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  و همکاران                ی پرستو دوالب  73

 1399بهار ، 1، شماره 5دوره  طب و قرآنفصلنامه 

 یعلم کالم در اخالق در پرتو نگاه دانشمندان معتزل
 

 1یپرستو دوالب
 .رانیدانشگاه قم، قم، ا ،یگروه کالم اسالم ،یدکتر یدانشجو

 
 *2یاهلل دانش شهرک بیحب

 .رانیدانشگاه  قم، قم، ا یگروه فلسفه و کالم اسالممدیر  ار،یاستاد
 
 

 چکیده
ها در علم کالم از آن روست که اختالف روش یشناسروش تیاهم

ده است. ش یگوناگون و بعضاً انحراف دیعقا ییدایسبب پ خ،یگذر تار
بودن  یاز جدل بحث، خچةیبه تار یاجمال یانوشتار با اشاره نیدر ا
کاربرد آن در  یو چگونگ نیعلم کالم در دوران نخست یهاروش

 نیآمده است. همچن انیسخن به م یعیش مبودن کال یکالم و برهان
 و ینیددرون ،ینیدبرون کردیو سه رو یکالم یهاروش شیدایعلل پ

به اختصار  زیاست. ن دهیگرد انیجمع آن دو در روش علم کالم ب
یژگیو و یمعتزله و اشاعره نقد و بررس ث،یحداهل یمکاتب کالم

هر  دیعقا ان،یو در پا شده است برشمرده عهیش یمکتب کالم یها
معطّله، مشبّهه و  دگاهیعنوان د لیمکتب در باب صفات خداوند ذ

 .است دهیمطرح گرد لیو تعط هیتشب نیب دگاهید
 
 .اشاعره عه،مکتبیش ،مکتبیکالم ،اخالق،معتزل واژه: دیکل
 
 

 12/02/1399تاریخ دریافت: 
 17/03/1399تاریخ پذیرش:  

 
 :نویسنده مسئولhdaneshshahraki@gmail 
 

 مقدمه
 زین و «مسائل» و «موضوع» تناسب به یعلم هر که ستین یشک
 توجه و تیاهم لیدل. طلبدیم را خود ژةیو روش هدفش و تیغا
 و تمدن که است آن زین کالم علم یشناسروش مسئلة به پژوهاننید

 فرهنگ نیچن درون در و است محور متن یتمدن ما یاسالم فرهنگ
 لسفةف با مسلمانان ییآشنا. است شده فراوان دیتأک عقل بر یتمدن و
 دو یاسالم ریغ و یاسالم فرهنگ انیم چالش آن، رویپ و ونان،ی

 فلسفة روش و یفلسف کالم روش: آورد دیپد را یپژوهنید مدل
 وةیش تابع را ینید اعتقادات و کالم ،یفلسف کالم روش در. یکالم
 ،زین مقابل در. بودند آن رودنباله انیمعتزل که دهندیم قرار یخاص
 .داشتند قرار یغزال و یفخرراز امثال یعنی اشاعره یپژوهنید انیجر
 سائلم و فلسفه از اما کردند، مخالفت ییارسطو فلسفة با گروه نیا

 (.2، 1) دادند قرار ینید اعتقادات تابع را آن و گفتند سخن زین آن
 نیمضام از و نهادند کنار را عقل کبارهی یاعده گر،ید یسو از 

 کردند یرویپ یعرفان کالم وةیش از زین یاعده. کردند تیتبع اتیروا
 یانشعاب نیترمهم. آوردند دیپد را یمتفاوت مذهب و فرقه کدام هر و

 و ییگراعقل حوزة دو به رفتیپذ صورت کالم حوزة در که
 .گرددیم باز ییگرانص
 افتهی یدوچندان تیاهم حاضر زمان در که یخیتار یایقضا نیا 

 رایز بخشد؛یم ضرورت را کالم علم یشناسروش از بحث است،
 هشد دیتوح جادة از انحراف سبب یمعرفت خاصِ وةیش کی بر جمود

 داشته یپ در یتعالیبار ذات دربارة را ییناروا یهانسبت وعیش و
یب. کرد اشاره مجسمه و مشبهه فرقة به توانیم نمونه، یبرا. است
 یتاختالفا از برخاسته یافرقهدرون انشعابات نیتربرجسته گمان
 از پس خلدون ابن. است داده رخ دیعقا نییتب وةیش در که است بوده
 نیا لیتفاص در یچند از پس اما: »سدینویم دیعقا امهات به اشاره
 اتیآ اختالفات نیا یهازهیانگ شتریب و داده یرو اختالف دیعقا

 و مناظرات و هاکشمکش سبب مزبور اختالفات و است متشابه
 در و است نقل از شیب آنها یعقل جنبة که است شده ییهااستدالل

 .«است شده وضع کالم علم جهینت
 جهان رد یمذهب و یاسیس فرقة نینخست شیدایپ علل نیترمهم از یکی

 «بود نید نصوص و ظواهر بر دنیورز تعصب خوارج، یعنی ،یاسالم
(3.) 
 
 بحث خچةیتار
 ای ینقل و یعقل روش یمعنا به یکالم روش کاربرد از یقیدق خیتار

 یهاروش صراحت به توانینم و ستین دست در جدل و برهان
 الملل در یشهرستان گفتة یول افت؛ی سلف متکلمان آثار در را یکالم

 و معتزله اختالف انیب مقام در یو. رهگشاست یحد تا النحل، و
 قول» اساس بر سلف مناظرة از ،«صفات» باب در سلف متکلمان

 الملل) آوردیم انیم به سخن «یکالم قانون» اساس بر نه و «یاقناع
 توسط «هیکالم مناهج» کاربرد از گر،ید یجا در و( 1/40 النحل، و

 پس دورة به را کالم اصطالح رواج یو. است داده گزارش یاشعر
 با لکن ؛(1/32 همان،) گرداندیبازم مأمون عصر و ترجمه از

 از رایز شود؛ آشکار یو سخن بطالن یاسالم ثیاحاد به مراجعه
 ماما نزد العوجاء یاب ابن سخنان و حکم بن هشام با قیجاثل مناظرة
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 که دیآیم دست به یشام مرد با صادق امام مناظرة زین ق وصاد
 (.4) است بوده جیرا دوره نیا از شیپ نیمتکلم اصطالح

: است آمده یکاف اصول دیالتوح کتاب نخست باب دوم تیروا در 
 ود،ب کرده اریاخت سکوت شانیا برابر در که العوجاء یاب ابن از  امام
 هشد تو گفتن سخن مانع زیچ چه) الکالم؟ منیمنعک  ما: پرسدیم

ًْ  و لک اجالالً: دهدیم پاسخ العوجاء یاب ابن( است؟  بنطق مهابهْْْ
 افم نیالمتکلم ناظرت و العلماء شاهدت یفان کیدی نیب یلسان

ْْ یه یتداخلن  و بتیه یعنی ؛... بتکیه من یتداخلن ما مثل قطّ بهْ
 و علما من همانا. میبگو یسخن شما نزد من که شده مانع شما ابهت

 از کی چیه لکن ام،کرده مناظره آنان با و دهید را یاریبس متکلمان
 . «اندنداختهین ترس و بتیه من دل در و نداشته را شما ابهت آنان
 زا عقوبی بن ونسی زین الحجهْ کتاب نخست باب چهارم تیروا رد

: دیافرموده و کرده منع کالم از شما که امدهیشن: پرسدیم ق صاد امام
 نساقی هذا و نقادیال هذا و نقادی هذا قولونی الکالم الصحاب لٌیو»
: قلت انّما  ابوعبداهلل فقال. «النعقله هذا و نعقله هذا و نساقیال هذا و
 .«دونیری ما یال ذهبوا و اقول ما ترکوا ان لٌیفو»

: سدینویم باره نیا در زین کالم علم فلسفة کتاب سندةینو ولفسن،
 تزلهمع طلوع از شیپ که است گفته سخن یمتکلمان از خلدون ابن»

 نخلدو ابن لةیوس به ن،یا بر افزون: »سدینویم یو. «بودند شده نامدار
 از بلکه م،یکنیم حاصل یآگاه معتزله از شیپ متکلمان از تنهانه

 .«میشویم باخبر زین است بوده چگونه نکهیا و متکلمان آن کالم
 از شیپ اسالم در نید اوضاع به مربوط یافقره در یو مثال یبرا 

 ولاص کردن انیب ضمن ن،ینخست مسلمانان: » دیگویم ان،یمعتزل ظهور
یم سنت از ییهاگزارش و قرآن از یاتیآ ذکر به نخست د،یعقا

