
 

 

  ��� دوم ��� ه�	 ا������ 

  ���� و ا���ف
  از ���ز

�د�  ه� اد ا��م 
  ا%$�ن "�!	

  
  

�ان �
	 ����در ا��� ����ر� ��� �������ن ��#ان را �� � "� و �� ��� از ��
�%، 6(��%  "5اه3 ��ر�2“ آ/م”	 �%�)% �(, +�*'(# و ا$)��")'�&% و $+�(* و � و $

*	� *�اوان � روا9# و ���ل و� "�#ل +�د�6(�.  
  

ن <'ب $���> و ���ر ا�';ر� و �? ��ر <% در 2$ر@ +5$'% و�#@ داد@ ��د�A، از ا�> 2$ر@ و ��ه2
م )� ���B ن�%" ��ا�#��  ا�6� @�DE" �" ز�F و� را ��ر *HI دوم <'ب G�)9 ه� ا2'9J'ا� ،

A�)> .@#$ �J')" @/ در را@ ��د��ب �	، ا�> " ��2% را �% *HI اول ا�> <'� �)* <�&�K�" Aا"�#وار� %> 
م ه و ��KاMت ��ا�(#+ن ��ا� ?�#ا �? @#))> 	*+��% ا� �(A�N و <(ر و � در ادا"% هA ��ار ده(# <% در�

A�$�� %'$5+ 3&�9�O ��ا� �(�ان <'ب . <�دن " �� P��� %E�ه ،�)* GQ� �R*ر Aا"�#وار� )2S
"%�� @�DE "  ن $�ددر�F نF %� ���'د� 
% اول �J��% ?�#ا <((# ��T دوم GQ�.  

 " H�&و �% ه�2> د 	ا�/م ��� ه� Uر�ه� �% �V� �GQ� <�'�Q از *HI دوم ا�> <'ب، �R# *���% ا�	، ا"
ر در را@ ��د@ J'را ��ا� ا� GQ� <و ا�'/ف در ا�/م" �(�ان ا� 	'J� "Aب <�د�Q'ل <% . ا�در ��> 6

  .ن ��د �B�� ��� در ا�'#ا� ��$'% و� X�6 $#@ ا�	�(�ا
Aا���Q� Aه �:  

  
ن ” )Q� �9'(# و ا���Z از Fن D9	 ��ا��	 *����*ن را �����# آ% ا�> *����*ن �% �N� و ��د ���G اآ'�

ر ر. ��د را ���(�د ��Mت ���G "�'(� آ�د�# و �% آ/م ?��2�ان ���D9 �]�د�#+#��*F H\2&ا �* D�F را ا�]
ن ��	 آ�د�# آ% �&A را ��'� �#�A ا�	�F ر� از &5ا �% �#م �&R'(" A# $#�# و ز"�> را �'ر@ .��2د�# و ���

ر +#��*F و 6'� ���� �% ���دن 	�2 ا�&ا� در *�[ ?(#ا$'(# و "#�� $#�# آ% ه� �'ر@ ا� "�(# ز"�> �
#�#$ #R'(" نD9 ...ن و ��دت ارواح#� ���ن ر�'�F �� را ا�]ر آ�د�# و "(]� �JD	 و دوزخ 2�9

 #)�ب رو6�� را در �R� اب و�� ن را ��ا� ��ام +�'% ا�# �)Q� <د�#�# و "#�� $#�# آ% ا��+...  
)Zا��� Z����-�I" پE ،اد�#c� ل ا&#�> ا��ا&� � �> ا& �ز�١٣ �ل - از 29fت ٧
�T fh-h٠(  

 
  

 /�.)�-, و +*( �)$'&
  

H6ن آ/م و "�اF   
H" � ا�/م آ% "�#�O&�ژ� در درون ا� و *]�� ذه(�V��، د� و ا9'2��(� ��]�، دو �

د آ�د� ا�J'	 و ا�'/ف> �$#، � "���2 ه2%��# ده(#@ ��ا� ?�J%��ا�	 ا�#  .� H"��)� 
� و � دوران ��� ا"��9")% .  از ه� ��	 ا�	� ا�/"�، �m��c $#ن 9")%و ا2'9
�� Zn����� @o�،'ه�$ ��  %%("9- �Fن . > �#ا$	� را$#� دوران "
2# و ���

 -�p�� p �2#ن ��د@ دار�# $#@ ��د، در $�ا�?#“ 	 �9ه� ”�p آ% در$�ا� "5ه��#�O&�ژ�ا
ق ��� ��ا�د��	 آ�$G ز�� �*�Kدال ادوار �)# "��> �در آ(ر ا. ��د�آر % G �� ا�

� H"��)�� �#�O&�ژ�J� G'	 و ���ق در ا�#ا� در ?�� �� و *]��، �"H ذه(� و ا2'9
رم، . �@ ا&)�ب ��د� �GR دا$	 و Fن ر�(% ���م و ")رف از ��ب و $�ق ��9وا6# "5ه�



 

 

ن ا@ > وارد آ((#��� > و *)ل� ���(% 9#�> ز"��ان، ه(# در ا�%، ا���ن، ا�](#ر�+� #@ ه
م آ% �(.��د�#V)ن هF ر�از�Bا�n"اد را آ% �9 ا#c� س�� ��� � و "
�Iر � �(> و �

�'% و ���2#ن Fن ��د ?� 	Q'� 	�G � ر�G��� A +�*'(#، ��د را ���را در ? “ا�') م”
s* د�در> �� ا�ه از ���  Fن� "5ه��#�O&�ژ�V� ا��% ��'(# و د� ���� ��� و ")(�� "

s*��� �� ا�> واردات *;�� 9�و"(#�> و #�# ،  ر�'(� ���د ا�/م "� ���	 ��د را �
 وت هs� م وق ده#� �� �Dtر ��R% ه�ه و ��  ذوق"M�Rت و "�ه�A، ا6;��  .� ا�

��� %[�F  و ��ن �J��ه2�ا@ رو6�% �) ه  از Fن� ")#ود�� � �#@  (� و ����ا"� � �
 از ر�(% �u ?��	 آ�#6�$� #�#�R� در دژ 	ور�# ��� ��9+� ا�/"�# "5ه�� �#�F H2(� 
ن از ?آر >� ا�و&�F �	*�� G .'6� �[� � از ����، و ���� � 6#� ا"�� دو �> از ���

����) ���vو وا� AI'(" ن و�"�" @o (#9 6#ود ��*'(#�H � �% �#�	 +�اران �2 . u
�
�	 � �� و ?�دا�'> �% "�T HO�ف و �
� ز�ن اراد�ت ��u�F ���F و ����در�ر@  ا6د

IQ$ نF Z? ن���]% درD9 و 	(� �� 	و �2 ��@ ��اwB � و ��V'و د� P*)" A'�
IQ$ار دارد��� .  

