پژوهشنامۀ تاريخ تمدن اسالمی ،سال چهل و چهارم ،شمارۀ يكم ،بهار و تابستان  ،0931ص 019ـ003

019

علل گرایش شیخ مفید و سید مرتضی به عقلگرایی اعتزالی
در قرن چهارم هجری
عظیم رضوی صوفیانی1؛ ناصر گذشته

2

1کارشناس ارشد ادیان و عرفان دانشگاه تهران؛  2استادیار دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت مقاله-0931/10/01 :تاريخ پذيرش نهايی)0931/00/19 :

چكیده

اين مقاله به منظور درک ريشههای گرايش شیعۀ امامیه به عقلگرايی اعتزالی به
بررسی علل گرايش دو متكلّم بزرگ امامیّه شیخ مفید و سید مرتضي علمالهدي
 پیشوايان امامي سدۀ چهارم هجری ـ به عقلگرايي اعتزالي میپردازد .هر چندگرايش شیعه امامیّه به عقلگرايی اعتزالی با مجادالت فراوان همراه بود اما سرانجام
اين گرايش در قرن چهارم هجری در سايۀ حكومت و حمايت آل بويه به وسیلۀ اين دو
متكلم به ثمر نشست .برای اين پیوند عواملی همچون غیبت امام مهدی (عج) ،نیاز
جامعۀ امامیّه به دانش كالمی نظام مند در جهت بقای خود ،همگرايي سیاسي میان
شیعه و معتزله ،سازگاري فكری سید مرتضي و شیخ مفید با مباني اعتزالي و البته
پیوندهاي كالمی و تاريخی میان اين دو فرقه كه سابقۀ آن به پیش از سدۀ ياد شده
ميرسیده است ،مطرح میشود.

کلید واژهها :شیعۀ امامیّه ،معتزله ،عقل اعتزالي ،شیخ مفید ،سید مرتضي.

