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  فصل نخست
  ، آغاز اختالف رحلت پيامبر

  : اهل رده و مدعيان نبوت
اي نيز به كلي از  دسته. اي از قبايل بدوي از دادن زكات امتناع كردند چون ابوبكر به خالفت نشست عدهپس از رحلت رسول اكرم 

در آن بين پيغمبران دروغين چون مسيلمة كذاب و طليحه بن خويلد و سجاح . اسالم برگشتند كه آنان را اهل رده يا مرتدان ميگويند
چون مردم عرب مرتد شدند، كسى براي :بالذرى در اين باره روايت كرده است. دنداي از اعراب به ايشان گروي ظهور كردند و عده

كسى به مبارزه با اين دشمن برنمي خيزد، تو هم كه ! دفع آنان به ياري ابوبكر نيامد تا اين كه عثمان نزد على رفت و گفت اى پسر عمو
با او بيعت كرد و در نتيجه ) ع( ابو بكر از جا بلند شد و على بيعت نميكني و آن قدر اصرار نمود تا اين كه على پيش ابو بكر رفت
 اى به مالك اشتر، به هنگام فرستادنش به  آن حضرت در نامه. مسلمانان شادمان شدند و مردم به پيكار كمر بستند و لشكرها گسيل شد

  :ميگويداستانداري مصر، كه خطاب به مردم آن كشور نوشته است از موضع خود در آن روزها سخن 
ترسيدم كه . ميگردد) ص(تا اينكه برگشت مردم را از اسالم ديدم كه باعث نابودى دين محمد )  با ابو بكر  از بيعت( خوددارى كردم « 

  اگر اسالم و مسلمانان را يارى نكنم ويرانى يا رخنه در آن مشاهده كنم كه مصيبت آن براى من بزرگ تر باشد تا از دست دادن واليت
پس، در آن حوادث ايستادگى . ا كه آن متاع روزگاران اندكى است كه هم چون سراب ناپايدار است و يا چون ابر پراكنده شودبر شم

  . » كردم تا اين كه باطل محو و نابود شد و دين آرامش يافت و پا گرفت
  .ر باره وحدت در عربستان برقرار گرديدها را فرو نشاند و دگ پس ابوبكر با اعزام لشكرهايي به سرداري خالدبن وليد اين فتنه

پس از ابوبكر، عمر ، مردم را در پرداخت مقررى از بيت المال به چند طبقه تقسيم كرد، اين امتيازها منجر به پيدايش اختالف طبقاتى 
 هايى دند و صاحب ثروت اى در ميان مسلمانان شد، اقليتى از مسلمانان افزونى ثروت را در سوداگرى و خريد امالك به كار بر تازه

آن چنان كه عمر مجبور گشت براي تحت نظر داشتنشان، آنها را از خروج از مدينه منع كند، بعد از وي عثمان در سال . كالن شدند
در زمان او فتوحات اسالم توسعه يافت و غنائمي بسيار به دست مسلمين افتاد او اقوام خود را . بيست چهار هجري به خالفت نشست

مند ساخت و استانداري اكثر مناطق را به آنها سپرد و در همه امور مداخله  ون آن كه شايستگي داشته باشند از اموال فراوان بهرهبد
سرانجام ناراضيان از . اعمال او انتقاد مي كرداز اين جهت مسلمين از او ناراضي گشتند حتي عايشه همسر پيغمبر به شدت از . داد

مصر جمع گشته خانة عثمان را محاصره كردند و از او خواستند كه از خالفت استعفا بدهد و وزير خود ، مروان بن كوفه و مدينه و 
ها شده بود به ايشان تسليم كند اما عثمان كه چشم به وعده كمك رساني معاويه دوخته بود از استعفاءِ امتناع  حكم را كه باعث اين فتنه

 بدعت هاي خلفا در دين بود كه  عالوه بر مسائل كشورداري ، مهم تر از همه ، نوآوري هاي و. كرد و در نتيجه او به را كشتند
براي اطالع از جزئيات اين بدعت ها . موجب مي گرديد برخي از مسلمانان در مقابل آنها موضع گرفته صف جداگانه اي را تشكيل دهند

  .به مدخل مربوطه مراجعه نمائيد
  

  : طالب خالفت علي بن ابي
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كرد  اجتماع كردند اما آن حضرت قبول مسؤوليت نمي) ع(پس از قتل عثمان گروهي از انصار و مهاجرين براي بيعت با حضرت علي 
با وجود اكراه . دهم همان طور كه خلفاي پيشين را ياري مي كردم گفت ديگري را برگزينيد كه من وزارت را بر امارت ترجيح مي مي

مر، مسلمانان او را به اصرار به خالفت برگزيدند اما عده اي از جمله عبداهللا بن عمر و مروان بن حكم ، سعيد و عدم تمايل او به اين ا
شروع خالفت آن حضرت آغاز دسته بندي هاي جديدي از سوي نا اهالن . بن العاص، و وليد بن عقبه از بيعت با آن حضرت سرباز زدند

  .بود
دا از حضرت علي اجازه گرفته به مكّه رفتند و در آن جا از كينه عايشه نسبت به علي استفاده طلحه و زيبر به بهانة زيارت خانه خ

ترين مخالفان عثمان بود در دشمني با علي با خود همداستان كردند ، و خون عثمان را بهانه ساخته، مردم مكّه  كرده او را كه از سرسخت
اي به ايشان پيوستند و چون به بصره رسيدند شمار ايشان  ردند ، در كوفه عدهرا فريفته بر ضد علي تحريض نمودند پس قصد عراق ك

المال را به يغما بردند و جنگ جمل يا حرب  آنان عثمان بن عنيف ، والي بصره را از شهر بيرون كردند، و بيت. رسيد به سه هزار تن مي
   .البصره را برپا كردند

     
  :  معتزلة نخستين
و عبداهللا بن عمر بن الخطاب، و محمد بن مسلمه انصاري، و اسامة بن زيد   از اصحاب پيامبر مانند سعدبن ابي وقاص ،اي در اين زمان عده

اي در پيش گرفته، با وجود بيعتي كه با علي كرده بودند ، خود را در اين حوادث كنار كشيده  و احنف بن قيس تميمي روش بيطرفانه
      .اري از مخالفان او خودداري كردنداز همراهي با علي و همچنين طرفد

  
  : جنگ صفين ، ظهور عثمانيه و خوارج

نعمان بن بشير انصاري پس قتل عثمان پيراهن خونين او را از زن وي گرفت، و به شام نزد معاوية بن ابوسفيان فرمانرواي دمشق آورده 
 شام دست بكشد پيراهن خونين را در مسجد دمشق آويخت و با داده از استاندار ي) ع(معاويه كه حاضر نبود تن به خالفت علي . بود

. عوام فريبي وسوء استفاده از احساسات مردم حضرت علي را مسئول خون عثمان معرفي كرده آنان را به خونخواهي او تحريك نمود
مي » عثمانيه«اين فرقه را (  گشتنداي از مهاجر و انصار به وي پيوسته در متهم ساختن علي به قتل عثمان همداستان از سوي ديگر عده

  .)خواندند 
با لشگري به سوي شام رهسپار شد و در دشت صفين كه در جنوب شهر رقه ) ع(سرانجام معاويه بر ضد علي در دمشق قيام كرد علي 

دبير عمرو بن العاص ناتوان ديد به ت) ع(چون معاويه خود را در برابر لشگريان علي . قرار دارد با لشگريان معاويه روبرو گرديد
اين . هاي قرآن را بر سر نيزه كردند و فرياد برآوردند كه ما هر دو مسلمانيم پس قرآن را بين خود حكم قرار دهيم امر داد تا پاره

  . دل دست از جنگ كشيدند و حضرت علي را مجبور به پذيرفتن حكميت كردند حيله سخت مؤثر افتاد و مردم ساده
 مالك اشتر را براي اين كار پيشنهاد  ابتدا عبداهللا بن عباس يا) ع(علي . وبن العاص را به داوري خود برگزيدندسرانجام شاميان عمر

علي ناچار به حكميت او رضايت داد و . پذيرند كرد ولي مردم قبيلة اشعث اصرار كردند كه جز ابوموسي اشعري كس ديگري را نمي
  .شده و رأي خود را بدهندقرار شد كه دو حكم در دومة الجندل حاضر 
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و معاويه ) ع(در دومة الجندل پس از گفتگوي بسيار، عمروبن العاص، ابوموسي را فريفت و گفت جهان اسالم ، از اختالف بين علي 
هاي  ابوموسي گفته. آشفته شده است ، صالح مسلمانان در اين است كه هر دو را از امارت بر كنار كنيم و شخص ديگري را برگزنيم

چون ابوموسي مردي پير و سالخورده . او را باور كرده قرار بر اين نهادند كه هر يك به نوبت بر منبر رفته و موكل خود را خلع كند
ما قرار : ابوموسي بر منبر رفت و گفت. بود عمروعاص گفت شما پيش از من كه جوانترم بر منبر رويد و موكل خود را عزل كنيد

و ) ع(اي انتخاب كنند و من اينك علي   معاويه را از خالفت و امارت خلع كنيم تا مردم براي خود خليفهو) ع(ايم كه علي  گذاشته
چه گفت؟ و موكل خود را از ) ع(اي مردم شنيدند كه وكيل علي : و گفت. آنگاه عمروعاص بر منبر رفت. كنم معاويه را خلع مي
  .كنم اويه را به خالفت تثبيت ميكنم ولي مع من هم موكل او را خلع مي. خالفت عزل كرد

گشت عروة ابن حدير و يزيدبن عاصم محاربي و پيروان ايشان كه دوازده هزار تن   از صفين به كوفه باز مي )ع(در هنگامي كه علي 
اين رو از به مخالفت برخاستند ) ع(دهي نزديك كوفه روي آورند، و با حضرت علي » حروراءِ«بودند از لشكر علي جدا شده و به 

 آنان كه از مجبور نمودن علي به حكميت پشيمان شده بودند از حضرت خواستند توبه كند چرا كه با پذيرش .آنان را حروريه نامند
اي بين بغداد و واسط مستقر  به حال اجتماع از كوفه بيرون آمدند و در ناحيه»الحكم اال هللا«سپس با شعار . جكميت كافر گشته است

سرانجام جنگ نهروان . پس علي براي دفع فتنه آنها دست به كار شد.  كه عقيده آنها را نمي پذيرفت مي كشتندشدند و هركس را
آنان معروف به خوارج شدند اين حديث از آن حضرت )  هجري38 صفر سال 9. (درگرفت و هزار هشتصد تن از آنان كشته شد

  : دربارة جنگ با مخالفان آمده است
  »اكِثين و الْقاسِطين والْمارِقين امرت بِقتال النّ« 
 »  قاسطان و مارقان مأمور گشتم –به جنگ با ناكثان « 
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  دومفصل 
  آشنايي با اشاعره ؛ حنابله و معتزله

گروهي طرفدار اين شدند كه عقـل       .از اواسط قرن دوم هجري در دنياي اسالم راجع به تفكر در اصول عقايد اسالمي دو جريان پيداشد                 
 را …ودش مي تواند براي درك اصول عقايد اسالمي يك مقياس باشد و همه مسائل مزبوط به خدا ، معـاد ، مالئكـه ، نبـوت و احكـام و                          ، خ 

 .اين گروه بعدها معتزله ناميده شدند. در درجه اول بايد به عقل خودمان عرضه بداريم

اعره طرفدار تعبد و تـسليم محـض شـدند و گفتنـد عقـل حـق فـضولي در                    اش. نقطه مقابل اينها عده ديگري بودندكه آنهارا اشاعره ناميدند        
  .مسائل اسالم را ندارد

معتزله معتقد شدند كه كارها في حد ذاته يـا داراي حـسن ذاتـي و يـا داراي قـبح                     .  آغازشد "حسن و قبح ذاتي و عقلي     "اصل مطلب ازمسئله    
 اينجا حكم اسالم را كشف مي نمايد ، چون حكم اسالم نمـي توانـد ازعقـل    ذاتي است و عقل انسان نيز آن حسن و قبح را درك مي كند و از           

  .حسن عدل و قبح ظلم به عنوان مصداق بارز اين مسئله مطرح شد. جدا باشد
ايـن جريـان كـه از اواخـر بنـي اميـه شـروع شـد در                  .  قرار گرفت و تعبد و تسليم محض درجناح ديگـر           اينجا بود كه تعقل در يك جناح      

  .باس بويژه زمان هارون و مأمون كه مجالس مناظره تشكيل مي دادند به اوج خود رسيددوره بني ع
طرفدار معتزله شد و اشاعره را درهم كوبيد و با احمد بن حنبل از علماي حـديث برخـورد         )ق. ه  218 تا   198طي خالفت خود ،   (مأمون   

 اهل جمود فكري بود ، سخت مخـالف تعقـل و بـه اصـطالح ،       كه بسيار قشري و   )ق. ه  247 تا   232طي خالفت خود،  (بعدها متوكل   . كرد
و چون سنت را سنت نبوي مي دانستند ، اين كلمه قداسـت خاصـي پيـداكرد و خلفـاي                    . سنتي و تابع سنت شد و به سركوبي معتزله پرداخت         

  . بعد هم روش متوكل را بيشتر حمايت كردند
برخي از آنها چيزهايي را كه عقل درك نمي كند ، انكـار كردنـد   .  افراط كردندالبته معتزله كه طرفدار عقل شدند ، مقداري در كارها 

  .مثال وجود جن را انكاركردند ، چون نمي شود با عقل وجود آن را اثبات كرد
  .انكارمسائلي نظير وجود جن از طرف معتزله سبب شد عده اي به عقل و تعقل بدبين شوند و به اهل حديث و اشاعره بگروند

  .وهابيت هم ضدعقل و تعقل و اهل قشريگري و ظاهربيني بودجريان 
  1385 آبان - چاپ پنجاهم- انتشارات صدرا- شهيدمرتضي مطهري–تعليم و تربيت در اسالم 

  
  اشاعره

ه روش اعتزال در حقيقت عبـارت بـود از بـ   .  هايى كه منجر به مكتب اعتزال گشت از نيمه دوم قرن اول هجرى آغاز شد                افكار و انديشه  
بديهى است كه در چنين روشـى اولـين شـرط، اعتقـاد بـه حجيـت و حريـت و         . كاربردن نوعى منطق و استدالل در فهم و درك اصول دين          

» تعبـد «را مساوى بـا  »  تدين«و نيز بديهى است كه عامه مردم كه اهل تعقل و تفكر و تجزيه و تحليل نيستند، همواره . استقالل عقل است 
 مي دانند و هر تفكر و اجتهادى را نـوعى طغيـان و عـصيان عليـه ديـن      - و مخصوصا احاديث -هر آيات و احاديث    و تسليم فكرى به ظوا    

تلقى مي نمايند، خصوصا اگر سياست وقت بنا به مصالح خودش از آن حمايت كند و باالخص اگر برخى از علماء ديـن و مـذهب ايـن طـرز                              
. ء خود واقعا به ظاهرگرايى خويش مؤمن و معتقد باشـند و عمـال تعـصب و تـصلب بورزنـد                 تفكر را تبليغ نمايند، و باالخص اگر اين علما        
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حمالت اخباريين عليه اصوليين و مجتهدين ، و حمالت برخى از فقهاء و محدثين عليه فالسفه در جهان اسالمى از چنين امرى ريشه مـي       
  . گيرد 

دفاع از آن در مقابل دهريين و يهود و نصارى و مجوس و صـابئين و مانويـان و   معتزله عالقه عميقى به فهم اسالم و تبليغ و ترويج آن و        
در همــان حـال از داخــل حــوزه اســالم وســيله  . كردنــد و بــه اطــراف و اكنـاف مــي فرســتادند  غيـرهم داشــتند و حتــى مبلغينــى تربيـت مــي   

 خنجـر خوردنـد و ضـعيف شـدند و      د و باالخره از پشتناميدند تهديد مي شدن مي »  اهل السنة«و »  اهل الحديث«ظاهرگرايان كه خود را    
  . تدريجا منقرض گشتند

 آن گونـه كـه بعـدها پيـدا          -در آغاز امر، يعنى تا حدود اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم، يك مكتب كالمى معارض دربرابر معتزلـه                     
رؤسـاي اهـل حـديث      . بر ضد ظـواهر حـديث و سـنت اسـت          تمام مخالفتها با اين نام صورت مي گرفت كه افكار معتزله            .  وجود نداشت  -شد  

پس نه تنها اهل الـسنه يـك   . شمردند مانند مالك بن انس و احمد بن حنبل اساسا بحث و چون و چرا و استدالل را در مسائل ايمانى حرام مي                       
  .  بودند" كالم "مكتب كالمى در مقابل معتزله نداشتند، بلكه منكر

اى رخ داد و آن اينكه شخصيتى بارز و انديـشمند كـه سـالها در نـزد                   ائل قرن چهارم هجرى پديده ي تازه        در حدود اواخر قرن سوم و او      
قاضى عبدالجبار مكتب اعتزال را فرا گرفته و در آن مجتهد و صاحب نظر شده بود ، از مكتب اعزال رو گرداند و بـه مـذهب اهـل الـسنه            

 هـاى    و از طرف ديگر مجهز بود به مكتب اعتزال، همه اصـول اهـل الـسنه را بـر پايـه                    گراييد و چون از طرفى از نوعى نبوغ خالى نبود           
آن شخصيت بارز ابوالحـسن اشـعرى متوفـا در حـدود     . استداللى خاصى بنا نهاد و آنها را به صورت يك مكتب نسبتا دقيق فكرى درآورد          

  .  هجرى است330
 بحث و استدالل و به كار بردن منطق را در اصول دين جايز شمرد           -بن حنبل    بر خالف قدماى اهل حديث مانند احمد         -ابوالحسن اشعرى   

   1.نوشته است»  رسالة فى استحسان الخوض فى علم الكالم«او كتابى به نام . و از قرآن و سنت بر مدعاى خود دليل آورد
»  حنابلـه «شـمارند، و     الم و تكلم را جايز مـي        يعنى پيروان ابوالحسن اشعرى كه ك     »  اشاعره«: اينجا بود كه اهل الحديث دو دسته شدند       

  2.ابن تيميه حنبلى هم كتابى در تحريم منطق و كالم نوشته است. دانند يعنى تابعان احمد بن حنبل كه آن را حرام مي 
ون مـي خواسـتند مـردم    بود زيرا معتزله بودند كه با نيروى خليفه مأم       »  محنت«معتزله از ناحيه ديگر نيز منفور عوام شدند، و آن، غائله            

 هـا و   را به زور تابع عقيده ي خود در حادث بودن قرآن بنمايند، و اين حادثه به دنبال خود كشتارها و خونريزي ها و زندانها و شـكنجه                   
سـبب بيـزارى     عامه مردم، معتزله را مسؤول اين حادثه مي دانستند و اين امـر    . بي خانماني ها آورد كه جامعه ي مسلمين را به ستوه آورد           

  . بيشتر مردم از مكتب اعتزال شد
بعد از ابوالحسن اشعرى شخصيت هاى بارز ديگر در ايـن مكتـب ظهـور               . ظهور مكتب اشعرى بدين جهت مورد استقبال عموم قرار گرفت         

 و ابواسحاق اسفراينى    403از آن ميان قاضى ابوبكر باقالنى معاصر شيخ مفيد و متوفاى در سال              .  هاى آنرا مستحكم كردند     كردند و پايه  
كه در طبقه بعد از باقالنى و سيد مرتضى به شمار مي رود ، و ديگر امام الحرمين جوينى استاد غزالى و خود امـام محمـد غزالـى صـاحب                      

  .  هجرى و امام فخرالدين رازى را بايد نام برد505متوفاى در »  احياء علوم الدين«
 و مخصوصا در دست غزالى رنگ كالمى خود را كمى باخت و رنگ عرفانى گرفت، و بوسـيله                   البته مكتب اشعرى تدريجا تحوالتى يافت     

 كـالم   "بعدها كه خواجه نصيرالدين طوسى ظهور كرد و كتـاب تجريـد االعتقـاد را نوشـت، علـم                    . امام فخر رازى به فلسفه نزديك شد      
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 از همان راهى رفتنـد كـه   - اعم از اشعرى و معتزلى - همه متكلمين» تجريد«پس از . بيش از نود درصد رنگ فلسفى به خود گرفت    "
  . اين فيلسوف و متكلم بزرگ شيعى رفت

در حقيقـت بايـد گفـت هـر انـدازه فاصـله       .  انـد  را به خـود گرفتـه    » تجريد«و شروح آنها همه رنگ      » مقاصد«و  »  مواقف«مثال كتابهاى   
اكنـون  .  انـد  ور شده و عقايـد او را بـا اعتـزال يـا فلـسفه نزديكتـر كـرده           زمانى زيادتر شده است اشاعره از پيشوايان ابوالحسن اشعرى د         

 توجيـه كـرده اسـت ذكـر      را كه از اصول اهل السنه دفاع كرده و يا به نحوى عقيده اهل السنه را تاويل و  »  اشعرى« وار عقايد     فهرست
  : كنيم مي 

  
  ) برخالف نظر معتزله و فالسفه(عدم وحدت صفات با ذات . الف
  )اين نيز برخالف نظر معتزله ولى بر وفق نظر فالسفه(عموميت اراده و قضاء و قدر الهى در همه حوادث . ب
  ) الزمه نظر باال است»  اشعرى«البته اين نظر به عقيده . (شرور، مانند خيرات، از جانب خدا است. ج
  )الزمه نظر عموميت اراده است»  شعرىا«اين نظر نيز به عقيده (مختار نبودن بشر و مخلوق خدا بودن اعمال او . د
  )برخالف نظر معتزله(همچنين عدل، شرعى است نه عقلى . حسن و قبح افعال، ذاتى نيست، بلكه شرعى است. ه
  )بر خالف نظر معتزله. (رعايت لطف و اصلح بر خدا واجب نيست. و
  )السفه و معتزلهبر خالف نظر ف. (قدرت انسان بر فعل، توام با فعل است نه مقدم بر آن. ز
  )بر خالف نظر معتزله.(تنزيه مطلق، يعنى هيچگونه شباهت و مماثلت ميان خدا و ما سوا وجود ندارد. ح
  )توجيه نظراهل السنة در باب خلق اعمال. (انسان آفريننده عمل خود نيست، اكتساب كننده آن است. ط
  )سفه و معتزلهبر خالف نظر فال. (شود خداوند در قيامت با چشم ديده مي . ى
بر خالف نظر خوارج كه مدعى كفر فاسق بودند و بر خالف نظـر معتزلـه كـه بـه منزلـة بـين المنـزلتين قائـل                       . (مؤمن است »  فاسق«. يا

  )بودند
  )بر خالف نظر معتزله. (اى را، بودن توبه هيچ اشكالى ندارد همچنانكه معذب ساختن مؤمن بال اشكال است مغفرت خداوند بنده . يب
  )بر خالف نظر معتزله. (شفاعت بال اشكال است. جي
  . كذب و تخلف وعده بر خدا جايز نيست. يد
  )بر خالف نظر فالسفه. (عالم حادث زمانى است. يه
  )توجيه نظر اهل السنه. (كالم خدا قديم است، اما كالم نفسى نه كالم لفظى. يو
  )سفه و معتزلهبر خالف نظر فال. (افعال خدا براى غايت و غرضى نيست. يز
  )بر خالف نظر فالسفه و معتزله. (تكليف مااليطاق بالمانع است. يح
  

در حـدود صـد كتـاب از او در تـذكره            . اند متجاوز از دويست كتاب تاليف كرده است        گفته  . ابوالحسن اشعرى از افراد كثير التاليف است      
كه چـاپ شـده     . است» مقاالت االسالميين «معروفترين كتاب او كتاب     . استها نام برده شده است ولى ظاهرا اكثر آن كتابها از ميان رفته               
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و شـايد كتابهـاى ديگـر هـم از او چـاپ شـده               »  اللمـع «كتاب ديگرى نيز از او چاپ شده اسـت و نـام             . و تا حد زيادى مشوش و نامنظم است       
  . باشد

ناقشات زيادى بر سـخنان او از طـرف فالسـفه و معتزلـه وارد     البته بعدها م. افكار ابوالحسن اشعرى تاثير زيادى در جهان اسالم گذاشت       
حتـى برخـى از اتبـاع       .  ذكـر كـرده و رد نمـوده اسـت          - بـدون آنكـه نـام ببـرد          -بسيارى از عقايد و آراء او را ابوعلى سينا در شفا            . شد

  .  اعمال، تجديد نظرهايى كردنداز قبيل قاضى ابوبكر باقالنى و امام الحرمين جوينى در نظريه جبرى او درباره خلق»  اشعرى«
. امام محمد غزالى اگر چه اشعرى است و تا حدود زيادى اصـول اشـاعره را تحكـيم و تثبيـت نمـوده اسـت ولـى مبـانى ديگـرى بـه آنهـا داد                  

ن مولوي صاحب كتاب مثنوى نيز به نوبـه خـود اشـعرى مـذهب اسـت، ولـى عرفـا                   . بوسيله غزالى به عرفان و تصوف نزديك شد       »  كالم«
امـام فخـر رازى نيـز كـه بـا افكـار فالسـفه آشـنا بـود، كـالم اشـعرى را تحـول و نيـرو              . عميق او به همه مسائل رنگ ديگرى داده اسـت  

  . بخشيد
هـر چنـد    . اين پيروزى، پيروزى جمود و قشريگري بر حريت فكر و تعقل بود           . پيروزى مكتب اشعرى براى جهان اسالم گران تمام شد        

 ايـن  .زال مربوط است به جهان تسنن، ولى جهان تـشيع نيـز از برخـى آثـار جمـودگرايى اشـعرى بركنـار نمانـد        جنگ اشعري گرى و اعت 
  . بعضى حوادث سياسى در اين پيروزى تاثير بسزايى داشت. پيروزى علل تاريخى و اجتماعى خاص دارد

 به حمايت معتزله برخاسـت، معتـصم و واثـق نيـز             چنانكه قبال اشاره شد، در قرن سوم هجرى مامون كه خود مردى عالم و روشنفكر بود               
 كه در حدود يك قـرن بعـد بـه وسـيله     -متوكل نقش اساسى در پيروزى مذهب اهل السنه      . از او پيروى كردند، تا نوبت به متوكل رسيد        

 سرنوشـتى پيـدا نمـي       مسلما اگر متوكل همان طرز تفكر مامون را مي داشـت، اعتـزال چنـين              .  داشت -ابوالحسن اشعرى پايه كالمى يافت      
  . كرد

سـالجقه اهـل تفكـر و    .  هـاى اشـعرى بـوده اسـت     روى كار آمدن تركان سلجوقى در ايران نيز عامل مؤثرى در پيروزى و نـشر انديـشه             
ال در دربار آل بويه مكتب شيعه و مكتب اعتـز . انديشه آزاد نبودند بر خالف آل بويه كه برخى از آنها خود اهل فضل و علم و ادب بودند   

  . ابن العميد و همچنين صاحب بن عباد دو وزير دانشمند آل بويه هر دو ضد اشعرى بودند. رونق يافت
آنچـه در معتزلـه قابـل سـتايش و          . ما نمي خواهيم از عقايد معتزله حمايت كنيم، بعدا سخافت بسيارى از عقايد آنها را بيان خـواهيم كـرد                   

چنانكه مي دانـيم دينـى غنـى و پرمايـه ماننـد اسـالم نيازمنـد كالمـى اسـت كـه بـه                         . ها بود مرگ آنها موجب نابودى آن شد روش عقالنى آن        
  . حريت عقل ، ايمان و اعتقاد راسخ داشته باشد

  
  پي نوشت ها 

 - 15صـفحات  »  مـذاهب االسـالميين  «او چاپ شده است و عبدالرحمن بدوى همه آن را در جلـد اول        »  اللمع« اين رساله در ذيل كتاب       -1
  . نقل كرده است 26

  . تاليف محمد ابوزهره»  ابن تيميه« رجوع شود به كتاب -2
  

ل از ا مذ سخن خواهمي گفت،    اشاعرهی ّبه دل امهیت فرقه  ل د به رت  در  م . 
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  سومفصل 

 )      ش ست          ( 
روش . ال گـشت از نيمـه دوم قـرن اول هجـرى آغـاز شـد      هايى كه منجر بـه مكتـب اعتـز    از دروس گذشته روشن شد كه افكار و انديشه      

بـديهى اسـت كـه در چنـين روشـى اولـين       . اعتزال در حقيقت عبارت بود از به كاربردن نوعى منطق و استدالل در فهم و درك اصول دين                 
تجزيـه و تحليـل نيـستند،       و نيز بديهى است كه عامه مردم كه اهـل تعقـل و تفكـر و                 . شرط، اعتقاد به حجيت و حريت و استقالل عقل است         

دانند و هر تفكـر و اجتهـادى          مى - و مخصوصا احاديث     -و تسليم فكرى به ظواهر آيات و احاديث         » تعبد«را مساوى با    »  تدين«همواره  
نمايند، خصوصا اگر سياست وقـت بنـا بـه مـصالح خـودش از آن حمايـت كنـد و بـاالخص اگـر                          را نوعى طغيان و عصيان عليه دين تلقى مى        

رخى از علماء دين و مذهب اين طرز تفكر را تبليغ نمايند، و باالخص اگر اين علماء خود واقعـا بـه ظـاهرگرايى خـويش مـؤمن و معتقـد                           ب
حمالت اخباريين عليه اصوليين و مجتهدين، و حمالت برخى از فقهاء و محدثين عليه فالسـفه در                . باشند و عمال تعصب و تصلب بورزند      

 . گيرد امرى ريشه مىجهان اسالمى از چنين 

معتزله عالقه عميقى به فهم اسالم و تبليغ و ترويج آن و دفاع از آن در مقابل دهريين و يهود و نصارى و مجوس و صـابئين و مانويـان و          
در همــان حــال از داخــل حــوزه اســالم وســيله . فرســتادند كردنــد و بــه اطــراف و اكنــاف مــى غيــرهم داشــتند و حتــى مبلغينــى تربيــت مــى

خنجـر خوردنـد و ضـعيف شـدند و      شـدند و بـاالخره از پـشت    ناميدند تهديد مى مى»  اهل السنة«و »  اهل الحديث«هرگرايان كه خود را    ظا
 . تدريجا منقرض گشتند

  آن گونـه كـه بعـدها پيـدا    -عليهذا در آغاز امر، يعنى تا حدود اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم، يك مكتب كالمى معارض به معتزلـه   
رؤساء اهل حديث ماننـد  . گرفت كه افكار معتزله بر ضد ظواهر حديث و سنت است        تمام مخالفتها با اين نام صورت مى      .  وجود نداشت  -شد  

پس نه تنها اهل السنه يـك مكتـب         . شمردند مالك بن انس و احمد بن حنبل اساسا بحث و چون و چرا و استدالل را در مسائل ايمانى حرام مى                    
 . بل معتزله نداشتند، بلكه منكر كالم و تكلم بودندكالمى در مقا

اى رخ داد و آن اينكـه شخـصيتى بـارز و انديـشمند كـه سـالها در نـزد                      در حدود اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجرى پديـده تـازه             
گردانـد و بـه مـذهب اهـل الـسنه      قاضى عبدالجبار مكتب اعتزال را فرا گرفته و در آن مجتهد و صاحب نظر شده بود، از مكتب اعزال رو        

