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Abstract:
Today the history of Imamite is involved with the history of Imamite theology and it could not be comprehended without knowing all the Imamite
theological schools including Medina, Kufa, Qom, Baghdad, Rey, Hilla,
Isfahan, Shiraz, etc, and could not be revised without of these schools be
considered. The formation of these schools in various geographical regions
results in changes and evolutions in the method and content of Islamic
theologians in the related issues, especially in Imamate. This paper tries
to revise the doctrine of Imamate among the first Imamite theologians in
Baghdad before Shaykh Mufid and his prominent students. This study emphasizes on the views of the Nawbakhtī family and the Shiite-converted
Mu’tazilite, especially Ibn Qiba, and compared their beliefs in the most important issues of Imamate. Although these two currents had some difference in method and approach, in which some theologians were inclined
to and influenced by the theorists Kufa theologians and some had intemperate attention to reason like the Mu’tazilites, they had some similarities
which the most important one is their gradual separation from the Kufa
school and their tendency to the Mu’tazilite theological system.
Keywords: Baghdad Theological School, The Shiite-converted Mu’tazilite,
Nawbakhtis, Ibn Qiba, Imamate
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ّ
ملخص
ً
لقــد أصبــح تاريــخ اإلماميــة ممزوجــا بتاريــخ علــم الكالم فــي الوقت الحاضر بحيــث يصعب معرفته
ّ
والبحــث فيــه مــن دون التعـ ّـرف علــى آراء المتكلميــن اإلماميــة فــي المــدارس الكالمية المختلفة في
ّ
المدينــة والكوفــة وقــم وبغــداد والـ ّـري والحلــة وأصفهــان وشــيراز وغيرهــا .وقــد ّأدت المــدارس التــي
ّ
أنشــئت فــي أما كــن جغرافيــة مختلفــة ومتباعــدة إلــى تأثــر مســارها التاريخـ ّـي وأصــل نشــوء التغييــر
ّ
والتطـ ّـور فــي أســلوب فكــر المتكلميــن المســلمين ومضمونــه في مختلف البحوث الكالمية وال سـ ّـيما
ّ
مــا يتعلــق منهــا باإلمامــة .تتنــاول هــذه المقالــة اســتعراض وبحــث موضــوع اإلمامــة فــي فكــر أوائــل
ّ
ّ
اإلماميــة فــي مدرســة بغــداد قبــل ظهــور الشــيخ المفيــد َ(رحمــه اهلل) وتالميــذه ّ
المبرزيــن
المتكلميــن
ّ
مــع التأكيــد علــى آراء المتكلميــن الكبــار وكالمهــم فــي أســرة (نوبخــت) وكذلــك المعتزلــة المتشـ ّـيعين
وال سـ ّـيما ابــن قبــة الــرازي بالمقارنــة بينهــم فــي أهـ ّـم مســائل اإلمامــة.
ً
هذيــن ْ
ورغــم وجــود االختالفــات بيــن ْ
التياريــن مــن حيــث األســلوب والمنهج_ ومنهم َمــن كان ّمياال
ً
ّ
ّ
ّ
جــدا نحــو المتكلميــن المنظريــن فــي الكوفــة وتأثــره بهــم واهتمامهــم الزائــد بدور العقل وانســجامه
ً
ً
ّ
فــي بعــض بحــوث اإلمامــة مــع المنهــج العقالنــي للمعتزلــة _ إل ّأن ّثمــة تشــابها أيضــا فيمــا بينهــم
ً
ّ
وخصوصــا ابتعادهــم التدريجـ ّـي عــن أســلوب ومضمــون المتكلميــن في المدرســة الكوفيــة واقترابهم
مــن منهــج كالم المعتزلة.
الكلمــات الدليليــة :مدرســة بغــداد فــي الــكالم؛ المعتزلــة المتشـ ّـيعون؛ أســرة (نوبخــت)؛ ابــن قبــة
الــرازي؛ اإلمامــة.

 .1طالب باحث في المستوى الرابع قسم معرفة اإلمام في مؤسسة معارف أهل بیت؟مهع؟؛
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چکیده
امــروزه تار یــخ امامیــه چنــان بــا تار یــخ کالم در هــم آمیختــه اســت کــه شــناخت آن بــدون
آشــنایی بــا اندیشـههای متکلمــان امامیــه در مــدارس مختلــف کالمــی ،از مدینــه ،کوفــه و قــم
تــا بغــداد ،ری ،حلــه ،اصفهــان ،شــیراز و ، ...و بازخوانــی آنهــا ،بســی دشــوار و گاه غیرممکــن
طهــای جغرافیایــی ناهمگــون شــکل گرفتهانــد و
بــه نظــر میرســد؛ مدرس ـههایی کــه در محی 
پراکندگــی آنهــا در مســیر تار یــخ ،منشــأ پیدایــش تغییــر و تطوراتــی در روش و محتــوای اندیشــۀ
متکلمــان اســامی در مباحــث مختلــف کالمــی ،بهویــژه در مباحث امامت شــده اســت .این
نوشــتار بــه بازخوانــی و بررســی مســئلۀ «امامــت» در اندیشــۀ نخســتین متکلمــان امامــی مدرســۀ
بغــداد قبــل از ظهــور مرحــوم شــیخ مفیــد و شــاگردان برجســتۀ او اختصــاص یافتــه اســت و بــا
تأ کیــد بــر آرا و کلمــات متکلمــان بــزرگ خانــدان نوبخــت و نیــز معتزلیــان شیعهشــده ،بهویــژه
ابنقبــه رازی ،بــه مقایســۀ آنهــا بــا یکدیگــر در اهــم مســائل امامــت ،میپــردازد .اگرچــه ایــن دو
جر یــان تفاوتهایــی در روش و رویکــرد بــا یکدیگــر داشــتهاند _ کــه در میــان آنهــا از گرایــش
بــه ســمت متکلمــان نظریهپــرداز کوفــه و تأثیرپذیــری از آنهــا تــا توجــه بیشازانــدازه بــه عقــل و
همنوایــی در برخــی مباحــث امامــت بــا رویکــرد عقلگرایــی معتزلیــان بــه چشــم میخــورد_ امــا
اشــتراکاتی نیــز بــا یکدیگــر داشــتهاند کــه مهمتریــن آنهــا را میتــوان دو رشــدن تدریجــی از روش
کشــدن بــه دســتگاه کالمــی معتزلــی دانســت.
و محتــوای متکلمــان مدرســۀ کوفــه و نزدی 

کلیدواژهها :مدرسۀ کالمی بغداد ،معتزلیان شیعهشده ،نوبختیان ،ابنقبه رازی ،امامت.
* تاریخ دریافت1399/9/18 :؛ تاریخ پذیرش.1399/11/5 :
 .1دانشپژوه سطح چهار رشتۀ امامشناسی حوزۀ علمیۀ قم ،قم ،ایران؛
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درآمد
پـس از افـول مدرسـۀ کالمـی کوفـه ،کالم امامیـه میـان سـالهای  180تـا  280ق دچـار
فتـرت و رکـود گردیـد؛ امـا از اوایـل عصـر غیبـت صغـری ،کـه بـا ظهـور متکلمـان بـزرگ
خانـدان نوبخـت همـراه بـود ،بهتدریـج در مسـیر پویایـی و شـکوفایی مجـدد خـود قـرار
گرفـت؛ چراکـه نخسـتین پژوهشهـای کالمـی در بغـداد توسـط عالمـان بـزرگ ایـن
خانـدان آغـاز و سـپس بـا ورود معتزلیـان شیعهشـده ادامـه یافـت؛ تـا آنجـا کـه صـد
سـال بعـد ،بـا ظهـور مرحـوم شـیخ مفیـد و شـاگردانش در بغـداد بـه اوج خـود رسـید.
بدیـن سـبب میتـوان گفـت کـه از بسـتر ایـن مدرسـه نیـز همچـون دیگر مـدارس کالمی
امامیه ،جریانهای کالمی مختلفی شـکل گرفت که در برخی شـاخصهها با یکدیگر
اشـتراک داشـتند .مهمتریـن شـاخصۀ مشـترک ایـن جریانهـا را میتـوان دو رشـدن
تدریجی از روش و محتوای متکلمان مدرسـۀ کوفه و نزدیکشـدن به دسـتگاه کالمی
معتزلـی دانسـت.
هرچنـد امـروزه بـه دالیـل گوناگون ،اطالع و آ گاهی چندانی از آرا و اندیشـههای امامتی
jep.emamat.ir
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دو جریـان نخسـتین مدرسـۀ بغـداد ،بهخصـوص نوبختیان در اختیار ما نیسـت ،اما با
ایـن حـال پـارهای از دیدگاههـای کالمـی ایـن دو جریـان ،بعدهـا در البـهالی اندیشـهها
و آثـار برخـی بـزرگان امامیـه انعـکاس یافتـه اسـت کـه مرجـع خوبـی بـرای شـناخت

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

اندیشـههای آنـان بـه شـمار میآیـد .بـه عنوان نمونه مرحوم شـیخ مفید و شـیخ صدوق
در برخـی آثـار خویـش بـه نقـل پـارهای از دیدگاههـای نوبختیـان ،و اشـعری نیـز بـه نقـل
دیـدگاه معتزلیـان شیعهشـده پرداختهانـد .علاوه بـر ایـن ،انـدک آثـار ارزشـمندی از
معتزلیان متشـیعه در دسـت اسـت که میتوان با بازخوانی آنها ،به برخی اندیشـههای
ایشـان در حـوزۀ امامـت دسـت یافـت .بـر ایـن اسـاس جریانهـای کالمـی موجـود در
مدرسـۀ بغـداد را میتـوان در چهـار جریـان عمـده خالصـه نمـود:
 -1نوبختیان
 -2معتزلیان شیعهشده
 -3شیخ مفید
 -4سید مرتضی و شیخ طوسی.

در ایـن نوشـتار ،نخسـت بـه بررسـی اندیشـۀ نوبختیـان و سـپس از میـان معتزلیـان
شیعهشـده ،بـه آرای ابنقبـه رازی _ کـه بیـش از دیگـ ر معتزلیـان متشـیعه بـه مباحـث
ً
امامـت پرداختـه و اخیـرا نیـز در میـان متکلمـان معاصـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت_
در کلیات مسـئلۀ امامت _ اعم از تعریف ،جایگاه و قلمرو ،شـرایط ،شـئون و کماالت
1

امـام و فراینـد تولیـت و انتقـال امامـت_ میپردازیـم.

