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 سخن نخست

تـرین  در جهان امروز، پیشرفت و توسعه بر مبنای علم و فناوری اسـتوار شـده و پـژوهش از مهم
های مختلف اقتصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی بـه حسـاب  های توسعه در حوزهپیشران
های هدفمند و  ریزی شود که در برنامه یها در صورتی محقق م آید و توفیق پایدار در این زمینه می

  کالن، توجه مناسبی به امر پژوهش و توسعه بر مبنای علم و فناوری صورت پذیرد.
هـای در این میان اما حوزه علوم انسانی به دلیل نقش کلیـدی و تأثیرگـذار آن در زیرسـاخت

دیشه اسالمی به دلیل فکری فرهنگی جامعه اهمیتی درخور دارد؛ این اهمیت در نظام متکی بر ان
  رسد.  های دینی نسبت به نیازهای گوناگون انسانی مضاعف به نظر می غنا و عمق آموزه

از سوی دیگر قرآن کریم به مثابه کتاب هدایت الهِی انسان و جامعه و منبع نخسـت معرفـت 
هـای  ای سرشـار بـوده و جریان نامـهباور و جسـتجوگر گـنجدینی، همواره برای اندیشمندان دین

گون تفسیری در جغرافیای عالم اسالم، هر یـک از منظـری بـه دنبـال کشـف و ارائـه ابعـاد  گونه
رغم اختالفــات، امــروزه بــه مثابــه  های تفســیری بــه انــد. مجموعــه ایــن تجربــه هــدایتی آن بوده

نمایـد. شـکی  های فهم و شـناخت ابعـاد هـدایت قرآنـی رخ می کمانی ارزشمند از شیوه رنگین
های عصری و به دلیل ماهیـت فزاینـده معرفـت و هـدایت ر پاسخ به نیازها و پرسشنیست که د
های گذشـته را  توان و باید مسـتند بـه منطـق اجتهـادی و قابـل دفـاع تفسـیر، تجربـه قرآنی، می

افـزاری ارزنـده بـرای تولیـد علـوم انسـانی مند قرآن کریم نـرمبازخوانی کرد. طبعًا تفسیر ضابطه
  . اسالمی خواهد بود

  
  

 هفت



 

  

در این راستا شورای عالی علوم، تحقیقـات و فنـاوری پـروژه هـای علمـی خاصـی را مـورد 
های تفسـیری بـا اجـرای پژوهشـگاه  حمایت قرار داده است که طرح کالن نقد و بررسی جریان

ها پژوهش از سوی  حوزه و دانشگاه از آن جمله بوده است. محصول این طرح اکنون پس از سال
انـدرکاران شود که در اینجا از عموم دست پژوه به جامعه علمی تقدیم میقرآنجمعی از محققان 

تولید آن در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دیگر استادان ارجمند که در تألیف و ارزیـابی آن نقـش 
  شود.  اند، قدردانی می داشته
  

  شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوریدبیر کل 

 هشت



 

 

 
  
  
  
  
  

 سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامهپژوهش 

هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه
هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این یی، واقعشرط اساسی پویا
سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  از معارف اسالمی و بهرهرو، آگاهی دقیق و عمیق  است؛ از این

 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

ساخت و با راهنمایی و عنایت فراهم  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
پژوهشی حوزه و  مؤسسه«به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

  اشاره کرد. 
  

 نه



 

  

بـرای دانشـجویان رشـته  های تفسیری مکاتب و جریاندر زمینه  درسیاین اثر به عنوان منبع 
مندان بـه  فراهم شده است که البته دیگر عالقه اطع تحصیالت تکمیلیدر مق علوم قرآن و تفسیر

  مند شوند. توانند از آن بهره این زمینه تحقیقی نیز می
شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

الح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اص
 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
االسالم دکتـر  حجتهای مؤلف محترم اثر، جناب  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

ایـازی  یوالمسلمین سیدمحمدعلاالسالم  ارزیابان محترم جناب حجتو نیز از  محمد اسعدی
  سپاسگزاری کند.  مهدوی راد محمدعلیاالسالم والمسلمین  و جناب حجت
 ی،علـوم انسـان یسـیونسـروران معـزز کم یژهو عتف بـه یعال یشورا یتینقش حما از همچنین
 یـزو ن یریتفس های جریان بررسی و نقد ملی کالن طرح قالب در پروژه این از هنرو  یمعارف اسالم

 دکتـر آقایـان حضـرات اخیر، های سال طول در یپژوه محترم گروه قرآن یرانمجّدانه مد های یگیریپ
  .شود می قدردانی حسینی طیب سیدمحمود دکتر و اسعدی محمد دکتر روشن، سعیدی محمدباقر
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 مقدمه

پررنگ داشته و آثـار  یحضور معتزله یکالم انیجر شک یقرآن، ب ریتفس فرود و پرفراز خیدر تار
نهـاده اسـت.  یجـا رب ینیبه فهم قرآن و مسائل د یقالنع کردیدر رو ژهیو به یو پنهان فراوان دایپ

هـا  از قرن ،در مکتب خالفت یریو تفس یکالم یانیجر مثابه به معتزله ،یخیهرچند از منظر تار
در  یکر اعتزالـتف یها هیما بن ،ریاخ یها نآن است که در قر تیرو به افول گذاشته، اما واقع شیپ

قرآن را تحـت  ریو تفس دیحوزه کالم جد شمندانیاز اند یتوجه درخورجمع  ن،ینو یها صورت
 یسـنّ  و یعیشـ شمندانیاند یبرخ یفکر یدر فضا» نومعتزله«اصطالح  ،قرار داده و امروزه ریتأث

  ست. شناخته شده ا
 یو مـذهب ینـید دیو در حوزه عقا یکالم یا مسئله یاز آنجا که مسئله اصل معتزله انیدر جر

 آنکـه چه رد؛یگ یمقرار  یریتفس یها شیدر شمار گرا زین انیجر نیاصحاب ا ریاست، طبعًا تفس
 مند ضابطه و خاص کردیرو ن،ی. با وجود ااند متکلم باشند مفسر آنکه از شیپ انیجر نیا بزرگان
 ریتفس قواعد و یمبان به شانیا نگرش نوع در کردیرو نیا که یآثار و یعقل یارهایمع هیپا بر آنان

را بـا  »یریتفسـ یروش«فراتر برده و  »یریتفس شیگرا« کیرا از حد  یمعتزل ریداشته است، تفس
 حوزه در انیجر نیا یواکاو با تا میآن بر اثر نیدر او مستقل سامان داده است.  زیمتما ییها مؤلفه
  . میکن یرا بررس یعالمان اسالم یارزشمند قرآن یها از تالش گرید یا قرآن، صحنه ریتفس

 و هـا یژگـیو داشتنرغم  به−آن  یکالم انیهمچون جر ،معتزله یریتفس انیجر رسد یبه نظر م
 یبـر برخـ هیـبا تک ،تسنّ  اهل ریتفس ِی و سلف یاشعر یدر فضا ژهیو به ریتفس روش در مثبت نکات
 ،انیـم نیـو نقـد اسـت. در ا یقابـل بـازنگر −قـرآن یمتعال میمفاه لیدر تحل یعقالن یها مؤلفه
 ینـیقـرآن و قـوام معرفـت د ریتفس یایحرکت پو یبرا یاستوار هیمحور و پا تواند یکه م یکردیرو
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ها و منـابع  مناسـب مؤلفـه یو مهندس میو تنظ یاجتهاد ریهمان روش تفس ،یباشد، به لحاظ روش
 یو متکـ یاجتهاد ریو از منظر تفس هیپا نیاست. نوشتار حاضر بر ا ینیدر خدمت معرفت د ریتفس
 درو  پـردازد یمـ ریدر تفسـ معتزله انیو نقد جر یبه بررس تیب مکتب اهل لیاص یها شهیبه اند

  .  کندتوجه  یو اجتماع یفکر یها انیدر جر ،انیجر نیحضور ا تینوع و ظرف به ،ضمن آن
 یها نام با شیوب کم زین گرید محققان و ستین سابقه یب و تازه یموضوع شک یموضوع حاضر ب

 یکالم یکه با نگاه یست. فارغ از آثاروامدار آنها ینوع  به زیاثر ن نیاند که ا پرداخته دانگوناگون ب
 یآثار قابل ذکـر در نقـد و بررسـ یبرخ 1اند، پرداخته یاعتزال ریو منابع تفس معتزله ینقد و بررس  به
    :قرارند نیا ابند، ازی یمآنها که با موضوع کتاب حاضر ارتباط  یو آرا یریتفس انیجر نیا

 ریالتفســنجــار، بخــش دوم؛  میعبــدالحل ۀترجمــ ،هریاثــر گلــدز ،یاالســالم ریمــذاهب التفســ
 یهاداثـر محمـد ،بیالقشـ ثوبه یف والمفسرون ریالتفس؛ ١ج ،یذهب نیمحمدحس  اثر ،والمفسرون

اثر  ،ریأسباب الخطأ فی التفس؛ اثر فهد رومی ،عشر الرابع القرن فی ریاتجاهات التفس؛ ٢، جمعرفت
 یفـ ةدراس ریالتفس یف یاالتجاه العقل ؛یدزفول یاثر کمال ،ریقانون تفس؛ طاهر عقوبیمحمود محمد 

 ،یریتفسـ یهـا انیجر یشناسـ بیآس ؛دیـاثر نصر حامد ابوز ،ةالقرآن عندالمعتزل یالمجاز ف ةیقض
   2از محققان. ی، اثر جمع٢ جلد
را پوشـش داده و از  معتزلـه ریتفس یاز پروژه مطالعه و بررس یبخش ،ینوع  به کیهر آثار نیا

اثـر  زیتما  هیما تواند یم ینکات رسد یبه نظر م ،نی. با وجود ااند هتوج ستهیمنظر خاص مؤلفان شا
  شود:  یآثار مشابه تلق گریدحاضر از 

 یانیـعنوان جر بـه معتزلـه ریاست که بـه تفسـ آنبر  سندهینو یاثر سع نیآنکه در ا ،نکته اول
آن و نقـش و  یها نـهیبنگـرد و بـه بسـترها و زم یریتفسـ و ینید شهیاند خیدر تار یریتفس یفکر

  کند؛توجه  یریتفس یها انیجر گرینسبتش با د
                                               

سـعادت؛  لیو پاسخ معتزلـه بـه آن، ترجمـه اسـماع یدر تفکر اسالم اری: بو عمران، مسئله اخت.کر. از جمله ١
؛ محمود کامل علم الکالم یفاحمد محمود،  ،یصبح ؛السنه و المعتزله نیب ریالتفس یف لیالتأو ه، شنوق دیسع

 .المعتزلة ریتفس یمفهوم العدل فاحمد، 
: سندهیس نو افزود؛ از جمله آثار در دستر  زیرا نها  رسالهو ها  نامه انیپااز مقاالت و  یوان فهرستت یمآثار  نی. به ا٢

؛ رسـاله ینـیدر مجلـه پـژوهش د زاده  رجب نیو حس ی، اثر عباس هماممعتزله ریتفس یها روشو  یمبانمقاله 
 زاده واعـظ محمـد ییراهنمـا بـه ،یآبـاد خرم یمحمـد محمـد غالماثـر ، معتزله ریو روش تفس یمبان یدکتر

 ش. ١٣٨۵به سال  مدرس تیترب مرکز قم، شگاهدان در یخراسان



 3   شگفتاريپ

 

 یبـر مبـان هیـبـا تک ،یشناخت بیو آس یشناخت انیجر کردیاثر با دو رو نیآنکه در ا ،نکته دوم
 گـریآن در کنـار د یریتفس کردیو رو معتزله یکالم  انیجر تیّ به کل تیب مکتب اهل یعقالن
 ژهیو بـه ،آثار مشابه یشده و برخالف برخ ستهینگر میتکر دهیسنت، به د اهل یکالم یها انیجر

 نیـدر ا یعقلـ کـردیرو تیبه کل یجابیا ینگاه ،یو انتقاد یدر کنار نگاه سلب ان،یسلف یاز سو
    ؛شود یدنبال م انیجر

های توصیفی  بررسی کیآن در تفک ژهیساختار و  آثار مشابه، گریداثر از  نیا زیتما ،سوم نکته
 یئو غـا یروشـ  ،ییدر سه محور مبنا ها ینقد و بررس کیو تفک سو کیاز  یانتقاد های از بررسی

  .  شود یم دهیدقابل دفاع  یساختار شناسی جریاندر  که است گرید یسو از
ــدو ترشــیپ ــه ت ــاب  نیتجرب در دو جلــد در گــروه  ،یریتفســ یهــا انیجر یشناســ بیآسکت
پژوهان حوزه و دانشـگاه، بـا اسـتقبال  از قرآن یعالمانه جمع یپژوهشگاه با همکار یپژوه قرآن
در  ،یلیتکم التیمختلف تحص یها و در دورهمواجه شد  یقرآن یجامعه علم ختگانیفره ینسب
 نیـقـرار گرفـت؛ بـا ا یمتعـدد یعلم یها نشست و محور نشست یآموزش یمنبع اصل گاهیجا
پژوهش، با نظر  لیموضوع و ضرورت توسعه قلمرو بحث و اصالح و تکم تیاهم لیبه دل ،حال

کـالن  یهـا در قالـب طرحف عت یعال یشورا تیو حما یپژوه گروه قرآن یعلم یمساعد شورا
صـورت   بـه یریتفسـ یهـا انیاز جر کیـهر ینقد و بررس تیبا محور یآثار نیطرح تدو ،یمل
را  یمعتزلـ ریتفس انیجر ،راستا نیرو در هم شینگاشت در دستور کار قرار گرفت که کتاب پ تک

  ذارد. گ یمو نقد  یبه بررس
  قرار است: نیبدنسبت به طرح گذشته  طرح حاضر یها یژگیو 
  م؛یمفاه و اتیبه مباحث کل ی. اختصاص فصل مستقل١
    د؛یجد یدر ساختار آنها لیگذشته و اصالح و تکم مباحث ی. بازنگر٢
 یبـرا نقـد، کنار در نآ یها شهیاند و آثار و یریتفس  انیجر به مثبت و یجابیا نگاه تی. تقو٣
  ان؛یجر نیا یاصل یها سازگار با دغدغه یریتفس روش از مطلوب مدل یمعرف
  .ریتفس قلمرو در ینومعتزل شاخه با یمعتزل انیرابطه جر ی. بررس۴

و  میعنوان مفـاهبا  ،فصل نخست: است افتهی لیتشک فصل سه از نوشتار نیا یساختار اصل
. پـردازد یپـژوهش مـ نیمربوط به ا یو نظر یکتاب و مباحث کل یاصل میبه شرح مفاه ،اتیکل

