
 معتزله و اشاعره

 هـسـبئل ٍ زيـي كـطٍع ثـِ اسـت هـطثـَط آًـچـِ ٍ كـوـْـى ًـظـط اظ ًـِ ّـوـبًـطـَض هـسـلوـيـي

: ضـسًس تـوـسـيـن هرتلق ّبى كطهِ ثِ خْت ايي اظ ٍ ًطزًس پيسا هـرتللى ضٍضـْـبى ٍ هـصاّـت ، ػـوـلى

 ًظط اظ زاضز، ذَز ثِ هرصَظ كوْى اى كطهِ ّط ٍ ، حٌجلى ، هبلٌى ، ضبكؼى ، حٌلى ، ظيسى ، خؼلطى

 ّـط ٍ ضـسًـس كـطهـِ ًـيـع هـسـلوـبًـبى اػتوبز ٍ ايوبى ثِ است هطثَط ًِ چيعّبيى ٍ اػتوبزى هسبئل

: اظ است ػجبضت ًالهى هصاّت اّن. زاضز ذـَز ثـِ هـرـصـَظ اػـتـوـبزى اصـَل ٍ هـجـبًـى اى كـطهـِ

 . هطخئِ ، اضبػطُ ، هؼتعلِ ، ضيؼِ

 زض هـسـلوـيـي چـطا ًـِ ضـَز تـبءسـق اظـْـبض ٍ آيـس پـيـص پـطسـطـى اسـت هـوـٌـي ايـٌـدـب

 زازًـس؟ زسـت اظ ضا ذَز كوْى ٍ ًالهى ٍحست ٍ ضسًس كطهِ كطهِ اًساظُ ايي كوْى هسبئل ٍ ًالهى هـسبئل

 ٍ ثـبضـٌـس ًـساضـتـِ ٍحست اسالهى ثيٌص زض هسلويي ًِ گطزز هى سجت ًـالهـى هـسـبئل زض اذـتـالف

 .ثسّس زست اظ ضا ذَز يٌٌَاذتى ًيع هسلويي ػول ًـِ ضـَز هـى هـَخـت كـوـْـى هـسـبئل زض اذـتـالف

 ايـي اٍل ًٌتِ. ضـَز اضـبضُ ًـٌـتـِ زٍ ثـِ اسـت الظم اهـب ، اسـت ثـدـب تـبءسـق ايـي ّـن ٍ ال سـؤ ايـي

 ثـيـٌـص ٍحـست پبيِ ًِ است اًساظُ آى ثِ ًِ كوْى ٍ ًالهى هسبئل زض هـسـلوـيي اذـتـالف ًـِ اسـت

 ظيبز اًساظُ آى آًْب ػولى ٍ اػتوبزى هطتطًبت ًٌس، هـتعلعل ًـلى ثـِ ضا آًـْـب ػـلوـى ضٍش ٍ اػـتـوـبزى

 .ًوبيس ٍاضز اسبسى ضطثِ تَاًس هى ًوتط آًْب هلتطهبت ًِ

 كٌطى اصَل زض اتلبهْب ٍ ٍحستْب ّوِ ثب ّب خبهؼِ زض ًظطى ٍ كـٌطى اذـتـالف ًـِ اسـت ايـي زٍم ًـٌـتـِ

 ّست ّن هليس ؿـطضـْب، ًـِ ثبضس استٌجبطْب ططظ ، اذتالكبت ضيطِ ٍ هجٌب ًِ آًدب تب ٍ ، است هٌِ الثس ،

 ٍ تؼصجبت ثب اذتالكبت ًِ آًـدـب آضى.  است پيططكت ٍ ًبٍش ٍ ثحث ٍ تدسس ٍ تحطى هَخت يؼٌى

 زض صطف ايٌٌِ ثـدـبى اكـطاز هـسـبػـى ٍ گـطزز هى تَام احسبسبتى هٌطن ثى گطايطْبى ٍ خبًجساضيْب

