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 چکیده 
الرساله هـ . ق( یكی از بزرگ ترین صوفیان قرن پنجم هجری است که مهم ترین اثر وی کتاب  676-564عبدالكریم بن هوازن قشیری)

برای راهنمایی مرشدان نوشته شده است. وی با توجه به شافعی مذهب و اشعری مشرب بودنش، در رساله  به دفاع از مسائل کالمی  القشیریه

اشاعره  پرداخته است. از سوی دیگر، موضوع علم کالم که در مورد اصول ادیان و مستدل ساختن آن اصول و دفاع از آنها بحث دارد، از راه 

ارسی، نیاز به پژوهش، برای تبیین موضوعات کالمی برای کمك به شناخت اعتقادات و معارف اسالمی دارد. همچنین در آمیغ با ادبیات ف

گستره ی ادب فارسی و به ویژه حوزه ادبیات تعلیمی ، تحلیل مسائل کالمی و رفع برخی شبهات اعتقادی دانش پژوهان ضروری می نماید. 

 با تكیه بر آرای  اشاعره در رساله قشیریه و تحلیل آن با آرا و منابع شیعه اثنا عشریه دارد.این مقاله، به بررسی مسائل کالمی 

 رساله قشیریه، قشیری،کالم رؤیت، جبر، اختیار، توحیدهای کلیدی: واژه
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Abstract  

 

'Abd al-Karīm ibn Hūzān Abū al-Qāsim al-Qushayrī (376-465 AH) One of the greatest Sufis in the fifth 

century, the most important book of his work ar-Risala al-Qushayriya Written for the guidance of Sufis. 

According to the Shafi'i sect and its asha’ri disposition in the case of his treatise in defense of theological 

issue. On the other hand, the issue of religion and rational theology are discussed about it and defend 

those principles.  The mix of Persian literature, the need to study the unfolding of theological topics to 

help identify the beliefs and teachings of Islam. Also in the range from mystical Persian literature, 

especially literature education, Explanation and Analysis of the theological issues and fixes some 

doctrinal questions students is essential.This article Theological issues; relying on the content and 

opinions theological treatise Ash'arites on ar-Risala al-Qushayriya and comparative analysis with the 

ideas and resources of Shiism.  
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متون  یاست وقطعاً بررس یو ... قابل بررس یکالم ،یمی،تعلیفلسف ،یعرفان ،یاز وجوه و ابعاد مختلف ادب یفارس اتیادب 

 یرا برا یشتریکند و امكانات ب یکمك م یدر علوم و معارف اسالم یمطالعات یبه گسترش حوزه ها یمنثور و منظوم فارس

رسوخ کرده  یاست که در ادب فارس یآورد. موضوع علم کالم از جمله موضوعات فهم یفراهم م یادب فارس یها هیپژوهش در ال

کالم  لم. عباشد افتهیدرآن راه ن یتوان نام برد که مسائل و مباحث کالم یرا م یکمتر متناست که  ختهیدرآم یو با آن به گونه ا

به منزله علم پردازنده و اثبات گر بنیادی ترین آموزه های دینی، در طول تاریخ اسالم، همواره درخور توجه جدی بوده است. اعم 

از اینكه به صورت رسمی مورد نظر باشد یا صرف بحث های استداللی و برهانی که در قرآن کریم و طی حیات رسول اکرم)ص( 

الهی،رؤیت خداوند ، جبر و اختیار و دیگر باورهای اعتقادی مطرح می شد. و در یك تعریف کلی می در حوزه ذات، صفات، افعال 

توان گفت: علم کالم، علمی است که درباره عقاید اسالمی، یعنی آنچه از نظر اسالم باید بدان معتقد بود و ایمان داشت،بحث می 

است که درباره  به عبارت دیگر، علمی. کرده و از آنها دفاع می نماید کند. به این نحو که درباره ی آنها توضیح داده، استدالل

به این نحو که چه چیز از اصول دین است؟ چگونه و با چه دلیل اثبات می شود؟ جواب مشكوک ، اصول دین اسالم بحث می کند

ین مباحث کالمی، مسئله رویت از مهم ترین و جنجالی تر (94: 9671مطهری،) و شبهاتی که درباره ی آن وارد می شود چیست؟

به رؤیت خداوند با حكایت از باور حق تعالی است که سابقه ی آن را می توان در ادیان دیگر و کتب مقدس جست وجو کرد.

چشمان سر دارد.بعید نیست که پذیرش رؤیت الهی با چشم سر، به عنوان اسرائیلیات به حوزه اسالمی نیز راه یافته باشد و قائالن 

 تحت تأثیر اسرائیلیات قرار گرفته كان رؤیت،پیش از آنكه موضوع را در قرآن و تفكرات اصیل اسالمی جست و جو نمایند،به ام

باشند. و یا سایر مسائل کالمی مطروح از قبیل جبری گری، مسئله کسب، اراده، عصمت انبیاء،و مسائل توحیدی در گستره ی 

بطن آموزه های دینی و اعتقادی مسلمانان راه یافت. در حوزه ی اسالمی اولین اسالمی پس از وفات حضرت رسول اکرم)ص( به 

و جدی ترین بحث در خصوص رؤیت بود که در پی اختالف شیعه و معتزله، به عنوان مذاهبی که امكان رؤیت را نپذیرفته اند، و 

 عره بر می گردد.اشاعره که قائل به رؤیت الهی اند، شكل گرفته و سابقه کالمی آن به پیدایش اشا

هـ .ق( برای عدول از مكتب اعتزال، که خود سال های بسیار پیرو و مبلّغ آن بود، و گرویدن به  625ابوالحسن اشعری )م

اهل حدیث، از اندیشه هایی پیروی کرد که از مهم ترین آنها اعتقاد به رؤیت خداوند و عدم اختیار انسان در انجام افعال، عدم 

ما ایمان داریم که خدای را در آخرت : »به صراحت می نویسد األبانه عن اصول الدیانه. می باشد. وی در کتاب عصمت انبیاء و ..

 9521)اشعری،« با همین چشم ها می توان دید؛ همان گونه که ماه در شب چهاردهم رؤیت می شود، افراد با ایمان او را می بینند.

