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Inleiding 

In dit e-boek behandel ik de geschiedenis van ‘Ilm al-Kalâm, hoe het ontstaan is en wat de effecten 

zijn geweest op de Islamitische geloofsleer (‘Aqîdah). De serie start met het schetsen van de 

ontstaansgeschiedenis van ‘Ilm al-Kalâm (speculatieve theologie). Hoe is deze wetenschap 

zo  prominent geworden in de Islamitische wereld? Waarom halen veel moslims ‘Ilm al-Kalâm 

door de war met al-Falsafah (Filosofie) terwijl de twee ooit zeer distinctieve wetenschappen 

waren?  (G.S.Hodgson, 1977, pp. 437-438) Wat was de (initiële) reactie op dit nieuwe fenomeen 

vanuit de moslim traditionalisten? Allemaal belangrijke vragen die eerst beantwoord moeten 

worden en  begrepen alvorens men als oprechte zoeker in de oceaan duikt van ‘Ilm al-Kalâm. 

Vervolgens zal ik een filosoof bespreken wiens filosofie een grote impact heeft gehad op de 

moslimwereld en haar geloofsleer. Mijn keuze is gevallen op Aristoteles, omdat mijns inziens zijn 

invloed verre weg de grootste is geweest. Hij wordt niet voor niets de ‘Moe’allim al-Awwal’ (de eerste 

leraar) genoemd onder de Moetakallimîn. Ik behandel kort zijn biografie en vervolgens ga ik in op 

de basis van zijn filosofie zodat de lezer – met de Wil van Allaah – bekend wordt daarmee.  

Hierna wil ik grofweg de initiële reactie van de orthodoxie, de traditionalisten de revue laten 

passeren, en hoe vervolgens verschillende standpunten zich vormden bij de traditionalisten en hun 

positie t.o.v. de Falsafah (filosofie) in het algemeen en in het specifiek op de uitgekozen filosoof in 

dit e-boek en zijn ideeën en concepten. Ook zal ik één persoon uitkiezen die ik tegenover de 

filosoof zet om te kijken wat de verschillen waren tussen hen en wat de overeenkomsten. Ik heb 

gekozen voor Imâm al-Ghazâli die een Magnum Opus schreef tegen de Falâsifah, met name tegen 

Ibn Sîna en al-Farâbi. 

Uiteindelijk zal ik mijn e-boek afsluiten met een conclusie 

Ik wens de lezer van mijn e-boek een fijne reis door deze interessante geschiedenis. 

 

 

 

 

 



Ilm al-Kalâm – een voorgeschiedenis 

Nadat de Boodschapper van de Islâm, Muhammed ibn Abdullâh ملسو هيلع هللا ىلص kwam te overlijden liet hij een 

gemeenschap achter die, wanneer het gaat om de vorming van hun ‘worldview’, zich baseerden op 

de Qur’ân en de Sunnah (in de breedste zin van het woord). Hun kijk op de wereld en dan vooral 

als het gaat om metafysische concepten waren gestoeld op wat deze twee eerder genoemde bronnen 

erover te vertellen hadden. De gebieden in het hart van het Arabische Schiereiland zoals de Hijâz, 

Najd en andere gebieden waar de Arabische Bedoeïenen leefden was in deze dagen een redelijk 

afgeschermd gebied, niet dat het hermetisch was afgesloten van de buitenwereld verre van, maar 

het diende vooral als een doorvoer route die de handel tussen de verschillende regio’s met elkaar 

verbond. Ondanks dat talloze volkeren door deze gebieden trokken voor de handel hebben deze 

volkeren, als het gaat om de gebieden van de Arabische bedoeïenen, nooit zich gevestigd in grote 

groepen en daardoor hebben zij er weinig invloed op gehad wanneer het gaat om de uitwisseling 

van ideeën over de wereld. (G.S.Hodgson, 1977, pp 147-157). Als er al ideeën waren dan waren 

deze niet in het Arabisch beschikbaar en/of niet op schrift gesteld, en al zou men het op schrift 

hebben gesteld dan had dit weinig tot geen effect op de Arabische populatie die vooral bestond uit 

ongeletterde bedoeïenen waar mondelinge overdracht de standaard was. 

Vanuit deze beschermde omgeving ontwikkelde de eerste moslimgemeenschap zich,  

wetenschappen zoals Tafsîr (Qurân exegese), Nahw (grammatica), Fiqh (jurisprudentie), Hadîth 

(overleveringswetenschap) begonnen zich te vormen. Deze wetenschappen waren van oorsprong 

Islamitisch in hun genesis, substantie, en methode. (El-Tobgui, 2019, pp. 43) Maar de snelle 

expansie van de Islam tot buiten het Arabische schiereiland zorgde ervoor dat de eerste moslims 

die verder aan de slag gingen met deze wetenschappen dit niet langer deden vanuit het comfortabele 

en geïsoleerde Arabische schiereiland. Al tegen het einde van de Râshidûn Kalifaat in 40/661 

stonden de moslims aan het roer van een enorm kosmopolitisch rijk die zich uitstrekte van westelijk 

Libië tot de oostelijke reikwijdte van Perzië, zo werd in de tijd van de Umajjaden. o.a. hoofdstad 

van het Islamitische rijk  verplaats van het relatief stabiele en rustige Medînah naar het 

kosmopolitische Damascus In minder dan 100 jaar later rijkte het moslimrijk tot aan Noord-Spanje 

in het westen tot voorbij de Indus rivier in het oosten. (El-Tobgui, 2019, pp. 44)  

In deze regionen waren de Hellenistische invloeden enorm (voornamelijk geuit in het Syrisch), en 

springlevend, dit naast de talloze andere invloeden zoals Perzische, Indiase invloeden met doctrines 

als Mazdeïsme (Majûs), Materialisme (al-Dahriyyah) etc. Deze religieuze groepen, met name de 

dominante christelijke populatie, hadden al reeds honderden jaren aan theologievorming achter de 

rug. En hadden uitgebreide theologische werken geformeerd waarin metafysische onderwerpen 



zoals de essentie van God, lotsbepaling, en het ontstaan van de Kosmos uitvoerig in besproken 

werden. Concilies zoals die van Nicea hadden al dogma’s ontwikkeld en vastgelegd in canons. De 

christelijke theologie in die periode had reeds voor zichzelf theologische waarheden gevormd die 

gestoeld waren op een geavanceerd intellectueel idioom welke een product is van 600 jaar aan 

symbiose tussen christelijke doctrines en Griekse filosofie, met name de neoplatonistische tak. (El-

Tobgui, 2019, pp. 45)  

Het was in deze nieuwe wereld, waarin de moslims zich begonnen te vestigen, waar de eerste 

discussies begonnen te ontstaan tussen de moslims en de andersgelovigen over metafysische 

onderwerpen. Deze periode is de wieg waarin de Islamitische theologie1 zich begon te vormen en 

te ontwikkelen en waaruit vervolgens talloze stromingen uit voortkwamen met ieder een 

distinctieve theologie. Bijna alle stromingen en groeperingen van vandaag de dag kunnen 

teruggeleid worden naar die periode. 

 

Haraka at-Tarjamah (De Vertaaltrend) een katalysator voor de Hellenistische 

invloeden 

 

Zoals hierboven aangegeven werd de nieuwe Islamitische gemeenschap buiten het Arabische 

schiereiland een smeltkroes van culturen en religies met ieder hun eigen ‘worldview’. Er ontstond 

hierdoor een kruisbestuiving aan ideeën welke invloed begon te hebben op de Islamitische 

‘Aqîdah.2 Ondanks dat er meerdere oorzaken zijn voor de beïnvloeding van de Islamitische 

theologie zoals o.a. eerder hierboven benoemd, is er één ontwikkeling geweest in die periode die 

de beïnvloeding van het Hellenisme in een sneltreinvaart zette. Dit was toen er vanuit de 

Islamitische staat grootschalig ingezet werd op het verzamelen van Griekse teksten om deze 

vervolgens te vertalen naar het Arabisch. 