 . است ثسثرتى هَخت ضَز هى ضهيت ثِ اكتطا ٍ تْوت ٍ تحويط صطف ثطَز ذَز ضٍش اصالح



 ًِ است ّوبى صلبتى تَحيس. اًس ًطزُ ضز ضا ٍّبثيبى ًظطيِ هستسل ٍ هجسَط ثيبًبت ثـب اسـالم ػـلوـبى

 . است اضبػطُ ٍ هؼتعلِ اذتالف هَضز

 صلبتى تَحيس هٌٌط ، اضبػطُ

 ٍ هؼتعلِ اذتالف هَضز ًيع اكؼبلى تَحيس. ططكساض هؼتعلِ ٍ ثبضٌس هى صـلبتى تـَحـيـس هـٌـٌـط ، اضـبػـطُ

 ٍ اكـؼـبلى تـَحـيـس طـطكـساض اضبػطُ يؼٌى ، است ثطػٌس ًبض ايٌدب زض ًِ تلبٍت ايي ثب ، است اضبػطُ

 اظ يٌى ضا تَحيس ٍ ذَاًٌس هى التَحيس اّل ضا ذـَز هـؼـتـعلِ ايـٌـٌـِ. ثـبضـس هـى آى هـٌـٌـط هـؼـتـعلِ

 زض تَحيس يب شاتى تَحيس ًـِ اسـت صـلـبتـى تـَحـيـس هوصَزضبى ضوبضًس، هى ذَيص پٌدگبًِ اصَل

 تَحيس هٌٌط هؼتعلِ اٍال ظيطا ، اكؼبلى تَحيس ًِ ٍ(  ًيست ذالف هحل تَحيس اظ هسن زٍ ايي ظيطا) ػجبضت

 ػـسل اصـل)) ػـٌـَاى تـحـت اكـؼـبلى تـَحـيـس هـَضز زض ضا ذـَيـص ػـوـيـسُ ثـبًـيـب ٍ ثبضٌس هى اكؼبلى

 ٍ صـلـبتـى تـَحـيـس ثـبة زض هؼتعلِ ٍ اضبػطُ. ًٌٌس هى ثيبى است آًْب پٌدگبًِ اصَل اظ زٍم اصل ًـِ(( 

 اكؼبلى تَحيس هٌٌط ٍ صلبتى تَحيس ططكساض هؼتعلِ. اًس گطكتِ هطاض هربلق هطت زٍ زض سرت اكؼبلى تـَحيس

 هطثَط، كصل زض هـب. اًـس آٍضزُ ظهـيـٌـِ ايـي زض اسـتـساللْـبيـى ًـسام ّط ٍ ، ثبلؼٌس اضبػطُ ٍ ثبضٌس هى

 .ًطز ذَاّين ثيبى تَحيس هسن زٍ ايي زضثبضُ ضا ضيؼِ ذبظ ػويسُ

 ػسل اصـل

 

 صـلـبت اظ صـلـت يـي ػـٌـَاى ثـِ ػـسل هـٌـٌـط اسـالهـى كـطم اظ اى كـطهـِ ّـيـچ ًـِ اسـت ٍاضـح

(  اضبػطُ يؼٌى) هربللبًطبى ثب هؼتعلِ اذتالف.  ًـيـست ػـبزل ذـسا ًـِ ًـگـلـتـِ احـسى.  ًـيـسـت الْـى

 ًِ ًٌٌس هى تلسيط اى گًَِ ثِ ضا ػسل ، اضبػطُ. ًـٌٌس هـى ػـسل زضثـبضُ ًِ است تَخيْى ٍ تلسيط زض

 هربلق ٍ هٌٌط ًِ ًيستٌس حبضط ّطگع اضبػطُ ٍاال ، ػسل اًٌبض ثب است هسبٍى هؼتعلِ ًظط اظ تلسيطى چٌيي

 .ضًَس ذَاًسُ ػسل



 ثطذى ٍ است ػـسل شاتـِ حـس كـى ًـبضّـب ثـطذـى ًـِ اسـت ايـي((  ػـسل)) زضثـبضُ هـؼـتـعلِ ػـوـيـسُ

 ٍ است ػسل شاتِ حس كى ػبصى ثِ زازى ًيلط ٍ هطيغ ثِ زازى پبزاش هثال ، است ظلن شاتِ حس كى ًبضّب

