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 دهیچک
بدزر   ساز پدیدد ممددن تلد   دینی است که زمینه -فکری یها انیجرمعتزله یکی از 

کالمی منان در تغییر ماهیدت بریدی از  یها شهیاندفکری، در میان مسلمانان شد. ورود 
های مختلفی را به دنبا  داشدته  گیری ی جامعه اسالمی تأثیرگذار ب ده و م ضعها شهیاند

گیری افراد مختلف از جمله  سیار مهم کالمی این فرقه که م ضعاست. از جمله مسائل ب
درباره کالم یدا و مباحث مرب ط به امامدت  منهادر پی داشت، دیدگاه  امام هادی )ع( را

سدزایی ضاع نامناسب فرهنگی و مشفتگی مرا، م اضع امدام اهمیدت بکه به دلیل او است
منابع تاریخی و حددییی،  به استناد با و تللیلی –این ن شتار با روش ت صیفی  .پیدا کرد

با امامیه در مسائل مدذک ر )کدالم یددا و های جریان اعتزا   تعارض برییضمن بیان 
کده از ناحیده ایدن  ییها بیمسدو دفع  منها امام با به ن ع م اجهه و رفتارشناسی ،امامت(

ا شدیعیان، منداهره، رد نگداری بد پردازد. نامه ، میاندیشه مت جه جامعه اسالمی شده ب د
و غدیریده( را  و زیدارت )جامعده شده، تبیین اندیشه صلیح در قالب دعدا شبهات مطرح

 شمرد.ت ان از راهکارهای من حضرت بر می
 

 م اجهه، امام هادی )ع(، معتزله، کالم یدا، امامت. ها: کلیدواژه

                                                                    
 h.motahari@isca.ac.ir (، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،ع) تیباستادیار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل  *

 tahereh251@yahoo.comص( العالمیه، ) یالمصطفع(، جامعه ) تیبدانشجوی دکتری تاریخ اهل  **
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 مقدمه
(، .ق 252-222ع( )) یهررادهررای فکررری و اعت ررادی مرتلررا در دورا  امررام  گرررای 

ر را بره  گوناگو  با یکردیگ  یها ن یبهای علمی و اعت ادی و گاه برخورد افکار و  بحث
دنبال داشت. عواملی مانند اظهار تمایل حکمرانا  عباسی این دوره، به مسرالل علمری و   

های دیگرر بره روی مسرلمانا  و گسرتر       ملت ی دان  ازها دروازهفرهنگی، باز شد  
علمی بره زبرا  عربری و     یها کتابعلوم ع لی مانند فلسفه و کالم و ترجمه بسیاری از 

 یهرا  ا یجرها و  نایی برای بحث و مناظره با دانشمندا  مکتبفراهم آمد  موقعیت استث
پیردای  ایرن    مهرم  عوامرل  جملره از  )ع(، رضرا در دوره امامت امام  خصوصاً ،مرتلا

فکری در پوش  فرقه معتزله بروز یافت. اعترزال   ی مهمها ا یجرشرایط بود و یکی از 
 دست بهغازین قر  دوم های آ دینی بود که در اواخر قر  نرست و سال -جنبشی فکری

دوم و نیمره   قرر  این جریرا  در اواخرر    گذاری شد. .( پایهق 131 -02عطاء ) بن واصل
های فکری و فرهنگری   ای  بحرا سبب پید رست قر  سوم با سیاست پیوند خورد ون
برا تنردروی و    د. در دوره مرممو ، موقعیرت بسریار مهمری نصریب معتزلره شرد  امرا        ش

 ، بره تردری   مرالفا  در برابر  خشونت اعمالنند تفتی  باورها و ما های نامناسبی تصمیم
وتراهی پرا از مرممو ، برا     ک ز دست دادند و خالفرت نیرز بره فاصرله    جایگاه خود را ا

 با آنا  برخورد کرد. نامهربانی
اسرا  ع رل، بره     برر گرایی و تفسیر آیات و روایرات   معتزلیا  ضمن تمکید بر ع ل 

. ایرن جریرا  در دورا    (215: 1302)ابوزهره،  توجه داشتند برخی مفاهیم منط ی و فلسفی
امام هادی )ع( با مطرح کرد  مبانی اعت ادی خوی  درباره کالم االهی و جایگاه امرام و  

هرای برروز    های اهل سنت و شیعه، زمینره  ی دیگر فرفهها شهیاندهای آ  در کنار  ویژگی
 نازعات کالمی کرده بود.شبهات را فراهم کرده، جامعه را درگیر مباحث و م

این مسرلله اسرت کره     صدد طرح و بررسیبه رو  توصیفی تحلیلی در م اله حاضر
کره برا    ندبا معتزله در مسالل کالمی مذکور چه برخورد و رفتراری داشرت  امام هادی )ع( 

راسرتین   ۀشر یاند ندفرهنگری توانسرت   و اوضاع فکرری  نیتر سرتوجود قرار داشتن در 
ست که شیعه در دورا  تراریری  ژوه  در این اد. اهمیت این پننکاسالمی را مدیریت 

امرا برا وجرود همره       حساسی قرار گرفته و به راحتی برا امرام خرود در ارتبراو نبودنرد     
در  ی )ع(هراد حکومرت، امرام    وسریله  بهمشکالت از جمله فشار، محاصره و کنترل امام 
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اسرت کره ضرمن     شدهه سعی انحرافی سکوت نکرد. در این م ال یها ا یجرافکار  برابر
 با این فرقه اشاره شود.تزال به نوع برخورد و رفتار امام )ع( تبیین جریا  اع

. شرود  یاست که به او اقتدا مر  یفرد است و امام یو رهبر ییشوایپ یامامت به معنا
تعریا را بتوا   نیتر جامعاند که شاید  های مرتلفی از امامت اراله کرده متکلما  تعریا

بره عنروا  صرفات الزم     صرفت  از هشت الدین طوسی بیا  کرد کهواجه نصیر  خاز زبا
 از: اند عبارتکه  کند یاد میامام 

شررجاعت،  ت،یریو مررد اسررتیو رو  س عتیعصررمت، علررم برره احکررام شررر 
و  یروحر  ،یآور جسرم  نفررت  وبیر بود  از ع راستهیدر صفات کمال، پ تیضلاف

 ،یاخررو  یهرا  و در استح اق پرادا   خداوند شگاهیافراد در پ نیتر م رب ،ینَسَب
برود  در   گانهیاثبات امامت خود در مواقع لزوم و  یبرآورد  معجزه برا ییتوانا

 .(232ر 1/22۴ :1225طوسی، ) منصب امامت

 پیشینه پژوهش
، کتراب و م الرۀ مسرت لی    با معتزله در مسالل کالمری  ی )ع(هادشناسی امام درباره رفتار
به طور کلری   ،اند پرداختهی )ع( هاده به زندگانی و سیره امام اما در آثاری ک یافت نشد 
کره بره    اسرت  فکری ایرن دوره پرداختره شرده    یها ا یجرامام و  یها تیفعالبه سیره و 

 چگونگییک از م االت  کرده است، ولی در هیچصورت ضمنی به شبهات کالمی اشاره 
و کامرل مسرالل کالمری     رفتار و برخورد امام با این فرقه و همچنین به طرور مشرر   

قردو  و   یالهراد االمام به توا   مذکور، مطرح و بررسی نشده است. از جمله این آثار می
سریره اخالقری و    ازاشاره کرد کره   (1212مدرسی، نک.: ) نوشته محمد ت ی مدرسی  اسو 

 ی هراد  امرام »م الره   .امام در بین شیعیا  سرن گفته است یها تیفعالاعت ادی و برخی 
: 1301مرن ،   نک.: هرادی ) من  هادینوشته ابوالفضل « اسالمی فرهنگ و اندیشه داررچمپ

فکری مجسرمه و مشربهه،    یها ا یجرکه به مبارزات فکری امام در م ابل  است (20-23
 یها ا یجربا وجود اینکه معتزله از جمله  اشاره کرده است، اماجبر و تفویض و غالت 

 برا  مصرا   در)ع(  هادی امام»م اله اخته نشده است. ، به آ  پردباشد یمفکری آ  دوره 
( بره  22-12 :1303مطهرری محرب،   نرک.:  )نوشته حسین مطهرری محرب   « ع یدتی انحرا 

مسرالل   دربراره  اسرت و  برخوردهای کلی امام در م ابل برخی انحرافات فکری پرداخته
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ه م الررشناسری امرام بحرث نشرده اسرت.      شرده از جانرب معتزلره و رفتار    کالمری مطررح  
 :130۴نروایی،  نرک.:  )ی اکبر نروای  نوشته علی« ع(اماما  ) مکتبی یها حرکت شناسی رو »

 برای حفظ مکتب تشریع  آنها و تال )ع(  المه یها رو  به طور کلی درباره ،(121-152
 در )ع( هرادی  امرام  ن ر  »م الره  و مبارزه با واقفیه، غالیا  خوارج، نگاشته شده اسرت.  

