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  و بغداد مدرسۀ كوفهآراء متكلمان نوبختى در ميانه 

 آراء متكلمان نوبختى

  و بغداد مدرسۀ كوفهدر ميانه  

  ∗∗∗∗محمدتقى سبحانى

  ∗∗∗∗∗∗∗∗زاده خضرآباد سيد على حسينى

  چكيده

نقـش  مدرسـۀ بغـدادترين متكلمـان  محمـد نـوبختى از برجسـته ابوسهل و ابـو
دار مدرسـۀ كالمـى  آنان از سويى ميـراث. بسزايى در تاريخ كالم اماميه دارند

ــر زمينه ــوی ديگ ــه و از س ــداد  كوف ــى بغ ــۀ كالم ــاز مدرس ــد و (س ــيخ مفي ش
هـايى بـا دو  در عين حال، آراء كالمى نوبختيان تفاوت. باشند مى) شاگردانش

از آثـار ايـن دو  يـك جا كـه تقريبـاً هيچ از آن. گفته دارد مدرسۀ كالمى پيش
های بر جای  ما نرسيده، در اين نوشتار با بررسى گزارش دست متكلم امامى به

های كالمى آنان در موضوعات مختلف  مانده از آراء و آثار نوبختيان، ديدگاه
خصوص در مواردی كـه بـا آراء  های آنان به كالمى بازيابى گرديده و انديشه

ــه متفــ ــا پســين امامي ــين اوت مىمتكلمــان پيشــين ي . گرديــده اســت باشــد تبي
بــوده اسـت و گــاه  مدرســۀ كوفـهســو بـا آراء  های نوبختيـان گــاه هـم انديشـه

باشـد كـه ناشـى از رويگردانـى از  مى مدرسۀ بغـدادكالمى  آراءسرآغازی بر 
ديـدگاه كالمـى منسـوب بــه متكلمـان كـوفى يــا تفسـير و تبيينـى متفــاوت از 

  .باشد های كالمى پيشينيان مى باور

  ها   واژه ديكل
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 مقدمه

از  )ق310م ح (ى نـوبختموسـى  حسـن بـن محمـد ابـو و )ق311م(على  اسماعيل بن ابوسهل
هـای  دوران نيتـر از مهم ىكـغيبت صغری، كه يدر آستانه متكلمان برجسته خاندان نوبختى 

برخـى متكلمـان گمنـام امـامى  مدرسـۀ كوفـهپس از افـول . ظهور نمودنداست،  عهيكالم ش
اند اما در عمل كالم اماميه دچار فترتـى گرديـد كـه تـا ظهـور  هايى كالمى انجام داده تالش

  .باشد، ادامه يافت نوبختيان كه سرآغاز مدرسۀ كالمى اماميه در بغداد مى
دوم قرن  ۀتاريخ كالم اماميه در نيم در ىنقش مهممحمد نوبختى  و ابوابوسهل رو،  از اين

بر عهـده دارنـد است،  كوفه و بغداد ىمدرسۀ كالم انهيمكه  سوم هجری و اوايل قرن چهارم
د، يــمف خيشـ ىســاز مدرسـۀ كالمــ نـهيزمدار مدرســۀ كالمـى كوفــه و  ميـراث ،قـتيو در حق

  .باشند مى ىطوس خيو ش ىمرتض ديس
 و ديـمف خيشـ ىمدرسۀ كالم ىعلم منهيه به توجه با ،نوبخت بنو ىكالم آراء كهجا  آن از

 ميانآنان از  فاتيتألهمۀ  اً بيقرتو  دهيما نرس دست منسجم و روشن به ای گونه به ،شاگردانش
دو مـتكلم  نيـا ىكالمـ راثيـم مانـده از جا ههای ب گزارش به تيعنا باالزم است  ،رفته است
كـالم  خياز تـار ىبخشـ نيـيتب بهآنان  ىهای كالم شهياند ىعالوه بر بازشناس ى،عيبرجسته ش

 بـه گسـترده صـورت بـهآن  در كه ىمنبع تنها .ميينما كمكدارد  ىكه ابهامات فراوان هيامام
المقاالت  أوائل ۀدر مقدمشيخ مفيد . است ديمف خيشأوائل المقاالت ده، ش اشاره انينوبخت ءآرا

 اسالف با شهاي دگاهيد اختالف نييتب كتاب نيا فيتأل های هدف از ىككه ي دكن مى تأكيد
نوبخـت،  بنـو از ديـمف خيشـ مـراد كه شود مى دانسته نئقرا و شواهد از 1.دباش مى شا ىنوبخت

  2.دنباش مى ىموس بن حسن محمد ابو وابوسهل 
                                                         

 بـا  سـه يمقا در كـه  اسـت  كـرده  حيتصرنوبخت  بنو اقوال به يكالم موضوع 18 در كتاب نيا در ديمف خيش .١
: 1413، )الف(د يمف :نك( است زيناچ است كرده انيب را خود آراء كتاب نيا در ديمف خيش كه يموضوع 156

 خيش اهتمام رغم به زين كتاب نيا در ميشو متوجه مي يبا دقت و بررس. )100، 97، 84 -82، 73، 70، 66-69، 64
 هاي شهياند يموارد در وشده  انيمبهم ب يناقص وگاهنوبخت  هاي بنو شهياند، نوبخت بنو آراء انيب به ديمف

 چنـدان  ديمف خيش الكالم فيلط مباحث در. است دهيگرد انيها ب دهيها و شن گفته يةابومحمد و ابوسهل بر پا
نوبخت  بنو اقوال به اشاره هنگام امامت و نبوت مباحث مانند يدرموا در و نكرده اشارهنوبخت  بنو اقوال به

 دگاهيـ د يانـدك  مـوارد  در نيهمچنـ  .اسـت  اوردهيـ ن راآن  ريتفسـ  و نيـي تب و كـرده  اشاره آنان آراء به فقط
 ديمف خيش كه كرد اشاره توان مي نآقر فيتحر بحث به نمونه ، برايكرده انيب يظن يصورت به را انينوبخت

 .است داده نسبت -دهيشن آنچه اساس بر -نوبخت  بنو به را نقصان و ادهيز به اعتقاد

 يمتكلم برجسته و مشـهور ، جز ابوسهل و ابومحمدنوبخت  بنو انيدر م، ديمف خيكه قبل از ش با توجه به اين .٢
پژوهشـگران  ، نيبنـابرا  .سـت يشـناخته ن  ،باشـند  يمشـهور كالمـ   يهـا  دگاهيـ فراوان و د فاتيكه صاحب تأل

← 
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 آنـان شـده مفقـود فاتيتأل نيمحمد عناو و ابوابوسهل های  شهياند شناخت منابع گريد از
 نيهمچنـ. شـود مـى ىزنـ گمانـه پـژوهش نيا در ها باكت نيا نيعناو اساس بر گاه كه است

صـفحات  و 1ىكالمـى، خيتـار منـابع درهای آنـان  شـهيمورد اند درای  پراكنده یها گزارش
 انيـنوبخت شـهياند ىابيـدر باز در موضوع امامـتابوسهل  ةاالمام �التنبیه فكتاب مانده  برجای

  .)94-88: 1ج، 1395صدوق، : نك( گشاست راه اريبس
در منـابع نـوبختى  محمـد ابو اناتیالد و اآلراء كتاب ازهايى  و نقل قولها  گزارش همچنين

و  یجوز ابن تلبیس ابلیس و) 536م( ىخوارزم ىمالحم المعتمد ف� اصول الدینخصوص در به 
 شــتريكــه ب ديــمف خيشــ اوائــل المقــاالتبــه خــالف . اســت موجــود گــريد هــای باكت ىبرخــ

 ىنـوبخت محمد های ابو شهياند ىمالحم، كرده انيالكالم ب ليرا در جلنوبخت  های بنو شهياند
 محمـد ابو بهفرق الشیعه  انتساب كهجا  آن از. استكرده  گزارش الكالم لطيف مباحث در را

پـژوهش  نيـدر ا )51-29: 1405، ىجاللـ ىنيحسـ( اسـت یجد ديترد مورد ىنوبخت ىموس بن حسن
را در مباحـث نوبخـت  های بنو دگاهيد ،گفته بر اساس منابع پيش. رديگ استناد قرار نمى مورد

  .مكني مى ليو تحل ىنبوت و امامت بررس، ىشناس انسان، ىشناس جهان، ىمعرفت، خداشناس

  شناسى معرفت

ای اختصاصـى گـزارش شـده  انديشـهموسى نوبختى در بـاب معـارف،  محمد حسن بن از ابو
) كه از جمله آنها شناخت خداست(معارف را  هيامام شمندانيانداكثر  انيقبل از نوبخت. است

 یاحتمـاالً بـرا نـوبختىمحمد  ابو. آن اختالف داشتند ريهر چند در تفس ،دانستند مى یضرور
ممكـن  ىخداشناسـو  نبـوده یتمـام معـارف ضـرور شد كه معتقد انيامام انيبار در م نياول

اين عقيده بود كه  رسد وی بر به نظر مى. )52-51: 1400، یاشعر( باشد ىاكتساب اي یاست اضطرار
                                                                                                                            

→ 

؛ 214 :1384، ىمدرسـ( دنباشـ  ابوسـهل و ابـو محمـد مـي     ديـ مف خيدر عبـارت شـ  نوبخـت   معتقدند مراد از بنـو 
نقل اقـوال در   هنگامشاهد اين برداشت اين است كه سيد مرتضي و شيخ طوسي  .)32-31 :1363مكدرموت، 

؛ 114: 1411ى، مرتضـ ديس(دانند  مي يكينوبخت را  )دو پسر( ابنا و ديمف خيانسان قول معمر و ش يستيمورد چ
در  ديـ مفشـيخ  مطلب را از عبـارت   نيا كه ظاهراً )66: 1375؛ همـو ، 113: 1406ى ، طوس؛ 238: 1411، )ب(همو، 

و اسـتفاده از  . انـد  برگرفتـه  )59: 1413، )ب(فيد م( استفاده كردهنوبخت  كه در آن از عبارت بنو مسائل السرویه
دو پسر نـوبختي  را متوجه نوبخت  عبارت بنو يطوس خيو ش يمرتض ديس كه رساند مي» ابنا نوبخت«عبارت 

 .اند دانسته مي ،كه ابوسهل و ابومحمد هستند

 در باالعتقـاد تعلـقی مـایف االقتصـاد در يطوسـ  خيشـ ، معرفت باب در نییاالسالم مقاالت در ياشعر ال،مثبراي  .١
 بـه  ياشـارات  امامـت  بـاب  در االمامـه �فـ �الشـاف در يمرتضـ  ديسـ  و �المغنـ در عبـدالجبار  يقاض، انسان باب

 . اند كردهنوبخت  بنوهاي  شهياند 
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اگر شناخت خدا از طريق اكتساب برای شخص حاصل نشـد، ممكـن اسـت ايـن معرفـت از 
  .طريق اضطراری برای وی حاصل شود

، ىنجاشـ( اسـت نوشـته را ةف� المعرفالنقض عل� ابی الهذیل  كتاب محمد ابو كه اين به توجه با
. شـود مـى نيـيتب بهتـر محمـد ابو شهياند ،معرفت بابدر  ليهذ ابو دگاهيد ىبا بررس )63: 1416

