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Abstract 

Without doubt, one of the important schools of thought in Islam is the Muʿtazilite 

rationalism school of thought and, in addition, one of the most challenging 

historical discussions also revolves around the decision of “determinism (jabr) and 

delegation (tafwīḍ).” Based on many accounts, the theory of “delegation” meaning 

human independent power in performing actions has been attributed to the 

Muʿtazilites as one of the important Islamic sects; a theory that, according to many 

of the Ashʿarite and Twelver Shiite thinkers without doubt belongs to them. 

However, nowadays, this attribution has been challenged by some researchers 

and, in contrast, some have risen in support of it. 

This article utilizes a library method and through investigation of the 

intellectual foundations of the Muʿtazilites in the discussion regarding the 

method of creation of human actions and on one hand, striving to understand 

their words and on the other, by relying on ancient historical records in the 

works of sect-researchers and rhetoric tactics in the typology of the terms 

“delegation (tafwīḍ) and destiny (qadar)” seeks to pass judgment and give 

fruit to logical contributions in response to the main question of “how the 

link between the Muʿtazilites and delegation can be evaluated?” 
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Based on this, citing assemblage of that which has passed to understand 

the relationship between the “Muʿtazilites” and “tafwīḍ,” the following can 

be mentioned as the main points: 

1. The word qadar can mean “ikhtiyār (free will)” and “tafwīḍ

(delegation)” and is equivocal. By studying the works of the Muʿtazilites, we 

can see that the attribution of the qadar to them has mostly been line with 

the meaning of free will regarding this term. Therefore, it cannot simply be 

deduced from the attribution of this term that the Muʿtazilites believe in 

delegation because we would suffer from the fallacy of equivocality.  

2. According to experts in the area of sects, and considering the different

evidence in historical books, the “qadariyya” and “mufawwida” are different 

from the “Muʿtazilites” and for this reason they must not be considered as 

one group. According to some sources, these two even had disputes between 

themselves. For this reason, it is not right that we consider the Muʿtazilite 

scholars as “qadariyya and mufawwida.” 

3. The philosophical system accepted by most of the Muʿtazilites is based

on accepted the linear cause and effect system along with and aligned with 

the theory of “denial of delegation” and can be evidence of the Muʿtazilites 

not accepting delegation because the theory of delegation of free will results 

in the violation of the law of causality by a precise breach of it and this is a 

serious challenge for this philosophical system. 

4. Shiite scholars such as Shaykh Mufid, Syed Murtada, and Shaykh Tusi

who lived in the age of development of the Muʿtazilites did not only not 

approve of the attribution of the theory of delegation of free will to them; 

rather, in some instances, they considered the beliefs of the Muʿtazilites to 

be the same beliefs as that of the Twelver Shiites. 

5. The evidence that some of the opponents of the attribution of the theory

of delegation of free will to the Muʿtazilites have presented such as “denying 

fate and destiny by the Muʿtazilites” and “accepting the impossibility of the 

gathering of two powerfuls over a single object of power” are not acceptable 

because, firstly, the Muʿtazilites do not deny fate and destiny and believe in 

them and secondly, the aforementioned law is not correlated to the theory of 

delegation in a correct reading of it in the discussion of the creating actions. 
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 چکیده
عنکوان  بکه به معتزلکه، به معنای قد ت استقاللی انسان د  انجام افعال خود« تهویض» نظتیه  ، هابسیا ی از نقل بت پایه  

ین بکه چکالش رشکیده محّققک بتخکی این انتسا  از ناحیکه  البته،  .مهم اسالمی نسبت داده شده استهای یکی از فتقه
سکی بکا بت ای و آن است تا با  وش رتابخانه پی د این نوشتا   .اندتخی به هواخواهی از آن بتخواستهبقابل، شده و د  م

بکا تکیکه دیگکت،  سوی ازد  عبا ات ایشان و  جوو جستآفتینش افعال انسان و  های فکتی معتزله د  بحث از شیوه  پایه
، «تهکویض و قکد »شناسی اصطالحات ای بدیع د  گونههآ اییپژوهان و نکتهرهن تا یخی د  آثا  فتقههای بت گواهی

پیونکد معتزلکه و تهکویض چگونکه »ای منطقی  ا د  پاسخ به این پتسش اصلی ره به داو ی د  این میان نشسته و آو ده
عصکت های علمکای هکماساس، با استناد به آنچه گذشت و با عنایت به گزا ش این بت .دهد نتیجه« ا زیابی است؟ قابل

نظام فلسهی مو د قبول ارثتیت ایشان د  پکذیتش نظکام اسکبا  و مسکببات و  زدی  به دو ان اوج معتزله و همتاهیو ن
عبکد د  ایجکاد افعکال خکویش و همچنکین « استقالل»وجود شواهدی متقن د  عبا ات بتجای مانده از ایشان د  نهی 

د  انتسا  ایکن نظتیکه « اجتماع قاد ین علی مقدو  واحداستحاله » از قاعده  گیتی نا سایی شواهد مخالهان مانند بهته
  .پیوند معتزله و تهویض  ا دا ای پشتوانه منطقی و ادله رافی نیافتیمنهایت،  د ، به ایشان
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 مقدمه 
گرای معتزلیه بیوی  و یر کنیار آ  یکیی از قی شیک یکیی از مکاتیب مهیم فکیری یر اسیالم، مکتیب عبیی

اسیاس منشیث  بیر .مطیرح بیوی  اسیت« جبر و تاوی »برانگیزتری  مباحث تاریخی نیز حول مسئله چالش
شوی، امیا شیاید گانه خاص خوی معرفی میگیری و صراحت کالم معتزلیا ، مکتب ایشا  با اصول پن شک 

ای کیه نظرییه؛ شناسیاندرا مییا  یابنیدگا  علیم می« معتزلیه»ه بیش از آ  اصول، ای  نظریهال تاوی  است ک
ترییید از آِ  ایشیا  بیوی ، امیا یر یورا  معاصیر ایی از اندیشمندا  اشاعر  و امامیه بی هییچ  زعم بسیاری به

شید   نظریه از سوی برخی متکلمی  شیعه به چالش کشید  شد  و شواهدی نیز بر صحت ایی  ایعیا مطیرح
اساس آنچه یر آیار متکلم نامیدار معتزلیی،  میا ، برخی محّققی  نیز با طرح شواهدی عمدتا  بریر ای   .است

  .اندهای گذشته همت گماشتهقاضی عبدالجبار آمد  به نق  یا ابرام هر یک از ییدگا 
هیایی اسیت کیه سینجیبا تکیه بر شواهد و نکتیه آزمایی صحت ای  انتساب  راستی پی یرای  نوشتار 

بیرای رسیید  بیه ایی   .تواند قضاوتی عایالنه را یر ای  کارزار نتیجه یهدگرفته و می قرارموری توجه  کمتر
نایی  پیی یرمیتق  و یقییق با ایبیات شیواهد که  نخست ای توا  از یو زاویه به بحث وروی کری میهدف، 

اب قول تاوی  به معتزلیه را بررسیی ایلهال مثبتیِ  انتسکه ای   انتساب قول تاوی  به معتزله باشیم و زاویهال یوم
بیه شیواهدی بیر عیدم  چیه رو، اگر پیِش یر نوشتار  .و یرستی و نایرستی یاللت آنها بر مقصوی را بیابیم کری 

عمید  تیالش یر ایبیات ناکارآمیدی ایلیهال ، امیا کنییممیی صحت انتساب قول تاوی  به قاطبهال معتزله اشار 
بر آنییم تیا ابتیدا بیا گیذری یقییق از اساس،  ای  بر .ه معتزله استقالال  به صحت انتساب نظریهال تاوی  ب

یرگییر بیا هیای به شناخت گیرو ، استعمالی آنهاهای و آشنایی با گونه« قدر و تاوی »ها واژ شناسی ماهوم
، بیا واکیاوی عقایید معتزلیه از سرچشیمهال آ نهاییت،  یرنظریهال تاوی  از مناب  متق  تاریخی یست یازیم و 

بیر ایی  اسیاس، پیژوهش  .آورییمیست  به رآمدی یاللت ایلهال مثبتی  انتساب نظریهال تاوی  به معتزله راناکا
رابطیهال نظرییهال تایوی  و مکتیب معتزلیه »یای  به ای  پرسش اصیلی کیه  حاضر بر آ  است تا یر کنار پاسخ

و « تایوی »عنیاوی  های اسیتعمالی های زیر نیز پاسخ یهد: گونیهبه پرسش« ارزیابی است؟ چگونه قاب 
شیوی؟، نسیبت مییا  یو فرقیهال قَدرییه و ماّوضیه بیا معتزلیه بیه چیه شیک  شام  چه میواریی می« اختیار»

منظیر معتزلییا  چیسیت؟  از« اجتما  قایری  علی مقدوٍر واحد استحالهال »ارزیابی است؟ مرای از قاعد ال  قاب 
 چیست؟« قضا و قدر»بارۀ جا ماند  از ایشا  یر اساس آیار به و عقید ال معتزله، بر

 هاهواژ شناسی مفهوم .1
« تفویض» .1 .1

کیری  و حیاکم (۴۸۳ ص، ۲ جق، ۱۴۱۴، )فیکومی به معنای واگذاری کار به ییگری - یر لغت -« تاوی »
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چیه  البتیه، یر اصیطالح، اگیر .(۴۷۹ ، ص۳ ، ج۱۳۶۷جکز ی، ؛ ۲۱۰ ، ص۷ تا، ج)ابن منظو ، بی او یر آ  کار است
 (۶۷ ، ص۱ ، ج۱۳۹۸)خمینی، حسینی راشکانی و حسکینی راشکانی،  آ  نزییک به ی  معنای گوناگو  شمری  شد برای 

اند، امیا یر بحیث کنیونی میرای از تایوی ، اسالمی یاشته و برخی از آنها قاللی  خاص خوی را یر میا  ِفرق
اسیت کیه « از حیطهال قدرت الهیی شد  ای  افعال ها از سوی خداوند و خارجواگذاری انجام افعال به انسا »

؛ ۴۱ ص، م۱۹۸۰، )اشکعتی .از سوی بسیاری از علمای اشعری و امیامی بیه معتزلیه نسیبت یای  شید  اسیت
 .(۳۲۵ ص، ۱۳۷۲، سبزوا ی مالهادی؛ ۳۹ ص، ۴ ج، ق۱۴۰۹، تهتازانی؛ ۱۴۳ ص، ۷ ج، ق۱۴۲۰،  ازی

