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(تاریخ دریافت مقاله -51/11/11 :تاریخ پذیرش مقاله)52/10/22 :

چکیده
كتاب «شرح التعرف لمذهب التصوف» ،اثر مستملی بخاار ،،ازجملاة نخساتی
آثار صوفیانة فارسی اسا كاص صا كة ك،مای ،ابعااد رفاانی و صاوفیانة آن را
تح الشعاع قرار داده اس  .لیرغم جایگاه بلند ای اثار در میاان متاون زاراز
اول متصوفص ،تاكنون دربارۀ م انی ا تقاد ،و جوانب ك،می آن پژوهش درخاور
ا تنایی بص سامان نرسیده اس  .در ای مقالاص نشاان دادهایام كاص وجهاة ن ار
ك،می مؤلف و زرز استدالل و استنتاج و ،در موارد متعدد -برخ،ف آنچاص در
نگاه نخس بص ن ر میرسد -با م انی و معتقدات اشا ره قابل انط اا نیسا و
قرای و شواهد گونصگون متنی ،تأمل در جكرافیا ،تألیف كتاب و غل ة ا تقاد بص
م انی و معتقدات ك،می ماتریدیص ،در میان لما ،مااورااالنهر ،مؤیاد آن اسا
كص مستملی در تألیف كتاب خویش ،در ی اساتق،ل ري ،،از دیادگاه ك،مای
ماتریدیص بیش از اشا ره متأثر بوده اس .
كلیدواژهها :اشا ره  ،شرح التعرف ،ك،م  ،ماتریدیص ،.مستملی.

 .5دانشجو ،دكتر ،زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ت ریز (نویسندۀ مسئول).
Email: Fyavari55@yahoo.com

 .9استاد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ت ریز.
Email: sadrinia@tabrizu.ac.ir
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مقدمه
كتاب «شرح التعرف لمذهب التصوف» ،اثار اباوابراهیم اساما یل با محماد مساتملی
بخار(،د ،) 494 .كه تری مت صوفیانص بص زبان فارسی اس  .اصل ای كتاب بص ربی
و تألیف ابوبكر محمد ب ابی اسحا ك،باد ،بخاار( ،د ) 983 .موساوم باص «التعارف
لمذهب التصوف» اس كص از قدیماالیام میان مشایخ صوفیص شهرت داشتص اس  .اهتمام
ك،باد ،در ای اثر بر آن بوده اس تا با استناد بر آیات و احادیث و گفتار پیشوایان دی
و رفان و ك،م اس،می ،بص انط ا زریق تصوف با شریع اس،م بپردازد .مساتملی در
شرح خود بر ای كتاب ،ضم توضیح اقوال ك،باد ،،بسایار ،از م احاث ك،مای را باص
زریق اهل نقل مطرح كرده ،بص تفصیل دربارۀ آنها سخ گفتص اس  .ای امر با ث شاده
اس كص بخش یمی از ای كتاب ،بص جزئیتری بحثها و مناقشات ك،می اختصاا
یابد و درنتیجاص ،كتااب او در ردیاف معت رتاری آثاار ك،مای اهال سان و جما ا ،
بصخصو در مكتب ماورااالنهر قرار گیرد.
نكتة درخور تأمل ای اس كص اهل نقل ،خود بر اساس قاید ك،می باص فرقاصهاا،
بزرگی چون ماترید ،و اشعر ،تقسیم میشوند و با وجود اشتراكات فراوانی كص ایا دو
فرقص در اصول و كلیات قاید باهم دارند ،اخت،فات مهمی نیز در میان معتقدات آنها باص
چشم میخورد .ازآنجاكص مستملی در ای كتاب صراحتاً بص ماترید ،یا اشعر ،بودن خود
اشاره نكرده و از زرف دیگر ،مذهب اشاعر ،در قیااس باا ماتریدیاص از اشاتهار فراوانای
برخوردار بوده اس  ،برخی از نویسندگان گمان كردهاند كص ای كتااب بار اسااس كا،م
اشعر ،تألیف گردیده اس ] .[595 ،59درحالیكص قضاوت در ای باره ،بدون مراجعاة
مستقیم بص مت ای اثر و تأمل در موارد اخت،فی ماتریدیص و اشا ره ،امكانپذیر نخواهاد
بود .فرض پژوهش حاضر بر ای اس كص كتاب «شرح تعرف» ،با توجص بص زرز اساتدالل
و استنتاج نویسندۀ آن در ماوارد متعادد قارای و شاواهد گوناصگاون متنای ،تأمال در
جكرافیا ،تألیف كتاب و غل ة ا تقاد باص م اانی و معتقادات ك،مای ماتریدیاص در میاان
لما ،ماورااالنهر ،بر م نا ،ك،م ماتریدیص تألیف شده اس .
روشی كص در ای تحقیق بصكار گرفتاص شاده ،روك كتابخاناصا ،اسا كاص بار پایاة
مطالعص ،استخراج و ز قصبند ،موضو ات ك،می و بررسی و تحلیل آنهاا ،انجاام گرفتاص
اس  .هدف مقالص آن اس كص با ت یی م انی ك،می شارح تعارف و نشاان دادن میازان
انط ا درونمایة آن با آرا ،مكاتب رایج ك،می بتواناد باص درص صاحیح خواننادگان آن
كمك كرده باشد .ازای رو ،پیش از ورود بص موضوع بحث ،بصمن ور تحقق اهاداف مقالاص،
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قایاد ك،مای
ابتدا بص معرفی اجمالی مكتبها ،ماتریاد و اشاعر ،پرداختاص ،ساپ
مستملی را با آرا ،ای دو مكتب تط یق دادهایم تا از ای رهگذر ،بتوانیم میزان گارایش
مؤلف كتاب را بص هریك از دو نحلة رایج در میان اهل سن و جما نشان دهیم.
پیشینة تحقیق
تا بص اكنون بررسی ابعاد ك،می كتاب «شرح التعرف» چنادان در دایارۀ توجاص محققاان
قرار نگرفتص اس  ،تا آنجا كص جستجو ،ما نشان میدهد پیش از ای  ،تنها دكتار حسا
انصار ،،ضو هیئ لمی مؤسسة مطالعات الی پرینستون ،در یادداش ها ،شخصای
خود با نوان «ناگفتصهایی دربارۀ كتاب شرح التعرف لمذهب التصوف ،تاألیف مساتملی
بخار ،و سهم مهم آن در ك،م ماترید ،»،بص جایگاه مهم ای كتاب در میان آثار مربوط
بص مكتب ماترید ،اشاره كرده و آن را در شمار نخستی آثار ،معرفی كارده اسا كاص
بعد از آثار ابومنصور ماترید ،در زمینة ك،م اهل سن و جما ماورااالنهر در دسترس
قرار دارد و ازای رو حتی بر آثار ابوالیسار بازدو ،و اباوالمعی نسافی و صافار بخاار ،و
المشی و ،ا الدی األسمند ،تقدم دارد .بص گفتة او« ،دقیقتاری بحاثهاا ،ك،مای
برا ،نخستی بار بص زبان پارسی در ای كتاب مطرح شده اس ؛ م احثی كص پیش از آن
هیچگاه بدی زبان نوشتص نشده و یا دس ِ كم بص دس ما نرسیده اسا »[ .]6ازآنجاكاص
هدف دكتر انصار ،،تنها معرفی كتاب «شرح تعرف» بص نوان یكی از آثاار ارزشامند در
زمینة ك،م ماترید ،بوده ،و ،در ای یادداش هاا از ارائاة شاواهد متنای بارا ،اث اات
د او ،خود اجتناب نموده اس  .غیر از ای مورد ،پژوهش قابال توجاص دیگار ،درباارۀ
م انی ا تقاد ،و ك،می ای اثر ارزشمند بص انجام نرسیده اس .
