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  چكيده 

يرانيـان  آيين خـردورزي و ايمـان بـه اراده و آزادي از اعتقادهـاي بنيـادين ا       
اين تفكر ايراني با ورود اسالم، سـهم عظيمـي در پيـدايش دو              . باستان است 

  .نحلة تأثيرگذار كالمي اسالم ـ مذهب شيعه و مكتب معتزله ـ داشته است
در اين مقاله نويسنده ميكوشد با برشـمردن آراء ايرانيـان باسـتان و بيـان              

ت ديني ـ كالمي  هاي اهورايي، جنبش عقالني ايرانيان در حل مشكال داده
را ثابت كرده و سپس با ذكر اصول اعتقـادي مكتـب معتزلـه و نيـز بيـان                   

گيري تفكر اعتزالـي      عقايد بزرگان اين فرقه، تأ ثير آراء ايرانيان را در شكل          
  .و خردگرايي و سهم آنان در بثمر نشستن علم كالم را نشان دهد

   ايران باستان، كالم اسالمي، معتزله:ها كليد واژه

*   *   *  

به   ايرانيان، همواره حكايتي است از باور و ايمان اين مردم           تاريخ فرهنگ و انديشة   
، زرتـشت انديشة ديني ايـن قـوم، بـا برآمـدن           . نيرو يا نيروهايي برتر اليزال و متعالي      

                                                 
* iauotash_jazb@yahoo.com استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز 
 استاديار دانشگاه سمنان **
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 ،پيامبر باستاني اين ديار كهن، بيش از پيش، منسجم و هماهنگ گـشت و درنهايـت               
  . وي در قالب سرودها و متنهاي ديني ماندگاري يافتهاي ها و آموزهگفته

پيروان اين پيامبر را عقيده بر آن بود كه اصل آفرينش از آن اهـورايي اسـت كـه                   
بـري    ها داده و از ايشان بهره       چون خود خرد ناب است، آدميان را نيز از اين خرد بهره           

آمـده  يـين چنـين      در تبيين خصوصيت اين آ     ،دينكرتدر  .  ن را طلب نموده است    آاز  
دين پرستندگان مزدا يا اهرمزد را باور اين است كـه آفريننـده، سودرسـان و                «: است

 )١(.» خالقي كه انسانها را بخوبي و تعقل و خرد فراميخوانـد   ؛بدور از هرگونه بدي است    
يـي از حيـات دارد و بـديگر           اما در مقابل نيروي اهورايي، نيروي اهريمنـي نيـز بهـره           

زرتشت خـود  . متضاد است» مينوي« ايندو نيرو و    ة تقابل و مبارزة    جهان صحن  ،سخن
: بينـي خـويش چنـين ميگويـد      ، در باب جهان   اوستاي گاهاني  ۳۰ از يسن    سهدر بند   

بـد  ) ديگري(نيك و   ) يكي( در انديشه و گفتار و كردار        ،در آغاز آن دو مينوي همزاد     «
ثنـويتي اسـت    «ن كه براستي     مذهب ثنوي ايرانيان باستا    )٢(».با يكديگر سخن گفتند   

، نظـم و      ، روشـنايي و تـاريكي       اخالقي ميان دو نيـروي رقيـب، يعنـي خـوبي و بـدي             
 موضوع و محور تأمالت و تفكرات مردان و خردمندان     )٣(،»، اهرمزد و اهريمن     آشفتگي

آيين ثنوي هرچند در آغاز به تبيين و تفسير بـسياري مـسائل   .  قرار گرفتقوم ايراني   
تـالش  .  طلب آدميـان در تـضاد بـود    ، اما از جهتي با روحيه و خواسِت وحدت    قادر بود 

، سـرآغاز تفكـرات جـديتر دينـي ـ       براي يافتن وحدتي وراي ثنويت جاري در جهـان 
منتهـي گرديـد؛    » زروانيـسم «كالمي ايرانيان گشت و درنهايـت بـه برآمـدن مكتـب             

  بعبارت ديگر 

 خالِق شر را دو همزاد پديد آمـده از   مذهب زروانيه بوجود آمد تا خالِق خير و       
زروان بداند يا سعي كند بنحوي اهريمن را در عـين اينكـه از گـوهر مينـوي                  

، ثنويتي بوجـود      ، از مزدا جدا سازد و با كوششي كه براي اين كار ميكند              است
   )٤(.آورد كه اصل آن وحدت است

، سرشـار از   ن و ديـوان بنابرين، تاريخ گذشتة اين اقوام عالوه بر مبـارزة بـا اهـريم         
 بهمـراه سـپاس خـداِي       آنهـا .  ــ كالمـي اسـت        عقالني در حل مشكالت ديني     ةمبارز

خلدون در    ابن.  ، تفكر و تأمل عقالني را نيز بسيار پاس ميداشتند           خردورز و خردآفرين  
يـي بودنـد كـه بـه علـوم عقلـي            ايرانيان بر شـيوه   «: بيان اين ويژگي ايراني مينويسد    
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 بعـدها در    )٥(.»ميدادند و دايرة آن علوم در كشورشان توسعه يافته بود         اهميتي عظيم   
، چنانكـه     ، از جمله قوم عرب، اين ويژگي را بدينـسان آموختنـد             برخورد با اقوام ديگر   

پيدايش مكتب خردگراي كالِم اسالمي ـ معتزله ـ خود گـواه ايـن مدعاسـت كـه در       
  .  خواهيم پرداختآنجاي خود به 

،    از منظر ايرانيان در ميانة نـزاع ابـدي ميـان اهـريمن و اهـورامزدا                ،  از سوي ديگر  
،    و با هر گفتار و كردار و رفتـار         ميباشدانسان موجودي است كه مجاز به انتخاب آزاد         

   : جايگاه خويش را در اين آوردگاه مبارزه تعيين مينمايد

ردار جمعي  ك،كنندة اصلي ، عامل تعيين   در ميان نبرد ابدي ميان نيكي و بدي       
 هر مرد و هر زني آزاد است تا راه خود را برگزيند و بـه يكـي از          . بشريت است 

، اصـل و       عالوه بر دو اصـل و دو نيـروي اساسـي           زرتشتپس  .  دو سو بپيوندد  
نيروي سومي را نيز بازشناخته اسـت كـه هرچنـد در مقـام و مرتبـت آن دو                   

  )٦(.، ولي تعادل آن دو بدست اوست نيست

رزشمندترين دادة اهورايي است كه بـاالترين جلـوه و تجلـي آن بـصورت        ، ا   آزادي
  :هاي زرتشت است، زيربناي گفته آزادي انديشيدن و آزادي انتخاب آيين

سخنان را و ببينيـد بـا مـنش         ] هاي خويش [اي هوشمندان بشنويد با گوش      
، پيش از آنكه رويداد بزرگ به كـام           روشن و هر يك از شما چه مرد و چه زن          

را ] پيام[براي خويش برگزينيد و اين      ] يكي را [، از ميان دو راه        ما پايان گيرد  
  )٧(.بياموزيد] به ديگران[

 )٨(»، بـاور خـويش را ميپـذيرد    بـا آزادكـامي   «، اعتقاد به انسان آزادي كـه          از اينرو 
 اعتقـاد بـه     ،چنانكـه خـواهيم ديـد      و    اعتقادي بنيادين در آيين ايرانيان باستان است      

، زنـده خواهـد       ار در مكتب معتزله كه مكتبي است اساساً ايراني در جهاِن عـرب            اختي
   . گشت و دوام خواهد يافت

يي بـود تـا اينكـه بـه تـأثير           ، مقدمه   برشمردن مختصر خصوصيات فكري ايرانيان    
سهم ايـشان در پيـدايش دو       ه  عمدة اين مردمان در روند تاريخ اسالم و بطور اخص ب          

  .  ، بپردازيم م اسالمينحلة تأثيرگذاِر كال
  تأثير در پيدايش مذهب شيعه) الف
   مكتب معتزله شسهم در پيداي) ب
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، رشـد و اعـتالي        نمودن نقش و سهم مردمـان ايرانـي در پيـدايي            بيشك برجسته 
، صورت     زمانمند يانديشة اسالمي با عطف به واقعيات و مستنداِت تاريخي و در بستر           

