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   ۴   ︨ــ︣﹝ــ﹆ــ︀﹜ـــ﹥|   ﹁﹆﹥ ا﹋︊ــ︣

    ﹋ـــــــــ﹑م

﹩﹡︀﹍︀︍﹚﹎ ﹩﹡︀ّ︋ ۶     ﹡﹍︀ه و︥ه| ︀︋︧︐﹥ ﹨︀ی ︑︭﹫﹏ و ︑﹆﹫﹅ در ︻﹙﹛ ﹋﹑م| ︻﹙﹩ ر
١۴  ﹝︊︀دی دا﹡︩

 ١۵     ﹁﹙︧﹀﹥ ︻﹙﹛ ﹋﹑م | ︻︊︡ا﹜︧﹫﹟ ︧︠︣و︎﹠︀ه
﹩﹚﹫︣︊︗ ︣﹀︮ ︡﹝﹞| ﹩﹞﹑﹋ ︀ی ︑︃︔﹫︣﹎︢ار﹨ ️ ﹫︭︫ ︣︋ ﹤﹫﹊︑ ︀︋ ﹤︺﹫︫ ﹩﹞﹑﹋ ١٨      ︑︀ر

﹩﹡︀﹍︀︍﹚﹎ ﹩﹡︀︋٢١     ︋︣ر︨﹩ ︻﹢ا﹝﹏ ︨﹥ ﹎︀﹡﹥ ︑︴﹢ر در ︻﹙﹛ ﹋ـ﹑م | ︻﹙﹩ ر
﹩︀︲ر ︣﹀︺︗︡﹝﹞ /﹩﹡︀︊︨ ﹩﹆︑︡﹝﹞ | ︦﹫︨︃︑ ﹤﹚︣﹞ ٢٨     ﹝﹫︣اث ﹋﹑﹝﹩ ︫﹫︺﹥ در

﹩﹠﹫︧ ﹟︧﹛︀ی ﹡︷︀م ا︻︐﹆︀دات | ︨﹫︡ ا︋﹢ا﹨ ﹤︐︧︀︋     ٣٧
۴٠ ﹇﹙﹞︣و دا﹡︩

︀︗     ۴١﹍︀ه ﹋﹑م در ﹨﹠︨︡﹥ ︻﹙﹢م د﹠﹩ | ر︲︀ ︋︣﹡︖﹊︀ر 
۴۶     ︑︀︔﹫︣ات ︻﹙﹛ ﹋﹑م ︋︣ ︻﹙﹢م ا﹡︧︀﹡﹩ | ﹇︀︨﹛ ︑︣︠︀ن

۴٩     آ︫﹠︀﹩ ︋︀ ﹋﹑م ︗ ﹟︧ | ︡︡﹢︨﹀﹫︀ن
️ ︎﹢ر ﹝︪ ﹟﹫︧ ︡﹝﹞ ︡﹫︨ | ﹜︡﹇ م﹑﹋ ﹩︑︀︺﹛︀︴﹞ ︣﹫︨ ۵۴     ﹝﹠︊︹ ︫﹠︀︨﹩ و

️ ︨﹠︖﹩ ︻﹙﹛ ﹋﹑م و ﹁﹙︧﹀﹥ ا︨﹑﹝﹩| ﹝﹞︡ر︲︀ ﹝︭︴﹀﹩ ︎﹢ر ︊︧﹡     ۵٩
۶۴ روش ︫﹠︀︨﹩

۶۵     روش ︫﹠︀︨﹩ ﹋﹑م آ﹝﹢زی | ر︲︀ ︋︣﹡︖﹊︀ر
٧٢     در ﹋﹑م ﹥ ﹝︧﹫︣ی را ︀︋︡ ︵﹩ ﹋︣د؟ | ︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ وا︨︴﹩

﹩﹠ـ︤و﹇ ﹩﹠﹫︧ ︡﹝﹞ ︡﹫︨  | ︨︡︣︎ ﹩﹞ ﹤︺﹫︫ ،︡﹨د ﹩﹞ ︨︀︎ ﹤︺﹫︫ ،︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹤︺﹫︫     ٧۵

  ﹎︪️ و ﹎︢ار | ﹝︡ر︨﹥ ا︨﹑﹝﹩ ﹨ـ﹠︣ | نصراهللا ﹇︀دری

  ︨﹫︣ه ︋︤ر﹎︀ن |  ︻﹑﹝﹥ ︻︊︡ا﹜︧﹫﹟ ا﹝﹫﹠﹩  |   ︡﹝﹞︧﹫﹟ ﹁︣و︾﹩

!︀︖﹋ ﹤ ︊﹫﹟ ︑﹀︀وت ره از ﹋︖︀ ︑︀︋   ︋   ٨٢
︣و  |  ︨﹫︡ ﹝︣︑︱﹩ ﹡︖﹢﹝﹩  ︨︒︡   ٨٣

﹫︀ن ا﹝﹫﹟  ٨۶   ا﹝﹫︣ در︋ 
٨٩   ادب ز﹡︡﹎﹩  |  ر︲︀ ا﹝﹫﹠﹩

︀ل ﹨︀ی دور  |  ﹋︐︀︋︪﹠︀︨﹩ ︻﹑﹝﹥ ٩٢   ر﹡︕︨ 
︀﹜︪﹞︀ر ︑﹀︭﹫﹙﹩ ز﹡︡﹎﹩ ︻﹑﹝﹥ ا﹝﹫﹠﹩  ︨  ٩۴

٩٨   در ︡︒ د﹍︣ان  
﹅︵︀﹡ ︣︡︾ ٩٩   ︾︣وب

د﹁︐︣ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ︎︥و﹨︩
﹝︺︀و﹡️ ︎︥و﹨︩ ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥

﹩﹍﹠﹨︣﹁ - ﹩﹝﹚︻ ﹤︪︣﹡
پاييز  و زمستان ٩٢ | ۴٠٠٠ تومان

 ،﹩﹡︀﹍︀︍﹚﹎ ﹩﹡︀ّ︋ ﹎︣وه ﹝︪︀ور: ︖️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ر
︣﹡︖﹊︀ر،  ︖️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟︋ 

 ،﹩﹚﹫︣︊︗ ﹟﹫﹝﹚︧﹝﹛ا﹐︨﹑م وا ️︖
 ،﹩﹡︀﹝﹫﹚ ︖️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟︨ 

د﹋︐︣ ﹢︨﹀﹫︀ن، 
︖️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ︑︣﹋︀︫﹢﹡︡. 
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︥و﹨︩ ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥ ︀︮︉ ا﹝︐﹫︀ز |  ﹝︺︀و﹡️︎ 
﹝︡︣ ﹝︧﹢ل |  ّ︨﹫︡ ︻﹙﹩ ︻﹞︀د

﹡︀︸︣ ﹋﹫﹀﹩ |﹝︖︐︊﹩ زار︻﹩
﹩﹡︀︨︣د︋﹫︣ |﹝︭︴﹀﹩ ﹋︀و

د︋﹫︣ ︨︣و︦ ︎︣و﹡︡ه ︻﹙﹛ | ا﹝﹫︣ ︻﹞﹢ ︾﹑﹝﹩
د︋﹫︣ ︨︣و︦ ︨﹫︣ه ︋︤ر﹎︀ن | ︡﹝﹞︧﹫﹟ ﹁︣و︾﹩

﹝︡︣ ا︗︣ا﹩ | ر︲︀ ︔︀﹡﹩
 ،﹩︊︨︀﹝︵ ︡ی﹞ ،︣﹁ ﹅﹆﹞ ︡ی﹞ ،﹩﹞﹑︾ ︣﹫﹞ا  | ﹤︣︣︑ ️﹫﹨

﹩﹡︀ا︋︣ا﹨﹫﹛ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩،  ﹋︀﹝︣ان ︻︴︀ر ﹋︀︫︀﹡﹩، ﹝︭︴﹀﹩ ﹋︀و

︣وف ﹡﹍︀ر |  ︻﹙﹩ ︗﹢اد د﹨﹆︀﹡﹩
 ︡﹡﹢﹛︀ و︣ا︨︐︀ر |  ︻﹙﹫︣︲︀︨ 

︡ا﹇️  ︮︡﹝﹞  | ﹉﹫﹁︣ی و ︵︣اح ﹎︣ا﹠﹨ ︣︡﹞
Graphic.umsa.ir

︻﹊︀س |  ﹝︭︴﹀﹩ ﹝︺︣ا︗﹩
︵︣ا﹩ ﹜﹢﹎﹢(﹡︀﹝﹢اره) | ﹝﹫︓﹛ ا︫︺︣ی

︑﹢ز︹ و ا︫︐︣اک |  ︻﹙﹩ ﹝︡وی، ﹝︭︴﹀﹩ ︻︀︋︡ی ﹡︧︉
︑﹙﹀﹟ ︑﹢ز︹ و ا﹝﹢ر ﹝︪︐︣﹋﹫﹟ | ٠٩١٩۵٨٧۶٠۴٠

٣٧١۶۵/١٣٣ :﹩︐︧ ﹠︡وق︎   ︮،﹜﹇  | ﹩﹡︀︪﹡

ار︑︊︀ط ︋︀ ︨︣د︋﹫︣ :  ٠٩٣٧٣۴٣٧٢٩١
rahnameh@yahoo.com:﹉﹫﹡ا﹜﹊︐︣و ️︧︎

.️︧﹫﹡ ﹤︪︣﹡ ن﹐﹢︧﹞ ︀ه﹎︡د ً︀ ︡ه در ا︪︣﹡ ﹟﹥، ا﹜︤ا﹝ ﹝︴︀﹜︉ درج︫ 

کالم اسـالمى دانشـى درون دینـى اسـت کـه به بحـث پیرامـون اصـول اعتقادى و 
جهان بینـى دینـى بـر مبنـاى اسـتدالل عقلـى و نقلـى مى پـردازد و بـه شـبهه هایى 
کـه در ایـن زمینـه مطـرح مى شـود، پاسـخ مى دهـد. ایـن دانـش على رغم فـراز و 
فـرود و طـى مراحـل و ادوار تاریخـى فـراوان، علمـى پویـا، مسـتمر و فعـال بوده 
و متکلمـان مسـلمان براسـاس ضـرورت، ذوق و تأثـر از عوامـل جغرافیایـى و 
تاریخـى، ضمـن تفـاوت در رویکـرد نص گرایـى، عقل گرایـى و فلسـفى، بـا هدف 
انجـام وظایـف و رسـالت هـاى خـود بـه ایفـاى نقـش پرداختـه ومباحـث جدیـد 

کالمـى را بـا رویکـرد مناسـب، و تنظیـم و تبییـن خـاص، ارائـه نمـوده اند. 
این شماره تالشى است جهت بازشناسى این تراث گرانبهاى علمى

مدرسـه  اسـالمى هنـر،  فعالیـت رسـمى خـود را از سـال 1384 آغـاز نمـود. ایـن 
مرکـز بـا در نظـر داشـتن اهدافـى هم چـون تثبیـت جایـگاه هنـر در حوزه هـاى 
علمیـه، شـناخت ظرفیـت قالب هـاى هنـرى و آمیختـن تعهد حوزوى بـا تخصص 

هنـرى فعالیت هـاى خـود را شـروع کـرد.
این مدرسـه  نخسـتین مؤسسـه  آموزشى پژوهشـى برآمـده از حوزه  علمیه اسـت 
کـه در قلمـرو دیـن و هنـر بـراى پـرورش طـالب بـا رویکـرد تربیتـى و صبغـه 
دینـى، جهـت تبییـن مبانى تفکـر دینى در هنـر و نیز آموزش هاى نظـرى و عملى 
در باب هنر تأسـیس شـده اسـت. این مؤسسـه با الهام از سـنت علمى و سـلوك 
عملـى حـوزه و اسـتفاده از جدیدتریـن شـیوه هاى علمـى جهـت دسـت یابى بـه 
مکتـب هنـرى اسـالم بـر اسـاس آموزه هـاى مکتـب اهـل بیـت (علیهـم السـالم) 

مشـغول فعالیت اسـت.

شـیخ عبدالحسین فرزند شـیخ احمد امینى در سـال 1281ه.ش در روستاى سردها 
شهرسـتان سـراب و در خانواده اى سرشـناس بـه دنیا آمد. در جوانـى به نجف رفت 
و پـس از نیـل بـه رتبـه اجتهـاد، دوبـاره بـه تبریز بازگشـت. بعـد از مدتـى تدریس 
و تحقیـق در تبریـز دوبـاره بـه نجـف بازگشـت و براى انجـام و بسـط پژوهش هاى 
خـود بـراى همیشـه در آنجا ماند. اثر نامـدار او دائرةالمعارف یـازده جلدى «الغدیر» 
در رأس تألیفـات عالمـه و حاصـل زحمـات 40 سـاله اوسـت. الغدیـر بـه بررسـى 
تفصیلـى مسـئله والیـت از جنبه هاى گوناگـون تاریخى، تفسـیرى، روایـى و حدیثى، 
فقهـى، ادبـى، کالمـى و اصولـى پرداختـه اسـت. امینى بـراى تالیف این اثـر مرجع به 
کشـورهاى مختلفـى چـون هند و مصر و سـوریه سـفر کرد و با تالشـى شـبانه روزى 
در کتابخانه هاى بزرگ جهان اسـالم به مطالعه و استنسـاخ و تهیه مأخذ و مالقات با 
اسـتادان پرداخـت. وى در نـگارش ایـن اثر، چنانکـه خود گفته، ده هـزار جلد کتاب 

را بدقـت مطالعـه و استنسـاخ، و بـه صدهزار رسـاله مراجعه کرده اسـت. 

پرونده علم

گشت و گذار

سیره بزرگان
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رسدبیر  

رسمقاله

فقه اکرب
مراجعـه بـه مجموعه تصنیفات و تألیفات علماى شـیعه در عصر پس از غیبت، نشـان از اهتمامـی مضاعف به تدوین 
مسـائل اعتقـادى پیـش از احکام عملـى دارد. این رویه که گاه نگارشـى یکپارچه مى یافت با عنـوان «فقه» نامگذارى 
مى شـد و سـپس بـراى تفکیک مسـائل اعتقـادى از احکام عملـى، آن را همانند االهیات فلسـفه، به دو بخـِش عام و 

خـاص تقسـیم مى کردند و بخش مربوط به مسـائل کالمـى را «فقه اکبـر» مى نامیدند.
مسـعود بن عمـرو بن عبـداهللا تفتازانى، از متکلمـان بزرگ اهل سـنت، در فرازهایى که از قدمـاى اصحاب نقل مى کند، 
بـه ایـن تعبیـر تصریـح کـرده و وجـه اهتمـام آنـان را در عباراتى چنیـن یادآور شـده اسـت: «... فأخذ أربـاب النظر 
و االسـتدالل فـى اسـتنباط األحکام وبذلـوا جهدهم فى تحقیـق عقائد اإلسـالم، و أقبلوا على تمهیـد اُصولها 
... فأخذ أربـاب النظر 
و االسـتدالل فـى اسـتنباط األحکام وبذلـوا جهدهم فى تحقیـق عقائد اإلسـالم، و أقبلوا على تمهیـد اُصولها 
بـه ایـن تعبیـر تصریـح کـرده و وجـه اهتمـام آنـان را در عباراتى چنیـن یادآور شـده اسـت: «... فأخذ أربـاب النظر 
و االسـتدالل فـى اسـتنباط األحکام وبذلـوا جهدهم فى تحقیـق عقائد اإلسـالم، و أقبلوا على تمهیـد اُصولها 

بـه ایـن تعبیـر تصریـح کـرده و وجـه اهتمـام آنـان را در عباراتى چنیـن یادآور شـده اسـت: «

وقوانینهـا، وتلخیص حججها وبراهینها، وتدوین المسـائل بأدلتها، والشـبه بأجوبتها، وسـّموا العلم باسـم الفقه، 
و االسـتدالل فـى اسـتنباط األحکام وبذلـوا جهدهم فى تحقیـق عقائد اإلسـالم، و أقبلوا على تمهیـد اُصولها 
وقوانینهـا، وتلخیص حججها وبراهینها، وتدوین المسـائل بأدلتها، والشـبه بأجوبتها، وسـّموا العلم باسـم الفقه، 
و االسـتدالل فـى اسـتنباط األحکام وبذلـوا جهدهم فى تحقیـق عقائد اإلسـالم، و أقبلوا على تمهیـد اُصولها 

وخصوا االعتقادیات باسـم الفقـه األکبر...».1
وقوانینهـا، وتلخیص حججها وبراهینها، وتدوین المسـائل بأدلتها، والشـبه بأجوبتها، وسـّموا العلم باسـم الفقه، 

وخصوا االعتقادیات باسـم الفقـه األکبر...
وقوانینهـا، وتلخیص حججها وبراهینها، وتدوین المسـائل بأدلتها، والشـبه بأجوبتها، وسـّموا العلم باسـم الفقه، 

بنابرایـن سـیره سـلف بر ایـن بوده که در درجه اول، «متکلم» باشـند و سـپس «فقیـه» به معناى مشـهور و امروزى 
آن، وگرنـه همـه آن بـزرگان ابتـدا در اصـول دیـن بـه فقاهـت مى رسـیدند و سـپس به تفقـه در فـروع مى پرداختند. 
نگاهـى گـذرا بـه تـراث علمـىـ  کالمى و فقهى گذشـتگان مؤیـد این ادعا اسـت. مالحظه آثـار علمـى و تألیفات و 
تصنیفـات مختلـِف بزرگانـى چـون ابن ابى عقیـل، ابن جنید، شـیخ صدوق، شـیخ مفید، شـیخ طوسـى، خواجـه نصیر، 
عالمـه حلـى، محقـق اردبیلـى، محقـق کرکى و غیـره، ما را بـه ویژگى هاى برجسـته این بـزرگان در «فقـه اکبر» و 
«فقـه اصغـر» رهنمـون می سـازد و وادارمان مى کنـد تا اعتراف کنیم آنان با تبحـر در علم کالم و با دفـاع از اعتقادات 

اهل بیت(علیهـم السـالم) و تبییـن نظریات اعتقادىـ  کالمى شـیعه بـه تفریعات فقهـى پرداخته اند.
ایـن اهتمـام نشـانه اى از لزوم فراگیـرى کالم پیش از یادگیرى احکام عملى اسـت؛ ضرورتى که بـه  خوبى در کلمات 
معلـم ثالـث، میردامـاد، نشـان داده شـده اسـت: «بـر هر مکلـف، واجب عینى اسـت که قبـل از نماز و قبـل از وضو و 
غسـل و تیمـم و بالجملـه قبـل از هـر عبادتى از عبادات شـرعیه، علم یقینـى به معارف مبـدأ و معاد کـه اصول دین 
اسـت، بـا دلیـل و برهـان مفیـد یقین تحصیل نمایـد و حصول ایـن علم یقینى شـرط صحت جمیع عبادات اسـت و 

هیـچ عبادتـى بى آن صحیح نیسـت و اسـقاط تکلیف نمى کنـد و تقلید قول غیـر در آن کافى نیسـت...».2

پی نوشت:
1. تفتازانى، مسعود بن عمرو بن عبداهللا، شرح المقاصد، ج1، ص164.

2. میرداماد، محمدباقر حسینى، شارع النجاة فى أبواب العبادات، ص246.



بایسته هاى تحصیل و تحقیق در علم کالم

فلسفه علم کالم

نسبت سنجى علم کالم و فلسفه اسالمى

میراث کالمى شیعه در مرحله تأسیس

در کالم چه مسیرى را باید طى کرد؟

در این مصاحبه اســتاد به مباحثــى از جمله وظائف، موضوع، روش و جایگاه 
علــم کالم در حوزه علمیه مى پردازد. در ادامه به ارائه روش هاى مختلف که 
در مطالعه کالم جدید و قدیم وجود دارد و  مالك هاى اولویت گذارى مسائل 
کالمى، همچون مسائل مهم خداشناسى( عدل، نبوت و..) مى پردازد. در خالل 
بحث با معرفى کتاب هاى مختلف و نافع در این زمینه ها به خصوص درمورد 

کالم جدید و تاریخ شکل گیرى و تفاوت هاى آن با کالم قدیم مى پردازد.

در این مصاحبه اســتاد به بررسى چیســتى فلسفه علم کالم، تعاریف، قلمرو 
(مســائل عقایــد دینــى) و مقاصد آن مى پــردازد؛ در ادامه ایشــان به بیان 
روش هاى کشــف وتبین کالم (نقلى، عقلى، تحلیلى و...) و ساختارهاى علم 
کالم با توجه به روش تاریخىـ  منطقى مى پردازد و تفاوت هاى فلسفه و کالم  
و اینکه آیا فلسفه کالم روش هاى خاصى دارد  را مورد بررسى قرار مى دهد 
و نظــرات خویش را مبنى بر دالئل ضعف فلســفه و عقائد در حوزه علمیه و 
راه  کا رهاى آن با ارائه پیشنهاد براى شیوه مطالعه کالم در پایه هاى مختلف، 

را بیان مى نماید.

این مقاله در صدد بیان این مطلب است که اوالً تعریف فلسفه و کالم چیست؟ 
و این دو علم در پى پاســخ  دادن به چه مســائلى اند؟ و ثانیاً چه تفاوت هایى 
این مقاله در صدد بیان این مطلب است که اوالً تعریف فلسفه و کالم چیست؟ 
و این دو علم در پى پاســخ  دادن به چه مســائلى اند؟ و ثانیاً چه تفاوت هایى 
این مقاله در صدد بیان این مطلب است که اوالً تعریف فلسفه و کالم چیست؟ 

بین آنها وجود دارد؟ از این رو در آغاز، علم فلســفه و کالم تعریف می  شود 
و سپس به تفاوت ها و احیاناً تشابه هاي آنها پرداخته مى شود.

بین آنها وجود دارد؟ از این رو در آغاز، علم فلســفه و کالم تعریف می  شود 
و سپس به تفاوت ها و احیاناً تشابه هاي آنها پرداخته مى شود.

بین آنها وجود دارد؟ از این رو در آغاز، علم فلســفه و کالم تعریف می  شود 

در این مقاله میراث کالمى شــیعه از سه منظر قالب، سبک و محتوا بررسى 
مى شــود. نویســنده بعد از این بررســى تاریخ کالم را به چهــار دورة کلى 
تاسیس، رقابت با فلسفه، فلسفى شدن و دورة معاصر تقسیم مى کند. تاریخ 
کالم شــیعه، ثمرات بازســازى میراث کالمى و اصطــالح کالم جدید، دیگر 

موضوعات مورد اشاره دراین مقاله مى باشد.

در این نوشــتار بطــور اجمالى به مباحــث مقدماتى علــم کالم مانند: روش 
پژوهش یا ســیر مطالعاتى در کالم، علل نیاز به این علم،هدف از فراگیرى 
آن،محتواى دروس آموزش کالم و...پرداخته مى شود.بررسى تعاریف علم 
کالم و رســیدن به یــک تعریف جدید هم از جملــه موضوعات مورد بحث 

مى باشد.

حجت االسالم و المسلمین  على ربّانى گلپایگانى

حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه

حجت االسالم والمسلمین  محمدرضا مصطفى پور

حجت االسالم والمسلمین محمدتقى سبحانى/ دکترمحمدجعفر رضایى 

حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطى

۵
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* علـى ربانـى گلپایگانـى، مـدرس سـطوح عالـى حوزه علمیه در رشـته هاى الهیات و معارف اسـالمى اسـت. از ایشـان 43 اثـر در قالب کتـاب و 106 اثـر در قالب مقاله علمى، ارائه شـده 

اسـت کـه از جملـه آن مى تـوان به: االلهیات فى مدرسـه اهـل البیت، القواعـد الکالمیه و الـکالم المقارن، اشـاره نمود.

 موضوع، غایت، روش، جایگاه و ارزش علم کالم چیست؟
اسـتاد: علـم کالم از نظـر موضـوع و غایـت، بـا اعتقـادات در ارتبـاط اسـت؛ 
ایـن علـم حقایـق اعتقـادى را بررسـى و مطالعـه می کنـد و بـه دفـاع از آنهـا 
مى پـردازد؛ بنابرایـن موضوع کالم اسـالمى، عقاید اسـالمى و غایـت آن، دفاع 
از آن اعتقادات اسـت. اگر در مباحث اعتقادى شـبهه و پرسشـى مطرح شـود، 
مسـئولیت پاسـخگویى بـه آنهـا و دفـاع از اعتقـادات بـر عهـده علـم کالم و 

متکلمان اسـت.
اهـداف علـم کالم متنوع و متعدد اسـت؛ بـه همین دلیل روش هایـش نیز متعدد 
و متنـوع اسـت و از روش هـاى گوناگـون منطقـِى ُمجـاز و موجـه مثـل قیـاس، 
برهـان، تمثیل، جدل احسـن، خطابه و... اسـتفاده مى کند. تمـام اینها براى متکلم 
مجـاز اسـت؛ یعنـى باید متناسـب بـا موضـوع و هدف، روشـش را انتخـاب کند؛ 
همان طـور کـه قـرآن مى فرمایـد: «ادعـوا الـى سـبیل الـى ربـک بالحکمۀ و 

الموعظـۀ الحسـنۀ و جادلهم بالتى هى احسـن».
متکلـم در حـوزه کالم آنچـه در قرآن و احادیث مطرح شـده، جمـع آورى مى کند 
و نظـام مى دهـد و سـپس تبیین مى کند و توضیـح مى دهد و بعد اثبـات مى کند. 
سـپس در مقـام دفـاع برمى آید. در طول تاریخ این کارها در کالم اسـالمى شـده 
اسـت؛ اما گاهى بعضی از آنها یا بخشـی از هر کدام برجسـته شـده اسـت؛ مثًال 
در اوایـل شـکل گیرى این دانـش، نظام مندکردن مباحث اعتقادي کار ارزشـمند و 
الزمـى بـود کـه امثال شـیخ صدوق و شـیخ مفید، بیشـتر به ایـن وظیفه کالمی 

پرداخته انـد. در زمان هـاى دیگـر نیز کارهاى دیگرى شـد.
مبنـاى حیـات دینـى انسـان اعتقـادات اسـت و بـا قبـول اعتقـادات اسـت کـه 
انسـان وارد اسـالم مى شـود. اصـًال آن آیـات قـرآن کـه تقـدم نزولـی دارنـد، از 
سـنخ اعتقادات انـد. گام نخسـت همه انبیا نیز اعتقادات بوده اسـت. سـیره علمى 
ائمـه اطهار(علیهم السـالم) نیز همین طور بوده اسـت. ایشـان وقتـى آزادي عمل 
داشـتند و می توانسـتند در حوزه معارف اسـالمی تالش کنند، بـه اعتقادات توجه 
زیـادى می کردنـد، به ویـژه در زمـان امـام باقر و امـام صادق(علیهما السـالم) که 
بحـث امامـت بسـیار مطرح بـود و ویژگـى خاصى داشـت. ائمه(علیهم السـالم) 
مجلـس تشـکیل می دادنـد و عـده اى را بـه مناظـره وامى داشـتند و در مـورد 

مناظره شـان قضـاوت مى کردنـد.

 بـا توجـه بـه ایـن اهمیـت، آمـوزش کالم در حوزه هـاى علمیـه را 
چگونـه ارزیابـى مى کنید و چه بایسـته هایى بـراى آن در نظـر دارید؟

اسـتاد: در وضعیـت فعلى در خـارج از حوزه، یـک دوره اعتقادات سـاده در مدارس 
آمـوزش داده مى شـود؛ البتـه بـدون در نظـر گرفتـن سـطح علمـى دانش آموزان 
ابتدایـى و راهنمایـى و دبیرسـتان که اعتراضاتـى را هم در بر داد. پـس از ورود به 
حـوزه آمـوزش عقاید آیـت اهللا مصباح تدریس مى شـود. قبًال به جـاى این کتاب، 
شـیعه در اسـالم خوانده مى شـد که کار اشـتباهى بـود؛ چرا که بعضـى از مباحث 

ایـن کتاب، در سـطح باالیى اسـت و نبایـد در مقدمات خوانده شـود.
 سـپس در ادامـه مقدمـات، کتاب بدایـۀ المعارف خوانده مى شـود کـه آن چنان 
که باید، اسـتدالل ندارد، بلکه گزارشـى از اعتقادات شـیعه اسـت. مؤلف نیز سعى 
کـرده اسـت بـه گونه اى گـزارش دهد کـه از جنبه هاى چالشـى به دور باشـد؛ به 
همیـن دلیـل در مصـر، علماي اهل سـنت بـراي آشـنایی با عقاید شـیعه، کتاب 
عقائـد االمامیـه را کـه بدایۀ المعارف شـرح آن اسـت، مبنـاي کار قـرار داده اند. 
دربـاره اینکـه کتاب بدایۀ المعارف چقدر با کتاب عقائد االمامیه متناسـب اسـت، 
گفتـه شـده ایـن شـرح اوج و حضیـض دارد؛ یعنى بعضـی از مباحث را در سـطح 
باالیى همچون حکمت متعالیه و مطالبی را نیز بسـیار معمولى بیان کرده اسـت؛ 
بنابراین گزارش شـده اسـت این کتاب، کتاب درسـى مناسـبی نیست، مگر اینکه 

در آن بازبینـى صورت گیرد.
از کتاب هایـی کـه تـا بـه اینجـا مطـرح کردیـم، هیچ کـدام بـه مباحـث و قواعد 
فلسـفى نمى پـردازد، مگـر آشـنایى بـا علـوم اسـالمى اسـتاد مطهرى کـه بعضًا 
خوانده مى شـود و بخشـی از کتاب، آشـنایی با فلسفه اسـت که در حد مختصرى 

طلبـه را با فلسـفه آشـنا مى کند.
در پایه هـاى هفتـم و هشـتم محاضـرات فى االلهیـات آیت اهللا سـبحانى خوانده 
مى شـود. اصـل ایـن کتـاب، االلهیـات على هـدى الکتاب و السـنه اسـت که در 
چهـار جلـد تدوین شـده اسـت و مناسـب کتاب درسـى شـدن نیسـت. یکـی از 
دالیـل، اندك بـودن زمـان و طوالنی بـودن مباحـث ایـن کتـاب اسـت؛ بر همین 

اسـاس، کتـاب تلخیص شـده تدریس مى شـود.
 مطالعـه کالم در حـوزه بـا اتمـام کتـاب محاضـرات پایـان می پذیـرد؛ البتـه ما 
پیشـنهاد کردیـم در بحـث اعتقـادات به ایـن مقدار اکتفا نشـود و بـراى پایه هاى 
باالتـر نیـز اعتقـادات به سـبکى دیگر باشـد کـه متصدیـان این امـر مى فرمایند 

دروس حـوزه زیـاد اسـت و بـه همیـن مقـدار باید اکتفـا کرد.
امـا در موضـوع فلسـفه، در سـطح یـک و دو، بدایـۀ الحکمـه و نهایـۀ الحکمه 
خوانـده مى شـود کـه پیشـنهاد می شـود قبـل از خوانـدن االلهیـات، در فلسـفه 
متنـی مختصرتـر از بدایـۀ الحکمـه خوانـده شـود؛ چـرا که ایـن کتـاب باالتر از 

در این مصاحبه 
استاد به مباحثى 
از جمله وظائف، 
موضوع، روش 
و جایگاه علم 
کالم در حوزه 
علمیه مى پردازد. 
در ادامه به ارائه 
روش هاى مختلف 
که در مطالعه کالم 
جدید و قدیم وجود 
دارد و  مالك هاى 
اولویت گذارى مسائل 
کالمى، همچون مسائل 
مهم خداشناسى( عدل، 
نبوت و..) مى پردازد. 
در خالل بحث با 
معرفى کتاب هاى 
مختلف و نافع در این 
زمینه ها به خصوص 
درمورد کالم جدید و 
تاریخ شکل گیرى و 
تفاوت هاى آن با کالم 
قدیم مى پردازد.

ــىاشاره ــى گلپایگانـ ــى ربّانـ ــلمین علـ ــالم و المسـ ــا حجت االسـ ــو بـ در گفت وگـ

بایسته های 
تحصیل و تحقیق در علم کالم
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سـطح ابتدایـى فلسـفه اسـت و برخـى از قسـمت هاي آن 
بسـیار دشـوارتر از نهایـۀ الحکمه اسـت؛ اگرچه در مقایسـه 
بـا منظومـه، ابتـداي فلسـفه محسـوب می شـود. در واقع از 
آنجـا کـه منظومـه اولین کتاب فلسـفى حـوزه بـود، عالمه 
طباطبایـی کتابـی ابتدایى تـر از آن تألیـف کردنـد و آن را 
بدایـۀ الحکمه نام نهادند؛ بر همین اسـاس آهنگ و سـبک 
ایـن کتاب هماننـد منظومه اسـت، چنان کـه نهایۀ الحکمه 

همانند اسـفار اسـت.
 ایـن مهجوریـت کالم در متن حوزه هـاى علمیه و 
اهمیـت آن در دنیـاى امـروز، مـا را وادار مى کنـد که 
بـه روش فراگیرى و مبانى نظرى علـم کالم و منابع 
پیشـنهادى شـما بـراى تحصیـل و مطالعـه در این 

رشـته بپردازیم.
اسـتاد: به طور مشـخص سـه شـاخه علمى به  عنوان مبادى 

نظرِى علم کالم حائز اهمیت اسـت.
1. علم منطق،
2. فلسفه اولى،

3. معرفت شناسى.

منطق
اگـر بخواهیـم در حـوزه کالم بـه صـورت منطقـى و عقلى 
وارد شـویم، بایـد همچون علـوم دیگر مبـادى و مقدماتى را 
طـى کنیـم. یکـى از مبادى عقاید اسـتداللى، منطق اسـت. 
فراگیـري ایـن علم در سـطح کتـاب المنطق مرحـوم مظفر 
بسـیار خـوب اسـت. این کتـاب ادبیاتـى روان و بـه روز دارد 
و مباحـث را اولویت بنـدى کـرده اسـت. ایـن رونـد در دیگر 
و حاشـیه  کتاب هـاي منطقـی همچـون شـرح شمسـیه 

مالعبـداهللا رعایت نشـده اسـت. 
منطق را نباید در یک دوره و یک سـطح خواند و سـپس آن 
را رهـا کـرد، بلکـه منطـق را باید در سـه دوره آمـوزش دید. 
وقتـى بـه خواجه نصیرالدین طوسـی به عنـوان الگـو در علم 
کالم می نگریـم، می بینیـم او از منطق شـروع کرد و سـپس 
بـه کالم رسـید. همـو کتـاب منطـق التجرید را نوشـت که 
نقطـه آغـاز کتاب تجرید ایشـان اسـت و عالمه حلـى که از 
شـاگردان برجسـته ایشـان اسـت، این کتاب را با نـام جوهر 
النضید شـرح کـرده اسـت. در میان کتاب هـاي قدیمى، این 

متن بهترین اسـت.
طلبـه بایـد بـه گونـه اى برنامه ریـزى کند کـه در دو یا سـه 

نوبـت و بـه طـور منظم بـا مباحـث منطقـى ارتباط داشـته 
باشـد و ایـن هـم به این صورت ممکن اسـت کـه در مرحله 
اول یـک دور منطـق خوانـده شـود و بعد از مثًال یک سـال، 
شـخص دوبـاره به کتـاب مراجعه کنـد و حتى اگر توانسـت 
مباحثـه کنـد، به خصـوص در متـون اسـتداللى و کالمـى 
اهتمـام به این باشـد که قواعـد منطق به صـورت کاربردى 
اجـرا شـود. ایـن کار باعث مى شـود منطـق براى انسـان به 
صـورت ملکـه دربیاید؛ اما متأسـفانه منطـق در حـوزه نه در 
زمـان مناسـب و نـه به صـورت مناسـب تدریس مى شـود. 
عـالوه بـر آنچه گفته شـد، طلبه بایـد با متن هـاى مختلف 

منطقی آشـنا شود.

فلسفه
مـورد دیگـر آشـنایى بـا قواعـد عقلـى اسـت کـه در بـاب 
هستى شناسـى مطرح اسـت، مباحثى همچون خداشناسـى، 
نبى شناسـى، امام شناسـى و.... مرحـوم خواجه بعـد از منطق 
التجریـد، مباحث فلسـفه را مطـرح کرده اسـت. عالمه حلى 
نیـز در کتاب کشـف المراد، مطلـب اول و دوم را به  فلسـفه 
اختصـاص داده اسـت و از مطلـب سـوم به بعد بـه اعتقادات 

پرداخته اسـت.
بایـد مباحث فلسـفى را حالجى کـرد و در آنها بـه ورزیدگى 
رسـید تـا مباحـث اعتقادى مثـل وجـوب خداونـد، وحدت و 
فاعلیـت خداونـد و... فهمیـده شـود. درباره خواندن فلسـفه، 
دسـت کم باید بگوییم در مباحث اعتقادى، نظریات فلسـفى 
مطـرح شـده اسـت و هر کـس بخواهد ایـن نظریـات را رد 
کنـد، بایـد بـا فلسـفه آشـنایى داشـته باشـد و آن را خوانده 

باشـد؛ مثًال مى گوییم خداوند فاعل اسـت. آیـا خداوند فاعل 
بالقصـد اسـت یـا فاعـل بالرضـا یـا فاعـل بالعنایه یـا فاعل 

بالتجلـى یا...؟
غـرض ایـن اسـت کـه بگوییم اگـر طلبـه مباحـث بدایـۀ 
الحکمـه را بدانـد آنچـه بـراى مباحـث کالمى الزم اسـت، 
طى کرده اسـت؛ البته کتاب اصول فلسـفه و روش رئالیسـم 
عالمـه مطهـرى و عالمـه طباطبایـى نیـز کتـاب بسـیار 
ارزشـمندى اسـت. هدف این نیسـت کـه انسـان تقلید کند 
و بـه خاطـر بسـپارد. در بحـث فلسـفى موضـع انسـان باید 
مشـخص باشـد؛ اما منطق عمدتاً بدیهیات اسـت و انسـان 
ناخـودآگاه بـه آن عمـل مى کنـد و جـاى انتقـاد کم اسـت؛ 
ولـى فلسـفه فرق مى کنـد؛ مثـًال اصالت یعنى چـه؟ اصالت 
بـا ماهیت اسـت یـا نـه؟ و.... نبایـد مباحث فلسـفى را کنار 
گذاشـت و گفـت مثـًال مـن مى خواهـم فقـط بـه مسـائل 
اصلـى بپـردازم. در واقـع ایـن کار بـدون تحصیـل مقدمـه 

امکان پذیـر نیسـت.
مـا در علوم حوزوى دیوارى کوتاه تـر از علم کالم، باالخص 
کالم جدیـد نداریم. کسـى که مى خواهـد کالم بخواند باید 
ایـن مقدمـات را فراهـم آورد، بلکـه باید فقه واصـول را هم 
خوب بخواند و دسـت کم پنج سـال در درس خارج شـرکت 

کنـد. بدون ایـن مقدمات نمى توان متکلم شـد.

معرفت شناسى
مورد دیگر معرفت شناسـى اسـت. در آثار فلسـفى و کالمِى 
مـا مباحـث معرفت شناسـى موجـود اسـت، امـا بـه صورت 
پراکنـده. در این میـان عالمه طباطبایى مقـدارى منظم کار 
کرده اند و شـهید مطهرى و شـهید صدر نیز به دنبال ایشـان 
مطالبـى دارند؛ اما نظام نوشـتارى اسـتاد مصبـاح در آموزش 
فلسـفه کامل اسـت و این کتاب در این زمینه قابل اسـتفاده 
اسـت، همین طـور کتاب مسـئله شـناخت اسـتاد مطهرى و 

کتاب تئورى شـناخت در فلسـفه ما از شـهید صدر.
معرفت شناسـى در طلیعـه مباحـث کالمـى اسـت. متـون 
گذشـته ما بـه این مسـئله توجـه داشـته اند. کتـاب الیاقوت 
فـى علـم الـکالم اثـر ابواسـحاق ابراهیـم بن نوبخـتـ  که 
عالمـه حلـى آن را شـرح کـرده و انـوار الملکوت فى شـرح 
الیاقـوت نـام نهـادهـ  شـاید نخسـتین متنـى اسـت کـه به 
صـورت منظـم در کالم عقلى نوشـته شـده اسـت. ما کتاب 
االعتقادات شـیخ صـدوق را هم داریم کـه صرفاً جمع کردن 

 بى گمان براى کســانى که در دوره هاى 
تخصصــى و عالى علوم عقلــى، مانند 
فلســفه، کالم و دین شناســى تحصیــل 
مى کنند، دانســتن منطق در حد المنطق 
مرحــوم مظفر، کفایــت نمى کنــد و به 

بحث ها ى عمیق ترى نیاز دارند.



افـکار ابتـکارى زیاد اسـت. کتاب شـرح مقاصد تفتازانى هـم مقدارى به ایـن مباحث پرداخته 
اسـت. بعد هم آشـنایى با علوم اسـالمى شـهید مطهرى اسـت که ابتکار جالبى اسـت. شهید 
مطهـري در ایـن کتاب براى هر یک از علوم اسـالمى شناسـنامه اى آورده اسـت که بخشـی 
نیـز بـه علـم کالم اختصـاص دارد. آیـت اهللا سـبحانى اسـتاد بزرگـوار مـا نیـز در ایـن زمینه 
کارهاى زیادى کرده اسـت. کتاب بحوث فى الملل والنحل ایشـان در جهان شـیعه منحصر 
بـه فـرد اسـت. تـا به امـروز در مـورد ملـل و نحل کتاب هاى محدودى نوشـته شـده اسـت؛ 
مثـل فـرق الشـیعه مرحـوم نوبختى که فقط بـه فرقه هاي شـیعی پرداخته یا اوائـل المقاالت 
شـیخ مفیـد کـه عقاید شـیعه و معتزلـه و گاهى عقاید دیگـران را بیـان کرده اسـت یا کتاب 
المقـاالت و الفـرق از سـعد بن عبـداهللا اشـعرى که ظاهـراً مقدار کمـى از آن در اختیار اسـت. 
در آخـر هـم اثـر آیت اهللا سـبحانى که اثري ارزشـمند و برتر از آن کتاب ها اسـت. ایشـان آدم 

بسـیار پرکارى است.
کتابـى هـم از بنـده چـاپ شـده اسـت با نـام فـرق و مذاهب کالمى کـه مباحث بـه صورت 
دسـته بندى در آن آمـده اسـت. دیگـر آثـار بنـده درآمـدى بر علـم کالم و ما هو علـم الکالم 
اسـت. االن در صدد آنیم که تاریخ تحلیلى علم کالم نوشـته شـود. این بحث از شـیعه شروع 
شـده اسـت. گفتنی اسـت دانش هایى که با عنوان مکمل براى متکلم بیان شـد، مفید اسـت 
و بصیـرت انسـان را توسـعه مى دهـد و در بحث هـاى تطبیقـى یعنـى کالم تطبیقى، کمک 
شـایانى به انسـان مى کند. ماهیت علـم کالم، تاریخ و تطور علـم کالم و مذاهب و فرقه هاى 

علم کالم، از این دسـته اسـت.
بعـد از ایـن مقدمـات، بـه روش مطالعـه در مباحث علـم کالم جدیـد و قدیـم مى پردازیم. در 
بـاب کالم قدیـم مى تـوان به دو صـورِت متن محورى و مسـئله محورى به مطالعـه پرداخت.

مرحله اول: متن محورى
کتاب کشـف المراد یکی از این منابع اسـت که مقصد سـوم به بعد آن براى مباحثه مناسـب 
اسـت. مقصـد اول و دوم نیـز از مبـادى علم کالم اسـت (مباحث فلسـفى). مقصد سـوم این 
کتـاب کـه شـروع تجرید االعتقاد اسـت، بـه خداشناسـى و ذات و صفات خدا پرداخته اسـت. 

مقصـد چهـارم بحـث نبوت، مقصد پنجـم بحث امامت و مقصد ششـم بحث معاد اسـت.
دیگـر منبـع، کتـاب شـوارق االلهام اثـر مالعبدالـرازق الهیجى اسـت که در عرض کشـف 
المراد اسـت. این کتاب نیز شـرحى بر تجرید اسـت. این شـرح از ابتداي تجرید شـروع کرده 
اسـت؛ امـا متأسـفانه در بحـث علم خداوند به اتمام رسـیده اسـت؛ بـا وجود ایـن از دو جهت 
کتاب عمیقى اسـت: 1. مطالبى از فلسـفه در تبیین متن آورده و گزینشـش دقیق بوده اسـت؛ 

2. کتـاب تحقیقـى اسـت و نکاتى که در توضیح و نقد بیان کرده، بسـیار ارزشـمند اسـت.
از بیـن متـون اهل سـنت نیز می توان به شـرح قوشـچى، از مذهب اشـعرى و کتاب االرشـاد 
ابوبکـر باقالنـى اشـاره کـرد که کتاب درسـى بوده اسـت، همچنین کتـاب امـام الحرمین در 
قـرن پنجـم و ابوحامـد غزالـى کـه رویکـرد عرفانى داشـته اسـت. بعـد از او امـام فخرالدین 
رازى اسـت کـه بسـیار معروف اسـت و کتاب هـاى زیـادى دارد و گرایش فلسـفى به مباحث 
داشـته اسـت. از جملـه کتاب هـاي کالمـى اش المطالـب العالیـۀ، االربعین فى اصـول الدین 
و المحصـل اسـت؛ جنـاب خواجه نصیـر المحصـل را تلخیـص و نقـد کـرده و آن را تلخیص 

المحصل نامیده اسـت.
اثـر دیگـر در میـان اهل سـنت کتابـى اسـت با نـام المواقف فـى علـم الـکالم از عضدالدین 
ایجـى کـه در یـک جلـد چاپ شـده اسـت. به نظـر مى رسـد مؤلـف از مرحوم خواجـه تقلید 
کـرده و در میـان اهل سـنت متنـى جامـع و موجـز بـر جاى گذاشـته اسـت که رقیـب کتاب 
تجریـد باشـد. اگر کسـى بخواهـد همتا و همپاى کشـف المراد کتابـى از اهل سـنت نام ببرد 
که متن و شـرحی از اشـخاص معتبر داشـته باشـد، شـرح المواقف اسـت که عالمه مجلسى 
در بحاراالنـوار از آن نقـل مى کنـد. متن درسـى دیگـري هم در حوزه هاى اهل سـنت تدریس 

و خالصـه روایـات اسـت؛ اما کتاب الیاقوت سـبک اسـتداللى دارد. مؤلف وقتـی وارد مباحث 
مى شـود، بـه مسـائل مربـوط بـه شـبهات سوفسـطایى ها مى پـردازد و اینکـه آیا ما مسـائل 
بدیهـى داریـم یـا نـه؟ آیـا نظـر و تفکـر مفیـد هم اسـت یا نـه؟ اینها پرسـش هاى اساسـى 
معرفت شناسـى اسـت کـه مؤلـف به آنهـا پرداخته اسـت. بعد از ایشـان، مرحـوم الهیجى در 

کتـاب سـرمایه ایمان بـه مباحث منطقـى و معرفت شناسـى پرداخته اسـت.
شـرح مقاصـد نیـز کـه از آثار اهل سـنت اسـت، بـه مباحـث معرفت شناسـى پرداخته اسـت. 
کتاب درسـى دیگرى میان اهل سـنت موجود اسـت به نام شـرح عقائد النفسـیه که تفتازانى 
آن را شـرح کـرده اسـت. این کتاب بسـیار زیبا از علـم و معرفـت و ادوات معرفتـ  مثًال فکر 
و عقـل یـا خبـر و نقـلـ  بحث کرده که آیـا ابهام از ادوات معرفت اسـت یا نـه؟ اینها مباحث 
معرفت شناسـى اسـت و در بحث معرفت شناسى متکلمان جلوتر از فالسـفه بوده اند و صاحب 
نظرتـر بودنـد. هیـچ کتاب فلسـفى را نمى توانید بیابیـد که در آغـاز، بحث معرفت شناسـى را 
مطـرح کـرده باشـد؛ مثـًال آیـا با تفکر مى شـود به معرفت رسـید یـا خیر. همچنین شـبهات 

سوفسـطایى ها را پاسـخ نداده انـد؛ ولى متکلمـان به ایـن کار پرداخته اند.
مکتب هـاى فکـرِى معرفت شناسـى عقل گرایـى، رئالیسـم و... اسـت. مـا باید دربـاره این 
مکتب هـا و نظریاتشـان مطالعـه کنیم تا بتوانیم در مسـئله معرفت شناسـى موضع خودمان 
را مشـخص کنیـم. در ایـن باره می تـوان به کتاب اصول فلسـفه و روش رئالیسـم مراجعه 
کـرد. ایـن اثـر، کتابی کلیدى و عمیق و با سـبکی جدید اسـت. عالمـه طباطبایی مباحث 
معرفت شناسـى را در مقاله هـاى اول (شـش مقالـه اول) آورده اسـت. یکـى از مهم تریـن 

مسـائل معرفت شناسـى این اسـت کـه ادراکات مـا چقدر اعتبار علمـى دارد؟
کتاب فلسـفتنا شـهید صـدر نیـز در بخش هایی به معرفت شناسـى پرداخته اسـت. این کتاب 
بسـیار ارزشـمند اسـت و تقریباً در فضاى عالمه طباطبایی و شـهید مطهرى سیر کرده است. 
شـیوه ها و نگاه هـا بسـیار بـه هم شـبیه اسـت. اثـر دیگر شـهید صـدر در این زمینـه تئورى 
شـناخت در فلسـفه مـا اسـت کـه ظاهراً شـاگردان ایشـان دو بـار کتـاب را ترجمـه کرده اند. 
شـهید صـدر در ایـن کتاب به نظریـات دکارت و هیـوم و... پرداخته اسـت. جلـد اول آموزش 
فلسـفه اثـر اسـتاد مصباح نیـز در بخش هایی بـه  مباحث معرفت شناسـى پرداخته اسـت که 
کتاب خوبى اسـت. براى بسـط اطالعات نیز کتاب مسـئله شـناخت شـهید مطهرى و به ویژه 
مباحثى که ایشـان در شـرح مبسـوط منظومه آورده، بسـیار مفید اسـت، به خصوص جلد سوم 
آن. ویژگـى منطـق منظومـه نیز این اسـت که نظم هایش به انسـان کمک مى کنـد و گاهى 
مثال هـاى خوبـى زده اسـت، به خصـوص در مغالطات. کتاب بعـدي در این زمینـه اثر آیت اهللا 
جـوادى آملـى اسـت به نـام شـناخت از منظر قـرآن. ایشـان در کتـاب تبیین براهیـن اثبات 
وجـود خـدا نیـز در مقدمه کتاب، مباحث معرفت شناسـى را آورده اسـت. ایشـان بـه این نکته 
توجـه داشـتند کـه ابتـدا باید مباحث معرفت شناسـى را مطرح کـرد و بعد وارد مباحث شـد. از 
کتاب هایـى کـه از غربى ها ترجمه شـده اسـت، می توان بـه مابعد الطبیعه یا فلسـفه عمومى 

اثـر ُپـل کول کیه اشـاره کـرد که دکتر یحیـى مهـدوى آن را ترجمه کرده اسـت.

 آمـوزش کالم بـه چـه دانش هاى مکمـل و مطالعـات تکمیلى نیازمند اسـت و 
منابع  آنها چیسـت؟

اسـتاد: در علـم کالم دانسـتنى ها وجـود دارد کـه بصیـرت و توانمنـدى ذهـن انسـان را بـاال 
مى بـرد. ایـن دانسـتنى ها عبارت اسـت از آشـنایى بـا ماهیت علـم کالم و مباحـث کالمى و 
تاریـخ علـم کالم؛ البتـه ایـن مباحث بسـیار به هـم نزدیک اسـت و براي مطالعـه آنها نیازي 

به اسـتاد نیست.
کتـاب گوهـر مـراد اثر مرحوم الهیجى در این زمینه کتاب خوبى اسـت. شـاید یگانه کتاب در 
بین شـیعه اسـت که به این مباحث پرداخته اسـت. مرحوم الهیجى سـه کتاب دارد: سـرمایه 
ایمـان، گوهـر مـراد و شـوارق االلهام که شـرح بر تجرید الکالم اسـت. در کتـاب گوهر مراد 
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مى شـود به نام شـرح العقائد النفسـیۀ که یک متن ماتریدیه 
قوى از ابوحفص نفسـى اسـت. جنـاب تفتازانى آن را شـرح 

کرده اسـت. این کتاب حواشـى بسـیاري دارد.
همچنیـن کتابـى هسـت کـه اعتقـادات معتزلـه را بیـان 
می کنـد. ایـن کتـاب یک جلـدى و مختصـر بـه نـام شـرح 
االصـول الخمسـه از قاضـى عبدالجبار همدانى اسـت. همو 
کتـاب مفصلی به نام المغنى فى ابواب التوحیـد و العدل دارد 
کـه بیسـت جلد از آن چاپ شـده و بعضـى از مجلدات هنوز 
چـاپ نشـده اسـت. جلـد بیسـتم آن را در رد امامت شـیعى 
نوشـته و سـید مرتضـى کتابى به نام الشـافى در جـواب این 
کتاب نوشـته اسـت. سـید مرتضی در این اثر، عیـن عبارات 

قاضـى را نقـل و آن را نقـد کرده اسـت.
در متن هاى کالمى، کشـف المراد از شـیعه و شـرح المواقف 
جرجانى از اشـعریون و براى ماتریدیه و معتزله شـرح اصول 

الخمسـه متن هاى معتبرى اند.
 از دیگـر منابع شـیعى، آثار شـیخ مفیـد بدون اسـتثنا خوب 
اسـت؛ مثًال یکی از آثار ایشـان اوائل المقـاالت فى المذاهب 
و المختـارات اسـت که اعتقادات شـیعه و معتزلـه و مرجئه و 
اهـل حدیـث را بیـان کـرده اسـت. انگیـزه مؤلف ایـن بوده 

اسـت کـه حـدود و ثغـور شـیعه را مشـخص کنـد؛ چـرا که 
در گذشـته، شـیعه را مسـتقل نمى دانسـتند و جزو معتزله یا 
اهـل حدیـث به حسـاب می آوردند؛ ولى در زمان شـیخ مفید 
شـرایط از لحاظ سیاسـى به گونه اى شـد که ایشان توانست 
شـیعه را معرفـى کند. از دیگر آثار ایشـان تصحیـح االعتقاد 
بصواب االنتقاد اسـت. شیخ مفید مرد بسـیار بزرگى است. او 
خلل هـا را  یافتـه و رفع کرده اسـت. ایشـان تک رسـاله هاى 
زیـادى دارد. کتاب هـاي شـیخ مفید از کتاب هاى زنده اسـت 

و همیشـه به آن نیازمندیم.
بعد از شـیخ مفید، شـاگرد ایشـان سـید مرتضى واقعـاً رجل 
بزرگـى اسـت و آثار زیـادى دارد. یکى از آثار ایشـان الذخیره 
فى علم الکالم اسـت و کتاب دیگـرش الملخص فى اصول 
الدین اسـت. ایشـان همچنین در باب عصمت و شـبهات آن 
کتـاب تنزیه االنبیـاء را دارد که از بهترین آثار ایشـان در این 
باب اسـت. در باب امامت نیز کتاب الشـافى را نوشـته است. 
مجموعـه رسـاله هاي سـید مرتضـی در رجعـت، عصمـت، 
امامـت و غیـره نیز جمع آوري شـده و در چهـار جلد با عنوان 

رسائل الشـریف المرتضى چاپ شـده است.
از دیگـر شـخصیت هاي بزرگـی کـه آثـاري در اعتقـادات 

دارند، شـیخ الطائفه محمد بن حسـن طوسـی اسـت. ایشـان 
یک دوره تفسـیر نوشـت تا نشـان دهد شیعه منهج مستقلی 
در تفسـیر دارد. گفتنی اسـت نوشـتن تفسـیر براى اولین بار 
کار بسـیار سـختى اسـت. در حوزه اعتقادات هم کتابى دارد 
بـه نام االقتصـاد فیما یتعلق باالعتقاد کـه در یک جلد چاپ 
شـده اسـت. دیگر اثر او تمهید االصول اسـت و کتاب دیگر 
کـه که نـاب و جالب و در مسـئله غیبت اسـت، کتاب الغیبه 
ایشـان اسـت که اسـتداللى و عمیق نوشته شـده و از منابع 

کالمی به شـمار مـى رود.
در قـرن پنجـم و ششـم نیـز بزرگانـی در اعتقـادات دسـت 
بـه تألیـف زده اند. سـدیدالدین حّمسـى کـه ظاهـراً در قرن 
ششـم می زیسـته، کتابـى دارد بـه نـام المنقض مـن التقلید 
(العتیـق العراقـى نام دیگرش اسـت). بعد به خواجه طوسـى 
مى رسـیم کـه کتـاب مهمـش در کالم، همـان تجریـد 
االعتقـاد اسـت، لکن قوائـد العقائد و تلخیـص المحصل نیز 

از آثار ایشـان اسـت.
از دیگـر منابـع کالمـی قواعـد المـرام فـى علـم الـکالم 
ابن میثـم بحرانى اسـت کـه کتابخانه آیت اهللا مرعشـى آن 
را چـاپ کرده اسـت. ایشـان تفکر عقلى قوى اي داشـته و 

متکلم در حوزه کالم آنچه در قرآن و احادیث مطرح شده، جمع آورى مى کند و نظام مى دهد و سپس تبیین مى کند و توضیح مى دهد و بعد اثبات 
مى کند. سپس در مقام دفاع برمى آید.



صفات ذات و صفات فعل اسـت. معناشناسـِى صفات بحث گسـترده اي اسـت و همه صفات 
را در بـر می گیـرد. یکـی از پرسـش هاي آن ایـن اسـت کـه آیـا مى توانیـم صفـات خـدا را 

بشناسـیم یا اینکـه معناى صفـات را نمى فهمیم.
بـه طـور کلـى باید گفت اگر کسـى بخواهـد در بـاب صفات الهى بـه لحاظ معنـا وارد بحث 
شـود، این شـقوق و این اقوال را باید بررسـى کنید که آیا معناى صفات قابل شـناخت اسـت 

یـا قابل شـناخت نیسـت و باید تأویـل یا تفویض و یا تشـبیه کرد.

موضوع عدل
بعـد از آن دو بحـث کلـى و عمـده در بـاب خداشناسـى، بحـث از عـدل و بـه عبارتـى افعال 
الهـى مطـرح مى شـود؛ منتها عدل الهـى در کالم خیلى گسـترده اسـت. در آن بخش از علم 
کالم کـه بـه عدل الهى پرداخته، مسـائل بسـیار مهمى آمده اسـت؛ مثًال در آنجا از حسـن و 
قبـح عقلـى بحث شـده اسـت. سـپس  بحث مربوط بـه جبر و اختیـار مطرح شـده که بحث 
خیلى مهمى اسـت و از مسـائل اساسـى اسـت. دیدگاه هاى مختلف در این بحث، جبرگرایى، 

تفویـض، امر بین االمرین اسـت.
على القاعـده چـون از قاعـده لطـف در نبوت و مخصوصـاً در امامـت و در بحث هاى مختلفى 
اسـتفاده مى شـود و یـک قاعده کلیدى اسـت، جـا دارد این قاعده در تحقیقى عمیق بررسـى 
شـود و اقـوال و نظریـات و ادلـه و شـبهات و اشـکاالت آن دیـده شـود. حسـن و قبح عقلى، 

قاعـده لطـف و بحث جبـر و اختیار از مباحث بسـیار کلیدى کالم اسـت.

مسئله نبوت
 در بحـث نبـوت چنـد بحث شـاخص داریم، از جمله مسـئله داللت معجزه بـر صدق دعوى 
نبـوت، ویژگى هـاى معجـزه، فـارق بیـن معجـزه و کرامت و سـحر. عصمـت، دایره عصمت 
و ادلـه عصمـت نیـز از مباحـث مهم نبـوت اسـت؛ بنابراین بحـث معجزه، عصمـت، وحى و 

حقیقـت وحـى از مباحث مهم مسـئله نبوت اسـت.

مسئله امامت
امامـت از مهم تریـن مباحـث شـیعه اسـت و بسـیار اهمیـت دارد، به خصـوص امـروزه که بار 
دیگـر مـورد هجمه جدى واقع شـده و حتى کسـانى به نام شـیعه درباره امامت، الغاي شـبهه 
و اشـکال مى کننـد. اهـداف امامت، صفات امـام، بحث عصمت و امامت، افضلیـت در امامت، 
طریـق تعیین امـام، امامت عامه، امامت خاصه، افضلیـت امیرالمؤمنین، نصوص امیرالمؤمنین 

معاصـر بـا خواجه نصیر طوسـی (679 یا 699) اسـت و بـا محقق صاحب الشـرایع هم دوره 
بـوده اسـت. محقـق اول (محقـق حلى) اثـري در اعتقادات بـا عنوان المسـلک فى اصول 
الدیـن دارد. از دیگـر منابـع کالمـی کشـف المـراد عالمه حلى اسـت کـه از معروف ترین 
آثـار ایشـان اسـت. ایشـان کثیرالتألیـف بوده اسـت. منهاج الکرامـه در بحـث امامت، نهج 

الحـق و کشـف الصـدق نیز از آثار او اسـت که بسـیار ارزشـمند اسـت.

 بعـد از ایـن مرحله متن خوانى و متن محـورى براى تخصـص در علم کالم چه 
کارى بایـد انجام داد و روى چه مسـایل و موضوعاتى کار کرد؟

اسـتاد: اگـر انسـان بخواهـد کارش علمى تـر و دقیق تر باشـد، راهش این اسـت کـه به منابع 
مذاهـب دیگـر نیـز رجوع کنـد و لذا آن کتاب هایـى که بنده عرض کـردم، این فایـده را دارد. 
طالـب کالم پـس از آنکـه یـک دوره کالم را بـه صورت متن محـور مطالعه کرد، الزم اسـت 
در مرحلـه دوم، روش مسـئله محورى عمـل کنـد؛ یعنى بایسـتى به صـورت موضوع محور یا 

مسـئله محور تحقیقـات را ادامه دهد.
دو مـالك بـراى اولویت گـذارى مسـائل کالمی می تـوان تعریف کـرد: 1. جایگاه مسـئله در 
مقایسـه بـا مسـائل دیگـر؛ یعنى اینکه مسـئله در کالم چه جایگاهـى و چه اهمیتـى دارد؛ 2. 

نیـاز و ابتال به آن مسـئله.

اولویت با مسائل خداشناسى
 در کالم مسـائل یا مباحث مربوط به خداشناسـى، جایگاه بسـیار برجسـته اى دارد. در مباحث 
خداشناسـى دو بحـث مطرح اسـت: 1. اصل وجود خـدا و براهین اثبات وجود خـدا؛ 2. صفات 

الهى.
در عصـر جدیـد شـبهه ها و اشـکال هایى دربـاره وجود خداوند مطرح شـده اسـت کـه باید در 
بخـش خداشناسـى بـه ایـن شـبهات جدید پرداخـت. گفتنی اسـت برهـان امـکان و وجوب 
از بهتریـن و متقن تریـن برهان هـاى اثبـات وجـود خـدا اسـت؛ بـر همیـن اسـاس خواجـه 

نصیر الدیـن طوسـی در کتـاب تجریـد بـه همیـن برهـان اکتفا کرده اسـت.
مسئله صفات الهى

چنان که گفته شـد یکی از بحث هاي خداشناسـی، بحث وجودشناسـى صفات خداوند اسـت. 
صفـات خداونـد از نظـر وجـود، از نظر واقعیت چگونه واقعیتـى دارند؟ آیا اصـًال واقعیت دارند؟ 
اگـر دارنـد عیـن ذات انـد یا زائد بـر ذات انـد ؟ قدیم اند یـا حادث انـد؟ این بحـث از بحث هاي 
مهـم کالمـی اسـت که بایـد در مـورد آن تحقیـق و پژوهش کـرد. بحث دیگر معناشناسـى 

توّجه بیشتر به کالم جدید در حوزه هاى علمّیه
کالم جدید هم، به همین ترتیب اســت. امروز، مباحث کالمى که براى دفاع از عقاید دینى مطرح اســت، غیر از 
مباحِث آن وقت هاست؛ چه کسى حاال، شبهه ابن َکّمونَه را مطرح مى کند؟ امروز، شبهات فراوانى در عالَم ذهنّیات 
و معارف بشــرى هست. حوزه هاى علمّیه، باید این شــبهات و راه مقابله با آنها را بدانند و در مقابل فلسفه ها و 
گرایش ها و مذهب ها، همیشــه یک حالت بُرندگى و تهاجمى داشــته باشند. پس، این رشته ها باید در حوزه ها، 
مورد توّجه قرار بگیرد و متخّصصانى در این علوم، تربیت بشوند و حوزه به چشم بى اعتنایى، به این ها نگاه نکند.

کالم رهبرى
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از جملـه مباحث امامت اسـت که باید بر روي آن کار شـود.

مسئله معاد
در بحـث معـاد، بحـث از تجـرد نفس بحث مهمى اسـت و 
بقـاى انسـان در بحـث معـاد از مباحـث خیلى مهم اسـت. 
همچنیـن تجسـم االعمـال بحـث پراهمیتی اسـت اینکه 
انـواع کیفرهـا و و تجسـم اعمـال چـه رابطـه اى دارنـد؟ 
رابطـه عمـل و پـاداش چیسـت؟ اسـتاد مطهـرى در کتاب 
عـدل الهـى بـه ایـن مسـئله پرداختـه کـه بحـث مفیدي 
اسـت. از دیگـر مباحـث مهـم معـاد، کیفیـت معـاد اسـت. 
بحـث جسـمانى یـا روحانى بـودن معـاد یـا هـم جسـمانى 
هـم روحانى بـودن آن. اینها از مسـائل کلیدى معاد اسـت و 
بقیـه بحث ها عمدتاً نقلـى خواهد بود، مثـل مواقف قیامت، 
مشـاهد قیامت، صراط و میزان و اعراف و حسـاب و شـهود 
و.... بحـث خلـود نیـز از بحث هاى مهم مسـئله معاد اسـت.
پـس ما در کار کالمى، دو روش داریم: 1. روش متن محورى 
کـه مقـدم اسـت و 2. مسـئله و موضوع محـورى که شـش 
اولویـت مى تـوان بـراى آن در نظـر گرفـت. مـالك بـراى 
واردشـدن بـه بحث هاى موضوعى، یکی نقش آن مسـئله و 
موضوع در مباحث کالمى اسـتـ  مثًال قاعده حسـن و قبح 
قاعـده اى کلیـدى اسـتـ  و دیگري اولویت مسـئله اسـت؛ 
مثـًال در بـاب امامـت شـبهاتى مطـرح اسـت کـه بایـد این 
شـبهات حـل شـود. اولویت هـا نیز بر اسـاس جایـگاه، مورد 
اطالع بودن و درونى بودن مشـخص مى شـود. راه تشخیص 
آن هـم ایـن اسـت که طلبه از منابع دسـت اول شـروع کند 
و منابـع جدیـد را نیـز ببینـد. طلبـه بایـد در تحقیقاتـش به 
منابـع اصیـل رجوع کند تـا کار او عمیق و عریـض و اصیل 
باشـد؛ البته آثار معاصرانی همچون  عالمه طباطبایى، اسـتاد 
مطهرى و...  نیز بسـیار قابل اسـتفاده اسـت؛ اما باید از سـید 
مرتضـى و شـیخ مفیدهـا و خواجه نصیـر طوسـى ها و امثال 

ایـن اکابـر شـروع کرد تـا عقبه کار محکم شـود.

کالم جدید
 ماهیت کالم جدید چیسـت و چه مسایلى در کالم 

جدید طرح شـده است؟
اسـتاد: شـاید تصـور شـود قدمـت کاربـرد اصطـالح کالم 
جدیـد در جهـان اسـالم به یک قـرن نمى رسـد و در همین 
دوره هـاى اخیـر مطـرح شـده اسـت؛ امـا واقعیت آن اسـت 
کـه سـابقه بیشـترى دارد و از اواخـر قـرن نـوزده کـه رابطه 
جهـان اسـالم و دنیـاى غرب بیشـتر شـد، به دنیاى اسـالم 
منتقـل شـد و بحث هـاى جدیدى در حـوزه دیـن و آموزه ها 
و عقایـد دینى مطرح شـد. قبـل از همه در مصـر این تحول 
واقـع شـد. اصطـالح کالم جدیـد نـام جدیدى اسـت که در 
حـدود یـک قـرن از تاریـِخ طـرح آن در حـوزه بحث هـاى 
دین پژوهـى مى گـذرد. گاهـى نیـز از آن بـا عنـوان الهیـات 

مـدرن (تئولـوژى) تعبیـر مى کنند.
دربـاره اینکـه مقصـود از کالم جدید چیسـت و چه تفاوتى 
بـا کالم قدیـم دارد، تلقى هـا و تفسـیرهاى متفاوتـى ارائه 
اسـتاد  را  ایـران اصطـالح کالم جدیـد  اسـت. در  شـده 
مطهـرى بـه کار بـرد. در غـرب نیـز بعـد از آقـاى ویلیـام 
جیمـز کـه در تعابیـرش اصطـالح کالم جدیـد را بـه کار 
بـرده اسـت، جـان هیک کـه یکـى از متکلمان مسـیحى 

اسـت، همیـن اصطـالح را بـه کار مى بـرد. او را بـا عنوان 
پـدر الهیـات جدیـد در غرب می شناسـند. شـالیرماخر فرد 
دیگرى اسـت کـه بر تجربـه دینى تأکید مى کنـد و معتقد 
اسـت کالم جدیـد بـه جـاى اینکه بـه عقل اسـتناد کند و 
بـر وحـى اتکا داشـته باشـد، بایـد بـر تجربه دینـی مبتنی 
شـود. او حتـى بـه وجـدان اخالقـى آقـاى کانـت توجهی 
نمی کنـد. پـس آقـاى شـالیرماخر یکـی دیگر از کسـانی 
اسـت اصطـالح کالم جدیـد را بـه کار برده انـد. او کالم 
جدیـد را کالم و الهیاتـى مى دانـد کـه مبتنـى بـر تجربـه 
دینـى باشـد. از ایشـان نیـز بـا عنـوان پـدر الهیـات جدید 

نـام برده انـد.
اصطـالح کالم جدید در الهیات مسـیحى نام جدیدى اسـت 
که فیلسـوفان دین و متکلمان مسـیحى در قرن بیسـتم به 
کار گرفته انـد؛ ولـى واقعیـت آن بـه قـرن بیسـتم اختصاص 
ندارد، بلکه از یک دیدگاه، الهیات مسـیحِى پس از رنسـانس 
علمـى و اطالعـات دینى را شـامل مى شـود. بنابـر این نظر، 
کالم جدید و الهیات جدید از آن زمان مطرح شـده اسـت. از 
دیـدگاه دیگـر، کالم جدیـد ناظر به الهیـات مبتنى بر تجربه 
دینى اسـت کـه این نظر را شـالیرماخر مطرح کرده اسـت.

تفاوت کالم جدید و قدیم
آنچـه بـا عنـوان کالم جدید مسـیحى شـناخته مى شـود از 
نظر موضوع و مسـائل بـا کالم قدیم تفاوتى نـدارد. موضوع 
و مسـائل محـورى کالم مسـیحیت، چـه در کالم قدیـم و 
چـه جدیـد تفاوتـی نمی کنـد، بلکـه تفـاوت در روش هـا و 

نگرش هـاى کالمـى اسـت.
در کالم قدیم مسـیحى دو روش و نگرش کلى وجود داشـته 
اسـت: 1. روش و نگـرش عقلـى و 2. روش و نگرش نقلى یا 
همـان وحیانـی. در روش عقلى در تبیین و اثبات عقاید دینى 
و دفـاع از آنهـا بـه تحلیل هـا و تأمـالت عقلى اهمیـت داده 
مى شـد؛ مثـًال آقـاى توماس آکویینـاس و آنسـلم قدیس به 
ایـن روش اهمیـت مى دادنـد؛ امـا در روش نقلى یـا وحیانى، 

کتاب مقدس مورد اسـتناد و استشـهاد قـرار مى گرفت.
پـس از تحوالت عظیم رنسـانس و بعـد از آن در عرصه هاى 
فلسـفه، علـم و اجتمـاع، کالم نیـز دچار تغییر و تحول شـد. 
دکارت فلسـفه جدید را مطرح کرد و جان الك تجربه گرایى 
را کـه رویکـرد جدیدى در فلسـفه بود، مطرح کـرد. در حوزه 
مسـائل علم همچون نجوم، هیئت، فیزیک، زیست شناسـى 
و غیـره نیـز تحوالتـی رخ داد و مسئله سـاز شـد. در حـوزه 
اجتمـاع نیـز بحث دموکراسـى، جامعـه مدنـى و تکثرگرایى 
سیاسـى مطرح شـد. این سـه نمونـه تحول، بسترسـاز یک 
سلسـله سـؤال و شـبهه در حوزه دین و مسـائل دینى شـد.

در  رنسـانس  از  پـس  کـه  عظیمـى  تحـوالت  از  پـس 
عرصه هـاى فلسـفه علـم و اجتمـاع رخ داد و فضـاى تفکـر 
و ایمـان بشـر جدیـد را تحـت تأثیـر قـرار داد، عـده اى از 

اصطالح کالم جدید نام جدیدى است که در 
حدود یک قرن از تاریِخ طرح آن در حوزه 
بحث هاى دین پژوهى مى گذرد. گاهى نیز 
حدود یک قرن از تاریِخ طرح آن در حوزه 
بحث هاى دین پژوهى مى گذرد. گاهى نیز 
حدود یک قرن از تاریِخ طرح آن در حوزه 

از آن با عنــوان الهیات مدرن (تئولوژى) 
تعبیر مى کنند.



فیلسـوفان و متکلمـان مسـیحى به این فکـر افتادند که روش نـوى در الهیات بـه کار گیرند 
کـه بتواننـد در مقابـل چالش هـاى جدیـد مقاومـت کننـد و دین را بـراى مخاطبـان خود که 
گرفتار شکسـت و تردید فلسـفى و کالمى شـده بودند، قابل قبول سـازند. انگیزه آنان کامًال 
مقـدس بـود. آنان بـه دنبال رهیافت و روشـى بودند که بتواند براى نسـل جدید جذاب باشـد 
و در مقابـل آن شـبهات مقاومـت کنـد. یکى از ایـن رهیاف ها تجربه دینى بـود. تجربه دینى 
یکـى از نمایان تریـن ایـن راه حل هـا بـود که شـالیرماخر مطرح کـرد. این بدین معنا اسـت 
کـه تجربـه دینـى از نظر آنان بهترین سـنگر جدیدى بود کـه الهیون در آن جـا می گرفتند تا 

بتواننـد از دیـن و دیانت دفـاع کنند.
شـالیرماخر مى گفـت راه عقلـى بـه نتیجـه نمى رسـد. از سـوى دیگـر بـا توجه بـه نقدها 
و انتقادهایـى کـه بـر کتـاب مقـدس وارد شـده بود، او احسـاس مى کـرد دیگـر نمى توان 
کتـاب مقـدس را به عنـوان مجموعه اى از سـخنان خـدا پذیرفت. گفتنی اسـت این کتاب 
چنـد مؤلـف دارد و در زمـان واحـد تدوین نشـده و مطالبش بـا هم ناسـازگارى دارد. کتاب 
مقدس هم از قداسـتی که داشـت افتاد و عقل نیز پس زده شـد. در این میان شـالیرماخر 
تجربـه دینـى را کلیـد حـل ایـن مشـکالت می دانسـت. او تجربـه دینـی را در حـل همه 
مسـائل الهیـات غیر از امورى که درك آنها براى بشـر ممکن نیسـت مثـل تثلیث و امثال 

آن، راهگشـا مى دانست.
تجربـه دینـى عبارت اسـت از احسـاس وابسـتگى مطلـق در برابر حقیقـت نامتناهى. گفتنی 
اسـت بحـث از تجربه دینی بیشـتر در پروتسـتانتیزم مطرح شـد. یکـى از افرادي کـه طرفدار 

تجربـه دینـی اسـت، پل تیلیـش (تیلیخ یا تیلیک) اسـت. او نیز طرفـدار پروتسـتان و در قرن 
بیسـتم (1965) می زیسـته اسـت. در ایران آقاى محمد مجتهد شبسـترى از شـیفتگان آنان 
اسـت. ایشـان در جامعـه اسـالمى ایران، آهنـگ و روش و منـش این متکلمـان را پذیرفته و 
آثـارش در حـوزه دین شناسـى و الهیـات دقیقـاً مطابق مشـرب تجربه دینى اسـت. همو خود 

در مباحـث و اقوالشـان اذعـان دارد از روش تجربـه دینى بهـره مى برد.
 طالب چه  مطالعاتى باید در این زمینه داشته باشند؟

اسـتاد: یکـى از منابـع مطالعاتى کالم جدیـد در جهان غرب، کتـاب براهین اثبـات وجود خدا 

در فلسـفه غرب اسـت. ایـن کتاب دو ترجمـه دارد. یک ترجمه را آقاى بهاء الدین خرمشـاهى 
انجـام داده و مؤسسـه مطالعـات و تحقیقـات فرهنگـى آن را چاپ کرده اسـت. همان طور که 
از نـام کتـاب مشـخص اسـت، موضـوع مباحث این کتـاب برهان ها یـا دالیلى اسـت که در 
طـول تاریـخ الهیات مسـیحى بر وجود خداوند اقامه شـده اسـت. در این کتـاب این برهان ها 
مـورد نقـد و ارزیابـى قـرار گرفته اسـت، با این توضیح کـه مباحث این کتاب در واقع بخشـى 

از دائرة المعارف فلسـفه پل ادواردز اسـت.
در ایـن کتـاب برهان هـاى مختلفـی آمـده اسـت؛ از جملـه پنج برهـان معـروف آکوییناس 
کـه در قـرون وسـطى مطرح کرده اسـت و شـامل برهان جهان شـناختى یا برهـان امکان و 
وجـوب، برهـان حدوث، برهـان علیت، برهان نظم یـا اتقان صنع و برهان حرکت می شـود. 
ایـن پنـج برهان در ایـن کتاب مورد ارزیابى و نقادى واقع شـده اسـت. همچنین برهان هاى 
دیگـرى کـه بعدهـا در الهیات مطرح شـده در این کتاب موجود اسـت؛ مثل برهـان وجودى 
آنسـلم قدیـس کـه بعـد از آکویینـاس، دکارت و دیگـران آن را مـورد بازنگـرى قـرار دادند. 
برهـان دیگـري وجـود دارد به نـام برهـان اخالقى یا برهان هـاى اخالقى که فرد شـاخص 
در ایـن مـورد، کانـت اسـت. او این منهج یـا این دلیل را بـراى اثبات وجود خداوند پیشـنهاد 
کـرده اسـت. تقریرهـاى دیگـرى هـم از آن، در این کتاب ارائه شـده اسـت. برهان هایى هم 
جدیـداً مطـرح شـده و مبتنى بر تجربه دینى اسـت که در این کتاب دیده می شـود. کسـانى 
کـه مایل انـد دیدگاه هـاى جدیـد متفکـران غربـى را در خصوص مسـئله وجود بـارى تعالى 

بداننـد، می تواننـد به این کتـاب ارزشـمند مراجعه کنند.

کتـاب دیگـر، فلسـفه دیـن آقـاي جان هیـک اسـت. او فیلسـوف و متکلم معاصِر مسـیحى 
اسـت و مذهبـش پروتسـتان اسـت. ترجمـه اول این کتـاب از بهـرام راد با ویراسـتارى آقاى 
خرمشـاهى از انتشـارات بین المللى الهدى اسـت. ترجمه دوم از آقاى بهزاد سالک است. گفته 
شـده ترجمـه دوم دقیق تـر از ترجمه اول اسـت. در این کتـاب بحث برهان هـاى اثبات وجود 
خـدا مطـرح شـده اسـت؛ اما غیـر از آن مباحـث دیگرى نیز مطرح شـده اسـت؛ مثـًال درباره 
شـرور کـه از مباحـث خیلـى قدیمى اسـت، اما امروزه پر سـر و صـدا و جنجالى شـده، در این 

کتاب بحث شـده است.

 باید مباحث فلســفى را حالجى کرد و در آنها به ورزیدگى رســید تا مباحث اعتقادى مثل وجوب خداوند، وحدت و فاعلیت خداوند و... 
فهمیده شود.
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وحـى و ایمان نیـز از مباحث این کتاب اسـت، مباحثی چون 
حقیقـت وحـى، حقیقت ایمـان و نسـبت آن دو بـا یکدیگر. 
بحـث زبـان دین نیز در یکى از فصل ها مطرح شـده اسـت؛ 
بحثی که از مباحث جدید در الهیات و فلسـفه دین اسـت. در 
ایـن مبحـث در ایـن بـاره گفتگو می شـود که آیا زبـان دین 
علمـى اسـت یـا اخالقى یا احساسـى یـا هنرى یـا تکلیفی 
یـا توصیفی یـا مجموعه اى از اینها اسـت؟ همچنیـن درباره 
مفاهیمـى که دربـاره خداوند بـه کار مى رود، بحث می شـود 
کـه اینهـا چگونه مفاهیمى انـد و آیا مى شـود معناى ظاهرى 

آنهـا را بـر خداوند تحمیل کـرد یا خیر.
بحـث تکثرگرایى دینى یـا به عبارتى دعاوى متعـارف ادیان، 
یکـی دیگـر از مباحثی اسـت کـه در این کتاب مطرح شـده 
اسـت. آیـا ادیـان دعـاوى متعارف دارنـد یا متعـارض و اینکه 
چـه بایـد کـرد؟ مؤلف کتـاب، جان هیـک، خـودش طرفدار 
کثرت گرایـى دینـى اسـت و آن را تقویـت مى کنـد و در ایـن 
میدان نظریه پردازى مى کند. درباره مسـئله جاودانگى انسـان 
و رسـتاخیز نیز سـخن گفته شـده اسـت. همچنیـن راجع به 
سرنوشـت بشر و تناسـخ و... بحث شده است. در کل می توان 
گفـت این کتـاب دیدگاه هاى یک فیلسـوف و متکلم معاصِر 

مسـیحى را دربـاره مباحث الهیـات ارائه می کند.
 کتـاب سـوم در ایـن حـوزه، اثـري بـا عنـوان دین پژوهى 
اسـت کـه در دو جلـد چاپ شـده اسـت. این اثـر مجموعه 
مقاالتـی اسـت از یـک دائـرة المعـارف دیـن کـه زیر نظر 
متکلمـی رومانیایـى بـه نـام میرچـا الیـاده نوشـته شـده 
اسـت. در واقـع بخشـى از مقـاالت ایـن دائـرة المعـارف 
اسـتخراج شـده و بـا نـام دین پژوهـى چـاپ شـده اسـت. 
آقـاى بهاءالدیـن خرمشـاهى ایـن کتـاب را ترجمـه کرده 
اسـت. ایـن کتـاب درباره حوزه هـاى مختلف دین، فلسـفه 
دین، فلسـفه و دین، روانشناسـى دین، روانشناسـى و دین، 
جامعه شناسـى دیـن، جامعه شناسـى و دیـن، هنـر و دیـن، 
پدیدارشناسـى دیـن، حقیقت دیـن، تکثرگرایـى دین، علم 
و دیـن و... بحـث کـرده اسـت. اگر دوسـتان مایل باشـند 
بـا فضـاي اندیشـه و گفتمان دینـی جدیـد در جهان غرب 
آشـنا شـوند، باید به ایـن کتـاب مراجعه کنند. پژوهشـگاه 

علـوم انسـانى و مطالعـات فرهنگـى ایـن کتاب را منتشـر 
اسـت. کرده 

اثـر چهـارم از علـم سـکوالر تـا علم دینى اسـت. ایـن اثر از 
آقاى مهدي گلشـنى اسـت که در ایران جزو شخصیت هاى 
برجسـته و صاحب نام اسـت و در زمینه دین مطالعاتى دارد. 
منبـع دیگـر دائرة المعـارف دین اسـت. در تدوین ایـن دائرة 
المعـارف حـدود دو هزار دانشـمند دسـت داشـته اسـت. این 
کتـاب در مـدت هفـت سـال تدویـن و در سـال 1987 در 
شـانزده جلـد چـاپ شـده اسـت. تعـدادي از مقـاالت ایـن 
کتـاب تحـت عنـوان دین پژوهـى جمـع آورى شـده اسـت. 
ایـن مقـاالت شـامل مباحثـی از ایـن دسـت اسـت: دیـن و 
دین پژوهـى، پدیدارشناسـى دیـن، فلسـفه و دیـن، فلسـفه 
دیـن، روانشناسـى دیـن، روان درمانـى و دیـن، تعـدد ادیان، 
جامعه شناسـى دیـن، جامعه شناسـى و دین، باستان شناسـى 

و دیـن، علـم و دیـن و مباحـث دیگـر.
دیـن و چشـم اندازهاى نـو دیگر منبـع این حوزه اسـت. این 
کتاب ترجمه سـه مقاله از سـه نویسـنده است. مترجم کتاب 
غالمحسـین توکلـى اسـت و دفتر تبلیغـات اسـالمى، واحد 

کالم و فلسـفه آن را چاپ کرده اسـت.
دیـن و نگـرش نویـن نیـز از این منابع اسـت. نویسـنده این 
کتـاب والتـر اسـپیس و مترجـم آن احمدرضا جلیلى اسـت. 
کتـاب را انتشـارات حکمـت بـه چاپ رسـانده اسـت. عمده 
مباحـث کتـاب، بحـث علـم و دیـن اسـت؛ یعنـى چالش ها 
و معارضه هایـی کـه در عصـر جدیـد در حـوزه علـم و دیـن 
رخ داده و راه حل هایـى کـه بـراي آن ارائه شـده اسـت. این 
کتـاب در موضـوع علـم و دیـن کتـاب علمى و ارزشـمندى 

است.
علـم و دیـن اثـر ایـان باربـور کـه از دانشـمند معاصـر در 
رشـته فیزیـک و الهیات اسـت. مذهب او پروتسـتان اسـت. 
ایـن اثـر را آقـاى بهاءالدین خرمشـاهى ترجمه و مرکز نشـر 
دانشـگاهى چـاپ کـرده اسـت. کتاب علـم و دیـن مباحث 
گسـترده اى در علـم و دیـن دارد. بحـث را از قـرون وسـطى 
شـروع مى کنـد و تـا به امـروز ادامـه می دهد و از چنـد زاویه 
بحـث می کنـد؛ بـراي مثـال در بحـث روش شناسـى علم و 

دیـن، روش آن دو را بـا هـم مقایسـه می کنـد و تعامـل و 
تعارضـات آنهـا و انـواع دیدگاه هـا را بررسـى می کنـد. یـک 
بخـش از کتـاب نیـز بـه مسـائل علـم و دیـن می پـردازد؛ 
مثـًال بیان می کنـد نظریه تکامـل علمى با چه واکنشـى در 
الهیـات روبرو شـد یا فیزیـک کوانتوم وقتى مطرح شـد، چه 
بازتاب هایـى در الهیـات داشـت. خالصه اینکـه مباحث علم 
جدیـد را با آموزه هاي دینی مقایسـه کرده اسـت. بخشـی از 
کتـاب روش علـم و روش دیـن را بررسـی کرده اسـت. این 

اثـر کتاب خـوب و دقیقی اسـت.
منبع دیگر عقل و اعتقاد دینى اسـت که درآمدى بر فلسـفه 
دیـن اسـت. ایـن کتـاب از چهار نویسـنده اسـت که همگی 
از اسـتادان الهیـات غرب انـد. احمد نراقى و ابراهیم سـلطانى 
مترجمـان کتاب انـد. ایـن اثـر در میـان آثـار غربـی از همـه 
بیشـتر مـورد توجه قـرار گرفته اسـت؛ زیرا متنـی مختصر با 
جامعیتـی نسـبى اسـت و از سـوي دیگـر به سـبک درسـى 
نوشـته شـده اسـت؛ اگرچه نیازمند توضیح و تفسـیر اسـت. 
ایـن کتـاب هم اکنـون در برخی مراکز دانشـگاهى و حوزوى 

متن درسـى است.
در میـان منابعـی کـه برشـمردیم، دو کتـاب از همـه بهتر و 
داراى اولویـت اسـت: یکـى عقـل و اعتقاد دینـى و دیگري 
دین پژوهـى بـه دلیـل تنوعـى کـه دارد. دربـاره علـم و دین 
نیـز کتـاب ایان باربور بسـیار کتاب خوبی اسـت و بعـد از آن 

کتـاب آقاى جـان هیـک داراى اهمیت اسـت.
سـرلوحه آثـار دنیـاى اسـالم دربـاره کالم جدیـد نیـز آثار 
شـهید مطهـرى اسـت، مثـل کتـاب عـدل الهـى، نظـام 
حقـوق زن در اسـالم، فطـرت، خاتمیـت، احیـاى تفکـر 
اسـالمى، علـل گرایـش بـه مادیگـرى، فلسـفه اخـالق، 
جهان بینـى  بـر  مقدمـه اى  زمـان،  مقتضیـات  و  اسـالم 
اسـالمى کـه هفت یا هشـت جلد کتاب اسـت که شـامل 
جهان بینـى توحیـدى، وحى و نبوت، انسـان و سرنوشـت، 
انسـان در قـرآن، امامـت و رهبـرى، زندگـى جاویـد یـا 
حیـات اخـروى و... می شـود. گفتنـی اسـت بعد از ایشـان 
عالمـه جعفـرى و دیگـر بـزرگان بـه مباحـث کالم جدید 

پرداخته انـد.



فلسفه علم کالم
در این مصاحبه اسـتاد به بررسـى 
کالم،  علـم  فلسـفه  چیسـتى 
تعاریـف، قلمـرو (مسـائل عقایـد 
دینى) و مقاصـد آن مى پردازد؛ در 
ادامـه ایشـان بـه بیـان روش هاى 
کشـف وتبیـن کالم (نقلى، عقلى، 
تحلیلـى و...) و سـاختارهاى علـم 
کالم بـا توجـه بـه روش تاریخىـ  
منطقـى مى پـردازد و تفاوت هـاى 
فلسـفه و کالم  و اینکه آیا فلسـفه 
کالم روش خاصـى دارد  را مـورد 
بررسـى قـرار مى دهـد و نظـرات 
دالئـل  بـر  مبنـى  را  خویـش 
ضعـف فلسـفه و عقائـد در حـوزه 
علمیـه و راه  کا رهـاى آن بـا ارائـه 
مطالعـه  شـیوه  بـراى  پیشـنهاد 
کالم در پایه هـاى مختلف، را بیان 

مى نمایـد.

تاریـخ کالمـى شـیعه با 
تکیـه بـر شـخصیت هاى 

کالمى تأثیرگـذار 
بـه  اسـتاد  ایـن مصاحبـه   در 
صـورت اجمالـى بـه مباحثـى 
ماننـد: تاریخ اجمالـى تطور علم 
کالمـى،  مسـایل  روش  کالم، 
چهره هاى شـاخص در مناظرات 
کالمى، آسیب شناسـى کالم در 

حـوزه امـروز و... مى پـردازد.

بایسته هاى نظام اعتقادات
در ایـن نوشـتار بـه صـورت کوتـاه 
اعتقـادات  نظـام  ویژگى هـاى  بـا 
اسـالمى آشـنا مى شـویم.از جملـه 
اینکـه بـه هـم پیوسـته، حداکثرى 
و اجتماعـى باشـد. ارتقـاء موضـوع 
و  جامعـه  بـه  فـرد  از  اعتقـادات 
اسـتفاده از زبـان فطـرت در بیـان 
اعتقـادات، از دیگـر موضوعات مورد 

بحـث در ایـن مقالـه مى باشـد.

سـه گانه  عوامـل  بررسـى 
تطـور در علم کــــالم

شـکى نیسـت کـه علـم کالم ـ 
در طـول  ـ  دیگـر  علـوم  بسـان 
تاریـخ خـود تطوراتـى را پشـت 
سـر گذاشـته و مسـائل جدیدى 
را در دامـان خـود پـرورش داده 
علـم  رسـالت  و  ماهیـت  اسـت. 
کالم ایجـاب مى کنـد که متحول 
و پویـا باشـد تا بتواند پاسـخگوى 
پرسشـها و شـبهات و اشـکاالت 
جدیـد در زمینـه عقایـد دینـى 
باشـد و بدین طریق به مهمترین 
رسـالت خود جامه عمل پوشـاند. 

میراث کالمى شیعه در مرحله 
تأسیس

در ایـن مقالـه میراث کالمى شـیعه 
از سـه منظـر قالب، سـبک و محتوا 
بررسـى مى شـود. نویسـنده بعـد از 
ایـن بررسـى تاریـخ کالم را به چهار 
دورة کلى تاسـیس، رقابت با فلسفه، 
فلسفى شـدن و دورة معاصر تقسیم 
مى کنـد. تاریـخ کالم شـیعه، ثمرات 
بازسـازى میـراث کالمـى و اصطالح 
کالم جدیـد، دیگر موضوعـات مورد 

اشـاره درایـن مقاله مى باشـد.
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* عبدالحسـین خسـروپناه محقق، مؤلف و مدرس سـطوح عالى حوزه علمیه قم در رشـته هاى الهیات و معارف اسـالمى اسـت. جریان شناسـى فکرى 

ایران معاصر، گسـتره شـریعت و انتظار بشـر از دین از جمله آثار ایشـان اسـت.