 

Dit begon al mondjesmaat bij de Umajjaden (El-Ghasni, 2012, pp. 49-50) maar kwam pas echt tot 

bloei bij de Abbasiden die de macht van de Umajjaden overnamen met geweld. Een van de redenen 

die aangedragen werd door de Abbasiden als kritiek op de voormalige Umajjaadse machthebbers 

was dat zij etnocentrisch waren en enkel zich focusten op Arabische dominantie in een multi-

etnisch rijk. Mede vanuit deze denkgeest waren de Abbasiden actief in het zich openstellen voor 

 
1 Theologie is namelijk niet hetzelfde als ‘Aqîdah (geloofsovertuiging), theologie is gestoeld op logische redeneringen waarmee het bestaan 
van God bewezen tracht te worden en waarmee religieuze overtuigingen bewezen en verdedigd worden aan de hand van logische stelregels 
en gebruik van dialectiek. In die zin staat de theologie ten dienste van de ‘Aqidah. 
2 Dit fenomeen wordt in de antropologie ‘bricolage’ genoemd, als er een externe cultuur/religie verschijnt in een gebied waar al reeds een 
bestaande cultuur/religie heerst. Wat er dan ontstaat is dat mensen een eigen hybride cultuur/religie gaan vormen en in elkaar “knutselen”. 
Deze bricolage wanneer het religieuze overtuigingen en/of handelingen omvat dan wordt dit door de traditionalisten als bid’ah beschouwd. 



andere etniciteiten binnen het rijk inclusief hun religieuze en culturele bagage. De piek van deze 

nieuwe grondhouding kwam symbolisch tot uiting in de oprichting van ‘Bayt al-Hikmah’ (Huis van 

de Wijsheid) in Baghdad door de Abbasidische kalief al-Ma`mûn (813-833). Het was voornamelijk 

in deze periode waar de eerste zogezegde “islamitische” Kalâm school begon te ontstaan bekend 

onder de naam al-Mu’tazilah.  

 

De Mu’tazilah 

De Mu’tazilah3 kunnen omschreven worden als de eerste rationalisten vanuit de moslimhoek, maar 

zij waren niet pure rationalisten zoals de Griekse filosofen. De Mu’talizah namen de Qur’ân wel als 

uitgangspunt voor de vorming van hun ‘worldview’ en zij vertrokken dus niet vanuit een puur 

agnostische positie. Wat de Mu’tazilah deden was de methode van de Griekse filosofen gebruiken 

om daarmee het eigen wereldbeeld te verdedigen. Ondanks dat de Mu’tazilah wel vanuit openbaring 

(Qur’ân) probeerden te opereren gaven zij bij de interpretatie hiervan een grote voorrang aan hun 

ratio die hevig beïnvloed werd door de Griekse filosofie, met name de filosofie van Aristoteles. 

Hierdoor werden zij al snel bekritiseerd en regelmatig verketterd door de meer traditionelere 

geestelijke orde die veel minder happig waren om zich in te laten met de nieuwe Griekse invloeden, 

met name de Hanbalitische school waren zeer prominent in hun kritiek. De traditionalisten 

beschouwden de Mu’tazilah als een ketterse groep die waren verdronken in de filosofie en daardoor 

de Islâm geen dienst verleenden. Ondanks dat de Mu’tazilah zich als moslims definieerden zagen 

zij een soort van synthese voor ogen tussen de Islâm en de Filosofie. Hierdoor werden zij door de 

traditionalisten beschouwd als filosofen.  

 

De reactie van de Orthodoxie op de Falsafah golf 

Grofweg genomen kan men de reactie van de moslimgeestelijken verdelen in 2 groepen. De eerste 

groep vertegenwoordigen de initiële reactie van de orthodoxie op dit nieuwe fenomeen, deze reactie 

was vooral afwijzend en werd breed gedragen over de verschillende Sunni wetscholen en met name 

de 4 bekende scholen: (1) de Hanafîyyah (in iets mindere mate dan de andere drie), de Mâlikiyyah, 

de Shâfi’iyyah en de Hanbaliyyah.  

 

 
3 De Mu’tazilah: Zij zijn de volgelingen van Wâsil ibn ‘Atâ’ en ‘Amroe ibn ‘Oebayd, degenen die de Namen van Allaah bevestigden, en de 
Eigenschappen ontkennen. En zij zeggen; “De dienaar schept zelf zijn eigen daden...” Kitâb as-Sharh wal-Ibânah ‘alâ Usûli is-Sunnati wad-
Diyânah van Ibn Battah, A.ar-Râjihi. Zij zijn een van de sektes in oppositie met Ahl as-Soennah wal-Djamâ’ah, en aan het hoofd van deze sekte 
staat Wâsil ibn ‘Atâ’ al-Ghazâl, hij was een student in de kenniskringen van al-Hasan al-Basrie, vervolgens opperde hij de uitspraak van ‘al-
Manzilah bayna al-Manzilatayn’ (de positie tussen de twee posities), dat de grote zondaar niet een moe’min (gelovige) is en niet een kâfir 
(ongelovige) maar zich bevindt in een positie tussen de twee. En ‘Amroe ibn ‘Oebayd sloot zich bij hem aan en vervolgens trokken zij zich 
terug (I’tazala) uit de kenniskringen van al-Hasan, en daarom worden zij al-Moe’tazilah (de terugtrekkers) genoemd. En zij worden ook 
betiteld met al-Qadariyyah, door dat zij de handelingen van de dienaren toeschrijven aan hen (m.a.w. dat zij hun eigen daden scheppen) en 
al-Qadr (de Voorbeschikking van Allaah) erin ontkennen. Bron: Sharh al-‘Aqîdat oel-Wâsitiyyah, S. aal-ash-Shaykh. En deze vijf fundamenten 



De tweede groep waren zij die wel de Griekse invloeden nuttig vonden vanuit een bepaald opzicht 

zoals bijvoorbeeld de formele logica van Aristoteles en de dialectiek maar niet zo ver wilde gaan 

als de Mu’tazilah. Zij besloten daarom om toch theologie (kalâm) te bedrijven om de ‘Aqîdah 

rationeel te verdedigen en te bevestigen, deze groep ontwikkelde zich op een later tijdstip en vinden 

wij terug bij de ‘Ashâ’irah en Mâturidiyyah4.  En hier komt het belang om de hoek kijken om wat 

dieper in te gaan op termen zoals ‘Aqîdah’, ‘theologie’ en ‘falsafa’ en ‘kalâm’, omdat er zowel 

raakvlakken als verschillen bestaan tussen deze termen. Wanneer deze termen niet goed begrepen 

worden kan men ze onbewust door elkaar gebruiken waardoor verwarring ontstaat. 

 

Falsafah, Kalâm, Usûl ad-Dien 

Wie bekend is met de twee primaire bronnen van de Islâm zal ondervinden dat hierin geen termen 

voorkomen zoals Filosofie, Theologie. Toen de moslims in aanraking kwamen met de 

Hellenistische Christenen en Filosofen in de nieuw geopende gebieden in het Islamitische rijk 

kwam men met deze termen voor het eerst in aanraking. Hieronder zal ik trachten om deze termen 

van een korte uitleg te voorzien opdat de lezer bekend raakt ermee en ze op een juiste manier kan 

gebruiken en toepassen. 

 

Falsafah : Deze term is afkomstig van de Griekse woorden ‘Filo’ en ‘Sophia’, waarbij ‘Filo’ zoiets 

betekend als ‘liefde hebben voor, begeren van’. En ‘Sophia’ betekent wijsheid, de Nederlandse vertaling 

van Filosofie als wijsbegeerte is derhalve een mooie vertaling. In de loop der tijd heeft filosofie zijn 

eigen unieke betekenis gekregen en slaat het vooral op een wetenschap welke gestoeld is op 

redeneringen en gedachte-experimenten. 

