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ت تع ن.ت ر در .اخت آیندهنندی

ننمنرر نین دو مکبب ،نقشآفرین ررده و نخبالف دیدگاه آنها رن هيا یکيدیکر

رق خانهد ند
كلیدواژهها :آیندهنندی

 ،م،بمل  ،ت تع ،نمامت. ،تا.ت

 نایانده مائا  :دنن جا رارهنا .نرهد ،دنن کده عيرن  ،دنن کاه ن،ب خانج نصترنلدین را ، .تهرن  ،نیرن
 دربر تفصص  ،دنن کده حقاق و ع ام .تا ، .دنن کاه تهرن  ،تهرن  ،نیرن

esmaeilpourali@yahoo.com
soleimani1359@ut.ac.ir

آیندهپژوهی انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره  ،1بهار 1011

مقدمه
آینده نندی

و نکاه ه آینده ،مقال ن ن.ت ر ها گذر نما و پت رفت دننش ه ير نهيتيت

هاتار هاالی پتدن ررده ن.ت و درنینمتا مبحر آیندهنندی

دین نن جایکياه ویيژهن هرخياردنر

ن.ت نن.ا دیکر در دین ن.الم فِرق و گرنیشها مب،دد وجاد دنرد ري هيرن فهي جيامع و
مانع تفکر هت ،در نکاه ه آینده ،م،رفت نابت ه آنها نمر ارور ن.ت
هحر هناخت فِرق و مذنهب ن.الم در تاریخ ن.الم نن نهيتت خا

هرخاردنر ن.ت نن نتي

دوم قر نو هجر ه ه،د ،ه تدریﺞ فِرق و مذنهب مفب ف ﭼا مرجئ  ،خانرل ،م،بمل و
هروم ه رهد رردند ر هرردنم نن آنا در مجادالت فکر  ،نجبياع و .تا .تاننابند آﺛار و
نبایج

نن خاد هرجا گذنرند یک

نن نین فرق ها ،فرق م،بمل ن.ت ر تا.ﻂ ون لهنعﻄا

پای گذنر هد و در نما  .تن نن خ فا عبا( .مﺄما  ،م،بص و ونﺛﻖ) ه نول .تا .خاد
ر.تد ،ول نن دوره مبارل تا نما خالفت نلقادر هال  ،م،بمل دیکر در د.بکاه خالفت عبا.
جایکاه ندنهبند و حناه و نترو تررا

احب نخبتار هادند نما ها رو رارآمد دولت هت،

آ های  ،م،بمل دوهاره نحتا هد و نفاذ نیاد رن در درهار آ های تصاحب ررد (گرج پار,
0030ه ش) ننررف م،بمل ه هش ن ل ر

م،بقد ن.ت ر پای نعبقاد م،بملتا رن م .اند و

نین ن ا نیرهنا تفکر و نقدنم م،بمل در .تا.ت ،ت ،ت وترتتب رن ر نن نه مصادیﻖ نکاه ه
آینده هابند ،م .اند ننررفدیکر ،م،بمل ها وجاد ت اههات نیاد ها مکبب ت تع ،نخبالفات نتم ها
نین مکبب دنرد ر هيتن مااام تفاوت متا آیندهنندی

ننمنرر مکبب م،بمل ها مکبب ت تع رن

رق م نند
در نین پژوهش تاریفچ م،بمل ميارد هرر.ي قيرنر خانهيد گرفيت. ،يتب هي تبتيتن ن يا
هشگان نین مکبب پردنخب خانهد هد؛ در گام ه،د نخبالفات ن ال م،بمل ها ت تع نرنئ هيده
و درنهایت نکاه م،بمل ه آینده و تفاوت آ ها آیندهنندی
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در نین هفش نهبدن ه تاریفچ م،بمل و پت تن نین پژوهش خانهت پردنخت. ،تب ن ا نین
مکبب رن هتا ررده و درنهایت تفاوت ها ن ال م،بمل و ت تع عنان خانهد هد
 .1تاریخچه معتزله و پیشینه تحقیق
یک نن فِرق ن.الم ر در نونیل قر دوم هجر و در نونخر دولت هن نمت در هصره ﻇاهر
هدند و در ماائل رالم نن دیکر فرق جدن هدند ،هاگردن حان هصر هادند آنهيييا در م.يييﺄل
جبر ،تجات و منمليي هتن رفر و ن.الم مفالفت ورنیدند و گفبند ه ر در رارهایش مجبار نتات،
ه ک خدنوند پب نن آنکيي رنه هدنیت رن ه د.ت ه ر دند ،رار رن ه خادها تفایﺾ ررد و دیکر
در هئا آنها دخالب ندنرد رأس نین فرق و را ر نعبمن رن ه ارت یف مکبب پای گذنر
ررد ،ون لهنعﻄا.ت هنکام ر ون لهنعﻄا و عيروهنعبتد ن ا خيا رن نﻇهار رردند،
خ تف نما  ،یمیدهن ولتدهن عبدنلي ف ،در .ا ١20ه ق عقاید نی ا رن پذیرفت و م،بمل دور نو
رن گرفبند و و رن متا هن نمت در دیانت حب هر عيرهن عبدنل،میم نتم ترجتح دندند (هغدند  ،ن م،
 )0311در متا خ فا نما یمیدهنولتد هن عبدنلي ف ،تنها خ تف ن هاد ر نن م،بمل ررفيدنر
ررد ،عالوههرنین در دوره عبا ، .ﭼند نفر نن خ فا ،م،بمل رن مارد حيایت خاد قرنر دندند م،بمل
در نونیل دوره هن عباس حالت ه ررف ه خاد گرفت ع رالم در فا يي هتن خالفت مهد و
عصر مﺄما ( )052-202متا ما يانا پفب و ه ه اغ ر.تد هاد ه دلتلنینکي در آ هره نن نما
فرق ﻏترن.الم  ،ربب مب،دد

درجهت گابرش مذهب خاد م ناهبند و مردم رن ه هف و

هبه ونم دنهبند؛ خ فا عبا .هرن

رفع نین هبهنت ،ناگمیر هادند ه راان مبا.ل هاند ر

مردم رن نن نین تملم مذهب هرهانند و نین نفرند مبک يا هادند مﺄما یک نن نفرند هاد ر ه
ع رالم نﻇهار عالق ررده و ج اات و مناﻇرنت ع ي ت کتل م دند و در هاتار
ج اات هررت م ررد و ها م،بمل رفاقت ر

نن نین

دنهت ،مبک يا رن نن نقاط مفب ا ه هغدند

دعات و درهاب نعبقادیات ه مناﻇره و مباحﺜ وندنر م ررد (هغييييييدند ن م 0311 ,م) ربييييييب
حکتيا یانا رن ه هغدند م آورد و مبرجيتن رن ه ترجي نین ربابها ت ایﻖ و ترﻏتب م ريرد
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عيييييالوههيييييرنیييييين و ﻏالب نیام خایش رن ها نهان.حاق نهرنهت هن.تار نرام ،نهانلهذیل عالف،
ﺛياﺛ هننهرس ونهاعبدﷲ نحيدهن نه دؤند (مباف  )201نن رؤ.ا همرگ م،بمل م گذرنند و
درنبتج نین م،اهرتها ه فرق م،بمل ت ،ﻖ ق ب پتدن ررد و ررفدنر عقاید نی ا هد (هغدند ن م ,
0311م)
تاج هاال مﺄما ه م،بمل در نما م،بص و ونﺛﻖ نتم ندنم یافت یک نن نفرند ماردنحبرنم و
نعبياد مﺄما  ،نحيدهن نه دؤند هاد ر پب نن فات مﺄما ه عنان ونیر م،بص و ونﺛﻖ نتم حﻀار
دنهت در نما مﺄما  ،مذهب م،بمل ر.يتت یافت و مذهب دولب د.بکاه خالفت هد در .ا
 202ه ق ،مﺄما ه ن.حاقهننهرنهت ر نمتر هغدند هاد ،د.بار دند فقها ،ع يا و محدﺛا رن جيع و
درهاره قرآ نمبحا رند هررب ر قائل ه مف اقهاد قرآ ن.ت آنند و هررب نین عقتده رن
نتذیرد ،تب،تد و ررد هاد (نهننﺛتر 0011 ,ه ق).

در نما مﺄما  ،ندنره ویژهن ه نام «محن » تﺄ.تب هد و عدهن نن ع يا هرن

هانجای ه آ

ندنره نحﻀار هدند ننجيل نین ع يا ،نمام نحيد حنبل نن فقتها نره. 0 ،نت و جياعت هاد ر و
و پتروننش رن ه ناحت ن در رر.اس تب،تد رردند ت،قتب و آننر نهل حدیر در نما خ فا ه،د
نن مﺄما ی،ن م،بص و ونﺛﻖ ه هکل گابردهن

ندنم یافت در .ا  302ه ق ،م،بص ،

نحيدهنحنبل رن نحﻀار ررد و نرييييييييير نو رن درمارد حادث و یا مف اقهاد قرآ پر.تد ﭼا
نحيدهنحنبل نن نقرنر ه خ ﻖ قرآ خاددنر ررد ،ﭼنا نو رن آننر دندر ه حا نﻏيا فرو رفت و
پب نن آ و رن ه نندن نندنخت (نهننﺛتر 0011 ,ه ق)
نحيدهن نه دؤند ،قاا همرگ م،بمل در نما م،بص و ونﺛﻖ ،نقش مﺆﺛر در گابرش نین
مکبب نیفا و در نین رنه نن نفاذ فاقنل،اده خایش در د.بکاه خالفت ن.بفاده ررد م،بص در تيام
رارها ها نو م ارت و مردم رن وندنر م ررد ر قائل ه خ ﻖ قرآ هاند در نین نما  ،نرﺜر
احبا م اﻏل حااس دولب پترو مذهب نعبمن هده هادند (مايييييي،اد ن م  0021 ,ه ش) در
نما خالفت ونﺛﻖ (202ي )221پار م،بص نتم نن هيا روش مﺄما و م،بص پترو هد ونﺛﻖ مﺜل
 .0فرق فقه حناه منصاب ه نحيدهنحنبل ن.ت دیکر فرق فقه نهل .نت ،حنف  ،هاف ،و مالک هادند
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مﺄما  ،ها م،بمل ه هحر و جد م ن ات و نحيدهن نه دؤند و ج،فرهنحرب هيدنن  ،نن رؤ.ا
همرگ م،بمل نن نمدیکيييييييييييا و هادند ه قدر عيا ونﺛﻖ در ر نین ما ف ،ت،صب ن ا
م دندند ر در .ا 200ه ق ،هنکام ر نتروهيا خ تف ن.رن ما يا رن ها دند فدی نن رومتا
م گرفبند ،نيایندهن ننررف قاا نلقﻀات نحيدهن نه دؤند ه .رحد روم آمد تا نن عقتده ن.رن
.ييﺆن هتر.د نياینده نی ا  ،راان رن ر قائل ه خ ﻖ قرآ هادند رهييا ررد و راان رن ر ﭼنتن
عقتدهن ندنهبند ،ه ههرها ماتح ن تن خادهيا هرگردنند (ماي،اد ن م  0031 ,ه ش) .تر
گابرش م،بمل تا پایا خالفت ونﺛﻖ ندنم دنهت هنکام ري در .ا  202ه ق ،مبارل ه خالفت
ر.تد ،ه مفالفت ها هتاه و .ينت مﺄما  ،م،بص و ونﺛﻖ پردنخت ع ت تغتتر روش مبارل نابت
ه خ فا قب

ه نواام نجبياع و .تا .آ عصر مرتبﻂ ن.ت نبتجﮥ آ هي .خبکتر م،بمل

و خ فا در نما مﺄما  ،م،بص و ونﺛﻖ ماجب هد عيام مردم نن مذهب نعبمن مبنفيير هيياند ،نیرن
هاهد آ هادند ر م،بمل ها ه رحي تيام در دد قدرتنيای هابند و در نین رنه ،ها وا،تت
ن.فنار مفالفا خاد رن ر متا مردم محباهتت دنرند ،قرهان رردهنند ،نننینرو مردم درمقاهل
تغتتر روش مبارل جانب م،بمل رن نکرفبند (ما،اد ن م  0021 ,ه ش)
نننرر .تا ، .مبارل ﭼا هاهد نفاذ هتشننحد م،بمل در د.بکاه خالفت هاد ،مجبار هد
ر تغتتر روی دهد مبارل هار دیکر ه جریا عربگرن .نب مبا.ل هد و درنینمتا  ،تررا نن
نفاذ نیاد در د.بکاه خالفت هرخاردنر هدند نمتن ورود تررا نن نما م،بص آﻏانهده هاد و
در نین دوره ه نفاذ نیاد د.ت یافب و هر ر ت نمار رامل ما ﻂ هادند آنا ه دلتل روحت
مفبص خاد ،ها تفکر ،ت،قل و ن.بدال متان ن ندنهبند درنبتج در دد آننر و نذیت م،بمل
هرآمدند و خ فا مجبار ه تب،تت نن آنها هادند ت،دند نن خ فا تا.ﻂ آنها عم و ت،دند دیکر
ه قبل ر.تدند ننلحاظ فکر و عقتدت نتم نن نما خالفت مبارل تا آﻏان قر ﭼهارم ،ت،اراات
ننررف  .فتتن و نهاعره نابت ه م،بمل نعيا و ربابها و ر.ال ها م،بمل نن.ا آنا ررد
هد آنها م،بمل رن رافر هيردند و گفبند هررب هکاید قرآ مف اق ن.ت رافر و نن نیيا خارل
ن.ت (هغدند ن م 0311 ,م) در نین دوره واع دین هغدند ه گان ن هاد ر مب،صبا قام،
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ه خصاص پترون