«قدر» .2 .1

بکی، ) اغب اصکههانی «قدرت و توانایی بر انجام کار»نای رای  شناسا  یر یو معنیز از یید لغت« قدر» واژ ال 
، جککز ی؛ ۱۱۲ ص، ۵ ج، ق۱۴۱۰، احمککد بککن )خلیککل «مخصییوص و حکییم الهییی انییداز ال »و  (۶۵۸ ص، تککا

یر « اختییار»یا به معنیای ، عمدتا  یر اصطالح متکلمی ، ای  واژ  .است بکار رفته (۲۲ ص، ۴ ج، ش۱۳۶۷
موری توجیه « قضا  الهی»یر کنار « انداز  شی »و یا به معنای  (۴۰۵ ص، ۴ ج، ق۱۴۰۷، ) ازی «جبر»کنار 
که یر مقاله حاضر بیشتر بیا  (۵۲۲ ص، ق۱۴۲۲، معتزلکی عبدالجبا ؛ ۱۷ ص، ال ، ق۱۴۱۳، مهید )شیخ است

 .عنوا  ابتدایی آ  همرا  هستیم
هیایی یر ایی  مییا  شید  و  خلیطنیازمند توجه بوی  و منشث وق« قدر» آنچه یر تبیی  اصطالحی واژ ال 

 از جنبیهال « رقیَد » واژ ال  .شناختی و خداشناختی یر استعمال ایی  واژ  اسیتانسا  تاکیک میا  جنبهال ، است
 .اسیت« تایوی »معنیا بیا عنیوا  خداشیناختی هیم و از جنبهال « اختیار»شناختی مساوی با معنای انسا 

 .کنیمه ای  مطلب میای گذرا باشار یر ایامه، ، جهت اهمیت موضو  به

«اختیار»و « تفویض»طرح عناوین شناسی گونه .3 .1

توجه به عناوینی اسیت کیه ، گرفته قراریکی از موضوعاتی که کمتر یر کتب کالمی و علمی ما موری توجه 
انید بیا مبیاحثی کیه شید  مطرح« جبر و اختیار»مباحثی که ذی  عنوا   .اندهگرفت شک حول بحث اختیار 

هم یر حوز  منشیا   ای  تااوت .اندمتااوت - قرابت بسیار به رغم -اندآمد « جبر و تاوی »عنوا  تحت 
  .رییابی است قاب  ملزومات آ    طرح ای  مباحث و هم یر حوز ال  و ریشهال 

 منشاء عناوین .1 .3 .1

افعیال انسیا  قتحّقی اختیار یا هما  مبدلیت اختییاری نایس یر ایبات نظریهال  پی یرگاهی یک پژوهشگر 
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طبیعیی اسیت  و آییدمی حسیاب بیه اسیت و نقیی  آ « جبر»آ   قاب م نظریهال صورت،  است که یر ای 
، گییری صیورت -اعم از توحییدی و الحیایی  -های مختلف فکری زمینهتواند با پیشایبات ای  نظریه می

الی و جاللی او نیسیت و و اعتقای به صاات کموجوی خداوند پذیرش ، از مبایی تصدیقی ای  بحث یعنی
فهیم ینبیال  بیه گیا  ییک پژوهشیگر، امیا خداناباورا  نیز یر ای  نو  از بحث شرکت یارند، به همی  یلی 

معتقید اسیت و وجوی خداوند او که به ؛ است« وندفاعلیت خدا»گرفت   با یر نظر« فاع  صدوری افعال»
چند گزینیه را اساس،  ای  برو    خوی با اوستکشف نسبت فعینبال  به، او را با صاات متعدیی باور یاری

 تحّقیق او را یراینکیه  فاع  مباشر افعال منسوب به بندگا  است و یا وندیاند: یا خدابرای خوی محتم  می
مسییری میانیه را انتخیاب کیری  اینکیه  فاع  مستق  افعال خویش هسیتند و ییا و بندگا   کری   «رها»فع  
  .است از مبایی تصدیقی ای  بحث، خداوندپذیرش وجوی بنابرای ،  .است

 ملزومات عناوین .2 .3 .1

بیر  .وجویی و عیدمی اسیت آنهاجبر بوی  و ارتباط  نقی  نظریهال ، اختیار نظریهال ، «جبر و اختیار»یر بحث 
امیر بیی  » نظرییهال ، جبیر نیسیت و بیه همیی  جهیت نقیِ  ، که تاوی « جبر و تاوی »خالف بحث 

یر بحیث اول  «االمر بیی  االمیری »تعبیر را  سوم یا هما  اساس،  ای  بر .مطرح شویتواند می« االمری 
، امیا مقدمکه(، ۱۳۸۸، )قد دان قتاملکی ی  یر ای  بار  یقیق نیستمحّقق تعبیر برخی ازرو، ای  از .معنا نداری

سیخ  از را ، اسیت شیاستقالل عبد یر افعال خیویر بحث یوم که نزا  میا  فاعلیت مستقیم خداوند و 
  .باط  نیست، سوم

ییگیر  معتزلیه و امامییه واساسیا   توانیم ای  نکته مهم را متذکر شیویم کیهمی، بر اساس نکات پیشی 
معتزله همرا  امامییه اسیت ، بدو  شک، یر بحث نخست .یارای مبنا هستند یر هر یو بحث   اسالمی ِفرق

، )خمینکی یای شد  اسیت« قدر»و « اختیار»قاللی  به ا  عنو به رق  از هر یو گرو  یر کتب فِ اساس،  ای  برو 
مداف  سرسیخت اختییار هسیتند و ، اشاعر  نیز یر یعوای نخستی آنکه  ترجالب .(۱۳۶۸ ص، ۲ ج، ۱۳۹۳

نییز  ایشا  یر بحث عدم تنافی عصمت با اختیار و یانست -ا به ای  معن -« اختیار»توا  ایشا  را نافی نمی
  .(۱۱۳ ص، ق۱۴۰۷، )تهتازانی اندبیا  کری راحت، ص بهخوی را  عقید ال 

یر تحلیی  ، امیا هیم اسیتعمال شید  اسیت« تایوی »از لحاظ استعمالی یر « قدر» واژ ال اساس،  ای  بر
گیویی نمونیه،  بیرای .موری توجه بوی  اسیت اهای تاریخی باید به ای  نکته توجه شوی که کدام معنانتساب

سی  َح « ررسیالة فیی القیَد »عنیوا   بیه ی  بیا عناییتمحّقق است برخیشد  سبب  عدم توجه به ای  نکته
، (۵۳ ص، ۱۳۹۷، طالقکانی؛ ۳۲ ص، ۱۳۹۶، )قکد دان قتاملککی را اسیتنباط کننیداو  «بیوی  قَدرییه»، بصری

نایی  پیی یریر ایی  رسیاله او ، حسی  بصیری و شیواهد متعیدی تیاریخی مطابق مت  رسالهال که  حالی یر
امامییه از  علمیای متقیدِم  بوی  و تحسی  و تمدیح برخیی« جبر» قاب یر م« یاراخت»و ایبات « جبرگرایی»
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؛ ۱۵۳ ص، ۱ ج، م۱۹۹۸، )شکتی  متتضکی یاریاو بیوی   قَدرییهایشا  نشا  از یاللت نکری  ای  رسیاله بیر 
نیییز شییواهدی بییر رفیی  اتهییام سیینت  اهیی  یر کتییب، افییزو  بییر اییی  (۳۲۹ ص، ۱ ج، ق۱۴۰۰، حسککنی
  .(۴۸۶ ص، ق۱۴۱۴، المزی؛ ۵۸۰۔۵۷۹ ص، ۴ ج، ق۱۴۱۴، )ذهبی وجوی یاریاو  از  بوی )تاویضی( قدری

 اشیار  کیری کیه قَدرییهونید معتزلیه بیه پی یرخاورشناسیا   توا  به یلیی  برخییمینمونه ییگر،  برای
را بایید همیا   ، معتزلهانکار جبر و عقید  به اختیار بوی  است مکتب اعتزال   چو  نخستی  هستهال ، معتقدند

و « اختییار»ر به معنای خلطی که ایشا  بی  قَد آنکه  حال؛ (۱۳۷۸ ص، ۲ ج، ۱۳۹۳، )خمینی یانست قَدریه
 .آشکار است، اندکری « تاوی »ر به معنای قَد 

«تفویض»مکاتب فکری منسوب به شناسی گونه .2
 مکتب معتزله .1 .2

رسید به نظیر میی، اما ی  طرح شد قمحّق  گیری مکتب معتزله از سویهای مختلای از نحو  شک تحلی 
انگاشیته شید  از ُمسّلم  های فکری خاص و با تکیه بر شواهدزمینهاز پیش برآمد ها بسیاری از ای  تحلی 

مبتنیی بیر کثیرت نقی  ، تحلیلیی برخیوریار باشیند قیّوتاز آنکه  اقوال بزرگا  و منابعی است که بیشتر از
سی  عطیا  بیا َح  ب  واص  به یاستا  مخالاِت  رف  ِص کری   تکیه، نمونه برای .های پیشینیا  هستندتحلی 

بصری و اعتزال او از مجلس یرس ایشا  برای اعتقای بیه بنیانگیذاری مکتیب اعتیزال بیا اصیول خاصیش 
کیری، توا  اسیتاای  آنچه از مناب  معتزلی می .از همی  قبی  است، عبید ب  عطا  یا عمرو ب  توسط واص 

نیه بییا  ؛ اسیت« معتزلیه»یک احتمال برای توجیه نامگیذاری ایی  فرقیه بیه عنوا   به  اشار  به ای  یاستا
احتمیال عنیوا   به همی  احتمال همکه بعضا   (۸۶ ص، ق۱۴۲۲، معتزلی )عبد الجبا  مؤسس و بنیانگذار آ 

، ساز اسیا، ی محّقق برخی، یر ای  میا  .(۲۰۵ ص، م۱۹۷۲، )حمیتی است گرفته قرارضعیف موری اشار  
و وجه نامگذاری معتزله را برآمد  از اعتزال سیاسی پیشیینیا   نگریسته صحت ای  واقعه را نیز به یید تریید

حکاییت مزبیور بیرای کیه  پژوهیا  نییز معتقدنیدفرقیه برخیی .(۴ ص، تابی، )ابن متتضی اندایشا  یانسته
سی  بصیری اند از مقام رفی  َح تهساخت  نام معتزله ساخته شد  است و گویندگا  ای  یاستا  خواس مشّو 

 .(۱۳۷۰ ص، ۲ ج، ۱۳۹۳، )خمینی برای تخریب معتزله استاای  کنند، یر میا  عامه
 ) ( خوی را امیام علییمکتب کالمی شواهد ییگری وجوی یاری که خوی معتزله بنیانگذار و سرسلسلهال 