که در خطابه ها و آثارش عرضه می شد، به آن میزان نبود که پاسخگوی تمامی بدیهی است اندیشه های کالمی اشعری،  (69: 

مسائل کالمی باشد. ولی به دالیلی، از جمله اوضاع و احوال سیاسی و فرهنگی، کسانی که پس از او به مكتب اشعری گرویدند با 

ند. آنان با استدالالتی که برای نظریه های او جامعیت علمی خود توانستند آرا و اندیشه های او را به شكل مكتبی کالمی در آور

فراهم آوردند و رفع و دفع اشكاالتی که بر آرای او گرفته بودند،زمینه را برای رشد اشاعره فراهم آورند و آن را به عنوان مذهب و 

خود،  اثبات آرای نادرست مكتبی غالب که سایه بر تاریخ فكری جوامع اسالمی افكنده است، به جهانیان عرضه نمودند آنگاه برای

به آیات قرآنی تمسك جسته و به تأویالت و تفسیرات خاص در باره خاموش نمودن مخالفان خود دست زدند که زین االسالم 

ق( یكی از مهم ترین مدافعان اندیشه های کالمی وی  می باشد. کتاب رساله 564ابوالقاسم عبدالكریم بن هوازن قشیری )م 

های بارز ادبیات تعلیمی است واز آنجا که ادبیات تعلیمی، گستره ی وسیعی از ادبیات را در بر می گیرد. بسیاری  قشیریه، از نمونه

از شاعران و عارفان و صوفیان مؤلّف با علوم مختلف رایج در زمان خود آشنا بوده اند و بدین گونه بر غنای ادبیات تعلیمی افزوده 

م است. شاعران و صوفیان مؤلّفی همچون ابوالقاسم قشیری، مطالب خود را با توجه به مباحث اند. از جمله ی این علوم، علم کال

مطرح در حوزه ی کالمی که بدان معتقد بوده اند؛ نوشته اند. در واقع، مباحث کالمی در کتب آنان، نموداری از اعتقادات ایشان 

ضوع کمتر در ادبیات فارسی مورد توجه و بررسی قرار گرفته بود که به تعلیم مخاطب درآن حوزه ی کالمی می پردازد. این مو

ه ، یكی از مهم ترین کتب تعلیمی و به عبارتی نثر صوفیانرساله قشیریهاست. بدین منظور به بررسی تأثیر علم کالم در کتاب 

 ردازیم.پرداخته و ضمن مقایسه با آراء و منابع شیعه به تحلیل و بررسی مباحث کالمی اشاعره و شیعه می پ
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 ابوالقاسم قشیری و اندیشه های کالمی وی -2
قشیری از علما و محدّثین نامور قرن پنجم هجری بود و او عالوه بر کالم و حدیث در تفسیر قرآن خاصه به مذاق صوفیّه  

م باقالنی )دستی قوی داشت. طریقه ی وی در علم کالم ممزوجی از روش ابوبكر بن فورک و ابوبكر محمد بن الطیّب بصری 

) .( می باشد. باخرزی و دیگران مهارت او را در این فن ستوده اند و او را یكی از مدافعان مذهب اشعری شمرده اند516

وی ریاست مذهب شافعی و مشرب اشعری را در نیشابور به عهده داشت ودر آن زمان، رئیس مذهب ونفوذ  ( 64: 9611قشیری،

یا واعظ بلند پایه و یا زاهد پرمایه  گشت که یا فقیه و محدث و صاحب مجلس درس و نظر و در میان عامه برای کسانی میسر می

قشیری دارای همه این مزایا بود. وی دارای نفوذ و قدرت عظیم در دستگاه  و یا از شیوخ تصوف و دارای رباط یا خانقاه باشند.

همین قدرت و تأثیر مادی، گرد او و خاندانش جمع شده بودند. حكومت و میان عامه مردم بوده است و عدّه ای از مردم به واسطه 

تعصب او در فروع مذهب شافعی به جایی رسید که جوان هفده ساله ای همچون ابوسهل محمد بن موفق را به خاطر سابقه ی 

براثر  و شابور نشاند.ریاست خاندانش با وجود پیران کهن سال از فقهای شافعیه، با اصرار و ابرام بر کرسی ریاست مذهب در نی

می جست. استاد فروزانفر مصحح  در خصومت های محلی شرکت اسارت و رقیّت اعتقاد به اصول اشعری با این و آن درآویخته و

رساله قشیریه، که قشیری آن را به صوفیان شهرهای  (56می خواند. )همان،  مغز گرایِ معانی نوش وی را پیریرساله قشیریه، 

روی هم رفته مشتمل بر دو فصل وپنجاه و چهار باب است.فصل اول در بیان عقاید صوفیان است در مسائل اصول،  اسالم فرستاده،

که از میانه ی آنها به مسأله توحید وصفات بیشتر توجه شده و قشیری برآن بوده که موافقت نظر مشایخ صوفیّه را با عقاید اشعری 

وی در مقام  ( 61ه قشیریه، این دوفصل با عنوان باب اول و دوم آمده است. )همان،به اثبات برساند. که در ترجمه فارسی رسال

دفاع از ابوالحسن اشعری، زمانی که مردم نیشابور از معتزله و حنبلیان بر ضد اشعری برخاسته بودند و او را کافر می شمردند، در 

تا کردند و ابوالقاسم قشیری در ذی القعده همان سال در پیروان اشعری از علما درباره ی صحت عقاید و آراء وی استف 566سال 

جواب استفتا، عقیده ی خود را دائر بر اینكه ابوالحسن اشعری از ائمّه ی اسالم و پیرو عقاید سلف است نوشت.ولی این جوابیه 

خراسان و از آن جمله امام سودمند نیفتاد وخطبا اشعریه را لعن کردند و ابوالحسن اشعری را ملعون خواندند. فقها و محدثین 

الحرمین و ابوالقاسم قشیری سخت به مخالفت برخاستند و قشیری نامه ای متضمن نفرت واستغاثه و ردّ منكرین اشعری به شهرها 

ونزد علما فرستاد. کار وی در دفاع از عقاید کالمی اشعری به جایی رسید که چندین سال در زندان ماند و شهر و وطن را ترک و 

( وی در تفسیر قرآن کریم، هر آیه را از روی اصول اشعری و اعتقاد متصوفه استنباط کرده و آن را با 69بغداد رفت. )همان،به 

 .تفسیر می کندو این تفسیر محدود به یك یا چند آیه نمی شود بلكه شامل تمام قرآن استمذاق صوفیه 

 خداوند تیرو -3
در علم کالم، رویت خداوند را با چشم سر در رساله قشیریه آورده و از آن با توجه به مذهب قشیری و مشرب اشعری وی 

 «سهل بن عبداهلل گوید مومنان بخداوند خویش نگران باشند بچشم سر و احاطت و ادارک نبود.» دفاع کرده است. از آن جمله: 

 «ایرا آشكارا ... و مومنان بچشم سر درو نگرنداندر دنیا او را نبینند ... و اندر عقبی بچشم سر ببینند خد( » 97: 9611)قشیری، 

و یا در باب پنجاه و چهارم ترجمه رساله قشیریه )آنچه در خواب بدین قوم نمایند(، اقوال مشایخ را در خصوص  (496)همان،

خواب  وقتی از استاد ابوعلی شنیدم که گفت شاه کرمانی به بیخوابی عادت کرده بود» دیدن خداوند در خواب بیان داشته است.

خدای و »  (712)همان، « بر وی غلبه می کرد، حق ] سبحانه و تعالی [ را بخواب دید پس از آن تكلف میكردی تا بخسبد ... 

فت گابوبكر آجُرّی، حق سبحانه وَتعالی را بخواب دید حق تعالی وی را« » لی بزرگستو این فض بخواب ببینند و ببیداری نه

ست بتو گفت نفس دراه چگونه است تعالی را بخواب دیدم گفتم خدایا  سبحانه وابویزید گوید حق »  (715)همان،« حاجت بخواه.

یزید که مرا ن از من آرزوها میخواهند مگر ابوگفت یا احمد همه مردماگویند احمد خضرویه حق را بخواب دیدکه « »بدار و بیا 

 ه [ حق را جلّ جالله بخواب دیدم گفتم یا رب چند خوانم ترا و مرایحیی بن سعید القطّان گوید ] ک»  (714)همان،« میخواهد. 

