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چکیده

این پژوهش جریان اعتزالگرای امامیه در بغداد را از سالهای آغازین شکلگیری اینن
جریان در حدود نیمه سده سوم هجری تا پیش از ظهور شیخ مفید در اوایل سده چهارم،
میکاود .غایت نهایی این پژوهش ،روشن ساختن زوایای پنهان بخشی از تاریخ اندیشنه
امامیه و نشاندادن تطور کالم امامیه ،پنیش از شنکلگیری م درسنه کالمنی بغنداد بنا
محوریت شیخ مفید است .در این پژوهش این پرسش اساسی که آیا امامیه بغداد تحنت
تأثیر آرا و عقاید معتزله قرار داشته است ،با این فرضیه دنبال میشود که اندیشه اعتزالی
در رویکرد فکری امامیان بغداد مؤثر بوده است .به نظر میرسد برخی از امامینان بغنداد
در نیمه دوم سده سوم هجری به تعالیم اعتزالی توجه نشان دادند .اما گرایش اعتزالی در
میان توده امامیه بغداد فراگیر نبوده است .از اینرو با حضور حدیثگرایان قمی در بغداد،
اعتزال گرایان امامی آن شهر تا پیش از ظهور شیخ مفید به حاشیه رفته و منزوی بودند.
کلیدواژهها :امامیه ،اعتزالگرایان ،بغداد ،نوبختیان.
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درآمد
جریان پرآوازه تالای ا رزل روزگار طوالنی از سده دوم تجا پجنوه هوجر بجر
احیط علمی جاا اسلمانان سیطره داعت .هرچند این نحل فکر با اخالفتهجایی از
جان سایر گروه ها اسالای ی نی اااای و اهل حدیث اواج بود با این هم برخجی
از جریان ها تالای ته و بیش تحت تجثییر آرا و افکجار ا رزلیجان قجرار داعجرند .تجالم
اااای ت در طول حیات خویش بسان سایر پدیدهها فکجر و فرهنگجی تحجوالت و
تطوراتی ب خود دیده است نیز گاه تحت تثییر اندیش ا رزل قرار داعر است .با آنکج
اتثریت اااای در قرون نخسرین ب ویژه در عصر حضجور اممج ) رابطج اناسج ی بجا
ا رزلیان نداعرند ولی ب ضی از اندیشمندان و عالمان اااای در پارها اسامل اعرقجاد
ارثیر از اندیش اعرزالی بودند.
ناگفر نماند ت اعرزالگرایان اااای همجواره در ایجان جاا ج اااایج در اقلیجت قجرار
داعرند (منصور باللّه630/6 :6041 ،؛ فخر رازی .)064 : 4440 ،بجا وججود ایجن آنجان در تجاریخ
اندیش اااای بسیار نقشآفرین و تثییرگبار بودند و از سدهها سوم تا پجنوه تقری جا در
اغل اناطق اااای نشین اعرزالگرایان حضور و ف الیت پررنگی داعجرند .اجیدانجیه تج
بغداد یکی از پایگاهها اهه و تانونها فکر اااای در سدهها نخست هوجر بج
عمار ایرفجت تج در آنوجا تجالم حجدیث و فقج اااایج جایگجاه امرجاز داعجت و
اندیشمندان بزرگی با گرایش ها نایکسان در آن حوزه ف الیت ایتردند .حجال بجا ایجن
پرسش اساسی اواج ای عویه ت  :آیا اااایان بغداد ارثیر از آرا و عقاید ا رزلج بودنجد
ب همین ترتی پاسخ ب این پرسشها در این نوعرار نیز اهمیت دارد ت  :آغاز پیدایش
اندیش اعرزالی اااایان بغداد ب چ زاانی برای گردد چ تسانی از اااای بغداد ب آرا
ا رزلیان توج نشان دادند ایزان ف الیت و حضور آنجان در ایجان جاا ج اااایج چقجدر
بوده است و سرانوامِ اعرزالگرایان اااای بغداد ب توا انوااید
ب نظر ای رسد اااایان بغداد همانند سایر جریانهجا فکجر اسجالای تحجت تجثییر
جریان اقردر تالای ا رزل قرار داعرند .با توج ب رویکرد عقلگرایی افراطی ا رزلیان
گمان ای رود اندیش اعرزالی در ایان جاا فراگیر ن وده است و فقط عده احجدود از
اندیشمندان اااای بغداد بدان توج نشان دادهاند .با پاسخ ب پرسشها یادعده و ای ات
فرضی ای توان ب تحلیل درست و جااع از زوایا پنهان بخشی از تاریخ اندیش اااای
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در این اقطع حساس دس ت یازید .بازه زاانی این پژوهش از آغاز تا ظهجور عجیخ افیجد
است چرات عکل گیر ادرس تالای بغداد با احوریجت عجیخ افیجد نقطج عطج و
سرآغاز ارحل جدید در تاریخ فکر اااای است و بررسجی ایجن برهج از تجاریخ فکجر
اااای اوال افصلی ایطل د ت عرح آن در این اقال ایسر نیست.
 .1پیشینه اعتزالگرایی در میان امامیه
با نگاهی ب انابع ب خوبی دراییابیه ت جمهور اااای برا اجدتهجا طجوالنی بجا
ا رزلیان روابط حسن ا نداعرند .اممج ) و احجحاا اااایج همجواره جریجان فکجر
اعرزال را از زاان پیدایش تا دوران اوج و اقردارش نقد ایتردند .اخ جار چشجمگیر از
ااام سواد ) ااام باقر ) ااام حادق ) و ااام رضا ) در نقد آاوزههجا ا رزلج
و نکوهش ا رزلیان در انابع یافت ای عود (کلینی 651/6 :6313 ،و 651؛ صدوق041 :6331 ،؛
همو 133 :6043 ،و 104؛ اللکاایی 151/4 :6041 ،و 153؛ عمرانای .)634 :4464 ،حرجی ب ضجی از
اقاالت نگاران ادعا ترده اند ت ااام حادق ) ترابی ب نام الرد علی القدریة داعر است
(بغدادی .)344 :6041 ،همچنین اححاا ارکله اااای چون هشام بن حکه و اؤان طجاق
عالوه بر اناظرات ار دد با ا رزلیان در رد ت جالیه اعرزالجی آیجار تجثلی تجرده بودنجد
(نجاشی033 :6041 ،؛ طوسی.)441 :6061 ،
با وجود این در انابع تاریخی و غیرتاریخی عده اندتی از اححاا اااایج در سجده
دوم ب اعرزال گرایی ارهه عدند و حری نام برخی از آنان در عمار بزرگجان ا رزلجی یجاد
عده است .یکی از تسانی ت اخالفان عی او را قَدَر برعمردهاند ابوسهل عوف بجن
ابی جملی ع د بصر )اروفا  241ه .ق .ا روف ب عوف اعرابی است .ال رج ای جات
ابه اااای او دعوار است و عواهد ارقنی ایطل د .ب هر رو ع داللّج بجن ا جار
)اروفا  282ه .ق .درباره و گفر است« :فی بدعران :تان قدریا و تان عی یا» (عقیلای،
 .)043 :6061برخی نیز با ت ابیر اانند «قدریا رافضیا عیطانا» از و یاد تردهانجد (ذهبای،
 .)345/3 :6313همچنین گفر عده ت داوود بن ابی هند )اروفجا  205ه.ق .او را ترج
ای زد و ایگفت« :ویل یا قدر ویل یا قدر » (ابنحنبا .)030/4 :6041 ،،با این حال
برخی گزارش ها حاتی از آنند ت عوف اعرابی با عمرو بن ع ید ت از ره جران نااجدار
ا رزل بود ایان خوبی نداعر است (ابنسعد ،بیتا.)451/1 :
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یکی دیگر از عی یانی ( درباره تشیع او نک :.ابوالقاسا بلخای044/4 :6046 ،؛ عقیلای:6061 ،