  .  خواهد پذيرفت

 ب     آغازين انشعا

يـي سياسـي ـ اجتمـاعي بـشمار       هر چند مسئله) ع(موضوع خالفت حضرت علي 
، اما از اهميتي مضاعف برخوردار است، زيرا منشأ و ريشة علم كالم را بايـد در                   آيدمي

در ، جنگ صـفين بعنـوان اوج اختالفـات            بعبارت دقيقتر . همين واقعة تاريخي جست   
هـاي مختلـف      صال مسلمانان به گروهها و دسـته       و ميداِن انف   ، به تجليگاه    باب خالفت 

  : بسيار برجسته مينمود،آرايي دو گروه مخالف تبديل گرديد و در اين ميان صف
) ص ( پيامبر كه به امامت و جانشيني ايشان بعد از       ) ع(شيعيان و دوستداران علي     

از امـامي چـون علـي خطـا و گنـاهي سـر            «اعتقاد داشتند و بر اين بـاور بودنـد كـه            
  .  چنين اعتقادي نداشتند) ع( كه به عصمت و امامت علي خوارج و )٩(»يزندنم

ريشة تـاريخي پيـدايي     «توجه به اين نكته ضروري است كه جنگ صفين بعنوان           
  . يي فكري حكايت داشتخود از معضل و مسئله» علم كالم

،  ناپـذير ميدانـستند     حقي الهي و خلل   ) ع(اكثريت شيعيان كه امامت را براي علي        
مردماني از قبايل جنوب عربستان بودند و واقعيت اين است كه اين نـواحي در دوران                

مـردم ايـن نـواحي بـه حكومـت          .   ساساني رنگي ايراني بخـود گرفتـه بـود         امپراتوري
 وجود رهبرانـي برخـوردار از       )١٠(. ، باوري قلبي داشتند     مقدسپادشاهان مقدس و نيمه   

 »فـره «كـه بـا واژه و عبـارت        اسـت   ي ايرانـي    يـ ، عقيده )١١(»موهبت الهي «خاريسمار  
فـره يكـي از ادراكـات    «: اسـت در توصيف اين واژه چنين گفته شده    .  شناخته ميشود 

از اين واژه بعنوان فروغي نيرومنـد يـاد         ) زامياديشت(ذهني معروف ايراني است و در       
  )١٢(».شده است

ز نيـروي فـره ايـزدي       اعتقاد و اعتماد به رهبرِي فوِق بشرِي پادشاه كه برخوردار ا          
، از ديرباز در سنت ناخودآگاه اين مـردم كـه سـخت تحـِت نفـوِذ ايرانيـان و در                      است

،   از اينرو مردم اين نـواحي      . ، حضور داشته است     اند ايران ميزيسته  امپراتوريسيطره و   
، بعنـوان فـردي     كه از خاندان و سـاللة وي بـود  )ع(از واليت علي ) ص(پس از محمد    

ايـن اعتقـاد را ركـن و پايـه ديـن            «ز فره و موهبت الهي استقبال نمودنـد و          مند ا بهر
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گـاه نيـازي    تشيع جلـوه «گيري نمود كه      در نهايت ميتوان چنين نتيجه     )١٣(.»شمردند
عميق و ناخوآگاه بود، مظهر احساسي در بـاطن افـراد كـه اگـر رهبـري برخـوردار از              

از  )١٤(. »تر خواهند بـود   وحي راضي تر و از نظر ر    ، خوشبخت   موهبت الهي داشته باشند   
بـه  بود كـه   ي و يكي از اولين ايرانيان)ص(همينرو سلمان فارسي بعنوان صحابه رسول     

  )١٥(. دش يكي از سه عضو اصلي اولين حلقة شيعيان  واسالم گرويد
 بـراي ايـن     )١٦(. خوارج، از قبايل باديه نشيني بودند كه سالها زندگي بدوي داشـتند             اما

، بلكه بهرمنـدي از امـت و          ، نه رهبري داراي شرايط و مواهب خاص         عربستانقبايل شمال   
،  ، اصالت و برتري نه متعلق به يـك فـرد          براي اين افراد  .  ، حائز اهميت بود     يي منسجم قبيله

 از اينرو به وجـود فـردي بـا عـصمت و بـدون ارتكـاب                 ،بلكه از آِن كِل قبيله و عشيره بود       
چيـزي كـه    «: بغدادي در باب باور خـوارج ميگويـد       . اور نداشتند ، ب   گناهان كبيره و صغيره   

، كافر شـمردن علـي    ، با هم انباز و هماهنگ ميسازد ايشان را با وجود پراكندگي مواهبشان    
و عثمان و داوران در ميان علي و عثمان و راضي شوندگان بداوري در ميـان آن دو و نيـز                     

  )١٧(. »برخاستن و جنگيدن با امام ستمكار است
، مباحـث و      يافتن امام نزد شيعه و مخالفت خوارج با اين عقيده          مسئله اعتبار و حجيت   

شرايط ايمان و نيـز شـرايط فـرد مـؤمن كـه      «بحث از .  االت بيشماري را بدنبال داشت ؤس
به بحث از مسئوليت و تكاليفي كـه        »  ، امام نيز ميبايست حائز اين شرايط ميبود         بطور اولي 

، منتهي شد و درنهايت نيز بحث از جبـر و اختيـار افـراد انـساني و               بودبر عهدة فرد مؤمن     
از سوي ديگـر جايگـاه و   .   مطرح گرديد توانايي بندگان بر انجام اعمالشان در برابر پروردگار     

موقعيت فرد گناهكار در جامعه و امت اسالمي و اينكه آيا فرد با ارتكاب گناه از امت طـرد                   
  .   اصلي صدر اسالم محسوب ميشد، از مسائل ميگردد يا نه

ميتوان چنين خالصه نمود كه مباحث كالمي ـ سياسيي همچون امامت و نيـز مـسائل     
 بدنـة اصـلي مجـادالت و     ، تـشكيل دهنـدة   كالمي ـ اخالقيي چـون جايگـاه گنـاه در امـت     

 و  ، امـا در ميـان جـداِل خـوارج     هاي نخستين اسالم بوده اسـت مباحثات محافل فكري سده   
، جديترين تالش براي پاسخ گفـتن بـه ايـن مـسائل، از آِن         اسالمي هاي  يان و ديگر فرقه   شيع

مكتبي كه با تكيه بر خرد بـشري در پـي يـافتن راهـي عقالنـي در بـاب                    .  مكتب معتزله بود  
  )١٨(. مسائل شرعي بود و در نيمة سدة دوم هجري بعرصة تاريخ اسالم وارد شد

  مكتب اعتزال

، از   اعتزالي و بررسي احـوال و اقـوال معتزلـه در ايـن جـستار              علت پرداختن به مكتب   
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، بنيانگذاران اين مكتب و در مرتبة ديگر، اكثريـت نامـداران و      آنروست كه در وهلة نخست    
  . انداند و به نژاد و خانداني ايراني منسوب بوده بزرگان آن تباري ايراني داشته

، بـا نامهـاي چنـدي شـناخته           ينيي است خردورزانه بنام د    اين مكتب كه مواجهه   
  :كه عبارتند ازشده و اعتبار و معروفيت يافته است 

 )ق. هــ  ۴۱۶. ف(معتزله بمعناي دوري گزيدن از باطل؛ چنانكه قاضـي عبـدالجبار          . ۱
  : بنا بنقل رازي، چنين ميگويد

، فعلـم ان   ، فان المراد االعتزال عـن الباطـل   كلّما في القرآن من العظ االعتزال   
  )١٩(. اعتزال مدحاسم

، امر قديم ديگري      در كنار خداوند  كه   زيرا معتقدند    ،اهل توحيد  بمعنايمعتزله  . ۲
  )٢٠(. موجود نيست

 به عدل و حكمت خداوند بمعنايي خاص عقيده         ؛ زيرا اهل عدل  بمعنايمعتزله  . ۳
  )٢١(. دارند
عتقـاد   بدان اعتبار كـه بـه اختيـار و آزادي آدمـي ا             ؛اهل قدريه  بمعنايمعتزله  . ۴
  )٢٢(. دارند