 .(۲۰۶ ص، م۱۹۷۲، تیمیح) اندبه آ  اشار  کری صراحت،  به یانسته و
پایبنیدی بیه ، که میالک معتزلیی بیوی  انگاشت  توا  ای  امر را مسّج می، ا نگا  به شواهد تاریخیب

اصییولی کییه قطعییا  کثیییری از آنهییا پیییش از ؛ (۳۱ ص، ق۱۴۱۳، )ملطککی ایشییا  اسییت گانییهال پن اصییول 
 .(۱۳۷۲ ص، ۲ ج، ۱۳۹۳، )خمینکیانید موجیوی بیوی ، پراکند صورت  به و عبید ب  عطا  و عمرو ب  واص 
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بی  المنزلتی  و امر بیه معیروف و نهیی از  ةمنزل، وعد و وعید، عدل، از توحید ندعبارتگانه، پن ای  اصول 
بیه حسیاب یک مالک برای شناسایی علمای معتزلیی عنوا   به توا  ای  اصول رامیاساس،  ای  بر .منکر
یر  کیه انگاشته نشد  و ایشیا  معتقدنیدُمسّلم  پژو  نیزمعتزله یِ  محّقق ای  مالک توسط برخیالبته،  .آوری

، متتضکی ابکن) اندگانه معتقد بوی اند که تنها به برخی از اصول پن کسانی معتزلی یانسته شد ، طول تاریخ
اختالفیات یر کتیب فرقیه برخیی ریشیهال ، مرتضی بییا  یاشیته ای که اب رسد نکتهبه نظر می (۴ ص، تابی

 .عتزله استری یانست  برخی از میر قَد ی شناس

 َقَدریه فرقٔه  .2 .2

بیا معتزلیه  گیا اسیت کیه  «َقَدرییه» فرقیهال ، های فکری سیاسی قیرو  ابتیدایی ظهیور اسیالمیکی از فرقه
یر میا  بنیانگذارا  ای  فرقه از معبد جهنی و همچنی  غیال  یمشقی بسییار ییای میی .شوندیرآمیخته می

  .(۲۰۰ ص، ۱۲ ج، ۱۳۸۸، گانجمعی از نویسند؛ ۱۸ ص، ق۱۴۰۸، )بغدادی شوی
قدرت اسیتقاللی انسیا  یر  ، یعنی«تاوی »قول ایشا  به ، های اصلی شناخت ای  فرقهاز شاخصه

هیای موجیوی تیوا  از گیزارشنمیی انیدکه مدعی -ی  محّقق بر خالف برخی .انجام افعال خویش است
توا  از لوازم برخیی از اقیوالی نها میو تنتیجه گرفت را  به ایشا « تاوی » انتساب قطعی نظریهال ، تاریخی

بیا یقیت یر  - (۵۹ ص، ۱۳۹۷، )طالقکانی یانسیت« گیراتاوی »که به ای  فرقه منسوب شد  است آنها را 
بیه « تایوی » نظرییهال  صراحت انتساِب  بر های متعدییتوا  گزارشق و تتبعی اجمالی میَر های فِ کتاب
  .(۳۴۹ ص، ۲ ج، م۱۹۸۷ ،مقتیزی؛ ۵۷ ص، ق۱۴۲۳، )بشبیشی یافت قَدریه

بیر معتزلیه، افیزو  بیر تقیدم زمیانی زییرا ؛ توا  هما  معتزله یانسترا نمی قَدریهنیست که ی تریید
ایشا  بیه همیه ییا برخیی از ، چو  به تحقیق؛ مالکی که برای شناخت معتزلیا  بیا  کرییم نیز یارا نیستند

 قَدرییهمعتزله و  پژوها  به یولیت میا  فرقهال بسیاری از فرقه رو،ای  از .اندد نبوی بنمعتزله پای گانهال اصول پن 
بییه برخییی از روایییات کییه  .(۳۴۹ ص، ۲ ج، م۱۹۸۷، مقتیککزی؛ ۱۸ ص، ق۱۴۰۸، )بغککدادی انییدحکییم کییری 

، ق۱۴۰۷، )رلینکی مؤید ای  مطلب اشار  کریعنوا   به توا می، اند یای قرار« معتزله»عرض را هم« قَدریه»
 .(۲۸۰ ص، ۸ ج، ق۱۴۰۷، لینیر؛ ۳۵۲ ص، ۱ ج

معتزلیه را حال، یر مقام تحلی  تاریخی باید علت ای  امر را کیه برخیی اندیشیمندا  اسیالمی،  ای  با
زمینیهال فکیری یر زیرا ممک  است ای  مسئله یکی از عل  ایجیای پیش؛ اند واکاوی کریهما  قَدریه یانسته

 -زمینیهال فکیری خی محّققیی  بیا عناییت بیه همیی  پیشانتساب نظریهال تاوی  به معتزله باشد و گویی بر
تیر بیدا  اشیار  رفیت، گونه کیه پیشهما  .اندپی ایبات استنای قول تاوی  به معتزله بوی  یر -سختی  به

« تایوی »و « اختییار»یر « رقیَد » ها را بایید یر اشیتراک واژ ال پنداریهمسا  نگارند  معتقد است که ای 
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 ارالیه انگیاریپژوها  برای صحت ایی  همسیا تاریخ که برخی اندهاییشت یلی مؤید ای  بریا .یانست
، شیاهد و یلیلیی میتق  انیدمعتزله قال  به قدرت و اختیار بوی ای  نکته را که بشبیشی ، ثالبرای م؛ اندکری 
اید امامییه ب، که با ای  یلی  یر حالی؛ (۲۴ ص، ق۱۴۲۳، )بشبیشی نامید  ایشا  یانسته است« قَدریه»برای 
یانسیته « اسیتنای افعیال العبیای الییهم»را  قَدرییه بیوی میالک  نییز جرجیانی .یانست قَدریهاز زمر ال را نیز 
را خواجیه نصییر ، با ای  یلیی آنکه  اند و حالکه معتزله نیز آ  را بیا  کری  (۲۲ ص، ۱۳۷۰، )جتجانی است

، )طوسکی «و الضرورة قاضیة باستنای أفعالنا إلینیا»  بری کاربه همی  عبارت را انسا    نیز که یر بحث فاعلیِت 
  .پذیرفتنی نیستروی هیچ بهالبته،  یانست که قَدریهباید از  (۱۹۹ ص، ق۱۴۰۷

تنها بیر یوگیانگی ایی  یو فرقیه، بلکیه بیر پژوها   نیههیای فرقیهافزو  بر آنچه بیا  کرییم، برخی گزارش
 .(۱۱۴۰ ، ص۲ ، ج۱۳۹۳خمینکی، ؛ ۳۷ تکا، ص)مقدسکی، بیگذارند می ایشا  یر اصول اعتقاییشا  نیز صحه تقاب 

مییا  َقَدرییه و معتزلیه هایی که یر برخی کتب تیاریخی و کالمیی، انگاریتوا  به یکسا اساس، نمی ای  بر
 .صورت گرفته است، به یید ال قط  نگریست و از آ  برای ایبات استنای قول تاوی  به معتزله یاری جست

 فرقٔه ُمفّوضه .3 .2

های بسیاری نهای  شد  است و ای  بدا  جهت است که تعرییفبر گرو « ماّوضه»عنوا  ، یر طول تاریخ
هیا بیه گروهیی متناسب با هر ییک از تعرییف «ماّوضه»مطرح بوی  و عنوا  « تاوی »های متعدیی از 

سیه گیرو  را یافیت کیه  کمیستتوا  پژوها  مییر آیار فرقه وجوجستبا  .خاص نسبت یای  شد  است
کیه عقیید   کری  استاشار   قَدریهبه گروهی از  - التنبیه و الردیر  - ملطی .شدبدانها اطالق می« ماّوضه»

، ق۱۴۱۳، )ملطکی هسیتند خیری قیایر اند و بدو  توفیق الهی هم بر هر کارِ به خویشت  واگذار شد  ندیاشت
نامیید   «ماّوضیه»اسب با عنوا  تایوی  یر بحیث میا متن، ای  گرو  .(۶۱۶ ص، ق۱۴۱۳، حهنی؛ ۱۲۶ ص

الت شیعه اطالق شد  است که معتقدنید خداونید کارهیا را به ُغ  ماّوضه، یر برخی عناوی  ییگر .اندشد 
و یر اسیتعمالی  (۱۸۳ ص، ۱۳۷۰، جتجکانی؛ ۵۳۸ ص، ۱۳۵۸، )قزوینکی واگذار کری  است )ع( علیامام به 

و خویشیا  را بیه خداونید تایوی   کری یات قرآ  را بر ظاهرش حم  که آ «حشویه»به گروهی از ، ییگر
کیه رسید بیه نظیر مییروی،  بیه هیر .(۲۶۳ ص، ۱۳۷۸، )االمکین اطالق شید  اسیت «ماّوضه»، اندکری 

بییا  ماّوضیهبیا  آنهیاو یوگیانگی  یربارۀ قَدرییه اند و با عنایت به آنچهبوی  «قَدریه»گروهی از  «ماّوضه»
  .شویبا معتزله نیز آشکار می ماّوضه ناهمسانی، کرییم

میییسیت  به چنی ، اندخواند  شد  «ماّوضه»، که یر آنها معتزلهبا تحقیق یر بسیاری از آیار کالمی
را بیر  ماّوضیهنیام ، انیدبیوی « تاوی »ذهنی که معتزله قال  به  فرضپیش آید که ایشا  تنها مبتنی بر ای 

برای اطیالق ایی  عنیوا  بیر  - اعم از یلی  تاریخی یا تحلیلی -ییگری  خاص و هیچ یلی  اندنهای ایشا  
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میتق   تاوی  بیه معتزلیه بیا ایلیهال  نظریهال  انتساِب نهایت،  یراگر  ، گویااز ای  رهگذر .اندمعتزله اراله ندای 
 ییهال نظر یر انتسیاِب  -شیاهد و مؤیید عنیوا   بیه توا  آرای ایشا  یر ای  زمینیه را حتیینمی، یابت نگریید

  .گذاری کریارزش - تاوی  به معتزله

 معتزله و تفویض .3
 هاگیری افعال انسانکالم معتزله در کیفیت شکل .1 .3

ایشیا   نخست باید از آیار بالواسطهال  ناگاته هویداست که عقاید و مشی فکری خاص یک فرقه را یر مرتبهال 
 .ای ییافت  و کشیف آرای آ  فرقیه بهیر  گرفیتق برَر فِ ییگر  از مکتوبات، بعد کری و یر مرحلهال  وجوجست

