
  
  

  
  

  عوامل مواجهه با علم كالم در فرهنگ اسالمي
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  چكيده
اي چون كالم، منطق و فلسفه از آغاز پيدايي خـود در ميـان          هاي عقلي  دانش

هاي شديدي نيز در     چنان كه موافقان و مروجاني داشته، با مخالفت        مسلمانان، هم 
 موضع موافق و مخالف البته منحصر اين. ميان قشري از متدينان مواجه بوده است  

به ديانت اسالم نبوده و در ديگر اديان چون يهوديت و مسيحيت نيز وجود داشته               
مقالة حاضر كندوكاوي است مختصر در علل و داليل مخالفت با علم كـالم               . است

 -شيوة بررسـي در ايـن مقالـه، اسـتقرائي         . در بين مسلمانان و عمدتاً اهل سنت      
هاي اجمالي به داليل مخالفان نيـز ارائـه و بـه             ن اين  كه پاسخ    ضم. تاريخي است 

محورهاي كلي و اساسي و برانگيزانندة موافقت و مخالفت بـا علـم كـالم اشـاره                 
  .شود مي

  بدعت -4       فقه  -3     علوم عقلي -2     علم كالم -1: هاي كليدي واژه
  

   مقدمه. 1
رين و متشرعه در فرهنگ اسـالمي سـابقة         مخالفت با علوم عقلي در بين بخشي از متفك        

دار صيانت از حدود و ثغور انديشة  علم كالم، در عين حال كه بنابه تعريف عهده  . ديرينه دارد 
اين دانش كه اولين دانش عقلي رواج يافته . نصيب نبوده است ديني است، از اين مخالفت بي

مورد طعن و طرد قرار گرفت؛ تـا        در بين مسلمانان است، عمدتاً از ناحية فقها و اهل حديث            
جا كه ابوالحسن اشعري، پيشواي اشاعره، كه به قـصد اصـالح در عقيـدة اهـل حـديث از             آن

معتزله كناره گرفت، ناگزير شد رسالة مستقلي در دفاع از علم كالم و حسن پرداختن به آن                 
  ).6: ك.ر(به رشتة تحرير در آورد
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لسفه به عالم اسالم رنـگ و شـدت بيـشتري بـه              با ورود ف   يژهوبه  مخالفت با علوم عقلي     

طرفه آن كه اهل كالم كه خود تا آن زمان مورد هجوم و احياناً تكفير از ناحيـة                  . خود گرفت 
البته اين مخالفت بسيار پر بركـت و        . فقها بودند، خود در سلك مخالفان فلسفه قرار گرفتند        

زمان نفوذ فكر فلسفي    با گذشت   . ثمر خيز بود و به تنقيح دعاوي طرفين كمك شاياني كرد          
در بين متكلمان كه عمدتاً در دنياي اهل سنت اشعري مسلك بودند، بيشتر شد؛ تا آن حـد                  

هاي فخر رازي با فلسفه بيـشتر جنبـة هنرنمـايي و فخرفروشـي       رسد مخالفت   كه به نظر مي   
  .ديعتقاادارد تا مبنايي 

، در مخالفت با فلسفه نيـز مـؤثر         شد  عواملي كه مخالفت با علم كالم را موجب مي          عمدة
  .تواند موضوع بحث مستقلي قرار گيرد بوده است؛ گر چه ماجراي فكر فلسفي خود مي

خصوص فلسفه، هم در بين اهل سنت جريان داشته اسـت و        به    و مخالفت با علوم عقلي   
شكل اما با توجه به اين كه پيدايش علم كالم در بين اهل سنت، الاقل به          . هم در بين شيعه   

تأليف و تدوين كتاب، مقدم بر شيعه بوده است، بررسي حاضر نيـز متوجـه بررسـي عوامـل                   
  .مخالفت در بين اهل سنت است

ها، گرچه شديد بود اما منتهي به امحاء و به گوشه راندن اين دانش نـشد و                  اين مخالفت 
، تعـديلي   شد و از طرف ديگـر       اين خود از طرفي معلول نيازي بود كه به اين دانش حس مي            

 فالسفه كوشيد، تهافتغزالي گر چه در بيان . شد بود كه به تدريج بر فضاي مقابله حاكم مي     
دانـد، بـه علمـش       كسي كـه منطـق نمـي      « :اما فتواي او به حلّيت منطق و اين سخن او كه          

  .، هر چه بيشتر زمينة رواج علوم عقلي را فراهم كرد)29: ، ص16(»اعتمادي نيست
 نشانگر اختالف عظيمي است كه در باب موقعيت علم كـالم در بـين               قول ذيل، نقل  سه  

  : ته استشمسلمانان وجود دا
چه خداوند از آن نهـي كـرده اسـت مبـتال             اگر بنده، جز شرك به هر آن       «:شافعي -الف

  ).80:، ص1( »بپردازد» كالم«شود، براي او بهتر است تا به 
كـالم از    ]انـد  و بـدان متكـي    [  گيرنـد  همة علوم ديني از علم كالم بهره مي       «:  ايجي -ب
يس همـة علـوم دينـي اسـت         يركالم  بنابراين علم   . كند  ك از علوم ديني استمداد نمي     ي  هيچ

  ).59: ، ص1: ، ج7( »علي االطالق
ه اسـت            «:  حلي -ج ه و ادراك كمـاالت ربانّيـ چـون  ؛كمال انسان به حصول معـارف الهيـ 

يچ معلـومي   هـ . گيـرد    و بر جمادات پيشي مي     شود  انسان با صفت علم از حيوانات ممتاز مي       
تر از همة مقصودها است و اين مقصود          تر از وجود واجب تعالي نيست و علم به او كامل            كامل

شود، چون علم كالم است كـه متكفّـل حـصول ايـن مطلـب                 به علم كالم تمام و حاصل مي      
هات را زايل كند و     پس بر هر فرد مكلّفي واجب است كه با نظر به براهين صحيح، شب             . است
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 احق را آن گونه كه هست بطلبد، و بر همة علما و دانشمندان واجـب اسـت كـه متعلّمـان ر      

  ).19:  ص ،9(»...ارشاد كنند
هاي متفاوتي را كه دربـارة علـم كـالم صـورت گرفتـه،               گيري  موضع كلمات فوق، اجماالً  

سته شده و از طرفـي ديگـر،        ناز طرفي، پرداختن به علم كالم بدتر از كبائر دا         . دهد  نشان مي 
  .آيد علوم و معارف ديني به حساب مية رأس هم

عوامل مخالفت با علم كالم نـزد     و بررسي مختصر    مقالة حاضر كوششي است در استقصا       
عوامل مخالفت به حسب استقراء، كه الجـرم تمـام هـم نيـست، از ايـن                 . فقها و اهل حديث   

  :قرارند
  

  عامل تفرقه است» كالم« .2
ز داليل مخالفان علم كالم آن است كه پرداختن به مباحث كالمي، طبعـاً موجـب              يكي ا 

ت             يهاي متفاوت دربارة مسا    گيري موضع ب و تفـرّق امـل آن خواهد بود كه خود موجب تشع
 )103/عمران  آل(اسالم خواهد گرديد، در حالي كه صريح قرآن دعوت به وحدت كرده است              

