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 چکیده:
االسرار است. در مواردي مفاهيم و م سدة ششم، و صاحب تفسير کشفنارشيدالّدين ميبدي، عارف ب

او  تعاليم عرفاني ميبدي از آراء کالمي او متمايز است اّما در بيشتر موارد اعتقادات ميبدي با مفاهيم عرفاني

در هم آميخته است. اين آميختگي و پيوند، و همچنين پراکندگي اعتقادات کالمي ميبدي در متن موجب شده 

ها و مشرب عرفاني هاي گذرا آشکار نشود و از سوي ديگر ديدگاه تا از يک سو، مذهب کالمي او در بررسي

 او به درستي تحليل نشود.

االسرار استخراج شد و سپس اين اعتقادات، تحليل از کشفدر اين مقاله ابتدا اعتقادات کالمي ميبدي 

و با آراء اشعريان مقايسه گرديد. با توّجه به شواهد و قرائن فراوان معلوم شد که ميبدي اهل حديث است و 

 تشابه اعتقادات او با اشعريان بدان دليل است که مکتب اشعري از آراء اهل حديث نشأت گرفته است.  
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 مقدّمه

میان عرفان اسالمی و علم کالم پیوند استواري برقررار اسرتم محا رال کالمری در     

سزایی داشته استم بسیاري از عارفان پیش و بیش از این ساختار عرفان اسالمی نقش به

هراي  هرا و نرزا   و گاهی نیز خرود در مرکرز اردال    اند که عارف باشند، یک متکّلم بوده

شرود   توّاهی به آراء کالمی یک عارف، موار  مری   اندم از این رو بی کالمی قرار داشته

انحة مهّمی از دیدگاه عرفانی او نادیده گرفته شود، همچنین گاهی آمیختگی و نزدیکری  

ی اعتقادات کالمری بره   اي است که ممکن است بعض این آراء با مفاهیم عرفانی به اندازه

هاي عرفانی تلّقی شرودم عارفران در اانراي تعرالیم عرفرانی، آراء       عنوان مفاهیم و اندیشه

اندم هرر ننرد ایرن اعتقرادات بخرش مهّمری از        کرده کالمی خود را نیز تحیین و تحلیغ می

سازد اّما همواره باید مرز میان عرفران و کرالم مشرّخ      دیدگاه عرفانی هر عارف را می

ودم به عنوان نمونه، شیوة  صول معرفت ممکن است عقلی، کشفی، نقلی یا تلفیقی از ش

ها باشدم نظر یک عارف دربارة شیوة  صول معرفرت، یرک موعرو  کالمری     این روش

است که نتیجة این اعتقاد در دیدگاه عرفانی او تأایر داردم بنابراین اعتقرادات کالمری در   

 دارد اّما با آن یکی نیستماي  دیدگاه عارفان تأایر براسته

، یکی از با الّنوبة الثالثةاالسرار، مخصوصًا در رشیدالّدین ابوالفضل میحدي در کشف

ترین متون تفسیر عرفانی را از نظر زبان ادبی و محتواي عرفانی آفریده استم ایرن   ارزش

-تن است؛ وي نخست آیات را ترامه تحبعدي میحدي بر قرآکتاب  اصل نگرش سه

الّلفظی کرده، بار دیگر به شیوة عاّمة مفسران به تفسیر آیات پرداخته و سررانجام آیرات    

 تعحیر کرده استم« بر لسان اهل اشارت و بر ذوق اوانمردان طریقت»را 

االسرار میحدي تلفیقی از آراء کالمی و تعالیم عرفانی نویسرنده اسرتم اردا    کشف

، مشررب  پیونرد  ة ایرن دوسروی  یسپس بررسکردن اعتقادات میحدي از مفاهیم عرفانی و 

سرازدم میحردي هنگرام نگرارش کشرف االسررار،        عرفانی او را به طور دقیق نمرودار مری  

اعتقادات خود را به طور پراکنده بیان کرده استم در مواردي کالمی بودن محا ال کراماًل  

مفراهیم  شده محا ال کالمی برا   روشن است اّما در بیشتر ااها پیوستگی مطال  موا  
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درستی صورت نگیرردم در بعضری از   عرفانی خلط شود و تحیین دیدگاه عرفانی میحدي به

برار   ها، دربارة اعتقادات کالمی میحدي به اشارت سخن رفته استم گویرا اّولرین   پژوهش

هرراي کالمرری میحرردي پرداخترره شررده ربنیرراد برراقرالعلوم،  برره دیرردگاه« یادنامررة میحرردي»

ه هرا توّار  به این دیدگاه« لطایفی از قرآن»آن در کتاب  ( و بعد از113-111،ص 1731

هاي بعردي، دربرارة   (م در پژوهش47و  91 -94، 71-77، ص 1734شده استررکنی، 

 م  1آراء کالمی میحدي به همین کتاب راو  شده است

بوده اسرت؛ افرزون   « متمایل به اشاعره»یا « اهل  دیال»بر اساس این منابع میحدي 

ها، شرواهد   عدم قطعّیت دربارة مذه  کالمی میحدي، در این پژوهش انگی وگبر این دو

اندکی ارائه شده که براي داوري دربارة اعتقادات کالمی میحدي کرافی نیسرتم همچنرین    

هاي بارز میان ایرن مکتر  برا اعتقرادات اهرل      ها و تفاوتآراء مکت  اشعري و شحاهت

اهل  دیال، اشعري یا متمایل بره   توان میحدي را دهد که به را تی نمی  دیال نشان می

 -اشعریان دانستم این مقاله برآن است تا اصول اعتقادي میحدي را باتوّاه به متن کشف

دربرارة پیونرد میران ایرن       اي برراي پرژوهش   االسرار، به طور دقیق، معلوم کنرد و زمینره  

 هاي عرفانی میحدي فراهم آوردم  اعتقادات با دیدگاه

 

 اعتقادات ميبدي   -1

 نتایج  اصل از سخنان میحدي دربارة اعتقادات او به شرح زیر است:

 عقل -1-1

کرار گرفتره شرد در    در مکات  کالمی، عقل به عنوان ابزار دفا  از اصول عقاید بره 

دانسرتندمرعحدا  برن     الی که اهل  دیال عقل را در  وزة مسائل اعتقادي مرردود مری  

کرار  االسرار به دو معنی بره در کشف( عقل 114، ص1و ج 111، ص1، ج1911سلمان، 

 رفته که یکی مذموم و دیگري محمود است:

( عقل مذموم رعقل در دماغ(: این عقل همان است که  کمرا و فالسرفه دربرارة    1

اندم اّما بره   اند و آن را ابزار علم خود براي رسیدن به مقصود دانسته آن بسیار سخن گفته
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ت و غنراي  تعرالی راهری نردارد و در برابرر عرزّ     اعتقاد میحدي این عقل به معرفت  رق  

هر كه در پناه عقرل رفرت،   »آورد که:  پروردگار، نیزي از نومیدي و عجز به دست نمی

صفت عّزت پیش آمد و او را نومید بازگردانید و هر كه در پناه فضل او رفرت، بردابررد   

گر ایرن عقرل   ( میحدي در ااي دی101، ص4، ج1731میحدي، «مراو به اعلی عّلیین رسید

تشرحیه کررده کره فقرط تروان      « پاسرحانی »قرار داده استم او عقل را به « دین»را در برابر 

شرودم در   پاسداري از معارفی را دارد که از طریق دین و نحّوت براي انسران  اصرل مری   

انسان را به مقصرد  « راهحر»یا « راه»عوض، ا کام دین که به واسطة انحیا ابالغ شده مانند 

 (41، ص1دم رهمان، جرسان می

عقال دل اسرت یعنری كره دل را از غیرر     »( عقل محمود رعقل در دل(: این عقل 1

( میحردي در  991، ص1همران، ج «مرهراي ناسرزا براز دارد   مححوب در بند آرد و از هوس

عقل به مذه  اهل سّنت نرور اسرت،   »تمایز این عقل از عقل مذموم ننین نوشته است: 

، و شرط خطاب است نره موار  خطراب، و در معرفرت     و ااي وي دل است نه دماغ

اسرت  « زنردگی دل »شرود،   همان( آنچه از این عقل  اصل می«مرعین آلت است نه اصل

را «  ری »(، 30ةیر سرورة یس/آ «رِلُینِذَر َمرن كراَن َ ی را   »به طوري که میحدي در تفسیر آیة 

شرودم در   مرده مری  تأویل کرده استم عقل دماغی موا  تمایز عاقل از دیوانه یا« عاقل»

نیز به دلیل عدم قّوة تشرخی  و تعّقرل، برر دیوانره  کرم نیسرتم برراي اهرل          عتشری

اي باالتر عروري استم الحّته عارف به نور دل به   قیقت هم این قّوة تشخی  در مرتحه

تواند مححروب را از   یابدم به عحارت دیگر دل به کمک نور عقل می این توانایی دست می

 هد و راه را از بیراه بازشناسدمغیر تمییز د

شرود:   نکته از دیدگاه میحدي دربارة عقل دل ردر برابر عقل دماغ( برداشرت مری   دو

سرعادت آخررت   »الف( این عقل که نور دل خوانده شده، ابزار رسیدن به معرفت است: 

( ب( 71، ص1، ج1731 ،يحرد یم«مردر معرفت خداي است، و معرفت از نرور دل اسرت  

بر موهحتی بودن عقل تأکید کررده   ح،ة اشارات خود به طور عمنی یا صریمیحدي در هم

این عقل بنده موهحت الهی است و عطاي رّبانی، و طاعت بنرده متتسر  اسرتم    »است: 
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، 1همران، ج «مركرار نیسرت  توفیرق بره   موهحت راست نیست و آن موهحرت بری   طاعت بی

 (  71، ص1و ج991ص

 علم کالم -1-2

دراک محانی تو یدي اصرار دارد، مسّلمًا به علمی که یکی کسی که بر رّد عقل در ا

بین نیستم میحدي، از علم کالم بره عنروان بردترین     از ارکانش عقل است، نندان خوش

 نو  تاریکی یاد کرده است:  

