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شـواهدبـا ين مقاله، 

ســيد مرتضــى و ابوال

و بـا سـيد مرتضـى ا

های كالمـى ايش ری

جايگاه تاريخى ـ علم

 سيد مرتضى، عالمه

  

فصلن
سا

& Theology 
5 

نو

نوبخت از ماهيم بن 

در اين. ظر بسيار است

معاصــر سانديشــمند  

بـا مقايسـه آرای او د

تأثيرگذامتأخر، مان 

جران و نيز اهميت و 

،ت فی علم الکالمو

                      
شگاه قم

  چكيده

ابو اسحاق ابر

نظ  او اختالف

نــوبختى كــه 

شود مىتالش 

از متكلمحلّى 

مباحث متأخر

  .دگرد

ها كليدواژه

الیاقونوبختى، 

                          
 دكتری فلسفه دين، دانشگ
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  درآمد

اينكـه سـبب  نخسـت: كم از دو جهـت اهميـت دارد در حوزه تـاريخ كـالم، دسـت پژوهش

های تاريخى  كه در فراز و نشيبشود؛ هويتى  مىمان  هويت دينىاز تر  شناخت بيشتر و عميق

تـه اسـت؛ دوم اينكـه و شرايط گوناگون سياسى، اجتماعى، اقتصادی و فرهنگـى شـكل گرف

. تر بـرداريم های آينـده را آگاهانـه كند تا از گذشته درس بياموزيم و گام ای فراهم مى زمينه

ای اسـت  های برجسته تحقيق تاريخى كالمى، پژوهش درباره شخصيتهای  مصداقيكى از 

دسـت  آننـوبختى از . اند ها انديشـه دينـى را تحـت نفـوذ و تـأثير خـود داشـته كه گاه سـده

معتزلـى رشـد كـرد و های  انديشـهدر دامان  موجودشواهد بر اساس ست كه يى اها شخصيت

  .نيز تأثير نهادكالم معتزله و اشاعره بر  حتىكالم شيعه، بلكه بر ه فقط ولى نباليد، 

  تاريخ زندگانى

 از نخستين متكلم ـ فيلسـوفان و الیاقوت فی علم الکـالم بن نوبخت نويسنده ابو اسحاق ابراهيم 

كـه در مجمـوع های بسياری هسـت  و گماناماميه است كه درباره تاريخ زندگانى او حدس 

، 1401افندی، : نك(گيرد  ای از سده دوم تا نيمه نخست سده هفتم هجری را در بر مى بازه زمانى

مادلونـگ،  ؛54 :1387؛ كـربن، 68 :1371؛ رازی، 170 ـ 168 :1311؛ اقبـال، 366 ـ 365: 1411؛ صـدر، 356 ـ 353: 1ج

ــوبختى، 33 :1384درموت،  ؛ مــك11: 1362 ــز . )17: 1413؛ ن ــالم ني ــاريخ ك ــگران ت ــابرخــى از پژوهش  ب

نوبختى در ميانه سده هفـتم و انـدكى پـيش از سـقوط اند كه  نشان دادهگردآوردن شواهدی 

  .)1794 انصاری،: نك(زيسته است  بغداد مى

آيـد  چنين بـر مى الملکوت فی شرح الیاقوت انوارهای عالمه حلّى در  با اين همه، از اشاره

عالمه حلّى از يـك سـو، . ه استعصر بود نوبختى با ابوالحسين بصری و سيد مرتضى هم كه 

داند كه متكلم معتزلى از  تعريف ابوالحسين بصری از اراده خدا را در اصل از آِن نوبختى مى

برخى مـوارد از مضـمون كـالم و  و از سوی ديگر، در )67: 1363حلّى، (اقتباس كرده است وی 

های سيد مرتضى نظر داشته اسـت كـه  به آرا و استدالل الیاقوتآيد نويسنده  توضيح او برمى

و چگـونگى اراده او  )65و  64: 1363حلّـى، (توان به مسئله سميع و بصـير بـودن خـدا  از جمله مى

كنـد كـه  ضى تصريح مىدر مورد اخير عالمه حلّى پس از نقل استدالل سيد مرت .اشاره كرد

از آنجـا كـه ابوالحسـين . )165: 1363حلّـى، (شيخ ابو اسحاق در مقام رّد استدالل او بوده اسـت 



كـه نـوبختى 

ى در تفسـير 

سـنده شـيعى 

والحسـين را 

الـدين  دسدي

بـرد يـاد  مى

.)63: 1، ج14
1
 

و  تـهسـت ياف

ر خـويش از 

های   انديشـه

ن مـاهوی را 

ی را در كنار 

ت و سـرور 

. شـده اسـت

كـه  بـه علـم

  : ند

رفـت  ـار مى

شـرح و نقـد 

كنـد و  ل مى

سـمعى ـ  را

گرايـى   نص

وره به دوره 

ما هو داعيـه إلـى 

ـد نتيجـه گرفـت ك

اسحاق نـوبختى ابو 

ى معـروف از نويس

ق برخـى آرای ابو

ست كه بنا بر نقل س

نـامش را نمی كـه 

12حمصـى، (  اسـت

سـيری از اراده دس

مـال بسـيار تفسـير

ـزون بـر ايـن، در 

نـوبختى، امكـان. د

صری امكان ماهوی

، نـوبختى بـه بهجـت

حسـين گـزارش نش

رای تفسـير اراده ب

كنن دعا را تأييد مى

شـده بـود، انتظـر 

را ش الملکـوت  نـوار

 عالمه حلّى را نقـل

آن ر ـى و نـوبختى

اوليـه از  های سـده

حلّه گذار از يك د

كون الفاعل مريداً إنّم] أن

ند، بايـدهسـت. ق436

والحسين بصری از 

ك مـتكلم معتزلـى

دهد كه ابو اسحا ى

نظر او در حالى اس

از اسـتاد  فح االدلـه

هكرد عل تفسير مى

گانـه بـه چنـين تفس

و حتـى بـه احتم كند

افـ.  نوبخـت باشـد

خـورد  به چشم مى

ى كه ابوالحسين بص

همچنـين،. )48: 140

ای از ابوالح ن عقيده

تری بـر سفى پرمايه

واهدی چند اين مد

دچـاسـهو قلـم ـه 

انـ عالّمه مان حيات
كه او عين عبارت 

سـيد مرتضـى، عقلـ

سكالمـى، در  های

های بينابين در مرح

أ[ولم يسّمه أنّه يذهب إلى 

6دو متوفای سـال 

ابو پيروی حلّى به 

شـمرد كـه يـك د مى

 و احتمال بيشتر مى

اظهار ن. )25: 1362گ، 

تصـفحن بصـری در 
اعى برای انجام فع

ول الهويه كـه جداگ

ك نمىم او را فاش 

بن    اسحاق ابراهيم

ی از تفكر فلسفى

داند، درحالى ت مى

6ابن ميـثم، (شمرد  ى

حالى كه چنين   در

وحيه و دانش فلس ر

شو.  برخوردار بود

بـنگـارش عبـارت 

كه در زم  اعرجى

حالى ك  ، دركرد مى

س ،مامت را سـمعى

ه  سير تحول انديشه

ها بايد گرايش هعد

                      
صفّحه عن بعض الّشيوخ و

 سيد مرتضى، هر د

  .ه استنها بود

تصريح عالمه  جود

دا، مادلونـگ بعيـد

پيروی كرده باشد 

مادلونـگ(كرده باشد 

حمصى، ابوالحسـين

اراده فاعل را د كه

ت اين استاد مجهو

عمد نام ن بصری به

ابو  گيرد، مىز او 

های استوارتر  رگه

ز به علت مالك نيا

العله مى زمانى جزء

تعالى باور دارد،  ق

ظاهر نوبختى از  به 

اند،  نيز به آن قائل

گر عالمه حلّى در ن

الدين اش، عميد ده

مآن را تصحيح  ،د

 .شود مى آن ردّ 

يخ مفيد وجوب ام

از آنجا كه . دانند ى

قاعبنا به گرايى بود، 

 . هور كرده باشند

                          
بوالحسين البصری فى تص

  

  

بصری و 

معاصر آن

با وج

اراده خد

گمنامى پ

اقتباس ك

محمود ح

كند ك مى

بعيد نيست

ينابوالحس

اراده را ا

نوبختى، 

تنهايى  به

حدوث ز

حقعقلى 

 ،بنابراين

فيلسوفان

اگ. 1

خواهرزاد

كرده بود

از كنار آ

شي. 2

مى عقلى

گر به عقل

ديگر ظه

            
وحكى ا«. ١

  .»الفعل
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رفتـه در آن، معنـای  كار هـای به اعـم از واژه ـ الیـاقوتمايه و هم زبان كتاب  هم درون. 3

مراتب  بـه آثـار متكلمـان متقـدم بـه ـ ا و شـيوه نگـارش كتـابه پردازی ، سبك جملهها واژه

های نـوبختى را بـا مراجعـه بـه آثـار  تر است تا متكلمان متأخر، تا جـايى كـه انديشـه نزديك

و  انـوار الملکـوت فـی شـرح الیـاقوتتوان دريافت تا از روی  تر مى متكلمان متقدم بهتر و دقيق

تفصـيل بـه رد عقايـد  ی مثال، نـوبختى جداگانـه و بهبرا. اشراق الالهوت فی نقد شرح الیـاقوت

 7های مخالفـان امامـت علـى بـن ابـى طالـب اشكال گويى به پاسخ پيروان اديان ديگر و نيز

مذاهبى شـيعه و سـنى در  اديانى و ميان وگوهای بين دهد گفت نشان مىاين امر پردازد كه  مى

هـا ديگـر  المه حلّى كـه ايـن بحثزمان او همچنان مهم و زنده بوده است؛ بر خالف عصر ع

ديگر قدرت خدا بر فعل قبيح است كه نوبختى در توضـيح آن، شـبهه  نمونه. نشاطى نداشتند

نـدرت  همچنـين به. كنـد، نـه اشـكال نّظـام را زرتشتيان درباره يگانگى آفريـدگار را نقـد مى

از آنهـا  شـوند كـه شـرح عالمـه حلّـى و عميدالـدين اعرجـى هايى در كتاب پيدا مى عبارت

كه تفسير درسـت آن » َمن لطفُه فى فعٍل قبيحٍ فتكليفُه غيُر حسنٍ «مانند عبارت  باشد؛نادرست 

  .وجو كرد جست المغنی مانندهايى  را بايد در كتاب

ــى در . 4 ّ ــه حل ــين عالم ــوارهمچن ــديگر الملکــوت  ان ــا يك ــان ب ــه متكلم ــائلى ك ، در مس