چنانكص میدانیم ،ماتریدیص و اشعریص از مكاتب مهم ك،می اهل سن و جما ا باص
شمار میروند كص در برهص ا ،خاا از تااریخ قایاد مسالمانان هاور كردناد و ضام
مخالف با افراط و تفریطها ،معتزلص و اهل حدیث ،هر كدام جایگاه ویژها ،را در میاان
اهل سن و جما برا ،خود اختصا داده و پیروان زیاد ،را بص خود جلاب نمودناد.
مؤسسان ای دو مكتب ،ابومنصور محمد ب محمد ماترید(،د ) 999 .و ابوالحس لی
ب اسما یل اشعر(،د ،) 994 .در روك استدالل خود، ،وه بر شیوۀ نقل ،از ابزارهاا،
ق،نی هم استفاده كردند ،لذا اشتراكات فراوانی در اصول و كلیات قاید در میاان آنهاا
دیده میشود ،ولی ای اشتراكات بص حد ،ن وده اس كص آنها را بص وحدت كامل برساند،
بلكص اخت،فات مهمی نیز در میان معتقدات آنها وجود داشتص اس  .ای اخت،فات از آنجا
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ناشی میشود كص ماترید ،در فقص از مذهب ابوحنیفص پیرو ،میكارد و در روك ك،مای
خود ،ضم اینكص از نقل سود میبرد ،بص قل ارج بیشتر ،مینهاد ،درحالیكص اشعر ،از
مذهب شافعی ت عی میكرد و مانند آنها ،قل و نقل را برابر نمیدانس و لذا در بیشتر
موارد تعارض قل و نقال ،جاناب ااهر نقال را مایگرفا ]558 ،59؛ .]61 ،54
درواقع میتوان گف كص ماتریاد ،در روك ك،مای خاود ،در موضاعی میاان اشاعر ،و
معتزلص قرار دارد و اشعر ،در خط میان اهل حدیث و معتزلص حرك میكند ،چناانكاص
محمد ابوزهره در ای باره گفتص اس « :در روك ماترید ،،قل سلطة یمای دارد اماا
اشا ره بص روك نقلی مقیدند و آن را با قل تأیید میكنناد ،باصنحاو،كاص بارا ،انساان
روش میشود كص اشا ره در خط بی ا تزال و اهل فقص و حدیث قرار دارند و ماتریاد،
در خط میان اشا ره و معتزلص اسا » ] .[573 ،5درباارۀ مساائل اخت،فای اشاا ره و
ماتریدیص ،كتابها ،متعدد ،نوشتص شده اس كص از آن میان میتوان باص كتااب «ن ام
الفرائد و جمع الفوائد» ،اثر دالرحیم ب لی شیخ زاده و كتاب «الروضاة ال هیاة فیماا
دالمحس ابو ذبص اشاره كرد .براسااس ایا
بی االشا رۀ و الماتریدیة» ،اثر حس ب
منابع ،اشا ره و ماتریدیص در مسائلی مانند شناخ قلی یا شر ی خداوند ،ترتب حكم
بر افعال الهی ،تكلیف بما الیطا  ،صدور فعل ق ایح از خداوناد ،تكاوی و صافات افعاال
خداوند ،حس و ق ح قلی یا شر ی افعال ،حقیق ایماان و مساائل مرباوط باص آن ،باا
یكدیگر اخت،ف دارند[ 97 ،9بص بعد؛  9 ،56بص بعد[.
چنانكص پیش از ای اشاره شد ،ا هار ن ر دربارۀ دیدگاه ك،می مساتملی در كتااب
«شرح تعرف» ،جز با مراجعص بص مت اثر و سنجش اقوال او با قایاد اشاا ره و ماتریدیاص
امكانپذیر نخواهد بود؛ ازای رو ،در اینجا با بررسی و تحلیل مت شرح تعرف میكوشایم
تا موارد اشتراص و افترا دیدگاهها ،ك،می او را با دو مكتب یادشده باز نماییم.
الف) موارد توافق با ماتریدیه
 .1تکوین
ازجملة م احث مورد اخت،ف در میان ماتریدیص و اشا ره ،صافات افعاال خداوناد ،مانناد
تخلیق ،ترزیق ،احیا و اماتص اس و اینكص آیا ای صفات را باید در زمرۀ صفات ازلی خادا
تلقی كرد و یا در شمار صفات حادث دانس ؟ ماتریدیص ،با تقسیم صفات الهی بص صافات
ذات و صفات فعل مخالفاند و تمام صفات فعل را بص صف دیگار ،باص ناام تكاوی بااز
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میگردانند و آن صف را ازلی و ابد ،میدانند]19 ،7؛  .[57 ،56باص ا تقااد آنهاا،
قدم تكوی  ،مستلزم قدم مكوَّن نیس و جایز اسا كاص خداوناد ،ق ال از خلاق ،خاالق
خوانده شود[535 ،9؛  .]579 ،95اشا ره ،برخ،ف ماتریدیص بر آناند كاص تكاوی ،
صف حقیقی خداوند نیس  ،بلكص امر ،ا ت ار ،اس كص از نس مؤثر در اثر ،در قل
حاصل میشود و آن ،از صفات افعال و حادث اس نص ذاتای؛ و خداوناد ق ال از خلاق و
رز  ،خالق و راز ن ود]19 ،7؛ .[57 ،56
مستملی در «شرح تعرف» ،صفات افعال خداوند را از صفات ازلی او دانستص و درباارۀ
آن گفتص اس  « :امة فقها ،مسلمانان و اماماان دیا كاص مقتادا ،خلاقاناد و ا تمااد
مسلمانان در دی بر ایشان اس  ،خدا ،را ز و جل ،لم یزل خالق و لم یزل راز گویند
و ا تقاد ما همی اس  ،بحمداهلل تعالی» ] ،99ج .[993 ،5همچنی گفتص اس :
«روا ن اشد كص خدا ،را صفتی نو فرا دید آید كص آن صف را مستحق ن وده باشد در
ازل .یعنی اگر اسم خالقی و رازقی او را آنگص دهیم كص خلق آفریند و روز ،دهد و پایش
از آن او را ای نام ندهیم ،صفتی نو داده باشیم او را كص در ازل ،او مساتحق ایا صاف
ن وده اس و ای بر خدا ،تعالی روا نداریم .از بهر آنكاص صاف محاددث دلیال محاددثی
موصوف باشد»]همان.]995-993 ،
با توجص بص ای توضیحات ،معلوم میشود كص مستملی ،در ازلی دانست صف تكوی
خداوند ،پیرو قاید ماتریدیص بوده اس .