�)Jروا� Gدا���� �T(" ��N� سه�o@ ��ا�" w&و> � J� �)E�� اراد@ �	 روا��ت ?
S���" x� #ده:  

�@ دوم �/"ت ” v�B ا�HTد"غ ا��V'ن(“  د��(# ز�" ( @ ��Q' ”آ% �V'ت�د�"/� < 
 “)���� %�ر9�ات �/وا���( R'�" ط@   ” - >�آ(# و �% ��آ	 ا � " ، �A� H2 دار ار��V'د�

�� ا$“ /"ت � ��D)� %��و�آ((# ��]% 6' �� "� آ% �/وا��% �� �6اس �����I� � �
 �ه�	 و �% �Tرت �Q> درو�  از Fن� 6آ ا&�ظ وآ�2تآ% (  �> ا$� ا��2 و �)�2ا�'�ا�

ن�� (�و �Q> ��و�) ��]�( ( ��"�F � # (ك ا���
" GR� ��" �� > ا"]ن �> ��3 ا��#. 2��#
#?�" #�F ��ت ا��t��
 آ% از ��> ه#ف ه�� �)� ا�	 ��ا�# آ% از � رب +5$'% آ% در "

O. 6#ود �6اس و ادراآت �رج ا�	، ا�'�د@ $�د �F آ%  > ه#ف�آ% ا �از %~�F از @+ ه
3 "��# ��� ��/وا��% ا�)]س "R� � ن  ��ا�# ?(#ار "�'HR ��دن Fن ��# ""D9 از ه

رج ?#��F #�# .� %ت اراد
� "�'R%  ا�	 آ% �� 6�آ��ه� D9	 6�آ�� A�� �R'�" �� A
��� 	
ز"(#�� ����   . ��ار +�*'% ا�	��� �6ه
�	 آ% �'�ا�# در وراء ��H و ا��ب �� �� و ا��ار F"� ر����و�[ ��w اراد@ �> �)ر�v�B ا
پ  (�> در د*'� *����&(. (#@ در Fن "��� ا�	، �H2 آ(#�[، از +$5'% � �F دور و ��دآ% ازE
�١٩ل fت � ��و�٧
�T،١�٣-١�٢ ("� ���#� :  

ن ��ه در وا�P ه#ف”D9 ن "�&�دن � > ه#ف� ا�	 و ا�(� ا��D9  را �2\�% ")��م �(�ه
" �N� ا "��وض "�+ �و "��9د در��F آ(# و& ��د و��  %N�"دF ��)E �" <� ر�# آ% ه#ف 

ن +�*'% $#@ و از ا� و�هD9 از وراء �	ن " �ا�D9 <“.  
  
ر�آ�( # �+� �� "�و ��F ترم، #�9 -DE پE١ %
�T � ١f٢:(   
 � ��دارد، و ا*��%  � ��دن ر*'ر ا��ن را "R�ر "�آ% S�ور) ��A(�د��"(J% �9� �ا�#” 

 ~�HR� %� %9 و �% و9#ان ا��ن و �% S�ورت ��Dآ)#  �را رد "“  اراد@ �Fزاد ” �"((

� اآ����A ارز�(�% د��"��� �]N� Z�. آ(# � را رد ��2 ا�2ل و���ارزT را �# و x
"�" ��� 2
  .“ Fزاد �اراد@ ” � �� �H ه�E %2$2�د و �% �

> � را �#� ا���� اراد@ � 6#ود Fزاد�"��K% “ (, � دور��F'” ا�Z�V در ا�� ")�وف ��د 
��ح "�" �
زد ��:  
�	 ��]% در ")�*	 �)	 ��> ��B از ��ا��&� و ��[ ��ع ا�'R/ل ?(#ار�، در و�9د �Fزاد” 
> ")�*	 وادار �)	 را JR� v�B% و ��ا�س ا�> ��B> و در ا"]ن ��F	 آ% ��ا��> ��ا��ا

 ��ا��ز� Aه#ف�  ق �	 �9 ا"]ن ا� ���� F Eزاد�اراد@ &5ا ...  > �H2 آ(# � ")�ه���
2I���"ف �� ا��و 2ت �“.  



 

 

  :> را +�*	���m ز���ان �' �از �F~% آ% +�'% $# "
 %�K�"�'�9� و ا� � Fزاد ���دن ا� Fزاد �ر �2)(�ن در �H2 ��د آ% �#"��(� " � 

 B�ز آر ����% �ت ا"�وز��	 آ% �#ون آ��J#@ ا�~� وا�) ?�را H6 آ((# "��K%  آ�د�# Fن
ب و "�c ا�Iا� �@ ��Q'”  آ% از %�29 ?و&�F w�ا در F"�زش ���V'و دو"�د� <� <

ت "/� “��
T H6 ،%'$ن دا  .�� ���د�F xن "�
�ن �ر��ن و ا�'� �#ر� آ% ���� �#ان ")(� ا����اراد@ $�د آ%  �> H6 رو$> "�"�ا*v ا
2ن > ��'�، ��ا�� و ا9'2��)�> ��B ��ا���	 و در E(��@ �آ�د�# Fزاد � ���Iر "

O.  "��9د "
#ود ا�	�> 9")% � ا��ن، و "R�رات و "�از� و رو2�9�6 �F از� %[
�B نD9 	6�آ�(� %("ن ��B از ا��2\�% O�9( و 9D9 <�(� ن )F ، &5ا در	2(# ا�����

ت ا9'2�� ��دن A� .��9�6 6]2�وا�	�(��9� و د��"�? � �(�A�� %� %�? �� G ا�	،?
&�ح ”G در � از ?� از&�U را �#ر��� �ر��	 آ% "��> �F <Qن �� ا� ")(� ا�	 و&���2


