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  چکیده

انـد،  درباره شیعه امامیـه مطـرح کـرده... تیمیه و از ادعاھایی که افرادی مانند خیاط، اشعری، ابن

ــه ســید  ــب از جمل ــن مکت ــذیری عالمــان ای ــان  مرتضــی از اندیشــهتأثیرپ ــی معتزلی ھــای کالم

اصل این ادعا را بزرگان امامیه ھمچون شیخ مفید و دیگران به طور کلی مـردود . گراست عقل

ھای دو شخصـیت  این مقاله به صورت جزئی به مصداق پرداخته و با بررسی دیدگاه. اند دانسته

از معتزله، کوشیده است به اثبـات  »قاضی عبدالجبار«از امامیه و » سید مرتضی«تأثیرگذار، یعنی 

تنھا تحت تأثیر معتزله و به طور خاص قاضی عبدالجبار نبـوده، بلکـه در آرای  رساند که وی نه

با ایـن تفـاوت کـه تمـام . خویش از خط اصیل شیعه امامیه متأثر بوده و از آن دفاع کرده است

از . متمرکـز بـوده اسـت شیوۀ متکلمـان عصـر خـویش ھای شیعی به کوشش او بر اثبات آموزه

آنجا که شاگردی سید مرتضی نزد عبدالجبار از ادعاھای مطرح در زندگی وی اسـت، اثبـات 

تواند در رفع کلـی ایـن اتھـام نسـبت بـه شـیعه نیـز  عدم تأثیرپذیری وی از قاضی عبدالجبار می

سـائل عمـده دادن موارد اختالف او با قاضی عبدالجبار در م به ھمین دلیل، با نشان. کمک کند

  . ایم کالمی در رفع این اتھام کوشیده

  ھا  کلیدواژه
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تاریخ علم کالم میزان تأثیر یا تأثر دو مکتب کالمی شیعه و معتزله 

، )۱۲۷و  ۳۶، ۶: ۱۹۲۵خیــاط، : نـک(.) ق۳۰۰م(برخــی بـا مطالعــه آثـار کســانی ھمچـون خیــاط 

ھـایی از اشـتراکات شـیعه و  ، و مشاھده نمونـه ...

گیـری از عقـل در تبیـین و اثبـات مسـائل  توحید و عـدل و نیـز بھـره

اند کـه شـیعه در مباحـث کالمـی از  اشتباه برداشت کرده

: بـرای نمونـه، نـک(معتزله تأثیر پذیرفته است و معتزله و شیعه در کالم با یکدیگر تمـایزی ندارنـد 

ــاره،  ــد العم ــار  )۵۵ :۱، ج۱۴۰۸؛ محم ــی از آث ــاھی برخ و گ

بالغـة القـرآن فـ� آثـار القاضـ� که صاحب  بزرگان شیعه در زمرۀ آثار معتزلی معرفی شده است؛ چنان

از . )۶۵۲: ۱۹۸۷الشین عبـدالفتاح، : نک(سید مرتضی را از آثار معتزله معرفی کرده است 

اند برای اثبات مدعای خود شواھدی از روابط بزرگـان شـیعه و معتزلـه 

؛ ۲۰۵: ۱۳۶۲زھــدی، : نـک(ھمچـون شــاگردی ســید مرتضـی نــزد قاضــی عبـدالجبار معتزلــی بیابنــد 

گـاھی البته بنا نداریم علل عمدی یا غیر عمدی چنین اشتباھی را بررسی کنیم که این با ن

ھا از سدۀ دوم و  شود، اما این نکته گفتنی است که این تالش

شده اسـت شـیعه امامیـه از مجسـمه  سوم و در پرتو مسائل سیاسی پدید آمده و گاه تالش می

موضوع کوشیدند این  و در زمانی دیگر از معتزله قلمداد شود و می

 )۴۱-۴۰: ۱۳۷۲جعفریـان، : در این زمینـه نـک(در تاریخ کالم شیعه معرفی گردد 

ای که بر اثر شـدت تبلیغـات در ایـن بـاره،  گونه

انـد  دانسـته لـی شـده و برخـی، دانشـمندان شـیعی را معتز

نیــز تحـت تــأثیر ھمــین ) متـز ماننــد آدام(شناســان 

  . )۷۸: ۱۳۶۲متز،  آدام: نک(ھای تاریخی به چنین دیدگاھی گراییده است 

ــار ــروی از ائمــه اطھ ــا پی ــاز شــیعه ب ــل، از ھمــان آغ و در تالشــی گســترده  :در مقاب

ویـژه ایـن دشـمنی را از سـوی قاضـی عبـدالجبار  وی بـه. شیعه دانسته اسـت

ای میـان ھشـام و  قاضی عبدالجبار که بیشترین دشمنی را با ھشام و شـیعه امامیـه دارد، مـذاکره
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  مقدمه

تاریخ علم کالم میزان تأثیر یا تأثر دو مکتب کالمی شیعه و معتزله در یکی از مباحث جدی 

برخــی بـا مطالعــه آثـار کســانی ھمچـون خیــاط . اسـت

...و )۴۵-۴۴: ۱۹۶۳أشـعری، : نک(.) ق ۳۲۴م (اشعری 

توحید و عـدل و نیـز بھـرهمعتزله در مسائلی مانند 

اشتباه برداشت کرده کالمی و رد شبھات، این نکته را به

معتزله تأثیر پذیرفته است و معتزله و شیعه در کالم با یکدیگر تمـایزی ندارنـد 

ــگ، ؛ ما۵۲۲-۵۲۱: ۱۳۷۲مکــدرموت،  ــاره، ۱۳۳-۱۳۱: ۱۳۸۷دلون ــد العم ؛ محم

بزرگان شیعه در زمرۀ آثار معتزلی معرفی شده است؛ چنان

سید مرتضی را از آثار معتزله معرفی کرده است  ، امال�عبدالجبار

اند برای اثبات مدعای خود شواھدی از روابط بزرگـان شـیعه و معتزلـه  رو، آنان کوشیده ینا

ھمچـون شــاگردی ســید مرتضـی نــزد قاضــی عبـدالجبار معتزلــی بیابنــد 

  .)۴۹۱: ۱۳۷۲مکدرموت، 

البته بنا نداریم علل عمدی یا غیر عمدی چنین اشتباھی را بررسی کنیم که این با ن

شود، اما این نکته گفتنی است که این تالش گذرا به تاریخ اسالم روشن می

سوم و در پرتو مسائل سیاسی پدید آمده و گاه تالش می

و در زمانی دیگر از معتزله قلمداد شود و می )۲۶۲: ۱۳۹۳قاضی عبـدالجبار،: نک(

ای تاریک عنوان نقطه به
1
در تاریخ کالم شیعه معرفی گردد  

گونه که البته در مواردی این تالش مؤثر افتاده، به

شـده و برخـی، دانشـمندان شـیعی را معتز امر بر پیروان مکتب تشیع نیز مشتبه 

شناســان  کـه برخــی از شـرق ؛ چنــان)۲۰۵: ۱۳۶۲زھـدی، (

ھای تاریخی به چنین دیدگاھی گراییده است  گزاره

ــار ــروی از ائمــه اطھ ــا پی ــاز شــیعه ب ــل، از ھمــان آغ در مقاب

                                                              
شیعه دانسته اسـت ھا را دشمنی معتزله علیه جعفریان علت این اتھام. 1

قاضی عبدالجبار که بیشترین دشمنی را با ھشام و شـیعه امامیـه دارد، مـذاکره: گوید بیند و می تر می پررنگ

 ).۴۱-۴۰: ۱۳۷۲جعفریان،(ابوالھذیل روایت کرده است 
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ھـای دیـدگاه شـیعه بـا معتزلـه در بسـیاری  خود را تبیین کرده و تفـاوتھای کالمی  دیدگاه

در ایـن زمینـه .) ق۴۱۳م(تالش شـیخ مفیـد . )۱۴۲: ۱۹۹۸الھدی،  علم: نک(اند  موارد را آشکار ساخته

ھای مختلف نیـز  را نگاشته است و در مناسبت ئل المقاالتااو زمینه  وی در این. ستودنی است

در پاسـخ  المسـائل الصـاغانیهبرای مثال، وی در . ای این شبھه را رد کند گونه کوشیده است به 

به این اتھام که متکلم شیعی دانش کالم را از معتزله آموخته است، بـا اشـاره بـه پیشـینۀ ایـن 

فقیه متکلمی از شیعه سراغ ندارد که کـالم را از معتزلـه آموختـه باشـد : کند ید میکاتھام، تأ

بـن  بـاره ابوالقاسـم علـی باره بسیاری از شـیعیان از جملـه در این اتھام در. )۴۱ :۳، ج۱۳۷۲شیخ مفید، (

ست و سید مرتضی نیز در منابع اھل سـنت ا  یبن موسی معروف به علم الھد ابواحمد الحسین

ابـن (» وکان یمیـل الـی االعتـزال«: گوید باره او می جوزی در مثال، ابنبرای . مطرح شده است

نقـل از خطیـب بغـدادی سـید مرتضـی را  نیـز بـه الواف� بالوفیـات نویسنده. )۴۳۶: ۱۵، ج۱۳۷۳جوزی، 

)۳۶۲: ۶، ج۱۹۶۱صـفدی، (کنـد  معرفـی مـی »اھل جدال«، و »کثیر االطالع«، »رئیس المعتزله«
1
و در  

شناسان نیز او و استادش شیخ مفید در اعتقاد به توحید و عـدل پیـرو  ھای برخی شرق پژوھش

  . )۵۱۹: ۱۳۷۲مکدرموت، : نک(اند  شده اندیشه معتزله دانسته

شـویم کـه ھمرأیـی در برخـی  پیش از اینکه به بررسی این موضوع بپردازیم یـادآور مـی

بسا دو یا چند فرقه کامًال متمایز،  چه. )۹۴: ۱۳۹۱اسعدی، : نک(کند  مسلکی را اثبات نمی ھا ھم مسئله

برای مثال اشاعره، معتزله و امامیه ھر سه در ایـن . ری دارندکف در برخی مسائل با یکدیگر ھم

باره که برخی از صفات خداوند مانند علم، قدرت و حیات ذاتـی اوینـد، بـا یکـدیگر اتفـاق 

را بـر » رکـامر به معروف و نھی از من«؛ یا امامیه و اشاعره )۱۴۵: م۱۹۸۷الحسنی،  معروف: نک(نظر دارند 

داننـد  شده و موجود مـی دانند؛ و نیز بھشت و دوزخ را آفریده اساس قرآن و سنت واجب می

 کھا را دلیلی بر تأثیرپذیری ی ریکف ھا و ھم توان این توافق بنابراین، نمی. )۲۰۷ - ۲۰۴: ۱۳۵۵مغنیه، (

  . ھای دیگر دانست فرقه از فرقه یا فرقه

المـانی ماننـد خیـاط، باره این اتھام باید بدانیم که اساساً مـالک اعتـزال در نگـاه ع اما در

گانـه توحیـد، عـدل، وعـد و وعیـد،  بلخی، مسعودی و قاضی عبدالجبار اعتقاد به اصول پـنج

منزلٌة بین المنزلتین و امر به معروف و نھی از منکر است؛ به این معنا که اگر کسی به یکـی از 

                                                              
 کردثابت را بودن سید مرتضی  توان بر اساس آن معتزلی تنھا نمی ید ماست و نهؤکه ماست حزم آورده  او ھمچنین نقلی از ابن. 1

دانـد کـه  امـامی مـیفـردی حزم سید مرتضـی را  ابن ،در این گزارش. تفاوت شیعه امامی با معتزله است بیانگرای  گونه که به

  ).۳۶۲: ۶ ، ج۱۹۶۱ الصفدی،(است کرده  تظاھر به اعتزال می



: تـا خیـاط، بـی(سـت این اصول، اعتقادی نداشته باشد، ھرچند به باقی آنھا معتقد باشد، معتزلـی نی

شـیخ . )۲۴۱-۲۴۰: ۳تـا، ج ؛ سـبحانی، بـی۹۴: ۱۴۰۸؛ بغـدادی، ۱۴: 

منزلـٌة بـین «بـودن تنھـا یـک مـالک دارد و آن اعتقـاد بـه 

سر ھمین اصـل و ھنگـامی بـوده اسـت در نگاه وی، اصل دعوای اعتزال بر 

. سبب اختالف در این اصل از حلقه درس حسـن بصـری کنـاره گرفـت

بنابراین، اگر کسی جز در این اصل با تمامی باورھای معتزله مخالف باشد، باز معتزلی است؛ 

توان معتزلـی  یکه اگر کسی در تمامی عقاید جز این اصل موافق معتزله باشد، وی را نم

از شـیعیان امـامی  یک  ھیچ و نه یمرتض بر این اساس، نه سید

باره شیعیان از جمله سید مرتضـی مطـرح  پس چرا چنین ادعایی در

ھـای  شده است؟ آیا بدان جھت است که وی ھماننـد معتزلـه از عقـل بـرای اثبـات موضـوع

آید، وی در اعتقاد به اصل توحید  گونه که از برخی آثار بر می

ھای آنـان  یا اینکه تشابه دیدگاه )۵۲۲و  ۵۱۹: ۱۳۷۲مکدرموت، 

 ھای کالمی سبب این اتھام شده اسـت؟ ایـن مقالـه در پـی آن اسـت تـا بـا

ھای سید مرتضی و قاضی عبدالجبار معتزلی که از سران معتزله و بنا بـر قـولی 

، بـه بررسـی ایـن اتھـام بپـردازد و درسـتی یـا )۱۹

ی دینی در نگاه سـید مرتضـی نسـبت بـه دیگـر 

دانشمندان شیعه ارتقا یافته و در این جھـت، او را بـه قاضـی عبـدالجبار معتزلـی کـه نگـاھی 

یافتگان مکتب بغداد و شـاگرد  وی که از پرورش

از . کـرد مـی یل پیـرواست، در اصول از دلیل عق

رده و حتـی کاز امامیه نیز مخالفت ) اخباریان(با ظاھرگرایان 

وی جایگاه عقـل را در کـالم شـیعه . )۲۱: ۱، ج۱۴۰۵

دانسـت  تـر  یگـر منـابع قـویید بر حجیت عقل، داللت آن را از داللت د

و  )۱۷۱: ھمـان(و ھر چیزی را که با دلیل عقل ناسازگار باشد باطـل شـمرد 

  .)۱۴۹-۱۴۸: ۱۳۱۷نجاشی، : نک(رد ک ام، از ادله اصولی لفظی و عقلی استفاده 
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این اصول، اعتقادی نداشته باشد، ھرچند به باقی آنھا معتقد باشد، معتزلـی نی

: ۱۹۷۲الجبـار،  ؛ قاضی عبد۲۲۳-۲۲۲: ۳، ج۱۴۰۹؛ مسعودی، ۱۲۶

بـودن تنھـا یـک مـالک دارد و آن اعتقـاد بـه  مفید بر این باور است که معتزلـی

در نگاه وی، اصل دعوای اعتزال بر . است» المنزلتین

سبب اختالف در این اصل از حلقه درس حسـن بصـری کنـاره گرفـت که واصل بن عطا به

بنابراین، اگر کسی جز در این اصل با تمامی باورھای معتزله مخالف باشد، باز معتزلی است؛ 

