
47

اصغر منتظرالقائم *
سمیه السادات هاشمی فشارکی** 
شبنم السادات هاشمی فشارکی***

چکیده
معتزله، یكی از فرقه های كالمی پدید آمده در تاریخ اسالم است. این فرقه درآغاز سده دوم هجری در 
بصره پا به عرصه وجود گذاشت. واصل بن عطا، بنیان گذار این فرقه شناخته می شود. اختالفات 
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استوار بود و  به استدالل و ادلۀ افراطی عقلی، اتكا داشت. معتزله، در صورتی كه آیه و روایتی را بر 
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شیعه، در پاره ای از مسائل با معتزله به نوع سازگارانه هماهنگی پیدا می كرد؛اما به دلیل اختالفات 
امامان  نویسی هم، پیش می رفت .چنان كه اصحاب  ردیه  به سوی  این سازگاری  عمیق فكری، 
فرهنگی  و  فكری  سالمت  شكل  بدین  تا  كردند  معتزله  بر  ردیه هایی  نوشتن  به  اقدام  شیعه^ 
جامعة اسالمی را حفظ نمایند. در این پژوهش به این سؤال پاسخ گوییم : كه ردیه نویسی اصحاب 

امامان شیعه^ چه تأثیری بر گسترش علوم اسالمی داشته است؟
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مقدمه
از همان قرن نخست هجری، در زمینه های اعتقادی، فقهی و تاریخی میان مسلمانان، اختالف آرا 
پدید آمد. به تدریج فرقه-های مذهبی بر اساس اختالفات سیاسی، اعتقادی و فقهی پدید آمدند 
خود  تطور  سیر  در  مذهبی  فرقه های  این  كردند.  جذب  خود  در  را  مسلمان  توده های  مرور  به  و 
دچار افراط و تفریط-هایی شدند. در این میان متكلمان و اصحاب امامان شیعه از هیچ كوششی 
دریغ نكردند؛ از جمله اقدامات و فعالیت های آنها، تألیف رساله  هایی با موضوع ردیه نویسی بود. 
از  بعضی  كنندۀ  تبیین  كالم  علم  از  شاخه ای  عنوان  به  شیعه^،  امامان  اصحاب  ردیه نویسی 
آموزه های دین مقدس اسالم است و با انتقاد و پرسش هایی از فرقه ها و گروه های دیگر از جمله 
شیعه^،  امامان  اصحاب  ردیه ها،  این  در  می پردازد.  اهل بیت^  تعالیم  از  دفاع  به  معتزله 
تالش می كردند در هر زمینه عقاید درست را تبیین كنند كه نتیجۀ تألیف چنین رساله هایی، نوعی 

خودآگاهی فرقه ای گسترده بود . این آثار بیشتر در رد مخالفان خود از جمله معتزله بود.

دورۀ پیدایش علم كالم، به سه دوره تقسیم می شود. در دورۀ نخست مباحث كالمی مطرح است.
اما هنوز به سطح نظریه پردازی نرسیده است. دورۀ دوم، دورۀ نظریه پردازی های كالمی است كه 
همان طور كه خواهیم گفت، میراث كالمی شیعه در این باب بسیار غنی و پخته است. دورۀ سوم 
،دورۀ تدوین كالم است كه در آن، كالم در قالب یک دانش با قواعد و با روش شناسی خاص تدوین 
می شود. این سه دورۀ متمایز در پنج قرن نخستین اسالم در اكثر یا  در همۀ طوایفی كه دارای كالم 
هستند، قابل تشخیص است. شیعه و معتزله نیز این ادوار را طی كرده اند. برای كالم شیعه، دورۀ 
نخست، بعد از سقیفه آغاز می شود و تا حدود پایان قرن اول یعنی دهه های هشتاد و نود ادامه 
تا  و  می شود  شروع  نود  و  هشتاد  دهه های  حدود  باقر×  امام  امامت  زمان  از  دوم،  دورۀ  دارد. 
حدود سال دویست و پنجاه؛ یعنی پایان دوران حضور، ادامه پیدا می كند. دورۀ سوم، بعد از اوایل 
غیبت صغری، آغاز می شود ، در كالم شیخ مفید اوج می گیرد و درزمان شیخ طوسی به پایان می-

رسد. در دورۀ نخست كه دورۀ پیدایش كالم شیعه و همین طور سایر فرقه اسالمی است، شاهد 
مانند:  اعتقادی  مسائل  در  كالمی  اندیشه های  حال  این  با  نیستیم.  كالمی،  منظم  مكتوب  آثار 
ایمان و كفر، قضا و قدر، توحید و حتی معاد و به اصطالح متكلمان بحث وعد و وعید وجود دارد 
)شهرستانی:1363، 1/ 28( . شاید موضوعی كه در این دوره از همۀ این ها بحث برانگیزتر است، 
مسئلۀ امامت باشد. در این دوره فعالیت های كالمی در اصل صبغه شفاهی دارد و مكتوب نیست. 
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در این مرحله، از چند گونه آثار كالمی می توان یاد كرد:  
بحث  مسئله ای  سر  بر  موردی  صورت  به  هم  با  دونفر  یعنی  كالمی  گفت وگوی های  و  جدل ها   -1
كنند. اگر چه برخی از این گفت وگوها مكتوب شده است، لكن اصل این فعالیت كالمی، شفاهی 

است)مجلسی:1983، 248/10(.
دیگران  خود،  نظر  اثبات  برای  دالیلش  اقامۀ  از  پس  دیدگاهی  صاحب  كه  است  آن  مناشده:   -2
كالمی  مباحث  در  خواهی  اعتراف  نوعی  شده  منا  دیگر  عبارت  به  می-كند.  دعوت  اعتراف  به  را 

است)طبری:بی تا، 336-331(.
3- نامه: نامه ها آمیزه ای از مباحث كالمی و غیر كالمی است. مانند نامه هایی كه بین امیرالمؤمنین 