 دیقاع اصول لیتفاص و اتیجزئ دربارة که یهنگام بعدها،. پرداختند
 زا آمده دست به مدارک به استناد بر عالوه» آمد، شیپ یاختالفات
 مکال علم جا نیهم از و پرداختند زین یعقل برهان به تیروا و سنت
 . «شد آغاز
 در داللاست وةیش از الهام با معتزله از شیپ متکلمان ولفسن، دةیعق به

 یرو یکالم مباحث در یهمانندساز ینوع به ،یفقه اسیق یعنی فقه،
 یجسم» فرمول با را خدا بودن جسم بر ناظر اتیآ مثالً و آوردند

 ناداست بر افزون دوره نیا در متکلمان. کردند لیتأو «هاجسم چون نه
 نیبنابرا. جستندیم بهره زین یفقه اسیق وةیش از سنت، و تیروا به
 در اتیروا و اتیآ به صرف تعبد از گذر دورة را دوره نیا توانیم

 آغاز اوصاف، نیا همة با .دانست یتعالیبار صفات و دیتوح باب
 هنگام از توانیم را روش منظر از یکالم یهانحله ییارویرو

 تفکر یبنا سنگ انیمعتزل چراکه دانست؛ اعتزال مکتب یریگشکل
 دادن دست به با دندیکوش و نهادند را یفلسف و یکالم افتةیسامان
 الماس نییآ از دفاع به ینید یهاآموزه و متون از یعقالن ییرهایتفس

 .بپردازند
 مکتب، نیا گذارانیبن عطا، بن واصل معتزله، بزرگان شهادت به البته
 مکتب از را «عدل و دیتوح» اصل دو ژهیو به یکالم یهاشهیاند
 اصول بخشالهام مؤمنان ریام سخنان و هاخطبه و آموخته،  تیباهل
 .است بوده او یفکر

 اشاره نمونه چند به که دهدیم یگواه امر نیا بر یگوناگون شواهد
 :میکنیم

 از یکی: »دیگویم است، چهارم قرن در معتزله وخیش از که یکعب
 و رسدیم یگرام امبریپ به آن، سند که است نیا معتزله ازاتیامت
 . است مکتب نیا ازیامت تنها نیا

 فرزند از را خود مذهب «واصل» که دانندیم معتزله دشمنان یحت
 اخذ طالبیاب بن یعل از او و پدرش، از او و «ابوهاشم» هیحنف محمد
 (.5) «است گرفته فرا امبریپ از زین یعل و است کرده
 مورد نیا در زین دیالحدیاب ابن و یمرتض دیس و عبدالجبار یقاض

 (.7، 6) دارند یمشابه سخنان
 

 کالم در آنها کاربرد و استدالل یهاروش
 و هیتجز منطق علم در مجهول، کی افتنی یبرا استدالل یهاوهیش

 وةیش دو به نخست مرحلة در یمنطق استدالل یهاراه. شودیم لیتحل
 زین یرمباشریغ استدالل و گردد،یم میتقس یرمباشریغ و یمباشر
 :است قسم سه در منحصر

 .لیتمث. 3 استقراء؛. 2 اس؛یق. 1 
 و است، نیقی دیمف وسط، حد به یازینیب علت به یمباشر استدالل

 نیهمچن است؛ آورنیقی خاص طیشرا بودن دارا صورت در زین اسیق
 به زین ماده جهت از اسیق گر،ید یسو از. معلل یاستقرا است

یم میتقس مغالطه و شعر خطابه، جدل، برهان، پنجگانة یهاصناعت
 .دارد همراه به یکل و ینیقی جةینت همواره یبرهان اسیق که شود
 یمباد اما شود،یم استفاده اسیق از عموم طور به چه اگر کالم در

 .است متفاوت کامالً یکالم یهااستدالل
 حشر، و معاد یهایژگیو و نبوت مانند یکالم مسائل یبرخ در. 1

یم لیتشک سنت و کتاب از شده برگرفته یایقضا را استدالل یمباد
 .ندیگو( Revealed theology) ینقل کالم آن به که دهند
 یبار اوصاف ،یتعال واجب اثبات همچون ،یکالم مباحث اکثر در
 که شودیم استفاده یجدل اسیق از معاد اصل و عامه نبوت ،یتعال
 یعقل کالم آن به و دهندیم لیتشک یعقل یایقضا را آن یمباد
(Natural theology )ییهایبندمیتقس اساس، نیهم بر. ندیگو 

 :مانند است؛ رفتهیپذ صورت کالم علم یشناسروش در
 ؛یعیطب کالم و یانیوح کالم. 1
 کالم؛ بخش ،یاسالم علوم با ییآشنا) ینقل کالم و یعقل کالم. 2

 یسو از نخست یبندمیتقس(. 85ص ،31ش کالم، یتخصص مجلة
 یاسالم متکلمان یقدما یسو از دوم یبندمیتقس و یغرب متکلمان
 .است رفتهیپذ صورت

 ژهیو هب متکلمان، که یمتعارف اصل نیترمهم ،یمطهر دیشه گفته به
 زلهمعت که تفاوت نیا با است؛ «قبح و حسن» برندیم کار به معتزله،
 سلسله کی معتزله دانند؛یم یشرع اشاعره و ،یعقل را قبح و حسن
 یاریبس و «اصلح وجوب» و «لطف قاعدة» مانند قواعد، و اصول
 سنح اصل فالسفه یول اند،کرده مترتب اصل نیا بر را گرید مطالب

 و مقبوالت لیقب از دانند،یم یبشر و یاعتبار اصل کی را قبح و
 قابل «جدل» در تنها و است مطرح منطق در که ،یعمل معقوالت
 حکمت» را کالم فالسفه ،یرو نیا از. «برهان» در نه است، استفاده
 کالم، از منظور البته(. 8) «یبرهان حکمت» نه خوانندیم «یجدل
 و یتعقل یکالم آغاز همان از یعیش کالم یول است، سنت اهل کالم
 یرمطه دیشه. است داشته تفاوت سنت اهل کالم با و بوده یفلسف
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 دنبو یجدل در را عهیش کالم وةیش با معتزله یکالم وةیش تفاوت
 .داندیم یعیش حکمت بودن یبرهان و یمعتزل حکمت
 تا که است یاوهیش افعال، قبح و حسن بر استناد و جدل از استفاده

 وهیش نیا. بود متداول متکلمان انیمی طوس نیرالدینص خواجه از شیپ
 نهاآ عمق و تنوع ت،یکم بر روز به روز که ییهاشبهه همة دفع یبرا

 کماح انیم تعارض اثر بر گر،ید یسو از و نبود، یکاف شدیم افزوده
 المک بخش مسائل اثبات در وهیش نیا یینارسا و ضعف متکلمان، و

 محقق فرزانه، میحک ،یرو نیا از. بود شده انینما شتریب چه هر یعقل
 آن به و سازد خارج یجدل حالت از را کالم که شد آن بر یطوس
 دیجرت ارزشمند کتاب یبرهان صبغة. بدهد یفلسف و یبرهان یاصبغه

 کالم اتیح یانیپا مرحلة را آن یبعض که است یحد به االعتقاد
 .شمارندیم یجدل

 هب و افتهی رییتغ زین مباحث بیترت و نظم شده، ادی کتاب در 
 کتاب نیا مباحث شتریب. است شده کینزد اریبس یفلسف یهاکتاب

 اتیاله به و آغاز عامه امور از ـ یفلسف یهاکتاب همة همچون ـ
 که ییهاکتاب زین یطوس محقق از پس. شودیم ختم االخص یبالمعن
 و مقاصد شرح و مواقف شرح همچون ـ افتندی نگارش علم نیا در

. گرفتندیپ را وهیش نیهم شیب کما ـ یچیاله مرحوم االلهام شوارق
 از را کالم یادیز حد تا نینصرالد خواجه ،یمطهر دیشه گفتة به

 یول کرد، کینزد یبرهان حکمت سبک به یجدل حکمت سبک
 و داد دست از را خود یجدل سبک باًیتقر کالم بعد یهادوره در

 یهاروش در تنوع است، یگفتن. شدند یبرهان حکمت رویپ همه
 ترتبم علم نیا بر که است یاتیغا و اهداف اعتبار به یکالم استدالل
 :از اندعبارت اهداف نیا. است

 او؛ صفات و خداوند یقیتحق شناخت. 1
 آنها؛ یمباد و ینید علوم موضوعات اثبات. 2
 معاندان؛ الزام و انیحقجو ارشاد. 3
 .ینید دیعقا و اصول از یپاسدار. 4
 ود در اما کرد، استفاده برهان و نیقی راه از دیبا نخست قسم دو در

 با متکلم و برد کار به توانیم را استدالل یهاراه همة ر،یاخ مورد
 مخاطب فهم و درک زانیم و مقابل طرف ةیروح گرفتن نظر در
 . بردیم کار به را خاص یاوهیش

