
 

 

 

 

 

 

 

  مرتضی سیدهای کالمی نوبختیان و  مقایسه اندیشه

 مرتضی های کالمی نوبختیان و سید مقایسه اندیشه

 خضرآباد زاده سید علی حسینی

 چکیده

از آن جهت که متهم به گرایشات  مرتضی محمد نوبختی با سید ابوسهل و  های ابو مقایسه اندیشه

ای درون آن  تواند در شناخت بهتر از مدرسه کالمی بغداد و تحوالت اندیشه می ،اعتزالی هستند

رو، در این مقاله  طرف کند. از این رسان باشد و برخی ابهامات تاریخ کالم امامیه را بر یاری

ای  م این متکلمان امامی عالوه بر بیان نقاط اختالف آنان، اشارهروش و محتوای کال ۀبا مقایس

های معتزله گردیده و در نهایت گویای این مطلب است که در  گرایی آنان با اندیشه به میزان هم

 معتزله نزدیک شده است.  ۀنوبخت به اندیش بیش از بنو مرتضی نگاه کلی سید

 ها   واژه دیکل

 .مدرسۀ بغداد، معتزله، کالم امامیه، مرتضی یان، سیدتنوبخ
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 درآمد

سوم  سدۀموسی نوبختی از میانه  اش ابومحمد حسن بن علی و خواهر زاده ابوسهل اسماعیل بن

اند.  ها و آثار کالمی در حوزه امامیه پرداخته چهارم در بغداد به تدوین اندیشه سدۀتا دهه اول 

خاندان  ترین متکلم امامیه و بزرگ  ابوسهل را در دوران خود برجسته ،علمای علم رجال امامیه

. ابومحمد نوبختی نیز از (92: 2115طوسی  ؛ شیخ92: 2121)نجاشی، دانند  نوبختی می

. این (212: 2115طوسی  ؛ شیخ19: 2121)نجاشی، متکلمان برجسته امامیه بوده است 

مانند نجوم، فلسفه، تفسیر، تاریخ و غیر آن  اندیشمند نوبختی عالوه بر کالم در علومی  دو

اما تقریباً تمامی  ،اند اند، هرچند نوبختیان آثار فراوانی در علم کالم تألیف نموده تبحر داشته

های آنان  هایی از اندیشه هایی از آن آثار و گزارش های آنان از بین رفته و تنها نقل قول کتاب

. هرچند در زمان (290-211و  219-221: 2905)نک: اقبال، به دست ما رسیده است 

جبرویه و ابواالحوص و غیر آنان )متکلمان ناشناخته امامیه  غیبت صغری متکلمانی مانند ابن

در بغداد( در دفاع از کالم امامیه فعالیت داشتند، اما آغاز رسمی مدرسه کالمی امامیه در 

های  ست که عالوه بر تبیین اندیشهزمان با ظهور این دو متکلم برجسته نوبختی ا بغداد هم

آموختگان  اند. این دانش تربیت کرده  کالمی مدون و تألیف آثار کالمی، شاگردانی در علم کالم

مفید هستند که در دوران وی کالم  مدرسه نوبختی خود استاد متکلم بزرگ امامیه، یعنی شیخ

و پس از شیخ  (21-29: 2919)نک: مکدرموت، امامیه در بغداد شاهد دوران اوج خود بود 

این  .اندیشه کالمی امامیه گردیدند  دار دفاع از عهده مرتضی مفید شاگردان وی از جمله سید

ق به نجف رونق خود 113طوسی در سال   ، یعنی شیخمرتضی مدرسه با هجرت جانشین سید

 . (35: 21، ج2155کثیر،  ؛ ابن21: 21، ج2115جوزی،  )ابن را از دست داد

 مدرسۀ کوفههایی دارد که آن را در محتوا و روش از  ۀ کالمی امامیه در بغداد شاخصهمدرس

گرایی بیشتر با  ها هم ترین این شاخصه سازد که آشکار کالمی حدیثی قم متمایز می ۀو مدرس

این مطلب بدین معنا نیست که همۀ متکلمان بغداد در محتوا و روش  کالم معتزله است. البته، 

ن میاهای آشکاری  دیگر دارند، بلکه هم در محتوا هم در روش تفاوت ت تام با یککالمی شباه

نوبختیان و  ویژه پنجم به سدۀدوم  ۀسوم تا اوایل نیم سدۀمتکلمان امامی در بغداد از نیمه دوم 

ها  رو، شیخ مفید برای تبیین همین اختالف دیدگاه شیخ مفید و شاگردانش وجود دارد. از این

را که موارد اختالفش را با نوبختیان یادآور شده، تألیف کرد  اوائل المقاالتکتاب ارزشمند 

شیخ مفید و  ۀسنجی میان اندیش ها در نسبت این تفاوت( 99-92: 2919)نک: مکدرموت، 

. در (023-131: 2919)نک: مکدرموت، نیز آشکار است  مرتضی شاگردانش از جمله سید

دست آمده از نوبختیان  های به کالمی نوبختیان با اندیشه ءآرام با مقایسه این میان ما بر آنی

 میزان تفاوت آنان را در روش و محتوا بررسی کنیم. 

های کالمی اندیشه  با مدرسۀ کوفههای کالمی امامیه در  نوبختیان عالوه بر آشنایی با اندیشه

اند و در  این دو مکتب همنشین بودهمتکلمان  معتزلیان بصری و بغدادی آشنا بوده، با بزرگ

 بصریان بر بغدادیان به ءآراترجیح   اند. همچنین شواهدی مبنی بر رأی برخی آراء با آنان هم



شود. در عین حال، این دو  آنان مشاهده می ۀاماندج به ءآرادر مباحث لطیف الکالم در  ویژه

استطاعت و منزلة بین المنزلتین  های مهم مانند معرفت، متکلم نوبختی در بسیاری از اندیشه

 .انددر تقابل با معتزله

نیز با هر دو مکتب بصری و بغدادی معتزله آشنا بوده و در بسیاری از آراء  مرتضی سید

بر خالف استادش شیخ مفید، در تعارض این دو مکتب،  ،گرایی دارد. البته کالمی با معتزله هم

)نک: مکدرموت، دهد  ترجیح می  کالمی معتزلیان بغداد ءآراهای معتزله بصره را بر  ندیشها

های آنان  های نوبختیان توجه داشته و اندیشه همچنین به آثار و اندیشه او. (131-023: 2919

انسان  نظریۀ ن و انتساب عقلی بودن امامت و رد  الجبار و تحریف قرآرا مانند جواب به عبد

-151و  110-195تا:  بی، ؛ همو35: 2ج، 2125 ،مرتضی سید)در آثارش متذکر شده است 

155) . 