آن و ربـط و  یها و گونـه ها نهیشیو پ انیبه شناخت جر ،یفیتوص یها یبررسبا عنوان  ،فصل دوم
 یها دگاهیـاهـّم د ینقـد و بررسـ  بـه زیـو در فصـل سـوم ن افتهیاختصاص  گریکدینسبت آنها با 
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 انیـ. در پاشود یپرداخته م یغائو  یروش ،ییبر سه حوزه مبنا دیبا تأک انیجر یافراط یها شاخه
بر شاخه مثبـت و قابـل  دیو تأک انیجر یها شهیو مثبت اند یبحث با اشاره به نقاط منف جینتا زین

  دفاع آن خواهد آمد. 
 یو شورا یعلم ئتیمکّرم ه یاعضا ژهیو به ،شورک یعلم جامعه از یسروران اثر نیا هیدر ته

ــ ــروه  یعلم ــ قرآنگ ــگاه یپژوه ــوزه پژوهش ــناس و دانشــگاه و ح ــرم کارش ــروه محت ــاب گ  جن
که از همـه آنهـا  اند داشته نقش میرمستقیغ ای ،میمستق صورت  به یوسفی محسن االسالم حجت

 محمـدباقر دکتـر االسـالم تجناب حجـ محقق گرانقدرنقش  ژهیو طور به. شود یم یسپاسگزار
 تیـطـرح حما نیـگـروه از ا تیریپژوهشـگاه و مـد استیر یتصّد  زمان در که روشن یدیسع
 المسـلمینواالسـالم  حجت محتـرم اسـتادان نیهمچنـاست.  یقدردان ۀستیاند، شا داشته یجد
 یابیــدر ارز کــهراد یمهــدو یلمحمــدع مســلمینالواالســالم  و حجت یازیــا یدمحمدعلیســ

    .باشند یم سپاس ۀستیشا اند، داشته نقش سندهیبه نو یاثر و اشارات راهبرد یمحتوا
   



  

 

 

 

 

 

 فصل اول
 

 اتیکل و میمفاه

 مرتبط یمباحث و یدیکل میمفاه شرح بر مشتمل کتاب، یاصل مباحث بر یدرآمد عنوان به فصل نیا
  .است ریتفس در عقل گاهیجا و نقش و اسالم در یکالم یعقل تفکر و معتزله یکالم انیجر با

 
  یر یتفس انی.مفهوم جر ١−١

چون مناهج، اتجاهات، مذاهب، مدارس و  یمیمفاه ،یعرب زبان به یریتفس و یقرآن علوم اتیدر ادب
د. البتـه نـرو یبه کار م ریحوزه تفس شمندانیاز اند یمشخص یها و گروه ها شهیگزارش اند یالوان برا
و معموًال  شود ینم دهیآنها با هم چندان اتفاق نظر د زیو وجه تما میمفاه نیاز ا کیهر قیدق یدر معنا

کـه امـروزه دامنـه  زیـن یمسئله در زبان فارسـ نیا 1نند.ک یم هیخود تک حیو توض نییبه تب سندگانینو
 هـا، شیهـا، گرا چـون روش یمیمطرح است؛ مفـاه رد،یگ یمرا دربر  یقرآن یها از پژوهش یعیوس

طبعًا انتخاب مفهوم  2.اند توجه درخور باره نیادر  یریتفس یها انیها و جر سبک کردها،یمکاتب، رو
  است.  هیو توج حیتوض ازمندیاثر ن نیا در میمفاه گریددر قبال  یریتفس یها انیجر

 میمفاه توان یرا م یریتفس شیگرا و روش مفهوم دو یفارس زبان اصطالح در رسد یبه نظر م
در  نی. همچنـداشتتوجه در ارتباط با آنها  میمفاه گرید بهو  کرد یتلقشده  ادیدر بحث  یدیکل

 یتلقـ »شیگـرا«معـادل » اتجـاه«و مفهوم  »روش«معادل » منهج«مفهوم  یاصطالح زبان عرب
از  ؛اسـت ریتفس در مفسر یمش خطکردن قرآن و  ریناظر به چگونه تفس ،یری. روش تفسشود یم
 شیاسـت. امـا گـرا یریمالک شناخت روش تفسـ ر،یو قواعد و اصول فهم و تفس یمبان ،رو نیا

                                               
 ،ینیحسـ بیّ ؛ ط١٣، ص١ج  ،یریمکاتب تفسـ ،یی؛ بابا۶٧، صدیاتجاهات التجد ف،ی: شر .کر باره نیا. در ١

 .٣۶، ص٨، جمیکر  قرآن دائرة المعارف ر،یتفس یها شرو  و ها شی/گراریتفس
 .ها ی، مقاالت و بررسقرآن ریتفس یها روش و یمبان ینولوژیترم: شاکر، . ر.ک٢
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از  یا بـه قلمـرو خاصـمفسر است که اهتمام او ر یتیو شخص یفکر یها عالقه انگریب ،یریتفس
  سوق داده است.  یریتفس یها از روش یا ژهیروش و ای ،یقرآن یها آموزه

 از یا مجموعـه بـا یاجتماع یعلم روند و حرکت یمعنا به اثر نیا در »یریتفس انیجر«اما 
 ریتـأث تحـت و زمـان درگـذر کـه اسـت یخاص شیگرا ای روش با یریتفس یها تیشخص و آثار
 شـده لیتبد یقرآنـ ینید یها شهیاند حوزه در اثرگذار یصورت به ق،یتحق قابل یاه نهیزم و طیشرا

در  ایـمربوط است  یخاص یریتفس روش به ایآ که ثیح نیا از یریتفس انیجر لیتحل اما. است
، در سـتها انیجر گریداز  زیمتما یو خاص نیشده و فاقد روش مع فیتعر یریتفس شیحد گرا

  است.  معتزله یریتفس انیجر از ما یعلم لیبه تحل یبحث حاضر متک
بـا روش  یریتفسـ انیـجر کیـدر  قیـاست کـه روش تحق تیاهم یدارانکته  نیا نیهمچن

در  قیـدارد. تحق یجـد یهـا آن، تفاوت طیبسـ یبه معنا یریروش و مکتب تفس کیدر  قیتحق
توجـه بـه  ازمندیقرآن، ن نییدر حوزه فهم و تب یخیتار مند نظام انیجر کی مثابه به یریتفس انیجر

 و ینـید یهـا انیجر گـریدآن بـا  یها ها و نقـش و نسـبت و گونـه انیمختلف هر جر یها مؤلفه
مربـوط بـه حـوزه  یعلمـ یها به منابع و روش قیتحق نیا ازیافزون بر ن ،رو نیا از. است یخیتار
  .  اند یبررس ازمندین زین یخیتار یها منابع و روش  آن، یو معناشناس یشناس نقرآن و زبا ریتفس

و  یبـردار پرده یکلـ یبه معنا ،یشناس نایو جر فیر مقام توصو د نجایدر ا »ریتفس« ۀواژاما 
 یبـاطن ریو تفسـ یظـاهر ریدربر دارد که شـامل تفسـعام  ییقرآن بوده و معنا اتیاز آ ییرمزگشا
از  ه،یقـرآن و در مقـام توصـ ریتفسـ یمـدع یها انیجر یدر نقد و بررس نکهیگو ا ود؛ش یقرآن م
 از آن دفاع خواهد شد.  یخاص فیتعر

 
 معتزله یکالم انی. جر ٢−١

 قرن از یتکامل یریس در و جیتدر به که است اسالم خیتار در کهن یها شاز دان یعلم کالم اسالم
و  سـو کیاز  گریکـدیمسـلمانان بـا  یاسـیو س یاعتقـاد یهـا عنزا بستر در تاکنون یهجر نخست

 نیـا خیکالن به تار یمحققان در نگاه یشکل گرفته است. امروزه برا ،گرید یمسلمانان از سوریغ
علم بـه  نیا فیاختالف در تعر شهیر 1است. تیاهم بااز علم کالم  قیدق یفیتعر یعلم، جستجو

گونــاگون و  یهــا دورهمتکلمــان در  یفکــر یها هخــاص محققــان و اخــتالف در دســتگا کــردیرو
حاضـر بـا  یکـه در بررسـ یفـیتعر ،یبحـث علمـ نی. اما فارغ از ارددگ یم ازب یخیتار یهااقتضا

                                               
  .اول فصل باقر، رضای، ترجمه علاسالم اهل کالمر.ک: محمد بوهالل،  باره نیا. در ١



 7   مفاهيم و كليات

 

 یهـا انیجر کـه اسـت آن شـود یمـ دهیـد قبـول قابل یکالم یها انیرو عام از جطرفانه یب ینگاه
 ،یمـذهب و ینید یباورها و اعتقادات حوزه در که شود یم گفته یخاص یفکر یها انیجر به یکالم

 انیـم نیـانـد. در ا اثرگذار بوده ینید شهیاند خیکرده و در تار یرویپ یخاص یاز نظام و دستگاه نظر
در مکتب خالفـت اسـت کـه از قـرن دوم  یاز متکلمان اسالم یگروه یبرا یعنوان عام» معتزله«

آنان بـا اشـاعره  یمذهب نزاع درون ،طور خاص شده و به یاعتقاد یها وارد نزاع یطور جد به یهجر
در مسائل  یعیش یگرا عقل یها شهیاند یبا برخ یکالم فرقه نیا یفکر یکیرغم نزد به 1بوده است.

 یامامـت و هـم برخـ هـم در مسـئله ،فرقه دو نیا انیم زین یاساس زیمبدأ و معاد، وجوه تما یاصل
 و یریگ کنـارهداسـتان  معتزلـه شیدایمشهور در منشأ پ یرأ 2د.نمبدأ و معاد وجود دار ِی مسائل فرع

اخـتالف دربـاره  یق) در پ١١٠(م. یبصر حسن شی) از استاد خوق١٣١م.( عطا بن واصل اعتزال
 بـر شـانیا یادبـ یدر کنار روش عقل یخاص کالم یاست. باورها رهیمرتکب گناه کب داشتن مانیا

  افکنده که اثر حاضر به آن خواهد پرداخت.  هیسا زیآنان ن یکالم ریحوزه تفس
کهـن، بنـا بـه  یا نهیشیپبا  یکالم یانیجر مثابه بهمعتزله  یها شهیاند قتیحق رامونیمطالعه پ

 انیجر نیا لیصاز آثار ا یاریفقدان بس ،عوامل نیچند با مشکل مواجه است؛ از جمله ا یعوامل
هـا  نقل یاعتمـاد بـه درسـت زانیـم ازمخالفـان اسـت کـه  قیـآن هم از طر ،با واسطه یها و نقل

و تطـور و تحـول  انیـجر نیـبزرگان ا یتنوع و تشتت در آرا و اصول فکر زین گریعامل د 3.کاهد یم
. کنـد یمـرا دشـوار  انیـجر نیـا تّیـبـه کل کسانیو اصول  یآنهاست که طبعًا استناد مبان یخیتار
انعکـاس  یبـرا ،ریدر حـوزه تفسـ ژهیو آثار موجود آنان بـه رسد یبه نظر م ،علل و عوامل نیرغم ا به

 ن،یتوجه است. افزون بر ا درخورآنان  یریتفس کردیرو یو بررس شانیاتر جیرا یها شهیاصول و اند
در  انیجر نیاز مخالفان ا یو پررنگ عیوس فیآنها و حضور ط یفکرپر چالش بودن آرا و اصول 

عامه گرفته تـا متکلمـان  ثیو اهل حد انیمذاهب و مکاتب مختلف از سلف انیدر م خیطول تار
  .کند یکمک م انیجر نیا یبه مطالعه و بررس ه،یامام

 شـک یبـ امـا دارد، اختصـاص یکالمـ انیجر نیا یریتفس کردیهرچند به رو بحث حاضر 
 شـانیا یکالمـ آثـار در کـه یفکـر یها پشتوانه بدون آنان یریتفس یها مؤلفه یبررس و شناخت

                                               
 ،فجراالسـالم ن،یامـ؛ ٣٧٣، ص١، جینشأة الفکر الفلسف: نشار، .کر زی؛ ن٢٠١، صالفهرست ،میندابن: .کر. ١

  گفت. میخواه سخن لیدوم به تفصدر فصل  باره نی. در ا٢    .٢٩۶ص
 .۶ص، آن به معتزله پاسخ و یاسالم تفکر در اریمسئله اخت: بوعمران، .کر. ٣
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پراکنده آنان  یریتفس اناتیمستقل و ب یریافزون بر آثار تفس ،واقع در. ستین سریم افتهی انعکاس
 نیـمـرتبط بـا ا یالمـصـرفًا ک یها کتاباست،  باره نیاکه منبع مطالعه در  ،یآثار کالم انیدر م
  .  رسد یبه نظر م یمطالعه ضرور نیدر ا زین انیجر

 :میپرداز یم یکالم انیجر نیا یبررس به لیذسه محور  ّی ط نجایدر ا
  
   معتزله یکالم انیجر  یخیتار  ری. س١−٢−١

 ژهیو بـه ،مطرح آن روزگـار یها انیبا جر یو مذهب یفکر ییارویبا رو یدر قرن دوم هجر معتزله
در برابـر  ینـید یاز باورهـا یو دغدغه دفـاع عقالنـ سو کیاز  3ثیو اهل حد 2مرجئه 1خوارج،

                                               
 رشیو پـذ نیجنـگ صـفپـس از  ق٣٧و  ٣۶ یها وند که در سـالش یمشناخته  یفکر یاسیس یگروه ،. خوارج١

 خـوارج که یا شهیاند نیدند. نخستکر شورش  یعل حضرت یاسالم تیر عالم اسالم بر حاکمد ،تیحکم
 ).١١٣ص، ٨ج، البالغه نهجشرح  ،دیالحد یابابن( است رهیکب گناهان مرتکب ریتکف اند، داشته نظر اتفاق آن بر

اسـاس و بـا  نیو بر هم  گنجانده مانیا فیدر تعر  زیعمل به جوارح را ن ،یو اقرار زبان یبر معرفت قلب افزونآنان 
 شـرح ،ی(جرجـان انـد دادهحکـم  رهیـمرتکب گنـاه کب نداشتن مانیامائده به  ۀسور  ۴۴ هیآ چون یاتیاستناد به آ
افـراط  شهیاند نیدر ا شانیاز ا یاشاخهه ). ازارق١٨٨ص، ٣، جکتاب الفصل، حزمابن؛ ٣٣۴ص، ٨ج، المواقف

به سبب ارتداد همراه فرزنـدانش بـه  دیو با اوردیب مانیدوباره ا تواند ینم رهیکردند و معتقد شدند که مرتکب کب
 یمشترک آنان بـا برخـ اتی). از نظر ١٨۶ص، ١ج، الملل و النحل ،یقتل برسد و مخلد در آتش است (شهرستان