��ظ" “("�J" نFو 	آ�د@ ا� <��+� � 	���#R� �"F ����" ا�. ا�#ا.+�دد � ا9�ا��اآ\� � <
��(#�+�ا> � �]"H، ��ا��ا2'9" G %ه�'(# آ �9")% را ")��p ا� H" آ((# و �> "� �]
&(* %��� 	�D)"'(�ع ه� *�د� 	ه� ?�و�% � % ��'. ا ر� �� �% آ� ")� ا2'9D)� ،<��� 	
 � ا9'2���	، &5ا در ز�#+� آ% Fن ?�و�% را "�9# و "�39 ه�'(# "���ط ��> ا9'2����ا�

 2Oداw�'Q" ت�� +�ا وا"]DJن��+ت آ% �Tرت �[ از ا� "��ح ا�	 و ه�  +���> ا"]
&�د، �% ��Q� H2��Vد "(*� %�ه+F 	�V'�� v�� ل و�9د و ����)(��9� .  دارد���� � �

�> د���ا�? ���B �(�� � و ا2'9D)� %� ،زادF��> � آ(#، ��]% ا� ��2 را ��� �H2 ا��
 �#@ ه�)�	 و ��3 "(# ��دن ?#� در ذ�)(�، � در ا$'�اط �ّّ�� و ذا�� �(
� ��$'�Fزاد

�  . وارد ا�	�ا2'9
9")% را�(�> ��ه ��ا� ه� �#ر ا��ن H"[�  � D�F P* ژرف �� درك آ((#، ه� ا�#از@ "(

s'R" ت و�&�.  ا�	د��� ز�Fزاد �> آ"H �� و �ز+ر�� $�د، در9% �> ��ا��ت ا�"
�#� � رو$> "�ر �9� $(�'% $#@ ا�	 ")(�> �Q> ��رگ آ% ا�'�3 ا�> �����#.  

�&�" #)�% �)% ا""� دا$'% ا�# و $ �9� ���ل�ر را در ���� ا�'�Fن د�'% از "'�]�ان " آ% "
 �]��M'� و � و آ/"�> دو "�#أ را ���ل آ�د@ و&� در آدر "5ه��3 ا�آ% ��آ� H6 %� ]

T#ر��از " ّ��@ و  %�K�" xد��� v��  .]'� ��د�#�% "
 ��	 آ�دن .  دار�#�V���ان 6�ف د�ت ا��وان �9� در اد��A ?� ه2~(�]% +�'�و&D�F ه#ف
?�[J� در�% "5ه3 و ] ن ��دF .'ا� %� #R'(" %آ %&�'(" %[�)Eد� �N� #ر ��د@ ا���V� %'$دا 

ن از ���	 $#I� ور” ا�# و#T د �ا	 و �)�v و �"��K&% ا�2ل �% ا��ن، 3�9 او �“   

#��ا6'�از از �)�# و ���" H�R" ف در�T A��J� ر@ .�ن ��د�> ووت در�s� ا�&5ا � <

����'A هR� �وت �ر�# �s� #�Q�#$وت در $�ا�ا+� ا.  �s� <ر� �p�Q آ(]�ت �
م و 6*X و هA ��ن، از ��ع �� $�د آ% هA ")'�&%، هA �9���د ")��م "�ا� م +

”�'���	� “ ��R% �[ دا��ه ه� آ#ام �)" �Vو ا� � @��� @+ � %T�� وارد 	و در� ]

'��# د��. �	� �� آ*� $��IQ@ �ا" ا�V. $#@ ��د�#" #�
T �xو E% ��د@ � د�D�F 

ء " ا9ز@ �	 ���2"
#ود. ا�	"#� %� � �#اد@ ا�	، و&� ��2 ا"�وز� �K�" H6% را �2)(
 در B�ح Fن و د�	 در اB�اف ����)D�F ر� وا�) در ��در ا� ب و � �زك آر�D
�
  ).∗(> ا�	 ��
  

                                      
∗

در بیان مطالب مربوط به عقاید متكلمین اسالمی درباره ی جرب و اختیار از مجله از حواشی جالب آقای جالل مهائی بر )  (

ی در كنار دكتر سید جعفر سجاد“ فرهنگ علوم عقلی”تألیف مهین پژوهنده و نیز از “ غزالی نامه” و “ مصابح اهلدایه”

  .منابع دیگر استفاده شده است



 

 

�v ز"���ر�)" u6�(% را ��ا� "�"F ]$ و HR� <'ر ا�#ا�از ز"ن . د@ آ�د ا6' ج و �
� $�(د�  ه�> *��%� ���د ��ا"�D\
% �% و (��N� �� �2D9 <�)D9% و ��ارج و "�K9% و �


ب #6Tب رائ و ا
Tز $# و از درون ه�2و ا�F u�#? %&�'(" %آ 	�D\
� <�#�#$ # .
���(	 ")'�&% �G و *)&�#ا�در دوران ?D��� @o�� ن او&�، د)� دوم و ��م ه29�'" �V�،% 
��'Q" 3'در ا�'�آ v�ر 9")% ��ار داد@ ��د�# و ���% � را از *���% و "(��R(� �[�� � 

د@ �*���"F 	�&�> "�ج را��")'�&% ��Q'.  ��'% $#ن ��د� از ه� �������* A�� %ه�'(# آ 
 "5ه��ه(�ز از �*�T u6�" #�"F D�F ت9�	 از *���% و ��@ ا� Fزاد �J#@ ��د�#، &5ا ا6' 

“ &�+�س”��ا�#  � "�> �"5Vار� آ% آ/م �م +�*'% ا�	 و "(�J ا���3، ه2ن E"5ه
)logos (�$# و � او�'�O“ "('�ا” و ����� �$ u6 �ا%  از Fن D9	 �آ/م# �(�ان ��" <

6دث �اB/ق $#@ آ% �
u در�ر@  �#� � %� �#وا�# � آ/م ��د �A ��دن آ/م ا� و را�
9�2D" داز�# را در ا���? %J� د آ/م آ% ")'�&% را �ا" ��I� < .)� �� A� دا$	� ا�ه

)� M�2("�" نF د +�ار  :+5رد �$2��# از �% "�%�6 " �
“ اْ ْرزاْ �Z”> و � 9��J> دوران آ/م ����در ا.  آ/م ")'�&%�"��6%  :  اول�"�%�6 -١

 �#ار "� ا�5 آ�%2 ?#�")(% ، �� راز�� زآ�� و � 6#� و *را��*���% ا�	 آ% � ا&](#
 (�و%9 ��وت آ/م ")'�&. +�دد?  Fن، �D9	 "'��)  ��ار +�*	�)� آ/م $�% �آ% �)#ه

