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چکیده
توان در آثار ھای آن را میخنی به میان نیاورده است اما مولفهآشکارا از فلسفه کالم سیھرچند غزال

از یریدار، جلـوگ نیـ ده تحقیقی یا  تقلیدی دین و عقیانت دیوی پیداکرد؛ ازجمله، اوغایت کالم را، ص
داند؛ جایگـاه علـم کـالم    کالم (سعادت)، مییتِ قصوایتدارکِ غاد وپاسخ به آن ویورود شبھه و ترد

باشـد. از آنجـائی کـه موجـود،     ی، ابزاری و ثانوی وزمانی، علم کلی بـا ارزش ذاتـی مـی   درنظر او، گاھ
در خدا و ماسوی اهللا است و ماسوی، چیزی جز آیات آفـاقی و انفسـی خداونـد نیسـت پـس      منحصر

داند. به نظـر وی،  ومسائل آن، صفات ذاتی وجود می» وجود بماھو وجود«موضوع علم کالم در نھایت 
از جملـه روشِ  روش،شـیوه و تکثر درکی بوده وحفظ تمامی مراتب آن واجب است لذاایمان، تشکی

، تقلیدی و... با رویکرد اقنـاعی  یا، موعظهی)، تجربی(وجدانی، شھودی، نقلیجدلی، عقلیبرھانیعقل
کند. تفصیل مطلـب را  کند. او تعریف کالم را مبھم و چند وجھی رھا میوصیانت بخشی را توصیه می

ید در تضاعیف نوشتار جستجو کرد. با

.فلسفه کالم، کالم غزالی، موضوع کالم، مسائل علم کالم، روش کالم، متکلّم: ھادواژهیکل

 :٢٤/٠١/١٣٩٣؛ تاریخ تصویب: ٢١/١١/١٣٩١. تاریخ وصول.
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مقدمه

امروزه تقزیباً برای ھمه علوم، فلسفه مضاف به آن علم ارائه شـده اسـت. فلسـفه ھـر علـم      
معرفت درجه دوم ومضاف شناخته ازجمله علم کالم، تابع آن علم وفرع آن است؛ لذا به عنوان

فلسفه علم کالم، بـه مبـانی نظـری و تحلیلـی کـالم پرداختـه و مبـادی تصـوری،         «شده است. 
). در واقـع  ۲۵۲، ھای مضاففلسفه(خسروپناه،» کند.تصدیقی وروش شناختی آن را تنقیح می

حقیـق در چیسـتی،   فلسفه کالم به عنوان دانشی فرا_نگرانه و ناظر، به کـالم نظـر کـرده و بـه ت    
امکان وروائی آن، تعریـف، موضـوع، محمـول، مبـادی و مقـدمات، غایـات و اھـداف، قلمـرو         
وگستره، راھھای روش شناختی، ارتباط آن با دیگر علوم و... پرداختـه، صـحتِ ابتنـاء واسـتناد     
مسائل آن بر عقل وبرھان، ظن وجدل ویا نقل و تعبد را بررسی کـرده و نفـوذ و تـاثیر عوامـل     

کند. در این نوشتار به واکاوی بخشی از این عناوین، حسب مجـال  بیرونی بر آن را بازکاوی می
خواھیم پرداخت.

یامکان، روائی وکارکرد دانش(بخصوص کالم) و عمل در نظر غزال
ھای وی ردیابی کرده تا بھتر ابتدا سعی میشود تا عناصر اصلی ذیل عنوان مقاله را در نوشته

شـك،  ی، یعنی تبیین جایگاه و فلسفه کالم غزالی برسیم. غزالی بر آن است که ببه مقصود خود
سعادت، مطلوبیت عام را دارد و تنھا با دو ابزارِ ممکن ومُجاز یعنی دانش (نظر)و کنش (سلوک 

تـر از  فشارد و عمـل را درتـرازی پـائین   یمیبر برتر بودن دانش پاید. ویآیوعمل) بدست م
ای کـه  ا عمل بعنوان مکمّل و متمّمِ علم، عـالِم را بـه آن رتبـه   ی، چنانکه گودھددانش، جای می

ی). او علـم وعمـل را در کنـار ھـم بـرا     ۱۹ـ ۲۸، العملزانیم، یرساند (غزالیسته است، میشا
دھد که ارج واعتبارِ عمـل،  یح میداند، اما خود، توضیمیالزم و ضروریرستگاریسازفراھم

بُ وَ العَمَـلُ  یصعَدُ الکَلِمُ الطَیهِ یاِلَ«ه یش، آیخوید مدّعایتائیرسد. برایمدانش نیھرگز به پا
ن و الھـی، بـاال   یطلبد. کالمِ پاک، به سمت سطوح بری) رابه شھادت م۱۰رفَعُهُ ـ فاطر،  یالصالِحُ 

به ه، عِلم است کهین آیب در اید سخنِ طیگویگرداند. او میع میك، آن را رفیرود و عملِ نیم
گاه یبر بلندی جایھین خود، تنبیبرد؛ ای، آن را بر فراز میرسد و عمل بسان خادمیع میمقام رف

ن ی). او برخورده است به ا۲۸، العملزانیم، یباشد) است (غزالدانش (که انفسی و سوبژکتیومی
و گسـترش علـوم و تنـوع اعمـال و ضـرورتِ اشـتغال و        یکـه در دوره فراوانـ  یپرسش اساس

، ید سـر سـپرد؟ و  یباید دل و به چه عملیك از علوم، بایبه دانش و کنش، به کدام یسپاردل
الف: دنباله پاسخ به پرسش فوق رامستلزم فھم یک مقدمه میداند و آن اینکه مردم دو گروه اند؛
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گـران  یکـه د یاز از بحث و جستجو کـرده و از راھـ  ینید، تن داده و خود را بیروانی که به تقل

روند.یاند مم کردهیترس
کنند و درصددند تا به مرتبـه پزشـکان برسـند (ھمـو،     ید نمیبان، تقلیکه از طبیمارانیب: ب

دشوار است و بـه سـالمت گذشـتن از آن، در    ی). او معتقد است راه دوم، دور و دراز و بس۳۱
به صراحت از نجا یدر ایشود (ھمو). غزالیمییخاص و استثنایب افرادی، تنھا نصیاھر دوره

د یـ ض تقلید داردکه ما تو را به آنچه از حضـ یاورده اما تأکیان نیبه مید سخنیراه تقلیاعتباریب
قـت  یان حقیـ در ادامه با بیم (ھمو). ویکنیاند،  آگاه میات دھد و راه درست را به تو بنمایترق

یرویـ و عامِلـه اسـت. ن  عالِمـه یرویدو نیدارد که نفس انسان دارایآن، اظھار مینفس و قوا
م و   یو گـاھ یل علوم مختلف مستعد است که گاه با الھام الھیتحصینفس، براینظر بـا تَعلـُّ

رِ بـدن، انسـان را بـه    یا قوّه عامله بـا تـدب  ییابد و پس از آن عقلِ عملییاکتساب به آن دست م
)۳۱ـ ۴۰خواند (ھمو، یفرا مینیافعالِ معیسو

یدر انتھـا یکند ولـ ید میز تائیرا نیدیمان تقلیگاه ا» زان العملیم«در کتاب یگر چه غزال
افتن از یـ یکند و تنھـا راه خالصـ  یکورکورانه را نکوھش میروید و پیآن کتاب به شدت، تقل

ن کلمـات  یـ ر ایاگر در مس«کند: یح میداند و تصریرا استقالل فکر و نظر میھالکت و گمراھ
ق طلبـت بگمـارد، از   ید آورد تا در طریپدیشکیه اعتقاد موروثنباشد که در تو نسبت بیزیچ

کـه نظـر نکنـد،    یکه شك نکند، نظـر نکـرده اسـت و کسـ    یرا کسیبرد؛ زینخواھیآن سود
توان ین رو می). از ا۱۶۳(ھمو، » ماندیفرو میو گمراھیینایند در نابیبیکه نمیند و کسیبینم

ی، بـرا ییاتلویحی] با فلسفه و بالتبع بـا کـالم فلسـف   با وجود مخالفت [ضمنی یگفت که غزال
۸، یمنطق و معرفت در نظر غزال، ینانیقائل بوده است (دیاژهیت ویاستقالل فکر و نظر، اھم

).۳۴۳و
شنھاد کـرده اسـت. او   یز پیرانیگریق اھل علم، راه دیکسب علم، عالوه بر طریبرایغزال

یل علـوم و مطالعـه کتـب و منـابع درسـ     یر به تحصق امویحقایان در جستجوید: صوفیگویم
ل علم، مقدم داشتن مجاھدات در محـو صـفات   یاند که راه تحصاند، بلکه گفتهص ننمودهیتحر

ن یـ را ایمتعال با ھمه ھمّت است. چون کسیخدایھا و اقبال به سویبندیپابد و قطع ھمه
ق یراز ملکوت بر او مکشوف و حقـا کند ویضان میمقام به دست آمد، رحمت خداوند بر او ف

ه نفس آماده سـازد  یتصفید خود را برایر تنھا باین مسیگردد. سالك در ایمعلوم میامور بر و
ییزھـا یت، اراده صادق و عطش تمام داشته باشـدو منتظـر و مترصّـد چ   یو  ھمراه  با خلوص ن

