
1 

 

 ها  کالم امامیه پس از دوران حضور؛ نخستین واگرایی

 سیدعلی حسینی زاده خضرآباد

 محمد جعفر رضایی

 چکیده

 یانرسد با افول مدرسه کالمی امامیه در کوفه از نیمه قرن سوم هجری گروهی از متکلمان امامی و معتزل به نظر می

های  به اندیشه گرایش باشیعه شده که چندان به نام شناخته شده نیستند نمایندگی کالم امامیه را بر عهده گرفتند آنان 

. این پژوهش با تکیه بر کتاب مقاالت االسالمیین اشعری که در فاصله گرفتندمعتزله از کالم امامیه در دوران حضور 

بازیابی کرده و رویکرد متکلمان مدرسه بغداد از  این جریان کالمی راآرای دهه آخر قرن سوم تألیف شده برخی از 

آنان تبیین و های کالمی  نسبت به اندیشهرا  سید مرتضیو  مفیدشیخ تا  -که تقریبا معاصر این گروه هستند -نوبختیان 

از موضوعات کالمی با معتزله و کند نتیجه این تحقیق نشان دهنده همرأیی این جریان در بسیاری  بررسی می

و آرای رویگردانی از جریان رسمی کالم امامیه نخستین است که در ادامه متکلمان مدرسه بغداد نسبت به 

کالم امامیه به صورت کلی با این  سید مرتضیهای آنان واکنش متفاوتی نشان داده و درنهایت در عصر  اندیشه

 همراه شد.ها  اندیشه

 واژه کلید

 مدرسه بغداد -مقاالت االسالمیین -معتزله امامی –اشعری  -سید مرتضی – فیدمشیخ 

 مقدمه

های کالمی این مدرسه با اندکی تغییر از طریق  بخشی از اندیشهدر اواخر قرن دوم هجری ، با افول مدرسه کوفه

برخی پیروان مدرسه کالمی کوفه در بغداد نیز ( 39-93: 1931)رک: طالقانی، در میان امامیه ادامه یافت قم مدرسه

در  (011-014: 1ق، 1931تیمیه،  کردند )ابن سالم دفاع می بن و هشام حکم ی متکلمانی چون هشام بنهمچنان از آرا

راوندی به دالیل مختلفی نمایندگی کالم امامی را به عهده گرفته  ابن افرادی مانند ابو عیسی وراق و همین دوران
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توان  این دو متکلم نمی آثارسبب مفقود شدن تقریباً تمامی آثاری تالیف نمودند هر چند به مخصوصا در باب امامت 

سویی آنان با متکلمان امامی مدرسه کوفه در  هایی از هم گمان رگه کالمی آنان سخن گفت اما بیآرای به روشنی از 

 با درخشش (113-119: 1931زایی،)میر باشد های کالمی فزون تر از باب امامت نیز قابل رصد می اندیشه برخی

ای در  موسی نوبختی روح تازه بن اش حسن علی و خواهر زاده بن سهل اسماعیل کالمی دو متکلم نوبختی یعنی ابو

دانست  در بغدادسرآغازی بر رونق کالم امامیه توان  یده شد از این رو نوبختیان را میکالم امامیه در بغداد دمکالبد 

-1: 1931 ،رک: سبحانی)که البته اندیشه کالمی آنان در برخی موارد متفاوت از کالم امامیه در کوفه مطرح گردید 

یعنی سال  در همین دوران و اندکی پیش از آن های بر جای مانده ای از گزارش . عالوه بر نوبختیان بر اساس پاره(13

که دارای گرایشات اعتزالی بوده  کلمان کمتر شناخته شده امامیهدر میان گروهی از مت های آغازین غیبت صغری،

های  ی متفاوت از اندیشهبه ما نرسیده آرای که گاه نامی از آنان نیزو همچنین معتزلیان پیوسته به مذهب امامیه  اند

ی معتزلیان های کالم با اندیشههمسویی  بیشتر در ءآرامدرسه کوفه در حوزه کالم امامیه مطرح گردیده که این 

های موجود  گزارشمیان در مقایسه . (90،94،04،01،01،04،09،03،04،40،49: ق1044)رک: اشعری،  باشد می

کم از ابتدای نیمه دوم سده سوم هجری فعالیت خود  ظهور در فرایندی رو به رشد دست این جریان نوتوان گفت:  می

  1 .جریان غالب در کالم امامیه گردیددر اواخر قرن سوم تبدیل به نهایتاً و  آغازیده را

و  مفیدشیخ ها توسط  برخی از این اندیشهعالوه بر رویکرد مثبت نوبختیان به بخشی از این آرای نوظهور در ادامه  

پذیرفته شد و از آنجا که اولین بار در آثار بر جای مانده آنان به در مدرسه کالمی بغداد  سید مرتضیبیشتر از او 

رفت که این اندیشه ها و این تبیین جدید اولین بار از سوی این دو متکلم امامی مطرح شده  یده گمان میدست ما رس

: 1943مادلونگ،  ؛31 :1، ق1049تیمیه،  ابنرک: ) اند با معتزله بوده نوایی همیا اینکه نهایتا نوبختیان سر آغاز این 

رسد سیر صعودی  ها از سوی متکلمان بغداد یکسان نبوده و به نظر می رویکرد همدالنه به این اندیشهمیزان البته  (149

؛ حسینی زاده، 101-103: 1931، )ب(حسینی زاده) تری دارد نمود بارزاین سیر  مسائل شاخص کالمی که درداشته 

توان  ای کالمی امامیان در این دوره میه ههای برجای مانده از اندیش گزارشاین رو با بازخوانی از  (43-119: 1931

                                                      

 ای مشاهده شواهد این ادعا رک: همین نوشتار ، بخش توحید و صفات.. بر 1
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ه و ارائه داد یزماندر این بازه با گرایشات اعتزالی امامی کمتر شناخته شده کلی از رویکرد متکلمان نمایی هر چند 

 .ها را سنجید رویکرد متکلمان بغداد به این اندیشه

ها قبل از ارائه  و شیخ طوسی را سال مرتضیسید  ،مفیدشیخ کالمی آرای این پژوهش از آن جهت که پیشینه برخی  

مند بوده و از سویی بخشی از ابهامات تاریخ کالم امامیه یعنی اواخر دوران نماید سود خوانی می زبا ،ها آن توسط آن

متکلمان آرای های مدرسه کوفه به  ونگی چرخش کالم امامیه از اندیشهنماید و در تبیین چگ فترت را برطرف می

  .استگشا  راه بغدادامامیه در 

به  متکلمان امامیه در این دوران کتاب مقاالت االسالمیین اشعری می باشد با توجهآرای مهمترین منبع برای شناخت 

اینکه اشعری هنگام نقل قیام های اهل بیت پیامبر خروج قرمطی مقتول به دکه را به عنوان آخرین واقعه در این مورد 

بسیار محتمل است که  کند های پس از آن اشاره نمی و به قیام واقع شده مریق131در سال و این واقعه  ذکر می نماید

. دو متکلم برجسته نوبختی حدود دو (13: 1344)ریتر،  دپایان یافته باشیا اندکی پس از آن این کتاب در این سال 

: ق1019)نجاشی،  صریاالحوص ب ند ابواند و متکلمان امامی دیگری مان پس از این تاریخ بدرود حیات گفتهدهه 

ابوبکر  (941 :)همانابوبکر بغدادی (113: )همانعسکری محمد بن ثبیت، (199: )همانجبرویه ابن و (143

وزه کالم امامیه در ح قبه نیز در این دوران ابن مملک و ابن و معتزلیان شیعه شده ای مانند (34: 4 ،1339)تنوخی،فالس

 1.اند نموده نظریه پردازی می

تصریح نام آنان به دهد که  خرین امامیه نسبت میرا به گروهی از متأ متفاوت رد اشعری آرائیادر بسیاری از مو

نماید گروه اول  به دو گروه تقسیم می اند، جدیدی ارئه کردهآرای ای که  وی متکلمان امامیهرسد  به نظر مینکرده 

 ظاهرا دارند امامترأی با امامیه اعتقاد به  دوم معتزلیانی که هماهند و گروه با معتزله همرآرای شیعیانی که در برخی 

(، )یزعمون کما تزعم 90: ق1044، )اشعری «ید بقول المعتزلهقالوا فی التوح»وی از گروه اول با عباراتی چون 

 ز متاخران امامیهکند اینها گروهی ا تنها اشاره می ببردنامی از آنان  وی بدون اینکهکند  (یاد می04: همانالمعتزله( )

در تنها البته وی  (04و 94هستند. )همان: در مقابل متقدمین )اوائلهم(  قوم من المتأخرین منهم( -)قوم من متأخریهم

کند.  یاد میمن أهل زماننا هذا(  )قوم من متأخریهم جبرویه به عنوان یکی از این متأخرین امامیه ابن یک مورد از

                                                      

 .41-94: 1931. برای شناخت بیشتر با این متکلمان گمنام امامیه در این عصر رک: موسوی تنیانی،  1
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قائلون »(، 01 :همان) «قوم یقولون باالعتزال و االمامه»گروه دومی که اشعری از آنان با عباراتی چون  (40: همان)

 (09-04: همان) «ابی طالب بن القائلون باالعتزال و النص علی علی»(، 04و  03و 04 و 01: همان) «باالعتزال و االمامه

و  اند ای هستند که شیعه شده در حقیقت متکلمان معتزلهگروه  اینکند  یاد می(49القائلون باالمامه و االعتزال) همان:

