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  مانِ اشاعرهیۀ اینظر
  **مهر يدیمحمد سع/ *يمه پورمحمدینع

  دهيكچ
ـ يد يهـا  از سـنت هريك  هكسبب شده است  ،ينيم ديان مفاهيمان در ميا ةژيگاه ويجا  ين
آن بپرورانند. هاي  ويژگيمان و يت ايمان، ماهيا يشناس معرفت  بارةرا در يليتفص يدگاهيد

ـ هـدف از نگـارش ا   نامند. يم مانياية را نظر يدگاهين ديامروزه چن اسـتخراج   ،ن مقالـه ي
ـ  يهـا  دگاهيمتقدم است. با مرور د يلمان اشعركمان متيا ةينظر ياصل يها مؤلفه از  يجمع
ـ پـيش  تـا   يمتقدم (از ابوالحسن اشـعر  يلمان اشعركن متيتر مهم ـ ) و تحلياز غزال ل آن ي
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  درآمد
ان یـ مـان در م یا ةژیـ گـاه و یاسـت. جا  ینـ ین در گفتمان دیادیم بنیاز مفاه یکیمان یمفهوم ا

 یلیتفص یدگاهید یمذهب يها ا فرقهی ینید يها از سنتهریک  هکسبب شده  ،ینیم دیمفاه
ۀ یرا نظر یدگاهین دیآن بپرورانند. امروزه چنهاي  ویژگیام و کمان و احیت ایرا دربارة ماه

شناسـانه و بـا    معرفـت  يا مان عمدتاً با صبغهیا يها هینامند. هرچند در گذشته نظر یم 1مانیا
 زین گرید یهای عناصر و مؤلفه رفته گرفتند، رفته یل مکمان و عقل شیلۀ رابطۀ ائز بر مسکتمر

ز یـ مـان ن ید از خاسـتگاه ا یـ مـان با یۀ ایـ نظر کی، نمونه ياند. برا مان مطرح شدهیۀ ایدر نظر
مان بپـردازد و  یت در ایه سببکند؛ ب یبررس را 2مانیزش ایانگ ؛دیمان بگویت ایاز ماهبپرسد؛ 

  ا شود.یز جویمان نین و ایاز رابطۀ د
خطـوط   ،متقـدم  يلمـان اشـعر  کمت بر آثار یلیتحل يبا مروررو برآنیم تا  پیشجستار در 

متـأخر   يلمان اشعرکاز متمواردي که در آنها . البته کشیمر یمان آنها را به تصویۀ اینظر یلک
ن مـراد  ییدر مقام تبایشان  هکایم. موارد است  کردهاد ی یغزالا ی یتفتازان، یشهرستانهمچون 

ن یتـر  از مهـم  یبند برخنخست در هفت ن هدف، یبه ا یابیدست يبرا اند. اشاعرة متقدم بوده
ف یجـه، از توصـ  یو سپس در بنـد نت  کنیم یف میتوصرا اشاعره دیدگاه مان از یا يها یژگیو
  کشیم: را برون میمان اشاعره یۀ ایآمده، نظر دست به

ۀ یـ ن نظریه در تدوکند ک یش از دعوت رسول بازگو میمان و عقل را پیرابطۀ ا یکمبند 
  ؛دیآ یار مکمان به یا یشناس لۀ معرفتئمان در مسیا

ه لئمان در مسـ یۀ این نظریه در تدوکاست از دعوت رسول و معجزه دوم، مربوط به  بند
  ؛دیآ یار مکمان به یخاستگاه ا

مـان  یۀ ایـ ن نظریدر تـدو از این مطلب ه کایم  کردهمطرح  ل حدوث عالم رایدل سوم بند
، مـان یامعرفـی   پنجم، به و بند چهارمبند  ؛شود یمان استفاده میا یشناس لۀ معرفتئمس يبرا
ۀ یـ ن نظریدر تـدو   اخبار رسول است، اختصاص دارد. نتیجـۀ ایـن بحـث،    یق قلبیه تصدک
کاربرد دارد. همچنین در ایـن بخـش بـه    مان یلۀ متعلَّق ائمان و مسیت ایلۀ ماهئمان در مسیا

لۀ رابطـۀ  ئمسـ مـان در  یۀ ایـ ن نظریدر تدو پردازیم که این بحث نیز یمان میرابطۀ اسالم و ا
  آید: یار مکمان به ین و اید

ن یدر تـدو یم. ایـن بحـث نیـز    دهـ  یح میمان انسان توضینقش خدا را در ا ششمبند  در
  آید؛  یمان میت در ایسبب، به کار مسئلۀ مانیۀ اینظر
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لۀ ئل مسـ یـ ذ ،مـان یۀ ایـ ن نظریه در تـدو کـ اسـت  از ثواب و عقـاب   هفتمبند سرانجام 
در را مربـوط بـه   الم اشـاعره  کـ  يمحتـوا  یموشـ ک ین مقاله می. اگیرد میقرار مان یزش ایانگ

 کیـ ل کدر قالـب و شـ   ،استشده نش یآثار آنها گز يجا يه از جاک ،مان به خدایموضوع ا
  .نیمکعرضه  ـن مطرح است یز فلسفۀ دید و نیات جدیه امروزه در الهک ـ مانیۀ اینظر

  مطلق رهيافت عقلِ .۱
، نمونـه  يابـد. بـرا  یتواند به وجود خدا و صـفات او دسـت    می یآدماشاعره معتقدند عقل 

او را درك کـرد.   یگـانگ ید و قدیم بـودن و  یتوان از راه حدوث عالم به اثبات صانع رس یم
 استدالل عقل بر حدوث و قدم موجودات و اسـتنتاج وجـود خـدا از آن صـحیح اسـت. از     

با استنتاج از راه حدوث عـالم   ،ود شرعش از وریه انسان خردمند پکرو امکان آن هست  این 
ه این شناخت ک افزایند یاما اشاعره م 3؛دست یابد اوقدرت، عدل و حکمت ( به وجود خدا،

  ؛ زیرا:همان ایمان نیست ،یشناخت عقل
اسـت. عقـلِ همگـان بـه     نش بسیار شود و سهو و نسیا دچار غفلت می، اغلب اوالً عقل

خـدا   بـارة ر درکـ هاي دنیـایی از تف  بر اثر اشتغال ياریرود و افراد بس یدنبال معرفت خدا نم
ننده (موقظ) شرعی کداریرو عقل قطعاً نیازمند هشداردهنده (منبه) و ب این  شوند. از غافل می

  ؛خدا رهنمون شوددربارة  یدنشیرا به اند یاست که آدم
گـذارد   نمـی ماند و پا به قلمرو ایجاب و الـزام   اً عقل تنها در قلمرو شناخت باقی مییثان

وجـود خـدا    بـارة در یپس استدالل و استنتاج عقل 4کند. عقل چیزي را بر انسان واجب نمی
(گـویی   5گـذارد.  انجامد و انسان را در حالت توقف و تعلیق باقی مـی  به صدور حکمی نمی

را کـه   یقتیتواند تصدیقِ حق . عقل نمی)شود عقل مترتب نمی يبر شناخت نظر یاثري عمل
از ده است (خواه تصدیق قلبی، خواه تصدیق زبانی و خواه تصـدیق عملـی)   درك کرانسان 

  بستاند.وي 
ان یـ ب ،شود یم كشرع درراه ات عقل و آنچه از کان مدریاین معنا را با تفکیک م جوینی

  کند: می
زهاست و آنچـه بـا   یها و جواز جا ق اشیاء، استحالۀ محالیشود، حقا آنچه با عقل درك می

برخـی دیگـر و بیـان ممکنـات و      يزهـا و انتفـا  وقوع برخی از جای ،شود شرع درك می
شود که تصـدیق   به چیزي رهنمون نمی يا  مقدورات خداست. بنابراین عقل ماهیتاً به گونه

ـ نـد  ک یان میب يا را به گونه ییزهایشرع از اساس چ یول ؛آن را الزم سازد ق و یه تصـد ک
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ـ   کاست  ل آنین امر به دلیا کند.د آنها را الزم ییتأ را  ياریه هرچند عقل وجـود امـور بس
ـ  یدر حـال  ؛دهد یخبر از وقوع آنها نم ،شمارد یز میجا ـ    ک  ارکه شـرع وقـوع آنهـا را آش

ـ کح ،عقـل  يمثال، با صدور جواز وجود خدا از سـو  يسازد. برا یم بـر انسـان بـار     یم
الزم ق آن یشود و تصـد  یم م محققکح ،شرع يبا اعالم وجود خدا از سو یول ؛شود ینم

  6است.
دانند. ایمان یا کفر، طاعـت   یم یم شرعکمان را ذاتاً متعلق امر و حیگر، اشاعره اید ياز سو

یا معصیت خداست و طاعت یا معصیت خدا موافقت یا مخالفت با امـر خداسـت و وقتـی    
هنوز امري دریافت نشده باشد، موافقت یا مخالفت، طاعت یا معصیت و در نتیجه ایمان یـا  

با استنتاج از راه حـدوث   ،از ورود شرع و ایجاب آنپیش معناست. پس اگر عاقلی  بی ،کفر
ثـواب  شایسـتۀ  گیرد و  ایمان را به خود نمی نامشناخت او  ،عالم، وجود خدا را استنتاج کند

مشـاهدة  رغم  ، بهاز ارسال رسلپیش اگر کسی  ،بر ایمان از سوي خدا نیست. از سوي دیگر
کـار    گنـاه گیـرد و   عنوان کافر را نمـی  ،اهل گمراهی و معصیت باشد یعنی عالَم، ،نشانۀ خدا

ایمـان نـه    ،و دعوت الهی ااز بعثت انبیپیش عقاب بر کفر نیست. آید و سزاوار  شمار نمی به
 ییمـان معنـا  یا ،ش از تحقق دعـوت و امـر الهـی   ین اساس، پیبر ا 7واجب است و نه حرام.