 او معرفـت یسـو بـه را مـا كـه ىلـيدل به معرفت و خداوند به معرفت كه بودآن  بر ليهذ ابو
 ايـد كه از راه حواس نشو مى ىعلوم ۀمعارف كه شامل هم گريبوده و د یاضطرار كشاند مى

كـه فـرد  ىخود را در مورد مهلت دهيسپس عق یو. باشند مى ىاكتساب ،دينآ مى دست به اسيق
نظـران  صـاحب هيـبندی بنا كـرد و بـا بق ميتقس نيمعرفت و شناخت دارد بر هم ليتحص یبرا

  .)112-111: 1408 ،یبغداد( مخالفت كرد ىمعتزل
 الزامـاً  رامعرفـت خداونـد  ليهـذ كه ابـو بود نيا ليهذ محمد با ابو ابو اختالف نيتر مهم

معرفـت  بود معتقد و بوده ليهذ ابو دگاهيد نيمخالف ا ىموس اما حسن بن دانسته اضطراری
محمد امر به معرفـت خـدا را  راستا ابو نيدر هم. باشد ىاكتساب اي یتواند اضطرار خداوند مى

 و اسـت حاصـل ليتحصـامر بـه آن  ،باشد یمعرفت اضطرار نيا اگر رايز ،دانست نمى زيجا
 دايـپ او بـه معرفـت هنـوز چـون ،ديـنما معرفـت بـه امـر توانـد ىنمـ خدا ،باشد ىاكتساب اگر

  .)52-51: 1400، یاشعر( باشد حجت ما یبرا اوامرش تاايم  نكرده
از اعتقاد به عالم ذر  ىبودن معارف ناش یبر ضرور ىمبن انيعياز ش ىبرخ دگاهيد چند هر

توان گفت ضروری بودن معرفـت خـدا  نمى اما ،)195: 2ج، 1995نشـار، ( باشد معرفت فطری مىو 
در مـورد نوبخـت  بنـو دگاهيـد .به معنای فطـری بـودن آن اسـت ىموس حسن بندر ديدگاه 

 ريناپـذ يىو عقل را جـدا بوده ديمف خيدوران ش تا ىهمانند عموم متكلمان امام، عقل گاهيجا
 اسـت، و نيازمنـد سـمع بهآن  نتايج و خود دانش در شه، عقلياند نيا بنابر. اند از سمع دانسته

در مقابـل  دگاهيـد نيا. نيست جدا، ندك مى آگاه استدالل چگونگى بر را غافل هك سمعى از
 در. نـدك مـى عمـل سـمع از مسـتقلّ  عقـل معتقدند هك است زيديه و خوارج و معتزله شهياند

، )الـف(د يـمف( بودنـد معتقـد فيـتكل یابتـدا در رسل ارسال ضرورت به هيتفكر، امام نيا ۀجينت
1413 :44-45(.   

 اسـتفاده در آنان كه نبود معنا بدان نيا البته .دانستند مى معرفت ابزار از را عقلنوبخت  بنو
گرايى آنـان چنـدان تفـاوتى بـا  و عقـلانـد  گرفته سبقت هيامام متكلمان گريد بر ابزار نيا از

  .)97: 1ج، 1410، ىمرتض ديس: نك(متكلمان پيشين اماميه ندارد 
و ماننـد جمهـور  )662-661: 1390، مالحمـى( شـمردند نوبختيان تقليد در اعتقادات را جايز نمى

ــه  ــرعامامي ــام ش ــتنباط احك ــ ىدر اس ــتفاده از دو روش عقل ــاد و ق ىاس ــاجته ــايز  اسي را ج
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  1.)139: 1413) الف(د، يمف(ستند دان نمى
 امامـان از صـادره معـارف و علوم بودند معتقدتوجه نبوده و  آنان به نصوص و روايات بى

 از را علـوم نيـا زيـن حضـرتآن  و دهيرس آنان به 9خدا رسول از كهجا  آن از :معصوم
 امامـان وجـود اصـل و نـدارد راهآن  در انينس و بوده خطا بدون ىهمگ ،نموده افتيدر خدا

. )94-88: 1، ج1395صـدوق،  :نـك( ميباشـ آنـان تـابع ديـبارو  نيـا از و خطاست از نيد ظحف یبرا
 مـردود ىظنّـ شـواهد بـا را قـرآن ظـواهر ليتأو و بودهقرآن  ظواهر تيحج به قائلنوبختيان 

 دنـدان مـى ممكن را ليتأو باشد هيآ ظاهر خالف بر ىقطع ليدل كه ىصورت در تنها و داند مى
 نـوع تـواتر حصـول متـواتر، در اتيـروا دانسـتن حجت باابوسهل . )683: 1390مالحمى خوارزمى، (

و اسـاس آن را  دانـد نمـى شـرط را )عـدالت( كننـدگان تيـروا ىمـذهب تيخصوص و مسئله
  . )89: 1، ج1395صدوق، ( داند مى جعلبر كذب و  انيراو ىنفس بر عدم تبان نانيحصول اطم

 تيـمعتقـد بـه حج هيـامام یعلما جمهور مانندنوبخت  بنو ،خبر واحد تيموضوع حج در
ابوسـهل  ديكه از د ىاز جمله قرائن 2.)122: 1413، )الف(مفيد (اند  بودهخبر واحد محفوف به قرائن 

توسط امام و عـدم وجـود  یراو قيتوث، یشود ثقه بودن راو موجب اعتماد به اخبار آحاد مى
بـه  معتقد زين اجماع مورد درنوبخت  بنو. )94-89: 1، ج1395صدوق،  :نك( باشد های جعل مى زهيانگ

 ،نظـر امـام معصـوم باشـد رنـدهيكـه در برگ ىاجمـاع تيـبر حج ىمبن هيامام ىعموم دگاهيد
  .)121: 1413، )الف(مفيد ( هستند

  ىخداشناس

 :)1( 20، ج1965-1962 ،عبدالجبار ىقاض( اند دانسته خود با یرأ هم ديتوح باب در رانوبخت  بنو معتزله
 درنوبخـت  بنـو آثـار .)72: 1ج ،1406 ،هيـميت ابـن( اند نموده دييمطلب را تأ نيا زين گرانيو د )37-38

اين در حالى است كه متكلمان پيشين اماميه در بـاب توحيـد و  .ستمعنا نيا دؤيم نيز ديتوح
 مجمـوع در. انـد اند و اتهاماتى چـون تشـبيه و تجسـيم بـه آنهـا نسـبت داده صفات متهم بوده

 و هيتشـب ىنفـ بـه قائـل كـه هيـامام خرأمتـ متكلمـان از ىگروه از یاشعر مراد گفت توان مى
 و معتزلـه ماننـد ديـتوح بـاب در و دانسـتند مـى صـورت و مكـان فاقد را خدا و بوده ميتجس

 ىعياز متكلمـان شــ گـريد ىو برخـنوبخـت  بنــو ،)35: 1400، یاشـعر(گفتنـد  مـى سـخن خـوارج

                                                         
بـراي آشـنايي بـا    (انـد   اجتهاد و قيـاس در احكـام تـأليف كـرده    هايي در رد  نوبختيان در همين راستا كتاب. ١

 ).135-128و  123-116: 1357اقبال، : تأليفات ابوسهل و ابومحمد نوبختي نك

 موضـوع  در ابوسـهل  كه روست نيهم از. )همان، اقبال :نك(اند  هايي تأليف كرده آنان در اين راستا كتاب. ٢
 . )90: 1، ج1395صدوق، ( است دانسته حجت را ثقه انيراو شهادت امامت
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از  ديـدر بحـث توح ىگـروه از متكلمـان امـام نيـا. باشـد مى هيجبرو عصر آنان مانند ابن هم
بـا  یرأ هـم ديـاند و در بـاب توح جسـته یو صفات دور ديدر توح ىميو تجس هيهرگونه تشب

عنـاوين آثـار نوبختيـان در  1.)156-155: همان: برای آشنايى با انديشه معتزله در توحيد و صفات نك( اند معتزله
رو،  از ايـن .)135-128و  123-116: 1357اقبـال، : نـك( باب توحيد و صفات نيز مؤيد همـين معناسـت

های  توان ادعا كرد كه از دوران نوبختيان، معتزله و ديگران برداشـت متفـاوتى از انديشـه مى
را متفـاوت از  مدرسۀ بغـداداند و رويكرد كالمى  كالمى اماميه در باب توحيد و عدل داشته

 2.دانسـتند سوی با معتزله در نفى صفات و رد هرگونه تشـبيه و تجسـيم مى و هم مدرسۀ كوفه
 مدرسۀ كوفهمطلب الزاماً به معنای صحت اين برداشت معتزليان و اتهامات متكلمان  البته اين

  .باشد نمى

  ىشناس جهان

الكـالم  فيـآن مباحـث لط شتريشناسى كه ب در باب جهاننوبخت  های بنو شهيدقت در اند با
 ىبه معتزله بصره از جمله مـتكلم معتزلـ شتريب موضوع نيدر انوبخت  توان گفت بنو است مى

مباحـث  نيكه در ا ديمف خيبه خالف ش ،هستند كينزد) ق303حدود( يىابوعلى جبا یبصر
از جملـه . اسـت دهيـرا برگز ىالقاسم بلخـ ابوديدگاه خصوص  بهمعتزله بغداد  دگاهيد شتريب

اسـت كـه در  يىدر بقاء جواهر و مكان با ابوعلى جبانوبخت  بنو ىرأي ادعا هم نيشواهد بر ا
 نيهمچنـ .باشد مى ىالقاسم بلخ در رأس آنان ابو وو معتزله بغداد  ديمف خيش دگاهيتقابل با د

 مقابـل در ىدگاهيـد بصـره معتزلـه همچون محمد ابو اربعه عيطبا از اجسام بيترك بحث در
  3.داند مى مردود را انحصار نيا و دارد ىبلخ القاسم ابو و ديمف خيش

                                                         
عمـرو در مـورد    قول ضرار بن انيبپس از  وي. ي خوارزمي استمالحماز جمله شواهد اين مدعا گزارش . ١

ضـرار را   شـه ياند نيـ بـر ا  ينـوبخت  محمد ابو نقد، است مشاهده قابل امتيق دركه خداوند با حس ششم  اين
 . )553-548 :1390، ىخوارزم ىمالحم( گزارش كرده است

 ينـوبخت  يموسـ  حسن بن ياز سو ميحكم در مورد تجس هشام بن دگاهياي به نقد د عبد الجبار اشاره يقاض. ٢
 ،الجبـار عبـد ىقاضـ( اسـت ده كراز هشام نقل  زين يقول را ابوسهل نوبخت نيا كند كه مي ديكأكرده است و ت

 را حكـم  بن هشام، ينوبخت يموس بن حسن گزارش به اشاره با زين ديالحد ياب ابن .)551: 2جو 225 :1، ج1427
بودن خدا را  تؤياعتقاد به قابل ر ياشعر .)228: 3ج، 1383د، يالحد ىاب ابن( است دهكر متهم محض ميتجس به