  9گاه اشعری از آنان با وصف متأخرین امامیه یاد نکرده است. هیچ

ای  اند و یا معتزله اشعری تصریحی به نام متکلمان امامی که در عصر وی به اندیشه های معتزله گرایش داشته چند هر

بن  محمد حسن ی )ابونوبخت ابن خرکه مراد اشعری از این گروه متأ ینتیمیه با تصریح به ا ابن امابه امامیه نکرده  گرویده

 (31: 1،ق1049، تیمیه د اقوال معتزله شدند. )ابنگوید: اینان کسانی بودند که وار و امثال وی است؛ می موسی(

السالمیین، آشنایی دقیق و کم در زمان تألیف کتاب مقاالت ا دستدهد اشعری  شواهدی در دست است که نشان می

ترین و مهمترین متکلمان امامی عصر  حالی که نوبختیان برجسته درهای نوبختیان نداشته است.  ای با اندیشه گسترده

غیبت صغری بودند اشعری هنگام نام بردن از متکلمان امامیه در کتاب مقاالت االسالمیین از نوبختیان نامی نبرده 

بوده در شمار رجال و مولفان امامیه ذکر  0جهت که بصری آن االحوص را شاید از مانند ابوگمنام  است؛ اما متکلمی

محمد نوبختی در باب معرفت یاد کرده که  بار در کتاب خود از ابو ( او تنها یک90: ق1044کرده است)اشعری، 

صری بوده در باب معرفت نگاشته الهذیل که ب محمد کتابی در رد اندیشه ابو که ابو جهت بودهآن   هم احتماال از آن

آمده از طریق مطالعه این ردیه به اندیشه  ( و اشعری که روزگاری از معتزله بصره به شمار می99: ق1019)نجاشی،

ای به شده بوده اشاره  های نوبختیان کامال شناخته همچنین وی در مواردی که اندیشه 4برده است معرفتی ابو محمد پی

ای به همنوایی نوبختیان که  حکم اشاره بن هنگام بیان دیدگاه هشام مثال در باب چیستی انساناست نکرده آنان اعتقاد 

ین دیدگاه کتبی را تالیف حالی است که آنان در تایید ا در یند با این دیدگاه نکرده است اینعصر او هم

                                                      

هایی به معتزله امامی نسبت داده، نتوانسته این رأی را به متکلمان امامی با گرایشات اعتزالی نسبت دهد بدین علت  رسد اشعری در مورادی که اندیشه . به نظر می 9

معتزلیان امامی گزارش شده است یا اینکه این اند مثل مورادی که از نوبختیان رأیی متفاوت از این  ها این گروه رویکردی متفاوت داشته که در برخی از این اندیشه

ه به امامیه اند اما اشعری در این موارد آرای امامیه معتزلی را در اختیار نداشته است عالوه بر این در مورد آرای انتسابی اشعری به معتزله پیوست رأی بوده دو گروه هم

ها  اند و در دیگر اندیشه شناخته ولی با توجه به این معیار که آنان تنها در امامت به امامیه پیوسته نام نمیها را به  این احتمال وجود دارد که اشعری صاحبان این اندیشه

 معتزلیند؛ این نظرات را به صورت کلی به این گروه نسبت داده است. 
( وی را مصری 143: 1019؛ نجاشی، 903ق: 1040صفار، ابن مامیه )االحوص با عنوان بصری یاد شده اما از آنجا که منابع ا . هر چند در مقاالت االسالمیین از ابو 0

 دانسته اند، احتماال تصحیف در متن مقاالت االسالمیین وجود دارد.
 ده است.الهذیل برداشت کر این دارد که وی آن را از ردیه ابو محمد بر ابو  . نوع گزارشی که اشعری از دیدگاه ابو محمد در باب معرفت بیان کرده نشان از 4
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احکام اشاره ای به نام نوبختیان که همچنین در ابواب وعید، ایمان، اسماء و ( 11-3: 1931سبحانی، ک: اند)ر نموده

زیسته چندان آشنایی  اشعری که در بصره می احتماالً (.19-13: 1931آرای متفاوتی دارند نکرده است )رک: همان، 

 است. نوبختیان نداشته و تنها برخی آثار آنان را دیده آرای تفصیل با 

، وراق و  از سوییاشعری تواند باشد. زیرا  ی وراق نیز نمیراوندی و ابو عیس مراد اشعری از معتزله امامی، ابن همچنین

ند و ا هردکداند که خود را به امامیه منتسب  راوندی را در شمار متکلمان امامیه نام نبرده و آنان را از کسانی می ابن

أیی از آنان راز سوی دیگر ( و 90: ق1044)رک: اشعری،  9اند آثاری را برای امامیه در موضوع امامت تألیف کرده

گوید:  می های امامیه در چیستی انسان، وی هنگام نقل اقوال دیدگاهاست.  در بخش مربوط به رافضه گزارش نکرده

اند همچنین گروهی از کسانی که متمایل  دانند به روافض پیوسته در زمان ما گروهی از نظامیه که انسان را روح می»

 (91: ق1044)اشعری، « اند مبنی بر جسم مرئی بودن انسان هستند، به امامت و رفض معتقد گشتهالهذیل  به دیدگاه ابو

های متکلمان مدرسه کوفه کتاب خود  عالوه بر دیدگاه« اختالف الروافض»در بخش شعری توان گفت ا رو می ازاین

عصر وی  ان معتزلی معتقد به امامت که همهای اعتزالی و متکلم امامی متمایل به اندیشه نمتکلماهای  ناظر بر اندیشهرا 

  .هستند، تدوین کرده است

های آنان چندان در اختیار ما  عصر اشعری وگزارش فعالیتهم گروه از متکلمان امامی دو عالوه بر اینکه نام این 

رآنیم برخی در این پژوهش بای روشن و منسجم به دست ما نرسیده است.  های کالمی آنان نیز به گونه نیست اندیشه

گزارش شده از این متکلمان گمنام در موضوعات مختلف کالمی را بازیابی نموده و در نهایت در نگاهی کلی آرای 

رویکرد متکلمان نسبت آن آراء را با اندیشه متکلمان امامی کوفه بررسیده و نموده ای آنان را تحلیل  ساختار اندیشه

 م.آنان را بسنجیآرای شناخته شده بغداد به 

 توحید و صفات

گوید:  معتزله در باب توحید می بهراوندی  ابن اتهامات در پاسخ  فهمی  و کج آمیخته با اتهامدر بیانی خیاط معتزلی 

و سبک و سنگین  رافضه پروردگار را دارای قد و صورت و حد دانسته که حرکت و سکون داشته و نزدیک و دور»

                                                      

 و ألّفا لهم کتبا فی االمامة« الراوندى ابن»و « ابو عیسی الوّراق». و قد انتحلهم  9
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و چنین باور دارند که وی عالم نبود سپس عالم شد و او اراده انجام کاری می کند و سپس به واسطه بدائی  شود می

وی با انتساب این قول به عموم رافضه، تعداد اندکی از رافضه را  3«آن را انجام نمیدهدشود  که برای وی حاصل می

بی تا: )خیاط،  داند اند؛ از این اتهام مبرا می آنان دوری جسته و امامیه آنها را نفی کرده و از  که با معتزله همنشین بوده

ها که قبال  گوید: همه روافض صوره اّله را قبول دارند مگر تعدای از آن وی در جای دیگری از کتابش می (99-93

به (. 110مان: اند و نزدیک آنان نشدند و نپذیرفتندشان)ه اند و روافض آنان را نفی کرده با معتزلیان مصاحبت داشته

را از متکلمان اندک این شیعیان کند،  وی تأکید مینوبخت نیستند زیرا  در این دو گزارش مراد خیاط بنورسد  نظر می

از سوی دیگر  و نوبخت نداریم مهری امامیان نسبت به بنو اند این در حالی است که ما گزارشی مبنی بر بی خود رانده

: بنابر ادعای توان گفت از این رو می 4نگاشته است.نوبختیان فعالیت کالمی  آغازاز خیاط این اثر را پیش  اً ظاهر

در توحید و صفات  ،اند از متکلمان امامی که همنشین معتزله بوده خیاط معتزلی پیش از نوبختیان تعداد اندکی

  اند. ای معتزلی ارائه کرده اندیشه

رأی  م، اندیشه گروهی از متاخران امامیه را که در توحید همتجسیهای امامیه در  در گزارش از دیدگاهنیز اشعری 

گونه لوازم آن در مورد  یادآور شده که به نفی تجسیم و تشبیه و هر )قالوا فی التوحید بقول المعتزله( معتزله هستند

باب اسماء و  ( وی همچنین در بیان آخرین دیدگاه متکلمان امامیه در94: ق1044)اشعری، اند اعتقاد داشتهپروردگار 

و هرگونه تشبیه  باشد یدگاه معتزله در توحید و صفات مید انندنسبت داده که م به گروهی از امامیهصفات اعتقاداتی 

  3.(93: ق1044)اشعری، اند  و تجسیمی را از خدا نفی کرده

 

                                                      

 (110و 93-99کند)خیاط، بی تا:  . خیاط سه بار این مطلب را با مضومنی مشابه تکرار می 3
 (.149-141: 1943مادلونگ، . برای تحلیل این دو گزارش و زمان تألیف کتاب االنتصار و کتاب مقاالت االسالمیین )رک:  4
حدود  -ها گویای این است که از دیدگاه معتزلیان و مقاالت نگاران گرایش به اندیشه معتزله اندکی قبل از تألیف کتاب االنتصار توسط خیاط . این گزارش 3

اند، رواج یافته و در زمان تألیف کتاب مقاالت االسالمیین  بوده ابتدا در میان گروه اندکی از امامیه که همنشین معتزله و مطرود امامیه -هجری 134تا  144های سال

