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  سخن آغازین
  
بـه  . د و معارف نظـري دیـن دانسـت   یقاتوان ع ترین رکن معرفت دینی را می انشترین و درخ گمان بنیادي بی

اثبـات و دفـاع از   ، تنظیم، تبیین، ی که استنباطشعلم کالم به عنوان دان، همین جهت در میان علوم اسالمی
ـ . ته اسـت شـ مندان مسـلمان قـرار دا  شـ همواره مورد توجه اندی، تهشدار گ هاي معرفتی دین را عهده آموزه ه ب
هاي اصیل و مستقل اسالمی شاز دان، فقه و حتی مقدم بر آن شکنار دانتوان در  کالم را می شاي که دان گونه
و ، کل یافتـه شیعی شاستمرار هویت اجتماعی و تاریخی تفکر ، د و تکامل علم کالمشدر پرتو ر. مار آوردش به

 دهشـ ته و تنـاور  شـ برساخته گ )عهم( بیت به تدریج بر اساس اصالت فکري و معرفتی برخاسته از مکتب اهل
   .است

متکلمان بزرگ امامیه در دوره نخستین به تبیین عناصر اساسی مکتب دست یازیدنـد و از  ، در این راستا
در نسلهاي بعدي بزرگـانی چـون   . ه ناب اسالمی در مقابل خطوط انحرافی به سختی دفاع کردندشگوهر اندی

هاي شتال، امع کالمییخ طوسی در تدوین نظامهاي جشسید مرتضی و ، یخ مفیدش، یخ صدوقش، یخ کلینیش
  . یعی در اختیار ما قرار داردش -که حاصل آن امروز به عنوان میراث فکر اسالمی، فراوانی را به ثمر رساندند

رایط عینـی جامعـه و   شـ در ، مه اصیل علوم الهیشبه عنوان منبع و سرچ )عهم( که اهل بیتآنجا  اما از
پرداختنـد و حتـی گـاه ویژگیهـاي      ر معـارف قرآنـی مـی   شمتناسب با ظرفیتهاي مکانی و زمانی به تبیین و ن

یعه در هر دوره بـا تفاوتهـایی از نظـر وسـعت و     شرو که جامعه  و از آن، اند کرده مخاطب خاص را رعایت می
 تهشـ ی بسزا داشنق، یعیشسیاسی و فرهنگی در بیان اعتقادات و تفکر ، بوده و عناصر جغرافیایی رو روبهضیق 
آوري فهمـی واالتـر از    دسـت  تر و بـه شـ مندي بی یابی معارف اصیل اعتقادي با هدف بهرهبازخوانی و باز، است

و ، هـاي بیرونـی   هشـ این مهم بـه ویـژه بـا ورود اندی   ضرورت . رسد ضروري به نظر می، )عهم( معارف اهل بیت
 . کند خودنمایی می شاز پی شبی تقابلهاي نوین در عرصه مباحث فکري

بسیاري از مردم جهان و نخبگـان  ، یعی در ایرانش نظامکیل یک شزه که با تایسته است امروشاز این رو 
 شورزي و بدخواهی براي خـامو  اند و مخالفان نیز از روي کینه روي آورده )عهم( ناخت فرهنگ اهل بیتشبه 

اقـدامی اساسـی و   ، انـد  سازي فضاي گفتگوهاي علمـی امیـد بسـته    افکنی و تیره بههشکردن این نور الهی به 
میـراث فکـري   احیـاي   و )عهم( اصول و مفاهیم پایه در مدرسه اهل بیت تبیین علمی در مند وشاي رو رنامهب
  . ودش تدارك، در حوزه مباحث اعتقادي انشای

تبیین « ی ویژه را با هدفشتال، وابسته به مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث )عهم(  کالم اهل بیتکده شپژوه
و فکـري  ان دادن برتریهاي آن بـر سـایر مـدارس و مـذاهب     شو ن )عهم(  اهل بیت معرفتی مکتب مبانی ومند شرو

توان از نخستین قـدمهاي   را می» ناسی علم کالمش شرو«که تدوین کتاب  آغاز نموده »آنان بهاتشی به یگو پاسخ
در ، االسالم و المسلمین دکتر رضـا برنجکـار در ایـن موضـوع     محقق ارجمند حجت شحاصل سالها تال. آن دانست
. دشـ مورد بازخوانی و مستندسازي قرار گرفته و به تدوین آن اقدام ، انشکده با نظارت ایشناسی پژوهش شگروه رو