 انـد  كـرده  انيـ مختلـف ب  يدگاهيـ هر گـروه د  زياعتقاد ن نيكند كه البته در ا مي انيب هياز معتقدات اكثر امام
 .)210-207 :1400، یاشعر(

. هاي آنان با ابوعلي در اهواز بوده باشـد  ينيهمنش ليتواند به دل مي ييجبا يبا ابوعلنوبخت  بنو رأيي هم نيا .٣
، ىنجاشـ(انـد   كـرده  اديـ ابوسـهل   فـات يدر شمار تأل ییجبا �عل یم; اب ةمجالسبه نام  ياز كتاب يو طوس ينجاش

← 
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 نيـانوبخـت  بنـو كه كرد ادعا توان نمى يىجباابوعلى  بانوبخت  بنو یعصر هم به توجه با
خـود متخصـص  ىنـوبخت محمـد ابو كه اين به توجه با خصوص، به اند كرده اخذ او از را آرا

 بوده یبصر انيموضوعات مورد استفاده معتزل نياو در ا ۀشيالكالم بوده و اند فيمباحث لط
ابوعلى كه  كرد ادعا توان مى برعكس بلكه ،)683-647 و 602-599: 1390، مالحمى خوارزمى: نك( است

 او مكتـب رويـپ انِ يـمعتزل گـريد و اسـت دهيـبرگز رانوبخـت  بنوهای  شهياند جلسات نيا در
  1.اند مودهيپ را ريمس نيهم

های معتقدان به  دگاهيد گرياربعه و د عياز اساس طبا بصره معتزله از یاريبس مانند ىوبختن
و معتزلـه بغـداد در  ديمف خيش ظاهراً . )560-599: 1390، ىخوارزم ىمالحم( داند باطل مى یآن را دعاو

 بيـترك ونانياند و مانند فيلسوفان  داشته ىموس مخالف حسن بن ىدگاهياربعه د عيمورد طبا
در تعـارض  اءيـهـای انب عـدل و آموزه ،ديو آن را با توح رفتنديپذ اربعه را مى عياجسام از طبا

  .)102: 1413 ،)الف(د يمف خيش( اند دانسته نمى
 وسـتهيپ خداونـد اي دارند بقاء ،خلق از پس جواهر و اجسام ايآ كه مسئله نيا در متكلمان

 ىبلخ القاسم ابو و ديمف خيش مانند ىگروه ؛داشتند اختالف ،كند مى نشيآفر ديتجد را آنها
 یهـا زمـان در و كنـد مـى صدق آنها بر دوام و بقاء كه هستندهايى  زيچ از جواهر كه آنند بر

 معتقـد نظـام .شوند مى ىفان جهان از آنها از بقاء شدن برداشته با تنها و مانند مىباقى  ىطوالن
 بنـو انيـم نيا در .كند مى ديتجد را آنها نشيآفرآن  بهآن  خدا و ندارند بقاء جواهركه  بود

 ىولـ بودنـد رأی هـم ديـمف و ىبلخـ بـا دارند بقاء جواهر كه اين در پسرش و يىنوبخت، جبا
 ىوستگيبقاء همان پ كه بلكه معتقد بودند ،)97-96: همان( دانند نمى بقاء عدم را شدن ىفان علت

  .)260: 1363مكدرموت، ( ستيبه نام بقاء ن ىاضاف ىبه صفت یازيآن ن یدر وجود است كه برا
 یزيچ را مكان آنان .بودند رأی هم پسرش و يىجبا بانيز  مكان ىستيچ �بار درنوبخت  بنو

 جسم افتادن فرو مانع مكان نيا و نهد آن مى یرو را خود ن، وزنيسنگ جسم كه دانستند مى
                                                                                                                            

→ 

توان گفـت احتمـاالً    دارد كه مي شمنديدو اند نياز تعدد جلسات ا تيكه حكا )31: 1420، ى؛ طوس32: 1416
ها با ابوسهل در  نشست نيپس از ا ييمعتقدند ابوعلي جبا يبرخ. الكالم بوده است فيمباحث لط نيدر هم

رحمتـى، ( دنـد كرمنصـرف   ميتصـم  نياو را از ا انياز معتزل يو معتزله بر آمده كه برخ عهيش نيصدد اتحاد ب
 وحـدت  بـر  ييابـوعلي جبـا   تيـ ن بر يمبن الجبار عبد يقاض از يگزارش به توجه با آنان استدالل. )51: 1385

بأن يجمع بين المعتزلة  ن ابا على همّ ابلغنى و«اند،  بوده رأي هم عدالت و ديتوح در كه است معتزله و هيامام
حتـى تكونـوا يـدا قد وافقونا فى التوحيد والعدل وانما خالفنا فـى االمامـة فـاجتمعوا : قالو والشيعة بالعسكر

   .)291: 1427قاضى عبدالجبار، ( »عمر الصيمری واحدة فصده محمد بن
 يرا در علم نجوم كه بنابر نقـل نجاشـ   يياست كه ابو محمد اقوال ابوعلي جبا نيمدعا ا نيبر ا گريشاهد د .١

 . )64-63: 1416، ىنجاش(است  دهيبه نقد كش، تجاهل نموده نيابوعلي در فهم اقوال منجم
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 معتقـد مكـان دربـار� ىبلخ القاسم ابو از یرويپ در ديمف خيدگاه، شيد نيا مقابل در .شود مى
 در جـز تواننـد هـا نمـى ذّره و رديگ مى فراآن  طرف هر از را ءىش كه است یزيچ مكان: بود

  1.)100: 1413 ،)الف(د يمف( كنند حركت ها مكان

  ىشناس انسان

كه در آن مختار بودن انسان و خلق افعال مـورد توجـه  اريو مباحث جبر و اخت انسان ىستيچ
 نيرسد در ا به نظر مى 2.باشد متكلمان مسلمان مى انيمباحث مورد اختالف م نيتر است مهم

  .دارند معتزله از متفاوت ىدگاهيدنوبخت  بنو زيدو موضوع ن
بـه آن  بيـنه ترك ،بنو نوبخت، انسان قائم به نفس است و حجم و بعد ندارد دگاهيد بر بنا

آن را  نيشـياست كه فيلسـوفان پ یزيچ ،راه دارد و نه حركت و سكون و نه اتصال و انفصال
حـب و  ،اراده، كراهـتات، يـاست كـه علـم، قـدرت، ح ىئيش انسان. اند دهينام طيجوهر بس

 .منـد اسـت كـه آن جسـد اسـتازين یقائم به نفس است و در افعالش به ابـزار و اردبغض د
عباد دانسـته  و معمر بن حكم بن هشام از منقول دگاهيد همان رانوبخت  بنو دگاهيد ديمف خيش
د يـمف( باشـد مـى ىو ادله سـمع :تياهل ب اتيروا دييتأ مورد دگاهيد نياكه  است معتقد و
 دهيرس ىمتفاوتهای  گزارش انسان مورد در حكم بن هشام دگاهيد مورد در. )61-57: 1413، )ب(

 هشـام كه ستين نيا در ىشك و داد حيترج را ديمف خيش گزارش توان مى آنها در دقت با كه
 ىجسـمان كـليه نيهمـ را انسان چون ىمرتض ديس 3.داند مى روح را انسان قتيحق حكم بن
 شـمارد ت را دربـار� انسـان مـردود مىخنوبدو پسر قول معمر و  ،داند مى شود مى مشاهده كه

در مـورد انسـان  او از �االولـ اتیالطرابلسـ در كه ىالؤس به پاسخ در یو. )114: 1411 ،ىمرتضـ ديس(
 دگاهيــدر مـورد انسـان در صـدد نقـد د ىنـوبختابوســهل  كتـاب بـه اشـاره بـا شـده دهيپرسـ

و نوبخـت  بنـو دگاهيـبـر بطـالن د ىبرآمـده و ادلـه خـود را مبنـ نسـاندر مـورد انوبخت  بنو
                                                         

 منكـر  يبلخـ  كه يصورت در ،بودند خأل وجود به معتقد بصره انيمعتزل كه است نيا در اختالف نيا اساس .١
 بـر  طيمحـ  گـر يد اجسام سطح با مماس شهيهم جسم كي آنگاه ،نباشد خألعنوان  به يزيچ اگركه  بودآن 
 يزهـا يچ بـا  ممـاس  جوانـب  ةهمـ  از كه ندارد ازين جسم آنگاه ،باشد داشته وجود خأل اگر. بود خواهدآن 

 اسـت  يزيـ چ دادن نشان )باشد سكون حال در اگر( »؟كجاست آن« لؤاسبراي  پاسخ نيبهتر و باشد گريد
 هر ،اند داشته اعتقاد زين خأل بهنوبخت  بنو گفت توان مي مقدمات نيا به توجه با. است گرفته آرامآن  بر كه

: نـك( اسـت  نكـرده  مسـئله  نيـ ا نوبخـت در  بنو با خود مخالفت بهاي  اشاره خأل از بحث در ديمف خيش چند
  ).258-256: 1363مكدرموت، 

  .121-113 :1411 ي،مرتض ديس: هاي مختلف در مورد چيستي انسان نك براي آشنايي با ديدگاه .٢

  .176-172: 1388، یاسعد؛ 95-85: 1405نعمه،  :نك ،انسان مورد حكم در آراء هشام بن مورد در .٣
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 ىطوسـ خيش. )245-237: تا بى ،ىمرتض ديس( كند مى انيب ليتفصبه انسان  ىستيفيلسوفان در مورد چ
 ضـمن است مكلف شناخت به مكلف مشروط صفات شناخت كه مطلب نيا انيب از پس زين
 خينوبخـت و شـدو پسـر قول معمر و  ،است ىمرتض ديس دگاهيد همان كه خود دگاهيد انيب

نوبختيان در تبيين ديدگاه خود دربار� چيستى انسان و رد . )113: 1406 ،ىطوس( رديپذ را نمى ديمف
 كتـاب در ى،معتزلـ ىعيشـ ىمتكلمـ. )اقبـال، همـان( انـد های مخالف آثاری تأليف كرده ديدگاه

 انيعيشـ انيـم در را یطـأطر خانـدان ،انسان مورد درنوبخت  بنو قول انيب ضمن النظـر ةخالص
 یو استدالل .داند مى مردود ديمف خيش به را دگاهيد نيا انتساب و دانسته انينوبخت با رأی هم
 دگاهيـد بـر و است عدل و ديتوح اهل از خيش كه است نيا ديمف خيش از دگاهيد نيا ىنف بر

 دگاهيـد مخـالفنوبخت  بنو دگاهيد كهجا  آن از و است نموده استدالل) ىمعتزل عدل( عدل
 نيـا .)89-88: 1385، النظر ةخالص( باشد داستان هم آنان با تواند نمى ديمف خيش است عدل و ديتوح

 ىسـتيبـا معتزلـه موضـوع چنوبخـت  اختالفات بنو نيتر است كه از مهم نيا یايگزارش گو
هشـام  دگاهيموضوع د نيدر انوبخت  باشد و بنو بحث عدل مى ىاز مبان ىكيكه  استانسان 

  . اند رفتهيپذ كند، آن را تأييد مى زين :ائمه اتيفيلسوفان را كه رواحكم و  بن
علـ� مـذهب  ةاالسـتطاعحكم كتاب  هشام بن يدگاهد ييدمحمد در تأ ابو 1استطاعت باب در