 َو َشررُّ الَظرالِم َظرررالُم الرَکالِم   َطریرُق الرَکالِم َطرریُق الَظرالِم»

  1«َو َناهیَک ِبالُمصَطفی ِمن إماِمممم  الَحردیاِل َعَلریَک ِبِمرنهاِج أهرِل

 (41، ص1رج

و در عوض بره عقرل خرود      به اعتقاد میحدي، متکّلمان کتاب و سّنت را کنار نهاده

اندم توّسل به رأي و قیاس و کالم موا  گمراهی این افراد شده تا اایی کره   تکیه کرده

( نکترة االر    741، ص7، ج1731 ،يحرد یبرابرندمرم« محتدعان و متنطعان و خایضران »با 

تو یرد، فقره،   »گانه در کنار عنوان یکی از علوم دهبه را« کالم»توّاه این است که میحدي 

« هرالک »پذیرفته، اّما آن را موا  « وعظ، تعحیر، ط ، نجوم، معاش،  کمت و  قیقت

ت كه گفت اّل اّما علم كالم آن اس»دانسته و ننین نوشته است: « القائات شیاطین»و از 

ااي دیگرر گفرت: زرخرُرَف الَقروِل غررُرورًا،       ، همأوِلیاِئ  االله: َو إنَّ الشَّیاطیَن َلُیوُ وَن ِإلی

همان است كه گفت: َو إن َیقرولروا َتسَمع ِلَقوِلهمم و آن بگذاشتن نّ  كتاب و سّنت است 

هرواي خرود    و از ظاهر با تتّلف و بحال شدن است و از ااتهاد با استحسران عقرول و  

ِبرالَتالِم َاهرلو َو    لرمُ شدن است، و دانستن این علم عین اهل استم شرافعی گفرت: العِ  

 (191-191، ص 7همان، ج«مرالَجهلر ِبالتالِم ِعلٌم

 توحيد و صفات خداوند -1-3

بر اساس محانی علم کالم، تو ید داراي سره مرتحره اسرت: تو یرد ذاتری، تو یرد       

ذاتی ازء اصول اّولیة اعتقادي اسالم است از اینرو همرة  صفاتی و تو ید افعالیم تو ید 

( 70-71، صر  1741فرق کالمی در این مرتحه از تو یرد اّتفراق نظرر دارنردمرمطّهري،     
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آنچه موا  بروز اختالف میان متکّلمان بوده تو یرد صرفاتی و افعرالی اسرتم تو یرد      

ست که در ااي خود بره  ساز محا ثی نون احر و اختیار، عدل، شرور وممم اافعالی زمینه

هاي کالم معتزلری اسرتم ایرن کره      آن خواهیم پرداختم تو ید صفاتی یکی از شاخصه

خوانند منظورشان اعتقاد به تو ید صرفاتی بروده اسرتم     می« الّتو یداهل»معتزله خود را 

دانند و بر آنند که خردا از هرگونره صرفت زایرد برر       آنها صفات الهی را با ذات یکی می

( در مقابل، اشاعره واود صفات را براي  رق  14، ص1731ه استم ربرنجکار، ذات منّز

تعالی ااحات کردند و این صفات را از ذات او متمایز دانستندم الحّته اشاعره در ایرن مرورد   

راه خود را از مشّحهه ادا کردند و عمن انتساب صفات به خدا، قیرد برال تشرحیه و برال     

 (71ص تکییف را به آن افزودندمرهمان،

اهمّیت محا ال تو یدي در تعیین مذه  کالمی، موا  شده تا میحدي نیز بارهرا  

رأي و نظر خود را در این باره ابراز کندم او به واود صفات الهی اعتقاد داشرته و برراي   

االسرالم  تحیین مرزهاي تو ید صفاتی در اندیشة خود بره نقرل عحرارات دقیقری از شریخ     

در این عحارات تو ید صرفاتی مرورد نظرر خرود را کره       انصاري پرداخته استم انصاري

تو ید مسرلمانان  »درست در نقطة مقابل اعتقاد معتزله قرار دارد، ننین شرح داده است: 

تعطیل، و برر ظراهر بررفتن     افراط، و نفی تشحیه بی میان سه  رف است؛ ااحات صفت بی

برر بیران اسرت، و    تخلیطم  قیقت ااحات آن است كه هر نه خدا گفت كره از خرود    بی

گیرريممم و از   مصطفیرص( گفت كه از  ق بر عیان است، تصدیق و تسلیم در آن پریش 

تفّتر در نگونگی آن بپرهیزي و تتّلف و تأویل در آن نجویی و از گفتن و شرنیدن آن  

نپیچی و بحقیقت دانی كه معلوم از صفات اللَّره خلرق را، نرام آن اسرت و ادرا  بره آن      

 ،يحرد یم«مرط در آن تسلیم آن است و تفسیر آن یاد كرردن آن اسرت  قحول آن است و شر

 (403، ص1، ج1731

شروند؛   اعتقاد میحدي، دو گروه دربارة اسما و صفات پروردگار دنار الحراد مری   به

و اهرل تعطیرل کره    « نام و صفتی که ا  خود را نگفرت، بگویرد  »اهل تشحیه و تمثیل که 

( بنابراین میحدي نه اهل تشحیه است و 104، ص7همان، ج«مرآنچه خود را گفت، نگوید»
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را برگزیرده  « اادة سرّنت »صفات الهی پذیرفته بلکه  ةارنه نظر اهل تنزیه و تعطیل را درب

رود و از تعطیل و تشحیه پراک   استم به نظر او این ااده راه میانه است، به سوي  ق می

آید که او بره تروقیفی    ( همچنین از عحارات میحدي ننین برمی107، ص7استمرهمان، ج

انسان مجاز است خدا را  هبودن اسما و صفات خداوند اعتقاد داشته است؛ بدین معنی ک

خلق به خرود  »مممفقط به اسما و صفاتی بخواند که او خود را به آنها خوانده است، مثاًل: 

و به عقل خود وي را درنیابند، مگر كه وي را به آن صفت كه خود كرد خود را و به آن 

 (  113، ص1همان، ج«مرنام كه خود را برد خود را، بشناسد

شرود کره او در      ربارة اسما و صفات خداونرد معلروم مری   مجموعة آراء میحدي د از

اینحاره با اشاعره موافق است با این تفاوت که دربارة کیفّیت این صفات اظهار نظر نکرده 

کررده اسرتم   « تفروی  »و معنی اسما و صفات الهی را در بیشتر مروارد بره خرود خردا     

برراي خداونرد،   « سنفر »و « اهرت و مکران  » ،«تصرور »، «یرد »سخنان میحدي در ااحات 

 دهد: خوبی نشان میدیدگاه او را به

(، 4رسرورة طره، ص  « استوي»( و 144ةیرسورة بقره، آ« کرسی»میحدي در تفسیر  -

نّ  قرآن است و اشارت به اهرت و  »به ااحات اهت و مکان براي خدا پرداخته است: 

تم كرسری  متان استم كرسی نه علم است كه آن راه بیراهان است، تأویل اراهالن اسر  

و تصّرف به اان بازگرفته و پذیرفتة  ویلگاه دانیم و این مذه  سنیان است و بی تأ قدم

شیخ االسالم انصراري گفرت: اسرتواء خداونرد برر      ( »300، ص1؛رهمان، ج«ایشان است

عرش در قرآن است و مرا بدین ایمان استم تأویل نجویم كه تأویل در این باب طغیران  

 (111، ص1همان، ج«مراطن تسلیم، این اعتقاد سنّیان استاستم ظاهر قحول كنم و ب

َخَلَق »سند میحدي در ااحات صورت رواه( براي خداوند دو  دیال نحوي است:  -

َة   َرأیتر َرّبی ِفی أ َسرِن  »؛ «آَدَم َعَلی صوَرِتِه ( 17-19، صر  1، ج1731 ،يحرد یم«مرصوو

ت پروردگار است یا نه، میران  الحّته دربارة این که صورت یاد شده در این ا ادیال، صور

 م 7دمسلمانان اختالف واود دار
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، عرمن بیران و رّد نظرر مخالفران، برراي      «یدا »میحدي در بحال مفّصلی دربارة  -

 (111-114، ص 7تأیید نظر علماي سّنت نند دلیل آورده استمرهمان، ج

( و 111ةیر رة مائده، آرسو« َتعَلُم ما ِفی َنفسی َو ال أعَلُم ما ِفی َنفِسَك»میحدي آیة  -

را دلیل ااحات « ُسححاَن اِ  َو ِبَحمِدِه َعَدَد َخلِقِه َو ِمداَد َكِلماِته َو ِرعا َنفِسِه» دیال نحوي 

 (111، ص7نفس براي خداوند ذکر کرده استمرهمان، ج

هم سخن گفته اّما تنزیه مرورد نظرر او   « تنزیه»کنار ااحات این صفات، میحدي از  در

معنی تسحیح تقدیس است و تنزیه، و »هل تنزیه و تعطیل کاماًل متفاوت است: با سخنان ا

تقدیس آن است كه خداي را از صفات ناسزا و نعوت  داان منّزه و مقّدس دانی؛ پرا   

عقل، قّدوس از قیاس؛ موصوف نه معلول، معرروف نره    ازاز نق ، دور از وهم، بیرون 

( معتزله خردا را از همرة صرفات    177، ص10، ج1731 ،يحدیم«مرمعقول، پیدا نه مجهول

دانند اّما به اعتقاد میحدي خداوند از صفاتی کره مشرّحهه از روي افرراط و بردون      منّزه می

 م تدهند، منّزه اس توّاه به نّ  کتاب و سّنت به او نسحت می

 توحيد و افعال خداوند -1-4

اشاعره بروده اسرتم   تو ید افعالی نیز مانند تو ید صفاتی مورد اختالف معتزله و 

دانستند، تو ید افعالی را متنراق    الحّته این بار معتزلیان بدان دلیل که انسان را مختار می

