و دفاع از آموزههای اعتقــادی بهناچار باید در قالب
ّ
56
ایــن گفتمان ارائه میشــد» .همو به جریان نوظهــوری از متکلمان
ّ
امامــی معتزلیمــرام در کالم ّ
امامیــه متقدم اشــاره کرده کــه در اواخر
ِ
ّ
قــرن ســوم هجــری قمری فعــال بــوده و «در قالــب دو گــروه معتزلیان
شیعهشــده و امامیــان متمایــل به اندیشــههای معتزلــی ،آراء خود را
ً
کــه غالبــا در همگرایــی آشــکار بــا معتزلــه و متفاوت با اندیشــههای
ّ
57
متکلمان نخستین امامی است ،ارائه کردهاند».

 .3-1اثرگذاری متقابل شیعه و معتزله

ّ
ّ
فرضیه دربارۀ نســبت اندیشۀ شــیعی با تفکر اعتزالی ،وجود
ســومین
ّ
تأثیــر و تأثرات متقابل میان این دو مکتب اســت .باورمندان به این
ّ
فرضیــه ب ه طــور معمول بر اثرگذاری اندیشــۀ شــیعی بــر معتزلۀ بغداد
تأ کیــد دارنــد .بــرای نمونه ،احمد محمــود ُصبحی در بررســی روابط
اندیشــگی شــیعه بــا معتزله ،میــان دو شــاخۀ معتزلۀ بصــره و بغداد
تمایز نهاده است .به عقیدۀ او ،معتزلۀ بصره تا قرن سوم هجری هیچ
چاپشده در :جستارهایی در مدرسۀ کالمی بغداد ،ص  .504 - 485ترجمۀ عربی همین
مقالــه را نگریــد در :همــو« ،تأثیــر الفکــر المعتزلــی البصری علی الســید المرتضی فی مســائل
ّ
مجلــة العقیــدة ،العــدد ( ،)3الســنة األولی ،ربیــع ّ
األول 1436
التوحیــد و العــدل اإل لهــی»،
ه.ق ،ص .220 - 193
ّ
 .54حسینیزاده خضرآبادّ ،
ابومحمد) ،ص .253 - 236
سیدعلی ،نوبختیان (ابوسهل و
 .55همــو ،تطـ ّـورات کالم ّ
امامیــه در مدرســۀ بغــداد ،ص 314 - 310؛ نیــز نگریــد :ص - 295
.303
 .56همان ،ص  .297نویســنده در اینجا از واژۀ «گفتمان» اســتفاده کرده اســت ،ولی در باب
مــراد خویــش از آن توضیحــی ارائــه ننمــوده .شایســته بود بــا ّ
توجه بــه ابهام مفهومــی و کثرت
معانــی ایــن اصطــاح ـ چنانکه در ادامه بحث خواهیم گفــت ـ منظور دقیق خود را از آن واژه
روشن مینمودند.
 .57همــو« ،کالم امامیــه پــس از دوران حضــور؛ نخســتین واگراییهــا» ،چــاپ شــده در:
جستارهایی در مدرسۀ کالمی بغداد ،ص  ،85 - 59بهویژه ص .81
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وفاق و همســانی با شــیعه امامی نداشــته ،بلکه گاه دشــمنی شدید
بــا یکدیگــر داشــتند و از حیث اصــول عقیدتی با همدیگر ناســازگار
بودنــدّ 58.امــا مکتــب معتزلۀ بغداد که به دســت بشــر بــن ُم َ
عت ِمر (د:
ِ
شیعی کوفه ـ زادگاه
210ه.ق ).بنیانگذاری شــد ،تحتتأثیر محیط
ِ
ِبشــر ـ قرار داشــت و همین امر موجب نفوذ تشـ ّـیع در اعتزال بغدادی
59
ّ
«متشیعة المعتزلة» گفته شد.
گشت تا جایی که به معتزلۀ بغداد
ـان شــیعهگرای بغــدادی در برخــی مســائل همچــون تفضیل
معتزلیـ ِ
َ
حضــرت علــی(ع) بــر ابوبکــر ،و برائــت از معاو یــه و عمــرو بن عاص
60
به تشـ ّـیع گرایش پیــدا کردند .این امــر ،یعنی تشـ ّـیع معتزلۀ بغداد،
ِ
61
سبب گردید که شیعیان زیدی و امامی پذیرای اعتزال گردند.

پژوهــش دیگــر در این زمینه که ّ
متقابل هر دو فرقه بر
نظریۀ اثرگــذاری
ِ

یکدیگر را اختیار کرده اســت ،عبارت اســت از «مناسبات فرهنگی
معتزلــه و شــیعه تا آغــاز دورۀ انحالل معتزله در شــیعه» بــه قلم آقای
دکتر رسول جعفریان .ایشان ضمن تأ کید بر اینکه از لحاظ تاریخی،
َ
ّ
شــکلگیری تشـ ّـیع بر اعتزال تقدم دارد خاطرنشان کردهاند که روابط
اجتماعــی ـ سیاســی ـ فرهنگــی شــیعه بــا معتزلــه ســه دورۀ متفاوت
داشته است:
 .1بیگانگــی این دو مکتب از یکدیگر به هنگام رویارویی شــیعیان
با خوارج.
(اعم از ّ
 .2آغاز قرابت معتزله با شیعه ّ
زیدیه و ّ
امامیه) که اوج آن در
دورۀ آلبویه بوده است.
 .3دورۀ اضمحــال کامــل اعتــزال در تشـ ّـیع امامــی و ز یــدی از قرن
62

هفتم هجری قمری به بعد.

ّ
بــه گفتــۀ نویســنده ،شــدت تماسها میــان معتزله و شــیعه تأثیرات
ّ
فراوانــی بــر متکلمــان هر دو مکتب نهاد و ســبب شــد کــه هم برخی
دانشــوران شــیعی تحتتأثیــر معتزلیــان قــرار بگیرنــد و هــم تشـ ّـیع،
 .58محمود صبحی ،احمد ،فی علم الکالم ،ج  ،1ص .260
«متشــیعة المعتزلــة» در کتــاب االنتصــار ابوالحســین ّ
ّ
خیــاط در بــارۀ برخــی از
 .59اصطــاح
معتزلیــان کــه قائــل به تفضیــل حضرت علی(ع) بودهاند ،اســتعمال شــده اســتّ :
«فأما َمن
ّ
ّ
تشــیع من المعتزلة فلیس هذه علته و ال هذا قوله ،و هذه کتب أبی جعفر اإلســکافی فی هذا
ّ
ّ
(الخیاط ،ابوالحسین ،االنتصار
متشــیعة المعتزلة».
الباب معروفة مشــهورة و هو من رؤساء
ّ
ّ
محققان نیز اشاره کردهاندّ ،
تشیع معتزلیان
والرد علی ابن الروندی ،ص  )100چنانکه برخی
ّ
در اینجــا ّ
تشــیع به معنای خاص آن نیســت ،بلکــه به معنای عام آن یعنی نداشــتن گرایش
عثمانی و نفی معاویه و تفضیل امام علی(ع) بر خلفا و ّ
توجه به علویان در مســائل سیاســی
اســت( .نگرید :جعفریان ،رســول ،مناســبات فرهنگی معتزله و شــیعه تا آغاز دورۀ انحالل
معتزله در شیعه ،ص )52
 .60همان ،ص .262 - 261
 .61همان ،ص  ،112پاورقی .2
 .62جعفریــان ،رســول ،مناســبات فرهنگــی معتزلــه و شــیعه تــا آغــاز دورۀ انحــال معتزله در
شیعه ،ص .11
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ّ
خاصــه ّ
تشــیع زیــدی ،در جمــع عظیمــی از معتزلــه نفــوذ یابــد .این
ارتباطــات موجــب نــگارش ّردیههایــی بــر یکدیگر نیز شــد کــه ّ
البته

در چنــد نوشــتۀ دیگــر هــم کــه ب ـه طــور خــاص بــه بررســی مســئلۀ
َ
تأثیرپذیــری شــریف مرتضــی از معتزلــه پرداخت ـه شــده ،بــر نفــی

بــه معنــی دشــمنی گســتردۀ آنها بــا همدیگر نیســت ،بلکه بــه دلیل

هرگونــه تأثیرپذیــری وی از معتزلــه تأ کیــد شــده اســت .نویســندۀ
مقالــه «اعتزالگرایی سـ ّـیدمرتضی؛ بررســی و نقد» از رهگذر مقایســۀ
َ
ّ
عبدالجبار معتزلی در خصوص
دیدگاهھای َس ّــیدمرتضی با قاضی

در زمینــۀ مباحــث عدل و توحید و ســایر مســائل کالمی و طبیعی از
حــدود ّ
جزئیــات فراتر نمیرود و نــزاع اصلی میان شــیعه و معتزله در

برخی از مســائل کالمی مهم «کوشیده است به اثبات رساند که وی
ّ
عبدالجبار نبوده،
نهتنهــا تحتتأثیر معتزلــه و بهطور خاص قاضــی
ّ ّ
بلکــه در آراء خو یــش از خـ ّـط اصیــل شــیعه امامیه متأثر بــوده و از آن

63

قرابــت آنهــا بــا همدیگــر اســت .او خاطرنشــان کــرده که بر اســاس
ـاالت شــیخ مفیــد ،اختالفنظر شــیعه بــا معتزله
کتــاب اوائــل المقـ ِ

64

دو بحــث امامــت و منزلــت بینالمنزلتین اســت .بــا این وصف،
نویســنده ،بر نفوذ اندیشههای شیعه در معتزلۀ بصره و بغداد ،و آغاز
هضم تدریجی معتزله در ّ
تشیع امامی و زیدی از دورۀ پس از قاضی
65
ّ
عبدالجبــار معتزلــی تأ کید کرده اســت .همو افزوده که مشــابهت
ّ
فکــری ّ
تشــیع و اعتــزال باعــث تقویــت این اتهام نیز شــده اســت که
ِ
ّ
شــیعه تفکــر کالمــی خــود را از معتزله گرفته اســت تا آنجــا که برخی
َ
از مهمترین دانشــمندان شــیعی همچــون َس ّــیدمرتضی ،که به هیچ

روی ارتباطــی بــا اعتزال خالص [یعنی اعتزال غیر زیدی] ندارند ،به
ّ
66
متکلم معتزلی ّ
معرفی شدهاند.
عنوان
محمــد بــن حامد بن منــور َ
ّ
الجدعانی نیــز یکی دیگــر از معتقدان به
اثرگــذاری طرفینــی ّ
ّ
تشــیع و اعتــزال بــر یکدیگر اســت .او در
فرضیــۀ
ِ
َ
پایاننامــۀ خــود بــا نــام ِ ّ
ّ
التشــیع و اإلعتــزال» بــه مواضع
«الصلــة بیــن
ّ
امامیــه و ّ
تأثیرپذیــری ّ
زیدیــه از معتزلــه و نیــز برخی تأثــرات معتزله از
67

شیعه پرداخته است.

69

دفاع کرده است».

َّ
الشــمری نیــز ،هــم در مقالــۀ «اعتزالية الشــريف المرتضى بين
رؤوف
70

الوهم والحقيقة» و هم در کتاب خودش با نام «الشریف المرتضی
ّ ً
َ
متکلما» پس از جمعآوری و نقل سخنان کسانی که شریف مرتضی
را در زمــرۀ معتزلــه برشــمردهاند یــا بــه او نســبت گرایــش بــه اعتــزال
ّ
دادهانــد ،بــه نقــد آنها پرداختــه ،ب ه طــور کلی هرگونه گرایش شــریف
71
َ
مرتضی را به معتزله نفی کرده است.
«سیدمرتضی» با ّ
به همین نحو نویسندۀ کتاب ّ
توجه به مخالفتهای
َ
شریف مرتضی با پارهای از اصول معتزلی مثل منزلت بینالمنزلتین
و نیــز اختالفات قابــل ّ
توجه وی با معتزله در برخــی موضوعات ّ
مهم
َ
نظیر امامت ،دالیل و شــواهد انتســاب اعتزال به شــریف مرتضی را
72

مردود دانسته است.

 .5-1اثرگذاری شیعه بر معتزله

 .4-1نفی اثرگذاری معتزله بر شیعه
دیــدگاه دیگــر دربــارۀ ارتبــاط فکــری شــیعه بــا معتزلــه ،نفــی هرگونــه
ّ
اعتقــادی ّ
اثرپذیــری متکلمــان امامــی از مکتــب
تشــیع و
وامگیــری
ِ
ِ
معتزله اســت .آیتاهلل شــیخ جعفر سبحانی با اســتناد به مناظرات
ّ
ّ
متعــدد متکلمان امامی با معتزلیان و نیز ردود بســیار امامیان بر آنها
اظهــار داشــتهاند کــه هــر چنــد شــیعه و معتزلــه در اصولــی همچون
توحید و عدل اشترا کنظر دارند ،در بسیاری از مسائل و عقائد دیگر
با یکدیگر مخالفاند؛ از اینرو امکان اینکه شــیعه عقائد خویش را
68

از معتزله وام گرفته باشد وجود ندارد.

 .63همان ،ص  .84مقایســه کنید با دیدگاه هاشــم معروف الحســنی که نگارش این ّرد ّیهها
را دلیــل بــر دو ربــودن و فاصلۀ زیاد این دو مذهب از یکدیگر دانســته اســت! (نگرید در ادامه
همین نوشتار)
 .64همان ،ص .132
 .65همان ،ص .123 - 118
 .66همان ،ص .100 - 99
ّ َ
 .67الجدعانــیّ ،
الصلــة بین التشـ ّـیع و اإلعتــزال ،ج  ،1ص 330
محمــد بــن حامــد بن منــورِ ،
 .379 .68سبحانی ،شیخ جعفر ،بحوث فی الملل و النحل ،ج  ،3ص 178

ّ
ّ
فرضیه که شــیعه در مســائل کالمی
برخــی از محققــان امامــی با این
بــهنحــو دامنــهدار تحتتأثیر اندیش ـههای معتزله قرار گرفته اســت و
ّ
از خــود اســـتقاللی ندارد ،بهشــدت مخالفاند و میکوشــند نشــان
ّ
فرضیــۀ پیشگفتــه ،در واقع ،معتزله از اندیش ـههای
برخالف
دهنــد ِ
ّ
کالمی شیعه اثر پذیرفتهاند .مرحوم علمه شیخ ّ
محمدرضا جعفری
معتقــد اســت این ّ
نظریــه که ّ
امامیــه عقائد خو یــش را از معتزله اخذ
کرده اســت و در حوزۀ اعتقادات از معتزله تأثیر پذیرفته  ،از ُبن باطل
73

است و هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد ،بلکه بر عکس ،این معتزلۀ
ّ
 .69یوســفزاده ،حسینعلی« ،اعتزالگرایی ّ
سیدمرتضی؛ بررسی و نقد» ،مجلۀ نقد و نظر ،س
 ،18ش  ،4زمستان  ،1392ص .121
َّ
الشــمری ،رؤوف« ،اعتزاليــة الشــريف المرتضــى بيــن الوهــم والحقيقــة» ،مجلــة رســالة
.70
التقريب ،ش  ،25ص .156
ً
ّ ً
معتزلیــا ،و ال رأســا فــي االعتــزال علــی مــا یــراه الخطیــب
« .71مــن هنــا فالمرتضــی لــم یکــن
البغدادی ،و ال َمیل أو ُ
َ
ّ
ّ
التشیع
الجوزی ،و ال جعل
تظاهر في االعتزال علی ما ذهب إلیه ابن
ّ
َ
ّ
ً
منحــی مــن مناحــی االعتزال علی مــا ادعاه الدکتــور عبدالــرزاق محیی الدین»( .الشـ ّـمری،
ّ ً
رؤوف ،الشریف المرتضی متکلما ،ص )323
 .72نگرید :اسعدی ،علیرضا ،سیدمرتضی ،ص .94 - 91
ّ
« .73فالقــول ّ
ّ
اإلمامیــة أخذت عن المعتزلة و تأثرت بهم فیمــا ّاتفقت معهم فی العقیدة ال
بــأن

سالبیستوهشمت،مشارۀپنجــــموشـشـــم،آذر تااسفنــــــــــد1396

167و168

15

لزتعم نامتفگو یعیش مالک

بغــداد بودهانــد که تحتتأثیر عقائد ّ
برخالف معتزلۀ بصره ،دیدگاههای
امامیه قرار گرفتند و بــه همین دلیلِ ،
ّ
ّ ّ
امامیــه اتخــاذ کردنــد .بــه گفتــۀ ایشــان ،علــت جدایــی و افتراق فکــری معتزلــۀ بغــداد از معتزلۀ
نزدیکــی بــه
ّ
ّ
ّ
بصــره ،در واقــع ،حضور متکلمان امامــی در بغداد و در نتیجه ،ارتباط متکلمــان معتزلی بغدادی با امامیه و
ّ
ّ
ّ
برخالف متکلمان بصری که در تماس با متکلمان امامی نبودهاند
تأثیرپذیری آنها از متکلمان امامی است؛ ِ
ّ
74
و ازایــنرو ،تأثیــری از ّ
ـری متکلمــان امامــی بــا عالمــان معتزلی
امامیــه برنگرفتهانــد .بنابرایــن مشــابهت فکـ ِ
ّ
چیــک از متکلمان امامی قبــل و بعد از او،
دلیلــی بــر اثرپذیــری آنها از معتزله نیســت و نه شــیخ مفید و نه هی 
75

از معتزلــه اثــر نپذیرفتهاند .مخالفتهای شــیخ مفید با مکتب معتزلۀ بصــره نیز نه در نتیجۀ تأثیرپذیری او
از معتزلۀ بغداد و مخالفتهای اســتادش ُر ّمانی با آن مکتب ،بلکه ناشــی از ّ
ماهیت کالم امامی بوده که با
تعالیم مکتب بصره ســازگاری نداشــته اســت 76.فراتر از اینّ ،
حتی میتوان با ّ
قطعیت گفت که در حقیقت،
دیدگاههــای شــیخ مفیــد در اســتادش ُر ّمانــی اثرگذار بوده اســت و موجب تمایــل او به تشـ ّـیع و اعتقادش به

ّ
افضلیت حضرت علی(ع) شده است.

77

ّ
در همین راســتا ،آقای دکتر قاســم جوادی نیز در باب مســئلۀ مورد بحث ،نظری مشــابه با علمۀ جعفری ابراز
داشتهاند .بنا به گفتۀ ایشان ،اختالف شیعه با معتزله در مسئلۀ امامت ،اختالف بنیادینی است که یکی از
78

مهمترین وجوه اســتقالل کالم شــیعه از معتزله را نشان میدهد .همچنین تعالیم کالمی موجود در ِروایات
ّ
ائمــه(ع) بهویــژه خطب نهج البالغه و ادعیۀ صحیفۀ سـ ّـجادیه ،که مشــتمل بر آموزههایــی همچون توحید و

تنزیــه خداونــد و نفی تشــبیه اســت ،بنیان و ریشــۀ عقائــد توحیدی و تنزیهی شــیعه را ّ
حتی پیــش از پیدائی
مکتب معتزله َشــکل میداده اســت و از اینرو ،نباید ّ
امامیه را در این زمینه وامدار معتزله دانســت .در میان
ّ
ِروایات امام صادق(ع) و امام رضا(ع) نیز احادیث متعددی در زمینۀ مســائل اصلی کالمی همچون توحید
79
ً ّ
و عدل و مســائل وابســته مثل جبر و اختیار وجود دارد .به عقیدۀ نامبرده ،اساســا اتهام تأثیرپذیری شیعه از
80

معتزله تنها از ســوی معتزلیان مطرح شــده اســت و ســپس از طریق آنان به ســایر متون راه یافته است .آقای
جــوادی بــا نقــل فهرســتی از اختالفــات کالمی معتزله و شــیعه که شــیخ مفیــد در اوائل المقــاالت ارائه کرده
ّ
ّ
اســت ،و نیــز با اســتناد به مناظرات اعتقــادی میان متکلمان امامــی و معتزلی ،و کتابهایــی که متکلمان
هــر یــک از دو مکتــب در ّرد دیدگاههــای عالمان مکتب رقیب نگاشــتهاند ،نتیجه میگیرند که کالم شــیعه
81

نمیتوانــد برگرفتــه از معتزلــه باشــد .افــزون بر ایــن ،به باور ایشــان ،اعتراف معتزلــه به اخذ توحیــد و عدل از
معتزلیان
امیرالمؤمنیــن(ع) ،و گرایــش معتزلۀ بغداد بــه اعتقاد به برتری امیرالمؤمنین(ع) ،و نیــز ظهور جریان
ِ
82
شیعهشده همچون ابن ِق َبه ،دالیلی بر تأثیرپذیری معتزله از ّ
تشیع است.

ّ
 .6-1نفی تأثیر و تأثر میان شیعه و معتزله

ّ
فرضیــات پیشگفتــه ،دیدگاه بســیار متفاوت دیگری نیز وجــود دارد مبنی بر اینکــه از ُبن ،میان
در برابــر تمــام
ّ
شــیعه و معتزله تعامل و ارتباط فکری وجود نداشــته اســت و هیچگونه تأثیر و تأثری میان آنها قابل شناسایی

ً
ً
ّ
ّ
اإلمامیة واألســس التی قامت علیها تلک العقائد».
الصحة جملة و تفصیال و ال ســند له من دراســة عقائد
أقول فیه ســوی ّانه باطل ال أســاس له من
الجعفریّ ،
اإلمامیة ،نشأتهّ ،
ّ
تطو ره ،وموقع الشیخ المفید منه» ،ص .164
محمد رضا« ،الکالم عند
ّ
ّ
باإلمامیة دون العکس» .همان ،ص .238
 .74همان ،ص « .237إن المعتزلة هم الذین تأثروا
 .75همان ،ص .238
 .76همان ،ص .253
 .77همان ،ص .256
ّ
 .78جوادی ،قاسم ،تأثیر اندیشههای کالمی شیعه بر معتزله ،مجلۀ هفت آسمان ،شماره  ،1بهار  ،1378ص .126
 .79همان ،ص .131 - 128
 .80همان ،ص .138
 .81همان ،ص .138 - 134
 .82همان ،ص .149 - 142
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ّ
محققــان شــیعی معتقدنــد از آنجــا که بیــن دیدگاههای کالمــی ّ
امامیه و معتزله مشــابهت
نیســت .برخــی از
ً
ّ
و قرابــت چندانــی نیســت و دیدگاههــای آنهــا فاصلــۀ زیــادی از یکدیگــر دارد ،اساســا از تأثیر و تأثــر میان آنها
نمیتوان ســخن گفت .برای نمونه ،هاشــم معروف الحسنی در کتاب الشیعة بین األشاعرة و المعتزلة تالش
ّ
ّ
ً
ّ
«امامیــه در تفکــرات و آراء خود در همۀ مراحلی که بر آنها گذشــته اســت کامال مســتقل
میکنــد نشــان دهــد
ّ
83
ّ
ّ
ّ
بودهاند» .از نظر او ردیههایی که متکلمان امامی بر آراء معتزله نوشتهاند اثباتگر آن است که «امامیه فرقهای
84
َ
اســت که بیش از هر فرقۀ اســامی دیگر از اندیشــههای اعتزالی فاصله دارد» .او گرایش شــریف مرتضی به
85

معتزله را نیز به طور کامل نفی کرده است.