 )11/0ت در انابع اهل سنت از گرایش اعرزالی و سخن ب ایان آاده است احمد بن
راعد اکحولی )اروفا  273-213ه .ق .است .او احال اهل داشق بجود ولجی از تجرس
خطر جانی از دست عاایان ب بصره گریخت (ابنعساکر )64/53 :6045 ،و در آنوا اقااجت
گزید (ابان عادی .)446/1 :6043 ،عجیخ طوسجی او را در زاجره احجحاا ااجام حجادق )
برعمرده است (طوسی414 :6065 ،؛ شوشتری .)416/3 :6063 ،اخالفان دربجاره احمجد راعجد
اکحولی گفر اند« :ا رزلی خش ی رافضی» (ابنعساکر60/53 :6045 ،؛ ذهبای.)500/3 :6313 ،
ب ضی از آنها نیز ب دلیل اتهام قدر بودنش فراگیر حجدیث از او را نهجی اجیتردنجد
(خطیب بغدادی.)331/4 :6061 ،

6

از عخصیت ها برجسر عی و ارهه ب اعرزال ابواسحاق ابراهیه بن احمد بن ابی
یحیی اسلمی ادنی )اروفا  284ه.ق .ا روف ب ابجراهیه بجن ابجی یحیجی از احجحاا
خاص ااام باقر ) و ااام حادق ) است (نجاشی 4)60 :6041 ،ت اخالفان بجا ت جابیر
چون «تان قدریا ا رزلیا» (ابن عدی« ،)461/6 :6043 ،تان رافضجیا قجدریا» (ابان معاین ،بایتاا:
« ،)665/6تان اواهرا بالقدر و تان اسه القدر یغل علی » (عقیلی« ،)13/6 :6061 ،تان قدریا
و تان رافضیا» (ابن معین ،بیتا« ،)644/6 :یقول بالقدر» (ابونعی اصفهانی ،بیتا51 :؛ ابنابایشایبه،
« )640 :6040تان جهمیا رافضیا» (ابن معین ،بیتا« ،)10/6 ،تان قدریا جهمیا» (ابنحنب:6041 ،،
« ،)535/4رافضی جهمی قدر » (عجلی )443/4 :6045 ،و «یراجی بالقجدر والرشجیع» (ذهبای،
 )054/1 :6063از او یاد تردهاند.
از دیگر سو نویسندگان ا رزلی نیز ابراهیه بن یحیی ادنی و حری پدرش را ا رزلی
خ وانده و در ط قات اندیشمندان خود قرار دادهاند (قاضی عبدالجبار14 :6041 ،؛ ابنمرتضای،
بیتا .)630 :برخی نیز او را در زاجره عجاگردان عمجرو بجن ع یجد ا رزلجی یجاد تجردهانجد
(ابن مرتضی ،بیتا 04 :و  .)643 ،03گفر عده است واحل بن عطجا ا رزلجی در ادینج بج
انزل و وارد عد ت جم ی از علویان از جمل زید بن علی و ع داللّ بجن حسجن نیجز
برا دیدار واحل ب آنوا رفرند .آنگاه ااام حادق ) نیز ب همجراه احجحاا خجود بج
انزل ابن ابی یحیی رفت و پس از گفتوگو با واحجل دربجاره قجدر و اسجئل انزلجة بجین
المنزلرین سرانوام آن حضرت او را ب توب دعوت تجرد (هماا 33 ::و  .)30هرچنجد ایجن
گزارش از حشر و نشر و همنشینی ابنابییحیی ادنی با ا رزلیان خ ر ایدهجد بجا ایجن
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حال دعوار است از گرایش اعرزالی او سخن بگوییه .زیرا خود ابراهیه بجن ابجی یحیجی
اتهام قدر و اعرزالی اش را نفی ایترد و در این باره ایگفت« :حکه اللّ بینجی و بجین
اال بن أنس هو سمّانی قدریا» (ابنماجاه ،بایتاا561/6 ،؛ بیهقای 3.)610/1 :6064 ،بنجابراین
نمیتوان گزارشها رجال عناسان اهل سنت و نویسندگان ا رزلی ا نی بر گرایش و
0
ب قدر و اعرزال را ب طور قطع پبیرفت.
از جمل عی یانی ت اخالفان او را ا رزلی و قدر قلمداد ترده اند ا روف بن
خربوذ اکی است .او از اوالی قجریش بجوده ( ابان ابای حاات  346/ 1 : 6314 ،؛ طوسای،
 )366 : 6065و ظاهرا در اک ای زیسر است (طوسی 014/ 4 : 6040 ،؛ همو.)366 : 6065 ،
رجال عناسان و را در عمار اححاا ااام سواد ) ااا م باقر ) و ااام حادق
) قرار داده اند (طوسی 5.)366 ، 605 ، 644 : 6065 ،همچنین ابوعمرو تشی او را یکی
از عش نفر برعمرده است ت در زاره فقها امرازتر در ایان نسل بزرگسال تر
اححاا حادقین ) بوده اند (همو .)541/ 4 : 6040 ،با این هم گزارش عده است ت
ا روف بن خربوذ گرایش اعرزالی داعر (ابوالقاس بلخی )10 : 6041 ،و حری در این
باره گفت وگو نیز ای ترده است و از این رو ااام باقر ) از او ناخشنود بودند (مزی،
 410/ 41 : 6041و  1.)415فرزند و رباح بن ا روف بن خربوذ نیز اندیش اعرزالجی
داعت و از این رو نویسندگان ا رزلی او را در ط قات ا رزل جا دادند (ابوالقاس
بلخی.)10 : 6041 ،