 .1نوبختیان
نوبختیـان را میتـوان نخسـتین جریـان کالمـی شـیعه و بلکـه سـرآغازی بـر رونـق دوبـارۀ
کالم امامیـه در مدرسـۀ بغـداد دانسـت؛ چراکـه بـا ظهـور و درخشـش دو متکلـم بـزرگ
و نـامآور ایـن خانـدان ،یعنـی ابوسـهل اسـماعیل بـن علـی ( ۳۱۰ق) و خواهـرزادۀ وی،
ابومحمـد حسـن بـن موسـی نوبختـی ( ۳۰۰/۳۱۰ق) ،روح تازهای در کالبـد کالم امامیه
ّ
دمیـده شـد .ایـندو از متکلمـان برجسـته و تأثیرگـذار شـیعه در عصـر غیبـت صغـری
3

بودهانـد 2و آثـار ارزشـمندی نیـز در موضوعـات مختلـف ،از خود بر جای گذاشـتهاند.
اگرچـه بخـش ّ
مهمـی از آثـار ایـن دو شـخصیت در حـوزۀ امامـت بـوده اسـت ،امـا
ً
متأسـفانه تقریبـا تمامـی آن آثـار از میـان رفتـه و تنهـا بخشـی از آرای آنهـا در میـان
کتابهـای عالمـان شـیعی نقـل یـا گـزارش شـده اسـت؛ 4ماننـد نقـل بخشـی از کتـاب
«کمـال الدیـن و تمـام النعمـة» .شـیخ مفید نیز در نوشـتههای خویش بـه آثار نوبختیان

 .1بـــر خـــود الزم میدانـــم ،از اســـتاد فرهیختـــه ،جنـــاب حجتاالسال موالمس ــلمین محمدتق ــی
ســـبحانی _ زید عزه_ تشـــکری ویژه داشـــته باشـــم؛ چ ــه اینکه ب ــا راهنماییهای مفید ایش ــان،
ایـــن مقاله ســـامان یافت.
 .2نجاشـى ،احمـد بـن علـی ،رجـال ،ص  31و 63؛ طوسـى ،محمـد بـن حسـن ،فهرسـت ،ص 31
و .121
 .3البتـه در میـان متکلمـان بـزرگ آلنوبخـت نبایـد از نـام ابواسـحاق ابراهیم بـن نوبخت نیز غفلت
نمـود؛ هرچنـد تفاوتهایـی در اندیشـههای کالمـی او بـا دو شـخصیت پیشـین آلنوبخـت دیده
میشود.
 .4اقبال ،عباس ،خاندان نوبختی ،ص  123-116و .135-128
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ً
معمـوال دیدگاههـای ّ
متفـرد آنهـا در مسـائل مختلـف ازجملـه امامـت را
نظـر داشـت ه و
متذکـر شـد ه اسـت.
در برخـی از سـخنان آنهـا موضوعاتـی چـون وجـوب و لـزوم عقلی امامـت ،منصوصیت
و مفترضالطاعهبـودن امـام وجـود دارد 1کـه نشـان از عـدم اختالف ایشـان بـا نگاه کلی
حاکم بر اندیشـۀ شـیعه در تعریف امامت در آن زمان دارد .ازاینرو اندکاختالف آنها
بـه برخـی از ویژگیهـای امـام ،ماننـد امـکان معجـزه ،ارتبـاط با فرشـتگان و اسـتحقاقی
ّ
2
یـاتفضلـی بـودن امامـت بازمیگردد.
ً
بـا توجـه بـه فقـدان آثـار گرانسـنگ کالمـی نوبختیـان ،در ایـن بخـش صرفـا بـه نقـل
پـارهای از اندیشـههای امامتـی ایشـان میپردازیـم.
 .1 -1تعریف امامت ،جایگاه و قلمرو آن
متأسـفانه بـه جهـت عـدم دسترسـی بـه بخـش قابلتوجهـی از اندیشـههای نوبختیـان،
ً
ایـن قلـم بـه یـک جمعبنـدی در تعریف امامت نـزد متکلمان آلنوبخت نرسـید .ظاهرا
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امثـال شـیخ مفیـد و شـیخ صـدوق نیـز کـه برخـی اندیشـههای نوبختیـان را منعکـس
3

سـاختهاند ،بـه دیـدگاه آنهـا در ایـن خصـوص اشـارهای نکردهانـد.

هرچنـد سـیری در تاریـخ کالم امامیـه حاکـی از آن اسـت کـه متکلمـان امامـی ،مباحثی

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

چ�ون اوص�اف ،شـئون و کم�االت و ش�رایط ام�ام را بیـان ،و بـه ضـرورت ،جایـگاه و قلمـرو
امامـت و نیـز سـایر مباحـث مرتبـط بـا ایـن حـوزه پرداختهانـد ،امـا شـواهد گویـای آن
 .1صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین.94-88/1 ،
 .2مفید ،محمد بن محمد ،أوائل المقاالت ،ص  64-63و .70-68
 .3تنهـا در کتـاب «الیاقـوت» کـه بـه ابواسـحاق ابراهیـم بـن نوبخـت منتسـب اسـت ،تعریفـی از
امامـت بیـان شـده اسـت کـه بـا تعر یـف شـیخ مفیـد از امامـت تفـاوت چندانـی نـدارد .از منظـر
صاحـب ایـن کتـاب ،امامـت مفهـوم عامـی دارد کـه در آن ،لـزوم پیـروی و اقتـدا بـه امـام به جهت
شـخصیت و حجتبـودن او مطـرح اسـت (ابننوبخـت ،ابراهیـم بـن اسـحاق ،الیاقـوت ،ص
یشـود؛ چراکـه ایـن ملاک در نبـی و رسـول
 .)76-75ایـن تعریـف شـامل نبـوت و رسـالت هـم م 
ـت سخنشـان ،شخصیتشـان اسـت .بـا ایـن حـال،
هـم موجـود اسـت و در آنهـا نیـز
ملاک حجی ِ
ِ
متأسـفانه انتسـاب ایـن کتـاب بـه ابراهیـم بـن نوبخـت ثابـت نشـده و از اسـاس مـورد تردیـد اسـت.

اسـت کـه تـا قبـل از ظهـور مرحـوم شـیخ مفیـد ،تعریـف خاصـی از امامـت ارائـه نکردهاند
و نـوع نگـرش و اندیشـۀ آنـان دربـارۀ امامـت را میبایسـت از واکاوی و تأمـل در سـایر آرا و
اندیشـههای آنـان در دیگرمباحـث امامـت بـه دسـت آورد .بـر این اسـاس به نظر میرسـد
آنکه برای اولین بار با نوآوری ،به حوزۀ تعریف امامت وارد شـده و آن را به سـرفصلهای
ایـن علـم اضافـه کـرده ،مرحـوم شـیخ مفیـد اسـت و پس از ایشـان بود که سـایر متکلمان
امامـی نیـز بـه ایـن مبحـث پرداختند و تعاریفـی از امامت ،با اختالفات ناچیزی نسـبت
بـه تعریـف شـیخ ،ارائـه کردنـد .بنابرایـن احتمـال توجـه متکلمـان بنونوبخت بـه موضوع
تعریـف امامـت و ارائـۀ تعریفـی خـاص از آن ،بعیـد بـه نظـر میرسـد.
گذشـته از تعریـف ،شـاید بتـوان اندیشـۀ بنونوبخـت راجعبـه جایـگاه امـام را از رهگـذر
ش�یوۀ ن�گارش مباح�ث و روش خ�اص ناقلی�ن آثـار و آرای اندیشـههای سـایر متکلمـان
امامـی ،ازجملـه بنونوبخـت بـه دسـت آورد؛ بـه عنـوان نمونـه شـیوۀ مرحـوم شـیخ مفیـد
ً
چنیـن اسـت کـه غالبـا پـس از نقـل دیدگاههـای کالمـی خویـش ،بـه تفـاوت اندیشـه
یـا همرأیـی خـود بـا سـایر دیدگاههـا اشـاره میکنـد و گاه بـه نقـد و رد آنهـا میپـردازد.
بـر اسـاس ایـن شـیوه ،عـدم واکنـش مرحـوم شـیخ مفیـد بـه تفـاوت اندیشـۀ خویـش بـا
نوبختیـان پـس از نقـل دیـدگاه خـود در خصـوص برتـری ائمـه؟مهع؟ از انبیـا و مالئکـه را
1

میتـوان بـه معنـای وحـدت دیـدگاه نوبختیـان بـا او دانسـت.

بــه تعبیــر دیگــر ،نتیجــۀ اعمــال انســانهای پــاک و مســتحق اســت کــه بــه آنهــا عطــا
میشــود .روشــن اســت کــه بــر اســاس ایــن عقیــده ،منصــب امامــت و نبــوت ،در شــمار
مناصــب اســتحقاقی هســتند 2نــه تفضلــی 3.بدینــ معن��ا ک��ه ويژگىهــاى اكتســابى
انبيــا و ائمــه؟مهع؟ ســبب مىشــود تــا خداونــد ،آنــان را بــر اســاس حكمــت خــود برگزينــد؛
 .1مفید ،محمد بن محمد ،همان ،ص .71-70
یبـودن مقام امامت هسـتند.
 .2ایـن عقیـده در برابـر قـول جمهـور امامیـه قـرار دارد کـه قائـل بـه تفضل 
ر.ک :همـان ،ص .64-63
ّ
 .3مرحوم شيخ مفيد با اين ديدگاه مخالفت كرده و اين دو منصب (نبوت و امامت) را از باب تفضل
الهى دانسته است (همان ،ص .)309-307 ،170-168 ،64-63
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در اندیشــه بنوبخــت مقــام امامــت و حتــی نبــوت ،نوعــی ثــواب و پــاداش الهــی و
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وگرنــه بايــد بــدون هيــچ دليلــى ،معتقــد بــه ترجيــح آنــان بــر ســاير مــردم شــد.
 .2 -1اوصاف و شرایط امام
نوبختیــان در مســئلۀ وجــوب نصــب امــام بــر خداونــد متعــال بــا دیگرمتکلمــان امامیــه
ه ـمرأی هســتند .از بررســی کلمــات برخــی علمــای مدرســۀ بغــداد میتــوان دریافــت
کــه اگرچــه آلنوبخــت در بحــث امامــت ،ازجملــه وجــوب نصــب امــام ،میــراث نقلــی
و ادلــۀ ســمعی را مــد نظــر داشــتهاند ،امــا مدعیــات خویــش را بــر مبانــی عقلــی اســتوار
1

کردهانــد و بــا اســتناد بــه قاعــدۀ لطــف ،بــه وجــوب عقلــی امامــت بــاور داشــتهاند؛

بــه عنــوان نمونــه بنــا بــر نقــل مرحــوم صــدوق ،ابوســهل نوبختــی در قطعــۀ باقیمانــده
از کتــاب «التنبیــه فــي االمامــة» چنیــن مطــرح میکنــد کــه وقتــی مخالفیــن مــا در
بحــث و احتجــاج درمیماننــد و از آوردن دلیــل عاجــز میشــوند و از طرفــی قــادر بــه رد
دلیــل مــا _ ناگزیـری وجــود امــام منصوصعلیــه ،عالــم بــه کتــاب و ســنت ،معصــوم از
اشــتباه و نســیان در مــورد کتــاب و ســنت و _...نیســتند ،میگوینــد :ایــن امــام بــا چنیــن
ویژگیهایــی کیســت؟ مــا را بــه او راهنمایــی کنیــد! 2ابوســهل ســپس میفرمایــد :بحث
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مــا در لــزوم عقلــی وجــود امــام بــا ویژگیهــای خــاص بعــد از درگذشــت پیامبــر؟لص؟
اســت و وقتــی ایــن ضــرورت عقلــی ثابــت شــد ،آنگاه بایــد شــخص امــام را بــا توجــه بــه
3

روایــات شــناخت.

