
 

 

 ساحت عقل در نگاه اشاعره
 

 *سید محمدرضا حسینی

 دانشیار گروه تاریخ ، تمدن و ادیان ، دانشگاه پیام نور

 (12/22/2118یرش: پذیخ تار ؛21/23/2113یافت: دریخ تار)

 چكیده

گوناگون است. این مقاله برر  ن اسرت ترا در     نیدی در شناات بشریی که نگاه فِرَق اسالمی دربارۀ گسترۀ عقل  نجا از

که  یا اشاعره بر افکار ظاهرگرایانۀ اود باقی ماندند؟ یا عقل را ابزاری برای شناات دیرن   ها پرسشههت پاسخ به این 

 از نظر عقل را بررسی و در نهایت این نتیجه را به اثبات رساند کره: برا وهرود نگراه      نها؟ مبانی فکری و نظری دانند یم

و توهره ارود را بره ظرواهر قرر ن و       داننرد  یمگرایانۀ اشاعره نسبت به عقل )که بر اساس  ن نقل را مقدم بر عقل  سنت

و سرخت برا  ن مخالفنرد؛     برنرد  ینم( به این مفهوم نیست که از توان عقل برای فهم دین بهره اند معطوف کرده ثیاحاد

، چگونره  داد یمر کالمی اود را با تکیه بر عقرل اندیشرمندانه ارائره     یۀ تفکراتما بن ها سالمطابق این نظریه، اشعری که 

ی اود کنار گذارد و با  ن به مخالفت برایزد؟! بردین ههرت ایشران در    ها شهیاندکامل عقل را از ورطۀ  طور به تواند یم

 لیتفحر مسائل دینی و کالمی، مانند قدیم بودن قر ن، شفاعت، نحب امام، به دلیل عقل و در بسیاری از موارد، قائل بره  

 .اند که در  ثار اشعری و پیروانش همچون غزالی و فخر رازی مشهود و گواه این مدعاست شده
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 بیان مسئله

تمایز بین انسان و دیگر موهرودات   نیتر برهستهابزار تشخیص در ااتیار بشر و  نیتر یقوعقل، 

متعارف همگان )چه اهل ایمان و چره غیرر مرؤمن( از     طور بهدرهۀ اود  نیتر نییپاکه در  است

اوسرت؛ و لرذا    اتیر ح خ یترار یی انسران، بره درازای   گرا عقلتاریخ   رو نیا از؛ کنند یم ن استفاده 

 یی را در شیوه و سلوک سیر تکاملی اود دارا بودند.  گرا عقلی از ا درههی اولیه نیز ها انسان

نسربی   صرورت  بره ادیان، مذاهب و فِررَق   ۀاست، هم پذیر تعقل و تفکر تشکیک اگرچه

ن نسبت به سراحت، منزلرت و میرزان نفروذ عقرل و      هستند؛ ولی رویکرد نظری  نا گرا عقل

محض باشند و برای  ن شأن   یگرا عقلبرای  س شاید ن متفاوت است؛ بر این اسا ۀگستر

مستقلی قائل باشند و بعضی دیگر معتقدند: ورود عقالنیت تنها در حد ضروریات و یرا بره   

است. حال با توهه به  نچه  هایز ،که در  ن امکان عبور از این موهبت الهی نباشد یا اندازه

گرروه کردام    دری( تفترازان  غزالی، فخرر رازی و )گفته شد، اشاعره یعنی اشعری و پیروانش 

 ؟  رندیگ یمقرار  انیگرا عقلدسته از 

کره پردر او از طرفرداران اهرل      دی  یمدست  ابوالحسن اشعری، چنین بهبا مطالعۀ زندگانی 

ی در افکرار کرودکی و نوهروانی او    ا ژهیر وی رگرذار یتأثاین امر  نکهیاحدیث بوده و با وهود 

ی نرزد ابروعلی هب رائی    سرالگ تا چهل داشته است، در هوانی به مکتب معتزله گرایش یافت و 

( 138: 2111به کسب دانش  اصول و مبانی اعتزال اشتغال داشرت )ابروزهره،   ق(  121)متوفی 

(. بره  233: 2113ااته برود )کرررب،ن،   و حتی با تدوین چندین اثر به دفاع از نظریات معتزله پرد

همین دلیل او با اصول و مبرانی مکترب اعترزال کرامالً  شرنا برود. نخسرتین اارتالف وی در         

نمرود یافرت و در نتیجره از    « الق قر ن»یی که با استادش هب ائی داشت، در موضوع ها مناظره

پس از  ن، وی با چرراش ناگهرانی    (.143: 1، ا 2131، الدون معتزله اعالم برائت کرد )ابن

و پس از پرانزده روز اعتکراف در منرزل    از معتزله، به حمایت از عقاید اهل حدیث پرداات. ا

اود، به مسجد بحره رفت و در همع حاضران با اظهار توبه از افکار سابق اود، تغییر عقیرده  

 له پرداات. داد و در مخالفت با معتزله سخن گفت و به بیان فضایع و معایب معتز

ایی و نراتوانی او در پاسرخ   مناظرات کالمی اشعری با استادش ابوعلی هب شهرستانی هم 
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)شهرسرتانی،   داند یماو از مکتب اعتزال  و چراش گیری به اشکاالت اشعری را عامل کناره

 .(11 :2 ، ا2132

 فااوری دلیل دیگری را برای هدایی اشعری از مکتب اعترزال بیران کررده کره گویرای     

. او علت هدایی اشعری از معتزله استطرفداری وی از دیدگاه اشاعره و مخالفت با معتزله 

نظرر   : بهدیگو یمو  داند یم اهلل رسولاو در انحراف مسلمین از دین ادا و سنت  یدلنگرانرا 

دین اردا و سرنت رسرول     اواست ینم (که اود مسلمان و پرهیزگار بود)اشعری  رسد یم

از راه صحی  اسرالم منحررف    ،که با تمسک به عقل و پیروی از  ن)او، فدای عقاید معتزله 

تا از قربرانی شردن ارود در مکترب محردثین و       بر مدشود؛ بنابراین، در صدد  (شده بودند

ن و برا بنیرا   کندهلوگیری  ،نص توهه داشتند نه به روح حقیقت  ن ظاهر  بهمشبهه که تنها 

دیرن بره همرود و تحجرر توسرط        اود مانع سروق دادن  زعم بهنهادن مکتب فکری هدید، 

او توسل به فکر عقلی کافی نبود و احساسات دینری را سریراب    نظر ازمعتزله شود؛ چرا که 

را  یا انره یمبر  ن شد تا میان روش اصحاب عقرل و اصرحاب نرص، راه     رو نیااز  .کرد ینم

اودش، نجات اسالم و اشنودی اکثریت مسرلمانان در  ن باشرد   راهی که به نظر  ؛برگزیند

زیررا از   ،این علت بسیار اوشبینانه باشرد  رسد یمنظر  (. البته به243: 2111  فااوری، :)رک

دودمران اشرعری،     :دیر گو یمر سبحانی  اهلل تی . ولی شود ینمسخنان اشعری چنین برداشتی 

ائی اعتزال به ااطر این برود کره ابروعلی هب ر    دودمان اهل حدیث بود، و گرایش او به اهل 