شناسـايي خـداي يگانـة آفريننـدة        «در  اسـت   بنابرين، اعتزال كوشـشي عقالنـي       
حكيمي كه جهان را آفريده و انسان را بخشيده تا بدان خرد او را بشناسد و خير را از                   

  .  مييابدز ي و با اين خصوصيات از ديگر فرق اسالمي تمي)٢٣(»ز دهديشر تمي

   )ق. هـ ۱۳۱-۸۰(واصل بن عطا 

يـي  ، در خـانواده     ، مؤسـس و بنيانگـذار مكتـب اعتـزال           ابوخديفه واصل بن عطا الغزال    
او بردة بني حنبه و بقـولي بنـي مخـزوم بـود و علـت                .  ايراني تبار در شهر مدينه زاده شد      

وي هميـشه در سـوق   «:  چنـين ذكـر شـده اسـت    الفهرستاشتهار وي به غزال در كتاب  
،   عفتـي كـه در آنجـا ميبينـد         به زنهاي پاكـدامن و بـا      الغزال مينشست تا صدقات خود را       

  )٢٤(».بدهد
،   واصل پس از مهـاجرت    .  از تاريخ مهاجرت وي به عراق، اطالع دقيقي در دست نيست          

 شـركت  )ق. هــ  ۱۱۰ -۲۱(در شهر بصره مسكن گزيد و در حلقـة درس حـسن بـصري     
دش و درنهايـت    ، منجـر بـه جـدايي او از اسـتا            ، اما اولين اعتقـاد مـستقل وي         جست
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 آراء و عقايـد     ، در كتـب     داسـتان ايـن انفـصال و افتـراق        .  يي جديد شـد   تأسيس فرقه 
  . متعددي ذكر شده است
مـرتكبين گنـاه    «، جايگاه و منزلـت مـسلمانان گناهكـار يـا              موضوع مورد مناقشه  

 حكـم  ميدانـستند و اين گناهكاران را كـافر     ) خوارج(يي از مسلمانان    عده.  بود   »كبيره
، از داوري در مـورد        مرجئههمانند  يي نيز   عده.  ه طرد ايشان از امت اسالمي ميدادند      ب

  . انداختند و آن را بسراي ديگر به تأخير ميندنمودميداري دچنين افرادي خو
 از همـة ايـن       و هـاي پيـشين سـر بـاز زد          از گفتة همة فرقه   «،    واصل در اين ميان   

، نه كـافر   حكم نمود كه مسلمانان مرتكب كبيره و چنين   )٢٥(»، پاي فراتر نهاد     هادسته
 وي  ، حسن بصري با استماع سخن شاگرد خـويش        )٢٦(.ندسته، بلكه فاسق      و نه مؤمن  

: چنـين گفتنـد   در مورد او     انطرد كرد و استاد و ديگر حاضر      خود  را از مجلس درس     
  )٢٧(.»واصل از ما اعتزال گزيد و كناره جست«

، اولـين اصـول از اصـول بنيـادين            توسط واصـل  » لتين بين المنز  لةمنز«با بيان عقيدة    
، بالمنزلـة   ، و اول من اظهر القول     و شيخها  ةلواصل هو القديم المعتز   «معتزله مطرح گرديد؛    

به ستوني از سـتونهاي   گيري از مجلس حسن بصري   واصل بعد از كناره    )٢٨(.»بين منزلتين 
  . مشغول گرديد ت خويش  پناه برد و در آنجا به تبليغ و بيان اعتقادا بصره

و » قـدر «اما خط فاصل و انفصال ميان معتزله و ديگر مسلمانان را بايد در مسئله               
نـد كـه اولـين قـضية         متفقّ  غالب منابع موثق كهـن    «.  جست» حدود و اختيار آدمي   «

، مسئلة اختيار و جبر       ، نخستين بار در حول آن انجام شد         انتزاعي كه مناقشات كالمي   
باوري بود هماهنگ و برخاسته از نژاد و تبار و          » اختيار آدمي «ور واصل به     با )٢٩(.»بود

،  اش در باب ايمان به اختيار آدمي در حيطة اعمـال  با بيان عقيدهاو  . تربيت ايراني وي 
  :ايستادبواقع در مقابل دو گروه و جريان 

 را  ، عمدة مسلمانان بـاالخص مجبـره و جبريـه           پيش از واصل  : جريان فكري ) الف
خالق و آفرينندة تمامي افعـال و اعمـال آدمـي اسـت و                عقيده بر آن بود كه خداوند ،      
  .  ، فاقد عنصر اختيار و اراده است انسان در حيطة اعمال خويش

واصل به روزگار امويان ميزيست و حكومت اموي را اصرار بر           : جريان سياسي   ) ب
 محتوم الهي معرفي نمايـد و       آن بود كه حاكميت خويش را دستنشاندة مستقيم ارادة        

بر مسلمانان اثبات نمايد كه آنچه در جنگ صفين گذشت و موجب انتقـال خالفـت             «
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، امري الهي و محتوم بوده و آن را خـدا خواسـته و        به معاويه و امويان شد    ) ع(از علي   
   )٣٠(.»ه استبشر را در آن دستي نبود

بـر  «دو جريـان ايـستادند و       ، واصـل و بتبـع وي معتزلـه در مقابـل ايـن                 بدين طريق 
مسئوليت فرد در برابر اعمال خود يا اختيار معتقد بودند و بـا اصـرار بـر اختيـار و تكليـف                

، همچنانكـه    بـدين ترتيـب  )٣١(.»، سرنوشت نهايي بشر را بدست خـود وي دانـستند    انسان
واصـل  ،  ، اعتقاد به جبر و مجبور بودن آدمي را ترويج ميكرد           حكومت اموي بداليل سياسي   

  )٣٢(.نيز با ترويج اختيار آدمي به مخالفت با حكومت اموي پرداخت
، پـس از افـرادي چـون          اما بايد توجه داشت كه واصل عقيدة خويش را در اينباب          

اش را از فـردي   معبد جهمي نيز عقيده  )٣٣(. غيالن دمشقي و معبد جهمي مطرح نمود      
اول « : مينويـسد  اينبـاره  در   فهرسـت النويـسندة   .  ايراني به نام سيبويه فرا گرفته بـود       

، معـروف  )٣٤( ابـويونس اسواري يكـي از اسـاوره   ،كسي كه از قدر و اعتزال سخن گفت       
   )٣٥(.»بـه سيبويه بود و معبـد جهمي از وي پيروي داشت

،    سياسي طرفدار جبرگرايي حكومـت امـوي       -عقايد معبد جهمي در فضاي فكري     
جرم فساد ه ، ب    ق .ـ   ه ۸۰، به سال      همين رو وي از   بعنوان عقايد فاسد شناخته شده و       

، بـا تـأثير از عقايـد      واصل كه در سال مرگ معبد بدنيا آمده بود     )٣٦(. عقيده كشته شد  
، توانـست بـاب جديـدي در تـاريخ انديـشه اسـالمي                وي و نيز تربيت ايراني خـويش      

س ، غـيالن دمـشقي و يـون         ، معبـد جهمـي      از اينرو محققان پـيش از واصـل       .  بگشايد
  )٣٧(.انداسواري را پيشتازان معتزله ناميده

، بخـصوص ايرانيـان       جالب آنكه اطرافيان و طرفـداران واصـل را نيـز غيـر اعـراب              
تشكيل ميدادند و از اين منظر جنبش معتزله را بايد نهضِت فكري ايرانيان در جهـان             

  . عرب بشمار آورد
 فرقه تقـسيم  ۲۲ هب   تاريخ، پس از پيدايش و سير در        ، معتزله   بنابر گزارش بغدادي  

، كـافر    آمدنـد  شيعه بـشمار مـي     ةدو فرقه از ايشان را بسبب آنكه از فرق غال         او  .  شدند
اين بيـست فرقـه در      ) ٣٨(.نهاده است نام  » قدريه خالص «، بيست فرقة ديگر را          دانسته

چنانكـه الخيـاط در كتـاب       .  يي با يكديگر هم داستان و شريك هستند         اصول پنجگانه 
،   بـا برشـمردن ايـن پـنج اصـل     المـروج الـذهب    خويش و نيـز مـسعودي در    نتصاراال