ص، ١، جنییمقـاالت االسـالم ،ی(اشـعر لق قرآنَخ : کرد اشاره دیعقا نیوان به ات یم زین گرید  یکالم یها هفرق
انکـار عـذاب ) و ۶٣ص، ۴ج، همان، حزم )، رد شفاعت (ابنجا همان ،ی، انکار قدرت خدا بر ظلم (اشعر١٨٩
گـروه از معتزلـه  نیـها و تـأثرات ا بـه مشـابهت یانتقـاد یمحققان از منظر ی). برخ۶۶، همان، صحزمابنقبر (

 ).٣٨٩−٣٠٢ص ،هیدیالخوارج و الز  یف ةالمعتزل ریتأثعبدالقادر،  فی: عبداللط.کراند (پرداخته
عنـوان  بـهکه مرجئه  است آنود. اما رأی مشهور ش یمه فرقه مرجئه آرای متفاوتی در میان محققان دیده . دربار ٢

 های سیاسـی فرهنگـی عصـر امـام علـی با فتنهزمان  هم ،فکری سیاسی در میانه قرن یکم هجریای  فرقه
مخلـد در آتـش  ،ی را کـه گنـاه کبیـره مرتکـب شـده باشـدپدید آمدند. آنان در مقابل بـاور خـوارج، کسـ

 :ردند و به همین دلیل ُمرجئه نام گرفتند. آنان معتقد بودنـدک یمانستند، بلکه کار او را به خدا واگذار د یمن
ان و گفتار زبانی بر عمل مقدم است و کسی که عملی نداشته باشد، اما ایممقدم است  ایمان بر گفتار زبانی

  ).٢٠۴، ص۴حزم، همان، ج ؛ ابن١٣٩ص همان،(ر.ک: شهرستانی،  داشته باشد رستگار خواهد بود
ود شـ یمـشامل  یو کالم یریتفس ،یمختلف فقه یکردهایرا در رو  ثیاز اصحاب حد یعیوس فیط ثیحد اهل. ٣

در  یخاصـ یهـا و روش ها شـهیکه با اند یکردی. اما رو ندا هحضور داشت یدر جامعه اسالم یکه از قرن اول هجر
 یثیمستند به ظاهر متون حد یهیو تشب یمیتجس یبا باورها ،یشناسفرقه یها وند، در گزارشش یم یبرابر معتزله تلق

 شانیا زیآن هم پره هیلاو  شهیمحققان ر  یوند. به باور برخش یمشناخته  ثیاحاد  نیا یعقل لیو تأو  لیاز تحل زیو پره
 »هیحشو «با عنوان  یجماعت نکهیبوده است. گو ا یو اکتفا به نصوص شرع یاز بحث و گفتگو درباره صفات اله

 ).١٠۶−١٠۴، صهمان ،ی: شهرستاندی(بنگر  اند هافتی شیگرا یمیتجس و یهیتشب یباورها به ثیحد اهل انیدر م
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 اتیـح یدر طـ جیشکل گرفـت و بـه تـدر ،گرید یمسلمان از سوریغ یها افکار و شبهات فرقه
از جملـه  ،مختلف یها در حوزه یجد یخاص با آثار یخود با اتخاذ آرا و روش یاسیو س یفکر
خـود و بسـته بـه  یخیتار ندیمکتب در فرا نیدر آمد. ا ژهیمکتب و کی مثابه بهقرآن  ریتفس ۀحوز
 ژهیو بـه ها انیجر گریدبا  یتعامالت فکر ،یاسیخاص س طیدر شرا ژهیو گوناگون به یها تیوقعم
عنوان  بـه انیـجردو  نیـاز ا یگـاه عالمـان لیـدل نیداشته است که به هم زین هیدیو ز هیامام عهیش

امر در واقع به  نیا 1.اند شده مطرح یعیعنوان ش به یمعتزل یشده و متقابًال عالمان یمعرف یمعتزل
منابع آنها  یو اشتراک برخ و عدل دیدر باب توح یکالم دیآنان در حوزه عقا یآرا یبرخ یکینزد

  است.   گانهیامامت ب یاشاره دارد و از حوزه مذهب
و بغـداد در  دو مدرسـه بصـره تیـبـا محور معمـوالً  معتزلـه یعلمـ اتیح یها دوره میتقس
عراق است  نیسرزم انیجر نیا ییایجغراف ی. اساسًا بستر اصلشود یم دهیمحققان د یها یبررس

در  یو رأ قلبه ع شیاست. گرا بوده گاهیپا نیاز هم ،چون خراسان ،بالد گریدو انتشار اعتزال به 
خاستگاه  دیرا با بصره مدرسه انیم نی. در ادارد یقابل توجه نهیشیعراق پ یو کالم یمدارس فقه

ق) در مرحلـه ١۴٣(م. دیـق) و عمـرو بـن عب١٣١(م. دانست که واصل بـن عطـا معتزله انیجر
معـروف  ،اریس بن میق)، ابراه٢١۵.م( یسلم عباد بن معمر نی. همچناند داشتهآن نقش  سیتأس

بـه  یمدرسه در قرن سوم هجـر نیق) از بزرگان ا٢٣۵.م( فعّال  لیق) و ابوالهذ٢٣١(م.به نظام 
ق) و ٣٢١(م. یق) و ابوهاشـم جبـائ٣٠٣.م( یجبائ یق)، ابوعل٢۵٩.م( . جاحظندیآ یمشمار 

 یبصر که به معتزله اند عواق مدرسه نیق) در طبقات بعد در هم۴١۵.مالجبار (عبد یسپس قاض
در حکومـت  یالقضـات در ر یمنصـب قاضـ یبـا تصـدالجبار  عبد ی. قاضاند متأخر معروف

از  یاریکـرد کـه بسـ لیشاگردان تبد تینشر اعتزال و ترب یبرا یرا به مرکز نیسرزم نی، اهیبو آل
 شـاگردان طبقـه. نجاسـتیا در او حضـور محصـول یدیز یعیش یها شیبا گرا یمعتزل بزرگان

                                               
، اشـاعره و حنابلـه معتزلـه یها فرقه با هیامام یاسیس و یفکر تعامل یخیتار  یبررس ،ی: باران.کر باره نیا. در ١

اسـت.  یخوانـدن انیـاثـر رسـول جعفر  ،عهیمعتزلـه و شـ یمناسبات فرهنگـکتاب  باره نیادر  زیفصل دوم؛ ن
بـا  یهاشم معروف الحسن تاب محقق معاصر ک زی؛ ن١٠−٧ص، ۵ج ،دیجاو  منشور ،ی: سبحان.کر نیهمچن
و  عهیشـ یها شهیاند یا سهیمقاو  یقیتطب یپنجم آن در بررس بخش ژهیو  به ،ةالمعتزلو  ةاالشاعر  نیب ةعیالش نام

 نـامبا  یاسالم یها پژوهش ادیدر بن ،عارف دمحمدصادقیس یسو  ازکتاب  نیاست. ا مطالعه ستهیشامعتزله 
 عهیمختلف از جملـه شـ یها فرقه یریرپذیتأث یترجمه شده است. درباره ادعا معتزله و اشاعره برابر در عهیش

  . هیدیالخوارج و الز  یفالمعتزلة  ریتأثعبدالقادر،  فی: عبدالط.کراز معتزله 
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 آثار معتزله یبرخ 1.اند شده منحل یدیز عیتش ژهیو به و عیدر تش شتریبالجبار عبد یقاض یمعتزل
؛ انـد منتشر شـده یدیز یها شهیاز اند ییها زهیمرحله با آم نیدر ا عبدالجبار یچون قاض یلیاص

 هاشـم یبه نام احمد بـن ابـ یدیز یعالم قاتیبا تعل ،یاثر قاض ،صول الخمسهألشرح ا که چنان
در بخـش امامـت  ژهیو بـه یدیـز ی) مشتمل بر آراق۴٢۵.م( میمشهور به مانکد یدیز ینیحس

 شـرح األصـول الخمسـهبر  میمانکد قاتیو تعل راتیکه برخالف نام آن در واقع تقر افتهیانتشار 
 شـاگردان از کـه کـرد ادیق) ۴٩۴.م( یاز حاکم ُجَشم دیطبقه با نیدر ا نیهمچن 2است. یقاض
 3دارد. معتزلـه مکتـب براسـاس یمهمـ آثار و بوده خراسان انیدیز شمار در و رعبدالجبا یقاض

  4.هستند معتزله رویپ اصول در و مقلدند ها یدیز شتریبدر عصر او  کند یادعا م زین یشهرستان
دارد،  اریبسـقرابـت  یعیشـ یها شـهیکه با اند زین در مدرسه بغداد معتزله انیاما در رأس جر

 اطیـخ نیق)، ابوالحس٢۴٠.م( ی)، ابوجعفر اسکاف٢١٠.م( معتمر بن بشر چون ییها تیشخص
 نخسـت مـهیدر ن ،بغـداد نینخسـت ۀ. معتزلدارندق) قرار ٣١٩.م( یق) و ابوالقاسم بلخ٢٩٠.م(

 نیـت گرفتنـد. در اقـّو  ثیحـد اهل برابر در یعباس مأمون یها تیدر پناه حما یهجرقرن سوم 
 یشمار وستنیپ زیو ن بشر بن معتمر یعیش یها شیبا گرا عهیبا ش معتزله قرابت یها نهیزم مرحله

فـراهم شـد.  5یراونـد ق) و ابن٢۴٧.م( وراق یسیمانند ابوع ،عهیبه مذهب ش از عالمان معتزله
 تیـو تحـت حاکم یطور خاص در قرن چهارم هجر به دیرا با عهیو ش معتزله انیم یقرابت فکر

                                               
معتزلـه و  یمناسـبات فرهنگـ ان،یـ: جعفر .کر زیـ؛ ن٣٣۵−٣٣۴و  ٣٣٢، ص١، جالمعلـم الکـ یف ،یصبح. ١

 .١٠۶−٩۵، صعهیش
 یها نشانه زی؛ ن١۴۵و  ١١۵، صعهیمعتزله و ش یمناسبات فرهنگ ان،یجعفر  :.کراثر  نیا سینو  قهی. درباره تعل٢

شـرح االصـول الجبار، عبـد ی: قاضـ.کرکتـاب را  نیـگـزارش گونـه ا اتیو ادب یو یها قهیاز تعل یروشن
 و... . ٧۶، ٣۵، ٣٣، ٢٧، ٢۴، ٢٢، ١٨، ١۵، صالخمسه

 .٣۵٣)، صفضل االعتزال و طبقات المعتزله(در ضمن کتاب  فضل االعتزال، الجبار عبد ی: قاض.کر. ٣
 .١۴٣، ص١، جالملل و النحل ،ی. شهرستان4
اسـت  یاز عالمان معتزل ،یقرن سوم هجر یانیپا مهین یمتوفا یاق الراوندبن اسح ییحیاحمد بن  نی. ابوالحس5

کتاب مشهور اوست کـه  ،ةالمعتزل حةیفضدر رد معتزله نگاشت. کتاب  یکه از مذهب خود برگشت و آثار
نقد  االنتصارآن را در کتاب  یمعتزل اطیخ نیاثر جاحظ نگاشته و ابوالحس ،المعتزله لةیفضآن را در رد کتاب 

مقدمـه  ،االنتصـار اط،یـخ :.کر بـاره نیاسـت. در ا یدیوفات او اخـتالف شـد خیاست. درباره تار  کرده
اسـت.  اریبسـبحـث  زیـاز معتزلـه ن ییاو پس از جدا یو مذهب یفکر تی. درباره شخص٣٩−٣۴ص برج،ین

 ،عهیشـ یحتـ یاسـتقامت بـر مـذهب خاصـ نداشتناو و  یو مذهب یمحققان از تذبذب و تشتت فکر یبرخ
  ).٣۴−٢۴ص همان اط،یر.ک: خ(اند  آورده یشواهد
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 ،مینـد ابـنق)، ٣٨۵.م( ادعّبـ بـن صاحب چون یبزرگ یها تیگرفت. شخص یپ هیبو آل یعیش
 یعیشـ عنوان به قرن نی) در اق۴٢۵.ح( یق) و راغب اصفهان٣٨٠.م( الفهرست کتاب صاحب
چـون  یبرخ یدر آرا یتا قرن هفتم هجر عهیو ش معتزله یفکر یکینزد 1.اند شده یمعرف یمعتزل

) در بغداد کـه ق۶۵۶.م( دیالحد یاب (خوارزم) و ابن ایغرب آسق) در منطقه ۵٣٨.م( یزمخشر
 یاسـیث سحواد یابد. در پی یمادامه  ،ندیآ یمبه شمار  یمعروف معتزل یها تیشخص نیاز آخر

تـوده  انیـدر م یسخت کالمـ یها منازعهسوء برآمده از  جیو نتا سو کیاز  یحکومت یو فشارها
و  یاشـعر یها شهیدر انحصار اند شتریپس ب نیمکتب خلفا از ا انیجر گر،ید یمسلمانان از سو

 ژهیو بـه ،یعیثـار شـدر آ شـتریب دیـبا یرا در مقاطع بعد یاعتزال یها شهیقرار گرفت و اند یسلف
جهـان اسـالم در دو فرقـه  ،خواهد آمد ندهیکه در فصل آ یجز آنکه به شرح 2دنبال کرد؛ انیدیز
 بـوده یاعتزالـ یها هیـمادرونبـا  شمندانیاز اند یفیشاهد بروز ط ریدر دو قرن اخ یعیو ش یسن

  .  اند افتهی شهرت نومعتزله به که است
 یهـا انیاز جرتـر معتـدل یکـردیسنت بـا رو اهل انیدر م یکالم یها انیجر یالبته بروز برخ

 معتزلـه یـیگراعقـل یهـاریتأث امتـداد در رسد یم نظر به که است مطالعه قابل نجایا در زین گذشته
 یدیـماتر ابومنصـور ییشوایپ به هیدیماتر یکالم انیجر از دیبا خاص طور به. باشد یبررس ستهیشا

 نیـا 3.شـود یم فیو اشاعره تعر معتزله انیجر دو انهیم در محققان، باور به که کرد ادیق) ٣٣٣.م(
شـد. آنگـاه در  رفتـهیپذ انیـحنف انیـنخست در مراکز مهم ماوراءالنهر از جمله بخارا در م ،انیجر
دامـن گسـتراند و در دوران  ایشرق و شمال آس ژهیو جهان اسالم و به مناطق گریدر د ریاخ یها سده

ت اشـاعره، جهان اسالم هرچند نه بـه وسـع یو شمال یدر بالد شرق یکالم ۀشیاند نیا زیمعاصر ن
بـالد  یو برخـ هیـترک ن،یدر هند، بنگالدش، پاکسـتان، افغانسـتان، چـ که چنانحاکم شده است؛ 

 ینـید مـدارس در و ننـدک یمـ یرویپ یدیماتر یکالم دیاز عقا یحنف ِت سنّ  عموم اهل باً یتقر یعرب
 انیـجر نیـدر ا 4.شـود یم جیو ترو سیتدر یدیماتر ۀشیاند کشورها، نیا در جماعت و سنت اهل
 زیـن اشـاعره یسـنت یها شـهیاند به نسبت لیتعد ی، نوعبه معتزله یانتقاد کردیرغم رو به زین یکالم