 .2نکاتی در باب مناسبات عقیدتی نخستین میان ّ
امامیه و معتزله

ّ
ـیعی
چنانکه مالحظه شــد ،در خصوص مناســبات کالم امامیه با کالم معتزله و مســئلۀ تأثیرپذیری کالم شـ ِ
امامــی از مکتــب اعتزال طیف بســیار گوناگون و ّ
حتی متعارضی از دیدگاهها بیان شــده اســت به طوری که
یافتــن وجــه اشــتراکی جامــع میــان آنها دشــوار مینماید .نگارنــده پیش از آنکه نظــرگاه کنونی خــود را در این
موضوع بیان کند به ارزیابی برخی از دیدگاههای پیشــین در باب مناســبات عقیدتی نخســتین میان ّ
امامیه
ّ
و معتزله ،میپردازدِ .نکاتی که در اینجا ذکر میشود در حکم مقدمهای برای ورود در اصل بحث است.
برخــاف بــاور عالم برجســتۀ امامی ،هاشــم معروف الحســنی (د1403 :هــ.ق ).که کالم ّ
امامیــه را مباین با
ِ .1
86
ّ
عقیدتی قابــلتوجه میان
اندیشــههای معتزلــه و بعیدتریــن مکتــب از معتزله دانســته اســت ،اصل تشــابه
ِ
ّ
ً
ّ
امامیــه و معتزلــه ،و اشــتراک آن دو در بیشــتر اصــول کالمی ،مســلم و غیر قابل انکار اســت .ظاهــرا دلیل این
ً
ناصــواب هاشــم معروف الحســنی آن بــوده که وی تقریبا هیچیــک از متون اصلی و مهـ ّـم معتزله را در
داوری
ِ
ِ
ّ
دســترس نداشــته تــا در تحقیــق خــودش بدانها رجــوع کند و با آثــار متکلمــان امامی مکتب بغداد مقایســه
نماید و به مشــابهتهای قابل ّ
توجه میان آنها پی ببرد .زمانی که او کتابش را مینگاشــته اســت ،بســیاری از
ّ
متون کالمی معتزله و متکلمان امامی مکتب بغداد هنوز منتشــر نشــده بوده .اگر آثاری را که امروزه از معتزله
ّ
ً
ّ
و متکلمــان امامــی بغــداد در دســت داریــم ،او نیز در اختیار میداشــت و با دقت بررســی مینمــود ،احتماال
ّ
ّ
شدت و به طور مطلق نفی نمیکرد و ّ
امامیه را
تعامل و پیوند عمیق فکری متکلمان امامی و معتزلی را با این

معرفی نمینمود .جالب ّ
توجه است که مرحوم ّ
دورترین مذهب اسالمی به معتزله ّ
عباس اقبال ـ که چندین
سال قبل از اینکه هاشم معروف الحسنی کتابش را بنویسد ،اثر ارزشمند خودش را در باب نوبختیان تألیف
کرده بوده است ـ به مشابهت فراوان میان اصول عقیدتی معتزله و شیعه ُ
اینچنین اشاره کرده است:
ً
دو فرقــۀ معتزلــه و شــیعه در بــاب اصــول بــا یکدیگر تفــاوت زیــاد ندارند مخصوصــا بعضی از طبقات شــیعه
بمعتزله و بهمین شکل بعضی از رؤسای معتزله از جهت عقیده بشیعه ّ
تقرب جستهاند و همین نکته باعث
ّ
عدهای از ایشــان برای بعضی از ّ
مورخین مشکل گردیده گاهی آنان را در
آن شــده اســت که تشــخیص عقاید
ّ
ردیف معتزله و گاهی در عداد شیعه ذکر کردهاند و اصحاب رجال سنت ،غالب اوقات شیعه و معتزله را با
87

هم خلط کرده و هر دو را در یک شمار آوردهاند.

گذشــته از اینکــه مشــابهت شــایان ّ
توجه ّ
امامیــه با معتزلــه در نگرشهــا و نگارشهای کالمی ،با مقایس ـهای
ّ
اجمالی میان آثار کالمی دو مکتب قابل فهم اســت ،تصریحات برخی از متکلمان برجســتۀ امامی بر توافق
 .83حسنی ،هاشم معروف ،شیعه در برابر معتزله و اشاعره ،ص .17
 .84همان ،ص .341
 .85همان ،ص .342
الفرقّ ،
وربما يلتقون مع األشاعرة والمرجئة أ كثر مما يلتقون معهم».
« .86أن المسافة بين المعتزلة واإلمامية أبعد منها بينهم وبين سائر ِ
 .87اقبال آشتیانیّ ،
عباس ،خاندان نوبختی ،ص .74
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و همســانی اصــول اعتقــادی مذهــب ّ
امامیــه بــا مکتــب معتزلــه نیز
ّ
میتوانــد شــاهدی متیــن بــر ایــن مدعا باشــد .بــرای نمونــه ،خواجه
ّ
نصیرالدیــن طوســی آنگاهکــه در رســالۀ قواعــد العقائــد بــه تعریــف
مذهب ّ
امامیه میپردازد ،خاطرنشان کرده است که:
وهم فی أ کثر أصول مذهبهم یوافقون المعتزلة.

ّ
عالمــۀ حلــی در شــرح ایــن ســخن خواجــه ،عقیــدۀ بــه عــدل و نفی
رؤیــت خــدا با چشــم را از مصادیق اشــتراک عقیدتی میان شــیعه و
معتزله ّ
معرفی کرده است:
و هــم فــی أ کثر األصول یوافقون المعتزلة :مــن القول بالعدل ،وانتفاء
الرؤیة ،و غیر ذلک.

89

تــاج رازی (زنــده در750 :ه.ق ).نیز در شــرح همین عبارت خواجه،
ّ
علمه برشــمرده اســت ،به توافق ّ
امامیه با معتزله
افزون بر مواردی که
در پذیرش حســن و قبح عقلی اشــاره کرده اســت؛ یعنی ّ
امامیه در
90

بیشــتر اصــول اعتقادی خــود نظیر عدل ،نفی رؤیــت خداوند ،و غیر
اینها با معتزله موافقت و همراهی کردهاند.
ِعالوه بر اینها ،نگارش کتاب اوائل المقاالت از ســوی شیخ مفید به
91

منظور بیان تفاوتهای اعتقادی میان شــیعه و معتزله ،بهگونهای
چشــمگیر دیدگاههــای
دیگــر ،نشــان از همســانیها و قرابتهــای
ِ
ً
کالمی شیعه با معتزله دارد .طبعا اگر در زمان شیخ مفید اشتراکات
و شــباهتهای اعتقــادی میــان شــیعه و معتزلــه قابــل ّ
توجــه نبــود،
نیــازی به تبییــن اختالفات و ّ
ممیــزات کالمی میان ایــن دو مکتب
هم احســاس نمیشد .چنانکه عبدالساتر گفته است ،درازدامنی و
المقاالت شــیخ مفید حکایت از حاجت ُمبرم ّ
امامیه
تفصیل اوائل
ِ
ّ
در آن روزگار بــه تأ کیــد بــر ّ
هویــت مســتقل خویــش از معتزلــه در برابر
92
ّاتهام عدم تمایز ّ
امامیه از معتزله دارد.
ّ
 .2در بــاب اینکــه علــت تشــابه و توافــق یادشــده در بیشــتر اصــول
ّ
عقیدتی میان مکتب ّ
فرضیات
امامیه و معتزله چه چیز بوده است،
ّ
فرضیه ،اقتباس یکــی از این دو مکتب از
مختلفــی ابراز شــده .یــک
فرضیــۀ مقابل ،یعنی اقتبــاس ّ
ّ
امامیه
دیگــری اســت که خود ،بــه دو
ّ
 .88طوسی ،نصیرالدین ،قواعد العقائد ،ص .89
ّ
 .89حلی ،حسن بن یوسف ،کشف الفوائد ،ص .309
َ
الح ّمصی الرازی ،محمود بن علی ،کشف المعاقد فی شرح قواعد العقائد ،ص .120
ِ .90
« .91فإنــی بتوفيــق اهلل و ّ
مشــيته ُمثبــت فــي هذا الكتــاب ما آثر إثباتــه من فرق ما بين الشــيعة و
ّ
العدلية من الشــيعة و مــن ذهب إلى العدل مــن المعتزلة و الفرق
المعتزلــة ،و فصــل مــا بين
ّ
اإلمامية فيما ّاتفقوا عليه من خالفهم فيه من األصول» .شــیخ مفید،
ما بينهم من بعد و بين
محمد بن ّ
ّ
محمد ،أوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،ص .1
92. Abdulsater, Hussein Ali, Shi›i Doctrine, Mu›tazili Theology: al-Sharif al-Murtada and Imami Discourse, p. 7.
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مندی
بخش پیشــین اشــاره شــد ـ طرفدارانی دارد .فرض دیگر ،بهره ِ
ّ
فرضیه
هر دو نظام کالمی از یک منبع و مرجع واحد اســت .نیز این
قابل طرح اســت که معتزله و ّ
امامیه هر یک ،اصول اعتقادی خود را
از دو مرجع و مأخذ مختلف کســب کرده باشــند که در نهایت ،آن
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از معتزلــه و بــر عکــس آن ،قابل تقســیم اســت و هر یــک ـ چنانکه در

دو مرجــع ،در زمینــۀ این مباحث بهگونهای بــا همدیگر هماهنگی و
ّ
توافق داشــتهاند .برای نمونه ،متکلم برجســتۀ امامی ،حکیم ّفیاض
ّ
الهیجــی (د1072 :ه ـ.ق ).بــر ایــن باور اســت کــه علت مشــابهت و
امامیــه بــا معتزلــه ،پیــروی ّ
موافقــت اکثــر اصــول اعتقــادی ّ
امامیه از
اصول کالمـ ِـی آنان نبــوده ،بلکه این امر از یکســو
معتزلــه یــا اقتبــاس
ِ

هماهنگی اصول
معلول اســتفادۀ معتزله از فلســفه ،و از ســوی دیگر
ِ
امامیــه ـ کــه برگرفته از ّ
کالمــی ّ
أئمه (عليهم الســام) اســت ـ با مبانی
فلسفی است:
َ
ّ
االصول
کثر
اإلمامی ِة مــع
و ینبغــی أن ُیعلـ َـم ّأن موافقــة
ِ
ِ
المعتزلة فــی أ ِ
َ
َّ
ّ ّ
ألن أصول
ـفة؛ ال
ـتمداد
الکالمیـ ِـة ،إنمــا هــو السـ
المعتزلة ِمــن الفلسـ ِ
ِ
ِ
ُ ّ َ
ٌ
ّ
ـوم المعتزلـ ِـة؛ بــل أصولهم إنمــا أ ِخذت ِمن
االمامیـ ِـة مأخــوذة ِمن علـ ِ
93
ّ
أئمتهم(ع).
ّ
علــت همســانی و توافــق ّ
ّ
امامیــه و
فرضیــۀ مشــهور و رایــج در بــارۀ
.3
معتزله در بیشــتر اصول عقیدتی ،اقتباس و وامگیری یکی از این دو
ّ
مکتب از دیگری است .این مسئله در واقع ،به تأثیر و تأثر اندیشگی
میان ّ
بنیادین توحید و عدل
امامیه و معتزله در حوزۀ اصول عقیدتی
ِ
در قرون نخستین اسالمی که دورۀ تکوین ابتدایی نظامهای کالمی
امامیــه و معتزلــه اســت ،بازمیگردد .در این زمینه ،برخــیّ ،
ّ
امامیه را
ّ
متأثر از معتزله دانســتهاند و برخی دیگر ،معتزله را تحتتأثیر تعالیم
امامان شیعه قلمداد کردهاند.
نکــه دیدیم ،آقای مادلونگ یکی از کســانی اســت که معتقدند
ُچنا 
ّ
امامیــه و از جملــه پیشــوایان شــیعه ،در زمینــۀ برخی مســائل مربوط
بــه توحیــد و عــدل تــا حــدودی تحتتأثیــر آموزههــای معتزلیــان قرار
نکــه در بخــش پیشــین گــزارش شــد ،بــه بــاور وی،
داشــتهاندُ .چنا 
امامــان شــیعه در پاســخ بــه پرس ـشهای کالمــی در بــاب توحیــد و
ً
صفــات خداونــد،تدریجا بــه تأیید و تصدیق دیدگاههــا و مفاهیم و
ّ
فرضیــه به ِروایاتی از
مواضــع معتزلــی رو آوردهانــد .او برای اثبات این
اصــول کافــی اســتناد کرده بود کــه در آنهــا از قول امامــان ،مطالب و
ّ
نظیر معتقــدات متکلمان معتزلی در باب خداشناســی
مضامینــی ِ
وارد شــده اســت .مادلونــگ بــا لحــاظ مشــابهتهای موجــود میان
ّ
عبدالرزاق ،شوارق اإللهام ،ج  ،1ص .50
 .93الهیجی ،مال
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ّ
معتزلی نخســتین
تعالیــم امــام جعفر صــادق(ع) و عقائد متکلمان
ِ
ُ َ
ّ
ابوالهذیل َعلف در باب مسائل کالمی ـ مثل تفسیر صفات
همچون
الهــی و رابطــۀ ذات بــا صفــات خداونــد ،یا تقســیم صفــات الهی به
صفــات ذات و صفــات فعــل ،و بــاور بــه قدیمبــودن علــم خداونــد ـ
ُچنیــن نتیجــه گرفتــه اســت کــه حضــرت در خصــوص موضوعات
یادشده ،دیدگاههای معتزله را پذیرفته و مطرح کردهاند.
فرضیــۀ آقــای مادلونــگ ّ
ّ
البتــه از چند جهــت قابل نقد اســت که در
اینجــا به برخــی از آنها اشــاره میکنیم .میپذیریم که دیدگاه ایشــان
در بــاب امامــان شــیعه با نظــرگاه و شــناخت شــیعیان از ّ
ائمه(ع) به
عنــوان برگزیــدگان خداونــد و صاحبــان علــم الهــی بســیار متفــاوت
ّ
است و از همین روست که وی امام صادق(ع) را همچون متفکران
و اندیشــهورزانی قلمــداد کــرده کــه تحتتأثیــر افــکار عالمــان زمــان
خویش قرار میگرفتهاند و باورهایشــان دچار تغییر و ّ
تحول میشــده
اســتّ .اما قابل پذیرش نیســت که ایشــان به سیر تاریخی آموزههای
خداشناســی در کالم شــیعه ّ
توجــه نکننــد و بــه جــای پیجویــی

َ َ ُّ
َ َّ ُ َ ْ ُ ّ َ
الم ُ
ِص َف ٍــة َّأنهــا َغ ُیر َ
الصفة»
وف أنــه غير ِ
وفَ ،و شـ َـهاد ِة ك ِل َم ْو ُص ٍ
وص ِ
َّ
َ َّ
الص ُ
«ج َّــل عــن أن َت ُح َّلـ ُـه ِ ّ
فات ،لشـ ِ ُ
یــا َ
ـول ّأن کل َمــن َحل ُته
ـهادة العقـ ِ
ٌ 95
الص ُ
ِّ
فــات َمصنوع» به آموزۀ «توحیــد صفاتی» ،یعنی ّ
عینیت ذات

94

ُ
خداوند با صفات او اشــاره شده است .همچنین خطب و کلمات
گوهریــن حضــرت در نهــج البالغــه سرشــار از معــارف توحیــدی و
ّ
عبدالجبــار معتزلــی
تنزیهــی در بــاب خداشناســی اســت .قاضــی
تصریــح کــرده اســت کــه گفتارهــای حضــرت در بیان نفی تشــبیه و
اثبات عدل بیش از آن است که در شمار آید:
ُ
ّ
فأما أمیر المؤمنین علیه السالم ،فخ َطبه فی بیان نفی التشبیه و فی
96

إثبات العدل أ کثر من أن تحصی.

شــیخ مفیــد نیــز ســخنی بــا همیــن مضمــون در پاســخ بــه گــزارش و
َ
َ
پرسشــی از ســوی شــریف مرتضی ابراز کرده اســت .شــریف مرتضی
گــزارش میدهد کــه معتزله معتقدند تمام پیشــینیان ّ
امامیه گرایش
تشــبیهی داشــتهاند ،و جمعــی از اصحــاب حدیــث ّ
امامیــه نیز این
نظــر معتزلــه را پذیرفته ،بر این باورند که ّ
امامیه آموزۀ نفی تشــبیه را از

پیشــینۀ تعالیــم توحیــدی امامــان شــیعه در میــراث روایــی ّ
ائمــۀ
نخســتین ّ
امامیــه ،بــه ردیابی آنهــا در اندیشــههای معتزلــه بپردازند.

معتزله فراگرفتهاند .شــیخ در پاســخ خاطرنشان میکند که در میان
ً
پیشــینیان ما کسی که حقیقتا قائل به تشبیه بوده باشد وجود ندارد

امامان نخستین شیعه ،آموزههای
میدانیم که در ِروایات بازمانده از
ِ
ً
توحیــدی و تنزیهی در بــاب خداوند فراوان وجود دارد و طبعا همین
تعالیــم و آموزههــا ـ در کنار علوم الهی اعطا شــده به ّ
ائمه(ع) ـ یکی از

و هشــام بن حکم هم که گمان میکرده خداوند جســم اســت ،پس
ّ
از مدتی از این رأی خویش دست کشیده است .سپس شیخ مفید

راههای کســب معارف خداشناســانه برای ّ
ائمۀ بعدی همچون امام

صادق(ع) بوده اســت .پیشــوایان شــیعه تنها نزد آباء خود تحصیل

یشــماری از
تصریــح میکنــد که عقیدۀ به نفی تشــبیه ،در ِروایات ب 
ّ
ائمه(ع) وارد شده است:
ن يحصــى من الروايــة عن آل
و القــول بنفــی التشــبيه فهــو أ كثــر من أ 
97

کردهاند و هیچ گزارشی از شاگردی ایشان نزد عالمی از مکاتب دیگر

محمد(ع).

وجــود ندارد .بــرای اثبــات تأثیرپذیری امــام صــادق(ع) از معتزلیان

شــیخ در ادامــهِ ،روایتــی را از امــام صــادق(ع) در ّرد جس ـمانگاری
خداونــد نقــل کــرده ،میگوید :بــا ّ
ـات تنزیهی
توجه به ایــن قبیل ِروایـ ِ
چگونه ممکن اســت که ما شــیعیان نفی تشبیه را از معتزله فراگرفته

عصر خویش ،به دلیل و شاهدی مستحکم نیاز است؛ چون صرف
مشــابهت در آرا و دیدگاهها نشــانۀ اخذ و اقتباس و پذیرش نیســت.
از این گذشــته ،امام صادق(ع) (ش148 .ه.ق ).دستکم چندین
ُ َ
ّ
ابوالهذیل َعلف (د :حدود  227یا
دهه پیش از معتزلیانی همچون
235ه.ق ).به مباحثی چون ّ
عینیت ذات خدا با صفات و تقســیم
صفــات خدا به صفات ذاتی و فعلی اشــاره کردهاند .بنابراین ّ
حتی
ّ
اگــر یــک نحوه اثرگذاری و تأثیرپذیری هم میــان ّ
ائمۀ(ع) و متکلمان
معتزلی در کار باشــد ،معتزله باید از تعالیم ّ
ائمه (علیهم الســام) اثر
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باشیم؟

همــو در موضعــی دیگــر ،و ایــن بــار در ّرد ّاتهــام وارده بــه ّ
امامیــه در
ِ

خصوص اعتقاد به جبر و رؤیت خداوند ،دوباره تصریح میکند که
ّ
مروی از اهلبیت(ع) در باب عدل و نفی دیدن خداوند با
احادیث
چشم ،بیش از آن است که در شمار آید:

گرفته باشند نه بر عکس.
کاوش در میــراث ِروایــی بازمانــده از امامــان نخســتین شــیعه نشــان
میدهــد کــه در آنهــا آموزههــای توحیــدی شــایان ّ
توجهــی در بــاب
خداونــد وجــود دارد .در برخــی از ِروایــات منقــول از امام علــی(ع) از
َ ُ
ُّ
َ َ ُ ّ َ
َ
ات َعنهِ ،لش َه َاد ِة ک ِل
جمله ،عبارت «کمال
الصف ِ
اإلخالص له نفي ِ
ِ

 .94شریف رضیّ ،
محمد بن حسین ،نهج البالغة ،خطبۀ نخست ،ص .46
محمد بن ّ
 .95شیخ مفیدّ ،
محمد ،اإلرشاد ،ج  ،1ص .223
ّ
عبدالجبار ،طبقات المعتزلة ،چاپشــده در :فضل االعتزال و طبقات المعتزلة،
 .96قاضی
ص .163
محمد بن ّ
 .97الشیخ المفیدّ ،
محمد بن نعمان ،الحکایات ،ص .80 - 79
« .98فكيف نكون قد أخذنا ذلك عن المعتزلة؟» .همان ،ص .81
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و الرواية فی العدل و نفی الرؤية عن آل محمد(ع) أ كثر من أن يقع عليها اإلحصاء.

َ
شریف مرتضی نیز در کالمی معروف و درخشنده خاطرنشان کرده است که ریشهها و اصول مباحث توحید
و عدل به گفتارها و سخنان حضرت علی(ع) بازمیگردد و عالیترین تعالیم در این زمینه ،در کالم حضرت
ّ
امیــر(ع) بیان شــده اســت .به گفتــۀ او ،تمام آنچــه متکلمان بعدی در ایــن باب بهتفصیل گفته و نوشــتهاند
چیزی جز شرح و بسط همان اصول و تعالیم حضرت علی(ع) نیست:
ّ
تتضمن
اعلــم أن أصــول التوحيد و العدل مأخوذة من كالم أميــر المؤمنين ـ صلوات اهّلل عليه ـ و خطبه ،فإنها
ّ
مــن ذلــك مــا ال زيــادة عليه ،و ال غايــة وراءه ،و من ّ
تأمــل المأثور فی ذلــك من كالمه علم أن جميع ما أســهب
ّ
المتكلمون من بعد فی تصنيفه و جمعه ،إنما هو تفصيل لتلك الجمل ،و شرح لتلك األصول ،و ُروى عن األئمة
ِمــن أبنائــه ـ عليهــم الســام ـ من ذلــك ما يكاد ال يحاط به كثــرة ،و من ّ
أحب الوقوف عليــه ،و طلبه من مظانه
ّ
100
أصاب منه الكثير الغزير ،الذی فی بعضه شفاء للصدور السقيمة ،و نتاج للعقول العقيمة.
َ
گفتاورد پیشــین از شــریف مرتضی است،
به همین نحو ابن شهرآشــوب (د588 :ه.ق ).در کالمی که یادآور
ِ
ّ
بر این نکته تأ کید کرده که ســخنان مبســوط متکلمان در باب اصول اعتقادی چیزی جز تفصیل گفتارهای
موجز حضرت علی(ع) و شرح آن اصول نیست:
و ما أطنب المتكلمون في األصول إنما هو زيادة لتلك الجمل وشرح لتلك األصول.
ســپس میافزایدّ :
امامیه در اعتقادات خود به امام صادق(ع) رجوع میکنند و ایشــان در این امر به آباء خود
َ
رجوع میکردهاند .معتزله و ّ
ّ
عبدالجبار فراگرفتهاند که او هم ن َسب علمیاش
زیدیه نیز دانش کالم را از قاضی
به ّ
محمد بن َح ّ
نفیه و حضرت علی(ع) میرسد:

فاإلمامية يرجعون إلى الصادق(ع) وهو إلى آبائه ،والمعتزلة والزيدية يرويه لهم القاضي عبد الجبار بن أحمد
عن أبي عبد اهلل الحســين البصري وأبي إســحاق عباس عن أبي هاشــم الجبائي عن أبيه أبي علي عن أبي
يعقوب الشحام عن أبي الهذيل العالف عن أبي عثمان الطويل عن واصل بن عطاء عن أبي هاشم عبد اهلل
101

بن محمد بن علي عن أبيه محمد بن الحنفية عنه عليه السالم.

