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 کالم علم با حدیث اصحاب تقابل پیدایی های زمینه
   *جزی سید مجید رباط

 **طبسی محمدجعفر

 چکیده
و اد ابتمدای پیمدایش آن موافقمان و عل  کالع یکی اد علوع کهن در جهان اسالع بوده 

گرا، بمه شمدت بما  مخالفان فراوانی داشته است. اس  حدیث، به عنوان یک گروه نص
این عل  مخالفت کردند و با نق  روایاتی به نقد این عل  اقداع نمودند. اد منظمر ایمن 
 گروه، عل  کالع افزون بر محتوای غلط در مسا   توحید، ناموت و م ماد، دارای متمد

کند و بمه سممین دلیم   اعتاار می غیر منتجی است و این متد نتایج حاص  اد آن را بی
. برخمی بمر ایمن بماور بودنمد کمه کشماند سای مختلف اسالمی را به انحراف می گروه
حدیث با اص  عل  کالع مخالف ناودند، بلکه مخالفمت آنهما بمه دلیم  کماربرد  اس 
قاله بر آنی  تا موضع دقیق رو در این م این دسای منحرف اد این عل  بوده است. ا گروه

دسد کمه  سا نشان می ی . بررسیحدیث در خصوص عل  کالع را مشخص کن اصحاب
حممدیث اسممتفاده اد ابممزار غلممط را عاممم  رسممیدن بممه نتممایج اشممتااه و در نتیجممه  اسمم 
دانند و علت مخالفت این گروه با عل  کالع نه در کاربرد  گیری فرق مختلف می شک 

 شود.  سای عقلی و جدلی است که در این عل  استفاده می ن، بلکه در روشآ
 عل  کالع، بدعت، اصحاب حدیث، سلفیه. واژگان کلیدی:

                                                 
 (.مسئول نویسنده. )مشهد اسالمی م اسال تطایقی مطال ات تخصصی مرکز سه سطح پژوه دانش  *

Robatjazimajid@yahoo.com 

   Mohammad.jafar4242@gmail.comاسالمی. م اسال حوده پژوسشگر و داستا **
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 مقدمه
پژوسمی ایمن گمروه اسمت.       یکی اد مسا   اارگ ار در شناخت منظومه فکری سلفیه، دین

سمای دینمی  به تحلیم  گزارهای  شناسانه بررسی اینکه این گروه ماتنی بر چه ماانی م رفت
ای برخوردار است. افزون بر این نکته، ماانی م رفتی این گروه  پردادند اد اسمیت ویژه می

گیری آنان نیز اارگ ار است و خود سمین مسمئله بمه محقمق در تحلیم  و نقمد  در موضع
 کند. سای سلفیه کمک می اندیشه

حدیث نسات به عل  کالع،  در این پژوسش س ی داری  تا با بررسی واکنش اصحاب
آیما ایمن گمروه  باری  و مشخص کنی   عق  در آن پیبه منظومه فکری این گروه و جایگاه 

آیما و  شود؟ اند یا دامنه نقد آنها شام  خود عل  کالع نیز می صرفا  با متکلمان درگیر شده
سرگونمه  ی  یا این گروه بمه صمورت مانمایی بمابا دو نوع کالع مواجهاد منظر اس  حدیث 

 کنند؟ مشارکت عق  در فرایند فه  دین مخالفت می
 با بررسی کتال و منابع موجود در این ماحث، به دو مناع بسیار مه  دست یافتی : 

سای  گیرانمه، اندیشمه با نگاسی جهت ن فی الرد علی بن ذم علم الرالماالتبیکتاب  -
اد موافقمان علم  کمالع کند و به صورت جدی این گمروه را  اصحاب حدیث را تأوی  می

 کند.  داند و مخالفت آنان با عل  کالع را صرفا  در دایره نتایج محدود می می
، اصحاب ایشان، تماب ین، آوری احادیث پیامار با جمع سلهذم الرالم و اکتاب  -

گونمه توضمیح اضمافی  تابع تاب ین و اس  حدیث، صرفا  به نقم  دیمدگاه آنمان بمدون سیچ
گیری کتاب بمه  گیری را برعهده مخاطال گ ارده بود؛ سر چند جهت تیجهپرداخته بود و ن

 پردادد.  سای متکلمان به رد این عل  می سمتی بود که با نقد روش

 تعريف علم کالم
 سیچ کداع حد حقیقی نیست؛ ت اریف مت ددی برای عل  کالع بیان شده است که طای تا  

، 1، ج1375اره کنمد )طوسمی، است کمه بمه ماسیمات شمیء اشمدیرا حد حقیقی امری 
 . دارای ماسیت نیستند و علوع( 95ص

گماسی یمافتن نفمس انسمانی اد  ابوحنیفه عل  کالع را فقه اکار دانسته و مراد اد آن را آ
کنمد  طریق ادله صحیح نسات به امور اعتقادی، که صحیح یا واجمال اسمت، عنموان می