با اصل عدل پنداشتند و به رّد آن پرداختندم در  الیکه احرگرایان، تو ید افعالی را یکی 

ن احر برود،  از محانی اصلی مکت  خود قرار دادندم در این میان اشعري که خود از موافقا

کوشید راه  ّلی براي اشکال وارد بر مکت  احریان بیابدم او باید تروایهی برراي افعرال    

کره یکری از   « کسر  »کردم اشعري این توایه را در قال  نظریة  اختیاري انسان ارائه می

و  111، صر   1914به بعرد؛ براقالنی،    31مهمترین آراء اوست، بیان کردمراشعري، ص

( بر اساس نظریة کس ، قردرت  44، ص1441؛ ابن رشد، 110، ص1007؛ بغدادي، 140

یا قدیم است یا  ادثم قدرت قدیم تنها به خداوند تعّلق دارد و در خلق و ایجاد افعرال  

مؤّار استم قدرت  ادث که از آن انسان است، هیچ تأایري در ایجاد فعل نردارد و تنهرا   

کندم کس  به  زادي و اختیار میاش این است که انسان در واود خویش ا ساس آ فایده
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معنی مقارنت فعل و قدرت  ادث در انسان است و این مقارنرت هرم آفریردة خداونرد     

استم الحّته اعتقاد به کس  در میان اهل  دیال واود داشته و اشرعري آن را بره عنروان    

 (71، ص1731محور آراء خود، قّوت بخشیدمربرنجکار، 

او نیز پیرو احریان بوده و نظریة کسر  را   دهد که بررسی سخنان میحدي نشان می

اي بریش   قحول داشته استم به گفتة او کسی مختار است که مالرک باشرد و آدمری بنرده    

نیستم مالکّیت شرعی انسان نیز مجازي، عاریتی و موّقتی است پس اختیار تنها شایسرتة  

 (  771، ص3ناپذیر استمرهمان، ج خداوند است که ملک او  قیقی و زوال

حدي، دربارة افعال اختیاري انسان، ناگزیر بره نظریرة کسر  روي آورده و آن را    می

( او این نظریه را ننین تحیرین کررده   10، ص9خوانده استمرهمان، ج« مذه  اهل  ق»

فعل بنده از روي اكتساب اعافت وا بنده اسرت، و ارواب و عقراب در آن بسرته     »است: 

است و از یك روي وصرف و كسر    است ننانته  ركت بنده از یك روي خلق خدا 

بندهم نتوان گفت كه احر مح  است، كه فرق میان  ركت مقردوره و رعردة عررورّیه    

پیدا است، و نتوان گفت كه خلق و اخترا  بنده است كه بنده عااز اسرت از دریافرت و   

دانش اازاء متتسحه و اعداد آنم پس اعتقاد درست و طریق راست آن است كره گوینرد:   

به قدرت ا  از روي خلق و اخترا ، و به قدرت بنده از روي اكتساب، كره   مقدور است

ا  آن قدرت در وي آفریده و وصف بنده كردهم پس این قدرت وصرف بنرده اسرت و    

، 7همان، ج«مرخلق خدا، نه كس  بندهم و  ركت خلق خدا است و وصف و كس  بنده

 (994ص

تقاد به احر، از آن بسریار سرخن   واژة دیگري است که میحدي همسو با اع« مشّیت»

گفته استم مفهوم مشّیت آن است که انسان در هیچ یک از اعمال و افکار خرود اختیرار   

ندارد و کّل زندگی او بر اساس مشّیت الهی، از پیش تعیین شده استم آنچه در این دنیا 

الی به عنوان سوانح زندگی و اعمال و نّیات انسان نمودار شده در اصل همران شررح  ر   

كارهرا در ازل كررده و امرروز كررده     »است که در ازل براي هر کس نوشته شده اسرت:  

ها در ازل دوختره و  شنواند، خلعت ها در ازل فرموده و امروز فرموده مینماید، سخن می
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( ازلی برودن عاقحرت انسران    411، ص1همان، ج«مر رساند، كرلُّ َیوٍم ُهَو ِفی َشأٍن امروز می

ي بیش از آنکه به پایان سرنوشت خود بیاندیشد، نگران آغراز باشرد   موا  شده تا میحد

پیر طریقرت گفرت: آه از قسرمی    »سر دهد: « آه از روز اول»نواي « پیر طریقت»و همراه 

پیش از من رفته، فغان از گفتاري كه خودرائی گفته، نه سرود ار شراد بروم یرا آشرفته؟      

 (710، ص7و ج47، ص1ن، جهما«مرترسان از آنم كه آن قادر در ازل نه گفته

بر پایة این اعتقاد، مطیعان نحاید خود را مقّرب درگراه الهری و عاصریان را مطررود     

این خلف و ناخلف نقدي است كره بره دسرت تقردیر در دار الضررب ازل      »بدانند زیرا 

 (  114، ص7همان، ج«مراند اند و كس را بر آن اطال  نداده زده

 شرور -1-5

ه خلقت خیر و شر به خداوند نسحت داده شرده اسرتم از   االسرار، همواردر کشف

این رو باید گفت میحدي در مسألة منشأ شرور با اشاعره هم عقیده بروده اسرتم اشراعره    

گفتند اگر کسی خالق شرور را غیر از خدا بداند، به دو خدا قائرل شرده و بره شررک      می

دند که خیرر را آفریردة خردا    افتاده استم اشاعره این نظر را در مقابل معتزلیان مطرح کر

؛ 191، ص1، ج1911کردندمرعحدا  بن سرلمان،   دانستند و شر را به آدمی منتس  می می

 (194، ص4و ج743، ص7، ج1903فخر رازي، 

به اعتقاد میحدي، منحع خیر و شر، نفع و عررر، دارو و درد، و ایمران و کفرر یکری     

ت در پدید آوردن شر نیرز یگانره و   استم همانگونه که خداوند در آفرینش خیر یکتا اس

خیر به تقدیر او و رعاي او ]است و[ »( الحّته 711، ص7، ج1731 ،يحدیهمتا استمرم بی

( بنا بر این امله اگرنه میحدي شر 111،ص7مرهمان، ج«شر به تقدیر او، نه به رعاي او

ایرن بردان   را به خداوند نسحت داده اّما رعاي او را در خلقت شر دخیل ندانسته اسرتم  

معنی است که طرفداران این نظر خود دربارة آن تردید دارندم این تردید در ااي دیگرر  

را در نسرحت دادن شرر بره     انننان آشکار شده که میحدي ا تمااًل ناخواسته سخن معتزلی

اي رانده، ننانته خود دانسته، عاقحتی نهراده ننران    آري سابقه»آدمی، تکرار کرده است: 

هم از بشرّیت تیري ععیف تركیر  در وارود آورده و آن تیرر در كمران     كه خود خواست
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علم ازل نهاده و در هدف  تم انداخته استم اگر راست رود انا و ا سنت اندازنده را، 

 (  11، ص1همان، ج«مركژ رود طعن و لعن تیر را گرا

و نقش او در « ابلیس»آید دربارة  هایی که در مححال شرور پیش می از پرسش یکی

دید آوردن شرور استم اگر منشأ خیر و شر خدا است، دلیل خلقت ابلریس نره بروده    پ

است؟ و اگر نقش ابلیس به عنوان آفرینندة شر پذیرفته شود، اّتهام شررک نگونره بایرد    

بودن او، به « خالق شر»ابلیس به ااي  کردنمعرفی « سح  شر»برطرف شود؟ میحدي، با 

دیگر ابلیس با وسوسه کردن زمینرة شرر را فرراهم     این شحهه پاسخ داده استم به عحارت

 (301، ص1آفریندمرهمان، ج کند و سپس خدا شر را می می

 عدل -1-6

استم اشعریان بره دلیرل نپرذیرفتن    « عدل»یکی از محا ال بنیادي در کالم معتزلی 

 سن و قحح ذاتی، و رّد عقل و اختیار آدمی، عدل معتزلی را انکار کردندم مححرال عردل   

شعریان نندان مورد توّاه نحوده در  الی که تو ید افعالی در این مکتر  اهمّیرت   نزد ا

بسیاري یافته استم به اعتقاد اشعریان هیچ کاري به طور ذاتی بد یا خوب نیستم آنچره  

؛ 111، ص1914کند بدان دلیل که فعل خدا اسرت، عرین عردل اسرتمرباقالنی،      خدا می

، 1903؛ فخرر رازي،  149-144، ص 1441؛ ابن رشد، 114-111، ص 1007بغدادي، 

 (711، ص4ج

آنچره كنرد در آفریردة خرود بره      »میحدي، عدل اشعري را ننین شرح داده اسرت:  

 ّجت خداوندي خود، از وي داد است و ستم نیستم بیداد آن باشرد كره كسری كراري     

كند كه آن كار آن كس را نرسد، و ا  را رسد هرر نره كنرد بره  ّجرت آفریردگاري و       

« عرردل»کلمررة  شفاالسرررار( در ک311، ص1، ج1731 ،يحرردیم«مراري و پادشرراهیكردگرر

آن است كه عطا به قدر استحقاق بنده دهد، و   عدل»همراه شده است؛ « فضل»معمواًل با 

، 1همران، ج «مرآن است كه به قدر استحقاق برافزاید و به كرم خرود فرراب بنروازد     فضل

او، و لطرف و نواخرت   « عردل » ّق بنده از ( بنابراین قهر و سیاست خداوند در 114ص

او نشأت گرفتره اسرتم عردل و فضرل هرر دو از سروي خردا و بره         « فضل» ازخداوند 
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خواست او استم همانگونه که نعمت و سعادت بخشیدن به بعضی بندگان، فضرل خردا   