١۵

 فلسفه علم کالم چیست و چه روش هایى دارد؟
اسـتاد: اگر مقصود از فلسـفه علم کالم، همان فلسـفه مضاف به 
علـوم اسـت که بـه نوعى دانش درجه دوم شـناخته مى شـود، این 
پرسـش، پاسـخ خـاص خـود را دارد و اگـر مقصود از فلسـفه علم 
کالم، حکمت علم کالم و چرایى خواندن آن اسـت، پرسـش شما 

پاسـخ دیگرى می طلبد.
دربـاره معنـاى دوم یعنى حکمت علم کالم و چرایـى خواندن آن، 
جنـاب غزالـى در کتابـش می گویـد متکلم مثل پاسـبان اسـت و 
همان طور که پاسـبان شـب بیدارى مى کشـد تا جلوى سـارقان را 
بگیرد و مردم راحت بخوابند، متکلم هم با کار کالمى از اعتقادات 
مـردم دفـاع مى کند؛ امـا در معناى اول یعنى فلسـفه مضاف، باید 
بـا نگاهـی درجه دوم به علم کالم نگریسـت و بـا روش تاریخى ـ 
منطقى علم کالم را بررسـى کرد؛ چون در فلسـفه هاى مضاف به 
علوم، روشـى داریم بـه نام روش دیدبانـى. در این روش با نگاهی 
درجـه دوم، دانـش را در بسـتر تاریـخ مشـاهده مى کنیـم و بعد با 
روش منطقـى بـه تحلیـل آن مى پردازیـم و دربـاره آن دانـش به 
پرسـش هاى بیرونِى آن پاسـخ مى گوییم. فلسـفه علـِم کالم هم 
بـه ایـن معنـا، یک دانـش درجـه دوِم تاریخى ـ منطقى اسـت که 
در آن بـا روش تاریخـى بـه پرسـش هاى بیروِن علم کالم پاسـخ 
داده مى شـود و بـا روش منطقـى این پاسـخ ها تحلیل مى شـود و 

پاسـخ منطقى پیدا مى کند.
پرسـش هاى بیرونـى هـر دانش عبـارت اسـت از تعریـف دانش، 
قلمـروى دانـش، روش دانـش، نسـبت آن دانـش بـا دانش هـاى 
دیگـر، کارکـرد دانـش و مانند اینها؛ بنابراین در فلسـفه علم کالم 
بایـد بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ داد؛ مثـًال دربـاره علـم کالم هـر 
یـک از آقایـان تعریفـى ارائـه کرده انـد؛ مثـل تعریفى کـه فارابى 
از علـم کالم دارد یـا تعریفـى کـه ابن خلـدون دارد. گاهى تعریف 
بـه عقایـد دینى اسـت. گاهـى تعریف بـه غایت علم کالم اسـت 
و دفـاع از عقایـد دینـى را مطـرح مى کنـد. گاهـى نیز بـه فعالیت 
علـم کالم اسـت کـه اثبـات عقایـد دینـى اسـت. به شـیوه هاى 
مختلـف بـه تعریـف علـم کالم پرداخته انـد. عمـًال وقتـى علـم 
کالم را در بسـتر تاریـخ مالحظه مى کنیـم، خواهیم دید متکلمان 
سـعى کرده انـد بـا روش هـاى مختلـف که عمدتـاً عقلـى و نقلى 
بـوده اسـت بـه اثبـات عقایـد دینـى و دفـاع از آن و پاسـخگویى 

بـه شـبهات بپردازنـد؛ بنابرایـن قلمروى علـم کالم عقایـد دینى 
اسـت؛ یعنـى اگر ما دیـن را مجموعـه اى از توصیف ها و توصیه ها 
بدانیم و بخشـى از توصیف ها را عقایـد دینى معرفى کنیم، در این 
صـورت علـم کالم به بخشـى از توصیف هـا مى پـردازد؛ یعنى به 
توصیه هـاى اخالقـى و فقهـى توجـه نـدارد. به سـایر توصیف ها 
ماننـد توصیف هـاى انسان شـناختى، توصیف هـاى تاریخـى هـم 
توجـه نـدارد. بخشـى از توصیفـات، توصیفـات اعتقـادى اسـت؛ 
مسـائلى که انسـان مؤمن باید به آنها معتقد باشـد و عقدي قلبى 
بـا آن توصیف هـا پیـدا کنـد که عمدتـاً مباحـث مربوط بـه اثبات 
وجـود خـدا، صفـات خـدا و افعال خدا اسـت و از افعال خدا بیشـتر 
بـه بحث نبوت و امامـت و معاد مى پـردازد. این مجموعه مباحثى 

اسـت کـه متکلمان در بسـتر تاریـخ بـه آن پرداخته اند.
متکلمـان سـعى مى کردنـد اعتقـادات دینـى را از قـرآن و سـنت 
اسـتخراج کنند، تدویـن کنند و نظام آنها را مشـخص کنند؛ چون 
در نصـوص دینـى این گونـه نیسـت کـه مثًال بخش مشـخصى 
از قـرآن بـه اثبـات خـدا بپـردازد، بخشـى به صفـات علم خـدا یا 
قـدرت خـدا و بخش دیگـرى به نبوت یـا امامت یا معاد بپـردازد. 
مباحـث اعتقـادى مثـل سـایر مباحـث دینـى، در نصـوص دینى 
بـه صـورت پراکنـده بیان شـده اسـت. متکلـم اینها را شناسـایى 
مى کنـد، دسـته بندى مى کند، نظـام مى دهد و بعد شـروع مى کند 
بـه تبیین. تبیین یعنـى توضیح اصطالحـات؛ مثًال نبـوت، امامت 
و معـاد بـه چـه معنـا اسـت؟ آیا معـاد همان تناسـخى اسـت که 
بعضـى مى گوینـد یـا چیـز دیگـرى اسـت. خدایى کـه مى گوییم 
بـه چـه معنا اسـت؟ علم خـدا به چـه معنا اسـت؟ عـدل الهى به 
چـه معنا اسـت؟ ایـن کار را همـه متکلمان انجـام نداده انـد؛ مثًال 
کسـى مانند خواجـه نصیرالدین طوسـى در بحث امامت یکسـره 
بـه اثبـات امامـت مى پـردازد. تعریـف و تبییـن نمى کنـد.  بـراى 
ضـرورت امامـت دلیـل مـى آورد؛ ولـى عالمـه حلـى در بعضى از 
آثـار کالمـى اش به تعریف امامـت مى پردازد و بعـد اثبات مى کند. 
خالصـه بعـد از اینکـه گزاره هـاى اعتقـادى نظـم و نسـقى پیـدا 
کردنـد، تبییـن مى کننـد و توضیـح مى دهنـد و تعریـف مى کنند.

متکلـم گاهـى فقـط بـه تعریف بسـنده مى کنـد و گاهـى تعریف 
نمى کنـد و فقـط اثبـات مى کنـد. گاهـى نیـز تعریـف مى کنـد و 
بعـد بـه اثبـات مى پـردازد. گاهـى نیـز تعریـف و تبییـن مى کند، 

فلسفه علم کالم

در این مصاحبه 
استاد به بررسى 
چیستى فلسفه علم 
کالم، تعاریف، قلمرو 
(مسائل عقاید دینى) و 
مقاصد آن مى پردازد؛ 
در ادامه ایشان به 
بیان روش هاى کشف 
وتبین کالم (نقلى، 
عقلى، تحلیلى و...) و 
ساختارهاى علم کالم 
با توجه به روش 
تاریخىـ  منطقى 
مى پردازد و تفاوت هاى 
فلسفه و کالم  و اینکه 
آیا فلسفه کالم روش 
خاصى دارد  را مورد 
بررسى قرار مى دهد و 
نظرات خویش را مبنى 
بر دالئل ضعف فلسفه 
و عقائد در حوزه 
علمیه و راه  کا رهاى آن 
با ارائه پیشنهاد براى 
شیوه مطالعه کالم در 
پایه هاى مختلف، را 
بیان مى نماید.

اشاره

در گفت وگـو بـا حجت االسـالم و المسـلمین عبدالحسـین خسـروپناه



مؤلفه هـا را هـم بیـان مى کنـد و بعـد بـه اثبـات مى پـردازد؛ مثًال مرحوم شـهید مطهـرى در 
کتـاب امامـت و رهبـرى عـالوه بر تعریـف امامـت و رهبرى، بـه تبیین مؤلفه هاى مسـئله 
هـم مى پـردازد و بعـد اثبـات مى کنـد و بـه شـبهات آن نیز پاسـخ مى دهـد؛ ولى بسـیارى از 
متکلمـان در مقطـع تاریخـى خاصـى به شـبهاتی خـاص پاسـخ گفته انـد و در مقطعى دیگر 
کـه شـبهات جدیدترى مطرح شـد، دیگر به آن شـبهات خیلـى اهمیت نمى دادنـد؛ بنابراین با 

روش تاریخـى مى فهمیـم علم کالم چیسـت.
امـا اگـر بـا روش منطقى به چیسـتى علم کالم بپردازیم، باید بگوییم کالم دانشـى اسـت که 
قلمـروى آن عقایـد دینـى اسـت؛ ولى بسـیارى از شـبهاتی که در حـوزه عقایـد دینى مطرح 
اسـت بـا حوزه هـاى دیگر دیـن ارتباط پیـدا مى کند، یعنـى با حوزه فقـه، اخـالق. باید متکلم 
بـه آن مسـائل هـم بپـردازد؛ بنابرایـن بایـد بگوییـم علـم کالم دانشـى اسـت که بـه عقاید 
دینـى و مسـائل آن می پـردازد. ایـن کار بایـد بـا روش هاى گوناگـون صورت بپذیـرد. ممکن 
اسـت گاهـى در فعالیتـى کـه متکلـم مى کنـد، روش نقلـى کافى باشـد. گاهـى روش عقلى 
هـم الزم اسـت. گاهـى روش عقلـى ـ اسـتداللى الزم اسـت. گاهـى روش عقلـى ـ تحلیلـى 
الزم اسـت. گاهى روش تفسـیرى الزم  اسـت. گاهى نیز روِش سـاختارى الزم اسـت؛ یعنى 
انـواع و اقسـام روش هـا در علم کالم کاربرد دارد. فقط روِش نقلى ـ عقلى ـ اسـتداللى نیسـت. 
روش هـاى تجربـى، روش هاى عقلى ـ تحلیلى، روش هاى سـاختارى نیز بـه کار می رود؛ البته 
اگر سـاختارگرایى نگویم، بهتر اسـت؛ چون گاهى بعضى از روش هایى که امروز مطرح اسـت 
مثـل سـاختارگرایى، پساسـاختارگرایى یا روش هـاى هرمنوتیکى، مبتنى بر یک نسـبى گرایِى 
معرفت شناسـانه اسـت که ما در مباحث کالمى آنها را قبول نداریم؛ چون روش شناسـى مبتنى 
بر نوعى معرفت شناسـى اسـت؛ یعنى اگر معرفت شناسـى شـما رئالیستى باشـد، روش شناسى 
شـما رئالیسـتى خواهد بود. اگر معرفت ایدئالیستى است، روش شناسـى نیز ایدئالیستى است و 
چون معرفت شناسـى ما رئالیسـتى اسـت، روش شناسـى ما هم رئالیسـتى خواهد بود؛ بنابراین 

اگر از روش سـاختارى اسـتفاده مى کنیم، غیر از سـاختارگرایى و پساسـاختارگرایى است.
 از روش هاى گوناگون چگونه عقاید دینى و مسائل آن را درمى یابیم؟

اسـتاد: گاهـى مجموعـه گزاره هـاى اعتقـادى را کنـار هـم مى گذاریـم و یـک نظـام فکرى 
بـه مـا مى دهـد و از آن طریـق مى توانیـم یـک گـزاره دیگـر را که بیـرون از آن نظام اسـت، 

ارزیابـى کنیـم و درسـتى و غلط بـودن آن 
گـزاره را بیابیـم. گاهى با اسـتفاده از یک آیه 
و روایت، درسـتى و نادرسـتى گزاره اعتقادى 
را مى فهمیـم. گاهـى بـا عقـل اسـتداللى، 
و  مى فهمیـم  را  نادرسـتى اش  و  درسـتى 
گاهـى با عقـل تحلیلى و با تحلیـل موضوع 
و محمـول مى فهمیـم گـزاره درسـت اسـت 
یـا غلـط. گاهـى نیـز بـا انسـجام و نظـام 
هماهنگـى کـه بیـن گزاره هـاى اعتقـادى 
یـک  سـقم  و  صحـت  کرده ایـم،  ایجـاد 
گـزاره دیگـر را کشـف مى کنیـم و گاهـى از 
طریـق تفسـیرى کـه از آن گـزاره مى کنیم، 
مى فهمیـم گزاره درسـت اسـت یا غلـط؛ به 
عبـارت دیگر روش نقلى، یک وقت تمسـک 
بـه ظاهـر نقل اسـت، یک وقت تمسـک به 
روش تفسـیرى نقل اسـت. اینهـا حوزه هاى 
روش نقلـى اسـت. به تعبیـرى در روش هاى 
عقلى ـ نقلى ـ تجربـى، رویکردهاى مختلفى 
مى توانـد  بـه کمـک مـا بیاید، مثـل رویکرد 
تحلیلـى، رویکرد تفسـیرى و ماننـد اینها در 

مباحـث کالمى.
کالم دانشـى اسـت کـه بـه عقایـد دینـى و 
مسـائل آن مى پـردازد و متکلم بـا روش هاى 
مختلف نقلى ـ عقلـى ـ تجربى و رویکردهاى 
ظاهرى، تفسـیرى، تاریخى، تحلیلى و مانند 
اینها به کشـف، تعریف، تبییـن، اثبات و دفاع 

از عقایـد دینـى و مسـائل آن مى پـردازد. این تعریفى کـه از علم کالم عرض کـردم، مقداري 
گسـتره علم کالم را بیشـتر از دوره گذشـته مى کند. در دوره گذشته عمدتاً مباحث خداشناسى، 
نبوت شناسـى، امامت شناسـى و معادشناسـى مطـرح بـود؛ ولـى امـروز بحث هاى دیگـري در 
علـم کالم مطرح شـده اسـت که گاهى بـا عنوان کالم جدیـد و جـداى از کالم قدیم به آنها 
مى پردازنـد کـه مـن این را صحیـح نمى دانـم. هرچند گاهى به سـبب ضـرورت، کتاب کالم 
جدیـد نوشـته مى شـود، باید این مسـائل جدیـد کالمى در سـاختار جدیدى از علـم کالم قرار 
گیـرد. فـرض کنیـم بعضى از ایـن مباحث کالمى جدید، مربوط به نبوت اسـت، مثـل قرآن و 
فرهنـگ زمانـه. ایـن موضـوع باید در مباحث نبوت مطرح شـود. این شـبهه را کـه آقاى نصر 
حامـد ابوزید مطرح کرده اسـت، بایـد در نبوت خاصه نبى اکرم(صلی اهللا علیـه وآله) بیاورید یا 
مثًال شـبهه اي که درباره امامت مطرح مى شـود اینکه امامت با دموکراسـى در تعارض اسـت 
یـا خیـر. بایـد در ذیـل امامت بـه آن پرداخته شـود. بحث هاى پلورالیـزم دینـى در ذیل نبوت 
عامه قابل طرح اسـت یا شـبهاتى که در حوزه تناسـخ در کالم جدید مطرح شـده اسـت، ذیل 

بحـث معـاد باید به آنهـا پرداخت.
 بـه نظر شـما بـا توجه بـه روش تاریخـى ـ منطقى، علـم کالم چه سـاختارى 

مى کند؟ پیـدا 
اسـتاد: مـن ایـن را توضیـح دادم کـه در واقـع بـا روش دیدبانـى یـا همان تاریخـى ـ منطقى 
مى توانیـم بـه چنین تعریفى از علم کالم برسـیم و لـذا قلمرو علم کالم دیگر بـه این صورت 
نیسـت کـه بـه کالم جدیـد و قدیـم تقسـیم شـود، بلکـه سـاختار جدیـدى پیـدا مى کند که 
خالصـه آن سـاختار ایـن اسـت کـه بعد از اصـول و کلیات، خداشناسـى اسـت که بـه ذات و 
صفـات خـدا و افعـال خـدا می پردازد و بعد دین شناسـى اسـت کـه از دین به صـورت یکى از 
افعـال خـدا بـه صورت عـام بحث مى کنـد و بحث هاى منشـأ دین، انتظـارات بشـر از دین و 
اینها مطرح مى شـود. بعد نوبت نبوت اسـت و آنچه نبوت شناسـى اسـت و بعد امامت شناسـى 
مطـرح مى شـود و بعـد اسالم شناسـى کـه بعضـى از مباحـث مثـل زباِن دیـن باید بـا عنوان 
زبـان اسـالم مطـرح شـود که خیلى مهم اسـت؛ چون بخشـى از مباحـث زباِن دیـن، به دین 
خاصـى مثـل اسـالم اختصـاص دارد. قلمـروى دیـن، جامعیـت دیـن، خاتمیت دیـن و اینها 
مطـرح مى شـود. بعـد مؤلفه هایـى اسـت بـراى تمدن سـازى کـه در علـم کالم بایـد بـه آن 
پرداخته شـود، مثـل عقالنیت و اسـالم، مباحث 
تمدن شناسـى کـه بعـد از اسالم شناسـى اسـت، 
علـوم  اسـالم،  و  علـم  اسـالم،  و  عقالنیـت 
طبیعـى و  علـوم انسـانى و مسـئله علـم دینى، 
نسـبِت حکومـت و اسـالم، نسـبت صناعـت و 
اسـالم، نسـبت امنیت و اسـالم، نسـبت رسـانه 
و اسـالم. اینهـا بحث هایى اسـت که امـروزه در 
کالم جدیـد مطـرح اسـت؛ ولـى از ایـن نظر که 
مسـائلی در فلسـفه دین یا کالم اند، ما آنها را در 
حوزه سـاختار کالمـى مى آوریـم. بعد بحث هاى 
معادشناسـى اسـت و اثبـات معـاد جسـمانى و 
روحانـى و بحـث رجعـت مطرح مى شـود. از این 
جهـت این سـاختار مثل سـاختار قدیم اسـت. از 
خداشناسـى شـروع مى شـود و بـه معادشناسـى 
ختم مى شـود؛ امـا به لحاظ سـاختارى دو تفاوت 
عمـده دارد: یکـی اینکه مباحث تمدن شناسـى، 
انسان شناسـى و اسالم شناسـى و دین شناسـى 
مى آیـد که در گذشـته نبـوده اسـت. دوم بعضى 
در بحث هـاى خداشناسـى،  مباحـث جدیـد  از 
نبوت شناسـى، امامت شناسـى و معادشناسى، در 

جـاى خـود قـرار مى گیرد.
 تمایـز و تفـاوت بین فلسـفه و کالم در 

؟ چیست
اسـتاد: تفـاوت اول بـه لحـاظ موضـوع اسـت و 
تفـاوت دوم به لحـاظ روش. علم کالم به عقاید 
دینـى و مسـائل آن مى پـردازد؛ ولـى فلسـفه از 
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موجـود بمـا هـو موجـود بحـث مى کنـد کـه البته وقتـى از 
تقسـیمات وجـود بحث کـرد و وجـود را به واجـب و ممکن 
تقسـیم کـرد، آن گاه از احـکام واجـب ماننـد اثبـات واجـب، 
صفـات واجـب و افعـال واجـب به طـور عام بحـث مى کند. 
از ایـن جهـت مباحـث الهیـات بـه صـورت اخـص در کالم 
هـم مطرح اسـت؛ ولـى در الهیـات بالمعنى االخـص، دیگر 
بحث هـاى نبـوت خاصـه و امامـت خاصـه مطـرح نیسـت. 
فقـط به نبـوت عامه مى پـردازد؛ چـرا که «الجزئـى الیکون 
کاسـبا و ال مکتسـبا»؛ ولـى در کالم هـم الهیـات بالمعنـى 
االخـص بحـث مى شـود و هـم از نبـوت خاصـه و امامـت 

خاصـه و بعضـى بحث هـاى دیگـر کـه جزئى تر اسـت.
 آیا فلسفه علم کالم روش خاصى دارد؟

اسـتاد: همان طـور که در باال اشـاره شـد، روش فلسـفه علم 
کالم تاریخى ـ منطقى اسـت. دو دسـته فلسفه مضاف داریم: 
فلسـفه امور و فلسفه علوم. فلسـفه امور، هستى شناسى امور 
اسـت کـه در فلسـفه متعـارف، بـه هستى شناسـى برخى از 
امـور مى پـردازد. هـم از وجـود بحـث مى کنـد و هـم از 
هستى شناسـى وجـود ذهنـى، وجـود خارجى، علـت  عوالم،  
معرفـت،  واجـب تعالى و مانند اینها؛ اما امور دیگرى هسـت 
کـه بایـد هستى شناسـى آنهـا در فلسـفه اضافه شـود؛ مثًال 
فلسـفه زبان، فلسفه رسانه، فلسـفه صنعت، فلسفه زیبایى و 
فلسـفه هاى امـور دیگـرى که باید در فلسـفه امـور گنجانده 

شـود، چنان کـه در علـوم غیر فلسـفى از رابطه شناسـى امور 
بحـث مى شـود؛ یعنـى بـه سـه صـورت دربـاره امـور بحث 
کارکردشناسـى.  رابطه شناسـى،  هستى شناسـى،  مى شـود: 
هستى شناسـى امـور در فلسـفه امـور اسـت. رابطه شناسـى 
امـور در علـوم تجربـى اسـت، ماننـد علـوم طبیعـى و علوم 
انسـانى. کارکردشناسـى امور در علوم مهندسـى و پزشـکى 

است.
فلسـفه علـوم دانش هـاي درجـه دومی اند کـه دربـاره علوم 
بحـث مى کننـد. در فلسـفه علـم دو روش متفـاوت وجـود 
داشـته اسـت: یـک روش تاریخـى و یـک روش منطقـى. 
بعضى فیلسـوفان علم، مثـل تامس کروم، بـا روش تاریخى 
بـه پرسـش هاى بیرونـى علـوم پاسـخ مى گفتنـد و فلسـفه 
علم را شـکل مى دادند که عمدتاً سـر از نوعى نسـبى گرایى 
درمى آورنـد؛ امـا بعضى هـا در فلسـفه علـم از روش منطقى 
نـه  ندارنـد.  قبـول  را  تاریخـى  روش  مى کننـد.  اسـتفاده 
هیسـتوریزم را قبـول دارنـد و نـه هیستوریسـیزیم را، مثـل 
پوپـر. کارل پوپـر معتقـد اسـت مـا بایـد به منطق اکتشـاف 
علمـى بپردازیم و بـا روش منطقى سـؤال هاى بیرون علمى 

را پاسـخ دهیم.
مـن خـودم در روش دیدبانـى، بـه روش تاریخـى ـ منطقـى 
معتقـدم؛ یعنـى اول بـا روش تاریخى، پرسـش هاى علمى را 
پاسـخ دهیـم و بعـد تحلیل کنیم و سـپس بـا روش منطقى 

بـه یک پاسـخ بایسـته در حوزه پرسـش هاى بیـرون علمى 
برسـیم؛ بر همین اسـاس من در فلسـفه علـم کالم معتقدم 
بایـد از روش تاریخى ـ منطقى اسـتفاده کـرد. اگر دقت کرده 
باشـید، متوجه می شـوید با همین روش گفتم که علم کالم 

چـه بـوده و چه باید باشـد.
 در روش تاریخى به چه نوع پرسـش هایى پاسـخ 

مى دهیم و نسـبت آن با روش منطقى چیست؟
اسـتاد: در روش تاریخـى، پرسـش هاى بیـروِن علمى مانند 
تعریـف علـم، روش علم، قلمروى علم، نسـبت علم با علوم 
دیگـر را پاسـخ مى دهیـم. همـه این پرسـش ها را در بسـتر 
تاریـخ علـم بایـد مطالعه کنیـم و پاسـخ دهیـم و به همین 
دلیـل نام روش، تاریخى اسـت؛ یعنى ببینیم در بسـتر تاریخ 
علـم، تعریـف چـه حالت هـاى مختلفى داشـته اسـت، علم 
چـه بـوده اسـت و چـه روشـى داشـته اسـت؛ البتـه ممکن 
اسـت متکلمـان در اول کتـاب کالمـى بگوینـد علـم کالم 
ایـن اسـت و روشـش ایـن؛ ولـى در عمـل از روشـی دیگر 
اسـتفاده کـرده باشـند. روش تاریخى فقط به بیـاِن تاریخى 
تعریف هـا نمى پـردازد، بلکه سـیر تطور عملکرد و چیسـتى 
کالم را نیـز در بسـتر تاریـخ مى بینـد. مطالعـه مى کنـد و 
بعـد ارزیابـى مى کنـد و بـا روش منطقى پیشـنهاد جدیدى 
مى دهـد. دسـتاوردى را کـه در روش تاریخـى بـه دسـت 
آورده ایـد، در روش منطقـى تحلیـل مى کنید و بـا این روش 

مى گوییـد چگونـه باید باشـد و همین منشـأ ارتقـا و تحول 
دانـش خواهد شـد.

 متأسـفانه عقایـد و فلسـفه در حوزه هـاى علمیـه 
داراى شـأن فرعـى اسـت. بـه نظر شـما طلبه ها در 
سـیر تحصیلی شـان چه برنامه اى داشـته باشـند تا 

کالم را خـوب بیاموزند؟
اسـتاد: این ضعفى که شـما در دروس جنبى از جمله فلسـفه 
و کالم بیـان کردیـد، واقعیتى غیر قابل انکار اسـت. بخشـى 
از آن بـه خـود طلبه هـا برمى گـردد اینکه بعضـى از طلبه ها 
تنبلـى مى کننـد و از ایـن علـوم بهـره الزم را نمى برند. اینها 
معموًال در فقه و اصولشـان هم مشـکل دارند؛ ولى مشـکل 
دیگر  به سـاختار آموزشـى برمى گـردد. این فرایند آموزشـِى 
کالم و فلسـفه، بـه نظـرم متناسـب با نیـاز جامعه امـروز ما 
نیسـت. زمانـى مرحـوم عالمـه طباطبایى بدایـه الحکمه و 
نهایه الحکمه را به عنوان کتاب درسـى نوشـت. در آن زمان 
شـرح منظومـه بود، اسـفار بود؛ امـا این کتاب ها شـاید براى 
طلبـه اى که مى خواسـت فلسـفه عمومى بخوانـد، کارآمدى 
نداشـت. عالمـه این دو کتاب را نوشـت و البتـه فایده بخش 
بـود کـه به نظـر من نه بدایه الحکمه آغاز فلسـفه بـود و نه 
نهایـه الحکمه انجام فلسـفه؛ ولـى در آن زمـان جوابگو بود. 
بعـد خود ایشـان متوجه تغییـر و تحوالت و نیازهایى شـدند؛ 
مخصوصاً نیازى که فلسـفه در نقد مارکسیسـم داشت. پس 

اصول فلسـفه و روش رئالیسم را نوشـت که اصًال ساختار 
و بافتـش بـا بدایـه و نهایه متفـاوت بـود. از کلیات فلسـفه 
شـروع کرد، بعد به معرفت شناسـى و بعد به هستى شناسـى 
و در نهایـت بـه الهیـات پرداخـت. ایـن نیـاز باعث شـد که 
اسـتاد مصباح یزدي آموزش فلسـفه را بنویسـد که بسـیار 

کتاب کارآمدترى اسـت.
مـن معتقـدم اگـر در حوزه بـه جـاى بدایه الحکمـه، کتاب 
فلسـفه مقدماتـى آقـاى عبودیـت و بعـد آموزش فلسـفه 
خوانـده شـود، بهتـر اسـت و بعـد یـک کتاب فلسـفی دیگر 
خوانـده شـود کـه از همـه فلسـفه هاى امور بحـث می کند؛ 
یعنـى عـالوه بر فلسـفه هسـتى و معرفت و نفـس و واجب، 
از فلسـفه زبان، فلسفه رسـانه، فلسفه صنعت، فلسفه جامعه، 
فلسـفه ُخلـق یا اخالق و فلسـفه هاى امـوري دیگري بحث 
کنـد و نشـان بدهنـد ایـن فلسـفه ها چـه تأثیـرى بـر علوم 
طبیعـى و انسـانى مى گـذارد. بـه نظـرم طلبـه بـا اشـتیاق 
دیگرى فلسـفه مى خواند؛ بنابراین بخشـى از فرایند آموزش 
فلسـفه االن در دسـت ما اسـت. بخشـى باید تدوین شـود. 
در کالم هـم همین طـور اسـت. شـما کتاب هـاي کالمـى 
را ببینیـد. اولیـن کتابـى کـه در پایـه اول خوانـده مى شـود، 
یک دوره کالم سـاده اسـت و بعد شـیعه در اسـالم عالمه 
طباطبایى اسـت که اصًال متناسـب با طلبه پایه دوم نیسـت. 
بعـد پایه سـوم، آمـوزش عقاید اسـتاد مصباح اسـت و بعد 
بدایه  المعارف اسـت. آموزش عقاید یک دور کالم سـنتى 
اسـت. بدایـه المعـارف باز یک دور کالم سـنتى اسـت. بعد 
تلخیـص الهیـات آیـت اهللا سـبحانى و بـاز یـک دور کالم 
سـنتى. طلبـه مى گویـد ایـن را چنـد بـار بخوانیم. پـس آن 
انگیـزه الزم را بـراى ادامـه تحصیـل کالم پیـدا نمى کنـد و 

همچنیـن کالم را دیگـر کاربـردى نمى داند.
مـن پیشـنهادم ایـن اسـت کـه طلبـه در پایـه اول و دوم و 
سـوم یـک دور کالم عمومـى سـنتى بخوانـد؛ یعنـى یـک 
کتـاب نوشـته شـود بـراي پایـه اول و دوم و سـوم. در پایـه 
چهـارم، پنجـم و ششـم، یـا عـالوه بـر آن در پایـه هفتـم، 
یـک دوره کالم آمیختـه سـنتى با جدیـد خوانده شـود. این 
سـاختارى را کـه خدمتتان عرض کـردم در کتاب کالم نوین 
اسـالمى انجـام داده ام. ایـن کتاب سـه جلد اسـت. از کلیات 
و خداشناسـى شـروع کردیم تا معادشناسـى؛ ولى بحث هاى 
کالم قدیـم و جدید را در یک سـاختار جدید جمـع کرده ایم. 
دیگـر طلبـه احسـاس نمى کند بحث هایـى که در پایـه اول 
و دوم و سـوم خوانـده اسـت در اینجـا تکـرار مى شـود. چون 
بحث هـاى کالم جدیـد را هـم دارد. بحث هـاى کالم قدیم 
هـم با یـک زبان جدیـد، اسـتدالل جدید و کیفیـت جدید و 

در یـک سـاختار جدیـد خوانده مى شـود.
در پایه هـاي بعـدى بایـد بـه کارکـرد ایـن کالم در علـوم 
مختلـف پرداخـت؛ یعنـى اگر طلبـه در پایه چهـارم و پنجم 
و ششـم و هفتـم، ایـن دوِر دوم را گذرانـد، در پایه هشـتم و 
نهـم و دهـم، بـراي او کارکـرد کالم در علـوم مختلـف را 
مشـخص کنند، مثًال کارکرد کالم در علوم انسـانى، کارکرد 
کالم در علـوم طبیعـى، کارکـرد کالم در علـوم هنـرى و 
معمـارى و ماننـد اینهـا. اگـر بدیـن شـکل کار شـود، طلبه 
انگیـزه می یابـد؛ چـون نیاز امروز جامعه اسـت. بـه نظرم در 
تدویـن کتاب هاي کالمى و شـیوه آمـوزش کالم باید روش 

دیگـرى اتخـاذ کرد. 

کالم دانشــى اســت که به عقاید دینى و مســائل آن مى پردازد و متکلم با روش هاى مختلف 
نقلى ـ عقلى ـ تجربى و رویکردهاى ظاهرى، تفسیرى، تاریخى، تحلیلى و مانند اینها به کشف، 

تعریف، تبیین، اثبات و دفاع از عقاید دینى و مسائل آن مى پردازد.



 تاریخ اجمالى تطور علم کالم چیست؟
اسـتاد: علـوم اسـالمى و بـه طور خـاص علـم کالم، ریشـه در قرآن 
دارنـد و بخـش زیـادى از آیات قرآن راجع به مسـائل اعتقادى اسـت. 
پـس تاریـخ علـم کالم در فرهنـگ اسـالمى بـه عصر بعثـت پیامبر 
بزرگـوار اسـالم برمى گـردد. طبیعتـاً هـر علمـى وقتـى کـه مطـرح 
مى شـود، سـیر تکاملـى خـود را آغاز مى کنـد و بر اسـاس ضرورت ها 
و نیازهـا و در پـى علـل و عواملى، رشـد و گسـترش یا رکـود و افول 
دارد. علـم کالم هـم مثل همه علوم، تطورات تاریخى داشـته اسـت. 
روش علم کالِم مسـتنبط از آیات قرآن، سـیره و سـنت پیامبر اسالم، 
عقلـى و نقلـى اسـت. قـرآن در مسـائل اعتقـادى، با مردم بـه روش 
عقالنـى صحبـت کـرده اسـت و گاهـى اسـتدالل ها، نقلـى محـض 
اسـت؛ یعنـى در جزئیاتـى از مسـائل کـه اگر قـرآن نمى گفـت، مردم 
نمى فهمیدنـد؛ بـراى مثـال اصـل معـاد را با عقـل مى فهمیـم. قرآن 
هـم اسـتنادات عقلـى داده اسـت؛ ولى جزئیات و مسـائلى هسـت که 
عقـل مـا انسـان ها بـه آن نمى رسـد. پـس روش مسـائل کالمـى از 
همـان آغـاِز تأسـیس، بر دو رویکرد عقلى و نقلى اسـتوار بوده اسـت؛ 
هرچنـد در برخـى از مـدارس و در برخـى از مقاطع تاریخـى، یکى بر 
دیگـرى برترى داشـته اسـت. گاهـى رویکـرد نقلى قوى تر و بیشـتر 
بـوده اسـت و در بعضـى از مواقـع رویکـرد عقلـى مـورد توجـه قـرار 
گرفتـه اسـت. مدرسـه بغـداد عقـل و نقـل را دارد؛ اما در مدرسـه قِم 
شـیخ صـدوق، نقـل بر عقل غلبـه دارد. در مدرسـه قـم معاصر، عقل 
و نقل با هم اسـت و ممکن اسـت کشـف و شـهود هم وجود داشـته 
باشـد؛ بنابرایـن گاهـى این تعادل و همپایى خوب بوده اسـت و گاهى 

کفـه اي بر کفـه دیگر ترجیـح پیدا کرده اسـت.
در مـواردى کـه افـراط و تفریـط در جهـان اسـالم و در جهان تشـیع 
بـه وجـود آمده اسـت، مشـکالت و عدم پاسـخگویى مناسـب کامًال 
ملموس اسـت. یکـى از عوامل انقـراض معتزله رویکـرد افراطى آنان 
بـه عقالنیـت اسـت. برعکـس، یکـى نشـانه ها و عوامل جمـود اهل 
حدیـث، رویکـرد افراطـى آنان نسـبت به نقـل و بى توجهـى  به عقل 
اسـت. در تشـیع این تعادل حفظ شـده اسـت؛ ولى در برخى از مقاطع 
اصـرار بـر نص گرایـى و اسـتناد بـه نقـل و بى توجهى به عقـل وجود 

دارد. در جهـان امـروز بـراى مخاطب داخلى و خارجـى نمى توان فقط 
بـا آثـار شـیخ صـدوق به راحتى سـخن گفـت؛ زیـرا او نقل گرا اسـت؛ 
اما با آثار شـیخ مفید و سـید مرتضى پاسـخگویى میسـر مى شـود. به 

دلیـل اینکـه هم بـه عقل و هـم به نقـل اسـتناد کرده اند.

 متکلمان شـاخص شـیعه و آنانى که بـه نوعى نقطه عطف 
در تاریخ علم کالم محسـوب مى شـوند، چه کسـانى اند ؟

اسـتاد: بـه نظـر می رسـد منظـور از نقطه عطف آن اسـت کـه فردى 
توانسـته باشـد از نظـر رویکـردى، نـگارش، تدوین متون و طـرح آرا، 
فضایـی جدیـد ایجـاد کنـد. بـر این اسـاس اسـت که مى تـوان گفت 
مؤمـن طـاق، هشـام بن حکـم، حضـرت عبدالعظیـم حسـنى و فضل 
بن شـاذان نیشـابورى چهره هاى شـاخصى اند که بیشـتر کارهایشـان 
در مناظره هـاى شـفاهى بـا مخالفـان اسـت. مؤمـن طـاق مناظره اى 
بـا یـک عالم سـنی دارد. عالمـه مجلسـى در بحار االنـوار جلد 48 
ایـن مناظـره را آورده اسـت. عالـم سـنی می گویـد مـن بـه دالیلـى 
ثابـت مى کنـم کـه افضـل النـاس بعـد از پیامبـر خلیفه اول اسـت و 
دالیـل خـود را مـی آورد. حـرف او کـه تمـام می شـود، مؤمـن طـاق 
می گویـد مـن بـه حجت العقـل و النقل ثابـت مى کنم کـه إن افضل 
النـاس بعـد النبـى علـى بن ابیطالـب و امـا در حجـت النقـل، آیـات 
قـرآن و روایـات را مطـرح می کنـد و در حجت العقل اسـتدالل عقلى 
ارائـه می کنـد. تعبیـر حجـت العقـل و النقـل هـم در روایـات و منابع 

است. آمده 
هشـام بن حکـم نیـز مناظره هـاى زیـادى دارد. هشـام در مناظـره با 
عمـرو بن عبیـد، بـراى اثبـات امـر امامـت در بصـره در حضـور جمع 
زیـادى در مسـجد، بـه دلیـل نقلـى اسـتناد نکـرد و گفـت چشـم 
دارى؟ گـوش دارى؟ بینـى دارى؟ اینهـا مرکـز فرماندهـى و مرکـز 
ثقـل مى خواهنـد کـه همـان قلـب اسـت و از ایـن راه نیاز بـه امام را 
ثابـت کـرد، با اسـتداللی عقلى و محکمه پسـند. هشـام ایـن مناظره 
را بـراى امـام صادق(علیـه السـالم) گـزارش کـرد و امام خوشـحال 
شـد؛ بنابرایـن افـراد شـاخص در زمـان ائمـه بودنـد؛ امـا بـا توجه به 
در دسـترس بودن ائمـه، نبایـد دنبـال نقطـه عطـف بود؛ امـا در عصر 

تاریخ کالمی شیعه 
با تکیه بر شخصیت های تأثیرگذر کالمی

در این مصاحبه  
استاد به صورت 
اجمالى به مباحثى 
مانند: تاریخ اجمالى 
تطور علم کالم، 
روش مسایل کالمى، 
چهره هاى شاخص 
در مناظرات کالمى، 
آسیب شناسى کالم در 
حوزه امروز مى پردازد.

اشاره

ــى ــر جبرئیل ــد صف ــلمین  محم ــالم و المس ــا حجت االس ــو ب در گفت وگ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* محمـد صفـر جبرئیلـى، دانـش آموخته حوزه علمیه و مدرس فلسـفه و کالم اسـالمى اسـت. تاثیر کالم اسـالمى بر فلسـفه، دین و فلسـفه در مکتب نـو افالطونى، 

فلسـفه علـم کالم و کالم شـیعى، دوره هـاى تاریخـى و رویکردهاى فکرى عناوین برخى از آثار علمى ایشـان اسـت.
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غیبـت تـا بـه امـروز چنـد نقطـه عطـف در تاریـخ علم 
کالم وجود داشـته اسـت.

و  ابومحمـد  به ویـژه  نوبختى هـا  اول،  عطـف  نقطـه 
ابوسـهل اند کـه در قـرن سـوم و چهـارم می زیسـتند. 
نوبختى هـا در مدرسـه بغـداد بودنـد. ایـن خانـدان و بـه 
طـور خـاص ایـن دو نفـر در کالم شـیعه از جهـات و 
مباحـث مختلف، بـا رویکرد عقلـى و نقلى و مقـدارى با 
غلبـه عقـل، خدمت هایى کردنـد؛ البته آراي شـاذى هم 
دارنـد. آراي شـاذ آنـان متأثر از غلبـه روش عقلى و عدم 
اسـتفاده همزمـان از نصـوص بوده اسـت؛ ولـى در عین 
حـال نوبختى هـا جـزو نقاط عطـف کالم شـیعه اند و لذا 
شـیخ مفیـد در کتاب اوائل المقـاالت اثباتـاً و نفیاً آراي 
نوبختى هـا را در معـرض دیـد دیگـران قـرار مى دهـد.

نقطـه عطـف دوم شـیخ صدوق اسـت که در قـم به دنیا 
آمـد؛ ولـى بـراى زندگـى بـه رى هجـرت کـرد. مرحوم 
شـیخ صـدوق کالم نقلى و نص گرایى شـیعه را سـامان 
داد. قبـل از او مرحـوم کلینـى و دیگـران کار هایى کرده 
بودنـد؛ ولـى آن کسـى کـه کار را به اوج رسـاند، مرحوم 
شـیخ صدوق بـود. التوحید، کمال الدیـن و تمام النعمه 
و االعتقـادات از آثار او اسـت. نقطه عطف سـوم مرحوم 
شـیخ مفید اسـت. شـیخ در بغداد زندگى می کرد. ایشـان 
عقل گرایـى نوبختى هـا و نقل گرایـى شـیخ صـدوق را 

تلفیـق کـرد و کالم میانه را شـکل داد.
نقطـه عطـف چهـارم خواجه نصیرالدیـن طوسـى اسـت. 
خواجـه همـان مسـیر شـیخ مفیـد را ادامـه داد، بـا ایـن 
تفـاوت کـه کالم عقلـى و نقلـى شـیعه  را فلسـفى کرد. 
صـدوق  کالم  اسـت.  عقل گرایـى  مفیـد  شـیخ  کالم 
نص گرایـى اسـت و کالم خواجه نصیـر فلسـفى اسـت؛ 

یعنـى اینکـه بر اسـاس مبانى و مبادى و قواعد فلسـفى، 
مباحـث اعتقـادى  را تشـریح و تبییـن کـرد؛ بنابرایـن 
ایشـان کتـاب تجریـد را نوشـت. دو مقصـد در امـور 
عامـه و جواهـر و اعـراض و مقصـد ثالـث را بـه الهیات 
مبنـاى وجوب الوجـود، 24  بـر  داد. خواجـه  اختصـاص 
صفـت سـلبى و اثباتـى را ارائـه کـرد. ایـن صفاتـى کـه 
خواجـه از وجوب الوجـود تبییـن کـرده اسـت، آیـه قرآن 
و روایـت نیـز دارد کـه مرحـوم عالمـه حلـى در کشـف 

المـراد (شـرح بر تجریـد خواجـه) آورده اسـت.
نقطـه عطـف پنجـم، مالصـدرا و مدرسـه اصفهـان بـا 
دو رویکـرد حکمـت متعالیـه و روش عرفانـِى رجبعلـى 
تبریزى اسـت. مالرجبعلى تبریزى فلسـفه خوانده اسـت 
و کالم مى دانـد و از نظـر رویکـردى بـا صـدرا مخالـف 
اسـت. صـدرا روش فلسـفى و ترکیبـى دارد؛ ولـى روش 
مالرجبعلـى تبریـزى عرفانى تـر اسـت. هر دو، شـاگرد و 
کتـاب و مقالـه و رسـاله دارند. در مقطعـى غلبه با قاضى 
سـعید قمـى و مالمحسـن فیـض کاشـانى اسـت کـه 
شـاگردان مالرجبعلى انـد و صـدرا بـه فراموشـى سـپرده 

مى شود.
نقطـه عطـف ششـم مدرسـه تهـران اسـت. مالعبداهللا 
زنـوزى و آقاعلـى حکیـم مؤسـس از اسـتادان مدرسـه 
تهـران در آن زمان انـد کـه بیشـتر بـه سـراغ نصـوص، 
روایـات و قـرآن رفتنـد. مالعبـداهللا زنـوزى در لمعـات 
الهیـه  کـه یـک دور کالم فلسـفى اسـت، بیشـتر بـه 
آیـات و روایـات اسـتناد مى کنـد. نقطـه عطـف هفتـم 
عالمـه طباطبایـى اسـت. عالمه بـر اسـاس ضرورت ها 
و نیازهـاى روز کالمـى را درسـت کـرد کـه رویکـرد 
عالمـه  هنـر  اسـت.  گذشـته   از  بیـش  آن  اجتماعـى 

طباطبایـی ایـن بـود کـه فایـده توحیـد، معـاد و معارف 
دیگـر را در زندگى اجتماعى مشـخص کـرد و با این کار 

الهیـات اجتماعـى را تأسـیس کـرد.

 امـروزه چطـور مى تـوان در حوزه هـاى علمیه، 
نقطه عطـف به وجـود آورد؟

اسـتاد: نقطـه عطف را عالمـه طباطبایى به وجـود آورده 
اسـت و افـرادي چون شـهید مطهرى، آیـت اهللا جوادى، 
گسـترش  را  آن  مصبـاح  آیـت اهللا  سـبحانى،  آیـت اهللا 
داده انـد و نیـازى بـه نقطـه عطـف جدید نیسـت. عالمه 
طباطبایـی و شـهید مطهرى بنـاى محکمـى در الهیات 
اجتماعـى گذاشـتند. در جهان بینى آقـاى مطهرى کتابى 
بـه نـام انسـان و ایمـان وجـود دارد و آقـاى مطهـرى 
پنجـاه سـال پیـش نشـان داده اسـت کـه ایمـان چـه 
فایـده اى بـراى بشـر دارد. ایـن مسـیر بایـد ادامـه پیـدا 
کنـد و مباحـث اعتقادى اجتماعـى با پشـتوانه عمیق در 

جامعـه مطرح شـود.

 موانـع رسـیدن به الهیـات اجتماعـى در حوزه 
علمیـه امروز چیسـت؟ 

اسـتاد: نیـاز بـه بسـط مباحـث کالم در حـوزه علمیـه 
امـروز بیـش از هـر زمـان دیگـرى احسـاس مى شـود. 
الهیـات اجتماعـى اي کـه عالمـه طباطبایـى تأسـیس 
کـرد و توانسـت تشـیع را بـه جهـان معرفـى کنـد، باید 
در حوزه هـاى علمیـه دنبال شـود. اسـتادان بایـد اهمیت 
علـم کالم را تبییـن و طلبه هـا را بـه شـرکت در مباحث 
کالمـى تشـویق کنند. یکـى از مشـکالت اصلى طالب 
نداشـتن اسـتاد خوب اسـت؛ زیرا اسـتاد ضعیف، جذابیت 

توّجه به فلسفه اسالمى، در کنار کالم
نباید کسى بگوید: «ما کالم را یاد مى گیریم؛ فلسفه، دیگر چیست؟!» نخیر؛ کالم در یک جا مشکل گشا است؛ اّما 
وقتى بناى زورآزمایى و کشــتى گرفتن با فلسفه هاى غربى باشد، فلسفه الزم داریم! وقتى این را نداشته باشید، 
یک فلسفه نماى بى سواد، در فالن محیط دانشگاهى پیدا مى شود [و] یک گروه سیاسى هم، به خاطر پیروزى در 
انتخابات، به مصلحت خود مى بیند از این فیلسوف نما، حمایت و پشتیبانى کند؛ در این صورت، مگر مى شود گفت 
باالى چشِم این فیلسوف نما، ابروست؟! هرچه بگوییم، مى گویند: «این ها سیاسى اند!» [و] در محیط هاى علمى هم، 

دیگر جرأت نمى کنند نقدش کنند!
اگر فلسفه دانى وجود داشته باشد، در چارچوب استدالل و برهان فلسفى و منطقى، مى شود رفت و کشتى گرفت 
و این ها را، ُخرد و خمیر کرد! خیلى از مباحثى که بعضى از آقایاِن نوگرا که چهار کلمه فلسفى غربى خوانده اند، 
مى خواهند راجع به اسالم و همه مبانى دینى اظهارنظر کنند، مبتنى بر مبانى فلسفى است که پنجاه سال است در 
اروپا، منســوخ شــده؛... اّما این ها، تازه آن را آورده اند تا از آن، استفاده کنند! پس شما، فلسفه الزم دارید و باید 

به روز باشید.

کالم رهبرى



و لـذت درس را از بیـن مى بـرد و مباحـث خسـته کننده مى شـود. در سـال هاى 
اخیـر مرکـز تخصصـى کالم اسـالمى اسـتادان زبـده اى تربیـت کـرده اسـت. 
همچنیـن مجمـع عالى حکمت اسـالمى در کالم، فلسـفه و عرفـان درس هاى 

خوبـى برگـزار می کنـد و اسـتادان مجـرب ایـن رشـته ها را معرفـى مى کنـد.
یکـى دیگـر از موانعـى کـه بـراى تحصیـل طـالب در علـم کالم وجـود دارد، 
فقـدان متـون درسـى مناسـب اسـت. بسـیارى از متـون درسـى علـم کالم، در 
دهه هـاى اخیـر نـگارش شـده اند؛ امـا کامـل نیسـتند. یکـى از آنهـا شـیعه در 
اسـالم عالمـه طباطبایـى اسـت. بعـد از آن به ترتیـب آموزش عقایـد آیت اهللا 
مصبـاح، بدایه المعـارف االلهیه آیت اهللا خرازى و محاضرات آیت اهللا سـبحانى 
تدریـس مى شـود. بعد از ایـن کتاب، متن کالمـى دیگرى براى طـالب در نظر 
گرفتـه نمى شـود. ایـن کتاب هـا با وجود محاسـن زیـاد، معایبـى دارند کـه باید 
برطـرف شـود. مهم تریـن نقـص ایـن کتاب هـا در ایـن اسـت کـه هیچ کـدام 
ریشـه و نشـانه ها، چیسـتى، خدمـات و اهمیـت علـم کالم را ترسـیم نمى کنند. 
کتاب هـا از مبحـث توحیـد شـروع و بـا معـاد تمـام مى شـوند. بـراى حـل ایـن 
مشـکل در کتاب هـاى قدیمى، رئوس ثمانیـه را مطرح مى کردنـد و وارد مبحث 
مى شـدند. امـروز ایـن روند قطع شـده اسـت و ایـن کتاب ها دچار خأل شـده اند. 
اشـکال دوم متناسـب نبودن کتاب هـا بـا فضـاى امـروز حـوزه و جامعـه اسـت. 
در واقـع موقعیتـى کـه ایـن کتاب هـا در آن نوشـته شـده اند بـا حـوزه و جامعـه 
امـروز تفـاوت دارد و بایـد مسـائلى از کتاب هـا حذف و مسـائل دیگـرى اضافه 
شـود. عالمـه طباطبایـى شـیعه در اسـالم را بـراى معرفى شـیعه بـه مخاطب 
خارجـى کـه آشـنایى با تشـیع نـدارد، نوشـته اسـت. این کتـاب انصافـاً مباحث 
الزم و عمیقـى دارد. هرچنـد سـهولت قلـم و فارسـى بودن و برخـى مباحـث 
تاریخـِى سـهل و نسـبتاً تکـرارى، موجـب بى توجهـى بـه آن مباحـث عالـى و 
عمیـق شـده اسـت، مى تـوان آن را بـا انتخـاب اسـتاد متخصـص و با چاشـنى 
تحلیـل حیـات فکرى ائمـه، تقویت و جـذاب کرد. آموزش عقاید بیش از سـی 
سـال پیش نوشـته شـده اسـت و باید متناسـب با مسـائل روز بازنویسـى شـود. 
بدایـه المعـارف درس هاى آیت اهللا خرازى اسـت و کتاب درسـى نیسـت و باید 
کنـار گذاشـته شـود. محاضـرات کتـاب خوبـى اسـت و نیـاز بـه اصـالح دارد. 
محاضـرات در زمانـى خوانده مى شـود که طلبه هـا بعد از گذرانـدن مقدمات در 
پـى انتخـاب مسـیر تحصیل خودنـد؛ بنابراین کتاب باید مقدمه مناسـبى داشـته 
باشـد کـه طلبه هـا بـا فواید علم کالم آشـنا شـوند و در صـورت عالقـه در این 

رشـته تحصیـل کنند.
اشـکال سـوم ایـن اسـت کـه هیچ کـدام از کتاب هـا طلبـه را بـا تفکـر رایج در 
جهـان غـرب و حتـى در جهان معاصر اهل سـنت آشـنا نمى کنـد. در کالمى که 
خوانـده مى شـود، تفکیـک و تفـاوت بیـن مکتب غـرب و مکتب اسـالم به طور 
مشـخص شـناخته نمى شـود. ایـن نیـز خـأل دیگـر کتاب هـاى درسـى در علم 
کالم اسـت کـه فقـط نظـر بـه تشـیع دارد. دسـت کم کتاب هـا بایـد دورنمایى 
بدهنـد کـه در دنیـا مطالبـى مطـرح اسـت و بعـد طلبـه در پژوهش هـا و مراکز 
تخصصـى آنهـا را بررسـى کنـد. ایـن کتاب هـا بایـد به ایـن صـورت اصالح و 

تکمیل شـوند.

الهیات اجتماعى اي کــه عالمه طباطبایى 
تأسیس کرد و توانست تشیع را به جهان 
معرفى کنــد، بایــد در حوزه هاى علمیه 

دنبال شود.



٢١

تطور علم کالم و طرح مسائل جدید کالمى
شـکى نیسـت که علم کالمـ  بسـان علوم دیگـرـ  در طول تاریخ 
خود تطوراتى را پشـت سـر گذاشـته و مسـائل جدیدى را در دامان 
خـود پـرورش داده اسـت. ماهیـت و رسـالت علـم کالم ایجـاب 
مى کنـد کـه متحـول و پویا باشـد تـا بتواند پاسـخگوى پرسشـها 
و شـبهات و اشـکاالت جدیـد در زمینـه عقاید دینى باشـد و بدین 

طریـق بـه مهمترین رسـالت خـود جامه عمل پوشـاند. 

کالم جدید یا مسائل جدید کالمى
تحـول و پویایـى علـم کالمـ  چنانکـه برخـى توهم کرده انـدـ  به 
ایـن معنـا نیسـت کـه ماهیـت این علـم متحـول گردیـده، و علم 
کالم جدیـدى بـا موضـوع و غایـت دیگـرى پدیـد آمـده اسـت. 
موضـوع و غایـت علـم کالم هـر چه هسـت ثابـت و باقى اسـت، 
حتـى روشـهاى کلى بحثهـاى کالمى نیـز ثابت مى باشـند. یعنى 
متکلـم نسـبت به اهـداف ویژه خود یکى از روشـهاى اسـتدالل را 
کـه در علـم منطـق بیان شـده اسـت بکار مى گیـرد، و ایـن امرى 
اسـت که متکلمان قدیم و جدید نسـبت به آن یکسـان مى باشـند. 
مقصـود از تحـول و پویایـى علـم کالم ایـن اسـت کـه متکلـم 
مسـائل جدیـد کالمـى را بـه خوبـى بشناسـد و بـا بهره گیـرى از 
روشـهاى مناسـب بـه بررسـى آنهـا بپـردازد. بدیهـى اسـت انجام 
مختلـف  زمینه هـاى  در  را  بسـیارى  آگاهى هـاى  مقصـود  ایـن 
طلـب مى کنـد، و چـه بسـا در پاسـخگویى به یک مسـأله کالمى 
بهره گیـرى از علـوم تجربـى، نقشـى تعیین کننـده ایفا نمایـد، ولى 
نبایـد فرامـوش کـرد کـه آگاهى نسـبت به مبانـى دینـى و اصول 
عقلـى، تحت هیچ شـرایطى تغییر نمى کننـد و از دسـت مایه هاى 
ضـرورى بـراى هـر متکلمـى در هـر دوره و عصـرى مى باشـد. 
آگاهتریـن فـرد به مسـائل علمى، هـر گاه از مبانى دینـى و عقلى 
بى اطـالع باشـد، هرگـز نمى تواند عهـده دار ایفاى رسـالت کالمى 
گـردد. و بالعکـس، هـر گاه کسـى به مبانـى دینى و عقلـى آگاهى 
الزم داشـته باشـد، هر مسـأله جدید کالمى که بـه او عرضه گردد 
و بـر ماهیـت آن مسـأله بـه خوبى واقـف گـردد، از حـل آن عاجز 
نخواهـد مانـد، لیکن بـراى آنکه بتوانـد معرفت خود را بـه دیگران 
منتقـل نمایـد و سـخن او براى مخاطبـان قابل فهم باشـد، ناگزیر 

بایـد با زبان مخاطبان سـخن بگویـد، و هر گاه مخاطبان کسـانى 
باشـند کـه بـا قوانیـن و اصطالحـات علمى جدیـد آشـنایى دارند، 
موفقیـت متکلم در گـرو آگاهى به آن قوانین و اصطالحات اسـت. 
متکلمانـى چـون عالمـه  موفقیـت  راز  بـه  مى تـوان  این جـا  از 
طباطبایـى و اسـتاد مطهـرى پـى بـرد، زیرا آنـان در عیـن آگاهى 
کافى نسـبت به مبانى دینى و اصول فلسـفى و عقلى، اوال: مسائل 
جدیـد کالمـى را بـه خوبى مى شـناختند، و ثانیا: مى کوشـیدند تا با 
زبـان مخاطبان خـودـ  که عمدتـا تحصیل کرده ها و دانشـگاهیان 

بودنـدـ  سـخن بگویند. 
در ایـن مـورد هیـچ ضرورتـى وجـود نـدارد کـه مـا اصطالحـات 
شـناخته شـده دینـى یـا فلسـفى را برداشـته و اصطالحـات جدید 
علمـى را جایگزیـن آنهـا کنیم، بلکـه مى توان همـان اصطالحات 
را بـکار بـرد و در توضیـح آنهـا از اصطالحـات جدید بهـره گرفت، 
و بسـیار سـاده اندیشـانه اسـت کـه گمـان شـود صرفـا بـا تبدیل 
اصطالحـات مى توان به مشـکالت جدید کالمى پاسـخ داد، بدون 

اینکـه بـا مبانى دینـى و عقلى آشـنایى کافى داشـت. 
بنابرایـن مجموعـه معرفتهـاى الزم بـراى متکلـم دینـى دو گونه 

است: 
1. معرفت هاى ثابت که عبارتند از: 

الـفـ  آشـنایى کافى نسـبت به مبانى دینـى که از طریـق قرآن و 
حدیث بدسـت مى آید. 

بـ  آشنایى با مبانى عقلى و فلسفى. 
جـ  آشنایى با روشهاى مختلف استدالل از جنبه صورت و ماده. 

2. معرفتهاى متحول که عبارتند از: 
الفـ  شناخت مسائل کالمى هر زمان. 

بـ  آگاهى به زبان و اصطالحات مخاطبان. 
ایـن دو امر اسـت که متحـول بوده و به کالم رنـگ تحول و تطور 
مى دهـد، یعنـى در زمانهـاى مختلـف، مسـائل گوناگونـى مطـرح 
مى شـود. و چـون این مسـائل از طرف افراد مختلـف با فرهنگها و 
زبانهـا و اصطالحات گوناگون مطرح مى شـود، پاسـخگویى به آنها 
در گرو دو آگاهى جدید اسـت، یکى شـناخت ماهیت آن مسـأله، و 

دیگـرى آگاهـى بر زبان خـاص مخاطب. 
البته باید توجه داشـت که چون گاهى مسـائل جدید مبتنى بر مبانى 

بررسی عوامل سه گانه 
تطور در علم کالم

شکى نیست که 
علم کالم ـ بسان 
علوم دیگر ـ در طول 
تاریخ خود تطوراتى 
را پشت سر گذاشته و 
مسائل جدیدى را در 
دامان خود پرورش 
داده است. ماهیت 
و رسالت علم کالم 
ایجاب مى کند که 
متحول و پویا باشد 
تا بتواند پاسخگوى 
پرسشها و شبهات 
و اشکاالت جدید در 
زمینه عقاید دینى 
باشد و بدین طریق به 
مهمترین رسالت خود 
جامه عمل پوشاند. 

اشاره 

*على ربانى گلپایگانى *على ربانى گلپایگانى *
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* مدّرس سطوح عالى حوزه علمیه قم



علمى و فلسفى نوین مى باشند، شناخت آن مسائل متوقف بر شناخت مبانى آنها است. و حقیقت 
کالم جدید نیز چیزى جز این آگاهى هاى جدید براى پاسخگویى به مسائل نوین کالمى نیست. 
معنـاى کالم جدیـدـ  چنانکـه برخـى تصـور کرده انـد «1»ـ  ایـن نیسـت که ما یکبـاره همه 
قواعد و مسـائل فلسـفى و کالمى گذشـته را کنار گذاشته و قواعد و مسائل جدیدى را متناسب 

بـا فلسـفه هاى جدید پایه گـذارى کنیم. 
بـه کـدام مـالك و معیار مى تـوان این چنین داورى نمود؟ آیا هر چه متعلق به گذشـته اسـت 
نادرسـت و بـى ارزش، و هـر چـه متعلق به امروز اسـت صحیح و معتبر اسـت؟ این نظریه جز 
بـر پایـه نگـرش تاریخى به حقایق علمـى که از ویژگیهاى ماتریالیسـم دیالکتیک مى باشـد، 
قابـل توجیه نیسـت. حقایـق علمى را نمى تـوان با پارامتر تاریـخ ارزیابى نمود. اگـر واقع بینانه 
بـه منابـع کالمى متقدمان مراجعه کنیم، حقایق اسـتوار بسـیارى را خواهیـم یافت که بر پایه 
آنهـا مى تـوان بـه پاره اى از مشـکالت کالمـى امروز نیـز پاسـخ داد. باید مبانى کالمـى را از 
مسـائل کالمـى تفکیـک نمود، آنچه تحـول و تغیر در آن امرى اجتناب ناپذیر اسـت، مسـائل 

کالمى اسـت نه مبانى کالمى. 

علل تطور در علم کالم
تـا اینجـا بـا حقیقـت تطور در علم کالم آشـنا شـدیم و دانسـتیم کـه این تطـور در ناحیه 
موضـوع، غایـت یـا اسـلوب بحثهـاى کالمـى نیسـت، بلکـه مربـوط بـه مسـائل کالمى 
اسـت کـه بـا گذشـت زمـان و تحت شـرایط مختلـف متطـور گردیده و پیوسـته مسـائل 

جدیـدى فـراروى متکلـم قـرار مى دهـد، و چون مسـائل یاد شـده گاهـى ناشـى از مبانى 
جدیـد علمـى و فلسـفى مى باشـد، از ایـن رو هـم شـناخت آنهـا و هـم پاسـخگویى بـه 
آنهـا، منـوط بـه آشـنایى متکلـم بـا آن مبانـى جدیـد علمـى و فلسـفى  مى باشـد. اینـک 
علـل تطـورات کالمـى را بـه اجمـال مـورد بررسـى قـرار مى دهیـم. در ایـن باره نیـز آراء 
مختلفـى ابراز شـده اسـت، برخى بر این عقیده اند که بسـط و گسـترش علـم کالم معلول 
بسـط و گسـترش فلسـفه بـوده اسـت. «2» برخـى نیـز تکامل علـوم غیر دینـى را عامل 
تعیین کننـده بـراى ایجـاد پرسشـهاى جدید در ذهن بشـر دانسـته که آن پرسشـها دین را 
بـه پاسـخگویى فـرا مى خواننـد و در نتیجـه مایـه تحـول علـوم دینـى (و از آن جمله علم 
کالم) مى گردنـد. دو نظریـه مزبـور گرچـه فـى الجملـه صحیـح مى باشـند، ولـى بالجمله 
قابـل قبـول نیسـتند، زیرا نـه چنانکه در نظریه نخسـت آمده اسـت همه تطـورات کالمى 
ناشـى از تحوالت فلسـفى اسـت، و نـه آن گونه کـه در نظریه دوم آمده اسـت، تکامل هر 
علمـى موجـب طـرح سـؤال جدیـدى در زمینـه دین مى باشـد تا در نتیجه در سـر نوشـت 
معرفتهـاى دینـى تأثیـر گـذارد. بنابرایـن کلیـت و عمومیـت هیـچ یـک از آن دو پذیرفته 
نیسـت، بلکه سـخن صحیح این اسـت کـه در عین اینکـه برخى از مسـائل کالمى تحت 
تأثیـر مسـائل فلسـفى قـرار گرفتـه و از ایـن جهـت تطوراتى در مسـائل کالمـى رخ داده 
اسـت، و نیـز برخـى از آراء علمى نیز در سرنوشـت معرفتهـاى دینى و کالمـى تأثیر نهاده 
و سـبب تحـول آنها شـده اسـت، ولى پـاره اى از تحوالت کالمـى معلول هیچ یـک از دو 

عامـل مزبـور نیسـت بلکـه معلـول یک رشـته تحـوالت اجتماعى و سیاسـى بوده اسـت. 
اینـک بـراى اثبـات ایـن مدعا در سـه بخـش به ذکـر نمونه هایـى از تطـورات کالمى که 

معلـول عوامل سـه گانـه مزبور بـوده اسـت مى پردازیم. 
تطورات کالمى قبل از عصر ترجمه

گرچـه نهضـت ترجمـه کتابهـاى غیـر دینى بـه زبـان عربـى از اوایـل دوره عباسـیان(عصر 
فلسـفى  آثـار  از  ـ 218)چیـزى  مأمـون(195  زمـان  تـا  ولـى  گردیـد، «4»  منصور)آغـاز 
و  اسـالم  دنیـاى  در  فلسـفى  آراء  نفـوذ  و  ترجمـه  بنابرایـن  اسـت. «5»  نشـده  ترجمـه 
آشـنایى متکلمـان بـا آن بـه اوایـل قـرن سـوم هجـرى بـاز مى گـردد. بـر ایـن اسـاس 
تطـورات کالمـى کـه در قـرن اول و دوم رخ داد ناشـى از نفـوذ آراء فلسـفى نبـوده اسـت. 
اکنـون نمونه هایـى از مسـائل کالمـى که در ایـن دوره مورد بحث و گفتگو قرار گرفته اسـت 

را بـا اشـاره به عوامـل پیدایش آنها یادآور مى شـویم. 
1. جواز یا امتناع نسخ

در نخسـتین سـالهاى پس از هجرت پیامبر اکرم (ص)به مدینه(مـاه هفدهم)حادثه مهمى در 
تاریـخ اسـالم رخ داد و آن تحویـل قبله از بیت المقدس به جانب مکه معظمه بـود. این رخداد 
اجتماعـىـ  دینـى بحث و گفتگـوى کالمى را میان یهـود و پیامبر گرامى (ص)پدیـد آورد، و 
آن بحـث دربـاره نسـخ شـرایع آسـمانى و احـکام الهى بود که یهـود آن را امـرى غیر ممکن 

باطل مى دانسـت و پیامبـر اکرم(ص)مدافع جواز درسـتى آن بود. 
مهمتریـن انگیـزه مخالفـان، دفـاع از حقانیـت آییـن خـود بـود. زیـرا با فـرض امتناع نسـخ، 

شـریعت موسـى و آییـن یهود، همچنان اسـتوار و پابرجا باقـى مى ماند. یهودیان با اسـتناد به 
اینکه تشـریع الهى داراى مالکاتى تغییر ناپذیر اسـت، نسـخ و تبدیل آن را محال مى دانستند. 
پاسـخ پیامبـر اکرم بـه آنان این بود که مـالکات احکام الهى همان مصالح مکلفان مى باشـد. 
که ممکن اسـت در شـرایط مختلف متفاوت و متغیر باشـد، و در نتیجه الزمه علم و حکمت 

الهـى این اسـت کـه آن احکام نیز متغیـر گردند. «6»
2. مسأله خالفت و امامت

نخسـتین مسـأله اى که پـس از رحلت پیامبـر(ص) مورد بحـث و گفتگو قرار گرفت، مسـأله 
خالفـت و امامت بود، اگر چه اهل سـنت این مسـأله را در شـمار مسـائل اعتقـادى و کالمى 
نمى داننـد «7» ولـى امامیه برآنند که مسـأله مزبور منصبى اسـت الهى و تداوم راه رسـالت و 

نبـوت مى باشـد و بدین جهت صبغـه اعتقادى و کالمـى دارد. 
مهمتریـن عامـل پیدایش این بحـث و اختالف نظـر در میان مسـلمانان را مى توان تعصبات 
قومـى دانسـت که على رغم کوششـهاى پیامبر(ص) بـراى از بین بردن آن، هنـوز بقایایى از 
آن در وجـود برخـى از مسـلمانان دیـده مى شـد، که نتیجـه آن ماجراى سـقیفه و اختالف در 

مسـأله امامت و خالفـت گردید. 
3. قضا و قدر الهى

از مراجعـه بـه تاریخ اسـالم بدسـت مى آید که مسـأله قضـا و قدر الهى یکى از با سـابقه ترین 
مسـائل کالمى اسـت که پس از مسـأله امامت، توجه مسـلمانان را به خود جلب کرده اسـت. 

مقصود از تحول و پویایى علم کالم این اســت که متکلم مســائل جدید کالمى را به خوبى بشناسد و با بهره گیرى از روشهاى مناسب به 
بررسى آنها بپردازد.
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و برداشـت جبرگرایانـه اى کـه اکثریـت 
مسـلمانان از این مسـأله داشتند، موجب 
شـده تـا دانشـمندان صحابـه و در رأس 
آنـان على(ع)به تبیین و تفسـیر صحیح 

آن بپردازنـد. «8»
پیدایـش ایـن بحـث نیـز معلـول هیـچ 
بلکـه  اسـت،  نبـوده  خارجـى  عامـل 
وجـود آیـات و روایـات مربـوط بـه قضا 
و قـدر، از یـک سـوى، و مجبـور بـودن 
انسـان در اذهان عامیانه از سـوى دیگر، 
گردیـده  مزبـور  بحـث  طـرح  موجـب 
اسـت. چنانکـه این مطلـب از مراجعه به 
روایـات و گزارشـهاى تاریخى مربوط به 
ایـن بحث بـه خوبى اسـتفاده مى شـود. 

4. حکم مرتکبان کبایر
حکـم مرتکبـان گناهـان کبیره، مسـأله 
حـدود  در  کـه  بـود  دیگـرى  کالمـى 
دنیـاى  در  هجـرى  اول  قـرن  نیمـه 
اسـالم مطـرح گردیـد. ریشـه تاریخـى 
ایـن مسـأله بـه ماجـراى حکمیـت و 
آنـان  مى گـردد.  بـاز  خـوارج  ظهـور 
مشـرك  را  کبیـره  گناهـان  مرتکبـان 
مى دانسـتند.  واجـب  را  آنـان  قتـل  و 
العمـل  عکـس  خشـن،  عقیـده  ایـن 
و  برانگیخـت،  را  اسـالمى  متفکـران 
موجب پیدایش عقایـد گوناگونى در این 

باره شـد. عقیـده مورد قبول اکثریت مسـلمانان ایـن بود که 
مرتکبـان کبایر مؤمن ولى فاسـق مى باشـند، حسـن بصرى 
(م 110 هـــ  ) و طرفـداران وى آنـان را منافـق مى نامیدند و 
واصـل بـن عطـا(م 131 هـ  )و پیـروان او که بعـدا به معتزله 
معروف شـدند، ارتـکاب گناه کبیره را منزلتى میان اسـالم و 
شـرك دانسـتند، و این عقیده یکى از اصول پنجگانه مکتب 
کالمـى آنـان قـرار گرفـت. «9» این بحث کالمـى متأثر از 
هیـچ عامـل خارجى نبـوده، بلکه زمینـه پیدایـش آن ظهور 
افـکار و عقایـد خـوارج بـود که معلـول کج فهمى و تفسـیر 
نادرسـت آیـات قرآنـى بود، چنانکـه امام علـى(ع) خطاب به 
آنـان فرمـود: «انتم معاشـر اخفـاء الهـام، سـفهاء االحالم». 

«10» : شـما جمعیتـى سـفیه و سـبک عقل مى باشـید. 
5. اراده الهى و افعال ناروا

قضـا، قـدر و اراده ازلـى خداونـد، از دو نظـر مـورد بحـث و 
گفتگـو قرار داشـت، یکـى از جنبه اختیـار و آزادى انسـان،ـ  
کـه قبال به آن اشـاره شـدـ  و دیگرى از جنبـه عدل الهى و 
چگونگـى اسـتناد افعال ناروا به خداونـد، زیرا الزمه عمومیت 
قضـا و قـدر الهى این اسـت که افعـال ناروایى که از انسـان 

سـر مى زند نیز مشـمول آن باشـد، و الزمه آن، استناد قبایح 
بـه خداونـد اسـت. و ایـن بااصـل عـدل و تنـزه خداونـد از 

زشـتى ها منافـات دارد. در ایـن باره سـه نظریـه پدید آمد: 
الـف. نظریه قدریه: و آن اینکه قضا، قـدر و اراده ازلى خداوند 
در مـورد افعـال نـارواى انسـان و غیـر انسـان تخصیـص 
مى خـورد، چنانکـه حسـن بصـرى مى گفـت: «کل شـى به 
قضـاء مـن اّهللا و قـدره اال المعاصـى» «11» همـه چیـز به 
قضـا و قـدر الهـى واقع مى شـود مگـر گناهان. ایـن نظریه 

بعدهـا مـورد قبـول معتزله قـرار گرفت. 
ب. اهـل حدیـث و ظاهرگرایـان: کـه معتقدند هیـچ نیک و 
بدى نیسـت، مگر اینکـه متعلق قضا و قدر الهى مى باشـد و 
ایـن امـر با عدل الهى نیـز منافات نـدارد، زیرا آنچـه خداوند 
انجـام مى دهـد نیکـو اسـت. و نیـز حسـن و قبـح از افعـال 
الهـى انتـزاع مى گـردد، و عقل را نمى رسـد کـه از پیش خود 
کارهایـى را پسـندیده و کارهایـى را ناپسـند بدانـد و بـر آن 
اسـاس دربـاره افعـال الهـى داورى نمایـد. ایـن نظریـه بعدا 

مـورد قبول اشـاعره واقع شـد. «12»
ج. مکتـب اهل بیـت (ع): ویژگـى مکتب اهل بیـت در همه 
مسـائل طریقه«امر بیـن االمرین»مى باشـد. در این مسـأله 

نیـز هیـچ یـک از دو نظریـه یـاد شـده را 
صحیـح ندانسـته، قضـا و قـدر تکوینـى را از 
قضـا و قدر تشـریعى تفکیـک نموده اسـت. 
از نظـر تکوینـى هیـچ  اگـر چـه  بنابرایـن 
پدیـده اى خـارج از قضا و قدر خداوند نیسـت، 
ولـى قبـح و زشـتى اعمـال نـارواى بنـدگان 
مسـتند بـه او نمى باشـد، زیرا افعال یاد شـده 
بـا ویژگـى قبـح و زشـتى متعلق قضـا و قدر 
خداونـد نیسـتند. به دلیل اینکـه او از کارهاى 
نـاروا نهـى کـرده و بـر آن وعید عـذاب داده 

اسـت. «13»
6. صفات خداوند

بحـث پیرامـون صفـات خداونـد از مباحـث 
دیرینـه در علـم کالم مى باشـد، ایـن بحـث 
در جهـان اسـالم بیـش از هر بحـث دیگرى 
جلـب توجـه کـرده اسـت. تـا آنجا که منشـأ 
پیدایـش فرقه هـاى مختلفى چون: مشـبهه، 
صفاتیـه، معّطلـه، مؤّولـه، و مفّوضـه گردیده 
مـورد  دو جنبـه  از  اسـت. صفـات خداونـد 
بحـث قـرار گرفتـه، یکـى چگونگـى تحقق 
صفـات الهـى، کـه از ایـن نظـر دو عقیـده 
مشـهور مثبتـان و نافیـان صفـات زایـد بـر 
ذات پدیـد آمـد، و دیگـرى تفسـیر معانـى 
صفـات خداونـد، کـه از ایـن نظـر عقایـدى 
چـون تشـبیه، تنزیـه، و تفویـض پدیـد آمد. 
بررسـى عقاید و نظریات یاد شـده از ظرفیت 
و رسـالت بحث کنونى بیرون اسـت. آنچه یـادآورى آن الزم 
مى باشـد این اسـت کـه مستشـرقان غالبـا معتقدند، منشـأ 
پیدایـش ایـن مذاهـب و آراء، عقایـد بیگانـگان و بـه ویـژه 
مسـیحیان مى باشـد، ولـى دالیلـى کـه بـر این مدعـا اقامه 
کرده انـد جـز یک رشـته فرضیه هـا و احتماالت فاقـد ارزش 
نیسـت، و سـخن صحیـح در ایـن بـاره همان اسـت که ابن 
خلـدون بیـان نمـود، که ریشـه طرح ایـن بحـث و پیدایش 
ایـن مذاهـب و آراء دربـاره صفـات خداونـد، قبـل از هر چیز 

وجـود آیات متشـابه قرآنى اسـت. «15»
البتـه بایـد در ایـن جا این نکتـه را نیـز افزود که جدا شـدن 
امـت اسـالمى از خانـدان رسـالت و عالمان به معـارف قرآن 
در اثر سیاسـتهاى شـیطانى امویان، نقش تعیین کننده اى در 
پیدایـش مذاهـب و آراء کالمـى در ایـن باره و موارد مشـابه 
آن داشـت. اگـر چـه وجـود آیـات متشـابه زمینـه بـروز این 
اختالفـات بود، ولـى مراجعه به عترت و بهره گیـرى از روش 
آنـان در تفسـیر آیـات یعنى ارجـاع متشـابهات به محکمات 
مى توانسـت جلـوى هر گونـه اختالفى را بگیـرد. چنانکه در 
زمـان امـام على(ع) کـه رأى و نظر او در زمینه تفسـیر قرآن 



و بیـان احـکام و معـارف دینـى فصل الخطاب شـناخته مى شـد، فرق کالمى ظهـور نکرد. با 
اینکـه در آن زمـان نیز دربـاره صفات الهى، قضا و قدر و... پرسشـها و گفتگوهایى مطرح بود. 

7. حدوث و قدم قرآن
ایـن مسـأله نیـز بـا اوج گرفتن بحـث درباره صفـات الهى در میان مسـلمانان مطـرح گردید. 
در آغـاز آنچـه مـورد بحـث بـود، چگونگى اتصـاف خداونـد به صفت تکلـم بود. ولـى بعدها 
تحـت عنوان«حـدوث و قـدم قـرآن» مورد گفتگـو قرار گرفـت، و در عصر مأمون عباسـى و 
پـس از وى معتصـم و واثـق بسـیار شـدت یافت، تا آنجا که به شـتم و ضـرب و زندان و قتل 
انجامیـد و بـه همین جهت، ایـن دوران را دوره«محنت»مى گویند. ریشـه اصلى این بحث نیز 
چیـزى جـز آنچه دربـاره صفات الهى گفتیم نبود. این مطلب به روشـنى از کالم شهرسـتانى 
ـ آنجـا کـه درباره اختالف مسـلمانان پیرامون صفات الهى و تقسـیم شـدن آنان بـه دو گروه  
مثبتـان و نافیان سـخن گفته اسـتـ  بدسـت مى آیـد، زیرا وى صفـت تکلم را نیـز در ردیف 
صفـات خداونـد کـه مـورد بحـث دو گـروه یاد شـده قـرار گرفـت، ذکر نمـوده اسـت «16»

بنابرایـن سـخن برخـى از مستشـرقان «17» و نیز برخـى از محققان اسـالمى «18» در این 
باره که منشـأ طرح این بحث را عقاید بیگانگان و از آن جمله مسـیحیان دانسـته اند، صحیح 

نمى باشد. 
8. حقیقت ایمان

بحـث و گفتگـو دربـاره مرتکبـان کبایر از نظـر ایمان و کفـر، موجب طرح بحـث دیگرى در 
میـان مسـلمانان شـد، زیـرا اظهـار نظر دربـاره حکم مرتکبـان کبایـر متوقف بر ایـن بود که 
حقیقت ایمان روشـن شـود. کسـانى که حقیقت ایمان را از مقوله عمل مى دانسـتند (معتزله 
و خـوارج) مرتکبـان کبایـر را مؤمـن نمى خواندنـد، بـا این تفـاوت کـه معتزله نام کفـر را نیز 
مناسـب آنـان نمى دانسـتند، ولـى خـوارج آنـان را کافـر مى خواندنـد. و گروهـى که ایمـان را 
صرفـا امـرى قلبى دانسـته و بـراى عمل در این مورد هیچ گونه نقشـى قائـل نبودند (مرجئه)
مرتکبـان کبایـر را مؤمـن واقعـى مى خواندند که هیـچ گونه تفاوتـى با پرهیزگاران نداشـتند. 
و گروهـى نیـز بـر ایـن عقیـده بودند که ایمـان ترکیبى اسـت از: اعتقـاد قلبى، اقـرار زبانى و 
عمـل بـه جـوارح، بدین جهـت آنها مرتکبـان کبایـر را مؤمنان فاسـق نامیدنـد. از مراجعه به 
تاریـخ و دالیـل فرقه هـاى یـاد شـده به روشـنى بدسـت مى آید که بحـث مزبور نیـز معلول 
هیـچ گونـه عامـل خارجى نبوده، بلکه ناشـى از برداشـتهاى مختلـف از آیات قـرآن و روایات 
نبـوى بوده اسـت، و همان گونه که اشـاره شـد، جدایـى امت از عترت پیامبر و محروم شـدن 
آنـان از سرچشـمه زالل معـارف خانـدان وحـى، عامل تعیین کننـده در پیدایـش این مذاهب 

و آراء اسـالمى بود. 

تأثیر فلسفه در علم کالم
پـس از ترجمـه آثـار فلسـفى بـه زبـان عربـى، دو موضع گیـرى کامـال متفاوت از سـوى 
مسـلمانان در برابـر آن اتخـاذ گردیـد. متکلمـان معتزلـى آن را مثبـت تلقـى کـرده و بـه 

مطالعـه آن ترجمه هـا پرداختنـد، ولـى اهـل حدیـث و سـپس اشـاعره مخالفـت نمودنـد. 
چنانکـه محقـق الهیجـى در ایـن بـاره گفته اسـت: «هـر آینـه معتزلـه را از مطالعه کتب 
حکمیـه قـدرت تمـام و قوتـى مـا ال کالم در فـن کالم حاصـل شـد و طایفـه اشـعریه بر 
ایـن معنـا مطلـع شـده، بنابـر اینکه هـر چـه در صدر اسـالم معمول نبـود بدعت دانسـته 
بودنـد، مطالعـه کتـب حکمـت و تصدیـق ایشـان را محظـور و حرام شـمردند و به سـعى 
آن جماعـت، مذمـت حکمـت در میـان اهل اسـالم بـه نوعى شـیوع یافت کـه عاقبت به 

علمـاى معتزلـه نیز سـرایت نمـود. » «19»
تأثیرگـذارى فلسـفه در کالم، بـه ویـژه از عصـر خواجـه نصیـر الدین بـه بعـد، در زمینه هاى 
مختلـف مى باشـد، اوال: مباحـث مربـوط بـه امور عامه فلسـفه در متـون کالمـى راه یافت، و 
متکلمان نیز بسـان فالسـفه قبل از ورود در مباحث الهیات، به بررسـى مباحث کلى فلسـفى 
پرداختنـد، برخـى ایـن عمل را نوعى رقابت با فالسـفه دانسـته اند که متکلمان مى خواسـتند 
بـا ایـن کار بى نیـازى خود را از فلسـفه اعالن نمایند، ولى ممکن اسـت انگیزه آنـان در رابطه 
با بخشـى از مسـائل فلسـفى اسـت که علم کالم به آن نیازمنـد بوده. و برخـى آن مباحث را 
بـه خاطـر نقد و ابطال آن در متون کالمى وارد نمودند، چنانکه سـعد الدین تفتازانى در پاسـخ 
ایـن سـؤال کـه چـرا متکلمان بـه بحث پیرامون مسـائلى کـه از احـکام و حـاالت ممکنات 
مى باشـد پرداخته انـد، گفته اسـت: «ممکن اسـت غـرض آنان تکمیـل صناعـت کالم بوده، 
بدیـن صـورت کـه در کنـار بحـث از مطلوب خـود، به بحـث درباره آنچـه به گونـه اى با آن 
ارتبـاط دارد نیـز پرداخته انـد، ماننـد مباحـث مربوط بـه معدوم، حال، اقسـام ماهیـت، حرکات 
و اجسـام، و یـا اینکـه درصـدد رد و ابطـال نظریـه دیگـران بوده انـد، مانند مباحـث مربوط به 
جواهـر مجـرده، و یـا اینکه آن مسـأله از مبـادى پاره اى از مسـائل علم کالم بشـمار مى رود، 
ماننـد بحـث پیرامون اشـتراك مفهوم وجود، امتناع تسلسـل، تناهـى ابعـاد و... و اما بحثهاى 
دیگـر طبیعیـات و ریاضیـات کـه متأخـران وارد علـم کالم نموده انـد مباحث فضولـى و زاید 

مى باشـند. » «20»
مسـائل مورد اختالف فالسـفه و متکلمان بسـیار اسـت و برخـى از آنها عبارتنـد از: حدوث و 
قـدوم زمانـى عالـم، اثبـات و نفى عقول مجرده، تفسـیر قـدرت و اختیار خداونـد، علم خداوند 
بـه جزئیـات متغیـره، صدور کثیـر از واحـد، مالك نیازمنـدى ممکن بـه علت، اعـاده معدوم 

بعینـه، حقیقت زمان و مـکان و... 
البتـه بایـد توجه داشـت که مقصود از اختالفى بودن مسـائل مزبور میان فالسـفه و متکلمان 
ایـن نیسـت کـه در همـه آنهـا، عموم فالسـفه یـا عموم متکلمـان متفـق الرأى مى باشـند. 
بلکـه مقصـود ایـن اسـت که رأى مشـهور میـان دو گروه بـا یکدیگر مخالف اسـت، هر چند 
در پـاره اى از آنهـا میـان خـود فالسـفه، و خـود متکلمـان نیـز اختالفاتى به چشـم مى خورد. 
بخشـى از ایـن مسـائل اختالفـى را غزالـى در کتـاب «تهافـت الفالسـفه»آورده، و در کتـب 
کالمـى دیگـر نیـز ذکـر شـده اسـت. و از آنجا که نظـرات متکلمان نسـبت به آراء فالسـفه، 
جنبـه عکـس العملى داشـته اسـت مى تـوان از موارد یاد شـده بـه عنوان تأثیرگذارى فلسـفه 

مقصود از اختالفى بودن مســائلى مثل حدوث و قدم زمانى عالم، اثبات و نفى عقول مجرده، تفســیر قدرت و اختیار خداوند  و... میان فالســفه و 
متکلمان این نیســت که در همه آنها، عموم فالسفه یا عموم متکلمان متفق الرأى مى باشند. بلکه مقصود این است که رأى مشهور میان دو گروه با 

یکدیگر مخالف است، هر چند در پاره اى از آنها میان خود فالسفه، و خود متکلمان نیز اختالفاتى به چشم مى خورد.



٢۵

در کالم یـاد کرد. 
سـخنى از ولفسـن «WOLFSON» در کتاب«فلسـفه علـم 
کالم» دربـاره تأثیـر فلسـفه در علـم کالم اسـالمى گفتـه 
اسـت: «دوره سـوم از ادوار تاریـخ کالم اسـالمى دوره کالم 
معتزلـى فلسـفى اسـت کـه بـا ترجمـه شـدن آثار فلسـفى 
یونانـى بـه زبـان عربى آغاز شـد، معتزلـه از این آثـار نه تنها 
بعضـى از نگرشـهاى فلسـفى را آموختنـد، بلکـه از دو روش 
اسـتدالل جدیـد نیز آگاه شـدند: یکـى روش قیاس منطقى، 
و دیگـرى کاربـرد تازه اى از روش قیـاس قدیم (تمثیل)، زیرا 
اسـتعمال کالمـى تمثیل تنها بر پایه شـباهت میـان چیزها 
قـرار مى گرفـت، ولـى روش جدید تمثیل مبتنى بر تسـاوى 
نسـبت ها بود. و بدیـن طریق متکلمان معتزلى بـر داده هاى 
دینى اسـالمى بـه طریق فلسـفى (قیاس منطقـى و کاربرد 

جدیـد تمثیل) اسـتدالل مى کردنـد» «21»
ایـن کـه وى تأثیرپذیرى کالم اسـالمى از فلسـفه را مربوط 
بـه عصـر پـس از ترجمـه آثـار فلسـفى یونـان بـه عربـى 
(اوایـل قرن سـوم هجـرى) دانسـته صحیح اسـت، چنانکه 
مطلـب دیگـر وى، یعنـى بهره گیـرى متکلمـان معتزلـى از 
آراء و نگرشـهاى فلسـفى در بحثهـاى کالمـى نیـز صحیح 

مى باشـد، چنانکـه هـر دو را یـادآور شـدیم. 
ولـى دو مطلـب دیگـر وى یعنـى آشـنا شـدن معتزلـه از 
طریـق مطالعـه کتابهاى یونانـى با روش قیاسـى منطقى و 
نیـز کاربـرد جدیـدى از روش تمثیـل، قابـل قبول نیسـت. 

زیـرا بـا مراجعـه بـه اسـتداللهاى کالمـى معتزله، قبـل از 
عصـر ترجمـه، بـه دسـت مى آیـد که آنـان بـا روش قیاس 
منطقـى آشـنا بـوده و آن را بـکار مى بردنـد. اصـوال روش 
قیاس منطقى، روشـى اسـت فطرى که انسـانهاى معمولى 
نیـز عمـال در اسـتداللهاى خـود از آن بهـره مى گیرنـد، هر 
چنـد بـا اصطالحات آن آشـنا نباشـند. سـایر قواعد منطقى 
نیـز همیـن گونه اسـت. آنچه ارسـطو و دیگر اسـتادان علم 
منطـق انجـام داده انـد، تنظیـم و تقریـر آن قواعد و روشـها 
مى باشـد، نـه جعـل و وضـع یـک رشـته قواعـد، زیـرا اگر 
چنیـن نبود نمى توانسـت مصونیـت ذاتى داشـته و راهنماى 

صائب اندیشـه باشـد. 
و نیـز تمثیـل منطقـى، حقیقتى جـز تمثیل کالمـى (قیاس 
فقهـى) نـدارد، مفاد این روش اسـتداللى این اسـت: حکمى 
کـه بـراى یـک شـى ء معیـن ثابـت مى باشـد، براى شـى ء 
مشـابه آن نیـز مى توانیـم اثبـات نماییـم، چنانکـه گفتـه 
مى شـود: «عقـل خـوب اسـت مانند بینایـى». در ایـن مثال 
حکـم خوب بـودن که براى بینایـى ثابت اسـت، براى عقل 
نیـز ثابت شـده اسـت، زیـرا عقـل نیز ماننـد بینایى وسـیله 
درك و آگاهـى اسـت. مثـال مزبـور که اى ولفسـن از کتاب 
اخـالق نیکوماخوسـى ارسـطو ذکـر کـرده اسـت، بـا مثـال 
معـروف «نبیـذ حـرام اسـت چـون شـراب»که از مثالهـاى 
معـروف تمثیـل کالمـى (قیـاس فقهـى) اسـت هیـچ گونه 

نـدارد.  تفاوتى 

نمونه هایى از مسائل جدید کالمى
تـا اینجا با تطـورات کالمى قبل از ترجمه آثار فلسـفى و نیز 
تأثیرگـذارى فلسـفه در علـم کالم اسـالمى به طـور اجمال 
آشـنا شـدیم، اکنون چند نمونه از مسـائل جدیـد کالمى که 
تحـت تأثیـر آراء علمى و فلسـفى جدیـد پدیـد آمده اند ذکر 

مى شـود: 
1. معرفت شناسى و مسائل جدید کالمى

مى دانیـم کـه در دو سـه قـرن اخیـر معرفت شناسـى مـورد 
بحث جدى فیلسـوفان غربى قـرار گرفته و مکاتب مختلفى 
نیـز در ایـن بـاره ظهـور نمـوده اسـت. از مهمترین مسـائل 
مـورد بحـث در این زمینه، بررسـى توانایى عقل در شـناخت 
هسـتى بـوده اسـت، کـه گـروه بسـیارى از صاحـب نظران 
غربـى بـه ناتوانى عقـل فتـوا داده و در نتیجه منطق تجربى 
بـه عنـوان تنهـا روش صحیـح معرفت قلمـداد گردیـد. این 
تحول فلسـفى و علمى در سرنوشـت بحثهاى کالمى تأثیر 
گذاشـت. از یـک طرف دسـتاویز خوبـى براى منکـران خدا 
و حقایـق غیـر مـادى بـود، زیـرا آنـان با اسـتناد بـه منطق 
تجربـى و اینکـه تنها راه شـناخت، اسـتقراء و تجربه اسـت، 
هـر واقعیـت غیـر مـادى را رد نمودنـد. از طرفـى دیگـر آن 
دسـته از فیلسـوفان طرفدار منطق تجربى را به جسـتجوى 
راه تـازه اى در دفـاع از حقایـق غیـر مـادى کـه از مسـلمات 
همـه ادیان الهى اسـت برانگیخـت، بر این اسـاس، برخى از 
حقایـق غیبى (وجـود خداوند) را فراتر از عقـل و به اصطالح 



برهـان ناپذیـر دانسـته، و برخـى دیگر (ملک، بهشـت و دوزخ) را نیز به گونه اى مادى تفسـیر 
نمودنـد. در برابـر ایـن دو گـروه، طرفـداران منطق عقلى و مدافعان فلسـفه اولى هسـتند که 
بـه نقـد نظریـه طرفـداران منطق تجربى پرداختـه و اثبـات کردند که بدون قبول یک رشـته 
اصـول عقلـى و ماقبـل تجربـى، حتـى اثبـات یـا نفى یـک مسـأله از طریق منطـق تجربى 
امـکان نـدارد. و در ایـن صـورت با اسـتناد بـه آن اصول عقلـى و بدیهى، مى توان به کشـف 
یـک رشـته قوانین کلـى، فراتر از قلمـرو حس و تجربه نایل شـد. در نتیجه نه برداشـت هاى 
ملحدانـه گروه نخسـت صحیح اسـت و نه تفسـیرهاى مـادى گرایانه گروه دوم. بدون شـک 
از پیشـتازان ایـن نبـرد کالمى عالمه طباطبایى اسـت کـه بخش عظیمى از مقـاالت اصول 
فلسـفه را بـه ایـن مهـم اختصـاص داد و پس از وى شـاگردان مکتـب آن مرحـوم این جهاد 

کالمـى را دنبـال کردنـد. کـه در رأس آنان اسـتاد مطهرى مى باشـد. 
2. اگوست کنت و فلسفه تاریخ

اگوسـت کنـت از بنیانگـذاران فلسـفه ثبوتى «Positivisme» و نیز فلسـفه علمى مى باشـد. 
وى در بـاب فلسـفه تاریخ نظریـه اى را ابزار کـرد که نتیجه 
آن نفـى اعتبـار فلسـفه اولـى و مباحـث مربـوط بـه مـاوراء 
الطبیعـه مى باشـد. و آن اینکـه: «از تأمـل در فلسـفه تاریـخ 
روشـن مى شـود کـه هر رشـته از معلومات انسـان بـه مرور 

زمـان سـه مرحلـه را مى پیماید: 
1. مرحله ربانى که تخیلى است. 

2. مرحله فلسفى که تعقلى است. 
3. مرحله علمى که تحققى است. 