 (.15، ص1، ج1428)بیاضی، 
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و اف ال واضع  داند که انسان به وسیله آن به نصرت آرا می یفارابی عل  کالع را صناعت
 (.86، ص1417)فارابی،  1کند می مخالف آن را باط  ردادد و آرایپ )دین( میمّلت

غایت عل  کالع ، اد نظر وی. ده استعل  را به وسیله غرض آن ت ریف کرنیز  غزالی
، 1، صبمی تماا، جالمیغز) حفظ عقیده اس  سنت و دفاع اد آن در مقابم  شماهات اسمت

 .2(118ص
اسمت کمه وی علم  کمالع را دانشمی اد اش ری نق  کمرده  میر سید شریف جرجانی

کنمد )ایجمی،  می بحمث ،بر اسماس قمانون اسمالع که اد موجود بما سو موجود، داند می
 (.47ص  1، ج1325

، دانمد )تفتمادانی میعل  کالع را عل  به عقاید دینمی اد طریمق ادلمه یقینمی  تفتادانی
ت ریف خود را متناسال با ، و در ادامه با اشاره به ت ریف ابوحنیفه (163، ص1، ج1409

عل  کالع تا دمان اصمحاب اداممه  بیند و حتی م تقد است با این ت ریف می ت ریف وی
 (. 165شد )سمان، ص نمی در آن دمان به این عنوان شناخته کند؛ اگر چه می پیدا

تموان عقایمد  : عل  کالع علمی است کمه بما آن میگوید شیخ محمد سفارینی نیز می
، 1، ج1402منسوب به دین پیامار را اابت کرد؛ اگر چه مطابق با واقع نااشد )سفارینی، 

 (. 4ص
سای مختلمف موجمود در بمین اصمحاب حمدیث،  در ادامه با مشخص شدن رویکرد

یقمت قصمد مما اد توان به نوع نگاه این گروه به عل  کالع مرسوع نیمز پمی بمرد. در حق می
ت ریف علم  کمالع، م رفمی یکمی اد علموع جماری در جهمان اسمالع اسمت و در مقماع 

سای مختلمف نسمات بمه علم  کمالع نیسمتی . در حقیقمت اصمحاب  بندی رویکرد دسته
اند و  حدیث، با کلیت عل  کالع، که در جام ه اسالمی مرسوع بوده است، مخالفت کرده

 ت این گروه با عل  کالع خواسد بود. بحث ما بیشتر در بررسی عل  مخالف

 متفاوت اصحاب حديث به علم کالمهای  ديدگاه
اند که به سمه دسمته  سای مختلفی داشته اصحاب حدیث در برخورد با عل  کالع رویکرد

 توان تقسی  کرد:  می
                                                 

 یقتدر بها اإلنسان علی نصرة اآلراء و اِلف ال المحدودة التي صرح بها واضع الملة.  و صناعة الکالع 1.

 .إنما مقصوده حفظ عقیدة أس  السنة، وحراستها عن تشویش أس  الادعة 2
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 لمه و مااحثمه در مسما   مختلمف پرسیمزگروسی اد اس  حمدیث اد سرگونمه مجاد. 1
و پرداختن به ایمن مااحمث سمیچ  باط  استاین گروه، سرگونه جدلی  دادند. اد منظر می

این گروه بمه حمدی بما علم  کمالع  .شود ن میمؤمنابلکه ساال عداوت بین  ؛نف ی ندارد
دسند  اند که حتی اجاده یادگیری جدل و مناظره برای پاسخ دادن را نیز نمی مخالفت کرده

يسامی، ) 1کثیر یحیی بن ابیمانند  ؛کنند می و اد سرگونه گفتگو و مناظره با اس  کالع نهی
 بربهاری و (186، ص1، ج1416اللکا ی، ) 2بن المدینیعلی (، 205، ص6، ج1429

 . 3(56، ص1، ج1408بربهاری، )
 د؛ن بودنماگروسی اد اس  حدیث، قا   به جواد مناظره و گفتگو بمرای رد متکلمم. 2
 (، ابمن35، ص1414بمن احممد، اللمه شماف ی )عاد بمن حنام عادالله بن احمد  مانند

، 1، ج1415ابن خزیمه، ) ابن خزیمه و (280، ص2، ج1382ی لی،  )ابن أبي ی لی ابی
 (. 51ص

، 1426صقر، ) کردند گروسی عل  کالع را به دو دسته م موع و ممدوح تقسی  می. 3
 .( و اعتقاد داشتند که این عل  ابزار است32ص

بر اشکاالت روشمی  ،ر م مت عل  کالعجمالت منقول اد سلف د سوع برداشت در
 که در ادامه به آن خواسی  پرداخت.  شود غیر صحیح حم  می یا پرداختن به مسا  

اند، سرگز اد ایمن اصمطالح  اس  حدیث به دلی  نوع نگاه منفی که به عل  کالع داشته
انمد. متمأخرین اد اصمحاب حمدیث یما سممان  برای مااحث اعتقادی خود استفاده نکرده