هـاى   گراييد و چون از طرفى از نوعى نبوغ خالى نبود و از طرف ديگر مجهز بود به مكتب اعتزال، همـه اصـول اهـل الـسنه را بـر پايـه                               
دود آن شخصيت بارز ابوالحـسن اشـعرى متوفـا در حـ    . استداللى خاصى بنا نهاد و آنها را به صورت يك مكتب نسبتا دقيق فكرى درآورد          

 .  هجرى است330

 بحث و استدالل و به كار بردن منطق را در اصول دين جايز شمرد           - بر خالف قدماى اهل حديث مانند احمد بن حنبل           -ابوالحسن اشعرى   
 ) 1. (نوشته است»  رسالة فى استحسان الخوض فى علم الكالم«او كتابى به نام . و از قرآن و سنت بر مدعاى خود دليل آورد

»  حنابلـه «شـمارند، و     يعنى پيروان ابوالحسن اشعرى كه كالم و تكلم را جـايز مـى            »  اشاعره«: بود كه اهل الحديث دو دسته شدند      اينجا  
در درسهاى منطق گفتيم كه ابن تيميه حنبلى كتـابى در تحـريم منطـق و كـالم نوشـته                    . دانند يعنى تابعان احمد بن حنبل كه آن را حرام مى         

  ) 2. (است
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خواسـتند مـردم    بود زيرا معتزله بودند كه با نيروى خليفه مـامون مـى         »  محنت« ناحيه ديگر نيز منفور عوام شدند، و آن، غائله           معتزله از 
هـا و   را به زور تابع عقيده خود در حادث بودن قرآن بنماينـد، و ايـن حادثـه بـه دنبـال خـود كـشتارها و خونريزيهـا و زنـدانها و شـكنجه           

سـبب بيـزارى    دانـستند و ايـن جهـت    عامه مـردم، معتزلـه را مـسؤول ايـن حادثـه مـى         . جامعه مسلمين را به ستوه آورد     خانمانيها آورد كه     بى
 . بيشتر مردم از مكتب اعتزال شد

بعد از ابوالحسن اشعرى شخصيتهاى بارز ديگر در اين مكتب ظهـور           . ظهور مكتب اشعرى بدين دو جهت مورد استقبال عموم قرار گرفت          
 و ابواسحاق اسـفراينى     403از آن ميان قاضى ابوبكر باقالنى معاصر شيخ مفيد و متوفاى در سال              . هاى آنرا مستحكم كردند    هكردند و پاي  

رود، و ديگر امام الحرمين جوينى استاد غزالـى و خـود امـام محمـد غزالـى صـاحب              كه در طبقه بعد از باقالنى و سيد مرتضى به شمار مى           
 .  هجرى و امام فخرالدين رازى را بايد نام برد505 در متوفاى»  احياء علوم الدين«

البته مكتب اشعرى تدريجا تحوالتى يافت و مخصوصا در دست غزالى رنگ كالمى خود را كمى باخت و رنگ عرفـانى گرفـت، و وسـيله           
 را نوشـت، كـالم بـيش از         بعدا كه خواجه نصيرالدين طوسى ظهور كرد و كتـاب تجريـد االعتقـاد             . امام فخر رازى به فلسفه نزديك شد      

 از همـان راهـى رفتنـد كـه ايـن            - اعـم از اشـعرى و معتزلـى          -همـه متكلمـين     » تجريـد «پس از   . نود درصد رنگ فلسفى به خود گرفت      
 . فيلسوف و متكلم بزرگ شيعى رفت

د گفـت هـر انـدازه فاصـله     در حقيقـت بايـ  . انـد  را بـه خـود گرفتـه     » تجريد«و شروح آنها همه رنگ      » مقاصد«و  »  مواقف«مثال كتابهاى   
اكنـون  . انـد  زمانى زيادتر شده است اشاعره از پيشوايان ابوالحسن اشعرى دور شـده و عقايـد او را بـا اعتـزال يـا فلـسفه نزديكتـر كـرده                     

ذكـر  را كه از اصول اهل السنه دفاع كرده و يا به نحوى عقيده اهل الـسنه را تاويـل و توجيـه كـرده اسـت                           »  اشعرى«وار عقايد    فهرست
 : كنيم مى

 ) برخالف نظر معتزله و فالسفه(عدم وحدت صفات با ذات . الف

 ) اين نيز برخالف نظر معتزله ولى بر وفق نظر فالسفه(عموميت اراده و قضاء و قدر الهى در همه حوادث . ب

 .) تالزمه نظر باال اس»  اشعرى«البته اين نظر به عقيده . (شرور، مانند خرات، از جانب خدا است. ج

 .) الزمه نظر عموميت اراده است»  اشعرى«اين نظر نيز به عقيده (مختار نبودن بشر و مخلوق خدا بودن اعمال او . د

 ) برخالف نظر معتزله(همچنين عدل، شرعى است نه عقلى . حسن و قبح افعال ذاتى نيست، بلكه شرعى است. ه

 )  معتزلهبر خالف نظر. (رعايت لطف و اصلح بر خدا واجب نيست. و

 ) بر خالف نظر فالسفه و معتزله. (قدرت انسان بر فعل، توام با فعل است نه مقدم بر آن. ز

 ) بر خالف نظر معتزله.(تنزيه مطلق، يعنى هيچگونه شباهت و مماثلت ميان خدا و ما سوا وجود ندارد. ح

 ) لسنة در باب خلق اعمالتوجيه نظراهل ا. (انسان آفريننده عمل خود نيست، اكتساب كننده آن است. ط

 ) بر خالف نظر فالسفه و معتزله. (شود خداوند در قيامت با چشم ديده مى. ى

بر خالف نظر خوارج كه مدعى كفر فاسق بودند و بر خالف نظـر معتزلـه كـه بـه منزلـة بـين المنـزلتين قائـل                       . (مؤمن است »  فاسق«. يا
  .) بودند
 .) بر خالف نظر معتزله. (ه هيچ اشكالى ندارد همچنانكه معذب ساختن مؤمن بال اشكال استاى را، بودن توب مغفرت خداوند بنده. يب
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 ) بر خالف نظر معتزله. (شفاعت بال اشكال است. يج

 . كذب و تخلف وعده بر خدا جايز نيست. يد

 ) بر خالف نظر فالسفه. (عالم حادث زمانى است. يه

 ) توجيه نظر اهل السنه. (الم لفظىكالم خدا قديم است، اما كالم نفسى نه ك. يو

 ) بر خالف نظر فالسفه و معتزله. (افعال خدا براى غايت و غرضى نيست. يز

 ) بر خالف نظر فالسفه و معتزله. (تكليف مااليطاق بالمانع است. يح

هـا   دود صد كتاب از او در تـذكره در ح. اند متجاوز از دويست كتاب تاليف كرده است گفته. ابوالحسن اشعرى از افراد كثير التاليف است    
كـه چـاپ شـده و       . است» مقاالت االسالميين «معروفترين كتاب او كتاب     . نام برده شده است ولى ظاهرا اكثر آن كتابها از ميان رفته است            

 . او چاپ شده باشدو شايد كتابهاى ديگر هم از »  اللمع«كتاب ديگرى نيز از او چاپ شده است و نام . تا حد زيادى مشوش و نامنظم است

البته بعدها مناقـشات زيـادى بـر        . ابوالحسن اشعرى از افرادى است كه افكارش تاثير زيادى در جهان اسالم گذاشت و اين مايه تاسف است                 
رده و   ذكر ك  - بدون آنكه نام ببرد      -بسيارى از عقايد و آراء او را ابوعلى سينا در شفا            . سخنان او از طرف فالسفه و معتزله وارد شد        

از قبيل قاضى ابوبكر باقالنى و امام الحرمين جـوينى در نظريـه جبـرى او دربـاره خلـق                    »  اشعرى«حتى برخى از اتباع     . رد نموده است  
 . اعمال، تجديد نظرهايى كردند

.  بـه آنهـا داد  امام محمد غزالى اگر چه اشعرى است و تا حدود زيادى اصـول اشـاعره را تحكـيم و تثبيـت نمـوده اسـت ولـى مبـانى ديگـرى                
موالنا محمد رومى صاحب كتاب مثنوى نيـز بـه نوبـه خـود اشـعرى مـذهب اسـت،            . وسيله غزالى به عرفان و تصوف نزديك شده       »  كالم«

امام فخر رازى نيز كه با افكار فالسفه آشنا بـود، كـالم اشـعرى را تحـول و      . ولى عرفان عميق او به همه مسائل رنگ ديگرى داده است          
  .نيرو بخشيد

هـر چنـد جنـگ    . ايـن پيـروزى، پيـروزى جمـود و تقـشر بـر حريـت فكـر بـود            . پيروزى مكتب اشعرى براى جهان اسالم گران تمام شـد         
ايـن پيـروزى    . اشعريگرى و اعتزال مربوط است به جهان تسنن، ولى جهان تشيع نيز از برخى آثار جمودگرايى اشعرى بركنـار نمانـده                    

 . عضى حوادث سياسى در اين پيروزى تاثير بسزايى داشتب. علل تاريخى و اجتماعى خاص دارد

چنانكه قبال اشاره شد، در قرن سوم هجرى مامون كه خود مردى عالم و روشنفكر بود به حمايت معتزله برخاسـت، معتـصم و واثـق نيـز                            
 حدود يك قـرن بعـد بـه وسـيله      كه در-متوكل نقش اساسى در پيروزى مذهب اهل السنه      . از او پيروى كردند، تا نوبت به متوكل رسيد        

داشـت، اعتـزال چنـين سرنوشـتى پيـدا       مـسلما اگـر متوكـل همـان طـرز تفكـر مـامون را مـى        .  داشـت -ابوالحسن اشعرى پايه كالمى يافـت       
 . كرد نمى

 و سـالجقه اهـل تفكـر   . هـاى اشـعرى بـوده اسـت     روى كار آمدن تركان سلجوقى در ايران نيز عامل مؤثرى در پيـروزى و نـشر انديـشه              
در دربار آل بويه مكتب شيعه و مكتب اعتـزال  . انديشه آزاد نبودند بر خالف آل بويه كه برخى از آنها خود اهل فضل و علم و ادب بودند   

 . ابن العميد و همچنين صاحب بن عباد دو وزير دانشمند آل بويه هر دو ضد اشعرى بودند. رونق يافت

آنچـه در معتزلـه قابـل سـتايش و          . م، بعدا سخافت بسيارى از عقايد آنها را بيـان خـواهيم كـرد             خواهيم از عقايد معتزله حمايت كني      ما نمى 
دانيم دينى غنى و پرمايه مانند اسالم نيازمند كالمى است كه به حريـت    چنانكه مى . مرگ آنها موجب نابودى آن شد روش عقالنى آنها بود         
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 . عقل، ايمان و اعتقاد راسخ داشته باشد

 ها  نوشت پى

 - 15صـفحات  »  مـذاهب االسـالميين  «او چاپ شده است و عبدالرحمن بدوى همه آن را در جلـد اول        »  اللمع« اين رساله در ذيل كتاب       -1
 .  نقل كرده است26

  . تاليف محمد ابوزهره»  ابن تيميه« رجوع شود به كتاب -2
  
  

 )ّدوم          ش     (
   گرايان   سنت   به   عام   در معناي   اشاعره. شود   مى  اطالق)  ه م  (  اشعري   اسماعيل   بن   على   ابوالحسن  كالمى   مكتب   بر پيروان    كه  ، نامى    اَشاعِره

 را بـر     ورزنـد و نقـل      تأكيـد مـى   )   و سـنت    قرآن ( ، بر نقل      معتزلى   در برابر خردگرايان     كه   آنان  ، يعنى  شود   مى   گفته   و جماعت    سنت  يا اهل 
  . ددهن  مى  ترجيح عقل

  : شود  مى  بررسى  بخش4 در   اشاعره  اعتقادي  مبانى  مقاله در اين
    ميانه روش )1

   خداشناسى )2

    شناسى جهان )3

   شناسى انسان )4

  
   ميانه روش: نخست 

  يانـه  م   از تفـريط راهـى       پرهيـز از افـراط و اجتنـاب         كوشـيد تـا ضـمن        و مـى     قـرار داشـت      افراطى   در برابر دو جريان      اشعري  ابوالحسن
 ابـزار     يگانـه    عنـوان    بـه    بـر عقـل     معتزلـه .  گرايى   يا نقل    ستيزي   در عقل    و رويى    داشت  گرايى   در عقل    رويى   افراطى  ، جريانهاي  برگزيند
  ، و با تأويـل       بيه تش ه ي    كنند   نفى   بر آيات   نيز با تكيه  نمود و      خردپذير نمى    در نظر آنان     هر آنچه   كردند و با نفى      تأكيد مى    حقيقت  شناخت
 و از  ،  شـدند   زايـد بـر ذات   ، منكـر صـفات    كردنـد   را نيـز نفـى    رؤيت ، كه  را مردود دانستند  و تجسيم  فقط تشبيه ، نه   بر تشبيه    دال  آيات
   تفـسير ظـاهري   ، به  گرفتند يش در پ  ستيزانه  عقل اي ، شيوه  بر نقل  با تكيه  حديث ، اصحاب    در برابر معتزله  .  گفتند   خدا سخن    كالم  خلق
هـا   هـا و تفـريط      افـراط    او كوشيدند تا در برابر ايـن         و پيروان   اشعري.  پرهيز كردند    سخت   قرآن   عقالنى   و از تأويل    ،  پرداختند  آيات
  هـا و از ايـن      هـا و تفـريط     راط افـ    از آن    گزارشـى    در مقدمـه     خلـدون   ابـن .  سـازند   را متحقـق  »  اقتـصاد در اعتقـاد     « بيابنـد و       ميانـه   راهى
  ). 947-2/942 (  است  داده  دست  به روي ميانه
   از آنكـه   گذشـته   آنـان .  پرداختنـد    اسـاس    خود را بر همين     هاي    انديشيدند و نظريه     روانه   ميانه ه ي  بر بنياد شيو     اشاعره   و سپس   رياشع

  االقتـصاد فـى  «    غزالـى  گفتنـد؛ چنانكـه    مـى   سـخن   از آن  جـاي  ، جـاي    داشـتند    چشم   را پيش    روي  ، ميانه    كالميشان  هاي   در انديشه   پيوسته
 ه ي نظريـ  در     ويـژه   ، بـه     و اشـاعره     اشـعري   هـاي     نظريـه    را در تمـام     روي    ميانـه    اين  هاي   جلوه.   ساخت   مستقل   كتابى   را عنوان   »االعتقاد
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  . بايد بازجست  و صفات  ذاته ي رابطه ير نظري، و د   رؤيته ي، در نظري   و لفظى  نفسى كالم
   :  نقلى-   عقلى روش

   عقـل  اي ، گونـه    سـتيزي   و عقل  افراطى گرايى  عقل  ميان ، اما از آنجا كه     آغاز شد    و تأويل    گرايى   با پرهيز از عقل      اشعري   جنبش  گر چه 
   بـه   و فيلـسوفان   معتزليـان    ميـراث   كـه  گرايـى   عقـل   و اين  گراست  عقل   مفهومى   به  نظراً نيز    تنها عمالً، كه     نه  ، اشعري    هست   معتدل  گرايى
  . شود  بيشتر مى  اشعري ، در آثار پيروان آيد مى شمار
 از  يعنـى ،    اسـالمى   اصـيل  ، از باورهـاي    آنـان  هـاي   بـدعت   اصطالح  خردگرا و به  و معتزليان  در برابر فيلسوفان ، اشاعره     از اين   گذشته
   از اشـعري    پـس .  كردنـد    عمل   منطقى  هاي  بر استدالل    برگزيدند و با تكيه      نقلى  -   عقلى   برخاستند و روشى     دفاع  به)  نقل (  وحى  هاي  داده

 «ه ي ، رسال  كرد  ارائه  اشعري  گرايى   عقل   براي  توان   مى   كه  اي   نمونه   و مستندترين   ترين  روشن.  بخشيدند   را شدت   گرايى   عقل  پيروانش
،    تاختـه  ، سخت دانستند   مى   حرام   را در الهيات     تفكر و تعقل     كه   كسانى   به   رساله   در اين   اشعري.   اوست  »  الكالم   علم   فى   الخوض  استحسان

  .است   كرده  مطرح  دست  از اين  عقايدي  ساختن  باطل  براي  گوناگونى و استداللهاي
 

   : يل و تأو  گرايى عقل
   بازگـشت   را بـراي   زمينـه  ،  ديگـر   از سوي  در جامعة اسالمى گرايى   عقل  ، و تأثير ميراث     سو   از يك    در آثار اشعري    گرايى   عقل  هاي  مايه

،    بـاقالنى  نـى  يع ،    اشـعري   مكتـب   و بزرگـان   سـاخت   فـراهم -   اسـت   گرايى  عقله ي نتيج  كه-   تأويل  و به   گرايى   عقل   به   اشعري  پيروان
  م12/ ق6 ه ي در سـد .  كوشيدند  در كار تأويل ه را تجديد كردند و همانند معتزل      گرايى   عقل   رازي  ، فخرالدين     و سرانجام   ، غزالى   جوينى
،    ، معتزلـه     اشـعريه  [   گـروه  4 را     آنـان   گويـد و مـشهورترين       مـى    سخن   شريعت   فهم   از مدعيان   آنجا كه »    المقال  فصل  «  رشد در كتاب    ابن

 الفـاظ     تأويـل    گروههـا بـه      اين  كند كه    مى  آورد و تصريح     مى   ميان   به   سخن   تأويل   به   آنان  ، آشكارا از گرايش    شمارد   مى ]   و حشويه   باطنيه
  ).46  ص(كنند   مى  خود تأويل ورهاي با  را بر طبق پردازند و الفاظ شرع  مى شرع

  كنـد كـه    مى ، تصريح  بود  گرايى  عقل  به  بازگشت   آن ه ي  نتيج   كه   اشعري   مكتب   تحوالت   به   اشاره  لدسيهر ضمن  گ  در روزگار معاصر هم   
  ). 224-220  ص( نيز پرداختند   حديث  تأويل  به ، اشاعره  زدند  دست  قرآن  تأويل  به اگر معتزله

  .مبيني آشكارا مى) 20/5/ طه(»   ِ استَوي  الْعرْش لَىُ ع اَلرَّحمن  «ه ي  را در آي  تأويل  از اين اي ونهنم
 

  خداشناسى: دوم 

   ذاته يحوز

  :  وجود خدا  اثبات  روشهاي:  الف
 .  قلبى ، روش   عقلى ، روش   نقلى روش: كنند  مى  اثبات  روش3 وجود خدا را با   طور كلى به

. شـود    مـى    خـدا و پيـامبر اسـتخراج         از سـخنان     خداشناسـى    و قـوانين     و اصـول     خداسـت    و اثبـات     ابزار شـناخت     يگانه  ، وحى     نقلى  در روش 
 .ورزند  تأكيد مى  نقلى  بر روش گرايان  و سنت  حديث  اصحاب  طور كلى  و به ، حنابله  ظاهريه

   مـورد بحـث      نظري   در منطق    كه  اي   گونه  ، به    است   يا استداللى    منطقى  ، همانا روش      و روش    است   حق  ، ابزار شناخت     ، عقل     عقلى  در روش 
   بـه    شريعت   و مطابق    را موافق    عقلى  هاي  تأكيد ورزيدند و استدالل      عقلى   بر روش    عقل   به   بازگشت   در پى    اشعري  متكلمان. گيرد  قرار مى 
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 .  مدعاست اين   بر اثبات  صادق  گواهى  اشعري و آثار متكلمان) 4،  ، حواشى  جرجانى(كار گرفتند 

  فطرت ه ي و شيو )  عارفانه ( صوفيانهه ي    شيو   به   قلبى  روش. برد   مى  راه خدا     شناخت   به   انسانى   سليم   و فطرت    صافى  ، دل     قلبى  در روش 
. شـود   مـى   نائـل   حـق   كـشف  يابد و به  صفا مى  ورزيدن  يا عشق  زهد ورزيدن ، در پى  ، دل  صوفيانهه ي  شيو بر طبق. شود  مى  تقسيم   و بداهت   

  .   رازي  و فخرالدين غزالى:  گراييدند  صوفيانه هاي   شيوه  به  دو تن  اشاعره  مكتب از بزرگان
 ه ي   در رسـال     ويـژه    و بـه     سـعادت   ، كيميـاي     الـدين    احياء علـوم    «  چون   از آثار وي     در برخى   توانيم   را مى    تصوف   به   غزالى   گرايش  حكايت
  .   بيابيم »  الضالل  منالمنقذ
  هـاي   از برهان  خسته  از آثارش  در برخى  رازي خواند و فخرالدين  مى  از گمراهى  را رهايى  تصوف   به   اخير رسيدن  ه ي  در رسال   غزالى
   كـه   گـاه  برد و خرد تا بدان نمى توحيد   مقام  به ، راه   فلسفىه ي انديش  كند كه    مى  گويد و تصريح     مى   سخن   و شهود صوفيانه    ، از كشف     عقلى
 ديگـر اسـماء     بـه  نـسبت »  هـو   «  اسـم   كـه   اسـت   سـبب    همـين   به. ماند   مى   محروم   حق   در معرفت   ، از استغراق   پردازد   مى   غير حق    معرفت  به

  ، در حالى   رساند   مى   اهللا  كند و به     جدا مى   اهللا   را از ماسوي    انسان»  هو  «  كه   روست   از آن    دارد و اين     خاص  امتيازي)  اسماء مشتق  ( حسنى
   تعالى  حق  نامهاي  كه  است شود و چنين    ، ميسر نمى     اهللا   ماسوي   جز با شناخت    ، يعنى    ، جز با لحاظ خلق        اسماء مشتق    از طريق    حق   شناخت  كه

  ). 4/199  ،...ر، التفسي 104،  ... ، لوامع  فخرالدين (گردد   او مى  معرفت ، حجاب » هو «جز 
.   اسـت   ، توانا و حكيم     دانا   را آفريدگاري    جهان   كه   است   حقيقت   اين   گواه   بداهت   به   انسانى   سليم  ، فطرت    و بداهت    فطرت ه ي  شيو  بر طبق 

   .)125 -124،  ...هنهاي( دهد   مى  نشان  گرايش  شيوه  بدين  شهرستانى  اشعري  مكتب از بزرگان
   بـديهى   خـدا را شـناخت     شـناخت    از انديـشوران     برخـى   گويـد كـه      مـى    معنـا سـخن      از ايـن     خداشناسى   براهين   طرح   ضمن  رازي  و فخرالدين 

توانـد او را از بالهـا     مـى   كـه   توانـا هـست    موجـودي  كند كـه   مى ، احساس   و بالست  گرفتار محنت  كه  گاه  بدان  انسان دانند و برآنند كه  مى
   ).2/451،  ... مباحثال( برهاند 

 
  :  وجود خدا  اثبات هاي  برهان:  ب

 وجـود خـدا     اثبات  و كالمى  فلسفى ، براهين   ابتكاري ، با روشى آيد  شمار مى  به  اشعري  كالم  فلسفى  گذار مكتب  بنيان  كه   رازي  فخرالدين
  .   است  كرده گذاري  و نام  بندي را طبقه
  . )  صفات (  اعراض  امكان و برهان)  ذوات (  اجسام  امكان  برهان  يعنى:   فلسفى دو برهان
). 254، »... لبـاب «، 17/9التفـسير،   (   است بندي  طبقه  اين   حاصل    اعراض   حدوث   و برهان    اجسام   حدوث   برهان   يعنى :   كالمى  دو برهان 
 :  است  شده  و اقامه رح ط  شرح  بدين-   رازي  آثار فخرالدينه ي برپاي-   كالمى براهين

آيـد و      شـمار مـى      بـه   ، حادث    است   بود شده   ، و سپس      نبوده   كه   سبب   بدان  ، جهان    برهان   اين  بر طبق ):  اجسام (  ذوات   حدوث  برهان )1
  كنـد كـه    تأكيـد مـى   ينفخرالد.   نياز خواهد داشت  محدثى  نيز به ، جهان   نيازمند است  محدثى  ناگزير به  به   هر حادثى   از آنجا كه  
 و    مـاه    ، و از غـروب       گرفتـه    بهـره    شـيوه   از ايـن  ) 6/76/ انعـام (»  فِلـين ¸ُّ اال   ال اُحِـب  ... «:  خـود   دراستدالل)  ع( خليل  ابراهيم

 .  است  وجود خدا مدد جسته  در اثبات- آنها   بر حدوث  است  دليلى  كه-خورشيد 

   نيـز تعبيـر شـده       و اتقـان     اِحكـام    و برهـان     و انفـس     آفاق   دليل   به   از آن    كه -   برهان  نياد اين بر ب ):  اَعراض (  صفات   حدوث  برهان )2
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 نياز دارد     مؤثري   و به    كننده   متحول  پذيرد و به     نمى   خود صورت   ، خود به      و خون    و گوشت    و مضغه    علقه   به   نطفه   تحول -  است
و     نبـات   احـوال   ، و اختالف    و ابر   ، باران    ، رعد و برق     هوا  ، دگرگونى     فصول  ، اختالف    ان بره   همين  نيز بر طبق  ).   انفس  دليل(

  ، كتـاب  451 -2/450،   ، المباحـث   فخرالـدين ) (  آفـاق  دليـل (كننـد    مـى  همتـا حكايـت    بـى   برتر و از مؤثري   از وجود علتى    حيوان
   يــا برهــان  و انفــس  آفــاق دليــل). 245 -242،   ؛ نــصيرالدين 17/10،   التفــسير، 75  - 1/69،   ، البــراهين91    -90،   االربعــين
،   شهرســتانى (  بازيافــت تــوان  مــى  از آثــار اشــاعره اي و نيــز در پــاره) 6،   اللمــع (   از آثــار اشــعري  را در برخــى  صــفات حــدوث
  ).1/94، ... الملل

 
  :  خدا  ذات  شناخت  امكان : ج

 :انگارند  مى  را ناممكن  امري  ديگر چنين دانند و برخى  مى  خدا را شناختنى  ذات  از اشاعره برخى

   كـه    روسـت    از آن   ؛ و ايـن      جهـان    در آن   ، نـه   شـود    مى   شناخته   جهان   در اين   ، نه   خداوند   ذات   نظريه   اين  بر طبق :   منفى ه ي نظري )1
   سلبى   صفات   سلسله   خداوند يك    شناخت  ، در جريان    نامحدود؛ ثانياً    حق  و ذات    محدود است    انسان   و ابزار شناخت    ، امكانات  اوالً

   و غزالـى   جـوينى   الحـرمين   امام  اشاعره از بزرگان.   اضافى  صفات ، نه   است  سلبى  صفات ، نه   حق آيد و ذات  مى  شناخته و اضافى 
   ســينا پيــرو ايــن  و ابــن  فــارابى ، و از فيلــسوفان  عمــرو  ضــرار بــن يــان از معتزل ، چنانكــه انــد  كــرده  جانبــداري  نظريــه از ايــن
  ).125 -2/124،  ؛ تفتازانى316 -314،   ؛ نصيرالدين2/359،    حزم ؛ ابن491-488 سينا،  ابن(اند  نظريه

 اكثـر    ، چونـان     بيـشتر اشـاعره    :  اسـت    ممكـن    جهـان    يـا در آن      جهان   خدا در اين     ذات   شناخت   نظريه   اين  بر طبق :   مثبت ه ي نظري )2
 و بـا     اوسـت )  ذات (  ماهيت   وجود خدا عين     نظر آنان   ، به    دانند؛ چه    مى   شناختنى   جهان   خدا را در اين     ، ذات     و ماتريديان   معتزليان
   شـناخته   وي د و ذات شو   اگر وجود خدا شناخته      نظر اينان   به. گردد   مى   و متحقق    نيز ممكن    وي   ذات   وجود خدا شناخت    شناخت
،  ؛ تفتـازانى  314،   نـصيرالدين ( مانـد    ناشـناخته   آيـد و هـم    شـناخته   واحـد هـم    اعتبـاري   چيـز بـه    يـك    كـه    معناست  ، بدان  نگردد
   روسـت   از آن  و ايـن   اسـت   ممكن  جهان  در آن ، كه   جهان  در اين ، نه   خدا   ذات  ، شناخت     اشعري  ، متكلم     نظر باقالنى   به). همانجا

 -263  ص(گردنـد    مـى   او نيـز نائـل      ذات   شـناخت   ، بـه   يابند   مى   توفيق   حق   رؤيت   به   در قيامت   ، بلكه   در دنيا    نه   مؤمنان   چون  كه
   ايـن  در  حـق   ذات  شـدن   شناخته ه ي از نظري ) 100-99  ص (  البينات   لوامع   در كتاب    رازي  فخرالدين ).، همانجا    ؛ تفتازانى  264
 -2/495،   المباحـث ( كند   مى  دفاع  جهان  خداوند در آن   ذات   شدن   شناخته ه ي  ديگر از آثار خود از نظري       ، و در شماري      جهان
  ).315،   ؛ نصيرالدين 206 -1/200،   ، البراهين 219 -218،    االربعين ، كتاب 114-1/112،  ، التفسير 497

 
  :  خدا  وجود و ماهيته ي رابط:د

 و    عمـومى    طـرح   ؟ اين    مغاير با آن     است  ، يا مفهومى    دارد  ، يگانگى     ماهيت   وجود با مفهوم     آيا مفهوم    كه   است   چنين   مسأله   و كلى    عمومى  طرح
 :گيرد  خدا را نيز در برمى  وجود و ماهيته ي رابطه ي، مسأل   كلى  پرسش اين

   بـه   كه در حالى.  دارد  يگانگى  و ممكن  در واجب  ماهيت  وجود و مفهوم    مفهوم   كه   است   بر آن    اشعري  ابوالحسن:   يگانگى ه ي نظري )1
 الوجـود را در   شـود و ممكـن    الوجـود مـى    واجـب   تنهـا شـامل    يگـانگى   ايـن   معتزلـى   بيـشتر متكلمـان      و نيـز از ديـدگاه       نظر فالسفه 

   ).21،   ؛ سبزواري2،   جامى(گيرد  برنمى



 آرتا رحيمي.................................................................................................... .......................................................................................قه هاي شيعه فر

 16

 نظـر    به. گويند   مى   سخن   و ممكن    در واجب    ماهيت   وجود و مفهوم     مفهوم   از دوگانگى    اشعري  بيشتر متكلمان :  گى دوگان ه ي نظري )2
.  كنـد   تحليل  ماهيت  وجود و معناي  معناي  به ، يعنى   مختلف  دو معناي  الوجود را به  واجب  الوجود و هم  ممكن  تواند هم    مى   ذهن  آنان

 او   تعبيـري   و بـه  ، مجرد الوجود اسـت    و واجب  است  ممكنات   محدود به    دوگانگى   و اين    تحليل   اين   برآنند كه    از فيلسوفان   برخى
،   ؛ فخرالـدين  213،  ه  ، نهايـ     ؛ شهرسـتانى   491،    سـينا   ؛ ابن  همانجاها (  اوست   ماهيت   وجود او عين     تعبيري   و به    نيست  را ماهيتى 

  ).97،   ؛ نصيرالدين12/173،  ، التفسير 34، 25 -1/18،   ، المباحث 83 ، 40-1/39،   البراهين،  100،    االربعين كتاب

 
   صفاته يحوز

 بـا   اگـر لفظـى  .   و اراده    و قدرت    علم  ، مثل  كند   مى   داللت   وي  ، تنها بر وصف     خداوند   ذات   در نظر گرفتن     بدون   كه   است   خداوند لفظى   صفت
 و   صـرفى  از ديـدگاه .  و قـادر و مريـد    عـالم  ، مثـل  شـود   تعبير مـى   اسم  به ، از آن  كند  داللت  وي  خدا بر ذات  از صفات    يكى  در نظر گرفتن  

 و  عـالم (شـوند    ظـاهر مـى    مبالغـه ه ي و صيغ  مشبهه ، صفت   فاعل  اسم و اسماء در هيأت)   و قدرت علم( دارند   مصدري  ساخت ، صفات   زبانى
 3   آنهـا در پيرامـون      تـرين    مهـم   شـود كـه      مـى    مطـرح   هـايى   پرسش   و اسم    صفت  ، غير از تعريف       صفات ه ي در حوز ). ادر و قدير   ق  ؛  عليم

   با نام هايموضوع
  صفات بندي   طبقه    

 گونه  انسان صفات   

 مي باشد   و صفات  ذاته يرابط. 