                                               
 .١٠۶−٩٠، صعهیمعتزله و ش یمناسبات فرهنگ ان،ی: جعفر .کر. ١
 یضـح ن،یامـ: .کردر دو مکتـب بصـره و بغـداد  آنـان رگـانبز از مکاتب مختلف معتزلـه و  یشرح دنید  یبرا. ٢

 طبرسـتان، خراسـان، ،یر تـا بصـره و بغـداد از آنهـا یایـجغراف بر هیتک با یشرح زی؛ ن٢٠٧−٩٠، ص٣، جاالسالم
  .www.kateban.com :ینترنتیا آدرس در »یر یتزلمکتب متکلمان مع: «انصاری.ک: ر منی و خوارزم

   .۶۵، صتاریخ و عقاید ماتریدیهر.ک: جاللی،  .۴ .٢١−٢٠، ص٣، جالملل والنحل ،ی. ر.ک: سبحان٣
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 اثـر ،القـرآن التیتأو یعنی ،آن معروف ریتفس ژهیو به انیجر یکالم آثار در را خود اثر که کرد بروز
 هیـدیاشـاعره و ماتر یاجتماع یاسیس تیحاکم ،اما به هر حال 1.است گذاشته یدیابومنصور ماتر
 .  شود یاعتزال یها شهیها توانست مانع بروز و ظهور اند سنت قرن در جهان اهل

  
  معتزله انیجر  یها نهیشیپ و ها شهی. ر ٢−٢−١ 

نکته مورد وفاق است که  نیا ظاهر دراما  ،محققان اتفاق نظر ندارند معتزله انیجر نهیشیدرباره پ
فته است که شکل گر یجیتدر ندیفرا کیدر  میشناس یم که ما امروزه به نام معتزله یانیجر تیکل

آنان الزم  یاز اصول فکر کیهر یخیتار یمطالعه و بررس معتزله رامونیطبعًا در پژوهش جامع پ
 یلیپژوهش تفصـ نیمعطوف است، از ا ریبه حوزه تفس یکه بحث اصلرو آناز  نجایدر ا 2است.

  بود.  میفارغ خواه
که بـر آن گذشـته اسـت، محققـان فـراوان و گـاه  یو مراحل انیجر نیا یریگ شکلا درباره منشأ ام
 یمذهب یفکر یها در حوزه معتزله یآرا، تنوع اصول فکر تفاوِت  نیا ی. از علل اصلاند هسخن گفت متفاوت

  گفت.  میاز آن سخن خواه ندهیاست که در آ گرید یاز سو یعاجتما یاسیس یها و حوزه سو کیاز 
آن  لیمکتب و تحل نیاز ا طیبس یفیبا تعر معتزله طبقات سندگانینو ،یمذهب یفکر هیاز زاو

تـا صـدر اسـالم و  معتزلـه را نهیشـیو برهان، پ لیاز دل یرویبه پ و عدل دیبه اصل تمسک به توح
در  نیو امـام حسـ از امام حسـن یو حت اند هرساند انیجر نیاربعه در طبقه نخست ا یخلفا

با افتخـار اسـتناد مـذهب  زین یدیبزرگان معتزله ز گریدو  یحاکم ُجَشم 3.اند کرده ادیطبقه دوم 
    4.رسانند یم و رسول خدا مؤمنان ریو ام هیحنف ابنخود را به واصل و سپس محمد 

ق) و عمرو ١٣١.م( به واصل بن عطا معتزله انیمشهور محققان آن است که مبدأ جر یاما رأ
 انیـجر نیـا یها نهیشـیو پ ها شـهیر انیـم کیـبتوان با تفک دیشا 5.رسد یق) م١۴٣.م( دیبن عب
 یاز کتـاب قاضـمثـال،  یبـراکـه گونه همانرا کاهش داد. در واقع  باره نیااختالف آرا در  یبرخ

                                               
: .کر یدیـماتر  ریتفسـ یشناسـ روش؛ دربـاره ٢٢٧−٢٢٣، صمـنهجهم و اتهمیـالمفسرون ح ،یازی: ا.کر. ١

  .١۵۶−١٣١ ص، السنة اهل التیتأو  ریتفس یشناس روشسمیه خلیلی آشتیانی،  و همامی
 ، باب ششم.١، جاالسالم یف ینشأة الفکر الفلسفالنشار، : .کر باره نیا. در ٢
 .٩، صکتاب طبقات المعتزله، ییحی؛ احمد بن ٢١۴، صطبقات المعتزلهعبدالجبار، ی. قاض٣
 .٧ص ،همان ،ییحی: احمد بن .کر. 4
 .٢٩۶ص ،فجر االسالم ن،یام؛ ٣٧٣، ص١، جینشأة الفکر الفلسف: نشار، .کر زی؛ ن٢٠١، صالفهرست، میندابن: .کر. 5
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اسـت  یاز آنهـا متکـ یاتیچند از روا یذکر صحابه در شمار معتزله به متون د،یآ یبر م عبدالجبار
 نیبر ا 1باشد. و عدل دیدر باب توح یآرا و اصول اعتزال یبرخ یو پشتوانه نظر شهیر تواند یکه م

 زین خدا رسول یحت که شود یم دهید مند بهره نیدر د یاز چنان اصالت یاعتزال شهیاند ،اساس
روشـن  2.دنشـو یشـمرده مـ یاعتزالـ یهمان آرا یاله اتیآ یشده و مقتضا یتلق در شمار معتزله

انـد، د یم نید نیو ع لیمعموًال نظر خود را اص یکه هر مذهب یمذهب یها است که فارغ از برداشت
خاص بـر صـحابه صـدر اول اسـالم قابـل اطـالق  یکالم یمعل انیجر مثابه به به نام معتزله یلقب
 انیـجر کیـ مثابـه بهرا  معتزلـه انیجر نهیشیگفت پ توان یاساسًا م 3ندارد. یخیو مستند تار ستین

ر محافـل د یو کالمـ یبه حوزه بحثـ یاعتزال یدانست که مواضع و آرا یاز زمان دیبا یکالم یعلم
 آنهـا یو آرا یکـه پشـتوانه مبـان معتزلـه دگاهید یها شهیر انیم دیبا ،رو نیاز ا ؛اند شده لیتبد یعلم

 بـا د،نشـو یمـ دهیـد گذشـته یآرا و هـا یریـمنسجم در موضع گریغو به صورت پراکنده و  هستند
  .کرد کیتفک ،یکالم یعلم یانیجر مثابه به معتزله انیجر شیدایپ یخیتار یها نهیشیپ

 یمعتزلـ محققان خود یها یبررس در شتریبه کتاب و سنت و صحابه ب یمعتزل یانتساب آرا
ادعـا را بـر  نیا ،و اشاعره انیسلف ژهیو به ،معتزله یاصل مخالفان اما. شود یم دهید آنان موافقان و
 یکردهـایت، اساسـًا روبه سنّ  دار جهتمحدود و  اریبس یبا نگاه انیسلف انیم نیابند. در ات یمن

   4انند.د یم گانهیت بسنّ  اشاعره را از اهل یو حت معتزله یاگر عقل یکالم
                                               

 .١۴٧−١۴۶، صطبقات المعتزلهعبدالجبار،  ی: قاض.کر مثال، یبرا. ١
 .٢١٣، صهمانعبدالجبار،  ی. قاض٢
صـحابه در  یبرخـ رهیو سـ امبریاز پ یاتیو روا نقرآ اتیآ به یاعتزال روش تیمشروع یهرچند برا . خود معتزله ٣

ــ ــام عل ــاســتناد  یاختالفــات عصــر عثمــان و ســپس ام ــد (ک یم ــدالجبار،  یقاضــنن ــهعب ، طبقــات المعتزل
 ایـ ،عطـا بـن واصـل اعتـزال و یریگ کناره یلقب همان ماجرا نیا نهیشیمشهور درباره پ ی)، اما رأ١۶۵−١۴٢ص

 رهیـحکم مرتکـب کب رامونیپ یاختالف نظر کی یدر پ یاستادش حسن بصر یدرس از مکتب دیعمرو بن عب
 نیحال احمد ام نی). با ا١٠۶، ص١، جعلم الکالم یف ،یصبح؛ ۶٧، ص١، جالملل و النحل ،یاست ﴿شهرستان

در ُبعـد  شـتریبـوده کـه پ یمیقد یلقب یایاح گران،یاصرار دارد که کاربرد لقب معتزله درباره مکتب واصل و د 
کـه در هـر دو  اسـت آن دو آن اشتراک وجه و داشته سابقه نیان از جنگ جمل و صفّ ر یگ کنارهدرباره  یاسیس
وند شـ یمـ یتلقـ یاسـیس ۀمواجهـ یصورت گرفته و هـر دو نـوع دیاعتزال از قول امت و اتخاذ روش جد ینوع

ان از جنـگ جمـل و ر یگ کنـاره یاسیس ۀمواجهرسد یم). اما به نظر ٢٩١−٢٩٠ص ،المفجر االس ن،یام: .کر(
 بـه آنـان تعلـق امـا. کـرد یتلقـ یاسیس ُبعد در انیجر  نیا یها شهیها و ر  رگه یوان در حد برخت یمرا تنها  نیصفّ 
  .ستین ثابت کرد، حساب انیجر  نیا یخیتار  نهیشیپ را آنان بتوان که یحد در معتزله یکالم انیجر 

موقـف : عبـدالرحمان بـن صـالح، .کراشـاعره  یکالمـ کردیبر رو  انیسلف یلیتفص یمالحظه نقدها ی. برا4
 .السّنه اهل زانیم یفاالشاعرة الجاسم،  :زیجلد و ن ٣در  االشاعره من هیمیت ابن
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از  و عـدل دیـدر بـاب توح در مدرسه بغداد ژهیو به معتزله یآرا از یاریبس یعیاما از منظر ش
 و امبریـت پبـه کتـاب و سـنّ  یمتک ،یعیش لیاص یها شهیدر اند یمقبول یها مستندات و پشتوانه

 قابـل باورهـا یبرخـ در مکتب دو نیا یفکر وندیقرابت و پ یبوده و ادعا مند بهره شانیا تیب اهل
 ،تیـب اهل یـیمتـون روا رامـونیپ ییمحتـوا یبررس کیدر  وندیقرابت و پ نیا 1.است اذعان

آشـکار  صـدوق خیشـ دیـتوحالو کتـاب  یدرضـیّ س البالغه نهجدر  یسخنان امام عل ژهیو به
از  یدمرتضیّ و س دیمف خیمانند ش عهیتأثر متکلمان بزرگ ش ایانتساب  یحال ادعا نیاست. در ع

 و عـدل دیدر حوزه توح معتزله انیجر یبه عکس، آرا 2.است تیدور از انصاف و واقع به معتزله
اسـت. در  افتهیپرورش  تیب اهل یها شهیاز اند یآنان در بستر منابع یاگر عقلو اساسًا روش 

 یاز جملـه آنکـه بنـا بـه برخـ ؛دارد هیـتک یبه مستندات یخیادعا به لحاظ تار نیمحققان، ا انیم
 و بزرگـوار فرزنـد ،هیـحنف بـنازد محمـد ن ،واصل بن عطا یعنی معتزله یاصل یشوایپ ،ها گزارش
 3.اسـت داشـته مصـاحبت هیـحنف ابـنفرزنـد  ،درس آموخته و با ابوهاشـم یعل امام فاضل
 یدر جوان ایگو یمدت از بزرگان معتزله نّظام ،یو شهرستان یبه گزارش عبدالقاهر بغداد نیهمچن
فـارغ از چنـد و  4بـوده اسـت. صادق امام شاگرد زین یو که کردهرا  هشام بن حکم یشاگرد

 یها شـهیاند از یاریبس یدار شهیربر  ین کافئقرا رسد ی، به نظر مها شگزار نیدر ا یخیچون تار
ماننـد احمـد  ان معتزلـهگر لیتحل یحال، برخ نیارد؛ در عوجود د یعیش لیدر منابع اص معتزله

                                               
 تیب اهل اتیروا یمعتزله بغداد را با برخ یمنسوب است که موافقت آرا الرسالة المقنعةبه نام  یاثر دیمف خی. به ش١

  ).١۶٠، صل المقاالتئاوا یعل قاتیالتعل، ۴، جدیالمف خیمصنفات الش د،یمف :.کر( کند یمگزارش 
؛ ١٠−٧، ص۵، جدیـمنشـور جاو  ،یسـبحان؛ عهیمعتزلـه و شـ یمناسبات فرهنگـ ان،ی: جعفر .کر باره نیا. در ٢

، یاز معتزلـه در عـدل الهـ هیـامام پـنجم و چهـارممتکلمـان قـرن  یریرپذیتأث شهیاند ینقد و بررس  ،یاحسان
  .١٠۶−٨٩ص، ١٩۵ شمعرفت، 

؛ در ٢٣۴، صطبقـات المعتزلـه، الجبار عبد ی: قاضزین ۶۵−۶۴تزله، ص، باب ذکر المعفضل االعتزال ،ی. بلخ٣
 یسـو  از هیـحنف ابـنواصـل از  ی؛ البته شاگرد ١٢٨ص، ٢، جالبالغه نهجشرح  ،دیالحد یاب ابن: .کر باره نیا
سال قبل از  کیو تنها  ق،٨٠ سال در واصل تولد اساساً  که گرفته قرار مناقشه مورد اساس نیا بر یدمرتضیّ س

، ١ج ،یاالمـال ،یدمرتضـیّ (س سـازد یمـاو را نـاممکن  یشـاگرد یکه طبعًا ادعـا استبوده  هیحنف ابنوفات 
 نیهمچن. است یمرتضدیّ س مقبول هیحنف ابنواصل از فرزند محمد  یمصاحبت و استفاده علم یول ؛)١١۴ص
تـأثر او از  یدربـاره ادعـا شـدهاز مناقشـات مطـرح  ،تیـب اهل قبـال در واصـل معـارض یاسیس کردیرو 
اشـکال را پاسـخ گفـت  نیـا ،یاز حـوزه معرفتـ یاسـیحـوزه س کیبتوان با تفک دیاست که شا تیب اهل

 ).٢۶٠، ص١، جعلم الکالم یف ،یصبح؛ ١٩−١٨، صعهیمعتزله و ش یمناسبات فرهنگ ان،ی: جعفر .کر(
 .۶٨، صالفرق نیالفرق ب ،ی؛ بغداد٢۶، صالملل و النحل ،ی. شهرستان4
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در  یعلـ امـام نقـش یسـاز برجسته یو آن را در راسـتا رنـدیپذینمرا شده  ادی یادعا ،نیام
 یبـرا نیکـه احمـد امـ یافتراق موارداز جمله  1.نندک یم یابیمتأخر ارز یها شهیعلوم و اند شیدایپ

 یعیشـ شـهیمسئله امامت است که در اند ،اشاره کرده بدان یاعتزال کردیاز رو یعیش کردیرو زیتما
  2است. یو مردم ینیزم یگاهیجا یدارا یمعتزل کردیاما در رو ،دارد یو آسمان یاله یگاهیجا

و  عهیشـ یاو از آرا یهـا لیکه هرچنـد تحل ساخت خاطرنشان دیبا نیام احمد دگاهیدرباره د
 زیتمـا در اصـِل  یسخن و یول 3ست،یمستشرقان ن یبرخ یاز آرا ریتأث یبآنها  ینیعدم اصالت د

 گـاهیجا زیـندر حوزه امامـت و  ژهیو به ،خیدر تار یمذهب یدو فرقه کالم مثابه به ،عهیاز ش معتزله
 از یاتیـروا بـه اسـتناد بـا عهیمحققـان شـ یبرخـ. اسـتقابل قبول  ،اسالم یاسیس نظام در امام
  4اند.دادهتوجه  زیتما نیا بر نکوهش و لعن معتزله در تیب اهل

توان به دو جریان جهمیه و قدریه اشـاره کـرد کـه  می ها و اسالف فکری معتزله از دیگر ریشه
گان با هم اختالف داشتند. جریان جهمیه که به جهم البته در دو مسئله صفات الهی و اختیار بند

صفات خبری و خلق قرآن و نفی رؤیت و نفی خلـود  منسوب است، در مسئله تأویل بن صفوان
نسبت یافته،  و غیالن دمشقی بود و جریان قدریه که به معبد جهنی در جهنم، موافق آرای معتزله

در  هم رأی بود. انتساب لقب جهمیه و قدریه به معتزلـه و اختیاِر بندگان، با معتزله در مسئله َقَدر
رایج است و خود آنان این  واقع ریشه در این تقارب فکری دارد که البته در لسان مخالفان معتزله

پـیش از  از غیالن دمشقی در طبقه چهـارم معتزلـه ه قاضی عبدالجبارالبت 5پذیرند،القاب را نمی
   6واصل یاد کرده است.