  افت.ینخواهد 
بودنِ  یامر شرع یژگیبودنِ عقل و ونآور  الزام یژگیو یعنیادشده، ی هاي یژگین ویبنابرا

البته  باشد.مأمور شرع ریا عقل غیافت عقلِ مطلق یرهتواند  نمیمان یه اککند  ثابت میمان، یا
عقل  ستیز نیست. عقل يدهد ایمان امر یم آن است که نشان ،رد درك عقلیِ وجود خداکارک

ب یـ ترت نیکنـد. بـد   ایمان به خدا را صادر میبراي ها  حکم جواز ورود شرع و تکلیف انسان
اي نیست که عقل هیچ گونـه   مان از نوع مهمل و خرافهیه متعلق اکشود ین نتیجه گرفته میا

  سره با ایمان دریافته شود. از آن نداشته باشد و یک یدرک

  ورود شرع و دعوت رسول .۲
آورد  د. رسول خدا معجزه مـی شو  و دعوت آغاز می ،وارد شرع توسط رسولْ ن مرحلهیدر ا

قائم بر خبر صادق اسـت و   ،ادلۀ سمعی«گوید:  می جوینیتا صدق خبر خود را اثبات کند. 
بـه   8».وسیلۀ دعوت خلق به خبر صادق. معجزه اقتضاي صادق بودن رسـول را دارد  ،معجزه

بـاره   اي را در ایـن  معجـزه قرینـه  جـز  دانـد و   ول میعالوه او معجزه را تنها دلیل صدق رس
معجزه را تنها دلیلِ  11)در شرح آراي نسفی( یتفتازانز یو ن 10يبغدادن یهمچن( 9شناسد. نمی
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از قبول دعوت خدا  توان ، میگوید اگر معجزة رسول نباشد می تفتازانیدانند.  صدق نبی می
 ياشـعر باز زد. منظور او داللت یگانۀ معجزه بر صدق خبر رسول اسـت.   و خبر رسول سر

از معجـزه ایمـان    پـس کنـد و کسـی کـه     معجزه داللت بر صدق خبر رسول مـی «د: یگو یم
و رسـد   به اثبات مـی کند، صدق خبر او  عقاب است. وقتی رسول معجزه می ، سزاوارنیاورد

آیا منظور این است که داللت  12».دشو  می طاعت از او الزم و واجبابر قوم او تصدیق او و 
شود که خبر رسول صادق  الجرم عقل اقناع می ،داللت معجزه عقلی است و با ظهور معجزه

  :دهد میپاسخ چنین  اشعرياست؟ 
براي آنکه تصدیق  ،هاست معجزه نیاز به استدالل عقلی ندارد و مخاطبِ معجزه قلب انسان

، ها با خـرق عـادات متواضـع    گیرد؛ دل به کار میها را  کنند و شهادت بدهند. معجزه قلب
  13تا شخص صدق نبی را تأیید کند. شوند  و تحریک می آماده

ر آنـان،  یاسـاس تفسـ   انـد. بـر   کوشیده اشعريدر تبیین مراد  16تفتازانیو  15نسفی 14،جوینی
چنـین  یعنـی   ؛همچون داللت ادلۀ عقلی بر مدلول آنها نیست ،داللت معجزه بر صدق رسل

که همچون معتزله از راه استحالۀ فریب دادن بندگان، و استحالۀ اضالل آنها بـر خـدا   نیست 
کـاذب قـرار    به این پی بریم که خدا معجزه را در دست انسانِ ،یا امتناع عقلی کذب بر خدا

خدا محـال  براي  يارکه انجام چه کنیدهد و رسول با انجام خرق عادت بر حق است. ا نمی
 يا نـه یچ قریش از آن هـ یشود و پ یم خداوند دانسته يع و اخبار از سوسمراه تنها از  ،است

شود و همچنان جاي تردید عقلی  . با معجزه حجت بر عقل تمام نمینیستن مطلب یا ايبر
بـاز آنهـا را انکـار     ،دیدنـد  ها را می ه معجزهکافرادي  یامبران برخیکه در زمان پ چنانهست: 

عقـل اسـت. معجـزه    جـز  از راهی  ،دهد که حجیت و داللت معجزه کردند. این نشان می می
ایـن خـرق    هکیابد  ین درونیقیخود  یحس درون کمککننده است که با  براي کسی داللت

فــوق بشــري موجــودي   ةبلکــه محصــول اراد ؛اي بشــري نیســت عــادت برخاســته از اراده
 یشناسـ  در معرفـت ایشان کند.  و ارادة مطلق است که هرچه بخواهد میبرخوردار از قدرت 

ـ کاند  ردهکن ییخود تب حاصـل   یو شخصـ  یه اگر انسان از راهی به صدق خبري یقین درون
او صادق است. معجـزه همـان راه اسـت و     ياز ندارد و آن خبر برایگر به استدالل نید ،کند
 يبـرا  تـوان گفـت شـرع    کند. اینجاست که می تواند اسباب یقین درونی انسان را فراهم می

  است.شده انسان ثابت 
 ،کنـد  مردم را به آن دعوت مـی  ،از ظهور معجزهپس ن چیزي را که شرع نخستیاشاعره 

ه کـ  آنجـا  از 17داننـد.  یمـ  بـه او یـافتن  براي رسیدن به وجود خدا و ایمان  حقنظر در آیات 
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وجود خدا معرفت به پس اکتسابی است. اگر  ؛ستیحسی و بدیهی ن ،معرفت به وجود خدا
م همه ینیب یدر حالی که م ؛بدیهی و ضرور بود، همه به خدا علم و ایمان داشتندبراي انسان 

هیچ کس از حالت ایمـان بـه    ،بود یهیمان ندارند. عالوه بر این اگر وجود خدا بدیبه خدا ا
ـ ا  از 18ز اسـت. یفـر جـا  کمان به یام انتقال از ینیب یکه م حالی در ؛آمد نمی حالت کفر در رو  نی

ند.ک یدعوت م ل در وجود خودخدا انسان را به نظر و تأم  
بلکه شرع بـه آن   ؛ماند در قالب دعوت شرع باقی نمیتنها کسب معرفت خدا همه  با این

رود مـدح   چراکه هر کس را که بـه دنبـال معرفـت خـدا مـی      ؛ندک امر و از ترك آن نهی می
مـذمت  ، زنـد  دهد و کسی را که از معرفت خدا سر بـاز مـی   کند و براي او ثواب قرار می می

پس معرفت خدا نه ضرور، بلکه اکتسابی اسـت و   .گیرد کند و براي او عقاب در نظر می یم
اسـت و  یافتـه  صدق خبر رسول یقـین  ن مرحله انسان به ینه مباح، بلکه امر شرع است. تا ا

 19شـوند.  به عذاب دچـار مـی   ،آورد که اگر مردم به دنبال معرفت خدا نروند رسول خبر می
دن در آیـات خـدا بـراي رسـیدن بـه وجـود او       یشین امر خود را به اندنخستین شرع یبنابرا

  20ایمان و اقرار به وجود خداست. ،دهد و دومین امر آن اختصاص می
دانند و بـه   سب معرفت خدا را شرعی میکشه براي یاشاعره راه وجوب اندب یترت نیبد

 )15: اسراء(؛»ما کُنَّا معذِّبِینَ حتَّى نَبعثَ رسوالً«: کنند استناد می جملهاین آیات یا روایاتی از 
 ایشـان هـر بـالغی را    )50: روم( ».فَانْظُرْ إِلى آثارِ رحمت اللَّه کَیف یحیِ الْأَرض بعد موتهـا «

 21داننـد.  معرفت خـدا مـی  براي مورد خطاب دعوت و امر شرع  ،بلوغ هنگام رسیدن به سن
خدا هستند، تقلید در ایمان بـه خـدا    بارةشه و معرفت دریکه همگان مأمور به اند آنجا پس از

فتـه،  اعتقـاد یا حـق  بـه  این است که چون  ،حکم کسی که ایمان تقلیدي دارد 22راهی ندارد.
با ایـن حـال، او   ضد یکدیگرند و قابل جمع نیستند.  ،کفر و حق ؛ زیراکافر و مشرك نیست

مشرك او که   چرا ؛شود براي او از خدا مغفرت خواست میتنها . یستنام مؤمن نیز ن شایستۀ
ین نخسـت کـه چنـین کسـی     چـرا  ؛مؤمنِ مقلد نداریم نامبه  یبنابراین مفهوم 23و کافر نیست.

