
  تجديد حیات فكرى، فرھنگى معتزله در قرن چھارم ھجرى
  1 دكتر حسین مفتخرى

  2على فتح قبادپور
 83زمستان   ـ 20 فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره

مـورد ) در عھـد مـأمون، معتصـم و واثـق(جريان فكرى معتزله به مدت ســى ســال 
ھجـرى متوكّــل بـه خالفـت رسـید و اھـل 232در ســال . توجّه خلفاى عباســى بــود

ھـر . حديث بر امور مسلط شدند و به آزار و اذيت معتزله و مخالفـان خـود پرداختنـد
چند معتزله نفوذ خود را در دربار عباسى از دسـت دادنـد، ولــى در قـرن چھــارم در 

ھاى مھمى از معتزله ظھور كردند كه ھر كــدام  دستگاه حكومتى آل بويه شخصیت
ايــن دوره از نظــر تـدوين آثـار، .  نقــش مؤثـرى در پیـش بــرد ايــن مكتـب ايفـا نمودنـد

صاحب بن عباد طالقانى يكـى از . رود ترين دوره فرھنگى معتزله به شمار مى مھم
ترويج آراء  چھره ھاى سیاسى آل بويه كه معتزلى مسلك بود، نقش به سزايى در 

ــر دو تــن از امــراى بويھــى . و عقايــد معتزلــه ايفــا نمــود مؤيدالدولــه و (وى كــه وزي
صب ) فخرالدولــه بــود، قاضــى عبـدالجبار ھمــدانى را بــه رى فـرا خوانـد و وى را من

 .القضاتى داد كه عامل مؤثرى در گسترش آراء و عقايد معتزله به شمار آمد قاضى
ى حاضر ضمن معرفى تنى چند از مشاھیر معتزله در قرن چھـارم ھجـرى  در مقاله

نقش اساسى ايشان در تجديد حیات فكرى، فرھنگى معتزله را مورد بررسى قرار 
 .خواھیم داد

ّائى، قاضى عبدالجبار ھمدانى، صاحب بن : ھاى كلیدى واژه ّائى، ابوھاشم جب معتزله، ابوعلى جب
 .عباد طالقانى، رى، آل بويه

 :مقدمه

شكوفايى ايـن  له و روزگـار  نبايد چنین تصور كرد كه با قدرت يافتن متوكّـل، آفتـاب دولـت معتز
انديشه غروب كرد و نبايد گفت از اين زمان به بعد معتزله در دستگاه حكومت و در نظر عامه، 

ّل در سـال . حامیان مھمـى نداشـتند غاى دسـتور محنــت از سـوى متوك ً 234ال ھجـرى صـرفا
ـه خلفـاى  ى پايان دوره نشانه ّ سال مـورد توج سى  اى است كه طى آن مكتب معتزله حدود 

سى سـاله، اھـل حـديث در امــور سیاسـى خالفـت  با پايان يـافتن ايـن دوره. عباسى بود ى 
لى ما ايـن امــر ع ّـت قــرار دادنـد، ا رغـم تمـام  عباسى دخالت كردند و معتزله را مورد آزار و اذي

له نـه تنھـا در . ھا سبب از بین رفتن جريان فكرى معتزله نگرديد محدوديت صر، معتز در ايـن ع
ً ايران استقرار پیدا كرده بـود كـه  پايتخت، بلكه در نواحى بى شمارى از جھان اسالم مخصوصا

ھاى اعمال شده بر معتزله، توسط دستگاه خالفت و اھـل حـديث در بغـداد بـر ايـن  محدوديت
ّسى در اين باره مى. نواحى تأثیرى نداشت در ايـن زمــان در منـاطقى چـون شـام، : گويد  مقد

 .كردند ى زيادى زندگى مى مصر، نیشابور، خوزستان و فارس گروه معتزله
 ً عــالوه بــر ايــن، ھــر چنــد معتزلــه از حمايــت خالفــت عباســى محــروم شــدند، امــا آنھــا بعــدا

كه از ) ى حكومت آل بويه به خصوص در دوره(شاھزادگان يا اشخاص با نفوذ ديگرى را  ند  يافت
ته تأكیــد داشـته. آنھا حمايت كنند انـد  بسیارى از محققان و نويسندگان ملل و نحل بر ايـن نك

ى نخست معتزله با حمايت خاندان عباسى به ويژه در عصر مـأمون، معتصـم و واثـق  كه دوره
شھورى چـون نظـام، جـاحظ، احمـد بـن أبـى دؤاد و شكل گرفت و شخصـیت بـراى ... ھاى م

ين دوره را دوره صالح  گسترش مكتب معتزله سعى زيادى نمودند كه ا نان يـا سـلف  ى قھرما
 .اند نامیده

عد  و دوره) دوره نخسـت(اگر نگاھى به مكتب معتزله تا قبل از به خالفت رسیدن متوكّـل  ى ب
برد كـه دوره) دوره بعد(از به خالفت رسیدن وى  ست  بیندازيم به اين نكته پى خواھیم  ى نخ
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مند كـردن  ى بعد بود كه معتزله در اتقان و نظام زيرا در مرحله. ترين دوره نیست در نظر ما مھم
كرد  توان آن را دوره اى كه مى ھا بروز و ظھور يافتند؛ مرحله آموزه ى كالسـیك معتزلـه توصـیف 

ً از ربع آخر قرن سوم تا اواسط قرن پنجم ادامه يافت  .كه تقريبا
ّائى، قاضى عبـدالجبار ھمـدانى، صـاحب  در اين دوره، اشخاصى چون ابوعلى و ابوھاشم جب

 .ظھور كردند كه ھر كدام نقش مھمى در پیش برد اين مكتب ايفا نمودند... بن عباد و
ى معتزله است و فردى چون قاضـى عبـدالجبار در  به لحاظ تدوين آثار، اين دوره مھمترين دوره

یچ كـدام از مشـاھیر  اين عصر آثار فراوانى در تأيید مكتب معتزله از خود به جا گذاشت كـه ھ
پاى وى نرسـیده ثار بـه  كرى، فرھنگـى . انـد معتزلى از نظـر كـثرت آ یات ف در مقالـه حاضـر ح

 .مشاھیر فوق الذكر را مورد بررسى قرار خواھیم داد

ّائى. 1   ابوعلى جب

ابوعلى محمد بن عبدالوھاب بن سالم بن خالد بن حمـران بـن ابـان، وابسـته بـه عثمـان بـن 
ايشان از علماى علم كالم معتزلى بود كه آن را از استادش ابى يوسف يعقوب  3.عفان است

ّام، رئیس معتزله فرا گرفـت بن عبداللَّه الشح خويش  لى  4.ى بصره در عصر  بـه اصــحاب ابوع
ائیه گفته مى ّ ّائى، جب ابوعلى از علماى معتزله و رئیس آنھا « 5.شود محمد بن عبدالوھاب جب

ستاھاى بصـره  كى از رو َّا ي ب ُ ا موسوم است و نسب وى به ج َّ ب ُ ّائیه به ج در زمان خود بود و جب
ا مدفون گرديد َّ ب ُ  6.»است كه ايشان در بصره مشھور و در ج

ا را از روستاھاى بصره نمى مؤلف كتاب تاريخ انديشه َّ ب ُ شـمرد، بلكـه  ھاى كالمى در اسالم، ج
خى  وى مـى. اى در استان خوزستان اسـت معتقد است كه آن نام آبادى يا ناحیه نويسـد، بر

ته، آبادان را جزء اين ناحیه كه از يك ھواز قـرار گرف نار ا گر در ك  سو در كنار بصره و از سوى دي
ا را از توابع بصره  َّ ب ُ ّى برخى از كسانى كه در اين امر اطّالعات و تجاربى ندارند، ج دانسته و حت

 7.اند در حالى كه واقع امر چنین نیست شمرده
ّائى در سال   8.ھجـرى درگذشـت303ھجرى، ديده به جھان گشود و در سـال 235ابوعلى جب

ناع و غلبـه بـر  ايشان از كودكى به تیزھوشى و زيركى شناخته شد و در بزرگى بـه قــدرت اق
كايتى از نبـوغ سرشـار و .  دشمن، شھرت يافت و در علم كالم، سرآمد گرديد ابن مرتضى، ح

لم كـالم آورده اسـت . زودرس او و نیز قدرت وى در دوران خردسالى بـر مجادلـه در مسـائل ع
قل . ى خردسالى به داشتن قدرت در جدل معروف بـود او با ھمه: نويسد وى مى قطـان نـیز ن

ناظره بـا جمـاعتى نشسـت ظور م مردى از ھمــان . كرده است كه وى به من آنـان بـه انتظـار 
در زمانى كه مردى از علماى جبريه به نام صقر در آنجا . جماعت نشستند و وى حضور نیافت

آيا در اينجا كسى نیست كه سخن بگويد؟ ناگاه : حضور داشت، يكى از حاضران جلسه گفت
به صـقر رسـاند و بـه وى گفـت سم؟ حاضــران بـه او : پسركى سفید چھـره خـود را  از تـو بپر

شدند صـقر در پاسـخ او . نگريستند و از جرأت و جسارت او با وجود كمى سنش شگفت زده 
آيـا او را : گفـت. آرى: دھد؟ پاسخ داد آيا خداوند فعل عادالنه انجام مى: او گفت. بپرس: گفت