و  آشکار شدگرایی با معتزله در برخی مسائل کالمی  از زمان نوبختیان و معاصران آنان هم

به  مرتضی نوبختیان و سید ،گرایی به اوج خود رسید. در منابع این هم مرتضی در عصر سید

روش و محتوای کالم  میانهایی  اما تفاوت ،(32: 2932نک: اسعدی، )اند  اعتزال متهم شده

چگونگی و میزان این  تواند برای پیگیری هست که تحلیل آن می مرتضی نوبختیان و سید

های نوبختیان و  رو، در این مقاله اختالف اندیشه گشا باشد. ازاین گرایی در هر عصری راه هم

استطاعت، ایمان و اسماء و  شناسی، شناسی، انسان را در مسائلی مانند معرفت مرتضی سید

احکام و فروعات آن مانند موافات، احباط، معرفت، طاعت کفار و برخی فروعات نبوت و 

  2کنیم. امامت بررسی می

 معرفت و ابزار شناخت

 زاده )حسینیابوسهل نوبختی در باب معرفت تصریح نشده است  ۀبه اندیش ،چند در منابع هر

موسی نوبختی در باب معرفت  اشعری اندیشه حسن بن اما  ،(همین شماره، 2932، خضرآباد

آور بودن نظر و استدالل پذیرفته  موسی، اصل علم بر دیدگاه حسن بن را گزارش کرده است. بنا

آمده و در عین حال بر اضطراری بودن برخی شمار  بهشده و علم اکتسابی از منابع معرفت 

                                                           
های ابوسهل و ابومحمد نوبختی  اندیشه  گیرد که در آن . این مقاله موضوعاتی را در بر می2

های نوبختیان مطالعات و  اندیشه  خش مربوط بهاین تحقیق در ب در دست باشد. پیشینه 

باشد و در  های کالمی ابوسهل و ابومحمد نوبختی می اندیشه های نویسنده در مورد  پژوهش

مرتضی را بررسی  مرتضی مقاالت و آثاری است که آراء سید های کالمی سید اندیشه بخش 

 تألیف علیرضا اسعدی است.، مرتضی سیدترین این مطالعات کتاب  اند که مهم نموده



چه اکتسابی باشد و چه  - هللا ةکند: امر به معرف نشان می از معارف تأکید شده است. وی خاطر

  2.(01-02: 2155، یاشعر)ممکن نیست  -اضطراری

های دیگری در باب معرفت مطرح شده که یکی از  موسی نظریه در مقابل دیدگاه حسن بن

این اندیشه که  .ب( از جمله شناخت خداستیترین آنها اکتسابی بودن معارف )امور غا مهم

: 2111؛ قاضی عبد الجبار، 211-253: 1551)جاحظ، بیشتر در میان معتزله مطرح بود 

)نک: اشعری، عصر با نوبختیان هوادارانی داشته  کم هم ، در میان امامیه نیز دست(15-99

، مرتضی )سیدمرتضی  و سید (11-12: 2129)شیخ مفید )الف(، و شیخ مفید  (01: 2155

 ،اند. البته، در تبیین این دیدگاه در میان معتقدین به آن نیز آن را پذیرفته (211-215: 2122

کند  اختالفاتی وجود دارد که بیشتر در میان دو مکتب معتزلی بصره و بغداد نمود پیدا می

در میان  مرتضی . سید(902-995: 2353؛ نیشابوری، 99-15: 2111)قاضی عبد الجبار، 

ه خالف استادش شیخ مفید که به معتزله بغداد نزدیک است، اندیشه معتزله در باب معرفت ب

را با: قاضی 210-201: 2122، مرتضی )مقایسه کنید: سیدمعتزله بصره را برگزیده است 

 .(99-15: 2111عبد الجبار، 

علم به  ،محمد نوبختی با تقسیم معارف به ضروری و اکتسابی، برخالف ابو مرتضی سید

، البته وی (215-211: 2122، مرتضی )سیدداند  راه اکتساب ممکن می خداوند را تنها از

. وی همچنین (011-011: 2122، مرتضی )سیدداند  معرفت اهل آخرت را اضطراری می

: 2122، مرتضی )سید داند علوم اکتسابی را فعل ما و علوم اضطراری را فعل خداوند می

 .(211-210و201-205

محمد که  موسی این است که وی بر خالف ابو با حسن بن مرتضی ترین اختالفات سید از مهم

داند و معتقد به وجوب نظر نیست، معتقد به وجوب نظر است و  امر به معارف را جایز نمی

 . (252-215: 2122، مرتضی )سیدداند  آن را اولین واجب می

اکتسابی معتزله دیدگاه معرفتی ابومحمد نوبختی هر چند اختالف بنیادین با دیدگاه معرفت 

بر رأی  مرتضی اما در میان دو مکتب معتزلی بصره و بغداد، به معتزله بصره که سید ،دارد

آنان است، نزدیکتر است، زیرا بر خالف معتزله بغداد که اضطراری بودن معرفت به هیچ 

 ، بسیاری از معتزله بصره(15: 2129 مفید )الف(،  )شیخ دانند ات را ممکن نمیغایبیک از 

-253 :1551)جاحظ، اند  هللا و انبیاء و دیگر معارف را پذیرفته ةاضطراری بودن معرف

اند ممکن است  معارفی که با اکتساب حاصل شده ۀهم ،معتزله بصره به اعتقاد . همچنین(211

دند و برخی از معارف اضطراری ممکن است از راه استدالل شاز راه اضطرار حاصل 

)قاضی عبدالجبار،  دانند هللا را در آخرت اضطراری می ةبصریان معرفحاصل شوند. همچنین 

                                                           
زاده خضرآباد،  همچنین برای آشنایی بیشتر با اندیشه نوبختیان در باب معرفت، حسینی .2
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. این دیدگاه به نظریه ابومحمد نوبختی که (991-995 :2353 ؛ نیشابوری،15-99: 2111

تر است،  هللا ممکن است به طور اضطراری یا اکتسابی حاصل شود، نزدیک ةمعتقد بود معرف

چه در این دنیا و چه در  - د معرفتی که اکتسابی استکان ندارچون به عقیدۀ معتزله بغداد ام

آید را  از طریق اضطرار حاصل شود و اکتساب معرفتی که از راه اضطرار پدید می -آخرت

  (.11و12: 2129)الف(، مفید  )شیخ دانستند نیز ممکن نمی

عقل در بر اجماع منقول از شیخ مفید معتقد بودند:  نوبختیان در بحث رابطه عقل و وحی بنا

نیاز از نبوت و شرع نیست، بلکه  عین حال که حجیت دارد و کاشف از واقع است، ولی بی

کنند و  که معلمان بشرند، آنها را با کیفیت استدالل عقلی آشنا میاالهی  های پیامبران و حجت

 .(11: 2129)نک: مفید )الف(، عقل همیشه به آنها نیازمند است 

، از نظر او، عقل در معرفت خداوند جایگاه بیشتری برای عقل قائل است مرتضی اما سید

و امامان ندارد. او برای اثبات االهی  مستقل بوده و نیازی به وحی و تنبه از سوی رسوالن

، ی)سید مرتض داند سمعی را برای کسب معرفت مستلزم دور می  سخن خود استناد به ادله

 . در بغداد(؛ نک: رضایی، عقل 215: 2، ج2150

عالوه بر بحث رابطه عقل و وحی، در باب ابزار شناخت شواهدی در دست است که نشان 

، 2932زاده خضرآباد،  حسینینک: ) است  هایی با نوبختیان داشته تفاوت مرتضی دهد سید می