بختى يكـى اسـت، آن ديـدگاه را در وهلـه نظر دارند، هر جا نظر سيد مرتضـى و نـو اختالف

دهد و سپس آن را نظـر برگزيـده سـيد مرتضـى معرفـى  نخست به شيخ ابو اسحاق نسبت مى

، قدرت خـدا بـر عـين افعـال بنـدگان )383: 1381؛ اعرجى، 149: 1363حلّى، (تعريف انسان . كند مى

ّــى، ( ّــى، (و انقطــاع عــوض  )265 :1381اعرجــى،  ؛88 :1363حل ــن  )350: 1381اعرجــى،  ؛131 :1363حل از اي

  . اند جمله

انـوار اسـت كـه عالمـه حلّـى در مقدمـه » شـيخنا االقـدم«شاهد ديگر بر مـدعا، تعبيـر . 5
بـرد كـه گويـای  كار مى بن نوبخـت بـه  در توصيف شخصيت ابو اسحاق ابراهيم و الملکـوت 

عيـد نيسـت كـه مـراد از گرچه ب. است الیاقوتنسبت زياد او و نويسنده كتاب  فاصله زمانى به

بـه وقتـى  شـيخ، شـيوخ و مشـايخ واژهتقدم، تقدم در علم و فضل باشد، اما در متـون كهـن، 

رسـد  رو، بـه نظـر مى از اين. شوند، بيشتر در معنای استاد ظهور دارند مى افزودهضمير متكلم 

ا چنـد واسـطه بر معنايى بيش از تقدم در علم داللت دارد و به معنای اسـتاد بـ» شيخنا االقدم«

انـوار كـه هـر دو پـيش از معـارج الفهـم و  منـاهج الیقـیناز سوی ديگر، عالمه حلّى در . است



دهد، نه  ت مى

، با نـوبختى 

كه نوبختى  ت

نگارنـده . ت

ـه دوم سـده 

تر  ريخ دقيـق

يـده داشـت 

 عميدالـدين 

ابوالحســن . )

 از شـهادت 

س از آنكـه 

اشـعری، (رفت 

حث بود كـه 

: 1411ضـائری، 

آشـوب،  ن شـهر

 همـين قـدر 

 و ابوهاشـم 

د كـه نسـب 

  كنـد، امـا  يـاد مى

  تر،  العـه تفصـيلى

حسين بصری نسبت

كتابليف اين دو 

انوار الملکوتدمه 
سـيد مرتضـى اسـت

ب در حـدود نيمـ

حالى كه تار  ، در)2

  .وده است

 كـه بـه تناسـخ عقي

ى و تأييـد ضـمنى 

)341: 1381ن اعرجــى، 

ست كه زراره پس

 و بنا بـر قـولى، پـس

را پـذير 7جعفـر

جو و اهل بح ستيزه

الـزراری و الغض(ودنـد 

؛ ابـن175: 1418جاشى، 

ه از محتوای آنهـا 

  .)28: 1362ری، 

ف را به ابـو علـى

احتمـال دارد ،راين

ي معـارج الفهـمو  الیقـین

بـرای مطا. 12و  3: کـوت

ه داعى را به ابوالح

ظاهر او هنگام تأل ه

توصيف او در مقد 

الحسين بصری و س

سـت كـه ايـن كتـا

24 ـ 23: 1389بياتى، ( د

بوضى عبد الجبار 

كنـد ك اش يـاد مى ه

شـرح عالمـه حلّـى

؛ عميدالــدين126: 1363 

ادعا كرده اسصلّین

جعفر افطح گرويد 

 امامت موسى بن ج

متكلمى سوی اند  ته

شيعه شاگردانش بو

؛ نج75: تا شيخ طوسى، بى

كه )  شهرآشوب، همان

اشعر(دانست  ستى مى

شيخ مفيد اين تعريف

بنـابر. )59: ب1413د، 

منـاهج ا، از ار الملکـوت
انـوار الملک: ك.ر(بـرد  ى

تفسير اراده خدا به 

به. )248 ـ 247: 1430، 

اينكهنتيجه . داشت

د، در مقايسه با ابوا

تخمين زده اس» ت

باشدجم نوشته شده 

طبقه شيخ مفيد و قا

 از مشايخ گذشـته

د قـديمى، بنـا بـر ش

عالمــه حلـّـى، (ســت 

میین و اختالف المص
زند او عبداّهللاٰ بن ج

هايش نداد،  رسش

در وصف او گفت. 

و متكلمان ش نبود و

ش( اإلستطاعه والجبر

ابن (اند  سوب كرده

درس ش از فعل را تن

ش. كند تعريف مى 

شـيخ مفيـد( دهـد  مى

 

                      
انوات كه عالمه حلّى در 

نـام نمى انـوار الملکـوتز 

   

اند، تأليف شده ت
1

 

؛ همو276: 1415حلّى، 

آشنايى ند الیاقوت

خواند مى» ا األقدم

الیاقويسنده كتاب 
 نيمه اول سده پنجم

ط ت كه نوبختى، هم

  ن و شاگردان

از يكى الیاقوتدر 

اين اسـتاد. )48: 141

بــن اعــين ا   زراره

مقاالت اإلسالمیدر 
به فرز 7ادقر ص

سخى درخور به پر

.)22: مه محسن مؤيدی

يارای احتجاج با او 

ااز جمله  آثاریو 
منس کتاب العهودو  

كه استطاعت پيش 

»بنيه«تى، انسان را 

 پيروان آنها نسبت 

  . به آنها نيز برسد

                          
توان دريافت  را از اينجا مى

كدام از اين دو كتـاب، از

). 56ـ  54: 1389ميتكه، 

  

  

الملکـوت
(نوبختى 

و كتاب 

شيخنا«را 

نوي«مقاله 

چهارم و 

اين است

استادان

نوبختى د

3ى، نوبخت(

اعرجــى،

اشعری، د

امام جعفر

عبداّهللاٰ پاس

، ترجم1362

را كسى 

به او. )136

1380 :53( 

كدانيم  مى

نوبخت

جبايى و 

علمى او 

            
اين نكته . ١

در هيچ ك

اشم: ك.ر
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ابوالحسين بصـری نقـل  تصفح األدلـهالدين محمود حمصى از  حكايتى كه شيخ سديداز 

گويـد، چنـين  كه عالمه حلّى در وصف او مى »شيخنا األقدم« كرده است و همچنين از تعبير

احتمال  بــه. ه اســتو شــاگردانى را پــرورد هآيــد كــه نــوبختى دارای مقــام اســتادی بــود برمى

هـم از نـوع شـاگرد و  د كه با او مـراوده علمـى آنان هنى بودابوالحسين و سيد مرتضى از كسا

  :ای در تأييد همين مدعا هستند قرينه شواهد زير. دان هداشت یاستاد

سيد مرتضى كه تعريف او از انسان با تعريف ابو اسـحاق نـوبختى يكـى اسـت، تعريـف 

بـن علـى نـوبختى و   ابوسـهل اسـماعيليعنـى ، »نوبخت یابنا«را به از انسان نوبختيان  مشهورِ 

حـالى كـه شـيخ مفيـد و   دهد، در بن موسى نوبختى نسبت مى  ابومحمد حسن اش خواهرزاده

توان برداشـت  مىاز اين نكته . دهند نسبت مى» بنو نوبخت«آن را به  ).ق460ـ  385( شيخ طوسى

وبخـت كرد كه تعريف منسوب به نوبختيان از انسان، تنها از آِن دو تن از متكلمـان خانـدان ن

شـناخته كـه  احتمال سيد مرتضى مـتكلم ديگـری از ايـن خانـدان را مى به. نه همه آنها ،است

، شـيخ مفيـد است كه متكلم گمنامى بودهولى چون  ،نظری بر خالف پيشينيانش داشته است

  .اند نسبت داده» بنو نوبخت«را به  يانطوسى تعريف مشهور از نوبخت و شيخ

بسـا نظيـر  خـورد كـه چه نوبختى و سيد مرتضى به چشم مى آرای ميانها  ای شباهت پاره

منـدی  نداشته باشد، مانند استدالل آنها برای اثبات حدوث اجسام كه هر دو، بـر اصـل مكان

 ؛ نيـز33: 1413نوبختى، (اجتماع و افتراق  ،سكون ،كنند، نه لوازم آن؛ يعنى حركت جسم تكيه مى

يشـان ها نظر دارند، گاه اشكال كه با يكديگر اختالف در مسائلى هم. )10: 3، ج1405مرتضى، : نك

، چنان ناظر بـه يكـديگر دارنددفاع از ديدگاه خود هايى كه در  پاسخنقد ديدگاه رقيب و  بر

های آنها كنار هم نهاده شود، يك مناظره علمى و جـدال كالمـى تمـام  است كه اگر عبارت

. )206ـ  201: 1431؛ مرتضـى، 55: 1413نوبختى، ( مانند مسئله وجوب اصلح ؛كشد عيار را به تصوير مى

دهـد كـه  عصرش نسـبت مى همچنين در بحث امامت، سيد مرتضى به گروهى از شيعيان هم

كـه  )293: 2ب، ج. ق1410مرتضـى، (دانسـتند  امـام مى 9را حتى در زمـان حيـات پيـامبر 7على

 ميـاننظرهـا  اختالف برخـىامـت در تفسير ام البته. )84: 1413نوبختى، (مورد تأييد نوبختى است 

هايى كــه نــوبختى بــه نقــد آنهــا  اشــكال ولــىخــورد،  نــوبختى و ســيد مرتضــى بــه چشــم مى

های او در مجمــوع همــان  های قاضــى عبــد الجبــار اســت و پاســخ پــردازد، همــان اشــكال مى