طرح مسئله
بررسي روند تاريخي فرقههاي متعدّد و متكثّر اديان ،درك روابط میان اين فرقه ها،
تأثیرات و تأثّرات میان آنها و تبیین سیر تكامل مستمر و همیشگي آنها همواره مورد
امعان نظر پژوهشگران تاريخ اديان و مذاهب بوده است .درون مايۀ اصلي اين پژوهش
روند تاريخي شیعۀ امامیّه و داد و ستدهاي كالمياش با معتزله در زمان و مكاني خاص
* .نويسنده مسئول؛ نشانی الكترونیكی. razaviazim@yahoo.com :
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(دوران آل بويه در قرن چهارم و قلمرو تحت حكومت آنها) و به وسیلۀ افرادي خاص و
بانفوذ همچون شیخ مفید (993ـ109ق) و سید مرتضي علمالهدي (933ـ193ق) است.
همواره چالشی میان مبانی شیعۀ اولیه همچون باطن گرايي ،واليت و در نتیجه عقل
معطوف به ولي و آنچه در مبانی كالمی بعدی اين فرقه پس از قرن چهارم و به خصوص
آنچه تحت تاثیر معتزله ظهور كرد (مكدرموت322، 320 ،؛ مادلونگ090 ،ـ099؛
رضوی23 ،ـ )10وجود دارد .اصول معتزله در اهمیت دادن به عقل به عنوان حجّت
معرفت شناسانه و تاكید بر نقش قوۀ عقل به عنوان باالترين منبع كسب معرفت و حتی
مقدم بر وحی (قاضی عبدالجبار03 ،01 ،ـ333 ،00؛ زمخشری )330/0 ،مغايرتی كامل
با اصول عرفانی و صوفی مسلكانۀ شیعه در وابستگی همه جانبهاش به امامان(ع) دارد
(كلینی231/0 ،ـ210/2 ،920 ،920 ،203 ،239 ،230؛ نهجالبالغه .)393 ،از سوی
ديگر اعتزالیان بر نقش انديشه ـ قسمی از انديشۀ دينی كه هدفش رسیدن به «معرفت»
است (قاضی عبدالجبار )13 ،ـ تأكید می كنند و به شدّت با دريافتهای تقلیدی مخالفند،
زيرا كه اين نوع دريافتها را دفع كننده ضرر و اضطرار انسانها نمیدانند (همو30 ،ـ)33
و به اين ترتیب تفكر شخصی به معنای تفكر استداللی ،نظری و عقلی در امور دينی ،در
مكتب اعتزال اكیداً مورد تأيید است.
اما نگاه ائمۀ شیعه(ع) به عقل نگاهی ابزاری بود ،و آن را منبع مستقلی برای معرفت
نمیدانستند ،و تأكید آنها بر ايمان پیروانشان بود و حتی علم و دانش را ثمره ايمان
میدانستند؛ زيرا كه ايمان را روشنترين راهها و نورانیترين چراغها تلقی مینمودند
(نهجالبالغه .)103 ،ائمۀ شیعی(ع) همیشه خاطرنشان میكردند كه خدا را با عقل خود
ارزيابی مكنید و حیطۀ غیب ،حیطهای غیر قابل دسترس برای عقل است (همو،
291ـ .)293آنان همواره قلمرو دين را قلمرو وحی میدانستند و نه عقل ،زيرا عقل را
بدون علم و معرفت بیحاصل تلقی كرده (كلینی )99/0 ،و آن را ابزاری (همو )99/0 ،در
جهت رسیدن به علمی (علم به باطن امور يا حكمت) در نظر میگرفتند كه تنها در
اختیار خودشان بود (همو .)12/0 ،از اين منظر شاهد پديد آمدن فرايندی تأويلی
هستیم كه در برابر تفسیر قرار میگیرد يعنی شناخت و بیان ظاهر (تفسیر) در برابر
شناخت و بیان باطن و خروج از ظاهر (تأويل) (همو200/0 ،ـ)203؛ به عبارت ديگر
يافتن معانی باطنی ظاهر ،كه در طول يكديگرند (يثربی .)209 ،در نظام شیعی با وجود
امام به عنوان عالی ترين مرجع شريعت جايی برای استدالل عقالنی در الهیّات فراعقالنی
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و تفكر شخصی در آن حوزهها وجود ندارد (مدرسی طباطبائی .)211 ،حال اين سوال
مطرح است كه چرا شیعۀ امامیّه و در رأس آن متكلّمان مورد نظر اين پژوهش به اين
نظام خ شك عقلي و داراي كمترين انعطاف روي آوردند در حالي كه شاخصههاي اصیل
و بنیادين امامیّه و يا دست كم بسیاري از آنها چنین چیزي را برنميتابد؟
عوامل گرايش شیعه (در اينجا تمركز بحث بر روی فرقهی امامیّه است) را به اصول
كالمی اعتزال (كانون توجه در اينجا عقل اعتزالی است) كه صورت تكوين يافته و تثبیت
شدۀ آن را در قرن چهارم و در افكار شیخ مفید و سید مرتضی میتوان يافت در چند
شاخصه میتوان جستجو نمود .بايد يادآور شد كه شیعه حتی در نهايت عقلگرايیش كه
آن را میتوان در آثار سید مرتضی جستجو نمود (مادلونگ ،)091 ،حجیّت معرفت
شناسانه عقل را به طور كامل نپذيرفت و در مسائلی كه مهمترين آن عبارتند از امامت
(سید مرتضی ،جمل العلم09 ،ـ ،)01ضرورت وجود امام (همو ،رسايل933/0 ،ـ،930
901ـ )231/2 ،901و عصمت امام (همو ،الذخیره123 ،؛ جمل العلم )093 ،از عقل
اعتزالی فاصله گرفت.
 .1سیاست آل بویه در ایجاد موازنۀ قدرت
آل بويه پس از دستیابي به قدرت و به خصوص پس از تصرّف بغداد در سال991ق
(ابن مسكويه )000/3 ،و به دست آوردن مشروعیت ديني از خلیفۀ وقت (همو003/3 ،؛
مجمل التواريخ )932 ،در جهت ايجاد موازنۀ قدرت میان شیعیان (كه شامل خودشان
نیز ميشد نكـ  :عبدالجلیل قزوينی )130 ،و سنّیان و به علت در اقلیّت بودن همیشگي
شیعیان ،ناگزير به تشويق و حمايت همه گروهها و جنبشهاي مقابل اهل سنّت بودند،
البته تا جايي كه زمام امور از دستشان خارج نگردد و موجوديّت خود آنها به خطر
نیافتد .در میان گروهها و مذاهب ،عالوه بر فرقههای گوناگون شیعه ،معتزله گزينۀ بسیار
مناسبي براي اين امر محسوب ميشد زيرا:
 .0.0اكثر مذاهب اهل سنّت به جز حنفیان به طور محدود (مقدسی ،پاورقي مترجم،
 )31/0حنبلیان به طور خاص ،كه مخالفان جدّی شیعیان بوده و به همراه شیعیان اكثر
جمعیت بغداد را تشكیل ميدادند (همو ،)001/0 ،با اين مكتب میانهاي نداشتند.
 .2.0سابقۀ ائتالف میان معتزله و شیعه از قرن سوم هجری وجود داشت (نیومن،
010؛ مادلونگ )022 ،و اين امر راه را براي پیوند اين دو گروه در جهت مقاصد آل بويه
تسهیل مينمود.
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 .9.0استحكام مباني كالمي معتزله و اصول عقلگرايي حاكم بر آن كه منطبق بر
روح و جريان حاكم بر عصر آلبويه و موازی با آن بود .قرن چهارم هجری عصری بود كه
در آن بالندگي فرهنگي و رشد چشمگیر علوم در عرصههاي گوناگون ديني و غیر ديني
رخ داد و نه تنها در قلمرو فرمانروايي آل بويه كه ساير حكومتهاي محلي مستقل نیز