، های فکری خیاصزمینهق یا پیشَر های عقیدتی میا  فِ ب و بغ ای  بدا  یلی  است که ممک  است ُح 
افکار آ  فرقیه  یای  نمایی برای نشا حق یهد و نتواند آینهال یست  به های ناصوابی از آرای یک فرقهبریاشت

یر  و بهیر  گرفیتپیوند معتزله و تاوی  نیز باید ابتدا از آیار ایشیا  یربارۀ  درسبه نظر میرو، ای  از .باشد
  .و قرینه بررسی کریشاهد عنوا   را به یر موری ایشا  هاگرو ییگر  آیار و کلماتایامه، 

نحو  فاعلییت  بار ال یررأی معتزله  - آیار معتزلیا  مشهور مراجعه بهبا  - ابتدا، برای رسید  به ای  هدف
  .اشار  خواهیم کری، گذاریکنیم و سپس به شواهدی که بر ای  بریاشت صحه میمیو تبیی   بیا را  انسا 

کیه  معنیا ایی  به؛ اندبرای انسا  قال  بوی  «اص  اختیار»به  ترییدی نیست که معتزله با تمام فروعش  
یر انتساب ای  حد از اختییار بیه که توا  ایعا کری مجبور نیست و می غیر انسا  یر انجام افعالش از ناحیهال 

ای  است که آییا معتزلیه افیزو  بیر اختییار ، آنچه اختالفی استو البته،  نداری وجویمعتزله هیچ اختالفی 
قیدرت و اختییار  گسیتر ال  آییا معتزلیه  ، به تعبیر ییگر ؟هم باور یارنداستقالل او یر ایجای افعالش  ، بهانسا 

 کنند؟   محدوی میانسا افعاِل  غیر خداوند را به
 .ها یر ایجیای افعالشیا  یافیتتوا  تصریحی بر اسیتقالل انسیا وجو یر آیار معتزلیا ، نمیبا جست

اسیت و « فاعلییت انسیا »توا  عقاید معتزله را یر ای  باب یافت یر بحیث از بهتری  عنوا  بحثی که می
ایشیا  وجیوی یاشیته باشید، بایید بتیوا  یر آرا   -بیه واقی   -یر فاعلییت انسیا  « اسیتقالل»اگر عنصیر 

 .آ  اسیت خداوند و گسترۀ« قدرت»بحث ییگر، بحث از  .بار  یافتصراحت، کالمی از ایشا  یر ای  به
افعال انسا  بدانند، باید یر ای  بحث نیز اشیارتی بیه آ  یاشیته  اگر معتزله قدرت خداوند را محدوی به غیر

 .پریازیمی از کالم ایشا  یر ای  یو بحث بیا  کری ، به تحلی  آ  میرو، یر ایامه، گزارشای  از .باشند
 گوید:می، فاعلیت انسا  نحو ال یربارۀ  یر تبیی  قول معتزله -علمای معتزله از  - خوارزمی مالحمی

بت این باو ند ره عبد  فاعل  -صهوان، تابعان او و اشاعته  بن بت خالف جهم -همه  بز گان معتزله  
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هتچند میان ایشان د  .خود است و د  این امت، اختالفی میان علمای معتزلی نیستتصتفات 
 .(۱۷۸ ص، م۲۰۱۰، خوا زمی )مالحمی بودن علم به این مطلب اختالف است ضتو ی

 اهمییت حیالزاو آنچه یر عبارت  کری  است.ایلهال گوناگونی بر ای  ایعا بیا   ،خویکالم  مالحمی یر ایامهال 
یر تحلیی  ایی   .فاعی  تصیرفات میا نیسیت کند که خداونید  که او بر ای  نکته تثکید میای  است ، است

هیایی اسیت کالم گرو  قاب کالم او یر مکه  جا آ  ازباید گات  -کری   ای که بیا با یقت یر ایله - عبارت
شیعار  -واقی   یر - او، یهنیدسب را رواج مییجبر و یا کَ  نظریهال « فاع  افعال ماست، خداوند»که با شعار 

یر مقیام بییا  ایی  نیسیت کیه اساسیا   یانید وکند و انسا  را تثییرگذار یر افعال خوی مییایشا  را نای می
  .گیریرا یر بر نمی - و لو به شک  طولی - افعال انسانی محدوی ال ، خداوند قدرِت  :بگوید

 نظرییهال ، خیوارزمی   قیوِل بیا اشیار  بیه همیی -رازی  فخر مانند -تعجب آ  است که برخی از اشاعر  
که بسیار عجییب اسیت کیه  اندمعتزله نسبت یای  و بیا  کری  استقالل بندگا  یر ایجای افعال را به جمهورِ 

ایی   البته، مصّحح .(۳۲۰ ص، ۱ ج، م۱۹۸۶، ) ازی اندعلم به ای  نظریه را ضروری انگاشته برخی از ایشا   
، ) ازی اسیت یانسیتهشی از عدم فهم یقیق او از کیالم معتزلیه نا - به یرستی -را  رازی فخر تعجِب ، کتاب
 .پاو قی(، ۳۲۰ ص، ۱ ج، م۱۹۸۶

نیز هییچ مطلبیی کیه  آ  گسترۀیر بحث از قدرت خداوند و و  المعتمدیر کتاب ، خوارزمیمالحمی 
بییر ، کییس، بییا  نکییری  وبیه عامییور یاشیته باشیید قییدرت خداونید یر برخییی رنی  و بییوی محیدوییِت 

 .(۱۹۴۔۱۸۴ ص، م۱۹۹۱، خوا زمی)مالحمی  قدرت او نیز تثکید کری  استوی  ب نامحدوی
خوارزمی نق  کرییم، یر بسیاری از مباحث خیوی قاضی عبدالجبار نیز افزو  بر آنچه از مالحمی 

 .پافشیاری کیری  اسیت -عنیوا  عقیید ال معتزلیه  بیه -ها توسیط خداونید بر عیدِم خلیق افعیال انسیا 
هرچند یر ظیاهر ایی  کیالم ؛ (۲۱۷ ق، ص۱۴۲۲معتزلی،  عبد الجبا ؛ ۱۵۹ ) (، ص .تابی معتزلی، )عبدالجبا 

شوی که ایی  که خلق، استقالال  از آِ  انسا  است، اما با یقت یر کالم ایشا  آشکار می معناست ای  به
، تعبیر به مخلوق نبوی  افعاِل انسا  عمدتا  یر مقابله با شی .اعتنا نیستظهور قاب  بهات جبرگرایانیه اوال 

شد  است که معتقد بویند افعال انسا  مانند ییگر اشیا ، مخلیوق خداونید اسیت و انسیا  هییچ  بیا 
رساند، ای  اسیت کیه می« مخلوق نبوی »نهایت، ای  تعبیر  اختیاری یر افعال خویش نداری و آنچه یر

  .انسا  یر افعال خویش مجبور نیست
کیری  ایی  میدعا جملگیی از ایلیهال اختییار انسیا  و نیه  مدّل  شاهد ای  بریاشت ای  است که یر

 .(۵۲۳ ق، ص۱۴۲۲معتزلی،  )عبدالجبا استقالل او استاای  شد  است 
نییز بیرای  ) ه( مایید شییخشاهد ییگر آ  است که ای  تعبیر از سوی اندیشمندا  بزرگ امامیه ماننید 

 .(۴۲ ص، )ج( .ق۱۴۱۳، مهید )شیخ است استاای  شد ، تبیی  قول امامیه یر بحث از افعال انسا 
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گوید: می همی  مطلب را بیا  یاشته، اما یر مقام توضیح بیشتر (افعال العبای)سید مرتضی نیز یر بحث از 

اگت مکتاد از ؛ توان افعال انسان  ا هم مخلوق خداوند ندانست و هم مخلوق خداوند دانستمی
لق تکوین و ِاحداث باشد، نمی لق، خ  افعال  ا مخلوق خداوند دانست، اما اگکت مکتاد از  توانخ 

لق  تقدیت باشد، چنین نسبتی صحیح خواهد بود  .(۱۳۵ ص، ۱ ج، ق۱۴۰۵، )شتی  متتضی خ 

ای اسیت کیه علمیای امامییه یر بسا  ایلیه، اندانسا  بیا  کری  ای که معتزله برای ایبات اختیارِ لب ایلهغا
، …بنیدگا  و بیوی  ِعقیاب  پیایاش و جیزا و قبییحبیوی   ماننید عبیث؛ انیدایبات اختیار انسا  بیا  کری 

  .پای صریحی از قول تاوی  یافت نشد ریِّ ، یر ای  یو بحثرو، ای  از

 شواهدی بر عدم انتساب قول تفویض به معتزله .2 .3

بعیید د که انتساب قیول تایوی  بیه معتزلیه را بسییار نشواهد متعدیی وجوی یارشد، افزو  بر آنچه بیا  
  .دنیهجلو  می

 عصر با معتزلهکلمات علمای هم :اول شاهد .1 .2 .3

عصر با قاضی عبدالجبار معتزلی بیوی  و همو    علمای امامیهتریبزرگیکی از ، ) ه( ماید شیخبرای مثال، 
 ،۱ ج، ۱۳۷۷، )شوشکتتییاری بیا قاضیی عبیدالجبار  اوحکاییت از میراویات  نیز های تاریخیبرخی از نق 

نشیا  از آگیاهی  هیمایشیا  بیا  معتزلی و رویارویی علمیی م تراز اوِل با عالِ  ماید شیخ مراوی ال  .(۴۶۵ ص
از معتزلیه و  ) ه( مایید شییخ تصویری کیهاساس،  ای  بر .از آرا  و عقاید معتزله یاری ماید شیخ جانبهال همه

 ها با روزهای اوج مکتیِب نی است که قر اندیشمنداییدگا  ییگر  تر ازبسیار مقبول، یهدآرای آنا  اراله می
عقایید معتزلیه  مقایسیهال  نگاشتهال او و ناظر بهکه الحکایات  با عنوا یر کتابی  ماید شیخ .اعتزال فاصله یارند

 ییگرییکای کیه معتزلیه و شییعه یر کنیار مسیئلهعنیوا   به تاوی  ای به نظریهال هیچ اشار است، و شیعه 
  .()ال ( .ق۱۴۱۳، دمهی )شیخ، نکری  است نیستند

یکی از علمای امامیه قر  پنجم که از شاگریا  قاضی عبیدالجبار نییز شیناخته عنوا   طوسی، به شیخ
  .ندای  استتاوی  را به معتزله نسبت  خوی مسئلهال  های کالمییر هیچ یک از کتاب، شویمی