 ػول ايي ضس ثط ًِ است هـحبل ٍ ًـيـلـط، ػبصى ثِ ٍ زّس هى پبزاش هطيغ يؼٌى((  است ػبزل ذسا))

 هطتٌت ذسا ًِ است هحبل ٍ اسـت ظـلن شاتـِ حـس كـى ػبصى ثِ زازى پبزاش ٍ هطيغ ثِ زازى ًيلط. ًٌس

 هؼصيت ذلن آًگبُ ٍ اٍ ًطزى ذلن الوسضُ هسلَة يب ٍ هـؼصيت ثِ ثٌسُ سبذتي هدجَض ّوچٌيي. گطزز آى

 خبيع ٍ است هجيح ذسا ثط ظلن ًٌس، هى ظـلن ذـسا ّـطگـع ٍ اسـت ظـلن اٍ زازى ًيلط آًگبُ ٍ اٍ زست ثِ

 . است اٍ ذسائى ٍى ضؤ ضس ثط ٍ ًيست

 ػسل ػيي ثٌٌس ذـسا آًـچـِ ، ًـيـسـت ظـلن يـب ٍ ػـسل شاتـِ كـى ًـبضى ّـيـچ هـؼـتـوـسًـس اضـبػـطُ

 است

 ذسا آًچِ ، ًيست ظلن شاتِ حس كى ًبضى ّيچ ٍ ، ًيست ػسل شاتِ كى ًبضى ّيچ هؼتوسًس اضـبػـطُ ٍلى

.  است ػسل ػـيـي ، پبزاش ػبصيبى ثِ ٍ ثسّس ًيلط هطيؼبى ثِ ذساًٍس كطضب.  است ػسل ػيي ثٌٌس

 ّن ثؼس ٍ سبظز خبضى آًْب زست ثِ ضا هؼصيت آًگبُ ٍ ًٌس ذلن الوسضُ هسلَة ثٌسگبًطا ذساًٍس اگط ّوچٌيي

 آى آًچِ)) است ػسل ػيي ثبظ ًٌس چٌيي ذساًٍس ًٌين كطض اگط ، ًيست ظلن شاتِ حس كى ًٌس، ػوبة ضا آًْب

 الظهِ گَيٌس هى اكؼبلٌس، زض تَحيس هٌٌط ػسلٌس، ططكساض ًِ خْت ّويي ثِ هؼتعلِ((. ثَز ضيطيي ًٌس ذسطٍ

 ثـبضـس، اٍ اكـؼـبل ذـبلن ذـسا ثـلٌـِ ًـجـبضـس، ذـَز اكـؼـبل ذـبلن ذـَز ثـطـط ًِ است ايي اكؼبلى تَحيس

 اكـؼـبل ذـبلن ذـساًٍـس اگـط پـس گيطز هى ًيلط ٍ پبزاش ذساًٍس ططف اظ آذطت زض ثطط زاًين هى چَى ٍ

 ذَز ثلٌِ اًس ًٌطزُ ذَز ًِ ثسّس ًبضّبيى ثطاى ًيلط ٍ پـبزاش آًـْـب ثـِ حـبل ػـيـي زض ٍ ثـبضـس ثـطـط

 اصل ثـطضـس ضا اكـؼـبلى تـَحـيـس هـؼـتـعلِ.  اسـت الْـى ػـسل ثـطضـس ٍ اسـت ظـلن ، اسـت ًطزُ ذسا

 .زاًٌس هى ػسل

 ًـوـبيـٌـس، هى زكبع آى اظ سرت ٍ هبئلٌس اذـتيبض ٍ آظازى اصـل ثـِ اًـسـبى زضثـبضُ هـؼـتـعلِ ايـٌـطٍ اظ

 ًـِ ػـسل اصـل طـطح زًـجـبل ثـِ هـؼـتـعلِ. ثـطـطًـس اذـتـيـبض ٍ آظازى هـٌـٌـط ًـِ اضـبػـطُ ثـطذـالف



 ٍ ، ظـلن شاتـْـب حـس كـى ثـطذـى ٍ ػـسلٌـس شاتـْـب حـس كـى اكـؼـبل ثـطذـى ًـِ اسـت ايـي هـؼـٌـى ثـِ