 دانست، منحصر جدل در را یکالم استدالل یهاراه توانینم نیبنابرا
 اثبات مانند ندارد؛ کاربرد اصوالً جدل که یموارد بسا چه بلکه
 مناقشات در را جدل از استفاده دینبا البته. صفاتش و خدا وجود
 تنگرف نظر در با رایز پنداشت؛ یکالم یهاروش ضعف نشانة یکالم
 روشن دارد، نهیزم نیا در متکلم که یرسالت و کالم تیغا و هدف
 به نبود؛ ریپذامکان برهان راه از مخاطبان یبرخ اقناع که است
 او با مقابله به ای کرد تیهدا را او گرید یهاراه از دیبا ناچار

 قرآن. است شده هیتوص زین قرآن در که است یراه نیا. برخاست
 :شماردیبرم دیتوح به دعوت یبرا راه سه میکر
: احسن جدال راه. 3 حسنه؛ موعظة راه. 2 برهان؛ و حکمت راه. 1 

 (.9( )125 النحل،... )بِالْحِکْمَهْْْ َربِّکَ لِیسَبِ یإِلِ ادْعُ
 یکالم یهاروش شیدایپ علل
 یسو از ثیحد کتابت منع را امر نیا علت نینخست بتوان دیشا( الف
 (زیعبدالعز بن عمر زمان تا) دیکش طول قرن کی حدود که خلفا

 توق یخلفایت باهل وی عل لتیفض در اریبس ثیاحاد وجود. دانست
 جهینت در و ینبو ثیاحاد با قرآن اختالط بهانة به تا داشت آن بر را

 هب کنند؛ منع امبریپ ثیاحاد جیترو از را مسلمانان قرآن، فیتحر
 نه و احکام، و اتیاخالق مانند موارد یاپاره در جز که یاگونه

 و ابوذر همچون افراد از یبرخ عمر. بود ممنوع ثیحد نقل است،یس
 کرد راحضا بود فرستاده گوناگون نقاط به که را مسعود بن عبداهلل

 یو د؟یاداده انتشار ایدن در که ستیچ ثیاحاد نیا: گفت آنان به و
 را گرید تن سه و ساخت ممنوع نهیمد از را آنان خروج پس آن از
 (.11، 10) کرد یزندان ثیحد نقل کثرت سبب به

 است نوشته امبریپ از یثیحد کس هر داد دستور دوم فةیخل یروز
 و هاپوست زین مردم. داد قسم آن بر را مردم و اوردیب او نزد

. وردندآ بود بسته نقش امبریپ ثیاحاد آنها یرو بر که ییهااستخوان
 (.12) سوزاندند آتش در را همه داد دستور فهیخل گاه آن

 جیتدر هب اسالم امبریپ گرانبار ثیاحاد از مسلمانان ماندن محروم
 راه، کمکم و ساخت دور نیراست اسالم یفرهنگ یفضا از را آنها
 را هرچه آنان. شد باز ثیاحاد کنندگانجعل و پردازاندروغ یبرا
 یبخار که یاگونه به کردند؛یم قلن امبریپ زبان از خواستندیم

 ششصد انیم از است، ثیحد 2700 به کینزد که را خود حیصح
 (.13) است کرده استخراج ثیحد هزار
 انیهودی یبرا را نهیزم ثیاحاد کتابت منع استیس گر،ید یسو از

 بر اسالم نام به را خود اتیلیاسرائ یهودی احبار و ساخت فراهم
 .کردند لیتحم مسلمانان
 در را یمتعدد ثیاحاد انیهودی از یاریبس: »سدینویم یشهرستان
 یاسالم اتیروا در یاسالم ثیاحاد نام به هیتشب و میتجس مسائل

 (.14) «بود شده گرفته تورات از آنها همة آنکه حال گنجاندند
 ربارپ فرهنگ نبود، ممنوع امبریپ ثیاحاد نقل و کتابت اگر شکیب

 تا دادینم مجال یهودیریغ و یهودی پردازاندروغ به ینبو سنت
 یاسالم فرهنگ بر اسالم نام به را منطق و عقل خالف ثیاحاد
 حرص با ینبو معارف تشنة مسلمانان ،یرو هر به اما. کنند لیتحم
 ای مخالف را، آنها همة و پرداختند ثیاحاد نیا یآورجمع به ولع و

 .کردند جمع قرآن، با مخالف یحت ای و عقل موافق
 اغلب که م،یسل عقل و فطرت با اتیروا نیا از یاریبس یناهمگون

 بود، انسان اریاخت و یآزاد و یتعالیبار صفات و دیتوح باب در
 تداش آن بر را شانیا و کرد، دیترد دچار را متفکران و شمندانیاند
 اتیآ اًانیاح و اتیروا گونه نیا باب در تعقل و ریتفس و لیتأو به تا

 بود آنقر از برگرفته خود شه،یاند نیا هرچند بپردازند؛ قرآن متشابه
 فرا تفکر به را هاانسان همواره ت،یحیمس و تیهودی برخالف که
 .خواندیم

 ییاروینبود. گسترش اسالم و رو ریتأثیب زین یرونیب( البته عوامل ب
نان، بر مسلما گانهیافکار ب ریو تأث گریدی هامسلمانان با فرهنگ

و  انیاد در مقابل نید یدفاع از مبان یرا برا یدانشمندان اسالم
 (.15) ختیمعارض برانگ یهافلسفه

 
 گرانید دیعقا شتریباز جهان اسالم، باعث طرح هر چه ب یهادروازه

شد و علما ناچار بودند از  یاسالم یباورها ها دربارةو طرح اشکال
 صادق و امام رضا امام مانند دار ائمهدامنه یهادفاع کنند. بحث نید
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 76 ... یعلم کالم در اخالق در پرتو نگاه دانشمندان معتزل  
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و شاگردان آنان، همچون هشام بن حکم و مؤمن الطاق، با صاحبان 
 است. نهیزم نیدر ا یگوناگون نمونة آشکار یآرا
 

 یکالم یهاتنوع روش
است که در آن از  یبلکه علم ست،ین یروشتک یدانش کالم
 زین انیبهره گرفت. متکلمان اد توانیگوناگون و متنوع م یهاروش

اند که تنوع پنداشته نیچن یلکن برخ کنند؛یم نیدر عمل چن
 روشیب یبودن علم کالم و حت موضوعیاز ب یناش یکالم یهاروش

 ریزناگ یمسائل کالم یمتکلم در بررس یبودن آن است. به عبارت
 که گریبرخالف علوم د رد؛یرا به خدمت گ یمتنوع یهااست روش

 (.16اند )خاص یروش بندیبه تناسب، پا کیهر 
 یاز اختالفات یناش شتریدانستن کالم، ب موضوعیب رسدینظر م به

توجه داشت  دیعلم وجود دارد؛ اما با نیموضوع ا نییاست که در تع
 کیاثبات  ًا،یثان وجود دارد؛ زیعلوم ن گریاختالف در د نیاوالً، ا که

 ست؛یعلم مربوط به آن ن یروشیبر ب لیگوناگون دل یهامسئله از راه
علم  نیا اتیاز تنوع در اهداف و غا یکالم یهاروش در ثالثاً، تنوع

 :دیگویم نهیزم نیاز معاصران در ا یکیبرخاسته است. 
 رد،یبهره بگ خواهدیاستفاده از عقل است. متکلم از عقل م یاول اصل
کنندة روش هم هست و چون  نییتع شهیچون غرضش هم یول

 رد،یگیاز تجربه هم بهره م یاست، گاه نیغرضش دفاع از اصول د
 د؛ریبهره بگ خیندارد که از تار یااز مباحث چاره یدر بعض یو حت

مامت ا ی. البته کلردیاز عقل بهره بگ تواندیمانند بحث امامت، که نم
ز ا دیبا فهیامامت و سق خیبا عقل ثابت کرد، اما در تار توانیرا م

 (.17گرفت )بهره  خیتجربه و تار
 
 علم کالم یشناسروش یکردهایرو
 ینیددرون کردی( روالف

مراجعه به کتاب و  ،یشناسنیدر عرصة د پژوهاننیاز د یگروه
 یرو ینیدمنابع برون گرید یِریگو از بهره دهندیم شنهادیسنت را پ

د مطرح ش انیو ظاهرگرا انیگرانص یاز سو کردیرو نی. اتابندیبر م
مانند مالک بن  ی. افراددهندیم لیرا تشک یاگسترده فیکه البته ط

ق(، احمد بن 150ـ204) یشافع سی(، محمد بن ادرق 93ـ179انس )
 شةیبا ورود هر گونه اند نانیاند. اجرگه نیق( در ا161ـ241حنبل )
 .ورزندیمخالفت م نیدر د یو عقل یبشر