 .2صفات خبری خداوند
مقصود از صفات خ ر ،،صفاتیاند كص در قرآن و حدیث باص خداوناد نسا داده شاده
اس  ،ولی قل بص معنا ،حقیقی آنها راه ندارد ،مانند وجص و ید و ی و امثال آنها .آیاا
خداوند ،واقعاً دارا ،چنی صفاتی اس یا هركدام از ای صفات رمز و نشانصا ،اس كاص
باید تأویل گردد؟ درصورت وجود ایا صافات در خداوناد ،آیاا آنهاا ،شا یص باص صافات
انسانهایند یا با آنها فر دارند؟ ماتریدیص ،در ای مورد غال اً اندیشة تنزیهای و تفویضای
دارند .بص قیدۀ آنها ،از ،صفات خ ر ،بص خداوند ،در همان معنی ااهر ،،متضام
تش یص خداوند بص تمام دارندگان ای اسامی و دم از ،آن بص خداوند ،متضم تشا یص
خداوند بص تمام آن چیزهایی اس كص دارا ،ای صفات نیساتند[ .]97 ،93لاذا آنهاا
سعی كردهاند كص ای گونص صفات را زور ،تفسیر كنند كص با اصل توحید سازگار باشد و
یا معنا ،حقیقی آنها را بص خداوند واگذار كردهاناد[ .]974 ،51باص ا تقااد ابوالحسا
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اشعر ،،صفاتی مانند ید و وجص و ی را باید بص معنی اهر ،آن حمل كارد .تردیاد،
نیس كص اث ات صفات خ ر ،خداوند ،اززرف اشعر ،،بص تجسایم نزدیاكتار اسا تاا
تنزیص .لذا او برا ،دور ،از تجسیم ،اصط،ح «ب،كیف» را دربارۀ ای صفات بص كاار بارده
اس [933 ،4؛  61 ،57و .]81
مستملی ،از پذیرفت صفات خ ر ،خداوند در معنی حقیقی آنها ،خوددار ،كارده و
بص تأویل و تفویض آنها ري ،داده اس  .و ،در ای باره گفتص اسا « :اگار بارا ،صافات
خ ر ،خداوند در قل خود تأویلی مناسب پیدا كنایم بایاد آن را تأویال كنایم و گرناص
تأویل آن را بص خداوند واگذار كرده و قل و فهم خود را متهم بص قصور كنیم ،ناص كتااب
خدا و سن پیام ر( ) را» [ ،99ج .]955 ،5چنانكص م،ح ص مایشاود ،مساتملی،
دربارۀ صفات خ ر ،خداوند از آرا ،ماتریدیص ت عی كرده اس .
 .9متعلق سمع و بصر
ماتریدیص و اشا ره دربارۀ آنچص بص صفات سمع و بصر خداوناد تعلاق مایگیارد اخات،ف
دارند .ا تقاد ماتریدیص ای اس كص صف سمع بص مسمو ات و صف بصر باص م صارات
تعلق میگیرد و ای دو باهم فار دارناد[ .]43 ،3باص ا تقااد آنهاا ،تعلاق سامع باص
مسمو ات و تعلق بصر بص م صرات ،دو مفهوم غیر قابل انكار اس كاص از كتااب و سان
استخراج میشود[ .]53 ،56در مقابل ،اشا ره گفتصاند كص متعلق صف سمع و بصار،
میتواند ،وه بر مسمو ات و م صرات ،هر موجود دیگر ،باشاد[ .]43 ،3باص ا تقااد
آنها ،ادراص م صرات با صف بصر ،بر خداوند واجب نیس  ،بلكص ادراص آن با صف سمع
بر او جایز اس  ،ولی ادت خداوناد چنای جاار ،شاده اسا كاص افاضاة ادراص او باا
استعمال بصر باشد .در مورد صف سمع نیز قا ده چنی اس [ .]53 ،56ای ساخ
نمیتواند درس باشد زیرا اگر بپذیریم كص سمع ،همان كار بصر را میكند و بر ك  ،در
ای صورت ،یكی از آن دو زاید و بیهوده خواهد بود ،درحالی كص صادور مال بیهاوده از
خداوند بعید اس .
مستملی ،متعلقات صف سمع و بصر را از هم جدا دانساتص و گفتاص اسا « :سامیع
فایدها ،دهد كص بصیر ندهد .سمیعی بص اصوات باشد و بصیر ،بص اشاخا » [ ،99ج،5
 .]918در جا ،دیگر گفتص اس « :هر دو صف یكی ن اشند ازبهر آنكاص لام ،معلاوم
تقاضا كند نص مقدور و قدرت ،مقدور تقاضا كند نص معلوم و سمع مسموع تقاضا كناد ناص
م صور و بصر م صور تقاضا كند نص مسموع» [همان .]999 ،ازآنجاكص مستملی ،صفات
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كرده و بر مذهب ماتریدیص

 .0كسب و استطاعت
مفهوم توحید افعالی ایجاب میكند كص خداوند ،خالق افعاال اراد ،و غیار اراد ،انساان
تلقی شود .ازسو ،دیگر ،وقتی آدمی بص ا مال و رفتار اراد ،خود مایاندیشاد در ماق
جان خود درمییابد كص در پدید آوردن آنها آزاد و مختار اس و اگر قصد و حركا و،
ن اشد ،فعل تحقق نمییابد .حال ای سؤال پیش مایآیاد كاص باص راساتی خاالق افعاال
بندگان كیس ؟ هریك از نحلصها ،ك،می در باب مختار بودن انساان در انجاام ا ماال
خود بص راهی رفتصاند؛ دها ،گفتصاند كص «خداوند خاالق افعاال بنادگان نیسا  ،بلكاص
انسانها خود آفرینندۀ افعال خویشاند»[594 ،58؛  .]451 ،99دساتة دیگار ،بار
شمول خالقی خداوند بر تمام افعال انسانها تأكید كرده و نقش انساان را در پیادایش
ای افعال ب،تأثیر دانساتص و بادی ترتیاب باص ج ار مطلاق گرویادهاناد[73 ،9؛ ،53
969؛ .]451 ،99
درای میان ،ماتریدیص و اشا ره ،نص ج ر مطلق را پذیرفتصاند و نص اختیار مطلق را .آنها
ن ریة كسب را مطرح كردهاند .براساس ای ن ریاص ،خداوناد ،خاالق افعاال ،و انساانهاا
كاسااب آنانااد .آنهااا ن ریااة كسااب را از آیاااتی ن یاار «لَهدااا مدااا كَسد ا د ود دلَیهدااا مدااا
اكْتَسد د »[بقره ]986 ،بص دس آوردهاند ،ولی در تفسیر آن با هم اخت،ف پیدا كردهاناد.