در مرحلـه نخسـت امـور را بـه واسـطه اربـاب انـواع تبیین 
غیـر  علت هـاى  طریـق  از  دوم  مرحلـه  در  و  مى کننـد، 
محسـوس و قـواى مجرد و مرمـوز، و در مرحله سـوم، آنها 
را از طریق مشـاهده و تجربه و بر پایه قوانین مسـلم علمى 
تفسـیر مى نمایـد. در ایـن مرحله تخیل و تعقـل اعتبار خود 
را از دسـت داده و حـس و مشـاهده یگانـه راه معتبـر براى 
معرفـت مى باشـد. و در نتیجه تنها امور جزئى و محسـوس 
در قلمـرو معرفـت انسـان قرار مى گیـرد و از جواهـر و امور 
مطلـق ماننـد جـان و روان و عقل و ماده و علت نخسـتین 
کـه بـه ادراك آنهـا نائـل نمى شـویم مى گذریـم، تاریـخ 
تمـدن بـه مـا مى آمـوزد کـه دوره فلسـفه ربانى و فلسـفه 
مابعدالطبیعـه پیموده شـده  و امـروز دیگر اذهـان و افکار به 

آنهـا قانـع نیسـت و فلسـفه تحققـى را اقتضا مى کنـد. » «22»
ایـن نظریـه گذشـته از اینکـه مباحـث مربـوط بـه مـاوراء الطبیعـه را بى حاصـل مى داند، 
دسـتاویز دیگـرى بـراى منکـران وجـود خـدا شـد، زیرا آنـان با اسـتناد بـه نظریـه مزبور 
گرایـش بـه دیـن و خداپرسـتى را معلـول جهـل و ناآگاهـى بشـر از علل طبیعـى حوادث 

دانسـته و در نتیجـه فلسـفه مادیگـرى را فلسـفه اى علمـى توصیـف نمودند. 
در اینجـا نیـز فیلسـوفان الهى و متکلمـان دینى به دفـاع از دین پرداخته و نااسـتوارى فرضیه 
مزبـور را روشـن نمودنـد. چنانکـه عالمـه طباطبایى پس از نقل نظریه یاد شـده گفته اسـت: 
«گرایـش بـه این نظریه خـود نوعى خرافه گرایى اسـت، زیرا برخالف واقعیـت تاریخ پیدایش 
مذاهـب آسـمانى اسـت. ادیـان آسـمانى پس از رشـد فلسـفه ها پدید آمده انـد نه قبـل از آن، 
مثـال دیـن ابراهیـم پس از دوران شـکوفایى فلسـفه در هنـد و مصر و کلدان ظاهـر گردید، و 
دین عیسـى و محمد (ص) پس از شـکوفایى فلسـفه یونان و اسـکندریه پدید آمدند. » «23»

3. اصل تکامل و نسبیت اخالق
اصـل تحـول و تکامـل نیـز از جملـه اصـول علمى اسـت کـه مستمسـک مخالفـان دین و 

ارزش هـاى ثابـت اخالقـى قـرار گرفتـه اسـت. این گـروه با اسـتناد به اصـل مزبـور گفته اند: 
اجتمـاع بشـرى زاییده نیازمندیهاى وجودى انسـان اسـت که به صورت فـردى قادر بر تأمین 
آنهـا نیسـت. انسـان اجتمـاع را از آن نظـر مى خواهد کـه آن را عامل بقاء وجود خـود مى داند 
و از آنجـا کـه طبیعـت محکـوم قانـون تحول و تکامل اسـت، اجتمـاع نیز متحول بـوده و در 
حرکـت همیشـگى به سـوى کمال پیـش مـى رود. و از طرفى چون حسـن و قبح معنایى جز 
هماهنگـى و ناهماهنگـى کارها با غایات و اهـداف اجتماعى ندارد، بنابراین حسـن و قبح نیز 
پیوسـته متحـول و متغیـر خواهـد بـود و در ایـن صـورت هیچ گونـه خوبى و بـدى مطلق و 

ثابتـى وجود نـدارد «24». 
4. داروینیسم و آفرینش انسان

یکـى از مباحـث کالمى جدیدى که وابسـته به فرضیات علمى اسـت، بحث دربـاره آفرینش 
انسـان اسـت، زیـرا قـرآن کریـم آفرینـش انسـان نخسـتین (حضـرت آدم) را از خـاك و بـه 
شـیوه اى خـاص مى دانـد، و در نتیجـه انسـان نوعـى مسـتقل از انـواع دیگر حیوانى اسـت و 
از طریـق آفرینـش آدم ابوالبشـر و حـوا پـا بـه عرصه حیات 
نهـاده اسـت. ولـى مطابـق فرضیـه دارویـن (تحول انـواع) 
انسـان تکامـل یافتـه انواع دیگـر حیوانى اسـت. و در نتیجه 
ایـن فرضیـه علمـى بـا آن اصـل قرآنـى و دینـى معـارض 
مى باشـد، و بر متکلم دینى اسـت که راه چـاره اى براى حل 
ایـن تعـارض بیابـد، و از دیـن دفـاع نماید، چنانکـه گروهى 
از صاحب نظـران بـا همیـن انگیـزه بـه نـگارش رسـاله ها و 

مقاالتـى در ایـن باره دسـت زدند. 
5. فلسفه زبان

معنـادار بـودن گزاره هـا و بحث درباره فلسـفه زبـان و معیار 
معنـادارى یـا بى معنـا بـودن گزاره ها کـه توسـط گروهى از 
پوزیتویسـتهاى منطقـى مطـرح گردیـد نیز بحـث جدیدى 
را بـراى متکلمـان دینـى مطـرح سـاخت، زیـرا از نظـر این 
گـروه تمـام گزاره هـاى متافیزیکـى (غیـر قابـل تجربـه و 
تحقیـق حسـى) گزاره هایى بى معنـا و مهمل مى باشـند که 

نمى تـوان آنهـا را راسـت یـا دروغ خوانـد «25». 
ایـن نظریه زبانشـناختى شـدیدترین حملـه و تعـرض را به 
دین نموده اسـت و براى پاسـخگویى بـه آن باید به تحقیق 
پیرامـون معیار معنـادارى و بى معنایى گزاره هـا پرداخت و از 

ایـن طریق خطاهاى پنهان آن را آشـکار سـاخت. 
6. دین و فطرت

از جملـه بحثهایـى کـه در دوره هاى اخیـر توجه متکلمان دینـى را به خود جلب کرده اسـت، 
بحـث پیرامـون رابطه دین با فطرت مى باشـد. اگر چه اسـاس این مسـأله در قـرآن و احادیث 
آمـده اسـت، ولـى از آنجـا کـه در دوره هاى اخیـر درباره منشـأ پیدایش دین و خاسـتگاه آن از 
طریق جامعه شناسـان و روان شناسان و فیلسـوفان، نظریه هاى گوناگونى مطرح گردیده است، 
تحقیـق پیرامـون دیـن و فطرت اهمیـت ویژه اى یافـت. در این بـاره نیز اندیشـمندانى چون 
عالمـه طباطبایـى و مرحوم  اسـتاد مطهرى بحثهـاى ارزنـده اى را عرضه نموده اند. مـوارد یاد 
شـده و دههـا مـورد دیگر در زمینه مسـائل اعتقـادى، حقوقى، اجتماعى، اقتصادى و سیاسـى 
اسـالم، نمونه هایـى از بحثهـاى جدید کالمى اسـت که تحـت تأثیر نظریه هـا و فرضیه هاى 
علمى مطرح گردیده و محققان و متکلمان اسـالمى به تحلیل و پاسـخگویى آنها پرداخته اند. 
موضوعـى کـه اخیـرا بیـش از هـر موضـوع دیگـرى مـورد نقد و اشـکال واقع شـده اسـت، 
براهیـن اثبـات وجـود خدا مى باشـد. «26» ایـن پدیده نقد و اعتـراض با این حجـم و اهتمام 
ویژه، هشـدارى اسـت بـه حوزه هاى علوم دینى کـه با برنامه ریزى هاى صحیح و تالشـهاى 

 تحول و پویایى علم کالمـ  چنانکه برخى 
توهــم کرده اندـ  به این معنا نیســت که 
ماهیــت این علم متحــول گردیده، و علم 
کالم جدیدى بــا موضوع و غایت دیگرى 
پدید آمده است. موضوع و غایت علم کالم 

هر چه هست ثابت و باقى است. 

مقصود از تحــول و پویائــى علم کالم 
این است که متکلم مســائل جدید کالمى 
را به خوبى بشناســد و با بهره گیرى از 
روشهاى مناسب به بررسى آنها بپردازد. 



٢٧

بى دریـغ، به تربیت فیلسـوفان و متکلمـان کارآمد اقدام کنند 
تـا بتواننـد از مرزهـاى عقیدتى اسـالم دفاع نماینـد، امروز و 
آینـده حوزه هـاى علمیه به شـیخ مفیدهـا، خواجـه نصیرها، 
عالمـه حلى هـا، عالمـه طباطبایى هـا و مطهرى هـا نیـاز 
مبـرم دارنـد. پس بـر مسـئوالن و برنامه ریزان حوزه هاسـت 
کـه هوشـیارانه و مجدانه به انجـام این مهم مبـادرت ورزند. 
بایـد دانسـت که بـا نامقـدس خواندن فلسـفه و جنبى تلقى 
کـردن کالم هرگـز نمى تـوان بـه این رسـالت بـزرگ دینى 
جامـه عمـل پوشـاند. همچنیـن بحثهـاى مزبور هشـدارى 
اسـت بـر آن دسـته از عالمـان و صاحب نظـران کـه بیـش 
از انـدازه فریفتـه فلسـفه هاى غربـى شـده و با آثـار بر جاى 
مانـده از فیلسـوفان و متکلمان اسـالمى به دیـده بى مهرى 
و بى اعتنایـى مى نگرنـد و دوره آنهـا را پایـان یافتـه تلقـى 
مى کننـد، زیـرا اشـکاالت و شـبهاتى کـه امثال«هاسـپرز» 
بـر براهیـن اثبات وجـود خـدا وارد نموده اند، ناشـى از ضعف 
الهیـات و کالم و فلسـفه مسـیحى یـا یهـودى اسـت، ولى 
آگاهـان بـه مبانـى فسـلفه اسـالمىـ  و بـه ویـژه حکمـت 
متعالیه صدرایىـ  مى دانند که اشـکاالت مزبور بسـیار واهى 
و سسـت مى باشـد. مـا در عین احتـرام به فیلسـوفان بزرگ 
غـرب و ارج نهـادن بـه کوششـهاى علمى و فلسـفى آنان و 
لـزوم آگاهـى بـر آراء و نظریـات آنهـا، یـادآور مى شـویم که 
آنان در حل مسـائل الهیات و فلسـفه اولى توفیقى به دسـت 
نیاورده و در این جهت فیلسـوفان اسـالمى گوى سـبقت را 
از آنـان ربوده انـد، و در این سـخن قصد کمترین مبالغه گویى 
را نداشـته و جـز بیـان واقعیـت و حقیقت مقصـودى نداریم. 
مناسـب اسـت در ایـن جـا جملـه اى را از مرحـوم شـهید 
مطهـرى کـه آشـنا و بیگانـه بـر آگاهـى و اسـتوارى نظر و 
انصـاف در داورى او اعتـراف دارنـد بازگو نموده آن را حسـن 
ختـام مقالـه خود قرار دهیـم: «حکمت الهى شـرق از برکت 
معارف اسـالم بارور شـد و اسـتحکام یافت و بر یک سلسله 
اصـول و مبـادى خلل ناپذیـر بنـا شـد. ولـى حکمـت الهـى 
غـرب از ایـن مزایا مرحـوم ماند. گرایش به فلسـفه مادى در 
غـرب، علـل و موجبـات فراوانى دارد که اکنون مجال شـرح 
آنها نیسـت، به عقیـده ما علت عمده آن، ناتوانى و نارسـایى 

مفاهیـم حکمت الهى غـرب بـود...». «27»
و در جـاى دیگـر نیـز گفتـه اسـت: «دومیـن علتـى که در 
مـورد گرایشـهاى مـادى دسـته جمعـى، در جهـان اروپـا 
بسـیار قابـل اهمیت اسـت، نارسـایى مفاهیم فلسـفى اروپا 
اسـت. حقیقت این اسـت کـه اروپـا در آنچه حکمـت الهى 
نامیده مى شـود بسـیار عقب اسـت و شـاید عـده اى نتوانند 
بپذیرنـد کـه اروپا به فلسـفه الهى شـرق و خصوصا فلسـفه 
اسـالمى نرسـیده است. بسـیارى از مفاهیم فلسـفى که در 
اروپـا سـر و صـداى زیـادى پیـدا مى کنـد، از جمله مسـائل 
پیـش پـا افتـاده فلسـفه اسـالمى اسـت. در ترجمه هـاى 
فلسـفه اروپایـى بـه مطالب مضحکـى بر مى خوریـم که به 
عنوان مطالب فلسـفى از فیلسـوفان بسـیار بزرگ اروپا نقل 
شـده اسـت. و هـم بـه مطالبى بـر مى خوریم کـه مى بینیم 
فیلسـوفان دچار برخى مشـکالت در مسـائل الهى بوده اند و 
نتوانسـته اند آنهـا را حل کنند، یعنى معیارهاى فلسفى شـان 

نارسـا بوده اسـت... ». «28»
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کالم رهبرى



کلیدواژه هـا: کالم شـیعه، ادوار کالم، میـراث کالمـى، فهرسـت 
 نـگارى، احیـاى میراث

ضرورت شناخت میراث کالمى
میـراث کالمـى ما به عنوان مهم ترین مدخل و منبع براى شـناخت 
آراء و اندیشـه هاى متکلمان و رد گیرى تطورات فکرى امامیه بسـیار 
حائـز اهمیـت اسـت. با این حـال، در حـوزه کالم کمتر بـه موضوع 
میراث شناسـى توجـه شـده اسـت. وجـود برخـى پیش انگاره هـا یـا 
ذهنیت هـا بـه تدریج هم میـراث کالمى ما را در معرض فراموشـى 
قـرار داده و هـم بـه تبـع آن، تاریـخ کالم مـا را دچار انـزوا و تغافل 
کـرده اسـت. شـاید به مـرور زمان ایـن ارتـکاز پدید آمده باشـد که 
رشـته کالم از رشـته هاى معقـول اسـت و منبـع اصلـى کالم بایـد 
عقل و اندیشـه ورزى باشـد؛ پس آراء گذشـتگان، چندان تأثیرى در 
شـناخت ایـن دانش نـدارد و این برخـالف حوزه فقـه و دانش هاى 

نقلى اسـت کـه خود متـن و میراث موضوعیـت دارد.
ایـن تصوِر نادرسـت به تدریج ما را از شـناخت دقیق میراث کالمى 
گذشـتگان محروم کرد. بدین ترتیب از سـویى مخالفان شـیعه آراء 
نادرسـتى را بـه بـزرگان مـا نسـبت دادنـد و از سـوى دیگـر ما هم 
در مطالعـات تاریخى مـان بـه دلیـل اینکـه بـه ایـن پس زمینه هاى 
تاریخـى توجـه نکردیـم کمتـر با تنـوع اندیشـه هاى کالمى آشـنا 
شـدیم. نتیجـه این شـد کـه تصویر ذهنى بسـیارى از نویسـندگان 
مـا از کالم، همـان چیـزى بـود کـه در زمـان خودشـان در جریـان 
بـود و ایـن گزینه در ذهنشـان شـکل نگرفت که اندیشـه هایى که 
به عنوان اندیشـه تشـیع لحاظ مى  کنیم، پیشـینه   و تطوراتى دارد که 
بـدون شـناخت آنهـا تصویـر جامعى از فکر امامیه و شـیعه ترسـیم 

نمى گـردد.

وجوه کاوش در میراث کالمى: قالب، سبک و محتوا
بـراى بررسـى یـک میـراث کالمـى بایـد حداقـل سـه وجـه از آن 
را بررسـى کنیـم و یـا بـه تعبیـرى آن میـراث را بایـد از سـه لحاظ 
مطالعـه کنیـم: یکـى به لحـاظ قالـب، دوم به لحاظ سـبک، سـوم 
بـه لحـاظ محتـوا یا مضمون.هر کـدام از ایـن   موارد، نشـانه هایى را 

بـه مـا مى دهـد کـه از طریق آنهـا مى توانیـم دوره  و فضـاى آن اثر 
را بیشـتر درك کنیم.

از سـوى دیگـر، شـناخت دوره و فضـاى یـک اثـر بـه مـا کمـک 
مى کنـد کـه بـه عمق اندیشـه هاى صاحـب آن اثـر راه پیـدا کنیم؛ 
بـراى مثـال از تعـدادى از متفکرانمـان تنهـا یـک اثر به دسـت ما 
رسـیده اسـت و بایـد از طریـق همیـن یک اثـر به جوانـب مختلف 
اندیشـه او راه پیـدا کنیـم و بـه سـؤاالتى از ایـن قبیل پاسـخ دهیم 
که «او چگونه مى اندیشـیده اسـت؟»؛ «با چه رویکردى به مسـئله 
کالم نـگاه مى کـرده اسـت؟»؛ و «مصـادر و منابـع فکـرى او چـه 

اسـت؟». بوده 
گاهـى کالبدشـکافى و تحلیـل یـک اثر از نظـر تاریخى، به شـرط 
اینکـه بـر وجـه صحیحى صـورت پذیرد، مـا را با ابعادى از اندیشـه 
صاحـب اثـر و زوایایى از تاریخ کالم آشـنا مى کنـد که هیچ گزارش 
مسـتقیم تاریخى بـراى آن نداریم. میراث کالمى معبرى اسـت که 

مـا را بـه زوایاى پنهـان تاریـخ کالم رهنمایى مى کند.


1. قالب شناسى اثر
قالب شناسـى یـک اثـر آن اسـت کـه ببینیـم آن اثـر در کـدام یک 
از قالب هـاى کالمـى نگاشـته شـده اسـت. برخـى از ایـن قالب ها 
عبارتنـد از: تک نگارى، ردیه نویسـى، مناظره نویسـى، شرح نویسـى 
و جامع نـگارى. تک نـگارى بـه آثـارى گفتـه مى شـود کـه به یک 
موضـوع کالمـى خـاص پرداختـه  اسـت. به عنـوان نمونـه هشـام 
بن حکـم از متکلمـان نخسـتین امامیـه ـ همان گونـه که نجاشـى 
گـزارش مى کنـد ـ رسـائل جداگانـه اى بـا عنـوان الجبـر و القـدر، 
التوحیـد و االسـتطاعه نوشـته کـه هـر کـدام از اینهـا تک نـگارى 
محسـوب مى گـردد (نجاشـى، 1407: 433). سـنت تک نـگارى در 
دوره هـاى بعـد نیـز ادامـه داشـته اسـت؛ بـراى نمونـه مى تـوان به 
رسـاله فـى الغیبـه از شـیخ مفید یا رسـاله انقاذ البشـر عـن الجبر و 
القـدر از سـید مرتضى یا رسـاله اسـتقصاء النظر فى القضـاء و القدر 

از عالمـه حلـى اشـاره کرد.
ردیه نویسـى ها، کتاب هایـى هسـتند کـه در رد یـک نظریـه یـا 
مذهـب دیگـر نوشـته شـده اند؛ ماننـد کتـاب الـرد علـى المعتزلـه 

میراث کالمی شیعه 
در مرحله تأسیس

این نوشتار، تاریخ 
کالم شیعه را با نگاهى 
میراث شناسانه بررسى 
مى کند. میراث کالمى را 
مى توان از سه منظر قالب، 
سبک و محتوا بررسى کرد. 
وقتى از این سه منظر، نگاهى 
از فراز به تاریخ کالم شیعه 
مى افکنیم، مى توانیم آن را 
به چهار دوره کلى تاسیس، 
رقابت با فلسفه، فلسفى شدن 
و دوره معاصر تقسیم کنیم.

دوره تأسیس، خود 
داراى سه دوره فرعى 
پیدایش، نظریه پردازى و 
جامع نگرى است. مى توان 
با نگاهى گونه شناسانه، 
میراث کالمى هر مرحله 
را در دسته هاى مختلفى 
طبقه بندى کرد در ادامه با 
بیان اینکه بخش عظیمى 
از میراث کالمى مربوط به 
دوره نظریه پردازى، مفقود 
شده به عوامل مثبت و منفِى 
این فقدان اشاره، و امکان 
بازسازى میراث این مرحله 
را بررسى مى کند.

اشاره
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* محمد تقى سبحانى: استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى، محمدجعفر رضایى:  دانشجوى دکترى شیعه شناسى.

*محمدتقى سبحانى / محمدجعفر رضایى *محمدتقى سبحانى / محمدجعفر رضایى *
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فـى امامـه المفضـول از مؤمن طاق (طوسـى، بى تـا: 131)، 
کتـاب الرد على ابى علـى الجبایى از ابن قبه رازى (نجاشـى، 
1407: 375)؛ و الشـافى فـى االمامـه کـه سـید مرتضى آن 
را در رد بخشـى از المغنى قاضى عبدالجبار نوشـته اسـت.از 
جملـه حجیم ترین ایـن ردیه نویسـى ها در دوران نزدیک به 
مـا، عبقـات  االنوار میر حامد حسـین اسـت کـه در رد تحفه 

اثنى عشـریه عبدالعزیز دهلوى نوشـته اسـت.
مناظره نویسـى ها کتاب هایـى هسـتند کـه مناظراتـى را که 
بیـن دانشـمندان مذاهـب مختلف برگـزار مى شـد، گزارش 
مى کننـد؛ بـراى مثـال مى تـوان بـه کتـاب المجالـس فـى 
التوحیـد یـا المجالس فـى االمامه از هشـام بن حکم اشـاره 
کـرد کـه شـاگرد وى آن را گـزارش کرده اسـت (نجاشـى، 
1407: 433).مـراد از شرح نویسـى، نوشـتن شـرح بـر کتب 
کالمـى مهم اسـت کـه یک سـنت مسـتمر در تاریخ کالم 
امامیـه اسـت؛ بـراى نمونـه مى تـوان بـه تمهیـد االصـول 
شـیخ طوسـى در شـرح جمل العلم و العمل سـید مرتضى یا 
کشـف المـراد عالمه حلى در شـرح تجریـد االعتقاد خواجه 

نصیرالدین طوسـى اشـاره کرد.
جامع نـگارى بـه آثـارى گفته مى شـود که یـک دوره کامل 
از اعتقـادات را در بردارنـد چنیـن آثـارى را در دوران حضـور 
ائمه (ع) در مدینه و کوفه سـراغ نداریم. سـّنت جامع نگارى 
در کالم، از مدرسـه قـم و توسـط شـیخ صـدوق بـا نگارش 
رسـاله االعتقـادات و الهدایه آغاز شـد. النکـت فى مقدمات 
االصـول از شـیخ مفیـد، جمـل العلـم و العمـل از شـریف 
مرتضـى و االقتصـاد فیما یتعلق باالعتقاد از شـیخ طوسـى 

نیـز جامع نگارى محسـوب مى شـوند.
جامع نگارى هـا خـود انـواع مختلفـى دارنـد؛ بـراى مثـال 
گاهـى به شـرح، بسـط و تبیین عقایـد مى پردازنـد و گاهى 
االلهیـات  بـه فهرسـت عقایـد بسـنده مى کننـد. کتـاب 
و منشـور عقایـد امامیـه نوشـته آیـه اهللا سـبحانى از جمله 
جدیدتریـن نمونه هـاى ایـن دونـوع محسـوب مى شـوند.


2. سبک شناسى اثر

یـک اثـر کالمـى، عـالوه بـر قالـب، به لحـاظ سـبک نیز 
قابـل بررسـى اسـت. سـبک در اینجـا بـه رویکـرد و روش 
کالمـى مولـف اشـاره دارد؛ بـراى مثال، سـبک محدثانى از 
قبیل شـیخ صدوق و شـیخ حـر عاملى کـه مباحث کالمى 
را بـا زبـان نصوص دینى بیـان مى دارند با سـبک متکلمان 
عقل گرایـى همچـون سـید مرتضـى کـه از الفـاظ نصوص 
فاصلـه مى گیرنـد و بـا اصطالحـات کالمـى رایـج سـخن 

مى گوینـد، متفاوت اسـت.

عـالوه بـر آن، متکلمـان عقل گـرا در مقایسـه بـا متکلمان 
نص گـرا در مقـام فهم نصـوص، بهاى بیشـترى براى عقل 
قائلنـد. روشـن اسـت کـه تفـاوت سـبک ایـن دو طیـف از 
متکلمـان، راه را بـراى تفـاوت یـا اختالف آراء کالمى شـان 
همـوار مى کنـد. شـاید بتـوان تقابل تصحیح االعتقاد شـیخ 
مفیـد بـا االعتقـادات شـیخ صـدوق را تـا حـدودى در ایـن 
چهارچـوب تفسـیر کرد. سـبک متکلمـان فلسـفه گرا با هر 
دو سـبک یادشـده تفـاوت دارد. ایـن سـبک را مى تـوان به 

سه شـاخه سبک مشائى، اشـراقى و حکمت متعالیه تقسیم 
کـرد. مطالعـه یـک اثر با لحاظ سـبک حاکم بـر آن، بینش 

مـا را نسـبت بـه آن عمیق تـر مى کند.


3.مضمون شناسى اثر
تحلیـل یـک اثـر کالمـى بـه لحـاظ مضمـون، بـه ایـن 
سـوال ها پاسـخ مى دهـد کـه آن اثـر در درون خـود کـدام 
موضوع هـا و نظریه هـاى کالمـى را بررسـى کـرده اسـت؛ 
از کـدام مفاهیـم و اصطالح شناسـى کالمى اسـتفاده کرده 
اسـت و این ادبیـات کالمى متعلق به کـدام گرایش فکرى 
اسـت. اگـر کسـى از طرفـى بـا مضمون و سـبک یـک اثر 
کالمـى که اطالعات تاریخـى قطعى درباره مولـف و زمان 
تالیـف آن در دسـت نیسـت، آشـنا باشـد و از طـرف دیگر، 
دوره هـاى تاریخ کالم را بشناسـد، مى توانـد جایگاه تاریخى 
آن اثـر را تشـخیص دهد و با قـرار دادن آن سـبک و اثر در 
دوره تاریخـى خـودش، نتیجـه بگیرد که انتسـاب آن اثر به 

مولفـى خاص درسـت اسـت یـا نه.
بسـیارى از خطاهاى تاریخى از نداشـتن نگاه سبک شناسانه 
و مضمون شناسـانه ناشـى مى شـوند؛ براى مثال آشـنایى با 
سـبک و مضمـون مى توانـد مـا را متوجـه کنـد کـه مثـًال 
کتـاب النکـت  االعتقادیـه کـه به شـیخ مفیـد نسـبت داده 
شـده نمى تواند از ایشان باشـد و متعلق به دوران متاخرترى 
اسـت؛ چراکـه در این کتـاب از اصطالحاتى ماننـد واجب و 
ممکـن اسـتفاده شـده اسـت که نـه تنهـا در هیچ کـدام از 
کتاب هـاى مفید سـابقه ندارد؛ بلکه توسـط معاصـران او نیز 
به کار نرفته اسـت (مکدرمـوت، 1384: 63- 65). همچنین 
بـا همیـن روش مى تـوان نشـان داد کـه کتـاب الیاقوت به 

احتمـال زیـاد به قرن سـوم و چهـارم تعلق نـدارد.[1]
مراحل تاریخى کالم امامیه

تاریـخ کالم شـیعه، مراحل مختلفى را پشـت سـر گذاشـته 
اسـت که عبارت انـد از: 1. مرحله تاسـیس؛ 2. مرحله تعامل 

  
میراث کالمى را مى توان از سه منظر 
قالب، ســبک و محتوا بررســى کرد. 
وقتى از این ســه منظــر، نگاهى از 
فراز به تاریخ کالم شیعه مى افکنیم، 
مى توانیم آن را بــه چهار دورة کلى 
تاســیس، رقابت با فلســفه، فلسفى 

شدن و دورة معاصر تقسیم کنیم.
  



 باید بگوییم امروز در شرایطى قرار داریم که کالم روز به روز اهمیت گذشته خودش را پیدا مى کند و من احتمال مى دهم و خیلى هم دور 
از واقع نیســت که در آینده نزدیک شاهد به بار نشستن این تالش ها باشیم و کالم جایگاه واقعى اش را در منظومه دانش هاى اسالمى 

پیدا کند.

و رقابت با فلسـفه؛ 3. مرحله کالم فلسـفى؛ 4. مرحله کالم معاصر. مرحله نخسـت، از آغاز 
تـا شـیخ طوسـى (460ق) اسـت. مرحلـه دوم، عصـر خواجـه نصیـر (672ق)، عالمـه حلى 
(726ق) تـا فاضـل مقـداد (876ق) اسـت. مرحلـه سـوم از ابن ابى الجمهور احسـائى (زنده تا 
904ق)، میردامـاد (1041ق) و دشـتکى هاى فـارس آغـاز مى شـود و در مالصـدرا (1050 ق) 
بـه اوج خـود مى رسـد. همـه شـارحان کنونى حکمـت متعالیـه امتـداد تاریخى ایـن مرحله 

مى شوند. محسـوب 
تفـاوت مرحلـه دوم و سـوم در آن اسـت کـه در مرحله دوم، تنهـا ادبیات فلسـفى وارد کالم 
امامیـه مى شـود و حداکثـر مى تـوان از تاثیرپذیـرى متکلمـان ایـن مرحلـه، از فالسـفه در 
االهیـات بالمعنى االعم سـخن گفـت. این متکلمان در مسـائل بنیادین اعتقـادى همچنان 

بـر مواضـع خـود در برابر فلسـفه پاى فشـارى کردند.
ایـن در حالـى اسـت که در مرحله سـوم، کالم امامیه در االهیـات بالمعنى االخص نیز تحت 
تاثیـر فلسـفه قـرار گرفت و به لحاظ مضمون متحول شـد. دوره معاصر تقریبـاً از صدوپنجاه 
سـال گذشـته شـروع شده اسـت. این دوره داراى دو ویژگى است: نخسـت آنکه کالم امامیه 
در حـال تعامـل و تعییـن موضع در قبال اندیشـه غربى و علوم جدید اسـت؛ دوم آنکه در این 
دوره، تقریبـاً تمـام جریان هـاى کالمى گذشـته احیا شـده اند و در حال بازسـازى و نوسـازى 

هستند. خود 

ادوار مرحله تاسیس
مرحله نخسـت، یعنى مرحله تاسـیس، خود به سـه دوره تقسـیم مى شـود. در دوره نخسـت 
کـه دوره پیدایـش اسـت مباحـث کالمى هنوز به سـطح نظریه پردازى نرسـیده اسـت. دوره 
دوم دوره نظریه پردازى هـاى کالمـى اسـت کـه میـراث کالمـى شـیعه در ایـن باب بسـیار 
غنـى و پـرورده و پخته اسـت. دوره سـوم دوره تدوین کالم اسـت کـه در آن، کالم در قالب 
یـک دانـش بـا قواعد و با روش شناسـى خاص تدوین مى شـود. این سـه دوره متمایز در پنج 
قـرن نخسـتین اسـالمى در اکثـر یا همـه طوایفى که داراى کالم هسـتند، قابل تشـخیص 
اسـت. معتزلـه، خـوارج و زیدیـه نیـز بـا انـدك تفاوتـى ایـن ادوار را طـى کرده انـد. تفـاوت 

فرقه هـاى مختلـف بـه تقـدم و تاخـر یا گونـه و حجم آثارى اسـت کـه تولیـد کرده اند.
بـراى کالم شـیعه، دوره نخسـت، بعـد از سـقیفه آغـاز مى شـود و تا حـدود پایان قـرن اول، 
یعنـى دهه  هـاى هشـتاد و نـود ادامـه دارد. دوره دوم از زمـان امامـت امـام باقـر (ع)، شـروع 
مى شـود و تـا حـدود سـال دویسـت وپنجاه، یعنـى پایـان دوران حضـور، ادامه پیـدا مى کند. 
دوره سـوم بعد از اوائل غیبت صغرى آغاز مى شـود و در کالم شـیخ مفید اوج مى گیرد و در 
شـیخ طوسـى به پایان مى رسـد. در دور سـوم با تغییر شـرایط سیاسـى و نفوذ خاندان هاى 
شـیعى در دسـتگاه خالفـت، زمینـه مناسـبى بـراى ظهـور و اظهـار نظـر متکلمـان امامیه 
فراهـم مى آیـد؛ بـراى مثال در سـال 296ق خاندان شـیعى آل فـرات به قدرت رسـیدند. آنها 
همچنیـن زمینـه را بـراى ورود خانـدان شـیعى نوبختى بـه مناصب حکومتـى فراهم کردند 
(رك:حسـین زاده شـانه چى، 1386: 122- 128). عالوه بر این، به حکومت رسـیدن آل بویه 
و تمایالت شـیعى آنها، آزادى مناسـبى بـراى عالمان امامیـه در آن دوره فراهم نمود (همان: 

.(117-116
متکلمـان امامیـه بـا اسـتفاده از ایـن فضـاى باز فرهنگـى، به فعالیـت کالمـى پرداختند که 
مى تـوان بـه سـه گروه زیـر که پیش از شـیخ مفید ظهور کردند اشـاره کـرد: فقهاى متکلم، 
ماننـد ابن جنیـد (رك: پاکتچـى، 1383: 258-262)، ابن ابى عقیـل (رك: یوسـفى اشـکورى، 
1383: 683- 684)، معتزلیان شـیعه شـده، مانند ابن قبه رازى، ابن راوندى و ابوعیسـى وراق، 

و نوبختیـان (رك: اقبـال، 1345: کل کتاب).

الف. دوره پیدایش
در دوره نخسـت که دوره پیدایش کالم شـیعه و همین طور سـایر فرقه هاى اسـالمى اسـت، 
شـاهد آثـار مکتـوب منظـم کالمـى نیسـتیم. بـا این حـال اندیشـه هاى کالمى در مسـائل 
اعتقـادى ماننـد ایمـان و کفـر،[2] قضا و قـدر،[3] توحیـد[4] و حتى معـاد[5] و به اصطالح 
متکلمـان بحـث وعـد و وعیـد، وجـود دارد. شـاید موضوعى کـه در ایـن دوره از همـه اینها 

بحـث برانگیزتر اسـت، مسـئله امامت باشـد.[6]
  گونه شناسى میراث دوره پیدایش

در این دوره، فعالیت هاى کالمى صبغه شـفاهى دارد و مکتوب نیسـت. اگر مکتوب شـده از 
شـفاهى بـه کتبـى تبدیل شـده  و صورت مکتـوب به خودش گرفته اسـت. در ایـن مرحله، 

از چنـد گونـه آثـار کالمى مى توان یـاد کرد:
1. جدل هـا و گفت وگوهـاى کالمـى؛[7] یعنـى دو نفـر بـا هـم بـه صـورت موردى بر سـر 
مسـئله اى بحـث کننـد. اگرچـه برخـى از ایـن گفت وگوهـا در تاریخ ضبط شـده اسـت و به 

صـورت مکتـوب در آمـده اسـت، لکـن اصل ایـن فعالیت کالمى، شـفاهى اسـت.
2. مناشـده: مناشـده آن اسـت که صاحب دیدگاهـى پس از اقامه دالیلش بـراى اثبات نظر 
خـود، دیگـران را بـه اعتراف دعوت مى کنـد. به عبارت دیگر مناشـده نوعـى اعتراف خواهى 

در مباحث کالمى اسـت.[8]
3. نامـه : نامه هـاى کالمـى کـه از دوره نخسـت باقـى مانـده، آمیـزه اى از مباحـث کالمى 
و غیرکالمـى اسـت. نامه هایـى که بیـن امیرالمومنیـن (ع) و معاویـه رد و بدل شـده، نمونه 

خوبـى از ایـن نامه هـاى کالمى اسـت.[9]
4. خطـب: در اصـل سـخن شـفاهى هسـتند و بعداً مکتـوب شـده اند. در این دوره کسـى را 
سـراغ نداریم که رسـاله مسـتقلى در باب کالم نگاشـته باشـد. این امر دو عامل اصلى دارد: 
عامـل اولیـه اش عامـل محتواسـت. در ایـن دوره هنوز مناقشـات کالمى چنـان همه جانبه 
و تخصصـى نشـده اند کـه نیـاز بـه تالیـف رسـاله هاى کالمـى مسـتقل بـا موضـوع خاص 
احسـاس گـردد. در این دوره مسـائل کالمى تحـت تاثیر قرآن و روایات مطرح هسـتند. نزاع 
اعتقـادى نیـز وجـود دارد؛ امـا آن قدر فرصـت براى بحـث و گفت وگو فراهم نیامده اسـت تا 

بـه یک موضـوع کامًال مسـتقل یا رسـاله علمى تبدیل بشـود.
عامل دوم که مورخان و مستشـرقان بیشـتر بر آن تاکید دارند این اسـت که اساسـاً فرهنگ 
عربـى فرهنـگ مکتـوب نیسـت؛ بلکه فرهنگ شـفاهى اسـت و فرهنگ کتبى را اسـالم و 
قـرآن وارد محیـط عـرب کـرد و پـس از مّدتى تحـت تاثیـر فرهنگ هاى بیرونى، نگاشـتن 

به عنـوان یـک رسـانه ارتباطى مـورد توجه واقع شـد.
طبیعـى اسـت وقتـى دیـدگاه کالمـى در قالـب شـفاهى، نامـه یـا خطبـه مطرح مى شـود، 
نبایـد انتظـار یـک بحـث کالمـى منظـم و قاعده مند را داشـت. اگـر در همیـن دوره میراث 
کالمى شـیعه و غیرشـیعه را مقایسـه کنیم کالم شـیعه از نظر حجم و محتواى مجادالت، 
مناشـده ها، نامه هـا و خطبه هـا، از سـایر فرقه هـاى کالمـى غنى تـر و پخته تـر اسـت.[10]

ب. دوره نظریه پردازى
دوره دوم از مرحلـه اول از حـدود سـال نـود آغاز مى شـود. به طور کلى کالم اسـالمى در این 
دوره وارد عرصـه نگارش هـاى کالمى مى شـود. از نظر میراث شناسـى در ایـن دوره دو اتفاق 

مهم در تاریـخ کالم رخ مى دهد:
نخسـت آنکـه مباحـث پراکنـده شـفاهى کـه در قالب جـدل و مناشـده صـورت مى گرفت، 
جـاى خـود را بـه مجالس رسـمى مناظـره مى دهد. ایـن امـر از دوره خالفت عباسـیان آغاز 

مى شـود و در عصـر هارون الرشـید شـکل منظـم پیـدا مى کنـد. [11]
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در ایـن مجالـس، صاحبـان آراء از حـدود مجادلـه فراتـر مى روند. جلسـات خـاص مناظره با 
وعـده قبلـى و بـا حضـور طرفین بحـث (حتى بنا بـه برخـى گزارش هاى تاریخـى با حضور 
داور یـا هیئـت داوران) برگـزار مى شـد.[12] ایـن مناظـره تـا زمانـى ادامـه پیـدا مى کرد که 
جمـع حاضـر یـا داور ایـن مجالـس بتوانـد در مـورد مباحـث طرفین، اظهـار راى کنـد. این 
گفت وگوهـا در تاریـخ، به «المجالس» معروف شـده اسـت؛ مثًال نجاشـى در کتـاب خود در 
مـوارد بسـیارى از کتاب هـاى المجالـس یـاد مى کنـد[13] که به ایـن نوع جلسـات مناظره 

دارد. اشاره 
کسـانى کـه ناظر این جلسـات بودند، جلسـه را عینـاً گـزارش مى کردند. نمونه هایـى از این 
گزارش هـا را در آثـار شـیعه[14] و غیرشـیعه[15] مى بینیـم. معتزله، امامیـه و زیدیه، بعضى 
از مناظـرات خودشـان را در همیـن دوره تاریخـى ثبـت کرده انـد؛ به عنوان مثـال کتاب البدء 
و التاریـخ از مقدسـى، مناظراتـى همچـون مناظره هشـام  بن حکـم با نظام و مناظره هشـام 

بن سـالم بـا ابوالهذیل را نقـل مى کنـد (مقدسـى، 1374: 1/ 351-348).
در کالم شـیعه، مناظـرات متکلمـان بزرگـى مثل هشـام بن حکم، هشـام بن سـالم و مؤمن 
طـاق کـه اهـل مناظره هـاى جـدى بودند، توسـط شاگردانشـان تحریر مى شـد و بـه کتاب 
تبدیـل مى شـد.[16] نجاشـى در مـورد هشـام بن حکم، از سـه کتـاب یاد مى کند کـه که به 

صـورت نقـل قول مسـتقیم مکتوب شـده اند.[17]
بدیـن ترتیـب، فعالیت هـاى کالمـى بـا گـذر از دوره اول بـه دوره دوم، از جـدل و مناشـده 
بـه مناظـره تغییـر شـکل مى دهد. ایـن تغییـر شـکل در احادیث کالمـى ائمه ما هـم دیده 
مى شـود. آنچـه از ائمـه در دوره دوم در شـیعه داریـم، بیشـتر مجالـس مناظره اسـت که در 

آنهـا بـا وعـده قبلـى، از یـک نقطه بحث شـروع مى شـود، ادامه پیـدا مى کند و به سـرانجام 
مى رسـد.[18] 

ویژگـى یـا اتفـاق دوم ایـن دوره، آغـاز نگارش هـاى کالمى اسـت. از این دوره بـه بعد اهل 
اندیشـه دسـت بـه قلـم مى برند و دیـدگاه کالمى را مسـتقًال تحریـر مى کنند. 

ویژگـى تمام نگاشـته هاى این مرحلـه، موضوع محور یا مسـئله محور بودن آنهاسـت؛ یعنى 
یـک مسـئله یـا موضـوع، مثـل موضـوع امامـت، اسـتطاعت، معرفت و مشـّیت را بررسـى 
مى کننـد. در ایـن دوره کتاب هایـى کـه جامـع آرا و عقایـد باشـد یـا حتـى در یـک حـوزه 

موضوعـى از موضوعـات کالمـى بحث کننـد، سـراغ نداریم.
  گونه شناسى تک نگاشت هاى کالمى دوره نظریه پردازى

در رسـاله  هاى تک نگاشـِت ایـن دوره، حداقـل سـه گونه مختلـف قابـل تمیـز اسـت: گونـه 
نخسـت ایـن رسـاله ها جنبـه تبیینـى و توضیحـى دارد. ایـن قبیـل رسـاله ها اصـوًال بـراى 
ابـراز عقیـده و بیان رأى نوشـته شـده اند و اندیشـه هاى صاحب رسـاله را بـه خوبى منعکس 

مى کننـد؛ مثـًال زراره بن اعیـن رسـاله اى باعنـوان رسـاله االسـتطاعه دارد.[22]
بـا کاوش در بـاب ایـن رسـاله، در مى یابیـم که دیـدگاه زراره درباره اسـتطاعت کـه آن را در 
کوفـه مطـرح کـرد، محل جدل و نـزاع جدى قرار گرفـت و راى او موافقـان و مخالفانى پیدا 
کـرد و در نتیجـه صف موافقان و مخالفان زراره تشـکیل شـد[23] و حتى برخى از شـیعیان 
سـخنان او را بـراى امـام صـادق (ع) گـزارش کردند تا صحت و سـقم آن سـخنان را معلوم 

فرماید.
گونـه دوم از آثـار ایـن دوره، رسـاله هاى انتقـادى اسـت کـه تعدادشـان زیـاد اسـت. در این 



رسـاله ها یـک متکلـم نظریـه رقیـب خـودش را نقد 
مى کنـد. ایـن رسـاله ها نیـز موضوع محـور هسـتند؛ 
مثًال رسـاله الرد على  المعتزله از مومـن طاق، دیدگاه 
معتزلـه را در یـک موضـوع خاص نقد مى کنـد؛[24] 
چراکـه هنـوز معتزلـه داراى نظـام فکرى نیسـتند تا 
نقـدى متوجـه کلیـت نظـام فکـرى آنها باشـد.گونه 
سـوم از آثـار ایـن دوره کـه تعـدادش از بقیـه کمتـر 
اسـت، رسـاله هاى المجالـس اسـت که پیـش از این 

به آنها اشـاره شـد
  رویکردهاى کالمى در دوره نظریه پردازى

تصویـر مـا از ایـن دوره تاریخـى کالم شـیعه (یعنى 
دوره دوم از مرحله تأسـیس)، تصویر روشـنى نیست. 
بـه همین دلیـل اصًال میراث ایـن دوره را پى نگرفته 
و اهمیتش را بازگو نکرده ایم. شـواهد تاریخى نشـان 
مى دهـد کـه متکلمـان شـیعه در ایـن دوره هم پـاى 
نقـل حدیث، بحث هـاى تحلیلى هم داشـته اند. حتى 
مى تـوان گفـت اکثـر مباحـث متکلمـان مـا تحلیلى 
اسـت؛ مثًال اکثـر کتاب هاى هشـام بن حکم تحلیلى 
و نقدى اسـت، مثل رساله وى در رد ارسطاطالیس در 
توحیـد و رسـاله وى در رد بـر ثنویـه. از قطعات باقى 
مانـده از هشـام یـا مؤمن طاق، روشـن مى شـود که 
ایشـان داراى نظـرات ویژه کالمى بودند. اشـعرى در 
مقاالت االسـالمیین به برخى نظرات ایشـان اشـاره 

کرده اسـت.
  ردپاى جامع نگارى در دوره نظریه پردازى

همان طـور کـه گفتـه شـد، در دوره نظریه پـردازى 
هیـچ رسـاله جامعـى سـراغ نداریـم. اعتقادنامه هاى 
مکتـوب امامیـه، معتزلـه و اهـل حدیـث کـه در آنها 
اصـول اعتقـادى بـه صـورت جامـع و سـاختاریافته 
مطـرح شـوند، در ایـن مرحله هنـوز تألیف نشـده اند؛ 
یعنـى هنـوز اندیشـه کالمـى بـه سـطح تنظیـم و 
جمع بنـدى،  اسـت.  نرسـیده  جامـع  نگاشـته هاى 
منظومه سـازى و ترکیب سـازى بیـن عقایـد، مربوط 

بـه دوره سـوم از مرحلـه اول اسـت.
بـا ایـن حـال مى تـوان در دوره دوم نیـز ردپایـى از 
اعتقادنامه هـا را در شـکل عـرض عقایـد بـه امامـان 
مشـاهده کـرد؛ یعنـى برخـى از اصحـاب و شـیعیان 
مجموعـه عقایـد خودشـان را بر امـام معصوم عرضه 
مى کردنـد و از او دربـاره صحـت آن عقاید استفسـار 

مى کردنـد،[25] هماننـد عـرض عقیـده عبد العظیـم 
حسـنى کـه در مصـادر ما معـروف اسـت.[26]

  مفقود شدن میراث علمى دوره نظریه پردازى
متأسـفانه از این دوره از کالم امامیه، حتى یک رساله 
مسـتقل هم برجاى نمانده اسـت. تمام آثـار این دوره 
یـا از بیـن رفته انـد یـا در آثار بعدى منتشـر شـده اند. 
در گذشـته راه انتشـار آثـار استنسـاخ بـوده اسـت. از 
آنجا که شـیعه از نظر سیاسـى تحت فشـار و از نظر 
اقتصـادى در مضیقه بود. در چنین وضعیتى طبعاً آثار 
شـیعه به صورت گسـترده استنسـاخ نمى شد. همین 
امـر زمینـه را بـراى متـروك شـدن این آثـار در پس 

غبـار گذر زمـان فراهـم مى کرد.
عـالوه بـر آن، تاریخ، حکایت از آن دارد که بسـیارى 
از آثـار امامیـه کـه در برخـى از کتابخانه هـاى مهـم 
گـردآورى شـده بود در آتش تعصب سـوخت.[27] در 
کنـار ایـن قبیل عوامـل منفى، یک عامـل مثبت نیز 
بـه فراموشـى و از بین رفتن میـراث کالمى این دوره 
کمـک کرده اسـت. این عامل مثبت عبارت اسـت از 
جامع نگارى هایـى کـه در دوره سـوم صـورت گرفت.

در ایـن دوره (دوره سـوم از مرحلـه نخسـت تاریـخ 
کالم)، متکلمـان اسـالمى از جملـه متکلمان شـیعه 
بـا اسـتفاده از ایـن آثـار پراکنـده  و تک نگاشـت ها، 
آموزه هـاى کالمـى را منظـم کـرده و منظومـه اى 
ایـن  در  کردنـد.  تدویـن  را  عقایـد  از  سـاختاریافته 
دروه، جامع نـگارى بـا سـبک نقلـى و عقلـى صورت 
پذیرفـت. پـس از تدویـن ایـن جوامع کـه از ترکیب 
تک نگاشـت هاى دوره پیـش فراهـم آمـده بودنـد، 
ایـن تلقـى پدیـد آمد کـه تمـام مزایـاى میراث هاى 

پراکنـده در کتاب هـاى جامـع جمـع شـده اسـت.
از ایـن رو، عمـًال آن منابـع اصلـى و اولیـه کم کـم 
فرامـوش شـد. براى مثـال مرحوم کلینـى، به هنگام 
نوشـتن کتاب کافـى تعداد زیـادى از ایـن کتاب ها و 
بـه اصطـالح، اصل هـا را در اختیـار داشـته و احادیث 
خـود را از درون ایـن کتاب هـا انتخـاب کرده اسـت؛ 
مثـًال در بـاب اسـتطاعت، دو روایتـش از ایـن اصـل 
اسـت، سـه روایتـش از اصل دیگـر. این اقدام سـبب 
شـد کـه آن اصل هـا و کتاب هـاى مصـدر کم کـم 
فرامـوش شـوند. ایـن میراث تـا قرن پنجم و ششـم 
همچنان بـه نحوى وجـود دارد[28]. از قرن هفتم به 

در گذشته راه انتشار 
آثار استنساخ بوده است. 

از آنجا که شیعه از نظر 
سیاسى تحت فشار و از نظر سیاسى تحت فشار و از نظر 
اقتصادى در مضیقه بود. در اقتصادى در مضیقه بود. در 

چنین وضعیتى طبعاً آثار 
اقتصادى در مضیقه بود. در 

چنین وضعیتى طبعاً آثار 
اقتصادى در مضیقه بود. در 

شیعه به صورت گسترده 
استنساخ نمى شد. همین امر استنساخ نمى شد. همین امر 
زمینه را براى متروك شدن زمینه را براى متروك شدن 

این آثار در پس غبار گذر 
زمان فراهم مى کرد.
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بعـد نسـبت بـه آنهـا احسـاس بى نیازى شـد و لـذا متروك 
گردیـد و در کتابخانه هـا پوسـید و از بیـن رفـت. این اسـت 
کـه دسترسـى ما به میـراث  دوره دوم غالبـاً از طریق میراث ِ 

دوره سـوم امکان پذیر اسـت.
فهرسـت نگارى به عنـوان شـیوه خـاص شـیعه در    

دانش انتقـال 
در شـیعه، برخـالف اهل سـنت، انتقـال دانـش به خصـوص 

انتقـال حدیـث از طریـق مکتـوب بود.
بـه همیـن دلیـل، علـم رجـال را ابتـدا اهل سـنت تدویـن 
کردنـد و شـیعیان پس از آنهـا وارد عرصه این علم گردیدند. 
از آنجـا که اهل سـنت به صورت شـفاهى حدیـث را منتقل 
مى کردنـد، برایشـان مهـم بـود کـه کدام شـیخ از مشـایخ 
حدیـث، ایـن روایـت را نقـل کرده اسـت. راوى مى بایسـت 
از شـیخش حدیث سـماع مى کـرد. بر این اسـاس، مجالس  
حدیـث تشـکیل مى دادنـد. اعتبار احادیـث به افراد وابسـته 

است.
آنگاه که مى نویسـد، حدثنـا فالن، حدثنا فـالن، در حقیقت 
بـه رجـال اعتبـار مى دهـد. تقسـیم حدیث بـه خبـر متواتر 
و خبـر آحـاد، از همین جـا پیـدا شـد. بـه لحـاظ تاریخـى 
تقسـیم خبـر واحـد و متواتر از آِن اهل سـنت اسـت. شـیعه 
در اصـل نیـازى به بحث خبـر واحد و متواتر نداشـت؛ چون 
همان طـور کـه در ادامـه خواهیـم گفـت، تکیـه شـیعه بـر 

بحـث فهرسـت نگارى بـود.[34]
در مقابـِل فرهنـگ شـفاهى که در اهل سـنت غلبه داشـت، 
شـیعیان بـه دسـتور ائمـه (ع) علومـى را کـه مى آموختنـد 
بـه محـض شـنیدن مکتـوب مى کردنـد. در روایـات نیـز 
بـر کتابـت حدیث تأکید شـده و از شـیعیان خواسـته شـده 
اسـت کـه به حافظـه خـود اتـکا نکننـد.[35] این سـنت و 
تأکیـدات ائمه، سـبب شـد که سـنت حدیث نگارى شـیعه، 
سـنت کتبـى باشـد. آنچـه مى نوشـتند اصـل یا کتـاب نام 
مى گرفـت؛ مثـل اصل زراره یـا کتاب ابن ابى عمیـر یا کتاب 
حسـین بن سـعید اهوازى. در شـیعه مرحله شـفاهى حدیث 
بسـیار محدود بود و به سـرعت کتاب جایگزین آن مى شـد.
اعتبـار حدیـث هـم در اصل بیشـتر بـه کتاب اسـت. قرائن 
دیگـر، اعـم از سـندى و محتوایـى، بـر محـور کتـاب قابل 
بررسـى هسـتند. بدین ترتیب براى شـیعه، بررسـى نسـخه 
بـر بررسـى رجـال مقـدم اسـت.[36] سـؤال ایـن بـود کـه 
ایـن نسـخه از طریـق چه کسـى آمـده؟ مثًال نسـخه زراره 
از کجـا آمـده؟ چه کسـى نقـل کرده؟ آیـا او در نقـل، معتبر 

بـوده؟ اجـازه داشـته یـا نداشـته؟ تکیـه شـیعه بر نسـخه و 
کتـاب، سـبب شـد کـه شـیعه دانـش جدیـدى را بـه نـام 
دانـش فهرسـت نگارى تأسـیس کنـد؛ یعنـى در مقابل علم 
رجالـى کـه اهل سـنت بـه وجـود آوردنـد، در شـیعه علـم 

فهرسـت نگارى تأسـیس شـد.
ــد.  ــط مى ش ــت ها ضب ــا در فهرس ــى م ــاى اصل کتاب ه
فهرســت نگار در کتــاب فهرســت خــود، تمــام نســخه هایى 
را کــه بــه دســتش رســیده بــود، نسخه شناســى مى کــرد و 
طریــق خــود را بــه صاحــب اصلــى کتــاب نشــان مــى داد. 
ــه اى از  ــى نمون ــى و طوس ــت نجاش ــال فهرس ــراى مث ب
ــام  ــن فهرســت ها تنهــا ن ــن فهرســت ها هســتند. در ای ای
افــرادى آمــده اســت کــه کتــاب داشــته اند؛ خــواه کتــاب 
ــند.  ــاب باش ــل کت ــطه نق ــا واس ــد ی ــان باش از آن خودش
بنابرایــن نــام کســى کــه صرفــاً حدیــث شــفاهى داشــت 
در فهرســت طوســى یــا در فهرســت نجاشــى نیســت. این 

ــام دارد.[37] ــت نگارى ن ــش، فهرس دان
تکیـه علماى شـیعه بر کتابت و نسـخه مکتـوب، به حدیث 
از  اختصـاص نداشـت؛ حتـى کتاب هـاى کالمـى شـیعه 
طریق سلسـله اسـناد منتقل مى شـد.[38] در سنت تعلیمى 
گذشـته، طالب علم باید کتاب را از نسـخه درسـت استنساخ 
مى کـرد و در محضـر اسـتادى مى خوانـد کـه خـودش در 
محضر اسـتادى که سلسـله اسـنادش به صاحب این کتاب 
مى رسـد، خوانـده اسـت؛ مثـًال مرحـوم نجاشـى در ذیـل 
هشـام بن حکـم سلسـله اسـناد خـودش را مى گویـد و در 
آنجـا نزدیـک به سـى کتـاب از هشـام را نـام مى بـرد.[39]
این سـنت نسـبت به کتاب هـاى کالمى گاه تا قـرن نهم و 

دهم باقى مانده اسـت. 
  امکان بازسازى میراث دوره دوم

سـؤال این اسـت که چگونـه مى توانیم به میـراث دوره دوم 
از مرحلـه نخسـت دسـت پیدا کنیـم. به نظر مى رسـد که از 
دو طریـق مى توانیـم بخشـى از این آثـار را احیا و بازسـازى 
کنیـم: یکـى از طریـق نقل قول هـا؛ چراکه بسـیارى از این 
روایـات یـا حتـى مناظـرات و آراء کالمـى، در کتاب هـاى 
بعـدى آمـده اسـت. مثـًال هشـام در مـورد حدوث اجسـام، 
رسـاله اى به نام رسـاله فى حدوث  االجسـام دارد (نجاشـى، 
1424: 433). همچنیـن در چنـد جـا دالیلـى از او بر حدوث 
اجسـام نقـل شـده اسـت کـه احتمـاًال از آن کتـاب گرفتـه 

اسـت.[40] شده 
ایـن کتـب  طریـق دوم، کتاب هـاى فهرسـت اسـت. در 

فهرسـت، نام کتب کالمى متکلمان این دوره مانند هشـام، 
زراره و مؤمن طـاق آمـده اسـت و سلسـله  سـند انتقـال این 
کتـب نیز بیان شـده اسـت. اگـر ما نمى دانسـتیم کـه زراره 
کتابى دارد که از فالن طریق منتقل شـده اسـت، با مراجعه 
بـه اصـول کافـى، نمى توانسـتیم دریابیـم که چنیـن کتابى 
بـوده اسـت یـا نـه. از آنجـا کـه در کتـاب فهرسـت، عالوه 
بـر عنوان، سـیر تاریخـى  کتاب هم آمـده اسـت، مى توانیم 
بفهمیـم کـه این کتاب مثـًال از کوفه به قم آمـده و در زمان 
کلینـى در قـم بـوده اسـت. از همین جـا، با توجـه به طبقه 
روات، مى توانیـم احادیـث یـا اندیشـه هایى را کـه در یـک 

اصـل یا کتـاب بوده اسـت، رهگیـرى کنیم.
  دو منبع معاصر براى بازسازى میراث دوره دوم

بـراى بازسـازى آثـار ایـن دوره، دو منبـع اساسـى مى توانـد 
بسـیار مفید باشـد: یکى کتاب فهارس الشـیعه اسـت.[41] 
ممکن اسـت کسـى با مراجعه به فهرسـت نجاشـى و شیخ 
طوسـى تصـور  کنـد کـه آنچـه ایشـان در قرن پنجـم نقل 
کرده انـد از خودشـان اسـت؛ در حالى که این تصور درسـت 
نیسـت. این فهرسـت از هشت فهرسـت قبلى شیعه گرفته 
شـده اسـت. شـیعه هشـت فهرسـت در یک یا دو یا گاهى 

سـه نسـل قبل از ایشـان داشـته است.
این فهرسـت ها به نسـل هاى بعد منتقل شـد تا آنکه شـیخ 
طوسـى و نجاشـى آنها را در درون این دو کتاب درج کردند. 
کتـاب فهارس الشـیعه، این هشـت فهرسـت را از درون این 
دو کتـاب اسـتخراج کـرده اسـت. بـا مراجعه به ایـن کتاب 
مى تـوان فهمیـد کـه مثـًال ابن ولیـد کـه در قـم فهرسـت 
داشـت چـه کتاب هایـى در اختیـار داشـته اسـت. فهرسـت 
صـدوق نیز تفکیک شـده اسـت. فهرسـت سـعد بن عبداهللا 
اشـعرى کـه از مشـایخ باواسـطه کلینـى اسـت، در فهارس 

الشـیعه هست.
منبـع دوم عبـارت اسـت از کتـاب میـراث مکتـوب شـیعه 
نوشـته آقـاى مدرسـى طباطبایـى. وى میـراث مکتـوب 
شـخصیت هاى شـیعه را تـا حـدود سـال هاى 150، 160، 
170 (ق) رهگیـرى کرده اسـت؛ یعنى آن میـراث را از درون 

فهرسـت اسـتخراج کرده اسـت.
وى در تمـام کتاب هـاى شـیعه جسـتجو کـرده و بـه ایـن 
نتیجـه رسـیده کـه مثـًال ایـن کتـاب در ایـن ده مجموعه 
منتشـر شـده و جایـش را نشـان داده اسـت. بـا ایـن حـال، 
کتـاب دکتـر مدرسـى کامـل نیسـت؛ یعنـى مى شـود بـا 
ابزارهـاى جدیـد بـه انـدازه ایـن کتـاب بـه اطالعـات این 



کتـاب افـزود. مثـًال کتـاب مجالـس هشـام، المجالس فى 
االمامـه، بعـداً در کتاب العیون و  المحاسـن مفید، نقل شـده 
اسـت. تعدادى از این مناظرات را شـیخ مفید آورده و االن در 
دسـت است (رك: شیخ مفید، 1413: 28، 49-50، 90) پس 
حتـى بحث هـاى کالم عقلـى را مى تـوان دوباره بازسـازى 
کـرد. از آنجـا که به مـرور زمان مصـادر اصلى باقـى نماند، 
دیگـر فهرسـت ها از نظـر علما کارسـاز نبود؛ لـذا علم رجال 

جـاى فهرسـت نگارى را گرفـت.
  ثمره بازسازى میراث دوره نظریه پردازى

احیـا میراث کالمـى، ثمرات متعـددى دارد کـه از آن جمله 
مى تـوان بـه ثمره تاریخ کالمى اشـاره کرد. هشـام بن حکم 
را بایـد از طریق میراثش بشناسـیم. اگر بتوانیـم میراث وى 
را احیـا کنیـم، مى توانیم صحت و سـقم نسـبت هایى را که 
بـه وى داده مى شـود، معلـوم کنیـم. بـا مراجعـه به مسـند 
ابن هشـام کـه در دسـت اسـت مى توانیـم نتیجـه بگیریـم 
کـه مثـًال فـالن دیـدگاه باطلـى که به هشـام نسـبت داده 
شـده، حداقل محـل تردید اسـت؛ چون خـودش 20 روایت 
مخالـف ایـن دیـدگاه را در مصادر مختلف شـیعه نقل کرده 
اسـت؛ لذا به سـادگى نمى تـوان خالف مضمـوِن آن روایات 

را به وى نسـبت داد.

ج. دوره تدوین
دوره سـوم از مرحله تأسـیس، دوره اى اسـت که در آن کالم 
در قالـب یـک دانـش بـا قواعـد و بـا روش خـاص تدویـن 
مى شـود. شـیخ صـدوق بـا رویکـردى نص گرایانه و شـیخ 

مفیـد بـا رویکـردى عقلـى، این مرحلـه را شـروع کردند.
مرحلـه دوم، دوران رقابـت کالم بـا دو عرصـه مهم فلسـفه 

و عرفـان اسـت. در ایـن دوره، نهضت ترجمه آغاز مى شـود 
و فلسـفه وارد جهان اسـالم مى شـود و بسـط پیدا مى کند، 
دانشـمندان اسـالمى آن را مى خوانند و بـه تدریج متکلمان 
شـروع به اسـتفاده از فلسـفه در دانـش کالم مى کنند. البته 
فیلسـوفان هـم از کالم اسـتفاده مى کننـد. در ایـن دوره، 
متکلمـان از قواعـد فلسـفى در راسـتاى اهـداف خودشـان 
اسـتفاده مى کننـد، امـا توجـه دارنـد کـه معتقداتشـان بـا 
نظریـه  متکلـم  دارد.  اساسـى  تفـاوت  فلسـفى  معتقـدات 
خـودش را در بـاب جبـر و اختیـار، اسـماء و صفـات الهـى، 
حـوث عالـم و غیـره، متمایز از نظر فیلسـوف مى دانـد و به 
نقد آراى فیلسـوفان مى پـردازد. متکلم معتقـدات خودش را 
از فیلسـوف نمى گیـرد، بلکـه ادلّـه و مفاهیـم را از آنجا اخذ 
مى کنـد. از ایـن رو، گفتیـم کـه مرحلـه دوم، مرحلـه رقابت 
کالم بـا فلسـفه و در دوره اخیـر، رقابـت بـا عرفان اسـت. 

مرحلـه سـوم، مرحلـه-« زوال یـا اسـتحاله دانـش کالم 
اسـت. تفـوق فلسـفه و عرفـان سـبب مى شـود کـه کالم 
بـه عنـوان دانـش مسـتقل کم کـم هویـت خـودش را از 
دسـت بدهـد. از قـرن نهـم هجـرى بـه تدریـج ایـن فضا 
پررنـگ مى شـود، بـه طـورى کـه مـا دیگـر بـه سـختى 
البتـه  بگذاریـم.  فـرق  فلسـفه  و  کالم  میـان  مى توانیـم 
از یـک جهـت دیگـر، فلسـفه هـم رنـگ کالمـى شـیعه 
بـه خـود گرفتـه اسـت ولـى در مجمـوع، ایـن کالم بـود 
کـه جایـگاه خـود را بـه فلسـفه و عرفـان نظـرى سـپرد.

مرحله چهارم، دوره معاصر اسـت که از حدود دویسـت سال 
قبـل آغـاز شـده و یـک احیـا و بازاندیشـى در دانـش کالم 

در جهـان اسـالم در همـه گرایش هـاى مذهبـى بـه وجود 
آمـده اسـت. جریـان معتزلـه که در قـرن ششـم و هفتم به 
خاموشـى گراییـده بـود، در دهه هاى اخیر دوباره فعال شـده 
اسـت و نومعتزلیـان ظهـور پیـدا کردنـد. اندیشـه اشـعرى 
هـم توسـط متفکـران جدیـد بازخوانى شـده و نواشـعریانى 
بـه صحنـه آمدنـد. حتـى سـلفیه کـه از سـابقه درخشـانى 
در کالم بهره منـد نبـود، در دوران معاصـر دارد بـه تدریـج 
خـودش را احیـا مى کنـد. جریـان نوسـلفى کـه پیشـتر در 
مصـر و هنـد فعال شـده بـود هم اکنـون در شـبه جزیره با 
رنـگ سـنتى تر، مشـغول تولید آثـار متعددى در کالم شـده 
اسـت. شـیعه هم بـه احیـاى دوبـاره دانـش کالم پرداخت.
حوزه هـاى  در  امـروزه  کـه  جدیـد-»  -«کالم  اصطـالح 
اسـالمى فـراوان بـه کار مـى رود، مربـوط بـه ایـن دوره 
اخیـر اسـت. اصـًال ایـن اصطـالح از مصـر شـروع شـد و 
سـپس بـه شـبه قـاره رفـت و بـه ایـران آمـد. منظـور آنها 
از کالم جدیـد دقیقـاً بـه همیـن معناسـت، یعنـى: احیـاى 
دوبـاره روش هـاى کالمـى بـا زبـان روز و بـا منطـق نو و 
در پاسـخ بـه پرسـش هاى معاصـر. در واقـع، کالم جدیـد 
بـه ایـن معنـا علـم جدیـدى نبـود، بلکـه احیـاى دوبـاره 
کالم بـود متناسـب با فضاى فکـرى و متدولوژیـک جدید.

مـا ایـن چهـار مرحلـه مختلـف را در کالم طـى کرده ایـم. 
از ویژگى هـاى ایـن مرحلـه یکـى آن اسـت کـه غالـب 
نحله هـاى کالمـى همزمـان بـه طـور جـدى در صحنـه 
حضـور یافته انـد. باید بگوییم امروز در شـرایطى قـرار داریم 
کـه کالم روز به روز اهمیت گذشـته خـودش را پیدا مى کند 
و مـن احتمـال مى دهـم و خیلـى هـم دور از واقـع نیسـت 
کـه در آینـده نزدیـک شـاهد به بار نشسـتن ایـن تالش ها 

ضرورت توّجه جّدى به کالم
عیب دوم، عدم گسترش کافى و الزم علم کالم است که این، حقیقتاً، فاجعه است! از این باالتر و تلخ تر، فراموش 
شدِن کالم است؛... کسانى از آحاِد منتسب به حوزه، کارهاى باارزشى کردند و مى کنند؛ اّما این کار، کار حوزه در 
شکل نظام یافته آن، نیست. کارهاى افراد، غیر از کار نظام است؛ نظام حوزه، بایستى جواب بدهد؛ حاال اگر یک 
نفرى پیدا شد و وارد منطقه اى گردید و کارى کرد و محصولى هم داد، نمى شود آن را به حساِب حوزه گذاشت؛ 

انصافاً، حوزه در این زمینه کارى نمى کند!
اگر از کار کالمى صحبت مى کنیم، فوراً ذهن به [سمت] نوشتن چهار کتاب کالمى نرود؛ کار حوزه، انتشار کتاب هاى 
بیشتر نیست؛ بلکه تولید فکر تکاملى است! چنانچه تولید افزایش یافت، نوبت به نشر هم مى رسد؛ نشر، مسئله 
دوم است؛ این طور نباشد که فکر کنیم مثالً، ده کتاب درباره مسئله اى نوشتیم [و] قضّیه، تمام شد! نه؛ حوزه باید 

در زمینه هاى کالمى، فکرهاى نو تولید کند.

کالم رهبرى
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باشـیم و کالم جایـگاه واقعى اش را در منظومـه دانش هاى 
اسـالمى پیـدا کند.
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ادلـه مذکـور، بـراى تعیین تاریـخ کتاب االرجـاء بـراى اثبات ایـن تاریخ کافى نیسـتند و ممکن 

.(88-cook, 1981: 68) اسـت ایـن نامـه در تاریخى متأخرتر نوشـته شـده باشـد
[20]. از جملـه کتـب منسـوب بـه او، مى تـوان بـه کتـاب  الـى عبدالملـک بن مـروان فـى الـرد على 
القدریـه، رسـاله حکایـت قضـا و قـدر به فارسـى، شـروط االمامـه، االسـماء االدریسـیه، کتاب 
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ـ .ق اسـت، اگـر انتسـاب رسـاله اى کـه براى  286) هرچنـد سـال وفـات حسـن بصـرى 110 ه
عبدالملـک مروان (متوفاى 86ق) نوشـته شـده به حسـن بصرى درسـت باشـد، مى تـوان مطمئن 

شـد کـه ایـن کتاب پیـش از این تاریخ نوشـته شـده اسـت.
[21]. ابوحنیفـه نعمـان بن ثابـت (م 150ق) هـم در فقه و هـم در کالم، صاحب اثر اسـت؛ از آن جمله 
مى تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد (درباره کتـب وى و محتـواى برخـى از آنهـا رك: پاکتچى، 

دایـره المعارف بـزرگ اسـالمى: 5/ 403- 406):
[21]. کتـب چـاپ شـده: العالـم و المتعلـم (درباره رابطـه ایمان و عمـل)، الفقه االکبـر (هرچند عنوان 
کتـاب فقه اسـت؛ ولـى این اثـر مجمو عه اى از رسـائل اعتقـادى ابوحنیفه مى باشـد)، رسـاله الى 
عثمـان البتـى (دربـاره نظریه ارجـاء)، الفقه االبسـط، الوصیه، وصیه الـى تلمیذه القاضى ابویوسـف.
2. کتـب خطـى: وصیـه الـى ابنـه حمـاد، وصیه الـى یوسـف بن خالد السـمتى، رسـاله فـى االیمان و 

تکفیـر من قـال بخلق القـرآن، مجادلـه الحـد الدهریین.
3. آثار یافت نشده: کتاب الرهن، الرد على القدریه، رساله فى نصره قول اهل السنه ان االستطاعه مع الفعل.

[22]. رك: نجاشى، 1407: 175.
[23]. دربـاره دیـدگاه خـاص وى و مخالفت برخـى بـا وى رك: طوسـى، 1348: 145–148، 168. 
همچنیـن دربـاره تقابـل دیـدگاه هشـام بن حکـم بـا زراره و پیروانـش (عبیـد بـن زراره، محمـد 
بن حکیمـه، عبـداهللا بن بکیر، هشـام بن سـالم، مؤمن طـاق، حمید بن ربـاح) رك: اشـعرى، 1400: 

.43-42
[24]. اسـم کامـل ایـن رسـاله نیز الـرد على المعتزلـه فى امامـه المفضول اسـت. رك: طوسـى، بى تا: 

.131
[25]. دربـاره عـرض اعتقـادات بـر ائمه رك: سـید محمد کاظـم طباطبایى، مجموعه مقـاالت کنگره 

حضـرت عبدالعظیـم حسـنى، 1382ش: 24/ 195-244. دارالحدیث.
[26]. صدوق، 1398 التوحید: 81؛ همو، 1395، کمال الدین: 379- 380.

[27]. در درگیرى هاى مذهبى در زمان شـیخ طوسـى کتابخانه شـاهپور بن اردشـیر وزیر بهاءالدوله که از 
نفیس تریـن کتابخانه هـاى آن روزگار بود و بالغ بـر ده هزار جلد کتاب داشـت (ابن جوزى، المنتظم، 
1420: 9/ 200ـ201)، طعمـه آتـش شـد. خانـه و کتابخانـه شـیخ طوسـى بـه غارت رفـت و به 
آتش کشـیده شـد و کرسـى تدریس او در آتش غضب سـوخت! (ابن کثیر، البدایه و النهایه، 1408: 
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پنهان شـود (ذهبى، سـیر اعالم النبـالء، 1417: 13/ 625؛ ابن حجر، لسـان المیـزان، 1422: 6/ 52).

[28]. نقـل شـده اسـت کـه ابن ادریس، برخى از این کتب را داشـته اسـت (حسـینى جاللـى، 1418: 

.(188
[29]. دربـاره اینکـه شـیعیان بـه ضبـط روایـات در کتـب پاى بنـد بودنـد و از همـان زمـاِن صـدوِر 
روایـات، آنهـا را مى نوشـتند، بـه مقدمه جامع احادیث الشـیعه رجـوع کنید (بروجـردى، 1399: 
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.(33/1
[33]. عبدالملـک از فقهـا و محدثـان بـزرگ مدینـه بـوده اسـت. وى حتـى در دوران خالفـت نیز به 
نقـل روایت پرداخته اسـت. (ابن عسـاکر، 1416: 111/37- 113) گفته شـده کـه وى با محدثان 

نشسـت و برخاسـت داشته اسـت. (همان: 114)
[34]. درباره خبر واحد و تفاوت امامیه و اهل سنت، در این موضوع رك: طارمى راد، 1390: 163.

[35]. بـراى مثـال مى تـوان بـه روایات «اکتبـوا فانکم ال تحفظـون حتى تکتبوا» یـا «احتفظوا بکتبکم 
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[36]. بـا ایـن حـال در برخـى از مـوارد خـاص، فهرسـت نگاران امامیـه على رغم تأیید یـک کتاب، 
نویسـنده آن را تضعیـف مى کننـد و از او روایـت نقـل نمى کننـد. ایـن به دلیل اشـکال در نسـخه 
نیسـت؛ بلکـه به دلیل نگاه خاصى اسـت که آن فهرسـت نگار یا اسـتادان وى نسـبت بـه روایات 
فـردى داشـته اند. بـراى مثـال نجاشـى در مدخـل مربـوط بـه جابر جعفـى، على رغـم نقل کتب 
وى و بیـان طریـق خـودش بـه آن کتاب هـا، راویـان کتـب جابـر را ضعیـف و بـا تأیید سـخن 
شـیخ مفیـد، خود جابـر را مختلط معرفى مى کنـد. (نجاشـى، 1407: 128) بـراى نمونه همچنین 
مى تـوان بـه رفتـار او نسـبت به مفضل بن عمـر (همـان: 416) و معلـى بن خنیس (همـان: 417) 
و حسـن بن عبـاس بن الحریـش الـرازى (همـان: 60-61) اشـاره کـرد. در این موارد نجاشـى از 
نظـر نسخه شناسـى، کتـب این افـراد را تأییـد مى کند؛ اما بـه دالیلى دیگـر مانند دیـدگاه کالمى 

خـودش یـا اسـتادانش از آنهـا روایت نقـل نمى کند.
[37]. درباره فهرست نگارى در امامیه رك: طارمى راد، 1379: کل مقاله.

[38]. بـراى مثـال مى تـوان بـه کتاب هایـى کـه ذیل افـرادى مانند هشـام بن حکـم (نجاشـى، 1407: 
433)، مؤمـن طـاق (همـان: 325- 326) و زراره (همان: 175) آمده اسـت اشـاره کرد. کتب این 
افراد هر چند کالمى و عقلى اسـت؛ ولى در کتب فهرسـت نقل شـده و از طریق سلسـله اسـناد، 

مى رسـد. به صاحبانش 
[39]. البته ممکن اسـت که نجاشـى خود همه این آثار را نخوانده باشـد؛ بلکه از اسـتاد خود شـنیده 
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اسـت (کلینى، 1365: 1/ 81-80).
[41]. مشخصات کتاب شناختى این اثر چنین است:

خدامیان آرانى، مهدى (1389)، فهارس الشیعه، قم: نشر کتاب شناسى شیعه.
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مقدمه
یکـى از خألهـاى موجـود در جامعه، خأل «نظـام اعتقـادات» پویا، 
بالنده و متناسـب با نیازمندي هاي انقالب اسـالمی اسـت. اگر نظام 
اعتقـادات اسـالمى مناسـب، تولید و تبلیغ نشـود، با بیـان «کلیاتى 
از امـور اخالقـى و التزامـات عملـى» نمى تـوان جوانـان و نسـل 
امـروز را از آسـیب هاى فکـرى در برابـر هجمـه فرهنگـى موجـود 
مصـون داشـت؛ چـرا که دسـتگاه باطـل از طریق فلسـفه ها، علوم 
انسـانى و دانسـتنى هاى گوناگـون، بـراى آنـان یـک نظـام فکرى 
درسـت کرده اسـت کـه مى توانـد آرام آرام همـه موضع گیرى هاى 
آنـان را متناسـب بـا جهت گیـرى غیرالهـى شـکل دهـد. در مقابل 
ایـن توطئـه، بایـد یـک نظـام فکـرى و معرفتـى برتر سـاخت که 
نظـام فکـرى آنهـا را بشـکند و رابطه بیـن دین و جامعـه را به نحو 

اسـالمى بیـان کند.
نظـام اعتقـادات اسـالمى بایـد داراى شـاخصه ها و ویژگى هایـی 
باشـد تـا نتیجـه مطلوب را بـه ارمغـان آورد. از جملـه این که به هم 

پیوسـته، حداکثـرى و اجتماعى باشـد.

   انسجام و به هم پیوستگى اعتقادات
اعتقـادات بایـد نظامـى به هـم پیوسـته و قطعاتى از یـک منظومه 
فکـرى باشـد. بایـد بر پایـه یک مبنـا، نظامـى اعتقـادى را تعریف 
کـرد کـه هـر حـوزه، هماهنگ بـا مبانى اتخاذ شـده باشـد. عناصر 
ایـن نظام از هم گسـیخته نبـوده و یکدیگر را تاییـد و تکمیل  کنند 
و مجـزا یـا متنافـى نباشـند درسـت مثل فلسـفه که وقتـى بنیانى 
مثـل اصالـت وجود یـا اصالت ماهیت، پذیرفته مى شـود، فیلسـوف 
بایـد تـا آخـر کار بـه آن ملتزم باشـد و آن مبنـا را در همـه اصول و 
تعاریـف فلسـفى جـارى سـازد. در نظـام اعتقادات هـم همین گونه 
اسـت. محـور همه مباحـث اعتقادى «توحیـد» اسـت و این محور 

بایـد در اعتقـادات، اخـالق و فقـه تسـرى یابـد؛ یعنـى بایـد نقطه 
کانونـى ایـن دایره هـاى متداخـل معلوم باشـد. حقیقـت توحید نیز 

«توحید پرسـتش» مى باشـد.

   فراگیر و حداکثرى بودن اعتقادات
اعتقـادات بایـد حداکثرى باشـد به نحـوى که رابطه بیـن اعتقادات 
و همـه عرصه هـاى زندگـى را تعریـف کنـد؛ نـه اینکـه رابطه بین 
انسـان و پرسـتش خـدا را در دایـره اى محدود تعریـف نماید؛ یعنى 
همان گونـه کـه فقه نیـز مى توانـد حداقلـى و داراى منطقه الفراغ، و 
یـا حداکثرى و پوشـش دهنـده تمام مسـائل زندگى باشـد، اخالق 
هـم همین طور اسـت. اعتقادات هـم مى تواند حداقلـى و حداکثرى 

باشد.
بـه میزانـى کـه اعتقـادات فراگیـر مطـرح می شـود رابطـه بیـن 
اعتقـادات و ایمـان، بـا زندگى اجتماعى نیـز برقرار مى گـردد و فرد 
مى فهمـد کـه اگر بخواهـد موحد باشـد، رفتارهـا و صف بندى هاى 
اجتماعـى اش چگونـه باید باشـد. «حتّى تکون اعمالـى و اورادى 

کّلهـا وردا واحـدا و حالـى فى خدمتک سـرمدا».1
کسـانى کـه دیـن را حداقلـى می داننـد، توحیـد را بـه گونـه اى 
تعریـف مى کننـد کـه جامـع و فراگیـر نبـوده و الزمـه  آن شـکل 
گرفتـن ابعـاد زندگى نباشـد. همانند آنچـه در تمدن غـرب رخ داد. 
بعـد از رنسـانس، مى خواسـتند دخالـت دیـن و انبیـا را در زندگـى 
حـذف کننـد، لذا دامنـه اعتقادات دینـى را کاهش دادنـد و بر دامنه 
اعتقـادات غیردینـى افزودنـد؛ یعنى قائل شـدند مى تـوان موحد بود 
و در عیـن حـال، در زندگـى اجتماعى کامال مسـتقل از انبیاى الهى 
عمـل کـرد. انسـان در این صـورت، در اعتقادات خود، موحد اسـت 
ولـى به خدایى اعتقـاد دارد که در زندگى اجتماعـى او دخالتى ندارد 
و اصـال حـق دخالـت هـم نـدارد. موحد بودن انسـانها هیـچ ربطى 

بایسته های نظام اعتقادات

در این نوشتار 
به صورت کوتاه 
با ویژگى هاى نظام 
اعتقادات اسالمى آشنا 
مى شویم.از جمله 
اینکه به هم پیوسته، 
حداکثرى و اجتماعى 
باشد. ارتقاء موضوع 
اعتقادات از فرد به 
جامعه و استفاده از 
زبان فطرت در بیان 
اعتقادات، از دیگر 
موضوعات مورد 
بحث در این مقاله 
مى باشد.

اشاره

 نظام اعتقادات اســالمى باید داراى شاخصه ها و ویژگى هایی باشد تا نتیجه مطلوب را به ارمغان آورد. از 
جمله این که به هم پیوسته، حداکثرى و اجتماعى باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* سید ابوالحسن حسینى، دانش آموخته حوزه علمیه قم.

*سید ابوالحسن حسینى *سید ابوالحسن حسینى *



بـه زندگـى اجتماعـى و دنیـوى آنها نـدارد و نظام معیشـتى انسـان موحد مى تواند براسـاس 
مطالبـات نفسـانى و عقالنیت خودبنیاد و مسـتقل از انبیا و بر پایه اعتقـادات اجتماعى مادى 
مثـل اومانیسـم، لیبرالیسـم و راسیونالیسـم بنـا شـود. وقتـى رابطه بیـن زندگـى اجتماعى و 
خداپرسـتى، در «اعتقـادات» قطـع شـد، قطـع شـریعت نیـز سـاده شـد و شـریعت بـه یک 
شـریعت حداقلـى مبـدل گردیـد. در نتیجـه الزمـه موحـد بودن، هیـچ نوع شـریعت خاصى 
نخواهـد بـود. جامعه اى با چنین اعتقاداتـى، زندگى اش دینى نخواهد بـود؛ زندگى اش جریان 

اعتقاداتش نیسـت.
الزمـه زندگـى با اعتقادات، حداکثـرى و فراگیر بودن اعتقادات اسـت؛ یعنى زندگى اجتماعى 
نیـز تحـت تعلیمـات انبیـاء قرار گیـرد و دین در محـدوده حکومـت و زندگى اجتماعـى وارد 
شـود. اگـر جامعـه اى اعتقاداتش حداقلى شـد، نمى توان رابطـه اعتقادات با حیـات اجتماعى 
را حفـظ کـرد و فقـه به تنهایـى نمى تواند این رابطـه را برقرار کند. اگر جامعـه بخواهد دینى 
زندگـى کند باید ریشـه زندگى دینى اش را در اعتقاداتش نیز جسـتجو کنـد. تمام ابعاد تمدن 
اسـالمى باید آهنگ پرسـتش داشـته باشـد و هنگامـى مى توان ایـن کار را کرد کـه رد پاى 
آن در اعتقادات روشـن شـده باشـد. عالوه بر عقاید اسـالمى، اخالق اسالمى و فقه اسالمى 

را هـم باید فراگیر و حداکثـرى مالحظه کرد.

  ارتقاء موضوع اعتقادات از فرد به جامعه و تاریخ
واحـد دیـن دارى  در اعتقـادات نباید تنها فرد باشـد. تفاوت روان شناسـى و جامعه شناسـى در 
ایـن اسـت که واحـد مطالعاتى روان شناسـى «فرد» و جامعه شناسـى « اجتماع» اسـت و در 
نتیجـه احـکام آنهـا متفاوت اسـت. در اعتقـادات هم اینگونه اسـت. چنانچه انسـان ها جزایر 
مسـتقل دیده شـوند که مسـتقل خلق شـده  و مسـتقل رشـد کرده و به کمال مى رسـند و 
دیـن هـم آمده تـا تمام زندگى این جزایر مسـتقل را سرپرسـتى کنـد، در این صـورت، دین 
نمى توانـد روابـط اجتماعى را سرپرسـتى کند. فقهى هـم که موضوعـش و واحد مطالعه اش 

فقـط فرد اسـت نمى تواند تکامـل اجتماعـى را مدیریت کند.
فقـه کنونـى اگرچـه کـه احـکام اجتماعـى زیـادى نیـز دارد ولـى بیشـتر ناظر به فرد اسـت 
و بـا فقهـى کـه موضـوع مطالعـه اش واحـد اجتماعى هم باشـد، متفاوت اسـت. اخـالق نیز 
همین گونـه اسـت. اخالقـى کـه روابـط اجتماعى و حـب و بغـض اجتماعى را سـامان دهد 
و اخـالق پرسـتش اجتماعـى حـول والیـت حـق را به وجـود آورد، کمتر توجه شـده اسـت. 



٣٩

بنابرایـن واحـد مطالعـه بایـد عـالوه بر سـعادت و شـقاوت 
فرد، سـعادت و شـقاوت جامعه و اجتماع نیز باشـد. سـپس، 
بایـد واحـد مطالعـه از جامعـه بـه تاریـخ نیـز ارتقـاء یابد تا 
بتـوان نسـبت بـه تاریـخ موضع گیـرى کـرده و وحـدت 
تاریخـى جبهـه حـق و باطـل را درك نمـود و بتـوان رابطه 
اعتقـادات و موضع گیرى و پرسـتش اجتماعـى و تاریخى را 
روشـن کـرده و پرسـتش مشـاع تاریخـى صورت گیـرد. ما 
امـروز بـه اعتقاداتـى نیـاز داریـم که نـه فقط رابطه شـئون 
فـردِى فـرد بـا خدا، بلکـه رابطه تکامـل روابـط اجتماعى با 
پرسـتش و همچنین پرسـتش بزرگ تاریخـى جبهه حق را 

نیز تبییـن کند.

  استفاده از زبان فطرت در بیان اعتقادات
و  خشـک  ادبیاتـى  نبایـد  اعتقـادى  ادبیـاِت  همچنیـن 
فلسـفى باشـد. البتـه در احادیـث و احتجاجـات اهل بیـت  
(علیهم السـالم) براهین پیچیده فلسـفى نیز وجـود دارد ولى 
بـراى تفاهم با انسـان هاى مختلـف نیاز به اسـتفاده از زبان 
واحـد نیسـت. ادبیـات مـا و مؤمنى کـه در عمـق فطرتش 
مومـن بـه خداونـد اسـت نباید با مشـرك مرتد یکى باشـد 
و بـا او از امـور عامـه شـروع کـرده و خـدا را برایـش اثبات 
کنیـم! زبـان آمـوزش اعتقـادات بایـد زبـان فطـرت باشـد؛ 
ادبیـات غالـب مـا بایـد ادبیات وحى باشـد که زبـان فطرت 
اسـت؛ یعنـى ادبیـات وحـى، زبانى اسـت که خالـق فطرت 
بـا آن زبـان بـا انسـان صحبت کـرده اسـت. البتـه براهین 
فلسـفى غلـط و یـا بی فایـده نیسـت و زبـان فلسـفه نیـز 
یکـى از نیازهاى جامعه مسـلمین اسـت، اما جایـگاه خود را 
دارد. همچنیـن، زبـان کالمـى و عرفانى و حکمـى در جاى 
خـود خوب اسـت، ولـى نمى تواننـد جایگزین زبـان وحى و 

شـوند. احادیث 

در صحبـت بـا انسـان ها نباید مفروض گرفـت که مخاطب 
شـک در وجـود خـدا دارد و اول بایـد خـدا را اثبـات کـرد. 
خـدا اگـر انسـان را به پرسـتش امـر کـرده، در درون او هم 
میـل بـه پرسـتش هـم گذاشـته اسـت. اگـر ایـن میـل در 
درون انسـان نبـود و همـه انبیـاء هـم اثبات خـدا مى کردند 
انسـان بـه سـمت پرسـتش بر انگیخته نمى شـد. اگـر میل 
بـه سـعادت و درجـات قـرب و بهشـت، و نفـرت از جهنم و 
عـذاب در فطـرت انسـان نهاده نشـده بـود، تمـام انبیاء هم 
نمى توانسـتند ایـن میل و نفـرت را در وجـود او ایجاد کنند.
فطـرت، عقـل عمل، عقـل نظر و تمـام مجموعـه وجودى 
انسـان، مخاطـب انبیاسـت. مدخـل ورودى انبیـا هـم عقل 
نظـر (آن چنان کـه در حکمـت یونـان انسـان را بـر اسـاس 
عقـل نظـر تعریـف مى کردند)، نیسـت کـه اول بـا آن همه 
چیـز را تمـام کننـد و بعد انسـان خود ایمان قلبـى پیدا کند. 
اسـاس انسـان ایمان اوسـت و بعد اندیشـه او. اندیشه سایه 
یـا متأثـر از ایمـان یا کفر اسـت و اندیشـه کافرانـه، ضالل 

اسـت و هیچ ارزشـى نـدارد.
فطـرت انسـان خـدا را مى شناسـد، بـا خـدا میثـاق بسـته، 
موحد اسـت و خداپرسـتى را دوسـت دارد. انسـان به رحمت 
خـدا میل دارد و از عقوبت او مى ترسـد. اگـر اینها در فطرت 
نبـود، هم چون سـنگى بود که اگر بـاران بر آن ببـارد، چون 
اسـتعداد روییـدن نـدارد، نمى روید. البتـه دانه اى کـه داراى 
اسـتعداد اسـت نیـز، اگر بر او بـاران نبارد نمى رویـد. فطرت، 
زمیـن حاصلخیز اسـت و بعثـت بـاران رویاننده. لـذا ارتباط 
فطـرت و بعثت انبیاء، انسـان را به خدا مى رسـاند؛ نه ارتباط 
عقـل نظـرى و انبیـاء. حکمـت این اسـت که انسـان زبان 
فطـرت را بلـد باشـد و بتواند با ایـن زبان فطرت هـا را بیدار 
کند: «فَبََعَث فِیِهْم ُرُسـَلُه َو َواتََر إِلَْیِهْم أَنْبِیَاَءهُ لِیَْسـتَْأُدوُهْم 
وا َعَلْیِهْم  ِمیثَـاَق فِْطَرتِِه َو یَُذکُِّروُهْم َمْنِسـیَّ نِْعَمتِِه َو یَْحتَجُّ

بِالتَّْبلِیـِغ َو یُثِیُروا لَُهْم َدفَائِـَن اَلُْعُقوِل».2
لـذا خداونـد در قـرآن کریـم مى فرمایـد: «اْدُع إِلى  َسـبیِل 
َّتی  ِهَی  کَ بِالِْحْکَمـِۀ َو الَْمْوِعَظِۀ الَْحَسـنَِۀ َو جاِدلُْهْم بِال َربـِّ

أَْحَسُن».3
حکیـم کسـى اسـت کـه بتوانـد فطـرت انسـان را والیـت 
کنـد. موعظـه حسـنه یعنـى بنگـرد خداوند در عقـل عملى 
و فطـرت انسـان، چـه بیـم و انذارهایـى را گذاشـته و با آن 
زبـان بـا او صحبـت کنـد. کسـى مى توانـد موعظه حسـنه 
کنـد کـه عقـل عمـل انسـان را در دسـت دارد و مى دانـد 
چطـور مى توان تمایـالت او را تحریک کرد. اگر هم کسـى 
انـکار فطریـات کـرده و بخواهد با شـبهات راه فطـرت را بر 
انسـان ها ببنـدد، بـا جدال احسـن به او پاسـخ دهـد. برهان 
همـان جدال احسـن اسـت کـه با نفـس یا شـیاطین جنى 
و انسـى صـورت مى گیـرد کـه مى گوینـد خـدا نیسـت. اما 
شـروع با جدال احسـن نیسـت، بلکـه با حکمـت و موعظه 
حسـنه اسـت. زبـان مـا در دعوت، بایـد حکمـت و موعظه 
باشـد و در مـوارد الزم، بایـد جـدال احسـن صـورت گیـرد. 
حکمـت و موعظه حسـنه کار انبیاء و اولیاء اسـت: «َدَعْوَت 

َک بِالِْحْکَمـِۀ َو الَْمْوِعَظِۀ الَْحَسـنَۀ».4 ـِّ إِلى  َسـبِیِل َرب
نیـاز نیسـت همـه آدم هـا را شـکاك فـرض کنیـم و جدال 
کنیـم. اهـل بیـت (علیهم السـالم) هـم بـراي کسـى که با 
شـک و شـبهه به ایشـان رجوع مى کرد، برهـان مى آوردند، 

امـا هرگـز آغاز بحثشـان بـا برهان نبوده اسـت.

پى نوشت ها:
1. دعاى کمیل.

2. نهج البالغه، خطبه اول.
3. سوره نحل، آیه 125.

4. زیارت مطلقه امام حسین (علیه السالم)

پاسخ به استفهام هاى جامعه، میثاق خداوند با علما
عزیزان من! امروز، شبهه هاى نو و خطرناکى وجود دارد؛ آن شبهه هاى قدیمى، تمام شد! امروز، شبهه ابن َکّمونَه 
را کســى مطرح نمى کند؛ امروز، شبهات عظیمى در تمام زمینه هاى کالمى وجود دارد؛ از اصل توحید و لزوم دین 
بگیرید، تا به وجود صانع و نبّوت عاّمه و نبّوت خاّصه، و بعد مسئله والیت و مسائل گوناگونى که در زمینه هاى دینى 
و اسالمى وجود دارد، برسید. همه  اینها، مورد بحث است و امروز، نسبت به همه  اینها، شبهه وجود دارد. چه کسى 
باید به این شبهات اعتقادى، پاسخ بدهد؟ مگر علما، مرزداران عقیده نیستند؟ آیا مرزهاى عقیده، مدافع ندارد و 
رهاست؟ چه کسى در مقابل ایتاِم آل محّمد (ص) که بى دفاع، در معرض این امواج قرار گرفته اند، جواب خدا را 

خواهد داد؟

کالم رهبرى



جایــگاه کالم در هندســه 
ــى ــوم دین عل

اسـالمى،  علـوم  در  کالم  جایـگاه 
وظایـف متکلم و مکاتـب مهم علم 
کالم، سـه بحـث مهـم در مصاحبه 
با اسـتاد برنجکار است.ایشان بطور 
خالصـه وظایف متکلم را در شـش 
مـورد: اسـتنباط، تبییـن، تنظیـم، 
مکاتـب  رد  و  اثبـات، رد شـبهات 
ادامـه نیـز  معـارض مى داننـد. در 
در مـورد مکاتـب مهـم کالم هـم 
بغـداد، حلـه،  ماننـد: کوفـه، قـم، 
اصفهان، خراسـان توضیحاتى بیان 

مى فرماینـد.