ابن جوزي در تلبيس ابليس     . نهي از تفرقه وارد شده است     در  ) ص(و روايات زيادي از پيامبر    
 و پرداختن به علم كـالم       آوردهه همراهي با جماعت     بدر توصيه   ) ص(روايات زيادي از پيامبر   

هـر يـك از شـما كـه     « :از آن جملـه  .هـا قلمـداد كـرده اسـت      را حركتي مخالف اين توصيه    
يطان همراه شخص تنهاسـت و از       خواهد در بهشت باشد، مالزم با جماعت باشد، چون ش           مي

دست خداوند با جماعـت اسـت و        « و  ) 6: ، ص 1(»دو نفر كه با يكديگر همراهند دورتر است       
وي روايـات متعـددي     ). 12: همان، ص (»شيطان همراه كسي است كه مخالف جماعت باشد       

  .را با همين مضامين نقل كرده است
پارچه و بـدون     فهم يكسان و يك   به معناي   » وحدت«شود كه از اين ديدگاه        مالحظه مي 

روشن نيست كه از اين ديـدگاه اخـتالف در مـذاهب فقهـي              . شود  هرگونه اختالفي تلقي مي   
» رجالي«هاي   شيعه و اهل سنت و اختالف بين خود مذاهب فقهي اهل سنت، تفاوت مالك             

قيـاس،  مثالً در اتكا يا عدم اتكا بر رأي،         ( ميان فقها و محدثين، اختالف روش مذاهب فقهي       
  . قابل جمع و توجيه است ،»وحدت«چگونه با آن ) ...استحسان و

  
  بدعت است» كالم«. 3

ن علم كالم آن است كه پرداختن به اين دانش بدعت است و             ايكي ديگر از داليل مخالف    
) ص(چه پس از روزگار پيامبر     از اين ديدگاه، آن   . بدعت، ضاللت و گمراهي از صراط مستقيم      

هـاي   ابن جوزي در اين بـاره نيـز روايـت         . شود  ه، از مبدعات محسوب مي    و صحابه پديد آمد   
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بر شـما بـاد محافظـت از    : رسول خدا فرمود«  :از جمله . كند  نقل مي ) ص(متعددي از پيامبر  

بدان تمسك كنيـد و آن را       . اند سنت من و سنت خلفاي راشدين بعد از من كه هدايت شده           
اي بـدعت اسـت و هـر بـدعتي           حذر باشيد كه هر تازه    هاي امور بر     گيريد و از تازه    محكم فرا 

  ).12: ص ،1( »ضاللت و گمراهي
سنت « :گويد  وي سپس به تبيين معناي سنت و بدعت پرداخته و در اين باره چنين مي              

و ) ص(در لغت به معني راه است و شكي نيست كه اهل نقل و اثر كه پيروان آثار رسول خدا            
اي در آن روي      ون آنان بر راهـي هـستند كـه چيـز تـازه            چ. اند اصحاب او هستند، اهل سنت    

و در  . »انـد  و اصحاب او پديـد آمـده      ) ص(ها بعد از رسول خدا     نداده و وقايع، حوادث و بدعت     
بدعت عبارت از هر امري است كه نبـوده و بعـد پيـدا شـده                «: گويد  تعريف بدعت چنين مي   

موجـب افـزايش يـا كـاهش در آن     كننـد و   است؛ و اين مبتدعات غالباً با شريعت تصادم مي        
آمد كه با شريعت هم مخالفتي نداشت و موجـب            اي پديد مي     اگر امر تازه   بنابراين،. شوند  مي

دانـستند و از هـر امـر تـازه            شد، اغلب گذشتگان آن را خوش نمي        گستاخي بر دين هم نمي    
 »ت بـود  حدذاته جايز بود، به خاطر حفظ اصـل، كـه اتبـاع از سـن               نفرت داشتند اگر چه في    

  ). 16:  ص همان،(
بـوده و   ) ص(فقط آن چيزي است كه در زمان پيامبر       » دين و سنت صحيح   «از اين نظر،    

 توجـه بـه امـر       بنـابراين، . باشـد   نبودن چيزي در آن زمان به معناي استغناي دين از آن مي           
 بـه معنـاي بـدعت و         و ادخال آن در زمرة مباحث مربوط به دين،        ) ص(حادث پس از پيامبر   

چه در كتـاب و سـنت آمـده،          مؤمنين را جز به آن    . است»  ما ليس بالدين في الدين     لدخاا«
  .نيازي نيست

انصاف بايد داد كه اشعري، قبل از ابن جوزي، هم اصل شبهه را بهتر مطرح كرده و هـم                   
 :سخن وي در اين باره بـا تلخـيص از ايـن قـرار اسـت     . اي بدان داده است     پاسخ اقناع كننده  

ها گران آمده و  آن مردم، جهل را سرماية خويش ساخته و نظر و بحث در دين بر        اي از     عده«
اند و بـر آن كـس كـه از اصـول ديـن                پيدا كرده و مقلّد مانده     ]علم[ميل به خفيف شمردن     

اند كه سخن  دهند، و گمان كرده    زنند و او را به گمراهي نسبت مي         كند، طعن مي    تفتيش مي 
م، عرض، الوان، اكوان، جزء، طفره و صـفات خداونـد عـزّ و     گفتن دربارة حركت، سكون، جس    

، خلفا  )ص( هدايت و رشد بود، پيامبر     ]ماية[ها   اند اگر اين   و گفته .  بدعت و ضاللت است    ،جلّ
نمرد مگر آن كه در همة آنچه ) ص(پيامبر: اند و نيز گفته. گفتند و اصحاب او از آن سخن مي

، سخن گفت و چيزي از امور را كه موجب قرب بـه             مسلمين در امور دين بدان محتاج بودند      
پـس  . خداوند و دوري از عذاب شود، باقي نگذاشت تا بعدها ديگري دربارة آن سـخن گويـد                

روايت نشده، دانستيم كـه سـخن       ) ص( شد از پيامبر   بيانچون هيچ چيز از اين مطالبي كه        
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و ) ص(هـا بـود پيـامبر      ها ضاللت است؛ چون اگر خيـري در آن         ها بدعت و بحث از آن      در آن 

  .گفتند گذشتند و در آن سخني مي اصحابش از آن نمي
انـد و    دانـسته  ل را مي  ييا اين كه اين مسا    : ل بيرون نيست  اين امر از دو حا    : اند و باز گفته  

انـد و سـخني      دانـسته   اگر مـي  . اند اند و جاهل بوده    دانسته  اند و يا نمي    دربارة آن سكوت كرده   
 سكوت بايد، چنان كه آنان سكوت كردند و نبايد در اين مطالب غور كنيم               اند ما را نيز    نگفته

. كردند  اش سكوت نمي    ها مربوط به دين بود آنان درباره       ها نكردند؛ چون اگر اين     چنان كه آن  
ها را بود؛ زيرا اگر از ديـن   طور كه آن اند، ما را نيز جهل بايد، همان       دانسته  ها را نمي   و اگر اين  