و نره   -دهد، شقاوت و عاللت ااحاري گروهی دیگر، نشران از عردل خردا     را نشان می

 ردم دا -ظلم او 

َسرَحَقت َر َمتری   »مهم دربارة عدل و فضل این است که بنا بر  دیال قدسری   نکتة

نره هرر نره    »( فضل خدا بر عدل او برتري دارد: 997، ص1ق، ج1903رکلینی، « َغَضحی

در عدل روا است از فضل سزا است كه هر نه از فضل سزا اسرت در عردل روا اسرتم    

، 9، ج1731 ،يحرد یم«مراسرت  ارگرفتر  فضل بر عدل ساالر است و عدل در دست فضرل 

 (  37، ص1؛ ج111ص

 سعادت و شقاوت -1-7

دنحال آراء اشعریان دربارة عدل، مسرائل دیگرري ماننرد برداء در فعرل  رق، و        به

یابدم به اعتقاد اشعریان، بداء رتغییر در  کم تکوینی  سعادت و شقاوت انسان اهمّیت می

خدا( امکان ندارد؛ سرنوشت هر کس دقیقًا همان است که در ازل برراي او تعیرین شرده    

بردم  دادن سرنوشت خود هرگز راه به اایی نمی یرغیاستم بنابراین کوشش آدمی براي ت

شقی اگر همة عمر خود را به عحادت بپردازد باز باید به مجازات برسرد، و سرعید  ّتری    

، 1914یابدمرشهرسرتانی،   اگر بندة نافرمان خدا باشد  تمًا به پاداش و نعمت دسرت مری  

رب  ري( اینجررا نقررش شررفاعت در مکترر  اشررع 131، ص1، ج1917؛ آمرردي، 170ص

پرذیرد و در   نماید؛ اگر خدا بخواهد بدون هیچ دلیرل شرفاعت در  رق شرقی را مری      می

 دهدم  قیامت او را در گروه سعدا قرار می

در تأیید نظر اشاعره، معتقد است سعادت و شقاوت آدمی، ازلی استم وي  میحدي

( 10ص ،1، ج1731 ،يحدیم«رروز اول در عهد ازل»، این روز را «یوم الحسرة»در تفسیر 

خوانده زیرا به نظر او سرنوشت آدمی نه در روز قیامرت کره در روز ازل، معلروم شرده     

اارا خواهد شد، قحاًل در ازل نوشته شده  کساستم پس  کمی که در قیامت دربارة هر

است و این روز  سرت، همان روز ازل اسرتم میحردي در رّد کسرانی کره شرقاوت را      

گمران محرر   »اند، ننین گفته است:  ا امرة ایمان دانستهنتیجة کفر و نافرمانی، و سعادت ر
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كه شقاوت در كفر است بلته كفر در شقاوت است؛ و گمان محرر كره سرعادت در دیرن     

 (111، ص10همان، ج«مراست بلته دین در سعادت است

امر دانسرته اسرت، در مسرألة     بر این که میحدي طاعات شقی را بیهوده و بی افزون

ااه شرده و بنانرار نحرّوت را در راسرتاي اعتقراد بره ازلری برودن         نحوت نیز با مشکل مو

بنردگان را  « روز میثراق »سعادت و شقاوت تحیین کرده است: به گفتة میحدي، خداوند در 

آتش مهر خدا سوخته، و گروهری گریختره و برا     هدو گروه کرد؛ گروهی نواخته و دل ب

و پیرامحر از رنرج برردن برراي     دون  ق آمیختهم ابلیس در اعالل گروه اّول موفق نیست 

( وظیفة پیامحر بشرارت و  343، ص7، ج1731 ،يحدیهدایت گروه دوم منع شده استمرم

 صروري نذارت است اّما وقتی سعادت و شقاوت ازلی باشد این وظیفة خطیر، یرک امرر   

شود، همانگونه که میحدي در بیان  کمت رسالت، ایرن وظیفره را فقرط نشرانة      تلّقی می

اگرر ا  خواسرتی خلرق ایمران آوردنردي      »ران برر دیگرران دانسرته اسرت:     برتري پیرامح 

سفیران و رسوالن، لتن خواست كه از بنردگان خرود لختری را گرامری      پیغامحران و بی بی

ایشان نهد تاج كرامت خویشم نحینی كه هر یتی را  رقگرداند به رسالت خویش، و بر ف

 (141، ص7همان، ج«مرگر؟از ایشان شرفی دیگر داد و نواختی و تخصیصی دی

این رویکرد، دعوت پیامحران موا  هدایت نیسرتم بنرا برر خواسرت خداونرد       با

شوندم پیامحر فقرط   اي به سوي اام و عدوان کشیده می گرایند و عّده بعضی به راه  ق می

دهنده است و هیچ نقشی در هردایت و راهنمرایی بنردگان نردارد زیررا      پیام رسان و بیم

در این کار به مشارکت یا مشاورت کسری   وندکار الهّیت است و خدا هدایت و عاللت

هراي مختلرف گمراهرانی نرون     ( پیامحران در زمران 344، ص1محتاج نیستم رهمان، ج

نمرود، فرعون یا بواهل را به سوي  ق فرا خواندند اّما این افرراد هردایت نشردندم بره     

را دگرگرون   اي نیست تقدیر ازلی بنده اعتقاد میحدي دلیل این امر این بوده که پیامحر قادر

ها را کندم نقش او به تحلیغ و دعوت محدود است و توان شنواندن یا بر قحول داشتن پیام

( این مطل  دربارة اّمت پیامحر خاتم نیز صادق است، با ایرن  111، ص1نداردم رهمان، ج

ر مت الهی بره بهشرت   اند و فردا در پناه  تفاوت که این اّمت امروز به عز اسالم آراسته
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رسیدم سعادتمندي اّمت اسالمی به دلیل هردایت  ضررت محّمردرص( نیسرت      دخواهن

ایشان را به سلسلة قهر از ذل كفر به عز اسالم آوردند و طوق سرعادت در گرردن   »بلکه 

ایشان كردندم مگر این اّمت را ننان كه امروز به سلسلة قهر، ایشران را در دیرن آوردنرد    

برندم مصطفیرص( گفت: َعِجَ  َربُّرَك ِمرن    ترا به سلسلة لطف به بهش فردا هم ایشان

ِبالسَّالِسِلم و تا نگویی كره ایرن خیرّیرت كره ایشران را برآمرد بره         اجلَّنةةَقوٍم ُیقادوَن إلی 

وسیلت اعمال و تصفیت ا وال برآمد، لیتن عنایت ازلی بر ایشان اقحال كرد و بنواخت، 

( همانگونره کره از   141، ص1ج ،1731 ،يحدیم«مرشان بساختو اختیار روز میثاق كار ای

عحارات میحدي پیدا است، این سعادت کاماًل ااحاري، ازلی و قهرري ربواسرطة سلسرله و    

 طوق( استم  

 شفاعت و مغفرت -1-8

معتزلیان بر این باورند که اگر گناهکاري بدون توبه از این دنیرا بررود، در آخررت    

شودم در برابر این باور، اعتقاد اشاعره قرار دارد کره هرم    مشمول شفاعت و مغفرت نمی

گیري احرگرایانه معتقدند مغفررت گناهکراران    شفاعت را قحول دارند و هم با یک اهت

گونه که ممکن اسرت مؤمنران در آخررت بردون دلیرل،      بدون توبه بال اشکال است همان

؛ فخرر  149-144، صر  1007؛ بغردادي،  104-110، ص 1914عذاب شوندمرباقالنی، 

به بعد( میحدي این عقیده را در قال   کمت فرسرتادن انحیرا    194، ص1، ج1411رازي، 

  تمت فرستادن پیغامحران به خلرق الرزام  ّجرت اسرت ترا كرافر را      »تحیین کرده است: 

 جت عذاب نتندم همان است كه گفت اّل االله: َو ما كرنَّا ُمَعذِّبیَن َ تَّری   عذر و بی بی

خردمت زیررا كره عرذاب      توبت و بی َنحَعاَل َرُسوًلا، اّما مؤمن اگر خواهد او را بیامرزد بی

پا  است و منّزه از اور و ظلمم یقول تعالی: َو ما  العز َّب ّجت ظلم است و  كردن بی

برا فضرل عظریم     العوز  ّبخدمت فضل است، و ر َك بَظلَّاٍم ِللَعحیِد، و آمرزیدن مؤمن بیَربُّ

 (149، ص9، ج1731 ،يحدیم«مرنهایت است و كرم بی

(، مغفرت الهی بر 7ةیرسورة غافر، آ« غاِفِر الذَّنِ  َو قاِبِل التَّوِب»توّاه به عحارت  با

ه ننران کره خردا بواسرطة توبره، بنردگان را       پذیري او تقّدم دارد تا عالمیان بدانند ک توبه
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کندم زیرا اگر توبه مقرّدم برر    آمرزد، بدون توبه نیز مغفرت خود را شامل  ال آنها می می

شد در  الی که غفران الهی به عّلرت، و فعرل    غفران بود، توبه عّلت غفران محسوب می

آیه غفرران ذنر  غیرر    او به  یلت محتاج نیستم به اعتقاد میحدي، مراد از غفران در این 

 (943، ص1، ج1731 ،يحدیتائ  استمرم

مرا كراَن   »اي اهمّیت دارد که آن را دلیلی براي آیرة   از نگاه میحدي به اندازه شفاعت

( دانسته است؛ اگر پیامحر به مثابة پردر  90ةیرسورة ا زاب، آ« ُمَحمٌَّد أبا أَ ٍد ِمن رااِلترم

هرا بریرده   رود زیرا در عرصرة قیامرت نسرحت    میاّمت باشد این نسحت در قیامت از بین 

به  تم آن كه در ازل رفتره كره پردران از    »گریزندم پس  شود و پدران از فرزندان می می

فرزندان بگریزند آن روز، او را پدر نخواند تا از ایشان نگریزد و از بهر ایشران شرفاعت   

در ش  معرراج   ( شفاعت و رؤیت، دو نعمتی است که خداوند39، ص1همان، ج«مركند

انحسراط  »میحدي اصراًل مقصرود از معرراج،     گفتةبه پیامحر اسالم و اّمت او ارزانی کردم به 