بصگونصا ،كص ماتریدیص ،هنگام بحث از آن ،بیشتر از زاویة تكلیف و جزا نگاه كردهاند ،ولی
اشا ره ،غال اً از زاویة مشی الهی بص آن نگریستص و زرف ج ر ،بودن آن را مورد توجاص
قرار دادهاند .بص ا تقاد ماتریدیاص ،انساان دارا ،قادرت و ارادها ،اسا كاص در فعال اثار
میگذارد ،هرچند ای اثر موجب خلق و ایجاد نمیشود ،ولی فعل را بص زا یا معصی
وصف میكند كص از آن تع یر بص قصد و اختیار میشاود[ .]568-567 ،95باص ا تقااد
آنها ،انسانها فا لاند و فعل منتسب بص آنان اس و نس دادن فعل انسان بص خادا باص
معنا ،نفی آن از انسان نیس [76 ،9؛  936-931 ،93و  .]966در مقابل ،اشاا ره
كسب را ای گونص تفسیر كردهاند كص وقتی بنده انجام فعلی را اراده میكناد ،خداوناد آن
فعل را در او ایجاد میكند ،ضم اینكص ارادۀ انسان ،خود بص قدرت الهی بص وجود میآید.
بنابرای  ،برا ،انسان هیچ مدخلی در فعل ،جز كسب آن ،وجود ندارد .در حقیق  ،كسب
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در نزد اشا ره ،بص معنی تعلق قدرت حادثة انسان بص مقدور اس  ،بدون اینكص تأثیر ،در
خلق و ایجاد آن داشتص باشد[.]71 ،9
مستملی در بحث مفصل خود در ای باره ،انساان را صااحب فعال حقیقای دانساتص
اس  .و ،با ج ر و اكراه مخالف ورزیده و انسان را در ا مال خود صاحب اختیار معرفی
كرده اس  .بص ا تقاد و ،،اگر انسان مختار ن ود ،پاداك و قوب معنای نداشا  .ایماان
آوردن مؤم بص ای معنی نیس كص او از كافر شدن ممنوع بوده اسا  .همچنای  ،كفار
ورزیدن كافر بص معنی دم توانایی او بر ایمان نیس  ،بلكص انسان هر آنچاص را كاص قصاد
میكند ،خداوند همان را در او میآفریند .و ،مینویسد:
«اجماع اس ای زایفص را كص بندگان را فعل اس و كساب اسا باص حقیقا كاص
بندگان بدان فعل مثاب بوند و بر آن فعل معاقب و از بهر آن آمد امار و نهای و بار ایا
فعل و د و و ید آمد  ...اهل حق [سن و جما ] گویند بنده را فعال اسا و اختیاار
اس از بهر آنكص چون مرا فعل ن ود امر كردن باص فعال خطاا باود»[ ،99ج-449 ،5
.]449
جا ،دیگر میگوید:
«هر چیز ،كص مؤم مر آن را مختار بود ،مولی جل ج،لاص انادر و ،هماان اختیاار
آفرید و هرچص مرو را كاره بود ،اندر و ،همان آفرید .كافر و مؤم  ،ممنوع نیس از ضاد
آنچص اختیار كرده اس و مج ور نیس بر آنچص كسب كرده اس  ،چص ممنوع نهی اسا
و محمول ج ر نیس و محمول امر اس و مأمور و منهی مختار اس  .پ چون بنده را
بفرمودند ایمان آوردن و نهی كردند از كفر آوردن ،درس شد كص نص از ای ممنوع اسا
و نص بر ای مج ور»[همان.]416-414 ،
از مجمو ة سخنان باال ،بصویژه تأكید فاراوان مساتملی باص آزاد ،و اختیاار انساان ،
استن اط میشود كص و ،،در موضوع كسب ،جانب ماتریدیص را گرفتص اس .
 .1نعمت دادن خداوند به كافر
یكی دیگر از م احث مورد اخت،ف در میان متكلمان اهل سن و جما ای اس كاص
آیا كافر در دنیا مانند مؤم از نعم ها ،الهی برخوردار میشود یا خداوند نعمتش را بص
س ب كفر از او دریغ میدارد؟ ماتریدیص معتقدند كص خداوند بص كافر نعم مایدهاد اماا
ای نعم تنها در دنیا نصیب او میشود .آنها برا ،تأیید د و ،خود بص كا،م ابوحنیفاص
استناد جستصاند كص گفتص اس « :إن الكافر منعم لیص فی الدنیا،حیث خولص اهلل ت ارص و
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تعالى قو ااهرۀ و بازناة،و جعال لاص يماواال ممتادۀ» [ .]563-568 ،95اشاا ره،
برخ،ف ماتریدیص بر ای قیدهاند كص كافر ناص در دنیاا و ناص در آخارت صااحب نعما
نمیشود و آنچص خدا بص او از حیات و روز ،داده اس بص شرزی نعم محسوب میشود
كص آن را در راه زا از خدا و جلب رضای او مصرف كند ،نص بارا ،دشامنی باا خادا،
وگرنص نعما محساوب نمایشاود[49 ،9؛  .]563 ،95دقا در آرا ،ماتریدیاص و
اشا ره در ای موضوع ،نشان میدهد كص اخت،ف آنها با یكدیگر باص ناوع تعریاف آنهاا از
نعم برمیگردد .ماتریدیص ،نعم را بص ذات خود و فیالحال نعما مایدانناد ،اگرچاص
س ب نقم اخرو ،شود ،ولی اشا ره آن را در صورت نیكفرجام بودن فرد و فیالمالل،
نعم میخوانند.
دیدگاه مستملی در ای زمینص با قاید ماتریدیص قابل تط یق اسا  ،زیارا او نیاز باص
متنعم بودن كافر در دنیا معتقد اس  .بص ا تقااد و ،،كاافر مانناد ماؤم از نعایم دنیاا
برخوردار اس  ،ولی نعم ها ،اخرو ،مخصو مؤمنان اس « :خدا ،ز و جال گفا
اندر كتاب خود بص چند جا ،كص نعیم دنیا مشترص اس میان مؤم و كافر و آن ق ای
مؤمنان راس خالصاً چنانكص گف  :ودمد ْ كَفَرَ فَأُمدتِِّعُصُ قَلِی ً،ثُمدِّ يَضْطَرُِّهُ إلَاى داذَاب النَِّاار»
[بقره ،99[ ]596 ،ج .]191 ،9بنا بر آنچص گفتص شد ،ا تقاد مستملی بص متنعم باودن
كافر در دنیا ،از موافق او با قاید ماتریدیص حكای دارد.