ق(  80ـ150) فهیاصحاب عراق چون ابوحن یفکر وةیگروه با ش نیا
 که در اندعهیش یاز علما یگروه ان،یبه شدت مقابله کردند. اخبار

یم زیدر اصول و فروع پره یعقل وةیاز استفادة ش انیمقابل اصول
و سقوط در ضاللت  میو آن را موجب انحراف از صراط مستق ندکرد
ة در عرص ییعلت اختالف آرا و تکثرگرا ن،. آنادانستندیم رتیو ح

متون و منابع  یعقل لیعقل و تأو جهتیب یریکارگرا به نیاصول د
 (.18) کنندیم یمعرف یشرع
اهل سنت مطلقاً با عقل  انیمانند ظاهرگرا عهیش انیاخبار البته

 یفطر یاحکام عقل را به منزلة یعقل اتیهی. آنان بدستندیمخالف ن
احکام  نی. همچندانندیم یو عمل بر اساس آن را ضرور رندیپذیم
در  ندیآیبه دست م یرا که از راه استدالل و تفکر عقل یهیبد ریغ

 لیو در صورت تعارض، دل رند،یپذیشرع م اصورت عدم تعارض ب
 .دانندیمقدم م یعقل لیرا بر دل یشرع

 ینیدبرون کردیب( رو
 ارائه شده است: یگوناگون یهابا مدل کردیرو نیا
 یو عقل یمنطق یهاکه با استدالل ،یو فلسف یروش عقل .1

 شتری. بپردازدیمانند اثبات وجود خدا، م ،ینید یبه اثبات باورها
 زی. البته اشاعره نانددهیروش را برگز نیا هیمتکلمان معتزله و امام

 یمعرف عتیعقل را تابع شر ت،یدر نها یول گرفتند،یاز عقل بهره م
 .کردندیم
 
و  نید یِشناسکه به طور عمده در روان ،یی. روش کارکردگرا2

روش بدون توجه به  نی. اشودیاز آن استفاده م نید یِشناسجامعه
 یو آثار و کارکردها دیفوا انیبه ب ینید یهاگزاره تیصدق و حقان

 .پردازدیم ینید یباورها
که در آن سخن از  ن،یاز موافقان و مخالفان د یریگ. روش بهره3

روش به لحاظ  نیو ادبار مخالفان از آن است. ا نیبه د نانیاقبال متد
و  ندارد یریپذقیتوان اثبات و تحق یقابل توجه است، ول یتجرب
 .سازدیمخاطبان آشکار نم یرا برا نید یهابطالن گزاره ای تیحقان
و نقش  انیآدم یازهایکه با مطالعة ن ،یتجرب یشناس. روش انسان4

دست  نید یازهایو ن نیدر رفع آنها به کشف عرصة د یعلوم بشر
 (.19) پردازدیم ینید یهاروش به پژوهش نی. آن گاه با همابدییم

 ینیدو برون ینیدج( روش جمع درون
دارد. مدل نخست در کنار کتاب و  یگوناگون یهامدل زیروش ن نیا

 بیو ترک دهدیم شنهادیرا پ یسنت، مراجعه به عقل و استدالل عقل
 .سازدیعقل و نقل را مطرح م

 هر رشیخراسان است که ضمن پذ کیدوم، روش مکتب تفک مدل
 کیبه تفک ،یپژوهنیسه روش قرآن، عرفان و برهان، در عرصة د

 یهاتا معارف و شناخت ورزدیم دیتأک گریکدیهر سه روش از 
و از معارف و  دیبه دست آ یو عرفان یفلسف ،یخالص قرآن

ود ش زیو ... پره یفـ فلس یقرآن ،یـ عرفان یممتزج قرآن یهاشناخت
 (.کیمکتب تفک ،یمی)حک
 

 اسالم یکالم یهامکاتب و روش
 یهامکاتب و نحله ،ینید یهاو نقش عقل در آموزه طهیباب ح در

ها از آن یآمده است که به برخ دیدر عالم اسالم پد یگوناگون کالم
 :شودیاشاره م

 
 (ی)روش نقل ثیاهل حد کردی( روالف
 نیاست. طرفداران ا ییگرادر اسالم نص یعام فکر انیجر نینخست
 نیا: »ندیگویاند، ممعروف ثیکه به حنابله و اهل حد ه،ینظر

 ریکجا و س ینیو زم یموجود خاک نی؛ بشر ا«التراب و رب االرباب
حس کجا؟ مسائل  یماورا نیسهمگ یدر واد یقلب ای یو سلوک عقل

از خود آسمان  دیرا تنها با آسماناست و خبر  یهمه آسمان یاله
 (.20) دیشن

و  دانندیرا در اصول و فروع، معتبر م نید یهاظواهر گزاره آنان
 یعیطب یرا در مسائل ماورا لیو تحل هیهرگونه بحث و تعمق و تجز
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  و همکاران                ی پرستو دوالب  77

 1399بهار ، 1، شماره 5دوره  طب و قرآنفصلنامه 

 نیا یاز فقها یکی نه،ییبن ع انی. سفشمارندیقرآن و سنت ناروا م
 فیهر چه خداوند خودش را در قرآن توص»جماعت گفته است: 

 ات،یونه آگ نیا ریبحث نمود. تفس اشربارهکرد و د ریتفس دیکرد نبا
آنان در تعارض عقل و نقل، «. تالوت آنها و سکوت دربارة آنهاست

و  نیعقل مفتاح د ث،یحد. به باور اهلدانندینقل را بر عقل مقدم م
 است.  عتیشر

و  نیاست که انسان را به آستانة د یارزش عقل تنها در حد نیبنابرا
گونه امور را  نیبکشاند. پس عقل حق دخالت در ا عتیرو ش یوح
 (.21بدعت است ) ،یرد و هر گونه پرسش عقلندا
 ثیاهل حد یو از رؤسا هیمذهب مالک یشوایمالک بن انس، پ از

الْعَرْشِ  یالرَّحْمَنُ عَلَ ةیخداوند بر عرش، که در آ یدربارة اِستوا
خدا بر عرش معلوم،  یگفت: استوا ی. ودندی( آمده پرس5)طه، یاسْتَوَ
داشتن به آن واجب،  مانیآن مجهول است، و به هر حال ا تیفیاما ک

ْْ یفیالک»جملة  ایگو. دربارة آن بدعت است نو پرسش کرد  هْ
 ْْ بوده است که در آن  یعیعبارت شا« و السؤال بدعهْْْ مجهولهْ

گونه  نیکنندگان گستاخ ادر پاسخ پرسش ثیزمان، همة اهل حد
. تنقل شده اس زیحنبل نجمله از احمد بن  نی. هماندگفتهیمسائل م

اهل سنت و  دیعقا یشوایپ م،یقرن و ن کیاز  شیاحمد بن حنبل، ب
مالک سنت و بدعت به شمار  یبود و گفتار و ثیاهل حد ژهیبه و
 .رفتیم
 یهاشیکرد، گرا نیتدو ثیاهل حد یکه احمد برا یپرتو اصول در

و  قرار دارد یخدا در جهت نکهیو ا افتی یفزون یهیو تشب یمیتجس
جزو  نگرد،یعرش را از آنجا م ریبر عرش خود مستقر است و ز

مکتب  یاز مسلمانان شد. هرچند ابوالحسن اشعر یاریبس دیعقا
را  آن گریبارد یدمشق یحران ةیمیکرد احمد بن ت لیحنابله را تعد

خدا را  داشتن میو تجس هیتشب ثیاحاد گریبار د هیمیکرد. ابن ت ایاح
را  یاصول ی. ودیمطرح ساخت و بر حفظ ظواهر آنها اصرار ورز

و  یگریسلف هیمیبر اصول احمد افزود. هرچند با مرگ ابن ت زین
سپرده شد، با  یبه فراموش دیمکتب احمد بن حنبل در عقا یایاح
مکتب بار  نی( ا1206ـ 1115کار آمدن محمد بن عبدالوهاب ) یرو
احمد را محور  دیاز عقا یشد. البته او تنها بخش خاص ایاح گرید

 نه،یزم نیو شرک بود. در ا دیدعوت خود قرار داد، و آن، مسئلة توح
 یبنا و یامبر و تبرک به آثار او و توسل به ویپ ارتیز یسفر برا

ابن  یهااز آموزه یگریبر قبور شرک دانسته شد. به بخش د بانیسا
خداوند است،  یمندو جهت میتجس و هیکه ناظر به تشب هیمیت