متمرادف « ال قیمده»انمد. لفمظ  انجماع داده« ال قیده»لفیه، این مااحث را تحت عنوان س
م نای ایمان است که در قرآن نیز به کار رفته است. اد نظر این گروه عل  ال قیده متکف  

 (. 9، ص1بحث اد واجال و صفات و اف ال اوست )سلمي، ج
با موضوع علم   الدین ا اصولپس در مجموع با عنایت به اینکه موضوع عل  ال قیده ی

ن در ياتیات اختالف اصحاب حدیث و متکلماندارد، به نظر این گروه اص  تفاوتی کالع 
اند. این  کالع نیست بلکه بیشتر به دلی  روش متفاوتی است که کالمیون به کار برده عل 

                                                 
اَك َوالِمَرا 1. ُه َلْیَس ِفْیِه َمنَفَ ة  َوُسَو ُیْوِرُث الَ َداَوَة َبْیَن اإِلْخَواِن َیا ُبَنيَّ ِإیَّ  .َء َفِإنَّ
 . و الیخاص  احدا و الیناظر و الیت ل  الجدل.2

 .قد نهیت عن جمیع س ا وسو یزی  عن طریق الحق ول  یالغنا عن أحد من فقها نا وعلما نا أنه جادل أو ناظر أو خاص  .3
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( بمه م نا خصوصا  اد طریق بررسی ت ریف ابوحنیفه )به عنوان یکی اد بزرگمان اسم  رای
گاسی یافتن نفس آید. سمان طور که گ شت، وی کالع را به م نای  دست می انسانی اد آ

کند که  می عنوان اعتقادی، که صحیح یا واجال است، نسات به امورطریق ادله صحیح 
 شود.  نیز در ت ریف او مشاسده می« عقیدۀ»در این صورت حتی لفظ 

 علم کالم ممدوح
حدیث در عل  کالع با عناوین السمنۀ، ال قیمدۀ، التوحیمد  سای فراوانی اد اصحاب نوشته

توان اد مصادیق عل  کالع ممدوح برشمرد. در واقمع  و... موجود است که سمه آنها را می
و نیمز فطمرت  پس اد دوره صحابه و تاب ین به دلی  نزدیکی بمه عصمر رسمول خمدا

، جام ه اسالمی بمه (27، ص1431پ یری در مقاب  آیات و احکاع الهی )بوطی،  تسلی 
دلی  مشکالت و سؤاالتی که با آن مواجه شده بود، در حال تغییر و تحول بود. گسمترش 

سمای مختلمف در بمین  فتوحات اسالمی و مسلمان شدن بسیاری اد اقواع و ورود فرسنگ
کردند، ساال شد  مسلمانان، در کنار حضور افرادی که اد طریق انتشار شاهات ارتزاق می

(. چنمین فضمایی 32ه صورت گسترده در جام ه منتشمر گمردد )سممان، صتا شاهات ب
سای پیش آمده در ايسمان ممؤمنین  نیادمند گروسی بود تا به شاهات مطرح شده و پرسش

 پاسخ دسند. 
گروسی اد علمای اس  تسنن، که تماع سمت خود را صرف مطال مه آیمات و روایمات 

شناخته شدند، با تمرکز روی سمین دو  کرده بودند و در گ ر دمان به ناع اصحاب حدیث
کوشیدند به شاهات پاسخ دسند و با اعتصاع به حا  الله مورد تأییمد خداونمد قمرار  مناع 

(. این گروه س ی کردند با تألیف 100، ص1سا در امان مانند )بادی، ج گیرند و اد لغزش
 سایی در موضوعات مختلف اسالمی اد دین خداوند صیانت کنند.  رساله

این گروه اعتقاد داشتند که برای مم موع یما مممدوح شممردن اممری، صمرف عنموان آن 
کند. در اردشگ اری اقوال ما موظفی  ابتدا به خود این کالع، فارغ اد عنموان آن  کفایت نمی

گاه چنانچه تضمادی بما  نگاه بیندادی ، سپس آن را با عق  خود و کتاب و سّنت بسنجی ؛ آن
پ یری ، سرچند صحابه یا تاب ین در این مورد سخن نگفته  د، آن را میاین منابع نداشته باش

 (. 32، ص1426گ اری  )صقر،  باشند و اگر کالع باطلی باشد آن را کنار می
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بیهقی نیز با تحلی  جمالت بزرگان در رد علم  کمالع و دعموت آنهما بمه اینکمه دیمن 
گوید: اوال  سادگی اااات  سید، میاندیش )اعرابی( قرار د سای ساده خودتان را مانند انسان

نق  شده است  صلی الله علیه و آلمهسایی که اد رسول خدا  اص  دین با عنایت به براسین و حجت
و اانیا  عدع امکان تالیغ عل  کالع در بمین عمموع ممردع )دیمرا مسما لی در کمالع مطمرح 

تواند ساال  ئله میشود که امکان فه  صحیح آن برای عموع افراد وجود ندارد( این مس می
گمراسی مردع شود؛ در غیر این صورت اص  علم  کمالع، بما توجمه بمه موضموع آن کمه 