علی  گرایی چنان گسترده بود که متکلمی معتزلی مانند ابو ای از متکلمان امامی این اندیشه را برگزیدند این هم گروه قابل توجه و شناخته شده -دهه آخرقرن سوم -

داند )قاضی عبد  رأی دانستن امامیه و معتزله در توحید تنها اختالف این دو مذهب را در موضوع امامت می ر همعالوه ب-اکثر در پایان قرن سوم  حد -(949جبایی)م

وا عبلغنی ان اباعلی هم بان یجمع بین المعتزلة و الشیعة بالعسکر و قال: قد وافقونا فی التوحید و العدل و انما خالفنا فی االمامة فاجتم»گوید:  الجبار در این مورد می

 (.131ق: 1049قاضی عبد الجبار، « )عمر الصیمری حتی تکونوا یدا واحدة فصده محمد بن
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های  که با توجه به گزارشگفته است  یابیم مراد اشعری از این گروه همان گروه پیش با مقایسه این دو گزارش در می

و  ابو االحوصمملک، متکلمان امامی مذهبی مانند  ابن قبه و ی مانند ابنا دانیم عالوه بر معتزلیان شیعه شده دیگر می

قاضی )و غیر آنان ، (40: ق1044)اشعری،  جبرویه ابن احتماال (94(: 1) 14، 1394-1391، الجبار قاضی عبد)نوبختیان

در بیان قول معتزله در باب توحید نیز این  اشعری اند. در توحید و صفات چنین رویکردی داشته( الجبار: همان عبد

: ق1044)اشعری، دگیر گروه از امامیه را نیز در بر می این ند که محتمالً ک دیدگاه را به طوائفی از شیعه منتسب می

تأکید « قول الموحدین و المشبهین»در باب  14و الدیانات راءمحمد نوبختی در کتاب اآل ابوهمچنین  (144-149

گونه اندیشه تشبیهی را از خدا نفی نموده و معتقدند خداوند نه جسم دارد نه  کند بسیاری از امامیه مانند معتزله هر می

برخی متکلمان امامی کوفه  (.014-043: 1، ق1931تیمیه،  ها ندارد )ابن و نه جزء و عرض و شباهتی به این صورت

: 1، 1013؛ رک: نشار،94-91: ق1044)اشعری،اند  بن سالم متهم به تجسیم و تشبیه شدهحکم و هشام   د هشام بناننم

همچنان مطرح بوده و با اندکی تغییر در میان پیروان آنان  راً این اندیشه آنان در عصر غیبت صغریو ظاه( 403-441

سالم و  های هشام بن محمد نوبختی از اندیشه که ابو یارشکه چندان شناخته شده نیستند؛ مدافعینی داشته است در گز

دهد؛ به گفتگوی خود با اصحاب این دو متکلم در باب توحید اشاره دارد که گویای ادامه خط  حکم می هشام بن

( 011-014 :1ق، 1931تیمیه،  ابنفکری آنان در بغداد توسط پیروان این دو متکلم در عصر غیبت صغری است )

اتهام تشبیه و تجسیم را به عموم امامیه در دوران حضور نسبت داده اند  کرده تزلیان و مقاالت نگاران تالشمعچند  هر

خیاط، بی پذیری آنان از معتزله تبیین کنند) و رد تشبیه و تجسیم از سوی امامیه پس از دوران حضور را ناشی از تأثیر

-043: 1ق، 1931تیمیه،  ؛ ابن94(: 1) 14، 1394-1391الجبار،  عبد؛ قاضی 94ق: 1044؛ اشعری، 110و  93-99تا: 

مورد تایید و تأکید و خاور شناسان این ادعا در ادامه از سوی برخی اسالم پژوهان  و (؛ همچنین رک: جوادی، 014

پیروی از اهل  یه درامام ئمه معصوم نشان از اندیشه تنزیهی؛ اما مراجعه به متون امامیه و روایات منقول از اقرار گرفته

اتهام پراکنی مخالفان نسبت به امامیه است )رک:  درستی ایندهد و شواهد گویای نا بیت علیهم السالم می

امامی کوفه نبوده های تجسیم و تشبیه در میان برخی متکلمان  البته این به معنای انکار رگه( 943-949: 1949جوادی

ها به این رویکرد تشبیهی و تجسیمی از سوی جریان عمومی  ن انتقادبیشتری بلکه تأکیدی بر این مدعا است که

                                                      

( و با عنایت به این نکته که وی موفق به اتمام 119: 1943؛ اقبال، 99ق: 1019هجری گفته شده )نجاشی، 914محمد نوبختی که حدود  . با توجه به زمان فوت ابو 14

 توان گفت وی اندکی بعد از قرن سوم این کتاب را تألیف کرده است. ( می114: ندیم، بی تا این کتاب نشده )ابن
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 کردند و امامان معصوم نیز همواره چنین رویکردی را نهی می است اندیشمندان امامی در عصر حضور مطرح شده

اعم از معتزلیان ( در نهایت باید گفت جریان عمومی امامیه در عصر غیبت صغری 149-140، 1994کلینی،  )رک:

متهم کوفه که  در تقابل با برخی متکلمان امامی -اند ای که در برخی مسائل رویکرد اعتزالی داشته یعه شده و امامیهش

گونه جسم انگاری لفظی و معنوی و تشبیه در  هرپیرو رویکرد عمومی امامیه در دوران حضور  -به تجسیم و تشبیه

 دانستند. خدا شناسی را مردود می

، 1394-1391الجبار،  قاضی عبد)11در مدرسه کالمی امامیه در بغداد از سوی نوبختیانتجسیم  نفی تشبیه واندیشه 

مورد تأکید ( 949-434ق: 1011،سید مرتضی) سید مرتضی(و 41: ق1019، )الف(مفیدشیخ ) مفیدشیخ (، 94: (1)14

این اندیشه توحیدی را برگرفته از تعالیم امامان معصوم علیه  متکلمان برجسته امامی مدرسه بغداد، و قرار گرفته

؛ 34-33: ق1019، شیخ مفید)د()دانند معتزله را وامدار اهل بیت میهمچنین ٱنان  اند نه تعالیم اعتزالی السالم دانسته

 (944-933 :1949جوادی، اند ) اقرار کرده یه این تأثیر پذیریو برخی معتزلیان نیز  (104: 1334سید مرتضی، 

 اراده الهی

موافق با در باب اراده الهی دیدگاهی )القائلون باإلعتزال و اإلمامه( گرویده به امامیه گروهی از متکلمان معتزلی 

که اراده الهی را حرکت کوفی میثم  بن حکم، ابی مالک حضرمی و علی بن ی مانند هشاممتفاوت از متکلمانمعتزله و 

دو دیدگاه متفاوت داشتند و در چیستی آن بر اساس این دیدگاه اراده الهی حرکت نبوده  .ارائه کردند ،دانستند می

اراده خدا آفریده خداست نه معلول اراده. گروه دوم « مراد»یکی ندانسته و معتقدند « مراد»ها اراده را با  گروهی از آن

خدا در مورد افعال بندگان امر وی به بندگان نه چیزی زاید بر آن اما اراده  اند دانستههمان شیء را در ایجاد شیء 

برای انجام آن فعل است و این اراده الهی غیر از فعل بندگان است آنان در عین حال خدا را از اینکه اراده انجام 

دانند. این گروه از معتزلیان امامی در این موضوع همان  معاصی نموده باشد تا در نتیجه آن گناهان پدید آید؛ منزه می

تفاوت اصلی دیدگاه  (.419 -444 ؛ همچنین نک: همان،01-01: ق1044اند )اشعری،  اندیشه معتزله را برگزیده

که به یک اراده دیگر  دانستند امامیه نخستین با دیدگاه معتزله در باب اراده در این است که معتزله اراده را مخلوق می

اراده صفت فعل است و منبعث از ذات الهی و این نظرگاه از پدید نیامده و جایگاه آن بیرون از ذات خدا است 

بیرون ذات چیزی جز مخلوق نیست که اگر جوهر باشد قدیم است و اگر این دیدگاه این بود که اشکال  .حادث

                                                      

اند از همین رو شیخ  فکر بوده . عالوه بر ابو سهل و ابو محمد نوبختی دیگر متکلمانی مانند برادر ابو سهل و احتماال افرادی دیگر در آن دوران با این خاندان هم 11

 (.90ق: ص1019( یاى مي کند )رک : شیخ مفید)الف(،  ز پیروان انان با عبارت )و من اتبعهم بأسره من المنتمین إلی الکالممفید پس از بیان دیدگاه نوبختیان ا
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در پاسخ به این  ؟شود یا در جوهری که قدیم است آید که خدا محل حوادث می عرض باشد یا در خدا پدید می

 دانستندهمان علم را اراده  معتزله متاخر مانند فالسفهرا عرضی دانستند که محل ندارد و  معتزله آناشکال گروهی از 

که در نهایت هشام نظریه معنا را ارائه نه مخلوق  دانستند میفعل خدا نخستین اراده را  که عین ذات است ولی امامیه

نظریه هشام در مورد دیگر صفات الهی نیز در تقابل با این نه غیر ذات لذا مخلوق نیست است نه ذات اراده داد که 

ابو  11برد. را به کار می« معنا»اندیشه معتزله مطرح بوده که صفات نه ذات هستند نه غیر ذات و در این مورد تعبیر 

حرکه فی »نه حرکت در خدا  خداست بیرون ذات کهدانست « حرکه ّله »برای خدا حرکت را نیز حضرمی مالک 