در اين قرن و حتي پیش از اين تاريخ چنین شكوفايي فرهنگي را تجربه ميكردند
(كرمر903 ،ـ( )903هرچند بخشي از شكوفايي اين قرن به تسلط معتزله بر آن بستگي
داشت؛ يعني نوعي رابطه ي دو طرفه) .در آن برهه پیوند میان معتزله و تشیّع جريان
كلي امور را به نفع آل بويه تغییر ميداد.
الزم به ذكر است كه در اينجا ائتالف میان عموم فرقههای شیعه ـ و نه فرقۀ خاصي
ـ با مكتب معتزله مدّ نظر است زيرا كه جريان سیاسي اهداف خود را در هر فرقهاي و به
هر وسیلهاي جستجو ميكند و آل بويه نیز جهت سنگینی كفۀ قدرت به نفع خود از
تمام فرقههای شیعه بهره برد ،هر چند توجه اصلی آنها معطوف به فرقه امامیّه بود (همو،
 )013در حالی كه خود در اصل ،شیعه زيدی بودند (عبدالجلیل قزوينی .)130 ،دلیل
اين امر را بايد در نداشتن امام حاضر در مذهب امامیّه كه سبب تنظیم آهنگ سازش در
باالترين سطوح حكومت میشد (كرمر )013 ،و البته كثرت نسبي جمعیت اين فرقه
نسبت به ديگر فرقههای شیعه در عراق و ايران (فقیهي )131 ،جست.
از طرف ديگر در اين قرن شاهد دو گرايش در رويكرد كلي معتزلیان برای يافتن
مقبولیت در میان عموم مسلمانان هستیم كه هرچند پیش از اين نیز وجود داشت اما
گستردگي آن در اين عصر چشمگیر است .از يك سو عالقه بسیاري كه معتزله به فقه از
خود نشان ميدادند (كرمر )021 ،و از سوي ديگر تالش پیگیر آنها در تفسیر قرآن (متز،
 .)223/0اين دو گرايش راه را برای سازش دو فرقه هموار میكرد .در اين عصر ارتباط
میان فقیهان و قاضیان حنفی كه ستون كلي پايۀ مذهبی آنها بر خردگرايي و نرمش
مذهبي استوار بود (مقدسی ،پاورقي مترجم )003/0 ،با معتزلیان تشديد شد و حتی
بعضی از بزرگان معتزله از شاگردان فقهای حنفی بودند (ابن مرتضي .)009 ،در مورد
دوم بايد گفت كه قرآن همواره به عنوان مهمترين مرجع استشهاد و استناد ،به وسیله
تمامي فرقهها جهت اثبات دعاوي ايشان ـ بنابر عاليق و پیش فرضهاي ذهني آنها ـ
مورد تفسیر و تأويل قرار ميگرفت .در اين دوران به دلیل شدّت يافتن تحرّك اجتماعي
ـ سیاسي ـ علمي معتزلیان ،نیاز به مستند نمودن آراء و عقايدشان با آيات قرآني بیشتر
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احساس ميشد .تفسیر علي بن عیسي رمّاني (د 903ق) (سیوطي30 ،ـ33؛ ابن مرتضي،
 ،)001تفسیر ابوبكر نقّاش (د 930ق) (سیوطي 01،ـ ،)00تفسیر عبدهللا اسدي معتزلي
(د 90.ق) (همو ،)39 ،تفسیر عبدالسالم قزويني (د 10ق) (همو33 ،ـ )30نمونهاي از
گرايش معتزلیان به مستند نمودن اصول خويش جهت مقبولیّت عام آن است .هر چند
اين تفاسیر به طور طبیعي و با توجه به مخالفت اهل سنّت با اكثر پیش فرضهاي
معتزله ،همواره با ضديّت و خصومت آنها مواجه بوده است (ابن قتیبه03 ،ـ.)00
فرقۀ كالمي ديگر در عصر آل بويه ،اشعريان بودند كه توسط ابوالحسن اشعري (د
921ق) بنیان نهاده شد و البته همواره در محدودهي اهل سنّت محصور ماند (كرمر،
 )000و شیعیان بدان رغبتي نشان ندادند .اين مكتب هرچند در آن دوران توسط ابوبكر
باقالني (د 119ق) به طرز ماهرانهاي دفاع ميشد اما در اثناي قرن چهارم هجری بدان
حد قدرتمند نگشته بود كه درخور معارضه گردد ،و تا حدود سال 901ق در همه عراق
انتشار نیافته بود (متز.)293 /0 ،
خالصه آن كه معتزله در زير سايۀ آل بويه و به واسطۀ پیوند با تشیّع ،تحرّك و
گسترش قابل مالحظهاي يافت .به عنوان نمونه در سرزمین ري در زمان وزارت هجده
سالۀ صاحب بن عبّاد در آنجا (وزارت930 :ـ903ق) فعالیت معتزلیان بسیار چشمگیر
بود و وي نهايت كوشش خود را براي هدايت مردم به سوی اين مكتب به كار برد
(مقدسي ،)330/2 ،چنان كه عبدالقاهر بغدادي دربارۀ ابوهاشم جبّايي ميگويد« :بسیاري
از معتزلۀ روزگار ما به سبب دعوت صاحب بن عبّاد بر آيین او هستند» (بغدادي.)000 ،
ابن عبّاد امور حكومتي را به همكیشان خود واگذار نمود؛ به طور مثال ،قاضي عبدالجبار
همداني را در سال 930ق به سمت قاضي القضات ري و همه سرزمینهاي تحت فرمان
مؤيدالدوله منصوب كرد (ابن اثیر .)331 /0 ،در نقاط ديگر نیز وضع به همین گونه بود و
زمینۀ نفوذ معتزله در دستگاه حكومتي حتي تا باالترين مناصب گشوده شده بود .اوج
اين رويّه ،انتصاب عبیدهللا بن احمد معتزلي (د  900ق) در سال 931ق به قاضي
القضاتي خالفت سنّي مذهب بود (ابن جوزي.)31/0 ،
تفاهم میان معتزله و شیعه در بغداد را ميتوان در فرمان القادر به سال  110ق
دريافت .به گفته ابن جوزي او فقهاي حنفي مذهب را «از سخن گفتن ،تدريس و مناظره
براساس مذهب اعتزال و شیعیگري نهي كرد»(همو .)200 /0 ،اين فرمان به خوبي نشان
ميدهد كه در آن روزگار معتزله و يا بسیاري از آنها شیعه بودهاند و يا تشیّع و اعتزال را
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با يكديگر تلفیق كرده بودند (محسن .)31 ،مقدسی نیز ميگويد« :شیعیان مناطق عمان،
صعده و مردم سروات و كرانه هاي حرمین (مكه و مدينه) معتزلیانند» (مقدسي،
)093/0؛ «در شهرستان مركز اقلیم تشیّع افراطي همراه با خلق قرآن رايج است» (همو،
)321/2؛ «نیمي از مردم اهواز شیعياند ...و بیشتر اهواز چنینند [معتزلیند]» (همو،
 .)321/2از اين سخنان چنین برميآيد كه درآن عصر پیوند میان شیعیان و معتزلیان
امري عادي بوده است ،ضمن اينكه اگر كتب معتزله توسط قاضي جعفر بن عبدالسالم
(د 309ق) متكلّم و پیشواي زيديه يمن به آنجا انتقال نمييافت ،حوادث قرون پنجم و
0
ششم هجری میراث معتزله در عراق را از میان میبرد (محسن .)31،
 .2غیبت امام دوازدهم(عج) و پیامدهای آن
در سال 231ق امام يازدهمِ امامیّه(ع) درگذشت (ابن اثیر )201/0 ،و غیبت امام
دوازدهم (عج) آغاز گشت .شیعیان در بادي امر انتظار داشتند كه سلسله امامان تا پايان
جهان استمرار يابد و چنین وضعي برايشان غیر قابل هضم مينمود (نكـ  :نعماني،91 ،
233 ،013 ،92؛ ابن بابويه ،كمالالدين .)1/0 ،غیبت امام به عنوان منبع و ركن دين و