خش ب نیبه ا گریبار د یروزها مبلغان وهاب نینشد؛ هرچند ا ییاعتنا
 اند.آورده یرو
 

 ینقد و بررس
در  ثیگفت که اواًل اهل حد توانیم پژوهانهنید یکردیرو در

 رایز ستند؛ین بندیپا زیعمل به ظواهر، به اصول خود ن اریکاربرد مع
ندارد؛  یوجود دارد که بر آن است خدا مثل و مانند یفراوان اتیآ
روش مخالف  نیا اً،ی(. ثان11،ی)شور ءٌ یْکَمِثْلِهِ شَ سَ یْهمچون لَ یاتیآ
. خوانندیرا به تأمل و تفکر فرا م یاست که آدم یات قرآنیآ گرید

است  یخود بدعت ،یعرش اله تیفیبدعت دانستن پرسش از ک نیبنابرا
 (21ندارد ) یقرآن یمبنا چیکه ه

 معتزله کردیب( رو
واصل بن عطا  یاز سو یقرن دوم هجر لیدر اوا کردیرو نیا
نظام،  د،یچون عمرو بن عب یآمد و پس از او کسان دیق( پد131ـ80)

 گرفتندیعبدالجبار راه او را پ یعالف و قاض لیجاحظ و ابوالهذ
آنان  دةی. به عقدندیکوشیم نی(. آنان در رفع تعارض عقل و د22)

 .حسن و قبح افعال را درک کند تواندیبا صرف نظر از شرع م عقل،
روش اعتزال )معتزله( : »دیگویدربارة روش معتزله م یمطهر دیشه

منطق و استدالل در فهم  یعبارت بود از به کار بردن نوع قتیدر حق
شرط،  نیاول ،یروش نیاست که در چن یهی. بدنیو درک اصول د

 .« و استقالل عقل است تیو حر تیاعتقاد به حج
اتباع واصل : »کندیوصف م نیروش معتزله را چن زین یجیاله محقق

و  اتیبن عطا به سبب اعتزال مذکور مسما به معتزله شدند و آ
 شانیرا که مضمونش به حسب ظاهر موافق آرا و عقول ا یثیاحاد
 (.23) «کردندیمبادرت م یعقل نیآن بر نهج قوان لیبه تأو نمودینم
 

 ینقد و بررس
 ،یرو نیپنداشتند. از ا تیو واقع قتیعقل را تنها اساس حق معتزله

 گروه به معتزله نیشدن ا دهیدربارة سبب نام. نیساحت فلسفه و د
 ،یباره، ر.ک: محمود صبح نیمطرح شده است. در ا یعلل گوناگون

را به زبان  مانیا دندی. آنان کوشکردند  150، ص1علم الکالم، ج یف
، به حکم را نید یاصول اساس نکهیکنند؛ غافل از ا ریتفکر محض تفس

کرد.  نییتب یو حجت عقل یبا برهان منطق توانینم آنها، تیماه
 یکه ورا آوردیم انیبه م یقیاسالم سخن از حقا یاصول اساس

آن  براساسآنها را بدواً  دیجهت با نیمحسوسات است و از ا
 . رفتیپذ

است، آنان  حیصح یدر اعتماد به عقل تا حد انیروش معتزلهرچند 
تا  دندیکوشیابتدا م وهیش نیدر ا رایکردند؛ ز شهیراه افراط پ نیدر ا

معنا  نیبد زند؛یبر یپ یعقل یهااستدالل ةیاسالم را بر پا یاصول اساس
 یو استدالل یعقل ریتفاس قیرا از طر نید یهاکه معتقدات و آموزه

 یهاگرا به مطالعة ترجمهعقل انیکه معتزل نیاما هم کنند. نییتب
د تا پرداختند، در صدد برآمدن یونانی لسوفانیو ف ونیعیآثار طب یعرب

ه ب زیاسالم ن یرا در اصول اساس انیونانیو افکار  یفلسف یهاروش
ه ب خت؛یرا در جهان اسالم برانگ ییهاکنشعمل، وا نی. ارندیکارگ
 زانیگذار دانستند. آنان در واقع عقل را مکه آنان را بدعت یاگونه
 رایز ست؛ین یروش درست نیکه ا یدانستند، در حال زیهمه چ اریو مع

دارند، درک آنها فراتر از عقل  یعقل یاز امور مبنا یهرچند برخ
یرا م یامور نیچن نیمؤمن و متد یهاانسان ال،ح نیبا ا یاست، ول

 یمعاد جسمان توانینم نایسابن دةیمثال، هرچند به عق ی. برارندیپذ
 یسخن نیچن ندةیکرد، چون گو هیتوج یرا بر اساس استدالل عقل

او را باور دارند،  یامبریمعصوم است و مسلمانان بر اساس عقل، پ
 .کنند یعقل هیرا توج نهرچند نتوانند آ رند؛یپذیآن را م

 
 ج( مکتب اشاعره

( است. 330 ای 324-260) یمکتب، ابوالحسن اشعر نیا گذارانیبن
و چهل  دییبه اعتزال گرا یو در جوان ثیبه اهل حد یاو در کودک

 مجلة ،یفلسف اتیاله ،یسال در مکتب اعتزال درس خواند )سبحان
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و مکتب  دیگردان یسپس از اعتزال رو ی(. و16، ص38قبسات، ش
 یپژوهنیتزله در دبود چون مع تقدمع ینهاد. اشعر انیرا بن یدیجد

 تیو در نها شودیم مانیا نیگزیعقل جا نهادندیتنها عقل را ارج م
به نظر او درک  نیخواهد گشت. همچن نیامر موجب محو د نیا

فراتر از درک  بیبه عالم غ مانیا رینظ ن،ید یاز اصول اساس یبرخ
 (.24) ستیدست امور رهگشا ن نیدر ا یعقل است و استدالل عقل

عقل  یریکارگدر به ثیاهل حد ییگراطیمخالف تفر نیاو همچن
 نیتا ب دیکوشیمخالف عقل نبود، بلکه م یاشعر نیبود. بنابرا

 یمعتزله راه یافراط ییگراو عقل ثیاهل حد یافراط ییگرانقل
ل ح عقی. اشاعره بر خالف معتزله در ترجردیگ شیو معتدل پ انهیم

چهارچوب تفکر حنابله  ی. اشعرشمردندیرا مقدم م یوح ،یو وح
بعد  انیبه دفاع از آن پرداخت. او م یعقل یو با مبان رفتیرا پذ
 ،رفتیعقل را پذ یمعرفت یهاافتیعقل فرق نهاد و در یو عمل ینظر
داشت که عقل از درک حسن و قبح افعال ناتوان  دیتأک نهمچنا یول

بر ارادة خدا بودند.  یاشاعره طرفدار اخالق مبتن یاست. به عبارت
 زیامر کرده، و بد ن ای زیکه خداوند تجو دانستندیرا آن م کیآنان ن

 یحکم عقل را بدون وح نیاست. بنابرا کردهیآن است که او نه
عدل و ظلم، و  ،یدة آنان جدا ازاحکام الهی. به عقدانستندیمعتبر نم

عقل به  دبویاگر شرع نم رایندارد؛ ز ییمعنا گونهچیو بد ه کین
حَسَن  زیچ چیبلکه در نفس االمر ه کرد،یحکم نم ایحسن و قبح اش

و حُسن عدل و قبح ظلم به مجرد گفتة شارع ثابت  بود،ینم حیقب ای
کند  حیقب اظلم را حَسَن و عدل ر توانستیو بلکه شارع م شود،یم
 .مطابق عدل عمل کند ستیخدا ملزم ن نی(. بنابرا23)
 یقتضیو ال ئایش وجبی سیو العقل ل هْْْیکلها سمع والواجبات»

..«. .. فمعرفهْْْ اهلل بالسمع تحصل و بالعقل تجب حایو تقب نایتحس
 کیعقل نزد یگام به سو کیرا  ثیاهل حد کیتفک نیبا ا یاشعر

توانست علم کالم را، که تا آن زمان در انحصار  بیترت نیکرد و به ا
 عام بخشد. تیمقبولمعتزله بود، گسترش و 

 رایساخت؛ ز رهیخود چ یبه ظواهر او را بر رقبا یاشعر شیگرا
نکه آ ژهیمردم سازگارتر است؛ به و شتریب جمود بر ظواهر با طبع

 یی. از سوکرد منسجم یو نظر یآنها را تحت قواعد عقل زین یاشعر
ز و ا دندیرا به نفع خود د یبه مکتب اشعر شیگرا زیحکام جور ن

در  یامور سبب شد که مذهب اشعر نی. همة اکردند تیآن حما
(. 23)ابندی شیآن گرا به زیعلما ن شتریشود و ب ریمسلمانان فراگ انیم
 نهیزم نیا دری مطهر دیبود. شه انباریجهان اسالم ز یبرا یروزیپ نیا
 جهان اسالم گران تمام شد.  یبرا یمکتب اشعر یروزیپ: »دیگویم
 