ها بدعت و غـور      و بنابر هر دو وجه، سخن گفتن در آن        . سبت به آن جاهل نبودند    ها ن  بود آن 
اين همة آن چيزي است كه مخالفين در ترك نظر در اصول، بـه آن        . ها گمراهي است   در آن 

  .»اند تمسك كرده
  :ه كرده استياشعري پس از نقل اين مطلب سه پاسخ براي آن ارا

) ص(پيـامبر : شـود   كـه گفتـه مـي   -ه اين صـورت  ب-گردد  سؤال به خود آنان بر مي    -1«
پـس بنـابراين،    . نگفته كه هر كس از اين مطالب سخن بگويد، او را مبتدع و گمـراه بدانيـد                

در ) ص(گوييد كه پيـامبر     خود شما بايد مبتدع و گمراه باشيد چون دربارة چيزي سخن مي           
را گمراه محسوب نكرده     اوشماريد كه پيامبر       مي  گمراه آن باره سخن نگفته است و كسي را       

  .است
 كـالم در جـسم،      مانندها كه ذكر شد جاهل نبود،        نسبت به چيزي از آن    ) ص( پيامبر -2

 ؛ها به طور معين سخن نگفته است       عرض، حركت، سكون، جزء و طفره، و اگر چه دربارة اين          
طالـب در   اند، اما اصول اين م     فقها و علماي صحابه نيز كالمي در اين باب نگفته         چنان كه    هم

  .»قرآن و سنت في الجمله و بدون تفصيل وجود دارد
ـ       نقل مي ) ص(وي در دنبالة اين كالم شواهدي از آيات قرآن و سنت پيامبر            ه كنـد كـه ب

 بحث از توحيد، عدل، بعـث       مانندل طرح شده در علم كالم داردـ        يطور مجمل اشاره به مسا    
  .مي در خود قرآن و سنت موجود استل كاليكند كه ريشة بسياري از مسا ـ  و بيان مي... و

به چيزي از اين امور جهـل       ) ص(پيامبر« : خالصة جواب سوم او هم از اين قرار است         -3
لي ي، معينـاً دربـارة مـسا      )ص(دانسته است، منتهـا پيـامبر       ها را تفصيالً مي    نداشته و بلكه آن   

لي ي و اگـر مـسا     مردم بوده اسـت    مورد ابتالي سخن گفته است كه در زمان او مطرح شده و           
هـا نيـز     دربارة آن ) ص(شد پيامبر   مطرح مي ) ص( در زمان پيامبر   ... خلق قرآن، طفره  و     چون

انـد و    ل سخن گفتـه   يز صحابه و تابعين نيز در اين مسا       عالوه بر اين، بعضي ا    . گفت  سخن مي 
آيد كه آنان نيـز مبتـدع و گمـراه باشـند چـون از چيـزي سـخن                     بنابر مبناي شما الزم مي    
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 و اين در حالي است كه اهل سنت با استناد بـر روايـت  [ نگفته است) ص(اند كه پيامبر  گفته

  .»]دانند ، صحابه را مصون از خطا مي»...أصحابي كالنجوم«
اي مثل خلـق قـرآن        آورد كه اگر مثالً دربارة مسأله       وي سپس يك دليل نقضي ديگر مي      

گوييم قديم؛ در اين صـورت        نه مي گوييم حادث است و       كنيم، نه مي    بگوييد كه ما توقف مي    
اي حادث شد،     نفرمود كه اگر بعد از من مسأله      ) ص(چون پيامبر . مبتدع و گمراه خواهيد بود    

  .دربارة آن سكوت و توقف كنيد
كند كه اگر كسي از شما بپرسد كه پروردگار شما جـسم اسـت يـا                 وي دو باره سؤال مي    
، آيا سزاوار اسـت در برابـر او         ...ارد يا نه و     شود يا نه، قلب و طحال د        عرض، سوار مركوب مي   

 سكوت كنيد و چيزي نگوييد؟ اگر       ]نبوده) ص(ها در زمان پيامبر    به اين بهانه كه اين حرف     [
كنم، به    كنم، در مرض او را عيادت نمي        كنم، به او سالم نمي      بگويي كه در برابر او سكوت مي      

نفرمود كه  ) ص(تدع و گمراهي؛ چون پيامبر    ها مب  ، در همة اين   ...شوم و    اش حاضر نمي   جنازه
اشـعري سـپس   . اگر كسي دربارة چيزي از اين مطالب سؤال كرد با او اين چنين رفتار كنيد     

انـد، فـي    يـر علمـاي كـالم داده   في كه حتي قول بـه تك    يكند كه همة  فقها و علما        اضافه مي 
  .دان الواقع، به نحوي وارد بازي شده و دربارة اين مطالب سخن گفته

 نذورات، وصايا و عتق سخني نفرمـوده و     ماننددربارة مطالبي   ) ص(ها، پيامبر  غير از اين  «
 مالك، ثوري، شافعي و أبوحنيفه همـه مبتـدع و           چونكتابي ننوشته است، پس بايد كساني       

چيـزي  ) ص(انـد كـه پيـامبر       گفته  مي ...] يعني نذورات و  [گمراه باشند چون دربارة مطالبي      
  ). تلخيص ،6( »نگفته است

هايي كه اشعري بدان پاسخ داده، به مخالفـت بـا نـشر و          غزالي نيز با تمسك به استدالل     
 ذاتي علم كالم بلكه بدان جهـت        عدم مطلوبيت پردازد؛ البته نه به دليل        ترويج علم كالم مي   

هاي علم كـالم را از        افكني   وي شبهه . ل آن را ندارند   يكه عامة مردم توانايي درك و فهم مسا       
 شمارد كه به تجربه ضرر آن در حق اكثريت مـردم آشـكار شـده اسـت                  ين جهت بدعت مي   ا
شوند  مند مي چون دارو است كه اندكي از مردم از آن بهره      استدالل كالمي هم   .)60:، ص 18(

چون خوراندن غذا به طفل شـيرخواره        و هم ) 59:همان، ص ( آور است   ولي براي اكثريت زيان   
 انـد   قرآنـي كـه از نظـر غزالـي عمـدتاً خطـابي              هاي سادة    ستداللاما ا ). 47:همان، ص ( است

بنيـه از آن   چون آب است كـه هـم طفـل شـيرخواره و هـم مـرد قـوي               هم) 79: همان، ص (
  ).59: صهمان، ( شوند مند مي بهره

 ]يعني تفسير، فقه و حديث    [همة علوم « :سخن فخر رازي نيز در اين باره شنيدني است        
ها مستغني است و اين موجـب اشـرف           محتاجند، اما اين علم از آن      ]يعني كالم [ به اين علم  

هيچ پيامبري مبعوث نشده است مگـر ايـن كـه امـر بـه نظـر و                  . هاست بودن اين علم بر آن    
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ات اين علم، مثـل جـوهر، عـرض         استدالل بر وجود صانع كرده است و شايع نبودن اصطالح         