و معاویه رد و بدل شده است)ثقفی:1355، 204-195/1(.
این دوره كسی  بعد مكتوب شده اند.در  ،كه مدتی  4- خطب: در اصل سخنان شفاهی هستند 
را سراغ نداریم كه رساله مستقلی در باب كالم نگاشته باشد. این امر دو عامل اصلی دارد: عامل 
اولیه اش عامل محتواست. در این دوره هنوز مناقشات كالمی چنان كه باید همه جانبه و تخصصی 
با موضوع خاص احساس گردد. عامل دوم  تألیف رساله های كالمی مستقل  نیاز به  نشد ه اند كه 
اینكه به طوركلی فرهنگ عربی مكتوب نیست؛ بلكه فرهنگ شفاهی است و فرهنگ كتبی را اسالم 

و قرآن وارد محیط عرب كرد.
در دوره دوم، كالم اسالمی وارد عرصه نگارش های كالمی می شود؛ یعنی فعالیت های كالمی از جدل و 
نامه و خطب به ردیه نویسی و مناظره تغییر شكل می دهد. از این دوره به بعد اهل اندیشه دست به 
قلم می برند و دیدگاه های كالمی را به طورجداگانه می نویسند. ویژگی تمام نگاشته های این مرحله، 
موضوع محور یا مسئله محور بودن آنهاست؛ یعنی یک مسئله یا موضوع، مثل امامت، استطاعت، 
معرفت و.... را بررسی می-كنند. تمام نگاشته های دورۀ دوم را می توان به سه گونۀ مختلف تقسیم 
كرد. گونۀ نخست این رساله ها جنبه تبیینی و توضیحی دارد. این قبیل از رساله ها را برای ابراز عقیده 
و بیان رأی نوشته اند كه اندیشه های صاحب رساله را به خوبی منعكس می كنند؛ مثاًل زراره بن اعین 

رساله ای با عنوان رساله االستطاعه دارد)دایره المعارف بزرگ اسالمی:1380، 30/1(.
دورۀ سوم، دوره ای است كه در آن كالم در قالب یک دانش با قواعد و با روش خاص تدوین می شود. 
را شروع كردند)  با رویكردی عقلی این مرحله  گرایانه و شیخ مفید  با رویكردی نص  شیخ صدوق 

شهرستانی، همان،30/1(
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کاوش در ردیه نویسی اصحاب امامان شیعه^ 1. وجوه 
برای بررسی ابعاد ردیه نویسی باید از سه لحاظ به مطالعۀ آن پرداخت. اول به لحاظ قالب، دوم به 

لحاظ سبک وسوم به لحاظ سیر تاریخی. 
فضای  و  دوره  می توانیم  آنها  طریق  از  كه  می دهد  ما  به  را  نشانه هایی  موارد،  این  از  كدام  هر 
ردیه نویسی را بیشتر درک كنیم. از سوی دیگر، شناخت دوره و فضای یک اثر به ما كمک می كند 
ردیه نویسی  تحلیل  و  كالبد شكافی  كنیم.  پیدا  راه  نویسی  ردیه  اندیشه های صاحب  به عمق  كه 
از  ابعادی  با  را  ما  پذیرد،  صورت  صحیحی  وجه  بر  این كه  شرط  به  شیعه^،  امامان  اصحاب 

اندیشه اصحاب و امامان شیعه^ و زوایایی از تاریخ كالم آشنا می كند.
1-1. قالب شناسی ردیه نویسی اصحاب امامان شیعه^

برای قالب شناسی یک اثر باید به این نكته توجه داشت كه، اثر در كدام یک از قالب های كالمی 
نویسی،  مناظره  نویسی،  ردیه  نگاری،  تک  از:  عبارتند  قالب ها  این  از  برخی  است.  شده  نگاشته 

شرح نویسی و جامع نگاری.
تدوین و تألیف در علم كالم، از سابقه ای دیرین در میان امامیه برخوردار است .اصحاب امامان 
شیعه^ و متكلمان امامی را باید در زمرۀ نخستین عالمانی دانست كه در تدوین این دانش به 
طور كلی، نقش مهمی ایفا كرده اند. اگر بخواهیم مسائل تدوین یافته تا قرن سوم را در موضوعات 

كلی دسته بندی كنیم، شاید بتوان با مراجعه ای گذرا، چهار بخش زیر را ذكر كرد:
الف( توحید و صفات ذاتی و افعالی باری تعالی.

ب( والیت، امامت و فضایل ائمه اطهار^.
ج( ردیه نویسی و نقض و ابرام افكار فرقه های عصر.

د( تبیین و تحلیل مسائل عام اعتقادی.
اما در تعریف ردیه نویسی باید گفت: ردیه نویسی ها و به تعبیر رایج تر ردیه ها، كتاب هایی هستند كه 
در رد یک نظریه یا مذهب دیگر نوشته شده اند. ردیه نویسی و نقد عقاید گروه ها از كمیت و كیفیت 
زیادی برخوردار است، گویا عالمان آن عصر، برای روشن گری و پرده برداری از چهره های ناصواب 
و افكار باطل، چاره ای بهتر از آن نیافته اند. مانند: كتاب الرد علی المعتزله فی امامه المفضول از 
مؤمن طاق)طوسی:1981، 131( كتاب الرد علی ابن علی الجبایی از ابن قبه رازی)نجاشی:1432، 

)375
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1-2. سبک شناسی ردیه نویسی اصحاب امامان شیعه^

اثر كالمی مانند ردیه نویسی عالوه بر قالب، به لحاظ سبک نیز قابل بررسی است. سبک در  یک 
این جا به رویكرد و روش كالمی مؤلف اشاره دارد؛ برای مثال سبک بعضی از شاگردان امامان شیعه 
بعضی  و  بیان می داشتند  زبان نصوص دینی  با  را  كه مباحث كالمی  بود  این گونه  ردیه نویسی  در 
دیگر در سبک خود بهای بیشتری برای عقل قائلند. در این جا الزم است به تعدادی از متكلمین 