   )٣٩(.، شايستة نام اعتزال نيست كه آن كس كه اين اصول را نپذيردمعتقدند 
، به اصـول مـشترك معتزلـه كـه      در اين بخش بعد از بررسي اجمالي عقايد واصل        
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قـت ايـن جنـبش عقالنـي     ، ميپردازيم تـا حقي  ريشه در افكار و عقايد وي داشته است 
  . آشكار گردد منسوب به ايرانيان، 

  اصول پنجگانة اعتزال

.  ، از توحيد معنـايي خـاص اراده نمودنـد        واصل و نيز معتزلة پس از وي      : توحيد. ۱
 ،)٤٠(»دهريه و مشبهه قـرار دارد       ، معطله،     ديدگاههاي مالحده «اين اعتقاد كه در برابر      

 تعالي تحقق خواهد يافت؛ بعبارت ديگر نفي صـفات از    تنها با نفي صفات از ذاِت باري        
و نيز  » ليس كمثله شيء  «، صفاِت سلبيه چون       مقصود از صفات  «لوازم توحيد است و     

، بلكه مقصود صـفاتي       نيست» قل هو اهللا احد   «چون  صفات معناً سلبي و لفظاً ايجابي       
  )٤١(.»است كه لفظاً و معناً ايجابي است، چون علم، اراده و كالم

، در مقـام منتقـد معتزليـان چنـين       بغدادي بعنوان يكي از پيروان مكتب اشـعري       
آنان همه صفات ازلي را از خداوند بزرگ نفي كردند و گفتنـد او را علـم و      «: مينويسد

قدرت و حيات و سمع و بصر و هـيچ صـفت ازلـي نيـست و خداونـد را در ازل نـام و          
،   هـاي عقلـي و داليـل منطقـي        تاز رهياف  معتزله با استمداد     )٤٢(.»حقيقتي نبوده است  

 بر اين عقيـده بودنـد كـه         ندبودن صفات را در تضاد با قدم ذات پروردگار دانست           قديم
قدم صفات به تعدد قدما و تعدد خدايان منجر ميگـردد و ايـن امـر نـافي اعتقـاد بـه                      

  . توحيد صرف است

بـه آنكـه   ، حكـم اسـت        اعتقادي كه تمام طوايف معتزله را شـامل توانـد بـود           
، اخِص صفات ذاتي سـبحاني اسـت و      حضرت جالل احديت قديم است و قدم      

يي كه قطعاً هيچ صـفت را قـدم اثبـات نكننـد و      نفي قدم صفات كنند بمرتبه    
، يعني علم عين ذاِت اوست و         گويند حضرت كبريايي عالم است بذات خويش      

كـه عـين   قادر است به قدرتي كه هم عين ذات اوست و حي است به حيـاتي         
، چه اگر معاني كـه قـائم          نه علم و قدرت و حيرتي كه قديم باشد        .  ذات اوست 

، مـشاركت    در قدم كه اخص اوصاف ذاِت كبريايي است  ،باشد به ذات كبريايي   
  )٤٣(.»، تعدد الهه الزم آيد و آن محال باشد ذات كبريايي باشد

منتهـي  ) قـرآن (حاني  بودن كالم سب    ، منطقاً و ضرورتاً به نفي ازلي        نفي صفات پس  
  )٤٤(.  مخلوق است نه قديمقرآن ،ميگردد و نهايت آنكه از منظر معتزله

اعتقاد به اين قاعده كه خداوند عادل است و بر طبق عـدالت رفتـار   : عدل الهي . ۲
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معتزلـه در بيـان ايـن     .   نيز از منظر معتزله بمعنايي خاص لحاظ شـده اسـت            مينمايد
 آزاد و حريـت انـسان        در پـي اثبـات ارادة     و  ار داشـته    اصل نظر به مسئله جبر و اختي      

نـه شـر و     ياهللا تعالي حكيم اسـت و عـادل و هرآي         «:  ميگويد رهواصل در اينبا  .  اندبوده
، طاعـت     ، كفر و ايمان     ، الجرم فاعل خير و شر       ظلم را به آن حضرت نسبت نتواند كرد       

يي متصل بـا يكـديگر   چون رشتههم اصول اعتقادي معتزله )٤٥(.»و معصيت بنده باشد  
از اصل توحيد ميتوان اعتقاد به توحيد صفاتي و نفـي توحيـد افعـالي را                .  در ارتباطند 

 از موضوع نفـي افعـاِل       )٤٦(.»توحيد همان نفي افعال قديم الهي است       «؛استنتاج نمود 
آيد و از اين مبحـث،  ، اختيار و درنهايت عدل پروردگار حاصل مي         قدره  ، اعتقاد ب    قديم
  . مطرح ميگردد» وعده و وعيد«ديگر معتزله يعني اصل 
، بـر   ، از نتايج منطقي عدل اسـت       اين اصل كه در وارسي دقيقتر      :وعده و وعيد  . ۳

، بر او واجب و ضروري است كه          بودن پروردگار   اين نكته تأكيد دارد كه باقتضاي عادل      
بـه عقوبـت و كيفـر    ، نيكوكـاران را بـه پـاداش و گناهكـاران را      در سرا و مأوايي ديگر   

 لـة منز«يي است كه به اصل      جايگاه گناهكاران و كيفيت عقوبت ايشان مسئله      .  برساند

  )٤٧(.منجر ميگردد» بين المنزلتين
، جايگـاه گناهكـاران را ميانـه و            معتزله و در اصل واصـل      : بين المنزلتين  لةمنز. ۴

  )٤٨(.ميدند را فاسق ناآنها و ندلحاظ كردآن  و مؤمن انحد وسطي ميان كافر
 بعنـوان   كـه  اين اصـل نـه از اصـول اعتقـادي بل           :امر به معروف و نهي از منكر      . ۵

  )٤٩(. تكليف مسلمان مطرح گرديده است

  ديگر معتزليان ايراني

، به معرفي معتزليان ديگري كه تباري ايراني          بيان شد حال كه اصول كلي معتزله      
مدد و استمداد نيروي عقل خـويش        از عقايد خاص ايشان كه ب       و  ازيمپردمي،    اند  داشته

  . كنيمذكر ميرا ، فقراتي  بدان رسيده بودند

  )ق. هـ ۱۴۶-۸۰(عمر بن عبيد بصري 

تمـيم و     ابوعثمان عمر بن عبيد بن باب ايراني االصـل و از مـوالي آزاد شـدة بنـي                 
از اسـيران  ) بـاب (نديم بنقل از بلخي بر آن است كه جدش     ابن. حنظله بوده است  بني
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 عمر و واصل در يـك       )٥٠(.سمـره اسير شده بود   وده كه توسط عبدالرحمن بنـي    كابل ب 
 و هـر دو در واقعـة اعتـزال از       نـد  هر دو شاگرد حـسن بـصري بود        ند و سال بدنيا آمد  

  )٥١(. و به ترويج اصول جديد خود پرداختندندمجلس وي طرد شد
ظر وي تمـامي     هر چند از من    ؛گزاران در دين اسالم ميداند      بغدادي وي را از بدعت    

  )٥٢(.، از موالي و ايرانيان برخاسته است  اسالمي، گمراهيها و كژفهميها بدعتها
، تحكـيم و    و در تبيينگرفت، عمر رهبري معتزله را در اختيار   پس از مرگ واصل   

، بيـشترين سـهم را داشـت و در اينبـاب              ريزي اصول پنجگانـة مـشترك معتزلـه         پايه
  )٥٣(.نگاشتنيز كتابهايي 

  )ق. هـ ۲۳۵ ـ ۱۳۱(لهذيل العالف ابوا

شـدگان  از مـوالي و آزاد    و   )٥٤(حـذيل تبـاري ايرانـي داشـت         بن  هذيل حمـدان الابو
 چنين روايت )٥٦(. بود، علم كالم را آموخته      خالد طويل   بن   و از عثمان   )٥٥(عبدقيس بوده 

 وي  هاي واصـل را از     اند كه ابوالهذيل نزد همسر واصل رفته و دو چنته از نوشته           هكرد
  )٥٧(.استهاي او دست يافته  گرفته و در نهايت به آموزه