از میــان معتزلــه ،ابــن ابیالحدید معتزلی (د656 :ه.ق ).در چند موضع از شــرح خود بر نهج البالغه تصریح
کرده است که مهمترین اصول عقیدتی معتزلیان برگرفته از گفتارهای حضرت علی(ع) است .وی در شرح
ْ ْ ََ َ
102
ُ َ َّ َ َ
ْ ْ ُ َ َّ َ َ
َّ
َّ
َ ُ َ َ
الت ْو ِحيد أل ت َت َو ّه َمـ ُـهَ ،و ال َعدل أل ت ّت ِه َمه» که به حضرت
يد َو ال َعد ِل ،فقال(ع):
ــن
الت ْو ِح ِ
عبــارت «و س ِــئل ع ِ
اصل توحید و عدل که در این ِروایت بیان شده ،دو رکن اصلی
علی(ع) منسوب گشته ،ابراز میدارد که دو ِ

دانش کالم و شعار اصحاب معتزلی ماست .سپس میافزاید :مذهب اصحاب ما در عدل و توحید ،برگرفته
ً
از امیرالمؤمنیــن(ع) اســت و ایــن ِروایت نیز یکی از مواضعی اســت که حضرت در آن دقیقــا به مذهب یاران
ما تصریح کرده است:

و جملة األمر أن مذهب أصحابنا في العدل و التوحيد مأخوذ عن أمير المؤمنين و هذا المواضع من الموضع التی
103

قد صرح فيها بمذهب أصحابنا بعينه.

 .99همان ،ص .84
 .100الشریف المرتضی ،علی بن حسین ،األمالی ،ج  ،1ص .148
 .101ابن شهر آشوبّ ،
محمد بن علی ،مناقب آل أبی طالب ،ج  ،2ص .56
 .102الشریف الرضیّ ،
محمد بن حسین ،نهج البالغة ،کلمات قصار ،ش  ،449ص .726
 .103ابن أبیالحديد ،عبدالحميد،شرح نهج البالغة ،ج ،20ص .228 - 227
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َ
وی در آغاز شــرح خودش بر نهج شــریف هم تذکار داده اســت که علم الهی برترین علم اســت و این علم از
کالم حضــرت علــی(ع) برگرفته شــده و از جانب او انتشــار یافته اســت ،آغــاز و انجام ایــن دانش از حضرت
اســت و معتزله که اهل توحید و عدل هســتند ـ و دیگران علم الهی را از آنها فراگرفتهاند ـ همگی شــاگردان و
یاران حضرتاند:
ّأن أشــرف العلــوم هــو العلم اإللهی؛ ألن شــرف العلم بشــرف المعلوم و معلومه أشــرف الموجــودات فكان هو
أشرف العلوم و من كالمه(ع) اقتبس و عنه نقل و إليه انتهى و منه ابتدأ؛ ّ
فإن المعتزلة الذين هم أهل التوحيد
ّ
104
تعلم الناس هذا ّ
الفن ـ تالمذته و أصحابه.
و العدل و أرباب النظر ـ و منهم
همو در جایی دیگر خاطرنشان میکند که حضرت امیر(ع) نخستین عالم عرب است که به ژرفاندیشی در
دقیق مربوط به توحید و عدل تنها در ســخنان
حکمــت الهــی پرداخت و به همیــن دلیل ،مباحث ظریف و ِ
و ُخطــب ایشــان یافت میشــود نــه در کالم هیچ یک از صحابــه و تابعین دیگر که ّ
حتی تــوان ّ
تصور و فهم آن
ّ
ظرایف و دقائق را نداشــتهاند .درســت به همین ســبب اســت که متکلمان خود را فقط منســوب به حضرت
میکنند و ایشان را استاد خویش میدانند؛ از جمله ،یاران معتزلی ما که خود را در طی سلسلهای ،از طریق
واصل بن َعطاء به حضرت علی(ع) منسوب میدارند:
أول مــن خــاض فيــه مــن العــرب علــي عليه الســام ،ولهــذا تجــد المباحــث الدقيقة فــي التوحيــد والعدل،
مبثوثــة عنــه في فرش كالمه وخطبــه ،وال تجد في كالم أحد من الصحابــة ،والتابعين كلمة واحدة من ذلك،
وال يتصورونــه ،ولــو فهمــوه لم يفهمــوه ،وأنى للعرب ذلــك! ولهذا انتســب المتكلمون الذين لججــوا في بحار
المعقوالت ،إليه خاصة دون غيره ،وســموه أســتاذهم ورئيســهم ،واجتذبته كل فرقة من الفرق إلى نفسها ،أال
تــرى أن أصحابنــا ينتمــون إلى واصل بن عطاء ،وواصل تلميذ أبى هاشــم بن محمد بن الحنفية ،وأبو هاشــم
105

تلميذ أبيه محمد ،ومحمد تلميذ أبيه علی عليه السالم.

ابن ابیالحدید معتزلی در بحث از موضوع «توبه» نیز یادآور میشود که سخنان همکیشان معتزلیاش در این
باب برگرفته و مقتبس از کالم حضرت امیر(ع) است و کالم امامُ ،بن و بنیاد آراء اصحاب اوست:
ً
ً
ّ
مختصرا ّ
ممــا يقوله أصحابنا فــی التوبة ،فإن كالم أميــر المؤمنين هو
وينبغــی أن نذكــر فــی هذا الموضــوع كالما
األصــل الــذی أخذ منه أصحابنا مقالتهم ،والذی يقولونه فی التوبة ،فقد أتى على جوامعه عليه الســام في هذا
106

الفصل على اختصاره.

گفتاوردها و ســخنان یادشــده ،همگی حکایت از آن دارد که ریشــه و پیشینۀ مباحث توحیدی و تنزیهی در
ّ
بــاب خداشناســی و برخی دیگر از مســائل ّ
یگــردد و متکلمان
مهم کالمی ،بــه ِروایات حضرت علی(ع) بازم 
امامی بر ســر ســفرۀ دانش و آموزش حضرت نشســت ه و وامدار علم و تعلیم ایشــان بودهاند .دس ـتکم در باب
ّ
شــیعیان مشــخص اســت که باور آنها به اصول اعتقادی همچون توحید و عدل ،ثمرۀ تعالیم و آموزشهای
ّ
ائمه(ع) بوده است نه نتیجۀ اخذ و اقتباس از معتزله.
ـتین
ّامــا در بــاب اعتقــاد معتزلیــان به توحیــد و عدل ،و اینکه خاســتگاه و سرچشــمۀ اعتقاد
ِ
معتزلیان نخسـ ِ
بصــری به این اصول چه بوده اســتّ ،
نظریات مختلفی مطرح شــده اســت .برخی بــرای اعتقادات معتزلیان

 .104همان ،ج  ،1ص .17
 .105همان ،ج  ،6ص .371
 .106همان ،ج ،20ص .57
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نخســتین به توحید و تنزیه صفات ریشههایی غیر اسالمی همچون
107

فلســفۀ یونانــی یــا کالم مســیحی در نظــر گرفتهانــد .بــرای نمونــه،
ُولفسن معتقد است که دیدگاه معتزلیان نخستین در باب توحید و
مســئلۀ نفی صفات خداوند و ّ
حتی اســتداللهایی که برای اثبات

این آموزهها آوردهاند همگی برگرفته از فلســفه و کالم مســیحی ،و به
ّ
طــور مشــخص برخــی از آباء کلیســا مثل ســابلیوس و آریوس اســت
ّ
108
کــه آنهــا نیــز خــود متأثــر از فیلون یهــودی اســکندرانی بودهانــد .در
ّ
مقابــل ،بعضی محققان ،وجود ُچنین ریشــهها و خاســتگاههایی را
برای اندیشههای اعتزالی انکار کرده و تأثیرپذیری کالن معتزلیان از
ّ
109
آنهــا را ب ه طــور کلی نفی نموده ،بنیانگــذاران معتزله ،یعنی واصل
ََ
بــن َعطــاء و َعمرو بن ُع َبید را در آراء خود ـ از جمله عقیدۀ به قدر (=
[قدیم زائد بر ذات برای
اختیار انسان) و حدوث قرآن و نفی صفات ِ
110
ّ ََ
خداوند] ـ متأثر از قد ّریه دانستهاند.
برخــی دیگــر نیــز معتقدند کــه با ّ
توجه بــه معانــدت معتزلیان بصری
نخســتین بــا حضــرت علــی(ع) ،امــکان اخــذ تعالیــم توحیــدی و
تنزیهی حضرت از ســوی آنها وجود نداشــته است و کسی از معتزله
هــم آراء خــود را بــه امــام علــی(ع) و فرزندانــش نســبت نــداده و بــه
ّ
تأثیرپذیری از آنها اذعان ننموده است مگر برخی از معتزلیان متأخر
ّ
بــاور معتزله
کــه تحــت تأثیــر زیدیــه قــرار داشــتهاند .از ایــنرو ،مرجع ِ
بــه توحیــد و عــدل ،ســخنان و گفتارهــای حضــرت علــی(ع) نبوده
111
ّ
اســت .در همیــن راســتا بعضــی از محققــان هــم بر ایــن باورند که
معتزلیان بصری نخستین ،اصول اعتقادی خود نظیر توحید و عدل
ِ
ً
ّ
ّ
را از ّ
ائمــۀ شــیعه نگرفتهاند و اساســا معتزلیان او ّلیــه با احادیث ائمه
ّ
شــیعه آشــنایی و ارتباطی نداشتهاند ،بلکه آنها بیشــتر متأثر از علوم
و ادیــان غیــر اســامی بودهانــد .همچنیــن آن دســته از ّ
امامیه هم که
ً
باورهای تنزیهی داشــتند نه در آغاز ،عقایدشــان کامال مشــابه با آراء
ّ
112
معتزلیــان بود ،و نه در این زمینــه متأثر از معتزلیان بودند .بنابراین
 .107برای نمونه :الشهرستانی ،عبدالکریم ،الملل و النحل ،ج  ،1ص  51و .53
 .108ولفسنَ ،هری اوسترین ،فلسفۀ علم کالم ،صص  .151 -148 ،145 - 144 ،69- 66نیز
نگرید :همو ،بازتابهای کالم اسالمی در فلسفۀ یهودی ،ص .25
ّ
 .109النشــار ،علی ســامی ،نشــأة الفکر الفلسفی فی االسالم ،ج  ،1ص  430 - 426بهویژه ص
.428
 .110همان ،ص .408 - 407
« .111النقطــة المهمــة التــي يجــب تذكرهــا فــی هــذا الســياق هــی أن المعتزلــة األوائــل كانــوا
منفصلين عن التشــيع بالکامل ّ
حتی ّأن بعضهم اتهم بالنصب و بعضهم كان يخطئ اإلمام
ً
علــی فــی حروبــه ،وبعض يراه مفضــوال َبمن تقدمه مــن الخلفاء .و لم يظهر مــن المعتزلة من
ّ
بنســب أفكاره إلى اإلمام علی و ولـــده ،أو تأثيره (وتأثيرهم) عليهــم ،إل فی زمن متأخر
يرجــع ِ
ََ
ّ
ّ
التشــیع»،
«عقالنیة المعتزلة بین التســنن و
المدن ،علی،
و بتأثير من الزيدية فی الغالب».
روزنامــۀ الصبــاح ،ص  .14در باب معاندت معتزلۀ بصری با امام علی(ع) همچنین نگرید
بــه :الجعفــریّ ،
اإلمامیة ،نشــأتهّ ،
ّ
تطــو ره ،وموقع الشــیخ المفید
محمــد رضا« ،الــکالم عنــد
منه» ،ص .236
 .112انصاری ،حسن« ،مکتب اعتزال؛ میراث اسالم سنی یا تشیع؟» ،منتشرشده در:
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در خصــوص اعتقــاد بــه توحیــد و عــدل در دورۀ نخســتین پیدائــی
ّ
مکتــب معتزلــه ،نه معتزلیــان متأثر از تعالیم امامان شــیعه بودهاند و
نه ّ
امامیه تحتتأثیر معتزله قرار داشتهاند.
ّ
ّاما در مقابل ،سخنان بعضی متکلمان معتزلی مثل ابن ابیالحدید
ـ چنانکــه بهتفصیــل نقل شــد ـ َداللت بر ایــن دارد که مأخذ و مرجع
اصلــی پــارهای از مهمتریــن اصــول اعتقــادی معتزلــه مثــل توحیــد و
عدل ،سخنان و گفتارهای حضرت علی(ع) بوده است .طرفداران
ایــن ّ
نظریــه معتقدند کــه معتزله در عقیــده به توحید و عــدل ب ه طور
113

حتــم تحتتأثیــر گفتارهــای امام علــی(ع) بودهاند .ایــن افراد گاه
در این زمینه به سلســله ســندی هم ّ
تمســک میکنند که بر اســاس
آن ،پیشــگامان معتزلــه معتــرف و مباهی بودهاند کــه میراث علمی
َ
و سلســله ن َســب تعالیــم آنهــا بــه امــام علــی(ع) و رســول ا کــرم(ص)
یگــردد .از جملــه ،ابوالقاســم کعبــی بلخــی (د319 :ه ـ.ق ).که
بازم 
از ســرآمدان مکتــب معتزلــۀ بغــداد اســت در «باب ذکــر المعتزلة» از
َ
کتاب مقاالت اإلسـ ّ
ـامیین ســندی را نقل میکند که در آن ،ن َســب

واصــل بــن عطــاء بــه ّ
محمــد بــن َح ّ
نفیــه و
علمــی معتزلــه از طریــق ِ
ِ

فرزنــدش ابوهاشــم و از آنهــا بــه حضرت علی(ع) و ســپس بــه پیامبر
114
َ
اکرم(ص) میرســد .ابنمرتضی نیز ســند مذهب معتزله را از قول
ابواسحاق بن ّ
عیاش ُچنین آورده است :مذهب معتزله به واصل بن
َ
ُ
َعطــاء و َعمــرو بن ع َبید ن َســب میبرد کــه آن دو از ّ
محمد بن َح ّ
نفیه

و پســرش ابوهاشم فراگرفتهاند و ّ
محمد بن َحنفیه استاد واصل بوده
کــه او را تربیــت کــرده اســت ،و به همین نحــوّ ،
محمد تحــت تعلیم
115

پدرش علی(ع) بوده است.

َ
َ
واصــل بن عطاء
همانگونــه کــه شــریف مرتضی تــذکار داده اســتِ ،
لمذ وی نزد ّ
(د131 :ه.ق ).فقط شــاگرد ابوهاشم بوده و َت َت ُ
محمد بن
نفیه قابل پذیرش نیست؛ زیرا ّ
محمد بن َح ّ
َح ّ
نفیه در سال  80یا 81
http://ansari.kateban.com/post/2911

 .113ابــن شــهر آشــوبّ ،
محمــد بــن علــی ،مناقــب آل أبــی طالــب ،ج  ،2ص 56؛ ســبحانی،
جعفــر ،بحــوث فــی الملــل و النحــل ،ج  ،3ص 167؛ جــوادی ،قاســم« ،تأثیــر اندیش ـههای
کالمی شیعه بر معتزله» ،ص .142
ّ
ً
ّ
ألحد ِمن
« .114والمعتزلــة ،يقال :ان لها و لمذهبها إســنادا ّيتصــل بالنبي صلی اهلل علیه ليس ٍ
ّ
ّ
ِف َــرق ّ
ُ
األمــة مثله ،و لیس یمکن خصومهم دفعهم عنه ،و هو أن خصومهم ي ّقرون بأن مذهبهم
ً
ّ
يســند إلــی واصــل بن عطاء و أن واصال یســند إلى ّ
محمــد بن علی ابن ابی طالــب و ابنه أبی
ً
ّ ً
هاشم عبد اهلل بن ّ
محمدا أخذ عن أبيه ّ
علی و ّأن عليا أخذ عن رسول
محمد ابن علی ،و ّأن
اهلل صلى اهلل علیه» .فضل االعتزال و طبقات المعتزلة ،ص 68؛ همین مطلب را نگرید در:
الح َ
میری ،ابوسعید ،الحور العین ،ص .206
النشوان ِ
ً
« .115قــال :و ســند المعتزلــة لمذهبهــم اوضــح من الفلــق اذ ّيتصل إلــى واصل و عمــرو ّاتصاال
ً
ً
ظاهــرا شــاهرا و همــا اخــذا عــن محمد بن علي بــن ابي طالــب و ابنه ابي هاشــم عبد اهّلل بن
ّ
ً
ّ
تخــرج و اســتحكم ،و ّ
محمــد ،و محمــد هــو الــذي ربــى واصــا و علمــه حتــى ّ
محمــد أخذ
عــن ابيــه علــي بــن ابي طالــب عليهم ّ
الســام عن رســول اهّلل صلــى اهّلل عليه و آله و ســلم».
ابنالمرتضی ،احمد بن یحیی ،طبقات المعتزلة ،ص .7
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هجــری قمــری از دنیــا رفته اســت در حالی کــه به گفتۀ ابوالحســین
116
ّ
خیــاط ،واصــل تازه در ســال  80بهدنیــا آمده بــوده .از همینرو ،در
َ
ســند دیگری که (ابن) ندیم نقل کرده اســت ،واصل فقط با واســطۀ
َ
ابوهاشــم شــا گرد ّ
نفیه ّ
محمد بن َح ّ
معرفی شــده اســت( .ابن) ندیم
117

ابوهاشم تعالیم پدرش ّ
محمد بن َح ّ
واصل منتقل میکرده
نفیه را به ِ
یــا اینکه خــود ،صاحب اجتهاد خــاص بــوده و دیدگاههای خویش
122

را بــه وی آمــوزش میداده اســت .با این وصف ،همــو در موضعی
واصــل ،اعتــزال را از ابوهاشــم فراگرفته بوده
دیگــر تصریــح کــرده کــه ِ
اســتّ 123.نشــار ّ
البته از درج نام حضرت علی(ع) در ســند مذهبی

شــیعیان معتزلــی بــوده ـ در الفهرســت با ذکر
ـ کــه خــود ،در شــمار
ِ
َّ
سلسله سندی ،از ابوالهذیل علف نقل کرده که او عدل و توحید را

معتزلــه انتقاد کرده ،معتقد اســت که نه حضــرت علی(ع) و نه امام

از عثمان طویل و او از واصل بن عطاء و واصل از ابوهاشم و ابوهاشم
از ّ
محمد بن َح ّ
نفیه و وی از پدرش علی(ع) و ایشان از پیامبر(ص)

صادق(ع) ـ که مذهب شــیعه اثنی عشــری بدو انتساب یافته است
َ َ
ـ هیــچ یک قــدری مذهب نبودهاند ،بلکه هر دو ،امام «أهل الســنة و

118
ّ
عبدالجبار معتزلی
گرفتهاند .نظیر همین سلســله ســند را قاضــی

الجماعة» هســتند و آراء ایشــان هم ســلف اعتقادات «أهل السنة و

(د415 :هــ.ق ).نیــز نقــل کرده اســت ،با ایــن تفاوت کــه وی در کنار
واصــل بــن َعطــاءَ ،عمــرو بــن ُع َبیــد (د144 :هــ.ق ).را نیــز یــاد کــرده
119

است.

در خصوص اســتناد به این ســند بــرای اثبات تأثیرپذیــری معتزله از
ســخنان حضــرت علــی(ع) این احتمــال را نیــز باید در نظر داشــت
َ
کــه تمــام ایــن اســناد ســاختگی باشــد؛ بــه این دلیــل کــه در مصادر
ُ
یوزف
نخســتین معتزلــه ذکری از این ِاســناد نشــده اســت .چنانکه ِ
ً
فان ِاس گفته اســت ،احتماال این سندســازی برای مذهب معتزله
و رســاندن سلســلۀ اعتــزال بــه پیامبــر(ص) بــدان قصــد و انگیــزه از
ســوی برخی معتزلیان صورت گرفته اســت که از این طریق ،مکتب
اعتــزال را مذهبــی منســوب بــه پیامبــر(ص) ّ
معرفی کننــد و مکتب
120
ّ
ّ
خود را از اتهام به بدعتگذاری رهایی بخشند .برخی از محققان
ّ
متشــیعۀ معتزله را
نیــز احتمــال جعــل این ســند بــر دســت برخــی از
121
ّ
ّ
ّ
بســیار قوی دانستهاند .علی ســامی النشار ضمن رد ادعای جعل
ایــن ســند بــر دســت ّ
زیدیه خاطرنشــان کرده اســت که در شــاگردی
ّ
ّ
واصــل نــزد ابوهاشــم شــکی نیســت؛ لکن مشــخص نیســت کــه آیا
ِ
ممن لقى أبا هاشــم عبد اهّلل بــن ّ
« .116و كان واصــل ّ
ّ
الحنفية و صحبه ،و أخذ عنه،
محمد بن
ّ
محمدا (عليه الســام) ،و ذلك غلط؛ ألن ّ
و قال قومّ :إنه لقى أباه ّ
محمدا توفي ســنة ثمانين
أو إحــدى و ثمانيــن ،و واصــل ولــد في ســنة ثمانين» .الشــریف المرتضی ،علی بن حســین،
األمالی ،ج  ،1ص .165
ً
ً
« .117و كان شيعيا معتزليا» .یاقوت الحموی ،معجم األدباء ،ج  ،6ص .2427
َ
ُ َ
َ
ََ
ّ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
حد َثنــا أبــو الهذيل العلف ّ
محمد بــن الهذيل ،قال :أخذت هــذا الذی أنا عليه
 ...« .118قــال
َ
َ
ّ
َ
ُ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ـدل والتوحيد عن ع َ
ــان الطويل ،وكان مع ِل َم أبی الهذيل .قــال أبو الهذيلَ :
وأخب َرنی
ثم ٍ
مــن العـ ِ
َ
َ
ّ
َ
ً
َ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ثمــان أنــه أخــذه عن و ِاصــل بن عطاء ،وأن و ِاصــا أخذه عن أبی ه ِاشــم عبد اهلل بن ّ
ُع َ
محمد
َ َ َّ َ َ
َ
َ
َ
َّ ً
َ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
فية ،وأن عبد اهلل أخذه من أبيه ّ
محمد بن الحن ّ
بن الحن ّ
فية ،وأن محمدا أخبره أنه أخذه عن
ِ
َ َ
َ
َ
َّ
َ َ
َ
أبيه علي ـ عليه ّ
أخب َره ّأن جبريل
ــول اهلل(ص) و ّأن ُرســول اهلل
الســام ـ و أن ّأباه أخذه عن َر ُس ِ
ِ
َّ
َ
َّ
َنـ َـزل بــه عــن اهلل َجــل و َت َعالــى»(( .ابــن) الندیــم ،الفهرســت ،ج  ،2/ 1ص 558؛ الذ َهبــی،
ّ َُ
ّ
شمسالدینِ ،سیر أعالم النبالء ،ج  ،13ص )149
ّ
عبدالجبــار ،طبقــات المعتزلــة ،چــاپ شــده در :فضــل االعتــزال و طبقــات
 .119القاضــی
المعتزلة ،ص .164
 .120فــان ِاس ،جــوزف ،علــم الــکالم و المجتمــع فی القرنیــن الثانی و الثالــث للهجرة ،ج ،2
ص .380 - 379
 .121جعفریــان ،رســول ،مناســبات فرهنگــی معتزلــه و شــیعه تا آغــاز دورۀ انحــال معتزله در
شیعه ،ص .21

124

الجماعة» است!