 

Deze redeneringen en gedachte-experimenten beperken zich niet enkel tot religieuze onderwerpen 

en daarmee verschilt het dus van wat men noemt al-kalâm (speculatieve theologie). De falsafah 

houdt zich bezig met het trachten de werkelijkheid der dingen te begrijpen en haar natuur te 

 
van de Moe’tazilah houden het volgende in: 1- at-Tawhied; en zij bedoelen hiermee het ontkennen van de Sifaat, en zij zien degenen die de 
Sifaat bevestigd als een moeshrik (polytheist). 2- al-‘Adl (rechtvaardigheid); en zij bedoelen hiermee het ontkennen van al-Qadr (de 
Voorbeschikking van Allaah), want zij zeggen: “Het bevestigen van al-Qadr is onrechtvaardig en onrecht, en al-‘Adl (rechtvaardigheid) is 
verplicht voor Allaah’ . 3- al-Amr bil-Ma’roef wa an-Nahi ‘an il-Moenkar (het goede gebieden en het slechte verbieden); en zij bedoelen 
hiermee het in opstand komen tegen de leiders van de moslims, wanneer zij zonden hebben die geen koefr (ongeloof) inhouden. En hierin 
gelijken zij op de Khawaridj. 4- al-Manzilah bayna al-manzilatayn (de positie tussen de twee posities) : En dit is hun oordeel over de pleger 
van grote zonden dat hij uit de Islaam is getreden, maar niet in al-koefr is getreden. 5- Infaadh al-Wa’ied (het realiseren van de bedreiging 
(van het hellevuur) ); en hiermee bedoelen zij, dat degene die sterft op zonden minder dan ash-Shirk, dan verblijft hij voor eeuwig en altijd 
in het Vuur, dus zij komen overeen met al-Khawaaridj als het gaat om de eindbestemming in het Hiernamaals, en zij verschillen met al-
Khawaaridj dat hij zich begeeft (in het wereldse leven) in een positie tussen de twee posities in.” 
4 Toegeschreven aan Abî Mansûr al-Mâturîdi, en Mâtûrîd is een dorp van de dorpen van Samarqand (provincie in Oezbekistan, Transoxanië). 
Grote imams van de Mutakallimîn waren afkomstig uit die regio’s. Van hem zijn de boeken, Kitâb at-Tawhîd, Kitâb al-Maqâlât en Kitâb ta’wîlât 
al-Qur’ân. Hij overleed in het jaar 333 (hidjrie) in Samarqand.  
Bron : ’Adaa’oe oel- Maatoeridiyyah lil ‘Aqiedat is-Selefiyyah’ van ash-Shams al Afghaani. 



achterhalen, of dit nu natuurlijke fenomenen zijn of wiskundige of metafysische of religieuze. (El-

Ghasni, 2012, pp. 22) 

 

Al-Kalâm : Er worden door moslimgeleerden meerdere definities en omschrijvingen genoemd, ik 

zal hieronder een aantal ervan vernoemen: 

 

Al-Îdjî5 omschrijft het als : “Kennis waarmee men in staat is om religieuze geloofskwesties te bevestigen a.d.h.v. 

het uiteenzetten van argumenten en misvattingen te pareren” 

 

Al-Taftazânî6 omschreef het als: “Kennis van de wetgevende stelregels van de geloofsdogma’s, welke verkregen 

zijn via de zekere bewijzen” 

Ibn Khaldûn7 omschreef het als: “Kennis waarmee argumenten worden onttrokken uit de geloofspartikelen 

a.d.h.v. rationele bewijsvoeringen, en het pareren van de innoveerders die zijn gaan dwalen van de (correcte) 

geloofspartikelen van de madhab van de Selef en Ahl as-Soennah” 

 

Over elke omschrijving valt er wel iets aan te merken, geen ene omschrijving omvat de gehele 

bedoeling. Maar het duidelijke verschil tussen Kalâm en Falsafah is dat Kalâm zich enkel bezigt 

met religie terwijl Falsafah zich met alles bezighoudt. 

 

In die zin zou men dus kunnen stellen dat Kalâm zaken uit de Falsafah heeft overgenomen, zoals 

de dialectiek en de formele logica om daar vervolgens mee aan de slag te gaan om de religie een 

dienst te verlenen. 

 

En juist over dat laatste punt verschilde de meningen hevig van elkaar, de orthodoxie zag (in de 

eerste instantie) geen heil in het bedrijven van Kalâm om daarmee de religie een dienst te verlenen. 

Eerder zag men dit als een afdwaling van de mainstream Islâm en een afwijking van de madhab 

van de Selef. Het volstond volgens hen om je te houden aan de bewoordingen en concepten die 

rechtstreeks uit de Qur’ân en de Sunnah kwamen. De Profeten en Boodschappers hadden Kalâm 

niet nodig gehad om hun da’wah te verrichten. Volgens de orthodoxie in die periode volstond het 

om je bezig te houden met wat men noemde Usûl ad-Dîn (Fundamenten van de religie). Deze 

 
5 ‘Abd ar-Rahmân ibn Ahmed ibn ‘Abd al-Ghafûr al-Îdjî ash-Shayrâzî ash-Shâfi’î, geleerde in de rationele wetenschappen, Fiqh, Grammatica. 
Overleden in 756H 
6 Mas’ûd ibn ‘Umar ibn ‘Abdullaah at-Taftazânî, geleerde in grammatica, morfologie, fiqh, logica. Overleden in 791H 
7 ‘Abd ar-Rahmân ibn Muhammed ibn Muhammed al-Hadramî, uit Sevilla van oorsprong, Maaliki qua Madhab, bekend onder de naam Ibn 
Khaldûn. Geleerden in geschiedenis, sociologie, antropologie. Overleden in 808H 



houding kunnen wij terugvinden in de uitspraken die gedaan zijn door de Imaams van de 4 

wetscholen, zo zei Abu Hanîfah, zoals overgeleverd door zijn student Nûh al-Jâmi’ (H173)8 : 

“Ik zei tegen Abu Hanîfah ‘Wat is uw opinie betreffende hetgeen wat de mensen 

geïntroduceerd hebben aan nieuwe concepten zoals al-Kalâm, al-A’râdh9 en al-Ajsâm10? 

Hij antwoordde : “Dit is het taalgebruik van de Filosofen, het is aan jou om je enkel vast 

te houden aan de verzen (in de Qur’ân) en aan de Weg van de Selef. En pas op voor elke 

nieuw geïntroduceerde zaak in de religie want voorzeker ze behoren tot al-bid’ah 

(religieuze innovatie)”11 (al-Suyûti, 1971, p55) 

En al-Imâm Mâlik ibn Anas zei : 

“Wees op jullie hoedde voor al-Bi’da’ (religieuze innovaties)” Er werd gevraagd ‘Oh Abaa 

‘Abdillah en wat is al-Bid’ah?’. Hij antwoordde : ‘De mensen van al-Bid’ah zijn degenen die 

spreken over de Namen van Allâh en Zijn Eigenschappen, en Zijn Kalâm, en Zijn Kennis, 

en Zijn Qoedrah, en die niet zwijgen over datgene waar de Metgezellen en de Tâbi’în en 

degenen die hen op de beste manier volgden wel over zwegen!”12 (as-Sâbuni, 2003, p67)  

En al-Imaam ash-Shâfi’i zei :  

“De mensen werden niet onwetend (over de religie), en begonnen niet onderling te 

verschillen, totdat zij de Arabische tong verlieten en verruilden voor de tong van 

Aristoteles”13 (al-Suyûti, 1971, p15)  

Usûl ad-Dîn: Letterlijk betekent het Fundamenten van de Religie. Met Usûl worden de 

geopenbaarde teksten bedoeld uit de Qur’aan en de Sunnah. (Sûfi, 2007, p16-18) Volgens de 

orthodoxie in die periode volstonden deze teksten en was het niet nodig om allerlei heterodoxe 

termen en concepten te introduceren en aan te nemen in het Islamitische jargon.   