  حصول معرفت به خدا را نقض کرده است. یعنیواجب، 

  رهيافت عقلِ مأمور .۳
ـ  یتا بـه دنبـال اند  مأمورِ شرع است  ،عقل نـد.  کخـدا بـرود و اسـتدالل      ل دربـارة شـه و تأم

 ابوالحسـن ویـژه   کند که دلیـل اشـاعره بـه    را بیان میمطلب خوبی این  به عبدالرحمن بدوي



   ۱۱ ايمان اشاعره ةنظري

از نشـانی  هـیچ  ایـن دلیـل   دارد. تفاوت معتزله   ادلۀبسیار با  ،اشعري براي اثبات وجود خدا
بـر  افزون و غیرانتزاعی است.  یبلکه عرفندارد؛ هاي عقل و الهیات طبیعی  فکر یونانی و راه

ـ بـا ا  24شـود.  نتایج آن دیده میو مقدمات در ي از قرآن و روایات بسیارهاي  عبارت ،این ن ی
  د.ده ین امر به دست نمیعلت ا ةدربار یحیتوض بدويحال، 

شرع است و طریق استدالل را از خـود   يه از سودر نظر اشاعره عقلِ مأمور، مؤید و منب
کـه شـرع خـود     آنجـا  رو آیات قرآن از مقدمه تا نتیجه حضور دارند. از این  از گیرد. میشرع 

هـا غیرفلسـفی و    اسـتدالل  ،کند ۀ خلقت انسان و خلقت عالم مییدلیل بر پایافتن دعوت به 
یـافتن  بـراي   را خوبی سیر این راهنمایی و تنبیه عقل توسط شرع به اشعري 25اند. غیرانتزاعی

  دهد: دلیل توضیح می
اینکـه برونـد و بـه     ؛کنـد  حدوث انسان و عالَم می بارةرسول مردم را دعوت به تفکر در

جود محدث بـراي خـود برسـند.    یابند به و اي که می حدوث خود و عالم پی ببرند و با ادله
وجـود    بهگوید که این عالم با تمام اجزاي خویش نبوده است و سپس  خبر رسول خود می

 نـدارد. از ایجاد شدن آمده است و بنابراین محدث و صانعی دارد که قدیم است و نیازي به 
وجـود  شرع، طریق معرفت به حدوث انسان و عالم و داللـت آن بـر    اشعريرو به نظر  این

  26دهد. مینشان عقل به محدث را 
انتقاد تندي از روش فالسفه، قدریه و به تعبیر خودش اهل بـدع و   اشعريدر همین جا 

آنها از راه وجود جواهر و اعراض بـر وجـود خـدا اسـتدالل     گوید  میوي کند.  منحرفان می
حصول آن سـخت   دانند که هم اما معرفت بسیاري از چیزهاي دیگر را نیز الزم می ؛کنند می

: مثالً معرفـت وجـود   اند که از آن جمله است و هم نبودن آن به معناي نقض استدالل است
جواهر، وجود اعراض، باقی نبودن اعراض و عدم قیام اعراض به ذات، استحالۀ خالی بودن 

 ،مـودن ایـن راه  یعالوه بر این، فالسفه بـا پ  .جواهر از اعراض و استحالۀ تسلسل در اعراض
ادامـه   اشـعري رسـند.   معرفـت مـی   همـۀ نیازي به رسول ندارند و خودشان با عقل به  دیگر

  :دهد می
ارد و نیـازي بـه   تري بر وجـود خـدا د   تر و قطعی تر، ساده خبر رسول داللت بسیار روشن

 یاهتمـام  ،روست که سلف صـالح مـا   الحصول ندارد. از همین قطعیمقدمات سخت و غیر
سـختی بسـیار    ،بسیار جدي به جمع اخبار رسول داشتند و براي طلب یک کلمه از رسول

چراکه خبر رسول، طریق معرفـت بـه خـدا را نشـان     ؛ داشتندفراوان  کشیدند و حرص می
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روست کـه خـدا بـه     شود و نیز از همین دهد و معرفت ما از راه خبر رسول حاصل می می
من شما را در حالی «و یا خود رسول فرمود: » يساندرسالتت را به پایان ر«رسول فرمود: 

اگر قرار بود معرفت » اید  یافتهمعرفت  ،روزبا  کنم که مانند معرفت به تفاوت شب ترك می
یک  باشد که نیاز به معارف جداگانه دارد، خدا و رسول هیچ اي به خدا از راه دلیل فلسفی
  27جمع نبودند.از بابت حصول آن خاطر

  حدوث عالم دليل از راه
بـه عقـل    اشاعره معتقدند شرع روش اسـتدالل از راه حـدوث عـالم بـه وجـود محـدث را      

  هایی براي اثبات حدوث عالم باشد. و عقلِ مأمور باید در طلب راه آموزد می

  حدوث انسان و احوال آن )الف
از دوران  که پیدایش او مراحل مختلفی را یابد می در  اندیشد، وقتی در خلقت خود می انسان
از حـالتی بـه حالـت دیگـر منتقـل شـده        یپ در یسالی پشت سر گذاشته و پ تا بزرگ یجنین

توانسته خویش را حادث کند و از حالتی به حالـت دیگـر منتقـل     نمی خوداو ن یقی است. به
  28عالم و مرید پدید آمده است. ،پس درخواهد یافت که از صانع و محدثی قادر ؛سازد

  حدوث جواهر و اعراض )ب
اعـراض   .. جواهر خـالی از اعـراض نیسـتند   هندد این عالم را عوارض و جواهر تشکیل می

به نام  یدر نتیجه کل عالم حادث است و محدث .ندا پس جواهر نیز حادث ؛ندا  همگی حادث
ایـن اسـتدالل بحـث     دربـارة تفصـیل   بـه  جـوینی و  بـاقالنی البتـه   .خدا دارد که قدیم است

  29اند. کرده
  حدوث تخصیص اعراض به جواهر )پ

حـادث اسـت    يامر ویژه،ض به جوهر رَدارد و اختصاص هر عی ویژه اعراض ،هر جوهري
  30مخصص و محدث خداست. . اینخواهد که نیاز به محدث دارد و مخصص می

  تقدیم و تأخیر موجودات حدوث )ت
آینـد. ایـن    برخی بعداً به وجـود مـی  اند و  آمدهپدید از برخی دیگر زودتر برخی موجودات 

ایـن  خواهـد.   امر حادثی است که نیاز به محدث دارد و مقدم و مـؤخِّر مـی   ،تقدیم و تأخیر
  31خداست. ،مقدم و مؤخِّر و محدث

ن یبنـابرا  32.شناسـند   یمـ  حدوث عالم و اثبات محـدث با عنوان را ادله این همۀ اشاعره 
بیش از یک دلیـل نیسـت و آن دلیـل بـراي اثبـات وجـود خـدا از راه         ،رهیافت عقل مأمور
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توان گفـت   دهد. می می نشان عقل بهحدوث عالم است. شرع، خود راه حصول این دلیل را 
ورد و ااز آنِ شرع اسـت و رهـ   ،ه استدالل از راه حدوث عالم باشدکل یرویکرد و روشِ دل

  از آنِ عقل است. ،باشد ه حدوث انسان و جواهر و اعراضکل یرهیافت دل

  معرفت و ايمان .۴
 ،همان ایمان به خداست یا ماهیـت ایمـان   ،له این است که آیا معرفت عقل مأمورئنون مسکا

  عبارت از چیز دیگري است؟
فالن کس بعث، جنـت و  «یعنی  ؛»فالنٌ یؤمن بالبعث والجنۀ والنار«در زبان عرب داریم: 

فالن کس عذاب آخرت را «یعنی  ؛»ةال یؤمن بعذاب االخر یا فالنٌ«و  »کند نار را تصدیق می
توانیم معناي لغوي را کنار بگذاریم  نمی ،خالف نداریماي بر تا وقتی قرینه ».کند تصدیق نمی

، از ضـد معنـاي   بـر ایـن  افـزون  نه علم و معرفـت.   ،و معناي لغوي ایمان نیز تصدیق است
فهمید. کفر به معناي تکذیب و انکار اسـت، نـه   مان را یا توان معناي کفر نیز میایمان، یعنی 

ز به معناي تصدیق و تأیید است، نه علـم و معرفـت. تفـاوت در معنـاي     یپس ایمان ن .جهل
  33دهد. تفاوت در معناي معرفت و ایمان را نشان می ،جهل و کفر

  :د که معرفت با ایمان یکی نیستنده خوبی نشان می ز بهیآیات قرآن ن
م  الَّذینَ آتَین« هـقَّ وونَ الْحکْتُملَی منْهإِنَّ فَرِیقاً مو مهناءرِفُونَ أَبعکَما ی رِفُونَهعی تابالْک ماه

گونه که پسران خـود را   ب آسمانی دادیم، همانکسانی که به ایشان کتا )146(بقره: ؛»یعلَمونَ
حقیقـت را   ،ا بـا آنکـه علـم دارنـد    شناسند و مسلماً گروهی از آنهـ  امبر را مییپ ،شناسند می
  .پوشانند می

هم ظُلْمـاً     « قَنَتْها أَنْفُسـتَی اسـوا بِهـا ودحجبِینٌ ورٌ محرَةً قالُوا هذا سصبآیاتُنا م متْها جاءفَلَم
و هنگامی آیات روشنگر ما به سوي آنها (فرعونیـان پـس از رؤیـت     )14ـ13(نمل: ؛ »وعلُوا

 ،هایشان به آن یقین داشـت  گفتند این سحري آشکار است و با آنکه دل ،) آمدیمعجزة موس
  .آن را انکار کردند ،از روي ظلم و تکبر

 ؛شود که معرفت و یقین، ایمان به خدا نیسـت  ند از این دو آیه آشکار مییگو یم اشاعره
 ،یقـین و علـم   رغـم  بهو کفار نیز ایمان نیاوردند به رسول  ،معرفت رغم  هچراکه اهل کتاب ب

نـه   ،تصدیق، اذعان و قبـول اسـت   ضرورت داردبراي حصول ایمان، آنچه  34کفر ورزیدند.
باور داشتن، اعتقاد داشتن، گرویـدن و راسـت    معناي به صرف یقین یا علم و معرفت. ایمان
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کند که فرق  تصریح می تفتازانی 35خالی از این معناست. ،در حالی که معرفت ؛دانستن است
و تصدیق، اعتقاد و قبول آنهـا  سویی یان صرف دانستن و یقین به صدق قضایا از آشکاري م

  36از سوي دیگر است و تنها نوع دوم شایستۀ عنوان ایمان است.