فــارغ از اینکه ســند یادشــده درســت و حقیقی باشــد یا ســاختگی،
ایــن نکتــه شــایان ّ
توجه اســت کــه بــه هــر روی ،برخــی از چهرههای
ّ
شــاخص از معتزلــۀ متأخــر در دورههــای بعــدی بــا اســتناد بــه ایــن
ســند ،ریشــه و پیشــینۀ عقائد خود را بــه حضرت علــی(ع) و پیامبر
ّ
اکرم(ص) میرســاندهاند؛ یعنی خودشــان این سند را تلقی به قبول
کــرده بودهانــد و بدان اســتناد میکردهاند .با این وصــف ،از آنجا که
در بیشتر نقلهای معروف این سند ،سلسلۀ اخذ معارف در نهایت
بــه جبرئیــل و خداونــد متعال میرســد ،ایــن احتمال بیشــتر تقویت
ّ
مشروعیتسازی برای
میشــود که سند مورد بحث بیشــتر با انگیزۀ
مکتب معتزله و اصیل و قویم نشــانزدندادن آن ترویج شــده باشد و
ً
نــه لزوما به قصد اســتناددادن مکتب معتزلــه به حضرت علی(ع) و
اثبات اخذ معارف توحیدی از ایشان.
بــه هــر حــال آنچــه در بحــث کنونــی مهـ ّـم اســت این اســت کــه باور
بنیادین خــود مثل توحید و عدل ،ثمرۀ
اعتقادی
شــیعیان به اصول
ِ
ِ
ّ
شهــای ائمه(ع) بوده اســت و در ایــن زمینه هیچگونه
تعالیــم و آموز 
اخذ و اقتباســی از معتزله صورت نگرفته اســت .فراتر از این ،آنگونه
کــه نقل شــد ،بر اســاس برخــی دیدگاهها ،خاســتگاه و ریشــۀ اعتقاد
معتزله به توحید و عدل به آموزههای امام علی(ع) بازمیگردد.
 .3دیدگاه منتخب :تأثیرپذیری کالم امامی از گفتمان معتزلی
نگارنده نظرگاه خود در را باب مســئلۀ اثرپذیری کالم ّ
امامیه از کالم
معتزلــه در ضمــن چنــد نکتــۀ ز یــر تبیین میکنــد .دیــدگاه منتخب
نویســنده ّ
البتــه ایــدهای بدیع و بیپیشــینه در کالم ّ
امامیه نیســت و
چنانکــه در ادامــه بیــان خواهــد شــد ،دیدگاهی اســت که هــم مورد
ّ
 .122النشار ،علی سامی ،نشأة الفکر الفلسفی فی االسالم ،ج  ،1ص .410
 .123همان ،ص .383
 .124همان ،ص .415 - 414
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ّ
ّ
ّ
ّ
تأیید و تصدیق فقیه و متکلم برجســتۀ شــیعه ،محقق صاحب شــرایع ،جناب محقق ِحلی (د676 :ه.ق).
ّ
قرار گرفته و هم برخی محققان معاصر ـ ُچنانکه گذشــت ـ بدان اشــاراتی کردهاند .در اینجا آنچه شــاید تازه
بهنظــر رســد ،تقریــر و تحریــر همان دیــدگاه در قالب بیانــی جدید و نیز تبییــن ابعاد مختلــف آن نظرگاه متین
است.
 .1روابط و مناســبات کالم ّ
امامیه با کالم معتزلی در مقاطع مختلف تاریخی فراز و فرودهایی داشــته اســت و
چند و چون تأثیرپذیری ّ
امامیه از دانش کالم معتزلی در ادوار مختلف ،بهطور یکســان و یک اندازه نبوده .از
ایــنرو ،نمیتــوان و نباید در باب تأثیرپذیری ّ
امامیه از معتزلــه در طول تاریخ حکم واحدی صادر نمود ،بلکه
به منظور بررسی جامع و دقیق نسبت و تعامل کالم ّ
امامیه با معتزله ،باید مقاطع و ادوار مختلف این تعامل
را بهنحو جداگانه بررســی کرد .برای مطالعۀ تاریخی نســبت و ارتباطات کالم ّ
امامیه با کالم معتزله میتوان
سه مقطع متمایز زیر را به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داد:
َ
الف) از آغاز شکلگیری معتزله تا پیش از عصر شیخ مفید.
َ
ب) از عصــر شــیخ مفیــد (د413 :ه.ق ).و شــریف مرتضی و شــاگردان آنها (مکتب بغــداد) تا پیش از عصر
ّ
نصیرالدین طوســی (د 672 :ه.ق ).و تأسیس مکتب کالم فلسفی.
خواجه
ج) دورۀ پس از تأسیس مکتب کالم فلسفی.
 .2در اغلب آراء و آثاری که دربارۀ مسئلۀ تأثیرپذیری کالم ّ
امامیه از کالم معتزله ارائه شده است ـ و در بخش
َ
پیشــین مهمترین آنها گزارش گردید ـ از این نکته غفلت شــده که ابعاد و جنبههای تأثیرپذیری یک مکتب
ّ
ّ
کالمــی از مکتبی دیگر ،بر حســب اجزاء و مؤلفههای تشــکیلدهندۀ هر نظام کالمــی ،متعدد و قابل تفکیک
اســت .در واقع ،در بیشــتر نگرشها و نگارشها در خصوص موضوع مورد بحث ،تنها به یک یا چند عرصه
َ
ّ
تأثرات کالم ّ
امامیه از معتزله پرداخته شده است و سایر اجزاء و زوایای این تأثیرپذیری مورد غفلت
و ُبعد از
ّ
ّ
قــرار گرفتــه .بــه عقیدۀ نگارنده ،زمانی مســئلۀ تأثیرپذیــری ّ
امامیه از معتزله بهدقت و بهنحو جامع مشــخص
ّ
میگــردد کــه تأثرات دانش کالم امامی از کالم معتزلی در تمام اجزاء و ارکان نظام کالمی آن بررســی شــود .در
ّ
یک نظام کالمی ،آنگاه که به صورت مکتوب درآید ،مؤلفهها و ارکان زیر قابل شناسایی است:
 .1ســاختار و تبویب  .2موضوعات و مســائل مورد بحث  .3اصطالحات  .4تعاریف  .5مبانی  .6قواعد .7
ّ
مدعیات و نتایج (آموزهها و اصول اعتقادی)  .8اســتدال لها و مســتندات  .9روش استدالل (عقلی یا نقلی
یا تجربی)  .10آراء و دیدگاههای مورد بحث و بررسی.
ّ
کلیت یک نظام کالمی را سامان میدهد ،وقتی به همراه جهانبینی ّ
مؤلفهها و ارکان که ّ
خاص
مجموع این
ِ
ورای آن نظام کالمی لحاظ شــود« ،گونهای خاص از روش و نگرش و نگارش در پرداخت به مســائل کالمی»
را پدیــد مــیآورد که در صورت تثبیت و اســتقرار در جامعه میتوان از آن به عنــوان «گفتمان کالمی» یاد کرد.
در اینجا الزم است توضیحی در باب اصطالح «گفتمان» داده شود تا مراد از «گفتمان کالمی» روشنتر گردد.
125
ّ
اصطــاح «گفتمــان» معانــی متعددی دارد و در متــون مختلف ،در معانی متفاوتی بــه کار میرود :معنای
ّ
عام ّفنی آن« ،گفتاری اســت در شــرح و بســط یک ُجســتار در یــک زمینۀ علمی و نظری بهصــورت خطابه یا
126

متن گفتاری یا نوشــتاری که از یک جمله بیشتر است
مقاله» و در زبانشناســی به مفهوم «قســمتی از یک ِ
ترکیب
 .125اصطالح «گفتمان» برابرنهادۀ «ُ ،»discourseچنانکه واضع آن جناب داریوش آشوری در مقالۀ «گفتار و گفتمان» توضیح داده است ،از
ِ
حاصل یک فعل ،ساخته شده است (مثل ساختمان [که حاصل ساختن است] و زایمان
بیانگر
ساز
«گفت = سخن ،گفتار» و «مان»،
ِ
پسوند اسم ِ
ِ
ِ
[که حاصل زائیدن است]) .آشوری ،داریوشَ ،پرسهها و پرسشها ،ص .221
 .126همان.
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و پیامی را بیان میکند» یا «ســخن یا گفتاری کموبیش بلند که رســانندۀ معنا و پیام و ایده و اندیش ـهای
128
ّ
ّ
متن
اســت» اســتعمال میشــود .گاه نیز آن را در یک کاربرد فنی فلســفی به معنای «گفتاری متکی بر یک ِ
اجتماعــی تاریخــی» 129تعریف کردهانــد .در چارچوب این معانی« ،گفتمان»هــا از فضای فرهنگیّ ،
ذهنیت
ِ

130

زمانــه ،ســاختارهای سیاســی و اقتصادی و فرهنگی یا بــه تعبیری ،یک جهانبینی خــاص پدید میآیند،
ً
ّ
ّاما در بحث حاضر ،منظور ما از «گفتمان» به طور مشــخص یک تعریف نســبتا تازۀ رایج و پرکاربرد آن اســت؛
131

یعنی «شــیوهای خاص از ترســیم جهان (یا بخشهایی از جهان)» ،یا «نوعی زبان که در رشــته و زمینهای
ّ
132
خــاص به کار گرفته میشــود» یا ب ه طور کلی« ،شــیوهای خاص از فهمیدن جهــان (یا جنبهای از جهان) و
133

نحوهای خاص از سخن گفتن دربارۀ آن» .بنابراین« ،گفتمان» ،گونهای تثبیتشده و خاص از اندیشیدن
و سخن گفتن و بیان مطلب دربارۀ جهان هستی است.
بر این اســاس« ،گفتمان کالمی» را میتوان به «روش ّ
خاصی از اندیشــیدن در باب مســائل کالمی و بیان آنها
با زبانی ویژه ،که در یک جامعه /مدرســۀ علمی تثبیتشــده باشــد» یا «شــیوۀ تثبیتشــدۀ ّ
خاصی از نگرش
ً
و نــگارش در بــاب مســائل کالمــی (یــا در پرداخت به دانــش کالم)» تعریف نمــود .طبعا بر حســب «روشها و
زبانهای خاص» مختلفی که در پرداخت به علم کالم وجود دارد ،میتوان «گفتمانهای کالمی» ّ
متنوعی را
ِ
بازشناســی کرد که در دانش کالم اســامی« ،گفتمان معتزلی» و «گفتمان فلسفی» ،دو نمونه از آنها هستند .بر
این بنیاد ،مراد از «گفتمان معتزلی» در دانش کالم« ،شیوۀ پردازش ّ
خاص معتزله به علم کالم است که دارای
یک نحوه جهانبینی یا ّ
ذهنیت خاص و همچنین ،زبان و بیانی ویژه در تبیین مسائل کالمی است» .در این
صــورت ،اســتفادۀ یک مکتب از «گفتمان معتزلی» در دانــش کالم به معنای «بهرهگیری از ذهن و زبان و بیان
خاص معتزله در پرداخت به علم کالم» یا «اســتفاده از شــیوۀ نگرش و نگارش ّ
ّ
خاص معتزله در کالمورزی» و
به تعبیری« ،بهرهمندی از سبک و قالب و شیوۀ پردازش ّ
خاص معتزلیان به دانش کالم» است.

«گفتمــان کالمــی معتزلــه» به معنایی که بیان شــد بــا «مکتب کالم معتزلــه» ّ
البته متفاوت اســت« .گفتمان
کالمــی معتزلــه» در حقیقــت ،ناظــر به ســبک و ســیاق ،و روش و نگرش ،و ذهن و زبانی اســت کــه معتزله در
پرداخت به علم کالم از آن اســتفاده میکردهاند و در مجموع ،الگو و قالبی فکری و ســبکی نگارشــی را پدید
ّ
آورده کــه بــه مرتبــۀ تثبیــت در جامعۀ علمی نیز رســیده اســت .از اینرو ممکن اســت متکلمــی غیر معتزلی
«گفتمان کالمی معتزله» را بپذیرد و از آن پیروی کند ،در عین حال که «مکتب معتزله» را نپذیرفتهّ ،
حتی با
بسیاری از مواضع و دیدگاههای آن مخالف باشد.
 .3برای پاســخ بدین پرســش که آیا کالم ّ
امامیه تحتتأثیر کالم معتزله قرار داشــته اســت یا نه ،باید از طریق
ّ
مشــخص نمود که کالم ّ
انجام یک مطالعۀ تاریخی و تطبیقی میان متون کالمی ّ
امامیه
امامیه با آثار معتزله،
ّ
در هــر دورهای ،در کــدام یــک از اجــزاء و ارکان دهگانــۀ یادشــده در قســمت قبــل ،تــا چه انــدازه متأثــر از کالم
ً
طبعا ُچنین مطالعهای بســیار دامنهدار و ّ
مفصل اســت و بهراحتی انجامپذیر نیست؛ با
معتزلی بوده اســت.
این وصف ،دســتکم به عنوان حاصل مطالعات ّاو ّلیه ،میتوان گفت که :کالم ّ
امامیه از عصر شــیخ مفید
 .127همان ،ص .222
 .128همان ،ص .224
 .129همان ،ص .227
 .130همان ،ص .225 - 224
131. A discourse is a particular way of representing the world (or parts of the world). Jorgensen, Marianne and Phillips, Louise,
Discourse Analysis as Theory and Method, p. 143.
132. discourse is understood as the kind of language used within a specific field, such as political or scientific discourse. Ibid, p. 66.
133. the preliminary definition of a discourse as “a particular way of talking about and understanding the world (or an aspect of
the world”). Ibid, p. 1.
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ّ
(د413 :هــ.ق ).بــه بعــد ،از حیــث مؤلفههــا و ارکان پیشگفتــه ،بــه

به نظر میرسد بسیاری از کسانی هم که تأثیرپذیری ّ
امامیه از معتزله

درجــات مختلف ،تحتتأثیر کالم معتزلــه یا به تعبیر بهتر «گفتمان
کالمــی معتزلــه» قرار داشــته اســت .مقایســۀ متــون کالمــی ّ
امامیه با
معتزلــی همگــون و همعصــر خــودّ ،ادعای یادشــده را
نگاشــتههای
ِ
ّ
امامــی بازمانده
تأییــد خواهــد کــرد .با توجه بــه کمبود متــون کالمی
ِ

را نفی کردهاند ،مرادشان همین عدم اخذ و اقتباس اصول اعتقادی
ّ
امامیــه از معتزلــه ،و تأثیرناپذیری کالم امامــی از کالم معتزلی از این

از دورۀ پیــش از شــیخ مفید ،نمیتوان در خصوص مناســبات کالم
ّ
امامیــه بــا کالم معتزلــی در ایــن دوره ،یعنــی از آغــاز تکویــن معتزلــه

در ابعــاد و زمینههــای دیگــر همچــون مســائل طبیعــی و فلســفی یــا
ّ
ســبک نگرش و نگارش ،مخالفتی نداشــتهاند .مرحوم علمه شیخ
ّ
محمدرضــا جعفــری که از طرفداران سرســخت تأثیرناپذیری ّ
امامیه

تــا پیــش از عصــر شــیخ مفیــد ،قضــاوت قطعی کــرد و چنــد و چون
ّ
تأثیرپذیــری کالم ّ
امامیــه از گفتمــان کالم معتزلــه را بهدقــت ترســیم

از معتزلــه بودهانــد ،خود ،تصر یــح کردهاند که در بحــث تأثیرپذیری
ّ
امامیــه از کالم معتزله باید میان مســائل عقیدتی محض ،و مســائل

تأثیرپذیری اجمالی
نمود .با این وصف ،بر اساس شواهدی میتوان
ِ
ّ
برخــی از متکلمــان امامــی از کالم معتزلــی را در دورۀ یادشــده نیــز

ـفی مطــرح در دانــش کالم موســوم به «لطیــف الکالم»
طبیعــی ـ فلسـ ِ
ّ
ّ
تمایــز قائــل شــویم .بــه بــاور ایشــان ،امامیــه در حــوزۀ عقائــد متأثــر از
معتزلــه نبــوده و عقائــد خــود را از معتزلــه نگرفتهانــد؛ ّامــا اثرپذیــری

تصدیق کرد.
روشــن اســت کــه مقصــود از تأثیرپذیــری کالم ّ
امامیــه از «گفتمــان
کالمــی معتزلــه» در ابعــاد و ارکان یادشــده این نیســت کــه ّ
امامیه در
همۀ موضوعات پیرو معتزله بودهاند یا اصول فکری و عقیدتی خود
را از معتزلــه وام گرفتهانــد یــا اینکــه نظام کالمــی ّ
امامیه همــان نظام
ّ
ّ
کالمی معتزله است و برای خود ،نظام کالمی مستقلی ندارد .شکی
نیســت کــه ّ
امامیــه دارای یک نظام کالمی ویژه اســت کــه ـ ُچنانکه
گذشــت ـ «آموزههــا و اصــول عقیدتــی» خود همچــون توحید و عدل
ُ ّ
و امامــت را از قــرآن و تعالیم ّ
ائمه(ع) اخذ کرده اســت «أصولهم إنما
َ
ّ
أ ِخــذت ِمن ّ
أئمتهم(ع)»؛ 134و بر همین اســاس هــم متکلمان امامی
پارهای از اصول اعتقادی ّ
مهم معتزله را مثل «منزلت بینالمنزلتین»
135

و «وعید» هیچگاه نپذیرفتند و در باب «امامت» هم مخالف و در

ّ
امامیــه از معتزلــه در حــوزۀ مســائل طبیعــی ـ فلســفی یــا در بــاب نوع
اســتدال لها نهتنهــا قابل انکار نیســت ،بلکه شــواهد بســیاری نیز بر
آن وجــود دارد .با این وصف ایشــان معتقدند که تأثیرپذیری در این
ّ
ِجهــات نیــز طرفینــی بوده اســت و چهبســا اگر آثــار متکلمــان امامی
نخســتین باقی مانده بود میتوانســتیم بگوییم تأثیرپذیری معتزله از
136
ّ
امامیه بیشتر از عکس آن بوده است.
بنابرایــن در اینجــا ّادعا این نیســت کــه ّ
امامیه اصــول عقیدتی خود
ّ
را از معتزلــه گرفتهانــد ،بلکــه ّادعــا آن اســت کــه متکلمــان رســمی
ّ
امامیــه ،بهتدر یــج ،در مرحلــه تبییــن و تحر یــر مســائل اعتقــادی و
پرداخــت به مباحث کالمی« ،گفتمان کالمــی معتزله» را پذیرفتند.
ّ
یعنــی به عبارت دیگــر ،متکلمان امامی در کالمورزی خود ،از ذهن

ســتیز با دیدگاههای معتزلــه بودند .بنابراین در ناحیــۀ باور به اصول
ّ
اعتقــادیّ ،
امامیــه متأثــر از معتزلــه نبودهانــد و بنیانهــای اعتقادی

و زبــان و بیــان و نظــام کالمی معتزله بهــره گرفتند و به شــیوۀ نگرش
و نــگارش خـ ّ
ـاص آنهــا مســائل و مباحث کالمــی را ارائــه نمودند ،در
ّ
عیــن حــال که از حیث آموز ههــا و اصول اعتقادی مســتقل بودهاند.
ّ
در واقــع ،متکلمان امامی بیش از آنکه در ُبعد آموزهها و دیدگاههای
ّ
ـیاق پرداخت به
کالمی متأثر از معتزله باشــند ،از حیث ســبک و سـ ِ

معروف به «جلیل الکالم») و هم در پارهای مسائل فلسفی و طبیعی
ّ
(موسوم به مباحث «دقیق الکالم» یا «لطیف الکالم») و به طور کلی
ّ
در نحــوۀ پرداخت به مســائل کالمــی ،به درجات مختلــف ،متأثر از

موضوعات کالمی از معتزله تأثیر پذیرفتهاند .آنان در ادوار مختلف،

خویــش را از معتزله فرانگرفتهاندّ .امــا در عین حال باید پذیرفت که
ّ
ّ
متکلمــان امامی از قرن چهارم هجری قمری تا قبل از دورۀ مالصدرا
(د1050 :هــ.ق ،).هم در برخی ّ
جزئیات مســائل اعتقادی (در بخش

گفتمــان کالمــی معتزلــه بودهانــد؛ یعنــی کموبیــش همچــون معتزله
میاندیشیده و مینگاشتهاند.
ّ
عبدالــرزاق ،شــوارق اإللهــام ،ج  ،1ص  .50نیــز نگریــد بــه :الجعفــری،
 .134الهیجــی ،مــا
اإلمامیة ،نشأتهّ ،
ّ
ّ
تطوره ،وموقع الشیخ المفید منه ،ص .164
محمدرضا ،الکالم عند
ّ
 .135فقــط آنگونــه کــه در برخی منابع آمده ،شــیخ طوســی در ابتــدا برای مدتــی اصل معتزلی
ّ
ّ
«وعیــد» را پذیرفتــه بــوده اســت و ســپس از آن ّ
نظریــه بازگشــته اســت .علمۀ حلی در شــرح
ً
ّ
حال شــیخ الطائفه ُچنین آورده اســت« :و کان یقول أوال بالوعید ّثم رجع» .حلی ،حســن بن
یوسف ،خالصة األقوال ،ص .250
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حیــث بــوده اســت و بنابراین ،با ایــدۀ تأثیرپذیــری ّ
امامیــه از معتزله
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معتزل ـیوار و در چارچــوب «گفتمــان کالم معتزلــی» بــه دانــش کالم
ّ
علمه شــیخ ّ
پرداختهاند و آثار خود را ـ به تعبیر
محمدرضا جعفری ـ
137

با «روح اعتزالی» به نگارش درآوردهاند.
زبانی آثار کالمی
گذشــته از همســانی ِ
های ســاختاری و محتوایی و ِ
 .136الجعفریّ ،
اإلمامیة ،نشــأتهّ ،
ّ
تطو ره ،وموقع الشــیخ المفید منه،
محمدرضا ،الکالم عند
ص .229
 .137عالمــۀ جعفــری دربارۀ آثار کالمــی صاحب بن َع ّباد این تعبیر را بکار برده اســت که آنها
را «با روح اعتزالی نوشــته اســت»ّ :
«ان جمیع ما وصلنا من کتب الصاحب و آثاره فی أصول
ّ
ّ
االعتزالیة»( .همان ،ص )287
الدین و العقائد ّإنما کتبه بالروح
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ّ
متکلمــان امامــی مکتــب بغــداد بــا نگاشــتههای کالمــی متناظــر
معتزله ،برای نمونه ،در برخی مواضع میتوان نشــان داد که عبارات
ّ
موجــود در آثار متکلمان امامی بغدادی تا حدودی رونوشــتی اســت
ّ
َ
معتزلــی بصــری َبهشــمی بهویــژه قاضــی
از نگاشــتههای متکلمــان
ِ
ّ
عبدالجبــار معتزلــی .بــر این اســاس ،اطالق وصــف «معتزلیمآب»
ّ
َ
یــا َ«بهشــمیمرام» بــه پــارهای از متکلمــان امامــی همچــون شــریف
َ
مرتضــی ،به اعتبار اســتفادۀ آنها از «گفتمان معتزلی» ،یعنی ســبک
و زبــان و شــیوۀ پــردازش معتزلیان به دانش کالم ،بالاشــکال خواهد
بــود و ّ
البتــه معلــوم اســت کــه ُچنیــن اســتعمالی هرگــز بــه معنــای

برخاســته از آن ،تمایل پیدا کرده ،منهج و مرام معتزله را در تبیین و
ً
تحریر مســائل کالمی برگزیده بودهاند ،عمدتا بدین دلیل بوده است
کــه روش ّ
خــاص معتزلــه در پرداخــت بــه دانــش کالم یا بــه تعبیری،
«گفتمان معتزلی» را در آن روزگار بهترین شیوه برای اثبات و دفاع از
اعتقادات شیعی میپنداشتهاند.
ّ
ّ
شــاهد صــدق و گــواه اســتوار ایــن ّادعــا ،کالم محقــق حلــی (د:
ّ
ّ
676هــ.ق ،).یکــی از فقهــا و متکلمــان امامـ ِـی برجســته ،در مقدمۀ
یکــی از آثــار کالم ـیاش اســت کــه تصر یــح نمــوده :تحقیقیتریــن و

َ
پذیرش تمامی دیدگاههای کالمی معتزلیان و َبهشــمیان از سوی آن
ّ
متکلمان امامی نیست.