نوشته امیر فتاحی و علی دشرتی  « کریم قرآ  درباره  یدتیع و فکری مباحث دهی جهت
تحریرا و   برابر در )ع( امامنیز به طور کلی به تدابیر  (۴3-9۴: 13۴2دشتی،  )نک.: فتاحی و

طرور  و بره  اسرت  تفسیر قرآ  و همچنین به تدبیر امام در اصالت داد  به قرآ  پرداخته 
معتزله اشاره نشده اسرت.  ام هادی )ع( با باره و برخورد ام خاص به دیدگاه معتزله دراین

 مواجهه با انحرافرات عصرر خرود    رفتار امامین عسکریین )ع( درمه نا پایا  از در قسمتی
برا   ،نوشته مظفر سادات اشکور و راهنمایی حمیدرضا مطهری ،(13۴2 سادات اشکور،نک.: )

شبهه تحریا  بربراشناسی امام عسکری )ع( در   رفع شبهه تحریا قرآ ، به رفتارعنوا
 بره مواجهره امرام هرادی )ع(     است، امرا پرداخته  بود،قرآ  که از سوی معتزله بیا  شده 

کید مبا ت )ع( احادیث امام هادیبازکاوی  با عنوا نامه دیگری  ای نشده است. پایا  اشاره
 (13۴3فتراح دماونردی،   نک.: ) یاح دماوندنوشته کاظم فت بر فضای تاریری صدور روایات

و اشرکال   اسرت  دی روایرات امرام هرادی )ع( پرداختره    بنر  شناسی و موضوع ه گونهنیز ب
کالمی معتزله و موضع  به دیدگاه بازگو کرده است، امامرتلا بیا  روایات این عصر را 

 ده است.ای نکر امام اشاره

 با معتزله )ع(رفتار امام هادی . 1
 ،تار امام در برابر ایرن جریرا   معتزله و چگونگی رف ( باعامام )برخورد  به منظور بررسی

را بررسری   رفترار امرام   سرسا و  کنریم  را بیا  میابتدا ع اید و باورهای کالمی این فرقه 
هرای آ  از   و ویژگری  امامرت د. قدیم و حادث برود  کرالم خردا و جایگراه     خواهیم کر

 اختالفی معتزله با امامیه بود. مهممباحث 

 کالم خدا .1.1
مسرلله خلر     ،و در انتشار و تثبیت آ  کوشیدند آ  تمکید داشتنداحثی که معتزله بر از مب

مهرم فکرری معتزلره برود کره برا        یهرا  آموزه ود. مسلله حادث بود  قرآ  یکی ازقرآ  ب
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و تا حرد مسرالل    از بعد ع یدتی و کالمی فراتر رفت ،بر آ  (112: 1322)خیاو، فشاری پا
 .یافتسیاسی و دخالت حکومت در آ  گستر  

و برا نفرو     دانستند میقرآ  را مرلوق و حادث  ،استناد به دالیل ع لی و ن لی آنا  با
از جمله مرممو  را برا ایرن اندیشره همرراه       برخی از حاکما  ،و گستر  باورهای خود

 شد.به عنوا  باور رسمی حکومت اعالم  در دورا  او این مسللهدر نتیجه  ند کرد
ق برود  قررآ ، از اواخرر    مرلرو  بارهتاریری، بحث در یها گزار چه بر اسا  اگر

تین کسری کره   نرسر  شد )اوالل قر  دوم هجرری(،  ( آغاز.ق 132-21) هیام حکومت بنی
  مطهرری،  3/112 :ترا  بری امرین،  ) .( بودق 125 -21) 1بن درهم جعداین بحث را مطرح کرد 

 ود.( بر ق 210)م  مممو  ژهیو ما گستر  و تثبیت آ  در عصر عباسیا  بها .(5/213 :1215
ه یر جه از نظریو در نت رسماً از معتزلهد  به قدرت، یپا از رس وی .(229: 1391دینوری، )

بره   و کررد اعالم حکومت خود  یده رسمیو آ  را ع کرد  یمرلوق بود  قرآ  طرفدار
: 131۴طبرری،    222 -1/223 :1215اثیرر،   ابرن )نرک.:   پرداخرت  هیر ن نظریر مرالفا  اسرکوب 

و بره   رفت تراعت ادی فراو  یا  از حد بحث علمیجر ،رالفا م که با م اومت (13/5951
 شد. لیتبد یاسیس - یدتیو ع  یجنجال یبحث

اثیرر،   ابرن ) .(ق 215م ) برن ابرراهیم   فرمانی خطاب به اسرحاق  ق. 210مممو  در سال 
محردثا  و م امرات    قاضریا  و حاکم بغداد، صادر کررد کره بایرد تمرام      ،(21۴ /19 :1215

مای  قرار گیرند، هر کا معت د به خل  قرآ  باشد، در کار خود اب را  مورد آز حکومتی
این کرار کره در    (.320 تا: بی سیوطی،  1/223 :1215 اثیر، ابن)شود وگرنه از کار بر کنار گردد 

 مشرهور شرده اسرت   « الْ ُررْآ   مِحنَر  »واقع نوعی تفتی  ع اید بود، در تاریخ بره عنروا    
و واثر    .(ق 229-210معتصرم )  ،پرا از مرممو    را سیاست. این (2/2۴1: 1392یع وبی، )
 .(2/2۴1: 1392یع وبی، ) .( ادامه دادندق 229-232)

مرورد شرکنجه و آزار    به حدی بود که مرالفا  با خل  قررآ ،  مرالفا  برسرتگیری 
و مرالفت با خلر   در دفاع از ع یده خوی   .(ق 221م ) بن حنبل . احمدگرفتند می قرار
: 1392 مسرعودی، ) تازیانه خرورد ق.  11۴در سال  .(ق 229-210ستور معتصم )به د ،قرآ 

به .( ق 231م )بن نصر خزاعی  حمد.(، اق 232-229) و در زما  حکومت واث  (212 /3
/ یرل حروادث   12: 1۴۴0کثیرر،   ابرن  )نرک.: .( ق 231م ) بن یحیی بُرَیطی قتل رسید و یوسا

 .(02:  13۴2 ،یو دشرت  یفتراح  :ک.)ن قرار گرفتشاگرد شافعی، مورد شکنجه ، .(ق 231 سال
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شدت عمل خلفا با مرالفرا    جامعه اسالمی شد.در سبب نفرت مردم  ها یریسرتگ نیا
 م صرر و عامرل اصرلی    ،بر اغراض سیاسی بود، موجرب شرد معتزلیرا     مبتنیمعتزله که 
رو  از ایرن  .(222 -223 /1 :1215اثیر،  ابن)د نبرتی دانسته شو حکومت و این نگو آزارهای 
، ( اتفراق افتراد  .ق 229-221از علل س وو معتزله که در عهد متوکل عباسی ) این مسلله

  محنر »را گرفت و به  ثیحدد، جانب اهل یبه خالفت رس متوکل یوقت آید. شمار می به
را « نهمحیری السر  »و ل رب   خاتمه داد (3/212 :1392  مسعودی، 1/233: 1302اثیر، ابن) «ال رآ 

ن بحرث از رونر    یر ا یلر و .(211 -1/215 :1322)سربکی،   طر  حنابلره دریافرت کررد    از
 ترا:  بی امین،  312 - 321 تا: یسیوطی، ب)نک.:  مطرح بود یدر جامعه اسالم ها مدت تا و فتادین
3/155– 229). 