برجسته و سبک آنها اشاره شود: 

1-2-1. هشام بن حکم 

هشام بن حكم أبو محمد، در كوفه به دنیا آمد.او از موالیان كنده بود و در بغداد به تجارت مشغول بود 
، سرانجام در سال 179ق، در دوران هارون الرشید در كوفه دار فانی را وداع گفت) كشی:بی تا،281(. 
هشام از مؤسسان علم كالم شیعه است كه مدرس امام جعفرصادق× و امام موسی كاظم× را 
درک كرده و از ایشان روایت نقل كرده است. به گزارش شیخ طوسی وی از متكلمان بسیار حاذق 
بود و در جواب دادن در نمی ماند)طوسی،همان،159(. هشام در مسائل كالمی به حدی در بحث 
امامت تبحر داشت كه امام صادق× برای ارائه مناظره در مباحث امامت با مخالفان، هشام بن 
حكم را برای مناظره انتخاب می كرد) خویی:1403، 19 /285(. شیخ طوسی می نویسد:" مناظره ها 
و مباحثه های بسیاری با مخالفان در مسائل اعتقادی داشته است")طوسی، همان،258(. هشام 
بن حكم در مناظره بسیار حاذق بود و با بزرگانی از معتزله، از جمله با عمرو بن عبید، ابوالهذیل 
عالف و نّظام مناظره كرده است) كشی،همان،257(. دربارۀ شخصیت و جایگاه هشام بن حكم با 
دو گزارش مواجه هستیم؛ دسته ای از روایات، هشام بن حكم را به شدت مذمت كرده است مانند 
روایاتی كه نتیجه آن اتهام تجسیم و تشبیه به هشام است؛ از جمله روایتی كه كلینی در كافی نقل 
كرده است كه در آن حسن بن عبدالرحمان می-گوید: به امام كاظم× گفتم هشام بن حكم گمان 
می كند كه خداوند جسم است. امام كاظم× نیز وی را نفرین كرده و مطالب نقل شده از هشام 
را تصحیح می كند ) كلینی:1365، 106/1(. این روایات را می توان این گونه توجیه كرد كه هشام بن 
حكم در دوران تقیه به سر می برد و چه بسا چنین سخنانی برای حفظ جان خود و امام و شیعیان 
بوده باشد. آقای خویی بعد از ذكر این روایت می نویسد: این روایت و روایاتی مثل این، جملگی 
ضعیف هستند و نمی توان به آنها اعتماد كرد) خویی،همان،297/19(. دستۀ دوم روایاتی است كه 
هشام بن حكم را مدح كرده اند: هشام در این روایات، امین ومدافع امامان وباطل كنندۀ دشمنان 
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امامان معرفی شده است. نوشته-های زیاد و متنوع هشام بن حكم، جهت گیری های فكری آن 
عصر را نشان می دهد. گر چه نام كتاب ها، خود گویای موضوع بحث و اندیشه ای موجود در آن 
است، ولی می توان آثار هشام بن حكم را به سه دسته تقسیم كرد: ا- مباحث توحید و صفات: 
التوحید، الجبر و القدر، المعرفه 2- ردّیه ها: الّرد علی المعتزله، الرد علی المعتزله فی أمر طلحه و 

الزبیر 3- امامت و والیت: اختالف الناس فی االمامه، االمامه)ابن ندیم:1391، 217(

1-2-2. هشام بن سالم

 ( است  آورده  اسالم  جوزجان  فتوحات  در  او  است.  سالم  بن  هشام  عالف،لقب  و  جوالیقی 
برقی:1430، 215(. وی از شاگردان امام جعفر صادق× و امام موسی كاظم× است و از جمله 
المعراج هست)نجاشی،همان،434(. دربارۀ شخصیت هشام بن  التفسیرو  الحج،  او:  كتاب های 
سالم، نیز روایاتی دیده می شود كه داللت بر ذم وی دارد؛ از جمله روایتی كه كشی نقل كرده است 
كه: " شخصی سخن هشام بن سالم را، كه داللت بر تجسیم و تشبیه داشت، بر امام رضا× نقل 
كرد و سخنان هشام بن حكم و یونس را نیز در نفی آن ذكر كرد كه امام رضا× فرمودند: سخنان 
حكم  بن  هشام  و  یونس  سخنان  به  باید  شما  و  می رساند  را  تجسیم  و  تشبیه  سالم  بن  هشام 
اعتنا كنید و سخنان هشام را رد كنید") كشی، همان،284(. آقای خویی در اشاره به این روایت 
می نویسد:" این روایت در ذم هشام بن سالم آمده است كه به سبب ضعف سند آن نمی تواند مورد 
اعتنا باشد. این گونه روایات در مورد هشام بن حكم نیز آمده است كه جواب داده شد" )خویی، 
همان،9/ 301(. فزونی روایاتی كه هشام بن سالم در سلسله سند آن قرار گرفته و هم چنین افرادی 
كه هشام از ایشان نقل روایت كرده، نشان از جایگاه ممتاز وی در بین امامان و بزرگان شیعه دارد.

1-2-3. محمد بن علی بن النعمان

كشی،  است)  بوده  بجلیه  موالیان  از  بود  ملقب  الطاق  مومن  به  كه  نعمان،  بن  علی  بن  محمد 
امام   ، سجاد×  امام  از  وی  بودند.  داده  او  به  طاق  شیطان  لقب  نیز  مخالفانش  همان،18(.  
باقر× و امام صادق× روایت نقل كرده است)نجاشی، همان،325(. كشی دلیل شهرت وی به 
شیطان الطاق را چنین گزارش می كند: وقتی مردم در پول ها شک می كردند كه تقلبی است یا نه به 
دكان وی كه در محلۀ طاق المحامل كوفه بود، مراجعه می كردند و وی پول های تقلبی را تشخیص 
االمامة،  به  توان  كتاب های وی می  نامیدند.از  الطاق  را شیطان  او  رو مخالفان  این  از  و  می داد 
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المعرفة، الرد علی المعتزله فی إمامة المفضول و فی إثبات الوصیة اشاره كرد.) طوسی:همان، 207( 
كشی، روایتی از امام صادق× نقل می كند كه امام فرمودند: "چهار نفر را در بین زندگان و مردگان 
بیش از همه دوست و محبوب من هستند كه ایشان برید بن معاویه، زراره بن أعین، محمد بن 