). به نظـر او،  ۴۵، العملزانیم، یگرداند (غزالیباشد که خداوند  از رحمت خود بر او روشن م
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انـد، امـا   ن راه انکار نکردهیه و امکان وصول به مقصود را از اینظران با آنکه روش صوفصاحب

ین مجاھدتیاند که چنو پنداشتهد شمردهیق را دشوار دانسته و رسیدن به مقصود را بعین طریا
ـ ینمایتر از حصولش مدیحاصل شود، ثباتش بعیممتنع است و اگر در زمانیمانند امر ید، ول

اند نازل شدهیھستند که بر ویقیدو بپندارد آنھا حقایرا کسب نمایاالتیممکن است انسان، خ
). ریاضتِ صرف،اجتناب از تحقیق وبی ارشادِمراد، گام در این وادی نھادن به صالح ۴۶(ھمو،  

بخواھد به صِـرف  یدی، اما اگر مرالنفس بودندهیاجتھاد، فقیامبر (ص) بودند که بینیست. این پ
ل یتحصـ یقـ ید در نفس، علـوم حق یاست.چرا که باکردهیدیاضت به مرتبه او رسد، توقّع بعیر

ق بحث ونظر است (ھمو). اگر این گفته برآن حمل شود کـه بـا   یاالمکان از طرین حتیشود و ا
رسـید، صـدالبته کـه    اجتماع ریاضت و بحث، علوم حقیقی حاصل شده ومیتوان به مقام پیـامبر 

سخنی ناصواب است؛ چراکه علوم ایھابی نبی دراین میان مغفولٌ عنه واقع شده است.
کـم  » جـوان «گوید: سالکِ مسنّ، غزالی سه گروه را به اتخاذ روش عملی توصیه کرده و می

ندارد، بھتر است بـه عمـل   ینظر دسترسیا بی استعداد وھوشمندی که به معلم مستقل وصاحب
کـه  یجـوان «دارد: یاهیر توصـ یـ ان بـه گـروه اخ  یـ در پای). و۴۵،العملزانیم، یازند (غزالبپرد

ن یار دارد، به طلب علم رود و در شناخت انـواع علـوم متحمـل رنـج شـود، چنـ      یسرشتی ھوش
ق (عمل وعلم) است و بھتر است که تعلّـم را مقـدم بـدارد. از علـوم     ی، مستعدِ ھر دو طریفرد

م مـ  آنچه را که یبرھان توانـد ادراك کنـد بدسـت آورد و سـپس از خلـق،      یانسان با جدّ و تعلـُّ
ن یـ د از ایخدا رھسپار گردد و منتظر باشـد. شـا  یبرتابد و تنھا به سویا رویرد و از دنیگکناره

). البتـه او روشـن   ۵۰(ھمـان،  » ن راه روشن نگشته بر او مکشوف گرددیق آنچه برسالکان ایطر
وان با انعزال از خلق و اجتماع، به سوی خدا رھسپار شد. درحـالی کـه   تکند که چگونه مینمی

انعزال، مستلزم وانھادنِ بخشِ عظیمی از احکام واخالقِ اجتماعیِ دینی است؛ ھمان چیـزی کـه   
ـ    ، تفکـر و نظـر را بعنـوان راه    یدر نظر او مھم بوده ومتکلم موظف به دفـاع از آن اسـت!! غزال

دانـد.  مـی یاز طرق خداشناسیکینکرده بلکه آن را، تنھا یفمعریکسب معرفت الھیانحصار
محـض را  یدیـ مان تقلیای، گاھیداتش بر شرافت معرفت الھیبا آن ھمه تأکیشگفت آنکه و

داند؛ اماواضح است که طریـق علمـی   یکند و آن را سبب نجات انسان در آخرت مید مییز تأین
رش ین را بخاطر  پذیایداند. البته شاید واسب میرا برای نخبگان و راه عملی را برای عوام من

» اء العلـوم  یـ اح«در یدانـد. و یمانِ حداقلی برای بشروبرسبیل رفع تشنگی با آب دریا، روا میا
کرده یمان که تشکیکی است، تلقین رتبه ایدی محض است، بعنوان نخستیمان عوام راکه تقلیا

مقلد قائـل نیسـت،   ینشراح صدر در مورد عامرت و ایچ گونه کشف، بصیکه ھییاز آنجایول
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ـ  یدی). از سـو ۱۵، ۳،نیالداء علومیاح، یدھد (غزالیاو را در زمره مقربان قرار نم یگـر، غزال

داند که ابزار حکمت و علم است. بـا ایـن تعبیـر، وی،جایگـاه     یث مین حیشرافت عقل را از ا
را معدن علم وحکمت ومنبع آن دانسته و عقل را ابزاری ونه منبعی قلمداد کرده است. او نفس 

ا آب یـ موجود است. مانند آتش در سنگ یمعتقد است علم وحکمت بالقوه در فطرت ھر کس
). ۱۲۰،العمـلزانیمکرد (ھمـو،  یبروز آن کارید براین و نخل در ھسته خرما که بایدر دل زم

وقدرت دانسته وفربھـی  را به خاطر وجود دو جنبه علمیگر، شرافت دل آدمیدیدر جایغزال
، که نوعاً بی حضـور  یق علوم ظاھریاز طریپندارد، گاھه علم به سه شیوه مییانسان را از ناح

ز از ینیل است ؛ گاه از راه باز شدن روزنه دل به ملکوت و گاھیھمگان قابل تحصیمعلم، برا
و یامبریـ سه با راه پیمقاکن آن را دریشمارد و لیز بزرگ مین راه را نیایراه آموزش علماء. و

ان از حضرت حق به قلبشـان نـازل   یم آدمیتعلیاء که بدون واسطه و بیاء و اولینسبت به علم انب
). تـاکنون بـه تبیـین علـم، امکـان،      ۲۷ــ  ۳۱، ۱، سعادتیایمیکیداند (غزالیشود، ناچیز میم

ـ       ه چیسـتی کـالم   روائی، ضرورت وپیامد آن درساحت اندیشـه غزالـی اشـاره کـردیم واینـک ب
پردازیم. می

یالف: چیستی،جایگاه وتعریف کالم درنظر غزال
شـد.  مـی یصورتبندیشه غزالیشِ آن، به دست اندیبود که زایاکالمِ مرسوم آبستن حادثه

ـ  ی؛ پنجـاه سـال  یگردد به نیمه دوم سده پـنجم ھجـر  ین واقعه بر میا در آن تکـوّن  یکـه  غزال
۴۶۵خود (از سال یعلمیکرد. او در طول زندگیاش را قلمییافت و تراوشات ذھنیتیشخص

د نظـر   ید خود تجدیافت) بارھا در افکار و عقایوفات یسالگ۵۵ق که در سن ۵۰۵ق، تا سال 
ندارد کـه دربـاره علـم    ین رو تعجبیرا آفرید. از ایکرد و ھر بار آثارچالش برانگیز و ماندگار

و مضرّات آن، شاھد آراء مختلف وگاه متناقضـی از  یحاصلیا بیو فوائد آن یکالم و ارزشمند
م یز قابـل تقسـ  یھای فکری او، مراحل علمی وی به سه دوره متمـا م. باتوجه به چرخشیاو باش

فلسفه را تابع کالم گرداند. ھر چند، بـا اسـاس ومحتـوی فلسـفه     یکند بنحویمیاست.او سع
که مخـلّ بـه باورھـایش    یفه را در کالم، تاجائانه خوبی ندارد، اما شیوه و روش مرسوم فلسیم

اسـت کـه در آن   » یفلسفه کالم«ك نوع یقت بیشتر، یاو در حقیگیرد؛ مدل کالمنباشد بکار می
اسـت؛  یکه درآن کالم تابع مدل فلسـف » یکالم فلسف«کالم است بر خالف یفلسفه تابع محتوا

ان یـ جر«دانـیم  دان آسان نیست. چراکه میالبته تفکیک این دو، در پارادایم پیشنھادی غزالی، چن
ـ بـود؛ ا ]یکالم فلسـف [برخالف مدل دومیو غزالیاشاعره ازجمله فخر رازین پژوھید دو، نی
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ـ ین، از فلسفه و مسائل آن نیمخالفت کرده اماباوجودایبامدل فلسفه ارسطوئ یزسخن گفتند؛ ول

موجود بماھو موجود  ]وضوع کالم رام[ف، ینمونه، او در تعریفلسفه را تابع کالم ساختند، برا
طره کـالم بـر   یش، درصدد توسعه سـ ین ربایبا ای). و۴۷، دیکالم جد(خسروپناه، » گزیندبرمی

گردد. اگربپذیریم اش مطرود مییات علمیکه اتفاقاً در دوره پایانی حیفلسفه است. ھمان کالم
ھدف از تعریف یا شناخت «) و۱۴یجی،الھ»(مقصود ازتعریف، یاحصول کُنه بُوَد ویا تمیّزتام«که 

، ۱۳۶۲(خوانسـاری،  » ذات و حقیقتِ معـرَّف اسـت و یـا شـناخت و تمیّـزِ آن از امـور دیگـر       
)، پس باید اذعان کرد که غزالی به دلیل تفاوت دیدگاھش در باره کالم، تعریف کـالم را  ۱/۱۵۵

کند.ای از ابھام رھا میدر پرده

یغزالیات علمیحیھادوره
ھا وتنوع مواضع غزالی در بیان چیستی علم کالم، باید به درک درستی از ی فھم چرخشبرا

اش را بـه سـه بخـش    ھـای حیـات علمـی   ھای زندگی علمی وی رسید. شاید بتوان دورهدوره
زیرتقسیم کرد. 