 رأی بـر استطاعت موضوعدر  ىموس حسن بنكه  كند مى يدتأك نجاشى. كرد يفرا تأل هشام
خالف دو  برحكم  هشام بن يهمتكلمان امام ياناز م. )63: 1416، ىنجاش( است بوده حكم بن هشام

 يـهنظر) فعـل پـيش ازاسـتطاعت ( يـانگرايارو اخت) فعـل همراه استطاعت( جبرگرايانگروه 
دانسـت كـه هـر دو  ای گونـه بههشام استطاعت را . شد يلرا مطرح كرد و قائل به تفص ىسوم

او معتقـد بـود اسـتطاعت عبـارت اسـت از  .شـود مل مىاآن را ش همراهاز فعل و  يشبخش پ
. 3؛ )راه بـودنبـاز ( محـيط شرأيط از رهايى. 2ى؛ تندرست. 1: گرد آمدن پنج امر در كنار هم

سـبب (سـبب وارد . 5و  كـه فعـل بـا آن انجـام شـود یابـزار. 4؛ )ىداشتن مهلت زمان( زمان
  .شود مى فعل دادن رخ انگيزه كه) يّجمه

در زمان فعل وجـود  مهيّجها قبل از فعل وجود دارد و تنها سبب يناز ا ىبرخ ،به نظر هشام
 .)43-42: 1400اشـعری، ( يـدآ وجـود مى فعـل بـه آورد ضرورتاً  يدخدا سبب را پد ىو وقت يابد مى

: 1387مادلونـگ، ( باشـد مى يعهمنسوب به امامـان شـ ياتاز روا ىهشام برداشت يدگاهد ينا ظاهراً 
ارائـه  ىاسـتطاعت مفهـوم یحكم تالش كرده است بـرا هشام بن. )95-92: 8ج، 1377؛ گذشته، 157
مفهوم محقق است كه هـر  ينا ىزمان البته و. باشد گفته يشپنج ركن پ �دهند كه سامان يدنما

                                                         
  .95-92: 8ج،1377گذشته،  :نك استطاعت مباحث با شتريب ييآشنا يبرا .١
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 یمـوارد نقـش اجـزاء علـت تامـه بـرا يـنا يىگو. جمع باشند ديگر يكپنج مورد گرداگرد 
كه همان سبب وارد يكى، علل قبل از فعل و  ينكه چهار جزء از ا كنند ىم يفاوقوع فعل را ا

ضرورتاً محقـق   آورد، فعل يدرا پد  كه خدا سبب ىو هنگام شود ىمحقق م هنگام فعلباشد، 
  1.كند ىم يدااست كه فعل با آن تحقق پ يزیمعنا استطاعت همان چ يندر ا. شود ىم

 از انسان افعال كه هبود باور اين بر هشام: است گفته حرب بن اشعری، جعفر گزارش بنابر
 يـانخـود در ب یكـه اشـعر چنـان يّجسـبب مهـ .اسـت اضـطراری جهتـى از و اختياری جهتى

خداوند كه با وجود آن،  یاست از سو ىدر مورد استطاعت مطرح كرده، سبب يعهاختالف ش
 يّجاز سبب مهـ یخصوص مراد و بههشام  يدگاهفهم د. )42-40: 1400، یاشعر( يابد فعل تحقق مى

را  یغـرض و یاز رو يـابـه اشـتباه  ىبرخرو،  يناز هم .برخوردار است ىخاص يچيدگىاز پ
ادعا را  ينا ىمرتض يدچون س نىو بزرگا )74: 1408، ی؛ بغداد40: 1400، یاشعر( اند دهكرمتهم به جبر 

 يـينتب محمد در كتاب خود بـه ابو ، شايد رو يناز هم. ). 87-86: 1ج، 1410ى،مرتض ديس( اند رد نموده
  .ده باشدكررا رد  يهبا جبر یو ىهشام پرداخته باشد و شبهه همراه يدگاهد

بـا  ،مجبـره يدگاهد در بحث استطاعت عالوه بر ردّ نوبخت  بنوكه توان گفت  مى بنابراين،
 يـنا 2.اسـت بـوده آنـان فكـری الگوی حكم هشام بن يدگاهاند و د دهكرمخالفت  يزمعتزله ن

و ابوسـهل آنـان  يـرجا كـه معتزلـه و غ البته از آن 3.است ترديدآميزابوسهل در مورد  يدگاهد
 عبـد ىقاضـ( اند اهـل عـدل دانسـته ،بنهنـد يزیتما» عدل«آنان در  ميانكه  محمد را بدون اين ابو

محمد  و ابوابوسهل  يشهاندكه  توان گفت مى )72: 1ج ،1406 ه،يميت ؛ ابن37 :)1( 20ج، 1965-1962 ،الجبار
 يـرتقر ای گونـه بهحكـم را  هشـام بـن يـدگاهامـا د ،استطاعت مانند هشام بوده هر دو در باب

  .به جبر نگردد ىدند كه منتهكر مى

  نبوت

تنهـا در . در دست نيسـتنوبخت  در مباحث مربوط به نبوت ديدگاه خاص و متفاوتى از بنو
                                                         

؛ 186: 1388، ي؛ اسـعد 198-195: 1405نعمـه،  : نـك  در بـاب اسـتطاعت،   هشـام  ةشـ يبـا اند  ييآشـنا  يبرا .١
  .گذشته، همان

كه جعفر  يالبته نقل قول ،41-40: 1400، ياشعر :متكلمان در مورد خلق افعال نك دگاهيبا د ييآشنا يبرا .٢
هشـام در بـاب    دگاهيـ از د يرسـد اسـتنباط و   و به نظر مـي  ستين قيداشته دق انيهشام ب دگاهيحرب از د بن

 . باشد استطاعت 

 را اسـتطاعت  در ابوسهل اعتقاد كند اقامه دليلي خود ادعاي بر كه اين بدون مكدرموت دليل همين به شايد .٣
 . )30 :1363مكدرموت، ( است دانسته معتزله همچون
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همفكـران و نوبخـت  بنوباب تفضلى و استحقاقى بودن مقام نبوت، بنابر گزارش شيخ مفيد، 
-63: د، همـانيـمف( انـد بودهبودن نبـوت  ىبه استحقاققائل ثريت اماميه و معتزله كا آنان بر خالف

  .)64همان، ( اند بنو نوبخت در مورد امامت نيز همين ديدگاه را داشته. )64
با اشاره به قـول نوبختيـان مبنـى بـر  المحیط باالمامهعلى بن حسين ديلمى زيدی در كتاب 

تـا،  ديلمـى، بى(نمايد رأی با آنان معرفى مى استحقاقى بودن امامت برخى از محدثان اماميه را هم
وی در ادامه به نقد ديدگاه نوبختيان در اين باب پرداخته و ايـرادات بنـو نوبخـت بـر ) 114 :1ج

اند از آنجا كه مقام  وبختيان معتقد بودهن ظاهراً  .است ديدگاه تفضلى بودن امامت پاسخ گفته
لذا امام و پيامبر در پى اعمال نيك  ،امامت و نبوت، نوعى ثواب است بايد نتيجه اعمال باشد

انـد و  ای عقلى بر ثواب بودن مقام امامت بيان كرده آنان ادله. مستحق اين مقام گرديده است
ديلمـى، : نـك( انـد وت و امامت تمسك جستهن در اثبات استحقاقى بودن مقام نبآبه آياتى از قر

اند و  اهل تناسخ نيز در اين باب معتقد به استحقاقى بودن نبوت بوده ديدگاه .)120-114: 1تا، ج بى
ديدگاه تفضلى بودن  ۀاند و الزم ای نزديك به نوبختيان بر اثبات مدعای خود ارائه نموده ادله

  .)264: 1972ری، نشوان حمي(اند نبوت را منجر به جبر دانسته

  قرآن

 نشيــدر چ فيـو اضـافه و تحر نقصــانامكـان  ۀمسـئل ،مـورد قــرآن در ها پرسـش نيتـر مهم
 در ىاختالفـات عهيشـ یخصوص علما بهمتكلمان،  انيم درباشد كه  مىكريم های قرآن  سوره

نوبختيـان در مـورد تحريـف قـرآن از  انديشـۀ. )47: 1400، یاشـعر( اسـتداشـته  وجودمورد آن 
  .آنان است ءآراترين  برانگيز چالش

 را اتيـآ نشيـچ در يىجابجـاكـه  آن پـس ازكريم قرآن  فيدر رابطه با تحر ديمف خيش
  : ديگو مى ،داند مى ممكن عقالً نقصان قرآن را  و ىقطع

جهت باطـل بـودن  كافزوده شده باشد، از ي قرآنه چيزى به ك اما دربار� اين
ه بنـابر آن كـجهتـى . آن قطعى و از جهت ديگر صحيح بودن آن جايز اسـت

سـى بتوانـد كن نيسـت كـه ممكـنم ايـن اسـت كـ م به باطل بـودن آن مـىكح
ه امر را بر اصحاب فصـاحت مشـتبه كسوره از قرآن چنان بسازد  كاندازه ي به
لمـه و كيـا دو لمـه ك كه بر قرآن يكن بودن اين است كو اما جهت مم. ندك
ه به حّد اعجـاز نرسـد كحرف يا دو حرف و مانند اينها افزوده شده باشد  كي

 اگـر چنـينولـى . ن است امر بر فصحا نيز مشتبه شـودكه در اين صورت ممك
ه آن را نمايان سـازد و حـق را در آن بـر كاى اتفاق بيفتد، بر خدا است  حادثه

نـين افزايشـى قطـع نـدارم و به هر صورت من بـر چ. ندكار كبندگان خود آش
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ه بر قرآن چيزى افـزوده نشـده و قـرآن از آن تهـى اسـت و بـر كبيشتر بر آنم 
گـواه اسـت و ايـن مـذهب بـر  7صحت اين اعتقـاد حـديثى از امـام صـادق

ايـم  اهش در قرآن شنيدهكدربار� افزايش و  نوبخت ه از بنوكاست آن خالف 
ــى از مت ــان و كو گروه ــمندانياندلّم ــدقق ش ــامم و م ــر ام ــذهب آن را  ىعتب م

  .)82-80 :1413، )الف(مفيد ( اند پذيرفته
، نوبخـت بنـو نظـر كـه نـدارد نيـا بر داللت قاً يعبارت فوق دق معتقدنداز پژوهشگران  ىبرخ
 دهيـعق انيـدر ب خياحتمـاالً عبـارت شـ. و نقصان بـوده اسـت ادهياز نوع ز  کـریم قرآن فيتحر
 اضـافه حـد نيهمـ ىحتـ نوبخـت بنو كهآخر استداللش باشد   ، تنها اشاره به وجهنوبخت بنو

 طرفـداران اقـوال، بـه نيا نقل از بعد ديمف خيش ، چوناند نداشته قبول را قرآن بر ىمطلب  شدن
 اشـاره سـنت اهل یفقها از ىبرخ و ىامام متكلمان از ىگروه عنوان با ادتيز و نقصان نظر

 عبـارت ،اوالً  :اسـت اشتباه جهت دو از برداشت نيا اما ،)37: 1380، ىرحمتـ و كلبرگ :نك( كند ىم
نوبخت رحمهم اّهللاٰ من الزيادة فى القـرآن  هذا المذهب بخالف ما سمعناه عن بنى« ديمف خيش