بوده تا عاصیان اّمرت او نیرز از ر مرت و مغفررت الهری      « دادن پیامحر بر بساط شفاعت

( میحدي در شرح لحظات پایانی زنردگی پیرامحر، برر    173، ص4مند شوندمرهمان، ج بهره

کررده و   درین خواستة رسول خدا که شفاعت اّمتش در قیامت بوده، تأکیر آخرین و مهمت

 (  197-191، ص 1تفصیل بیان کردهاستمرهمان، جاین واقعه را به

 کالم خدا -1-9

میحدي به قرآن، در تعیین مرذه  کالمری او بسریار اهمّیرت داردم میحردي در       نگاه

َو »سخن گفته است؛ در تفسیر االسرار از قدم قرآن و نامخلوق بودن آن ااي کشفااي

، «کران »( با تکیه بر لفرظ  73ةی،رسورة یونس، آ«ِمن ُدوِن اللَِّه ما كاَن هَذا القررآُن أن ُیفَتري 

 ،يحرد یم«رخحرر، اشرارت فررا قردم     عرب كان گوینرد بری  »کرده است:  تقدم قرآن را ااحا

سرورة انحیراء،   «ر م ُمحرَدث ما َیْأِتیِهم ِمن ِذكٍر ِمرن َربهِهر  »( و در تفسیر 111، ص9، ج1731

« تنزیرل »را بر اساس اعتقاد خود توایه کرده و آن را صفت براي « محّدث»(، کلمة 1ةیآ

شود نه با قرآن، كه قرآن كه فرو آمد نو به  می تنزیللفظ محّدث با »گرفته نه براي قرآن: 

 هراي مختلرف، ننران كره    نو فرو آمد، آیت پس از آیت و سوره پس از سوره بره وقرت  
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«م ٍء ِمن القررآِن َیذكرُرُهم َو َیِعظرُهم ِبرهممم   اات بودم َو الَمعنی َما ُیحِدثر اللَُّه ِمن َتنزیِل َشی

رسد که میحدي دربارة کالم خدا برا   به نظر می نین( با این شواهد ن111، ص1رهمان، ج

 اشعریان موافق است در  الی که این گونه نیستم

او دربارة قرآن استم ایرن نظریره  رّد وسرط آراء     از ابتکارات اشعري نظریة  یکی

معتزلیان و اهل  دیال است؛ او براي کالم خدا دو مرتحة لفظی و نفسی قائرل شرده کره    

( پریش از  10و  34، صر  1904مرتحة لفظی  ادث و مرتحة نفسی قدیم اسرتمرغزالی،  

ایرن  و اهل  ردیال پرس از ارائرة     داشتبندي براي کالم خدا واود ن اشعري این دسته

( همانگونه که از عحرارات  199، ص1، ج1911نظریه آن را رد کردندمرعحدا  بن سلمان، 

میحدي معلوم است، او از مرات  کالم خدا سخن نگفته و  ّتی به خاطر ایرن نظریره بره    

رّد هرگونره   ياشعریان رلفظّیه( خرده گرفته و با استناد به آیات و ا ادیال، پنج دلیل برا

اشعریان گفتند:  روف در قرآن »اعتقاد به  ادث و مخلوق بودن قرآن ارائه کرده است: 

 ررف و   و غیر قرآن آفریده است و گفتند: كالم خداوند معنی است قائم به ذات او بری 

صوت، و این عقیده اهل سّنت و اصحاب  دیال نیست، و اهل سّنت را بر ایشران از   بی

( میحردي در اراي   403، ص1، ج1731 ،يحدیرم«  روشن استممم هاي لیآیات و اخحار دل

، 1؛ ج109، ص1خوانرده اسرتم رهمران، ج   « کافر»دیگر معتقدان به مرتحة لفظی قرآن را 

َشأٍن َو ما َتتلروا ِمنُه ِمن قرررآٍن َو ال َتعَملرروَن ِمرن      َو ما َتتروُن فی»او در تفسیر آیة   (40ص

(، معتقد است خداوند عمل بنده را از قرائت قرآن ادا کرده 11ةیرسورة یونس، آ«  َعَمل

و همررین بیررانگر نررامخلوق بررودن قرائررت لفظرری قرررآن در برابررر عمررل  ررادث انسرران  

( همچنین از نظر او نه تنها قرآن که همرة  رروف و   703، ص9، ج1731 ،يحدیاستمرم

 (  97، ص1ج ،کند، نامخلوق استمرهمان کلماتی که انسان به وسیلة آنها تکّلم می

 تأويل  -1-11

تأویل از دیدگاه میحردي، اخرتالف نظرر وارود داردم بعضری، نوبرت سروم          دربارة

، فهرست پایان هر مجّلرد؛ رکنری،   1731اندرمیحدي،  االسرار را یکسره تأویل نامیدهکشف

( و بعضی دیگرر معتقدنرد میحردي برا هرگونره      147، ص1731؛ دامادي، 117، ص1733
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( ایرن  19، ص1740اسرتمردهقان،   کررده و هرگز از تأویل استفاده نتأویل مخالف بوده 

گررددم میحردي در    اختالف نظر به نگاه ظاهرًا متنراق  میحردي بره بحرال تأویرل برمری      

مواععی تأویل را باطل و مایة گمراهی دانسته و گاهی کوشش براي رسریدن بره دانرش    

 تفسیر و تأویل را ستوده استم  

دهد که او تأویل در  وزة اسما و صفات خداونرد   یعحارات میحدي نشان م بررسی

هاي محتدعانه که بیشتر در میران  را مردود شمرده استم به اعتقاد میحدي این دست تأویل

قدریان و معتزله رواج داشته، در  قیقرت تصرّرف در کتراب و سرّنت اسرت و تنهرا راه       

هرر نره از   »است زیرا در برابر کتاب و سّنت  دنمصون ماندن از این گمراهی، تسلیم بو

تأویل آید بر ما است، هر نه از تسلیم آید بر خدا استم تسلیم راهی اسرت آسران، بره    

بهشت نزدیك، منازل آن آبادانم تأویل راهی است دشوار، به عاللت نزدیك، منرازل آن  

كره برر پری شرك      نتر از آ ویرانم تأویل بر پی رائی رفتن است و بر پی راي رفتن شوم

م از پی رسول رفتن است و سرّنت او را نگراه داشرتن و او را در آن اسرتوار     رفتن، تسلی

 (410، ص1، ج1731 ،يحدیم«مرگرفتن، ظاهر آن پذیرفتن و باطن به  ق سپردن

در مواعع مختلف به رّد اصحاب رأي و کسانی که قررآن و  ردیال را برا     میحدي

را اهرل سرّنت و  ردیال     اند، پرداخته و همواره خرود  تکیه بر عقل و قیاس تأویل کرده

معّرفی کرده استم بنابراین میحدي در ااحات اسما و صفات الهی به تأویل بدبین اسرت و  

راه تأویرل مررو كره راه تأویرل رفرتن زهرر       »دیگران را نیز از راه تأویل بازداشته اسرت:  

ن آزموده است و به خار، خار از پاي برون كردن استم مرد دانا زهر نیازماید، داند كره آ 

در هال  خود شتافتن استم به خار، خرار از پراي بررون نتنرد، دانرد كره درد افرزودن        

 (914-911، ص 4همان، ج«مراست

واود این نگاه منفی نسحت به تأویل، هنگامی که میحدي از دیدگاه یرک عرارف    با

به قرآن نگریسته، دست به تأویل زده استم او بسیاري از آیات و الفاظ قررآن را تأویرل   

الحّته تأویلی که مورد نظر میحدي بوده نرارنوب مشّخصری دارد کره یرک عرارف       کرده

اسرت  « کتاب و سّنت»نارنوب همان مرزهاي  نمؤول هرگز نحاید از آن عدول کندم ای
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که میحدي به سختی بدانها پایحند بوده استم بره نظرر او بزرگتررین امانترداري، پرهیرز از      

است به نحوي که نه نیزي به آن افرزوده و   تصّرف در کتاب و سّنت، و  فظ ظاهر آن

تروان برر    مری  را( بنابراین تنها مفاهیمی 197، ص9نه نیزي از آن کاسته شودمرهمان، ج

آیات  مل کرد که با مضمون اصلی و ظاهري آیات همخوانی داشته باشرد و از  ردود   

اصرل تحیرین   کتاب و سّنت خارج نحاشدم میحدي فرق میان تفسیر و تأویل را نیز بر همین 

تفسیر، علم نزول و شأن و قّصة آیت است، و این از به توقیرف و سرما    »کرده است: 

درست نیاید و نتوان گفت اّلا به نقل و اار؛ و تأویرل،  مرل آیرت اسرت برر معنری كره        

ا تمال كند و استنحاط این معنی بر علما محظور نیست بعرد از آن كره موافرق كتراب و     

 (10، ص1، ج1731 ،يحدیم«مرسّنت باشد

از علم تأویل همان تأویالت عرفانی است که عارفان دیگر نیز از آن سرخن   منظور

انردم ایرن    اند و براي تطحیق دادن آراء عرفانی خود با قرآن و  دیال از آن بهره برده گفته

االسرار به  وزة محا ال کالمی و اعتقادي وارد نشده و معمرواًل  ها در کشفدست تأویل

 کار گرفته شده استم  عرفانی به طال اتموعوعات و اص در شرح و بسط

 رؤيت خدا -1-11

اشعري بر این باورند که رؤیت خداوند در اهان آخررت برا نشرم سرر      متکّلمان

؛ براقالنی،  114، ص1911؛ دارمری،  111، ص1، ج1911ممکن استمرعحدا  بن سلمان، 

( الحّته اشعریان دیردن خردا را ماننرد    407، ص1، ج1917به بعد؛ آمدي،  114، ص1914

یه خداونرد بره مخلوقرات    تشرح  تلزمدانند و معتقدنرد رؤیرت مسر    دیدن ااسام دیگر نمی