 .2ایمان
متكلمان در تعریف ایمان و مفهوم شر ی آن ن ریصها ،متفاوتی ا هار كردهاند .دها،،
آن را تصدیق قل ی ،دها ،،اقرار بص زبان ،برخی از آنها تصادیق و اقارار و بعضای دیگار
تصاادیق و اقاارار و ماال دانسااتصانااد[599 ،1؛  .]549 ،53ماتریدیااص و اشااا ره،
هیچكدام ،مل را بص نوان یكی از اركان اصلی ایمان نپذیرفتصاند .با ایا حاال ،آنهاا در
تعریف ایمان باهم اخت،ف دارند .همة ماتریدیان اتفا ن ر دارناد كاص ایماان ،اارت از
تصدیق اس  ،اما در اینكص ای تصدیق ،صرف ًا قل ای اسا یاا افازون بار تصادیق قل ای،
تصدیق زبانی هم الزم اس  ،باهم اخت،ف ن ر دارند .دها ،از آنها تنها بص تصدیق قل ی
ا تقاد دارند و اقرار زبانی را نشانة ایمان و شرط اجرا ،احكام مسلمانی دانساتصاناد[،53
573-563؛  .]549 ،53دستة دیگر ،گفتصاند كاص «در كناار تصادیق قل ای ،اقارار
زبانی هم بص نوان رك دیگر ایمان ضرور ،اس »[ .]561 ،95ایماان در نازد ماوم
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اشا ره تصدیق خداوند اس و مقصود از آن ،تصدیق قل ای اسا باص معنای ایماان باص
خداوند و اث ات آنچص او برا ،خود از صفات اث ات كارده اسا [599 ،1؛ 84 ،57؛
.]561 ،95
بص ا تقاد مستملی ،ایمان ،تصدیق بص قلب و اقرار بص زبان اس  .و ،در ای باره گفتص
اس « :ایمان بص نزدیك اصحاب حدیث قول اس و مل و تصادیق .نزدیاك متكلماان،
تصدیق فرد اس و بصنزدیك كرامیان قول فرد اس و بصنزدیك ما تصدیق و اقرار اس »
[ ،99ج .]5391 ،9چنانكص م،ح ص میشود مستملی ،در باب تعریف و مفهوم شر ی
ایمان ،بص قیدۀ ماتریدیص ري ،داده اس  ،یعنی بص ا تقاد او ،ایمان ،هم تصادیق قل ای و
هم تصدیق زبانی اس .
 .2كاهش و افزایش ایمان
از م احث دیگر در باب ایمان ،آن اس كص آیا ایمان ،حقیقتی بسایط اسا و افازایش و
كاهش نمییابد و یا متكثر و قابل افزایش و كاهش اس  .ا تقاد ماتریدیاص آن اسا كاص
ایمان قابل زیاده و نقصان نیس  .زیرا ایمان ،تصدیق رسول اس در امور ،كص پیام ر آن
را آورده اس و ای تصدیق هم بسیط بوده و افزایش و كاهش نمییابد .باص ا تقااد آنهاا
ایمان وقتی زیاد و كم میشود كص مل نیز جزو مفاهیم آن باشد تا بصتناساب كااهش و
افزایش زا  ،ایمان نیز كم و زیاد بشود .اشا ره ،افزایش و كاهش ایمان را پذیرفتصاناد
هرچند كص آنها نیز مانند ماتریدیص مل بص اركان و انجام ادات را از مفهوم ایمان خارج
دانستصاند .استدالل اشا ره ای اس كص ایمان امة مردم با ایمان ان یا مسااو ،نیسا ،
لذا ایماان مایتواناد كام و زیااد باشاد[ ،8ج955-953 ،1؛ 589-585 ،53؛ ،53
.]544
مستملی ،زیاده و نقصان را در ایمان نفی كرده و گفتص اس « :در مذهب ما ایماان را
زیادت و نقصان روا ن اشد .از بهر آنكص ایمان تصدیق اس و تصدیق آنگاه زیاادت گاردد
كص مصد بص زیادت گردد و آنگاه نقصان گیرد كص مصد باص نااقص گاردد و چاون بار
خداونااد زیااادت و نقصااان روا نیساا تصاادیق آوردن را بااص و ،زیااادت و نقصااان روا
نیس »[ ،99ج .]5391 ،9لذا ،مستملی در ای مورد نیاز جاناب ماتریدیاص را گرفتاص
اس .
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« .8استثنا» در ایمان
مقصود از استثنا در ایمان آن اس كص كسی در ایمان خود شك كند و بگویاد كاص ما
مؤم هستم انشاااهلل .ماتریدیص ،استثنا در ایمان و گفت «انشاااهلل» را جایز ندانستصاند
و معتقدند كص استثنا ،نشانة شك و تردید اس  ،درحالیكص ایمان باید بدون شرط و تويم
با قازعی باشد[ ،8ج956-951 ،1؛ 983 ،93؛  .]561 ،95ولی اشا ره ،استثنا
در ایمان را جایز دانستصاند .بص ا تقاد آنها استثنا ،بص معنی شك در وجود یا ادم ایماان
نیس  ،بلكص بص معنی شك در پایدار ،در ایمان تا زمان مرگ اس  ،زیرا مؤم نمیداناد
كص آیا ایمانش تا پایان مر محفوظ خواهد ماند یا نص و تنها آن نوع ایماان نجااتبخاش
اس كص تا مرگ همراه انسان باشاد[93 ،9؛  ،8ج .]956-951 ،1آرا ،اشاا ره از
ای لحاظ قابل انتقاد اس كص آنها ،اساتثنا در ایماان را باا شاك در پایادار ،آن یكای
گرفتصاند ،درحالی كص استثنا در ایمان بص حاال مرباوط اسا ناص آیناده و اگار كسای از
پایدار ،ایمان خود نگران باشد ،آن را با جم،ت صریح و بصگونصا ،دیگر بیان میكند نص
اززریق استثنا گفت ، .وه بر ای  ،ایمان باصز ام اشاا ره باا تصادیق برابار اسا و در
تصدیق ،شك و تردید معنی ندارد .بنابرای  ،اگر شك در اصل ایمان باشد ،بص ا تقاد هار
دو گروه جایز نیس ولی اگر در پایدار ،ایماان باشاد ،مسائلص فار مایكناد .در كال،
اخت،ف در ای باره ،بیشتر لف ی اس تا نزاع واقعی .مستملی ،در شرح تعرف ،بارها باص
ا تقاد خود دربارۀ استثنا در ایمان اشاره كرده و صراحتاً بیان نموده اسا كاص ایماان و
ا تقاد شكبردار نیس  .از آن جملص گفتص اسا « :تاا بناده را در ایماان خاویش یقای
ن اشد ،مؤم ن اشد .و اگر شك با تصدیق او بیامیزد كاافر گاردد» [ ،99ج.]5396 ،9
از ای گونص ا هارات معلوم میشود كاص مساتملی ،در م حاث اساتثنا در ایماان ،قایاد
ماتریدیص را پذیرفتص اس .