 امامت. 2.2
برانگیز پا از رحلت پیرامبر )ص(   )ص( از موضوعات کلیدی و چال  امبریپجانشینی 

بوده است که در پی آ ، اختال  و درگیری میا  مسلمانا  پدید آمد و یکری از عوامرل   
 .شود یممسلمانا  شمرده  ی مرتلا در میا ها گروهاساسی پیدای  

ترراب جانشرینی او، امرت اسرالمی را بره      پا از رحلت پیامبر )ص(، اختال  در ان
ی مرتلا کشاند. این اخرتال  بره تردری ، در میرا  صرحابه،      ها گروهتشکیل احزاب و 

تر شد و در نتیجه، ساختاری نظری به خرود گرفرت و    بزرگا  دین و اندیشمندا  عمی 
. ی هماهنگ با افکار خود، آ  را تبیرین و تحلیرل کردنرد   ها یتلوراندیشمندا ، بر اسا  

در ح ی ت، ع اید اندیشمندا  متمخر برگرفتره از عملکررد سیاسری، اجتمراعی و دینری      
مسلمانا  صدر اسالم و پا از آ  بود، آنها این رفتار را با تمسک به آیرات، روایرات و   

ی فلسفی ها شهیاندکردند. برخی دیگر، با توجه به ورود  سیره بزرگا  توجیه و تبیین می
گرویی روزآمرد بره مسرالل سیاسری، اجتمراعی،        ا ، برای پاسخو منط ی در میا  مسلمان

جدیردی    اندیشره دند و در نتیجره،  ی جدیدی داها قالباین افکار  به فرهنگی و مذهبی،
ند. به دلیل اختال  نظر اندیشمندا ، به ویژه درباره امامت، این فرایند یکی از تولید کرد

 ی نو در قلمرو اسالم شد.ها  یگرااسباب پیدای  
ریاست عامه مسلمانا  در امور دینری،   ،اند دادهاراله  تعریفی که متکلما  برای امامت

مرتضری،  دیس  91: 1302)رلیا السادات،  2ص( در همه امور است) امبریپدنیوی و جانشینی 

http://akhlagh.tahzib-howzeh.ir/tags/%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab.html
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این تعریا، امام حر  دارد در امرور اجتمراعی و     با. (19۴تا:  ، بیفاضل م داد  2/212 :1225
. البتره دربراره   شرود  یمر و امامت یکی از ارکا  اصلی اسالم قلمداد  سیاسی دخالت کند

جایگاه امامت اختالفاتی وجود دارد  مثالً برخری امامرت را مبحثری فرعری و ف هری یرا       
. در داننرد  یمر . اهل سنت عمدتاً، آ  را موضوعی ف هی دانند یمبرخی کالمی و ع یدتی 

ص( ) امبریر پی و اجتمراعی دارد و ماننرد   واقع، امام در دیدگاه آنا ، تنها فعالیرت سیاسر  
ص( و ) امبریر پ. شیعه امرام را جانشرین   (1/3۴ :1229)قاضی عبدالجبار،  3جایگاه دینی ندارد

)ص(  امبریر پداند و در نتیجه، جایگاهی ماننرد   منصوب از سوی خداوند و رسول او می
. بره نظرر آنرا ،    دانند یمو حتی اطاعت از او را واجب شرعی  رندیگ یمبرای او در نظر 

)سرید  سیاسی، اجتمراعی، دینری و فرهنگری( دخالرت کنرد      امور )امام ح  دارد در همه 
ولری شریعه آ  را    اند رفتهیپذو معتزله هر دو امامت را  عهیش .(3۴5 -1/322 :1225مرتضی، 

ی معتزلره آ  را از  ولر   (199: 1225بابویره،   ابرن ) دانند یممانند نبوت از اصول اعت ادی دین 
. (199: 1225بابویره،   )ابرن  اند دادهو آ  را تا رهبری شرعی امت تنزل  شمارند یموع دین فر

آنها نگاه مصلحتی به امام دارند  به این معنا که برای امت در تعیین امرام ن ر  اساسری    
)سرالم،   داننرد  یمر و ت دیم مفضول را بر فاضل، بر اسا  مصلحت جامعه جرایز   اند قالل
 رورت نردارد خردا امرام را نصرب کنرد  از لحراخ تراریری نیرز        د ضمعت دن و (01: 1212

معتزلره   (.1/3۴: 1303حیرو ،   )ابرن جانشینی برای خود انتراب نکررده اسرت    )ص( امبریپ
، این اند قاللشیعیا  امامی که به عدالت، عصمت، اعلمیت و افضلیت امام  برخال  اکثر

ت، عردالت و ایمرا  را شررو امرام     و عمل به کتاب، سن رندیپذ ینمشرایط را برای امام 
و البته برخری از آنرا  امرام     (1229  قاضی عبدالجبار، 510 /2 تا: المرتضی، بی ابن )نک.: دانند می

برخی قریشی بود   و (510/ 2 تا: المرتضی، بی )ابن دهند یمقریشی را بر غیرقریشی ترجیح 
ای دارنرد و   دیدگاه ویژه ،صمتآنها درباره ع (.01: 2222)عمرجی،  دانند یمامام را واجب 

کسی را که گناه کبیره مرتکب نشود معصوم دانسته، عصمت را شامل ترک گناه صرغیره  
 .(119 -112: 13۴2 ،یباران :ک.  ن22 -15: 122۴سید مرتضی، ) 4دانند نمی

 مواجهه امام هادی )ع( در موضوع کالم خدا. 2
را برعهده داشتند، سکوت در برابرر  ع( که رهبری اندیشه اصیل اسالمی معصوم )اماما  

را نراروا شرمرده، خرط بطرال  برر فکرر        االهیبحث و جدال حادث و قدیم بود  کالم 
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و برا تبیرین موضرع اصرولی و      کردنرد  یمر انحرافی کشیده، اندیشه درسرت را مشرر    
ای  در چنررین بحررث و جرردال بیهررودهگرانرره خررود، مسررلمانا  را از وارد شررد   هرردایت

 .داشتند می حذربر
در این زمینه اظهرار   دهد یمای به یکی از شیعیا  خود دستور  در نامه )ع( امام هادی

جدال درباره قررآ  را بردعت و   نظر نکنند. آ  حضرت ضمن دعا برای نیفتاد  در فتنه، 
بره مرلروق    )ع( چه امرام هرادی  اند. اگر ه را شریک در آ  دانستهدهند گر و پاسخ پرس 

اما با توجه به حصر خال  در خدای یکترا و اینکره جرز او     ،کنند بود  قرآ  تصریح نمی
ای  بره شرکل ماهرانره    ،سرت ا همه آفریده هستند، ضمن تمکید بر اینکه قرآ  کرالم خردا  

و به جرز او همره    ستیجز خدا ن یا نندهیآفر» فرمایند: مرلوق بود  آ  را پذیرفته و می
نکررد  بره بحرث    باز هم بر ورود . ایشا  در ادامه «ستا کالم خدا زیقرآ  ن .اند مرلوق
کرالم   زیقرآ  ن»ند: فرمای میو  کنند میآ  را سبب گمراهی معرفی  باره تمکید کرده، دراین
، بابویه قمی )ابن «بود یبر آ  قرار مده که از گمراها  خواه یخود نام  یست و از پا خدا
 .(2ح ، 330 :1300

این مطلب ضروری است که برا  توضیح  ،ط فکری حاکم و متن نامهبا توجه به شرای
وجود اینکه معتزله در آغاز از شیعیا  فاصله فکری داشتند، اما به تدری  به دلیل وضرع  

طرور کره اشراره     فراهم شد. هما  آنها سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، زمینه پیوند و تعامل
ا  و در درو (229 /32 :1229) هبرری، معتزلرره در دوره مررممو  قرردرت بسرریار یافتنررد  ،دشر 

 پیدا کردندگیری اهل حدیث و حنابله، موقعیت نامناسبی  با قدرت خلفای دیگر عباسی،
 تروا   یمر  .(02 :1392)جعفریرا ،   ی از اهل سنت به شیعه نزدیک شردند و به ناچار با دور

بردین معنرا    کند، ع ل زیستن بود  یمگفت آنچه که شیعه و معتزله را در این زمینه جدا 
و قدرتمنردا    هرا  حکومرت ر سیره و سنت اهل بیت )ع( ابزار دست که شیعیا  با تکیه ب