نحيدهنحنبل ﭼنا قدرت یافبند ر ه خان ها نمرن م رفبند و خيرهها

هرنب و آالت ما.تق رن م هکابند و مغنتا رن م ندند و ه رنتمرا نهانت م رردند و خ تف
قدرت و تانن هرن مقاه ها آنها ندنهت (مقد 0025 , .ه ش) ه رارر

م تان گفت ه،د نن

دوره مبارل ر م،بمل مبحيل رنﺞ و .فب فرنونن هدند تا قبل نن ه قدرتر.تد دولت هت،
آ های  ،نین جریا فکر ن تنها نفاذ خاد رن نند.ت دنده هاد ،ه ک هر نﺛر ه تاجه خ فا و نمرن ه
وا،تت وختي گرفبار هده هاد (گرج پار0030 ,ه ش)
ها ه قدرتر.تد دولت هت ،آ های  ،م،بمل دوهاره نحتا هدند ننآنجار نمرن

آ های ،

هت ،مذهب هادند. ،تا.ت آنها نابت ه .ایر فرق و مذنهب ن.الم و ﻏترن.الم هرن.اس
تاامح و تااهل ن.بانر هاد نننینرو فرق ﭼا م،بمل در درهار آ های نحتا هدند و نفرند ﭼا
احبهنعباد و قاا عبدنلجبار هيدنن ه منا ب هاالی ر.تدند و نقش مهي رن در رهد و
ترویﺞ مکبب م،بمل نیفا رردند و ربب مب،دد در نمتن نعبقادنت نین جریا تﺄلتا رردند در
قر ﭼهارم هجر عالوههر قاا عبدنلجبار و احبهنعباد نن هفصتتها مه م،بمل م تان
نن نفرند ﭼا «نهاع

جبای »« ،نهاهاه جبای »« ،نهانلقا .ر،ب ه ف »« ،نهاعبدﷲ هصر » و

نام هرد ر هرردنم نن آنها ها تدوین آﺛار و ترهتت هاگردن  ،نقش مﺆﺛر در پت رفت مکبب م،بمل
نن خاد ن ا دندند درونقع تا نون.ﻂ قر .ام هجر م،بمل و هت ،ناهب ها مب،دد در رد و یا
نﺛبات آﺛار یکدیکر نکاهبند و گاه همدیکر رن هجا رردند ،نما نن نتيﮥ دوم قر .ام هجر ه
ه،د نین جریا ماتر دیکر ه خاد گرفت در نین دوره رونهﻂ فکر م،بمل و هت ،قرنهت
خا

نابت ه ه پتدن ررد دنمن نین قرنهت ه گان ن هاد ر هاتار نن هت،تا نن ن.بادن

م،بمل راب ع

رردند و ه،ﻀ نن م،بملتا ه هت ،گرویدند و هاتار نن همرگا م،بمل ها

رهبرن فکر هت ،مانند هتخ مفتد ،خاندن ناهفب و ت،امالت مفب ف هرقرنر رردند نین
ت،امالت ها نیدی هت بر هاد و هرگم ه خ انت نکرنیتد و آنها نرریات همدیکر رن ها تاامح و
تااهل م هنتدند و در هرخ نن مانرد نن یکدیکر تﺄﺛتر م پذیرفبند در نکاه ر
نین دوره ،م،بمل و هت ، ،تﺄﺛتر مبقاه

هاید گفت ،در

هر یکدیکر هرجا گذنهبند نین تﺄﺛترنت در جا آرنم و
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هدو نن هرگان تنش ارت م گرفت (گرج پار0030 ,ه ش)
آخرین هفصتت هرجاب م،بمل رن م تيان هيتخ محيياد نمح ير ( 0١1-502ه ق) درنرير
گرفت ر ها نکارش تفاتر ر اف ،ماج در جها تفاتر پدید آورد و هار دیکر نام م،بمل هر .ير
نها ها نندنخت ،نما پب نن نو ،هفصتت هرجاب ن در نین مکبب پدید نتامد مکبب نعبيمن  ،پيب
نن ننقرنض هفصتتها آنا  ،در مذهب «نیيد » محفياظ مانيد و نیيد هيا یيين و  ،ن يا
نعبمن رن ،جم ماﺄل نصّ هر والیت نمترنليﺆمنتن ع

(ع ت نلاالم) ر هرخالف م،بمل  ،ه آ م،بقد

هادند ،پذیرفبند پب نن نید ها ،ن ا نعبمن رن تاحد «ماترید »ها م يرق نميتن ،پذیرفبنيد
نیرن مکبب ماترید  ،نن نهل حدیر ،دورتر و ه نهل ت،قيل نمدیيفتير ن.يت ،ولي درعيتنحيا ،
ماترید و نه،ر  ،هر دو ،پترو مذهب نهل .نت و ه یف م،نا درمقاهل نهيل حيدیر مي هاهيند
هيچنتن هرخ نن ن ا م،بمل خصا ا مائ نمبنيام رؤیي نﷲ در آخيرت ،در مکبيب نهاايت نتيم
محفاظ مانده ن.ت (.بحان 0031 ,ه ش)
در نرتباط ها پژوهش ها مرتبﻂ ها نکاه م،بمل هيام هتا ررد ر م،بملي گروهي هادنيد ري
عقل رن ونرد عر

نندی

دین رردند؛ ول ن.بفاده گابرده آنها نن عقل و ر اند آ ه مباحر

ﻏتب و ماورن ماده .بب هد تا آرنئ ﻏترقاهلقبا عراي رننيد نرﺜير آرن تفايتر م،بملي در
دفام نن مذهب و ن ا نعبقاد آنها هاده ن.ت و هيچنتن هتا ررده ر آگاه رامل م،بمل نن
ع ام نده و هالﻏت نتم هاعر هده تا در تﺄویل و تفاتر آیيات ربيﻖ مذهب يا هي .يفب نتفبنيد و
نعبياد هتشننحد م،بمل ه عقل و ن.بفاده گابرده نن تﺄویل رن ر هاعير ننکيار هايتار نن حقيایﻖ
ماردقبا مفالفا نین مکبب هده ن.ت ،ه عنان نقد نعبمن عنان م رند (هييام 0022 ,ه ش)
در نرتباط ها م،بمل پژوه در .ده نختر پترونفر عنان ررد ر ر ا و ننب يار نايف هيا خﻄي
م،بمل در نونیل قر هتاب متالد ه خصاص دو رباب نالنبصار نهانلحاتن نلفتاط و نليغن قاا
عبدنلجبار ،نن مه ترین عانمل تاج دوهاره ه مذهب م،بمل در عصر حاار ن.يت و م،بقيد ن.يت
ر .تر م،بمل پژوه در قر هتاب نن نهبدن تا ننبها آ  ،ه ننلحاظ ريي و هي ننلحياظ گايبره
ماااع تحقتقات ،روند روه رهد رن ر ررده ن.ت (پترونفر0030 ,ه ش) در رنفرننب م ي
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آینده پژوه ع ام نناان و تا ، ،.هي تر ه هرر .ربت،يت ننايا ننمنرير م،بملي و پتاميدها
ترهتب آ پردنخب و هتا م رند ر م،بمل ها آنند ،مفبار و مايئا دننايبن ننايا  ،ت ،يت وترهتيت
مقاومت و ننبقاد  0رن در نفرند پروش دنده و در رنه رهای و آنند مبارنه م رند هيچنتن فرنیند
ترهتت عقالن م،بمل رن مببن هر ناع نیدئالاژ نناا گرنی خردگيرن 2مﻄير ريرده و تاجي هي
تاننای عارف  0و رونن فرنگتر و درنبتج .انگارررد آمانش ها فرنگتر رن نن ویژگي هيا نیين
مکبب هرم هيارد (هي تر 0030 ,ه ش) هدینترتتب هاتاج ه پت يتن پيژوهش ،در نیين ناهيبار
تالش هده ن.ت مبان .اخت آینده ننمنرر م،بمل تبتتن و تفاوتها ماجاد در هریف هيا تفکير
ت تع عنان هاد
در ندنم نین مقال تالش هده ن.ت نهبدن ه ت ریح ن ا مکبب م،بمل پردنخب هياد ،در گيام
ه،د تفاوت ها تفکر هت ،و م،بمل تبتتن هاد و .تب درقالب نمار مانند .تا.ت ،ت ،ت وترهتت،
آیندهنندی

نهل نعبمن هتا هده و تفاوتها ر تد آ ها ت تع مارد هرر .قرنر گترد

اصول معتزله
در نهبدن النم ه ذرر ن.ت ر عقل هتن نهل نعبمن جایکاه ویژهن دنرد هرﭼند م،بمل ه عنان
یف جریا رالم ن.ت ،نما نننرر نین فرق  ،عقل جایکاه هاب هناخب دنهب و در حانه م،رفيت
نتم نهمنر ه هدیل ن.ت م،بمل نناا رن ها ن.بفاده نن عقيل نرير  ،ماجياد دنرن جاي و رو
هتا ررده و فات نلاه رن نن نو نف نياده ن.ت" :نمد م،بمل  ،عقل مجييامهيا نن دننيشهيا
نولت ن.ت ر ﻏالباً ه ناﻄرنر هرن نفرند حا ل م هاد و هي عقا در هرخاردنر نن نین مقيدنر
دننش ،م برک هاده و در نولتننرر م،ياالً حک ونحد نابت ه یف نمر عق
حک ه قبح ﻇ و نمبنام نجبيام نقتﻀتن قاا عبدنلجبار دررباب نليغن  ،فص

دنرنيد؛ هيچيا
مابقل درهاره

ﭼتاب عقل گ اده ن.ت" (عبدنلجبار0025 ,ه ق) و درآ م،نا و ماهتت ،عقل ماردنرر م،بملي رن
ه خاه ت ریح ررده ن.ت نین مجياع نن ع ام ر ه ت،بتير و رييا عقيل خاننيده مي هياد،
1. Critical
2. Rational Humanism
3. Emotional
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تک تا حان پتدن م رند و نگر هرنیش را مقدر هاد ،نرر و ن.بدال هرنیش ميکن مي گيردد
و هرط النم ه د.تآورد ريا عقل رن ،دننابن تيام مانرد م دنند ر هرن ندن تک تا ﭼي
نن لحاظ نرر و ﭼ ننلحاظ عي

مارد نتان ن.ت و عنان م رند ر ع ام خيارل نن نیين حيانه

نرتبار ه ريا عقل ندنرد (عبدنلجبار0025 ,ه ق) عقل در نمد م،بمل خياد ع ي ن.يت (نینيت,
0312م)؛ ع ي ر منعرننده نن رار قبتح و دعاترننده ه .ا رار نتکا.ت و هيا ن.يبفاده نن آ
نرر ،ن.بدال  ،تيکن نن راب ع يام و ندن تکيالتا حا يل هياد (جبيار 0031 ,ه ش) قااي
عبدنلجبار عقل رن ﭼنتن ت،ریا ررده ن.يت :نلا يا نلي نهایي نليﻄ ياب و نلفيالص مين نهایي
نليحذور و ماهتت عقل رن عبارت م دنند نن «جي منال ،ام مفصا  ،مب حص ت» (عبيدنلجبار,
0025ه ق) جاین م،بقد ن.ت م،بمل  ،عقل رن رنه ر.تد ه درک ونجبات م دنننيد ري ننجي ي
نین ونجبات ،نرر ن.ت؛ هناهرنین ،نرر ر نمد عقال ه م،نا تفکر و تيدهر ن.يت ،ربيﻖ نرير م،بملي
درهاب عقل ،هت بر راررردها عقل ننقبتل نرر ،تفکر ،تدهر ،ع و رن هامل هده و ريبير ميرند
هتا ماهتت و ت،ریا خاد عقل ن.ت هرﭼند گاه ت،ریاها لغا نتيم هيرن عقيل هتيا هيده
ن.ت نین گروه فکر م،بقدند نص ،هيرنه تاهع هرنیﻂ نمان و مکان هاده و تاریخمند ن.ت آنها
در دوگان نص و عقل ،تاجه ویژه ه قرنئت نص در پرتا عقل و هنا ه مقبﻀتات نمان و مکيان
دنرند و قصد دنرند نص رن ها تحاالت مدر  ،ه ویيژه .ياخبارها دماررنتتيف هياهني