سـنج بـوده و از بـسياري دانـشهاي رايـج روزگـار       ابوالهذيل فردي با هوش و نكته   
،  اشهاي وي با انديـشمندان زمانـه     مناظره ةتعداد و شمار  .  خويش آگاهي داشته است   

وهـي از زرتـشتيان و      منـاظرة وي بـا گر     ميتوان بـه    از جمله   .  گواهي بر اين مدعاست   
  )٥٨(. اشاره كرد اسالم آوردن ميالس و نوشتن كتابي بهمين نام وثنويان

  عقايد ابوالهذيل

، به قدم صفات و انبـاز بـودن     عالف،كيش خودمانند دوست و همابوالهذيل ب ) الف
معتقـد  صفات با ذاتِ  قديم خداوند اعتقاد نداشت، اما مانند واصل به انكار صفات نيز                

 براي حل ايـن     ،، از جمله فلسفة يونان       وي بـسبب آشنايي با صوِر گوناگون تفكر       . نبود
، بـراي اثبـات وحـدانيت         ايـن مـتكلم ايرانـي     .  مسئله به راه حل جديدي دست يافت      

، بلكه همـة       كه صفات خداوندي از وي جدا نيست       معتقد بود ،    يكپارچه بسيط خداوند  
  )٥٩(.صفات خدا عين ذاِت اوست

 ناميد، زيرا وي خـدا را  صرف »گرايي وحدت«بايد عقيدة ابوالهذيل را  بدين ترتيب   
 :دويـ  شهرستاني در بيان عقايد وي چنين ميگ       )٦٠(.دموبصورت مطلقاً واحد تبيين مين    
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، به علمي كه عيِن ذاِت كبريايي است عالم است و             حضرت جالل احديت تعالي شأنه    «
 ةادر و حي است و اين را از فالسف        ، ق   به قدرت و حيوتي كه عين ذاِت ذوالجاللي است        

  )٦١(.»اخذ كرده است
ديگر نظريه بديع ابوالهذيل در باب آزادي انسان در جهان و اجبـار آدمـي در                ) ب

بدينگونه كه آدميان در جهـان مـادي بـر اعمـال و رفتـار خـويش                 .  عالم آخرت است  
ل آخـرت بـه جـز       اهـ  «: ، اما بهشتيان و دوزخيان در عالِم اجبار خواهند زيست           آزادند

آنچه كه بر ايشان رود هيچ چاره ندارند و اهل بهشت به خوردن و آشاميدن ناچارنـد                  
و اهل دوزخ به گفتار و كردار خود مجبورند و هيچ بنده را در آخرت بر كار و پيشه و                    

  )٦٢(.»، توانايي و اختياري نيست گفتار خود
انسان قَدريست در اول حـال      «:  بدينگونه ذكر شده است    نحلال و   مللالاين عقيده در    

  )٦٣(.»و جبريست در مآل
،   »، انجـام پـذيرد      هر آنچه آغـازي دارد    «ديگر آنكه ابوالهذيل بنابر قاعدة عقلي       ) ج

بدينگونه كه بهشتيان و دوزخيان به      .  براي جهان آخرت نيز انجام و پاياني متصور بود        
ه كـه در جنـت و نـار    حركات ايندو طايف«: سكون و جمودي دائم گرفتار خواهند آمد   

 )٦٤(.»، منقطع ميگـردد و سـكوني و خمـودي دائـم پيـدا ميـشودشان                 جاويد ميمانند 
  :يي را چنين ميپنداردبغدادي نتيجة منطقي چنين عقيده

شادي بهشتيان سپري ميگردد و آتش بـر تـن دوزخيـان سـرد شـود و اهـل               
ردانيـدن  گبهشت و دوزخ سست و خاموش بمانند و خداوند نيز آنگاه به زنـده        

يي و يي و جنبانيدن ساكني و ساكن گرداندن جنبنده   يي و ميراندن زنده     مرده
  )٦٥(.پديدآوردن و از ميان بردن چيزي توانا نخواهد بود

خواهـد  » تنـاهي معلومـات و مقـدوراتش    « خداوند در سرانجام هستي به       ،بنابرين
 اهللا تعـالي قـد      يـة لقان الخـا  «:  اين موضوع را رازي بدين طريق بيان ميكند        )٦٦(.رسيد

  )٦٧(.»انتهت الي حد ال يقدر ان يخلق شيئاً آخر
او .   در نوع خود تعريفي جالب و عجيـب اسـت   تعريف انسان از ديدگاه ابوالهذيل نيز  ) د

 وي نفس را عرضي همچـون اعـراض ديگـر           )٦٨(.انسان را جسمي فاقد نفس معرفي ميكند      
، وي در اينبـاره دو كتـاب     از اينرو )٦٩(. جسم ميدانست و براي آن هويتي مستقل قائل نبود        

  )٧٠(. تأليف نمودليفةاونه وتا و انسان ماهو و طول االنسان با نامهاي  مهم
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، اكنـون      مجلـد بـوده اسـت      ۱۲۰۰هذيل كه بـالغ بـر       الاز هيچكدام از كتابهاي ابو    
، نابينـا شـد و سـرانجام      او در واپسين سـالهاي زنـدگي      )٧١(.چيزي در دست ما نيست    

داوود بسبب گرايـشهاي وي       قاضي احمد بن ابي   .   در سامرا درگذشت   ق.هـ  ۲۳۵بسال  
ين يـ  آ مطـابق بر جنازة وي    ) بمانند واصل (هاشم و برتر دانستن علي بر عثمان          به بني 

  )٧٢(.شيعيان پنج بار تكبير زد

  ) ق.  هـ۲۳۱ .ف(نظام 

دش از  مـاني النظـام نيـز از مـوالي بـود و اجـدا                بـن  ابراهيم بن يـسار      ابواسحاق  
  )٧٣(. آزادشدگان زياديان بودند

، با فالسفه و آثارشـان آشـنايي داشـت و در              نظام همچون عالف كه دايي وي بود      
 همچنين وي در مجـالس بحـث و فحـص           )٧٤(.ها برد   عقايد خويش از آراء ايشان بهره     

 چنانكـه بگفتـة   ؛ثنويان در رفت و آمد بود و تسلط كـاملي بـر عقايـد ايـشان داشـت               
  )٧٥(.ه بودبرخي از عقايد خويش را از ثنويان فرا گرفتبغدادي وي 

، آن اسـت      از مهمترين عقايد نظام كه وي را از ديگر هم مسلكانش جـدا ميـسازد              
 بعبـارت ديگـر وي آفريننـدة خيـر را           )٧٦(؛»كنندة داد بر بيداد توانـا نتوانـد بـود         «كه  

جـام شـر را نفـي       خداوند و آفرينندة شر را بـشر معرفي ميكند و قدرت خداوند بـر ان             
   :مينمايد

 من الشر و ان النـاس  ء، ال يقدر علي ظلم احد اصالً و ال علي شي         ان اهللا تعالي  
  )٧٧(.يقدرون علي كل ذلك

 كه خداوند بر انجام شر و معاصـي قـادر    ند عقيده بود  بر اين معتزليان پيش از وي     
 نظـام در    . از خداونـدگار صـادر نميـشود       ، اما از آنرو كه شر فعلـي اسـت قبـيح           ،است

،   كه اساساً و اصوالً خداوند بر انجـام فعـل شـر           معتقد بود   مخالفت با عقايد پيشينيان     
 حيطة اختيارات خداوند محـدود اسـت و او در انجـام             )٧٨(.ظلم و معصيت قادر نيست    

  )٧٩(. ، قدرت و اختياري ندارد افعالي خارج از دايرة حسن و احسن
چنانكـه گفتـه شـد      .  وبني زرتـشتيان جـست    يي را بايد در آموزة د       ريشة چنين عقيده  

   )٨٠ (.يان آميزش داشت و اين عقيده را از ثنويه آموختزرتشتوي در جواني با انجمن «
 را از لحاظ نظم و پيوستگي عبارات آن منكـر گـشت و        قرآنهمچنين نظام اعجاز    
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 )٨١(.اسـت، پـذيرفت     اين اعجاز را تنها از آن جهت كه اخباري از امور آينده و گذشته             
 كه انسان از نفس و روح است        بود نظام برخالف عالف بر آن        در باب انسان نيز عقيدة    