 (. 95، ص1، ج1421م رفت خداوند و صفات اوست، قط ا  م موع نیست )بیهقی، 
کواری نیز کلمات ا مه اس  حدیث در م مت عل  کالع را حم  بر اسم  بمدعت یما 

 (. 33، ص1426کند )صقر،  صی میورود عواع مردع به چنین مااحث تخص
ترین آن  سای فراوانی دارد که مه  وجود عل  کالع ممدوح نزد اصحاب حدیث نشانه

ورود خود اس  حدیث و ا مه این گروه به مااحث کالمی است. بیهقی با نقم  مماجرایی 
پرداخمت  کند که شاف ی نیز در عل  کالع ورود داشت و به مااحمث کالممی می ادعا می

 (. 457، ص1، ج1390ی، )بیهق

 علم کالم مذموم
ترین مااحث در تاریخ عل  کالع و اس  حدیث، واکنش علمای اس  حدیث  یکی اد مه 

سای فراوانی در این دمینه اد آنان گزارش  و سلف به این عل  در گ ر دمان است که نمونه
 شده است. اد خلیفه دوع نق  شده است:

ع شما، بدترین کالع است. شما دا مما  بما سمانا سخن شما بدترین سخن، و کال
گویند فالنی چنین گفت و به سمین دلیم   مردع سخن گفتید تا جایی که مردع می

خواسمت بایسمتد و  کتاب خدا کنار گ اشته شد. پمس سمر کمداع اد شمما کمه می
سخنی بگوید، اد کتاب خمدا بگویمد؛ وگرنمه اد جمای خمود برنخیمزد )سمروی، 

 (.6، ص4، ج1419
 فرمود: مؤمنین علیامیرال

گویند که مسملمانان  در آخرالزمان گروسی اد مردع سستند که با کالمی سخن می
کننمد. پمس  فهمند و مردع را نیز به این کمالع دعموت می شناسند و نمی آن را نمی

رو شد، به جنگ با آن بپردادد؛ دیرا قت  آنهما سماال اجمر  سرکس با این گروه روبه
 (. 8ص ،الهی است )سمان
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 سمچنین فرمود:
اخمتالف سماال اد بممین رفمتن دیممن و نمابودی روابمط اجتممماعی اسمت، پممس اد 

برد و ایمن اختالفمات سماال  سا اجتناب کنید؛ چرا که اعمال را اد بین می درگیری
 (.9ص، شود و فتنه عام  ورود به جهن  است )سمان فتنه می

ممان، سداد ) یمز ممیکرد و اد بمدعت گم اری پرس ابن عااس مداع به استقامت دعوت می
داد  آمودی و اخ  آن اد افراد صحیح سشدار می (. ابن مس ود نیز در ضرورت عل 14ص

کنند، اما در واقع آن را  که در آینده گروسی خواسند آمد که ظاسرا  به کتاب خدا دعوت می
دسمد  اند. او در ادامه سمه را اد بدعتگ اری و ت ممق اجتنماب می پشت سر خود گ اشته

 (.23، صمانس)
دانست، با تمسمک  چیزی را نمی اد عا شه نیز نق  شده است که اگر رسول خدا

(. در حاالت ابمن 27مان، صسانداخت ) کرد و خود را در تکلف نمی به رأی حک  نمی
شمد، انگشمتان خمود را در  عمر آمده است که وقتمی نمزد او سمخنی اد خموارج نقم  می

 (.32مان، صسان به قلاش نفوي نکند )گ اشت تا چیزی اد آن سخن سایش می گوش
دانسمت و اعتقماد  می دید بن ارق  راه نجات را در سمراسی با سنت رسول خمدا

(. مجاسمد يیم  آیمه 37مان، صسشود ) داشت کسانی که افراط و تفریط کند، نابود می
والتّایعلا السیل  :د ( و مراد ا54مان، صس( مراد اد سا  را بدع و شاهات، )153)ان اع
ز رغ القلي ررورا  :داند.  ( را تز ین باط  می112)ان اع 

ابراسی  نخ ی در مورد اوضاع کوفه در دمانی که مجادالت کالممی بماال گرفتمه بمود 
اند که نه در کتاب خدا و نه در سنت رسمول  دینی را اد پیش خود اختراع کرده»گوید:  می

در مورد اسماء و صفات و کالع و  مالک بن انس نیز صحات کردن«. شود الله دیده نمی
(. احمد بن حنام  نیمز علممای 115مان، صسدانست ) عل  و قدرت الهی را بدعت می

دانست و م تقد بود این گروه قط ا  در مسمیر ضماللت و گمراسمی  عل  کالع را دندیق می
 (. 48، ص1، ج1421سستند )قنوجی، 

 حکم تعلیم و تعلم علم کالم
ید درباره خداوند و اف ال و صفات او اعتقاد صحیح حداقلی پیمدا تردید سر انسانی با بی