 ریتأثناپدری بزرگ شد، و تحت  ۀبا مادر او ازدواا کرد و او در اان ،رئیس معتزله در بحره

 .(21: 1 ، ا2138)سبحانی،  ائی قرار گرفتقدرت فکری و عملی هب 

و ترأثیرات   یری گرا عقرل علت چراش اشعری بر این باورند که: رشد  ۀبرای نیز دربار

گرایان اهل سنت را بره فکرر    ، انحطاط و همود حنابله از سوی دیگر، نصسو کیمعتزله از 

بود که در  غراز قررن چهرارم     گونه نیاسنتی فرااواند و  یها دگاهیدبازنگری و پیرایش در 

کردند و هر  یا تازه ۀگرایی را وارد مرحل دو شخحیت بزرگ اهل سنت هریان نص ،هجری

دینی دست یازیدنرد.  ن دو، ابوالحسرن الشرعری در     یها شهیاندانه به بازسازی کدام هداگ

 .(144 :2 ، ا2131بودند )شریف،  النهر بحره و ابومنحور ماتریدی در اراسان و ماوراء
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گفته شده است که ابوالحسن اشعری در برابر دو هریان افراطری معتزلره )کره     نیهمچن

 ن بر فهم اصول دین با ابزار عقل و استدالل بود( و تفریطی اهل حدیث )که عقل را  دیتأک

 و  افرراط ی هرا  انیهرکوشید تا ضمن پرهیز از ورود به  ( قرار داشت و میدانند یمتابع نقل 

پندارد، برای عقل هایگراهی   زیناچاهمیت وحی را   نکه یبای را انتخاب و  ، راه میانهطیتفر

 قائل شود.

 شناسی عقل هوممف

در لغت به مفاهیمی همچون: امساک، منع، درک، فهم، معرفرت، قرو ه، علرم، تردبیر،     « عقل»

شرود و بردین    ۀ امیال  دمی اطرالق مری  مهارکنندتمیز، تشخیص ایر از شر، حق از باطل و 

بوده است و مشتقات  ن « بازداشتن»و « منع»ههت، اصل مادۀ عقل در نزد لغویون به معنای

؛ الراغرب،  2331: 3، ا 2422)رک: الجروهری،   گردانرد  یبرازم به معنرای اصرلی  ن    را نیز،

(. برای عقل 411 - 411: 2411؛ الفی ومی، 1211: 3، ا 2133اثیر،  ؛ ابن338و  333: 2421

: 22، ا 2424منظرور ،  کنرد )ابرن   یمکه انسان را از حیوان متمایز  اند دانستهرا قو ۀ تشخیص 

ۀ نفس از عمل نسرنجیده، گنراه و   کنند کنترلعقل را  توان یمته شد، (. با توهه  نچه گف431

 انحراف دانست. 

 عقل در نگاه اشاعره

گفرت: متکلمران    تروان  یمر با نگاه به شرح المواقرف   ،عقلاز شناات مراد اشاعره  منظور به

( بلکه بره  ق 2113اشاعره تعریف هدید و مستقلی از عقل ارائه نکردند )رک: سید شریف، 

 نگاه فالسفه پردااتند. همان

بخشی از عقل همران علروم بردیهی    : »دیگو یمابوالحسن اشعری در تعریف عقل چنین 

ۀ  ن بین اود و سایر موهرودات و همچنرین برین  سرمان و زمرین      واسط بهاست که انسان 

 (.482: 2182)اشعری، « و بخش دیگر  ن، قو ۀ اکتساب علم است شود یمتفاوت قائل 

کره اطاهرای    طرور  همران : »دیگو یم، داند یمل را کاشف اطاهای حس عق اگرچهی غزال

کره اطاهرای عقرل نیرز برا نیرروی شرنااتی         رود یم، احتمال  ن شود یمحس با عقل کشف 
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حقیقت این قو ه بر مرا معلروم نیسرت، دلیرل برر عردم  ن        نکهیای قابل کشف باشد، و تر یقو

شررافت  »: امرا  کنرد  یمر (. وی گسترۀ عقل را چنین بیان 2111 :2112، )غزالی« باشد تواند ینم

به معنرای توانرایی عقرل در شرناات همرۀ مسرائل نیسرت؛ عقرل در شرناات ارود،           « عقل

یی دارد و باید حدود عقل را شناات و متوقع نبود که عقل انسرانی، در مرواردی   ها تیمحدود

(. 141 :2183ل کند )صلیبا، معرفت حاص  نهاکه از توان معرفتی او اارا است، داالت و به 

 .کند یمغزالی عقل را به عقل عامه، عقل متکلمان و عقل فالسفه تقسیم  نیبنابرا

 عقل فلسفی

کره فعرالً و    استعلم فلسفه بوده که مطابق  ن عقل هوهری  دراز همله کاربردهای واژۀ عقل، 

است که عرالم  « العقل اهلل قالاول ما »همان:  نجایاشود و مراد از عقل در  ذاتاً مجرد محسوب می

(. غزالی از پیروان اشعری، عقل را اشررف اشریا و   131: 2132 )سجادی،  دهد یمرا تشکیل  ماورا

(. وی عقل را فارغ میران  دمری   1: 2، ا 2111)غزالی،  داند یمی الهم،رکب دیانت و حامل امانت 

 (.13: 2، ا 2138فرهنگی او دانسته است )غزالی،  و گوهرو بهایم، 

 از:  عبارتند؛ این معانی از نگاه فارابی اند بردهکار  فالسفه مفهوم عقل را در پنج معنا به

این است که محلحت و منفعرت ارود را اروب تشرخیص       عقل به معنای متعارف،. 2

 ؛کند یمو عمل  دیگو یمو بر طبق  ن سخن  دهد یم

عبارت از اسرتعداد ذهرن اسرت کره      ،دهند یممنطق به  ن  یعنایی که علماعقل به م. 1

بره   ،از تحردیقات معلروم ارود    نیهمچنو  کند یمو تحدیق  ادراکرا بین دو امر،  یا رابطه

 ؛رساند یمتحدیق مجهولی 

یعنی دریافرت تحرورات و     طبیعی و  ن استعداد درک مبانی اولیه، ۀعقل به معنای قو . 1

تحدیقاتی است که به اودی اود مسلّم و بدیهی هستند و مبانی اولیره و اصرلی احکرام و    

 هستند؛ما  های لاستدال

ایر را از شر و نیک را  نکهیاعقل به معنای ااالقی که استعداد طبیعی  دمی است به . 4

   ؛بازشناسداز بد 
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(. 31 - 31: 2134، مبنای علم و فلسفه است )افشرار،  شود یمعقل که سبب معرفت  .3

در این میان طرفداران مکتب تفکیک معتقدند که عقل دینری، غیرر از عقرل فلسرفی      اگرچه

  .(3 - 28: 2182 ،یمی: حکاست )رک

 قرآن و روایات عقل در

در قر ن  تعقلیی و گرا عقلدر  یات،  تدبرواژۀ عقل در قر ن وارد نشده است، اما با  اگرچه

که مشتقات عقل در  یرات   شود یم)که از هایگاه واالیی براوردار است( بر همگان نمایان 