اقیوال  یر ریِّ  کیه بعضیا  یش هاکتاب یر، سید مرتضی نیز که از شاگریا  قاضی عبدالجبار یانسته شد 
یر برخیی از کتیابقاب ، یر م ، بلکهتاوی  را به معتزله نسبت ندای  است نظریهال اند، معتزله نگاشته شد 

مختلیف یر بیاب افعیال انسیا  هایهوقتی یر مقام بیا  نظری، المخلص فی اصول الدی  های خوی مانند
بیر  یرعدل کیه امامییه را نییز  طوالف اهِ   عتزله را با همهال م و نظریهال  کری اصلی اشار   به سه نظریهال ، هاست
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 .(۴۴۹ ص، ۱۳۸۱، )شتی  متتضی رساندهما  را به ایبات مییر ایامه،  یاند وهم رأی میگیری، می
حّلیی یر  و عالمیه (۱۹۹ ق، ص۱۴۰۷)طوسکی،  االعتقواد تجریودهمچنی  خواجه نصیرالدی  طوسیی یر 

ای بیه مخالایِت معتزلیه بیا هیچ اشیار  -یر بحث از فاعلیت انسا   - (۳۰۸ ق، ص۱۴۱۳)عالمه حّلی،  شرح آ 
اند با آنکه یأب ایشا  یر سرتاسر کتاب اشار  بیه عقایید ناصیحیح معتزلیه ماننید ییگیر ِفیَرق یر امامیه نکری 

 .مباحث است

«تفویض»معتزله با نفی پذیرش  مورد سازواری نظام فلسفی   :شاهددوم .2 .2 .3

 را به معتزله نسبت یای  و از آ  بیرای انتسیاب نظرییهال  «علیت قاعد ال »عدم پذیرش ، ی محّقق برخی چه اگر
بیه معتزلیه  انتسابای  تنها نه رسدمی به نظر، اما (۶۳ ص، ۱۳۹۷، )طالقانی اندتاوی  به ایشا  بهر  گرفته

تاوی  اسیت و شیاید  با ناِی همسو و همرا  کامال   معتزلهپذیرش  موری نظام فلساِی  ، بلکهناصواب است
بیرای  .به حسیاب آوریتاوی  به معتزله  برای نای انتساب نظریهال  یمؤید - ایلهییگر  یر کنار - بتوا  آ  را

 :یای قرار نظر مِدّ توا  نکات زیر را می، توضیح ای  مطلب
نحیو  علیتیی بر ای  است که خداونید هییچ  تاوی  اساس نظریهال بیا  شد،  ترپیشقرالتی که بنابر  .1

، تایوی ، به تعبیر ییگر .انسا  نداری آیمی نداشته و هیچ نقشی یر فع  یا ترک افعاِل های نسبت به آفرید 
وابسته به اوسیت و  وجوی و عدم افعال او تماما   ، یعنیانسا  علت استقاللی افعال خویش است :گویدمی

تایوی  ایی  اسیت کیه  فحوای نظریهال ، بیا  سومبه  .نداری غیر به - با واسطه حتی - ایگونه وابستگیهیچ
  .یر جریا  نیست آنها منتای شد  و ییگر علیتی میا  با علِت علت خوی  ، معلوِل معلول رابطهال 

میی معلیول انسیا  شیمری ، وقتی یک فعی ، میا  عل طولی  رابطۀ طبق نظام اسباب و مسببات و .2
کیه  گونیههما وجوی و عدم آ  فعی  ، به تعبیر ییگر و شدعلت انسا  نیز قلمدای خواهد  معلوِل  تبعا  ، شوی

  .منوط به علت انسا  خواهد بوی، با واسطه، مستقیم منوط به انسا  است طور به
تواند ایی  نظرییه را یر یل خیوی هضیم کنید کیه ییا ماننید ای میهشناساننظام هستی، یر ای  میا  .3
 ایی  نظیام را، یر فیرض پیذیرشاینکیه  نپیذیری و ییا -بیه صیراحت  -ی و معلیولی را ، نظام عی ، اشاعر 

  .را یابت کند تبیی  کند که بتواند استقالل عبد  ای گونه به
 صیراحتی یر عیدم پیذیرشتنها نه، ماند  از معتزلیا  جاه آیار ب با مطالعهال گاته، پیشبا عنایت به نکات 

یر آیار ایشیا  بیر پیذیرش ایی  نظیام  گوناگونیهای عکس آ  صراحت ، بلکهی و معلولی نیستنظام علّ 
قول معتزله یر نظیام عّلیی و ، از ای  منظر .وجوی یاری، آ  هم با تقریری که امامیه از آ  یارندشناسی هستی

قیول تایوی  شاهد و مؤیدی بر عدم انتساِب عنوا   بهکم یستتوا  فلسای ایشا  را می معلولی و مشِی 
  .به ایشا  یانست
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به روابیط عّلیی و معلیولی مییا   -پذیرند ف اشاعر  که نظام اسباب و مسببات را نمیبر خال -معتزله 
م، ۱۹۹۵)جکاح،، شید ، مشیهوی اسیت  ای  نکته یر مباحث گوناگونی که از ایشا  نقی  .اشیا  قال  هستند

  همچنی  بنا بر برخی عبارات ایشا ، حتی نظام طیولی یر سلسیلهال علی .(۱۲۹۔۱۱۰ تا، صخیاط، بی؛ ۶۵ ص
مباحیث « القایر علی سبب الشی  قایٌر علییه»ایشا  تحت عنوا  قاعد ال  .شویالجمله بریاشت مینیز فی

و  ۱۶۷ ، ص۶ م، ج۱۹۶۲معتزلکی،  عبکدالجبا ؛ ۷۵ ، ص۹ م، ج۱۹۶۲معتزلکی،  )عبکدالجبا اند متعدیی را بیا  یاشته
ای م طولی یر سلسلهال عل ، چنی  قاعید آید که ایشا  با عنایت به همی  نظاکه از یل آنها چنی  برمی (۱۷۰

کالمیی  .نیداری چه آنکه بدو  پذیرش نظام طولی، معنای محصلی برای ای  کالم وجیوی؛ اندرا بیا  یاشته
  .(۴۱۳ ص، ۱۳۸۱، )شتی  متتضی که یر برخی از مباحث، موری توجه علمای امامیه نیز بوی  است

فقیال: »انید: تی اکثر معتزله به ضرورت عّلی نیز معتقید بوی افزو  بر آنچه بیا  شد، به نق  از اشعری، ح
رسید کیه ایی  به نظر می .(۴۱۲ م، ص۱۹۸۰)اشعتی،  «االسباب موجبة لمسبباتها؛ اکثر المعتزله المثبتی  للتوّلد

رو، آرا  معتزلیه بیا نزییکیی بیه همی  گرفته و از آرا  به جهت مطالعهال کتاب فالساه توسط شیوِخ معتزله شک 
 .(۴۱ ص، ۱ ج، ۱۳۶۴، )شهتستانی آرا  فالساه، فاصله بسیاری از مشی اشاعر  گرفته است

یرگیا    بیه َز اگر عبد بیدو  َفی» ُشبههیر پاسخ به ای  المغنی قاضی عبدالجبار یر کتاب ، یر ای  راستا
از خداونید باشید نیاز بی - یر ایجای افعالش - که آیدافعال خویش باشد الزم می ختر  و موجدِ مُ ، خداوند

چنی  نیست و عبید بیه ایی  جهیت کیه خداونید او را : قطعا  گویدمی، «و ای  مالزم با قول به شرک است
نییازی از خداونید یر ایجیای ای  یاللیت بیر بییقطعا   یارای چنی  صااتی کری  قایر به انجام فع  است و

 .(۱۴۳ ص، ۸ ج، م۱۹۶۲، معتزلی )عبدالجبا  افعال او نیست
که بر پیذیرش نظیام طیولی علی  از سیوی معتزلیه یاللیت یاری، خیوی  یلیی  کالم، افزو  بر ای  ای  

که مالزم با شرک است، قال  نبوی  و اعتقای بیه آ  را از خیوی  «نظریهال تاوی »محکمی است که معتزله به 
  .اندکری  نای

را بیه جیای ضیرورت عّلیی  «اولوییت»شیوی کیه ایشیا  معتزله چنی  استاای  می از عبارت برخیالبته، 
 کننید ال  ایی  اشیتبا  کیه جیدا، استروش  چنا  که اما ، (۳۳ ص، م۲۰۱۰، )مالحمی خوا زمی یهندمی قرار

 تنهیا ایشیا  چییدما  ایی  نظیام را ، بلکیهبه معنای نای نظام طولی نیسیت، اصلی ایشا  و فالساه است
یر مییا  برخیی از آنکه  چه؛ تاوی  نداری نظریهال با  تالزمینیز یهند و ای  ترتیب می «اولویت»اساس  بر

، انیدتاوی  به معتزلیه را گرفتیه ینی که جانب قول به انتساب نظریهال محّقق متکلمی  امامیه و حتی یر میا 
، بیه بییانی کیه گذشیت و بلکیه (۱۶۴ ص، ۱۳۹۶، نصکتتیان، )بتنجککا  اندرا پذیرفته« نای ضرورت عّلی»
  .است «تاوی »و همسو با نای  نیز همرا  «اولویت نظریهال »

توانید یلیلیی بیر انتسیاب نمیی قال  هسیتند نییز «اولویت»قول گرو  اندکی از معتزله که به بنابرای ، 
نیافی وجیوی  «اولوییت»از آنجا که قول به ، گذشت ترپیشبا بیانی که  ، بلکهبه ایشا  باشد تاوی    نظریهال 
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عّلیی  ضرورِت بر پذیرش  بنیمعتزله م یر کنار قول اکثریِت  -یز توا  آ  را نمی، ی و معلولی نیستنظام علّ 
  .قول تاوی  به معتزله یانست مؤیدی بر عدم انتساِب  -

 کتیب معتزلیه عبیارتیر  وجوجسیتای  است که با ، ای لطیف یر ای  وایی که جای تثم  یارینکته
 جای ای  پرسیش هسیتو  شویار یید  میبسی، اندی انجام آ  بوی صدافعالی که یر  یر پِس « الّلها  شا  »

تیوا  محمی  میی، یانستندالهی می مطلقهال مشّیت  افعال خوی را تحت که ایشا  همهال  ااز ای  معن غیر که آیا
معلیولی را نشیا  میی یطولی یر نظام علّ  ای  عبارت نقِش ، رسدییگری برای ای  کالم یافت؟ به نظر می