  مان، تصديقِ قلبيِ اخبارِ رسوليا .۵
کنـد و اکنـون    مـی فراهم رسد. عقل معرفت مأمور و مطلوب را  ایمان فرامی ۀسرانجام مرحل

  ب آنچه را رسول از سـوي خـدا آورده،  ه بپذیرد تا ایمان حاصل شود. قلنوبت قلب است ک
قت ایمـان همـان   یه حقکنیقت ایمان است. استدالل اشاعره براي ایکند و این حق تصدیق می

تـر بـه آن اشـاره     شیه پکاستدالل لغوي،  ةدیکهم لغوي است و هم نقلی. چ ،ق استیتصد
ایمان در هر دو صورت تعدي با حرف الم و حرف باء بـه   ،یه در زبان عربکن است یشد، ا

یعنی اذعان خبر و قبول و راست دانستن آن. در اسـتدالل   ؛معناي تصدیق به کار رفته است
ه در قرآن نیز ایمان بـه معنـاي تصـدیق بـه کـار رفتـه       کشود  یم کن امر تمسیز به اینقلی ن
تـو مـا    یعنی ؛يمان نداریتو به ما ا )17 ؛(یوسف:»صادقینَ ما أَنْت بِمؤْمنٍ لَنا ولَو کُنَّا«است: 

  37کنی. را تصدیق نمی
کیست؟ قلب یا عقل انسان؟ جایگاه، محـل یـا فاعـل تصـدیقِ      یفاعل تصدیقِ ایمان اما

است. صرف نسـبت دادن صـدق بـه     یعقد قلب ،، قلبِ انسان است. ایمان نزد اشاعرهیایمان
نفـس اسـت.   پـذیرش  نظر در ایمان به همراه اذعـان و  اما تصدیق مورد ؛تصدیق است ،خبر

ی   «اند:  کنند که اشاعره به آنها استناد کرده آیاتی از قرآن این معنا را تأیید می فـ کَتَـب کأُولئ
ـ   «؛ )106 نمل:(»و قَلْبه مطْمئنّ بِالْإِیمانِ«؛ )22: مجادله(»قُلُوبِهِم الْإِیمانَ خُلِ الْإِیمـانُ فد ا یـی لَم

14: حجرات(»قُلُوبِکُم(؛ » مهنْ قُلُـوبتُؤْم لَمو هِمنَّا بِأَفْواهینَ قالُوا آمالَّذ«) روایـاتی   .)41: مائـده
لیس االیمان بالتحلّی وال بالتمنّی ولکن ما وقَّرَ فـی القلـب   «براي تأیید این مسئله هست: نیز 

االیمان معرفۀ بالقلب واقرار باللسان وعمل « 39اللهم ثبت قلبی علی دینک؛ 38؛»وصدقه العمل
  41.»ان االیمان بضع وسبعون شعبه: اعالها شهادة ان ال اله اال اهللا« 40؛»باالرکان

تـرین چیـز در    ین و مهـم نخسـت کند کـه   گونه استفاده می از دو روایت اخیر این بغدادي
  42معرفت قلبی است. ،ایمان

رد و انسان مؤمن چه چیز را با قلب خـود  گی حال این تصدیق قبلی به چه چیز تعلق می
همـۀ آنچـه از سـوي خـدا آورده؛     از تصدیق رسول در است کند؟ ایمان عبارت  تصدیق می
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متعلـق اولیـه و     رو ایـن  اخبار آخـرت. از  و ها یگانگی خدا، وجوب نماز، امرها و نهیمانند 
. هـر  انـد  امـور دینـی  سـایر   ،تصدیق رسول است و متعلق ثانویه و با واسطۀ آن ،ذاتی ایمان

 باشـد، طلبـد و اگـر تفصـیلی     تصدیق اجمالی می باشداگر اجمالی  ،خبري که رسول آورده
تصـدیق آنچـه    معنـاي  ، بـه اشـعري ایمان را نزد  سبکی 43تصدیق تفصیلی آن مطلوب است.

و کفر را تکـذیب آنچـه کتـاب و سـنت آورده اسـت تعریـف        داند میکتاب و سنت آورده 
نکتـه تأکیـد   ن یـ بـر ا  اشعريدر تفسیر سخن  47تفتازانیو  46بغدادي 45،شهرستانی 44کند. می
نیز مـؤمن را کسـی    جوینیه ایمان از سنخ شهادت و تصدیق اخبار رسول است. ککنند  می
ه کـ نظر اسـت  مـورد  ییمان به خدایپس ا 48دهد. داند که به صدق خبر رسول گواهی می می

  در خبرِ رسول آمده است.

  يماناسالم و ا )الف
که اسـالم اعـم از   اي  گونه به ؛استبرقرار میان اسالم و ایمان رابطۀ عموم و خصوص مطلق 

هـر  همچنـین  هسـت.   نیزولی هر ایمانی اسالم  ،یعنی هر اسالمی ایمان نیست ؛ایمان است
ولی هر مؤمنی مسلمان است. اشاعره براي ایـن ادعـاي خـود     ،مسلمانی لزوماً مؤمن نیست

در » اسالم«ه کشود  یم هم استدالل لغوي دارند و هم استدالل نقلی. در استدالل لغوي گفته
به معنـاي تصـدیق اسـت و ایـن دو بـا هـم یکـی        » ایمان« ، ولغت به معناي انقیاد و تسلیم

یست که ولی محال ن ؛منقاد و تسلیم نشده باشداي  کننده را محال است که تصدیقیز ؛نیستند
تصدیق قلبی نکرده باشد؛ یعنی گاهی انسان با صرف اذعـان و  شخصی که به انقیاد درآمده، 

 ۀولی حقیقت ایمان را در قلب خـود نـدارد و بـه مرحلـ     ،تسلیم ظاهري مسلمان شده است
  49ده است.یانقیاد و تسلیم قلبی نرس

بـر معنـاي   افـزون  و اختالف اسالم و ایمان را  گستراند میتر این دیدگاه را بیش تفتازانی
گوید متعلق تصدیق یا ایمان، اخبار رسول اسـت   . او میکشاند میبه متعلق آن دو نیز  ،لفظی

آید که ممکن است کسـی   برمی تفتازانیاز کالم  50و متعلق تسلیم یا اسالم، امر و نهی است.
  انیت آنها را تصدیق کرده باشد.حقآنکه  به امر و نهی دین تن دردهد بی

د اسـالم  نده که نشان میهستند ه در قرآن آیاتی کن است یز عبارت از این استدالل نقلی
نْ    «با ایمان تفاوت دارد و ایمان، حقیقتی برتر است:  لکـنُـوا وتُؤْم نَّا قُلْ لَـمآم رابالْأَع قالَت

ه     یمنُّونَ «؛ )13: حجرات(»قُولُوا أَسلَمنا لِ اللـَّ بـ کُمالم إِسـ لَـینُّوا عوا قُلْ ال تَملَمأَنْ أَس کلَیع
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لمات   «؛ )17: حجرات(»یمنُّ علَیکُم أَنْ هداکُم للْإِیمانِ إِنْ کُنْتُم صادقینَ سـالْمینَ ومل سـإِنَّ الْم
ناتؤْمالْمینَ ونؤْمالْمبـر یکـی    ،مسـلمان  بهمؤمن  ةعطف واژ ،آیۀ اخیردر  .)25: احزاب( »و

شـود:   خـوبی دیـده مـی    نبودن آنها داللت دارد. در روایات نیز همین تمایز ایمان و اسالم به
االیمان اَن تؤمن باهللا ومالئکته وکتبه ورسله والیوم اآلخر والقدر... واالسالم ان تشـهد ان ال  «

الزکـاة وتصـوم شـهر رمضـان وتحـج       م الصـلوة وتـؤتی  یاله اال اهللا وأنی رسول اهللا وأن تقـ 
  51.»البیت

 ،قول و عمل. محـل ایمـان   ،تصدیق است و اسالم ،ایمانآید که  برمیاز این دو استدالل 
ایمـان اسـت و شـهادتین،    برابـر بـا   زبان و جوارح. اعتقاد انسان،  ،قلب است و محل اسالم

  52اسالم.برابر با نماز، زکات و حج، 

  اقرار زباني، نشانة ايمان )ب
 نادیـدنی چراکه ایمان حقیقی باطنی، قلبـی و   ؛قول نشانه، دلیل، تعبیر و ترجمان ایمان است