یکی دیگر از عخصیت ها عی ت در سده دوم ب اعرزال ارهه عده است عیسی
بن یزید لیثی ا روف ب ابن دأا است ت در ادین ایزیست .گفر عجده اسجت حجاته
ادین او را در سال  215ه.ق .ب همراه چنجد نفجر از جملج ع داللّج بجن ابجی ع یجده )از
نوادگان عمار یاسر ب اتهام قدر بودن ب دربار اهد خلیف ع اسی در بغداد فرسجراد
و سپس آزاد عد (طبری ،بیتا.)333/1 :
نکر جال توج آنک عی یان یادعده ت ب اعرزالگرایی ارهه عدهاند هیچ تجدام از
اهالی عهر توف ن ودهاند ت پایگاه احلی اااای بوده است .از اینرو ایتوان گفت بدنج
احلی اااای ت در سده دوم هور در توفج حضجور داعجت بج آرا ا رزلیجان رو
خوش نشان نداد بلک عواهد در دست داریه ت نشان ایدهد جریان اااای توف در
1
نقط اقابل ا رزل ف الیت ایترد.
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 .2نوبختیان آغازگر همراهی با معتزله در بغداد
با هم ف الیتها اؤیر جریان تالای اعرجزال و نقجشآفرینجی سجررم ا رزلیجان در
اسامل و اوادالت تالای آنان تا ده ها پایانی سده سوم هوجر اوفجق بج نفجوذ در
ایان اتثر احافل اااای ب ویژه در بین اااایان بغداد نشجده بودنجد 1.در نیمج دوم سجده
سوم هور و در دوره او ج بحران و حیرت ناعی از غی ت حغرا اندیشج اعرزالجی در
ایان جاا اااای بغداد رسوخ ترد و رخ نمایاند .خانجدان ااجاایاجبه آل نوبخجت را
باید نقط عرو و آغجازگر اعرجزالگرایجی در ایجان اااایج بغجداد دانسجت .نوبخریجان از
خاندان ها پرنفوذ سیاسی و علمی اااای در بغداد ب عمار ایرونجد تج در دهج هجا
پایانی سده سوم و اوایل سده چهجارم هوجر بجیش از هجر زاجان دیگجر در عرحج
3
سیاست و همچنین اوااع علمی اطرح بودند.
در ایان آل نوبخجت دو عخصجیت بج نجام ابوسجهل اسجماعیل بجن علجی نجوبخری و
خواهرزاده اش ابواحمد حسن بن اوسی نوبخری بیش از دیگران در زاین دانجش تجالم
اشهور بودند؛ تا جایی ت نواعی از ابوسهل نوبخری بجا ت یجر «عجیخ المرکلمجین» و از
ابواحمد نوبخری با ت یر «المرکله الم رز علی نظرام فی زاان » یاد ترده است (نجاشای،
 64.)13 ،36 :6041ذه ی نیز با ت یر «احد رموس الشی ة المرکلمین ب غداد» از ابوسجهل نجام
برده است (ذهبی .)043/43 :6041 ،با این حال گفر عده است اینجان بج افکجار و اندیشج
اعرزالی گرایش داعر اند (ابنندی 445 :6354 ،؛ ذهبی043/43 :6041 ،؛ ابنحجار.)040/6 :6334 ،
تا جایی ت قاضی ع دالو ار ا رزلی و ابنارتضی آنها را در عمار ط قجات ا رزلج ذتجر
ترده اند (قاضی عبدالجبار346 :6041 ،؛ ابن مرتضی ،بیتا )640 :و ابنحور عسجقالنی بجا ت یجر
«تان ان وجوه المرکلمین ان أهل االعرجزال» ابوسجهل نجوبخری را وحج تجرده اسجت
(ابن حجر .)040/6 :6334 ،با بررسی ب ضی از آرا ابوسهل نجوبخری و ابواحمجد نجوبخری
ب راحری ایتوان ب همنوایی و قرابت فکر آن دو با ا رزل پی برد.
نوبخریجان
در اوضوعات اربوط ب لطی الکالم از جمل ا احث جواهر و اعجرا
همانند ا رزلیان بصره )ابوعلی ج جایی و ابوهاعجه ج جایی اجیاندیشجیدند (مفیاد6060 ،
ج 631 :و  .)644 ،631در اسئل ا رفت گفر عده ت ابواحمد و ابوسجهل تقری جا هماننجد
ا رزلیان ب عناخت اترسابی باوراند بودند (اشعری54 :6044 ،؛ همچنین نک :.امیرخانی: 6335 ،
 .)613- 615در ا حث ا اد عناسی و در اساملی چون اِح اط اعمال ا رفت تفار اوافات
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و گناهجان حجغیره ااننجد ا رزلیجان اججیاندیشجیدند (مفیاد 6060 ،ج10- 14 :؛ همچناین نااک:.