نسبت سنجى علم کالم و فلسفه 
اسالمى

ایـن مقالـه در صـدد بیـان ایـن 
تعریـف  اوالً  کـه  اسـت  مطلـب 
فلسـفه و کالم چیسـت؟ و ایـن 
دو علـم در پـى پاسـخ  دادن بـه 
چـه  ثانیـاً  و  مسـائلى اند؟  چـه 
تفاوت هایى بین آنهـا وجود دارد؟ 
از ایـن رو در آغـاز، علم فلسـفه و 
کالم تعریف می  شـود و سـپس به 
تفاوت هـا و احیاناً تشـابه هاي آنها 

مى شـود. پرداختـه 

تأثیـرات علـم کالم بر علوم 
نى نسا ا

 علـم دینـى چیسـت؟ آیـا علـوم 
وغیراسـالمى  اسـالمى  انسـانى 
کالمـى  روش هـاى  آیـا  داریـم؟ 
بـر علـوم انسـانى تاثیـر گذاشـته 
اسـت؟ اینهـا سـواالتى اسـت که 
المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
معنـاى  تعریـف  ضمـن  ترخـان 
انسـانى  علـوم  از  خـاص  و  عـام 
بـه آنهـا پاسـخ مى دهـد. ایشـان 
بـا بیـان نگاه پیشـینى و پسـینى 
به علوم انسـانى و بررسـى نظرات 
اندیشـمندان ایـن حـوزه بـه یک 
جمع بنـدى کلـى در ایـن زمینـه 

مى رسـد.

آشنایى با کالم جدید
 در ایـن مصاحبـه به بررسـى کالم 
جدیـد و مباحث مطرح در فلسـفه 
نسـبت  مى شـود.  پرداختـه  دیـن 
و  دیـن  فلسـفه  بـا  جدیـد  کالم 
کالم قدیـم هـم مـورد بحـث قـرار 
مى گیـرد. در میـان ایـن مباحـث 
هـم بـه نظـرات اندیشـمندان ایـن 
حوزه و تقسـیمات و انشـعابات این 
موضـوع اشـاره مى شـود. در پایـان 
نیـز پیشـنهاد عملـى بـه طـالب 

مى شـود. داده  عالقه منـد 

ســیر  و  منبع شناســى 
ــم ــى کالم قدی مطالعات

بـه  اسـتاد  گفتـار  ایـن  در 
بررسـى کتـب کالمـى شـیعه و 
اهـل سـنت مى پـردازد. ایشـان 
سـیر  بیـان  ضمـن  ادامـه  در 
را  انتقاداتـى  کالم،  مطالعاتـى 
حـوزه  در  کالم  آمـوزش  بـه 
آنهـا  بـراى  و  مى نماینـد  وارد 
راهکارهایـى نیز ارایـه مى نماید. 

41

46
49

54

59



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* رضا برنجکار، دانش آموخته حوزه علمیه، مدرس فلسـفه و کالم اسـالمى و عضو هیئت علمى... دانشـگاه تهران مى باشـد. آشـنایى با علوم اسـالمى 
کالم، فلسـفه و عرفان، آشـنایى با فرق و مذاهب اسـالمى، مبانى خداشناسـى در فلسـفه یونان و ادیان الهى، اختیار و علیت از دیدگاه مالصدرا و اسـپینوزا، 

حضـور اراده در مبـادى عمل، عناوین برخى از آثار علمى ایشـان اسـت.

۴١

 علـم کالم چـه ارتباطـى بـا بقیـه علـوم حـوزوى و چه 
جایگاهـى در هندسـه علـوم اسـالمى و حـوزوى دارد؟

استاد: علم کالم در میان علوم اسالمى در طول تاریخ و همین طور 
منطقـاً، جایـگاه اول را دارد؛ یعنـى اگر بخواهیـم درجه بندى کنیم، 
وحـى در درجـه اول قـرار مى گیرد. بعد از وحى، به علوم مى رسـیم؛ 
یعنـى فهم هایـى کـه از وحى داریم. علوم اسـالمى به سـه قسـم، 
علـم عقایـد، علـم اعمال و علم اخالق تقسـیم مى شـود که اسـم 
اولـى را کالم، دومـی را فقـه و سـومی را اخـالق مى گذارنـد. در 
بیـن این سـه علـم، در واقـع علـم کالم رتبـه اول را دارد. در تاریخ 
هـم مى بینیـم شـدیدترین نزاع هـا و دسـته بندى ها بـه اختالفـات 
اعتقادى برمى گردد؛ براى مثال بحث تشـیع و تسـنن،  به مسـئله 
امامـت برمى گـردد. گرچه بحـث امامـت در فقه تأثیرگذار اسـتـ  
یعنـى وقتـى به امامـت دوازده امام معصوم معتقدیم، فقـه ما از فقه 
اهل سـنت که چنیـن اعتقادى ندارنـد، متفاوت خواهد بـودـ  به هر 
حال این بحث امامت اسـت که مسـلمانان را دو دسـته کرده است.
از نظـر منطقـى هـم تا شـخصى به خـدا و پیغمبر او و دیـن ایمان 
نیـاورد، نوبـت بـه عمـل نمى رسـد. مـا بایـد ابتـدا دیـن را قبـول 
داشـته باشـیم و بعـد بـه دسـتورهاي دیـن عمـل کنیـم؛ بنابراین 
رتبـه اعتقـادات، رتبـه اول اسـت و طبیعتاً علمى کـه متکفل بحث 
اعتقـادات اسـت و فهم و تبیین اعتقادات را بر عهـده دارد، مقام اول 

را خواهد داشـت.
نام هایـى بـراى ایـن علـم ذکـر شـده اسـت، از جملـه همیـن نام 
کالم و علـم اصـول یا اصـول عقایـد. اصول در فرهنگ اسـالمى 
دو اصطـالح دارد: یـک اصول فقه و یکى هـم اصول عقاید. گاهى 
نیـز در تعابیـر علمـا، اصطـالح «اصولیـن» آمـده اسـت. جهتـش 
مشـخص اسـت؛ چـون اصول فقـه، پایه فقـه اسـت، از این جهت 
کـه روش و منابـع فقـه را و حجیـت منابع و روش هـاى فهم منابع 
را مشـخص مى کنـد. اصطالح اصـول دین نیز از این جهت اسـت 
کـه کالم پایـه دین اسـت. تعبیـر دیگرى کـه براي علـم کالم به 
کار برده انـد، فقـه اکبر اسـت؛ البته این تعبیر ناظر به مقام اسـتنباط 
کالم اسـت نـه مقـام دفاع؛ چـون کالم یک مقـام اسـتنباط دارد و 

یـک مقـام دفـاع. فقه اکبر بـه جنبه اسـتنباطى کالم اشـاره دارد و 
فقـه اصغـر بـه همین معنـاي اصطالحى اسـت. گاهى هـم فقه را 
سـه قسـم کرده انـد: فقـه اکبر، فقـه اوسـط و فقه اصغر که اوسـط 
همـان اخـالق اسـت. ایـن تعابیـر، یعنـی «علم اصـول دیـن» یا 
«علـم اصـول» یا «علـم کالم» یا «علم فقه اکبر» همگی نشـان 
مى دهد در منظومه علوم اسـالمى، علم کالم جایگاه اول را داشـته 

و دارد. منطقـاً نیـز این قضیه صادق اسـت.
 بنابـر آنچـه در مـورد اصولیـن فرمودیـد، اصـول فقه از 
نتیجه اسـتنباط که فقه باشـد جداسـت؛ یعنى علم اصول 
فقـه و علـم فقـه داریـم. چـرا در کالم این اتفـاق نیفتاده 
اسـت؟ اگـر کالم، روش و اصـول و مبانـى حجیت عقاید 
اسـت، چـرا اصـول عقاید از خـود عقاید کـه ماحصل این 

فرایند اسـتنباط اسـت، جدا نشـده است؟
اسـتاد: در کالم در واقـع سـه امـر داریم. یکى اینکه خـود اعتقادات 
دو دسـته اند کـه گاهـى گفتـه مى شـود اصـول اعتقـادات و فـروع 
اعتقـادات؛ یعنـى خود اصـول دین به معناى عام را که شـامل همه 
عقایـد مى شـود، دو دسـته مى کننـد و مى گویند اصـول اعتقادى و 
فـروع اعتقـادى (یعنى اعتقـادات غیر درجـه اول). اعتقـاداِت درجه 
اول مثـل توحیـد و نبـوت و معاد. فـروع اعتقادى فرع هـاى اصول 
اسـت. اینجـا بحـث دیگـرى هـم داریم اینکـه وقتـی مى خواهیم 
وارد علـم کالم بشـویم، قبـًال بایـد بدانیـم روش این علـم و منابع 
ایـن علم چیسـت. از پیـش باید بدانیـم روش فهم مـا از این منابع 
بـه چه صورت اسـت. در واقع ایـن مطلب، معناى دیگـِر «اصول» 
اسـت. وقتـی می گوییـم اصـول فقه، منظـور ما همین معنا اسـت. 
اصـول فقـه یعنی علمـى همچون منطق نسـبت به فلسـفه. حاال 
آنجا اسـمش منطق اسـت و اینجا اصول. در حقیقت علمى اسـت 
کـه مقدمـات ورود بـه علـم دیگـر را تأمیـن و منابـع آن علـم را 
مشـخص مى کنـد اینکـه کـدام منابع حجیـت دارنـد و روش هاى 
مراجعـه بـه آن منابع و فهم آن منابع چیسـت؛ مثـًال در اصول فقه، 
بحـث حجیت، حجیـت منابع را مشـخص مى کند، حجیـت قران، 
عقـل، سـنت، اجمـاع، خبر واحـد، ظهور. مشـخص مى کنـد منبع 

جایگاه کالم
در هندسه علوم دینی

در گفتگــو بــا حجــت االســالم والمســلمین رضــا برنجــکار

جایگاه کالم در 
علوم اسالمى، وظایف 
متکلم و مکاتب مهم 
علم کالم، سه بحث 
مهم در مصاحبه با 
استاد برنجکار است.

ایشان بطور خالصه 
وظایف متکلم را در 
شش مورد: استنباط، 
تبیین، تنظیم، اثبات، 
رد شبهات و رد مکاتب 
معارض مى دانند. در 
ادامه نیز در مورد 
مکاتب مهم کالم هم 
مانند: کوفه، قم، بغداد، 
حله، اصفهان، خراسان 
توضیحاتى بیان 
مى فرمایند.

اشاره



مـا چیسـت. یـا در کنـار این مباحـث، بحث الفـاظ را داریم. مباحـث الفاظ، منابع را مشـخص 
نمى کنـد، بلکـه نحوه اسـتفاده از منابع را مشـخص مى کنـد. اینهـا در واقع روش اسـتفاده از 

منابـع را مشـخص مى کنند.
مـا در کالم نیـز بـه چنین علمـى نیازمندیم و باید تأسـیس کنیـم. این علم هم اکنـون وجود 
نـدارد. بلـه، به کارگیـري «اصول» به معناى اصـول دین در مقابل فـروع دین، بحث دیگري 
اسـت. معمـوًال اصـول دیـن را پنـج تا مى دانند کـه برخـی آن را کم و زیـاد کرده انـد؛ اما این 
یـک بحـث اسـت و یک بحث دیگر این اسـت کـه اصول کالم بـه معنایى باشـد که اصول 
فقـه اسـت یـا بـه معنایى باشـد که منطق اسـت. متأسـفانه چنیـن علمـی ایجـاد نکرده ایم. 
دالیلـى داشـته اسـت. یکى از دالیلش این اسـت که علما بـه علم اصول فقه اکتفـا کردند و 
گفتنـد ایـن علم براى کالم هم مفید اسـت. چـرا؟ چون مباحث الفاظ اختصـاص به اعتقادات 
نـدارد. عـام و خـاص و مطلق و مقید نیز همین طـور. منابع کالم هم به همین صورت اسـت. 
حتـى گاهـى در ضمـن اصـول فقه، بـه کالم پرداختند؛ مثـًال در خبر واحـد، در حجیت ظهور 
گفتنـد ظهـور حجـت اسـت مطلقـاً و در خبر واحد بحـث کردند خبـر واحـد در اعمال حجت 
اسـت؛ امـا آیـا در اعتقادات نیز حجت اسـت؟ بعضى ها گفتنـد اگرچه در اعمال حجت اسـت، 
در اعتقـادات نیسـت. در همیـن کتاب هاى اصـول فقه همچون رسـائل و کفایه این مباحث 

موجود اسـت؛ منتهـا خیلى مختصر بحـث کرده اند.
مـا باید بحث بیشـترى بکنیم؛ چـرا که اعتقادات ویژگى هایـى دارد و متفاوت از اعمال اسـت؛ 
یعنـی قواعـد خـاص خـودش را مى طلبـد؛ البتـه بسـیاري از قواعد اصـول فقـه، در اینجا هم 
معتبـر اسـت، مثـل مباحـث الفـاظ، عام و خـاص و مطلـق و مقید؛ امـا بعضـى از آن مباحث 
مثـل اصـول عملیه، در کالم اصـًال موضوع ندارد. پس بعضى از آن مباحـث اینجا کاربرد دارد 
و بعضـى خیـر. بعضـى مباحـث اختصاصى اسـت؛ مثل همیـن خبر واحد کـه دربـاره آن باید 
بحـث جدایـى صـورت بگیـرد؛ چون برخـی گفته اند ادله شـامل اینجـا (اعتقادات) نمى شـود. 
برخـى هـم شـامل مى داننـد.  یـا بحث هاى دیگـرى که به هـر حال بایـد انجام شـود. ما در 
کتـاب روش شناسـى علم کالم سـعى کردیـم آن مباحثى را که مطرح نشـده اسـت و براى 
کالم الزم اسـت، مطـرح کنیـم؛ ولى این شـروع کار اسـت و به نظر مى رسـد اگـر ما کالمی 
قـوى و روشـمند می خواهیم، مانند فقه کـه درس هاى مختلفى در حـوزه دارد همچون درس 
سـطح و درس خـارج، در کالم هـم بایـد بـه چنین وضعیتى برسـیم، کتاب هاى متعـددى در 
سـطح داشـته باشـیم و درس خارج عقاید داشـته باشـیم. الزم اسـت اصول علم کالم راـ  نه 
اصول عقاید که خود عقاید مى شـودـ  مثل اصوِل علم فقه تأسـیس کنیم. گرچه بسـیارى از 
مباحـث اصـول فقه نیز در این دانش وجود خواهد داشـت، بیشـتر بایـد در مباحث اختصاصى 

کار کنیم.
 بـا توجـه بـه جایگاهـى کـه بـراي علـم کالم فرمودیـد، جایگاهـی کـه مهم 
هـم اسـت و بـا توجه بـه نامگـذاري کالم بـه فقه اکبـر و تأثیـر اساسـى آن بر 
جهت گیـرى مذاهـب و افراد، وظایف متکلم در علم کالم چیسـت و سـاختار علم 

کالم شـامل چـه بحث هـاى اصلى مى شـود؟
اسـتاد: کالم در یـک نـگاه کلـى دو وظیفـه اصلـى دارد: یکـى اینکه متکلم بایـد بفهمد دین 
چه گفته اسـت. متأسـفانه بـه این جنبه از علـم کالم  توجه کافى نمى کنیـم. گمان مى کنیم 
متکلـم فقـط بایـد دفاع کنـد؛ البته این تلقى هم در اوایل وجود داشـته اسـت. اساسـاً به مانند 
مسـیحیت و یهودیـت کـه واژه آپولـوژى یـا دفاعیـه را بـه کار مى بردنـد، از کالم نیـز چنین 
تلقـى اي می شـد؛ بنابرایـن فقه را به سـه قسـم تقسـیم کردند: فقه اکبـر یا همـان اعتقادى، 
فقـه اخالقـى و عملـى، تفقه در دین؛ یعنى آن اسـتنباط، سـه بخش داشـته اسـت. کالم چه 
کاره بـوده اسـت؟ کالم از ایـن سـه تـا دفاع مى کـرده اسـت. «فالنى کالم بلد اسـت» یعنى 
بلـد اسـت چطـورى دفـاع کنـد. این یک معنـا از کالم بوده اسـت کـه در روایـات هم همین 
معنـا آمـده اسـت؛ اما  معناى علـم کالم و فقه به تدریج عوض شـد. معناى فقـه از فهم دین، 
بـه فهـم احـکاِم دیـن تغییر یافـت و معناى کالم هـم از دفـاع از دین، به فهم عقایـد دینى و 
دفـاع از آن. امـروزه مـا ایـن معنـاى دوم را به کار مى گیریـم، لکن توجه اصلـى، باز به بخش 

دوم اسـت کـه بخـش دفاع اسـت و بیشـتر بـه قسـمت دوم توجه مى شـود؛ اما قسـمت دوم 
هم روشـمند انجام نمى شـود.

امـا بخـش اول یعنی تفقه در اعتقادات، کمتر مورد توجه اسـت؛ در حالـى که باید به آن توجه 
بیشـتري کـرد. اصـًال دین بـراى هدایت انسـان آمده اسـت و آمده اسـت که عقل انسـان را 
هدایـت کنـد و این گونه نیسـت که عقل انسـان بـه همه چیز برسـد و نیازى به خـدا و وحى 
و پیامبـر نداشـته باشـد. اگر این گونه بود، خدا دین را نمى فرسـتاد. کافی اسـت بـه آیات قرآن 
و فرمایـش پیامبر اسـالم(صلی اهللا علیه وآله) و ائمه(علیهم السـالم) نـگاه کنیم. خواهیم دید 
وقتـى قـرآن مى خواهد مردم را بـه هدایت بخواند، خودش را کتـاب هدایت و حکمت معرفى 
مى کنـد نـه کتاب احـکام. آیـات االحکام را پانصد تا ششـصد آیه بیـان کرده انـد و حال آنکه 
بیشـتر آیـات قـرآن، مباحـث اعتقـادى و اخالقى اسـت. حتى مباحـث تاریخى هـم که بیان 

مى شـود، اسـتفاده هاى اخالقى و اعتقادى از آن مى شـود.
بنابرایـن قـرآن کتـاب هدایت اسـت و بحث اصلى، بحث مبـدأ و معاد اسـت. در کنارش البته 
اخـالق و احـکام هـم وجـود دارد. روایـات هـم همین طورند. پس اسـالم بـراى هدایت آمده 
اسـت و مـا بایـد هدایت را بفهمیـم و درك کنیم. آن هدایـت را با مراجعه بـه وحى مى توانیم 
درك کنیـم و البتـه عقـل و وحـى باید با هـم کار کنند؛ همان طـور که در فقه ، عقـل و وحى 
بـا هم انـد. مـا معتقدیم عقل و وحى از هم جدا نیسـتند. این گونه نیسـت که بخشـى  را عقل 
کار کنـد و از اینجـا تـا آنجـا را وحـى برعهده بگیرد؛ یعنى وحـى در همه زمینه ها نظـر دارد و 
عقـل هـم در اکثـر ایـن زمینه هـا مى تواند نظـر بدهد و اساسـاً وحى آمده اسـت کـه عقل را 
متوجـه حقایـق کنـد، نـه اینکه ما عقـل را تعطیل کنیـم. عقل باید فعال باشـد، امـا همراه با 
وحـى. تلقـى اولیـه متکلمان نیز کـه اصحاب ائمـه بودند، همین بوده اسـت؛ البتـه این تفکر 
در طـول تاریـخ، گاهـى شـدت و گاهی ضعف داشـته اسـت؛ ولـى در دوره هاى اولیه، شـدت 

این فکر بیشـتر بوده اسـت.
بـه هـر حال یک قسـمت از بحث، اسـتنباط از متون اسـت؛ منتها اسـتنباطمان باید عقالنى 
باشـد. قسـمت دوم، دفـاع از آنهـا اسـت. دفـاع وقتـى مطرح مى شـود که شـخصى مقابل ما 
قـرار گرفتـه باشـد. دفاع در معناى خاصش یعنى کسـى اشـکال مى کند و ما دفـاع مى کنیم، 
مثـل پاسـخ به شـبهات؛ امـا دفاعى کـه اینجا مى گوییـم، معناى عام تـري دارد و بـر هر نوع 
فعالیتـى اطـالق می شـود کـه متکلم بعـد از اسـتنباط انجام مى دهـد تا مخاطب قبـول کند؛ 
مثًال یکى از آن کارها تبیین اسـت. تبیین وقتى اسـت که کسـى مقابل ما باشـد و بخواهیم 
آنچـه فهمیده ایـم بـراى او آشـکار کنیـم. در تبییـن، فهـم مخاطـب را در نظـر می گیریـم و 
آن گونـه بیـان می کنیـم کـه او قبول کند. تالش و هـدف ما در تبیین این اسـت که مخاطب 
بفهمـد و قبـول کنـد. پـس در راسـتاى دفـاع از دیـن اسـت، دفـاع در معنـاى عام کلمـه. یا 
اعتقاداتـى را کـه فهمیدیـم، تنظیـم مى کنیـم. کار متکلمان همیـن کار بوده اسـت. عقاید را 
تبییـن مى کردنـد، توضیح مى دادنـد و تنظیم مى کردنـد. اول توحید را مى گفتنـد، بعد عدل را 
و بعـد نبـوت و بعـد امامـت را. این بحث ها را در نظمى قرار مى دادند. شـاید بپرسـید این نظم 
بـراى چیسـت. بـراى این اسـت که مطلب را به گونـه اي ارائه کنیم کـه مخاطب بهتر بفهمد 
و بفهمـد منظومـه دین منظومه هماهنگ اسـت و مقدم و مؤخر دارد و درهم و برهم نیسـت. 
یـا گاهـى می خواهیـم چیزى را کـه از دیـن فهمیده ایم، بـراى ملحدى اثبات کنیـم. این هم 
در واقـع یـک نـوع دفاع اسـت؛ همین طور رد شـبهات و همین طـور رد مکتب هایى که قبول 
نداریـم. همـه اینهـا دفاع اسـت؛ بنابراین اگـر بخواهیم جزئى بیـان کنیـم، مى توانیم بگوییم 
وظایـف متکلـم شـش چیز اسـت: اسـتنباط، تبیین، تنظیـم، اثبـات، رد شـبهات و رد مکاتب 
معـارض؛ امـا اگـر بخواهیـم خالصه کنیـم، مى توانیم بگوییـم وظایف متکلم یـا بخش هاى 

اصلـى علـم کالم، دو بخش اسـت: اسـتنباط و دفاع به معنـاى عام کلمه.
 فرمودیـد محـور علـم کالم، رویکرد دفاع اسـت. آیا این رویکرد غلط نیسـت؟ 
بـه دلیـل اینکـه وقتـى رویکـرد دفاعـى داریـم، ممکن اسـت بـه هر وسـیله از 
اعتقاداتمـان دفـاع کنیـم؛ اعتقاداتـی که ممکن اسـت حتى متناقـض با خودش 
یـا عقاید دیگر باشـد. این رویکـرد دفاعى آیـا مى تواند محور علم کالم باشـد؟

وظایف متکلم شــش چیز است: استنباط، تبیین، تنظیم، اثبات، رد شبهات و رد مکاتب معارض؛ اما اگر بخواهیم خالصه کنیم، مى توانیم 
بگوییم وظایف متکلم یا بخش هاى اصلى علم کالم، دو بخش است: استنباط و دفاع به معناى عام کلمه.



۴٣

اسـتاد: همان طـور کـه اسـتنباط روش مى خواهـد، دفاع هم 
روش مى خواهـد. هـر روشـى را در دفـاع نباید قبـول کنیم.

 گاهـى اوقـات در بحث هـاى کالمـى ایـن حالـت 
دیـده مى شـود.

اسـتاد: در روایـات مـا کـه از تکلم نهى شـده اسـت، در واقع 
از ایـن جنبه ها نهى شـده اسـت؛ مثًال متکلـم در بحثی گیر 
کـرده اسـت و نمى تواند جـواب دهد؛ پـس به کمک مطلبی 
دروغ بـر مخاطـب غلبـه پیـدا مى کنـد. در بعضـى روایـات، 
راوي بـه ائمه(علیهـم السـالم) عرض می کند شـما از جدال 
نهـى کردیـد. ائمـه مى فرماینـد: چطـور مى توانیـم از جدال 
نهـى کنیم؛ در حالـى که قـرآن مى گویـد: «وجادلهم باللتى 
هـى احسـن». ما نمى توانیم نهـى کنیم. قرآن بـه پیامبرش 
باالحسـن.  مجادلـه  امـا  کنـد؛  مجادلـه  مى دهـد  دسـتور 
«باالحسـن» یعنى اصول و ضوابط داشـته باشد. آن اصول و 
ضوابـط در روایات بیان شـده اسـت؛ براى مثـال یکى از آنها 
در همیـن روایـت آمـده اسـت. گفته شـده اگر طـرف مقابل 
حجت و دلیلى آورد و شـما نتوانسـتی جوابش را بدهى، پس 
اگـر از مطلـب کذبـى کمـک بگیـري و او را محکـوم کنی، 
اشـکال دارد. ایـن بـه ایـن دلیل اسـت کـه اگر دیگـران به 
ایـن مناظـره نـگاه کنند، مخالفـان خواهند گفت: نـگاه کن، 
بـا دروغ حرفـش را اثبـات کرد؛ پس بقیه حرف هایشـان هم 
دروغ اسـت. طرفـداران شـما هـم مى بینند شـما که متکلم 
آنـان  هسـتید و دروغ مى گوییـد، در اعتقاداتشـان سسـت 

مى شـوند.
بر همین اسـاس ما بحث روش شناسـى را مطـرح مى کنیم. 
یعنى باید روش هاى دفاع مشـخص شـود، جنبـه محتوایى، 
جنبـه مخاطـب، جنبه خود متکلـم و جنبـه روش و اینکه ما 
از چـه روش هایى واقعاً مى توانیم اسـتفاده کنیـم. آیا در جدل 
مى توانیـم از مسـلمات اسـتفاده کنیـم یا باید حتمـاً یقینیات 
باشـد؟ یـا اینکـه مـورد بـه مـورد فـرق مى کنـد و در یـک 
شـرایط مى توانیـم و در شـرایط دیگـر خیر؟ اینهـا در اصول 

کالم بایـد مـورد بحث قـرار گیرد.
 یکـى از کاسـتی هاى حوزه در این زمینه اسـت که 

بـه برهان توجه کرده و از جدل غافل شـده اسـت.
اسـتاد: جدل نیز معانى مختلفى در فلسـفه داشـته اسـت. در 
فلسـفه افالطـون جدل که همـان ترجمه دیالکتیک اسـت، 
علم شـهود حقایق اسـت؛ مثـًال افالطون مى گویـد تنها راه 
رسـیدن به حقایق جدل اسـت. منظورم دیالکتیک و مناظره 
اسـت. در مناظـره اسـتذکار حاصل مى شـود بـه آن معرفتى 
از ُمثـل کـه شـخص قبـل از ایـن عالم شـهود کرده اسـت؛ 
امـا ارسـطو جـدل را در معنـاي دیگـري بـه کار می گیـرد. 
جـدل بـراى افالطـون وسـیله اى بـراى متوجه شـدن به آن 

معرفت هاى پیشـین اسـت و در واقع شـهود مثل است؛ ولى 
ارسـطو مى گوید جدل اسـتفاده از مسـلمات اسـت ولو دروغ 
باشـد؛ بنابرایـن جـدل اعتبار نـدارد. افالطـون مى گفت تنها 
راه حقیقـت جدل اسـت؛ در حالی که ارسـطو مى گوید اصًال 
جـدل اعتبـار نـدارد؛ چون جـدل مقابل برهان اسـت. برهان 
از یقینیـات اسـتفاده مى کند و جـدل از مشـهورات؛ در قرآن 
نیز آمده اسـت: «قل هاتو برهانکـم ان کنتم صادقین». این 
آیـه در مقام مناظره، چنین سـخنی را مى گوید. برهان یعنى 
دلیـل درسـت. مى گویـد آیا ایـن دلیل درسـت در جدل بیان 
نمى شـود؟ پس جدل سـخن درسـت اسـت؛ بنابراین جدلى 
کـه در روایـات آمده اسـت، همـان بحث و گفتگویی اسـت 
کـه در آن برهـان اقامـه مى شـود. در جـدل دلیـل درسـت 
اقامـه مى شـود نـه دروغ، نـه مشـهورات که اصلـى برایش 

نیست.
البتـه مـا با شـرایطى مى توانیـم از جـدل اسـتفاده کنیم. به 
ایـن شـرط که بگوییـم مثًال جناب مارکسیسـت شـما یک 
منظومـه اعتقـادى دارى. ایـن قسـمت اعتقاداتـت بـا ایـن 
قسـمت اعتقاداتـت تناقـض دارد. این حرف باطـل تو با این 
حـرف باطـل تـو تناقـض دارد؛ بنابرایـن نظام تـو متناقض 
اسـت. این روش اشـکال ندارد؛ ولى براى اثبات اعتقاداتمان 
نمى توانیـم از مطلـب دروغ اسـتفاده کنیـم. اینهـا چیزهایى 
اسـت کـه در روش شناسـى دفاع بایـد اثبات شـود؛ ولى اگر 
فرمایـش شـما را این گونـه تفسـیر کنیـم کـه دفاع بـه این 
معنـا اسـت که ما اسـتنباط نکـرده، سـراغ دفاع برویـم، این 
هم نادرسـت اسـت؛ یعنى اگر کسـى مى خواهد از دین دفاع 
کند، باید اول بفهمد دین چیسـت و بعد به خوبـى از آن دفاع 
کنـد؛ چرا که خوب دفاع نکردن بیشـترین آسـیب را به دین 
مى زنـد؛ بـر همین اسـاس معصومان(علیهم السـالم) برخی 
را بـه دالیـل مختلـف از تکلـم نهـى مى کردنـد. بـه برخی 
مى فرمودنـد چون دیـن را نمى دانید، اول بیایید دیـن را از ما 
یـاد بگیریـد، بعـد بروید مناظره کنیـد. ما ائمه مفسـر دینیم. 
اول بیاییـد تفسـیر دیـن را یـاد بگیریـد، بعـد مناظـره کنید. 
گاهـى نیـز اشـکال را در جـاي دیگـر می دیدنـد؛ مثـًال امام 
بـه یوسـف بن یعقـوب فرمـود تـو دیـن را مى فهمـى، فقیه 
هسـتى، علـم دیـن را دارى؛ امـا فـن مناظره را بلد نیسـتى؛ 

لـذا تو مناظـره نکن. 
 معلـوم شـد که اسـتنباط در عقایـد، روش خاص 
خـودش را دارد. حـال، پرسـش این اسـت که این 
روش چـه تفاوت هایـى بـا روش اسـتنباط در فقـه 

دارد و در واقـع چـه تمایزات آشـکارى دارد؟
اسـتاد: بـه طـور کلـى همان طـور کـه اشـاره کـردم، برخى 
نقـاط مشـترك وجـود دارد. بـه هـر حـال اصول لفـظ مثل 

عـام و خـاص و مطلـق و مقیـد، اصـول عقالیـى اسـت که 
در همـه محـاورات بـه کار مـى رود و اسـتفاده مى شـود و 
فرقـى نمى کنـد موضـوع بحـث چـه باشـد. از سـوي دیگر 
بحث هایـى نیز هسـت که مختـص به مباحث عملى اسـت 
و اصـًال در اعتقادات کاربرد نـدارد، مثل اصول عملیه. از آنجا 
کـه در اعتقادات راه هـاى راحت ترى داریـم، به اصول عملیه 
نیـاز نداریـم. در احکام وقتـى چیزى را ندانسـتیم، باید توقف 
کنیـم و اعتقـاد اجمالـى پیدا کنیـم؛ امـا این در اصـول دین 
نیسـت. در اصـول دیـن عقل و نقل هـم داریم؛ یعنى حجت 
قطعـى داریـم؛ امـا در بعضـى از فروع اعتقادى ممکن اسـت 
از عقـل یـا نقل دلیل کافى نداشـته باشـیم. آنجـا مى گوییم 
اعتقـاد اجمالـى پیـدا مى کنیـم و معتقدیـم به همـان که در 
واقـع اسـت. پـس اگـر منظورتـان ایـن بحـث اسـت، اتفاقًا 
در همیـن اصـول کالم بایـد از آن بحـث شـود و خـود فقها 
هـم در اصـول فقـه در بحث انسـداد، به این بحث اشـاره اي 

کرده انـد.
امـا ویژگى هایـى در اعتقـادات هسـت کـه در فقـه بـه گونه 
دیگـر اسـت؛ مثـًال اینکـه شـما نمـاز را چگونـه بخوانیـد 
ارتباطـی بـه این ندارد کـه زکات را چطـور پرداخت می کنید 
یـا خمـس را چقـدر بایـد بدهیـد یـا شـرایط دیگـر خمس؛ 
یعنـى نمـاز صبح شـما دو رکعت باشـد یا سـه رکعـت، هیچ 
ربطـى بـه ایـن نـدارد کـه خمـس را بدهید یـا ندهیـد. کًال 
اعمـال تعبدى اند؛ امـا در اعتقادات این گونه نیسـت؛ چون در 
واقـع بخش اعظم اعتقـادات، بلکه همه اعتقـادات، توصیف 
واقعیـت اسـت و واقعیت یک کِل به هم پیوسـته اسـت. هر 
اعتقـادى در بخشـى، بـر اعتقـادات بخـش دیگـر تأثیرگذار 
اسـت؛ مثـًال اگـر قائل به خالقیت باشـید، یعنـی خلق ال من 
شـىء (آموزه اي که در قرآن و روایات هسـت و در علم کالم 
از آن بحث می شـود)، متناسـب بـا آن در بحث فاعلیت، باید 
قائل به فاعلیت بالقصد باشـید نـه فاعلیت بالعنایه یا فاعلیت 
بالتجلى یا فاعلیت بالرضا. متناسـب با ایـن دو بحث، حدوث 
زمانى عالم اسـت؛ یعنى شـما در هر کدام از این سـه بحث، 
هـر اعتقـادى داشـته باشـید، آن دو تـا هـم باید متناسـب با 
اعتقـاد شـما در اولی باشـد. اگـر حدوث زمانـى را گفتید، باید 
قائـل به فاعلیت باالراده شـوید و آنجا هـم خلقت را بگویید. 
بالعکـس اگـر قائـل بـه نظریـه صـدور باشـید، باید سـمت 
فاعلیـت بالعنایـه یـا بالرضـا و یـا بالتجلـى بروید که منشـأ 
صـدور علـم اسـت نه قصـد. پـس ایـن آموزه هـا اقتضائاتى 

دارد و هـر اعتقـادى الزمه خـودش را دارد.
 فالسـفه مى گوینـد فاعلیـت بالقصـد الزمـه اش 

اسـت. ذهن داشـتن 
اسـتاد: الزمـه اش نفـى قصد اسـت و منشـأیت علـم که در 



فاعلیـت بالعنایـه ابن سـینا صـور علمـى مطرح اسـت. این ُصـَور را شـیخ اشـراق و مالصدرا 
قبـول ندارنـد؛ بـه همین دلیل فاعـل بالرضا و بالتجى را مطـرح مى کنند؛ ولى بحـث ما االن 
ایـن نیسـت، بلکـه ارتبـاط مباحث مـد نظر اسـت. به اینکه کـدام نظریه درسـت اسـت، کار 
نداریـم؛ البتـه متکلمـان به اشـکاالتی که فالسـفه وارد می کننـد، جواب مى دهنـد، چنان که 
فالسـفه اشـکاالت متکلمان را پاسـخ می گویند. حال که سـخن از فلسفه شـد، این را عرض 
کنـم کـه هـم نظام کالمى یـک نظام هماهنگى اسـت و هم نظام فلسـفى؛ منتهـا هر کدام 
مبنایـى دارد کـه شـما هر مبنـا را اتخاذ کنید، تا پایان باید به آن ملتزم باشـید؛ یعنى اگر شـما 
خلقـت را قبـول کردید، باید فاعلیت بالقصد را بپذیرید و اشـکاالت ابن سـینا به آن در فاعلیت 
بـاالراده را کـه در اشـارات آمـده یـا مالصدرا در اسـفار جلد ششـم وارد کرده اسـت، پاسـخ 

بگوییـد، مگر اینکـه از آن مبنا دسـت بردارید.
بنابرایـن نظـام بایـد هماهنگ باشـد و هماهنگ هم هسـت و این هماهنگى نشـان مى دهد 
مباحـث بـا هـم مرتبط انـد. در فلسـفه هـم همین طـور اسـت؛ چـرا که فلسـفه نیـز راجع به 
واقعیـت بحـث مى کنـد و واقعیت به هم پیوسـته اسـت؛ امـا در فقه این گونه نیسـت. پس ما 
بـراى کالم بایـد روش خاصى داشـته باشـیم؛ مثًال نتیجه این مى شـود کـه در کالم، تجزى 
را نبایـد و نمى توانیـم بپذیریـم؛ امـا در فقـه مى توانیـم آن را بپذیریـم. مـا در کالم باید روش 

کل نگـرى را اجـرا کنیـم. در فقه ایـن روش را نداریم.
 کل نگرى یعنى چه؟

اسـتاد: یعنـى متکلـم نمى توانـد بگویـد مـن فقـط در فاعلیت متخصصـم یا فقـط در حدوث 
و قـدوم متخصصـم. بایـد بـر هر دو بحث مسـلط باشـد؛ چـون اینها با هـم ارتبـاط دارند. در 
مباحـث اعتقـادى ممکن اسـت در موضوعی، یک حدیث هم نداشـته باشـیم یا اینکه حدیث 
داشـته باشـیم؛ امـا سـندش ضعیـف اسـت. در این گونـه مـوارد ممکن اسـت ایـن حدیث با 
احادیـث دیگـر ابواب تأیید شـود و به قطعیت برسـد؛ در حالى که در فقه ایـن کار را نمى توان 

کرد.
 ممکن است خبر واحد حجیت پیدا کند؟

اسـتاد: بـا قرائـن بله. قرائن همان ابواب اسـت. حتى قطعى اش مى کنـد؛ بنابراین هر بخش از 
کالم لوازمـی دارد و بـر بقیـه بخش ها تأثیرگذار اسـت؛ یعنى ممکن اسـت بحثی را به تنهایى 
ببینیـم و بـه نتیجه نرسـیم؛ اما اگر به بحث هـاي دیگر مراجعه کنیـم و از آنها کمک بگیریم، 
نتیجـه الزم را بـه دسـت آوریم. پـس این مباحث باعث مى شـود بگوییـم کالم روش خاص 
خـودش را دارد؛ گرچـه مشـترکات زیـادى با فقه دارد. پـس از آنجا که اعتقـادات ویژگی هاي 
خـودش را دارد، نیازمنـد اصولـی اختصاصـی خواهیـم بـود؛ اگرچـه بگوییم مثًال ایـن اصول 
مختـص بیسـت درصد کل اصول اسـت. کسـانى که علم اصـول را ایجاد کردنـد، متکلم نیز 

بودنـد؛ مثًال شـیخ طوسـى، شـیخ صدوق، شـیخ مفید و عالمـه حلى فقط فقیـه نبودند، بلکه 
متکلـم نیـز بودنـد؛ به همین دلیـل واقعاً ناظر بـه کالم هم بوده انـد؛ منتها در ادامه اسـتنباط، 
فقهـا یـا دسـت کم بعضى از فقهـا کم توجهی کردند؛ در حالـى که قدما این گونـه نبودند؛ مثًال 
عالمـه حلـى کتاب هاى کالمى زیـادى دارد. کتاب هاى فقهى زیادى هم دارد. سـید مرتضى 
رسـاله هاى بسـیار زیادى در کالم دارد. در قدیم کفه این دو علم تقریباً مسـاوى بوده اسـت؛ 

امـا االن کفه فقه خیلى بیشـتر اسـت و کالم کمتر.
 فرمودیـد دفـاع هـم روش خـاص خـودش را دارد. شـیوه دفاعـى، مبانى اش 

؟ چیست
اسـتاد: مـا مناظـرات زیادى از خـود پیامبر اسـالم(صلی اهللا علیه وآله) و ائمه(علیهم السـالم) 
و اصحـاب ائمـه و متکلمـان در طـول تاریـخ داریم؛ اما کتاب هایـى که روش مناظـره را بیان 
کنـد، نداریـم یـا خـود این بـزرگان بـه آن بپردازنـد، خیر. چیـزي بیشـتر از آنچـه در احادیث 
آمـده نداریـم. در احادیـث دربـاره اینکه چگونـه مناظره کنید، مطالبـی آمده اسـت؛ چون امام 
صادق(علیـه السـالم) اصحابشـان را مى آوردنـد و مناظـره ترتیـب مى دادند و بعد اشـکاالتى 
مى گرفتنـد کـه در اصـول کافـى، باب کتـاب الحجه آمده اسـت؛ مثـًال مردي شـامى آمد و 
گفـت مـن در زمینه هـاى مختلـف مى خواهـم مناظره کنـم. امام اصحـاب را مناظـره مى داد 
و پـس از پایـان مناظـره می فرمـود مثًال تـو مناظره ات خـوب بـود و این ویژگى ها را داشـت 
و اینهـا مثبـت و خـوب اسـت. بـه دیگرى مى گفتند تو درسـت اسـت پیـروز شـدى؛ اما این 
اشـکاالت را دارى و بایـد اصـالح کنـى. در واقـع امام نقد مى کردند؛ اما این مباحث به شـکل 
علـم در نیامـده اسـت. کتاب هـا و مقاالتى جسـته و گریخته بـه آن پرداخته اند؛ اما به شـکل 
علم اصول کالم که بخشـى از آن، بحث دفاع باشـد، تشـکیل نشـده اسـت و باید کار شـود.

بخشى از کتاب روش شناسى علم کالم مربوط به همین بحث است. یک از بحث ها شرایط دفاع 
است. این شرایط با توجه به متکلم، مخاطب، زمان و مکان است. اینکه شرایط مکانى، شرایط 
زمانى و شرایط فرهنگى باید چه باشد. مناظره با توجه به موضوع، شرایطى دارد؛ مثًال فرض 
کنید در بعضى از موضوعات، باید از روش هاى عقلى استفاده کرد، در بعضى از موضوعات از 
روش نقلى و.... اینها شرایط متعددي است که باید احراز شود تا شخص بتواند دفاع درستى انجام 
دهد. بعد از احراز همه این شرایط و تحقق آنها مى رسیم به روش هاى مختلف؛ مثًال فرض کنید 
براى تنظیم آموزه هاى دینى یا براى پاسخ به یک شبهه، روش هاى مختلفى وجود دارد که این 
روش ها ضرب در آن شرایط مى شود. ممکن است در یکی از شرایط، از روش خاصی استفاده 

شود و در شرایط دیگر از روشی دیگر.
بنابرایـن در بحـث دفاع به معناى عامش، یعنى در بحث تبیین، تنظیم، اثبات، رد شـبهات، رد 
مکتب هـاى معـارض، بایـد درباره این شـرایط و روش ها بحـث کنیم. در واقـع همان طور که 

  
 ما متأسفانه کتاب تاریخ کالم نداریم. 
تاریخ فلســفه هم دو ســه تا بیشتر 
نداریم. در این باره هم باید بیشتر کار 
شــود. باید تاریخ کالم نوشته شود، 

تطورات و مکتب ها نوشته شود.

  



۴۵

اسـتنباط نیازمنـد روش اسـت و اصـول و مبانـى مى خواهد، 
دفـاع نیـز در هـر قسـمتش نیازمنـد روش اسـت، حتـى 
می تـوان گفـت مثـًال اصول یـا روِش تنظیم بـا روش تبیین 
متفـاوت اسـت؛ یعنـى هر کـدام از ایـن مراحـل، روش هاى 
خـاص خودشـان را مى خواهنـد کـه بایـد دربـاره آنها بحث 
کنیـم. در کتاب روش شناسـی علـم کالم در این باره بحث 
کرده ایـم؛ امـا کاري ابتدایـى اسـت و بایـد ادامه پیـدا کند تا 

بتوانیـم درسـت از دین دفـاع کنیم.
 فرمودیـد پنج نـوع دفـاع داریم. به نظر می رسـد 
اینهـا بـا هم  همپوشـانى دارنـد، مثالً دفع شـبهه و 

تبییـن. آیا اینهـا تمایز جـدى دارند یـا خیر؟
اسـتاد: درست است. دفع شـبهه گاهى از طریق تبیین انجام 
مى شـود؛ یعنـى اگر همپوشـانى باشـد، اشـکال نـدارد. یک 
مثال سـاده می زنـم. در قرآن آمده اسـت «ادعونى اسـتجب 
لکـم». حـال، کسـى اشـکالى مى کند مـن االن دعـا کردم؛ 
ولـی خـدا اسـتجابت نکـرد. می توانیـد بگوییـد این شـبهه 
اسـت و حملـه به دیـن. براى پاسـخ می توانیـم از روش هاى 
مختلفى اسـتفاده کنیم. یکى از روش ها، روش تبیین اسـت. 
«ادعونـى» یعنـى مـن را بخوانیـد. «اسـتجب» یعنـى مـن 
جـواب مى دهـم. جواب انـواع و اقسـام دارد. جـواب می دهم 
یعنـى بی توجـه نیسـتم؛ اما ممکن اسـت جـواب مـن، دادن 
ثـواب به شـما بوده و اینکه مصلحت نیسـت ایـن کار انجام 
شـود. در واقـع خداونـد فرموده جـواب مى دهم، نـه آنکه آن 
کار را انجـام مى دهـم. اجابت کـردن یعنى جـواب دادن. پس 
شـما در مقـام پاسـخ بـه اشـکال، تبییـن می کنیـد و اثبـات 

مى کنیـد مخاطب تصور درسـتى نـدارد.
 از تنظیم هم مى شود مثالى بزنید؟

اسـتاد: تنظیـم یعنـى چینـش درسـت آموزه ها؛ مثـًال فرض 
کنیـد در امامـت اشـکال مى کننـد. مى گوییـم نبـوت مقدم 
اسـت و بـر اسـاس نبـوت، امامت به ایـن صورت مى شـود؛ 
یعنـى مى خواهیم به مخاطب بگوییم شـما درسـت منظومه 
را ندیده ایـد. بـه نبـوت توجـه نکرده ایـد، پـس بـه امامـت 
اشـکال مى کنیـد؛ اما اگـر نبـوت را ببینید و بـه توحید توجه 
کنیـد، بـه امامـت اشـکال نمى کنیـد. در واقـع مى خواهیـم 
بگوییـم نظـام اعتقـادي این چنیـن اسـت. اگـر قبـل از این 
اعتقـاد بـه اعتقـادي دیگـر توجه کنیـد، متوجه خواهید شـد 

ایـن مطلـب منطقى اسـت و اشـکال وارد نیسـت.
 بحـث مکاتـب و مـدارس هم بـه لحـاظ اینکه بر 
سـیر تطور علـم تاثیـر داشـته و علم کالمـى که ما 
امـروز داریـم، حاصـل همه آثار گذشـتگان اسـت، 
الزم اسـت طلبه هـا بـا آن آشـنا شـوند. مـدارس و 
مکاتـب مهم کالم امامیه را در آن حد که الزم اسـت 

طلبه هـا بداننـد، معرفـى کنید.
اسـتاد: مـا معتقدیـم امامیـه راهى اسـت که پیغمبر ترسـیم 
کـرده اسـت؛ امـا مى توانیـم از نظـر مـدارس تقسـیم بندى 
کنیـم کـه ایـن مـدارس نوعـاً در چـه منطقـه یـا شـهري 
تحقـق پیدا کرده اسـت. مکتب امامیه مدرسـه هاى مختلف 
دارد. مدرسـه کوفـه اسـت که در واقـع اصحاب ائمـه بودند. 
گرچـه امـام صـادق و امام باقـر و دیگر ائمه(علیهم السـالم) 
در مدینـه بودنـد، اکثـر اصحـاب ایشـان کوفـى بودنـد و به 
محضر ایشـان رفـت و آمد داشـتند؛ بنابراین بـه لحاظ غلبه 
مى گوییـم مدرسـه کوفـه. افـرادى مثـل هشـام بن حکـم، 

هشـام بن سـالم، مؤمن طاق و زراره داخل در این مدرسـه اند. 
بعـد از اینها مدرسـه قم و مکتـب رى را داریم کـه اینها را با 
هـم مکتـب دوم حسـاب مى کنیم. برجسـته ترین افـراد این 
مدرسـه، شـیخ کلینـى و صـدوق اسـت. بعـد مى رسـیم بـه 
مدرسـه بغداد که از شـیخ مفید شـروع مى شـود که شـاگرد 
شـیخ صدوق اسـت. بعد سـید مرتضى و شـیخ طوسى که از 
مهم تریـن متکلمـان این مدرسـه اند؛ البتـه ابوالصالح حلبى 

و کراجکـى و دیگـران هم هسـتند؛ ولى شـاخص نیسـتند.
ایـن مـدارس مرتبط اند و منفصل نیسـتند؛ مثًال شـیخ مفید 
شـاگرد شـیخ صدوق اسـت. مدرسـه بغداد که تمام مى شود 
مى رسـیم بـه حله. مدرسـه حلـه هم متأثـر از مدرسـه بغداد 
اسـت کـه افـراد برجسـته اش خواجه نصیر طوسـى و عالمه 
حلـى اسـت و فاضـل مقـداد و ابن میثـم و سـید بن طاووس 
کـه افـکارش با قبلى ها متفاوت اسـت. بعد از حله مى رسـیم 
بـه مدرسـه اصفهـان و شـیراز؛ البتـه مکتـب جبـل عامل و 
شـهیدین هـم هسـت کـه اسـتمرار حله اسـت. در مدرسـه 
شـیراز دو جریـان داریـم مثل حلـه. یک جریان فیلسـوف ها 
هسـتند. کالم اینها مشـتق از فلسفه اسـت که اوجش فیض 
و فیاض انـد، یعنـی شـاگردان مالصدرا. اسـتمرار این مکتب 
بـه عالمـه طباطبایى و شـاگردانش مى رسـد که در فلسـفه 
اسـمش را مى گذاریـم نوصدراییان؛ ولـى در کالم مى گوییم 

اسـتمرار مدرسـه شـیراز و اصفهان در قم.
جریان دیگرى در مدرسه اصفهان هست که برجسته ترین 
فردش عالمه مجلسى است که ادامه جریان سید بن طاووس 
و شهید ثانى است. یک مدرسه معاصر هم داریم که مدرسه 
خراسان است که به اشتباه به آن، مکتب تفکیک مى گویند. 
اینها هم مدرسه کالمى اند. از نظر روشى و نیز محتوایى، کالم 
به حساب مى آیند. کوفه، قم، بغداد، حله، اصفهان، خراسان، 
شش تا مدرسه و حوزه کالمى اصلى اند. فروعاتش این است 
که مدینه را ملحق به کوفه مى کنیم، رى را ملحق به قم و 

شیراز را ملحق به اصفهان.
اگـر بخواهیـم به تفاوت هاى اینها اشـاره کنیـم، باید بگوییم 
علمـاي مکتب کوفـه در واقع اصحاب ائمه انـد. عقل و وحى 
در ایـن مکتـب همـراه اسـت و علمـاي آن به وحـى و ائمه 
مراجعـه مى کننـد و مطالـب ائمـه را عقالنـى مى کننـد و در 
مناظـرات، آنهـا را بیـان مى کننـد؛ مثـًال هشـام بن حکـم با 
عمـر بن عبیـد، یکى از سـران معتزلـه، مناظره کـرد و پیش 
امـام گفـت ایـن بحث ها را کـردم. امـام فرمود مطالـب را از 
کجـا آوردى. هشـام گفـت از شـما گرفتـه ام. یعنـى عقل و 
نقـل بـا هم بودنـد. بـه وحـى مراجعـه مى کردند؛ ولـى این 
مراجعه شـان بـا توجـه عقلـى بـود؛ چرا کـه متکلـم بودند و 
مى خواسـتند دفـاع کنند. مطالب نقل را بـا زبان عقلى تبیین 

و تنظیـم و اثبـات عقلـى مى کردند. 
در مکتـب قـم، جنبه عقل تضعیف مى شـود؛ البته عقلگرایى 
هسـت؛ چـرا کـه اگـر نباشـد دیگـر بـه آن مکتـب کالمى 
نمى گوییم. شـیخ صدوق هم مناظرات زیادى داشـته اسـت 
و ردیاتـى نوشـته اسـت؛ گرچه به دسـت ما نرسـیده اسـت. 
او غیـر از بیان هایـى که دربـاره اعتقـادات دارد و به اصطالح 
کتـاب کالمـى اسـت، در کمـال الدیـن توضیحاتـى درباره 
توحیـد دارد؛ البتـه جنبـه  عقل مقدارى تضعیف شـده اسـت. 
در مکتـب بغداد برعکس اسـت. در این مکتـب، عقل گرایى 
تقویـت مى شـود و نقل گرایى تضعیف مى شـود، به خصوص 

در شـخصیتی ماننـد سـید مرتضى کـه خیلى بـه نقل توجه 
نمی کنـد. شـیخ طوسـى از این جهـت بهتر اسـت و به نقل 

توجه بیشـتري دارد.
مى رسـیم بـه مکتب حلـه. مکتب حلـه همان مکتـب بغداد 
اسـت بـه اضافـه ورود فلسـفه؛ البتـه مکتـب حلـه محتواى 
فلسـفى را قبـول نـدارد و در نزاع هـاى اصلـى بین متکلمان 
و فلسـفه، بحـث حـدوث و فاعلیـت، بحـث توحیـد، بحـث 
ضـرورت علیـت را قبـول نـدارد. همـان محتـواى کالم را 
قبـول دارنـد؛ اما به هر حال از فلسـفه به عنوان ابزار اسـتفاده 
مى کننـد. در حلـه جریـان دیگـري به نـام سـید بن طاووس 
داریـم کـه درسـت در مقابـل جریـان غالـب اسـت. سـید 
بن طـاووس مى گوید اصـًال نباید فلسـفه را وارد کالم کنیم، 
بلکـه همان مقـدار کالمى که هسـت، زیادى اسـت و کالم 
را بایـد سـاده تر و بدون مباحث پیچیـده کرد. مباحث کالمى 
فطرى اسـت و نیازى به واردکردن مباحث فلسـفى نیسـت. 
در حلـه ایـن جریـان ضعیف تر اسـت؛ اما جریـان قوى تر که 
خواجه نصیـر و عالمـه حلی انـد فلسـفه را به عنـوان ابـزار نه 

محتـوا، وارد کالم مى کننـد.
کالم  و  مى آیـد  فلسـفى  محتـواى  اصفهـان  مکتـب  در 
مى شـود. قالـب در واقـع کالم اسـت؛ امـا محتـوا فلسـفه 
اسـت. اسـتمرار ایـن مکتـب در قـم نیـز به همیـن صورت 
اسـت. مکتب خراسـان یک نوع بازگشـت به قبل از مکتب 
اصفهـان و تـا انـدازه اى بـه مکتب بغداد اسـت؛ البتـه اینکه 
بـه کوفـه نزدیک تـر اسـت یـا بـه بغـداد یا قـم، بر سـر آن 
بحث اسـت؛ ولى ادعایش به کوفه نزدیک تر اسـت. مدرسـه 
خراسـان مى گویـد اینکه فلسـفه به عنـوان ابزار به حلـه وارد 
شـد و در اصفهـان به عنـوان محتـوا، ایـن کار درسـتی نبود.  
بایـد بـه عقـل و وحـى مراجعـه کنیم نه فلسـفه. فلسـفه نه 

عقـل اسـت و نـه وحى.
بـه هر حال این شـش مکتب بـا این گرایش ها وجـود دارند 
و مـن فکـر مى کنـم اینها بـا هم ارتبـاط و بـر یکدیگر تأثیر 
و تأثـر دارنـد. ما متأسـفانه کتـاب تاریخ کالم نداریـم. تاریخ 
فلسـفه هـم دو سـه تـا بیشـتر نداریـم. در این باره هـم باید 
بیشـتر کار شـود. بایـد تاریخ کالم نوشـته شـود، تطـورات و 
مکتب هـا نوشـته شـود. بـه جـاي اینکـه خـود به ایـن کار 
مشغول شویم، متأسـفانه در فلسفه و کالم مستشرقان براى 

مـا کتاب مى نویسـند.
 ایـن در فهـم مطالـب و اتخاذ رویکـرد خیلى مهم 

است.
اسـتاد: بحـث تاریخـى و شـناخت مکتب هایـى کـه وجـود 
داشـته اسـت، مهـم اسـت. بنده هـر سـال کـه درس تاریخ 
فلسـفه یونـان  را مى دهـم، مى گویـم تاریـخ فلسـفه الزم 
اسـت. فکـر نکنیـد نبـش قبـر مى کنیـم؛ چـرا که ایـن کار 
فوایـد زیـادى دارد. اگـر ایـن مکتب هـا را نفهمیـم، فلسـفه 
موجـود را هـم نمى فهمیم. چون سـابقه اسـت که بـه اینجا 
رسـیده اسـت. باید تطور را ببینیم؛ عالوه بر اینکه مى توانیم 
نقـاط قوت دیگران بشناسـیم و از آنها اسـتفاده کنیم و نقاط 
ضعفشـان را کنـار بگذاریـم. در کالم نیـز همین طور اسـت. 
همچنیـن در فقه. بحث هـاى تاریخـى کًال در حوزه ضعیف 
اسـت، هـم در فقـه اش و هم کالمش و هـم اخالقش و هم 
فلسـفه اش، بلکـه همه علوم. بـه جنبه تاریخـى کمتر توجه 

. مى کنیم



تأثیرات علم کالم  بر علوم انسانی
ــان ــم ترخـ ــلمین قاسـ ــالم والمسـ ــت االسـ ــا حجـ ــو بـ در گفتگـ

 چگونـه روش هـاى کالمى بر علوم انسـانى اسـالمى تأثیر 
مى گذارد؟

اسـتاد: کالم در علـوم اسـالمى تأثیرگـذار اسـت و در تولیـد علم دینى 
حائـز اهمیـت اسـت؛ امـا در ایـن زمینـه کمتـر کار شـده اسـت. یکى 
از سـؤال هاي اساسـى در ایـن مـورد ایـن اسـت کـه آیا علوم انسـانِى 
اسـالمى و غیـر اسـالمى داریـم یـا خیر؟ بـا دو نـگاه مى توانیـم راجع 
بـه علـوم انسـانى بحـث کنیم. یک نـگاه این اسـت که علوم انسـانى 
موجـود را مـد نظر قرار دهیم؛ یعنى یک نگاه پسـینى داشـته باشـیم و 
ببینیم علوم انسـانى موجـود چه ویژگى  هایـى دارد؟ نگاه دیگر به علوم 

انسـانى، نگاه پیشـینى اسـت؛ یعنى علوم انسـانى مطلوب چیسـت؟
اگـر بخواهیـم راجع به نگاه پسـینى بحـث را پى بگیریـم، معناى عام 
و خاص علوم انسـانی را باید بشناسـیم. گاهى منظور از علوم انسـانى 
معنایـی عام اسـت که شـامل تاریخ، حقـوق، اخالق، فلسـفه، الهیات، 
عرفان، کالم، علم اقتصاد، جامعه شناسـى، انسان شناسـى، قوم شناسى، 
زبان شناسـى، تاریـخ، جغرافیـا، آموزش و پرورش، سیاسـت و در بعضى 
از کاربردهـا شـامل ادبیـات و هنر هم مى شـود؛ یعنى با صـرف نظر از 
علم پزشـکى، علم مهندسـى و علوم پایه، بقیه در حیطه علوم انسـانى 

اسـت. این نگاه شیوع بیشـتري دارد.
معنـاي دیگـر، معنـاي خاص علوم انسـانی اسـت؛ در این معنـا، علوم 
انسـانی یعنى علمى که روشـش تجربى و موضوعش انسـان متعارف 
و هدفـش ایـن اسـت کـه قوانینـى را بدهد که بـر اسـاس آن، رفتار و 
اعمـال انسـان قابـل پیش بینـى و مدیریـت باشـد. مسـائل را در قالب 
نظام منـدى مى ریـزد تـا امـکان پیش بینـى رفتار انسـان وجود داشـته 
باشـد. خاص بـودن آن بـه ایـن دلیـل اسـت کـه فقـط شـامل روش 
تجربـى مى شـود؛ یعنـى شـامل دیگـر علومى نمی شـود کـه از روش 
غیـر تجربى اسـتفاده مى کننـد. در این اصطالح علومى مانند فلسـفه، 
الهیـات و دانش هـاى اعتبـارى مانند حقوق، اخـالق، زبـان، ادبیات، از 
حیطـه علوم انسـانى خـارج مى شـوند. به نظر مى رسـد ایـن اصطالح 
از رویکـرد پوزیتیویسـتى نشـئت گرفتـه اسـت. در ذهـن اسـتادان و 
دانشـجویان نگاه پوزیتیویسـتى به علم که مبتنى بر تجربه و مشـاهده 

اسـت، رواج پیـدا کـرده اسـت. اگر فرض کنیـد اصطـالح دوم مد نظر 
باشـد، مـراد مـا از علوم انسـانی، علـوم تجربى خواهـد بود.

علـوم تجربـى شـامل دو بخش اسـت: علوم طبیعـى و علوم انسـانى. 
غالـب کسـانى که بحث علم دینـى را مطرح مى کننـد، محل بحث را 
علـوم تجربـى مى دانند. علم تجربى یعنى تجربـه داورى کند. پس اگر 
قـرار اسـت تجربـه داورى کند، علم اسـالمى معنـا ندارد؛ بـراى مثال 
آب در صـد درجـه بـه جـوش مى آیـد. این گـزارة علمـى از گزاره هاي 
علـوم طبیعـى تجربـى اسـت. پـس داورى را تجربه باید انجـام دهد و 
آزمایـش را تأییـد کنـد؛ ولى باید توجه داشـت که دو مقـام داریم: یک 
مقـام گردآورى اسـت و دیگري مقـام داورى. مقام گـردآورى را به تور 
ماهى گیـرى تشـبیه می کننـد. مى توانیـد با این تـور چیزهـاى زیادى 
را صیـد کنیـد؛ امـا چـه چیـزى مى مانـد؟ آن مهم اسـت؛ یعنـى از راه 
شـهود، از راه نقـل، از راه تاریـخ و ماننـد آن، معرفت هایـی بـه دسـت 
می آوریـد؛ امـا علمـى نخواهد شـد، مگر اینکـه امـکان داورى تجربى 
بـراى همگان وجود داشـته باشـد. علـْم هویت جمعـى دارد؛ یعنى باید 
دیگـران بتواننـد آن را آزمایـش کنند و بفهمند. این مقام، مقـام داورى 
اسـت نـه مقام گـردآورى. اگر با تجربه توانسـتید آن را اثبـات کنید، به 
گونـه اى که همـگان بتوانند تجربه  کنند و بپذیرنـد، هویت علمى پیدا 

خواهـد کرد.
پرسـش ایـن اسـت که بنابـر این مبنـا، آیا علوم اسـالمى داریـم؟ ادعا 
ایـن اسـت کـه علوم انسـانى اسـالمى داریم. نکتـه اى که وجـود دارد 
ایـن اسـت که اگر در علـوم انسـانى، روش تجربـى را از انحصار خارج 
کنیـم و از روش عقلى و نقلى نیز اسـتفاده کنیـم، در این صورت دوباره 
بحـث بـه معناى عـام می غلتـد و با نـگاه پیشـینى مواجه مى شـویم، 
اینکـه علمـى را تولیـد کنیم کـه منحصـر در روش تجربى نباشـد؛ اما 
ادعـا این اسـت کـه با همین نگاه پسـینى نیز علوم انسـانى اسـالمى 
تولیـد مى شـود؛ یعنى حتى اگـر در مقـام داورى، روش را روش تجربى 

بدانیـم، بـاز مى توانیـم علم دینـى تولید کنیم.
افـرادى مثـل آقاى سـروش، آقـاى ملکیان، آقـاى پایـا در واقع چنین 
نگاهـى دارنـد. مى گوینـد علـوم تجربى اسـت. در علـوم تجربى دیگر 

 علم دینى 
چیست؟ آیا علوم 
انسانى اسالمى 
وغیراسالمى داریم؟ 
آیا روش هاى کالمى 
بر علوم انسانى 
تاثیر گذاشته است؟ 
اینها سواالتى است 
که حجت االسالم و 
المسلمین ترخان 
ضمن تعریف معناى 
عام و خاص از علوم 
انسانى به آنها پاسخ 
مى دهد. ایشان با 
بیان نگاه پیشینى 
و پسینى به علوم 
انسانى و بررسى 
نظرات اندیشمندان 
این حوزه به یک 
جمع بندى کلى در این 
زمینه مى رسد.

اشاره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قاسـم ترخـان، دانـش آموختـه حـوزه علمیـه، مدرس فلسـفه و کالم اسـالمى، عضـو هیئت علمى و مدیر پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسـالمى اسـت. امکان 
شـناخت خـدا، برهـان امتنـاع تسلسـل و اثبـات خـدا، تعریـف و اثبـات اعجاز، توحیـد از نـگاه عقل و نگـرش عرفانى، فلسـفى و کالمى به شـخصیت و قیـام امام 

حسـین(ع)، عناویـن برخـى از کتب و مقاالت ایشـان مى باشـد.



۴٧

معنـا ندارد اسـالمى باشـد یـا غیر اسـالمى، بلکـه معیـار داورى تجربه 
اسـت. وقتى معیار داورى تجربه شـد، چطور مى خواهیـد باورهاى دینى  
را سـرایت دهیـد؟ در مقـام گردآورى مشـکلى تولید نمى کنـد؛ اما مهم 
ایـن اسـت کـه در مقـام داورى، باورهـا تأثیـر نمى کنـد تـا علـم دینى 
شـود. اگرچـه منبـع قـرآن باشـد، مـالِك داورى تجربه اسـت. پس اگر 
تجربـه قبـول کنـد، یافته شـما علمى اسـت و اگـر تجربه قبـول نکند، 
علمـى نخواهـد بـود. در این صورت دینى بـودن علم معنا ندارد. اشـکال 
دیگـر ایـن اسـت کـه اگـر باورهـا تأثیـر مى کننـد، نسـبیت بـه وجـود 
مى آیـد. زمانى کـه فرهنگ و دیـن جامعه اى بر گزاره هـاى علمى تأثیر 
مى گـذارد، هـر فرهنـگ و دینـى، علـم مختص به خـود را پیـدا خواهد 
کـرد. اگـر ایـن پارادایم ها تأثیر مى گذارد، نسـبى گرایى تثبیت مى شـود؛ 
یعنى زمانى که شـما مسـیحى هسـتید، نوعـى از علم تولید مى شـود و 
زمانـى کـه مسـلمان باشـید، نوعى دیگـر و این تأثیـر مانع رسـیدن به 
واقعیـت مى شـود و علـم تولیدشـده کاشـف از واقعیـت نیسـت؛ ولى در 
واقـع مبانـى معرفت شـناختى ما نسـبى گرا نیسـت. علم دینـى مترادف 
با نسـبى گرایى نیسـت. تنهـا روش انسـان ها به واقعیـت، روش تجربى 
نیسـت. روش عقلى و نقلى و شـهودى نیز داریم. انحصار روش شناختى 
باید کنار گذاشـته شـود. سـپس علم دینى تولید خواهد شـد. بر اسـاس 
دیـن روش عقلـى، تجربى، نقلى و شـهودى مورد قبول اسـت و مبتنى 

بـر اینها علـم دینى محقق خواهد شـد.
 چگونه مى توان به علم دینى رسید؟

اسـتاد: برخـى مى پندارنـد که علم دینى علمى اسـت کـه هدفش دینى 
باشـد. برخـى علم دینـى را علمـى مى دانند که موضوعش دینى باشـد؛ 
یعنـى بـه موضوعـات اسـالمى بپـردازد. بعضـى از دانشـمندان، مبانى 
متافیزیکـى را بـر علـوم تجربـى مؤثـر مى داننـد. در علـوم تجربـى هر 
مبنایـى کـه بپذیریـد، بـر خروجـى علم اثـر مى گـذارد. اگر مبانى شـما 
اسـالمى باشـد، علمى که بر اسـاس این مبانى متافیزیکى تولید شـده 
اسـت، اسـالمى خواهد بود؛ مثال آقاى گلشنى، آقاى خسـرو باقرى نوع 
رسـوخ دیـن در علـوم را این گونـه تصویـر کردند که مبانـى متافیزیکى 
تأثیـر مى گـذارد، لکـن همـه شـاخص هایى که بـراى دینى شـدن یک 
علـم وجـود دارد مانند موضوع، هدف و غایـت مبانى متافیزیک و اینکه 
روش و منبـع آن چـه باشـد و سـاختار علـم از کجا آمده باشـد، مى تواند 
بـر علوم انسـانى اسـالمى تأثیرگذار باشـد. اگر علمى موضـوع، غایت و 
هدفى دینى داشـته باشـد و روشـش روش دینى باشـد و از منابع دینی 
اسـتفاده کنـد، آن علـم صـد در صـد دینـى خواهد بـود؛ اما به تناسـب، 
هـر مقـدار بـه ایـن شـاخص ها نزدیـک شـده باشـد، مى توانـد عنـوان 

دینى بـودن را بـه خود اختصـاص دهد.
در واقـع تأثیـر باورهـا را به عنوان مبانـى متافیزیکى مى پذیریـم و از دام 
نسـبیت رهایـى می یابیم. اثبـات آن به این صورت اسـت کـه باورهاى 
دینـى ریشـه در واقعیـت دارنـد و وقتـى ارزش هایـى کـه از ایـن باورها 
تولید مى شـود، ریشـه در واقعیت داشـته باشـند، طبیعى است منافاتى با 
بحـث داورى تجربـه نـدارد. اگـر تجربه هـم داورى کند، بـاز علم دینى 
خواهیم داشـت. نتیجه بحث این اسـت که اگر باورها ریشـه در واقعیت 

من معتقدم باورها بر موضوع علوم انسانى تأثیر مى گذارند و به دنبال آن، این روند در روش و غایت و گزاره ها ادامه پیدا مى کند.

نداشـته باشـند، تعـارض علـم و دیـن پیش مى آیـد؛ اما اگـر به علم دینى برسـیم، ایـن تعارض حل مى شـود. 
 به صورت عینى علم کالم در تاریخ چگونه بر علوم دیگر تأثیر گذاشته است؟

اسـتاد: علـم عمـران کـه ابن خلـدون به آن رسـیده اسـت و البته برخى معتقدند ایشـان پـدر جامعه شناسـى امروز 
اسـت، یـک نـگاه پوزیتیویسـتى دارد و گزاره هاى تجویزى و دسـتورى را حذف کرده اسـت. علمـى با عنوان علم 
عمران تولید شـده اسـت. در این علم جنبه هاى تجویزى راه پیدا نکرده اسـت و در واقع به رویکرد پوزیتیویسـتى  
نزدیـک اسـت. ابن خلـدون بـا اثرپذیـرى از کالم اشـعرى ایـن کار را کرده اسـت؛ زیرا در کالم اشـعرى حسـن و 
قبـح عقلـى نیسـت و آنجـا عقل عملى وجـود نـدارد. در علم عمـران ابن خلدون توالـى زمانى پدیده هـا و تبیین و 
توضیح حوادث اجتماعى مطرح اسـت. بحث علیت مطرح نیسـت. این تأثیر از کالم اشـعرى اسـت که مى گوید: 

«عـادة اهللا جرت».
از سـویى در حـوزه شـیعه، علمـى که تولید مى شـود، در سیاسـت ُمُدنى کـه فارابـى و خواجه نصیر دارنـد، از کالم 
شـیعه تأثیـر می پذیـرد. سیاسـت ُمُدن علمى اسـت که از کالم شـیعه تأثیـر پذیرفته اسـت؛ زیرا اوًال کالم شـیعه 
رویکـرد جدلـى نـدارد و با رویکرد عقلى وارد مباحث شـده اسـت و ثانیـاً این کالم، نافى عقل عملى نیسـت. پس 
یقینـاً در حاشـیه چنیـن کالمى، علم اجتماعى تولید مى شـود و عنوانش سیاسـت ُمُدن اسـت. ایـن علم اجتماعى 



در کنـار تبییـن، انتقـاد نیز دارد. امـروزه علوم تجربى بر اسـاس باورهاى کالمـى اي که وجود 
دارد، شـکل گرفتـه اسـت؛ یعنـى علوم انسـانى امروز ما سـکوالر اسـت. کالم یـا الهیاتى که 
سـکوالر اسـت، باعـث شـکل گیرى چنین علمى شـده اسـت که امـروزه تحت عنـوان علوم 
انسـانى متداول و مرسـوم اسـت؛ اما اینکه در چه مرحله اى اسـت و چگونه این تأثیر شـکل 
گرفتـه اسـت، جاي بحـث دارد. من معتقـدم باورها بر موضوع علوم انسـانى تأثیـر مى گذارند 

و بـه دنبـال آن، ایـن رونـد در روش و غایـت و گزاره هـا ادامه پیـدا مى کند.
علـم دینـى مى توانـد ناظـر بـه بحـث تأثیـر پیش فرض هـا بـر گزاره  هـا و نظریه هـاى علوم 
باشـد. یکـى از محورهـا این اسـت که باورهـا و ارزش ها چگونـه بر موضـوع و روش علم اثر 
مى کننـد و چطـور بـر خود مسـائل و غایت و هدف علـم اثر می گذارند. سـپس بحث خواهیم 
کـرد، اگـر باورهـا تغییر کنـد، نقطه مطلوب چه خواهد شـد و موضوع، روش، مسـائل و غایت 
را مبتنـى بـر باورهـا ترسـیم مى کنیـم؛ البتـه تأثیـرات فقـط بـر این چهـار محدوده نیسـت. 

قلمروهـا، سـاختار، سـامانه نیز تحت تأثیـر باورها قـرار خواهند گرفت.
راجـع بـه موضـوع علم، علـوم تجربى محور بحث ما اسـت که به طبیعى و انسـانى تقسـیم 
مى شـود. در ایـن صـورت تاریـخ علـوم انسـانى، نگاه هاى مختلفى بـه خود دیده اسـت؛ مثًال 
برخـى ماننـد ویلهلـم دیلتـاى یا پیتر وینـچ، موضوع علوم انسـانى را متفاوت بـا علوم طبیعى 
دانسـته اند. این طـور نیسـت کـه موضـوع علوم انسـانى مثل موضـوع علوم طبیعى باشـد. در 
علـوم طبیعـى سـنگ را تحلیـل می کنیـد و در علـوم انسـانى، رفتـار را به عنوان یـک پدیده 
تحلیـل می کنیـد. نبایـد فقـط در صدد تبیین باشـید، بلکه بایـد به روش هرمنوتیکى تفسـیر 
کنیـد. در روش تبیینـى، علـت پدیده هـا تبییـن مى شـود. همان طور که سـنگ پدیده اسـت 
و علتـى دارد، رفتـار هـم به عنـوان یک پدیـده علتـى دارد و باید علـت آن را پیدا کـرد؛ اما بر 
اسـاس نگاهـى که ویلهلـم دیلتاى یا پیتر وینـچ دارند، موضوع علوم انسـانى پدیده اى اسـت 
کـه در آن اعتبـار اسـت و بایـد معنـاى آن فهمیده شـود. راجع بـه هدف علوم مثـًال گفته اند 
هـدف اولـى علـوم طبیعى، شـناخت جهـان اسـت؛ اما امـروزه این شـناخت مطلوب بنفسـه 
نیسـت؛ یعنـى علم براى علم نیسـت، بلکه هـدف ثانوى این علـوم کارآیى، فنـاورى و تغییر 
طبیعـت اسـت؛ یعنـى علـوم طبیعى براى تسـلط بر جهان اسـتفاده مى شـود. ایـن نگرش به 
صـورت رسـمى در تمام شـاخه هاى علوم طبیعى بعـد از بیکن اتفاق افتاد و بـه موازات چنین 
اتفاقـى روش علـوم تغییر کرد. چنین نگاهى روش علوم طبیعى را به سـمت روش اسـتقرایى 
آورد؛ یعنـى از جزئـى به کلى مى رسـید. در واقع این روش بر روش قیاسـى یعنى اسـتدالل از 

کلـى بـه جزئـى غلبه پیدا کـرد؛ اما هـدف علوم انسـانى چطور؟ 
در علوم انسـانى یکى از دیدگاه ها، دیدگاه صورت گرایى و علت گرایى اسـت. پوزیتیویسـت ها 
معتقدنـد هـدف اصلى از پژوهش در علوم انسـانى، تبیین پدیده ها اسـت؛ یعنى کشـف روابط 
علّـِى بیـن پدیده هـا، بـراى پیش بینـى و کنتـرل اسـت. در ایـن روش علت هـا و روابـط بین 
پدیده هـا را تبییـن مى کنیـد، سـپس پیش بینـى را صـورت مى دهیـد و در نتیجه کنتـرل آنها 
را بـه دسـت مى گیریـد؛ ایـن کار براى این اسـت که نیازهاى انسـانى ارضا شـود. اگر کسـى 
ایـن نـوع نـگاه را پذیرفت، رویکرد و غایت علوم تجربى در طبیعى و انسـانى، یکسـان خواهد 
شـد. در علـوم طبیعى کشـف روابط بـه منظور پیش بینى و کنتـرل انجام مى شـود و در علوم 
انسـانى و اجتماعـى نیز روابـط را تبیین مى کنیم تا بتوانیم رفتارهـاي آینده را پیش بینى کنیم 
و آنهـا را بـر اسـاس نیازهایى که وجـود دارد، کنترل کنیـم؛ اما نگاه دیگر، دیـدگاه معناگرایى 
و دلیل گرایـى اسـت. در ایـن دیـدگاه موضـوع علوم انسـانى با موضوع علـوم طبیعى متفاوت 
اسـت. پـس فـرض یـک هدف بـراى هر دو درسـت نیسـت؛ زیـرا هدف، بـه دنبـال تفاوتى 
کـه در موضـوع وجـود دارد، متفاوت خواهد شـد. هـدف در اینجا فهم اعتبـارات در پدیده هاى 
اجتماعـى و رفتـارى اسـت. بایـد دنبال این باشـیم که کنش افـراد با روش تفسـیرى چگونه 
تحلیل مى شـود و انگیزه هاى نهفته در این کنش چیسـت. همچنین معنایى که پشـت سـر 

این رفتار اسـت، فهمیده شـود.
ولـى گـروه سـومى به تلفیـق بیـن علت گرایـى و دلیل گرایـى پرداختند. سـه جنبـه متفاوت 
و در عیـن حـال مترابـط هسـت که نیـاز بـه تحلیـل دارد: 1. دیدگاهى کـه از وبر نقل شـده 
اسـت و مى گویـد عوامـل و شـرایط خارجِى تحقـِق کنش را باید شناسـایى کـرد؛ 2. دالیل و 
انگیزه هـاى کنشـگر را باید شناسـایى کرد؛ یعنى با چه انگیـزه این کار را انجام داده اسـت؛ 3. 
عوامـل خارجـى شـکل گیرى باورهـا و ارزش هاى ذهن کنشـگر را باید شـناخت و خیلى نیاز 
بـه تحلیل نیسـت. برآیند این حرف ها تلفیقى بیـن علت یابى، یعنى علت گرایـى و معناگرایى 
اسـت کـه هـدف علوم انسـانى را تشـکیل مى دهـد. راجع بـه روش ایـن گروه بایـد گفت تا 

حـدودى روشـن اسـت کـه روش ها نیز تحـت تأثیر ایـن نوع سـخنان، تغییر پیـدا می کند.
اگـر بـر اسـاس باورهاى کالمـى ، در این چند مرحله اى کـه توضیح داده شـد، تغییراتى ایجاد 
کردیـم، طبیعـى اسـت علمى که بر اسـاس ایـن باورها تولیـد می کنیم، متفاوت خواهد شـد. 
اگر کسـى در جهان شناسـى اسالمى معتقد به هستى شناسى الهى باشـد و انسان را موجودي 
دوسـاحتى، یعنـی داراى بُعـدي مجـرد و بُعـدي مـادى بداند، این انسـان حقیقتـش به همان 
بعـد روحانـى و مجـرد خواهد بود و در سـراى دیگر اسـتمرار پیـدا خواهد کرد. بر اسـاس این 
نـوع نـگاه و بـاور کالمـى، آیـا مى توانیم موضوع علـوم طبیعى و علـوم انسـانى را حرف هاى 

اندیشـمندان غربى تصور کنیم؟
همچنیـن نـگاه بـه انسـان و نـگاه به جهان بـر موضوع علـوم انسـانى و علوم طبیعـى تأثیر 
مى گـذارد؛ مثـًال درباره پدیـده انقالب، تحلیلى وجود دارد که در آن فقط از پیشـرفت و عدالت 
سـخن بـه میـان می آید کـه در مباحـث جامعه شناسـى و علـوم رفتارى مطـرح اسـت. ایثار، 
انفـاق، شـهادت طلبى، فـداکارى، صداقـت، گذشـت در این علـوم معنایى ندارد. اندیشـمندان 
غربى معتقدند عاقل کسـى اسـت که خودخواه باشـد و در جهت رسـیدن به منافع شـخصى 
خـود تـالش کنـد. رفتـار انقالبى، برخواسـته از ایـن خودخواهى اسـت. در صورتـى که غرایز 
مـادِى اکثـر جامعـه سـرکوب و ناکام شـود، به سـمت خشـونت و پرخاشـگرى مـى رود. من 
خودخـواه هسـتم و غرایـز مـن باید بـرآورده شـود و وقتى بـرآورده نشـود، به سـمت انقالب 
و خشـونت مـى روم؛ امـا انسـان چـون مى بینـد به تنهایـى نمى تواند بـه مقصودش برسـد، با 
دیگـران ائتـالف مى کند. این ائتالف نیز مادى و خودپرسـتانه اسـت. این تحلیـل و نظریه اي 
اسـت کـه عنصر پیشـرفت را چنین تحلیل می کنـد. بنابر این تحلیل، تحوالت و پیشـرفت با 
عنصـر خودخواهـى صـورت مى گیرد، بـا این تفاوت که پیشـرفت برعکس انقالب اسـت. در 
انقـالب وقتى غرایز خودخواهانه سـرکوب مى شـود، خشـونت سیاسـى پدید مى آیـد؛ ولى در 
پیشـرفت بـه جـاى اینکه مردم علیـه هم یا علیـه حاکمیت عمـل کنند، زیر سـایه حکومت 

بـه سـمت ارزش هـاى مـادى مى روند. در واقع منشـأ یکى اسـت.
ایـن نـگاه مادى گرایانـه بـه انسـان، به عنـوان یک موضـوع، اثر خـود را بر نظریه ها گذاشـته 
اسـت. طبیعـى اسـت وقتـى نـوع نگاه هاى کالمـى عوض شـود، تصویـرى که ما از انسـان 
داریـم، چنیـن نخواهـد بـود. خودخواهـى در آن اصیـل نیسـت. اگرچـه خودخواهـی جـزو 
خصلت هاى انسـانی اسـت، بُعد اصلى در انسـان بعد تجرد و روحانى اسـت و انسـان قابلیت 
دارد خلیفۀ اهللا شـود. وقتى همه اینها را در انسان شناسـى بیاورید، طبیعى اسـت نظریه پردازى 
تغییـر خواهـد کـرد. در علـم کالم ثابـت مى شـود خداونـد حکیم اسـت، فعل عبث از او سـر 
نمى زنـد و در پـِس خلقـت انسـان هدفـى در کار اسـت. طبـق این فـرض، علـم نافع مطرح 
مى شـود؛ یعنـى بـا ایـن نوع نگاه، علوم تقسـیم می شـوند به علوم نافـع و علوم مضـر. درباره 
علوم پرسـش خواهد شـد هدف این علم چیسـت؟ آیا این علم نقشـى در کمال انسـانی دارد 
یـا خیـر؟ علوم با شـاخص هاى کالمـى تغییر خواهنـد کرد؛ بنابرایـن با تغییر نـگاه کالمى و 
اعتقـادى مـا علوم انسـانى تغییر ماهیتـی خواهند یافت و موضـوع و غایت و سـاختار و روش 

آنهـا متفاوت خواهد شـد.

 علوم با شــاخص هاى کالمى تغییر خواهند کرد؛ بنابراین با تغییر نگاه کالمى و اعتقادى ما علوم انسانى تغییر ماهیتی خواهند یافت و 
موضوع و غایت و ساختار و روش آنها متفاوت خواهد شد.



۴٩

آشنایی با کالم جدید

 کالم جدید چگونه به علوم حوزوى راه پیدا کرد؟
اسـتاد: کالم جدیـد حـدود سـه دهـه اسـت که در کشـور مـا مطرح 
شـده اسـت. در کشـور مـا تعبیـر کالم جدید را شـهید مطهـرى به 
کار گرفـت. ایشـان می گفتنـد کالم قدیـم ما نمى تواند پاسـخگوى 
همـه شـبهات باشـد. بـه کالمى نیـاز داریـم کـه بتواند به شـبهات 
پاسـخ دهـد. ایشـان مـواردى را نیز پیشـنهاد مى کردند کـه در کالم 
جدید بررسـى شـود. کالم جدید تعریف مجزایى از کالم قدیم ندارد 
و در ادامـه همـان کالم قدیم اسـت؛ البته براى بررسـى کالم جدید، 
شـناخت فلسـفه عمومـاً و فلسـفه دیـن به عنـوان فلسـفه مضـاف 
خصوصاً الزم اسـت؛ چـون واژه کالم جدید با اصطالح فلسـفه دین 
(philosophy of religion در غـرب) ارتباط دارد. بر همین اسـاس 
باید روشـن شـود که فلسفه و فلسـفه دین چیست و بعد ببینیم کالم 

جدیـد ما فلسـفه دیـن غربى اسـت یا چیـز دیگرى.
فلسـفه در اصطـالح اولیـه اش بسـیار گسـترده بـوده و تقریبـاً همه 
علـوم رایج گذشـته را در بر مى گرفته اسـت. اندیشـمندان مسـلمان 
در تقسـیمی، فلسـفه را بـه نظـرى (مربـوط اسـت بـه هسـت ها و 
نیسـت ها) و عملـى (مربـوط اسـت بـه بایدهـا و نبایدهـا ) تقسـیم 
کرده انـد. فلسـفه و حکمـت نظـرى را هم سـه شـاخه مى دانسـتند: 
الهیـات، ریاضیـات و طبیعیـات؛ امـا فلسـفه و حکمـت عملـى را به 
اخـالق، تدبیـر منزل و سیاسـت ُمُدن تقسـیم مى کردنـد. در واقع در 
حکمـت عملی، هم مباحث سیاسـت و مباحث مدینـه فاضله مطرح 
بـود و هـم مباحـث اخالق فـردى و هـم اخالق خانـواده کـه از آن، 
تعبیـر بـه تدبیـر منـزل مى کردند. اگـر با این گسـتردگى به فلسـفه 
نـگاه کنیـم، تعیین موضـوع و هـدف واحد برایش دشـوار اسـت؛ به 
همیـن دلیل فیلسـوفانى که فلسـفه را در این معنا بـه کار مى بردند، 
تعریفـی کلـى از آن ارائـه می کردند و می گفتند علم حقایق اشـیا که 

محـدوده زیـادى را در بـر مى گرفت.
فیلسـوف بـا بحـث عقلـِى خـودش در مباحـث هستى شناسـانه و 
انسان شناسـانه بـه مباحـث اعتقـادى مى پرداخـت؛ مثـًال فارابـى در 
بحث تحلیل وحى، از تحلیل فلسـفى اسـتفاده کرده است. فیلسوفان 

بحـث توحیـد را کشـف کردند و به بحث خداشناسـى، نبـوت و معاد 
پرداختنـد؛ یعنى سـه رکـن اصلى را که از کجا آمـدم و آمدنم بهر چه 
بـود و بـه کجا مـى روم، مد نظر قـرار دادنـد. عمًال فیلسـوفان در این 
سـه عرصـه حرفى بـراى گفتـن دارند. پس فلسـفه ناچار بر اسـاس 
آن رسـالت هاي خـودش بـه مباحث توحیـد و نبوت و معـاد هم وارد 

مى شـود؛ اما متکلم اساسـاً رسـالت اولیه اش همین اسـت.
بـراى علـم کالم تعریف هـاى مختلفـی ارائـه کرده انـد و دربـاره 
وظایـف متکلـم نیـز بایـد گفـت پنجـ  شـش وظیفـه بـراى متکلم 
ذکـر کرده انـد؛ ولى مهم ترین رسـالتى کـه متکلـم دارد، اثبات عقاید 
دینـى و دفـاع از آنها اسـت. ابتدا عقاید دینى را تبییـن و اثبات کند و 
سـپس در برابر شـبهات به دفـاع برخیزد. پس به طـور طبیعى کالم 

و فلسـفه قلمروهـاى مشـترکى با هم خواهند داشـت.
در زمان هایـى یعنـى قرون ابتدایى، مثًال قرن پنجم و ششـم به بعد، 
قلمـرو فلسـفه و کالم بیش از آن حدى که انتظـار مى رفت، افزایش 
پیـدا کـرد؛ یعنـى فالسـفه در آن مـواردى که نبایـد وارد مى شـدند، 
وارد شـدند. متکلمـان هم به همیـن صورت؛ مثـًال متکلمان بعضى 
از مباحـث فلسـفى را در کتاب هـاى کالمى گنجاندنـد و بخش ها و 
فصل هایـى را بـه مباحثی چـون جواهـر و اعراض اختصـاص دادند؛ 
همـان تقسـیم رایجـى کـه فیلسـوفان داشـتند و موجود را تقسـیم 
مى کردنـد بـه ممکن الوجـود و واجب الوجـود. متکلمـان همیـن را 
پذیرفتنـد و ممکن الوجـود را بـه جواهـر و اعـراض تقسـیم کردند و 
مباحـث واجـب الوجود را مطـرح کردند. همچنین مباحثـى را مطرح 
کردنـد کـه مى گفتند مشـترك بیـن واجب الوجـود و ممکن الوجود با 
هر دو قسـمش یعنى جواهر و اعراض اسـت و اسـمش را امور عامه 
گذاشـتند. در کتاب تجرید االعتقاد و در شـرحش که کشـف المراد 
باشـد، عالمـه حلـى همیـن مباحـث را مطرح کرده اسـت. تـا اینجا 
بـه صـورت طبیعـى، کالم و فلسـفه حوزه ها و قلمروهاى مشـترکى 
دارنـد؛ امـا در واقـع اگـر متکلـم وارد ایـن عرصه ها مى شـود، از باب 
ایـن اسـت کـه مى خواهـد از مقدمات فلسـفى اسـتفاده کنـد وگرنه 

چنین مباحثـی، بحث کالمى نیسـت.

 در این مصاحبه 
به بررسى کالم جدید 
و مباحث مطرح در 
فلسفه دین پرداخته 
مى شود. نسبت کالم 
جدید با فلسفه دین 
و کالم قدیم هم مورد 
بحث قرار مى گیرد. در 
میان این مباحث هم به 
نظرات اندیشمندان این 
حوزه و تقسیمات و 
انشعابات این موضوع 
اشاره مى شود. در 
پایان نیز پیشنهاد 
عملى به طالب 
عالقه مند داده مى شود.

اشاره

در گفتگـــو بـــا جنـــاب آقـــاى دکتـــر حســـن یوســـفیان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حسـن یوسـفیان، دانـش آموختـه حـوزه علمیـه، مـدرس و عضو هیئت علمى گروه کالم و فلسـفه موسسـه آموزشـى و پژوهشـى امام خمینى مى باشـد. از 
ایشـان 17 عنـوان کتـاب در حوزه هـاى تخصصـى الهیـات و معـارف اسـالمى چاپ شـده کـه از جملـه آن مى توان بـه کالم جدیـد، باورهاى دینى، پرسـمان 

عصمـت و... اشـاره نمود.