پرسـید آيــا او سـتم . آرى: نامى؟ گفـت دھد، عادل مى بدين سبب كه فعل عادالنه انجام مى
: نامى؟ گفت كند، ستمكار مى آيا او را به اين دلیل كه ستم مى: پرسید. آرى: كند؟ گفت مى

ّائى گفت. نه نیز عـادل  پس الزم است، او را بدان سبب كه فعل عادالنه انجام مــى: جب دھـد 
: اينجا بود كه صقر درماند و مردم پرسیدند كه اين كودك كه بود و در پاسخ گفته شد. نخوانى

َّاست ب ُ  9.او پسرى از ج

  اساتید و شاگردان

گر متكلمـان دوران خـويش نـیز مالقـات  ّائى با دي ائى بود و البته جب ّ ام، استاد جب َّ ابايعقوب شح
ام از اصـحاب ابوالھـذيل بـود و رياسـت  10.كرد ّ سحاق شـح ه بـن ا ابويعقوب يوسف بن عبداللـَّ

ّ بر مخالفان و تفسیر قرآن دارد. معتزله نیز به او رسید ترين مردم  وى از باھوش. او كتبى در رد
 11.بود و ھشتاد سال زيست

فرزندش، ابوھاشم . توان نام برد از شاگردان وى، دختر و پسر وى و ابوالحسن اشعرى را مى
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قه شھور  كه بعد از وى به رياسـت معتزلـه رسـید و طري نام وى موصـوف و م ّه بـه  ى بھشـمی
ّت معتزله را نشان مى گرديد به ھمراه پدر، آخرين دوره ّی ابوالحسن اشعرى  12.دھند ھاى اھم
 13.ى اعتزال روى برگرداند و مذھب اشعرى را بنا نھاد ديگر شاگرد وى بود كه از طريقه

  تألیفات

ھیچ گاه نبود كه او كتابى خاص را بنگرد، مگر اينكه يك روز در زيج «: كند ابن مرتضى نقل مى
الكبیر محمد بن حسـن را  يك روز ھم او را ديدم كه قسمتى از الجامع. نگريست خوارزمى مى
گر آسـان: گفت وى مى» .در دست دارد بر آن  كالم براى او از ھر چیز دي ست، زيـرا عقـل  تـر ا

قرآن و  14.كند داللت مى ّائى به علم كالم، اشـتغال داشـت امـا آثـارى در تفسـیر  ابوعلى جب
ابـــن مرتضـــى در  15.علـــم نجـــوم و مقـــاالتى در خلــق قـــرآن نـــیز بـــه وى منســـوب اســـت

ــر  طبقــات ــچ كــس جــز ابوبك ــرده كــه در آن از ھی ــام ب ــرآن ن ــك تفســیر ق ــراى او از ي ــه ب المعتزل
ّ  چنیـن كتـاب وى ھـم 16.عبدالرحمن بن كیسان اصم، ذكرى به میان نیامده است ھـايى در رد

كه بسـیارى از ايـن مسـائل، مشـابه داليـل  كند و يادآور مى اھل نجوم براى او ذكر مى شـود 
مان بیشـتر مـى لى ھـم 17.شـود ظنى است كه موجب گ تاب اللطیـف را بـراى  ابوع چنیـن ك

ندى و كسـانى ديگـر امـالء كـرده اسـت ضل خج در  18.برخى از شـاگردانش از جملـه، ابوالف
لرد : المیزان آمده است لسان له آثـار وى، ا ّائى حدود ھفتاد تصنیف دارد كـه از جم ابوعلى جب

ّيه او ھم 19.باشد على االشعرى فى الروايه مى صالحى،  چنین رد ھايى بر ابوالحسن خیـاط، 
 20.جاحظ، نظام و ديگر معتزلیان كه با آنان اختالف نظر داشته است دارد

ّائى با ابوالحسن اشعرى مناظره   ى ابوعلى جب

بود  ابوالحسن اشعرى در آغاز از معتزله ّائى  ى بصره بود و مدت چھل سال شاگرد ابوعلى جب
ـائى و . ى اعتزال را ترك كرد و مكتب اشعرى را به وجود آورد تا اينكه طريقه ّ مناظراتى میان جب

یم كـه آيـا ايـن منـاظرات  ابوالحسن اشعرى گزارش شده كه نمى توانیم به دقّت مشـخص كن
ّ علنى مذھب معتزله صورت گرفته و يا بعد از آن؟  قبل از رد

ست  يكى از مھم ترين مناظرات میان ايشان كه در منابع مختلف نقل شده روايت ابن خلكان ا
ــم كــالم را از او اخــذ كــرد و «: گويــد كــه مــى پیشــواى ســنت، شــیخ ابوالحســن اشــعرى عل

سن  گفتـه مـى: اند اى با او داشته است كه علما آن را چنین روايت كرده مناظره شـود، ابوالح
ـائى پرســید كـه سـه برادرنـد يكــى مــؤمن، نیكوكـار و  ّ اشـعرى از اسـتاد خـويش، ابوعلــى جب

شته. پرھیزگار، ديگرى كافر، فاسق و بدكار و سومى خردسال انـد، اكنــون  ھر سه نفـر در گذ
ــائى پاســخ داد ّ ــم و آن : بگــو حكــم ايــن ســه چیســت؟ جب ّ آن زاھــد در بھشــت و كــافر در جھن

فت. خردسال اھل نجات است گار : اشـعرى گ سال بخواھــد بـه درجـات آن پرھیز اگـر آن خرد
ّائى پاسخ داد برود، آيا به او اجازه داده مى شود، برادرت بـه  نه، زيرا به او گفته مى: شود؟ جب

عات، برخـوردار نیسـتى تو از آن طا خويش بـه ايـن درجـات رسـیده و  . سبب عبـادات فـراوان 
باقى نگذاشـتى و بـر : اگر خردسال بگويد: اشعرى گفت خود، مـرا  تقصیر از من نیسـت، تـو 

ّائى پاسخ داد، خداوند مى. طاعت توانا نساختى ستم كـه اگـر تـو باقـى  من مـى: گويد جب دان
تو را . شـدى كردى و مستحق عذاب دردناك مى ماندى، نافرمانى مى مى پـس مـن مصـلحت 

نه كـه : اينك اگر آن برادر كافر بگويد: اشعرى گفت. مراعات كردم گار عالمیـان، آن گو اى پرورد
نیز مـى حال او را مى مرا  چرا مصــلحت او را مراعـات كـردى و  دانستى، حـال  ستى پـس  دان

ّائى به اشعرى گفت ! نه: او گفت. اى تو ديوانه: مصلحت مرا مراعات نكردى؟ در اين ھنگام جب
ّائى از دادن پاسخ درماند .»بلكه االغ شیخ در سر بااليى مانده است و بدين ترتیب بود كه جب

ست  21 مناظرات ديگرى نیز میان ايشان روى داده و در منابع مختلف به آنھا اشـاره گرديـده ا
 .كنیم كه از ذكر آنھا خوددارى مى

ّائى. 2   ابوھاشم جب
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لد بـن  بن عبـدالوھاب بـن عبدالسـالم بـن خا ـائى  ّ او ابوھاشم عبدالسالم بن ابـى علـى جب
بن عثمـان اسـت بان  بن ا ین  دربـاره. حمران  ى والدت او خطیــب بغـدادى در تـاريخ بغـداد چن

تنوخى به نقل از ابوالحسن احمد بن يوسف بن ازرقى، برايم نقل كرده اسـت كـه «: گويد مى
ـائى گفتـه اسـت: گفت ّ 277مـن در سـال : ابوھاشم عبدالسالم بن محمد بن عبدالوھاب جب

شعبان 235ھجرى ديده به جھان گشودم و پدرم ابوعلى نیز در سال  ھجرى به دنیا آمد و در 
 22.»ھجرى وفات يافت303سال 

مده اسـت يف شـده، چنیـن آ والدت ابوھاشـم در «: اين تاريخ در وفیات االعیان به صورت تحر
 24.»ھجرى وفات يافت321وى در بصره به دنیا آمد و در سال  23.ھجرى بوده است247سال 

یه نیـز . ى معتزلــه بـود ايشـان از اكـابر متكلمیـن و بزرگــان علمــاى كـالم در فرقـه در علــوم ادب
مى. نظیر بود بى َقِ اسالمى مخالفت  . نمـود او مانند پدرش در اكثر مسائل كالمیه با اغلب فِر

طور  تب كالمـى بـه  يق خاصـى پیمــود و مقـاالتى نوشـت كـه در ك وى در مذھب اعتزال، طر
اى عقايد دينى با پدرش مخالفت نمود  عالوه بر مخالفت با ديگران در پاره. مشروح آمده است

ى مخصوص ديگرى نیز از  و نتايج افكار خود را در قلوب اكثر مسلمین رسوخ داد، تا آنكه شعبه
َّه مشھور گرديد َقِ اسالمى به بھشمی  25.معتزله منشعب شد و در میانِ فر

ّائى   اساتید ابوھاشم جب

َّد، فرا گرفت َّد، نوعى سبك. او علم نحو را از ابوالعباس مبر مغـزى وجـود داشـت و بديـن  در مبر
ّل مى چگونه سبك: سبب به ابوھاشم گفته شد ّل : كنى؟ و او پاسخ داد سرى او را تحم تحم