 .یر کلمات معتزله مطرح نبوی  استوضوح،  هب، یهد که به جهت ایبیات آ  روزگار
معتزله بیر آمید  از آییار ایشیا   موری قبوِل  آید که نظام فلساِی مییست  به، از رهگذر آنچه بیا  کرییم

یلی  متق  و مسیتق  بیر عیدم عنوا   به تاوی  به معتزله نبوی  و حتی اگر نتوا  آ  را انتساب نظریهال  ثبِت مُ 
شیاهدی بیر انتسیاب ایی عنوا   به توا  از آ یقی  نمی طور به، ه معتزله بیا  کریتاوی  ب انتساب نظریهال 

  .نظریه به ایشا  استاای  کری
یر  - ی محّققی ای کیه از سیوی برخییشید کنیم به برخی شواهد محکم انگاشیتهسعی می، یر ایامه

 .را بررسی کنیم هار  کری  و آناشااند، اراله شد  - تاوی  به معتزله نظریهال  انتساِب صحت ایبات راستای 

بررسی شواهد دال بر انتساب تفویض به معتزله  .3 .3

«واحد اجتماع قادرین علی مقدور   استحالٔه » قاعدٔه  .1 .3 .3

اند، قول اسیتحالهال اجتمیا  به معتزله بیا  کری  «نظریهال تاوی »ای که قالال  به انتساب تری  ایلهیکی از مهم
کنند ال ای  مطلب اسیت کیه امکیا  نیداری ییک  بنا به بیا  رای ، ای  قاعد  بیا  .قدور واحد استیو قایر بر م

بنیا .تواند قایر بیر افعیال انسیا  باشیدرو، خداوند نمیهمی  مقدور مانند فع  انسا  یارای یو قایر باشد و از
 .بگیذاریتوانید تیثییری بیر آ  هم کند، نمی و حتی اگر خداوند ارای  اندانسا  برای ، افعاِل انسا  مستقال  از آِ  

که شاید مرای معتزلیه، اسیتحالهال اجتمیا  یو یای  اند ای  احتمال را  - یر بررسی ای  قاعد  -برخی از محّققی  
ض هم بوی  که حرف مقبولی است و موری ، ۱۳۹۶)سکبحانی،  پیذیرش امامییه نییز هسیت قایِر مستق  و یر عر 

یر مقاب ، برخی ییگر از محّققی  معتقدند که بیا  ای  قاعید  یر کنیار  .(۲۹ ، ص۱۳۹۶قد دان قتاملکی، ؛ ۱۳ ص
ای یر عدِم پذیرش قاعد ال علّیت از سوی معتزله و البته، نگا  خیاص معتزلیه بیه مسیئلهال قیدرت، هییچ شیالبه

  .(۶۱ ص، ۱۳۹۷، )طالقانی گذاریصحت انتساب نظریهال تاوی  به معتزله باقی نمی
تیوا  ایی  قاعید  را یلیلیی بیر انتسیاب تقد است حق با گرو  نخست است و حقیقتا  نمیینگارند  مع

همه معتزله هم نبوی  و برخیی از پذیرش  موریافزو  بر ای  که ای  قاعد   .نظریه تاوی  به معتزله یانست
 .(۳۴۶ ص، ۲ ج، م۱۹۸۷، مقتیزی؛ ۸۴ ص، ۶ ج، ق۱۴۱۵، )ایجی اندایشا  آ  را انکار کری 
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 .شیویارزییابی  الزم است ابتدا کالم معتزله یر ایی  بیار  تبییی  و سیپس،   به ای  مطلببری پی ایبر
 عقیید ال که ای   از پس الملخص فی اصول الدی  یر کتاب - بزرگ امامیه متکلم - ) ه( مرحوم سید مرتضی

عید  را زیبیاتر و رسیاتر از ایی  قا، یهیدمی قرار حق   افعال یر کاهال  معتزله را یر باب خلِق  و از جملهعدلیه 
یکیی  را ای  قاعد یفا  کری  و ی واری ، هاهجمه قاب و بسط یای  و از آ  یر م کری  قاضی عبدالجبار شرح

گیرو  یوم بیر تیالزم یقینیی ایی   اسیتدالِل که ای  البته،  .جبر  یانسته استمُ  قاب های محکم یر ماز یلی 
ای است که آنیا  عویصه، مشک  و گیریف سید مرتضی را نمییاما  شری ، چگونهتاوی  قاعد  و نظریهال 

مرحییوم  عبییارت بییهیر قالییب نکییاتی یاسییتا  اییی  قاعیید  را بییا عنایییت یر ایامییه،  .باییید پاسییخ گوینیید
 کنیم:بیا  می ) ه( مرتضی سید

نید و از جهیت آنهیا حایی، هیاافعال انسیا  بر ای  باورند که همهال ، از جمله معتزلهو طوالف عدلیه  همهال  .1
 .از آنها نیست غیر حدییهیچ مُ 

یاعی و قصد و عیدم  وجویِ  صورت یر ای  است که فع    ما حایث شد  یک فع  به واسطهال آنکه  مالک .2
میا  ایی  فعی  از ناحییهال صیورت،  یر ایی  .شویمنتای ، موان  آ  واق  شد  و با وجوی صارف و کراهت

 .نه ما؛ بویمی غیر ا  و نایا  متوقف بر احوال آ ایباتصورت،  یر ای زیرا ؛ ما غیر نه؛ حایث شد  است
وقتیی گاتیه ؛ آ  واق  بشوی فاعِ   احواِل  به حسِب  ای  است که عم    «فعلیت»معقول از تاسیر و تلقی  .3

است که ای  حقیقت از او حاص  شد  اسیت و محیال  ابدا  معن، ای  فری است شوی ای  فع  از آِ  می
 .یهیم آ  فری نسبت غیر است آ  را به

کسی که کار قبیح انجیام یای  و میدح کسیی کیه کیار  ذِمّ بویِ   یلی  ای  مطلب ای  است که ما خوب .4
ایی ، نیامید  بیویپدیید ایشیا   اگیر ایی  افعیال از ناحییهال ، حال .یانیم  انجام یای  را ضروری میَس َح 

 .یر کار نبوی نیزبوی   خوب
آید وقتی یک فع  انجیام الزم میصورت،  یر ای زیرا ؛ تواند یو قایر یاشته باشدنمی، یک فع  مقدور .5

فعی  بیه هیر  :توا  گاتنمی .که ای  پذیرفتنی نیستیر حالی؛ فع  هر یو قایر باشد، پذیرفت آ  فع 
حداث و ایجیای و فعی  یارای اِ ، که گاتیم طورزیرا هما ؛ شویکدام که آ  را ایجای کری  نسبت یای  می

 .قیایر بیر آ  بیوی اسیت فاعی   کیه ایی   عم  بعد از هم وجویِ  «فع »ای از و مر هستندمعنای واحدی 
 .هما  و ایجای فع  هم هما بوی   قایربنابرای ، 

یر ایی  زییرا ؛ نیدگیر قیرارخداونید متعیال  مقیدورِ ، جایز نیست افعال ما با ای  وصیفاساس،  ای  بر .6
 یر حیالی کیه؛ شیویبوی   شتهی و نافره مُ ب مّتصف - مانند انسا ه - نیز خداوند تا آیدالزم می، فرض

 .چنی  امری پذیرفتنی نیست

 یر مقیام نایی قیدرِت اصیال  ، که قاللی  به ای  قاعد  پیدا و هویداست که باید گاتیر ارزیابی ای  کالم، 
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 یلزوم انتسیاب افعیال بیه کسیی کیه آ  را ایجیا یر مقام بیاِ   ، بلکهبای نیستندالهی نسبت به افعال عِ  مطلقهال 
 - قاضیی عبیدالجبار .م و اصی  تکلییف را تصیحیح کننیدآ  هم با ای  نگیا  کیه میدح و ذَ ؛ هستندکری  

 : نویسدمی -صراحت  به

بکودِن  مقکدو رکه  ما بیان رتدیمزیتا ؛ قاد  بت ایجاد افعال ماست خداوند   ره توان گهتنمی
اسکاس،  این بت .ع گتدداین افعال بتای خداوند مالزم با این است ره ذم و مدا و تکلی   ف

، معتزلکی )قاضکی عبکدالجبا  هکا اضکافه رکتده اسکتخود خداوند این افعال  ا به خود انسان
  .(۳۲۰ ص ۸ ج ،.م ۱۹۶۲

 مقدور به او نسبت یای  شید  و فعی  یر پیِس  کسی که ایجای فعِ   ، یعنییر ای  بحث «قایر»، از ای  زاویه
ایی   .گییریمی قیراراو موری ذم و ییا میدح ، ت و از ای  جهتقدرت او به سرانجام رسید  و ایجای شد  اس

آیار امامییه نییز یافیت ییگر  یر، زاویه از بحث یر قدرت افزو  بر آنچه از کلمات سید مرتضی نق  کرییم
آ  را انتسیاب  کنید و الزمیهال را نای می عبد با خداوند یر قدرت  ، شراکتحّلی  عالمه، مثالبرای  .شویمی

  .(۸۳ ص، ۲ ج، ق۱۴۰۹، )متعشی یاندد میظلم به خداون
یر  «قیدرت»آید که میرای آنیا  از مییست  به ای  نکته، با مطالعه آیار ایشا  و بر آنچه بیا  شد افزو 

 یر آِ   ، یعنیی(۸۴ ص، ۶ ج، ق۱۴۱۵، )ایجکی اسیت «میؤیر  قیدرِت » ، بلکهقدرت نیست ای  بحث مطلِق 
 .(۳۶۰ ص، )الک (، تکابکی، معتزلکی )عبکدالجبا  واحید را پیذیرفت رِ مؤیر بر مقدو توا  یو قدرِت نمی واحد  

وقتیی ایشیا  بنیابرای ،  .ایر گیذاری قدرتی که گویی همرا  ارای  و یاعی بوی  و یر فع   ، یعنی تعبیر ییگر به
یو علیت بیر ییک »است کیه ایعا مث  ای  ، «محال است اجتما  یو قایر بر یک مقدور  » کنند کهایعا می
تواری العلتی  بر معلیول واحید را ، فالساهگونه که هما ؛ صحیح است کامال  و ای   «ندشواری نمیمعلول و

؛ ۲۱۰ ص، ۲ ج، ۱۳۶۸مالصکککد ا، ) انییدمحییال یانسیییته - ی کییه هیییر یو مسییتق  باشیییندصییورت یر -
 .(۴۴۸ ص، ۲ ج، ۱۳۶۹، سبزوا ی مالهادی