  
  .در آتيه اي نزديك بر ادامه ي اين مبحث خواهيم پرداخت
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مسو      ش    (  ّ( 
  :   صفات بندي طبقه -  الف

   و ثبـوتى   سـلبى   صـفات   بـه   صـفات  بنـدي    آنها طبقه ترين  و عمومى ترين   معروف اند كه  داده  دست   به   بنديهايى   خداوند طبقه    از صفات   متكلمان
 :اند  برشمرده  خداوند را چنين  و ثبوتى  سلبى  صفات  اشعري  متكلمان ل المحص  در كتاب  رازي  فخرالدين  گزارش  و بر طبق است

   سـلب   حـق   از ذات  ناپـسنديده   اوصـاف   صـفات   ايـن ه ي وسـيل   اسـتوارند و بـه    و نفـى   بـر بنيـاد سـلب     هستند كه   ، صفاتى   سلبى  صفات )1
   شـرح    بـدين    سـلبى    صـفات    عنوان 9  ، ذيل   در المحصل .   است  ه نيز تعبير شد     تنزيه   صفات   به   سلبى   از صفات    سبب   همين  به. شود  مى

  حلـول   اتحاد؛ نفـى  ؛ نفى ) وتشبيه  تجسيم نفى(تحيز  ؛ نفى  تركيب ؛ نفى  خدا و ديگر ماهيات   ماهيت  تساوي نفى: اند  شده  برشمرده
: نـك  ( ، بـو و مـزه    رنـگ   خداونـد بـه    اتصاف ؛ نفى   و عقلى  حسى  و الم  لذت ؛ نفى   حق   ذات   به   حوادث   قيام  ؛ نفى     و مكان    جهت  ؛ نفى   

   ).268 -257،   نصيرالدين
   و حكمـاي   اسـت 7   ثبـوتى  شـمار صـفات  . شـود   مى  خداوند بدانها متصف  دارند و ذات    جنبة وجودي    هستند كه   ، صفاتى    ثبوتى  صفات )2

همـو،   ( ، كـالم   ، بـصر     ، سـمع     ، اراده    ، حيـات    ، علم    قدرت: داستانند  هم  فت ص 7   بدين   حق   ذات   در اتصاف    متكلمان ه ي  و جمل   الهى
269-292.(  

 
  :  گونه  انسان صفات -  ب

  ايـن .   اسـت   شـده  ، وصـف  شـود   مـى   نيـز بـدانها توصـيف     انسان  كه  صفاتى  به ، يعنى    گونه   انسان   صفاتى   خداوند به    قرآن  هاي   از آيه   در برخى 
   : عبارتند از- و تشبيهند   تجسيمه ي شبهه ي برانگيزند ه ك-  صفات
  ،  )54/14/القمر) ( عين (  چشم داشتن
  ،  )38/75 / ص) (يد (  دست داشتن
  ،  )55/27/ الرحمن) ( وجه (  چهره داشتن
  ؛  )20/5/ طه ( بر عرش) استوا ( نشستن
،    و سرانجام  داشت  خود مشغول   را به    مسلمان   انديشوران   ذهن   بود كه    پرسشى  نتري   مهم   پرسش  ؟ اين    ويژگيها چيست    و اين    صفات   اين  معنى

 .  اشاعره  و ديدگاه  باطنى ، ديدگاه   ظاهري ديدگاه:   گرفت  شكل  و چند ديدگاه   يافت دو پاسخ

 
  :ديدگاهها

 و  ، چهـره   ، دسـت    چـشم  ، معـانى  كننـد   مى  جانبداري  از آن   مشبهه و    ، مجسمه     صفاتيه   كه   ديدگاه   اين  بر طبق ):  تشبيهى (  ظاهري  ديدگاه) 1
  . هاست  واژه  اين  و انسانى  ظاهري  معانى  در مورد خداوند همان نشستن

   منـزه  انـسانى  و   ظاهري  از صفات  حق  ذات-كنند    مى   دفاع   از آن    و فالسفه    معتزله   كه -   ديدگاه   اين  بر طبق ):  تنزيهى (  باطنى  ديدگاه) 2
؛    و رحمـت   ، جـود و بخـشش        ؛ يـد مبـسوطه       ، قـدرت     ؛ دست    است  ، عنايت     بنياد چشم   بر اين .  كرد   را بايد تأويل     دست   از اين    و صفاتى   است
ــه ــود ، ذات  وج ــتوا  و وج ــك ؛ و اس ــه ، تمل ــتيال   و احاط ــشري( و اس ــدادي446، 435 -434، 4/105، 53- 3/52،  زمخ  ؛334،  ؛ بغ
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   ).194،  ؛ جامى45 -8/44، ... ، شرح جرجانى
   پيـشين   ديـدگاههاي   نقـادي   بـه  ، نخـست   دور از افـراط و تفـريط    بـه   ديـدگاهى   بـه   يـافتن   دست  براي   در تالش   اشعري:   اشاعره  ديدگاه) 3
  :   كه  معناست  اين  او پذيرش  تالشه ينتيج. گويد  مى  خود سخنه ي روان  ميانه  از ديدگاه پردازد و سپس مى
  ؛  ، يد و همانند آنهاست  ، وجه  ، عين  استوا  چون  صفاتى  خداوند داراي ، ذات اوالً
  ؛  بپذيريم)  چگونگى بى(»   بالكيف  «  صورت  و بايد آنها را به  نيست  بر ما روشن  صفات اين)  كيفيت ( ، چگونگى ثانياً
 ه ينظريـ   «  بـه   بنيـادي   و اخـتالف   تفـاوت  از ايـن .   اسـت   متفـاوت    انسان   خداوند در بنياد با صفات       صفات   كه   كنيم   معنا اذعان   ، بايد بدين   ثالثاً

  ). 218 -213، ... ، مقاالت9،  ، االبانة  اشعري (  است تعبير شده»   مخالفت
   اتـصاف   در بـاب  .  بـود    خردگرايـى    بـه   رد گريـزي   و سـير از خـ        بـاطن    سـير از ظـاهر بـه         اشعري  سير مكتب . ، پايدار نبود    تفسير  اما اين 

 بازگـشتند و    -   اسـت    خردگرايـى  ه ي  الزمـ    كـه  -   تأويـل    به   سرانجام   اشعري   و يد نيز متكلمان     ، وجه   ، عين   استوا   چون   صفاتى  خداوند به 
   تأويـل   گـرايش   ايـن ه ينتيجـ .  نبـود   و فيلـسوفان  ليـان  از معتز   كـم    آنان   خردگرايى   شدند كه    بدل   خردگرايانى  ، به  »  نقل « از     دفاع  ضمن
   رازي  تعبيـر فخرالـدين    بـه -   كه  توضيح ، با اين  بود  و ذات ، قدرت  ، عنايت  استيال  به ، يد و وجه   عين ، و فيلسوفانة استوا  مĤبانه  معتزلى

  ). 7- 22/5، 14-17/12،  التفسير( »   شود ، بايد تأويل  خردپذير نبود هر معنا كه  «-
  . شد  نيز اعمال  رؤيت  به  نسبت  ويژه  و به  كالم  به  نسبت  تأويل اين
  معتزلـه   فرهنگىه ي در عصر سلط  ويژه ، به   كالمى  مباحث  رواج  در روزگاران  تعالى  حق  خدا و رؤيت    كالم ه ي دو مسأل :   و رؤيت   كالم

   كالمـى  ، بـر ديگـر مباحـث     رو ؛ و از ايـن   )  اجتماعى -  سياسى (  عملى   از جهت   ، هم    داشت   تشخص )  فلسفى -  كالمى (  نظري   از جهت   ، هم   
   آيـين   بـه   گـرايش ه ي نـشان  ، و اعتقـاد بـدان     اعتزاله يبياني»    رؤيت  نفى «و  »   اهللا   كالم  حدوث  «ه ي  نظري   كه   سان  ، بدان  دنافك   مى  سايه

  :آمد  شمار مى  به معتزله
  .)528 عبدالجبار،  قاضى( گفتند   خدا سخن  كالم  از حدوث معتزله:  المك )1

- 586،  517،    ، مقـاالت    اشـعري : نـك  (  گفـت    سـخن   قـرآن )  قدم(»    بودن  غير مخلوق  « بار از      نخستين   كُالّب  ابن.   آن   از قدم    سنت  و اهل 
  .)98، ...، انوار  ؛ عالمة حلى587

   .)3/11،    حزم ابن (  اوست  و قديم  ازلى  خدا از علم  كالم كه كرد   تصريح  حنبل احمد بن
: نـك ( فـشردند    پـاي   جلـد قـرآن    بـر قـدم      خـدا و حتـى       كـالم    و حـروف     اصـوات    قـدم  ه ي  بـر نظريـ      افراطـى   اي   گونـه    به   و حنابله   حشويه

  .)109، 1/91، ...، احياء ؛ غزالى251،  ؛ باقالنى337،   ؛ بغدادي1/96،   ، الملل  شهرستانى
 آورد و در   ميـان    به   سخن   اهللا   كالم   بودن   از غير مخلوق     كالب   ابن   چونان   ميانه   راه   به   يافتن   دست   خود با هدف     تالش   در جريان   و اشعري 

   .)23-15،  ، اللمع 21-20، 10،  االبانة(  كوشيد   خدا سخت  كالم  حدوثه ي نظري كار نقد و نفى
   نفـسى  آيـد و كـالم    شمار مـى   به  دال  كه  لفظى  آورد؛ كالم  را فراهم  قديم  نفسى  و كالم  حادث  لفظى  كالم  به  كالم ظهور تقسيم ه يو زمين 
، 269 -268،   ، نهايـة     شهرسـتانى ( نظـر سـعيها كردنـد          ايـن    و تـشريح     و تفـصيل     در تبيـين     اشـعري   متكلمـان . شـود    مى   محسوب   مدلول  كه

  ). 266-265،  ، همان ؛ عالمة حلى289،  ؛ نصيرالدين11/511،  ؛ ذهبى2/946،   خلدون ابن: ؛ نيز نك320-324، 279-280
  اشـاعره ه ي    را بـا نظريـ       معتزلـه  ه ي  در آثـار خـود نظريـ         و لفظـى     نفـسى    كالم ه ي  نظري   و تبيين    طرح   ضمن   رازي  ، فخرالدين   سرانجام
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  ، كتاب 1/31التفسير،   (   نفسى  ، كالم   قديم   از كالم    و مراد اشاعره     است   لفظى  ، كالم    حادث   از كالم   معتزلهمراد  :   داشت   داد و اعالم    آشتى
  ).1/158،  ، البراهين177-176،  االربعين

  اي  ، فاصـله    ، رؤيـت      اشـاعره   در مكتب . ورزيدند   خداوند تأكيد مى     بر رؤيت    سنت   بودند و اهل     گفته   سخن   رؤيت   از نفى   معتزله:  رؤيت) 2
 : پيمود  مرحله3 سير   سر نهاد و در اين  را پشت  تا تأويل گرايانه  واژه از تفسير ظاهري

  ، و از ايـن        خداونـد بـا ديـدگان       يابد، از جـواز ديـدن        مى   ادامه   تا عصر غزالى     از عصر اشعري     كه   مرحله  در اين :  تفسير ظاهري  )1
   كـه   چونـان   و راسـت  ، درست بينند  مى  خود خداوند را در آخرت  با ديدگان   مؤمنان «):  ص( از پيامبر    روايتى   گواهى   به  معنا كه 

 ، )139 -138  ص ( اسـفراينى ). 10، االبانـة،    32،    ، اللمـع    اشـعري (رود     مـى   ، سـخن   »  ديـد    تـوان    را با ديـدگان      چهاردهم   شب  ماه
   خداونـد بـا ديـدگان       رؤيت نيز آشكارا از      استاد غزالى ) 185 -174االرشاد،  (  جوينى  الحرمين  و امام ) 267-266 ص ( باقالنى
 .گويند  مى سخنت در آخر

   در تأويـل   اشـعري   كـه  - را     بالكيـف  ه ي نهد و نظري     مى   پيش   تأويل   سوي   به   گامى   اشعري   بزرگ  ، متكلم    غزالى:   بالكيف  رؤيت )2
 و   ، بـا حـال        تعـالى    حـق   چگـونگى    يـا بـى      بالكيـف   زند و از رؤيـت       پيوند مى    رؤيت   به - بود     كار گرفته    به  ، يد و وجه      ، عين  استوا
   تـام   كـشف   بـه  ؤيـت  ر  تأويـل    براي  ، زمينه    سان  و بدين ) 6،  ...، نصيحة 1/125،  ...كيميا( آورد     مى   ميان   به   سخن   عرفانى  هوايى
 .دآي  مى فراهم

دهـد و    مى  دست  به  از رؤيت  عرفانى زند و معنايى  مى  تأويل  به  دست  خردگرايانه  رازي ، فخرالدين  سرانجام:   تام  ، يا كشف     رؤيت )3
   خداونـد آن  رؤيت: گويد  و مى   است   رؤيت  ، خداوند در روز رستاخيز قابل       باشد   تام   كشف   معنى   به   اگر رؤيت   كند كه    مى  تصريح
باشـد     چنـان  مخـصوص   ذات آن  به  حالت  آن  نسبت ، چنانكه   اهللا  مخصوص   و جال و ظهور ذات       پيدا شود در انكشاف      حالتى   كه  است
  ).316،  ؛ نصيرالدين206، 1/166،   البراهين(    با مبصرات مرئيات   نسبت كه

 
  :   و صفات  ذاته يرابط -  ج

،   بغـدادي ( بـاور دارنـد     و صـفات   ذات  يا يگـانگى   عينيت  به  اماميه متكلمان و  گويند و فالسفه  مى  سخن  حقيقى  از صفات  ذات   از نيابت   معتزله
   .)194،  ؛ جامى45 -8/44،  ، شرح ؛ جرجانى226، ...، مقاصد  ؛ غزالى334

 - را  اشـاعره  ه ينظريـ . كننـد   مـى   دفـاع   بـر ذات   صـفات   از زيـادت   اصـطالح   و بـه   با ذات  حقيقى  صفات  دوگانگىه ي از نظري  اما اشاعره 
  : كرد  تبيين  و تفصيل  اجماله ي در دو مرحل توان  مى-   است  داده  نشان اي  گونه نيز به) 644  ص (  سيد حيدر آملى چنانكه
  ه بـ    اسـت    خداونـد عـالم      معنا كه   بدين.   اوست   خدا زايد بر ذات      صفات  رود كه    مى   معنا سخن    از اين    مرحله  در اين :  اجماله ي   مرحل )1

 خـدا    بپـذيريم   مانـد كـه   ، بدان   علم  به  است  عالم  المثل  خدا فى  كه ؛ و اگر نپذيريم    حيات   به   است   و حى    قدرت   به   و قادر است    علم
، 23،   مرتضى ابن: نك (  نيست  سياهى ، اما داراي   است   سياه   جسمى   كنيم   قبول   اينكه   مثل  ؛ درست     نيست   علم  ، اما داراي      است  عالم
   كـه    اسـت    شـده    ناميـده    اجمـال  ه ي  مرحلـ    مرحلـه    ايـن    سبب  بدان). 109،  ...؛ تبصرة 66- 65، انوار،      ؛ عالمة حلى  12،    ؛ جامى 110

  .  يا در خارج  در ذهن ، يعنى  يا در عقل    است  در واقع ، زيادت   مراد از زيادت  نيست روشن
    تفـاوت   نهنـد و بـر بنيـاد ايـن           مـى    فـرق    و مـصداق     مفهـوم    بـين   ، يعنـى      و خـارج     ذهـن    بـين   شـاعره  ا   مرحلـه   در اين :   تفصيل ه ي مرحل )2
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   ذهنـى    در نگرش   گيرند كه    مى   نتيجه  ، اشاعره     و تفاوت    تفكيك   اين  بر اساس .  كنند   حل   منطقى  اي   گونه   را به   كوشند تا مشكل    مى
   و در عـالم   عينـى  ، امـا در نگـرش    يـا غيـر ذاتنـد    ، زائد بر ذات   صفات  اصطالح ند و به  دو چيز    و صفات    ذات   مفهومى  و در تحليل  

 نيـستند؛ و      غيـر ذات     صفات   كه   است   نگرش   و در اين     مواجهيم -   است   خداوندي   همانا ذات    كه -   حقيقت  ما با يك     و واقع    خارج
   ديگـر بـه      عبـارت   ، بـه    او   غيـر ذات    ، نـه    اويند   ذات   عين   خدا نه    صفات  رسند كه   ى م   نتيجه   بدين  ، سرانجام     اشاعره   كه   است  چنين

 . او  غير ذات  اعتباري  اويند و به  ذات  عين اعتباري

   عـين  نه خدا   صفات  بر آنند كه     متأخر و ماتريديه   ه ي  اشاعر  كند كه    مى   تصريح   زمينه   در اين    مختلف   نگرشهاي   طرح   ضمن  سيد حيدرآملى 
  ).139 -138  ص (  است  اشاعرهه ي نظر جهل  در خارج  زائد بر ذات  صفات افزايد اثبات و مى) همانجا( غير خدا  ، نه خدايند

  
   افعاله يحوز

)   و عقـاب     و ثـواب    حـساب ،    ، بازگرداندن   ميراندن (  جهانى   آن  و افعال )   و هدايت   آفرينش (  جهانى   اين   افعال   خداوند به   از نظر انسانها افعال   
 ه ي و نيـز مـسأل    جهـانى   آن افعـال . دهـد   مـى   را انجـام   جهـانى   و آن  جهـانى   اين ، افعال  و اختيار خود  و اراده خداوند با قدرت. شود   مى  تقسيم
 ه يمـسأل :  پـردازيم   مـى   دو مـسأله  بررسـى  و   طـرح   خدا به  افعاله ي در حوز بنابر اين.  است)   شناسى  انسان (  انسان   بحث   به   وابسته  هدايت

  .  مطلق  خدا و آزاديه ي؛ مسأل  آفرينش
  
  :  آفرينش -  الف
   نـام   و يـا عـالم    يـا جهـان    اهللا ، اصطالحاً ماسوي شود  خدا ايجاد مى     از سوي   آنچه.   است   كردن   و هست    ايجاد كردن    معنى   به   يا آفرينش   خلق
   مـادي  هـاي    پديـده  و آفـرينش )  تكـوين  (  افـالك  و نيـز از خلـق     )  ابداع (  عقول   آفرينش  ، يعنى   مجرد  موجودات   از آفرينش   فالسفه. دارد

   زمـانى   هـاي    پديـده   ، يعنـى      مـادي   هـاي    پديـده    خلق ه ي دانند و آنها را واسط       مى   زمانى   را قديم    و افالك    عقول  آنان. گويند   مى  سخن)  احداث(
،  ، مقاصـد   غزالـى : نـك  (  اسـت   تعقل  معلول   آفرينش  و بر آنند كه   ) 3،     ، التعريفات    جرجانى(كنند     وسايط تعبير مى    ها به شمارند و از آن     مى

288  ،296 .(  
  :كنند  مى  تقسيم  دو بخش  را به باور دارند و جهان)   اهللا ماسوي (  جهان  زمانى  حدوث ، به  اوالً اشاعره

  . نيستند ، اما در ماده  در زمانند  كه  موجوداتى ، يعنى  انى مجرد يا روح موجودات. 1
   را هـم    ، انـسان   دانند   مى   را جسم    انسان   غالباً حقيقت   ؛ و چون     در ماده   ، هم   در زمانند    هم   كه   موجوداتى  ، يعنى     يا جسمانى    مادي  موجودات. 2

  .دهند  قرار مى  مادي  موجودات در بخش
   و مجـرد را خلـق    مـادي   خود مـستقيماً موجـودات   كران  بى  خداوند با قدرت   دارند كه    مى  كنند و اعالم     مى   را نفى   ر آفرينش ، وسايط د    ثانياً
  ). 43،    االربعين ، كتاب ؛ فخرالدين 78 -77، 56- 54، نهاية،   شهرستانى(كند  مى

،    بـاش (»  كـن «: گويـد   ، مـى    كنـد    چيـزي    آفـرينش  ه ي  خداونـد اراد    چـون    كـه    ترتيـب   بـدين . گيرد   مى  صورت»  امركُن« با    ثالثاً، آفرينش 
 تفـسير    بنـا بـه  -   كـه   اسـت  چنـين . گيـرد   مـى   صـورت   از عدم  خلق  اصطالح يابد و به     مى   هستى  ء از نيستى    ، شى     سان  ؛ و بدين  ) موجود باش 

   اسـت   آمـده   كـريم   از قـرآن   آيـه 5در »    فيكـون  كـن  « با تعبير   همراه   معانى  اين.   اوست  خداوند همانا ايجاد و آفرينش    » امر «-  متكلمان
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   مكتـب   و نيـز ديگـر متكلمـان      ) 9،   االبانـة  (  اشـعري ). 40/68/؛ غـافر  36/82/ ؛ يـس  19/35/ ؛ مـريم  16/40/  ؛ نحل 6/73 / انعام(
  ). 5، نهاية،  شهرستانى:، نك   نمونه عنوان  به(د ان دانسته»  كن« امر   را معلول اند و آفرينش  كرده  معنا تصريح  بدين اشاعره
  معـروف   انـد كـه      كـرده    اقامـه    و نقلـى     عقلـى   ، براهينـى     است   زمانى   و تنها خدا قديم      است   زمانى  ، حادث     جهان   امر كه   ، در تأكيد بر اين     رابعاً

، و دو    حـادث  ه ي  دو پديـد     و سـكون    ، حركـت      برهـان    ايـن    بر اسـاس   .  است   و سكون    حركت   برهان   آنان   عقلى   برهان  ترين    و برجسته   ترين  
ُ و  َ اهللا كـان  «  حـديث   بـه  ، استناد اشـاعره    نقلى از ديدگاه.   است ، خود نيز حادث   حادث هاي   پديده  محل  ، يعنى     جسمند و جسم     به   قائم  عرض

-22،  ؛ بـاقالنى 328،   بغدادي( دارد   بيشتري   شهرت  ديگر استنادها و ديگر براهين    ، از    » با او نبود    خدا بود و چيزي   : ء   شى   معه   يكن  لم
  ). 200،  ؛ نصيرالدين31، ...، االقتصاد ؛ غزالى18 -17، االرشاد،  ؛ جوينى23
  .آيند  مستقيماً پديد مى  در زمان  خداوند و با امر كن كران  بىه ي و اراد  قدرت  به  و انسان  جهان  اشاعره  از ديدگاه  كه  است چنين

  
  :   مطلق خدا و آزادي -  ب

 بـر    خداونـد مبتنـى   ؟ آيـا افعـال    بر خـدا روا، يـا نارواسـت    چيزي:   گفت توان ؟ و آيا مى    است   بر خدا واجب     و كاري   چيزي:   گفت  توان  آيا مى 
  داننـد و تـصريح    مـى   را بـر خداونـد واجـب    دهنـد و افعـالى    مـى   مثبـت   پرسشها پاسخ  بدين ؟ معتزله  است  و غايت  غرض  و داراي   عقلى  موازين

؛ 134 عبـدالجبار،   قاضـى  (  اسـت   بر او واجب  مااليطاق  تكليف ، و عدم   و بدان  نيكان  و كيفر به  پاداش ، دادن   اصلح ، رعايت    لطف  كنند كه   مى
   .)123،  كستلى؛ 202-8/201،  ، شرح ؛ جرجانى391، ... ، كشف عالمة حلى: نيز نك

: نـك  (  اسـت   عبـث   و غايـت   غـرض   بـدون   فعـل   باشد كـه   و غرض  غايت  بايد داراي  عقلى  موازين  خدا بر طبق  افعال كنند كه و نيز تأكيد مى 
   ).344-343،  نصيرالدين
: نـك ( بـر او نماينـد     حكـم   سـازند و اجـراي   كم حـا   تعـالى   خـود را بـر خـداي     عقل  اينان  تعبير كه  با اين  معتزلهه ي نقد نظري  ضمن  اشاعره
   افعـال   در بـاب   وجـوب   هرگونـه   و پذيرش  خدا سازگار نيست كران  بى  و قدرت  با آزادي    معانى   اين  گيرند كه    مى  ، نتيجه  )348،    الهيجى

  ). 302،  كالتى (  نيست  چيز بر خداوند واجب يچ، عقالً ه  ؛ بنابراين   است  و اختيار خداوندي  آزادي  محدوديت  پذيرش  معنى خداوند به
  :گيرند  مى  دو نتيجه  بنياد اشاعره بر اين

  :   كه  روست  از آن ، و اين  است  و غرض  غايت  داراي ، نه   سازگار است  عقلى  با موازين  خدا نه افعال) 1
 و در   اسـت   مطلـق  ، كمال   حق برد؛ و ذات  مى  خود را از ميان  كاستيهاي  آن ن داد  با انجام  كه  است ، كردار فاعلى  و غرض  با هدف  فعل -  الف

  .  معناست  او بى  كردارهاي  غايتمند بودن نتيجه
   ايـن   كـه   اسـت   او را محدود كند و بـديهى   كردارهاي  خداوندي  از ذات  بيرون  هدفى  كه  است  خداوند آن  افعال   غايتمند بودن  مه ي  الز -  ب

 . سازگار نيست تعالى  حق كران  بى امر با آزادي

 بايدها و نبايدها با       كه   روست   از آن    دارند و اين     معنى   انسان   در قلمرو حيات     كه   است  هايى»نبايد«ها و   »بايد« خداوند فراتر از      افعال) 2
  :   گيرند كه  مى  نتيجه ، اشاعره  بنياد بر اين.   خدا سازگار نيست  اختيار و آزادي كرانگى  بى اصل
 وعـد و    بـه   وفـاي  ، نـه    و اصلح  صالح  رعايت ، نه   است  بر خداوند واجب  لطف نه.   نيست  خدا مترتب    بر كردارهاي    وجوب  گونه  ، هيچ  اوالً
  .   مااليطاق  تكليف  عدم ، و نه وعيد
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   اظهار شگفتى  رشد ضمن ابن.  خير  و محض  صواب  و عين  است ، نيك د ده  انجام دهد و هر چه  مى ، انجام  بخواهد ، خدا هر چه ثانياً
 او   كردارهاي  و تمام  است  معانى  خدا فراتر از اين ، اما فعل  كرد  و جور موصوف  عدل  به توان  را مى  انسان  فعل  نظر اشاعره به: گويد مى
  ).129 -128،  »... الكشف«(آيد   شمار مى  به عدل

 
 
  
  

 )ارم     ش    (  

   شناسى جهان: سوم

  اشـعري  اما در مكتـب . شود  محدود مى  كالمى  مباحث  به آثار اشعري.   است  نپرداخته  طبيعيات  به  و اللمع    االبانه  ، مثل   در آثار خود    اشعري
   و سـرانجام   و غزالـى   جـوينى   و سـپس   بـاقالنى   ويژه به،    اشعري جانشينان.   ديگر است اي  گونه   به   وضع   اشاعره   كالم ه ي  در حوز   ، يعنى   

 در    فيلـسوف «:   خلـدون    ابـن    قول   به   كه   متفاوت   سخت   با هدفى   اند؛ البته    نيز پرداخته    از طبيعيات    بحث  ، همانند حكما به      رازي  فخرالدين
   ).2/949(» كند  مى داللت) خدا (  بر فاعل انديشد كه  مى  حيث  از اين  در آن نگرد و متكلم  مى  و سكون  از لحاظ حركت جسم

، غيـر از     انـد    يافتـه    تركيـب    اشياء از چه     كه   پرسش   بدين   و در پاسخ     طبيعت   بنياد جهان   در تبيين ):  جوهر فرد  ه ي نظري (  جهان  ساختمان
  :  شد  پرداخته  نظريه دو-گفتند   مى  سخن  از عنصر يا عناصر چهارگانه  كه-   گرايان  طبيعت پاسخهاي

 يـا     اليتجـزي    اجـزاي   ، يعنـى   ناپـذير     تجزيـه   هـاي   اشـياء از ذره   : داشـتند    مى   اعالم   آن   طرفداران   كه   يا اتميسم   گرايى   ذره ه ي ، نظري    يكى
  ؛  اند  شده جواهر فرد تشكيل

 ارسـطو  ه ي  نظري   مسلمان  فيلسوفان. اند   گرديده   تركيب  رتو صو )  هيولى (  اشياء از ماده    داشت   مى   اعالم   ارسطو بود كه   ه ي ، نظري    دوم
 شـد    سـپرده   فراموشى  دست  نيز به گرايى  ذره  بر ضد معتزله  اشعري در جنبش.  را برگزيدند گرايى  ذرهه ي نظري را پذيرفتند و معتزله  

  .  نياورد  ميان  به  سخنى  از آن ، در آثارش  خود و اشعري
 وجـود خـدا       در اثبـات     برهـانى    تـا از آن      بازگـشت   گرايـى    ذره ه ي  نظريـ    به   دوباره   بار باقالنى   ، ظاهراً نخستين     اشعري   جانشينان  در ميان 
  :  كرد  تقسيم  قسم3   را به  محدثات باقالنى.  آورد فراهم
  ) مركب (  مؤلف جسم

  ) جوهر فرد(جوهر منفرد 
 از  ِ مركـب  ، جـسم   پـذيرد و در نتيجـه    مـى   يكـى   عـرض   جوهر از هر جنس      كه   داشت   اعالم  و   است   و اعراض    اجسام   به   وابسته   كه  عرض

   خداونـد خلـق  ه ي و اراد    قـدرت   رونـد و هماننـد آنهـا بـه           مـى    از ميـان     پيوسـته    كـه   ؛ اعراضـى     است   گوناگونى   اعراض  جواهر فرد داراي  
  ). 18 -16  ص(شود  مى

  . ) 1/217،   البراهين( كرد جوهرفرد تصنيف   در اثبات مستقل   كتابى رازي  فخرالدين  داد و سرانجام  را ادامه  باقالنى  راه جوينى
   را هيچ    و متكلمان    است   و حكما خالف     متكلمان  ميان] جوهر فرد  [  مسأله  در اين «:   داشت   اعالم   ستينى   به   معروف  ،   العلوم   جامع  و در كتاب  

؛ 259 -1/257،   البــراهين: ، نيــز نــك7  ص(»  ام  كــرده  اســتخراج  قــوت  بــه  حجتــى  ايــشان  از بــراي  و مــن اســت   نبــوده  قــوت  بــه دليــل
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  ). 185 -184،   نصيرالدين
  اهيابنـد تـا از ر        مـى    مجـال    نظريـه    از پرتـو ايـن       كـه    اسـت    سـبب    بدان  گرايى   ذره ه ي  نظري   به   اشاعره   گرايش   كرد كه    بايد توجه    نكته  بدين