حسینیزاده .)440- 461 :6333 ،ب گفر اادلونگ آنان در بحث وعید دیدگاهی بینابین ایجان
نظرگاه اااای احیل و ا رزل داعر اند (مادلونگ .)655 :6311 ،برخی دیجدگاه نوبخریجان در
اساملی چون ظهورنیافرن ا وزه ب دست امم ) ارت اطنداعجرن ااااجان بجا االمکج و
ارت اط نداعرن با ااااان ) پس از ارم را ناعی از نزدیکی آنان بج ا رزلج دانسجر انجد
(پاکتچی .)615 :6314 ،ب نظر ایرسد آنها تحت تثییر عقلگرایان ا رزلجی عجاله ذرّ را نیجز
باور نداعرند؛ چرات افید در ایان اااایان فقط احدیان و اهل تناسجخ را از ا رقجدان بج
عاله ذر ا رفی ترده است (مفید 6060 ،د.)01 :
این رویکرد اعرزالی نوبخریان در اسامل نایکسان تالای اوج عد ا رزلیان آنان را
از خود بدانند (ابنندی  )445 :6354 ،و در زاره رجال خود ب عمار آورند (قاضی عبدالجبار،
346 :6041؛ ابن مرتضی ،بیتا .)640 :احرماال سخن ابوعلی ج ایی ارکله سرعناس ا رزل و
هه عصر نوبخریان ت گفر بود اا در توحید و عدل با اااای ههنظر و اوافقیه و فقط در
اااات با آنها اخرالف داریجه (قاضای عبادالجبار )436 :6041 ،ناعجی از تمجایالت اعرزالجی
بنی نوبخت بوده است .ب هر رو ا رزل ارکلمجان نجوبخری را از خجود اجیدانسجرند و
همچنین انرقادنکردن ا رزلیان از آرا و اندیش آنان ب دیدگاههجا اعرزالجی بنجینوبخجت
ارت اط داعر است؛ چ آنک پیش از این ا رزلیان همواره اسالف اااایج را بج تشج ی و
توسیه ارهه و آنها را نقد ایتردند (ابنابیالحدید 443/3 :6311 ،و  .)443 ،440عگفت آنک
برخی از نوبخری ها نیز در نقد ارکلمان سل اااای با ا رزلیها همنوا بجودهانجد 66.ب یجد
نیست نوبخریان ب دلیل تمایالت اعرزالی عان همگام با دیگر ا رزلیان ب نقد اندیش ها
64
ابوعیسی وراق و ابنراوند دو انرقد بیپروا ا رزل اهرمام ورزیده باعند.
باید تثتید ترد ت اعرزالگرایی بنینوبخت ب این ا نا نیسجت تج آنهجا تمجام احجول
اعرزالی را پبیرفر و در هم ا احث تالای اعرزالی عدهاند .اساسا ت یت بیچونوچرا در
ایان ارفکران ناپبیرفرنی است چ رسد ب نوبخریان اااای ابه ت هنوز دلی در گجرو
آاوزهها اهل بیت ) داعر اند .از اینرو ایبینیه ت ارکلمان نوبخری گاه ارثیر از ت الیه
و آاوزهها تالای اااای در ادرس تالای توف بودهاند .آنان در ا احثی چون رابط عقل
و وحی (رضایی ،)615 :6335 ،اسرطاعت چیسری انسان و تحری قرآن (حسینیزاده:6333 ،
 455و  )453 ،451از ارکلمان توفی ب ویژه هشام بن حکه تثییر پبیرفر بودند.
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 .3شاگردان اعتزالگرای بنی نوبخت و دیگر اعتزالگرایان بغداد
نوبخریان اعرزال گرا عاگردان اندتی در عرحج دانجش تجالم در بغجداد پجرورش داده
بودند ت آنان نیز اانند اشایخ نوبخریعان ب ا رزل تمایجل داعجرند .یکجی از عجاگردان
اطرح نوبخریان فرد خراسانیت ار ب نام ابوالویش اظفر بن احمجد بجن احمجد بلخجی
)اروفا  017ه .ق .اسر (نجاشی )044 :6041 ،تج از او بجا ت یجر «غلمجان ابجیسجهل» نجام
برده اند (طوسی .)456 :6061 ،ب نظر ایرسد با توج ب سن و در ایام ججوانی ابوسجهل
نوبخری )اروفا  022ه .ق .را در ترده است .اینک در این اجدت چقجدر از ابوسجهل
تهنسال بهره علمی برده است جا بررسی دارد .از ف الیتها تالای و حری حضجور
ابوالویش بلخی در بغداد در نیم نخست سده چهارم در انابع سخنی بج ایجان نیااجده
است .فقط گزارعی در دست داریجه تج در سجال  013ه.ق .در نشسجری تج عزالدولج
دیلمی فراانروا بویهی بغداد با حضور جم ی از اندیشمندان ا رزلی چون علجی بجن
عیسی راانی و ابوع داللّ بصر تشکیل داده بود ابوالویش بلخی در آن جمجع حضجور
داعر و با ا رزلیان گفتوگو ترده است (ابوحیا :توحیدی.)441- 444 :6064 ،
عیخ اف ید ب ضی از انقوالت روایی او را در آیارش ان کجاس داده (مفیاد 6060 ،الا::
 01 ،03 ،43/6و 01؛ همو 6060 ،ب )364 ،35 :و فهرست آیار تالای او را نیز نقل ترده است
(نجاشی .)044 :6041 ،از اینرو برخی از پژوهشگران ا احر ابجوالویش بلخجی را حلقج
وحل نوبخریان با عیخ افید ا رفی ترده اند (مکدرموت .)65 :6314 ،ال ر ایزان تثییرپبیر
عیخ افید از او در هال ا از ابهام قجرار دارد؛ چج آنکج او غیجر از نقجل چنجد روایجت
هیچگاه در ا احث تالای از ابوالویش سخنی ب ایان نیاورده است (درباره روایاتش ناک:.
مفید 6060 ،ال 01 ،03 ،43/6 ::و 01؛ همو 6060 ،ب364 ،35 :؛ طوسی،615 ،645 ،30 ،13 :6060 ،

 434 ،443و  .)431 ،433همچنین ب روعنی ا لوم نیست عیخ افید هم آیار ابجوالویش را
از او دریافت ترده باعد .این گمان از آنرو تقویت ایعجود تج نشجان هجایی ا نجی بجر
وابسرگی عیخ افید ب حدیثگرایان قمی دستته تا سال  010ه.ق .در دست داریه .ب
هر رو این ارکله اعرزالگرا اااای آیار چشمگیر در حوزه دانش تالم تثلی ترده
بود از جمل  :نقض ال ثمانیة علی الواحظ اوالسة اجع المخجالفین فجی ا جان اخرلفجة