که اگر کسی در تمامی عقاید جز این اصل موافق معتزله باشد، وی را نم چنان

بر این اساس، نه سید. )۳۸-۳۴: ۱، ج۱۳۷۲شیخ مفیـد، (دانست 

پس چرا چنین ادعایی در. توان معتزلی نامید را نمی

شده است؟ آیا بدان جھت است که وی ھماننـد معتزلـه از عقـل بـرای اثبـات موضـوع

گونه که از برخی آثار بر می کالمی بھره برده است؛ یا آن

مکدرموت، : نک(و عدل با معتزلیان ھماھنگ است 

ھای کالمی سبب این اتھام شده اسـت؟ ایـن مقالـه در پـی آن اسـت تـا بـا در دیگر موضوع

ھای سید مرتضی و قاضی عبدالجبار معتزلی که از سران معتزله و بنا بـر قـولی  مقایسه دیدگاه

۱۹: ۱۳۶۲محقـق، (استاد سید مرتضی نیز بوده است 

  .نادرستی آن را روشن سازد

  

 عقل و میزان اعتبار آن

ی دینی در نگاه سـید مرتضـی نسـبت بـه دیگـر ھا شک جایگاه و کاربرد عقل در موضوع بی

دانشمندان شیعه ارتقا یافته و در این جھـت، او را بـه قاضـی عبـدالجبار معتزلـی کـه نگـاھی 

وی که از پرورش. تر کرده است افراطی به عقل دارد نزدیک

است، در اصول از دلیل عق -رھبر متکلمان عصر خویش  -شیخ مفید

ّ کتنھا با اشاعره  رو، نه این با ظاھرگرایان  یه حت

۱۴۰۵الھدی،  علم(رد ک یدر فقه به خبر واحد عمل نم

ید بر حجیت عقل، داللت آن را از داللت دکارتقا بخشید و با تأ

و ھر چیزی را که با دلیل عقل ناسازگار باشد باطـل شـمرد  )۱۰۹: ۱۴۰۹الھدی،  علم: نک(

ام، از ادله اصولی لفظی و عقلی استفاده کدر استنباط اح
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دھد  باره سید مرتضی نشان می ھای جدید در گونه که برخی از پژوھش با این ھمه، ھمان

ھـای شـیعی دفـاع عقلـی کـرده اسـت  وی ھمچنان در اردوگاه امامیه باقی مانده و از آمـوزه

بنابراین، در پاسخ به این پرسش که آیا توجه جّدی سید مرتضی به عقـل . )۵۱۹: ۱۳۷۲مکـدرموت، (

تـاریخ کـالم شـیعه توان دلیلی بر تأثیرپـذیری وی از معتزلـه دانسـت، بایـد نگـاھی بـه  را می

گرایـی  ھا، کالم شیعه که در سدۀ دوم با وجـود متکلمـان عقـل برابر برخی گزارش. انداخت

رونق داشته و آنـان بـا ھـدایت ... بن عبدالرحمن و یونس ،.)ق۱۹۹. م(بن حکم  ھمچون ھشام

 :گرفتنـد، در عصـر غیبـت ائمـه ھای شیعی بھره می از عقل برای دفاع از آموزه :ائمه

گـرا بـود، بـه بالنـدگی  در این دورۀ رکود، مدرسه قم که نـص. رد و دچار رکود شدافول ک

-۳۶: ق۱۴۱۴صدوق، : نک(آغازید و به پویایی خود تا عصر شیخ صدوق، استاد شیخ مفید ادامه داد 

در مقابل آنچه در این دوران رونـق روزافزونـی داشـت، کـالم معتزلیـان بـود کـه بـا . )۴۲و  ۳۷

کردنـد و  ھای عقلی و کاربست فلسفه از مبانی کالمی خویش دفـاع مـی زهگیری از آمو بھره

شیخ مفید و سید مرتضـی کـه در . توان یافت اوج این اندیشه را در آثار قاضی عبدالجبار می

ناچـار بایـد  چنین شرایطی قرار گرفتند، برای مرزبانی از مرزھای فرھنگی و اعتقادی شیعه بـه

  . در این دوره رونق بیشتری داشت و آن سالحی جز عقل نبود گرفتند که از ابزاری بھره می

ھای دینـی  خواندن و بیان روایت برای دفاع از آموزه توان گفت قرآن به دیگر سخن، می

ای کــه فرھیختگــان آن در تعــارض میــان عقــل و قــرآن بــه تأویــل قــرآن  و مـذھبی در دوره

منزله مشـت بـه  ، به)۷۵: ۱۴۰۹المرتضـی،  ؛ ابن۲۲۷: ۱۹۶۸ُخشیم علی، (پردازند و به روایت اعتنایی ندارند  می

 عنـوان منبعـی از منـابع شـناخت بنابراین، شیخ مفید و سید مرتضی به عقل به. سندان کوبیدن است

البتـه . )۱۰۵: ۱۳۹۰رضوی صوفیانی، : نک(توجه ویژه کردند و با سالح روز به دفاع از مذھب پرداختند 

اند کـه کـامًال در مـذھب شـیعه ناشـناخته  به روشی روی آوردهاین بدان معنا نیست که آنان 

اند رویکـرد عقلـی بـه مباحـث  خوبی اثبات کرده که برخی به عکس چنان بوده است، بلکه به

و بـا ھـدایت آنـان از اواخـر سـدۀ نخسـت  :کالمی در میان شیعیان در دوره حضور ائمه

کـه عقـل در کـالم  ؛ چنـان)۵۲-۴۱: ۱۳۹۱سـی، کربا(آغاز شده و تا اواخر سدۀ دوم ادامه یافته است 

ــار رســوالن ظــاھری  :معصــومین ــده شــده و در کن ــاطنی خوان ــز رســول ب ــامبران(نی ) پی

تر و پایدارتر شـدن شـناخت  مکو سبب مح )۳۳: ۱، ج۱۳۸۸کلینـی، : نک(ارزشمندترین موھبت الھی 

ممکـن تلقـی گشـته  و حتی بدون تعقـل ایمـان بـه خـدا )۶۲: ۱۴۰۴حرانی، ( است خدا دانسته شده

و به طور کلی عقل، شریعت درونی، و شریعت، عقل بیرونی دانسته  )۹۵۵۳، ح ۷۰: ۶، ج۱۳۶۰آمـدی، (

  . )۱۲۴۹: ۲ق، ج۱۴۱۵طریحی، (شده است 



گرفته و از طریق ایشان با اھمیت  :بنابراین، شیعه مبانی کالمی خود را از ائمه اھلبیت

بـاره برخـی متکلمـان  اجمـال در که به ست؛ چنان

بن حکم و شاگردان او گفتیم، و در ادامه نیـز خـواھیم گفـت 

... درباره مباحث اصولی علم کالم مانند توحیـد، عـدل و

ست تا معتزله را در توجـه نظران را برآن داشته ا ای که حتی برخی صاحب

در ایـن زمینـه اسـتاد جـوادی . )۱۴۲-۱۴۱: ۱۹۸۷معـروف الحسـنی، 

المی مـرتبط بـا خداشناسـی کدرباره مباحث  :

بـر  :پیشوایان شیعهاوی عقالنی کگر تقدم ژرف

ه از پیشـوایان کـثر اصول امامیـه کو چون ا )۱۲۸ -

انـد و بـر قواعـد  ردهکـه بزرگـان فلسـفه ثابـت ک

ه کـت المـی بـدان سـبب اسـکفلسفی مبتنی است، موافقت امامیه با معتزله در برخی مباحث 

ه اصول امامیـه مـأخوذ کاند، نه از این جھت  گرفته

  . )۵: ۱تا، ج الھیجی، بی: ؛ نیز نک

عنـوان  دھد، نه از سر تأثیرپذیری او از معتزله بـه مرتضی به عقل بھا می

بـدان سـبب اسـت کـه عنوان فـردی شـاخص از آن اسـت، بلکـه 

اسـت  :و اھلبیـت 7ھای علـی شدت تحت تأثیر روایت

وی حتـی . )۱۰۳: ۱، ج۱۹۰۷الھـدی،  علـم: نـک(واسطه اخباریان شیعه بـه دسـت او رسـیده اسـت 

در ایـن زمینـه  7داند که امام علی شرح و تفصیل اصولی می

تـرین مبـاحثی  تـوان از قـدیمی ترین آنھا، توحید و عدل را می

کـه اوج توحیـد در  مطرح بوده اسـت؛ چنـان :

سـورۀ انعـام نیـز تمـام گفتـار خداونـد بـر اسـاس 

ــی، ۴۵۷: ۳، ج۱۳۳۳کاشــانی،  در . )۲۴۵: ۴، ج۱۳۳۷؛ الحــائری الطھران

ھای بسیاری شده است کـه از  نیز به این دو وصف الھی اشاره

، مسـئله اسـما و صـفات )۷۰و ۸۳: تـا صـدوق، بـی(جمله آنھا به مسئله توحید و زوایای گوناگون آن 

۱۲۶  
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بنابراین، شیعه مبانی کالمی خود را از ائمه اھلبیت

ست؛ چنانھای استدالل عقلی آشنا شده ا عقل و روش

بن حکم و شاگردان او گفتیم، و در ادامه نیـز خـواھیم گفـت  ھمچون ھشام :معاصر ائمه

درباره مباحث اصولی علم کالم مانند توحیـد، عـدل و :ھای بسیاری از ائمه که روایت

ای که حتی برخی صاحب گونه وارد است؛ به

معـروف الحسـنی، : نک(به عقل پیرو اندیشه شیعه بدانند 

:آملی بر این باور است که برخی از امامان

گر تقدم ژرف ایتکه حکاند  مطالب عمیقی مطرح کرده

-۳۰: ۱۳۷۸آملی،  جوادی(تأمالت عقلی معتزله است 

کاست   اند، مطابق حقایقی گرفته :معصوم

فلسفی مبتنی است، موافقت امامیه با معتزله در برخی مباحث 

گرفته الم خود از فلسفه استمداد میکمعتزله در 

؛ نیز نک۲۴۳ -۲۴۰: ۱، ج۱۳۷۵ھمو، (از علوم معتزله باشد 

مرتضی به عقل بھا می بنابراین، اگر سید

عنوان فـردی شـاخص از آن اسـت، بلکـه  مکتب و عبدالجبار بهیک 

شدت تحت تأثیر روایت به عبدالجبار، وی اذعان خود به

واسطه اخباریان شیعه بـه دسـت او رسـیده اسـت  که به

شرح و تفصیل اصولی میھای دیگر متکلمان را نیز  یافته

  .)ھمان(بیان کرده است 

  

  توحید و عدل

ترین آنھا، توحید و عدل را می مباحث کالمی و از جمله مھم

:بیت ھای اھل دانست که در قرآن و روایت

سـورۀ انعـام نیـز تمـام گفتـار خداونـد بـر اسـاس  ۱۱۵شود و در آیه  دیده میسوره اخالص 

ــی شــده اســت  کاشــانی، : نــک(راســتی و عــدل معرف

نیز به این دو وصف الھی اشاره :ھای امامان معصوم روایت

جمله آنھا به مسئله توحید و زوایای گوناگون آن 
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مسئله قضا و قـدر  ،)۹۱و ۱۷۹، خالبالغه نه�(، مسئلۀ ایمان، اجزا و لوازم آن )۱۲۳-۱۶۷: ۱۳۸۰رشاد، (االھی 

، ۱۰۹، ۲۸، خالبالغـه نهـ�(، مسـئله معـاد )۱۲۳و  ۵۷: ۵، ج۱۴۰۵ مجلسـی،(، مسئله جبر و اختیار )۹۱و  ۱۸۳خ : ھمـان(

  . توان اشاره کرد می ...)و ۱۷۷: ۴؛ ج ۴۲: ۲، ج۱۳۶۰آمدی، (و مسئله خیر و شّر  )۲۲۱

انـد سـید مرتضـی را  شود که چرا برخی تالش کـرده با این وجود، این پرسش مطرح می

خنان خـود سـید مرتضـی در ایـن بـاره کـه متأثر از قاضی عبدالجبار بدانند؟ و چرا آنان به س

! انـد؟ دانسته توجـه نکـرده 7تنھا خود را که ھمه متکلمان را تحت تأثیر سخنان امام علی نه

:سخن سید مرتضی در این زمینه چنین است
1
   

گرفتـه  7ھای امیرمؤمنـان علـی که اصول توحید و عدل از سخنان و خطبه بدان

توحیـد و عـدل مطـالبی در بـر دارد کـه چیـزی ھـا در  شده و این سخنان و خطبه

ھـر کـس در سـخنان وی در ایـن . توان برآن افزود و غایت پس از آن نیست نمی

داند تمام آنچـه کـه متکلمـان بعـدی در تصـنیف و جمـع آن تمـام  باره بنگرد می

نیـز از . اند، تفصیل جمالت او و شرح آن اصول است تالش خود را به کار گرفته

توان بـر  سبب فراوانی نمی  روایاتی نقل شده است که به :زندان اوامامان از فر

یابد کـه در  آن احاطه یافت و ھرکس طالب آن است، در آنھا مطالب بسیاری می

  .)۱۰۳: م۱۹۰۷الھدی،  علم(... ھای پردرد است و شفای درد سینه بعضی از آنھا

نیز اعتراف دارند که اصـول دانشمندان معتزله خود  ،ھا جالب اینکه بر اساس برخی گزارش

: نـدیم از قـول ابوالھـذیل عـالف آورده اسـت ابـن. انـد گرفته 7توحید و عدل را از امام علی

آموخته و او آن را از واصل بـن عطـا و واصـل آن ) استادش(عدل و توحید را از عثمان طویل «

بـن حنفیـه و او از  دبـن حنفیـه و عبـداّهللاٰ آن را از پـدرش محّمـ بـن محمـد را از ابوھاشم، عبداّهللاٰ 

المرتضـی بـا  ابـن. )۲۹۱: ۱۴۱۷ نـدیم، ابـن(» آموختـه اسـت 9و پدرش از رسول اّهللاٰ  7یپدرش عل

واصل بن عطـا و عمـروبن عبیـد «: عبدالجبار نقل کرده است که یید بر صحت سند از قاضکتأ

آموختـه  7علم خود را از ابوھاشم فرزند محّمد حنفیه و او از پدرش و او از امیرمؤمنان علـی

                                                              
وخطبـه وانھـا تتضـمن  7الم أمیر المؤمنین علیکأعلم ان أصول التوحید والعدل مأخوذة من «: عین عبارت ایشان این است. 1

لمون من بعد فـی کالمه علم أن جمیع ما أسھب المتکمن  کماال مزید علیه وال غایة وراَءة ومن تأمل المأثور فی ذل کمن ذل

مـا ال  کعن األئمة من أبنائه علیھم السـالم مـن ذلـ یرووَ . األصول کل وشرح لتلالجم کتصنیفه وجمعه إنّما ھو تفصیل لتل

ثیر الغزیر الذی فی بعضـه شـفاء للصـدور السـقیمة کثرة ومن أحب الوقوف علیه وطلبه من مظانه أصاب منه الکاد یحاط به کی

  .»...ونتاج 



ایـن نکتـه را شھرسـتانی نیـز در . )۷: ۱۴۰۹، یابن المرتضـ

او ھمچنـین ابوالحسـن بصـری و نّظـام را متـأثر از 

بـن حکـم  تزلیـان از ھشـامبغدادی نیـز بـه تأثیرپـذیری مع

سرچشمه علـم  شرح نه� البالغـهدر  یالحدید معتزل

  . )۳۷۱- ۳۷۰و  ۳۴۶: ۶، ج۱۳۸۵الحدید،  ابن ابی(داند 

و قاضـی عبـدالجبار در اصـل توحیـد و عـدل  مرتضـی

اند معتزلـه و  که برخی گفته اشتراک نظر دارند، در فروع آن با یکدیگر اختالف دارند؛ چنان