اند که اجماع علمای اممت اسمالمی بمر  (. گروسی ادعا کرده27، ص1426کند )صقر، 
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رساند و سمان طور کمه یمک  این است که قرآن م رفت یقینی غیر تقلیدی را به انسان می
توان با مراج ه به قرآن کری  نیمز  کوشد به یقین برسد، می متکل  با بررسی کتال علما می

سای  به یقین رسید. اما متکلمان بما اخم  آیمات اعتقمادی قمرآن و داخم  کمردن اندیشمه
، 1، ج1421ساد گمراسمی تماب ین خمود شمدند )قنموجی،  خطاپ یر انسانی در آن، دمینه

(. این گروه م تقدند نیادی به مراج ه بمه کتمال کالممی نیسمت، بلکمه صمرفا  بما 43ص
توان به ادله قط ی رسید. اد طرفی م تقدند که مراج مه بمه  ه به قرآن و احادیث میمراج 

 72کتال کالمی نه تنها نافع نیست بلکه مضر است؛ نشانه این مسمئله نیمز در ضماللت 
اند.  فرقه اسالع است که به دلی  خوض در مسا   کالمی دچار انحراف شده 73فرقه اد 

توان به روایاتی کمه اد بمدعت  است که اد جمله آنها می ادله فراوانی نیز مؤید این مطلال
انمد اشماره کمرد )سممان،  کنند یا روایاتی که اد مراء به صورت مطلمق نهمی کرده نهی می

 (.45ص
(. 47دانسمت )سممان، ص ابوحنیفه ت ل  عل  کالع را سماال دنمدیق شمدن فمرد می
(. 48دانست )سممان، ص یشاف ی نیز ب د اد شرک، دانستن عل  کالع را باالترین گناه م

سیوطی حک  به تحری  عل  کالع داد و این حک  را اجماع بمین علممای سملف و اکثمر 
(. ابن رشد مالکی نیز اشمتغال بمه علم  کمالع را عامم  49متأخران دانست )سمان، ص

 داند )سمانجا(.  تض یف و عدع قاول روایت می
بمر دانسمتن علم  کمالع  در مقاب  ابن حجر سیتمی، در فرضی که دفع شاهه متوقمف

داند؛ الاتمه صمرفا  بمرای افمرادی کمه  باشد، حک  به وجوب امور مرتاط با این اشکال می
(. سیدمحمدمرتضی دبیدی حنفی 27، ص1426اسلیت این کار را داشته باشند )صقر، 

نیز اعتقاد دارد که اص  اولیه در دانستن عل  کالع حرمت است، اما در دمان حاضر این 
کننمد  ر کرده است؛ دیرا ماتدعین شاهات خود را با الفاظ و مقدماتی مطرح میحک  تغیی

که در عل  کالع بحث شده است و بدون دانستن عل  کالع امکان پاسخگویی به شاهات 
کند که در اینجا باید به مقداری که نیاد داریم  اکتفما  وجود ندارد. الاته او نیز تصریح می

ای  )سمانجا(. اد منظر وی، این عل  مانند دواست  ت شدهکنی ؛ وگرنه باد س  دچار بدع
که سمه به آن احتیاج ندارند. ل ا نااید مث  فقه و تفسیر به عمموع ممردع ت لمی  داده شمود 

 (. 29، ص1426)سمو، 
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دانمد کمه بما  الدین رملی شاف ی اص  آموختن عل  کالع را واجال کفایی می شیخ شمس
شود و اگر سمه آن را کنمار بگ ارنمد،  اد دیگران برداشته میقیاع ب ضی اد مسلمانان وجوب آن 

 (. 27داند )سمان، ص کار سستند. نووی نیز این مقدار اد عل  کالع را واجال می م صیت
ساکی م تقد است که اصحاب تمامی علوع اولیه، مث  ادبیمات و اصمول فقمه، را بمه 

ور ناوتی که اد خطا جلموگیری دانستند و اد طرفی به دلی  ن دلی  بودن در عصر ناوت می
کرده است، نیادی به منطق و علوع عقلی نداشتند و با عنایتی که خداوند به آنها کمرده  می

نیاد بودند. ایمن مسمئله در  بود و انس و الفتی که داشتند، اد فنون مناظره و مجادله نیز بی
تر وجود داشت؛  تاب ین و تاع تاب ین تا قرن سوع، که خیرالقرون است، به صورت ض یف

گیری فرق کالمی مت دد نیاد است کمه گروسمی بمه ت لمی  ایمن علموع و  اما پس اد شک 
 (. 31مطالال فرق مختلف بپردادند تا مردع را اد شاهات حفظ کنند )سمان، ص

 ادله مخالفت با علم کالم

  : مخالفت با امر رسول خدادلیل اول

دانمد. رسمول  لفت با امر رسول خمدا میسروی اولین عام  مخالفت با عل  کالع را مخا
 طاق نقلی فرمودند: خدا

سمای پمیش اد شمما بمه  سر آنچه را من برای شما بادگو نکردع رسا کنید؛ دیرا امت
سا گممراه شمدند. پمس  سای موجود در پاسخ ایمن سمؤال سا و اختالف دلی  سؤال