.ى اوسـت ام كه البته اين مضمون گفته تر از نادان بودن به اصول زبان عرب ديده او را شايسته
26 

باره  وى علم كالم را از پدرش فرا گرفت و بدان عالقه پدر در سش از  ى بسیار داشـت و در پر
ابـن مرتضــى . شـد كرد تا آنجا كه پدرش از او آزرده مى مسائل مختلف دينى اصرار فراوان مى

ّت عالقمندى، آن قدر از ابوعلـى پرسـش مـى: گويد در اين باره مى كـرد كـه او از وى  او از شد
لى مـى. شـد آزرده مى لى بـا وى، ابوع ناظره و بحـث ابوع گام م قات، ھن فت برخـى از او : گ

بر پرسـش اصـرار مــى! آزارمان مده ستر خــويش، دراز  27.ورزيـد اما او ھمچنـان  بر ب لى  ابوع
كه او را  ايسـتاد و بـه پرسـش مــى كشید و ابوھاشم در مقابل او مى مى پرداخـت تـا زمـانى 

مى خسته مى شم بـه آن سـو كـه او . گردانـد كرد و او نیز روى خـود را از او بـر  امـا بـاز، ابوھا
به خـواب  رفت و پیوسته به اين كار ادامه مى رويش را چرخانده بود مى پدر  مانى كـه  داد تا ز

آن كس كه . بست كرد و در را به روى ابوھاشم مى دستى مى گاه نیز ابوعلى پیش. رفت مى
سرآمد  عالقه شود از  شاھده  ى او در اين حد باشد و چنان ھوشمندى و ذكاوتى نیز در او م

 28.شدن او در علم ھیچ شگفتى نخواھد بود

  شاگردان ابوھاشم

ضمن طبقـه او شاگردان برجسته كه ابـن مرتضـى از برخـى از آنـان در  ى  ى بسیارى داشـت 
د. 1. بـرد كند و از اينان نام مـى دھم از طبقات معتزله ياد مى ّ بن خـال صـاحب كتـاب : ابوعلـى 

االصول و شرح االصول كه نخست در عسكر و سپس در بغداد شاگردى ابوھاشم كرد و البته 
احتماالً مشھورترين آنھا ابوعبداللَّه حسـین بـن علـى بصـرى اسـت كـه . 2. عمرش كوتاه بود

د و پس از آن از ابوھاشم كسب علم كرد و بـا سـعى و تـالش خويـش  ّ نخست از ابوعلى خال
ست به درجه ابواسـحاق . 3 29.اى رسید كه جز او از اصحاب ابوھاشم كسى بدان نرسـیده ا

ّاش بصرى ّاش يا ابراھیم بن عی كه مـن : گويد قاضى عبدالجبار مى. عی ست  او ھمان كسى ا
ــزد او تحصــیل مــى ــااليى از پاكــدامنى و زھــد قــرار داشــت در آغــاز، ن . 4 30.كــردم و در حــد ب

ضر : ابوعمـران سـیرافى. 5. سالگى درگذشـت 62ابوالقاسم سیرافى كه در  نخسـت در مح
فت و آمــد كـرد بن اخشـید ر . 6. ابوھاشم كسب علم كرد و سپس از او جدا شد و با ابوبكــر 

ابوالحسین ازرق يا احمد بن يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن بھلول انبارى تنوخى، علم كالم 
فرا گرفـت اج  ّ بن مجاھـد و نحـو را از ابـن سـر قرآن را از ا . 7. را از ابوھاشم، فقه را از كرخى، 
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قه مذھب فقھـى شـافعى و داراى كتـابى در اصـول ف . 8. ابوالحسین طوائفى بغدادى، پــیرو 
سائل از پـدر  سید در برخـى م تبى از علــم ر ّائى بـه مرا خواھر ابوھاشم و دختر ابوعلـى جب

يار از او بھـره. گفت كرد و وى نیز به او پاسخ مى پرسش مى ھـا  وى مبلـغ زنـان بـود و در آن د
. ترين فرزندان ابوھاشم و داراى مراتبى از علم بـود احمد بن أبى ھاشم كه از نجیب. 9. بردند

شم . 11. ابوالحسن بـن نجیـح از اھـالى بغـداد. 10 لم كـالم از ابوھا ابوبكـر بخـارى، وى در ع
سب . 12. اى از علم رسید كسب فیض كرد و به درجه ابومحمد عبدكى، او نیز از ابوھاشـم ك

 31.علم كرد و از خبرگان در علم كالم بود

  تألیفات ابوھاشم

. 3االبواب الكبیر . 2الجامع الكبیر . 1: ابن نديم در الفھرست، كتب ذيل را از وى دانسته است
لى . 8المسائل العسكريات . 7 العوض. 6االنسان . 5الجامع الصغیر . 4االبواب الصغیر  النقض ع

قائلین بھـا . 9ارسطاطالیس فـى الكـون و الفسـاد  لى ال  32االجتھـاد. 10الطبـائع و النقـض ع
، دو كتاب استحقاق الذم و البغداديات را از آثار وى مى ْ َق ر ُ بین الفِ .شمرد بغدادى نیز در الفَرق

33 

 ى او آراى معاصران و متأخران درباره

به مقـام او در علـم كـالم نرسـید«: گويـد ابوالحسن كرخـى مـى َّه  34.»ھیـچ كـس  ابوعبدالل
شت كرد كه از دين بصرى، نیز از ورع و زھد او مسائلى نقل مى  35.دارى بسـیار او حكايـت دا

مردم  ترين و گشاده ابوھاشم از خوش اخالق: گويد قاضى عبدالجبار نیز در مورد او مى روترين 
اند در حالى كه مخالفت تابع بـا متبـوع  بود، برخى مردم، مخالفت او با پدرش را نكوھش كرده

 36.در مسائل دقیق فرعى، نكوھیده نیست

 ى او گسترش مذھب و انديشه

ّائى و مذھب او مى عبدالقادر بغدادى، درباره ى عصـر مـا  بیشتر معتزله«: گويد ى ابوھاشم جب
ّائى بر مذھب اويند از آنجا كه بغدادى  37».به سبب دعوت ابن عباد وزير آل بويه به مذھب جب

خر قـرن 429در سال  ھجرى در گذشته است، مفھوم اين سخن آن است كه معتزله در ربـع آ
ـائى بـوده ّ او علّـت ايـن امــر را . انـد چھارم و ربع اول قرن پنجم ھجرى بـر مـذھب ابوھاشـم جب

باد، متولـد  چنین تفسیر مى صطخر و بـه 326ذى القعـده  26كند كه صاحب بن ع ھجـرى در ا
ھجرى بیشترين نقش را در ايـن زمینـه داشـت، 385صفر سال  24نقلى در طالقان و متوفّاى 

مى زيرا وى مردم را به فرقه عوت  سلك ابوھاشـم، د سال . كـرد ى معتزله بر م تـا  366وى از 
ھجرى، وزارت آل بويه را بر عھده داشت و در اين مقطع زمانى، دعوت مردم به معتزله بر 385

تاب 38.گرفـت مبناى انديشه و مسلك ابوھاشم صورت مى ھـاى معتزلـه و كتـب  در بیشـتر ك
برده مـى كه  عقايد مانند الملل و النحل شھرستانى، نام پدر و پسر يكسـان  شـود، زيـرا چنان

یه و پـیروان  39.اند گفتیم در اغلب مباحث با ھم موافق بوده ائ ّ ِ او را جب پیروان پـدر ولى بعضى 
ّه و به عنوان دو فرقه  40.آورند ى جداگانه به شمار مى ابوھاشم را بھشمی

  ھجرى273-319ابوالقاسم كعبى بلخى . 3

غداد در بلـخ بـه دنیـا آمـد،  ابوالقاسم عبداللَّه بن احمد بن محمود كعبى بلخـى از معتزلـه ى ب
شاگرد ابوالحسـین خیـاط، بـود و بعـد از خیـاط،  ولى روزگار درازى در بغـداد زيسـت و در آنجـا 

اى تأســیس كــرد و جمــع زيــادى از مــردم  مدرســه) نخشــب(در نســف 41.جانشــین وى شــد
ايشان از . ھجرى در بلخ درگذشت319وى اول شعبان سال . خراسان را به دين اسالم درآورد

له  از ديگر آثار وى مى 42.ى بغداد و مؤلف كتاب المقاالت است معتزله توان التفسیر، تأيید مقا
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له فـى  در لغت 43.را نام برد... ابى الھذيل، قبول االخبار، معرفه الرجال و نامه، كتب اوائل االد
 44.اصول الدين، تجريد الجدل و تھذيب فى الجدل از ديگر آثار وى شمرده شده است

تب ملـل و نحـل، نقـل شـده اسـت . وى در برخى از مسائل كالمى، آراء خاصى دارد كه در ك
 45.وى در مورد امامت معتقد بود كه قريش نسبت به غیر قريش، اصلح و اولى است

ّ كتاب انصاف فى االمامـه، ابوجعفربـن  از آثار وى، كتاب المسترشد فى االمامه است كه در رد
تابى بـه . قبه رازى از متكلمین شیعه كه در ابتدا معتزلى بوده، نوشته شده است ابوجعفر ك

قض  ّ المسترشـد، تـألیف كـرد و چــون ايـن كتـاب پیـش كعــبى رسـید، ن نـام المسـتثبت در رد
فات يافتــه  ّ بر آن نوشت و ھنگامى كه اين كتاب بـه رى رسـید، ابوجعفـر و المستثبت را در رد