  . های سيد مرتضى است پاسخ



اخـوان . فت

يــى شــناخته 

ـايى از ايـن 

 راه را بـرای 

ه بصـره، در 

سـير قـدرت 

 مركـز ايـن 

ازی از قـول 

ته علمـى در 

ســاليان دراز 

 ابوالحسـين 

 ـ اجتماعى 

هـم اگـر  و 

. ظـاهر نكننـد

كه  7طالب

كند،  كفير مى

. قائـل اسـت

سـت كـه بـر 

قـل سـازگار 

چنين دوام ثواب 

 دانـد مى  سـمعى

حلّى، (شمرد   مى

ه احتمـال بسـيار، 

يق قلبـى اسـت و 

؛ همـو، 534ـ  53

 نوبختى سراغ گرف

گراي عصــب و جزم

هـ ن كالمـى، جلوه

دانـد و همـين  مـى

، در عدل به معتزله

شـم جبـايى، در تفس

بتـهـك اسـت و ال

ى كـه حمصـى را

ختى از مقام برجسـت

صــيت و آرای او س

هميـت آن بـه نـام

سياسىجنبه حتمال 

م او تعمـد داشـتند

ه آشـنايى بـا او تظـ

مت على بن ابى ط

، گرچه آنها را تكف

و دوزخ برايشـان ق

ش او بـه تأويـل اس

ظـاهر ديـن بـا عقـ 

ی مثال، او ضرورت و همچ

 ثواب را عقلى و بقيـه را

ب و هم دوام آنها را عقلى 

بـه). 65: 1413نـوبختى، (

تصدي انهمجئه يكسان و 

33: 1415حلّـى، (داند  مى

های ر انديشهوان د

يشــى و دوری از تع

های گونـاگون رقـه

اّهللاٰ را تـوقيفى نم اء

جود به معتزله بغداد

ابـو علـى و ابوهاش

 مرجئه بسيار نزديـ

از حكـايتى. ه اسـت

ت كه گرچه نوبخت

علمــى شخص جنبــه 

رغم اه  داعـى را بـه

اح به و شخصيت او

داشـتن نـام نهان   در

دادنـد بـه رجيح مى

ر حكم مخالفان اما

خالف همگنانش،

بهشت و نمياگاهى 

الصفا، گرايش خوان

 اگـربـاطن دارد و 

1 :52.(  

تر است تا به وعيديه؛ برای

كه سيد مرتضى ضرورت

م ضرورت ثواب و عقاب

(ان را تصـديق مـى دانـد 

با تعريف مرج) 537ـ  536

 از تصديق قلبى و زبانى م

تو خوان الصفا را مى

جويى و آزادانديش ت

ن و اقتباس آرای فر

وضوح اسما ختى به

آرای او در ج. كند

ونگى رستاخيز بـه ا

ر وعد و وعيد
2

به 

عقايـد شـيعه اماميـه

توان دريافت كرد مى

ولــى ، ه اســتــود

ه تفسـير اراده بـه 

های ديگری از ش به

تا جايى كه است  

سـر تـرهيـز از درد

رای نوبختى را در

توان يافت كه بر  ى

كند و جايگ كم نمى

ستگى نوبختى به ا

ت كه دين ظاهر و ب

                      
1413نوبختى، (كند  ف مى

ت  مرجئه به مراتب نزديك

، در حالى ك)63: 1413ى، 

ّ  .)300ـ  29 ى همعالمه حل

نـوبختى ايمـا). 219ـ  218

6: 1431مرتضى، (رتضى 

كه ايمان را تركيبىاست 

   فكری

ى از گرايش به اخو

ه تســاهل، حقيقــت

تلفيق فلسفه با دين

نوبخ. ندا الیاقوتدر 

ك سى فلسفى باز مى

هيت انسان و چگو

ه معتزله بغداد، و د

كری ـ كالمى، ع

ك مىن بصری نقل 

ــ یتاد برخــوردار ب

ى كـه بـود تـا جـاي

در عوض، جنب. تند

برانگيز بوده  سيت

شده بود، بـرای پره

گر ز روحيه تساهل

ند مىا ه سالح نبرد

اب ابدی آنها حك

های وابس گر از نشانه

فرض استوار است 

                          
درستى تعريف درت را تن

به  »وعد و وعيد«تى در خ

نوبختى(داند  را سمعى مى

99و  298و  279: 1431، 

8: 1426؛ همو، 508ـ  50

و از ايمان نيز مانند سيد مر

اسه با تعريف عالمه حلّى 

  ).228ـ  22

  

  

گرايش 

هايى نشانه

الصــفا بــه

ت. اند شده

ويژگى د

خداشناس

تفسير ماه

انسان
1

به 

منظومه فك

ابوالحسين

حــد اســت

ناشناخته 

شناخت مى

آن، حسا

شناخته ش

ای ا نشانه

دست به 

اما به عذا

يكى ديگ

اين پيش

            
نوبختى قد. ١

آرای نوبخ.٢

و عقاب ر

مرتضى،(

1415 ،5

تعريف او

قابل مقايس

1426 ،27
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.نباشد، بايد از آن عدول كرد
1
الالهوت فی نقـد اشراق همچنين عميدالدين اعرجى در مقدمه  

پى گروهى از اخوان الصفا نوشـته  در كه كتاب را به درخواست پى آورده است شرح الیاقوت

 .مدعای ماستدليل ديگری بر و اين  )2 ـ 1: 1381اعرجى، (است 

  ها آرا و انديشه

برای شناخت جايگاه نوبختى در تاريخ كالم شيعه، هـم از جهـت زمـانى و مكـانى و هـم از 

علمـى و فكـری، راهـى بهتـر از مقايسـه آرای او بـا  های ها و تأثيرپـذيری اریگذجهت تأثير

برای اين امر نيست كه كسى بهتر از عالمه حلّى  در اين ميان،. متكلمان متقدم و متأخر نيست

نيز . را شرح كرده است و بيشترين اطالعات ما درباره نوبختى از طريق اوست الیاقوتكتاب 

 ّ زنـد و آرای  بـيش بـه آرای او گريـز مـى و كم انوار الملکوتى در سيد مرتضى كه عالمه حل

 :گيريم اين بخش از مقاله را در چند موضوع پى مى. كند آنها را با يكديگر مقايسه مى

  شناسى روش

: شناسـد گرايـى را بـه دو دليـل مـردود مى او نص. گـرا گراست، نه نص نوبختى متكلمى عقل

رو،  از ايـنو  راه دارد... واشـتراك، تخصـيص، مجـاز  اينكه در دليل سمعى احتمـال نخست

در كالم باشد؛ ديگر اينكه اعتبار های روشنى  قرينه اينكهآور و قابل اعتماد نيست، مگر  يقين

هـايى چـون اعتقـاد بـه  فرض دليل سمعى، به صدق پيامبر مشروط است و صدق پيـامبر، پيش

اگر بخواهيم آنها را نيز با دليل سـمعى اثبـات دارد كه ... خدا، بعثت پيامبران، عصمت انبيا و 

سـيد مرتضـى هـر دو دليـل نـوبختى را تأييـد . )28: 1413نـوبختى، (شـويم  كنيم، گرفتار دور مى

. )171 ـ 170: 1431؛ همـو، 4: تـا مرتضى، بىسيد (گيرد اقرار كند  ای كه او مى آنكه به نتيجه كند، بى مى

ناسـخ و منسـوخ،  دربردارنـدهآن، قـرآن  مطـابقكـه نظـر دارد  7او به حديثى از امام علـى

اما عالمه حلّى، دليل اول نـوبختى را . )4: تا مرتضى، بىسيد (خاص و عام و محكم و متشابه است 

مـراد از برخـى الفـاظ  بيـابيم كـهتوانيم علم  كه از راه نقل متواتر مى .پذيرد نمى با اين توجيه

ه نظـر او، دليـل دوم نيـز بـر بـيش از ايـن داللـت ب .معنای حقيقى آنهاست، نه معنای مجازی

كنيم، نبايـد سـمعى  دينـى بـه آنهـا اسـتناد مـى ادعاهایكه برای اثبات  داليلىندارد كه همه 

                                                              
  .هايى از تأويل صفات خدا را برخواهيم شمرد در بخش خداشناسى نمونه. ١



چـون همنى 

ـاه تأويـل و 

گرايى آنهـا 

ره و بغـداد، 

  ، دررگرفـت

عتزلـه بصـره 

ابـو  پيـروـتر 

 و از همـين 

ظاهر بـه  بـه ى

سـفى امكـان 

های  در سـده

وجـود خـدا 

متكلمـان در 

راه حـدوث 

 گونـه ض، اين

  جـايز نيسـت 

: گرفتند ش مى

راه توحيـد و 

آوردنـد؛  مى

گـاه  نآ. نـد

 ،)ت ذات اسـت

شكيل شـده 

د؛ نا ه حادث

ظاهر انگيـزه كسـان

تقويـت جايگـ كـه

گ عقل ولىگرايند،  

او از معتزلـه بصـر. 

بررا  )طف و عـدل

از مع .نـدارد ای انه

ه در مجمـوع، بيشـ

سـفه گـرايش دارد

حـالى كـه نـوبختى

ن از اصـطالح فلس

دهـد د ى نشـان مى

ه يگانه راه اثبات و

ضـى عبـد الجبـار، م

يكـى از ر: كردنـد 

ت حـدوث اعـراض

ه عـدم بـر قـديم ج

اين سه راه را پيش

يـل سـمعى را از ر

وث اجسـام دليـل م

كرد و را اثبات مى

زيـرا قـدم از صـفات(ند 

ه از مقدمات زير تش

اند؛ معانى يادشده ن

ظ  حالى است كه به

بلك ،ف دليـل سـمعى

متكلم عقل ه حلّى

ى ـ فلسـفى اسـت

 وجوب اصلح، لط

ه وجوب اصلح ميا

خالف نوبختى كه

ه فلسش از نوبختى ب

ح  زنـد، در ييـد مى

 :37(. 

گرفتن نوبختى، بهره

های كالمى  انديشه

ى برهان حدوث كه

ـا بـر توضـيح قاض

و گونـه تقريـر مى

مچنين برای اثبـات

حـالى كـه  ـت، در

از اجسام نيز يكى 

راض و حجيت دلي

ل سمعى بـر حـدو

ض و سپس قدم او

م باشند، مثل خداين

دالل ابوالهذيل كه

و حركت و سكون

اين همه در . )44ـ  

قلـى، نـه تضـعيف

  . ر آن است

يد مرتضى و عالمه

ى نـوبختى، معتزلـى

،حسن و قبح عقلى

عتزله بغداد و نظريه

 گرايش دارد، بر خ

عالمه حلّى بيش. م

 و معلولى مهـر تأي

:1413نوبختى، ( دارد 

آرای خداشناختى ن

تاريخ  بررسى. ت

شناختى های هستى

بنـ.  كشيده شـدند

ث را دورهان حدو

آنها هم. وث اجسام

 اعراض جـايز اسـ

ی اثبات حدوث ا

ا از راه حدوث اعر

س با استناد به دليل

ز راه حدوث اعرا

كه اگر اجسام قديم

استد) ؛ جنند ندارد

 اجتماع و افتراق و

43، 1430حلّى، (شند 

ز تأكيد بر دليل عق

ساختن نقش امام در

گرچه نوبختى، سي

گرايى عقل. ن است

ح(كر كالمى آنها 

 سيد مرتضى با مع

 به ابوهاشم جبايى

يى است تا ابوهاشم

 ّ ىظريه ضرورت عل

 ّ ى ـ معلولى باور عل

  سى

های مهم در آ كته

 برهان حدوث است

ه فرض پيش  پنجم،

به چالش ،مان بود

بر چهارم و پنجم، 

و ديگر از راه حدو

بر عدم: كردند  مى

برا. )54 ـ 53: 1422ر، 

وجود خدا را ست

كردند و سپس ت مى

وجود خدا را ات 

كه افزودند مىمه را 

 كه خدا مثل و مان

جسام، دارای معانى

  