فجی االاااجة االرزاق

فد الرد علی ان جوز علی القدیه الج طالن النکجت واالغجرا
واآلجال االنسان و ان غیر هبه الومل و قد ف لت فال تله (نجاشی.)044 :6041 ،
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ابوالویش عاگرد ارکله و ال ر ناعناخر ب نام ابویاسجر طجاهر ا جروف بج غجالم
ابوالویش داعر است (ابنندی 441 :6354 ،؛ نجاشای441 :6041 ،؛ طوسای .)603 :6061 ،گفرج
عده عیخ افید در عنفوان جوانی ادتی پیش ابویاسر دانش آاوخر و آنگاه با راهنمجایی
او برا تالمآاوز نزد علی بن عیسی راجانی از ره جران نااجدار ا رزلج رفرج اسجت
(ابن ادریا .)101 :6066 ،،از این گزارش فهمیده اجیعجود تج ابویاسجر طجاهر بجا احافجل
ا رزلیان بغداد و عخص علی بن عیسی راانی ا رزلی ارت اط داعر و حری او را برتر از
خود ای دانسر است .از همینرو افید را برا تکمیل دانشآاجوز بج احفجل درسجی
راانی ترغی ترده است.
یکی دیگر از عاگردان بغداد ِ ارکلمان نوبخری ابوالحسجین علجی بجن ع داللّج بجن
وحی اشهور ب ناعی احغر )اروفا  019یا  011ه .ق .است .گمجان اجیرود او نیجز
همانند اشایخ نوبخری اش تمایالت اعرزالی داعر است .گفر عده تج ناعجی احجغر در
اسامل تالای همواره پاسخگو و در جدل و اناظره نیز پیشگام بوده است (حموی: 6044 ،
 )416/63و در ا احث تالای با ارکلمان غیراااای گفتوگو ایترده است (هما415/63 ::
و 411؛ ابنحجر .)433/0 :6334 ،ناعی بیشرر در اسئل اااات با اخالفجان انجاظره اجیتجرده
(حماوی )416/63 :6044 ،و تراا االاااة و بیش از سایر تثلیفجاتش اشجهور بجوده اسجت
(نجاشی .)416 :6041 ،عاید از اینرو است ت اخالفان با ت یر عی سرسجخت از او نجام
بردهاند (ابنحجر.)431/0 :6334 ،
با این هم ناعی احغر ادت چنجدانی در بغجداد اانجدگار ن جود و ظجاهرا بج دلیجل
عخصیت ادبی و عاعران اش (دربااره شخصایا ادبای او ناک :.حماوی)435- 414/63 :6044 ،
اسرق ال حاتمجانی ااننجد سجی الدولج حمجدانی در حلج تجافور اخشجید در اصجر
عضدالدول دیلمی در فارس )عیراز برید در بصره و ابنعمید در ارججان را اوجج
عده بود (هما .)414/63 ::اکدراوت او را از انرقالدهندگان ت الیه نوبخریان ب عیخ افیجد
دانسر است (مکدرموت 65 :6314 ،و  .)61ااا احمدرضا ج فر این ادعا اکجدراوت را
نپبیرفر و گفر است هیچگون دلیلی ا نی بر تلمب و ت لّه افید از ناعجی احجغر وججود
ندارد (جعفری 456 :6063 ،و  .)454در تث یید سخن ج فر باید اضاف تجرد تج ب ضجی از
عالمان اااای ت ار علمی ارکلمان ادرس بغداد از جمل افید را فقط از طریق ابوالویش
ب نوبخریان ارصل تردهاند 63و ناای از ناعی احغر ب ایان نیاوردهاند.
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از جمل اهه ترین عاگردان ارکله نوبخری ها ابوالحسین احمد بجن بشجر حمجدونی
سوسنورد است ت احرماال احالرا از اهالی قری سوسنورد در حوالی بغداد بوده است
(درباره سوسنجرد و منسوبا :به آ :ناحیه نک :.سمعانی335/3 :6041 ،؛ حموی416/3 :6333 ،؛ ابناثیر،
نیز ب عنوان «غلمان ابیسهل» یاد تردهانجد (اباننادی :6354 ،