-221: 2932نک: اسعدی،  ،در همین موضوع مرتضی همچنین در مورد سید همین شماره؛

تردید جدی قرار   که همواره حجیت اخبار آحاد را مورد مرتضی خالف سید . آنان بر(215

)برای نمونه نک: سید  برد دهد و در اثبات احکام به اجماعات امامیه و قرآن پناه می می

اند و  ، بر حجیت اخبار آحاد محفوف به قرائن تأکید داشته(921-953: 9، ج2150، یمرتض

 .(، همین شماره2932زاده خضرآباد،  )نک: حسینی اند دههایی را تألیف کر این راستا کتاب در

وجود دارد.  مرتضی نوبختیان و سید میانهایی    البته، در حجیت اخبار متواتر شباهت

گوید: از  در نهایت می -با در نظر گرفتن شروطی برای علم به روایات متواتر - مرتضی سید

و کثرت شیعه به حدی است که احتمال هر گونه دروغی را از اخبار آنان منتفی آنجا که تعدد 

. (225-220: 2932)اسعدی،  کند، لذا باید اخباری را که تنها شیعه نقل کرده پذیرفت می

ابوسهل نوبختی نیز بر صحت روایات متواتر در مورد نص بر امامت بر کثرت و اختالف 

 .(31-13: 2930دوق، )ص کند اوطان شیعیان استدالل می

معتقد است علم به برخی از معارف از جمله نصوص امامت و داللت اعجاز  مرتضی سید

ابوسهل به اعتقاد  .(221: 2932)اسعدی،  قران بر نبوت پیامبر تنها از راه اخبار ممکن است

آوریم و  میدست  برخی از معارف را از راه استدالل به :دو بخش استنیز نوبختی معارف 

 ،کند و برخی معارف مانند شناخت مصداق امام از طریق نص عقل وجوب آنها را اثبات می

 .(13: 2930)صدوق،  تنها از راه روایات ممکن است



 حقیقت انسان

بابی با عنوان تکلیف مطرح است که در آن از مکلِّف، چیستی تکلیف، غرض االهی  در عدل

از مباحث مهم در این باب چیستی انسانی شود. یکی  از تکلیف و دیگر مباحث آن بحث می

های  )برای آشنایی با دیدگاه باشد است که مکل ف بوده و مورد امر و نهی و وعد و وعید می

. بنابر گزارش شیخ (212-229: 2122، مرتضی مختلف در مورد چیستی انسان نک: سید

حکم است که مورد تأیید  نوبخت در این موضوع همان دیدگاه منقول از هشام بن مفید دیدگاه بنو

بر این دیدگاه، انسان قائم به نفس است و حجم و بعد ندارد،  باشد. بنا می :بیت روایات اهل

ترکیب در آن راه دارد و نه حرکت و سکون و نه اتصال و انفصال؛ چیزی است که  نه 

ثی یک جوهر گونه هر فاعل زنده محد   اند و به همین جوهر بسیط نامیده فیلسوفان پیشین آن را

)مفید )ب(،  نندک میتعبیر  روح به حقیقت آن از بسیط است. انسان همان حقیقتی است که گاهى

ترین اعتقاداتی است که در  نوبخت در باب انسان از جمله مهم . دیدگاه بنو(05-12: 2129

تفاوت  ۀدهند مستقیمی با عدل دارد و نشان ۀکه رابط اند مقابل دیدگاه معتزله موضع گرفته

، 2932زاده خضرآباد،  )نک: حسینی است مرتضی رویکرد آنان نسبت به دیدگاه عدلی سید

 .(شماره همین

 داند می هشد  مشاهده ی  جسمان کل  یه نیهم را انسانمانند معتزله بصره  چون مرتضی سید

قول معمر  ،(151-100: 2932در این باب نک: اسعدی،  مرتضی )برای آشنای با دیدگاه سید

 در . او(221: 2122 تضی،مر سید) شمارد انسان مردود می ۀت را دربارخنوب دو پسرو 

 به اشاره با ،شده دهیپرسدر مورد انسان  او از یاالول اتیالطرابلس در که یپرسش به پاسخ

بر آمده و  نساننوبخت در مورد ا بنو دگاهیدر مورد انسان در صدد نقد د یابوسهل نوبخت کتاب

و  کند می انیب لیتفصبه انسان  یستینوبخت در مورد چ بنو دگاهیبر بطالن د یادله خود را مبن

جسم مشاهد است نه  ۀگوید: انسان مجموع در نهایت با رد اقوال دیگر در مورد انسان می

 ،مرتضی سید) بعض آن، زیرا احکام عقلی مانند مدح و ذم به مجموع انسان برگشت دارد

دانند که  نوبختیان انسان را جوهر غیر متحیزی می مرتضی بنابر قول سید .(110-195تا:  بی

ض بر جسم نبوده ر   دارد کند و جسم را از فعلی باز می ولی در این جسم عمل می ،ع 

دانستند  طوسی، آن را جوهر بسیطی می  و بنابر گزارش شیخ (191: تا بی ،مرتضی سید)

. بنا بر این دیدگاه، (901: 5 ج ،2153 ،طوسی )شیخآن راه ندارد ترکیب و تقسیم در  که 

کند و این جسم مشاهد تنها  قدرت و استطاعت از آن روح است که افعال را در جسم تولید می

رو، تفاوت دیدگاه نوبختیان و  . از این(115-193تا:  بی ،مرتضی سید) ابزار آن روح است

مانند معتزله معتقد است  مرتضی جدی است. سید در مورد حقیقت روح بسیار مرتضی سید

وآمد است،  تردد و رفت  های بدن ما که موجود حی هستیم در روح هوایی است که در منفذ

، ج 2150، ی)سید مرتض داند ای که زنده بودن منوط به آن است و روح را جسم می گونه به

 . (103: 2932؛ نیز نک: اسعدی، 95: 1و ج295: 2



به دیدگاه نوبختیان تعارض آن با دیدگاه عدلی معتزلی  مرتضی ترین اشکاالت سید مهمیکی از 

د تعلق نمی  گیرد است، زیرا بنابر تعریف نوبختیان مدح و ذم بر افعال به انسان مشاه 

ه آیا حساب بر ارواح است ک پرسشپاسخ به این  در مرتضى سید. (111تا:  بی ،مرتضی سید)

ه امر و نهى شده است و چون ارواح کلفى است کحساب بر موجود زنده مگوید:  یا ابدان، مى

ه ارواح تابع اویند نه بر ارواح کسى است کپس حساب نیز بر  ،اند ه تابعکقائم به خود نیستند بل

برخی از معتزلیان شیعه شده این  مرتضی . پیش از سید(95: 1ج ،2150، ی)سید مرتض

 2.(12: 2155)اشعری،  اند پذیرفتهدیدگاه معتزلی در مورد انسان را 

 استطاعت

را  مذهب هشام یعل ةاالستطاعحکم کتاب  هشام بن یدگاهد ییدابومحمد در تأ، استطاعت باب در

 هشام رأی بر استطاعت موضوعدر  یموس حسن بنکه  کند می یدتأک نجاشی. کرد یفتأل

خالف دو  برحکم  هشام بن یه،متکلمان امام یان. از م(19: 2121 ،ینجاش) است بوده حکم بن