حجّت خداوند بر بندگان (كلینی231/0 ،ـ )230شك و ترديدهاي بسیاري را در
جامعهی امامیّه ايجاد نمود ،طوري كه پس از غیبت نزديك به دوازده گروه رقیب به
وجود آمدند (هالم . )01 ،اين شك و ترديد نه تنها به مرور زمان برطرف نگشت بلكه اين
وضعیت به طور روزافزوني حتي تا پايان دهۀ چهارم قرن چهارم هجری در میان شیعیان
امامیّه در عراق و ساير نقاط ادامه داشت (در عراق :نعماني91 ،ـ233 ،013 ،92؛ در
خراسان :ابن بابويه ،كمالالدين1 /0 ،ـ .)3اين شك و تحیّر همان وضعي است كه در
تاريخ شیعه به عنوان «حیرت» از آن ياد ميشود (نعماني233 ،013 ،92 ،91 ،؛ ابن
بابويه ،كمالالدين .)1/0 ،تأثیر غیبت امام در جامعه امامیّه بسیار عمیق و تا حدّي
خطرناك بود.
در دوران حیرت بسیاري از امامیّه تغییر مذهب دادند (نعماني92 ،ـ،31 ،12 ،91
000 ،039ـ203 ،000ـ913 ،919 ،203ـ910؛ ابن بابويه ،كمالالدين93/0 ،؛ گرويدن
به مذهب اسماعیلیه :قاضي نعمان99 ،ـ91؛ گرويدن به مذهب زيديه :توحیدي،)03/2 ،
 .0زيديان سند مذهب زيدي را از طريق واصل بن عطا به محمد بن حنیفه و از طريق او به علي بن ابـي
طالب(ع) ميرسانند (ابن مرتضی .)0 ،
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به خصوص فرقه اسماعیلیه از اين فرصت به خوبی استفاده نمود (متز .)10/2 ،هرچند
محدّثان شیعي به تدريج با توسّل به احاديث اين غائله را از میان بردند و جامعه امامیّه
از نو قدرت و توان خويش را بازيافت (البته نبايد از محرّكهاي تاريخي ـ سیاسي و روي
كارآمدن آل بويه در آن عصر و توجهی ايشان به امامیّه غافل بود) ،اما بزرگان و عموم
شیعیان امامیّه پس از دوران حیرت (تقريباً از نیمه قرن چهارم هجری به بعد) ديگر به
انتظار بازگشت قريبالوقوع امام نبودند و تشیّع دوازده امامي شكل كامل خود را در قرن
چهارم پیدا كرد (هالم.)00 ،
اما شیعۀ امامیّه به ناچار از آن زمان به بعد و حتی مدتها پیش از اين تاريخ (دوران
اختالف مكتب بغداد و قم (نیومن ))200 ،با مسألهای اساسي دست به گريبان بود و آن
آيندۀ جامعه امامیّه پس از غیبت امام و فقدان منبع و حجیّت ديني شیعیان براي رجوع
به ايشان بود .طبیعي بود كه پس از گذار تدريجي از دوران «حیرت» و قبول عدم
بازگشت قريبالوقوع امام ،بیشتر قدرت ائمه(ع) به علما تفويض گردد .واليت علمای
امامیّه از دستورات امام دوازدهم (عج) به پیروانش استنتاج ميگشت (مادلونگ)003 ،؛
همچون« ،امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الي رواة احاديثنا فإنّهم حجّتي علیكم و أنا
حجّة هللا علیهم» (ابن شعبه حرّانی .)331 ،اما اختالف قديمي در اينجا باز هم سر برآورد
و آن اختالف میان مرجعیّت علمای حديثگرا و عقلگرا بود .البته اين اختالف در قرن
چهارم هجری به شدّت و حدّت اختالف میان قم و بغداد در قرن سوم هجری (نیومن،
 )200نبود و حساسیت زيادي را برنیانگیخت ،زيرا كه جامعه امامیّه هم وارد مرحلهاي
در دوران تكامل خويش شده بود كه لزوم تغییر در خويش را به خوبي احساس ميكرد و
هم در فضايي در پي راهحل برآمده بود كه كنشهاي سیاسي و اجتماعي بسیاري از خط
مشيهاي آن را جهت ميداد .بررسی و مطالعه كتاب التوحید ابن بابويه (د 900ق)،
آخرين متفكر برجسته مكتب حديثگرايی كه آثارش بخش عمدۀ میراث اخباريان را
تشكیل میدهد (پاكتچی ،)31/9 ،ما را به اين حقیقت رهنمون میكند كه ابن بابويه در
شرح احاديث رويكردی كامالً تنزيهی داشته و از اين رهگذر او را نمیتوان حديثگرای
عقل گريز صرف قلمداد كرد.
روي كار آمدن آل بويه كه خود شیعه بودند و سیاست آنها مبتني بر خارج نمودن
شیعیان از تقیّه و بنیان نهادن تشكیالت سازماني براي آنها بود (كاهن )09 ،هرچند
براي امامیّه فرصت مناسبی بود ،اما مشكل بنیاديني را به وجود آورد كه راهحل آن نیز
به همین صورت بايستي به وسیلۀ علمای امامیّه ،به طور اساسي مورد امعان نظر قرار
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ميگرفت .آن مشكل ورود جامعۀ امامیّه به دوران تحول فرهنگي و داخل شدن آنها در
داد و ستدهاي فكري اجتماع اسالمي و در عین حال عدم آمادگي آنان براي ورود به اين
عرصه بود .در دوراني كه تحول فرهنگي به وسیله تزريق افكار نويني در جامعه ،چه از
خارج قلمرو اسالمي به وسیله جريان ترجمه و چه به وسیله برخورد و تصادم افكار
گوناگون در درون جامعۀ اسالمي در حال شكل گیري است ،فرقهها و مذاهب اسالمي
بدون دارا بودن نظام منسجم و منضبط كالمي قادر به ورود به عرصۀ داد و ستدهاي
فكري نیستند .حتي فرقه هايي كه مخالفت خويش را به طور علني با علم كالم و به كار
بردن عقل در بحثهای اعتقادي مطرح نمودند ،به رغم ادعاهاي خويش داراي نظام
كالمي دستگاهمند هستند؛ همچون اهل حديث .اما امامیّه در دوران امامان(ع) ،به دلیل
دارا بودن رهبران كاريزماتیك و تفكر معطوف به امام و عدم وارد شدن در گفتمان
كالمي عصر خويش ـ مگر در مواردي محدود و به وسیلۀ اشخاصي معدود ـ فاقد چنین
نظامي بود (محسن )00 ،و شیعیان چنین نظامی را برنمیتافتند (كشّی،913 ،919 ،
 )910و حتی مرجع نهايی كشف واقع برای متكلمان اولیۀ شیعه نیز امام بود (ابن بابويه،
االعتقادات . )19 ،نزد ايشان اگر چه پس از پیامبر درهاي وحي نبوي بسته شده بود اما
درهاي الهام ولوي همچنان باز بود و آنها منبع معرفتي خويش را در مرزي ماورای عقل
جستجو مينمودند .اما پس از غیبت امام و عدم دسترسي مستقیم به منبع معرفتي
ناگهان با نوعي خالء فكري مواجه شدند ،ضمن آنكه دوران بیرون آمدن از حیرت
مصادف با اوج قدرت آل بويه بود و جدل و مناظره و تصادم افكار ،بخشی جدايیناپذير
از جامعۀ اسالمي آن دوره بود .وفور مكاتب و مجالس (كرمر033 ،ـ )033نشان از روحیۀ
مردم آن عصر ميدهد .هرچند عوام امامیّه در آن دوران چندان اهل نظر و استدالل
نبودند (مفید ،الفصول033 ،ـ )030و ورود ايشان به صحنۀ داد و ستدهاي فكري جامعه