  

محض باش

نوبختى از

س برجسته

گالبته 

گون گونه

اصول تفك

حالى كه

بيشتر نيز 

على جباي

رو، بر نظ

اولويت ع

خداشناس

يكى از نك

ردر تقري

چهارم و 

نزد متكلم

های سده

اعراض و

استدالل 

عبد الجبـار(

نخس) الف

عدل اثبات

نخست) ب

اين مقدم

حالى  در

اج: است
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هرگـاه جسـم از ايـن معـانى  .و بر آنها، مقـدم نيسـتاست  جسم از اين معانى حادث، خالى

  .)56 ـ 55: 1422عبد الجبار، (حادث خالى و بر آنها مقدم نباشد، بايد مانند آنها حادث باشد 

برانگيز شدند و اصم و گروهـى از ملحـدان، اصـحاب كمـون و  ها البته چالش اين مقدمه

نخسـت  های ترتيب، به مخالفـت بـا مقدمـه راوندی و ملحدان به  ولى و ابنظهور، اصحاب هي

.)70 ـ 56: 1422عبد الجبـار، (برخاستند تا چهارم 
1
مورد تأييد نوبختى و سيد نيز استدالل ابوالهذيل  

آنها معانى چهارگانه اجتماع و افتراق و حركـت و سـكون پـس از  باورمرتضى نبود، زيرا به 

مندی كـه  خود آنها حدوث اجسام را از راه مكان. آيند، نه هنگام آن مىپيدايش جسم پديد 

توانست از اين راه دليلى  هرچند نوبختى مى. كردند گاه از آن جدا نيست اثبات مى جسم هيچ

، امـا از )10: 3، ج1405مرتضـى، (ظاهر سيد مرتضى كـرد  كاری كه به ؛بر وجود خدا ترتيب بدهد

هايى را برانگيخت، آنجا كه اين نظريه مخالفت
2

از آن چشم پوشيد و از راه حدوث اعراض  

به جواز و امكان اعراض تمسك  ـ چنان كه ديديم ـ به اثبات مدعا پرداخت كه در تقرير آن

  . شد مى

و « :گويـد كـه مى در اسـتدالل خـويش» حـدثٍ «البته بعيد هم نيست كه مراد نـوبختى از 

هر حادثى،  ،)38: 1413نـوبختى، (» كن فالبّد له من مؤثرٍ ثبوُت حدٍث يوجب ثبوَت صانع، ألنّه مم

واقـع   اعم از جسم و عرض باشد كه در اين صورت، اسـتدالل او در تأييـد وجـود خـدا، در

بينيم  كه مـى همچنان .برهانى جديد استحدوث و امكان و وجوب و  های ای از برهان آميزه

ــود  ــوبختى وج ــتدالل ن ــدگار«اس ــات مى» آفري ــد را اثب ــه كن ــب«، ن ــرا » الوجود واج را، زي

 ای الوجود از ديدگاه متكلمان سده چهارم و پنجم، صفت خداست و به ذات او اشاره واجب

الوجود بشناسد، تبيين و توجيه صفات  آنچه نوبختى را بر آن داشت كه خدا را واجب. ندارد

غييرناپـذيری همانى صانع و مدبر جهان، عينيت ذات و صـفات و ت خدا بود؛ صفاتى چون اين

از سـوی ديگـر، . نبودن خدا و عموميـت قـدرت او مدتر عرضاخدا و نيز تبيين و توجيه كار

حـالى   شود، نه فاعـل، در متكلمان عقيده داشتند با استناد به امكان، برای عالم علت اثبات مى

.)51: 1422عبد الجبار، : نك(كه خدا فاعل عالم است، نه علت آن 
3

  

                                                              
  ).37: تا ابن سينا، بى: نك(شناسد  مى ابن سينا نيز اين استدالل را نامعتبر. ١

   .60 ـ 44: 1381 ،سيد مرتضى :و نقد آن نكمدعا هايى بر اين  برای ديدن اشكال. ٢

  .پذيرد، بر خالف فاعل تفاوت علت با فاعل در اين است كه علت از معلول جدايى نمى. ٣



د و بـه ايـن 

 و در نتيجـه 

 بـه زمـان و 

 حـدوث را 

  سـينا  قين ابن

الفتى نـدارد 

درت و اراده 

ز هـر صـفت 

ـه اسـت، يـا 

 كراهـت او 

اراده خـدا . 

حادث باشـد، 

غيـر  اگـر و 

به آن محـال 

نـوبختى، (خـدا 

ف خـدا بـه 

ــل  ــه عق   د، ن

همـان افعـال 

امـا سـيد . )5

پنـدارد  ل مى

ــد   رد مى   كن

ل اراده خـدا 

جام آن فـرا 

: 1415حلّـى، ( 

، زيـرا اسـت

كند لحت تفسير مى

و امكـان مبراسـت 

مقيـد ،دهـد ص مى

رتضـى نيـز برهـان

حلّـى برهـان صـديق

هرچنـد بـا آن مخـا

ير متكلمـان از قـد

 تبيـين آن بـيش از

و خـدا مريـد لنفسـ

 ذات او باشـد، بـا

يـا حـادثو  اشـد

د و اگر اراده او حا

كـه محـال اسـت، 

د باشد، قيام اراده به

آن بازگردد، نـه خ

شيخ مفيد اتصـا ،س

ــمع مى ــذيرد م س پ

 او تعلـق بگيـرد، ه

3: الف. ق1413مفيد، ( 

فـى محـل  ـادث ال

صــراحت آن را  به

 حـل را در تأويـل

ست كه او را به انج

پـذيرد  خـدا را مى

اـوبختى بـا فلسـفه 

خدا را علم به مصل

از قـوه وسويى  از 

الحى كـه تشـخيص

سـيد مر. است ذير

ـالى كـه عالمـه ح

كنـد، ه رزيـابى مى

اينكـه تفسـيويژه  ـه

  . دم آن

راده خداست كه 

 عين ذات اوست و

اگـر اراده عـين. ت

شد، يا بايد قـديم با

شود قديم گفته مى

شود ك  حوادث مى

اگر جماد. ز حيات

راده بايد به محل آ

بر همين اساس. )38

ــم ــه حك و آن را ب

تى به افعـال خـود 

د، امر به آنهاست 

و آن را حـ دانـد ى

ــد ب  كــه شــيخ مفي

داند و راه ست نمى

حت نهفته در فعل ا

ر نـوبختى از اراده 

آشـنايى عميـق نـ ر

اين اشكال، اراده خ

كند كه   تصور مى

سـوی ديگـر، مصـا

پذ ل خويش جدايى

حـ  ، در)32: 3، ج140

ز برهان حدوث ار

بـ .)153و  151: 1430 

سازگار است، نه قد

ختى، تفسير او از ا

 زيرا اراده خدا يا 

 مريد به اراده است

زائد بر ذات او باش

ى كه در رد معانى ق

باشد، محل تعالى ق

شد، يا برخوردار از

حيات باشد، حكم ا

85 ـ 379: 1381رتضى، 

ــد، (  و )8: ، ج1413مفي

ر او، اراده خدا وقت

بگيردلوقاتش تعلق 

مى اراده را حقيقـى 

نظــری  ؛)10: 3، ج14

دو نظر را درساين 

دا علم او به مصلح

عالمه حلّى تفسير 

بيانگرراده خدا نيز 

از اتى برای پرهيز 

خدايى را در ذهن 

قصد نيسـت و از س

 و در نتيجه، از فعل

5مرتضـى، (شناسـد  

قدرتر و استوارتر از

همـو،: نك ؛ نيز258: 14

ر با حدوث عالم س

گر آرای مهم نوبخ

برانگيز شد،  چالش

دا ات اوست و خ

كند و اگر ز يدا مى

ست، به همان دليلى

حق محل آن ذات 

د، يا بايد جماد باش

گر برخوردار از ح

؛ مر8 ـ 7: ج1413 مفيد، 

ــازی مى ــد  مج دان

به باور. )53: الف. ق1

 وقتى به افعال مخل

 اتصـاف خـدا بـه 

405؛ همــو، 371: 1381

  .)8: ، ج1

از ا كدام تى، هيچ

به باور او، اراده خد

. )39: 1413نوبختى، (د 

ر از اراين تفسي و )2

  

  

نوبخت

ترتيب، خ

اراده او ق

ند ا مكان

معتبر مى

قد را گران

415حلّى، (

آفريدگار

از ديگ

ديگری چ

زائد بر ذ

منافات پي

قديم نيست

چه  چنان

خدا باشد

است و اگ

؛ 39: 1413

اراده را م

413مفيد، (

اوست و 

مرتضى، 

مرتضــى، (

413مفيد، (

نوبخت

به. بيند مى

خواند مى

280 ـ 279

64 

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 
ار
شم

 ،
7

7
، 

ار
به

 
13

94
  



65  

  

 

خت
وب
ن

 ى،
لم
ك
مت

 ى
د
ان

د
من
ش
ي

 
ور
وآ
و ن

  

ــم ارجــاع مى ــه عل ــز اراده الهــى را ب ــد،  فيلســوفان ني ــىدهن ــه نظــام احســن ول ــم ب ــا . عل او ب

كردن نظام احسن با مصلحت، توانست تفسير فلسفى اراده خدا را بـا آرای كالمـى  جايگزين

  . خدا و مخلوقات همسو كند نمياتر نسبت امكانى  خويش و از همه مهم

يكى، تأويل صـفات : كند دو نكته ديگر نيز در آرای خداشناختى نوبختى خودنمايى مى

تعـالى، حيـات را بـه  حقاو در . ندانستن اسمای الهى ، توقيفىیتعالى و ديگر حقثبوتى ذات 

دهـد؛  رجاع مىداند و به اين ترتيب، آن را به قدرت ا نبودن صدور فعل بر او مى معنای ممتنع

سمع و بصر را علم به مسموعات و مبصرات و اراده را علم به مصلحت نهفته در فعـل كـه او 

ای  و لذت را گونـه داند مىكالم را صفت فعل  او. كند خواند، تفسير مى را به انجام آن فرامى

هـد كا كند و در نتيجه، صفات ثبوتى خدا را به علم و قدرت فـرو مى علم و ادراك تلقى مى