 46.بود

  ھجرى270-326ابن اخشید . 4

بن علـى بـن معجوراالحشـاد  ـر و يكـى از 270-326ابوبكر احمـد  ّ ھجـرى متكلّـم، فقیـه، مفس
ندين كتـاب در . رؤساى معتزله است ايشان از فضال و پرھیزگاران و زاھدان معتزله اسـت و چ
وى  47.االحشـاد بـود ى معـروف بـه درب العطـش در كوچـه اش در سـوق فقه تألیف كرد و خانه

او عالوه بر كالم، . براى مدتى طوالنى از دانش ابوعبداللَّه محمد بن عمر صیمرى، بھره گرفت
صارى،  فقه و تفسیر بر علم حديث نیز آگاه بود و از ابومسـلم كجـى، موسـى بـن اسـحاق ان

 48.كرد فضل بن حباب جمحى و طبقه آنان حديث نقل مى
يه گـذار طريقـه بود كـه بـه  در فقه، پـیرو مـذھب شـافعى و در كـالم، پا صى از معتزلـه  ى خا

مان  بسیارى او و كعبى و ابوھاشم را از بزرگـترين رھـبران معتزلـه. اخشیديه معروف شد ى ز
 49.آورند خود به شمار مى

بن رمـانى اخشـیدى،  از جمله شاگردان وى مى توان، على بن عیسـى نحـوى، معـروف بـه ا
ه حبشـى و  صرى، ابوعبداللـَّ ابوعمران موسى بن رياح، ابوعلى احمد بن محمـد بـن حنفـى ب

 50.ابوالحسن انصارى را نام برد
فى . 3التفسیر للطبرى . 2االجماع . 1: توان ترين آثار وى مى از مھم اختصار كتـاب ابـى علـى 

كه ناتمــام مانـده بـود . 5المبتـدى . 4النفى و االثبات  صول  . 7القـرآن  نظـم. 6المعونـه فـى اال
 51.القرآن را نام برد نَقل. 8النقض على الخالدى فى االرجاء 

  ھجرى308-369ابوعبداللَّه بصرى . 5

غذى، ... ابوعبداللَّه حسین بن على صره 308-369بن ابراھیم، شھرتش كا ھجـرى از مــردم ب
خود  او از مذھب ابوھاشم پیروى مى. است كه در ھمانجا به دنیا آمده است كـرد و در زمــان 

گوارى . بر اصحاب او رياست پیدا كرد بت و بزر قاضى، فقیه، متكلّـم، داراى اخالقـى واال و نجا
نقـض كـالم الراونـدى، . ھا و شھرھا به ويژه خراسان انتشار يافت ى مكان نامش در ھمه. بود

 52.االقرار المعروفه از آثار وى است
ّه بــود ابــن .  ابوعبداللَّــه بصــرى از شــیعیان زيــدى و در زمــان خــود، پیشــواى معتزلیــان بھشــمی

قرار مـى مرتضى در طبقات المعتزله ايشان را در طبقه دھـد و او را از جملــه  ى دھم معتزلیان 
ّائى، تعلیم گرفته كسانى ذكر مى د . اند كند كه از ابوھاشم جب ّ بصرى نخست نزد ابوعلى خـال

او بـا . به تحصیل دانش، پرداخت و مدتى طوالنى را در مجلس فقیه ابوالقاسم كرخى، گذراند
خود را  حكم مستقل و دقیق خود از ھمه ـت  ّ فت و ھم ّائى، سـبقت گر ى پیروان ابوھاشم جب

قاضى عبدالجبار مدت زيادى در بغداد با بصرى . به يك اندازه، مصروف علم كالم و فقه ساخت
تاب كه بـه  ھـاى او را دريافـت مـى معاشرت داشت و پس از اينكه به رى رفت نیز ك كـرد تـا اين

ّان حضرت . در میان شاگردان او ابوعبداللَّه داعى از اھل البیت بود. قضاوت رسید بصرى از محب
 53.علیه السالم بود و اثرى شیعى نوشت كه كتاب التفصیل نام گرفت على

ضو مكتــب  سفه مخالفـت داشـت و از آنجـا كـه ع بصرى از آنجا كه معتزلى بود، بالطبع بـا فال
ّه بود با اخشیديه ناگوار  54 كالمى بھشمی رقابت كرد و نزاع میان اين دو مكتب كالمى، تلخ و 

 55.بود
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  ديگر مشاھیر معتزله. 6

ــود و خــود را از  ــه محمــد بــن عمــر الصــیمرى از مــردم صــیمره و از معتزلیــان بصــره ب ابوعبداللَّ
ّائى مى دانست وپس از ابوعلى به مقام رياست رسید؛ زيرا سن او ھـم  شاگردان ابوعلى جب

 56.ھجرى وفات يافت315در حدود سن و سال ابوعلى بود و در سال 
د از اصحاب ابوھاشم بود كه به عسكر رفته و در محضر او علم آموختــه  ّ ابوعلى محمد بن خال

یب البصـرى، متكلّـم مذھـب  57.و كتاب االصول از اوست لى بـن الط ابوالحسین محمد بن ع
 58.ھجرى وفات نمود436معتزله و يكى از علماى علم كالم در بغداد سكونت گزيد و در سال 

ھى شـافعى بـود و در  ین معتزلـه بـود كـه فقی على بن سعید اصطخرى، يكى ديگـر از متكلم
لى بـن محمــد  ھم 59.سال عمر كرد 90ايشان، افزون بر . ھجرى فوت كرد404سال  چنیـن ع

یر  60.ھجرى وفات نمود از علماى معتزلى بود342بن ابى الفھم التنوخى كه در سال  نیز عم
بن على بن الحسین بن عمیر الصیمرى الرازى قاضى قزوينى از بزرگان فقھـاى رى و بـر قـول 

 61.معتزله بود

  قاضى عبدالجبار ھمدانى. 7

سین يكـى از  به ابوالح كنى  مدانى اسـدآبادى، م قاضى عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار ھ
325ھاى   وى بین سال. باشد انديشمندان و بزرگان معتزله در قرون چھارم و پنجم ھجرى مى

415و  63 ھجـرى414در مـورد وفـات وى سـالھاى  62.ھجرى در شھر ھمدان متولد شد320-
ند كـه وفــات وى در سـال  ذكر شده است كه اغلب روايات، حكايت از اين امر مى 64 ھجرى ك

 66.سال عمر كرد 90رخ داده است و افزون بر  65 ھجرى415
ّر داشت و در عصـر خـويش، شـیخ  عبدالجبار ھمدانى، قاضى بود و در علم اصول و كالم، تبح

.خواندنـد گفتند و جز وى كسى را بدين لقب نمـى القضاة مى معتزلیان بود و آنان وى را قاضى
شیع شـد،  وى مثل حلقه 67 لى وارد ت يان اعتزا ى اخیر، اعتزالى خالص است كـه بعـد از جر

كى از بزرگـان  68.ى بغداد كه قبالً چنین شده بود ھمانند معتزله ھا ي نه تن بدالجبار  قاضـى ع
تألیف، بلكـه يكـى از بزرگتريـن  ھا از نظـر مقـام و فكـر و  باالترين آن صر خـودش و  معتزله در ع

ھاى قرن چھارم و پنجم ھجرى است كه پشتوانه عظیمى براى مذھب بود و اصول  شخصیت
 69.آن را استوار ساخت و از آن دفاع كرد

بود بدالجبار  بن عبـاد در حـق او نیكـى بسـیار كـرد، قاضـى ع  70.يكى از كسانى كه صاحب 
مراتب علم، فضل و كمال وى مورد تصديق و اذعان صاحب بن عباد بـوده و بـه امـر آن وزيـر در 

ھجرى از بغداد به رى آمد و به وظايف تدريس، قیام نمود و در تمـامى سـرزمین رى 360سال 
ّت علمى وى، آنكه صاحب گويد 71.القضاة بوده است قاضى ّی ترين اھل زمین  وى اعلم: از اھم

 72.باشد در زمان خود مى
به معتزلـه گرويـد  ً  73.وى در ابتداى امر، اشعرى و از نظر فقھى، پیرو فقه شافعى بود و بعدا

مى دوره بدالجبار در آن زنـدگى  بويـه در عـراق و  كرد، مصــادف بـا حاكمیــت آل اى كه قاضى ع
صاحب بن عباد از وى دعـوت كـرد و منصـب قضـاوت را بـه وى داد و . فارس و خوزستان است

صــاحب كســى نــزد اســتادش  74.ايــن منصــب، شــبیه وزارت دادگســترى در زمــان مــا اســت
مذھبش  لم و عمـل مناسـب در  كه داراى ع تا فـردى را  ) معتزلـه(ابوعبداللَّه بصرى فرستاد 

َّه، ابتـدا ابااسـحاق النصـیبى را بـه خــاطر شـرافت اخـالق و . باشد؛ براى او بفرستد ابوعبدالل
 75.عمل نزد صاحب فرستاد و چون موافق نبود، قاضى عبدالجبار را نزد وى فرستاد

فت خت بركشـید، قاضـى عبـدالجبار گ ه : زمانى كه صاحب بن عباد از جھـان ر بـر او رحمةاللـَّ
یل بـر  ست و ايـن سـخن را دل شد از دنیـا رفتــه ا نگويید، زيرا بدون آنكه، آشكارا توبه كـرده با