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

روشـن اسـت کـه ایـن کالم بـر عقلیبـودن نصـب امـام تأ کیـد دارد .بدیـن معنـا کـه
اقتضـای حکـم عقـل ایـن اسـت کـه خداونـد متعـال بایـد امامـی را بـا صفـات مذکـور
بـر مـردم نصـب نمایـد .بـا ایـن حـال اگرچـه اسـتدال لهای عقلـی بنونوبخـت بـر لـزوم و
وجـوب نصـب امـام بـر خـدا بـه دسـت مـا نرسـیده ،امـا در میـراث باقیمانـده از آنهـا بـه
الهیبـودن منصـب امامـت و اینکـه ایـن امـر بـه دسـت خـدا اسـت و هیچکـس در آن
حـق دخالـت و گزینـش نـدارد ،تصریـح شـده اسـت.
 .1سید مرتضی ،علی بن حسین ،شافی.98/1 ،
 .2صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین.89/1 ،
 .3همان.
 .4نوبختی ،حسن بن موسی ،فرق الشیعة ،ص .110

4

 .1-2-1علم ویژه

نوبختیـان بـه پیـروی از سـایر امامیـه ،علـم بـه دیـن را بـرای امـام ضـروری میداننـد.
ابوسـهل نوبختی یکی از ویژگیهای امام را آ گاهی او از کتاب و سـنت دانسـته و امام
1

را حافـظ شـریعت معرفـی کـرده اسـت.

گذش���ته از ضرورت ،یکی از مباحث مهم در مس�ئــلۀ علم ام���ام ،که البته مورد اختالف
ّ
متكلمان امامیه نیز واقع ش���ده ،بحث قلمرو و گس���ترۀ آن است ،در اندیشۀ نوبختیان،
لـــزوم آ گاهـــی امام از لغات ،صنایع و فنون مختلف ،عقلی اســـت 2.شـــیخ مفید ،پس
از نقـــل این اندیشـــۀ نوبختیان ،آنـــان را در این مســـئله با علمای مدرســـۀ قم همعقیده
دانســـته و نوشـــته اســـت :آنان این علم را به اقتضای امامت برای امـــام ،الزم و ضروری
میدانند.

3

در وجـوب عقلـی ایـن مسـئله ،اگرچـه برخـی همچـون خـود شـیخ مفیـد ،گسـترۀ علـم
امـام را تـا ایـن حـد الزم نمیداننـد ،امـا در عین حال بر این باورنـد که برخورداری از این
علـوم بـرای امـام ،نـه ممتنـع اسـت و نه وجـوب عقلـی دارد .ازاينرو ،در اندیشـۀ مرحوم
شـیخ در صورتـى كـه روايـات صحيحـى در ايـن خصوص وجود داشـته باشـد ،پذیرش
ایـن علـوم از طريـق نقـل بـرای امـام بالمانع اسـت؛ لکـن از منظـر وی در ّ
صحت روايات
موجـود ،ترديـد وجـود دارد .در مقابـل ،فرقههـاى ّ
مفوضـه و غلات ضمـن همرأىشـدن
واجـب عقلـی میداننـد.

4

نوبختیـــان در بـــاب منابـــع علـــم امـــام نیـــز ورود کـــرده و حجـــت پیشـــین اعـــم از
پیامب ــر؟لص؟ ی ــا ام ــام قب ــل را ب ــه عن ــوان یک ــی از مناب ــع عل ــم ام ــام مط ــرح نمودهان ــد؛
ب ــه عن ــوان نمون ــه ،ابوس ــهل نوبخت ــی یک ــی از ادل ــۀ اثب ــات امام ــت را ب ــا توج ــه ب ــه ع ــدم
 .1صدوق ،محمد بن علی ،همان.90-89/1 ،
 .2همان.91/1 ،
 .3مفید ،محمد بن محمد ،اوائل المقاالت ،ص .67
 .4همان ،ص  67و 313؛ همو ،اختصاص ،ص .291
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بـا نوبختیـان در ایـن خصـوص ،لـزوم علـم امـام بـه لغـات ،صنايـع و فنـون گوناگـون را
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تعلیــم و تعلــم ائمــه؟مهع؟ نــزد دیگــران ،علــوم بیشــماری دانســته اســت کــه در اختیــار
1

ایش ــان ق ــرار دارد.

بـه گفتـۀ مرحـوم شـیخ مفیـد ،متکلمـان نوبختـی بـر خلاف خـود او ،منکـر تحدیـث
یـا ارتبـاط امـام بـا فرشـتگان و شـنیدن سـخن آنهـا بـه عنـوان منبعـی بـرای علـم امـام
بودهانـد.

2

با توجه به عدم دسترسـی به آثار بنونوبخت روشـن نیسـت که آیا ایشـان از روحالقدس
نیـز بـه عنـوان یکـی از منابـع علـم امـام یـاد کردهانـد یـا خیـر .بـا وجـود ایـن ،بـا عنایـت
بـه اینکـه ایشـان منکـر تحدیـث هسـتند ،انـکار وجـود ایـن منبـع نیـز در نظـر آنـان _ در
صورتـی کـه روحالقـدس را فرشـته بدانیـم_ بعیـد نیسـت.
 .2-2-1سایر ویژ گیهای امام
الف) حالت امامان پس از مرگ

شـــيخ مفيـــد به اختـــاف دیـــدگاه خود بـــا نوبختيـــان در مســـئلۀ حالـــت امامان؟مهع؟
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پـــس از مـــرگ ،اشـــاره کـــرده و بـــر خالف آنـــان ،با اســـتناد بـــه قـــرآن کریـــم 3و احاديث
اهلبیـــت؟مهع؟ ،چنیـــن نتيجه گرفته كه ايشـــان پـــس از رحلت ،با روح و جســـم خود
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در بهشـــت زندگـــى میکننـــد و از نعمتهاى الهى برخوردار مىشـــوند .افـــراد نيكوكار
و ش���يعيان ّام���ت خود را ك���ه از دنيا مىروند ،مالق�اــت میکنند و [آنه���ا را به نعمات
اخـــروی] بشـــارت مىدهنـــد .بـــا آنـــان ،برخـــوردى كريمانـــه دارند .رســـول خدا؟لص؟
و ائمـــۀ اطهـــار؟مهع؟ ،بـــا عنايـــت الهـــى پيوســـته از احوال پيـــروان خـــود در دنيـــا باخبر
میشـــوند و کالم زائرانى كه در حرمهاى ّ
مطهرشـــان يا از راههاى دور با ايشـــان گفتگو
مىكننـــد را میشـــنوند.

4

 .1صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین.92-91/1 ،
 .2مفید ،محمد بن محمد ،أوائل المقاالت ،ص .70
 .3آلعمران170-169 :؛ يس.25 :
 .4حسـینیزاده خضرآبـاد ،سـیدعلی« ،نوبختیـان در رویارو یـی با متکلمان معتزلـی و امامی» ،نقد
و نظر.20-19/67 ،

ب) عدم سماع کالم مالئکه توسط ائمه؟مهع؟

برخلاف اكثـر متكلمـان اماميـه كـه معتقدنـد امامـان؟مهع؟ كالم مالئكـه را مىشـنوند،
هرچنـد آنهـا را نمىبيننـد ،بنونوبخـت ايـن مطلـب را رد كردهانـد و بــر ايـن باورنـد كــه
1

ائمـه؟مهع؟ كالم فرشـتگان را نمىشـنوند.
 .3-1فرایند تولیت و انتقال امامت

در طـرق شـناخت امـام هـم بایـد توجـه داشـت ،از آنجـا کـه نوبختیـان بنـا بـه گـزارش
مرحـوم مفیـد ،صـدور معجـزه از غیرانبیـا یعنـی ائمـه؟مهع؟ را ممکـن ندانسـتهاند و انـکار
3

کردهاند 2،لذا در اندیشـۀ آنان ،منصوصبودن امام تنها راه شـناخت وی بوده اسـت.

شـاید بتـوان علـت ایـن اندیشـۀ متفـاوت بنونوبخـت نسـبت بـه نظریـۀ مشـهور امامیـه
مبنـی بـر امـکان صـدور معجـزه از ائمـه را در برداشـت متفـاوت آنـان از مفهـوم معجـزه
دانسـت و گفت ،به احتمال زیاد در اندیشـۀ آنان ،معجزه کار خارق عادتی اسـت که
بـا ادعـای نبـوت همـراه باشـد .البتـه نوبختیـان در اين ديدگاه خـود متفـرد نبودهاند و با
هشـام بـن حكـم كـه معجـزه را ويژۀ انبياء؟مهع؟ و وقــوع كرامـت را از غيرانبيا؟مهع؟ ممكن
5

مىدانسـت ،هـمرأی هسـتند؛ 4هرچنـد معتزلـه نیـز همیـن دیـدگاه را دارنـد.

ثمـرۀ ایـن بحـث را میتـوان در مسـئلۀ طـرق معرفـت امـام به وضـوح مشـاهده نمود؛ چه
بیـان فرمودهانـد کـه یکـی صـدور معجـزه از وی و دیگـری منصوصبـودن او بـه معنـای
نـص امـام قبـل بـر امامـت امـام بعـد اسـت .حـال بایـد گفـت :طریـق معرفـت امـام در
ً
اندیشـۀ منکریـن صـدور معجـزه از غیرانبیـا ،صرفـا نـص اسـت.
 .1همان.
 .2مفید ،محمد بن محمد ،همان ،ص .68
 .3همان ،ص .66 -65
 .4اشعری ،علی بن اسماعیل ،مقاالت االسالمیین.63/1 ،
...« .5و بنـو نوبخـت مـن اإلماميـة يمنعـون ذلـك و يوافقـون المعتزلـة فـي الخالف علينـا »...مفید،
محمـد بـن محمد ،همـان ،ص .69
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اینکـه غالـب متکلمـان امامیـه دو طریـق جهـت شـناخت امـام و صـدق ادعـای او
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 .2جریان معتزلیان شیعهشده
در فاصلـۀ میـان افـول مدرسـۀ کوفـه و شـکلگیری مدرسـۀ بغداد کـه کالم امامیه با یک
َ
دوره فتـرت روبـهرو بـود ،افرادی مانند ابوعیسـی َو ّراق و ابنراوندی 1به دالیل مختلفی،
ً
نمایندگـی کالم امامیـه را بـه عهـده گرفتنـد و مخصوصـا در بـاب امامـت آثـاری تألیف
کردنـد .اگرچـه بـه سـبب مفقودشـدن تمامـی آثـار ایـن متکلمـان نمیتـوان بهروشـنی از
آرای کالمـی ایشـان سـخن گفـت ،اما بیگمان رگههایی از همسـویی آنـان با متکلمان
امامـی مدرسـۀ کوفـه در برخـی اندیشـههای کالمـی ،از مبحـث توحیـد و عـدل گرفتـه تا
2

مباحث امامت ،قابل شناسـایی اسـت.

انـدک زمانـی پیـش از عصـر غیبـت صغـری و پـس از آن ،تحولـی در اندیشـههای
ّ
بسـیاری از متکلمـان معتزلیمسـلک چـون ابنقبـه رازی و ابنمملـک پدیـدار شـده که
موجب گرایش آنان به امامیه گشـته و جریان تازهای را در کالم امامیه در بغداد شـکل
داده اسـت .بـا وجـود ایـن ،همرأیـی ایـن گـروه در مباحـث امامـت بـا دیگرمتکلمـان
امامـی ،بیـش از دیگرمباحـث کالمـی اسـت؛ چـه اینکه بررسـی کلمات آنـان حاکی از
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3

پافشـاری آنـان بـر عقیـدۀ اعتزالـی خویـش در سـایر مباحـث کالمـی اسـت.