 یه( نظرپیش از فعل)استطاعت  یانگرایار( و اختهمراه با فعل استطاعت) جبرگرایانگروه 

دانست که هر دو  ای گونه شد. هشام استطاعت را به یلرا مطرح کرد و قائل به تفص یسوم

او معتقد بود استطاعت عبارت است از گرد  .گیرد دربر می آن را همراهاز فعل و  یشبخش پ

 زمان. 9؛ (راه بودن)باز  محیط شرایط از رهایی. 1؛ ی. تندرست2آمدن پنج امر در کنار هم: 

 که( ی ج. سبب وارد )سبب مه0و  که فعل با آن انجام شود ی. ابزار1؛ (یداشتن مهلت زمان)

 .شود می فعل دادن رخ انگیزه

در زمان فعل وجود  مهی جها قبل از فعل وجود دارد و تنها سبب یناز ا یبرخ ،نظر هشاماز 

-11: 2155)اشعری،  یدآ فعل به وجود می آورد ضرورتاً  یدخدا سبب را پد یو وقت یابد می

 یبرا) کند یم یدااست که فعل با آن تحقق پ یزیاستطاعت همان چ این دیدگاه، بنابر .(19

 .(211: 2911 ،ینک: اسعد در باب استطاعت با اندیشه هشام ییآشنا

 از انسان افعال که بوده باور این بر هشام: است گفته حرب بن جعفر اشعری، گزارش بنابر

 یانخود در ب یچنان که اشعر ی جسبب مه است. اضطراری جهتی از و اختیاری جهتی

خداوند که با وجود آن،  یاست از سو یدر مورد استطاعت مطرح کرده، سبب یعهاختالف ش

از سبب  یمراد و ویژه هشام به یدگاه. فهم د(11-15: 2155 ،یاشعر) یابد فعل تحقق می

 یغرض و یاز رو یابه اشتباه  یبرخ ،رو یناز هم .برخوردار است یخاص یچیدگیاز پ ی جمه

  .(15-11: 2ج، 2125 ،مرتضی سید؛ 15: 2155،یاشعر) اند دهکرجبر به  را متهم

                                                           
مرتضی در مورد چیستی انسان  . دیدگاه گزارش شده از برخی عالمان امامیه پیش از سید2

 (،12-05: 2129مفید)ب(، ) مفید حکم، شیخ بن مانند نوبختیان است؛ برای مثال، هشام

 (111: 2121)نک: نجاشی،  و ابوالجیش بلخی (12: 2910النظر،  ة)خالصطاطریون 

 اند. انند نوبختیان داشتهدیدگاهی م



آنان  یراز آنجا که معتزله و غ اما ،2است دیدآمیزتر ابوسهلدر مورد  یدگاهد ینا هرچند

 اند اهل عدل دانسته ،بنهند یزیتما« عدل»آنان در  میان ینکهابوسهل و ابومحمد را بدون ا

توان  می ،(92: 2ج، 2151 ه،یمیت ابن؛ 95: (2) 15ج، 2310-2311 الجبار، عبد یقاض)

هشام را  یدگاهاما د ،ابوسهل و ابومحمد هر دو در باب استطاعت مانند هشام بوده اندیشه گفت

 به جبر نگردد.  یدند که منتهکر می یرای تقر گونه به

)برای آشنایی  بر خالف ابومحمد نوبختی به استطاعت پیش از فعل باور دارد مرتضى سید

. به عقیده (151-152: 2932در باب استطاعت نک: اسعدی،  مرتضی بیشتر با اندیشه سید

ه علت معلول را یا سبب مسبب را ضرورى ک  چنان آنلی قدرت بر فعل مقدم است واو، 

 میانزیرا اگر چنین باشد، اختیار قادر در انجام فعل از  ،ننده فعل نیستک ند، ایجابک مى

زیرا قادر براى ایجاد فعل به آن نیازمند  ،مقدم باشد فعلباید بر  رو، قدرت از اینرود.  مى

: 2ج  ،2150همو،  ؛11ـ  19: 2122همو، : کننیز  ؛31-35: 2915مرتضی )سید است

211). 

 ایمان و اسماء و احکام

 خدا یسو از امبریپ آنچه به و آورده مانیا امبریپ و خدا به که یکسان بودند معتقد نوبخت بنو

 منؤم نام آنان بر مطلق طور به باز شوند رهیکب گناهان مرتکب هرچند ،هستند معتقد آورده

 اینکه نوبختیان معتقد به احباط هستند  . با توجه به(11: 2129)مفید )الف(،  شود می اطالق

علی القاعده نباید مرتکب گناه کبیره را مؤمن بدانند، مگر  (11: 2129 )الف(، مفید  )شیخ

ایمان را معرفت قلبی و اقرار  بلکه  ،دانند را داخل نمی اینکه بگوییم آنان در تعریف ایمان عمل

اند. از سوی دیگر،  احباط با معتزله مخالفت کرده ،دانند و از این جهت در نتیجه به لسان می

توانند معرفت را در تعریف  دانند قاعدتاً نمی آنان از آنجا که معرفت اضطراری را ممکن می

شود. بنابراین، آنها باید ایمان را احتماالً تصدیق  ار میایمان داخل کند، چون بر آن ثواب ب

بدانند و از آنجا که تصدیق لسانی در زمره اعمال است بسیار محتمل است که آنان مانند 

 .(090: 2122، مرتضی )نک: سیدایمان را همان تصدیق قلبی بدانند  مرتضی سید

هر گاه مؤمنى، گناه  معتقد استداند و  را ممکن میجمع میان ایمان و معصیت  مرتضی سید

 مرتضی )برای آشنایی بیشتر با دیدگاه سید شود نامیده مى« مؤمن فاسق»اى انجام دهد،  بیرهک

ب که هرگاه مؤمنى مرتک. دلیل این امر آن است (911: 2932در این موضوع نک: اسعدی، 

ه در این ک ،مشتق از فعل ایمان است« مؤمن»معصیتى شود، از دو حال خارج نیست یا 

بیره همچنان این نام بر او صادق است و او فاعل ایمان شمرده کاب کصورت پس از ارت

منتقل شده و به معناى  شرعاً  یا وضع شده عرفاً آن ه براى که مؤمن از معنایى کشود یا این مى

                                                           
 در ابوسهل اعتقاد کند اقامه دلیلی خود ادعای بر اینکه بدون مکدرموت دلیل همین به شاید .2

 .(95: 2919 مکدرموت،) است دانسته معتزله همچون را استطاعت



 ،باز نام مؤمن بر او صادق است ،ه استحقاق ثواب دارد. در این صورت نیزکسى است ک

 موجب اسقاط و بطالن ثواب نیست ،بر مبناى نفى تحابط ،زیرا او مستحق ثواب است. و گناه

 .(211ـ215: 2123، مرتضی )سید

 موافات

. دشو کافر گرید بار ،آورده مانیا وه اب و بشناسد را خدا قتاً یحق یکس ، شایدانینوبختبه اعتقاد 

از  مانیبار خدا را بشناسد با ا کیکه در عمر خود  یمعتقدند کسمقابل قائالن به موافات در 

 گرید یجهت از موافات به قول .(19: 2129)مفید )الف(،  کافر شود ستیرود ممکن ن می ایدن

 لذا ،شود کافر است محال آورده ایمان  که یکس نکهیا نآ و داشته تیاهم آن به نیقائل یبرا زین