ته بـى امـوال قاضـى عبـدالجبار را ) امـیر بويھــى(پـس فخروالدولــه،  76.انـد وفـايى قاضـى، گف
 77.ى پشـمین گرانبھـا بـه فـروش رفــت مصادره نمود و در اين مصادره، ھزار طیلسان و جامـه

ّفات بسـیارى  ايشان از فحول علماى عامه مى باشد و در زمان خود، رئیس معتزله بوده و مصن
فه قوال مختل ست و ا به وى منسـوب ا گر  تب  در مذھب اعتزال و تمـامى فنـون دي ى او در ك

 78.مختلف به خصوص در كالم و اصول فقه نقل شده است
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  تألیفات قاضى عبدالجبار ھمدانى

كه ) الف: آثار فراوانى در علوم و فنون مختلف به وى منسوب است كه بر چند نوع اند نوعـى 
ست در زمینه صوارف؛ . 1: ى كالم و مسـائل كالمــى ا لدواعى و ال تاب ا تاب الخـالف و . 2ك ك
 .كتاب مايجوز فیه التزايد و ما اليجوز. 6المنع و التمانع؛ . 5االعتماد؛ . 4الخاطر؛ . 3الوفاق؛ 

غنى؛ . 1: انـد او امالى بسیار دارد كه از آن جمله) ب . 4المبسـوط؛ . 3الفعـل والفاعـل؛ . 2الم
 .شرح االصول الخمسه. 6الحكمه و الحكیم؛ . 5المحیط؛ 

العمد؛ . 5النھايه؛ . 4رياضة االفھام؛ . 3دافع االوھام؛ . 2ھا؛  الملل و شرح. 1: در اصول فقه) ج
 .شرح العمد. 6
ّ بر مخالفان دارد) د  .نقض االمامه. 2نقض اللمع؛ . 1: كتبى در رد
: رسیده كه عبارتند از از جمله كتب او در پاسخ مسائلى است كه از دور و نزديك به او مى) ه
 79.النیسابوريات. 5الخوارزمیات؛ . 4القاشانیات؛ . 3العسكريات؛ . 2الرازيات؛ . 1
 80.تكمله االحكام. 3المواعظ؛ . 2آداب القرآن؛ . 1: در علم طريقت) و

)مواعظ(، نصیحه المتفقھه )ابوعلى و ابوھاشم(توان الخالف بین الشیخین  از ديگر آثار او مى
، تنزيه القرآن عن المطاعن، تثبیت دالئل نبوة سیدنا محمد، طبقات المعتزله، رساله فى علم 
ھره، المكلـل  الكیمیاء، مسأله فى الغیبه، الفصـول فـى معـانى جوھـره االصـول، الكواكـب الز
ئد و  بفرائد معانى المفصل، الشافیه شرح الكافیه، تاج علوم االدب فى قانون كالم العرب، القا

 81.را نام برد... شرحھا در الفوائد و

 اساتید و شاگردان قاضى عبدالجبار

لى بصـرى،  ايشان كالم را از محضر ابى سین بـن ع َّه الح ّـاش و ابوعبدالل اسحاق ابراھیم عی
حديث را از ابراھیم بن سلمه بن قطان، عبدالرحمن بن حمدان الجالب، عبداللَّه بن جعفر بـن 

عروف 82.فارسى و الزبیر بن عبدالواحد اسدآبادى آموخــت تـوان،  ترين شـاگردان وى مـى از م
بن حسـین، ابـو رشـید سـعید نیشـابورى، يوسـف  احمد بن حسین آملى، ابوالقاسـم علـى 
عبدالسالم قزوينى، ابوالحسین محمد بن على بصرى، ابوالقاسم اسماعیل بستى، ابوحامد 

ّويه را نام برد ابـن مرتضـى در كتـاب المنیــه و االمـل،  83.احمد بن محمد بخارى و احمد بن مت
قه قاضـى عبــدالجبار را در طبقـه ى دوازدھـم ذكـر  ى يـازدھم معتزلـه و شـاگردان وى را در طب

 .كند مى

 بحث امامت در نظر قاضى عبدالجبار

ھاى  ى فرقه معتزله از نظر تدوين آثار در زمینه ترين چھره از آنجا كه قاضى عبدالجبار مھم
باشد به بحث امامت در انديشه سیاسى  ى كالم معتزلى مى مختلف به خصوص در زمینه

َق مسلمین است كه در . پردازيم قاضى عبدالجبار مى بحث امامت، بحثى واجب در میان فِر
ضرورت . 2. در حقیقت امام. 1. شود ى سیاسى قاضى در پنج فصل بررسى مى انديشه

 .تعیین امام. 5. طرق امامت. 4. صفات امام. 3. وجود امام

  در حقیقت امام. 1

حقیقت امام، اين است كه بر ديگر آحاد جامعه مقدم باشد و در شرع حق، اسمى است كه 
ّف در امور مردم را دارد ى امام در زبان عربى به معنـاى  كلمه 84.داراى واليت است و حق تصر

خذ دسـتور كننـد و راه را نـیز بـه ھمیـن  كسى است كه مردم به او بگراينــد و از او تبعیـت و ا
گرايند و در رسیدن به مقصد، آن را پیروى   گويند، زيرا مردم به سمت آن مى مناسبت امام مى

بت از حضـرت  مى به نیا ين و دنیــا  كنند و در اصطالح امامت، رياست بر عامه است در امـور د
قه از خـوارج و دو نفـر از  85.صـلى هللا علیـه وآلـه رسول َق اسـالمى، غـیر از يـك فر عمـوم فِـر
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اصالً امامـت : گفتند ى نجدات از خوارج مى فرقه. دانستند رؤساى معتزله، امامت را واجب مى
ابوبكر اصــم از . واجب نیست؛ مردم خود بايد در راه حق و به حكم قرآن با يكديگر معامله كنند

حاكم اسـت بـه وجـود امـام : گفت قدماى معتزله مى در مواقعى كه عدل و انصاف بین مـردم 
طى يكـى . شود احتیاجى نیست، تنھا زمانى كه ظلم بروز كند، امامت واجب مى ھشـام فو

شت؛ امامـت  ديگر از سران معتزله و معاصر با مأمون عباسى بود كه برخالف اصم، عقیـده دا
در موقـع . در موقع حكومت عدل در بین مردم واجب است تا امام شرايع الھى را اظھـار نمايـد

جب افـزايش فتنـه  ظھور ظلم، ممكن است كه ظلم كنندگان از او اطاعت نكنند و وجــود او مو
َق اسـالمى آن را در  ى امامیه، امامت را از اصول دين مى فرقه 86.شود شمارند، ولى ديگر فِر
 .آورند ى فروع دين به شمار مى زمره

  در ضرورت وجود امام. 2

سـتمكار را از سـتم و . نما در میان مـردم باشـد امامت براى اين است كه به عنوان رھبر و راه
متجاوز را از تجاوز باز دارد، حق مظلوم را از ظالم بستاند و ايشان را با احكام عقلى و وظايـف 

از مفاسدى كه موجب اختالل امور زندگى و قبايحى كه به خسران اخروى . دينى آشنا سازد
تر و از فساد دورتر  شود، باز دارد و ترس از بازخواست او، مردم را به حقیقت نزديك منتھى مى

ثل اقامـه. كند مى ھا، چگونگـى  وجودِ امام براى اجراى احكام شـرعى، م ى حـد و حـدود مرز
طر احتمـالى و مبـارزه بـا ھـر گونـه  فع خ پرداخت مالیات، برپايى سـپاه، دفــاع از سـرزمین، د
ھاد  تھاجم خارجى، تشويق مردم به حفاظت از مرزھا و ترغیب آنھا براى شركت در جنگ و ج

 87.ضرورى است... و

  در مورد صفات امام. 3

كه بـه وى  چه  اثبات امامت، شرعى است و اوصافش نیز بايد شـرعى باشـد و نسـبت بـه آن
كر كـه در روز سـقیفه،  88.واگذار شده عالم باشد قريش باشـد؛ مثـل ابوب مقدم در فضل و از 

شود بايـد  ھر كس كه به امامت، انتخاب مى 89.گفت از قريش است و كسى آن را انكار نكرد
كه بتوانـد در آن چـیزى كـه بــه وى . عادل باشد و امامت فاسق جايز نیسـت بايـد آزاد باشـد 

ّف كند صمیم مـى. واگذار شده است؛ تصر گـیرد،  عاقل باشد براى اينكه نسبت به امرى كـه ت
صحیح نیسـت. آگاھى و شناخت داشته باشد بايـد . مسلمان باشد، براى اينكه امامت كافر 

گاه خـود و  حقوق مردم را به پا دارد و حدود، احكام، انصاف و اخذ اموال و قـرار دادن آن در جاي
 90.باشد امر به معروف و نھى از منكر از ديگر صفات وى مى

 91.امام، بايد عالم به احكام و شرايع باشـد و جـايز نیسـت كـه امامـت در غـیر قـريش باشـد
اوبايـد . تواند از حافظان و فقھا بھره گـیرد نیازى نیست كه امام، حافظ يا فقیه باشد، بلكه مى

مورد اطمینـان و موثـق  قائل به توحیـد، عـالم بـه نبــوت و پیــامبرى، داراى ورع و تقـوا باشـد و 
بات  در مقابل مشكالت و سختى. باشد ّت قلـب و ث ھا جزع و فزع به خود راه ندھد و داراى قو