فکر بود؛ هر چند  تیبر حر ریجمود و تقش یروزیپ ،یروزیپ نیا

 عیجهان تش یو اعتزال مربوط است به جهان تسنن، ول یگریاشعر
 .«برکنار نماند یاشعر ییآثار جمودگرا یاز برخ زین
 

 عهید( مکتب ش
 یهاکه برگرفته از آموزه د،یدر اصول عقا عهیش یپژوهنید وةیش

 یعقل و وح ةیو احتجاج بر پا نییاست، بر استدالل، تب ?تیباهل
اعتدال  قیطر»با عنوان  توانیروش را م نیا یکل یژگیاست. و یمبتن

آن را از  یژگیو نیکرد و هم فیتعر «طیو مصون از افراط و تفر

عقل و تفکر  ،یسو کیاز  عهیاست. ش دهمکاتب ممتاز کر گرید
یم تیبه نصوص معتبر اهم گر،ید یو از سو داندیرا معتبر م یعقل
چراکه  کرد؛ اسیق یبا تفکر معتزل دیرا نبا یعی(. تفکر ش21) دهد

 یرفته، در موارد شیاز حد پ شیمعتزله در اعتماد به حکم خرد، ب
ندارد، به حکم آن  یداور یستگیشا ایست ین یکه حکم خرد قطع

گونه تجاوز از  نیاند. اکرده لیاعتماد و ظواهر قرآن و سنت را تأو
گفت در  توانیمطرود بوده است، و اصوالً م هیمحد در کالم اما

و  یی)نه ظاهر ابتدا یو جمل یقیکه ظاهر تصد یاهیآ دیقرآن مج
 .ندارد جودخرد مخالف باشد و حی( آن با حکم صحیِافراد
 اند که تفکرگمان کرده یبرخ: »دیگویباره م نیر ایی دطباطبا عالمه

 نیا یاست، ول یهمان تفکر معتزل د،یدربارة علم کالم و عقا یعیش
 هیشده و امام تیروا تیبکه از اهل یاصول رایاست؛ ز هیپایتصور ب

(. و چنان 25) «ستیبه آنها اعتماد دارند، با مذاق معتزله سازگار ن
گذشت، معتزله اصول خود را از شاگردان مکتب  نیاز ا شیکه پ
 اند.اخذ کرده تیالباهل
 :دیگویم یعیدر باب تفکر ش زین یمطهر دیشه استاد

عقل  امیاالمیاز قد یعیاهل تسنن اعتراف دارند که عقل ش مورخان
 یو تعقل یاستدالل م،یاز قد یعیطرز تفکر ش یعنیبوده است؛  یفلسف

ه از اساس ک ،یتنها با تفکر حنبلنه یعیبوده است. تعقل و تفکر ش
 ،یربا تفکر اشعبود، و  یمذهب دیمنکر به کار بردن استدالل در عقا

 کرد،یو آن را تابع ظواهر الفاظ م گرفتیعقل م ازکه اصالت را 
 آن ییگرابا همة عقل زین یاست، با تفکر معتزل ریمخالف و مغا
ت اس یجدل یاست، ول یهرچند عقل یتفکر معتزل رایمخالف است؛ ز

ة به اتفاق فالسف بیقر تیجهت است که اکثر نی. به همینه برهان
 .اندبوده عهیش یاسالم
أخذ م میقرآن کر عه،یبر آن است که از نظر ش زین ییطباطبا عالمه
 ه،نکیمهم و جالب توجه ا نکتةاست. یهرگونه تفکر اسالم یاساس

 عیدر تش یتا قرن سوم هجر م،یدیاهل سنت د انیبر خالف آنچه م
وجود نداشت. البته  ینظر چندانمتکلمان و محدثان اختالف انیم
یدر م ییهامباحثات و کشمکش یمتکلمان و اصحاب ائمه گاه نیب

 ودحنابله و معتزله وج انیدوران م نیکه در ا یاما شکاف گرفت،
امر  نیا لی. دلشودینم دهید عیتش ییو خردگرا ییگراداشت، در نص

 ینیدر کاربست عقل و استناد به نصوص د عهیاعتدال دانشمندان ش
 ،انیعیحضور آنان در کنار ش ژهیو به و  تیباهل اتیبود. وجود روا

به  عهیامامان ش وةیاز بروز افراط و اختالف کاست. اساساً ش زین
 رةیاد ،یاست که با وجود استقبال از عقل و طرح مباحث عقل یاگونه

 یادراک عقل را محدود کرده، مؤمنان را از کشاندن عقل به فراسو
 .داردیآن برحذر م یمرزها

و د نیقارن بود، ام ائمه بتیو دوران غ هیه با عصر تققرن سوم، ک از
 فاصله گرفتند و در گریکدیاز  جیبه تدر یثیو حد یکالم انیجر
شدند. هرچند در عالم  لیکاماًل متفاوت تبد دگاهیبه دو د تینها
 شکل نگرفت، در قرن سوم و یـ معتزل یگاه تقابل حنبل چیه عیتش

 باً یو تقر زیکامالً متما ،ییگراو نص ییگراعقل انیچهارم دو جر
را  یکالم یهاتیشخص نیقرار گرفتند. بارزتر گریکدی یرودررو

را  ییگرانص ندگانینما نیترجست و بزرگ یدر خاندان نوبخت دیبا
 .شمرد توانیم یمحدثان قم و ر
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  و همکاران                ی پرستو دوالب  79

 1399بهار ، 1، شماره 5دوره  طب و قرآنفصلنامه 

 اخالق بر مقدم کالم علم
. تاس اخالق علم بر مقدم کالم علم که دارند دهیعق نانیمتد از یبرخ

 اثبات را او صفات و خدا وجود دیبا ابتدا ما که آنند بر گروه نیا
 لنزو و ایانب بعثت ضرورت ،یاله صفات قیطر از سپس و میینما

 دهایبا و ها،یبد و هایخوب خدا گاهآن و شود ثابت ،یآسمان کتاب
 رد. برساند انسان یآگاه به یآسمان یهاکتاب قیطر از را دهاینبا و
 یعمل عقل بر مقدم ،ینظر عقل و اخالق بر مقدم یخداشناس جهینت

 یطرفداران اسالم، جهان در هم و غرب جهان در هم دهیعق نیا. است
 .میدهیم حیتوض را آن اختصار به که دارد
 علم بر مقدم را یعقل و ینظر یخداشناس و کالم علم که یکسان

 است حیصح و خوب یاخالق نظر از یزیچ معتقدند دانند،یم اخالق
 و بد کند، ینه خدا که را یزیچ هر و کند امر را آن خداوند که

 .تاس نادرست
ینم عقل، یحت یگرید تیواقع چیه ،یاله خواست و حکم از فراتر
 مالک هینظر نیا اساس بر. ردیگ قرار یاخالق حکم یمبنا تواند
 اوامر از نظر صرف و است خدا ینه و امر همان ، افعال قبح و حسن

 منکر گروه نیا رو، نیا از. ندارد وجود یبد و یخوب خدا، ینواه و
 وبخ ییراستگو و عدل» که نیا پس هستند افعال یذات قبح و حسن
 تاس آن لیدل به فقط «است حیقب و بد ییدروغگو و ظلم» و «است
 و امر یول بود خدا اگر ای و نبود خدا اگر. است داده فرمان خدا که
 توانستینم ما عقل و نبود ادشدهی اعمال انیم یفرق چیه کرد،ینم ینه

 . دهد زییتم را افعال یبد و یخوب
 divine command)یاخالق فرمان هینظر غرب، در هینظر نیا

theory )قبح و حسن هینظر و اشاعره نام به اسالم حوزة در و 
 .است گرفته نام یشرع
 
 :یبررس و نقد

 و اصول تمام تواندینم یآدم که دارند دهیعق هینظر نیا منتقدان
 و اوامر از را افعال تمام قبح و حسن یریتعب به و یاخالق یهاگزاره
 هب که دارد را ییتوانا نیا خدا فرمان از شیپ عقل. ردیبگ خدا ینواه
 لیذ شرح به هاآن لیدال که کند حکم افعال از یاپاره قبح و حسن
 .است

 وابج کنم؟ تیتبع خدا از دیبا من لیدل چه به که شود سؤال اگر. 1
 در اگر. است مطلق کمال و محض ریخ خدا چون که شودیم داده
 خدا از مستقل یاخالق حکم کی به ما شود، دقت جواب نیهم

. است خوب محض، ریخ و مطلق کمال از تیتبع. میاکرده اذعان
 خدا نیفرام از مستقل یاخالق حکم کی به که میریناگز ما نیبنابرا
 از مستقل یاخالق حکم کی به تواندیم ما عقل اگر. میکن اذعان
 .ندک صادر مشابه یاحکام نتواند چرا کند، دایپ یدسترس خدا نیفرام
 یاله ینواه و اوامر بر یمبتن یآدم افعال همه یبد و یخوب اگر. 2