بـا توجـه بـه گزارشهـای موجـود میتـوان گفـت کـه ایـن جریـان ،از ابتـدای نیمـۀ دوم
ً
ً
سـدۀ سـوم هجـری فعالیـت خـود را آغـاز کـرد و نهایتـا در اواخـر قـرن سـوم تقریبـا بـه
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4

جریـان غالـب در کالم امامیـه تبدیـل شـد.

بدیهــی اســت آ گاهــی از اندیش ـههای یــک شــخص یــا جریــان فکــری بــدون مراجعــه
بــه آثــار و کلمــات آن شــخص یــا اندیشــمندان بــزرگ آن جریــان ،محــال و غیرممکــن
 .1گویـا ایـن دو متکلـم قبـل از دوران غیبـت صغـری و شـکلگیری مدرسـۀ بغـداد از دنیـا رفتهانـد
بهـا و فرق ههـای میانـی در سـدههای میانـه،
(مادلونـگ ،ویلفـرد ،کالم معتزلـه و امامیـه ،مکت 
ص .)153-151

 .2میرزایـی نوکابـادی ،عبـاس« ،ابوعیسـی وراق از اعتـزال تا گرایش به مدرسـۀ کوفه» ،جسـتارهایی
در مدرسـۀ کالمی بغـداد ،ص .۱۲۷-116
 .3اشعری ،علی بن اسماعیل ،همان ،ص .61
 .4جمعی از نویسندگان ،مدارس کالمی امامیه ،ص .204-203

اســت .بــر ایــن اســاس بازخوانــی و بررســی آثــار معتزلیــان شیعهشــده نیــز جهــت
دســتیابی بــه اندیشــههای امامتــی ایشــان ضــروری اســت .فقــدان آثــار و تألیفــات
بســیاری از متکلمــان برجســته در ایــن خــط فکــری ،مســیر بازخوانــی دقیــق و تــام
اندیشــههای امامتــی معتزلیــان شیعهشــده را ســخت و ناهمــوار ســاخته اســت .بــا
عنایــت بــه اینکــه از میــان متکلمــان برجســتۀ ایــن خــط فکــری _ اشــخاصی چــون
ّ
ابنمملــک ،ابنقبــه و دیگــران_ از ابنقبــه رازی اطالعــات بیشــتری در دســت اســت
و پژوهشهایــی نیــز دربــارۀ او و اندیش ـههایش نگاشــته شــده اســت ،بهناچــار در ایــن
ً
بخــش صرفــا بــه بیــان و بررســی برخــی اندیشــههای ابنقبــه رازی در اهــم مســائل
امامــت خواهیــم پرداخــت.
ابوجعفــر محمــد بــن عبدالرحمــان بــن قبــه رازی معــروف بــه ابنقبــه از جملــۀ متکلمــان
ســدۀ چهــارم هجــری اســت .او اگرچــه در ابتــدا معتزلــی بــود ،امــا بعدهــا بــه مذهــب
امامیــه گرویــد 1.وی از متکلمانــی اســت کــه بــزرگان امامیــه در بغــداد همچــون
نجاشــی ،ســید مرتضــی و شــیخ طوســی بــه نیکــی از او یــاد کردهانــد و منهــج کالمـیاش
2

را ســتودهاند.

بنــا بــر گزارشهــای رســیده ،ابنقبــه دارای کتابهــا و رســالههایی در موضــوع «امامت»
ً
بــوده اســت 3.امــا معاألســف غالــب ایــن آثــار کــه ظاهــرا بــه صــورت تکنگار یهایــی
او ،اثــر مســتقلی نیــز در بحــث امامــت از وی در دســترس نیســت تــا بتــوان بــه واســطۀ آن
بــه اندیشــۀ امامتــی او دســت یافــت .در ایــن میــان ،تنها شــیخ صــدوق در خالل کتاب
 .1طوسی ،محمد بن حسن ،فهرست ،ص 389؛ نجاشی ،احمد بن علی ،رجال ،ص .375

 .2همـان؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،همـان ،ص 38؛ سـید مرتضـی ،علـی بـن حسـین ،الفصول
المختارة ،ص .22
 .3ابن ّ
بطــه کــه از ابنقبــه اخــذ حدیــث میکــرده اســت ،مینویســد« :از محمــد بــن عبدالرحمــان
بــن قبــه شــنیدم کــه او دارای کتابــی بــا عنــوان «االنصــاف» در بحــث امامــت بــوده ،کتــاب
«المســتثبت» را در رد کتــاب ابوالقاســم بلخــی نوشــته ،کتابــی در رد زیدیــه و کتابــی نیــز در رد
ابوعلــی ّ
جبائــی و همچنیــن رســالۀ مســتقلی در بحــث امامــت نگاشــته اســت» (نجاشــی ،احمد
بــن علــی ،همــان).
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ت بــوده ،بــه دســت مــا نرســیده اســت .فــارغ از فقــدان تکنگار یهــای
در مســئلۀ امامـ 
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«کمــال الدیــن و تمــام النعمــة» خــود ،برخــی از آثــار کالمــی و دیدگاههــای ابنقبــه را
نقــل کــرده و از ایــن جهــت کمــک شــایانی در انتقــال برخــی آرای ابنقبــه بــه نسـلهای
بعــد از خــود نمــوده اســت 1.برخــی آثــار کالمــی گزارششــدۀ ابنقبــه عبــارت اســت از:

«االنصــاف فــي االمامــة»« ،2المســتثبت فــي االمامــة نقــض کتــاب المسترشــد»« ،الــرد
علــی ابــي علــي ُ
الج ّبائــي»« ،کتــاب التعر یــف علــی الزیدیــة»« ،المســألة المفــردة فــي
3

االمامــة»« ،نقــض کتــاب االشــهاد البــي علــي ز یــد علــوي».

قبـل از ورود بـه بحـث ،الزم بـه ذکـر اسـت ،آنچـه در بازخوانی آرا و اندیشـههای امامتی
ابنقبـه ضـروری بـه نظـر میرسـد ،بازنگـری و بررسـی ادعاهـای برخـی روشـنفکران در
مـورد اندیشـۀ وی و انتسـاباتی اسـت کـه در حـوزۀ مباحث امامت بـه او دادهاند؛ چراکه
بـه زعـم برخـی روشـنفکران ،اصـل امامـت در مکتـب تشـیع طـی سـدههای سـوم تـا
پنجـم ،دچـار تحولـی جـدی شـده اسـت؛ تـا جایـی کـه از اوایـل سـدۀ دوم ،یـک تلقـی
فرابشـری از امامت مطرح گشـته و از نیمۀ دوم سـدۀ دوم ،نوعی غلو اعتدالی بهتدریج
و بـه آرامـی وارد اندیشـۀ شـیعه شـده تـا اینکـه در نهایـت ،در سـدۀ پنجـم بـه صـورت
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مطلـق بـر اندیشـۀ شـیعی سـیطره یافتـه اسـت .از منظـر ایـن گـروه ،پذیـرش امـوری
همچـون علـم ویـژه و عصمـت بـرای امـام ،از مصادیـق فرابشریدانسـتن ائمـه؟مهع؟
اسـت و ابنقبـه در شـمار آن دسـته از متکلمانـی اسـت کـه نـگاه و رویکـردی بشـری بـه
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مقـام امامـت و ویژگیهـای امـام داشـتهاند .بـه همیـن سـبب ،از وی به عنـوان نمایندۀ
4

قرائـت بشـری از امامـت در میـان شـیعیان سـدههای نخسـتین نـام بـرده شـده اسـت.
 .1صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین.194-126 ،63-51/1 ،
 .2سید مرتضی ،علی بن حسین ،همان ،ص .4

 .3طوسی ،محمد بن حسن ،همان ،ص .389
ً
 .4بـــه عنـــوان نمونـــه ادعـــا شـــده ک ــه ابنقب ــه ب ــر خ ــاف غالی ــان ،ائمـــه اطه ــار؟مهع؟ را صرفـــا
دانش ــمندانی برجس ــته ،پرهی ــزکار و عال ــم ب ــه ش ــریعت میدانس ــته و در همی ــن راس ــتا ق ــول ب ــه
آ گاه ــی آن ــان از غی ــب را ش ــرک میدانس ــته اس ــت (مدرس ــی طباطبای ــی ،حس ــین ،مکت ــب در
شش ــده» ،مدرس ــه ،109/3 ،ب ــه نق ــل
فراین ــد تکام ــل ،ص 170؛ کدی ــور ،محس ــن« ،قرائ ــت فرامو 
از :مدرس ــی طباطبای ــی ،حس ــین ،مقدم ـهای ب ــر فق ــه ش ــیعه ،ص  .)33از منظ ــر آن ــان او اگرچ ــه
ظه ــور معج ــزه ب ــه دس ــت ام ــام از جان ــب خ ــدای متع ــال را غیرممک ــن نمیدانس ــت ،ام ــا س ــایر

در ادامـه بـه بررسـی اندیشـۀ ابنقبـه و صحـت و سـقم اتهامـات وارده بـه وی در بحـث
امامـت خواهیـم پرداخـت.
 .1-2تعریف امامت ،جایگاه و قلمرو آن
بــا عنایــت بــه آنچــه در بــاب توجــه متکلمــان امامــی بــه تعریــف امامــت از دورۀ مرحــوم
شــیخ مفیــد و پــس از وی گفتــه شــد ،بدیهــی اســت کــه ارائــۀ تعریفــی از امامــت در
اندیشــۀ معتزلیــان متشــیعه ازجملــه ابنقبــه نیــز همچــون نوبختیــان ممکــن نیســت و بــه
نظــر میرســد ایــن جریــان نیــز بــه ارائــۀ تعریفــی خــاص از امامــت نپرداختهانــد .بــا ایــن
حــال بازخوانــی آرا و کلمــات ابنقبــه در خصــوص اوصــاف ،وظایــف و شــرایط امــام،
میتوانــد تــا حــدودی جایــگاه امامــت در اندیشــۀ وی را روشــن ســازد.
بن ــا ب ــر نق ــل مرح ــوم ص ــدوق ،ابنقب ــه ام ــام را عام ــل حف ــظ دی ــن و اقام ــۀ اح ــکام ش ــرع
معرف ــی میکن ــد 1.ب ــه اعتق ــاد وی ام ــام ،ریاس ــت معن ــوی مس ــلمانان را ب ــر عه ــده دارد و
امامــت منصبــی الهــی اســت کــه از طریــق نــص و ب ـهاذناهلل و توصیــۀ پیامبــر؟لص؟ بــه
اف ــرادی خ ــاص تعل ــق میگی ــرد 2.نی ــز ب ــرای ام ــام ع ــاوه ب ــر ش ــأن دین ــی ،ش ــأن سیاس ــی
نی ــز قائ ــل ب ــوده و در راس ــتای بی ــان وظایف ــی چ ــون داوری ب ــه ح ــق می ــان م ــردم 3،رف ــع
اخت ــاف در جامع ــه و برق ــراری اتح ــاد می ــان ام ــت 4،اج ــرای ام ــر ب ــه مع ــروف و نه ــی از