کنرار آمدنرد    هرا  حکومرت خال  ع رل زیسرتن عمرل کردنرد و برا      ، اما معتزله برنشدند
)نرک.:  برد حاکما  شدند  های مهم برای پی و حتی یکی از ابزار (11 /12تا: جوزی، بی )ابن

ی ث بود  قررآ  دسرتاویزی بررا   کالمی حادمسلله  در چنین جوی که  .(9۴: 1۴۴9عروی، 
برد اهدا  سیاسی خلفای عباسی قررار گرفتره اسرت، وارد شرد  در ایرن جریرا         پی 

به خود مشغول سازد و توا  آنا   برشی از نیروی فکری و فرهنگی شیعه را توانست یم
 برای معرفی معار  شیعه کاه  دهد. را
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بحرث   هی به چنین شررایطی، بابیم آ  حضرت با آگا درمی )ع( امامبا دقت در پاسخ 
از آ  جریا  با  ه،برشمردفایده  بیاسا  بدعت و درباره قدیم و حادث بود  قرآ  را از 

رو،  از ایرن . درنر دا میو شیعیا  را از ورود به این مباحث برحذر  ندکن یمعنوا  فتنه یاد 
شرد    بار بود  این موضوع و پیامدهای زیانبرار آ  برر جامعره و کشرته     با وجود محنت

که امام هادی )ع( شیعه را . چراتابی نداشتناه، این بحث در میا  شیعیا  بازگ ای بی عده
را  مسرلله اصرل طررح ایرن     ،حذر داشتند و عالوه بر فتنره خوانرد  آ   براز ورود به آ  

 .اند کیشردهنده در آ   کننده و جواب ی دانستند که سؤالبدعت

 وضوع امامتمواجهه امام هادی )ع( با معتزله در م. 3
( در بسریاری از  .ق 252-222) معتزله در دورا  مرتلا از جمله عصر امرام هرادی )ع(  

های کالمی مانند توحید و عدل با شیعه تواف  داشتند و به اعت اد برخری متکلمرا     بحث
در  .(32۴-320 :13۴3)قاضری عبردالجبار،      بر سر امامت بروده اسرت  معتزلی تنها اختالفشا

 ،رزه با شیعه و معتزله برای حکومتی که تحت سیطره اهرل حردیث برود   زما  متوکل مبا
ترر از آ  برود کره بتوانرد      جز آنکه در این دوره، خالفت ضعیا  آمداصل دربه صورت 

توانسرت احسرا  همردردی مشرترک و      همچو  گذشته عمل کند. چنین شررایطی مری  
 دربراره  آنهرا  ت دیردگاه امرا تفراو   ،انسجام و همگرایی شیعه و معتزله را به وجود بیاورد

دیل بره قردرتی برر ضرد     تبر  ،د. اتحادی که در صورت وقوعشامامت مانع از این اتحاد 
 5.(2۴1)هما ،  شد حنابله می

 و دانسرتند  مری معتزله امامت را یکی از فروع دین و در حد رهبرری شررعی امرت     
 نبودند. هایی چو  عصمت، عدالت و ن  را برای امام قالل ویژگی ،که گفته شد چنا 

امررام هررادی )ع( در چنررین شرررایطی برره عنرروا  رهبررری جامعرره اسررالمی و حررافظ 
 ی مرتلا درباره امام و جایگاه اوها دگاهید برابربایست در  های جامعه شیعی می اندیشه

فکری و ع یدتی آ  دوره از جمله معتزله بود، امامرت را   یها ا یجرکه ناشی از حضور 
کالمری، اخالقری،    مسرالل که مبنای درستی بسیاری از چرا  دکنکه هست، تبیین  گونه آ 

 امام و جایگاه امامت است. یها یژگیوحدیث و ف ه در گرو شناخت صحیح 

بایرد   امرام هرادی )ع(   وسریله  بهشناسی  بیا  جایگاه امام و امامت سواین از یک بنابر
های ناشری   شبههای که راه از بیراهه مشر  گردد و زمینه  گونه ، بهروشن و جامع باشد
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ه شرود و از سرویی دیگرر تبیرین     از میرا  برداشرت   ،از شناخت نادرست جایگراه امامرت  
کره تبیرین   ا  و شیعیان  پدید نیراورد  چرا مشکالت جدی برای امام، نزدیک ،شناسی امام

خاص، به لحاخ موقعیت دینی و مذهبی، جامعه ای  این جایگاه و برخورد صریح با فرقه
آمدهای  ی عمی  و پیها چال داد و گاه سبب  های دیگر قرار می رقهشیعی را در م ابل ف

و   شد که کمترین زیرا   ای بیا  می یست به گونهبا رو این مسلله می شد. از این ناگوار می
زدود  شربهات   بررای  امرام هرادی )ع(   آورد. برخورد را برای امام و شیعیا  پدید  خطر

مرتلرا و برا    یها رو مت از جامعه اسالمی به اما دربارههای متفاوت  ناشی از اندیشه
گو و به کارگیری دعا از راهکارهای و توجه به شرایط، متفاوت بوده است. مناظره، گفت

 آ  حضرت برای انت ال معنای درست امام و امامت بود.
در هرر   )ع( امرام  ،یحکومرت عباسر   یسرو  شرده از  جراد یا یها تیمحدود رغم یعل

و برای رفع شبهات مرتلرا آنرا     داریمرتلا د یها و گروه با افراد یتیفرصت و موقع
از آ  جملره اسرت.    یدگرگانیر زی برن  فرتح با  )ع( ی امام هادیگوو . گفتکرد یم تال 

 متناسرب برا   کررد و گرو  و بود، چند جلسه گفت یانحراف دیع ا یکه داراحضرت با فتح 
را با اسرتناد بره قررآ      اسالم یعمل و یامامت در نظام اعت اد گاهیجا ،او یآمادگ ودرک 
 .(1۴۴-1۴0 :تا بی ،یمسعود) کرد نییتب وی یرا برا ها شبهه و حیتشر

رد. به همین ع( دا) یهاددر روایات امام  مهمیامامت و والیت جایگاه  مسللهتبیین 
به طروری کره در     باره بیشتر از محورهای دیگر است شده دراین های مطرح دلیل روایت

 11به مباحث امامت عامره و   عنوا  31 ،آمده دست ، از روایات بهها یدبن برخی از ت سیم
دهنده  این فراوانی نشا  .(03 /2 :1212)عطاردی،  اند صه پرداختهعنوا  به مباحث امامت خا

صدد تبیرین جایگراه امرام و    حضرت با این رو  در مسلله است.به این اهتمام امام )ع( 
ضرمن تبیرین    م رام امامرت،   یمعرفر  یراسرتا در  ح  حاکمیت امام معصوم بود. ایشرا  

 ،یبحران) کند  ام و جایگاه امامت معرفی میرا وارث م ، آنهاجایگاه اهل بیت نزد خداوند
 )ع( را اطاعرت از المره   ،در حدیثی دیگر ضمن بیرا  اسرامی امامرا  شریعه     .(132 :1225

 .(202: 1221)قمی،  کرده استاطاعت از خدا معرفی 
بغردادی،  )معت دند که امامت در زما  فتنه و آشوب واجب نیسرت  برخی از معتزلیا   
داننرد و معت دنرد اگرر     همچنین برخی دیگر از این فرقه امام را حجت نمری  .(292 :1۴01

منظور از حجت کسی هست که راه درست را به ما بنمایاند ف ط قرآ  حجرت اسرت و   
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یرا از   زا و آیات برا سرنت    ت ار  این اجاگر فهم برخی اجزای آ  مشکل باشد، از طری
ن ترتیب نیرازی بره وجرود امرام بره عنروا        ییابند و بد طری  دیگر به فهم آ  دست می

 .(0۴ /22 :1229 )قاضی عبدالجبار،ماند  حجت باقی نمی
 یی، اصل وجود حجت را ضروری دانسته،ها دگاهیدبا توجه به چنین  امام هادی )ع(

 ،1/19۴ :1225)کلینری،   «از حجت االهی خالی نیستگاه  ن هیچزمی»فرمایند:  در روایتی می
ا معرفری  خرد  یهرا  حجرت را  )ع( اهل بیرت  ،از زیارت جامعه برشیهمچنین در  .(۴ح 

. برای فهم بهتر کاربرد این واژه «و حج  اللّه علی اهل الدنیا و اآلخر » فرمایند: می کرده،
معرانی   و دارای« حر  »از واژه حجرت برگرفتره   در کالم امام باید مفهوم آ  را دانسرت.  