« تعقلرون »از:  عبارتنرد   نهااند. از هملۀ  مختلف قر ن و به تناسب موضوعات مهم وارد شده

« یعقلهرا »( و 22مورد )ملک:  2« نعقل«  (،33)بقره:  2« عقلوه»مورد،  11« یعقلون«  مورد، 14

 مورد هستند.   41( که در همع 41مورد )عنکبوت:  2

اسالم)ص( و ائمۀ معحومین)ع( در حقیقرت عقرل    الشأن میعظروایات فراوانی از پیامبر 

رژف و دقیق هستند و از زیبایی فحراحت و بالغرت   و هایگاه  ن بیان شده است که بسیار 

باِلهِ   اُکْتُساِلبَ مَا عُبِدَ بِهِ اَلرَّکْمَنُ وَ : »دیفرما یمامام صادق)ع(  نکهیازیادی براورداند، از همله 

: 2ی، ا نیکل« )دست  ید عقل  ن است که ادا با  ن پرستش شود و بهشت از  ن به« اَلْجِنَان

اداونرد دو گونره   »ۀ عقل، نقل کرده اسرت:  دربارمرحوم کلینی  چنانکه(. 111؛ صدوق: 22

ی حجرت براطن  ی مردم قرار داد. یکم: حجت ظاهری، که انبیا و ائمه هستند؛ دوم حجت برا

واژۀ عقرل و مشرتقات  ن    مجمروع  در (.13و  21، 23: 2: ا 2131)کلینری،  « که عقل است

نشران از هایگراه عقرل     نیو است شده ا بار تکرار 1344)اسمی و فعلی( در احادیث شیعه 

در مذهب امامیه اثنی عشر است. اما در احوص ساحت، گستره و حرد   ژهیو بهدر مذاهب 

 ۀ نگاه اشاعره دو دیدگاه متفاوت وهود دارد.دربارو مرز عقل در حوزۀ دین، 

نه مفتاح یا میزان. وی  داند یم« محباح»هوادی  ملی نقش عقل در نگاه قر ن را  اهلل تی 

یا به تفطن عقل از شرواهد داالری و ارارهی      گذشت، چنانکه  تفسیر عقلی،»عتقد است: م

ی  یرات و  بنرد  همرع ی را از ا هیر  معنرای   نیزبیر تعقل فرزانه و  نکهیا به، ردیپذ یمصورت 

دارد و نه بریش از  ن و چنرین تفسریر     "محباح"عقل نقش   روایات دریابد که در این قسم،

. گردد یمهزو تفسیر به مأثور محسوب   ،شود یممنابع نقلی محقق عقلی مجتهدانه، چون از 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/2165
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به استنباط برای از مبادی تحوری و تحدیفی از منبع ذاتی عقل برهانی  انه تفسیر عقل و ی

دارد نه صرف محباح.  "منبع"عقل نقش   که در این قسم، ردیپذ یمو علوم متعارفه صورت 

تفسیر عقلی مخحوص به موردی اسرت کره براری از مبرادی تحردیقی و مبرانی         بنابراین،

ۀ عقل استنباط گردد و  یۀ مورد بحث بر احوص  ن لیوس بهی برهان مطلب مطومستور و 

 (. 232: 2138)هوادی  ملی، « حمل شود

: اعجراز همرواره   دیر گو یمر هایگاه عقرل در اعجراز پیرامبران     ۀدرباروی در های دیگر 

براالف ضرورت عقلری نیسرت )هروادی  ملری،      گاه چیهبراالف عادت بوده است، ولی 

: پرس هریران حضررت    کنند یمشاهد بیان  عنوان به(. ایشان مواردی از قر ن را 231: 2138

سرت، نره عقلری و از    الیل و محون بودن  ن حضرت بعد از ورود در  تش، محال عادی ا

ی عَ ال ی باَلرْدا  وَ ساَلالما    کاُلونِ نالارُ   ایال »با معجزه ثابت اواهد شد و دلیلی بر حمل  یرۀ   رو نیا

داسرتان رکرود  ب هراری و     مرثالً ( بر االف ظاهر  ن وهود نردارد یرا   31)انبیاء: « مَیإِبْراهِ

خ محرال  پیدایش مسیر اشک در وسط نیل روان و دیگر موارد اعجراز میز، همگری از سرن   

 (. 231: 2138عادی است، نه عقلی )هوادی  ملی، 

 دیدگاه اول: گرایش اشاعره به اهل حدیث

ابوالحسرن اشرعری از مکترب معتزلره      اگرچره که پیش از این نیرز اشراره شرد،     طور همان 

ی کرد و به حمایت از عقاید اهل حدیث پرداات، با وهود این مطهری معتقد بود ریگ کناره

 (.32: 2132یی همچنان ادامه داشت )مطهری، گرا عقلبا  ها یاشعرکه: مخالفت 

اشاعره قدری از اهل حدیث فاصله گرفتنرد و اسرتدالل را در    اگرچه: دیگو یمشهرستانی نیز 

مباحث اداشناسی داال کردند، در بعضی از  یات همچنان بر ظواهر تکیه نمروده و درصرددند   

 (.  133: تا یبقیامت را اثبات کنند )شهرستانی، تا برای ادا صفاتی مانند دیده شدن در 

اسرت  « الرق قرر ن  »در موضروع    نهرا براری برر ایرن باورنرد: بسریاری از ااتالفرات       

در   نهررا :نیرز معتقدنرد کره    یا عرده (. 112: 2ا  ،2131؛ شرریف،  143 :1 ، االردون  )ابرن 

 نیز ااتالف شدیدی داشتند. توحید و عدل الهیهمچون  ییها موضوع
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 قایالن دیدگاه اولدالیل 

صاحبان این دیدگاه برای اثبات ادعای اود، شواهدی از هایگاه عقل نزد اشاعره ارائه کردنرد  

که از هملۀ  ن مسئلۀ حسن و قب  عقلی است. اشاعره معتقدند: عقل عاهزتر از  ن است کره  

ی حسن و قب  یا اصل  و غیراصل  را درک کند. به نظر ایشران، قرول بره حسرن و قرب  عقلر      

مستلزم محدود کردن مشیت و اراده الهی است؛ بنابراین، به ههت تحفظ اطالق مشیت الهری،  

گویند: حُسن چیزی است که شارع  ن را ح،سن اعالم کررده باشرد و قررب  چیرزی      اشاعره می

رک: شهرسرتانی،   ؛148: 2131است که از سوی اداوند قبری  اعرالم شرده باشرد )الهیجری،      

؛ تفترررازانی، 143 - 143: 2؛ رازی، ا 121 - 121: 2133کالتررری،  ؛222 - 221: 2، ا 2113

 (. 133 - 134؛ قوشجی: 282 - 281: 8، ا 2131؛ هرهانی، 248 - 241: 1، ا 2123

ی کرده و نهی است که شارع زیچ  یقب: دیگو یمصاحب مواقف نیز در تأیید این نظریه 

، ا 2131ی، هرهران نردارد ) ی حکمح،سن به االف  ن است و عقل در حُسن و قرب  امور 

اسرت کره شررع از  ن      یقبی فعل: در افعال ما دیگو یم(. وی در های دیگر 282 – 281: 8