  )٨٢(.»، اما البدن فآلتها و قالبها هو نفس و الروح«: است آلت و قالب نفس ،و بدن
 اشـاره كـرد  انكار جزِء اليتجزي و نيز باور به طفـره          ميتوان به   از ديگر عقايد نظام     

  .  زله به اين مسائل عارض نگشته بودكه پيش از وي كسي از معت

  )ق.هـ ۲۲۶ .ف(ابوموسي مردار 

ـ   عيـسي بـن   اصحاب    از )٨٣(.ي اسـت بـه ابوموسـي و ملقـب اسـت بـه مـردار           مكنّ
 وي )٨٤(.بودن لقبش ميتوان حدس زد كـه وي خاسـتگاه ايرانـي داشـته اسـت          فارسي

ـ   )٨٥(اسـت بـوده    در لفظ و صورت      قرآن، منكر اعجاز      امهمراه با نظّ   كـه  بـوده   ر آن    و ب
 او همچـون  )٨٦(.، بلكـه شـيواتر از آن تواناينـد      قـرآن مردمان بر آوردن كتابي همچون      

و دروغ نيـست كـه در     سـتم ظلـم و   بود كه خداوند را توان    معتقد،    گذشتگان معتزله 
  )٨٧( .، ستمگر و دروغگو باشد وندآنصورت خدا

، گرايـشهاي صـوفيانه     )ع( ابوموسي بهمراه تمايالت شيعي و برتر داشتن مقام علي        
 از ميـان   )٨٨(. چنانكـه الخيـاط وي را زاهـد و راهـب معتزلـه نـام مينهـد                 ؛نيز داشـت  

كه ايراني و از علمـاي معتزلـة بغـداد          نيز  ) ق. هـ   ۲۳۶ .ف(حرب    شاگردان او جعفربن  
  )٨٩(.، معروف ميباشد بود

  )ق.    هـ۲۴۰ .ف(علي اسواري 

ـ    ف، از معاصران عال     ابوعلي عمربن قائد اسواري    وي از  .  ام و مـردار بـوده اسـت       ، نظّ
 از عقايد ويژة وي آنكـه او        )٩٠(. آمدبزرگان و متكلمان بـصره بود و از اساوره بشمار مي         

الخيـاط در بيـان عقايـد وي چنـين          .  به تحديد و تناهي قدرت الهـي عقيـده داشـت          
رينش ، قـادر اسـت و آفـ         خداوند تنها بر احداث و آفرينش آنچه كه ميدانـد         « :ميگويد

 مثالً اگر خداوند ميدانـد كـه   )٩١(؛»، براي او مقدور نيست آنچه كه حدودش را نميداند 
،  ندارد كه پـيش از آن لحظـه  را ، توانايي آن  كسي در روز پنجم از بيماري خواهد مرد     

  )٩٢(.، مرگ او را به تأخير اندازد حتي به اندازة يك چشم بر هم زدن

  )ق .   هـ۲۵۵ .ف(جاحظ 

عمربن محجوب نيز از موالي و بردة ابوقلمس عمـر بـن كنـاني فتيمـي           ابو عثمان   
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ـ  او  )٩٣(.بوده است  ام بـود و بـيش از آوردن عقايـد    از معتزليان بصره و از شـاگردان نظّ
  )٩٤(. به بسط عقايد پيشينيان پرداخت،تازه

  )ق.   هـ ۲۴۰ .ف(اسكافي 

ـ .  از سمرقند بـود  نژادش  ابوجعفربن محمد بن عبداهللا اسكافي        رة اونـديم دربـا   ناب
انگيز در علم و ذكاوت و دانـش و صـيانت نفـس و بلنـد              او منزلتي شگفت  «: مينويسد

 و مذهب اعتـزال   )٩٦( وي از شيوخ معتزلة بغداد بود      )٩٥(.»همتي و پاك سرشتي داشت    
   )٩٧(. ه بودحرب همداني فراگرفت را از استاد ايراني خويش جعفربن

، در باب قدرت خداوند به نگرشـي    اعتزالوي عالوه بر بسط و ترويج عقايد مذهب 
 غالب معتزله را عقيده بـر آن بـود كـه خداونـد بـر                ،چنانكه گفته شد  .  نو دست يافت  

 را مرتكـب  آن ــ   نه حـسن ـانجام شر قادر است، اما از آن جهت كه فعلي است قبيح  
 مـود و  نام در اينباب بر قدرت نداشتن خداي تعالي در انجام ظلم تأكيـد              نظّ.  نميشود

، توانـا بـر سـتم بـر          خـداي تعـالي   «او بر آن شـد كـه        .  برگزيدرا  يي  اسكافي راه ميانه  
 ظلـم بـر     ، بعبـارت ديگـر    )٩٨(؛»بيخردان است و به ستم بـر خردمنـدان قـادر نيـست            

 )٩٩(.، اما بر ظلم بر عقال توانايي ندارد         كودكان و مجانين در حيطة قدرت خداوند است       
 پس ظلمـي در  ،يابند، چون ايشان ظلم را درنمي مي بكنندزيرا اگر غير عاقالن نيز ظل 

  )١٠٠(.كار نخواهد بود

  )ق.هـ  ۲۴۵ ـ ۲۰۵ .ف(ابن راوندي 

راونـدي در سـال       ، مشهور بـه ابـن       يحيي بن محمد بن اسحاق      ابوالحسين احمدبن 
 )١٠١(.وفـات يافـت   ق  .هــ    ۲۴۵ق زاده شد و بنا بگفتة مـسعودي بـه سـال             ..   هـ ۲۰۵

او ابتـدا  .  انـد الرود خراسان دانسته  مرو اهلروهي اهل كاشان و گروهي      راوندي را گ    ابن
الخياط بعنـوان يكـي   .  ، اما بعدها از ايشان جدا شد و به راه الحاد رفت     از معتزليان بود  

 كـه آن را بجهـت رِد وي          االنتـصار  از بزرگترين منتقدان ابن راوندي در مقدمة كتاب       
  : ، چنين ميگويد نگاشته است

ظر و صاحب كالم جملگي ميدانند كه او نظير و هم كف معتزلـه نبـوده           اهل ن 
وي زماني از تابعان معتزله و پيرو ايشان بود و به مجالس ايشان رفت و               .  است



  سال اول، شماره سوم
  1389                   زمستان 

۱۳۶

آموخت، تا اينكه به الحـاد در ديـن         آمد ميكرد و از علماي معتزله مطالبي مي       
  )١٠٢(.راندندگرويد و پروردگار را منكر گشت و معتزله او را از خويش ب

، الحـاد   بن راونـدي ا، بعنوان استاد و سلف        ابوعيسي وراق « است كه    معتقدالخياط  
  )١٠٣(.افكند» ذل الحاد و كفر«به » عز اعتزال«را به او آموخت و او را از 

راوندي كـه در رد معتزلـه و نيـز عقايـد ايمـاني و دينـي        از مهمترين كتابهاي ابن   
  :شاره كردازير ، ميتوان به كتب  نوشته است

 االنتـصار  در كتـاب     بخشهايي از اين كتاب را  الخيـاط        ؛ المعتزله ةلفضيحاكتاب  . ۱

  .  خود آورده و بر آن رديه نگاشته است
  )١٠٤(. نوشته شده استقرآن در معارضه با ؛الدامغكتاب . ۲
 در همـين  :الخياط مينويسد.   در مورد رسالت و معجزات انبياست     ؛الزمردكتاب  . ۳

) ص(، بخصوص محمديه و امت محمـد           بر رسل  كه او باب جديدي در رد     كتاب است   
  )١٠٥(. گشوده و نيز بر آيات قرآني تاخته است

  )١٠٦(. موضوع آن اثبات قدم عالم بوده است؛التاجكتاب . ۴
 ،راونـدي بعـد از سـالها تفكـر و تفحـص        بطور خالصه ميتوان چنين گفت كه ابن      