   بـه    آن   پـذيرش    كـه    ارسـطويى    و صـورت     ماده ه ي  نظري   بر خالف    كنند؛ درست    اثبات   قديم   ذات   يگانه   عنوان   را به    حق  ، ذات     جهان  حدوث
- 3/53،     ؛سـهروردي 296-288،   ، مقاصـد     غزالـى  (.دهـد    نمـى    دسـت   ، بـه      رفـت    سخن   از آن    را كه   انجامد و مجالى     مى   عالم   قدم  قبول

54.(  
  

    جهان ناپايداري
   عرضى  هر دم . پايند   نمى   و در دو زمان      ناپايدارند و ذاتاً فانى      اعراض   نظر آنان   به. گويند   مى   سخن   جهان   از ناپايداري   اي   گونه   به  اشاعره
  گذشـته ).   تجـدد امثـال  ه ينظري(گيرد   را مى ته رف  از ميان    عرض  شود و جاي     مى   خداوند خلق    و قدرت    اراده   به   آن  رود و مثل     مى  از ميان 
  .آيد   شمار مى  به  اشاعره  عموم ديدگاه) 118 -117،   ؛ كالتى89 - 88،  ... تهافت (   غزالى  قول  به  كه-   اعراض  ذاتى از فناي
  ؛   آنهاست  ناپايداري ليل امر د  نخواهند بود و همين  از اعراض  خالى  گاه  هيچ  سو جواهر و اجسام ، از يك  اوالً
  مانند و بـديهى   مى  خدا باقى  در آنها از سوي  اربعه  اكوان  خلق  سبب ، و يا به   زايد بر ذاتشان  بقاي  خلق  سبب   ديگر، جواهر به    ، از سوي   ثانياً
  .   آنهاست  فناي  سبب  بقا يا اكوان  خلق  عدم  كه است
   را در پـى   جواهر و اجسام  ذاتى  فناي اي  گونه  به  كه-   اعراض  ذاتى و فناي»  تجدد امثال  «ه ي  نظري  رح از ط    اشاعره   و اصلى    نهايى  هدف
   نمـودن  ، و الجـرم   او  دائمـى   و آفرينش  خداوند در امور جهان  و مستقيم  هميشگى  مؤثر بودن  و نيز اثبات  حق  ذات  قدم   همانا اثبات  -دارد  

،    ، شـرح    ؛ جرجـانى  69،    ؛ كـستلى  318،  1/180،   ؛ تفتـازانى  18،    بـاقالنى  (  اسـت    تعـالى   نياز حق    و بى    مستقل   ذات   به  ان و نياز جه    وابستگى
5/37- 38.(   
  

    جهان فناي
   حـادث  ، بلكـه    نيـست   ازلـى   معتقدنـد جهـان    كـه   سـبب  ، بـدان     اشاعره. گويند   مى   نيز سخن    آن   از ابديت    جهان   ازليت   اعتقاد به    سبب   به  فالسفه
   غيـر ازلـى     هـاي    پديـده    و ماهيت    نيز هست   ، انجام     را آغاز هست     هر چه   كنند كه    اظهار نظر مى    ؛ چنين     است   بر آمده    و از عدم     است  زمانى
-301،  294-1/293،     لبـراهين ، ا    فخرالـدين (آيـد      شمار مى    به  هايى   پديده   چنين  هاي  از ويژگي    نيستى   و پذيرش    است   نيستى ه ي پذيرند

  ؛ )279،    االربعين ، كتاب302
   نظـر برخـى   شـود و بـه    جـدا مـى    از هـم  گردد و اجزاء موجـودات      مى   تخريب   نظر برخى   رود و به     مى   و از ميان     است   فانى  ، جهان   بنابراين
  ). 318 -317،  ، كشف ؛ عالمة حلى8/289،  ن، هما ؛ جرجانى40،  نصيرالدين: نك(گردد   مى  و نابود و معدوم  نيست يكسره
ــه  اشــاعره ــا اســتناد ب ــاتى  ب ــد از قــرآن  آي ــ  كــريم  چن ــايه ي نظري ــد   را اســتوار مــى  جهــان  فن ــاء(دانن ؛ 28/88/ ؛ قــصص21/104/انبي

   ).57/3/؛ حديد30/27/ روم
  

   شناسى انسان: چهارم
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    انسان  يا حقيقت ذات
.  هر دو    از اين   اي   آميزه  ، و برخى   ) بدن (  جسمانى   جوهري  ، برخى  اند  دانسته)  روح( مجرد     را جوهري    انسان   حقيقت   انديشوران   برخى
  امـا بـه  .   اسـت   نيـاورده   ميـان   به  معنا سخنى  ، از اين   كند   مى   بحث   سنت   از آراء اهل     آنجا كه    االسالميين  ، و مقاالت     ، اللمع     در االبانه   اشعري
   شـده    پرداختـه    انسان   حقيقت   در باب    دو نظريه    رازي   تا فخرالدين    از اشعري    كه   گرفت   نتيجه  توان   مى   اشعري  ديگر متكلمان  آثار    گواهى
 : است

  :   جسمانى حقيقت -  الف
   اجـسام    بـه    كـه    اسـت    لطيفى   جسم -   است   كرده   تصريح   جوينى   چنانكه -   و روح    است   جسمانى   جوهري   انسان  ، حقيقت     ديدگاه   اين  بر طبق 
 از     روح  يابـد و چـون       مـى   شـود و حيـات       مى   زنده  ، بدن   گيرد   تعلق   بدن   به   روح   چون   كه   است   شده   جاري   چنين  اهللاه  ماند و عاد     مى  محسوس

يابنـد و    مى  زندگى  از پرتو آن   و اجسام   جواهر   كه  ؛ عرضى    است  ، عرض     يا زندگى    بنياد حيات   بر اين . رسد   فرا مى   ، مرگ   جدا شود   بدن
  ). 153،   سبعين ؛ ابن116؛ تبصرة، 377، االرشاد،  جوينى(شود   مى  زنده  نيز از پرتو آن روح

،  هتبـصر ( »  كنـد    را اعاده    روح  همان]  خداوند  كه[، اال عند الحشر       بود   محض   شود و عدم     فانى  ، بعد از موت     روح «  نظريه   اين  بر طبق 
114- 115 .(  
 ه ي قاعـد  حكـم  داننـد و بـه    مـى    را عرض    روح   اشاعره  دارد كه    مى  ، اعالم     است  ، جسم    روح   بر اينكه    مبنى   جوينى   تصريح   رغم   به   حزم  ابن

   ).4/121( شود   نابود مى  بدن  نيز چون  روح بر آنند كه»   زمانين اليبقى العرض«
  
  :  مجرد  حقيقت-  ب

   .)153-152،   سبعين ابن: نك(اند   كرده  دفاع  از آن  و باقالنى رازي  و فخرالدين  غزالى   كه-  ديدگاه اين  برطبق
  . )17-1/15، كيميا،  غزالى (  اوسته ي ناطق  مجرد يا نفس ، روح   انسان حقيقت

   ايـن  كنـد كـه   شمارد و تأكيـد مـى    مجرد مى  را نفس  انسان  حقيقت  فالسفه  خود چونان  از آثار فلسفى    در برخى    رازي   فخرالدين  و سرانجام 
 -377، 2/345،   المباحـث ( كنـد    مـى   را اثبـات   تجرد نفـس   برهان3 سينا با    از ابن    پيروي  ؛ و به     در جسم    منطبع   و نه    است   جسم   نه  نفس

  ). بعد  به27، ... ، النفس379
  

   انسانه ي  ويژ صفات
  :  است  و اخالق  معرفت  اختصاصى  دو صفت  داراي انسان

  ):  شناخت ( معرفت )1
   و پرهيـز از عقـل    بـا حفـظ تعقـل     اشـعري  ؟ جنـبش   چيـست   حقيقـت   اما ابـزار شـناخت    .   است   و حقيقت    حق  ، شناخت    يا شناخت   مراد از معرفت  

 بـار    از بـه   معتزله  دادند و چونان  نشان  بيشتري   كشش  سفى فل   گرايى   عقل   به   اشعري  ، پيروان   شد   گفته   آغاز شد، اما چنانكه      صرف  گرايى
  را بـه  »  عـادةاهللا «،    درگذشـتند   معتزلـى » تولد و توليـد    «ه ي  از نظري    عليت   نفى   سبب   به  منتهى.  گفتند  سخن) فكر( از نظر      شناخت  آمدن
 »  اسـت   مولد شناخت ، يا نظر صحيح شود  متولد مى  از نظر صحيح شناخت« بگويند   معتزلهه ي  شيو   به   آنكه   جاي  نهادند و به  » توليد « جاي
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   جهـان  هـاي   نيز همانند ديگر پديده  علم  كه  روست  از آن آيد؛ و اين  بار مى  به  از نظر صحيح  عادةاهللا ، بر حسب    شناخت   داشتند كه   ، اعالم 
  .  ، مؤثر است   در ممكنات  و خداوند هميشه  است ممكن
   .)15، انوار،  عالمة حلى: نك(آيد   بار مى  به  لزوماً شناخت ، كه  تولداً ، نه  از نظر  اظهار نظر كرد كه  چنين نىباقال
  عقـل  ِ سـالمت  ، در صورت   نظر اشاعره  به  كرد كه  و اعالم  گفت سخن»   عقل سالمت «  از حكايت   اشاعره ه ي  نظري   در طرح    سبعين  و ابن 

  ). 98  ص(آيد   بار مى  به خت، شنا ، از نظر 
   بـه   وحـى  هـاي    و تأييـد داده   ديـن   اصـول   كـردن   برهـانى   و در جريـان   خـود را بازيافـت    مقام  عقل  اشاعره  در كالم  سرانجام  بود كه و چنين 
  .  قرار گرفت  مورد پذيرش  حقيقت  ابزار شناخت عنوان

  
  ):   و قبح  حسنه يمسأل ( اخالق) 2

 ، يا نقـل  كند  مى شناسد و تعيين  مى  امور را عقل     و قبح    حسن   امر كه    و اين    است   اخالقى  اي   مسأله   و قبح    حسن   تعبير متكلمان   ر يا به  خير و ش  
 را    عقـل    معتزلـه  .آيـد    شمار مى    به   و اشاعره    معتزله   ميان   مورد اختالف    و مسائل    و از مباحث     انگيز است    مجادله  اي   مسأله   اسالمى  ، در كالم    

   افعـال   داشتند كه  كردند و اعالم  دفاع  شرعى  و قبح  از حسن  گفتند و اشاعره  سخن  عقلى  و قبح   خير و شر دانستند و از حسن       ه ي شناسند
 و    مـدح  ه ي  شايـست   ، نـه    خـود   ، كردارهـا خـود بـه        ؛ و در نتيجـه       قبـيح    حسنند و نه    ، نه    اصطالح   بد؛ و به     نيكند و نه     نه   نفسه  و امور، فى  

،   دهـد   فرمـان   آن  دادن  انجـام   بـه   شـرع   كند و هر آنچـه       مى   تعيين   كردارها را شرع     يا بد بودن     بودن  نيك.   و عقاب    ذم   مستوجب  ، نه  ثوابند
  . آيد  شمار مى  به ، قبيح  كند  را منع  آن  دادن  انجام  شرع  و هر آنچه  است حسن

  : گيرند  مى  دو نتيجه  معانى ز اين ا اشاعره
   كردارهـاي   دادن  امـور، انجـام    و قبح  حسن  و تعيين  از ورود شرع پس.   نيست  واجب  چيز بر انسان  هيچ  از ورود شرع   پيش   آنكه  نخست
  ؛)371-370، نهاية،  شهرستانى(شود   مى  بد واجب  كردارهاي  كردن  و ترك نيك
؛ نيـز  109  ص(»   نتواند بـودن   او مأمور و منهى ، زيرا كه   قبيح ، نه  بود  حسن  نه  تعالى  خداي افعال «  تبصرة العوام ير مؤلف تعب  به   آنكه   دوم
،   ، شرح   ؛ جرجانى 149 -2/148،  ؛تفتازانى247-1/246،    ، البراهين   ؛فخرالدين303-302،  ؛ كالتى 102-1/101،    ، الملل   شهرستانى: نك

   ).374-373،  وشجى؛ ق8/181-183
  

  ):   كسبه ينظري (  ارادي افعال
   خـويش    ارادي  ، آفريـدگار كردارهـاي      خـود    ديگر آيا انسان     عبارت  ؟ به   ، يا نه      خود آزاد است     ارادي   كردارهاي   دادن   در انجام   آيا انسان 

 ه ينظريـ ( خـود دانـستند     ارادي  كردارهـاي   را خـالق   انـسان  ؟ معتزلـه     نيـز هـست      انـسان    ارادي  ، يـا خداونـد آفريـدگار كردارهـاي           است
  ).  جبره ينظري( خدا دانستند ه ي آفريد  را هم  انسان  ارادي  افعال- در شمار آنانند   و جبريه  سنت  اهل  كه- ظاهر  و اهل)  تفويض
،   خداونـد    كـرد كـه     اعـالم ) 2/127 (  تفتـازانى   ول قـ    و بـه    پرداخـت »  كـسب  «ه ي  نظريـ    طـرح    به   ميانه   راه   يافتن   براي   در تالش   اشعري

، بـر    كنـد   خود را خلق  كردارهاي توانست  مى ، اگر انسان  ؛ چه  كردارهاست اين»  كاسب «  و انسان  است  انسان  ارادي  كردارهاي»  خالق«
  ). 218،  ، مقاالت  اشعري( ديگر نيز توانا بود  هاي   پديده خلق
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،   ؛ جـوينى   42،    اللمـع ( گيـرد      مـى    صـورت    اقتـران    اين   در پى    ارادي   فعل   داشت   و اعالم    دانست   خدا و انسان     قدرت  ران را اقت    كسب  اشعري
  ). 398، 233، 8/146،  ، شرح  ؛ جرجانى107،  ... لمع
،    سـبب   همـين   و بـه   اسـت   خـويش   فعـل   محـل  خـود تـأثير نـدارد و تنهـا      ارادي  در وجود فعـل      انسان   كه   است   آن   مراد اشعري    تعبير جامى   به

  ). 39  ص(پذيرد   مى  انجام  وي  ارادي شود و فعل  مى  و اختيار در انسان  قدرت  پديد آمدن  موجب  عادةاهللا جريان
 و   در تبيـين   بـاقالنى   المثـل  ىفـ . انـد   برخاسته  از آن  دفاع ، و به   گفته  سخن  كسبه ي از نظري اي  گونه  به ، هر يك      اشعري   مكتب  بزرگان

،    حلـى ه ي؛ عالم287  ص (  است  انسان  استطاعت ، معلول   آن   و بد بودن     اما نيك   ،   خداست ه ي  آفريد  ِ عمل   ذات: گويد   مى   نظريه  تفسير اين 
   .)122-121،  » الكشف«،  رشد ؛ ابن127 -2/125،   ؛ تفتازانى240-239،  كشف

 بـا     را همزمـان     خداونـد آن   -   نظـر اشـاعره      بـه  -   كه  ِ كردارهاست    كردن   يا ترك    دادن   انجام ه ي  ويژ  ، توانايى  ) ه م  ( و مراد از استطاعت   
   عـرض   ، اسـتطاعت      نظـر اشـاعره      بـه    كـه    روست   از آن   آفريند و اين     مى  در انسان )   از آن    پيش  و نه ( كردارها     كردن   يا ترك    دادن  انجام
 خواهـد     معـدوم   ِ اسـتطاعتى     معلـول   ، فعـل    پديد آيـد     فعل   گرفتن   از انجام   ، پيش   ، اگر استطاعت     بنابراين. پايد   نمى  ر دو زمان   د   و عرض   است
  ).120-119،  ؛ كستلى1/240،  ؛ تفتازانى55 - 54،  ، اللمع اشعري(بود 

  
   :مĤخذ
  ؛  ش1347،  ، تهران  يحيى  اسماعيل  و عثمان  كربن  هانري  كوشش  االنوار، به  االسرار و منبع ، حيدر، جامع آملى
  ، ترجمة محمدپروين    ، مقدمه    خلدون   عكاظ؛ ابن   ، مكتبات   ، جده    عميره   نصر و عبدالرحمان     محمد ابراهيم    كوشش  ، به   ، الفصل   ، على    حزم  ابن

  ؛  ش1353،  ، تهران گنابادي
،   ، عبـدالحق     سـبعين   ؛ ابـن     الجديـده   فـاق ¸، داراال    رشـد، بيـروت     ، فلـسفة ابـن    » االدلـة   هج منـا    عـن   الكـشف «،  »  المقـال   فـصل « رشد، محمد،     ابن

   كوشـش  ، بـه  ، احمد، المنية و االمـل        مرتضى  ؛ ابن    سنگى   شفا، چ    سينا، الهيات   ؛ ابن   ، داراالندلس   ، بيروت    كتّوره   جورج   كوشش  ، به   بدالعارف
  ؛  م1979/  ق1399،  محمدجواد مشكور، بيروت

  ؛  م1955/ ق1374،  ، قاهره  محمدزاهد كوثري  كوشش ، به  الدين ، شاهفور، التبصير فى اسفراينى
  ؛  ق1348،  ، قاهره  محمد منير عبدوه  كوشش ، االبانة، به ، على اشعري

  ؛  م1953،  ، بيروت  مكارتى  كوشش ، به همو، اللمع
  ؛  م1980/ ق1400،  تر، ويسبادن ري  هلموت  كوشش ، به  االسالميين همو، مقاالت

  ؛  م1957،  ، بيروت  مكارتى  كوشش ، محمد، التمهيد، به باقالنى
،  ؛ تبـصرة العـوام    و اوالده  صـبيح  ، مكتبـة محمـدعلى    عبدالحميـد، قـاهره   الـدين   محمد محيى  كوشش  ، به    الفرق   بين  ، عبدالقاهر، الفرق    بغدادي
  ؛  ش1364،  ، تهران  اقبال  عباس  كوشش ، به  داعى  بن  مرتضى  به منسوب
  ؛  ق1305،  ، استانبول  سنگى  المقاصد، چ ، عمر، شرح تفتازانى
  ؛  ش1358،  ، تهران  بهبهانى  موسوي  نيكوالهير و على  كوشش ، الدرة الفاخرة، به ، عبدالرحمان جامى

  ؛  م1938/ ق1357،  ، قاهره ، التعريفات ، على جرجانى
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  ؛  م1907/ ق1325،  ، قاهره  نعسانى  محمد بدرالدين  كوشش ، به  المواقف ؛ همو، شرح  سنگى ، چ  مطالع  بر شرح همو، حواشى
  ؛  م1950/  ق1369،  ، قاهره  عبدالمنعم  محمديوسف  كوشش ، االرشاد، به ، عبدالملك جوينى

  ؛  م1965/ ق1385،   محمود، قاهره  حسين  فوقيه  كوشش  االدلة، به همو، لمع
  ؛  م1986/  ق1406،   سمر، بيروت  ارنؤوط و صالح  شعيب  كوشش  النبالء، به ، محمد، سير اعالم ذهبى

  ؛  م1947/  ق1366،  ، بيروت ، محمود، الكشاف زمخشري
   كوشـش   بـه ، ، مجموعـة مـصنفات   ، يحيـى   ؛ سـهروردي     مـصطفوي   ، انتـشارات    ، قـم     منظومـه   ، شرح » منظومة حكمت «،    ، مالهادي   سبزواري

  ؛  ق1372،  ، تهران  كربن  نصر و هانري حسين
  ؛  م1975/  ق1395،  ، بيروت  محمد كيالنى  كوشش ، به  و النحل ، الملل ، عبدالكريم شهرستانى

  ؛  م1934،  ، پاريس  آلفرد گيوم  كوشش ، به همو، نهاية االقدام
  ؛  ش1338،  ، تهران  زنجانى ى محمد نجم  كوشش ، به ، انوار الملكوت ، حسن عالمة حلى
   االعتقـاد، بـه     ؛ همـو، االقتـصاد فـى        ، دارالمعرفـه    ، بيـروت     الـدين   ، محمـد، احيـاء علـوم        ؛ غزالى    مصطفوي  ، انتشارات    المراد، قم   همو، كشف 
  ؛  م1973/  ق1392،   ابوالعالء، قاهره  محمد مصطفى كوشش

  ؛  م1927،   بيروت بويژ،  موريس  كوشش  الفالسفة، به همو، تهافت
  ؛  ش1361،  ، تهران  خديوجم  حسين  كوشش ، به  سعادت همو، كيمياي

  ؛  م1960،   دنيا، قاهره  سليمان  كوشش همو، مقاصد الفالسفة، به
  ؛  ش1351،  ، تهران  همايى  الدين  جالل  كوشش ، به همو، نصيحة الملوك

  ؛  ش1341،  ، تهران حمدباقر سبزواري م  كوشش ، به ، محمد، البراهين  رازي فخرالدين
  ؛  ش1346،  ، تهران  تسبيحى  محمدحسين  كوشش ، به  العلوم ؛ همو، جامع  العربى ، داراحياء التراث همو، التفسير الكبير، بيروت

 محمـود     كوشـش    سـينا، بـه     بـن  ا   و االشـارات     التنبيهـات   ، همـراه  »  االشـارات   لبـاب «؛ همـو،      ق1353،    ، حيدرآباد دكن     االربعين  همو، كتاب 
  ؛  ش1339،  ، تهران شهابى

  ؛  م1976/ ق1396،   سعد، بيروت  عبدالرئوف  طه  كوشش ، به  البينات همو، لوامع
  ؛  ق1411،   المشرقية، قم همو، المباحث
  ؛  ش1365،  ، تهران  معصومى  محمد صغير حسين  كوشش ، به  و الروح همو، النفس

  ؛  م1965/  ق1384،  ، قاهره  عثمان  عبدالكريم  كوشش  الخمسة، به  االصول شرح عبدالجبار،  قاضى
  ؛  ق1310،   العقائد، استانبول  شرح ، حاشية على ، مصطفى ؛ كستلى  سنگى  تجريد االعتقاد، چ ، شرح ، على ؛ قوشجى  كريم قرآن
  ؛  م1977،  هره محمود، قا  حسين  فوقيه  كوشش ، به  العقول ، لباب ، يوسف كالتى

  ؛  ش1357،  ، تهران  منزوي ، ترجمة علينقى  دربارة اسالم ، درسهايى گلدسيهر، ايگناتس
  ؛  ش1372،  ، تهران  قربانى العابدين  زين  كوشش ، گوهر مراد، به ، عبدالرزاق الهيجى

   اصغر دادبه.  ش1359،  ، تهران  نورانى  عبداهللا  كوشش ، به  المحصل ، محمد، تلخيص  طوسى نصيرالدين
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    تكمله
  ، و بخـش      بـوده    حـساس   اي  ، دوره     كالمـى  ه ي  انديـش    در تـاريخ    يالديمـ 9 و   8/ مريق3 و   2 ه ي دو سد :   اشاعره   گسترش   تاريخى  جريان
  به (  سنت   اهل   در محافل   ى عقايد اسالم    به  پردازندگان.   است   گرفته   صورت   دوره   در اين    علم   اين   موضوعات  گيري   و شكل    از تدوين   مهمى

  :  كرد بندي   دسته  در دو گروه توان ، مى   كالمى  برخورد با مباحث  چگونگى را از ديدگاه   قمري3 و 2  هاي در سده)   اعم فهومىم
  دار و تحليلـى   نظـام  اي  مجموعـه ،   گرايانـه   عقل بودند و با برخوردي»   كالم علم « ، مروجان   آن  به  نزديك  و مكاتب    معتزله   چون  گروهى

   .كردند  مى  را ارائه  شناسى  و جهان از عقايد دينى
   پـاي    كالمـى    مـسائل    در باب    بحث  ، و گاه      گيري   موضع  ، به     كالمى   با تعاليم    انفعالى  ، در برخوردي      بر سنت    تمام  اي   ديگر با تكيه    و گروهى 

 .اند  رسيده  يا بينابين  معارض  كالم يا  گونه  خود نيز به ، و گاه  نهاده

 و    اسـت    داشـته    جـذابيت    نخـستين    گـروه   ، تنهـا بـراي     »  دقيـق   مباحث «  اصطالح   يا به    فلسفى -   كالمى  ، مباحث     ميان   در اين    كه  آشكار است 
   كـالم   عمومـاً گرايـشى    اخير كـه  گروه. اند ا داشته، اب   بوده  بيگانه  شرعى  از نصوص  كه  مباحث  در اين  عموماً از درگير شدن  دوم  گروه

،   مـري   ق3 ه ي  از آغـاز سـد       كـم    و دسـت    يافـت    مـى   تجلـى »   حـديث   اصـحاب  « ، در تشكل   داد   ستيز از خود بروز مى       كالم   گاه  گريز و حتى  
  ؛ ابـن 82،   قتيبـه   ؛ ابـن  283،  6/269،   عد سـ   ابـن : مـثالً نـك    (  بر خود داشـت      و مشترك    تشريفى   عنوانى  را همچون »  السنة  اهل « عنوان
  .)111،  نديم

  
  

ل د به ادامه ی ا حث خواهمي پرداخت در   . 
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  چهارمفصل 

                                                                                                                                                                          )لاو        ش           ( 
  :ه  اشاعر  مذهب  حديث  اصحابه يانديش
  :   سنت  اهل  متكلمان جريان -  الف
  توانـد مكتبـى   ، نمـى    اعتقـادي   در برخـورد بـا مـسائل         كـم   ، دسـت   شود   مى   شناخته   حديث   اصحاب   عنوان   به   اسالمى   متقدم   در منابع    آنچه  البته

   را بـه    مختلفـى   هـاي  يف، ط     فكري   در محافل    كننده   و تعيين    فعال   نقش   ايفاي   سده   يك   در طول    گرايش  ، اين    گردد؛ چه    تلقى  واحد و منسجم  
 ه ي در سـد   گـذارده   پايـه   گـراي  ث حـدي   مكاتـب   بايـد تعـاليم    ويـژه  ، بـه    گـروه   ايـن  گيريهـاي   بر روند جهت    كلى  در نگرشى .  است  خود ديده 

 تميـز     حنبل   احمد بن    رهبري  ، به   مري  ق3 ه ي  در سد    عراق   حديث   اصحاب   را از تعاليم     و شافعى    ثوري  ، سفيان    مالك   پيشوايى  ، به   مري  ق2
 ه ي در شـيو  ، بيـشتر اخـتالف    سـاخت  تمـايز مـى   م  پيـشين   گرايـان   را از حـديث   حنبـل   احمـد بـن    تعـاليم   آنچـه  ، بايد گفـت      اجمال  در مقام . داد

 ظـاهر    ، و تأكيـد بـر پـذيرش          و احاديـث     قرآنـى    نصوص   به   نسبت   تأويل   از هرگونه   ، پرهيز سخت      بود؛ چه    اعتقادي  برخورد با نصوص  
 مـأثور     از قالبهـاي     ناشـده    توجيه  اي   مجموعه   صورت   را به    حديث   از اصحاب    گروه   اين   اعتقادي  ، نظام  »چرا«و  »  چگونه «  بدون  نصوص
   ).  حديث ، اصحاب ه د: ، نك   توضيح براي( بود  درآورده

 و هـر    همگـان  ، بـراي    دينـى   تعبـد در باورهـاي    بـه   همراهـان   و دعوت  متكلمان  روزافزون  و ايرادات  اشكاالت  به ترديد گريز از پاسخ   بى
 بتوانـد بـا     پديـد آمـد كـه     كالمـى  هـايى  ، ديدگاه   حديث  اصحاب  محافل ، در درون    رو   از اين    باشد و هم     مناسب   حلى   راه  توانست   نمى  محيطى

   مباحـث   برخـى   بـه  اگـر گـرايش  .  كند  احتجاج  حديث  اصحاب  مذهب  برخيزد و بر حقانيت     مقابله   به   مخالف   و ديگر متكلمان    گفتار معتزليان 
   بـر ايـن    جـز آغـازي    هرمز در حجـاز را نتـوان    و ابن    در عراق    عليه  ، نظير ابن    مري  ق2 ه ي  در سد    حديث  صحاب ا   عالمان   در ميان   كالمى
   حـديث   اصـحاب ه ي برجـست   از رجـال    چنـد تـن      از سـوي     جريان  ، اين   مري  ق3 ه ي  سد   در طول    كه   داشت  ، بايد اذعان    شمار آورد    به  جريان
   اصـحاب   و محافـل   كالمـى   جريـان ه ي دربـار   توضـيح  براي (  است  پيوسته  اشعري  كالم   پيدايى   را به   آغاز ياد شده   ه ي   ، و نقط      يافته  ادامه
   ). ، جم60- 64،   مقدسى: ، نك  حديث

   تندرو به ديثان ح  صاحب  از سوي اند و از دگر سو همواره       بوده   حديث   اصحاب   از محافل    برخاسته   از سويى    شخصيتها كه    اين  در بررسى 
،    حـديث    پيوند او با اصـحاب      براي( كرد    اشاره)  م862/ ق248د   (  كرابيسى   حسين   بايد به   ، نخست  اند   شده   شناخته   گذارانى   بدعت  عنوان
   برخاسـت   مقابلـه  غداد بـه   ب   محدثان  ، بزرگ    حنبل   با احمد بن     قرآن   خلق  ، در باب      متكلمانه   با برخوردي   كرابيسى). 29،    سيد مرتضى : نك

   ).1/544،  ، ميزان ؛ نيز ذهبى602،  اشعري: نك (  انگاشت  را مخلوق  قرآن  قرائت  به و لفظ قاري
 را   ، آنـان     اشـعري    كـالم   هـاي     از زمينـه     عـساكر در سـخن       ابـن    كـرد كـه      اشـاره    مثلثـى    رأس 3  ، بايـد بـه        متكلمان   از اين    سخن ه ي در ادام 
   اهـل   متكلمـان  «  را نخـستين     ايـشان    كـالب    و ابن   محاسبى   ،حارث    از عبدالعزيزمكى    بردن   نام   ضمن  وي.   است   شمرده   راه   اين ه ي ندبازگشاي
  ). 119، نيز 116 عساكر،  ابن: نك (  است خوانده»  سنت

   كـه    اسـت    داشـته    گـسترده    مناظراتى   با بشر مريسى     قرآن  ق خل  ، در باب    مري  ق3 ه ي  سد   اوايل  ، از عالمان      مكى   كنانى   يحيى  عبدالعزيز بن 
  ). 2/639،  ، همان ؛ ذهبى236،    نديم ابن: نك (  است  گرد آوردهه الحيد  با عنوان  را در كتابى  آن حاصل
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   شـيوه   ، در عقايـد بـه       گرا   حديث  هاي   از حلقه    با وجود برخاستن     كه  است)  م857/ ق243د   ( ، زاهد نامدار بصري       اسد محاسبى    بن  حارث
  ).431-1/430،  ، همان ذهبى: نك (  است  بوده  حنبل  احمد بن  رد و اعتراضهاي  او هدف  باورهاي ، و برخى   گرويده  كالم  اهل هاي
 نـسبتاً    اي   در نظريـه     كـه   كلمـى ، مت     اسـت    مـتكلم    عنـوان  ه ي  ديگـر شايـست      از دو تن     بيش   در بصره    حديث   اصحاب  ، از برجستگان      كالب  ابن