مبراح   ا ن را مسرتحب یر   ای ح،سن است که شرع به  ن امر کرده و یر فعلی کرده باشد و نه

؛ 441: 2421ندارد )هرهرانی،   انی دمی در افعال حکم چیهدانسته باشد و عقل بدون شارع 

 نیر ای را قبرول ندارنرد، برر    عقلر ی و ذاتحسن و قب   که(. اشاعره 223: 2412ی، شهرستان

 کره ی فعلر اداوند  نکهیای انجام دهد، همان عدل و اوب است، نه کارادا هر  کهباورند 

 ، انجام اواهد داد.داند یمعقل  ن را ذاتاً اوب و عدل 

یی توانایی شرناات و  تنها بهسن و قرب ، شرع است و عقل ما از دیدگاه اشاعره مالک حُ

؛ «تکلیف به ماالیطاق هایز است»تمیز اوب و بد را ندارد؛ به همین دلیل، اشاعره معتقدند: 

اوب است، پس تکلیف بره ماالیطراق هرم بررای      کند یمکه اداوند هر  نچه   نجازیرا از 

شود که نیکوکاران را عذاب دهرد و   می اداوند هایز است. حتی بر اداوند هایز محسوب

، اعتقراد بره حُسرن و قرب      هرا  شهیاندبه ظالمان پاداش نیک دهد و ... مبنای بسیاری از این 

 شرعی است.

 داننرد  یمر را دلیل بر این  اشراعرهی ادعرابا توهه به  نچه گفته شد، برای اظهارات مرورد 
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گراه   عقل هیچ  نها نظر ازمطلق، منکر حُسن و قرب  عقلی هستند؛ به این معنا که  طور به  نهاکه 

که یک عررمل،   کند یم درککند؛ البته عقل  ذم صادر نمی ای نسبت به هیچ کاری حکم به مدح

دهنردۀ  ن   ی در مرورد انجرام  ولر اسرت،   محلحتموافق برا غررض یا مالئم با طبع و یا دارای 

در  مرذمت  بره اسرت حکرم    نیهمچنر و  ردیگ ینم صورتو عقال  لعرق مردح بهعمل، حکم 

 (.232 - 238: 23، شمارۀ 2183مورد کسی که مرتکب کار ناپسندی بشود ) هنگران، 

و قبری  عقلری هسرتند، از کرالم      حسرن  مررنکر طرور کررلی    این ادعا کره اشراعره برره   

 چیهر : از دیردگاه اشرراعره،  دارد یم اظهاری وشود.  ی استفاده میزیمقر چونی سانینو خیتار

عملی نه مقتضی تحسین عقل است، نه تقبی   ن، بلکره حکرم بره حُسرن و قرب  منححرراً       

 (.132: 1تا، ا  اسرت )مقریزی، بی شررع ازمستفاد 

شود، اشراعره   می معلوم زین اند بر مده اشاعره یادعاهاصدد رد  از هرواب کسانی که در

ب  هستند تا هایی کره درک حُسرن و قرب  عقلری از     عقل نرسبت بره حُسن و ق درک منکر

بپرردازد،    ن انکرار  بره و مورد درک هر عراقلی اسرت؛ لذا اگرر کسری    یضرور امورهمله 

  .(81: 2423)حلی،  امر ضروری شده است کی منکر ییگو

 نقد دیدگاه اول  

اشاعره حسن و قب  افعال را با هردف اثبرات قردرت اداونرد و محردود نسرااتن        اگرچه

ی ایشران  هرا  اسرتدالل که متکلمان شیعه معتقدند، بیشرتر   طور همان، اند کردهقدرت او انکار 

احسان بره    یی، ستم به مظلوم،راستگوانکار حُسن و قب  افعالی چون  چنانکهمغالطی است. 

 چنانکره (. 133: 2132در برابر وهدان است )معروف الحسرنی،   ای  شکار یتیم و ... مغالطه

است که همۀ افعال، هردای از بیران    این در مقابل عقیدۀ اشاعره، از مسلّمات اعتقادی امامیه

 و قرب  عدل بعضی از افعال مانند حُسن رو نیااز  شارع، دارای مالکات واقعی عقلی هستند؛

 شوند. ی یا بدی توصیف میاوب بهبوده و  قرب  ذاتی و حُسن ظلم، دارای

ی از افعال، اقتضای حُسن و قب  دارند که اگر مانعی ایجراد نشرود، ح،سرن یرا     ا پاره نیهمچن

کذب که اقتضرای قرب  دارد، امرا اگرر در هرایی       قبی  هستند؛ مانند: صدق، که اقتضای حُسن و

 .استسن و اگر کذب موهب حفظ هان او شود، ح، قبی  ی شود،گناه یب صدق سبب قتل
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ادب کرردن،   الاقتضا هسرتند ماننرد: زدن کره بررای     صورت بهی از افعال ا دستههمچنین 

. حال باید توهه داشت که اگر اشاعره در تعارض میان عقل و استاوب و برای انتقام، بد 

که تقدم، معرانی متعردد    گریزی  نان است؟ در حالی ، دلیل بر عقلدارند یمنقل، نقل را مقدم 

دارد؛ شاید تقدم نقل به معنای حجیت باشد؛ شاید مراد از تقدم، اولویت باشد؛ و یا احتمرال  

داده شود که مراد از تقدم، طریقیت در فهم وحی یا مراد از تقدم نقل بر عقل، نقل اسرتقالل  

 باشد. صدور حکمدر 

همیت این است که اشاعره معتقدند: قول به حُسن و قرب  عقلری مسرتلزم    ا حائزمطلب 

شود که شارع  ن  حُسن چیزی محسوب می نکهیامحدود کردن مشیت و ارادۀ الهی است و 

را ح،سن اعالم کرده باشد و قرب  چیزی است که از سوی اداوند قبی  اعالم شرده باشرد و   

اود به حکم عقل است، گویرا   ها نیاهمۀ  ،دهد یمشرع محال  و مفاسد را تشخیص  نکهیا

توهه ندارند که با حکم عقل چنین قضاوت کردند، نه با حکم شرع؛ پس چگونه منکر عقل 

 و حکم  ن هستند؟! 

 گرایی و ظاهرگرایی دیدگاه دوم: اشاعره حد وسط عقل

 پس از هدایی از معتزلره، در مقابرل دو هریران افراطری      ابوالحسن اشعری ندیگو یمبرای 

( و اصحاب حدیث )کره  دانستند یمیگانه ابزار شناات حقیقت  عنوان بهمعتزله )که عقل را 

پردااتنرد و از   ستیزانه داشتند و با تکیه بر نقل، بره تفسریر ظراهری  یرات مری      ای عقل شیوه

 تأویل عقالنی قر ن سخت پرهیز داشتند( قرار گرفت.