 (716)همان،« اجابت نكنی گفت یا یحیی ما آواز تو دوست میداریم. 

سه فرقه به طور کلى در این مسأله رؤیت خداوند، جزو بحث برانگیزترین مسائل در بین فرق مختلف اسالمی می باشد. 

و شیعه هستند و در مورد متكلمان اشعرى باید گفت که خود ابوالحسن اشعرى  ها معتزلى ها، عرىاش ؛آنها که اند مورد بحث کرده
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برهان عقلى و هم برهان نقلى )قرآن و  هم. دارد سخن گونه دو وى دید، توان مى را خدا گوید از جمله کسانى است که مى

 گوید مى است، سلبى برهانى اشعرى برهان .دید توان در نظر او عقالً و نقالً خدا را مى پس. کند حدیث( براى اثبات آن مطرح مى

 .مثل حدوث صفات یا حدوث معنایى در خدا نیست ذات حدوث مستلزم حق رویت. آید نمى پیش مشكلى چشم با حق رویت در

ین خدا را بنابرا است کرده تأیید هم قرآن که این به توجه با شد، ممكن وقتى و باشد یعنى مستلزم محال نیست، پس ممكن مى

 که فراوان آیات بر عالوه قرآن در. گوید قرآن هم همین را مى و حدیث و دارد امكان خدا دیدن او نظر در پس. دید شود مى

آن (  ةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَ ةٌ نَّاضِرَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ )سوره قیامت، در وصف اهل بهشت فرموده است:  26 آیه در است، مطرح کرده را لقاءاهلل

است و  (نظر)از کلمه  ةآمده است. ناظر «ٌةٌ نَاظِرَ » کلمه آیه این در. نگرد مى خدا به و است خوشحال و شاداب ها روز صورت

است و به معناى انتظار یا عبرت نیست. چون گاهى در قرآن نظر به معناى عبرت یا  رویت جا در این« نظر »اشعرى عقیده دارد 

 .آمده است به معناى نگریستن و رؤیت است« وجه» با «نظر» وقتى گوید به معناى انتظار آمده است. اما در این آیه اشعرى مى

کرده  رویت درخواست خداوند از( ع) موسى 956 هآی اعراف سوره در چون اند اشاعره و مشبهه دلیل آورده  (41، 9521)اشعری،

، اگر امكان رؤیت خداوند وجود نداشت، شایسته نبود که حضرت استدالل اشعری این است که . باشد است، پس آن امر ممكن مى

خدا چنین درخواستی از  (،ع)کنیم که آن حضرت( چنین درخواستی از خدا داشته باشد. بنابراین وقتی مشاهده میع)موسی

  (61. )همان، گیریم که امكان دیدار خداوند متعال وجود داردکند، نتیجه میمی

کند و برآن است که اگر مقصود براساس فهم متعارف، رؤیت ، عدم صحت رؤیت بصری خداوند را بیان میطباطبائی عالمه

است تا عمل دیدن در مورد او  ءنیت شیعینی و نظر با چشم باشد، بدون تردید، رؤیت عینی و نظر ابصاری نیازمند به جسما

دانیم که خداوند متعال مثل ندارد؛ بدین جهت جسم و جسمانی نیست محقق شود و از طرفی بر اساس مضامین دیگر آیات می

معتقد است رؤیت در آیه مذکور با توجه . وی گیردو هر چه شأن آن به دور از جسمانیت است، بصر و نظر طبیعی بدان تعلق نمی

رؤیت جسمانی نیست بلكه رؤیت همان علم ضروری خاص که خداوند برای خود حاصل کرده و ( ع) ه درخواست حضرت موسیب

براى نفى  است ودر)لن ترانی(، لن ( بدان اشاره شده4)عنكبوت،  (یَرْجُواْ لِقَاءَ اللَّهِ) همان لقاء الهی است که در برخی از آیات مانند

 (الَّ تُدْرِکُهُ األَبْصَارُ)سوره اعراف که  916را مشاهده کرد. آیه  خدا توان نمى آخرت در نه و دنیا در هن. باشد ابد است و مطلق مى

آمده است:  26و22آیات ،در سوره قیامت ماا (.1/267: 9616،)طباطبایی بیند، دال بر این موضوع است. هیچ چشمى خدا را نمى

که اشاعره آن را  (نگرددر آن روز صورتهایى شاداب و مسرور است و به پروردگارش مى) (ةٌ رَبِّهَا نَاظِرَإِلَى  ةٌ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَ)

 به معنای انتظار است؛ چراکه:ة( ناظر)باید گفت که شواهد حاکی است که در این آیه دلیل بر رویت خداوند متعال می دانند، 

چشم انتظار هالل گشتم، اما ندیدمش،  (نظرت الى الهالل فلم أره)تی مانند: باشد؛ چون عرب از جمالنمی دیدن معنای به )نظر(

کند. اگر نظر به معنای دیدن باشد، این جمله خود تناقضی آشكارا است. به همین سبب هرگاه از نظر در بسیار استفاده می

خصِ ناظر دیده یا خیر؟ ولی این سوال در آید که آیا در نهایت شیءِ مورد نظر را، شای استفاده شود، این سوال پیش میجمله

( هنگامی که دعلب یمانی عهمچنان که در روایات دیگر از حضرت علی) (91/911: 9667،طوسی. )شود مورد رؤیت مطرح نمی

نگامی های؟ حضرت فرمود آیا خدایی را که نبینم پرستش کنم ؟ و کرد و از حضرت پرسید: آیا خدای خود را دیدهبا او گفتگو می

ال تدرکه العیون بمشاهده العیان و » ( فرمود: عبینی ؟ حضرت علی)پرسید چگونه او را می مجدداً (ع)که دعلب از حضرت علی

 9612 ،یابند. )دشتیها با ایمان درست او را درمیبینند اما دلها هرگز او را آشكار نمیدیده« لكن تدرکه القلوب بحقائق االیمان 

 ،ای معاویهل معاویه بن وهب از امام جعفر صادق علیه السالم در خصوص رویت خداوند که آن حضرت فرمود: و یا سوا (256:

( هرگز خداوند را با چشم سر ندید و بدان که رؤیت بر دو قسم است: رؤیت قلبی و درونی؛ رویت چشمی و جسمانی، صپیامبر)

 هرکس رؤیت و مشاهده با چشم سر را قصد کند، دروغ گفته و درست گفته و ،هر کس رؤیت با چشم درون و قلب را قصد کند

تواند مستندی برای بنابراین، روایات یاد شده نمی (1/244: 9616،؛ طباطبایی 5/45 :9516،مجلسی). کفر بر خدا ورزیده است

فرا   (علیهم السالممعصومین)باید از رؤیت بصری خداوند باشد؛ زیرا با روایات عدم رؤیت ناسازگار است و فهم صحیح آنها را می

در خصوص رویت خداوند در خواب عالوه بر ترجمه رساله قشیریه، سایر منابع اهل سنت هم، بر این مطلب صحه گذاشتند.  .گرفت