   از كـالم     عربـى    تعبيـري   ، قـرآن    بـاور او    به.  است»  واحد با خداوند    معنايى «  كه   دانسته   قديم   را حقيقتى   ، آن   خدا   كالم ه ي  دربار  پيچيده
   از كـالم   تنهـا عبـارتى   اهللا  از كـالم  سموع مـ   و صوت  ناپذير است  و انقسام اختالف  ، و بى      و اصوات    جز حروف    خدا حقيقتى    و كالم   خداست
   بـه 103،    اس فـان : ، نـك    تحليـل    بعـد؛ بـراي      بـه  7/95،     عبدالجبار، المغنـى    ؛ قاضى 585 - 584،    اشعري: نك ( است)   آن   عين  و نه  ( اهللا

  ).82-15،  موسى: ، نك   از متكلمان  طبقه  اينه ي دربار اي   مطالعه بعد؛ براي
   و ديگـر فرقـه       معتزلى   در برابر كالم     حديث   اصحاب   از مواضع    دفاع   كه   جريانى  ، يعنى   خود   خاص   معنى  به»    سنت   اهل  متكلمان  « جريان
 و   در عقايـد دينـى    منـسجم   دسـتگاهى ه ي فراگير و ارائـ  ، بر ايجاد نظامى    مري  ق3 ه ي  سد  ، در طول      داشت   را بر عهده     كالمى   مخالف  هاي
  ، آن )  آن  مـضيق   مفهـوم  بـه  (  سـنت   اهله يجامع.   نيافت ، دست  باشد  بوده   موجود كالمى    در برابر دستگاههاي     عرضه   قابل   كه  شناسى   نجها
 توانمند در  اي   خود را پديد آورد و حلقه        كالمى   دستگاه   اشعري   ابوالحسن   كه   را در خود يافت      مخالف   كالمى   با محافل    برابري   توان  هنگام

 تـا     مـستعد از مـشرق       را در محيطهـاي      سـنت    جديـد اهـل      كالمـى   ، نظـام     نسبتاً كوتاه    زمانى   قادر بود در مدت      ايجاد كرد كه     كالمى  آموزش
  شـهرت »  اشـاعره «   بـا عنـوان    آن  شـد و پيـروان    شـناخته   اشعري  كالمى  مذهب  با عنوان    زودي   به   كه   بشناساند؛ نظامى    اسالم   جهان  مغرب
  .يافتند

   بـر ايـن   ، همواره  او  پيروان  و چه  خود اشعري  ، اما چه   اند   بوده   حديث  ، اصحاب     تاريخ   در طول    اشاعره   دشمنان  ترين   سخت  با وجود آنكه  
، نيـز    بعـد   بـه 113 عـساكر،    ابـن ؛297-290،   اشعري: مثالً نك(اند  ، تأكيد ورزيده  و جماعتند    سنت   و اهل    حديث   خود اصحاب    كه  نكته
127 .(  

   اصـحاب   گرويدند و تندروان     اشعري   مذهب   پيروي   به   سرعت   به   و شافعيه    از مالكيه    حديث   اصحاب   معتدالن   كه   بايد گفت    كلى  در نگرشى 
 70 -64،    مقدسـى : نـك ( گرفتنـد      جـاي    اشاعره  خالفان م   در صف    حنفيان   و غالب    در كنار معتزليان     كامالً متفاوت    با منطقى   ، يا حنابله    حديث

.(  
 
  :  اشعريه ي ها از انديش استقبال  نخستين-  ب

   اشـعري   را بايـد در مكاتبـات    جريان  اين  ،ها  نشان  از همه ، پيش   اشعري  كالمىه ي انديش  و تبليغ تالشها در گسترش   نخستين  در بررسى 
   حـصول    مفهوم   به   همواره   مكاتباتى   چنين   كه   بايد در نظر داشت      پيشاپيش  ؛ اگر چه    و جو كرد     جست  گون گونا   سرزمينهاي  با پرسشگران 

  هـايى   هـا و جوابيـه     نامـه   عنـوان -   و نايافته  شده  از يافت  اعم-   آثار اشعري در فهرست. تواند بود  نمى  مذهب   و گسترش    در تبليغ   توفيق
   توجـه   جلـب   ايـران   مختلف  شهرهاي  او با مردم  وسيع  ، مكاتبات     ميان   از آن   شود كه    مى   ديده   گوناگون   بومهاي   اهالى  به   اشعري  از ابوالحسن 

،     الجرجـانيين   ، جـواب      الـسيرافيين   ، جـواب      االرجانيين  ، كتاب   الخراسانية  ، جواب    الطبريين   كتاب   چون  هايى   نامه  وجود عنوان . كند  مى
   تعـاليم    مخاطبـان    عنـوان    بـه    ايرانيـان    به   وي ه ي  ويژ   از توجه   ، نشان     آثار اشعري    در فهرست    فارس   اهل   و جوابات    الرامهرمزيين  اباتجو

  ). 134-132 عساكر،  ابن: نك(خود دارد 
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،     بـالد عربـى      او بـه    هـاي     و نوشـته     الواسـطيين   ب، مانند جـوا       خود در عراق     با همسايگان    محدود اشعري   ، بايد مكاتبات    ياد شده    عناوين  به
 136همانجا، نيـز  : نك( كرد   الثغر را عالوه  اهل  بها الى  كتب  مسائل  و جواب  المصريين ، جواب   الدمشقيين ، جواب   العمانيين   جواب  چون

.(  
   محلـى   مبلّغـى   هـر يـك    كـه   شـاگردان   ايـن  ، بازگـشت   بود رده گرد خود آو  را به  اسالمى  از بالد گوناگون  شاگردانى  اشعري از آنجا كه 

   عـساكر از شـاگردان       ابن   كه   مفصلى  در فهرست .  گردد   تلقى   وي   مذهب   گسترش   مؤثر در جهت    تواند گامى   ، مى   بودند   اشعري   تعاليم  براي
  مجاهد بـصري   ابن  ابوعبداهللا  و جز نام ، بسيار محدود است    ياد شده    عراقى  ، شمار شاگردان    انتظار  ، بر خالف      است   داده   دست   به  اشعري

   ايـران    بـه    كـه    از فهرسـت     بخـش   امـا در آن   .   اسـت    نرسيده   ثبت  به) 207-177  ص (  مذكر بغدادي    سمعون   و ابن    بصري   باهلى  ، ابوالحسن   
  ، و قفـال       از خراسان    احمد سرخسى    و زاهر بن    ، ابوزيد مروزي      صعلوكى   ابوسهل  ، چون     خراسانى   از عالمان    شماري  ، نام  شود  مربوط مى 

 از   رجـالى  ، نـام   نيـز   ايـران  در ديگر نواحى. آيد  مى  چشم  و بخارا به  ماوراءالنهر در چاچ  نشين  شافعى   از بخشهاي    و ابوبكر اودنى    چاچى
   ).همانجا: نك(شود   مى  ديده  و فارس  و اصفهان  و طبرستان گرگان

   آمـده   هر يـك   ذيل  كه  و توضيحى    حال   عساكر با شرح     ابن   در كتاب    ياد شده   هاي  نام  ، بايد يادآور شد كه        فهرست   اين   به   انتقادي  در نگاهى 
 نـدارد و   ، كـاربرد تـاريخى   انـد  ده مؤثر بو  اشعري  مذهب  و ترويج  حد در تبليغ     تا چه    ياد شده    از عالمان    هر يك    اينكه   دادن  ، در نشان    است

 خود الزاماً بـر      ، حتى     شده   گزيده   شخصيتهاي   كه   است   نداده   خرج   به   چندانى   دقت   آن   در تنظيم    مؤلف  ماند كه    مى   نمادين   فهرستى  بيشتر به 
 . باشند  بوده  اشعري مذهب

    را در تـرويج      اشـعري    شـاگردان    نقـش   تـوان    مـى    كه   ايران   درونى   بخشهاي ، از   عساكر   ابن   موجود در كتاب    هاي  نمايي   دور از بزرگ    به
   شـاهد عينـى      عنـوان    بـه  يالديم10/ مريق4 ه ي  در سد    كه   فورك   ابن   گزارش ه ي بر پاي .   است   فارس ه ي ، منطق   شمرد   جدي   در آن   مذهب

   خـود بـه   ، در بازگشت  بود  كرده  را درك  اشعري  دراز صحبت  مدتى   كه   حموية سيرافى    ابوعبداهللا   نام   به  ، شخصى    است  در شيراز بوده  
  ). 128 عساكر،  ابن: نك( كرد   تربيت  اشعري  مبرز را در كالم ، شاگردانى  موطن
   از اهـل     نـسخ    برخـى   طبـق (»  دميـانى  «  نـام    بـه   ، و در كنـار او از فـردي           نيـز تأييـد گـشته        نـديم    ابن   مجمل   در گزارش    حمويه   مهم  جايگاه
   ).  از بالد اندلس دميانه: 2/606،   ياقوت: ؛ نيز نك231،    نديم ابن: نك (  است ، ياد شده   اشعري  علم  حامل  عنوان نيز به)  سيراف
در   شـافعى     قاسـم   بـن  محمـد     ابوعبـداهللا   نـام    بـه    اشـعري     از شاگردان   ، يكى   ابونعيم   گزارش ه ي  بر پاي    ياد كرد كه     بايد از اصفهان    همچنين

  ، ايفـاي      اشـعري    مـذهب    بـا انتحـال     و البتـه  »   سنت   اهل   بر مذهب   متكلمى «  عنوان   و در آنجا به      بازگشت   موطن   به ميالدي964/ مريق353
  ). 197 عساكر،  ؛ ابن2/300،  ابونعيم: نك( كرد  نقش

   مـروج    نخـستين    طبـع   ، و بـه      شـده   شـناخته »   سـنت    اهـل   مـتكلم  «  عنوان  ، به    شعري ا   از شاگردان    شروطى   نيز ابوعبدالرحمان   در گرگان 
  ). 206 عساكر،  ؛ ابن424،  سهمى: نك( ديار بود   در آن مذهب

   م كـال ه ي  در زمينـ     بـود و آثـاري      طبرسـتان    گويـا در اصـل      د كـرد كـه     يـا    محمد طبـري     عبدالعزيز بن   ، بايد از ابوالحسن       عراق  در مغرب 
 ديار نشر كرد      استاد خود را در آن       و مذهب    رفت   شام   به   از زمان   اي  ، در برهه    رفت   شمار مى    به   اشعري   خاص   از شاگردان   او كه .  داشت

   ).195همو، : نك(
، دو      دوم   نسل   به   اشعري   كالم  ال را در انتق     نقش  ترين   ترديد اساسى   ، بى   باشد   او هر چه     مذهب   در ترويج    اشعري   از شاگردان    هر يك   سهم
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  ، و ايـن    بـوده   شخـصيت  مـؤثرترين )  م980/ ق370 از  د پيش (  باهلى  ، ابوالحسن    ميان  در اين . اند   داشته   او بر عهده     بصري   از شاگردان   تن
 از او بايـد   پـس .   اسـت   كـرده   منتقل  اسفراينى اق و ابواسح  فورك ، ابن   باقالنى ، يعنى  بعد  نسله ي برجست  شخصيت 3   را به    كالمى  ميراث

 او   درس  را وامـدار محفـل     اشـعري    خـود از كـالم      هـاي    از آموخته    بخشى   باقالنى  ياد كرد كه  )  ق370د   (  مجاهد بصري    ابن  از ابوعبداهللا 
   ).221،  ؛ نيز بغدادي178 -177،   عساكر ؛ ابن152،   صريفينى: نك (  است بوده
   اصـحاب   شـاگردان ه ي طبقـ  (  اشعريان   دوم   را در شمار نسل     ، و اصفهان      و قومس   ، گرگان    ، خراسان   بغداد   از عالمان    شماري   نام   شدن  يافت

  ). 208 -207 عساكر،  ابن: نك (  دانست  دوره  در اين  ياد شده  در مناطق  مذهب  اين  نسبى  بر رواج  شاهدي توان ، اجماالً مى ) اشعري
   سـرزمينهاي   در يكايـك   مـذهبى   اوضـاع   دادن  نـشان   در جهـت   التقاسـيم   خود در احسنه ي مالحظ  قابل  با وجود دقت   مقدسى   كه   است  گفتنى
گـر يـاد    دي هاي ، و در اقليم    خبر داده   مريق 4 ه ي  سد   دوم ه ي در نيم ) 112  ص( در بغداد      اشاعره   از حضور اقليت     اشاره  به ، تنها    اسالمى

 يـا   مـري  ق 4 ه ي تـر از اواخـر سـد          دقيـق    بغداد در اطالعـى      امامى  ، متكلم   مفيد   اما شيخ   ،   است   را فروگذارده    اشعريان   جمعيتى  كرد توزيع 
   شـافعيان   ن در ميـا     مـذهب    اين  ، و از رواج       در عراق    در بغداد و بصره      اشعري   پيروان  ، از جمعيت    مري  ق 5ه ي  سد   آغازين  حداكثر سالهاي 

  ).24،  الجمل: نك (  است  خبر داده  و خراسان  و قومس  در فارس ايران
  

 )دوم      ش     (
    اشاعره  مذهب  گسترش موج
  :   در ايران  گسترش-  الف
  ، در نـسل  توار سـاختند  استاد خود را اس ، مذهب  نقاط ايران  در برخى  خصوص  به   كه   اشعري  ابوالحسن  مستقيم    از روزگارشاگردان   پس
 در    بـاهلى    ابوالحـسن   ، شـاگردان      ايرانـى    با وجود اصـالتى     آيد كه    مى   چشم   به   در ايران    اشعري   مذهب   مروج   عنوان   به   بزرگانى  ، نام   پسين
  . اند  بوده عراق
   بـه    بـاهلى     از شـاگردان     تـن  3  ، نـام      اشـعري    متكلمان  م دو ه ي  از طبق    در سخن   ، همواره    شناختى    فرقه   در منابع    كرد كه    بايد اشاره   نخست
 ، ابـن   ) م1012/  ق403د   (  ابـوبكر بـاقالنى     قاضـى :   اسـت    شده   شناخته   آن   در تبليغ    و هم    مذهب   در اين    بازنگري   عامالن  ترين    اساسى  عنوان

  ). 178،   عساكر ؛ ابن ، همانجا  غداديب: نك) ( ق418د  ( اسفراينى  و ابواسحاق)  ق406د  ( اصفهانى  فورك 
 در    گـاه   ، و آنچـه       نبـوده    محـسوس    چندان   در ايران    اشعري   مذهب   او در گسترش     نقش   بايد يادآور شد كه      باقالنى ه ي ، دربار    ميان  در اين 
 تأييـد   ، از نظـر تـاريخى   )120همـو،  : نـك (انـد    حضور داشته  در خراسان  از عراق  پس  باقالنى  اكثر شاگردان    كه   است   شده   عنوان  منابع
  .  است نشده
، در    خـود در عـراق    تحـصيل   آوردن  پايـان   از بـه     پـس    وي   كـه   ، بايـد گفـت       در ايـران     اشـعري    مذهب    در ترويج    فورك   ابن   نقش ه ي دربار

   بـا اسـفراينى    از همدرسـى   پـس  ، اما زمانى     نيست   روشن  دقت   به   او اگر چه     بازگشت  ؛ زمان    بازگشت   اصفهان   به  مريق350 ه ي اواسط ده 
  .   است بوده) سطور بعد: نك (قمري 360 از  و پيش) 5/158ه د، : نك ( مريق350 بعد از  در عراق

،     بـا وي     مستحكمى  وستى از د    با برخورداري    فورك   و ابن    داشت   دبيري   منصب  اي   بويه   عباد در دربار مؤيدالدوله      بن   صاحب   برهه  در اين 
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  ). 4/417ه د، : نك (  يافت  اشعريه ي انديش  ترويج  براي شرايط مساعدي
   در پيدايى    فورك   ابن   پديد آمد كه     متخاصم   فرق   ميان   مذهبى  اي  ، فتنه   مري  ق360 ه ي  اخير ده  ه ي  در نيم    تخمين  ، به    نامشخص  در زمانى 

   ).4/130،  ؛ سبكى233 عساكر،  ابن: نك (  گشت  شيراز منتقل ، دربند به   سبب  همين  شد و به مؤثر شناخته   آن
   از آن ، نـشان   در شيراز  اشاعره  و محافل  او با مشايخ و ارتباط نزديك) همانجا (  خود را بازيافت  آزادي  زودي  در شيراز به    فورك  ابن

   از ابـن   نقـل  ، بـه  128 عـساكر،   ابـن : نـك  (  اسـت    ايفا نموده    در شيراز نقشى     اشعري  ب مكت   احتماالً او خود نيز در استوار ساختن        دارد كه 
  ).  فورك

،    حمويـه   از پروردگـان   كـه   اسـت   يـاد كـرده     ابونـصر كـوازي     ، از جملـه     شـيراز    اشـعري    در محافل    فعال   متكلمان   از جماعتى    فورك  ابن
   ).همانجا(اند   بوده  اشعري شاگرد سيرافى

،   ؛ سـبكى  232همـو،   : نـك (رو شـد       روبـه    نيـاورد و بـا مـشكالتى         دسـت    به   مذهب   در ترويج   ، توفيقى     ري   به   كوتاه   در سفري    فورك  ابن
  را بـه    فـورك   ابـن  سـيمجور،   ، اميرناصـرالدوله    بـود    اشـعري    خـود عـالمى      كـه    نيـشابوري    حـاكم    كوشش  ، به   اثنا  ، اما در همين    )4/128

   اسـت   بوده يالديم983 تا 977/ مريق373 تا 366   سالهاي  ميان  نيشابور در زمانى  به   فورك   ابن  رفتن). همانجا(ر فراخواند   نيشابو  
   ).4/418ه د، : نك(

  ايجـاد مكتبـى   و در   پرداخـت   اشـعري   مـذهب   تبليـغ  ، بـه   شد  ساخته  وي  براي  بوشنجى  در خانقاه  كه اي  در مدرسه    فورك  در نيشابور، ابن  
   كراميـه  ه ي  فرقـ   ، پيـروان    روزگـار    آن   در خراسان    اشعريان ه ي  عمد  رقيب.  برخاستند   از آن    نام   صاحب   بزرگانى   كه   يافت  ديرپا توفيق 

،    مـرگ  رسـيدن   خود را تا فرا      تعليم ه ي  از دور    سال 30 بر     افزون   فورك  ابن. شدند   مى   حمايت   محمود غزنوي    سلطان   از سوي   بودند كه 
  ابـن : نـك ( گذرانـد      بـا كراميـه      با خشونت    همراه   و گاه    سخت  ، و نزاعى      اشعري   مذهب ه ي وقف   بى   ترويج   و به    استقرار داشت   در خراسان 

   ).419 -4/418؛ نيز ه د، 4/131،  ؛ سبكى233-232عساكر، 
،    خـود در عـراق    تحـصيل   آوردن  پايـان   از بـه   پس  ياد كرد كه  اسفراينى حاق، بايد از ابواس   اشعري   مذهب   ديگر از اركان     ركنى   عنوان  به

   بـه   زودي ، امـا بـه     داشت  سكنى  در اسفراين  و چندي  خود بازگشت  اقليم ، به   خراسان   به   فورك   ورود ابن    به   نسبت  ريي تأخ  شايد با اندك  
ــ  بــه  كــه اي  شــد و در مدرســه نيــشابورفراخوانده  ؛144 /1،  ســمعانى ؛152،  صــريفينى(  پرداخــت  س تــدري ، بــه  بــود  شــده  ســاخته  وي ام ن

  ).243، عساكر ابن
،   اسـفراينى : مثالً نـك  (  است رو بوده   روبه  كراميان  استمرار با مخالفت  خود در نيشابور، به  علمى  فعاليت  در طول    طبع   نيز به   اسفراينى

101.(   
   دارد و بـر نفـوذ سياسـى          خراسان   در محيط مذهبى     كراميان   جويى   در برتري    در نيشابور ريشه     با كراميه   شاعره ا ه ي  گسترد  درگيري
ه  سد   دوم ه ي  در نيم    مقدسى ه ي طرفان   اعتماد و بى     قابل   گزارش ه ي بر پاي .  دارد   تكيه   جمعيتى ه ي  بر غلب   ، و نه      غزنوي   در دستگاه   ايشان
   بـوده  گيرتـر از حـضور كراميـه    تـر و چـشم     در نيـشابور، غالـب   ، حضور معتزله   با اشعريان  كراميان   منازعات  ر اوج  د  ، يعنى   مري  ق4 ي
   منطقـه    و در ايـن      برهـه    در ايـن     و معتزلـه     اشـاعره    ميـان    خصمانه   از منازعات    تاريخى   هرگز در منابع     كه  ، در حالى  )252،    مقدسى: نك(

  .  است  نيامده سخن
  ، رجـال    از آن  پـس  ، و البتـه  مـري   ق6 و 5  هـاي    سـده   در طـول  ، بايـد يـادآور شـد كـه       در ايـران   اشـعري   مذهب   از گسترش    سخن  در پايان 
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، حـضور      مـالكى    محـدود مـذهب    ه ي  و نيـز حـوز       شـافعى    فقهـى    نفوذ مذهب   هاي    در حوزه    ويژه  ، به     ايران   در نقاط گوناگون     مذهب  اشعري
   چـون    ايـران    گونـاگون    از نـواحى    هـايى   شخـصيت    نـام    تـا پـنجم      سـوم   ، در طبقـات       اشعري   خود از رجال     عساكر در فهرست    ابن. اند  اشتهد

 يهقـى  ابـوبكر ب   چون  برجسته  عالمانى ، نام   ميان  در اين كه)  بعد  به 249  ص: نك (  است   آورده   و اصفهان   ، ري   ، فارس    ، طبرستان    خراسان
  .آيد  مى  چشم  به  و ابوسعيد ميهنى ، كيا هراسى   شيرازي ، ابواسحاق   جوينى ، ابوالمعالى   قشيري ، ابوالقاسم 

و )  م1111/ ق505د  ( ، ابوحامــد محمــد غزالــى    ايرانــىه ي بايــد از دو انديــشمند برجــست   نمونــه  عنــوان ، بــه قمــري  6 و 5  هــاي  در ســده
 ايفـا    توجه  شايان ، نقش   طور عام   به   كالم   علم   در تاريخ   ، كه     اشعري   كالم   تنها در تاريخ     نه   برد كه   نام)  م1209/ ق606د   (  رازي  فخرالدين

، و در    منتـشر سـاخته    از ايـران   خـود را در خـارج   ، مذهب   اشعريه ي برجست  از عالمان ، جمعى مري ق4 ه ي  در سد    است   گفتنى .اند  نموده
، ابـوجعفر     در مكـه    گزيـده    سـكنى    ابـوذر هـروي     ، بايد به     كسان   اين  از ميان . اند   پرداخته   تبليغ   به  ، حجاز و شام       عراق   گوناگون  ايبخشه
، 259، 255،   عـساكر  ابـن : نـك ( كرد     در صور اشاره     مذهب   اين   مروج   رازي   ايوب   بن   سليم  ، و ابوالفتح     در بغداد و موصل      ساكن  سمنانى

263.(  
  
  :   غرب  به  روي  گسترش-  ب

 شـمار آورد؛ او بجــز    بـه   تبليـغ   را اسـاس   ابـوبكر بــاقالنى  ترديـد بايـد قاضـى    ، بـى    اشــعري  مـذهب   غـرب   بـه   روي  از گـسترش  در سـخن 
  ، ابوعبـداهللا     اشـعري  ه ي د برجست  ديگر شاگر    درس   از مجلس  - بود     و اسفراينى    فورك   با ابن    وي   استاد مشترك    كه -   باهلى  ابوالحسن

  ).1/343،  خطيب: نك (  جست  نيز بهره  مجاهد بصري ابن
، امـا بايـد        اسـت    پـذيرش    قابـل    در مورد عراق     كم  ، دست  )120  ص( بسيارند     و خراسان    در عراق    باقالنى   شاگردان   عساكر كه    ابن   نقل  اين

،  )264، 250، 248،  همـو  (  بغـدادي   و ابوالفضل  نعيمى ، ابوالحسن   سكري  ابوالحسن ر او چون مشهو  شاگردان   در ميان    كه  در نظر داشت  
 .شود  مى  ديده  برجسته  متكلمى ، و نه   و اصولى بيشتر فقيه

و    دادن    مقبوليـت  ا در جهـت  نفـوذ ر  ، و ايـن    برخـوردار بـوده      مالحظه   قابل   از نفوذي    باقالنى  نمايد كه    مى  ، چنين    اجتماعى  از نظر جايگاه  
ه  عـضدالدول   خـاص   نماينـدگى   او به  شدن ، برگزيده   نفوذ اجتماعى از شواهد اين .   است   كار گرفته    به   عموم   در ميان    اشعري   مذهب  ترويج

   اسـت    فرسـتاده    دربـار بيـزانس     بـه  سـفير      عنـوان    را بـه    بـاقالنى  )   م981/ ق371 ( در   كه   بغداد است    و كارگزار امور خالفت     اي   بويه ي
  ).9/16 اثير،  ؛ ابن380-5/379،   خطيب: نك(

   علـى    االمـة و متقـدم      لـسان  «  عنـوان    بـه   ، بـاقالنى      دربار بيزانس    به   عضدالدوله ه ي  نام  ، در معرفى      عزيزي   ابوالمعالى   قاضى   نقل ه ي بر پاي 
  . دارد  و بغداديان  نزد عضدالدوله  وي  از جايگاه  نشان كه) 219 -218 عساكر،  ابن (  است ياد شده» علماء الملة
   دارد كـه   از آن ، حكايـت    واقعـه   بـا همـين    مقـارن  هايى ، در سال مري ق4 ه ي سد  دومه ي در نيم  در عراق  مذهبى  از اوضاع    مقدسى  گزارش
  ). 112  ص: نك(اند   برخوردار بوده  ذكري  قابل ، از جمعيت   كالمى  با ديگر مذاهب ، در مقايسه  روزگار  در بغداد آن اشاعره

   البرهـان    ايـضاح    بـشر فـى      ابى   ابن   كتاب   نقض   با عنوان    اشعري   بر كالم    عياش   محمد بن    بن   ابراهيم   ابواسحاق   نام   به   معتزلى   عالمى ه ي ردي
  ، بـه    دارد   در محيط عراق     مذهب   اين   تبليغ   از باال گرفتن    ، نشان    است   شده   تأليف  ره دو  ، و در همين      نايافته   است   اثري  كه) 221،     نديم  ابن(

،     پيوند نخورده    باقالنى   مستقيماً به    در منابع   ، گرچه   از نفوذ    گستره  اين.   است   خود واداشته    از حريم    دفاع   را به    معتزله   مكتب   كه  نحوي
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  .  است  مقصود ايفا كرده  اين  به  را در حصول  مهمى  نقش  باقالنى  و كوشش عى اجتما ، جايگاه ترديد اما بى
   را بـراي     مبلغـانى    كـه   يافـت     مـى    شـباهت   مـري ق2 ه ي  در سد   اي   فرقه   تعليم  هاي    حلقه   به  ، گاه   بود   در بغداد پديد آورده      باقالنى   كه  اي  حلقه
شود و     مى   نيز ديده    اشعري   ابوالحسن   شخص   تعليم ه ي  در حلق   اي   تا اندازه    ويژگى   اين  البته. ندكرد   مى   نقاط تربيت    در اقصى    مذهب  ترويج

   احـساس   زمـانى   و شـباهت   ويژگـى  ايـن .   اسـت   آغاز شده  مذهب گذار اين  بنيان   در زمان    كرد كه    تلقى   حركتى   براي  دهى   را بايد سازمان    آن
  .رود  مى ها سخن  ديگر سرزمين  در بغداد به  باقالنىه ي از حلق  داعيانى  از ارسال  و گريخته ور جسته ط  به  در منابع گردد كه مى

 در   رشـد اشـاعره    را بـراي   و احـوال  ، اوضاع  در بغداد  حنابله  روزافزون  يافتن ، قدرت   در عصر باقالنى    مالحظه   نفوذ قابل   با وجود اين  
 معـدود   دهـد كـه    مـى  ، نـشان    در عـراق   مـذهب   اشـعري   عالمان  طبقات  گذرا به نگاهى.  بود  نامساعد ساخته  عراق در  طور كلى  ديار و به   آن

) 321،  268،   عـساكر  ابـن : نـك  (  رطبـى   ابـن   و قاضـى   بغدادي   خطيب   چون   از باقالنى    پس  هاي  در نسل    مذهب   اين   به   وابسته  برجستگان
 ايجـاد    ايرانـى  ، توسـط اشـعريان     در عـراق   اشـاعره   براي  محدود تبليغ اند و جريانهاي  نبوده  شناخته  كالم  و معلم   لم متك   عنوان   به   يك  هيچ
  .  است شده
   از شـاگردان     توسـط يكـى      در شـام     اشـعري    مـذهب    تبليـغ   ، اگـر چـه        است   شام   مورخ  ترين    خود برجسته    عساكر كه    ابن   گزارش ه ي برپاي
 از    اشـاعره    دوم ه ي  در طبقـ     هاشمى   ابوطالب   و شريف    دارانى   ابوالحسن   چون  و كسانى ) 195  ص: نك (  است   آغاز شده    اشعري  سنابوالح

ز بـا  ، ج   در محيط شام  اشعري  مذهب  به  دادن  و گسترش  در تبليغ  آنان ، اما توفيق )240، 214همو، (اند   بوده  در شام    مكتب   اين   به  وابستگان
  .   است  نبوده  ممكن  عراق  از جانب مساعدتى

   در جهـت   جـدي  ، مـانعى  )153  ص (  است  برخوردار بوده    وسيع   از نفوذي    روزگار در شام     در آن    مقدسى   گزارش   به   كه   كراميه ه ي فرق
: نـك  (  است  خواسته  از او مساعدت  باقالنى  به اي  در نامه  دارانى  ابوالحسن  سبب  همين ، و به   بوده  در شام  اشعري  مذهب  توان   كم  رشد نهال 

  ). 216 عساكر،  ابن
 و    بـا مخاصـمان     ، احتجـاج      تبليـغ    را بـراي     ازدي   حـاتم    بن   حسين   ابوعبداهللا   نام   مبرز خود به     از شاگردان    يكى  ، باقالنى    مكاتبه   اين   دنبال  به

  ).، جم256، 252: ، نك   مكتب  اين  رجال  برخى ، براي همانجا (  است  كرده  گسيل  شام  به  كالمى  ظرايف تعليم
   متطـوع   جنگجويـان   اجتمـاع   بـراي  ، محلـى    با بيزانس  و درگير جنگ  مرزي اي   منطقه   عنوان  ، صور به     اشاعره   و چهارم    سوم ه ي در طبق 
،     نبـوده    خود غافـل     مذهب   نيز از تبليغ     اشاعره   اوضاعى  در چنين .   است   داشته   رواج   در آن    گوناگون   مذاهب   تبليغ   جريان   طبع  ، و به     بوده

 ديـار     در آن    علـم    ناشـر ايـن     ، نخـستين     رازي   ايوب   بن   سليم   ابوالفتح   به  توان   مى   سوم ه ي ، در طبق      ميان  از آن . اند   در صور داشته    و مبلغانى 
   اهتمـام    اشـعري    نشر كـالم     بود و به     گزيده   در صور سكنى     چندگاهى   كرد كه    اشاره   مغربى   متكلم   عتيق   ابن  ، و ابوعبداهللا   ) 263همو،  (