احتیاج به زمان داشت اما بزرگان امامیّه در آن عصر همچون شیخ مفید و سید مرتضي
نسبت به اين جريان نميتوانستند بيتفاوت بگذرند و اين دو دانشمند امامي در مبادي
كالمي خويش با درجات مختلف ،به روشهای كالمی معتزله اقبال نشان دادند .از داليلي
كه شیخ مفید و سید مرتضي را در عهد آل بويه به سمت اعتزال سوق داد يكي اين بود
كه معتزله تنها فرقۀ كالمي منسجم در دوره آل بويه بود كه جايگاه خاصي در آن دوره
داشت و در دفاع عقالني از مبادي اعتقادي خويش هیچ كم نداشت .شیعۀ امامیّه در
رويكرد معتزله به دين و همچنین در اصول معتزله چیزهايي يافتند كه ياريگر آنها در
دفاع از عقايدشان در آن دوران بود؛ به طور مثال ،ايمان شیعه به وجوب نصب امام از
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جانب خدا ،مقدّم بر اعتقاد آنها به لطف الهي يا وجوب فعل اصلح براي خدا يا حسن و
قبح عقلي بود .آنچه آنها انجام دادند استفاده از اين اصول اعتزالي براي استدالل عقیده
خود درباره وجوب نصّ براي نصب امام بود (محسن 00 ،ـ  ،)00هر چند نمیتوان از
سابقۀ عقلگرايی نزد ائمه(ع) كه تأثیر خويش را بر سابقۀ ذهنی شیخ مفید و سید
مرتضی نهاد چشم پوشید (نكـ  :ادامه مقاله).
دلیل ديگر گرايش اين دو شخصیت به اعتزال به همان دلیل سیاسي دوره آل بويه،
كه پیش از اين ياد كرديم (مورد  ،)0باز ميگردد .همگرايي میان معتزلیان و شیعیان راه
را براي شیخ مفید و سید مرتضي در جهت گرايش به اعتزال و مبادي كالمي آن گشوده
بود .شايد به همین دلیل شیعۀ امامیّه به سمت كالم اشاعره گرايش نیافت .اگر چه در
عراق ابوبكر باقالني مروّج اين مكتب با شیخ مفید مناظرات تندي مينمود (شوشتري،
130/0ـ ،)101اما همان طور كه گفته شد مكتب اشعري در آن زمان به طور كامل
استقرار نیافته بود (متز )293/0 ،و اشعريان برخالف معتزلیان تنها گروه سنّي مذهبان را
شامل ميشدند و با شیعیان پیوند مذهبي و البته سابقۀ تاريخي نداشتند (اشعري (د
921ق) اين فرقه را در قرن چهارم هجری بنیان نهاد).
اما شیعیان با معتزله بسي پیشتر شباهتهای عقیدتی و پیوندهاي تاريخي داشتند.
شباهتهای عقیدتی آنها ،ريشه در رويكردهای عقلگرايانۀ ائمه(ع) دارد (نگاه كنید به
تعبیرات ايشان در مورد عقل و اهمیت آن (كلینی01/0 ،ـ91؛ نهج البالغه،0013 ،
0203 ،0201 ،0200 ،0229؛ ابن شعبه حرّانی012 ،ـ )019و سخنان ايشان در مسايل
مربوط به توحید ،عدل ،اختیار و( ...كلینی30/0 ،ـ223؛ ابن شعبه حرّانی،121 ،933 ،
 )090و مناظرات برخی از ايشان همچون امام رضا(ع) با پیروان اديان غیر اسالمی و
مذاهب اسالمی (ابن شعبه حرّانی001 ،ـ .))039هر چند همانطور كه گفته شد نگاه
ايشان به عقل نگاهی ابزاری بود و با اينكه بنا به اقتضای دوران ،در برخورد با مباحث
كالمی عصرِ خود نگاهی عقلگرايانه داشتند (پاكتچی )039/01 ،اما در صدد افكندن
نظام كالمی ـ عقلی صرف بر پايۀ حجیّت عقل نبودند به طوری كه متكلّمان را ـ چه
0
خوب و چه بد ـ به طور مطلق رد مینمودند (ابن بابويه ،التوحید.)012 ،
 .0أَبِي رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ عِیسَى قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيِ بْنِ
بِلَالٍ أَنَهُ سَأَلَ الرَجُلَ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ (ع) أَنَهُ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ (ع) أَنَهُمْ نَهَوْا عَنِ الْكَلَامِ فِي الدِينِ فَتَأَوَلَ
مَوَالِیكَ الْمُتَكَلِمُونَ بِأَنَهُ إِنَمَا نُهِيَ مَنْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَتَكَلَمَ فِیهِ فَأَمَا مَنْ يُحْسِنُ أَنْ يَتَكَلَمَ فِیهِ فَلَمْ يُنْهَ
فَهَلْ ذَلِكَ كَمَا تَأَوَلُوا أَوْ لَا فَكَتَبَ (ع) الْمُحْسِنُ وَ غَیْرُ الْمُحْسِنِ لَا يَتَكَلَمُ فِیهِ فَإِنَ إِثْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ.
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اما پیوندهای تاريخی میان شیعه و معتزله ريشه در نیمۀ قرن سوم هجری يعني
اندك زماني پس از روي كار آمدن متوكّل و پناه سیاسی معتزلیان به دامان شیعیان
(خیّاط93 ،؛ محسن )01 ،09 ،يا گرايش اعتقادی آنها به امامیّه (اقبال00 ،ـ ،)00و اوايل
قرن چهارم هجری در گرايش سیاسي يا اعتقادي افرادي همچون ابن قبّه رازي (همو،
 )31و ابن مملك اصفهاني (همو ،پاورقي  )091كه عقايد خويش را در باب اعتزال حفظ
نمودند و به تشیّع پیوستند ،دارد .هرچند نفوذ افراد اخیر در جامعۀ امامیّه در آن دوران
چندان زياد نبود ،اما با خاندان اصیل نوبختي در بغداد در ارتباط بودند (مادلونگ.)020 ،
وجود سابقههاي تاريخي در روابط میان فرقهها هرچند با مخالفت و ضديت اكثر اعضاي
هر دو فرقه مواجه شود اما تأثیرات آن هرگز از بین نخواهد رفت و چه بسا پس از
دههها ،در عصر و فضاي مناسب ،اين چنین سوابقي به ناگهان خود را در میان آموزههاي
مشترك دو فرقه آشكار كند تا ياريگر آنها در اتّحاد عقیدتي يا سیاسي گردد.
 .3سازگاری شخصیت علمي و اجتماعي شیخ مفید و سید مرتضي با مباني
اعتزالي آل بویه
شخصیت علمي و تواناييهاي ذهني اين دو شخصیت در مواجه با عصري كه جامعۀ
امامیّه نیازمند وجود افرادي نخبه در جهت هماهنگ نمودن اركان اين جامعه با
مقتضیات زمان خويش است ،بسیار با اهمیت تلقی میشود .عالوه بر اين ،شخصیت
اجتماعي اين دو متكلم به منظور برآوردن نیازهاي جامعۀ امامیّه و يا حصول امتیاز براي
اين جامعه در آن برهه ،بسیار حائز اهمیت است.
شیخ مفید كه در زمان خويش «رئیس متكلّمان شیعه» (ابن نديم )992/3 ،و
«پیشواي امامیّه» (ابنكثیر )03/02 ،محسوب ميشده است ،در علوم مختلف ديني
متبحّر بوده و به گفته ابن حجر عسقالني (د 032ق) بر هر پیشوايي منّتي داشت (ابن
حجر عسقالني .)103 /3 ،تصانیف بسیار او (ذهبي )223 /2 ،همچون اوائل المقاالت فی