ده حر  نامیر   مناسبتن معنای معرو  آ  قصد است. ح  خانه خدا بدی  استگوناگو  
بره راه روشرن   . خ شرده اسرت  اکه قصد خانه خدا برای انجام مناسک در آ  لح شود می
 ،هم برگرفته از همین معنی اسرت « حجت» و چو  م صود است ،شود یمگفته  «محجّه»

 .(ماده ح  :1210فار ،  )ابن به مطلوب رسید توا  یمت و با آ  چو  حجت مورد قصد اس
آ  است کره   به معنای ج حا»: دیگو یمو  است جویری حجت را به معنای برها  گرفته

خداوند برای با توجه به متو  دینی،  .(ماده ح  :1210فار ،  )ابن «با حجت بر او غالب شد
او را  و 6ی است که هما  ع ل اسرت ی حجت باطنیک  حجت قرار داده است انسا  دو

 و امامررا  هسررتند پیررامبرا و دوم  دکنرر یمرردعرروت برره اطاعررت از خداونررد و بنرردگی  
 .(11 /1 :1210 ،)کلینی

 دانسرته، حجرت خداونرد برر مرردم     را  امامرا  ، امام هادی )ع( مسلله با توجه به این
هسرتند کره   آنرا     انرد  معرفی کردهع( معصوما  )در گرو اطاعت از  ها را انسا سعادت 

بردین لحراخ امرام     7.(۴ :اسرراء ) ها هسرتند  هدایتگر به سوی بهترین زندگیو مفسر قرآ  
چره مهرم   آن .«حج  اللّه علی اهرل الردنیا  » اند هادی )ع( در معرفی اهل بیت )ع( فرموده

 حجتمعصوما  را  ،ام هادی )ع( در ادامهت. امسو پیروی از آنها ا آنها است تمسّک به
بررخال    . بنرابراین انرد  اعمرال میرزا    عنی آنجا نیز آنا ی کند، میمعرفی خرت در آ خدا

امرام   دانسرتند،  االهی  نمیاو را حجت  معتزله که به ضرورت وجود امام معت د نبودند و
کنرد کره    بیا  مری  کند و هم هم ضرورت وجود امام در هر زمانی را اثبات می ع() یهاد

بررای  و ف ط قرآ  بره تنهرایی    قرآ  وجود داشته باشد باید امام به عنوا  متولی و مفسر
 .کافی نیستمراد و م صود قرآ   فهم
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ن  برای  نداشتن ضرورت کردند،لی که معتزله در باب امامت مطرح از جمله مسال
بره   و معت دا  به انتراب امام را اعت اد شیعه . معتزله همه اختالفات میا  شیعهاستامام 

و  انرد  کررده به همرین موضروع متمرکرز     د با شیعه راو مجادله خور دانند. از این ن  می
 /1 :1۴11قاضری عبردالجبار،   )ید سرن گفت معت دند که با شیعه درباره ادعایشا  به ن  با

کننرد و   نبروت م ایسره مری   منشم اعت اد شیعه به ن  آ  است که آنا  امامت را با  .(2۴2
 –گزیند و آ  را به انتراب مرردم   میرا بره که خدای تعالی پیامبران  گون هما  معت دند

 زیررا خردا    گذارد، امامت نیز چنرین اسرت   نمیوا -ستا که گاهی درست و گاهی خطا
ایرن  . از نظرر شریعه   الت خود را به چه کسی واگذار کندداند که رس بهتر از هر کا می

یعه برر  معتزله استنادات شر  .(9۴-90/ 1 :1۴12)حلی،  استمرار لطا و رحمت االهی  است
 :1229: قاضی عبردالجبار،  )نک. رندیپذ ینموجوب ن  بر امامت اعم از آیات و روایات را 

و رسروله و الرذین امنروا و الرذین      للّره انما ولریکم ا »از جمله، آیه  .(122 و 133-13۴ /22
داننرد و   و حدیث غدیر را دلیل بر ن  نمری  (55)مالده:  «ی یمو  الصلوه و یؤتو  الزکوه

اسرت.   شرده  درباره کسا  دیگرری بره غیرر از علری )ع( نیرز نرازل        که این آیهمعت دند 
نره دلیرل برر نر  و      انرد،  هدانسرت موال را دوسرت   همچنین در ن د حدیث غدیر معنای

 خالفرت نسربت بره    ایکه اگرچنین بود علی )ع( بر شایستگی خود برر  اند دهکراستدالل 
 .(122 و 13۴-133 /22 :1229ار، )قاضی عبدالجب کرد صحابه دیگر، به آ  استناد می
معتزله در جامعره اسرالمی، در زیرارت غدیریره      یها دگاهیدامام هادی )ع( در م ابل 

چو  افضرلیت، علرم و عصرمت بررای امرام علری )ع(، برر         ییها لتیفضعالوه بر بیا  
نر    براره روایات مرتلفی در همچنین کند. میکید ع( از جانب خداوند تم) یعلانتراب 
  خصیبی، 0و  9و  1و  5و  2و  3ح ، 321 /2   325 /1 :1210کلینی، ) ت امام عسکری )ع(بر امام
و ن  بر امامت امام مهدی )ع(  (221و  213 ترا:  مسعودی، بی  321و  322 و 301 و 305 :1۴۴1

از ایشا  وجرود   (222 و 213 تا:   مسعودی، بی202 :1221  قمی، 329 /13 ،320 /1 :1210)کلینی، 
امرام   را به واسرطه  )ع( تعیین امام و رده داللت بر ضرورت ن  بر وجود امام دادارد ک

 المهدر زیارت جامعه در توصیا  ی )ع(هادامام  .(9ح ، 321/ 1 :1225)کلینی،  داند قبل می
های زنردگی و رهبرری المره را     ها و شیوه ها، وظیفه ها، کمال گوناگو  فضیلت ابعاد ،)ع(

 را امرام )ع( و جایگراه امامرت    هرای  ویژگری ر کلی منشوری از بیا  کرده است و به طو
ید کزیارت غدیریه محورهای مهمی را مورد توجه و تمدر  )ع( . امام هادیکند مطرح می
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اطاعرت   به وپرداخته  )ع( معرفی شرصیت حضرت علی بهمحور اول در   دهد یمقرار 
 و کنرد  معرفی می )ص( پیامبرو آ  امام را جانشین و ولی بعد از است از او دستور داده 

دوم برا اشراره بره     در محور پردازد. می )ع( اعال  رسمی والیت و امامت دوازده امام به
کند که در صورت دوری  امامت آ  حضرت و فرزندان ، تمکید می مسللهتوجه امت به 

 یهرا  یژگیوتمام کارهایشا  بیهوده خواهد بود. در این زیارت مسلله کرد  امت از این 
مرتلا امام معصروم )ع( نظیرر علرم، عصرمت و افضرل برود  از همره مرردم را بیرا           

 .است شده
ویژگری عصرمت    ،قالل هستند هایی که غالب شیعیا  برای المه )ع( از جمله ویژگی

مصو  از گناه، لغز ، فراموشری، گررای  بره باطرل،      )ع( المهمعت دند که  است. ایشا 
 های درونی هستند. و اختاللستم و هرگونه خطا در عمل و اندیشه 

وظرایا امرام، میرا  شریعیا  از یرک سرو و        براره به سبب موضع شیعه و معتزله در 
معتزلیا  از سوی دیگر، بر سر موضوع عصمت امام اختال  بروز کرده اسرت. شریعیا    

یا اساسری دینری اسرت. پیرامبر     امامی معت دند که امام همانند پیامبر )ص( دارای وظرا 
کننرده در   که الزم است ابرالغ    است  چنا ریعت و امام محافظ و حجت آکننده ش ابالغ

یابد، دارای عصمت باشد، حافظ شریعت نیز در حفظ  تبلیغ خود و آنچه بدا  ارتباو می
آ  و آنچه بدا  مربوو است، باید معصوم باشد. شیعه چنرین عصرمتی را بررای امامرا      