+ PS�" ظ
"\/ از D9	 .  ا�	� ا9'2����، ��ا@ از &
ظ "�PS +� *]������ا@ از &
�د�#،  آ� "� را ���دا��'(# &5ا ")د 2�9� �را "
ل "“  ")#وم�ا�د@ ” ")'�&% �*]�
&v، �#ا را � $2��# &5ا �F�ا آ/م ��v "�را در "�رد ��Fن "2]> "“ ن ��H\2ا�”� %� #)'*�+ 

� �6> و � ر*'(#، ��QJ *�ا "� � �A و �	 ?��'� دا��'(# &5ا از "�%�6 �	 ��2��H رؤ
 ا&�'%(“ � '���9ء M” ��د�#، ���9د  � آ�د�# و �HR� GR را �HR��" M "���ط "% ��x را �

�]% �")'R# ��د�# و از ا)  ا��ت 6#وث �&A و رّد ِ�َ#م Fن���ا)E ،@���H ا$R" در 	�� <
ن ��ن ������ ")'�&% از ا?�ز�از D9	 ا9'2�.  �2�ا�3 رو$('� دا$'(#�#، *]��A د���اه
ن و ����% ا"����� آ"/ "�ا.  آ�د�#�	 "�ن 26Dن �(]% "�"�ن �#ا��"�" �I� ان داد و#
6آ�2 ")'�&��% �[ ��� ��د آ% � وا�I� P�در #)�"�� ��D" 3��� ،د�� 	د آ% ا��� � <
 را ��ا�ن دا$	 � 6#��ا��ن وا��% �% ������Sآ% ر �#)"Sن ا�)� $� ر)D# � و&��ا��

	� �A "�#ا��	 و �#�"�"�ن ه� آZ را آ% �/ف � %&�'(" �N��Fن را 6دث �2. ��د �
 &�	 دا$	 " زات "“ �� v��Fن” $2�د و �Q"� م آ�د و از Fن ز"�@ ا"م H�)6 را آ% ا"

ء�د +�ار ")'�&% ا���56(# �(� +��". اهH ��(> ��د�� <� HTه �١٨١-٨٠(�% وا � (
م �o� ��Iاد ��د و ه2~(��ا��اN� <�5D&ا��ا ،��� p� ")�وف، ا���H� @#)�� HD �/ف، 9

ه�ه/&J" ار�> �2�و از�S ،� در %&�'(" ���� �I��#)�.  
 "'�&# �)(� �H ا$)�� �> ا�2)�ا��ا&
�> ��. � آ/م ا$)��"��6%  :  دوم�"�%�6  -٢

�٢�٠ل V&� HDE در �)  HR)� در 9"I� �D$ P�@ ) از ا�> �ّ�]ن“ ن�ت ا��Mو*”�(
&�
@ آ�د�"�دم را از �+F رش رخ داد�% �ا$)�.  ��د� ا�'#ا ")'�&�و.  آ% در ا*]� در �

���ش در 9"I� P�@ +�	 آ% و �R� %� v�([ �% "5ه3 �# ")'�&% �ور دا$'% و ا� در �
�G د+�+��% $#@ ا�	�#@ و از ا�'�ال ��د ���% آ�د@ و �N��اH�)6 <�#26 +�و . �� @��ا$

ت � " ��ر و ��[ و �# از �#او�# و Fد"��/ف ")'�&% ")'R# $#�# آ% ��T ،	ر ا�'Q" �
F و �> ذات او ��+�'(#، � ��~% آ% ")'�&% "�#او�#، �� �/ف 	ذات او� �� #Oزا %[�� 	�

'�T �#�ه�ا #� #)�” A ا�	 و &5ا �% � ""#���ت “ % � �2�T آ% " �2ع #�#$ #R'("
 %�V'Jه�D&ا �	ا�  .QJ��� x�� ف د��% � �6> و/� �� ،D�F �N�� HR� %� ،%&�'(" 

ر@ 6 >��	 ��]% � $�ع ا�	 آ% در ا���" A[� #)د. آ � "�#���#او�# را آ% ")'�&% �
�H رؤ� @��ا�]A �'�ون    ” -: 	 ��Fن ا�'#Mل آ�د�# آ% �> �F	 $2�د�# و � ا�دا��'(#، ا$



 

 

 A[ر��R&2� *��م اR&ون ا��ن � دا��'(# و ا��A "�ا$��@ آ/م ا� را �#) .١(“�% ا&�#ر� &�"% آ2
 "2]> ��د و از ا%  ")#وم ��ا�د@ .  $2�د��F H\2��#�ا "
ل "D�F �N���د 2�9(" 9 <� 

  .�@��@ و �� آ�د�# و ��را ا��ت "
ن در ا� �����% �#، ����% "�"�ن آ% ")'�&% را �� آ��J� �/ف ��)E �در �R&را@ � ا <

در” در آ'ب ��د �و.  ا&)�س &*�+ 3R	��Q� 3I(�ج داد آ% راه3 �(R&د اR'ا�� “ %�
و در v6 ا$��@ ه2ن �)��I را دا$'% ا�	 آ% "�"�ن در v6 '�&% ?�دا�	 � ")��]�

ن ����� و �� ��� "�#ان را . ")'�&%��ر� از ����� ��ء ����� ����� 	
در ا��ان �
�%، 6(��� و $*)� و % ر��2 "5اه3 �“ آ/م”�� ")'�&% و $�)% �(, +�*'(# و ا$)��	 �%+

ن و ا"�اء 9#ا+�% ه(�ز ا&�'% ����. ا�9 *�اوان �*	6(�� "�#ل +�د�# و ���ل و رو���� 
ن "�� ا�'�ال ���ز+رJ� �-&دوران ���2% وار�> ا"�در ا� ا� داد�# و < ��	�.  