بـه نظـر مى رسـد فلسـفه و کالم در هـدف و روش و  موضـوع متفاوت انـد. موضوع فلسـفه 
حقیقـت اسـت و اصـًال هیـچ حقیقتـى را پیش فـرض نمی گیرد. مـا طلبه هـا مى گوییم نحن 
ابنـاء الدلیـل. ایـن در واقـع شـعار فیلسـوف اسـت. حـال در عمل تـا چه انـدازه به این شـعار 
پایبنـد بوده انـد، مسـئله دیگـرى اسـت؛ ولـى حـرف اصلـى فیلسـوف این اسـت که مـا تابع 
دلیلیم؛ براي مثال در بحث از اینکه معاد جسـمانى اسـت یا روحانى، فیلسـوف از آن نظر که 
فیلسـوف اسـت مى گوید هیچ پیـش فرضى در اینجا نـدارم و باید دلیل اقامـه کنم. مقتضاى 
دلیل هرچه باشـد، همان اسـت. مى خواهد معاد روحانى باشـد یا جسـمانى یا حتى مقتضاي 
آن، انـکار معـاد باشـد؛ به همین دلیل فیلسـوفانى داریم کـه ملحدند؛ یعنی وجود خـدا را انکار 
می کننـد. فیلسـوف از آن نظـر کـه فیلسـوف اسـت مى گوید هـدف من رسـیدن به حقیقت 
اسـت؛ امـا متکلـم یـک حقیقت را از پیش پذیرفته اسـت که ممکن اسـت از راه اسـتدالل به 
آن رسـیده باشـد یـا از راه دیگـرى. به هر حـال فعًال متکلم شـیعى برایش وجود خـدا، وجود 
پیامبر مسـلم و امامت امامان مسـلم اسـت. حال مى خواهد در مقام پاسـخگویى به شـبهات 

بـه دفـاع از معتقدات شـیعى برخیزد و دلیـل بیاورد.
پـس این گونـه مى توانیـم خالصـه کنیـم کـه به لحـاظ هدف، فیلسـوف بـه دنبال رسـیدن 
بـه حقیقـت اسـت، حقیقـت هرچه باشـد؛ امـا هدف متکلـم اثبـات و دفـاع از حقایـق دینى 
اسـت. به لحاظ روش، روش فیلسـوف طبیعتاً روش عقلى اسـت. او فقط از عقل و اسـتدالل 
اسـتفاده مى کنـد؛ امـا متکلـم عالوه بر عقـل از نقل هم مى تواند اسـتفاده کنـد؛ منتهى نقلى 

کـه طـرِف دعوا آن را قبول داشـته باشـد. وقتی متکلمی شـیعى و متکلمی سـنى مى خواهند 
بحـث کننـد، مى تواننـد به قـرآن هم اسـتناد کنند؛ حتـی مى توانند بـه احادیث نبوى اسـتناد 
کننـد. بیاییـم خردتـر نگاه کنیـم. ممکن اسـت در درون جامعه شـیعى هم اختالفاتى باشـد. 
اینجـا عـالوه بـر اسـتفاده از آیـات و روایات نبوى مى شـود از روایـات ائمه معصـوم نیز بهره 
گرفـت. همچنیـن مسـائل و موضـوع کالم و فلسـفه بـا هـم تفاوت هایـى دارنـد؛ امـا درباره 

تفـاوت فلسـفه و کالم بـه همین مقدار اکتفـا مى کنم.
امـا دربـاره فلسـفه دیـن باید گفـت عده از فیلسـوفان غربى که در میانشـان، هـم متدین بود 
و هـم ملحـد، فلسـفه اى مضـاف تحت عنوان فلسـفه دین شـکل دادنـد. یکى از فیلسـوفان 
معاصـِر علـم، جـان هیک اسـت کـه حرف هایـش در برخـى از مباحـث کالم جدیـد مطرح 
مى شـود. ایشـان مى گویـد منظـور از فلسـفه دیـن، تفکـر فلسـفى دربـاره دین اسـت؛ یعنى 
کسـى بـا همـان نگاه فلسـفى، بـا مبانى فلسـفى، با روش فلسـفى، بـا هدف فلسـفى درباره 
آموزه هـاى دینـى بحـث و گفتگو کند. در واقع فلسـفه دیـن منحصر در اعتقادات بوده اسـت. 
ممکـن اسـت کسـى بگویـد تفکـر فلسـفى در دیـن را در عرصه هـاى دیگـر هـم می تـوان 
مطـرح کـرد. در ایـن باره باید گفت آنچه فلسـفه دیـن غربى، حول آن شـکل گرفته، مباحث 
اعتقـادى اسـت. برخـى از مباحـث دینـی، بـه دین خاصـى اختصاص نـدارد و مشـترك بین 
ادیـان اسـت؛ از جملـه مباحثـی عقلـى چـون بحـث براهین اثبـات وجود خـدا. ایـن بحث از 
مباحثـى اسـت که در فلسـفه دین غربى مطرح اسـت. ممکن اسـت کسـى که ایـن بحث را 
مطرح مى کند، مسـیحى باشـد؛ اما این مسـئله مسـئله اى نیسـت که اختصاص به مسیحیت 
داشـته باشـد. بـراى ما هم مطرح اسـت. در آنجا دربـاره برهان نظم شـبهاتى مطرح مى کنند 
و مى گوینـد بـر اسـاس ایـن شـبهات، برهـان نظـم را باید کنـار بگذاریـم. این بـراى ما هم 

مسئله است و باید براي آن جوابى داشته باشیم.
در فلسـفه دیـن مسـائلى مطـرح شـد که اگـر نگوییـم همه شـان، بیشترشـان بـراى ما هم 
مسـئله اسـت؛ مثـًال بحـث براهین اثبات وجود خدا و مسـئله شـر و حـوادث ناگـوارى که رخ 
مى دهـد، مثـل سـیل و.... این مسـائل در گذشـته در کالم اسـالمى ما مطرح بوده اسـت؛ اما 
معمـوًال بعـد از اثبـات وجـود خـدا و بعد از اینکـه صفات خـدا را مطرح مى کردنـد، ذیل بحث 
از صفـات خـدا، مسـئله شـر را به عنـوان شـبهه اي در عـدل الهـى مطـرح مى کردند. شـهید 
مطهـرى در کتـاب عـدل الهى به بحـث شـرور  پرداخته اسـت. توضیح آن چنین اسـت که 
اگـر خداونـد عـادل اسـت، چـرا این تفاوت هـا وجـود دارد و چرا سـیل و زلزله پیـش مى آید و 
بى گنـاه و گنهـکار را مجـازات می کند. امروزه در فلسـفه دین، رتبه بحث شـر را باالتر برده اند 
و آن را در بحـث اثبـات وجـود خـدا مطـرح مى کنند؛ به تعبیر دیگر عده اى اصًال مسـئله شـر 
را به عنـوان دلیلـى بـر عـدم خـدا مطـرح مى کنند. بعضـى از غربى هـا مى گوینـد بزرگ ترین 
پناهگاه الحاد در جهان معاصر همین مسـئله شـر اسـت. برخی مسـئله شـر را چنان شـدید 

تقریـر کرده انـد کـه در آن، وجـود خـدا با وجود شـر تناقض منطقـى دارد.
از مباحـث دیگـرى کـه در فلسـفه دین مطرح شـده اسـت، بحـث کثرت گرایى و پلورالیسـم 
دینـى در حقانیـت همـه ادیـان اسـت. ما هم قبـول داریم که مسـیحیت و یهودیـت در زمان 
خـود، دیـن حق بوده اند؛ ولى اسـالم ناسـخ ادیان قبلى اسـت؛ اما کسـانى که این بحـث را در 
فلسـفه دیـن مطـرح مى کنند، مى گویند همین االن شـما حـق ندارید از مسـیحیت یا ترجیح 

دینـی بـر دیـن دیگر صحبت کنید؛ حتى خودم از یکى از اسـتادان دانشـگاه ایران شـنیدم که 
در جمعـى، از بت پرسـتى دفـاع مى کـرد و مى گفـت: «چـه حقـى داریـم که بت پرسـت ها را 
نکوهـش کنیـم. این هـا بـراى خودشـان دینى دارنـد». این نیز یکـى از مباحثی اسـت که در 

فلسـفه دین مطرح می شـود و مبانـى و ادله خـودش را دارد.
بنابرایـن می توانیـم نتیجـه بگیرم فلسـفه دیـن در غرب تحت ایـن عناوین و بـا این مباحث 
مطـرح شـد و بـه دنبـال ارتباط هـا، ایـن شـبهات بـه جامعـه مـا نیـز راه یافت. پـس عده اي 
از اندیشـمندان مـا وظیفـه خودشـان دانسـتند به پاسـخگویى بـه این شـبهات بپردازنـد. در 
پاسـخگویى بـه این هـا، کتاب هـا و مقاالت مختلفى نوشـته شـد؛ امـا ابهاماتى که بـه وجود 
آمـد، بـه ایـن دلیـل بود کـه برخـی این مباحـث را همـان تحت عنوان فلسـفه دیـن مطرح 
کردنـد؛ امـا برخـی دیگـر، همیـن مباحـث را تحت عنـوان کالم جدید بررسـی کردنـد؛ البته 
اسـامى دیگرى هم هسـت؛ مثـًال بعضى مباحث تحت عنـوان دین پژوهـى و مطالعات دینى 
(religious studies) مطـرح مى شـود. در حـوزه دین شناسـى و دین پژوهـى کتاب هایى 
داریـم کـه همین مباحث را مطـرح می کنند. همچنین کتاب هایی داریـم تحت عنوان الهیات 

فلسـفى یا کالم فلسـفى که منظـور همین مباحث اسـت.
در اینجـا می تـوان پرسـید خود این کالم جدید و فلسـفه دین چه نسـبتى با هـم دارند. چون 
بعضى هـا معتقدنـد کالم جدیـدى که برخی از محققـان ایرانى مطرح کرده انـد، همان چیزى 
اسـت کـه غربى هـا به آن فلسـفه دین مى گوینـد؛ اما برخی دیگـر قائل اند کالم، کالم اسـت 
و فلسـفه دین، فلسـفه اسـت و کالم و فلسـفه تفاوت هایـى دارند؛ همان طور کـه بنده عرض 
کـردم. در واقـع در کشـور ما اغلب کسـانى که بـه مباحث پلورالیسـم، براهین اثبات خـدا و... 
پرداخته انـد، واقعـاً کار کالمـى کرده انـد. هـدف و روش، هـدف و روش کالمـى اسـت و کار 

 براى علم کالم  تعریف هایى گفته شده است. و اینکه متکلم چند وظیفه دارد در واقع پنج شش وظیفه براى متکلم ذکر کردند ولى مهمترین 
رسالت هایى که یک متکلم دارد اثبات عقاید دینى و دفاع از آنها است.
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متکلمانـه انجـام مى دهند؛ اما مسائل شـان را از فلسـفه دین 
غربـى گرفته انـد. مسـئله جدید کالمـی ممکن اسـت از هر 

جا گرفته شـود.
در غرب در مسـیحیت در کنار فلسـفه دین، کالم جدید هم 
وجـود دارد کـه از آن بـه الهیات مدرن تعبیر مى شـود. حال، 
پرسـش این اسـت که چرا کالم جدید ما متناظر با فلسـفه 
دیـن غربى شـد نـه کالم جدید غربـى. على القاعـده انتظار 
مى رفـت کالم جدیـد ما، اگر بخواهد به شـبهه پاسـخ دهد، 
بایـد متناظـر بـا کالم جدیـد غربى هـا باشـد. پیـش از این 
گفتیـم کـه برخـی قائل انـد کالم جدیـِد مـا همان فلسـفه 
دیـن اسـت و در مقابـل، برخـی مى گوینـد همـان نیسـت. 
گفتنـی اسـت کالم جدید مسـیحى عمدتاً ناظـر به مباحث 
خاص مسـیحیت اسـت، مثل بحث اسـطوره زدایى از کتاب 
مقـدس؛ یعنـى مى خواهنـد از معجزاتـى کـه از حضـرت 
عیسـى نقل شـده اسـت، تفسـیري امروزى ارائـه دهند. در 
ایـن بـاره قائل اند بایـد پیام را گرفت و نبایـد خیلى بر ظاهر، 
جمود به خرج داد. این مباحثشـان ممکن اسـت در جاهایى 
دغدغـه فکـرى ما هم باشـد؛ مثًال در نقد مسـیحیت ببینیم 
چـه تصـورى از مسـیحیت دارنـد یـا بحـث اسـطوره زدایى 
چیسـت؛ امـا چنیـن مباحثـی مسـئله اصلـى مـا نیسـت، 
برخـالف مباحثـى کـه در فلسـفه دیـن مطـرح مى شـود، 
مثـل بحـث براهین اثبـات وجود خـدا، رابطه عقـل و دین، 
رابطـه عقـل و اخالق، بحث شـر و.... این بدین دلیل اسـت 
کـه مباحث فلسـفه، بین االدیانى اسـت، برخـالف کالم که 
مباحثـش مخصـوص یـک دین خاص اسـت؛ مثـل بحث 
امامـت کـه مختـص دین مـا اسـت و مثل بحـث تثلیث و 
تجسـد که در مسـیحیت اسـت. ما در مقام متکلمان معاصر 
آنجایـی بیشـتر دغدغه داریم که فلسـفه دیـن غربى حضور 
دارد نـه کالم جدیـد مسـیحى و یهـودى؛ بنابرایـن با توجه 
بـه تفاوتـى که بیـن فلسـفه و کالم گذاشـتیم، کالم جدید 
مـا واقعـاً کالم اسـت نه فلسـفه؛ منتها متکلمان ما مسـائل 
خودشـان را از فلسـفه دیـن غربـى گرفته انـد. بعـد از اینکه 
مباحـث فلسـفه دیـن را گرفتنـد، بـا هـدف و روش کالمى 
بـه آن پرداختنـد؛ بـه همیـن دلیـل اغلـب نوشـته ها، حتی 
آنهایی که عنوانشـان کالم جدید نیسـت، مثل فلسفه دین، 
دین پژوهـى، دین شناسـى و الهیـات، همگـی زیرمجموعـه 

کالم خواهنـد بود. 
 نسـبت کالم جدیـد با فلسـفه دین روشـن شـد. 
حـال، تعریف کالم جدید و نسـبتش بـا کالم قدیم 

در هندسـه علوم دینى چیسـت؟
اسـتاد: چـون معتقـدم کالم جدیـد، علـم جدیدى نیسـت و 
همـان علـم کالم اسـت، بـراي آن تعریفـی جـدا از تعریف 
کالم قدیـم نخواهیـم داشـت. دربـاره کالم قدیـم هـم باید 
گفـت تعریف هـاى مختلفـى از آن ارائـه شـده اسـت؛ امـا 
بسـیاري هـم ایـن علـم را تعریـف نکرده انـد؛ مثـل کتـاب 

کشـف المـراد کـه کتـاب رایـج کالمـى اسـت. بعضـى از 
اندیشـمندان اهل سـنت کالم را این گونـه تعریـف کرده انـد: 
کالم؛ علمى اسـت که اگر کسـى بر آن تسـلط داشـته باشد، 
توانایـى می یابـد اعتقـادات دینـى را اثبات کند و شـبهات را 
از آن دفـع کنـد. پـس دو وظیفـه براي علم کالم بیان شـده 
اسـت: یکـى اثبـات اعتقـادات دینى و یکـى دفـاع از آنها در 
برابـر شـبهات. این تعریف اختصاص بـه کالم جدید و قدیم 
نـدارد. یکـى از بـزرگان تعبیرشـان این اسـت که اگـر براي 
ورود به مسـائل جدید، علـم کالم را کالم جدید بنامیم، چند 
دهـه بعد اسـمش را چـه خواهیم گذاشـت؟ کالم اجد؟ یعنى 
جدیدتـر. بعضـى از بـزرگان مى گویند اینها مسـائل جدید در 
علم کالم اسـت نـه کالم جدید. اینان با عنـوان کالم جدید 
مخالف انـد. بنـده ایـن تعبیـر را بـه کار مى بـرم؛ ولـى حرف 
ایـن بـزرگان را درسـت مى دانـم. کالم این گونه نیسـت که 
علم دیگرى شـده باشـد، بلکه مسـائل جدیدى آمده اسـت؛ 
بـه همیـن دلیل تعریـف جداگانـه اي از کالم قدیـم نخواهد 

داشت.

نکتـه اي کـه در اینجا باید گوشـزد کـرد این اسـت که همه 
مباحـث کالم جدیـد، مسـئله جدیـد نیسـت، بلکـه خیلى از 
مباحـث آن، از جملـه براهیـن اثبـات وجـود خـدا، موضـوع 
جدیـدى نیسـت و از قدیـم وجود داشـته اسـت؛ البته ممکن 
اسـت شـبهاتى جدید وجود داشـته باشـد که وجود هم دارد. 
مثـًال در برهـان امـکان و وجـوب و برهـان نظـم اشـکال 
کرده انـد و براهیـن جدیـدى که در فرهنگ اسـالمى مطرح 
نبـوده و در فرهنگ غربى مطرح بوده، از طریق فلسـفه دین 
مطرح شـده اسـت؛ مثل برهان وجودى آنسـلم یـا بعضى از 
براهینـى کـه آکوئینـاس متکلم مسـیحى آورده اسـت، مثل 
برهـان درجـات کمـال یـا برهـان اخالقـى... ؛ بنابراین یک 
بُعـد جدیـد بـودن مباحـث کالم جدید این اسـت که بعضى 
از ایـن براهیـن و ادلـه بـراى مـا مطرح نبـوده اسـت. اگرچه 
بعضـى از عناوین و سـرفصل هاى اصلـى، در کالم ما مطرح 
بـوده، االن شـبهات جدیدى مطرح شـده و ادلـه جدیدى در 
میـان غربى هـا ارائـه شـده اسـت. پـس بعضـی از مباحـث، 
عناویـن و سـرفصل ها جدیـد اسـت؛ اما اگر تفحـص کنیم، 
خواهیـم دیـد بعضی از مباحـث را در کالم قدیـم خودمان یا 



دیگـر عرصه ها داشـته ایم.
یکـى از مباحثـى کـه در فلسـفه دیـن و بـه تبعـش در کالم جدید مطرح شـده اسـت، بحث 
زبـان دیـن اسـت، اینکـه خدا با ما چگونه سـخن گفته اسـت یا مـا درباره خدا چگونه سـخن 
مى گوییـم. از بحث هایـى کـه در زبـان دیـن مطرح شـده، این اسـت کـه وقتی لفـظ عالِم را 
بـراي خداونـد بـه کار می گیریـم، آیـا به همـان معنایی اسـت که در مـورد خودمان اسـتفاده 
می کنیـم یـا مشـترك لفظى اسـت. بعضـى از غربى ها می گویند نه مشـترك لفظى اسـت و 
نـه معنـوى و راه سـومى را برگزیده انـد و اسـمش را تمثیل گذاشـته اند. همیـن آکوئیناس که 
متکلـم مسـیحى اسـت، این بحـث را مطرح مى کنـد. ما پیـش از این در کتاب هـاى کالمى 
و فلسـفى مان چنیـن بحثـی تحت عنوان زبـان دین نداشـتیم؛ اما اگر بررسـی کنیم، خواهیم 
دیـد اصـل ایـن بحث موجـود بوده اسـت. در همیـن کتاب هاى فلسـفه مثـل نهایه الحکمه 
و بدایـه الحکمـه کـه متداول اسـت، یکـى از بحث ها این اسـت که وجود، مشـترك معنوى 
اسـت یـا لفظـى کـه عالمـه دو دیـدگاه را مطـرح مى کنـد و طبق دیـدگاه حکمـت متعالیه 
مى گویـد وجـود، مشـترك معنوى اسـت. در مشـترك لفظی هم چند نظـر وجـود دارد که در 

همیـن کتاب ها مطرح شـده اسـت.
بنابرایـن دربـاره نسـبت کالم قدیـم و کالم جدیـد باید گفت به لحاظ تعریف یکی هسـتند و 
بـه لحاظ مسـائل مختلف انـد. بعضى از مسـائل تحت عنوانی مسـتقل براى ما مطـرح نبوده 
اسـت؛ ولـى ریشـه هایش و بعضـى از مباحثـش در کالم قدیم قابل جسـتجو اسـت و بعضى 
مسـائل نیـز که عنوان مسـتقل داشـته، االن دربـاره آن، شـبهات و ادله جدیدى مطرح شـده 

است. 
 فرمودیـد مـرزى میـان کالم جدید و کالم قدیم نیسـت و این ها یکى  هسـتند. 
حـال مى خواهیـم بدانیم علـل پیدایش این رویکـرد کالمى چه بوده اسـت و این 

چه تطـورى در علم کالم ایجاد کرده اسـت؟
اسـتاد: افراد مختلف ممکن اسـت با انگیزه هاى مختلفى وارد این عرصه شـده باشـند. برخی 
نظرشـان ایـن اسـت که حتى مبانـى کالم قدیـم و جدید با هم متفاوت اسـت. یک مـورد را 
عـرض می کنـم. بعضى ها مى گوینـد کالم جدید حتى رگه هایى از اومانیسـم دارد. اومانیسـم 
یـا انسـان محورى بحثـی طوالنـی دارد. یک اومانیسـم داریم که بـه هیچ وجه بـا خداگرایى 
جمـع نمی شـود و مى خواهـد انسـان را بـه جـاى خـدا قـرار دهـد و بپرسـتد؛ اما کسـانى هم 
هسـتند کـه مقـداري رقیق تـر عمـل می کننـد و در عیـن حال کـه دیـن دارنـد، مى خواهند 
جنبه هـاى انسـانى را تقویـت کننـد. حتـى در بعضـى از متـون غربـى، بعضـی از پاپ هـا را 
اومانیسـت دانسـته اند. ایـن بدین معنا نیسـت کـه او ملحد و ضـد خدا بوده، بلکـه مى خواهند 
بگوینـد چنین شـخصی ارزش هـا و اصول انسـانى را تا حدودي محور قـرار می دهد. با همین 

تعریـف و توصیـف بعضى هـا مى گوینـد کالم جدید با قدیـم این تفـاوت را دارد.
بعضـى از مباحـث کالم جدید در غرب بیشـتر مطرح شـده اسـت؛ اما مباحثی نیز وجـود دارد 
که در کشـور ما پررنگ تر اسـت. یکی از مباحث کالم جدید، بحث انتظار بشـر از دین اسـت. 

در قدیـم بیشـتر این مطرح مى شـد کـه خدا و دین چه انتظارى از انسـان دارد؛ امـا امروزه این 
را مطـرح مى کننـد که انسـان چـه انتظـارى از دین دارد؛ حتـى از تعیین قلمـروى دین بحث 
می شـود، اینکـه آیـا دین وارد عرصه سیاسـت بشـود یـا نه. عـده اى از راه عقل بـه این بحث 
پرداخته انـد. یـک روش و رویکـرد هـم اسـتخراج حکـم این مسـئله از متون دینى اسـت. در 
ایـن میـان بعضـى از روشـنفکران قائل انـد نمی توان بـراي تعیین قلمـرو دین از متـون دینی 
کمـک گرفـت، چـه شـما مدافع این باشـید کـه دین بایـد در عرصه سیاسـت دخالـت کند و 
چـه مخالـف آن باشـید، بلکه باید این قلمـرو را از بیرون تعیین کرد که می شـود همان بحث 
انتظـار از دیـن. ایـن بحث، مفصل اسـت و در اینجـا نمی خواهم به آن بپردازم، بلکه خواسـتم 
بگویـم نوعـی انسـان محورى در آن وجـود دارد. یکـى دیگـر از مباحث کالم جدید و فلسـفه 

دیـن کـه نـگاه انسـان محور در آن دیده می شـود، بحث تجربه دینى اسـت.
برخـی قائل انـد علـت روى آوردن بـه کالم جدیـد، نـگاه انسـان محور بـه مسـائل اسـت؛ اما 
عـده اي مى گوینـد مبانـى متفـاوت اسـت و در بعضـى از افـراد و گروه ها شـاید چنین نگاهى 
وجـود داشـته باشـد. ممکـن اسـت نـگاه کالم جدیـد بـه هر مطلبـى کـه دربـاره اش بحث 
می کنـد، در مقایسـه بـا کالم قدیـم متفـاوت باشـد و مبانـى اش فـرق کند. پـس نمى توانیم 
بـا مبانـى کالم قدیـم وارد عرصـه کالم جدیـد شـویم و یکـی از ضرورت هاي آن، شـبهات 
جدیـد اسـت که الزمه پیشـرفت علوم مختلف اسـت؛ مثل نظریـه داروین که برهـان نظم و 
جهان بینـى دینـى را بـه چالش می کشـد و هدفدارى آفرینـش (اینکه خداوند با طـرح و تدبیر 
قبلـى موجـودات را آفریـده و هـر آنچه الیقشـان بوده بـه آنها داده اسـت) را بـا تردید مواجه 
می کنـد. طبـق تلقى برخـی، نظریـه داروین همـه این جهان بینـى توحیدى را دچار مشـکل 
می کنـد و مى گویـد بعضـى از اینها بر اسـاس انتخاب اصلح بوده اسـت و در واقع طبیعت غیر 
ذى شـعور تصادفـى بـه اینجا رسـیده اسـت؛ بنابرایـن در عرصه هاى علمى شـبهات جدیدى 
مطـرح مى شـود و طبیعتـاًَ متکلـم بایـد وارد ایـن مباحث و شـبهات شـود و بـراى مفاهمه تا 
حـدودي بـا زبـان این علوم آشـنا شـود. این یک ضرورت اسـت کـه کالم در هر زمـان، باید 

جدید شـود. 
 مباحـث مقـارن در علـم کالم و موضوعـات مهـِم امـروز در علـم کالم جدیـد 

؟ چیست
اسـتاد: براهیـن اثبات وجود خدا، بحث شـر، بحـث زبان دین، بحث پلورالیسـم دینى و تجربه 
دینـى از بحث هـاى مقـارن علم کالم اسـت. خود این اصطالح تجربه دینى داسـتان مفصلى 
دارد. اولیـن کسـانى کـه ایـن اصطـالح را به کار گرفتنـد واقعاً انگیـزه دینى داشـتند؛ هرچند 
بعضـى از ملحـدان اسـتفاده دیگرى از این تعبیر کردند. این بحث بیشـتر بـه این دلیل مطرح 
شـد کـه براهیـن اثبات خدا و کتاب مقـدس را مورد تردید قرار دادنـد؛ بنابراین عده اي تصمیم 
گرفتنـد بـا تجربـه دینـی از دیـن دفاع کننـد. اینـان می گفتند عقل و کتـاب مقـدس را کنار 
بگـذار و دیـن را تجربـه کـن. انواعـى هم بـراى تجربه دینـى ذکـر کرده اند. یکـى از براهین 

اثبـات خـدا در غـرب تحت این عنوان مطرح شـده اسـت.

ضرورت دفاع از حّجّیت و والیت اهل بیت (علیهم السالم)
مسئله دیگر،... مسئله حّجت اهل بیت و والیتشان است؛ همین کارى که مرحوم سّید شرف الدین (رضوان اهللا تعالى علیه) با آن 
وسعت نظر و با آن قدرت، انجام داده و قبل از ایشان، مرحوم میرحامدحسین و دیگران، این کارهاى مهم را انجام دادند. این کار، 

بایستى به زبان امروز و مناسب با امروز، و بدون دعوا و بدون درگیرى، انجام بگیرد.
باألخره، سخن تشّیع، بایستى ارائه بشود؛ دیگران دارند این کار را مى کنند؛... کشورهاى عربى، این کتاِب «تحفه اإلثنى عشریّه» 
را... خالصه کرده اند و با زبان عصر و با بهترین چاپ و با فهرست و با تصحیح، منتشر نموده اند؛ این کتاب، شاید مثالً در صد و 
پنجاه سال قبل... نوشته شده است که مرحوم میرحامدحسین، همین کتاب «عبقات» را در جوابش نوشت؛ ما شیعیان، هنوز چاپ 
 شده کتاب «عبقات» با این عظمت را نداریم! حاال اگر چاپ هم بشود، آیا مى تواند در محافل علمى دنیا، با آن عظمت و ضخامت و 

فارسى عربى مخلوط، مطرح بشود؟ این، خودش جاى بحث دارد.

کالم رهبرى
....



۵٣

رابطـه عقـل و دیـن و رابطـه علـم و دیـن نیـز یکـى از 
بحث هـاى مهـم اسـت. رابطـه عقـل و وحـى نیـز مطـرح 
اسـت. گفتنی اسـت ایـن اصطالح را گاهى بـه معناى رابطه 
عقـل و دیـن بـه کار مى گیرنـد و گاهـى جـدا از آن مطـرح 
می کننـد. گفتنی اسـت وقتـى مى گوییم علم و دین، بیشـتر 
علـم تجربى مدنظر اسـت؛ بنابراین باید دیـد بین آن معارفى 
کـه خـود بشـر از راه عقـل و اسـتدالل یـا تجربـه و حس و 
ماننـد آن بـه دسـت آورده و معارفـی که پیامبـران از طریق 
وحـى آورده انـد، چه نسـبتی وجـود دارد. آیا تعارضی هسـت 
یـا خیـر؟ اگر تعارض هسـت، چـه کار باید کـرد؟ بحث هاى 
دیگـري نیز مطرح اسـت. گفتنی اسـت بحث رابطـه علم و 
دیـن از گذشـته بیـن ما مطـرح بوده اسـت، خصوصـاً رابطه 
دیـن و فلسـفه. بعضـى از بـزرگان مثل ابن الرشـد تحت این 
عنـوان، کتـاب نوشـته اند و تـالش کرده انـد بگوینـد بیـن 
شـریعت و حکمت که فلسـفه باشـد، پیوند اسـت و تعارض 

. نیست
بحـث دیگر بحـث رابطه دین و اخالق اسـت. ایـن بحث از 
آنجا نشـات گرفته اسـت که دیده شـده عده اي خیلی راحت 
از دیـن مى گذرنـد؛ امـا اخـالق را به راحتى کنـار نمی گذارند. 
خیلـى از این هـا می گوینـد دینـدار نیسـتیم؛ ولى بـه اخالق 
پایبندیـم. ایـن موضـوع بـه گونـه اي دیگر هم مطرح شـده 
اسـت، اینکـه آیـا اخـالق دینى بـا اخالق سـکوالر سـازگار 
اسـت یا نـه و کـدام ارجحیـت دارد. بعضى از ملحـدان دفاع 
مى کننـد و مى گوینـد اخـالق دینـى اخـالق نیسـت. اینان 
معتقدنـد اخـالق دینـی اصـًال اخـالق را ذبـح مى کنـد و از 
بیـن مى برد؛ پس مدافـع اخالق سـکوالرند و مى گویند باید 

اخـالق سـکوالر را جانشـین اخـالق دینى کنیم.
بحـث منشـأ دیـن یکـى دیگـر از ایـن مباحـث اسـت. در 
قرن نوزدهم و بیسـتم دانشـمندانى بر اسـاس رشـته علمى 
خودشـان نظریه هایـى دربـاره منشـأ اعتقـاد بـه وجـود خدا 
مطـرح کردنـد. فرویـد که روانکاو بـود، نظریاتـى در این باره 
مطرح کرد که سـه نظر منتسـب به او اسـت. مهم ترینشـان 
عقده اوتیسـم اسـت. براى مـا، هم ظاهر و هـم واقع مطلب 
این اسـت که حرف خیلى سسـت اسـت؛ ولى براى کسـانى 
کـه مجذوب اکتشـافات روانکاوانه فروید و امثال او هسـتند، 
ممکـن اسـت جذابیت داشـته باشـد. عـده اي نیز بـا رویکرد 
جامعه شناسـانه آمدند و ریشـه اجتماعى را بـراي دین مطرح 
کردنـد. مثًال فـرض کنید آقـاى دورکیم یک جامعه شـناس 
اسـت و در نهایـت تحلیلـش به این مى رسـد کـه خدا یعنى 
جامعـه و معتقـدان جامعه بـدون اینکه خودشـان بفهمند در 
مواقعـی کـه خدا خـدا مى کنند و اعتقـادات دینـى را محکم 
می کننـد، در واقـع پیوندهـاى اجتماعى خودشـان را محکم 
مى کننـد. همو کتابى درباره منشـأ دین نوشـته کـه دو  بار به 
فارسـى ترجمه شـده اسـت. نگاه اقتصادي نیز به منشأ دین 
شـده اسـت. بعضـى از ایـن تحلیل هـا، تحلیل هایـى اسـت 
کـه از قدیـم مطـرح بـوده اسـت. بعضى هـم در چنـد قرن 
اخیـر پـا گرفته انـد. فرض کنیـد اعتقـاد دینى ریشـه اش در 
تـرس یا جهل اسـت. اینهـا دیدگاه هایى اسـت کـه از قدیم 

وجـود داشـته اسـت. یکـى از شـاعران قبل از میـالد، معتقد 
اسـت تـرْس مـادر خدایـان اسـت، اینکـه خدایـان را آفریده 
اسـت. انسـان در موقع تـرس به دنبال پناهگاهـى مى گردد. 
بیشـتر منظورشـان انسـان هاى ابتدایـى اسـت. مى گویند ما 
بـه تقلید از پیشـینیان به خدا معتقد شـده ایم. ریشه شناسـى 
مى کننـد و مى گوینـد چـون انسـان هاي اولیـه از حـوادث 
طبیعـى مى ترسـیدند و از طرفـی انسـان در برابر حـوادث به 
دنبـال پناهـگاه اسـت، پس آنـان پناهگاهى براى خودشـان 
آرزو می کردنـد و می گفتنـد کاش کسـى باشـد کـه در ایـن 
سـختى ها بـه او پناه ببریـم. موافقـان این نظریـه مى گویند 
چیزهایـى کـه انسـان آرزو مى کند، کم کم همچـون واقعیت 

بـراي او جلـوه مى کنند.
موضـوع دیگـري کـه در فلسـفه دیـن مطـرح مى شـود و 
بى ارتبـاط با منشـأ دین هم نیسـت و با نگاه جامعه شناسـانه 
و روانشناسـانه مطـرح شـده اسـت، بحـث نیـاز بـه دیـن 
و کارکردهـاى دیـن اسـت. در قدیـم هـم در کتاب هـاى 
کالمى مـان بحثـى نزدیـک به این عنـوان داشـتیم. یکى از 
فوایـدي کـه بـراي دیـن ذکـر مى کننـد، این اسـت کـه به 
اخـالق کمک مى کند. رمان نویسـی روسـى مى گویـد: «اگر 
خـدا نباشـد، هـر کارى مجاز اسـت. اعتقاد به خدا اسـت که 

بـراى اخـالق قیـد و بند بـه وجود مـى آورد». اتفاقـاً بحث از 
کارکردهـاى دیـن، برخالف بعضـى از مباحـث دیگر بحثی 
کاربـردى اسـت؛ چرا که خیلـى از مردم با آن اسـتدالل هاى 
عقلـى و فلسـفى آشـنا نیسـتند؛ امـا مى خواهند بداننـد دین 
بـراى امـروز و دنیایشـان چـه کارى انجـام مى دهـد، هم به 
لحـاظ فـردى و هم اجتماعـى. این بحث هـم، بحث جالبى 

اسـت که تحـت عنـوان کارکـرد دین مطرح اسـت.
 آیـا کالم نیازمنـد تحـول اسـت و ایـن تحول چه 
محـدوده اى را در بـر مى گیـرد؟ اگـر ایـن تحـول 

اتفـاق بیفتد چـه مختصاتـى دارد؟
اسـتاد: علم کالم لزوماً در هـر زمانى نیازمند تحوالت جدید 
اسـت، مخصوصاً در زمانی که شـبهات به صورت گسـترده 
مطـرح مى شـود. بخشـى از این تحـوالت، تحـول مبارکی 
اسـت و در چنـد دهـه اخیـر رخ داده اسـت؛ مثـل مباحثـى 
کـه تحـت عنـوان کالم جدید یا فلسـفه جدید مطرح شـده 

اسـت و در آغـاز راه هسـتیم. مرحلـه اى از تحول این اسـت 
که با شـبهات آشـنا شـویم و در مرحله بعد پاسـخگوي آنها 
باشـیم و در مرحلـه باالتـر مطلـوب این اسـت که همیشـه 
دفاعـى عمل نکنیـم، بلکه خودمـان را براي شـبهات آماده 
کنیـم و بـراي آنهـا پاسـخ داشـته باشـیم؛ یعنى پا بـه پاى 
تحـوالت زمانـه پیـش رویـم و حتـى آنچـه در آینـده ایـن 
شـبهه مطرح مى شـود، پیش بینى کنیـم؛ البته ایـن احتیاط 
هـم مطرح اسـت کـه متکلـم نباید شـبهه پراکنى کنـد؛ اما 
می تـوان ایـن شـبهات را در محافـل علمـى مطـرح کـرد 
و پاسـخ هاى آمـاده داشـت. فقـط هـم بحث هـاى جدیـد 
نیسـت. االن خیلى از متون کالمى ما شـناخته شده نیست. 
مـا دربـاره کالم قدیـم نیـز آن طـور کـه بایـد و شـاید کار 
نکرده ایـم؛ مثـًال یکى از فقرهایـى که االن داریـم، بحث از 
کالم سـنتى و بحث از تاریخ کالم اسـت. در فلسـفه اگرچه 
بـه صـورت ناقـص کتاب هایى تحـت عنوان تاریخ فلسـفه 
نوشـته شـده اسـت، در کالم چنین تألیفاتی نداریـم و آنچه 
هسـت، دربـاره فـرق و مذاهب اسـت نـه تاریخ علـم کالم. 
ایـن تحـول را باید در تاریخ علم کالم، کالم سـنتى و کالم 
جدیـد ایجـاد کنیـم و این رونـدى که پیش گرفتیـم به حد 

مطلوب برسـانیم.
  پیشـنهاد و توصیه شـما به طـالب براى تحصیل 

چیست؟ کالم  علم 
اسـتاد: هـر طلبـه اى در هر تخصصـى که باشـد، باید حدي 
از کالم بدانـد؛ امـا دربـاره رشـته تخصصـی کالم باید گفت 
مراکـز مختلفـى در حوزه به این نتیجه رسـیدند کـه علوم را 
باید تخصصى آموخت. آن گسـتردگى دیگر ممکن نیسـت؛ 
یعنـى بـا توجـه بـه گسـتردگى اي کـه علـوم پیـدا کرده اند، 
نمى توانیـم بگوییم کسـى متکلم زبردسـت باشـد و بـا زبان 
خارجـى و شـبهات غربى آشـنا باشـد و در عین حـال فقیه و 
اصولـى کاملـی باشـد. باید تفکیـک صورت بگیرد. کسـانى 
متخصـص در فقـه و اصـول شـوند و کسـانى متخصص در 
کالم یـا فلسـفه؛ ولـى حـدى از کالم بـراي عمـوم طـالب 
الزم اسـت. فقیـه هـم ممکن اسـت به همین بحث هـا نیاز 
پیـدا کنـد. همه جا نمى شـود دسـت نیاز به سـوي متکلمان 
دراز کـرد. فقیـه نیز باید تا حدودي با علم کالم آشـنا باشـد. 
بخشـی از ایـن بحث هـا را می تـوان در کتاب کشـف المراد 
بـراى کالم قدیـم و بعضى کتاب هاى کالم جدید به دسـت 
آورد. الزم اسـت طلبه هـا یـک کتـاب کالم جدیـد و یـک 
کتـاب کالم قدیـم را مباحثه کننـد. این براى همـگان الزم 
اسـت. امـا عـالوه بر ایـن، اگر کسـى مى خواهد بـه صورت 
تخصـص کالم بخواند، حتمـاً توصیه نمى کنیـم تحت نظر 
یـک سـازمان یا یک مؤسسـه خاص باشـد؛ چـرا که ممکن 
اسـت بعضى ها نپسـندند و دوسـت داشـته باشـند مسـتقل 
باشـند. اگر کسـى مى خواهد مسـتقل عمـل کند، واقعـاً باید 
عمـرى صـرف کند، چنان کـه فقیـه و اصولى به تمـام معنا 
عمـرش را در راه کسـب ایـن علوم صـرف می کن ـد. امروزه 
کمتـر کسـی را می تـوان یافت که در همـه علوم متخصص 

باشد. 

  
 واقعا یک کتاب کالم جدید و قدیم را، 
حداقل هر طلبه،  باید بنشینند مباحثه 
بکننــد. این براى همگان الزم اســت. 
اما عالوه بر این، کســى که مى خواهد 
تخصصــا علم کالم بخوانــد، آن هم 
توصیه نمى کنیم که تحت یک سازمان 
و یک موسســه خاصــى، بعضى ها 
ممکن است نپسندند و مستقل باشند.

  



منبع شناسی 
و سیر مطالعاتی کالم قدیم

در این گفتار استاد 
به بررسى کتب کالمى 
شیعه و اهل سنت 
مى پردازد. ایشان 
در ادامه ضمن بیان 
سیر مطالعاتى کالم، 
انتقاداتى را به آموزش 
کالم در حوزه وارد 
مى نمایند و براى آنها 
راهکارهایى نیز ارایه 
مى نماید. 

در گفتگـــو بـــا اســـتاد ســـید محمـــد حســـین حشـــمت پـــوراشاره

 در ابتـدا تقاضـا مى کنیـم توصیـه اى کلـى از وضعیـت 
کالم آمـوزى در حوزه هاى علمیـه ارائه دهیـد و درك خود 
را از جایـگاه کالم قدیـم در ایـن نظـام آموزشـى بیـان 

یید؟  نما
اسـتاد: امـروزه در کالم کتاب هـاى خوبـى با قلم جدید و آسـان تر 
از کتاب هـاى قبلى نوشـته شـده اسـت و طالب هم بـه آنها توجه 
و تمایـل بیشـترى دارنـد. منظور همیـن کتاب هایى اسـت که در 
مقدمـات و سـطح رایج اسـت، یعنى  بدایه المعـارف، محاضرات 
آقـاى سـبحانى و برخـى از کتاب هـاي عالمه طباطبایى و شـهید 
مطهـرى. ایـن کتاب هـا بـراي ورود بـه علـم کالم مفیدنـد؛ امـا 
شـخص نبایـد در اینجـا توقـف کند. بسـیارى از شـبهات کالمى 
کـه امـروز مطـرح مى شـود، در کتاب هاي کالمى قدیمـى موجود 
اسـت. روزى دانشـجویى بـه مـن گفـت: «اسـتادى در کالس ما 
شـبهه اى مطـرح کـرده و جـواب هـم نداده اسـت. ما هـم هر چه 
تـالش کردیم نتوانسـتیم جـواب را بیابیم». شـبهه را به من گفت 
و دیدم شـبهه سـنگینى اسـت و نمى تـوان به راحتى به آن پاسـخ 
گفـت. بـه او گفتم مهلتى بـده تا فکر کنـم و جوابـت را بدهم. در 
منابـع به دنبال شـبهه گشـتم و آن را در مطالب العالیه ابن حجر 
عسـقالنى پیدا کـردم و جواب را هـم دادم. دیدیم بسـیارى از این 
شـبهاتى کـه غربى هـا مطـرح مى کننـد، در کتاب هاي ما هسـت 
و بـه آنهـا جـواب هـم داده شـده؛ منتها امـروزه شـبهه اش مى آید 
و جوابـش نمى آیـد و ایـن بدیـن دلیـل اسـت کـه یـا بـه جـواب 

نرسـیده ایم یـا قـدر ایـن سـرمایه ها را نمى دانیـم. مى خواسـتم 
عـرض کنـم کتاب هـاي قدیمـی مـا بسـیار غنـى اسـت؛ منتهـا 
توجـه اى بـه آنهـا نمى کنیـم. معتقـدم اگـر کتاب هـاي کالمـى 
قدیـم خـوب خوانـده شـود، ذهـن طلبـه بـه دلیـل انس گرفتن با 
ایـن کتاب ها مى تواند به خیلى از شـبهات پاسـخ دهـد؛ اگرچه آن 
شـبهه از شبهاتی باشـد که در این کتاب ها مطرح نشـده است. در 

واقـع خـودش مى توانـد خالق باشـد و جـواب دهد. 
نبایـد در کتاب هایـی کـه نام بردیم متوقف شـد؛ بلکه بایـد از آنها 
گذشـت، وبه کتاب هـاي قدیمى مراجعه کرد؛ نـه به دلیل تعصب، 
بلکـه بـه این دلیل که تجربـه کرده ام و دیـده ام کتاب هاي قدیمى 
کارایـى  بسـیاري دارنـد و مؤلفـان آنها زحمـات زیادى کشـیده اند. 
اگـر ایـن کتاب هـا را اسـتاد خوبـى بتواند تشـریح کنـد، طلبه نیز 
عالقـه پیدا مى کند کـه بخواند و خواندن چنیـن کتاب هایی طلبه 
را قـوى مى کنـد؛ البته مشـکلى که در کتاب هـاي قدیمی کالمى 
وجـود دارد، ایـن اسـت کـه در آنهـا مطالبى آمده اسـت که شـاید 
امـروزه بـه درد نخـورد یـا حتى باطل شـده باشـد؛ امـا نمى توانیم 
بـه ایـن بهانـه، چنین کتاب هایـی را ترك کنیـم. در دیگر علوم ما 
نیـز همین مشـکل وجـود دارد. چه بسـیار مسـائلى در فقـه وجود 
دارد کـه االن بـه درد مـا نمى خـورد؛ ولـى آنهـا را مى خوانیـم و با 
رغبـت مى خوانیـم. کالم نیـز باید همین گونـه خوانده شـود. بارها 
بـه طـالب گفتـه ام چـرا در حـوزه ما فقـط بخش الهیات فلسـفه 
خوانـده مى شـود و طبیعیاتـش خوانـده نمى شـود با اینکـه الهیات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محقق الهیجى، نهایه الدرایه شـیخ محمدحسـین اصفهانى، شـرح صحیفه سـجادیه از جمله فعالیت هاى علمى ایشـان اسـت.



۵۵

بـا طبیعیـات گـره خـورده اسـت. بسـیارى از جاهـا مى بینم 
کـه بعضـى از اسـتادان توقـف مى کننـد؛ بـه دلیـل اینکـه 
مطلـب اگرچـه الهـى اسـت، مرتبط بـا امور طبیعى اسـت و 
اینهـا طبیعیـات را نخوانده اند و اگر مى خواندند مسـائل الهى 
برایشـان راحـت حل می شـد. بحث هاي طبیعیـات کالم نیز 
باید خوانده شـود. اگرچه ممکن اسـت پرداختن به بسـیاري 
از مطالـب آن تلف کـردن وقت باشـد، نتیجه اى کـه عاید ما 

مى شـود، ارزش ایـن کار را دارد.
از سـوي دیگـر اگـر اسـتاد قـوى باشـد، طلبـه را مى توانـد 
رشـد دهـد و باعث شـود طلبـه بـه مباحث عالقه مند شـود 
و خیلـی بـه این ضایعـات کالمى توجه نکنـد و بهانه نگیرد. 
مـا بـراي اسـتفاده از آثـار قدیمـی، مباحـث آنهـا را پاره پـاره 
می کنیـم و حـال آنکـه ایـن اشـتباه اسـت. در منطـق االن 
کتـاب المنطـق مظفـر در حـوزه رایج اسـت. این اثـر کتاب 
بسـیار خوبـى اسـت. بـه نظـر مـن از اصـول فقـه مظفـر 
بهتـر اسـت. اصول فقـه را خیلـى نپسـندیدم؛ ولى منطقش 
خـوب اسـت. بـا اینکه منطـق مظفر خـوب اسـت، معتقدم 
کار حاشـیه مـال عبـداهللا را نمى کنـد و به طریـق اولى کار 
شـرح مطالع قطـب الدین محمد بن محمـد رازى بویهى 
و  امثـال آن را نمى کنـد. آنهـا طلبـه را بـه گونـه اي دیگـر 
بـار مى آورنـد. کالم هـم همین طـور اسـت. بـه نظـرم بایـد 
ایـن کتاب هاي قدیمـى اصالح شـوند؛ اما با اسـتادانی عالم 
کـه بیـان روشـنی هـم دارند. علـت عـدم اقبـال طلبه ها به 
کتاب هـاي قدیمى، مشـکل بودن ایـن متون اسـت. در واقع 
اگـر مطلبى حل شـود، توجه طلبـه را جلب مى کنـد و وقتى 
مطلـب فهمیـده شـود، رغبت مـى آورد. کسـانى کـه راغب 
نیسـتند، دو دسـته اند: 1. کسـانى که مى گویند اینها ضایعات 
اسـت و بـه درد نمى خـورد (که اشـتباه مى کنند). 2. کسـانى 

کـه مطلـب را متوجه نمى شـوند.
غربى هـا امروزه نظریاتشـان را بـا عبارات مختلـف مى آورند 
و باألخـره تفهیـم مى کننـد. عبـارات زیاد مطلب را دلنشـین 
مى کنـد و مـردم بـه آن سـمت جـذب مى شـوند؛ در حالـی 
کـه مطالـب ما بسـته اسـت؛ مثل صندوقچـه اي کـه به آن 
دسترسـى نیسـت و مـردم فکـر مى کننـد چیـزى نداریـم؛ 
در حالـى کـه مـن بسـیارى از مطالـب کالمـى جدیـد را ـ 
البتـه نخوانـده ام، بلکه شـنیده امـ  با کالم خودمان مقایسـه 
می کنـم مى بینـم بسـیاري از مشـکالت بـا کالم قدیم حل 
مى شـود. اگر ایـن بى توجهى به کالم از بیـن برود و طالب 
قوى شـوند، به بسـیارى از این شـبهات پاسـخ داده مى شود؛ 
حتـى متوجه شـده ام بسـیارى از طالب از اعتقـادات هم دور 
شـده اند و ایـن علتش جز این نیسـت که یا گمـان می کنند 
ایـن مطالب باطل شـده اسـت و حـال آنکه اشـتباه مى کنند 

یـا اینکـه کسـى را نداریم به این مسـائل بپـردازد. 
یـادم مى آید در امتحـان ورودي دکتراى تربیـت مدرس قرار 

بـود پنجاه نفر انتخاب شـوند. کسـى که برگه هـاي امتحانی 
را جمـع می کـرد و روى میـز مى گذاشـت، بـه مـن گفت بیا 
اینجـا نوشـته هاى دانشـجویان را بخـوان. شـاید در بین این 
پنجـاه نفـر، فقـط یکى دو نفر تشـکر کـرده بـود. بقیه همه 
اعتـراض داشـتند و اعتراضشـان وارد بـود. از کتابـى کـه نه 
اسـتاد داشـت و نـه شـرح و نـوار و حتـى خـودش در بـازار 
پیـدا نمى شـد، امتحـان می گرفتنـد. بیشـتر افـراد هم صفر 
مى گرفتنـد. کمتر کسـی داشـتیم که یـک بگیـرد. در طول 
مدتـى کـه آنجـا بودم یک نفـر را دیـدم کـه دوازده گرفت و 
خیلـى برایـم عجیـب بود. بقیـه همه زیـر ده بودنـد؛ علتش 
هم این بود که نمى خواندند و کتاب برایشـان بسـیار دشـوار 
بـود. آن کتـاب، شـرح مواقـف عضدى.جرجانى بـود که 
در کل دانشـگاه هاى ایران مطرح اسـت و حتى در دانشـگاه 
االزهـر هـم این کتـاب مطرح بوده اسـت؛ امـا االن آن را به 
ایـن دلیل که اسـتاد نداریـم، جمـع کرده ایـم. در االزهر هم 
پیـدا نمى شـود؛ چون اسـتاد ندارنـد. آن وقت ایـن برگه هاي 
امتحانـی را خوانـدم و اعتراض هـا را مالحظه کـردم و دیدم 
کـه واقعـاً اعتـراض وارد اسـت. پـس تصمیم گرفتـم کتاب 
شـرح مواقـف را از جلـد اول تـا آخریـن جلد یعنی هشـت 
بخوانـم و ضبـط کنـم. به قسـمت آمـوزش تربیـت مدرس 
گفتم هیچ اسـتاد کالمى دعوت نکنید. همـه کالم هایتان را 
بـه من واگذار کنیـد. آنها هم همیـن کار را کردند. جلد یک، 
دو، سـه و هشـت را کامل خوانده ام. جلد چهار تقریباً دو سـه 
تـرم دیگـر تمام مى شـود. جلدهاي پنج، شـش و هفت باقى 
مانـده اسـت. به این ترتیـب این کتاب، کتاب بسـیار مفیدى 
اسـت و بى جهـت نیسـت کـه این همـه مدت، متن درسـى 

بـوده و هنـوز هم دانشـگاه هاى ایـران به آن تمایـل دارند.
در حـوزه شـوارق االلهام الهیجـى را نمى خواننـد. به نظرم 
بسـیارى از مباحـث فلسـفی کـه در کتاب هاي فلسـفى حل 
نمى شـود، در ایـن کتـاب کالمـى حل شـده اسـت. خود من 
بسـیاري از مشـکالت فلسـفى ام را با این کتاب حل کرده ام. 
کتـاب بسـیارى مفیدى اسـت؛ اما متأسـفانه عمـر مؤلف آن 
کفـاف نـداده اسـت تـا کتـاب را کامل کنـد. مى تـوان گفت 
باالتـر از شـوارق کتابـى نداشـته و االن هـم نداریـم؛ حتى 
کتاب هایـى کـه مرحوم عالمـه حلـى در مورد کالم نوشـته 
اسـت، به نظرم به شـوارق نمى رسـد. بهتریـن کتاب عالمه 
حلـى در کالم، کتاب االسـرارالخفیه فـى العلوم العقلیه من 
الحکمیـه و الکالمیه و المنطقیه اسـت. عالمه حلی در میان 
تمـام کتاب هایـش، بـه ایـن کتـاب افتخـار مى کنـد؛ امـا به 
نظـرم شـوارق از آن بهتر اسـت؛ البته کتاب االسـرار کتاب 
کاملـی اسـت. از اول تـا آخـر کالم را دارد؛ امـا شـوارق ایـن 
امتیـاز را نـدارد و حـال آنکه عبارات شـوارق بهتـر از عبارات 
عالمه اسـت. در بین کتاب هاى اشـعرى هم شـرح مقاصد 
الطالبیـن فـى اصـول الدیـن. مسـعود بن عمربـن عبداهللا 

تفتازانى کتاب خوبى اسـت؛ اما عبارات سـنگین و پیچیده اى 
دارد و آن را بـراى حـوزه توصیـه نمى کنم. 

 بـا توجه بـه اینکه معمـوالً اندوختـه علمى طالب 
در ابتـداى ورود بـه حـوزه، در حـد دبیرسـتان یـا 
دانشگاه اسـت، لطفاً سیر مطالعاتى و سیر تحصیلى 

و تدریسـى مناسبی پیشـنهاد کنید؟
اسـتاد: فرمودیـد مقدمـات کالم در حـوزه خوانـده مى شـود؛ 
بـه همیـن جهت خـوب اسـت و مشـکلى نداریم؛ ولـى اگر 
بخواهنـد وارد کتاب هـاي قدیمی شـوند، از قدیم چنین رایج 
بـود کـه به ترتیـب اول شـرح بـاب حادى عشـر فاضل 
مقـداد خوانـده مى شـد. بعـد از آن، کشـف المـراد عالمـه 
حلـى کتـاب خوبى اسـت. به نظر مى رسـد اللوامـع االلهیه 
فاضل مقداد بهتر اسـت. اگر بهتر نباشـد، کمتر نیسـت. این 
کتاب، کتاب درسـى نیسـت؛ ولى بسـیار جا دارد که درسـى 
شـود. عباراتش از کشـف المـراد بازتر اسـت. بحث هایی در 
ایـن کتاب هسـت که در کشـف المـراد نیسـت. همچنین 
بحث هایـی در کتـاب کشـف المراد آمده اسـت کـه در این 
کتاب نیسـت. در مجمـوع عباراتش روان تر از کشـف المراد 
اسـت. کشـف المـراد هم شـرح و هم متـن اسـت؛ اما متن 
کتاب اللوامع یکدسـت اسـت. مرحوم قاضـى طباطبایى که 
شـهید محـراب تبریز اسـت، این کتـاب را توصیـه کرده اند. 
ایشـان اصـرار دارند که از کشـف المـراد بهتر اسـت. اینکه 
ایـن کتـاب در کنـار کشـف المراد یـا بـه جـاى آن خوانده 
شـود، قبولـش دارم. در مبحـث امامـت بـه نظر مى رسـد از 

کشـف المراد بهتر اسـت. 
در کل می تـوان گفـت بعضى از قسـمت هاي کشـف المراد 
بهتـر اسـت و بعضـى از قسـمت هاي اللوامع االلهیـه. حال 
اگـر طلبـه اى بتواند هـر دو را بخواند و مکمل هـم قرار دهد، 
بـد نیسـت؛ چـون مى توانیم بگوییـم قسـمت هایی از لوامع، 
کشـف المـراد را توضیـح مى دهـد؛ اگرچه ربطى به کشـف 
المـراد نـدارد؛ مثـل مباحث مشـرقیه فخر رازى اسـت که 
کارى بـه شـفا نـدارد؛ ولـى گویـا شـرح شـفا اسـت. لوامع 
نیـز چنیـن اسـت. اصًال شـرح کشـف المـراد نیسـت؛ ولى 
تـا حـدى متـن آن را روشـن مى کنـد؛ چـون کشـف المراد 
على رغـم اینکه اولیـن کتابى اسـت که طلبه هـا مى خوانند، 
متـن سـنگینی دارد. بخش هایى دارد که آسـان اسـت؛ ولى 
بخش هاى سـنگین هم کم نـدارد، به خصـوص بخش  اول 
و دومـش کـه بخش هـاى مبانـى کالم اسـت. مباحـث آن 

خیلى سـخت است.
بعـد از اینکـه کشـف المـراد تمـام شـد، شـوارق و شـرح 
مطالـع با هـم یکجا خوانـده مى شـود. اگرچه مرحـوم الهى 
اردبیلی (کسـی که بر شـرح مطالع حاشـیه زده اسـت) خیلى 
جاهـا به شـرح مواقـف نظـر دارد، گویا اول شـرح مواقف 

اگر کتاب هاي کالمى قدیم خوب خوانده شود، ذهن طلبه به دلیل انس گرفتن با این کتاب ها مى تواند به خیلى از شبهات پاسخ دهد؛ اگرچه 
آن شبهه از شبهاتی باشد که در این کتاب ها مطرح نشده است.



و مقاصـد خوانـده شـود، شـوارق راحت تـر فهمیده مى شـود. همچنیـن می توان شـوارق را 
در کنـار شـرح مواقـف خواند؛ چـون برخى از مباحثى کـه مرحوم الهیجى در شـوارق نقل 
مى کنـد، در شـرح مواقـف بـا توضیـح بیشـتر آمده اسـت؛ امـا ایشـان خالصه کرده اسـت. 
مواقـف اثـر قاضـى عضدالدین ایجى اسـت که میر سـید شـریف الدین جرجانى آن را شـرح 
کـرده اسـت. دو حاشـیه قـوى در پاورقـى اش دارد. یکـى از عبد الحکیم سـیالکوتى هندى 
اسـت و دیگـرى از حسـن چلپـى عثمانـى مذهـب. سـیالکوتى هنـدى و چلپى ترك اسـت. 

حاشـیه سـیالکوتى قوى تر است.
کتاب مواقف شـش موقف دارد. چهار موقفش در امور عامه اسـت؛ یعنى مبانى کالم اسـت. 
یک موقفش در مورد واجب تعالى اسـت. موقف ششـم در سـمعیات اسـت که از نبوت شـروع 
مى شـود و در آخـر سـر امامـت اسـت. در ذیـل ایـن کتـاب تقریبـاً 30ـ40 صفحه یـا کمتر، 
مطالبـى بـا عنـوان تذییٌل آمده اسـت که در آن از همه مذاهب اسـالمی سـخن گفته اسـت؛ 
چـه آنهایى که باقى بوده و چه آنهایى که منسـوخ شـده اسـت. ایشـان در ابتـدا مى گوید من 
تصمیـم داشـتم کل مذاهـب ابراهیمى، حتى شـاخه هاى مسـیحى و یهـودى را در این کتاب 
بیـاورم؛ ولـى دیـدم خیلـى طوالنى مى شـود و کتاب دارد هشـت جلد مى شـود. پس منصرف 
شـدم و فقط مذاهبى را آوردم که در اسـالم هسـت. در واقع در صدد نوعی دین شناسـی بوده 
اسـت. او در این تذییل حتى به مذاهب بسـیار نادر اسـالمى اشـاره مى کند؛ اگرچه طرفداران 

و پیـروان آن مذهـب بـه طور کلى از بیـن رفته اند.
 نکتـه جالب این اسـت کـه در مراکز آکادمیک، دین شناسـى را معموالً دانشـى 
وارداتى که عمدتا توسـط مستشـرقین تدوین شـده، معرفى مى کننـد؛ در حالی 
کـه اگـر به آثـار گذشـتگان مراجعـه کنیم مى بینیـم چنیـن زاویه هایـی مد نظر 

علما بوده اسـت.
اسـتاد: اصًال کتاب هاى مسـتقلى در مورد دین شناسـى نوشـته شده اسـت. کتاب ملل و نحل 
شهرسـتانى دین شناسـى اسـت. شـرح مواقف کتـاب خوبى اسـت و باید در حـوزه جا بیفتد. 
شـوارق هـم همین طور. جنـاب آقاى حسـن زاده مى فرمودند: شـوارق از حوزه جمع شـد نه 
بـه ایـن دلیـل کـه بى فایـده یا کم فایـده بود، چـون همـه معتقد بودند بسـیار کتـاب مفیدى 
اسـت، بلکـه دلیل جمع شـدنش سـخت بودنش بود. مثًال مرحـوم الهیجى در شـوارق اصالۀ 
الماهیـه را بسـیار خـوب توضیـح مى دهـد. مـن کسـی را ندیده ام کـه بهتر از ایشـان توضیح 
دهـد. در مجمـوع مـن کتاب شـوارق را بـراى حوزه نه تنها خـوب، بلکـه الزم مى دانم؛ البته 
بـه شـرطى که کسـى بخواهـد کار کند. اگر کسـى بخواهد آشـنایى مختصري بـا کالم پیدا 
کنـد، نیـازى به شـوارق نـدارد. گفتنی اسـت گوهر مـراد محقق الهیجى هم کتـاب خوبى 

است.
 گوهر مراد در کجاى این سیر قرار خواهد گرفت؟ 

اسـتاد: اگـر گوهـر مـراد را بعـد از شـوارق بخوانید شـاید مفیدتر باشـد. گوهر مـراد کتاب 
فارسـى اسـت؛ امـا متـن سـنگینی دارد و بسـیارى از تحقیقات خـود الهیجـی در این کتاب 

آمده اسـت. 
شـما پرسـیدید چـه کتاب هایـى بایـد در کالم تألیف شـود. در این بـاره باید گفـت متکلمان 
امـروزي توانایـى تألیـف کتاب هـاي کالمـى در حـد کتاب هـاي قدیمى هـا را ندارنـد. ما باید 
سـعى کنیـم بر همـان کتاب هـاى قدیمى شـرح بنویسـیم، همان ها را روشـن کنیـم یا یک 
بازنویسـى کنیـم؛ منتهـا فصل هایـی هـم بایـد بـه آن کتاب ها ملحـق کنیم که در گذشـته  
مطـرح نبـوده و امروزه مطرح شـده اسـت. من معتقدم بعد از اینکه کتاب هـاي کالمى خوانده 
شـد، بایـد اسـتادي قـوى، روي کالم کاربردى کار کند. متأسـفانه در حوزه هیچ کـدام از علوم 
حـوزوى کاربـردى نیسـت. فقه و اصـول مقـداري کاربردى اند؛ ولـى آنها هم کامل نیسـتند. 
مثـًال در منطـق طلبه هـا فقط تعریفـات را حفـظ مى کنند و وقتى قیـاس را بـه آنها مى دهى 
نمى شناسـند. اگر مغالطه اى در آن آمده باشـد، نمى توانند مغالطه را تشـخیص دهند؛ مشکلى 

اسـت که در حوزه وجـود دارد.
بـراي مقابلـه بـا ایـن مشـکل اوًال باید کتاب هـا طورى تدریس شـوند کـه کاربردى شـوند؛ 
چـون نویسـنده کتـاب نمى گویـد ایـن صغـرى و ایـن کبـراى بحث اسـت. آن اسـتادى که 
کتـاب را تدریـس می کنـد بایـد اینهـا را تعییـن کند تـا طلبه در عیـن اینکـه مطالب کالمى 
را یـاد مى گیـرد، روش اسـتدالل را نیـز بیامـوزد. در ایـن صـورت احتیاجى بـه خواندن کتاب 
منطـق نیـز نخواهـد داشـت. از جمله کارهـاي خوبی که متکلمان گذشـته انجـام مى دادند و 
امـروزه رایـج نیسـت، ایـن اسـت که کتـاب کالمی شـان را به گونـه اي تألیـف می کردند که 
مشـتمل بـر خیلـى از علوم باشـد. در واقع بسـیاري از مباحث، جزو مباحث کالمـی نبود؛ ولى 
مى خواسـتند مدیـون کتاب هـاي دیگـر نباشـند؛ مثـًال در شـرح مواقف بحث هـاى منطقى 
آمـده اسـت. جلـد یـک کامـًال مباحـث منطقـى را مطرح مى کنـد تا شـخص بدون نیـاز به 

مراجعـه بـه کتاب هـاي منطقی وارد کالم شـود.
بنابرایـن وقتـى کالم مى خوانیـد بایـد در تمـام مطالبش مباحـث منطقى را تطبیـق کنید، نه 
اینکـه بیـان کنیـد؛ چراکه قبل از آن، مطالب منطقی بیان شـده اسـت؛ به همین دلیل سـعى 
مـن بـر این اسـت کـه صغـرى و کبـرى را کامًال مشـخص کنم، مگـر اینکه خیلـى واضح 
باشـد. پـس هم شـنونده بر کاربرد منطق تسـلط پیدا مى کنـد و هم عبارت کتـاب را به خوبی 
مى فهمـد؛ چـرا کـه مطالـب کم کـم تنظیـم و مقدمـات از یکدیگـر جدا شـده و بعـد به هم 
ارتبـاط داده شـده اسـت. ایـن کارها باید البـه الى خواندن متون انجام شـود و اگر نمی شـود، 
باید در مرحله کاربردى کردن کالم انجام شـود و اشـکاالت مطرح شـود. بعضى از مؤسسـات 
اشـکاالت کالمـى زیـادى را جمـع کرده انـد و منتظرنـد کسـى بـه آنهـا جـواب بدهـد. این 
اشـکاالت باید مطرح شـود و تحت نظر اسـتاد و با تالش دانشـجو پاسـخ داده شـود. چنین 
برنامه هایـى بایـد در حـوزه صـورت بگیـرد؛ یعنى بایـد اصـول و قواعـد کالم در ذهن متکلم 
باشـد تـا بـا کمک ایـن اصول بتواند به اشـکاالت پاسـخ دهـد یا به قـول متکلمـاِن قدیم از 
عقایـدش نگهـدارى کند؛ چون کالم به دو غرض تنظیم شـد: یکى حفظ عقاید مسـلمانان و 
دیگـرى  پاسـخ بـه حمالتى که دیگران بـر دین وارد مى کننـد. ما بیش از این انتظـار نداریم 

و اگـر متکلـم بتوانـد ایـن دو کار را انجـام دهد، بـه وظیفه اش عمل کرده اسـت. 
 کتاب هـاي کالمـى شـیعى از چـه زمانـی تدویـن شـد؛ بـه عبـارت دیگـر 
اولیـن کالم نـگاران شـیعى چه کسـانى بودنـد و از چـه دوره اي شـروع کردند و 

دغدغه هایشـان چـه بـود؟ 
اسـتاد: بسـیاري از اسـتدالل هاى کالمـی شـیعه را می تـوان در احادیـث دید. مثـًال در ادعیه 
امـام زین العابدین(علیـه السـالم) مباحـث کالمـى وجـود دارد و باید اسـتخراج شـود. در واقع 
کالم شـیعه فقـط عقلی نیسـت، بلکه مبانى روایـی، قرآنی و اجماعـی دارد. اصًال بسـیاري از 
احادیـث مـا کالمى اسـت؛ یعنى خود امام اسـتدالل کالمی مى کند. بسـیاري از ایـن روایات 
در کتـاب توحیـد صدوق آمده اسـت. وقتى وارد روایات مى شـویم مى بینیـم روایات اعتقادى 
مـا آن قـدر قوى هسـتند کـه بعضی از آنهـا را حتى با فلسـفه ها و کالم هاى قـوى نمى توانیم 
فهـم کنیـم و در آخـر، دسـت به دامـن عرفان مى شـویم. گاهـى ترتیبى درسـت مى کنیم تا 
مطلـب حـل شـود. مـا حدیث هـاى کالمى بسـیار قـوى اي داریم. به نظـرم متکلـم باید این 
روایـات کالمـى را به عنـوان مقدمه بخواند و برداشـت هاى روایـى، ذى المقدمه قـرار بگیرند. 
همیـن کتـاب توحیـد صدوق یـا کتاب تحف العقـول ابن شـعبه از جملـه کتاب هایى اند که 

مباحـث اعتقـادى را از ائمـه نقل مى کنند و کتاب هاى بسـیار سـنگینى اند.
 آیـا ایـن ضـرورت دارد کـه در کالمـ  همان طـور کـه در فقـه رایـج اسـتـ  
کرسـى هاى اجتهـاد راه بیندازیـم کـه متمرکـز بر منابـع وحیانى کالمى باشـد؟ 
اسـتاد: متأسـفانه در حـوزه رایـج شـده اسـت کـه مى گوینـد مـا روایـات را خودمـان مطالعه 
مى کنیـم و احتیاجـى به اسـتاد نداریم. اگر ایـن حرف را بتوانیم در روایـات اخالقىـ  اجتماعى 
و امثـال آن قبـول کنیـم، حتمـاً در روایـات اعتقـادى نمى توانیـم قبـول کنیـم. به نظـرم در 
فهـم روایـات اعتقـادى بـا وجـود اسـتاد هم مشـکل داریـم. در اینجـا بایـد اسـتاد فوق العاده 
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قوى باشـد. متأسـفانه روى چنین روایاتی کار نشـده اسـت. 
مـن از یکـى از افرادى که تمام عمـرش را در روایت گذرانده 
اسـت و بـه قول خودش سـى سـال متمرکز بر روایـات بوده 
و بـه هیـچ کتـاب دیگـرى نپرداخته اسـت، پرسـیدم: کتاب 
توحیـد صـدوق را خوانـده اى؟ گفت: نه، چون چیـزي از آن 
را نمى فهمم. یک کلمه اش را نمى فهمم. چنین کسـی سـى 
سـال فقط حدیث کار کرده اسـت؛ اما روایت هاى اعتقادى و 
کالمـی را نمى تواند بفهمد. در واقع خـودش اعتراف می کند 
کـه کلمه اي از آن را نمى فهمـد. به نظرم االن چنین روایاتی 
کامـًال متروك مانده اسـت، حتـى در بین محدثـان؛ چرا که 
محـدث قـوى خیلـى نداریـم و آنهایى هـم که هسـتند، به 
احادیـث اعتقـادى خیلى کار ندارند و ایـن احادیث امروز فهم 
نمى شـود. در قدیـم ایـن طـور نبـوده، قاضى سـعید قمى را 

نگاه مى کنید روى توحید شـرح زده، مرحوم سـید نعمت اهللا 
جزایـرى همچنین، بـزرگان دیگر نیز.  

 اینان کرسى تدریس نیز داشته اند؟
اسـتاد: بعیـد نیسـت. احتمـاًال قاضـى سـعید درس مـى داده 
اسـت. شـرح مرحـوم سـیدنعمت اهللا جزایـري شـرح روایـى 
اسـت؛ امـا شـرح مرحـوم قاضى سـعید عقلى اسـت. قاضى 
سـعید بـه تمـام جمـالت کتـاب توجـه دارد؛ ولـى مرحـوم 
جزایـرى که بعضـى از جمـالت را واضح مى بیند یـا روایتى 
در  نمى دهـد.  توضیـح  و  رهـا مى کنـد  نمى یابـد،  ذیلـش 
مجمـوع شـرح مرحـوم جزایرى توحیـد را حل نمى کنـد؛ اما 
شـرح مرحوم قاضى سـعید تا حد زیادى توانسـته اسـت این 
مسـئله را حـل کنـد؛ ولـى قاضی سـعید عقلى بحـث کرده 
اسـت و خیلـى قابـل اطمینان ما نیسـت؛ چـون باألخـره از 

قواعـد کالمى و فلسـفى و عرفانى اسـتفاده مى کنـد؛ اگرچه 
شـرحش با متن روایت سـازگارى دارد و این گونه نیسـت که 
بگوییـم حـرف دیگرى بیان مى کنـد. در واقع همـان متن را 
تبییـن مى کند؛ امـا نمی توانیم بگوییـم واقعاً امـام نیز همان 

را اراده کـرده اسـت.
از کسـانی کـه بـر اصول کافـى شـرح نوشـته اند مالصالح 
مازندرانـی و مالصـدرا اسـت. مرحـوم مجلسـى نیـز شـرح 
مختصري نوشـته اسـت. مرحوم صدرا شـرح خوبى نوشـته 
اسـت؛ امـا به نظرم شـرح مالصالـح بهتر از شـرح مالصدرا 
اسـت؛ چـون هـم از احادیـث اسـتفاده کـرده و هـم ناظر به 
کالم صـدرا سـخن گفته اسـت. می تـوان گفت تمـام کالم 
صـدرا را بـه طـور خالصـه در کتابـش آورده و جاهایى را که 
قبـول نداشـته رد کـرده اسـت. بسـیار کتاب جالبى اسـت. 

در حوزه رایج شده اســت که مى گویند 
ما روایــات را خودمان مطالعه مى کنیم و 
احتیاجى به اســتاد نداریم. اگر این حرف 
را بتوانیــم در روایات اخالقىـ  اجتماعى 
و امثال آن قبول کنیــم، حتماً در روایات 
را بتوانیــم در روایات اخالقىـ  اجتماعى 
و امثال آن قبول کنیــم، حتماً در روایات 
را بتوانیــم در روایات اخالقىـ  اجتماعى 

اعتقادى نمى توانیم قبول کنیم.



 دربـاره نـگاه تطبیقى کالم شـیعه بـا کالم اهل سـنت بگویید. در ایـن باره چه 
پیشـنهادى دارید؟

اسـتاد: شـرح مواقف متعلق به اهل سـنت اسـت. کالم اهل سـنت قوى اسـت؛ چون تا زمان 
شـرح مواقف همه مطالب کالمى جمع شـده اسـت. خوبى شـرح مواقف در این اسـت که 
اگرچـه کتابـی اشـعرى اسـت، مبانى دیگـر مذاهب کالمـی را بدون تعصب تحلیـل می کند؛ 
حتـى در جاهایـى مبانـى شـیعه را مـى آورد. مبانى معتزلـه را نیز زیـاد مـى آورد. در هیچ جا به 
کسـى توهیـن نمى کنـد؛ البتـه در دو جـا حس کـردم کـه از این روش خارج شـده اسـت؛ اما 
در کل نـه بـه معتزلـه  بـد مى گویـد و نه به شـیعه. به صـورت علمى بحث مى کنـد و گاهى 
کلمـات معتزلـه را قبـول مى کنـد و گاهـى نظر شـیعه را. نوعاً نظر اشـعریه را قبـول مى کند. 
مقاصـد نیـز کتـاب خوبی اسـت. کتـاب مقاصـد در بعضـی از قسـمت ها مطالـب را بهتر از 
کتـاب مواقـف بیان کرده اسـت؛ منتهـا عرض کردم که عبارات سـنگینی دارد. کتاب شـرح 

المقاصـد هـم متنش و هم شـرحش از تفتازانی اسـت. هـر دو عبارات سـنگینی دارند.
 اگـر بخواهیـد بـه طالبى کـه این مسـیر را برگزیده انـد، توصیـه اي بکنید، چه 
خواهیـد گفـت؟ بـا توجـه به اینکـه مراکـز تخصصـى حـوزوي یا دانشـگاهى، 
مدعـى ورود تخصصـى در دانش کالم هسـتند و بسـیاري از دغدغه هاي علمى، 
تحـت ادبیـات کالم جدید مطرح می شـود و تمایـل به این نوع مطالعات بیشـتر 
اسـت. دربـاره رابطه این موقعیت و ضـرورت و اهمیت مراجعه به پیشـینیان چه 

دارید؟ پیشنهاداتى 
اسـتاد: بسـیارى از این اشـکاالتى که امروزه با ادبیاتی جدید مطرح می شـود، در قدیم مطرح 
بـوده اسـت. تقریبـا تمام اشـکاالت را متکلمـان قدیم بیـان کرده انـد. وقتى اقوال گذشـته را 
مى بینیـم، پـی می بریم بسـیاري از مباحث در قدیم مطرح شـده اسـت؛ منتها یا بـه آن توجه 
نشـده یـا اینکـه منقرض شـده اسـت؛ امـا امروز دوبـاره زنده شـده اسـت. ما اگر نوشـته هاى 
خودمـان را کامـل کنیـم، بسـیاري از مشـکالت حـل می شـود؛ مثـًال اگـر مباحـث کالمی 
مطرح شـده در کتاب هـا را بـا آنچـه در جامعه مطرح می شـود، تطبیق دهیم، دسـت کم قدرت 
ایجـاد شـبهه و دفـع شـبهه را پیـدا مى کنیـم؛ امـا ایـن در کتاب هـاي امـروزي نیسـت. من 
نمى دانـم چـرا این طـورى اسـت. کتاب هـاي قدیمـی راه را بـراى اجتهـاد بـاز مى کردند، چه 
در فقـه و چـه در علـوم دیگـر. مـن هنـوز معتقـدم کتـاب معالم و قوانیـن که از حـوزه جمع 
شـد، بسـیار قوى تـر از کتـاب اصـول فقـه اسـت. آن کتاب هـا سـازنده تر بودنـد تـا ایـن. با 
اینکـه اصـول فقـه به چیزى پرداخته اسـت کـه قوانیـن و معالم بـه آن نپرداخته انـد، آن دو 

کتـاب طلبـه را بیشـتر بـه سـمت اجتهاد پیـش مى برد. بـه همین دلیل اسـت کـه مى گویم 
کتاب هـاي قدیمـی را بایـد احیـا کـرد. راه اساسـى اش همان ایجـاد رغبت در طلبه ها اسـت.

شـما فرمودیـد در حواشـى حوزه توجهى به کالم شـده اسـت. ببینیـد من در حوزه، دانشـگاه 
سـال ها بوده ام. هیچ کدام اینها مانند حوزه موفق نبوده اسـت، نه دانشـگاه و نه مؤسسـه هاى 
تخصصـى. ایـن حـرف را از روي تعصب نمی گویم، بلکه علتش روشـن اسـت. حـوزه از اول 
بسـم اهللا کتـاب تـا آخـر را مى خواند؛ امـا اینها در هر ترمى شـانزده واحـد مى گذرانند. بعد هم 
کل کتـاب را در همـان شـانزده واحـد بایـد تمام کننـد؛ در حالی که بسـیاري از مطالب کتاب 
مى مانـد. آن وقـت سعى شـان بر این اسـت که متخصص در کالم درسـت کننـد. راهش این 
نیسـت، بلکـه بایـد از روش حوزه اسـتفاده کنند. اینکـه فرمودید در مراکز تخصصى مسـائلى 
مطـرح شـده اسـت، بـه نظـرم ناقص اسـت. ما بایـد حـوزه را بـارور کنیـم؛ منتها بایـد افراد 
خاصـى را انتخـاب کنیـم کـه عمومى هـا را خوانـده باشـند و بعـد از آنکه تخصـص گرفتند، 
کالم را تخصصی و خوب و با رغبت بخوانند. آنگاه اسـتعدادهاي کالمی باید جسـتجو شـود. 
طلبـه یـا دانشـجو اگر اسـتعدادش را دارد، برایش سـرمایه و وقـت بگذاریم تا فـردا جوابگوى 
بسـیارى از شـبهات باشـد. ما در گذشـته در بحث امامت، مهاجم بوده ایم؛ اما االن منفعل ایم. 
دیگـران بـه مـا هجـوم مى آورنـد و مـا جـواب نداریـم. علتش همین اسـت کـه کالم عقب 
اسـت. مـن بعضـى از کتاب هـاي کالمى اهل سـنت را دیده ام که امروزه نوشـته شـده اسـت. 
بـا اینکـه جمعیت زیـادى براي تألیف مشـغول فعالیت مى شـوند، بـاز هم دیده مى شـود این 
کتاب هـا غلـط دارنـد. اصـًال در شـمردن ائمـه مـا مشـکل دارنـد. خب مـا تقریبـاً قوى ترین 
رقیـب اهل سـنت ایم. آنهـا بایـد بیشـتر توجه شـان به ما باشـد و ما هـم بیشـترین توجه مان 
بـه ائمـه اسـت. چطور مى شـود رقیـب ما امام ما را نشناسـد. اسـم امـام باقر(علیه السـالم) را 
احمـد بن الباقـى ذکـر می کننـد. امـام جواد(علیـه السـالم) را اصـًال ذکـر نمى کننـد. حضرت 
فاطمه(علیهـا السـالم) را جـزو ائمه قرار می دهنـد. جمعیتى کار کرده انـد و اعتراضاتی قوى بر 
شـیعه وارد کرده انـد؛ در حالـی کـه بـه آنها جـواب نمى دهیـم. در این باره خودمـان مقصریم؛ 
چـرا کـه توانایـى پاسـخ بـه این شـبهات را کسـب نکرده ایـم. باید زحمـت کشـید و دیگران 
را ترغیـب کـرد. مراکـز تخصصى باید تغییـر روش دهند و بـه روش حـوزوى درس بخوانند. 
بایـد از اول کتـاب تـا آخر کتـاب را تدریس کنند. کالم خیلى مهجور شـده اسـت. منطق نیز 
مهجوریتـش کمتر از کالم نیسـت. من در کالسـم تـا جایى که توانسـته ام طلبه ها را ترغیب 
بـه خوانـدن کـرده ام؛ ولى آن چنان نتیجه نداده اسـت. مى بینـم که دم بـه دم چهره ها عوض 

مى شـود. طلبه هـا حوصله خواندن همـه کتـاب را ندارند!

تدوین علم کالم، مناسب با پرسش ها و مسائل روز
دیگران، چقدر در زمینه فلسفه و کالم و کالم جدید و فلسفه دین و مباحث دین شناسى و سایر زمینه ها، مطلب نوشته اند و چقدر 
کار کرده اند! ممکن است همه اینها، غلط باشد؛ اّما باألخره، یک متاع فکرى و موج فکرى است که بخشى از فضاى ذهن جامعه 
را اشغال خواهد کرد. شما در حال حاضر، کجایید؟ چطور مى خواهید با این ها مقابله کنید؟ کجاست عبدالجلیل رازى قزوینى که 

«النقض» مناسِب این زمان را هم بنویسد؟ و نه یک کتاب، بلکه ده هزار کتاب در این زمینه ها، نوشته شود؟
[نیاز] زمان ما چیست؟ ما چه الزم داریم؟ ما دو چیز، الزم داریم؛ هر دو را هم باید حوزه براى ما فراهم بکند:... دوم، کالم؛ امروز، 
شــبهه وجود دارد؛ امروز، ما تفسیر الزم داریم؛... ما امروز، یک تفسیر صافى الزم داریم؛ فیض در زمان خودش، «تفسیر صافى» 
نوشت؛ ما امروز، یک تفسیر صافى نداریم!... امروز با توّجه با مسائل، سؤال ها و اشکاالتى که وجود دارد، براى توّقعاتى که انسان 
مى خواهد از قرآن به دســت بیاورد، یک تفسیر صافى الزم داریم. شما از تفسیر شروع کنید؛ حّتى به مسائل گوناگون- مسائل 

کالم- بروید.
امروز، مســائل کالمى فراوانى وجود دارد؛ شــبهه هســت؛ همین حر ف هایى که مى زنند، همین سؤاالتى که مى کنند؛... ما جواب 
سؤاالت را از صندوقچه ذهن خودمان مى دهیم [که] گاهى محدود و گاهى ناقص است؛ خوِد آدم خیال مى کند جواب، کامل است! 
چــون توّجه به جوانب نــدارد؛ اگر دو کتاِب دیگر مطالعه کرده بودیم، جوابى که مى دادیم، عالمانه تر، کامل تر، به روزتر و احیاناً 

درست تر بود!

کالم رهبرى



۵٩

نسبت سنجی 
علم کالم و فلسفه اسالمی 

این مقاله در صدد 
بیان این مطلب است 
که اوالً تعریف فلسفه 
و کالم چیست؟ و 
این دو علم در پى 
پاسخ  دادن به چه 
مسائلى اند؟ و ثانیاً چه 
تفاوت هایى بین آنها 
وجود دارد؟ از این رو 
در آغاز، علم فلسفه و 
کالم تعریف می  شود 
و سپس به تفاوت ها و 
احیاناً تشابه هاي آنها 
پرداخته مى شود.

اشاره

اگرچـه انسـان وقتـى از مـادر متولد مى شـود چیـزى نمى داند 
و فاقـد هـر گونـه علم و دانش اسـت، بـا سـرمایه هایى آفریده 
شـده اسـت کـه مى تواند بـا آن به کسـب دانش بپـردازد و آن 
سـرمایه ها حـواس و عقـل اسـت. بـا حـواس به محسوسـات 
آگاهـى می یابـد و بـا عقـل آنهـا را تحلیـل و بر آنها اسـتدالل 

مى کنـد.1
آدمیـان افـزون بـر حـواس و عقـل از گرایـش بـه علـم نیـز 
و  جسـتجوگرى  بـه  را  وى  گرایـش  آن  کـه  برخوردانـد 
پرسشـگرى وا مـى دارد تـا با طرح پرسـش ها، حـس و عقل را 
بـراى کسـب دانش هـا فعال کنـد و مجهـوالت قـوا را تبدیل 
بـه معلومات سـازد. بر اسـاس میل به پرسشـگرى و جسـتجو 
و داشـتن سـرمایه حـس و عقـل، آدمیـان در مرحلـه اول بـه 
علـوم گوناگـون دسـت یافته اند و در مرحله بعد سـبب توسـعه 
و پیشـرفت و بالندگـى دانش هـا شـده اند. این علـوم گوناگون 
برخـى مربـوط بـه «هسـت و نیسـت ها» و برخـى مربـوط به 

«بایدهـا و نبایدها» اسـت.
از جملـه علومـى کـه بـه هسـت و نیسـت ها مى پـردازد، علـم 
فلسـفه و کالم اسـت. اولـى هسـتى مطلـق را از آن جهت که 
هسـتى مطلـق اسـت، موضـوع مطالعه قـرار مى دهـد و دومى 
هسـتى خـاص را بررسـى می کنـد. در ایـن مقالـه در صـدد 
بیـان ایـن مطلب ایـم کـه اوًال تعریف فلسـفه و کالم چیسـت 
و ایـن دو علـم در پـى پاسـخ دادن بـه چـه مسـائلى اند و ثانیـًا 
چـه تفاوت هایـى بیـن آنها وجـود دارد؛ از ایـن رو در آغاز، علم 
فلسـفه و کالم را تعریـف می کنیـم و سـپس بـه تفاوت هـا و 

احیانـًا تشـابه هاي آنهـا مى پردازیـم.

تعریف فلسفه
بـراى فلسـفه تعریف هـاى گوناگونـى ارائه شـده اسـت که به 

برخـى از آنها اشـاره مى شـود:
1. فارابـى حکمـت و فلسـفه را دانـش احکاِم موجـود به لحاظ 

هسـتى آنهـا مى دانـد. وى با توجه به اینکه گذشـتگان فلسـفه 
را بـر جامـع علوم اسـتداللى اطـالق مى کردند و شـامل علوم 
طبیعـى و الهـى و منطقـى و ریاضـى و سیاسـى مى دانسـتند، 
یادشـده  اسـتداللى  علـوم  تمـام  فلسـفه  رشـته  مى نویسـد: 
را اسـتنباط و اسـتخراج مى کنـد، بـه گونـه اى کـه چیـزى از 
موجودهـاى جهـان یافـت نمى شـود، مگـر آنکـه فلسـفه در 
تحقیـق آن دخالـت داشـته و بـر آن هدفـى دارد و از آن بـه 

مقـدار توان بشـرى آگاه شـده اسـت.2
وى پـس از آن مى گویـد: «فالحـّد الـذى قیـل فـى الفلسـفه 
انهـا العلـم بالموجـودات بمـا هـى موجـوده، حد صحیـح یبین 
عـن ذات المحـدوده و یـدل علـى ماهیتـه».3 یعنـى تعریفـى 
کـه در فلسـفه گفته انـد (علـم بـه موجـودات از آن جهـت که 
موجودنـد)، تعریفـى درسـت اسـت و ذات فلسـفه را بیـان و به 

ماهیـت آن راهنمایـى مى کنـد.
فارابـى در کتـاب دیگـرش فصـول منتزعـه، فلسـفه را علـم 
بـه ارزش مندتریـن موجودات مى دانـد و مى نویسـد: «الحکمه 
الموجـودات  التـى بهـا وجـود سـایر  البعیـده  علـم االسـباب 
االسـباب:  ذوات  لالشـیاء  القریبـه  االسـباب  وجـود  و  کلّهـا 
فلسـفه و حکمـت علـم بـه اسـباب بعیـده اى اسـت کـه دیگر 
موجـودات بـه وسـیله آنهـا موجـود مى شـوند و علم بـه وجود 
اسـباب قریبـه اى کـه براى اشـیاي داراى اسـباب، علـت قرار 

مى گیرنـد».4
2. بوعلى سینا سه تعریف براى فلسفه بیان کرده است:

الـف) فلسـفه و حکمـت بهتریـن علم بـراى شـناخت بهترین 
اسـت. معلوم 

ب) فلسـفه و حکمـت صحیح تریـن معرفـت و متقن تریـن آن 
است.

ج) فلسفه علم به اسباب آغازین براى همه اشیا است.5
بـه طـور خالصـه، فلسـفه افضـل علـوم اسـت؛ زیـرا علمـى 
معلومـات  افضـل  شـناخت  بـه  و  اسـت  قطعـى  و  برهانـى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* محمدرضـا مصطفى پـور، دانـش آموختـه حـوزه علمیـه و مـدرس و عضـو گروه کالم مجمع عالى حکمت اسـالمى اسـت. بررسـى تفاسـیر مختلف از 

خاتمیـت، اسـالم و اخـالق جهانـى، برهـان قانـع از نظـر قـرآن و تاثیـر و تأثر کالم و فلسـفه بـر یکدیگر از جملـه فعالیت ها و آثار علمى ایشـان اسـت.

*حجت االسالم والمسلمین  محمدرضا مصطفى پور *حجت االسالم والمسلمین  محمدرضا مصطفى پور *



موضوع فلسفه و حکمت
موضـوع هـر علـم آن چیزى اسـت که از اعـراض ذاتى آن بحث مى شـود؛ یعنى امـورى که بدون 
واسـطه بـر آن (موضـوع) عـارض مى شـود و در آن علـم از آن گفتگو مى شـود. موضوع فلسـفه را 
موجـود مطلق دانسـته اند؛ زیرا تمام مسـائل این علم حـول این محور می چرخد؛ بـراي مثال اینکه 
وجـود اصیـل اسـت یا اینکه وجـود واحد اسـت، اصالـت و وحدت از عـوارض وجود اسـت یا وقتى 

گفتـه مى شـود وجود واجب اسـت یـا ممکن، همه اینهـا از عـوارض وجود به حسـاب مى آیند.

هدف و غایت فلسفه
هـدف و غایـت فلسـفه دو چیـز اسـت: یکى شـناخت موجـودات به طـور کلـى و دیگرى 
تشـخیص موجـود حقیقـى از موجـود غیـر حقیقى. ناگفتـه نمانـد فلسـفه داراى دو بخش 
اسـت: بخـش امـور عامـه کـه به مباحـث مربـوط به هستى شناسـى مطلـق مى پـردازد و 
بخـش دوم کـه راجـع به خداشناسـى اسـت کـه از آن بـه الهیـات بالمعنى االخـص تعبیر 
مى شـود. در بخـش امور عامه، غایت فلسـفه شـناخت موجـود مطلق و جداسـازى موجود 

حقیقـى از موجـود اعتبارى و وهمى اسـت.8

تعریف علم کالم
همان طـور کـه بـراى فلسـفه و حکمـت تعریف هـاى فراوانـى ارائـه شـده اسـت، براى 
علـم کالم نیـز تعریف هـاى گوناگونـى بیـان کرده انـد کـه در ایـن نوشـتار بـه برخى از 

آنهـا اشـاره مى کنیـم.

مى پـردازد؛ زیـرا خـدا کـه نخسـتین سـبب پیدایـش اشـیا اسـت و با ایـن علم شـناخته 
اسـت. معلـوم  بافضیلت تریـن  مى شـود، 

3. صدرالمتالهیـن(ره) مى گویـد حکمـت بـر معانـى متعـدد اطـالق مى شـود؛ از جملـه 
گاهـى بـر علـم نیکـو و عمـل صالـح اطالق مى شـود. او در اسـفار مى نویسـد: فلسـفه 
اسـتکمال نفـس انسـانى اسـت بـه معرفت حقایـق موجودات، بـه طور تحقیـق نه گمان 
و تقلیـد و بـه قـدر تـوان بشـرى. وجود انسـان داراى دو جهـت معنوى و مادى اسـت و 
روح او نیـز داراى دو جهـت تعلـق بـه مـاده و تجـرد از آن اسـت. حکمت نیـز به دو فن 

نظـرى و عملى تقسـیم مى شـود.6
4. عالمـه طباطبایـى(ره) فلسـفه را علمـی مى دانـد کـه در آن از هستى شناسـى و بـود 
و نبـود اشـیا بحـث مى شـود و سـنخ اسـتدالل آن برهانـى اسـت و موضـوع و محمـول 
مسـائل آن حقایـق کلـى اسـت نه امور جزئـى. او نیـاز به فلسـفه را زدودن غبار اشـتباه 
در هستى شناسـى مى دانـد؛ زیـرا گاهـى بـر اثـر غفلـت و عـدم رعایـت موازیـن برهان، 
موجـودى معـدوم یـا معدومـى موجـود تلقـى مى شـود. پـس فلسـفه میـزان تشـخیص 
موجـود از معـدوم اسـت؛ از ایـن رو فراگیـرى آن الزم و ضـرورى اسـت، چنان که گاهى 
موجـود حقیقـى بـا موجـود اعتبارى خلط مى شـود و فلسـفه تـرازوى خوبى اسـت براى 

جداکـردن موجـود حقیقـى از موجـود اعتبارى.7
از مجموعـه ایـن تعریف ها اسـتفاده مى شـود کـه فلسـفه جهان بینى اسـت و جهان بینى 
متفـرع بـر شناخت شناسـى اسـت کـه از روش برهانـى بـراى انسـان حاصل مى شـود و 

هـدف آن اسـتکمال نفـس انسـانى در بعد اندیشـه و عمل اسـت.

فلســفه دانشى تک روشى اســت؛ یعنى فلســفه دانشى تک روشى اســت؛ یعنى 
روش آن اســتدالل برهانى است که از آن روش آن اســتدالل برهانى است که از آن 
به روش تعقل نیز یاد مى شود؛ اما کالم از به روش تعقل نیز یاد مى شود؛ اما کالم از 

روش هاى متعدد استفاده مى کند.روش هاى متعدد استفاده مى کند.

 از جمله علومى که به هســت و نیست ها  از جمله علومى که به هســت و نیست ها 
مى پردازد، علم فلســفه و کالم است. اولى مى پردازد، علم فلســفه و کالم است. اولى 
هســتى مطلق را از آن جهت که هســتى هســتى مطلق را از آن جهت که هســتى 
مطلق است، موضوع مطالعه قرار مى دهد مطلق است، موضوع مطالعه قرار مى دهد 

و دومى هستى خاص را بررسى می کند.و دومى هستى خاص را بررسى می کند.



۶١

1. فارابـى در تعریـف کالم مى نویسـد: کالم صناعتـى 
اسـت کـه انسـان بـه وسـیله آن مى توانـد بـه اثبـات آرا 
و افعـال معینـى بپـردازد که واضـع ملت (شـارع مقدس) 
بـه آنهـا تصریـح کرده اسـت. نیز بـه وسـیله آن مى تواند 
دیدگاه هـاى مخالـف آرا و افعـال یادشـده را باطـل کند.9
2. مرحـوم شـیخ مفیـد تعریـف علـم کالم را این چنیـن 
بیان مى کند: کالم دانشـى اسـت که از طریق اسـتدالل، 

برهـان و جـدل بـه طـرد باطل مى پـردازد.01
ایفـا  نقـش  دو  علـم کالم  فارابـى  تعریـف  اسـاس  بـر 
ابطـال عقایـد  اعتقـادات دینـى، 2.  اثبـات  مى کنـد: 1. 
مخالفـان؛ امـا بـر اسـاس تعریف شـیخ مفیـد، علم کالم 
بـه ابطـال آرا و عقایـد مخالفـان مى پـردازد؛ عـالوه بـر 
آنکـه شـیخ مفیـد بـه روش کالم نیـز اشـاره کـرده و آن 
را اسـتفاده از برهـان و اسـتدالل و جـدل دانسـته اسـت.
3. قاضـى عضـد ایجی در مواقف الـکالم، کالم را علمى 
مى دانـد کـه بـا آن مى تـوان عقایـد را از طریـق اقامـه 

دالیـل دینـى و رد شـبهات اثبـات کرد.11
4. تفتازانـى در شـرح المقاصـد کالم را علـم بـه عقایـد 

دینـى از طریـق ادلـه یقینـى مى دانـد.21
5. میرسیدشـریف جرجانى سـه تعریف براى علم کالم ذکر 

مى کند:
الـف) علمـى کـه از ذات و صفات خداوند متعـال و احوال 
ممکنـات ماننـد مبـدأ و معـاد، طبـق قانون اسـالم بحث 

مى کنـد.
ب) علـم ناظـر بـه امـورى که معـاد و متعلقـات آن مانند 
بهشـت و دوزخ، صـراط، میـزان، ثواب و عقـاب را معلوم 

مى سـازد.
ج) گفته انـد کالم علـم بـه قواعد شـرعى اعتقادى اسـت 

کـه از طریـق ادله بـه دسـت مى آید.31
مى گویـد:  کالم  تعریـف  در  الهیجـى  عبدالـرزاق   .6
شایسـته تر آن اسـت که گفتـه شـود کالم صناعت نظرى 
اسـت کـه بـا آن مى تـوان عقایـد دینـى را اثبـات کـرد.41

مرحـوم الهیجـى در گوهـر مـراد مى نویسـد: امـا علـم 
کالم بـر دو وجـه اعتبـار شـد: یکـى کالم قدمـا و دیگـر 
کـه  باشـد  صناعتـى  قدمـا  کالم  امـا  متأخریـن؛  کالم 
قـدرت بخشـد بـر محافظـت اوضاع شـریعت بـه دالیلى 
کـه متوقـف باشـد از مقدمـات مسـئله مشـهوره در میان 
اهـل شـرایع، خواه منتهى شـود بـه بدیهیات یـا نه و این 
صناعـت را مشـارکتى با حکمـت نبود.51 همـو در تعریف 
کالم متأخـران گویـد: علم اسـت به احوال موجـودات بر 

نهـج قوانین شـرع.61
کالم  علـم  تعریـف  در  مطهـرى  شـهید  مرحـوم   .7
مى نویسـد: علـم کالم علمـى اسـت کـه دربـاره عقایـد 
اسـالمى بحـث مى کنـد، آنهـا را توضیح مى دهـد، درباره 

آنهـا دفـاع مى نمایـد.71 از  آنهـا اسـتدالل مى کنـد و 
بـا توجه بـه تعریف هاي گوناگونى که از علم کالم شـده، 
روشـن مى شـود برخـى از ایـن تعریف ها بـه موضوع علم 

کالم ناظـر اسـت و برخى به روش علـم کالم توجه دارد 
و برخـى بـه وظایـف علم کالم؛ بـراي مثـال تعریف هاى 
سـه گانه میرسیدشـریف بـه موضـوع علـم کالم، یعنـى 
ذات و صفـات خداونـد متعـال و احـوال ممکنـات ماننـد 
مبـدأ و معـاد و مسـائل مربـوط بـه معـاد مانند بهشـت و 
دوزخ و صـراط و میـزان و ثـواب و عقـاب و... توجـه دارد 
و تعریـف فارابـى ناظـر به هـدف علم کالم، یعنـى اثبات 
عقایـد دینـى و دفـاع از آن اسـت. برخـى نیز بـه وظایف 
علـم کالم نظـر دارنـد؛ ماننـد تعریف شـهید مطهرى که 
وظایـف علـم کالم را توضیح عقاید اسـالمى و اسـتدالل 

بـر آن و دفـاع از آن مى دانـد.