اجتما  المؤیری  المستقلی  فی افیایة »  از عنوا معتزله علمای است که برخی آ شاهد ای  بریاشت 
  .کندبریاشت فوق را تثیید میصراحت،  به که (۲۸۶ ص، ق۱۴۲۰، )معتزلی انداستاای  کری « ایر واحد

ییی بیه ُمجبیر  و گواز ای  بحث که یر مقام پاسخ معتزله و از جمله قاضی عبدالجبار معتزلی، یر غیر
بیرای مثیال، قاضیی  .اندنست  خداوند نسیبت بیه افعیاِل انسیا  نداشیتهاند، ابایی از مقدور یااشاعر  بوی 

ُه خاِلُق ُکِ ّ َشی   »و ترابط آ  با آیۀ شریاهال «   قدیراّ  الّله علی ک  شی  »عبدالجبار یر تبیی  آیۀ شریاهال  «  ٍ الَلّ
نویسد: می

همانکا »رکه  الهکی بیان رتده رکه واجکب اسکت ایکن فتمکوده   -الّله  حمه  - بز گ ما ابوعلی
« همه اشکیاء اسکت رننده  خلق، خداوند»اعم از این رالم او ، «خداوند بت هت چیز تواناست
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مقدو  خداوند هست و همچنکین فعکل ، اما مخلوق نیست گتچه معدوم   امتِ زیتا ؛ … باشد
، ۸ ج، ق۱۹۶۲، معتزلکی )عبکدالجبا  مقدو  خداوند هسکت، اما مخلوق نیست گتچه بندگان  

 .(۱۱۳ ص، م۱۹۷۲، معتزلی الجبا  عبد؛ ۳۱۰ ص

طیولی  رابطۀنهایت، مقتضای تحقیق یر نظریهال معتزله ناظر به قدرت را متناسب با  حتی برخی محّققی  نیز یر
  .پاو قی(، ۲۰ ص، م۱۹۷۲، معتزلی )عبدالجبا  اند که قدرِت عبد ُمحاط به قدرت خداوند استیانسته

که خداونید  کری توا  استاای نه می« ا  قایری  علی مقدور واحداجتم استحالهال » نتیجه آ  که از قاعد ال 
کیه ای   و نه (۵۹ ص، ۱۳۷۵، )بتنجکا  اندکری  ایعابرخی که چنا ؛ یر افعال بندگا  استتصّرف  عاجز از
ی  یر توجیه قول معتزلیه محّقق کند که برخی ییگر ازارای  نمیروی  هیچ ، اما بهقدرت یاری گرچه خداوند

است که یو فاعی  یر  ای  نکتهبیا   صدیای  قاعد  یر  ، بلکه(۳۰ ص، ۱۳۹۶، )قد دان قتاملکی اندکری  بیا 
به قایری که همرا  بیا یاعیی و ارای  -نهایت  یر - و فع  ندایر گذار  شی   تواند بر یکنمی ییگریک عرِض 

به افعیال او تعلیق ، یر قدرت انسا مسغیر  خداوند نیز از قدرِت  و شویمنتسب میکری ،  اش فع  را ایجای
 .گیرینمی

 رکالم معتزله در قضا و قَد  .2 .3 .3

قضیا و قیدر بیا  انکیارِ کیه معتقدنید ، کننیدبرخی مبتنی بر ای  باور که معتزله قضا و قدر الهی را انکار می
بیرای انتسیاب  را  همواری، و از ای  سازگاری (۷۵۲ ص، ۱۳۸۲، )بتنجکا  سازگاری یاری «تاوی  نظریهال »

  .اندقول تاوی  به معتزله ساخته
معتزله منکیر اساسا   آیانخست، اینکه  .کری نکاتی را بیا  توا  یر یو ساحت  ای  مطلب می یر ارزیابِی 
بیه قیول  - بیر فیرض صیحت - توا  از سازواری انکار قضیا و قیدرآیا میاینکه  اند؟ و یومقضا و قدر بوی 

 رهنمو  شد؟ تاوی   
گونه که یر صدر مقاله بدا  اشارت رفت، نگارند  بر ای  باور اسیت کیه تنهیا را  منطقیی بیرای هما 

آیید و نقیش یسیت می رسید  به عقاید اصلی یک فرقه فکری، تنها از یل عبارات به جا ماند  از ایشا  بیه
و  تسیاب انکیار قضیایربارۀ ان .کندها به ایشا  را عبارات خوی آنها ایاا میاصلی یر قضاوت ییگر انتساب

که مت  آنها نشیا  از ناصیوابی  یابیمیست میقدر به معتزله با مراجعه به تاریخ و کتب تاریخی به اسنایی 
  .ای  انتساب یاری

کییری  اسییت، قیی  ن -سییدۀ هاییتم هجییری  عییالم شیییعی - سوطییاو ابیی  سیییدبنیا بییه حکییایتی کییه 
و  نوشیتعطیا  و شخصیی ییگیر  ب  واص عبید و  ب  عمرو، س  بصریبه َح  اینامه، یوسف ب  حجاج

از با اشار  بیه کالمیی  - یر پاسخ ای  نامه - هر کدام از ای  اشخاص پرسید وقضا و قدر یربارۀ  نظر آنا  را
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فرمیوی  بوینید  ) (کیه امیام علیی یانسیتند همیا  چییزی ، قضا و قدریربارۀ  نظر خوی را) (، امام علی 
  .(۳۲۹ ص، ۱ ج، ق۱۴۰۰، )حسنی

آنچیه از  .(۳۲۵ ص، ۱ ج، ۱۳۶۶مالصد ا، ) اندییگر از بزرگا  امامیه نیز ای  حکایت را نق  کری برخی 
بزرگیا  معتزلیه عنوا   به عبید ب  عطا  و عمرو ب  واص تنها نه شوی ای  است کهای  حکایت بریاشت می

 قرالیت اننیدقیدر نییز همو کیه قرالیت ایشیا  از قضیا نید بر ای  باور بوی ، بلکهاندبه قضا و قدر قال  بوی 
  .است ) (علی  امام

شیوی کیه ایشیا  بیه قضیا و قیدر افزو  بر ای  حکایت، از عبارات علمای معتزلی نیز چنی  بریاشت می
می   ال فعی »گویید: می -با صیراحت  - شر  اصول خمسهبرای مثال، قاضی عبدالجبار یر  .اندمعتقد بوی 

ق، ۱۴۲۲معتزلکی،  )عبکد الجبکا  «مانا  کا  او کایرا  اال و هیو بقضیا  الّلیه و قیَدر افعال العبای حقا  کا  او باطال  ای
  و ُمیدّبر ، و ال یمتنی  عنیدنا کونیه انه ]الّله[ ُمقّدر ک  شی  »کند: تصریح می - المغنییر کتاب  -و  (۵۲۳ ص

هیای ییگیر بیا تبییی  اعتقیای ثهمچنی  یر بح .(۳۱۱ ، ص۸ م، ج۱۹۶۲معتزلی،  )عبدالجبا  «ُمقّدرا  الفعال العبای
معتزلکی،  عبکدالجبا ؛ ۲۱۲ م، ص۱۹۷۱معتزلکی،  )عبکدالجبا معتزله به ای  امر، بنای ای  اتهام را وییرا  کیری  اسیت 

  .(۲۸۹ ص، ۸ ج، م۱۹۶۲، معتزلی عبد الجبا ؛ ۵۳۴ ص، ق۱۴۲۲ معتزلی، عبدالجبا ؛ ۲۵۸ ق، ص۱۴۲۲
یلیی  بیر ، ییگیر با مسیئلۀسازواری یک مسئله  ِف واضح است که صر پُر ، اما یر ساحت ییگر بحث

بیا  تیرپیشبله اگر ؛ کندچنی  مطلبی را پشتیبانی نمی اییاللت یکی بر ییگری نیست و هیچ یلی  منطقی
 توانسیتیم از ایی  سیازواریمیی، شیدتاوی  به معتزله یابت مینظریهال  یالی  متق  منطقی اص  انتساِب 

  .بهر  بگیریمی خوی شاهدی بر یرستی ایعاعنوا   به
کیه معتزلیه بر ای  اساس، انکار قضا و قَدر، یبوتا  یاللتی بر نظریهال تاوی  نداری و ایباتا  نیز یلیلی بیر ایی  

چنانکیه برخیی از محّققیی  بییا   -البتیه  .انید، یر یسیت نیسیتمنکر قضا و قَدر به معنای صیحیح آ  بوی 
قتاملککی،  )قکد دان انجامیدمیه، منکر قضا و قدری یانست که به جبر مییتوا  معتزله را همانند امامی -اند کری 

 .و روش  است که ای  مقدار از انکار، تناسبی با نظریهال تاوی  نداری (۲۹ ، ص۱۳۹۶

 گیرینتیجه
بییا  کیرییم و بیا عناییت بیه « تایوی »از رهگذر آنچه یربارۀ شناخت یقیق مکاتب فکری یرگیر با نظرییهال 

معتزلی یر مباحث مرتبط با نحو ال فاعلیت انسا  و قدرت خداوند و شواهد متعیدی تیاریخی و کلمات علمای 
ها بیوی  و یمیرات تحلیلی، یریافتیم که پیوند تاریخی معتزله با تاوی   هرچنید میوری پسیند برخیی اندیشیه

برخیوریار  یخیوی از پشیتوانه منطقیی و ایلیه کیاف -حقیقیت  یر -گوناگونی نیز بدا  پیوست شد  است، اما 
  .یپذیری یانستَر توا  پیوند معتزله و تاوی  را یارای پشتوانه ِخ نمی نیست و با ای  میزا  از ایله
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 منابع فهرست

  .کریم قرآن*
 .الطرائف فوی معرفوة موذاه  الطوائوف .ق( ۱۴۰۰) .(طاووس ابن سید)جعهت  ب موسی  ب علی  سیدابن طاووس، 

 .قم: خیام .)چاپ اول(
  .بیتوت: دا  الهکت للطباعة و النشت و التوزیع .لسان العرب .تا()بی .مکتم بن محمد،  ابن منظو

 .بیتوت: دا  المکتبة الحیاة )تحقیق: سوسنة دیهلد۔ فلز ( .طبقات المعتدلة .تا()بی .یحیی بن احمدمتتضی،  ابن
  .دن: دا النشت فتانز اشتاینتویسبا .و اختال  المصلی  االسالمیی  مقاالت .م( ۱۹۸۰) .ابوالحسن، اشعتی
  .تهتان: نشت باز .)تتجمه: محمد ضا موحدی( .های اسالمینامه فرقهفرهنگ .(۱۳۷۸) .شتی  یحیی، االمین
  .قم: الشتی  التضی .شر  المواقف .ق( ۱۴۱۵) .میت سید شتی ، ایجی