ای بیابند  ها، راه میانه ها و کندروی رویاشعری و پیروان او کوشیدند که در برابر این تند

را گزارش   نهای رو انهیمها و  ها، تفریط الدون در مقدمۀ تاریخ اود بخشی از افراط که ابن

سبحانی معتقد است: او هرچند  اهلل تی (. 141 - 143: 1، ا 2131الدون،  کرده است )ابن

 عنوان بهبن حنبل  رفت و از احمددربست پذی طور بهمکتب اهل حدیث را « االبانه»در کتاب 

در بخش مربوط به عقایرد اهرل   « مقاالت اسالمیین»پیشوای عقاید نام برد و حتی در کتاب 

اراطر   حال، به ( ولی در عین113)اشعری: « من همه را پذیرفتم»که  کند یمحدیث، اعتراف 

لی را  گاهی کامل از مکتب اعتزال و مفاسرد عقیردۀ اهرل حردیث، توانسرت مکترب معترد       
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ی کند، هرچند نظریات او در مکتب  نان، یک نوع تحرف سرطحی و ظراهری برود    زیر هیپا

بره  « اارتالف المحرلین  »و « مقراالت اسرالمیین  »(. اشرعری در کتراب   11: 2138)سبحانی، 

و اصروالً ایرن دو    کنرد  یمتوهه کامل داشت و بسان یک معتزلی استدالل   های عقلی، بحث

 (.11: 2138ندارد )سبحانی، « االبانه»کتاب اایر وی، شباهتی به کتاب 

: نظام فکرری  دیگو یمو  داند یم طیتفر و  افراطدر دو هریان  رو انهیمکررب،ن نیز ایشان را 

در  شیکمراب است، این گررایش   طیتفر و  افراطاشعری معطوف به  شتی دادن میان دو حد 

 (.238: 2113)کربن،  اورد یمچشم  یی که اشعری پیشنهاد کرده بهها حل راههمۀ 

اشعری و سرپس اشراعره ترالش کردنرد مطرابق      : »ندیگو یمی از متکلمان ا عده چنانکههم

موهرود میران    تضاداشعری تالش کرد تا »معتقدند:   نها«. ای پیدا کنند دیدگاه اود، شیوۀ میانه

و در این راستا بیشترین سعی او بر این برود کره اهرل    « گرایی و ظاهرگرایی را از بین ببرد عقل

 (.283: 2133حدیث را وادار به استفاده از عقل در مباحث اعتقادی کند )ربانی گلپایگانی، 

: مکتب اشرعری برا کوشرش بررای تحدیرد      دیگو یمکررب،ن دربارۀ روش اعتدالی  اشعری 

راهری میانره گشرود. اگرچره      طیتفر و  افراطمیان این دو   قلمرو ااص عقل و قلمرو ایمان،

برا عقرل و برا ایمران درک شرود )کرررب،ن،        تواند یمدرست است که واقعیت معنوی واحدی 

2113 :233.) 

شریف نیز بر این باوراست که اشعری در قبال دو مکتب فکری کرامالً متخرالف کره در    

هر دو طرف، مخالفرت  . وی ناگزیر بود که با کند یمای اتخاذ  زمان او رایج بود، موضع میانه

معتزله بودند که عقل را به وحی ترهی  داده و  ن را تنها مالک حقیقرت و   سو ککند. در ی

 ضررر  یبر نسبت  به بدعتگذاران صورت بهواقعیت قرار داده بودند و از این راه  هسته  هسته 

احوصراً ظاهریره، مجسرمه،      بودنرد، « کریش  راسرت »ی ها گروه. در سوی دیگر  مدند یدرم

فقها که همگی مخالف این بودند که از عقل یا علم کرالم بررای دفراع از عقایرد      وحدثان، م

انگاشتند و محکروم   را بدعت می  نهااستفاده کنند و هرگونه بحث دربارۀ   نهادینی یا تبیین 

 (.112: 2131)شریف،  کردند یم
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برود و سرعی برر    تنظیم کررده   طیتفر و  افراطاشعری نظام فکری اود را میان  نکهیابا  

حفظ  ن داشت، طولی نکشید که عقاید اشعریان دستخوش تحوالت شدید و سریع شرد و  

 چنانکره تررهی  دادنرد و    بر نرص که  ن )عقل( را   نجاتا »به عقل گرایش بیشتری یافتند؛ 

در حواشی اود بر عقاید نسفی گفتند: در مواردی که نرص حراکی از     ای الی و عبدالحکیم،

 ن پرداات؛ چرا که عقرل برر    لیتأوباید به   ،شمارد یمکه عقل  ن را ممتنع  باشد یمچیزی 

صانع و اثبات  بر اثباتنقل موقوف است  رایزنقل مقدم است، عقل اصل است و نقل فرع؛ 

ۀ فرع، و این لیوس بهاصل است  ابطالۀ نقل، لیوس بهعالمیت و قدرت او، پس در ابطال عقل 

 (.234: 2111)فااوری، « نقل هم ابطال عقل است و هم ابطال

اشعری  ورده است، همان نگاه معتزله به عقل برود؛ بنرابراین    دگاهید نچه فااوری دربارۀ 

اگرچه اشعری با عقل مانند اصحاب حدیث بره مخالفرت نپرداارت، شراگردان وی همچرون      

ی قائرل  ا ژهیر وق( بعد از او برای عقل هایگاه  431ق( و هوینی )متوفی  421باقالنی )متوفی 

دنبال داشرت؛ برا    و مخالفت شدید  نان را به ختیبرانگنحوی که اشم اهل سنت را  شدند، به

  نکره توهه به این، هوینی از بحره به بغرداد گریخرت و سرپس بره حجراز رفرت و پرس از        

منظومرۀ   نکهیاالملک به قدرت رسید، با ایجاد مدرسۀ نظامیۀ بغداد و نیشابور و با توهه به  نظام

 الملک اشعری بود، هوینی را برای تدریس به مدرسۀ نظامیۀ نیشابور فرستاد.   ظامفکری ن

ی برگردانرد و بره اهرل    روی معتزلره  اسرتدالل و عقل  اسیقی از اشعرابوالحسن  اگرچه

و  دیشر یاند یمر برر  ن اسراس    هرا  سالکرد، نتوانست از نگاه به عقل )که  دایپ لیتما ثیحد

 مسرائل کامل کنراره هویرد؛ بردین ههرت در      طور به( داد یمیۀ فکری او را تشکیل رمایام

شد و این در  ثار علمی او هویداست و با در نظر داشتن این مهم کره   لیتفحدینی، قائل به 

( تکفیرر  انرد  دادهعقل را در منابع دینری داالرت     نها نکهیااهل حدیث، اشاعره را )به دلیل 

سرالبۀ   طرور  بهپذیرفت که اشاعره  توان یم، حال با توهه به مطالب یادشده چگونه کردند یم

 ؟!  کردند یمکلیه، عقل را رد 

 ن دیدگاه دومدالیل قایال

: نکره یاهملره   صاحبان این دیدگاه نیز برای اثبات ادعای ارود، شرواهدی ارائره کردنرد، از    
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تبین دالیل این گرروه در چنرد    .« ورد یموهود ادا به برهان عقلی رو  اثبات اشاعره برای»

 .  طرح اواهد شدبند م

 الف( عقل در علم کالم

و  یفلسرف برهران   ی،اشرعر  کرالم  یفلسف مکتب انگذاریبن  ق( 323)متوفی ی راز نیفخرالد

و  یبند طبقه اعراض امکانو   اهسام، امکان  فلسفی: برهانوهود ادا را در دو  اثبات یکالم