نیستم اشعري براي این که به تشحیه گرفتار نشود براي مسألة رؤیت دلیرل عقلری ارائره    

؛ 11-11، صر  1007؛ بغردادي،  11معروف استمراشرعري،  « دلیل الواود»کرده که به 

( برر  914، ص1، ج1917؛ آمدي، 147، ص1441؛ ابن رشد، 100، ص1914شهرستانی، 

زي که مواود باشد قابل رؤیت است مگر آن که مانعی در میران  هر نی ل،اساس این دلی

باشدم به عحارت دیگر، واود اشیاء مقتضی امکان رؤیت آنها است پس رؤیت خدا عقاًل 

 ممکن استم  
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نیز دیدار خدا را در آخرت ممکن دانسته و به دلیل عقلی اشعري نیز اشاره  میحدي

( 991، ص7، ج1731 ،يحرد یم«مرارود اسرت  بر مواود افتد و ا  مو  رؤیت»کرده است: 

 افزون بر این، میحدي در بیان امکان رؤیت به دالیل نقلی نیز استناد کرده است:

دلیل است كه  ق دیدنی نیستم ارواب آن اسرت كره      معتزلی گوید: َلن َترانی» -

َلرن  لن در نفی هر اا كه آید توقیت را آید نه تأبید را ننان كه ا  گفت اهرودان را: َو  

َیَتَمنَّوُه أَبدًا، ایشان هرگز آرزوي مرگ نتننردم پرس خحرر داد از ایشران كره وقتری كننرد        

بر توقیت است نه بر تأبید، یعنی كه مرا در دنیا نحینی، اّما  آیتآرزوي مرگممم پس معنی 

، 1731 ،يحرد یم«مردر آخرت بینیم و ا  را ال االله در دنیا نحینند اّما در آخررت بیننرد  

 (313، ص7ج

خواست نه در آخرت، و ارواب وي   خواست در دنیا می و موسی كه دیدار می» -

م  به قدر سؤال وي آمد و سؤال وي آن است كه گفت: َفإِن اسرَتَقرَّ َمتاَنرُه َفَسروَف َترانری    

رؤیت در استقرار كوه بست و این اائز است نه مستحیلم و اگر رؤیت مستحیل برودي  

نیزي اائزم نحینی كره دخرول كرافران در بهشرت نرون       در نیزي مستحیل بستی نه در

مستحیل بود و نابودنی، در نیزي مستحیل بست و نرابودنی، و ذلرك قولره تعرالی: َو ال     

 همان( «مرَ تَّی َیِلَج الَجَملر ِفی َسمه الِخیاِط اجَلنََّةَیدخرلروَن 

لره  دلیل دیگر بر اواز رؤیت، سؤال موسی استم دانست كه  رق را ارّل اال  » -

بینند و دیدنی است، از آن طل  كرد و خواست و اگر دیدنی نحودي سؤال رؤیت محال 

 همان(«مربودي، و بر پیغامحران سؤال محال روا نحاشد

این زیادت بره    َو َیسَتجیُ  الَِّذیَن آَمنروا َو َعِملروا الصَّاِلحاِت َو َیزیُدُهم ِمن َفضِلِه،» -

ند است ال االلهم هم ننان كه ااي دیگر گفرت:  قول مفسران اهل سنت، دیدار خداو

 (77، ص4همان، ج«مرزيادة َو   ِللَِّذیَن أ َسنروا الُحسنی

هاي بهشرت معمرواًل    االسرار، رؤیت رلقا، دیدار( به عنوان یکی از نعمتکشف در

قرار گرفتره اسرتم   « رعا، مشاهدت، وصلت، نعمت، نواخت وممم»در کنار کلماتی نون 

بررراي همگرران ممکررن نیسررت بلکرره فقررط مؤمنرران و مشررتاقان اّمررت   بنررابراین رؤیررت
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شوندم در مقابل، کافران بدان دلیرل کره رؤیرت را     مصطفیرص( به نعمت دیدار نائل می

( میحردي، ایمران نداشرتن    144، ص9رسندمرهمان، ج منکرند هرگز به دیدار خداوند نمی

معتزلیان نیز که رؤیرت را بره   به امکان رؤیت خدا را مالک کفر قرار داده است، بنابراین 

 آیندم اند، از مصادیق این کفر به شمار می کّلی ناممکن دانسته

توانند خداوند را به نشم سر دیردار کننرد،    بر این که مؤمنان در آخرت می افزون

امکان رؤیت در این اهان نیز براي بعضی از پیامحران واود داشرته اسرت؛ ابرراهیمر (،    

موسیر ( و  ضرت محّمدرص( پیامحرانی هستند که از خداوند طل  رؤیت کردنردم از  

 197ه رؤیت  ق تعالی نائل شدم طحرق آیرة   ب راجاین میان فقط پیامحر خاتم، در ش  مع

سورة اعراف،  ضرت موسیر ( از  ق تعالی طل  دیدار کرد و با این که شروط طل  

را رعایت کرد اّما به ااابت نرسیدم میحدي براي ایرن امرر دو دلیرل آورده اسرت؛ الرف(      

خرت، خواست نه در آ خواست در دنیا می موسی كه دیدار می»طل  رؤیت در این دنیا: 

(، ب( واررود 313، ص7، ج1731 ،يحرردیرم« و اررواب وي برره قرردر سررؤال وي آمررد 

موسی هر نند بره زبران هیحرت و نعرت  رمرت برر دوام       »صرا ت در بیان موسیر (: 

مراقحت، دیدار خواست اّما به تصریح خواست نه به تعری ، الارم اوابش به تصرریح  

 (141، ص1همان، ج«مر دادند كه: َلن َترانی

سررورة بقررره، از خداونررد همررین  110ة میحرردي، ابررراهیمر ( نیررز در آیررة گفترر برره

اّما ابراهیم به رمز دیدار خواست نه به تصریح، الارم اواب نیز بره  »درخواست را کرد 

أنَّ اَ  َعزیزو، اي ابراهیم شنیدیم سرؤال ترو و دانسرتیم مرراد ترو و        رمز شنید و هو قوله:

، 1همران، ج «مریافرت وي عزیرز و دیردار وي عزیرز    و  اسرت بحقیقت دان كه ا  عزیرز  

( به هر ال با این کره  ضررت ابرراهیم همرة شرروط را رعایرت کررد، دیردار         314ص

خداوند در دنیا نصی  او نیز نشدم توایهی که میحدي براي فراهم نشردن امکران رؤیرت    

ن دیردار  ایر  حردي آورد از دایرة علم کالم فراتر استم بره اعتقراد می   دربارة ابراهیمر ( می

است که باید به تقاعراي دیردار کننرده بیایردم بره عحرارت دیگرر پیرامحررص( پریش از          

درخواست براي دیدار گزینش شده بود در  الی کره درخواسرت ابرراهیمر ( یکسرویه     
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بودم همانگونه که معلوم است نگاه عرفانی میحدي در این عحارات نسحت به نظرر کالمری   

 او قّوت بیشتري داردم 

 صمت پيامبرانع -1-12

به عصمت انحیا و ائّمهر (، از مختّصات مکت  تشّیع استم اشاعره پیرامحران   اعتقاد

شرمارندم   دانند اّما سر زدن گناهران صرغیره را از پیرامحر ارایز مری      را از کحائر معصوم می

( میحردي  194، ص9، ج1917؛ آمردي،  199، ص1904؛ غزالی، 171، ص1007ربغدادي، 

شود، و  م به گفتة او مرتک  کحیره فاسق شمرده میتبر این رأي اس االسرارنیز در کشف

فاسق در دنیرا محردود اسرت و در آخررت معرّذبم از ایرن رو نسرحت دادن کحرائر بره          

، 1، ج1731 ،يحدیفرستادگانی که اطاعت از آنها به امر خدا واا  شده، نراروا اسرتمرم  

از لغرزش و   راانی که پیرامحر  ( اّما وعع دربارة گناهان صغیره متفاوت استم کس147ص

دانند و در  قیقرت از نسرحت دادن ایرن گناهران بره پیرامحران        گناهان صغیره معصوم می

َلریَس ِفری ِتلرَك الصَّرغاِئِر     »گرفتارند زیررا:  « قصور رأي و ععف علم»و شت دارند، به 

 نيَّوة   الُمتقرّدِم َو   ِلألنحیاِء َمعاٌب َو ال َینِسحوَن إلی ِسرحاِب، إذ َلرم َیتررن ذلرَك َعرن إعتقرادِ      

ِبُمعاَوَدِة، َو ِلهذا ُیقالر: َعَصی آَدُم ربَُّه َفَغوي، َو ال ُیقالر: ُهو عاٍص َو غاٍو  مّهة َصحیَحٌه و ال 

همان( بنابراین در مرواردي کره میحردي دربرارة عصرمت انحیرا       «مرَو هذا َ َسٌن ِلَمن َتأمََّلُه

 سخن گفته، منظورش عصمت از کحائر استم  

معتقد است در پس لغزش انحیا، واوه  کمتی نهفته استم این واروه کره    یحديم

اّمرا  »کننده هم نیستند، عحارتند از: الف( معّج  و مغرور نشدن انحیا: نندان محکم و قانع

اند كه تا به خود معّج  نشروند و همرواره در  الرت     واه  تمت در زالت انحیا، گفته

(؛ ب( 147، ص1همران، ج «رنماینرد  و نیازي می خواهند انتسار به زبان افتقار عذري می

این ننین صغائر بر انحیا رود و  تمرت در آن اسرت كره ترا     »عی  بودن خدا:  ااحات بی

« انرد  بدانند كه بیعی  خدا است كه یگانره و یتترا اسرت، دیگرر همره برا عیر          عالمیان

براي  آمادگیها و  (؛ ج( شناختن بیراهه140، ص3؛ ج11-11، ص 4، ج1731 ،يحدیرم

مردي باید كه هزار بار راه گم كرده بود و به راه بازآمده تا كسی را از »راهنمایی بندگان: 
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بیراهی به راه بازآرد كه اّول راه به راه باید، آن گه راه بایدم آن كس كه همه بر راه باشرد  