 رندیپذ یکه به موافات معتقدند احباط را نم یکسان ،رو نیا از .ندارد معنا یو یبرا احباط

قائل به احباط اعمال  رندیپذ نوبخت که موافات را نمی اما معتزله و بنو (111: 2951 ،یحلب)

 انیبدون نام بردن از نوبخت یعالمه حلو  مرتضی سید ،هستند ستیاعمال ناشا لهیبه وس کین

 رفتندیپذ اصل احباط را می ودانستند  را ممکن می مانیکفر بعد از ا هیاز امام یبرخ ندیگو می

ضمن بررسى علل  مرتضى سید  .(115-111: 2951 تکه،یاشم؛ 203: 2915،مرتضی سید)

فر است و بر مبناى ک 5ماما بر صار نکه انکند ک ، تصریح مىاز سوی برخی صار نکان

 .(991: 2ج ،2150، ی)سید مرتض سى از اول مؤمن نبوده استکموافات چنین 

تحابط و ه مؤمن باالجماع مستحق ثواب دائم است کدو مقدمه  با توجه به این مرتضی سید

زیرا  ،شود نمیافر کمؤمن، هرگز موافات شرط ایمان است. و گیرد که  نتیجه می ،باطل است

ن کفر موجب استحقاق عقاب دائم و ایمان موجب ثواب دائم است و تحقق این دو با هم ممک

فر کزیرا ایمان موجب اسقاط عقاب  ،لى نداردکافر مشکایمان آوردن به عقیده او  ،نیست. البته

 .(215ـ  201: 2123، مرتضی سید: ک)ن است

 احباط 

)مفید  ن معاصی و طاعات و ثواب و عقاب معتقد بودندمیا تحابط به معتزله نوا با هم انینوبخت

برند و  می نیرا از ب دیگر یکمعنا که اعمال خوب و بد انسان  نای  به ؛(11: 2129)الف(، 

 یپاداش کیدر مقابل اعمال ن نکهیآن فرد مستحق عقاب است بدون ا ،ها غلبه کرد یاگر بد

 ریکفتتنها مستحق ثواب است که در صورت دوم  ،او غلبه کرد کیاگر اعمال ن داشته باشد و

این نکته توجه کرد که از نظر   باید به .(151-239: 2151 ،یطوس )شیخ شود می دهینام

اکرام و تعظیم  ۀمعتقدان به تحابط، میان ثواب و عقاب تنافی وجود دارد، چون یکی در بردارند

عقاب و عوض تنافی نیست، چون  میانباشد، اما  و دیگری متضمن تخفیف و سرزنش می

 .(213: 21ج، 2125 الحدید، ابی )ابن باشد عوض متضمن اکرام و تعظیم نمی

)برای آشنایی بیشتر با دیدگاه  داند که مانند استادش شیخ مفید احباط را مردود می مرتضی سید

میان ذم و مدح و تعظیم گوید:  ، می(901: 2932در این موضوع نک: اسعدی،  مرتضی سید



ر دو اما وقتى ب ،تنافى وجود دارد ،فعل وارد شوند که بر یکتنها در صورتی استخفاف  و

 ،جایز است. به همین جهت ،شوند اجتماع استحقاق آن دو، هرچند متقابل باشند فعل وارد مى

به دلیل ایمان و طاعت مستحق مدح و تعظیم و به فاسق ن است. کدر فاسق استحقاق هر دو مم

ه کلى وجود دارد یافر، دالکذم و استخفاف است. در مورد مستحق دلیل فسق و معصیت 

ذم و  ،استحقاق ثواب و عقاب به باور ما،ند. به همین دلیل ک را از او نفى مىهرگونه طاعتى 

وجود  دالیلکه اگر این  در حالی شوند. مدح و تعظیم و استخفاف براى او با هم جمع نمى

جایز نداشت، اجتماع استحقاق ثواب و عقاب، ذم و مدح و تعظیم و استخفاف را در کافر نیز 

  .(951ـ950: 1ج  ،2150 ،مرتضی )سید دانستیم یم

ند یا خیر، که ثواب و عقاب را زایل که آیا چیزى هست کپرسش در پاسخ به این  مرتضی سید

ند و عقاب بعد از ثبوت تنها ک زایل نمىآن را ثواب هیچ چیز بعد از ثبوت از نظر ما  گوید مى

شود و جز این راه  مىرا دارد زایل   ه استحقاق آنکسى کعفو و  کبه واسطه عفو از سوى مال

این   قائالن بهنظریه تحابط باطل است.  مرتضی از دیدگاه سید ،دیگرى وجود ندارد. بنابراین

ه افزون بر ثواب فاعل آن کاى  بیرهکثواب با پشیمانى بر طاعت و با عقاب  که اند مدعىنظریه 

زیادت طاعات بر یعنى توبه و نیز با  ،شود و عقاب با تفضل و با پشیمانى است، زایل مى

قائالن به تحابط را مورد  دالیل عقلى وی شود. عقاب معصیت )در معصیت صغیره( زایل مى

در احباط گوید:  به دالیل نقلى به سود تحابط می کدر نقد تمس و بررسى قرار داده استنقد و 

به قائالن به تحابط و معتزله ه ک به اعمال است نه جزاى بر اعمال، درحالى متعلقن آآیات قر

نویسد: مراد از آن  می «احباط عمل»وی در تعریف  جزاى بر اعمال باور دارند. میانتحابط 

 ،مرتضی سید: ک)ن ای انجام شود که نفعی برای ما نداشته باشد گونه ست که عمل بهااین 

 .(211ـ211: 2123همو، : نک؛ نیز 213ـ215: 2ج ،2150همو، ؛ 912ـ  951 :2122

اما احباط جزایی  ،پذیرد احباط در اصل عمل را می مرتضی این بحث این است که سید  نتیجه

داند. همچنین وی احباط در مورد کفار را قبول دارد و معتقد  را که ثابت شده را جایز نمی

  گردد. کفرشان باطل میواسطۀ  است اعمال نیک آنان به

دانستند و گناهان را به صغیره و  معتقدان به احباط تنها گناهان کبیره را موجب احباط می

مانند معتزله  نوبخت بنورو،  . از همین(191: 2111)قاضی عبد الجبار، کردند  کبیره تقسیم می

مقابل   . در(11 :2129)الف(، مفید  )شیخدانستند  گناهان را به خودی خود صغیره و کبیره می

معاصى خداوند همه بوده معتقد است نقائل بیره کگناهان صغیره و  میانفرقى  مرتضی دسی

 شوند حاصل مىمیان آنها بیره و صغیره از نسبت و مقایسه کتقسیم گناهان به اند و  بیرهک

 .(091: 2122، مرتضی )سید

 معرفت و طاعت کفار



 ارهاى خودکبه خدا عارف هستند و در بسیارى از  2افرانکبسیارى از  ،نوبخت بنوبه اعتقاد 

)مفید  رسند در دنیا به پاداش و ثواب خود مى طاعت، برند و در مقابل آن فرمان مى از او

. این دیدگاه نوبختیان نیز ارتباط مستقیم با اعتقاد آنان در مورد احباط (19: 2129)الف(، 