دوره نخست (دوره اقبال)
» د الفالسـفه مقاصـ «چـون  یمھمـ ین دوره کتابھـا یل و ابراز وجود است. در ایدوره تحص

کند و شھرت مطلوب یف میرا تأل» االعتقادیاالقتصاد ف«و » هیفضائح الباطن»  «تھافت الفالسفه«
آورد.یھای فکری ناموافق، بدست مومورد عالقه خود را ازطریق ھجوم ونقد برنحله

دوره دوم (دوره ادبار)
یبـرا یمـ یعظیکـر ق. تحـول ف ۴۸۸ز از کالم اسـت. در سـال   یح افکار و گریدوره تصح

ن خود را ترك کرده و فعالیت خود را یشیق پیدھد و در اثر آن، بخش مھمی ازعالیرخ میغزال
، بـه  یو فقھیزاز مدرسه کالمیکند، با گریروزگارِ خود، تشدید میبر ضدِ برخی ازعلومِ رسم

د. حاصـل  یـ راگید ـ  مـ ین از دست رفته او را جبران نمایقیتوانست یتصوف ـ که به نظر او م 
است.» العلوماءیاح«، کتاب یغزالیات علمین دوره حیوعصاره تالش ا

دوره سوم (دوره انعزال)
ق. کـه پـس از   ۵۰۳رد و تـا سـال   یگیه را از سر میس در نظامیق. مجدداً تدر۴۹۹از سال 

س علـوم  یشود، ھمچنان به تـدر یس میناچار به ترك تدریشابور بر ضد ویھان نیکات فقیتحر
» المنقذ من الضـالل «، »صل التفرقهیف«چون یف آثارین دوران به تألیپردازد و در ھمیمیرسم

زند. اما سپس، ازتدریس پرھیز کرده ومعتکف میگردد. یدست م» إلجام العوم عن علم الکالم«و 
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را دربـاره کـالم عرضـه داشـته     یدر آثار خود آراء متفاوت و گـاه متعارضـ  یکه غزالیاز آنجائ
کنـیم راز  مـی یرا مطـرح کـرده و سـپس سـع    یاز آراء و نظریـات و یگزارش مختصراست،

نمـوده واز قِبَـل   یدرباره علم کـالم و منزلـت متکلمـان را بازکـاو    یویھایریگاختالف موضع
ن مھم را در کتـب شـاخص ھـر    یگزارش نظرات وی، به فلسفه کالم اونیز دست یابیم. اینک، ا

کنیم.  دوره بیان می

االعتقادیدر االقتصاد فکالم 
ش از آغـاز آن  یه بغداد و پیس در نظامیرا در اواخر دوران تدر» االقتصاد«یشده، غزالگفته 

را ین کتاب، کـالم اشـعر  ی)وی در ا۲۴۷، ۱۳۶۹کوب، نیف کرده است (زریتحول شگرف، تأل
سـاختنِ  یبرھـان یدارد برایکند. البته سعینسبتاً استوارتر از قبل ارائه میانو وبا ادلهیدر قالب

رد و بـا  یـ نگیاچ بھـره یاھل فلسـفه ھـ  یھامان[به زعم ایشان اشاعره]، از استداللید اھل ایعقا
ت یـ ، ھـم اھم »االرشـاد «ن جوینی در یج، ھمچون روش استادش، امام الحرمیرایھاوهیھمان ش

ـ بـا ا د.یز نماین مباحث را تجویرانشان دھد و ھم ورود در ایطرح مباحث کالم ین حـال و ی
ـ   یز نسبت به کالم چندان خوش بین» االقتصاد«ھنگام نگارش یحت در ین نیست. بـا آنکـه غزال
کنـد کـه گـر چـه از     یح مـ ید اھل سنت پرداخته ولی باز تصریعقایان استداللیبه ب» االقتصاد«

د از مردم، کالم فاقـ یبرای برخیخوض و فرورفتن در مباحث علم کالم مھم است ولیجھات
متکلمان را ماننـد  ادلهی). و۸، االعتقادیاالقتصاد ف، یارزش بوده و باید آن را ترك نمایند (غزال

د. اگـر  یـ نمایھا)را برطرف مـ (بدعتھا و شكیداند که امراض قلبتجویزی پزشك مییداروھا
ـ ار یاز آن دارو بسـ یقرار دھد، فساد ناشیماریار بیرا در اختییر حاذق، دارویب غیطب ش از یب

ب حـاذق،  یـ طبیمعتقد است که تنھا، دارویاناً دارد (ھمو). بنابراین غزالیاست که احیصالح
ده یـ در او دیمـار یاز بیچ اثریکه ھیار کسیب، دارو را در اختیسالمت بخش است و اگر طب

بـه  ن اقـدام ید، مضرّ بوده و مسلماً ایسالم، دارو را مصرف نمایا اگر فردیشود، بگذارد و ینم
ابـد در  ییر مـ یتأثیبینیمان دین ایکالم را اگر[جائی] در تلقیغزال«د. یاو خواھد انجامیماریب

کنـد کـه کـالم ھمچـون     یبیند و غالباً خـاطر نشـان مـ   یده نمیفایبیدفع شبھات و شکوك بکل
ز کند و به ھمان انـدازه کـه الزم ھسـت    یب آن را تجویدھد که طبیسود میداروست،البته وقت

ر ادله اھـل کـالم بـه بحـث در ذات و     یدر تقر» االقتصاد« در کتاب یمصرف شود. اگر خود و
کند، ظاھراً بـه سـبب   ین مسائل مربوط است، اکتفاء میصفات و مسأله نبوت و معاد و آنچه بد

)۱۱۹، ۱۳۶۹کوب،  نی(زر» ت حدود وضرورت داردیاست که به رعاین توجھیھم



92شمارة فلسفه و کالم- مطالعات اسالمی104
مشناسانه کالارزش دھی مخاطب

ـ  از از شـناخت صـنوف   یـ نیباتوجه به نگاه غایتگرایانه غزالی، متکلم در کاربرد ابزارکالم، ب
عـوامی کـه مقلدانـه تصـدیق     -۱سـت:  یچھارگانه زیر به عنوان مخاطـب وجمعیـت ھـدف، ن   

، االعتقـادیاالقتصـاد ف، یکنندوازشنیدن ادله کالمی بی نیاز یامتنفرند (غزالضروریات دین می
وکالم برای آنان بی اثر بوده و اھل بدعت که متعصبانه از عقیده حق، منحرف شدهکفار-۲). ۸

مقلّد ھوشمندی که گاه ایمانش متزلزل میشود. -۳). ۹ولذا چاره آنان فقط شالق است!! (ھمان، 
چاره آنان مھربانی ونصحیت و در صورت لزوم بھره بردن  حداقلی از ادله کالمی اسـت. اینـان   

تری روبرو شوند وبه تبع آن، د چه بسا پس از شنیدن ادله کالمی، باسواالت مھمچون ھوشمندن
ای و مجادلـه یدوگانه اخالقـ یھان دسته، روشیایبرایتر گردد (ھمو). غزالایمانشان متزلزل

انـات  یو بیانگر عدم انحصار راه و روش کـالم در اسـتدالل عقلـ   ین خود بیکند، ایه میرا توص
رود بـا  یبرخوردارند و از آنھا انتظـار مـ  یمراھانی که از ھوش و ذکاوت خوبـ گ۴است. ینقل

یرند. وی نرمیده باطل خود دارند، حق را بپذیکه در عقیدی، شك و تردیفطریریپذانعطاف
داند و معتقد است آنھا را نه از راه جدل و بحث، بلکـه  ین گروه الزم میو لطافت را نسبت به ا

). ایـن  ۱۰نمـود (ھمـو،  یح راھنمـائ یمالطفت اخالقـی بـه اعتقـادات صـح    قیبایدآنان رااز طر
ھای مھم فلسفه کـالم اسـت، رھنمـون    ھای روش کالم که یکی از مولفهگزارش، ما را به گونه

ی، تنھـا بـرا  یرد که طرح حداقلیِ ادله و مباحث کالمیگیجه مین مباحث نتیاز ایمیشود.  غزال
کالم در نظـر  یرسد روائیباشد. به نظر مید میشبھه، الزم و مفگروه سوم آنھم فقط برای رفع 

ھـر صـنف و   یبرایاباشد، لذا بنزد وی، طرح ھر مسئلهنیز مییشناسمخاطبی، مقتضیغزال
ت شـنونده و سـائل،   یـ از و ظرفیست، چه بسا طرح مسائل بدون توجه به نیز نیجایگروه انسان

ن، دامنه ضرورتِ طـرحِ  یبرانداز باشد. عالوه بر امانیان، پرسش افزا ویفایده، مشکل آفریبجا
حِ مملّ را، یداند و توضیرا فقط،تا رساندن سائل به آستانه کشف ورفع شك میکالمیھابحث