ید پرسیمز کنیمد ا نچمه بادداشمته شمدهآاید انجاع دسیمد و اد  صرفا آنچه را امر شده
 (.300، ص1، ج1419)سروی، 

کند و مدعی  وی در ادامه احادیث را که بیانگر م مت پرسشگری در دین است مطرح می
اند؛ بمه  شود رسول خدا سرگونه پرسش اد مسا   دین را عام  دودستگی م رفی کرده می

ردند تا جایی ک پرسیدند برخورد می سمین دلی  با افرادی که بیهوده اد مسا   مختلف می
سای اعتقادی را نموعی غلمو دیمن م رفمی کردنمد  که ایشان پرداختن بیش اد حد به سؤال

 (. 345مان، صس)

 گرايی : مخالفت با رأیدلیل دوم

داننمد کمه بمه رأی خمود  اسمرا ی  را نسم  جموانی می عام  سالکت بنی رسول خدا
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کند کمه پمیش  نق  می (. سشاع بن عروه اد پدرش351مان، صسدادند ) اسمیت ویژه می
گرایمی در  اسرا ی  وض یت این گروه مت ادل بود، اما با آغاد رأی گرایی در بنی اد آغاد رأی

ممان، سبین جوانان س  خمود ایمن گمروه گممراه شمدند و سم  دیگمران را گممراه کردنمد )
(. الاته متون این روایات بسیار مشکوک است و انگیزه ج   فراوانی در آن دیده 355ص
 شود و به بررسی مستقلی نیاد دارد.  می

 نپرداختن صحابه و بزرگان به علم کالم: دلیل سوم

گروسی اد اس  حدیث علت مخالفت خود با عل  کالع را در ترک این عل  نمزد صمحابه 
سرگز مطال ات کالممی نداشمتند و اد سرگونمه  دانند. در واقع صحابه رسول خدا می

(. ابمن عاماس اد تفکمر در 50، ص1426)صمقر،  کردند پرسش کالمی نیز اجتناب می
کرد و شاف ی سر گناسی بمه غیمر شمرک را بهتمر اد مطال مات کالممی  يات الهی منع می

فرمود شما در  نق  شده است که ایشان به صحابه خود می دانست. اد رسول خدا می
آیمد  می کنید که علمای آن دیاد و خطاای آن اندک سستند، ولی دمانی ای دندگی می دوره

(. بما وجمود ایمن سمیچ 402، ص1، ج، 1419، سرویاند ) که علما اندک و خطاا فراوان
گزارشی اد صحابه موجود نیست که در آن به مااحثات کالمی پرداخته باشند، بلکه ایمن 

 مااحث با گ شت دمان و در اار کثرت جاسالن ایجاد شده است. 

 کالم عامل تفرقه: دلیل چهارم

  مخالفت با عل  کالع، ایجاد چند دستگی در جام ه اسالمی است که یکی دیگر اد عل
که قرآن کری  مسلمانان را به وحدت دعوت کمرده  ریشه در عقاید مختلف دارد؛ درحالی

ِو  ِبَحْیِل  َواْعَاِصُملااست:  ُقلا َواَل  َرِم ًعا اللَّ مااحثمات و مناقشمات  (103: آل عممران) َتَفرَّ
سای مختلف جام ه اسالمی بما یکمدیگر درگیمر شموند  گروه کالمی ساال شده است که

 (. 1383)گنجی، 

 مخالفت با جدال: دلیل پنجم

و این نوع بحث کمردن را   اد سرگونه مجادله نهی نموده در روایات مت دد رسول خدا
اد آنجما کمه  1(.329، ص3، ج1405اند )شمامی،  عام  غضال و سخط الهمی دانسمته

                                                 
ی َیْنِزعَ  َوَمْن َأَعاَن  .1 ِه َحتَّ  .َعَلی ُخُصوَمٍة ِبَغْیِر ِعْلٍ  َفَقْد َباَء ِبَسَخٍط ِمَن اللَّ
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سای جدلی بمرای اقنماع مخاطمال  خود، در موارد دیادی اد روش متکلمان، بنا به اعتراف
 کنند، مخالفان عل  کمالع ایمن روش را بمر خمالف سمنت رسمول خمدا استفاده می

 دانند.  می

 ترک مراء: دلیل ششم

اصحاب حدیث، با استناد به اخاار رسول خدا مانی بر ترک مراء، روش اس  کالع را نقد 
کنند که اد مراء کردن پرسیمز کنیمد؛  سفارش می خدا کنند. در این روایات رسول می

 (. 426، ص3، ج1418اگرچه حق با شما باشد )ترم ی، 
مراء به م نای مجادله کردن با دیگران است با این تفاوت که در مراء فرد ابتدا شمروع 

کمه در  کند. درحالی کند، بلکه در جواب فرد اد اندیشه خود دفاع می به سخن گفتن نمی
گویمد  پردادد و گاسی در دفاع اد عقیده خود سخن می گاسی فرد ابتدا به بحث می جدال