 بـر ىمبنـنوبخـت  بنـو دگاهيد بر حيتصر ،شده استفاده هيانيب »من« ازآن  در كه »والنقصان فيه
لمـى كقـد ذهـب إليـه جماعـة مـن مت« عبـارت از ديـمف خيش مرادثانياً،  ؛دارد نقصان و ادهيز

اهـل سـنت  یاز فقهـا ىو برخ ىاز متكلمان امام ىگروه »اإلمامية وأهل الفقه منهم واالعتبار
  .است هيق و صاحب اعتبار امامبلكه مراد متكلمان مدقّ  ،ستين

م، يرآن كـرو نقصـان در قـ ادهيـبـه زنوبخت  در مورد اعتقاد بنو ديمف خيخالف نظر ش بر
 اتيـدر نظر«: دكنـ مـى ديـتأك ادهيز به قول به اشاره بدون �االول اتیالطرابلس در ىمرتض ديس

و  انيـقبـه، ابواالحـوص، نوبخت جعفـر ابـن گران مذهب مـا چـون ابـو فقها، متكلمان و مناظره
و از  ميخـور برنمـى قـرآن نقصـان دييتأ دربار� اى دهيعق نيچن به گاه چياعقاب و اسالفشان ه

 نيا. )207-206: تا سيد مرتضى، بى( »است دهيدر مورد نقصان قرآن به ما نرس ىسخن و اثباتاً  اً يآنان نف
 ینشانگر آن است كـه و اوائل المقاالتبا كتاب  یو يىبا توجه به آشنا ىمرتض ديس حيتصر

 ايـنمـوده نرا برداشـت  ادهيـبه عدم نقصـان و ز دهيعق انيدر مورد نوبخت ديمف خياز قول ش اي
  .دانسته است استادش را معتبر نمى دهياساساً شن

  ىقاضـ ۀگفتـاند،  دانسـته كه نوبختيان تحريف قرآن را مردود مى مدعا نيبر ا گريشاهد د
بـه  ىعيدر مـتهم نمـودن متكلمـان شـ يىجبـابعد از نقـل قـول ابـوعلى  یو. است عبد الجبار

و   حـوصاال چـون ابـو ىانيـامامامـا «: ديگو قرآن، مى فيتحر به قول جمله از باطل یديعقا
 ،الجبـار عبـد ىقاضـ( »هستند مبّراها  نسبت نياز امعتقدند،  عدل و ديكه به توح گرانيد و انينوبخت
  .)38-37: )1( 20ج، 1962-1965
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: گفـت ديبا ،اند و نقصان بوده ادهيقائل به زنوبخت  بوده كه بنو نيا مفيدمراد  ميياگر بگو
 از ديـمف خيشـ واند  نداشـتهنوبخت  بنو مورد در هيامام مخالفان ىحت را مدعا نيا كهجا  آن از

ادعا مردد بوده و  نيدر ا زين خيش ،كند مى ادي »ام دهيشن شانيا از آنچه«عنوان  به انينوبخت قول
قـول  نيـا حيحصهای نا دهيو تنها بر اساس شن دهيندنوبخت  مدعا را در كتب بنو نيا او خود

كـه  سـتا نيـبرداشـت وارد اسـت ا نيـكه بر ا یگريد اشكال 1.استبت داده را به آنان نس
 معتقدند واند  دانسته باطل انيعيش انيم دراساساً  را ادهيز به قول هيامام شمندانياند از یاريبس

  2.)43-42: 1415، ى؛ طبرس3: 1، ج1409 ،ىطوس( است ادهيز به قول بطالن بر هيامام اجماع
 كـالم راقـرآن  هيامام متكلمان گريد چوننوبخت  بنو كه است نيا ديمف خيش گفتارظاهر 

گونـه  اند و همـان كرده اند و لفظ مخلوق را نسبت به آن استفاده نمى دانسته و محدث مى خدا
  .)53: 1413 ،)الف(د يمف( باشد مى هيامام اتيبرگرفته از روا دگاهيد نياشاره كرده ا ديمف خيكه ش

  امامت

 ةاالمامـ �فـ التنبیهمانده كتاب  ىباق قيدر موضوع امامت از طرنوبخت  های بنو شهياز اند ىبرخ
أوائـل المقـاالت در كتـاب  ديـمف خيشـ یهـا و گـزارش )94-88: 1ج، 1395صدوق،  از نقل به(ابوسهل 

 نيـنـان در اآ فـاتيها در مقابل حجـم انبـوه تأل گزارش نيچند اهر ،است دهيما رس دست به
   ٣.است اندك اريبسموضوع 

 ادلـه بـا ىسـمع ادلـه بـر عـالوه راآن  صفات و امامتنوبخت  بنو ى،مرتض ديس نقل بر بنا
 اثبـات در را لطـف قاعـده ونـد بود امامـت ىعقلـ وجوب به معتقد و دندكر مى اثبات ىعقل

 ديـتأك التنبیـه كتاب درابوسهل  .)97: 1ج، 1410 ى،مرتض ديس( بستند مى كار به امامت ىعقل وجوب
امـا اثبـات لـزوم وجـود امـام  اسـت اتيروا و اخبار به مربوط امام مصداق نييتعكه  دكن مى

 امبريپ ستين زيجاكه  بر اين ىاقامه نموده مبن ىای عقل در كتابش ادله یو. است ىعقل واجب
صـدوق، ( نداشته باشد خود نيجانشعنوان  به سنت و كتاب به عالم ىبرود و نص بر امام اياز دن

                                                         
بنى ) خوانده شود عن(وهذا بخالف ما سمعناه من «: گويد وي مي، نامشخص و مبهم است ديلحن كالم مف .١

 . »نوبخت

 نآقر در ادهيز يمدع انيعيش از كي چيه كه اين بر يمرتض ديس يادعا بر يمبن يمدرس يآقا برداشت البته. ٢
 :نـك ،شـتريب يىآشنا یبرا( باشد مي يطبرس به مربوط مذكور يادعا و ندارد وجود مذكور آدرس دراند  نشده
 .)70-69: 1380 ،ى طباطبايىمدرس

 .اقبال، همان: نك ،براي آشنايي با تأليفات نوبختيان در امامت. 3
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 بـر یگـريد برهـان ،لطف ىعقل قاعده به استدالل بر عالوهنوبخت  بنو ،نيبنابرا .)89: 1، ج1395
 امـام وجـود لزوم اثبات در حكم بن هشام های استدالل به اريبس كهاند  كرده انيب امامت لزوم

  . )212-201: 1388اسعدی، ( است هيشب بود اتيروا از برگرفته كه
 مخـتص راآن  و بـوده ىفيتـوق امبريـبودنـد كـه مقـام امامـت بعـد از پبـر آن نوبخـت  بنو

 حسن یو از پس و 7ىعل حضرت مختص راآن  هاشم ىبن انيم در و دانستند مى هاشم ىبن
 آنـان. )92: 1، ج1395صـدوق، ( دانسـتند مـى نيحسـ امام اوالد انيم درآن  از پس و 8نيحس و

بـا  زيـن :ارگزاران ائمـهكشود،  ه شخص امام با نص انتخاب مىكمعتقد بودند همان گونه 
است كه معتقد  هيو عموم امام ديمف خيش دهيمتفاوت از عق دگاهيد نيا .شوند نص انتخاب مى
 اريـاست خداونـد اخت زيو جا ستيكارگزاران ائمه در وكالتشان واجب ن انيبودند نص بر اع

 انيـنوبخت دگاهيـددر عين حال، . )66-65: 1413، )الـف(مفيد ( واگذارد :آن را به امامان معصوم
ى اسـتحقاق مبنى بر نبوت دربار� دگاهشانيد مانند امامت بودن ىتفضل اي ىاستحقاق مورد در

  .)64همان، ( است بودن امامت
 سـنت و كتـاب به عالم كه باشد ىمنصوص امام ،عالم در است الزم معتقد بودندان ينوبخت

 بنابر ديـدگاه آنـان،. باشد نداشته سنت و كتاب در ىانينس و اشتباه ،بوده آنها بر نيام و باشد
شود  كه مربوط به استحقاق پاداش و جنت مى ىند و در كماالتا كامل نيدر علوم د :ائمه
محـدوده  ديمف خيآنان مانند ش. )65: 1413 ،)الف(د يمف؛ 89: 1، ج1395صدوق، ( دارند یبرتر گرانيبر د

 و نيـامـور د در یسهو گونه چيهكه ند نك مى ديتأك ودانسته  امبرانيعصمت امامان را مانند پ
  .)همان( ستين روا آنان یسو از نيد احكامدر  ىانينس

دانسـت و معتقـد بـود آنـان علـوم خـود را نـزد  را از جانب خدا مى :ابوسهل علم ائمه
 ىو هـر امـام امبريآن علوم را از پ 7ىآن را از خدا و امام عل امبريبلكه پ ،اند اموختهين ىكس

نان خطا راه ندارد و در شناخت قرآن و آكرده است و در علوم  افتياز خود در شياز امام پ
 بـهنوبختيان به وجوب عقلى علـم امـام . )92-89: 1، ج1395صدوق، ( دارند یبرتر گرانيسنت بر د

و جمـاعتى از  ديـمف خيشـ ،آنـان مقابـل در .نداعتقـاد داشـتنايع و فنـون گونـاگون ص ،لغات
 ىولـ ،سـتيممكن ن ىاستدالل عقل قيامر از طر نيوجوب ا هر چند: متكلمان اماميه معتقدند

  1.)67: 1413 ،)الف(د يمف( ممكن است اتيروا قياثبات آن از طر
                                                         

 با بحث نيا جهينت در آنان رسد مي نظر بهرأي با نوبختيان دانسته كه  شيخ مفيد، غالت و مفوضه شيعه را هم .١
 كـه نوبخـت   بنـو  خالف بهاند  داده مي سبتن امام به را علوم نيا اتيروا بر بنا آنان يول ندرأي همنوبخت  بنو

 . كردند مي اثبات يعقل ادله با را امور نيبد امام علم



16  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
66 

ن 
تا

س
تاب

 ،
13

91
  

امكان صدور معجـزه از امـام بر خالف جمهور اماميه بخت نو بنو ديمف خيبر گزارش ش بنا
وقتـى اعجـاز را بـراى ائمـه  انيـنوبخت كـهطبيعـى اسـت . )68: 1413 ،)الف(د يمف( كردند رد مىرا 

  .)69: همان( يالن و سفيراِن آنان نيز نخواهند پذيرفتكارگزاران، وكنپذيرند، براى  :اطهار
 ميتعلـ قيـآن را از طر كـه :علوم فـراوان ائمـه دربار�نوبخت  اما با توجه به ديدگاه بنو

 تـوان مـى 1)91: 1، ج1395صـدوق، ( اند العـاده دانسـته و خارقمردود دانسته و آن را از جانب خدا 
ماننـد انـد  الزم است معتقد نبوده ايانب یكه برا يىظهور معجزه به معنا انيگفت احتماالً نوبخت