موضوع علم کالم
در اینکـه موضـوع علم کالم چیسـت و آیا موضـوع دارد یا 
نـدارد و اگـر دارد موضوع آن واحد اسـت یا متعدد، اختالف 
نظـر وجـود دارد؛ اما مشـهور آن اسـت که این علـم داراى 
موضـوع اسـت. خواجه نصیـر و مرحـوم شـهید مطهرى به 
تعـدد موضـوع آن قائل انـد. از نظـر خواجه نصیـر موضـوع 
علـم کالم ذات بـارى تعالـى اسـت و برخـى موضـوع آن 
را موجـود بماهـو موجـود مى داننـد و برخـى دیدگاه هـاى 
دیگـرى دارند؛ امـا مى توان گفت: موضـوع علم کالم ذات 
و صفـات و افعـال خداونـد یـا عقایـد ایمانى اسـت که آن 

نیـز بـه ذات و صفـات خداوند بـاز مى گردد.

غایت علم کالم
مهم تریـن هدف هاى علـم کالم و غایـات آن را این چنین 

برشمرده اند: 
1. دین شناسـى تحقیقـى و معرفـت تفصیلـى بـه معارف 
دیـن، به خصـوص خداشناسـى کـه افضل فرائض اسـت 
و ثمـره عملى و تربیتى آن، رسـوخ بیشـتر اعتقـاد به خدا 

و در نتیجـه اخـالص در اعمال اسـت؛
2. راهنمایى و ارشاد حق جویان و الزام و اقناع معاندان؛

3. تبیین و اثبات عقاید دینى و دفاع از آن؛ 
4. اثبـات موضـوع علـوم دیگـر، بـه ایـن معنـا کـه همه 
علـوم دینى در اثبات موضوعشـان نیازمنـد علم کالم اند؛ 
زیـرا تـا وجود خـدا و صفات کمـال او و ضـرورت تکلیف 
و بعثـت و عصمـت پیامبـران و ماننـد آن اثبـات نشـود، 
موضـوع علومـى ماننـد تفسـیر، حدیـث، فقـه و مانند آن 

اثبـات نخواهد شـد.

وظایف و مسئولیت هاى کالم و متکلمان
بـا توجـه بـه تعریـف و اهـداف علـم کالم، وظایـف این 

علم عبـارت اسـت از:
1. اسـتخراج و اسـتنباط گزاره هـاى اعتقـادى از منابـع 

؛ ینى د
2. تنظیم و فصل بندي گزاره ها؛

3. تبیین و توضیح گزاره ها؛

4. اثبات مدعیات گزاره ها از طریق عقل و نقل؛
5. دفاع از گزاره ها و پاسخ به شبهه ها.81

روش علم کالم
در علـم کالم بـراى اثبـات عقایـد دینـى و دفـاع از آن 
از روش هـاى گوناگونـى چون اسـتدالل، برهـان، تمثیل، 
خطابـه و جـدل و عقـل و نقـل مى تـوان اسـتفاده کـرد.

تفاوت فلسفه و کالم
بـا توجـه به مباحث پیشـین مى تـوان بین فلسـفه و کالم 
تفاوت هـاى گوناگونـى را برشـمرد کـه در ذیـل بـه آنهـا 

مى شود: اشـاره 
1. تفاوت در موضوع

ذکـر  وجـود  بماهـو  وجـود  را  فلسـفه  موضـوع  عمومـًا 
قیـدى  هرگونـه  بـدون  مطلـق  وجـود  یعنـى  کرده انـد؛ 
بـه معنـاى  الهیـات  موضـوع فلسـفه اسـت؛ گرچـه در 
اخـص، از وجـود خـدا نیـز بحـث مى شـود؛ امـا موضـوع 
علـم کالم اصـول و عقاید دینى اسـت؛ یعنـى در کالم از 

ذات خـدا و صفـات و افعـال او بحـث مى شـود.
2. تفاوت در روش

آن  روش  یعنـى  اسـت؛  تک روشـى  دانشـى  فلسـفه 
اسـتدالل برهانـى اسـت کـه از آن بـه روش تعقـل نیـز 
از روش هـاى متعـدد اسـتفاده  امـا کالم  یـاد مى شـود؛ 
مى کنـد. بـراى اثبـات برخـى مسـائل مانند اثبـات وجود 
خـدا از برهـان و اسـتدالل اسـتفاده مى کنـد. در برخـی 
مسـائل نیـز از روش خطابـه و مقبوالت بهـره مى گیرد و 
گاهـى نیز از روش جدل و مقبوالت و مسـلمات اسـتفاده 
مى کنـد. گاهـى نیـز از عقـل برهانى یـا اسـتقرا و تمثیل 
بهـره مى بـرد و گاهى از تعقل اسـتفاده مى کنـد. حتى در 
اثبـات برخـى مدعیـات دینى ممکـن اسـت از تجربه نیز 
بهـره ببـرد؛ مانند آنچـه قـرآن در موضوع تکویـن جنین 
و مراحـل تکامـل آن مى گویـد. بـه طـور طبیعـى بـراى 
اثبـات آن از روش تجربـى بایـد اسـتفاده کـرد. گاهـى 
نیـز از تاریـخ بـراى اثبـات برخـى مسـائل کمـک گرفته 
می شـود؛ ماننـد امامـت بالفصـل علـى بن ابیطالب(علیه 
السـالم) که بـا روش عقلـى و تاریخى به تبییـن و اثبات 

آن اقـدام مى کننـد.
3. تفاوت در هدف و غایت

هـدف فلسـفه حصول معرفـت و کمال قوه نظرى اسـت؛ 
از ایـن رو شـناخت حقایـق موجـودات جهـان هسـتى و 
تمیـز حقایـق از اعتباریـات و وهمیـات، غایـت فلسـفه 
محسـوب می شـود؛ امـا هـدف علـم کالم در درجـه اول 
اثبـات حقایـق دینـى و در درجـه بعـد دفـاع از آن اسـت. 
ناگفتـه نمانـد ایـن تفاوت هـا مربـوط بـه کالم متقدمـان 
اسـت؛ امـا کالم متأخـران بـه فلسـفه اسـالمى بسـیار 
نزدیک شـده اسـت و در موضـوع و هدف اشـتراك دارند 
و اختـالف در مقدمـات و دالیـل اسـت؛ زیـرا در فلسـفه 



مقدمـاِت اسـتدالل، یقینـى اسـت و مقدمـات اسـتدالل در کالم عـالوه بـر یقینیـات، 
مسـلمات و مشـهورات شـرع اسـت و از تعریفى که متأخـران از علـم کالم ارائه کرده اند 
ـ و آن را علـم بـه احـوال موجـودات بر نهج قوانین شـرع دانسـته اند و در مقابل، فلسـفه 
اسـالمى را علـم بـه احـوال موجـودات بـه قـدر طاقـت بشـرى دانسـته اند ـ مى تـوان 
نتیجـه گرفـت علـم کالم محـدود بـه قوانین شـرع اسـت و حدود فلسـفه همـان حدود 

عقـل و طاقت بشـر اسـت.
از جهتى دیگر مى توان تفاوت هاى زیر را بین کالم و فلسفه بیان کرد:

1. کالم علمـى درون دینـى اسـت؛ یعنـى بـراى اثبـات عقاید دیـن خاص و دفـاع از آن 
تاسـیس شـده اسـت؛ ولـى فلسـفه علمـى برون دینـى اسـت و در اصـل بـا دیـن کارى 
نـدارد و بـه گفتـه حضـرت آیـت اهللا جـوادى فلسـفه در اصل بى طـرف اسـت؛ گرچه در 
نهایـت بـه الهى شـدن یـا الحادى شـدن منتهـى مى شـود. در ایـن صـورت اگـر فلسـفه 
الهـى شـد، برخـى از مباحـث فلسـفه بـا کالم مشـترك خواهـد بـود؛ از ایـن رو فلسـفه 
اسـالمى ماننـد کالم اسـالمى از خـدا و معـاد بحـث مى کنـد، با ایـن تفاوت که فلسـفه 

در صـدد دفـاع از دیـن نیسـت، بلکـه کار او کشـف حقیقت اسـت.
2. فلسـفه علـم مقـدم بر دین اسـت و کالم متأخر از آن اسـت؛ یعنى این فلسـفه اسـت 
کـه وجـود خـدا و صفـات او را اثبـات مى کنـد و ضـرورت وجـود دین را کشـف مى کند 
و فیلسـوف را ملـزم مى کنـد در پـى یافتـن دین حق باشـد؛ امـا کالم بعد از آنکه کسـى 

دیـن را پذیرفـت، شـکل مى گیـرد و از آن دفـاع مى کند.
3. فلسـفه بـه معنـاى حقیقـى از برهـان عقلـى تبعیـت مى کنـد؛ امـا در کالم افـزون بر 
برهـان از جـدل و خطابـه نیـز اسـتفاده مى شـود؛ زیـرا هـدف متکلـم عـالوه بـر اثبات 

عقایـد دینـى، دفاع از آن اسـت.
4. فلسـفه در اصل، علمی فردى اسـت؛ یعنى درصدد آن اسـت فیلسـوف را با اسـتدالل 
و برهـان قانـع سـازد؛ گرچـه بالتبـع بـه اقنـاع دیگـران نیـز مى پـردازد؛ امـا کالم از آن 
جهـت کـه بـه دیـن متعهد اسـت، آن را بـراى دیگران اثبـات و از آن دفـاع مى کند و به 

اقنـاع دیگـران نیز مى پـردازد.
5. متکلمـان مى تواننـد از آیـه و روایـت به عنـوان مـراد اسـتدالل بهـره بگیرنـد؛ امـا 
در فلسـفه محوریـت بـا عقـل اسـت و ممکـن اسـت از آیـات و روایـات به عنـوان مؤید 

شود. اسـتفاده 

نسبت کالم و فلسفه با دین
و  فلسـفه  امـا  اسـالم اند؛  و  دیـن  بـه محتـواى  متعهـد  متکلمـان  برخـى مى پندارنـد 
فیلسـوفان در ایـن امـر تعهدى ندارند و البشـرط اند؛ یعنـى کالم قطعـًا و به ناچار مطابق 
دیـن خـدا و در حفـظ و دفـاع از آن گام برمـى دارد و درون مایه خود را از دین و شـریعت 
مى گیـرد و سـعى مى کنـد از موضـوع خویـش طبق محتـوا و قانون اسـالم بحـث کند؛ 
امـا فیلسـوف چنیـن سرسـپردگى و تعهـدى به شـریعت و دین نـدارد، بلکـه گاه حاصل 

تـالش علمـى و معرفتـِى او مطابـق دیـن و شـریعت اسـت و گاه متفـاوت و متغایر.
در پاسـخ ایـن پنـدار مى گوییم کسـانى کـه میان فلسـفه و کالم چنین تفاوتـى مى نهند، 
در واقـع دیـن اسـالم را بـدون هیچ وجهی بـه سـود کالم و متکلمان مصـادره مى کنند 
و خـود را دینـدار و متعهـد بـه دین قلمـداد می کنند و فلسـفه و فیلسـوفان را غیر متعهد 

و البشـرط نسـبت به آن می دانند.
بـا بررسـى تاریـخ علـم کالم از آغـاز تـا کنـون مشـاهده مى شـود کـه عـده زیـادى از 
متکلمـان در معـارف دینـى مشـکل جدى دارند. اشـاعره قائـل به زیادت صفـات واجب 
بـر ذات انـد و در نتیجـه بـه تعـدد و تکثـر موجود قدیـم معتقد شـده اند. برخـى متکلمان 
بـراى اینکـه بـه دام قدمـاى ثمانیـه نیفتنـد، قائل بـه نیابت ذات خـدا از صفات شـده اند 
کـه چنیـن نسـبتى واقعًا مبهم اسـت و ادراك صحیحـى از آن به دسـت نمى دهند؛ چون 
بـه آنـان نسـبت داده شـده کـه در مقـام ذات خـدا منکـر صفاتـى نظیـر علم شـده اند و 

گفته انـد خـدا در ذات خـود علـم نـدارد؛ امـا کار عالمانـه مى کنـد. دربـاره افعال انسـانى 
برخـى ماننـد اشـاعره جبرگـرا شـده و معتزله قائـل به تفویض شـده اند که جبر مسـتلزم 

کفـر و تفویـض مسـتلزم شـرك اسـت و کفر و شـرك هر دو خالف اسـالم اسـت.
دربـاره هـادى و راهنمـا و انبیـا مطالـب فـراوان اسـت. برخـی فرقه هـاي کالمـی انبیـا 
را معصـوم نمى داننـد و صـدور معصیـت و توبـه را بـراى انبیـاي عظـام الهـى تجویـز 

مى کننـد.
امـا فیلسـوفان اسـالم نـه صفات را زائـد بر ذات مى داننـد و نـه ذات را نایب صفات، 
بلکـه بـا دالیـل و براهینـى اثبـات مى کننـد کـه صفـات خـدا عیـن ذات او اسـت تا 
از انحـراف بـه شـرك مصـون بماننـد. همچنین در اثبـات اختیار انسـان کوشـیده اند 
و جبـر و تفویـض را منتفـى مى داننـد و بهتریـن براهیـن را بـراى اثبـات ضـرورت 
نبـوت بیـان کرده انـد؛ بنابرایـن نمى تـوان گفـت فالسـفه متعهـد و ملتـزم به اسـالم 

. نیستند
آقاعلـى حکیـم کـه در اواخـر دوره قاجـار عهـده دار تدریـس فلسـفه در تهـران بـوده 
اسـت، در پایـان رسـاله «سـبیل الرشـاد فـى علـم المعـاد» مى گویـد: مـا نه از کسـى 
شـنیده و نـه در جایـى دیده ایـم کـه حکیمى معـاد جسـمانى را منکر شـود. منکر معاد 
جسـمانى قطعـًا کافـر اسـت و اگـر حکیـم و فیلسـوفى معـاد جسـمانى را منکر شـود، 
کافـر اسـت؛ چـون دیوانـه اسـت و دیوانه تکلیـف ندارد تـا اتهام کفـر به او روا باشـد؛ 
زیـرا خـود بـا ادلـه عقلـى ثابت کرده اسـت که انسـان اعـم از فـرد و جامعـه، به وحى 
و نبـوت نیازمنـد اسـت.91 چگونـه در برابـر همیـن وحـى کـه ضـرورت آن را ثابـت 
کـرده بایسـتد و منکـر معـاد جسـمانى شـود و اگـر متکلـم و فیلسـوف هـر دو از عقل 
در اثبـات مدعیـات خـود اسـتفاده مى کننـد، نمى تـوان گفـت متکلـم به دیـن متعهد و 
ملتـزم بـه فلسـفه از دیـن و آموزه هـاى دینـى بیگانه اسـت؛ زیـرا در هـر دو علم دلیل 
عقلـی اقامـه مى کنـد و بـه مـدد اسـتدالل و برهـان مطالبـى را روشـن مى سـازد.02 از 
ایـن رو مالصـدرا مى گویـد: «الیمکـن الوصـول الـى معرفـه اهللا و توحیـده و تنزیهـه 
عـن الکثـره و النقصـان اال باتقـان هـذه المسـاله الشـریفه على وجـه یطابـق البراهین 
الحکیمـه و یوافـق القوانیـن النبویـه: رسـیدن بـه معرفـت خـدا و توحیـد و تنزیـه او از 
کثـرت و نقصـان ممکـن نیسـت، مگر اینکه این مسـئله شـریف طبق براهین فلسـفى 

اثبـات و اتقـان یابـد و بـا قوانین نبـوى و شـرعى هماهنگ باشـد».12
مرحـوم الهیجـى مى نویسـد: آنچـه از کالم بعضـى برمى آیـد این اسـت که دشـمنى با 
فلسـفه در اهـل اسـالم از اشـاعره بـود نـه از معتزله چه رسـد بـه امامیه. چگونـه امامیه 
دشـمن فلسـفه باشـد؟ در حالى که اکثـر اصول ثابت نزد آنـان از امامـان معصوم(علیهم 
السـالم) مطابـق بـا چیـزى اسـت که از اسـاطین فالسـفه و متقدمـان آنان رسـیده و بر 

قواعـد فلسـفِى حق مبتنى اسـت.22
بـا توجـه بـه این سـخنان روشـن مى شـود کـه فیلسـوفان اسـالمى و متکلمـان هر دو 
متعهـد و پایبنـد بـه شـریعت اند و اصول شـریعت را بـا براهین و اسـتدالل هاى گوناگون 
بـه اثبـات مى رسـانند؛ از ایـن رو در زمـان ما دیـوار بیـن فلسـفه و کالم، در بین علماى 
شـیعه تـا حدودى برداشـته شـده اسـت و این سـبک، از زمـان خواجه نصیر طوسـى آغاز 
شـده و در مالصـدرا رشـد یافتـه و در عالمـه طباطبایـى و امام خمینى و شـاگردان آنان 

به اوج خود رسـیده اسـت.

نتیجه گیرى
از مباحثـى کـه از آغـاز مقالـه تـا بدیـن جـا مطـرح شـد، اسـتفاده مى شـود کـه اوًال 
فیلسـوفان و متکلمـان تعاریـف مختلفـى از فلسـفه و کالم ارائـه کرده انـد و معتقدنـد 
بیـن فلسـفه و کالم در برخـى موضوعـات و مسـائل اشـتراك هایى وجـود دارد؛ اما در 
روش و غایـت و موضـوع بیـن آنهـا تفاوت هایـى هسـت کـه بـه ماهیت ایـن دو علم 

مربـوط مى شـود.
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توّجه به اشتراکات فلسفه و کالم و عرفان، ذیل عنوان علوم عقلى
به نظر من، بین فلســفه و کالم هم، نباید یک دعوایى قائل شــد و دعوا انداخت؛ خوب، مهم ّترین کتاب کالمى ما را، یک 
فیلسوف نوشته اســت؛ خواجه نوشته [که] فیلسوف است؛ این، مهمّ ترین کتاب کالمى ماست؛ اّما در واقع، فلسفه است؛ 

فلسفه خواجه نصیر!
چه اشکالى دارد؟ ما اینها را باید با همدیگر، نزدیک بکنیم؛ هیچ مانعى ندارد؛ فلسفه و کالم و عرفان، یک وجوه افتراقى 
دارند؛ یک وجوه اشتراك دارند؛ ما باید آنها را مورد توّجه قرار دهیم. به عنوان مثال، علوم عقلى؛ همین که بعضى از آقایان 
تعبیر کردند، کامالً تعبیر خوبى است؛ علوم عقلى یا به یک معنا حکمت، که شامل همه اینها بشود؛ این را بایستى ما ترویج 

بکنیم و دنبال بکنیم.

کالم رهبرى



روش شناسى کالم آموزى
بـراى  نوشـتار  ایـن  در   نگارنـده 
روش شناسـى علـم کالم، ابتـدا از 
تعریـف این علـم و وظایـف متکلم 
ضمـن  سـپس  مى کنـد.  شـروع 
بیـان تفاوت هـاى بین فقه، فلسـفه 
وکالم، روش هـاى پژوهـش در علم 

کالم را بررسـى مى کنـد.

در علـم کالم چه سـیرى را باید 
طـى کرد

ــه  ــى ب ــور اجمال ــتار بط ــن نوش در ای
ــد:  ــم کالم مانن ــى عل مباحــث مقدمات
روش پژوهــش یــا ســیر مطالعاتــى در 
کالم، علــل نیــاز بــه ایــن علم،هــدف از 
فراگیــرى آن،محتــواى دروس آمــوزش 
ــى  ــود. بررس ــه مى ش کالم و... پرداخت
تعاریــف علــم کالم و رســیدن بــه 
ــه  ــم از جمل ــد ه ــف جدی ــک تعری ی

ــد. ــث مى باش ــورد بح ــات م موضوع

شیعه مى گوید، شیعه پاسخ 
مى دهد، شیعه مى پرسد

در ایـن مصاحبـه بطـور اجمالـى بـه 
وهابیـت  فعالیت هـاى  و  اندیشـه ها 
اشـاره مى شـود. بیان تمایـز بین اهل 
سـنت و وهابیت، رد برخى از شبهات 
وهابیـت و تبییـن وظایف طـالب در 
برابـر این شـبهات، از دیگر موارد ذکر 

شـده در این مصاحبه اسـت.
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۶۵

یکـى از مهم تریـن ویژگى هـاى یـک علـم کـه بایـد در بررسـى و 
شـناخت آن طـرح شـود، روش آن علـم اسـت. بـه عبارتـى روش، 
موضـوع و غایـت یـک علـم اصلى تریـن ویژگى هاى قابـل مطالعه 

هر علم اسـت.
بررسـى و تنقیـح روش علـم کالم و طـرح مباحـث روش شناسـانه 
دربـاره ایـن علم یکـى از مقدمات ضـرورى حوزه کالمـى روش مند 
اسـت. بـا وجـود ایـن، مباحثـى کـه در کتاب هـاى کالمـى قدیم و 
جدیـد ذکـر شـده، بـه مباحـث محتوایـى و موضوعـات کالمـى و 

مقدمـات محتوایـى آن مربوط مى شـود.
هـر علمـى نیازمنـد سلسـله مبانـى و روش هایى اسـت کـه در علم 
دیگـرى مـورد بررسـى قـرار مى گیـرد. بـراى مثـال مبانـى روشـى 
فلسـفه در علـم منطـق، مبانى روشـى فقـه در علم اصـول و مبانى 
روشـى علـوم تجربـى در فلسـفه علـم بررسـى مى شـود. بنابرایـن، 
مبانـى روشـى کالم نیـز بایـد در علـم دیگـرى بررسـى شـود. البته 
برخـى مباحـث منطق و اصـول فقـه در کالم نیز بـه کار مى آید، اما 
برخـى مباحـث مختـص کالم وجـود دارد کـه باید در علـم جدیدى 
بررسـى شـود. متکلمان در تعریف علم کالم به دو جنبه «اسـتنباط 
عقایـد دینى» و «دفـاع از عقاید دینى» اشـاره کرده اند. این دو جنبه، 
بـه دو وظیفـه اصلـى و کلـى متکلـم اشـاره مى کند و بقیـه وظایف 
از این دو نشـأت مى گیرند. و «روش شناسـى استنباط(روش شناسـى 
نقلى و روش شناسـى عقلى)» و «روش شناسـى دفاع(تبیین، تنظیم، 
اثبـات، رد شـبهات، و رد مکاتـب معارض )»، براى علم کالم بسـیار 

ضرورى اسـت.
کالم علمـى اسـت که هم متکّفل اسـتنباط معـارف و هم موّظف به 

دفاع از این معارف اسـت.
علـم کالم دانشـى اسـت کـه دربارة اعتقـادات دینى به شـیوه عقلى 
و نقلـى بحـث مى کند و ضمن اسـتنباط ایـن اعتقـادات از منابع آن، 
بـه تبییـن، تنظیـم و اثبات اعتقـادات دینـى پرداخته و به شـبهات و 

اعتراضـات مخالفان پاسـخ مى گوید.
در ایـن تعریـف هـم بـه «موضـوع»، هـم بـه «روش» و هـم بـه 
«غایت» اشـاره شـده اسـت. موضوع، اعتقـادات دینـى؛ روش، روش 
عقلـى و نقلـى؛ و غایـت ایـن علم، اسـتنباط عقایـد و دفـاع1 از آنها 

دانسـته شـده است.2

متکلّـم بعـد از اینکه در مقـام اّول یعنى مقام اسـتنباط یا مقام ثبوت، 
مثـل فقیـه در فقه عملى به معارفى دسـت پیـدا کرد، در مقـام دفاع 

یـا مقام اثبـات پنج کار عمده انجـام مى دهد کـه عبارتند از:
1. تبییـن و توضیـح مطلـب: یعنـى بـه زبـان مخاطبیـن آموزه هاى 
اسـتنباط شـده را توضیـح داده، در صـورت لـزوم آن را تحلیل کرده، 

مبانـى و لـوازم آن را بیـان مى کنـد.
2. تنظیم: یعنى معارف اسـتنباط شـده را دسـته بندى، مقّدم و مؤّخر 
کـرده و در یـک نظـام قـرار داده و بـا نظـم خاصـى آنهـا را مرتـب 

مى کنـد.
3. اثبـات: یعنـى متکلم با توّجه به وضعیت مخاطـبـ  که مثًال یک 
ملحد اسـت یا یک مسـیحى یا یک مسـلمان مخالفـ  آن را اثبات 
مى کنـد. از ایـن رو ممکـن اسـت مطلبـى را از نقل اسـتنباط کند اما 

در موضـع اثبات، آن را بـا عقل اثبات نماید.
4. رّد شـبهات: منظور شـبهاتى اسـت که درباره آن مطلب اسـتنباط 

شده، وارد شـده باشد.
5. رّد عقایـد معـارض دیـن: یعنـى پرداختـن بـه عقایـدى کـه در 
مقابـل دیـن قـرار مى گیرد، حتى اگر کسـى بر آن اسـاس شـبهه اى 
وارد نکنـد. بـه عنـوان نمونـه، متکلم در برابـر مکتب داروینیسـم یا 
مارکسیسـم موضع گیـرى مى کنـد، حتـى اگـر پیـروان ایـن مکاتب 
کارى با اسـالم نداشـته باشـند، چـرا که پذیـرش آن مکاتـب ذاتاً با 

اسـالم معارض اسـت.
روش علـم کالم روش عقلـى نقلى اسـت و در مورد شـیوه اسـتنباط 
بایـد گفـت که اساسـاً اسـتنباط کار عقل اسـت امـا منابع اسـتنباط، 
عقـل و نقل اسـت و متکلم از بدیهیـات عقلى، آیات قـرآن و روایات 
معتبـر اسـتفاده مى کنـد. دفاع نیز کار عقل اسـت اما متکلـم با توجه 
بـه عقایـد مخاطـب مى توانـد بـه اصول عقلـى یا نقـل و یـا هر دو 

کند. استناد 
البتـه بایـد توجه داشـت کـه منظـور از «روش عقلى» اعـّم از روش 
عقلـى بـه معنـاى رایج کلمه اسـت کـه در آن تنها از مبـادى عقلى 
اسـتفاده مى شـود و گزاره هـاى صرفاً عقلى در قالب اشـکال منطقى 

تنظیـم مى گـردد تا به کشـف مجهـوالت بیانجامد.
بـه بیانـى دیگـر، مقصـود از روش عقلـى در این جـا همـان روش 
«غیـر نقلـى» اسـت، چـرا که متکلّـم در مقام دفـاع از دیـن، از همه 

روش شناسی کالم آموزی

نگارنده در  
این نوشتار براى 
روش شناسى علم 
کالم، ابتدا از تعریف 
این علم و وظایف 
متکلم شروع مى کند. 
سپس ضمن بیان 
تفاوت هاى بین 
فقه، فلسفه وکالم، 
روش هاى پژوهش 
در علم کالم را 
بررسى مى کند.

اشاره

*حجت االسالم والمسلمین رضا برنجکار *حجت االسالم والمسلمین رضا برنجکار *
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روش هـاى مقبـول از جملـه روش تجربـى و تاریخى نیز اسـتفاده مى کند. بـراى مثال متکلّم 
مى توانـد از گزاره هـاى قطعـى علـوم روان شناسـى، فیزیک و شـیمى و نیز حتـى روش هاى 
آمـارى و تحقیقـات میدانى در راسـتاى تبییـن آموزه هاى دینـى، اثبات و دفاع از آنها اسـتفاده 
کنـد. از ایـن رو مى تـوان بـه جـاى عقـل و نقـل، منابـع درون دینـى و منابـع بـرون دینى را 

مطـرح کرد.
البتـه در میـزان اسـتفاده از ایـن دو منبـع، در میان ایشـان گرایش هـاى مختلفى وجـود دارد. 
برخـى متکلمـان، همچـون معتزله، تا آنجـا پیش رفته اند کـه همه معارف اعتقـادى را عقلى 
دانسـته و نقـش وحـى را تایید و ارشـاد حکم عقـل پنداشـته اند.3 برخى دیگر، چون اشـاعره، 
همـه واجبـات و هر گونه حسـن و قبح را نقلى دانسـته4 و نقش اصلى عقـل را دفاع از معارف 
دینـى مى داننـد. در میـان متکلمـان امامیـه اگرچـه در اصل حجّیـت عقل و وحـى اختالفى 

نبـوده، امـا همـواره گرایش هاى مختلفـى در این باره وجود داشـته اسـت.
بـه هر حال روشـن اسـت کـه براى اثبـات حجّیـت قـرآن و روایات ابتـدا باید وجـود خداوند 
و نبـوت را اثبـات کـرده تـا بتوانیـم از وحى اسـتفاده کنیم و ایـن کار با بهره گیـرى از عقل و 

روش عقلى ممکن اسـت.
تفاوت هـاى کالم بـا علـم فقه در سـه محور «موضـوع، روش و غایت» قابل تبیین اسـت. از 
لحـاظ موضـوع، فقـه، علـم به احـکام عملى بـراى مکلف اسـت و موضوع آن، فعـل یا ترك 
مکلّـف اسـت یـا به تعبیـر دیگر علم فقـه دربـاره احکام خمسـه (وجوب، حرمت، اسـتحباب، 

کراهـت و اباحـه) و یـا صّحـت و بطـالن فحـص مى نمایـد و موضـوع ایـن احـکام، افعـال 
مکلفیـن اسـت. بنابرایـن موضوع علم فقـه فعل مکلف مى باشـد.5 حال آن کـه موضوع علم 

کالم، اعتقادات اسـالمى اسـت.
امـا در روش على رغـم ایـن کـه هـر دو علم در اسـتنباط معـارف از روش عقلـى و نقلى بهره 
مى گیرنـد، امـا نـوع اسـتفاده از عقـل و نقـل و مقدار اسـتفاده از هـر یک در دو علـم متفاوت 
اسـت. اوًال فقـه فاقـد جنبـه دفاعـى در برابـر غیـر مسـلمان ها اسـت، در حالى که ایـن مقام 
در کالم از اهمیـت ویـژه اى برخـوردار اسـت. ثانیـاً بسـیارى از آیات و احادیـث در کالم جنبه 
ارشـادى و تذکرى دارند، در حالى که نقل در فقه عمدتاً تعبدى اسـت. در بررسـى روش نقلى 

و عقلـى بیشـتر در ایـن باره بحـث خواهیم کرد.
غایـت علـم فقـه و کالم نیـز متفاوت اسـت. غایت فقه وصـول به تکالیف عملیـه و عمل به 

ایـن تکالیـف اسـت و غایت کالم معرفـت و باور به اعتقادات اسـالمى و دفاع از آنهاسـت.
در تمایـز بیـن ایـن دو علـم مطلـب دیگرى نیـز وجـود دارد و آن این که موضـوع فقه، عمل 
مکلـف در اعمـال جوارحـى اسـت، مکلّـف بایـد فعل یا تـرك را برگزینـد و راه سـومى وجود 
نـدارد. از ایـن رو بایـد بـراى او از طریـق دلیل یقینى یا ظن معتبر تعیین تکلیف شـود. اما اگر 
از راه دلیـل خـاص یقینى و ظنى یا اماره حکم شـرعى به دسـت نیامد، شـارع بایـد اصولى را 
مشـخص کنـد کـه براسـاس آن تکلیف معّین گـردد و شـخص از حیرت بیـرون بیاید که به 

آن اصـول عملیـه گفتـه مى شـود که متصـدى بحث از آنهـا علم اصول فقه اسـت.
امـا در علـم کالم این گونـه بحث ها مطرح نیسـت، زیرا علـم کالم مربوط بـه عمل جوانحى 
یعنـى ایمـان و بـاور اسـت، نه عمل جوارحـى و در مورد اعتقـادات اگر به یقیـن یا ظن معتبر 

نرسـد، راهـى دیگرى هم مى تواند وجود داشـته باشـد کـه عبارت اسـت از «تعلیق».
معناى تعلیق این است که نسبت به گزاره اى خاص نه پذیرفته شود و نه رّد شود.

تمایز کالم و فلسـفه نیز در همین سـه محور قابل بیان اسـت. موضوع فلسـفه را موجود بما 
هـو موجـود6 یـا جواهـر مجـّرده7 دانسـته اند. روش آن فقط عقلى اسـت و غایت آن نیـز ارائه 
یـک نظـام عقالنـى از جهـان و مراتب هسـتى اسـت، اما علـم کالم چنان کـه پیش تر گفته 
شـد، بـر محـور عقایـد و باورهـا اسـت و با روشـى عقلى و نقلـى حرکت مى کنـد و غایت آن 

نیز کشـف و دفـاع از آموزه هـاى اعتقادى دین اسـت.
روش شناسـى یا متدولوژى درصدد شـناخت روش علم و در واقع یک علم درجه دو اسـت که 
بـه بررسـى راهـى مى پـردازد کـه مـا را در یـک علم بـه معرفت مى رسـاند یا بـه تعبیر دیگر 
مى تـوان آن را علـم کشـف راه بهره گیـرى از منابع براى رسـیدن به غایات و اهـداف در یک 
علـم خـاص نیز دانسـت. اما قبل از بررسـى راه بهره گیـرى از منابع، باید نسـبت به این منابع 
و اعتبـار و حجّیـت آنهـا نیز آگاهى داشـت. بنابراین بررسـى منابـع و میزان اعتبـار و حجّیت 

آنهـا نیز وارد علم روش شناسـى خواهد شـد.8
نکتـه دیگـر در بررسـى روش علـم کالم این اسـت که این پژوهـش به دو صـورت مى تواند 

پذیرد: انجام 
1. اینکـه چگونـه و بـا چه روشـى به قـرآن و روایـات مراجعه کنیم و در ایـن زمینه چه نکاتى 
وجـود دارد کـه بایـد رعایت شـود. مباحث الفاظ، عـام و خاص و مطلق و مقّیـد در اصول فقه، 
نمونه هایـى از ایـن مـورد به شـمار مى آینـد. اینکـه بدانیم مثًال عـام را حمل بر خـاص کرده 
و بـه آن تخصیـص بزنیم خود روشـن گر روش مراجعه به متن براى اسـتنباط صحیح اسـت. 
بـه بیـان دیگـر در قسـم اول درباره روش درسـت سـخن گفته مى شـود و طرح اقـوال، آراى 

مقصـود اصلى نیسـت. این نـوع از پژوهـش را مى توان «روش شناسـى منطقى» نامید.
2. اینکـه اندیشـمندانـ  بـه ویـژهـ  متکلمـانـ  در طـول تاریـخ از چـه روش هایى اسـتفاده 
کرده انـد؛ مثـًال شـیعه از چـه روشـى و اهـل سـنت از چـه روشـى بهـره برده انـد؟ و در میان 
شـیعیان اندیشـمندان هـر عصر در این مسـأله چـه آرائى بیـان کرده اند؟ این نـوع از پژوهش 
را مى تـوان «روش شناسـى تاریخـى» و به تعبیر دقیق تر «تاریخ روش شناسـى» نامید. در این 
کتـاب مقصـود از روش شناسـى، نـوع اول اسـت، هـر چنـد از نوع دوم نیـز بنا به ضـرورت از 

جهت روشـن تر شـدن برخـى مباحث، اسـتفاده خواهد شـد.
نتیجـه کالم ایـن که، سـخن در باب روش شناسـى در معنـاى عام، هم شـامل حجّیت منابع 
مى شـود و هـم روش بهره گیـرى از منابـع و همچنیـن شـامل روش شناسـى منطقـى و هم 

روش شناسـى تاریخى مى شـود.
بسـیارى از مباحـث علـم اصول فقه عملـى، از جمله مباحث الفاظ و مباحـث حجیت، در علم 
«اصـوِل فقـه اعتقـادى» نیز جـارى اسـت. در این کتاب درباره این مباحث مشـترك سـخن 
نخواهیم گفت و تنها به آن دسـته از مباحث روش شناسـى کالم که اختصاصى کالم بوده و 
در علـم اصـول فقـه مورد بحـث قرار نگرفته و یـا نیازمند به تکمیل و اصالح اسـت، پرداخته 

مى شود.
همان گونـه کـه در فقـه عملى، فقیه به دنبال حّجت اسـت تا براسـاس آن حکمـى را در مورد 
عملـى جوارحـى به اسـالم نسـبت دهد و خود و مقلّـدان به آن عمل نماینـد، در فقه اعتقادى 
و کالم نیـز متکلّـم در مقـام اسـتنباط به دنبال حّجتى اسـت که براسـاس آن قلب خـود را به 
مطلـب اسـتنباط شـده پیونـد زده، بدان اعتقـاد ورزد و آنگاه در مقـام دفاع از آن بـاور برآید. در 
واقع این که هدف نهایى متکلم در درجه نخسـت رسـیدن به اعتقاد درسـت اسـت که عملى 
جوانحـى و اختیـارى اسـت و در رتبه بعـدى، دفاع از این اعتقاد اسـت. حال در روش شناسـى 
علـم کالم، بـه دنبـال ایـن مطلـب باید بود کـه پس از چـه نوع معرفتـى مى تـوان و باید به 
محتـواى آن معرفـت اعتقـاد ورزیـد و از آن دفاع کـرد: معرفت عقلى، معرفـت نقلى، معرفت 
یقینـى، معرفـت ظنـى؛ و هر یـک در چـه حوزه هایـى از کالم و با چه شـرایطى. معرفتى که 
پـس از حصـول آن بایـد به محتوایش معتقد شـد معرفت همراه با حجت اسـت و قدر متیقن 
حجـت، منجزیـت و معذریـت اسـت. هر چنـد بعید نیسـت دلیل معتبـر، تعبـداً در حکم علم 

دانسـته شـود و به مبناى طریقیت اخذ شـود.

روش نقلى
منظور از نقل، ایات قرآن کریم و احادیث است.

در احادیـث متعـّدد نیـز، قـرآن بـه عنوان کتابـى حاوى علـم و اخبار هـر آنچـه در جهان رخ 
داده و خواهـد داد، مطـرح مى شـود، هـر چنـد ِخَردهاى آدمیان قـادر به درك همـه این علوم 
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نیسـت9 و از ایـن رو محتـاج رجـوع بـه پیامبر اکـرم (ص) و 
اهل بیـت معصومـش (ع) هسـتند. از همین جاسـت حدیث 
ثقلیـن که مورد پذیرش فریقین اسـت، راه نجات از گمراهى 
را تمّسـک بـه قـرآن و عترت معرفـى مى کند و ایـن دو را از 
هـم جـدا ناپذیـر مى دانـد و اعتمـاد بـه اهل بیـت (ع) را، راه 

مطمئـن وصـول بـه حقایق قـرآن اعـالم مى کند.
در نهایـت مى تـوان گفـت کـه از منظر عقل و وحى، شـرط 
دسـتیابى بـه بسـیارى از معـارف اعتقـادى، رجوع بـه وحى 
و سـّنت اسـت. براسـاس ایـن رویکـرد بـه دین، سـخن در 
کیفیـت هدایت گـرى وحـى و نیز چگونگى اسـتنباط معارف 

از متـون دینى اسـت.
فقیهان شـیعه پس از محروم شـدن از حضور معصومان(ع)، 
بیـش از پیـش بـه ضـرورت دسـتیابى بـه شـیوه اى معتبر و 
منقـح در اسـتنباط فـروع عملـى از متـون مقدس پـى برده 
و در همیـن راسـتا، علـم اصـول فقـه را بنیـان نهادنـد. امـا 
متکلّمـان که خـود را در مقابـل مخالفان مى دیدنـد و هّمت 
اصلـى را بـر دفـاع عقالنـى از اصول دیـن و مذهب متمرکز 
سـاخته بودنـد و از سـوى دیگـر بسـیارى از مباحـث اصول 
فقـه عملى را مشـترك با اصول فقـه اعتقـادى مى دیدند، از 
بررسـى اصـول فقه اعتقـادى و نیز معارف تفصیلـى و فروع 

اعتقـادى، بازماندند.
از ایـن رو، بسـیارى از مباحث اعتقـادى، توصیفى و تکوینى 
موجود در متون دینى و نیز بسـیارى از مباحث روش شناختى 
الزم بـراى اسـتنباط این مسـائل، توسـط متکلمان بررسـى 

نشـده و در کتاب هـاى کالمى نیامده اسـت.
ایـن مسـأله نیـز قابـل توجه اسـت کـه بسـیارى از مباحث 
علـم اصـول فقـه، در علـم کالم نیـز بـه کار مى آیـد. از این 
دسـته مى تـوان برخـى مباحـث ادبـى را کـه در ابتـداى این 
علـم مطـرح مى شـود، همچـون بحـث وضـع، اسـتعمال، 
داللـت، حقیقـت و مجـاز و نیز بحث مفاهیم، عـام و خاص، 
مطلـق و مقیـد، مجمل و مبّین، که از مباحث الفاظ به شـمار 
مى آینـد، را نـام برد. بسـیارى از مباحث حجّیت نیـز در زمره 

همین دسـته اسـت.
امـا در مقابـل، بسـیارى از مباحـث این علـم همچون بحث 
اوامـر و نواهـى، تقسـیمات واجـب و اصول عملیـه در کالم 
مطـرح نیسـت و بسـیارى دیگـر از مباحث الزم بـراى علم 
کالم در اصـول فقه طرح نشـده اسـت. بدین لحـاظ، به نظر 
مى رسـد از مقدمـات ضرورى ایجاِد حـوزه کالمى روش مند، 

طـرح مباحث روش شـناختى بـراى این علم اسـت.
مرحلـه اى کـه متلکـم معنـا و مقصـود گوینـده را کشـف 
مى کنـد، مقام اسـتنباط نامیـده مى شـود. البته اسـتنباط نیز 
دو مرحلـه دارد؛ یکى فهم مقصود از متن و دیگرى مقایسـه 
ایـن معنـا بـا دیگـر معانـى اسـتنباط شـده و مرتبط بـا متن 
موردنظـر. بـه عبـارت دیگر بـراى اسـتنباط دیدگاه قـرآن و 
سـنت، بایـد همـه ى متون مرتبـط با موضـوع و بـه عبارت 

دیگـر خانـواده ى آیـات قـرآن و احادیـث در موضـوع مـورد 
تحقیـق، مـورد توجه قـرار گیرد.

پـس از ایـن مرحلـه نوبـت به مقـام اعتقـاد مى رسـد. براى 
اینکه متکلم به معناى اسـتنباط شـده از متن معتقد شـود و 
اذعـان کنـد که ایـن معنا مطابـق با واقع بـوده و واقعـاً جزء 
معـارف دینـى اسـت، باید عـدم مخالفـت آن با عقـل احراز 
شـود، زیرا متکلّم معتقد اسـت عقل، پیامبـر و حجت درونى 
اسـت و حّجـت بیرونـى نمى توانـد مطلبـى بر خـالف درك 
صریـح حجـت درونى بیان کنـد. بنابراین پـس از احراز عدم 
مخالفـت قطعـى بـا عقل، متکلـم بـه معرفت اعتقـادى که 

همـان بـاور قلبى اسـت دسـت مى یابد.
پـس از ایـن دو مرحلـه متکلـم در مقـام دفـاع از معرفـت 
اعتقـادى خـود بـر مى آیـد و آن معرفـت را تبییـن و اثبـات 
مى نمایـد. در مقـام دفـاع بـر خـالف دو مقـام قبـل، متکلم 
بـا مخاطـب مواجـه اسـت و اقتضائـات مخاطـب را لحـاظ 
مى کنـد. در ایـن مقـام ممکن اسـت متکلم مصلحـت نداند 
کـه آمـوزه اى را بیـان نماید یا آن آمـوزه را به معناى حداقلى 
بیـان کنـد یا با بیـان عقلى، نقلـى، تجربى یا آمـارى مطلب 

را بیـان کند.
بدین سـان هـر یـک از سـه مقـام مذکـور اقتضائـات خاص 
خـود را دارد و در هـر مقـام بایـد اقتضائـات همـان مقـام را 
لحـاظ کـرد و نـه مقتضیات مقام دیگـر را. در مقـام اول باید 
روش هـاى نقلـى و اقتضائـات زبانـى را مالحظـه کـرد و در 
مقـام دوم عقـل و داده هـاى عقلـى و در مقام سـوم وضعیت 

فکـرى مخاطـب و جامعـه روز لحاظ مى شـود.
از ایـن تقسـیم بندى و شـرح وارد آن مى تـوان بـه چند نکته 

مهـم زیر دسـت یافت:
1. متـون اعتقـادىـ  بـر خـالف گمـان برخـىـ  یکپارچـه 
تعّبـدى نیسـت؛ بلکـه تنهـا بخشـى از آن تعّبـدى بـوده و 
بسـیارى از مباحـث خداشناسـى و انسان شناسـى در ذیـل 
بخش هـاى ارشـادى، تذّکـرى و یـا وجدانـى قـرار مى گیرد. 
بـه نظـر مى رسـد مباحث توحیـد، عـدل و بخـش عمده اى 
از مباحـث نبـّوت از نـوع تعبدى نیسـت هر چنـد در مباحثى 
چـون امامت خاصه و بخشـى از مباحث معـاد، متون تعّبدى 

حجم بیشـترى دارد.
2. شـناخت نـوع متن دینـى، متکلـم را در چگونگى مواجهه 
بـا آن یـارى مى نمایـد و موجـب درك درسـت و عمیق ترى 

نسـبت به آیـات و روایات مى شـود.
3. این مباحث غیر از اینکه فى نفسـه داراى اهمیت هسـتند، 
بـراى بحـث حجّیـت ظّن نیـز مفیدند؛ زیـرا با توجـه به این 
تقسـیم بندى روشـن مى شـود که بحـث حجّیت خبـر واحد 
و ظهور منحصر در قسـمت تعّبد اسـت و در سـه قسم دیگر 
نیـاز بـه اثبـات حجّیـت خبـر واحد و بحث سـندى نیسـت، 
زیـرا حکـم قطعى عقل و یـادآورى معرفت یقینـى و وجدان 
قطعـى مى تواننـد مفـاد احادیـث را تثبیت نمـوده و نیازى به 

بحث سـندى نیست.
4. اکثر مسـائل اعتقادى از جنبه هاى متعـّددى برخوردارند و 
چه بسـا اصول و پایه هاى مسـأله، عقلـى و وجدانى، و فروع 

آن، تعّبدى است.
مسـأله قرائـن از مهم تریـن مسـائل اصـول اسـتنباط کالم 
اسـت و یکـى از وجـوه تمایز علم کالم با علم فقه به شـمار 
مى آیـد. اهمیت این مسـأله در کالم از آن جاسـت که ارتباط 
احکام عملى در مقایسـه با ارتباط عقاید، بسـیار ناچیز اسـت.

مسـائل اعتقـادى آن چنـان در هم تنیده اسـت که فهم یک 
گـزاره غالبـاً به فهـم دیگر مسـائل یـارى مى رسـاند. براى 
مثـال، فهـم اینکـه حسـن و قبـح، عقلى اسـت یا شـرعى، 
در فهـم صفـت عـدل الهـى و نیز مسـأله قضا و قـدر، جبر 
و تفویـض و... مؤثـر اسـت و فهـم عـدل الهـى و فـروع آن 
در فـروع مسـأله جبـر و تفویـض تأثیر مى گـذارد. همچنین 
فهـم یـک جنبـه از ابعـاد وجـوه انسـان در فهم دیگـر ابعاد 
انسـان مؤثـر اسـت، چـرا که ایـن ابعـاد حقیقتاً بـه یکدیگر 

ارتبـاط دارند.
در مـورد خداشناسـى و جهان شناسـى نیـز مطلـب از همین 
قـرار اسـت. به عنـوان مثال در بحث فاعلیـت الهى نظریات 
مختلفـى مطـرح شـده اسـت؛ متکلّمیـن خداونـد را فاعـل 
بالقصـد، مشـائین فاعـل بالعنایـه، اشـراقیون فاعـل بالرضا 
مى داننـد و در حکمـت متعالیـه فاعلّیـت خداونـد را از نـوع 
فاعـل بالتجلّـى مى داننـد. این آراء بـا یکدیگر تفـاوت دارند 
ولـى پذیـرش هـر کـدام از آنهـا فقـط بـه این مسـأله ختم 
نمى شـود بلکه در بسـیارى از مباحث اعتقادى مانند حدوث 
و قـدم عالـم، ضـروت و عـدم ضـروت، سـنخّیت و عـدم 

سـنخیت علـت و معلـول و... تأثیرگذار مى شـود.
بنابرایـن در تحقیقات کالمى باید شـیوه «کلّ نگـرى» را به 
کار بسـت و از طریـق آن در هـر مسـأله، از مسـائل دیگرى 
یـارى جسـت و قرائـن صحـت احادیث آحـاد در مسـأله اى 
خـاص را از مجموعه اعتقـادات و احادیث اعتقادى باز یافت.

حقیقـت این اسـت کـه در اعتقـادات بایـد به دنبال کشـف 
واقعیـت بـود و واقعیـت یـک کّل به هم پیوسـته اسـت که 
اجزائـش بـا هـم ارتبـاط دارد. بدین جهـت هر اعتقـادى در 
بخشـى از واقعیت، الزمه و تاثیرى در بخشـى دیگر دارد، در 
حالـى کـه در فقه چنیـن ارتبـاط وثیقى میان احـکام عملى 
وجـود نـدارد، چـرا که فقیه به دنبال یافتن دسـتورات شـارع 
در موضوعات مختلف عملى اسـت و از یک دسـتور، دسـتور 
دیگـر را اسـتنباط نمى کنـد مگر اینکـه قاعده اى بیان شـود 
که نسـبت به زیـر مجموعه خود کاربرد داشـته باشـد مانند 

قواعـد فقهـى و نیز اصـول عملى.
تفـاوت دیگـر فقـه و کالم در ایـن زمینـه، آن اسـت که در 
فقـه بـه دلیـل فحـص و بررسـى فقهـا در همـه احادیث و 
جمـع آورى آنهـا در جوامـع حدیثـى، اگر در حدیثـى به چند 
حکم اشـاره شـده باشـد، یـا احادیث یـک باب، در اسـتنباط 

فقیهان شــیعه پس از محروم شدن از حضور معصومان (ع)، بیش از پیش به ضرورت دستیابى به شیوه اى معتبر و منقح در استنباط 
فروع عملى از متون مقدس پى برده و در همین راستا، علم اصول فقه را بنیان نهادند.



ابـواب دیگـر مؤثـر باشـند، این نکات در جوامع حدیثى و فقهى بیان شـده اسـت و به این شـیوه، فقیه در 
بررسـى مسـأله اى خـاص با مراجعه به همـان باب خاص معموًال دالیـل موجود در آن مسـأله را مى یابد. 
امـا در کالم و بـه طـور کلـى در احادیـث توصیفـى و اعتقـادى، وضـع به گونه اى دیگر اسـت؛ زیـرا این 
متـون در ابعـاد مختلـف مـورد بحث و بررسـى اجتهادى قرار نگرفتـه و احادیث مربوط به این مسـائل به 

طـور تخصصـى و تفصیلى گردآورى و سـامان نیافته اسـت.
نتیجـه اى کـه از ایـن بخـش از مباحـث مى توان گرفت آن اسـت کـه اگر بتـوان در فقه عملـى، تجزى 
در اجتهـاد را پذیرفـت، در کالم و فقـه اعتقـادى و توصیفـى، الاقل در شـرایط کنونى، نمى تـوان قائل به 
تجـّزى شـد. بنابرایـن پیـش از انتسـاب یـک گـزاره کالمى بـه دین، بایـد حداقل بـه یک نـگاه کلى و 

روشـن از منظومـه عقایـد دینـى دسـت یافـت و نیز ابـواب مختلف مـورد فحص دقیق قـرار گیرد.

حجیت خبر واحد در معارف
بحـث حجّیـت خبـر واحـد چندان کـه در مباحث فقـه عملـى جایـگاه دارد در این جا حیاتى نیسـت، زیرا 
بـا توجـه بـه پیونـد بین مباحـث در علـم کالم و آنچـه در بحث طبقه بندى متـون بیان شـد، در مجموع 
مى تـوان گفـت کـه در غالب مـوارد در خصـوص حجّیت روایـات، مى توانیـم به یقین برسـیم. یعنى اگر 
کّل نگـرى را اصـل قـرار دهیـم، یک مبحث اگرچه ممکن اسـت فقط یک یا چند روایت داشـته باشـد، 
امـا مى تـوان از لـوازم و آثـار روایـات در مباحـث دیگـر براى آن شـاهد و دلیـل اقامه کـرد و در نتیجه به 
خبـر واحـد محفـوف بـه قرائن متعدد دسـت یافت که موجب حصول قطـع به صدور آن خواهد شـد، چرا 
کـه قطعیـت یـک خبر تنها بـا تواتر آن ثابت نمى شـود، بلکـه مى توان بـا قرائن متعدد بـه محتواى یک 
خبـر واحـد یقیـن پیدا کـرد، یعنى همان گونـه که وجود حدیـث در کتب معتبـر مى تواند قرینه بـر اعتبار 

باشـد، وجـود تأییـد یا دلیـل از ابواب دیگـر هم مى تواند قرینه باشـد.
ایـن دیـدگاه، درسـت خـالف دیـدگاه رایج اسـت که غالبـاً چنین تصور مى شـود که در مسـائل اعتقادى 
خبـر متواتـر و قطعى بسـیار اندك اسـت و قرآن ظاهر و ظّنى الدالله اسـت. بنابراین بـدون اثبات حجّیت 

ظـن، عمًال توانایـى ورود در مباحث اعتقـادى وجود ندارد.
در مباحـث آتى به این مسـأله اشـاره خواهد شـد که بسـیارى از متکلمـان متقدم خبر واحـد بدون قرینه 
را حّجـت نمى دانسـتند امـا در اکثـر موارد بـه دلیل وجود قرائـن مختلف همچون کتاب هـاى حدیثى که 
بـه تأییـد امامـان (ع) رسـیده بـود و ذکر احادیـث در کتاب هاى معتبـر و نیز قرائن عقلـى و مؤیدات نقلى 

ابـواب دیگـر، خبـر واحد را مـورد وثوق به قرائن مى دانسـتند.
امـا معنـاى اصطالحـى ظـّن عبـارت اسـت از حالتى که شـخص نه قطـع و یقین بـه امرى داشـته و نه 
شـک نسـبت به آن داشـته باشـد، بلکه یک طـرف را بـر دیگرى ترجیح دهد. براسـاس همیـن تعریف، 
اصولیـون ظـّن را بـه دو نـوع تقسـیم مى کننـد. ظن نوعـى، یعنى آنچـه از آن بـراى نوع انسـان ها ظن 

حاصـل مى شـود و ظّن شـخصى، کـه حالتى فردى اسـت.01
الزم بـه ذکـر اسـت کـه وقتـى سـخن از «حجّیـت ظـّن» به میـان مى آیـد، دو بحـث مهـم و محورى 

مى شـود: مطرح 
1. حّجیت «خبر واحد» که بحث از سند است.
2. حّجیت «ظهور» که بحث از داللت است.

بـا دقـت در مباحثى که فقیهان در بحث از حّجیت ظن مطرح مى کنند، سـه پرسـش اساسـى را مى توان 
یافت:

1. آیا تعبد به ظن امکان دارد یا ممتنع است؟
2. آیا تعبد به ظن واقع شده است یا خیر؟

3. آیـا تفاوتـى میـان اعتقـادات و اعمـال یا بـه تعبیر دقیق تر اعمـال جوانحـى و اعمال جوارحـى در این 
بحـث وجـود دارد یا خیر؟

پاسخ به این پرسش ها در ضمن مباحث آتى خواهد آمد.
مى توان دانست که اعتقادات به طور کلّى به دو دسته تقسیم مى شوند:

الـف. مـواردى کـه یقیـن در موضوع آن اخذ شـده اسـت کـه البته این اخـذ، یا عقلى اسـت و عقل حکم 
کـرده کـه مثـال بایـد بـه نبوت یقینـى معتقد شـد و یا نقلـى اسـت، مثل معاد کـه ادعـا شـده از آیات و 

احادیـث اسـتنباط مى شـود کـه خداوند اعتقاد بـه معاد یقینى را از مکلف خواسـته اسـت.
ب. مـواردى کـه یقیـن در موضـوع آنها اخذ نشـده اسـت و به آنها فـروع اعتقادات گفته مى شـود، در این 

مـوارد به نظر مى رسـد مانعـى از حّجیت ظّن معتبر نیسـت.
در جمع بنـدى مى تـوان چنیـن نتیجه گیـرى کـرد کـه دالیـل منکران خبـر واحد اعتقـادى یـا اخص از 
مدعاسـت و صرفـاً اصـول اولیـه دیـن را شـامل مى شـود؛ کـه در آنهـا یقیـن الزم اسـت، یا به پشـتوانه 
قطعـى ایـن ظنون توجه نشـده اسـت، یـا این که مقـام را مقام انسـداد دانسـته اند؛ که این گونه نیسـت، 

مى تـوان گفـت کـه در غالب مـوارد در خصـوص حجّیت روایـات، مى توانیـم به یقین برسـیم. یعنى اگر 
کّل نگـرى را اصـل قـرار دهیـم، یک مبحث اگرچه ممکن اسـت فقط یک یا چند روایت داشـته باشـد، 
مى تـوان گفـت کـه در غالب مـوارد در خصـوص حجّیت روایـات، مى توانیـم به یقین برسـیم. یعنى اگر 
کّل نگـرى را اصـل قـرار دهیـم، یک مبحث اگرچه ممکن اسـت فقط یک یا چند روایت داشـته باشـد، 
مى تـوان گفـت کـه در غالب مـوارد در خصـوص حجّیت روایـات، مى توانیـم به یقین برسـیم. یعنى اگر 

امـا مى تـوان از لـوازم و آثـار روایـات در مباحـث دیگـر براى آن شـاهد و دلیـل اقامه کـرد و در نتیجه به 
خبـر واحـد محفـوف بـه قرائن متعدد دسـت یافت که موجب حصول قطـع به صدور آن خواهد شـد، چرا 
کـه قطعیـت یـک خبر تنها بـا تواتر آن ثابت نمى شـود، بلکـه مى توان بـا قرائن متعدد بـه محتواى یک 
خبـر واحـد یقیـن پیدا کـرد، یعنى همان گونـه که وجود حدیـث در کتب معتبـر مى تواند قرینه بـر اعتبار 

باشـد، وجـود تأییـد یا دلیـل از ابواب دیگـر هم مى تواند قرینه باشـد.
ایـن دیـدگاه، درسـت خـالف دیـدگاه رایج اسـت که غالبـاً چنین تصور مى شـود که در مسـائل اعتقادى 

باشـد، وجـود تأییـد یا دلیـل از ابواب دیگـر هم مى تواند قرینه باشـد.
ایـن دیـدگاه، درسـت خـالف دیـدگاه رایج اسـت که غالبـاً چنین تصور مى شـود که در مسـائل اعتقادى 

باشـد، وجـود تأییـد یا دلیـل از ابواب دیگـر هم مى تواند قرینه باشـد.

خبـر متواتـر و قطعى بسـیار اندك اسـت و قرآن ظاهر و ظّنى الدالله اسـت. بنابراین بـدون اثبات حجّیت 
ظـن، عمًال توانایـى ورود در مباحث اعتقـادى وجود ندارد.

خبـر متواتـر و قطعى بسـیار اندك اسـت و قرآن ظاهر و ظّنى الدالله اسـت. بنابراین بـدون اثبات حجّیت 
ظـن، عمًال توانایـى ورود در مباحث اعتقـادى وجود ندارد.

خبـر متواتـر و قطعى بسـیار اندك اسـت و قرآن ظاهر و ظّنى الدالله اسـت. بنابراین بـدون اثبات حجّیت 

در مباحـث آتى به این مسـأله اشـاره خواهد شـد که بسـیارى از متکلمـان متقدم خبر واحـد بدون قرینه 
را حّجـت نمى دانسـتند امـا در اکثـر موارد بـه دلیل وجود قرائـن مختلف همچون کتاب هـاى حدیثى که 
بـه تأییـد امامـان (ع) رسـیده بـود و ذکر احادیـث در کتاب هاى معتبـر و نیز قرائن عقلـى و مؤیدات نقلى 

ابـواب دیگـر، خبـر واحد را مـورد وثوق به قرائن مى دانسـتند.
امـا معنـاى اصطالحـى ظـّن عبـارت اسـت از حالتى که شـخص نه قطـع و یقین بـه امرى داشـته و نه 
شـک نسـبت به آن داشـته باشـد، بلکه یک طـرف را بـر دیگرى ترجیح دهد. براسـاس همیـن تعریف، 
اصولیـون ظـّن را بـه دو نـوع تقسـیم مى کننـد. ظن نوعـى، یعنى آنچـه از آن بـراى نوع انسـان ها ظن 

حاصـل مى شـود و ظّن شـخصى، کـه حالتى فردى اسـت.01
الزم بـه ذکـر اسـت کـه وقتـى سـخن از «حجّیـت ظـّن» به میـان مى آیـد، دو بحـث مهـم و محورى 

مى شـود: مطرح 
1. حّجیت «خبر واحد» که بحث از سند است.
2. حّجیت «ظهور» که بحث از داللت است.

بـا دقـت در مباحثى که فقیهان در بحث از حّجیت ظن مطرح مى کنند، سـه پرسـش اساسـى را مى توان 
یافت:

1. آیا تعبد به ظن امکان دارد یا ممتنع است؟
2. آیا تعبد به ظن واقع شده است یا خیر؟

3. آیـا تفاوتـى میـان اعتقـادات و اعمـال یا بـه تعبیر دقیق تر اعمـال جوانحـى و اعمال جوارحـى در این 
بحـث وجـود دارد یا خیر؟

پاسخ به این پرسش ها در ضمن مباحث آتى خواهد آمد.
مى توان دانست که اعتقادات به طور کلّى به دو دسته تقسیم مى شوند:

پاسخ به این پرسش ها در ضمن مباحث آتى خواهد آمد.
مى توان دانست که اعتقادات به طور کلّى به دو دسته تقسیم مى شوند:

پاسخ به این پرسش ها در ضمن مباحث آتى خواهد آمد.

الـف. مـواردى کـه یقیـن در موضوع آن اخذ شـده اسـت کـه البته این اخـذ، یا عقلى اسـت و عقل حکم 
کـرده کـه مثـال بایـد بـه نبوت یقینـى معتقد شـد و یا نقلـى اسـت، مثل معاد کـه ادعـا شـده از آیات و 

احادیـث اسـتنباط مى شـود کـه خداوند اعتقاد بـه معاد یقینى را از مکلف خواسـته اسـت.
ب. مـواردى کـه یقیـن در موضـوع آنها اخذ نشـده اسـت و به آنها فـروع اعتقادات گفته مى شـود، در این 

مـوارد به نظر مى رسـد مانعـى از حّجیت ظّن معتبر نیسـت.
در جمع بنـدى مى تـوان چنیـن نتیجه گیـرى کـرد کـه دالیـل منکران خبـر واحد اعتقـادى یـا اخص از 
مدعاسـت و صرفـاً اصـول اولیـه دیـن را شـامل مى شـود؛ کـه در آنهـا یقیـن الزم اسـت، یا به پشـتوانه 
در جمع بنـدى مى تـوان چنیـن نتیجه گیـرى کـرد کـه دالیـل منکران خبـر واحد اعتقـادى یـا اخص از 
مدعاسـت و صرفـاً اصـول اولیـه دیـن را شـامل مى شـود؛ کـه در آنهـا یقیـن الزم اسـت، یا به پشـتوانه 
در جمع بنـدى مى تـوان چنیـن نتیجه گیـرى کـرد کـه دالیـل منکران خبـر واحد اعتقـادى یـا اخص از 

قطعـى ایـن ظنون توجه نشـده اسـت، یـا این که مقـام را مقام انسـداد دانسـته اند؛ که این گونه نیسـت، 
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یـا چیـزى را کـه باید اثبـات کننـد در دلیل فـرض گرفته اند 
کـه مصـادره بـه مطلوب اسـت و یا بـه اثر عملـى در عقاید 

توجه نشـده است.
اسـتاد معرفـت در مقالـه اى تحـت عنـوان «کاربـرد حدیث 
در تفسـیر» بـر ایـن مدعا کـه روایـات وارده در بـاب معارف 
حّجتند، اسـتدالل نموده اسـت و بر مبناى مشـهور اصولیون 
در مخالفـت چنین اشـکال مى کند که اعتبار خبـر واحد ثقه، 
جنبـه تعّبـدى نـدارد، بلکـه از دیـدگاه عقال جنبه کاشـفّیت 

ذاتـى دارد که شـرع نیـز آن را پذیرفته اسـت.
بنـاى انسـان ها بـر آن اسـت کـه بـر اخبار کسـى کـه مورد 
ثقه اسـت، ترتیب اثـر مى دهند و همچون واقـع معلوم با آن 
رفتـار مى کننـد و این، نه قراردادى اسـت و نـه تعّبد محض. 
شـارع مقـّدس کـه خود سـرآمد عقالسـت بر همین شـیوه 
رفتـار کـرده و ُخـرده اى نگرفته، جـز مواردى کـه خبرآورنده 
انسـان فاقـد تعهد باشـد، که قابـل اطمینان نیسـت و بدون 
تحقیـق نبایـد بـه گفتـه او ترتیب اثـر داده شـود (إن جاءکم 
فاسـق بنبـا فتبینوا) (حجـرات: 6)؛ لـذا اعتبار خبـر واحد ثقه، 
نـه مخصوص فقه و احکام شـرعى اسـت و نه جنبه تعبدى 
دارد، بلکـه اعتبـار آن، عـام و در تمامـى مـواردى اسـت که 

عقـال از جملـه شـرع، کاربـرد آن را پذیرفته اند.
از ایـن رو، اِخبـار عـدل ثقه از بیان معصـوم (ع)، چه پیرامون 
تفسـیر قـرآن و چـه دیگـر مـوارد، از اعتبـار عقالیـى مـورد 
پذیـرش شـرع برخـوردار اسـت و حجیـت دارد. اساسـاً اگـر 
اخبار عدل ثقه را در باب تفسـیر، فاقد اعتبار باشـد، از تمامى 
بیانـات معصومیـن (ع) و بـزرگان صحابه و تابعیـن، محروم 
مانـده و فایده بهره مند شـدن از بیانـات این بزرگان، منحصر 
در عصـر حضـور مى گـردد که یک محرومیت همیشـگى را 

به دنبـال دارد!11
آیـت اهللا سـند نیـز ابتـدا با تاکیـد بر امـکان تعبد شـرعى به 
امـور اعتقـادى، بیان مى کنـد که هیچ محـذور عقلىـ  مثل 
دور و غیـر آنـ  در این جـا مطـرح نیسـت و منظور از معرفت 
در امـور اعتقـادى غالبـاً نه صرفـاً، مرحله ادراك و انکشـاف 

بلکـه بـر اذعان و تسـلیم اطالق مى شـود.
پـس، از آن جـا کـه اذعـان و ایمـان، مترتب بر ادراك اسـت 
کـه بـا توجـه به نـوع و درجـه ادراك، نـوع و درجـه اذعان و 
ایمـان هـم فـرق مى کنـد. گاهى بـاور و اذعـان بـه ادراکى 
احتمالـى تعلّـق مى گیـرد و گاهى بـه ادراکى ظّنـى و نوبتى 

به ادراکـى یقینى.
در مواردى که محتمل بسـیار مهم باشـد، نفس به انقیاد آن 
محتمـل تن مى دهـد و به ادراك مقابلـش اعتنایى نمى کند. 
پـس، اذعـان و ایمان و باور، همیشـه مربوط بـه امور یقینى 
نیسـت و آیـات بسـیارى داللـت دارنـد کـه خداونـد متعال، 
نفـوس را بعـد از ادراك و بیـان، بـه ایمـان و اذعـان مکلّـف 
مى کنـد و در این جـا اسـت کـه معنـاى تعابیـرى هـم چون 
التوحیـد اّول الفرائـض21 معلـوم مى شـود و نیازى بـه تأویل 

و توجیه نیسـت.
البتـه در جایـى، نفـس بشـرى بـه احتمـال یـا ظـّن، اعتنـا 
مى کنـد و بـاور و اذعـان خود را بـر آن بنا مى کنـد، که براى 
دسـتیابى به واقعیت راهى رسـاتر و مطمئن تر از آن نیابد، به 
خصـوص در جایى کـه محتمل از اهمیت بسـزائى برخوردار 
باشـد. از همیـن نکتـه اسـت کـه بـه خوبـى مى تـوان بـه 

اختـالف درجـات و تنـوع باورهـا و انقیادات نفس پـى برد.31

سیره عقال، دلیل عمده بر حجیّت
از عبارت هـا و دالیـل موافقان و مخالفـان حجیت خبر واحد 
روشـن مى شـود کـه در مورد حجیـت ظن چند دسـته دلیل 

اقامه شـده اسـت: کتاب، سـنت، اجماع و سـیره عقالء.
اجمـاع بـه سـنت یا سـیره بـر مى گـردد و در صـورت وجود 
سـیره عقـال، کتـاب و سـنت نیـز بیانگـر سـیره و مویـد آن 
مى باشـد. از ایـن رو مهم تریـن بحثـى کـه دربـاره اثبـات 
حجیـت خبـر واحـد بایـد بـه آن پرداخت سـیره عقالسـت.
اگر در سـیر و سـلوك عقالء دقت شـود، مالحظه مى شـود 
کـه آنـان امـورات مختلف زندگیشـان را براسـاس خبر واحد 
تمشـیت مى کننـد و اساسـاً زندگى اجتماعى بـدون عمل به 
خبـر واحـد ممکـن نیسـت و ایـن روش و سـیره بـه عنوان 
سـیره اى حکیمانـه در میـان «عقالء بما هم عقـالء» جارى 
گردیـده و تصـور زندگـى مبتنـى بر عمـل به صـرف یقین، 
ممکن نمى باشـد. از بیان اقوال و دالیل متقدمان و متأخران 
نیـز مى تـوان دانسـت کـه مهم ترین دلیـل و در واقـع دلیل 

عمـده بـر حجّیت خبـر واحد اعتقادى، سـیره عقالء اسـت.
امـا بایـد بدانیـم سـیره عقـال در بـاب عمـل بـه خبـر ثقـه 
چیسـت؟ آیا «خبـر ثقه» را حّجـت مى داند یـا «خبر موثوق 
بـه» را معتبر مى شـمرد؟ آیا خبـر راوى ثقـه را قبول مى کند 
یـا اینکـه مهم حصـول اطمینـان اسـت و ثقه بـودن مخبر 

تنهـا یکـى از راه هـاى این حصـول اطمینان مى باشـد؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه بـا دقـت در عمل علمـا و بـه طور 
کلى سـیره عقالء روشـن مى شـود کـه عوامـل مختلفى در 
پذیـرش یـا انـکار اخبـار مؤثـر اسـت و این گونه نیسـت که 
عقـال صرفـاً بـه وثاقـت راوى نظـر کننـد. از جملـه عوامل 
مؤثـر موضـوع و مفاد خبر مى باشـد. به عنوان مثـال در مورد 
تحریـف قـرآن اگرچـه روایـات قابل توّجهـى وجـود دارد اما 

کسـى به آنهـا توجـه نمى کند.
از جمله عوامل تاثیرگذار، عمل اصحاب و شـهرت اسـت و از 
ایـن رو دیده مى شـود کـه علما اگـر در موردى بـا «اعراض 
مشـهور» مواجـه شـوند خبـر ثقـه را کنـار مى گذارنـد، و یـا 
بالعکس اگر خبر ثقه نباشـد ولى مشـهور بـه آن عمل کرده 

باشـند آن را مـورد توجـه، پذیـرش و عمل قـرار مى دهند.
اعتبـار کتابـى کـه حدیـث در آن ذکر شـده نیـز در پذیرش 

خبـر مؤثر اسـت.
البتـه در کنـار همـه ایـن عوامـل، وثاقـت راوى از مهم ترین 

عوامـل مؤثر اسـت. بنابراین مى توان نتیجـه گرفت که آنچه 
در سـیره عقـال و عمـل علمـا دیده مى شـود اعتبـار وثوق و 
اطمینـان اسـت که بـا مالحظه عوامل ذکر شـده به دسـت 
مى آیـد. بنابرایـن سـیره عقـال «خبر موثـوق بـه» را حجت 
مى کنـد و آن را مـورد توجـه، پذیرش و عمل قـرار مى دهند.

در مـورد تاثیـر موضـوع خبـر، عقـالء هـر چـه خبـر مهم تر 
باشـد دیرتـر به وثـوق و اطمینان مى رسـند. بـراى مثال اگر 
فـرد موثقى از راه بندان در مسـیرى خـاص خبر دهد، خبرش 
را مى پذیریـم و بـه آن ترتیـب اثـر مى دهیم، امـا اگر همین 
شـخص از مطلـب مهمى همچـون وقوع جنگى بـزرگ در 
جهـان خبـر دهد، به خبرش اطمینان نمى کنیـم و از دیگران 
نیـز تحقیـق مى کنیـم و پس از اخـذ گزارش هـاى متعدد به 

وثـوق و اطمینان دسـت یافتـه به خبر عمـل مى کنیم.
حـال از آن جـا کـه اعتقادات در مقایسـه با اعمـال از اهمیت 
بیشـترى برخوردارنـد، دیرتـر وثـوق به دسـت مى ایـد. البته 
برخـى اعمـال همچـون قصـاص و حـدود نیـز از اهمیـت 
باالیـى حتـى نسـبت بـه برخـى اعتقـادات بسـیار فرعـى 

برخوردارنـد.
بنابرایـن در حـوزة اعتقـادات سـیرة متفاوتـى وجود نـدارد و 
سـیرة عقال در همۀ مـوارد پذیرش «خبر موثوق به» اسـت، 

امـا وثـوق گاه زودتـر و گاه دیرتـر به دسـت مى آید.
بـا توجـه به مطالب گفته شـده، آشـکار مى شـود در مواردى 
کـه یقیـن در موضـوع اعتقـاد، اخـذ نگردیـده اسـت اقامـه 
ظـّن معتبـر، از جملـه خبـر واحـد مى توانـد به عنـوان یکى 
از ابزارهاى شـناخت در اعتقادات دینى دانسـته شـود. اعتبار 
ایـن منبـع با بهره گیـرى از همان مبناى مشـهور در حجیت 
خبـر واحـد در حـوزه احـکام عملـى، یعنـى سـیره عقالئیه، 
امکان پذیـر مى باشـد. در سـیره عقـال نیـز آنچه مهم اسـت 
حصـول اطمینـان مى باشـد و وثاقـت ُمخبـر تنهـا یکـى از 

عوامل رسـیدن بـه اطمینان اسـت.
بنابرایـن تحصیل اعتقـاد صحیح، مبتنى بر یقیـن در اصول 
اعتقـادى، ضـرورى بوده و در فـروع اعتقادات صحیح مبتنى 
بـر ظن معتبـر از جملـه روایات آحـادى کـه اطمینان بخش 
مى باشـند، کفایـت مى کنـد. آنچه مهم اسـت این اسـت که 
شـرایط اطمینان بخشـى ادلـه نقلـى نسـبت بـه موضوعات 
مختلف، متفاوت اسـت. در میان عوامل تأثیرگذار در حصول 
اطمینـان، ثقـه بـودن راویان، عمـل اصحاب، اعتبـار کتاب، 
شـهرت طریق، حفظ راوى و سـالمت متن قابل ذکر اسـت.

اعتبار ظهور در عقاید
چنانکـه در مقدمـه بحـث اعتبـار ظـن در عقایـد ذکر شـد، 
اعتبـار ظـن از دو جهـت صـدور و داللت مورد بحث اسـت. 
مباحثـى که دربـاره خبر واحد مطرح شـد، عهـده دار بحث از 
جهت نخسـت اسـت و بحـث اعتبـار ظهـور متکفل جهت 

دوم یعنـى داللت.
پـس از احـراز ظهـور لفظـى از قـرآن و حدیـث در معنایـى 
خـاص که مباحث لغـوى و ادبى و مباحث الفـاظ علم اصول 
درصـدد کمـک به کشـف چنین ظهـورى اسـت، این بحث 
مطـرح مى شـود کـه آیـا ظهور احـراز شـده حّجـت و معتبر 
اسـت یا خیـر؟ و مولى و عبد مى توانند بـه آن احتجاج کنند، 

یـا چنیـن اثرى بر ظهـور، مترتّب نیسـت؟

  

بســیارى از مباحث اعتقــادى، توصیفى و 
تکوینى موجود در متون دینى و نیز بسیارى 
از مباحث روش شناختى الزم براى استنباط 
این مسائل، توسط متکلمان بررسى نشده و 

در کتاب هاى کالمى نیامده است.

  

یـا چیـزى را کـه باید اثبـات کننـد در دلیل فـرض گرفته اند 
کـه مصـادره بـه مطلوب اسـت و یا بـه اثر عملـى در عقاید 

اسـتاد معرفـت در مقالـه اى تحـت عنـوان «کاربـرد حدیث 
در تفسـیر» بـر ایـن مدعا کـه روایـات وارده در بـاب معارف 
حّجتند، اسـتدالل نموده اسـت و بر مبناى مشـهور اصولیون 
در مخالفـت چنین اشـکال مى کند که اعتبار خبـر واحد ثقه، 
جنبـه تعّبـدى نـدارد، بلکـه از دیـدگاه عقال جنبه کاشـفّیت 

ذاتـى دارد که شـرع نیـز آن را پذیرفته اسـت.
بنـاى انسـان ها بـر آن اسـت کـه بـر اخبار کسـى کـه مورد 
ثقه اسـت، ترتیب اثـر مى دهند و همچون واقـع معلوم با آن 
رفتـار مى کننـد و این، نه قراردادى اسـت و نـه تعّبد محض. 
شـارع مقـّدس کـه خود سـرآمد عقالسـت بر همین شـیوه 
رفتـار کـرده و ُخـرده اى نگرفته، جـز مواردى کـه خبرآورنده 
انسـان فاقـد تعهد باشـد، که قابـل اطمینان نیسـت و بدون 
تحقیـق نبایـد بـه گفتـه او ترتیب اثـر داده شـود (إن جاءکم 
6)؛ لـذا اعتبار خبـر واحد ثقه، 
نـه مخصوص فقه و احکام شـرعى اسـت و نه جنبه تعبدى 
دارد، بلکـه اعتبـار آن، عـام و در تمامـى مـواردى اسـت که 

عقـال از جملـه شـرع، کاربـرد آن را پذیرفته اند.
از ایـن رو، اِخبـار عـدل ثقه از بیان معصـوم (ع)، چه پیرامون 
تفسـیر قـرآن و چـه دیگـر مـوارد، از اعتبـار عقالیـى مـورد 
پذیـرش شـرع برخـوردار اسـت و حجیـت دارد. اساسـاً اگـر 
تفسـیر قـرآن و چـه دیگـر مـوارد، از اعتبـار عقالیـى مـورد 
پذیـرش شـرع برخـوردار اسـت و حجیـت دارد. اساسـاً اگـر 
تفسـیر قـرآن و چـه دیگـر مـوارد، از اعتبـار عقالیـى مـورد 

اخبار عدل ثقه را در باب تفسـیر، فاقد اعتبار باشـد، از تمامى 
بیانـات معصومیـن (ع) و بـزرگان صحابه و تابعیـن، محروم 
مانـده و فایده بهره مند شـدن از بیانـات این بزرگان، منحصر 
در عصـر حضـور مى گـردد که یک محرومیت همیشـگى را 

آیـت اهللا سـند نیـز ابتـدا با تاکیـد بر امـکان تعبد شـرعى به 
امـور اعتقـادى، بیان مى کنـد که هیچ محـذور عقلىـ  مثل 
دور و غیـر آنـ  در این جـا مطـرح نیسـت و منظور از معرفت 
در امـور اعتقـادى غالبـاً نه صرفـاً، مرحله ادراك و انکشـاف 
دور و غیـر آنـ  در این جـا مطـرح نیسـت و منظور از معرفت 
در امـور اعتقـادى غالبـاً نه صرفـاً، مرحله ادراك و انکشـاف 
دور و غیـر آنـ  در این جـا مطـرح نیسـت و منظور از معرفت 

بلکـه بـر اذعان و تسـلیم اطالق مى شـود.
پـس، از آن جـا کـه اذعـان و ایمـان، مترتب بر ادراك اسـت 
کـه بـا توجـه به نـوع و درجـه ادراك، نـوع و درجـه اذعان و 

اختـالف درجـات و تنـوع باورهـا و انقیادات نفس پـى برد.31

سیره عقال، دلیل عمده بر حجیّت
از عبارت هـا و دالیـل موافقان و مخالفـان حجیت خبر واحد 
روشـن مى شـود کـه در مورد حجیـت ظن چند دسـته دلیل 

اقامه شـده اسـت: کتاب، سـنت، اجماع و سـیره عقالء.
اجمـاع بـه سـنت یا سـیره بـر مى گـردد و در صـورت وجود 
سـیره عقـال، کتـاب و سـنت نیـز بیانگـر سـیره و مویـد آن 
مى باشـد. از ایـن رو مهم تریـن بحثـى کـه دربـاره اثبـات 
حجیـت خبـر واحـد بایـد بـه آن پرداخت سـیره عقالسـت.

اگر در سـیر و سـلوك عقالء دقت شـود، مالحظه مى شـود 
کـه آنـان امـورات مختلف زندگیشـان را براسـاس خبر واحد 
تمشـیت مى کننـد و اساسـاً زندگى اجتماعى بـدون عمل به 
کـه آنـان امـورات مختلف زندگیشـان را براسـاس خبر واحد 
تمشـیت مى کننـد و اساسـاً زندگى اجتماعى بـدون عمل به 
کـه آنـان امـورات مختلف زندگیشـان را براسـاس خبر واحد 

خبـر واحـد ممکـن نیسـت و ایـن روش و سـیره بـه عنوان 
سـیره اى حکیمانـه در میـان «عقالء بما هم عقـالء» جارى 
گردیـده و تصـور زندگـى مبتنـى بر عمـل به صـرف یقین، 
ممکن نمى باشـد. از بیان اقوال و دالیل متقدمان و متأخران 
نیـز مى تـوان دانسـت کـه مهم ترین دلیـل و در واقـع دلیل 

عمـده بـر حجّیت خبـر واحد اعتقادى، سـیره عقالء اسـت.
امـا بایـد بدانیـم سـیره عقـال در بـاب عمـل بـه خبـر ثقـه 
چیسـت؟ آیا «خبـر ثقه» را حّجـت مى داند یـا «خبر موثوق 
بـه» را معتبر مى شـمرد؟ آیا خبـر راوى ثقـه را قبول مى کند 
یـا اینکـه مهم حصـول اطمینـان اسـت و ثقه بـودن مخبر 

عوامـل مؤثر اسـت. بنابراین مى توان نتیجـه گرفت که آنچه 
در سـیره عقـال و عمـل علمـا دیده مى شـود اعتبـار وثوق و 
اطمینـان اسـت که بـا مالحظه عوامل ذکر شـده به دسـت 
مى آیـد. بنابرایـن سـیره عقـال «خبر موثـوق بـه» را حجت 
مى کنـد و آن را مـورد توجـه، پذیرش و عمل قـرار مى دهند.

در مـورد تاثیـر موضـوع خبـر، عقـالء هـر چـه خبـر مهم تر 
باشـد دیرتـر به وثـوق و اطمینان مى رسـند. بـراى مثال اگر 
فـرد موثقى از راه بندان در مسـیرى خـاص خبر دهد، خبرش 
را مى پذیریـم و بـه آن ترتیـب اثـر مى دهیم، امـا اگر همین 
شـخص از مطلـب مهمى همچـون وقوع جنگى بـزرگ در 
جهـان خبـر دهد، به خبرش اطمینان نمى کنیـم و از دیگران 
نیـز تحقیـق مى کنیـم و پس از اخـذ گزارش هـاى متعدد به 

وثـوق و اطمینان دسـت یافتـه به خبر عمـل مى کنیم.
حـال از آن جـا کـه اعتقادات در مقایسـه با اعمـال از اهمیت 
بیشـترى برخوردارنـد، دیرتـر وثـوق به دسـت مى ایـد. البته 
برخـى اعمـال همچـون قصـاص و حـدود نیـز از اهمیـت 
باالیـى حتـى نسـبت بـه برخـى اعتقـادات بسـیار فرعـى 

برخوردارنـد.
بنابرایـن در حـوزة اعتقـادات سـیرة متفاوتـى وجود نـدارد و 
سـیرة عقال در همۀ مـوارد پذیرش «خبر موثوق به» اسـت، 

امـا وثـوق گاه زودتـر و گاه دیرتـر به دسـت مى آید.
بـا توجـه به مطالب گفته شـده، آشـکار مى شـود در مواردى 
کـه یقیـن در موضـوع اعتقـاد، اخـذ نگردیـده اسـت اقامـه 
ظـّن معتبـر، از جملـه خبـر واحـد مى توانـد به عنـوان یکى 
از ابزارهاى شـناخت در اعتقادات دینى دانسـته شـود. اعتبار 
ایـن منبـع با بهره گیـرى از همان مبناى مشـهور در حجیت 
خبـر واحـد در حـوزه احـکام عملـى، یعنـى سـیره عقالئیه، 
امکان پذیـر مى باشـد. در سـیره عقـال نیـز آنچه مهم اسـت 
حصـول اطمینـان مى باشـد و وثاقـت ُمخبـر تنهـا یکـى از 

عوامل رسـیدن بـه اطمینان اسـت.
بنابرایـن تحصیل اعتقـاد صحیح، مبتنى بر یقیـن در اصول 
اعتقـادى، ضـرورى بوده و در فـروع اعتقادات صحیح مبتنى 
بـر ظن معتبـر از جملـه روایات آحـادى کـه اطمینان بخش 
مى باشـند، کفایـت مى کنـد. آنچه مهم اسـت این اسـت که 
شـرایط اطمینان بخشـى ادلـه نقلـى نسـبت بـه موضوعات 

بســیارى از مباحث اعتقــادى، توصیفى و 
تکوینى موجود در متون دینى و نیز بسیارى 
از مباحث روش شناختى الزم براى استنباط 
این مسائل، توسط متکلمان بررسى نشده و 

در کتاب هاى کالمى نیامده است.



در اعتبـار یـا عـدم اعتبـار ظهور هیچ تفاوتى میان عقایـد و اعمال وجود نـدارد و اصولیون هم 
نوعـاً وقتـى بحـث حجیـت ظهـور را مورد بحـث قـرار مى دهند، تفاوتـى میان عقایـد و غیر 
عقایـد قائـل نیسـتند. هر چنـد برخـى از دالیل عدم حجیـت خبر واحد کـه در واقـع درصدد 

اثبـات عـدم حجیت ظن هسـتند، شـامل ظهور نیز مى شـوند.
بـه هـر حـال دلیـل حجیـت ظهور، سـیره و بنـاى عقالسـت. توضیح ایـن که اگر بـه روش 
عقـال در بیـان مقاصدشـان دقت کنیم شـکى نمى ماند که آنـان مقاصد خود را بـا الفاظى که 
داللتشـان بـر مقصـود به صـورت ظهور اسـت، بیـان و ابراز مى کننـد و مخاطبـان نیز ظاهر 
کالم متکلّم را داّل بر مقصود او دانسـته و براسـاس این ظهور عمل مى کنند. از سـوى دیگر 
خداونـد نـه تنهـا ایـن روش را رّد نکرده بلکه خـود نیز از همین روش بـراى بیان مقصود خود 

اسـتفاده کـرده اسـت. بنابراین ظهور قـرآن و احادیث حّجت مى باشـد.
بـه نظـر مى رسـد این سـیره عقال نیز مانند سـیرة مربـوط به خبـر واحد به عقل بـر مى گردد 
و صـرف اعتبـارى کـه بتـوان آن را کنـار گذاشـت و روش دیگـرى اعتبـار کرد، نیسـت. زیرا 
اگـر ظهور معتبر نباشـد و انسـان ها در بیان مقاصدشـان صرفـاً از نص اسـتفاده کنند، زندگى 

اجتماعـى غیـر ممکـن یا مشـّقت آمیز خواهـد بود و ایـن خالف عقل و حکمت اسـت.
نکتـه آخـر ایـن کـه ممکن اسـت چنـد حدیـث، ظاهـراً در یـک معنى باشـند اما وقتـى این 
احادیـث را کنـار هـم بگذاریـم در مجمـوع به نص تبدیل شـود و هر گونه احتمـال خالفى از 

ذهـن مخاطب پاك شـود.
بـراى مثـال آیـات و احادیـث متعـددى در خصـوص معاد جسـمانى وارد شـده که هـر کدام 
از ایـن آیـات و احادیـث بـه تنهایـى ظاهر اسـت، اما وقتـى خداوند بـا الفاظ مختلـف بر معاد 
جسـمانى تاکیـد مى کنـد، اگر با منطـق کل نگرى به این الفاظ نگاه شـود، احتمـال خالف به 

صفـر مى رسـد و ایـن الفـاظ با مالحظـه همدیگـر در حکم نص خواهنـد بود.

فصل دوم: روش عقلى
اهمیـت عقـل بر همگان روشـن اسـت، چـرا که وجـه ممّیز انسـان از موجـودات دیگر، عقل 
اوسـت و آدمـى بـا تعقل به حیات انسـانى خویش ادامـه مى دهد. این حقیقـت در متون دینى 

نیز مـورد تاکید قرار گرفته اسـت.

عقل سلیم و فطرى و حجیّت آن
عقـل سـلیم و فطـرى بـه عقلـى گفته مى شـود کـه میان همه انسـان ها مشـترك اسـت و 
همـه انسـان ها دائمـاً از آن اسـتفاده مى کنند. این عقل یکى از شـرایط تکلیف اسـت و آدمى 
بـا دارا شـدن ایـن عقـل مورد خطاب شـارع قـرار مى گیـرد و تکالیـف اعتقـادى و اخالقى و 

عملـى پیـدا مى کند.
موضـوع درك عقـل سـلیم «مطلـق واقعیـت» اعـم از نظـرى و عملـى، واقعیـت خارجى و 
مفهـوم ذهنـى اسـت. این عقل، واقعیـت را در هر جایى که باشـد ادراك مى کند. انسـان با به 
کارگیـرى ایـن عقـل نیز بـه یقین مى رسـد، اما نـه ضرورتاً یقیـن مضاعف، بلکـه یقینى که 

عقـل سـلیم بـه آن دسـت مى یابد اکثـراً یقین عادى اسـت.
تفـاوت یقیـن عقـل سـلیم و عقـل ریاضـى این اسـت کـه در یقیـن ریاضـى به هیـچ وجه 
نمى تـوان احتمـال خـالف داد، امـا در یقیـن عـادى مى تـوان احتمال خـالف را مطـرح کرد، 
هـر چنـد ایـن احتمال قابل اعتنا نیسـت و عقال کسـى که بـه این احتماِل خـالف ترتیب اثر 
مى دهـد را مذمـت کـرده، کار او را غیر عقلى مى دانند. براى مثال انسـان ها نسـبت به تحقق 
موجـودات خارجـى یقیـن عـادى دارند، هـر چند براسـاس عقل ریاضـى مى تـوان در تحقق 
جهـان خارجـى شـک کـرد و آن را خیالى دانسـت، اما عقال کسـى را که این احتمـال را مرح 

کـرده آن را بپذیـرد مذمـت کـرده، کارش را غیر عقلـى مى دانند.

مشهورات عقالیى و حجیّت آنها
برخـى قضایـا در بین عقال مشـهور اسـت. این قضایـا را به اقسـامى دسـته بندى کرده اند، اما 
اکثـر ایـن قضایـا در مواردى اسـت کـه عقال به خاطر مصلحـت عمومى و حفظ نظـام و بقاء 
نـوع، آنهـا را معتبـر مى داننـد. برخى فیلسـوفان و اصولیان حسـن و قبح افعال، مانند حسـن 
عـدل و قبـح ظلـم را کـه متکلّمـان از امـور عقلـى مى داننـد، از مشـهورات عقالیـى معرفى 

. مى کنند
روشـن اسـت کـه اعتبـار عقالء و شـهرت مطلبى نـزد عقال، از جهـت خود شـهرت و اعتبار، 
هیـچ حجیتـى بـراى اعتقاد بـه صّحت مـؤداى این اعتبـار یا نسـبت دادن آن به دیـن و خدا 
نیسـت. بـه عبارت دیگر، مالزمـه اى بین اعتبار و شـهرت عقالیى و واقعیت داشـتن و اعتبار 
شـارع وجـود نـدارد و قاعـده «کلّمـا حکـم بـه العقل حکـم به الشـرع» مختـص حکم عقل 
اسـت و شـامل مشـهورات عقالیـى نمى شـود. از ایـن حکـم دو مورد اسـتثنا مى شـود. یکى 
اینکـه امـور عقالیـى به گونه اى به حکـم عقل بازگـردد و از مصادیق حکمـى از احکام عقل 
قـرار گیـرد. ماننـد آن چـه در باب سـیره عقـال در مورد حجیت خبـر موثوق بـه و ظهور گفته 
شـد یـا یقینیات عقلـى که در نزد عقال مشـهور نیز هسـت. در این موارد، حجیت مشـهورات 
عقالیـى از باب حجیت عقل مى باشـد. گاه مشـهورات به دو قسـم بالمعنـى االعم و بالمعنى 
االخـص تقسـیم مى شـود و ایـن قسـم مشـهورات در ذیـل مشـهورات بالمعنى االعـم قرار 

مى گیرد.
مـورد دوم آن دسـته از امـور عقالیـى اسـت که توسـط شـارع تایید شـده باشـد یا عـدم ردع 
شـارع را در پـى داشـته باشـد و عـدم ردع نوعـى تأییـد باشـد. مانند آن دسـته از سـیره هاى 
عقالیـى کـه به تأیید شـارع رسـیده باشـد. در این مـوارد حجّیت مشـهورات عقلـى به دلیل 

تاییـد نقـل اسـت و به نقـل بـاز مى گردد.