 یاله ینواه و اوامر یبد و یخوب اثبات یبرا یراه چیه ما باشد،
 ای و نید قیطر از را افعال ییبایز و یزشت میبخواه اگر رایز م؛یندار
 هک میکن ثابت آن از شیپ دیبا م،یآور دست به یاله ینواه و اوامر
. تاس کذب از دور به و حیصح خداوند، اخبار بلکه امبران،یپ اخبار

 است شتز و حیقب عقل نظر از ، ییدروغگو که میکن اثبات قبالً یعنی
 ص: 1382 فر،یائیض)اندراستهیپ یزشت نیچن از امبرانیپ و خداوند و

: کندیم انیب ریتعب نیا با را استدالل نیا یطوس رینص خواجه(. 39
 هم یرعش نباشد، یعقل قبح و حسن اگر شَرْعاً؛ ثََبتا َلو مُطْلَقاً لِانتِفائهِما

 یامبریپ اگر ست،ین حیقب گفتن دروغ که آنجا از رایز شود،ینم ثابت
 توانینم است، حیقب دروغ که دهد خبر شده، ثابت او نبوت که هم
 مه او یامبریپ زین و. دیگو دروغ او دیشا که رایز کرد، قبول او از

 قیتصد و ستین حیقب برخدا حکمت، خالف چون شود،ینم ثابت
 یودع دروغ به که یکس ستین دیبع و ستنی  حیقب زین دروغگو
 قیتصد را او و سازد یجار معجزه او دست به خدا و کند نبوت
 نفرموده امر ای نکرده منع خدا که را زهایچ از یاریبس هم او و دینما
 قبح و حسن یوقت ،یکل طور به و. گرداند واجب و حرام مردم یبرا
 .است روا احتماالت نیا تمام نباشد، یعقل
 
 و حسن که دیآیم بر یخوب به یاسالم اتیروا و یقرآن اتیآ از. 3

 ارعش و است شارع دستور از نظر قطع با و یذات افعال از یبعض قبح
 که یافعال از و داده فرمان است، خوب و کوین واقع در کهیافعال به
 به را یآدم وجدان و عقل و داردیم باز است، بد و ناپسند واقع در

 :کندیم دعوت یداور
 (.8و 7(: 91)شمس)  تَقْواها وَ  فُجُورَها فَأَلْهَمَها سَوَّاها ما وَ نَفْس   وَ. 1

 ساخته، منظم( و دهیآفر) را آن که یکس آن و یآدم جان به قسم
 .است کرده الهام او به را( رشیخ و شرّ)تقوا و فجور سپس

 الْأَرْض یفِ نَیکَالْمُفْسِد الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ  آمَنُوا نَیالَّذ نَجَْعلُ أَمْ. 2
 (.28(: 38)ص)
 چون اند،کرده ستهیشا یکارها و آورده مانیا که را یکسان مگر ای

 قرار دکارانیپل چون را زگارانیپره ای میگردانیم نیزم در مفسدان
 .میدهیم
 ( .60(: 55)الرحمن)  الْإِحْسان إِالَّ الِْإحْسانِ جَزاءُ هَلْ. 3
 .است احسان جز یزیچ احسان پاداش ایآ
 عَنِ  نْهىیَ وَ الْقُرْبى یذِ تاءِیإ وَ الْإِحْسانِ وَ  بِالْعَْدلِ أْمُرُ یَ اللَّهَ إِنَّ. 4

 (.90(: 16)نحل) تَذَکَّرُون لَعَلَُّکمْ عِظُکُمْ یَ یِالْبَغْ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْفَحْشاءِ
 انفرم شاوندانیخو به بخشش و یکوکارین و یدادگر به خدا همانا، 
 شما به داردیم باز یستمکار از و ناپسند و زشت کار از و دهدیم

 .دیریگ پند که باشد دهد،یم اندرز
) یالْبَغْ وَ الْإِثْمَ وَ بَطَنَ ما وَ مِنْها ظَهَرَ ما الْفَواحِشَ یَرَبِّ حَرَّمَ إِنَّما قُلْ. 5

 ( .33(: 7)اعراف
 و پنهان، چه و آشکار چه را، هایزشتکار فقط من پروردگار: بگو 

 .است دهیگردان حرام را ناحق ستم و گناه
 (.157  (:7)اعراف) الْمُنْکَر عَنِ نْهاهُمْیَ  وَ بِالْمَعْرُوفِ أْمُرُهُمْیَ. 6
 
 از و کندیم امر معروف و دهیپسند یکار به را مردم خدا امبریپ

 .کندیم ینه منکر و ناپسند یکارها
 إِنَّ  قُلْ بِها أَمَرَنا اللَّهُ وَ آباءَنا هایْعَلَ وَجَدْنا قالُوا فاحِشَةً فَعَلُوا إِذا وَ. 7

 (.28(: 7)اعراف) بِالْفَحْشاء أْمُرُیَ ال اللَّهَ
 ندیگویم دهندیم انجام یزشت عمل و ستهیناشا کار که یهنگام
 امر هاآن به را ما خداوند، و اندداده انجام را اعمال نیا ما پدران
 .کندینم امر ناروا یکارها به خداوند بگو. است کرده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             8 / 11

http://quranmed.com/article-1-593-fa.html


 80 ... یعلم کالم در اخالق در پرتو نگاه دانشمندان معتزل  
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 صالحان ما ایآ کندیم سؤال یانکار استفهام با خداوند دوم، هیآ در
 نیچن ما هرگز یعنی! م؟یده قرار فیرد کی در را مفسدان و

 خداوند حکمت و عدل مقام با مناسب کار نیا رایز. کرد مینخواه
 ایآ که است مطرح یترروشن طوربه سوم هیآ در معنا نیهم. ستین

 و وپنجم چهارم اتیآ در. است احسان از ریغ یزیچ احسان یجزا
 که نیا آن و است داده توجه یاساس مطلب کی به خداوند ششم،
 یکارها از و کرده امر عدل ومطابق کین اعمال به او امبریپ و خدا

 .کنندیم ینه گرانید بر یتعد و ظلم و ناپسند
 عدالت از بشر افراد که ییمعنا همان که است نیا ات،یآ نیا ظاهر

 منکر ای معروف همگان، نزد که ییکارها همان و فهمندیم ظلم و
 یاپاره در است ممکن البته، هستند، یاله ینه و امر رود،یم شمار به
 صورت نیا در گردد؛ مشتبه مردم یبرا منکر و معروف موارد، از
یم مردم به و کنندیم جدا منکر از را معروف خدا امبرانیپ

 .شناسانند
 نیا «تَذَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ عِظُکُمْیَ: »دیفرمایم چهارم، هیآ لیذ در عالوه به
 از او ینه و احسان، و عدل به یاله امر که است آن از یحاک ر،یتعب

 هایبد و هایخوب نیا یآدم و دارد یادآوری جنبه منکر، و فحشاء
 به فقط هیآ نیا در خداوند و است آموخته خود سرشت در را
 .دیفرمایم اشاره آن یادآوری
 

 یکارها به ه،یآ اول قسمت در رایز است؛ اتریگو هفتم هیآ داللت
 رب آن قبح و یناپسند که ییکارها. است شده اشاره ناپسند و زشت

 مورد یوقت رو، نیا از است؛ بوده معلوم هاآن خود یحت و گرانید
 خود اکانین روش به اعتراض دفع جهت شوند،یم واقع اعتراض
ینم ییتنها به زین هاآن اکانین عمل چون و ند؛یجویم تمسک
 را ما زین خداوند گفتند،یم باشد، هاآن یکارها گرهیتوج توانست

 دمردو را مشرکان گفتار ه،یآ لیذ در. است داده دستور اعمال نیا به
 .کندیم ینف را ناروا اعمال به خدا امر و دانسته
 ار ستیناشا یکارها مشرکان، که دارد داللت آن بر هیآ ن،یبنابرا

 یناپسند به خود فطرت و عقل و وجدان نزد یعنی شوند،یم مرتکب
 لمتوس لیدال آن به خود کردن یراض یبرا گاهآن داشتند، اذعان هاآن
 .شوندیم

 :است شده حیتصر نکته نیا به اتیروا در نیهمچن
 :دیفرمایم( ع)یعل حضرت

 امهن البالغه، نهج)ح یقَبِ عَنْ إِلَّا نْهَکَیَ  لَمْ وَ بِحَسَن  إِلَّا أْمُْرکَیَ لَمْ فَإِنَّهُ
31) 
 تو و نداده دستور دهیپسند کار جز یکار به را تو خداوند همانا و
 .است نداشته باز ناپسند کار مگر یکار از را