بیتا .)650/4 :از سوسنورد
441؛ طوسی .)441 :6061 ،در انابع ب حراحت از اعرزالگرایی و سخن ب ایجان آاجده و
گفر عده ت او همانند ا رزلیان ب اسئل وعید باوراند بوده اسجت (نجاشای.)316 :6041 ،
همان طور ت پیشتر اعاره عد نوبخریان در بحث وعیجد نظجر بینجابینی ایجان ا رزلج و
دیدگاه جمهور اااای داعر اند .ب نظر ایرسجد سوسجنورد از نظرگجاه ایجانی اشجایخ
نوبخری اش درباره اسئل وعید نیز ع ور ترده و با ا رزلیجان در ایجن زاینج همنجوا عجده
است .از ف الیت ها تالای سوسنورد در حوزه بغداد گزارعی نشده است .ظجاهرا او
در همان اوایل سده چهارم پس از درگبعت ابوسجهل )اروفجا  022ه.ق .و ابواحمجد
نوبخری بغداد را ب سو ر و خراسان تر گفر و در آن نواحی با ابوالقاسجه بلخجی
)اروفا  025ه.ق .عاله پرآوازه ا رزل و ابنق راز ارکله ا رزلی پیوسر بج اااایج
دیدار و همنشینی داعر است (هما.)311 ::
ب گفر ابن ندیه ابوج فر احمد بن علی بن اسحاق نوبخری )بارای آاااهی از زنادای
سیاسی او نک :.اقبال )640 :6366 ،برادر ابوسهل نیجز گجرایش تالاجی داعجر و در ا احجث
تالای دن ال رو برادرش ابوسهل نوبخری بوده است (ابنندی  .)445 :6354 ،از ف الیتهجا
تالای ابوج فر نوبخری سخنی در انابع ب ایان نیااده است .حری ابنندیه نیز اوفق بج
نگارش اساای ترااها و نشده است .ظاهرا و آنقدر در ایان اااای ناعناخر بجود
ت فهرستنگاران و رجالیان اااای نیز از او ناای ب ایان نیاوردهاند.
غیر از اعرزالگرایان نوبخری و عاگردانشان عدها از اااایان ارمایل ب ا رزل نیز در
بغداد حضور داعرند .ال ر اینان در ایان جاا اااای نفوذ چندانی نداعجرند و بیشجرر در
حاعی بودند .یکی از آنها ابوال اس احمد بن ع یداللّ بن احمد بن عمار یقفی )اروفا
 024ه .ق .یا  025ه.ق .از عالمان و تاریخنگاران اااای است .او ظاهرا در بغداد بجوده و
از همین رو خطی بغداد نام و را در تراا تاریخ بغداد ذتر ترده است (خطیب بغدادی،
 .)1/5 :6061ابنعمار یقفی ترااهایی در اوضوعات تالای و تاریخی تجثلی تجرده بجود
(ابنندی 611 :6354 ،؛ حموی .)404/3 :6044 ،با این حال دیدگاه ها تالای و چنجدان در
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انابع ان کاس نیافرج اسجت .ال رج برخجی از نویسجندگان عااج او را بج قجدر گجر و
اعرزالگرایی ارهه ترده اند (ذهبی661/6 :6313 ،؛ ابان حجار .)463/6 :6334 ،بج دلیجل فقجدان
عواهد تافی قضاوت درباره این ادعا دعوار است.
از ارکلمان اااای ارمایل ب اعرزال در بغداد در سده چهارم ایتجوان از ابجوبکر بجن
فالس نام برد .از نام و زاان تولجد و اجرم ابجوبکر بجن فجالس چیجز دانسجر نیسجت.
فقججط ابججوعلی تنججوخی )اروفججا  084ه.ق .ب ج واسججط پججدرش ابوالقاسججه علججی بججن
احمد تنوخی )اروفا  041ه .ق .از قول علی بن نظی از ارکلمان ناعناخر بهشجمی
او را ب عنوان عیخ اااای و عخصی پا سرعت ا رفی ایتند .و در اوالس علمجی
بغداد با ابننظی بهشمی ارت اط داعر است .ابنفالس با برخی از گروهها عجی تج
قامل ب اسئل تناسخ بودند نیز درگیر بود و با آنان اناظره ایترد (تنوخی .)14/1 :6336 ،با
توج ب حشر و نشر ابنفالس با علی بن نظی بهشمی اجیتجوان گفجت او بجا احافجل
ا رزلیان در بغجداد اجرت ط بجوده اسجت .از آیجار و اندیشج تالاجی او تقری جا چیجز در
دست نیست.
ابواحمد حسن بن حسین بن علی نوبخری ) 431-013ه .ق .یکی دیگر از ارکلمان
اعرزالگرا اااای در بغداد است (درباره شخصیا او نک :.موسوی تنیانی 13 :6336 ،و  .)14او
از ت ار خاندان دانشور و دولتارد بنینوبخت است و پدرش در عجمار دبیجران خلفجا
ع اسی قرار داعت (ذهبی ،بیتا .)6414 :از تثییرپبیر و ارت اط علمی حسجن بجن حسجین
نوبخری با ارکلمان آل نوبخت )ابوسهل و ابواحمد نوبخری هیچگون اطالعجی نجداریه.
او در ایان اااای بغداد چنجدان اشجهور ن جود و از ارت اطجاتش بجا اااایجان بغجداد نیجز
گزارعی در دست نیست .با این حال در ایان عاا عناخر عدهتر بجود و رججالعناسجان
سنی با ت یر «رافضی رد المبه » از و یاد تردهاند .نوبخری نیز گرایشها اعرزالی
داعت و ب حراحت از اعرزالیبودنش در انابع سخن ب ایان آاده است (خطیب بغادادی،
 343/1 :6061و  .)364ال ر از دیدگاهها تالای او اطالعی نداریه.
ابوالحسن علی بن احمد بن ع اس بن فسانوس از ارکلمان اااایج تج نواعجی در
وحفش گفر است« :در روزگارش اانند او تسی دیده نشده است» (نجاشای)413 :6041 ،
و از خاندانی عی ابه برخاسر بود (امین 60،)613/0 :6043 ،در آغاز در ا احث تالاجی
پیرو ت الیه ا رزل بود .ااا و پس از چند از دیجدگاه اعرزالجی دسجت برداعجت و بج
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اااای پیوست .باید یادآور عد ت ابنفسانوس با اهالی فلسف ایان ا نداعت و در نقجد
افکار آنان آیار تثلی ترد (هما.):
اگر احمد بن اسحاق ا روف ب ابن ندیه )اروفا  083ه .ق( .درباره شخصیا و
ارایش کالمی ابن نادی ناک :.انصااری )01- 03 : 6311 ،و احمجد بجن عمجران ارزبجانی
خراسانی )ارو فا  084ه .ق( .درباره شخصیا و ارایش کالمی مرزباانی ناک :.خطیاب
بغدادی 353/ 3 : 6061 ،؛ ابن حجر 341/ 5 : 6334 ،و  )341دو تَن از نویسندگان ا رزل ی را
در زاره اااای ب عمار آوریه باید آنان نیز در جرگ اعرزال گرایجان ااجاای بغجداد
جا گیرند.
 .4سرانجام اعتزالگرایان امامیه در بغداد (در نیمه نخست سده چهارم)
با هم ف الیت ها و نقش آفرینیهایی ت اعرزالگرایان ااجاای در بغجداد داعجرند ایجن
جریان هیچ گاه نروانست در ایان توده اجرماعی اااای بغداد نفوذ چنجدانی داعجر باعجد.
همچنان حدیث گرایان اااای و ایراثداران ادرس علمجی توفج ره جر دینجی جاا ج
اااای در عراق و سایر نواحی ااااینشین را در دست داعرند .ب نظر ایرسجد ارکلمجان
نوبخری ب دلیل رویکرد اعرزالیعان ب حدیث اعرنجایی نداعجرند و چنجدان انظجور نظجر
احدیان اااای در عرح داد و سرد ایراث روایی اااای قرار نگرفرند .از اینرو در نقل و
انرقال ا ارف تالای و حدیثی اااای نام آنها ب چشه نمیخورد و حرجی ایجر درخجور
توج و حدیثی از ارکلمان نوبخری یافت نمی عود .افزون بر این طریق ارت اطی آنان با
ادرس فکر توف نااشخص است و حری از اشایخ حدیثی عان ذتر ب ایان نیااجده
است؛ حال آنک جریان آزاداندیش پیرو هشام بن حکه علیرغه اخرالفاتش بجا اتثریجت
جاا اااای و نقد آنها همواره بجا جریجانهجا اخجال ااجاای اجرت ط بجود و اجراوده
حدیثی داعت.
با آنک نوبخریان نظام تالای جدید را پیریجز تردنجد و در ایجان جاا ج علمجی
روزگار خویش اشهور بودند ااا غیر از چند نفر انگشتعمار افراد چندانی از اااای را
ب عنوان عاگرد آنان نمی عناسیه .در حالی ت عجاگردان عراقجی تلینجی راز احجدث
سرعناس اااای در بغداد )ب عنوان تختگاه نوبخریان در اقایس با آنها بسیار درخجور
توج است (موسوی تنیانی .)364 :6335 ،در اوایل سده چهارم هور با حضور گسررده و
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پررنگ حدیث گرایان قمی ب عنوان پرچمداران احیل ا ارف اهجل بیجت ) در بغجداد
(درباره حضور حدیث ارایا :قمی در بغداد ،نک :.هما )361- 364 ::اندیش و آرا اعرزالگرایان
اااای بغداد خصوحا ارکلمان نوبخری بیش از نیه قرن در ایجان اااایج بغجداد اهوجور
واقع عد .واق ا نفوذ علمی نوبخری ها در جاا اااای بغداد فراگیر و عمیق بود و ن ایجد
با ورود حدیث گرایان قمی ب بغداد در اوایل سده چهجارم ت جالیه و اندیشج هجا آنجان
تهرنگ ای عد و عاگردانشان در جاا اااای بغداد انزو ایعدند.
ال ر عیخ افید در نیم دوم سده چهجارم هوجر بجر ایجر ارت جاط بجا عجده قلیلجی از
عاگردان و هواداران نوبخری ها بار دیگجر ب ضجی از اندیشج هجا آنجان را بجازخوانی و
بازنشر ترد .ب نظر ایرسد بسیار از آیار خردورزان اعرزالگرا نوبخری نیجز در بجازه
زاانی یاد عده ب دلیل حضور عالمان قمی در بغداد از ایان رفر است .نشجان ا نجداریه
ت افید ب جز تراا عموای اآلراء والدیانات ابواحمد نوبخری و تراا الرن ی فی االاااة
ابوسهل نوبخری در اوضو اااات (نجاشای )13 ،36 :6041 ،ایر از بنینوبخت در دسجت
داعر باعد و احرماال نقلقولها او از اندیش ها تالای آنها از طریق ابوالویش بلخی
یا احیانا از سایر ا رزلیان غیرعی ی بوده است؛ چرات ایدانیه عجیخ افیجد آیجار اشجایخ
قمی و غیرقمی را در اخریار داعر و حری ب ضی از آنها را تدریس ایترده است ولجی
او ا ز آیار اهه تالای نوبخری هیچ ناای ن رده است .افزون بر این عاگردان فهرستنگار
افید چون عیخ طوسی و نواعی بغداد نیز در یجادترد تثلیفجات ابوسجهل و ابواحمجد
نوبخری هیچگون طریقی ب آن آیار عرض نکردهاند.
اینکج گفرج عججده احمججد بججن ی قججوا تلینججی احججدث سرعججناس اااایج ترججاا
حدیثیتالای تافی را برا اقابل با عقلگرایان نوبخری در بغجداد عرضج تجرده اسجت
سخنی دور از واق یت نیست (نیومن .)413 :6311 ،ال ر قمیان حدیثگرا ب حراحت آرا و
دیدگاه ها تالای اعرجزالگرایجان نجوبخری را نقجد نکجرده انجد حجال آنکج بج افکجار و
اندیش ها جریان آزاداندیش هشام بن حکه ب عدت انرقاد داعجرند .بج نظجر اجیرسجد
قمی ها حدیثگرا اساسا هیچگون ا نا اشررتی در ا احث اخرالفبرانگیز تالای بجا
نوبخریان اعرزالگرا نداعرند و از اینرو با آنان درگیر نمیعدند .ااا با اححاا هشام بجن
حکه ت در پرتو حدیث و ا ارف اهل بیت ) نظری پرداز ایتردند ا انی اشررتی
داعرند .از اینرو ب آسانی با آنها وارد گفتوگو ایعدند.
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عاگردان اعرزالگرا نوبخریان نیز پس از ورود حدیثگرایان قمی ب بغداد در آنوجا
اوالی برا ف الیت نداعرند و با حضجور پررنجگ احجدیان اهجاجر قمجی در بغجداد یجا
انزو عدند یا احال بغداد را تر تردند .احرماال ابوالویش بلخی ب س دیدگاهها
اعرزال گرایی اش در ج اا اااای بغدادِ تحت سیطره احدیان قمی در حاعی قرار داعر
و انزو بوده است .از اینرو در احافل اااای بغداد در سده چهارم چندان ف ال ن ود.
گمان ای رود ابوالویش بلخی ب دلیل فضا حدیثی ت قمی ها در نیمج نخسجت سجده
چهارم در بغداد ایواد ترده بودند ب ناچجار بج فراگیجر حجدیث و اخ جار از احجدیان
بغداد توج نشان داده و از اینرو است ت دربارهاش گفر اند« :سمع الحجدیث فجاتثر»
(نجاشی )044 :6041 ،یا «تان عارفا باالخ ار» (طوسی .)456 :6061 ،گمان ایرود ناعی احغر
)عاگرد ابوسهل نوبخری نیز ب دلیل گرایش ها اعرزالجیاش از سجو حجدیثگرایجان
قمی در بغداد ب حاعی رفر و اوالی برا نشر و گسررش اندیش ها تالای نوبخریان
در آنوا پیدا نکرده است .همچنین ابوالحسین سوسنورد اعرزالگرا نیز ب دلیل سیطره
حدیث گرایان قمجی در بغجداد فضجا جاا ج ااجاای آن عجهر را بجرا ادااج ف الیجت
تالای اش اناس نمیدیده است .از ایجنرو بجرا ف الیجت در احافجل اعرجزالگرایجان
رهسپار انطق عرق اسالای عده است .سایر اعرزالگرایان اااای بغداد در حاعی بودنجد
و از اینرو از ف الیتها تالای آنان سخنی ب ایان نیااده است.
ال ر با ظهور عیخ افید در نیمج دوم سجده چهجارم هوجر و توجج او بج ایجراث
اعرزال گرایان اااای بغداد جریان اعرزالگرایی برا بار دیگر احیا عجد و تجا آنوجا پجیش
رفت ت برخی حدود سال  073ه.ق .را زاان اتحجاد عجی و ا رزلج ناایجدهانجد (ذهبای،
.)603/3 :6313