چنان كه در علوم ديگر   هم زند، اين علم نمياي به   يا صحابه لطمه  ) ص(، نزد پيامبر  ...و  طفره  
 فقه و حديث اصطالحاتي براي فهم بهتر آن علوم وجـود دارد كـه در زمـان        نيز مثل تفسير،  

  ).5: ، ص10(»و صحابه شايع نبوده است) ص(پيامبر
غزالـي از آن بـه عنـوان        گفـت و      سـخن مـي   » استحسان خوض در علم كالم    «اشعري از 

 آن را اشرف    رازي  فقط در مواقع لزوم بايد مورد استفاده قرار گيرد و           كند كه     يي ياد مي  ودار
  .دانست  ميهمة علوم

  
  مذموم است» مراء« و »جدال« .4

كنـد كـه ايـشان مـردم را از           نقل مـي  ) ص(جالل الدين سيوطي روايات زيادي از پيامبر      
انـد، از   گفتـه  ينيـز مـ  » منـاظره «وي پرداختن به كالم را كه به آن علم    . اند جدال نهي كرده  

كـساني كـه    « :ست كـه   ا از جملة آن روايات اين    . شمارد    مصاديق جدال و مراء مورد نهي مي      
: ، ص 12(»قبل از شما بودند به خاطر بسياري سؤال و اختالف بر انبياء خـود هـالك شـدند                 

كند كه شخصي كه از مشكالت قرآن سـؤال    به اين مضمون نقل مي    را نيز   اي    وي واقعه ). 35
رو شد و عمر به خاطر همين سؤال كردن، دستور داد وي را تازيانه زده               ه  ب د با عمر رو   كر  مي

اش بـر كنـار    اش بگرداننـد و او را از رياسـت قبيلـه    و بر شتر سـوار كـرده و در ميـان قبيلـه        
  ).18: همان، ص(كرد

 امـا اگـر     ،جدال اگر براي خودنمايي و فخرفروشي باشد اشكال دارد        بايد توجه داشت كه     
البته نبايد از اين نكته غفلت      . راي دفاع از دين و اثبات عقيدة حق به كار رود، ممدوح است            ب

در هاي ناپسند و     كرد كه اهل كالم به جهت موضوعيت داشتن غلبه بر خصم، شايد به روش             
ابيات منسوب به فخر رازي كه بيـانگر     . آمدند  نهايت به نوعي عجب و خودپسندي گرفتار مي       

  :اخت حقيقت است، زبان حال چنين افرادي استسردرگمي در شن
   سعي العالميـن ضــاللُثرو أك         ـالـول عقــــدام العقـ أقةــيهاـن  

  ـالُـدنيانــا أذي و وب اصـل ـح     جسومنا  من ةـحشو أرواحنا في و  
  قيل و قالوا سوي أن جمعنا فيه         عمرناو لم نستفد من بحثنا طول   
  واـن وزالـفبادوا جميعـاً مسرعي         ةلــ رجال و دو رأينا منو كم قد   
  رجـال فزالـوا و الجبـال جبـالُ         ات شرفاتهـكم من جبال قد عل و  

  )250:، ص4: ، ج3(                                          
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» معلـم كـال   «مگر پيدايش عجب، غرور و تحقير ديگران فقـط از         در پاسخ بايد گفت كه      

هاي ناپسند رواني و اخالقي است نه        چه مذموم است، آن حالت     در حقيقت آن  ! آيد؟ پديد مي 
  .خود دانش

  اع از متشابهات استاتب »كالم«پرداختن به .5
كنند كـه     به تصريح قرآن، مؤمنان در تمسك به كتاب خداوند، به محكمات آن تكيه مي             

ض دارنـد، محكمـات و امـور        اما كساني كـه قلبـي مـري       . معاني آن معلوم و مورد اتفاق است      
پردازند كـه اخـتالف برانگيـز اسـت و تعيـين              عليه را رها كرده به بحث در مطالبي مي          متفق

را از  » كـالم «جالل الـدين سـيوطي پـرداختن بـه          . معاني درست آن نيز مقدور آنان نيست      
ابن جوزي اين مـرض قلبـي را ايـن گونـه            ). 39-46: ص، ص 12(داند  مصاديق اين مطلب مي   

كنـد و     بعضي از آنان كساني هستند كه ابليس آنان را از تقليد متنفر مـي             « :كند  يف مي توص
 فالسـفه را زيبـا جلـوه        يشمارد و نظر كردن به آرا       تعمق در علم كالم را براي آنان نيكو مي        

  ).50:، ص1(»دهد تا آن افراد به زعم خود از زمرة عوام خارج شوند مي
: ، ج 2( كنـد   ابه را عامل پيدايش علم كالم معرفي مي       ابن خلدون نيز توجه به آيات متش      

وجود آيات متشابه در قرآن را تدبيري       نيز در مقابل،    جالب آن است كه برخي      ). 943: ص  ،2
هــا بــر  اي بــراي تحريــك عقــول انــسان هــا و وســيله  خداونــد بــراي تأمــل در آنةاز ناحيــ
  ).58: ص، 3:  ج ،14؛ 172: ص ،7: ، ج11؛ 170:ص ، 3:، ج15(اند شمرده

هـاي آن رفـتن، در       اين كند وكاوهاي رواني و به جـاي تحليـل مـدعا بـه سـراغ انگيـزه                 
اگر به فرض بتوان متـدينان را از ورود بـه           . حقيقت، فرار از محل بحث و نوعي مغالطه است        

اين مباحث و في المثل توجه به آيات متشابه منـع كـرد، امـا بـا معانـدي كـه آن آيـات را                         
» كـالم «جـز   چيزي  دهد، چه بايد كرد؟ مگر بررسي و تحليل و پاسخ به او              ميدستاويز قرار   

ها را مولّـد علـم    خواهد بود؟ به هر حال، با آيات متشابه چه بايد كرد؟ بنابر اين فرض كه آن 
  .كالم بشماريم

  
  محصول نفوذ بيگانه و لذا مذموم است» كالم و علوم عقلي«. 6

 و از جمله علم كـالم آن بـوده كـه عـدة زيـادي                يك عامل عمدة مخالفت با علوم عقلي      
؛ و   دانـستند   خـصوص يونانيـان مـي     به  پيدايش اين علوم را ناشي از نفوذ فرهنگ بيگانگان و           

دانستند، علوم مربوط بـه آنـان را نيـز            مي   )و غير موحد  ( چون خود آن اقوام را غير مسلمان      
عقلي و فلـسفي عمـدتاً  در زمـان          اند و بدان جهت كه شيوع مباحث          منفور و مطرود دانسته   

شافعي حتي منطق ارسـطو     . اند  بني عباس صورت گرفت، آنان را نيز مورد نكوهش قرار داده          
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كند، با اين اعتقاد كه منطق ارسطو مختص زبان يوناني است و زبان يوناني                را نيز تحريم مي   

  ).15:  ص ،12( انجامد ها به تناقض مي مخالف زبان عربي است و تطبيق آن
غزالي اگر چه با ترويج و شيوع علم كالم مخالف بود، اما پيـدايش آن را محـصول نفـوذ                    