"�واآ(G ا$)�V)آ% *���% �� ?#� ه #$ # %&� %�&�> $]H را ��'��"\��� @�DE �I� A�� 
���G ن داد@ ��دJ� و $. را %���*� @���'("  %��ا?�ز� *]��&% 6 ���s*ن را� �)"% �ا"

�ان ��ك � �% ا"��ا���ان ا�% +@ ��د را از ا"� آ% �]���ار +�*	 و ���ء ���) %���و ا�2)
: �% +�	���6(ا�% �Q> �#او�# آر ��'(# آ% �% “ را�6 ا&I#ور”و ��Rل ( آ�د@ ��د�# ل"�#

ح در ��ل *���% و ا�'�ا ل را �، روش ��2)# ا�M�اك� �M�* wزا ل "5ه�[، "دام ا&�� �
w و ا"
ء �(�ن در �s)� ��د ��'(# و �#�% +@ ")(��	 را �]�> و ا$)��ر@ ��2د@ د

ن ��د آ�$�&Q"�#�#.  
 � ")'�� درآ(ر*���% ر$# "� ��م آ/م ��Iرت ���2در "��6%  :  ��م�"�%�6  – ٣
�#� .[$�� ��� @��� � "��	 آ% �(	 ")'�&% و ا$"J� و <)�� Hت �# و آ/م اهP ا�'/*

[ F"�زش �> ��رگ و �ms آ/م ��Iرت �G "']��2#ا� وJ" %9'�ك، ?� دارد، و&�*�اوا�
S. "#ون و "(AN ا�	���/�> �>، Z2$ ا&#�، ا"م ا&
�"�> w�#"F ا&#�، �� ا���]� �

��ا&�ه�ا� ،���� ،��'��D$ ،راز� �Q* م، � �ا> �، �s# ا&#�# او� ��، ��S، ا"
u6 آ/"� د� و �#@ ���'زا��" p�� %� �V�" دازد��?  .  

�% و�> "� در ا� ا�	 و&�
� "�� در ارو?�> دوران "�(# ��K&�ژ�آ/م در ا�+o�  ��ه
T.  آ/م در $�ق و�9د دارد���اI'ا� HO�2� pR* %� ت �آ/م�T و P�T ت�(# ا��" 

 %�K�" ،او��9ت ��@ د�	 "� ")د و ���ت و ا� ز و  ا6' � %��R" �BQ� %[�� ،#ز� 
د�ا.  $�د�3 *���% "� ?�دازد ر��� "�F vن ��P و �R� %� %���*�2# و�R� از �> روش 

ت � �N�����% در *���%، آ/م را �) �+(���&�ژ(“ ��A ” و “ ) �ا�'�&�ژ(” u6  و�9د�"
#��'6 @
�P و +T �" x��
�#@ و &5ا آ/م "Jر� آ"H ��]� *���� در �[� Uز � در ا��ان �
"�ز و �A و&� �% ا� ��اه�> "�> "']��2ن "2D'��از ". �د�# "�رد ��9% ��ار +� آ(# آ% � 

 در �رD�F ر@ از دو �> از9U�O +�'�ش *]��ا$ د آ(� �Z ار29(# دار�#� آ�Jر "� ،A
� ��ر���ا از داO�@ �زD�"/آ *�T د@ ا�D� �� م را *�ا+ ���* #R� %� و�9د ��# و HO�" 

 . و ")�*	 ?�دا�'% ا�#" #IR"&ا��   . ا�	�U ا�M/م *Q� راز�$ و �6 � ا�M/م 

                                      
ال یدر كه االبصار و هو ”: را بفی می كند و آن اینست “ جواز رؤیت”البته آیه ی دیگری در قرآن بااصطالح  )١(

مین سبب فردوسی شیعی . یعنی دیدگان او را در منی یابند و او در یابنده ی دیدگانست“ یدرك االبصار

دگان آفریننده را       نبینی، مرجنان دو بیننده را ومیگویند این بیت را در حمضر به بینن”: معتزلی مسلك گفت 

در این بیت حافظ بر عكس اشارتی به جواز رؤیت است، . حممود بعنوان دلیل رفض و اعتزال فردوسی ذكر كرده اند

  :آجنا كه می گوید 

  م وی كنم و تسلیروزی رخش ببینیماین جان عاریت كه حبافظ شپرد دوست      
 



 

 

   و *���% ���ا&

2# �> ا#26 ��ا&" <� #2
" <� #2
" <� #2
" #" fh٠ در �ل � 6���B � ا�M/م ا��6

ل  "'�&# $# و در�h٠h	$5+ در  .� G)دوران او دوران واآ��، �I� � و *]��
در . #@ و "'(�� ا�	�~�# و ?� $#�	 *�ه(�V، دوران *)&�# "5ه���/*ت و " دMت $#

ر@ ��ا@ در ��	 ودر ا� �� و ا*]ر ��ا&� ?�دا�'> �% ز�#+� ��ا� " &�> ��ر��ا� <
� و ��ا@ در ����*ر�D�"% ه� و� ارو?�O و��ا@ در ز�� @o�s�� ��� @#$ %'$�� 
 در ا). ١(ا�	" #IR"��N�  .  ا�	� *����% �> "'�]� ��رگ �% ار�� �% ����رد ا�( �

 آ% � ����	 و&� ا$)���@ � و $� �#*ع از "5ه3 $*)��F]% 6 � ا�M/م ��ا& �F از 
R� %� م � F"�زش "(�v را S�ور "�# و در ا�� ر$# و �ms *]��% +�و�# �T*���ا� 

 �J> در �)% از در د$2(� ر*	 و � $���ا@ �)3I ��2 � ��دا��	 و در " دMت *���
وت�ر� F"# و در ����2s� از  P و "�'HR � ��د �#� و آ/"� و *���� و ��*��(� د�ه

 آ% ��د �#� را از ه� �� ��ا����V � �و ")'#ل ��د، &5ا د2$( �F � 	Q�'� <آ% � % ر�� #
 ��ار �% ")دات ��"�در و د” #� +��و ه� �F~% "” > روز+ر �Q> "�ا ا6'2ل �](# �ا”
. “ �د��DR* تSا�'�ا��J� 3I('" ��� از �I� نF � H”� <ا�� A “ او “ �ا�> �9ز” و %�

ن "J���[* ,)� %E %ن ا��� � � ده# آF زاد ا�#� درF @ا�#از %E م و�9د دا$'% و�J� �ه ،
�% و "
#ود ��د@ ا�	، ���ات "�+�رB'
روش . Q'% ا�	� ا��V " را ���ا�#از@ هA آ% "

BR'&ا&�ا�� *R.  آ�د� ��2 را را�S ا�#6 D)� %��*�T ن ��]% */��% وD�2�['" ن و� <
#@ ا�# � آ�$� آ�د@ ا�# و 6'� �� او B)> "��وان "5اه3 ا�/"�� از او ���(# ���د�# و ?��

م "��A او را در ��A "(]� $��# و او را �% ?R"�'6اد���وان ا 	�ل و �� "'AD آ((# و �
Jآ  �F %� ر���ا� م آDR* %آ #�[&رش آ�د@ ا�#� "�F زا�#ن�� %� A[6 35ه"  .��� A� ر