 از  اي  برهـه   بـرد كـه   نـام )  م1097/ ق490د  (  مقدسـى  ، عـالم    ابراهيم  نصر بن  بعد بايد از ابوالفتحه ي  در طبق   همچنين). 330همو،   ( داشت
 ).286همو،  (  است صور گذرانيده در   تعليم  را به زمان

   كـه   ، اما بايد در نظر داشـت        است   يافته   دامنه  ا، تا افريق     مغرب   به  ، و روي      محدود نبوده    شام  ، به مري  ق4 ه ي  سد   تا پايان    اشعري  نفوذ مذهب 
 اقتـدار   ، بـا ميـزان       ناحيـه    در يـك     اشـاعره   م نفـوذ تعـالي      بـراي    اوضـاع    مساعد بـودن    ، همواره  ) مديترانه (  بحرالروم ه ي در سراسر حوز  

 بـر    و مـالكى   شـافعى   مـذاهب ه ي بـا وجـود غلبـ     كـه   است  درك  قابل  خوبى  ، به     پايه  بر اين .   است   داشته   عكس   در آنجا نسبت     فاطمى  دستگاه
   مـذهب   تـرويج   مساعد براي  محيطىمري ق6 ه ي سده يميان، تا    بوده  فاطمى  خالفت  پايگاه  كه  سرزمين  اين ، چگونه  مصر   سنت  محيط اهل 
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  .  است  نبوده اشعري
   گـواهى   گـردد و بـه    مبـدل   اشـعري   رشـد مـذهب    از مراكز مساعد براي  يكى  به توانست  ، مصر مى      فاطميان   اقتدار سياسى    با حذف   در واقع 
   از كرسـى   فـاطمى ه ي خليفـ   عاضد واپـسين  م1172/ ق567در .   است  پيوسته وقوع   به  فاطمى  از سقوط خالفت  امر دقيقاً پس  ، اين    تاريخ
  گـزارش  بـه .  سـر آمـد    بـه  فاطمى   شد و روزگارخالفت  عباسيان  نام  به ، خطبه   ايوبى  الدين   صالح   دست   مصر به    بر افتاد و با فتح      خالفت

   همـت   سـنت   اهـل   مـذاهب   تقويـت   و به  ساخت  ديار ملغى  را در آن  تشيع  ، رسميت  بر مصر  از تسلط      پس  درنگ  ، بى    الدين  صالح   تاريخى  منابع  
   تبـديل    نفـوذ اشـاعره     هـاي     حـوزه   ، مصر به      اجتماعى -   سياسى   تحول   اين   در پى   دهد چگونه    مى   نشان   كه   شاهد تاريخى   گوياترين.  گماشت
ــاهره  شـــده  يافتـــه اي ، كتيبـــه  گـــشته ــاريخ بـــه   در قـ ــاعره  در آن  كـــه  اســـت مـــريق 575   تـ ــا تعبيـــر  از اشـ ــوليةالموح... « بـ دة االصـ

، در      با اشاعره    و حنابله    كراميه   ميان   در رقابت   الدين  ، صالح )   كوثري   تحليل ه ي  بر پاي    گزارش: نك(. ت اس  ،تمجيد شده »...االشعرية
  ).16  ص (  است  در مصر انجاميده  مذهب  اين  احياي  به  اشعري عالمان  هاي  كوشش ، بلكه   برنيامده  اشاعره صدد تقويت

   از شـاگردان     يكـى    و جو كرد كه      جست   را در مجالسى     اشعري   با كالم   ا افريق   مبسوط عالمان    آشنايى   نخستين  ، شايد بتوان      مغرب  در جانب 
د  (  نامـدار قيـروان     ، فقيـه    زيـد    ابـى    ابـن    چـون    بـود و كـسانى       داده   ترتيـب   وان در قيـر     عبـدالمؤمن    ابـن    نـام    بـه    اشـعري   نامشهور ابوالحسن 

  ). 2/319،   داك: نك(اند   شده  جلب  اشعري  مذهب  هواداري  به  مجالس در همين)  م996/ ق386
   اشـعري    آثـار ابوالحـسن    ه ي  و مطالعـ     عبدالمؤمن   ابن   بر تعاليم    كه   اشعري   از كالم    افريقيان  هاي    دانسته   كه   انتظار داشت   توان   نمى  گرچه

   ابـى    زيـد و ابوالحـسن       ابـى    ابـن   هـاي    ، امـا دفاعيـه      باشد   بوده   و ايرانى    بصري   شاگردان   در حد تعاليم     و ظرافت   ، از نظر دقت    استوار بود 
بنـد   ي  پـا   اشـعري   مـذهب   حد بـه   تا چه  اينان دهد كه  مى   نشان ،    معتزليان   با حمالت   در معارضه )  م1012/ ق403د   (  افريقى  ، ديگر عالم     قابسى
  ). 123-122 عساكر،  ابن: نك(اند  بوده

   در كـالم    ه نوشـت   هـاي    نمونـه   تـرين    ، قـديم   انـد    شـده    نوشـته    اشـعري    ابوالحـسن    از درگذشـت     پس   زمانى   تنها اندك   زيد كه   ابى   ابن  مكتوبات
   ديـده   آنهـا بـا آثـار اشـعري       هـا ميـان     در برداشـت     ظريـف   هـايى   تفـاوت    گاه  ، هرچند كه   اند   شده   شناخته   مذهب  نگذار اي  از بنيان    پس  اشعري

  ). ، همانجا   ؛ نيز داك8،   برنان: نك(شود  مى
   شد و تا پايـان  ، رهسپار مغرب   شام در  تبليغ  به  مدتى  از گذراندن   پس   ازدي  ، ابوعبداهللا     باقالنى   شاگردان   از سوي    مذهب   تبليغ  در راستاي 

رسـانيد     يـاري    تبليـغ   ، او را در ايـن         بـاقالنى    ديگـر از شـاگردان       يكى   و ابوطاهر بغدادي     پرداخت   در قيروان    اشعري   مذهب  تعليم  عمر به 
  ). 216، 121-120عساكر، ابن: نك(

   عتيـق    محمـد بـن      ابوعبـداهللا    نـام    بـه    از قيـروان     برجـسته   ، متكلمـى     اشـاعره    از طبقـات     سـوم  ه ي  در طبقـ    ، يعنى     باقالنى  شاگردان  در نسل 
  ).330همو، : نك (  ذكر است  شايان قيروانى
   و گـرايش     در فـروع     مـالكى   ، مـذهب   ) م1147-1056/ ق542-448 (  از مغرب    وسيعى   بر بخش    نسبتاً پايدار مرابطان     حكومت ه ي در دور 
 اسـت    نيافتـه    پايگـاهى   چندان   در منطقه    اشعري  مذهب ،  رو  ، و از همين      بوده   سلسله   اين   مورد حمايت    در اصول   ديث ح   گريز اصحاب   تأويل

  ). 466/ 6،  خلدون ابن: نك( 
   و ضـمن  رفـت  شـديد گ   نقـدي   را بـه   بر قلمرو مرابطـان   غالب  ظاهرگرايى  اين  موحدانه ي گذار فرق   ، بنيان  ) م1130/ ق524د   ( تومرت  ابن

 و    شـيعى    از امامـت    اي   برخـوردار بـود و آميختـه         اشعري  اي   از زمينه    پيشنهاد كرد كه     كالمى  ، نظامى     و پرهيز از تشبيه      تأويل   به  دعوت
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  ).6/117،   ؛ سبكى ، همانجا  خلدون  بعد؛ ابن  به213،   تومرت ابن: نك (  را نيز در برداشت  معتزلى  صفات نفى
   دسـت    بـه    موحـدان  ه ي  سلـسل   ، امـا بـا اقتـدار يـافتن         )167/ 3ه د،   : نـك  (  داشـت    تـا مـدتها خواننـده        اگرچـه   تـومرت    ابن   كالمى  هاي  نوشته

   شـناخته   مطلـوب   مـذهب   عنـوان   به  نبود و آنچه     حكومت   مورد اعتناي    چندان   تومرت   ابن ه ي  ويژ  ، اعتقادات    تومرت   ابن   جانشين  عبدالمؤمن
   مغـرب  ه ي  در منطقـ     اشعري   پايدار مذهب    گسترش   براي   آغازي ه ي  نقط   بود كه    در اصول    اشعري   و مذهب    در فروع    مالكى  ، مذهب  شد  مى
  ى فـضاي    بـا پديـد آوردن      ، ولـى      نبوده   شناخته   مذهب   اشعري   مبلغى   عنوان   خود هرگز به    تومرت   ابن  ، اگرچه     ترتيب  بدين.  رفت   شمار مى   به

   اسـالمى   در مغرب  اشعري نفوذ مذهب.   است   بوده   اقصى   در مغرب    اشعري   مذهب   رواج  ساز براي    زمينه  ، بهترين    مذهبى   انتقال  مساعد براي 
  ). 15،   كوثري: مثالً نك (  است  بوده  يافته گسترش)  سيسيل (  و صقليه  اندلس ، و تا اعماق   افريقا محدود نبوده  شمال به

  . است  قرار داده  را مورد بررسى  اندلس  به  اشعري  آثار كالمى  انتقال ، جريان  اي  در مقاله)1 ( فُرنئاس
1= Furneass  

 
                                                                                  )مسو        ش    ( 

    با ديگر مذاهب  در رويارويى اشاعره
  :   و اشاعره  حنفيان-  الف

  ، بخـش      مـالكى  -   شـافعى    در محيطهـاي     اشـعري    كالمـى    مـذهب    و رشـد روزافـزون       شـدن   ، در گيرودار مطـرح      مري  ق6-3  هاي  در سده 
 پاسـخگو     تنها در فروع    ن آنا   مذهب   كه   و مالكيان    شافعيان  اما برخالف .   است   بوده   حنفى   نفوذ مذهب  ه ي  حوز   اسالم   جهان   از مشرق   اي  عمده

   كالمـى    مكتبهـاي    تعاليم   به  گرفتند و اقليتى     مى   را پى    حديث   اصحاب   غالباً راه   ، در اصول     از ظهور اشعري     پيش   دو مذهب    اين  بود و پيروان  
   حنفيـان    در محافـل     مـشابه   گـز خـالي   آمـد و هر      شـمار مـى      به   و اصول    در فروع    جامع  ، مذهبى     حنفى  ، مذهب  آوردند   مى   روي   اعتزال  چون

   رواج  و انـدك   داشـت   رواج  خراسـان  نـشين    شـافعى   تنها در نواحى اشعري   ، مذهب     مشرق  در منتهااليه    كه  روست   از همين . شد  نمى  احساس
 .اند  را در خود داشته  شافعى  جمعيتى ى طور سنت  به  و بخارا بود كه  چاچ  در نواحى  مذهبى هاي   جزيره  صورت ، به  در ماوراء النهر آن

  ، در مـشرق      انديـشه    ايـن    در عصر گـسترش      را يادآور شد كه      نكته   بايد اين   ، نخست    اشعري ه ي  با انديش    حنفيان   رويارويى   بررسى  براي
 ه ي  با انديـش     متفاوت   ساختار خود برخوردي     مقتضاي   به   هر كدام    كه   موجود بوده    حنفى   از تفكر كالمى    مختلفه ي   ، دو چهر     بالد اسالمى 

گـرا     عـدل    حنفيـان    را مكتـب     آن  توان   مى   بود كه    گرفته   پاي  ، مكتبى    ، در خاور خراسان     مري  ق2 ده ي  س   دوم ه ي از نيم .   است   داشته  اشعري
 -387/ 5ه د، : نـك ( همـسو بـود     با افكار معتزله  معروف ، قدر و امر به   توحيد صفاتى  چون  اساسى   اصول   در بسياري    كه  ناميد؛ مكتبى 

388 .(  
). همانجـا ( نهـاد      شـدن    منـسوخ    بـه    روي   بـود كـه     مـري ق 4 ه ي  بود و تنها از سـد        نشده   كاسته   مكتب   اين   هنوز از رونق   مريق3 ه ي در سد 
   كالمــى  بــر محافــل  غالــب  مكتــب  عنــوان بــه)  م999 - 875/  ق389 -261 (  نيــز در عهــد ســامانى   و جماعــت  ســنت  اهــل  حنفيــان مكتــب

  . بود  شده  بسيار نزديك  حديث  اصحاب  مواضع ، به  ارجاءه ي، بجز اصرار بر انديش   از نظر تعاليم  بود كه ماوراءالنهر مطرح
 محـدود     و جماعـت     سـنت    اهـل   ان حنفيـ   گرا از سـوي      عدل   حنفيان   مكتب   بود كه    با روزگاري   ، همزمان     اشعري   مذهب   گسترش   موج  اگرچه
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بـا  . اند   بوده   در مشرق    اشعري   با مذهب    برخورد كنندگان   ترين   در شمار سرسخت     همواره   از حنفيان    گروه  ، اين    وصف  ، اما با اين     بود  شده
   بـه   وي  بـومى   تعلـق   بـه  ، امـا بـا توجـه     روسـت    روبـه  ، بـا دشـواري     العلـوم   مفـاتيح  ، صاحب) م997/ ق387د   (  خوارزمى   مذهب   تعيين  اينكه

؛   اسـت   حـائز اهميـت    كالمـى   مـذاهب   در ميان  اشعري  مذهب  جايگاهه ي او در بار    ، تلقى    كالم   به   گراينده   حنفى  هاي   از حوزه   ، يكى   خوارزم
؛ 27،    خـوارزمى : نـك  (  اسـت   شـمرده »  مـشبهه  « مـذاهب  از     مـذهب    را دومين    اشاعره  ، مذهب   دهد   خود راه    به   ترديدي   آنكه  ، او بدون     چه
  ).  است  آورده  و در شمار صفاتيه  مشبهه  را در عرض  آنان ، كه85/ 1،  شهرستانى:  قس

 از    مهمـى    در بخـش     كـم   ، يـا دسـت      خود   وزارت  در طول )  م1064/  ق456مق   ( ابونصركُندري   الملك ، عميد    سلجوقى   وزيرعصر آغازين 
، تـا    كـرد    سـتيز مـى      در خراسـان     اشـاعره    و تبليـغ     با فعاليت    گوناگون  هاي   شيوه  ورزيد و به     مى   تعصب   حنفى   بر مذهب    شدت  ، به   دوره  اين

يـر،  اث  ؛ ابـن  108عساكر،    ابن: نك( بود     ساخته   را بر منابر مرسوم      اشاعره  ، و لعن     كرده   گريزان   را از خراسان     اشعري   بزرگان  آنجا كه 
10 /33 ،209 .(  

ه  در سـد     آن  ، مردمان     مقدسى   گزارش   به   كه   است  در خراسان )  كاشمر كنونى ( تُرشيز     در نزديكى   اي  ، قريه    عميدالملك  ، خاستگاه  كندر
»   عـدل    اهـل   حنفيـان  « ، بايـد بـه        تـاريخى   هـاي    دانـسته  ه ي  بـر پايـ      در تفسير آن     كه  ؛ عبارتى )253  ص(اند    بوده»  قدريه« از    مريق 4 ي

  . شود برگردانده
 465د   (  قـشيري   و ابوالقاسـم  )  ق458د   (  ابوبكر بيهقى   ، همچون     خراسان   اشعري   عالمان   كه   فشارهاست   در برابر اين     واكنشى   عنوان  به
  ).   قشيري متن: 112-109،  ى بيهق متن: 108 -100 عساكر،  ابن(اند   زده  دست  اشعري  در تأييد مذهب  آثاري  تأليف به)  ق

   بطـالن    كـم   ، يا دسـت       اشعري   نامدار بر حقانيت     عالمان   در آن   اند كه    پرداخته   هايى  نامه   شهادت ه ي  تهي  ، به    ابونصر قشيري    چون  و برخى 
  ).317-310، 120-113همو، : نك(اند   كرده  او اشاره لعن

 را بـر    اشـاعره   تنهـا لعـن    نه  بود و وي  اشعري  مذهب  گسترش  نفع  به ، تحولى     بر مسند قدرت    ك المل   نظام   خواجه   و برآمدن   سقوط كندري 
   تأسـيس   اشـعري    مـذهب    رونـق    را بـراي    ، پايگاهى  ها   نظاميه   با تأسيس   ، بلكه   بازخواند   موطن   را به    گريزان   و عالمان    ساخت  منابر موقوف 

  ). 209، 33/ 10اثير،  ابن: نك( نهاد   انكارناپذير برجاي ى نقش  مذهب  در رشد اين كرد كه
   خـود را بـا عنـوان      اشـعري  ه ي  اعتقادنامـ    و جـوينى     قـرار داشـت      خواجـه    خـاص    مورد عنايت    جوينى   الحرمين  ، امام    خراسان   اشعريان  شيخ
  ).169/ 3،  خلكان ابن: نك (  او نوشت  نام ، بهه  النظاميه يالعقيد
ه در ادام .  شمار آورد    به   و اشعريان    حنفيان   ميان   برخورد تاريخى    براي   شاخصى  توان   را نمى   آميز كندري    خشونت ه ي ، شيو    روي هر    به
هـا معمـوالً در حـد      مخالفـت  ، امـا ايـن     داشـت   دوام  مـصرّانه   با تفكر اشعري  عدلى  حنفيان  مخالفت ، گرچه مري ق 6 ه يو در سد    5 ه ي  سد ي
 ،  عدلى  ، بارها از حنفيان      باره  خود در اين   ه ي  پراكند   در گزارشهاي    رازي   قزوينى مريق 6 ه ي ؛ مثالً در سد       است   بوده   نظري  الفاتاخت

، 255 ،105، 41  ص: نـك  (  اسـت   دانـسته   بـسيار نزديـك    حنفيـان   را با ايـن  اماميه »  اصوليان«  و مواضع  ،   گفته  سخن  با اشاعره    آنان   و تقابل 
  ).، جم 497، 486، 482

، بجـز     ، امـا تـا چنـد قـرن           بـسيار داشـت      قرابـت    اشـعري   ، بـا مـذهب       مـذهب    تعـاليم    اساس  ، اگرچه     و جماعت    سنت   اهل   حنفى   مكتب  در جانب 
 در    اشـعري    ابوالحـسن    با حيات   ن همزما   كه   است  گفتنى. شد   نمى   ديده   اشعري   مذهب   به   نسبت   جمعى   صورت   به  ، گرايشى    فردي  گرايشهاي

 سـاختار    كـه   ريخت  پى  كالمى  نظامى  را در قالب  و جماعت  سنت  اهل   حنفيان   سنتى ه ي  انديش   سمرقندي  ، متكلم    ، ابومنصور ماتريدي    عراق
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   را بـراي  اي ، زمينـه    مـشرق   حنفيـان   در ميـان  مى كال  نظام  اينه ي گسترد  و مقبوليت  داشت  رقابت   ياراي   خوبى   به   اشعري   كالمى   با نظام   آن
  . بود  نگذاشته  باقى  اشعري نفوذ مذهب

 خـود را بـا     مـذهبى ه ي، فاصـل    مـشرق   حنفيـان   شـدند كـه   از آنسـ    زمينه  گوناگون  ، علل مري  ق 4   در اواخر قرن     سامانى   دولت  با فروپاشى 
   مـذهب   ، يعنـى     همـسايه    سـنى    در محافـل     مطـرح    كالمـى  ه ي  انديش  ترين    برجسته ه ي  دربار  دهند و   ، كاهش   خود در باختر     سنى  همسايگان
   معتـدل  ، در اتخـاذ موضـعى    عـسكر   قاضـى   ابوالعبـاس  ، همچون   حنفىه ي برجست ، عالمان   دوره در اين.  دهند  نشان  از خود انعطاف  اشعري
   و تكـون   تكـوين ه يمـسأل   «  چـون   اندك اند و تنها انحرافاتى  يافته  ماتريدي  كالم  به ر نزديك  او را بسيا    ، كالم     اشعري ه ي  انديش   به  نسبت

  ). 140-139عساكر،  ابن: نك(اند   هشدار ديدهه يرا در آثار او شايست» 
   اسـت    دامغـانى    ابوعبـداهللا   لقـضات ا   قاضـى  -   در عراق    گزيده   و سكنى    از مشرق    برخاسته -  مريق 5 ه ي  در سد    حنفى   نامى  از ديگر عالمان  

  ).332همو، : نك (  است  ابا نداشته  اشعري  با لعن  در مخالفت خطى   از صدور دست كه
تـر نيـز       عميـق   هـايى   تأثيرپذيري  ، گاه    نيست   دو مذهب    پيروان   ميان   بر دوستى    افزون   چيزي ه ي  دهند   نشان   كه   ياد شده    بر مواضع   عالوه

   صـراحت  ، بـه    پايدار ماندنـد و در اصـول    حنفى  بر مذهب  در فروع  معدود كه   هايى  بر شخصيت   افزون. شود   مى   ديده   تقريب  اين  در جريان 
   .)2/46،  ؛ عبدالقادرقرشى10/93اثير، ؛ ابن259همو،: مثالًنك( خواندند  خود را اشعري

،  مـري  ق 4   بـه 3 ه ي گـذار از سـد   ، از سـالهاي    حنفـى   محافـل  نمايـد كـه    خـود مـى    نكته ، در اين   و اشعريان    اعتقادان   حنفى   ميان   نزديكى  اوج
، در     و اشـاعره     حـديث    اصـحاب    از مـذهب     آنـان    مذهب ه ي  جدا كنند   ترين   مهم   عنوان   ارجاء را به   ه ي  انديش  دادند كه    مى   نشان   پنهان  گرايشى
   در برخـى     شـد كـه      موجـب    در عمـل     جريـان   امـا ايـن   . انگيز تأكيد نورزند    تفرقهه ي    انديش  ين نمايند و بر ا      خود حذف    صريح   مواضع  اعالم
   ميـان   تقريـب   را محـصول   آن  تـوان    مى   كه   دست   از اين    نمونه  بارزترين.  ارجاء نشيند  ه ي  انديش   تفكر ضد ارجاء برجاي     ، حتى  ها  نامه اعتقاد
  آمده   فراهم   حنفى  نويسى»  االكبر  الفقه «  سنت ه ي  بر پاي    كه  است» )3( االكبر    الفقه « ار آورد، متن   شم   به   و اشعري    حنفى   اعتقادي  مكتب

  .  است  بروز يافته  در آن  اشعريه يجا آثار انديش  ، و جابه 
   .)3/378: نك( اشعريند   بر مذهب  در اصول  اكثر حنفيان  بر اينكه ، مبنى مري ق 8 ه ي در سد  سبكى  الدين  تاج سخن

   نبـوده   دور از واقـع      وي   زمانى  ، در اوضاع  )2/261همو،  : نك (  بوده   مسأله 13 محدود در      و اشاعره    حنفيان   ميان   موارد اختالف   و اينكه 
  د ابومنـصور ماتريـدي   عقايـ   المشهور را در رد شـرح   السيف ، كتاب )  ماتريديه شامل (  و حنفيان  اشاعره   ميان   تقريب  همو در راستاي  .  است

،  سـبكى  (  پرداخـت   ماتريـدي   و كـالم   اشـعري   كـالم   تطبيقـى   بررسـى   بـه   نونيـه  اي و در قـصيده   )  م1989،    ، اسـتانبول     يپرم   صائم  چ ( نگاشت
  ).   قصيده متن: 3/379-383

  عنـوان  بـا  در كتـابى  )  م1768/  ق1172د از   د بعـ   (  عبدالمحـسن    بـن    حـسن    نيـز ابوعذبـه     يالديمـ 18/مـري ق12 ه ي  در سد    كه   است  گفتنى
: نيـز نـك   ( اسـت    پرداختـه   دو مـذهب   ايـن   تطبيقـى   بررسـى  ، بـه  ) م1989،     بيـروت   اپچـ  (هوالماتريديه  االشاعر   فيما بين ه  البهيه  الروض
 ).د بع  به280،  موسى

  
  :  و حنابله   ستيز با كراميه-  ب

   رقيـب   بـا مـذاهب      رو، برخـورد آن      و از همـين      اسـت    كالمـى   هـاي   و روش    عقلـى   هـاي    بـر شـيوه     نى مبت  خود،مذهبى  در طبيعت   اشعري  مذهب
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   حـديث   بر آراء اصـحاب   و منطبق  افكار خود را برخاسته  اشعري  آنكه  رغم ، اما به  است  بوده اي  و مناظره    نظري  ، غالباً برخوردي    كالمى
   خـاص   بيـشتر بـا عنـوان     دوره  از ايـن   بودنـد كـه     حديث  ، اصحاب     اسالمى   در بالد مركزي     اشاعره   دشمنان  ترين   سخت  ، همواره  شمرد  مى

   و تأويل    عقلى  هاي    از كاربرد شيوه     حديث   اصحاب   همچون   كه   كراميه ه ي ، فرق     مشابه  اي   گونه  ، به    در خراسان . شدند   مى   شناخته  حنابله
   كراميـان   ميـان  هـايى   تقابـل   چنـين   شود كـه   اگر مطرح   دور نيست   البته. اند   بوده   اشعريان   نخست   رديف  ن، دشمنا  اند   پرهيز داشته   نصوص

  .  است  وجود داشته  نيز با اشاعره  در ايران  حديث  اصحاب ، و عالمان  ومصر  شام ، مانند كراميان  بالد مركزي
   خـارج   محـض   نظـري   برخوردهـاي   هـا را از حالـت      جـويي    سـتيزه   ، ايـن      در عـراق    ابلـه  و حن    در خراسـان     كراميه   سياسى   نقش   است  بديهى
  شد و گـاه      مى   در نيشابور و بغداد خالصه      اي   فرقه  وخوردهاي  در حد زد    ها گاه   خشونت  اين. داد   مى   بدان  آميزي   و ابعاد خشونت    ساخت  مى

   شود كه    اگر ديده   آور نيست   ، شگفت   رو  از همين .  گرفت   قرار مى    مورد استفاده   مت بر حكو   يابى  ست وزرا و امرا در د       ميان  هاي در نزاع 
   با اشـعريان -   است  در دولتها نبوده  و نفوذ سياسى  از قدرت اي  را بهره    آنان   كه -   در ايران    حنابله   و حتى   حديثان   تند صاحب   برخوردهاي

  .  است  محدود بوده نويسى   و رديه  نظري  مجادالت به) 16،  كوثري: نك (  در شام ريان و اشع  كراميان  طور برخورد ميان و همين
: نك ( در خراسان )  م1018/ ق409د   (  كراميه  ، متكلم    هيصم   با محمد بن     اشعري   فورك   ابن   علمى   از روزگار مناظرات     زمانى  اي  با فاصله 
  .   است  پيوسته  وقوع  به آميز در خراسان  خشونت ، برخوردهايى مري ق 5 ه ي سد  دوم يه، در نيم)  مناظرات متن: 64، 61،  فخرالدين

 متحـد    ، جنـاح     آن   در جريان    كرد كه    اشاره  مريق488 در نيشابور در       داخلى   جنگى   به  توان   مى  ، نخست    دست   از اين   هايى   نمونه   عنوان  به
   محمشاد كشتگان    پيشوايى   به   صاعد بر ضد كراميه      ابن   قاضى   پيشوايى   به   و حنفيه    جوينى   الحرمين   امام   پيشوايى  به)  اشاعره(»  شافعيه«

-394،  عتبـى : ، نـك   منازعـات   يـن  ا   عواقـب   ؛ بـراي  251/ 10 اثيـر،     ابـن : نـك ( كـرد      تحميل   بسيار را بر هر دو گروه       پرشمار و خرابى  
396.( 

   خراسـان    و مهـاجر بـه       مـذهب    ايـن    بـه    يا متمايل    اشعري  ، عالم ) م1038/  ق429د   (  از ابومنصور بغدادي    لى جد   تأليفى   بايد به   ،  سده  در همين 
،    سـده    همـان    دوم ه ي  كار او در نيم     كه) 140/ 4،    سبكى: نك( كرد     الكرامية اشاره    فضائح  با عنوان ) 322،    بغدادي:  او، نك    مذهب  براي(

   تـدوين  نويسى   مثالب  سبك  گويا به  كه  شده  دنبال  كرام  ابن  فضائحه ي دربار  در اثري  خراسان ، از اشعريان  نى زوز  اسحاق توسط محمد بن  
  ).69 – 65،  تبصرة العوام: نك (  است  بوده شده

 آمـد    شمار مـى     به   نفوذ كراميه  ه ي  حوز   كه   هرات ه ي  در منطق    رازي   فخرالدين   از سوي    اشعري   مذهب  ، تبليغ   مري  ق 6 ه ي   در اواخر سد  
 در   نزاعـى   آتش  با برافروختن   ، كراميان   نبخشيد   سودي   كالمى   مناظرات   كه   بود و آنگاه     كراميه   به   نسبت   صريح   جنگى   اعالم  ، در واقع  

  ).152-151/ 12 اثير،  ابن: نك( فرستد   بيرون  ناحيه  را از آن  رازي  را وادار ساختند تا فخرالدين  امير غوري م1199/ ق595
   بـا ايـن    حـديث   از اصحاب  عالمانى  ، آواز مخالفت     اشعري   انتشار و نفوذ مذهب      موازات  ، به    ايران   گوناگون  ، در نواحى    مري  ق 5 ه ي در سد 
 بـا    كتـابى   بـا تـأليف   ياد كرد كـه )  م1054/ ق446د  (  اهوازي  على  بن  حسن ، بايد از ابوعلى   سده  اين  نخسته يدر نيم .   است   برخاسته  تعاليم
   اسـت   دور مانـده   به نقد كالمى ه ي    خود، از شيو   ه ي  ردي  ، و در اين      برخاسته   اشعري   ستيز با مذهب    ، به    بشر االشعري   ابى   ابن   مثالب  عنوان

   حـديث  سـتيز از اصـحاب    اشـعري   ديگر عـالم  ). عد ب   به 364،   عساكر  ابن: ، نك    نقد تفصيلى   براي GAS 603/1، نك    خطى ه ي  نسخ  براي(
   مبـانى   تبيـين   خـود بـه    در دو تأليف  بود كه  مكه  و مجاور در حرم  ايرانى ، عالمى ) ق444د  ( ، ابونصر سجزي     سده   همان   نخست ه ي در نيم 
  ، بـه      اشـعري    نقـد مـذهب      زبيـد مـستقيماً بـه        اهل   به  اش ، و در رساله      طور غير مستقيم    ، در االبانة خود به        پرداخته   حديث   اصحاب  اعتقادي
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  ).319 -318/ 6ه د، : نك (  است  پرداخته  قرآن  خلق  در باب  اشاعره  ديدگاه ويژه
 سـتيز بـا    ان پيشگام  عنوان  به  حنابله  ، از سوي  از هرات  و ديگري   از اصفهان   ، يكى    حديث   صاحب  ، دو عالم    مري  ق 5 ه ي  سد   دوم ه ي در نيم 

  ): 8/315،  ، المنتظم جوزي ابن: نك(اند   شده شناخته)   خويش در اصطالح(»  بدعت«
»  بــدعت« از   و دوري  ســنت  پيــروي  بــه  خــود را ســخت  هــواداران  كــه اســت)  م1077/ ق470د  (  منــدة اصــفهانى  ابــن  عبــدالرحمان نخــست
 تجـاوز    او از حـد وعـظ و خطابـه    ، امـا تعـاليم  )18/350، ...، سـير  ذهبـى : نـك (كرد  ى ستيز م  سختى   به   اشعري  خواند و با مذهب     فرامى
  ). 4/700ه د، : نك(شد   نمى  ديده  در رد اشاعره  اعتقادي  متونى  تأليف  به كرد و در او گرايشى نمى