ديدن عقل در تأويل صفات خدا، نوبختى را بـه ايـن نتيجـه  توانمند. )44و  39 ـ 38: 1413نـوبختى، (

از همين رو، او خدا را مبتهج به ذات خويش . كشاند كه عقل توانايى كشف آنها را نيز دارد

ا و در مقابل، سيد مرتضى از تأويل صفات خد. )44و  43: 1413نـوبختى، (الوجود دانست  و واجب

و اصـرار داشـت كـه صـفات را بـه همـان معنـای حقيقـى كرد ارجاع يكى به ديگری پرهيز 

كار ببرد و در نتيجه، حيات را صفتى ثبوتى و حالتى در ذات خدا، سـمع و بصـر  شان به عرفى

بـر . )370و  97، 82: 1381مرتضـى، (كند  قصد تفسير مىنيز را صفتى غير از علم و حيات و اراده را 

، آن را بر خدا )281: 2، ج1405مرتضى، (داند  لذت را با شهوت متالزم مىچون وی  ،اسهمين اس

، امـا بـا )279: 2، ج1405مرتضـى، (شناسـد  الوجود مطلق مى او البته خدا را واجب. شمرد ممتنع مى

ظاهر به اين دليل كه بين وجوب وجود  ورزد، به اين حال، از اطالق آن بر خدا خودداری مى

  .)144: 1431مرتضى، (بيند  زمى نمىو قدم تال

كنـد  نبودن علم و قـدرت تعريـف مى عالمه حلّى، حيات را صفت سلبى، به معنای ممتنع

ای در تأييـد  همچنين در مورد سميع و بصير بودن خدا، چون نه دليـل عقلـى. )274: 1415حلّى، (

بـه  ای كـه گونـه بهگذارد،  ىبنا را بر جمع آرای موافقان و مخالفان م .دارد آن و نه در رّد آن

سـميع و بصـير اسـت بـه دليـل  ،خدا مـدرك: گفته خودش، نياز به تأويل آيات قرآن نباشد

او همچنـين، . )285 ـ 282: 1415حلّـى، (سمعى، اما ادراك او از راه حواس نيست، به دليل عقلـى 

لفظى به دو معنا بـه با اين توجيه كه متكلمان و فيلسوفان لذت را به اشتراك  مناهج الیقـیندر 

اسـماءاّهللاٰ را تـوقيفى دهـد، ولـى چـون  تشـخيص مى برند، نظر هـر دو گـروه را حـق كار مى



 ةس الـی حظیـر

 اما در پاسخ 

داد رعايـت 

 خدا واجب 

غـداد چـون 

ليـف انسـان 

 ز در بهشـت

ى مانند شـيخ 

 عتزلـه بصـره

د  و در تأييـ

كنـد  ول مى

ش بـر جـود و 

شانه نقص در 

جز نقص در 

 بخـل يـك 

 سـت كـه از

عالمـه . )265 

انديشـيد   مى

 خدا واجب 

ـده آميختـه 

رفى او را از 

تسـلیک الـنفسدر 
142 :155(.  

دانند،  ا واجب مى

معتزله بغد. نيستند ر

را بر   و دنيای آنها

معتزله بغ. دانستند ى

رينش جهان و تكل

ن را از همـان آغـاز

و برخى يافتز راه 

معاز ديدگاه  تضى

پـذيرد غـداد را مى

 تكليف از آن عد

ييد مدعای خويش

نيست و هم نشاده 

 وصف، توجيهى ج

ظـر سـيد مرتضـى

سى قابل اطـالق اس

: 2، ج1405؛ همـو، 20

ى از آنچه نوبختى 

صلح در صورتى بر 

 مصـلحت بـا مفسـ

آنكـه صـار ارد، بى

، اما د)328: 1415حلّى، 

6حلّى، (كند   رد مى

 و دنيايى را بر خد

نظر هماجب است، 

 و بندگان در دين 

كه آن را واجب نمى

حكم به وجوب آفر

دانسـتند كـه انسـان

 متكلمان اماميه نيز

ديگر مانند سيد مرت

ل ديدگاه معتزله بغ

جوبمورد وما در 

او در تأي. كند د مى

، هم جواد و بخشند

ن علم دارد؛ با اين 

حالى كه بـه نظ  در 

و بر كس وهش دارد

0: 1431مرتضـى، (ـل 

جوب اصلح را حتى

نش مخلوقات، اص

فراتـر نـرود؛ ثانيـاً،

صـلحت انگيـزه د

ح( خدا اكراه دارد 

تدالل فيلسوفان را 

  ينش

عايت مصالح دينى 

ت اصلح بر خدا وا

صلحت مخلوقات 

ر معتزليان بصره ك

دانستند، ح جب مى

د بـر خـدا روا نمى 

له بغداد و بصره به 

 گرفتند و برخى د

نوبختى گرچه اصل

كوشد، اما لفان مى

عتزله بصره را تأييد

  . كند يه مى

صلح را انجام ندهد،

جود مفسده در آن

؛)55: 1413نوبختى، : ك

شايستگى نكو كه 

ی ورزد، نه از تفضـ

ن بصری، دامنه وج

او در آفرين باوربه  

 باشد و از حدی ف

 خدا برای ايجاد مص

.  

 از اطالق لذت بر 

 قاطعيت نظر و استد

خدا با جهان آفرين

 اماميه و معتزله رعا

كه آيا رعايت سش

 بيشترين خير و مص

ند، بر خالف بيشتر

ر دنيا را بر خدا واج

 ،به همين دليـل .د

نظر معتزله  اختالف 

ب معتزله بغداد را

در اين ميان، ن. دند

های مخا د استدالل

 ضمنى ديدگاه مع

پايان خدا تكي ت بى

او، اگر خدا اص ور

وست، زيرا او به وج

نك(ماند  و باقى نمى

پسند اخالقى است

ق واجب خودداری

يروی از ابوالحسين

. ودتر دانسته است

الً، سقف داشته او

در اين صورت ها 

.)372: 1399حلّى، (رد 

  

  

داند،  مى

با  القدس

بطه خرا

متكلمان 

پرسبه اين 

بهترين و

شمرد مى

اصلح در

كردند مى

. بيافريند

مفيد جانب

دفاع كرد

آن و نقد

و به طور

نيز قدرت

باوبه 

قدرت او

قدرت او

صفت ناپ

ادای حق

حلّى به پي

نيز محدو

است كه

تنه. نباشد

آن بازدار
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ا آفريـد، بـ گونه ديگـری مـى كه از ديدگاه نوبختى، اگر خدا جهان را به تر گذشت پيش

آيـد آن اسـت كـه آفريـدن نظـامى بهتـر و  ای كه از اين سخن برمى نتيجه. بود همراهمفسده 

خدا آن  گمان بىداشت،  اگر امكان مى ، ولىپذير نيست تر از آنچه خلق شده امكان پرمنفعت

بينى  نظـام اصـلح در جهـان. نظام كنـونى آفـرينش، نظـام اصـلح اسـت ،بنابراين. آفريد را مى

مهم كه نظام احسن برخاسته از ضـرورت  تفاوتنظام احسن حكماست، با اين نوبختى، شبيه 

احسـن الخـالقين و كمـال  دليل است كه فعـل خداونـدِ ناميدن آن بدان  فلسفى است و احسن

ّ  اگوي كه مطلق است   در ؛توانسـت بيافرينـد نمىرا ى و معلولى جز ايـن بر اساس ضرورت عل

جـود و كـرم دليـل تعـالى بـه  حـقدارد كـه ريشـه حالى كه نظام اصلح در ضرورت اخالقى 

ممكـن بسـياری كـه هـای  جهانميـان خويش، متعهد و ملتزم است جهانى را بيافرينـد كـه از 

 سازدلذت و شادمانى را برای مخلوقات آن فراهم  ،نفع ،بيشترين صالح بيافريند،توانست  مى

  .)115 ـ 114: 14، ج1382عبد الجبار، : برای مطالعه بيشتر، نك(

  رابطه خدا با انسان

 ،متكلمان وابسته به مكتب بغـدادنظر  برخالفاز ديدگاه نوبختى، سيد مرتضى و عالمه حلّى 

يافتن به ثواب و پاداش نيست، بلكه قرار دادن مكلف در معرض نفـع  هدف از تكليف دست

بـه . آيد است، جز از راه تكليف به دست نمى همراهعظيمى است كه چون با استحقاق مدح 

از آنجا كه تكليـف اقتضـای لطـف  ولىنظر آنها، هرچند تكليف تفضلى از سوی خداست، 

درستى انجام دهد، سبب وجـوب لطـف بـر خـدا  اش را به دارد تا مكلف بتواند وظايف دينى

عالى بايد همـه مكلفـان، اعـم ت حقاست كه  آنآيد  ای كه از اين ديدگاه برمى نتيجه. شود مى

 108: 1431؛ مرتضـى، 55: 1413نـوبختى، (كسان از لطف خويش برخوردار سازد از كافر و مؤمن را ي

  .)191 ـ 190و 

او نيـز ماننـد سـيد مرتضـى و . كنـد نوبختى رابطه خدا با انسان را بر پايه عدل تصـوير مى

، داند مى تواناگرا، عقل را در شناخت حسن و قبح اخالقى  عالمه حلّى و ديگر متكلمان عدل

بعضى  بايد گفتداند يا نه،  كه آيا حسن و قبح افعال را ذاتى مى به اين پرسشولى در پاسخ 

گرا عقيده داشتند قبيح، قبيح است، زيرا دارای وجهى مانند ظلـم اسـت كـه  از متكلمان عدل

 بـه سـببقبيح، قبيح است  معتقد بودنداقتضای قبح دارد و بعضى ديگر مانند ابوالقاسم بلخى 



زيـد و سـيد 

يـر و تبـديل 

جـه و صـفتى 

ه تأثير وجـه 

مرتضـى، (دنـد 

فـالمؤثّر فيـه 

عالمـه . شـيد

كسـان قابـل 

مهـم . كنـد ى

و  گيـرد  مى

م، يا به انجام 

هـا در مـورد 

ـتدالل سـيد 

است كه آن 

فعـل قبـيح  ب

خ كالم، هـر 

ـد كـه اگـر 

 ايـن مـرجح

تيـب سـر از 

؛ 113: 1363ى، 

 امور صلحت

لم بـه اينكـه 

بت علـم بـه 

ياز ندارد، بر 

مفيد دومى را برگز

كـه تغيي انـد فعل] ى

 حسن و قـبح، وج

كه تفاوتد، با اين 

ح از آن منتفى گرد

ظلماً نحكم بقبحـه ف

انديش د مرتضى مى

. 