باره گفتـه  قاضی عبدالجبار در این. )۱۱۵-۱۱۴: ۱۴۰۸بغدادی، 

از تصـرف در طبیعـت گرفتـه تـا نشسـتن و نظر دارند کـه افعـال بنـدگان، 

گیـرد و خـدای تعـالی آنـان را بـر  برخاستن و کارھای دیگـر از خـود آنـان سـر چشـمه مـی

ای جـز  آورنـده دھنده و پدید دادن این کارھا توانا ساخته است و برای افعال آنان، انجام

اسـت، خطـای ھـرکس بگویـد خـدای سـبحان خـالق و پدیدآورنـدۀ افعـال آنھ

الجبـار،  قاضـی عبـد(شده است و انجام فعلی را به دو فاعل وابسته دانسـته اسـت 

بندگان خدا بر پدیدآوردن و ایجادکردن کارھای خود توانا ھستند و محال است 

یا یکی قدیم و   چیز از دو فاعل اثر پذیر باشد، تعلق فعل به دو فاعل، خواه ھر دو حادث

در عین آنکه جبر اشـاعره را مرتضی ، اما سید )۱: 

أفعـال «: کـه 7داند، در دام تفویض نیفتاده و با الھـام از ایـن سـخن امـام صـادق

، تفـویض را »وین أمـر بـین أمـرین ال جبـر وال تفـویض

خداوند خالق افعال بندگان است، به خلق تقدیری؛ نه خلق تکـوینی 

  .)۱۳۵: ۱ق، ج۱۴۰۵الھدی،  علم: نک(تا نه مشکل جبر را در پی داشته باشد و نه مشکل تفویض را 

آنھـا  صفاتی که در اثبـات. ۱: اند متکلمان مسلمان ھمواره از دو نوع صفات الھی سخن گفته

صـفاتی کـه از طریـق . ۲شـود؛  یاد مـی» صفات ذات

ایـن . یـاد کـرد» صـفات خبـری«توان از آنھـا بـه 
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ابن المرتضـ(» رسد ینیز به پیامبر م 7یاست و دانش عل

او ھمچنـین ابوالحسـن بصـری و نّظـام را متـأثر از . )۴۹: ۱ق، ج۱۳۹۵شھرسـتانی، (آورده است  ملل و نحل

بغدادی نیـز بـه تأثیرپـذیری مع .)۵۸- ۵۶: ھمان: نک(داند  بن حکم می ھشام

الحدید معتزل یابن اب. )۱۳۱و  ۶۸: ۱۴۰۸بغدادی، (اذعان کرده است 

داند  یم 7یھا، عل الم را در میان ھمه فرقهک

مرتضـی رغـم آنکـه سـید با این ھمه و بـه

اشتراک نظر دارند، در فروع آن با یکدیگر اختالف دارند؛ چنان

بغدادی، (اند  از جمله قاضی عبدالجبار تفویضی

است عدلیه
1
نظر دارند کـه افعـال بنـدگان،  اتفاق 

برخاستن و کارھای دیگـر از خـود آنـان سـر چشـمه مـی

دادن این کارھا توانا ساخته است و برای افعال آنان، انجام انجام

ھـرکس بگویـد خـدای سـبحان خـالق و پدیدآورنـدۀ افعـال آنھ. آنان نیست

شده است و انجام فعلی را به دو فاعل وابسته دانسـته اسـت   بزرگی را مرتکب

بندگان خدا بر پدیدآوردن و ایجادکردن کارھای خود توانا ھستند و محال است . )۴۱: ۶تا، ج بی

چیز از دو فاعل اثر پذیر باشد، تعلق فعل به دو فاعل، خواه ھر دو حادث یک

: ۸ھمـان، ج(و دیگری حادث باشد، محال است 

داند، در دام تفویض نیفتاده و با الھـام از ایـن سـخن امـام صـادق مردود می

وین أمـر بـین أمـرین ال جبـر وال تفـویضکـالعباد مخلوقة خلق تقدیر ال خلق ت

خداوند خالق افعال بندگان است، به خلق تقدیری؛ نه خلق تکـوینی : گوید دود دانسته، میمر

تا نه مشکل جبر را در پی داشته باشد و نه مشکل تفویض را 

  

 صفات خداوند

متکلمان مسلمان ھمواره از دو نوع صفات الھی سخن گفته

صفات ذات«جز دلیل عقلی نیاز نیست که از آنھا به 

توان از آنھـا بـه  اند و به ھمین دلیل، می نقل به اثبات رسیده

                                                              
 .احتمال مراد او از عدلیّه معتزله ھستند به. 1
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نماید، اما بـه دلیـل تقابـل عقـل و نقـل و اینکـه  گذاری، علمی نمی تقسیم گرچه از جھت نام

توان این تقسـیم را  ثبات در ھر کدام از دو نوع یکی از دو روش عقل یا نقل است، میدلیل ا

نیسـت، زیـرا مبنـا ...) علم، قدرت، حکمت و(به ھر حال، سخن ما در صفات ذات . پذیرفت

الجبـار بـه  در این صفات عقل است و شیعه و معتزله به طور عام و سید مرتضی و قاضی عبـد

. انـد و در آن اختالفـی ندارنـد و آن را بر مبنای عقل اثبات کـردهطور خاص به آن معتقدند 

تاویـل  است که اثبـات بـی...)  داشتن و شنوایی، بینایی، دست(سخن ما دربارۀ صفات خبری 

  .)۱۱۰: ۱۴۲۳؛ نجار عامر، ۱۱۶: ۱۳۷۵مقدس اردبیلی، (انجامد  آن به اثبات جسمانیت برای خدا می

اند که باید این صـفات را تأویـل کـرد  معتزلی ھر دو موافقالجبار  سید مرتضی و قاضی عبد

معنای ظاھر نقلی آن بر خداوند حمل کرد، زیرا این امر مسـتلزم جسـمانیت  توان آن را به و نمی

تعــالی اســت و حــال آنکــه او جســم نیســت و اثبــات جســمانیت بــرای او مســتلزم اثبــات  حــق

بـرای ... منـدی و مندی، زمان یری، مکانھای جسم مانند طول، عرض، عمق، تأثیرپذ محدودیت

. پـذیرد بـاره او نمـی ھایی را در خداست، که او از ھمه این امور مبّراست و عقل چنین محدویت

توان این صفات را از خـدا نفـی کـرد، چـون قـرآن  بنابراین، آن دو باور دارند که از سویی نمی

ن اوصاف بر ظاھر آن غلـط اسـت خدا را به آنھا توصیف کرده است و از سوی دیگر، حمل ای

پس ھم باید این اوصـاف را . پذیرد توان آن را برای خدا اثبات کرد، زیرا عقل آن را نمی و نمی

تعـالی  ای معنا کرد که مشکل جسـمانیت حـق گونه برای خدای متعال ثابت دانست و ھم باید به

را بـه قـدرت، » یـد«انـد و  گونـه آیـات دسـت زده بر این اساس، آن دو به تأویل این. پیش نیاید

  .اند تأویل کرده... را به سلطه و» عرش«را به علم و معرفت، » عین و سمع«

بـوده  :یقـین تحـت تـأثیر بیـان امامـان معصـوم البته سید مرتضی در ارائه این دیدگاه بـه

دربارۀ استوای خداوند بر عرش نقل شـده اسـت کـه امـام  7در گزارشی از امام صادق. است

، ولـی آن را موجـودی جسـمانی و محـدود   ...  کنـیم ما وجود عرش را تصدیق می«: اند فرموده

، زیرا در این صورت عرش حامل خداوند و خداوند نیازمند به آن خواھـد بـود؛ در ...دانیم نمی

ْرِسـیُه کُ َوِسـَع «: ۀدر این روایت به آیـ. »نیاز مطلق و عرش نیازمند به اوست حالی که خداوند بی

َما استدالل شـده و  )۲۵۵: بقره(ھا و زمین را فرا گرفته است  ھمه آسماناو عرش : »َواِت َواْألَْرَض السَّ

  تـوان مـراد از عـرش را معنـای ظـاھری آن دانسـت، بلکـه بایـد معنـایی شود کـه نمـی گفته می

کنایی برای آن که ھمان علم، قـدرت و تـدبیر فراگیـر خداونـد اسـت، در نظـر گرفـت؛ یعنـی 

کنـد  واسطه آن جھان را تـدبیر مـی وجود ماسوی اّهللاٰ و حاکم بر جھان که خداوند به ای از مرتبه



سید مرتضی در اثبات صفات ثبوتی برای خداونـد بـر ایـن 

توان صـفتی ثبـوتی را بـرای خـدا ثابـت کـرد کـه مسـتلزم ثبـوت 

بـر ایـن . برای خدا نباشد، وگرنه چنـین صـفتی جـایز نیسـت

اساس، حمل صفات خبری چون مستلزم اثبات جسمانیت برای خدا و یا اثبات صفتی است کـه 

» یـد«او بر ھمین اسـاس، . )۳۷۳و ۲۹۵: ۲، ج۱۴۰۵الھدی،  علم

 ۵و اسـتوای بـر عـرش در آیـه  )۹۲- ۹۱: ۱۳۲۵الھـدی،  علم

موارد دیگـری ماننـد . )۲۸۱: ۳، ج۱۴۰۵الھدی،  علم(سوره طه را به استیالی الھی بر عالم معنا کرده است 

  .نیز در کالم سید مرتضی تأویل شده است

تعالی تنزیھی است و حمل ھرگونه صفتی را کـه 

او . دانـد با تنزیه معارض باشد و یا الزمه چنین حملی نفی تنزیـه باشـد را بـر خـدا جـایز نمـی

تعالی و اثبات تجسیم بـرای او دانسـته  الزمه حمل صفات خبری بر خداوند را نفی تنزیه باری

که این دسته از صفات را به خدا نسـبت  توان به ظاھر آیاتی

ای که با مفھوم تنزیـه سـازگار  دھد تمسک کرد، بلکه باید مضمون این آیات را به معانی

در نگاه قاضـی عبـدالجبار، ثبـوت . )۲۱۳: ھمان(» استیال

ما برای خداوند صـفاتی چـون تجـرد،  بنابراین، اگر

را اثبات کردیم، ھرگونه صفتی که در تعارض با صفات ثبوتی خداوند باشد 

به باور قاضی عبدالجبار صحت صفت سمع بـرای خداونـد بـر اصـل 

دانسـته اسـت، او توحید و عدل را اصل، و سـمع را فـرع بـر آن 

است و تا ندانیم خداونـد ... زیرا علِم به صحت سمع، متوقف بر علم به قدیم، عادل، حکیم و

نبودن او پیدا نکنیم،  توانیم علم به عدالت او پیدا کنیم و تا علم به جسم

اسـتداللی دیگــر  وی در. )۲۲۶: ۱۴۲۲الجبـار،  قاضـی عبـد

شود و اسـاس ایـن سـخن بـه نفـی  خداوند متصف به صفات جواھر و اعراض نمی

داری خداسـت و  گردد؛ مثل صفت وجه که الزمه انتساب به خداونـد، مکـان

داری حادث اسـت، پـس  داری خدا حدوث خداوند است، زیرا ھر موجود مکان

بـودن  اش برای خدا حدوث خداست، در حـالی کـه قـدیم

  .)۱۰۴-۹۴: ۱۴۲۲؛ ھمو، ۱۹۸: تا بی

بــردن صــفات خبــری   الجبــار و ھــم ســید مرتضــی در بــه تأویــل

۱۳۰  
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سید مرتضی در اثبات صفات ثبوتی برای خداونـد بـر ایـن . )۱۳۳- ۱۲۹: ۱، ج۱۳۸۸؛ کلینی، ۲۴۸: تا صدوق، بی(

توان صـفتی ثبـوتی را بـرای خـدا ثابـت کـرد کـه مسـتلزم ثبـوت  باور است که در صورتی می

برای خدا نباشد، وگرنه چنـین صـفتی جـایز نیسـت - ویژه جسمانیت به - صفات سلبی 

اساس، حمل صفات خبری چون مستلزم اثبات جسمانیت برای خدا و یا اثبات صفتی است کـه 

علم(مستلزم جسمانیت خداوند است جایز نیست 

علم(ه را به نعمت و قدرت سوره مائد ۶۴در آیه 

سوره طه را به استیالی الھی بر عالم معنا کرده است 

نیز در کالم سید مرتضی تأویل شده است... و» سمع«، »وجه«

تعالی تنزیھی است و حمل ھرگونه صفتی را کـه  الجبار در تفسیر صفات باری قاضی عبد

با تنزیه معارض باشد و یا الزمه چنین حملی نفی تنزیـه باشـد را بـر خـدا جـایز نمـی

الزمه حمل صفات خبری بر خداوند را نفی تنزیه باری

توان به ظاھر آیاتی رو، معتقد است نمی از این. است

دھد تمسک کرد، بلکه باید مضمون این آیات را به معانی می

استیال«بر » استوا«باشد تأویل کرد؛ مانند تأویل 

بنابراین، اگر. صفتی برای خدا بر ضد آن داللت دارد

را اثبات کردیم، ھرگونه صفتی که در تعارض با صفات ثبوتی خداوند باشد ... قدیم، قادر و

به باور قاضی عبدالجبار صحت صفت سمع بـرای خداونـد بـر اصـل . از او منتفی خواھد بود

او توحید و عدل را اصل، و سـمع را فـرع بـر آن . توحید و عدل متوقف است

زیرا علِم به صحت سمع، متوقف بر علم به قدیم، عادل، حکیم و

توانیم علم به عدالت او پیدا کنیم و تا علم به جسم متعال غنی است، نمی

قاضـی عبـد(نیـازی او آگـاھی شـویم  تـوانیم از بـی نمـی

خداوند متصف به صفات جواھر و اعراض نمی: گوید می

گردد؛ مثل صفت وجه که الزمه انتساب به خداونـد، مکـان جسّمیت بر می

داری خدا حدوث خداوند است، زیرا ھر موجود مکان الزمۀ مکان

اش برای خدا حدوث خداست، در حـالی کـه قـدیم معنای ظاھری الزمه اثبات وجه به

بی ،الجبار قاضی عبد(خداوند به اثبات رسیده است 

الجبــار و ھــم ســید مرتضــی در بــه تأویــل بنــابراین، ھــم قاضــی عبــد
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سید در بررسی این مسئله بـا در . نظر دارنداند، اما آن دو در روش با یکدیگر اختالف  عقیده ھم

ای  گرفتن روش کالمی صرف، به تنزیه خداوند پرداخته است، اما قاضی عبـدالجبار شـیوه پیش

فلسفی دارد؛ دیگر اینکه سید داللت ظـاھری و تصـدیقی آیـات را بـرای فھـم آیـات  - کالمی

ر درک معنای مـتن کـافی داند، در حالی که قاضی عبدالجبار فھم عقل را د خبری ضروری می

دارد و با عقل صـرف بـه تأویـل  رو، ھمانند اسالف خود عقل را بر نقل مقدم می از این. داند می

ای بـرای اثبـات تنزیـه  پردازد و در مـواردی بـدون وجـود قرینـه آیات دربارۀ صفات خبری می

  .شکال نیستخالی از امرتضی تعالی، به تأویل آیات دست زده است که این به نظر سید  حق

  