 .5تقلید در ایمان
مقصود از تقلید در ایمان آن اس كص كسای ،دینای را كاص باص آن د اوت شاده اسا ،
بپذیرد و از صمیم قلب بص حقانی آن ایمان بیاورد ،اما دلیلی بارا ،اث اات حقانیا آن
نداشتص باشد .متكلمان دربارۀ درساتی و نادرساتی چنای ایماانی اخات،ف ن ار دارناد.
ماتریدیان ،ایمان مقلد را صحیح دانستص و گفتصاند كص اصل در ایمان ،تصدیق اسا و در
ایمان تقلید ،ای تصدیق وجود دارد .بص ا تقاد ابومنصور ماترید ،،شرط نیس كص تمام
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مسائل دینی با ادلة قلی باشد ،لذا اگر كسی ا تقادك را بعد از معرفتش بص معجزه ،بار
قول رسول بنا كند صاد اس و همی انادازه بارا ،صاح ایماان او كاافی اسا [،9
67؛  .]566 ،95بر خ،ف ماتریدیص ،اشا ره گفتصاناد كاص ایماان از مساائل اصاولی
اس و تقلید در قاید و اصول دینی كافی نیس و برا ،ا تقاد ،دلیل قاازع الزم اسا
[ .]81 ،57آنها معتقدند كص مقلد بص س ب ترص ن ر و استدالل اصی اسا  ،اماا ناص
مشرص اس و نص كافر و جایز اس كاص خداوناد او را بیاامرزد[67 ،9؛ .]567 ،95
مسئلة قابل تأمل ای اس كص ماتریدیص و اشا ره ،هردو متفقاند كص مقلد با تقلیادك از
كفر و شرص خارج شده ،اما اخت،فشان بر سر ای اس كص آیا میتوان او را مؤم نامیاد
یا نص .ماتریدیص او را مؤم مینامند ولی اشا ره از آن امتناع میورزند.
مستملی در جاها ،مختلف كتاب خود ،بر مؤم باودن مقلاد تأكیاد كارده و گفتاص
اس « :نزدیك اهل اس،م كص اهل سن و جما اند مقلدان ایمان ،مؤمناناند همچناان
چون مستدالن ،مؤمناناند از بهر آنكص پیكم ر ( ) گف  :اٌمِرتُ اَن اُقاتِالَ النااسد حدتای
یدقولوا ال الص اال اهلل بص شرط ایمان ،كلماة شاهادت نهااد ناص اساتدالل كاردن»[ ،99ج،9
 .]196همچنی گفتص اس « :چون اتفا اس كص هركص مر كفر را تقلیاد كارد كاافر
شود ،درس شد كص هركص مر ایمان را تقلید كند ،مؤم شود»[هماان .]197 ،و ،در
جا ،دیگر گفتص اس :
«شرط درستی ایمان نص آن اس كص هرچص بنده بدان ایمان آرد هماص بداناد .لایك
چون گروید بص جملة آنچص حق اس و بیزار گش از جملة آنچص بازل اس بدی مقدار
ایمان بنده درس گردد  ...چون گفتیم« :آمدنا بما قالَ اهللُ دلی ما اَرادد اهللُ و آمدنا بما قاالَ
ردسولُ اهلل دلی ما اَرادد رسولُ اهلل» ،ایمان ما درس شود و پ از ای بر ما واجب نیسا
تا همص را معنی بدانیم»[همان.]991-994 ،
چنانكص م،ح ص میشود ،مستملی با صحیح خواندن ایمان مقلد ،موافق خود را باا
ماتریدیص ا ،م كرده اس .
 .11ایمان و اسالم
ایمان بص معنی تصدیق خدا و رسول او در اوامر و نواهی ،و اس،م بص معنی تسالیم شادن
دربرابر مع ود و ازا از دستورات اوس  .متكلمان اخت،ف كردهاند كص آیا ایمان همان
اس،م اس یا باهم فر دارند؟ ماتریدیان اذ ان كردهاند كص «هرچند ایمان و اسا،م باص
لحاظ لكو ،باهم مكایرت دارند ،ولی از ن ر وجود ،و مصداقی یك حقیق اند یعنی هار
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مؤمنی مسلمان و هار مسالمانی ماؤم اسا »[588-587 ،53؛ 513-543 ،53؛
 .]989-989 ،93اشا ره بص تعدد و تفاوت ایمان و اس،م قایلاند و معتقدند كص اس،م
ا م از ایمان اس  .هر مؤمنی مسلمان اس ولی هر مسلمانی مؤم نیس [48 ،9؛ ،8
ج.]937-936 ،1
مستملی ،ا تقاد خود را در ای باره چنی بیان كرده اس :
«ما بص حكم شریع از هركص اس،م بینیم او را مؤم خوانیم .اس،م ایمان اسا چاص
اس،م ،اهر اس و ایمان ،باز  .لك از بهر آنكص اس،م اهر دلیل ایمان باز اسا و
دلیل ،غایب را باید ،و باز از ما غایب اس بص دلیل اهر بر غایب حكم كنیم كص مؤم
اس مگر ما را از او كفر اهر گردد ،تا آن اهر را بص ای اهر بص جا ،بگاذاریم»[،99
ج.]5378 ،9
بنابرای  ،مستملی ،با یكی خواندن ایمان و اس،م ،تابع ماتریدیص بوده اس .
اگرچص مستملی در تألیف كتاب خویش ،آرا ،استاد خود ،ك،باد ،را م نا قرار داده و
آن را شرح داده اس  ،با ای حال ،و ،بص مكتب خا یا اندیشصها ،فرد معینای مقیاد
ن وده و حتی در پارها ،از موارد با قاید استاد خود مخالف نموده اس  .بنابرای  ،و ،با
وجود گرایش بص ماتریدیص ،بص س ب استق،ل ري ،و اتكا بر استن اط و تشخیص خاود ،در
موارد ،با دیدگاه ك،می اشا ره همسویی نشان داده اس  ،چنان كص در پنج ماورد زیار،
ن ر او با معتقدات اشا ره قابل تط یق اس .