داند، لذا درایـن خصـوص، وی موافـقِ ھندسـه     یح افکارِ کژ و ناصوابِ سائل میمخلّ به تصح
مـردم واجـب اسـت تنھـا     یشد. از نظراو آنچه بـر تمـام  بامی» احسن القول ما قلّ و دلّ«تبلیغیِ 

مان است و لذا تبحّر درکالم و اشتغال بـه آن  ید در ایر قلب از شك و تردیو تطھیق جزمیتصد
د گـردد ازالـه آن شـك بـر او     یدچار تردینیم دیدر تعالیاست. البته اگر کسیاز واجبات کفائ

ه یـ کرد، ارزش اولین روی). پس کالم، با ا۱۱، قاداالعتیاالقتصاد ف، یمیگردد (غزالینیواجب ع
ینمـود، بلکـه علمـ   ینفسـه ارزشـمند، تلقـ   یك دانـشِ فـ  یرا ندارد تا بتوان آن را بعنوان یذات

د یـ ل فوایـ مقدماتی وابزاری است و وجوب پرداختن به آن،معطوف به ھدف بوده و صرفاً به دل



105یغزالشهیو فلسفه علم کالم در ساحت اندگاهیجا93بهار و تابستان
است.ینیدیھان آموزهییمترتّب بر آن در حفظ، دفاع و تب

اء علوم الدینیکالم در اح
در شـام و  یق . پس از وقوع آن انقـالب روحـ  ۴۸۹ن کتاب را حدود سال یف ایتألیغزال

ان بـرده باشـد   یـ ق. بـه پا ۵۰۰سـال در سـال   ۱۱المقـدس آغـاز کـرده و حـدوداً پـس از      تیب
و یماریرفتار بج را گیراینیدیھاھمه دانشی). در این دوران، غزال۲۴۷، ۱۳۶۹کوب،  نی(زر

اند، لذا گاه به طرق مختلف، مخالفت خود را با علوم موجود از جملـه کـالم،   دمییمرگ واقع
» نیالـد اء علـوم یاح«سخن گفته و با نگارش ینیعلوم دیایدارد و گاه بصراحت از احیابراز م

شه پیشین یاندیحتزمان خود را ـ و  ینیشه دین اقدام، در واقع اندیورزد. با ابه آن مبادرت می
شنھاد یای عملی براساس تصوف زاھدانه پآن، برنامهیرد و به جایگیش را ـ به باد انتقاد م یخو

افتن یـ عاقلِ بالغ، آموختن شھادتین و درین واجب برایگوید نخستمی» اءالعلومیاح«کند. در یم
باشـد و  یکـاف یقاد جزمق و اعتید، بلکه او را تصدیآنکه بر او کشف الزم آیآن است، بیمعنا
،  یاست (غزالـ یل برھان ھم حاصل شدنید و بدون بحث و تحصیبه صرف تقلیقین تصدیچن

دارد کـه  ). امادر ضرورت پرداختن به بحث وفحص کالمـی، اشـعار مـی   ۴۷، احیاء علوم الدین
ق، از نِ اعتقـاد حـ  ید اھل آن شھر را از اولِ بلـوغ، بـا تلقـ   یع باشد بایھا شابدعتیاگردر شھر
). در نظـر افـرادی مثـل غزالـی، مـردم ھمیشـه نیازمنـدِ یـک         ۵۰انتشان کرد (ھمـان، یبدعت ص

سرپرست ناصح ھستند. او به راحتی ازمشارکت و سپردن بخشی ازتکالیف بخصوص در حوزه 
اعتقادات (که باید تحقیقی باشد ونه تقلیدی) به خود مردم، بـر خـالف آمـوزه سـترگ (کلکـم      

رود. ھرچند واقعیت جامعه زمان غزالی مقتضی رویکرد وی بوده،امـا ایـن، بـا    راع... ) طفره می
ھای قرآنی چندان سازگار نیست. بجز مقام عصمت، ھرفردی،چـه نخبـه وچـه عـوام، در     آموزه

معرض خطااست، لذا چه تضمینی وجود دارد که عالمان غیر معصوم، دین و دینداریِ عـوام را  
درمقابلِ شبھه، صیانت کنند؟!  

یویو دنینوع، ارزش وفایده علوم اخرو
منحصر در مکاشفه (علم باطن) و معامله (علم احوال دل) است یاخرو، علوم یاز نظر غزال

تـوان علـم   یکالم را نمید، ولیآیبه شمار میشرعیویدنچون فقه از علوم یو در مقابل، علم
نـاً در کتـاب و سـنت    یعیمـ از مباحـث کال ی). به اعتقاد او برخـ ۵۹ـ۶۴دانست (ھمو، یشرع

است که قرآن یگر مباحثیدیست و برخینیازیگر به علم کالم نیوجود دارد و با وجود آنھا د
ـ  ینگونه مباحث یو سنت به آنھا نپرداخته است؛ ا ثمـر و گمـراه   یا مجادالت مذموم و مطالـب ب
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حـال اکنـون بـا توجـه بـه      نین ندارد. اما با ایبه دیاست که تعلقیا ورود در امریاند و کننده

یھا کـه زاده شـده و جمـاعت   چه بدعت«ھا و شبھات، حکم آن عوض شده است. رواج بدعت
ن حـال، آن  یـ ده پـس در ا یـ مؤلـف گردان یو سـخن ق کردهیھا، تلفآن شبھهیاند تا برابرخاسته

ھـا،  توع بدعی). لذا در صورت ش۶۴(ھمو، ص» شده است» هیمأذونٌ ف«، ضرورتاً »محذورٌ منه«
بصراحت آموختن کالم را واجب ید. گرچه غزالیآیبشمار میپرداختن به کالم ازواجبات کفائ

پس کـالم از  «.... د: یگویکند اما ارزش و اعتبار آن را ابزاری وثانوی دانسته ومیاعالم میکفائ
و الت مبتـدعان  یعوام از تخـ یھانگاھداشت دلیت است برایھا شد که فرض کفاآن صناعت

د بدانـد کـه رسـالت و    یز بایو متکلم خود ن» ھا، وجوب آن حادث شودب[خاطر]زایش بدعت
ـ  یم دیاز حریجز حراست و پاسداریفیتکل ). در ۶۵، نیالـداء علومیـاح، ین را نـدارد (غزال

وی، ھدف کالم (دیگرمولفه فلسفه کالم)، حفظ شرع یا متشـرّع اعـالم  و   یھاف نوشتهیتضاع
ـ   ینـدار، معرفـ  ین وحـافظِ عقیـده د  یـ شِ نگھبانِ دمتکلم نیز در نق اء یـاح، یشـده اسـت (غزال

گوید: دھد. او میبه متکلمان را نشان میینیاز جامعه دینیه جالبیبا تشبی).  و۶۵، نیالدعلوم
د یـ حاجت آ]قراولشیپ[شان در راه حج به بدرقه یایچنان که به سبب ظلم عرب[؟!] و راھزن

ن اگر مبتدع، یراه حج نَبُوَد؛ ھمچنیارد، بمُزد گرفتنِ نگاھبانان از شرطھابگذیو اگر عرب تعدّ
(ھمو). » ادت از آن سخن که در عھد صحابه بوده است حاجت نبودیبگذارد، به زییھوده گویب

ن بداند که منزلـت  یش را اید متکلّم حدّ خویپس با«د: یگویکرده و میبردارل بھرهیوی از تمث
(ھمو) گویا متکلم، حکم ِدین پژوھی را دارد که نه » نگاھبان است در راه حج!ن، منزلتِیاودرد

از سر اعتقاد، بلکه با استدالل ازتحقیق خوددفاع میکنـد. بـااین وصـف،در نظـر او علـم کـالم،       
ارزش ذاتی را ندارد؛ این البته، با آموزه مقبول دین که علم، (عبادت، ارزش و تکلیـف) قلمـداد   

دارد.  شده، ھماھنگی ن
که عوام یادهیست جز عقیمتکلم را ن«گوید که مییاز متکلم از عوام، غزالیدرباره وجه امت

یانیـ (ھمـو). بـه ب  » ز اسـت یـ به صنعت مجادله و حراست متمیاند و از عامیك ویدر آن، شر
روان که به دنبال کاروان حج، ین بدانند، او چون پاسبانید نسبت خود را با دیمتکلمان با«گر ید

ھم که فقط به مناظره و یان نخواھد بود و متکلمیام نکند، از حاجیقیاست و اگر جز به پاسبان
ق آخرت گام نزند و تفقّد احوال قلب نورزد، از اصـل، در زمـره   یمدافعه مشغول باشد و در طر

یا). مبادا متکلم بپندارد نسبت به عوام دار۱۱۰ـ۱۳۷۳،۱۱۱(سروش، » ن نخواھد بودیدیعلما
و صفات و افعـال او و کـل آنچـه    یمعرفت خدا«یرا به نظر غزالیاست، زیترقیاعتقادات عم