ـ     ایمـان را بیـان مـی    ،پس اقرار که ظاهري و لفظـی اسـت   ؛است ی کنـد و نشـانۀ ایمـان تلقّ
در ایمـان آن اسـت کـه ایمـان      اشـعري نویسـد: رأي   می سبکیروست که  این از 53گردد. می

 اشـعري نیز در تفسـیر سـخن    شهرستانی 54زي از زبان هم نیست.تصدیق قلبی است و گری
  گوید: ایمان می بارةدر

قول صرفاً اهمیت ثانویـه دارد و نـوعی تصـدیق     .تصدیق قلبی است ،امر ضرور در ایمان
اي خارجی از تصدیق باطنی است. از نظر اشعري مؤمن کسـی اسـت کـه     ظاهري و نشانه

اعتراف زبانی به حقانیت  .کند قلباً تصدیق می .اند دهرسوالن را در آنچه از جانب خدا آور
 ،رسل نیز بیان ظاهري آن قول نفسانی است و در هنگامی که شهادت زبانی ممکن نیسـت 

  55کند. قبول نفسانی کفایت می
رکن ایمان است که خلـل در   ،کند که تصدیق قلبی این دیدگاه را چنین خالصه می تفتازانی

بلکه صـرفاً در تعریـف    ،اما اقرار زبانی رکن ایمان نیست ؛ن استآن مرادف با خلل در ایما
اشاعره براي نشان دادن تمایز  56ظاهري از تصدیق قلبی باشد. اي هشود تا نشان ایمان اخذ می

  استدالل لغوي و نقلی دارند: ،ایمان از اقرار زبانی
کنم،  تصدیق می گوید به مجرد گفتن اینکه من نبی را دانی نمی استدالل لغوي: هیچ لغت

ق و مؤمن است شخص؛زبان، است با بلکه این تصدیق و ایمان با قلب، و نه ؛مصد  
، در صـورت همـراه   اقرار زبـانی رغم  بهایمان بنابر برخی آیات،  ییاستدالل نقلی: از سو

  :خواهد بودنفاق یا کفر معناي شود و به  تصدیق قلبی پذیرفته نمینبودن با 
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  )؛41: مائده» (قالُوا آمنَّا بِأَفْواههِم ولَم تُؤْمنْ قُلُوبهمالَّذینَ « .1
2. » دشْـهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دقُونَ قالُوا نَشْهنافالْم كإِنّإِذا جاء  

  ؛)1: منافقون(»الْمنافقینَ لَکاذبونَ 
 لَـت الْــأَعراب آمنَّــا قُــلْ لَــم تُؤْمنُــوا ولکــنْ قُولُــوا أَســلَمنا ولَمــا یــدخُلِ الْإِیمــانُ فــی قا«. 3

؛)14: حجرات(»قُلُوبِکُم  
4 .»مما ه رِ ومِ اآلخوبِالْی و نَّا بِاللَّهقُولُ آمنْ ینَ النَّاسِ مم ینَ ونؤْم؛)8: بقره(»بِم  
  ؛)17: حجرات(»إِنْ کُنْتُم صادقینَ... علَیک أَنْ أَسلَموا قُلْ ال تَمنُّوا علَی إِسالمکُم یمنُّونَ«. 5
6 .»لَمأَع نَّ اللَّهنُوهتَحفَام هاجِراتم ناتؤْمالْم کُمهِنَّ  إِذا جاءاز سـوي   )10: ممتحنـه (».بِإِیمـان

تصـدیق   ، تنهـا بـا وجـود   زبانی یا حتی اقرار به کفـر عدم اقرار ، آیاتبنابر برخی  ،دیگر
منْ کَفَرَ بِاللَّه منْ بعد إِیمانه إِالَّ منْ أُکْـرِه  «شود:  و پذیرفته میآید  شمار می بهقلبی، ایمان 
  .)106: نحل( .»بِالْإِیمانِ وقَلْبه مطْمئنّ

یا معشـر مـن آمـن بلسـانه     «له است: باره نقل شده اند که از آن جمهایی نیز در این  روایت
  57»ولما دخل االیمان فی قلبه.

  ايمان حقيقي و ايمان مجازي) پ
(ظـاهري) و  » ایمان مجازي«اشاعره با توجه به رابطۀ اقرار زبانی و تصدیق قلبی سه دوگانۀ 

ایمـان  «و » ایمان نزد مـردم «و  ،»ایمان در آخرت«و » ایمان در دنیا«(واقعی)، » ایمان حقیقی«
 یق قلبـ یتصـد  ،ایمـان حقیقـی   ،اقرار زبانیِ صرف ،کنند. ایمان مجازي را ابداع می» نزد خدا
است که به جاري شدن احکام مـؤمن بـر انسـان در دنیـا      اي ا اقرار زبانییمان در دنیاست. ا

به ثواب ایمان  رسیدن انسان موجباست که  اي تصدیق قلبی ،و ایمان در آخرت امدجان می
و ایمان نزد خدا با تصدیق قلبی به دسـت   ،شود. ایمان نزد مردم با اقرار زبانی در آخرت می

همچـون   ،اشاعره معتقدند اقرار زبانی بدون تصدیق قلبی ،آید. با توجه به این سه دوگانه می
 تقیـه همچـون ایمـان شـخص     ،کفر است و انکار زبانی به همراه تصدیق قلبی ،ایمانِ منافق

  58ایمان است. ،کننده
خـواهیم   کـه مـا نمـی   شـوند   یادآور میرا نکته این  60تفتازانیو پس از او  59باقالنیالبته 

عقد قلبی، اقرار زبـانی و عمـل جـوارحی    عبارت از آنچه را در حدیث نبوي آمده که ایمان 
دارد  سـود مراد ایمانی است که هم در دنیـا   ،بلکه معتقدیم در این تعریف ؛کنیم انکار  ،است
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تعریـف   همـه  . با اینو هم در آخرت و صاحب آن هم نزد مردم مؤمن است و هم نزد خدا
  ند.ا خواهد بگوید این هر سه، رکنِ ایمان و داخل در حقیقت ایمان نمیمزبور 

  عمل جوارحي، ثمرة ايمان )ت
ـ  نه شرط آن ،عمل نه رکن ایمان است و بـرّ   اتقـو  ی از آن؛ بلکـه بـه معنـاي   و نه حتی جزئ

از خـود   ،ند و شریعت هر چیزيا است. نماز، روزه، زکات، طهارت و غیر آن شریعت ایمان
از باب تسـمیه چیـزي بـه دلیـلِ آن      ،شود ایمان عمل است آن جداست. اگر گاهی گفته می

را بـا عمـل یکـی    دلیل و ثمرة ایمان است. بنابراین در مواردي که ایمان  ،چراکه عمل ؛است
ها  تصدیق قلبی است و مجازِ ایمان طاعت ،نه حقیقت. حقیقت ایمان ،گیرند، مجاز است می

  .دارند استدالل لغوي و نقلی  ،اشاعره براي این اعتقاد خود 61هاي شرع است. و عبادت
تـوان معنـاي    کند و نمـی  استدالل لغوي: ایمان در لغت بر چیزي بیش از تصدیق داللت نمی

در معناي انجام عمل یا اطاعت، مفهوم ایمـان داشـتن و    همچنینا در آن داخل کرد. عمل ر
خالف معنـاي  بـر  ،و زکات را ایمـان بنامـد  نماز باور داشتن داخل نیست. بنابراین اگر کسی 

  62؛لغت است
 د ایمان از عمـل جداسـت:  نده د که نشان میهستن ياریاستدالل نقلی: در قرآن آیات بس

الحات    إِنَّ الَّذینَ« لُـوا الصـمع نُـوا ونَ   «؛ 63)30کهـف: »( آم لْ مـ مـعنْ ی فَمـ    و هـو حاتال الصـ
الةَ وآتَـى       إِنَّما یعمرُ مساجِد اللَّه منْ«؛ )94انبیاء: »(مؤْمنٌ الصـ أَقـامرِ و مِ اآلخـو الْیـو نَ بِاللَّهآم
ذینَ آمنُـوا   «؛ )1انفال: »(إِنْ کُنْتُم مؤْمنینَ... ینکُمأَصلحوا ذات ب و«؛ )18توبه: »(الزَّکاةَ یا أَیها الـَّ

یامالص کُملَیع ب183(بقره: » کُت( ینَ اقْتَتَلُوا«؛نؤْمنَ الْمفَتانِ مإِنْ طائ و)« :9حجرات.(  
تـؤمن بـاهللا    االیمـان ان «کننـد:   اند که این نکتـه را تأییـد مـی    همچنین روایاتی نقل شده

 65».افضل االعمال ایمانٌ ال شک فیه وجهاد ال غلـول فیـه وحـج مبـرور    «؛ 64»ومالئکته وکتبه
  66.آید دهد ایمان به معناي مطلق عمل نیست؛ زیرا در کنار اعمال می روایت اخیر نشان می

  نقش خدا در ايمان .۶
دهنـد و   پاسخ مثبت میپرسش تی دارد؟ اشاعره به این مانِ انسان نقش یا سببیآیا خدا در ای

  دانند. میاو ایمان را عادت خدا، ارادة خدا، علم خدا، لطف خدا و خلق 

  عادت خدا در ايمان) الف
 ،هستند و معتقدند به جاي قانون علت و معلول» اهللا ةعاد«بند به ی پا ،اشاعره در بحث علیت