نتیجه
هرچند جمهور اااای برا ادت ها طوالنی با ا رزلیان روابط حسن ا نداعجر انجد
و جریان فکر اعرزال از زاان پیدایش تا دوران اقردارش همواره در ا ر نقد امم و
اححاا بود ولی در سده دوم عده اندتی از اححاا اااای ب اعرزالگرایی ارهه عدند
و حری )احرماال ب دلیل تسااحی ت در ق ال اخالفان نشان ایدادند ا رزل نام برخی از
آنان را در ط قات خود ذتر تردند.
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بنونوبخت از خاندانها پرنفوذ سیاسی و علمی اااای در بغداد در ده ها پایانی
سده سوم و اوایل سده چهارم نقطج عجرو اعرجزالگرایجی اااایج در بغجداد بج عجمار
ایروند .از آنوا ت نوبخریان در بسیار از اسامل تالای با ا رزلج همنجوا بودنجد ایجن
رویکرد اعرزالی آنان اوج عد ا رزلیان آنان را در زاره رجال خود ب عجمار بیاورنجد.
ال ر اعرزالگرایی بنونوبخت ب ا نا ق ول تماای احول ا رزل نیست .آنجان در ا جاحثی
چون رابط عقل و وحی اسرطاعت چیسری انسان و تحری قرآن از ارکلمجان تجوفی
ب ویژه هشام بن حکه تثییر پبیرفر بودند .نیز ب دلیل رویکرد اعرزالجیعجان نروانسجرند
اح وبیت چندانی چ در توده جاا اااای و چ در بدن ناقالن حدیث ااجاای تسج
تنند .ب همین دلیل با حضور پررنگ احدیان قمی آرا نوبخریان در طول بیش از نجیه
قرن در ایان اااای بغداد اهوور ااند تا آنک عیخ افیجد )تج ظجاهرا اطجال چنجدانی از
آرا بنونوبخت نداعت در نیم دوم سده چهارم ب دلیل ارت اطاتی ت با ا رزلج بغجداد
پیدا ترده بود ب آرا نوبخریان عالق اند عد و از طریق ارت اطاتی ت با عجده ا جدود
از عاگردان و بازاانجدگان فکجر بنونوبخجت پیجدا تجرده بجود آرا آنجان را در بغجداد
بازخوانی و انرشر ترد.
نوبخریان اعرزال گرا عاگردان اندتی را در عرح دانش تالم پرورش داده بودنجد تج
آنان نیز اانند اشایخ نوبخری عان ب ا رزل تمایل داعرند .این عجاگردان نیجز بجا حضجور
پررنگ حدیثگرایان در بغداد یا انزو عدند یا ب طور تلجی بغجداد را تجر تردنجد.
ابوالویش ناعی احغر ابوالحسین احمد بن بشجر حمجدونی سوسجنورد و ابجوج فر
احمد بن علی بن اسحاق نوبخری برادر ابوسهل از این زارهاند .با توج ب آنچج گفرج
عد عاگردان احدود نوبخری ها ارمایل ب ا رزل دسجتتجه در نیمج نخسجت سجده
چهارم هور در جاا اااای بغداد چندان اوالی بجرا ف الیجت نداعجرند و تثییرگجبار
هه ن ودند .فقط عاهد تحرتات اند و احدود ابوالویش بلخجی )عجاگرد ابوسجهل در
نیم دوم سده چهارم در بغداد هسریه .عایان ذتر است ت غیر از جریجان اعرجزالگجرا
نوبخری و عاگردان آنها عدها دیگر ا ز اااایان ارمایل ب ا رزل نیجز در بغجداد حضجور
داعرند .اینان نیز احرماال ب همان دلیل ی نی گرایش بج آرا ا رزلج در ایجان جاا ج
اااای نفوذ چندانی نداعرند و بیشرر در حاعی بودند.
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پینوشتها