ب) موارد توافق با اشاعره
 .1حسن و قبح افعال
مقصود از حس و ق ح افعال در ای م حث بص مفهوم استحقا مادح و ذم آن اسا  .در
ای معنا اگر فعلی مستحق مدح و ستایش باشد ،حدسد و اگر مستحق مذم و سارزنش
باشد ق یح خوانده میشود .آنچص مورد اخت،ف اس ای اس كص آیا حس و ق ح افعاال
را شرع تعیی میكند یا قل انسان میتواند ق ل از رسیدن خ ر ،بص نیكی و بد ،افعاال
پی ب رد .ماتریدیص بص حس و ق ح ذاتی و قلی اشیا معتقدند و بارای باورناد كاص قال
انسان ،بدون اینكص هیچگونص محدودیتی در اراده و مشی خدا ایجاد كند ،میتواند ق ال
از رسیدن دالیل سمعی ،حس را از ق ح تشخیص دهد .ال تص مراد آنها از ای سخ ای
نیس كص قل ،حس و ق ح افعال را واجب میكند ،بلكص مراد ایا اسا كاص قال در

252

ادیان و عرفان ،سال چهل و نهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1951

مییابد كص خدا در مورد فعلی معلوم امر كرده یاا از آن نهای نماوده اسا [.]14 ،7
اشا ره بص حس و ق ح شر ی ري ،دادهاند .بص ا تقاد آنها قل بص تنهایی قدرت تشخیص
حس و ق ح را ندارد و ازای رو تابع امر و نهی الهی اس  .هر آنچاص امار خداوناد باص آن
تعلق میگیرد ،نیكو و هر آنچص مورد نهی او واقع میشود ،زش باص حسااب مایآیاد[،8
ج989 ،4؛  .]537 ،55بصز م اشا ره ،ا تقاد بص قلی بودن حس و ق ح اشیا ایا
ش هص را ایجاد میكند كص اراده و مشی الهی تابع قل آدمی باشد و ای بص نوباة خاود،
مستلزم نقص و محدودی در ذات خداوند اس [.]569 ،53
مستملی ،برخ،ف ماتریدیص ،ا تقاد دارد كص قل نمایتواناد حسا و قا ح افعاال را
تعیی كند ،بلكص نیكی و بد ،افعال ،تابع حكم خداوند اس « :مذهب ماا آن اسا كاص
نیكو بص امر نیكو اس و زش بص نهی زش اس  .هرچص فرمود كص بكنناد آن كاار نیكاو
اس بص امر و ،و هرچص نهی كرد كص مكنید زش گش بص نهی و ،و بص شاهد نیاافتیم
هیچ ق یح مگر منهی و هیچ حس مگر مأمور»[ ،99ج .]434 ،9با توجص بص توضیحات
باال ،پیرو ،مستملی از اشا ره در موضوع حس و ق ح شر ی افعال بص وضاوح مشااهده
میشود.
 .2صدور فعل قبیح از خداوند
ماتریدیص ،بص ت عی از مشایخ حنفی گفتصاند كص خداوند كار ق یح نمیكند و اگر آن را بص
انجام رساند ،بص ق ح متصف میشود .لذا تخلید مؤمنان در دوزخ و كاافران در بهشا از
ن ر قلی بر خداوند جایز نیس  .استدالل آنها ای اس كص حكم الهی اقتضا میكناد
كص در میان محس و مسیا فر باشد و آنچص كص برخ،ف قضایة حكما الهای باشاد،
انجام آن اززرف خداوند محال اسا [93 ،56؛  .]578 ،93اشاا ره معتقدناد كاص
تمام كارها ،خداوند دل اس چون او مالك حقیقی همص چیز اس و مالك مایتواناد
در ملك خود هرگونص تصرفی بكند .بر ای اساس ،آنان بر ای ن ر پا ،فشردهاند كص فعل
خداوند متصف بص ق ح نمیشود ،حتی اگر كار ،كند كص در ن ر ما ق یح جلوه كند ،زیارا
حس و ق ح ،امر ،اس شر ی كاص خداوناد آن را تعیای مایكناد[991 ،53؛ ،56
 .]93درواقع ،اخت،ف ن ر ماتریدیص و اشا ره دربارۀ فعل ق یح خداوند از آنجاا ناشای
شده اس كص ماتریدیص بص زشتی ا مال ،از دیدگاه انسان نگریستصاند بنابرای  ،صدور هار
آنچص را كص از انسان زش بوده از خداوند نیز زش دانستصاناد ،درحاالیكاص اشاا ره باص
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زشتی ا مال ،از دیدگاه خداوند نگاه كردهاند ،لذا باالتر از او م،ص و معیار ،برا ،تعیی
نیكویی و زشتی ا مال نیافتصاند.
بص ا تقاد مستملی ،انسان فاقد ص،حی الزم برا ،تعیی حس و ق ح افعال خداوند
اس  ،تنها م،ص تعیی حس و ق ح افعال ،امر و نهای خداوناد اسا و چاون فراتار از
خداوند كسی وجود ندارد كص بص او امر و نهی كند ،افعال او متصف بص ق ح نمیشود چنان
كص هر چیز منسوخ ق ل از نسخ نیكو بوده و بعد از نسخ زش شده اس  ،درحالیكص هار
دو امر در اصل یكی بودهاند« :هیچ چیز از و ،زش ن اشد از بهر آنكص زش آن باشد كص
و ،زش گرداند و نیكو آن باشد كص و ،نیكو گرداند  ...هرچص ما بص شاهد زش یاافتیم
از بهر نهی یافتیم و هرچص نیكو یافتیم از بهر تقدم امر یافتیم .پ آنچص خدا ،ز و جل
كرد پیش از كردن و ،كدام آمر و ناهی بود تا فعل و ،ق یح گردد»[ ،99ج-434 ،9
 .]436چنانكص مشاهده میشود ،قیدۀ مستملی دربارۀ فعال ق ایح خداوناد ،باا قایاد
اشا ره یكی اس .
« .9تکلیف بما الیطاق»
یكی دیگر از م احث مربوط بص افعال الهی مسئلة تكلیاف ماا الیطاا اسا  .باص ا تقااد
ماتریدیص ،جایز نیس كص خداوند بندگانش را بص چیز ،كاص در توانشاان نیسا  ،مكلاف
كند .تكلیف در امور ،جایز اس كص انجام آن مقدور باشد ،لذا تكلیف غیر مقادور جاایز
نیس و از ن ر قلی زش اس [597 ،9؛  .]575 ،95اشا ره گفتصاند كص «قدرت
خداوند مطلق اس و جاایز اسا كاص او بنادگانش را باص آنچاص مقادور نیسا مكلاف
سازد»[598 ،9؛  .]89 ،57دربارۀ ا تقاد اشا ره بص جواز تكلیف بماا الیطاا بایاد
گف كص گرچص خداوند قدرت مطلق دارد و هر آنچص را كص بخواهد میتواند انجاام دهاد،
ازسو ،دیگر ،او حكیم اس و تكلیف بندگان بص ا ماالی فراتار از تاوان آنهاا ،مناافی باا
حكم اوس  ،لذا نمیتوان آن را بص خداوند حكیم نس داد.
ازآنجاكص موضوع تكلیف بماالیطا  ،فرع مسئلة حس و ق ح شر ی اسا  ،مساتملی
آن را برا ،خداوند جایز دانستص و گفتص اس كص «اگر كسی دس و پا ،كسی را ب نادد
و بص او بگوید كص برو ،اگر نرود او را بزند ،ای كار از انسانها زش اسا  ،ولای از خداوناد
زش نیس  ،زیرا زش آن كار ،اس كص خداوند انسانها را از آن نهی كرده اس »[،99
ج .]434 ،9چنانكص م،ح ص میشود و ،در ای مورد نیز با اشاا ره موافقا كارده
اس .