و از همينـرو  شـده  ا و حكمـت و تـدابير وي       منكر پاسخ عقالني به مسئله وجود خد      «
  هـاي ابـن  هـا و نوشـته   تمامي گفته)١٠٧(.»وحي را بطور كلي غيرضروري خوانده است     

 حكم به الحاد و تكفيـر او از سـوي معتزلـه و ديگـر                ؛راوندي منجر به يك حادثه شد     
  . متكلمان و متفكران اسالم

نجكاوي ذهـن و پرسـشگري       ك  و  با اين عقايد كه از سر شكاكيت      هم  كساني  البته  
 در ايـن     كـه    و تكفير را جـايز ندانـستند       ند، بنحو معقول برخورد كرد      عقل مطرح شد  

  .اشاره كردكعبي ميتوان به ميان 

  ) ق.هـ ۳۲۰/۳۱۹. ف(كعبي 

 قـسمت   وا.   بلخ بود و نژادي ايرانـي داشـت        اهل،    ابوالقاسم عبداهللا بن احمد بلخي    
، به زادگاهش بازگـشت و   هر چند در اواخر عمر سپري كرد؛عمدة عمرش را در بغداد      

كعبي يا بلخي رئيس معتزله بغداد بود و معتزلـه از وي بـا عنـوان                .  در آنجا درگذشت  
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 و در بغـداد همچـون پادشـاه بيتـاج متكلمـان           )١٠٨(يـاد ميكردنـد   » امام اهل االرض  «
  )١٠٩(.شناخته ميشد

ه بـا برخـورد ماتريـدي    راوندي در مقايس  طرز برخورد و نگرش ايراني وي با ابن 
، امـا ريـشه و نـژادي عـرب        كه در ايران و حوالي سمرقند ميزيست       )ق. هـ   ۳۳۳. ف(

  )١١٠(. داشت، آشكار و واضح ميگردد
پاسـخگويي بـه      كـه در پـي     )١١١(راوندي را معتزلي همكاري ميدانست      ، ابن   كعبي

 خـرد و     و   نكـوهش  ، و از ايـن جهـت در قبـال وي          استشكيات و پرسشهاي خويش     
وي بجهـت تربيـت و تبـار        .  ن را مجاز و عقالني نميدانست     اتكفير ديگر علما و متكلم    

 هـر چنـد از نـوع انديـشة          -فردي آزاد انديش و دوسـتدار انديـشيدن       ،  ايراني خويش 
 بود و از اين جهت با بسياري از خشك انديشان جامعـة عـرب      -راوندي  الحادگونة ابن 

  .  داشتفراوانتفاوت 
، تمامي همـت خـويش را مـصروف نقـد و جـرح آثـار                  اصر كعبي ، مع   اما ماتريدي 

، قرامطه و بويژه معتزله كرد و بدين منظـور سـه كتـاب در رد كعبـِي معتزلـي                      شيعه
، مخالفـت بـا معتزلـه را آغـاز كـرد و         ماتريدي چنـدي پـيش از اشـعري        )١١٢(.نگاشت

  . با ظهور اشعري به اوج خود رسيداو مخالفت و مبارزه 
، چـراغ روشـن خـردورزي معتزلـه رو بـه              ، در واقـع     يـدي و اشـعري    با ظهور ماتر  

 ،زيـن پـس  .  و تفكر و گفتمان غالب جهاِن اسالم از آِن اشـاعره گرديـد             نهادخاموشي  
، از بزرگان اشاعره گشتند و به اعتال و ترويج ايـن مكتـب همـت                  تني چند از ايرانيان   

  . گر ميطلبديي ديگماردند كه بررسي اين موضوع خود جستار و مقاله
  

  :نوشتها پي
 

 .۳۹، ترجمة تيمور قادري، ص زروان يا معماي زرتشتي گريژنر، آر، سي، . ۱
 .۳۳، ترجمة مهرداد بهار، ص بندهش؛ فرنبغ دادگي، ۱۴پور، ص  ابراهيمداوود ، ترجمه تااوسزرتشت، . ۲
 .۲۵، ص گري زروان يا معماي زرتشتي. ۳
 . ۱۲۴، ص جهان فروريوشي، بهرام،  فره. ۴
 .۱۰۰۲، ترجمه محمد پروين گنابادي، ص خلدون مقدمه ابنخلدون،  ابن. ۵
 .۷۹، ترجمه كامران فاني، ص جادوگرمدار يا   سياستزرتشت د، .هنينگ، و. ۶
 .۱۴، ص اوستا. ۷
 .۱۹، ص همان. ۸
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 .۲۱، ترجمة ابوالفضل عزتي، ص فلسفه و كالم اسالميوات، ويليام مونتگمري، . ۹

 .۲۶، ص همان. ۱۰
 .۳۹همان، ص . ۱۱
 .۳۳، ص تاريخ اساطيري ايرانآموزگار، ژاله، . ۱۲
 .۳۷۶، ص خلدون مقدمه ابن. ۱۳
 .۴۱، ص الم اسالميفلسفه و ك. ۱۴
؛ گويند كه سلمان ۱۳ و ۱۲، ص هاي اسالمي تا قرن چهارم تاريخ شيعه و فرقهمشكور، محمدجواد،  .۱۵

) كرديد و نكرديد: (فارسي پس از تبعيت اصحاب با ابوبكر، از فرط اندوه و تأسف به زبان فارسي گفت
روي گردانيديد و ) ص(هل بيت پيغمبريي را تعيين كرديد و چه نيك كاري كرديد ولي از ا يعني خليفه

 .چه بد كرديد
 .۲۲، ص فلسفه و كالم اسالمي. ۱۶
 . ۴۱، ترجمه محمد جواد مشكور، ص الفرق بين الفرقبغدادي، ابومنصور عبدالقاهر، . ۱۷
تاريخ فلسفه در ؛ الفاخوري، حنا، ۱۵۲، ترجمة جواد طباطبايي، ص تاريخ فلسفه اسالميكربن، هانري، . ۱۸

 .۱۱۴، ترجمه عبدالمحمد آيتي، ص اسالمجهان 
 .۲۹، ص االعتقادات فرق المسلمين و المشركينرازي، محمد بن عمر الخطيب، . ۱۹
، ص معتزلهي، جاراهللا، د؛ زه۴۵الدين صدر تركه اصفهاني، ص  ، ترجمة افضلالملل و النحلشهرستاني، . ۲۰

 .۴۵، ص  ترجمه عباس شوقيتاريخ فلسفه در اسالم،ج، .؛ دي بور، ت۵
، تاريخ فلسفه در اسالمم، .م.؛ شريف۴۵، ص تاريخ فلسفه در اسالمج، .بور، تدي ؛ ۳۵، ص الملل و النحل. ۲۱

 .۱۳۴ص 
تاريخ ، محمد، ه؛ ابوزهر۱۷۲؛ مقدمه ابن خلدون، ص ۷۳، ص الفرق بين الفرق؛ ۳۵، ص الملل و النحل. ۲۲

 .۱۳۱، ص ۱، ج المذاهب االسالميه
 .۴۹، ص ريخ فلسفه در اسالمتاج، .دي بور، ت. ۲۳
 .۲۹۲، ترجمة محمدرضا تجدد، ص الفهرستنديم،  ابن. ۲۴
 .۷۵، ص الفرق بين الفرق. ۲۵
 .۲۳۹، ص االنتصار و الرد علي ابن الراوندي الملحد؛ الخياط، ۲۹، ص همان. ۲۶
م در فرق سير كال؛ مشكور، محمد جواد، ۳۷، ص الملل و النحل؛ ۷۶ و ۷۵، ۱۱، ص الفرقالفرق بين . ۲۷

 .۶۹۷، ص شرح اصول خمسه؛ عبدالجبار، ۱۷ و ۱۶، ص اسالمي
ده، ن، ترجمه ابوالقاسم پاي۲، ج مروج الذهب؛ مسعودي، ۲۸، ص االعتقادات فرق المسلمين و المشركين .۲۸