عت بـراي   ي او مواجهه با اوصـاف تـشبيهي كـه در شـر             نظر از. دانست  بيگانگان و توطئه نمي   
و » فوقيت خداوند نسبت به بنـدگان     «،  »استواء بر عرش  «،  »يد«چون   هم( خداوند ذكر شده  

 در ذهن مخاطب و كنكاش او براي فهـم مطلـب و در نتيجـه پيـدايش         سؤالايجاد  براي  ...) 
  ).42: ، ص18( كند  كفايت مي،مباحث كالمي

اي مباحث كالمي،      كرمر، بكر، گيوم و ولفسن طرح پاره       مانندشناسان غربي     برخي اسالم 
برخـي  اند و  چون آزادي اراده و اختيار را متأثر از نفوذ افكار مسيحي در مسلمانان دانسته           هم

وات اين تـأثير را حتـي       . نيز چون گولدزيهر و مونتگمري وات منكر هر گونه تأثيري هستند          
پذيرد و طرح آن مطالب را صرفاً ناشي از خود قـرآن              در حد تسريع در طرح مباحث نيز نمي       

  ).65-66: ص، ص22(داند مي
چنين طرح مباحـث مربـوط بـه صـفات الهـي و نفـي و اثبـات آن از طـرف                       ولفسن هم 

 داند مي) تثليث و اقانيم ثالثه( هاي مسيحي متكلمان مسلمان را ناشي از نفوذ و تأثير انديشه
مسيحيت بـر طـرح مباحـث       به ويژه   وي گرچه به تأثير عوامل خارجي و        ). 122:همان، ص (

كند اما با انصاف و احتياط علمي به آراي مخالف خود نيـز               اعتقادي نزد مسلمانان تأكيد مي    
  .كند اشاره مي

هـايي، وجـود مـشابهت بـين مباحـث           ترين عامل در چنين داوري      رسد عمده   به نظر مي  
اي كه اشمولدرز و مـابيلو نيـز بـر آن تأكيـد               مطروحه در كالم نزد اديان مختلف باشد؛ نكته       

: همان، ص ( »انگيز است و در پاية خود اساسي جز شباهت ندارد           اين ادعا شگفت  « :كنند  مي
 متـأخر و     كند كه اين تأثير محتمل صرفاً نـزد معتزلـة           شراينر هم به درستي اشاره مي     ). 63

 قابل طرح است و بـراي بانيـان نخـستين مـذهب اعتـزال               - پس از نهضت ترجمه      -اشاعره  
  ).64: همان، ص( وجهي ندارد

 و نـه  هاي زنده و خالق نـه جـاي انكـار دارد    ستد انديشه در فرهنگ  و تأثير و تأثر و داد    
ل در علـم كـالم نيـز    يطـرح مباحـث و مـسا    . آيـد   ها بـه حـساب مـي       قبح و ضعفي براي آن    

الجمله از اين واقعيت مستثني نيست، اما پيدايش علم كالم را بالجمله محـصول عوامـل                  في
تـرين عامـل پيـدايش       بدون ترديد مهـم   . بيگانه دانستن خروج از جادة صواب و انصاف است        

گيري بر اعتقادات نادرست كفـار و اهـل           د قرآن است كه با خرده     مباحث كالمي و عقلي خو    
) ص(اي روايات منقول از پيـامبر       پاره.  باب تأمل و تعامل را در اين زمينه گشوده است           كتاب،

و مواجهة خلفاي اوليه با پرسـندگان       )  قول به قدر   مانند( در مدح يا ذم برخي مواضع كالمي      
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وجود . ل استيه اشتغال ذهن مسلمانان به اين نوع مسا      ل، خود بهترين گوا   ياز اين سنخ مسا   

جاي هـيچ گونـه ترديـد و انكـار          ) ع(آن مطالب در نهج البالغه و كلمات ديگر امير المؤمين         
  .ندارد

ها را دال بر تأثير دانستن، مانند آن است كه مشابهت اقوال خـود پيـامبران در                   مشابهت
رسـد كـه      به نظر مـي   .  متأثر از يكديگر بدانيم    ف اخالقي را  يل و وظا  يباب مبدأ و معاد و فضا     

هـا و نيـز      ها بيش از آن كه بر تأثير داللت داشـته باشـد، بـر وحـدت مبـدأ آن                    اين مشابهت 
به عالوه، تـأثير در     . ها و كاركردهاي ذهني آنان داللت دارد        مشابهت سرشت آدميان، دغدغه   

اي كه خود ولفسن نيز به        د؛ نكته پذير است كه زمينة قابلي نيز وجود داشته باش          جايي امكان 
  ).176: ، ص22( آن توجه كرده است

خالصه اين كه نه بيگانه بودن يك عامل به تنهايي مالزمـه بـا قـبح و كـذب دارد و نـه                       
توان به لوازم و آثـار آن عامـل           اي آن قبح و عدم مطلوبيت را مي         حتي با فرض چنين مالزمه    

  .نيز سرايت داد
ر روانشناختي امري طبيعي است كه عدم پذيرش و مقبوليت فـرد يـا   البته اين امر از نظ     

ها نيز تسري داده شود؛ اما از ديدگاه منطقي، چنين جهش            گروهي به سخنان و مدعيات آن     
. حكم انگيزه و عامل را بايد از انگيخته و معلول جدا كـرد            . و گذري، مغالطه و نامقبول است     

هاي پيدايش يك مسأله و مدعا را منطقاً نبايد           نگيزهنامطلوب بودن و مطرود بودن عوامل و ا       
يا  بيان مي شود، منطقاً توصـيف بـه        مدعا، كه در قالب احكام و قضا      . به مدعا نيز سرايت داد    

ميـل قماربـازان بـه      . شود نه مطلوبيت و عدم مطلوبيـت        مي  - صدق و كذب   -درست و غلط  
ل مؤثر در پيدايش حساب احتماالت بوده     هايي براي افزايش احتمال برد، از عوام        يافتن شيوه 

هاي بـشر خـارج      است اما كسي اين دانش را به واسطة نامطلوب بودن انگيزه، از زمرة دانش             
ها در علم، محـصول رؤيـاي عالمـان و     اي از كشف پاره. شمارد كند و آن را نامطلوب نمي    نمي

ريـات متـأثر از رؤيـاي        آن بوده است، اما كسي به اين دليـل كـه طـرح آن نظ               مانندعواملي  
  .ها بوده، آن را كنار نگذاشته است صاحبان آن

  
  توطئه و عاملي براي محو ديانت است» علوم عقلي«پرداختن به. 7

عامل عمدة ديگر در مخالفت با علوم عقلـي و كـالم ايـن بـوده كـه برخـي متـشرعين،                      
به اند،   كرده  تلقي مي اي براي هدم ديانت       بگومگوهاي كالمي و عقلي را ناشي از طرح و نقشه         

اي   عـده . گرفت از ناحية ايرانيان صورت مي     اين كه گسترش و اشاعة علوم عقلي، عمدتاً          ويژه
ويژه ايـن كـه     ه  اند، ب  اين حركت ايرانيان را ناشي از ضديت آنان با اسالم و اعراب تلقي كرده             