.يانند

(جبار 0031 ,ه ش) ننمنرر آنها خدنوند در قرآ فقﻂ ه ن ا هنتادین و نیرهناها پردنخب ن.يت
و ﻇرنفت و جمئتات رن هنا ه مصالح نناا و مببن هر گاهر عقل در نخبتار خاد قرنردنده ن.ت تا در
هر دورهن مبنا.ب ها آ هرنیﻂ ه ههبرینوج نن نترو عقل خاد ههره گترد و .اخبار .تا.ي و
نجبياع مدنرر خاد رن هرن نتل ه ،.ادت و حدنرﺜر ههرهمنيد نن ن،ييات خدنونيد تدهتررنيد
(نحيدوند0022 ,ه ش)
حا پب نن هتا جایکاه محار عقل هتن نهل نعبيمن  ،ناهيت هي هتيا ن يا هيشگاني نیين
مکبب ،ی،ن تاحتيد ،عيد  ،نميرهي م،يروف ونهي ننمنکير ،منملي هيتننلينيملبتن ،وعيد و وعتيد و
حانوقبح عق

م ر.د تاحتد و عد دو ن

ن.ا .نین مکبب ن.يت و درندنمي هي تاايتح
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هت بر ﭼهار ن ل دیکر خانهت پردنخت
نمره م،روف و نه ننمنکر« :نمره م،روف و نه ننمنکر» هيتن ن يا م،بملي  ،ن ي

ن.يت ري

ه رار مابقت ه مايائل .تا.ي و نجبيياع ميرتبﻂ ن.يت نلببي نميرهي م،يروف و نهي ننمنکير نن
اروریات ن.الم هاده و نخبالف مرهاط ه حدود و هروط آنها.ت؛ مﺜالً خانرل نمرهي م،يروف و
نه ننمنکر رن م روط ه هتچ هرر ني دننابند و م،بقد هادند در هي هرنیﻂ هاید نین دو فریﻀي
ارت گترد ،نما هرخ نن ن حاب حدیﻖ ،مانند نحيدهنحنبيل ،آ رن يرفاً در محيدوده ق يب و
نها م پذیرند ،ن در محدوده عيل و قتيام ماي حان م،بملي هيرن نميرهي م،يروف و نهي ننمنکير
هرور مانند نحبيا تﺄﺛتر و عدم مفاده ،قائ ند ،نما آ رن در ق ب و نها محدود ني رنند و هرنین
هاورندر نگر منکرنت هایع هاد یا حکامت .بيکر هاهد ،هر ما يانا ونجب ن.ت تا قيان النم
رن فرنه رنند و هر فااد و .ب قتام رنند (هرنجکار0030 ,ه ش) گرنیش نرر هي مانجهي عي ي
هييا حاريييا ناهایاييت نن هييتاهن عي ي م،بمل ي ن.ييت ر ي ری ي در دو ماييئ نخبت يار و لييموم
نمره م،روف و نه ننمنکر دنرد ن ل نمره م،روف و نه ننمنکر؛ ی،ن دخالت آهکار هرن نحکام
هری،ت ،هيانره رعایت هاد نین ن ل ه ريار عييده جنبي .تا.ي دنهيب و حبي ميکين ن.يت
تاجته هرن ننقالب هاهد (.بحان 0010 ,ه ش) م،بمل نمره م،روف و نه ننمنکر رن ه دو د.يب
تقات م رنند« :نام نو یا نام خاص ر ویژه پت انیا و فرمانرونیا ن.ت ،مانند :نجرن حدود،
دفام نن مرنها و دولت ،حفظ ن.اس ن.الم ،تجهتم .تاه و و نام دوم ر هامل هي مردم م هاد
و هي هاید هدن نقدنم رنند مانند :نه نن هرنبخيار  ،ننيا و ؛ هرﭼنيد ري در هيي نیين ميانرد
مرنج ،ه حار و دولت ،هایاب تر ن.ت» (محاين002١ ,ه ش) مبنيا هير نیين ن.يت ري ننيدگ
نجبياع نناا هدو وجاد حکامت و تدهتر جي. ،اما در.ب نيي یاهيد حکاميت .يانورار
نرنده خردمندنن جام ،نناان ن.ت ر هابر نمن و منا.يب رن هيرن رهيد و ت،يال آدمتيا فيرنه
م .اند ن.الم ر دین رامل و جامع ن.ت ،هيا رارر هرن نندگ فرد آدمتا هرنامي هيای
نرنئ ررده ن.ت ،نندگ نجبياع آنا رن مغفا ننهاده و هرن آ نندی های عرا دنهب ن.ت
جام ،نناان ها نحااس مائالتت هيکيان پيا در مايتر در.يت ننيدگ مي گيذنرد ري ن يل
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نمره م،روف و نه ننمنکر ،اامن هقا آ در تفکر ن.الم هيرده م هاد پتکتر و تحقﻖ نیين
ن ل در .انهن نن ت کتالت متار ن.ت؛ .انمان ر حاري هيا هيرنیﻂ م،يتن در رأس آ قيرنر
دنرد (نلهيدنن 0025 ,ه ق)
ن ل منمل هتننلينملبتن :نین ن ل هدین م،نا.ت ر فا.ﻖ ،هي م،نيا مرتکيب گنياه ربتيره ،ني
مﺆمن ن.ت و ن رافر م هاهد ه عبارتدیکر ،متا نیيا ورفر مرتب ن وجاد دنرد ر ه مرتکب
ربتره نخبصاص دنرد نین ن ل ،نندی ن متان ن هيتن دوتفکير مبﻀياد رنیيﺞ در آ نميا ن.يت
تفکر نو ر تفکر خانرل هاد ،م،بقد هادندر مرتکب گناه ربتره ريافر ن.يت ،نیيرن عييل جيم
نیيا ن.ت و هر رب ونجب رن ترک رند و حرنم رن مرتکب هاد نن جرگ مﺆمنا هترو رفب و
درنمره رافرن قرنرم گترد (نلهيدنن 0025 ,ه ق) تفکر دوم ر تفکر مرجئي هياد ،م،بقيد هادنيد
ن.اس رار نین ن.ت ر نناا نننرر عقتده و نیيا ر مرهاط ه ق يب ن.يت ،ماي يا هاهيد نگير
نیيا ر نمر ق ب ن.ت در.ت هاد ،مان ،ندنرد ر عيل نناا فا.د هاهد نیيا رفاره عيل هد
ن.ت نین تفکر مرجئ هاتار ه .اد نفرند فا.د ه ویژه حاريا تبهکار جام ،آ رون هياد مرجئي
ریحاً نعالم م رردند :پت ان هرﭼند گناه رند ،مقامش هاق ن.ت و نراعبش ونجب ن.ت و نيان
پ ت .ر نو حتح ن.ت (مﻄهر  ,آهنای ها ع ام ن.يالم ( ،)2ريالم ،عرفيا  ،حکييت عي ي ,
0013ه ش) درحقتقت ،نلينمل هتننلينملبتن ،یف مااعگتر .تا .ن.ت ر هروم نین هحر ه
مرتکبتن گناها ربتره نن رارگمنرن  ،ونلتا و نمترن نمای هرم گ ت نین هحر هير ه،يد .تا.ي
نندی

آنند و نخبتار مکبب نعبمن داللت دنرد ننقيالبهيا خيانرل ع تي نميایتن ،د.يباویم

هرن مبفکرین هد ر درهاره آ ه جد هتردننند نتفاذ مااع در هرنهر نمرن هن نمت ر مرتکب
گناها ربتره م هدند ،ارت خاص آ ن.يت و يارت عيام آ  ،نتفياذ ماايع در هرنهير ريل
نفرند ن.ت ر گناها ربتره ننجام م دندند هناهرنین مائ درنهبدن ه ارت .تا.ي ﻇياهر هيده
وآنکاه عيامتت و نرالق یافت م،بمل مفالا مرتکب گناه ربتره هاده و مرتکب ربتيره رن فا.يﻖ
فاجر دنناب نند ر نگر هدو تاه هيترد ،در عذنب جاودن خانهد هاد (ن تبا2112 ,م) ن ل منملي
هتننلينملبتن هتش نن ن ا دیکر ها نندی

.تا .م،بمل  ،ه ویژه ها ت ق آنها نن ماايام نماميت و
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فرمانرونی پتاند دنهت آنها ه قصد پا.فکای ه پر.شهيای پيب نن قبيل عﺜييا و ع ي (م)،
جن

ها جيل و فتن و درمارد م،اوی نین ن ل رن مﻄر رردند و .رننجام ،هيا ههيرهگتير نن

نین ن ل ه فاﻖ م،اوی حک دنده ،نو رن نن مرتکبيا گناهيا ربتيره دننايب ننيد نیيرن هيا نرتکياب
گناها ربتره ،حار هرنیﻂ خاد رن درمارد تصيد حکاميت جام،ي ن.يالم نند.يت مي دهيد
(محان002١ ,ه ش)
ن ل وعد و وعتد« :وعد ،عبارت نن خبر ن.ت ر مبﻀين نفع راي هاهيد ري هي نو وعيده
دنده هده هاهد ،خانه فرد هایاب ﭼنتن نف ،هاهد و خانه ننرریﻖ عنایيت و تفﻀيل هي و هر.يد
خدنوند ه را ر نن و نراعت ررده ،وعده ﺛانب دنده ن.ت و ﭼنتن را هایاب ﺛانب ن.ت»
(محان002١ ,ه ش)؛ هناهرنین ،وعد ه م،نا ه ارتدند هه ت و تحقّﻖ نیين وعيده نلهي ن.يت و
«وعتد نتم عبارت نن هر خبر ن.ت ر مبﻀين ارر ه ﻏتر و یا ننمتا رفيبن نفيع در آینيده هاهيد»
(محان002١ ,ه ش)؛ هدینترتتب ،وعتد ه م،نا تر.انتد نن عذنب دونخ ن.ت م،بملي م،بقدنيد
عذنب خدنوند ﺛاهت ن.ت ،مکرنینک گناهکارن پتش نن مرگ تاه رنند ،درنین ارت ،خدنونيد
گناهان ا رن م هف د هاید تاج دنهت ر وعد و وعتد ن

مابقل نباده و فرم نعبقاد م،بمل ه

عد ن.ت (هفت002١ , ،ه ش) هيچنتن م،بقدند «ونجب ن.ت ر لﻄا ه آهيکارترین وجي در
حﻖ مک ّا ننجام گترد ،در ارت ر ﭼنيتن هاهيد ،عقاهيتريرد هير خيدن ونجيب خانهيد هياد
هدو هف وقب مک ّا هدنند ر خدنونيد در هير يارت رتفير رن ري و مايبحﻖ آ ن.يت،
درمارد نو نعيا م رند ،ها متل و رﻏبت هي ننجيام ونجبيات و نجبنياب نن گناهيا ربتيره خانهيد
پردنخت (محان002١ ,ه ش) هناهر ن ل وعد و وعتد ،حاريا .بيکر هایيد هدنننيد ري .رر ي
آنها ها عفا و گذهت خدنوند مانج نفانهد هد؛ تاجای ري حبي هيفاعت پتيامبر(ص) رن هيامل
ني هاد هناهرنین ،وعد هرن عصتا گرن ن.ت و وعتد هرن نراعترننيدگا و نمکيا تف يا نن
وعد و وعتد خدنوند وجاد ندنرد (محان002١ ,ه ش)
حانوقبح عق  :م،بملتا در هحر عقل و ت،ریا آ م،بقدند ر عقيل ني یيف ن.يب،دند در
نناا ه ک مجياع ن نن ع ام ت،ریا هده ن.ت ر نین ع ام هيا قﻀایا هدیه ن.يت ري آ
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رن حانوقبح م نامند و هيک هدیه نتم هيردهنند ه نحا ر هي عقلها یف نام حک دنرند
نلبب م،بملتا خﻄا عقل رن م پذیرند ،نميا آ رن جيمو حيالب مي دنننيد ري ننکتيمههيا نفايان
تانناب ن.ت هر حک عقل عارض هاد و م،بقدند نین مائ ني تانند هر حت عقل تيﺄﺛتر دنهيب
هاهد (هفت002١ , ،ه ش) نین نحاه نکرش م،بملتا ه مائ عقل و نناا عاقل آنا رن هي .ييب
.اق م دهد ر هدیهتات عق
ه نینم،نار هدیهتات عق

رن نن رنه تجره راب ررده و ه ت،بتير تجرهي گيرن عييل رننيد

تنها نمان م،ببرند ر نمکا ر.تد ه آ مااام جمئ نن رنه تجرهي

وجاد دنهب هاهد پب ميکن نتات ه رار نخبصار قبيتحهياد ﻇ ي رن هيدیه هيدننت  ،مکرنینکي
رنه هرن هناخت تفﻀت
هيت