کارکردهاى عقل
کارکردهـاى عقـل را مى تـوان از چنـد جهـت مورد بررسـى قـرار داد. در برخـى از آن ها عقل 
بـه عنـوان منبع مسـتقل مورد توجه قـرار مى گیـرد و در برخى مـوارد، کارکردهاى ابـزارى و 
غیـر اسـتقاللى مورد نظر اسـت. با مالحظه کاربردهـاى عقل در علوم مختلـف و نیز نگاه به 
آیـات و احادیـث، حداقـل پنـج کارکرد مى توان بـراى عقل ذکر کـرد. ایـن کارکردها عبارتند 

از نظـرى، عملى، ابزارى، اسـتنباطى و دفاعى.
کارکرد نظرى

کارکرد نظرى عقل عبارت اسـت از کشـف حقایق نظرى، واقعیت ها، هسـت ها و نیسـت ها. 
بدین سـان خداشناسـى، انسان شناسـى و جهان شناسـى، کارکرد نظرى عقل مى باشد.

کارکرد عملى
همان گونـه کـه در کارکرد نظرى بیان شـد، اختـالف اصلى در علـم کالم در خصوص عقل، 

بـه کارکـرد عملى عقل بـاز مى گردد.
کارکـرد عملـى عقل، در علم کالم عبارت اسـت از ادراك حسـن و قبح ذاتى افعـال. امامیه و 
معتزلـه بـر آننـد که افعـال، قطع نظر از امـر و نهى شـارع در ذات خود ویژگى حسـن یا قبیح 

را دارنـد و عقـل انسـان در پاره اى مـوارد این خوبى و بـدى را درك مى کند.
دیگـر مباحـث عدل الهـى مانند اینکه افعـال خداوند معلّل بـه اغراض اسـت. خداوند طاعات 
را اراده مى کند و از معاصى کراهت دارد، فعل متولد شـده از فعل انسـان، به انسـان منسـوب 
اسـت، تفسـیر خـاص از قضـا و قـدر و اضالل، عـدم تعذیب اطفال کفار و مشـرکان، حسـن 
تکلیـف و شـرایط آن، وجـوب لطـف و نظریه عوض در بحث شـرور و آالم همگى بر اسـاس 

حسـن و قبـح عقلـى و کارکرد عقل عمـل به اثبات مى رسـد.41
نخسـتین بحـث کالمـى یعنى «نظـر، فکر و تحقیـق» نیز براسـاس کارکرد عقـل عملى به 

کارکردهاى عمیق در معارف دینى و علم کالم عبارتند از کارکردهاى میزان، مفتاح، استنباط، دفاع، ابزار، تکمیل، تعامل استقاللى و تعامل 
غیر استقاللى.
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عنـوان اولیـن واجـب مطـرح مى شـود و دو دلیـل آن یعنى 
وجـوب دفـع ضرر محتمـل و وجوب شـکر منعم، براسـاس 

حسـن و قبـح عقلـى و عقل عملى شـکل مى گیـرد.51
دلیـل بسـیارى از مباحـث مربـوط بـه نبـوت و امامـت و 
معـاد نیـز از عقـل عملـى و حسـن و قبح عقلى سرچشـمه 
مى گیـرد. حتـى وجـوب ایمان به خداى اثبات شـده توسـط 
عقـل نظـرى نیز به عقل عملـى باز مى گردد. اما فیلسـوفان 
اسـالمى مانند ابن سینا و مالصدرا، حسـن و قبح عقلى را از 
مشـهورات عـام و امور عقالیـى مى دانند و نه عقلـى. از این 
رو کارکـرد عقـل عملى به معناى ذکر شـده را قبـول ندارند.

کارکرد استنباطى

سـه کارکردى که در بـاال براى عقل بیان شـد، کارکردهاى 
مسـتقل عقل بـود. ولى عقـل در محدوده منبـع دیگر، مثل 
وحـى نیز داراى کارکردهایى اسـت که از جملـه آنها کارکرد 

است. استنباطى 
فهـم منظور متکلـم، فهم منطـوق و مفهوم، فهـم مقدمات 
و لـوازم نـص، مقایسـه عـام بـا خـاص و مطلـق بـا مقید و 
جمع بنـدى آنهـا و به طور کلى مطالبى کـه در مباحث الفاظ 
علـم اصـول مطرح مى شـود از کارکردهاى عقل اسـتنباطى 
اسـت. اجتهـاد در لغـت و بـه کارگیرى لغت و صـرف و نحو 
و معانـى و بیـان و علـم اصول بـه منظور اجتهاد و اسـتنباط 
اسـت و مـراد شـارع از کتـاب و سـنت کارکـرد اسـتنباطى 
عقـل اسـت. همچنیـن فهـم تعارض عقـل و وحـى یا فهم 
تعـارض دو متن و یافتن راه حل اسـت. براى مثـال در قرآن 
آمـده اسـت: (وجوه یومئـذ ناضره، الـى ربّها ناظـره) (القیامه: 
22ـ23). ایـن آیـه نوعـى اشـعار به جسـمانیت خداونـد دارد 
زیـرا نظـر کـردن معمـوًال به این اسـت که جسـمى باشـد، 

مکانـى داشـته باشـد و مرئـى هم باشـد و بـه او نـگاه کنند. 
حـال در ایـن کـه او چگونـه جسـمى اسـت، محـل رؤیـت 
کجاسـت، جـاى بحـث دارد ولى وقتـى این آیـه در کنار آیه 
(لیس کمثله شـىء و هو السـمیع البصیر) (شـورى: 11) قرار 
مى گیـرد عقـل حکـم مى کند کـه مقصـود از آیـه اول چیز 
دیگرى اسـت و نباید جسـمانى بودن را از آن برداشـت کرد 
و بـراى آن معانـى و وجوهى را تصـور مى کند، از قبیل اینکه 
مقصـود از ناظـره ایـن اسـت کـه به رحمـت خداوند چشـم 
امیـد دارنـد و امثـال این گونـه توجیهـات. ایـن کار از جملـه 

کارکردهـاى عقل اسـت.
کارکرد دفاعى

منظـور از دفـاع، دفـاع به معناى عـام کلمه، یعنـى اقداماتى 
کـه متکلم پس از اسـتنباط آموزه هاى دینـى و در مواجهه با 
مخاطـب، جهت زمینه سـازى بـراى اعتقاد او بـه دین انجام 
مى دهـد. ایـن مراحل عبارتنـد از: تبییـن، تنظیم، اثبـات، رّد 
شـبهات و رّد مکاتـب معـارض. البتـه گاه دفـاع تنها مرحله 
سـوم و چهـارم را شـامل مى شـود امـا در این جـا دفـاع بـه 

معنـاى عام مراد اسـت.
قـوه اى کـه کارکردهـاى فـوق را جهت دفـاع از دیـن انجام 
مى دهـد عقـل اسـت و این کارکـرد عقل را، کارکـرد دفاعى 
عقـل مى نامیم. عقل آموزه هاى اسـتنباط شـده را براسـاس 
وضعیـت مخاطـب و اقتضائـات جامعـه و دیگـر اصـول و 
شـرایط کـه در بخـش سـوم کتـاب خواهـد آمـد تبییـن و 
تنظیـم مى کنـد و به اثبـات آموزه هاى تبیین و تنظیم شـده 
مى پـردازد و شـبهات وارد بـر آن را رد مى کنـد. البته عقل در 
مقـام دفـاع از دین متناسـب با وضعیت مخاطـب و موضوع 
بحـث مى توانـد از نقـل نیز بهره گیـرد ولى این عقل اسـت 
کـه آموزه هـاى نقلى را در قالب اسـتداللى خاص تنسـیق و 

مى کند. ارائـه 
بنابرایـن آنچـه در بخـش سـوم کتـاب یعنى روش شناسـى 
دفـاع خواهد آمـد، همگى از کارکردهاى دفاعى عقل اسـت. 
اگـر کالم عبـارت از اسـتنباط عقایـد دینـى و دفـاع از ایـن 
عقایـد تعریـف شـود، نیمـه دوم کالم یعنـى دفـاع از عقاید، 

یکسـره بر عهـده عقـل دفاعى مى باشـد.
یکـى از تفاوت هـاى علـم کالم بـا فلسـفه در مـورد کارکرد 
تعاملـى اسـت. همان طور کـه در مباحث مقدماتى ذکر شـد، 
فلسـفه علـم تـک روشـى اسـت و روش آن عقلى اسـت در 
حالـى که علـم کالم غیـر از روش عقلـى، از روش نقلى نیز 
اسـتفاده مى کند. گذشـته از این، روش عقلـى و کارکردهاى 
عقل در فلسـفه و کالم متفاوت اسـت. یکـى از تفاوت هایى 
کـه قبًال ذکر شـد عقـل عملى اسـت. تفاوت دیگر اسـتفاده 
علـم کالم از کارکـرد تعاملـى اسـتقاللى و غیـر اسـتقاللى 
عقل اسـت. اسـتفاده از این کارکرد قدرت عقل را در کشـف 
معـارف و حقایـق دینـى دو چنـدان مى کنـد، زیـرا عقـل با 

اتصـال بـه وحى و معلمـان الهى، رشـد مى یابـد و افق هاى 
معرفتـى وسـیع ترى را کشـف مى کند.

خالصـه اینکـه کارکردهـاى عمیـق در معـارف دینـى و 
علـم کالم عبارتنـد از کارکردهاى میزان، مفتاح، اسـتنباط، 
دفـاع، ابـزار، تکمیـل، تعامـل اسـتقاللى و تعامـل غیـر 

ستقاللى. ا
فطرت

در مباحـث مقدماتـى بیان شـد کـه منظـور از روش عقلى و 
نیـز عقـل، معناى عـام آن، یعنـى روش غیر نقلـى و معارف 
معتبـر غیـر نقلـى اسـت. بنابراین فطـرت نیز زیـر مجموعه 

عقل خواهـد بود.
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8. در مـورد معانى روش شناسـى ر.ك: عبـداهللا عبداللهى، درآمدى 
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دادبه، کلیات فلسـفه، صـص 63ـ  86.
9. کلینـى، الکافـى، ج 1، ص 59، بـاب الرد الى الکتاب والسـنه و 
انـه لیس شـىء من الحـال و الحـرام، و جمیع ما یحتـاج الناس الیه 

و قد جـاء فیه کتاب او سـنه.
10. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج 2، ص 15.

11. محمـد هـادى معرفـت، کاربـرد حدیـث در تفسـیر، مجلـه 
تخصصى دانشـگاه علوم اسـالمى رضوى، سـال اول، شـماره اول، 
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13. محمـد سـند، نقـش روایـات در امـور اعتقـادى، فصلنامـه 
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15. ر.ك: مقـداد بـن عبـداهللا السـیورى، اللوامع االلهیـه، صص 83 
ـ 85 ؛ عالمـه حلـى، البـاب الحـادى عشـر مع شـرحیه النافع یوم 
الحشـر و مفتـاح البـاب، ص 3؛ عالمـه حلـى، مناهـج الیقیـن فى 

اصول الدیـن، ص 167.

تبیین فقه متناسب با نیاز زمان، و تقویت علم کالم، دو نیاز اساسى زمان ما
[نیاز] زمان ما چیســت؟ ما چه الزم داریم؟ ما دو چیز، الزم داریم؛ هر دو را هم باید حوزه براى ما فراهم بکند: 

یکى، فقِه مبسوِط مستدّل قوى براى مواجهه با مسائل روز؛ دوم، کالم. کالم رهبرى



نیاز به علم کالم
 تاریخ علم کالم ونقطه مشترك میان تعاریف علم کالم، حداقل نیاز متفق علیه به علم کالم را این چنین نشان مى دهند :  

 تبیین اصول ومبانی فکري دین و دفاع ازآنها دربرابر شبهات وآنچه در سرچشمه هاى این مطلب نمایان است :
نیاز انسان به یک پشتوانه فکري قابل قبول ومنسجم وکاربردي براي دین داري است.

 آنچه در مبادي این نیاز به چشم مى خورد : 
ضرورت تامین احتیاجات فکري انسان است.

دین بعنوان منبع فکري قابل اعتماد براي پاسخ گوئی به مشکالت و سواالت فکري انسان مورد مراجعه بوده است.
دیـن داران مدعـی برتـري دیـن در نگـرش و منطـق وانسـجام وکاربرد گزاره هاى آن نسـبت به دیگر تفکرات هسـتند، پس باید از عهده سـه 

برآیند: امر 
1. استخراج نگرِش منطقی ومنسجم وکاربردي دین           

2. توصیف وتبیین آن 
3. پاسخ به سواالت ودفاع دربرابراشکاالت        

بنابراین 6 فعالیت زیر براي ایجاد اعتماد نسبت یک فکِر منسوب به دین ضروري است :

درکالم چه مسیری را 
باید طی کرد؟

در این نوشتار 
بطور اجمالى به 
مباحث مقدماتى علم 
کالم مانند: روش 
پژوهش یا سیر 
مطالعاتى در کالم، 
علل نیاز به این 
علم،هدف از فراگیرى 
آن،محتواى دروس 
آموزش کالم و...
پرداخته مى شود.

بررسى تعاریف علم 
کالم و رسیدن به 
یک تعریف جدید هم 
از جمله موضوعات 
مورد بحث مى باشد.

اشاره

اثباِت

1. دینی بودن(واقعا مستند به دین باشد )

2. انسجام درونی(سازگاري منطقی اجزاء درونی گزاره )
3. انسجام بیرونی(با دیگر گزاره هاى دینی وعقالنی )

4. کاربردي بودن( آثار عملی در رفع مشکالت ونواقص- انسجام عملی)

5. برتربودن(در نظر وعمل نسبت به مواردمشابه )
6. واقعـی بـودن دیـن (اسـتناد گزاره هـاى آن بـه علـم خطـا ناپذیـر+ اثبـات وجـود علـم 

خطاناپذیـر)

 کشف و استخراج + پاسخ به شبهات
( دینی بودن )

توصیف وتبیین1+ پاسخ به شبهات
(منطقی بودن وانسجام وکاربرد)

توصیف وتبیین2 + پاسخ به شبهات
(برتر وحقیقی بودن )

}
}
}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عبدالمجیـد واسـطى، محقـق، مؤلـف و مـدرس سـطوح عالى حوزه علمیه مشـهد اسـت. از جملـه آثار ایشـان مى توان بـه کتاب هاى «راهنمـاى تحصیل»، 

«راهنمـاى تحقیـق»، «نگـرش سیسـتمى به دین» اشـاره کرد. ایشـان هم اکنون مسـئول موسسـه علوم و معارف اسـالمى مى باشـند.

دین : نگرش وتوصیف استخراجِ  استخراجِ  استخراج ِ  قسمِت  قسمت توضیح
است) است) است. آسان، آسان، آسانترینومفیدترینراه کاربردي، کاربردي، کاربرديو برتر (کوتاهترین انساندرزندگینیازمندبرنامهايمنطقی

اهداف، اهداف، اهداف و امکانات قابلیت، قابلیت، قابلیتها برنامه تحت اجزاء :   اجزاء :   اجزاء است رکن میان3 ارتباطات تعریف تابع هر برنامه ونوع مدل
است. هم با مرتبط ارکان تعریف به نگرش نوع تابع ارتباطات تعریف

پس :
از جامع و واقعی نگرشی تا

  انسان،  دنیا،  مبدء هستی،   مقصد هستی،   دیگرموجوات موثر در زندگی انسان 
توان به برنامه اي مطلوب براي زندگی دست یافت. بدست نیاید نمی توان به برنامه اي مطلوب براي زندگی دست یافت. بدست نیاید نمی توان به برنامه اي مطلوب براي زندگی دست یافت.

است. مذکور موارد به دین نگرش تبیین نیازمند نیز زندگی براي دین برنامه به یابی دست

*حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطى *حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطى *



٧٣

انسان : گانه4گانه4گانه ارتباطات در دین نظریه  کشف
                                        

مدل با رابطه در دیـن نظریه از دفاع و توصیـف، توصیـف، توصیـف  اسـتخراج
هستی : 

میان دار اولویـت نسـبت برقرارى و کلیدى مفاهیم شـناخت
آنها:                                             

الهى واختیار اراده، اراده، اراده توحید عالم، عالم، عالم اهللا
برزخ عالم و فرشتگان، فرشتگان، فرشتگان روح، روح، روح قیامت

حرکت از مبدا خلق (از کجا آمده ایم حرکت به مقصد خلقت، حرکت از مبدا خلق (از کجا آمده ایم حرکت به مقصد خلقت، حرکت از مبدا خلق (از کجا آمده ایم 
کجا مى رویم؟)و به کجا مى رویم؟)و به کجا مى رویم؟)

برنامه حرکت و راهنما
فکربدن، ذهن و فکربدن، ذهن و فکر

همنوعان و سایر موجودات

اسـتخراج بـراي کالم علـم کـه انسـان فکـري احتیاجـات
آنها مـورد در دیـن نظریـات از ودفـاع آنهـا بـه دیـن پاسـخ

از : عبارتنـد آمـد بوجـود
هستم ؟ وچه دارم؟که هستم ؟ وچه دارم؟که هستم ؟ وچه دارم؟

 کجا هستم ؟
؟چگونه آمده ام ؟ وچرا آمده ام ؟ ازکجا آمده ام ؟چگونه آمده ام ؟ وچرا آمده ام ؟ ازکجا آمده ام ؟چگونه آمده ام ؟ وچرا آمده ام ؟

چه موجوداتی هستند ؟ونسبت من با آنها چیست غیر ازمن چه موجوداتی هستند ؟ونسبت من با آنها چیست غیر ازمن چه موجوداتی هستند ؟ونسبت من با آنها چیست 
تاثیر وتاثري نسبت به یکدیگر داریم ؟)؟(چه تاثیر وتاثري نسبت به یکدیگر داریم ؟)؟(چه تاثیر وتاثري نسبت به یکدیگر داریم ؟)

به کجا مى روم و چرا؟چگونه باید بروم؟

توضیح قسمِت  پاسخ به شبهات ودفاع ازدین :
گزارههـاى مـورد در کـه وسـواالتی شـبهات از منظـور
واخالقیـات) مطـرح قوانیـن در وچـه عقائـد در دینی(چـه

اسـت. عقالنـی چراهـاي مىشـود
به مربوط کـه اسـت سـواالتی عقالنـی چراهـاي از منظـور

و  عقائد در مىشـود (چـه سـوال موضوع وجـودي معـادالت
و اخالقیات) قوانیـن در چـه

بـا موضـوع و تاثـر تاثیـر، تاثیـر، تاثیـر وجـودي معـادالت از و منظـور
اسـت. هسـتی نظـام و بـا دیگـر موجـودات

یعنی :
نتیجه که اسـت عقالنیاي مقدمـات به دنبـال سـوالکننده

باشـد. شـبهه یا سـوال مورد دینی گزاره آنهـا منطقـی
پس:

فرد دین دار نیازمند
قدرت برعقالنی کردن مفاهیم وگزاره هاى دینی است

تا بتواند حیات دینی خود را استمرار بخشد.

کالم: علم به نیاز علل): علل): علل نتیجه(1
کارآمد فکري نظام یک به نیاز- نیاز- نیاز 1
دین بودن عقالنی ارائه به نیاز- نیاز- نیاز 2

کالم: علم  علم  علم تعریف): تعریف): تعریف نتیجه(2
علمی : علمی : علمی از بـود عبارت کالم علم حداقلی تعریـف
در مورد شـبهات دربرابر از دین دفاع متکفل کـه

است. دین اصول

از : عبارتند کالم علم تعاریف در عمده اختالفات
تعریف تعریفموضوع محمول

عقیدتی گزارههاى در برابر شبهاتفقط دفاع فقط
عقیدتی گزارههاى دفاع، دفاع، دفاعفقط تبیین، تبیین، تبیین استخراج

عقیدتی،  گزارههاى
در برابر شبهاتحقوقی، اخالقی دفاع فقط

عقیدتی،  گزارههاى
حقوقی، اخالقی

دفاع، دفاع، دفاع تبیین، تبیین، تبیین استخراج
عقیدتی درگزارههاى

درگزارههاى دفاع و تبیین
حقوقی، اخالقی

یعنی :
عملیات و انحصار عقیدتی درگزارههاى موضـوع 1. انحصـار

گزارهها این بـه وارده شـبهات دربرابر دفـاع در الزم
عملیات و تعمیم عقیدتـی درگزارههاى موضـوع 2. انحصـار

و دفاع و تبیین اسـتخراج بـه الزم
و  و حقوقـی عقیدتـی گزارههـاى بـه موضـوع 3. تعمیـم
در برابر شـبهات دفـاع در الزم عملیـات و انحصـار اخالقـی

و  و حقوقـی عقیدتـی گزارههـاى بـه موضـوع 4. تعمیـم
در برابر شـبهات +   دفاع بـه الزم عملیات و تعمیـم اخالقـی

عقیدتـی گزارههـاى درمـورد و تبییـن اسـتخراج

موضوع کـه تعاریفـی + تعاریفـی + تعاریفـی شـده ذکـر مقدمـات بـه توجـه بـا
کلمه تفسـیر + تفسـیر + تفسـیر دانسـتهاند موجـود هـو بمـا موجـود را کالم
پنجگانه اصـول از فراختر کـه» کـه» کـه و االیمانیه الدینیـه «العقائـد
باعـث کـه جدیـدي و شـبهات اسـت + مسـائل معـروف
به پاسـخ یعنی ( یعنی ( یعنی شـده» شـده» شـدهاند جدید کالم «کالم «کالم اصطـالح تاسـیس

و فرهنگها قوانیـن حوزههاى در شـبهاتی کـه شـبهات این
اند.)                دیده کالم عملکـرد رادرحوزه هسـتند دین و اخالقیـات

که : مىشود پیشنهاد
از : کالم علمِ علمِ علم ِ حداقلِی حداقلی درتعریف موضوع

کل گزاره هاى دینـی در هر   گزاره هـاى اعتقـادي خاص بـه
شـود. تبدیل سـه حوزه عقایـد، حقوق و اخالق

از:   تعریف در این محمول و
دفاع در برابر شـبهات + اسـتخراج  بهدفاع دربرابر شـبهات بهدفاع دربرابر شـبهات به

شـود. تبدیل وتوصیف نسـبت به گزاره هاى عقیدتی
تا شـود ارائه باید کالم علـم از کـه تعریفی و تصویـر یعنـی
اسـت. چهارم تعریف باشـد واقعیتها و نیازهـا بـر منطبـق

علم کالم علمی است که متکفل ارائه عقالنیت 
گزاره هاى دین است براي

1- ترسیم یک نظام فکري کارآمد 
و

2-  حفظ کارآمدي در برابر شبهات

کننده تامین حداقـل بایـد کالم دوره آموزشـی برنامـه پـس
باشـد. تعریف این اهـداف

هدف از فراگیري کالم
به شـده ذکر نیازهاي به باتوجه. باتوجه. باتوجه هسـتند نیازها تابـع اهـداف
علم این فراگیـري و اهـداف علـم ایـن اهـداف، اهـداف، اهـداف کالم علـم

از: عبارتند
دین معرفتی نظام و توصیف 1. استخراج

2. دفـاع از عقالنیت این نظام معرفتی وگزاره هاى 
موجود در آن 

غیر  یا شـیعی، شـیعی، شـیعی اسـالمی غیر یا کالمی(اسـالمی نحله هر در
نظام اسـتخراج) اسـتخراج) اسـتخراج اثنیعشـري غیـر یـا اثنی، اثنی، اثنیعشـري شـیعی
که مىگیـرد صـورت نحله آن تائیـد مـورد ازمنابـع فکـري
اسـتخراج روش، روش، روش منابع ِمنابع ِمنابع عقالنیـت از باید تفکـر آن صاحبـان
مبنی خود مدعـاي کننـد. (یعنی دفاع آمده بدسـت نتایـج و

کنند.)   اثبات را دیـن باحقیقت آنها قرائـت و تفکر تطابق بـر

گزینش محتوي
شـده ترسـیم اهداف به باتوجه. باتوجه. باتوجه اسـت اهداف تابـع محتـوي
موارد بتواننـد باید دروس محتـوي، محتـوي، محتـوي کالم علـم فراگیـري در

کنند: تامین را زیـر
دین . قدرت استخراج نظام معرفتی دین . قدرت استخراج نظام معرفتی دین  1

2. قدرت توصیف و تبیین این نظام معرفتی                                               
3. قـدرت دفـاع ازعقالنی بودن دیـن و گزاره هاى 

بدسـت آمده از آن 
باید مشـخص محتـوي یـک تعییـن دیگـر بـراي ازسـوي

انسان

مبدء ومقصد هستی

محیط

همنوعخود



سـطح محتـواي مناسـب بـا راهبـرد  +  سـطح انتظـار از فراگیـر معیـن شـود.
          سطوح محتواهاي آموزشی عبارتند از پنج سطح : 

  نمادهاي سنجش وارزیابی سطح محتوي
تصور اولّیه

 (سطح حافظه اي)
بتواند تعریف کند  ـ  تشخیص دهد  ـ   به یاد بیاورد  ـ  تمیز دهد.

 فهم اولّیه   
(سطح ادراکی )

بتواند نتیجه بگیرد  ـ تفکیک کند  ـ به بیان خود ارائه نماید ـ دوباره 
تنظیم کند ـ منتقل کند ـ ترجمه کند .

 فهم کاربردي
 (سطح کاربرد )

ـ  دهد  تعمیم  ـ  کند  طبقه بندي  ـ  کند  طراحی  ـ  کند  استفاده  بتواند 
سازمان دهد ـ رابطه برقرار کند.

 فهم تحلیلی
 (سطح تحلیل )

بتواند تحلیل کند ـ مقایسه کند ـ کشف کند ـ تنظیم کند ـ تجزیه کند 
ـ تولید کند ـ تالیف نماید ـ تحقیق کند.

فهم استداللی
(سطح ارزشیابی)                          

بتواند نقد کند ـ استدالل کند ـ تصمیم بگیرد ـ قضاوت کند ـ ارزیابی 
کند  ـ نتیجه بگیرد.

 
           سطوح انتظاراز فراگیر عبارتند از سه سطح :

نمونه افعالی که نشانگر سطح مورد نظر سطح انتظار 
هستند

دانشی
 (اطالعات علمی )

انتظار مى رود فراگیر............ را :
بشناسد  -  بداند  -  استنباط کند -  آشنا شود -  

تعریف کند -  نتیجه بگیرد -  تحلیل کند -  مقایسه 
کند  -  ارزیابی کند. 

احساسی
 ( حاالت روحی و واکنش هاى 

روانی وعاطفی )

انتظار مى رود فراگیر  نسبت به ..........  :
توجه کند -  اهمیت بدهد -  ارزش قائل شود -  

تالش کند  - در وجود خود بیابد.

مهارتی
 ( قابلیت هاى عملی و اجرائی )

انتظار مى رود فراگیربا توجه به دانش و نگرشی که 
به......... پیدا کرده است  بتواند:

خود مستقال انجام دهد -  اجرا کند -  تصمیم بگیرد 
-  دقت کافی به خرج دهد - هماهنگی الزم را دارا باشد 
- به درستی انجام دهد  - ابراز کند  -  ارتباط برقرار کند 

سطح محتوي دروس دوره کالم  :
  در هـدف اول (اسـتخراج نظـام فکري دین) سـطح محتوي مناسـب با سـطح چهارم (سـطح 

است. تحلیلی) 
  در هـدف دوم (توصیـف و تبییـن نظـام معرفتـی دین) سـطح محتوي مناسـب با سـطح دوم 

(سـطح ادراکی) است.
  در هـدف سـوم (دفـاع ازعقالنیـت دیـن) سـطح محتـوي مناسـب بـا سـطح پنجـم (سـطح 

است. ارزشـیابی) 

همچنیـن درکلیـه اهداف سـه گانه هر سـه سـطح انتظار (دانشـی، احساسـی، مهارتی) مـورد نیاز 
است. وتوجه 

مراحل ارائه محتوي (آموزش)
باتوجـه بـه اینکه سـطوح فهم و یادگیـري هرکدام، پیش نیاز سـطح بعد از خود هسـتند. بنابراین 

مراحل ارائه محتـوي عبارتند از:
1-  ایجاد نگرش صحیح به علم کالم   (سطح حافظه اي و ادراکی):

انسـان شناسـی و تشـخیص و تفکیـک نیازهـا -  شـناخت نظـام و مـدل -  شـناخت نظـام و 
مـدل تولیـد فکر(نظریـه پـردازي) - شـناخت و انتقـال نظـام و مدل هسـتی -  زندگـی و برنامه 
زندگـی -  تعریـف دیـن و بیان فلسـفه دین+ مباحثی از جامعه شناسـی دین، روان شناسـی دین، 
تاریخ شناسـی دیـن، پدیـدار شناسـی دیـن، احیـاء و اصالح دیـن، وحدت و تعـدد ادیـان، ایمان و 

تجربـه دینـی، علـم و دین، دین وکاربـرد، منابع دین - شـناخت محدوده اعتبار عقل - شـناخت 
روشـها و نظریـات فهـم و معرفت دینی- فلسـفه اخالق، فلسـفه حقوق، فلسـفه سیاسـت.  

2  -    استخراج نظام معرفتی دین   (سطح  کاربرد و تحلیل):

تجزیه وتحلیل مباحِث شـناخت انسـان و جامعه از نظر دین -  هسـتی شناسـی والیه هاى نهفته 
عالـم وجـود در نگـرش دین + موجودات موثر در زندگی انسـان -  مبدأ خلقت -  الهیات -  وحی 
ونبـوت -  شـناخت کتـاب آسـمانی-  امامـت و عصمت - مقصد خلقـت - چهارچـوب و برنامه 

پیشـنهادي دین براي زندگی(حرکت به سـوي مقصد)

3- دفاع از عقالنیت دین و معارف دینی   (سطح قضاوت و ارزشیابی):

بررسـی مباحِث : روش کشـف مقدمات تولید یک فکر و نظر- بررسـی بدیهیات و نظریه بداهت 
-  روش اسـتدالل، نقـد و ارزیابـی، اقناع علمـی -  روش مطالعات تطبیقی و قضـاوت علمی (در 

مـورد : 1- صدق  2- کاربـرد  3- برتري)

کارگاه هاى بررسی شبهات
نسبت به :

1- اصـل دیـن و اتصـال بـه مـاوراء 2- مصـداق دین ( اسـالم در برابـر غیر اسـالم ) 3- نبوت و 
وحـی 4- کتـب آسـمانی و قرآن  5- امامت و رهبري بالمعنی العام 6- تشـیع و عصمت بالمعنی 
الخـاص 7 - عوالـم غیـر مـادي و موجـودات غیرمـادي  8- حیـات پـس ازمرگ و کیفیـات آن 
9- ایمـان و تجربـه دینـی و آمـوزه نجـات  10- ناکارآمدي نظریات دینی در عصـر حاضر ( دین 
ودنیـا، دیـن و علـم، دیـن و انسـان مـدرن، دیـن و جامعه مـدرن)11- فهـم دینـی و قرائت هاى 
گوناگـون  12- تعـدد ادیـان و تکافـوى ادلـه 13- قوانیـن و فرهنگ هـاي دیـن ( از  عبادیـات تا 

حقـوق و حدود )

روش آموزش :
باتوجـه بـه اهداف آموزش و سـطح محتوي در سـه محـور علم کالم ( اسـتخراج، توصیف، دفاع) 

ضـروري اسـت کـه روش آموزش بر اسـاس روش کارگاهی ( حل مسـاله ) طراحی شـود.

اجراء  آموزش در 5 مرحله: 

1. ایجاد نگرش صحیح به کالم
2. ایجاد قدرت تشخیص نظام فکري اسالم

3. ایجاد مهارت درتشخیص سواالت و پاسخ به آنها ( قدرت تبیین نقاط سوال برانگیز)
4. ایجاد مهارت درتشخیص شبهات و پاسخ به آنها (قدرت نقد و کشف مغالطه 

وتصویر صحیح استدالل)

ایجاد مهارت در تدریس کالم
 دسـت یابـی بـه یـک تصـور صحیـح وکاربـردي ازکالم، پایـه اولیه بـراي ایجـاد قابلیت هاى 
فکـري بـه جهـت توصیف و دفـاع از دین اسـت. پس دروس نیم سـال اول بایـد متمرکز بر دین 

شناسـی و اصـول تولیـد و فهـم مفاهیم دینـی و نظریات دینی باشـد. 
 پـس از ایجـاد  یک  نگرش  واقع بینانه نسـبت به دیـن و فرآیند تولید و فهم مفاهیم و نظریات 
آن،  باتوجه به ساختارتشـکیل دهنده دین (سـاختار هسـتی) ایجاد مهارت در تشـخیص ساختار  و 

الیه هـاى  آن ضـروري اسـت. (مـن أین و فی أیـن و إلی أین)
 پـس از شـکل گیري یـک نظـام فکـري منطقی و منسـجم و کارآمـد درذهن فراگیـر و تصور 
جامـع از دیـن، بـه بررسـی نقـاط سـوال برانگیز و اسـتقراء سـواالت موجـود و احتمالـی پرداخته 
مى شـود تـا بـا بحـث و بررسـی آنهـا و تالش بـراي پاسـخ بـه آنها تقریـري منطقی، منسـجم 

وکاربـردي و بـا دفـع دخل بدسـت آید.
 پـس از شفاف سـازي تصویـر نظـام فکـري اسـالم و سـنجش پذیر کـردن تمـام زوایـاي آن، 
شـبهات وارده اسـتقراء و بررسـی مى شـوند و با نقد و تحلیل آنها به کشـف مغالطه و سپس نحوه 

تصحیح آن پرداخته مى شـود.
 و در نهایـت جمع بنـدي و نتیجـه گیـري ازدانشـها و مهارت هاى فوق  در یک کارگاه  مسـتمر 

کالم(کارگاه توصیف + کارگاه نقد ) و تدریس میسـر خواهد شـد.



٧۵

 وهابیت و اهل تسنن چه تفاوت هایی با هم دارند؟
اسـتاد: دربـاره اینکـه وهابیـت و اهل سـنت چـه تفاوت هایـی دارند، 
بایـد بـه این نکته اشـاره کرد که بـه کارگیري وهابیت و اهل سـنت 
در کنـار هـم منطقی نیسـت. اهل سـنت و وهابیت دو مقولـه جدا از 

ند. هم ا
اختـالف شـیعه بـا اهل سـنت نیـز کـم نیسـت و در تمـام حوزه هـا 
اختـالف وجـود دارد. در اصـلِ وجـود خـدا اختالفی نیسـت؛ ولی در 
صفـات خـدا، جسـمانیت یـا عدم جسـمانیت خـدا، فروعـات نبوت، 
مسـئله امامـت و معـاد، اختـالف نظرهایی وجـود دارد کـه بعضی از 
آنها اساسـی اسـت. این اختالفات، شـبیه اختالف مراجع با یکدیگر 
اسـت؛ مثًال سـید مرتضـی با شـیخ مفیـد اختـالف دارد. ابن ادریس 
نـوه دختـري شـیخ طوسـی بـا شـیخ طوسـی اختالفـات عمیقـی 
دارنـد. همچنیـن در اهل سـنت، مالکی هـا با شـافعی ها و شـافعی ها 
بـا حنفی هـا اختـالف دارنـد. پـس اختالف شـیعه بـا اهل سـنت در 
محیط علمی و فرهنگی اسـت. اختالفی که تفسـیق، تکفیر و حکم 

بـه قتل در آن راه داشـته باشـد، نیسـت.
اگـر نشسـت هاي دوسـتانه بـا اهل سـنت برگـزار شـود، خیلـی از 
بدبینی هـا و اختالفـات یـا از بیـن مـی رود و یـا تقلیل پیـدا می کند. 
دسـت کم فایـده آن این اسـت کـه عالم سـنی درمی یابد که شـیعه 
بـراي هـر کـدام از اصـول و فـروع خود از کتاب و سـنت اسـتدالل 
فقهی دارد و اگر هم اشـتباه کرده باشـد، خطا در اجتهاد اسـت. شیعه 
و اهل سـنت معتقدنـد اگر مجتهـد در اجتهادش خطا کنـد، یک اجر 
دارد. نمی تـوان گفـت که مجتهد خطا کرده و کافر اسـت. همچنین 
اگـر اهل سـنت ادلـه اي از کتاب و سـنت بیان می کنند، براي شـیعه 
محـرز مى شـود که فقیـه سـنی در موضوعی اجتهـاد کـرده و دچار 

اشتباه شـده است.
امـا وهابیـت، شـخص متوسـل را مشـرك و واجب القتـل می دانـد؛ 
مثـًال تعبیـر ابن تیمیـه این اسـت: «من یأتـی إلى قبر نبـّی أو صالح 
و یسـأله حاجته و یستنجده... فهذا شـرك صریح، یجب أن ُیستتاَب 
صاحُبـه، فـإن تاب، و إّال ُقتِل: هر کس کنار قبر پیامبري یا شـخص 
صالحـی بیایـد و از او حاجـت بخواهـد، شـرك صریح اسـت. واجب 

اسـت کـه او را توبـه دهند و اگر توبـه نکرد، واجب القتل اسـت».1
محمـد بن عبدالوهـاب نیـز می گویـد: «وإّن قَْصَدهـم المالئکـۀ 
واألنبیـاء واألولیـاء، یریدون شـفاعتهم و التقّرَب إلـى اّهللا بذلک، 
هـو الـذي أحـّل دماَءهم و أموالَهم: اگر کسـی به مالئکـه و انبیا و 
اولیا متوسـل شـود و حاجت بخواهد، مشـرك اسـت و خون و مال او 
هـدر اسـت».2 همـو در جاي دیگـر می گوید: «من جعـل بینه و بین 
اّهللا وسـائَط یدعوهـم، أنّه کافر مرتّد حالل المـال و الدم»؛3 یعنی هر 
کـس بین خـود و خدا واسـطه قرار دهد، این واسـطه َملَک باشـد یا 
پیامبـر، صالح باشـد یا عمل صالح، کافر و مرتد اسـت. خـون او هدر 
و واجب القتـل اسـت و امـوال او را به عنـوان غنائـم جنگـی می توان 

تصـرف کرد.
 در مسـائلی که مطرح شـد شـیعه و سـنی در یک طرف قرار دارند 
و وهابیـت در طـرف دیگـر. دولـت کویت یک دایـرة المعارف فقهی 
نوشـته اسـت با هزینه سـنگین به نام الموسـوعه الکویتیـه که در 
45 جلد منتشـر شـده اسـت. تمام اقوال فقهاي اهل سنت را، قدیمی 
و جدیـد، بـه همـراه ادلـه آنهـا در ایـن موسـوعه آورده انـد. در جلـد 
چهاردهـم ایـن کتـاب، صفحـه 156 آمده اسـت.: «ذهـب جمهور 
الفقهـاء (المالکیّـۀ و الشـافعیّۀ و متأّخرو الحنفیّـۀ و هو المذهب 
عنـد الحنابلـۀ) إلى جواز هذا النوع من التوسـل سـواء فی حیاة 

شيعه می گويد، 
شيعه پاسخ می دهد، 

شيعه می پرسد
در این مصاحبه 
بطور اجمالى 
به اندیشه ها و 
فعالیت هاى وهابیت 
اشاره مى شود. بیان 
تمایز بین اهل سنت 
و وهابیت، رد برخى 
از شبهات وهابیت و 
تبیین وظایف طالب 
در برابر این شبهات، 
از دیگر موارد ذکر 
شده در این مصاحبه 
است.

اشاره

در گفتگو با حجت االســالم والمســلمین  ســید محمد حســینی قـــزوینی

تاملى در اندیشه ها و فعالیت هاى وهابیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* سـید محمـد حسـینى قزوینـى، مـدرس حـوزه علمیه قـم، مدیر و مؤسـس مرکز تحقیقاتى حضـرت ولى عصـر «عج» مى باشـد. تدریـس موضوعاتى چون 

شیعه شناسـى، روش هـاى مناظـره بـا وهابیت و پاسـخ به شـبهات آنـان، از جمله فعالیت هاى علمى ایشـان اسـت.



النبی أو بعد وفاته: جمهور فقهاي اهل سـنت از مالکی و شـافعی و حنبلی و متأخرین حنفی 
بـر ایـن عقیده انـد کـه این چنین توسـل در حیات پیامبـر اکرم(صلـی اهللا عیله وآلـه) و بعد از 

رحلت حضرت جایز اسـت».
ایـن در حالـی اسـت که بنابـر آنچـه از ابن تیمیه و محمـد بن عبدالوهاب نقل کردیـم، این دو 
نفر تمام شـیعه و سـنی را تکفیر کرده اند؛ اما عالمه ُسـبکى از دانشـمندان بلندآوازه اهل سنت 
متوفاى سـال 756 هجرى، می نویسـد: «إعلم أنّه یجوز و یحسـن التوّسـل و االسـتغاثۀ 
و التشـّفع بالنبـّی صّلـى اّهللا علیه و آله و سـّلم إلى ربّه سـبحانه و تعالـى. و جواز ذلک 
و حسـنه مـن األمـور المعلومۀ لـکّل ذي دین، المعروفۀ مـن فعل األنبیاء و المرسـلین، 
و سـیر السـلف الصالحیـن، و العلمـاء و العـوام من المسـلمین»؛ یعنی جایزبودن توسـل، 
شـفاعت و اسـتغاثه به پیامبر گرامی(صلی اهللا علیه وآله) براي هر انسـان دیندار معلوم اسـت 

و توسـل در سـیره انبیا و علماي پیشـین حتی میان عوام مسـلمانان وجود داشـته اسـت.
سـبکی از کسـانی اسـت کـه سـیوطی دربـاره او می گوید: «شـیخ االسـالم امـام العصر».4 
همچنـی ابن کثیـر درباره سـبکی می گویـد: «االمام العالمۀ: او پیشـواي اهل سـنت و عالمه 

است».5
آقـاي زینی دحالن از علماي بزرگ عربسـتان سـعودي، متوفـاي 1304، در مکه مکرمه بوده 
اسـت. ایشـان کتابـی به نام الدرر السـنیۀ فی نقـد العقاید الوهابیـه دارد کـه در صفحه 46 
آن می گویـد: هـر کـس می خواسـت وارد دیـن محمـد عبدالوهـاب شـود، باید پنج شـهادت 
بـه زبـان مـی آورد: شـهادت بـه وحدانیت خدا، شـهادت به رسـالت پیغمبر، شـهادت به اینکه 
مـن قبـًال مشـرك بودم و با ورود به دین وهابیت مسـلمان می شـوم. شـهادت بـه اینکه پدر 

و مـادرم توفیـق وهابی شـدن نداشـتند و بـه شـرك از دنیا رفتند و بـراي آنـان طلب مغفرت 
نخواهم کرد. پنجم علماي گذشـته که توفیق وهابی شـدن نداشـتند و مشـرك از دنیا رفتند 
از آنـان به خوبـی یـاد نمی کنـم و بـراي آنـان طلب مغفـرت نخواهم کـرد. «فإن شـهد قبله، 
و إّال قتلـه: اگـر ایـن شـهادت ها را مـی داد، او را به عنـوان مسـلمان می پذیرفتنـد وگرنـه او را 

گـردن می زدند».
پـس بـا ایـن رویکـردي کـه وهابیـت دارد، نـه تنهـا شـیعه را بلکـه کل اهل سـنت را تکفیر 
می کنـد. قتـل همـه را واجـب و تصـرف امـوال را جایز می دانـد؛ اما امـروزه که مبـارزه در دو 
جبهـه یعنـی اهل سـنت و شـیعه را به صالح خـود نمی بینند، در چهل سـال اخیر اهل سـنت 
را بـه صـورت مصلحتـی رها کـرده، به مبارزه علیه شـیعه پرداخته اند. وهابی هـا در این فکرند 
کـه اول شـیعه را از صحنـه بیرون کنند و سـپس به مبـارزه علیه اهل سـنت بپردازند. وهابیت 
با شـیعه، سـنی و مسـیحی دشـمن اسـت و در سـوریه، لبنان، افغانسـتان و عراق دشـمنی و 

کینـه خـود را ثابت کرده اسـت. 
 وهابی ها در این فعالیت تا چه حد موفق بوده اند؟

اسـتاد:  دوره آغـاز کارهـاي فرهنگی وهابیـت به ابن تیمیه برمی گردد که از سـال 701 یا 702 
هجـري قمري شـروع شـد. علمـاي اهل سـنت ابن تیمیـه را چندین بـار روانه  زنـدان کردند. 
ابن تیمیـه پـس از نوشـتن توبه نامه آزاد شـد؛ ولی دوباره بـه ترویج عقاید باطل خود مشـغول 

شـد و در سـال 728 در زندان جان داد.

بـا مقابلـه اهل سـنت علیـه ابن تیمیـه، افـکار او به حاشـیه رانده شـد و غیـر از آقـاي ابن قیم 
جوزیـه، کسـی بـه حمایـت از او نپرداخـت. در قـرن نهم، دهـم و یازدهم خبـري از ابن تیمیه 
نیسـت. در قرن دوازدهم، بریتانیا براي جلوگیري از پیشـرفت مسلمانان سیاست تفرقه انداختن 
را انتخـاب کـرد و در ایـران بهایی گـري، در عـراق اخباري گري و در عربسـتان وهابی گري را 
بـه وجـود آورد. در سـال 1157 هجري قمـري اولین دولت وهابیت در منطقـه درعیه، اطراف 
ریـاض تشـکیل شـد. از همـان زمـان به کفـر، قتل و تصـرف اموال مسـلمانان فتـوا دادند تا 
اینکـه دیگـر کشـورهاي اسـالمی آن زمـان، به خصـوص دولـت عثمانی کـه اقتدار داشـت، 
حملـه کردند و عبداهللا از نوادگان محمد بن سـعود را دسـتگیر و در اسـتانبول اعـدام کردند. در 
سـال 1319 ملـک عبدالعزیـز پدر ملـک فهد در کویت بـود و ماهانه از سـفارت انگلیس پول 
می گرفـت و زندگـی بخـور و نمیـري را می گذرانـد. او به ریاض سـفر کـرد و از سـال 1319، 
حدود 23ـ  24 سـال علیه حاکمان حجاز جنگید. در نهایت پیروز شـد و حکومت را به دسـت 
گرفـت و طائـف، مکـه و مدینه را تصـرف کرد. نام عربسـتان سـعودي در آن دوره حجاز بود. 
او اسـم حجاز را به سـعودي که نام آل سـعود اسـت، تغییر داد. آنان در هشـت شـوال 1344 

حـرم ائمه بقیـع و دیگر آثار اسـالمی را نابـود کردند. 
امروز طبق برخی از گزارش ها 30 یا 33 درصد درآمد نفت عربسـتان سـعودي صرف تبلیغات 
وهابی هـا می شـود. وهابی ها تا حدودي در کارهایشـان موفـق بوده اند؛ چـون منظم اند و پول 
و قـدرت دارنـد. مرکـز رابطـه العالم االسـالمی کـه بزرگ تریـن مرکز فرهنگی شـان در مکه 
اسـت، کار تبلیغـی منظمی انجام می دهـد. آنان در کارهاي فرهنگی، از پول و قدرت اسـتفاده 
کردنـد؛ ولـی اشـتباه بزرگـی کـه وهابی ها انجـام دادند ایـن بود که آبـرو و حیثیت خـود را با 

اقدامـات تروریسـتی در عرصـه بین الملل مخـدوش کردند. در واقع چهـره مذهبی وهابیت به 
یک چهره خشـن و ضد بشـري تبدیل شـده است. 

اگـر شـیعه میلیاردهـا دالر علیـه وهابیت هزینـه می کرد، نمی توانسـت بـه این انـدازه که در 
سـوریه ماهیـت واقعـی وهابیت بـه جهان معرفی شـد، اثرگذار باشـد. در سـوریه هم بهترین 
و قوي تریـن نیروهایشـان نابـود شـد و هـم وجهـه و آبـروي خودشـان را از دسـت دادند. اگر 
اقدامـات تروریسـتی نمی کردنـد، بـا فریـب و خدعـه اي کـه در کار فرهنگـی دارنـد، اثرگذار 

می بودنـد؛ ولـی بـه کار فرهنگـی اکتفا نکردنـد و ایـن کار عملیاتـی، وهابیت را رسـوا کرد.
 چه تحلیلی از اشکاالت و شبهات اصلی اي که به شیعه می کنند، دارید؟

برخـی از از شـبهات افتـرا و تهمـت اسـت. ابن تیمیـه درجلـد اول، صفحـه 21 و 23 کتـاب 
منهـاج السـنه می گوید: شـیعیان زن هـا را که طـالق می دهند، عـده ندارند. مهریـه را قبول 
ندارنـد و یـا وقتـی نمـاز می خوانند روبـروي قبله نمی ایسـتند. مقـداري متمایل می شـوند تا 
بـا مسـلمانان مخالفـت کرده باشـند یا بعد از نمـاز می گویند خـان االمین خـان االمین. اینها 

همه افترائات اسـت.
گاهـی اشکاالتشـان بـه دلیل برداشـت هاي غلطی اسـت که از عقاید شـیعه و روایات شـیعه 
دارنـد؛ مثـًال یـک روایت مرسـل مرفوع را که شـیعه اصًال قبـول ندارد، مالك قـرار می دهند 
یـا مطالبـی را از کتاب هـاي درجـه چهارم و پنجم شـیعه گرفتـه، به عنوان نظر مذهب شـیعه 
قلمـداد می کننـد بـا اینکه عمـده علماي بـزرگ مـا آن نظریه را قبـول ندارند؛ مثـًال مطالبی 
را از کتـاب انـوار نعمانیـه سـیدنعمت اهللا جزایـري به عنـوان نظر مذهب شـیعه نقل می کنند 

وهابی ها در این فکرند که اول شــیعه را از صحنه بیرون کنند و ســپس به مبارزه علیه اهل ســنت بپردازند. وهابیت با شیعه، سنی و 
مسیحی دشمن است و در سوریه، لبنان، افغانستان و عراق دشمنی و کینه خود را ثابت کرده است.

ضرورت توّجه به تمامى رشته ها در حوزه
رشته هاى اصلى در حوزه هاى علمّیه، به ترتیب، اّول، فقه است؛ دوم، کالم است؛ و سپس، فلسفه است. فقه، ستون 
فقرات حوزه هاى علمّیه است؛ علم کالم، جزء پایه هاى حوزه هاى علمّیه است؛ فلسفه، جزء لوازم حتمى حوزه هاى 
علمّیه است. بایستى مدّرسین خوب و کارآمد و طّالب عالقه مند و جوینده، این سه علم را بیاموزند و حوزه ها در 

این زمینه، گرم و پوینده و فعال و بانشاط حرکت کنند.
کالم رهبرى
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بـا اینکه آن مطالب مورد تأیید علماي بزرگ شـیعه نیسـت. 
مرحـوم آیـت اهللا انگجـی در پاورقـی ایـن کتاب، جلـد دوم، 
صفحـه 108 می نویسـد: برخـی از علمـا خوانـدن بعضی از 
کتاب هـاي سـیدنعمت اهللا جزایري را شـرعاً حـرام می دانند.

در مجمـوع حدود ده هزار شـبهه از وهابیت جمع آوري شـده 
اسـت کـه بیشـتر آنهـا یـا تکـراري اسـت یـا افترا اسـت یا 
حرف هـاي سـبک و غیـر قابـل جواب اسـت. اساسـی ترین 
شـبهات وهابیـت بـه نظـر ما بیـش از پانـزده تا نیسـت که 
اگـر طـالب، اسـتادان، دانشـجویان و جوانـان بر ایـن پانزده 
شـبهه مسـلط شـوند، اصل اساس شـبهات وهابیت برطرف 
می شـود. برخـی از شـبهات متعلـق بـه اهل سـنت اسـت و 
بـه وهابیت ارتباطـی ندارد، ماننـد وضو، اذان و.... اهل سـنت 
شـبهاتی وارد کرده انـد که باید پاسـخ داد. مجموع شـبهاتی 
کـه وهابی هـا و اهل سـنت دارنـد، در پنجـاه شـبهه خالصه 
می شـود کـه 25 شـبهه بـا اولویـت یـک و 25 شـبهه بـا 
اولویـت دو دسـته بندي شـده اسـت؛ یعنـی کسـی کـه این 
پنجـاه مـورد را خـوب بخوانـد و بـا قوي تریـن عالـم وهابی 
وارد بحـث شـود، همـان دقایـق اول حقانیت شـیعه را اثبات 

می کنـد و شـبهات را جـواب می دهـد.
 آیـا علمـاي شـیعه متناسـب بـا نیازهـاي زمـان 

پاسـخ داده انـد؟
اسـتاد: جواب هایی که در گذشـته داده شـده اسـت، متناسب 
بـا شـبهاتی بـوده که مطـرح بوده اسـت؛ ولـی امـروز فرقه 
وهابیـت از تمـام ابـزار و امکانـات مـدرن روز بـراي القـاي 

شـبهه اسـتفاده می کنند. اکنـون باالي چهل هزار سـایت را 
مدیریـت می کننـد؛ ولی غالب علمـا و بزرگان مـا در عرصه 
سـایبري حضـور ندارنـد. آنهایـی کـه توانایـی پاسـخگویی 
دارنـد، به قـدري براي خودشـان گرفتـاري درسـت کرده اند 
کـه فرصـت روشـن کردن کامپیوتـر و وارد سـایت شـدن را 
ندارنـد. حـدود سـیصد شـبکه ماهـواره اي در خاورمیانـه در 
اختیـار دشـمنان اسـالم اسـت و شـبانه روز شـبهه افکنی 
می کننـد؛ ولـی متأسـفانه فضالي  مـا فرصـت گوش کردن 

یـا پیگیـري شـبهات ایـن شـبکه ها را ندارند.
رسـانه هاي شـیعه در برابر این حجم انبوه شـبهات پاسخگو 
نبوده اسـت و در میان رسـانه هاي ملی اخیراً در شـبکه قرآن 
به برخی از شـبهات پاسـخ گفته شـده اسـت؛ ولی آن دسـته 
از علمـا کـه واقعـاً توانایـی پاسـخگویی دارنـد، در عرصه ها 
عالـم  می کنـد.  فـرق  جدیـد  روش هـاي  چـون  نیسـتند؛ 
بزرگـواري سـواد و توانایـی دارد؛ ولی فقط به سـخنرانی و یا 
تألیف کتاب بسـنده کرده اسـت. وقتی کتاب تألیف می کند، 
سـه تـا چهار سـال چند هـزار نسـخه از آن چاپ می شـود و 
در قفسـه هاي کتابخانه می ماند؛ ولی شـبکه هاي ماهواره اي 
حـدود میلیون هـا بیننـده دارنـد و هـر روز در ایـن شـبکه ها 
شـبهاتی مطـرح می شـود. در واقـع میـان ایـن شـبهات و 
پاسـخگویی تناسـب نیسـت. طالب مـا با شـبهات و روش 
پاسـخگویی آشنا نیستند و کسـانی که اطالع و توانایی دارند 
در عرصه هـاي امـروزي و مـدرن حضـور ندارند. مشـکل ما 

اینجا اسـت.

 وظیفـه و رسـالت طالب در پرداختـن به علم کالم 
و مواجهـه با این جریان ها چیسـت؟

اسـتاد: اگـر بنا باشـد یـک مصداق اهـم براي واجـب عینی، 
تعیینی و تعینی معین شـود، شـاید پاسـخگویی به شـبهات 
باشـد؛ چـرا که وقتی شـبهه اي القـا می کنند، ذهـن جوان و 
عقیـده  او متزلزل می شـود. طلبه هـا باید در مسـائل کالمی 
و در روش پاسـخگویی بـه شـبهات مهـارت داشـته باشـند. 
دشـمنان مـا هـر روز بـا امکاناتـی بیشـتر بـه تولیـد شـبهه 
می پردازنـد. مـا نیـز باید در ایـن عرصه با امکانـات و توانایی 

بیشـتري به پاسـخگویی بپردازیم.
پاسـخگویی به شـبهه مانند رانندگی اسـت؛ دانش پـژوه باید 
در کنـار اسـتاد ماهـر، ده هـا و صدها شـبهه را پاسـخ دهد تا 
ملکـه پاسـخگویی به شـبهه در او ایجاد شـود. اگـر در تمام 
حوزه هـاي علمیـه در کنـار دروس اصلـی برخی از شـبهات 
اساسـی که وهابیان مطـرح می کنند، تدریس شـود، طلبه ها 
بـا شـبهات اساسـی و جواب هـاي آنهـا آشـنا می شـوند و 
روش پاسـخگویی بـه شـبهه را یـاد می گیرنـد. وقتی عمده 
طـالب ایـن توانایی را داشـته باشـند و در عرصـه بین الملل 
بـا امکانـات سـایبري یا ماهـواره وارد شـوند، آنـگاه می توان 

جواب شـبهات را به راحتـی داد.
مرحوم شـهید مطهـري می فرمود مسـائل عرفانـی، گفتنی 
و شـنیدنی نیسـت، رفتنـی و دیدنـی اسـت. پاسـخگویی به 
شـبهات را نمی تـوان در یـک مقالـه نوشـت و یـا در یـک 
مصاحبـه بیـان کـرد. طـالب بایـد جـاي شـبهات و طریقه 
القـاي آنهـا را بداننـد، نقـاط ضعفـی را کـه آنان تشـخیص 
دادنـد، بررسـی کننـد و پاسـخ بدهند و سـپس هجمه کنند.

در پاسـخگویی بایـد سـه اصـل و سـه پایـه مـالك قـرار 
گیـرد: تبیین، دفـاع، حمله؛ یعنـی در تبیین، اثبـات حقانیت 
اهل بیـت و حقانیت مذهب شـیعه از کتاب و سـنت با روش 
امـروزي باشـد: «وجادلهـم بالتی هی أحسـن». همچنین از 
کتاب هـا و روایـات صحیـح و علمـاي معتبر و قابـل اعتماد 

بیـان کنند. 
دوم مرحلـه دفاع اسـت؛ یعنی در برابر شـبهات آنـان به ادله 
شـیعه، بایـد به دفاع برخاسـت. ما درباره حدیـث ثقلین، 148 
شـبهه بـا آدرس دقیـق جلـد و صفحـه ثبـت کرده ایـم. اگر 
140 مـورد از ایـن شـبهات هم نادرسـت باشـد، بـاز باید به 

هشت شـبهه جواب داد.
مرحلـه سـوم حملـه اسـت. همان طـور کـه آنـان شـبهه 
می کننـد، مـا نیز باید سـؤال مطرح کنیم و مبانـی غلط آنان 
را به چالش بکشـیم؛ بنابراین باید شـعار ما این باشـد: شـیعه 

می گویـد، شـیعه پاسـخ می دهد، شـیعه می پرسـد.
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 لطفاً در ابتدا مدرسه اسالمى هنر را معرفى بفرمایید.
مدرسـه اسـالمى هنـر، هفـت سـال پیـش بـه همـت گروهـى از 
طلبه هـاى اهـل هنـر، راه اندازى شـد. آن ها خألیـى در زمینه هنر در 
حـوزه احسـاس کردنـد و بـا این دغدغه، این مدرسـه شـکل گرفت. 
مرحلـه نخسـت کـه یـک سـال طـول کشـید، یـک دوره آمـوزش 
داسـتان بـود. ایـن کار در سـال هاى بعـد گسـترش یافـت و در چند 
گـروه علمـى، آموزش هـاى کارگاهـى رشـته هایى ماننـد داسـتان، 

فیلم نامـه، تئا تـر، گرافیـک، مستندسـازى و... برگزار شـد.
ایـن کارگاه هـا، بـه ویژه در گـروه داسـتان و فیلم نامـه، نتایج خوبى 
داشـت. دوره هـا، دو و سـه سـاله تعریف شـده بـود. بـراى اینکه به 
درس دوسـتان طلبه آسـیب نرسـد، سـاعات آموزشـى کم بود، ولى 
بـه دلیـل تـداوم و انـس بلندمدت با مباحـث، براى طالب سـودمند 
بـود. از حـدود سـه سـال پیـش و در پى رایزنـى با بـزرگان حوزوى 
و الهـام از منویـات مقـام معظـم رهبـرى، تغییـر و تحولـى در روند 
فعالیت هاى مدرسـه صـورت گرفت. تجربه نشـان داد که در عرصه 
مباحـث نظـرى هنـر و زیرسـاخت هاى فکـرى هنر و پیونـد دین و 
هنـر، دچـار کاسـتى هایى در محیط هاى هنرى هسـتیم و حوزه باید 
در زمینـه هنر اسـالمى و پیونـد میان دین و هنـر، حرف هاى جدى 
و قابـل عرضـه اى داشـته باشـد. از این رو، مدرسـه اسـالمى هنر با 
همکارى دانشـگاه ادیـان و مذاهب و وزارت علوم، دوره کار شناسـى 
فلسـفه هنـر را بـراى طـالب برگـزار کـرد. این رشـته تاکنون سـه 
دوره برگـزار شـده اسـت. هم چنیـن سـر فصل نویسـى بـراى ده 
رشـته هنـرى نیز آغاز شـده اسـت کـه ان شـاءاهللا این رشـته ها نیز 
راه اندازى مى شـود. بیشـتر این رشـته ها، بـه پیوند دیـن و هنر، هنر 
و تبلیـغ دیـن، هنر و نقـش آن در زندگـى دینى مى پـردازد. از میان 
رشـته هاى کارگاهـى، آمـوزش داسـتان و فیلم نامه نویسـى، خیلـى 
موفـق بـود کـه به کار خـود ادامـه مى دهد. خروجى رشـته سـینما، 
دراماتـور تحویـل مى دهـد؛ کسـانى که کامـًال سـینما را مى فهمند 
و تـوان نوشـتن فیلم نامـه را دارنـد و مى تواننـد از ابتـدا تـا انتهـا، 
بـه فیلم نامه نویـس و کارگـردان مشـاوره بدهنـد. مدرسـه بیانیه اى 
رسـالتى بـراى درازمـدت دارد. هم چنین سـند چشـم اندازى همسـو 
بـا ایـران 1400 تعریـف کـرده اسـت. مدرسـه بـه دنبال این اسـت 
کـه بـه مرجـع قابل اعتمـادى در زمینه هنر اسـالمى و پیوند دین و 
هنـر بـراى مراکز حـوزوى و غیر حـوزوى، در داخل و خارج کشـور، 

بدل باشـد. 
مدرسـه اسـالمى هنر،  مؤسسـه اى غیردولتى و غیرانتفاعى است که 
فعالیـت رسـمى خـود را از سـال 1384 آغـاز کـرد. ایـن مرکـز با در 
نظـر داشـتن اهدافى چون تثبیت جایـگاه هنـر در حوزه هاى علمیه، 
شـناخت ظرفیـت قالب هـاى هنـرى و آمیختـن تعهـد حـوزوى بـا 
تخصـص هنرى، فعالیت هـاى خود را در دو سـاحت دنبـال مى کند:

1.  تربیـت نیروهایـى آشـنا بـه مهارت هاى کاربـردى هنـرى از راه 
فیلم نامه نویسـى،  داستان نویسـى،  آموزشـى  دوره هـاى  برگـزارى 

روزنامه نـگارى، تجسـمى، شـعر و...؛
2. تربیـت هنرپژوهان (کار شـناس، نظریه پرداز، منتقـد) که مطالعات 

هنـرى آنان، رویکرد و جهتى دینى داشـته باشـد. 

 آیـا مدرسـه اسـالمى هنر تنهـا به طـالب حـوزه علمیه 
اختصـاص دارد؟ 

بـر اسـاس مصوبـه هیئت امنـا، طالب، مخاطبان آموزشـى مدرسـه 
هسـتند. طلبه بودن و طلبه ماندن دانشـجویان و هنرجویان مدرسـه 
الزامـى اسـت. بنابرایـن، برخـوردارى از دانش حوزوى و توسـعه آن، 
افـزون بـر رعایت زندگـى طلبگى (اخالق و منش مـورد انتظار از هر 
طلبـه) بایـد در پذیـرش دانشـجویان و هنرجویان مدنظر قـرار گیرد. 
در ایـن راسـتا، چشـم انداز ها و برنامه ریزى ها و فعالیت هاى مدرسـه، 

تنظیم و تدوین شـده است. 

 رویکـرد سـازمانى و مأموریتـى مدرسـه اسـالمى هنـر 
چیسـت و بـا چـه هدفـى تشـکیل شـده اسـت؟ 

 مدرسـه اسالمى هنر، نخستین مؤسسـه آموزشىـ   پژوهشى برآمده 
از حـوزه علمیه اسـت که در قلمرو دین و هنر، بـراى پرورش طالب 
بـا رویکـرد تربیتى و صبغه دینـى، براى تبیین مبانى تفکـر دینى در 
هنـر و نیـز آموزش هاى نظـرى و عملى در باب هنر، راه اندازى شـده 
اسـت. این مؤسسـه در عرصه هاى فکرى داخلى و خارجى (حوزوى 
و دانشـگاهى) با ایجاد محیطى پویا و اندیشه سـاز و با الهام از سـنت 
علمـى و سـلوك عملى حـوزه و بهره منـدى از تازه ترین شـیوه هاى 
علمـى بـراى دسـت یابى بـه مکتـب هنـرى اسـالم بـر اسـاس 

آموزه هـاى اهل بیت (ع)، فعالیـت دارد. 
 بـا توجـه بـه هدف هاى تعریف شـده، مدرسـه اسـالمى 

مدرسه اسالمی هــ¦
هنرهـــاى  انجمـــن  مســـئول  مدیـــر  بـــا  گفت وگـــو  در 
ــادرى ــراهللا قـ ــش، نصـ ــریه نمایـ ــردبیر نشـ ــران و سـ ــى ایـ نمایشـ

مدرسه اسالمى 
هنر، موسسه اى غیر 
دولتى و غیر انتفاعى 
است که فعالیت 
رسمى خود را از سال 
1384 آغاز نموده 
است. این مرکز با در 
نظر داشتن اهدافى 
چون تثبیت جایگاه 
هنر در حوزه هاى 
علمیه، شناخت 
ظرفیت قالب هاى 
هنرى و آمیختن تعهد 
حوزوى با تخصص 
هنرى، فعالیت هاى 
خود را در 2 ساحت 
تربیت نیروهایى 
آشنا به مهارت هاى 
کاربردى و تربیت 
هنرپژوهان دنبال 
مى کند.

اشاره



٧٩

هنر، چه سـاختار و شـیوه اى دارد؟ آیا شیوه منحصر 
به فـرد یا خاصى تعریف شـده اسـت؟ 

ایـن مدرسـه برنامه هـاى آموزشـى خـود را در دو عرصـه 
آمـوزش عالـى و آمـوزش آزاد، دنبال مى کند. هنـر یکى از با 
اهمیت ترین جلوه هاى فعالیت خالقه انسـان، همیشـه مورد 
پرسـش بوده اسـت. پرسش از چیسـتى هنر در منظومه فکر 
دینـى و پاسـخى که به این پرسـش داده مى شـود، مى تواند 
مبنـاى خلـق گونـه متفاوتـى از آثـار هنـرى و شـیوه نقـد 
جدیدى باشـد. مدرسـه اسـالمى هنر، توجه ویـژه اى به این 
مسـئله داشـته و با برگزارى دوره کار شناسـى ارشـد فلسـفه 
هنـر، کوشـیده اسـت با آمـوزش منسـجم و مـدّون مباحثى 
چـون هنـر در قرآن و سـنت، تاریخ هنر در غـرب، تاریخ هنر 
اسـالمى، مبانـى فلسـفه هنـر، زیبا شناسـى و نقـد و تحلیل 
آثـار هنـرى و...، بـه رسـالت خـود در ایـن زمینـه عمل کند 
کـه ابتـداى راه اسـت. معاونت آمـوزش بـراى پژوهش هاى 
اثرگـذار در حـوزه مباحـث نظـرى هنـر، در پى برگـزارى نه 
رشـته مصـوب دیگـر اسـت کـه از آن جملـه مى تـوان بـه 
روایت شناسـى، هنر در قرآن و سـنت،  حکمت هنر اسـالمى، 

 معمـارى و شهرسـازى اسـالمى،  الهیات سـینما و...، اشـاره 
کرد. 

بـا توجه به نقـش حیاتى هنر و ادبیـات در فرهنگ هر ملت، 
همـواره حوزویـان بـه ایـن مقـوالت توجـه داشـتند و دارند؛ 
چـرا کـه گذشـته از کارکردهـاى رسـانه اى هنر در راسـتاى 
تبلیـغ معـارف دینى، ایـن مقوله در تلطیف روحیـات و تعالى 
روحانـى آدمـى نیـز جایـگاه ویـژه اى دارد. بـر ایـن اسـاس، 
مرکـز آمـوزش آزاد مدرسـه اسـالمى هنـر با هدف آشـنایى 
بیشـتر اهـل حـوزه بـا هنـر و حضـور اثرگـذار طـالب در 
مهم تریـن رشـته هاى ادبى و هنـرى از سـال 1384، فعالیت 
خـود را بـا چهـار رشـته داستان نویسـى، فیلم نامه نویسـى، 
شـعر و روزنامه نـگارى، آغاز کـرد و در حال حاضـر، در قالب 
برنامه هاى دو گروه داسـتان و سـینما، دوره هـاى کوتاه مدت 
و بلندمـدت خـود را برگـزار مى کند. طالب سـطح یک (پایه 
شـش) حـوزه در آغـاز سـال تحصیلـى بـراى نام نویسـى در 
دوره هـاى بلندمـدت و ابتداى هر نیم سـال تحصیلـى، براى  
نام نویسـى در دوره هـاى کوتاه مـدت، بـه مدرسـه اسـالمى 
هنـر مراجعـه مى کننـد. برخـى امتیازهـاى شـرکت در ایـن 

دوره هـا عبارت اسـت از:
ارشـاد  پایـان دوره وزارت فرهنـگ و  - اعطـاى گواهـى 

(دو سـاله) بلندمـدت  بـراى دوره هـاى  اسـالمى 
- بهره گیرى از کتاب خانه تخصصى هنر و ادبیات

- حمایت از حضور در نشست هاى تخصصى هنرى
- شرکت در حلقه ها و انجمن هاى ادبى و هنرى مدرسه

 اسـتادان مدرسـه اسـالمى هنـر بر اسـاس کدام 
معیار هـا گزینـش شـده اند و چه کسـانى هسـتند؟ 
اسـتاد، بخشـى از شخصیت دانشـجویان را شـکل مى دهد. 
بر این اسـاس، گذشـته از تخصص علمى و هنرى مطلوب، 
بایـد از اسـتادانى با منـش و گرایش تربیتـى و اخالقى، بهره 
برد و در صورت نیافتن چنین اسـتادانى، دسـتکم شـرط الزم 
در ایـن سـطح، ایـن اسـت که منـش اخالقـى اسـتاد، مانع 
پویـش اخالقـى و تربیتـى طـالب نشـود. بیشـتر اسـتادان 
مدرسـه، بـا توجـه بـه ایـن معیار هـا انتخـاب مى شـوند. در 
ایـن راسـتا، بیشـتر اسـتاداِن مطـرح در حـوزه دیـن و هنـر، 
به مدرسـه دعـوت شـده اند. همچنین در رشـته هاى هنرى، 



همـواره از بهترین اسـتادان کشـور بهره  برده ایم. شـاهد این 
ادعا، شـناخت خوب اسـتادان این عرصه از مدرسـه است. در 
ضمن، از تربیت اسـتاد و خودکفایى در تأمین هیئت علمى و 
اسـتاد، غفلـت نکرده ایم، بـه گونه اى که مؤسسـه هاى دیگر 

نیز از اسـتادان مدرسـه بهـره مى برند. 

مدرسـه  آزاد  دوره هـاى  آموزشـى  رشـته هاى   
کدام انـد و رونـد آمـوزش هنرجـو بـه چـه شـکل 

اسـت؟ 
آمـوزش آزاد بـه دو صـورت بلندمـدت و کوتاه مـدت برگـزار 
مى شـود. در دوره هـاى بلندمـدت، دو گـروه داستان نویسـى 
و سـینما، فعالیت دارد. گروه داستان نویسـى مدرسـه اسالمى 
هنـر، بـا بهره گیـرى از بـه  روز تریـن آموزه هـا و بهتریـن 
اسـتادان کشـور، بـر آن اسـت تـا زمینـه تربیـت هنرمندان 
داسـتان نویس و منتقـدان ادبـى را از میـان طالب عالقه مند 
و مسـتعد حـوزه علمیـه فراهم کنـد. برنامـه آموزشـى دوره 
بلندمدت (دو سـاله) ایـن گروه با رایزنى اسـتادان مطرح این 
رشـته تدوین شـده که شـامل برگـزارى کالس هـاى مبانى 
داستان نویسـى، کارگاه هـاى داستان نویسـى و نشسـت هاى 
تخصصى مطالعات داسـتانى اسـت. برگزارى جلسـات نقد و 

بررسـى داسـتان از برنامه هـاى جنبـى این گروه اسـت. 
هنرجویـان این گـروه مى توانند به عضویت انجمن داسـتان 
مدرسـه اسـالمى هنـر درآینـد. بـه هنرجویانـى که بـه  طور 
منظـم در دوره دو سـاله داستان نویسـى شـرکت کنند، پس 
از ارائـه اثـر داسـتانى قابل  قبـول،  گواهـى پایـان دوره اعطا 

مى شـود. 
در فلسـفه هنـر، پنجـاه نفـر بـه تحصیـل مى پردازنـد کـه 
پنجـاه  و  مى شـوند  فارغ التحصیـل  امسـال  نفـر  بیسـت 
هنرجـو در دیگـر رشـته ها شـرکت کرده انـد. افزون بـر این، 
بـا همـکارى دیگر مراکـز حوزه، ماننـد دفتر تبلیغـات، حوزه 
هنـرى سـازمان تبلیغـات، انجمن قلـم حـوزه و...، دوره هاى 
کوتاه مـدت بـراى طـالب برگزار مى شـود. در طول سـال، با 
حـدود هـزار طلبه ارتباط علمـى داریم و حـدود صد طلبه در 

رشـته هاى آمـوزش عالـى، مشـغول تحصیل هسـتند.
تاکنـون هنرآموختـگان این گـروه، افزون بر انتشـار چندین 
نقد و تحلیل ادبى در نشـریه هاى کشـور، نـگارش پنج رمان 
و سـه مجموعـه داسـتان کوتاه را بـه پایان رسـانده اند که در 
حال انتشـار اسـت. هفت نفر از این هنرآموختگان نیز موفق 

بـه کسـب بر ترین جوایز کنگره شـعر و قصه طـالب، جایزه 
ادبى یوسـف، جایزه داستان شـهر کتاب و جشنواره هنرهاى 

شده اند.  آسمانى 
در حوزه نقد سـینما و مشـاوره سینما، برخى فارغ التحصیالن 
کارهایـى جـدى انجام مى دهنـد و در پروژه هـاى الف صدا و 

سـیما، در زمینه هنر دینـى، همکارى مى کنند. 
نقش تعیین کننده فیلم نامـه در فرآیند تولید فیلم، انکارناپذیر 
اسـت. یکـى از مشـکالت عمـده سـینماى ایران، نداشـتن 
متقـن  مایه هـاى  از  برخـوردار  و  اسـتاندارد  فیلم نامه هـاى 
فکـرى و ارزش هـاى اخالقـى و مروج مفاهیـم و آموزه هاى 
معنوى اسـت. گـروه فیلم نامه نویسـى، براى رسـیدن به این 
مقصـود، فرصتى فراهم آورده اسـت تا طـالب حوزه علمیه، 
در فضایى تخصصى، شـیوه هاى درسـت فیلم نامه نویسـى را 
از اسـتادان فـن بیاموزند که شـامل برگـزارى دوره  بلندمدت 
(دو سـاله) مبانى فیلم نامه نویسـى، کارگاه نقد و تحلیل فیلم 
و دوره تخصصـى ویـژه مطالعـات سـینمایى (دراماتـوژى) 
و  داسـتان  بررسـى  و  نقـد  جلسـات  برگـزارى  مى شـود. 

نشسـت هاى تخصصـى، از برنامه هـاى ایـن گروه اسـت. 

 لطفـاً موارد همـکارى بـا مجموعه هاى هنـرى، از 
جمله صـدا و سـیما را بفرمایید؟ 

هنرآموختگان این رشـته، افزون بر انتشـار نقد و تحلیل هاى 
مختلـف در نشـریات و پایگاه هاى هنرى کشـور، تاکنون در 
نگارش فیلم نامه سـه سـریال و چند تله فیلم با صدا و سـیما 
همـکارى داشـته اند و یکـى از آثـار ایشـان نیز در جشـنواره 

هنرهاى آسـمانى برگزیده شده است. 
دربـاره دوره هـاى کوتاه مـدت هـم بایـد گفـت کـه مدرسـه 
اسـالمى هنر، با هدف آشـنایى اجمالى طالب با رشـته هاى 
مختلـف ادبـى و هنـرى و نیز براى آمـاده کردن آنـان براى 
متنـوع  دوره هـاى  تخصصى تـر،  دوره هـاى  در  شـرکت 
آموزشـى و کارگاه کوتاه مدتـى (10 الـى 12 جلسـه) برگـزار 
مى کنـد. تنـوع و گسـتردگى ایـن دوره هـا در هـر نیم سـال، 
بنـا بـه  درخواسـت و اسـتقبال هنرجویـان، تغییـر مى کنـد. 
تاکنـون دوره هایـى بـا این عنوان ها در مدرسـه برگزار شـده 
اسـت: آشـنایى با فلسـفه هنر، آشنایى با شـعر معاصر ایران، 
 تاریخ معمارى اسـالمى، فن ترجمه عربى، عکاسـى، کارگاه 
نـگارش و ویرایـش،   طراحـى و گرافیـک، کارگاه نـگارش 
خـالق، تجزیـه  و تحلیـل نقاشـى،  روش تحقیـق و نگارش 

مقالـه،   کارگاه نقـد و تحلیـل فیلم. 

 مدرسـه در حوزه نمایش چه فعالیت هایى داشـته 
است؟ 

پـس از رایزنى هـاى مفصـل بـا بزرگان حـوزه تئا تر کشـور، 
بـه این نتیجه رسـیدیم کـه امـروز در ژانر نمایـش آیینى، با 
خـأل جـدى نمایش نامـه خوب روبـه رو هسـتیم. از ایـن رو، 
مدرسـه بـا اعـالم آمادگى اسـتادان مطـرح این حـوزه براى 
برگـزارى کارگاه هاى نمایش نامه نویسـى اقدام کـرد که باید 
اعتـراف کـرد با اقبال طالب، روبه رو نشـد. به نظر مى رسـد، 
بـراى آشـنایى عمومـى طالب بـا هنر تئا تـر، بایـد کارهاى 
مقدماتـى انجام شـود. مدرسـه با شناسـایى گروه هـاى تئا تر 
تجربـى طـالب و حمایـت از اجراهاى حوزوى ایـن گروه ها، 
ایـن حرکـت را آغاز کـرد کـه امیدواریم در آینـده نزدیک به 

برسد.  نتیجه 
همکارى هایـى  نیـز  انقالبـى  نهادهـاى  و  مؤسسـه ها  بـا 
داشـته ایم. بـا هـر کس کـه بـا اهـداف چشـم انداز و اهداف 
کلـى نظـام و راه و روش مقـام معظـم رهبرى همسوسـت، 

همـکارى مى کنیـم. 
کتاب بر بال قلم، نوشته استاد ژرفاست. حوزه تصمیم گرفت 
این کتاب را بازنویسى کند و از آنجا که استاد ژرفا، عضو 

هئیت علمى مدرسه است، این کار به مدرسه واگذار شد. 

 مدرسـه اسـالمى هنـر تا به حـال به اهـداف خود 
دسـت یافته است؟ 

هر سـازمان و مؤسسـه اى، براى رسیدن به اهداف مشخصى 
شـکل مى گیـرد. از ایـن  رو، الزم اسـت تا همـواره کیفیت و 
عملکـرد آن ارزیابـى شـود تا با شـناخت قوت هـا و ضعف ها 
و در پرتـو نتایج به دسـت آمده، مسـیر فعالیت هـا و اقدام ها، 
در راسـتاى تحقـق اهـداف مورد نظـر، هدایت شـود. برآورد 
دفتـر نظـارت و ارزیابى مدرسـه از این مسـئله، نسـبتاً مثبت 
اسـت. از آنجا که مدرسـه در مسـیر سـند چشـم انداز حرکت 
مى کنـد، بـه راحتـى مى تـوان حصـول اهـداف کوتاه مدت و 
بلندمـدت را با این شـاخص سـنجید. به هر حـال، راهى که 
مدرسـه آغـاز کرده، راهى طوالنى و بسـیار پر نشـیب و فراز 
اسـت. مـا خودمـان را در آغاز راه مى دانیم و براى رسـیدن به 
اهـداف عالیـه، با بردبـارى و امیدوارى مى کوشـیم و به آینده 

بسـیار خوش بین هستیم.

 تجربه نشان داد که در عرصه مباحث نظرى هنر و زیرساخت هاى فکرى هنر و پیوند دین و هنر، دچار کاستى هایى در محیط هاى هنرى 
هستیم و حوزه باید در زمینه هنر اسالمى و پیوند میان دین و هنر، حرف هاى جدى و قابل عرضه اى داشته باشد.



عبدالحسـین بن شـیخ احمد بن شـیخ نجفقلى 
بـن شـیخ عبـداهللا (سرمسـت) بن حـاج محمد 
پیشـینه مـردى اسـت کـه او را بـا بـن اهللا یـار، پیشـینه مـردى اسـت کـه او را بـا بـن اهللا یـار، پیشـینه مـردى اسـت کـه او را بـا 
نـام عالمـه امینـى مى شناسـند. ایـن لقـب را 
امین الشـرع اگرچـه خانـدان امینـى به واسـطه امین الشـرع اگرچـه خانـدان امینـى به واسـطه امین الشـرع 
بـودن شـیخ نجفقلى با خود داشـتند اما راسـتى 
کـه این لقب بـراى هیچکس از خاندان ایشـان 
عبدالحسـین جـور در نمى آمـد. مردى بـه اندازه عبدالحسـین جـور در نمى آمـد. مردى بـه اندازه عبدالحسـین جـور در نمى آمـد. مردى 
را وقف حفـظ امانتى کرد کـه همـه زندگـى اش را وقف حفـظ امانتى کرد کـه همـه زندگـى اش را وقف حفـظ امانتى کرد 
بـود: «امانـت والیت». کـه بـه او سـپرده شـده بـود: «امانـت والیت». کـه بـه او سـپرده شـده بـود: «امانـت والیت». 
خورشـید زندگـى شـیخ عبدالحسـین در 1320
28ق در تبریـز طلوع و حیات مجـددش در 28ق در تبریـز طلوع و حیات مجـددش در 28 ق در تبریـز طلوع و حیات مجـددش در هــ. ق در تبریـز طلوع و حیات مجـددش در هــ. 

12هــ. ق (مطابق بـا 12هــ. ق (مطابق بـا 12 تیرماه  الثانـى ربیـع الثانـى ربیـع الثانـى 1390
شـد. به بهانه پرونده کالم هـ. ش) شـروع شـد. به بهانه پرونده کالم هـ. ش) شـروع شـد. به بهانه پرونده کالم  1349
سـیره علمى ایـن شـماره از رهنامـه پژوهـش، سـیره علمى ایـن شـماره از رهنامـه پژوهـش، سـیره علمى 
و عملـى آن بزرگ مـرد را بـه تماشـا خواهیـم 

. نشست

 محمد حسین فروغى
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جـان گرفتـن ایـن پرونـده مقارن بود بـا ایام میالد قافله سـاالر بندگـى و آزادگى محمد مصطفى 
صلـى اهللا علیـه و آلـه وسـلم و روزهایـى کـه این سـالها به برکـت بهاِر انقـالِب روِح خـدا، هفته 
وحـدت نامیـده شـده اسـت. اما دریغ و صد افسـوس در ایامى کـه باید منتظر روییـدن جوانه هاى 
سـبز وحدت عالمانه و عاقالنه میان برادران و شـیعه و سـنى باشـیم با بداخالقى هاى کوته فکران 
و ناآگاهـان هـر فرقه از یک سـو و تحریک دشـمنان و بدطینتان از سـوى دیگر شـاهد سـوختن 
و پژمـردن امیـد مسـلمانان جهـان بـر اثر سـرماى دیـن سـوز تفرقـه و بداخالقى هسـتیم. و باز 
هـم دریـغ و افسـوس کـه این همه ماجرا نیسـت و ایـن روزها بیـش از آنچه انتظـارش مى رفت 
ناجوانمردانه سـرد اسـت. روزهاى سـرد زمسـتان تکفیر و افراِط سـیاه دالن و ناجوانمردان سـلفى 
کـه عرصـه گمراهـى و الحـاد را به فتـواى رهبراِن کـج اندیش و کافـران بد اندیش، همـوار دیده 
و خـون مـرد و زن، کـودك و بـزرگ و پیـر و جـواِن مظلـوِم مسـلماِن بى گنـاه را بـر خـاِك پاِك 
کشـورهاى اسـالمى جـارى کرده انـد. بگذریـم کـه ایـن سـخن ها فـراوان و گوش این دوسـتان 
نـادان گـران اسـت. امـا راسـتى اى کاش پیشـینیاِن مـا اندکـى مى ماندنـد تـا یادمان بمانـد آنها 
چگونـه زیسـتند، چگونـه به هر وسـیله اى هـدف خـود را توجیه نکردنـد و چگونه حـرف نیک را 
نیک گفتند. حسـن ختام این آغاز دو پیغام اسـت. یکى مکاتبه اى اسـت میان سـید شـرف الدین 
موسـوى عاملـى یکـى از بزرگترین علماى شـیعه و شـیخ سـلیم بشـرى از بزرگان علمـاى اهل 
تسـنن و رئیـس دانشـگاه االزهر مصر و دیگرى از محمد عبدالغنى حسـن از علمـاى بزرگ اهل 
سـنِت مصـر کـه در جـواب هدیه الغدیر عالمـه امینى براى ایشـان ارسـال کرده اند. ایـن دو نامه 
خـود حدیـث مفصلى اسـت بـر فاصله گفتگوى عالمانـه و عاقالنـه و آنچه اکنون در شـبکه هاى 
ماهـواره اى گوناگـون و محافـل عمومـى و خصوصـى بـه نـام دفاع از حـق و حقیقـت در جریان 

است. 

1
به: عالمه بزرگوار شیخ عبدالحسین شرف الدین

از: شیخ سلیم بشرى
در روزگارى کـه گذشـت فرصتـى بـراى آشـنایى بـا رازهـاى شـیعه برایـم فراهـم نشـد و عـدم 
مجالسـت بـا علماِء ایشـان مانع فهم روحیـات و اخالق و میزان علمیت ایشـان براى مـن بود. تا 
اینکه پروردگار مرا بر سـاحل علم تو رسـاند و لبهایم را با آب خوشـگوار علم تو همسـان سـاخت. 
سـوگند بـه شـهر علم (مصطفى جـد تـو) و دروازه آن (مرتضى پدر تو) که تاکنون شـربتى عطش 
شـکن تر و سـودمندتر از آب چشـمۀ صـاف تو ننوشـیده ام. من هـم اکنون در کنـار دریاى بیکران 
علـم تـو ایسـتاده ام و اجازه مى خواهـم که خود را در امـواج آن اندازم و در آن فـرو روم و از ُدرهاى 
گرانبهـاى آن بـه دسـت آورم. اگـر اجـازه دهى در مطالب غامض و مشـکالتى که مدتهاسـت در 

سـینه ام خلجـان مى کنند غوص کنیـم و اگرنه اختیار با توسـت. (6 ذى القعـده 1329)1

 2
به: شیخ سلیم بشرى

از: سید عبدالحسین شرف الدین
سالم بر موالى ما شیخ االسالم و رحمت و برکات خدا بر تو

مـرا بـه نامـه مهر انگیـز خـود از نعمت هـا و منت هـاى فراوانى کـه زبان از شـکر آن عاجز اسـت 
برخـوردار نمـودى. مـرا هدف آرزوهـا و مورد امید خـود خوانده اى حـال آنکه خود قبلـۀ امیدواران 
و دسـتگیر پناهندگان مى باشـى. من از سـوریه بر پشـت شـتراِن آرزوها به سـوى تو شـتافتم و به 
درگاه تـو رحـل اقامـت افکنـده ام در حالى کـه در طلب علم تـو و خواهان باران فضل تو هسـتم. 

بازنمى گـردم از نـزد تـو جز با امیـدوارى. مگر آنکه خـدا بخواهد. (6 ذى القعـده 1329)2


دانشمند بزرگوار و استاد جلیل القدر آقاي عبد الحسین احمد امینى

السالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته
 بعـد از اداي سـالم و احتـرام. بـراى لحظـات کوتاهى سـالمت ناپایدار خـود را بازیافتـم و در این 

مـدت، بررسـى مختصري از کتاب «الغدیر» شـما برایم میسـر شـد.
بـا مطالعـه ناچیـز خـود اذعـان میکنـم که سـخن هـر قدر هـم بـزرگ شـود در برابر ایـن کتاب 

ناچیز اسـت. 
چقـدر دوسـت داشـتم که عافیت و تندرسـتى کـه از مـن رو گردانده مـرا یاري میکرد تا بررسـى 
بیشـتري در ایـن کتـاب مى نمـودم و به غدیر شـما وقوف بیشـتري مى یافتـم؛ تا بتوانـم در قبال 
ایـن عمـل بزرگ شـما درخور آن مطالعـه و تحلیل نمایم. چـه کنم؟ عذرم همان عدم اسـتقامت 
مـزاج اسـت کـه هـم عنـان مـن اسـت، و باالتر از معـذرت مـن بخشـش آن جناب اسـت که با 
پذیـرش سـخنى چنـد تحت عنـوان «در سـایه هاي غدیر»هر نوع مقتضـى مى دانید امر به نشـر 

فرمایید.  آن 
بهتریـن پـاداش و توفیـق شـما را در انجام ایـن خدمت مهم که موجب نیرومندي ملت مسـلمان 

اسـت از خداي متعال درخواسـت مى نمایم. 
قاهره 7 ربیع االول 1372 

محمد عبدالغنى حسن3

پى نوشت ها:
1.  المراجعات ص 47
2. المراجعات ص 49

3. موسوعه الغدیر 314/1



  

بـراى اولین بـار مى دیدم 
کـه کسـى از سـر تـا پـا 
در التهـاب و عشـِق ائمه 
طاهریـن علیهـم السـالم 
چشـم ها  و  مى سـوزد 
چون کاسـه خون، اشـک 
بـراى  خونیـن مى بـارد. 
اولین بار دیدم که کسـى 
در محضر عالـم و عامى، 
در  پروایـى  هیـچ  بـى 
مظلومیـت امیرالمؤمنین 
نالـه مى کند و بـا صداى 
بلنـد و غّراى خـود گریه 

سـر مى دهـد. 
  

ذکـِر جمیـِل عالمـه بزرگواِر ما، آیت اهللا امینـى، که در افواِه عـوام و خواص افتاده، 
و صیـِت عظمتـش کـه به شـرق و غرب رفتـه، باالتـر و واالتر از آن اسـت که به 
زبـاِن ایـن بنـده کـم مایـه بازگو شـود، اما این خـود براى مـن توفیقـى و عنایتى 
الهـى اسـت. سـخن دربـاره آن بزرگمـرد چـه بسـیار گفته انـد، اما آن قـدر گفتنى 
مانـده اسـت کـه نیازى بـه بازگو کـردن گفته ها و تکرار مکررات نیسـت. نوشـته 
انسـانى، بایـد منتِـِج نتیجه اى جدیـد و مفیِد فایده اى نـو و نگفته باشـد. خداوند را 
سپاسـگزارم کـه «همـه قبیله من عالمـان دین بودنـد»، اما از آن وقت که دسـت 
راسـت و چـپ خـود را شـناختم در عالم نـور، تقوى، علـم، توجه به خـدا و عرفاِن 
مرحـوم پـدرم افتـادم. از او چه بگویم که سـر تا پـا و در همه حال، مـردى خدایى 
بـود و نشسـت و برخاسـتش همه خدایى بود. مـن در مدت عمرم کسـى را ندیدم 
مثـل او نمـاز بخوانـد. از معاشـرت بـا او غرق عالمـى بودم بیـرون از دنیـاى آنان 
کـه در اطـراف مـن به رفـت و آمد بودنـد، حتى افراد خانـواده. بهتریـن درس ها را 
بـه مـن داد و مـن بیشـتِر دروس سـطحم را نزد او خوانـدم. اما کثرت رفـت و آمِد 
عالقمنـدان مرحـوم پـدرم در منزل، مانع بزرگى بـراى درس و بحث مـن بود؛ در 
فکـر بـودم کـه بـه نجف اشـرف هجرت کنـم. چه بسـیار کتب عربى و اسـالمى 
را دیـده بـودم و حتـى قصائد بـزرگ عربى را اعـراب مى گذاردم. اغلـب بزرگانى را 
کـه در سـر راه خـود از نجـف مى آمدند یـا به نجـف مى رفتند، به واسـطه مرحوم 

والـدم زیـارت مى کردم. 

یـک روز بـه مـن گفتنـد: آقایـى از نجـف بـه کرمانشـاه آمده اسـت و در مسـجد 
معتمـد منبـر مـى رود و چنین و چنان اسـت. به زیارتـش رفتم و بـا او نماز ظهر و 
عصـر را خوانده و در مقابل منبرش به اسـتماع نشسـتم. چه جمالـى و چه کمالى، 
چه حالى و چه شـورى، چه چشـمان نافذ و اشـک ریزى که گویى چشـمه فیض 
خداسـت. بـراى اولین بار مى دیدم که کسـى از سـر تـا پا در التهاب و عشـِق ائمه 
طاهریـن علیهـم السـالم مى سـوزد و چشـم ها چون کاسـه خون، اشـک خونین 
مى بـارد. بـراى اولیـن بـار دیـدم کـه کسـى در محضـر عالـم و عامى، بـى هیچ 
پروایـى در مظلومیـت امیرالمؤمنیـن نالـه مى کنـد و با صـداى بلند و غـّراى خود 
گریـه سـر مى دهـد. چنان شـیفته حالـت او شـدم که چنـد ماهى بعـد از رفتنش، 
طاقتـم طـاق شـد و گفتـم: هر چـه بادا بـاد، به طـور قاچاق هم شـده اسـت باید 
بـه نجـف بـروم، آنجـا سـرزمین امینى پـرور اسـت. بـه هنـگام رفتنم، مـادرم که 
چـون ابـر بهـاران بر مـن مى گریسـت و در فراق مـن چاره جویى مى کـرد، فرمود: 
«بـرو، مى دانـم گریه هاى امینـى تو را برد، امینى از کرمانشـاه رفـت ولى نوجوانى 
را مسـلمان کـرد و رفـت». بـه دنبـال او رفتـم و صـد رحمـت بر صائـب تبریزى 

فرسـتادم که گفته اسـت:

این ندا مى رسد از رفتِن سیالب به گوش 
که در این خشک نمانید، که دریایى هست 

مادرم مى  گفت:
«گریه هاى امینى تو را بُرد»

یاد باد آنکه سِر کوى تو ام منزل بود
دیده را روشنى از خاك درت حاصل بود

در دلم بود که بى دوست نباشم هرگز
چه توان کرد که سعى من و دل باطل بود

اشاره
آیـت اهللا سـید مرتضـى نجومـى، فقیـِه فقیـِد هنرمنـدى کـه سـالها چشـم و چـراغ دیـار مـردم خود بـود و بـه قول خـودش مـردى را در فهـم کالم 
اسـتوانه هاى پیـش از خـود مى دانسـت، در ایـن مجـاِل کوتاه داسـتاِن دلبرى شـمس روزگار خود را بازگو کرده اسـت. شـمِس نیکبختـى که به معجزه 

بیـان و بنـان دل هـاى فراوانـى را بـا خود به سـفر وا مى داشـت. 