 .۶۰ ۔۵۵ ،۱۶ .ماهنامه معرفت ؟مهّوضه چه رسانی هستند .(۱۳۷۵) . ضا، بتنجکا 
  .اسالمی تهتان: بنیاد دائتة المعا ف .(۷)ج  .دانشنامه جهان اسالمد :  .تفویض .(۱۳۸۲) . ضا، بتنجکا 
  .فتهنگی دا  الحدیث۔ه علمیمؤسس قم: .)توحید( قواعد کالمی .(۱۳۹۶) .مهدی، نصتتیان؛  ضا، بتنجکا 
  .ةالدینی ةفمکتبة الثقاقاهته:  .الفرق االسالمیه .ق( ۱۴۲۳) .محمود، بشبیشی

  .بیتوت: دا  الهالل .فی القدر ةرسال .م( ۱۹۷۱) .حسن، بصتی
 .بیتوت: دا  الجیل .الفرق بی  الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهم .ق( ۱۴۰۸) .عبد القاهت، بغدادی
 .قاهته: مکتبه الکلیات االزهتیه .شر  العقائد النسفیة .ق( ۱۴۰۷) .سعد الدین، تهتازانی
 .قم: الشتی  التضی .شر  المقاصد .ق( ۱۴۰۹) .سعد الدین ،تهتازانی
 .ملحکم( )مقدمه و شتا: علی ابکو .()الرسائ  الکالمیه رسائ  الجاحظ .م( ۱۹۹۵) .بحت بن ابوعثمان عمتو، جاح،

  .بیتوت: دا  و مکتبة الهالل
  .تهتان: ناصت خستو .کتاب التعریفات .(۱۳۷۰) .محمد بن علی، جتجانی

 .نابی قم: .)چاپ چها م( .غری  الحدیث و األثری النهایة ف .(۱۳۶۷) .اثیت ابن، جز ی
تهتان: انتشا ات مترز دایتة المعا ف بز گ  .)چاپ اول( .دائتة المعا ف بز گ اسالمی .(۱۳۸۸) .جمعی از نویسندگان

  .اسالمی
  .قاهته: دا  التشد .الفرق والجماعات و المذاه  االسالمیه ةموسوع .ق( ۱۴۱۳) .عبدالمنعم، حهنی

زاده )تعلیق: حسکن حسکن .شر  تجرید االعتقادی کشف المراد ف .ق( ۱۴۱۳) .)عالمه حّلی( یوس  بن حسنی، حلّ 
  .ة النشت االسالمیمؤسس قم: .چاپ چها م(، آملی

 .نابی تهتان: )تحقیق و تعلیق: رمال مصطهی( .الحور العی  .م( ۱۹۷۲) .نشوان بن سعید ابو، تیمیح
  .دا  الهجته ةمؤسس قم: .العی  .ق( ۱۴۱۰) .احمد بن لخلی

 .تهتان: انتشا ات اطالعات .)چاپ چها م( .اسالمی ِفرقفرهنگ جامع  .(۱۳۹۳) .سید حسن، خمینی
)چکاپ  .تحریور اختیوار .(۱۳۹۸) .سید مجتبی، حسینی راشانی؛ سید متتضی، حسینی راشانی؛ سید حسن، خمینی

  .) ه( و نشت آثا  امام خمینیه تنظیم مؤسس تهتان: .اول(
قاهته: مکتبة الثقافة  .)تحقیق: محمد حجازی( .الراوندی الملحد اب  االنتصار و الرد علی .تا()بی .ابوالحسین، خیاط
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  .الدینیة
  .ة التسالهمؤسس بیتوت: .اعالم النبالءِسیت  .ق( ۱۴۱۴) .احمد بن محمد، ذهبی
بیتوت: دا  .)چاپ اول( .المطال  العالیة م  العلم اإلله  .ق( ۱۴۰۷) .(فخت  ازی) نیحس بن عمت بن محمد،  ازی

 .الکتا  العتبی
بیتوت: دا  احیاء التتاث  .)چاپ سوم( .تفسیر مفاتیح الغی  .ق( ۱۴۲۰) .فخت  ازی() نیحس بن عمت بن محمد،  ازی

 .العتبی
قکاهته: مکتبکة  .)چکاپ اول( .أصوول الودی ی األربعوی  فو .م( ۱۹۸۶) .فخت  ازی() نیحس بن عمت بن محمد،  ازی

 .الکلیات االزهتیه
  .بیتوت: دا  الشامیه .مفردات الفاظ القرآن .تا()بی .محمد بن حسین . اغب اصههانی
  .۱۳۔۷ .۶۷۵ .درسهایی اى مکت  اسالم .(۲) منادیان آزادی د  ستنوشت .(۱۳۹۶) .عهت ، جسبحانی تبتیزی

  .تهتان: نشت نا  .شر  المنظومه .(۱۳۶۹) .(ادی سبزوا ی)ماله مهدی بن هادی، سبزوا ی
 .تهتان: انتشا ات دانشگاه تهتان .شر  األسماء الحسنی .(۱۳۷۲) .()مالهادی سبزوا ی مهدی بن هادی، سبزوا ی

)چکاپ  .أصوول الودی ی الملخص فو .(۱۳۸۱) .)سید متتضٰی( ٰی موس بن نیحس بن یابوالقاسم عل، شتی  متتضی
 .ان: مترز نشت دانشگاهیتهت .اول(

)چکاپ  .رسائ  الشریف المرتضوی .ق( ۱۴۰۵) .)سید متتضٰی( ٰی موس بن نیحس بن یابوالقاسم عل، شتی  متتضی
 .قم: دا  القتآن الکتیم .اول(

 .قاهته: دا  الهکت العتبی .أمالی المرتضی .م( ۱۹۹۸) .)سید متتضٰی( ٰی موس بن نیحس بن یابوالقاسم علشتی  متتضی، 
  .تهتان: نشت اسالمیه .مجالس المومنی  .(۱۳۷۷) .شتی  الدین بن نو  الّله، شوشتتی

 .قم: الشتی  التضی .)چاپ سوم( .المل  و النح  .(۱۳۶۴) .عبد الکتیم بن محمد، شهتستانی
  .قم: بیدا  .تفسیر القرآن الکریم .(۱۳۶۶) .)مالصد ا( ابتاهیم ابن محمد، شیتازی
قکم: مکتبکه  .الحکموة المتعالیوة فوی االسوفار العقلیوة االربعوة .(۱۳۶۸) .)مالصکد ا( بکتاهیما ابکن محمد، شیتازی

  .المصطهوی
حّمد، شیخ مهید حّمد بن م   .)چاپ اول( .مخالفات المعتدلیة م  العدلیةی الحکایات ف .ال ( .ق ۱۴۱۳) .ن عمان بن م 

 .قم: المؤتمت العالمی للشیخ المهید
حّمد، شیخ مهید ح بن م  قم:  .)چاپ اول( .المذاه  و المختاراتی أوائ  المقاالت ف . ( .ق ۱۴۱۳) .ن عمان بن ّمدم 

 .المؤتمت العالمی للشیخ المهید
حّمد، شیخ مهید حّمد بن م  قم: المؤتمت العالمی  .)چاپ اول( .ةمیتصحیح اعتقادات اإلما .ج( .ق ۱۴۱۳) .ن عمان بن م 

 .للشیخ المهید
 .۷۰-۴۹ .۲۱شما ه  .تحقیقات کالمی .د  نسبت تهویض به معتزله« دوبا ه»تیملی  .(۱۳۹۷) .سید حسن، طالقانی

ت تدف ا اتشکتانقکم:  .چکاپ اول( .)تحقیق: حسینی جاللی .تجرید االعتقاد .ق( ۱۴۰۷) .طوسی، خواجه نصیت الدین
 .مق هیملع وزهح یالماس اتغیلبت

  .قم: دا الهجزه .المصبا  المنیر فی غری  الشر  الکبیر للرافعی .ق( ۱۴۱۴) .محمد بن احمد، فیومی
بیکتوت: دا  احیکاء  .)چاپ اول( .شر  األصول الخمسة .ق( ۱۴۲۲) .احمد بن عبدالجبا ، قاضی عبد الجبا  معتزلی
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 .التتاث العتبی
ه مؤسسک قکاهته: .وحیود و العودلالمغنوی فوی ابوواب الت .م( ۱۹۶۲) .احمد بن عبدالجبا ، قاضی عبد الجبا  معتزلی
  .المصتیه العامه
 .بیتوت: دا  الهالل .أصول الدی ی المختصر ف .م( ۱۹۷۱) .احمد بن عبدالجبا ، قاضی عبد الجبا  معتزلی
)تحقیکق: سکامی نشکا  و عصکام الکدین  .المنیة و األمو  .م( ۱۹۷۲) .احمد بن عبدالجبا ، قاضی عبد الجبا  معتزلی

 .المطبوعات الجامعیه دا  اسکند یه: .محمد(
  .ه المصتیةمؤسس قاهته: .المحیط بالتکلیف .ال ( .تا)بی .احمد بن عبدالجبا ، قاضی عبد الجبا  معتزلی
  .بیتوت: دا النهضه .تندیه القرآن ع  المطاع  . ( .تا)بی .احمد بن عبدالجبا ، قاضی عبد الجبا  معتزلی

تحقیقوات  .تکیملی د  نسکبت تهکویض بکه معتزلکه .(۱۳۹۶) .محمد حسکن، یقد دان قتاملک؛ علی، قد دان قتاملکی
  .۴۲۔۲۵ ،۱۸ ش .کالمی
قم: سکازمان انتشکا ات پژوهشکگاه فتهنکگ و  .نگاه سوم به جبر و اختیار .ق( ۱۳۸۸) .محمد حسن، قد دان قتاملکی

  .اندیشه اسالمی
  .تهتان: انجمن آثا  ملی .نقض .(۱۳۵۸) .عبدالجلیل، قزوینی

  .تهتان: دا الکتب االسالمیه .الکافی .ق( ۱۴۰۷) .یعقو  بن محمد، یرلین
 .آیة الّله المتعشی النجهیة قم: مکتب .)چاپ اول( .إحقاق الحق و إىهاق الباط  .ق( ۱۴۰۹) .قاضی نو  الّله، متعشی

  .التجا یه مکه: المکتبة .تقری  تحفة االشرا  بمعرفة االطرا  .ق( ۱۴۱۴) .عبد التحمن بن یوس ، المزی
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