 شیدایـ. پکـرد ادیـ یاجتمـاع یاسـیس یها شـهیاز ر دیـبا یمذهب یفکر یها شهیر اما در پِس 
 ایـ میاسـت و ارتبـاط مسـتق لیـقابـل تحل زیـن یاسـیس یهـا در بستر مسائل و تنش معتزله انیجر
. اسـت یبررسـ سـتهیشا مسـلمانان یاجتمـاع احـوال و یاسـیس یهـا تیحاکم با آن میمستقریغ

                                               
 امـام مشـهور و مسلم سخنان درباره یحت دیابوز  حامد نصر را ادعا نی؛ ا٢٧۶، صفجر االسالم ن،یام: .کر. ١

  ).٢٩−٢٨، صریالتفس یف یاالتجاه العقل د،یابوز : .کر( مطرح کرده است زیجبر ن یدر باب نف یعل
  جا. همان .٣      .٢٧٧، صهمان ن،یام. ٢
 یلعـن و نکـوهش بـا نگـاه نیـا لیـتحل دنیـد  یبـرا؛ ١٢۶، ص١، جکنز الفوائـد ،ی: کراجک.کر. از جمله 4

 .٨٩−٧۵، ص٢، جدر جهان اسالم یفکر فلسف یماجرا ،ینانید  یمی: ابراه.کر یبه نظر کراجک یانتقاد
 .٢٨٧−٢٨۶، صفجر االسالم. بنگریدر.ک: احمد امین، 5
 .٢٢٩، صطبقات المعتزله. قاضی عبدالجبار، 6
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 خـوارج فرقـه دو با ییارویرو در انیجر نیا گذشته یها شهیر از اگر محققان یبرخ لیتحل براساس
 دو نیـا یاصـل نزاع رای؛ زکردآن را اذعان  یاجتماع یاسیُبعد س توان یم شک یب م،یکن ادی و مرجئه

بـا  داشـته اسـت. خـوارج ونـدیپ یو حکومت یهمواره با مسائل اجتماع ،کفر و مانیا بحث در فرقه
کـه  زیـن ادند. مرجئهافت زیبه ست انیو هم با سلطنت امو یامام عل تیتند خود هم با حاکم یآرا

 نیـردند و در خدمت اک یمعرضه  یباب طبع حاکمان فاسد امو یکردیبه تساهل باور داشتند، رو
 دگاهیـدر تقابـل بـا د ،آنـان بـا ییارویـرو امکـان و حاکمان طیرفتند و در باب شراگ یمقرار  انیجر

  1.است شده لیتحل انیجر دو نیا انهیم در یاعتزال کردیرو انیم نیرفتند. در اگ یمرار ق خوارج
 یواصل در مجلس حسن بصـر ِی کالم ی، نزاِع به ظاهر فقهشده ادی لیدر تحل ن،یافزون بر ا

آن عصر کـامًال معنـادار و  یاسیس یعدر بستر اجتما شود، یم یتلق معتزله مشهور نهیشیپ که زین
 یدر فضـا رهیـمـراد از مرتکـب کب لیـتحل نیبوده است. براساس ا یاجتماع یاسیُبعد س یحاو

را در باب وعـد و  کرد و مسئله معتزله ریبه همان امام جائر تعب توان یرا م با مرجئه منازعه خوارج
 نمـود. اساسـًا مسـئله عـدل یدر ارتباط با مسائل امامت و امت تلقـ نیمنزلت نیو منزلت ب دیوع
 ردیـگ یمـقـرار  انهیجبرگرا یرأ نیدرست در برابر ا ،فضا نیدر افعالش در ا یانسان اریو اخت یاله
را  یالهـ ریدر برابـر تقـد مید و روح تسـلشـمْر  یمـ یالهـ خـاص ریتقـد را انیـامو تیحاکم که

بـا مسـئله ارتبـاط یبـ معتزلـه شهیاند در را دیتوح مسئله یحت لیتحل نی. ادیبخش یم تیمشروع
 یگسـترده در نفـ یمفهـوم معتزلـه یفکـر نظام در دیتوح هرچند  رای؛ زندیبینمشده  ادی یاسیس
را در ارتبـاط بـا  یمعتزل دیتوح توان یم ان،یجر نیا یریگ شکلاما در بستر  شود، یم یتلق هیتشب

دانسـت؛ نکتـه ون ظلم و شرچ ،یبشر حیاز صفات قب یساحت اله هیتنز یو به معنا اصل عدل
انسـان و  حیافعال قبـ یجبر یدر رأ رایز شود؛ یم دهیقابل تأمل د ،انهیجبرگرا یکه طبعًا در رأ یا
  2.ابدی یاسناد م یحاکمان به اراده اله ژهیو به

 نـزاع بـا ییها مشـابهت مزبـور یاسـیاست که هرچند بسـتر س یگفتنشده  ادی لیدرباره تحل
 معتزله یآرا یبرخ یاجتماع یاسیس یها شهیر از بحث در آن از توان یم و دارد یلمعتز متکلمان

کرد، امـا لزومـًا ارتبـاط  فیگذشته تعر یاسیس یها انیجر یخیرا در امتداد تار کرد و معتزله ادی
                                               

  .٢٩١، صفجر االسالم ن،یام؛ ١٨−١٢، صریالتفس یف یاالتجاه العقل د،یابوز : .کر. ١
، ریالتفسـ یفـ یالعقلـاالتجـاه  د،یـ.ک: ابوز ر( دیـدر سـخنان نصـر حامـد ابوز شـده  ادیـ لیتحل دنید  یبرا. ٢

  ).٢٩۴−٢٩١، صفجر االسالم ن،یام زی؛ ن٢٢−١١ص
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 نیهم براثبات نشده است.  یخیبا مستندات تار یبا اعتزال کالم یاسیس اعتزال انیم یقابل قبول
مفهـوم  یفقط بـه لحـاظ اشـتراک لغـو انیدو جر نیدارد که ارتباط ا دیتأک یاحمد صبحاساس 

گذشـته  یاسـیکـه در اعتـزال س گونـههمانن است. قابل اذعا نیاز نزاع طرف یریگ کنارهاعتزال و 
 هیـو معاو یامـام علـ انیم یاسیسنزاع  نیاز طرف بن عمرالله  عبدو  وقاص یابامثال سعد بن 

حکـم  رامـونیپ عیشا یو دو رأ یاز نزاع کالم گرانیواصل و د زین ی، در اعتزال کالمگرفتند کناره
 ینـابم کـامالً  آرا گـرید قبـال در مستقل ییرأ اتخاذ و یریگ کناره نیکناره گرفتند. ا رهیمرتکب کب

  1شود. لیتحل مزبور یاسیس یندارد که در فضا یداشته و لزوم یعقل
حـوزه  یداخلـ یهـا انیدر جر معتزلـه یاسـیس و یفکر یها شهیر رامونیافزون بر پژوهش پ

بـا  انیـجر نیـ، از نسـبت امعتزله یو آرا کردهایرو یتناسب برخبه  نیمحققان همچن ،یاسالم
 در محققـان یبرخـ. ننـدک یمـبحث  زین یحوزه فرهنگ اسالم رونیب یو فلسف ینید یها انیجر
تبـع ست، به جستجو قابل ینید میتعال یبرخ یعقل یها یژگیو در که یعیطب و یذات عوامل کنار
 منـابع و ها شـهیر عنوان بـه گـرید ینید و یفلسف یها انیجر و یرونیمستشرقان از عوامل ب یبرخ

و  یبـه مبـان انیـجر نیـدارنـد کـه ا دیتأک گرید یبرخ ی. ولاندکرده ادی معتزله انیجر بر اثرگذار
 النشار یسام یعل باره نیااست. در  یمتک یاسالم شهیدر درون حوزه اند یاسیس ینید یمنشأها

 معتزله انیشوایر پدارد و تأثّ  یتفاوت جد ونانیبا فلسفه  معتزله یفلسف یها شهیدارد که اند دیتأک
  2.ستین رفتهیپذ زین انیاز صاحبان اد
 دیـنبا را خیتـار طول در مختلف یها انیجر انیم یفکر یها مشابهت اصوالً  رسد یبه نظر م

مطـرح اسـت،  معتزلـه انیـجر در کـه یعقلـ کردیرو. کرد حمل هم از آنها تأثر و ریتأث بر لزوماً 
از سـنخ همـان  یلـیسابقه داشـته اسـت، امـا تحل زین ینیو د یفکر یها انیجر گریهرچند در د

 یاریدر دل بسـ یعقل کردی. اساسًا رومینک یمدنبال  هاانیکه ما درباره آن جر طلبد یرا م یلیتحل
 در زیـن و اه آموزه یعقالن عتیطب پرتو در  معموالً  که است گرفته صورت ینید یفکر یها انیجر از
امـر مسـتثنا  نیـاز ا زیـن معتزله انیجر 3.است ینید یباورها و متون رامونیپ یفکر یها چالش یپ

                                               
 .١١١−١٠٩، ص١، جعلم الکالم یف ،یصبح. ١
المعتزلـة  نیبـ ریالتفس یف لیالتأو شنوقه، : .کر زی؛ ن۴٢٧و  ۴٠٧، ص١، جاالسالم یف ینشأة الفکر الفلسف. نشار، ٢

؛ ٢٨۶، صفجـر االسـالمهمـو،  ؛٣٣۶−٣٣٢، ص١، جاالسـالم یضـح ن،یام: .کر زی؛ ن٧۶−٧۵، صةو السن
 .٢٢−١١، صریالتفس یف یاالتجاه العقل د،یز ابو ؛ ۶٩−۵١، صیاسالم تفکر در اریمسئله اختبوعمران، 

  .٢٩−٢٣، ص١، جعلم الکالم یف ،یصبح: .کر. ٣
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    1مؤثر بوده است. کردیرو نیعصر در شدت و ضعف ا یازهایزمان و ن یهااقتضا نکهی. گو استین
اسـت کـه  یا آن، نکتـه یخیدر بستر تـار معتزله یکالم انیجر لیتوجه در تحل درخوراز نکات 

 ِی کالمـ یهـا انیجر یخیتـار لیـ. محمد بوهالل بـا تحلاند کرده ادیاز آن  یدرست محققان به  یبرخ
 یاسـیس یکـردیرو  نیـاز ا شیپـ یکالمـ یها شـهیه انداست کـ دهیرس جهینت نیبه ا از معتزله شیپ

 یاسـیخود به امور س یکالم یها شهیدر اند و مرجئه چون خوارج ییها فرقه ژهیو داشته و به یاجتماع
، ارتکـاب گنـاه و َقَدر اریچون امامت، اخت یدر موضوعات شانیا یفکر یها یریو درگ دهیاهتمام ورز

. در انـد دهیانجام یسخت یها یریگذاشته و به درگ یجا رب یروشن یاسیو س یآثار اجتماع ،...و رهیکب
بـه مسـائل  یانتقـاد یکـردیرو یالهـ بحـث عـدل رینظ یدیو توح یاتیمباحث اله یحت ،فضا نیا

. امـا بـا انـدشـده مطـرح انیـامو حکومت با یاسیدر مقام معارضه سمثال،  یبراداشته و  یاجتماع
بـر محـور  یمعتزلـ شـمندانیاند ژهیو بـه ،متکلمـان یکردهایرو و ها شهیاند ،معتزله انیاستقرار جر
و دغدغـه  یآزاد علم ۀمناظر و بحث و شده متمرکز یشناخت نهایو ک یدر ابعاد فراماد یمسائل معرفت
و  چـون جبـر یفضـا مسـائل نیدر ا 2.اند را گرفته یو خشونت و تصلب فکر لیتحم یشناخت، جا

مطـرح  تیـو هماهنگ از الوه یعقالن یریتصو میترس یبلکه برا ،یاسیس ینقد ینه در راستا ،قدر
 افعـال و خدا نهیزم در ینید ی، باورهاپرستدوگانه انیچون مانو یمسلمانانریغنقد  یشد و در راستا

در  زیـن یدگرگـون نیا 3شدند. تیتقو یهست و عتیطب به یعلم ینگاه هیپا بر یهست فرجام و بندگان
 یهـا بحث یبـرا یفت مأمون عباسـدر دوره خال ژهیو به یاسیمساعد س یخاص چون فضا یعوامل
  4داشت. شهیدر برابر شبهات معارض ر یعلم یازهاین زیو ن یعلم یتخصص قیعم

  
  معتزله انیجر  یکالم ی. اصول فکر ٣−٢−١

افـزون بـر  ان،یـجر نیـا یریبـه شـاخه تفسـ دنیرسـ یدر راسـتا معتزله یکالم انیشناخت جر
در اسـت.  شـانیا ینـیآنها در تفکـر د یبا اصول فکر ییآشنا ازمندین ،گذشته ِی خیتار یها مؤلفه