آ ننرریﻖ نمبحا و تجره ه وجادآید نلبب رارهای وجاد دنرد ر

نهت یا نیبا هابند؛ مانند رد نمانت و هکر ن،يت ،پردنخت قرض و ﻇ و دروغگای ر

نین رارها هتچگاه نن حانوقبح جدن ني هاد (نلهيدنن 0025 ,ه ق) م،بملتا جایکاه ر هيرن
عقل قائ ند رن ه مائ هری،ت نتم ت،يت م دهند ،ه رار ر

احب رباب نلي،بيد درهاره نحکام

پنجکان هرع م گاید :ف،ل گاه خاب و مبا ن.ت و گاه قبتح ،حرنم و مينام و گاه نتيم
مکروه ن.ت نین ر نحکام هرع هابند و عق
حک ن

نتابند؛ هدین م،نا.ت ري هيرم در نیين ميانرد

(عق ) رن ه ما نقل ررده ن.ت ن نن ا و یا هرم درهاره حکي ن ي

.يکات ريرده

ن.ت (نلي،بمل 0322 ,م)
 .2تفاوتهای اصولی معتزله و تشیع
در نرتباط ها تفاوت عقاید هت ،و م،بمل م تان ه هتا  3مارد ه هر نیر پردنخت:
نخبالف در م،ن هفاعت :ع يا ن.الم ،نتفاقنرر دنرند ر هفاعت ،یک نن م،ارف ن.يالم
ن.ت و م،ن هفاعت نین ن.ت ر در .ای پذیرفب هد هفاعتِ هفتع ،گنهکار؛ نن مجاننت رهای
م یاهد و نننین جهت ،هفاعت ،فقﻂ درمارد مرتکبا گناه ربتره ن.ت ر در رباب و .ينت هيرن
آنها مجاننت م،تن هده ن.ت در نین مارد ت تع ها نهاعره وحدتنرر دنرنيد ،درحيال ري م،بملي
م،بقدند ر هفاعت درهاره نهل نراعت و پارا ن.ت ر در .ای آ ترفتع درج پتدن ريرده و هي
مقام خا

م ر.ند (.بحان 0031 ,ه ش)
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حک مرتکب ربتره :فرد ر نننرر نعبقاد ،را.ب ندنهب هاهد ،ول تحت تﺄﺛتر هان و هاس
قرنر گرفب و مرتکب گناه ربتره گردد ،نننرر نمامت و نهاعره مﺆمن ن.ت ول ميﺆمن فا.يﻖ ري نن
نراعت خدن هترو رفب ن.ت نننرر خانرل ،نین فرد رافر و نننرر م،بمل  ،نین فيرد ني ميﺆمن و ني
رافر ن.ت ،ه ک در حد و.ﻂ و متا نین دو قرنر دنرد (منمل هتننلينملبتن) (.بحان 0031 ,ه ش)
نمره م،روف و نه نن منکر :هايتار نن هيت،تا و هيي نهياعره مي گاینيد نميرهي م،يروف و
نه ننمنکر وجاب هرع دنرند و ن عق

و نگر دلتل نن هرم هر نین ن يل ونرد نيي هيد ،هرگيم

نلمنم هرن آ وجاد ندنهت ،درحال ر هرخ نن نهل ت تع و قارب م،بمل م گایند وجاب آ
عق

ن.ت و خرد نناا رن ه آ دو دعات م رند (.بحان 0031 ,ه ش)
نحباط :هت ،و نهاعره ،م،بقدند ر عيل هر نناان  ،حااب خاص خاد رن دنرد و هرگم عييل

نهت .بب ناهاد عيل نتف ني گردد و ه ن ﻄال  ،نراعت؛ نرتبار ه گناه و گناه پتانيد هيا
نراعت ندنرد؛ مکر هرک و رفر ر مای ناهاد نعيا نتف پت تن ننايا مي هياد ،درحيال ري
م،بمل  ،دنیره نحباط رن گابرده دنناب و م گایند نگر را یف عيير خيدن رن هتر.يبد و نراعيت
رنييد و ه،ييد دروﻏي هکایييد ،هي .ييا راي ن.ييت ري ن ييال خييدن رن نتر.ييبتده ن.ييت (.ييبحان ,
0031ه ش)
هرم و عقل :درحال ر نهل ت تع ،عقل رن یک نن مصادر ن.بباط نحکام فرعت م دنننيد و در
م،ارف ،هرن آ جایکاه خا

قائ ند ،نما هرگم درهاره آ ﻏ اّ نيي رننيد ،هيرخالف م،بملي ري

هاتار نن ﻇانهر رباب و .نت رن ر ها ن ا نعبمن .انگار نتات ،تﺄویل م رنند؛ ماننيد مايئ
هفاعت ر ه ترفتع درج تﺄویل م نيایند (.بحان 0031 ,ه ش)
پذیرش تاه  :هت ،نمامت و نهاعره ،هرآنند ر پذیرش تاه  ،تفﻀّ
لﻄا نله نباد ،هرگم رنهﻄي تنکاتني

نن جانب خدن ن.ت و نگير

متيا تاهي و هف يادگ گنياه و عقياب وجياد ندنهيت،

درحال ر م،بمل م،بقدند هف ادگ گناه ،النم عق

تاه و هانگ ت نن گنياه ن.يت (.يبحان ,

0031ه ش)
پتامبرن و فرهبکا  :هت ،نمامت م،بقدند ر پتيامبرن هرتير نن فرهيبکانند ،درحيال ري نعبقياد
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م،بمل هر خالف نین ن.ت (.بحان 0031 ,ه ش)
جبر و تفایﺾ :نهل ت تع م گایند ر نناا در نندگ خاد مجبار و ه نخبتيار نتايت و هير
رار رن ها نخبتار ناه نن نرنده خایش ننجام م دهد و درعتنحا وننهاده ه نتايت ري ف،يل نو
هييتچ نييام نرتبييار هييا خدنونييد ندنهييب هاهييد و هي ت،بتيير م،ييروف «ال جبيير و ال تفييایﺾ هييل أميير
هتننألمرین»ن.ت ،درحال ر م،بمل  ،نناا رن وننهاده م دننند و م،بقدند ر رار نناا  ،نرتبار ها
خدن ندنرد و ه ن ﻄال  ،نو رن در رار خاد مابقل ن.ت (.بحان 0031 ,ه ش)
نتان نناا ه وح در آﻏان تک تا :هت ،نمامت م،بقدند ر نناا ها در آﻏان تک تيا ،نتيان هي
هادیا نله و ر.اال خدن دنرند ر هدو هدنیت آنا  ،پ ه رنه رن.ت نيي هرنيد ،درحيال ري
م،بمل م گایند ر خرد نناا  ،نو رن نن دلتل .ي ،و نله ه نتان م .اند (.بحان 0031 ,ه ش)

روش پژوهش
نین پژوهش نن نام رارهرد و هرن.اس روش تح تل ن.ناد هاده و تالش م رنيد هيا هرر.ي
مبا و دیدگاهها ماجاد ه هناخب نن پای ها .اخت آینده ننمنرر مکبيب م،بملي د.يت پتيدن
رند
پژوهش ن.ناد  ،پژوهش مببن هر هيانهد هرگرفبي نن مﻄال،ي ن.يناد؛ ماننيد آرهيتاها یيا آميار
ر.ي ن.ت در نین روش مناهع ن

ماردن.بفاده ،ربب و مدنرک منﺜار و منرام ن.ت ري نن

دورهها گذهب ه جا مانده و جدیدنً نن ن.الید ،فت و .ایر فناور ها ابﻂ وقایع تاریف نتم
در پژوهش ن.ناد ن.بفاده م هاد ن.ناد ر در پژوهش ن.ناد مارد ن.بفاده قيرنر مي گترنيد
عيدتاً هامل نرالعات و نبایج ن.ت ر تا.ﻂ نایاندگا و پژوه يکرن قب ي در حيانه ميارد
هحر فرنه هدهنند (گتدنم0033 ,ه ش)
پژوهش ن.ناد هيا رارر ذرر هد هرمبنا ن.بفاده نن ن.ناد و مدنرک ن.ت و نمان ميارد
رارهرد ن.ت ر یا تحقتق تاریف در د.ت ننجام هاهد و یا آنکي تحقتيﻖ ميرتبﻂ هيا پدیيدههيا
ماجاد هاده و محقﻖ در دد هنا.ای تحقتقات قب

431

درمارد آ مااام هرآمده هاهد و یا آنکي

آیندهپژوهی انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره  ،1بهار 1011

پژوهش ،نتان ه ن.بفاده نن ن.ناد و مدنرک رن نیجاب نياید و درن ﻄال آنکي هفيانهت در یيف
نمتن خاص ،مﺄخذیاه رنت (.اروخان 0030 ,ه ش)
ه رارر

نگر مبنا هر نین هاهد ري در يدد هيناخت مااياع در عصير خا ي نن گذهيب

هرآیت  ،هدیه ن.ت ه دلتل فا

نمان ر ها ما دنرد ،هاید نن روش ن.ناد ههره گتری ن.بفاده نن

روش ن.ناد در یف هرر .و تحقتﻖ تاریف دنرن ممنیا خا

ن.ت فا

نمان محقّﻖ هيا

ونق ،تاریف .بب م هاد ر و هبانند رل ونق ،رن در رنهﻄ ها وقيایع م ياه در جهيا آ رون
هبتند و تح تل رند هيچنتن ،محقﻖ در درو دوره تياریف پدیيده نيي تاننايت ،دیيد جيامع و
فرنگتر درمارد پدیده دنهب هاهد ،فا

نمان ر نن نما وقام حادﺛ تاریف تيا نميا پيژوهش

ن.ناد پدید م آید ،ه محقﻖ ريف م رند تا عانمل ن تل رویکرد تاریف رن ها دقّيت هت يبر
ه نا.د و نن تکرنر ،نجبناب ورند و ه نبایﺞ ناین د.ت یاهد (.اروخان 0030 ,ه ش)
درنینرن.با ها مرور ن.ناد  .مقال مه در دیدگاه مکبب م،بمل ی،ن نمامت. ،تا.ت و ترهتت
ر تﺄﺛتر هامنی در .اخت آینده نن نکاه نین مکبب دنرند هنا.ای هده و هاتاج ه هرر.ي مبيا
ماجاد در هریف و تبتتن آنها نه ن يا نياﻇر هير .ياخت آینيده ننمنرير نیين مکبيب ن.يبفرنل
م هاد

یافتههای پژوهش
در نرتباط ها پای ها .اخت آینده ننمنرر م،بمل و هرر.ي آ هيا نکياه ت يتع .ي مقالي مهي
نمامت. ،تا.ت و ترهتت نن دیدگاه نین مکبب مارد هرر .قرنر خانهد گرفت
 .1امامت ازمنظر معتزله و مقایسه آن با تشیع
ناه نربر ،رویکرد م،بملتا ه مقال نمامت رن در دو ربق جا دنده ن.ت :گروه ه وجاب
آ نعبقاد دنرند و هر نمت ن.الم  ،نصب نمام رن ه حک دین ونجيب مي دنننيد و گروهي دیکير
ما يانا رن در گمینش نمام ،مفبار م دننند (جاحظ2112 ,م) نهننه نلحدید مدع آ ن.يت ري
تيام م،بمل  ،ﻏتر نن نهاهکر ن

(ر م،بقد ن.ت نمامت در ارت ر نمت در نعبيدن و ننصياف
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هاهند و .بي رخ ندهد ،ونجب نتات) ه وجاب نمامت هاور دنرند و در ندنم نین عقتده رن هي
د.ب ن نن م،بملتا مبﺄخر نتم نابت م دهد پای هاور نی ا هر نین ن.بدال ن.بانر ن.ت ر ه رار
عاد نمار مردم هدو رئتا ر هر آنا حک هرنند ،ن.بانر ني یاهند (جاحظ2112 ,م) هرﭼند
ه نرر و  ،رویکرد م،بمل  ،گاه در ﭼکانک وجاب نمامت ر آیا هرع ن.ت یا عق

هيا هي

نخبالف پتدن م رند هرخ نن م،بملتا هصره وجاب آ رن هرع م دنننيد ،ولي م،بملي هغيدند و
عدهن نن م،بمل هصره ،مﺜل جياحظ و نهانلحاين هصير و هيچنيتن نمامتي  ،وجياب آ رن عق ي
م دننند (حار نت اهار 0000 ,ه ق) ها نیين تاايتح ري م،بملي وجياب نماميت رن تياهع وجياد
مصالح و مﻀار دنتا م دننند؛ ﭼرنر هاعر م گردد مک فيتن نن نفبياد هي دنم نميار ري نننرير
قبتحند ،دور هاند (حاتن 0013 ,ه ق) هيتن دیدگاه یک نن تفاوتها ن