احمد بن حنبل می گفت که: من خدا را در خواب دیدم و گفتم: خدایا بهترین وسیله تقرب بندگان به تو چیست؟ فرمود: کالم » 
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آلوسی صاحب تفسیر  (565: 9511، )ابن جوزی. ای احمد! گفتم با فهم یا بدون فهم؟ خدا پاسخ داد: با فهم و بدون فهم من است

آلوسی، .« ) هجری بود 9256مرتبه در خواب دیدم که آخرین دفعه در سال سه شكر خدا، خدایم را » روح المعانی می گوید: 

سی یا چهل سال است که من از تو درخواست  !ا را در خواب دید و به خدا گفت: خدایااو خد، ابواسحاق اسفرائینی»  (1/42:  9514

توبه می کنم که هنوز دعای مرا مستجاب نكرده ای. خدا در جواب وی گفت: ای ابا اسحاق تو مطلب بزرگی را که حب و دوستی 

رفان اسالمی لقب گرفته در کتاب فتوحات المكیه ( و در آخر ابن عربی که پدر ع92/997)ابن عربی، بی تا: « ماست را طلب کردی

ن مرتبه دیدم و خداوند به من من خداوند را در خواب چندی»   خویش مدعی است که خدا را در خواب دیده است و می گوید:

دنیا و آخرت ( علیهم السالمشیعه پیرو ائمه اطهار ) ی به عقیده (946و  4/944: 9617ابن عربی،« ) : بندگانم را نصیحت کنگفت

. خداوند با چشم ظاهری و جسمانی قابل رویت نیست. چه )با توجه به معاد جسمانى( هیچ تفاوتى در این مسئله نخواهد داشت،

 باطنی و قلبی می باشد.ی نمی کند و مراد از رویت، رویت در خواب، چه در بیداری، هیچ فرق

 

 مسئله جبر و اعمال نظریه کسب اشاعره -4
ابوالحسن اشعری و عدة کثیری از پیروان او )یعنی اشاعره ( است . به نظر ایشان ، فعل انسان منحصراً متعلَّقِ عقیدة جبر، 

نها صفت خالقیت را از اخصّ صفات حق آ د.قدرت حادث انسان در ایجاد فعل هیچ گونه اثری ندار قدرتِ قدیمِ حق تعالی است و

جمله اعمال و افعال بندگان ، می شناسند و تأکید می کنند که اطالق خالق بر انسان  تعالی می شمارند و او را خالق همة اشیا، از

او نه فعلی دارد، نه قدرت و استطاعتی و نه اراده و اختیاری ، بلكه در تمامی افعالش مجبور است .  .، به هیچ نحوی ، جایز نیست

اختیار و آزادی كس معتزله، به اختیار مطلق اعتقاد دارند. ( و برع9/17: 9617.)شهرستانی،خداوند، فعل را در او خلق می کند

طهری، در افعال انسان. )م یعنی واگذاشته شدن انسان به خود و معزول بودن مشیّت الهی از تأثیر« تفویض»معتزله مساوی است با 

در رساله قشیریه پرداخته است. از ابوالقاسم قشیری نیز همانند سایر پیروان اشعری، در مقام دفاع از نظریه وی  ( 6/911: 9677

واسطی گوید قسمتها کردست و صفتهاست پیدا کرده چون قسمت کرده شد به سعی و حرکت چون توان یافت. »  آن جمله:

واسطی را پرسیدند از کفر بخدای، گفت کفر و ایمان و دنیا و آخرت از خدای است و با خدای است و بخداست و خدای راست 

واسطی گوید فرعون دعوی خدائی کرد آشكارا »  (91: 9611)قشیری،« است وانتهاش باز او است .آفریدة او است.ابتداش با خدای 

)همان( قشیری در بیان « و گفت انا ربُّكُم االَعلی و معتزله پنهان دعوی خدائی کردند و گفتند ما هر چه خواهیم توانیم کرد.

طی گوید چون ارواح و اجساد بخدای قائم شدند و بدو پیدا آمدند نه بذات واس» نظریه کسب در رساله این چنین می گوید: 

خویش همچنین خطرات و حرکات بدو قائم اند نه بذات خویش از بهر آنك خطرات و حرکات فروع ارواح و اجسادند و پیدا گشت 

( 97)همان،« اض نتواند آفرید.بدین سخن که کسب بنده، خدای آفریند و همچنانك جواهر را جز خدای نیافریند جزو کس اعر

جنید را پرسیدند که عارف زنا کند. سر درپیش »  (26)همان،« او را نامهای نیكوست ... آفریدگار کسب بندگانست اندر خیروشر.» 

زنا کردن  ( قشیری با آوردن قول جنید در خصوص  احتمال669)همان، « افكند ]پس سر برآورد [ و گفت وَکانَ اهللِ قَدَراً مَقْدوراً.

عارف، سعی در توضیح مجبور بودن انسان در انجام افعال دارد از آنجا که خداوند، خالق کارهای خوب و بد انسان هاست. در 

نتیجه طبق دیدگاه اشاعره، زنا کردن عارف هم تقدیر االهی است و خدا این فعل را در وی خلق کرده و عارف الجرم کاسب فعل 

 اندکرده قضا بنده بر هرچه نه آنك براى»  (216)همان، « افكند آنكه نام خویش به عفو پیدا کرد بندگانرا. بنده را اندر گناه» است.

 (216)همان،« هرگونه. از مسلمانان محنتهاى و قضاست که معصیتها چون بدان دادن رضا برو است واجب

که از اشكال جبر فرار کند، خالق افعال بشر حتی کارهای شر اوست، برای این ،وقتی ابوالحسن اشعری معتقد شد که خدا

داند و برای عبد در انجام فعل، و سهمی برای عبد در فعل قائل شود نظریه کسب را ارائه کرد البته سهم بیشتر را از آن خدا می

ده قدرت و اختیاری احداث کند و وقتی مانعی در بین اللّه بر این جاری شده که در بن ت، عاد ویبه نظر  .اندکی قائل است سهم

و ایجاداً، مخلوق خداوند است و در عین حال به  ، احداثاًو اراده ایجاد می کند. فعل بنده را مقارن با آن قدرت نباشد، فعل مقدور

 تأثیر خود ارادی فعل دوجو در انسان  بنده کسب می شود. بنده خالق و موجِد فعل خود نیست ، بلكه کاسب آن است توسط 

 و شودمى انسان در اختیار و قدرت آمدن پدید موجب عادت اهلل جریان ،سبب همین به و است خویش فعل محل تنها و ندارد
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( در رد این نظریه در جواب سؤال کننده ای در جریان صفین عامام علی )( 9/291: 9511پذیرد.)اشعری، مى انجام وی ارادی فعل

ای وای تو گویی پنداشته ای که قضا و »می فرماید: .  ا و قدر االهی بوده استقضکه پرسید، آیا این حرکت ما به سوی شام با 

 ، بر نظام پاداش و کیفرقدر االهی انعطاف پذیر و جزمی است و سرنوشت انسان ها محكوم به چنین جبری است. اگر چنین باشد

 .مهر بطالن می خورد و وعده و وعید یكسره ساقط می شود. بی گمان خدای سبحان بندگانش را در حال اختیار فرمان داده است

که گمراهی خود را به خدا نسبت می  پایه گذار مكتب جبر، شیطان است؛ چراعلمای شیعه معتقدند  (517: 9675)معادیخواه، 