 

 

 

 
8 Nûh ibn Abi Maryam, Abu ‘Ismah al-Marwazi, bekend onder de bijnaam al-Jaami’ (de verzamelaar) vanwege dat hij bekend stond dat hij 
zoveel verschillende wetenschappen in zich verenigt had. 
9 A’râdh, enkelvoud ‘Aradh, een term uit de Griekse filosofie. Deze term wordt later in het portfolio uitgelegd. 
10 Ajsâm, enkelvoud Jism. Een term uit de Griekse filosofie, het kan verschillende betekenissen hebben zoals dichtheid, dikte, iets wat bestaat 
uit materie en vorm, iets waar naar gewezen kan worden en wat gezien kan worden in de zin van dat het iets werkelijk bestaat. 
11 Al-Lâlakâ`i, Sharh as-Sunnah p145. 
12 As-Sâbûni, ‘Aqîdatu s-Selef wa Ashâb il-Hadîth, p69 
13 As-Suyûti, Sawn al-Mantiq, p15 



Speculatieve vs. non-speculatieve theologie 

Samenvattend kan er dus gesteld worden dat Kalâm, of ook wel ‘Ilm al-Kalâm genoemd, bekend is 

komen te staan als speculatieve theologie waarbij men voornamelijk uitgaat vanuit een 

rationalistische benadering en dialectische stijl van redeneren direct geleend vanuit de Filosofie. 

Deze Kalâm kan nog onderverdeeld worden tussen ‘Oude Kalâm’ en ‘Nieuwe Kalâm’ waarbij de eerste 

slaat op de kalâm zoals deze uitgevoerd werd door de Mu’tazilah en de tweede slaat op de kalâm 

die zich in een latere periode begon te ontwikkelen binnen de orthodoxie, zoals door de Ashâ’irah 

en de Mâturidiyyah als tegenwoord op de Mu’tazilah. Grofweg is het verschil tussen de oude kalâm 

en de nieuwe kalâm dat bij de oude er een grotere neiging naar de kant van de Filosofie gaat en de 

ratio en minder naar de traditie. In latere periodes ziet men wel dat ook de nieuwe kalâm aanhangers 

steeds meer verschuiven richting de oude kalâm maar dat is een andere discussie.  

 

Usûl ad-Din wordt door academici omschreven als non-speculatieve theologie, waar de nadruk 

meer ligt op het uiteenzetten van de verschillende religieuze dogma’s a.d.h.v. directe quotaties uit 

de primaire bronnen van de Islâm, de Qur’ân en de Sunnah. Er wordt geen gebruik gemaakt van 

dialectiek of formele logica, men selecteert bron teksten en categoriseert ze in hoofdstukken waarbij 

men aan de benaming van het hoofdstuk kan achterhalen wat de fiqh (begrip) van de tekst is. 

Verder wordt er minimaal extra verklarende uitleg gegeven, en voor en tegenargumenten tegen 

over elkaar gezet maar niet op de wijze en in hoeveelheid zoals de Mutakallimîn dit begonnen te 

doen. Dit was de methode van de eerste geestelijken van de Orthodoxie van de 4 wetscholen en 

de Ahl al-Hadîth. Deze methode werd met name in stand gehouden door de Hanâbilah14 die, mede 

dankzij de standvastigheid van al-Imâm Ahmed tijdens de Mihna, vrijwel niet beïnvloed zijn door 

de Kalâm golf. Iets wat bij de andere 3 wetscholen wel is gebeurd mede ook door politieke 

invloeden waardoor deze 3 scholen wijder verspreid raakten in de Islamitische wereld. 

 

 
14 Buiten de werken van al-Imâm Ahmed ibn Hanbal zelf hebben de Hanâbilah na hem velen werken geschreven van ‘Aqîdah waarin zij de 
Mu’tazilah, de Jahmiyyah, de Qadariyyah, al-Jabriyyah etc beantwoorden en weerleggen vanuit de Ahl al-Hadieth methode, waarin men 
systematisch de Sunni Aqîdah uiteenzet en de afwijkingen daaraan beantwoord in een soortgelijk stijl als de Fiqh al-Akbar welke toeschreven 
wordt aan Aboe Hanîfah. Veel werken dateren van vóór de bekende theologische kalâm werken van de Ashâ’irah en de Mâturidiyyah, zoals 
bijv : Kitâb Oesoel as-Soennah en ar-Rad ‘alâ al-Jahmiyyah van al-Imâm Ahmed (H241), Khalq Af’âl al-‘Ibâd en Kitâb at-Tawhîd van al-Imâm  
al-Boekhârie (H256), Kitâb as-Soennah van al-Atram (H273), Kitâb ar-Rad ‘alâ al-Jahmiyyah en ar-Rad ‘alâ Bishr al-Marîsie van ad-Dârimie  
(H280), Kitâb as-Soennah van ‘Abdoellâh ibn Ahmad ibn Hanbal (H290), Kitâb as-Soennah van Imaam al-Marwazie (H292), Kitâb  at- Tawhîd,  
ar-Rad  ‘alâ  al-Jahmiyyah  en  Kitâb  al- Imân van Ibn Mandah  (H301), Kitâb as-Soennah van al-Khallâl (H311), Kitâb at-Tawhîd van Ibn 
Khoezaymah (H311). Ook zijn er vele andere werken van de Hanâbilah, Ahl al-Hadieth die geschreven zijn in dezelfde periode als toen de 
eerste kalâm werken verschenen zoals die van Aboe l-Hasan al-Ash’ari (H324) en Aboe Mansoer al-Mâturidi (H333H) en daarna zoals bijv. de 
werken: Sharh as-Soennah van al-Berbehâri (H329), al-Ibaanah ‘an Sharî’ati al-Firqatoe n-Nâdjiyyah van Ibn Battah (H387), ash-Sharî’ah van 
al-Âdjûri (H360), Sharh Oesoel I’tiqâd Ahl as-Sunnah wa l-Jamâ’ah van al-Lâlakâ`ie (418).   



Grofweg kan men dus zeggen dat degenen die Falsafah bedrijven ‘Falâsifah’ worden genoemd, en 

degenen die Kalâm bedrijven worden de Mutakallimîn genoemd, en degenen die Usûl ad-Din 

bedrijven worden de Usuliyyûn genoemd. 

 

Aristoteles zijn metafysica 
 

Aristoteles (384-322) was een Macedoniër die op zijn 61e jaar naar Athene kwam om te studeren 

in de academie van Plato. Zijn vader was een gerespecteerde arts en dus kwam Aristoteles uit een 

wetenschappelijke omgeving. Wellicht was hij daarom ontzettend geïnteresseerd in de natuur, 

Aristoteles was niet alleen een grote Filosoof maar vooral ook een Bioloog.  Hij was een grote 

systematicus die de basis voor de verschillende wetenschappen legde en deze ordende. Voor de 

Europese cultuur is hij van immens grote betekenis geweest, hij ontwierp de vaktaal voor de 

wetenschappen die tot de dag van vandaag nog worden gehanteerd. Hij legde ook de basis neer 

van de logica als wetenschap. Hij zou 170 werken hebben geschreven waarvan er slechts 47 

bewaard zijn gebleven. (Gaarder, 2004, p118)  

 

Deze korte bio doet absoluut geen recht aan de grote geest die Aristoteles was maar ik wil liever 

wat dieper ingaan op zijn filosofie dan op zijn persoon. De rede waarom ik Aristoteles heb 

uitgekozen voor mijn e-boek is omdat zijn invloed mijns inziens het allergrootst is geweest op de 

Islamitische theologie. En haast alle Kalâm stromingen en groepen kunnen terug herleid worden 

naar zijn metafysica en formele logica. Allereerst is het belangrijk om te gaan kijken naar de 

metafysica van Aristoteles. 