عق

نکاه هت ،و

م،بمل ن.ت ،نیرن هت ،ن تنها نمام رن محدود ه نمار دنتا ني دننيد ،ه کي م،بقيد ن.يت ري نميام
مجرن فتﺾ عال هاب ن.ت و هر فتﻀ هفانهيد نن جانيب خيدن هي راي هر.يد نن مايتر نميام
م گذرد هدینم،نار هت ،ه والیت نمام ن تنها در نمار ت ری ،ه ک در نميار تکياین نتيم قائيل
ن.ت
وجاب نمامت یا ه ت،بتر جانن نمامت فاال (هغدند خ 2100 ,م) ،ننمقاالت مهي نندی ي
.تا .مبک يا ن.ت نهنحمم ه دو ع ت ه نمامت فاال م،بقد نتات؛ نو آنک و عقتيده دنرد
ر نفﻀل جم ه ﻇن ر نن ﻇاهر نمر حا ل م هاد ،عاید ني هياد و خدنونيد فرمياده ن.يت :ن
نلرن ال یغن من نلحﻖ هتئا (ختاط0322 ,م) و دوم نینک قری تا در م يرق و مغيرب و جنياب و
هيا عال پرنرندهنند و رنه هرن هناخت نفﻀل آنا وجاد ندنرد و در تااتح نیين ميارد هتيا
م رند ر ن حاه ر نمامت حان و م،اوی رن درک ريرده و هي آ نقيرنر رردنيد ،در متيان يا
نفﻀل نن آ دو مانند ،.د و ،.تدهننید و نهنعير وجاد دنهبند (نلرنو 0322 ,م) ر نین مﻄ يب
خاد گانه هکاف عيتﻖ نکاه م،بمل (خصا اً م،بمل ن نفرنر مانند نهنحمم) هي ماايام نماميت
در هرنهر نکاه هت ،ه نین مقال ن.ت د.ب ن نن م،بملتا مانند عيروهنعبتد و نهرنهت نرام هي نیين
م،بقدند ر هيانند پتامبر ،نمام نتم هاید نن نفﻀل مردم هاهد تا هبانند ه تﺄدیب نمت پردنخب و ت،الت
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دین رن ه آنا هتاماند هرنینن.اس ،آ رب ر تﺄدیب م هاد ،نباید نن تﺄدیبرننده نفﻀل هاهد
د.ب ن دیکر ،نمامت مفﻀا رن ها وجاد نفﻀل پذیرفب و هرن نﺛبات و م رومنيای آ هي .ينت
نبا تياف م جایند و ه عنان هاهد مﺜا جن

ذنتنلاال.ل رن مﻄير مي رننيد ري پتيامبر

والیت .چتاه رن ها وجاد نهاهکر ،عير و نهاعبتده جرن هي عيروعياص .يترد نن دیيد نیين د.يب ،
هرگاه فرد هبانند ماجب وحدت ر ي هاد ،نن عدنلت نتم .اقﻂ نباهد و ه ربياب و .ينت هي
ع دنهب هاهد ،م تان نمر نمامت رن ه نو ونگذنر ررد نگرﭼي متيا آنيا فيرد نفﻀيل نن نو و
دنناتر وجاد دنهب هاهد ناه نربر ندعا م رند ر ون لهنعﻄا و تيام م،بملي هغيدند هيرنین هياور
ن.بانرند (هریا0001 ,ه ق) هدیه ن.ت رویکردها مذرار در نرتباط ها نمامت ،ه م،نيا ندنره
و رهبر .تا .جام ،ن.ت ر نن ن.اس ها رویکيرد هيت ،مبفياوت ن.يت در تفکير هيت ، ،نميام
عهدهدنر نمر دین و دنتا آدمتا ن.ت و رب،اً جای هرن رر نمکا تقدی فاال هر نفﻀيل هياق
ني ماند در نمتن ن ل نمامت هاید گفت ،نمامت ،نولتن مائ همرگي هياد ري ماي يانا ه،يد نن
رح ت پتامبر(ص) درمارد آ نخبالف رردند یادآور نین نکبي هجا.يت ري در مايئ نماميت
فقﻂ جياعت ما يانا نخبالف ندنهب نند ه ک هتن قائ تن هي عيد و تاحتيد نتيم نخيبالف وجياد
دنهب ن.ت ه،ﻀ هت،تا نمامت نرر ه عد و تاحتد دنرند و ريرن تفکرهيا هير ن.ياس آنند و
نخبتار هکل گرفب  ،ول هرخالف م،بمل ه و تت و عصيت در نمام تياف رردهنند درنینرن.با
م،بمل نین نقد رن ه هت ،ونرد ررده ر در مائ نمام و نﺛبات آ نقيﺾ آنند و نخبتيار يارت
م پذیرد ر هيا رارر

حبت هد ری

نین مااام در نمتن پندنهبن رف ماايام نماميت

نن دیدگاه نی ا ن.ت نن.ا دیکر م،بمل هرن و ا ه نصب نمام ،رریﻖ ونحد م،تن رردهنند
ر ننبفاب و هت،ت ن.ت و نص و و تت رن در مفالفت ها هت ،مردود دنناب نند هيچنتن ها مرجئ
و نهل حدیر ر نماميت مبغ يب و ﻏصيب منصيب نميام رن جيایم دننايب ننيد ،مفيالا مي هاهيند
جایکاه ر م،بمل در نین منصب و مائالتت آ قرنر دندهنند ،ه ير هياد ريار آ و د.بر.ي
نناا ه آ ن.ت ،هدو نینک نتصال ا ها دین قﻄع هاد هناهرنین ،مردم ،نمام يا رن هيرن

يال

دنتا خایش ننبفاب م رنند پب م،بمل نمامت رن مايئ ن .تا.ي و نجبيياع قيرنر مي دهيد

411

آیندهاندیشی ازمنظر مکتب معتزله

گانه نین مﻄ ب ،مبرندف و قرین هاد منصب نمام ها منا ب نمرن و حکام و عيا در نرریي نی يا
ن.ت ر آ رن در رد هت - ،ن حاب و تت ي مﻄر ررده و گفب نند ه در.ب ر ه دلتل هرع
ﺛاهت هده ن.ت ر

ال در هرپادنهبن نمرن و عيا و حکام آ ن.ت ر ه نجبهاد و ننبفاب ه،يد

نن هناخت فات هاهد ،درنبتج  ،درمارد نمام نتم نباید ﭼتيم جيم نیين هاهيد در نرتبياط هيا نیين
مااام هاید ه نین نمر تاج دنهت ر هت ،م روعتت رن نن جانب خيدن دننايب و نميام هي ون.يﻄ
ن آمَنيان يأرِت،ايان نل ِي َ َو يأرِت،ايان نل ِر.ايا ي وَأولِي نليﺄيم ِر
حک نله و نص ریح قيرآ « یَيا يأ هیهَيا نلِيذِی ي
مِنک

صّي يا يت َویاﺆتيا ي نل ّيمرييا يت َوهاي
ن ایقِتيايا ي نل َ
ن آمَنيان ن يلّيذِی ي
« ،»0ن ّينيَيا َولِي اتّک ا نل يّي ا َو َر.ايال ا وَن يلّيذِی ي

ول نمر ما يتن ن.ت در نین نرتباط هتچ رب جمآنک خدن نین حﻖ رن ه نو نخبصاص دنده نجانه
حکامت هر ما يتن رن ندنرد ،نما مردم در پذیرش و یا عدم پذیرش حکامت حﻖ ،مفبار هايبند و
نین م،نا دقتﻖ آنند و نخبتار در تفکر هت ،ن.ت ر هاید مﺜا هارن آ نمترنليﺆمنتن ع ت نلاالم
ر ه ع ت عدم نقبا جام ،ه .يت نی ا پب نن ههادت پتامبر نررم هتات و پينﺞ .يا نن مايند
حکامت دور هادند و درنهایت پب نن گذهت نین نما ها خان.يت ميردم و ن يرنر هايتار نی يا
خالفت رن قبا رردند
 .2تربیت و سیاست و امور اجتماعی ازمنظر معتزله و مقایسه با دیدگاه تشیع
مکبب م،بمل هيا رارر نهاره هد هرن.اس یف ری

.تا .پدید آمد و مااام نمر ترهتت

نناا ن.ت ر قدرت و نهمنرها هناخت و در نین نمر تيﺄﺛتر هايمنی دنرد جریيا عقيلگيرن
ن.الم نناا رن ماجاد دنرن هي،ار و قيدرت ن.يبدال و دریافيت و درک و فهي مي دننيد و
تحقﻖ ،.ادت و هقاوت رن هرن نناا ميکن دنناب ن.ت درنیينرن.يبا م،بملي در ت،ریيا ننايا
تيررم ویژهن هر نحاه آفرینش ماد و دنرد؛ مﺜالً «ميا ننايا رن نن گيل خ يکتدهن آفریيدی »
(.اره رحين آی  ،)003یا در آیات  0تا . 3اره رارق م فرماید« :پب نناا هایيد هنکيرد ري نن
ﭼ آفریده هده ن.ت نن آب جهندهن خ ﻖ هده ر نن
. .0اره ناا ؛ آی 53
.2 .اره مائده؛ آی 55
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م آید» نلبب نین ه م،نا نادیدهگرفبن نه،اد م،نا نناا ننمنرر نین جریا نتات ﭼنانکي عيالف
ه وجاد  .مقال «نفب ،رو  ،حتات» در نناا نعبقاد دنرد و یادآور هيده ن.يت ري هریيف نن
نینها ﻏتر نن دیکر ن.ت ،ی،ن نفب مفهام ﻏتر نن رو دنرد و رو ﭼتم ﻏتر نن حتات ن.يت»
(ع 0030 ,ه ش) نننررجریا عقلگرن ،ه ون.ﻄ وجاد عقل ،نناا ماجياد مايئا و مک ّيا
در رار خایش ن.ت ﭼا دنرن قدرت و ت،قّل ن.ت ،هيچنيتن دنرن قيدرت تيتتيم نتيم هايت
عيل نناا نرتباط محکي ها تک تا نو دنرد ،هيچنتن فقﻂ تﺄمل و نندی

یا ه عبارتههبر نتّيت و

نقرنر نهان نتات؛ ﭼرنر ف،ل نناا ه رل وجاد نو هرم گردد ،ن ننيدنم خياص «مک ّياهيد
هرن ننجامدند یف تک تا مناط ه دنهبن  .هرط :دنهبن قدرت ،نهمنر و ع و عقل م هاهيد،
نیرن راب دننش نن پ نهادها ن ل مايئالتت ن.يت و فيرنه آورد آ نتيم فقيﻂ هرعهيده فيرد
نتات ،ه ک هرعهده جام ،نناان ن.ت ر مائا هدنیت و .رپر.ب نفرند ن.ت و ناگمیر ن.ت تا
هروط آمانش نعﻀا جام ،رن فرنه رنيد و هي ون.يﻄ نیين ماايام نهيتيت نیين نمير نفيمنیش
م یاهد» (ع 0030 ,ه ش) آنند نناا «نتروی ن.ت ر ماهتت آ ها رار د.يبکاههيا نیايت
فتمیک عاد فرق دنرد ،نین رار ه نرر مي آیيد ري آنند نرنده ،عيام

هنتيادین در آگياه

ماجاد ننده نن وا،تت خاد ن.ت» (ع 0030 ,ه ش) درنینرن.با نهاهذیل عيالف هتيا مي رنيد
ر نناا ه منرار ننجام رار هاید هر ﭼکانک ننجام آ رار ونقا هاهد ه عبارت نناا آنچ رن
ه ﭼکانک آ ع ي ندنهيب هاهيد ،نيي تاننيد هي جيا آورد» (ههر.يبان 0005 ,ه ق) نیين هيرط
هرگرفب نن دیدگاه نفالرا و .قرنط ن.ت «.يقرنط و نفالريا هيرن مايئالتت ننايا نايبت هي
رار  ،ع ي هي آ رن هيرط ريردهننيد» ؛ «ننايا ﭼتيم رن ري نيي هنا.يد ،قصيد نيي رنيد و
ني جاید؛ هناهرنین ،دننش و هناخت ،هيرط مايئالتت یيا تاننيای ننجيامدند ريار ن.يت» (ع ي ,
0030ه ش) نناا ماردعالق م،بمل نناان نجبياع ن.ت ر تحت تﺄﺛتر فرهن

و جام ،خایش

ن.ت ترهتت نو ونهاب ه نام ت،امل نو ها محتﻂ فرهنک و نجبياع خاد مي هاهيد هيرنینن.ياس،
ترهتت عالوههر ه،د فرد  ،دنرن ه،د نجبيياع و .تا.ي و هييتنريار دنرن پتاميدها فيرد و
نجبياع ن.ت هاتاج ه نین نکاه النم ترهتت در گام نو فيرنه ريرد هايبر نجبيياع .يال هير
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ترهتت و هيچنتن .انگار ههروندن هيا جام،ي خيایش ن.يت درهييتنرن.يبا م،بملي تﺄرتيد هير
ارورت ن ال جام ،ننرریﻖ جریا ت ،ت وترهتت دنهب و نهاره م رند ر هدو ن ال جریا
ترهتت ،ن ال ماائل .تا .و نجبيياع جام،ي نمکيا پيذیر نفانهيد هياد (ليببيا 0030 ,ه ش)
ليببا هدف .تا .م،بمل رن نتحاد دوهاره جام،ي ن.يالم و د.يبتاه هي رنهح ي مصيالح آمتيم
جهت رفع مناق ات م دنند هيچنتن ،نو ه تانفﻖ م،بمل هر نتان ه نمام عياد  ،عيم نميام جيائر و
وﻇتف نمره م،روف و نه نن منکر نهاره م رند نننرر نندی