 :دیفرمایم( ع)صادق امام
 حیالْقَبِ مِنَ الْحَسَنَ بِهِ عَرَفُوا وَ ...  خَالِقَهُمْ  الْعِبَادُ عَرَفَ فَبِالْعَقْلِ

 کار آن، واسطه به و...  شناختند را شیخو یخدا عقل، با مردم پس
 .دادند صیتشخ ناپسند از را دهیپسند
 اعمال، یبد و یخوب به قرآن که دیآیم بر اتیروا و اتیآ مجموع از

 نیا طرفداران امروزه. راندیم حکم شارع، ینه و امر از نظر صرف
 اخد ینواه و اوامر که اندداده پاسخ نیچن ل،یدال نیا مقابل در هینظر
  :گرددیم مطرح صورت دو به

 رد امبران،یپ قیطر از را انها خداوند که یآسمان کتب قیطر از. 1 
 .دهدیم قرار یآدم اریاخت
 خود ینواه و اوامر از یبرخ خداوند که عقل قیطر از .2
 .است نهاده یآدم نفس در را
 
 کتب از مستقل را هایبد و هایخوب از یبرخ ،یآدم اگر نیبنابرا 

 قلب به خدا که است یاله یهاالهام همان کند،یم درک ،یآسمان
 :دیفرمایم باره نیا در قرآن است؛ کرده الهام یآدم
 تَقْواها وَ فُجُورَها فَأَلْهَمَها سَوَّاها ما وَ نَْفس  وَ
 ساخته، منظم( و دهیآفر) را آن که یکس آن و یآدم جان به قسم و»

 .«است کرده الهام او به را( رشیخ و شر) تقوا و فجور سپس
 یاله ینواه و اوامر جز نگرش، نیا با هم یعقل احکام یحت ن،یبنابرا
 از متأخر اخالق که گفت توانیم جهینت در و روندیم شمار به

 پسس و بشناسد را خدا دیبا ابتدا ،یآدم. است کالم علم و یخداشناس
 .برد یپ ،یاخالق ینواه و اوامر به یآگاه نیچن با
 نقل همانند عقل که کنندیم دیتأک زین یاسالم اتیروا از برخی 

 حکم همچون آن حکم و است یاله احکام یسو به انسان یراهنما
 :نمونه یبرا. است معتبر عتیشر
 حق آورامیپ عقل»الحق رسول العقل: دیفرمایم( ع)یعل حضرت. 1

 .«است
 :دیفرمایم( ع)صادق امام. 2

 .«است مؤمن یراهنما عقل،»المؤمن لیدل العقل
 :دیفرمایم( ع)کاظم امام. 3
 الظَّاهِرَةُ فَأَمَّا بَاطِنَةً حُجَّةً وَ ظَاهِرَةً حُجَّةً نِیْحُجَّتَ النَّاسِ عَلَى لِلَّهِ إِنَّ

 فَالْعُقُول الْبَاطِنَةُ أَمَّا وَ الْأَئِمَّةُ  وَ  اءُیَالْأَنْبِ  وَ فَالرُّسُلُ
 حجت. یباطن و آشکار حجت: دارد حجت دو مردم بر خداوند
 یهاعقل ،یباطن حجت اما و امامانند و ایانب و رسوالن آشکار،
 دارد؛ رسول دو خداوند که دیآیبرم یخوب به اتیروا نیا از.مردمند

 و ایانب که یظاهر رسول یگرید و است عقل که یباطن رسول یکی
 اماحک نیبنابرا. است معتبر کسانی به آنها دو هر حکم و. امامانند

 .است خدا ینواه و اوامر جز زین عقل
 
 خدا، شناخت یبرا ایآ که است مطرح یگرید بحث مسأله نیهم در
 ای میهست زین یعمل عقل احکام یریتعب به و یاخالق احکام ازمندین

 از سؤال نیا جواب م؟یریبگ مدد ینظر عقل احکام از دیبا صرفاً
 .شد خواهد روشن ندهیآ یهابحث خالل

 .است کالم علم بر مقدم اخالق. 2
 یلمانآ بزرگ لسوفیف که گفت بتوان دیشا غرب تفکر خیتار در
 کرتف خیتار در البته. است یتفکر نیچن مدافع کانت، مانوئلیا

 اشاره آن به اجمال طور به که دارد وجود یشیگرا نیچن زین یاسالم
 .نمود میخواه
 ما. است اتیاله و کالم علم بر مقدم اخالق که است معتقد کانت

 خدا یعنی آن یاساس موضوعات و نید به که است اخالق قیطر از
 نید اول چاپ مقدمه در او. برعکس نه میرسیم نفس یجاودانگ و
 :نوشت محض عقل محدودة در
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  و همکاران                ی پرستو دوالب  81

 1399بهار ، 1، شماره 5دوره  طب و قرآنفصلنامه 

 یمختار فاعل عنوان به انسان مفهوم بر یمبتن که ثیح آن از اخالق
 خودش عقل، واسطه به است مختار که جهت آن از فقط که است
 موجود تصور ازمندین نه کند،یم فیتکل و ملزم مطلق نیقوان به را
 اجمحت نه و بفهمد را خود فیتکل تا است انسان سرِ یباال یگرید

 ن،یبنابرا...  کند عمل خود فهیوظ به تا قانون خود از ریغ یازهیانگ
 یلعم عقل برکت به بلکه ندارد، ازین نید به خودش خاطر به اخالق
 .است ازینیب و خودکفا محض،
یم یجینتا نیچن به لزوماً  خود، یفلسف تفکر یمبان اساس بر کانت
 محدود انسان شناخت که است آن بر ینظر عقل حوزه در او. دیرس
 و یخارج ماده از یبیترک شناخت او نظر به. است یتجرب عالم به

 حیصح کاربرد یهنگام یذهن یهاصورت و است یذهن یهاصورت
 بهتجر چون و. شوند گرفته کار به تجربه حوزة در فقط که دارند

 کامالً  ینظر عقل حوزه در خدا است، یماد یدارهایپد به محدود ما
 خدا مورد در یشناخت چیه نیبنابرا. است یافتنین دست ما یبرا
 یبرا که میکنیم تالش که یهنگام و میندار( او اراده و ذات وجود،)

 عادل و مهربان بخشنده، چگونه ما به نسبت خدا که میبفهم مثال
 عقل حوزة در میتوانینم ما رو نیا از. میشویم تناقض گرفتار است،
 شناخت خودمان، با او ارتباط مورد در نه و خدا مورد در نه ینظر
 .میکن دایپ
 

 نتیجه گیری
 مگر باشد داشته وجود تواندینم یعقالن اتیااله چیه جهینت در
 ما ینظر عقل حوزه در چون و. است اخالق بر یمبتن که یاتیااله
 هب نسبت یفیتکال چیه میتوانینم م،یندار خدا مورد در یشناخت چیه
 .میباش داشته او

 اصل بر را اخالق ،یعمل عقل حوزه در که آنجا از کانت نیهمچن
 یاسلطه هر است یهیبد است، کرده بنا اراده یمختار خود و استقالل

 یماورا و یعیطب امور اقتدار د،یام ترس، عواطف، یعنی اراده، از ریغ
 انتک چرا که است یاساس لیدل نیا و کند ینف اراده یبرا را یعیطب

 .است نکرده یمبتن اتیااله و نید بر را اخالق
 انکار است، مکتوب دیجد و قیعت عهد در که را خدا اوامر کانت

. کندیم رد یاخالق قانون منابع عنوان به را هاآن صرفاً بلکه کند،ینم
 یاخالق اصول رایز شناخت؛ توانینم ینیشیپ صورت به را هاآن
 میقمست فرمان ما به خدا اگر یحت. گرفت فرضشیپ دیبا را یادیز

 امر و فرمان دیبا ما ایآ که است یباق هنوز یاخالق سؤال نیا بدهد،
 م؟یکن اطاعت را خدا

 از ما است داده فرمان خدا را یعمل داردیم اظهار یکس که یهنگام
 یاخالق اصول با مطابق فرمان و امر آن ایآ که میکنیم قضاوت قبل
 فرمان از ریغ یگرید منبع از مأخوذ یاخالق اصول نیا نه؟ ای است
 قبل ما، رد،یگ قرار اخالق یمبنا خدا اراده اگر نیبنابرا. است یاله
 یدگاهید نیچن هیتوج یبرا یگرید یاخالق احکام به ازین آن، از
 .بود خواهد ناقص یاخالق مکتب نیچن جهینت در میدار

 اثبات را نفس یجاودانگ و خدا وجود اخالق راه از نیهمچن کانت
 خدا که را کالم علم یاساس موضوع اخالق، قیطر از یعنی کند،یم
 .داد میخواه حیتوض را آن اجمال به که دینمایم اثبات است، نید و
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