 ،رسد قانون عادت خدا جاري است. وجود هر چیزي پس از چیزي که به نظر علت آن می
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بلکه عادت الهی بر این تعاقب تعلق گرفته و وجود و عدم  ؛طبق ضرورت علّی نیست
حصول  67کامالً منوط به ارادة خداست. ،ظاهر علت ظاهر معلول پس از موجود به موجود به

است: انسان  ینیست. حصول ایمان بر طبق عادت اله مستثنا ایمان نیز از قانون عادت خدا
. اشاعره حصول این یابدپس از دعوت رسول و ظهور معجزه به صدق خبر رسول یقین 

سره به خدا نسبت  دانند و آن را یک میخداوند از ظهور معجزه را عادت پس یقین 
ب معرفت مأمور خدا و کس بارةدر اندیشیدنسپس انسان از سوي شرع به  68دهند. می
آورد نیز عادت  میپدید رود. آنچه معرفت را پس از نظر کردن  شود و به دنبال دلیل می می
هم در  ،رو خدا با جریان عادت خویش این  از 69است و کامالً به خدا بستگی دارد. یاله

او، در  اندیشیدن دربارةیقین به صدق خبر رسول و هم در حصول معرفت به خدا پس از 
  انسان نقش دارد. ایمان

  گاه علم خدا در ايمانب) جاي
او . آگـاه اسـت  خفایـاي حـالِ مـردم     ازدارد. خـدا   تفاوتایمان نزد خدا با ایمان نزد مردم 

رو تحقق ایمان انسان  این داند تصدیق قلبی چه کسی واقعی و بدون ناسازگاري است. از می
. از سوي دیگر خـدا  مؤمن بنامند یا نه او را مردممهم نیست که به علم الهی بستگی دارد و 

داند که چه کسی با ایمان از دنیا خواهد رفـت و چـه    است. او میآگاه عواقب حال مردم  از
 ؛ زیـرا شـرط تحقـق ایمـان اسـت     ،کسی با کفر خواهد مرد. موافات به معناي مردن با ایمان

داند که با  خدا میرضایت و سخط خدا تغییرناپذیر است و از کسی که اکنون مؤمن است و 
ایمـانِ خـود و ایمـان     بـارة توانـد در  است. انسـان نمـی   خشمناكاکنون  هم ،کفر خواهد مرد

  70خفایا و عواقب حال مردم است. ازخدا  آگاهیدیگران داوري کند و تحقق ایمان بسته به 

  نقش ارادة خدا در ايمان )پ
، استثنا در ایمان نـام  »مؤمنم من« به عبارت قطعیِ» اگر خدا بخواهد«افزودن عبارت شرطیِ 

أنا مـؤمنٌ ان شـاء   « :بگویدکه انسان یعنی واجب است  ؛دارد. استثناء در ایمان واجب است
برابر خدا، عدم تکبـر و عجـب،    اند: ادب در کرده ، ادلۀ پرشماري بیانوجوب استثنا در. »اهللا

در ایمـان، مراعـات   ن به نام خدا، عدم قطعیت به حصول تصدیق الزم و کامـل  تبرك و تیم
سازد، و از  شرط موافات در ایمان که تحقق ایمان را به علم خدا به عاقبت انسان وابسته می

 ۀتر واگذاري حصول ایمان به مشیت و ارادة خدا. اشاعره معتقدند به حکم این آیـ  همه مهم
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حصـول هـر    ؛)24ــ 23کهف:»(ء اللَّهء إِنِّی فاعلٌ ذلک غَدا إِالَّ أَنْ یشا ال تَقُولَنَّ لشَی«قرآن که 
چیزي از جمله حصول ایمان بسته به ارادة خداست. ارادة خدا سابق بر وجود هر موجودي 

به دلیـل ایـن اندیشـۀ     ،شود. استثنا در ایمان چیزي موجود نمی ،است و اگر ارادة خدا نباشد
رو ایمـان بـه    این  زا 71و محوري اشاعره است که همه چیز وابسته به ارادة خداست.نبیادین 

  د باشد.ی به ارادة خدا باید مشروط و مقیبلکه به دلیل وابستگ ؛صورت مطلق صحیح نیست

  گاه لطف خدا در ايمانت) جاي
  تیگیـرد. توفیـق و خـذالن، هـدا     در قالب لطف او به مؤمنان انجام می ،ارادة خدا در ایمان

آنها به بیان لطف یا منع لطـف خـدا   که اشاعره با  اند عناوینی ،و ضالل و ختم و طبع قلوب
دهد  خود با لطف، توفیق هدایت میبرخی بندگان پردازند. خدا به  در ایمان یا کفر انسان می
  هـا همچـون آسـمان و زمـین بـین دو انگشـت       کـه قلـب  چرا ؛کند و قلب آنها را منقلب می

دعوا إِلـى دارِ    «: از این قرارندد، نکن آیاتی که به این معنا اشاره می 72قرار دارند خدا یـ ه و اللـَّ
نّ   )25یونس: »(السالمِ ویهدي منْ یشاء إِلى صراط مستَقیمٍ لکـو ت بـبنْ أَحي مدال تَه ؛ إِنَّک

شاءنْ یي مدهی المِ    «؛ )56قصص: »(اللَّه لْإِسـل هرد صـ شْـرَحی ه یـدهأَنْ ی اللَّه رِدنْ یانعـام:  »(فَم
لَو ال فَضْلُ اللَّه علَیکُم ورحمتُـه مـا زکـى    «؛ )178اعراف: »(منْ یهد اللَّه فَهو الْمهتَدي«؛ )125

ــداً  أَب ــد ــنْ أَح م ــنْکُم ــور: »(م ــتُم   )21ن ــداکُم للْإِیمــانِ إِنْ کُنْ أَنْ ه کُمــی ــنُّ علَ می ــه ــلِ اللَّ ؛ ب
ی قُلُـوبِکُم وکَـرَّه إِلَـیکُم الْکُفْـرَ        «؛ )77حجرات: »(صادقینَ فـ نَـهیزالْإِیمـانَ و کُمإِلَی ببح اللَّه

  .»)7حجرات: »(والْفُسوقَ والْعصیانَ
 مؤمنـان پردازد که این آیات را به معنـاي دعـوت و ارشـاد     به انتقاد از معتزله می جوینی

جز معناي هـدایت خـدا قابـل حمـل      یییچ وجه بر معنااین آیات به ه يدانند. به نظر و می
 شاد را عـام و معنـاي هـدایت را خـاص    که دعوت و ار هستندچراکه آیات دیگري  نیستند؛

از سوي دیگر خـدا   73؛)25: یونس(»یشاءواللَّه یدعوا إِلى دارِ السالمِ ویهدي منْ «د: نساز می
از بندگانش دریغ داشته و خواسته اسـت کـه آنهـا کـافر باشـند و بـه        برخین لطف را از یا

 زیـ شـامل آنهـا ن  را لطـف خـود    ،خواسـت  هایشان مهر یا ختم نهاده است. خدا اگر مـی  دل
خذالن و ضـالل  ه با منع لطف، موجب کخداوند است رد. پس ک ساخت و هدایتشان می یم

نْ  )125انعام: »(ضلَّه یجعلْ صدره ضَیقاً حرَجاًشود: و منْ یرِد أَنْ ی یا ختم قلوب آنها می مـ؛ و
ه   «؛ )7بقره: »(؛ خَتَم اللَّه على قُلُوبِهِم)178اعراف: »(یضْللْ فَأُولئک هم الْخاسرُونَ ع اللـَّ لْ طَبـب
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مها بِکُفْرِهلَینَّۀً أَ«؛ )155نساء: »(عأَک لى قُلُوبِهِملْنا ععجقْـراً   وو هِـمی آذان فـو وهفْقَهانعـام:  »(نْ ی
  74.)13مائده: .»(قاسیۀً وجعلْنا قُلُوبهم «؛ )25

ب او یکنـد و توفیـق و هـدایتش را نصـ     دلیل اینکه خدا به هـر کـه بخواهـد لطـف مـی     
ملـوك اسـت:   ؛ زیرا مالکی غیرمنیست نیازمنداین است که به چیزي از خلق خود  ،سازد می

»رِیدما یالٌ ل16بروج: »(فَع( لُ«؛فْعا یمئَلُ عسال ی)«:بنابراین هـدایت خـدا تفضّـل     75؛)22 انبیاء
خـواه فضـل و خـواه     ،کـافر، و هـر دو   حقعدالت او در  ،او به مؤمن است و ضاللت خدا

  76عدل، فعل خدا در ملک خویش است.