 .همین شماره(، 2932زاده خضرآباد،  )نک: حسینی) اعمال دارد

افر و کدانیم  ه مىکسى کثواب و عقاب، در مورد  میانبنابر نفى تحابط  مرتضی از دیدگاه سید

ه موجب که ایمان، عبادت یا طاعتى همراه او باشد کن نیست کمستحق عقاب دائم است، مم

نایی )برای آش شوند عقاب دائم با هم جمع نمى واستحقاق ثواب دائم  زیرا ،استحقاق ثواب است

 .(901: 2932نک: اسعدی،  مرتضی بیشتر با این دیدگاه سید

افر و مستحق عقاب دائم است. حال اگر به کند، کار که نبوت پیامبر را نیز انکسى کهمچنین 

خدا و صفات و عدل او عارف باشد، با توجه به فساد تحابط، باید دو استحقاق دائم براى او 

 است.حاصل شود، و این باالجماع باطل 

ران نبوت، معرفتى به کمن مانندافران که اساساً آیا براى کشود  مطرح مى پرسشدر اینجا این 

شود و  اساساً براى آنان معرفتى حاصل نمى مرتضی سیدشود یا خیر. به نظر  خدا حاصل مى

برخى شرایط تولید علم در مورد آنان تحقق در نتیجه نظر در ادله براى آنان مولد علم نیست. 

ه برخى معارف براى آنان حاصل شود، این معرفت موجب استحقاق ک ایندارد. و بر فرض ن

انجام شود نه  وجوب ه به وجهکزیرا معرفتى موجب استحقاق ثواب است  ،ثواب نیست

را به   آنکه  آن آن مستحق مدح و ثواب نیست مگر ۀنندکه ردکرد امانت ، مانند اى دیگر گونه به

ه ک اینبر فرض  مرتضی از دیدگاه سید ،نه از روى ریا و... . بنابراینند کدلیل وجوبش رد 

لى نیز رخ کشود. پس مش افران حاصل شود، استحقاق ثواب حاصل نمىکمعرفتى براى 

است و در اینجا اساساً معرفت اجتماع ثواب و عقاب دائمى  آنچه ممتنع استزیرا  ،نخواهد داد

؛ 913ـ915: 1ج  ،2150، مرتضی )سید ب نیستحاصل برای کافران، موجب استحقاق ثوا

چگونگی جمع  بارۀدر پرسشیجای دیگر در پاسخ به  مرتضی . سید(211ـ211: 2، ج همان

ى وجود دارد دالیلافر، کدر مورد گوید:  ن بطالن احباط و لزوم پاداش کافر بر طاعتش میمیا

ذم  ،ه استحقاق ثواب و عقابکمعتقدیم  ،ند. به همین دلیلک ه هرگونه طاعتى را از او نفى مىک

وجود  دالیلدر حالی که اگر این  شوند. و مدح و تعظیم و استخفاف براى او با هم جمع نمى

 جایزنداشت اجتماع استحقاق ثواب و عقاب و ذم و مدح و تعظیم و استخفاف را در کافر نیز 

وی معرفت برخی از حال،  . در عین(951-950: 1ج ، 2150، مرتضی )سید دانستیم می

داند، زیرا این کفار معرفت را  ولی این معرفت را مستحق پاداش نمی ،پذیرد کفار به خدا را می

                                                           
 و خدا منکر کافر نکهیا در متکلمان رایز ،است نانآ ریغ و کتاب اهل از اعم کفار از مراد. 2

 ،یاشعر)نک:  اند داشته اختالف ندیگو یم کافر خدا انمنکر به تنها ای است امبرانیپ

2155:212-219). 



د مستحق شواند و تنها معرفتی که به دلیل واجب بودن کسب  به دلیل وجوب آن کسب نکرده

 .(995-913: 1، ج2150، مرتضی )سیدپاداش است 

 نبوت و امامت

فرعی  ۀدر چند مسئلرا  مرتضی ت، تفاوت اندیشۀ نوبختیان با سیددر باب نبوت و امام

. نوبختیان و پیروان آنها معتقد بودند مقام نبوت و امامت استحقاقی است. در پی گرفتتوان  می

: 2129)الف(، مفید  )شیخدانند  مقابل این دیدگاه، جمهور امامیه و معتزله آن را تفضلی می

نوبخت معتقد بودند که از آنجا که مقام امامت و نبوت  . بنو(221: 2تا، ج ؛ دیلمی، بی19-11

امام و پیامبر در پی انجام دادن اعمال نیک  رو از ایننوعی ثواب است باید نتیجه اعمال باشد، 

اند و به آیاتی  ای عقلی بر ثواب بودن مقام امامت بیان کرده اند. آنان ادله دهشمستحق این مقام 

 2تا، ج )نک: دیلمی، بی اند استحقاقی بودن مقام نبوت و امامت تمسک جستهدر اثبات  نآقراز 

 . (، همین شماره2932زاده خضرآباد،  همچنین نک: حسینی؛ 221-215:

در رد دیدگاه استحقاقی بودن نبوت، معتقد است ثواب و پاداش بودن مقام نبوت  مرتضی سید

رسالت  لیفکه تکظیم است در حالى همراه با تع صزیرا ثواب، نفع خال ،نیست نیپذیرفت

ثواب طاعات  ،ه استحقاق رسالتکن نیست کمم ،رو هاى بسیار است. ازاین داراى مشقت

بر استحقاقی بودن نبوات دارد این است که  مرتضی اشکال دیگری که سید. باشد گذشته

سالت و این دیدگاه وجوب رسالت کسی است که استحقاق رسالت یافته است هرچند که ر الزمه 

؛ و 911ـ 910: 2122، مرتضی )سیدای نداشته باشد  پذیرش شرع او برای هیچ کسی فایده

  .(115: 2932نیز نک: اسعدی، 

 نآقرتحریف 

را  نآقر هایش قول به زیاده و نقصان در بر اساس شنیده نآقر فیدر رابطه با تحر مفید  شیخ

شیخ مفید،  گزارشخالف  بر .(11-15: 2129)مفید )الف(،دهد  به نوبختیان نسبت می

 اتیدر نظر» که دکن می دیتأک ادهیز به قول به اشاره بدون یاالول اتیالطرابلس در مرتضی سید

و اعقاب  انیقبه، ابواالحوص، نوبخت گران مذهب ما چون ابوجعفر ابن فقها، متکلمان و مناظره

 اً یو از آنان نف میخور برنمى نآقر نقصان دییتأ درباره اى دهیعق نیهمچن به گاه چیو اسالفشان، ه

 .(155-151تا:  ، بیمرتضی )سید «است دهیبه ما نرس نآقردر مورد نقصان  یسخن و اثباتاً 

نشانگر آن است که  اوائل المقاالتبا کتاب  یو ییبا توجه به آشنا مرتضی سید حیتصر نیا

)برای آشنایی با دیدگاه  دانسته است را معتبر نمیدر مورد دیدگاه نوبختیان استادش  دهیشن یو

 . (، همین شماره2932زاده خضرآباد،  حسینینک:  ،نآنوبختیان در مورد تحریف قر

 قرآنی همان ،قرآنهیچ زیاده و نقصانی در قرآن پدید نیامده و این  ،مرتضی سیدبه اعتقاد 