  آالم و شرور

ھای بحث حسن و قبح عقلی، بحث قدرت و توانایی خـدا بـر خلـق آالم و  یکی از زیر شاخه

شرور است که نظر متکلمان بسـیاری از جملـه اشـاعره، معتزلـه و امامیـه را بـه خـود مشـغول 

یم کـه اند و فعل قبیح نیز قبـیح اسـت، اگـر بگـوی از آنجا که آالم و شرور قبیح. ساخته است

شـود کـه آیـا از خـدا قبـیح  خداوند بر فعل آالم و شرور قادر است، این پرسـش مطـرح مـی

شود؟ اشاعره در انتساب قبایح به خدا مشکلی ندارند، زیـرا در نگـاه آنـان حسـن و  صادر می

انـد در  جز در برخی مـوارد کـه گفتـه. قبحی جز آنچه شارع َحَسن و قبیح بداند وجود ندارد

دھد، اما معتزله و امامیـه  ر آن برخداوند جایز است، خداوند آن را انجام نمیعین آنکه صدو

  . اند تفصیل قائل در این باره به

  

  آالم

تواند دو وجه داشته باشد که به وجھـی  به باور قاضی عبدالجبار آالم نیز مانند دیگر افعال می

دانـد و  مـی» بالوجوه واالعتبـارات«ُحسن و قبح اشیا را  او. َحسن و به وجھی دیگر قبیح است

در مسـئله . تواند داشـته باشـد اینکه صدور آن از فاعل، ھیچ دخالتی در حسن و قبح اشیا نمی

اگـر بـه وجـه . صـادر شـده باشـد) خدا یا غیر خدا(کند که از چه فاعلی  آالم ھیچ فرقی نمی

قبیح آن صادر شود، قبیح خواھد بود و اگر بر وجه حسن آن صادر شود، حسن خواھد بـود؛ 

ان االلم یحسـن اذا کـان «: گوید می) درد و رنج(باره الم  در وی. ھرچند فاعل آن خدا نباشد

الجبـار،  قاضـی عبـد(» ستحقاق او الظّن الحد الـوجھین المتقـدمینفیه نفع او دفع ضرر اعظم منه او ا

بر این اساس، آالمی که دارای یکی از چھار ویژگی زیر باشـد، حسـن خواھـد . )۲۳۰: ۱۳تا، ج بی



در مقابـل الـم، ضـرر (الم دافـع . ۲؛ )در مقابل الم، نفعی به انسان برسد

اَلَمی که به ظّن . ۴؛ )انسان مستحق آن باشد(الم استحقاقی 

وجه ُحسن فعل ذلک فی الدنیا أنَّه یَتضمن  وَ «گوید 

والبـدَّ مـن اجتمـاع ...  اعتباراً یخرُج به مِن أن یکون َعبثاً وعوضاً یخرُج به مِن أن یکون ظلمـاً 

و » نبـودن عبـث«بنـابراین، وی ُحسـن آالم را بـر دو شـرط 

کلـی اسـت و نیـازی بـه توضـیح مرتضـی این کالم سـید 

د شـد، ندارد، چون ھر کجا وجود الم ظلم باشد، قبیح خواھد بود و از خداوند صادر نخواھـ

خواھـد  کنـد و گویـا مـی قاضی عبدالجبار سرانجام کالمش را ھماننـد سـید تفسـیر مـی

بگوید آالم در صورتی که ظلم و عبث نباشد، حسن است و تمامی چھار صورتی را که بیان 

  الَنـه َمتـی َحصـَل نفـع یـوفی علیـه او دفـع«: گویـد

» َخرَج عن کونه ظلماً و عبثاً و کذلک اذا کان مسـتحقاً و کـذلک عنـد الظـنّ 

ای کـه موجـب  دھـد کـه از چھـار ویژگـی ناچار توضیح می

ضـرر نـافع . ۱بـاره خداونـد صـحیح اسـت؛  شود، تنھا دو مورد آن در

ضـرر . ۲تـر بـه او برسـد؛  کند تا نفعی بزرگ ای اَلَمی وارد می

  .استحقاقی باشد و در حقیقت خداوند بخواھد بنده گناھکاری را مجازات کند

تر بر خدا جایز نیسـت، زیـرا او  اما دو مورد دیگر، یعنی صدور الم برای دفع ضرر بزرگ

البتـه . کند، بدون آنکه ضرری به بنـده برسـدتواند ضرر را از بنده دفع 

تـر بـه دیگـری  باره بندگان مصداق دارد و گاھی بنده اگر بخواھد نفعی بـزرگ

. کردن شکم بیمـار رساند؛ مانند پزشک جراح و پاره

ن نفع نیـز از خـدا جـایز نیسـت، زیـرا ھمچنین صدور اَلم به ظّن دفع ضرر و نیز به ظّن رساند

یقـین از روی علـم اسـت،  خداوند به ھمه چیز آگاه است و اگر چیزی از او صـادر شـود، بـه

. باره بندگان کامًال مصداق دارد زیرا علم از صفات ذاتی پروردگار است، ولی این امر نیز در

قام و صدور آنھا با یکدیگر باره آالم و اس درمرتضی 

انـد؛ یعنـی سـید در ایـن زمینـه بـر  اند، اما در نحوه تبیین مسئله متفاوت عمل کـرده

امامیه معتقدنـد دردی کـه : فرموده است 1که عالمه حلی

ی اسـت کـه بـه دو کند یا انتقامی است که عوض ندارد و یا درد ابتدای

۱۳۲  

  

 

 

ه
ل 

سا
ج

م،
ه

د
 

ه 
ار

شم
7

2
 ،

ن
تا

س
زم

 
1

3
9

2
  

در مقابل الم، نفعی به انسان برسد(الم نافع باشد . ۱: بود

الم استحقاقی . ۳؛ )تری از انسان دفع شود بزرگ

  .نفع یا به ظّن دفع ضرر بزرگتر باشد

گوید  باره ُحسن آالم می سید مرتضی نیز در

اعتباراً یخرُج به مِن أن یکون َعبثاً وعوضاً یخرُج به مِن أن یکون ظلمـاً 

بنـابراین، وی ُحسـن آالم را بـر دو شـرط  )۱۱۱: ۱۳۸۷الھدی،  علم(» ھذین الوجھین

این کالم سـید . آن مبتنی دانسته است» نبودن ظلم«

ندارد، چون ھر کجا وجود الم ظلم باشد، قبیح خواھد بود و از خداوند صادر نخواھـ

قاضی عبدالجبار سرانجام کالمش را ھماننـد سـید تفسـیر مـی ولی

بگوید آالم در صورتی که ظلم و عبث نباشد، حسن است و تمامی چھار صورتی را که بیان 

گویـد گرداند و می کرده، به این دو اصل بر می

َخرَج عن کونه ظلماً و عبثاً و کذلک اذا کان مسـتحقاً و کـذلک عنـد الظـنّ ضرر اعظم منه 

ناچار توضیح می ، اما به)۳۱۷: ۱۳تـا، ج قاضی عبدالجبار، بی(

شود، تنھا دو مورد آن در حسن آالم و اسقام می

ای اَلَمی وارد می به بندهباشد و در حقیقت خدا 

استحقاقی باشد و در حقیقت خداوند بخواھد بنده گناھکاری را مجازات کند

اما دو مورد دیگر، یعنی صدور الم برای دفع ضرر بزرگ

تواند ضرر را از بنده دفع  قادر مطلق است و می

باره بندگان مصداق دارد و گاھی بنده اگر بخواھد نفعی بـزرگ این مورد در

رساند؛ مانند پزشک جراح و پاره تر می ناچار به او آسیبی جزئی برساند، به

ھمچنین صدور اَلم به ظّن دفع ضرر و نیز به ظّن رساند

خداوند به ھمه چیز آگاه است و اگر چیزی از او صـادر شـود، بـه

زیرا علم از صفات ذاتی پروردگار است، ولی این امر نیز در

مرتضی بنابراین، گرچه قاضی عبدالجبار و سید 

اند، اما در نحوه تبیین مسئله متفاوت عمل کـرده ھم عقیده

که عالمه حلی مشرب امامیه نگاشته است؛ چنان

کند یا انتقامی است که عوض ندارد و یا درد ابتدای خدا به انسان وارد می
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اینکه درد برای دردمنـد مصـلحت داشـته باشـد و دیگـر نخست : شرط از خداوند نیکو است

اگر این دو ویژگـی نباشـد، ظلـم . اینکه خداوند در مقابل آن عوض بیشتری به دردمند بدھد

.)۱۳۷: ۱۴۲۱عالمه حلی، (کند  خواھد بود و خداوند ظلم نمی
1

  

  

  شرور

حال پرسـش . قبیح است و صدور قبایح از خداوند امکان وقوعی نداردتر گفته شد که شّر  پیش

چه کسی است؟ آیا این ھمه شـرور در ... این است که منشأ و خالق شروری مانند سیل، زلزله و

دھـد آن اسـت کـه  عالم، خالقی جز پروردگار دارند؟ پاسخ قاضی عبدالجبار به این پرسش می

قاضـی (درست نیسـت کـه بگـوییم خـدا فاعـل شـر اسـت : »لشرلم یجز أن یقال أنّه تعالی یفعل ا«

از خدا بر مؤمنـان ... در نگاه قاضی عبدالجبار آنچه مثل فقر، مرض، مصیبت و. )۱۷۹: ۱۹۷۴الجبار،  عبد

ھایی که قـوه درکشـان پـایین  شود، شبیه مضار قبیح، نه ظلم است و نه عبث، ولی انسان وارد می

گونه که خالق خیر اسـت،  وی خداوند است و خداوند ھمانکنند که شرور از س است خیال می

گویـد اگـر مرادتـان از  وی در تحلیـل بیـانش مـی. خالق شر نیز ھست و حال آنکه چنین نیست

یقین فاعل آن خداونـد اسـت و مـا اساسـاً آنھـا را  ھا باشد که به ھا و مصیبت شرور ھمان بیماری

شـود، نـه  ھـا صـادر مـی و معاصی است که از انسـانھا  دانیم، ولی اگر مرادتان ناصواب شّر نمی

او . شـود شـّر نیسـت شود و آنچه از خدا صادر مـی بنابراین، شّر به خدا نسبت داده نمی. خداوند

در پاسخ به این پرسش که با وجود اینکه ابلیس شّر است پس چرا خدا او را خلق کـرده اسـت، 

دانـد کـه  د و آن را ماننـد شـیاطین انسـی مـیگردانـ ای شریت ابلیس را به خود او برمـی گونه به

او در حقیقـت، جسـم ابلـیس را . )۱۷۷: ۱۹۷۴الجبـار،  قاضی عبد(خواند  ھا را به معصیت خدا فرا می انسان

نماید افعـال ابلـیس اسـت  داند و معتقد است آنچه از ابلیس شّر می که مخلوق خداست شّر نمی

آیـد  ه که از کالم قاضی عبدالجبار در این بخش بر میگون آن. )۱۸۰: ھمان(که ربطی به خدا ندارد 

رو، شـرور  کم در برخی موارد قطع کند، از ایـن خواھد ربط معلول به علت العلل را دست او می

ایـن امـر . بینـد گونه دخلـی نمـی کند و برای خدا در آن ھیچ را مستقیم به خود ابلیس مستند می

افعال بندگان را بـه دو بخـش خیـرات و شـرور تقسـیم  او. باره افعال بندگان نیز صادق است در

                                                              
وال عوض فیه وأما ان یکـون ... الی انَّ االلَم الذی یفعله اّهللاٰ تعالی بالعبد اما أن یکون َعلی َوجه االنتقام والعقوبةذھبت االمامیه «. 1

علی وجه االبتدا و انما یحسن فعله من اّهللاٰ تعالی بشرطین احدھما ان یشتمل علی مصلحه ما للمتالم او لغیره والثـانی أن یکـون 

  .»علی االلم واّال لَِزم الظلم والجور من اّهللاٰ علی عبیده فی مقابلته عوض للمتالم یزید



دانـد،  و از سوی دیگر، خدا را مبرا از خلـق شـرور مـی

بـر ایـن اسـاس، بـه تفـویض روی . دانـد شرور صادرشده از بندگان را به خود آنان منتسب مـی

  . بیند آورده و برای خدا در افعال بندگان ھیچ دخالتی نمی

الجبـر والتفـویض بـل امـٌر «باره افعال بندگان  ویژه سید مرتضی در

وی در تبیـین افعـال بنـدگان بـا . است که متن کالم معصـوم اسـت

تکـوین  ان افعال العباد مخلوقٌه خلق تقدیر الخلق«

، بر این باور است که افعال بنـدگان بـه خلـق تقـدیری و نـه 

اول : دانـد سید مرتضی تفویض را بـه دو دلیـل باطـل مـی

ال را اینکه اگر خداوند به بندگان قدرت نداده بود و با در اختیـار نھـادن ابـزار زمینـه انجـام افعـ

بنابراین، چون بـا نفـی جبـر گمـان . توانستند آن را انجام دھند

اند؛ دوم آنکـه مـراد از  تفویض را نیز نفی کرده 7

ان نفی تفویض این است که بازشناسی افعال حسن از قبیح و واجب از مسـتحب بـه خـود بنـدگ

. )۱۳۸- ۱۳۵: ۱، ج۱۴۰۸الھـدی،  علـم(واگذار نشده است، بلکه این امر به خود خداوند واگذار شده اسـت 

  .پس سید مرتضی نه جبری و نه تفویضی است، بلکه به نظریۀ امٌر بین االمرین باور دارد

ترین موضوعی که متکلمان مسـلمان را بـه گـرایش بـه ایـن دیـدگاه 

این است که اگر بپذیریم که خدا در افعال بندگان مؤثر است، بایـد قبـایحی را کـه 

رو، برای  از این. شود به او نسبت دھیم و انتساب قبایح به خدا درست نیست

انـد و  حل این مشکل برخی به طور کلی افعال عباد را از خداوند نفی کـرده، تفویضـی شـده

اند و به طور کلی فاعلی در عـالم  مشکلی شرور را به خداوند نسبت داده

پـس وجـود معلـول ھمـواره بـه علـت اولـی  .)۲۰۲

خویش وابسته است و معقول نیست که حتی در یک مورد معلولی تصور شود که ارتبـاط بـا 

کــم در برخــی از مــوارد منکرنــد و  ایــن رابطــه را دســت

  .اند گذاری کامًال مستقل

نظر دارند، امـا اختالفـی کـه  در اصل شفاعت مورد اتفاق ھمه مسلمانان از جمله معتزله اتفاق

ھسـت، ایـن اسـت کـه قاضـی تبع امامیـه  تبع معتزله و سید مرتضی به

۱۳۴  
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و از سوی دیگر، خدا را مبرا از خلـق شـرور مـی انسان را مختار ،کند و چون از سویی می

شرور صادرشده از بندگان را به خود آنان منتسب مـی

آورده و برای خدا در افعال بندگان ھیچ دخالتی نمی

ویژه سید مرتضی در شعار متکلمان شیعه و به

است که متن کالم معصـوم اسـت )۱۸: ۱۳۷۶صـدوق، (» بین االمرین

«: فرماید که می 7الھام از روایت امام صادق

، بر این باور است که افعال بنـدگان بـه خلـق تقـدیری و نـه »امٌر بین االمرین الجبر وال تفویض

سید مرتضی تفویض را بـه دو دلیـل باطـل مـی. خلق تکوینی مخلوق خداوند ھستند

اینکه اگر خداوند به بندگان قدرت نداده بود و با در اختیـار نھـادن ابـزار زمینـه انجـام افعـ