 يي زاز اًدبم ًجبيس ٍ است ثس ظلن ٍ زاز اًدبم ثبيس ٍ است ًـيـي ػـسل ًـِ ًـٌـس هـى حـٌـن ػـوـل

 است اكؼبلى شاتى هجح ٍ حسي اصل آى ٍ زاضز ٍسـيـؼـتـطى زاهـٌـِ ًـِ ًـطزًـس طـطح زيـگـط ًـلى اصـل

 ثـس شاتـب الاثـبليـگـطى كـحـطـبء، ٍ ، ذـيـبًـت ، زضٍؽ ٍ ، است ًيي شاتب توَا ، ػلت ، اهبًت ، ضاستى هثال. 

 ذَز شاتى حسي زاضاى ثيبٍضز حٌوى آًْب زضثـبضُ ذـسا آًـٌـِ اظ هـجـل ٍ ذـَز شات زض اكـؼـبل پـس.  اسـت

 ثـِ ايـٌـدـب اظ. ثبضٌس هى شاتى هجح يب ٍ شاتى حسي زاضاى ثيبٍضز حٌوى آًْب زضثبضُ ذسا آًـٌـِ اظ هـجـل ٍ

 هجح ٍ حسي ازضاى زض اًسبى ػـوـل:  ايـٌـٌـِ آى ٍ ضسـيـسًـس، اًـسـبى ػـوـل زضثـبضُ زيـگـطى اصـل

 اضبػطُ. ًٌس زضى ضا ًبضّب ثطذى هجح حسي تَاًس هى ًيع ضبضع ثيبى اظ ًظط هطغ يؼٌى زاضز، استوالل اضيبء

 .ثَزًس هربلق ًيع ايي ثب

 زيگط هسبئل ثسيبضى ثَزًس، هٌٌط اضبػطُ ٍ ططكساض هـؼـتـعلِ ًـِ ػـوـلى ٍ شاتـى هـجـح ٍ حـسـي هـسـبءلِ

 ٍ ذساًٍس ًبضّبى آيب ايٌٌِ هجيل اظ ، اًسبى ثِ ثطذى ٍ ثَز هطثَط الْيبت ثِ ثطذى ًِ آٍضز ذَز زًجبل ثِ ضا

 ٍ ّـسف اگـط گـلـتـٌـس هـؼـتـعلِ ؟ ًـِ يـب زاضز ؿطض ٍ ّسف اضيبء آكطيٌص ٍ ذلوت خبهؼتط، ػجبضت ثِ

 ذساًٍس است هوٌي آيب چطَض؟ هباليطبم تـٌليق.  اسـت هـحـبل ػوال ٍ است((  هجيح)) ًجبضس ًبض زض ؿطضى

 هحبل ٍ هـجـيـح ًـيـع ضا ايـي هـؼـتـعلِ ؟ اسـت اٍ طـبهـت كـَم ًـِ سبظز هٌلق ًبضى ثِ ضا اى ثٌسُ

 ايٌْب ّوِ ثِ هؼتعلِ پبسد ؟ ًِ يب زاضز ايوبى ثط هسضت ًبكط آيب ٍ ؟ ًِ يب زاضز ًلط ثط هسضت هي هؤ آيب. زاًستٌس

 ًـيـلـط ٍ پـبزاش ثـبضـس ًـساضـتـِ ايـوـبى ثط هسضت ًبكط ٍ ًلط ثط هسضت هي هؤ اگط ظيطا ، است هثجت

 .زازًس ًظط هؼتعلِ هربلق ًوطِ ثِ هسبئل ايـي ّـوـِ زض اضـبػـطُ.  اسـت هـجـيـح آًـْـب

 ٍػيس ٍ ٍػس

 

 ًـِ است ايي هؼتعلِ ػويسُ.  است ًيلط ثِ تْسيس هؼٌى ثِ ٍػيس ٍ است پبزاش ًَيس هؼٌى ثِ ٍػس