روشــنترین روش در تحقیق عقائد و تحریر مســائل کالمی ،منهجی
ّ
اســت کــه معتزلۀ متأخــر پیمودهانــد و از اینرو واجب اســت همان
ّ
منهج و مسلک را در تبیین مسائل کالمی اتخاذ نماییم:

بنابرایــن خالصۀ ســخن ما در این مقال آن اســت که بــه عنوان یک
ّ
ّ
واقعیــت تاریخی ،خواه بپســندیم یــا نه ،باید پذیرفــت که متکلمان

ّ
فإنــه ّلمــا كان الخــوض في تحقيق العقائــد من أنفس الفوائــد ،و ّ
أعز
الفرائــد ،وجــب علــى ّكل ذی فطنة أن يصــرف ّ
رويته إلى اســتخراج
حقائقهــا ،و كشــف غوامضهــا و دقائقهــا ،و ّلمــا كانــت ُ
الطـ ُـرق إلــى
ّ
معرفة ،وجب أن نسلک ّ
منكرة و ّ
أتمها
ذلک مختلفة ،و الوسائل إليه
ً
ً
ً
ّ
َ َ َ
تحقيقــا ،و أوضحهــا مســلكا و طريقا ،و هــو النهج الذی ســلكه متأخرو

امامــی پــس از اخــذ اصــول اعتقــادی خویــش از ّ
ائمــه(ع) ،در مقــام
اثبــات و تبییــن و تشــریح آن اصــول اعتقــادی ،از «گفتمــان کالم
معتزلــی» یعنــی ذهــن و زبــان یا شــیوۀ نگــرش و نــگارش اعتزالی که
گفتمان کالمی رایج آن عصر به شمار میرفته است ،بهر ه گرفتهاند.
ّ
در نتیجه ،با وجود مخالفتهای قابل ّ
توجهی که متکلمان شــیعی

المعتزلة.
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بــا مواضــع اعتقــادی و دیدگاههــای معتزلیــان داشــتند ،بســیاری از

او در ادامــۀ همیــن عبارت ،قصد خود از نــگارش کتابش را هم ارائۀ
ّ
مقدمــه و مدخلــی بــرای ورود بــه کتــب مبســوط معتزله و وســیلهای
برای تحصیل دیدگاههای آنها ّ
معرفی کرده است:

پذیرفتند و در آثار خود بازتاب دادند.

ً
ن هجنة التطويل؛ و يرتفع عن لكنة
رأيت أن أملی مختصرا يقصر ع 
ً
ً
التقليــل ،يكــون مدخــا إلــى مطـ ّـول كتبهــم ،و موصال إلــى تحصيل

مبانی ،روشها ،اصول و قواعد و اصطالحات و تعاریف و ســاختار
ّ
خــاص مکتــب کالمــی معتزلــه را
و مســتندات و اســتداللهای

بهرهگیــری از دســتاوردهای معتزلیــان در دانــش کالم و اســتفاده از
«گفتمــان کالمی معتزله» در پرداخت به مســائل کالمی نهتنها امری
ّ
ً
مذموم نیست ،بلکه از یک حیث ،ممدوح هم است .اصوال متکلم
ّ
ّ
از آن حیــث که متکلم اســت هدفش فقط اثبــات مدعیات کالمی
و دفاع از آنهاســت ،و برای وصول به این هدف از هر طریقه و روشــی
ّ
میتوانــد بهــره گیــرد .بنابرایــن نبایــد بــر متکلمی کــه بــرای اثبات یا
تبییــن اصــول یا فروع اعتقــادی مذهب خود به گفتمــان فکری رایج
و مطرح عصر خویش رو َآو رده اســت و از شــیوهها یا اصول و قواعد و
اصطالحات تثبیتشــده در آنها توشــه برداشته است خرده گرفت.
ّ
متکلمــان ّ
امامیه درصــدد برآمده
طبیعــی اســت که در هر عصــری،
باشــند با اســتفاده از روشهــا و نگرشها و دیگر ابــزار مکاتب فکری
بهتــر مواضــع و اعتقادات
مطــرح روزگار خویــش بــه اثبات یــا تبیین ِ
ِ
ّ
امامیــه بپردازنــد .از همینجــا ّ
ّ
ســر گرایــش متکلمان امامــی در ادوار
ّ
مختلــف بــه مکاتب فکری گوناگون روشــن میشــود .اگــر متکلمان
امامــی در ُبرهــهای از تاریخ کالم شــیعه ،به کالم اعتزالــی و گفتمان

139

مذاهبهم.

ّ
ّ
ّ
در عبــارت یادشــده ،منظــور محقــق حلــی از اصطــاح «متأخــرو
َ
ابوالحســین بصــری معتزلی (د436 :ه ـ.ق ،).که آخرین
المعتزلة»،
مکتــب ابتــکاری معتزلــه را بنــا نهــاد ،و پیــروان اوســت ،نــه قاضــی
140
َ َ
ّ
نکــه برخــی
ـمی وی ـ ُچنا 
عبدالجبــار معتزلــی و شــاگردان بهشـ ِ
ّ
بهنادرست گمان کردهاند .دلیل بر این ّادعا آن است که آراء محقق
ّ
َ
ابوالحسین و تابعانش
حلی اغلب مشابه دیدگاههای مکتب کالمی
ّ
اســت کــه بــه طــور کلــی در برخــی مســائل ،مخالــف بــا نظرگاههای
َ َ
ّ
هش ّ
عبدالجبار معتزلی اســت .افزون بر این،
ــمیه ،از جمله قاضــی
ب
ّ
ّ
 .138محقق حلی ،جعفر بن حسن ،المسلک فی اصول الدین ،ص .33
 .139همان ،ص .34 - 33
ّ
مصحح کتاب المســلک خاطرنشــان کردهاند کــه مقصود از
 .140آقــای شــیخ رضا اســتادی،
ّ
ّ
عبدالجبار معتزلی و پیروان اوســت( .نگریــد :همان ،ص ،33
«متأخــرو المعتزلــة» قاضــی
پ )3
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ّ
تاج رازی در شــرح خود بر قواعد
العقائد خواجه نصیرالدین طوســی اشــاره کرده که مراد از اصطالح «معتزلۀ
ِ
141
ّ
َ
ابوالحسین بصری و پیروان اوست.
متأخر»،
ّ
ابوالحســین بصری و پیروی از آنها ّ
َ
توســط برخــی از متکلمان امامی،
انتخــاب طریقــه و منهج مکتب کالمی
ّ
مورد تصدیق و تصریح عالم شــهیر امامی ،قطبالدین راوندی (د573 :ه.ق ).نیز قرار گرفته اســت .وی در
شرح ارزشمند خود بر نهجالبالغهی شریف موسوم به منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ،در دو موضع ،از
ّ
انتخاب و اختیار دیدگاههای کالمی مکتب ابوالحسین بصری از سوی متکلمان امامی سخن گفته است:
وأمــا مــن يختار مــن أصحابنا طريقة أبى الحســين البصــري فإنه يقول :معنــى قوله «ليس لصفتــه حد» أي ليس
142

لوصفنا إياه بما نذكره من الحمد والمدح ونحوهما غاية.
همو در جایی دیگر خاطرنشان کرده:

وقــال بعــض أصحابنــا ممن يختار طريقة أبي الحســين البصری :إن هَّلل ذات مخصوصة ليــس له صفات ،وانما
143

يخالف غيره بذاته المتميزة.

144

145

اصطــاح «طریقــة» گرچــه در برخــی کاربردها بــه معنای «دیــدگاه اصیل و ابتــکاری» یــا «روش و طریق»
ً
146
اســت ،در جمــات یادشــده ظاهــرا بــه معنای «منهــج و مســلک و مکتب» اســت و به هر حــال حکایتگر
ّ
َ
ّ
ابوالحسین بصری است.
کالمی مکتب و منهج
تبعیت برخی از متکلمان امامی از دیدگاههای
ِ
ّ
نکتــۀ جالــب ّ
توجــه این اســت که ســخن راونــدی (د 573 :ه.ق) در خصــوص پیروی شــماری از متکلمان
ّ
َ
َ
ّ
ابوالحســین بصــری زمانی بیان شــده اســت که ســدیدالدین ِح ّمصــی رازی هنوز
امامیــه از مکتــب و منهــج
ّ
الح َّمصی الرازی ،محمود بن علی ،کشــف المعاقد فی شــرح قواعد العقائد ،ص
« .141المتأخــرون مــن المعتزلــة کأبی الحســین البصری و متابعیه»ِ .
ّ
ّ .62
ّ
نحل شهرستانی،
عبدالجبار نیز استعمال
البته در برخی از متون کالمی ،اصطالح «متأخرو المعتزلة» برای قاضی
شده است از جمله در ملل و ِ
ّ
ّ
ج  ،1ص « :96و المتأخرون من المعتزلة مثل القاضی عبد الجبار  »...و نیز در أبکار
األفکار ِآمدی« :و الذي صار إليه متأخروا المعتزلة ـ و هو اختيار
ِ
ّ
ّ
اآلمــدی ،ســیفالدین ،أبكار األفكار فــی أصول الدين ،ج  ،2ص  .221اصطالح یادشــده دربارۀ ابوهاشــم ُج ّبائی و پیروانش
صاحــب المغنــى ِ .»...
َ َ
هش ّ
ــمیه) نیز بکار رفته اســت« :فقد قال المتأخرون من المعتزلة :كأبی هاشــم و أتباعه» .همان ،ج  ،3ص 366؛ «أما ابن الجبائی و من تبعه
(یعنی ب
ّ
حتی در حقّ
الدين،ص  .380این اصطالح ّ
من متأخری المعتزلة ،فلم يصفوا األحوال بكونها معلومة» .الجوينى ،عبد الملک ،الشامل فی أصول
ّ
متکلــم برجســتۀ معتزلی حســین ّ
نجار (د :حدود  220ه.ق ).نیز اســتعمال شــده اســت« :ثم الحســين النجار مــن متأخری المعتزلــة  .»...ابن ّ
القیم
ّ
ّ
الجوزیة ،شــرح القصيدة النونية ،ج  ،2ص  .149روشــن اســت که اصطالح «متأخرو المعتزلة» و نظایر آن ،مقولهای زمانی و نســبی است که در ادوار
مختلف بر افراد و دستههای گوناگونی از معتزله قابل اطالق بوده است.
 .142قطب راوندی ،سعید بن هبة اهلل ،منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ،ج  ،1ص .37
 .143همان ،ص .47
ً
عبــارات متــون کالمــی ،واژۀ «طریقــة» در مقابل کلمۀ «اختیار» بکار رفته اســت که احتماال در این موارد ،بــه معنای «دیدگاه اصیل و
 .144در پــارهای از
ِ
ابتکاری» است در برابر «اختیار» که به معنای «دیدگاه منتخب و برگزیده» است مثل« :األول :و هو طريقة أبی علی و أبی هاشم و اختيار القاضی عبد
ّ
الجبــار بــن أحمــد و هــو أنه إذا قيل لهم :لو وقع خالف معلوم اهّلل ،لــزم أن ينقلب علم اهّلل جهال .فقالوا »... :الــرازی ،فخرالدین ،المطالب العالية من
العلم اإللهی ،ج  ،3ص ( 313گرچه عبارت مشــابه فخر رازی در همین کتاب یعنی« :األول :طريقة أبی علی و أبی هاشــم و القاضی عبد الجبار بن
أحمــد و هــی أن قالــوا :إن قــول القائل :لو وقع خالف معلوم اهّلل ،النقلب علم اهّلل جهال .قالوا »... :همان ،ج  ،9ص  53ممکن اســت ترادف دو کلمۀ
ً
یادشــده را نشــان دهد)؛ و مثل عبارت« :الثانی :طريقة الكعبی ،و اختيار أبی الحســين البصری و هو أن العلم يتبع المعلوم ».همان؛ که ظاهرا بدین
معناست که کعبی دیدگاهی را به نحو ابتکاری از سوی خویش بیان کرده و پس از او ،ابوالحسین بصری همان رأی را برگزیده است.
 .145مثل عبارت« :و إنما سلك هذا المصنف طريقة أبي عبد اهّلل بن الخطيب الرازي فإن هذه طرقه و كان ينسج على منواله»( .ابن ّ
تیمیة ،احمد بن
ّ
اإلصفهانیة ،ص )53؛ «و قال أبو عبد اهلل البصری إن طريقة أبی علی الجبائی فی تصحيح األخبار تقتضی تصحيحه»؛
عبدالحلیم ،شرح العقیدة
(البیاضــی ،علــی بــن یونــس ،الصراط المســتقيم إلى مســتحقی التقدي ـم ،ج  ،1ص « )193و أما طريقة أبی هاشــم و أصحابه ،قالــوا :طريقه ذلك هو
ّ
القياس»( .العجالی ،تقیالدین ،الكامل فی االستقصاء فيما بلغنا من كالم القدماء ،ص )156
 .146کاربرد اصطالح «طریقة» در معنای منهج و مکتب و روش کالمی ،از ســیاق عباراتی که این واژه در آنها اســتعمال شــده اســت قابل فهم اســت.
ّ
ّ
حلی ،از ح َّمصی در زمرۀ کســانی که در اصول دین بر «طریقۀ َسـ ّـی َ
دمرتضی»
بــرای نمونــه عالءالدیــن علــی بن ابراهیم ابن زهره در اســتفتائی از عالمۀ
ِ
ّ
ّ
کالمورزی و مشی میکنند یاد کرده استّ :
«ممن تکلم فی اصول الدین علی طریقة ّ
السید المرتضی» .در اینجا مشخص است که منظور از «طریقة»
ً
همــان چیــزی اســت کــه معموال از آن با اصطالح «مکتــب» یا «مذهب» یا «منهج» یــاد میکنند( .ابن زهرة ،علی بن ابراهیم ،مســائل ابن زهرة ،ص
 )127همین کاربرد برای اصطالح «طریقة» در عبارت زیر نیز آمده است« :و المتأخرون من المعتزلة مثل القاضی عبد الجبار و غيره انتهجوا طريقة
أبی هاشم»( .شهرستانی ،الملل و النحل ،ج  ،1ص )96
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کتاب ُ
المنقذ من التقلید (اتمام نگارش در سال 581ه.ق ).را ننوشته بوده است .این مطلب نشان میدهد
َ
که دستکم از اواسط قرن ششم هجری ،و حدود یکدهه پیش از اتمام نگارش کتاب ِح ّمصی و نشر تعالیم
ّ
َ
َ
ابوالحسین بصری از طریق آن در میان ّ
ابوالحسین آشنایی
امامیه ،متکلمان امامی بهخوبی با مکتب کالمی
داشته و برخی از آنها ،طریقه و مسلک وی را برگزیده بودهاند.
قطب راوندی همچنین در جایی دیگر به دیدگاه شیخ مفید دربارۀ مرید و کارهبودن خداوند اشاره میکند و
او را در این زمینه ،موافق و همرأی با معتزلیان بغداد ّ
معرفی مینماید:
147

وكان الشيخ المفيد يثبت كونه تعالى مريدا وكارها على طريق البغداديين.

نگارش رســالهای از ســوی شــیخ مفید با عنوان «الرســالة المقنعة فی وفاق البغداديين من المعتزلة لما ُر ِو ی
عن ّ
األئمة عليهم السالم» 148ـ که تنها نامی از آن بر جایمانده است ـ میتواند قرابت دیدگاههای شیخ مفید
با معتزلۀ بغداد را توجیه کند .آنچنانکه از نام این اثر پیداست ،از نظر شیخ مفید دیدگاههای معتزلۀ بغداد
ّ
بــا ّ
مرویــات و گفتارهــای امامان شــیعه موافق بوده اســت ،به همین علت ،شــیخ مفید همراهــی و همرأیی با
آنان را بر خود روا میدانسته است و از آنها پیروی میکرده .در اوائل المقاالت نیز گاه شیخ مفید پس از بیان
امامیه در یک مسئلۀ اعتقادی ،بدین نکته اشاره کرده است که روایاتی از ّ
عقیدۀ خود و جمهور ّ
ائمه (علیهم
ِ
ّ
السالم) در تأیید این عقیده وارد شده و معتزلۀ بغداد نیز با همین نظر موافق هستند:
ّ
اإلمامیــة .وقد جــاءت به آثــار عن ّ
ّ
والبغدادیون مــن المعتزلة
األئمــة ـ علیهــم الســام ـ
وهــذا مذهــب جمهــور
یوافقون فیه.

149

در بخش پیشین نیز از قول آقای مادلونگ بیان شد که تعالیم خردگرایانۀ موجود در آموزههای اعتقادی ّ
ائمه
ِ
معتزلی خردگرا از سوی عالمان برجستۀ امامی
(علیهم السالم) زمینه را برای گزینش و پذیرش آشکار عقیدۀ
ِ
َ
در دورۀ آلبویه همچون شــیخ مفید و شــریف مرتضی و شــیخ طوسی فراهم کرده بوده است .تمام این موارد،
ّ
ّ
میتواند بیانگر علت گرایش متکلمان امامی به «گفتمان کالمی معتزله» باشد.
ّ
ّ
ّ
بــه همیــن ترتیــب میتوان گفــت :علت تمایــل برخی دیگــر از متکلمان امامــی از جمله خواجــه نصیرالدین
طوسی ـ بنیانگذار مکتب کالم فلسفی در ّ
امامیه ـ و پیروان او به فلسفه آن بوده است که از منظر ایشان:
ّاو ًال :اصول و قواعد فلسفی ،مطابق و موافق با اصول اعتقادی ثابتی است که ّ
امامیه از امامان خود برگرفتهاند.
ً
ش و مســلک فلســفی ،یــا بــه تعبیر بهتــر «گفتمان فلســفی» ،در عصر آنهــا بهترین طریق بــرای اثبات
ثانیــا :رو 
ّ
مدعیات دینی ،و دفاع از آنان برشمرده میشده است.
ّ
ّ
فلســفی مشــایی اســت ـ درســت بر
شــدید
ّفیاض الهیجی (د1072 :ه.ق ).ـ که خود متکلمی با گرایشهای
ِ
ِ
امامیه ،که مأخوذ از ّ
همین نکته تأ کید ورزیده ،میگوید :بیشتر اصول اعتقادی ّ
ائمه (علیهم السالم) است،
ّ
مسلم سرآمدان و پیشگامان فالسفه ،و مبتنی بر اصول و مبانی َب ّ
رحق فلسفه است:
موافق با تعالیم ِ
َ
ٌ
االمامی ِة عن ّ
ّ
أ ُ
الثابتــة عنــد
األصــول
کثــر
مطابق ِلما هو
أئم ِتهــم المعصومین (صلــوات اهّلل علیهم أجمعیــن)،
ِ
ِ
ّ
ّ
ُ
150
ٌ
الفلسفة الحق ِة.
قواعد
مبنی علی
الفالسفة و متقدمیهم ،و
أساطین
الثابت ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ
 .147قطب الراوندی ،سعید بن هبة اهلل ،منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ،ج  ،2ص .174
 .148النجاشی ،احمد بن علی ،الرجال ،ص .400
محمد بن ّ
 .149الشیخ المفیدّ ،
محمد بن نعمان ،اوائل المقاالت ،ص .60
ّ
عبدالرزاق ،شوارق اإللهام ،ج  ،1ص .49
 .150الهیجی ،مال
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اکنون نمیخواهیم به بررســی ّ
ّ
فرضیات اشــاره شده
صحت و ســقم
ّ
از ســوی متکلمــان امامــی در خصــوص توافق و مطابقــت آموزههای
معتزلــی و فلســفی بــا تعالیــم امامــان(ع) بپردازیــم .تحقیــق در باب
اینکــه اصــول و قواعــد و عقائــد فلســفی و معتزلی در چــه مواضع ،و
تا چه اندازه ،با تعالیم ّ
ائمه (عليهم الســام) ســازگاری و هماهنگی
ً
دارد مجــال و مقال مبســوط دیگری میطلبــد و در جای خود حتما
بایــد بدان پرداخته شــود .لکن آنچه در بحث حاضــر ّ
اهم ّیت دارد،
ّ
ّ
متکلمــان ّ
امامیه در طــول تاریخ نســبت به این
طــرز تلقــی و نگــرش
مســئله اســت؛ یعنی اینکه از منظر آنان ،آموزههای مکتب معتزله یا
برخی از مکاتب فلسفی ،در توافق و هماهنگی نسبی با تعالیم ّ
ائمه
فلســفی
گفتمان معتزلی و
(عليهم الســام) اســت ،و افزون بــر این،
ِ
ِ
مطــرح در عصــر آنهــا ،بــرای تبییــن اعتقــادات و تحریــر موضوعــات
و مســائل کالمــی ،منهــج و مســلکی ســودمند و اجتنابناپذیر بوده
ّ
اســت .نتیجــۀ ُچنیــن تلقــی و رویکــردی ،بــ ه طــور طبیعــی روآوردن
ّ
و تمایــل متکلمــان امامــی به مکتــب معتزلــه و یا مکاتــب گوناگون
واقعیتی تاریخی که ّ
فلســفی در ادوار مختلف بوده اســت؛ ّ
حتی اگر
آن را خوش نداریم و نیک نینگاریم ،گریز و گزیری هم از پذیرش آن
ّ
علمۀ عالیمقام ّ
محمدباقر مجلســی (د1110 :ه.ق).
نداریم .مرحوم
معتزلی
از عالمانــی بــوده اســت که ضمن آ گاهی درســت از صبغــۀ
ِ
کالم مرســوم ّ
امامیــه ،و اذعــان و اعتراف به آن ریشــه و پیشــینه ،این
َ
خصلــت کالم امامــی را نیــک ندانســته و خــوش نداشــته ،زبــان بــه
اعتــراض گشــوده ،از آن بــه عنــوان انحرافی دیرین از اصــول ّ
امامیه و
موجبات دوری از آیات و ِروایات یاد کرده است:
«و چون ترمیم و تجدید اصول ُم َندرسۀ ّ
امامیه ـ که سالها است آثار
ِ
ّ
آنهــا محو شــده و اکثر مدعیان علم ِاعــراض از آنها نمودهاند و اصول
ُ
معتزله را قدوۀ خویش ســاخته ،دســت از آیات کریمه و اخبار متواتره
برداشتهاند ـ در این رساله حسب المقدور ایراد نمودهام .»...