المذاهب المختارات ،تصحیح االعتقادات ،االفصاح فی امامة امیرالمومنین(ع) ،الرسالة
الثانیة فی الغیبة ،رسالة فی عدم سهو النبی(ص) در علم كالم؛ مختصر التذكرة باصول
الفقه و النقص علی ابن جنید فی اجتهاد الرأی در اصول فقه؛ المقنعه ،مسألة فی تحريم
ذبائح اهل الكتاب در فقه؛ در علوم قرآنی الكالم فی وجوه اعجاز القرآن؛ در حديث امالی،
مزار و كتابهای بیشمار ديگر ،گواهي بر اين مدعاست.
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مهمترين خصوصیت او قدرت استدالل و جدل و مناظره در برابر حريفان بود.
ابوحیّان توحیدي (د 101ـ111ق) كه هیچ كس از زبان گزنده او بركنار نبوده است،
وي را شايسته در جدل و پرحوصله و چاره جو در برابرحريف معرفي ميكند (توحیدي،
 .)010/0ابن نديم (د 903ق) نیز او را باهوش و حاضرجواب ميدانست (ابن نديم،
 .)992/3به روايتي حتي لقب «مفید» نیز ناشي از حاضر جوابي و تیزهوشي او در اوان
نوجواني و در محضر درس علي بن عیسي رمّاني به او داده شد (ورّام .)912/2 ،خطیب
بغدادي (د 139ق) با تعصّب خاصي بسیاري از مردم را گمراه شده به وسیلۀ او
ميدانست و وفات او را رهايي مسلمین به وسیلۀ خداوند از دست او قلمداد ميكرد
(خطیب بغدادي .)290/9 ،طرز بیان خطیب بغدادي در واقع نشان از تأثیر شیخ مفید بر
هم عصرانش و احاطۀ او بر علوم مختلف دارد.
در كنار شخصیت علمي او ،شخصیت اجتماعي او نیز به عنوان پیشواي جامعۀ امامیّه
در زمان خويش بسیار با اهمیت تلقي ميشد .يافعي (د 030ق) تاريخنگار سنّي از
بزرگي او نزد دولت بويهیان ياد ميكند ،طوري كه عضدالدوله به ديدار او ميرفته است
(يافعي .)20 /9 ،در سال  112ق كه خالفت عباسي كوشید تا برای اثبات نادرستي نسب
فاطمیان از شخصیتهاي برجستۀ زمان خويش گواهي گیرد ،شیخ مفید يكي از
امضاكنندگان آن طومار بود (ابن اثیر .)293 /3 ،هنگام وفاتش هشتاد هزار نفر شیعي
جنازه او را تشییع كردند (يافعي20/9 ،؛ ذهبي )223 /2 ،و همۀ اينها نشان از بزرگي
مقام وي در زمان خويش داشت.
سید مرتضي جانشین شیخ مفید ،همانند او دارای تألیفات بسیار و متبحّر در علوم
مختلف بود (ذهبي202/2 ،ـ .)209از جمله آثار او در علم كالم ،جمل العلم والعمل،
الشافی فی االمامة ،انقاذ البشر من الجبر و القدر ،اصول االعتقادية ،المقنع فی الغیبة ؛ در
فقه االنتصار ،الذريعة الی اصول الشريعة ،الرد علی اصحاب العدد؛ در ادبیات ديوان اشعار،
الغرر و الدرر(امالی) را میتوان نام برد .وی تحت تأثیر پرورش در بغدادِ دوران آل بويه و
فضای عقلگرا و آزادانديشانهی آن و به خاطر تحصیل در نزد بهترين اساتید عقلگرای
زمان خود ـ چه امامی و چه معتزلی ـ يعنی شیخ مفید (ابن كثیر )03/02 ،و قاضی
عبدالجبار همدانی (ابن مرتضی )000 ،دركی بسیار عقلگرا و منطقی از مفاهیم دينی
يافت تا جايیكه رويكردی كامالً اعتزالی آن هم عموماً از نوع بصری ـ كه عقلگرا تر از
رقیب بغدادی خود بودند (مكدرموت )322 ،ـ پیدا كرد .وی هرچند كتاب الشافي في
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االمامة را در رد عقايد استاد خود قاضی عبدالجبار نگاشت (طوسي ،)203/9 ،اما تأثیرات
اعتزالي و گرايش به سمت عقلگرايي اعتزالي در كالم او به خوبي قابل مشاهده است.
ابن مرتضی او را در طبقۀ دوازدهم معتزله قرار میدهد و وی را امامی متمايل به عقايد
ارجاء میداند (ابن مرتضی .)000 ،تمكّن مالياش (شوشتري )310/0 ،به او اجازه ميداد
تا آن را صرف گسترش و تحكیم عقايد امامي بر وفق افكار خويش نمايد .ابن اثیر وی را
مجدّد و مروّج مذهب امامیّه در سدۀ چهارم هجری میدانست (آژند .)210 ،تأسیس
دارالعلم نمونهاي از كارهاي اوست .به گفتۀ ابن حجر عسقالني دارالعلم او محل بحث و
مناظره و جدل بود (ابن حجر عسقالني.)230/1 ،
شخصیت اجتماعي وي به همراه تمكّن مالياش ،امكانات بسیاري را در اختیار او
نهاده بود .او نقیب علويان در زمان خويش بود (ابن اثیر .)239/3 ،نقیب در زمان آل بويه
به كسي گفته ميشد كه سرپرستي يكي از دو گروه علويان يا عباسیان را (كه به آنها
سید يا شريف مي گفتند) بر عهده داشت تا افرادي غیر از سادات و اشراف علوي بر آنها
واليت و سرپرستي نكنند  .نقیب علويان بسیار مورد احترام بوده و در عین حال نفوذ
بااليي در سطوح مختلف اجتماعي داشت .بويهیان با منصب نقابت در برابر خالفت
عباسي مشق سیاسي ـ عقیدتي مينمودند (آژند)220 ،؛ از اين جهت نقیب از يك طرف
در امور عقیدتي و از طرف ديگر در امور سیاسي صاحب نفوذ بود .به همین جهت سید
مرتضي نیز بسیار مورد احترام دربار بود .هرچند او قبل از منصب نقابت و در زمان نقابت
برادرش سید رضي نیز صاحب جايگاه بااليي بود .در جريان استشهاد نامه سال 112ق بر
ضد خالفت فاطمیان ،امضاي او (با وجود نقابت برادرش) در سرلوحۀ امضاها قرار داشت
(ابن جوزي233/0 ،؛ ابن اثیر .)293/3 ،در زمان نقابت خودش نیز ،خانۀ وي پناهگاه
امرای آل بويه بود چنانكه در سالهاي 121ق و 120ق كه سپاهیان بر ضد جالل الدوله
شوريدند او به خانۀ سید مرتضي پناه آورد (ابن اثیر.)113،190 /3 ،
وي نه تنها در دربار كه در میان عامۀ شیعیان امامیّه در نقاط مختلف سرزمینهاي
اسالمي به عنوان پیشواي امامیّه شناخته شده بود .جوابهاي او به پرسش های گوناگون
از نقاط مختلف سرزمین اسالمي همچون موصل ،طرابلس ،طبرستان و ري ،نشان از
مرجعیّت او نزد امامیان هم عصر وي دارد (سید مرتضي ،رسايل ،جلداول).
مختصر آن كه شخصیت علمي شیخ مفید و سید مرتضي حدّ بااليي از سازگاری با
عصر آل بويه را در خويش دارد؛ استدالل ،مناظره ،بیرون آمدن از تقیّه و گرايش به
سوي مباني اعتزالي ،كه هم ساختارهاي سیاسي و هم مقتضات زمانه گرايش به سوي