 ًٌس ًوى ذالكى ٍػسُ الويؼبز اليرلق اهلل اى حٌن ثِ پبزاضْب ٍ ًـَيـسّـب زض ذـساًٍـس ًـِ ّـوـبًـطـَضى



 ظهـيٌِ زض ّـوـچـٌـيـي(  است هسلويي اخوبع ٍ اتلبم هَضز خْت ايي) ًوبيس ٍػسُ ذلق است هحبل ثلٌِ

 هـثـال ًـِ اسـت ضـسُ كـدـبض ٍ كسبم هَضز زض ًِ ٍػيسّبيى توبم ػليْصا. ًٌس ًوى ترلق ًيع ًيلطّب

 هگط ضس، ذَاّس ػـوـلى تـرـلق ثـسٍى ، چٌبى ضطاثرَاض ٍ ، چٌبى زضٍؿگَ ٍ ًطس، هى ػصاة چٌيي ظـبلن

 هـلطت ًِ هؼتوسًس هؼتعلِ.  است هـحـبل تـَثـِ ثـسٍى هـلطت ػليْصا. ثبضٌس ًطزُ تَثِ زًيب زض هجال آًٌِ

   ذبظ ػويسُ ػليْصا.  است هحبل ٍ هجيح ٍػسُ ذلق هبًٌس ٍػيس ذلق ٍ است ٍػيس ذلق هستلعم تَثِ ثسٍى

 ٍ حسي هَضز زض آًْب ػويسُ اظ ٍ ضـَز هـى هـطثـَط هـــلـطت هـسـبءلِ ثـِ ٍػيسّب ٍ ٍػس هَضز زض هؼتعلِ

 .گطزز هى ًبضى ػولى هجح

 الوٌعلتيي ثيي هٌعلِ

 

 زض هجال ًِ ثَز هتضبز ػـوـيسُ زٍ زًـجـبل ثـِ الوـٌـعلتـيـي ثـيـي هـٌـعلِ اصـل ثـِ هـؼـتـعلِ اػـتـوـبز

 ًطزًس اظْبض ضا ػويسُ ايي((  ذَاضج)) ثـبض اٍليـي ثـطاى. آهس پسيس كسبم ايوبى ٍ ًلط ثِ ضاخغ اسالم خْبى

.  است ًبكط ًجيطُ گٌبُ هطتٌت پس است ًلط ثب هسبٍى يـؼـٌى اسـت ايـوـبى ضس ثط ًجيطُ گٌبُ اضتٌبة ًِ

 ٍ آهـسًـس پـسيـس صـلـيـي خـٌـگ زض((  حـٌـوـيـت)) حـبزثـِ اثـط زض ذـَاضج زاًين هى چٌبًٌِ

 هٌيي اهيطالوؤ ذالكت ثب هوبضى ّدطى 73 سبل حسٍز زض يؼٌى ، ّدطى اٍل هـطى اٍل ًيوِ زض ظـَْضضبى

 . است ثَزُ(  ع) ػلى

 ًظطيِ هتوٌى ازلِ ثب ٍ ًطز هجبحثِ هسبءلِ ايي زضثبضُ آًْب ثب الوَهٌيي اهيط ًِ است آهسُ الجالؿِ ًـْـح زض

 . سبذت ثبطل ضا آًْب

 اظ ًـْـى ٍ هـؼـطٍف ثـِ اهـط اّـل ٍ ، ظهـبى ذـللـبى ضـس ثـط ًـيـع اهـيـط حـضـطت اظ ثـؼـس ، ذـَاضج

 ضا آًْب ذَاضج طجؼب ضسًس هى ًجيطُ گـٌـبّـبى هطتٌت ذللب ؿبلت چَى. ثَزًس تلسين ٍ تٌليط اّل ٍ هـٌـٌط

 .زاضتٌس هطاض حبًن سيبستْبى هربلق هطت زض ّوَاضُ ذَاضج خْت ّويي ثِ ٍ زاًستٌس هى ًبكط



 هـى ذـَاًـسُ((  هطخئِ)) ًبم ثِ ًِ( آٍضزًس ٍخَز ثِ سيبستْب ضا آًْب يب) آهسًس ٍخَز ثِ زيـگطى گـطٍُ