توانستند آن را انجام دھند برای آنھا فراھم نساخته بود، نمی

7اند، امام شد بندگان مستقل و غیر محتاج می

نفی تفویض این است که بازشناسی افعال حسن از قبیح و واجب از مسـتحب بـه خـود بنـدگ

واگذار نشده است، بلکه این امر به خود خداوند واگذار شده اسـت 

پس سید مرتضی نه جبری و نه تفویضی است، بلکه به نظریۀ امٌر بین االمرین باور دارد

ترین موضوعی که متکلمان مسـلمان را بـه گـرایش بـه ایـن دیـدگاه  رسد مھم به نظر می

این است که اگر بپذیریم که خدا در افعال بندگان مؤثر است، بایـد قبـایحی را کـه  واداشته،

شود به او نسبت دھیم و انتساب قبایح به خدا درست نیست از آنان صادر می

حل این مشکل برخی به طور کلی افعال عباد را از خداوند نفی کـرده، تفویضـی شـده

مشکلی شرور را به خداوند نسبت دادهھیچ  برخی دیگر بی

۲۰۲: ۱۳۸۵خطیبی و دیگران، : نک(شناسند  جز خدا نمی

خویش وابسته است و معقول نیست که حتی در یک مورد معلولی تصور شود که ارتبـاط بـا 

ایــن رابطــه را دســتمعتزلــه . علــت العلــل نداشــته باشــد

گذاری کامًال مستقل پندارند که علل و اسباب در تأثیر می

  

 شفاعت

در اصل شفاعت مورد اتفاق ھمه مسلمانان از جمله معتزله اتفاق

تبع معتزله و سید مرتضی به میان قاضی عبدالجبار به
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درجـه  9داند و معتقـد اسـت بـا شـفاعت پیـامبر عبدالجبار شفاعت را تنھا برای مؤمنان می

 ی، ولی سید مرتضی بر این باور است که شفاعت برا)۴۶۴: ۱۴۲۲الجبار،  عبدقاضی (رود  یمؤمن باال م

 یار را با نـوعک ناهدر حقیقت، شفاعت گ. بخشد کار را ترفیع می اران است و مقام گناهک گناه

کـه در حـدیثی از  سـازد؛ چنـان یمغفرت آماده مـ یشست و شو داده، او را برا یوینکاراده ت

  .)۱۵۱-۱۵۰: ۱، ج۱۴۰۵الھدی،  علم(» أعددُت َشفاعتی ِألھِل الکبائر من امتی«: خوانیم می 9پیامبر

  

 احباط و تکفیر

کـردن اسـت و در اصـطالح  فاسـدکـردن و  معنـای باطـل در لغـت بـه» َحـبَط«احباط از ریشه 

ھـا و  ھای پیشین با گناھان بعدی و یا اسـقاط طاعـت ھا و طاعت کردن ثواب متکلمان به باطل

معنـای  در لغـت بـه» کَفَـر«تکفیـر نیـز از ریشـه . شود ھای کم با گناھان بسیار اطالق می ثواب

ھای بعدی  ثواب دادن گناھان پیشین با پوشاندن و سرپوش گذاشتن و در اصطالح، به پوشش

تـوان بـه  تکفیـر را مـی. گـردد ھای پیشـین اطـالق مـی کردن گناھان بعدی با ثواب و یا پنھان

در ایـن زمینـه دو اصـطالح . ھای بسیار نیـز معنـا کـرد وسیله ثواب ازمیان بردن گناھان کم به

» وازنـهم«ماندن مکلف بر ایمان خودش تا آخـر عمـر و  معنای باقی به» موافات«دیگر با عنوان 

بـه نظـر . رود کردن افعال و اعمـال خـوب و بـد بـه کـار مـی معنای ھموزن کردن و مقایسه به

انـد و بـا  قاضی عبدالجبار، ثواب تعظیم است و عقاب اھانت و تحقیر؛ ثواب و عقـاب دائمـی

شــوند؛ مســتحق ثــواب پیوســته اســتحقاق لــذت و ثــواب را دارد؛  ضــد خودشــان جمــع نمــی

رو، انسان در اعمالش یـا مثیـب  از این. استحقاق الم دائمی را دارد که مستحق عقاب ھمچنان

: ۱۴۰۸الجبـار،  عبـدقاضـی (تواند ھم مثیب و ھم معاقـب باشـد  است و یا معاقب و در یک زمان، نمی

. )۶۲۶: ۱۴۲۲الجبـار،  عبـدقاضـی (داند که قابل جمع نیستند  ، زیرا او ثواب و عقاب را دو ضدی می)۲۶۵

کند  او در مقایسه ثواب و عقاب یا طاعت و معصیت، چھار فرض را مطرح میبر این اساس، 

او در تبیین چھار حالت مکلـف گفتـه . رساند و اصل اعتقاد به احباط و تکفیر را به اثبات می

نـه مسـتحق ثـواب و نـه . ۳تنھـا مسـتحق عقـاب باشـد؛ . ۲تنھا مستحق ثواب باشـد؛ . ۱: است

  . ثواب و ھم مستحق عقاب باشدھم مستحق . ۴مستحق عقاب باشد؛ 

گفته شد قسم سوم و چھـارم در نظـر قاضـی عبـدالجبار امکـان نـدارد، امـا قسـم اول دو 

شخصی که تمام اعمالش نیک است و ھیچ فعل بدی انجام نداده اسـت؛ ) الف: مصداق دارد

اوسـت ھایش بیش از گناھـان  شخصی که گناھانی نیز دارد، اما طاعت) مانند انبیا و اولیا؛ ب



شخصـی کـه تمـام . ۱: در فرض دوم نیز دو نوع مصداق وجود دارد

ھـایش بـر  شخصـی کـه بـدی. ۲ظالمـان و جبـاران؛ 

افـزون بـر  وی. )۶۲۵: ۱۴۲۲الجبـار،  عبـدقاضـی (. اش غالب آید که مصداق احباط خواھد بود

از جمله دالیل نقلـی . ات مدعای خود به دلیل نقلی نیز متوصل شده است

ـیئَات ِذیَن آَمنُـوا «؛ )۱۱۴: ھـود(» ِإنَّ الَْحَسـنَاِت یـْذھِبَْن السَّ یـا َأیَھـا الـَّ

َ  کَ یْحـبََطنَّ َعَملُـَت لَ کْ لَـئِْن َأْشـرَ «و  ونَنَّ مِـَن کُـَولَت

  . کند است که ظاھر آنھا بر تکفیر و احباط داللت می

وی پـس ارائـه تعریفـی ماننـد . سید مرتضی این سخن قاضـی عبـدالجبار را قبـول نـدارد

زی ھسـت تعریف قاضی عبدالجبار برای احباط و تکفیر، در پاسخ به این پرسش که آیـا چیـ

چیـز آن را  از نظر ما بعد از ثبوت ثواب ھیچ: گوید

  .شود برداشته میعفو از سوی مالک عفو  واسطه 

وی در تمسـک بـه . سید مرتضی دو دلیل عقلی بر تحابط را نقـد و بررسـی کـرده اسـت

گویـد اگـر  مـی )۶۵: ؛ زمـر۲: ؛ حجـرات۲۶۴: ؛ بقـره۱۱۴: ھـود

مقتضای این آیات نفی آن چیزی باشد که ما گفتیم، به دلیل مخالفت بـا دالیـل عقلـی، بایـد 

آنھا را به تأویل برد و بر خالف ظاھر حمل کرد، ولی اساساً ظاھر این آیـات، احبـاط متعلـق 

ال است، نه جزای اعمال و چون معتقدان بـه تحـابط و معتزلـه، بـه تحـابط بـین جـزای 

وی در تعریـف احبـاط عمـل . تواننـد بـه ایـن آیـات استشـھاد کننـد

ای انجام شود که نفعی بـرای مـا نداشـته باشـد؛ مـثًال اگـر قـرار باشـد 

نبـرد، مسـتحق  جـامعینـی ببـرد، ولـی بـه آن مکانی به مکـان

در این مـوارد فـرد چنـان نیسـت کـه مسـتحق  .»

تنھا شاھد گفتـه آنـان  بنابراین، آیات یادشده نه. 

ھا یـادآور  سید مرتضی ضمن بیان برخی تأویل .تر است

شود که اگر بتوانیم بدون عدول از ظواھر آیات آن را تأویل کنیم، در تمسک به آنھـا از 

بنـابراین، اگـر . )۱۷: ۱۳۸۷؛ ھمـو، ۱۴۹-۱۴۷: ۱، ج۱۴۰۵؛ ھمو، 

د، بـرای طاعـت، اسـتحقاق ثـواب و بـرای معصـیت، 

شود کـه کـدام یـک از ایـن دو  در این صورت، این پرسش مطرح می

او افـزون بـر . مقدم خواھد بود؟ سید مرتضی بر این باور است که عقاب مقـدم خواھـد بـود
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در فرض دوم نیز دو نوع مصداق وجود دارد. که مصداق تکفیر است

ظالمـان و جبـاران؛ : اعمالش شـرارت و بـدی اسـت؛ ماننـد

اش غالب آید که مصداق احباط خواھد بود نیکویی

ات مدعای خود به دلیل نقلی نیز متوصل شده استدلیل عقل، برای اثب

ـیئَات«او تمسک به آیات شـریفۀ  ِإنَّ الَْحَسـنَاِت یـْذھِبَْن السَّ

 ِ و  )۲۶۴: بقره(» یْم بِالَْمنِّ َو اْألَذَ کُ َالتُبْطِلُوا َصَدقَات

است که ظاھر آنھا بر تکفیر و احباط داللت می )۶۵: زمر(» الَْخاِسِرین

سید مرتضی این سخن قاضـی عبـدالجبار را قبـول نـدارد

تعریف قاضی عبدالجبار برای احباط و تکفیر، در پاسخ به این پرسش که آیـا چیـ

گوید که ثواب و عقاب را از میان ببرد یا نه، می

واسطه  برد و عقاب بعد از ثبوت، تنھا به از بین نمی

سید مرتضی دو دلیل عقلی بر تحابط را نقـد و بررسـی کـرده اسـت

ھـود(: ل نقلی بـه سـود تحـابط آیـاتی ماننـددالی

مقتضای این آیات نفی آن چیزی باشد که ما گفتیم، به دلیل مخالفت بـا دالیـل عقلـی، بایـد 

آنھا را به تأویل برد و بر خالف ظاھر حمل کرد، ولی اساساً ظاھر این آیـات، احبـاط متعلـق 

ال است، نه جزای اعمال و چون معتقدان بـه تحـابط و معتزلـه، بـه تحـابط بـین جـزای به اعم

تواننـد بـه ایـن آیـات استشـھاد کننـد اعمال بـاور دارنـد نمـی

ای انجام شود که نفعی بـرای مـا نداشـته باشـد؛ مـثًال اگـر قـرار باشـد  گونه عمل به: نویسد می

مکانی به مکـانز کسی جسمی را برای شخصی ا

»َأحبََط َعَملُک«شود  عوض نیست و گفته می

. ببرد میانگاه آن را از  عوض شده باشد و آن

تر است نیست که به اثبات مدعای ما نزدیک

شود که اگر بتوانیم بدون عدول از ظواھر آیات آن را تأویل کنیم، در تمسک به آنھـا از  می

؛ ھمو، ۳۲۱- ۳۰۲: ۱۳۷۰الھدی،  علم: نک(معتزله سزاوارتریم 

د، بـرای طاعـت، اسـتحقاق ثـواب و بـرای معصـیت، کسی میان طاعت و معصیت جمـع کنـ

در این صورت، این پرسش مطرح می. استحقاق عقاب دارد

مقدم خواھد بود؟ سید مرتضی بر این باور است که عقاب مقـدم خواھـد بـود
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از . ع اسـتکنـد کـه عقـاب منقطـ تمسک به اجماع به سود مدعای خود چنین اسـتدالل مـی

رو، ممکن نیست ثواب که دائمی است بر آن مقدم شود، چون در این صورت، نوبت بـه  این

  .)۱۵۰-۱۴۹: ۱۳۸۷الھدی،  علم(عقاب نخواھد رسید 
  

 معجزه

کنـد و  قاضی عبدالجبار معجزه را عملی دانسته است که بر صدق مـدعی نبـوت داللـت مـی

وی ارتبـاط ایـن واژه بـا معنـای . دیگری است کننده داند که ناتوان کننده را کسی می معجزه

که این پدیده  داند که مردم از آوردن مثل آن عاجزند؛ گویی لغوی لفظ معجزه را در این می

او ھمین مطلب را بـا توضـیح بیشـتری در کتـاب . )۵۶۸: ۱۴۲۲الجبـار،  عبد(آنھا را عاجز کرده است 

اوصـاف و شـرایط معجـزه در نظـر . )۱۹۷: ۱۵تـا، ج الجبار، بی عبد(نیز بیان کرده است  المغن�دیگرش 

بنـابراین، . پس از ادعای نبوت ظـاھر شـود. ۲از جانب مدعی نبوت باشد؛ . ۱: وی عبارتند از

شـود، بـر دعـوی نبـوت جـایز نیسـت؛  یـاد مـی» ارھاصات االنبیـا«تقدیم معجزه که از آن به 

خـارق . ۴وی نبـی مطـالبق باشـد؛ بـا دعـ. ۳انـد؛  ھرچند برخی از متکلمان آن را مجاز دانسته

یکـی آنچـه : معجزه را به دو دسته کلی تقسـیم کـرده اسـت او. )۵۶۹ :۱۴۲۲الجبار،  عبد(العاده باشد 

تحت قدرت بشر نیست؛ مثل احیای مرده و دیگری آنچه جنس آن تحت قـدرت بشـر قـرار 

عقیـده معتزلـه را کـه  ایـن الجبـار قاضی عبد. )۵۶۹: ھمـان(... جا کردن کوه و گیرد؛ مثل جابه می

  . )۵۷۰: ۱۴۲۲الجبار،  عبد(کند قبول ندارد  معجزه ھرگاه مطابق دعوی نباشد، بر تکذیب داللت می

بـودن، مطـابق دعـوی  خـارق عـادت: سید مرتضی در تعریف معجـزه بـه اوصـافی ماننـد

 کند که در این صـورت، معجـزه بودن، متعذربودن برای مردم، فعل خدابودن اشاره می نبوت

دانـد و  وی معجزه را بـرای ائمـه نیـز ممکـن مـی. )۱۳: ۱۳۸۵طوسـی، (کند  بر صدق نبی داللت می

بـه ادعـای وی معجـزه . بلکه بر این باور است که در مواردی معجزه بر ائمه نیز واجب اسـت

به باور سید مرتضی معجـزه بـرای اثبـات ادعـا . حتی برای مؤمنان و صالحان نیز ممکن است

اما اگر مطابق نباشـد، . کند که با آن مطابق باشد و در صورتی ادعا را ثابت می گردد ارائه می

بنابراین، فرقی ندارد که آن ادعا چه باشد؛ ممکن اسـت ادعـای . دلیلی بر کذب مدعی است

کـه انجـام   دلیل سید مرتضـی بـر ایـن مـدعا آن اسـت. داشتن بر دیگران امامت باشد یا فضل

ای در پـی دارد و نـه از  فرد صالحی، نه خود قبـیح اسـت و مفسـدهمعجزه به دست امام یا ھر 

اموری است که لزوماً وجه قبحی ھمراه آن باشد، زیرا به باور ما نه کذب اسـت و نـه ظلـم و 