.تا .م،بمل در هير عصير فقيﻂ

یف نمام م تانند وجاد دنهب هاهيد و هيرن ننبفياب نميام ،نجييام هيي ماي يانا ونجيب ن.يت
(ليببا 0030 ,ه ش) م،بمل درهاب رنهها هناخت نمامت  .گروه هابند 0 :گروه ري آ رن
ننرریﻖ هرم ميکن م دننابند 2 ،د.ب دیکر عقل رن و.ت هناخت وجاب نمامت مي هييردند،
 0گروه ر ه وجاب هرع (نق

و عق

نمامت ،هردو) ،تﺄرتد دنهبند و ویژگ ها و هيرنیﻂ

نمامت نن دیدگاه م،بمل عبارتند نن :ما يا هاد  ،عاقلهاد  ،آنندهياد  ،عياد هياد و عيال هياد
(محان002١ ,ه ش) هيچنتن ننمنرر نهل نعبمن هاتاج ه نکاه رفاً نجبيياع آنيا هي ماايام
نمامت ،وﻇایا نمام ه نین هر ن.ت. 0 :انمانده د.بکاه دولت و نن نین منرير حکاميت ،هير
ونل  ،نمتر و حاري م روعتت خاد رن فقﻂ نن نمام راب م رند؛  2وﻇایا قﻀای هامل نقيدنم
هرن

دور نحکام النم درهاره منانعات و نخبالفات متا مردم و نقام حدود و نجرن مجاننتها؛

 0وﻇایا نقبصاد ؛  0وﻇایا جهاد و دفاع ؛  5هتاه  .اک نمام هيا ميردم ري هيامل نتفياذ
.تا.ت ترﻏتب و ننذنر ر

ارت دیکر نن ن ل وعد و وعتد ن.ت و نباد حاجب متا ميردم و

نمام هتا م رنند هنکام ر نمام ه نین وﻇایا مذرار عيل رند ،نراعت نن نو هير ميردم ونجيب
ن.ت م،بمل هر نین هاورند ر وﻇایا نمام نمان ننجام خانهد هيد ري هي نجيرن قياننتن ،تيﺄمتن
مصالح مردم و ندنره نمار آنا هتردنند نتردنخبن ه نین وﻇایا ماجب نخبالف در نمار ماي يانا
و تﻀ،تا حکامت خانهد هد و هيتن عامل م تانند ماجب عم نو هاد (محاين002١ ,ه ش)
هرر .دیدگاهها م،بمل نابت ه حاريتيت .تا.ي  ،آ.يتبهنا.ي و .ينجش نلکيا م،رفبي
ههرتیافب ه عقلگرنی مکبب نعبمن در ق يرو حاريتت ن.ت ،تا متمن پایبند آنا ه نحکيام
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عق

و پتامدها آ رن ه نيایش گذنرد در نندی ي .تا.ي م،بملي حيار جایکياه ویيژه دنرد

جاحظ م،بقد ن.ت رنه خاهبفب م تها ه فرمانبردنر نن حار ن.ت و حار رن مانند پایي و
م ت رن ﭼا .اخبيا م دنند ﭼنانچ .اخبيا هر هنتاد ن.بانر ن.ت م ت هي در يارت فقيدن
حار رو ه ویرنن م رود (جاحظ2112 ,م) هي نیين دلتيل ن.يت ري نو نراعيت نن پادهياه رن در
ردیا نراعت نن خدن و پتامبر م دنند ه نینترتتب ،قيدرت رن ننحصيارنً در د.يت هيفص حيار
مبيررم م رند قدرت ر ه،ب ن نن قدرت خدنوند ن.ت و نن تيام فات نلاه مﺜيل قدن.يت،
تفکتف ناپذیر  ،مصاب هياد و هرخياردنر ن.يت دفيام نن حکاميت مﻄ يﻖ حيار رن هایيد در
نناا هنا .جاحظ جابجاررد ه نعبقاد و  ،نناا ماجاد درندهخا م هاهد (م اه ه نکاه
ر رئالتات ها عصر مدرنتب نن نناا دنرند) و م تانند مص حت نندگ ماد خاد رن ت فتص
دهد و درک آنها نن مص حت نندگ م،نای يا نن نیين هي مرنتيب ريبرن.يت؛ ﭼرنري ندرنريات
م،نا نن ندرنرات ماد ن ئت م گترد ننآنجار نناا ها هي خياد خياد در درک نیين مايائل
ناتاننند ،ه حاري نتانمندند تا مص حب ا رن ه آنها هتامانند (جاحظ2112 ,م) نن دیدگاه م،بملي
نحبرنم ه ر.ا نینﭼنتن نقبﻀا م رندر تنها مردنن حبي نالمکيا هيبت هي آ حﻀيرت در هير
دوره ،منصب و رن نحرنن نيایند حار تنها نننینحتر ه ر.ا خدنوند هبت ن.ت ر در رفبيار
خاد نن نو نلکا م گترد و  .رنه ن.بقرنر نمامت رن م فص م .اند :نفابتن و هرجايب تيرین رنه،
ن.قاط حار ﻏا ب ن.ت ،دوم ننبصاب حار نن رنه هارن مانند جریا عﺜيا و .ام نجيام مردم
مانند ننبفاب نهاهکر (ليببا 0030 ,ه ش) نن نکاه م،بملي هياننيد دیکير نهيل .ينت ،مقيام حيار
جام ،ن.الم یا نمام یف جایکاه نجبياع ن.ت هناهر مﻄالب نرنئي هيده ،نیين نکيات در ن.يبنبال
نندی ها .تا .و نجبياع م،بمل هاید مارد تاج قرنرگترد:
نعبقاد ه خدن ،ه عنان حقتقت هاب  ،مبدأ و ﻏایت آ ن.ت؛
نجبيام و .تا.ت هدف نتات ،ه ک نهمنر ن.ت و هدف تﺄمتن ،.ادت فردفرد ننايا ها.يت و
.تا.ت هابر خدمت و هدنیت مردم ن.ت (در جهت مصالح و مﻀار دنتا )؛
در .تا.ت و حکامت نجيام ،هارن و ننبفاب هي عنيان ههبيرین روش هيرن گيمینش حيار
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ن.ت؛
نناا ماجاد ها قدرت تفکّر و عقالنتّت ر متمن و من ﺄ نین ت،قّل ننايان در نیين تفکّيرنت
مبفاوت ن.ت؛
نناا ماجاد مفبار و دنرن قدرت نرنده عيل ن.ت؛
عقل تنها منبع هناخت ن.ت؛
خدنوند عاد ن.ت و عدنلت فت ذنت خدنوند ن.ت؛
تﺄرتد هر نیيا عي

و یکاا هاد ن.الم و نیيا ن.ت؛

نناا خالﻖ نف،ا خایش و در مقاهل نف،الش مائا ن.ت؛
هي نف،ا خدنوند هدفمند ن.ت؛
تک تا ماالیﻄاق نن جانب خدنوند ﻏترميکن ن.ت؛
وعد و وعتد نجبنابناپذیر و خ ا وعده نن جانب خدنوند ﻏترميکن ن.ت
 .3اهداف و اصول تربیت سیاسی معتزله و مقایسه آن با دیدگاه تشیع
در نرتباط هتن م،روف و نه ننمنکر و .تا.ت ،م،بمل نقيد .ي ﻄ .يبيکر رن تا.يﻂ ماي يانا
جایم دنناب و هاالترننآ خرول ما يانا و حيل ن .ح هيرن تغتتير .ي ﻄ و تبيدیل آ هي .ي ﻄ
عاد رن ونجب رردهنند نین نمر هاعر آنند نناا در نقد نین  .ﻄ .بيکر و خيرول ع تي آ و
تبدیل آ هده ن.ت و نگر در نین مارد ه جبر نعبقاد دنهبند ،ماا ،ا رامالً مفالا نین م هاد
ﭼا م،بمل در ارت ﻇ یا پتيا هکن حار  ،نقد  .ﻄ و خرول ع ت نو رن هيرن ميردم جيایم
دنناب و ه راررامل ماجبات آنند و نخبتار رن فرنه م رنند ه هيتندلتل را ر حکامت رن
ه د.ت م گترد ،مائا هناخب م هاد م،بمل  ،آنند و نخبتار حار رن هرگرفب و ها نﺛبيات آ ،
مائالتت حار رن در نف،الش نبتج گرفب نند نین عر

ه تيام نفرند جام ،فارغ نن هر .ييت و

منصب ت،يت پتدن ررده و نمره م،روف ونه ننمنکر درنینرن.با ه ريار گرفبي مي هياد (محاين,
002١ه ش) آنا  ،ن.اس و ن ل رن وقام نمره م،روف و نهي ننمنکير و ننجيام آ هي ههبيرین نحيا
دنناب نند پب نگر عدهن ننجام دندند ،هر دیکرن النم نتات و گرن هر هي ونجب ن.يت و تييام
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نفرند ه جهت ترک آ گناهکارند م،بمل در ن ل نمره م،روف و نه ننمنکر هي آیي . 000ياره
آ عيرن ن.بناد ررده و هدف نن نین ن ل رن ميان،ت نن تباههد نتک و ج اگتر نن رخنيياد
هد م دننند هيچنتن هتن هرنیﻂ نمر و نه تفاوت قائل هده و هتيا مي دنرنيد ري در م،يروف،
رف نمر راف ن.ت و النم نتات را رن ه آ مجباررنت درحال ر  ،نه نن منکر درهي
حا ونجب ن.ت؛ نیرن ترک هير عييل نهيب هي .يبب نهيتهياد آ  ،ونجيب ن.يت (محاين,
002١ه ش)
در نرتباط ها وجاه .تا .آنند در رالم م،بمل هاید گفت ر نول ف،التت .تا.ي و فکير
م،بمل  ،م اررت ها ه،ت در .رنکان حکامت نما هياد (نهيد حاين0301 ,م) رهيد .تا.ي
م،بمل .بب ه رارگتر .ال (نهمنر) ت کتالت هرن تحکت ماجادیيت و ن ير نفکارهيا هيد
آنا ه رار ت کتالت و دخالت در نمار .تا .نهبيام ویيژه دنهيب و مکبب يا در جام،ي ن ري
ت کتالت آهکار و .ر ه ف،التت در ننانم فکر و .تا .ها مقا د مفب يا و مبنيانم م يغا
هادند ،رهد ررد پب نین نندی

دنرن جنب ن .تا .ن.ت ر ه و.يت رجيا .تا.ي و عييل

.تا .و نجبياع تﺄ.تب هد؛ رجال ر در ننقالبها هررت دنهبند و مبفکيرین نرير

يرف

نبادند (نهد حان0301 ,م)
درهاب ترهتت عدنلت نتم ،م،بمل م،بقدند خدنوند خالﻖ نف،ا هندگا نتات ،ه ک هندگا خاد
نف،ا خایش رن م آفرینند؛ نخبتار و نرنده دنهب و مائا نف،ا و نعيا خایش مي هاهيند نونمير
نله هرن مص حتخانه و نانه هرن ج اگتر نن فااد و رارها ناپاند م هاهد خدنوند هيا
ن.بناد ه آی . 2١2اره هقره تک تا ماالیﻄاق هرهندگا ني رند «ال یک يا نﷲ نفاياً نال و.ي،ها» و
هتچگاه نن متمن عد و دند خارل ني هاد و نمر نو تّ ،ﻖ هر نمر محا ني گترد ،نیرن عاد ن.ت و
نگر ﭼنتن رند هرخالف عد رفبار ررده ن.ت (نهد حان0301 ,م) نن.ا دیکر آنا م،بقدنيد
نف،ا