 هى آًْب زاضـتـٌـس، هـطاض ذـَاضج هـوـبثـل ًـوـطـِ زض گـٌـبُ تـبءثـيـط اضظش لحـبظ اظ هـطخـئِ. ضـسًـس

 اگط ثبضس، هسلوبى است هلت ثِ هـطثَط ًـِ ايـوـبى ٍ ػويسُ ًظط اظ اًسبى ًِ است ايي ًبض اسبس گلتٌس

 ًـلـبضُ ، ايـوـبى ثـبضـس، كـبسـس اًـسـبى ػـوـل ًـِ ًـساضز هـبًـؼـى ثَز، زضست است هلجى اهط ًِ ايوبى

 . است ثس ػول

 ثـطاى ظيبزى اّويت هطزم ًِ ضس هى هَخت يؼٌى ثَز، حبًن زستگبُ ًـلغ ثـِ هـطخـئِ ػـوـيـسُ ٍ ضاءى

. ثساًٌس ثـْـطـت اّـل تـجـْـٌـبضيـْـب ّـوـِ ثـب ضا آًـْـب ٍ ًـطـًَـس هـبئل آًـْـب كـدـَضّـبى ٍ كـسـن

 ًـوـبظ ٍ اسـت ٍاخـت اطـبػـتـص ٍ است ثبهى هوبهص ًٌس گٌبُ چٌس ّط پيطَا)) گلتٌس هى صطيحب هطخئِ

 هطخئِ. ًطزًس هى حوبيت هـطخـئِ اظ خـَض ذـللـبى زليـل ّـوـيـي ثـِ((  اسـت صـحـيـح اٍ سـط پـطـت

 ايوبى ثِ هضط ثبضس ًجيطُ چٌس ّط گٌبُ ٍ كسن گلتٌس هى

 .ًبكط ًِ است هي هؤ ًجيطُ هطتٌت پس ، ًيست

 

 است زٍ آى هيبى ثطظخ ًبكط، ًِ ٍ است هي هؤ ًِ ًجيطُ هطتٌت گلتٌس زاضتٌس، اثطاظ اى هيبًِ ػويسُ هـؼـتعلِ

 .گصاضتٌس((  الوٌعلتيي ثيي هٌعلِ)) ضا هيبًِ هطحلِ ايي ًبم هؼتعلِ. 

. ثـَز ثـصـطى حـسـي ضـبگـطز ػـطـبء ثـي اصـل ٍ ًـطز اثـطاظ ضا ػـوـيـسُ ايـي ًـِ ًـسـى اٍل گـَيـٌـس

 ضا هطخئِ ٍ ذَاضج اذتالف هَضز هسبءلِ ّويي ًـِ ثـَز ًـطـسـتـِ اسـتـبزش هـحـضـط زض ٍاصـل ضٍظى

 ًـجبئط اّـل هـي ػـوـيـسُ ثـِ:  گـلـت ٍاصـل ثـسّـس خـَاثـى حـسـي ايـٌـٌـِ اظ پـيـص. پـطسـيـسًـس

 ثِ ٍ گطكت ًـٌـبضُ ٍ ًـطز اذطاج ضا اٍ ثصطى حسي هَلى ثِ ٍ - ضس خسا خوؼيت اظ ثؼس. ًبكط ًِ كبسوٌس

 ًـِ ثـَز ايـٌـدـب. ضـس هـلحـن اٍ ثـِ ًـيـع ػجيس ػوطٍثي ظًص ثطازض ٍ ضبگطز.  پطزاذت ذَز ػويسُ تجليؾ

 اػـتـعال: ))گـلـتـٌـس هـطزم هـَلى ثـِ ٍ. ضـس خـسا هـب اظ ٍاصـل يـؼـٌـى(( ؿـٌـب اػـتـعل)) گـلـت حـسـي



 اذتطاع سَهى هَل ٍ ضـسًـس خـسا اهـت ّـوـِ هـَل اظ ػـجـيـس ػـوـطٍثـي ٍ ٍاصـل يـؼـٌـى((  االهـِ هـَل

 هٌٌط اظ ًْى ٍ هؼطٍف ثِ اهط. ًطزًس