 

Materie en vormen 
 

Aristoteles wanneer het gaat om het bepalen van ‘wat de dingen zijn’, het ‘zijn van het zijnde’, de 

oorsprong van ‘dat wat is’ (ousia) maakt hij onderscheid tussen (1) Materie en (2) Vormen of 

accidenten. Om met een simpel voorbeeld duidelijk te maken wat hij hiermee bedoeld kan men het 

voorbeeld geven van een marmeren standbeeld. Het marmer is de materie en het gestalte wat de 

beeldhouwer geeft aan het beeld is de vorm. De vorm geeft een specifieke bepaling/identiteit aan 

de materie en maakt de dingen tot wat ze zijn. Wat Aristoteles hiermee bedoelt is dat een ‘ding’ 

begrensd moet zijn en deze begrenzing bepaalt de vorm, dus dankzij de vorm is het dat de materie 

een bepaald ding is. Als we als voorbeeld water nemen, water is een homogene massa, pas wanneer 

een gedeelte van het water zich afscheidt van de homogene massa kan het bijvoorbeeld een druppel 

worden. Als de druppel zich nog in de homogene massa bevind is het geen druppel, het is de vorm 

die bepaald het zijnde van de druppel. Dit onderscheid tussen materie en vorm bij Aristoteles hangt 



samen met de twee concepten wat hij noemt potentialiteit en actualiteit. Materie is dan datgene wat 

potentie heeft om een bepaalde actualiteit te worden. Dus bijvoorbeeld een blok marmer is 

potentieel een standbeeld. In de theologie van Aristoteles is God zuivere actualiteit in Hem is 

daarom geen verandering mogelijk, Hij ‘is’ daarom is God geen materie. (Russel, 2006, p192-199) 

 

Emanatieleer 

Emaneren betekent ‘uitvloeien uit’, deze leer geeft een ontologische verklaring voor het ontstaan 

van de kosmos. Waarbij er gesteld wordt dat alles voortvloeit uit het Ene, waarbij het Ene refereert 

naar God als de ‘Onbewogen Beweger’, of ‘De Eerste Oorzaak’. Deze leer wordt meestal 

toegeschreven aan Plotinus en andere Neo-Platonisten. Maar ook Aristoteles had dit filosofische 

uitgangspunt. Filosofen zoals al-Farâbî en Ibn Sîna hadden deze emanatieleer overgenomen en 

werden o.a. om deze reden verketterd door de traditionalisten en de mainstream Sunni Theologen 

uit hun tijd. In het Emanationisme stelt men dat vanuit de Ene al het andere bestaan voortvloeit 

als een noodzakelijk gevolg van Zijn bestaan. (al-Ghazâli, 1966, p88) En dus niet ten gevolge van 

Wil en Keuze van het Ene, zoals dit wel het geval is bij het creationisme. 

 

De Ma’qoolaat al-‘Ashar (De tien rationele regels)  
 

We hebben nu geleerd wat de filosofie van Aristoteles was qua de metafysica, en zijn redenatie 

m.b.t. materie en vormen. Aristoteles had in zijn filosofie ook nog wat hij noemde 

katègoria (datgene wat wij kunnen zeggen over iets). De categorieën fungeren als een soort van 

indeling van al het zijnde. Het is belangrijk dat er nu een vertaalslag gemaakt wordt naar het 

“Islamitisch” jargon van de eerste Mutakallimîn onder de moslims. Materie werd door hen vertaald 

naar ‘jawhar’ en vorm naar ‘aradh. Simpel gesteld is alles wat vorm(en) (‘aradh/a’raadh) heeft duidt 

erop dat het een materie is met een substantie (jawhar). Deze filosofie van Aristoteles is 

overgenomen door diverse moslim filosofen en theologen (mutakallimîn), en zij hebben deze 

filosofische redenatie van Aristoteles de Ma’qoelaat al-‘Ashar genoemd, “de tien logische 

stelregels”. Dit zijn de tien categorieën van Aristoteles, de eerste categorie gaat over “wat iets is” 

1- substantie (jawhar)  

De rest zijn wat men noemt vormen/accidenten (a'raad) die gaan over “hoe iets is” :  

2. hoeveelheid (al-kem) - afmetingen en meetbare hoedanigheden, lengte, breedte, etc.  

3. kwaliteit (al-kayf) - waargenomen kenmerken, kleur, vorm, etc.  

4. relatie (al-idaafah) - hoe een substantie is in relatie tot iets anders, boven, onder, rechts, links etc.  

5. plaats (al-ayn) - waar het is  



6. tijd (mataa) - "het geeft antwoord op wanneer?" - tijdelijke karakteristieken van de substantie  

7. positie (al-wad') - hoe de onderdelen van een stof ten opzichte van elkaar worden gerangschikt  

8. actie (yaf'al) handelen - wat een substantie doet  

9. affectie (yanfa'il) - wat een substantie ondergaat 

10. bezitten (al-moelk) - wat een substantie bezit 

 

Al-Ghazâlî en zijn positie t.o.v. de filosofie van Aristoteles en zijn 

opvolgers Ibn Sîna en al-Farâbî 
 

Hierboven hebben we kort stilgestaan bij de geschiedenis en ontwikkeling van theologie (ilm al-

Kalâm) en Filosofie (falsafah) in de Islâm. Bij de Mutakallimîn wordt Aristoteles aangeduid als “de 

Eerste Mu’allim (onderwijzer)”, vervolgens al-Farâbi als 2e en Ibn Sîna15 als 3e. 

al-Ghazâlî in zijn magnum opus en alom bekende werk ‘Tahâfut al-Falâsifah” (de incoherentie van 

de filosofen) ging de clash aan met de Filosofen die trachtten om de Falsafah te verenigen met 

Islâm aan de hand van al-Kalâm (speculatieve theologie). (Marmura, 2000, pag 14) 

Het werk van al-Ghazâlî was eigenlijk de eerste echt omvattende verdediging en aanval tegen de 

enorme invloed van de Falâsifah. Door de grootschalige vertalingstrend (Haraka at-Tardjama) die 

ontstaan was in die periode, dankzij de voorliefde voor alles wat met kennis te maken had van de 

Abbasidische kalieven, werden de moslims overspoeld met allerlei filosofische concepten en ideeën 

uit de Griekse filosofie, als ook andere filosofieën uit het Oosten zoals Mazdeïsme. En voor een 

geruime periode was er geen uitgebreide en inhoudelijke reactie gekomen vanuit de Islamitische 

hoek op deze concepten waarmee degenen die de Griekse filosofie omarmd hadden mee kwamen 

en die probeerden om het te rijmen met de Islamitische Aqidah door gebruikt te maken van Kalâm. 

Een van de redenen waarom een inhoudelijke intellectuele reactie uitbleef vanuit de Islamitische 

hoek, was de terughoudendheid van de orthodoxe Islamitische geleerden om zich te bezigen met 

al-Kalâm (speculatieve theologie). Zij vonden dat al-Kalâm (wat eigenlijk neerkomt op het 

bedrijven van apologetiek m.a.w. het verdedigen van religieuze standpunten d.m.v. redenering) niet 

de correcte wijze was om de religie te verspreiden en te verdedigen. Het zou zelfs juist leiden tot 

het aandacht schenken aan- en het bekend maken van al die afwijkende filosofische concepten. 

(Marmura, 2000, pag 14) In retrospect zou men wellicht kunnen stellen dat deze groep van 

moslimgeleerden gelijk hebben gehad. Aangezien de filosofische concepten wijdverspreid zijn 

geraakt via degenen die de Falâsifah (filosofen) begonnen te weerleggen met Ilm al-Kalâm.  Sterker 

 
15 Van huis uit was Ibn Sîna een Ismâ’îli, een aftakking van het Sjiisme, en dus strookte veel van de Aqîdah van de Ismâ’iliyyah met de 
concepten van Aristoteles, aangezien de Ismâ’iliyyah ook Bâtiniyyah waren. 



nog het heeft ervoor gezorgd dat Ilm al-Kalâm en Falsafah een soort van hybride is geworden en 

weinigen die nog weten dat de twee zeer distinctieve wetenschappen waren. Nu beschouwen velen 

het als synoniemen van elkaar doordat Ilm al-Kalâm en Falsafah verworden zijn tot èèn mengsel 

genoemd al-Falsafa al-Islâmiyyah. 

Nu wil ik niet te lang ingaan op het verschil van standpunt m.b.t. het gebruikmaken van Kalâm 

onder de Islamitische geleerden, want dat is een discussie op zichzelf. Maar dit was dus een van de 

onderliggende redenen waarom er lange tijd geen reactie kwam vanuit de Islamitische hoek op deze 

Falsafah golf. 