  ثوابِ ايمان، عقابِ كفر. ۷
و معصـیت. طاعـت اجـر و    » منهی عنه« ،و کفر ؛و طاعت است» ر بهمأمو«ایمان نزد اشاعره 

ا یـ اسـت؟ آ  یقطعـ  يامـر  ،ثواب دارد و معصیت جزا و عقاب. آیا ثواب ایمان و عقاب کفر
  سره به ارادة اوست؟ ثواب و عقاب، واجب عقلی بر خداست یا یک

بـا ایمـان    ،نزد خدااشاعره معتقدند ایمان که گفتیم  ،در معناي موافات و استثنا در ایمان
ولـی   ؛ظاهري از احکام شرع استپیروي صرف  ،چراکه ایمان نزد مردم ؛نزد مردم فرق دارد

اکنـون  . موافـات اسـت   ،شرط ایمانگفتیم که ایمان نزد خدا تصدیق قلبی واقعی است. نیز 
 ؛هـیچ قطعیتـی نـدارد    ،ه ثواب ایمان و عقـاب کفـر  کشود  یم نیا طلبجۀ آن یگوییم نت می

ایمـان نباشـد تـا     بـا  ،در لحظۀ مـرگ او مؤمن واقعی نباشد و یا تصدیق چراکه ممکن است 
ولی در قلبش تصـدیق   ،ممکن است کافر ظاهراً انکار کند ،دیگرسوي ثواب به او برسد. از 

رو  ایـن   عقاب نداشـته باشـد. از   و بنابراین در لحظۀ مرگ با ایمان از دنیا برود یا داشته باشد
  قطعی نیست. ،که ما به آن علم نداریم ،ب به دلیل ایمان و کفر نزد خداثواب و عقا

چراکـه ایـن بـه معنـاي      ؛کنـد  اري را بـر خـدا واجـب نمـی    کـ عقل هیچ افزون بر اینها، 
نـدارد و   اي هیچ فرمانده و بازدارنده ؛مملوك نیست و محدودیت خداست. خدا مالک است

که حقیقت امرِ واجب آن است که اگـر   حالی در ؛کند ي معین نمیهیچ چیز براي فعل او حد
در توضـیح   جـوینی  77سرزنش باشد و خدا از این منزه است. ، سزاوارکسی آن را ترك کند

  گوید: این مطلب می
یعنـی   ؛داریم» یجب هللا«و » یستحیل هللا«بلکه  ؛نداریم» یجب علی اهللا«و » یستحیل علی اهللا«

توان با داللت عقل محدود کرد و چیزهایی را به حکم تشخیص  کارها و افعال خدا را نمی
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توان با توجه بـه ذات خـدا، صـفاتی را از او     بلکه می ؛عقل بر او واجب یا محال دانست
  78سلب کرد و صفاتی را بر او ثابت دانست.

کردن کافر بـر خـدا واجـب    نتیجۀ این نظریۀ اشاعره آن است که ثواب دادن مؤمن و عقاب 
در برخـورد  اگـر   ؛نیست. خدا اگر کافران را روانۀ بهشت سازد و مؤمنان را به دوزخ فرستد

در اگـر   ؛از یکی درگذرد و دیگري را به جهـنم ببـرد  اند،  همانند هم کار که  گناها یدو کافر با 
د و دیگـري را بـه   یکی را بـه بهشـت ببـر   اند،  همانند همدو مؤمن یا نیکوکار که برخورد با 

هـایی را   اگر همان فـرق  ؛کند يانتها و ابد عقاب بی ،اگر به ازاي جرم اندك و متناهی ؛دوزخ
 در نیـز ها از نظر مال و روزي و صحت و... گذاشته است در آخـرت   که در دنیا میان انسان

اگـر   ؛ثواب دهد یا عقاب کنـد  ،اگر فردي را بدون آنکه دعوت به او رسیده باشد ؛ردیگ نظر
همۀ خلق یـا بخشـی   آغاز و حتی اگر از بپرهیزد از ادامۀ عقاب کافري یا ادامۀ ثواب مؤمنی 

چراکـه محبـت، رضـایت،     79اي نیسـت؛  بیافریند، بـر او خـرده  از آنها را در بهشت یا جهنم 
بـه ارادة   اورحمت و دوستی خـدا، و از سـوي دیگـر کراهـت، غضـب، خشـم و دشـمنی        

به  ؛شود ش، و نه به علت دیگري، از کسی راضی مییارادة خو یعنی به ؛گردد خودش بازمی
چراکـه خـدا    ؛و معناي رضایتش چیزي جز پاداش نیست ،دارد و دوستش مییابد او محبت 

سـود  پس بـا رضـایت خـود بـه دیگـري       .خواهد براي خودش نمیسودي طبع ندارد و نیز 
گیـرد نسـبت بـه     خشم می کسی بر ن به ارادة خودشیدهد. همچن یعنی ثواب می ؛رساند می
چراکه  ؛چیزي جز عقاب نیستخشم او نیز معناي  .دارد دشمن می یابد و او را ، بغض میاو

خـود بـه دیگـري ضـرر     خشـم  پس بـا   دارد و نیز ضرري برایش متصور نیست.خدا طبع ن
  80ند.ک یم یعنی عقاب ؛رساند می

بستگی به ارادة او  تنهانباشند، ه وقتی ثواب و عقاب عقالً بر خدا واجب کروشن است 
یا حق محتوم او نیست و ایمـان یـا   شایستگی  ،. پس ثوابِ مؤمن یا نیکوکارخواهند داشت

 ؛شـود  یخـدا ثابـت نمـ    ةچراکه هیچ حقّی براي کسی بر عهـد  ؛طاعت او علت ثواب نیست
که توفیق ایمان و توفیق طاعت از سوي خود خدا حاصل شده، اگر خـدا بـه او    آنجا بلکه از

ذینَ آمنُـوا و عملُـوا     «فرمایـد:   ابتداي فضل و لطف اوست. خـدا مـی   ،اب دهدثو زِي الـَّ جـیل
.هنْ فَضْلم حاتالنیز از رسول اکرم پرسیدند آیـا کسـی را بـا عمـل خـود بـه        )4(روم: »الص

 مگر اینکـه  ؛روم خیر، حتی من نیز با عمل خود به بهشت نمی«برند. او پاسخ داد:  بهشت می
 یجزاي قطعـ  ،کار  گناه از سوي دیگر عقاب کافر یا  81».فضل و رحمت خدا شامل من بشود
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چراکه هـیچ عملـی ذاتـاً جـزاي خـود را       ؛او نیست و کفر یا معصیت او علت عقاب نیست
 ،کند. پس ازآنجاکه خذالن و اضالل از سوي خداست، اگر خدا او را عقاب کنـد  ایجاد نمی

چراکه این کار دفع ضـرر   ؛ز است خدا همۀ کفار را ببخشدین جایابتداي عدل اوست. بنابرا
کـه خـدا   ز است ینیز جا .نیستنیازمند در حالی که خدا خود به این ضرر  ؛از محتاج است

ل خـدا  ، و تفضـ ل خداسـت که ثواب مـؤمن هبـه و تفضـ   چرا ؛ثواب مؤمن را به همه بدهد
  82د.شو ممکن است شامل همگان 

  اميد به فضل خدا
فر، قطعی بودن ثواب مؤمن و نیکوکـار و عقـاب   کمان و عقاب یبحث ثواب ا ايج در جاي

سـخن از تفضـل خـدا بـه میـان       یپـ  در یافر و بدکار به حالت تعلیق و تشکیک درآمد و پک
شود تنها چیزي که از کل نظام ثواب و عقاب براي اشاعره قطعی  می موجبآورده شد. این 

ارادة مطلق خود محدودیتی  ویژه آنکه خدا با به ؛باشد امید به فضل خدا ،و مسلم باقی بماند
به دلیل آنکه مطمئن  ،اگر من ایمان داشته باشمگویند  میل به همگان ندارد. اشاعره در تفض

نیستم نزد خدا هم ایمان دارم یا خیر، یقین ندارم که به ثواب ایمانم برسم. باز به دلیل آنکـه  
اب دهد، مطمئن نیستم به ثواب ایمانم برسم. ثـواب  بر خدا واجب عقلی نیست که به من ثو

 امـا  ؛نظام ارادة مطلق الهی کامالً واژگونـه و وارونـه شـود   بنابر تواند  ایمان و عقاب کفر می
  تواند به همه برسد. یم ه تفضل خدا نامحدود است وکچرا ؛و ظنّ خیر داشت امیدتوان  یم

  مان اشاعرهاي ين نظريةجه: تدوينت
مـانِ  یۀ ایـ نظر يهـا  تـوان مؤلفـه   یآمد، مـ گذشته  يها ه در بخشک یفیه بر توصیکنون با تکا

  رد:کر یشرح تقر بدیناشاعره را 

  مانالف) مبدأ و منشأ اي
 يریارگکـ  بـه  یعنیدن خبر رسول، یت معجزه و شنید در رؤیمان را بایدر نظر اشاعره مبدأ ا

ـ یقـ یمـان بـا   ی، بازجست و منشأ ایرونیب ۀو تجرب يحواس ظاهر بـه صـدق خبـر     ین درون
 ی، آدمـ دیـدگاه ن یار دارد. در اکسرو یدرون ۀو تجرب یحواس باطن يریارگک به یعنیرسول، 

گیرد کـه   خود تصمیم می یحس درون کمکمعجزه و مالحظۀ دعوت رسول، به  ةبا مشاهد
  به این دعوت اعتماد کند.
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  ايمان يشناس معرفت )ب
عقلِ مطلق یا عقلِ غیرمـأمور  براي وجود خدا  زیرا؛ ستیز نیست عقل يمان نزد اشاعره امریا

ه ایمـان بـا امـر و راهنمـایی     کبل ؛است یهرچند این درك بدون تأثیر عمل ،استپذیر  ادراك
  شود.  آید و مستدل می شرع براي یافتن دلیل به صورت معقول و موجه درمی