  .هاي شعوبيگري نيز در دوران بني عباس پديد آمده بود برخي حركت
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  :كه كند نقل مي) عبداهللا بن أبي زيد(لدين سيوطي از يك فقيه مالكيجالل ا

گزار نبود و اكثر عمال و        خداوند رحمت كند بني اميه را كه در ميان آنان خليفة بدعت           «
اما هنگامي كه خالفت از دست آنان خارج شد و روزگار بني عبـاس              .  آنان عرب بودند   نااليو

 دادند و رياست به دست ايرانيان بـود و در قلـب             رنيان قرا رسيد، مبناي دولت خود را بر ايرا      
پس در اسـالم حـوادثي      . بيشتر آنان كفر و بغض نسبت به عرب و دولت اسالم وجود داشت            

و اگر اين نبود كه خداوند تعـالي بـه پيـامبرش            . ايجاد كردند كه غرض آن هالك اسالم بود       
 كـرده   و محـو   لابطات پيروزند، اسالم را     وعده داده است كه ملت او و اهل اسالم تا روز قيام           

اما اگرچه اسالم را از بين نبردند، به اسالم ضربه زدند و اركان آن را منحرف كردند و                  . بودند
  .خداوند وعدة خود را عملي خواهد كرد، ان شاءاهللا

ن اسالم بود كه به عربي ترجمه شد        ياولين كاري كه كردند آوردن كتب يوناني به سرزم        
 سپس يحيـي    ...ان مسلمين شايع گشت و يحيي بن خالد برمكي عامل اين كار بود              و در مي  

چه كه شايسته نبود، برقرار كـرد و اهـل هـر             در منزل خويش مجلس مناظره و جدل در آن        
  ).7-8: صص، 22( »...كرد و در امان بود گفت و مجادله مي ديني دربارة دين خود سخن مي

در قرن اول هجري پس از فتح بالد        » ليعلوم اوا «ه  كند ك   وي در جاي ديگري اشاره مي     
  ).12:همان، ص( عجم ميان اعراب راه يافته بود ولي شيوع آن مربوط به عصر مأمون است

اين داوري نسبت به ايرانيان، گذشته از آن كه نادرست و دور از حقيقت و انصاف اسـت،    
هـاي    اين كه گزارش   ه بر ضافا. اشدب  مبتال به همان آفت مغالطه بين انگيزه و انگيخته نيز مي          

اند،  معتزليان، نه فقط عامل تضعيف دين نبوده      به ويژه   دهد كه متكلمان و       تاريخي نشان مي  
هـاي ديگـر، بـسيار       ن اديان و گـرايش    اه با متفكر  ه مواج دربلكه در جهت اثبات حقانيت آن       

سي اولين كسي بـود     مهدي عبا « :گويد  مسعودي در اين باره مي    . اند مؤثر و موفق عمل كرده    
ن و ازالـة    او اقامة برهان بر معانـد     ... ن كتاب بنويسند  اكه به متكلمان فرمان داد در رد ملحد       

). 84: ، ص1: ، ج20( »دار شـده حـق را بـر شـكّاكان آشـكار كننـد             ن را عهـده   اشبهة ملحد 
امـل رواج   پيروزي متكلمان در دفاع از اعتقادات اسالمي در برابر اهل اديان ديگر، خود از عو              

پس از شكست برخي محدثّان در دفـاع از عقايـد در برابـر هنـديان و     « :علم كالم بوده است 
  ).31:  ص،1: ج ،13( »ها را آزاد بگذارند ان داد تا آنپيروزي يكي از معتزله، خليفه فرم

  
  كنند مباحث عقلي يقين زدايي مي و» كالم«. 8

 كه غرض اصلي و هدف اقـصاي ديـن،          يكي ديگر از علل مخالفت با علوم عقلي آن است         
كالمـي و   ايجاد اعتقاد و ايمان نسبت به برخي امور است؛ اما پرداختن بـه مباحـث عقلـي و      

شود و داليل متعـددي كـه در رد و قبـول          ي مختلفي كه پيرامون يك مطلب ابراز مي       هانظر
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تقـاد مؤمنـان    نهايت ضعف ايمان و اع    در  شود، به تدريج موجب نوعي تساهل و            آن اقامه مي  

داند و معتقـد اسـت كـه          را چون دارو مي   » كالم«به همين جهت است كه غزالي     . خواهد شد 
افـراد سـالم،    . اند، از آن اسـتفاده كـرد       فقط بايد براي بيماران و كساني كه دچار شبهه شده         

از ( هـا، نكتـه اي را      وي حتي در طرح شبهات جهت پاسخگويي بـه آن         . نيازي به دارو ندارند   
كند كه ممكن است كسي شـبهات را بخوانـد و گرفتـار مـسأله                 مطرح مي ) ك دوست قول ي 

ل ي بايد حتـي االمكـان از طـرح مـسا          ، بنابراين ها را نداشته باشد    شود، اما توانايي فهم پاسخ    
» ضـاله  «هـاي   بابرخي احكام فقهي در باب نشر آرا و كت        . ) به بعد  40:، ص 17( اجتناب كرد 

  .گردد  بر مياهم، به اين مبن
هـا   ، فراخواندن انـسان   )ص(اين سخن كامالً درست است كه هدف نهايي پيامبر        هر چند   

نظـام آفـرينش    آيـا در    اوالً  بايد اين نكته را روشن كرد كـه         اما  . به وادي ايمان و يقين است     
گفتگوهـاي  آيـا   ن انبيا ميسر است يـا نـه؟ ثانيـاً           اها و مخاطب   چنين چيزي براي همة انسان    

يقين عالمانه مطلوب است يا يقين مبتني       آيا  منانه منافات دارد يا نه؟ ثالثاً       علمي با يقين مؤ   
هـا   ن و پاسخگويي به آن    اها از سوي غير مؤمن      بر جهل و نا آگاهي؟ رابعاً تكليف شبهه افكني        

  چه خواهد بود؟
  

  منافي با پرداختن به كالم است» كمال دين«. 9
افت و تلقي خود از دين و محـدودة امـوري      ن علوم عقلي و كالم، بنا به دري       ابرخي مخالف 

ديـن  » كمـال « توان از دين داشت؛ با تكيه بر        پردازد و انتظاراتي كه مي      ها مي  كه دين به آن   
، بيـان كنـد، بيـان شـده اسـت         ) ص(چه را گفتني و الزم بوده كـه پيـامبر          اند آن   گفته ،الهي

) ص(پيـامبر . گفتگو قرار گيرد  چه كه دربارة آن سكوت شده، نبايد مورد بحث و             آن بنابراين،
زيبـد كـه وارد آن وادي    را نمي ناشرعتاز مباحث كالمي سخن به ميان نياورده است و لذا م  

 سـخن   هقطعـاً در آن بـار     ) ص(داري الزم و نافع بود، پيامبر      اگر اين سخنان براي دين    . شوند
بوده و بيـان  ) ص(جالل الدين سيوطي معتقد است كه علم همة مطالب نزد پيامبر  . گفت  مي