شـود و از  صـادر نمى امبريـپ ريمعجزه از غكه  مبنى بر اينشده  تيحكم روا از هشام بن آنچه
 ىاتيـو از او روا )63: 1400اشـعری، ( دانسـت را بـر آب ممكـن مى امبريپ ريراه رفتن غ وی يىسو

  .)325: 1ج، 1409، یراوند( است شده نقل 8كاظم امام و صادق امام معجزاتدربار� 
مخالفـان صـدور  گريو هشام و دنوبخت  از اختالف بنو ىتناقضات را ناش نيبتوان ا ديشا

 ديسـ( در مفهـوم معجـزه دانسـت اءيـانب ريـبا موافقان صدور معجـزات از غ اءيانب ريمعجزه از غ

ـــداد؛ 333: 1411 ،ىمرتضـــ ـــ؛ 148-141: 2003 ،یبغ ـــدالجبار ىقاض ـــاز ا .)384: 1422،عب ـــال دارد رو،  ني احتم
نبـوت  یادعـا دانسـتند كـه بـا ای مى العـاده معجزه را كار خـارق حكم و هشام بننوبخت  بنو

 شـانيخداونـد آن را بـه ا رايـز ،دارد امبرانيـصـورت اختصـاص بـه پ نيهمراه باشد كه در ا
صـادر  گـرانيای كـه از د العـاده خارق یلذا كارها ،اختصاص داده تا نبوت آنان اثبات شود

مادلونـگ بـدون دقـت نظـر . شـود نمى دهيمعجزه نامست، ينبوت همراه ن یشود و با ادعا مى
 نيـدر ا اسـتثناء بـوده و كي عيتش انيدر م امبريپ ريغ یمعجزه برا در ردّ  انيشده نوبخت ىمدع

اســت كــه احتمــال  ىدر حــال نيــا .)155: 1387مادلونـگ، ( باشــند معتزلــه مى رياعتقــاد تحــت تــأث
  .است شتريحكم ب آنان از هشام بن یريپذريتأث

كـه معجـزه نـدارد  یبر لـزوم نـص بـر امامـت فـرد هينقل كرده امام ديمف خيبنابر آنچه ش
معجـزه و  ىكـي :شـناخت امـام وجـود دارد یدو راه برا ،نيبنابرا .)40: 1413مفيد، ( اجماع دارند

صدور معجزه از  انيكه نوبخت حال با توجه به اين .امام ینص بر امامت شخص از سو یگريد
                                                         

أنـه أتـى  9ن اّهللاٰ عزوجل جعل آية النبىاومن أوضح األدلة على اإلمامة « عبارت با را مطلب نيا ابوسهل .١
أو  ن يكون يعلـم الكتابـة ظـاهراً أزبور من غير  نجيل وا وبكل علم من توراة و :بقصص األنبياء الماضين

 و است معجزه اءيانب علوم كه استآن  انگريب كه نموده آغاز » فكان ذلك أعظم آياته أو يهودياً  لقى نصرانياً 
العادات من  يف نايهل راو «: ديگو مي تينها در و دهد مي نسبت :ائمه به را علوم نيهم ابوسهل ادامه در

 » ن يتعلموا ذلك من أحد من الناسأمن غير  8محمد علي وجعفر بن ظهر عنه مثل ما ظهر عن محمد بن
 . است عادات خرق :ائمه علوم كه است مطلب نيا بر حيتصر كه
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اثبــات امامــت را وجــود نــص  یراگفــت آنــان تنهــا راه بــ ديــكردنــد با امامــان را انكــار مى
 دعاسـتممؤيـد ايـن  التنبیـهدر ابوسهل های  استدالل ديمف گفتار شيخعالوه بر . اند دانسته مى

  .)94-88: 1، ج1395صدوق، (
ه كـآمده از نوبختيان دربار� ارتبـاط امـام بـا فرشـتگان بيـانگر آن اسـت  دست ديدگاه به

. توانـد آنـان را ببينـد شنود و نه مى فرشتگان را مى ه امام نه سخنكاند  اين باور بوده ايشان بر
باشـد كـه معتقـد بودنـد ائمـه كـالم  اين ديدگاه مخالف انديشه شيخ مفيد و اكثـر اماميـه مى

الهام و  زين گريای د عده هيامام نامتكلم انيم در .)70-69: 1413، )الف(مفيد ( شنوند فرشتگان را مى
حكـم،  بـن هشـام به توان ىم گروه نيا افراد جمله ازفرشتگان بر ائمه را منكر بودند  ثيتحد
  .)70-67: 1391، يىرضا: نك( كرد اشاره شاذان بن فضل و عبدالرحمن بن ونسي، ىرفيص ريسد

 خيشـ. سـتين روشن رحلت چندانو امامان پس از  اءيدربار� احوال انبنوبخت  بنو دگاهيد
 زنـدگى بهشـت در جسـم و روح بـا هك است گرفته احاديث، نتيجه وقرآن  به استناد با ديمف
ار و شـيعيان اّمـت خـود را كوكآنان، افراد ني. شوند مى برخوردارهاى االهى  نعمت رده، ازك
. ريمانـه دارنـدكدهنـد و بـا آنـان برخـوردى  رده، بشـارت مىكـروند، مالقات  ه از دنيا مىك

، با برخوردارى از عنايت االهى، و نه به طـور مسـتقل، پيوسـته از :پيامبر خدا و ائمه اطهار
هـاى  ه در حرمكشنوند  الم زائرانى را مىكهمچنين آنان . احوال پيروان خود در دنيا باخبرند

 نيـا« :ديـگو مـى سـپس ديـمف خيشـ .نندك وگو مى هاى دور با ايشان گفت مطّهرشان يا از راه
 من به یگفتار خصوص نيا در شانيا گذشته متكلمان از .است هيامام ثانمحد و فقها مذهب

مفيد ( »دارد ىاختالف من بانوبخت  آن است كه نظر بنو دهيمن رس به كه یخبر و است دهينرس
  .)73-72: 1413، )الف(

در  مـورد نيـدر ا انيـنوبخت دگاهيـدكـه  ميشـو متوجـه مى ديـمف خيبا توجه به عبارت شـ
 نيـاند بـا ا بودهابوسهل خود كه شاگردان  دياسات از ديمف خياحتماالً ش ،های آنها نبوده كتاب

در كـدام قسـمت از نوبخـت  بنـو كـه ميدانـ ىنمـ نيهمچنـ .آشنا شده است انينوبخت دگاهيد
  .اند بوده مخالف یمسئله با و نيدر ا ديمف خيشده ش انيب دگاهيد

وجـود امـام دوازدهـم و غيبـت آن با تركيبى از ادله عقلى و نقلى در صدد اثبات ابوسهل 
 در. )93-89: 1395صـدوق، ( حضرت برآمده و شبهات مطرح در اين موضوع را پاسخ گفته اسـت

معتقـد بـوده امـام حسـن ابوسـهل كـه  بـر اين ىنقـل كـرده مبنـ ىگزارشـ ميند ابن ،انيم نيا
فرزنـدان  انيـاز او امامت در م پسامام است و  از اورفته و فرزندش بعد  اياز دن 7یعسكر

نسبت بنا بـه  نيا .)225: 1350ابن نديم، ( ديكه به امر خدا امام ظهور نما ىتا هنگام ابدي او ادامه مى
 امـاممعتقد بـوده كـه ابوسهل  .1 :باشد مى نيترين آنها چن كه عمده استاشتباه  یاديز ليدال
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 ىدر حـال نيـا و )93: 1395صـدوق، ( اسـت ىتر از اولـ ديشـد ىدارد كه دوم بتيدو غ دوازدهم
 یكبـرا بـتياو هنـوز منتظـر غ ،نيبنابرا .رفته است اياز دن یصغر بتيدر غابوسهل است كه 

 یو .2 ؛شده باشـد شانيمعتقد به فوت ا شانيدوم ا بتياست قبل از شروع غ ديامام بوده و بع
 انيعيشـ كـه است بوده راسخ چنانآن حضرتآن  از دفاع و 7زمان امام اتيدر اعتقاد به ح

 وفـات از قبـل سـالشـش ( یهجـر 305 سـال در )عـج(زمـان مامـا دوم بيـنا وفات از پس
 و انيـحام ازابوسـهل  خـود و شـود منصـوب سوم بيناعنوان  به یار داشتند وانتظ) سهل ابو

 بـه اعتقـاد ىشخصـ نيچن است ممكن چگونه حال، )391: 1411طوسى، ( بود سوم بينا مدافعان
بـه  ىنسـبت نيچنـ ونيو رجـال عهيشـ یاز علما كي چيه .3 ؛باشد داشته )عج(زمان امام وفات

اند و  حساس بوده 7امام زمان اتياست كه آنان نسبت به ح ىدر حال نيا ،اند ندادهابوسهل 
 ىدر حالابوسهل  .4 ؛اند اوردهين انيبه م ىحرف یتفكر نياز چن زين یچون اشعر ىفرقه نگاران

 كـه ابوسـهل داردنـ ىلزومـ ،نيبنابرا .است بوده سال 56 نهايتاً  زمان امام عمر كه رفته اياز دن
 نـه اميـاآن  در چـون ،شـود معتقـد ىمطلب نيچن به بوده یو تولد و زمان امام وجود به معتقد

 افتـاده اتفـاق ىخاص حادثه كه اين نه باشد عادت خالف كه بوده ىطوالن چنانآن  امام عمر
  1.شود یاعتقاد نيچن به ملزم یو تا

. به نوبختيان منسـوب اسـت امامان خيتار در خاصى آراءبر مباحث كالمى امامت،  افزون
: 1، ج1395صـدوق، ( كـربال در 7سجاد امام بودن نابالغ به ، اعتقادسهل های ابو از جمله ديدگاه

. )270: 1411،طوسـى( اسـت» ليصق« از مادری به نام یهجر 256در سال  7تولد امام زمانو  )91
 خـود عقـد بـه را یو بـود رهيصغ كلثوم ام  كه ىحال در عمر نوبختى نيز معتقد بودهمحمد  ابو
 عـون بـا بيـترت به كلثوم ام عمر،  از پس و رفت ايدن از عمر یو با ىعروس از قبل و آورد در
  .)89: 3ج، 1376آشوب،  شهر ابن( كرد ازدواج جعفر بن عبداّهللاٰ  و جعفر بن جعفر، محمد بن

  معاد

 از یاريبس درنوبخت  بنو. است ديمبحث وعد و وع ،معاد ابب در نااختالف متكلم نيتر مهم
                                                         

 يجـا كـه و   بوده است و از آن مياز اشتباه ابن ند ياتهام ناش نيا كه گرفت جهينت نيتوان چن در مجموع مي. ١
 هـاي  باادعـا را در كتـ   نيـ ممكـن اسـت ا   ،ب بـوده اكتـ  سينو نسخه كيبلكه  ،دان خينه متكلم بوده نه تار

 ابوسـهل  دگاهيبه اشتباه آن را د ميرا نقل نموده و ابن ند گرانيدر آن ابوسهل اقوال د واست  دهيابوسهل د
 رايز ،است باطل زين ادعا نيكه ا است كرده انيب هيتق يبرا اتشيح اواخر در راآن  لابوسه كه اين ايدانسته 
 ،نـد كرد مـي  سيتدر و مطالعه راآن  و بوده هيامام يعلما دسترس در امامت موضوع در ابوسهل يها كتاب