( که  .(419-444و  01-01ق: 1044)رک: اشعری، در ذات الهی حادث شود اّله

؛ 11-11: ق1019، )مفید)و(دانسته)إحداثه الشیء( «الشیء هفعل»الهی را اراده  ،به تبع روایات مفیدشیخ رسد  به نظر می

اراده را حرکت دانسته ولی  هشامحکم است هر چند  بن که نوعی نزدیکی به اندیشه هشام (49: ق1019، همو)الف(

؛ نک : رضایی، 119: ق1044داند )اشعری،  می «فعله الشیء»را همان  «حرکه الباري» ویاشعری تصریح نموده 

در اوائل المقاالت گزارشی از تفاوت دیدگاه خود با نوبختیان نیاورده مفید شیخ ( و از آنجا که 39-34ص :1931

حکم در برخی  و این مطلب با توجه به همگرایی آنان با هشام بناند  أی بودهر توان حدس زد نوبختیان با او هم می

اول از معتزلیان امامی را که گروه تفسیر  سید مرتضی اما (99-0: 1931 ،ب()مسائل کالمی بعید نیست)حسینی زاده

خدا را  ارائه داده بر اساس این دیدگاه اراده غیر از مراد بوده و اراده ،تبیین معتزله بصره از اراده الهی است همان

 .(943-934: 1941سید مرتضی، داند ) می «حادث ال فی محل»

 بدا و نسخ

دو دیدگاه از امامیه گزارش کرده است بنابر دیدگاه نخست که به بیشتر گذشتگان « إخبار»اشعری در مورد نسخ در 

افتد بدین معنا که خداوند  دهد؛ نسخ گاهی در خبر اتفاق می اوائلهم و اسالفهم( نسبت میو امامیه نخستین )اکثر 

شود. گروه دوم که طبق تقسیم اشعری متأخرین امامیه یعنی  دهد اما آن اتفاق واقع نمی وقوع چیزی را خبر می

خبر دهد سپس آن خبر  عصر غیبت صغری هستند، نسخ در خبر بدین معنا که خدا به وقوع چیزیامامی متکلمان 

 (.49 :ق1044، ) اشعری دانند دانند. آنان الزمه نسخ در خبرها را دروغ بودن یکی از دو خبر می واقع نشود؛ جایز نمی

                                                      

 (.01ق: 1044برد )اشعری،  را به کار می« هی معنی ال هی اّله و ال غیره». وی برای تبیین نظریه خود تعبیر  11
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گزارش کرده که بر اساس این گزارش گروه اول و  وی در بیان دیدگاه امامیه در مورد بداء نیز سه دیدگاه مختلف

در یک  آنان باور داشتند خدا اراده انجام کاری اند برای خدا دانسته تغییر اراده )بدا(نای معدوم از امامیان نسخ را به 

دهد از این رو هنگامی که  شود آن را انجام نمی سپس به دلیل بدایی که برای او حادث مینماید  را می زمان معینی

بنا  واسطه بدایی است که برای وی پدید آمدهکند این نسخ به  نماید سپس آن را نسخ می پروردگار امر به شریعتی می

 ، نسخ نیز نوعی بدا برای خداوند است اما بدا در اخبار و نسخ در تشریع است. گروه سوم از امامیه بدااین اندیشهبر 

 رسد گروه سوم مانند معتزلیان بدا را همان به نظر می دانند نفی نموده و آن را بر خداوند جایز نمی را برای خداوند

دانستند بدین معنی که خدا از ابتدا آن امر را موقت قرار داده است. این گروه الزمه بدایی را که امامیان  نسخ می

دانستند که  اند در حالی که متکلمان امامی کوفه بدا را تغییر در اراده الهی می کردند جهل خدا دانسته نخستین بیان می

  .(93 ق:1044)نک: اشعری، متکلمان ارائه شد سازگار است  با معنایی که پیشتر در باب اراده از این

امامیه در عصر اشعری هستند که نسخ در  کردند همان گروه متأخران ا نفی میبرای خدا ر ءاین گروه که بدا ظاهراً 

دارند و آن گوید: همه شیعیان به بداء باور  در بیان توحید امامیه می خیاط نیزدانستند.  إخبار را برای خدا جایز نمی

و از انجام آن منصرف شود  دهد کاری را انجام خواهد داد، سپس برای او بداء حاصل می اینست که خدا خبر می

بن  میثم، علی سالم، مومن الطاق، علی بن حکم، هشام بن شود. وی این دیدگاه را به همه امامیه از جمله هشام بن می

اند و توحید معتزلی را  داد اندکی از امامیه که همنشین با معتزله بودهدهد و در این میان تع منصور و سکاک نسبت می

شیخ ( 93-99بی تا:  ) خیاط،دانسته استداند وی این گروه اندک را مطرود امامیه  ا میاند از این باور مبرّ  باور داشته

همه امامیه بر اطالق لفظ بداء  :گوید می نادیده انگاشته، کم در اطالق لفظی دست مفید دیدگاه این امامیان معتزلي را

( اما در تفسیر بداء در توجیهی 90 ق:1019مفید)الف(، شیخ سمع( باور دارند )وصف خدا به دلیل روایات وارده )در 

تفسیر نموده و اختالف خود را با دیگران )معتزله( تنها لفظی آشکار بداء را به همان معنای نسخ نزد عامه مسلمین، 

بت دادن این دیدگاه به عموم امامیه اختالف شیعیان با دیگر مسلمین در محتوای اندیشه بداء را داند وی با نس می

ای متفاوت به  (. وی اندیشه44داند )همان، ص کند و اختالف لفظی را هم تنها به دلیل ادله سمعی می کلی انکار می به

رویکرد اعتزالی آنان در این مسئله یز در تأیید این الجبار درمورد نوبختیان ن نوبختیان نسبت نداده و گفتار قاضی عبد

مفید اختالف معتزله و امامیه در  مانند شیخ سید مرتضیهمچنین  (94(: 1) 14، 1394-1391الجبار،  قاضی عبد) است
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سید ) کند همین دیدگاه را به هشام و امامیه نخستین نسبت دهد داند و تالش می لفظی می یتنها اختالف را بداء

 (.43: 1، ق1014، ضیمرت

 و دیگر صفات الهیعلم 

در باب علم الهی آخرین دیدگاهی که اشعری از امامیه گزارش کرده اندیشه قائالن به ازلی بودن علم الهی است که 

هر گونه حدوثی در علم خدا را مردود می دانستند وی تأکید نموده این گروه هر گونه تشبیه و تجسیمی را از خدا 

( از آنجا که وی اندیشه ضد تشبیه و تجسیم را پیشتر منحصر در امامیه متأخر دانسته 93: 1044د )اشعری، ان نفی کرده

توان گفت به گمان اشعری همین گروه  ( می94: 1044اند )اشعری،  پذیرفتهکه اندیشه معتزله را در باب توحید 

ترتیب گزارش اقوال امامیه در باب علم الهی نیز این ادعا امامیان متأخر علم الهی را ازلی و غیر حادث می دانسته اند. 

 کند. را تأیید می

بل دیدگاه نهم که انسبت داده است نقطه اشتراک این اقوال در مق به دیگر امامیه اشعری هشت دیدگاه متفاوت را

همواره صفتی ذو اضافه و « علم»ازلی نبودن علم خدا به اشیاء است به تعبیر دیگر اندیشه معتزله و امامیه متأخر است؛ 

از همین رو اشعری  .بیاید نیاز به معلوم دارد که آن معلوم حادث است« یُعلم» اگر واژهبدین معنا که تابع معلوم است 

ارش عالوه بر صفت علم در . اشعری در همین گزکند حدوث علم الهی معرفی میامامیه نخستین را باورمند به 

صفات دیگری مانند حیات و قدرت خدا و صفاتی چون سمیع و بصیر نیز همین اختالف آراء کوفیان و امامیه متأخر 

توان گفت در تبیین صفات الهی اختالف جدی بین  در مجموع می( 99: 1044)اشعری،  را گزارش کرده است

مانند هشامین، مومن الطاق و  بت صغری وجود دارد امامیه متقدمغیمتکلمان مدرسه امامی کوفه و متکلمان عصر 

ای که در تبیین صفات با یکدیگر دارند در تقابلی مبنایی با معتزله در مورد صفات  با وجود اختالف اندیشه زراره

نوا  امی همها از مدرسه کوفه، متکلمان ام پس از دوران حضور در نخستین واگرایی امااند  الهی نظریه پردازی کرده

در این دوران با مدرسه کوفه مسئله  های کالم امامیه بنابراین از مهمترین تفاوت اند. کرده را تبیین با معتزله صفات

از اندیشه متکلمان کوفی  که متکلمان متأخر با رویکردی معتزلی که صفات الهی را ساده سازی کردهصفات است 

 ؛از روایات اهل بیت است -همگی صحیح نه الزاماً  -تفسیری های کالمی خاص داشته و که پیچیدگی و دقت
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رک: در ادامه متکلمان مدرسه بغداد نیز همان اندیشه معتزله را در باب صفات الهی برگزیدند )19رویگردان شدند.