 ا� ا�ه%2 D)�IQ$ <ون ��د�#� ��)'" 	�Dاز روا� #�ك و ��ده)�ن � �J*ا ���? 
?). ٢(ا�	� "�V��اورا در را�� �&������* A��$ و � @���R(� �2� �I� �#)�? �&و Aز  ا�
م ا������ر+R" �2�� ه� او ��2 وو"	 ��� ر�A ا� ����ا و�A، ز� آR" <� از ،%���* %


v �#ان "'AD $# آ% *���% را �� �&�ن ��د، �&Q" ف�Bاز د� G� و آ/م در روح ��د <
  .ر��خ داد@ ا�	

��ا& #"د از *���%، ا��6R'را�� � *���% �در ا� و �> � و ا����ن را در �N� دا$'% و *)
 را �)(�ان ��S% دار�#+ن ا�I&ار �ا��ان ا��ص > *���% در �2#ن ا�/م "�رد ��%9 �

�F �� �Rن ��د آ% ��و. داد@ ا�	)" ]$ � #��N� %� ت ��د�]% �در�'��F از H�� [ $# و� 
R�� د” #@ ود �2\�% ا*](#ن �(�V[ "5ه3 ��	 $�د ��ا�“ *�R'ا� %[�F ���O از �� �)� 

                                      
      Ghazali , par le bon: و نیز ) ١٣٤٢طبع دوم ران (  اثر آقای جالل الدین مهائی “ غزالی نامه ”مثال مانند ) 1(

carra de vaux)كتاب آقای مهائی بیشتر زندگی نامه است و مبباحث فكری در آن اینجا و آجنا اشاراتی  ). ١٩٠٢پاریس

گردیده كه البته حاكی از توجه و ورود كامل مؤلف دانشمند است و لی كتاب كاراد شده و گاه توضیحات جالبی  عرضه 

  .ووو جنبه ی برسی ایدئولوژیك عمیقی دارد

اما راجع به غزالی، من وی را ”:یكی از خمالفان سرسخت غزالی بنام ابوالولید طرطوشی از فقهای مالكی میگوید  )2 ( 

فتم كه فضایل بسیار و عقل و هوش فراواندارد و درمتام عمرش ممارست در علوم او را چنان یا. دیدم و با او سخن گفتم

 در آمده و بعلوم پشت پا زده و با وساوس شیطانی سروكار طریقع ی صوفیه برگشته و در طریقه ی علماءكرده و سپس از 

تكلمین طعن میزند  از این  و اشارات و كنایات حالج مأنوس شده است، بر فقهای مفالسفهپیدا كرده و چون با آراء 

  .جهت در گیرا گیر كفر  بی دینی است

  )٤٤٨غزالی نامه، چاپ دوم، صفحه ی (

  
  



 

 

) %� ا&)2�رس *(� #$����N� ارك#" �� #� %Bد � آ"AI� � H ا6R'ا ا���F Zn� و 	*
T# ا&�/��% ”  ��Q	 آ'ب �> "(�Nر ��ا&��2D. آ�دR" “� د% راR� د ��(�ان �#ارك�� 
"� ����N� نF را ���# و در D�F ت*	 ا&�/��% ” آ'ب.  آ(#�ن "�D� “ #)�" ” #TR" “ D)�
د از */��% را � �> آ'ب ��ا&�در ا. % ا�	�[ آ'ب رد�V� ��	، ��]% د� ��[ ����R'ا� 

ن اوج "�#6 �]��F ��D&ت "']��2 ده# و از اء د*ع "�> در ��ل */��% �J" �#)از .  آ
" %[�)E %�29ه� دا�� %��/* A�M��&د@ � اون را �#� ا��T و "D9 � A�)(�&و ا�#� از � 

 R� %[�F#م � ��ا� ا�	 �HO ���د@ ا�# و&� ��v آ% "5ه3 "#���@ � $-# &5ا �#ان دا��'% ا��"
ن �> ا�'#Mل "'��H "�ذات �#او�# را �� "د@ ��	 آ((# �D9 %آ 	�&
 $#@ ا�# آ% "

د�V�� و د� ")(��]� دو "�#اء �$# �دارا" ��#" Zn� ا�# "�#اء � $#�# آ% ��2 و�� 
'�Q�� A�9 <؛�#$د@ �" D&ا ا#�" � �/ح ��د و�9د � ا�	 و �#� &5ا �R#م S�ور�Tن ��)

�P را ا��ت "Tآ�د@ ا� �#.  
> � "P)R �#ار�# و ه2~(��� �&A د&�A ��ا� ا��ت و�9د دو "�#ا �#�# */��% ��ا� +�� "���ا&
 . P)R" H ه�'(#� *�# د�M �% "�#ا "د� ا��ت �R#م "�#ا ا&��D�اD�F تMM#'ان &5ا ا�#� � )"
"��*F ر ��� $�د آ% و�9د+#��	 و ��د �A آ% "د@ در ز"ن ا�#� % ����> �'� +�دد و �

�� v&�)(�G ا�	، ��R� %� ��ده #�n� ن��#���A.  
��ا& P�در وا�? ا�'�د@ از �� �V�����&� */��% در "��A5ه�" �V)� ن �� �، از و ��*

" D�Fن��F زد و ر��# آ% �(  "�ا%  آر را ��)(� آ(# �� د��ت "�F#�? A��V&�[ ا�% را �  �
ن *pR دارا. �	 ��]% �&I" A(�ع و "��Qق �#او�# ا�	� �� و ا�#� از&�"�#ا "دD9� � ]
د@ از �#م ا�	 و ��ا� م آ% �T* هA �#ا�	 و Fن A ا�	 آ% Fن�"�#ا �#" #9�" Aه�" � 

�$�د ، درك اD)� را v& ��� "��و ���ك و ا$�اق "�v �� از B�> "�#ا و ")�*	 �% �
  ) ١.($2�د
 � از د�M */��% را داO� �% ا�]ر ")د 2�9��#@ �> �]'%، ��R �/و@ �� ا���ا&D�F �آ� H
 �#ان و&� "�رق از �#ن و 9و��ا روح را �9ه�� ")'R#�# ز�*/��% �% ")د رو6�. دا�# �"