يكبـه  خدا و انسان 

ـز آن را اراده نمى

دالل تمثيلـى بهـره

باشيم ناآگاهح آن 

ه ه ايـن احتمالهمـ

اسـ. )45: 1413وبختى، 

آ های اين تمثيل ض

ن سـبببـداها  سـان

در تاريخ.  آگاهيم

انـ ت اشـكال كرده

حـال، ا. يابد مىاز 

ز دارد و به اين ترت

؛ حلّـى46: 1413وبختى، 

انسان، علم به مص] ی

خيز، باز عل  مفسده

  .)46: 1413نوبختى، 

و از آنجـا كـه نسـب

، به مرجح ديگر ني

شيخ م ، دو ديدگاه

ذاتـى[قـبح صـفت 

 نظر سيد مرتضى، 

شوند  قبح فعل مى

ست كه وجوه قبح

انّا عند كونه ظل«كه 

 كه او همچون سيد

)347: 1430؛ همو، 358

شمرند كه بر  ق مى

گـهر ولـىت دارد، 

از يك استد راحت

دهيم كه يا از قبح ى

ه. آن نيـاز نـداريم

نـو(دهـد  جـام نمى

فرض از پيشيكى . )

ديگر اينكـه مـا انس

ودمان از انجام آن

فرض نخسـت ر پيش

ح نيای فعل به مرجّ 

 مرجح ديگری نياز

نـو(عين جبر اسـت 

اختياری[جح افعال 

د و در زمان ديگر 

(ح فعل است  مرجّ 

سـنخ علـم اسـت و

رك يكسان نيست،

از اين . )308: 1422 

يخ مفيد حسـن و ق

حالى كه به   ، در)8

سبب حسن يا كه 

 و مشروط به اين اس

ن عبارت نوبختى ك

آيد  برمى ،)45: 1413

8 ـ 357: 1415حلّى، (ت 

ام اخالقى را مطلق

 بر فعل قبيح قدرت

صر نوبختى به. ست

 فعل قبيح انجام مى

نيم كـه بـه انجـام آ

خـدا فعـل قبـيح انج

)337: 1381د مرتضـى، 

ار برخورداريم و د

نيازی خو فعل و بى

اشاعره بر. يز شدند

ت داشته باشد، برای

قدرت او باشد، به 

فعل خدا باشد كه ع

مرج: دهد پاسخ مى

آميز باشد مصلحت 

ه مصلحت است، 

بختى، مـرجح از س

و تر  وقت، با فعل

جبار،عبد ال( عين آن 

به نظر شيخ.  اولى را

85: ب1413مفيـد، (ند 

دان لدر فع] ذات و

ها در حد مقتضى 

از اين. )323 ـ 322و  

3نـوبختى، (» نه ظلماً 

است نظر هم با آنها 

گرا احكا مان عدل

به نظر آنها، خدا ب 

ى اثبات اين مدعاس

ها زمانى ما انسان: 

يـا نـدان و باشيم ند

پـس خ .انـد ى منتفى

سيد(نيز همين است 

ها از قدرت و اختيا

دهيم كه از قبح ف ى

برانگيز فرض چالش

 فعل و ترك قدرت

 انسان و مستند به ق

آورد و اگر ف رمى

نوبختى پ. )318: 138

 گاهىر هم فعلى 

 در زمان خاصى به

ين از ديـدگاه نـوب

 موجود در فعل يا

  

  

صفت و 

مرتضى، 

پذيرن نمى

بر ذ زايد[

حسن، تنه

1381 :310

نفس كو

حلّى نيز 

متكلم

.دان حمل

چگونگى

گويد مى

منآن نياز

تعالى حق

مرتضى ن

ه ما انسان

انجام نمى

ف دو پيش

انسان بر 

اگر فعل 

تسلسل د

81اعرجـى، 

اگر. است

انجام آن

بنابراي

مصلحت
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خود مـرجح  خودی تواند تعلق بگيـرد، بـه مى خالف اراده كه چون هم به فعل و هم به ترك

 )غيـر از علـم(قصـد بـه معنـای عالمه حلّى با اينكه ماننـد نـوبختى، اراده را در انسـان . نيست

و همچنـين آن را  نه علم بـه مصـلحت را داند، بر خالف او، اراده را مرجح مى داند، ولى مى

ّ  حالى كه نوبختى به  ، درداند مى بخش مرجح ضرورت ى و معلـولى بـاور ظاهر به ضرورت عل

  .)371: 1415حلّى، (ندارد 

اند كه اگر انسان فاعل افعال خودش باشـد، بايـد بـه  اشاعره اشكال كردهاز سوی ديگر، 

نـوبختى ايـن اشـكال را قابـل اعتنـا . چنين نيست حالى كه  آن علم داشته باشد، در] جزئيات[

فعـل ] جزئيـات[تواند دليل بر علم و آگاهى فاعـل بـه  داند، زيرا به نظر او فعل زمانى مى نمى

حالى كه در افعال انسان اتقانى نيست تـا دليـل بـر علـم   باشد كه از اتقان برخوردار باشد؛ در

علـم تنهـا بـر . صحح فعل، قـدرت اسـت، نـه علـماين پاسخ، م مطابق. )46: 1413نـوبختى، (باشد 

پيروی از  حال آنكه عالمه حلّى، بـه ،ندارد ىكيفيت فعل تأثيرگذار است و در ايجاد آن نقش

پذيرد و در مقابل اشكال اشاعره  صراحت مى فيلسوفان، تأثير علم در ايجاد فعل اختياری را به

كافى است، بـه دفـاع از نظـر خـويش  از اين موضع كه در افعال اختياری انسان علم اجمالى

  .)354: 1430؛ همو، 371: 1415حلّى، (پردازد  مى

  شناسى امام

اين ادلـه . اند كند، عقلى ـ سمعى ای كه نوبختى برای اثبات امامت عامه به آنها استناد مى ادله

  :به شرح زير است

كـى بنـدگان طبق اين استدالل، امامت لطف است، زيرا سـبب نزدي :دليل عقلى لطف  .1

زنـدگى آنهـا تبـاه و  وضـعيتشـود و بـدون آن  خدا به اطاعت و دوری آنها از معصـيت مى

. )75: 1413نـوبختى، (واجب اسـت؛ پـس امامـت واجـب اسـت  وندلطف بر خدا. شود آشفته مى

و ديگـر آثـارش، همچـون نـوبختى بـه دليـل لطـف روی  ةالشافی فـی االمامـسيد مرتضى در 

با گذشت زمان، بر اهميـت و اعتبـار دليـل . )410: 1431؛ همـو، 47 :1ب، ج. ق1410مرتضى، (آورد  مى

در اثبات امامت تا جايى كه تنها دليلى است كه عالمه حلّى  لطف در تفكر شيعى افزوده شد

  .)440 ـ 439: 1415؛ همو، 404: 1430حلّى، (كند  استناد مىبدان 

دهد و معلـوم نيسـت كـه مـورد  مىنسبت  »اصحابنا«دليل عقلى ديگری كه نوبختى به . 2

ها را بـه صـنايع و تشـخيص غـذاها از  تواند انسان است كه امام مى آنباشد، نيز تأييد خود او 



ئمـه از همـه 

مضـمون، در 

بـه لحـاظ را 

   مواجـه شــد 

كـه از عقـل 

ن بـا وجـود 

عبـد الجبـار، (! 

ز راه تجربـه 

شت، باز هم 

 كـافى بـود 

 نسـل بـرای 

آيـه شـريفه  

جـه داللـت 

لهـى شـوند، 

ب، تعيـين و 

ت ضـرورت 

مـين آيـه را 

چـون همتى 

زيـرا بـه  ،ـد

   .ن

مرتضـى، (ـت 

. قلـى اسـت

ه اگـر اصـل 

نوبـت  9م

او وجـوب . 

حال كـه آگـاهى ائ

هايى به ايـن مض تي

هـا ر صـنايع و زبان

ه و ديگـر غـالت 

كه چارپايان با اينك 

كننـد مـا انسـان  مى

 از سـم را نـدارد؟

حتـى اگـر انسـان از

قوت و اعتباری داش

آمـد، زيـرا  برنمى

و نسل بـه های ا يى

او بـه از جملـه ند 

و. كنـد استناد مى 

حكـام و حـدود اله

ز باب مقدمه واجـب

 هرچند برای اثبـات

دهد و از جمله هم ى

ضى استناد بـه آيـات

دانـ ت نادرست مى

 است، نه مقدمه آن

 اصوالً واجب نيسـ

 امامى آن صرفاً عق

كـه د تا جايىى ببر

پيامبر گرامى اسـال

. او مهـر تأييـد زد

يخ مفيد در عين ح

وجود روا باداند و 

ن علم ائمه به همه ص

ـا بـا اقبـال مفّوضــه

 چگونه است: ويد

زنـدگى ها  انسـان 

يى تشـخيص غـذا 

ح كـه افزايـد مىو 

ر نتيجه، استدالل ق

هاسـت ر همه زمان

زد و سپس راهنماي

 

او هسـتن ایر مـدع

)75: 1413نوبختى، (. )

د متولى اجـرای اح

بنابراين، از .دارده 

قاضى عبد الجبار، 

دليل سمعى بها مى

حال آنكه سيد مرتض

بات ضرورت امامت

جوب اقامه حدود 

رای حدود شرعى

ويژه روايت شيعى

های امام پى ويژگى

مأثور از پهای  تي

 حلّى بر ايـن نظـر

شي. )75: 1413وبختى، 

د ممكن مى عقلى 

 گفته او، نوبختيان

 كـه ايــن نظـر آنهـ

گو قد دليل دوم مى

بيشتر از بسياری از

تنهايى توانـايى ش، به

تأييـد نظـر او باضى 

تشخيص دهد و در

كه نياز به امام در ه

غذا و سم آگاه ساز

  .)74: 1ب، ج1410ى، 

د ديگر نـوبختى بـر

)41: مائده(»  أيديهما

توانند ن نمى مسلمانا

بر عهدهرا رای آنها 

ق. )203: 1363حلّى، ( 

به دشناسد، اما  نمى

ح. )41ـ  20 ،1، ج138

را برای اثب» يديهما

وجشرط  عه اسالمى

امام در جامعه، اجر

و وجوب امامت، به

ضرورت امامت و و

شد، به رواي وم نمى

عالمه. )128: 1ب، ج

نو(راهنمايى كند  ..