Al-Ghazâlî kwam en ging de confrontatie aan met de Falâsifah zoals nooit tevoren! 

Nu om een heel lang (en mooi) verhaal kort te maken kwam het erop neer dat al-Ghazâlî in zijn 

Tahâfut zich focuste op al-Farâbî en Ibn Sina. Zei waren de twee grootste vertegenwoordigers van 

de filosofische concepten van Aristoteles, zij waren in principe ook neoplatonisten, en ondanks dat 

er wezenlijke verschillen waren tussen Farâbî en Ibn Sina overlapte hun concepten elkaar ook weer. 

En daarom focuste al-Ghazâlî zich op hen beiden, waarbij hij indirect in principe de filosofische 

concepten van Aristoteles bekritiseerde. 

Nu al-Farâbî en Ibn Sîna en hun standpunten, dan komt het erop neer dat zij in navolging van de 

filosofie van Aristoteles het concept van emanatie propageerde (Emanationisme), dat wil zeggen 

dat zij het bestaan van God bevestigen waar al het andere bestaan vervolgens uit voortvloeide als 

noodzakelijk gevolg (dus niet als gevolg van een Wil en Keuze). Hier komt ook de notie van ‘qadam 

al-‘Âlem’ (eeuwigheid van het Universum) vandaan, het Universum in de emanatieleer heeft altijd 

bestaan en is niet vooraf gegaan aan niet bestaan. Wat dus scheppen vanuit niets uitsluit. 

Al-Ghazâlî gaf terecht als kritiek dat dit zou betekenen dat Allâh de wereld produceerde vanuit een 

soort van onvermijdelijk gevolg van het bestaan van Zijn essentie, net zoals een levenloos object 

als de zon door zijn essentie warmte en licht veroorzaakt. Het houdt in dat Allâh ontdaan wordt 

van Zijn Goddelijke eigenschappen zoals Wil, Keuze, Scheppen, Kennis etc. 

En dit was ook het geval aangezien Ibn Sîna door dit filosofische concept van Aristoteles tot allerlei 

ketterse concepten kwam, waarbij Allâh geen kennis heeft van de specifieke gebeurtenissen en 

bestaansvormen in het Universum maar enkele algemene kennis, zoals bijvoorbeeld het bestaan 

van een zon maar niet hoeveel zonnen er zijn. Ook bestuurd of bemoeid Allâh zich niet met deze 

schepping. De Hel en de Hemel en de Opstanding van de lichamen op het Dag des Oordeels 

werden door Ibn Sîna ontkent, als ook het werkelijke bestaan van de Engelen etc. Hier gaat al-



Ghazâlî bijvoorbeeld uitgebreid op in in de Tahâfut bij de laatste drie discussies van de 20 discussies 

die hij behandeld in zijn werk. 

Al-Ghazâlî beschouwde al-Farâbi en Ibn Sîna om deze redenen ook niet als moslim en dit maakt 

hij duidelijk op het einde van zijn werk, zelfs Ibn Rushd die zijn alom bekende en legendarische 

kritiek schreef op al-Ghazâlî’s ‘Tahâfut al-Falâsifah‘ genaamd ‘Tahâfut min at-Tahâfut‘ (de Incoherentie 

van de Incoherentie) had ook dit standpunt m.b.t. Ibn Sîna. En dat terwijl Ibn Rushd juist de 

filosofie van Aristoteles probeerde te verdedigen tégen de kritiek van al-Ghazâlî!! Dit is ook het 

standpunt van vele gerenommeerde Islâm geleerden uit die periode en daarna zoals o.a. Ibn Kathir, 

adh-Dhahabi, Ibn Hajr al-Asqalani etc. etc. 

Wat betreft de formele logica van Aristoteles dan is dit wat anders dan zijn filosofische concept 

van Emanationisme, het zijn echt twee verschillende dingen. Wat hier op duidt is ondanks dat al-

Ghazâlî het filosofische concept van Aristoteles weerlegde van Emanationisme en die van zijn 

volgelingen zoals Farâbî en Ibn Sîna. Maakte hij zelf wél gebruik van de formele logica van 

Aristoteles, en aan de hand van deze logica probeerde al-Ghazâlî zijn Ash’ari Aqîdah kracht bij te 

zetten. En hier zijn we op het punt gekomen waar de invloed van Aristoteles zich laat gelden op 

de Islamitische ‘Aqidah via al-Ghazâli als katalysator effect. 

Aristoteles formele logica en haar effect op de Islamitische ‘Aqîdah 

De Mutakallimîn kozen ervoor om de formele logica van Aristoteles in het specifiek over te nemen. 

Deze logica baseert zich voornamelijk op wat men noemt syllogismen of wel sluitrede genoemd16, 

ik zal hier later een aantal voorbeelden van geven. Verder heeft men tevens de Ma’qoelaat al-‘Ashar 

(de tien rationele stelregels) aangenomen als uitgangspunt om daarmee tot conclusies te komen 

omtrent het Godsbeeld. Het is van belang om heel kort stil te staan bij een belangrijke persoon die 

een prominente rol heeft gespeeld in de geschiedenis van ‘Ilm al-Kalaam. Het is in principe 

onmogelijk om over ‘Ilm al-Kalâm te spreken en haar effecten op de geloofsleer van de moslims 

zonder stil te staan bij deze persoon. Om de beknoptheid van de tekst te bewaken zal ik enkel 

summier stil staan bij de ontwikkeling van deze man genaamd Aboe l-Hasan al-Ash’ari.  

 

Aboe l-Hasan al-Ash’arie 

Hij leefde in de 3e eeuw van de Hijra, tegen het einde ervan tot aan het begin van de 4e eeuw. Hij 

was dus geboren in de regeerperiode van de 15e Abasside Kalief al-Mu’tamid, en dus na de bekende 

 
16 Het frapante is dat velen bewust of onbewust ervanuit gaan dat de logica van de mens synoniem is aan de logica van Aristoteles 

gebaseerd op syllogisme en inductie. Terwijl er onmogelijk geclaimd kan worden dat Aristoteles een monopolie heeft op de rede van de 
mens. West Europese moderne filosofen hebben dit ook bekritiseerd zoals de 18e eeuwse filosoof David Hume. Ibn Taymiyyah was hierin 
Hume al voorgegaan met zijn kritiek op syllogisme en de logica van de Grieken. 



Mihna (Inquisitie) en al-Imâm Ahmed. Aboe l-Hasan al-Asha'rie kwam Baghdâd binnen en nam 

de kennis van hadieth van al-Hâfidh Zakariyyah ibn Yahyâ as-Sâdjie een van de Imâms van hadieth 

en fiqh in die tijd, en van Abie Khaliefah al-Djoemhie, en anderen. En hij nam ‘Ilm al-Kalâm van 

zijn Shaykh, echtgenoot van zijn moeder, Abie ‘Alie al-Djoebâ’ie, een grote Shaykh van de 

Moe’tazilah, totdat hij zelf ook een Imâm werd voor de Moe’tazilah, en hij hen ondersteunde en 

debatteerde voor de correctheid van hun Madhab.  Aboe l-Hasan was 40 jaar lang een Moe’tazili 

en nam toen afstand van die madhhab.(Ibn Kathir,1985, d11,p187) En begon diverse werken te 

schrijven tegen de Mu’tazilah waarin hij gebruik maakte van de methode van kalâm en de methode 

van Ahl al-Hadieth, zijn werken zijn derhalve een soort van hybride tussen deze twee madhhab’s. 