 %T�� را A�9�" د $2��#، �� � ")#وم را "
ل "�ا�د@  $2��# و �Eن � آ�ن و *�
 ر�'����ان �ز F*� � ")#وم A�9 را ��F�2(# آ% "د@ D)� %  � روان�# &5ا� 	2]> ا�" ه

���ا&. ه � �>�ر�'� ت و �% ��	 آ% "�ا“ �ا�9اء ا�F�” �T]% �#ن دارا“ ا��ت” ��� 
�5ن �
�Mت ز�#+��R�ر Fن در 9�?��� و &5ا *(T را ��	 �/ح ��د ")د 2�9�� ا�	، �

 ا���ا&.  آ(#�"� �K	 و �Tرت �� ه�� ��c% �> ا�'#Mل �"H ر$# و آ�ن و *�د را آ% "
��	 �% �	 ا*�اد � ����، $�c� <�IQ ر�A ا�ا�]ء �F]% ��%  ���د و&� ?��5	 "�"��9د ا��
 p��  . ر�#���	 "“ % �ا�T ا�9اء” *�ض 

��ا&�V� از د�M د�]� Hن د�F %آ 	��F %���* �آ� %� �Oاو�# را �% آ� ا#� A�� ت "�ه� 
O�9 �� %� #)'ا&�دا����&�I� wص T�� ا�ت و Q" 3 را�� $2�د و �x "5ه3 "�> "


u � دا��	 و ا��� "�ت را "�ت و A�� �O�9 �#او�# ا6B% �� آ����ا� <�[� u6 از "�
ن ��� ا�	 و در ?� و *����"AD آ/")Q� نF ا"�ن��	ر +�'% $#@ ا�.  

*	 ا&�/��% ” > آ'ب �در ?�U ه2D� “�& #آ% ا�> ر$# ا� 	ا��OJ" �? �V� ب� آ'
*	”")�وف D'&ا 	*D� “"/ت آSا�'�ا %� Aن هF و در 	ا&�را ��$'% ا��� � %� Aو ه 

�روش �ز$]را�% ا�> �R� رJ* ل�'% ا�	 و از ار��� و ا*]رش � �# "5ه��( در ��� 
��'Q� �	ع آ�د@ ا�ن ا��6"# و ��د را �% ا���ب �ا.  د*)Q� #$ل”> ر��ل وادر “ �

" Aر ه&�	 "�آ(Q" نF   . آ(#� +5ارد و � �9ش و 6�ارت �2م �
                                      

) 1
  :سخن اوست كه در خطاب به خداوند و در نفی اعتقاد به اخبار و احادیث می گوید)  

  كه را معاینه باشد خرب چه سود كند  مرا تو راحت جانی معاینه نه خرب 

  



 

 

�]% در ��ر�)Eد� ��Vدا�% �#@ ا� د�R� روش A�&ا�� -ا&5R)2 ">” آ% در ا��ش "���م �% � 
ز *���%�ن $#@، ��“ ا&s/ل�F�� ع�� ] � G )� و #R� )Criticisme (  ن��آ% در  	ا�

ز $# و �% *���]> � �2c% ا� دآرت و ���% �# ����#9�F �� � %� %دا�R� ر�� 	�#@ � آ

�@ . ا�	� P�ا&�در وا���P و � ��ا� دا��R(� %���* � � %� �O ����رد T ت ا��

��ا&�> ز"� در ا�S�ورت ���H �% "�#ا ا$�ا� ،%)� w�� %� ر را �U *���% �آ�	 در �
ن "�#ل "D9زد�� .  

   و *���%�*Q� راز

2#�> �2� راز�U ا�M/م ا"م *Q�ا&#�$" <��Q&ا <�� 3R�" � 3)hfاز �]�) ��٠-٣ 

DR*�(*ر ")�وف و *�ق ا&)د@ � ���ذ دوران � و دا�2J(# ���> ا$)�� و "']��2 $
��ا&��� �� #)� �P رو��6 و� ��$ر، دا��J ه�$� ا�	 آ% " �F د و �
ث دا$'% �R� 
ن ���9'% �# او را از �2�&3R +�*'% ا�	 و &5ا �“  >�ا"م ا&J2]]”آ% +#)�#R� روش � 
��ا&� ��*Q� راز). ٢( دا��	��ا��ا) [�'�آ�( #)�ر ��د "�(#� در ����� "�F ” HI
"

"#R'�2&را2ء وا&2']��2> و ا&2'����ا*][
u6 ا&�J2�V”�ش �A د ا�� "�D“ >�> "> ا&�"�% “ �
ت */��% و "']��2ن �N��د�	 �% ��? <�J�" <را "�رد وار�� D�F ار � ?�دازد و��دا�% R� 

 ���ل در��	، ��د دار�p، رد در��	 � آ�$# از ا*�اط و ����> �R# "� در ا�و.  ده#�"� 
�% � ا�ورزد و ��د و�I)" ب� ���> ا���ب �����دا�% و �J� ��" x�� ا�G را در آ'

آ�> ا�س *Q� راز��� ا. آ(#� �R� ر@ ا� �#ارد آ% از را ��د، ?ر@ ا� را ��5n# ذآ� $#@ ?
 �G از ه2% �روش او �. �م دارد“ � ا&�/��%��) ” V�ش �� S# *���% �آ'ب د.رد آ(#
��R> د�"']�2)" �V����* ، &5ا �� و	از د� ا� G% �9�وت�� 	ن ��ا��'% ا�2�['" �V و 
2��"��N� 	�� <ت ا���F )�#�
.3 ر�"�� p����> � ا"]ن داد آ% ا� *Q� راز� و ا2'9

�]% ا+� �)#ه د*ع ���Q	 و ا�'دا�% � ?�د��N� ��د را �6# ز)E ،#ده %�G ���د و ا$
�I� %9ا&#� ��ا��R� د �# ا�> ��> از��� ))E% � آ% از �29% از رو����3 و �/I(� � 

�'% ��د� او �% ا�> ��)�، $�"5ه���� )(ر w(S و �
�ا��، �Eد %���* 	�+ #� @#$ 
 "AD ا�> ���د، دو آ'ب *���“ �"#ر�”v و ?� و��اس � د���@ � �( �Q*�J� راز). ١(��د
�� )�)(� ” D)'&رات و ا$Mت�اD “ 2%��” و[
> � ا�و&. را "�رد $�ح ��ار داد“ �ن ا&