( و اندیشه مدرسه کوفه در میان متکلمان امامیه پس 144-39: 1941؛ سید مرتضی، 44-41: 1019شیخ مفید)الف(، 

 حضور به افول گرایید. از

 و رابطه عقل و وحی معرفت

اند در این  غالب اندشمندان امامی در کوفه به معرفت اضطراری و نیازمندی عقل به وحی باور داشتهدر باب معرفت 

 رسد همین متکلمان متأخر امامیه باشند برخالف اندیشه های مطرح در میان امامیه گروهی از امامیه که به نظر میمیان 

اند. آنان عقل را در شناخت پروردگار پیش از ارسال رسوالن  در نگاهی معتزلی نظر و استدالل را موجب علم دانسته

الزمه این دیدگاه عالوه بر اکتسابی بودن معارف بی نیازی عقل به وحی در شناخت   اند و بعد آن حجت دانسته

ن رویکرد در میان متکلمان کوفی هوادار شناخته از آنجا که ای( 49-41 ق:1044اشعری، رک: ) پروردگار است

( 193-191: 1، 1994کلینی، اند ) و روایات امامیه نیز بر معرفت اضطراری و نیاز به وحی تأکید داشتهای نداشته  شده

ق: 1011الجبار،  قاضی عبد) شناسی است نیازی عقل از وحی در خدا مبنی بر بی و در راستای معرفت شناسی معتزله

کم  است. در همان عصر دست توان گفت در میان همین متکلمان متأخر امامی متأثر از معتزله ارائه شده می ؛(14

البته  معتزله ارائه کرده است جریان عمومی محمد نوبختی این اندیشه را برنتابیده و دیدگاهی متفاوت از ابو

 ق:1019مفید)الف(، شیخ ) تأکید دارداکتسابی بودن معارف بر هر چند  مفیدشیخ ( در ادامه 41 ق:1044)اشعری،

رو  اما در تبیین رابطه وحی و عقل در رویکردی ضد معتزلی بر نیازمندی عقل به وحی تأکید داشته و از همین (91

در  سید مرتضی( در نهایت 04-00 ق:1019مفید)الف(، شیخ داند) الزم می وجود رسول را در ابتدای تکلیف

شریف داند ) ل و نظر بی نیاز از سمع و وحی میا معتزله عالوه بر اکتسابی دانستن معرفت عقل را در استدالهمسویی ب

 .(191 :1931اسعدی، ؛ همچنین رک: 114-113: 1ق، 1044مرتضی، 

                                                      

ی در باب صفات الهی رک: درس گفتارهای استاد محمد تقی سبحانی در انجمن کالم اسالمی با موضوع مدرسه های متکلمان کوف . برای تبیین صحیح اندیشه 19

 کالمی کوفه در دوره نظریه پردازی.
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 انسان

دیدگاه اول اساس بر (91-94 ق:1044)اشعری،  اشعری چهار دیدگاه در مورد چیستی انسان از امامیه گزارش کرده

انسان اسمی برای دو معنی یعنی بدن و روح است که بدن موات و روح فاعل حکم بدان قائل بوده،  بن هشامکه 

 10.ددان انسان را بیش از یک جزء نمی کند و یتجزی معرفی می انسان را جزء الدیدگاه دوم  باشد و دراک حساس می

دیدگاه سوم اندیشه معتزلیان  نسبت داده است. اند، پیوسته امامیه که به انیاشعری دیدگاه سوم و چهارم را به معتزلی

و دیدگاه سوم اندیشه معتزلیان شیعه  دانستند زلی بوده و انسان را همان روح میایست که بر دیدگاه نظام معت شیعه شده

نماید  اشعری تأکید می 14دانستند نسان را همین جسم قابل مشاهده میالهذیل بوده اند و ا ایست که بر اندیشه ابو شده

  .اویند معاصراناین دو گروه 

این دیدگاه معتزلیان شیعه شده که برگرفته از اندیشه معتزلیان بود نپذیرفتند و  مفیدشیخ مه اچند نوبختیان و در ادهر

شیخ ) اشتند؛حکم در انسان شناسی که برگرفته از روایات امامان معصوم علیهم السالم بود، تأکید د بن بر اندیشه هشام

شیخ ش ( و جانشین110: ق1011؛ همو، 104-193تا:  ، بیسید مرتضی) سید مرتضیاما  (91-43ق: 1019، )ب(مفید

برخی ابتدا از طریق ظاهراً نهایت این تعریف معتزلی از انسان را که  ( در110-119ق: 1049طوسی، شیخ طوسی )

 و نوبختیان استدالل کردند. مفیدشیخ معتزلیان شیعه شده وارد کالم امامیه شده بود، برگزیدند و در رد نظریه 

 قرآن

دانستند و نه مخلوق همچنین گفته شده هشام بن  امامیه نخستین و در رأس آنان هشام بن حکم قرآن را نه خالق می

بر اساس همان مبنای پیش گفته در باب صفات، هشام قرآن را دانست  حکم غیر مخلوق خاندن قرآن را نیز جایز نمی

در این دوران توصیف نیست و فعل الهی است که مانند علم و اراده نه خداست نه غیر خدا. صفت دانسته که قابل 

ث است و خالف پیشینیان معتقد بودند قرآن مخلوق و محد  گروهی از متأخران امامیه که معاصر اشعری بودند بر 

امامیه یاد  نان با عنوان گروهی از متأخراننبوده سپس بود شده و در این اندیشه با معتزله مشترک بودند اشعری از ای

( نیز در ادامه مدرسه بغداد مورد پذیرش کلی قرار 131(این نظریه کامال معتزلی )همان: 04 ق:1044کند)اشعری،  می

                                                      

 است. ( و از طریق وی وارد اندیشه برخی امامیان شده991ق: 1044راوندی بوده )اشعری،  . احتماال این نظریه ابن 10
 .914: 11، 1394-1391لجبار،  ا نظام و ابو الهذیل عالف، رک: قاضی عبد برای آشنایی با دیدگاه .14
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ث بودن قرآن را میشیخ نگرفت.  پذیرد اما از اطالق لفظ مخلوق بر آن به دلیل روایات ناهی در  مفید اگر چه محد 

وی در این مسئله نیز دیدگاه متفاوتی به نوبختیان نسبت نداده و دیدگاه خود را به  این باب خودداری کرده است

 :ق1019مفید)الف(، شیخ )19دیگر امامیه مگر معدود افرادی که نزدیک به عصر حیات وی هستند، نسبت داده است

چند قرآن  نماید هر سید مرتضی نیز با بیان توجیهی لغوی بر عدم جواز نامگذاری قرآن به مخلوق تأکید می( 49

ث است اما با توجه به روایات بسیاری که از ائمه علیهم السالم مبنی بر عدم جواز اطالق لفظ مخلوق بر قرآن  محد 

( این مطلب گویای این است که پیش از 49: 1ق، 1044وارد شده اندیشه معتزله را رد کرده است )سید مرتضی، 

اند و از دیدگاه پیشین امامیه  مفید و سید مرتضی برخی از امامیه در باب قرآن اندیشه معتزله را انتخاب کردهشیخ 

با اند اما  هرچند در عمل همان دیدگاه معتزلی را پذیرفتهمفید و سید مرتضی شیخ اند و در ادامه  رویگردان شده

اند. مخالفت با این اندیشه معتزله به عنوان  کرده اهل بیت از اطالق نام مخلوق بر قرآن پرهیزعنایت به روایات 

 (.110مرتضی، بی تا:  رویکرد اهل بیت در این موضوع در میان غیر امامیه حتی اهل حدیث شناخته شده بود )ابن

گروه اول اگر چه زیاده و تغییر در  گاه را گزارش کردهسه دید اشعری در بیان دیدگاه امامیه در باب تحریف قرآن

دانستند. گروه  اند البته آنان امام را بدان نقصان آگاه می اند اما به نقصان قرآن باور داشته متن قرآن را مردود دانسته

ریه عدم نقصان و نظدوم که احتماالً متعلق به باورمندان به اضافه و نقصان است در متن اشعری افتادگی دارد. اشعری 

دهد که برخالف امامیه  اند )القائلون باالعتزال و االمامة( نسبت می اضافه را به گروه سوم از امامیه که معتزله امامی

مّ  دانند که خدا  کنند و قرآن موجود را همان قرآنی می از تغییر و تبدیل و حذف را رد می پیشین هرگونه تحریفی ا ع 

های قرآن نیز هیچ جابجایی صورت  بنابر دیدگاه این گروه حتی در چینش آیات و سوره هراً بر پیامبر نازل کرده ظا

در نظریات فقها، متکلمان و »گوید:  می الطرابلسیات االولی( سید مرتضی در 03 ق:1044نگرفته است )اشعری، 

گاه به قول صریحی  شان هیچو اعقاب و اسالف قبه، ابواالحوص، نوبختیان جعفر ابن گران مذهب ما چون ابو مناظره

)سید  «خوریم و از آنان نفیاً و اثباتاً سخنی در مورد نقصان قرآن به ما نرسیده است دربارۀ تأیید نقصان قرآن برنمی

ن تغییر و تحریف قرآن در ارسد مراد اشعری از مخالف ر چند در نگاه ابتدایی به نظر می. ه(143-149مرتضی، بی تا: 

                                                      

( این در حالیست که اکثر معتزله بغداد به مخلوق بودن قرآن اعتقاد 49ق: 1019خواند )شیخ مفید)الف(،  . شیخ مفید به اشتباه معتزله بغداد را همنوا با خود می 19

 (.131ق: 1044داشتند)اشعری، 
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قول به  شویم سید مرتضی عمالً  افرادی هستند که سید مرتضی نام برده اما در نگاهی دقیق متوجه میمیان امامیه همین 

د نقصان یا عدم نقصان قرآن است ها منتسب نکرده وتنها در مقام نفی قول صریح آنان در مور نفی نقصان را بدان

های خود قول به  مفید بنابر شنیده شیخ  (. شاهد بر این مدعا این است که194-143: 1931، رک: حسینی زاده)الف()

گمان سید مرتضی این گزارش  ( بی41-44 ق:1019مفید)الف(، شیخ دهد) نقصان و زیاده را به نوبختیان نسبت می