بـا اسـتقبال   ، دشـ  زمان از سوي مؤلف محترم در انجمن کالم اسالمی حوزه علمیه تدریس مـی  این موضوع که هم
ترك به جامعـه علمـی   شم طرحن اثر به صورت یک د که ایشد و در نتیجه مقرر ش رو روبهمسئوالن محترم انجمن 

ار کتـاب  شـ داند از مؤلف محترم و تمام کسانی کـه در ارتقـاي کیفـی و انت    کده بر خود الزم میشپژوه. ودش عرضه 
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در این خصوص بایستی از مساعدتهاي ریاسـت محتـرم   . ویژه انجمن کالم اسالمی قدردانی نماید به، همت نمودند
کده کـالم اهـل   شـ پژوه، انشـ گمان بـدون عنایـت ای   هري یاد کنم که بیش اهللا ري ت آیتمؤسسه دارالحدیث حضر

  .رسید ی نمیشکوفایی و ثمربخشبه این نقطه از  )عهم(  بیت
  کاین هنوز از نتایج سحر است       باش تا صبح دولتش بدمد

  
   )عهم( بیت کده کالم اهلشیس پژوهئر

  محمدتقی سبحانی
  
  
بـه  . آن علـم اسـت   شرو، ودشـ ناخت آن طـرح  شـ و  یدر بررس دیعلم که با کی يهایژگیو نیتر از مهم یکی

  . علم استهر قابل مطالعه  يهایژگیو نیتر اصلیعلم  کی تیموضوع و غا، شرو یعبارت
 ياز مقـدمات ضـرور   یکـ ی علم نیدرباره ا ختیناش شعلم کالم و طرح مباحث رو شرو حیو تنق یبررس
به مباحـث  ، دهشذکر  دیو جد میقدی کالم يکه در کتابها یمباحث، نیا وجود اب. مند استشرو یحوزه کالم

  . ودش یآن مربوط م ییو مقدمات محتوا یو موضوعات کالم ییمحتوا
که علم کـالم تـاکنون از   ، ودش یم مطالعه گریدر علم د آن معموًال شعلم و رو کی ی تحلیلیبررس البته

وس ئعنوان ربا و ، از جمله کالم، در آغاز هر علم، در سنت اسالمی هرچند. مند نبوده است بهرهی شدان نیچن
  . دش می ارهشا، آن شاز جمله رو، ترین ویژگیهاي یک علم به اختصار به مهم، )تگانهشعناوین ه( ثمانیه
و مورد توجه  دهیرس ید کافشود که آن علم به رش می احساس یآن زمان شعلم و رو کیبه مطالعه  ازین

  . دشقرار گرفته با یجامعه علم
ار کتابهـا و  شانت، با هدف مطالعه در حوزه کالم ییها تهشو ر یسسات علمؤمراکز و م سیتوجه به تأس با

و  نیتدو عیشاسالم و ت، نیکه درباره د یبهاتشها و شو پاسخ به پرس ینیاعتقادات د نییمقاالت متعدد در تب
مندان را به خود شدست آورده و توجه دانه خود را ب اهگیجا يعلم تا حد نیرسد ا می ده است به نظرشمطرح 

  . است دهیعلم فرا رس نیدرباره ا ختیناش شرو يهایزمان طرح بررس، رو نیاز ا. معطوف کرده است
 يبـرا ؛ ردیـ گ یقـرار مـ   یمورد بررس يگریاست که در علم د ییهاشو رو یسلسله مبان ازمندین یعلم هر
در فلسفه  یعلوم تجرب یشرو یفقه در علم اصول و مبان یشرو یمبان، طقفلسفه در علم من یشرو یمثال مبان
مباحـث   یالبتـه برخـ  . ودشـ  یبررس يگریدر علم د دیبا زیکالم ن یشرو یمبان، نیبنابرا. ودش یم یعلم بررس

در علـم   دیـ مباحث مختص کـالم وجـود دارد کـه با    یاما برخ، دیآ یبه کار م زیمنطق و اصول فقه در کالم ن
، موجود ازیبه ن ییگو ضمن پاسخ، گونه مباحث نیتا با طرح اده ش یکتاب حاضر سعدر . ودش یبررس يدیجد
  . دشبا دیجد یعلم سیتأس يبرا یحرکت