علل گرايش شیخ مفید و سیدمرتضی به عقلگرايی اعتزالی در قرن چهارم هجری

003

آن را تأيید مينمود.
شخصیت فردي همچون شیخ مفید هنگامي بارزتر شد و نمود بیشتري يافت كه اين
نكته را به ياد داشته باشیم كه به گفته خود شیخ مفید ،شیعیان روزگار او «مردمي
سالمند اما ذهني متوقف و جامد دارند و از هوشیاري كمي برخوردارند» (مفید ،تصحیح،
 .)00جامعۀ امامیّه در روزگار شیخ مفید به طور تدريجی خود را با شرايط جديد وفق
ميداد و افرادي همچون شیخ مفید با شخصیت مستحكم و هوش فوقالعاده و ذهن
مناظرهگر و گرايشهای كالمي و عقليشان در پي تسريع اين روند بودند.
شريف مرتضي چون در كنار شخصیت منتفذ اجتماعياش شخصیت علمی نیز بود از
آزادی عمل بیشتری برخوردار بود .شخصیت علمي عقلگراي او و همراهی با
سیاستهاي آل بويه در نزديكي تشیّع و اعتزال (كه مورد تأيید او نیز بوده است) ،گذار
شیعۀ امامیّه به سوي عقلگرايي اعتزالي را تسهیل نمود.
نتیجه
علل گرايش شیخ مفید و سید مرتضي به عقل اعتزالي را نميتوان در يك وجه و يك
بعد تاريخي منحصر نمود (بی گمان شیخ مفید و سید مرتضی به عنوان شخصیتهايی
شیعی در گرايش به اعتزال ،به طور كامل حجیّت معرفتشناسانۀ عقل را نپذيرفتند).
كنشها و محرّك هاي بسیاري در عرض يكديگر ،سبب سوق اين دو به عقل اعتزالي و به
همین منوال گرايش امامیان عصرهای بعد در رشته هاي گوناگون علوم ديني به سوي
عقلگرايي گشت.
الف .غیبت امام دوازدهم(عج) ،بیرون آمدن شیعیان امامیّه از تقیّه چه به دلیل
سیاسي و چه به اقتضاي فضاي فرهنگي دوران ،لزوم سازگاري با اوضاع فرهنگي عصر و
در عین حال الزام ضروري نظام اعتقادي امامیّه به داشتن نظام كالمي دستگاه مند و
منسجم ،وضعیتي را در پیش پاي پیشوايان امامي نهاده بود كه ناگزير در جهت دوام اين
فرقه و بقاي آن در میان فرقههای گوناگون به فكر چارهانديشي افتادند ،هرچند بايد
اذعان نمود كه نوع چاره انديشي در مورد اين مشكل نیز تا حدّي پیشوايي آنان را در
میان امامیان تعیین مينمود .میتوان دلیل اصلی گرايش را ـ در كنار داليل ديگر ـ در
همین امر دانست.
ب .اوضاع سیاسي عصر و سیاستهاي تعادلگرايانۀ آل بويه در همزيستي شیعه و
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معتزله ـ كه برای بقای خود آل بويه الزامی مینمود ـ از ديگر علل بود .آل بويه كه نه
تنها از حیث تشكیالتی ،كه از نظر آيینی 0نیز به شیعیان مدد رسانیده بودند ،اكنون ـ
ناخواسته ـ آيندۀ جامعۀ شیعه را با سیاستهای خويش تضمین مینمودند.
ج .در اين میان نبايد از سابقۀ عقلگرايی در امامیّۀ اولیه كه ريشه در عقلگرايی
امامان(ع) دارد و اكنون وظايفشان به علما تفويض گشته بود ،غفلت نمود .اگر اين الگو
در شیعۀ امامیّه موجود نبود ،به طور مسلم رويكردهای عقلگرايانه در درون اين نظام
هرگز بارور نمیگشت.
د .همچنین انعطافپذيری احاديث امامیّه و كثرت منابع روايی آنان و درعینحال
خصوصیت تأويلی و تفسیری نهفته در ذات مذهب شیعه به اين جريان مدد رسانید.
ه  .در كنار اين مقوله ،شخصیت علمی و عقلگراي شیخ مفید و سید مرتضي نیز كه
سازگاري بسیاري را با مباني اعتزالي در جهت اثبات دعاوي امامیّه نشان ميدادند به اين
جريان كمك شايانی نمود .شخصیت علمی اين دو در كنار جايگاه اجتماعی آنان (به
خصوص سیدمرتضی) توانايیشان را هم برای دوام و بقای جامعۀ امامیّه و هم جهتدادن
اين مجموعه به سوی رويكردهای عقلگرايانه فزونی بخشید.
و .در اين میان سوابق تاريخی میان اين دو فرقه و پیوستن معتزلیان به شیعه را اگر
محرّك اين دو شخصیت در گرايش به سمت اعتزال در نظر نگیريم ،دست كم ميتوان
عدم گرايش آنان را به سمت ديگر فرقه های كالمي همچون اشاعره ـ هرچند بسیار
محدود ـ ناشي از آن دانست.
به هر صورت همواره میتوان برآيندي از نیروهاي موازي و مكمّل يكديگر را با
نسبتهايی متفاوت در گرايش شیخ مفید و سید مرتضي به عقل اعتزالي در نظر گرفت؛
گرايشي كه راهگشاي آيندۀ شیعۀ امامیّه تا عصر كنوني بوده است و فیلسوفان امامی
مذهب يكی از پیامدهای اين گرايش است.
منابع