باوره ــای مفوض ــه همچ ــون ب ــاور ب ــه عل ــم غی ــب ام ــام و ی ــا وج ــود هرگون ــه صف ــت فرابش ــری در
ام ــام را رد مینم ــود (مدرس ــی طباطبای ــی ،حس ــین ،مکت ــب در فراین ــد تکام ــل ،ص67-66؛
کدی ــور ،محس ــن ،هم ــان.)92/3 ،
 .1صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین ،ترجمۀ کمرهای.196/1 ،
 .2همان.
 .3ابنقبه ،محمد بن عبدالرحمان ،نقض االشهاد ،ص .111
 .4همان ،ص .110
 .5همان ،ص .118
 .6همان.
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منکــر 5،جهــاد بــا کفــار و مشــرکین 6،تصمیمگیــری در امــور مهمــی چــون دمــاء ،امــوال و
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فــروج 1،بــه جــواز قیــام امــام جهــت بهدس ـتآوردن حکومــت معتقــد بــوده اســت؛ 2چــه
اینک ــه انج ــام ای ــن وظای ــف ب ــه نح ــو ات ــم و اکم ــل ب ــدون داش ــتن حاکمی ــت و ق ــدرت
سیاس ــی ممک ــن نیس ــت .روش ــن اس ــت ک ــه مجم ــوع ای ــن کلم ــات ،تفاوت ــی ب ــا حاص ــل
تعار یــف متکلمــان اســامی از امامــت در اعصــار بعــد نداشــته اســت .امامــت از منظــر
ابنقبــه و دیگــر معتزلیــان متشــیعه را میتــوان همــان ریاســت و رهبــری عمومــی بــر دیــن
و دنی ــای م ــردم توس ــط کس ــی دانس ــت ک ــه جانش ــین و خلیف ــۀ پیامب ــر؟لص؟ اس ــت و ب ــا
ن ــص او ش ــناخته و معرف ــی میگ ــردد.
در بــاب جایــگاه امامــت هــم بایــد گفــت ،ابنقبــه بــر خــاف ســایر متکلمــان امامیــه،
امامــت را در زمــرۀ فــروع دیــن میدانــد 3،نــه اصــول .گویــا وی در ایــن خصــوص همــگام
بــا اهلســنت ،همچنــان بــر بــاور اعتزالــی خویــش باقــی بــوده اســت؛ ولــی از آنجــا کــه
معتقــد بــه کفــر و الحــاد منکــر ایــن فــرع شــده 4،گویــا امامــت را در ردیــف ضروریــات
دیــن قــرار داده اســت کــه انــکار آن در اصــل بــه انــکار ادعــای نبــوت نبــی اکــرم؟لص؟ و
باالتــر از آن ،انــکار جعــل الهــی امامــت بازمیگــردد و بــه تبــع ،منکــر آن ،کافــر و ملحــد
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شــمرده میشــود.
او بـر ایـن بـاور اسـت کـه جایـگاه امامـت در تفکـر شـیعه ،در ادامـۀ جایـگاه رسـالت
پیامبـر اکـرم؟لص؟ اسـت 5و بـر ایـن اسـاس امـام ،همانند پیامبـر ،نهتنها بر جـن و انس،
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8

بلکـه بـر تمامـی مخلوقـات عالـم 6،والیـت در دیـن 7و حجیـت الهـی دارد.
 .1همان ،ص .119-118
 .2همان ،ص .126-125
 .3همان ،ص .108

 .4همـو ،النقـض علـی ابـي الحسـن علـي بـن احمـد بـن البشـار ،ص 60؛ همـو ،نقض االشـهاد ،ص
.125
 .5همو ،االنصاف ،ص .134
 .6همو ،النقض علی ابي الحسن علي بن احمد بن البشار ،ص .59
 .7همان ،ص 56؛ همو ،نقض االشهاد ،ص .125

 .8همـو ،النقـض علـی ابـي الحسـن علـي بـن احمـد بـن البشـار ،ص 58-57 ،54؛ همـو ،نقـض
االشـهاد ،ص .95-94

1

ابنقبه قلمرو امامت را در بنیهاشـم و امتداد آن را در نسـل امام حسـین؟ع؟ دانسـته

و بـا اسـتناد بـه حدیـث متواتـر ثقلیـن ،معتقد اسـت یکی از شـروط مهم امام این اسـت
که جزء عترت پیامبر؟لص؟ باشد؛ 2چه اینکه بر اساس این روایت ،تمسک به عترت
در کنـار قـرآن کریـم ،مایـۀ نجـات از گمراهـی اسـت و ایـن نشـان میدهـد کـه کسـانی
3

در میـان عتـرت هسـتند کـه مبیـن و مفسـر قرآنانـد و عالـم به احـکام دین میباشـند.

بدیـن جهـت اسـت کـه وی بـرای توجیـه امامـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،دامنـۀ عتـرت را از
ذریه و فرزندان دختر پیامبر؟لص؟ گسـترش داده و معتقد اسـت ،عترت شـامل تمامی
فرزنـدان ،نزدیـکان و خانـدان آن حضـرت؟لص؟ ،اعـم از عمـو و پسـرعمو میشـود.

4

 .2-2شرایط و ویژ گیهای امام
 .1-2-2نصب

ابنقبـه بـه وجـوب تعییـن امـام بـاور داشـته اسـت و تعییـن او را بـه حکـم عقـل و بـا
اسـتناد بـه دو برهـان عدالـت 5و اضطـرار 6بـر خـدای متعـال الزم میدانسـت .بـا ایـن
فـرض جـای تعجـب نیسـت کـه وی انتخـاب خلیفـه توسـط مـردم در سـقیفه را باطل و
7

در شـمار زشـتترین و منکرتریـن امـور پـس از شـرک و کفـر معرفـی نماید.

وی همنـوا بـا سـایر پیـروان امامیـه ،معتقـد بـه لـزوم معرفی و نصـب امام از سـوی خدای
9

متعـال بـوده اسـت 8.شـواهدی بـر این مدعا وجـود دارد.

 .3همان ،ص .113
 .4همان ،ص .189
 .5همو ،االنصاف ،ص .133
 .6میرزایی نوکابادی ،عباس« ،نقش ابنقبه رازی در تاریخ تفکر امامیه» ،جسـتارهایی در مدرسـۀ
کالمـی بغداد ،ص .265
 .7ابنقبه ،محمد بن عبدالرحمان ،نقض االشهاد ،ص .125
 .8از منظـر او ،دلیـل وجـوب معرفـی امـام از سـوی خـدا آن اسـت کـه مـردم در هـر زمانـی بـه کسـی
دونقیـض نگویـد و دچـار سـهو و اشـتباه نگـردد (صـدوق ،محمـد بـن علـی،
نیازمندنـد کـه ض 
کمـال الدیـن.)61/1 ،
 .9همان.
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 .1همان ،ص .113
 .2همان ،ص .94

jep.emamat.ir

گذشـته از اقـوال وی ،از البـهالی پاسـخهای او بـه شـبهات مخالفـان نیـز میتـوان سـیر
اندیشـۀ اصحـاب ائمـه؟مهع؟ و متکلمـان امامیـه در مسـئلۀ نصـب الهـی امـام کـه از
سـدههای نخسـتین تـا سـدۀ چهـارم هجـری امتـداد داشـته اسـت را بـه دسـت آورد و
بهواسـطۀ آنهـا ،ادعاهـای واهـی روشـنفکران شـیعی و مستشـرقان غربـی را ارزیابـی و
نقـد نمـود.
بـه عنـوان نمونـه ،نقـل شـده اسـت وی در پاسـخ بـه ابوزیـد علـوی کـه گفتـه بـود ،دلیـل
شـیعیان بـر رد امامـت عبـاس و بنیالعبـاس چیسـت ،گزینـش امـام بر اسـاس قیاس را
رد نمـوده و عقیـدۀ امامیـه بـه امامـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و اوالد آن حضـرت؟مهع؟ را در
راسـتای پیـروی از عمـل پیامبـر؟لص؟ دانسـته و گفتـه اسـت:
ا گــر پیامبــر ا کــرم؟لص؟ در مــورد دیگــران هــم چنیــن میکــرد ،مــا کاری جــز
1

اطاعــت انجــام نمیدادیــم.
 .2-2-2عصمت

یکـی دیگـر از ویژگیهـای امـام کـه ابنقبـه نیـز آن را مـورد تأ کیـد قـرار داده ،عصمـت
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ت از عتـرت اسـت 2.با عنایت بـه اینکه
اسـت .ابنقبـه معتقـد بـه لـزوم عصمـت حجـ 
وی امامـت را منصبـی اسـتحقاقی 3میدانـد ،نـه تفضلـی ،میتـوان گفـت کـه در
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اندیشـۀ او ،عصمـت ملکـهای اسـت کـه بـا وجـود آن ،قـدرت بـر ارتـکاب محرمـات و
تـرک واجبـات از معصـوم سـلب نشـده اسـت و اختیـار وی ،به رغم داشـتن مصونیت،
منتفـی نیسـت.
او ضمـن نقـل سـخن یکـی از بـزرگان امامیـه ،در جاللـت قدر و عظمت شـأن ائمه؟مهع؟
چنین مینویسـد:
یکــی از شــیوخ امامیــه چنیــن گفتــه اســت … :احتــرام و تکریــم و افعــال
پیامبــر؟لص؟ در مواطــن و مواقــف مختلــف نســبت بــه ایشــان [ائمــه از
 .1همان.97/1 ،
 .2همان.95/1 ،
 .3ابنقبه ،محمد بن عبدالرحمان ،نقض االشهاد ،ص .95

ّ
عتــرت؟مهع؟] نشــان از جاللــت قــدر و عظمــت شــأن و علــو مقــام ایشــان
نــزد خداونــد؟زع؟ دارد…  .خداونــد _ تبــارک و تعالــی_ نیــز بــا نــزول آیــۀ تطهیــر
و ســورۀ «هــل أتــی» و امثــال آن ،بــر شــأن واالی ایشــان تأ کیــد کــرده اســت…
و چــون پیامبــر ا کــرم؟لص؟ را نمیتــوان اهــل ُ«محابــاة» 1دانســت ،لــذا بایــد
ً
گفــت :از آنجــا کــه مســلما آن حضــرت؟لص؟ تنهــا بــر اســاس مــا ک
دینــی ،افــراد را بــه والیــت برمیگز یــد یــا مقــدم میداشــت ،میفهمیــم
کــه امامــان از عتــرت؟مهع؟ بــه ســبب اســتحقاق خــود ،بــه ایــن مقــام
2

اختصاصــی نائــل شــدند. ...