151

ّ
ّ
بــر ایــن اســاس شــکی در آشــنایی عمیــق متکلمــان امامــی بــا کالم
معتزلــه و گزینــش آن بــه عنــوان برتریــن طریــق موجــود در پرداخــت
بــه علــم کالم وجــود ندارد .ایــن نکته هــم ّ
البته قابل ّ
توجه اســت که
ّ
آشــنایی متکلمــان امامــی بــا کالم معتزلی بیشــتر از طریق اســتادان
ّ
امامی و مطالعۀ کتب معتزله بوده اســت نه شــاگردی نزد متکلمان
ّ
معتزلــی .متکلمــان امامــی برجســتهای همچــون فضــل بــن شــاذان
ّ
ابومحمــد نوبختــی،
نیشــابوری (د260 :هــ.ق ،).ابوســهل نوبختــی و
علــی بــن عبــداهلل َوصیــف (د366 :هــ.ق ).و ابوالجیــش بلخــی
ّ
ً
(د367 :هــ.ق ).ظاهــرا نــزد هیــچ متکلــم معتزلــی شــا گردی نکــرده
محمدباقرّ ،
 .151مجلسیّ ،
حق الیقین ،ص .568
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ّ
152
بودهاند .در میان متکلمان امامی برجســته ،شیخ مفید از محضر
ّ
دو متکلم معتزلی اســتفاده کرده بوده اســت :یکی ابوعبداهلل بصری
معــروف بــه ُ
ّ
عبدالجبــار
«ج َعــل» (د369 :ه ـ.ق ).کــه اســتاد قاضــی
ّ
َ َ
هشـ ّ
ـمیه به شمار
معتزلی هم بوده و از متکلمان و ســرآمدان مکتب ب
ّ
میآمــده اســت؛ و دیگری ادیب و ّ
مفســر و متکلم معــروف ،علی بن

عیســی ُر ّمانــی (د384 :ه.ق ).کــه طبق برخی نقلها همو به شــیخ
مفید لقب «مفید» را اعطا کردُ .ر ّمانی از مکتب ابن ِاخشــید ـ یا ابن
َ َ
هشـ ّ
ـمیه
یکــرد و بــا دیدگا ههــای ب
ِاخشــاد ـ (د326 :ه ـ.ق ).پیــروی م 
ّ
َ
مخالــف بود .پس از شــیخ مفید ،شــریف رضی ـ که البته به ســبب
عمــر کوتــاه خــود از حیــث پیشــبرد دانــش کالم در ّ
امامیــه بهمراتــب
َ
نقــش کمتری از اســتادش شــیخ مفید و شــریف مرتضی ایفــا نمود ـ
ّ
ّ
عبدالجبار حاضر میشده است؛ ّاما شاگردی
مدتی بر درس قاضی
َ
ّ
عبدالجبــار ـ علیرغم برخی
بــرادرش ،شــریف مرتضی ،نــزد قاضــی
153

گزارشها ـ بعید به نظر میرسد.

ّ
 .4تأثیرپذیــری متکلمان امامی از «گفتمــان کالمی معتزله» در ادوار
مختلــف و اســتفادۀ آنهــا از «نحــوۀ نگــرش و نــگارش» معتزلیــان در
تشــریح و تقر یــر مباحــث کالمــی هیــچ منافاتــی بــا مخالفــت آنان با
بســیاری از دیدگاههای فلســفی ـ طبیعی ـ کالمــی معتزله ندارد؛ زیرا
نکــه گفتیم ،تأثیرپذیری در ناحیۀ آموزههای فلســفی ـ طبیعی و
چنا 
فــروع اعتقادی تنها یکی از عرصهها و وجوه اثرپذیری کالم ّ
امامیه از
کالم اعتزالــی اســت .مهمترین وجه تأثیرپذیــری کالم امامی از نظام
کالمی معتزله ،در حقیقت ،همان اخذ و اقتباس شیوۀ پرداخت به
مســائل کالمــی ،و تبییــن و تحریر آنهــا با ذهن و ز بــان و بیان معتزلی
است که از آن با عنوان اثرپذیری از «گفتمان معتزلی» یاد کردیم.
برخــاف گمــان هاشــم معــروف الحســنی کــه ّرد ّیههــای
بنابرایــنِ ،
ّ
امامیــه را بــر برخــی دیدگا ههــای معتزلــه دلیل بــر فاصلۀ ز یــاد این دو
154
ّ
برخالف نظر بســیاری دیگر،
فرقــه از همدیگر تلقی کرده بود ،و نیز ِ
ّ
امامیــه از کالم معتزلــه ،اســتناد بــه
بــرای نفــی تأثیرپذیــری کالم
ّ
ّ
اختالفنظرهای متکلمان شــیعه بــا معتزله یا ردود متکلمان امامی
ّ
بر متکلمان معتزلی و مناظرههای امامیان با آنان ســودمند نیســت.
اختــاف در پذیرش برخی آراء و ّ
نظریات فلســفی ـ طبیعی ـ کالمی،
ّ
شهــای کالمی موجــود در این
میــان خــود متکلمــان معتزلــی و گرای 
 .152الجعفریّ ،
اإلمامیة ،نشأتهّ ،
ّ
تطو ره ،وموقع الشیخ المفید منه»،
محمدرضا« ،الکالم عند
ص .234
 .153نگریــد :الجعفــریّ ،
ّ
اإلمامیــة ،نشــأته ،تطـ ّـو ره ،وموقع الشــیخ
محمدرضــا« ،الــکالم عنــد
المفید منه ( ،»)2ص .88
 .154از جملــه نگرید به :ســبحانی ،شــیخ جعفر ،بحوث فی الملــل و النحل ،ج  ،3ص 176
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فرقه نیز بســیار شــایع و رایج بوده ،با این وصف ،آن اختالفنظرها و
ّ
ّ
حتی ّرد ّیهنویســیهای شــدید و مناظرات متعدد میــان آنها ـ که گاه

بر آنها نگاشــته اســت ،عدم گرایش شیخ به مکتب معتزله را نتیجه
گرفتهانــد .در ایــن خصــوص بایــد ّ
توجــه داشــت کــه مخالفتهای

بــه تکفیــر یکدیگر نیز کشــیده میشــده اســت ـ موجب خارجشــدن

شــیخ مفیــد با کالم معتزلــه ـ که بخشــی از آنها در اوائــل المقاالت و

هیچیــک از آنهــا از چارچوب گفتمان کالم معتزلی نمیشــود .برای
ّ
نمونه ،ابوموســی ُمردار (د226 :ه.ق ).از متکلمان معتزلی بغدادی،
ّ
ّ
کتابــی ســترگ در نقد متکلــم معتزلی بصری ،ابوالهذیــل علف (د:

بخشی دیگر در رسالۀ موسوم به الحکایات [فی مخالفات المعتزلة
ّ
ّ
اإلمامیة] کــه گزارشهایی
العدلیــة والفرق بینهم و بین الشــیعة
مــن
پراکنــده از دیدگاههــای او در ایــن زمینه اســت ،بازتاب یافته اســت

حدود  227یا 235ه.ق ).و تکفیر او نگاشــته بوده اســت .به همین
ّ
نحو ،دیگر متکلم معتزلی بغدادی ،جعفر بن حرب (د236 :ه.ق).
نیز کتابی در ّرد ابوالهذیل با نام «توبیخ أبیالهذیل» نوشــته بوده و او

ـ بــه طــور عمــده ناظر بــه مخالفتهای شــیخ با دیدگاههــای کالمی
158
معتزلــۀ بصــره ،از جمله ّ
نظریۀ «احوال» ابوهاشــم ،قول بصریان در
ً
160
باب قدرت و اراده 159،و ّ
نظریۀ ّ
شیئیت معدوم است .طبعا ُچنین

را تکفیر کرده بوده استُ .ج ّبائی نیز کتابی در نقد دیدگاه ابوالهذیل

مخالفتهــا و ردودی نمیتوانــد نافی گرایش شــیخ مفیــد به معتزلۀ

در بــاب مســئلۀ «مخلــوق» نگاشــته و حکــم بــه کفــر وی داده بــوده
155
اســت .نمونۀ دیگری از ّرد ّیهنویســی یک معتزلی بر معتزلی دیگر،

بغداد ،که خود در تقابل با معتزلۀ بصری بودند و اختالفنظر بســیار

نقــد و ّرد ّیۀ ابوجعفر اســکافی (د240 :هــ.ق ،).از معتزلیان بغدادی،
ّ
بــر کتــاب ُ
العثمانیةی جاحــظ (د256 :ه.ق ).متکلم شــهیر بصری
156

است.

در واقع ،نظیر همان اختالفنظرها و ّرد و ایرادها ،میان دانشمندان
امامــی نیز وجود داشــته اســت .یکــی از معروفتریــن نمونههای آنها
االعتقاد شــیخ مفید اســت که در نقــد دیدگاههای
رســالۀ تصحیح
ِ
شــیخ صدوق در کتاب االعتقادات نگاشــته شــده و با لحنی تند،
بسیاری از نظرگاههای شیخ صدوق در آن کتاب مورد نقد قرار گرفته
اســت .با وجود این اختالفات ،نگاشــتههای شــیخ صدوق و شیخ
ّ ّ
تشــیع تلقی و ارزیابی میشــود و کســی
مفید همچنان در چارچوب
حکــم به خروج یکی از آنها از حیطۀ ّ
تشــیع نمیکند .به همین نحو،
َ
اختالفات اندیشــگی میان شــیخ مفید و شــاگردش شریف مرتضی
ـ کــه بر اســاس گــزارش معروف َس ّــید بن طاووس ،قطــب راوندی 95
مــورد از اختالفــات میــان آنها را در رســالهای برشــمرده بــوده و اظهار
داشــته کــه اگر بنا بــر بازگو کردن تمام اختالفنظرهای مشــهود میان
157

آن دو بود ،سخن بهدرازا کشیده میشد ـ موجب خروج یکی از آن
دو ،از گسترۀ ّ
تشیع نمیشود.
برخی نیز با استناد به مخالفتهای شیخ مفید با معتزله و ردودی که
َ
الف َرق ،ص .122
 .155البغدادی ،عبدالقاهر ،الفرق بین ِ
ّ
عبدالجبــار ،طبقــات المعتزلــة ،چــاپ شــده در :فضــل االعتــزال و
 .156الهمدانــی ،قاضــی
ّ
العثمانیة» در
طبقات المعتزلة ،ص  .276نصوص پراکندهای از این ّرد ّیۀ موسوم به «نقض
شرح نهج البالغهی ابنابیالحدید وارد شده است.
ّ
« .157أننــی وجــدت الشــيخ العالــم فی علوم كثيــرة قطبالدين الراوندی ،واســمه ســعيد بن
ً
هبة اهلل رحمه اهلل ،قد ّ
صنف كراســا و هی عندی اآلن فی الخالف الذی تجدد بين الشــيخ
المفيد والمرتضى رحمهما اهلل ،و كانا من أعظم أهل زمانهما و خاصة شيخنا المفيد ،فذكر
فــی الكراس نحو خمس وتســعين مســألة قد وقــع االختالف بينهما فيها مــن علم األصول ،و
ّ
قال فی آخرها :لو استوفيت ما اختلفا فيه لطال الكتاب» .ابن طاوس ،رضیالدین علی بن
الم َ
الم َح ّجة ِل َث َم ِرة ُ
موسی ،کشف َ
هجة ،ص .64

با آنها داشــتند ،به شــمار آید .به عبارت دیگر ،شــیخ مفید در عین
حــال کــه با بیشــتر ـ نه همــۀ ـ آراء معتزلــۀ بغدادّ ،
خاصــه نظرگاههای
کعبــی بلخــی ،موافــق بــوده اســت و آنهــا را هماهنــگ بــا تعالیــم
ّ
ائمــه(ع) میدانســته و در همین راســتا هــم اثر «الرســالة المقنعة فی

وفــاق البغداديين ِمــن المعتزلة لما ُرو ی عن ّ
األئمة عليهم الســام»
ِ
را نگاشــته اســت ،بــا بســیاری از دیدگاههــای معتزلــۀ بصره یا ســایر
شــاخههای فکــری معتزلــی مخالف بــوده و در برخی آثــار خود مثل
اوائل المقاالت و رسالۀ الحکایات این مخالفتها را آشکار ساخته
است .به همین نحو ّرد ّیهای که شیخ مفید در ّرد بر کعبی بلخی در

161
ّ
تضاد بــا موافقت و
پانزده مســئلهنگاشــته اســت نیز نمیتوانــد در
ّ
همراهی او با بلخی در موارد متعدد دیگر ارزیابی شود.

چنانکه میدانیم ،زیدیان نیز که گرایش شدید و تام به معتزله پیدا
کردند و در قرون میانی نمایندۀ مکتب اعتزال شدند ،با وجود توافق
و همدلــی عمیــق بــا معتزلــه در بســیاری از مســائل ،در برخی ابواب
همچــون امامت بــا دیدگاههای معتزلیان غیر ز یــدی موافق نبودند و
162
بــه نقــض و ّرد آراء آنها در ایــن باب میپرداختنــد .با این وصف،
ّ
لهــا نافی گرایــش کلی آنهــا به نظام اندیشــگی
ایــن نقضهــا و ابطا 
ّ
ّ
معتزلــه به حســاب نمیآید .یک نمونه از آن ردیهنویس ـیهای زیدی
ّ
َ َ
ـمی
علیــه معتزلــه ،ردود چندگانهای اســت کــه متکلم
معتزلی بهشـ ِ
ِ
ّ
الديــن ّ
محمــد بن أحمد بــن علی بن الوليد القرشــی
زیــدیُ ،محیی
محمــد بــن ّ
 .158الشــیخ المفیــدّ ،
ّ
العدلیة
محمد ،الحکایــات [فی مخالفــات المعتزلة مــن
اإلمامیة] ،چاپ شــده درّ :
ّ
مصنفات الشیخ المفید ،ج  ،10ص
والفرق بینهم و بین الشــیعة
.56 - 49
 .159همان ،ص .58 - 57
 .160همان ،ص .62 - 59
« .161كتــاب نقــض الخمــس عشــرة مســألة على البلخــي» .نجاشــى ،احمد بن علــى ،کتاب
الرجال ،ص .400
 .162دربــارۀ نقدهــای زیدیه بــر دیدگاههای معتزله در باب امامت نگرید به :انصاری ،حســن،
میان کالم و فلسفه ،ص .335 - 297
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(د :اوایل قرن هفتم هجری قمری) در نقد دیدگاههای معتزلیان در مسئلۀ امامت نگاشتۀ است .طبق گزارش
قرشــی ،وی ابتــدا کتــاب «منهاج الســامة في مســائل اإلمامــة» را در ّرد بر بخش امامت از کتاب شــرح عيون
ّ ُ
ـائل حا کم ِج ُشــمی نگاشــت؛ ســپس کتاب معروف «الجواب الناطق الصادق ِب َح ِل ش َبه کتاب الفا ِئق
المسـ ِ
163
ّ
فيمــا خالــف فيه ُ
مالحمی در
ابن
المالحمی مذاهب الزيدية في اإلمامــة» را در نقد دیدگاههای رکنالدین ِ
ِ
164
الحاســم ُ
المفني
بــاب امامــت در کتــاب الفائق فــی األصول تألیف کــرد ،و در نهایت نیز رســالۀ «الجواب
ِ
166
المغنــي» 165را در ّرد بــر بخش امامت کتاب ُ
ِل ُش َــبه ُ
ّ
عبدالجبــار معتزلی تحریر نمود .با وجود
المغنی قاضی
ّ
نــگارش این نقدها ،کســی در گرایش اعتزالی محییالدين بن الوليد القرشــی تردیــدی ندارد .به همین نحو،
َ
ُ
ّ
عبدالجبار
غنی قاضی
شــریف مرتضی کتاب الشــافی فی اإلمامة را در نقد همان بخش امامت از کتاب الم ِ
معتزلــی تألیــف کــرد .با این وصــف ـ برخالف گمان بعضی که تألیف این ّرد ّیه را ناســازگار بــا ّادعای گرایش
167
ّ
ّ
َ
نکــه در بــارۀ محییالدين بــن الوليد
اعتزالــی شــریف مرتضــی تلقــی کردهانــد ـ نــگارش این ّرد ّیــه ،همچنا 
ِ
القرشــی گفتیم ،نافی و ناقض تأثیرپذیری وی از ّ
ّ
عبدالجبار نیســتَ .سـ ّـید در نگارش آثار
حتی خود قاضی
ّ
کالمی خود ،در موارد بسیاری متأثر از آراء و آثار قاضی است ،ولی این امر ،مغایر با نگاه انتقادی او نسبت به
پارهای از دیگر دیدگاههای قاضی نیست.
ّ
بنابراین برای اثبات عدم گرایش شــیخ مفید یا ســایر متکلمان امامی به مکتب معتزله ،اســتناد به ردود آنها
بر شاخه یا گرایشی خاص از معتزله ،بهتنهایی کارساز و سودمند نیست.
ّ
ّ
متکلمــان ّ
امامیه نبوده اســت و متکلمان
 .5تأثیرپذیــری از «گفتمــان کالمــی معتزله» مختـ ّـص و منحصر به
ُ
ماتریــدی و ظاهــری و اباضــی و ّ
حتــی یهودی و مســیحی نیــز ،اگرچه به میزانــی متفاوت،
زیــدی و اشــعری و
در ادواری تحتتأثیــر روشهــا و نگرشهــا و نگارشهای معتزلیان قرار گرفتهاند و تــا حدودی از الگوی کالم
معتزلی پیروی کردهاند.
در میــان زیدیــه ،پذیــرش دیدگاهها و اصول کالمی معتزله ـ بهاســتثنای اصل امامت ـ امری آشــکار اســت که
بــرای اثبــات آن نیــاز چندانــی به ارائۀ شــواهد نیســت .به منظــور آ گاهی از فــراز و فرود و چنــد و چون پذیرش
ّ
دیدگاههــای معتزلــه در میان زیدیه میتوان به پژوهشهای مســتقلی که در این باب به چاپ رســیده اســت
168

مراجعه کرد.

ّ
در خصوص اثرپذیری متکلمان اشــعری از مکتب معتزله نیز تاکنون پارهای تحقیقات ســودمند منتشر شده
محمد بن أحمد ،الجواب الناطق الصادق ب َح ّل ُش َبه کتاب الفا ِئق فيما خالف فيه ُ
 .163الولید القرشیّ ،
المالحمی مذاهب الزيدية في اإلمامة،
ابن
ِ
ِ ِ
المصریة ّ
ّ
العامة للکتاب ،القاهرة2010 ،م.
تحقیق و تقدیم :فیصل عون ،الهیئة
 .164دربارۀ این کتاب نگاه کنید به« :رســالهای در رد بر محمود ابن المالحمی المعتزلی دربارۀ امامت» ،چاپشــده در :انصاری ،حســن ،میان کالم
و فلسفه ،ص .335 - 331
 .165بخشهایــی از ایــن رســاله در آخــر بخش دوم از قســمت امامت کتاب ُ
ّ
عبدالجبار،
المغنی به چاپ رســیده اســت :نگریــد :الهمدانی ،القاضــی
ُ
المغنی ،ج  ،20بخش دوم ،ص .274 - 262
ُ
ّ
عبدالجبار ،المغنی ،ج  ،20بخش دوم ،ص .264
 .166نگرید :الهمدانی ،القاضی
 .167برخی که با ســابقۀ اینگونه ّرد ّیهنویســیها هیچ آشــنایی نداشــتهاند گمان بردهاند که چون شــریف َ
ّ
عبدالجبار معتزلی
مرتضی ّرد ّیهای بر قاضی
ً
نگاشته است ،پس نمیتوان او را در شمار معتزله بهحساب آورد« :واقعا جالب است كه برخی سيد مرتضی را معتزلی دانستهاند ،با اينكه وی كتاب
ّ
ّ
عبدالجبار معتزلی تأليف نموده اســت» .کارکن بیرق ،حبیب ،کرمانی ،طوبی« ،تقدم کالم شــیعه بر معتزله»،
المغنی قاضی
«الشــافی» را در رد بر
ِ
ّ
مجلۀ «علمی ـ پژوهشی» ّ
الهیات تطبیقی ،سال ششم ،ش  ،13بهار و تابستان  ،1394ص  .28اگر این شیوه از استدال ل درست باشد آنگاه نباید
شیخ مفید را که نقد بر شیخ صدوق نوشته است ،هممذهب با شیخ صدوق دانست!
;168. Ansari, Hassan, “The Shī�ʿī� Reception of Muʿtazilism (I) Zaydī�s”, in: The Oxford handbook of Islamic theology, pp. 181- 195

Schmidtke, Sabine, “The Karaites› Encounter with the Thought of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī� (D. 436/1044). A Survey of the Relevant
Materials in the Firkovitch-Collection, St. Petersburg”, Arabica, T. 53, Fasc. 1 (Jan, 2006), pp. 108-142.

ّ
ترجمۀ فارســی این مقاله با مشــخصات زیر منتشــر شده است :اشــمیتکه ،زابینه« ،مواجهه قرائیم با تفکر ابوالحسین بصری بر مبنای مجموعۀ فرکویچ
در سنپطرزبورگ» ،چاپ شده در :رحمتیّ ،
محمدکاظم ،فرقههای اسالمی ایران در سدههای میانه ،ص .99 - 47
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اســتَ .منيف نفيعی عتيبی در کتاب أثر الفکر االعتزالی فی عقائد االشــاعرة بهتفصیل ،مسئلۀ اثرپذیری

اشــاعره از معتزله را در یکایک موضوعات و مســائل کالمی بررســی کرده ،مواضع تأثیرپذیری مذهب اشعری
را نشان داده است .او در هر موضوع ابتدا به تبیین دیدگاه معتزله میپردازد؛ سپس عقیدۀ اشاعره را در باب
آن موضوع بیان میکند و بعد با مقایســه میان آراء معتزله و اشــاعره ،جوانب تأثیرپذیری اشــاعره را از معتزله
َ
َ
آشکار میسازد .در نهایت نیز با ّ
توجه به منظر َسلفی خود ،به نقد انظار معتزله و اشاعره میپردازد!
در پژوهشــی دیگر ،از مکتب و مدرســهای با نام «مدرســة معتزلة األشــاعرة» در میان اشــاعره ســخن به میان
آمــده اســت کــه پیــروان آن از حیث اصــول و منهج و مســائل تحتتأثیــر معتزله قــرار گرفتهاند و بــا معتزلیان
موافقــت و همراهــی کردهانــد .بــه نظر نویســنده ،تأثیرپذیری اشــاعره از معتزلــه از همان زمــان تکوین مذهب
ّ
شدت یافته است 170.وی در این زمینه ،به سخن ابن َت ّ
یمیه (د726 :ه.ق ).دربارۀ
اشعری آغاز شده و بهمرور

َ
ابوالمعالــی ُج َو ینــی (د478 :هــ.ق ).اشــاره کرده کــه او را عامل تغییر در بســیاری از قواعد مذهب اشــعری و

متمایل به معتزله دانســته اســت .سپس به بررسی ویژگیهای «مدرسة معتزلة األشاعرة» پرداخته و مهمترین
جو ینی ،و ّ
بنیانگذاران این مدرسه ،از جمله عبدالقاهر بغدادی و عبدالکریم ُق َشیری و َ
ابوالمعالی َ
مصنفات
و دیدگاههای آنها را ّ
معرفی کرده است.

171

ّ
متکلمانی اشعری همچون َ
ابوالمعالی ُج َو ینی و فخر
پیشتر نیز اشاره شد که بنا بر نظر برخی از پژوهشگران،
َ
ابوالحســین بصری قرار گرفتــه بودهاند .آقای
رازی بــهنحــو چشــمگیری تحتتأثیر دیدگاههای مکتب فکری

َ
ابوالحســین بصــری در میان معتزله،
مادلونــگ در مقالهای نشــان داده اســت که امامالحرمین ُج َو ینی مانند
ّ
ّاولین متکلم اشعری بوده است که روشها و مفاهیم فلسفی را در کالم اشاعره وارد نموده .به گفتۀ او ،گرچه

َ
َ
ابوالحسین آشنا بوده ،آشکارا
ابوالحسین در آثار ُج َو ینی نیامده است ،او بهخوبی با اندیشههای معتزلی
نام
َ
تحتتأثیر آنها نیز قرار گرفته اســت .عدم یادکرد از بصری در آثار جو ینی نیز شــاید به این دلیل بوده اســت که

او نمیخواســته ّ
توجــه دیگــران به تعالیم یکی از نمایندگان مکتب رقیب جلب شــود ،یــا اینکه خود را وامدار
ّ
172
یک متکلم معتزلی نشان دهد.