 (. 134: 2 ، ا2111؛ 23 :1ا : تا یب، یراز) است کرده ینامگذار

. و اسرت  حادث، شدهبود  سپسو  نبوده که سبب بدان ههانیعنی   اهسام: امکان برهان

 .داشتی نیاز اواهد محدث بهنیز  ههانی نیاز دارد، محدث بهی بالضروره حادثهر  که  نجااز 

 به  نطفه تحول: یعنی شود یمتعبیر   فاقو  انفس لیدل به  ناز  که اَعراضامکان  برهان 

نیراز   کننرده  متحولگیرد، بلکه به  نمی صورت اود یاود به،  اون و  گوشت و  مضغه و  علقه

برترری   علرت از وهود   یا حیوانات  نباتات احوال ااتالف، ها فحل ااتالف نیهمچندارد و 

 (. 31 – 33: 2، ا 2142ی، راز؛ 432 - 432: 1، ا 2422ی، راز) دهد یمگواهی 

 نیر اعقل در حُسن و قرب  افعال به : »دیگو یمیز ق( از سران اشاعره ن 311ی )متوفی تفتازان

ی حکممستحق مذمت است،   یقبمعنا که فاعل حُسن، مستحق مدح در نزد اداست و فاعل 

ی اسرت کره شرارع از  ن    زیر چ  یقبی است که شارع بدان امر کرده و زیچندارد، بلکه حُسن 

ی اگرر  حتر ی در ذات فعرل لحراظ کنرد،    قربح اعقل ههت حُسن ی نکهیای کرده باشد، بدون نه

ی کرده، بدان امر کند و به عکس، ههت حُسن و قرب  فعل تنها وابسته بره  نهشارع  نچه را که 

 (.181 - 181: 4، ا 2123ی، تفتازان« ) ن را بفهمد تواند یمحکم اداست، اما عقل 

در کرارکرد   گرفت که براری از اشراعره   جهینتچنین  توان یمبا توهه به  نچه گفته شد، 

ی برار و در  قائلندی عقل استقالل برا، قیحقای از براو در  لیتفحبه  نید قیحقاعقل در 

 323ی )متروفی  غزالر . افرادی همچون محمد دانند یمتأیید شارع  ازمندینحکم عقل را  گرید

و در بحرث حُسرن و قررب ، ترابع اشراعره و مخرالف        انرد  رفتهیپذی را عقلق( حُسن و قرب  

اگر هیأت راسرخ  : »دیگو یم(. وی در تعریف ارلق ح،سن 33: 2، ا 2111)غزالی،  اند معتزله
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حاهرت   تیرؤبه اندیشه و   نکه یبدر نفس که کارها از  ن به سهولت و  سان صادر شود، 

ی اوب که در عقرل و شررع سرتوده بروده،     ها فعلبود. پس اگر هیأت چنان باشد که از او 

ی زشت از او صادر شرود،  ن را اروی   ها فعلنیک اوانند و اگر صادر گردد،  ن را اوی 

ی باشد که افعال که عقرالً و شررعاً همیرل و    ا گونه( ارلق به 221: 2183بد گویند )غزالی، 

ی غزالر (. 33: 2114)مبرارک،  « نامنرد  یمر محمودند، از  ن صادر شرود،  ن را ارلرق حسرن    

ققان از عالمان مسلمان از گذشرته ترا   معتقد است که: مح زیندر باب حسن و قب   نیهمچن

 ن را  توانرد  یمر و عقرل ابتردا     نهاسرت ی ذاتی از امور، ا پارهحال معتقدند که حُسن و قرب  

 قیر طری هست که تنها از مطالبو  ستین عتیشراز  ازین یبکه عقل  میدان یمدرک کند ... اما 

 (.222 - 222: 2111ی، غزال) شود یمنبوت شنااته 

هدایت عامه این است که  دمی میان : »دیگو یمکه او در تعریف هدایت عامه  طور همان

، شرود  یمر فرق بگذارد. این هدایت شامل همۀ  دمیان است و از دو راه حاصرل   شرایر و 

 (.133: 2، ا 2138)غزالی، « ی به برکت پیامبرانا پارهۀ عقل و واسط بهی ا پاره

 488ترا   484به مدت پرنج سرال، از سرال     نکهیا اما باید در نظر داشت که غزالی با وهود

ریاست مدرسۀ نظامیۀ بغداد را در ضمن تدریس فقره شرافعی و کرالم برر عهرده داشرت، بره        

ی خیترار  ریسر اگر بره  : »ندیگو یمصوفیگری روی  ورد؛ برای از اندیشمندان در همین زمینه 

فاصرله   ثیحرد یی اهرل  گراراز ظراه  امیاکه اشاعره در گذر  میابی یم، میکنتفکر اشاعره توهه 

یی تنهرا  بهی که عقل مسائل؛ اگرچه هنوز در حد و مرز اند شده تر کینزدیی گرا عقلگرفته و به 

 چنانکره ی رهوع کرد، اتفاق نظر کامل ندارند؛ وحبه  دیبای که مسائلرا بفهمد، و   نها تواند یم

ی عقرل  برای را تر عیوس دانیمکه عبده  شود یمی  شکار غزالۀ سخنان عبده و محمد سیمقااز 

 (. 28 - 11: 2181)اهلل بداشتی، « شود یم تر کینزد هیامامی فکرو به روش  کند یمباز 

شد، در مقام پاسرخ   حسوب میمغزالی که از منادیان مکتب کالمی اشاعره در قرن ششم 

در معقروالت مرذهب برهران و در    »گویرد:   به این پرسش که چه مذهبی داری؟ چنرین مری  

، نه شافعی بر من حظری دارد و نره   کنم ینماز ائمه را تقلید  کس چیه  مذهب قر ن،شرعیات 

 (.21: 2131)غزالی، « ابوحنیفه بر من براتی
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ی مغرز و حقیقرت  ن،   هرا  بهاز دین   کسی که بحیرت عقلش نافذ نباشد،: »دیگو یموی 

. علوم شرعی هز برا علروم عقلری    ندیب یمپوست و ظواهر  ن و بلکه ایاالت و امثلۀ  ن را 

ی نیست. عقلیات مانند داروها یی برای صحت است و شررعیات هرم چرون غرذا     شدن درک

(. ایرن بیران غزالری    211: 2134ست. نقل از عقل  مده و نباید این را معکوس کرد )غزالی، 

 گویای مره  دانستن عقل بر نقل است.