ابنقبـه بـا اسـتناد بـه برهـان لطـف ،عصمـت امـام بـه معنـای مصونیـت او از گنـاه و
اشـتباه را بـر خداونـد متعـال الزم و واجـب میدانـد و مینویسـد:
ا گــر طبــق عقیــدۀ مخالفــان مــا کــه معتقدنــد خداونــد متعــال قــرآن را
نهتنهــا بــر مــردم زمــان پیامبــر ا کــرم؟لص؟ ،بلکــه بــرای مــردم اعصــار و ادوار
نکــه خــود آن حضــرت از یــک
آینــده نیــز نــازل نمــوده اســت ،بــا فــرض ای 
طــرف جهــت تبییــن آیــات وحــی در اعصــار بعــد حضــور نداشــته و از
طرفــی نیــز مــردم را بــه عمــل بــه حــق امــر فرمــوده اســت ،در ایــن فــرض نــزول
قــرآن بــر قومــی بــدون تعییــن مبیــن و مفســر آن بــرای مــردم ،جایــز نیســت.
لــذا بــه حکــم عقــل و دیــن ،بــر خداونــد متعــال واجــب اســت تــا بــر اســاس
عــام و اغراضــی کــه کالم وحــی مــد نظــر داشــته اســت ،مشــخص نمایــد؛
همانگونــه کــه پیامبــر ا کــرم؟لص؟ نیــز ایــن امــور را بــرای مــردم عصــر،
3

تشــریح میکردهانــد.

برهـان دیگـری کـه ابنقبـه بـه واسـطۀ آن بـر لـزوم عصمـت ائمـه؟مهع؟ حکـم نمـوده ،بـه
شـناخت راهورسـم عبودیـت ،کـه فلسـفۀ خلقـت انسـان اسـت ،بازمیگـردد .کیفیـت
 .1گفتهانـد اهـل محابـاة کسـی اسـت کـه مالکـش در گزینـش و ترجیـح افـراد ،دوسـتی و محبـت
شـخص نسـبت بـه ایشـان اسـت.
 .2صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین.97-96/1 ،
 .3ابنقبه ،محمد بن عبدالرحمان ،االنصاف ،ص .133
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لطــف ،شــخصی را بــرای تبییــن و تعییــن ناســخ و منســوخ ،خــاص و
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اسـتدالل او بـه ایـن برهـان چنیـن اسـت کـه عبودیـت خـدا ،از جملـۀ وظایـف انسـان
اسـت کـه خـدای متعـال او را بدینجهـت آفریـده اسـت .از طرفـی انسـان در این مسـیر
بـه راهنمـا و راهبـر نیازمنـد اسـت .ازایـنرو خـدای متعـال ایـن وظیفـه را بـر عهـدۀ امـام
قـرار داده 1و اطاعـت از او را بـر انسـانها واجـب گردانیـده اسـت 2.روشـن اسـت کـه
الزم�ۀ اطاع�ت [مطل�ق و بیقیدوشـرط] از امـام ،مصونی�ت او از هرگونه [گناه و] اشـتباه
اسـت؛ چراکـه در غیـر ایـن صـورت ،نقـض غـرض الزم میآیـد و فلسـفۀ خلقـت محقـق
3

نخواهـد شـد.

در قلم ــرو عصم ــت ام ــام نی ــز اندیش ــۀ ابنقب ــه مش ــابه دی ــدگاه وی در بح ــث قلم ــرو
عل ــم ام ــام و منحص ــر در مح ــدودۀ دی ــن و تبیی ــن و حف ــظ ش ــریعت و آموزهه ــای آن
اســت .در اندیشــۀ او امــام در ایــن حــوزه ،از هرگونــه خطــای عمــدی یــا ســهوی مصــون
اس ــت.

4

 .3-2-2علم ویژه

ابنقبه علم و فضل امام را در کنار فهم و عقل ،از اهم ویژگیهای امام 5دانسته است
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و آن را ملا ک تعییـن امـام معرفـی میکنـد 6.او معتقـد اسـت کـه امـام بایـد عالمتریـن و
داناتریـن مـردم باشـد 7،علمـش را آشـکار نمایـد 8و نقصـی هـم در علـم وی راه نداشـته
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باشـد 9.بدیهـی اسـت مـراد وی از علـم ،علـوم غیراکتسـابی و الهـی یا به عبـارت دیگر،
علـم دیـن کـه همـان معرفـت بـه کتـاب خـدا و سـنت نبـوی؟لص؟ و تأویلات کتـاب و
 .1همان ،ص .118
 .2همان ،ص .107
 .3همان ،ص .107
 .4همان ،ص .134-133
 .5همو ،نقض االشهاد ،ص .115 ،107 ،104-103
 .6همان ،ص .117-116
 .7همو ،االنصاف ،ص .75
 .8همو ،نقض االشهاد ،ص .120
 .9همان ،ص .95

احـکام الهـی اسـت ،میباشـد؛ چنانکـه خـود او نیـز در مواضعـی بدین مسـئله تصریح
1

کرده اسـت.

او همچنیـن معتقـد اسـت میـان علـم خطاناپذیـر و امـر مطلـق الهـی بـه اطاعـت از
امـام ،کـه حاکـی از عصمـت او اسـت ،رابطـهای مسـتقیم برقـرار اسـت؛ چراکه کسـی بر
دیگ�ران حـق ام�ر و نهـی دارد و اطاعت�ش [بـه طـور مطلـق] واجـب اسـت کـه [معصـوم از
2

گن�اه ،خط�ا و نس�یان باش�د و ب�ه عب�ارت دیگر] از «علمـی خطاناپذیر» برخوردار باشـد.

از ایـن نکتـه نیـز نبایـد غفلـت نمـود کـه ابنقبـه ،علـم امـام را نیـز همچـون عصمـت و
ً
افضلیـت ،صرفـا از طریـق اسـتناد بـه اخبـار ،آن هم نـه اخبار واحد ،ثابـت میکند؛ زیرا
3

از منظـر وی ،خبـر واحـد حجیتـی نـدارد.

توجـه بـه جایـگاه برجسـتۀ علمـی ابنقبـه در میـان متکلمـان امامـی 4و حضـور وی در
زمـرۀ امامتپژوهـان مسـتبصر امامیـه در بغـداد ،ضـرورت بازخوانـی دقیق اندیشـههای
کالمـی او ،بهویـژه در مسـئلۀ علـم امـام را بیـش از پیـش روش میسـازد .چـه اینکـه در
غیـر ایـن صـورت ،شـاهد برداشـتهای ذوقـی و سـلیقهای و بـه دور از دقت و صحت،
از عبـارات و کلمـات وی و مصـادرۀ آنهـا توسـط دگراندیشـان بـه نفـع خویـش خواهیـم
بـود .اتهـام اعتقـاد بـه عـدم لـزوم یـا برخـورداری ائمـه؟مهع؟ از علـم غیـب بـه وی و اتهـام
قرائـت بشـری او از امامـت ،از ایـن جملـه اسـت .در ادامه به بیـان و تحلیل برخی دیگر
اسـت ،میپردازیـم:
ابنقبـه در قسـمتی از آثـار خـود ،ضمـن اعتراف به اختصاص غیب بـه خدای متعال،
ادعـای برخـورداری ائمـه؟مهع؟ از ایـن علـم یـا وجـود آن بـرای افـراد بشـر را برابـر بـا شـرک،
 .1همان ،ص .125 ،113 ،99
 .2همان ،ص .95
 .3همان ،ص .223 ،206 ،202 ،199 ،197-196
 .4نجاشی وی را متکلمی دارای منزلت عظیم ،عقیدۀ نیکو و قویدست در علم کالم میداند (رجال،
ص  .)376عالمه حلی او را شیخاالمامیه در عصر خود معرفی کرده است (خالصة االقوال ،ص
 .)343ابنندیم هم او را از متکلمان حاذق شیعه دانسته است (فهرست ،ص .)225
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از عبـارات بـه ظاهـر جنجالبرانگیـز ابنقبـه کـه دسـتاویز برخـی روشـنفکران قـرار گرفته
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کفر و خروج از اسلام دانسـته و نوشـته اسـت:
و مــن ینحــل لالئمــة علــم الغیــب هــذا کفــر بــاهلل و خروجــه عــن االســام
1

عندنــا.

2

و الغیب ال یعلمه اال اهلل و ما ادعاه لبشر اال مشرک کافر. ...

نیـز آنگاه کـه در صـدد پاسـخ بـه اشـکاالت و شـبهات ابوزیـد علـوی در مسـئلۀ انـکار
وجـود امـام زمـان؟جع؟ بـوده ،نوشـته اسـت:
امــام… از غیــب آ گاه نیســت؛ [بلکــه] او بنــدۀ صالحــی اســت کــه بــه
3

کتــاب خــدا و ســنت [پیامبــر ا کــرم؟لص؟] علــم دارد.

ابنقبـه در بحـث علـم غیـب بـرای امـام تـا آنجـا پیـش رفتـه کـه اعتقـاد بـه آن را دیدگاه
غلات 4و عـدم اعتقـاد بـه آن را عقیـدۀ امامیه دانسـته اسـت.

5

در تحلیـل ایـن عبـارات میگوییـم ،خوشـبختانه عبـارات و کلمـات صریـح ابنقبـه در
خصـوص علـم امـام ،کـه بـه برخـی از آنها در ابتـدای این بخش اشـاره کردیم ،به حدی
اسـت کـه بـه جرئـت میتـوان او را از طرفداران لزوم علوم غیبی فرابشـری برای ائمه؟مهع؟
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کلمـات بـه ظاهـر متعـارض او بـا
برشـمرد .بـا ایـن بیـان ،در مواجهـه بـا سـایر عبـارات و
ِ
عکـردن میـان کل کلمـات وی و یـا توجیه آن عبـارات وجود
ایـن عقیـده ،راهـی جـز جم 
نـدارد کـه آن هـم چنـدان دشـوار نخواهد بود.

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

بـا توجـه بـه عبـارات مذکـور از ابنقبـه در ایـن بخـش ،بـه چنـد طریـق میتـوان میـان
کلمـات وی جمـع نمـود:
الف) اعتقاد به برخورداری امام از غیب در طول علم الهی

بـر اسـاس ایـن جمـع ،ابنقبـه اگرچـه برخـورداری امـام از علـم غیـب را پذیرفتـه اسـت،
 .1ابنقبه ،محمد بن عبدالرحمان ،نقض االشهاد ،ص .106
 .2همان ،ص  107و .116
 .3صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین.110/1 ،
 .4ابنقبه ،محمد بن عبدالرحمان ،همان ،ص .113
 .5همان ،ص  106و .116

امـا آن را بـه نحـو غیراسـتقاللی و بـا اعطـای الهـی و در طـول علـم غیـب خـدای متعـال
میدانـد؛ چراکـه آنچـه موجـب شـرک اسـت ،اعتقـاد بـه اسـتقاللی و ذاتـی بـودن ایـن
علـم بـرای امـام اسـت و عبـارات اخیـر ابنقبـه نیـز ،بـه ایـن علـم بـاز میگـردد.
ب) اعتقاد به علم غیب محدود و انکار علم غیب مطلق و نامحدود برای امام

قـدر متیقـن از اندیشـۀ ابنقبـه در خصـوص علـم امـام ایـن اسـت کـه وی امـام را عالـم
بـه کتـاب خـدا و سـنت نبـوی میدانـد 1.ایـن بـدان معنـا اسـت کـه وی منکـر اصـل
برخـورداری امـام از غیـب نیسـت؛ زیـرا قـرآن کریـم نیـز کتابـی آسـمانی و مشـتمل بـر
بواطـن بس�یاری اس�ت ک�ه خ�دای متع�ال آنه�ا را تنها در س�ینۀ کس�انی [امامان�ی] که به
آنهـا علـم و معرفـت داده ،قـرار داده اسـت 2.ازایـنرو فهـم صحیـح قـرآن کریـم و آ گاهی
از مرادهـای واقعـی الهـی ،شـناخت آیـات محکـم از متشـابه ،ناسـخ از منسـوخ و تأویل
و تفسـیر واقعـی آیـات آن ،نیازمنـد ارتبـاط بـا غیـب و آ گاهـی از آن اسـت .خـود ابنقبـه
در جایـی ضمـن تصریـح بـه ایـن مطلـب بیـان مـیدارد:
ً
عقــا واجــب اســت کــه امــام ،عالــم بــه کتــاب خــدا و امیــن بــر آن باشــد.
ناســخ و منســوخ ،عمــوم و خصــوص ،واجبــات و مســتحبات [احــکام]
و محکمــات و متشــابهات قــرآن را بدانــد تــا هریــک از آنهــا را در محــل

jep.emamat.ir

97

صحیــح خــود _ کــه خــدای تعالــی وضــع کــرده اســت_ قــرار دهــد و مؤخــر را
مقــدم و مقــدم را مؤخــر نکنــد.

بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد میتـوان گفـت ،آن دسـته از عبـارات ابنقبـه کـه بـه ظاهـر
منکـر وجـود علـم غیـب بـرای ائمـه؟مهع؟ اسـت ،ناظر به علومی اسـت کـه مختص ذات
نامحـدود بار یتعالـی هسـتند و خـارج از محـدودۀ علـم بـه کتـاب و سـنت میباشـند.
حاصـل سـخن اینکـه ،اگرچـه ابنقبـه برخـورداری امـام از علمـی ویـژه را در کنـار سـایر
ً
علـوم امـام پذیرفتـه اسـت ،امـا دامنـۀ آن را محـدود ،و قلمـرو آن را صرفـا در حـوزۀ دین و
 .1همان ،ص .110
 .2عنکبوت.29 :
 .3صدوق ،محمد بن علی ،همان.95-94/1 ،

بازخوانی امامت در اندیشۀ نوبختیان و معتزلیان شیعهشده با تأکید بر آرای ابنقبه رازی

3

احـکام آن یـا علـم بـه حلال و حـرام الهـی بیـان مینمایـد کـه مسـتلزم آ گاهـی از قـرآن و
بواطـن آن اسـت .وی علـم غیـب را تنهـا مختص خدای متعال دانسـته و بدین سـبب
آن را ذاتـی و نامحـدود میدانـد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر خـدا در مواضعـی اراده
فرمایـد و آن را بـه امـام عطـا نمایـد ،میتـوان آن را بـه امـام نسـبت داد .وی منشـأ یا منبع
1

سـایر علـوم خـاص ائمـه؟مهع؟ را نیـز از ناحیـۀ پیامبـر اکـرم؟لص؟ میدانـد.
• گستره و قلمرو علم امام

بـا عنایـت بـه دو وجـه جمعـی کـه در اندیشـۀ ابنقبه در باب علم امام گذشـت ،روشـن
میشـود کـه وی قائـل بـه علـم مطلـق بـرای امـام نیسـت؛ بلکـه او قلمـرو علـم امـام را در
2

محـدودۀ دیـن و شـناخت همـۀ احـکام آن میدانـد.

او بـر ایـن بـاور اسـت کـه امـام بـه حکـم عقـل 3بایـد همـۀ امـر دیـن را بدانـد تـا در مـوارد
اختلاف در تأویـل کتـاب و سـنت ،بتـوان بـه سـخن او تمسـک نمـود؛ زیـرا در غیـر ایـن
صـورت ،احتمـال اینکـه او بـه خطـا بیفتـد و جـای ناسـخ را بـا منسـوخ و محکـم را بـا
متشـابه خلـط کنـد ،وجـود خواهـد داشـت و در ایـن صـورت ،فرقـی میـان امـام بـا سـایر
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مأمومیـن او وجـود نخواهـد داشـت .بیـان او در ایـن خصـوص چنیـن اسـت:
واجــب اســت امــام جامــع تمــام علــم دیــن باشــد تــا تمســک بــه او و اخــذ
_ و عمــل بــه کالم او_ در مــوارد اختــاف و تنــازع در تأویــل کتــاب و ســنت

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

ممکــن باشــد؛ ز یــرا ا گــر چیــزی در کتــاب و ســنت باشــد کــه امــام بــه آن
علــم نداشــته باشــد ،تمســک بــه او ممکــن نخواهــد بــود .پــس اگــر کســی
چنیــن جایگاهــی [امامــت و وجــوب طاعــت] داشــته باشــد ،درحالیکــه
امیــن بــر کتــاب خــدا نباشــد و از اشــتباه نیــز ایمــن نباشــد ،ناســخ را در
جــای منســوخ ،محکــم را در جــای متشــابه و واجــب را در جای مســتحب
قــرار میدهــد و ایــن قبیــل اشــتباهات بهفراوانــی رخ میدهــد .در ایــن
صــورت حجــت و محجــوج یکســان خواهنــد شــد و بــا روشنشــدن فســاد
 .1ابنقبه ،محمد بن عبدالرحمان ،نقض االشهاد ،ص .113
 .2همان ،ص .122 ،120 ،116-115 ،113 ،107 ،104 ،99
 .3همان ،ص .94

نکــه حجــت
ایــن ســخن ،قــول امامیــه ثابــت خواهــد شــد ،مبنــی بــر ای 
نیســت ،مگــر کســی از میــان عتــرت کــه جامــع تمــام علــوم دیــن و معصــوم
1

و امیــن بــر کتــاب خــدا باشــد.

علاوه بـر ایـن ،وی قلمـرو علـم امـام را بـه آ گاهـی او از حـوادث آینـده بـه واسـطۀ ِاخبار از
امـور غیبـی گسـترش داده و معتقـد اسـت کـه چـون امامـان معصـوم؟مهع؟ وارثـان علـوم
پیامبـر اکـرم؟لص؟ هسـتند ،از برخـی امـور غیبـی همچـون غیبـت امـام عصـر؟جع؟
2

پیـش از تولـد آن حضـرت نیـز آ گاهـی داشـتهاند.
 .4-2-2افضلیت

ابنقبـه امـام را از همـۀ افـراد جامعـه افضـل و بـر همـۀ آنهـا مقـدم میدانـد 3،امـا دیـدگاه
وی در افضلیـت و برتـری امـام از انبیـا و مالئکـه ،چنـدان روشـن نیسـت .بـه گفتـۀ
اشـعری برخـی از معتزلیـان شیعهشـده بـه برتـری انبیـا و مالئکـه از ائمـه؟مهع؟ بـاور
داشـتند و عکـس آن را جایـز نمیدانسـتند 4.بـا ایـن حـال ،انتسـاب ایـن دیـدگاه بـه
ابنقبـه بـا توجـه بـه عـدم تصریـح اشـعری بـه نـام او از یکسـو و فقـدان دیـدگاه خـود
ابنقبـه در ایـن بـاره در آثـار برجایمانـده از وی و گزارشهـای دیگـران از سـوی دیگـر،
روشـن نیسـت.
وی افضلیت امام را با استناد به دو مسئلۀ ضرورت وجود امام در هر عصر 5از یکسو
بـه ایـن سـؤال کـه چـرا بـه اعتقـاد امامیـه در هـر زمـان بیـش از یـک امـام نمیتوانـد وجـود
داشـته باشـد ،بیان داشته است:
چــرا کــه افضلیــت از جملــۀ شــروط امامــت اســت و در هــر زمــان جــز یــک
 .1همان ،ص .95-94
 .2همان ،ص .113
 .3همان ،ص .95
 .4اشعری ،علی بن اسماعیل ،مقاالت االسالمیین ،ص .47
 .5ابنقبه ،محمد بن عبدالرحمان ،همان ،ص 98؛ همو ،االنصاف ،ص .134-133
 .6همو ،نقض االشهاد ،ص .98
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و عدم امکان وجود دو امام در یک زمان 6از سـوی دیگر ،به اثبات رسـانده و در پاسـخ
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نفــر نمیتوانــد افضــل از ســایرین باشــد.

نیز در موضعی دیگر مینویسد:
از آنجــاکــه امــام افضــل ،اولــی ،احــق و اعلــم افــراد جامعه اســت ،اطاعت
2

از او بر همۀ مسلمانان واجب است.

 .3-2فرایند تولیت و انتقال امامت
ابنقبـه نهتنهـا وجـود نـص را بـرای امـام بـه حکـم عقـل 3واجـب میدانـد ،بلکـه بـر ایـن
بـاور اسـت کـه تنهـا راه شـناخت امـام و پذیـرش امامـت او ،نـص پیامبـر اکـرم؟لص؟ و
اطاعـت از قـول ایشـان اسـت 4.وی نخسـتین شـرط از شـروط امـام را منصوصبـودن
امامـت وی ،آن هـم بـه نصـوص و اخبـار متواتره میداند 5.خوشـبختانه برخی عبارات
ابنقبـه علاوه بـر اینکـه بـر لـزوم وجـود نـص در اثبـات امامـت امـام داللـت دارنـد ،از
شـناخت و گزینـش امـام توسـط شـیعیان سـدههای نخسـتین بـا اسـتناد بـه نصوصـی
6

بشـارتدهنده از رسـول خـدا؟لص؟ کـه در اختیـار آنهـا بـوده اسـت ،حکایـت دارنـد.

ازایـنرو وی گزینـش امـام توسـط مـردم 7یـا بـه واسـطۀ اهـل حلوعقـد 8یـا بـر اسـاس
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نظریـۀ شـورایی 9را فاسـد دانسـته اسـت .ایـن خـود دلیلـی بر بطلان ادعـای واهی برخی
روشـنفکران در اسـتفاده از آرای ابنقبـه بـرای اثبـات نظریـۀ «علمـای ابـرار» در میـان

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

 .1کریمـــی قهـــی ،منصـــوره و ول ــوی ،علیمحم ــد و جمیل ــی ،فاطم ــه و امیرخان ــی ،مهن ــاز،
«بررس ــی دیدگاهه ــای کالم ــی و رویک ــرد روش ــی ابنقب ــه رازی» ،مطالع ــات تاری ــخ فرهنگ ــی،
.96-95/9
 .2ابنقبـه ،محمـد بـن عبدالرحمـان ،النقـض علـی ابي الحسـن علي بـن احمد بن بشـار ،ص 54؛
همـو ،االنصاف ،ص .67
 .3همو ،المسألة المفردة في االمامة ،ص .61
 .4همو ،نقض االشهاد ،ص .115
 .5همان ،ص .116-109 ،104-103
 .6همان ،ص .116
 .7همو ،المسألة المفردة في االمامة ،ص .61
 .8همو ،نقض االشهاد ،ص .121
 .9همان ،ص .124

1

شـیعیان سـدههای نخسـتین و نـگاه بشـری برخـی در آن دوره بـه امامـت اسـت.