باید میرا  خردا و خلر  واسرط و رابرط       آنها زیرا به اعت اد ،(05 :1۴90رازی، )قالل است 
معتزله برر   .(221/ 1: 1302-1303)طوسی،  یامبر یا امام وجود داشته باشدمعصومی اعم از پ

کردند. عالوه بر  این اسا  که وظایا امام ماهیت دینی ندارد، عصمت اماما  را نفی می
 دهنرد  برخری   ر پیونرد مری  امام و معصوم بود  یا نبود  او را به یکدیگوظیفه  آنها این،

در ابالغ پیام پروردگرار  معتزله معت دند عصمت پیامبر )ص( در جنبه دینی حیات او که 
انبیا در ابرالغ و ادای رسرالت از هرر گونره خطرایی       یابد، کامل و قطعی است  نمود می
 داننرد  ص( را جرایز مری  ) امبریر پاز  و در غیرحیات دینی وقوع خطا اند معصوممصو  و 

امام بره   معت د بودند ادعای ضرورت عصمت برای . آنها(12 /1 :1۴12 ابی الحدید، ابن :.کن)
 کننرده بره اعت راد    ه خطا باطل است  زیرا مرجع تصحیحکنند سبب نیاز به مرجع تصحیح

خور امت است نه امام. همچنین ادعای ضرورت عصرمت  آنها امت است و عصمت در
که در این زمینه هم چراشریعت نیز باطل است،  برای امام به منظور نیاز به مرجع حافظ
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براین بنرا  .(95/ 22: 1229)قاضری عبردالجبار،    قرآ  و احادیث متواتر و مدو  اسرت مرجع، 
دانستند و عمل به کتاب خدا و سنت و عدالت  معتزله این ویژگی را برای امام الزم نمی

برود کره در ایرن دورا      یمباحثاز جمله  مبحث این دانستند. ایما  را شرو امامت می و
بسریاری از دعاهرا و   در  برابرر ایرن جریرا  فکرری،     درنیرز  امام هرادی )ع(   شد.مطرح 

 کردند. به ویژگی عصمت برای امامت تمکید می ،ها ارتیز
از زیارت غدیریه در باب عصمت امام برا اسرتناد بره آیره      برشیامام هادی )ع( در 

که دلیلری برر عصرمت امرام     « هرکم تطهیرافم هب عنکم الرجا و ط»فرماید:  تطهیر می
 معه نیز این مسلله را بیا  کررده، قسمتی از زیارت جا ی )ع( درهاد)ع( است. امام  علی
من الزلل و آمنکم من الفتن، و طهررکم مرن الردنا، و ا هرب      للّهعصمکم ا»فرماید:  می

ا در امنیرت  ه داشت و شرما ر اها نگ طهرکم تطهیرا  او شما را از لغز  وعنکم الرجا، 
و جا  و نفا و روح شرما   ناپاکی و پلیدی پاک کردها و از هر گونه  قرار داد و از فتنه

 .(111/  2: 1213)صدوق،  «را به اوج طهارت رساند
دارد. عصمت به معنای حفرظ و   )ع( المهاشاره به عصمت « من الزلل للّها معصمک»

قرآ  کریم،  در. (152/ 0 :1211ی، )مصطفو حمایت و دفاع از چیزی به منظور حفظ آ  است
 (.19  احزاب: 33   نساء:23   هود:19)نک.: مالده: این واژه فراوا  به این معنا به کار رفته است 

تروا  چنرین    از این چند جمله می عبارات زیارت جامعه و به طور خاص از مجموع
کبیره، خطا و شامل گناه صغیره و  د که عصمت امام به صورت مطل  است وکراستفاده 

گونه لغز  و  زیرا طب  این عبارات هیچ شود  فکار، اقوال و اعمال آنا  میفراموشی در ا
انحرافی در آنا  راه ندارد و از هر گونه فتنه ایمن هسرتند و دامرن آنرا  از هرر پلیردی،      

زلرل، فرتن، دنرا،    »زشتی و ناهنجاری پیراسته و وارسته است. استعمال الفاظی از قبیل 
، در کنار تمکید شردید برر طهرارت آنرا ، نشرانگر مطلر  برود         مذکور در جمله« رجا

ورزد، بره   بر آ  تمکید مری  ها افزو  بر اثبات عصمت المه، ملهعصمت آنا  است. این ج
. را از طر  خردای متعرال دانسرته اسرت    که این عصمت « و طهّرکم تطهیراً»ویژه جمله 

انجرام ایرن    و نهراده اسرت   ه )ع(المر هرای خطیرری برر دو      خدای متعرال مسرلولیت  
خردای متعرال اراده    آیرد.  سایه داشتن عصرمت از عهرده آنرا  برمری    تنها در  ها مسلولیت

پراکیزه   هرا  یدیپلاز  ایمن و ها فتنهها مصو  بدارد و از  فرموده است که آنا  را از لغز 
عه کبیره، گام جام شده مبین این نکته است که امام با انشای زیارت عبارات بیا دارد.  نگه
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ای کامل از معار   مهم و بسزایی برای تبیین جایگاه امام برداشتند. این زیارت مجموعه
 شناسی و ن   امام در نظام آفرین  است. امام

های امام بیرا  شرد، معتزلره     گیدرباره ویژباره اعت ادات معتزله با توجه با آنچه که در
ا  ع یده شریعه را دربراره علرم امرام مرردود      علم غیب و اعلمیت امام نبودند. آن قالل به

که امام محافظ و نگهبا  شریعت و معصروم نیسرت    کنند یمشمارند و چنین استدالل  می
ه و تنها مصالح دنیا مانند محافظت از امت و دفراع از کیرا  آ  و اجررای احکرام و اقامر     

نظرر   تنهرا  آنها نه. (353-352 /22 :1229)قاضی عبدالجبار،  حدود به عهده او نهاده شده است
دینی امام را با پیامبر مرردود   م ایسه علم بلکه بارهاپذیرند،  شیعه را درباره علم امام نمی

توانرد مجروزی بررای     علم پیامبر )ص( به همه مسالل دین نمی آنها ند. به اعت ادا دهرشم 
شررعی را  گویند چو  ما مسالل دینری و   م ایسه علم دینی امام با او به دست دهد و می

 مانند دیگر فرمانروایا  و حاکمرا   ،از این حیث وضع و حال امام ،گیریم از امام فرا نمی
 .(211-212 )هما ، است

علم امام، امام هادی )ع( در زیارت جامعره جایگراه    دربارهبا توجه به دیدگاه معتزله 
اشاره شرده   عبارت این در  «و ارتضاکم لغیبه: »دیفرما یم را تبیین کردند  ایشا امام  علم

را پسندیده اسرت و آنرا  را بررای آگراهی از اسررار و      المه که خدای متعال، است به این
عالم الغیرب فالیظهرر   »واقع این جمله به آیه شریفه:  در کرده است. انترابغیب خود، 

اشاره دارد. برر اسرا  روایراتی کره از امرام       (29-21)جن:  «علی غیبه احد اال من ارتضی
هسرتند. روایرات    «ارتضیاال من »ن ل شده است، المه از مصادی   )ع( کاظمو  ()ع باقر

م یرا  بسریار    درامامرا   باره به روشرنی نشرانگر آ  اسرت کره      ی دراینمتعدد و مرتلف
 .(221 /21: 1223)مجلسی،  نداای، از علم غیب برخوردار گسترده

راجم  لوحیه و علماء و مستودعاً لحکمته و ت»در برشی دیگر از زیارت آمده است: 
معرد  و  را  )ع( تیر اهرل ب    در این عبارت،«لعباده و مناراً فی بالده و ادالء علی صراطه

اهرل  کره  داند  نیز ترجما  وحی بود  برای آنهرا، بردین معنرا اسرت      میسرچشمه علم 
گروی مسرالل    تواننرد پاسرخ   مری  رو )ع( در همه امور و علوم اعلم هستند و از ایرن  بیت

 باشند. المیجامعه اس
 للّره العالم لحدود ا»فرماید:  می ده،شبه اعلمیت امام )ع( اشاره نیز در زیارت غدیریه 

تعالی اخبر عما اوالک من فضله ب وله أفمن کا  مؤمنا کمن کرا    للّهمن جمیع البریه و ا
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اد این نکته به آیات و روایات اسرتن  دییتمبرای نیز در ادامه   «(10)سجده:  فاس ا الیستوو 
 کرده است.