تصریح  مرتضى هرگز محل تردید نیست. سید وبوده است  3 ه در دست رسول هللا  کاست 

ن جمع به صورت مجموعه 3رسول گرامى اسالم ه قرآن در همان زمانکند ک مى آورى  اى مدو 



رسد که  عالوه بر تحریف قرآن به نظر می .(911ـ915: 2122، مرتضی )سید شده است

باشد. هرچند دیدگاه نوبختیان  مرتضی چگونگی اعجاز قرآن نیز مورد اختالف نوبختیان و سید

در این مورد گزارش نشده است، اما از آن جهت که شیخ مفید دیدگاه خود را مبنی بر 

)نک: رأی وی در این اعتقاد نظام معتزلی است  کند که تنها هم بنا نهاده و تأکید می« صرفه»

« فهصر»توان گفت نوبختیان اعجاز قرآن را در  می (19: 2129شیخ مفید )الف(،

 نظریه صرفه را برگزیده استدر اعجاز قرآن  مرتضی دانستند. از آنجا که سید نمی

  نوبخت بوده است. دیدگاه وی متفاوت از بنو (951: 2122، مرتضی )سید

 شناسی امام

نوبخت مانند متکلمان پیشین امامیه امامت و صفات آن را عالوه بر  ، بنومرتضی بر نقل سید بنا

کردند و معتقد به وجوب عقلی امامت بوده و قاعده لطف را  ادله عقلی ثابت میادله سمعی با 

، مرتضی )سید اند بستند و روشی متفاوت نداشته در اثبات وجوب عقلی امامت به کار می

در روش و محتوای  مرتضی توان برداشت کرد که سید می سخن. از این (35: 2، ج2125

هایی با آنان  کند، البته در برخی جزئیات اختالف مباحث امامت، مسلک نوبختیان را تأیید می

 دارد. 

لغات، صنایع و فنون گوناگون اعتقاد به نوبختیان به وجوب عقلى علم امام در گستره علم امام، 

زاده خضرآباد،  حسینی؛ برای اطالع بیشتر، نک: 15: 2129ف(، )ال مفید  )شیخ اند داشته

مختلف  هاى ها و حرفه نظیر صنعت یدانستن علوم مرتضی اما سید. (، همین شماره2932

امام علوم براى  واجب دانستن اینداند و الزمه  نمیامام واجب را بر مانند بافندگى و رنگرزى 

ث  هک. این امر مستلزم آن است داند می هىمعلومات اال ۀبه هموی  ۀرا احاط همچون محد 

براى ی این امور ه هر دوک ،اهى باشدنتعالى عالم لنفسه و نیز داراى معلومات نامت ،قدیم

ث محال است  .(251ـ251: 2ج ، 2150، مرتضی )سید محد 

مام ویژه ا با نوبختیان، امکان صدور معجزه از غیر پیامبر به مرتضی از دیگر اختالفات سید

دانستند  ممکن نمی :صدور معجزات را از ائمهاست. بنابر گزارش شیخ مفید، نوبختیان 

مرتضی پس از تعریف معجزه و راه شناخت آن  . سید(11: 2129)الف(،  مفید  )شیخ

در مورد امکان صدور معجزه از غیر انبیا بحث مفصلی  (991-911: 2122، مرتضی )سید

نماید  کند و در آن به اشکاالت مخالفان از جمله ابوهاشم پاسخ داده و ادله خود را بیان می می

 . (995-991 :2122، مرتضی )سید

از آنجا که بین مخالفان و موافقان صدور معجزه از غیر پیامبران در مفهوم معجزه اختالف 

کنند که  شواهد این احتمال را تقویت می (995-999: 2122، مرتضی )سید بوده است

دانستند که با ادعای نبوت همراه باشد که  ای می العاده نوبخت معجزه را کار خارق بنو

ایشان اختصاص داده تا نبوت آنان اثبات  زیرا خداوند آن را به ؛اختصاص به پیامبران دارد



شود و با ادعای نبوت همراه  ای که از دیگران صادر می لعادها شود. بنابراین، کارهای خارق

 . (، همین شماره2932زاده خضرآباد،  )نک: حسینیشود  نیست، معجزه نامیده نمی

بر امامت فردی که معجزه ندارد اجماع  صبر آنچه شیخ مفید نقل کرده امامیه بر لزوم ن بنا

و از آنجا که نوبختیان ظهور معجزه را از غیر انبیا  (15: 2129)الف(، مفید  )شیخ دارند

زاده خضرآباد،  نک: حسینی)باشد  دانند تنها راه شناخت امام از دید آنان نص می ممکن نمی

بلکه در مواردی  ،که معجزه را برای امام جایز مرتضی اما سید ،(، همین شماره2932

 داند.  ا طریق معجزه ممکن میشناخت امام ر (991: 2122، مرتضی )سیدداند  واجب می

 لطیف الکالم

الکالم است  شناسی که بیشتر آن مباحث لطیف نوبخت در باب جهان های بنو با دقت در اندیشه

نوبخت در این مباحث بیشتر به تفکر معتزله بصره از جمله متکلم معتزلی  توان گفت بنو می

در این مباحث بیشتر دیدگاه بصری ابوعلی جبایی نزدیک هستند، به خالف شیخ مفید که 

زاده خضرآباد،  نک: حسینی) ابوالقاسم بلخی را برگزیده است خصوص معتزله بغداد به

های کالمی خود بر خالف استادش  در اندیشه مرتضی و از آنجا که سید ، همین شماره(2932

در  (023-132: 2919)مکدرموت، نوا با معتزله بصره است  شیخ مفید بیشتر هم

گرایی بیشتری با نوبختیان دارد. شاهد این مدعا  شناسی نسبت به شیخ مفید هم جهان

مانند نوبختیان و بر خالف شیخ  مرتضی موضوعاتی مانند چگونگی بقاء جواهر است. سید

رو  کند و از این مفید همنوا با معتزله بصره معتقد است خداوند جواهر را با ایجاد ضد فانی می

)نک:  بر این مدعا و ملزومات آن استدالل کرده است مرتضی ی دارد. سیدهر جوهری ضد

. همچنین (293-290: 2932و نیز نک: اسعدی،  35-31: 2129شیخ مفید )الف(،

-210: 2122، مرتضی )سیدای سمعی بر فساد عالم و جواهر اقامه کرده  ادله مرتضی سید

 ر فسادناپذیری عالم را نقد کرده استو ابومحمد نیز ادله عقلی برخی از فیلسوفان ب (213

 . (110-112: 2935)مالحمی، 

سو با معتزله بصره و نوبختیان در تقابل با  نیز هم مرتضی همچنین در باب چیستی مکان سید

: 1، ج2150، مرتضی )سید معتزله بغداد و استادش شیخ مفید مکان را تعریف کرده است

دانستند  ش، در مقابل معتزله بغداد، مکان را چیزی میرأی با جبایی و پسر نوبخت هم . بنو(19

شود. در  نهد و این مکان مانع فرو افتادن جسم می که جسم سنگین، وزن خود را روی آن می

مقابل این دیدگاه، شیخ مفید در پیروی از ابوالقاسم بلخی درباره مکان معتقد بود: مکان چیزی 