 شـيخ االسـالم اسـماعيل هـروي،     ذم الكـالم وي ضمن نقل اين مطلب از كتـاب   . شده است 
آخرين چيزي كه خداوند بر پيامبرش نازل كـرد، ايـن           « :كند  دنبالة مطلب را چنين نقل مي     

از احمد بـن محـسن بـن محمـد البـزاز،      ). 3/مائده(»…اليوم أكملت لكم دينكم و« :آيه بود 
چه بعد از نزول ايـن آيـه پديـد آمـده فـضل و زيـاده و          آن :گفت  دم كه مي  فقيه حنبلي شني  

  ).34:ص ، 12( »...بدعت است؛ فضل است يعني اضافه و مذموم است
ظاهر يكي هستند، اما با يكديگر تفـاوت ظريفـي   در اين دليل با دليل دوم قرابت دارد و        

شده است و اين    تكيه  مور تازه   و به طور كلي ا    » كالم«بودن  » بدعت«در دليل دوم بر     . دارند
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توانـد    كـسي مـي   . تواند في نفس االمر با عدم كمال مجموعة مورد نظر نيز سازگار باشـد               مي

محـسوب  » بـدعت «اي را    ها را كامل نداند و در عين حال، هر امـر تـازه             اي از آموزه    مجموعه
از آن بـه ميـان   چـه پـس    شود، لزومـاً آن  تكيه مي» كمال دين «اما در اين دليل كه بر       . كند

  .آورده شود، فضل، اضافه و بدعت خواهد بود
در مجموعـة   » كمال«رسد محور اساسي اين استدالل، مبتني بر تحليل معني          به نظر مي  

ترديدي نيست كه كمال ديـن، بـه معنـاي    . باشد» جامعيت«اعتباري و تفكيك آن از معناي 
 .يـن سـخن مـدعي هـم نـدارد         جامعيت آن نسبت به همة علوم و معارف نيست، چنان كه ا           

كمال در اين مورد بدين معني است كه مجموعة وحي، غرض فرسـتندة آن يعنـي خداونـد                  
هـا گفتـه شـده و خداونـد          كند، نه بدين معني است كـه همـة گفتنـي            متعال را برآورده مي   

هايي چون فقه، تفسير، كالم      فراهم آمدن زمينة تولد دانش    . تواسته سخني بدان بيفزايد     نمي
به عالوه، اگـر اعتقـاد بـه كمـال          .  آن غرض و مجالي كمال دين باشد       وتواند جز   خود مي .. .و

هايي چون فقه، تفسير،     دين مستلزم زياده بودن علوم ديگر باشد، معلوم نيست جايگاه دانش          
  !شود؟ آيا اين حكم فقط شامل حال علم كالم مي. چه خواهد شد... اصول و

  
  هنگياوضاع محيطي و پيشينة فر. 10

تربيتي و روانشناختي   از حيث   شكي نيست كه پيشينة فرهنگي و اجتماعي افراد و اقوام           
از يـك طـرف، و       و تمـدن قابـل اعتنـا         ي سابقة فرهنگـ   داراي هاي   محيط بينل تازه   يمسايا  

چنان كـه اشـاره   . متفاوت استاز طرف ديگر، قطعاً معيشت بدوي داراي   هاي بسته و    محيط
اند كه به واسطة تمدن ديرينه و آشـنايي          ث عقلي عمدتاً ايرانيان بوده    شد، عامل ترويج مباح   

آمادگي ورود و طرح مباحث عقلـي       ) يوناني، هندي و رومي   ( هاي مختلف   با فرهنگ  شانبليق
اي   را پيرامون ديانتي كه قلباً آن را پذيرفته بودند، داشتند؛ اما اعراب البتـه از چنـان سـابقه                  

ل عقلـي كـه در بـين        ياست كه برخي از آنان در قبال طرح مـسا         برخوردار نبودند و طبيعي     
ربه، در ايـن بـاره       ابن عبد . آنان سابقه نداشته است، واكنش چندان مساعدي نداشته باشند        

اند و احكامي كـه بـدان پـاي          اعاجم هميشه پادشاهان و شهرهايي داشتنه     « :گويد  چنين مي 
ها را مطيع و ظالمـان را   اما عرب، حكمراني كه آن، ...اند اي كه پديد آورده  بند بودند و فلسفه   

 هيچ اثري در صناعت و فلسفه       بنابرايناند؛   قلع و قمع و دست سفيهان را كوتاه كند، نداشته         
  ).86: ، ص2: ، ج5(»اند، جز شعر كه آن را عجم نيز داشته است نداشته

 بـه اعـراب نـداده       خداوند از فلسفه چيـزي    « :گويد  ابن صاعد اندلسي نيز در اين باره مي       
من هيچ كس را كـه واقعـاً عـرب          . است و طبع آنان را نيز مهياي توجه به آن نيافريده است           
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) ق.ـه 360.م(شناسم مگر أبويوسف يعقوب بن اسحاق كندي        باشد و معروف به تفلسف، نمي     

  ).45: ، ص4(»)ق.ـه334.م(و ابو محمد حسن همداني
ديان كتب مدون و مطالب عميقي دارند كه    هن« :گويد  جاحظ نيز در اين مورد چنين مي      

فه و  يونانيـان فلـس    . معيني ندارد بلكه نسل به نسل، نقـل و گـردآوري شـده اسـت               ةنويسند
ها ناشي از تفكـر       دارند؛ با اين وصف كه كالم ايرانيان و عجم         ييمنطق دارند و ايرانيان خطبا    

فزودن مطالـب بـه سـخنان    عميق، اجتهاد، مشاورت، معاونت، طول تفكر، تدريس، كتابت و ا     
هـا بـاقي     ها نزد آخرين افراد و نـسل       گذشتگان است، بدين جهت است كه ثمرة اين كوشش        

، 3: ، ج8( »چه عرب دارد ناشي از بديهه، ارتجال و نوعي الهام بدون سابقه است          است؛ اما آن  
  ).27-28: صص

: ، ص4:  ج ،21(» اعراب أضعف مردم در علومنـد      ...« :گويد  مقريزي نيز در همين باب مي     
هـاي   ممكن است قضاوت  . ها از طرف شهرستاني نيز ابراز شده است         اين قضاوت  مانند). 163

گري و نژادپرستانه به نظر برسد، اما ابـن خلـدون در ايـن بـاره تحليـل                فوق ناشي از شعوبي   
هايي كـه واقعيـت دارد ايـن اسـت كـه بيـشتر               از شگفتي « :دهد  تري ارائه مي    دقيق و علمي  

هـاي عقلـي بـه جـز در مـوارد            خواه در علوم شرعي و خواه در دانـش          شوران ملت اسالم،    دان
و سبب آن است كه در آغـاز ظهـور ايـن مـذهب بـه مقتـضاي احـوال        ... اند  نادري غير عرب  
 و در گذشـته     ...نشيني در ميان ملت اسالم، دانش و صناعتي وجـود نداشـت             سادگي و باديه  

كننـد و عـرب از همـة مـردم            وم، شهرنشينان ممارست مـي    يادآور شديم كه در صنايع و عل      
ها  رفت و عرب از آن هاي شهريان به شمار مي باشد، پس علوم هم از آيين    دورتر از صنايع مي   