). ۶۵،نیالـداء علومیاح(غزالی، » دیایم، از علم کالم حاصل نیدر علم مکاشفه بدان اشاره کرد
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خـدا و صـفات و   ید: نه تنھا علم کالم، موجبِ حصولِ علمِ مکاشفه و معرفـتِ قلبـ  یگوینیز م

(ھمان)  » ك است که حجابِ آن باشد و از آن مانع بُوَدینزد«ست بلکه یالِ او نافع

ن االسالم و الزندقه:یالتفرقه بصلیکالم در ف
دفـع  یآن جز برایریادگیدارد و استفاده از کالم و ین کتاب نیزبه کالم نگاه ابزاریاو در ا

کنـد. علـت   یمـ یو ثـانوی، تلقـ  یعـ تبیداند. بنابراین کالم، علمیحمله و شبھه خصم حرام م
ید پرداختن به آن حرام است مگر برایگویداند، لذا میحرمت کالم را ھم آفات مترتب برآن م

دو منظور و دو گروه:
ا... (ص) قـادر بـه زائـل سـاختن آن     و اخبار منقول از رسـول ای که با موعظهزدهالف: شبھه

ست.ین
اھـل  یمـار یخواھد بـا کـالم، ب  ثابت رادارد و میینمایراسخ و ایب: عاقل کاملی که قدم

ده خـود را از ھجـوم اغـواگر بـدعتگزاران     یـ ا عقیرا مجاب ویشبھه را، شفا بخشد، بدعتگزار
مانِ یمان عوام را بر ای، ایبه نحوی). غزال۹۴، یالغزالاالماممجموعه رسائلمصون بدارد (ھمو، 

ـ   یح میترجیمَدرَسیاستدالل را در دوران عزلـت در  » التفرقـه صـل یف«یدھد (ھمـو). اگـر غزال
)در ۴۸، ۱۳۶۹کـوب،  نیش از وفاتش نوشته باشد(زریق. وتنھا پنج سال پ۵۰۰خراسان ودر سال 

اتش در باب کالم به حسـاب  ین نظریتوان از جمله آخریاودراین کتاب را، مین صورت، رأیا
آورد.

کالمکالم در إلجام العوام عن علم ال
د آنھـا را  یـ روشن از عـوام راارائـه نما  یریآنکه تصویبیستند؟ غزالیست؟ عوام کیلجام چ

کنـد  دارد وپـذیرش تقلیـدی را تجـویز مـی    یبصراحت از پرداختن و اشتغال به علم کالم باز م
رد کـه  یپـذ ین کتاب ھـم  مـ  یدر ھمی). اما وی، حت۴۲ّ، یالغزالاالماممجموعه رسائل، ی(غزال

رسـند  یمحدود بـه آن نمـ  یست، گرچه جز تعدادیناممکن نیقت از راه برھان عقلیحقادراك 
). ولی انسان بی مددِ کالم ھمیشه، از فھـمِ اجمـالیِ حقیقـت ومعنـای حقیقـی آیـات       ۴۵(ھمو،

ن نـوع معرفـت بـه    یـ بـودن ا یبه شھودیطور ضمنا وی بهیوروایات نیز بی نصیب نیست، گو
، یالغزالاالماممجموعه رسائل، یکند (غزالیحقیق در کالم اقرار معنوان یکی دیگر از روشھای ت

م داللت بر داللت آشکارِ عامه فھم و داللتِ صـعبِ محتـاجِ   یدر ادامه ضمن تقسی). و۴۵ـ ۴۶
یچ خطـر ید که ھـ یگویآشکار است میکه داللتشان بر معانیدر مورد ادلّه قرآنیتفکر و تروّ
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ه متوسـل شـده   یك تشـب یـ شـتر بـه   یضـاح ب یای). او برا۵۹ند (ھمان،کید نمیرا تھدیافراد عام

ند کـه تنھـا   یمانند دارویند که ھمگان از آن منتفع  و ادله کالمیچون غذایادله قرآن«د:  یگویم
یتوان گفت که ادله قرآنـ یمینند، حتیبیان میگر زیدیاریشوند و بسیمند مماران از آن بھرهیب

یل کالمـ یـ کنند و دالی، از آن استفاده میرخوار تا فرد قویاز کودك شمثل آب ھستند که ھمه،
شـوند  یمار مین غذاھا بیبا ایرسانند و برخیسود میھستند که تنھا به افراد قویچون غذاھائ

ارزش یز، کـالم را دارا یـ نجـا ن یندارند (ھمـو). در ا یاچ بھرهیچون کودکان از آنھا ھیو برخ
گـردد  یمشروط است، بنحوی که ھرگـاه شـرط منتفـ   ید است کالم، علمندانسته و معتقیذات

علـم کـالم بـه    ی، به زعم خود، در ردّ ضرورت وارزش ذاتـ یخواھد شد. ویز منتفیمشروط ن
د کـه ایشـان   یـ گویبرد و مـ یعدم استفاده رسول خدا (ص) و صحابه از روش علم کالم پناه م

ـ یاند، البته نـه بـد  مودهیم را نپ(ص) و صحابه دراحتجاج با مردم، روش اھل کال کـه از  ین معن
ل ین دالییدند، حتماً درصدد تبیدیمین کارمنفعتیاند بلکه چنانچه در اعاجز بودهیچنان سلوک

-). البته باید گفت که واقعیت تاریخی،این مدعا را اثبـات نمـی  ۶۰آمدند (ھمو،یز بر مینیکالم
ن، عوام ھستند. و بر عوام، جز یکند که طرف خطاب دین القاء مین فقرات چنیدر ایکند. غزال

عوام را از ھرگونه بحـث و تبـادل نظـر دربـاره مسـائل      یست. حال که غزالینیرش، حکمیپذ
ره یـ د که خداوند خود، ھمه بندگان اعم از عوام و غیتوان از او پرسیمنع کرده است، میاعتقاد

ین امـور ضـرور  یـ ك از ایچ یگر ھیدیز سوگر فرمان داده است. ایرا به معرفت خود و امورد
، وجـود ادلـه و نظـر در آن    یل ھر علمید کسب شوند و تنھا راه تحصیستند، پس بای) نیھی(بد
ز تنھـا در صـورت   یـ نھـا ن یھاسـت و ا ت و انتاج آنیفیل و تفطن به وجه داللت آن ادله و کیدال

اج ین اساس ھم کالم مورد احتیر است. بر ایپذب مقدمات، امکانین و ترتیط براھیشناخت شرا
ازمنـد  یل، نیـ ق نبی، بـه دل ینیزدر ھنگام تصدیمردم است و ھم معقوالت و فلسفه! بعالوه، عام

قـت آن و مباحـث   ین خود، تنھا با نظر در معجزه و حقیز سازد و ایاست تا نبی رااز متنبّی متما
ف خود نسبت به خـدا  یوظانیز در انجام ید گفت عامیسر است. لذا باینبوت در کالم مینظر

ن اشـکال  یـ پـس از طـرح ا  ی). و۷۸ـ۷۹به کالم و معقوالت محتاج است (ھمو،یو شناخت نب
ق جـازم اسـت کـه    یمان، ھمان تصـد ین امور واجب است و ایمان به اید بر مردم، تنھا ایگویم
ـ  یقِ جازم[تشکیکی بوده و] دارایدر آن نباشد. گرچه تصدیدیچ تردیھ یشش مرتبه اسـت ول

سـت  یسـته ن یباشد. لذا شایل میز قابل تحصینیو خطابیاز مراتب متوسط آن با ادله نقلیبرخ
مـان و  یمتعـال خلـق را تنھـا بـه ا    ین خدای). بنابرا۷۹بپردازد (ھمو،یادله قرآنیبه ماورایعام

)بـااین توصـیف غزالـی، ایمـان را تشـکیکی      ۸۱ـ ۸۲(ھمو، » ق جازم مکلف نموده استیتصد
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ھای ھر گروه کرده که ھرکس مطابق توانائی خویش سھمی از آن را دارد؛ بنابراین روشقلمداد 

نیز متناسب با آنھا خواھد بود. درمقام ارزشگذاری، این اندیشه قابل تحسـین اسـت، چراکـه از    
ن مطلـب را قابـل   یـ ایمنطق دو ارزشی (یا ھمه یا ھیچ)، فاصله گرفته است. البته سرانجام غزال

ز یـ ورزد نید میقت، تقلیکه نسبت به حقیکسیدارد ولیند که عارف بر مقلّد برتریبیانکار نم
الجـام  «، کتـاب  ی). برخـ ۸۲شـود (ھمـو،  یھمانند عارف، مؤمن[با تفاوت در رتبه] محسوب مـ 

ش از مـرگ بـه   یآن را تنھـا دوازده روز پـ  یدانسته و معتقدانـد و ین اثر غزالیرا آخر» العوام...
). در ایـن صـورت،چنانکه گذشـت آخـرین نظـرات      ۱۸۰، ۱۳۶۹کوب، نی(زران برده استیپا

ھای وی را باید دراین کتاب یافت.وچرخش

»لیاستنتاج و تحل«نقدونظر: 
ب زیـادی را  یفراز و نشـ ییابیم که وك درمیینیغزالیعلمیر زندگیگذرا به سیبا نگاھ

را وادار به پشت یر بوده است که ویاو گاه، چنان متغیپشت سر گذاشته است. خلجانات ذھن
ا یـ ت کالم اشعری اسـت؟  یا برآمده از ماھینگونه شدن آیکند. این خود میشیپیاافتهیکردن به 

رسـد ھـر دو عامـل در    یبرآمـده اسـت؟ بـه نظـر مـ     یاز ذھن کنکاشگر و روحِ پرسشگر غزال
یمختلف زنـدگ یھارهدر دویحال ویایمؤثر بوده است. علیتِ سیالِ ویساختاربندیِ شخص

ن رو نسبت ین مقاله، جایگاه کالم و فلسفه کالم، داشته و از ایازعنوان ایر گوناگونیخود تصاو
کرده است، به تبع این عدم تعـیّن، دورنمـای جایگـاه وفلسـفه کـالم      یمتفاوتیھایبه آن داور

ھـای  ھریـک از مؤلفـه  توانـد بـرای   غزالی نیز، گوناگون جلوه کرده است. خواننده آثار او، نمـی 
ھـای  فلسفه کالم، تعریف، مصداق یاشاخص واحد ومعینی را ارائه دھد. اما از مجمـوع نوشـته  

وی واکتفاء به وجه جامع نظـرات او، میتـوان ھندسـه نسـبتاً منسـجمی را کـه برآینـد نظـرات         
اوباشدارائه داد. 