مسلم و أبو جعفر الحول)مؤمن طاق( هستند")كشی، همان،185(

1-2-4. یونس بن عبد الرحمن

یونس بن عبدالرحمن، از موالی علی بن یقطین از بزرگان و متقدمان شیعه بوده است كه منزلت 
از  عظیمی داشت. در زمان هشام بن عبدالملک، به دنیا آمد و امام صادق× را درک كرد، ولی 
ایشان روایتی نقل نكرده است. از امام كاظم× و امام رضا× ، روایت نقل كرده است. از جمله 
از  یكی  كه  می-كند:"   نقل  كشی  از  نجاشی  كه  است  گزارشی  عبدالرحمن  بن  یونس  مدح  روایات 
های  آموزه  تا  نمی شوم  شما  مالقات  به  موفق  زمان  هر  می پرسد  ایشان  از  رضا×  امام  وكالی 
بپرس«  عبدالرحمن  بن  یونس  از  می فرمایند:»  امام  دارم.  تكلیفی  چه  بپرسم،  شما  از  را  دینی ام 
نمی- مختصر  این  در  كه  است  زیاد  بسیار  عبدالرحمن  بن  یونس  فضایل   « می نویسد:  نجاشی 
نقل شده  از طریق شاگردش محمد بن عیسی  كه  گنجد")نجاشی، همان،447(.آثار كالمی وی، 

است، عبارت اند از: البداء، الرد علی الغالة، كتاب یوم و لیلة، االمامة)همان،448(

1-2-5. فضل بن شاذان

فضل بن شاذان بن خلیل ازدی نیشابوری، از بزرگان قرن سوم هجری است. كنیه اش ابو محمد و 
لقبش أزدی نیشابوری است. پدرش از شاگردان یونس بود. وی از امام جواد× روایت نقل كرده 
است. وی از معتمدین روایت و جزو فقها و متكلمین شیعه است. نجاشی می نویسد:" فضل بن 
شاذان از بزرگان شیعه است و عظمت و بزرگی وی بیش از آن است كه به وصف آید" )همان،337(. 
شیخ طوسی، می نویسد:" فضل بن شاذان از اصحاب امام رضا× بوده است" )طوسی،385(. 
كشی ،توقیعی از امام حسن عسگری× در ذم فضل آورده، كه امام دو ماه بعد از وفات فضل آن را 
مكتوب داشته اند. خویی به صراحت این توقیع را جعلی می-داند و می نویسد:" معقول نیست كه 
امام دو ماه بعد از وفات فضل چنین توقیعی صادر كنند و كسی كه توقیع را آورده عروه بن یحیی، 
از روایات ذم است" )خویی،  معروف به دهقان است كه كذاب و غالی است و روایات مدح بیش 
همان،296/13(. فضل بن شاذان، در حقیقت ردّیه نویس ماهر و پر تالش قرن سوم هجری به 
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شمار می رود. نوشته های كالمی وی نیز در چهار موضوع عام، تقسیم پذیر است: 1-خداشناسی و 
صفات مانند: االستطاعه، االیمان، معرفه الهدی و الضالل. 2- امامت: الربع مسائل فی اإلمامه و 
اثبات الرجعه. 3- معاد و سایر مسائل اعتقادی مانند: الوعد، الوعد و الوعید و االیضاح.4- ردّیه ها: 

الرد علی الحسن البصری فی التفضیل، الرد علی الجّبائّیه و الرد عل الغاله.
  

1-3. سیر تاریخی ردیه نویسی اصحاب امامان شیعه^

یا  كهن ترین  اعتزال  مكتب  شود:  داده  توضیحی  معتزله  تاریخی  سیر  مورد  در  است  الزم  ابتدا  در 
روزگار  كه هم در  رویكردی عمدتًا كالمی است  با  فرقه ها  یا  از كهن-ترین مكتب ها  یكی  كم  دست 
حیات و شكوفایی و هم پس از دوران شكوه و قدرت توانسته است در تاریخ اسالمی اثری شگرف 
عقیده،  فساد  جرم  به  اموی،  دولت  امر  به  هجری   80 سال  در  معبد،  گذارد.   جای  بر  ماندگار  و 
كشته شد. مقارن همین زمان عالمی زاهد در بصره می زیست كه او را حسن بن یسار بصری، می-
خواندند. وی شاگردی به نام واصل بن عطاء الغّزال، داشت كه از موالی ایرانی بود. واصل، عقیدۀ 
معبد را در قدر تأیید كرد و مؤسس فرقۀ معتزله شد) مشكور:1368،15(. واصل، به دلیل اختالف با 
حسن بصری از او كناره گرفت، واصل می گفت كه مرتكب گناه كبیره نه كافر مطلق است و نه مومن 
مطلق،  بلكه در منزلت بین منزلتین جای دارد. حسن از وی برنجید و گفت :"اعتزال عّنا واصل " ؛ 
یعنی واصل از ما عزلت و كناره گرفت. به همین جهت آن فرقه را، معتزله خواندند. معتزله، طرفدار 
اختیار و حریت ارادۀ انسان بود و با فرقۀ مخالف خود مجبره یا جبریه، اختالف داشتند. برخالف 
ایشان جبریه نسبت خیر و شر را به خداوند می دادند نه به انسان، چون معتزله قائل به قدرت و 
اختیار بودند، ایشان را قدریه نیز می خواندند. اصول پنجگانه معتزله : توحید وعدل، وعد و وعید 