ّه درباره 92.در امور باشد اى وجود بیش از يك امام را در يك زمـان  ى تعداد امام در آن واحد، عد
شد؛ يكـى نـاطق و . دانستند صحیح نمى جمعى ديگر معتقد بودند، بايد در آن واحد دو امام با

اى ديگــر حتـى  ديگرى صامت و چون امام ناطق وفات كرد، امام صامت، جاى او را بگیرد، عـده
مام  93.دانستند وجود سه امام را در يك زمان جايز مى قاضى عبدالجبار، قائل به وجـوب يـك ا

 .باشد در يك زمان مى
سفیان از حضـرت علـى او بیان مى با ابوبكـر، عبــاس و ابو علیـه السـالم  كند كه بعد از بیعـت 

پذيرفت چـون معتقـد بـود كـه  خواستند تا با وى بیعت كنند، ولى حضرت على علیـه السـالم ن
اى را تعییـن  يا عمر، شوراى شش نفـره. گردد جماعت مسلمین دچار پراكندگى و تشتت مى

عه عوا و مناز اى در ايـن مـورد  كرد كه يك نفر را به عنوان امام تعیین كنند تا بعد از فوت وى، د
 94.وجود نداشته باشد

  طرق امامت. 4
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امامت ابوبكر و : داند، مانند ى اجماع مى ى امامت را امامت به طريقه وى بھترين طريقه
مر از  بعد از آن، امامت را از طريق نص مى. علیه السالم حضرت على ُ داند مانند انتخاب ع

سوى ابوبكر و نیز از طريق شوراى اھل حل و عقد مانند انتخاب عثمان، توسط شوراى شش 
 95.نفره

  تعیین امام. 5

كه امامـت از مھـم بر  شیعه بـه ايـن مسـئله معتقـد اسـت  سائل ديـنى اسـت و پیام تـرين م
ينى و دنیـوى مسـلمین و  اى بى تواند در حیات خود به چنین مسئله نمى ّه باشد و امور د توج

كه بـرخالف ايـن تصـور، آن  دفاع از اسالم را بدون تعیین جانشـینى مبھـم گذاشـته باشـد، بل
ّ خود، حضرت على بـن ابـى ً بـه ايـن مقـام  حضرت، پسر عم لب را در حیـات خـويش صـريحا طا

گويند و امامیه، كیسانیه و اسماعلیه جزء  تعیین و منصوب كرده و اين جماعت را اھل نص مى
باشـد كـه عمــوم مسـلمین و يـا  در نزد معتزله، امام بعد از پیامبر، ابوبكر مى  96.اند اين دسته

جمعیت كثیرى از آنان به اتّفاق و اختیار بر امامت وى، اجماع كردنـد و بعـد از وى، عمـر كـه از 
در مورد عثمان از طريق شوراى اھل . طريق نص امام قبل از خودش، يعنى ابوبكر انتخاب شد

فاى . علیه السالم نیز اجماع، حاصل شـد  حل و عقد و در مورد انتخاب حضرت على بعـد از خل
مام مـى شد، ا ّـد با معتزلـه، . شـمرند راشدين ھر كس كه به اخالق، سـیره و روش آنھـا مقی

مى فاى راشـدين  ند شخصى چون عمربن عبدالعزيز را پـیرو خل عد از . دان بدالجبار ب قاضـى ع
سالم و حسـین امام حسـن(علیه السالم از حسنین  حضرت على بـه ) علیـه السـالم علیـه ال

آيا جايز است كه زمان از امام خالى باشد؟ قاضى عبدالجبار در اين  97.برد عنوان امام نام مى
يد شـرعى باشـد و جايـز : مورد گويد كه با لى باشـد، بل جايز نیست علم به حاجت امام، عق

در مـورد امـور دنیـوى بايـد امـام باشـد، ولـى در مــورد . نیست كه زمان از امـام، خـالى باشـد
 98.تكالیف عقلى و سمعى جايز نیست

 مشروعیت خلفاى راشدين از نظر قاضى عبدالجبار

عـدم . او به امامت ابوبكر اعتقاد دارد و گويد كه مسلمانان وى را به عنوان امام انتخاب كردنـد
مى علیه السالم را در میان مردم به عنوان مخالف نمـى حضور حضرت على يد شناسـد و  : گو

كر در  غازين روزھـاى خالفــت ابوب خالف باشـد و در آ لى م كه حضـرت ع چگونه ممكن اسـت 
عت بـا ايشـان رد كنـد ھاى رده شركت كند و گفته جنگ معلـوم  99.ى ابوسفیان را مبنى بر بی

شركت كـرد و ايـن در حالـى  نیست، چرا وى معتقد است كه حضرت على در جنگ ھـاى رده 
 .ھاى رده حضور نداشت علیه السالم در جنگ است كه حضرت على

مر، مى ُ در . ھمان خصوصیاتى كه ابوبكر براى امامت داشت، عمر نـیز داشـت: گويد در مورد ع
اى نوشت و آن را به دست عثمان داد كه در آن ورقه،  ابوبكر ورقه: گويد اثبات امامت عمر، مى

عمر را به جانشینى خود معرفى كرده بود بدين ترتیب، عمر از طريق نص انتخاب شد و در آن 
 100.اھتمام وى به دين و مسلمین بود

سالم بـود و فضــائل و مقامــات وى : گويد  در مورد عثمان، مى صدر ا عثمان از بزرگترين مـردان 
یامبر را نمـى. مشھور است فت اگر او فرد خوبى نبود، دو تا از دخـتران پ او ثروتـى عظیـم . گر

داد و از طريق شوراى حل  در جھت تجھیز سپاه، اموال خود را مى. داشت كه آن را انفاق كرد
مى در مورد امامت حضرت علــى 101.و عقد انتخاب شد ضرت   علیـه السـالم  گويـد، امامـت ح

: گويـد  علیــه الســالم از طريـق اجمــاع، صـورت گرفتــه اســت و در اثبــات امامــت وى مــى علـى
فت و انتخـاب وى، مـردم در  جماعت زيادى از روى رضا و رغبت با وى بیعت كردند و بـراى خال

با وى بیعـت كردنـد ... كنندگان بزرگى چون عمار و مقداد و بیعت 102.مسجد با او بیعت كردند
 103.كه ھمین امر براى انتخاب وى كافى است

 امامت فاضل و مفضول از ديدگاه قاضى عبدالجبار
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ّه، امام بايد فاضل ى شیعه به عقیده لى زيديـه و بیشـتر  ى امامی ترين مردم زمان خود باشد، و
طور كه ممكن است در میان رعیتِ يـك  ھمان: گويند معتزله با اين عقیده موافق نیستند و مى

تر باشد، در میان اتباع امــام ھـم، وجـود ھمیــن  پادشاه كسى پیدا شود كه از او بھتر و فاضل
اى از معتزله به  كیفیت امكان دارد؛ به ھمین جھت امامت مفضول اشكالى ندارد، چنانكه عده

مى طالب را از ابوبكر، فاضل ى بغداد با اينكه حضرت على بن ابى ويژه معتزله باز  تر  ستند،  دان
لب، مفضـول محسـوب  امامت ابوبكر را كـه بـه اصـطالح نسـبت بـه حضـرت علـى بـن ابـى طا

 104.شمردند شود، صحیح مى مى
ّمین معتزله معتقدند كه افضل مردم بعد از رسول اللَّه صلى هللا علیه وآله، ابوبكـر، عمـر،  متقد

لى  علیه السالم مى عثمان و سپس على قد اسـت، ع باشد، به جز واصل بن عطـا، كـه معت
یده علیه السالم با فضیلت لى و . انـد تر از عثمان است و به ھمین دلیل وى را شیعه نام ابوع

صلى هللا  ابوعبداللَّه بصرى معتقد است، بعد از رسول اللَّه. اند ابوھاشم در مورد آن توقف كرده
له، علـى ضیلت ھسـتند علیه وآ سپس ابوبكــر، عمـر و عثمـان بـا ف قاضـى . علیـه السـالم و 

علیه السـالم اعتقـاد دارد، ولـى معتقـد اسـت كـه در بحـث  عبدالجبار نیز به فاضل بودن على
 105.امامت بايد امامت مفضول بر فاضل را رعايت كرد

ّه در مبحث امامت به آن معتقدند، بحـث عصـمت امــام اسـت آنھـا . يكى از شروطى كه امامی
سالم معصـوم اسـت و بعـد از او يـازده امـام كـه از نسـل وى  معتقدند كه امـام علـى علیـه ال

معتزله فقط . قاضى عبدالجبار به بحث عصمت امام توجھى ندارد. باشند ھستند، معصوم مى
كه گناھــان كبـیره را از پیـامبران  عصمت را در مورد پیامبران قبول دارند و آن بدين گونه اسـت 

ا دانسته، ولى گناھان صغیره را جايز شمرده ّ  106.اند مبر

  علیه السالم ديدگاه قاضى عبدالجبار در مورد مخالفین حضرت على

ّ  ى اصحاب جمل را خطا مى قاضى عبدالجبار، محاربه شمرد؛ چون معتقد است كه آنھا بر ضـد
پا خاسـتند ى خون امام، به بھانه یل نقـض  107.خواھى قتل عثمان به  ايـن بھانـه تنھـا بــه دل