یب: فلسفه کالم غزال
بی جایگاه،تعریف و فلسفه علم کالم رسـیده ایـم،   حال که از غور در آثار غزالی به درک نس

دانیم که فلسفه کـالم، دانـش   پردازیم. میھای فلسفه علم کالم  میاینک به شرح تفصیلی مولفه
ھمچـون،  یھـائ رون به مؤلفهی) است که از بEpistemological(یافرانگرانه و معرفت شناسانه

آن علــم، یشناســ، معرفــتیدیــم کلیھت وتعریــف علــم کــالم، قلمــرو، ســاختار، مفــا یــماھ
ت، یـ آن دانـش، غا یرعلمیو غیعلمیھا، مبادفرضشیھا، پافتیکردھا، رھی، رویشناسروش
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و بـاالخره  یاسهیگر، ارائه مباحث مقایامدھا و کارکردھا، مناسبات و ارتباط آن علم با علوم دیپ

علوم (موضـوعات،  یآنچه در اجزاھا با ن مؤلفهیپردازد. روشن است که ایکالم میشناسبیآس
ف، موضـوع، مؤلـف، منفعـت، مرتبـه     یـ ه قدما (غرض علم، تعری) و رؤوس ثمانیمباد,مسائل 

شـود،  ید و ...) و فھرست (ابـواب) بحـث مـ   یل، برھان، تحدیم، تحلیه (تقسیمیتعلیعلم، انحا
ن اشتراك دارند. یاز عناویست و فقط در برخیکسان نی

مالف: موضوع علم کال
. )۵و۶، الصـول مـن علـم  یالمستصـف ، یاء و ھو الموجود ... (غزالیاعم االشینظر فییالذ

ا حادث (ماسوی اهللا) است، لذا ھردو میتوانند موضوع واقع شـوند.  یم (اهللا) و یا قدیز یموجود ن
شـوارق االلھـام فـی شـرح     دیگران نیز چنین نظری را ارائه داده اند ازجملـه محقـق الھیجـی (   

)۱۴۱۹،۱/۱۲) وعالمه حلی (۴۳،گوھر مرادو۱/۳، لکالمتجریدا
ب: روش پژوھش وارائه کالم

شـود. او  یخاص بکار گرفته مـ ی، بسته به نوع، استعداد وتراز مخاطب، روشیدر نظر غزال
را بـرای تحقیـق   یمعرفتـ یپسندد، بلکه تمام امکانات و مجاریوه را نمیانحصار در روش و ش

بر روش نقلی تعبد آفرین بعنوان ارزش ید ویتأکیداند. این مسئله، نافیموارائه، قابل استفاده
ست. بستر این روائی، تشکیکی و ذومراتب دانستنِ ایمان اسـت. وی آن قـدر بـر    یبخشِ کالم ن

را در ذھن تقویـت میکنـد. شـاید    » الغایات تبرر الوسائط«تنوع روشھا تاکید دارد که شبھه تائید
ھـا وابزارھـا را   ظ دین  وایمان دینـدار)در نظـر غزالـی، انـواع روش    صدق واھمیت غایت (حف

ر یـ شود بـه شـرح ز  یکه از مجموعه مصنفات او استخراج میھائتوجیه پذیر کرده باشد! روش
است.
ظنی (بـرای پرسشـگراقناع   یجدلیـ عقل۲یقینی (برای ھوشمند پرسشگر)یبرھانیـ عقل۱
عـام (بـرای عـامی اھـل تسـلیم      یخام و وجدانیشھودـ ۴تعبدی  (برای عوام)یـ نقل۳پذیر)

ــ خطـابی و موعظـه   ۶انه بـرای اھـل قیـاس ومحاسـبه)     ی(با نگاه کارکردگرایـ تجرب۵ورضا) 
-۸تھدید وتنبیه (برای جاحـد لجـوج)!   -۷اخالقی (برای ھوشمند سلیم النفس رضایت پذیر) 

تقلید (برای عوام) و... 
هن باریگفتار او در ایھانمونه

د آورد یـ پدیشکینباشد که در تو نسبت به اعتقاد موروثیزین کلمات چیر ایاگر در مس«
[تعقـل وتفکـر]  که شـك نکنـد، نظـر   یرا کسیبرد، زینخواھیق بگمارد، از آن سودیتا در طر

فـرو  یو گمراھـ یینـا ینـد در ناب یبیکـه نمـ  یند و کسیبیکه نظر نکند، نمینکرده است و کس
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ل علـوم  یتحصـ ی[تفکر وتدبر] نفـس بـرا  ینظریروین). «.... ۱۶۳العمل،زانیمماند (غزالی،یم

ابد و پـس  ییو اکتساب به آن دست متعلّمبا یو گاھیالھالھاممختلف مستعد است که گاه با
ـ یافعـال مع یر بدن، انسـان را بـه سـو   یا قوه عامله با تدبییعقل عملاز آن  خوانـد  یفـرا مـ  ین
بحـث و  ق یاالمکان از طرین حتیل شود و ایتحصیقیدر نفس، علوم حقدیبا). «۳۱ـ ۴۰(ھمو،

ار دارد. به طلـب علـم رود و در شـناخت انـواع     یکه سرشت ھوشیجوان) «۴۷است (ھمو،نظر
اسـت و بھتـر اسـت    ]یو نظریعمل[ق یمستعد ھر دو طرین فردیعلوم متحمل رنج شود. چن

توانـد ادراك کنـد   یه را که انسان با جـدّ و تعلّـم  مـ   آنچیبرھانکه تعلّم را مقدم دارد. از علوم 
برھان از مردم و ھم با یاریبستجربهراه علماء ھم با یدرست). « ۵۰(ھمان،....» بدست آورد و 

م از راه برھـان  یاند و نه بـا تعلـ  یکه نه اھل ذوق و تجربه شخصیقابل درك است. کسانیعقل
ق کنند تا از ھمه درجـات و  یق را باور و تصدین طریاد دست کم یاند، بادهیرسیبه علمیعقل
کـه بـا اشـکال    یبـا کسـان  ). «.... ۳۱، سعادتیایمیکل علم محروم نمانند (ھمو، یتحصیھاراه

قلبشـان  یادن شـبھه یدھد و با شـن یمید رویك و تردیشوند و در اعتقاداتشان تشکیمواجه م
نمود تا با بازگشت آرامش، شك آنھا برطرف شـود  رفتار یو مھربانموعظهد با یشود بایمتأثر م

ـ (ھمو، » مقبول قانع کنندیا آنھا را با سخنانیو  ح و یا بـا تقبـ  یـ و ). «۸ــ ۹، االعتقـاد یاالقتصاد ف
که نزد آنھا به فضـل و کمـال مشـھور    یکالم فردنقل اییتیا روایه ینکوھش خصم و تالوت آ

کـه از ھـوش و ذکـاوت    یز در برخورد با گروھی). و ن۹(ھمو، » شان را متقاعد ساختیاست، ا
ـ  یخود، حـق را بپذ یفطریریپذرود با انعطافیبرخوردارند و از آنھا انتظار میخوب یرنـد ول

قیـ کند که با آنان نـه از راه جـدل و بحـث بلکـه از طر    یشنھاد میرا دارند، پیده باطلیفعالً عق
د یـ پدیاکـه در دلـش شـبھه   یکس).« ۱۰(ھمو،» شوند.یح راھنمائیبه اعتقادات صحمالطفت

ـ ا... (ص) قادر به زاو اخبار منقول از رسولیز و عادیآمآمده و با سخنان موعظه ل سـاختن آن  ی
بھـره  یکالمـ یھـا اسـتدالل خود از اقوال و یماریدفع بیتواند برایمین کسیست چنیشبھه ن

نقـش ببنـدد سـعادت    یلـب کسـ  ھرگاه صورت حق در ق). «۹۴، نیالداء علومیاح(ھمو،» ردیگ
باشد کـه  یا سخنییا اقناعیباشد ید آن صورت برھانیندارد که علت مفیتیحاصل است، اھم

یا اساسـاً سـبب  یباشد د یتقلا به صرفیرش قرار گرفته یحسن ظنّ به قائل آن مورد پذیاز رو
، یالغزالماماالمجموعـه رسـائل(ھمـو،  » آنیده آن است نـه راھنمـا  ینداشته باشد، مطلوب فا

).۸۱ـ۸۲
ج: مسائِل موضوعِ علِم کالم

باشد. وقتی موضـوع  مسائل ھر علم در حقیقت صفات و عوارض ذاتی موضوع آن علم می
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تواند یبا آن مرتبط است، بالقوه میکالم، موجود (اهللا و ماسوی اهللا) باشد، پس تمام آنچه بنحو

یز، بأجمعھـا، مسـائل کالمـ   یـ نینـ یم دعلـو یمبـاد یمطرح شود؛حتیك مسئله کالمیبعنوان 
مـن یالمستصـف(ھمـو،  » نه کلھـا ... ینیفاذاً الکالم ھوالمتکفل با ثبات مبادئ العلوم الد«ھستند.