گوید قول صریحی  مفید براساس مسموعاتش بوده؛ آن را معتبر ندانسته و میشیخ استادش را دیده اما چون گفتار 

در دست ما نیست. این در حالی است که اشعری به این گروه از معتزلیان  و اثباتاً  ختیان نفیاً )مستندی( در مورد نوب

دهد که گویای این است که اینان در مورد عدم تحریف  شیعه شده صراحتاً قول به نفی هرگونه تحریفی را نسبت می

  13نداشته باشند. اند نه اینکه اثباتاً و نفیاً در این مورد سخنی اقوال خود را بیان کرده

گونه تحریف قرآن در ادامه  اند اندیشه آنان در رد هر جدای از اینکه این گروه از معتزلیان شیعه شده چه افرادی بوده

میان متکلمان بغداد به راحتی پذیرفته نشد. نوبختیان احتماالً در موضعی کاماًل مخالف عالوه بر نقصان به زیاده در 

( شیخ مفید نیز عالوه بر تصریح به تغییر در چینش و ترتیب 41-44 ق:1019مفید)الف(، شیخ د)ان قرآن نیز معتقد بوده

شیخ داند) ( این دیدگاه را از اتفاقات امامیه در مقابل معتزله می44 ق:1019مفید)الف(، شیخ آیات و سور قرآن)

داند. قابل تذکر  ه را موید آن می( وی نقصان قرآن را عقال ممکن دانسته و روایت مستفیض09 ق:1019مفید)الف(، 

است که اگر چه وی نقصان قرآن را پذیرفته اما اعتقاد دارد این قرآن موجود حجت بوده و ائمه علیهم السالم شیعیان 

( اما بر 41 ق:1019مفید)ب(، شیخ )رک:  اند سفارش کرده و فراتر از آن را نهی کرده« تینما بین الدفّ »را به قرائت 

( و شیخ طوسی )شیخ 990-991: ق1011؛ همو، 111-143 سید مرتضی، بی تا:ید، سید مرتضی )مفشیخ خالف 

و تألیف و ترتیب سور قرآن را بدست رسول خدا   ( هرگونه تحریف و تغییر و تبدیل را رد کرده9: 1طوسی، بی تا، 

 14اند. دانسته

                                                      

-1391الجبار،  ( با اندیشه توحید معتزله بوده )قاضی عبد143ق: 1019االحوص نیز از آنجا که وی معتزلی امامی نبوده بلکه امامی مذهبی )نجاشی،  ابو. در مورد 14

 ناظر به وی باشد.« القائلون باالعتزال و االمامه»( نمی تواند عبارت 94( : 1)14، 1394
 (119: 0، 1331حجر،  کردند)ابن رده ادعا کرده سید مرتضی و شیخ طوسی معتقدین به تحریف را تکفیر میحجر نقل ک حزم در گزارشی که ابن . ابن 14
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 مقام امام

دانستند البته برخی  ئمه میکرده گروه اول انبیاء را برتر از ااشعری سه دیدگاه از امامیه در مورد جایگاه امام گزارش 

دانستند گروه دوم کسانی بودند که به برتری ائمه بر انبیاء و فرشتگان باور  از این گره مقام ائمه را برتر از فرشتگان می

و مالئکه  ؛ معتقد بودند انبیابودنداز معتزلیان شیعه شده )القائلون باالعتزال و االمامه(  داشتند و گروه سوم که برخی

این قول  (03 ق:1044، برتر از امامان علیهم السالم هستند و جایز نیست ائمه برتر از انبیاء و فرشتگان باشند )اشعری

ائمه علیهم السالم را برتر از  مفیدشیخ در ادامه در میان متکلمان بغدادی مورد پذیرش واقع نشد معتزلیان شیعه شده 

بر و دیگر ائمه برتری امام علی علیه السالم بر وی همچنین  (31 ق:1019مفید)الف(، شیخ  )13دانست  فرشتگان می

 مفیدشیخ  (94-14 ق:1019 ،(ه)همو؛ 34 ق:1019مفید)الف(، شیخ ) کید کرده استد تأانبیاء غیر از حضرت محمّ 

تأکید نموده روایات اهل بیت و آیات در اوائل المقاالت در بیان دیدگاه خود مبنی بر برتری ائمه بر انبیاء و فرشتگان 

متفاوتی به  ای های متفاوت امامیه در این باب را بیان کرده و اندیشه دیدگاهکند. وی  قرآن دیدگاه او را تایید می

شیخ دانستند )نک:  را برتر از فرشتگان و انبیاء می آنان نیز ائمه داد احتمالتوان  می لذانوبختیان نسبت نداده 

نیز با تکیه بر اجماع امامیه تأکید نموده ائمه علیهم السالم برتر از فرشتگان  سید مرتضی (31-34 ق:1019مفید)الف(، 

بر تقدم ائمه علیهم السالم بر همه نیز « الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة» وی در (999: 1 ، 1334، سید مرتضی) هستند

رویکرد معتزلیان شیعه بنابراین  .(143-141: 1ق، 1044، سید مرتضی)ت اس  انبیاء مگر خاتم النبیین استدالل کرده

شده در میان امامیه مورد قبول واقع نشد و در مدرسه بغداد یکی از دو قول مطرح در میان امامیه نخستین که به نظر 

 أکید روایات اهل بیت علیهم السالم است، رواج یافت.رسد مورد ت می

 ایمان و کفر و وعید

اند که اگر این اقرار با معرفت  خدا، پیامبر، امام و آنجه از سوی آنان تشریع شده دانسته امامیه ایمان را اقرار بهجمهور 

 اشعری 14شود. ها مسلمان خوانده میهمراه باشد انسان مسلمان مومن نامیده می شود و اگر اقرار بدون معرفت باشد تن

در دهد.  عصر وی هستند نسبت می دیدگاهی متفاوت با اندیشه جمهور امامیه به گروهی )قوم( از امامیه متأخرکه هم

را به عنوان صاحب )مبدع(  جبرویه یک از معاصی است وی ابن ایمان انجام تمام طاعات و کفر انجام هر باور آنان

                                                      

 (041ق: 1019تألیف کرده است)نجاشی، « تفضیل االئمه علیهم السالم علی المالئکه» . وی در این راستا کتابی با عنوان 13
هایی با اندیشه معتزله و  ای متفاوت از باور عمومی متکلمان این مدرسه ارائه داده که البته دیدگاه او تفاوت . در میان متکلمان مدرسه کوفه نیز علی بن میثم اندیشه 14

 (40: 1044ابن جبرویه نیز دارد )اشعری، 
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( این تعریف از ایمان که در همسویی با تفسیر معتزله از 40-49 ق:1044)اشعری،  کند امامیه معرفی میاین اندیشه در 

(و سید 40 ق:1019مفید)الف(، شیخ مفید )شیخ ( از سوی نوبختیان و 493: 1011)سید مرتضی،  ایمان و کفر است

شه اعتزالی متکلمان امامی مدرسه در حقیقت برخالف اندی( پذیرفته نشد. 493-499: 1011)سید مرتضی، مرتضی

کردند و تعریف اعتزالی این گروه اندک از  بغداد در پیروی از امامیه نخستین عمل را در تعریف ایمان داخل نمی

 امامیه در ادامه مورد پذیرش جریان رسمی کالم امامیه قرار نگرفت.

از  در همان باب ایمان گروهیاشعری نستند؛ دا در تقابل با جریان عمومی امامیه که اندیشه وعید را ناصحیح می

( 44-40( و در جای دیگر)همان: 40-49 ق:1044کند) اشعری،  متکلمان متأخر امامیه را معتقد به وعید معرفی می

جبرویه و پیروان  داند؛ که به نظر این گروه ابن گروهی از امامیه را باورمند به وعید حتی در مورد شیعیان معرفی می

  .هستندوی 

های معتزله و حتی از نقاط اصلی تمیز آنان از دیگر فرق شمرده شده است  اعتقاد به وعید نیز که از مهمترین اندیشه

( در ادامه میان 94-90 ق:1019مفید)الف(، شیخ ؛ 119-111، صص.9ق، ج1043؛ مسعودی، 119)خیاط،بی تا، ص.