 .0آژند ،يعقوب« ،بويهیان و مذهب» ،در كتاب بويهیان ،نوشته كلود كاهن و مفـیض هللا كبیـر و
يعقوب آژند ،ترجمه يعقوب آژند ،تهران ،مولي0901 ،ش.
 .0در باره مراسم سوگواري عاشورا و عید غدير خم در دورة حكومت معزّالدوله (نكـ  :ابن اثیر،
313/0ـ331؛ ابن جوزي03/0 ،ـ.)03
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 .2ابن اثیر جرزی ،علی بن محمد ،الكامل فی التاريخ ،بیروت ،دار صادر ـ دار بیروت0333 ،م.
 .9ابن بابويه ،محمد بن علی ،االعتقادات ،بیروت ،دارالمفید0101 ،ق.
 .1همو ،التوحید ،ترجمه علی اكبر میرزايی ،قم ،علويون0900 ،ش.
 .3همو ،كمال الدين و تمام النعمة ،ترجمه منصور پهلوان ،قم ،دارالحديث0902 ،ش.
 .3ابن جوزي ،عبدالرحمن بن علي ،المنتظم في تاريخ الملوك و االمـم ،حیـدرآباد دكـن ،دائـرة
المعارف العثمانیة30 ،ـ0930ق.
 .0ابن حجر عسقالني ،ابوالفضل احمدبن علي ،لسان المیزان ،بیروت ،دارالفكر0110 ،ق.
 .0ابن شعبه حرّانی ،ابو محمد ،تحف العقول عن آل الرسول ،ترجمه صادق حسـن زاده ،قـم ،آل
علی0900 ،ش.
 .3ابن قتیبه ،عبدهللا بن مسلم ،تأويل مختلف الحديث ،بیروت ،دارالمكتبة الهالل0113 ،ق.
 .01ابن كثیر ،ابوالفداء اسماعیل ،البداية و النهاية فی التاريخ ،قاهره ،مطبعة السعادة0392 ،م.
 .00ابن مرتضی ،احمد بن يحیی ،كتاب طبقات المعتزله ،بیروت ،دارالمنتظر0113 ،ق.
 .02ابن مسكويه ،احمدبن محمد ،تجارب االمم ،ترجمه علینقي منزوي ،تهران ،توس0903 ،ش.
 .09ابن نديم ،محمدبن اسحاق ،الفهرست ،ترجمه محمدرضا تجدّد ،تهران ،اساطیر0900 ،ش.
 .01اقبال ،عباس ،خاندان نوبختی ،تهران ،طهوری0930 ،ش.
 .03بغدادي ،ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر ،تاريخ مذاهب اسالم يـا ترجمـه الفـرق بـین الفـرق،
ترجمه محمد جواد مشكور ،تبريز ،كتابفروشي حقیقت0999 ،ش.
 .03پاكتچی ،احمد« ،ابن بابويه» و «امامیه» ،دايرة المعارف بزرگ اسالمی ،جلد سوم و دهم ،زيـر
نظر كاظم موسوی بجنوردی ،تهران ،مركز دايره المعارف بزرگ اسالمی0930،ـ.0900
 .00توحیدي ،ابوحیان علي بن محمد ،اإلمتاع و المؤانسة ،بیروت ،مكتبة العصرية0909 ،ق؛
 .00خطیب بغدادي ،احمدبن علي ،تاريخ بغداد ،بیروت ،دارالكتب العلمیة ،بیتا.
 .03خیّاط ،عبدالرحیم بن محمد ،االنتصار و الرد علی ابن الراوندی الملحد ،قاهره ،مكتبة الثقافة
الدينیة.0300 ،
 .21ذهبي ،محمدبن احمد ،العبر في خبر من غبر ،بیروت ،دارالكتب العلمیة ،بیتا.
 .20رضوی صوفیانی ،عظیم ،بررسی تاريخی تحلیلی عقلگرايی سید مرتضـی و شـیخ مفیـد در
مقايسه با نظام عقلگرايی معتزله ،تهران ،پايان نامه كارشناسـی ارشـد ،دانشـكده الهیـات و
معارف اسالمی ،دانشگاه تهران.0900 ،
 .22زمخشری ،محمود بن عمر ،الكشاف من حقايق غوامض التنزيل و عیون األقاويل فـی وجـوه
التأويل ،قم ،مكتب االعالم االسالم0101 ،ق.
 .29سید رضی ،محمد بن حسین ،نهج البالغه ،ترجمه فیض االسالم ،تهران.0930 ،
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 .21سید مرتضی ،علی بن حسین موسوی ملقب به علمالهدی ،جمل العلـم و العمـل ،در كتـاب
تمهید االصول فی علم الكالم نوشته شیخ طوسی ،تهران ،دانشگاه تهران.0932 ،
 .23همو ،الذخیره فی علم الكالم ،قم ،النشر االسالمی0100 ،ق؛
 .23همو ،رسايل الشريف المرتضی ،بیروت ،النور للمطبوعات0113 ،ق.
 .20سیوطي ،جالل الدين عبدالرحمن بن ابوبكر ،طبقات المفسرين ،تهران ،اسدي.0331 ،
 .20شوشتري ،نورهللا بن شريف الدين ،مجالس المومنین ،تهران ،اسالمیه03 ،ـ0903ق.
 .23طوسی ،محمد بن حسن ،الفهرست ،مشهد ،دانشگاه مشهد.0930 ،
 .91عبدالجلیل قزويني ،عبدالجلیل بن ابوالحسین بن ابوالفضل قزوينـي رازي ،الـنقص ،تهـران،
انجمن آثار ملي.0990 ،
 .90فقیهي ،علي اصغر ،آل بويه و اوضاع زمان ايشان با نموداري از زندگي مردم آن عصر ،تهران،
صبا.0933 ،
 .92قاضی عبدالجبار ،ابوالحسن عبدالجبار بن احمد ،شرح االصول الخمسة ،قاهره0901 ،ق؛
 .99قاضي نعمان ،نعمان بن محمد ،رساله افتتاح الدعوة ،بیروت ،دارالثقافه.0301 ،
 .91كاهن ،كلود ،احوال عمومي بويهیان ،در كتاب بويهیان ،نوشته كلودكاهن و مفیض هللا كبیر
و يعقوب آژند ،ترجمه يعقوب آژند ،تهران ،مولي.0901،
 .93كرمر ،جوئل ،احیاي فرهنگي در عهد آل بويـه :انسـان گرايـي در عصـر رنسـانس اسـالمي،
ترجمه محمد سعید حنايي كاشاني ،تهران ،مركز نشر دانشگاهي.0903 ،
 .93كشّی ،ابی عمرو محمد بن عمر ،معرفة اخبار الرجال ،بمبئی ،المطبعة المصطفوية0900 ،ق.
 .90كلینی ،محمد بن يعقوب ،اصول كافی ،ترجمه سید جواد مصطفوی ،تهران ،علمیه اسالمیه،
.0910
 .90مادلونگ ،ويلفرد ،مكتبها و فرقههای اسالمی در سـدههـای میانـه ،ترجمـه جـواد قاسـمی،
مشهد ،آستان قدس رضوی.0903 ،
 .93متز ،آدام ،تمدن اسالمي در قرن چهارم هجري ،ترجمه علیرضـا ذكـاوتي قراگزلـو ،تهـران،
امیركبیر0932 ،؛
 .11محسن ،نجاح ،انديشه سیاسی معتزله ،ترجمه باقر صـدری نیـا ،تهـران ،علمـی و فرهنگـی،
.0903
 .10مدرسی طباطبائی ،حسین ،مكتب در فرايند تكامل ،ترجمه هاشم ايزدپنـاه ،تهـران ،كـوير،
.0903
 .12مفید ،محمد بن محمد ،تصحیح االعتقادات ،قـم ،المـؤتمر العـالمی أللفیـة الشـیخ المفیـد،
0109ق.
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003

 .19همو ،الفصول المختاره (ترجمه مجالس) ،ترجمه آقا جمال محمـد بـن آقـا حسـین محقـق
خوانساری ،تهران ،نويد.0932 ،
 .11مقدسي ،ابوعبدهللا محمدبن احمد ،احسن التقاسیم فـي معرفـة االقـالیم ،ترجمـه علینقـي
منزوي ،تهران ،شركت مؤلفان و مترجمان.0930 ،
 .13مكدرموت ،مارتین ،انديشه های كالمی شـیخ مفیـد ،ترجمـه احمـد آرام ،تهـران ،دانشـگاه
تهران.0901 ،
 .13نعماني ،محمدبن ابراهیم ،غیبت نعماني ،ترجمه محمد جواد غفاري ،تهران ،صدوق.0939 ،
 .10نیومن ،اندرو جی ،دورهی شـكل گیـری تشـیع دوازده امـامی ،ترجمـه مهـدی ابوطـالبی و
محمدرضا امین و حسن شكر الهی ،قم ،شیعه شناسی.0903 ،
 .10ورّام ،ابی الحسین ورام بن ابـی فـراس ،تنبیـه الخـواطر و نزهـة النـواظر ،بیـروت ،االعلمـی
للمطبوعات ،بیتا.
 .13هالم ،هاينس ،تشیّع ،ترجمه محمد تقی اكبری ،قم ،اديان.0901 ،
 .31يافعي ،ابومحمد عبدهللا بن اسعد بن علي يمني ،مراة الجنان و عبرة الیقضان في معرفـة مـا
يعتبر من حوادث الزمان ،بیروت ،موسسة االعلمي للمطبوعات0931 ،ق.
 .30يثربی ،يحیی ،فلسفهی امامت با دو رويكرد فلسفی و عرفانی ،تهـران ،پژوهشـگاه فرهنـگ و
انديشه اسالمی.0909 ،
 .32مجمل التواريخ و القصص ،تهران ،كالله خاور.0900 ،

021

پژوهشنامۀ تاريخ تمدن اسالمی ،سال چهل و چهارم ،شمارۀ يكم ،بهار و تابستان 0931