بیعت آنھا بود؛ زيرا آنھا قبالً با امام بیعت كرده بودند و بسیارى از آنھا مثل طلحه و زبـیر، خـود 
 .از شورشیانى بودند كه در قتل عثمان دست داشتند

ً توبه كردند: گويد پسندد، ولى مى او كار قاعدين را نمى زيرا امام از آنھا خواست  108.آنھا بعدا
نگ جمـل  كه در جنگ جمل، وى را ھمراھى كنند، ولى آنھا بھانه ھايى آوردند و امـام را در ج

 .ھمراھى نكردند
مى سر  109.شـمرد وى معاويه را ياغى  یامبر اسـت كـه بـه عماريا در ايـن مــورد حـديثى از پ

له و تزويـر  در جنگ صفین، معاويه مى. كشند ھمانا تو را گروه ياغى مى: فرمود خواسـت، حی
مار را بـه جنـگ آورده اسـت، وى كشـنده: به كار ببرد، بنابراين گفت ى عمـار  ھـر كـس كـه ع

ھر ... پس آيا كشنده حمزه و: علیه السالم فرمود است كه امام على پیامبر بوده اسـت؟ وى 
یامبر را نقـل  ين مـورد حـديثى از پ حق شـمرده و در ا خالفین را بـر  سه جنگ امام على با م

 110.»انك ستقاتل الناكثین و القاسطین و المارقین«: كند كه به حضرت على فرمود مى
علیـه السـالم را كـه بـه  توان چنین گفت كه قاضى عبدالجبار، حركت مخالفین امام علـى مى

شمرد و حركت قاعدين را به سبب  قصد ثروت، طمع و شھوت، شكل گرفته بود، نادرست مى
 .كند نداشتن بینش سیاسى كه موجب شد، امام را حمايت نكنند، محكوم مى

 ى قاضى عبدالجبار با شیخ مفید مناظره

به بغـداد آمــد، روزى در مجلـس درس قاضـى  گويند، چون شیخ مفیـد از وطـن خـود، عكـبرى 
َق بـوده، حاضــر و در پـايین مجلـس نشسـت پـس از . عبدالجبار معتزلى كه مملو از علماى فِر

اجازه گرفتن، صحت حديث غدير را تفسیر نمود، بعد از تصديق قاضى، معنى مولـى را كـه در 
پـس ايـن اختــالف : شـیخ گفـت. به معنى اولى اسـت: قاضى گفت. آن حديث است، پرسید

ّى در تعیین امام بـراى چیسـت؟ قاضـى گفـت خالفـت ابوبكــر، درايـت اسـت و : شیعى و سن
ّت و سـقم ايـن . حديث غدير روايت و مرد عاقل، درايت را به جھت روايت ترك نكند صح شـیخ 
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سلمى«حديث شريف نبوى  بـى و سـلمكَ  ْ ر َ َ ح ـك ُ رب َ مود، قاضـى، » يـا علـى ح را استسـفار ن
ّت آن را نیز تصديق نمود علیـه السـالم  شیخ، وضعیت اصحاب جمل را كه با حضرت علـى. صح

حرب ايشـان، : شیخ گفت. كه ايشان توبه كردند: جنگ كردند، استكشاف نمود، قاضى گفت
شیخ، برخاسـته و .  پس قاضى ساكت شد. درايت است و توبه روايت بعد از آگاھى از اسـم 

لس شـگفت زده . أنت المفید حقاً : شیخ را در جاى خودش نشانید و گفت ماى حاضـر مج عل
باز در مقـام  اينك از جواب او درمانده: قاضى گفت. شدند ايم، شما جوابش بگويید تا برخیزد و 

 111.قبلى خود بنشیند
قدردانى از خـدمت ديـنى آن  اين قضیه به گوش عضدالدوله ھار  یل اظ سید بـه دل ى ديلمى ر

ين و صد دينار  ّ ّانى، يك غالم و يك جبه و دستار نیكو و يك مركب خاص با زين و لجام زر عالم رب
ين قضـیه،  شید و بعـد از ا زر خلعتى كه ھر دينارش معادل ده دينار معمولى بوده به شیخ بخ

 112.شیخ به لقب مفید معروف و مشھور گرديد

  صاحب بن عباد طالقانى. 8

ھجرى در طالقان از نواحى قزوين متولّـد 326ابوالقاسم اسماعیل بن عباد بن عباس در سال 
ھجــرى در رى 385بعــدھا در اصــفھان و ســرانجام در رى ســكونت گزيــد و در ســال  113.شــد

صاحب بن عباد، اعتزال را از پدرش حسن بن عباد بن عبـاس،  114.چشم از جھان فرو بست
كوشید و مناصب واال را بـه  خواند و در انتشار آن مى فرا گرفت و ھمواره مردم را بدان، فرا مى

له، ماننــد بغـداد  سپرد، اموال زيادى به آنھا مى ايشان مى بخشید و رى در زمان او براى معتز
بود بن أبـى دؤاد  مد  صـاحب،  115.در عھد مأمون و معتصم بود و صاحب براى ايشان مثل اح

قى را بـه  نخست مكتب خت و آنگـاه مراتـب و مـدارج تر به كـاتبى پردا دار يك ده بود، سـپس 
له يـا ابوالفضـل بـن عمیـد،  سبب مصـاحبت بـا مؤيدالدو سرعت پیمود تا به وزارت رسید و به 

ين رو بالفاصـله  116.صاحب خوانده شد صاحب سالھا نزد ابن عمید درس وزارت آموخـت؛ از ا
پـرورى، گـوى سـبقت را از وزيـر  پس از او به وزارت مؤيدالدوله رسید و در علم دوسـتى و ادب

مى 117.پیشین در ربود بان و زبـان آوران  جود ادي خود را ھمــواره بـه و آراسـت و  وى مجالس 
 118.ى نیكو در طب نوشت ستود و خود رساله حكمت، پزشكى و رياضیات را مى

لد 117اى بزرگ به وجود آورد كه بالغ بر  صاحب براى عالقمندان علم و دانش، كتابخانه ھزار ج
شــد و فھرســت آن بــه ده مجلــد  كتــاب داشــت و بــر دوش چھارصــد شــتر، حمــل و نقــل مــى

 119.رسید مى
بخش عظیمى از آن كتابخانه كه بیشتر حاوى آثار كالمى، فلسفى و نجومى معتزلیان بود به 

ابن عباد در سـال  120.دنبال يورش محمود غزنوى به رى و به فرمان وى به آتش كشیده شد
الدولـه در  الدوله را تا بغداد ھمراھى كرد و ھنگامى كه ركـن ھجرى مؤيدالدوله، پسر ركن347

ھجرى درگذشت و مؤيدالدوله بر جاى او نشست، صاحب، مقام كاتبى يافت و نـزد 366سال 
ــود، خــدمت كــرد ــر ب ــد كــه وزي ــوالفتح بــن العمی ــه در مقــام . اب ــرادر » شــريك دوم«مؤيدالدول ب

صفھان حاكـم  قدرتمندش عضدالدوله كه اداره ى واليت عراق را به دست گرفته بـود در رى و ا
 121.پس از خلع ابوالفتح بن عمید از مقام وزارت و اعدام وى، ابن عباد جانشین وى شد. بود

ى روزگار بود و در اصابت رأى و تدبیر، اضائت خـاطر و  وى در علم، فضیلت، فھم و فطانت يگانه
فت، اركـان دولـت و  122.صفاى ضمیر، سرآمد وزراى كفايت آثار بود فات يا چـون مؤيدالدولـه و

قام گرداننــد صـاحب . اعیان حضرت با يكديگر مشورت كردند كه كدام يك از اوالد بويه را قائم م
گر فخرالدولـه، فخرالدولـه در مــاه : گفت ھیچ يك از ملوك ديلم، مستحق سـلطنت نیسـت، م

ھجرى به مملكت رى رسیده بر تخت سلطنت تكیه زد و منصب وزارت را بـه 373رمضان سال 
 123.صاحب بن عباد واگذار كرد

چون  بويه به مرتبه صاحب در دربار آل اى از اقتدار رسید كه شاھزادگان، امیران و سرلشـكران 
ايشان فردى معتزلى بود و يكى از مدافعان اصـیل . زدند آمدند، زمین را بوسه مى پیش او مى

داد و در مـورد خلـق قــرآن، منـاظره  اعتزال بود كه خود دستور تشكیل جلسات منــاظره را مـى
لت آل. كردند مى بار  اگر معتزله توانست به اقتدار ممكن در دو بويـه برسـد، تنھـا بـه لطـف اعت

پدر . ابن عباد، جاى پدرش را گرفت و به كالم معتزلى جلب شد. صاحب بن عباد بود اثـرى از 
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ى پدر به پسـر منتقـل  به نام فى احكام القرآن كه در آن از آئین معتزله دفاع شده بود با اجازه
ً پیرو مذھب زيدى بود. شد صـاحب در . ابن عباد مانند پدرش به تشیع گرايش داشت و ظاھرا

شمارد و در عین حال، بر  علیه السالم را بر مى يكى از آثارش مشھور به االمامه، فضايل على
گذارد و اين موضعى است كه معموالً حاكى از گرايش بـه  مشروعیت گذشتگان نیز صحه مى