   و كتـاب     الـصفات    فـى    الفـاروق    چـون    آثـاري    تأليف  بر   افزون   كه  است)  م1088/ ق481د   (  انصاري   عبداهللا  ، خواجه     او در هرات    اما همتاي 
غيـر    كالمـى   را بـا روش   حـديث   اصـحاب  ، مذهب   الكالم  ذم  با عنوان  مهمى ، در تأليف      حديث   اصحاب   مواضع  ، در اثبات    التوحيد   فى  االربعين

 - 508، 18/505،  ، همـان  ذهبى: ، نك  آثار ياد شده براي (  ساخت  اشاعره  خود را متوجه ، لبة تيز حمالت    ترتيب   و بدين    دانست   جمع  قابل
  ).1/828،   خليفه حاجى: ، نك   آن  و شروح  رواج براي 674/1GAS ، نك   الكالم  ذم  خطىه ي نسخ ؛ براي509
   عطـف  اي  نقطـه   عنـوان  بـه .  بود عريان و اش  حنابله  ميان اي  فرقه هايى خداد درگيريه ي  ر، عرص  مري  ق 5 ه ي  سد   ميانى   در سالهاي   عراق

   مـشايخ    حمايـت  ه ي  در سـاي     يـاد كـرد كـه       ق469 بغـداد در       به   خراسان   اشعري   از عالمان   ، بايد از ورود ابونصر قشيري       درگيريها  در اين 
 در    حنبليان   و سياسى    نفوذ اجتماعى    زيان  به   موج   اين  گسترش.   پرداخت   اشعري   مذهب   تبليغ  ، به     شيرازي   ابواسحاق  ، چون     نظاميه  شافعى

اثيـر،   ابـن : نـك  (  اسـت   شـده   ثبـت   تـاريخى   در منـابع   را در شـهر بغـداد پديـد آورد كـه      بـزرگ  اي ، فتنه   تزاحم   بود و همين    مركز خالفت 
  ).235 -4/234،  ؛ سبكى105 -10/104

   تند مبلغـان   و گاه    پرهيجان  ، تبليغات   گاه   و گه    داشت   نيز ادامه   مريق 6 ه ي ، در سد   د در بغدا    و اشاعره    حنابله   ميان  اي   فرقه  هاي درگيري
  ابـن : نـك ( يـاد كـرد     و ابـوالمظفر بـروي    اسـفراينى   ابوالفتوح  چون  از كسانى   توان   مى   مبلغان   اين  كرد؛ در ميان    مى  را برپا    نزاعى  اشعري
  ).239، 111-110، 108 -107/ 10،  ، المنتظم جوزي

   بـاور سـلف    بـه   ايمـان   و كفايـت   كـالم   علـم   بـر نفـى   ، همچنـان  مري ق 6 ه ي در سد  از مشاهير حنابله    عالمى   عنوان  ، به     جوزي   ابن  ابوالفرج
 را  شـد و آنـان    مى تكرار  حنابله  در تعاليم  بعد نيز همواره هاي  در سده  بود كه  تفكري و اين ) 460-459،  ...صيد: نك(ورزيد    اصرار مى 

 محـدود   نظـر از طيـف    ، باصـرف    از مغـول   در عـصر پـس    كـه    گفت  توان   مى   تعبيري   به  در واقع . داد   قرار مى    اشعري   كالم   مخالفان  در صف 
  .  است بوده   حنابله ، مكتب   سنت  اهل  در محافل  اشعري  كالم  براي  جدي ، تنها رقيب   ماتريديه حنفى   از مذهب مانده باقى

  
  :   با اشاعره  و امامى  معتزلى  برخورد متكلمان-  ج

   كـه   اسـت   طبيعـى  ، ولـى    انتظـار داشـت   تـوان   مـى   را در بـالد گونـاگون    اشـعري   بـا عالمـان    و امـامى   معتزلـى   متكلمـان   برخورد ميان  اگرچه
  .  است  در كنار يكديگر داشته  نحو فعالى  را به ذاهب م  اين  باشد كه  داده  رخ  و ايران  برخوردها در عراق ترين حساس

   جـدلى   ، در كتـاب       اشـعري    ابوالحـسن    از آثار شخص    ، پس     اشاعره   از جانب    بدانان   حمله   نخستين  ، بايد يادآور شد كه       از معتزله   در سخن 
   سـده  حـدود يـك  .   است  داده   اختصاص   رد معتزله    اثر را به     از اين    مهمى   بخش  شود كه    مى  ديده)  م1947،     قاهره  هـ ( التمهيد ابوبكر باقالنى  

: نـك ( و القـدر       االعتـزال    اهـل    الـرد علـى      المختصر فى    با عنوان    در اثري    مشهور اشعري   ، عالم ) ق418د   (  اسفراينى   از او، ابواسحاق    پس
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) 5/140،    سـبكى : نـك  (  المعتزلـه    فـضائح   نيـز بـا تـأليف     )  ق429د   ( بغدادي، و ابومنصور       نقد گرفته    را به    معتزله  مواضع) 193،    اسفراينى
 .  است  مسير برداشته  در همين گامى

  هـاي    در نوشـته     معتزليـان   شـود كـه      مـى    مـشاهده    عكـس   شود و بـه      نمى   ديده   معتزله   در محافل    متقابل  ، موجى    نويسى    رديه   موج   اين  در مقابل 
آراء ه ي  و مقايـس  نقـل    ، به    گاه  به  ، و گاه    شناخته   رسميت   به  ، اما معتبر كالمى       مخالف   گروه   يك   عنوان   را به    اشاعره  تدريج  ، به   خود  كالمى
  ). 440،  ...  عبدالجبار، شرح قاضى: مثالً نك(اند   ورزيده مبادرت  آنان

  .)229 – 263  ص (  است  كرده  را بررسى اشعري   كسبه ي  عبدالجبار بر نظري  قاضى ، نقض  اي  در مقاله شوارتس
   فـرق   ، در شـمارش       البالغـه    خـود بـر نهـج        شـرح  ه ي ، در مقدمـ       معتزله   مكتب   به   متعلق   نويسندگان   از واپسين    يكى   عنوان   الحديد به   ابى  ابن

  ). 17/ 1 (  است  نيز ياد كرده ، از اشاعره  و زيديه ، اماميه  ، در كنار معتزله  كالمى
/ 1: مـثالً نـك    (  اسـت    گـذارده    بحـث    را نيز به     اشاعره  ، رأي     كالمى   در مسائل    تطبيقى   بحث   هنگام  ، به     از شرح    گوناگون  همو در مواضع  

  ).345 – 356،  برنشويك:  در بغداد، نك  و اشاعره  برخورد معتزله ؛ براي59
   از ايـن     بخشى  كند كه    مى   جلوه   مجاهد و ابوبكر باقالنى      مفيد با ابن     شيخ  ، در مناظرات    ري اشع   با كالم    اماميه   نظري   برخوردهاي  نخستين
  ). 26-21، ...مسألة: ، نك  نقل ، براي24،  مفيد، الجمل: ، نك  اشاره براي (  است  مانده  برجاي مناظرات
   دوام   اشـاعره    پـسين    عالمـان    در ميـان     بـر اماميـه      نويسى  ، اما رديه     داده   اختصاص   رد اماميه    را نيز به     مهمى   التمهيد، بخش    در كتاب   باقالنى
 .  است نيافته

   مـستقل    كالمـى    گـروه    يـك    عنـوان    بـه    از اشـاعره     صريحى   انتظار، نام    بر خالف    المقاالت   در اوائل    خصوص   مفيد، به    شيخ  در آثار كالمى  
   توجـه  جالـب . شـود   مـى    ديـده    امامى   كالم   در متون    اشاعره   استقالل   نشناختن   به   گرايش  ، اين   مري  ق6 و   5  هاي   سده  شود و در طول      نمى  ديده
، بـر     اسـت   آورده  متكلمـان   مختلـف  هـاي   از گـروه   سـخن  ، آنجا كه    مناقب   در كتاب  قمري6 ه ي  در اواخر سد    شهرآشوب   ابن   حتى   كه  است
  . آشكار است تعمد در آن   كه نحوي به ،)46/ 2: نك (  نيست ر ميان د  از اشاعره  انتظار نامى خالف

  وي.   اسـت    توجه   بسيار شايان    در نقض    رازي   قزوينى ه ي  پراكند  هاي ، يادداشت   مري  ق 6 ه ي    در سد    با اشاعره    اماميان ه ي در مورد رابط  
 551  ص ( اسـت »  اشعريان«ِ   از آن  مسجد اصلى3 از  ، يكى   ري موطنش در  شود كه   دارد و يادآور مى      كافى   شناختى   اشاعره   از مذهب   كه
ر  «  را با صفت    ، اشعريان    عدلى   و حنفيان    معتزليان   به   نسبت   ابراز دوستى   ، در عين  )552- بـه   بـا آنـان    هـر مناسـبتى   ، و بـه   خوانـده » مجبـ   

  ).، جم344، 105  ص: مثالً نك (  است  برخاسته مخالفت
   نيـز ديـده      معتزلـه    در كنـار كـالم       اشـاعره    كـالم    بـه   ، عنـايتى      اماميـه    كالمـى    در ساختار كتب     با تحولى   ، همزمان    از مغول    پس ه ي وردر د 
، )، جــم88، 78  ص (  بحرانــى ميــثم  ابــن  قواعــدالمرام ، چــون   دوره  در آثــار ايــن تــوان  را مــى  توجــه  ايــن هــاي   نمونــه ، چنانكــه شــود مــى

   مفهـوم    را نبايـد بـه       توجـه    ايـن   البتـه .  يافـت ) ، جـم  234،  224  ص (  المراد عالمة حلى    و كشف ) 60  ص ( داوود حلى    ابن  كالمى» ارجوزة«
را   آن  كـه    اسـت    عالمـة حلـى    ه ي  نـشد    از آثـار يافـت       مـدعا يكـى      كرد و شاهد بر اين       تلقى   اشعري   مذهب   به   نسبت   امامى   متكلمان   موضع  تعديل
،  ؛ نيـز طباطبـايى  46،  همـو، رجـال   : نـك  (  اسـت    بـوده    بر اشاعره   اي   رديه  ، و در حقيقت      نهاده  السوفسطائية نام   االشعريةو فرق   بين  التناسب

108.(  
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  : مĤخذ
  ؛  م1959/  ق1379،  ، قاهره  ابراهيم  محمد ابوالفضل  كوشش  البالغة، به  نهج الحديد، عبدالحميد، شرح ابى ابن
  ؛  م1985، الجزاير،   عمار طالبى  كوشش ، به ، محمد، اعز ما يطلب تومرت ؛ ابن  اثير، الكامل ناب
  ؛  م1987/  ق1407،  ، صيد الخاطر، بيروت ، عبدالرحمان  جوزي ابن

  ؛  ق1359 -1357،  ، بيروت همو، المنتظم
   و حـسن     درگـاهى    حـسين    كوشـش   ، بـه     ارجـوزه   ، سـه  »  الكـالم   رجوزة فى ا«،    ، حسن    داوود حلى   ؛ ابن   ، وفيات    خلكان  ، العبر؛ ابن    خلدون  ابن

  ؛  ش1367،  ، تهران طارمى
  ؛  م1915 -1904،  ، ليدن  زاخاو و ديگران  كوشش  الكبير، به  الطبقات سعد، محمد، كتاب ابن
  ؛ م1984/ ق1404،  ، بيروت  المفتري  كذب تبيين،  عساكر، على ؛ ابن ، چاپخانة علميه ، قم طالب  ابى  آل ، محمد، مناقب شهرآشوب ابن
  ؛  ق1398،  ، قم  الكالم  علم  فى ، قواعد المرام ، ميثم  بحرانى ميثم ؛ ابن ، دارالجيل ، بيروت  الحديث  مختلف ، تأويل ، عبداهللا قتيبه ابن
  ؛  م1934،  ، ليدن ينگ ددر  كوشش ، به ، احمد، اخبار اصبهان  اصفهانى ؛ ابونعيم ، الفهرست  نديم ابن

  ؛  م1988/  ق1408،  ، بيروت  محمد زاهد كوثري  كوشش ، شاهفور، التبصير، به اسفراينى
  ؛  م1980،   ريتر، ويسبادن  كوشش ، به  االسالميين ، مقاالت ، على اشعري
  ؛  م1994/ ق1415،  ، بيروت  رمضان  ابراهيم  كوشش ، به  الفرق  بين ، عبدالقاهر، الفرق بغدادي

  ؛  ش1364،  ، تهران  آشتيانى  اقبال  عباس  كوشش ، به  رازي  داعى  بن  مرتضى  به ، منسوب تبصرة العوام
  ؛  ق1349،   بغداد، قاهره ، احمد، تاريخ  بغدادي ؛ خطيب ، كشف  خليفه حاجى

  ؛  م1895،  ، ليدن  فلوتن  فان  كوشش ، به  العلوم ، محمد، مفاتيح خوارزمى
  ؛  م1985/ ق1405،  ، بيروت  ارنؤوط و ديگران  شعيب  كوشش  النبالء، به ، محمد، سيراعالم ؛ ذهبى داك

  ؛  م1963/ ق1382،  ، قاهره  محمد بجاوي  على  كوشش ، به  االعتدال همو، ميزان
  ؛ م1964/ ق1383،  حلو، قاهره محمد   و عبدالفتاح  محمود محمد طناحى كوشش ، به  الشافعية الكبري ، طبقات ، عبدالوهاب سبكى
  ؛  م1988/ ق1408،  ، بيروت  عمر بارودي  عبداهللا كوشش ، به ، االنساب ، عبدالكريم سمعانى
  ؛  م1987/  ق1407،  ، بيروت  جرجان ، تاريخ ، حمزه سهمى

،  ، قـاهره   بـدران  اهللا  محمد فـتح   كوشش ، به حل و الن ، محمد، الملل ؛ شهرستانى ، كتابخانة حيدريه  المختارة، نجف   ، الفصول   ، على   سيدمرتضى
  ؛  م1956/  ق1375

  ؛  ق1403،  ، قم  محمودي  محمد كاظم  كوشش ، به)  عبدالغافر فارسى  السياق منتخب( نيسابور  ، تاريخ ، ابراهيم صريفينى
  ؛  ق1416،  ، قم ، عبدالعزيز، مكتبة العالمة الحلى طباطبايى

  ؛  ق1332،  اهر المضيئة، حيدرآباد دكن، الجو عبدالقادر قرشى
  ؛  ش1345،   جعفر شعار، تهران  كوشش ، به  جرفادقانى ، ترجمة ناصح  يمينى ، محمد، تاريخ عتبى

  ؛  م1961/ ق1381،  ، نجف ، رجال ، حسن عالمة حلى
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   ؛  م1935/ ق1354،  ، قاهره  التقديس ساس، ا  رازي ؛ فخرالدين ، مكتبة المصطفوي  تجريد االعتقاد، قم  شرح  المراد فى همو، كشف
  ؛ م1965/ ق1384، ، قاهره عثمان  عبدالكريم  كوشش  الخمسة، به  االصول  عبدالجبار، شرح قاضى
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  احمد پاكتچى
 
  
  

                   )ارم       ش     ( 
 اصول عقايد اشاعره 

به همان روشى كه در فصل قبـل عقايـد معتزلـه را    . اختالفى دارند هب اسالمى شيعه و ساير مذا ،اشاعره در بسيارى از مسائل با معتزله
  .مرا مورد بحث و بررسى قرار مى دهيفهرست وارد عقايد اشاعره   ذيالً ،بررسى كرديم

 
   آيا به كارگيرى عقل در فهم اصول جايز است؟ ) 1

  عقـل و بـراهين عقلـى را بـه عنـوان ركنـى از       ،م كـه معتزلـه  معتزلى زيست و مـى دانـي  , عمرش قبالً گفتيم كه اشعرى بخش عمده اى از
 مخـصوصاً در   ،مـالك و معيـارى جهـت سـنجش     اشعرى پس از اعتزاالز معتزله كماكان عقل را به عنوان. اركان مذهب خود مى دانستند

  .  جايز مى دانست ،روشنى نكرده مسائلى كه شرع نسبت به آنها ساكت بود يا بحث
 نظر كسانى را كه بر ادلـه عقلـى خـرده مـى گرفتنـد رد كـرده و داليلـى از        ]الكالم استحسان الخوض فى علم[ به او در كتابش موسوم

استدالل را حرام نمى داند و بـر خـالف    او استدالل كرده است كه شرع نظر و. سنت در اثبات حجيت عقل در قضايا آورده است قرآن و
  ). 1( آن واجب است تأييد قول جاهالن به كار گرفتن عقل در فهم دين و

او علـت بـسيارى از   . ندانسته و معتزلـه را در ايـن مـورد سـرزنش كـرده اسـت       در عين حال اشعرى اعتماد و اتكاء مطلق به عقل را جايز
  . معتزله را اعماد به عقل دانسته است انحرافات

بهتـرين شـاهد   . فتـه و مـذهب اوسـط را اختيـار كـرده اسـت       جانب ميانـه را گر  ،زمينه هم  او در اين ؛بنابراين چنانكه شيوه اشعرى است
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  ).2(به شرع واجب گردد  معرفت خدا به عقل حاصل شود و ،سخن شهرستانى است كه از قول اشعرى نقل كرده ، گفتيم آنچه
احـث صـرفاً عقالنـى     وارد مب ،چنانكـه بـاقالنى   در بكارگيرى عقل در فهم و استدالل مطالب از او پيـشتر رفتنـد   ، شاگردان مكتب اشعرى 

از  الحرمين در اثبات وجود صانع بـا معيارهـاى كـامالً عقالنـى و بـا روش اسـتدالل بـه غايـب         امام. چون جوهر فرد و جزء الينجزى شد
  ).3(به اقامه دليل و برهان پرداخته است ) اثبات وجود از طريق موجود( طريق شاهد

  ).4(عقالنى است به مدد گرفت  را كه اصوالً ابزار برهان و استدالل منطق  ،محمد غزالى هم در اثبات مباحث كالمى اما
  .داين امر اعتبار كمترى مى داده ان خرين از پيروان اشعرى بهأاما بايد اعتراف كرد كه مت

 
  : اثبات صانع) 2

كر كند مى بيند كه آفـرينش او  انسان اگر در خلقت خودش تف: گويد او مى. اشعرى يا روشى كامالً عقالنى به اثبات صانع پرداخته است
. ذات خـود نكـرده اسـت   ير  او خـود تـدب   ،يقينـاً . مـى شـود  ) از نظـر فيزيكـى  (او انـسانى كامـل   , پس از طى مراحلى از نطفه آغاز شده و

 خـويش انـسان را   او خود بـه اراده و اختيـار  .  دانا و صاحب اراده باشد ،قادر بنابراين بايد يقين كند كه او را صانعى آفريده است كه بايد
داناى توانائى بخـودى خـود انجـام پـذيرد       ممكن نيست كه بدون دخالت حكيم ،زيرا خلقت انسان و افعال محكمى از اين قبيل. است آفريده

)5.(  
  
  : صفات) 3

  .با اعتقاد معتزله متفاوت است نظر اشاعره بكلى در اين موضوع.  قبالً نظر معتزله را درباره صفات گفته ايم
 حى اسـت بـه حيـات و مريـد اسـت بـه        ،قدرت  عالم است به علم و قادر است به ،خداوند: در موضوع صفات گفته است ، الحسن اشعرىابو

  ). 6(بيناست به بصر   متكلم است به كالم و شنواست به سمع و ،اراده
  ؛ اراده ؛قـدرت  ؛  اسـت و ايـن صـفات يعنـى علـم     نظر او خداوند قديم از. به بيان ديگر صفات از نظر اشعرى حادث نيستند بلكه قديم اند           

  . وكالم همه قديمند و در مجموع قدماى هشتگانه را تشكيل مى دهند  بصر ؛ سمع ؛حيات
  .باشد مي  صفات نه عين ذات خداوند است و نه زائد برذات بلكه قائم به ذات ،از نظر اشاعره

 واجب يـا   ،خواه آن معلومات محال باشد يا جايز      . ه جميع معلومات تعلق مى گيرد      اشعرى گفته است علم او يكى است و ب          ، در مورد علم خدا   
  .موجود و يا معدوم

است و به همه آنچـه كـه قابليـت تخـصيص            ي  او هم يك  ي  اراده  . و بر هر آنچه كه در وجود مىĤيد تعلق مى گيرد          . و قدرت او يكى است    
  .اراده را داشته باشد تعلق مى گيرد

نمـى            كالم و موجب تعدد در نفـس كـالم         همه اين وجوه اعتباراتى است بر       ...  وعيد  ، وعد   ،    خبر  ،  نهى  ، امر. ستكالم او هم يكى ا    
اشـعرى قـدم   .  همه بر آن كالم ازلى است ،و از طريق وحى بر پيامبران نازل شده همه الفاظ و عباراتى كه به واسطه ى فرشتگان. شود

  ).7(است كلمات را رد كرده  حروف و
يكـصد و  (و نـه صـوت و همـه كتـب انبيـاء       اين كـالم نـه حرفـست   .  قديم است و قائم به ذات او ، كالم خداوند يكيست ،اشعرى گفته است
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  ). 8(اوست  يكى كالم و قائم به ذات) چهار كتاب پيامبران
  ).9(طق اطالق كنند بر او نا از نظر اشعرى رواست كه خداوند را متكلم و فاعل خوانند اما جايز نيست كه

  :او صفات را به سه دسته تقسيم كرده است
  ـ صفات ذاتى1
  ـ صفات معنوى2
  )10. (ـ صفات فعلى3

  :مى گويد صفات سه دسته اند و امام الحرمين همين تقسيم بندى از صفات را پذيرفته 
  صفاتى كه فعليت آنان وجود فاعل را ضرورى و واجب مى سازد -1
  وجود واجب را ضرورى نمى سازد نهاصفاتى كه فعليت آ -2
   ).11( واسطه ى فعل فاعل معين مى شودصفاتى كه به -3 

باقالنى اخص صفات خداوند را صفتى دانسته كـه بـه واسـطه آن از سـاير موجـودات                    . قدرت است   ، اخص صفات خداوند از نظر اشعرى     
امام الحرمين جوينى ضـمن   ، ابوالمعالى  او را بدان بشناسد اما ، وصف اخص خداوند آنست كه به وقت روئيت ،از نظر باقالنى مميز شود

  ). 12(از شناخت آن عاجزند  ييد بخش اول نظر باقالنى گفته است كه خاليقأت
  ).13(است   دانسته }هستى{ ابواسحق اسفراينى خاصترين صفات خدا را 

 در واقـع آنچـه ابوهاشـم     ،گرفته و گفته است را به معنى صفات حال  ، اما شاگردش باقالنى ،را رد كرده است )) حال((اشعرى موضوع   
  ).14(قائم به ذات مى گوئيم  از حال منظور داشت همان است كه ما از صفات

  
  :  روئيت)4

هر موجـودى   ، او فته است. زمينه بسيار ساده و روان است استدالل اشعرى در اين.  اشاعره از طرفداران روئيت اند ،بر خالف معتزله
  .مشهود و قابل روئيت است

قرآن را هم دليل بر حقانيت ادعاى خـود دانـسته     ظواهر آيات ،او به جز اين استدالل عقالنى. خداوند موجود است پس قابل روئيت است
  ).15(» ربها ناظره وجوه يومئذ ناضره الى« و آياتى چون 

  .ويل كرده استأهمين جهت تفسير و ت  در ،راه.) يعنى رويها در آن روز تازه و نظركنان به سوى خدا باشد( 
). 16(او را در مقابـل خـود فـرض كنـيم     تـصور كـرد و  ...  صـورت و  ، مكـان  ،اما در عين حال او گفته است كه نبايد براى خداوند جهـت 

ه بـه آيـات قـرآن يـك     به اعتقـاد او بـا مراجعـ   . و جسمانى را بر خدا منظور ندارد  اسناد معانى مادى ،بنابراين اشعرى از موضوع روئيت
ايـن موضـع از    ، بـه عبـارت ديگـر   . بينديـشد  مى باشد اما نبايد در چگونگى آن... بايد معتقد باشد كه خداوند داراى دست و وجه و مسلمان

  .دنرا ندارد و بايد به شرع متكى بوآ جمله مواضعى است كه استدالل و عقل توان كشش
  
  :  جايگاه و موقعيت انسان)5
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پنـدارد و معتقـد اسـت كـه هـيچ چيـز آن را نمـى توانـد                    آنرا نامتناهى مي   ،    اشعرى وقتى از قدرت خداوند سخن مى گويد         ، در بحث صفات  
او خـالق افعـال خيـر و شـر     . چه افعال اضطرارى و چه افعال اختيـارى . از جمله او خالق افعال است. خالق همه چيز است او. محدود كند

به همين معنى هم شر صـادر   .فته و عقل نمى تواند معيار خوبى براى تشخيص خير از شر باشداست كه شرع گ شر هم آن چيزى. است
و ذات مقـدس او از  . يا او عاجز است و قاصر يا سهو كرده و غافل اسـت  از خداوند است چرا كه اگر چنين نباشد از دو حال خارج نيست

را هـم بـه    از سـوئى نظـر مجيـره   . ت انسانى بـه كلـى رد كـرده اسـت    اشعرى نظر معتزله را در موضوع قدر .مبرى است هر دوى اينها
و به همين دليل نظريه . وسط براى اين موضوع پيدا كند او مطابق روش معمولش در پى آن بود تا راه حلى. صورت كامل نپذيرفته است

 بحـث . اضطرارى و غير ارادىحركات ارادى و حركات . حركات را در انسان دو دسته كرده است اشعرى.  را مطرح نمود»كسب«

به عبارت ديگر قدرت انسان بر انجـام يـك    الى كه مطرح مى شود اين است كه آيا حركت ارادى ياؤس. اصلى بر سر حركات ارادى است
 ز آنقابـل انفكـاك ا  ئي يست چرا كه ذاتى ش ذاتى وجود انسان ن ،بديهى است كه قدرت. او  ذاتى وجود انسان است يا زائد بر وجود ،كار

  . ائد بر ذات انسان است ز ،آن است پس قدرت  در حالى كه مى دانيم انسان گاه قادر برانجام فعلى و گاه عاجز از انجام ،نمى باشد
  كيست؟ انسان يا خدا؟  ال مطرح مى شود كه منبع قدرتؤحال اين س

نمى باشد پس همـه افعـال انـسان اعـم از ارادى و غيـر      هم خالق قدرت  انسان. ثر محال استؤ چرا كه اجتماع دو م ،نمى توان گفت هر دو
اسـت كـه پـس تكليـف       ايـن  ،الى كه پس از طرح چنين مطلبى بـه ذهـن مـى رسـد    ؤاما اولين س. خداوند بر مى گردد  به ،ارادى خير و شر

يا مجازات نمايـد؟ اينجاسـت   كه خود فاعل آن نيستند پاداش دهد  ه ممكن است كه خداوند مردم را در افعالىن چه مى شود؟ چگو»تكليف«
در انسان خلق مـى   اوست كه اين توانائى را.  قدرت بر انجام فعل از جانب خداست:را مطرح كرده مى گويد »بكس«كه اشعرى نظريه 

  . تعلق مى گيرد كه قدرت انجام آنرا خداوند در او خلق كرده است به عبارت ديگر اراده انسان بر فعلى. كند
  . ى خود را متوجه امور پسنديده يا ناپسند كند ادهانسان مى تواند ار

  ).17 (نمايد او مى تواند اراده فعل خير كند و يا اراده فعل شر.  فعلى را كسب مى نمايد ،كرده به عبارت ديگر به سبب اراده اى كه
اگردان وى نظـرات استادشـان را بـه         امـا شـ   . آنچه گفتيم نظر ابوالحسن اشعرى بـود      . پاداش و مجازات بر همين مبنا استوار خواهد بود        

  .ديگرى بيان كرده و گاه در آن تغييراتى داده اند اشكال
  .صالحيت ايجاد ندارد, او گفته است كه قدرت حادثه: نظريه قاضى ابوبكر باقالنى

رد ماننـد جـوهر   ادجهـات ديگـرى وجـود    ث ،  بلكـه غيـر از حـدو    ،ليكن صفات فعل و وجوه و اعتبارات آن منحصر در حدوث تنهـا نيـست        
  ... . سياهى و سفيدى و:اعراض متعدد مانند. قابليت پذيرش عرض داشته باشد كه مى تواند) قرار گرفتن جوهر در محل(متحيز 

  ،حادثه ايجاد مـى شـود يـا بـه واسـطه نـسبتى خـاص        پس فعلى كه به واسطه قدرت. همه احوال اند ، نزد مكاتبى كه احوال را قبول دارند
  ).18(در واقع كسب اثر قدرت حادثه .  گويند»كسب«  آنرا ،ادثه قرار مى گيردزير قدرت ح

حادثه به فعل   ت   كه از تعلق قدر     ،  جهتى است از جهات فعل      ، و آن حالت  . قدرت حادثه حالتى خاص است      اثر :باقالنى اضافه كرده است كه    
  ).19(ت كه مبين ثواب و عذاب استو اين جهت اس. حاصل شده است

همچنـين  .  باطـل اسـت   ،و هـم بـا بـراهين حـسى      هم به دليل عقل ،جوينى گفته است كه نفى قدرت و استطاعت از بنده: م الحرميننظر اما
  متصف بـه »احوال«مخصوصاً به اين دليل كه .  در واقع به معنى نفى قدرت است ،باشد اثبات قدرت محدثه اى كه هيچگونه اثرى نداشته
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  .وجود و عدم نيستند
  .آنكه فعل بنده به قدرت بنده نسبت داده شود  چاره اى نيست از ،كبار ديگر جوينى به معتزله نزديك شده و گفته استي كه اينجاست

  ، دريافـت   وقتى انسان در نفس خود قدرت بر انجام فعل را           ،  بلكه با اين توضيح كه      ، ى قدرت است    نه به اين معنى كه او خود ايجاد كننده        
  علـت ديگـر   ،قدرت خود سببى دارد و اين سبب. آيدي م ل به سبب قدرتى است كه در انسان بوجودعدر واقع وقوع ف. اقدام به آن مى كند

   ).20(كه ذات مقدس حق تعالى است  تا آنكه مى رسد به مسبب االسباب،
يـه را از فالسـفه الهـى گفتـه      او ايـن نظر :جـوينى را نقـد كـرده و گفتـه اسـت       نظر ،كه خود از متكلمين اشعرى مذهب است ، شهرستانى

نظر جوينى اين اعتقاد مطـرح   در سير تسلسلى مورد. سبب ايجاد گردد ، عمده نظر او اين است كه چگونه ممكن است جسم اشكال. است
  ).21(شهرستانى اين مذهب مسلمانان نيست  به گفته. ثير دارندأمى شود كه اجسام در اجسام ت

  
  :  تكليف مااليطاق)6

  ).22( اشعرى تكليف مااليطاق را جايز دانسته است ،هرستانىبه گفته ش
مـثالً انـسانى بـدون بـاال امـر بـه       . قـدرت او خـارج اسـت    توانائى وي بنده اى را امر به فعلى نمايد كه از حوزه  ، يعنى رواست كه خداوند
  ).23(مصحفى را نقطه گذارى كند ظف گرددؤپريدن شود و نابينائى م