به لحاظها را   زبان

به. كند  ترديد مى

دانسـتند  جـب مى

  .)67: الف1

ى عبد الجبار در نق

و حتى ب تر د، سالم

ری از عقل و دانش

سيد مرتض. )36 ـ 35 

ست غذا را از سم ت

اماميهبات مطلوب 

مامى، انسان را از غ

مرتضى( حفظ شود 

له سمعى نيز شاهد

ق والّسارقه فاقطعوا 

تك  ست كه تك

 امام است كه اجر

گردد م واجب مى

ليل عقلى را معتبر ن

82عبد الجبار، (آورد  ى

والّسارقه فاقطعوا أي

ضور امام در جامع

بدون حضور ا ،ين

او و باوربه . )104: 1ج

تنهايى به ض تواند به

 راه عقل بر ما معلو

ب1410مرتضى، سيد ( .د

  

  

..سموم و

صنايع و 

وقوع آن

وا لـىعق

413مفيد، (

قاضى

اند بهره بى

برخوردار

:1، ج1382

توانس نمى

از پِس اثب

نخست ام

آيندگان 

اد. 3

والّسارق«

آيه اين اس

بلكه اين 

نصب اما

امامت دل

شاهد مى

الّسارق و«

نظر او حض

بنابراي

ب، ج1410

ت عقل مى

امامت از

رسيد نمى
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حالى كـه   ، در)439 :1415و، ؛ هم404 ـ 403: 1430حلّى، (كند  امامت را نزد اماميه، عقلى توصيف مى

ظاهر ســمعى و نــوبختى عقلــى ـ ســمعى  از متكلمــان متقــدم، شــيخ مفيــد وجــوب آن را بــه

  .شمرد مى

» مـن قـريش ةاألئمـ«: است كه فرمـود 9دليل نقلى ديگر روايتى از پيامبر گرامى اسالم

. )75: 1413، نـوبختى(كه هرچند در قالب جمله خبری بيان شده، مقصود از آن امر و الزام اسـت 

در داللت اين روايت بر وجـوب  ولىداند،  وجوب امامت را شرعى مى نيزقاضى عبد الجبار 

گيـرد كـه گرچـه  سيد مرتضى بـر او خـرده مى. )48: 1،20، ج1410عبد الجبـار،(امامت ترديد دارد 

روايت در ظاهر به لفظ خبر است، معنای امری دارد و كسى كـه وجـوب امامـت را سـمعى 

  .)125ـ  124: 1ب، ج1410مرتضى، (! د، چرا به اين روايت استناد نكند؟دان مى

بر وجوب اصل امامـت اسـت  یاجماع صحابه و مسلمانان صدر اسالم نيز شاهد ديگر. 4

تواننـد  البته به نظر قاضى عبد الجبار، اماميه برای اثبات ضرورت امامت نمى. )75: 1413نوبختى، (

آنها اجماع تنها در صـورتى حجـت و معتبـر اسـت  باوريرا به ز ،به دليل اجماع متوسل شوند

. با اين وصف، اثبات امامـت از راه اجمـاع، مسـتلزم دور اسـت. كه كاشف از قول امام باشد

عبـد الجبـار، (گـردد  با استناد به اجماع، امامت به روايت غير شيعى آن اثبـات مىافزون بر اين، 

سـنت و از جملـه خـود او، يكـى از داليـل ضـرورت  اهلاما بر اساس نظر . )26 ـ 1،20ج، 1382

امامت، اجماع است كه گرچه امت اسالمى در تعيين جانشين پيامبر دچار اختالف شدند، اما 

به او . )510 :1422مرتضى، (نظر داشتند  در اصل ضرورت امامت برای اجرای احكام شرعى اتفاق

يى ضـرورت امامـت بودنـد، اعتنـاچون اصم و ضرار كـه منكـر همديدگاه خوارج و كسانى 

شود كه خوارج يكـى  سيد مرتضى در مقام نقد يادآور مى. )48 ـ 47: 1ج ،1382مرتضى، ( كرد نمى

بـه تـوان  نمى ،بنـابراين. اند و اصـم و ضـرار طرفـداران بسـياری داشـتند های اسـالمى از فرقه

  .)123ـ  122: 1ب، ج1410مرتضى، (سادگى ادعای اجماع كرد  و به بوداعتنا  بىديدگاه آنها 

ضـرورت امامـت را توجيـه  كوشـيدندظاهر نخستين متكلمان اماميه بودند كه  نوبختيان به

ذوق فلسفى خويش، يا از روی اضطرار و بـرای  دليلحال يا از روی اختيار و به  .عقلى كنند

مـايى آنها برای اين منظور بر برخى فوايد امامت ماننـد راهن. دفاع از حقانيت مذهب خويش

برانگيزی بـود تـا  ها و تشخيص غذا از سم تكيه كردند كه البته دليـل مناقشـه به صنايع و زبان

  . جايى كه بعضى از متكلمان اماميه از جمله سيد مرتضى نيز آن را مردود شمردند



عقلـى آن بـر 

رو شـد تـا  ـه

شـده، دومـى 

اللت آنها بـر 

 حـد اثبـات 

حكام شـرعى 

عا كـرد كـه 

عالمـه حلّـى 

ت مخالفـان 

انى نـوبختى 

  جـوب عقلـى 

زد، نـاظر بـه 

ينـى و زنـده 

دين طوسـى 

در  نيـزگـری 

 ،عبـاس ،كر

 428(. 

كه روی  آيد

 و گسـترش 

ن نـوبختى و 

اع از حـريم 

ن كه آنها بـه 

حـالى   د، در

معى، بـه توجيـه عق

بـ مان پـس از او رو

شدز دو احتمـال يا

دالدرباره يا شود  ى

تنهـا در  و يا اينكـه

جرای حدود و احك

توان ادع رو، مى ين

  .يخى بوده است

 سـيد مرتضـى و ع

به شـبهات گويى سخ

ت كه بر تقدم زما

كنند، ناظر بـه وج 

پـرداز  نقد آنهـا مى

 بر امامت شده، عي

  . ى دارد

 و در آثار نصيرالد

ديگ يى و تاريخى

ابـوبكد ديگر ماننـد 

ـ  412: 1430؛ همو، 479

آ حن كالم او برمى

تبليـغ و  قادی آنها

چـونهممتكلمـانى 

 وهله نخست، دفـاع

شاهد بر مدعا اين 

اند يز همت گماشته

فـزون بـر ادلـه سـم

د مرتضى و متكلم

از. شيعه اماميـه شـد

مىكه به آنها استناد 

و »ألئمه من قريش

اج ،ى جامعه اسالمى

از ا. ناتوان بودمان 

ف، نتيجه الزام تاري

شناختى نوبختى،  م

مه آنها در مقام پاس

تهايى را بازشناخ ت

نقد مى و ى بررسى

كه عالمه حلّى به ن

هايى كه   با اشكال

ها بيشتر صبغه ذهنى

در دوره متأخر 7

شواهد قرآنى، رواي

افرادقدح جانشينى 

9ـ  461: 1415؛ حلّى، 2

است كه از لحآن  

های اعتق حكيم پايه

كه با مطالعه آثار م

 كه هدف آنها در 

. ت مخالفان است

ني 7بن ابى طالب

متكلمى باشد كه اف

ورد كه با اقبال سيد

شناسى ش خيمه امام

ای ك زيرا ادله نقلى

األ«، مانند روايت د

 سياسى و اجتماعى

مرجعيت دينى امام

قلى لطف به دليل ع

ا مقايسه آرای امام

ست كه هرچند هم

توان تفاوت آنها مى

ختى و سيد مرتضى

هايى ك ى كه اشكال

تضى تى و سيد مر

ه عالمه حلّى با آنه

7على بن ابى طالب

و ش يافتع بيشتری 

و هم در ق 7على

292ـ  223: 1407وسى، 

ر آثار عالمه حلّى 

، تحوی و هدفت 

حالى ك  ، درن است

وان احساس كرد 

شيع در مقابل شبها

ان بر امامت على ب

 نوبختى نخستين م

آو عده لطف روی

تدريج، ستون خ ه به

رسد، ز ر به نظر مى

داشتندمامت ترديد 

 معنای زمامداری 

و از اثبات م داشت

دن متكلمان اماميه

 مهم ديگری كه با

اس آن ،راه برد بدان

د، اما در رويكرد آ

  :ت دارند

هايى كه نوبخ شكال

حالى  ند، درا امامت

 .آن هستندعقلى 

ع رويارويى نوبخت

حالى كه مواجهه  ر

ستدالل بر امامت ع

حلّى، تعدد و تنوع

ع اماممت و برتری 

طو(ثمان آورده شد 

ديگر در جالبكته 

استبيشتر با مؤمنان 

 ميان تازه مسلمانان

تو وضوح مى ضى به

نيت مذهب تش حقا

های مخالفا  اشكال

  

  

شايد

اساس قاع

جايى كه

تر درست

وجوب ام

امامت به

ديى اكار

آور روی

نكته 

بتوان  مى

اند برآمده

نيز داللت

اش. 1

ـ سمعى ا

وجوب ع

نوع. 2

است، در

اس. 3

و عالمه ح

اثبات امام

عمر و عث

نك. 4

سخنش ب

در  تشيع

سيد مرتض

امامت و 

نقد و رد
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نگـارد كـه  مىرا با بيش از چهارصد صفحه در موضوع امامـت  کتاب األلفینكه عالمه حلّى 

از . دهـد نمىهای مخالفـان بـر امامـت خاصـه اختصـاص  حتى يـك سـطر بـه اشـكال در آن

های  های متكلمان متقدم بيشتر رنگ و بـوی جـدلى و اسـتدالل استداللبايد گفت  ،رو همين

كه البته شرايط تاريخى عصـر مغـوالن غيـر از ايـن  دارد متكلمان متأخر رنگ و بوی خطابى

 .كرد هم ايجاب نمى

مقايسه پاسـخ متكلمـان اماميـه متقـدم و  و نيزعامه های مخالفان بر امامت  يكى از اشكال

انـد  گفتهو آن اينكـه  دارد يىشناختى آنهـا اهميـت بسـزا عمق افكار امامبدان در فهم  متأخر

 ضرورت نـدارد یدر هر عصر و هموارهوجود معصوم دهد كه  دوره فترت پيامبران نشان مى

های پيشين عصـمت افـراد خاصـى را  امت: دهد نوبختى پاسخ مى. )23 ـ 1،20، ج1382عبد الجبـار، (

، باشـدهـايى از تـاريخ از پيـامبر خـالى  از اينكه دوره ،بنابراين .)75: 1413نوبختى، (اند  ادعا كرده

 پاسـخ او بـا نظـر سـيد مرتضـى. ه استكلى از معصوم خالى بود توان نتيجه گرفت كه به نمى