 . اند اوردهين انيم به يو هاي باكت در يمطلب نيچن وجود از يذكر يول
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 و رهيـكب و رهيصـغ موافات، احباط، گناهـان باب درآنان  .ندا كيبه معتزله نزد ديمباحث وع
 ديوع ىمباحث اساس ىدر برخ ،حال نيدر ع .اند داشته انيمعتزل به كينزد ىيآرا كفار مانيا

 در رهيـكب مرتكـب منؤمـ ن، خلوديالمنزلت نيب ةره، منزليكب مرتكب مسلمانِ  یذارگ مانند نام
  .در مقابل معتزله دارند ىدگاهيد توبه ىستيو چ امتيشفاعت گناهكاران در قجهنم، 

هـای  گروه انيـم همواره شده رهيكه مرتكب گناه كب ىو حكم مسلمانان یگذار دربار� نام
مطـرح  ىبـاب سـؤاالت نيـدر ا نامتكلم. )552-537: 1411 ،ىمرتض ديس( است بوده اختالف ىكالم
پرسـش مطـرح  نيـآن ا ىاسـت كـه در پـ مـانيا ایسؤال از معنـ ترين آنها كه مهماند  كرده

مورد سؤال  زيكفر ن یمعنا ،نه؟ در مقابل ايراه دارد  مانيو نقصان در ا یاديز ايشود كه آ مى
 ايكافر است  رهيمرتكب گناهان كب مانمسلاست كه  نيا گريمهم د سؤال؟ است قرار گرفته

  .)6: 5 ج، 1423، یآمد؛ 199-98: 2003ی،بغداد(نه؟ 
 آنچـه بـه و آورده مـانيا امبريـپ و خـدا بـه كه ىكسان ندبود معتقدباره  نيدر انوبخت  بنو

 مطلـق طور به باز شوند رهيكب گناهان مرتكب هرچند معتقدند آورده خدا یسو از 9امبريپ
 مـانيا در را عمـلنوبخـت  بنـو بنابراين، .)84: 1413، )الف(مفيد ( شود مى اطالق مؤمن نام آنان بر
 نظـر. اسـت خـارجآن  فيتعر از عمل كه دانند مى ىقلب قيتصد را مانيا و دانستند نمى ثرؤم

نـه  ،خواندنـد كـه او را نـه كـافر مى معتزله دگاهيدبا  رهيمسلمان مرتكب كب در باب انينوبخت
  .در تضاد است )48-47: 1413، )الف(د يمف( معتقد بودند نيالمنزلت نيب ةمؤمن و به منزل

دهـد و  معتزله در باب وعيد معتقد بودند خداوند هـر آنچـه وعـد و وعيـد داده انجـام مى
رو،  از همـين. )136-124: 1422 ،عبـدالجبار ىقاض( جايز نيست كه از وعده و وعيد خود تخلف ورزد

كرده و توبـه  هنگامى كه مؤمن از دنيا برود در حالى كه از خداوند اطاعت مى«: ودندمعتقد ب
اش  باشد و هنگامى كه بدون توبه از گناهـان كبيـره نيز كرده باشد مستحق ثواب و عوض مى

 »باشـد تر از عقاب كفـار مى باشد ولى عقاب او سبك بميرد مستحق خلود در آتش جهنم مى
  .)59: 1، ج1364شهرستانى، (

تصـريحى وجـود  ،به وعيد و خلود مرتكبـان كبيـره در جهـنمنوبخت  در مورد اعتقاد بنو
 نميـا ىمطلقـ اخـتالف انيـنوبخت دگاهيـد از كـه يىجـا آن از است معتقد مكدرموت. ندارد

كننـد،  مـى جبـران را ديگر يـك بـد و كين اعمال چون و دارد وجود رهيكب و رهيصغ گناهان
 ماننـد كـه چنـد هـر ،بداننـد مخلّـد آتش در را رهيكب مرتكب معتزله همچون منطقاً  ديبا آنان
اما مادلونـگ  ،)32: 1384مكدرموت، ( ستندين منزلت دو انيم ىمنزلت به قائل جهان نيا در انيمعتزل

است  معتقد »نيالمنزلت نيب ةالمنزل«قول به  رشيبا معتزله در پذنوبخت  به اختالف بنو اشارهبا 
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 گناهكـار مسـلمان به نسبت خداوند »ديوع«بدون شرط  یاجرا بر ىمبننظر معتزله نوبخت  بنو
  .)155: 1387مادلونگ، ( دانستند ىم مردود را

. تر اسـت كيـنزد ىبه درست ديمف خيمادلونگ با توجه به گزارش ش دگاهيد ،انيم نيدر ا
به خلود در آتش االهى  ديوع«: بر خالف معتزله معتقدند هيامام ۀكند هم مى ديتأك ديمف خيش

انـد هـر چنـد  رفتهيرا پذ ىنـيكـه خـدا را شـناخته و فـرائض د ىاما كسان ،مختص كفار است
 مـدعا نيـا بر گريد شاهد. )46: 1413، )الف(مفيد ( »شوند اند در آتش خالد نمى مرتكب گناه شده

 عمـوم دگاهيـدنوبخـت،  بنـو دنكر استثناء بدون كه است شفاعت مورد در ديمف خيش گفتار
 نيـا .دانـد مى :امامان و امبريپ یسو از رهيكب مرتكب مسلمانان شفاعت به اعتقاد را هيامام

 انحصـار بـه معتقـد كـه است معتزله دگاهيد مخالف و سو هم مرجئه دگاهيد با هيامام دگاهيد
متكلمـان امـامى از جملـه نوبختيـان در مقابـل لـذا . )47همـان، ( باشند مى نيعيمط یبرا شفاعت
وی ممكـن اسـت  را مردود دانسـته و معتقدنـد رهيوجوب عقاب مسلمان مرتكب كبمعتزله، 

  .)504: 1411سيد مرتضى، ( رديقرار گ امبريو شفاعت پاالهى  مورد غفران
كـه  الـرد علـ� اصـحاب المنزلـة بـین المنـزلتین فـ� الوعیـدهمچنين با توجه بـه عنـوان كتـاب 

منزلـه قـول  توان گفت كه نوبختيان اعتقادی به مى )64-63: 1416، ىنجاش( محمد نگاشته است ابو
  .اند بين المنزلتين نداشته

 عمـرش آخـر در ىمـؤمن اگـركـه اين بـود  متكلمان مطرح بود انيم درديگری كه سؤال 
 حكـم ،رييـتغ نيـا از قبـل آورد مـانيا خدا به عمرش آخر در یكافر اي ديگرد مرتد و كافر

 نيـداشـت كـه در مجمـوع ا ىدر پـ زين یگريهای د سؤال پرسش نيا؟ ستينزد خدا چ یو
  .شد مى دهينام »موافات« مباحث اصطالحاً 

 بـار و آورده مـانيا بدو و بشناسد را خدا قتاً يحق ىكس است ممكن بودند معتقد انينوبخت
مرجئه در مقابـل  و ديمف خيو ش ندرأي با معتزله هم انينوبخت دگاهيد نيدر ا. گردد كافر گريد
رود  مـى ايـاز دن مانيبار خدا را بشناسد با ا كيكه در عمر خود  ىنها هستند و معتقدند كسآ

گونه كه  است كه همان نيا انيقول نوبخت ۀجينت .)83: 1413، )الف(مفيد ( كافر شود ستيو ممكن ن
شود در اثر كفـر  ىبه دوست ليتبد یخدا با و ىدشمن ،شخص كافر مانِ يممكن است در اثر ا

  .شود ىدشمن به ليتبد یخدا با و ىدوست نيز انسان
 كـه ىكسـ كه اينآن  و داشته تياهمآن  به نقائال یبرا زين گريد ىجهت از موافات به قول

كه بـه  ىكسانرو،  نيا از .ندارد معنا یو یبرا احباط لذا ،شود كافر است محال آورده مانيا
جـا كـه  از آننوبخـت  اما معتزلـه و بنـو، )488: تا ى، بىحلب( رنديپذ موافات معتقدند احباط را نمى

 .هســتند ســتياعمــال ناشا لهيبــه وســ كيــقائــل بــه احبــاط اعمــال ن رنــديپذ موافــات را نمى
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اصـل كـه  هيـاز امام ىبرخـ نـديگو مى انيـبدون نام بردن از نوبخت ىعالمه حلو  ىمرتض ديس
تكه، ياشـم؛ 159: 1387 ى،مرتضـ ديسـ( دانسـتند را ممكـن مى مـانيكفر بعد از ا، رفتنديپذ را مى احباط

1378 :226-227( .   
ق؟ يتصـد ايـمعرفت است  مانياست كه ا نيدارد ا تيبحث اهم نيكه در ا یگريد نكته

 نيدر عـ ىدانستند و معتقـد بودنـد امكـان دارد كسـ نمى مانيمعرفت را مالزم با انوبخت  بنو
بـه . امكان دارد مانيلذا امر به ا ،)83: 1413، )الف(مفيد : نك( نداشته باشد مانيمعرفت به خداوند ا

  . )52-51: 1400اشعری، ( ستيممكن ن ،ىچه اكتساب و باشد یخالف امر به معرفت كه چه اضطرار
 گـريد نمود كسب خدا به معرفت كه ىكس معتقدند ،دانند مى معرفت را مانيا كه ىكسان

 خـدا انكـار را كفر و قيتصد را مانيا كهچون نوبختيان  ىكسان اما ،شود كافر ستين ممكن
 خـدا منكـر اسـت دهكـر قيتصد گذشته در را خدا كه ىكس است ممكن معتقدند ،دانند مى

  .)136-132: 1400اشعری، : نك( دانند مى ممكن را مانيا از بعد كفررو  نيا از و گردد
معنـا كـه  نيـبـه ا ؛)82: 1413، )الف(مفيد ( داشتند اعمال تحابط به اعتقاد معتزله مانند انينوبخت

آن فرد مسـتحق  ،ها غلبه كرد یبرند و اگر بد مى نيرا از ب ديگر يكاعمال خوب و بد انسان 
او  كيـاگـر اعمـال ن داشته باشد و ىاو پاداش كيكه در مقابل اعمال ن عقاب است بدون اين

-193: 1406 ،ىطوس( شود مى دهينام ريكفتاست كه در صورت دوم  تنها مستحق ثواب ،غلبه كرد
 ىكـين یه و كارهـاكـردكـه اطاعـت خـدا  ىاز كسـان یاريمعتقد بودند گرچه بس آنان. )206

خـود را  كيـن یپـاداش كارهـا ايدن نياما در ا ،رسد ها نمى بدان ىاند در آخرت پاداش داشته
 كـافر از را طاعـت انجـامجاست كـه آنـان  اين ديدگاه از آن. )83-82: 1413، )الف(مفيد ( ننديب مى

  .ندندا مى ممكن
 معتقـد اكثر اماميـه خالف بر و معتزله مانند، اند معتقد به احباط بوده انينوبختجا كه  از آن

 رهيو كب هريصغ در دگاهياختالف د نيازيرا  ،)84: 1413، )الف(مفيد ( بودند رهيصغ و رهيكب گناه به
  .)342 :1422 ،عبدالجبار ىقاض( احباط است جهيبودن گناهان نت