  . تكليف مااليطاق محال است ،عليرغم تصريح اشعرى بر اين مطلب  اشعرى را رد كرده و گفته است يه اين گفت ،شهرستانى
او . ابوالحـسن اشـعرى را موجـه جلـوه دهـد      سعى كرده است سـخن  ،  با توجيه و توضيح كلمه تكليف از نظر لغوى و اصطالحى ،غزالى

بنـابراين نمـى تـوان نقطـه گـذارى مـصحف       . سباب الزم در مكلف جمع باشـد شرائط و ا  وقتى تكليف مطرح است كه ،گفته است كه اصوالً
  .نابينا را اصالً تكليف ناميد توسط

 
  :  حسن و قبح اعمال)7

مالك شناخت حسن و قـبح افعـال    ، اما ابوالحسن اشعرى. واگذار مى كردند قبالً گفتيم كه معتزله تشخيص حسن و قبح اعمال را به عقل
بـه عبـارت   . زشـت اسـت   و هـر چـه او قبـيح بدانـد    .  نيكوسـت  ،از نظر او هر چه شارع امر كند به حسن بودن آن. است را شرع دانسته

  .  زشت و قبيح است ،مردم را از آن نهى فروده ديگر هر چه را كه شارع بدان امر كرده است حسن است و هر چه او
 آن عمل خوب و چنانچه ،  امر به انجام آن بدهد ،كارى را كه نهى كرده اگر خداوند  ،معتقدند اشاعره در اين مسير تا آنجا رفته اند كه

  .  آنرا قبيح مى دانند ،عملى را كه بدان امر فرموده منع كند
  .آنچه مهم است نفس امر و نهى است بنابراين در نزد اشاعره

قادر به تشخيص حـسن و قـبح هـست و امـر و نهـى       در حالى كه قبالً گفتيم معتزله معتقدند عقل. مالك تعيين حسن و قبح امر و نهى است
  .براساس همين تشخيص صورت مى گيرد

نهى مالك تشخيص حسن و قـبح اسـت در حـالى       و   امر    ، پس تفاوت اصلى اشاعره و معتزله در اين موضوع اين است كه اشاعره مى گويند              
  .باشد مبداء صدور امر و نهى مي كه معتزله معتقدند تشخيص عقالنى حسن و قبح
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  :  ايمان)8
ه منظـور از تـصديق بـ   . اركان دين از جمله فروع ايمان است اما اقرار به زبان و عمل به.  اصل ايمان تصديق به دل است ،از نظر اشعرى

را كـه جهـت اصـالح     همچنـين پيـامبران و احكـامى   . باشد به وحدانيت خدوند متعال اقرار قلبى داشـته باشـد   مي منؤدل اين است كه فرد م
من ؤمـ  ، از نظـر اشـاعره   ، وحدانيت خداوند و رسـالت انبيـاء بميـرد    اگر فرد در اين يقين قلبى نسبت به. ها آورده اند بپذيرد     انسان امور

  ).24(مرده است
  .  خلق كفر و ايمان در انسان توسط خداود صورت مى گيرد ،از نظر اشعره
و يـا ايمـان را او در انـسان خلـق      انسان ايجاد مى كند از جمله قدرت كفـر  قدرت بر فعل را خداوند در  ،قبالً هم اشاره شد همانطور كه
  . بندگان قادر به ترك آنچه خداوند در آنها آفريده نيستند .اعمال آنان هم به هدايت او صورت مى گيرد. كرده است

و بعثـت انبيـاء     ارسال رسـل  ي فلسفه ،ه بسيارى از اصول اعتقادى و از جمل ،انسان در رابطه اش با خداوند اين نگرش جبرى اشاعره به
  . ال مى بردؤرا زير س

 آفريـدن قـدرت بـر     ،است كه خداوند به بنده اش عنايـت مـى كنـد و منظـور از توفيـق       ايمان توفيقى ، اشعرى گفته است ،در همين راستا
  .است طاعت

  
  من است يا كافر؟ ؤمرتكب كبيره م) 9

  .  همين موضوع است ،اسالمى  اوليكى از عمده ترين مباحث كالمى چند قرن
  من؟ ؤيره اى مرتكب شود كافر است يا مآيا كسى كه گناه كب

  . خوارج و معتزله را در اين مورد گفته ايم ،نظر مذاهبى چون مرجئه قبالً
 عهـده   چنـين مـواردى از  اصوالً تعيين تكليف بـراى . ندانست  من  ؤ نمى توان او را م      ،  اگر كسى گناه كبيره مرتكب شود       ، به اعتقاد اشاعره  

 يكبار ديگر نظر سنتى اهل سنت و جماعـت و فرقـه كالمـى مرجئـه در اشـاعره     . واگذار نمود بايد آنرا به خداوند.  انسان خارج استي
  .زنده مى شود

يـا  . هـى تعلـق دارد    حكم او به مشيت ال    . آتش دانست  اشاعره گفته اند اگر مرتكب كبيره توبه نكند و بميرد باز هم نمى توان او را مستحق                
مرتكـب   منى كـه ؤ در قيامت از مـسلمان مـ   ، شفاعت دارد يكه اجازه) ص(بخشيد و يا پيامبر اكرم  هدابا فضل و رحمت خويش او را خو

  . در قيامت متوجه اهل كبائر خواهد بود) ص(  شفاعت پيامبر اكرم ،به اعتقاد اشاعره. كبيره اى شده است شفاعت خواهد فرمود
   :كه فرموده است) ص(پيامبر اكرم   ادعايشان حديثى است منسوب بهمستند اين

  .صاحبان كبائر از امتم خواهد بود  يعنى شفاعت من متوجه.شفاعتى الهل الكبائر من امتى
ـ         در عين حال اشاعره مدعيند كه اگر فردى مشمول ر           روا نيـست كـه بـه دليـل           ، قـرار نگيـرد   ) ص(ه  حمت حق تعالى يا شـفاعت رسـول اللّ

  . ارتكاب كبيره اى دائم در دوزخ بماند
  .از آتش بيرون خواهد آمد ،  ذره اى ايمان داشته باشد ، هر كه در دل:خبر آمده است زيرا در

امـا براسـاس   . تائـب بـر خداونـد واجـب اسـت       نظر اشعرى اين است كه نمى توان به حكم عقل ثابت نمود كه قبـول توبـه ى   ،در مورد توبه
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هـد حكـم    ااو مالـك اسـت و بـه هـر چـه خو            . تائبـان و دعـاى درمانـدگان را مـى پـذيرد            ي   خداوند توبه  ،   ارد شده است  آنچه كه در شرع و    
  ).25(فرمايد

  
 :پي نوشت ها 

 ).45(گردد  حق هم با او مى ،هر كجا او مى گردد .148 ص  ،1  ج  ،تاريخ فلسفه در جهان اسالمى -1

 .129ص ، 1ج ل ، الملل و النح -2

 .63ص ، 1360دانشگاه تهران  ، فرانك. م. ر ، با تحقيق و مقدمه ،  الشامل فى اصول الدين ،رمينامام الحي ، جوين -3

 .947ص ، 2 ج ، مقدمه ابن خلدون -4

 .122 ص ،1 ج ، الملل و النحل -5

 .123 ص ،1ج   ،همان -6

 .109ص  ، همچنين تبصرة العوام. 123 ص ،1 ج ، الملل و النحل -7

 .110 ص ، تبصرة العوام -8

 .116 ص ، متبصرة العوا -9

 .110 ص ، تبصرة العوام -10

 .24 ص  ،الشامل فى اصول الدين -11

 .114 ص ، تبصرة العوام  -12

 .126 ص  ،1 ج ،الملل و النحل -13

 .123 ص  ،1 ج ،الملل و النحل -14

 .24 و 23 آيات  ،75سوره  -15

 .115همچنين تبصرة العوام ص . 123 ص  ،1 ج ،الملل و النحل -16

 .125 ص  ،1 ج ،الملل و النحل -17

 .125 ص ،1  ج ،همان -18

 .126 ص ،1 ج  ،همان -19

 .126 ص ،1 ج  ،همان -20

 .124 ص ،1 ج ،الملل و النحل -21

 .126 ص ،1 ج  ،همان  -22

 .112 ص  ،تبصرة العوام -23

 .111همچنين تبصرة العوام ص . 128 ص ،1 ج ،الملل و النحل -24

 .129 ص ،1 ج ،الملل و النحل -25
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 شيعه 

 )جم       ش    (
 : شت و دوزخهب

نظرشان درباره ى بهـشت و دوزخ ايـن اسـت    , هستى و آفرينش درباره قدرت خداوند و جايگاه انسان در نظامبراساس نظر كلى اشاعره 
  .كه اين هر دو حق است

او قـادر اسـت كـه بنـدگان     . بر او واجـب نيـست   ياو در همه امور جارى است هيچ امراراده ى . خداوند حاكم مطلق عالم هستى است      ،   اما
 از او نمى توان در مورد. همه آنچه از او مى رسد فضل است. بندگانش را مجازات كند ش دهد و نيكان ازعاصى را به كرم خويش پادا

يعنـى او مـورد   ، 26» اليسال عما يفعل و هم يـساءلون « و اين آيه قرآن را در اين زمينه دليل آورده اند كه. ال كردؤكارى كه مى كند س
  .ال قرار خواهند گرفتؤ مورد سآنچه مى كنند ال قرار نگيرد و بندگان درؤس

فرمايـد و هـر چـه اراده نمايـد آنـرا بـه فعـل          از آنجا كه مالك مطلق خداست و به هر چه خواهـد حكـم   ، اشاعره گفته اند ،بر اين اساس
 د ،زخ افكنـ در دو) م از موئمن و كـافر اع(و اگر همه را . بهشت برد هيچ جارى تعجب نيست بنابراين اگر تمام مخلوقات را به، رساند

اما از آنجا كه خداوند مالـك مطلـق اسـت    . آن يا نهادن چيزى است در غير موضع, زيرا كه ظلم تصرف در ملك غير. اين نيز ظلم نيست
  .نسبت داد پس نمى توان هيچگونه ظلم و جورى را به او

همه انبياء را به دوزخ برد و يا همه كفار را در  اگر.  عدل است ، عدل را اينگونه معنى كرده اند كه هر چه خداوند بكند همان ،اشاعره
  . اين عين عدل است ،بهشت جاى دهد

  
  : جهان شناسى اشاعره

  .و تعريفشان از جوهر فرد است  ماءخوذ از اعتقادشان درباره توحيد ،ديدگاه اشاعره نسبت به جهان
مـى           از زندگى اين جهـانى انـسان    م در توضيحى كهاين واقعيت ه.  نيست به عالم يك نگرش جبرى است ،بطور كلى نگرش اشاعره

  .است  به چشم مى خورد و هم در فرجام شناسى آنها منعكس ،دهند
 قـبالً گفتـيم   27اين موضوع بـوده اسـت   ختسباقالنى از مدافعان سر. اشاعره از طرفداران نظريه جوهر فرد يا جزء اليتجزى هستند

اما تفاوت اساسـى نگـرش مـسلمين    .  در ميان هنديان و يونانيان وجود داشته است ،اسالم  فرد قبل ازكه اعتقاد به جزء اليتجزى يا جوهر
متنـى غيـر توحيـدى و منفكـر از وجـود صـانع         اتميـسم را در  ،اين موضوع با مكاتب هندى و يونانى در اين است كه هنديان و يونانيان به

  .ادن توحيد به تبيين و تحليل موضوع پرداخته اندقرارد  در حالى كه مسلمين با اصل ،ثابت كرده اند
ناگزير بايـد پـذيرفت كـه يـك اصـل متعـال و برتـر         ، است وقتى پذيرفتيم كه ماده غير قابل انقسام: اشاعره در اين زمينه چنين مى گويند

فـرد و   چـرا كـه اگـر جـوهر    . دتمام موجودات مركب تعين مى بخشد و افاضه ى تمايز و صورت مى كنـ  وجود دارد كه به اين ماده و به
 بـه خـودى خـود     ،در ايـن صـورت مـاده    ، اگر چنين باشـد  .د اده به خودى خود قابل تقسيم باشآيد كهي جزء اليتجزى را رد كنيم الزم م

  28 .در اين صورت وجود مبداء زايد است. بود متضمن امكان و علت تعيين خود خواهد
  اصـلى برتـر بـراى    ، متعين و متمايز و محددالكميه باشد الزم است ،به صورت موجود, ماده ه اما اگر جوهر فرد پذيرفته شد براى آنك
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  .افاضه اين تعينات دخالت كند
   29.  اعراض محتاج محل اند ،اشعرى گفته است. اجسام از جواهر و اعراض تكوين يافته اند
بنابراين ميـان جـواهر و اعـراض نـوعى      .محال استهمانطور كه تصور عرض بدون جوهر . هيچ جوهرى بدون عرض يافت نمى شود

. پـس جـواهر نيـز حادثنـد    , حادث است و به علت تالزم وجودى جـواهر و اعـراض   تالزم وجود دارد اما اعراض متغيرند و هر متغيرى
30   

  . و تشخص بخشدآنها تعيين كه همه چيز اعم از جواهر و اعراض حادث اند و در وجود نيازمند وجود برترى كه به پس ثابت شد
مـى          به دست قدرت قـاهره ى او نگهـدارى    مجموعه عالم هستى. نتيجه اين سخن اين است كه خداوند دائماً در كار خلق و ايجاد است

  .شود و اوست كه عامل وحدت و نگهدارنده عالم است
از جملـه معـدود   ) ص(اكـرم   ه ى پيـامبر موضـوع نبـوت و ارسـال رسـل و مخـصوصاً نبـوت خاصـ       : نظر اشـاعره دربـاره ى نبـوت انبيـاء    

اخـتالف مـذاهب بيـشتر پيرامـون متفرعـات اصـل       . اسالمى باعث نشده اسـت  موضوعاتى است كه اختالف زيادى را در ميان مذاهب و فرق
  .نبودت است
ه ارسـال رسـل از قـضاياى     معتقدند ك ،هستند  بر خالف معتزله كه قائل به وجوب بعثت انبياء و ارسال رسل از جانب پروردگار ،اشاعره

  . 31جايز است نه واجب و نه محال 
  . 32واجبات است تقويت آنان با معجزه و حفظ آنها در گرفتاريها از جمله, آنكه به رسالت مبعوث شدند اما پس از

 گذاشـته و بـه حـال خـود     انديشه است كه خداوند خاليق را مهمل  بنوعى بيانگر اين ،اينكه اشاعره وجوب ارسال رسل را انكار كرده اند
  .رها كرده است

تعيـين حـسن و قبـيح و هـدايت اعمـال و       ، او توضيح صفات ،  متوجه كردن مردم به واحدنيت خداوند ،هدف از بعثت انبياء از نظر اشاعره
  .ميباشد... كردار آدميان و

) اگر صـاحب كتـاب اسـت   (كه او و كتابش را   استبر مسلمانان فرض ،  وقتى كه حقانيت رسولى ثابت شد ،در مورد نبوت عامه گفته اند
  . خدا بدانند شناخته و احكام صادره از جانب او را از طرف

مجاز است كه وى ابالغ رسالت مـى كنـد و اگـر      اطالق رسول به نبى تا آن هنگام ، يكى از شاگردان مكتب اشعرى گفته است ،ابن فورك
  .نيست پس از آن به او رسول گفته شود  شايسته ،او به دليلى از اين كار دست كشيد

  ،از معجـزه ى پيـامبران اسـت بـه اعتقـاد آنـان       ايـن تعريـف اشـاعره   . معجزه عبارتست از فعلى كه شكننده ى عادت و همراه با تحدى است
  .33يد معجزه پيامبران است أيكرامات اولياء هم ت. غير معتاد معجزه تقسيم مى شود به فرق معتاد و اثبات

  .ر اشعرى صدور معجزه از غير پيامبران هم جازى استبه نظ
صـاعقه و ابـراهيم نجـات از آتـش بـوده        بـاد و  ؛ هـود  ؛ طوفـان  ؛معجزه ى حضرت نوح, در مورد معجزات خاص پيامبران گفته اند كه

 به جهت هدايت انـسانها واقـع   او استدالل مى كند كه معجزه. و از جهل دانسته است  اين اعتقاد را بى پايه ؛سيد مرتضى حسنى رازى. ست
معجزه نوح طوفان بـوده اسـت كـه موجـب      بنابراين چگونه مى توان گفت. معجزه رحمت است و رحمت سبب هدايت و نه هالك. شود مى

 مگـر نـه   ؛زير سئوال بـرده مـى گويـد   , اصول اشاعره يعنى روش معرفت حق را يكى از, در همين اتباط سيد مرتضى! هالك قومش شد؟
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نبوت نبى ثابت گـردد و نبـوت    الزم چنين چيزى آن است كه قبل از آن. گفته اند معرفت باريتعالى به شرع واجب شود ه اشاعرهآنست ك
باشد و بتوان آنرا خرق عادت دانست بايد فعل خدايتعالى باشد و اگر چنـين    معجزه ،براى آنكه معجزه. نبى ثابت نمى شود مگر به معجزه

  .بر صدق رسولخواهد بود  باشد دليلى
بـاور داشـته باشـيم و الزمـه علـم بـه حكمـت         اينـست كـه حكـيم بـودن خداونـد را      ؛ الزمه ى اعتقاد به اعجاز و اينكه فعـل خداونـد اسـت   

  .34الزم مىĤيد و دور باطل است  بنابراين دور. پروردگار معرفت و شناخت اوست
  .براى جامعه موافقندبا وجوب تعينى امام ، اشاعره مانند بيشتر مسلمانان : امامت

  .اما اختالفشان با ديگران در كيفيت و چگونگى تعيين امام است
  :زير بيان كرده است  نظر اشاعره را در مورد امامت و چگونگى تعيين امام به ترتيب ،قاضى ابوبكر باقالنى

امـامى را تعيـين كـرد و    ) ص( كـه اگـر پيـامبر    اسـت  نص باطل است و دليل ابطال آن اين. امامت يا با نص و يا با انتخاب صورت مى پذيرد
و او  بدستورات او گوش فرا داريد ،  اين شخص جانشين من است و بعد از من امام است ،آنها گفت اطاعت او را بر مردم فرض نمود و به

يا كسى كه خبـردادن او موجـب   حضور يك يا دو نفر و  ناگزير اين گفته بايد در حضور صحابه و يا جمهور آنان و يا با ، را فرمان بريد
همچون سـاير    واجب است كه اين مسئله ،مطلب را اعالم و اظهار كرد و گفتار وى اشاعه پيدا نمود هرگاه اين. باشد ، علم قطعى نيست

قبول قرار آنها در بن مردم اختالفى وجود ندارد مورد   مانند نماز و روزه و ديگر عبادات كه در مشروعيت و فرض بودن ،مسائل دينى
  ،اسـت   امـرى بـزرگ و حـائز اهميـت فـراوان      ،امامت از فرائض عامه است و در عين حال موضـوع نـص   با توجه به اينكه فرض. گيرد

حارثه و اسامه بن زيد و عبداللّه بـن رواح و عمروالعـاص و    كما اينكه تمام مردم از موضوع گماردن زيدبن. نبايد از مردم مكتوم مى ماند
كـسى پوشـيده     كـه ايـن مـسائل بـر    ا اطالع داشتند تـا آنجـ   ، به امر امامت و قضا ،حزم و ديگر امرا و قضات عرى و عمروبنابوموسى اش

  .35نماند
در فـصول  . زيايدى زير نظـر بـاقالنى وارد اسـت     اشكاالت ،بر اهل تحقيق پوشيده نيست كه هم به لحاظ تاريخى و هم به داليلى كالمى

 .چند نكته را متذكر مى شويم ،  به جهت توضيح موارد اشكال سخن باقالنى ،اما مت سخن گفته ايمقبلى كتاب در موضوع اما

نمى دانند و در عمل آنرا روشى براى انتخـاب   برخالف آنچه كه باقالنى گفته است اشاعره و از جمله خود او نص را به كلى باطل -1
امام بـه   پس اگر ادعا شود كه اشاعره معتقدند.  نص خليفه اول بر خليفه دوم است ،عاگواه اين اد بهترين شاهد و. خليفه و امام دانسته اند

و در صورت پافشارى بر اين عقيده در واقع مشروعيت   انى اعدا صحت تاريخى نداشته ،وسيله و با آراء اهل حل و عقد انتخاب مى شود
  .خالفت خليفه دوم را منكر شده اند

  .36عقد منعقد خواهد شد با يك نفر از اهل حل و  امامت ،ر از اين شبهه گفته اندباقالنى و پيروانش براى فرا
  .اين سخن در واقع چيزى جز بيان موضوع نص در قالبى ديگر نيست

 اما نص پيامبر در موضوع امامت قابل انكـار   ،است حال اين سئوال مطرح ميشود كه چگونه نص خليفه اى بر خليفه ى بعد از او پذيرفتنى
  ست؟ا

هـم بـا نقـل      هـم بـا عقـل و    ،مبنى بر تعيين خليفه و امام مـسلمين وارد نـشده اسـت   ) ص(از پيامبر اكرم   اينكه باقالنى گفته است نصى -2
در حساسترين و مهمتـرين موضـوع اسـالم كـه     ) ص(اكرم  اما مغايرت آن با عقل در اين است كه چگونه ممكن است پيامبر. مغايرت دارد
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اختيـار   در اين موضوع سـكوت ) ص(اگر بپذيريم كه پيامبر . ساكت مانده و هيچ سخنى نگفته باشد  ،الم به خاطر آنستدوام و بقاى اس
 و  ،اسـتحكام و اسـتوارى احكـام اسـالم را در نيافتـه       در واقع پذيرفته ايم كه او اهميت موضوع رهبرى و اداراه جامعـه و حفـظ   ،كرده

نـسبت بـه    ديگر اين سخن اين خواهد بود كه رسالت پيامبر اكرم محدود در زمان خودش بـوده و او  معنى. رسالتش را ناتمام گذاشته است
  .آيندگان نظر نداشته است

در ) ص(تـاريخ و حـديث اهـل سـنت و جماعـت پيـامبر        چرا كه به گواه تاريخ و حتى منـابع . ئيد نمى كندأاما تاريخ هم ادعاى باقالنى را ت
در  بخـارى .  در موضوع امامت و حتى مصاديق امام و ائمه بعد از خودش سخن گفته است ،مستقيم م و غيربصورت مستقي ، مواضع مختلف

  .37احاديث را نقل كرده اند   احمد حنبل در مسند و ديگر بزرگان اهل سنت و جماعت تعدادى از اين اخبار و ،صحيح
 .ورزيده اند اما به تاءويل و تفسيرهاى خاصى از آن احاديث مبادرت

چگونه ممكن اسـت اصـحاب و يـاران آن حـضرت       ،كه اگر پيامبر نصى بر امامت فردى صادر كرده باشداين زمينه گفته باقالنى در  -3
  .پسندانه است  استداللى عاميانه و عوام ،از آن غفلت ورزند

را در زمينـه امامـت نقـل    ) ص(ل اللّـه  رسـو  اخبـار وارده از ) ص(چرا كه بسيارى از اصحاب پيابر اكرم . اصل ادعا صحيح نيست: اوالً
  .كرده اند

شان بر مبنـاى تفـاخر بـود و مهمتـرين      اجتماعي  مخصوصاً اعراب كه اصل نظام ، باقالنى از غريزه قدرت طلبى و مقام جوئى انسان:ثانياً
بـه خـاطر منـافع فـردى و يـا             ، اشـخاص . تاريخ گواه بـر ايـن مدعاسـت       . غافل بوده است   ،   مالكهاى تفاخر موقعيت سياسى محسوب مى شد      

  .با توجيهات مردم پسندانه است البته همواره چنين اقداماتى همراه.  ممكن است دست به هر كارى بزنند ،گروهى خودشان حزبى و
 در جنگ احد فرمـان داد ) ص(كه پيامبر اكرم  مگر نه اين است. بهترين گواه نظريه فوق الذكر است) ص(تاريخ زندگانى پيامبر اكرم 

پيـامبر در   محافظت كنند و به جز قليلى از آنهابر اين فرمان استوار نماندند؟ مگر نه ايـن اسـت كـه    تا پنجاه تن از مسلمين از كوه عينين
را به ميدان خواند اما اندكى از آنهـا كـه كمتـر از يـك      همين نبرد فرمان مقاومت داد و در شرائطى كه جانس به خطر افتاد بود اصحاب

بـيم   ايستادگى كردند؟ مگر نه اين است كـه در حديبيـه چنـان عرصـه را بـر پيـامبر تنـگ كردنـد كـه          ن را تشكيل مى دادنددرصد مسلمي
ابوجندل را داشتند؟ مگر در هنگام بيمارى  شورشى عمومى مى رفت؟ و بر خالف صريح گفته پيامبر قصد شكستن پيمان صلح و تحريك

 را كه قلم و دواتى حاضر كنيد فرونگذاردند؟ مگر نه اين است كه در جريان اعزام جيش  او فرمان ،و به بهانه هاى واهى) ص(پيامبر 

طفـره رفتنـد بطـورى كـه     ) ص(پيـامبر اكـرم    به اشكال مختلف از اجـراى فرمـان  ) كه يكى از مستندات باقالنى هم هست( اسامه بن زيد
) ص( و با وجود ايـن اظهـار نظـر صـريح پيـامبر اكـرم       . »تخلف عنهلعن اللّه من «: دند ناگزير فرمو  ، رسول خدا كه پبامبر رحمت است     

  .38ورزيدند تا پيامبر از دنيا رفت  اى به بهانه ى محبت رسول خدا از پيوستن به سپاه اسامه سرباز زدند و آنقدر تعلل بازه عده
) ص(حتـى سـخن رسـول خـدا     , اد ايجاد مى كـرد محكمى است براينكه هرگاه منافع افر داليلى, اين موارد و دهها مورد ديگر از اين قبيل

 از جمله مـسائل پـس از آنجنـان     ،امامت  در حالى كه موضوع؛اين وقايع در زمان خود آن حضرت واقع شده است. فراموش مى كردند را
  .سهولت بيشترى فراهم بوده است طبعاً امكان انكار نص و يا توجيه آن با. است

  .در موضوع تعيين امام سه روش را معقول دانسته اند  ،به هر حال اين است كه اشاعره
 مـوارد   ،باقالنى با توضيح و تفسير مـرود دوم  .د و سوم اجماع امت بر امامت يك فر دوم مراجعه به اهل اهل و عقد ،اول نص خليفه قبلى
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  .ديگر را هم در آن جاى داده است
خلفا به همان ترتيبى كه خالفت كرده انـد    اشاعره اين است كه خالفتنظر) ص(در مورد خلفاى راشدين و خالفت پس از پيامبر اكرم 

  .39فضيلت آنها بوده است صحيح بوده و نوبت امامت آنها براساس ترتيب
 .فهرست وار به آنها اشاره مى كنيم اشاعره براى تشخيص و تعيين امام شرائط و ضوابطى قائلند كه: شرائط و صفات امام

كه ابوبكر در سقيفه بنى سـاعده بـا اسـتناد    ) ص(پيامبر  دليل آنها بر اين مدعا حديثى است منسوب به. شى باشدبايد قري) خليفه(امام  -1
  . به خالفت رسيد»االئمه من قريش« يعنى اين گفته كه, به آن

 .امام بايد مجتهد و آگاه به احكام شرع باشد -2

خـوب بدانـد تـا بـه وجـه شايـسته اى در امـوال         سائل اقتصادى راهمچنين م. داراى قدرت و تدبير الزم براى حفظ حوزه اسالم باشد -3
 .مسلمين دخالت و تصرف كند

 .شجاع باشد تا بتواند در مواقع ضرورى به دفاع از مسلمين پردازد -4

 .بالغ باشد تا مقبول التصرف باشد -5

 .و اهل قبول شهادت و قضا باشد, عادل -6

 .عاقل باشد تا بتواند ميان امور تميز دهد -7

 .د زيرا كه ننگ رقيت با سلطنت منافات داردآزاد باش -8

 .مرد باشد زيرا زنان اهل واليت نيستند -9

 .پرسش و معرفت احوال رعيت محروم نماند نقصى در قوه ى شنوايى و بينايى او نباشد تا به جهت نقصان اين دو حس از استيفاء -10

 )40(از قدرت نطق و انتقال مطلب برخوردار باشد -11

 .يق القلب نباشددر اجراى حدود الهى رق -12

 )41(اسالم كند  آشنا به امور نظامى و مسائل جنگى باشد تا بتواند تدبير امور ارتش و حفظ مرزهاى -13

 )42(عصمت در امر امامت شرط نيست -14

  )43(امامت مفضول با حضور افضل جايز است  -15
د برخـى يگـر از فعـاالن امـور سياسـى و      مـور  در. قبالً نظر اشاعره دربـاره خلفـاى چهارگانـه ذكـر شـد     : نظر اشاعره درباره اصحاب 

  .است اجماالً نظر اشاعره به قرار زير, اجتماعى
بـر عليـه امـام زمانـشان شـورش و طغيـان              ،    اعتقادشان اين اسـت كـه آنهـا از آن جهـت ك پـس از بيعـت                   ، در مورد طلحه و زبير و عايشه      

  .ندبازگشتند و توبه كرد اما آنان از اين خطاى خود. خطا كارند, كردند
  .طلحه و زبير از عشره مبشره اند و هم آنها و هم آن هشت نفر ديگر در بهشت اند

  )44(ياغى شدند ) ع(يعنى على بن ابيطالب   بر عليه امام به حق زمانشان ،معاويه و عمر و عاص به علت طغيان و اقدام به قتال
  . مجتهد و مصيبندگفته اند كه همه) ص( بطور كلى در مورد اصحاب پيامبر اكرم  ،اشعره

 واجـب اسـت     ؛گفتـه انـد   ... و  صـراط   ، حـساب  ،    ميزان  ،  عذاب  ،  ثواب  ، مسائلى چون سئوال قبر    اشاعره در مورد  : ديگر اعتقادات اشاعره  
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  .چرا كه دليلى در رد آنها وجود ندارد و تحقق آنها محال نيست اينگونه امور را حمل بر ظاهر كرده و بپذيريم
لقـد كـان   « :كه فرموده است) ص(منقول از پيامبر  به استناد اين حديث.  آنان را ياغى و خارج از دين دانسته اند، درباره خوارج نهروان

 . يعنى به تحقيق على در جميع احوال برحق است.»الحق معه حيث دار يدور ، على على الحق فى جميع احوال

  
  :پي نوشت ها 

 .23 آيه ،21سوره  -26

 .947 ص ،2 ج  ،مقدمه -27

 .168 ص  ،فلسفه اسالمىتاريخ  -28

 .116 ص  ،تبصرة العوام -29

 .150 ص ،1 ج  ،تاريخ فلسفه در جهان اسالمى-30

 .129 ص ،1 ج ،الملل و النحل -31

 .129 ص ،1 ج ،الملل و النحل -32

 .129 ص ،1 ج  ،همان منبع -33

 .130 ص ،1 ج ،الملل و النحل -34

 .167 ص  ، التمهيد ،باقالنى قل از به ن، 114 ص  ،تحقيقى در مسائل كالمى از نظر متكلمان اشعرى و معتزلى -35

 .178 ص  ، به نقل ازالتمهيد،145 ص  ،همان -36
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