مفید)الف(، شیخ ( شیخ مفید )90: ق1019رک: نجاشی، )11نوبختیان متکلمان مدرسه بغداد پذیرفته نشد و عالوه بر

  11ر تالش نمودند.( در رد این تفکّ 444-440: ق1011( و سید مرتضی )سید مرتضی، 41و  09 ق:1019

 اعمال عباد

از متکلمان امامی دوران حضور دو اندیشه در باب چیستی اعمال بندگان و نسبت آن با خدا گزارش شده است هشام 

دانست و بنا بر گزارش جعفر بن حرب، هشام اعمال بندگان را  بن حکم بنابر قولی اعمال بندگان را مخلوق خدا می

پیدایش آن عمل متوقف بر پیدایش ری و از آن جهت که نمایند اختیا از آن جهت که آنان آن را اراده و اکتساب می

ودیگر متکلمان امامی این عصربر اساس روایات وارده از ائمه علیهم السالم  19دانست سبب مهیج است اضطراری می

                                                      

رأی با معتزله اند)شیخ مفید)الف(،  ، مانند احباط ، موافات، گناهان صغیره و کبیره هماند در برخی فروعات وعید . اگر چه نوبختیان اصل وعید را رد کرده 11

 (40-41ق: 1019
 (941ق: 1019سهل نوبختی بود متهم به وعید شده است)نجاشی،  الحسین سوسنجردی که شاگرد ابو جبرویه، ابو . البته یک نسل پس از ابن 11
 .09-01: 1044در باب استطاعت  رک: اشعری، . برای آشنایی با اندیشه هشام بن حکم  19
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ن ای دانستند در این راستا اندیشه تفویض معتزله و جبر جهمیه را باطل می ال تفویض باور داشتند و به اندیشه ال جبر و

. بنا بر گزارش دانستند گروه از امامیه خود رامکلف به ابراز عقیده در باب مخلوق یا غیر مخلوق بودن اعمال عباد نمی

گروهی از معتزله امامی)قوم یقولون باالعتزال و االمامة( بر خالف امامیه پیشین در رویکردی معتزلی اعمال اشعری 

نقطه اشتراک امامیه نخستین در مقابل این اندیشه اعتزالی  (01 ق:1044 ،)اشعریدانستند  بندگان را مخلوق خدا نمی

اند ولی معتزله  های اهل بیت اعمال بندگان را به طور مطلق مخلوق بشر ندانسته این است که آنان بر اساس آموزه

 10اند. اعتزالی این اعمال را مطلقاً به بندگان نسبت دادهشیعه شده بنا بر باور 

 مفیدشیخ ( اما 99: 1019نک: نجاشی) را پذیرفته استحکم  در این اندیشه نظریه هشام بن مد نوبختیمح ابوکم  دست

داند وی تفویضی  با تفسیری متفاوت از آموزه روایی ال جبر و ال تفویض اعمال بندگان را مخلوق پروردگار نمی

( 01 ق:1019، شیخ مفید)ج() نبودن اعمال را به معنای وجود نهی تشریعی برخی اعمال از سوی خدا دانسته است

: 1، ق1044، سید مرتضی)داند ان را مخلوق عباد مینیز در مقام توجیه این روایت در نهایت اعمال بندگ سید مرتضی

توان  البته با توجه به اختالف دیدگاه متکلمان امامی عصر حضور در باب استطاعت  می (144-143 :9 ؛ همان،194

مشاهده کرد که  شاهدی بر اینست که این اندیشه الزاماً ریشه در های این اندیشه  را در مدرسه کوفه  ها و رگه زمینه

 (.00-01: 1044عتزله ندارد )رک: اشعری، م

را  اشعری سومین دیدگاه امامیهو یا غیر آن است؛ جسم  شیء یاو حیوان که آیا  در باب چیستی اعمال انسانهمچنین 

داند که در این باب همان اقوال و اختالفات معتزله را  می )القائلون باإلعتزال و اإلمامه( قول متکلمان امامی معتزلی

ها و دیگر صفات اجسام  ها، صدا ها، بوها، طعم اند گروهی از آنان افعال انسان و حیوانات و همچنین رنگ کرده بیان

اند وی قول گروه دیگر را بیان نکرده و به علت همانندی دیدگاه امامیان معتزلی با معتزلیان بیان آن  را اعراض دانسته

تفصیل  معتزله،آرای در بخش مربوط به وی  (04 ق:1044 ،ی)اشعردهد  بخش اختالفات معتزله حواله می را به

های  این دیدگاه معتزلیان امامی با تبیین( 944-909 ق:1044)اشعری،است ذکر کردهرا در این باب  آنانهای  دیدگاه

 و مومنسالم  بن هشام و نظریه شیء و جسم بودن افعال که از سویحکم  بن هشامنظریه معانی  متفاوت از مختلفش،

                                                      

اند در حالی که دیگر معتزلیان خالق خواندن انسان  دانستهی رسد همین گروه معتزلیان امامی مانند ابو القاسم بلخی اطالق لفظ خالق بر انسان را جایز نم . به نظر می 10

؛ سید مرتضی، 01ق: 1019شیخ مفید)ج(، شیخ مفید  بر خالف سید مرتضی  اندیشه بلخی را برگزیده است )رک:  احتماالً شمردند  در این اندیشه  را روا می

 (. 193-199: 1ق، 1044
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نوایی متکلمان امامی با  هم بر در ادامه مدرسه بغداد شاهدی (04-00 ق:1044)اشعری،بیان شده بود؛ است.الطاق 

در بغداد در مورد چیستی اعمال همان  سالم و مومن الطاق در دست نیست و ظاهراً  بن هشامحکم و  بن نظریه هشام

 دیدگاه معتزله با تبیین های مختلفش پذیرفته شد.

در پاسخ به این سوال که آیا فاعل توانایی ایجاد فعل در غیر خود را داراست یا نه و اینکه افعال متولد از این  بر عالوه 

)القائلون باإلعتزال و النص  معتزله گرویده به امامیهگروهی از بنابر باور  افعال انسان است یا فعل غیر او؟؛ ،فعل انسان

یا صدایی  ،رو دردی که ناشی از زدن شود ازاین افعالی است که از وی متولد می فاعل ،انسان ،طالب( ابی علی بن علیه 

در مقابل این دیدگاه دیگر  .فعل انسان است ،و رفتن تیر رها شده از کمان استه ناشی از اصطکاک دو سنگ ک

به  (09-04 ق:1044 ،عری)اششمردند  نمیفاعل فعل متولد او را و  دانستند می فاعل فعل مباشر ،تنها را امامیان انسان

بدون اشاره  مفیدشیخ رسد اندیشه معتزلیان امامیه در این باب از سوی متکلمان مدرسه بغداد تأیید شده است  نظر می

ّ به  بیان دیدگاه خود را اندیشه معتزله بغداد  وی ریشه .داند د را از آن عدلیه میمخالفت امامیه نخستین، دیدگاه تول

از این بیان  (140-149 ق:1019مفید)الف(، شیخ ) خواند می اندیشهام و قدریه و جبریه را مخالف این و تنها نظّ  نموده

ّ  می مفیدشیخ  نیز همین اندیشه را  سید مرتضیاند.  دانسته د را فعل انسان میتوان حدس زد نوبختیان نیز افعال متول

 .(39-39ق: 1011، سید مرتضیپذیرفته و در اثبات آن استدالل کرده است)

 آالم اطفال

دانستند اما اینکه این فعل الهی بایجاب خلقت  ا میآید فعل خد میه دردهایی که در اطفال پدید میامادو گروه از  

ئلون باإلمامه و ا)الق است یا اختراع خدا در آنها اختالف داشتند گروه سومی که امامیان متمایل به معتزله بودند

انگاشتند این گروه  دانستند و برخی از این درد ها را فعل غیر خدا می الزاما فعل خدا نمیالم اطفال را آ 14اإلعتزال(

 19مفیدشیخ ظاهرا  (49 ق:1044، )اشعری  «بایجاب خلقت»می دانستند نه  «اختراع»پدید آمدن این آالم را از طریق 

                                                      

القائلون »نوان از صاحبان همین اندیشه با ع 09یاد کرده و درصفحه « القائلون باالمامه و االعتزال». از انجا که اشعری در اینجا از صاحبان این اندیشه با عنوان  14

 یابیم این دو عنوان تفاوت مصداقی ندارند. در می« طالب ابی  باالعتزال و النص علی علی بن
 توان این دیدگاه را به آالم اطفال تسری داد. است می . هر چند وی این سخن را در آالم بهائم گفته اما از آنجا که حکم اطفال و بهائم در این امور یکی 19
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فال را الزاما آالم اط نیز مانند معتزله (191: ق1011 سید مرتضی،) سید مرتضیو  (114 ق:1019مفید)الف(، شیخ )

 . داند میخدا برخی آالم اطفال را فعل غیر  دانستند و فعل خدا نمی

امامیه معتقد بودند جایز است خداوند آنها را عذاب یا عفو کند و  گروهی ازدر باب جواز عذاب اطفال همچنین 

دهد  ن دیدگاهی را به هشام از قول زرقان نسبت میدر این میا اشعریمختار است هر کدام را بخواهد انجام دهد 

گوید اگر انتساب این دیدگاه به  میدر ادامه اشعری  .جایز نیست خدا در قیامت اطفال را عذاب کند مبنی بر اینکه

 ( از آنجا که عدم جواز عذاب اطفال49 ق:1044 )اشعری، 13این دیدگاه هستند هشام درست نباشد امروز بسیاری بر

توان گفت بسیاری از اندیشمندان امامیه در  می (149: 1331، نشوان حمیریباشد ) دیدگاه همه معتزله می در قیامت

حکم منسوب  بن چند در میان امامیه نیز این دیدگاه پیشتر به هشام اند هر عصر غیبت صغری اندیشه معتزله را برگزیده

؛ 191: ق1011سید مرتضی،  )نک:سید مرتضی( و 44-43 :ق1019مفید)الف(، شیخ  )نک:  مفیدشیخ بوده است. 