ها دور بود و در آن عهد مردم شهري عبارت از عجمـان يـا كـساني مـشابه و                     و بازار رايج آن   
گـي كـه در آن روزگـار در تمـدن و            راي بز  آنان بودند از قبيل  موالي و اهـالي شـهره           مانند

كردند، چه ايرانيـان بـه علـت تمـدن            كيفيات آن مانند صنايع و پيشه از ايرانيان تبعيت مي         
اند، بر اين امور استوارتر و تواناتر بودند، چنـان     راسخي كه از آغاز تشكيل دولت فارس داشته       

  ).149-50: ص، ص2: ، ج2(»...كه صاحب نحو سيبويه و پس از او
  

  هاي كالمي  عملكرد فرقه.11
هـاي   ها با حاكمان و توابع و لوازم نظريـه         هاي كالمي و مناسبات آن     چگونگي عمل فرقه  
اي نـه   ها عمدتاً به صورت فرقـه  البته اين مخالفت. ها مؤثر بوده است  آنان نيز در رد اين فرقه     

 -ي مورخان علم كالم   مراد آن است كه برخ    . به صورت مخالفت با علم كالم ظاهر شده است        
بـازان، آن را مخلـوق         با تمسك به كارآمدي يك نظريـه بـراي سياسـت           -هاي كالمي  يا فرقه 
  .اند بازان نيز معرفي كرده سياست
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هـا   گيـري آن    ها و نوع تصميم    در اين كه توابع علمي يك نظريه به لحاظ رواني در انسان           

اي هـ  هـا را از فرقـه       اگر بشود آن   -ج  چنان كه پيدايش خوار   . گذارد، ترديدي نيست    تأثير مي 
. اي مولود عوامـل سياسـي قلمـداد شـده اسـت       و مرجئه از نظر عده     -كالمي به حساب آورد   

بني اميه معتزلـه را از آسـتين        «  :دانند  برخي حتي معتزله را نيز مولود دستگاه سياست مي        
ها   جلوتر رفته، آن   از اين هم  ). 41:، ص 19( » اجتماع كردند  ة صحن ةخود ييرون آورده و روان    

انصافي موجود در ايـن       گذشته از بي  . دانند  را بقاياي فكر و سيطرة يهود در بين مسلمين مي         
ها آن است كه تولد و پيدايي انديـشه را بـه عوامـل     ها، ضعف اساسي اين نگرش     قبيل داوري 

ي تواند مسأله قابل تأمـل و حتـي درسـت           كه در جاي خود مي    ( دهند  غير معرفتي نسبت مي   
گاه حكم عدم مقبوليت و عـدم مرغوبيـت          آن هم به عواملي نامطلوب و نامرغوب و آن        ) باشد

از همان مغالطه بـين انگيـزه و        داوري   نيا. دهندمي  آن عوامل را به خود انديشه نيز تسري         
  .برد انگيخته رنج مي

 گرايـي   البته در مورد معتزله اين واقعيت تاريخي ملحوظ است كـه آنـان عليـرغم عقـل                
تئوريك، در مقام عمل با پشتياني مأمون در غائلة محنت با مخالفان خود رفتاري كامالً غير                

و اين قطعاً هم در ايجاد نفـرت نـسبت بـه            . مبتني بر فشار و آزار در پيش گرفتند        عقالني و 
  .متكلمان و علم كالم در بين عامه مؤثر بود و هم در بر افتادن خود معتزله

تـأثير از يـك تيـز هوشـي سياسـي و            ي از اهـل اعتـزال نيـز بـي         جدايي ابوالحسن اشعر  
اما كدام فكر و مكتب است كه منفصل از شرايط عيني و در خأل   . تشخيص افول معتزله نبود   

  !پديد آيد؟
  

  گيري نتيجه. 12
هايي كه بر سر راه نشر و گسترش علوم عقلي و زودتر از همه علم كـالم                  با همة مخالفت  

تـرين     توسعه يافته منتشر شدند؛ به نحوي كه امـروز يكـي از عظـيم              داشت، اين علوم   وجود
ن اهايي است كه پيرامون معـارف دينـي توسـط متفكـر            منظور دانش ( مباحث علوم اسالمي  
  .آيد به حساب مي) مسلمان پديد آمده

 علم كالم بدين معنا نيست كـه هـر    ابايد متذكر شد كه ذكر عوامل متعدد در مخالفت ب         
به احتمال قوي، براي هر .  به همة اين وجوه توجه داشته و مخالفت كرده استمخالفي لزوماً

  .ها يك يا چند عامل از اين عوامل مورد توجه بوده است يك از آن
ها عمدتاً ناشي از نـوع       دهد كه اين مخالفت    بررسي داليل مخالفت با علم كالم نشان مي       

 و رونـق روزافـزون آن       م حضور علم كـال    .از دين و نبوت است    ها   شناسي افراد و توقع آن      دين
گرايـي    عقـل . نزد اكثر فرق مسلمين، نشان دهندة اعتنا به عقل و استدالل در ميان آنانست             
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مقـصد آن اشـعري باشـد يـا          نيز قائم به روش آن يعني استدالل  عقلي است، حال مـاده و             

ف دعـاوي را نيـز      افكند و البته قوت و ضـع       معتزلي يا شيعي، در عقالني بودن آن خللي نمي        
  .كند همان عقل و استدالل عقلي روشن مي

حقيقت آن است كه انگيزة اساسي در موافقت و مخالفت بـا علـوم عقلـي بـه دو عامـل                     
  .دغدغة معقوليت آن -2 دغدغة خلوص دين،-1:گردد اساسي باز مي

شـده اسـت پـرداختن بـه ايـن            عامل عمدة مخالفت با علوم عقلي آن بوده كه تصور مي          
. حث و تحليل معارف ديني از اين منظـر، خلـوص معـارف دينـي را زايـل خواهـد كـرد                     مبا

  .اند چون بدعت، تفسير به رأي و خروج از سنت نشان دهندة اين نگراني مفاهيمي هم
اند كه اصل پذيرش دين و فهم آن جز بـا تكيـه              از طرف ديگر، برخي بر اين اعتقاد بوده       

هاي پيامبر ظاهر بـا       امكان ندارد كه آموزه   . نخواهد بود ميسر  ) و دستاوردهاي عقلي  ( بر عقل 
اي از متفكران را واداشت تا با تكيه         همين نگاه بود كه عده    . پيامبر باطن منافات داشته باشد    

اما اين كه در عمل تا چه اندازه . ري معقول از معارف ديني عرضه كننديبر قواعد عقلي، تفس   
  .اند سخني است ديگر موفق شده

نمايي  ملي ديگر نيز بايد اشاره كرد كه در دوران معاصر و نزد متأخرين بيشتر چهره           به عا 
اي   دغدغه. توان آن را به دو عامل قبلي افزود و آن، دغدغة كارآمدي دين است               كند و مي    مي

  .كند كه هم با معقوليت و هم با خلوص دين ارتباط مستقيم پيدا مي
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