بدون شك انسان نسبت به کارهایی که از روی علم و اراده انجام می دهد، اختیار تكوینی ( 616: 9615) نصری، ددهد نه به خو

اسباب و علل خارجی نیز در محقق شدن  .دارد، البته این اختیار مطلق نیست؛ زیرا که اختیار وی از اجزای سلسله علل است

انسان یك لقمه غذا را بخورد که یكی از کارهای اختیاری او است، هم اختیار  افعال اختیاری وی دخالت دارند. به عنوان مثال اگر

او در آن دخیل است و هم وجود طعام در خارج و هم خوش طعم بودن غذا و چندین اسباب و علل دیگر که همه در این عمل 

از انسان متوقف بر موافقت اسبابی اختیاری، یعنی خوردن انسان دخیل اند و باید فراهم باشند. پس صادر شدن فعل اختیاری 

است که خارج از اختیار آدمی است و در عین حال دخیل در فعل اختیاری او است و خدای سبحان در رأس این اسباب است و 

همه آنها حتی اختیار انسان به ذات پاک او منتهی می شود. چون او است که آدمی را موجود مختار خلق کرده هم او را خلق 

  (96/16: 9617ا. )طباطبائی، هم اختیارش ره و دکر

از سویی دیگر انسان خود را بالطبع مختار می داند به اختیار تشریعی به این که کاری را انجام دهد و یا ترک کند ؛ یعنی 

نند و می گویند در مقابل آن اختیار تكوینی، قانوناً هم خود را مختار می داند. لذا اگر کار خوبی انجام داد سزاوار مدحش می دا

به اختیار خود انجام داد. و اگر کار نیكی را ترک کرد سزاوار مالمتش می دانند و معذور نمی دانند به این که مجبور بوده و کسی 

از هم نوعش نمی تواند او را مجبور به کاری یا ممنوع از کاری بكند. چون انسان های دیگر نیز مانند او هستند و از معنای بشریت 

 .زاید بر او ندارند. تا مالك و صاحب اختیار او باشند و این همان معنای انسان بالطبع آزاد است چیز

بنابراین انسان فی نفسه حر و بالطبع مختار است ، مگر آن که خودش به اختیار خود چیزی از خود را به دیگری تملیك 

سبت به سایر انسان ها نسبت به اعمال خویش آزاد است، ت خود را از دست بدهد. پس انسان نکند و به سبب این تملیك حریّ

اما در مقابل خدای سبحان از آن جا که خداوند مالك ذات و افعال انسان است و مالكیتش هم مطلق است، هم به ملك تكوینی 

شیت آنچه که به مو هم به ملك تشریعی، لذا انسان نسبت به آنچه که خدای متعال به امر تشریعی و یا نهی تشریعی و نیز به 

هیچ مرد و زن با ایمان حق ندارد  )تكوینی از او بخواهد، هیچ گونه آزادی و اختیاری ندارد. و این همان مطلبی است که جمله 

 17همان،. )در صدد بیان آن است (.)در برابر فرمان خدا( داشته باشدهنگامی که خدا و پیامبرش امری را الزم بدانند اختیاری 

ه و نه تفویض بلك نه جبر است« ) ال تفویضٌ بل امرٌ بینَ االمرین ال جبرٌو» ( می فرماید: عطور که امام جعفر صادق ) همان ( 11و

خداوند نه انسان را به فعل ارادیش وادار و مجبور می کند به گونه ای که او ( 4/92: 9516. ( ) مجلسی، امرى است میان دو امر

نه او را به کلی به حال خود وامی گذارد، به گونه ای که هر کاری برای او روا و مباح باشد، بلكه به را قدرت امتناع از آن نباشد و 

او قدرت و استطاعتی بخشیده که به وسیلة آن و به اراده و اختیار خود کاری را انجام دهد یا از آن خودداری کند و در عین حال 

.)ابن نجام دادن برخی اعمال امر و انجام دادن برخی دیگر را نهی کرده استبرای انسان حدود و رسومی تعیین کرده مثالً به ا

خداوند اراده را از انسان سلب نكرده تا انسان به فعل یا ترک آن مجبور باشد باز شیعه معتقد است  (94و 95: 9666بابویه قمی، 

انسان در وجود و حدوثِ اراده مدخلیتی ندارد. با اینكه  به گونه ای که افعال ارادی او به افعال غیرارادی تحول یابد. در عین حال ،

فعل از انسان طبق اراده و اختیارش سر می زند؛ اما، این بدان معنی نیست که خداوند انسان را رها کرده و به حال خود واگذاشته 

ونما و جوانی و  دی انسان )مانند نشوو هیچ گونه دخالتی ، حتی به ارادة تشریعی ، در افعال او ندارد. همان طور که افعال غیرارا

 .پیری و حرکات طبیعی ( تابع اراده و امر تكوینی خداوند است ، افعال ارادی انسان نیز متعلق اراده و امر تشریعی خداوند است

 ه ی، ولی ارادبه بیان دیگر، خداوند وقوع فعلی را که بدان امر کرده و عدم وقوع فعلی را که از آن نهی کرده است اراده می کند

او تشریعی است نه تكوینی و او تمامیت علت را به اراده و اختیار انسان واگذاشته است ؛ ازاین رو، انسان در افعال ارادیش مختار 

 (941: 9595،انسان است )فضلی ه یخوانده می شود، چون عامل اختیار در تحقق فعل ارادی ، اراد
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ن مطرح شد آنچه در این میان توضیح و تشریح آن ضروری است اراده الهی می حال دالیل عقلی برای توجیه اراده انسا

باشد. در مسأله کالمی جبر و اختیار، الزم است مسائل توحیدی و تقسیم بندی آن حتماً بررسی شود. زیرا منشأ این گونه تفكرات 

رب اشعری دارد و چه در میان علمای شیعه، چه در میان علمای اشاعره و یا صوفیان و افرادی همچون ابوالقاسم قشیری که مش

 د.ریشه در مباحث توحیدی دار

 

 جبر و اختیار از منظر توحید اشاعره و توحید شیعه اثنی عشری -5
زیادت صفات خدا  (به طور کلی می توان مسأله جبر و اختیار )اراده خدا و انسان ( را از نظر اشاعره این گونه بیان کرد: الف

( ایمان فاسق؛ د (عمومیت اراده وقضا و قدر الهی در همه حوادث و مختار نبودن بشر و مخلوق خدا بودن اعمال او؛ ج (از ذات؛ ب

اشاعره اراده ی خداوند را صفت ذات، قدیم و قائم به ذات می دانند. اراده  (2/94: 9671غفران خداوند بدون توبه عبد )مطهری، 

ز طاعت و معصیت و خیر و شر، همان طور که علم خدا به همه چیز تعلق می گیرد. خدا به هر مرادی تعلق می گیرد اعم ا

( از آنجا که اشاعره انسان را در افعال خود مجبور می دانند، باید اراده ی خداوند را صفت ذات بدانند نه صفت 261)بغدادی، بی تا:

اعره اگر صفات عین ذات باشند، در وجوب ذاتی با ذات فعل، تا وجهی برای تعلق آن به همه چیز وجود داشته باشد. از نظر اش