سـان بـه ادلـه و    ن اسـت ان کـ ممهرچند  ؛ زیراایمان اشاعره از نوع ایمانِ فوقِ علم است
مـان  یقـت ا یبلکه حق ؛ستیمساوق با ایمان ن ،ن اموریدسترس به ایابد،  دست شواهد بسنده

ایمان تقلیـدي و امـر    ، به حکم ردایمان برايمعرفت  کسبهمان برقراري عقدالقلب است. 
ل چراکـه ایمـان بـا معرفـت      ؛ولی کافی نیست ضرورت دارد؛به تعقل در ایمان،  بـه  محصـ ،

اهـل کتـاب یـا     ،شود. اشاعره  بلکه با پیوستن دل و تصدیق قبلی تحصیل می ؛آید نمیدست 
ایمـان   ، موجـب زنند که صرف معرفت آنها به وثوق و معتمد بودن پیامبر کفاري را مثال می

دیگـر   ،معرفت ذهنی حاصل شـود وقتی مان غیر از معرفت است. یرو ا این شود. از آنها نمی
اما ایمـان همـواره در معـرض آسـیبِ      ؛ماند دارد و همواره باقی مید نینیاز به توجه و تجد

  فر، یا زوال است.کتبدیل به غیر، 
یقـین بـا ایمـان اعتقـاد دارنـد. ایمـان آنهـا بـا یقـین           یاشاعره بـه جمـع حالـت نفسـان    

دهند  شود و با آن همراه است. آنها توضیح می  شناختی به صدق خبر رسول حاصل می روان
و اساساً  آید شمار می بهعلم ضرور و بدیهی ما صدق خبر صادق رسول، جزو  که یقین ما به

هرچنـد   ؛یقین است ،علمی است که حالت نفسانی انسان نسبت به آن ،علم ضرور یا بدیهی
  هرچند یقین معرفتی غایب باشد. ،یعنی یقین روانی حاضر است ؛براي آن استدالل ندارد

 دة خود در ایمان، اینکه آیا ایمان او تا پایان ادامـه اشاعره انسان را نسبت به وضعیت آین
ی شود، اینکه آیا ایمان او تصـدیق قلبـی واقعـی اسـت و اینکـه آیـا       دارد که اصالً ایمان تلقّ

گذارند و به کسـی   وضعیت مطلوبی در انتظار ایمان اوست، در حالت شک و ابهام باقی می
  سره تبدیل به فهم شود. یک ییها ن ابهامچنیدهند که پس از ایمان  وعده نمی

  مانج) ماهيت اي
اسـت. ایمـان    یافتـه قـق ن تحمـان  یهرگز ا ،ل نشودیکاشاعره معتقدند مادام که عقدالقلب تش

به همان میزان که واالتـر از حـد    اشاعره به حکم تسلیم قلبی بودن، ایمان فوقِ علم است و
، شـورمندي اسـت.   این محتـوا  کنندة دارد و عنصر اضافه یلیمکت ينیاز به محتوا ،علم است
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در گیرد. مخاطره زمانی است کـه خـأل معرفتـی     یم در مخاطره شکلاي  البته هر شورمندي
کـه زیربنـاي شـورمندي اشـاعره      ،و خأل معرفتـی  ییقین باشد و یقین در کار نباشد. بیمیان 
ن یـ چراکـه ا  ؛ن به حصول ایمـان حقیقـی یـا ایمـان نـزد خداسـت      یقیبه اعتبار عدم  ،است

  بستگی به علم و ارادة خدا دارد. ،حصول
که همـان دعـوت رسـول و ظهـور معجـزه       ،ی بیرونی براي ایمانئآنجاکه مبد اشاعره از

 دانند، ایمان را از سنخ حکم، امر یا رند و ایمان را متعلق امر یا حکم مییگ یاست، در نظر م
جـز عمـل جـوانحی    نند؛ هرچند این عمـل چیـزي   یب یاقتدار، که یک عمل و کنش است، م

، بـه حکـم ماهیـت قلبـی آن، عمـل      ین ایمـان یعامل آن قلب باشد، نیست. در چن ایمان، که
قلب  یعمل جوانح ،مانینه نقش اصل و محتوا. ذات ا ،کمال و ثمره را دارد جوارحی نقش

ه خـارج  کرد کرا تصور  یمالکمان یا يتوان برا یم ن حال،یشود. با ا یم نمکو  بیشاست و 
شـتر  یمـانش ب یا ،شتر باشدیب فرد چه عمل صالحاست. هر یو تبع یعرض يآن و امراز ذات 

  است.
تـوان آن را ابـزار    یخود نیست و هرگز نم يمان در طلب غایتی ورایدگاه اشاعره ایدر د

ت یـ ز عـدم قطع یـ ز به دلیل عدم اطمینان از تحقق ایمانِ حقیقـی و ن یرد. نکو وسیله قلمداد 
 ۀیـ ما ،از جهت امید به فضل خدا یول ،حزن و اندوه او ۀین مؤمن ماماینسبت به آیندة آن، ا

 د و ایمـانِ غـم و شـاديِ   یم و امیمانِ بین اساس، ایمان اشاعره ایسرور و بهجتش است. بر ا
ال زو ؛نـد ک یمـ  ترجیح و تمایل قلبی هر فـرد را جداگانـه طلـب    ین ایمانیتوأمان است. چن

داري امري  گونه تقلیدي است. پس اگر پرستش و دینا از هرشک او را به همراه دارد و مبر
  ایمان امري شخصی و فردي است. ،باشد عمومی 

  مانج) متعلَّق اي
ایـن   ،اي ایمـان غیرگـزاره    ها باشد. نظریـۀ  ا گزارهی ینیع يایتواند از سنخ اش یم مانیمتعلق ا

اما نظریـۀ   است؛عینی  يامر ،یعنی متعلق ایمان ؛است که بگوییم شخص به خدا ایمان دارد
اي این است که بگوییم شخص ایمان دارد که خـدا هسـت یـا انسـان جاودانـه       ایمان گزاره

. در نظر اشاعره مؤمنان به اخبار رسول ایمان یندها متعلق ایمان گزاره . در این صورت،است
 ۀمـان آنهـا مجموعـ   یپس متعلق ا ؛رسول است يها دارند و وجود خدا جزو خبرها و آورده

ن اعم ینصوص دبراي اشاعره ه کروست  نیا  هاي رسول است. از و گفته یانیوح يها گزاره
  .اند  مانیا ۀیمتعلق اول ،ثیاز قرآن و احاد
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  مانيزش ا) انگي  ه
تردیـد باشـد و    کـانون تواند  یم همواره ،در نظر اشاعره تحقق تصدیق واقعی در قلب مؤمن

سـوي دیگـر ترتـب     ست. ازین یپذیرش آن از سوي خدا و نیز تداوم آن تا زمان مرگ قطع
 خدا وابسته است و هرگـز وجـوب عقلـی نـدارد. از      فر، به ارادةکمان و یثواب و عقاب به ا

شـورمندي و   یاي قطعی بـراي ایمـان آوردن متصـور نیسـت و همـواره نـوع       رو انگیزه این 
قصۀ نجات انسان اسـت و نـه علـت    نه علت نا ،ر است. ایمان در نظر اشاعرهمخاطره در کا

جه مـؤمن نـه از تحقـق    یانسان است و نه شرط کافی. در نت ينه شرط ضرور رستگار تامه؛
 ،و نه از تحقق شرط کـافی ایمـان   ، اطمینان دارداش است که تصدیق قلبی ،شرط الزم ایمان

رو ایمان عامل نجات نیست. عامل نجـات، فضـل و    نای که تداوم ایمان تا دم مرگ است. از
مـان  یا يد او را بـرا یـ ن امیدوار اسـت و همـ  یـ ه انسان به آن امکاست  کرمِ خداوند اشاعره

  زاند.ینگا یبر م آوردن

مانت در ايو) سببي  
 یقین روانی انسان در هنگام ظهور معجـزه  يریگ لکخدا در ش  اشاعره با اشاره به نقش ارادة

را در ایمـان انسـان    یاله ةت ارادل دربارة وجود خدا، سببیو نیز یقین معرفتی او پس از تأم
ه خدا بخواهد و بـه  کمگر آن ،اوردیمان بیتواند ا یس نمک چیدگاه، هین دیدهند. در ا نشان می

ه بـه  کـ  چنـان  ؛دارد یه خدا لطفش را به همگان ارزانکست یگونه ن نیالبته ا .ندکانسان لطف 
  ند.ک یار لطف نمفک

  مانز) دين و اي
کسانی را که بـه حکـم    از نظر اشاعره دین داشتن لزوماً با ایمان داشتن یکی نیست. اشاعره

دانند و نیز کسانی را کـه بـه حکـم فقـه از      لزوماً وارد در ایمان نمی ،شوند فقه وارد دین می
شمارند. داوري کردن  ؤمنان نمیم ۀطیلزوماً بیرون شده از ح ،اند بیرون رفته يدار دین قلمرو

ه کبل ؛شود و نه با عمل صالح ز نیست. ایمان نه با شهادتین حاصل مییایمان افراد جادربارة 
حال آنکه ایمان  ؛مانِ در دنیا ارتباط دارندیمانِ نزد مردم و ایقول و عمل با ایمان مجازي و ا

 يمان اخرویخدا و تحقق امان نزد یحقیقی در گرو حصول تصدیق واقعی در قلب، تحقق ا
  با مؤمن بودن ندارد. یتالزم ،رو مسلمان بودن است. ازاین
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