رفنرر نن حک هرم در ذنت خایش دنرن جنب حان و یا قبح م هاهيند آدمي نتيم در

ت فتص نین نمر دنرن قدرت ت يفتص ن.يت هنياهرنین ،عيد نن رارهيا خياب و نتکا.يت و
ونجب ن.ت و ﻇ نن رارها هد و نارون.ت و ﭼا خدنوند نن هر رار قبتح و هيد مبرن.يت؛ پيب
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لموماً رارهایش هرن.اس عد ن.ت و مرتکب ﻇ ني گردد هرآنچ رن ري عقيل مصيدنق عيد
یافت هر خدنوند ونجب ن.ت و هرآنچ عقل مصدنق ﻇ یافت؛ خدنوند ننجام نفانهد دند جریا
نعبمنل ها نین تفاتر ه مائ نﺛبات نخبتار و نف جبر در نناا ر.تده و ه رد تاحتد نف،ال و خ ﻖ
ف،ل ه ر نن جانب خدنوند ر مارد حيایت نهاعره و نهل .نت ن.ت ،د.ت یافبند نننرير م،بملي
یک دیکر نن لاننم عد  ،رد تکالتا ماالیﻄاق و عذنبررد رادرا م ررتن هر نﺛر گناه پدرن
خایش ن.ت (هرنجکار0030 ,ه ش) ههتد مرتﻀ مﻄهر در نین نمتن م نایاد :مبک يا هت،
و م،بمل  ،عد رن ه عنان حقتقب ونق ،در جریانات عال  ،ها قﻄعنرر نن ننبااب و عيدم ننباياب
جریانات ه خدنوند مارد تاج قرنر م دهند و قائل ه حاينوقيبح عق ي و ذنتي هيدهننيد آنهيا
م گایند عد ذنتاً نتف ن.ت و ﻇ ذنتاً نهت ن.ت خدنوند ر ن تنها عقل نامبناه ن.ت ،ه ک
فتﺾهفش هي عقلها.ت ،هرگم رار رن ر عقل ،نتف م هنا.د ترک نيي رنيد و ريار رن
ر عقل نهت م هييارد ،ننجيام نيي دهيد (مﻄهير  ,عيد نلهي 0032 ,ه ش) مايئ عيدنلت و
آگاه دو ویژگ ها و ا تق تلننکارنن ننآ  ،در نندی

نعبيمن هيرن هایايبکا هرخياردنر نن

نمامت ن.ت عد نن ن ا م،بمل ن.ت م،بمل مبان نجبياع و .تا .خاد رن هير ن يل عيدنلت
هنا نهادهنند وآ رن نن هدفها مب،ال ن.يالم مي دنننيد (وليا 003١ ,ه ش) آنيا هيا هيتاههيا
تفاتر و تﺄوی

خاد پترنما عدنلت در قرآ نبایﺞ تفاتر ﭼالشهرننکتم نرنئ نيادهننيد ري

نین مااام در ترهتت م،بمل نﺛرگذنر هاده ن.ت هاتاجي هي مﻄاليب ميذرار درخصياص ن يالت
عدنلت در دیدگاه م،بمل  ،تﺄرتد و هاور آنها ه آنند و رهای نن هند ﻇ و روحت .ي ﻄ گریيم
آنا  ،م تان ه قرنهتها نین مکبب ها تفکر مکبب ننبقاد در عصر حاار پ هرد
تﺄرتد هر عقل ن.بدالل در ندنم مترنث فکر م،بمل  ،هر وج عقالنتت و عقالنتت دین تﺄرتد
دنرد نین عقلگرنی ه تردید در نمير ترهتيت .تا.ي و نجبيياع تيﺄﺛتر نیياد دنرد و نن عنا ير
ﻏترعقالن و خرنف گرنی .نب پرهتم م رند و هيچنتن تﺄرتيد آنهيا هير ايروت آنند در نه،ياد
.تا ، .فرهنک و فرد ه عنان مبنيا و هيدف ترهتيت نن،کياس دنرد و آنند در ترهتيت م،بملي
هار ناین نن ترهتت نرنئ م رند ر مبره خاد هرن.اس تفکر ،نرنده و ننبفاب. ،يبف ننيدگ
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خاد رن در محدوده هنجارها جام ،و قاننتن نجبياع ننبفاب رند درنبتج  ،هي دنبيا مقاه ي هيا
ترهتت رنیﺞ .نب ن.ت ري در آ آنند عييل محيدود هيده و قصيد دنرد ترهتيت ن.يالم رن هيا
آنند هت بر آهب دهد (ولا 003١ ,ه ش)
یکيي نن نه،يياد مهيي و ماردتاجيي ترهتييت در جهييا نمييرون ،ترهتييت .تا.يي ن.ييت آنچيي
درنینخصاص حائم نهيتت ن.ت ،آماده.ان نفيرند جام،ي هيرن م ياررت ف،يا و هيکيان در
نندگ .تا .و پذیرفبن مائالتت نجبياع و آهناررد نفرند ه حقاق فرد و نجبيياع ن.يت
(ق پارﺛان 0021 ,ه ش) هناهر گفب یک نن نایاندگا عرب ،نهدنف ترهتت .تا.ي رن مي تيان
ﭼنتن هتا ررد :ترهتيت .تا.ي فرنینيد ن.يت ري هي نیجياد هفصيتب عقالني  ،منبقيد تاننيا در
گفبکاها .اننده و تاننيند در عي کردهيای ري هي ههبياد هرﭼي هت يبر واي،تت ،مي ننجاميد،
ه نینم،نا ،تقایت هتنش نناا ه ارت ر نهل نرر هاده ،تاننيای تحصيتل رايب هتينش .تا.ي
(مابقل) رن هرن خاد ه نرمغا آورده ر هدف ننآ  ،پردنخبن ه رهد وگابرش روننفمو هتنش
و دیدگاههای ن.ت ر درهرگترنده نرنشها ،نعبقادنت و جهتگتر ها و عانرا .تا .ن.يت؛
ه ارت ر هفص نابت ه مااعگتر ها .تا .آگاه و مﻄ ع هاهد و هيچنتن هر م اررت و
ف،التت دقتﻖ در حن ها .تا .و نجبياع ه رارر

تاننا هاهد و نتم نهيدنف آ تقایيت هنتي

م اررت .تا .نناا ه نحا ر قدرت و تاننيای ف،التيت و م ياررت .تا.ي رن در جام،ي هيا
نحااس مائالتت و دنهبن هاق وعالق هرن نیجاد تغتتر و تحا در تيام نهکا و عناوین ماجاد
ر ه نیجاد تغتتر و تحا ههبر هتنجامد ،دنهب هاهد (محيدرحا 0020 ,ه ش) هدینترتتب م تان
گفت ر ترهتت .تا .یک نن ن

ترین مﺆلف ها در هدنیت جام ،هي .ييت آینيده هياده و در

.اخت آینده و نکاه ه آ هتن ترهتتهدگا هر مکبب نقش هامنی دنرد
هاتاج ه مﻄالب مذرار و نندی ها .تا .و نجبياع م،بمل م تان نهدنف ترهتت .تا.
ذیل رن نن دیدگاه آنا هرهيرد:
پرورش قدرت آنند  ،نخبتار و مائالتت در فرد؛
رهد .تا .؛ م بيل هر نلا) رو آورد ه عقل و نجبناب نن نعيا و رفبارها هي پيرون ري
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منافع مقرر هفشها مهي جام،ي رن تهدیيد مي رنيد ،ب) درک محيدودیتهيای در حاريتيت
.تا ، .ل) نرلگذنر ه نرنشها ه .اما ندنر و روی ها قانان و د) قبا نینکي .تا.يت
ه خاد خاد هدف نباده و .انورار هرن حل ماائل تاده مردم ن.ت
ترهتت نناا آنندنندیش؛
پرورش رو عدنلتخانه
هيچنتن در نرتباط ها ن ا ناﻇر هر هدف ترهتت آنندنندی

مکبيب م،بملي ميانرد نیير قاهيل

ذرر ن.ت:
ن ل تفکر و ت،قل؛
ن ل تکت هر عقل و تاننای ها هناخب نناا ؛
ن ل آنند و ننبفاب؛
ن ل مائالتت؛
ن ل نجبياع هاد ترهتت؛
ن ل عد (درقالب نندی

جبر و نخبتار)؛

ن ل م اررت در فرنیند .تا.
ن ا ناﻇر هر هدف پرورش رو عدنلتخانه نین مکبب رن نتم م تان درقالب نین ميانرد
هتا ررد:
ن ل عدنلت در ترهتت؛
ن ل ن.بقال رأ ؛
ن ل تاأمهاد ع و عيل (رفبار فرنگتر مببن هر هناخت و م،رفت ن

رف تق تد)؛

ن ل نجبناب نن تب،تت محﺾ
و درنهایت ن ا ناﻇر هر رهد .تا .نهل نعبمن مببن هر  .ن ل ن.ا .نیر م هاهد:
ن ل ﻏایت محار ؛ م،بمل ﻏایت خاد رن ر.تد ه حکاميت نبيا دننايب و آ رن هي عنيان
آینده مﻄ اب فرض ررده ن.ت و هرن نتيل هي آ حيﻖميدنر  ،عيدنلتمحيار  ،عقيلگرنیي و
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مائالتتپذیر رن نررا ن

م دنند

ن ل م اررت و مائالتتپذیر ؛ هاتﺄرتدهيکان هر نمره م،روف و نه ننمنکر
ن ل ت ایﻖ و تنبت ؛ هاتاج ه وعده و وعتد نله و نرام ر در ن ا مکبب م،بمل  ،خدنوند
هرمبنا آ ها هندگا هرخارد م رند

نتیجهگیری و پیشنهادها
آینييده پژوه ي درقالييب یييف فرنرهييب نقييش هاييمنی رن در دننييش نمييرون ه يير نیفييا مي رنييد
درهيتنرن.با نکاه ه آینده ننمنرر ندیا ه عنان ررن ن.ا .در نیجاد نلکا و هياخص هي منريار
.اخت آینده نهيتت ویژهن خانهد دنهت ه منرار هناخت آیندهنندی

ننمنرير ت يتع در دیين

ن.الم هرر .و تجمی وتح تل .ایر مکاتب ن.الم حائم نهيتت ن.ت یک نن نین مکاتب ،مکبب
م،بمل ن.ت ر در نین مقال ه آ پردنخب هد مکبب م،بمل دنرن هيش ن يل ر تيد تاحتيد،
عد  ،نمره م،روف و نه ننمنکر ،منمل هتننلينملبتن ،وعد و وعتد و حانوقبح عق

م هاهد نین

هش ن ل و تﺄرتد ویژه مکبب نعبمن هر عقل گرنی .بب هده ن.ت ر نین مکبب در نرتبياط هيا
نمار نجبياع ماا ،هايتار ف،يا گرفبي و هي .تا.يت تاجي خا ي دنهيب هاهيد هيتن ن يا
مايبقت و پررني

هشگان نین مکبب نمره م،روف و نه ننمنکر نق

در نیجياد هتينش .تا.ي

دنرد ،نما درعتنحا .ایر ن ا نتم در .اخت نین هتينش نقيشآفيرین هايبند هاتاجي هي مﻄاليب
عنان هده در نرتباط ها تﺄرتد فرنون م،بمل هر عقيل و تجرهي و هيچنيتن رویکيرد نیين مکبيب هير
عدنلتمحار و م اررت عيام و رهای هف

نناا ها هاید هبان نکاه م،بمل رن تررتب نن دو

پارندنی نﺛبات گرنی و ننبقاد دننات؛ نیرن ه ه .اخبارها مببن هر عقل و خرد تاجي ویيژهن
دنهب و هرن تجره نهيتت خا ي قائيل ن.يت و هي هير نیجياد ي ح ،مبيارنه هيا ﻇ ي و .يب و
 .ي ﻄ گيير  ،نف ي  .ي ﻄ پييذیر و هرقييرنر عييد و دند تﺄرتييد فرنونن ي دنرد ننررف ي م،بمل ي
نمره م،روف و نه ننمنکر رن تا .رحد مبارنه ما حان پتش م هرد و نننینجهت م تان هيتن نیين
مکبب و گروهها ﭼپ مبارن ننقالب ن.الم قرنهتهای پتدن ررد م،بمل ها تيررم فرنون هر نمار
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.تا .و نجبياع تﺄرتد نیاد هر .اخت جام ،آرمان (جام ،نبا ) ه عنان ﭼ نندنن مﻄ اب
خاد دنهب و هرط النم نین نمر رن م اررت حدنرﺜر مردم ه عنان ذ نف،ا جام ،دننايب و در
نین رنه هر حﻖمدنر  ،عدنلتمحار  ،عقلگرنی و مائالتتپذیر تکت م رند م،بمل ع رﻏ
هباهتها هاتار ها مذهب ت تع و هيکار هيا و نتحادهيا مفب يا هيا هيت،تا در ريا تياریخ،
تقاوتهای نتم ها نین مذهب دنرد ر مه ترین آنها ر در نکاه ه آینده تﺄﺛتر هامنی دنرد ،هحير
نمامت ن.ت م،بمل نمام رن حاري عاد دنناب ر وﻇتف نو در هدنیت .تا .و نجبياع جام،ي
و ر.اند مردم و جام ،ه نقﻄ مﻄ اب خال

م هاد ،درحال ر هيت ،نميام رن مجيرن فيتﺾ

نله در عال هاب م دنند و م،بقد ن.ت ر نناا هاید در نفﻖ نمام هي آینيده هنکيرد و هير لحري
خاد رن در محتﻂ نمام هبتند و هاور دنرد ر دنرنالخره و دنرنلدنتا ر در قرآ نن آنها یاد مي هياد،
ه ترتتب محتﻂ نمام و محتﻂ دهينا نمام ن.ت نن دیکر تفاوت ها ر تد نین دو مکبب در نکاه
ه آینده و .اخت آ م تان ه تاج و تﺄرتد هتشننحد مکبب م،بمل ه نناا و عقل و نخبتار نو
(ر منجر ه رد تاحتد نف،ال م هاد) و حدود و هرنیﻂ نمره م،روف و نهي ننمنکير نهياره ريرد
هاید در یف جي هبان گفت ر م،بمل تيررم و تاجي مکبيب خياد رن هير ه،يد نجبيياع دیين
ن.الم گذنهب و نن هدنیت م،نا ر نن هاب نمام م،صام ارت م پذیرد ،ﻏف ت ورنیده ن.ت
پت نهاد م هاد هي منريار ت،تيتن دقتيﻖ ،جيامع و ميانع آینيدهنندی ي ننمنرير ت يتع ،ماايام
آینده نندی

ننمنرر دیکر مکاتب ن.الم نرتر نهاعره و نتم مارد تحقتﻖ قرنر گترد تا جام،تت و

حقانتت تفکر هت ،درخصاص نکاه ه آینده هتشننپتش آهکار هاد

منابع
ﺑﻦاﺛﯿﺮ ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ( ،)7041الکامل في التاريخ،اﻟطبعهاﻟسادسه ،ﻟبنان،ﺑﯿﺮوت:داراﻟكتباﻟعﻠمﯿه ،جﻠﺪ:6
ا 
3و.0
سنتاسالمﻲازمنظﺮﻟﯿبﺮاﻟﯿستهايمسﻠمان ،مجله سياست،شماره.74

احمﺪونﺪ،شجاع(،)7311
اﻟﺮاوي ،ﻋبﺪاﻟستار ﻋﺰﯾﺰاﻟﺪﯾﻦ ( ،)7811ثورهالعمل دراسه فلسفيه في فکر معتزله بغداد ،ﻋﺮاق :داراﻟﺮشﯿﺪ
ﻟﻠنشﺮ .