موهرب    نحرب امرام،  : »کنرد  یمدالل فخر رازی نیز برای وهوب شرعی امامت، چنین است

واهرب اسرت.     واهب است؛ پس نحرب امرام،    دفع ضرر از نفس است و دفع ضرر از نفس،

: مقدمۀ دوم نیز مورد وفاق دیگو یممقدمه اولی از ضروریات است،  نکهیارازی پس از ادعای 

کره  ن را  همۀ عقالی عالم است. چه کسانی که منکر حُسن و قرب  اشیا هستند و چه کسرانی  

: وهوب دفع ضررر از  ندیگو یم  ،کنند یمزیرا کسانی که حسن و قب  اشیا را انکار   قبول دارند،

ثابت است و  نان که حسرن و قرب  اشریا را      به اهماع انبیا و رسل و همیع امم و ادیان،  نفس،

ورت، بدیهیات عقلی است، پس در هر صر  از: وهوب دفع ضرر از نفس، ندیگو یم  باور دارند،

 (. 412: 1221  )رازی،« وهوب دفع ضرر از نفس، مورد توافق عقالی عالم است

نظر اشعری، اسرتفاده از عقرل در فهرم و تأییرد شررع یرک        بر بنابا توهه به  نچه گفته شد، 

ضرورت است، نه ضاللت؛ اما استفاده از عقل مطلق نیست، بلکه باید مقید به نص باشد، وگرنره  

گیررد و معتقرد    رود. در صورت تعارض عقل و نقل، اشعری هانب نقل را مری  می راههیبعقل به 

ی مقیرد نیسرت. گراهی    رو انره یماست که عقل باید تابع نص باشد. البته اشعری در عمل به ایرن  

ی در تمرامی  رو انره یمکره   کنرد  یمر کند. هر چند ترالش   گرایانه مشی می و گاهی نقل انهیگرا عقل

رک: ابوالحسن اشعری، رسالۀ استحسان الخوض فری علرم الکرالم(.    نظریات وی محفوظ باشد )

و سرنت، بره عقرل نیرز اعتمراد       بر کتراب : شیخ اشعری در عین اعتماد دیگو یمسبحانی  اهلل تی 

و حتری در ایرن زمینره     شرمرد  یمۀ مسائل عقیدتی محترم نیزم در، و استدالالت عقلی را کرد یم

 (.11: 2138)سبحانی، « وض فی علم الکالماستحسان الخ»رسالۀ ااصی نوشت به نام 

یی امور الهی و روحانی نارسرا و قاصرر دانسرته و    شناسا، اشاعره عقل را در نکهیانتیجه 

 دانستند.   اصول عقلی را فقط در حیطۀ امور تجربی و طبیعی قابل اطالق می
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ورد دو رسد که بیشترین ااتالف اشاعره و معتزله در مر  نظر می ذکر این مطلب ضروری به

و  اسیر قی کره از  اشرعر ۀ توحید و عدل الهی پدید  مده است؛ بر این اساس، ابوالحسن مسئل

کرد، اما نتوانسرت   دایپ لیتما ثیحدشده بود، به اهل  گردانیروی اعتزالی هدلی استداللعقل 

کامرل   طرور  بره ( دیشر یاند یمر ی بر  ن اسراس  دیمدی ها سالی اود )که اعتزالی عقلاز شاکلۀ 

، اگر چه هنبش اشعری با پرهیز رو نیاقائل شد؛ از  لیتفحی، نید، بلکه در معارف دیایب رونیب

و ترأثیرات   سرو  کیی در  ثرار اشرعری از یر   گرا عقلهای  یی و تأویل  غاز شد، مایهگرا عقلاز 

یی در هامعۀ اسالمی از سوی دیگر، زمینه را برای بازگشت پیروان اشعری بره  گرا عقلمیراث 

أویل فراهم کرد و بزرگران مکترب اشرعری ماننرد براقالنی، هروینی، غزالری و        یی و تگرا عقل

که از کسرانی کره    گونه همانیی را تجدید کردند؛ بنابراین، اشعری گرا عقلسرانجام فخر رازی 

ای بره عقرل راه   اتکر ی کسانی را هم کره در  رأ، دکردن ، انتقاد میدانستند یمنظر عقلی را حرام 

(. بکِّرار ضرمن تأییرد    248: 2111نرد )فرااوری،   کرد یمر  رد)چون معتزله(  مودندیپ یممبالغه 

اشعری نیز همچرون   شاگرد: از باقالنی، کند یماو چنین یاد  مؤثرعقلگرایی اشاعره از شاگردان 

کردن  رای اشعریان دارد، یاد کرردیم. در مرورد دیگرر     مند نظامی در ا عمدهکسی که مسئولیت 

یراد کررد کره در     توان یمباقالنی، از غزالی و نیز فخرالدین رازی نیز  هز بهی اشعریان ها  موزه

 (؛12: 2183شرح و بسط عقالنی این  یین نقش بسزایی داشتند )بکِّار، 

 ب( روش عقلی ـ نقلی

و نظر  عمل دریی و تأویل پرهیز داشتند، گرا عقلاشاعره از  اگرچهپیش از این گفته شد که 

در میران دو    نهرا شرود.   یی در  ثار پیروان اشعری مشاهده مری راگ عقلبودند و این  گرا عقل

یری معتزلیران و ظراهرگرایی اهرل حردیث، روشری عقلری ر نقلری          گرا عقلروش متعارض 

کره   ردیر گ یمر برگزیدند. غزالی در روش عقلی ر نقلی اود از احادیث پیامبر )ص( کمرک   

 نکره یاع،قلَه؛ از اسالم کسی، تحسرین نکنیرد ترا    ح،تَّی تَعْر فروا  یاَمرإسالم،  عْج بُکرمْیُال»فرمود: 

( 12: 1)کراهکری: ا  « لِم،نْ الَ ع،قْلَ لَرهُ  نَیدِالَ »و در های دیگر فرمود: « عقل او را بشناسید

علروم   اءیر اح»(. وی در کتاب 223: 2134یعنی کسی که عقل ندارد، دین نیز ندارد )غزالی، 

 با دین منطبق کند. که نگاه اود به عقل را کند یمتالش « نیالد
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روش اشعری، حد میانۀ اعتزال و اصحاب حدیث است، یعنی از سویی براالف معتزله 

که در مسائل عقیدتی به حکومت عقل بر نقرل معتقرد بودنرد، عقرل را ترابع و ارادم نقرل        

ی عقرل را در تبیرین   ریکرارگ  بره شناات، و از سوی دیگر با وهود قول اصحاب حدیث که 

انگاشرتند، برا روش عقلری و کالمری بره شررح و تبیرین  ن         حرام مری اصول دین بدعت و 

وهود  ورد کره اصرول و قواعردش اغلرب برا عقایرد        پرداات و در نتیجه کالم مستقلی به

اصحاب حدیث سازگار  مد و لذا اکثرر اصرحاب حردیث، روش و کرالم وی را پذیرفتنرد      

گرایی و ظراهرگرایی را   قلموهود میان ع تضاد(. او تالش کرد که 231: 2181)ههانگیری، 

از بین ببرد و در این زمینه بیشترین سعی وی بر این بود که اهل حردیث را بره اسرتفاده از    

  .(283: 2133عقل در مباحث اعتقادی وادار کند )ربانی گلپایگانی، 

اشرعری در   نکره یابرا وهرود   : »دیگو یمبودن اشعری تأکید دارد،  رو انهیمابوزهره که بر 

هرای فقیهران و    یی که میان فقیهان و محدثان با معتزله پیش  مده برود برا اندیشره   ها ااتالف

 گونره  چیهکامل به ظواهر  یات تمسک هسته، بر  طور بهاو  نکهیامحدثان هماهن  بود و با 

کلری از پیرروان مرذاهب گونراگون دور برود. در حقیقرت،        طرور  بهکرد،  تأویلی اعتماد نمی