In diverse boeken van hem schreef hij zich toe aan de Ashâb al-Hadieth en de Madhab van al-

Imâm Ahmed en de Hanâbilah. Hij presenteerde sommige werken van hem aan Hanbali geleerden 

uit zijn tijd zoals bijv. al-Imâm al-Berbehâri (die zelf het bekende Aqîdah werk Sharh as-Soennah 

schreef waarin hij de ‘Aqîdah van Ahl as-Soennah uiteenzette volgens de Oesoel ad-Dien 

methodiek). De Hanbali geleerden accepteerde zijn boeken niet vanwege zijn methode van Kalâm 

daarin. Uiteindelijk begonnen de volgelingen van Aboe l-Hasan zijn Madhab voort te zetten, de 

eerdere volgelingen van Aboe l-Hasan traden nog redelijk in dezelfde voetsporen als Aboe l-Hasan 

zelf, zij worden ook wel eens de Koellâbi Ash’aries genoemd zoals o.a. al-Baqillâni, al-Muhâsibi, al-

Qalânisi, al-Bayhaqi etc. (Ibn Khaldûn, 2004, p853, Waardenburg, 1987, p190.191) 

 

Deze eerdere lichting van theologen (mutakallimîn) bedreven de eerder hierboven vernoemde 

‘nieuwe kalâm’ methode. Waarbij de neiging meer leunt tegen de orthodoxie en de traditie en minder 

naar de ratio, zij vervaardigden een soort van hybride methodiek tussen de methode van de Ahl al-

Hadîth en de methode van Aristoteles. Daarom zien we bij deze geleerden dat zij meer 

eigenschappen van Allâh bevestigden (ithbât)17 dan de enkel de 7 eigenschappen van de latere 

Ashâ’irah.18 De laatkomers van de Ashâ’irah keerden geheel meer richting de filosofie terug en veel 

minder naar de Traditionalisten en de Ahl al-Hadieth en verdronken in Ilm al-Kalâm waardoor zij 

 
17 Ithbaat slaat op het bevestigen van de klaarblijkelijke betekenis (dhâhir al-ma’nâ) vanuit de Arabische taal van de Eigenschappen waarmee 
Allaah zichzelf mee heeft beschreven in de Qurân en de Sunnah, zonder ta’wiel (allegorische uitleg), zonder ta’tiel (ontkenning), zonder 
takyief (hoedanigheid toeschrijven), tashbieh (vergelijking maken), tamthiel (gelijkstellen aan iets anders). Met de dhâhir wordt niet bedoeld 
de letterlijke betekenis, dit is een veel voorkomende foutieve vertaling. Met dhâhir wordt bedoeld wat het eerste opkomt in iemands 
gedachte bij het lezen of horen van een uitspraak. De dhâhir is altijd afhankelijk van de context, want enkel binnen de context van een verhaal 
of zin komt de klaarblijkelijke betekenis naar voren in een taal. Deze ithbaat (bevestigen) als uitgangspunt bij de Eigenschappen van Allaah 
kan teruggevonden worden in de bekende uitspraak van al-Imâm Mâlik. Hij werd gevraagd door een man in zijn kenniskring over de 
hoedanigheid van de Istiwaa van Allaah, waarop Mâlik boos werd en de beroemde woorden uitsprak : “De Istiwaa is bekend (taalkundig) en 
de hoedanigheid is onbekend, erin geloven is een religieuze verplichting en erover vragen (i.e. de hoedanigheid) is een bid’ah”. Op de plek 
waar Istiwaa wordt genoemd kan men elke eigenschap van Allaah in de plaats zetten en dan vervolgens precies hetzelfde zeggen. Dit was de 
Madhhab van de Selef en de eerste Imaams van de wetscholen voordat de Hellenistische beïnvloeding begon aan te vangen.  
 
18 Als het gaat om de Sifaat al-Khabariyyah (Informatieve Eigenschappen) en Sifaat al-Fi’liyyah (Daad Eigenschappen) zien wij bij de eerdere 
Ashâ’irah dat zij meerdere Sifaat accepteren zonder ta`wîl. Bij de latere Ashâ’irah, die meer richting de oude kalâm zijn gegaan zien we dat 
zij slechts 7 Sifaat al-Khabariyyah accepteren, en de Sifaat al-Fi’liyyah (Daad eigenschappen) accepteren zij in geheel niet. 



vervielen in dezelfde punten als de Mu’tazilah en de Jahmiyyah19. Zij namen Aristoteles als hun 

grootste bron voor al-Kalâm en begonnen de teksten uit de openbaring te bekijken vanuit zijn 

metafysica, en zijn Ma’qoelaat al-‘Ashar (de tien logische stelregels) Waarmee Aristoteles materie 

en vorm definieerde. Degene die deze logische stelregels het meest prominent maakte in de Ash’ari 

madhab was al-Ghazâli. Al-Ghazâli weerlegde de filosofie van Aristoteles en Ibn Sîna en Farâbi, 

maar hij maakte wel gebruik van de logische stelregels van Aristoteles om de As’hari Aqîdah te 

verdedigen, hij was dus een echte Mutakallim. 

 

Hoe heeft het toepassen van Kalâm geleidt tot grootschalige 

beïnvloeding van de Islamitische ‘Aqîdah? 

We hebben nu stilgestaan bij de ontwikkeling van ‘Ilm al-Kalâm in de Islamitische geschiedenis, de 

vraag is nu hoe heeft het toepassen van al-Kalâm geleidt tot beïnvloeding van de Islamitische 

‘Aqidah? Ik zal dit aantonen met een aantal voorbeelden, zodat het duidelijk wordt hoe bepaalde 

‘Aqidah standpunten zich gevormd hebben.  

 

We hebben eerder stil gestaan bij de Ma’qoelaat al-‘Ashar, welke geïnspireerd zijn op de Katégoria 

(categorieën) van Aristoteles. Als wij deze nu als uitgangspunt nemen zal duidelijk worden hoe 

bepaalde theologische mening tot stand zijn gekomen. 

 

Ik zal drie eigenschappen bespreken waarmee Allâh Zichzelf beschrijft in de Qoer’ân, en wij zullen 

deze teksten dan onderwerpen aan de Ma’qoelaat al-‘Ashar van Aristoteles. Ik heb gekozen voor 

drie eigenschappen (1) Spreken (2) Liefhebben (3) Hand. 

 

Voorbeeld 1 : Spreken 

Als we gaan kijken naar de eerste Eigenschap waarmee Allâh zichzelf beschrijft de Eigenschap van 

Spreken, dan zien wij dat Allaah spreekt tot bijv. Musa. Als wij nu hierna kijken vanachter een 

Arestoteliaanse bril en de Ma’qoolaat al-‘Ashar dan zouden we tot de volgende conclusie kunnen 

komen : 

- Allaah spreekt tot Musa dit houdt een relatie in (punt 4 van Ma’qoelaat).  

- Het houdt tevens tijd in (punt 6 van de Ma’qoelaat) 

- Het houdt een actie in van Allaah (punt 8 van de Ma’qoelaat) 

 
19 Zoals bijv. Fakhr ad-Dîn ar-Râzi die, i.t.t. al-Ghazâli, zich wel kon vinden in veel van de concepten van Ibn Sîna, en de Mu’tazilah   



Dit zijn dus drie a’raadh (accidenten, vormen). Dan gaat de Mutakallim over tot de formele logica 

van Aristoteles a.d.h.v. syllogismen en stelt men het volgende : 

(Major premisse) : Alle accidenten (a’raadh) zijn eigenschappen van een substantie (Jawhar) 

(Minor premisse) : Spreken is onderhevig aan accidenten (a’ raadh) zoals relatie, tijd, actie. 

(Conclusie) : Spreken is een eigenschap van een substantie 

Als de Mutakallim tot de conclusie is gekomen dat Spreken een eigenschap is van een substantie. 