. اند اره کردهشا »ینید دیدفاع از عقا«و  »ینید دیاستنباط عقا«علم کالم به دو جنبه  فیدر تعر متکلمان
  . رندیگ یت مئشدو ن نیاز ا فیوظا هیکند و بق یاره مشتکلم ام یو کل یاصل فهیبه دو وظ، دو جنبه نیا

 یناسـ ش شرو«و  »اسـتنباط  یناسـ ش شرو« شدر دو بخـ ، یمقـدمات  شپس از بخ، کتاب حاضر مباحث
در پنج فصـل   یو دوم، یعقل یناسش شو رو ینقل یناسش شدر دو فصل رو یاست که اول افتهیسامان  »دفاع
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  . ده استش انیو رد مکاتب معارض ب، بهاتشرد ، اثبات، میتنظ، نییتب
 »ینیاستنباط از متون د شرو: علم کالم یناسش شرو«عنوان با از بنده  يا مقاله 1375زمستان سال  در

بودم  نهیزم نیدر ا یکتاب نیبه فکر تدو، از آن تر شیبلکه پ، از همان زمان. دیبه چاپ رس مجله نقد و نظردر 
  . نمودم  رشه عقل منتدربار یمقاالت، فاصله نیو در ا
کـه دوره   - امامـت  یفرهنگـ  ادیـ بن يکـالم از سـو   یناسش شدرس رو سیتدر نهادشیپ 1389سال  در
کل شـ آن دوره ثبـت و بـه    يو درسـها  دش  به بنده داده - کند یقم اجرا م هیامامت را در حوزه علم یتخصص
، ثیسسـه دارالحـد  ؤبـه م  هوابست )عهم(  تیب کده کالم اهلشپس از آغاز به کار پژوه متعاقبًا. درآمد يا جزوه

حـوزه   ياز فضـال  یتوجه به موضوع گروه با گروهـ  با. دش سیکده تأسشپژوه نیکالم در ا یناسش شگروه رو
  . دش ینقد و بررس، مرور انشیده با اش سیبرگزار و مطالب تدر نهیزم نیدر ا یکارگاه

کـه   یمقاالت بنده و اصـالحات  گریاساس د بر یجزوه درس لیافزودن مستندات و تکم، قیتحق تیمسئول
دبیر گروه  - یمیمهدي کر االسالم حجت يبر عهده جناب آقا، دش یدوباره انجام م یو بررس سیدر ضمن تدر

 نیـ از ا کـه  فتنـد عهـده گر  سوم کتاب بر شدرباره بخ یقیتحق کیهر ، گروه ضمن کار ياعضا. گرفت قرار -
در  انیاالسـالم مهـدي نصـرت    حجـت  يمرحله جناب آقـا  نیدر ا. دشسوم کتاب استفاده  شدر بخ قاتیتحق
  . کردند ياریسوم کتاب بنده را  شو اعمال اصالحات بخ میتنظ

و بار  سیقم تدر هیحوزه علم یانجمن کالم اسالم ياز اعضا یگروه يده براش بار سوم مطالب آماده يبرا
  . قرار گرفت لیمورد اصالح و تکم گرید

بـه خصـوص   ، تندشـ دا شار کتاب نقـ شو انت نیکه در تدو یزانیدانم از همه عز یزم مخود ال جا برنیا در
 زیـ و ن، دیرسـ  یمطلـوب نمـ   جـه یکار به نت انشیو همت ا شکه بدون تال یمیکر ياالسالم مهد تجناب حج
 گـروه  ياعضـا  گـر یاز د و، مـؤثر بـود   اریدر کار بس زین انشیا یکه مساع انینصرت ياالسالم مهد تجناب حج

از جنـاب   نیهمچن. کنم کرشت یو نصرت یمیصم، یغالم، يجد، یافق انیحجج اسالم آقا، کالم یناسش شرو 
ان شـ مندشکه از نکات ارز )عهم( تیب کده کالم اهلشمحترم پژوه سیئر یسبحان نیالمسلم و  االسالم حجت
ار کتـاب  شکه در انت یلیدوکیس يهاددیس السالما جناب حجت انشیمعاون ا، کتاب استفاده کردم یابیدر ارز

ـ ر یدکتر صـادق   نیالمسلم  وم االسال جناب حجت، کمک نمودند کـه از   یمحتـرم انجمـن کـالم اسـالم     سیئ
 یابیـ در ارز انشدیکه از نکات مف يمسعود نیاالسالم و المسلم کردم و جناب حجت  استفاده انشینهادهاشیپ

  . مینما می یقدردان، استفاده کردم
  

  رضا برنجکار
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