شریك می شوند که باطل است، آنان در توضیح عقیده ی خود می گویند تعدّد ذوات قدیم محال است نه تعدد ذات وصفات؛ زیرا 

دایند و از ذات جدا صفات ذاتاً ممكن اند و به وسیله ی واجب، واجب می شوند بنابراین صفات خدا، قدیم، ممكن و قائم به ذات خ

الهی در بحث توحید ذاتی و توحید افعالی اشاعره، بر مبنای صفات ذاتی )توحید ذاتی(  ی ارادهپس  (57نیستند) تفتازانی،بی تا: 

خداوند می باشد. حال بحث را با یك مثال شرح می دهیم؛ اشاعره می گویند اینكه خدا به چیزی امر کند و حصول و تحقق آن 

و اراده نكند بال اشكال است. فی المثل اگر خدا کافر را امر به ایمان آوردن می کند با علم به اینكه ایمان نخواهد آورد، را نخواهد 

بدین معنا نیست که خدا با امر کردن ایمان آوردن او را اراده کرده است، بلكه بر عكس مراد خدا همان معصیت کردن و کفر 

قشیری در رساله قشیریه در خصوص سلب اراده ی عبد و توحید افعالی مورد نظر اشاعره می  (241ورزیدن است.)بغدادی، بی تا، 

جنید را پرسیدند از توحید گفت یقین است پس سائل گفت پیدا کن تا چون بود گفت آنك بشناسی کی حرکات خلق » نویسد:

« ای آوردی شرط توحید بجای آوردی. و سكون ایشان فعل خدای است تنها، کس را بازو شرکت نیست. چون ] اینجا [ بج

فارس گوید توحید بیفكندن وسائط بود بوقت غلبه حال ] و [ باز آمدن ]با آن [ در وقت احكام و بدانستن »  (91: 9611)قشیری،

نگوید  و گفته اند توحید افكندن اضافت بود از خویشتن.»  (494)همان، « ] که نیكوئی [ بنگرداند اقسام را از شقاوت و سعادت.

و گفته اند کسی بود از مردمان که توحید او را کشف کنند به افعال که حادثها همه به خدا »  (491)همان،« مرا و بمن و از من. 

گروهی را سعید کرد و گروهی را بعید کرد، گروهی را مجذوب کرد، گروهی را بقرب خویش راه داد و »  (421)همان،« بیند.

صفتی است از صفات ذات و » (916)همان،« و افعال او را نهایت نیست و شرح را بدان راه نیست.  گروهی را دور کرد و انواع

جنید را پرسیدند که عارف زنا کند. سر درپیش افكند ]پس سر برآورد [ و گفت »  (22)همان،« صفات ذات قائم به ذات او است.

 (669)همان، « وَ کانَ اهللِ قَدَراً مَقْدوراً.

جمع بندی کلی ابوالحسن اشعری کالم خود را در باب توحید بر چهار رکن، و هر رکن را بر ده اصل نهاده حال در یك 

باری تعالی را به شرح ذیل « افعال» و« صفات» ، «ذات» غیر از رکن چهارم که درباره ی قیامت و امامت است،سه رکن  است،

 بیان می کند.

این قرار است: خداوند وجود دارد؛ واحد است؛ قدیم است؛ جوهر نیست؛ جسم  رکن اول: در ذات االهی اصول دهگانه آن از

 نیست؛ عرض نیست؛ مخصوص به جهتی که در مكانی باشد نیست؛ ممكن است دیده شود و همیشه باقی است.

متكلّم است؛ رکن دوم: در صفات االهی اصول دهگانه آن از این قرار است: خدا،حی، عالم، قادر، صاحب اراده، سمیع، بصیر، 

 محل حوادث نیست؛ کالمش قدیم است؛ علم و اراده اش ازلی و قدیم است.

رکن سوم: در افعال االهی اصول دهگانه آن از این قرار است: خدا خالق افعال بندگان است؛ افعال بندگان مكتسب از خود 

معنا  4وی احسان است؛ برای خدا تكلیف ماالیطاقآن ها است؛ صدور آن افعال را خدا خواسته؛ خلق و اختراعی که خدا کرده، از ر
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ندارد و جایز است؛ خداوند می تواند مردم بی گناه را عذاب کند؛ خداوند پایبند مصالح بندگان خود نیست؛ واجب آن را گویند 

ه برخالف شیع (46و 44: 9672( رسول اهلل از معجزات ثابت خداوند است.)مشكور،صکه شرع واجب دانسته است؛ نبوّت محمد)

اشاعره به توحید صفاتی و بر خالف معتزله به توحید افعالی معتقد است، هر چند توحید صفاتی و افعالی شیعه با توحید صفاتی 

( اختیار وآزادی انسان در مذهب شیعه حد وسطی میان 94-2/71: 9671معتزله و توحید افعالی اشاعره تفاوت دارد. )مطهری، 

ی است که بدان اشاره شد. و همگی در توحید ذاتی و توحید در عبادت مشترک هستند که نیاز به جبر اشعری و تفویض معتزل

بحث ندارد.شیعه اثنا عشریه، توحید را از اصول دین و عدل الهی را از اصول مذهب می داند و در کتب کالمی از توحید و مراتب 

 و امامیه به صورت اجمال می پردازیم؛گوناگون آن سخن گفته است که ما تنها به ذکر اختالف اشاعره 

توحید در صفات ذاتی خداوند: بنا بر عقیده ی تشیّع خداوند واجد همه ی صفات کمالی است و وحی و عقل بر وجود  (9

 این کماالت در ذات باری داللت می کنند. خداوند؛ عالم، قادر، حیّ، سمیع، بصیر و ... است. این صفات از نظر مفهوم با یك دیگر

تفاوت دارند؛ اما در واقعیت خارجی، یعنی در وجود خداوند مغایرت ندارند و در مقام عینیت، وحدت دارند. به دیگر تعبیر، ذات 

خداوند در عین بساطت، همه این کماالت را دارا است؛ بنابراین صفات ذاتی خداوند، در عین قدیم و ازلی بودن، عین ذات او است. 

 ندارند و می گویند صفات خداوند قائم به ذات اوست.که اشاعره این را قبول 

دارای  که هیچ موجودی بود توحید افعالی شیعه با توحید افعالی اشاعره متفاوت است. توحید افعالی اشاعره به معنی این( 2

هیچ اثری نیست، همه ی آثار مستقیماً از جانب خداست؛ علی هذا خالق مستقیم افعال بندگان نیز خداست، و بنده، خالق و 

چنین عقیده ای جبر محض است و با براهین زیادی باطل شده است. امّا توحید افعالی شیعه  آفریننده ی عمل خود نیست. این

که نظام اسباب و مسبّبات اصالت دارد و هر اثری در عین اینكه قائم به سبب نزدیك خودش است قائم به ذات به معنی این است 

 (6/911: 9677)مطهری،  .حقّ است و این دو قیام در طول یكدیگر است نه در عرض یكدیگر

 

 عصمت انبیاء  -6
الح متكلمان عصمت، اصطالحی است کالمی عصمت در اصطباز داشتن و حفظ کردن است و  در لغت به معنای«  عصمت» 

لطفی الهی به بندگان خاص است که به واسطه آن، بنده با اختیار خود از فعل  عصمت،» که در تعریف آن گفته اند:  و عرفانی

 (66: 9615)مفید، «  .قبیح خودداری می کند

می می باشد.به طوری که هیچ مخالفتی در این دیدگاه اشاعره: عصمت انبیاء در دریافت و ابالغ وحی مورد اتفاق فرق اسال

بخش وجود ندارد البته این اجماع فقط محدود به نفی هرگونه کذب و افترا از روی عمد می شود و صدور سهو و خطا را شامل 

ر اگ» د:در رساله می نویس چنانكه ابوالقاسم قشیری نمی شود و اشاعره صدور سهو و نسیان را در این مرحله جایز شمرده اند.