                                               
، ةو السـنالمعتزلـة  نیب ریالتفس یف لیالتأو شنوقه، : .کرمعتزله  انیجر  شیدایپ یعیو طب یاره عوامل درون. درب١

    .۵٧، صاسالم اهل کالمبوهالل،  .٢        .٧٩−۶٧ص
  .۶٢. همان، ص٣
از  یحکومـت عباسـ ازیـ) و نهیدشمنان اسالم (ُسـمن یت برخشبها یهد که در پد یمعبدالجبار گزارش  ی. قاض4

محـدود و محبـوس  شـتریکه پ یمناظره با آنان، متکلمان معتزل یبرادست رهیچ یبه متکلمان دیهارون الرش ۀدور 
حـدثان م یآن بود که نخسـت برخـ یدر پ انیجر  نیمناظره دعوت شد. ا یبودند، از بند آزاد شده و از آنها برا

  ).٢۶۶، صفضل االعتزالعبدالجبار،  ی(ر.ک: قاض افتندین یقیمناظره فرستاده شدند که توف یبرا
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، انـد ر بـودهقـرآن مـؤث ریتفسـ حـوزه در کـه را انیجر نیا یروش و ییمبنا یها مؤلفه ندهیبحث آ
 یآنـان در مسـائل کالمـ یاصـول یو آرا ها شهیاند یتنها درصدد معرف نجای. در امینک یم یبررس
 کم دست رسد یخواهد بود. ضمن آنکه به نظر م زیقلمرو مباحث آنان ن انگریکه در واقع ب میهست
  .  اند قابل توجه زیآنان ن یریتفس روش و یمبان لیتحل و کشف در اصول نیاز ا یبرخ

 ،و بغداد در دو مدرسه بصره ژهیو به ،یمعتزل عالمان یخیتار یها ینظر به تطورات و پراکندگ
بـه اصـول  نجـایامـا در ا د،نشو یم دهیآنان د انیم یقابل توجه یها فاختال ،یلیتفص یدر نگاه

 نیـا بیـکـه در ترت ییهـا . با صرف نظر از اخـتالفمیدارآنان اشاره  یمشترک کالم یها شهیاند
 میگزارشگران علم کالم تقس انیم باً یتقر 1مطرح شده، گرید یبرخ لیدر ذ یاصول و تداخل برخ
  د؛یـ. وعـد و وع٣ ؛عـدل. ٢ د؛یـ. توح١: مورد وفـاق اسـت لیذ بیبه ترت یاصول خمسه اعتزال

قـرن سـوم  انیشوایاز پ ،یمعتزل اطیخ. منکر از ینه و معروف به امر. ۵ ؛نیمنزلت نی. منزلت ب۴
 2اسـت. یوصـف معتزلـ یمالک اصـلگانه پنجاصول  نیکه باور به ا ندک یم حیتصر انیجر نیا
 معتزلـه اصول همگوِن  یکه گاه در برخ یگرید یها با فرقه معتزله انیم زیتما یدر واقع برا اطیخ
 ییها کتاب هیاز جمله تسم یخین تارئقرا یاز برخ 3است. کردهرا مطرح  میتقس نیا شند،یاند یم

 و جعفر بن حرب فعّال  لیالهذ ابوچون  یاعتزال یها شیگرا یدارا انیدیز و یمعتزل انیشوایاز پ
هرچنـد در   شود؛ یاصول ثابت م نیکهن طرح ا نهیشیپ» االصول الخمسه«به  ،یو ابوالقاسم رس

در شـده  ادیـ بیـنکتـه، ترت نیـبا وجود ا 4آنان اختالف است. انیاز آنها م یبرخ نییو تع قیتطب
 هکـ یاعتزالـ اصـل نیاول ایبلکه گو ،ستین اثبات قابل یاعتزال مباحثات خیاصول خمسه در تار

واصـل در مجلـس  یاست که در مـاجرا نیمنزلت نیب منزلت یعنی سوم اصل همان شده، مطرح
آن و نسـبتش بـا  فیـو تعر مـانیاصل در واقع به طرح مسئله ا نیرخ داده است. ا یحسن بصر

 مـانیاز آثـار ا یکه تابع دیآن مسئله وعد و وع یشد و در پ یتهمن مرجئه شهیارجاء در اند یۀنظر
آن در تفکـر  یو منطقـ یتقـدم رتبـ ،دیـعلت تقدم اصـل توح طبعاً  5مطرح شد. دیآ یبه شمار م

                                               
در  یکـه قاضـکنـد  یم خاطرنشانکرده و  ادیاختالفات  نی(شرح االصول الخمسه)، از ا ی. شارح کتاب قاض١

تـر  مناسـبرا  ییثنـا میتقس نیهم یه است. وو عدل بازگرداند دیتوح یهمه اصول را به دو اصل کل یالمغن
  ).٧٧−٧۶، صشرح االصول الخمسهالجبار، عبد یقاض (ر.ک: شمارد یم
 .٧٧−٧۶، صهمانالجبار، عبد ی: قاض.کر زی؛ ن١٢۶ ص، االنتصار اط،ی. خ٢
 .۴١۶ص ،١، جاالسالم یف ینشأة الفکر الفلسف: نشار، .کر. ٣
  .۴١٩، ص١ر.ک: همان، ج .5      .۴٢٠−۴١۶ص همان،: .کر. 4
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آن اسـت کـه  ینسبت به معـارف قرآنـ معتزله دگاهید یاست. در واقع پشتوانه اصل معتزله یعقل
بشناسند تا سخنان  حیقرآن به وصف کمال و حکمت و منزه از کذب و قب ۀندیگوعنوان  خدا را به
  1بدانند. یرفتنیاو را پذ
از  کیـهر گـاهیجا یاصول به خـوب نیا لیدر تحل یمحققان معتزل گریو د عبدالجبار یقاض

 انیـدر برابـر جر دیـ. اصـل توحدهنـد یها نشان م فرقه گریدبا  مباحثات معتزله یآنها را در فضا
 یمسلمانان) مطرح شـده و بـا ادعـا انی(در م یهیتشب انیمسلمانان) و جرریغ انی(در م یالحاد
 یخـدا بـه خلـق و از جملـه نفـ هیتشـب یو نفـ یر ذات الهـب دیصفات زا یو نف یاله تیوحدان
راسـتا  نیدر همـ هیو تشـب میمـوهم تجسـ اتیـو روا اتیآ لیتأو. است همراه خدا یریپذ تیرؤ

 صـفت عنوان بـه یاله کالم صفت لیتحل یراستا در قرآن خلق هینظر نیهمچن. ردیگ یمصورت 
 ،نهـایا بـر افـزون. اسـت شـده ریـتقر یاله یذات صفات از زیمتما و خلق مقام در خداوند یفعل
 لیـرا در ذ اتیـافـزون بـر مباحـث اله اتیعیبه حوزه طب یورود متکلمان معتزل ،محققان یبرخ

. در واقع نندک یم لینامحدود تحل یمحدود به خدا ِم عالَ  یازمندیو در مقام اثبات ن دیاصل توح
و  یعلمـ یلـیو داشـتن تحل یسخن گفـتن از همـه هسـت ازمندیدا را نآنان سخن گفتن درباره خ

    2.دندید یم عتیاز عالم و طب مند نظام
 جملـه از است؛ داشته همراه به را یاتیگرا طرح شده و نظرجبر انیدر تقابل با جر اما اصل عدل

خدا از  هیو تنز یاصلح در افعال اله ای ،صالح اریافعال و لزوم اخت یو ذات یبح عقلسن و قُ ُح  هینظر
در  یعباد و انتساب افعال آنها به اراده آزاد خودشان که همگـ اریاخت هینظر زیو ن حیکذب و قب ،ظلم
 فـروع از خـود واقع در که دیوع وعد و یعنی ،اصل نیسوم اما. دنشو یم لیاصل تحل نیهم یراستا
ماننـد  یاله یها دیوجوب تحقق وع هیمطرح شده و به نظر مرجئه انیر برابر جراست، د عدل اصل
استحقاق عبد نسبت به ثواب طاعات خود در  که چناناو و قبح تخلف از آن ناظر است؛  یها وعده

 نیهمـ در زیـشفاعت از کبـائر ن ی. نفشود یمطرح م یاله یها اصل و لزوم تحقق وعده نیپرتو هم
را به نام فسق بـا آثـار خـاص آن  مانیمنزلت کفر و ا دو انیم یکه منزلت زیراستاست. اصل چهارم ن

 انیـجر مقابـل در سـو کی از: است شده مطرح گروه سه برابر در ند،ک یمادعا  رهیدرباره مرتکب کب
او  مـانیا یکـه مـدع در مقابـل مرجئـه ،گـرید یبودند؛ از سو رهیکفر مرتکب کب یکه مدع خوارج

                                               
 .٢۴−٢٣ص ،المعتزلة ریتفس یف العدل مفهوماحمد،  .١
 .١١٣−٩٠ص ،یالالغزّ  فکر یف هادةالشو  بیالغهمو،  ؛٩٣−٩٠ص ،کالم اهل اسالم. ر.ک: بوهالل، ٢
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اصل در واقع به  نیا 1نفاق او بودند. یکه مدع یسوم در برابر اصحاب حسن بصر یبودند و از سو
و  اصـل بـه مسـئله اسـما نیـعقاب او ناظر است. از ا زانیو م رهیمربوط به مرتکب کب یحکم شرع
 ،مـانیا قـتیو در حق ابـدی یم تیـاهم مـانیا فیتعر ،مسئله نیا براساس. ودش یم ادیاحکام هم 

و  شـدهشـمرده  لیـدخ زیـواجبات و ترک محرمـات ن یعمل و ادا ،یو اعتقاد قلب قیافزون بر تصد
بـا ارتکـاب  مـانینقـص ا نظر خوارج برخالف. البته شودیم یمعرف مانیموجب نقص ا تیمعص
. میو تجسـ هیمثل تشـب ،یاله دیمگر در کبائر مرتبط با توح شود؛ یموجب صدق لقب کفر نم رهیکب

و خلـود او در جهـنم،  رهینسبت به فاسق مرتکب کب یقرآن حیصر یدهایوع لیبه دل ،گرید یاز سو
  دانند. ینمطبق اصل سوم خلود را مخصوص کفار 

و  یاصول جنبه عمل گرید برخالفکه  زیاز منکر ن یمعروف و نه امر به یعنی ،اصل نیپنجم
و  بـا خـوارج و مراتب آن وجه مشـترک معتزلـه طیدارد، به لحاظ شرا یدر قلمرو اجتماع یشرع

 نیـبـا ا هیـالبته مخالفـت امام 2،شده است یمعرف هیاز جمله امام ها فرقه گریدنقطه فارق آنها با 
انکار وجـوب امـر  3در متن کتابش، عبدالجبار یرغم سخن قاض است. به یاصل قابل تأمل جد

بـه  ،صـول الخمسـهالشرح امذهب کتاب  یدیشارح ز یسو ازاز منکر ظاهرًا  یبه معروف و نه
 یرأ نیـا جـز که ندک یم حیحال تصر نیاو در ع 4.است افتهی نسبت هیماز اما ینادرو  شاذگروه 
    5.ستیدر وجوب آن ن یامت اسالم انیم یاختالف ،نادر

اختالف  رسد یاز منکر به نظر م یدر باب اصل امر به معروف و نه معتزله یآرا یقیبا مطالعه تطب
 یمـتن کتـاب قاضـ حاتیتوضـ 6وجـود نـدارد. بـاره نیادر  و معتزله هیور اماممشه یآرا انیم یجد

از  یامر بـه معـروف و نهـ ،حاتیتوض نی. در اندیمدعا نیا گواه آن مذهب یدیو شارح ز عبدالجبار
 نـدک یمـ حیتصر عبدالجبار یدارد. قاض یاجداگانهحکم  کیرشمرده شده که ه یمراتب یمنکر دارا

و منکر  بوده اتیاز ضرور یاسالم عتیاز منکر در شر یبه امر به معروف و نه فیتکل یکه اصل کل
   7.سـتین ینـید اتیاز ضـرور ،امـام وجـود مثـل آن وجـوب طیشـرا و اتیـ. اما جزئاستآن کافر 

                                               
    .٧٧، صشرح االصول الخمسهقاضی عبدالجبار،  .2     .٢٠١ص ،الفهرست م،یند ابن: .کر. ١
   .۵٠٣همان، ص .۴        .جا همان. ٣
  جا مانه. 5
؛ ١١١−١٠٩ص ،اشـاعره و حنابلـه معتزلـه یها فرقـه بـا هیامام یاسیس و یفکر تعامل یخیتار  یبررس ،ی: باران.کر. 6

  .١٣٨۶، ٢٠٩ هشمار  ،حوزه پگاه ،»یاسالم فرق در منکر و معروف به کردهایرو  یبررس« ،قناد یآقاجان
  .٧٨ص ،هالخمس االصول شرحعبدالجبار،  ی. قاض٧
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 آن طیشـرا یبرخـ و وجـوب لیبر سر دل تنهاقابل دفاع است و اختالف  زین هیامام انیدر م دگاهید نیا
 گـواه یقاضـ کتاب حاتیتوض آن طیشرا و منکر و معروف مراتب و انواع لیتفص در نیهمچن. است
و  یبـه قلـم قاضـ صـول الخمسـهالشـرح اتـه از مـتن کتـاب اسـت. الب هیبا امام معتزله یآرا قرابت
را در خصوص شـرط وجـود  هیو امام هیدیبا ز معتزله یو استدراکات شارح آن، تفاوت رأ حاتیتوض

صراحت از اطالق ادله وجوب   به ی. قاضافتیدر توان یم ،یمراتب امر و نه یوجوب برخ یامام برا
 یاستدراک حیدر توض یدر حال 1سخن گفته است؛ او نبودن ایامام  بودن انیم لیبدون تفص یر و نهام

 ازنخسـت آن تنهـا  ۀگونگونه است: از منکر دو یامر به معروف و نه: «میخوان یم نیشارح کتاب چن
 ۀاقامـ ،اول ۀگونـ ۀنمونـ. رنـدیگ یمـهده و گونه دوم آن را عموم مردم به ع ردیگ یمائمه صورت  یسو

 ۀنمونـو فرمانـدهان اسـت و  انیو نصب قاض یلشکرکش ،یاسالم، مرزبان انیحفظ ک ،یحدود شرع
   2».مثل شرب خمر و سرقت و زنا و امثال آنهاست یاز گناهان ینه ،دوم ۀگون

و مسلحانه  زیآم خشونتو حرکت  امیحاکمان فاسق و جائر با ق یر مسئله نهد معتزله نیهمچن
 از و سـنت اهل جمهـور با سو کی، از الطاعه واجبعدم اشتراط وجود امام  ایضد آنان و اشتراط بر
اصل مزبور و باور بـه اطـالق وجـوب امـر بـه  هیبر پا اختالف دارند. معتزله هیبا امام ،گرید یسو