 نتیجه
 یو فکر یاجتماع ،یاسیس یها یدگرگونو  یانحراف یها ا یجری )ع( در عصر امام هاد

در جها  اسالم اتفاق افتاد. امامرت آ  حضررت، م رار  برا سرلطه و خف را         یا گسترده
ی و حتر  یاسر یو امکا  هر گونه تحررک س  نهیمتوکل بود که زم یژهوبه  ا یعباس یاسیس

از جانرب   هیر اصل ت  تیرعا اما این وضعیت وآنا  سلب کرده بود،  یارا از رقب یفکر
 نشد. یمعار  ناب اسالم ا یو ب یامام در م ابل حکومت، مانع از اترا  مواضع اصول

هرای مرتلفری عمرل     ع( در مواجهه با انحرافات فکرری عصرر خرود بره رو     ) یهادامام 
دو مسلله امامت و خلر  قررآ  از اهمیرت     ویژه در کردند. چگونگی مواجهۀ ایشا  با معتزله، به

را از اسرا  بردعت و   کرالم خردا    حرادث برود    یرا  قدیم بحث مامابسزایی برخوردار است. 
 مباحث برحذر داشتند. نیرا از ورود به ا ا یعیش ،دیاعتنا برشمردند و با تمک رقابلیغ

و  عهیشر  یهرا  چرال   نیترر  یجداز  نیز مسلله امامت دربارهمعتزله  یانحراف دگاهید
از  یو درسرت  یبه روشن دیبا مسلله،  نیرو ا نید. از ای بواعت اد یمعتزله در اصول و مبان

کره مشرکل و    یا گونره  بره   شرد  می ا یب نیزم یامام معصوم و حجت خدا در رو یسو
 نیو ا آورد یم دیپد ا یعیامام و ش یرا برا و خطر  ا یز نیترکمو  کرد ینم جادیا یخطر
 نبود.پذیر امکا  میمست ریغ طور بهامامت  شناساند  اجز ب

بهرره   مرتلفری  یهرا  رو برای تبیین صحیح امامت و جایگراه آ  از  )ع(  یهاد امام
 .تبیرین اندیشره صرحیح    و ، رد شربهات هرا  سؤالگویی به  مناظره، پاسخ گرفتند، مانند می

ل از کامر  یبرا ارالره منشرور   و  لیو دعرا بره تفصر    ارتیر زهمچنین با استفاده از قالرب  
با اثبات امامت به  . ایشا دنددامعتزله  یمستدل به افکار انحراف یامام، پاسر یها یژگیو

اصرل و   نیر برود  ا  یفرعر  هیر نظر برر  یاسالم، خط بطالن عتیاز اصول شر یکیعنوا  
 ند ودیمعتزلره کشر   اعت ادات انحرافی گریجانب خدا و د نصب امام ازنداشتن ضرورت 

ی شیعه اهتمرام ورزیدنرد.   نظام فکری و اعت ادی و عمل بدین صورت به حفظ و ت ویت
 یهرا  ا یر جرشناسی و آگاهی کامل به  است که آ  حضرت با زما گر این  رفتار امام بیا 
 دند.کراسالم راستین تال   ند شناسا برایاطرا  خود 
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  ها نوشت پی
کرد و در آنجا ایرن   این بحث مورد تع یب قرار گرفت و به کوفه فرار کرد  طرحمپا از « جَعْد. »1

بن عبداهلل قسری در روز  جَعد را خالد .منت ل کرد (.ق 120م )« بن صفوا  ترمذی جَهْم»نظریه را به 
بن احوز  سالم 120عید قربا  در کوفه به جرم این سرنا  به عنوا  قربانی کشت! جَهم را نیز در سال 

 .در مرو کشت
و  نیدر امور د یعموم یها تیدار مسؤول باالصاله عهده است که یامام انسان آمده است: رسالل. در 2

 یدار امامرت، عهرده  فاضرل م رداد آورده اسرت:    انسرا  اسرت.    تیو مسرؤول  ایدر عالم تکال ایدن
 .نیّمع شر  وسیله به ایو دن نید نهیاست در زم یعموم یها تیمسؤول

األحکام و ما شاکلهما  مرراد از وجرود امرام،    تنفیذو حدودالإ ّ اإلمام إنّما یراد ألمور سمعی ، کإقام  . 3
 .ی حدود، اجرای احکام و نظالر آ  است اقامهمانند  شرعیتح   برشید  به امور 

 ی سید مرتضی، بارها مطرح و ن د شده است.ها کتابمطلب در  نیا .4

 آ  را تمیید کند. تواند یممیا  آنا  نصی در اختیار است که به خوبی  . درباره اندیشه تفاهم و رقابت5
ع بنی المعتزله و الشیعه بالعسکر و قال قد ا  ابا علی )الجبالی( همّ با  یجمبلغنی : »سدینو یمقاضی 

بن  احده فصده محمدمامه فاجتمعوا حتی تکونوا یدا ود و العدل و انما خالفنا فی االیواف ونا فی التوح
 «.عمر الصمیری

ع ل انسرا  ادراکراتی    است و این بدا  معنا است کهمست الت ع لیه  حجت بود  ع ل،م صود از . 6
مانند وجوب اطاعت از مرنعم،    افتی یمو المه هم نباشند، ع ل این ادراکات را درانبیا  اگر دارد که

 .بیا قبح ع اب بال و دفع ضرر محتمل

 «.ی اقوما ّ هذا ال رآ  یهدی للتی ه. »7

 منابع

 قرآ  کریم.
مؤسسه  :ل، ال اهره  محمد ابوالفضی، تح نه  البالغهشرح  (.1۴12) للّها هبن هب الحدبد، عبدالحمید ابی ابن

 .الحلبی

 .نا بی :ه: حمیدرضا آژیر، تهرا ، ترجمتاریخ کامل (.1302) بن محمد اثیر، علی ابن

، ج دارالکتب العلمیه :قاضی، بیروت للّها، تح ی : عبدالکامل فی التاریخ (.1215) بن محمد اثیر، علی ابن
 .0و  2

، صنعاء: شرح االزهار(. تا ی)ب یالحسن یمعتزل یدیز یمرتض بن ییحیبن  احمد یالمهد امام ،یالمرتض ابن
 .2مکتبه غمضا ، ج 

ترجمه و شرح: استاد  ،دیالتوح(. 1300) صدوق( خی)ش نیحس بن یبن عل ابوجعفر محمد ،یقم هیبابو ابن
 .و ،یانتشارات علو :جا یب ،ییرزایاکبر م یعل

قرم: انتشرارات    ،یاکبر غفار ی: عل ی، تح و تمام النعمه نی(. کمال الد1225)  یبن عل محمد ه،یبابو ابن
 .نیجامعه مدرس

http://rasekhoon.net/article/show/1081812/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA/
http://rasekhoon.net/article/show/1081812/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA/
http://rasekhoon.net/article/show/1081812/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA/
http://rasekhoon.net/article/show/1081812/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA/
http://rasekhoon.net/article/show/1081812/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA/
http://rasekhoon.net/article/show/1081812/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA/
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محمدعبدال ادر عطا،   ی، تح الملوک و االمم خیتار یالمنتظم فتا(.  ی)ب یبن عل عبدالرحمن ،یجوز ابن
 .11و  12ج  ،هی: دارالکتب العلمروتیزرزور،  ب میعبدال ادر عطا، نع یمصطف

 )ع(. تی، قاهره: دارالمعار  مؤسسه آل البدعالم االسالم(. 1303) بن محمد نعما  ،و یح ابن 
 : دارالفکر.روتی، باللغ  یف اییمعجم الم ا(. 1210) احمد نیابوالحس فار ، ابن
آ  لیجم یو صدق یمحمد الب اع خیالش وسای، به کوش  هیو النها هیالبدا(. 1۴۴0) لیاسماع ر،یکث ابن 

 .9ج  ،دار الفکر :روتیلعطار، ب
قم : انتشارات مرکز مطالعات  ،یمانیا رضایترجمه: عل ،یمذاهب اسالم خیتار(. 1302ابوزهره، محمد ) 