د بعنوان مسائل علـم  یم و جدیرا در دونوع قدموجود مات و صفات یتقسی). و۶، الصولعلم
اه (علم وارده)، قدرت، کـالم،  یحشمارد که عبارتند از: قدم، حدوث، جوھر، عرض، یکالم برم

ن یو مسأله نبوت و معـاد و آنچـه بـد   یز ذات و صفات الھیسمع، بصر، وحدت، فعل و .... و ن
بنقل از االقتصاد).۱۳۶۹،۱۱۹کوب، نیمسائل مربوط است (زر

د: قلمرو وگستره علم کالم: 
ت و توابـع آن باشـد،   مایتقسـ ی، با تمام»وجود«به نظر غزالی، گستره نفوذ علم کالم، یوقت

ك طرف علم کالم را یاز یمسائل آن است. ویشود که قلمرو علم کالم به گستردگیروشن م
یفـالعلم الکلـ  «کند ین دخالت میسطوح مسائل مرتبط با دیداند که در تمامیمینیدیعلم کلّ

ةٌ یـ ر، علـومٌ جزئ یفسث و التیر العلوم من الفقه و اصوله و الحدیه ھوالکالم و ساینیمن العلوم الد
رامـون کـالم تغییرکـرده ودچـار یـک نـوع فروکـاھش در        ینظـرش پ یگر وقتیاز طرف د....». 

دانـد، بـازھم،   یمـ یردّ شـبھه واجـب کفـائ   یارجمندی کالم شده وتعلیم وتعلم آن را فقط برا
قاً ھمـان  ین خود دقیداند و ایمیاجاد نکرده و کالم را متکفّل پاسخ به ھر نوع شبھهیانحصار ا

بـدانیم وچـه   یکـالم (چـه علـم کلـ    یگر است. به نظرویاول، ولی با تعبیری دیادعایمحتوا
فھـذا مـا   ). «.... ۱۰، االعتقـادیاالقتصاد فندارد (ھمو، یاشدهدی)، محدوده و قلمرو تحدیتبع

و ھـو  ا، اوالًیاعـم االشـ  ینظره فیبتدیه علم الکالم فقد عرفت من ھذا انه [ای المتکلم] یحوی
ر یه مبـادئ سـا  یثبت فیذکرناه[کمسائله] فیل الذیتفصیج الیالوجود[کالموضوع] ثم تنزل بالتدر

)۷(ھمان،» ه من الکتاب والسنه و صدق الرسول....ینیالعلوم الد

گر علومیگاه و نسبت علم کالم به دیجا
، در یلـومِ عقلـ  مثل طبّ، حسـاب، ھندسـه و...،در مقابـلِ ع   یسه با علومیاو کالم را در مقا

کنـد کـه اوسـع    یقلمداد می، آن را علم کلینیدھد. و در حوزه علوم دیقرار مینیزمره علوم د
باشد. سایر علوم دینی، علوم جزئی اند که مبادی آنھا بـا اسـتناد بـه    ی(شموالً) و اقدم (رتبهً ) م

، سنت واجماع اما ابزارِ رسد. وی دلیل صدق ادعا را، کتابمنابع سه  گانه، در کالم به اثبات می
داند؛ کالم نیز باید از آبشخور ادله سه گانه فوق سیراب شود.درحقیقت اثباتِ صدق راکالم  می

کالم (که جنبه عقلی را دارد)، علم واسط بین منابع سه گانه ومجموع علوم دینی است؛ کالم در 
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م است. این سـخن، مبـیّنِ   ھویت یابی، محکومِ ادله فوق ودر ھویت بخشی، حاکمِ بر سایر علو

الکتاب و السنه و االجماع فقط و قول الرسـول (ص)  یو االدله ھ«ابزاری بودن علم کالم است. 
الکـالمُ ھوالمتکفـل بـا ثبـات مبـادئ العلـوم       علم الکالم فاذاً یثبت صدقه و کونه حجة فیانما 
ـ  الرتبهیفیعلفالکالم ھو العلم االالکالم یة باالضافه الیجزئیفھه کلھاینیالد یاذمنه النـزول ال

رسد تأئید اجماع در تفکـر اشـعری، محـل گفتگـوی     ). به نظر می۸(ھمان، ....» ات یھذه الجزئ
گنجد.جدی باشد ولی در این مختصر نمی

یت علم کالم بر مشرب غزالیغا
:ت علم کالم، عبارت است ازی، غایونگاه موضعگیرانه غزالینیبا عنایت به تعصب، دأب د

از ورود شبھه در یریـ جلوگ۳ده تحقیقی یا  تقلیدی متشرع یـ حفظ عق۲انت شرع یـ ص۱
دن انســان بــه یکــالم، یعنــی رســیت قصــوایـــــ غا۴د در ذھــن و دل مســلمان یــن و تردیــد

کـه  یدن به سعادت، علم،ازجمله علم کـالم اسـت؛ علمـ   یسعادت،چراکه در نظر وی، ابزار رس
بُ و یـ صعد الکلمُ الطیه یال«بخشند.مشترکاً، آدمی را نیزترفُّع میعمل را خادم خود کرده است و

)  ۱۰(فاطرـ». رفَعُهُیالعملُ الصالحُ 
مـان  ین ایکـالم را اگـر در تلقـ   یغزال«ھائی در این باره اشاره کرد ازجمله: توان به نمونهمی

غالبـاً خاطرنشـان   شـمرد و  یده نمـ یـ فایبیابد، در رفع شبھات و شکوك بکلییر میتأثیبینید
کـوب،   نیـ (زر» چون دارو[ ابزار سالمت روح وباحداقل کارکرد] اسـت کند که علم کالم ھمیم

ان حداقل و در حد ضرورت[درحد کارکردی مشـروط]  ید به بین مقام بایدر ا). «.... ۱۱۹، ۱۳۶
را کـه  یماو تمام ادلّه کالید برایگر نبایکه شك فرد برطرف شود، دیاکتفاء نمود و در صورت

) ۹، االعتقادیاالقتصاد ف، ی(غزال» شود، بازگو کرد...یان متکلمان مطرح میدر مراسم جدال و م
ده یـ د دربـاره عق یبه ھر حال رفع شك و تردیاز دارند ولیگر چه مردم ندرتاً به علم کالم ن«.... 

یگر در دورانمھم است؛ ایحق، با برھان امریواجب است. و مسأله دعوت مردم به سوینید
نـد الزم اسـت   یب آنھـا برآ یـ ان اھل حـق درصـدد فر  یام کنند و با القاء شبھات میاھل بدعت ق

تنھـا، بـا علـم    ین استقامتیند و چنیآنھا با کشف و معارضه مقاومت نمایدر مقابلِ اغوایاعده
بواسطه د دچار شك شود بر او تعلّم آنچهیدرباره توحیاگر کس). «۱۰(ھمو،» سور استیکالم م

ش از ینباشـد و پـ  یشود و اگر در خاطر او شـکّ یتوان آن شك را برطرف کرد، واجب میآن م
ن، یو .... وفـات کنـد بـه اجمـاع مسـلم     یم بـودن کـالم بـار   یمانند قدینیدیاعتقاد به باورھا
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ھـا  وع بـدعت یط شـ یدر شـرا ). «۴۹ـ۵۰، نیالداء علومیاحمسلمان[نه مؤمن] مرده است (ھمو، 

ھـا شـد   د. .... پس کالم از آن صناعتیآیبشمار میاز واجبات کفائین به علم کالم حتپرداخت
الت مبتـدعان.  بـه   یعوام[ نـه نخبگـان] از تخـ   یھانگاھداشت دلیت است برایکه فرض کفا

و ید بدانـد کـه رسـالت   یـ ز بایـ ھا، وجوب آن حادث شود و متکلم خود نزادن [وشیوع ] بدعت
د یپس با). «۶۵(ھمو،» ن [ھمچون نگھبان] را نداردیم دیاز حریسدارجز حراست و پایفیتکل

» ن منزلـت نگاھبـان اسـت در راه حـجّ....    یـ ن بداند که منزلـت او در د یش از ایمتکلّم حدّ خو
کـه در دلـش شـبھه    یدو گـروه، کسـ  یپرداختن به علم کالم حرام است مگر برا). « ۶۶(ھمو،