گویند ولی معصوم بود یا نه گوئیم که واجب نبود که معصوم بود چنانك در حق انبیا علیهم السّالم گوئیم امّا گوئیم باید که 

 (669: 9611)قشیری،« محفوظ بود تا برگناه اصرار ننماید اگر چه در اوقات ازو زالّت بحاصل آید و از این روا بود. 

ربان معتقد است که واجب نیست انبیاء معصوم باشند و در برخی مواقع از آنها لغزشهایی قشیری همانند سایر اشعری مش

نظر علمای اشاعره در خصوص عصمت پیامبران، به دو دسته تقسیم می  سر می زند که جایز است انبیاء دچار سهو و خطا شوند.

گناهان کم اهمیّت صغیره مانند دزیدن یك  -2 د.(گناهان کبیره به طور عمد)گناهان کبیره سهوی را جایز دانسته ان -9شود:

در مورد ارتكاب عمدی گناهان صغیره ای که کم اهمیّت محسوب نمی شوند و همچنین گناهان صغیره  حبه گندم)عمداً وسهواً(.

 گفته ای که کم اهمیت و ناچیز نیستند و به صورت سهوی انجام می گیرد؛ اجماع بر عدم عصمت دارند. همانطور که قشیری

است و در باال بدان اشاره شد. امّا در مورد گناهان صغیره ای که به صورت عمد انجام می گیرند و پست نیستند باید گفت اگر 

( امّا 919: 9677چه برخی ناقلین قول اشاعره عصمت در این مورد را به طور مطلق به اشاعره نسبت داده اند.) شریفی، یوسفیان،

نبیاء األ» . تفتازانی در این باره می نویسد: دامام الحرمین جوینی و ابوهاشم قائل به عدم عصمت می باشنبرخی از اشاعره مانند 

پیامبران از گناهان صغیره نفرت .« فاً إلمام الحرمین وَ أبی هاشمخال ةو کذا تعمّد غیر المنفّر ةمعصومون ... عن الصغائر المنفّر

/ 4: 9511هاشم. )تفتازانی، ف نظر امام الحرمین جوینی و ابوآور معصوم هستند برخالآور و از ارتكاب عمدی صغیره غیر نفرت 
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امام فخر رازی یكی دیگر از مدافعان سرسخت اشاعره، در کتاب )عصمة االنبیاء( می نویسد: )عصمتی که درباره پیامبران  (41

.( و در 1لی صدور گناه به طور سهوی جایز استقائل هستیم در زمان نبوّت و مربوط به گناهان کبیره و صغیره عمدی است و

ر ( در این مرحله به طور کامل برخورداصپایان توضیح دیدگاه اشاعره، طبق دیدگاه سه فرقه) اشاعره، امامیه، معتزله(، پیامبر اکرم)

شاعره، قاضی ابوبكر از عصمت بوده و هیچ خطا و لغزشی حتی به صورت سهوی نیز از ایشان سر نزده است. تنها در میان فرقه ا

( جایز 1باقالنی است که با این اجماع به مخالفت برخاسته و صدور سهو را در این مرحله از عصمت توسط پیامبر مكرم اسالم)

 (7/976: 9677دانسته است. )مكارم،

نه کبیره  هیچ گناهی ـ دیدگاه شیعه اثنا عشریه: شیعه )امامیّه( که قائل به مطلق عصمت در انبیاء هستند؛ به نظر این فرقه،

در میان علمای امامیّه تنها شیخ مفید عقیده دارد که زند. و نه صغیره، نه عمداً و نه از روی فراموشی و خطا ـ از آنها سر نمی

 (61: 9615صدور گناه صغیره ای که فاعلش را سبك نمی کند؛ در زمان قبل از نبوت شان جایز شمرده شده است.)مفید: 

از « بیاعصمت ان»بزرگان علمای عقاید، دالیل فراوانی را بر لزوم ( از دیدگاه شیعه: علیهم السالمعصمت انبیاء )دالیل عقلی 

گناه را اوالً جهل و  ه یاست. ایشان در این خصوص، انگیزه و سرچشم« عوامل درونی»اند؛ که نخستین آنها، طریق عقل آورده

که نفوذ این عوامل در انبیا به علت علم و آگاهی و  (7/919: 9677)مكارم، اند.کرده ها ذکربی خبری و ثانیاً غلبة شهوات و هوس

 (ع) در این باره، امام علی .اند، غیر ممكن استپایان الهی به دست آوردهتقوای آنان که در اثر ارتباط مكرر با عالم غیب و علم بی

دومین دلیل « 91مِارِحَالمَ میعِن جَمِ اهللِبِ نعُمتَالمُ وَهُ ومُعصُالمَ»فرماید: می (ع) و امام صادق« هِصمَالعِبِ هُكمرنت الحِقَ»فرماید: می

 گونه شكّ و تردیدی نداشتهاست تا مردم نسبت به سخنان و تعلیمات ایشان هیچ« جلب اعتماد مردم»عقلی بر عصمت ایشان، 

هو و نسیان گردد و یا لغزشی از او سر زند، اعتماد مردم از که پیامبری دچار سچنان: نویسدباشند. شیخ مفید در لزوم عصمت می

این است که: عدم  دلیل دیگر (9/292: 9667)ولوی، «ای برای پیروی وی و متابعت از وی نخواهند داشت.او سلب شده، انگیزه

ورده شدن هدف رسالت بدان عصمت، پیروی از دو امر متضاد است؛ چرا که پیروی از پیامبران، امری واجب و الزم است؛ زیرا برآ

بستگی دارد. حال اگر فرض کنیم که پیامبر، معصوم از گناه نیست و احیاناً مرتكب عمل خالفی گردیده، به حكم اینكه متابعت 

وی شود؛ در حالی که پیروی از او در این عمل به این معناست که خداوند، بندگان راز او الزم است، باید در این عمل نیز از او پی

عالمه حلّی در این مورد  ( 91/945: 9676)سبحانی، «خود را دعوت به انجام گناه کند! که در نادرستی آن، جای کالم نیست.

متابعت انبیا در تمام اقوال ایشان به دلیل ثابت شده است. چنانچه معصیتی هم از ایشان صادر شود، باید مردم در آن :  نویسدمی

باشد و ند و امر به متابعت در معصیت، محال است؛ زیرا معصیت، قبیح است و امر به قبیح، قبیح میامر او را متابعت و پیروی کن

ول ق یه شایان ذکر است که: اگر از زاویة دیگر به این دلیل نگاه کنیم، نتیج (67: 9671)حلّی، «صدور آن از حكیم، محال است.