َ
المنیة و َ
مرتضــی در بخش طبقات المعتزلــة از کتاب ُ
األمل پس از بیان شــرح
در میــان تراجمنــگاران نیــز ابن
ّ
َ
َ
الحمی خاطرنشــان کرده اســت که بســیاری از علمای
حال
ابوالحســین بصری و پیرو وفادار او رکنالدین م ِ
ّ
َ
متأخر مثل امام یحیی بن حمزه علوی و نیز بیشتر ّ
الحمی پیروی کردهاند و از میان
امامیه ،از
ابوالحسین و َم ِ
اشــاعره ،فخــر رازی در مســائل طبیعــی و فلســفی کالم (موســوم بــه مباحث لطیف الــکالم) و غیــر آن ،بر آراء
بصری اعتماد ورزیده.
ُ
مات ّ
ریدیه نیز در برخی زمینهها از معتزله اثر پذیرفتهاند .اولریش رودولف در تحقیقات خود
همچون اشــاعره،
ُ
ّ
مات ّ
ریدیــه تــا حــدودی این تأثیرپذیریها را بررســی کرده اســت .به نظــر او دیدگاههــای معتزله ،خاصه
دربــارۀ

ُ
ابوالقاسم کعبی بلخی (د 319 :ه.ق) در ّ
تحول و پیشرفت آراء ابومنصور ماتریدی (د333 :ه.ق ).تأثیر قابل
173
ّ
ُ
جدی آراء او نیز بوده اســت .همچنین خانم َرشــا ُ
ّ
الع َمری
توجهی داشــته اســت؛ گو اینکه ماتریدی منتقد
 .169النفيعی العتيبیَ ،منيف عايش َمرزم ،أثر الفكر االعتزالی فی عقائد األشاعرة (عرض ونقد) ،مكتبة الرشد ،الریاض،ه.ق2013/.م.
ّ
 .170الراجحی الشهریّ ،
األشعریة ،ص .309
محمد ،المدارس
ّ
 .171الراجحی الشهریّ ،
محمد ،المدارس األشعریة ،ص .486 - 311
 .173نگرید به:

172. Madelung, Wilferd, “Abū I- Ḥusayn al-Baṣrī�’s Proof for the Existence of God”, pp. 278 – 279.

Rudolph, Ulrich, al-Māturīdī and the Development of Sunnī Theology in Samarkand, translated by Rodrigo Adem, Leiden: Brill,
2015, p. 158.
Rudolph, Ulrich, “Ḥanafī� Theological Tradition and Māturī�dism”, in: The Oxford handbook of Islamic theology, p. 286.
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ُ
ماتریدی و پیروانش مثل ُ
ابوالمعین
در کتاب خودش دربارۀ ابوالقاســم کعبی بلخی به تأثیر اندیش ـههای او بر
174
َ
ن َسفی (د 508 :ه.ق) اشاره کرده است.
ّ
ّ
گذشــته از اینهــا ،بنــا بــه گفتۀ ابن َت ّ
ظاهریه ،یعنــی پیروان ابوســلیمان داود ظاهری
یمیــه ،برخی از متکلمــان
اصفهانــی (د270 :هــ.ق ،).نیــز تحتتأثیــر دیدگاههــای معتزلــه قــرار گرفتــه بودهانــد و بهخصــوص در بحــث
صفــات خداونــد ،نظرگاههــای معتزلــه را پذیرفتــه و بازگــو کردهانــد .او ب ه طور خــاص از ابن َحزم اندلســی (د:
456ه.ق ).و امثال وی یاد میکند که برخالف روش ظاهرگرایانۀ ابوداود ـ که بر التزام به ظواهر نصوص تأ کید
میکرد ـ مسلک معتزله را پیموده ،همچون آنان روش تأویلی را در بحث صفات خدا برگزیدهاند ،گو اینکه در
ََ
ّ
ظاهریه ،به معتزله و بلکه
بحث قدر و وعید همچنان با معتزلیان مخالفت کردهاند .به نظر او ،این دسته از
به فالسفه نزدیکترند تا به اشاعره و مذهب اصحاب الحدیث:
فمــن عــرف مذهب األشــعري و أصحابه و مذهب ابن حــزم و أمثاله من الظاهرية في بــاب الصفات تبين له
ذلــك و علــم هو و كل من فهم المقالتين أن هؤالء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفالســفة من
األشــعرية .و أن األشــعرية أقــرب إلــى الســلف و األئمة و أهــل الحديث منهــم و أيضا فإن إمامهــم داود و أ كابر
أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة و الحديث ،و لكن من أصحابه طائفة سلكت
175

مسلك المعتزلة و هؤالء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات و إن خالفوهم في القدر و الوعيد.

ّ
اثرگــذاری گفتمــان کالمــی معتزله محدود به مذاهب اســامی نبــوده ،بلکه بر متکلمان یهــودی نیز تأثیرگذار
ّ
َ
بــوده اســت .برخــی از متکلمان ِف َــرق مختلف یهــودی ،بهویژه فرقــۀ قرائیم ،آشــنایی و ارتباط نزدیکــی با آثار
ّ
معتزلیان داشــتهاند و همچون زیدیان ،گذشــته از اینکه عقائد معتزلی را تا حد گســتردهای در اندیش ـههای
176

کالمی خود پذیرفتند ،به استنســاخ بســیاری از آثار کالمی آنان نیز پرداختند .مسئلۀ چند و چون تأثیرات
ّ
گفتمــان کالم معتزلــه بــر کالم یهــودی در چنــد دهۀ گذشــته ّ
اهم ّیت بســیاری ،بهویژه نزد محققــان یهودی،
ّ
پیــدا کــرده اســت و موضوع مقــاالت و کتابهــای متعددی قــرار گرفته .یکی از نخســتین آثــار در این زمینه
177
کتاب َهری اوســترین ُولفســن (د 1974 :م ).با عنوان «بازتابهای کالم اســامی در فلسفۀ یهودی» است
ّ
کــه در آن بــه پــارهای از تأثیــرات کالم معتزلــی بــر کالم یهــودی و بهرهگیریهــای متکلمان یهــودی از تعالیم و
براهیــن معتزلــه برای تقویت و تکمیل نظام کالمی خویش پرداخته اســت .در برخــی تحقیقات نیز از بعضی
ّ
ّ
َ
متکلمان یهودی نام برده شــده اســت که بهشدت تحتتأثیر مکتب معتزلۀ َبهشمی قرار داشتهاند .ساموئل
ّ
انیون) ،و ابویعقوب یوســف َ
متکلمان فرقــۀ َر ّبانیم َ(ر ّب ّیونَ /ر ّب ّ
البصیر (د حدود:
بــن ُحفنــی (د403 :ه.ق ).از
ِ
َ
َ
ُ
431ه.ق ).و شا گردش ابوالفرقان بن االسد (د پس از457 :ه.ق ).از فرقۀ قرائیم (قرائیان) از برجستهترین این
ّ
ّ
178
یهودی معتزلیمســلک هســتند .برخی از عالمان یهودی نیز به استنســاخ آثار کالمی متکلمان
مان
متکل ِ
ِ
َ َ
هشــمی به ّ
خط عبری یا عربی پرداختهاند که امروزه نســخههایی از آنها برجا مانده اســت.
امامی و معتزلی ب
َ
ُ
َ
َ
بــرای نمونــه گرگــور شــوارب در طــی چند مقالــه ،به ّ
کالمی شــریف مرتضــی و کراجکی نزد
اهم ّیــت ویژۀ آثــار
ِ
ِ
َ
َ
رائیم اورشــلیم در اوایل قرن پنجم هجری قمری اشاره کرده است و
رائیمی وابســته به
دانشــمندان ق
دارالعلم ق ِ
ِ
ِ
 .174نگرید به کتاب او زیر عنوان ّ
«الهیات ابوالقاسم بلخی /کعبی» ،ص :34
El Omari, Racha, The Theology of Abū l-Qāsim al-Balkhī/ al-Kaʿbī (d. 319/931), Leiden: Brill, 2016, p. 34.

 .175ابن ّ
تیمیة ،احمد بن عبدالحلیم ،شرح العقيدة اإلصفهانية ،ص .127
176. Schmidtke, Sabine, “The Karaites› Encounter with the Thought of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī� (D. 436/1044). A Survey of the
Relevant Materials in the Firkovitch-Collection, St. Petersburg”, p. 108.

 .177ولفسنَ ،هری اوسترین ،بازتابهای کالم اسالمی در فلسفۀ یهودی ،ص .25

178. Schmidtke, Sabine, “The Karaites› Encounter with the Thought of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī� (D. 436/1044). A Survey of the
Relevant Materials in the Firkovitch-Collection, St. Petersburg”, p. 111.
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َ
برخی دستنوشــتهای کتابتشــده بر دست آنها از آثار کالمی شــریف مرتضی مثل ُج َمل العلم و العمل و
ُ َ َّ
179
َ ّ َ
دمرتضی را ّ
معرفی نموده .زابینه اشمیتکه نیز در مقالهای زیر عنوان «اقبال یهودیان به کالم
ص سی
الملخ ِ
َ
َ
ّ
تشــیع دوازده امامــی» به نســخهای از کتاب الذخیرهی شــریف مرتضی که بر دســت عا ِلــم قرائیمی ،علی بن
َ
َ
اثرپذیری عمیق قرائیم از آثار عقیدتی
قدســی کتابت شــده اســت پرداخته و آن را یکی از اســناد
ســلیمان َم ِ
ِ
َ
َ
مرتضــی بــه شــمار مــیآورد .بــه عقیــدۀ او ابوالفتــح ک َ
راجکی نقــش برجســتهای در انتقــال مکتوبات
شــریف
َ
180
ّ
عقیدتــی ّ
امامیــه بــه قرائیــم داشــته اســت .از آنجا که مقــاالت متعددی به زبان فارســی و انگلیســی دربارۀ
ّ
ّ
َ
یهــودی اعتزالگــرا در کالم معتزلی
مســاه َمت متکلمان
اثرگــذاری مکتــب معتزلــه بر متکلمان یهــودی و نیز
ِ
نوشــته شــده اســت در اینجــا بیــش از این بدین موضــوع نمیپردازیــم ،عالقهمنــدان را بدان نوشــتارها ارجاع
181

میدهیم.

ّ
 .6قبول تأثیرپذیری متکلمان امامی از گفتمان کالمی معتزله در پرداخت به علم کالم ،نه موجب رواداشت
تشیع میشود و نه ّ
هویت و بنیانهای نظام اعتقادی ّ
نقص و عیبی بر ّ
امامیه را در معرض خطر قرار میدهد.

آنچه در یک نظام کالمی ّ
اهم ّیت اصلی را داراست و ارکان آن را تشکیل میدهد ،اصول اعتقادی و باورهای
ّ
بنیادین است که در این جهت ـ چنانکه گذشت ـ کالم ّ
امامیه ب ه طور کامل مستقل از مکتب معتزله است.
ُ
ّ
امامیــه اصــول اعتقــادی خود ،یعنی توحید و عدل و ن ُب َّوت و امامت و معاد را از تعالیم اهلبیت(ع) فراگرفته

اســت و بر اســاس همین تعالیم نیــز برخی از اصول اعتقادی مکتب معتزله همچــون منزلت بینالمنزلتین و
وعید را نفی کرده و در بخش امامت نیز مخالفتهای اساســی با دیدگاههای معتزله داشــته اســت .بنابراین
ّ
از حیث باور به اصول اعتقادی ،متکلمان امامی هیچگونه وابســتگی به معتزله نداشــتهاند و بلکه در پارهای
ّ
اساســی اعتقــادی معتزلــه با آنها مخالف نیز بودهاند .شــیخ مفید اســاس و مــا ک تعلق به مکتب
از اصــول
ِ
َ
معتزلــه را پذیــرش اصــل منزلت بینالمنزلتیــن ،یعنی همان اصلی که ســبب شــکلگیری و پیدایی مکتب
ّ
182
متکلم امامی ،با ّ
توجه به عدم اعتقــاد به این اصل ،معتزلی
اعتــزال شــد ،میداند که بر این اســاس ،هیــچ
به حساب نمیآید.
ّ
متکلمان امامی در برخی از فروع و ّ
جزئیات مســائل اعتقادی و نیز شــمار قابل
با این حال ،چنانکه گفتیم،
 .179نگرید به دو مقالۀ زیر از او:
Gregor Schwarb, “Short Communication: A Newly Discovered Fragment of al-Sharī�f al-Murtaḍā’s K.al-Mulakhkhaṣ fī uṣūl al-dīn
in Hebrew Script”, Journal of Intellectual History of the Islamicate World 2 (2014), pp. 75–79.
Schwarb, Gregor, “Sahl b. al-Faḍl al-Tustarī�’s Kitāb al-Īmāʾ,” Ginzei Qedem 2, 2006, pp. 61*–105*.

 .180نگرید به:
Schmidtke, Sabine, “Jewish Reception of Twelver Shī�ʿī� kalām: A copy of al-Sharī�f al-Murtaḍā’s Kitāb al-Dhakhī�ra in the Abraham
Firkovitch Collection, St. Petersburg”, Journal of Intellectual History of the Islamicate World 2 (2014), pp. 50–74.

ّ
 .181برای آ گاهی بیشتر از ّ
کم و کیف اثرگذاری آثار و آراء معتزله بر متکلمان یهودی اعتزالگرا و مشارکت آنها در کالم اعتزالی نگرید به:

A Common Rationality: Muʿtazilism in Islam and Judaism, eds. C. Adang, S. Schmidtke, D. Sklare, Würzburg: Ergon, 2006.
Madelung, Wilferd and Sabine Schmidtke, Rational Theology in Interfaith Communication. Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī›s Muʿtazilī
Theology among the Karaites in the Fāṭimid Age, Leiden: Brill, 2006.

ّ
َ
چند مقالۀ زیر به زبان فارسی نیز برای آ گاهی از اثرپذیری متکلمان یهودی قرائیمی از مکتب معتزله سودمند است:
ّ
َ
ّ
 .1رحمتــیّ ،
محمدکاظــم« ،فرقــۀ قرائیم و کالم اســامی» ،مجلۀ تاريخ و تمدن اســامی ،ســال هشــتم ،شــماره شــانزدهم ،پاييز و زمســتان  ،1391ص
.71 - 45
ّ
 .2علمی ،قربان؛ ساجدی نسب ،مریم؛ «تأثیر کالم معتزلی بر کالم قرائیمی» ،مجلۀ الهیات تطبیقی ،شماره  ،2تابستان  ،1389ص .18 -1
ّ
 .3رضاپــور ،محمدمهــدی؛ گندمــی نصرآبــادی ،رضــا؛ «شــکلگیری کالم یهود در ســایه کالم اســامی» ،مجلۀ اندیشــه نویــن دینی ،شــماره  ،40بهار
،1394ص .128 - 111
ّ
 .4عدالت نژاد ،ســعید؛ ســعدی نعلبندی ،وحیده؛ «ســعدیا گائون و رویکرد معتزلی او در تفســیر و کالم» ،مجلۀ جســتارهای فلســفی ،ســال چهارم،
شماره  ،1پاییز و زمستان  ،1387ص .124 - 107
محمد بن ّ
معتزلی ًــا علی الحقیقــة»( .مفیــدّ ،
َ .182
ّ
محمــد بن ُنعمــان ،اوائل
«فمــن وافــق المعتزلــة فیمــا تذهــب إلیــه مــن المنزلة بیــن المنزلتیــن کان
المقاالت ،ص )38
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ّ
ّ
توجهــی از مســائل فلســفی ـ طبیعی ،متأثر از تعالیــم گرایشهای مختلف معتزلی بودهانــد و مهمتر از این ،در
نحــوۀ پرداخــت به علم کالم در مرحلۀ تبیین و تقریر مطالــب ،از الگوی کالم معتزلی بهره گرفته و تحتتأثیر
ّ
مرسوم زمانۀ آن متکلمان بوده
«گفتمان کالمی معتزله» قرار داشتهاند .این امر ،هم بنا به اقتضای دانش کالم
ِ
ّ
ّ
که ایجاب میکرده متکلمان امامی نیز به همان زبان و بیان و سبک معتزلی ،کالمورزی و تکلم کنند ،و هم
بــه ســبب انتخاب آ گاهانۀ روش کالمــی اعتزالی به عنوان برترین روش رایج عصــر در پرداخت به علم کالم.
ّ
شهــا و نگرشها و نگارشهای معتزلــی در ادوار مختلف،
طبیعــی اســت که بهــرۀ وافر متکلمان امامی از رو 
ّ
تعلقات آنهاّ ،
البته به میزانهایی متفاوت ،به مکتب اعتزال شده باشد.
موجب پیدایی ُعلقهها و
تشــیع با مکتب اعتــزال در ادوار نخســتین کالم ّ
نظیــر همیــن رابطــۀ وثیق ّ
امامیه ،میان کالم شــیعه و فلســفۀ
امامیه شــکل گرفت و بهمرور ،در نظام کالمی ّ
ســینوی در مرحلۀ بعدی تاریخ کالم ّ
امامیه ،فلسفۀ ابنسینا تا
ّ
َ
ّ
حد زیادی جایگزین کالم معتزلی شد .در دورۀ شکلگیری مکتب کالم فلسفی ّ
امامیه ،متکلمان امامی در
ِ
پرداخت به علم کالم ،به اندازهها و گونههای متفاوت ،از «گفتمان فلســفی» رایج ،یعنی روشها و نگرشها
ً
معتزلی منسوخ فاصله
و نگارشهای مطرح در فلســفۀ ســینوی اســتفاده کردند و تدریجا از تعالیم و گفتمان
ِ
ّ
گرفتنــد .در ایــن مــورد نیــز معلوم اســت کــه اســتفادۀ متکلمان امامی از فلســفۀ ســینوی برای تحریــر و تبیین
ّ
مســائل کالمــی ،بــا اصل و اســاس و ّ
هویــت کالم ّ
تضاد نبوده اســت و مایۀ وهن و اســتخفاف کالم
امامیه در
ّ
جوئی متکلمان امامی نخســتین از گفتمان کالم معتزلی در
شــیعی به شــمار نرفته اســت .بنابراین نه آن بهره ِ
مرحلۀ اثبات و تبیین و تقریر مســائل اعتقادی کاری نادرســت بهحســاب میآید که شایســتۀ انکار باشــد ،و
نه این اســتفادۀ آنها از فلســفۀ ســینوی در مرحلۀ بعد ،امری ناشایســت و نابجا که درخور نفی و طرد گردد .به
هر حال ّقوت کالم معتزلی و فلســفۀ ســینوی در دورۀ رشــد و توسعۀ آنها موجبشده که به عنوان دانشهای
مطــرح و غالــب در آن اعصــار ،مکاتب فکری دیگر را تحتتأثیر روشها و نگرشها و نگارشها یا به تعبیری،
ّ
ّ
ماتریدیه و زیدیه و ّ
امامیه،
«گفتمان» حا کم خود قرار دهند و متکلمان مکاتب مختلف ،از جمله اشــاعره و
نا گزیر شوند برای تقویت و بسط نظام کالمی خود ،از آنها استمداد بجویند.
ّ
ّ
بنابراین ،قبول تأثیرپذیری متکلمان امامی از گفتمان کالم معتزلی در پرداخت به علم کالم اشکالی جدی
بــرای ّ
هویــت کالم شــیعی بــه وجود نمــیآورد و به عنــوان یک ّ
ثشــده در ســیر کالم شــیعه باید
واقعیت حاد 
اثرگذاری دامنهدار
پذیرفته شــود .با این وصف ،همانگونه که حســینعلی عبدالساتر گفته است ،قبول این
ِ
کالم معتزلــه بــر ّ
امامیــه ،بــه هــر حال ،بــه معنای پذیرش قــدرت افزو نتــر کالم معتزلی نســبت بــه کالم امامی
امامیــه از گفتمــان کالمــی معتزلــهّ ،
اســت 183.در واقــع ،تأثیرپذیــری کالم ّ
حتــی اگر نــه به معنــای اخذ اصول

اعتقادی از معتزله باشــد که عدم اســتقالل و فقدان ّ
هویت اصیل کالم ّ
ن دهد ،بلکه به معنای
امامیه را نشــا 
ّ
ّ
مــد نظــر نگارندۀ این ســطور ،یعنی الگوبــرداری متکلمان امامــی از نظام کالمی معتزله و شــیوۀ پرداخت آنها
َ
بــه دانش کالم باشــد ،دســتکم حکایتگر اصالــت و ابتکار نظــام کالم اعتزالی در ناحیــۀ پرداخت به دانش
ّ
کالم ،و تقلید متکلمان امامی از آن نظام در نحوۀ کالمورزی اســتُ .چنین امری ،کالم معتزلی را در جایگاه
ّ
184
فاعلی ،و کالم امامی و نیز سایر نظامهای کالمی متأثر از کالم معتزلی را در موضعی انفعالی قرار میدهد.
ً
َ
طبعــا بــه عنــوان یک دلبســتۀ مکتــب امامی خوش ندار یــم ُچنین قــدرت و اصالت و برتــری را برای مکتب
ّ
ّ
َ
ّ
رقیب معتزله بپذیریمّ ،اما فقیه و متکلم بزرگ امامی ،محقق حلی ـ ُچنانکه گذشت ـ بدین قدرت و اصالت
ِ
ّ
َ َ
می
و برتری در پرداخت به دانش کالم از برای مکتب معتزله اشاره و اعتراف کرده است .متکلم
معتزلی بهش ِ
ِ
183. Hussein Ali Abdulsater, Shi›i Doctrine, Mu›tazili Theology: al-Sharif al-Murtada and Imami Discourse, Edinburgh University
Press, 2017, p. 6.
184. Ibid.
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ّ
ّ
الدين ّ
محمد بن أحمد بن علی بن الوليد القرشی ـ که پیشتر از ردود متعدد او بر معتزله در باب
زیدی ،محی
ّ
ّ
ّ
ّ
امامــت یــاد کردیم ـ نیــز متکلمان بزرگ معتزلــی را متکلمانی «محقق» و «مدقق» و اهــل «تحصیل و تفصیل»
ّ
معرفی کرده است:
و من جملة ذلك كتب فى علم أصول الدينّ ،
صنفها كبار مشــايخ المعتزلة ،و هم أهل التحقيق و التدقيق ،و
185

التحصيل و التفصيل.

َ
بــه همیــن نحــوَ ،ملطــی (د377 :هــ.ق ،).که خــود از منتقدان مکتــب معتزله بوده اســت ،از آنهــا با اوصاف
186

«ارباب کالم و اصحاب جدل و تمییز و اندیشه و استنباط و استدالل» یاد کرده است.