بر این اساس، کسی کـه مـدعی امامـت و . نه وجھی از وجوه قبح به آن اختصاص یافته است

وی در . )۳۳۲: ۱۳۷۰الھـدی،  علـم(د را اثبـات کنـد یا شایستگی خاصی است باید بتواند ادعـای خـو

به دلیل ادعای  :پاسخ به این اشکال که اگر معجزه ویژه پیامبر نیست، باید ھریک از ائمه

کــه شــما وجــوب معجــزه بــرای ھمــه آنــان را ثابــت 

جـزه بـرای ائمـه آن اسـت کـه دیدگاه مشھور میان معتقدان به جواز مع

نداشـتن برخـی از  یک از آنان بدون معجزه نیستند؛ و ثانیاً، بر فرض پذیرش معجـزه

منزله نفی امامت نیست، زیرا نص پیامبر بر امامت فـردی، جانشـین معجـزه در 

ید نظر و تأمل در معجـزۀ گو سید مرتضی در ادامه می

گونـه کـه دقـت نظـر در  کنـد، الزم اسـت؛ ھمـان

معجزه پیامبر نیز الزم و ضروری است، زیرا بـرای مـا در علـم بـه امامـت امـام مصـالح دینـی 

 او ھمچنین در پاسخ به ایـن ایـراد کـه اگـر معجـزه، خـاص پیـامبر نیسـت، بایـد

دادن معجزه را به دست کافری که در پِی اثبات صدق مدعایش در بعضی اخبـار اسـت 

انجام معجزه به دست کافر روا نیست، زیرا معجزه بیانگر علو منزلـت 

وی با ھمین . ای از دین ندارد، انجام معجزه از او امکان ندارد

  .)۳۳۷-۳۳۶: ھمان(داند  دادن معجزه را برای فاسق نیز جایز نمی

باره معجزه در این است کـه  ترین تفاوت دیدگاه سید مرتضی با قاضی عبدالجبار در

طور کلی برای اثبات ھرگونه ادعایی اعـم از  داند که به

و مراد از آن نه به عجـز درآوردن  )۳۳۲: ۱۳۷۰الھدی، 

: نـک(شـود  منظور ابراز صداقت مـدعی ارائـه مـی

. شـود ، ولی نزد قاضی عبدالجبار معجزه تنھا برای اثبات ادعای نبوت انجام می

داند و معتقـد  در مقابل، سید معجزه را ویژۀ انبیا نمی

. )۳۳۷-۳۳۲: ۱۳۷۰الھـدی،  علـم(توانند معجزه داشته باشند 

اند که به باور او معجزات از لحاظ جنس مقدور بشـر 

اشعری نیز این ایراد را بر دیدگاه قاضی عبدالجبار به طور خاص و بـر معتزلـه 

اند این نظر موھم این معناست که معجزه به دقت نظر و حیله و 

۱۹۶۵ :۶۶(.  

۱۳۸  
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نه وجھی از وجوه قبح به آن اختصاص یافته است

یا شایستگی خاصی است باید بتواند ادعـای خـو

پاسخ به این اشکال که اگر معجزه ویژه پیامبر نیست، باید ھریک از ائمه

کــه شــما وجــوب معجــزه بــرای ھمــه آنــان را ثابــت  امامــت دارای معجــزه باشــند؛ در حــالی

دیدگاه مشھور میان معتقدان به جواز مع: گوید دانید؟ می نمی

یک از آنان بدون معجزه نیستند؛ و ثانیاً، بر فرض پذیرش معجـزه اوالً، ھیچ

منزله نفی امامت نیست، زیرا نص پیامبر بر امامت فـردی، جانشـین معجـزه در  ائمه، این امر به

سید مرتضی در ادامه می. )۳۳۵: ھمان(اثبات امامت وی خواھد بود 

کنـد، الزم اسـت؛ ھمـان کسی که با ادعای امامت اظھار معجزه می

معجزه پیامبر نیز الزم و ضروری است، زیرا بـرای مـا در علـم بـه امامـت امـام مصـالح دینـی 

او ھمچنین در پاسخ به ایـن ایـراد کـه اگـر معجـزه، خـاص پیـامبر نیسـت، بایـد. وجود دارد

دادن معجزه را به دست کافری که در پِی اثبات صدق مدعایش در بعضی اخبـار اسـت  انجام

انجام معجزه به دست کافر روا نیست، زیرا معجزه بیانگر علو منزلـت : گوید جایز دانست، می

ای از دین ندارد، انجام معجزه از او امکان ندارد در دین است و چون کافر بھره

دادن معجزه را برای فاسق نیز جایز نمی انجام مالک،

ترین تفاوت دیدگاه سید مرتضی با قاضی عبدالجبار در مھم

داند که به ای می سید معجزه را امر خارق العاده

الھدی،  علم(شود  م مینبوت، امامت و یا فضیلت انجا

منظور ابراز صداقت مـدعی ارائـه مـی مخاطب، معنای لغوی معجزه نیست، بلکه به

، ولی نزد قاضی عبدالجبار معجزه تنھا برای اثبات ادعای نبوت انجام می)۳۱۵: ۱۳۸۵طوسی، 

در مقابل، سید معجزه را ویژۀ انبیا نمی. معجزه دارند بر این اساس، تنھا پیامبران

توانند معجزه داشته باشند  است افزون بر انبیا، امامان و صالحان نیز می

اند که به باور او معجزات از لحاظ جنس مقدور بشـر  البته برخی بر سید مرتضی اشکال کرده

اشعری نیز این ایراد را بر دیدگاه قاضی عبدالجبار به طور خاص و بـر معتزلـه است؛ متکلمان 

اند این نظر موھم این معناست که معجزه به دقت نظر و حیله و  و گفته  به طور عام وارد کرده

۱۹۶۵باقالنی، (تدبیر و علم خاص نبی بستگی دارد 



۱۳۹  
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  کرامت

گونـه کـه  ره کرامـت نیـز متفـاوت اسـت؛ ھمـانبـا دیدگاه سید مرتضی با قاضی عبـدالجبار در

داند و ضمن اثبات آن بـرای  برای صالحان و مؤمنان ناممکن نمی گذشت سید امکان کرامت را

  کرامت در بیان مشھور ھمان افعال خـارق. اولیای الھی میان معجزه و کرامت تفاوت قائل است

بـر اسـاس ایـن . دھنـد عادتی است که ائمه و اولیای الھی در اثبات صدق مدعایشان انجـام مـی

تعریف، کرامت مقرون به تحدی نیست و اگر تحدی شرط نباشـد، بـدان معناسـت کـه امکـان 

ھـای صـادر  بنابراین، تفاوتی جّدی میان معجزات صادر از پیامبر و کرامت. معارضه با آن ھست

معجزه را افزون بر پیـامبران  الـذخیرهبا توجه به اینکه سید در . خواھد داشت وجود :از امامان

رسـد کـه او  دانـد، در نگـاه نخسـت بـه نظـر مـی صالحان و مؤمنان نیز جایز می ،:برای ائمه

 الحـدود والحقـایقویـژه  تفاوتی میان کرامت و معجزه قائل نیست، ولی با بررسی آثار دیگر او بـه

را ی بـودن بـه تحـدّ  مقـرون دانـد و را متفـاوت از ھـم مـیعجزه و کرامـت یابیم که وی م درمی

وی باور دارد که اگـر امـر خـارق عـادتی ھمـراه بـا تحـدی . شمارد برمیشاخصه اصلی معجزه 

نبود، یا ارھاص
1
در مقابل قاضی عبدالجبار ماھیّـت . )۲۸۳- ۲۷۲: ۲، ج۱۴۰۵الھدی،  علم(است و یا کرامت  

افتـد  داند و با ھر نوع کرامتی جدای از آنچه بـرای انبیـا اتفـاق مـی یکرامت و معجزه را یکی م

الجبـار،  قاضـی عبـد(معنا که معتقد است ھرکس کرامتی دارد باید که پیامبر باشد  مخالف است؛ بدین

در  7گوید اگر کرامت جایز بود، باید برای صحابه و مثالً حضرت علـی وی می. )۲۲۳: ۱۵تا، ج بی

از آنجا که دالیل مدعیان کرامت بر نقل استوار است، وی آنھـا را ! داد می جنگ با معاویه روی

ارزش دانسته، بر این باور است که چون اساساً کرامت نقض عادت است، چیزی جز معجـزه  بی

گـوییم خـرق عـادت  تری از معجزه است، مـی تواند باشد و اگر بگویند کرامت مرتبه پایین نمی

  .)۱۵: ۲۴۱جھمان، (کوچک و بزرگ ندارد 

ھـایی  توان گفت قرآن برای برخی اولیـای الھـی کرامـت در نقد کالم قاضی عبدالجبار می

شـدن   دار نقل کرده است، در حالی که آنان پیامبر نبودنـد؛ بـرای مثـال، قـرآن کـریم از فرزنـد

. )۲۶- ۱۶ :مـریم(برای تأمین نیاز او خبر داده است  ثمر تن نخل بیسبار نش  و به) س(گونه مریم معجزه

داند و چون در ایـن داسـتان  بر اساس تعریف قاضی عبدالجبار که معجزه را ھمراه با تحدی می

                                                              
 .شود ریزی می شالوده نبّوت پی »ارھاص«با . 1



شـدن رزق بـرای  بنـابراین، مـاجرای فـراھم. توان آن را معجزه دانست

و داستان اقدام یکی از یاران سـلیمان بـه آوردن تخـت ملکـه سـبا در 

رو، بیشتر متکلمان امامیـه،  از ھمین. ھای اولیای الھی دانست

؛ ۲۱۴: ۱۳۶۵طوسـی، : بـرای نمونـه، نـک(انـد  ھمانند سید مرتضی وقوع کرامت برای اولیای الھی را پذیرفته

 :ھـا را بـرای ائمـه کرامـتالجبـار بـر امامیـه کـه چـرا 

وی با طرح پرسشی در این باره به تبیـین اخـتالف خـود بـا امامیـه 

اختالف ما با آنان در این است که آیـا چنـین امـامی وجـود دارد یـا نـه؟ 

دانـد و  جاز قرآن به نظریه صرفه معتقد است و آن را بـر سـه وجـه مـی

این صرفه یا به سلب قدرت معارضان است یا به سلب دواعـی آنھـا و یـا بـه سـلب 

سـید مرتضـی چنـین اسـتدالل . )۱۳۲: ۱۳۶۴بحرانـی، (گیـرد 

بایست بین قرآن و افصـح کـالم عـرب  د، میکند که اگر فصاحت قرآن، خارق عادت بو

۱۳۸۵ :۳۳۴(.  

قاضی عبدالجبار نیز به اعجاز قرآن معتقد است و آن را به ناتوانی عرب در ھمـاوردی بـا 

داند و بر خالف سید مرتضی که به نظریه صرفه در اعجاز قرآن معتقد است، بر این 

ست که دیدگاه صرفه با ظاھر آیات قـرآن سـازگار نیسـت، بلکـه اعجـاز قـرآن بـدین 

: نـک(معناست که عرب از ھماوردی منع نشده است، بلکه توان ھماوردی بـا قـرآن را نـدارد 

کنیـد کـه عـرب  او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا ادعـا مـی

اوالً، اگر عرب ھمـاوردی داشـت، خبـر آن بـه مـا 

رسید؛ و ثانیاً، اگر عرب توانایی ھماوردی با قرآن را داشت، برای مقابله با اسـالم شمشـیر 

ـَِّریا الْمِْحراَب َوَجَد عِنَْدھا ِرزْ کَ لَّما َدَخَل َعلَیھا زَ کُ   یقاً قـاَل یـاَمْریُم َأن

َ یْرُزُق َمْن یشاُء بِغَیِر ِحساب َّا ّهللاٰ ِ ِإن  ).۳۷و  ۳۶: آل عمران(»  ھذا قالَْت ُھَو مِْن عِنِْد اّهللاٰ

ْ قاَل الَِّذی عِنَْدُه * ْم یأْتِینِی بَِعْرِشھا قَبَْل َأْن یأْتُونِی ُمْسلِمِینَ   کَ بِِه قَبَْل َأْن یْرتَدَّ ِإلَی کَ تاِب َأنَا آتِیکِ عِلٌْم مَِن ال

۱۴۰  
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توان آن را معجزه دانست تحدی در کار نبود، نمی

مریم در محراب عبادت
1
و داستان اقدام یکی از یاران سـلیمان بـه آوردن تخـت ملکـه سـبا در  

ک آنی
2
ھای اولیای الھی دانست توان از کرامت را نمی... و 

ھمانند سید مرتضی وقوع کرامت برای اولیای الھی را پذیرفته

  . )۳۱۶: تا مفید، بی

الجبـار بـر امامیـه کـه چـرا  بر این اساس، نقد قاضـی عبـد

وی با طرح پرسشی در این باره به تبیـین اخـتالف خـود بـا امامیـه . اند، ناصواب است پذیرفته

اختالف ما با آنان در این است که آیـا چنـین امـامی وجـود دارد یـا نـه؟ : گوید پرداخته، می

  .)۲۱۸: ۱۵تا، ج الجبار، بی قاضی عبد(

  

  اعجاز قرآن

جاز قرآن به نظریه صرفه معتقد است و آن را بـر سـه وجـه مـیباره اع سید مرتضی در

این صرفه یا به سلب قدرت معارضان است یا به سلب دواعـی آنھـا و یـا بـه سـلب : گوید می

گیـرد  علومی که با آن معارضه صـورت مـی

کند که اگر فصاحت قرآن، خارق عادت بو می

۱۳۸۵طوسی، (تفاوت بسیار باشد، ولی چنین نیست 

قاضی عبدالجبار نیز به اعجاز قرآن معتقد است و آن را به ناتوانی عرب در ھمـاوردی بـا 

داند و بر خالف سید مرتضی که به نظریه صرفه در اعجاز قرآن معتقد است، بر این  قرآن می

ست که دیدگاه صرفه با ظاھر آیات قـرآن سـازگار نیسـت، بلکـه اعجـاز قـرآن بـدین باور ا

معناست که عرب از ھماوردی منع نشده است، بلکه توان ھماوردی بـا قـرآن را نـدارد 

او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا ادعـا مـی. )۳۹۶-۳۹۵: ۱۴۲۲الجبـار،  قاضی عبـد

اوالً، اگر عرب ھمـاوردی داشـت، خبـر آن بـه مـا : گوید ت، میھماوردی با قرآن نکرده اس

رسید؛ و ثانیاً، اگر عرب توانایی ھماوردی با قرآن را داشت، برای مقابله با اسـالم شمشـیر  می

                                                              
ُّھا بِقَبُوٍل َحَسٍن َوَأنْبَتَھا نَباتاً َحَسناً َو «. 1 َّلَھا َرب کُ ِریا کَ فَّلَھا زَ کَ فَتَقَب

َ یْرُزُق َمْن یشاُء بِغَیِر ِحساب کِ لَ  َّا ّهللاٰ ِ ِإن ھذا قالَْت ُھَو مِْن عِنِْد اّهللاٰ

ْم یأْتِینِی بَِعْرِشھا قَبَْل َأْن یأْتُونِی ُمْسلِمِینَ کُ یا َأیَھا الَْملَُؤا َأی: قالَ «. 2

 ).۳۸: نمل(»  کَطْرفُ 
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کرد، زیرا ھیچ عاقلی مسیر دشوار را بر مسیر آسان  کشید و در مقابله با اسالم جنگ نمی نمی