414

آیندهپژوهی انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره  ،1بهار 1011

اﻟمعتﺰﻟﻲ ،اﺑواﻟحسﻦ ﻋﺰﯾﺰاﻟﺪﯾﻦ اﻟبصﺮي ( ،)7811ثورهالعمل دراسه فلسفيه في فکر معتزله بغداد ،ﻋﺮاق:
داراﻟﺮشﯿﺪﻟﻠنشﺮ .
اﻟهمﺪانﻲ،اﺑواﻟحسﻦ(،)7311ا لمغني في ابواب التوحيد و العدل ،تحقيق محمد مصطفي حلمي و ديگران،
قسمتاول،ج،14مصﺮ:االﻟﺪاراﻟمصﺮﯾهﻟﻠتأﻟﯿفواﻟتﺮجمه.
ﺑﺮنجكار،رضا(،)7383آشنايي با علوم اسالمي،تهﺮان:انتشاراتسمت.
ﺑﻐﺪادي،اﺑومنصورﻋبﺪاﻟﻘاهﺮ(،)7811اﻟفﺮقﺑﯿﻦاﻟفﺮق ،قاهﺮه:نشر الثقافه االساليمه،جﻠﺪ.716:74
پﯿﺮوزفﺮ،سهﯿالوزرنوشهفﺮاهانﻲ،حسﻦ(،)7380ﺑﺮرسﻲوتحﻠﯿلسﯿﺮمعتﺰﻟهپژوهﻲدرقﺮنﺑﯿستممﯿالدي،
فصلنامه علمي-پژوهشيدانشگاه قم:سالشانﺰدهم،شمارهسوم،شمارهپﯿاپﻲ.10-13:63
جاحظ،اﺑوﻋثمانﻋمﺮوﺑﻦﺑحﺮ(،)1441الرسائل السياسه،تحﻘﯿقاﺑومﻠحم،ﺑﯿﺮوت:داراﻟمكتبهاﻟهالل.

ﺑﺮرسﻲاهﺪافواصولتﺮﺑﯿتسﯿاسﻲﺑﺮمبنايانﺪﯾشههايسﯿاسﻲ

جباري،کامﺮانوﻋاﻟمگﺮد،گﻠناز(،)7381

واجتماﻋﻲمعتﺰﻟه ،تهﺮان:پژوهش در مسائل تعليموتربيت اسالم،سالﺑﯿستوششم،دورهجﺪﯾﺪ،شماره،07
زمستان.717-771:7381
ﺑﻦﻋبﺪاهلل(،)7077المستدرک علي الصحيحين،تحﻘﯿقمصطفﻲﻋبﺪاﻟﻘادر
حاکمنﯿشاﺑوري،اﺑوﻋبﺪاهللمحمﺪ 

ﻋطا ،ﺑﯿﺮوت:اﻟمعﺮفه .
حسﯿنﻲ ،سﯿﺪاﻋجاز حسﯿﻦ کنتوري ( ،)7048کشف الحجب و األستار عن أسماء الکتب و األسفار ،قم:
اهللاﻟعظمﻲمﺮﻋشﻲنجفﻲ.
مكتبهآﯾه 
خطﯿبﺑﻐﺪادي(،)1477تاريخ بغداد،تحﻘﯿقمصطفﻲﻋبﺪاﻟﻘادرﻋطا،ﺑﯿﺮوت:داراﻟكتباﻟعﻠمﯿه.
ﺑﻦمحمﺪ ( ،)7811االنتصار ،تحﻘﯿق محمﺪ اﻟحجازي ،قاهﺮه :مكتب اﻟثﻘافه
خﯿاط ،اﺑواﻟحسﻦ ﻋبﺪاﻟﺮحمان 
اﻟﺪﯾنﯿه.
زهﺪيحسﻦ،جارهلل(،)7801المعتزله.قاهﺮه.718-711:
زﯾنت،حسنﻲ( ،)7811العقل عند المعتزله،تصوراﻟعﻘلﻋنﺪاﻟﻘاضﻲﻋبﺪاﻟجبار ،ﺑﯿﺮوت:داراالفاق.
ساروخانﻲ ،ﺑاقﺮ(،)7383روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي،تهﺮان:پژوهشگاهﻋﻠومانسانﻲومطاﻟعات
فﺮهنگﻲ،چاپهفتم،جﻠﺪ.7
سبحانﻲ،جعفﺮ(،)7384تفاوتهاي بنيادي عقايد اماميه با مکتبهاي معتزله و اشاعره ،قم:فﻠسفهوکالم،
درسهاﯾﻲازمكتباسالم،شماره.71-1:647

سبحانﻲ،جعفﺮ،)7313(،فرهنگ عقايد و مذهب اسالمي،جﻠﺪ.0قم:انتشاراتتوحﯿﺪ.
اﻟحسﯿﻦﻋﻠماﻟهﺪي(،)7074الشافي فياالمه ،تهﺮان:مؤسسهاﻟصادق.

شﺮﯾفمﺮتضﻲ،اﺑواﻟﻘاسمﻋﻠﻲ 
ﺑﻦ


412

آیندهاندیشی ازمنظر مکتب معتزله

شفﯿعﻲ،محمود(،)7316آزادي سياسي در انديشه شيعه و معتزله ،قم:انتشاراتقﻠمنو.
شمشﯿﺮي ،ﺑاﺑکو ﺑﺮزگﺮ ،رقﯿه(،)7380طبيعت انسان از نگاه معتزله و اشاعره و پيامدهاي تربيتي آن،
شﯿﺮاز:کنفﺮانسمﻠﻲآﯾنﺪهپژوهﻲﻋﻠومانسانﻲوتوسعه.

شهﺮستانﻲ،محمﺪﺑﻦﻋبﺪاﻟكﺮﯾم(،)7071الملل و النحل،قم:منشوراتاﻟشﺮﯾفاﻟﺮضﻲ .
ﻋبﺪاﻟجبار،قاضﻲ(،)7311المغني .قاهﺮه:وزارتاﻟثاقهواالرشاداﻟﻘومﻲ،مؤسسهاﻟمصﺮﯾه .
ﻋﻠﻲ،سعﯿﺪاسماﻋﯿل ورضا،محمﺪجواد (،)7387مکتبها و گرايشهاي تربيتي تمدن اسالمي،تﺮجمه
ﺑهﺮوزرفﯿعﻲ ،تهﺮان:انتشاراتسمت.
قﻠﻲپورﺛانﻲ،محسﻦ( ،)7314روشنفكﺮان،نشريه مردمساالري،شماره،1سالاول.1،

گﺮجﻲپور ،ضﺮغام؛ چﻠونگﺮ ،محمﺪﻋﻠﻲ و اﺑطحﻲ ،ﻋﻠﻲرضا ( ،)7380مناسبات شيعه و معتزله در قرن

تهﺮان:ادﯾانوﻋﺮفان،سالچهلوهشتم،شمارهﯾكم.731-717:

چهارم هجري،
گﯿﺪنﺰ،آنتونﻲ(،)7388جامعهشناسي ،تهﺮان:نشﺮنﻲ،چاپپنجم.116:
ﻟمبتون،کاتﺮﯾﻦسﯿنفورد(،)7380دولت و حکومت در اسالم ،سيري در نظريه سياسي فقهاي مسلمانان از
صدر اسالم تا اواخر قرن سيزدهم ،تﺮجمهوتحﻘﯿقسﯿﺪﻋباسصاﻟحﻲومحمﺪمهﺪيفﻘﯿهﻲ ،تهﺮان:مؤسسه
چاپونشﺮﻋﺮوج.
،تﺮجمهﺑاقﺮصﺪرينﯿا،تهﺮان:انتشاراتﻋﻠمﻲ-فﺮهنگﻲ.

محسﻦ،نجاح(،)7316انديشههاي سياسي معتزله
محمﺪطحان،مصطفﻲ(،)7317چالشهاي سياسي جنبش اسالمي معاصر،تﺮجمهخاﻟﺪﻋﺰﯾﺰي،تهﺮان:نشﺮ
احسان.
مسعودي،اﺑواﻟحسﻦﻋﻠﻲﺑﻦحسﯿﻦ(،)7314مروج الذهب و معادن الجوهر،قم:شﺮﯾفاﻟﺮضﻲ،جﻠﺪ.0
ﻋﻠﻲﺑﻦحسﯿﻦ ( ،)7384التنبيه و االشراف ،تﺮجمه اﺑواﻟﻘاسم پاﯾنﺪه ،تهﺮان :شﺮکت

مسعودي ،اﺑواﻟحسﻦ 
انتشاراتﻋﻠمﻲوفﺮهنگﻲ.
مطهﺮي،مﺮتضﻲ(،)7318آشنايي با علوم اسالمي (،)2کالم،ﻋﺮفان،حكمتﻋمﻠﻲ،قم:انتشاراتصﺪرا.
مطهﺮي،مﺮتضﻲ(،)7381عدل الهي ،قم:نشﺮصﺪرا.
محمﺪﺑﻦاحمﺪ(،)7311احسن التقاسيم في معرفه التعاليم،تﺮجمهﻋﻠﯿنﻘﻲمنﺰوي،تهﺮان:

مﻘﺪسﻲ ،اﺑوﻋبﯿﺪهلل
کومش.
نﻠﯿتو ( ،)1441التراث اليوناني في الحضاره االسالميه ،تﺮجمه ﻋبﺪاﻟﺮحمﻦ ﺑﺪوي ،قاهﺮه :دراسات ﻟكبار
اﻟمستشﺮقﯿﻦ.
نومعتﺰﻟهوتعﻠﯿموتﺮﺑﯿت،پژوهشنامه مباني تعليموتربيت1،

شههاي 
وﻟوي،پﺮوانهوهمكاران(،)7386انﺪﯾ 

413

آیندهپژوهی انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره  ،1بهار 1011

( .10-741:)7
مبانﻲوروشهايتفسﯿﺮمعتﺰﻟه،تهﺮان:پژوهش ديني،شماره

،ﻋباسورجبزاده،حسﯿﻦ(،)7311

همامﻲ
نوزدهم .11-1:

411

English Abstracts

The Mu'tazila Futurism
Ali Esmailpoor, Ghulam Ali Soleimani
Abstract
As a meta-disciplinary field, futures study has developed as an increasingly
important issue by the rapid progress of science and technology. In the meantime,
the study of future thinking has become very important from the viewpoint of
different religions, and identifying the principles and foundations of future creation
will play significant roles in this regard. For this reason, it is vitally important for
Shia futurists to know this point in other Islamic branches, among which the
Mu'tazila is the main one. Principles such as monotheism, justice, rewards and
punishments, transitional positions, rational goods and the evils, and the “promotion
of good and prohibition of evil” have formed the foundations of this thought.
Employing documentary method, this research is intended to deal with three
components of Imamate, politics, and education, which are the most important
issues in the construction of the future from the views of the Mu'tazila. Meanwhile,
consideration of the issue of Imamate, the position and extent of discussion of
human free will, and the method of dealing with “promotion of good and
prohibition of evil” are the most important differences between the Mu'tazila and
Shia perspectives.
Keywords: Futurism, Mu’tazila, Shism, Imamate, politics.
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