En Allaah is geen substantie, dan spreekt Allaah dus niet met Musa. Om vervolgens om te gaan 

met deze zogenaamde zekere conclusie van de sluitrede gingen de Mu’tazilah over op ta’tiel 

(ontkennen) dus Allâh spreekt niet, de Ashâ’irah en Mâturidiyyah op ta`wiel (allegorisch uitleggen) 

dat Allâh “spreekt” met wat zijn noemen kalâm nafsi (innerlijke spraak) wat niet hoorbaar is en niet 

bestaat uit letters. (Aarab, 2015, p163) 

Voorbeeld 2 : Liefhebben 

Allaah beschrijft op meerdere plaatsen in de Qoer’ân Zichzelf met de eigenschap liefhebben, dat 

hij degenen die geloven en goede daden lief heeft. Als wij nu de Ma’qoelaat al-‘Ashar gaan toepassen 

op deze eigenschap dan komen we tot de volgende conclusie : 

 

- Allaah heeft lief als je goed doet, en stopt met liefhebben als je niet goed doet, dit houdt tijd in (punt 6 van 

de Ma’qoelaat) 

- Liefhebben is een emotie, verlangen naar iets wat men fijn vindt, men ondergaat dus iets en dat is affectie 

(punt 9 van de Ma’qoelaat) 

- Liefhebben is een actie (punt 8 van de Ma’qoelaat 

 

Dit zijn drie a’raadh waar men liefhebben onderhevig aan maakt, dan gaan we over op Aristoteles 

logica gebaseerd op syllogismen: 

 

(Major premisse) : Alle accidenten (a’raadh) zijn eigenschappen van een substantie (Jawhar) 

(Minor premisse) : Liefhebben is onderhevig aan accidenten (a’ raadh) zoals tijd, affectie, actie. 

(Conclusie) : Liefhebben is een eigenschap van een substantie 

Als de Mutakallim tot de conclusie is gekomen dat Liefhebben een eigenschap is van een substantie. 

En Allaah is geen substantie, dan heeft Allaah dus niet lief. Om vervolgens om te gaan met deze 

zogenaamde zekere conclusie van de sluitrede gingen de Mu’tazilah over op ta’tiel (ontkennen) dus 



Allâh heeft niet lief, de Ashâ’irah en Mâturidiyyah op ta`wiel (allegorisch uitleggen) dat het 

liefhebben van Allâh slaat op Zijn Wil dat goedheid en beloning de dienaar bereikt. (ar-Râzi, 1981, 

p133) 20 

Voorbeeld 3 : Hand 

Allaah beschrijft zichzelf op meerdere plaatsen in de Qoer’aan met de eigenschap van het hebben 

van Handen. Zoals dat Hij zegt dat Hij Âdam heeft geschapen met Zijn Handen. Als wij nu de 

Ma’qoolaat al-‘Ashar gaan toepassen op deze eigenschap dan komen we tot de volgende conclusie: 

 

- Hand is een ledemaat, en heeft een vorm en valt dus onder de accident kwaliteit (punt 3 van de Ma’qoolaat) 

- Het scheppen van Âdam met Zijn handen is een actie (punt 8 van de Ma’qoolaat) 

- Het scheppen van Âdam met Zijn handen valt onder een gebeurtenis en dus tijd (punt 6 van de Ma’qoolaat) 

 

Dit zijn drie a’raadh waar men Hand onderhevig aan maakt, dan gaan we over op Aristoteles logica 

gebaseerd op syllogismen: 

(Major premisse) : Alle accidenten (a’raadh) zijn eigenschappen van een substantie (Jawhar) 

(Minor premisse) : Handen is onderhevig aan accidenten (a’ raadh) zoals kwaliteit, tijd, actie. 

(Conclusie) : Handen is een eigenschap van een substantie. 

Als de Mutakallim tot de conclusie is gekomen dat hebben van Handen een eigenschap is van een 

substantie. En Allaah is geen substantie, dan heeft Allaah dus geen Handen. Om vervolgens om te 

gaan met deze zogenaamde zekere conclusie van de sluitrede gingen de Mu’tazilah over op ta’tiel 

(ontkennen) dus Allâh heeft geen Hand, de Ashâ’irah en Mâturidiyyah op ta`wiel (allegorisch 

uitleggen) dat de Hand van Allâh betekent Zijn Kracht. (Aarab, 2015, p148) 

Het bovenstaande heeft gedemonstreerd hoe de Mutakallimîn de ‘Aqîdah van de moslims hebben 

beïnvloed door gebruik te maken van de metafysica en de formele logica van Aristoteles. En dit 

bewijst de claim die ik heb willen maken in dit e-boek dat de Griekse filosoof Aristoteles een 

enorme invloed heeft gehad op de Aqîdah van de moslims. Want de grootste theologie scholen 

van de Soennieten worden vertegenwoordigd door de Ashâ’irah en de Mâturidiyyah, deze scholen 

zijn niet altijd zo sterk vertegenwoordigd geweest. Zij kregen een grote prominentie toen de 

Seltjoeken de Ash’ari Theologie tot hun staatsideologie maakten onder Nidhâm al-Moelk (H485) 

en het wijdverspreide in het Islamitische Rijk via de nieuw gestichte Nidhâmiyyah scholen, dit heeft 

 
20 In zijn tafsir al-kabir bij de uitleg van Surah al-A’raaf vers 55 



bijgedragen dat de Ash’ari Theologie vaste voet kreeg in de Islamitische wetenschappen. 

(Waardenburg, 1987, pp. 190)  

De Mâturidiyyah school, die op de tweede plek staat qua prominentie in de Islamitische 

gemeenschap aan theologie school heeft een soortgelijke ontwikkeling meegemaakt maar dan via 

de Ottomanen. Beiden scholen zijn hevig beïnvloed door ‘Ilm al-Kalâm en hebben hun stempel 

gedrukt op de Islamitische theologie. Dit gegeven heeft de oorspronkelijke orthodoxe positie t.o.v. 

de Falsafah en ‘Ilm al-Kalâm, welke in de eerste instantie breed vertegenwoordig werd door alle 4 

de wetscholen met de Hanbalieten aan het voorfront mede door de bekende Mihna (inquisitie) van 

al-Imaam Ahmed ibn Hanbal, naar een marginale positie gedrukt. Zoals uitgelegd zijn door 

politieke omstandigheden de Hanbalieten, de Ahl al-Hadieth een minderheidspositie gaan 

bekleden, de laatkomers van onder de volgers van de andere 3 wetscholen hebben de Ash’arie en 

Mâturidiyyah theologie grotendeels aangenomen omdat deze twee theologie scholen vanuit 

overheidswege gepromoot werden in hun instanties en scholen. De Hanbalieten, Ahl al-Hadieth 

worden nog vertegenwoordigd door de Salafiyyah. 

Afsluiting 

Dit is hoe de Filosofie van Aristoteles zijn invloed heeft gehad op de Islamitische ‘Aqîdah, net zoals 

het ook zijn invloed heeft gehad op de Christelijke theologie al 600 jaar voor de moslims. Met het 

grote verschil dat bij de Christenen de invloed veel groter is geweest en een blijvend effect heeft 

gehad. De originele Christelijke theologie is niet langer te herleiden omdat de kerkvaders allen mee 

zijn gegaan in de Hellenistische beïnvloeding. Terwijl er in de Islam in de eerste instantie hevig 

weerstand is geboden tegen de Hellenistische invloeden, en de Mu’tazilah enkel een korte periode 

van macht hebben genoten en daarna weer in verval zijn geraakt. De afloop van de Mihna was een 

grote overwinning voor de Islamitische orthodoxie over Hellenisme en de Falasifah. En al-Ghazalî 

gaf nog een tweede genadeslag aan de Falâsifah met zijn Tahâfut, hierdoor is de Islamitische 

‘Aqidah nooit zodanig beinvloed door de Filosofie als hoe het bij de Christelijke theologie is gegaan. 

Wel is het zo dat sporen van Hellenistische invloeden via de Mutakallimin en ‘Ilm al-Kalaam 

doorgang hebben gekregen in de theologie scholen van de moslims met name via de Soennitische 

Kalâm scholen zoals de Ashâ’irah en de Mâturidiyyah. Wat betreft de Shi’a dan zijn zij niet bestand 

gebleken tegen de Hellenistische invloeden en zij hebben het juist omarmd en het heeft hun 

theologie volledig doordrenkt zoals dit ook bij de Christelijke theologie is gebeurd. Het is dan ook 

geen wonder dat personen zoals Ibn Sîna en al-Farâbi van huis uit Sjiieten waren, beiden van de 

Ismâ’iliyyah.  
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