 هاى امینى تو را بُرد»

سِر کوى تو ام منزل بود
خاك درت حاصل بود

نباشم هرگز
باطل بود

قول خـودش مـردى را در فهـم کالم 
به معجزه شـمس روزگار خود را بازگو کرده اسـت. شـمِس نیکبختـى که به معجزه شـمس روزگار خود را بازگو کرده اسـت. شـمِس نیکبختـى که به معجزه 

٨٣




امینـى چه حالى داشـت و چه شـورى، و اکنون از 
او چـه بگوییـم؟ دیگـران چیزها گفته انـد، خاندان 
و تبـارش را ارج نهاده انـد، تاریِخ حیاتـش، زادگاه و 
والدت، درس ها، اسـاتید، اجـازات، تقاریظ، صفات 
و امتیـازاِت ظاهـرى و باطنـِى او، مقـام علمـى، 
طاقـت و تـوان، زحمـت و تفحـص و اجتهـاد او، 
تألیفـات، سـفرها، کارهـا، خدمـات او و باألخـره 
رحلـت او را بـه تفصیـل نوشـته اند و اى کاش 
مجالـى بـود تا بنـده کمتریـن، دوبـاره طرحى نو 
درانـدازد و آن بزرگمـرد را دوبـاره با همان گفته ها 
تعظیمـى شایسـته و تکریمى درخور نماید؛ باشـد 
کـه با طـرزى دیگر، همـان گفته ها بازگو شـود و 
شـورى و وجـد و حالى نـو پدید آید. افسـوس که 
مجالى نیست و شاید توفیقى نیست، و إال «معنِى 
توفیق، غیـر از همت مردانه چیسـت؟». بارى اگر 
توفیق تألیف کتابى نیسـت، توفیق نوشـتن مقالى 
هسـت. گزافـه گویـى و سـخِن بى مسـئولیت و 
بى تعهـد گفتـن، شایسـته وارسـتگان و مراقبـان 
نیسـت. عالمـه بزرگـوار مـا سـترگ مـردى بود 
کـه گویـى خـداى متعـال بـا منـِت عظیـم خود، 
او را بـه کمـاالت ظاهرى و باطنى آراسـته اسـت، 
قامتى رسـا و اسـتوار و چهره اى نورانى و ملکوتى، 
و ملکاتـى عالى و صالح، نفسـانیاتى بسـیار طاهر 
و مقـدس، کـه گویـى بـا گذشـت زمـان و طول 
مراقبـت و تفانـى در کار و دواِم حضـور از عالـم 
دیگرى شـده اسـت. فکر و ذکرش، حواس و ذوق 
و شـوقش، غـرق در عالـم اسـالم و ائمه طاهرین 
علیهم السـالم بود. او به راسـتى در اسـالم و ائمه 
طاهریـن ذوب شـده بـود. دلخـوش بـه تقدیـر و 
تعریـف و تمجیدهایـى کـه نثـار او مى شـد نبود. 
گویى با این همه کوشـش و خدمِت مـداوم، مدام 
بـه این مى اندیشـید که «تـا چه قبول افتـد و که 

در نظـر آیـد». همـه او را بـزرگ مـردى در عالـم 
اسـالم و تاریـخ مى دیدنـد، مجـّدِد آثـار و خواطـِر 
سـلَف صالحینش مى دانسـتند، امـا او، خود گویى 
غـرق در شـهودى دیگـر اسـت. آن کـه آن همه 
الطـاف و عنایـات را دیـده بـود، حـق داشـت که 
آن همـه بـکاء و گریـه و راز و نیـاز داشـته باشـد. 
ایـن بنـده مکـرر شـد در هنگامـى کـه در ایـواِن 
مطهر، مشـغول خواندن اذن دخول بـودم، صداى 
گریـه آن مرحـوم را کـه در حـرم مطهر مشـغول 
دعـا خوانـدن بـود مى شـنیدم. صـداى ایشـان از 
حـرم و رواق مطهـر گذشـته بـه بیـرون مى آمـد. 
وقتى از سـفرى بـه ایران، به نجف بازگشـته بود، 
شـبانگاه طـالب بـه دیـدن ایشـان آمـده بودند و 
بـه همیـن مناسـبت در منـزل آن عزیـز مجلس 
روضـه اى بود. شـیخ عبدالوّهاب کماشـى، در اول 
منبـرش بـا آن آواى ملکوتـى و نواى دلنشـینش 
شـروع کرد به خواندِن خطبه شقشـقیه، به مجرد 
خوانـدن خطبـه، صـداى گریـه آن بزرگـوار بلنـد 
شـد. از خوانـدن و نـواى او، و گریه عجیب عّالمه 
امینـى و سـایرین، چنان شـور و التهـاِب عجیبى 
دسـت داد، کـه بـه قـول حافظ «حالتـى رفت که 
محـراب بـه فریـاد آمـد. هیـچ گاه آن مجلـس و 
طنیـن صداى گریه آن بزرگمـرد راـ  که گریه اش 
هـم مردانـه و با صالبت بـودـ  فراموش نمى کنم. 
ایـن گریه ها و شـورها مخصوِص مجلسـى نبود، 
او همیشـه در این سـوختها و شـورها بـود. امینى 
و  در هنـگام مطالعـه  گاه  اوج شـیفتگى اش  در 
تفّحـص در تاریـخ، چنـان امیرالمؤمنیـن علیـه 
السـالم را مظلـوم مى دیـد کـه بـا صداى بلنـد از 
بیرونـِى منـزل به گریـه مى افتاد کـه صدایش به 
انـدروِن منـزل مى رسـید. حالـت بـکاء و التهـاِب 
درونیش، در ایام عاشـورا و حضـورش در مجالس 
روضـه، بـه خصـوص اگـر روضـه حضـرت زهرا 

سـالم اهللا علیهـا را مى خواندنـد کـه دیگر گفتنى 
نیسـت. در روز عاشـورا، بـا پـاى برهنه به مجلس 
عزاى حسـینى در حسـینیه بوشـهرى هاى نجف 
اشـرف آمد و فرش را به کنـارى زده و روى زمین 
نشسـت و بـه مجرِد نشسـتن، نهیـب و گریه اش 
بلند شـد. نکتـه اى را براى ثبـت در تاریخ آیندگان 
مى نـگارم: آقـازاده محتـرم ایشـان، اسـتاد جلیـل 
القـدر آقاى حاج شـیخ رضا امینى فرمودنـد: والدم 
کـه در تهـران، مریض روى تخـت خوابیده بودند 
فرمودنـد: «رضـا، مـن ایـن داغ و عقده دلـم را از 
کربـال نگشـوده ام، من براى سـّید الشـهدا، گریه 
سـیرى در عمـرم نکردم. با خداوند پیمان بسـته ام 
کـه اگـر خوب شـدم، پنج سـال در کربال سـاکن 
شـوم، شـاید گریه سـیرى بکنم و این عقـده دلم 
را بـه پایـان بـرم». ولـى رحلِت معهود، به ایشـان 
ایـن مجـال را نـداد. گویا سـّید الشـهدا از محبتى 
کـه به او داشـت راضى بـه این همه سـوز و گداز 
و سـوختگى و گریـه او نشـد. غیـرت و حمّیِت او 
در راه دیـن و در اعتـالء و عظمت و قداسـِت ائمه 
طاهریـن، سـبب بود تـا از راسـت آمدن و راسـت 
رفتـِن بیهـوده خیلى هـا کـه ککشـان نمى گزید، 
رنـج بَرد. حیفش مى آمد که پشـت غـالِف کتاب 
الغدیـرش هم، بى حکمت و خدمتى باشـد. وقتى 
پشـِت جلـد یکـى از مجلداتـش اشـعارى چـاپ 
کـرده بـود کـه معنـاى دو بیتش ایـن بـود: «اگر 
شمشـیرت ُکشـنده و بُـّرا نیسـت، بـه چـه کارت 
مى آیـد؟، آن را بـده تـا برایـت دسـتبند و خلخال 
درسـت کننـد»، بـه ایـن وسـیله رنـِج خـود را از 
راحت  طلبـان و تـن آسـایان ابـراز مى داشـت. چه 

خـوب مى گوید صائـب علیـه الرحمۀ:
ز زهد نیست به میخانه گر نمى آیند
هالِك بستِر گرمند و مرده خوابند

قصـه اى از حـاالت و خوابـى از ایشـان نقل کنم. 

فرمودنـد: «وقتى الغدیر را مى نوشـتم، خیلى مایل 
بـودم کتـاب الصـراط المسـتقیم را هـم ببینـم». 
الصـراط المسـتقیم تألیـف شـیخ زیـن الدیـن ابو 
محّمـد علـى بن یونـس عاملى بیاضى اسـت که 
آن وقـت بـه چـاپ نرسـیده بـود و بعدها توسـط 
کتابخانـه مرتضوى در تهران چاپ شـد. فرمودند: 
«شـنیده بـودم نسـخه خطـى اش در نجـف نزد 
شـخص معهودى اسـت، خیلى مایل بودم ایشان 
را دیـده و تقاضا کنم کتـاب را به امانت بدهند که 
مطالعـه نمـوده و سـپس مسـتَرد دارم. یک شـب 
اوائـِل مغـرب کـه مى خواسـتم بـه حرم مشـّرف 
شـوم، دیـدم آن شـخِص معهـود، با یکـى دو نفر 
اهِل علم دیگر، در ایوان مطّهر نشسـته و مشغول 
صحبتنـد. خدمـت ایشـان رفتـم و بعـد از احـوال 
ُپرسـى تقاضـاى خـود را اظهـار کـردم؛ عذرهایى 
آورد. مـن گفتـم: اگر مى خواهى به مـن امانت ده 
و اگر نمى شـود بـه بیرونِى منزلتـان آمده همانجا 
مطالعـه مى کنـم، و اگر این را هم قبـول ندارید در 
داالِن منزلتـان نشسـته مطالعـه مى نمایم. گفتند: 
خیـر نمى شـود. آخـر األمـر آن شـخص گفـت 
شـما هیچگاه ایـن کتـاب را نخواهید دیـد. آقاى 
امینـى فرمودند: «مثل آنکه آسـمان را بر سـر من 
زدنـد. نـه از آن جهـت کـه او قبول نکـرد، بلکه از 
مظلومیِت آقا امیرالمؤمنین. به حرم مشـرف شـدم 
و خطـاب بـه آن حضـرت عـرض کـردم: چقـدر 
شـما مظلومید! یکى از ارادتمندان و شـیعیان شما 
کتابـى را در فضائل و حّقانیِت شـما نوشـته، یکى 
از ارادتمنـدان و خدمتگـزاران شـما هم مى خواهد 
بخوانـد و بـه دیگـران برسـاند، ایـن کتـاب پیش 
یکى از شـیعیان و ارادتمندان شماسـت، در محیِط 
شیعیاِن شماسـت، در کنارِ قبر مطهِر شماست، اما 
بـاز هـم او از این کار ابا دارد. به راسـتى که مظلوِم 

تاریـخ و قرن هایى»

سیصد بند
آمــده بود بغداد که کاغذ بخرد. ایام جنگ بود و کاغذ کوپنى شــده بود. در حــرم کاظمین، مظفر را دیده بود. بعد از 

احوالپرسى از او براى تهیۀ کاغذ راهنمایى خواسته بود. مظفر گفته بود چقدر الزم دارى؟عالمه گفته بود سیصد بند!
مظفر گفته بود من با همه رابطه هایى که دارم براى چاپ کتاب «سقیفه»ام یک ماه است لنگ پانزده بند کاغذم آن وقت 

تو توقع دارى از راه نرسیده سیصد بند گیرت بیاید؟!!
عالمه گفته بود: ما بى صاحب نیستیم.

نوبتش که شد مسئول توزیع پرسید: چند بند؟
- سیصد بند 

- اینجا تحویل مى گیرید یا نجف؟!
- نجف باشد بهتر است.

پول را که داد و بیرون رفت همه ریختند سِر مسئول که به چه حقى سیصد بند به یک نفر دادى؟
گفته بود: وقتى با من روبرو شد حالتى به من دست داد که اگر بیشتر هم مى خواست رد نمى کردم. 

مصاحبه با محقق طباطبایى،المحقق الطباطبایى فى ذکراه السنویه األولى ج3ص1190



آن مرحـوم فرمودند: «حاِل گریه عجیبى داشـتم، 
بـه طورى که تمـام بدنم تکان مى خـورد. ناگهان 
در قلبـم افتـاد کـه (فردا صبح بـه کربال بـرو). به 
مجـرد خطـورِ ایـن خطـاب در قلبـم، دیـدم حال 
بـکاء از میـان رفته و یک شـادابى مـرا گرفته. هر 
چـه به خودم فشـار آوردم که بـه آن درد دل ادامه 
دهـم دیـدم هیـچ نمى توانـم و بـه کلـى آن حال 
رفتـه بود و تنها یک مطلـب در دل من جایگزین 
شـده اسـت کـه (بـه کربـال بـرو). از حـرم مطهر 
بیـرون آمـده به منـزل آمدم. صبح بـه اهل منزل 
گفتـم: قـدرى صبحانه بـه من بدهیـد مى خواهم 
بـه کربال بـروم. گفتند: چرا وسـِط هفتـه مى روید 
و شـب جمعـه نمى رویـد؟ گفتـم: کارى دارم. بـه 
کربـال رفتـم و یکسـره به حـرم مطهر حسـینى 
مشـّرف شـدم. در حرم مطّهـر، به یکـى از آقایان 
محتـرِم اهـل علـم برخـوردم. خیلـى محبـت و 
احـوال ُپرسـى کردنـد. گفتنـد: آقـاى امینـى چه 
عجب وسـط هفته بـه کربـال آمدید؟ (زیرا رسـم 
علمـا آن بـود کـه پنجشـنبه ها مشـّرف شـوند تا 
زیـارت شـب جمعـه را درك کننـد). گفتـم کارى 
داشـتم. گفـت: آقاى امینى، ممکن اسـت از شـما 

خواهـش بکنم؟ گفتـم: بفرمایید. گفـت: مقدارى 
کتـب نفیس از مرحـوم والد باقى مانـده که بدون 
اسـتفاده مانـده و تقریبـاً محبـوس اسـت. بیاییـد 
ببینیـد اگـر چیزى بـه درِد شـما مى خـورد امانت 
ببریـد و بعـد برگردانیـد. گفتم: کى بیایـم؟ گفت: 
مـن امـروز کتابهـا را بیـرون آورده مهّیـا مى کنم، 
جنـاب عالـى فردا صبـح براى صـرف صبحانه به 
منـزل مـا تشـریف بیاوریـد، هم صبحانـه صرف 
کنیـد و هـم کتابهـا را مالحظـه بفرماییـد. قبول 
کـردم و رفتـم. مقـدار بیسـت و چنـد جلـد کتاب 
بـه روى هـم گـذارده بود. من تا نشسـتم، دسـت 
دراز کـردم و اولیـن کتـاب را کـه برداشـتم دیـدم 
نسخه اى بسیار پاکیزه و نفیس و مجدَول از کتاب 
الصراط المسـتقیم اسـت. حالِت گریه شـدیدى به 
مـن دسـت داد. صاحبخانه علت را جویا شـد. من 
جریـان قضیـه کتـاب را در نجـف نقـل نمـودم. 
ایشـان هـم از لطف الهـى به گریـه افتادند. کتاب 
مذکـور و چنـد جلـد کتـاب نفیـس دیگـر را بـه 
امانـت دادنـد و مـدت سـه سـال نـزد من بـود تا 
بعـد از رفع حاجت، به شـخص مذکـور رد کردم»
وقتـى دیگر، بـراى بنده نقل فرمودنـد که «مدتها 

فکر مى کردم خداوند متعال چگونه شـمر را عذاب 
مى کنـد و جزاى آن تشـنه لبى و جگرسـوختگِى 
حضـرت سـّید الشـهدا را چگونـه مى دهد. شـب 
هنگامى خـواب دیدم آقـا امیرالمؤمنین در مکانى 
بسـیار خـوش آب و هـوا روى صندلى نشسـته و 
من هـم خدمت آن جناب ایسـتاده ام. دو کوزه نزد 
ایشـان بـود. فرمودنـد: این کوزه هـا را بـردار و برو 
از آنجـا آب بیـاور. اشـاره بـه محلـى فرمودند که 
بسـیار باصفـا و باطراوت بود. اسـتخرى پـر آب و 
درختانـى بسـیار باطـراوت در اطـراف آن بـود که 
صفا و تأللؤ آب و طراوت و شـادابى درختان قابل 
بیـان و وصف نیسـت. کوزه ها را برداشـته و رو به 
آن محـل نهـادم. آنها را آب نمـوده، حرکت کردم 
تـا به خدمت آقـا امیرالمؤمنیـن بازگـردم. ناگهان 
دیـدم هـوا رو بـه گرمـى نهـاد و هـر آن، گرمـِى 
هـوا و سـوزندگِى صحرا بیشـتر مى شـود. دیدم از 
دور کسـى رو بـه مـن مى آیـد و هر چـه او به من 
نزدیک تـر مى شـود، هوا گرمتـر مى گـردد. گویى 
همـه ایـن حـرارت از آتـِش اوسـت. در خـواب به 
مـن الهام شـد کـه او شـمر قاتـِل حضرت سـّید 
الشـهداء اسـت. وقتـى بـه مـن رسـید دیـدم بـه 

قـدرى هـوا گرم و سـوزان شـده اسـت کـه قابل 
تحمـل نیسـت. آن ملعون هم از شـدت تشـنگى 
بـه هالکـت نزدیـک شـده بـود. رو به مـن نمود 
کـه از مـن آب بگیرد مـن مانع شـدم و گفتم اگر 
هـالك شـوم هم نمى گـذارم از ایـن آب قطره اى 
بنوشـد. حمله شـدیدى به من کرد و من ممانعت 
مى نمـودم، دیـدم االن کوزه هـا را از دسـت مـن 
مى گیـرد. آنهـا را به هم کوبیدم، کوزه ها شکسـته 
و آب آنهـا بـه زمیـن ریخـت. چنـان آب کوزه هـا 
تبخیـر شـد کـه گویى قطـره آبـى در آنهـا نبوده 
اسـت. او که از من ناامید شـد رو به اسـتخر نهاد. 
مـن بى انـدازه غمگین و مضطرب شـدم که مباد 
آن ملعـون از آب اسـتخر نوشـیده سـیراب گردد. 
به مجرد رسـیدن او به اسـتخر چنان آب اسـتخر 
ناپدید شـد که گویى سالهاسـت یک قطره آب در 
آن نبـوده اسـت. درختـان هـم در کمال خشـکى 
شـد. از اسـتخر مأیـوس شـد و از همـان راه کـه 
آمـده بـود بازگشـت. هـر چـه دورتر مى شـد هوا 
رو بـه خوبـى و خوشـى مى رفت و درختـان و آب 
اسـتخر بـه طـراوت و شـادابِى اول بازگشـتند. به 
حضـور حضـرت امیـر شـرفیاب شـدم. فرمودند: 
خداونـد متعـال ایـن چنیـن آن ملعـون را جـزا و 
عقـاب مى دهـد. اگر یـک قطره از آب آن اسـتخر 
را هـم مى نوشـید، از هـر زهـرى تلختـر و از هـر 
عذابـى بـراى او دردناکتر بود. بعـد از این فرمایش 

از خـواب بیدار شـدم»
عّالمـه بزرگـوار مـا، از کثـرت کار و کوشـش و 
تفانـى در خدمـت و تفّحـص و کتابـت و تألیـف 
کتـاب ارزنـده و بـى نظیـر الغدیـر، باألخـره در 
جمعـه 28 ربیـع الثانـى 1390 مطابـق بـا 12 
تیرمـاه 1349، قریـب بـه اذان ظهـر، بـه رحمت 
ایـزدى و عنایـت و الطاف ائمـه طاهرین علیهم 
السـالم پیوسـت. جنازه مبـارك ایشـان را بعد از 
چنـد روز بـه نجـف اشـرف منتقـل کردنـد و بـا 
تشـییع مفصلـى در سـرداِب مخصـوص، جنـب 
کتابخانـه مبـارك امیرالمؤمنیـن علیـه السـالم، 
مدفـون نمودنـد و گنجینـه گرانبـارى در کنـار 

گنجینـه گرانبـار دیگـرى آرامـش یافت. 
تو رفتى و خیالت ماند در دل 

چنان کز کاروان آتش به منزل 
در هنـگام دفـن و در کنار قبر مطهر ایشـان هم، 
خـود حقیر حاضـر و ناظر بـودم. خداونـد درجات 
عالیـه او را آن بـه آن، بـاز هـم متعالـى و افزون 
فرمایـد کـه تـا نـام و نـور امیرالمؤمنیـن علیـه 
السـالم در عالـم وجود اسـت، نام امینـى و امثال 

او جاودانـه و درخشـان خواهـد بود. 
َسالٌم َعلَیُکم َحَنّ َقلبی لِِذکِرُکم 

کائُِب  َحنیَن َفصیٍل أفَرَدتُه الَرّ
َوما کاَن َقلبی راضیاً بِِفراِقُکم 
َولِکّن أمَر اهللا ال َشَکّ غالُِب 

َوَسـالٌم َعلَیـِه َیـوَم ُولِـَد َوَیوَم مـاَت َوَیـوَم ُیبَعُث 
1 حّیًا

1. ایـن یادداشـت بـراى اولیـن بـار در ویـژه نامـه 
روزنامه رسـالت به تاریخ 12 /4/ 1367 و سـپس در 
یادنامـه عالمه امینى بـا عنوان«امین شریعت»منتشـر 

شـده است. 

  
همــه او را بــزرگ مردى در 
عالم اسالم و تاریخ مى دیدند، 
آثار و خواطِر ســَلف  مجّددِ 
مى دانســتند،  صالحینــش 
اما او، خــود گویى غرق در 

شهودى دیگر است.
اوج شــیفتگى اش  در  امینى 
و  مطالعــه  هنــگام  در  گاه 
چنان  تاریــخ،  در  تفّحــص 
امیرالمؤمنین علیه السالم را 
مظلوم مى دیــد که با صداى 
بلنــد از بیرونــِى منزل به 
گریه مى افتاد که صدایش به 

اندروِن منزل مى رسید.
  

٨۵



... روایـات زیـادى در کافـى و غیـر آن داریـم که 
گفته انـد: «غیـر از رسـول و نبى که بـه آنها وحى 
ث اسـت». محـّدث به  مى شـود، امـام هـم ُمحـدَّ
کسـى مى گوینـد کـه ملـک بـا او حـرف مى زند 
و او ملـک را نمى بینـد. ملک مطلـب را در گوش 
محـدث بیـان مى کنـد، و یـا آن را به قلـب او القا 
مى کنـد. دوازده امـام مـا (ع) و حضـرت فاطمـه 
صدیقـه، ایـن صفـت را داشـتند و هیـچ کس جز 
ایشـان چنیـن مقامـى نداشـته اسـت. ایـن تعبیر 
را بـه خصـوص در زیـارات حضـرت زهـرا(س) 

ببینید.  مى توانیـد 
جمعـى از بـرادران اهـل سـنِت معاصـر مـا، بـا 
اسـتناد بـه ایـن روایـات آمده انـد گفته انـد کـه 
شـیعیان قائلنـد که بـه ائمـه آنها وحى مى شـود. 
موسـى جاراهللا در الوصّیه، سـید محمود عبوسـى 
در السـنۀ و الشـیعۀ و احمد امین در فجر االسالم 

و در الصـراع و برخـى دیگـر آمده انـد بـا ایـن 
مطالب داد سـخن داده اند کـه این مکتب, مکتب 
کفـر و ضالل اسـت. آخـر وقتى پیامبر مـا پیامبر 
آخرالزمـان بـوده، نبایـد بـه کس دیگـرى پس از 

او وحى شـود. 
مـا جـواب مفصلـى بـه ایـن مطالـب در جلـد 
پنجـم الغدیـر داده ایـم. امـروزه حرف هـاى دور 
از انصـاف زیـادى دربـارة تشـیع، در خـارج مرزها 
مى نویسـند و مى گوینـد. حـدود هشـتاد درصد از 
ایـن کتاب هایـى را که دربـارة ائمه ما نوشـته اند، 
بایـد بـه دریـا ریخـت. ایـن دسـت اعتراضـات، 
ناشـى از بى سـوادى و جهل نویسندگان آنهاست. 
گمـان مى کننـد مـا ایـن مطالـب را از خودمـان 
مى گوییـم. آنها اگر سـراغ منابع اصلى خودشـان 
مى رفتنـد، مى دیدنـد از طریق عبـداهللا بن عباس 
در صحیـح بخـارى و مسـلم و دیگـر منابـع، از 

رسـول اکـرم (ص) روایـت کرده اند کـه فرمودند: 
«هـر پیامبـرى بعـد از خـودش از امتـش امـام و 
خلیفـه اى دارد کـه محـدث اسـت» و محـدث را 
دقیقـاً همـان طـور شـرح داده انـد کـه در منابـع 
ماسـت و مـا  می گوییم؛ یعنى شـخصى که ملک 
بـا او حـرف مى زنـد یـا مطلـب را بـه قلبـش القا 
ادامـه  آن گاه  نمى بینـد.  را  ملـک  او  و  مى کنـد 
مى دهـد کـه اگـر بنـا باشـد در امت اسـالم هم، 
پـس از مـن (پیامبـر) یـک نفـر باشـد، عمـر بن 
خطاب اسـت. پـس آنها هم قائلند کـه محدث با 
ملـک در ارتباط اسـت ولـى بعد بایـد حرف هایى 
کـه محدث بـه ملک نسـبت مى دهد با تـرازوى 
قـرآن و سـنت سـنجید. البتـه اگـر این تـرازو به 
میـان آیـد، راحـت مى توان حـرف زدن یـا حرف 
نـزدن بـا ملـک را فهمیـد. بـه عبـارت دیگـر 
مفهـوم محـّدث، یـک مفهوم اسـالمى اسـت، و 

عالمـه امینـى را همه بـا بیـان عالمانه اش 
مى شناسـند امـا بیـان سـحر انگیز و شـعور 
شـور انگیز او بـه دلیـل عـدم عرضـه و در 
نتیجـه عدم آشـنایى عمـوم مـردم، مغفول 
مانـده اسـت. آنچـه بـه محضرتـان تقدیم 
مى شـود گزیده یکى از ده جلسـه سخنرانى 
والیـت  و  محبـت  موضـوع  بـا  ایشـان 
مى باشـد کـه در أرض اقـدس رضـوى در 
جـوار بـارگاه حضـرت ثامـن االئمـه علـى 
بـن موسـى الرضـا (علیـه السـالم) ایـراد 
شـده اسـت.      متن ایـن سـخنرانى که پیش 
از ایـن توسـط نشـریه موعود منتشـر شـده 
اسـت را پـس از تطبیـق با اصل سـخنرانى 
تقدیـم  خدمت تـان  دوبـاره  ویرایشـى  و 
مى   کنیـم. اصـِل سـخنرانى در آرشـیِو دفتر 

نشـریه رهنامـه پژوهـش موجـود اسـت.



نـه مذهبى؛ تنهـا اختالف در مصداق اسـت. 
خـدا بـه حـّق جگـر سـوختۀ حضـرت زهرا 
(س) بـه همـۀ ما عقلـى عنایـت بفرماید که 
بفهمیـم مسـیرمان کجاسـت؟چه مى کنیم؟ 
و چطـور  بگوییـم؟  برویم؟چـه  کجـا  بایـد 
حـرف بزنیـم؟ چـه چیـز را باید یـاد بگیریم 
و پشـت سر چه کسـى راه بیفتیم؟ اقتضائات 
مسـیرى کـه بایـد در آن قرار داشـته باشـیم 
چیسـت؟ پنجـاه سـال و هفتاد سـال از عمر 
ما مى گـذرد ولـى همچنان بى سـوادیم. هى 
می گویـد «هـو یـا علـى » ولـى وقتـى یقه 
هرکـدام از آنهـا را مى گیـرى هیـچ چیـز از 
امامـت نمى داننـد. تعـارف که با هـم نداریم 
هیـچ نمى دانـد. فقـط یـک سـرى رسـم و 
رسـوم و آدابـى دارند کـه باید رعایـت کنند؛ 
همیـن و بـس. امـام محّدث و حامـل علم و 

صفـات، و جمـال و کمـال خداسـت. از هـر 
طـرف بـه او نـگاه کنـى در او صفـات خـدا 
را متجلـى مى بینـى. هـم حامل آن اسـت و 
هـم هماننـد آینه اى پـاك، صاف و عـارى از 
هـر کدورتـى در نهایـت وضـوح و شـفافیت 
آن را نشـان مى دهـد. امـام، آینـۀ تمام نماى 
کمـال و جـالل خداسـت. اگـر در زیارت هـا 
مـرور کنیـد در مى یابیـد امـام خـازن علـم 
خداسـت. اهـل سـنت زیـاد از پیامبـر(ص) 

روایـت کرده انـد که:
أنـا مدینۀ العلم و علٌى بابهـا؛ أنا دارالحکمۀ و 
علـٌى بابها؛ أنا میزان الحکمۀ و علٌى لسـانها؛
مـن شـهر علـم ام و علـی دِر آن اسـت. من 
خانـه حکمـت ام و علـی دِر آن اسـت. مـن 
تـرازوي حکمـت ام و علـی زبـان آن اسـت. 
متأسـفانه هنـوز هـم جعفـر بـن محمـد (ع) 

ایشـان  از  بخواهیـم  اگـر  و  اسـت  مظلـوم 
مطلبـى را نقـل کنیـم متهـم مى شـویم. از 
علـى بـن ابـى طالـب (ع) نقـل مى کنیـم 
کـه فرمودنـد: «هرکـس مى خواهـد دربـاره 
مـن  از  بدانـد  چیـزى  زمیـن  و  آسـمان ها 
سـوال کنـد واهللا علـى بـه راه هـاى آسـمان 
از راه هاى زمین آشـناتر اسـت». ایشـان این 
مطلـب را در جمعـى فرمودند کـه مخاطبان 
و پامنبرى هایشـان مترصـد ایـن بودنـد کـه 
بتواننـد از ایشـان ایـراد بگیرنـد ولـى هیـچ 
کدام نتوانسـتند. على(ع) آیات نازل شـده در 
شـب و روز، و سـفر و حضـر را از هـم تمیـز 
مـى داد و مى دانسـت هـر آیه اى کـى و کجا 
نـازل شـده اسـت. واهللا، علـى را اگـر باالى 
منبـرى بگذارنـد با اهل تـورات، با تـورات و 
بـا اهـل انجیل با انجیـل حکم خواهـد کرد. 

٨٧



علـوم اولیـن و آخریـن همـه در نزد على  اسـت. 
تـو خـودت را شـیعه مى دانـى؟ ایشـان مخـزن 
علـم الهـى و معـدن حکمت اوسـت. آن وقت تو 
بـه خـودت نـگاه مى کنـى و مى پرسـى آیـا امام 
ایـن را مى دانـد یا نـه؟! خیلى عجیب اسـت. هم 
مى خوانـى هـم دعـوا مى کنى؛ هـم به امـام (ع) 
عـرض عقیـده مى کنى هـم اشـکال مى گیرى؟ 
هـم معترفى هم معتـرض، و هم منکـرى و هم 

معترض؟
«احمـد بن علـى حافظ» یکـى از بـزرگان عامه 
اسـت کـه مرد فـوق العـاده و جلیلى بوده اسـت. 
وى کتابـى دارد بـه نـام زیـن الفتـى فـى شـرح 
سـورة هـل أتـى. از ایـن کتـاب دوجلـدى دو 
نسـخه وجـود دارد، یکـى در هنـد و دیگـرى در 

کتاب خانـه سـید بـن طـاووس (ره). 
[ایـن عالـم سـنى] در کتابـش روایـت کـرده 
حضـرت  علـم  در  مى خواهـد  «هرکـس  کـه: 
آدم، حضـرت نـوح، حضـرت ابراهیـم، حضـرت 
موسـى و حضرت عیسـى نگاه کنـد، به على بن 
ابـى طالـب بنگـرد». مى خواهد بگویـد هرکس 
مى خواهـد بـه پیامبـران بنگـرد به علـى بن ابى 
طالـب (ع) نـگاه کنـد. علـى بـن ابى طالـب (ع) 
مجسـمه تمـام علوم انبیاسـت. و همـه پیامبران 
هرچـه داشـته اند على(ع) حامل تمـام آن فضائل 
و ملـکات اسـت. ایـن روایت را شـیعه نقل کرده 
و اهـل تسـنن هـم آن را زیـاد نقـل کرده انـد. 
ابوالحمران سلسـله سـند این روایـت را به ابوبکر 

رسـانده و آن را صحیـح دانسـته و می گویـد:
از ایـن روایـت اسـتفاده می شـود علـى بـن ابى 
طالـب در صفـات بـا انبیـا شـریک بـود. او ایـن 
مطلـب را از خـودش، و نـه به نقل از هیچ سـنى 

یـا شـیعه اى نقـل مى کند. 
ایـن حدیـث  توضیـح  و  تفسـیر  در  شـطحفیه 
مى گوید:«هـر پیغمبـرى کـه خداونـد در قـرآن 

او را بـه صفـت حقیقیـه مخصوصى ذکـر کرده، 
علـى همـۀ آن صفـات را داراسـت و پیامبـر او را 
بـه همـان صفـت سـتوده اسـت» او مى گویـد: 
«هرکـدام از حضـرات آدم، نوح، ابراهیم، موسـى 
و عیسـى هشـت صفت ممیـزه داشـته اند » بعد 
بـه بحـث دربـاره علم علـى بـن ابى طالـب(ع) 
مى رسـد. در آنجـا مى گوید: «مسـلمانان همه بر 
ایـن اتفـاق نظـر دارند که تمـام انسـان ها بعد از 
رسـول خدا(ص) بـه علم على بن ابـى طالب(ع) 
نیازمندنـد و هیـچ کـس نیسـت که بـه این علم 

بـى نیاز باشـد»
او پـس از ایـن مطلب بیـان مى کنـد: «نیازهاى 
خلیفـه اول بـه علـم علـى(ع) خیلـى زیـاد بوده 
را  دوم  خلیفـه  نیازهـاى  آن  از  بعـد   « اسـت. 
برمى شـمرد و روایاتـى را بـا مضمـون نزدیـک 
بـه عبارت«لـوال علـٌى لهلـک عمـر؛ اگـر علـی 
نبـود، عمـر هـالك می شـد». نقـل مى کند که 
درمنابـع شـیعى وجـود نـدارد. نوبـت بـه عثمان 
کـه مى رسـد مى گویـد او خیلى به علـم على(ع) 
نیـاز داشـت و بارهـا مى گفـت «اگـر علـى نبود، 
عثمـان هـالك مى شـد». مـا در منابـع  خودمان 
ایـن مطلـب را نداریم و گمـان نمى کنم یک نفر 
از علمـاى شـیعه بتوانـد ایـن عبـارت را در منابع 
خودمـان بیابـد. او سلسـله سـند را نقل کـرده و 
پـس از آن بـه نقـل از راوى می گویـد:«روزى در 
خدمـت عثمـان بـودم و صحابـه، همـه دور او را 
گرفتـه بودنـد. مـردى وارد شـد و رو بـه عثمـان 
امیرالمومنیـن! مسـلمان ها  یـا  کـرد و پرسـید: 
خودشـان  قبـور  در  مشـرکان  این کـه  دربـاره 
معذب انـد یـا نه، چـه مى گوینـد؟ عثمـان جواب 
داد کـه معلوم اسـت، هر مسـلمانى با هـر مقدار 
معلومـات دینى مى داند که شـخص مشـرك در 
قبـرش دچار عذاب اسـت. به محـض اینکه مرد 
چنیـن پاسـخى از عثمان شـنید، از زیـر عبایش 

جمجمـه اي در آورد و جلـوى عثمـان انداخـت و 
گفـت ایـن جمجمۀ یـک مشـرك اسـت، آن را 
لمـس کـن. آیـا حرارتـى احسـاس مى کنـى؟ 
چطـور شـما چنیـن صحبتـى مى کنیـد؟ عثمان 
مـات و متحیـر مانـده بـود چـه جـواب بدهـد. 
ایـن دسـت و آن دسـت مى کـرد شـاید یکـى 
از اطرافیانـش جوابـى بـراى ایـن سـؤال داشـته 
باشـند ولـى خبـرى از جـواب نبـود. در این میان 
یکـى از صحابـه بلنـد شـد و بـه منـزل على بن 
ابـى طالـب (ع) رفـت و گفـت: ماجرایـى پیـش 
آمـده کـه الزم اسـت بـراى جـواب دادن بـه آن 
تشـریف بیاوریـد. حضـرت بـه میـان جمـع که 
رسـیدند آن شـخص سـؤالش را مجـدداً تکـرار 
کـرد. حضرت به یکـى از صحابه اشـاره فرموده، 
گفتنـد: بـرو سـنگ چخمـاق بیـاور. صحابى که 
سـنگ ها را آورد حضـرت آنهـا را بـه هـم زدنـد 
تا آتشـى درسـت شـد. بعـد از آن سـنگ ها را در 
دسـت آن مرد گذاشـتند و پرسـیدند، آیا حرارتى 
احسـاس مى کنى؟ آن چه جور آتشـى اسـت که 
آهـن و غیـر آن را مى سـوزاند ولـى خـودش را 
نمى سـوزاند و... ماجـرا کـه بـه این جـا مى رسـد، 
عثمـان مى گوید:اگـر علـى نبود عثمـان هالك 

مى شـد.»
اگـر علـى(ع) نبود نه فقـط عمر و عثمـان، بلکه 
بشـریت هالك مى شـد. هر جا معلـم و مربى اى 
هسـت باید عالم تـر و داناتر از شـاگردش باشـد. 
در روایـات متعـددي آمـده کـه علـى بـن ابـى 
طالـب(ع) معلـم تمـام مالئکـه بوده اسـت. چند 
شـب پیـش بـه روایـت جالبـى برخـورد کـردم 
کـه مناسـب اسـت آن را بـراى شـما در این جـا 
نقـل کنـم. راوى نقل مى کنـد:«در خدمـت امیر 
المومنیـن(ع) بودم که شـخصى آمـد و گفت اگر 
در قرآن شـما این همه تعـارض و اختالف وجود 
نداشـت حتماً دیـن شـما را مى پذیرفتم. حضرت 

فرمودنـد مثـال بزن. گفـت از مثال خارج اسـت، 
تعـدادش بیـش از این حرف هاسـت. حضرت باز 
فرمودنـد، مثـال بزن. گفـت در در جایى آمده که 
خـدا شـما را مى میراند؛ اهللا یتوفـى األنفس حین 
موتهـا و در جـاى دیگـر آن را بـه ملـک الموت 
نسـبت مى دهد؛قـل یتوّفاکم ملک المـوت الّذى 
وکّل بکم و در جاى سـومى هم آن را به مالئکه 
طیبیـن نسـبت مى دهـد. حضـرت خیلـى راحت 
جـواب دادند کـه همانند یک اداره شـهربانى که 
هر آنچه پاسـبان کرده، کالنترى کـرده و هرچه 
کالنتـرى انجام داده، رئیس شـهربانى انجام داده 
و کار رئیس شـهربانى کار وزراست و همین طور 
تـا باال. خداونـد متعال هم به همین سـبک امور 
را گاه بـه خـود و گاه بـه مالئک نسـبت مى دهد 
در هـر دو حـال کار خـودش مى باشـد و ایـن 
انتسـاب صحیـح اسـت. بـه عـالوه که حسـاب 
کشـى از هرکس مطابق شـأن او انجام مى شود. 
شـاه و آیت اهللا، شـریف و وزیر، بزرگ و کوچک، 
همـۀ انبیـا، مخلصیـن، صدیقیـن، امـرا، اولیـا، و 
نوح و ابراهیم، و موسـى و عیسـى، همـه باید در 
محضـر عدل علـى(ع) حاضرشـوند و بعد جایگاه 
هرکس در بهشـت و جهنم مشـخص مى شـود. 
ایـن موضـوع از جمله مطالب اسـالمى اسـت، و 
نـه مذهبـى. خیـال کرده اید احتیاج شـما به على 
(ع) فقـط همیـن قـدر اسـت کـه بروى حـرم و 
دعـا کنى تا بـازارت گرم شـود؟ جمعیـت زیادى 
از علمـا، حفـاظ، و محدثـان عامـه (اهل سـنت) 
نقـل کرده اند کـه محبت حضرت زهـرا (س) در 
هشـت و یـا صـد جـا فایـده دارد: هنـگام مرگ، 
دفـن، حشـر و حسـاب و... آنقـدر ایـن دسـتگاه 
محشـر، عریـض و طویل اسـت که تصـورش را 
نمى توانیـد بکنیـد. همیـن طورى بهشـت رفتن 
کـه فایده نـدارد. باید على (ع) را بشناسـى و بعد 

به بهشـت قدم بگـذارى.
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شعر گفتن نیست اما امتثال امر شما این چند بیت را سروده ام...» 
عالمه نامه را برد حرم و غدیریۀ عالم سنى را براى حضرت خواند. 

چند روز بعد نامه جدیدى به عالمه رسید حاوى خبر شفاء دختر عالم مصرى.



ـ چـه چیـزى انگیزه نـگارش کتـاب الغدیـر را در مرحوم 
عّالمـه امینى ایجـاد کرد؟

منشـأ و انگیـزه کتـاب الغدیـر، ایـن بـود که وقتـى مرحـوم والدم 
از تبریـز بـه نجف بازگشـتند و در صـدد تکمیل تفسیرشـان بودند، 
کتابـى تحت عنوان شـیعه در مصر انتشـار یافت، کـه در آن کتاب، 
حمـالت ناروایى به شـیعه و علماى شـیعه شـده بـود. مؤلف کتاب 
نوشـته بـود کـه در طول تاریخ اسـالم، شـیعه هیـچ قدمـى در راه 
اسـالم و اسـتوارى ارکان آن برنداشـته و علماى شیعه را در تثبیت 
دعائم اسـالم و نشـر حقایق آن، حقى نیسـت و فرهنگ اسـالمى 
بـه هیچ وجه رنگ شـیعى ندارد. شـیعه در راه اسـالم شـهید نداده 
اسـت. کتابـى در زمینه هـاى دینى ننوشـته اند و هیچگونـه تألیفى 
ندارنـد. مرحـوم حاج شـیخ آقابـزرگ تهرانى پـس از خوانـدن این 
کتـاب تعهـد کردند که فرهنگى را بنویسـند و ارائه کنند که شـیعه 
چـه قدمهایـى در راه نشـر فرهنگ و معارف اسـالم برداشـته و چه 
کتابهایـى را نوشـته و چه تألیفاتـى دارد و مؤلفین آنها چه کسـانى 
هسـتند. لـذا بـه نـگارش الذریعـۀ مشـغول شـدند و این کتـاب در 
28 جلـد بـه چاپ رسـید و انتشـار یافت. پدرم نیز مسـأله شـهادت 
علمـاى بزرگ شـیعه را کـه در راه ترویج دیانت و معارف اسـالمى 
و مذهب جعفرى شـربت شـهادت نوشـیدند مورد توجه قـرار داد و 
در ایـن بـاره به تألیف کتاب پـر ارج خود به نام «شـهداء الفضیلۀ» 
پرداختنـد و در ایـن کتـاب 130 نفر از علماى بزرگ شـیعه را که از 

قـرن چهـارم هجـرى به بعـد در راه هدف مقدس خود به شـهادت 
رسـیده اند بـه عالـم اسـالم معرفـى نمودنـد. پـس از تألیـف ایـن 
کتـاب، مرحـوم عّالمـه امینى تصمیـم گرفتند کتابى بنویسـند که 
چهـره واقعى شـیعه و عالم تشـیع را بـه جهان اسـالم عرضه کند 
و آنچنـان که هسـت بنمایاننـد و اکاذیب و تهمت هـا و افترائاتى را 
که در طول تاریخ به شـیعه نسـبت داده شـده از دامن مطهر فرقه 
ناجیـه بزداینـد. لـذا دسـت بـه تألیف کتـاب الغدیـر زدنـد و تألیف 
ایـن کتـاب تقریبـاً نیـم قـرن طـول کشـید. در حالـى که ایشـان 
از 24 سـاعت شـبانه روز فقـط 5 سـاعت بـه خـواب و اسـتراحت 
مى پرداخـت و بقیـه را بـه مطالعـه و نوشـتن و مراجعـه بـه کتابها 
و کتابخانه هـاى مختلـف اختصـاص مـى داد و هر گونـه زحمت و 
تحمـل رنـج و جانفشـانى در راه نیـل به هدف را آسـان مى شـمرد 
و اگـر الزم بـود کـه براى مطالعه بیشـتر و بررسـى همـه جانبه به 
مسـافرت هاى دور برونـد از این کار مضایقه نداشـتند. چنانکه یک 
بـار بـراى مطالعه به هندوسـتان مسـافرت نمود و مـدت چهار ماه 
در آن کشـور به بررسـى و مطالعه و تحقیق پرداخت و در هر سـفر 
یادداشـت هایى تهیـه مى نمودنـد کـه مجموعـه ایـن یادداشـت ها 
در دفتـرى بـه نام «ثمرات األسـفار» جمـع آورى گردیده اسـت و 
یادداشـت هایى را کـه مربوط به سـفر هندوسـتان اسـت مـن آنها 
را جمـع آورى و تکمیـل نمودم و تقریباً در سـه جلد منتشـر خواهد 
شـد. مرحـوم عّالمـه سـفرى بـه شـام نمودند کـه یادداشـت هاى 

مربوط به این سـفر نیز جمع آورى شـد و در 5 جلد چاپ و منتشـر 
مى شـود. سـفر دیگـرى ایشـان بـه ترکیـه نمودنـد که متأسـفانه 
چون مریض شـدند نتوانسـتند مانند سـفرهاى هندوسـتان و شـام 
یادداشـت هاى مـورد لـزوم را خودشـان تهیـه کننـد. همیـن اندازه 
توانسـتند بـا مراجعه بـه کتابخانه هـاى ترکیه فهرسـت کتاب هاى 
مـورد لـزوم و نـام کتابخانه هـا را در اختیار من بگذارنـد و من براى 
تکمیـل اسـناد و مـدارك الغدیـر در ظـرف مدت سـه سـال تقریبًا 
هفتصـد هـزار بـرگ از کتابهـاى موجـود در کتابخانه هـاى ترکیه 
را عکس بـردارى نمـوده و بـا خـود بـه نجـف بـردم کـه االن در 

کتابخانـه نجف موجود اسـت. 

ـ کتـاب الغدیـر، در جهان اسـالم و بین علماى اسـالمى 
داشـت؟ تأثیرى  چه 

بـه یـاد دارم که بعد از انتشـار جلد سـوم و ششـم الغدیـر در عراق، 
اعتراضاتـى از طـرف بعضى از افراد به عمل آمد و به نخسـت وزیر 
وقـت، نورى سـعید شـکایت کردنـد و از جملـه شـاکیان، یک نفر 
از وکالى دادگسـترى موصـل بـود، یک نفـر از علمـاى آن دیار و 
چهـار نفـر دیگر بـه نورى سـعید گفتند شـما نباید اجـازه دهید در 
عـراق کـه قلب عالم اسـالم اسـت چنیـن کتابى چاپ شـود و باید 
از خلفـا دفـاع کنیـد. نـورى سـعید گفت مـن از این کتـاب خبرى 
نـدارم و چیـزى نمى دانـم. وکیـل دادگسـترى موصل یک نسـخه 

آنچـه در پیـش رو داریـد گفتگوى کوتاهى اسـت بـا فرزند حجت االسـالم والمسـلمین رضا امینى 
فرزنـد عالمـه امینـى کـه در آن، به سـیره علمـى و عملى صاحـب الغدیر پرداخته شـده اسـت. این 
مصاحبـه بـراى اولین بار در 12تیر سـال1367 منتشـر شـده اسـت. گفتگوى زیبایى کـه متن کامل 

آن در یادنامـه عالمه امینى با عنوان «امین شـریعت» منتشـر شـده اسـت. 

٨٩



این کتاب اینجا باشد شاید نیاز شود!
آنقدر با شیفتگى و ولع مطلب را دنبال مى کرد که دیگر توجهى به رعایت ظواهر کتاب نداشت. شاید براى همین خیلى 
از کتابخانه ها ورودش را ممنوع کرده بودند! با سید مهدى براى احوالپرسى خدمتشان رسیدیم. فرمود: «روایتى است 

که نقل اصلى اش را مى خواهم، مرا به کتابخانه راه نمى دهند بروید و رونوشتش را برایم بیاورید».
سید آدرس کتاب و صفحه مورد نظر را گرفت و قرار شد رونوشت را بیاورد. دو روز بعد که براى کارى رفته بودم دیدم 

همان کتاب روى میز جلوى ایشان است.
گفتم: سید مهدى از کتابخانه کتاب را برایتان آورد؟

فرمود: نه شیخ  اسد حیدر دیروز با این کتاب آمده بود اینجا مى گفت: «این کتاب اینجا باشد شاید نیاز شود»
مصاحبه با محقق طباطبایى،المحقق الطباطبایى فى ذکراه السنویه األولى ج3ص1193

جلـد ششـم الغدیر را کـه با خـود آورده بـود ارائه 
نمـود. نورى سـعید یـک هفته مهلت خواسـت تا 
جـواب آنهـا را بدهـد. بعد از مدت مقـرر که آمدند 
در جـواب آنهـا گفـت: «مـن کتـاب را مطالعـه 
نمـودم، مؤلـف آن نـه عراقـى اسـت و نـه عرب، 
بلکـه یـک عالـم ایرانـى اسـت و تنهـا کارى که 
از دسـت مـا سـاخته اسـت ایـن اسـت که بـه او 
بگوییـم: آقـا از عـراق برو بیـرون. اما این مسـأله 
هـم صالح ما نیسـت. چون سـه چهارم سـاکنان 
عـراق را شـیعیان تشـکیل مى دهنـد و از هیـأت 
دولـت گرفتـه تـا تمـام تشـکیالت ادارى و غیـر 
ادارى عـراق حضـور دارنـد، و اگـر شـیعیان به ما 
اعتـراض نمودنـد کـه به چـه دلیلى عالم شـیعى 
مـا را از عـراق اخـراج کردیـد مـا در جـواب چـه 
بگوییـم؟ اصـوًال مـن یک مرد سیاسـى هسـتم 
و شـما از یـک مـرد روحانـى و عالـم شـاکى 

هسـتید، اگـر یـک روز مـن بخواهم علیـه یکى 
از روحانیـون شـما و روحانیـت قـدم بـردارم باید 
شـما جلـوى مـرا بگیریـد، نـه اینکـه مـرا علیـه 
یـک فـرد روحانـى تحریـک نماییـد. عـالوه بـر 
اینهـا مـن ایـن کتـاب را مطالعـه نمـودم و دیدم 
کـه آنچـه در آن نقـل شـده، از قول علمـا و ائمه 
سـنت و جماعت اسـت، لذا مـن نمى توانم جلوى 
انتشـار ایـن کتـاب را بگیرم و با شـما همکارى و 
همراهـى نمایم. بنابراین به شـما توصیه مى کنم 
باشـد.» راه سـکوت  از  فقـط  شـما  دفـاع  کـه 

اسـالم،  تاریـخ  طـول  «در  مى فرمـود:  عالمـه 
مسـلمانان سـنى مذهـب، شـیعه را مشـرك و 
کافـر دانسـتند و حتـى مى گفتنـد شـما شـیعیان 
بـه تمثال على (ع) سـجده مى کنیـد، ولى اکنون 
کـه کتـاب الغدیـر را بـراى علماى بـزرگ جهان 
برجسـته فرسـتادم و  اسـالم و شـخصیت هاى 

همـه آنها کتـاب را با حسـن قبول تلقـى نمودند 
و تقریـظ هایـى بـر آن نگاشـتند و فرسـتادند، 
یکـى از اثرهـاى کتـاب الغدیـر در جهان اسـالم 
و مسـلمانان، گرویـدن گروه هاى مختلـف و افراد 
فراوانـى بـه تشـیع اسـت که بـر اثر مطالعـه این 
کتـاب صـورت گرفتـه اسـت. بـراى نمونـه، در 
مصـر با شـخصى به نـام حسـین عبدالـرّزاق که 
از نماینـدگان مجلـس شـوراى مصر بـود برخورد 
داشـتم، مردى تیزفهم و تحصیل کـرده بود. چند 
جلسـه اى بـا هم بودیـم، در جلسـه دوم رو به من 
کـرد و گفـت: من یک مطلب سـّرى از زندگیم را 
مى خواهـم به شـما بگویم، گفتـم بفرمایید. گفت 
:مشـروط بـر اینکه بـراى هیچکس نقـل نکنید، 
گفتـم مـن قـول مى دهـم و تضمیـن مى کنـم. 
نامبـرده گفـت مـن تا خوانـدن جلد ششـم کتاب 
الغدیـر شـیعه نبودم، امـا اکنون خود و تمـام افراد 

خانواده ام شـیعه هسـتیم. در تونس و مراکش هم 
افـراد بسـیارى سـراغ داریـم که بـا مطالعه کتاب 
الغدیر شـیعه شـدند و خیلى هم براى عالم تشـیع 

خـوب تبلیـغ مى کنند. 

ـ چـه تقریظ هایى بر الغدیر نوشـته شـده 
و چـه نامـه هایى بـراى خود عّالمـه امینى 

در این باره فرسـتاده شـده است؟
تقریظ هـاى فراوانـى براى الغدیر نوشـته شـده و 
نامه هـاى بسـیارى از بـزرگان و مراجـع دریافـت 
شـده که در جلـد اول الغدیر به زبـان عربى چاپ 
گردیـده اسـت و مقدار زیادى هـم در نجف مانده 

است. 

ـ معروف تریـن علمایـى کـه مبـادرت بـه 
نـگارش تقریـظ بـر الغدیـر نموده اند چه 



  

 زیارت جامعــه کبیره را از 
حفظ داشتند. زیارت امین اهللا 
هنگام  و  مى خواندند  زیاد  را 
زیــارت و دعا، صداى ضجه 
و ناله ایشان از دور به گوش 

مى رسید.
  

بودند؟ کسـانى 
ایـن آقایـان عبارتنـد از حضـرات آیـات عظـام 
آیـت اهللا صـدر، پـدر امام موسـى صـدر، آیت اهللا 
بروجـردى، آیـت اهللا سـید عبدالهادى شـیرازى، 
آیـت اهللا حکیـم، آیـت اهللا حمامـى، و از علمـاى 
اهـل تسـنن دکتـر عبـد الغنـى حسـن از مصر. 

ـ از خاطراتـى که از عّالمـه دارید برایمان 
بگویید. 

خاطـره زیـاد اسـت و از جمله آنها این اسـت که 
11 سـاله بـودم، در معیـت ایشـان بـه کاظمین 
رفتیـم، قصدشـان ایـن بـود کـه در کاظمیـن 
کننـد،  مطالعـه  را  حیـدرى  کتابخانـه سـادات 
کتابخانه در حسـینیه اى قرار داشـت، یک اطاق 
بسـیار بزرگـى بـود پـر از کتـاب دور و بـر اطاق 
از سـه جهـت قفسـه بـود از زمیـن تـا سـقف. 

مـن دیـدم فرشـى در بسـاط نیسـت و همـه جا 
پـر از خـاك اسـت. ایشـان آمدنـد کنار ایـوان و 
عبایشـان را فـرش کردنـد روى زمین و لباسـها 
را روى آن گذاشـتند و شـال خود را باز نمودند و 
چند مرتبه وسـط اطـاق به روى زمین کشـیدند 
تـا چرچـف حصیـرى پیـدا شـد و آن را تکاندند 
و روى زمیـن پهـن کردنـد و بـر آن، نشسـتند. 
فرمودنـد: «بیـا! پـس چـرا نمى آیـى؟!» گفتـم: 
«آقـا! اینجـا که فرشـى نیسـت همـه اش خاك 
اینطـورى  بخواهـى  «اگـر  فرمودنـد:  اسـت». 
زندگـى کنـى چیـزى به دسـتت نمى رسـد. اگر 
مى خواهـى ادب در زندگانـى داشـته باشـى باید 

اینهـا برایـت مطرح نباشـد.»

ـ بـه عنـوان آخریـن سـؤال از معنویـات 
اطهـار  ائمـه  بـه  ارادتشـان  و  عّالمـه 

دهیـد.  توضیـح  برایمـان 
عـادت و اخـالق ایشـان این بود کـه هر وقت 
بـه حـرم مشـرف مى شـدند تنهـا مى رفتنـد و 
ایـن کـه  از  کسـى را بـا خـود نمى بردنـد و 
اجتنـاب  بـرود  راه  ایشـان  بـه دنبـال  کسـى 
مى نمودنـد و معمـوًال هـم شـب ها بـه حـرم 
مشـرف مى شـدند و هنـگام زیـارت از حـرف 
زیـارت  و  مى کردنـد  پرهیـز  افـراد  بـا  زدن 
جامعـه کبیـره را از حفظ داشـتند. زیارت امین 
زیـارت و  زیـاد مى خواندنـد و هنـگام  را  اهللا 
دعـا، صـداى ضجـه و نالـه ایشـان از دور بـه 
بـه  مواقـع مخصـوص  در  گـوش مى رسـید. 
زیـارت سـید الشـهدا علیـه السـالم مشـرف 
مى شـدند و در اثنـاى سـفرهاى زیارتـى مقید 
بـه غسـل هاى مسـتحب و وضـو و طهارت و 

اداى نمـاز در اول وقـت بودنـد.
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 شـهداء الفضیلـۀ؛ ایـن کتـاب در بردارنـده شـرح زندگـى علماء 
شـهیِد شـیعه از قرن چهـارم به بعد اسـت.علمایى که جـان خود را 
بـراى اعتالى فرهنگ تشـیع و اهلبیـت فدا کرده اند.ایـن کتاب در 

سـال 1355ه.ق در نجف اشـرف منتشر شـده است.
 تفسـیر فاتحـه الکتـاب؛ ایـن کتـاب در دو بخش تنظیم شـده 
اسـت:بخش اول به تفسـیر سـوره حمـد اختصـاص دارد. عالمه در 
بخـش دوم، بر اسـاس سـوره حمـد و با اسـتفاده از روایـات مأثوره، 
مباحـث کالمـى اعـم از توحید،قضـاء و قدر،جبر و تفویـض به طور 
تحلیلـى مورد بررسـى قـرار مى دهد.این کتـاب در سـال 1395ه.ق 

در تهران منتشـر شـده است.
 تحقیـق و تعلیـق کامـل الزیـارات؛ تصحیـح کتـاب کامـل 
الزیـارات ابـن قولویـه(م367) که یکـى از معتبرترین متـون زیارات 
اسـت را عالمـه امینـى در سـال 1356ه.ق در نجـف منتشـر کـرد.

 أدب الزائـر لمـن یمـم الحائر؛ این کتاب که بـه طور موجز و به 

اختصـار آداب زائـر حریم حرم سیدالشـهداء را بیان مى کند در سـال 
1362ه.ق در نجف به طبع رسـیده است.

 سـیرتنا و سـنتنا سیرة نبینا و سـنته ؛ این کتاب شرح گفتگوى 
مرحـوم عالمـه در شـهر حلـب پیرامون والیـت و محبـت خاندان 
والیـت و بـا موضوعاتـى چـون اقامـه عـزاء بـراى سیدالشـهداء و 
سـجده بـر تربـت حسـین علیـه السـالم و...در سـال 1362ه.ق در 

نجـف به چاپ رسـیده اسـت.
 الغدیـر فـى الکتاب و السـنه و األدب؛ این کتـاب که کارنامه 
علمـى و ثمـره حیات علمى و عملى عالمه محسـوب مى شـود در 
سـال 1364 ه.ق در نـه جلـد و در سـال 1378 ه.ق در یـازده جلد در 

نجـف و بیروت به چاپ رسـیده اسـت.
 المقاصـد الَعلّیـه؛ این کتاب حاوى تفسـیر چهار آیات تفسـیر 
َک  ِمـْن بَنـی   آیـه « قالُـوا َربَّنـا أََمتََّنـا اثَْنَتْیـن »1، «َو إِْذ أََخـَذ َربـُّ

1. غافر11

ِ اْألَْسـماُء الُْحْسـنى  »4 که  آَدَم »2«َو ُکْنُتـْم أَْزواجـًا ثَالثَۀ»3،«َو ِهللاَّ
بـه دلیـل عدم وجـود مقدمـه ومؤخـره تاریـخ تألیـف آن معلوم 
نیسـت.با ایـن حـال بـا اسـتفاده از تاریخ هـاى موجـود در متن 
کتـاب بایـد آن را مربوط به سـال1353ه.ق به بعد دانسـت. این 
کتـاب به تصحیـح محقق طباطبایـى در سـال 1392ه.ش  و از 

سـوى بنیـاد محقـق طباطبایى به طبع رسـیده اسـت.
حـاوى  کـه  کتـاب  ایـن  األقطـار؛  الـى  األسـفار  ثمـرات   
یادداشـتهاى مرحـوم عالمـه امینـى از کتـب خطـى کتابخانـه 
هـاى هنـد و سـوریه مى باشـد تـا سـالهاى اخیـر بـه صـورت 
خطـى در کتابخانـه امیرالمؤمنین علیه السـالم نجـف نگهدارى 
دائـره  مؤسسـه  توسـط  و  1382ه.ش  سـال  در  کـه  مى شـد 

2. أعراف172
3. واقعه7

4.  أعراف180

از مجلـدات وسـائل الشـیعه به تصحیـح عالمه* که 
بگذریـم تنها هشـت عنـوان از هفـده عنـوان کتاب 
و رسـاله اى کـه بـه قلـم عالمه به یـادگار مانـده، تا 
کنـون منتشـر شـده اسـت. غالـب کتابهاى منتشـر 
شـده به زبـان عربـى، پـس از مدتى توسـط بزرگان 
و برجسـتگان حـوزوى و غیرحوزوى  به فارسـى نیز 
ترجمه شـده اسـت.آنچه در ادامـه مى خوانید عناوین 
مجموعـه کتبـى اسـت کـه از عالمه امینـى برجاى 

است. مانده 

* این کتاب بنابر آنچه جناب محقق طباطبایى از شخص عالمه امینى نقل کرده اند در خانه ایشان و به واسطه آفت موریانه از بین رفته است.



خادم کتابخانه
بعضى از کتاب ها فقط در کتابخانه هاى هند پیدا مى شد. براى همین مجبور شد چهار ماه به هند برود. کتابخانه رامپور 
را انتخاب کرده بود. همه چیز درست بود جز یک چیز. رییس کتابخانه1 یکى از متعصبین اهل تسنن بود. به رضا2 که 
از وضعیت ناالن بود و بعید مى دانست کار پیش برود، حرف همیشگى را زد: غصه نخور ما ارباب داریم. قرار شد یکى 

یکى کتاب ها را بیاورند تا استنساخ شروع شود. اما...
تفسیر سفیان ثورى را که آوردند رو به رییس کتابخانه کرد و گفت: این تفسیر ثورى نیست!

رییس هم با سرسنگینى جواب داد: تا حاال که بوده شاید از این به بعد قرار است نباشد!!
کتاب بعدى را از مشایخ إسنادش تشخیص داد؛ معانى األخبار کالباذى بود.چند کتاب بعدى را هم درست تشخیص داد.
تسلط او خیلى بر مسئول کتابخانه اثر گذاشت به خاطر همین قبول کرد به جاى شش ساعت، عالمه چهارده ساعت در 

کتابخانه حضور داشته باشد. قرار شد خادمى را هم قرار دهد تا به محض حضور عالمه درب را باز کند.
صبح روز بعد، عالمه و رضا پشت درب کتابخانه منتظر بودند تا خادم درب را باز کند.

درب که باز شد هر دو تعجب کردند. رییس کتابخانه به استقبالشان درب را که مى گشود مى گفت:
آقا! خودم در اختیار شما هستم.3

 1.  امتیاز على عرشى      2. حاج آقا رضا امینى فرزند عالمه امینى       3. مصاحبه با محقق طباطبایى،المحقق الطباطبایى فى ذکراه السنویه األولى ج3ص1197

المعـارف فقـه اسـالمى خریدارى و پـس از تصحیح در چهـار جلد با 
عنـوان تکمله الغدیر همراه با مجموعه موسـوعه الغدیر منتشـر شـد.

کتابهاى منتشر نشده عبارتند از:
 العتـرة الطاهـرة فـى الکتاب العزیـز؛ این کتاب حاوى آیاتى اسـت که 
درباره اهل بیت نازل شـده اسـت.در این کتاب، نصوص علماى تفسـیر، 
حدیث و کالم پیرامون آیات مطرح شـده و بررسـى مى شـود. این کتاب 
در بحـث «مسـند المناقـب و مرسـلها» در ادامـه مجلدات الغدیـر که تا 

کنون منتشـر نگردیده تلفیق شـده است.
 ریـاض االنـس؛ این کتـاب در دو جلـد 700 و1012 صفحه اى گزیده 

هاى تفسـیر، حدیث، تاریخ و کالم را به شـکل کشـکول در خود دارد.
 ایـن کتـاب شـرح زندگانـى 234 نفـر از علمـا و ادبـاى آذربایجـان 
مى باشـد.کتاب بـه ترتیـب حروف الفبا تنظیـم یافتـه و از ابراهیم بن ابى 
الفتـح زنجانـى شـروع و با عزالدین یوسـف بن حسـن تبریـزى حالوى 

پایـان مى یابد.
 رساله در حقیقت زیارات(در پاسخ علماى پاکستان)

 رساله در علم درایه
 رساله اى درباره  نیت

 اعالم األنام فى معرفه الملک العالم
 حاشیه بر رسائل شیخ انصارى

 حاشیه بر مکاسب شیخ انصارى5

قلم جناب  الزهرا(س)به  فاطمه  کتاب  مقدمه  از  برگرفته  کتابشناسى  این   .5
محمدرضا  استاد  نوشته  الغدیر  حماسه  و  عالمه  فرزند  امینى  محمد  آقاى 

حکیمى مى باشد.
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 1320 تولد
 1340 فوت جد عّالمه امینى، مولى نجف قلى امین الشرع (تولد: 1257)
 1340 استنساخ کتاب سلیم بن قیس کوفى (ف 63)
 1345 وفات سید محمدباقر فیروزآبادى، استاد عّالمه امینى در نجف 
 1346 وفات سید ابوتراب خوانسارى، استاد عّالمه امینى در نجف 
 1346 استنساخ کتاب هاى زیر:

ـ کتاب الحسین بن عثمان بن شریک (ف. 60)
ـ کتاب الزهد، حسین بن سعید اهوازى (ف. 61)

ـ کتاب أبى سعید عباد العصفري (ف. 60)
ـ کتاب جعفر بن محّمد الحضرمی (ف. 61)

ـ  کتاب خّالد السندي (ف. 62)
ـ  کتاب زید النرسی (ف 62)

ـ  کتاب عبد اهللا بن یحیى الکاهلی (ف 63)
ـ  کتاب عبد الملک بن حکیم (ف 63)

ـ  کتاب عاصم بن حمید (ف. 63)
ـ  کتاب مثنّى بن ولید الحنّاط (ف. 65)

ـ  کتاب محّمد بن المثنّى الحضرمی (ف. 66)
ـ  مختصر أصل عالء بن رزین (ف 69)

ـ  مسائل علی بن جعفر (ف. 71)
ـ  نوادر علی بن أسباط (ف. 86)

ـ  األخبار المسلسالت، جعفر بن أحمد قمى (ف 96)
ـ  األربعون حدیثًا فی مناقب أمیر المؤمنین علیه السالم، ابن أبى الفوارس (ف. 100)

ـ  أصل زید الزّراد (ف 105)
ـ  تزویج أمیرالمؤمنین علیه السالم ابنته من عمر بن الخّطاب، شریف مرتضى (ف. 165)

ـ  مقتضب األثر، ابن عیاش جوهرى (ف. 188)
 1347 استنساخ کتاب هاى زیر:

ـ  المزار، محّمد بن المشهدى (ف. 61)
ـ  المجالس، شیخ مفید (ف. 68)

ـ  نوادر األثر أّن علیًّا خیر البشر، جعفر بن احمد قمى (ف. 86)
ـ  األنوار الباهرة فی انتصار العترة الطاهرة، ابن طاووس (ف. 110)

ـ  خصائص األئّمۀ، شریف رضى (ف. 129)
 1350 دهم رمضان، اجازه روایى میرزا محمدعلى اردوبادى به عّالمه امینى 



 1353 محرم، اجازه روایى آقابزرگ تهرانى به عّالمه امینى 
 1353 استنساخ صفات الشیعۀ شیخ صدوق (ف (148
1354 درگذشت میرزا على ایروانى، استاد عّالمه امینى در نجف 
1355 چاپ کتاب شهداء الفضیلۀ در نجف 
1355 نخستین سفر حج 
1355 درگذشت شیخ عبدالکریم حائرى، شیِخ اجازه عّالمه امینى 
1355 درگذشت میرزا محمدحسین نائینى، شیِخ اجازه عّالمه امینى 
1355  18ربیع األول، درگذشت میرزا على شیرازى، شیِخ اجازه عّالمه امینى 
1356 چاپ کامل الزیارات به تحقیق عّالمه امینى 
1358 جمادى األولى، اجازه روایى میرزا یحیى خویى به عّالمه امینى
1358 درگذشت میرزا ابوالحسن مشکینى، استاد عّالمه امینى در نجف 
1360  16ذى القعده، درگذشت شیخ حسین توتونچى، استاد عّالمه امینى در تبریز
1361 درگذشت شیخ محمدحسین اصفهانى، شیخ اجازه عّالمه امینى 
1362 چاپ کتاب أدب الزائر در نجف 
1363  18جمادى االولى، درگذشت سید محّمد موالنا، استاد عّالمه امینى در تبریز
1364 استنساخ کتاب هاى:

ـ  المناقب المائۀ، ابن شاذان (ف 84)
ـ  إیضاح دفائن النواصب، ابن شاذان (ف. 111)

ـ  الطرف، ابن طاووس (ف. 148)
1364 نخستین چاپ الغدیر در نجف، در 9 جلد، که تا سال 1371 ادامه یافت.
1364 درگذشت شیخ یحیى خویى شیخ اجازه عّالمه امینى.
1365  12ذى القعده، نامه پادشاه اردن، ملک عبداهللا، درباره الغدیر.
1365 درگذشت سید ابوالحسن اصفهانى، شیخ اجازه عّالمه امینى.
1365 ماه رمضان، سفر از نجف به کرمانشاه و خراسان.
1365 انتشار مقاله على  ضفاف الغدیر، نوشته محمود غنیم، در: الکتاب (چاپ قاهره)، ش 7، جمادى األولى 1365، ص 127 ـ  .129
1366 انتشار یادداشت درباره الغدیر، در: الکتاب (چاپ قاهره)، ش 7، ربیع اآلخر 1366، ص 804 ـ  .805
1366  14ربیع االول، درگذشت سید حسین طباطبائى قمى، شیخ اجازه عّالمه امینى.
1367  13ربیع اآلخر، مقاله محمدعلى حیدرى درباره الغدیر.
1367 ذى الحّجه، مقاله عبد الفتاح عبد المقصود درباره الغدیر.
1367  19ذى القعده، مقاله پولس سالمه درباره الغدیر.
1368  14ذى الحجه، یادداشت سید عبدالحسین شرف الدین درباره الغدیر.
1369  11ماه رمضان، یادداشت سید محّمد صدر درباره الغدیر.
1369  11شعبان، چاپ قصیده محّمد عبد الغنى حسن مصرى، در تقریظ الغدیر، در مجله مصرى الرسالۀ، سال 18، شماره .882
1370  29ربیع االول، درگذشت پدرش میرزا احمد امینى، در تهران (تولد: 1287، تبریز).
1370  5ربیع االول، یادداشت محّمد سعید دحدوح درباره الغدیر.
1370  19محرم، نشر قصیده 85 بیتى سید محّمد هاشمى درباره الغدیر در مجله البیان چاپ نجف، شماره 80، سال .4
1370 ششم جمادى اآلخره، یادداشت سید حسین حمامى درباره الغدیر.
1370 هشتم شوال، یادداشت محّمد نجیب زهر الدین عاملى، درباره الغدیر.
1370 دهم ماه رمضان، یادداشت سلمان عباس الدّواح درباره الغدیر.
1371  24ماه رمضان، یادداشت شیخ مرتضى آل یاسین درباره الغدیر.
1371  28محرم، یادداشت سید حسین موسوى هندى درباره الغدیر.
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1371 شعبان، انتشار یادداشت عادل غضبان در مجله الکتاب، چاپ مصر، سال 7، ش 5، ص 607 ـ  .608
1371 دوم ماه رمضان، تقریظ شیخ آقابزرگ تهرانى بر الغدیر.
1372 انتشار یادداشتى درباره الغدیر، در مجله الکتاب، چاپ مصر، ش 9، صفر 1372، ص .1134
1372 هفتم ربیع االول، مقاله محّمد عبد الغنى حسن درباره الغدیر با عنوان فی ظالل الغدیر.
1372 نخستین چاپ الغدیر در تهران، از سوى دار الکتب اإلسالمیۀ، در 11 جلد، که اضافاتى از عّالمه امینى دارد. این کتاب بر اساس 

همین چاپ، در سال هاى 1387 و 1403 و  1396بار دیگر منتشر شد.
1372 چهارم ربیع اآلخر، مقاله محّمد سعید دحدوح درباره الغدیر.
1372  24ربیع اآلخر، یادداشت سید صدر الدین صدر درباره الغدیر.
1373  25ربیع اآلخر، مقاله محمدسعید عرفى درباره الغدیر.
1373  18محرم، مقاله عبدالرحمن کیالى درباره الغدیر.
1373 آغاز انتشار صحیفۀ المکتبۀ، که سه شماره آن تا سال 1375 متشر شد.
1373 اول جمادى اآلخره، یادداشت سید محّمد شیرازى درباره الغدیر.
1373  15ذى القعده، درگذشت شیخ محمدحسین کاشف الغطاء، شیخ اجازه عّالمه امینى.
1373 درگذشت شیخ على زاهد قمى، شیخ اجازه عّالمه امینى.
1373 اول جمادى االولى، نخستین مرحله تأسیس کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السالم در نجف (مطابق با 1958 م.)
1375 دومین سفر حج.
1375  15شعبان، یادداشت سید على فانى اصفهانى درباره الغدیر.
1375  15شعبان، یادداشت سید محمدعلى قاضى طباطبایى درباره الغدیر.
1375  13ربیع االول، یادداشت عالءالدین خروفه درباره الغدیر.
1375  20ربیع اآلخر، یادداشت محّمد تیسیر المخزومى الشامى درباره الغدیر.
1376 سفر به اصفهان و اقامت یک ماهه.
1376 انتشار کتاب یک ماه در اصفهان نوشته فرهنگ نخعى، گزارشى از سفر عّالمه امینى به اصفهان.
1376 دومین مرحله تأسیس کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السالم در نجف.
1376 برپایى مجلس نکوداشت عّالمه امینى، توسط جمعیۀ الرابطۀ األدبیّۀ در نجف، با سخنرانى توفیق الفکیکى.
1376 درگذشت سید مرتضى خسروشاهى، استاد عّالمه امینى در تبریز.
1378 انتشار مقاله عّالمه امینى و احمد امین، نوشته مرتضى مدرسى چهاردهى، در: ارمغان )چاپ تهران)، دوره 27، ش 3 (خرداد 

1337 شمسى)، ص 121 ـ  .124
1379  27ماه رمضان، یادداشت سید محمدجواد طباطبایى تبریزى درباره کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السالم.
1379  18ذى الحّجه، افتتاح رسمى کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السالم در نجف.
1380  25محرم، یادداشت شیخ محمدرضا شبیبى درباره کتابخانه.
1380  13ذى القعده، یادداشت دکتر عبدالمجید حکیم درباره کتابخانه.
1380 اول جمادى اآلخره، یادداشت عبدالمجید االنصارى درباره کتابخانه.
1380 درگذشت میرزا محمدعلى اردوبادى، شیخ اجازه عّالمه امینى.
1380 سفر به هند و اقامت چهار ماهه (24 شعبان تا 25 ذى الحّجه)، و تألیف جلد اول ثمرات األسفار.
1380 استنساخ کتابهاى:

ـ  المختصر من کتاب الموافقۀ البن السّمان، زمخشرى (ف. 70)
ـ  مفتاح النجا، بدخشى (ف. 78)

ـ  مناقب، ابن مغازلى (ف. 84)
ـ  اإلشارة إلى  سیرة المصطفى، عالءالدین بن قلیچ مغلطاى (ف 104)

ـ  ثمرات األسفار إلى األقطار، ج 1، (ف. 120)
1380 سوم شوال، ارسال گزارشى از سفر هند به آیه اهللا سید شهاب الدین مرعشى نجفى.
1381  29ذى الحّجه، یادداشت دکتر مصطفى جواد درباره کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السالم.



1381 استنساخ الصراط السوّي، محمود بن محّمد شیخانى (ف. 147).
1381 یادداشت دکتر صالح الدین منّجد درباره کتابخانه.
1381  29ذى الحّجه، یادداشت سالم اآللوسى درباره کتابخانه.
1383 انتشار بیالن ده ساله کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السالم، با عنوان تلک عشرٌة کاملۀ.
1383 ارسال نامه از لندن به سید محمدهادى میالنى.
1384 سفر به سوریه، اقامت چهار ماهه و تألیف جلد دوم ثمرات األسفار.
1384 چاپ کتاب سیرتنا وسنتنا در نجف.
1385 4 ربیع االول، یادداشت عبداهللا القلقیلى مفتِى اردن، عبد االحد محّمد نماینده األزهر، و محّمد متمول رئیس دفتر شیِخ األزهر، 

درباره کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السالم.
1385  4ربیع االول، یادداشت محّمد أسد شهاب درباره کتابخانه.
1385 استنساخ روضۀ الفردوس، على بن شهاب الدین همدانى (ف. 135).
1385 نامه به حاج حسین شاکرى درباره امور کتابخانه.
1387 یادداشت رودى کریز، دانشمند آلمانى، درباره کتابخانه.
1387 انتشار یادداشتى درباره الغدیر، در: أجوبۀ المسائل الدینیّۀ (چاپ کربال)، ش 12 (ذي الحجۀ 1387)، ص 353 ـ  .360
1387  23جمادى االولى،  ارسال نامه به سید محمدهادى میالنى.
1388 سفر 25 روزه به ترکیه.
1388 اول محرم، یادداشت شوقى ضیف، استاد مصرى، درباره کتابخانه.
1388 انتشار مقاله دانشمندى فداکار عبدالحسین امینى، نوشته محمدرضا حکیمى، در: آرش، ش 19 (اسفند 1347 شمسى)، ص 94ـ   .96
1388 چهارم ربیع االول، ارسال نامه به سید محمدهادى میالنى.
1389 درگذشت شیخ آقابزرگ تهرانى، شیخ اجازه عّالمه امینى.
1389  18رجب، یادداشت اخالقى عّالمه امینى براى میرزا ابوالقاسم حکیم باشى.
1390  28ربیع اآلخر، درگذشت عّالمه امینى در تهران، و دفن در محل کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السالم در نجف.
1390 قصیده سید محمدمهدى خرسان در رثاى عّالمه امینى.
1390 انتشار یادداشت رحلِت یک مجاهِد بزرگ، در: مکتب اسالم (چاپ قم)، سال 11، ش 8 (مرداد 1349 شمسى)، ص 14 ـ  .16
1390 انتشار مقاله نکاتى تازه درباره مکتبۀ اإلمام أمیرالمؤمنین علیه السالم، در: مکتب اسالم، سال 11، ش 10 (مهر 1349 شمسى)، 

ص 60 ـ  .62
1390  27جمادى االولى، سرودن قصیده «هذا أبی» توسط محمدهادى امینى، فرزند عّالمه.
1390 شعبان، نشر قصیده خضر عباس الصالحى در رثاى امینى، در مجله العرفان، مجلد 58، ج 6، ص .744
1390 قصیده حسن طراد در رثاى عّالمه امینى

ضرر الغدیر
آیت اهللا بروجردى گفته بود:کتاب الغدیر شما براى عده اى سود داشت براى عده اى ضرر.

پرسیده بود:شما جزء کدام دسته بودید؟ 
آیت اهللا پاسخ داده :براى من ضرر داشت!

عده زیادى از ائمه جماعاتى ســوریه و لبنان به واســطه این کتاب شیعه شدند و اداره اوقاف آنها از 
مسجد اخراج کرد. من مجبور شدم به توصیۀ آقاى شرف الدین براى اینها مقررى ماهیانه قرار دهم 

و این ضرر بود براى ما! 
مصاحبه با محقق طباطبایى،المحقق الطباطبایى فى ذکراه السنویه األولى ج3ص1193

٩٧



خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران1

فکـر نمى کـردم در عصـر طغیـان مادى گـرى، و غلبـه سـرعت و سـطحى نگرى در نگارش کتب و مقـاالت؛ مـردى در قد و قامت یـک امت بپا خیزد و چنیـن کتاب جلیل 
القـدرى مثـل الغدیـر را تدویـن کنـد که اگر همه علماى راسـخ بـا هم جمع شـوند نمى توانند نظیـرش را تألیف کنند.

(عراق/ 1375/ عالء الدین خروفه)2

الغدیـر شـما در زمـان مناسـبى به دسـتم رسـید، زیـرا من هم اکنون سـرگرم تحقیق و تألیف در بخش هایى از مسـائل اسـالمى هسـتم. از ایـن رو براى من بسـیار اهمیت 
دارد که اصول اساسـى و آراى درسـت شـیعه اثناعشـرى در برابرم روشـن و مسـتند قرار داشـته باشـد. تا دیگر بار، همچون فالن و فالن و دیگر نویسـندگان تازه کار، درباره 

شـیعه، شـتاب زده دچار لغزش نشوم.
(دکتر محمد غالب)3

الغدیـر بسـیارى از اوهـام و تخیـالت را از بیـن برد و حقایق بسـیارى کـه ما بدان جاهـل بودیم را 
بـراى مـا آشـکار سـاخت الزم بـود که این رویـداد، روى دهـد و ما را با حقایق آشـنا سـازد، تا از نو 
پایه هـاى افکار و اعتقادات خود را بر مبناى آن اسـتوار سـازیم و از اصل ماجـرا و ماوقع آگاه گردیم.

(حلب/ 1952/ شیخ محمد سعید دحدوح)4

عالمـه امینـى فردى متعصب نیسـت و از روى هوا و هوس چیزى نمى گویـد. بلکه او مرد عالمى 
اسـت کـه علـم خود را در راه محبـت على و پیروان او قرار داده اسـت. همچنین نوع گفت وگوها و 
طرح مباحث از سـوى ایشـان بر اسـاس اصل امانتدارى و به دور از شـتابزدگى و احساسات است.

(قاهره/ 1952/ محمد غنى عبدالحسن)

دائره المعـارف الغدیـر چهـره شـیعه را بر اسـاس منابع متقـن و غیرمحرف نشـان مى دهد.تصویر 
صحیحـى که باید اهل سـنت از شـیعه داشـته باشـد.این کتـاب باعث اتحاد صفوف مسـلمین و 

تقریب میان ایشـان خواهـد بود.
(قاهره/ 1952/ عادل غضبان)

شایسته است کتاب الغدیر و بحث هایى که در آن وجود دارد به اطالع همه مسلمانان برسد تا معلوم شود که چه مقدار از حقایق
 پنهان شده و چه مقدار کوتاهى از مورخان سر زده است.

حلب/ 1953/ عبدالرحمن الکیالى)

کتـاب الغدیـر مجموعـه نـادرى در علـوم و فنون مختلـف چون تاریـخ و تراجم و بـاغ روح افزا و سـحر انگیزى اسـت که 
ظرافت هـاى ادبـى در آن بـه خوبـى مشـاهده مى شـود. و اصال باید گفت که این کتـاب باالتر از اینها اسـت یعنى یک 

دائره المعارف ارزشـمند است.
(بغداد/ المحامى توفیق الفکیکى)

به خدا سوگند! اگر براى شیعه در قرن چهاردهم هجرى نمى بود جز امینى بزرگ و الغدیرش و مرحوم 
سید محسن امیـن و اعیـان الشیعـه اش و عالمه کبیر شیخ آقابزرگ و الذریعه اش در نظر خردمنـدان، 

همین مردان دین براى خدمت به علم، اجتماع و هدایت افکار کافى بودند.
(استاد یوسف اسعد داغر)5

پى نوشت ها:
1. برگرفته از جلد اول موسوعه الغدیر،ج 1، ص 296 تا 306

2. فارغ التحصیل دانشگاه االزهر مصر و از قضات محاکم شرعى عراق
3. فیلسوف مصرى و استاد دانشگاه االزهر

4. روحانى نویسنده و امام جمعه حلب
5.  دانشمند مسیحى



بسم اهللا الرحمن الرحیم
1346/2/18

28 محرم 1387


احمـداهللا و اشـکره علـى نعمائـه و الصلـوة علـى سـید المرسـلین و آله 
الطاهریـن و بعـد هـذا مـا أوصى بـه عبدالحسـین االمینى النجفـى و هو 
یشـهد أن ال الـه اال اهللا وحـده ال شـریک له إلها واحدا فـردا حیا قیوما، و 
یشـهد أن محمدا عبده و رسـوله ارسـله بالهدى و دین الحق لیظهره على 
الدیـن کلـه و لو کره المشـرکون و یشـهد ان مـا جاء به صلـى اهللا علیه و 
آله حق و أن الکتاب و السـنۀ و الصراط و المیزان و الحسـاب والحشـر و 
النشـر و الجنـۀ و النـار حـق ال ریب فیهـا و ان اهللا یبعث من فـى القبور و 
الیه النشـور و یشـهد ان علیا امیرالمؤمنین حجۀ اهللا و خلیفۀ رسـوله و ان 
األئمـۀ مـن ولـده کلمه التقـوى و أعالم الهـدى و العروة الوثقـى و الحجۀ 

على أهـل الدنیا صلـوات اهللا و سـالمه علیهم أجمعین. 


وصـى خـود نمـودم در حـال صحت و اختیار و شـعور دو پسـر عزیـز و فاضل 
خـودم جنابـان آقا شـیخ محمد هـادى و آقاى شـیخ محمد رضا را کـه پس از 
وفـات و انتقالـم بجوار حضرت پـروردگار مهربان موارد مفصلـه ذیل را چنانچه 

نوشـته مى شـود معمول داشـته و انجام داده و جابجا نمایند:
1. اثاثیـه و مخلفاتى کـه در منـزل طهـران دارم کائنـا مـا کان قسـمتى از آن 
مـال طلـق شـخصى بانـو اشـرف السـادات اسـت و آنچـه راجع به من اسـت 
پنـج هـزار تومان از آن بابت طلب ایشـان یعنى بانو اشرف السـادات به ایشـان 
بپردازنـد و بقیـه را مصالحـه کـرده به نور چشـمى احمدآقا و محمـد آقا و بقیه 
اوالدم ابـدا حقـى در او ندارنـد و باید تحویل مادرشـان بوده و مادر ایشـان قیم 
شـرعى ایشـان اسـت و اوالد خـودم را خاصه نورچشـمان آقا هـادى و حاج آقا 
رضـا را اکیـدا وصیـت مى نمایم که هرچه توانند احترام علویه اشـرف السـادات 
را مرعـى داشـته و بـا کمال ادب و حسـن معاملـه بـا او و اوالدش رفتار نمایند 
و ایشـان را وسـیله اتصـال بـا حضرت ختمى مرتبت شـمرده و هرچه میسـور 
شـود بـه ایشـان رسـیدگى نمایند که موجـب فرح و سـرورِ روح مـن و رضاى 

حضـرت صدیقه طاهره سـالم اهللا علیها اسـت. 

اشاره:
28ربیـع الثانـى 1390هــ. ق مطابـق بـا 12 تیرمـاه 1349هــ. ش/ جمعه/ تهران؛ نزدیک ظهر که مى شـود بـا آِب مخلوط به تربت سیدالشـهداء لب تر مى کند بعـد رضا را صدا 
مى زنـد تـا برایـش دعـاى عدیلـه را بخوانـد، عدیله که تمام مى شـود از مناجات خمس عشـر مناجات المتوسـلین و مناجـات المعتصمین را انتخـاب مى کند. فرزنـد مى خواند و 
پـدر زیـر لـب همراهـى مى کنـد. آرام آرام، آسـمان چشـمهایش بارانى مى شـود و بعـد لب هایش به سـختى تکان مى خورنـد:  اللهم ان هذه سـکرات الموت قد حلـت فاقبل الى 

بوجهـک الکریـم، واعنى على نفسـى بما تعییـن به الصالحین على انفسـهم... غدیِر ناطق آرام مى شـود.
آنچـه تقدیـم محضرتـان مى شـود متـن وصیت نامه یـى اسـت که عالمه امینى 3 سـال پیـش از وفات مکتوب کرده اند. متن عینا مطابق نسـخه استنسـاخ شـده توسـط حضرت 
آیـت اهللا محقـق طباطبایـى در اینجـا درج شـده اسـت. الزم بـه تذکـر اسـت بخشـى از وصیتنامه که به صورت سـه نقطـه آمده اسـت مربوط به وصیت هـاى مالى بـوده که به 
جهـت اختصـار حـذف شـده اسـت. عالقمندان براى مطالعـه اصل این وصیتنامه به بخش اسـناد از جلد سـوم یادنامه آیـت اهللا محقق طباطبایى با عنـوان «المحقق الطباطبایى 

فى ذکراه السـنویه األولـى» مراجعه فرمایند. 

٩٩



2. هـر چـه از اثاثیـه و مخلفـات و کتـاب در نجـف اشـرف دارم بالمصالحه الشـرعیه راجع به آقا هـادى و حاج آقا رضـا و آقا صادق و خواهران ایشـان مى باشـد و نور دیدگانم 
احمـد و محمـد و خانـم مادرشـان اصـال حقـى در او ندارند و باید على ما فرض اهللا در میان اوالد نجفم قسـمت شـود. 

3. منـزل سـکنى کـه در نجـف اشـرف دارم چـون عمده قسـمت از وجهش از مال کتابخانه پرداخته شـده تمـام خانه را به اسـم کتابخانه ثبت کنند و از مسـتقالت کتابخانه 
محسـوب گـردد بـه شـرط اینکه مدیـر کتابخانه از اوالدم و بقیه اوالد ذکورم نسـال بعد نسـل در او سـاکن بـوده و از کتابخانه تحفظ نمایند. 

4. منزلـى کـه در تهـران دارم ملـک طلـق خاص خودم اسـت آن و تمامى مجلدات الغدیر که در تهران موجود اسـت یا دوره کامل یا مفردات مجلـدات پس از تخریج مصارف 
آینده میان تمام ورثه پنج پسـر و سـه دختر على ما فرض اهللا تقسـیم شـود و تمام ثمن بدون تنصیف به علویه اشـرف السـادات باید داده شـود. 

و تفصیل مصارف به این قرار است:
مخارج دفن و کفن و مجلس فاتحه به صورت عادى دو سال نماز و دو ماه روزه استیجارى. 

اطعام چهل نفر از سادات، و وحدت مجلس شرط نیست. 
ده سال براى زیارت نایب گرفته شود که به کربال رفته و به جاى آورد. 

ده سال براى حضرت صدیقه سالم اهللا علیها آقامه عزا به نام آن بى بى عالم شود در یکى از دو جمادى
[...]

5. اوالد خـود را وصیـت مى نمایـم حتـى االمـکان از جوار مولى امیرالمؤمنین علیه السـالم دور نشـده و تا زنده هسـتند خدمت آن بزرگوار را فرض خودشـان شـمرده و با جان 
و دل آنچـه تواننـد خدمـت کننـد و از کتابخانه مبارکه امام علیه السـالم نگهـدارى نمایند تا زحمات تباه نبـوده و بى نتیجه نگردد. 

6. اگـر أجـل در خـارج نجـف اشـرف مـرا درك نمـود از اوالد و رفقـاى خـود تقاضا مى نمایـم که هرچه تواننـد فعالیت کنند که جنازه من نقل به آسـتان قـدس امیرالمؤمنین 
نجـف اشـرف بـوده باشـد و ایـن منـت را به من گذاشـته و در حمل جنـازه من کمال همراهى و مسـاعدت و محبت را مصـروف دارنـد و از دعاى خیر فراموشـم ننمایند و در 

مجالـس تعزیـه و توسـل و دعـا یـادى از حقیـر نمایند و هر کسـى که در ذمه حقیر هرگونه حقى داشـته باشـد مرا بخشـیده و عفو نماید. 
و در صـورت تحقـق دفـن حقیـر در نجـف اشـرف در سـرداب زمین حمـزه بحر در زاویه کـه اآلن اطاق ظهور تصاویر اسـت دفن نماینـد چون این زمین با نفقـه مرحوم حاج 

سـید رضـا خـان اخوى خریده شـده و ان مرحـوم زیاد طالب بود کـه حقیر در آن خاك مدفون شـوم. 
طلب هایـى کـه در تمامـى دفاتـر بغلـى خـود از هرکـس دارم و نوشـته شـده کائنا من کان کـم و زیاد همه بـرى الذمه بـوده و نباید از احدى طلبى مطالبه شـود و حسـابى با 
کسـى در میـان نـدارم غیـر از جنـاب دوسـت عزیزم آقاى دسـتمالچى حاج کریم آقا و نور چشـمى عزیز ارجمنـدم آقا رضا و هـر دو مورد اعتمادم بـوده و هرچه گویند صحیح 

و ممضى است. 
در خاتمه اوالد و احفاد عزیز خودم و دوستان و عالقه مندان محترم و کافه ذرارى آل عصمت را بخدا سپرده و از همه ایشان خداحافظى مى نمایم. 

و آخر کالمى ان الحمد هللا رب العالمین و صلى اهللا على محمد و آله الطاهرین و السالم على عباده الصالحین 
العبد المذنب العاصى الحقیر الذلیل
عبدالحسین االمینى النجفى