 .ندندا طفال را در قیامت جایز نمینیز عذاب ا (90: 0، 1044همو، 

 جمع بندی

ترین منابع مقاالت نگاری مخصوصا در حوزه  های کتاب مقاالت االسالمیین اشعری که از متقدم با دقت در گزارش

های سنتی  یابیم در اواخر قرن سوم هجری در حوزه کالم امامیه جدا از جریان میهای کالمی امامیه است؛ در  اندیشه

های معتزلی  و امامیان متمایل به اندیشهبودند دو جریان فعال معتزلیان شیعه شده  دار متکلمان امامی کوفه که میراث

است؛ ارائه  لمان نخستین امامیهای متک با اندیشهمتفاوت گرایی آشکار با معتزله و  همخود را که غالبا در آرای 

باقی مانده چند نکته را آرای آنان به ما نرسیده اما همین آرای ند. هر چند نام این متکلمان و تصویر جامعی از ا هکرد

 سازد. برای ما آشکار می

مطرود جریان در میان برخی از امامیه همنشین با معتزله که در ابتدا اقل از نیمه قرن سوم  جریان کالمی الدو این 

را تألیف نموده به  االسالمیینبه وجود آمده و در اوخر قرن سوم که اشعری کتاب مقاالت عمومی امامیه بودند، 

 آنانمتفاوت آرای و  بود در کالم امامیه شناخته شده  غالب در حال تبدیل شدن به جریانو  عنوان یک جریان رسمی

                                                      

 اند. مراد اشعری از این جمله بسیاری از امامیه نباشد بلکه به صورت کلی بسیاری از متکلمان که ممکن است معتزله باشند بر این دیدگاه بوده. ممکن است  13
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و این همنوایی تا جایی ادامه یافت که برخی معتزلیان در نگاهی  آمد میهای کالم امامیه به شمار  یکی از شاخه

 . دانستند دالنه تنها اختالف خود با امامیه را در امامت می هم

در حوزه های مختلف اعم از توحید و صفات، انسان شناسی، وعده و وعید، قران، مقام امام و غیر آن  جریاناین 

یا فرعی آرای اند و اینگونه نبوده که تنها در برخی  داشتهو همنوا با معتزله میه آرائی متفاوت از کالم پیشین اما

ها در گسستی  بیان کرده باشند از این رو دستگاه کالمی آنان در بسیاری از حوزه ای متفاوت  مباحث نوپدید اندیشه

  آشکار با کالم نخستین امامیه ارائه شده است.

رویکرد  سید مرتضیو  مفیدشیخ تا  -اند که تقریبا معاصر با این جریان بوده-مدرسه کالمی بغداد از نوبختیان 

هایی برای بازگشت به اندیشه  تالش مفیدشیخ اند و در مواردی مخصوصا نوبختیان و  ها نداشته یکسانی به این اندیشه

کی دو مورد مانند مسئله به جز ی سید مرتضیکه البته  اند متکلمان کوفی و روایات معصومین علیهم السالم داشته

 وعید و مقام امام رویکرد کالمی این جریان همگرا با معتزله را پذیرفت.

هرگونه توان به صورت کلی منکر  های کالمی این جریان نمی در موارد همگرایی متکلمان امامی بغداد با اندیشه

توان گفت: ظهور این دو جریان واگرا از کالم نخستین امامیه، تنها علت  همچنین نمیتأثیرگذاری این جریان بود 

رنگ نمایاندن این تأثیر  متکلمان امامی بغداد سعی در کم اگرچههمگرایی متکلمان امامی بغداد به اعتزال است. 

از تعالیم ائمه علیهم السالم  های خود را برگرفته اندیشهدر این میان متکلمان امامی بغداد این ند ا هپذیری داشت

های خود را برگرفته از  تألیف کتاب اوائل المقاالت به نوعی تمامی اندیشه با مفیدشیخ  دانستند و در همین راستا می

 .معرفی نماید تعالیم امامان معصوم علیهم السالم

 کتابنامه

قاسم، مکة بنالرحمنعبدبنتحقیق: محمد، بیان تلبیس الجهمیه فی تأسیس بدعهم الکالمیهق(، 1931تیمیه ،) ابن

 المکرمه، مطبعة الحکومه.

 ، تحقیق: محمد رشاد سالم، مصر، مؤسسة القرطبه، چاپ اول.منهاج السنة النبویةق(، 1049)، ــــــــــــــــ

 لسان المیزان، بیروت، موسسه االعلمی للمطبوعات.، (1331)علی،  بن ، احمدحجر ابن

 ق(، بصائر الدرجات، قم، کتابخانه آیت اّله مرعشی نجفی.1040حسن، ) بنابن صفار، محمد 

 فلزر، بیروت، دار مکتبه الحیاه. -تحقیق سوسنه دیفلدطبقات المعتزله، یحیی)بی تا(،  بن مرتضی، احمد ابن

 بی جا.رضا تجدد،  :تحقیقفهرست، (، بی تا، )اسحاق بن ، محمدندیم ابن
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 مرتضی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.سید (، 1931رضا،) اسعدی، علی

 (، خاندان نوبختی، تهران، کتابخانه طهوری.1943اقبال، عباس، )

 .(، نشوار المحاضره و اخبار المذاکره ، تحقیق عبود الشالجی، بی جا1339علی، ) تنوخی، محسن بن

 تسنن، قم، نشر ادیان.، فرق «های کالمی شیعه بر معتزله تأثیر اندیشه»(، 1949جوادی، قاسم، )

های کالمی نو بختیان و شیخ مفید در بستر میراث کالمی امامیه و  مقایسه اندیشه»(، 1931حسینی زاده ، سید علی، )

 .1، تحقیقات کالمی، شماره «معتزله

 .93شماره  ، نقد و نظر،«های کالمی نوبختیان و سید مرتضی مقایسه اندیشه»(، 1931، سید علی)الف(، )ــــــــــــــ 

 .99، نقد و نظر، شماره «با متکلمان معتزلی و امامی رویارویینوبختیان در » (، 1931، سید علی)ب(، )ــــــــــــــ

 خیاط، ابو الحسین )بی تا(، مکتبه الثقافه الدینیه، قاهره.

، نقد و نظر، «بغدادگیری مدرسه کالمی  حکم تا شکل بن امتداد جریان فکری هشام»(، 1931جعفر، ) رضایی، محمد

 .94شماره 

 . ، آلمان ـ ویسبادن، فرانس شتاینرمقاالت االسالمیین واختالف المصلینق(، مقدمه  1044ریتر، هلموت )

 .93، نقد و نظر، شماره «آرای متکلمان نوبختی در میانه مدرسه کوفه و بغداد»(، 1931سبحانی، محمد تقی، )

 الصادق. الزهراءحسینی، تهران،مؤسسةسیدعبد وتعلیق: ، تحقیقاالمامة فی الشافیق(،  1014مرتضی ، )سید 

 ، تحقیق:سیداحمدحسینی، قم، مؤسسةالنشراالسالمی.الذخیرة فی علم الکالمق(،  1011، ) ـــــــــــــ

 (، امالی مرتضی، دار الفکر العربی، قاهره.1334، ) ـــــــــــــ

 القرآن الکریم.قم، دار  مهدی رجایی،، تحقیق: سیدالشریف المرتضیرسائل ق(،  1044) ،ـــــــــــــ 

 ش(، الملخص فی اصول الدین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.1941ـــــــــــــ ، )

 االضواء.بیروت،دار  ،االقتصادفیمایتعلق باالعتقاد ق(، 1049حسن) بن شیخ طوسی، محمد

 تفسیر القران، بیروت، دار احیاء التراث العربی.ــــــــــــــ ،)بی تا(، التبیان فی 

 ق(، اوائل المقاالت، قم،کنگرۀجهانیشیخ مفید.1019)الف(، ) شیخ مفید ،

 ، قم،کنگرۀجهانیشیخ مفید.مسائل السرویهق(،  1019)ب(،)،  ـــــــــــــ

 ، قم،کنگرۀجهانیشیخ مفید.تصحیح االعتقادق(،  1019، )ج(، )ـــــــــــــ 

 ، قم،کنگرۀ جهانی شیخ مفید.الحکایات من مخالفات المعتزله من العدلیهق(،  1019، )د(، )ـــــــــــــ 

 ، قم،کنگرۀ جهانی شیخ مفید.مسأله فی اإلرادهق(،  1019، )و(، )ـــــــــــــ 

 ید.، قم،کنگرۀ جهانی شیخ مفتفضیل امیر المومنین علیه السالمق(،  1019، )ه(، )ـــــــــــــ 

 .94، نقد و نظر، شماره «مدرسه کالمی قم»(، 1931طالقانی، سید حسن، )
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 ق( فضل االعتزال، تحقیق فواد سید، دار التونسیه.1049، )الجبار عبدقاضی 

 بیروت، داراحیاء التراث العربی.   هاشم،حسین ابیبن، تعلیق: احمدشرح االصول الخمسهق(،  1011، )ـــــــــــــــــ

 ، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، تحقیق جرج قنواتی، دار المصریه، قاهره.(1394-1391) ،ـــــــــــــــ

 (، الکافی، دار الکتب االسالمیه، تهران. 1994کلینی، محمد بن یعقوب، )

، ترجمـه: جـواد های میـانی های اسـالمی درسـده هاوفرقـه ، مکتب«کالم معتزله و امامیـه»(، 1943مادلونگ، ویلفرد، )

 های اسالمی. قاسمی، مشهد، بنیاد پژوهش

 ، ترجمه: احمد آرام، تهران،دانشگاه تهران.های کالمیشیخ مفید اندیشه(، 1999مکدرموت، مارتین، )

، نقد و «متکلمان ناشناخته امامیه در بغداد از غیبت صغری تا دوران شیخ مفید» (، 1931اکبر)سید موسوی تنیانی، 

 .99نظر، شماره 

 .94، نقد و نظر، شماره «ابو عیسی وراق از اعتزال تا گرایش به مدرسه کوفه»(، 1931میرزایی، عباس، )

 زنجانی، قم، مؤسسة النشر االسالمی.نجاشی، تحقیق: سیدموسی شبیری رجالق(،  1019علی، )بننجاشی، احمد

 (، نشأه الفکر الفلسفی، دار المعارف، قاهره، الطبعه الثانیه. ق1013)، نشار، علی سامی

 (، الحور العین ،تحقیق: کمال مصطفی، قاهره، مکتبه الخانجی.1331سعید، )نشوان حمیری، ابو