بــه عنــوان نمونــه ابنقبــه در پاســخ بــه شــبهۀ معتزلــه دربــارۀ عــدم وجــود نصــی از ســوی
امــام عســکری؟ع؟ بــر امامــت امــام عصــر؟جع؟ ،گزینــش امــام توســط مــردم را فاســد
ً
میشــمرد و صراحتــا اعــام میکنــد کــه بــر اســاس روایــات ائمــه؟مهع؟ ،هیــچ امامــی
رحلــت نمیکنــد ،مگــر اینکــه قبــل از آن ،امــام بعــد از خــود را معرفــی نمایــد؛ چنانکــه
رســول خــدا؟لص؟ چنیــن کــرد 2.نیــز بیــان مـیدارد :از میــان عتــرت کســی کــه علــم بــه
کتــاب و ســنت پیامبــر؟لص؟ داشــته و از ســوی امــام قبلــی هــم تعییــن شــده باشــد،
3

امــام اســت.

او همچنیـن امـوری را در معرفـت امـام نـام میبـرد کـه عـدم ارتـکاب آنهـا از شـخص
مدعی امامت ،طریقی برای کشـف صدق ادعای او شـمرده میشـود؛ اموری همچون
پرهیـز از قیـاس و اجتهـاد در واجبـات نقلـی و فـروع آن.

4

در بحـث معجـزه نیـز برخـی چنیـن ادعـا کردهانـد کـه ابنقبـه برخـورداری امـام از هـر
صفـت فرابشـری را نفـی کـرده اسـت .حـال بـا توجـه بـه اینکـه معجـزه نیـز بـه معنـای
انجـام یـک عمـل خـارق عـادت ،فراتـر از قـدرت بشـری اسـت ،چنیـن ادعـا شـده کـه
 .1محســن کدیــور در مقالــۀ «قرائــت فراموششــده» ،در واکنــش بــه دیــدگاه سیدحســین مدرســی
در امــام را بهشــدت رد میکــرده اســت ،گــزارش مدرســی از دیــدگاه ابنقبــه را ناتمــام دانســته و
نوشــته اســت« :ابــن قبــه بــه عصمــت و نــص و نصــب امامــان؟مهع؟ تصر یــح دارد .ازایـنرو اگرچــه
ائمــه؟مهع؟ از نظــر ابنقبــه ،عبــد صالــح بودهانــد ،امــا فقــط عبــد صالــح و عالــم بـ ّـر نبودهانــد؛ بلکــه
فراتــر از حــد متعــارف ،معصــوم و منصــوص از جانــب خداونــد نیــز بودهانــد» .لــذا از نظــر کدیــور
ابنقبــه را نمیتــوان از قائــان تمامعیــار نظریــۀ «علمــای ابــرار» دانســت .در ایــن مقالــه تصر یــح
شــده اســت کــه مدرســی بــا تکیــه بــر بخشــی از عبــارات ابنقبــه _ نــه تمــام آنهــا_ او را بــه عنــوان
گواهــی بــر وجــود افــرادی بــا قرائــت بشــری از امامــت در ســدههای نخســت معرفــی میکنــد
(کدیــور ،محســن« ،قرائــت فراموششــده» ،مدرســه.)99/3 ،
 .2صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین.61/1 ،
 .3همان.
 .4ابنقبه ،محمد بن عبدالرحمان ،همان ،ص .120 ،109
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طباطبایــی در کتــاب «مکتــب در فراینــد تکامــل» کــه مدعــی شــده ابنقبــه هــر صفــت فرابشــری
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ابنقبـه امـکان ظاهرشـدن معجـزه بـه دسـت امـام را نیـز بهشـدت رد کـرده اسـت.

ب�ا ای�ن ح�ال مراجع�ه ب�ه عب�ارات ابنقب�ه ،نش�ان میده�د ک�ه ای�ن ادع�ا ت�ام نیس�ت؛
چراکـه ابنقبـه در جایـی اظهـار امـور خار قالعـاده از غیرنبـی را جایز دانسـته 2و افزون بر
ایـن ،بـه امـکان صـدور معجـزه از امـام در کنـار نص بهعنـوان معیاری بـرای تعیین امام
اشـاره کـرده اسـت 3.وی نهتنهـا بـه امـکان اظهـار معجـزه از غیرنبـی اشـاره کـرده ،بلکـه
شـرط آن را نیـز بیـان کـرده اسـت .بـر ایـن اسـاس وی معتقـد اسـت کـه امام بـدون اذن و
ارادۀ الهـی ،حـق اظهـار معجـزه و اقامـۀ آن را نـدارد .ازایـنرو در اندیشـۀ او ،اصلحیـت
از جملـۀ شـروط مهـم و اساسـی در ایـن خصـوص اسـت .بدیـن معنـا کـه اگـر خـدای
متعـال اقامـۀ یـک عمـل خـارق عـادت را بـه صلاح مـردم ببینـد ،آنگاه بـه امـام اذن
اظهـار آن را خواهـد داد.

4

آری؛ بـا وجـود ایـن ،ابنقبـه نـص را بـه عنـوان معیـار اصلـی تعییـن امـام معرفـی
مینمایـد 5.وی در پاسـخ بـه پرسشـی دربـارۀ روش شـناخت امام زمـان؟جع؟ در عصر
ظهـور ،میگویـد:
جایــز اســت کــه ایشــان [امــام عصــر؟جع؟] معجــزهای نمایــد [قــدرت
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6

الهــی خو یــش را اظهــار کنــد] کــه بــر امامــت ایشــان داللــت کنــد.

او همچنین در احتجاج با ابوزید میگوید:
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آیــا چنیــن نیســت کــه امامــت شــخص مــورد نظــر شــما مســتند بــه نــص
7

نیســت و او معجــزهای نــدارد تــا امامتــش بهواســطۀ آن دانســته شــود؟

بـه واسـطۀ وجـود همیـن عبـارات صریح ،برخی روشـنفکران دیگر ،ادعای نسـبتداده
 .1مدرسی طباطبایی ،حسین ،مکتب در فرایند تکامل ،ص .67-66
 .2ابنقبه ،محمد بن عبدالرحمان ،نقض االشهاد ،ص .121
 .3همان.
 .4همو ،المسألة المفردة في االمامة ،ص .62
 .5همان ،ص .121 ،115 ،109
 .6صدوق ،محمد بن علی ،همان.62/1 ،
 .7همان ،ص .121

شـده بـه ابنقبـه را ناتمـام دانسـتهاند و بـه تصریـح ابنقبـه بـر عصمـت ،نـص و نصـب
ِ
1
امامـان؟مهع؟ ،اعتـراف کردهانـد.
بـه رغـم آنکـه ابنقبـه بـه امـکان صدور معجزه از امام و شـرایط آن اشـاره کـرده ،اما خود
وی هیـچگاه در اثبـات امامـت ائمـه؟مهع؟ و تعییـن آنـان ،بـه ایـن طریـق اسـتناد نکـرده
ً
اسـت؛ بلکـه صرفـا از دو طریـق نـص بـر امامت و علم دین در ایـن خصوص بهره گرفته
است.

2

جمعبندی
در ایـن مقالـه اندیشـۀ امامـت در میـان دو خـط فکـری نخسـت مدرسـۀ بغـداد ،یعنـی
نوبختیـان ،و معتزلیـان شیعهشـده بـا تأ کیـد بـر اندیشـۀ ابنقبـه رازی ،بازخوانی گردید.
بـر ایـن اسـاس میتـوان گفـت:
بررســی اندیش ـههای نوبختیــان در مباحــث کلــی امامــت ،حاکــی از همراهــی آنــان بــا
نــگاه کلــی حاکــم بــر اندیشــۀ شــیعه ،بهویــژه در نگــرش آنهــا بــه مســئلۀ امامــت بــوده و
ً
اختــاف آنهــا غالبــا در برخــی از ویژگیهــای امــام ،ماننــد امــکان معجــزه ،ارتبــاط بــا
ّ
فرشــتگان و اســتحقاقی یــا تفضلــی بــودن امامــت بــوده اســت .بــه رغــم عــدم غفلــت
متکلمــان آلنوبخــت از میــراث نقلــی و نصــوص وحیانــی در مباحــث کالمــی ،توجــه
یخ��ورد .نوبختیـ�ان منص��ب امام��ت را اس�تـحقاقی دانس��تهاند و در مســئلۀ
ب��ه چش��م م 
وجــوب نصــب امــام بــر خداونــد متعــال بــا دیگرمتکلمــان امامیــه هـمرأی هســتند .آنهــا
اگرچــه بــر اســاس حکــم عقــل ،عــاوه بــر علــم دیــن ،علــم بــه ســایر لغــات ،فنــون و صنایــع
را نیــز بــرای امــام ضــروری میداننــد ،امــا منکــر تحدیثانــد و منبــع علــوم ائمــه؟مهع؟ را
علــوم انتقالــی از رســول خــدا؟لص؟ و در مــواردی ،علــم ویــژهای میداننــد کــه از جانــب
خــدای متعــال در اختیــار ایشــان قــرار داده شــده اســت .آنهــا اگرچــه معتقــد بــه امــکان
ظهــور معجــزه از ائمــه هســتند ،امــا نــص را یگان ـهراه شــناخت امامــان میداننــد.
 .1کدیور ،محسن« ،قرائت فراموششده» ،مدرسه.99/3 ،
 .2ابنقبه ،محمد بن عبدالرحمان ،نقض الشهاد ،ص .120 ،113 ،109 ،104-103 ،99
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بیــش از حــد بــه مباحــث عقلــی و همراهــی بــا معتزلیــان در برخــی اندیش ـههای آنــان
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در بررسـی اندیشـههای امامتی معتزلیان شیعهشـده نیز با توجه به دسترسی تقریبی به
کلمـات ابنقبـه از یکسـو و فقـدان آثـار کالمی سـایر متکلمان این گروه از سـوی دیگر،
بـر اندیشـۀ ابنقبـه رازی تأ کیـد گردیـد .بازخوانـی آرا و کلمـات ابنقبـه در خصـوص
اوصـاف ،وظایـف و شـرایط امـام ،نشـان میدهد که اگرچـه او تعریفی خاص از امامت
ارائـه نکـرده ،امـا امامـت در اندیشـۀ او همچون دیگرمتکلمان اسلامی ،همان ریاسـت
عمومـی جانشـین پیامبـر؟لص؟ بـر امـور دینـی و دنیایـی مـردم اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه
وی بـر خلاف متکلمـان امامـی ،امامـت را در زمـرۀ فـروع دیـن میداند.
ابنقبـه بـه وجـوب عقلـی تعییـن امـام بـر خـدای متعـال بـاور داشـته و انتخـاب خلیفـه
توسـط مـردم را باطـل و فاسـد میدانسـته اسـت .از دیگـر ویژگیهـای امـام نـزد وی
عصمـت اسـت کـه آن را بـا اسـتناد بـه براهینـی همچـون لطـف بـه اثبـات میرسـاند.
وی ضمـن پذیـرش برخـورداری امـام از علمـی ویـژه ،معتقـد بـه برخورداری امـام از علم
مطلق نیسـت؛ بلکه علم امام را غیراسـتقاللی و منحصر در محدودۀ دین و شـناخت
همـۀ احـکام آن میدانـد.
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او نخسـتین شـرط از شـروط امـام را منصوصبـودن امامتـش دانسـته و بـا اینکـه بـه
ً
امـکان صـدور معجـزه از امـام اشـاره کـرده ،امـا در عمـل صرفـا از دو طریـق نـص و علـم
دیـن بـرای اثبـات امامـت امـام بهـره بـرده اسـت.
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