 و مذاهب. ا یاد  اتیو تح 
 .3ج  ،، چاپ هفتمهیمکتبه النهضه المصر :، قاهرهاالسالم یضح. تا( ی)ب احمد ن،یام

معتزله، حنابله و  یها با فرقه هیامام یاسیو س یرتعامل فک یریتار یبررس(. 13۴2) رضامحمد ،یباران
 ، قم : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.در بغداد هیاشاعره در عصر آل بو

 .یاسالم فرهنگ ، قم: نشرااللمه یالن  عل یاالنصا  ف(. 1225هاشم ) ،یبحران
 .دهی: داراآلفاق الجدترویب ،یالتراث العرب اءیلجنه اح : یتح  ،نیالد  اصول(. 1۴01) عبدال اهر ،یبغداد
تهررا : مرکرز    ،عهیتا دوره انحالل معتزله و ش عهیمعتزله ش یمناسبات فرهنگ(. 1392رسول ) ا ،یجعفر

 .یاسالم غاتیچاپ و نشر سازما  تبل
: دکترر محمرد    یر ، تح معرفه االمامه یمنهاج الکرامه ف(. 1۴12بن مطهر ) ابومنصور نیجمال الد ،یحل

 کتبه دارلعروبه.رشاد سالم، قاهره : م
 : مؤسسه البالغ.روتیب ،یالکبر  یالهدا(. 1۴۴1) حمدا  بن نیحس ،یبیخص
: دکتور  ی، تح الملحد یالراوند نیا یاالنتصار و الرد عل(. 1322) محمد بن میعبد الرح ،یمعتزل اویخ

 مصر: دارالکتب. رج،ینب
 .چاپ چهارم ،ی، تهرا : نیدامغان یو، ترجمه محمود مهداخبار الطوال .(1391) بن داود احمد ،ینورید

 ،یعبد السالم تدمر  ی، تح و االعالم ریالمشاه اتیاالسالم و وف خیتار(.  1۴90) بن احمد محمد ،ی هب
 .22ج  ،: دارالنشر روتیب

 .هیاالزهر اتیقاهره: مکتبه الکل ،نیاعت ادات فرق المسلم(. 1۴90) نیفررالد ،یراز 
 .لیمشهد : نشر جل ،عهیش یکالم یها شهیاند(. 1302) نیحس دیالسادات، س ایرل
السالم در مواجهه برا انحرافرات عصرر     همایعل نییعسگر نیرفتار امام(. 13۴2) سادات اشکور، مظفر 

 استا .  هیعلم تیریقم :مرکز مد ،یرضا مطهر دیدکتر حم :سطح سه، استاد راهنما نامه پایا ، خود
 دارالعلوم. هیقاهره : کل ،یالمعتزل یاسیالس خیالتار(. 1212) سالم، عبد الرحمن 
 نا. یقاهره : ب ،هیطب ات الشافع(. 1322) نیالد یبن ت  عبدالوهاب ،یسبک 
 یمهد دیو اعداد س ینیاحمد حس دی: س ی، تح یرسالل المرتض(. 1225) نیحس بن یعل ،یمرتض دیس

 .2و  1ج  الشهداء، دیقم: مطبعه س ،ییرجا
 : دار االضواء.روتیب ،اءیاالنب هیتنز(. 122۴) نیحس بن یعل ،یمرتض دیس
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 . ی، بغداد: مکتب  المثنالرلفاء خیتارتا(.  ی)ب بکر یبن اب عبدالرحمن ،یوطیس
 .12ج  ،ریتهرا : اساط نده،یترجمه پا ،الرسل و الملوک خیتار (.131۴) ریبن جر محمد ،یطبر
 نا. بیحسن بحرالعلوم، نجا:  دیالس:  یتح  ،یالشاف  یتلر(. 1303) بن الحسن ابوجعفر ،یطوس
 : داراالضواء.روتی، بالمحصل  یتلر(. 1225) نیرالدینص ،یطوس
 .یالعرب ی: المرکز الث اتفروتی، بالمفارقات یمفهوم الع ل ف(. 1۴۴9) للّهعبدا ،یعرو

 لالمام الرضا. یقم: المؤتمر العالم ،یمسند االمام الهاد(. 1212) للّهزایعز ،یعطارد
 :قاهره ،هیاسیو الس هیالفکر اهیالح یبغداد و اثرهم ف یالمعتزله ف(. 2222) میابراه یاحمد شوق ،یعمرج

 .یمکتبه الدبول
 . نا ی: بجا یب ،عشر یشرح باب حاد (.تا یب) للّهبن عبدا م داد نیم داد، جمال الد فاضل
صدور  یریتار یبر فضا دیاکالسالم با ت هیعل یامام هاد ثیاحاد یبازکاو(. 13۴3) کاظم ،یدماوند فتاح

 تیریقم: مرکرز مرد    ،یدکتر محمد کاظم رحما  ستا :سطح سه، استاد راهنما نامه پایا  ،اتیروا
 استا  قم. هیعلم

 یدتیر و ع  یبه مباحث فکر ی)ع( در جهت ده ین   امام هاد»(.  13۴2) یعل ،یدشت ر یام ،یفتاح 
سرال   ،13۴2، بهرار  )حسنا( ثیوم قرآ  و حدو عل ریتفس یفصلنامه ترصص ،«میقرآ  کر رامو یپ

 .۴2-9۴، ص11پنجم، شماره 
 نا. یب :تونا د،ی: فؤاد س ی، تح فصل االعتزال و طب ات المعتزله(. 13۴3) عبدالجبار یقاض 
 .هی: مکتبه العصرروتی، بو العدل دیابواب التوح یف یالمغن(. 1229) عبدالجبار یقاض 
 نا. : بیروتیعثما ، ب میعبدالکر  ی، تح داللل النبوه تیتثب(. 1۴11) عبدالجبار یقاض 
: عبرد المطلرب    یر ، تح عشرر  یااللمه االثنر  یالن  عل یاالثر ف هیکفا(. 1221) یبن عل محمد ،یقم 

 .داریقم: انتشارات ب ،ینیالحس
، تهررا :  یو محمد آخوند یاکبر غفار ی: عل یو تعل حیتصح ،یکاف(. 1229) ع وبیبن  محمد ،ینیکل 

 .  هیارالکتب االسالمد
 : مؤسسه الوفا.روتی، ببحار االنوار (.1223) محمد باقر ،یمجلس 

 .یمکتب العالمه المدرس :جا ی، ب)ع( قدو  و اسو  یاالمام الهاد(. 1212) یمحمد ت  ،یمدرس
اسرعد داغرر، قرم:      یر تح  ،معاد  الجروهر  مروج الذهب و (.122۴) یعل بن نیحس بن یعل ،یمسعود
 ه، چاپ دوم.هجرلدارا
 قرم: منشرورات    ،طالرب  یابر  برن  یلالمرام علر   هی(. اثبات الوصر تا ی)ب یعل بن نیحس بن یعل ،یمسعود
 .یرض
 ،یتهرا : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،میکلمات ال رآ  الکر یف  یالتح (. 1211) حسن ،یمصطفو

 سازما  چاپ و انتشارات.
، شماره فصلنامه مبلغا  ،«یدتیصا  با انحرا  ع م در )ع( یامام هاد» (.1303) نیحس، محب یمطهر

 .25-12، ص59
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، قرم : پژوهشرگاه علروم و فرهنرگ     یاسالم نینرست یزندقه در سده ها(. 1309رضا )دی، حمیمطهر
 . یاسالم

 ،یاسالم یاجتماع یها پژوه  ،«اماما  )ع( یمکتب یها حرکت یشناس رو »(. 130۴) اکبر یعل ،یینوا
 .152- 121ص، 2شماره  ،11دوره 

، فصرلنامه مبلغرا    ،«یوفرهنگ اسالم شهی)ع( پرچمدار اند یامام هاد» (.1301)ابوالفضل ، من  یهاد
 .23-20، ص ۴3شماره 

 یتهرا : شرکت انتشارات علم ،یتیآ میمحمدابراه ،یع وبی خیتار(. 1392) ع وبی یبن اب احمد ،یع وبی
 .چاپ هفتم ،یو فرهنگ

 

 
 