توانند مرتكب گناه و خطا شوند، در اند، خودشان میهنمایی مردم آمدهشود که: انبیا که برای هدایت و رابه عدم عصمت این می

شوند که شریفه میه ی کنند. در این صورت، مصداق این آیها دعوت میحالی که مردم را به عمل صالح و ترک زشتی

یَا أیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا ) و نیز مصداق این آیة شریفه: ( 55، 2( ) بقر، أَتَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ)فرماید:می

ت یهود است، به اول در عتاب ملّ ه یشویم که آیو حال آنكه با توجه به قبل و بعد این آیات، متوجه می (2، 69صف،)( لَا تَفْعَلُونَ

. نندکگویند، عمل نمیبیخ مؤمنین است، به خاطر اینكه بدانچه میدوم در تو ه یو آی، شانخاطر کفران و عصیان و عهدشكنی

 (91/521همان،  ن؛یو همچن 9/227: 9616،یرک: طباطبائ)
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( در بحث کالمی رؤیت خدا، ابوالقاسم قشیری طبق نظریه کالمی اشاعره، در اثباث رؤیت خداوند در آخرت با چشم سرَ 9

و در خواب نمونه های متعددی در رساله قشیریه آورده است.ودر مقایسه با دالیل مذهب امامیه و با استناد به آیات و روایات 

و سایر منابع معتبر شیعی و تبیین موضوع رؤیت که منظور ازآن رؤیت باطنی وقلبی است نه  (صَارُالَّ تُدْرِکُهُ األَبْ)معتبر از جمله 

 ظاهری، که عالی ترین نوع معرفت آدمی نسبت به خداوند می باشد، اثبات شد.

فعلی دارد، نه او نه  .فعل انسان منحصراً متعلَّقِ قدرتِ قدیمِ حق تعالی است ( طبق مسئله جبر و نظریه کسب اشاعره،2

. و انسان تنها خداوند، فعل را در او خلق می کند .قدرت و استطاعتی و نه اراده و اختیاری ، بلكه در تمامی افعالش مجبور است

ال »کاسب فعل است. شیعه برخالف اشاعره، با تبیین محدوده و اراده خداوند و انسان معتقد به حد وسط جبر و اختیار می باشد. 

ثبات ( که با دالیل عقلی و نقلی به ا و نه تفویض بلكه امرى است میان دو امر نه جبر است« ) فویضٌ بل امرٌ بینَ االمرینوال ت جبرٌ

 رسید.

اشاعره معتقدند صفات خداوند قائم به ذات اوست. بنا بر عقیده ی تشیّع صفات خداوند، در عین قدیم و ازلی بودن،  2-9

 عین ذات او است. 

هیچ موجودی دارای هیچ اثری نیست، همه ی آثار مستقیماً از جانب خداست؛ علی هذا خالق  افعالی اشاعره توحیددر  2-2

توحید افعالی شیعه هر اثری در عین اینكه قائم به سبب نزدیك خودش است قائم به در امّا  مستقیم افعال بندگان نیز خداست،

 .ر عرض یكدیگرذات حقّ است و این دو قیام در طول یكدیگر است نه د

قشیری همانند سایر اشعری مشربان معتقد ( علیهم السالمو اقوال متفاوت در باب عصمت انبیاء) ه هابعد از بیان فرضی( 6

است که واجب نیست انبیاء معصوم باشند و در برخی مواقع از آنها لغزشهایی سر می زند و جایز است انبیاء دچار سهو و خطا 

 ه که هیچگونه گناه و اشتباه وامامیّ ه یافی در آنها و ادلّة عقلی و نقلی موجود در این باب، حقّانیت نظریو با دقّت و موشكشوند 

 .شددانند روشن ( جایز نمیعلیهم السالمسهو و نسیان را برای انبیاء)

 

 مراجع
 ها: الف( کتاب

 فوالد وند، مشهد نشر هاتف ی( ترجمه محمد مهد9611) م،یقرآن کر  

  انتشارات منشورات  دالصدوق،قم،یاالعتقاد بصواب االنتقاد: او شرح عقا حی(، تصح9666) یمحمد بن عل ،یقم هیبابوابن 

 یالرض

 دارصادر روت،یب ه،یق(، الفتوحات المك9617)نیالد ییمح ،یابن عرب

 انیانتشارات دارالب روت،یب ون،یمحمد ع ریبش قیتحق انه،یق(، االبانه عن اصول الد9521ابوالحسن) ،یاشعر

 سبادنیو تر،یر هلموت کوشش ، به9ج ،نییاالسالم ق( مقاالت9511) ی،علیاشعر 

 هیدارالكتب العلم روت،یالفرق، ب نیتا(، الفرق ب یمنصور عبدالقاهر بن طاهر)ب یاب ،یبغداد

 قاهره (، چاپیتفتازان هیحاش ای) هیالنسف یتا(، شرح العقائ ی)بن،یسعد الد ،یتفتازان

محقق، شرح فاضل مقداد، مقداد  یدکتر مهد قیبه تحق ه،ی(، الـباب الحادی عشر مع شرح9671) وسفیحسن بن  ،یحلّ

  یآستان قدس رضو یاسالم یپژوهشها ادیبن عبداهلل،مشهد، بن

 نیالمومن ریام ی(، شرح نهج البالغه، قم،موسسه فرهنگ9612محمد) ،یدشت

  یالنیدکیق(، الملل والنحل، قاهره، چاپ محمد س9617)می، محمدبن عبدالكر یشهرستان

 یموسسه االعلم روت،یالقرآن، ب ریتفس یف زانیق( الم9616) ن،یمحمد حس ،ییطباطبا

 قم هیحوزه علم نیقم، جامعه مدرس ،یهمدان یمترجم؛ موسو زان،یالم ری(، ترجمه تفس9617) نیمحمد حس ،یطباطبائ

 هیالقرآن، نجف،المطبعه العلم ریتفس یف انیق( التب9667محمد بن حسن،) ،یطوس

 یدارالمورخ العرب روت،ی(، خالصه علم الكالم، ب9595)یعبدالهاد ،یفضل
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الزمان  عیبد حیتصح ،یحسن بن احمد عثمان یترجمه ابوعل ه،یری(، ترجمه رساله قش9611بن هوازن) میعبدالكر ،یریقش

 یفرهنگ یفروزانفر، تهران، انتشارات علم

 موسسسه الوفاء روت،یق( بحار االنوار، ب9516محمد باقر) ،یمجلس

 یاسالمى آستان قدس رضو یمشهد بنیاد پژوهشها ،ی(،فرهنگ فرق اسالم9672مشكور،محمدجواد)

 (، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا 9677) یمرتض ،یمطهر

 را ، تهران، انتشارات صد2ج ،یبا علوم اسالم یی(، آشنا9671) یمرتض ،یمطهر

 غروب )ترجمه نهج البالغه( ، تهران، انتشارات ذره یب دی(، خورش9675)دیعبدالمج خواه،یمعاد

 

 ب( مقاالت: 

،  66-65، شماره فرهنگ یپژوهش ی، دوفصلنامه علم«ها از اوست دهیها و همه د دهیپنهان زد» (، 9616احمد ) ،یخاتم

 221تا  255، صص 9616و زمستان  زییپاتهران، 
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