 .6ناگفر نماند ت برخی نویسندگان عاا با تردید از قدر بودن او سخن ب ایان آوردهاند .ع داللّ بن
ا ار درباره اکحولی ای گفت« :اراه اتهه بالقجدر» )اجز  . 288/19 :2431از احمجد بجن حن جل
پرسیدند :احمد بن راعد دیدگاه اعرزالی داعر است او با تردید در پاسخ گفجت« :تجبا یقولجون»
)ابنعساتر . 23/90 :2419
 .4عیخ طوسی گفر است« :تان خاحا بحدیثنا وال ااة تض ف لبل » )طوسی  . 04 :2427گفر عده
وقری ابوال اس هاعمی درباره افضلیت ابوبکر و عمر از او پرسید گفت« :ا جوان! ب خدا تو از آن
دو برتر » )بسو  . 281/1 :2432ظاهرا او ترابی ب نام الموطث داعر ت چند برابر ترجاا اوطجث
اال بن انس بوده است )ابنعد 119/2 :2435؛ بیهقی بیتا. 243/2 :
 .3گفر عده اال بن انس ب دلیل آنک ابراهیه بن ابی یحیی او را از اوالی اح ح اجیدانسجر بجا او
دعمنی ایورزیده است )ابنارتضی بیتا . 41 :ال ر ابن ح ان بسری از این ااجرا ایان اال بن انس
و احمد بن اسحاق تاریخنگار اشهور سخن ب ایان آورده است )ابنح ان . 081/7 :2050
 .0ع دالقاهر بغداد اع ر ابه )اروفا  415ه.ق .نیز برخالف ادعا اشهور ابجراهیه بجن ابجی
یحیی را ب گرایش تش یهی ارهه تر ده و حری گروهی ب نام ابراهیمی را ب او انرس تجرده اسجت
)بغداد  138 :2438و  . 135ال ر این ادعا و اتهام نیز ب دلیل فقدان عواهد پبیرفرنی نیست .با این
حال احرماال بغداد ب دلیل اااایبودن چنین اتهاای را اروج و ترده است؛ چ آنک اخالفان در
سدهها سوم و چهارم و پنوه اسالف اااای را ب تش ی ارهه ایتردند.
 .5همچنین او در زاره راویان ابوالطفیل عاار بن وایل آخرین حجحاب پیجاا ر )ص نیجز قجرار دارد
)ابنا ین بیتا. 45/2 :
« .1قال ع ید بن ا اذ الحنفی عن ا روف بن خربوذ اولی عثمان :تنت اتکله فی القدر فثتیت أباج فر
احمد بن علی فسلمت علی فله یرد علی السالم».
 .1اثال یوس بن اس اط یکی از احدیان اهل سنت ای گوید پدرم بصر و ا رقد بج قجدر بجوده و
عمویه یا خالویه عی )رافضی و توفی بوده است و هر ی از آنان ارا ب ا رقدات خویش فجرا
ای خواندند )ابنحن ل  404/1 :2438و  . 409این گزارش ب نوعی نشجاندهنجده تقابجل فکجر دو
جریان اااای و اعرزالی است.
 .1برخی ا ز نویسندگان ارثخر اهل سنت ادعا ترده اند ت نزدیکی عی و ا رزل از زاان اثاون ع اسی
)اروفا  128ه .ق .عرو عده است )ابن حور  148/4 :2053ولی عواهد تافی برا ای ات ایجن
ادعا در دست نیست.
 .3برا عناخت و آگاهی از بنینوبخت ن  :.اق ال خاندان نوبخری سراسر تراا.
 . 64اخالفان نیز از ابوسهل با ت ابیر چون «رمیس الشی ة» « اجن وججوه المرکلمجین اهجل االعرجزال»
)ابنتیمی 200 :2419؛ ابن حور  414/2 :2053و از ابواحمد با ع اراتی اانند «ال الاة ذوالفنجون
المرفلس » )ذه ی  017/29 :2420نام بردهاند.
 .66ابواحمد نوبخری بر اتهام اکاناند و جسهانگار هشام بن حکه و اححابش حح گباعر و آن
را پبیرفر است .نوبخری ایگوید پس از گفتوگو با پیروان هشام اتهاای ت ابوعیسی وراق ا نی بر
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جسه انگار هشام نقل ترده است برا ان اسول عد )ابنتیمی . 422/2 :2051
 .64در نقد آرا آن دو ابوسهل نوبخری ترااها االنسان والرد علی ابن الراوند نقض الراج علجی

ابن راوند

نقض ع ث الحکمة البن راوند

نقض االجرهاد الرأ علی ابن الراوند

و نقض علی

اسئلة ابی عیسی الوراق فی قدم االجسام را نگاعت )طوسی  45 :2427و . 93
 .63ن اطی بیاضی در این باره اینویسد « :الشیخ الطوسی أخب عن السید األجل عله الهد أبی القاسه
علی بن الحسین و عن الشیخ أبی ع داللّ المفید و أخب المفید عن أبی الویش المظفجر بجن احمجد
ال لخی و هو أخب عن عیخ المرکلمین أبی سهل إسماعیل بن علی النوبخری خال الحسن بن اوسی »
)بیاضی ن اطی . 58/1 :2084
 .60جدش ع اس بن فسانوس را ت در سال  041ه.ق .در بصره وفات یافر بود برا تدفین ب اشهد
اایرالموانین ) در نو بردند ت این تار نشان از گرایشها عی ی این خاندان دارد )ابناییجر
. 931/8 :2081
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