ّ
ّ
بنابراین ما نیز ـ علیرغم میل باطنی ـ به پیروی از محقق حلی و دیگرانی که ابتکار و نبوغ معتزله را در دانش
کالم ستودهاند ،نا گزیر به پذیرش این ّ
واقعیت تاریخی هستیم.
تأثیرپذیــری کالم ّ
امامیــه از معتزله ،مطلــق و همهجانبه نبوده اســت ،و
بــا وجــود آنچــه گفته شــد ،از آنجا که
ِ
ّ
متکلمــان امامــی بــه تقلید ِصرف از معتزله نپرداخته ،بلکه اعتقادات بنیادیــن خود را حفظ نمودندّ ،
هویت
ّ
ّ
مســتقل کالم شــیعی در معــرض خطر یــا انکار قرار نمیگیــرد .افزون بر ایــن ،متکلمان امامــی در پرداخت به
ّ
دانــش کالم معتزلــی ،خــود نیــز ابتکاراتــی داشــتهاند و همچــون متکلمــان زیــدی ،در بســط و پختگــی کالم
اعتزالی بهویژه از طریق ارائۀ اســتداللهای جدید یا بیان تقریرهای نوین از دعاوی و اســتدال لها و مباحث
ّ
کالمــی ســهم ّ
مهمی ایفا نمودهاند .انتقادهــای متکلمان امامی بر پارهای از آموزهها و ّادعاها و اســتدال لهای
ّ
معتزلیــان نیــز شــاهد دیگــری اســت بر ایــن ّادعا کــه متکلمان امامی هوشــمندانه و حســابگرانه بــه گزینش و
اقتباس از کالم معتزلی پرداختند و کوشــیدند با بهرهگیری از نقاط ّقوت کالم اعتزالی در راســتای گســترش و
تقویت کالم امامی گام بردارند.
ّ
خالصۀ ســخن آنکه اثرپذیری متکلمان امامی از معتزله ،بیشــتر در حوزۀ الگوبرداری از نگرشهای فلســفی
ـ طبیعــی و شــیوۀ نــگارش و روش پرداختــن معتزلیــان به دانــش کالم بوده اســت ،و بنابراین پذیــرش این نوع
اثرپذیری ،مســتلزم قبول وابســتگی شــیعه به مکتب معتزله در زمینۀ اصول اعتقادی نیست .همین داوری،
ّ
در خصوص تأثیرپذیری مکاتب دیگر از گفتمان کالمی معتزله نیز صادق است؛ یعنی تأثیرپذیری متکلمان
ّ
سایر مکاتب و ادیان از گفتمان کالم اعتزالیّ ،
هویت مستقل کالمی آنها را نفی یا تهدید نمیکند .به همین
دلیل ،پیروان آن ادیان و مذاهب هم انگیزهای برای نفی آن اثرپذیری از خود نشان نمیدهند.

عبدالجبارُ ،
ّ
المغنی ،ج  ،20بخش دوم ،ص .263
 .185نگرید :همدانی ،قاضی
« .186الطائفــة السادســة :مــن مخالفــى أهل القبلة هم المعتزلة :و هم أربــاب الكالم ،و أصحاب الجدل ،و التمييز ،و النظر ،و االســتنباط ،و الحجج
الم َلطیّ ،
المفرقون بين علم الســمع و علم العقل ،و المنصفون فى مناظرة الخصــوم»َ .
علــى مــن خالفهــم و أنواع الكالم ،و ّ
محمد بن احمد ،التنبیه
َ
ّ
البدع ،ص .28
والرد علی أهل األهواء و ِ
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کتابنامه
َ
ّ
َ
ّ
َ
(ابن) الندیم ،ابوالفر ج محمد بن إسحاق؛ الفهرست؛ تحقیق :أیمن فؤاد سید؛
ُّ
للتراث اإلسالمی ،لندن1430 ،ﻫ.ق.
مؤسسة الفرقان
ّ
ابــن أبیالحديــد ،عبدالحميد:شــرح نهج البالغــة؛ تصحیح :محمــد أبوالفضل
إبراهیم؛ مكتبة آية اهلل المرعشی النجفی ،قم 1378 ،ـ 1383ش.
ّ
ابن ّ
الجوزیة؛ شــرح القصيدة النونية (الکافیة الشــافیة فی االنتصار للفرقة
القیم
ّ
الناجیــة)؛  2ج ،شــرحها و حققهــاّ :
محمــد خلیل هــراس ،دار الكتــب العلمية،
بیروت ،الطبعة الثانیة1415 ،ﻫ.ق.

ّ
ابن ّ
تیمیة ،احمد بن عبدالحلیم؛ شرح العقیدة
اإلصفهانیة؛ المكتبة العصرية،
بیروت1425 ،ﻫ.ق.
ّ
ابن ُزهرة ،علی بن ابراهیم؛ مســائل ابن زهرة؛ تصحیح :محمد غریبی؛ مشهد،

ّ
اإلسالمیة 1392 ،ﻫ.ش.
مجمع البحوث
ّ
ابن شــهر آشــوب ،محمد بن علی؛ مناقب آل أبی طالب؛  5ج؛ تحقیق :یوســف

البقاعی؛ انتشارات ذوی القربی ،قم ،الطبعة الثانیة1427 ،ﻫ.ق.
ّ
َ
َ
ُ
رضیالدیــن علــی بــن موســی؛ کشــف َ
ـرة المهجــة؛
ابــن طــاوس،
الم َح ّجــة ِلث َمـ ِ
تحقیــقّ :
محمــد ّ
الحســون؛ الطبعــة الثانیــة ،قــم ،مکتــب اإلعــام اإلســامی،
1375ﻫ.ش.
ُ
ابنالمرتضــی ،احمــد بــن یحیــی؛ طبقــات المعتزلــة؛ عنیــت بتحقیقه :ســوزانا
ّ
الشرقیة ،بیروت1430 ،ه.ق 2009 /م.
دیوالد ِو َلزر؛ المعهد األلمانی لألبحاث
اســعدی ،علیرضــا؛ ســیدمرتضی؛ پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی ،قــم،
1391ه.ش.
اشــمیتکه ،زابینــه؛ «مواجهــه قرائیــم بــا تفکــر ابوالحســین بصــری بــر مبنــای
مجموعــۀ فرکویــچ در س ـنپطرزبورگ»؛ چاپشــده در :رحمتــیّ ،
محمدکاظــم؛
فرقههــای اســامی ایــران در ســدههای میانــه؛ انتشــارات بصیــرت ،تهــران،
1387ه.ش.
ّ
اشمیتکه ،زابینه؛ اندیشههای کالمی عالمه حلی؛ ترجمه :احمد نمایی؛ بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،مشهد1378 ،ه.ش.
اقبال آشــتیانیّ ،
عباس؛ خاندان نوبختی؛ طهوری ،تهران ،چاپ ســوم1357 ،
ه.ش.
ّ
ّ
انصاری ،حســن؛ «دانش کالم در حله از سديد الدين حمصی تا ابن طاوس»؛
منتشرشده در:
http://ansari.kateban.com/post/3468

انصاری ،حسن؛ «شریف مرتضی و معتزله»؛ منتشرشده در:
http://ansari.kateban.com/post/2868

ّ
انصاری ،حسن؛ «شريف مرتضی به مثابه متکلمی معتزلی»؛ منتشرشده در:

http://ansari.kateban.com/post/1926

انصاری ،حســن؛ «مکتب اعتزال؛ میراث اســام ســنی یا تشیع؟»؛ منتشرشده
در:
http://ansari.kateban.com/post/2911

انصاری ،حسن؛ میان کالم و فلسفه؛ کتاب رایزن ،تهران1395 ،ه.ش.
آشــوری ،داریــوش؛ َپرس ـهها و پرس ـشها؛ نشــر آ گــه ،تهــران ،چــاپ ســوم،
1391ه.ش.
ّ
ّ
اآلمــدی ،ســیفالدین؛ أبــكار األفــكار فــی أصــول الدي ـن؛  5ج ،تحقیــق :أ.د.
ِ
أحمــد ّ
ّ
الیومیة ،القاهرة ،الطبعــة الثالثة،
محمــد المهــدی؛ دارالکتب والوثائــق
1428ه.ق.
َ
ّ
ّ
َ
البغــدادی ،عبدالقاهــر؛ الفــرق بیــن ِالفــرق؛ حققــه :محمــد محیالدیــن
عبدالحمید؛ دار المعرفة للطباعة و النشر ،بیروت.
بیاتــی ،حیدر؛ الشــريف المرتضى والمعتزلة (دراســة مقارنة بيــن ّ
أهم النظريات
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الكالميــة للشــريف المرتضــى والمعتزلــة وبيــان وجــوه االلتقــاء واالفتــراق فيمــا
بينهما)؛ خاتمة المطاف (در دست انتشار).
البیاضی ،علی بن یونس؛ الصراط المســتقيم إلى مســتحقی التقديم؛ تحقیق:
ّ
محمــد الباقــر البهبــودی؛ المکتبــة المرتضویة إلحیــاء اآلثار الجعفریــة ،تهران،
1384ﻫ.ش.
َ
الجدعانــیّ ،
الصلة بین التشـ ّـیع و اإلعتزال (رســالة
محمــد بن حامــد بن منــور؛ ِّ
ّ
ّ
مقدمة لنیل درجة الماجستیر فی العقیدة)؛ جامعة أم القری ،المملکة العربیة
ّ
السعودیة1419 ،ه.ق.
اإلمامیة ،نشــأتهّ ،
الجعفــریّ ،
ّ
تطوره ،وموقع الشــیخ
محمدرضــا؛ «الــکالم عنــد
ّ
المفیــد منــه (»)2؛ تراثنــا ،الســنة الثامنــة ،العــدد  3و  ،4رجــب ـ ذوالحجــة
1413ه.ق.
ّ
الجعفــریّ ،
ّ
اإلمامیــة؛ نشــأته ،تطــوره ،وموقع الشــیخ
محمدرضــا؛ الــکالم عنــد

المفیــد منــه ،تراثنــا ،الســنة الثامنــة ،العــدد  1و  ،2محــرم ـ جمادیالثانیــة
1413ه.ق.

جعفریــان ،رســول؛ مناســبات فرهنگــی معتزلــه و شــیعه تــا آغــاز دورۀ انحــال
معتزله در شیعه؛ مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی.1372 ،
جمعــی از پژوهشــگران( ،زیــر نظــر) ســبحانیّ ،
محمدتقــی؛ جســتارهایی در

مدرسۀ کالمی بغداد؛ مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث ،قم1395 ،ﻫ.ش.
ّ
جوادی ،قاسم؛ تأثیر اندیشههای کالمی شیعه بر معتزله؛ مجلۀ هفت آسمان،
شماره  ،1بهار 1371ه.ش .
ّ
الجوين ـى ،أبوالمعالــی عبدالملــك بــن عبــداهلل؛ الشــامل فــی أصول الديــن ؛ دار
الكتب العلمية ،بیروت1420 ،ﻫ.ق.
حســنی ،هاشــم معــروف؛ شــیعه در برابــر معتزلــه و اشــاعره؛ ترجمــۀ:
ّ
دمحمدصادق عــارف؛ بنیــاد پژوهشهای آســتان قدس رضوی ،مشــهد،
سـ ّـی
چاپ سوم1379 ،ه.ش.
ّ
ّ
ّ
حســینیزاده خضرآبــاد ،ســیدعلی؛ تطــورات کالم امامیــه در مدرســۀ بغــداد؛
مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث ،قم1396 ،ﻫ.ش.
ّ
حسینیزاده خضرآبادّ ،
سیدعلی؛ نوبختیان (ابوسهل و ابومحمد)؛ پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی ،قم1393 ،ﻫ.ش.
ّ
الحلی ،الحســن بن یوســف؛ خالصة األقوال فی معرفة الرجال :تحقیق :الشیخ
جواد ّ
القیومی؛ قم ،مؤسسة النشر الفقاهه1417 ،ه.ق.
ّ
ّ
حلــی ،حســن بــن یوســف؛ کشــف الفوائــد؛ تحقیــق :حســن مکــی العاملــی؛
دارالصفوة ،بیروت1413 ،ه.ق.
َ
الح ّمصــی الــرازی ،محمــود بــن علــی؛ کشــف المعاقد فی شــرح قواعــد العقائد؛
ِ

تقدیم :زابینه اشــمیتکه؛ مؤسســه پژوهشــی حکمت و فلســفۀ ایــران ،تهران،
1386ه.ش.
ّ
ّ
الخیاط ،ابوالحسین؛ االنتصار والرد علی ابن الروندی الملحد؛ تحقیق :نیبرج؛
ّ
مکتبة الدار العربیة للکتاب  /أوراق شرقیة ،بیروت ،الطبعة الثانیة1413 ،ه.ق.
1993 /م.
َّ
ُّ
ّ
ّ
َ
الذ َهبــی ،شــمسالدین محمد بن أحمد؛ ِســیر أعالم النبالء ،إشــراف وتخريج:
شــعيب األرنؤوط؛ تحقيق :حســين األســد؛ مؤسســة الرســالة ،بیروت ،الطبعة
التاسعة 1413 ،ﻫ.ق.
ّ
ّ
ّ
الراجحــی الشــهری ،محمد بــن محمد بن بالخیر؛ المدارس األشــعریة (دراســة
مقارنة)؛ دار الفضیلة للنشر و التوزیع ،الریاض1436 ،ه.ق2015/.م.
ّ
فخرالدین؛ المطالب العالية من العلم اإللهی؛  9ج ،بیروت ،دارالکتاب
الــرازی،
العربی1407 ،ه.ق.
الراوندی ،قطب ّ
الدین سعید بن هبةاهلل؛ منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة؛
 3ج ،تحقیــق :الســید عبداللطیــف الکوهکمــری؛ منشــورات مکتبــة آیــةاهلل
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العظمی المرعشی النجفی ،قم1406 ،ه.ق.
ّ
َ
ّ
رحمتــیّ ،
محمدکاظــم؛ «فرقــۀ قرائیــم و کالم اســامی»؛ مجلــۀ تاريــخ و تمدن
اسالمی؛ سال هشتم ،شماره شانزدهم ،پاييز و زمستان  ،1391ص  45ـ .71
رحمتیّ ،
محمدکاظم؛ فرقههای اســامی ایران در ســدههای میانه؛ انتشارات
بصیرت ،تهران1387 ،ه.ش.
رضاپــورّ ،
محمدمهــدی و گندمی نصرآبــادی ،رضا؛ «شــکلگیری کالم یهود در
ّ
سایه کالم اسالمی»؛ مجلۀ اندیشه نوین دینی ،شماره  ،40بهار 1394ه.ش.
الســبحانی ،جعفــر؛ بحــوث فــی الملل و النحــل؛ الجزء الثالث ،مؤسســة النشــر
اإلسالمی ،قم ،الطبعة السادسة1426 ،ه.ق.
ّ
محمد بن الحســین؛ نهج البالغة؛ حققه و ضبط ّ
الشــریف الرضیّ ،
نصه :الشیخ
قیس بهجت ّ
ّ
العطار ،مؤسسة الرافد للمطبوعات ،قم1431 ،ﻫ.ق.

َّ
الشــمری ،رؤوف؛ «اعتزاليــة الشــريف المرتضــى بيــن الوهم والحقيقــة» ،مجلة
رسالة التقريب ،ش .25
ّ ً
َّ
الشــمری ،رؤوف؛ الشــریف المرتضــی متکلمــا؛ مراجعة :ابراهیــم رفاعة؛ مجمع
ّ
اإلسالمیة ،مشهد1434 ،ه.ق.
البحوث

الشهرســتانی ،عبدالکریــم؛ الملل و النحل؛ تخریجّ :
محمــد بن فتح اهلل َبدران؛
القاهره ،مکتبة االنجلو المصریة ،الطبعة الثانیة.
محمد بن ّ
الشــیخ المفیدّ ،
محمد النعمان؛ اإلرشــاد فــی معرفة حجج اهلل علی
العباد؛  2ج ،دارالمفيد ،بیروت1413 ،ﻫ.ق.
محمد بن ّ
الشــیخ المفیــدّ ،
محمــد النعمان؛ الحکایات فــی مخالفات المعتزلة
ّ
ّ
ّ
ّ
العدلیة والفرق بینهم و بین الشــیعة اإلمامیة؛ تحقیق :الســید محمدرضا
مــن
ّ
الحســینی الجاللــی؛ چاپشــده در :مصنفــات الشــیخ المفیــد ،ج  ،10قــم،

1413ﻫ.ق.
ّ
ّ
الشــیخ المفیــد ،محمــد بــن محمد النعمــان؛ أوائــل المقاالت فــی المذاهب و
ّ
محقق؛ ّ
مؤسســۀ مطالعات اســامی دانشــگاه
المختــارات؛ بــه اهتمــام مهدی
تهران ،تهران ،چاپ دوم1382 ،ه.ش.
ُصبحــی ،احمــد محمــود؛ فی علــم الــکالم؛  3ج ،دار النهضــة العربیــة ،بیروت،
الطبعة الخامسة1405 ،ﻫ.ق1985 / .م.
ّ
نصیرالدیــن؛ قواعــد العقائــد؛ تحقیق :علی حســن خــازم؛ دارالغربة،
الطوســی،
لبنان1413 ،ه.ق.
ّ
تقیالدیــن؛ الكامــل فــی االســتقصاء فيمــا بلغنــا مــن كالم القدمــاء؛
العجالــی،

دراسة و تحقیقّ :
السید محمد الشاهد؛ القاهرة1420 ،ﻫ.ق1999 /.م.

عدالتنــژاد ،ســعید و ســعدی نعلبنــدی ،وحیــده؛ «ســعدیا گائــون و رویکــرد
ّ
معتزلی او در تفســیر و کالم»؛ مجلۀ جســتارهای فلســفی ،سال چهارم ،شماره
 ،1پاییز و زمستان 1387ه.ش.
علمی ،قربان و ســاجدی نســب ،مریــم؛ «تأثیر کالم معتزلی بــر کالم قرائیمی»؛
ّ
مجلۀ الهیات تطبیقی ،شماره  ،2تابستان 1389ه.ش.
فــان ِاس ،جــوزف؛ علم الــکالم و المجتمع فی القرنین الثانــی و الثالث للهجرة،
ّ
محیالدیــن جمــال بــدر ،رضا حامــد قطــب؛ مراجعة و
الجــزء الثانــی؛ ترجمــة:
تقدیم :محسن الدمرداش؛ منشورات الجمل ،بیروت2016 ،م.
ّ
کارکــن بیــرق ،حبیــب ،کرمانــی ،طوبی؛ «تقـ ّـدم کالم شــیعه بر معتزلــه»؛ مجلۀ

«علمــی ـ پژوهشــی» ّ
الهیــات تطبیقــی؛ ســال ششــم ،ش  ،13بهــار و تابســتان
1394ه.ش.
کیانــی فریــد ،مریــم؛ کالم شــیعه کالم معتزله (پژوهشــی مقایس ـهای بــر مبنای
متــون قرنهــای چهــارم و پنجــم)؛ انتشــارات دانشــگاه ادیــان و مذاهب ،قم،
1393ه.ش.
ّ
الالهیجــی ،مــا عبدالــرزاق؛ شــوارق اإللهــام فــی شــرح تجریــد الــکالم؛ ج ،1
تحقیــق :ا کبر أســد علیزاده؛ مؤسســة اإلمام الصادق(ع) ،قــم ،الطبعة الثانیة،

1385ه.ش.
ّ
ّ
مادلونــگ ،آلفــرد [کــذا :ویلفرد]؛ «تشــیع امامیــه و علم کالم معتزلی»؛ نوشــتۀ:
ترجمــۀ احمــد آرام؛ چاپشــده در :شــیعه در حدیــث دیگــران؛ زیــر نظــر دکتــر
ّ
محقق؛ دفتر دائرةالمعارف ّ
تشیع ،تهران1362 ،ه.ش.
َمهدی
مادلونگ ،ویلفرد؛ مکتبها و فرقههای اســامی در ســدههای میانه؛ ترجمۀ:
جواد قاسمی؛ ویرایش دوم ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی،
مشهد1387 ،ه.ش.
ّ
مجلســیّ ،
محمــد باقر؛ حــق الیقین؛ تصحیح :حســین نادری؛ انتشــارات امام
عصر ،قم1386 ،ه.ش.
ّ
ّ
المحقــق الحلــی ،جعفر بن الحســن؛ المســلک فی اصول الدیــن؛ تحقیق :رضا
االســتادی؛ بنیــاد پژوهشهای اســامی آســتان قدس رضوی ،مشــهد ،چاپ
دوم1379،ه.ش.
ّ
مدرســی طباطبائــیّ ،
سیدحســین؛ مکتــب در فراینــد تکامــل (نظــرى بــر تطور

مبانى فكرى تشــیع در سه قرن نخســتین)؛ ترجمۀ :هاشم ایزدپناه؛ انتشارات
کویر ،تهران1386 ،ه.ش.
َ
ّ
ّ
المـ َـدن ،علــی؛
«عقالنیــة المعتزلــة بیــن التســنن و التشــیع»؛ جریــدة الصبــاح،
شمارۀ  ،3781یکشنبه  25سپتامبر 2016م.

مکدرمــوت ،مارتیــن؛ اندیش ـههای کالمــی شــیخ مفیــد؛ ترجمۀ :احمــد آرام؛
مؤسسۀ چاپ و انتشارت دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ دوم1384 ،ه.ش.
محمــد؛ المعتمد فی أصــول ّ
مالحمــی خوارزمــی ،محمود بن ّ
الدین؛ تحقیق و
تقدیم :ویلفرد مادلونغ؛ انتشــارات میراث مکتوب ـ مؤسســۀ مطالعات اسالمی
دانشگاه آزاد برلين ،تهران 1389ه.ش.
ّ
َ
ُ
الم َلطــیّ ،
َ
محمــد بــن احمــد؛ التنبیــه والــرد علــی أهــل األهــواء و ِالبــدع؛ عنــی
بتحقیقه :س .دیدرینغ؛ المعهد األلمانی لألبحاث الشرقیة ،بیروت2009 ،م.
ُ
الموســوی ،الشــریف المرتضــی علــی بــن الحســین؛ األمالــی (غـ َـرر الفوائــد و ُد َرر
القالئــد)؛  2ج ،تحقیــقّ :
محمــد أبوالفضــل إبراهیــم؛ دار الفكر العربــی ،القاهرة،
1998م.
میرزایــیّ ،
عبــاس؛ ابــن قبــه رازی؛ پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی ،قــم،
1394ﻫ.ش.
ناشــناس؛ خالصــة النظر؛ تحقیق و ّ
مقدمه :زابینه اشــمیتکه ،حســن انصاری؛
َّ
مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران ،تهران1385 ،ه.ش.
النجاشــی ،احمد بن علی؛ الرجال؛ تحقیقّ :
سیدموسی شبیری زنجانی؛ چاپ
هشتمّ ،
مؤسسه نشر اسالمی ،قم1427 ،ه.ق.
ّ
النشــار ،علی ســامی؛ نشأة الفکر الفلسفی فی االســام؛ نشأة الفکر الفلسفی فی
اإلسالم ،قاهره ،دار المعارف.
ّ
الح َ
میــری ،أبوســعید؛ الحــور العیــن؛ حققــه :كمال مصطفــی؛ مکتبة
النشــوان ِ
ّ
الخانجی بمصر و مکتبة المثنی ببغداد ،القاهره1965 ،م.
النفيعــی العتيبــیَ ،منيــف عايش َمــرزم؛ أثر الفكــر االعتزالی فی عقائد األشــاعرة
(عرض ونقد)؛ مكتبة الرشد ،الریاض1434 ،ه.ق2013 /.م.
ُولفســنَ ،هــری اوســترین؛ فلســفۀ علــم کالم؛ ترجمــۀ :احمــد آرام؛ انتشــارات
الهدی ،تهران1368 ،ه.ش.
ُولفســنَ ،هری اوسترین؛ بازتابهای کالم اسالمی در فلسفۀ یهودی؛ ترجمۀ:
علی شهبازی؛ مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ،قم1387 ،ه.ش.
ّ
الولیــد القرشــیّ ،
محمــد بن أحمــد؛ الجواب الناطــق الصادق ِب َح ِل ُشـ َـبه کتاب
ُ
المالحمــی مذاهب الزيدية فــي اإلمامة؛ تحقیق و
الفا ِئــق فيمــا خالف فيــه ابن
ِ
ّ
المصریة ّ
العامة للکتاب ،القاهرة2010 ،م.
تقدیم :فیصل عون؛ الهیئة

عبدالجبــار المعتزلی؛ ُ
ّ
الهمدانــی ،القاضــی
المغنی فی أبــواب التوحید و العدل؛
 16ج ،إشراف :الدکتور طه حسین؛ مطبعة دارالکتب ،القاهرة1965 ،م.
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