ر نبوت، فتـرت در امامـت را نتيجـه تواند از فترت د گويد كسى مى كه مى استقابل مقايسه 

  .)47ـ  46: 1ب، ج1410مرتضى، (بگيرد كه نبوت را در هر حال واجب بداند 

، عالمـه مياندر اين . ای ضرورت ندارد وجود معصوم در هر دوره از ديدگاه او ،بنابراين

بـه  از سـوی ديگـر، نـوبختى در پاسـخ. )480 :1415حلّى، (حلّى بعدها، جانب نوبختى را گرفت 

كنـد كـه آن حضـرت  ، اظهار مى7ها بر داللت حديث غدير بر امامت على يكى از اشكال

: 1381 ؛ اعرجى،222: 1415، حلّى، 84: 1413نوبختى، (نيز امام بود  9حتى در زمان پيامبر گرامى اسالم

. )293: 2ب، ج1410مرتضـى، (پاسخى كه با انتقاد و مخالفت سيد مرتضى رو به رو شـد  ؛)510 ـ 509

توان نتيجه گرفت كه نوبختى معصومانى را كـه در  آيا از كنار هم گذاشتن اين دو مطلب مى

دوره فترت در جامعه حضور دارند و به تعبير عالمه حلّى زمين از وجود آنهـا خـالى نيسـت، 

گيـری تـأثير احتمـالى  بـرای پـىتـوان  مىای گرفـت،  دانست؟ اگر بتوان چنين نتيجه امام مى

  . هايى را به دست آورد سرنخ يليه بر افكار اوعقايد اسماع

  شناسى فرجام

گردآمدن اجزای بدن پس از پراكنـدگى  )الف: دهد نوبختى دو تعريف از معاد به دست مى

برای تصور و سپس تصديق چگونگى رستاخيز از ديـدگاه نـوبختى، . اعاده معدوم )بآنها؛ 

انسـان به نظـر نـوبختى . سان داشته باشيمتصور روشنى از نظر او درباره ماهيت ان نخستبايد 



يچ كـدام از 

ب آنها با هـم 

طبـق . شـود ى

 اعـراض آن 

 :ه پرداختنـد

ت كـه ماننـد 

قـا را در آن 

شـم جبـايى 

ـت درسـت 

 كنـد آن را 

: الـف1413يـد، 

: گويـد ر مى

 پـس نـابود 

سـت، بلكـه 

شـود؟  ده مى

. ـرط و ضـد

ج انسان هـم 

ر رسـتاخيز، 

. ـاخته شـود

گ و پـيش از 

 وزا جزن اج

سـت كـه از 

شـوند و نـه  ى

زايى كه گرچه هـي

 نيستند، اما تركيب

ى در او ايجـاد مى

دارند، بـر خـالف 

دو نظريـهر پاسـخ 

استوابسته ض بقا 

ده كند و عرض بق

د، ابو على و ابوها

ـه مسـتلزم دور اسـ

نى كـه خـدا اراده

مفي: نك(كند  لق مى

گى نـابودی جـوهر

يـرا نيـازی نيسـت؛

جوهرهـای فـرد نيس

بـاره از نـو زنـد دو

معِدم، انتفاء شـ: ت

مزاج ،بنابراين. )35: 

در. ن همراه استد

ن دوبـاره از نـو سـ

بسـا پـس از مـرگ

 زندگى دوباره، اين

همفكـرانش ايـن اس

طبيعت نـه گـم مى

 

ده از اجزای اليتجز

برخوردار ... ده و 

انسـانى ع آن صفات

رند، از بقا برخورد

دكلمـان نخسـتين 

جوهر به عرض ی بقا

هرگاه خدا ارا ،ين

ه به گفته شيخ مفيد

ايـن دليـل كـ را بـه

ماند تا زمان اقى مى

خل ـ ا بيرون از آن

ر توضـيح چگـونگ

شـود، زي ـابود نمى

ما انسان خود اين ج

ن چگونـه نـابود و 

شيا فرض كرده است

1413نوبختى، (كند  ى

شدن اجزای بد كنده

شوند تـا انسـان  مى

ب اسـت كـه چهآن 

در .  ديگری شود

 پاسخ نـوبختى و ه

اجزای اصلى در ط 

 .معادل است ىالح فلسف

بنيه[ج 
1

شد تشكيل] 

ز علم، قدرت، ارا

تبع سازد و به  را مى

سازنده انسان جوهر

  .شوند مى

مانـد، متك  باقى مى

تند مفيد عقيده داش

بنابراي. ن خلق شود

كه ديگر برخى. ود

ن تصوری از بقا ر

ر به خودی خود با

در آن، يا ـ م فنا را

راو د.  دوم را دارد

ه به آن نياز دارد نـ

ام. )71: 1413نـوبختى، 

انسـان: يـد پرسـيد

راه برای نابودی اش

اه سوم را اثبات مى

ه با پوسيدن و پراك

ند و با هم تركيب

آ شـود مى از معـاد 

دن، غذای جاندار

آكل يا مأكول؟ : 

. هستند ديو بقيه زا

                      
 كالمى، با مزاج در اصطال

ست از همين مزاج

تبع آن، ا حيات و به

خوردار از حيات 

اجزای سچون گاه، 

 به لحظه حادث مى

نكه جوهر چگونه

 آنها، مانند شيخ م

راض بايد آن به آن

شو  جوهر نابود مى

چنين، رانشان هستند

به نظر آنها جوهر. 

زد كه در اين هنگا

 

همـين نظـر نيزتى 

 نابودی چيزی كه

ن(»  مگر از راه ضد

پس باي. ز آنهاست

در جای خود سه ر

و را ل و دوم را ردّ 

شود كه د نابود مى

آين ن اجزا گرد مى

كه بر اين تصـوير 

، اجزای پراكنده بد

:يك خواهند بود م

دن، برخى اصلى و

                          
نگارنده، بنيه در اصطالح 

  

  

عبارت اس

آنها از ح

چيزی بر

اين ديدگ

كه لحظه

اما اين

بعضى از

ديگر اعر

نيافريند، 

و طرفدار

دانند نمى

نابود ساز

  .)97 ـ 96

نوبخت

جوهر با«

شود  نمى

تركيبى از

نوبختى د

او راه اول

از راه ضد

دوباره اين

اشكالى ك

رستاخيز،

بدن كدام

اجزای بد

            
به گمان ن. ١
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  . مانند باقى مى تا روز رستاخيز گيرند، بلكه قرار مى اصلى بدن جاندار ديگر وجز

معــاد : د كــه دو تعريـف نــوبختى از معــاد مكمـل يكديگرنــدبـا ايــن توضــيح روشـن شــ

گردآمدن دوباره اجزای بدن است كه با مرگ پوسيده و پراكنده شده بودند و اعاده معـدوم 

سـيد . )71: 1413نـوبختى، (است كه با مرگ متالشى شده بـود  يىو بازسازی بنيه و تركيب اجزا

نكـه بـر خـالف او اعـاده تـأليف را در عقيده اسـت، جـز اي با نوبختى هم مرتضى در مجموع

او به تفسير دومى كه برای معاد  ،بنابراين. )153: 1431مرتضى، (شمرد  رستاخيز بدن ضروری نمى

داند و بازگرداندان همه  عالمه حلّى نيز مانند نوبختى جوهر را پايدار مى. گفته شد باور ندارد

   456: 1430؛ همـو، 493: 1415حلّـى، (آورد  شـمار نمـى اجزای بدن را در رستاخيز انسان ضـروری به

: 1426؛ همـو، 130: 1415حلّـى، (پذيرد  عرض را كم و بيش مى یبر خالف نوبختى، بقا ، ولى)457 ـ

: 1415حلّـى، (داند  فنا را نامعقول مى همچنين نابودی اشيا از راه خلق عرضِ . )301: 1419؛ همو، 129

را ممتنـع ] حتى عرض تـأليف[اعاده هر معدومى، زون بر اين اف. )487 ـ 486: 1430؛ همو، 490 ـ 489

  .)483: 1430حلّى، (شمرد  مى

  گيری نتيجه

طبقـه  عصر سيد مرتضـى و ابوالحسـين بصـری و هم نوبختى، متكلمى انديشمند و نوآور، هم

ظـاهر از  بـه و رسـد بـن اعـين مى نسب علمى او به زراره. استشيخ مفيد و قاضى عبد الجبار 

. باشـد مىاستاد سيد مرتضـى و ابوالحسـين بصـری  و نيز ابو على و ابوهاشم جبايى شاگردان

هايى از اعتزال بغداد و  گرايى او كه صبغه فلسفى ـ معتزلى دارد و مايه شواهدی از جمله عقل

همچنـين سـاختار . دهـد ، گرايش فكری او به اخوان الصـفا را نشـان مىبصره را توأمان دارد

سـه ركـن اصـلى  »عدل«و  »وجوب اصلح«، »خداشناسى فلسفى«يعه كه كالم عقلى متأخر ش

  .آن است، تراوش ذهن خالق و انديشه پويای اوست

امكـان در تقريـر   گيـری از نظريـه بهره: های او در زمينه خداشناسـى عبارتنـد از نوآوری

سـتن ندان كه نشـان از توقيفى ـ وجود و ابتهاج  تعالى به وحوب برهان حدوث، توصيف خدای

او از معتزلـه بغـداد اصـل وجـوب . و تأويل اراده خدا به علم به مصـلحت ـ اسماء الهى دارد

اصلح را پذيرفت، امـا آن را بـه آفـرينش جهـان و امـور تكـوينى محـدود كـرد و در مـورد 

دانستند كه  تكليف، ديدگاه معتزله بصره را تأييد كرد كه تكليف را تفضلى از سوی خدا مى



نـد وظـايف 

 ـ فر و مؤمن

. دانـد عى مى

ى از امامـت 

 ،مـين اسـاس

ردار كنـد تـا بتوانن

اعم از كاف ـ كلفان

ت را عقلـى ـ سـمع

 توجيه قرائت شيعى

كند و بر هم ف مى

ف خـويش برخـور

عادل است، همه مك

ختى وجوب امامـت

راه قاعده لطف به 

ضا و جوارح تعريف

  .آورد ر مى

 مكلفان را از لطـف

از آنجا كه خدا ع ز

نوبخ. دساز مند مى ه

ى باشد كه از ركلم

همين مجموعه اعض

اده معدوم به شمار

كند  ضا مىحال اقت

نيز .ن را انجام دهند

ن از اين لطف بهره

دارد او نخستين متك

او انسان را ه. است

پس از مرگ را اعا

  

  

در عين ح

شان دينى

را يكسان

احتمال د

پرداخته ا

زندگى پس
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