 .)۳۹۷-۳۹۶: ھمان(گزیند  بر نمی

  

 منزلة بین المنزلتین 

است و بر اساس گفته شـیخ مفیـد اعتقـاد بـه » منزلٌة بین المنزلتین«یکی از اصول مھم معتزله، 

و اگر کسی به این اصل که یکـی از  )۳۴: ۱۴۱۳شیخ مفید، (بودن است  این اصل تنھا مالک معتزلی

ایـن . )۱۲۶: تـا خیـاط، بـی(ود شـ گانه معتزله است اعتقاد نداشته باشد معتزلی نامیده نمـی اصول پنج

دھد، بدین معناست که به طور کلی مکلف از  گونه که قاضی عبدالجبار توضیح می اصل آن

یقـین از اولیـای الھـی  یا مستحق ثواب الھی در حد اعلی اسـت کـه بـه: دو حال خارج نیست

رجـه است؛ چه از مالئکه مقـرب باشـد و یـا از انبیـای عظـام؛ یـا اینکـه مسـتحق ثـواب در د

تری است که در این صورت از مؤمنان راستین خواھد بود؛ و یـا اینکـه مسـتحق عقـاب  پایین

است که اگر این استحقاق در حد باال وجود داشته باشد، از کافران و دشـمنان خـدا خواھـد 

بـه ھـر حـال، میـان . شـود تری از عقاب باشد، فاسق نامیده مـی بود و اگر مستحق درجه پایین

ف است که آیا جایگاه فاسـقان جایگـاھی غیـر از جایگـاه کـافران و مؤمنـان متکلمان اختال

شود یا کـافر؟ برخـی ماننـد مرجئـه بـر  است یا نه؟ و اساساً آیا به فاسق، اسم مؤمن اطالق می

. این باورند که چنین فردی مؤمن است، زیرا به باور آنان عمل در ایمان شخص دخیل نیست

در ایـن میـان، قاضـی عبـدالجبار و . انـد ان حکـم کـردهبرخی ھمچـون خـوارج بـه کفـر آنـ

فکران او، مرتکب کبیره را به نامی دیگر نامیده و حکمی دیگر جـز حکـم مؤمنـان و جـز  ھم

بنـابر ایـن  .)۴۳: ۱۴۲۰شوقی احمـد، : ؛ نیز نک۴۹۹-۴۷۱: ۱۴۲۲الجبار،  قاضی عبد(اند  حکم کافران برای آنان قائل

بیند؛ ھرچند عذاب او  گیرد و در آنجا عذاب می اصل، فاسق در منزلی میان دو منزل قرار می

  .تر باشد از عذاب کافران خفیف

ن را تصـدیق او ایمـا. معتقد نیست» منزلة بین المنزلتین«سید مرتضی اساساً به اصلی با عنوان 

بـه بـاور او، مـؤمن کسـی اسـت کـه خـدا را . داند که اقرار زبـانی در آن معتبـر نیسـت قلبی می

شناسد، به آنچه خداوند دانستن آن را واجب کـرده شـناخت دارد و بـه آنھـا اقـرار داشـته و  می

امـوری اسـت ) نه زبـانی(معنای انکار قلبی  کفر نیز در نگاه او نقیض ایمان و به. کند تصدیق می

دانـد و  او چنین کسی را مستحق عقاب دائم مـی. که خداوند شناخت آنھا را واجب کرده است

به گفته وی، ایمـان در لغـت . معنای لغوی ایمان تمسک کرده است بر درستی سخن خویش، به

بر این اساس، به نظر سـید جمـع . شوند معنای تصدیق است و افعال جوارحی ایمان نامیده نمی به

http://islampedia.ir/fa/1390/06/%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%84%d9%87/


تواند واسطه میان کفر و ایمان باشد، زیـرا ھرگـاه  ان ایمان و معصیت ممکن است و فسق نمی

مـؤمن مشـتق از فعـل ایمـان باشـد ) الف: مؤمنی مرتکب معصیتی شود، از دو حال خارج نیست

که در این صورت، پس از ارتکاب کبیره ھمچنان این نام بر او صـادق خواھـد بـود و او فاعـل 

مؤمن در عرف و شرع نقل معنایی یافته باشد و در معنایی کـه بـرای 

در ایـن صـورت، . معنای کسی باشد که استحقاق ثواب دارد

باز ھم نام مؤمن بر او صادق است، زیرا او مستحق ثواب اسـت و گنـاه بـر مبنـای نفـی تحـابط، 

۱۳۸۷ :۱۶۰ -۱۶۱(.  

ھـای اختالفـی میـان سـید مرتضـی و قاضـی  امر به معـروف و نھـی از منکـر نیـز از موضـوع

اصل وجوب امر به معروف و نھی از منکـر اجمـاعی میـان مسـلمانان اسـت 

از  یبسـیاری از امامیـه امـر بـه معـروف و نھـ. )۵۳۳

در مقابل بسیاری از معتزله امـر . دانند و نه عقلی واجب می

عجیب است که این دو شخصیّت، ھر . دانند می 

. مسـلکان خودشـان اسـت ند که مخالف دیدگاه ھم

سید مرتضی بر این باور است که اگر امـر بـه معـروف و نھـی از منکـر در بردارنـده دفـع یـا 

اجتناب از ضرری باشد، واجب عقلی است؛ زیرا دفع ضـرر یـا اجتنـاب از آن از نظـر عقلـی 

و این غیر از آن چیـزی اسـت کـه بیشـتر  )۱۶۲-۱۶۴

  .دانند امامیه به آن معتقدند و آن دو را از نظر شرعی واجب می

قاضـی . داند در مقابل قاضی عبدالجبار امر به معروف و نھی از منکر را واجبی شرعی می

ــٍة ُأْخِرَجــْت لِلنَّــاِس کُ «عبــدالجبار بــرای اثبــات مــدعای خــود بــه آیــات  تـَـأُْمُروَن  نـْـتُْم َخیــَر ُأمَّ

ـَالَة َوْأُمـْر بِـالَْمعُْروِف َوانْـَه َعـِن «و  یا بُنَی أقِِم الصَّ

  .جوید و این بر خالف نظر قاطبه معتزله است

مر به معروف و نھی از منکر است، مـورد اخـتالف 

دانند، ولی نخسـتین اخـتالف  آن دو شناخت امام را واجب می
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ان ایمان و معصیت ممکن است و فسق نمیمی

مؤمنی مرتکب معصیتی شود، از دو حال خارج نیست

که در این صورت، پس از ارتکاب کبیره ھمچنان این نام بر او صـادق خواھـد بـود و او فاعـل 

مؤمن در عرف و شرع نقل معنایی یافته باشد و در معنایی کـه بـرای ) شود؛ ب ایمان شمرده می

معنای کسی باشد که استحقاق ثواب دارد آن وضع شده به کار نرود، بلکه به

باز ھم نام مؤمن بر او صادق است، زیرا او مستحق ثواب اسـت و گنـاه بـر مبنـای نفـی تحـابط، 

۱۳۸۷الھدی،  علم(یست موجب از میان رفتن ثواب ن

  

 امر به معروف و نھی از منکر

امر به معـروف و نھـی از منکـر نیـز از موضـوع

اصل وجوب امر به معروف و نھی از منکـر اجمـاعی میـان مسـلمانان اسـت . عبدالجبار است

۵۳۳: ۱۳۷۰ی، الھد ؛ علم۵۰۳و  ۸۹: ۱۴۲۲الجبار،  قاضی عبد: نک(

و نه عقلی واجب می یعنوان دو واجب شرع ر را بهکمن

یر را دو واجب عقلکاز من یبه معروف و نھ

ند که مخالف دیدگاه ھما کدام در این باره دیدگاھی را بر گزیده

سید مرتضی بر این باور است که اگر امـر بـه معـروف و نھـی از منکـر در بردارنـده دفـع یـا 

اجتناب از ضرری باشد، واجب عقلی است؛ زیرا دفع ضـرر یـا اجتنـاب از آن از نظـر عقلـی 

۱۶۲: ۱۳۸۷؛ ھمو، ۵۵۳: ۱۳۷۰الھدی،  علم: نک(واجب است 

امامیه به آن معتقدند و آن دو را از نظر شرعی واجب می

در مقابل قاضی عبدالجبار امر به معروف و نھی از منکر را واجبی شرعی می

عبــدالجبار بــرای اثبــات مــدعای خــود بــه آیــات 

 ْ و  )۱۱۰: عمران آل(» رکَ بِالَْمعُْروِف َو تَنَْھْوَن َعِن الُْمن

 ْ جوید و این بر خالف نظر قاطبه معتزله است تمسک می )۱۷: لقمان(» رکَ الُْمن

  

  امامت

مر به معروف و نھی از منکر است، مـورد اخـتالف ھای مبحث ا بحث امامت که از زیر شاخه

آن دو شناخت امام را واجب می. قاضی عبدالجبار و سید است



۱۴۳  

 

 

ل
زا

عت
ا

 
را

گ
ی

ی
 

س
د

ی
 

ض
رت

م
 ی؛

س
رر

ب
 ی

د
نق

و 
  

دانـد کـه  قاضی عبدالجبار امـام را کسـی مـی. ایشان در تعریف مفھومی و مصداق امام است

که باالی دست او دسـتی نباشـد ای  گونه حق والیه بر امت و تصرف در امور آنان را دارد؛ به

ای دیگـر معرفـی کـرده  گونـه که سید مرتضـی امامـت را بـه ؛ در حالی)۵۰۹: ۱۴۲۲الجبار،  قاضی عبد(

الھـدی،  علـم(» االمامه ریاسة عامة فی الدین باالصالة ال بالنیابة عمن ھـو فـی دار التکلیـف«: است

وجـوب «ب وجود امام با دو شرط قاضی عبدالجبار عکس نظر سید که بر وجو. )۲۶۴: ۲، ج۱۴۰۵

: ۱۳۷۰الھـدی،  علـم(اسـتدالل کـرده » نبودن از انجام آن بدون ھدایت امـام مأمون«و » تکلیف عقال

، معتقد است که شناخت امامت در ھمه حال واجب نیست و تنھـا ھنگـامی کـه امـام )۴۰۹-۴۱۰

  . )۵۰۸: ۱۴۲۲الجبار،  ضی عبدقا( خود را ظاھر کند و مردم را به خود فراخواند شناخت او واجب است

قاضی عبدالجبار در نقد این عقیده امامیـه کـه شـناخت شـریعت تنھـا از راه امـام ممکـن 

گویـد ادلـه شـرایع از کتـاب و  ، می)ای که از تعریف سید نیز قابل برداشت است نکته(است 

. یسـتبیت و اجماع امت شناخته شده است؛ پس نیازی به شـناخت امـام ن سنت و اجماع اھل

شـمارد و تنھـا شـأن  دلیل می دانند، ادعای بی او این سخن امامیه را که وجود امام را لطف می

گونـه کـه از گفتـار او  آن. )۵۱۰-۵۰۹: ۱۴۲۲الجبار،  عبد(داند و بس  امام را اجرای احکام و حدود می

در مـذھب و  آید، بر خالف ادعـای مشـھور کـه او را در فقـه، شـافعی در بحث امامت بر می

رو، امـام را  از ایـن. مسلک بوده است رسد او زیدی اند، به نظر می مذھب دانسته اصول معتزلی

نیـز . )۵۰۹: ھمـان(داند که آشکارا اعالن امامت کرده، مردم را به امامت خود فراخواند  کسی می

الـب، ثـم ط اعلَم أنَّ مذھبنا ان االمام بعد النبی علی بن ابـی«: در موضوع تعیین امام گفته است

  .)۵۱۴: ھمان(» الحسن ثم الحسین ثم زید بن علی ثم من سار بسیرتھم

  سید مرتضی امامت را بـر اسـاس قائـده لطـف و از فـروع عـدل الھـی دانسـته، بـه اثبـات

راه اثبـات آن بـر خـالف آنچـه معتزلـه و ھماننـدان «: گویـد وی می. عقلی آن پرداخته است

جھـت ضـروری اسـت تـا کسـانی را کـه در زیربـار گویند عقل است و تنھا بـدان  ایشان می

اند به آنچه خیر و صـالح ایشـان اسـت نزدیـک کنـد و آنـان را از ھرچـه  تکلیف قرار گرفته

وی ایـن اسـتدالل . )۵۰۷: ۱۳۷۲مکدرموت، : ؛ نیز نک۷۰-۶۹: ۱۳۸۲طوسی، (» بخش است دور نگاه دارد زیان

در . کنـد ھا از ھمـین راه اثبـات مـی نرا گسترش داده و ضرورت وجود امام را برای ھمه زما

مقابل، عبدالجبار بر آن است کـه ضـرورت امامـت، نـه از طریـق عقـل کـه از طریـق وحـی 

  .)۲۶-۲۴: ۱، ج۱۹۶۵عبدالجبار، (شود  شناخته می

ھـای اختالفـی میـان سـید و قاضـی عبـدالجبار  امام نیز از دیگر موضـوع» عصمت«مسئله 



ه رھبر و جانشین پیـامبر اسـت، بایـد ماننـد ایشـان 

، اما قاضـی عبـدالجبار جـز عصـمت، اوصـاف دیگـر ماننـد 

باره  را در حد اعال برای امام قائل است، ولی عصمت در

ترین مسائل عقلـی بـا معاصـر معتزلـی خـویش، قاضـی 

عبدالجبار در مواردی اشتراک نظر دارد، ولی این اشتراک نه از سر تأثیرپذیری او از مکتـب 

کـه  چنـان -اعتزال، بلکه از آن روست که او خود یک عالم امامی است و اساساً شیعه امامیه 

است که گـرایش بـه عقـل و  :بیت واسطه تأثیرپذیری از ائمه اھل

عنـوان یـک منبـع  یافتن مباحث عقلی به مباحث شرعی به

ای جداگانـه از شـیوۀ معمـول  شـروع شـده اسـت، امـا اینکـه او شـیوه

این دلیل بود که وی و استادش شیخ مفیـد خـود را بـه دانـش روز 

گـری بـه آن  که مباحث عقلی و فلسفی بود مجھز کردند و شاید به ھمین دلیل، اتھام اعتزالی

به ھر حال، بر اساس بیانی که از معتزلیان قدیم نقـل شـد و نیـز بیـان 

رئـیس «را معتزلی نامیـد؛ چـه رسـد بـه اینکـه عنـوان 

نظرھـای  شـد، اخـتالف  و مانند آن به وی اطالق شود؛ ھمچنان که در مقالـه مطـرح

ترین دلیل بر عدم تأثیرپذیری سـید از قاضـی  بسیاری که سید و قاضی عبدالجبار دارند، مھم
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ه رھبر و جانشین پیـامبر اسـت، بایـد ماننـد ایشـان ک آن سید مرتضی معتقد است امام و. است

، اما قاضـی عبـدالجبار جـز عصـمت، اوصـاف دیگـر ماننـد )۳۱۶: ۱۳۹۱اسعدی، : نک(معصوم باشد 

را در حد اعال برای امام قائل است، ولی عصمت در... و» قوت قلب«، »شجاعت«، »ورع«

  .)۵۱۱: ۱۴۲۲الجبار،  عبد(پذیرد  امام را نمی

  

  گیری نتیجه

ترین مسائل عقلـی بـا معاصـر معتزلـی خـویش، قاضـی  به نظر ما، گرچه سید مرتضی در مھم

عبدالجبار در مواردی اشتراک نظر دارد، ولی این اشتراک نه از سر تأثیرپذیری او از مکتـب 