�]% +�'% ا�#، )E ،راز$�وح او �Q* /2� ]� $�ح را �% 6��% �9�ح ��د وJ� � [ در
�N��� <ت ا��	� و � از ا���ب "(�Q* ،%�R� راز�% و $]�> ا�'#MMت رد�در ا. ( �#ل �

رت ا�'�د@ "�از "M�Rت *���D" و 	و�) �A و ���&� آ(# و � �F]% در " �2ع را�� �
���+�ا" G�&ء ا� *���% ��'�J" ا����D9 راز�(�ن � از �Q* ���'" �2� ،	ا� �� � 

دق دا��	 و ا� ا6]م 9#ا+�% و �> A[6 را �� ه2% ���ان اT %�u6 9#ا+�"  آ% ��� %E 
 *Q� راز�(�در "�u6 و ا6]م ")� v6 � %�K�" در %[�)E 	�� H�� pو را� A�� ل�I6 

 ")��م *Q� راز�و ")�Rل � A&� �(S�" در �R�ر � +��% ��ار " �� از */�� "(Eد و د�
  . $�د� */��% ��2 ه���در +2

                                      
) 2

فخر رازی . النهر نزد حممد بن تكش خوارزمشاه رفت و نزد او مقامی عظیم یافت  از عراق به خراسان و ماوراء فخر رازی ) 

در دوران فعالیت جوشان امسیعیلیه می زیست و بعلت خمالفت آشكاری كه با آا داشت فدائیان امسعیلی او را دید 

چاپ بنگاه ترمجه و نشر (“ جامع التواریخ” ی در این باب در داستان شیرین. بقتل كردند و او نیز ترسید و دم در كشید

    . آمده است) ١٧٣- ١٧٠كتاب، صفحات 

  

در آجنا ربط فلسفه جبریانات شیعی توضیح داده شده . رجوع كنید بربرسی مربوط به خواجه نصیر در این كتاب   ) 1  ( 

  .  است

   



 

 

ل ��ا�ن ا�در ?R" <�2�['" %��VE %رو$('� $�د آ %[�F �� 3�6 �� @ ��د آ% �	 ذه(�> +
R� %� 	د@ ا��� %��/* �N� ا "� ر�(# آ% 6'� "�#@ ا�رد��F ا"�وز A�� �5? � ن�د، دا�'

M ل "']��2' ���9ء���و ا� آ(� ��د ذآ� "��&> ")'� را آ% "�رد  Aن ��ا��S�� � x> دا�'
 دا�'ن ���2% وار" �N� I�  . ا�	�و $

? ��ء �9ء��وان *���% �ار�J"  M�� '�) Aرا ��ا) ا��&I� ��دن � Fن "(]� $#�# آ% �
M ل �9ء���ور دار�# و &�' ��6�آ	، ز"ن و "R#ار �Iدن و�9د � را آ% "( � �% ا���� 

�� A[6 در 	"�ا� 	ر�#� 6�آء �% �ار��� و */��% .  2$J"  ”v�� “د از �#م �و ا 
� #R'(" ف�T�#� د@ را> �")'R#�# و "��Sع ا“ آ�ن و *�د”  $2��# و �% �A "��'(# و "
آ�+�ر و د"]���'�(% ا��2> ")'�&% � ���ل ز"�"']�2. �	� ا�#���Mآ�ن و *�د ه�F ]� و 	

2�# ��]�ر، ��R	 را ا��ت "�ا? .O�9 �ه D�F �N)از ه�� �&���F در D)� �" ن � از ز"
ن ا��اS. #�زD9 و 	ام ا�#" v�� ر +5ر ا�	 �� ��اه� ��'% 6�آ	 �&5ا �&A در آ

JD9ا� %�I�)" از ا�9اء Aن ه "'J]�(# و ��Iرت � ا�	 در "]ن و ز"ن و ز"ن و "]
BR� ت و�F�	ن �/ء ا�F pه�'(# آ% در و�  .� vR
” "']�A در ��'زا�"R� ح�$���� #�% “

"��� �#�:  
 ”F #)��n� �+ا�ا � u

u �9ه� *�د �)(�(> �� �M �9ء  �%� دارد ���د) �' ��. U�در ?
2ت *�اوا�� ز�# +�	 Fر��D" ل �9ه� *�د از���  آ% در ��د */��% و�9د دارد ��ا �

+��9���" ��N� #)�د �% ا�#� و �Tر ���� او&���M[ ه� و�9د �% � $�د "R'و ا� %� 	
ن و ��D9��    ) ٢(“�@ �	 6�آ	 ا*/ك و �� و ا�#� ")د 2�9

 %�K�" ا"�وز Gدا��Tا&�'% .  را ا��ت آ�د@ ا�	�[ ا��ژ�	 آ�ا�'� "(�HI ��دن "د@ و �
T� دارا� و ��% و آ�ا�	 ا��ژ�"��Dم ا�A و ذرات او&(" A�� در ��د @���'
�	 �V�� د� "

ن "د ���و&D9 لIل ا����� Z��N� ت داه� آ% در� %�v ا�)]س �[ �D# �'��'� ا��2
> �ا). ١( ا�	 � 9&��#@ �# ��ار +�*'% ?#��> "�رد �� از "']��2 29)��% �*'% ��د و ����

ل را ��ا\"� FوردF آ% ��د"(#�ن Aا��� � � %�RR
دا�% و "R�"/آ u6�" �#R� آ% � و 
  .آ�د@ ا�# رو$> +�دد"']�2ن از *���% 

 
 
 

 ١٧�١٢�٢٠٠٧  ١�١را@ ��د@ 

                                      
    ١٩٠٢پاریس “ الغزالی ” ا دو وو در كتاب  بنقل كار٥٢ صفحه ی –“ شرح عقاید نسفیه  ”   )2  ( 

) 1
 معروفست در رساله ی خویش موسوم به راهنمای گمراهان maimonide  موسی بن میمون كه در نزد اروپائیان به  ) 

مفصال شرح میدهد كه بین امتیستیك اپیكور كه امتها راابدی و معدود میشمرد و متیستیك معتزله ) ٧٣-٧١فصول (”

بر آنست “ تاریخ فلسفه ی اسالم” در )  de boer( دو بوئر. دیت ماده به این نظریه اپیكور روی آورده اندبرای رد اب

اخذ كردند و ) انكساغورس( آناكساگور homeomerisكه متكلمین معتزلی امتیستیك را بصورت تئوری هومئومریس 

    .حتی برخی اشاعره نیز بدان باور داشتند

  