رو اس  حدیث سرگونه سمخن گفمتن در دفماع اد  (. اداین570، ص2، ج1414)فیومی، 
 دانند.  سای صحیح نااشد، م موع می دین را، که ماتنی بر روش

نند. این گمروه در دا متکلمان سدف خود را اقناع مخاطال برای پ یرش کالع خود می
جلسات فراوان مناظره به نقد طرف مقاب  و اااات دیدگاه خود، آن سم  گماسی اد طریمق 

 دانند.  پردادند. اصحاب حدیث این مسئله را مخالف روایات می ادله غیر یقینی، می

 نقد و بررسی

بتدا ا ت کر این نکته ضروری است که ادله بیان شمده، سممه ادلمه اصمحاب حمدیث در ا
الفت با عل  کالع نیست بلکه میتوان با توجه به روایات نق  شده اد این گروه، مموارد مخ

دیگری را نیز مطرح کرد اما به نظر میرسد، بیشتر این ادله، با کمی بررسی دقیقتر به ادلمه 
 بیان شده، رجوع داشته باشد.

دقت در ادله اصحاب حدیث، نشان دسنده منهج خاصی است که در فهم  روایمات 
وجود دارد، برای نمونه سروی در دلی  اولی که برای مخالفت با عل  کالع نقم  شمد، بما 

 ، پرداختن به عل  کالع را مخالفت با امر رسول خداتوس  به روایتی اد رسول خدا
میدانند دیرا ایشان دستور داده اند که در سر مساله که حضرت اد آن سمخن نگفتمه انمد، 

نظر می رسد مراد رسول خمدا در ایمن روایمت، صمرفا عمدع سکوت کنی ، در حالیکه به 
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ورود در حوده مسا لی است  که بیانی اد ناحیه شارع در مورد آن نرسیده است)ما سکت 
الله عنه(، نه اینکه اگر در جایی بیانی رسیده بود و مثال به صفاتی اد خداوند در آیمات و 

دادی . سمین مساله در دلی  سموع کمه روایات اشاره شده بود، در مورد آن س  به تفکر نپر
نپرداختن اصحاب رسول الله به عل  کالع است نیز مشاسده میشود. قا لین به این دلی ، 
سرگونه تالش و تایین عقالنی را مردود میدانند درحالیکه خداوند مت ال در قرآن کری  اد 

لم  کمالع، ( و الدممه حمرف مخمالفین ع23)دخرف  1سرگونه تقلید ناصواب نهی میکند
در مه  ترین مساله ممورد نیماد یمک فمرد کمه سممان  مقّلد بودن اصحاب رسول خدا

 توحید است، می باشد.
اد سمین جا، نقد دلی  دوع این گروه که مخالفت با رای گرایمی اسمت نیمز مشمخص 
میشود. مراد اد رای گرایی م موع، اعتماد به ادله عقلیه ظنیه است، نه ادله قط یه وگرنه سر 

ونه دعوت به ت ق  که در قرآن موجود است، م موع بود درحالیکه قط ا مراد اصمحاب گ
 حدیث و سیچ یک اد مسلمانان، این نخواسد بود.

ممکن است برخی در سمینجا این مساله را مطرح نمایند که ادبیات قرآن و اصحاب، 
یث نیمز، با ادبیات به کار رفته در عل  کالع تفاوت دارد و علت مخالفمت اصمحاب حمد

وجود چنین عااراتی در کتال کالمی است. در پاسخ این گونه میتوان گفت که اگر مانای 
یک سخن، با آیات و روایات ت ارض نداشته باشد، به صرف وجود اصطالحات جدیمد، 
نمیتوان یک عل  را کنار گ اشت وگرنه سیچ علمی در جهان اسالع شک  نمی گرفت دیرا 

منسوخ، محک  و متشابه، در تفسمیر یما اصمطالح قیماس و  برای نمونه اصطالح ناسخ و
استحسان و ت ارض در فقه و یا اصطالح جرح و ت دی  و خار واحد و متمواتر و مشمهور 
در حدیث نیز توسط صحابه به کار نرفته اند درحالیکمه علممای علموع مختلمف اد ایمن 

الفت با رسول خدا و اصطالحات استفاده می کنند و کسی نیز این مساله را به م نای مخ
 اصحابشان یا رای گرایی نمی داند.

برخی اد ادله نیز اخص اد مدعای خود سستند مثال روایاتی که ابمن عاماس در آن اد 
تفکر در يات الهی نهی میکرد، قادر به رد ک  عل  کالع نیست بلکه طرح ب ضی مسا   

تفکروا فی کّ  » ایر در این عل  را مخدوش می کند بخصوص که در صدر این روایت، ت
                                                 

ا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَلی مُ  َقاَل  ِإاَلّ  َنِ یرٍ  ِمْن  َقْرَیةٍ  ِفي َقْاِلَ   ِمْن  َأْرَسْلَنا َما ِلَ  َوَکَ   .1 ةٍ ْتَرُفوَسا ِإَنّ ا ُأَمّ ِإَنّ  وَن ُد ُمْقتَ  آَااِرِسْ   َعَلی َو
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به کار رفته است که نشان دسنده جواد تفکر در مسا   غیر ممرتاط بما يات الهمی « شیء
 است.