و حرکـت  امیحاکمان فاسق و جائر را با ق یت، نهسنّ  جمهور اهل برخالفمعروف و نهر از منکر، 
صورت هرچند در  شمارند؛ یالزم م الطاعه واجب مِبدون وجود اما یو مسلحانه حت زیآم خشونت

و  سـتین رفتـهیت پذسـنّ  اهل جمهور انیم در باور نیطبعًا ا 3.است یاز او اول تیوجود امام، تبع
 دگاهیـهرچنـد د  زیـن هیـامام انیـدر م 4.شـود یمـ ی، نامشروع تلق»خروج بر حاکم«تحت عنوان 

البتـه بـه  ،د امـاماز منکر در برابر حاکمان جور بـدون وجـو ینه فهیو وظ ستین مقبولت سنّ  اهل
گاه  ْی فقهـ اصـول و هیـتق اصـل به توجه با که کرد اذعان دیاما با شود، یساقط نم ،یشرط توان و آ

 حاکمان جور به صورت برضدمسلحانه  یها در قالب حرکت یامر و نه یمرتبه باال گر،ید یئعقال
                                               

  .٩۴همان، ص .٢        .٩٠−٨٩ص همان،. ١
 الفکــر نشــأة؛ نشــار، ۴۶۶ص ،٢ج ،نییاالســالم مقــاالت ،ی: اشــعر.کر زیــ؛ ن٩۴−٧۶ص همــان،: .کر. ٣

 ،٣ج ،االسـالم یضـح ن،یامـ؛ ١۶٨−١٢١ص ،١ج ،الکـالم علـم یف ،یصبح؛ ۴۴١−۴٢٢ص ،١ج ،یالفلسف
 .٢٨−٢٣ص ،المعتزلة ریتفس یف العدل مفهوم احمد،؛ ۶٧−٢٢ص

 تظافرت قد و نیظالم فسقةو إن کانوا  نیو قتالهم فحرام بإجماع المسلم همیالخروج عل أما«: سدینو  یم ی. نوو4
 حیعلی صح یشرح النوو ،ی(نوو» السلطان بالفسق نعزلیأنه ال  ةالسنّ  أهل أجمع و ذکرته ما یبمعن ثیاالحاد 
  .٧ص ،١٣ج ،یالبخار حیصح شرح یالبار فتح ،یعسقالنحجر  ابن: .کر زین ؛)٢٢٩ص، ١٢ج ،مسلم
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شـده  ینه ،باشد نداشته یدارزشمن جهینت چیمنسجم که جز تلف شدن مسلمانان هریغپراکنده و 
آنچه باعث شـده  ایگو 1شده است. دیاو تأک بینا ایامام  تیآن به اذن و هدا یو بر ضرورت اجرا

در عصـر و مـدارا در برابـر حاکمـان جـور  هیاصل تق نیشود، هم یاصل تلق نیانکار ا هینظر امام
و تنهـا  شـود ینمـ یمنتهـ یواجـب الهـ نیاصل لزومًا به انکار ا نیکه ا یامام است. در حال بتیغ

 خـود انیـم در مزبـور طیشـرا تیـکل کـه نـدک یماقتضا  بتیآن در عصر غ یاجرا یرا برا یطیشرا
در حـدود و  ،مانند عالمـان معتزلـه ،هیفقها و متکلمان امام انیهم مطرح شده است. البته م معتزله
اصل محدود است  نیوجوب ا طیشرا آرا یبرخ براساسوجود داشته و  مسئله اختالف آرا نیثغور ا

 و زیجـا طیشـراالجامع یرا با زعامت فقها بتیکه اقامه حکومت در عصر غ گرید یبرخ براساسو 
    2وجود ندارد. باره نیادر  معتزله مشهور یآرا با یجد تفاوت شمارند، یم واجب گاه

اصـل  نیـاز ا هیامام ری، تقرمعتزله برخالفنکته روشن است که  نیبا وجود آنچه گذشت، ا
 یواجـب مهـم شـرع کیـنوان ع و به یفقه یا مسئلهدر قالب  ،یاسالم یها همچون غالب فرقه

 گریدحکم  ،یو فقه یشرع است و طبعًا به لحاظ کالم یاست که البته اصل آن از احکام ضرور
اصـل را ظـاهرًا بـا  نیـا ریـاساسـًا تقر معتزلـه کـه یحـال در. دارد را یعمل و یشرع اتیضرور

 عـدل یکالمـ یو بر مبنـا 3حاکم یاسیس یفکر یها انیردر نقد ج یاسیس یاجتماع یکردیرو
 :شـود یم گفته ریتقر نی. در ااند هساختبر آن مترتب  یکالم یآن ارائه کرده و آثار لیو در ذ یاله

از منکـر دانسـت، واجـب  یمؤمنان به امر به معروف و نهـ فیمصلحت را در تکل یخداوند وقت
  4او اقتضا دارد که به واجب اخالل نکند. ف کند و عدلد و مکلّ به آن متعبّ است که ما را 

  
  در اسالم یکالم یتفکر عقل. ٣−١

و مـذهب شـکل  نیـد نیادیـمباحـث بن رامـونیپ یمنازعات اعتقاد یکه در پ یعلم کالم اسالم
بـا شـبهات  یاسـالم ندانشـمیمتأخر از عصر نزول بوده و از مواجهـه اند یدانش  عتاً یگرفت، طب

                                               
و دعوت به عزلت   محمد آلقائم  امیاز ق شیپ امیاز ق ینه اتیروا ی؛ برخ٣٠٧ص ،دیتمه ،ی: طوس.کر. ١

 .٢٩۵ و ٢۶۴ص، ٨ج ،یالکاف ،ینیکل .ک:ر مثال، یبرااست؛  ریباب قابل تفس نیاز هم
 شماره ،حوزه پگاه ،»یاسالم فرق در منکر و معروف به کردهایرو  یبررس« ،قناد یآقاجان: .کر باره این. در ٢

١٣٨ ،٢٠٩۶. 
  .٨٢−٨١ص ،للمعتزله یاسیالس خیالتار : سالم، .کرباره  نی. در ا٣
 .٧۶ص ،الخمسه االصول شرحعبدالجبار،  ی: قاض.کر. 4
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حاصل شـده اسـت.  ،گرید یاز سو یمذاهب مختلف اسالم یها دگاهیو د سو کیاز  ینید برون
است.  یو مذهب متک نیاز درون د ییها روش و اهداف به آموزه ،یمبان ،یدانش در مباد نیاما ا

بـا متکلمـان و  ییهـا مخالفت تیـب اهل اتیـروا یبر برخ هیرغم آنکه با تک به یعیاز منظر ش
 دفـاع در جماعـت نیا یخیتار نقش دیترد یاما ب 1آنان صورت گرفته است، یکالم یروش عقل

 دیآ یم بر یمتعدد اتیروا از و بوده یستودن و برجسته اریبس یمذهب و ینید یها آموزه از یعقالن
عنوان  بـه یاند و اصل تفکـر عقالنـ داشته امامان نزد یعیرف گاهیجا عهیش دهیورز متکلمان که
 نیا از. است یمتک ینید شواهد و ادله به یاعتقاد یباورها حوزه در کالم علم یاصل رساختیز

و  یو بررسـ لیـتحل ازمنـدین عهیشـ یثیدر منـابع حـد یکالم یها هاز مباحث ینه اتیروا ،منظر
را  یوجـوه ات،یروا انیراستا و در مقام جمع م نیت. محققان در اصدور آنهاس یشناخت فضا

الزم  یکـه آمـادگ یدرباره برخ ای اتیگروه از روا نیگفت ا توان یم رسد یبه نظر م .اند کرده انیب
چون  یافتنین درباره مسائل غامض و دست ای ،اند صادر شده مباحثات را نداشته نیورود به ا یبرا

    2است. مطرح شده یذات اله
متناسـب بـا موضـوعات و علـوم  یتفکـر عقلـ ،یاسـالم یها شـهیبه اند یخیتار یاز منظر

 لیـتفاوت آنهـا محـل بحـث محققـان اسـت. تحل لیکه تحل شود یم میتقس یمختلف به انواع
 یو. است دادهارائه  یعلم ۀحوزچهار  انیم کیبا تفک یآمل یبحث را استاد جواد نیاز ا یجامع
 لیـذرا در چهار محور شـامل مـوارد  عقل گستره ،ینیدر هندسه معرفت د عقل منزلتکتاب  در

در  یدیـتجر مـهین عقـل ،یو انسـان یدر علـوم تجربـ یتجربـ د: عقـلدهـ یمـ قرار توجه مورد
نـاب در مباحـث  و عقـل یمباحـث کالمـ یمحض در فلسفه و برخـ یدیتجر عقل ات،یاضیر

 اعتبـار یدارا یتچهـار حـوزه در صـور نیدر ا عقل یمحصول معرفت ،منظر نی. از ایعرفان نظر
                                               

بـا ورود  مخالفـتمثـال،  یبـرا. کننـد یمـ نقـدآن دوره را  یکالمـ یها وهیش ایمسائل  یبرخ واقع در ثیاحاد  نی. ا١
 آن فهـم کـه یمباحث یبرخ در تفکر زین و قرآن لقَخ  بحث همچون زمان آن یکالم ثمریب یها مناقشهدر  انیعیش
 َواْلَکـَالم اُکْم یّ اِ «: همچون ییها مضمون در همانند تفکر در قضا و قدر و ذات خداوند ،ستین ممکن انسان یبرا
موا الله یفِ  ُموا َوال َعَظمِته یف َتَکلَّ  زیـ). ن۴١٨ص ،یاألمـال(صـدوق،  »هـاً یتِ  ِاّال  ْزدادَیـ ال هِ اللّ  یفِ  اْلَکالَم  َفِانَّ  هیفِ  َتکلَّ

اقـوال  و آرابوده است و اسـتناد بـه  ائمه دوره تسنّ  اهل انیکالماز  یبرخ وهیکه شجدل و منازعه و خصومت 
َوَاْصـحاَب  اَک ّیـا« مثـال، یبـرانقـد شـده اسـت.  یثیحـد یها نمضـمو  یدر برخ نایعیش یسو  ازنادرست آنان 

ماءِ َفِانَُّهم َترُکوا م نایَعلَ  نیاْلُخُصوماِت َواْلَکّذاب ُفوا ِعْلَم السَّ  .)۴۵٩ص ،دیالتوح ،همو( »ا ُاِمروا ِبِعْلِمه َو َتَکلَّ
 ،یوحـ و عقـل ،یفیو شـر  انیوسـفی؛ ٣١۴ص ،٢ج)، ییعالمـه طباطبـا قهی(تعل ،االنواربحار  ،یمجلس: .کر. ٢

 .١٨١−١٧٧ص
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بـا  شـانیا ،نیهمچنـ 1.یئعقال نانیو اطم نهیطمأن دیمف ای ،باشد نیقی و قطع سنخ از ای که است
ک  از دو مفهـوم عقـل ،یو عملـ یدر دو حـوزه نظـر از عقـل یمفهوم عام یشرع تیبر حج دیتأ
 یعرفـ عقـل یمطرح است، ول یفلسف نیقی ،یبرهان عقل در که دنک یم ادی یعرف و عقل یهانبر

بخـش همـراه نـانیماطو  یئـعقال یعرف یها لیتحل با و دارد دنبال به را یئعقال ۀنیمعموًال طمأن
و  یعـیدر علـوم طب کـه چناندارنـد؛  هیـتک یعرفـ عقل به شتریمانند فقه و اصول ب یاست. علوم

 نیـاز ا 2.شـود یمـ حاصـل یعرفـ یئعقال نانیمطرح بوده و اطم عقل نیمعموًال هم زین یتجرب
اسـت و بـه لحـاظ  شـهیاند یمبـان یبرهـان یاثبات عقلـ ازمندیکالم همانند فلسفه نعلم  ،منظر
و  مسـائلموضـوعات و  نکـهی. گـو اشود یم دهید یهمگون نیا یعیدر کالم ش کم دست یخیتار

 دگاهیـد بـرخالف متکلمـان 3د.نـدار زیتمـا لسـوفانیمورد نظـر متکلمـان از ف اتیها و غا روش
 یمتکـ نیـو تعهد دفاع از د ینقل ۀعلم کالم به ادل یۀتککالم از فلسفه را  زیکه وجه تما لسوفانیف

  بـه نسـبت غفلـت از یناشـ یتصـور نیچنـ که شوند یآور مادی داند، یم ینیدرون د یبه باورها
نیقـی ِی برهـان (اعم از عقل یعقل لیو دل آنکه عقل حیاست. توض نیدر د عقل منزلت و گاهیجا

کـه  گونه همانبوده و  نیدر کنار نقل از منابع د یحجت شرع مثابه بهزا)  نانیاطم ِی عرف آور و عقل
 جینتـا جملـه از و ینید و یانیوح ۀادلخود، راه استفاده از  یعقل یها برهانبر  هیبا تک دیسفه بافل

خود را به پشـتوانه ادلـه معتبـر  ینقل ینید یهالاستدال دیبا زین کالم د،یبگشا را ینقل معتبر ادله
معتبـر اعتنـا  یخـود بـه ادلـه نقلـ یلدر تفکر عق یاله لسوفانیهم ف رو، نیا ازدنبال کند.  یعقل
 4.ازمندندین یبرهان یعقل یها استدالل به یاسالم متکلمان هم و نندک یم

ها در دو دانش کالم و فلسفه و با توجه بـه  ها و روش نظر به تفاوت دغدغه ،با وجود آنچه گذشت
 و ینید دفاع و احتجاج از راترف اش یفلسف تفکر در لسوفیف یشناختیهستنکته که اساسًا هدف  نیا

 ،مــذهب و نیــد از دفــاع هــدف بــا و تــر یعمــوم یکالمــ یها اســتدالل معمــوالً  اســت، یمــذهب
مخاطبان خاص   بوده و طبعاً  یامدرسهو  یمحض که انتزاع یاستدالل فلسف برخالف، ندتر یکاربرد
روش  یهـا بـر تفاوت دیـمنظر ضـمن تأک نیهم از ی. استاد مطهرطلبد یرا م یا ژهیو یها تیو ظرف
 5.شـمارد یمـ نیـد میمتعهد به دفاع از حر لسوف،یف برخالفمتکلم را  لسوفان،یمتکلمان با ف یعقل

                                               
  .٢۶−٢۵ص ،ینید  معرفت هندسه در عقل منزلت ،یآمل ی: جواد.کر. ١
   .١۶٣ر.ک: همان، ص. ٣      .٧١−٧٠: همان، ص.کر. ٢
  .١۶۶−١۶٢: همان، ص.کر. 4
  .١۵٠ص، با علوم اسالمی) شنایی(آ ،۵ج ، آثار مجموعه ،ی: مطهر.کر. 5
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م اسالم، همـواره عالَ  به ونانی یفلسف یعلم یها تجربهو از آغاز انتقال  یتفکر اسالم خیالبته در تار
و  نیـیبـوده و تب عقـل و نیـد یسازگار یها حل راه ارائه مسلمان کلمانمت و لسوفانیف یدغدغه اصل