، 1مرهمان، ج«ستراه داند اّما راه به راه نداند؛ و سّر زلت انحیا و وقو  فترت ایشان این ا

 (941ص

االسرار با استناد به نّ  قرآن و اخحار، از ارتکاب خطایا توسط پیرامحرانی  کشف در

نون آدم، نوح، ابراهیم، یعقوب، یونس، داود، یوسف، موسی و  ضرت محّمرد سرخن   

رفته استم میحدي، نه تنها پیامحران که پیامحرزادگانی نون بررادران یوسرفر ( را نیرز از    

دانسته و غدر و  سد این برادران در  ّق یوسرفر ( را   ندور و هم مرتحة پیامحراکحائر ب

 (11-11، ص 4خوانده استمرهمان، ج« نوعی از صغائر»

 ايمان -1-13

از محانی مهم در آراء اشعریان قحول اصول اسالم بدون دخالرت عقرل اسرتم     یکی

عده مستثنی نیستم میحدي نیرز  ایمان نیز به عنوان یکی از اصول اولیة اعتقادي، از این قا

ایمان را سمعی دانسته و همواره مخاط  را از به کار گرفتن عقرل و اندیشره در اینحراره    

أنَّما ُهَو إلٌه واِ ٌد، این باز دلیل است كه ایمان سرمعی اسرت    واَو ِلَیعَلُم»منع کرده است: 

ز اینجرا گفتنرد:   كه تو ید در بالغ بستم سمعی است، پیغام شنیدنی استم اهل سرّنت ا 

دین ما مسمو  است نه معقول، كه ایمران را مسرمو  مایره اسرت و عقرل آن را پیرایره       

 (  711، ص1؛ ج111، ص4، ج1731 ،يحدیم«مراست

ایمان سه انحة اقرار به زبان، تصدیق به دل و عمل به ارکران، مطررح شرده     دربارة

اسرتم اشرعریان در    استم سخن میحدي دربارة این سه انحه برا نظرر اشرعریان متفراوت    

اند، ارزش عمل را از مفهوم ایمان خارج کرده و ایمران   تعریفی که از ایمان به دست داده

و  10، صر  4، ج1917؛ همرو،  114، ص1917 مردي، اندمرآ را یک  قیقت قلحی دانسته

( بدین ترتی  اگر اقرار زبانی با انکار قلحی همراه باشد، با ایرن کره  کرم ظراهري و     14

کند این ایمان مردود استم در مقابل، اگر انکار زبرانی برا    ایمان را تأیید می فقهی، واود

نپذیرفته و هر سه رکن را  اانکار قلحی همراه نحاشد، کفر  قیقی نیستم میحدي این نظر ر

در صّحت ایمان الزم شمرده استم به گفتة او صرف بر زبان آوردن کلمة شهادت، فررد  
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دهد بلکه دل و زبان باید موافق باشند زیرا اقرار به تصردیق   را در عداد مؤمنان قرار نمی

را  وهمحتاج است و باید با عمل نیز همراه شودم میحدي، در مسألة ایمان نظرر نهرار گرر   

گوینرد   اهمیران کره مری   »بیان کرده و به رّد سه گروه از آنها پرداخته است: گرروه اّول(  

ن بودي اهودان همه مؤمنان بودنردي  ایمان معرفت است بی اقرار و بی عمل و اگر ننی

گوینرد ایمران اقررار اسرت و      انرد كره مری    مرایان»؛ گروه دوم( «كه ایشان را معرفت بود

اصحاب رأي استممم و اگر ننرین برودي ابلریس مرؤمن      ذه تصدیق بی عمل و این م

؛ گرروه  «بودي كه وي را هم اقرار بود و هم تصدیق لتن نون عمرل نحرود مرؤمن نحرود    

گویند ایمان اقرار مجّرد است بی تصدیق و بری   اند هم از مرایان كه می اعتیام»سوم( 

انردم میحردي برا     اهل سّنت  ؛ گروه نهارم(«عمل و اگر ننان بودي منافقان مؤمن بودندي

گویند ایمان اقرار است و تصردیق و   می»داند:  این گروه موافق است و آنان را بر ق می

 (11، ص1، ج1731 ،يحدیم«مرِبامَلعصيةِةَو َینقر ر  اعِةِبالّطعمل بر وفق سّنت، َیزیُد 

پایانی میحدي به یکی دیگر از محا ال کالمی ایمران اشراره دارد؛ گروهری از     املة

اند و گروهی دیگر، از امله اهل  دیال و  متکّلمان ایمان تشکیکی را مردود اعالم کرده

، 1، ج1911دا  برن سرلمان،   اندمرعحر  اشعریان، ایمان را قابرل زیرادت و نقصران دانسرته    

نیز معتقد است ایمان بواسطة طاعت و گنراه،   حدي( می17، ص4، ج1917؛ آمدي، 40ص

پذیردم بنابراین بار دیگر نادرستی سخن کسانی که عمل را از ایمران   زیادت و نقصان می

اند، ااحات کرده است زیرا اگر در ایمران زیرادت و نقصران رب ندهرد، ایمران       ادا کرده

ایمران اسرت و اارزاء     عیناعمال بنده »تگان، پیامحران و اهل فسق برابر خواهد بود: فرش

آن استم ایمان خود نه یك ازء است تنها ننان كه مرای گفت، بلته ازءهرا اسرت و   

افزایرد ایمران وي    ها است از اعمال و طاعات بنده، ننان كه در اعمرال مری   آن را شاخه

 (747، ص1همان، ج«مركاهدممم فزاید ایمان وي میا افزاید، و ننان كه معصیت می می

 ايمان فاسق -1-14

شرودم   یکی از محا ال اّولیة کالم اسالمی محسوب مری « ایمان یا کفر فاسق» مسألة

براي نخستین بار خوارج این موعو  را مطرح کردندم بره اعتقراد آنران کسری کره گنراه       
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اي انجام دهد از  دود ایمان خارج شرده و در زمررة کرافران قررار گرفتره اسرتم        کحیره

انردم بره اعتقراد     ترأایر دانسرته   صل ایمان بیبرخالف خوارج، مرائه ارتکاب کحائر را در ا

رسردم   مرائه، ایمان یک امر قلحی است و در صورت فاسد بودن عمل گزندي به آن نمی

معتزلیان کوشیدند نظري مابین دو عقیدة قحلی اتخاذ کنند و به این بحال خاتمه دهند، از 

؛ 197، ص1431 جّحار،عحردال را ارائره کردندمرقاعری   « بین المنزلتین مزنلة»این رو نظریة 

( بر اساس این نظریه، مرتک  کحیره نه مرؤمن اسرت و نره کرافر بلکره      117اشعري، ص

تر استم اشعریان نیرز   اایگاهی میان آن دو داردم نظر اشاعره در اینحاره به مرائه نزدیک

؛ 117؛ اشرعري، ص 114، ص1، ج1911دانندمرعحردا  برن سرلمان،     فاسق را مرؤمن مری  

 (734، ص9، ج1917آمدي، 

َوَعرَد  »میحدي دربارة گناهکاران مؤمن با اشاعره همسرو اسرتم او آیرة     گیري اهت

(، را رّد 4ةیر رسورة مائرده، آ «  َو َأاٌر َعظیٌم مةغِفرة  اللَُّه الَّذیَن آَمنروا َو َعِملروا الصَّالحاِت َلُهم 

وهری  گروهی كه گفتند: معصیت طاعت باطل كنرد، و گر »سخن دو گروه دانسته است؛ 

گناه در  تمت اائز نیست و این هر دو خالف  ق اسرت و   : عذاب كردن بیفتندكه گ

( ارزش ایمان  قیقی نرزد میحردي بره    19، ص7، ج1731 ،يحدیم«مرنه طریق سّنت است

رودم بنابراین اعتقاد کسی که  اي است که  ّتی با انجام گناهان کحیره نیز از بین نمی اندازه

در آب و گل او سرشته است، اگر براري از   تعالی قد و مهر دار« درخت ایمان»در دل 

تر از فرشتگانی نرون احرییرل و    عصیان به دوش داشته باشد باز در درگاه الهی مححوب

 (311، ص1میکاییل استمرهمان، ج

تقسیم « کافران»و « مؤمنان»بندي کّلی خود، بندگان را به دو گروه  در دسته میحدي،

ؤمنان، هم مؤمنان مطیع است و هم مؤمنان عاصیم میحردي ورود  کرده استم مقصود از م

ورود غضر  و  »و ورود کرافران را  « ادب و تهرذی  »مؤمنان به عرصة قیامرت را ورود  

اعمال ایشان هحراء  »شوند زیرا  دوزب فرستاده می هخوانده استم کافران یکسر ب« تعذی 

دارنرد   نگه می« مقام ترازو»ان را در اّما مؤمن«م منثور بود و هحاء منثور در تحت وزن نیاید

تا به وععّیت آنها رسیدگی شودم مؤمنرانی را کره  سرنات بیشرتري دارنرد بره بهشرت        
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كرس باشرد كره در دیرن      ایشاناز »فرستند؛ مؤمنانی که  سنات و سّیئات برابر دارند  می

آن بررادر   العّز َّببرادري دارد كه در دنیا با یتدیگر صححت و در دین موافقت داشتندم 

را برگمارد تا از  سنات خویش نیزي به وي بخشرد نندانتره كّفرة  سرنات وي برر      

ترر باشرد بره دوزب فرسرتاده      ؛ کسرانی کره کّفرة گناهانشران سرنگین     «سّیئات رااح شود

 (143، ص1، ج1731 ،يحدیشوندمرم می

شوند یعنری کرافران و مؤمنرانی کره      میان دو گروهی که به دوزب فرستاده می الحّته