سه دلی  ب دی ارا ه شده، بیشتر ماتنی بر روش به کار رفتمه در علم  کمالع و نتمایج  
حاص  اد آن است، ترک مراء)دلی  شش ( و مخالفت با جمدل)دلی  پمنج ( بمه عنموان 

ای جلوگیری اد ایجاد تفرقه)دلی  چهارع( است. به نظر میرسد اصحاب حمدیث دمینه بر
در اینجا بین ياتیات عل  کالع و شیوه برخی متکلمین دچار اشتااه شده اند. در حقیقمت 
اص  مراء یا مجادله غیر احسن، ارتااطی به خود عل  کالع ندارد و ممکن است در سایر 

رف میتوان عل  کالع را بدون اینکه آلوده به این نموع علوع س  وجود داشته باشد، اد آن ط
ريای  شد، پیش برد. اساسا روش جدلی که در عل  کالع به کار میرود، مماخوي اد آیمات 
قرآن کری  است که خداوند مت ال در آن توصیه به استفاده اد جدال احسن مینمایمد. آیما 

م نای م موع بودن سر گونه  صرف به کار بردن کلمه جدل در یک روایت و م مت آن، به
يِی ِل  اْدُع ِإَليیجدلی است؟ پاسخ مثات به این پرسش به م نای انکار آیه شریفه  ََ  ََ ي بِّ  َر

ِاي َوَراِدْلُهم اْلَحَسَنِة  َواْلَمْلِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  ْحَسُن  ِ يَ ِبالَّ
َ
ََ  ِإنَّ    بَّ ْعَلُم  ُ َل  َر

َ
ِی ِلِو  َعن َضلَّ  ِبَمن    َوُ يَل   ََ

ْع 
َ
 ( می باشد که قط ا مراد اصحاب حدیث نخواسد بود.125)نح   ِباْلُمْهَاِدحَن  َلُم  

در نهایت به نظر میرسد که مجموع روایات منقول در م مت عل  کالع، اشاره به عل  
کالمی دارد که در آن، نوعی اد تا یت سوای نفس و ورود مسا لی که انسان نمیتوانمد بمه 

ه يات الهی، دیده میشود نه مطلق عل  کالع و ادله مطرح شده آن عل  پیدا کند مث  مسال
توسط اصحاب حدیث، اخص اد مدعا سستند. الاته این به م نمای تاییمد رفتمار و کتمال 
متکلمین در طول تاریخ نیست بلکه ممکن است ب ضی اد متکلمین به سمین اشکاالت 

 ین است.مطرح شده، گرفتار باشند اما حقیقت عل  کالع، غیر اد متکلم

 گیری نتیجه
سای متفماوت در  گیری فرق و نحلمه بررسی سیر تطور عل  کالع در جهان اسالع و شک 

دسنده تأایر روش فه  دین در انحراف یا سدایت یک گروه اسمت. برخمی علم   آن، نشان
مه  مخالفت اصحاب حدیث با عل  کالع عاارت است اد: اصحاب حدیث، پمرداختن 

دانستند. نپمرداختن  گرایی می مخالف، و نوعی رأی رسول خدا به عل  کالع را با امر
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سای عل  کالع در جام ه اسالمی و پرسیز اد جدال و  افکنی صحابه به عل  کالع، اختالف
ترین مسمئله  مراء نیز نقش مهمی در طرد عل  کالع بین اصحاب حدیث داشت. محوری

رف و بمدون ت قم  ایمن گمروه گرایانه صم شناسی نص گیری این عوام ، نوع دین در شک 
است. اس  حدیث، با تمرکز صرف و بدون دقت بر متون و کاستن اد نقش عق  در فهم  

سمای دینمی تشمخیص  سای م مارفی، سرگونمه حرکتمی عقلمی را در تضماد بما آموده گزاره
 دسند. می

 اند تا با ایجاد تقسیماتی در م نای علم  کمالع، سای فراوانی تالش کرده با اینکه گروه
مخالفت اصحاب حدیث را حم  بر نوع خاصی اد عل  کالع کنند، اما نقدسای روشمی 

دسد که محتوای م ارف سیچ تأایری در رد و انکار اس  حدیث ندارد؛  این گروه نشان می
بلکه استفاده اد عق  ساال تض یف جایگاه عل  کالع نزد آنان شده است. عق  برای فه  

تمک ایمن  برد که به تصریح خود اصحاب حدیث، تک سای مت ددی به کار می دین روش
سا ممنوع بوده و منتج نیستند. آنها یگانه راه رسیدن به حقیقت را مراج ه به نصوص  روش

پ یرند که نق   دانند. اس  حدیث تنها دلیلی را می دینی و استفاده اد ادله موجود در آن می
 دانند. یات، و تا یت اد آن را حراع میآن را تأیید کرده باشد؛ وگرنه اساسا  آن را جزء ظنّ 
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