و حرد اعتردال برین نفری و اثبرات و       تنردرو هرای   ن افراطری های او حد وسطی میرا  اندیشه

« رفتنرد  شمار مری  درگیری بود که همان معتزله و حشویه و هبریه به دو طرف شدگان هذب

 (.133: 2111)ابوزهره، 

یابرد کره برا     کند که اگر کسی زندگانی اشعری را بررسری کنرد، درمری    وی ادعا می نیهمچن

و تنردروی را   غلرو ای میانره و دور از هرگونره     گاهی گستردۀ او چنین سازگار است کره شریوه  

هرای فلسرفی    هاست. او در نظریره  برگزیند. کتاب مقاالت االسالمیین او برای تبیین همین اندیشه

ای یرا   ن حد وسط را برگزید؛ هرچند گراهی در مسرائلی کره دربرارۀ  ن  یره     مرتبط با قر ن، هما

وهروگر، اثبرات    شود؛ برای شخص هسرت  می دهیعق همروایتی وارد شده باشد، با برای فقیهان 

 (.133: 2111های او امر دشواری نیست )ابوزهره،  ی در اندیشهرو انهیماین 

ی تحدید حدود قلمرو اراص عقرل و   : مکتب اشعری، با کوشش برادیگو یمکررب،ن نیز 

 (.233: 2113 راهی میانه گشود )کررب،ن،  طیتفر و  افراطقلمرو ایمان میان این دو 
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که هیچ نحی دال بر قردیم برودن قرر ن وهرود نردارد. بردین ههرت         ردیپذ یماشعری 

ه اثبرات برسراند.   با دلیل عقلی ب« کُونُیَفَ کُنْأَنْ نَقُولَ لَهُ »تا این مطلب را در تفسیر  کوشد یم

)نحرل:  « کاُلونُ یَفَ کاُلنْ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لاَلهُ   ءٍیْلِشَإِنَّمَا قَوْلُنَا »: معنای  یه چیست دیگو یموی 

( محققاً منظور از کائنات حادث است. زیرا اگر کالم ادا نیز داارل ایرن مقولره باشرد،     42

دیگری دارد « کن»ن، نیازمند به کلمۀ که از کالم اداست، برای وهود یافت« کن»اود کلمۀ 

سربقت   برر  ن « کرن ». پس باید کالم ادا ازلی باشرد و هریچ کلمرۀ    تینها یبو همچنین تا 

 (.232: 2111نداشته است )فااوری، 

اشاعره نیز همانند بسیاری از مفسران قر ن به تفسیر عقلی نیز توهه دارند. در این میران  

، معرروف بره   «مفاتی  الغیب»ترین تفاسیر کالمی قر ن  ترین و مفحل به یکی از مهم توان یم

( اشاره کرد که در اواارر سردۀ   324اثر فخرالدین محمدبن عمر رازی )متوفی « ریکب ریتفس»

. شرده اسرت  سدۀ هفتم هجری قمری، با تکیه بر اصول عقاید اشعری نگاشته  لیاواششم و 

هرای   های عقلی، اقوال حکیمان و فیلسوفان و نزاع نگرش لیدل بهدر تفسیر فخرالدین رازی 

سرورۀ بقرره، تأویرل فالسرفه دربرارۀ       هشرتم  وعقلی وهود دارد. مثالً در تفسیر  یۀ چهرل  

 (.33: 1، ا 2412شفاعت را ذکر کرده و به تبیین  ن پردااته است )رک: فخر رازی، 

 گیری نتیجه

سردۀ   لیر اوای بود، در اواارر سردۀ سروم و    . ابوالحسن اشعری شخص دانشمند و باهوش2

معتزله تنها مکتب کالمی بدون معارض در میان اهل سنت بود، مرذهب   که یحال درچهارم، 

 کرد؛ سیتأسکالمی هدیدی را 

. برای معتقدند هدف اشعری تالش برای هماهن  کردن وهدان دینی با تفکر اصریل  1

 ههرت   نیبرد فلسرفی باشرد، کالمری برود.       نکهاسالمی بود؛ زیرا گرایش علمی او پیش از 

گفت: اندیشۀ کالمی اشرعری   توان یممباحث او با فلسفه چندان  میختگی نداشت. در واقع 

و  افتره ی  سرامان زمران   مرور بههای چهارم و پنجم هجری توسط پیروانش پرورش و  در سده

 شد؛   مند نظام
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عتزلی و تأویل، توهه اود را بره  ی افراطی مگرا عقل. اشاعره در ابتدا در مقابل هریان 1

ی را سرخت با  ن، مواضرع   تیضدنقش عقل و در  انکارمعطوف و با  ثیاحادظواهر قر ن و 

یی به راه اندااتند. این حرکرت  گرا عقلعقل و  انیهر هیعلی ادیزاتخاذ کردند و انتقادهای 

 را به عقل داده بودند؛   تیمحور کهمعتزله بود  براالفدقیقاً 

بودند و ایرن   گرا عقلو نظر  عمل دریی و تأویل پرهیز داشتند، گرا عقل. اشاعره که از 4

در میران دو روش متعرارض     نهرا شرود.   یی در  ثرار پیرروان اشرعری مشراهده مری     گرا عقل

گرایی اعتزال و ظاهرگرایی اهل حدیث، روشی عقلی ر نقلی برگزیدند و اعتدال روش   عقل

 ؛ استاشاعره 

 تضراد پیروانش تالش کردند از ظاهرگرایی محض فاصله بگیرند و  ژهیو به. اشعری و 3

گرایی و ظاهرگرایی را تا حدودی از بین ببرند و بیشترین سعی  نران ایرن    موهود میان عقل

بود که اهل حدیث را وادار کنند تا به استفاده از عقل در مباحث اعتقادی روی  ورنرد. امرا   

اعره پس از ابوالحسن اشعری )یعنی دوران باقالنی کره از  تحوالتی که در منظومۀ فکری اش

نسل دوم مکتب اشعری است و هوینی( رخ داد که اشرم اهرل سرنت را در     نظران صاحب

یی شد و این با نظام فکری اشعری که گرا عقلپی داشت، موهب نزدیکی اشاعره به اندیشۀ 

مدرسۀ نظامیره در   سیتأسکه با واقع شده بود، فاصله داشت  طیتفر و  افراطمیان دو هریان 

الملک وزیر سرلجوقی و حضرور و تردریس غزالری در نظامیرۀ       بغداد و نیشابور توسط نظام

 بغداد و تدریس هوینی در نظامیۀ نیشابور تقویت شد؛

یی موافرق نیسرت و بره اهرل حردیث      گرا عقل. اگر برای بر این باورند که اشاعره با 3

و ایرن قضراوت    اسرت حسن اشرعری در مسرجد بحرره    گرایش دارد، منشأ  ن سخنان ابوال

درستی در حق او و پیروانش نیست؛ زیرا  ن سخنان   غازین روز هدایی او از اعتزال بود و 

این به مفهوم پیوستن وی به اردوگاه فکری اهل حدیث نیسرت؛ بلکره نخسرتین گرام او در     

است. اگرچره   طیتفر و  افراطاقدام به ساات منظومۀ فکری اعتدال میان دو هریان متناقض 

 در این مسیر موفقیت چندانی هم کسب نکرد.
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