، المنزلة بین المنزلتین و امر به معروف و نهی از منكر است) نوبختی:1355، 18(
فاصلۀ میان سال های ) 198ق / 813م تا 232ق / 846م (؛ یعنی از شروع فرمانروایی مأمون تا 
پایان حكومت واثق را باید دوران طالیی اندیشۀ معتزلی دانست. مأمون كه دست كم در سیاست 
عملی اش از تمایل  به علویان و هم چنین جنبش خردگرایی نشان های فراوان یافته می شود، به 
بود  این عقیده  بر  را می گشود. مأمون  این عرصه دست معتزلیان  و در  مناظره ها میدان می داد 
كه مجالس مناظره، عوامل اختالف فكری میان مردم را از بین می برد و زمینه را برای رسیدن به 
مأمون  تمایل  دربارۀ  نكته  مهم ترین  می سازد.  فراهم  وی،  قدرت  تثبیت  و  یكپارچگی  و  وحدت 
به اندیشه های معتزله عقیده او به » مخلوق بودن قرآن « بود كه ازیک سو به سختی خشنودی 
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معتزله و از سوی دیگر ناخرسندی گروه های مخالف را بر می انگیخت. مأمون بخشنامه ای برای 
كارگزار بغداد؛ اسحاق بن ابراهیم بن مصعب، فرستاد و از وی خواست همۀ قاضیان و محدثان را 
در مورد مسألۀ » خلق قرآن « بیازماید و هر كس را كه بدین نظریه اعتقاد نداشته باشد؛ كیفر دهد. 
افزون بر این ابالغ رسمی، گاه خلیفه خود دست به كار وارسی عقاید مخالفان معتزله و یا كسانی كه 
احتمال مخالفتشان وجود داشت می شد. در منابع تاریخی از این رخدادها با عنوان محنه یا همان 
تفتیش عقاید نام برده شده و از آن روزگار با نام » یوم المحنه « یاد شده است.) صابری:1387، 
سپری  خردگرایی  مكتب  برای  شكوه  پر  دوران  عنوان  به  مأمون  دوران  روی،  هر  به   )135-134
شد و از پس او جانشینش معتصم عباسی ) 218-227ق / 833-842م( نیز سیاست وی را پی 
گرفت. معتصم كه بر خالف مأمون بهره ای از دانش نداشت، تنها در اجرای وصیت برادر خویش 
به پشتیبانی از نظریه خلق قرآن پرداخت و مردم را به پذیرش آن وادار ساخت. او در این سیاست 
از آن  را نپذیرفته بودند؛  آزار و اذیت كسانی پرداخت كه این نظریه  راه افراط در پیش گرفت و به 
جمله نقل كرده اند كه احمد بن حنبل را دستگیر كرد و او را به زندان افكند. پس از دوران خالفت 
معتصم فرزند وی واثق عباسی )227-232ق / 842-847 م ( به حمایت از معتزلیان پرداخت، او 
در تحمیل دیدگاه های دینی خود، كه اكنون موضع رسمی خالفت به شمار می رفت، به خشونت 
و سختگیری دست زد تا آن جا كه نا خشنودی بغدادیان را برانگیخت ) حسن:1964، 162(. بامرگ 
و هم چنین عصر  ، دوران طالیی معتزله  نامیده اند  اصغر  را مأمون  او  كه   ) واثق )232ق /846م 
 ) 846-861م   / 232-247ق   ( متوكل  رسیدن  قدرت  به  با  و  رسید  پایان  به  عباسیان  طالیی 
دوران افول عباسیان یعنی همان دوره ای كه به سقوط خالفت بغداد )656ق / 1258م ( انجامید 
آغاز شد. متوكل كه به اهل سنت گرایش داشت و در صدد حمایت از آنان بود حكومت خود را با 

بازداشتن مردم از عقیده به خلق قرآن ، آغاز كرد) همان،164(.

2. پیشوایان معتزله 
ابوحذیفه معروف به واصل بن عطا غّزال   او  2-1. واصل بن عطا )80-131ق/699-749م(، كنیۀ 

)ریسمان فروش، ریسمان باف (است. دلیل شهرت وی به غّزال این بود كه شغلش پشم فروشی 
بوده است) ابن خلكان:1406، 6/ 7(. واصل، در عهد خالفت عبدالملک بن مروان، متولد شد و 
كودكی اش را گذراند او دوران خالفت نه تن از خلفای اموی را درک كرده است)مسعودی، 1409،3/ 
165(.واصل بن عطا، بنیان گذار مكتب اعتزال، در حقیقت ادامه دهندۀ مكتب »قدریه « است كه 



56

قبل از او زندگی می كردند. او در آغاز دهۀ اول قرن دوم هجری ، به هنگام سؤال از حكم مرتكب كبیره، 
نظریه » المنزلة بین المنزلتین « را ابراز كرد و از حلقه درس استاد حسن بصری فاصله گرفت و كم كم 
در فكر او دیگر اصول اعتزال جوانه زد و شاید مجموع یا بخش اعظم اصول خمسه، درآرا و نظریات 
او وجود داشت. ابن ندیم، آثار او را چنین یاد آور می شود:1- كتاب اصناف المرجئه 2-كتاب التوبه 

3-كتاب المنزلة بین المنزلتین4-كتاب طبقات أهل العلم والجهل) ابن ندیم، همان،203(.
عطا  بن  واصل  از  پس  معتزله  شخصیت  دومین  )80-143ق/699-760م(،  عبید  بن  عمرو   .2-2