اعتزال، بلکه از آن روست که او خود یک عالم امامی است و اساساً شیعه امامیه 

واسطه تأثیرپذیری از ائمه اھل به -او اذعان دارد  خود

یافتن مباحث عقلی به مباحث شرعی به در حقیقت، راه. مسائل عقلی دارند

شـروع شـده اسـت، امـا اینکـه او شـیوه :بیت از امامان اھل

این دلیل بود که وی و استادش شیخ مفیـد خـود را بـه دانـش روز  اخباریان شیعه برگزید، به

که مباحث عقلی و فلسفی بود مجھز کردند و شاید به ھمین دلیل، اتھام اعتزالی

به ھر حال، بر اساس بیانی که از معتزلیان قدیم نقـل شـد و نیـز بیـان . بزرگان وارد شده است

را معتزلی نامیـد؛ چـه رسـد بـه اینکـه عنـوان توان سید مرتضی  شیخ مفید ھرگز نمی

و مانند آن به وی اطالق شود؛ ھمچنان که در مقالـه مطـرح» المعتزله

بسیاری که سید و قاضی عبدالجبار دارند، مھم

  .عبدالجبار است
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  کتابنامه

  قرآن کریم* 

  البالغهنھج * 

: محمـد ابوالفضـل ابـراھیم، قـاھره :، تحقیـقشـرح نهـ� البالغـه، .)ق۱۳۵۸(الحدیـد  ابن ابی .۱

  .تب العربیهکداراحیاء ال

  .دارالمنتظر: ، بیروت۲، ططبقات المعتزله، .)ق۱۴۰۹(بن یحیی  احمد ،ابن المرتضی .۲

 :کوشـش ه، بـ، المنتظم ف� تواریخ الملوک واالمم)۱۳۷۳(بن علی  الرحمن ابن جوزی، عبد .۳

  .الکتب العلمیه دار: عطا محمد عبد القادر و دیگران، بیروت

 دار: ، بیـروتالفهرسـت، .)ق۱۴۱۷(ابن ندیم، ابوالفرج محمدبن اسـحاق بـن محمـد الـوارق  .۴

  .المعرفه

  .پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسالمی: ، قمسید مرتض�، )۱۳۹۱(اسعدی، علیرضا  .۵

 محمـد :، تحقیـقاالسـالمیین واخـتالف المصـلینمقـاالت ، .)م۱۹۵۰(الحسن   اشعری، ابو .۶

  .الحمید، قاھره الدین عبد محیی

الدین محمد خوانساری،   ؛ شرح جماللم�م و درر ال�الح غرر ،)۱۳۶۰(آمدی، عبدالواحد  .۷

  .دانشگاه تھران: الدین محدث ارموی، تھران سیدجالل :تحقیق

جـزات وال�رامـات والحیـل البیـان عـن الفـرق بـین المع، )۱۹۶۵(بن طیب  باقالنی، محمد .۸

  .جامع الحکمه: ، بیروتوال�هانه والسحر والنارنجات

مکتبـة آیـت اّهللاٰ : ، قـم۲، چقواعد المرام فـ� علـم ال�ـالم، .)ق۱۳۶۴(بن علی  بحرانی، میثم .۹

  .المرعشی النجفی

  .دارالجیل: ، بیروتالفرق بین الفرق، ).ق۱۴۰۸(بغدادی، عبد القاھر  .۱۰

   .مرکز نشر اسراء: ، قمتبیین براهین اثبات خدا ،)۱۳۷۵(آملی، عبداّهللاٰ  جوادی .۱۱

  . مرکز نشر اسوه: ، قم)قرآن در قرآن(تفسیر موضوع� قرآن کریم ، )۱۳۷۸(ــــــــــــــ  .۱۲

  .دار الکتب االسالمیه: ، تھرانمقتنیات الدرر، )۱۳۳۷(الحائری الطھرانی، میرسیدعلی  .۱۳

مؤسسـه : بر غفـاری، قـمکعلی ا :، تحقیقتحف العقول، ).ق۱۴۰۴( بن علی الحرانی الحسن .۱۴

  .نشر اسالمی



، ۱، طالجبـار  العقل عند المعتزله، تصور العقل عند القاضـ� عبـد

  .الفکر ةمکتب دار: ، طرابلس

 یتحقیقات اسـالم ، پژوھشکدهفرهنگ شـیعه، )۱۳۸۵

  .مکتبه الثقافه الدینیه: ، قاھره

مؤسسـه فرھنگـی دانـش و : ، تھـران۱، چ7دانشنامه امـام علـ�

 گرایـی عقـل بـه سـید مرتضـی و مفیـد شیخ گرایش

 .۲ ش ،

  . انتشارات نادی: ، قاھره

  .مؤسسه النشر االسالمی: ، قم

المعتزلـه فـ� بغـداد واثـرهم فـ� الحیـاه الفکریـه 

محمـد سـیدگیالنی،  :، تحقیـقالملل والنحـل، .)ق

کوشش علی اکبر  ، بهسلسله مؤلفات الشیخ المفید

  .مکتبه بصیرتی

مؤسسة االمـام : ، قمالهدایه ف� االصول والفروع، 

  .کوشش سید ھاشم حسینی، جامعه مدرسین حوزه علمیه

  . کنگره شیخ مفید

 ویسـبادن، ،بالوفیـات الـواف� ریتر، ھلموت :کوشش

جامعه مدرسین حوزه علمیـه : ، قمالمیزان ف� تفسیر القرآن

۱۴۶  
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العقل عند المعتزله، تصور العقل عند القاضـ� عبـد، )م۱۹۷۸(حسنی زینه  .۱۵

  .دار اآلفاق الجدیده: بیروت

، طرابلسالجبائیان، .)م۱۹۶۸(ُخشیم، علی  .۱۶

۱۳۸۵(خطیبی کوشکک محمد و دیگران  .۱۷

   .زمزم ھدایت  :قم

، قاھرهاالنتصار، )۱۳۶۷(خیاط، ابو الحسن  .۱۸

دانشنامه امـام علـ�، )۱۳۸۰(بر کا علی ،رشاد .۱۹

 .اندیشه معاصر

گرایش علل« ،)۱۳۹۰( عظیم صوفیانی، رضوی .۲۰

،اسالم� تمدن تاریخ پژوهشنامه ،»اعتزالی

، قاھرهالمعتزله ،۱، ط.)ق۱۳۶۲(اّهللاٰ  زھدی، جار .۲۱

، قمالملل و النحل، )تا بی(سبحانی، جعفر  .۲۲

المعتزلـه فـ� بغـداد واثـرهم فـ� الحیـاه الفکریـه ، .)ق۱۴۲۰(شوقی، احمد ابراھیم العمـر  .۲۳

  .مکتبة مدبولی: ، بیروتوالسیاسیة

ق۱۳۹۵(ریم کبن عبدال محمد ،الشھرستانی .۲۴

  .دارالمعرفة: بیروت

سلسله مؤلفات الشیخ المفید، )۱۳۷۲(بن محمد  محمد ،الشیخ المفید .۲۵

  .دار المفید: غفاری، قم

مکتبه بصیرتی: ، قمرشاداال، )تا بی(ــــــــــــــ  .۲۶

، )۱۳۷۶( بن علی محمد جعفر، ابیصدوق،  .۲۷

  .الھادی

کوشش سید ھاشم حسینی، جامعه مدرسین حوزه علمیه ، بهالتوحید، )تا بی(ــــــــــــــ  .۲۸

کنگره شیخ مفید: ، قماالعتقادات، .)ق۱۴۱۴(ــــــــــــــ  .۲۹

کوشش به ،)م۱۹۶۱( ایبک بن خلیل الصفدی، .۳۰

 .اشتاینر فرانتس) آلمان(

المیزان ف� تفسیر القرآن، )تا بی(طباطبایی، محمدحسین  .۳۱

  .قم
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  .مؤسسه بعثت: ، قم۱، چالبحرین مجم�، .)ق ۱۴۱۵(فخرالدین  ،طریحی .۳۲

انجمـن : کوشـش مشـکوه الـدینی، تھـران ، بـهتمهید االصول، )۱۳۵۸(طوسی، نصیر الدین  .۳۳

  .حکمت و فلسفه ایران

مکتب العالم : کوشش حسینی جاللی، قم ، بهتجرید االعتقـاد، )۱۳۶۵(طوسی، نصیر الدین  .۳۴

  .االسالمی

 نیع خیش کوشش به ،الصدق وکشف الحق نه�.) ق۱۴۲۱( یوسف، بن حسن حلی، عالمه .۳۵

  .ستاره: قم ،یأرمو یحسن اّهللاٰ 

 :کوشـش ، بـهالذریعـه الـ� اصـول الشـیعه ،)۱۳۶۳( بـن حسـین الموسـوی الھدی، علی علم .۳۶

  .دانشگاه تھران: ابوالقاسم گرجی، تھران

  . جامعه مدرسین: ، قمف� علم ال�الم ةالذخیر، )۱۳۷۰(ــــــــــــــ  .۳۷

 ةمکتب: نجف حسینی، احمد کوشش به ،العمل و العلم جمل شرح، ).ق۱۳۸۷(ــــــــــــــ  .۳۸

  .ةالعام المرتضی الشریف

 نشـر مرکـز: تھـران قمـی، انصـاری محمدرضـا کوشـش به ،الملخـص) ۱۳۸۱(ــــــــــــــ  .۳۹

  .دانشگاھی

کوشـش مھـدی رجـایی، دارالقـرآن  ، بهرسائل الشریف المرتض�، ).ق۱۴۰۵(ــــــــــــــ  .۴۰

  .الکریم

  .االضواء ، دار۲چ، تنزیه االنبیا، ).ق۱۴۰۹(ــــــــــــــ  .۴۱

: قـم ،یالنعسـان نیالـد بـدر  محمـد دیالسـ: قیـتعل و حیتصح ،االمال�، .)م۱۹۰۷(ــــــــــــــ  .۴۲

  .مرعشی اّهللاٰ  آیت مکتبه

  .دار الشروق: ، بیروت۲، طرسائل العدل والتوحید، ).ق۱۴۰۸(العماره، محمد،  .۴۳

آیتــی، عبــد المحمــد ، ترجمــه تــاریخ فلســفه در جهــان اســالم، )۱۳۵۵(الفــاخوری، حنــا  .۴۴

  .فرانکلین، کتاب زمان

کوشش جین یوسف ھـوبن،  ، بهالمحیط بالتکلیف ،)تا بی(ابی الحسن  ،الجبار القاضی عبد .۴۵

  الکاثولیکیه، ةمطبع

شده در مجموعه  چاپ(دارالشرق : ، بیروت۲، چالمختصر الحسـن�، ).ق۱۴۰۸(ــــــــــــــ  .۴۶

  ).عدل و توحید



دار : کوشش احمد بن الحسـین، بیـروت ، بهح االصول الخمسـه

: سامی نشار و عصام الدین محمد، اسکندریه: ، تحقیق

  .التونسیه للنشر دار: ، تونس

کوشـش محمـد علـی النجـار و  ، بهالمغن� ف� ابواب التوحید و العدل

فروشـی  کتـاب: ، تھرانالزام المخـالفین �منه� الصادقین ف

: ی، تھـرانکوشـش اکبـر غفـار ، بـه۳، چال�اف�، 

  .انتشارات سمت: ، تھرانتاریخ فقه و فقها

  .، چاپ سنگیشوراق االلهام ف� شرح تجرید االعتقاد

، ترجمه جواد های میان� های اسالم� در سده ها و فرقه

  

  .دارالوفاء: ، بیروت۲، طرااالنو

  .تشیع المعارف ةدائر: ، تھران»شیعه در حدیث دیگران

  .۳، سال اول، شهای قرآن� پژوهش ،»ھای قرآنی معتزله

علـی محمـد : ، تحقیـقمروج الذهب ومعادن الجوهر

  .دارالقلم : ، بیروتالشیعه بین االشاعره والمعتزله

، الحاشیه علـ� الهیـات شـرح الجدیـد للتجریـد

  . کوشش احمد عابدی

: ، ترجمـه احمـد آرام، تھـرانهای کالم� شـیخ مفیـد

، راه� به رهایی، جسـتارهایی در بـاب عقالنیـت و معنویـت
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ح االصول الخمسـهشر، ).ق۱۴۲۲(ــــــــــــــ  .۴۷

  .احیاء التراث العربی

، تحقیقالمنیه واالمل، .)م۱۹۷۲(ــــــــــــــ  .۴۸

  .دار المطبوعات الجامعیه

، تونسطبقات المعتزله، .)م۱۹۷۴(ــــــــــــــ  .۴۹

المغن� ف� ابواب التوحید و العدل، )تا بی(ــــــــــــــ  .۵۰

  .نا دیگران، بی

منه� الصادقین ف، )۱۳۳۳(کاشانی، مال فتح اّهللاٰ  .۵۱

  .حسن علمی

، )۱۳۸۸(بن اسحاق  جعفر محمد کلینی، ابی .۵۲

  .دارالکتب العلمیه

تاریخ فقه و فقها، )۱۳۷۵(گرجی، ابوالقاسم  .۵۳

شوراق االلهام ف� شرح تجرید االعتقاد، )تا بی(الھیجی عبدالرزاق  .۵۴

ها و فرقه م�تب، )۱۳۸۷(مادلونگ، ویلفرد  .۵۵

  .ھای اسالمی بنیاد پژوھش :قاسّمی، مشھد

االنو بحار، .)ق۱۴۰۳(محمدباقر  ،مجلسی .۵۶

شیعه در حدیث دیگران«، )۱۳۶۲(مھدی  ،محقق .۵۷

ھای قرآنی معتزله دیدگاه«، )۱۳۷۴(محمدی، حسین  .۵۸

مروج الذهب ومعادن الجوهر، .)ق۱۴۰۹(بن حسین  مسعودی، علی .۵۹

  .تحفه مصر: البجاوی، مصر

الشیعه بین االشاعره والمعتزله، .)م۱۹۸۷(ھاشم   ،معروف الحسنی .۶۰

الحاشیه علـ� الهیـات شـرح الجدیـد للتجریـد، )۱۳۷۵(مقدس اردبیلی، احمدبن محمد  .۶۱

کوشش احمد عابدی لی، بهتمر المقدس االردبیؤم

های کالم� شـیخ مفیـد اندیشه، )۱۳۷۲(مکدرموت، مارتین  .۶۲

  .دانشگاه تھران

راه� به رهایی، جسـتارهایی در بـاب عقالنیـت و معنویـت، )۱۳۸۱(ملکیان، مصطفی  .۶۳

  .نشر نگاه معاصر
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، جامعــه تفســیر القــرآنترجمــه المیــزان فـ� ، )۱۳۷۴(بـاقر  موسـوی ھمــدانی، ســید محمــد .۶۴

  .مدرسین حوزه علمیه قم

ّ  ةالثقاف ةمکتب: قاھره ،نقد و عرض ال�الم علم ،)ق۱۴۲۳( عامر نجار .۶۵  .ةالدینی

 .نا ، بیالرجال، .)ق۱۳۱۷(نجاشی، احمد بن علی  .۶۶

، عدل الهـ� و لـوازم کالمـ� آن از دیـدگاه قاضـ� عبـدالجبار، )۱۳۸۰(خوان، حسن  نوحه .۶۷

 .نامه پایان

  .۶۵، شنقدو نظر، »مدرسه کالمی کوفه«، )۱۳۹۰(ی، اکبر اقوام کرباس .۶۸

  