آمیز قـرار داده،  به غیر از ابوحیان توحیدى كه وى را آماج حَمالت كنايه 124.مذھب زيدى است
ثرى . اند ى دانشمندان و علماى آن عصر وى را ستوده بقیه سیار مؤ باد، نقـش ب صاحب بن ع

شكیل داده بـود كـه بـه ايـن . در پیش برد مذھب معتزله ايفا نمود وى گروھى به نام دعـات ت
ّاز،  125.تحسین كنند... گروه امر كرد كه در بازارھا تردد كنند و اعتزال را براى بقال، عطار و خب

صیت معتزلـى  از ديگر كارھاى مھم وى در پیش برد مذھب اعتزال، آن بود كه مھـم تـرين شخ
ضاوت رى و  بدالجبار را بـه رى فـرا خوانـد و او را گرامــى داشـت و ق آن عصر، يعـنى قاضــى ع

ضى مور . القضـاة مشـھور گرديـد اعمال آن را به وى واگذار كرد و وى به عنـوان قا صـاحب در ا
ّرى خاص داشت ھجرى بـا 377او سردار سپاه بود و به سال . حكومتى و لشكركشى نیز تبح

ظم داد سپاھى به جنگ طبرستان رفت و قلعـه تح كـرد و كارھـا را ن بـا تكیـه بـه  126.ھا را ف
قدرت وى معتزله توانستند، پس از شرايط سختى كه متوكّل بر آنان اعمال كـرده بـود، دوبـاره 

در تمام دوران حكومت آل بويه جريان اعتزالـى از اھمیـت . مذھب اعتزالى را رسمیت بخشند
امراء آل بويه اھمیت زيادى بـراى . خاصى برخوردار بود و آئین كالمى در اين دوره، معتزلى بود

ً بـا او ھـم سـن بـود، احـترام .  وى قائل بودند عضدالدوله نسبت به صاحب بن عباد كـه تقريبـا
شــد؛ زيــرا صــاحب، گذشــته از مقــام وزارت از دانشــمندان بنــام زمــان خــود  زيــادى قائــل مــى

بود محسوب مى 370ھنگـامى كـه صـاحب در سـال . شد و مـدتى جـزو نـديمان عضـدالدوله 
ــد،  ــدن او آم ــه دي ــه ب ــود از طــرف مؤيدالدول ــه عضــدالدوله در ھمــدان ب ــت ك ھجــرى در آن وق

به اسـتقبال او شـتافت و در احـترام و بزرگداشـت وى  عضدالدوله تا فاصــله ى دورى از شـھر 
عضدالدوله به اطرافیان و امیران عالیقدر خود دسـتور داد كـه در رعايـت احـترام او . مبالغه كرد

 127.بكوشند
نظـیر بـود، در مقـام وزارت مؤيدالدولـه و فخرالدولـه را  او كه از لحاظ حسن و تدبیر و درايت كـم

خود احسـاس مـى كرد كه آنان نسبت به او، احترام فوق العاده طورى اداره مى . كردنـد اى در 
ند به ھمین دلیل بدون مشورت با وى و موافقت او ھیــچ كـارى را انجـام نمـى صـاحب در . داد

امور جنگى، لشكركشى و تدبیر سپاه نیز چنان مھارت و كاردانى از خود نشان داد كه موجب 
ّفــاق مــى. شــد تعجــب ھمگــان مــى افتــاد كــه در جنگــى شكســت بخــورد و در زمــان  كمــتر ات

قرار داد جزء متصــرفات وى  ى كتابـت و   او در زمینـه 128.فخرالدوله، پنجاه قلعه را فتـح كـرد و 
انشاء مھارت خاصى داشت و ادب، شعر و ترسل را از ابن عمیـد، آموخـت و اكـثر آثـار وى بـر 

 .ى اعتقاد ايشان به عقايد معتزله نوشته شده است پايه

  نتیجه

قرار داد، اعتقـاد و  ّـت  یب، آزار و اذي مورد تعق بعد از اينكه متوكّل به خالفت رسید و معتزله را 
اما . نظر عامه بر آن بود كه معتزله بار ديگر نتوانند به حیات فكرى و اجتماعى خود ادامه دھند

لت شـیعى آل ھارم ھجـرى در پرتـو حمايـت دو يد حیـات  اين جريان فكرى در قرن چ بويـه تجد
 .ديگرى يافت

ّائى و قاضى عبدالجبار ھمدانى با تربیــت  در اين عھد، مشاھیرى چون ابوعلى و ابوھاشم جب
قاضــى . شــاگردان و تــدوين آثــار، نقــش مھمــى در تبلیــغ و تشــويق ايــن مكتــب ايفــا نمودنــد

عبدالجبار در اين عھد، آثار فراوانى در جھت اثبات مكتب اعتزال از خود بـر جـاى گذاشـت كـه 
 .عقايد كالمى وى به خصوص در دو كتاب شرح اصول خمسه و المغنى نمودار است

صاحب بن عباد طالقانى كه وزير دو تن از امراى بويھى بود نیز حمايت فراوانـى از ايـن مكتـب 
قاط مختلـف منتشـر  نمود و در واقع مى يت وى آراء و عقايـد معتزلـه در ن توان گفت كه با حما

 .گرديد

 :ھا نوشت پى
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 ).م 1915مصر، مطبعة الشركة التمدن الصناعیه، (ابن مسكويه، تجارب االمم  -
ابن نديم، الفھرست فى اخبار العلماء المصنفین من القدماء و المحدثین و اسماء كتبھم  -
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 ).ق 1391تھران، مروى، (
 ).ش 1345تھران، كتابخانه طھورى، (اقبال، عباس، خاندان نوبختى  -
مشھد، (، حسین صابرى 1ھاى كالمى در اسالم، ج  بدوى، عبدالرحمن، تاريخ انديشه -

 ).ش 1374آستان قدس، 
رق  -  ).م 1984قاھره، بى نا، (بغدادى، عبدالقاھر، الفَرق بین الفِ
 ).م 1965دمشق، مطبعة ھاشمیه، (توحیدى، ابوحیان، اخالق الوزيرين  -
 ).ق 1366مطبعة قاھره، (جاراللَّه، زھدى حسن، المعتزله  -
 ).قاھره، دارمأمون، بى تا (2حموى، ياقوت، معجم االدباء، ج  -
بیروت، داراحیاء التراث  (3الحنبلى، ابى الفالح عبدالحى بن العماد، شذرات الذھب، ج  -

 ).العربى، بى تا
 ).قاھره، دارالفكر، بى تا(خطیب بغدادى، تاريخ بغداد  -
 ).م 1997لندن، دارالحكمه، (الخیون، رشید، معتزله البصره و البغداد  -
 ).ش1373انتشارات و چاپ دانشگاه تھران،  (11دھخدا، على اكبر، لغت نامه، ج  -
بیروت،  (20الذھبى، احمد بن عثمان، تاريخ اسالم و وفیات المشاھیر و االعالم، ج  -

 ).ق 1415دارالكتاب العربى، 
 ).ق 1421قاھره، الدارالثقافیه للنشر، (الربیعى، فالح، تاريخ المعتزله فكرھم و عقائدھم  -
 ).م 1989بیروت، دارالعلم للماليین، (الزركلى، خیرالدين، االعالم  -
 ).م 1972مصر، دارالمطبوعات الجامعیه، (سامى النشار، على، فرق و طبقات المعتزله  -
 ).ق1368قاھره، مطبعة حجازى،  (1شھرستانى، محمد بن عبدالكريم، الملل و النحل، ج  -
 ).ق 1405بیروت، دارالنھضة العربیه،  (1صبحى، احمد محمود، فى علم الكالم، ج  -
 ).بیروت، بى تا (18صفدى، صالح الدين خلیل بن ايبك، الوافى بالوفیات، ج  -
، موسوى بجنوردى 2، دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ج »ابن اخشید«ضیائى، على اكبر،  -
 ).ش 1371تھران، نشر دايرة المعارف بزرگ اسالمى، (
 ).ق1416بیروت، داراحیاء التراث العربى، (عسقالنى، ابن حجر، لسان المیزان  -
تھران، انتشارات (ھاى بزرگ اسالمى، نوراللَّه كسائى  غنیمه، عبدالرحیم، تاريخ دانشگاه -

 ).ش 1364يزدان، 
تھران، مركز (كرمر، جوئل، احیاى فرھنگى در عھد آل بويه، محمد سعید حنايى كاشانى  -

 )ش 1375نشر دانشگاھى، 
تھران، (، علیرضا ذكاوتى قراگزلو 1متز، آدام، تمدن اسالمى در قرن چھارم ھجرى، ج  -

 ).ش 1377امیركبیر، 
 ).تبريز، شفق، بى تا(مدرس تبريزى، میرزامحمدعلى، ريحانة االدب  -
 ).م 1998مصر، دارقباء، (محمدالسید، محمدصالح، الخیر و الشر عند قاضى عبدالجبار  -
معروف الحسنى، ھاشم، شیعه در برابر معتزله و اشاعره، سید محمد صادق عارف  -
 ).ش 1376مشھد، آستان قدس، (
 ).ق 1407قم، بى نا، (نجاشى، ابوالعباس، الرجال  -
 ).م 1965قاھره، مكتبة وھبه، (ھمدانى، قاضى عبدالجبار، شرح اصول خمسه  -
 ).بى نا، بى تا (20، المغنى فى ابواب التوحید، ج  - -
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