ه گیرد است که شیء را از هر طرف آن فرا می  ها حرکت کنند توانند جز در مکان ها نمی و ذر 

؛ همچنین برای مشاهده اختالف معتزله بغداد و بصره و ادله 255: 2129)الف(، مفید  )شیخ

 .(235-211: 2353و نک: نیشابوری،  111: 2155هر یک در باب مکان نک: اشعری، 

 گیری نتیجه



خالف  روش متفاوت دارند و بر شناسی دو اندیشه و مرتضی در معرفت نوبختیان و سید

که اندیشه اکتسابی بودن معارف را با ادبیات معتزله بصره پذیرفته،  مرتضی سید

ای انحصاری در این موضوع ارائه کرده است. در مباحث توحید و عدل  موسی اندیشه بن حسن

ان بر قابل ردیابی است که نوبختی مرتضی تنها در موضوع استطاعت اختالف نوبختیان و سید

اند. در فروعات وعد و وعید مانند  حکم را برگزیده اندیشه هشام بن مرتضی خالف سید

است و  مرتضی جدی موافات، احباط، معرفت و طاعت کفار اختالف میان نوبختیان و سید

در نبوت و  مرتضی سویی بیشتری با معتزله دارند. اختالف نوبختیان و سید نوبختیان هم

دیگر دارند و در نهایت اختالف  رأیی کلی با یک مسئله فرعی بوده و همامامت تنها در چند 

 گزارش نشده است. مرتضی آشکاری در مباحث لطیف الکالم میان نوبختیان و سید

توان گفت: اگر چه نوبختیان در برخی فروعات وعد و وعید به معتزله نزدیک  در نهایت می

 .گرایی بیشتری با معتزله دارد روش و محتوا هممرتضی در  اما در یک نگاه کلی سید ،اند شده



 نامه کتاب

 ی.طهروبتهران: ، ینوبخت خاندان، (2905) اقبال، عباس

 .رکبیروت، دار الف ،البدایة والنهایة(، ق2155) عمر اسماعیل بن ثیر،ک بنا

محمد عبدالقادر عطا و مصطفى  :حقیقت ،کالمنتظم فى تاریخ األمم والملو (،ق2121ی )عل  الجوزى، أبو الفرج عبد الرحمن بن ابن

 ه.تب العلمیکدار ال :عبدالقادر عطا، بیروت

بیروت: دار احیاء الکتب العربی، موسسه   الفضل ابراهیم، ، تحقیق: محمد ابوشرح نهج البالغه، (ق2125) ابن ابی الحدید

 مطبوعاتی اسماعیلیان.

 ، تحقیق: محمد رشاد سالم، موسسه القرطبه.منهاج السنة النبویة(، ق2151عبد الحلیم ) بن ابن تیمیه، احمد

 ، قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.مرتضی ، سید(2932اسعدی، علیرضا )

 ی.اسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاهقم: نشر ، حکم بن هشام، (2911) ــــــــــــــ

 . فرانس شتاینر :ویسبادن -آلمان، نیالمصل واختالف نییاالسالم مقاالت، (ق2155)، ابوالحسن یاشعر

 ، ترجمۀ احمد نمایی، مشهد: آستان قدس رضوی.های کالمی عالمه حلی اندیشه، (2951)اشمیتکه، زابینه 

 ملحم، دار و مکتبه الهالل.  ، تقدیم و شرح: دکتر علی بورسائل الجاحظ، (م1551) جاحظ

)همین  11، شنقد و نظر، «و بغداد مدرسۀ کوفهمتکلمان نوبختی در میانه  ءآرا »(، 2932)خضر آباد، سید علی  حسینی زاده

 شماره(.

 ، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ دوم. الم در ایران و جهانکتاریخ علم ، (2951) علی اصغر ،یحلب

 مرکز التراث والبحوث الیمنی.، موجود در نسخه خطی، تا( )بی دیلمی، علی بن الحسین بن محمد

حکمت  یوسسه پژوهشتهران: م، یتحقیق و مقدمه: حسن انصارگران، یو د تکهیاشم نهیزاب :نظر ریز، (2901) النظر ةخالص 

 .رانیو فلسفه ا

 ی.االسالم النشر ةموسس قم: ،ینیحس احمد دیس تحقیق:، الذخیرة فی علم الکالم، (ق2122)سید مرتضی 

 .2135/9: لمیف ، شمارهیاالسالم التراث اءیاح ، مرکزیخط ، نسخهیاالول اتیالطرابلس تا(  )بی ــــــــــــــ

 .الصادق ةموسستهران: ، ینیحس الزهراء عبد دیس :قیتعل و قی، تحقةاالمام یف یالشاف، (ق2125) ــــــــــــــ

 ، نجف اشرف: مطبعة اآلداب.جمل العلم والعمل، (2915) ــــــــــــــ

  .داراالسوهی، تهران، شیخ یعقوب جعفرى مراغ :تعلیق تصحیح و ،شرح جمل العلم والعمل، (ق2123) ــــــــــــــ

 ن الکریم.آقم: دار القر  ، تحقیق: سید مهدی رجایی،رسائل الشریف المرتضی، (ق2150) ــــــــــــــ

 .هیاسالم انتشاراتتهران:  ،النعمه وتمام نیالد کمال، (ق2930)علی  محمد بنصدوق، 

 .دار االضواءبیروت:   ،باالعتقاد تعلقی مایف االقتصاد(، ق2151)حسن  ی، محمد بنطوس شیخ

 ، قم: کتابخانه محقق طباطبایی.الفهرست، (ق2115) ــــــــــــــ

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.  ،التبیان فی تفسیر القرآن (،ق2153) ــــــــــــــ

 ی.دار المصطفقاهره:   ،ةالنبو دالیل تیتثب(، ق2115) الجبار عبد یقاض



 بیروت: دار احیاء التراث العربی.  حسین ابی هاشم، ، تعلیق: احمد بنشرح االصول الخمسه، (ق2111) ــــــــــــــ

 .هیدار المصر قاهره:  ،یقنوات جرج ، تحقیق:والعدل دیالتوح ابواب یف یالمغن، (2310-2311) ــــــــــــــ

 .دیمف شیخ یجهان کنگرهقم: ، المقاالت اوائل، (ق2129)، )الف( ، محمد بن نعماندیمف

 .دیمف شیخ یجهان کنگرهقم: ، مسائل السرویه، (ق2129)، )ب(ــــــــــــــ 

 .تهران دانشگاهتهران: احمد آرام،  ۀترجم، دیشیخ مف یهای کالم شهیاند، (2919) نیمکدرموت، مارت

 ، تحقیق: ویلفرد مادلونگ، تهران: میراث مکتوب.کتاب المعتمد فی اصول الدین، (2935)محمد  مالحمی خوارزمی، محمود بن

 .مؤسسه النشر االسالمیقم: تحقیق: سیدموسی شبیری زنجانی، ، رجال نجاشی، (ق2121) علی احمد بننجاشی، 

، تحقیق و تقدیم: دکتر معن زیاده و دکتر رضوان السید، البصریین والبغدادیینالمسائل الخالف بین ، (م2353) رشید نیشابوری، ابو

 .طرابلس: معهد االنماء العربی

 

 