و خلـود مسـلمان  نيالمنـزلت نيبـ ةمنزلـبر خالف معتزله نوبخت  بنوكه  با توجه به اينالبته 
شود كه  نييتب ای گونه به انياحباط نوبختاند، بايد  دانسته مرتكب كبيره در جهنم را مردود مى

مرتكـب  مسـلمانِ  ايدارد  یبرتر كشيبر اعمال ن یمنجر به خلود مسلمان فاسق كه گناهان و
  .در جهنم نگردد رهيكب

ممكـن  ايـمتكلمـان مطـرح بـوده كـه آ ميان پرسش نيا 1كفار طاعت و معرفت ۀمسئل در
                                                         

 اي است امبرانيپ و خدا منكر كافر كه اين در متكلمان رايز ،است نانآ ريغ و كتاب اهل از اعم كفار از مراد .١
← 
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شـود  مـى رفتهيپذ یاز و ىطاعت ايصورت آ نيمعرفت به خدا داشته باشد و در ا یاست كافر
معرفت بـه خداونـد داشـته  یكافر ستيمعرفت كفار معتقد بودند كه ممكن ن نانه؟ مخالف اي

دارد و كـافر در  ىرا در پـ ميهـا و مـدح و تعظـ ثواب نيمعرفت به خداوند بـاالتر رايز ،باشد
 زيدسته از متكلمان در مورد طاعت كفار ن نيا. ستين ىحال كفرش سزاوار مدح و ثنا و ثواب

صـورت  نيـدر ا رايـز ،زنـد سـر نمى ىرا داشتند و معتقد بودند از كـافر طـاعت دگاهيد نيهم
  .ستيمستحق مدح و ثواب است و مدح و ثنا با كفر قابل جمع ن

 كفـار معرفـت امكان بودند معتقد احباط به كه متكلمان از ىگروه دگاهيد نيا مقابل در
 معتقـد و آوردنـد مـى شاهد خود یادعا بر را خداوند به كتاب اهل معرفت و رفتنديپذ مى را

 )165-163: 1، ج1405،ىمرتضـ ديسـ( كند مى دايپ معرفت كند نظر خدا اثبات ادله در كه ىكس بودند
گروه مدح و ثواب را متوجه مجموع اعمال دانسته و چون معتقد بودنـد كـافر طاعـاتش  نيا

  .)193 :1406،ىطوس :نك( دانستند طاعت را مدح و ثنا نمى نيا ۀالزم شود در آخرت احباط مى
. دانسـتند انـد معرفـت و طاعـت كفـار را ممكـن مى معتقـد بـه احبـاط بودهكه نوبخت  بنو

  : ديگو باب مى نيدر ا ديمف خيش
افران بـه خـدا عـارف هسـتند و در كـه بسـيارى از كـگمـان دارنـد نوبخت  بنو

در دنيـا بـه  طاعـتبرنـد، و در مقابـل آن  ارهاى خود فرمان او مىكبسيارى از 
اى از اين گفتار با ايشان موافقنـد  معتزله در پاره. رسند پاداش و ثواب خود مى

  .)83: 1413، )الف(مفيد ( اى ديگر از مرجئه در پاره ىگروه و
 طاعـات ۀواسط به كفار معتقدند انينوبخت كند كه مى تأكيد ديمف خيش كه نيا توجه قابل ۀنكت

بـه نظـر . بـه تحـابط اعمـال در آخـرت نـدارد ىربط نيو ا 1)همان( ننديب مى ثواب ايدن در خود
 ايـمعتقـد بودنـد كفـار در دن كـهاز مرجئه  ىگروه دگاهيبا دنوبخت  بنو دگاهيد نيرسد ا مى

  .)360: 4 ج، 1423، یآمد( ، همخوانى داردننديب اعات خود را مىطثواب 
 جمـع كفـر بـا طاعـت بودنـد معتقد معتزله با نوا همنوبخت  بنو موضوع نيا اول بخش در

 ؟كفار ممكن است معرفت به خداوند داشـته باشـند ايفرع آن است كه آ اين مسئله. شود مى
                                                                                                                            

→ 

 . )143-141 :1400، یاشعر: نك(اند  داشته اختالف نديگو مي كافر خدا نامنكر به تنها

 اطاعـت  خـدا  از كـه  يكسـان  از ياريبسـ  معتقدنـد نوبخـت   بنـو : ديگو مي ديمف خيش ديوع بحث در نيهمچن .١
 ديـ مف كـالم  نيـ ا از. داشـت  نخواهنـد  يپاداشـ  آخـرت  در و ننـد يب مي را خود طاعت ثواب ايدن دراند  دهكر
 مفيـد :نك(اند  داده انجام االهي طاعت كه كافراني هستند ،گروه نيا از انينوبخت مرادكه  زد حدس توان مي

  ).82 :1413 ،)الف(
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از كفار نسبت به خدا معرفت دارنـد بـه امكـان جمـع  یاريكه معتقد بودند بسنوبخت  لذا بنو
  . اند هداد یكفر و اطاعت خداوند رأ ميان

آنـان كـه توان حدس زد  در باب معرفت و طاعت كفار مىنوبخت  بنو دگاهيمجموع د از
لذا ممكن است  ،دانند دانند و كافر را منكر خدا مى مى قيرا تصد مانياز مرجئه ا ىمانند برخ

تـوان حـدس زد  مى نيهمچنـ .داشته باشد زيحال معرفت به خدا ن نيدر عو كافر باشد  ىكس
  .)66-62: 1400، یاشعر( دانند مى خدا انكار را كفر آنان كه

 شوند متحمل مى ايدر دن -ستنديمكلف ن كه- واناتيهايى كه كودكان و ح توجه به رنج با
 بودنـد معتقـدگرا  عـدل متكلمـان اكثـرانـد  دهيد ايدن در دوزخ اهل و كافران كههايى  رنج اي

 و اعواض نيا تيفيك در البته .ستين روا ظلم خداوند بر رايز ،دهد مى عوض هاه آنب خداوند
 ريـدرگ متكلمـان كـه یگـريد پرسش ،نيا بر عالوه. اند داشته ىمختلفهای  دگاهيدآن  زمان
 و آالم گرفتـار را موجـودات ايـدن نيـا در خداوند چرااساساً  كه بود نيا ،بودندآن  به پاسخ
  د؟ينما ها مى رنج

 دگاهيـتـوان د دارد كه با توجه به آن مى ىدر مورد لذت و الم و عوض سخنان ديمف خيش
وی پـس از تبيـين ديـدگاه خـود . نمود ىزن را گمانهو اختالف آنان با شيخ مفيد نوبخت  بنو

ه خير شـخص ديگـرى كدهد  تنها از آن جهت به شخص بالغ مىرا خدا رنج  هك مبنى بر اين
كيفـر كفـر  زيـراتحميل شده شايسته هـيچ عوضـى نيسـت، افر كه به ك ىرنجو   در آن است

 كـه دهكـر ديـتأك، نـدك كمـكن است به او در شناختن گمراهى و خطـايش كو مم اوست
: 1413 ،)الـف(د يـمف خيشـ: نـك( است كه اعتقاد به احباط دارنـد ىكسان دگاهيمخالف داو  دگاهيد

 رنـج بودنـد معتقـد معتزلـهكه معتقد به احبـاط هسـتند ماننـد نوبخت  بنو ،مقابل   در .)108-110
 رسـد مـى انسـان به كه ىرنج لذا ،باشد مى فريك و عقاب از متفاوت است سودمند كه یويدن

بنـابراين، كـافر نيـز مسـتحق . )343-325: 1422، الجبـار عبـد ىقاضـ :نـك( اسـت عوض ستهيشا همواره
  .بيند عوض آالمى است كه در دنيا مى

  گيری بندی و نتيجه جمع

به ايـن نتيجـه توان  مى ،دشكالمى نوبختيان ارائه  ءآراهايى كه از  ها و تبيين بررسىبر اساس 
ها و اشتراكاتى  اند كه اختالف ای بوده آنان صاحب يك مدرسۀ كالمى ويژه دست يافت كه

عقلى و اسـتفاده های  گيری از نصوص و روش آنان با بهره. و بغداد دوم دارد مدرسۀ كوفهبا 
انــد و در راســتای تبيــين  از ميــراث كالمــى كوفــه آراء منســجمى در علــم كــالم ارائــه كرده
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نوبختيان در مباحث توحيد و صـفات . اند های كالمى خود آثار فراوانى تأليف كرده ديدگاه
نماينـد،  در گروه متكلمان اهل توحيد كه هرگونـه تشـبيه و تجسـيمى را از خداونـد نفـى مى

های  های آنـان در برخـى مـوارد متفـاوت از ديـدگاه گيرند و از اين جهـت انديشـه مىجای 
نوبختيان مسير كـالم  شيو�منسوب به متكلمان پيشين اماميه بوده و متكلمان بغدادی بر همين 

اند، ولى در عـين حـال  هر چند آنان را از عدليه شمردهاالهى  در عدل. اند اماميه را پيش برده
 ۀانديشــ � كننــد تــوان پيــرو و تبيــين ت اســت كــه آنــان را در اسـتطاعت مىشـواهدی در دســ

  . حكم در استطاعت دانست اختصاصى هشام بن
نوبخت نيز بر اساس همان ديدگاه هشـام گـزارش شـده كـه مـورد قبـول  شناسى بنو انسان

 اما سيد مرتضى و شيخ طوسى از اين رأی نوبختيان روی گردانده و انديشـه ،شيخ مفيد بوده
در برخى مباحث وعيد، نوبختيـان از جريـان عمـومى كالمـى . اند عمومى معتزله را برگزيده

البته در همين مـوارد نيـز اختالفـات بنيـادين بـا انديشـه  ،اند اماميه به سوی معتزله تمايل يافته
گـذاری  ماننـد منزلـة بـين المنـزلتين و نام -ترين مسائل اين بـاب  اند و در مهم معتزليان داشته

  . ای مخالف معتزله از آنان گزارش شده است انديشه -گناهكار مسلمانِ 
در مسائل مربوط به نبوت به خصوص در انديشۀ تحريف قرآن، ديدگاه نوبختيان روشـن 

 دسـت های متفاوتى از انديشه آنان در مورد تحريـف قـرآن بـه ما نرسيده و گزارش دست به
  . طلبد آمده كه تحليل دقيقى را مى

ديـدگاه نوبختيـان و جمهـور متكلمـان اماميـه  ميـان هـايى مباحث امامـت تفاوت آنان در
ها در مدرسـۀ  هـر چنـد ايـن انديشـه. شـود مشـاهده مى :خصوص در باب مقامات ائمه به

 ءآراها را در  ايـن انديشـه ۀاما در مواردی ريش ،كالمى بغداد چندان مورد توجه قرار نگرفت
  . يافتتوان  مى مدرسۀ كوفهمتكلمانى از 

الكالم كه تأثير چنـدانى در  ای از مباحث لطيف شناسى نوبختيان در پاره در مباحث جهان
ها  دقيق الكالم ندارد با معتزله بصره هم داستانند و خلف آنان، يعنى شيخ مفيد در اين انديشه

  .نوا با معتزله بغداد است هم
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