حلقۀ  اعضای  از  او  همان،294(.  بود)  شده  آزاد  حنظله  بنی  از  عدویه  بنی  دست  به  وی  است. 
تدریس حسن بصری بود كه بعدها از او جدا شد و به همتای خود واصل بن عطا پیوست وعلت 
اشعری:1905،  او جذب شد)  به  و سرانجام عمرو  گرفت  انجام  آن دو  كه میان  بود  آن مناظره ای 
تأثیر  از هر چیز تحت  15(پرورش فكری عمرو در مكتب حسن بصری صورت پذیرفت. وی بیش 
افكار وآموزه های استاد خود بود. هرچند از عمرو بن عبید و واصل در كنار هم به عنوان پایه گذاران 
اندیشۀ معتزلی یاد می شود، اما تفاوت هایی نیز میان آن دو وجود دارد؛ از آن جمله گفته اند: عمرو 
بیش از واصل به عقل و جایگاه آن اهتمام داشته است-)صابری، همان،172(. از آثار او می توان 
به این كتاب ها اشاره كرد:1- كتاب التفسیر عن الحسن 2- كتاب العدل و التوحید 3-كتاب الرد علی 

القدریه) ابن ندیم،294(.
الهذیل  ابو  به  ، معروف  ابوالهذیل عالف )135-235ق /752-849م(؛ محمد بن هذیل   .3-2

او در  عالف سومین شخصیت معتزله در قرن سوم اسالمی است. وی در بصره می زیست وخانۀ 
كوی عالفان بود. او از دانشمندان بزرگ معتزله در زمان خویش است. ابوالهذیل مربی گروهی به 
شمار می رفت كه یكی از آنان ابراهیم نظام است. گویند : او با زرتشتیان و دوگانه پرستان مناظرات 
آنها  از  پاره ای  كه  دارد  متعددی  آثار  ابوهذیل  همان،295(  ندیم،  ابن  است)  داشته  طوالنی 
عبارت اند از: 1- كتاب علی المجوس 2- كتاب علی الیهود3- كتاب المجالس4- كتاب النصاری) 

همان، 296(.
شخصیت  چهارمین  نظام  /779-847م(؛  )160-231ق  نظام  به  معروف  یسار  بن  ابراهیم   .4-2

معتزله است كه در مدرسۀ اعتزال بصره، رشد كرد. ابن ندیم می گوید :" كنیه او ابو اسحاق و متكلم، 
شاعر و ادیب بود")همان،295(. او بدین جهت به لقب نّظام شهرت یافته، كه نّظام، كالم منثور 
به  یعنی مهره  َخَزر؛  بازار بصره،  كه چون در  انگاشته اند  اما دشمنانش  بوده است؛  و شعر موزون 
رشته در می كشیده بدین لقب شناخته شده است)جهانگیری:1390، 126( آثار نظام  عبارتند از: 
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1- التوحید 2- الجزء 3- الرد علی الثنویه)سبحانی:1369 ،4/ 259(
عصر  در  معتزله  پیشوایان  از  جبایی،  علی  ابو  )235-303ق/849-915م(؛  جبایی  ابوعلی   .5-2

خویش بود. ابن مرتضی دربارۀ او می گوید:" او از معتزلۀ بصره است وعلم كالم را برای آیندگان آسان 
ابن  رسید.  او  به   ، وی  عصر  در  معتزلی  پیشوایان  ریاست  نمود.  برطرف  را  آن  سختی های  و  كرد 
مرتضی از آثار ابوعلی جّبائی این گونه  نام برده است:1-تفسیر قرآن 2-كتابی در رد اهل نجوم3-

كتاب االصول")ابن المرتضی:1380 ،99(.
2-6. ابوهاشم جبایی )247-321ق/ 861-933م(؛ عبد السالم بن محمد بن عبد الوهاب، فرزند 

پایه ای رسید كه هیچ یک  از نظر علم و دانش به  او  ابی علی جبایی، قاضی عبدالجبار می گوید:" 
ازسران علم كالم به آن پایه نرسیدند. او برای اخذ دانش بسیار حریص و آزمند بود آثاری از خود 
به شرح زیر به یادگار گذارد: 1- الجامع الكبیر 2- كتاب البواب الكبیرة 3- كتاب البواب الصغیرة 

4 - كتاب االجتهاد) ابن ندیم،همان،222(.

3. اصول پنج گانه 
 كلیات اندیشه و آموزه های مكتب اعتزال در گذر زمان تكامل و تبلور یافته و در اصول سامان یافتۀ 
پنجگانه مطرح شده است. اگر بپذیریم كه شكل گیری اندیشۀ اعتزال به قدریۀ نخستین باز می گردد، 
در این صورت نخستین انگارۀ معتزلیان، اصل » اختیار و اندیشه قدر« خواهد بود. اما اگر پیدایش 
اعتزال را به جدایی واصل بن عطا)131ق/ 849م ( از استاد خود حسن بصری ) 110ق / 728م ( باز 
گردانیم در این صورت نخستین اندیشۀ آنان » منزلت میان دو منزلت « خواهد بود. مشهور است كه 

معتزله بر پنج اصل به عنوان پایه های اندیشۀ خود اتفاق دارند و این پنج اصل عبارتند از :
3-1. اصل توحید

 این اصل مهم ترین اصل اندیشۀ معتزلی است و بدین اعتبار این گروه خود را موّحده، نامیده اند. 
معتزلیان با دفاع از نظریۀ خدای یگانه ، هم در برابر دو گانه پرستان روزگار خویش ایستاده اند و هم 

در برابر دهری مسلكانی كه به طوركلی خدایی را باور نداشته اند.
3-2. اصل عدل

ـ تعالی. این اصل نیز یكی از اصول بنیادین اندیشۀ معتزله است   دیدگاه معتزلی به افعال قدیم 
تا جایی كه بدین اعتبار اهل العدل یا عدلیه، نام گرفته اند. بحث از عدل، در آن چه بر او رواست و 

آن چه روا نیست بر می گردد)قاضی: 1965، 568(
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3-3. اصل وعد و وعید

 هر چند معتزلۀ نخستین، با طرح پاسخ خاص خود به پرسش دربارۀ مرتكب كبیره در برابر دو گروه 
خوارج و مرجئه ایستادند، اما آن چه آنان را به طور مشخص از مرجئه جدا می-كند همین اصل 

وعد وعید است. این اصل در بررسی دقیق تر به عدل باز می گردد) همان،692(.
3-4. اصل منزلتی میان دو منزلت