 .۵۱۳ص 
 . ۵۹، ص سير فلسفه در جهان اسالم فخري، ماجد، .۲۹
 .۱۲۹ ـ ۱۲۵، ص تاريخ فلسفه در جهان اسالم الفاخوري، حنا، .۳۰
 .۸۲، ص فلسفه و كالم اسالمي .۳۱
 .۱۲۵، ص تاريخ فلسفه در اسالم الفاخوري، حنا، .۳۲
 .۳۶، ص الملل و النحل؛ ۷۴، ص الفرق بين الفرق .۳۳
 . اساوره گروهي از ايرانيانند كه مقيم بصره بودند و ابويونس از آن گروه بود.۳۴
 .۲۹ ص الفهرست، .۳۵
 . ۱۵، ص  اسالميسير كالم در فرق .۳۶
 .۱۹، ص الملل و النحل .۳۷
 .۲۲، ص الفرق بين الفرق .۳۸
 .۲۲۵، ص ۲، ج مروج الذهب؛ ۱۲، ص االنتصار و الرد علي ابن الراوندي الملحد .۳۹
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 .۱۲۴، ص شرح اصول خمسه عبدالجبار، .۴۰
 .۱۱۹، ص تاريخ فلسفه در جهان اسالم الفاخوري، حنا، .۴۱
 .۲۳۲ ـ ۱۸۲، ص شرح اصول خمسه؛ ۷۲، ص الفرق بين الفرق .۴۲
 .۹۵۶، ۹۴۵، ص مقدمه ابن خلدون؛ ۳۴، ص الملل و النحل .۴۳
 ؛ ۸۰، ص الفرق بين الفرق؛ ۳۹، ص الملل و النحل ؛۱۷ سير كالم در فرق اسالمي، ص .۴۴
 .۳۶، ص الملل و النحل .۴۵
 .۳۰۱ ص شرح اصول خمسه، .۴۶
  .۶۱۱، ص همان .۴۷
 .۶۹۷، ص همان .۴۸
 .۷۴۱، ص انهم .۴۹
 .۲۹۴، ص الفهرست .۵۰
 .۲۹، ص االعتقادات فرق المسلمين و المشركين .۵۱
 .۷۷، ص الفرق بين الفرق .۵۲
 .۲۹۵، ص الفهرست .۵۳
 .۳۸۹، ص ۶، ج ]المعارف بزرگ اسالمي ةدائر [ابوموسي مردار انواري، محمد جواد، .۵۴
 .۷۸، ص الفرق بين الفرق؛ ۲۹۸، ص الفهرست .۵۵
 .۱۱۵، ص معتزله؛ ۲۹۵، ين الفرقالفرق ب .۵۶
 .۳۸۹، ص ۶ ج ،] المعارف بزرگ اسالميةدائر[ابوموسي مردار  .۵۷
 .۲۹۱، ص ۶ ج ،] المعارف بزرگ اسالميةدائر[ابوموسي مردار، ؛ ۲۹۵، ص الفهرست .۵۸
 .۸۴، ص الفرق بين الفرق .۵۹
 .۳۹۴، ص ۶ ج ،]المعارف بزرگ اسالمي ةدائر[ابوموسي مردار،  .۶۰
 .۱۳۹، ص الملل و النحل .۶۱
 .۸۰، ص الفرق بين الفرق .۶۲
 .۱۱۹؛ معتزله، ص ۳۹، ص الملل و النحل .۶۳
 .۳۹، ص الملل و النحل .۶۴
 .۷۹، ص الفرق بين الفرق .۶۵
 .۱۱۷، ص معتزله .۶۶
 . ۱۹۳، ص  و النحلءالفصل في الملل و االهوا؛ ابن خرم، ۳۲، ص االعتقادات فرق المسلمين و المشركين .۶۷
 .۱۱۷، ص معتزله؛ ۳۱۰، ص ۱۱؛ عبدالجبار، المغني، ج ۶۵، ص  و النحلاءالفصل في الملل و االهو .۶۸
 .۷۴، ص و النحلاء الفصل في الملل و االهو .۶۹
 .۲۹۶، ص الفهرست .۷۰
 .۳۹۱، ص ۶، ج ] المعارف بزرگ اسالميةدائر[ابوموسي مردار  .۷۱
 .همانجا .۷۲
 .۱۹۳ي الملل و االهواء و النحل، ص ؛ الفصل و ف۲۹۸، ص الفهرست .۷۳
 .۴۱، ص الملل و النحل .۷۴
 .۸۷، ص الفرق بين الفرق .۷۵
 .همانجا .۷۶
 .۱۹۳، ص و النحلاء الفصل في الملل و االهو .۷۷
 .۴۱، ص الملل و النحل .۷۸
 .۳۳، ص االعتقادات فرق المسلمين و المشركين؛ ۱۹۳، ص و النحلاء الفصل في الملل و االهو .۷۹
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 .۸۷، ص الفرق بين الفرق .۸۰
 .۹۷، ص الفرق بين الفرق؛ ۴۴، ص الملل و النحل، همانجا .۸۱
 .۱۱۵، ص معتزله؛ ۹۰، ص الفرق بين الفرق؛ ۴۳، الملل و النحل؛ ۶۵، ص و النحلاء الفصل في الملل و االهو .۸۲
 .۱۱۵، ص الفرق بين الفرق؛ ۵۳، ص الملل و النحل .۸۳
 .۳۰۷، ص ۶، ج ] المعارف بزرگ اسالميةدائر [ابوموسي مردار .۸۴
 .۱۳۹ و ۱۳۸، ص معتزله .۸۵
 .۱۱۵، ص الفرق بين الفرق؛ ۵۳، الملل و النحل .۸۶
 .همانجا .۸۷
 .۱۲۱، ص االنتصار و الرد علي ابن الراوندي الملحد .۸۸
 .۹۱۹۷، ص ۲، ج مروج الذهب .۸۹
 .۱۴۰، ص معتزله؛ ۲۹۷، ص الفهرست .۹۰
 .۱۰۴، الفرق بين الفرق؛ ۵۸، ص لي ابن الراوندي الملحداالنتصار و الرد ع .۹۱
 .۱۹۷، ص و النحلاء الفصل في الملل و االهو .۹۲
 .۳۰۴، ص الفهرست .۹۳
 .۱۴۸ ـ ۱۴۵، ص معتزله .۹۴
 .۳۱۱، ص الفهرست .۹۵
 .۲۴۲، ص ۲، ج مروج الذهب .۹۶
 .۱۱۸، ص الفرق بين الفرق .۹۷
 .۱۴۳، ص راوندي الملحداالنتصار و الرد علي ابن ال؛ همانجا .۹۸
 .۱۴۱، ص معتزله .۹۹

 .۱۴۳، ص االنتصار و الرد علي ابن الراوندي الملحد .۱۰۰
 .۵۱۴، ص مروج الذهب .۱۰۱
 .۳۲ و ۳۱، االنتصار و الرد علي ابن الراوندي الملحد .۱۰۲
 .۲۲۷، ص همان .۱۰۳
 .۵۳۷ ، ص۳، ج ]المعارف بزرگ اسالمية دائر[، ابن راوندي زرياب، عباس، .۱۰۴
 .۲۴۴، ۲۳۳، ص االنتصار و الرد علي ابن راوندي .۱۰۵
 .همانجا .۱۰۶
 . ۱۱۳، ص سير فلسفه در جهان اسالم .۱۰۷
، بمقدمة جوزف فان اس، ست گفتار در مباحث علمي و فلسفي و كالمي فرق اسالمييب محقق، مهدي، .۱۰۸

 .۲۳ص 
 .۱۱ص مقدمه، ، همان .۱۰۹
هاي  يوب انصاري مدني ميرسد و مؤيد اين قول آن است كه برخي از خانواده او به خانوادة معروف ابو ا.۱۱۰

اند و همچنين دختر ماتريد به عقد نكاح  ديگر عرب از اهل مدينه نيز در شهر سمرقند اقامت  داشته
: ك.ر(حسن االشعري پدر ابوالحسن علي االشعري كه از نوادگان ابو ايوب انصاري مدني بود، درآمده 

 ).۳۶۸، ص ۱، ج يخ فلسفه در اسالمتارشريف، 
 .۱۲، مقدمه، ص بيست گفتار در مباحث علمي و فلسفي و كالمي فرق اسالمي .۱۱۱
  .۳۷۰، ص ۱، ج تاريخ فلسفه در اسالمشريف،  .۱۱۲
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