منظـر  نیآنان قرار گرفته است. از ا یها یمشغول در رأس دل ینید یها آموزه یو فلسف یعقالن ریتقر
 یفلسـف یکـردیاسـالم، بـه رو یعقلـ یها بر آموزه هیعالمان مسلمان با تک :گفت توان یدر واقع م

را  یاستدالل عقلـ شیوب کم ،یبرهان یعقل یها روش به یوفادار نیاند که در عافتهی شیگرا یکالم
 عقـل یعمل عقل  حسن و قبح مسائلدر حوزه  یعرف و از عقل ساختههمراه  ریپذبرهان یبا ادله نقل

 مسـلمان لسـوفانیف از یاریبس یروش عقل در زین یو اعتقاد یمسائل نظر حوزه. در اند هجستسود 
 و معـارف یعقلـ نیـیتب یبـرا ینقلـ و ینـید درون مـواد و منابع از الهام ،ییصدرا مکتب در ژهیو به

و  یکالمـیعقلـ انیـمرحلـه جر نیدر ا رسد یبه نظر م 1.شود یم دهیمبدأ و معاد د ۀحوز ِی ها آموزه
 ریکه در حوزه فهـم و تفسـ اند کردهرا دنبال  یمشترک یکردهایشده و رو کیبه هم نزد یفلسف یعقل
  2.افتیآن را  یها نشانه توان یم یقرآن به روشن یعقل

 یلـیتحل یمنظـر از را اسالم در یکالم یعقل تفکر گاهیجا ،یخیرف نظر از نگاه تاراما با ص
 .گرفت یپ ییروا و یقرآن شواهد مطالعه با توان یم ،یاسالم متون به

  
  . شواهد قرآنی١−٣−١

 یاتیـآ ،. دسـته نخسـتندیجسـتجو قابـل اتیدر دو دسته از آ یکالم یتفکر عقل یشواهد قرآن
سـخن  ینـید میکشـف و اذعـان بـه تعـال یو تعقـل بـرا یمطلق از خـردورز ریبه تعبکه  هستند

را مشـروط بـه  یعالم هست یها و نشانه اتیاز راه آ ینید قیبه حقا یابیراهمثال،  یبراو  دیوگ یم
را نکـوهش  ردننکـتعقـل  و یخـرد یبـ ای ،خواند یرا به آن فرام ها انسانو  داند یتعقل و تفکر م

  .  شود یم زین یکالم یشامل تفکر عقل اتیآ نیمفاد ا  طبعاً  3.ندک یم
، ٰی ر، ُلـّب، ُنهـچون عقل، علم، برهان، تفکـر، تـدبّ  یبا واژگان گوناگون قرآن ،فراوان اتیدر آ

 هیـشده اسـت. در آ ادی یکیعام به ن ییبه معنا یو خردورز عقل از واقع در رتیفقه، شعور و بص
                                               

 ،ینـید  معرفت هندسه در عقل منزلت ،یآمل یجواد زین ؛١ج ،اتیروا قلمرو در یعقل قواعد ان،ی. ر.ک: خرم١
 .٢٢٣−٢٠٩ و ١۶۵ص

(اصـول  ،۶ج ،آثـار مجموعهو  ١۴٩ص(آشنایی با علوم اسالمی)، ، ۵ج، آثار مجموعه ،ی: مطهر.کر باره نیا. در ٢
 یدرباره تفکـر عقلـ عهیمتکلمان ش دگاهیاز د  یدیمف شرح دنید  یبرا نی؛ همچن۶۴٨ص فلسفه و روش رئالیسم)،

   .٢۵۵، ص۵، جالمیزانر.ک: طباطبایی،  .٣  .٣١٢−٢٩٣ص ،عهیش کالم ،ی: کاشف.کر
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 یخـداداد تیـو عقالن تیدر پرتو نور هـدا یو بررس لیرا که با قدرت تحل یخداوند بندگان لیذ
  :دهد یبشارت م نند،ک یمسخن را دنبال  نیبهتر

بادِ * «... ْ عِ بَرشِّ عُونَ يَ  نَ يالَّذ فَ تَمِ لَ  سْ وْ نَهُ  بِعُونَ تَّ يَ فَ  الْقَ سَ مُ  نَ يئِکَ الَّذأُولٰ  أَحْ ـداهُ ـمْ أُولُـوا أُولٰ  وَ  اهللاُ هَ کَ هُ ئـِ
َ اْ    1.)١٨زمر، ( »لْبابِ ألْ

ها  و چـه در نشـانه یعیتشـر ایـ ،ینیچه در حـوزه مسـائل تکـو ،دنیشیدعوت به تفکر و اند
در  ،یخـدا و شـئون الهـ تیـو نامحسوس بر ربوب یعیفراطب ای ،و محسوس یعیطب یها وداللت

 شـهیاند عـتیطب در چـرا کـه ندک یمرا نکوهش  ی. قرآن گاه افرادخورد یسراسر قرآن به چشم م
 تأمـل بـه آن در و دیـنک یمـن نظـاره را یانفس و یآفاق اتیآ چرا که ندک یم خیگاه توب 2د؟ننک یمن
را  یورز شـهیو امکان اند 4خواند یفرا م یر در قرآن و معارف قرآنگاه آنان را به تدبّ  3د؟یپرداز ینم

 یورز شهیل و اندبه تعّق  نیو سفر در زم ریه سو گاه با دعوت ب 5شمارد یقرآن م یهدف نزول عرب
مٍ « ریگاه با تعب 6.خواند یم فرا یریگ عبرت و لْ نْ عِ ةٍ مِ  در را یعقلـ یعلم لیدل »كِتاب« کنار در »أَثارَ

 برهـان شـانزیآم شرک یباورهـا یاز مشـرکان بـرا ایـ 7شناسـد، یمـ تیرسـم به ینقل لیدل کنار
محـو و  و لـوِح  اریـو اخت و نامحسوس چون مسئله جبر یبیغ یقیبا طرح حقا زیگاه ن 8طلبد، یم

                                               
 یبرخـ دییـتأ مـورد و هیـآ ظـاهر بـه یمتکـشده  ادیکه وجه  دیآ یبر م یوجوه متعدد هیآ نیا لیذ یریتفس اتی. از روا١

ُبو یلِ  َقاَل  َقاَل  اْلَحَکِم  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن : ... ینیکل مرحومنقل  به لیذ یی. از جمله متن روااست اتیروا
َ
 ُموَسی اْلَحَسِن  أ

ْهَل اْلَعْقِل َو اْلَفْهِم فِ  ،ِهَشاُم  ای َجْعَفرٍ  ْبُن 
َ
َر أ َه َتَباَرَک َو َتَعاَلی َبشَّ ـ« :ِکَتاِبِه َفَقـاَل  یِإنَّ اللَّ ـذِ  ِعبـادِ  ْر َفَبشِّ  ْسـَتِمُعوَن ی َن یالَّ

ِبُعوَن یفَ  اْلَقْوَل  ْحَسَنهُ  تَّ
َ
ولِئَک  أ

ُ
ذِ  أ هُ  َهداُهُم  َن یالَّ ولِئَک  َو  اللَّ

ُ
وُلوا ُهْم  أ

ُ
ْلباب أ

َ
 .)١٢ح ،١٣ص ،١ج  ،یالکاف ،ینی(کل » اْأل

 َفال َیْنُظُروَن ِإَلی ْاِإلِبِل َکْیَف ُخِلَقْت  : «٢٠−١٧  . غاشیه،٢
َ
ماِء َکْیَف ُرِفَعْت َو إِ  *أ َو ِإَلی اْلِجبـاِل َکْیـَف  *َلی السَّ

ْرِض َکْیَف ُسِطَحْت  *ُنِصَبْت 
َ
  .١۶۴نیز بقره،  »َو ِإَلی ْاأل

 َو  : «۵٣،  . فصلت٣
َ
ُه اْلَحقُّ أ نَّ

َ
َن َلُهْم أ ْنُفِسِهْم َحّتی َیَتَبیَّ

َ
ُه َعلیَلْم َیْکِف ِبَربِّ َسُنریِهْم آیاِتنا ِفی ْاآلفاِق َو فی أ نَّ

َ
ُکلِّ   َک أ

 ».ٍء َشهیٌد  َشْی 
ُروَن اْلُقْرآَن َو َلْو کاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اللِه َلَوَجُدوا فیِه اْخِتالًفا َکثیًرا: «٨٢نساء،  .4  َفال َیَتَدبَّ

َ
 ».أ

ُکْم َتْعِقُلوَن : «٢،  . یوسف5 ا َلَعلَّ ْنَزْلناُه ُقْرآًنا َعَرِبیًّ
َ
 ».ِإّنا أ

ها ال َتْعَمی اْ « :۴۶،  . حج6 ْو آذاٌن َیْسَمُعوَن ِبها َفِإنَّ
َ
ْرِض َفَتُکوَن َلُهْم ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن ِبها أ

َ
 َفَلْم َیسیُروا ِفی ْاأل

َ
ْبصاُر َو أ

َ
أل

ُدورِ  تی ِفی الصُّ   ».لِکْن َتْعَمی اْلُقُلوُب الَّ
یْ : «۴. احقاف، ٧

َ
 َرأ
َ
ـماواِت ُقْل أ ْم َلُهـْم ِشـْرٌک ِفـی السَّ

َ
ْرِض أ

َ
ُرونی ما ذا َخَلُقـوا ِمـَن ْاأل

َ
ُتْم ما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِه أ

ثاَرٍة ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُکْنُتْم صاِدقیَن 
َ
ْو أ
َ
منزلت عقل : جوادی آملی، .کرباره  ؛ در این»اْئُتونی ِبِکتاٍب ِمْن َقْبِل هذا أ

 .۶۶، صنیدر هندسه معرفت دی
ْکَثُرُهْم : «٢۴. انبیاء ٨

َ
َخُذوا ِمْن ُدوِنِه آِلَهًة ُقْل هاُتوا ُبْرهاَنُکْم هذا ِذْکُر َمْن َمِعَی َو ِذْکُر َمْن َقْبلی َبْل أ ِم اتَّ

َ
ال َیْعَلُموَن أ

 .جا : جوادی آملی، همان.کرباره  ؛ در این »اْلَحقَّ َفُهْم ُمْعِرُضون
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 یورز شـهیو اند یحسـ یها تجربـه یمخاطبان را به فراسو یاثبات و اوصاف جمال و جالل اله
جنبنـدگان را  نیبـدتر زیـقاطع ن یا هیدر آ 1را انتظار دارد. شانیو تذکر ادعوت کرده و تدبر  قیعم

 نیـدر ا ،ر و...ر و تفّکـو تـدبّ  روشن است کـه مفهـوم عقـل 2ل ندارند.که تعّق  شمارد یم یکسان
مشـرک و   لبـاً مخاطبان که غا یواژگان است که برا نیاز ا یو عرف یعموم یناظر به مفهوم  ات،یآ

  آشنا و قابل درک بوده است.  یامر ،اند منکر قرآن بوده
 وهیمقدمات قابل قبـول بـه شـ نشیو با چ یکه خود به روش عقالن هستند یاتیاما دسته دوم آ

 دیـاختصاص بـه عقا اتیآ نی. ادهد یمخاطبان قرار م یرا فرارو ینظر یجینتا ،یاسیو ق یبرهان
 انیـ. از جملـه قـرآن در بندیجسـتجو قابـل ینـید یها و در عموم آموزه دنحوزه مبدأ و معاد ندار

و معقـول از علـل و  یمنطق یا وهیها به شانسان شقاوت و سعادت اسباب و یانسان جوامع خیتار
بـا  یاحکـام شـرع انیـدر ب ایـ ،)اعراف ٩٣−۵٩ اتیآ مثال، یبرا( ،ندک یم ادی یعوامل مختلف

     4و3.دینما یها و مصالح احکام اشاره م و معقول به حکمت ریخردپذ یانیب
تـوان  اما حضور برجسته و پررنگ روش عقلی کالمی به شیوه برهانی و قیاسی در قرآن را می

به عقاید و باورهای بنیادین دینی یافت. در آیـات فراوانـی تبیـین و اثبـات اصـول در آیات مربوط 
فکری در ساختارهای قیاسی و برهانی صورت گرفته، یا مفاد ظاهری آنها در قالب این ساختارها 

ُخلـف و بـا  اسیـدر قالـب ق دیـو اثبات توح نییتب یحاو لیذ هیدو آ ،مثال یراب  5اند. قابل تبیین
  صورت گرفته است:  یبر اصل وجود نظم در عالم هست دیتأک

اميلَوْ كانَ ف« ةٌ  هِ تا اهللاُ إِالَّ  آهلَِ دَ سَ بْحانَ  لَفَ بِّ  اهللاِ فَسُ شِ  رَ رْ امّ  الْعَ ونَ يَ  عَ فُ   .)٢٢، اءیانب( »صِ
لَقَ « لُّ إِلهٍ بِام خَ بَ كُ هَ ا لَذَ نْ إِلهٍ إِذً هُ مِ عَ لَدٍ وَ ما كانَ مَ نْ وَ ذَ اهللاُ مِ َ ـىل اختَّ مْ عَ هُ ـبْحانَ اهللاِ   وَ لَعَال بَعْضُ بَعْـضٍ سُ

امّ  ونَ يَ عَ فُ   .)٩١،  (مؤمنون »صِ
در مقـام اثبـات امکـان کبرا از مقدمات  یکیو با حذف  یاضمار اسیق لیذ هیدر آ نیهمچن
  ت: اس  آمده نیبدون پدر چن یسیخلقت ع

                                               
 .٣٩۴−٣٩٣ص)، البالغه سیری در نهج( ،، ١۶ج ،آثار مجموعه ،یر.ک: مطهر باره نی. در ا١
ذیَن ال: «٢٢،  . انفال٢ مُّ اْلُبْکُم الَّ َوابِّ ِعْنَد اللِه الصُّ   ». َیْعِقُلوَن ِإنَّ َشرَّ الدَّ
 .٩٧و  ٣٢؛ مائده، ١٨٢، عمران آل؛ ١٧۶مثال، بقره،  یبرا. ٣
  .۴١۵و  ۴١٠ص ،)نایس ابن فلسفه( ،٨ج ،آثار مجموعه ،یر.ک: مطهر .4
بررسی اعرافی،   ؛ن و النظر العقلیآالقر   فاطمه اسماعیل،  ؛الداللة العقلیة فی القرآن  باره ر.ک: عبیدات، در این .5

  .١٧۶−١٧٠ص  ،آموزی ورزی و فلسفه فقهی فلسفه