اصل منزله را واصل وضع كرده است، او با استاد خود حسن بصری مخالفت كرد و اعتقاد داشت 
كه مرتكب كبیره نه مؤمن است و نه كافر، بلكه در مرحله ای بین كفر و ایمان قرار دارد. این اصل 
ابن  است)  اسالمی  گروه های  با  او  تمایز  وجوه  از  یكی  و  است  زیادی  اهمیت  دارای  معتزله  برای 

المرتضی:1988 ،29(.
3-5. اصل امر به معروف و نهی از منکر 

معتزله، امر به معروف و نهی ازمنكر را از اصول دین و هم ردیف توحید و نبوت می دانند؛ در حالی 
كه امامیه آن را از فروع دین می شمرد. هم چنین معتزله امر به معروف و نهی از منكر را بر اساس 
واجب  و سنت  كتاب  اساس حكم  بر  را  و شرعی  امامیه وجوب عقلی  كه  در حالی  عقل می داند، 

دانسته است) مفید:1410، 809(
با توجه به نگاهی گذرا به اصول فكری معتزله می توان گفت از آن جا كه كالم شیعی و كالم معتزلی 
به لحاظ رویكرد و روش شناسی با هم متفاوت اند. اساس و قوام كالم شیعه به امامت بستگی تام 
دارد و مرجعیت فكری خویش را وام دار امامان معصوم می داند. در ردیه نویسی، ضمن بهره گیری 
از روش استدالل های عقلی به روایات معصومین اهتمام جدی دارد. برخالف معتزله كه به نوعی 

عقل بسندگی دارد. تفكر معتزلی هرچند عقلی اما جدلی است بر خالف شیعه كه برهانی است.

4. ردیه نویسی اصحاب امامان شیعه^ در عصر حکومت بنی امیه
از  افرادی چون مؤمن الطاق و هشام بن سالم نام برد و  از  از متكلمان شیعی این دوره می توان 
معتزله نیز می توان به واصل بن عطا و عمر بن عبید اشاره كرد. اما شرایط عصر اموی را می توان 
این گونه بیان كرد كه خلفای بنی امیه برای حفظ قدرت و حكومت خود می كوشیدند تا بحث های 
از رابطۀ انسان با خداوند،  را به سوی بحث  ناظر به رابطه مردم با حكومت و جامعه با خداوند 
سوق دهند. به همین دلیل، از كسانی كه مرتكب گناه كبیره را مؤمن می خواندند، حمایت كردند 
دلیل  به  داشتند،اما  متضادی  گاه  و  گوناگون  افكا  و  آرا  آن كه  با  افراد  این  همان،405(.  )مشكور، 
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اشتراک در جدا دانستن عمل و ایمان و مؤمن شمردن گناهكار، مرجئه نام گرفتند)خوارزمی:1362 
،33(. مكتب ارجاء، زمینۀ مناسبی برای توجیه اعمال ضد اسالمی خلفای اموی فراهم ساخته 
بود و راه را برای هرگونه مبارزه با ظلم و ستم بسته بود)بایرناس:1392 ، 739(.پیروان این مكتب 
با تفریط  بر پیكرۀ جامعه اسالمی وارد می كردند  افراط-های خود  با  را كه خوارج  همان ضربه ای 
خویش وارد می ساختند. در این دوره، مباحث ناظر بر جبر و تفویض، ارتكاب گناهان كبیره، امر 
به معروف، تعریف ایمان، صفات الهی و ...... رونق فراوان داشت. در این میان گروه های كالمی 
خوارج، مرجئه، قدریه، زیدیه، اهل حدیث و در اواخر حكومت بنی امیه معتزلۀ فعال بودند. در این 
دوره علم كالم به صورت علمی مستقل بنیاد گرفت و مكاتب كالسیک كالمی چون معتزله پایه ریزی 

شد)مسعودی، همان، 1/ 246(.

5. ردیه نویسی اصحاب  امامان شیعه^ در عصرعباسی
دوران بنی عباس، عصر ظهور متكلمان بزرگی چون هشام بن حكم، زراه بن اعین، سكاک بغدادی 
و ده ها نفر از شاگردان ائمه× و علمای شیعه بود. از متكلمان بزرگ مكتب اعتزال، به افرادی 
چون:  ابوالهذیل عالف، نّظام، ابوعلی جبایی، ابوهاشم می توان اشاره كرد. حكومت بنی عباس، 
دورۀ اوج و شكوفایی مباحث عقیدتی و اعتقادی و پیدایش مكاتب خرد و كالن كالمی بود. در این 
عصر حوادث اجتماعی- سیاسی، مسیر طبیعی داشت و دخالت دولت، علم كالم را به سوی بحث 
از صفات الهی سوق داد و بازار مسائلی هم چون واجب الوجود و صفات ثبوتی و سلبی بسیار گرم 
شد. در این میان بحث های ناظر به رابطۀ حكومت و مردم و مردم با خداوند، كم رنگ گشته بود 
از آن جا كه در این دوره، مكاتب كالمی  و مباحث مرتبط با رابطۀ خداوند با فرد رونق یافته بود. 
سازمان یافته عمل می كردند، مباحث كالمی صورت علمی تری به خود گرفتند و دربارۀ مسائل زیر 

بین اصحاب امامان شیعه^ و معتزله بحث های علمی صورت گرفته است:
 توحید؛ این بخش از علم كالم شامل مباحثی دربارۀ اثبات ذات خداوند، عینیت صفات با ذات، 

اتحاد و حلول، عدم تركیب و تقسیم، نداشتن جهت و حّیز....بود.
جبر و تفویض؛ این مسئله از ریشه دار ترین مسائل كالمی به شمار می آمد، در دورۀ حكومت بنی 
45(.اما  همان،1/  بود)شهرستانی،  شده  عهده دار  را  تفویض  از  دفاع  نمایندگی  معتزله  عباس، 
بود)كلینی،  برگزیده  را  االمرین«  بین  امر  بل  تفویض  و ال  نظریۀ» الجبر  آغاز بحث  از همان  امامیه 

همان،154/1(.
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رؤیت خداوند در قیامت؛ معتزله، رویت خداوند را به طور كلی محال می دانند اختالف آنها در این مسئله 
با امامان شیعه در این است كه امامان شیعه^ رویت خداوند را با دیدگان دل قابل تحقق می دانند.