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 .0تعذیب مطیع و اثابة عاصي
ماتریدیص و اشا ره هر دو متفقاند كص تعذیب مطیع و اثابة اصی شر اً بر خداوناد جاایز
نیس  .اما بر سر جواز قلی ای مسئلص بااهم اخات،ف كاردهاناد .ماتریدیاص ،مطاابق باا
ا تقادشان بص حس و ق ح قلی افعال ،آن را از ن ر قلی غیر مجاز دانستصاند .بص ا تقاد
آنها ،چص از ن ر قلی و چص از ن ر شر ی جایز نیس كص خداوند بندۀ مطیاع را تعاذیب
كند و ای  ،در قل امر ،بدیهی اس [ .]579 ،95اشا ره كص حسا و قا ح افعاال را
تنها منوط بص امر و نهی الهی دانستصاند ،معتقدند كص تعذیب مطیع و اثابة اصی ،از ن ار
قلی بر خداوند جایز اس ؛ زیرا ای امر اززرف خداوند ،تصرف در ملك خویش اسا و
لم بص حساب نمیآید[83 ،9؛ 537 ،55؛ .]579 ،95
مستملی ،وجوب تعذیب و اثابة بنده را بر خداوند ،مطابق و د و و ید او دانستص اس
نص بص حكم قل« :واجب نیس از خداوند تعالی ك را تعذیب یا قااب كاردن و لكا
ثواب كص واجب آمد بص و د و ،واجب آمد و قاب كص واجب آمد بص و د و ،واجب آمد»
[ ،99ج .]476 ،9ازآنجاكص مستملی ،وجوب تعذیب و اثابة بنده را بر خداوند ،مطاابق
و د و و ید او دانستص ،نص مطابق قل ،در ای مورد با اشا ره موافق كرده اس .
 .1سعید و شقي
یكی از اخت،فات ماتریدیص با اشا ره ای اس كص آیا سعادت و شقاوت ،امار ،محتاوم و
تكییرناپذیر اس یا ممك اس كص سرنوش یك انسان در نتیجة ا مال نیاك یاا باد او
تكییر یابد[ .]96-91 ،9ماتریدیص معتقدند كص سعادت و شقاوت ،دو صف مرباوط باص
زمان حال اس و امر ،ازلی و ابد ،نیس  .لذا سعید ،مؤم فیالحال اس كاص ممكا
اس تا زمان مرگش كافر و شقی گردد و شقی ،كاافر كناونی اسا كاص امكاان دارد در
نهای ایمان بیاورد و سعید گردد[ .]565 ،93بص ا تقااد اشاا ره ،ساعادت ،خاتم بار
ایمان و شقاوت ،ختم بر كفر اس كص لم ازلی خداوناد باص آن تعلاق یافتاص اسا  .باص
همی س ب ،خوكبخ كسی اس كص خداوند او را خوكبخ آفریده و بدبخ كسای
اس كص خداوند او را بدبخ آفریده اس و ازآنجاكص لم خداوند هیچ وق خ،ف واقاع
نمیشود ،سعید همیشص سعید و شقی همیشص شقی خواهد بود و ا مال نیك یا بد او در
تكییر سرنوش او تأثیر ،نخواهد داش [96 ،9؛ 991 ،9؛ .]46 ،56
مسااتملی ماننااد اشااا ره ،باار ایاا قیااده اساا كااص خااوكبختاای و باادبختی
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و افعال انسان در تعیی و یاا تكییار آن هایچگوناص نقشای

امر ،ازپیشتعیی شده اس
ندارد:
«اجماع اس كص فعل بندگان سا ب نیاكبختای و بادبختی نیسا  .نیاكبختای و
بدبختی پیش رفتص اس بص مشی خدا ،تعالی مر ایشان را و ن شات و ،بار ایشاان و
دلیل ای  ،قول خادا ،اسا از و جال كاص انادر شاقاوت گفا « :اِنِّ ردباكد فَعاالٌ ماا
یُریدُ»»[هود ،]537 ،شقاوت بر ارادت خود بس نص بر جفا ،بنده و اندر ساعادت گفا :
« طااٌ غیرُ مدحدودٍ» [هود ،]538 ،نیكبختی بر طا ،خود بس نص بر خدم بنده[،99
ج.]668 ،9
نتیجه
از تأمل در آرا ،ك،می مستملی بخار ،میتوان نتیجص گرفا كاص و ،،در ده ماورد باا
ماتریدیص موافق و با اشا ره مخالف اس  .او برخ،ف ن ر اشا ره بر ای ا تقاد اسا كاص:
صفات افعال خداوند مانند تكوی  ،تخلیق و ترزیق از صفات ازلی اوس ؛ صافات خ ار،
خداوند در معنی حقیقی آنها بص كار نمیروند و باید تأویل یا تفویض گردند؛ متعلق بصر،
تنها م صرات و متعلق سمع ،تنها مسمو ات اس ؛ ایمان اارت از تصادیق باص قلاب و
اقرار بص زبان اس ؛ ایمان ،افزایش و كاهش نمی پذیرد؛ اساتثنا در ایماان جاایز نیسا ؛
ایمان و اس،م یكی اس ؛ ایمان مقلد بدون اشكال اس ؛ اختیار و اراده در افعاال انساان
نقش زیاد ،دارد و انسان در ا مال خود بصهیچوجص مج ور نیس ؛ و خداوناد كاافران را
مانند مؤمنان در دنیا صاحب نعم نموده اس .
همچنی  ،ای بررسی نشان میدهد كص مستملی تنها در پنج مورد با اشا ره موافق
و با ماتریدیص مخالف كرده اس  .ای پنج مورد ارتند از :ناتوانی قل در تعیی حس
و ق ح افعال؛ دم اتصاف فعل خداوند بص ق ح و زشتی؛ جواز قلی تكلیف بما الیطا بار
خداوند؛ جواز قلی تعذیب مطیع و اثاباة اصای بار خداوناد؛ و ازلای باودن ساعادت و
شقاوت انسانها .با نای بص اینكص موارد موافق مستملی با ماتریدیص ،هام دربار گیرنادۀ
موضو ات متعدد و هم مشتمل بر مسائل بنیااد ،و زیربناایی اسا و در مقابال ،اغلاب
موارد اخت،فی او با ماتریدیص تنها از یك مسئلص ،یعنی حس و ق ح شر ی افعال ،متفارع
میشود ،میتوان نتیجص گرف كص انط ا آرا ،او با موازی و معتقدات مكتاب ماتریاد،
بص مراتب چشمگیرتر از مكاتب دیگر بخصو اشا ره اس .
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