سّیئاتشان بیش از  سناتشان است، دو تفاوت عمده واود دارد و این دو تفاوت بیرانگر  

برنرد و   اعتقاد میحدي دربارة مؤمنان فاسق استم اّول این که کافران را یکسر به دوزب می

شرود؛   کنند اّما به  ساب عاصیان به دّقت رسریدگی مری   یم لّقیاعمالشان را هحاء منثور ت

تفاوت دیگر آن است که دوزب اایگاه تعذی  و کیفر کافران است کره ااودانره در آن   

اي است که  منزل خواهند داشت در  الی که براي مؤمنان عاصی، دوزب همچون گرمابه

 (11-14ص ، 1، ج1731 ،يحدیکندمرم اوساب معاصی را از مؤمن پاک می

 

 گيرينتيجه -2

میحدي دربارة بیشتر اعتقادات خود با اشعریان هرم رأي اسرت و در بعضری ااهرا     

مخالف نظر آنها سخن گفته است؛ او کارآمردي عقرل را در ادراک مسرائل اعتقرادي رد     

کرده و همواره بر کافی بودن اخحار و آیات تأکید داشته استم بره اعتقراد میحردي فراترر     

شرود و عقرل بشرر از دریرافتن آنچره       سّنت موا  گمراهی و کفر مری رفتن از کتاب و 

خداوند مقدر کرده یا بواسطة انحیا فرو فرستاده، عااز استم میحدي، به دنحال این نظر، به 

طور کّلی علم کالم را هم انکار کرده است زیرا پایة اصلی ایرن علرم تعقرل و اسرتدالل     

ی میحردي خرالی از اشرکال نیسرتم بره      استم بنابراین سخن گفتن دربارة مرذه  کالمر  

هاي اهل  دیال رمخالفران  عحارت دیگر، آنچه میحدي دربارة محا ال کالمی گفته دیدگاه

 کالم( دربارة اصول اعتقادي ایشان استم  
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از در یک مورد به اشاعره نزدیک اسرت؛ اشراعره   « ایمان»نگاه میحدي در موعو  

یحدي عمل به ارکان را نیرز در صرحت ایمران    دانند و م ایمان را اقرار و تصدیق به دل می

 عروري دانسته استم

دربارة مفهوم و کیفیت صفات الهی، میحدي به تفوی  روي آورده و معتقد اسرت   

در برابر این صفات باید تسلیم و سکوت پیشه کرد، در  الی که اشاعره قید بالتشرحیه و  

 بالتکییف را به این صفات افزودندم  

ا غیرمخلوق بودن قرآن یکی از مهمتررین محا رال اعتقرادي در    اعتقاد به مخلوق ی

میان مسلمانان بوده استم با این که میحدي قدیم برودن قررآن و همرة  رروف را قحرول      

االسررار دو  داشته، نظریة اشعري را در این باره بصرا ت رد کرده استم در متن کشرف 

اعتقرادات آنهرا خررده گرفتره      بار از اشعریان نام برده شده که میحدي در هر دو مورد برر 

استم یکی از این دو مورد، همین رّد نظریة مرات  لفظی و نفسی کالم خدا استم او در 

، 1731 ،يحدیردیف دیگر فررق گمرراه قررار داده اسرتمرم    ااي دیگر نیز اشعریان را هم

 (911، ص1ج

اعتقادات میحردي، اختالفرات میران او و اشراعره، و در نهایرت رّد صرریح        بررسی

دهد که میحدي، متکّلم و به تحرع، اشرعري نحروده اسرتم میحردي بارهرا        اشعریان نشان می

سخن کسانی را که آنان را اهل سّنت، اصحاب  دیال یا اهل  ق خوانده، تأیید کرده و 

افق بوده استم اّمرا دلیرل همسرانی اعتقرادات     مو وههاي این گر خود نیز با آراء و اندیشه

میحدي با اشعریان این است که مکتر  اشرعري از آراء و اقروال اهرل  ردیال و سرّنت       

نشأت گرفته استم بدین ترتی  این آراء اشاعره است که با آراء اهل  دیال راز املره  

 ردیال  میحدي( مشابهت و موافقت داردم به عحارت دیگر، میحدي از احرگرایران و اهرل   

 اند درست نیستم است و این که او را اشعري یا متمایل به اشعري خوانده
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 هايادداشت

(، با استناد به سه دلیل میحدي اهل  دیال معّرفری  77رص« لطایفی از قرآن»در کتاب  -1

شده است: مخالفت میحدي با اشعریان؛ این که میحدي خود را از اهل سّنت و اصرحاب  ردیال   

ارادت میحدي به خوااه عحدا  انصاري که او نیز از اهل  دیال بوده استم اّما خوانده است؛ و 

دلحسرته بره مرذه  اشرعري و     »(، میحدي و خوااره عحردا  را   47نویسنده، در اایی دیگر رص

، «پژوهشی در اریان شناسری تفسریر عرفرانی   »خوانده استم در کتاب « طریقة اصحاب  دیال

نی، میحدي را در مسائل عقیدتی بر شریوة اهرل  ردیال معرفری     نویسنده با استناد به سخنان رک

نیرز  « االسررار میحردي و تفسریر کشرف   »( نویسندة کتراب  131، ص1711پور،  کرده استمرقاسم

، 1714االسرار به همان سخنان رکنی راو  کرده استمرمرتضرایی،  دربارة محا ال کالمی کشف

« متمایرل بره کرالم اشرعري    »میحدي را  ( او سپس با توّاه به مقالة پژوهشگري دیگر، که49ص

گرري   میحدي متمایل به اشرعري »( با تردید، ننین نوشته است: 411، ص1771دانسته ریغمایی، 

هراي پذیرفتره شردة    تر از اصحاب  دیال است، نرا که او گاهی دیردگاه  است و به تعحیر دقیق

 (49، ص1714مرتضایی، «مرپذیرد اشعریان را نیز نمی

ردن مأخذ اصلی یا شاعر این ابیات، در منابع و نرم افزارهراي مختلرف   براي معلوم ک -1

اي به دست نیامدم این ا تمال که ابیات از خود میحدي باشد ععیف است  استجو شد اّما نتیجه

راه کالم راه ظلمت و تاریکی، و نه بسا بدترین »و به تحقیق بیشتر نیاز داردم اّما ترامة ابیات: 

تو واا  است در راه روشن اهل  دیال  رکت کنی که پیامحررص( نیز  نو  تاریکی استم بر

 «م  تو را از پیروي از پیشواي کالمی بازداشته است

َة   ُمحةدَثة  مةخلوَقة ِهَی »فرمود: « َخَلَق آَدَم َعَلی صوَرِتِه»امام پنجم دربارة  دیال  -7 َو  صو

إلی َنفِسره   الَکعبةَةَفأَعاَفها إلی َنفِسه َکما أَعاَف  ختةِلفِةامُلاصَطفاها اُ  َو اختاَرها َعلی سائِر الصَُّوِر 

؛ ابرن بابویره،   179، ص1ق، ج1903کلینری،  «مرَو الّروَح َفقال: َبیتی؛ َو َنَفخرتر فیرِه ِمرن رو ری    

خردا  »( همچنین از امام رعار ( دربارة این  دیال سؤال شد و امرام فرمرود:   107ق، ص1741

گفتنردم   اند: دو مرد به یکردیگر ناسرزا مری    ین  دیال را  ذف کردهبکشد کسانی را که ابتداي ا

یکی به دیگري گفت: خدا صورت تو و صورت هر آن کس که شحیه تو اسرت زشرت گردانردم    

پیامحررص( وقتی این سخن را شنید، فرمود: با برادرت ننین سخن مگو زیرا خداوند آدمر ( را 

( بعضری منرابع   110، ص1ق، ج1731؛ همو، 147ق، ص1741ابن بابویه، «مربر صورت او آفرید
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َة  َرأیتر َرّبی ِفی أ َسِن »دربارة انتساب  دیال  اندمرهاشرمی   به پیرامحر ابرراز تردیرد کررده    « صو

 (111، ص13ق، ج1900خویی، 

 

 و مآخذ منابع

 ها:الف(کتاب

 قرآن مجید   -1

ا مرد  تحقیرق     ق(، أبتار االفتار فری أصرول الردین،   1917الّدینرآمدي، سیف -1

 محّمد مهدي، قاهره، دارالتت م

 مالعلمّية، بیروت، دارالتت   التالمفی علم غايةاملرام ،  ق(1917_________ر-7

ق(، الّتو یرد، تصرحیح هاشرم  سرینی، قرم،      1741ابن بابویه، محّمد بن علیر -9

 انتشارات اامعة مدّرسینم

مهردي  ق(، عیون اخحرار الّرعرار (، تصرحیح    1731_______________ ر-4

 الاوردي، تهران، نشر اهانم

، بیرروت، مركرز   امللوة فری عقائرد    االدلةالتشف عن مناهج   م(،1441ابن رشدر -1

 مالوحد  العربيةالّدراسات 

محوود   ، تصرحیح   تا(، اللمع فی الّرد علی أهل الزیغ الحد  اشعري، ابوالحسنربی -3

 للّتراثم املكتبة االزهرّية، قاهره، غرابة

 مالعلمّيةبیروت، دار التت    ممم،اعتقاد االنصاف فیما یج   ق(، 1914باقالنیر -1

قم، انتشارات سرمت و  -(، آشنایی با علوم اسالمی، تهران1731برنجکار، رعار -4

 امینم

تحقیق ابرراهیم محّمرد رمضران،      ، أصول االیمان، م(1007بغدادي، عحدالقاهرر -10

 الهاللم مكتبةبیروت، دار و 

 ، كویت، دار ابن األایرماجلهمّية(، الّرد علی  ق1911دارمی، ابوسعیدر -11
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(، لطایفی از قرآن، مشهد، انتشارات آسرتان قردس   1733رکنی، محّمد مهدير -11

 رعويم

 مالعلمّيةبیروت، دار التت    األقدام فی علم التالم، هنايةق(، 1914شهرستانیر -17
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