بود  این مكتب معتقد  به شمار می آمد.  پنجگانۀ معتزله  از اصول  یكی  این مسئله  و وعید؛  وعد 
همان گونه كه به حكم عقل واجب است خداوند به وعدۀ خود عمل كرده، به نیكوكار پاداش دهد، 
باید به حكم عقل، وعیدش را نیز عملی ساخته، مستحقان عقاب را عذاب دهد. بر خالف این گروه 
معتزلی، امامیه وجوب عمل به وعید را انكار كرده و آن را الزامی نمی دانستند)مفید، همان،460(.
است  معتقد  و  دانسته  معصوم  را  امامان  و  پیامبران  امامیه،  معصوم^؛  ائمه  و  انبیاء  عصمت 
نمی- كبیره  یا  صغیره  گناه  مرتكب  سهوا  نه  و  عمدا  نه  عمر  پایان  تا  آغاز  از  معصوم  شخص  كه 

شود)حلی:بی تا،376(
 خلود یا عدم خلود كبایر در آتش جهنم؛دربارۀ این حقیقت كه مؤمن نیكوكار و صاحب عمل صالح 
وارد بهشت می شود و در آن جاودانه زندگی می كند و شخص كافر به جهنم رفته، در آن جاودانه 
خواهد بود، همۀ مسلمانان متفق و هم رأی اند. اما دربارۀ مؤمن مرتكب گناه كبیره و كسی كه عمل 
صالح را با عمل غیر صالح آمیخته، اختالف نظر های فراوان وجود دارد. عده ای معتقدند چنین 
شخصی را یا خداوند می بخشد، یا پیامبر شفاعتش را می كند و یا پس از ورود به جهنم و چشیدن 
عذاب گناهش از آن خارج شده، به بهشت می رود؛ اما معتزله، معتقدند مؤمنی كه مرتكب گناه 

كبیره شده است، اگر توبه نكند در جهنم جاودانه خواهد بود)جرجانی: بی تا،309(.
از جمله مباحث مهم كالمی بوده است. معتزله،  قدیم یا حادث بودن كالم الهی؛حدوث و قدم 
از  با دخالت مأمون عباسی  كه  یا قدم كالم اهلل  را حادث می دانستند، مسئلۀ حدوث  الهی  كالم 
صورت كالمی به دستاویزی سیاسی تبدیل شده بود )مشكور،همان،27(. با توجه به مطالب ارائه 
شده در باال، می توان این گونه تحلیل كرد كه متكلمان، اصحاب و یاران امامان شیعه در راستای 
از  جلوگیری  و  الهی  صحیح  عقاید  گسترش  و  حفظ  برای  علم  تولید  و  فكری  راهبرد  و  برنامه  یک 
انحراف آحاد جامعه به ویژه شیعیان در یک فضای آرام آرای خود را در قالب ردیه ها به نگارش در 
می آوردند. هنگامی كه یكی از اصحاب امامان ردیه ای می نوشت،ایشان پس از تایید برای اصحاب 
معتزله ارسال می كردند و آنان نیز به طور تقابل دست به نگارش ردیه علیه مطالب كتاب می زدند و 
سپس برای امامان ارسال می كردند. این گفت وگوی علمی در قالب ردیه ها تاثیر فزاینده ای در رشد 
علم كالم در تمدن اسالمی داشت. بررسی آمار نگارش ردیه ها  و سیر تاریخی آنها، نشان می دهد كه 

چه حجم كتاب كالمی به علوم اسالمی و علم كالم اضافه شده است.
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نتیجه گیری 
بررسی نقش متكلمان اصحاب و یاران امامان شیعه^ در ردیه نویسی بر معتزله به خوبی نشان 
گسترش  در  مؤثری  نقش  شیعه^  امامان  شاگردان  و  اصحاب  ردیه نویسی های  كه  می دهد 
علوم اسالمی به خصوص كالم داشته اند. آثار فراوان متكلمان در عصر امامان معصوم× نشان 
و  قبول  مورد  شیعی  متكلمان  و  داشتند  اعتنا  كالم  علم  به  معصومین×  حضرات  می دهدكه 
حمایت امامان بودند. آثار متكلمان شیعی كه به صورت ردیه نویسی بر رد اعتقادات معتزله است 
در حقیقت به نوعی دفاع از افكار و عقاید امامان شیعه^ است و مبارزه در برابر تهاجم فرهنگی 
به  خود  ردیه های  در  تمام  صراحت  با  معتزلیان  آورده اند.  وجود  به  عصر  آن  در  معتزله  كه  است 
ارائه  نقد و رد دیدگاه های مخالفان خود می پرداختند و تالش می كردند، به طور مستقل نظری 
دهند و یا در میان گفتارهای خود قول خاصی بر گزینند. بنابراین اثر و بازتاب ردیه نویسی اصحاب 
امامان شیعه^ بر معتزلیان به نوعی تفسیری صحیح از تعالیم و حقایق دینی است كه پرده از 
كژاندیشی، تعصب، غرض-ورزی و تنگ نظری بر می دارد و آحاد مردم را با سطح فكری معتزلیان و 
این كه چه فاصله ای میان امامان معصوم^ و اصحابشان با معتزلیان وجود دارد- از نظر درک و 
ارائه مطالب دینی- آشنا می كند و این عملكرد اصحاب امامان شیعه^ كه در قالب ردیه نویسی 
در جامعۀ آن روز به مانند مصباحی راه صحیح و سقم را برای مردم روشن می كند تا در پرتو آن از 

انحرافات فكری گروه هایی چون معتزله مصون بمانند.
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