یابـدعتگزار یدیگـران اسـت برطـرف نما   یکه دردل دیاکه درصدد است تا شبھهیاست و کس
).با ھمه ارج ومنزلتی که غزالی، گـاه بـرای کـالم متصـور اسـت، امـا       ۹۴(ھمو،» دیرامجاب نما

اش، نمیتواند جزابزار، نقشی برای آن ترسیم نماید.دردوره اولیه زندگی

ازکالمیکالم درتعریف غزالیشناسبیآس
گانـه  ر آراء خـود در دوران سـه  ییـ ل تغیـ کالم دارد، اما بـه دل به علم یکه ویبا ھمه اعتنائ

ر شـده اسـت.   یپـذ بیو لـذا بـه شـدت آسـ    گاه کالم را متزلزل نشان دادهیاش، پایعلمیزندگ
یدانـد، امـا ارزش آن راتبعـ   یکه موضوع آن را موجودبما ھو موجود مـ ین او با وجودیھمچن

دانسـته امـا   یکلـ یکـالم را علمـ  یقض است. وکرده است.این مسئله، دارای تضاد و تنایتلق
کـالم در تعریـف   یجـد یھـا بیاز آسیالً بعضیداند. ذیات میم جزئیت آن حفظ حریمأمور

م.  یکنیرا مطرح میغزال
ات است  یکرده اما متکفل حفظ جزئیتلقینیدیـ کالم علم کل۱
م صرفاً بواسطه داشتن است، اما متکلONTOLOGICجانبدارانه دارد ولذا یـ کالم، نگاھ۲

شود کـالم ذاتـاً جانبدارانـه باشـد امـا مـتکلم از آن       یندارد، چطور میدانش کالم از عوام برتر
ب باشد؟احتماالً بین دین پژوھیِ شناخت شناسانه و کالم خلط شده است.  ینصیب

ورت و را نداشته و بالتَبَع ومشروط، ضریاست اما بنظر او، ارزش ذاتیـ ھرچند کالم، کل۳
دفـع شـبھه   یر باشد (منبعی) اما فقط برایو فراگیشود علمی، کلیکند. چطور میدا میارزش پ

). دراینجا چھار نوع مغالطـه ی،  ۱۰،االعتقادیاالقتصاد فابد؟ (ھمو، ی(به عنوان ابزار) ضرورت 
تبدیل جای اصـل و فـرع/ تعـویض مکـان مشـروط و نامشـروط / تغییـر جـای منبـع وابـزار/           

ائی کلی وجزئی، صورت گرفته است.وجابج
دانـد و  یتش، آن را قابـل طـرد مـ   یدانسته و پس از انجام مأموریـ او کالم را کامالً ابزار۴
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کـه  یشـود؟ درحـال  ی، حرام مـ ینیدیداند. چگونه علم کلیگاه پرداختن به آن را حرام میحت
است؟!ینیش، دیھانوشتهی،به زعم خودش، در تمامیکرد غزالیرو

رد، چطـور  یـ گیصعد الکلم ... را به شھادت مـ یه یه الیداند، و آیـ او عمل را خادم علم م۵
و...) یك علـم، خـادم عمـل (احکـام عبـاد     یـ گـر کـالم را بـه عنـوان     یدیشود که در جائیم
).۴۵ـ۵۰) و (ھمو، ۲۸ـ۲۹العمل،زانیمشمارد؟ (ھمو، یم

اره کالم، مضطّر شده است، لذا گاه به دادن دربیبه رأ» صدق ما وقع « ر یتحت تأثیـ و۶
قلمداد کرده است؟» ین دستیپائ«ط آن را  ی، مقام کالم را باال برده و گاه به تفریصورت افراط

بــه کــارکرد آن نظــر داشــته وبنــابراین، دانســته یــا نادانســته،به  یش از ارزش ذاتــیـــ بــ۷
ست اما انحصار ھمه ارزش یود ن، مطریکارکردگرائی افراطی تن سپرده است. البته نگاه کارکرد

ك علم به کارکرداختصاصی وموردی آن، چندان موجّه نبوده وخود وی نیز بـر آن مھـر تأئیـد    ی
).۸، االعتقادیاالقتصاد فزند (ھمو، نمی

اسـت و کمتـر بـه قواعـد کلـی برآمـده       یفـرد یاو در باب کالم، کـامالً اجتھـاد  یـ رأ۸
برآمـده از مقـام عصـمت، توجـه     یھـا دارنـد، و آمـوزه  یکالمـ یکه محتوایقرآنیھاازآموزه

ـ اند؛ او مرتکبِ خالفِ (آنچه ادعا کرده  و خصوصاً در کتـاب اح کرده ن درصـدد  یالـد اء علـوم ی
باشد.او نیزمییکرد شخصین برخالف رویتحقق آن برآمده) شده و ا

ازعلِم کالم یِف نھائی ِغزالینتیجه وتعر
بـر آن  اعتقـاد دارد، و   یو اصـولی، کـه و  یت به مبـان یبا عناویغزالیھاگفتهیاز فحوا

ا موجـود گفتگـو   یکه درباره وجود یتوان علم کالم را به دانشیبالحاظ موضوع و مسائل آن، م
) مباشرهً و بالـذات  یکیاز آنھا (یدارد که بعضیریق کثین موجود مصادیف کرد. ایکند تعریم

ف کـالم،  یـ رند. اگر علل چھارگانه را در تعریگیمورد بحث قرار ماً و بالتَّبَع،یگر ثانیدیو بعض
است: یف راضین تعریبه ایرسد غزالیم به نظر میمدنظر قرار دھ

، ی، تجربـ ی، وجـدان ی، نقلـ یعقلیھا، مشروط وابزاری که با استفاده از روشیدانشی کل«
یافتیـ و رھینـ یدیکـرد یو... درباره موجود (وجود)بماھو موجـود (وجـود)، بـا رو   یاموعظه

».کندییادفاعی، بحث وفحص میاقناع
ف:یمندرج در تعریھاتفکیکِ مؤلفه

شوندیمیتلقیگر نسبت به آن جزئیکه علوم دیکلیـ دانش۱
پنجگانه فوق است و انحصار در بھرمندی از یک ابزار یھاـ روش مستعمل در آن، روش۲
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کند.را پیشنھاد نمییادراک
(وجود) بما ھوموجود (وجود) است واز آنجائی که  موجود به نـزد  موجود«آن ـ موضوع ۳

گیرندا حادث، پس خدا و ماسوی اهللا،موضوع علم کالم قرار مییم است یا قدیمتکلمین 
باشد.  م و حادث مییموجودِ قدیـ مسائل آن، صفات ذات۴
سائل موضوع علـم کـالم   میاست که تمامین به آن معنیدارد، اینیکرد آن صبغه دیـ رو۵

، بخصوص با عنایت به غایات واھـداف  ینیرند و بدون توجه به صبغة دیگیبخود مینیرنگ د
رند.یگیعلم کالم، مدّنظر متکلم قرار نم

مـان  یمان اقناع کرد و بـا ردّ شـبھه، بـه حفاظـت ا    ید مردم را به حفظ ای، بایـ به نظر غزال۶
ت کالم،ارزش ذاتی را ندارد وھرگاه حوزه دین مـورد  ت کالم است. درحقیقین غایپرداخت و ا

ھجوم واقع شد، الزم است به وجوب کفائی، به تحصیل و ترویج آن مبادرت ورزید. به تعبیری 
دیگر، علمی است نتیجه گرا و مشروط ونه فرایند مدار و نامشروط. 

قـام خـودش را   به کالم، ھـم م یموجود در نگاه غزالیھا و تضادھاحال پارادوکسیایعل
دربـاب کـالم،   یمتردّد نشان داده و ھم کالم را تنزّل رتبه داده است، لذا حاصل جمع نظرات و

نتوانسـته اسـت   یرسـاند کـه و  یجـه مـ  ین نتیھا، ارزش و رتبه آن و ... ما را به امسائل، روش
ی شده ایـم  وپیشنھاد کند. این را از آن روی مدعیرا طراحیم و چھارچوبه قابل اعتمادیپارادا

آورد به حسـاب نمـی  یداند و گاه در زمره علوم شرعیوکلی میکه وی، گاه کالم را علم شرع
). شاید تنھا را ه توجیه نظرات غزالی این باشد که گفته شـود،  ۵۹-۶۴، نیالداء علومیاح(ھمو، 

رات وی در سیر تطور فکری خود به یک بالندگی و رشد رسیده است . لذا باید پذیرفت که نظ
ھای زمانی خاص، مورد عنایت قـرار داده بـوجھی کـه نظـرات آینـده، مکمـل و       وی را در بازه

ترمیم کننده نظرات سابق او بدانیم! اگر نظـراتش را یکجـا و در ھیئـت جمعـی بررسـی کنـیم،       
ای جز پذیرش تشتت و نـاھمگونی در آراء وی نـداریم . ولـی اگـر نظـراتش را متکامـل       چاره

نقیصه مبری خواھد بود. به نظر نویسندگان این سطور، رویکرد دوم، بـه صـواب   بدانیم، از این
وثواب نزدیکتر است.
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