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که به مباحث خداشناسی اختصاص داشـت، اینـک جلـد    ) )1(کالم (س از انتشار جلد نخست این مجموعه پ
در دیباچـه جلـد   . شـود  مـی  پژوهان علم کـالم تقـدیم   دوم آن، شامل مباحث نبوت و امامت، به محضر دانش

بـا ایـن   . دوم نیز صـادق اسـت   جلد دربارهاهداف و ویژگیهاي آن آورده شد که عموماً  دربارهنخست مطالبی 
  :حال، مناسب است که در مقدمه اثر حاضر به اختصار به برخی از مطالب مهم اشاره شود

در اثر حاضر کوشش شده است که ضمن حفظ شاکله اصلی مباحث کالمی در سـنت کـالم اسـالمی    . 1
گرفته شـده بـراي    حجم در نظرعرضه شوند و ثانیاً، متناسب با  مند نظاممباحث در ساختاري منسجم و  ،اوالً

فراهم آید و ثالثاً، ابعاد و زوایاي ) هر چند در حد اشاره(کتاب مجالی براي طرح همه مطالب کلیدي و اساسی 
به دیگر سخن، کوشـش  . گوناگون هر بحث به تناسب سطح کتاب و مخاطبان آن کاویده شده و تحلیل گردد

» عمـق «از جامعیتی قابل قبول برخوردار باشد و از جهت » سطح«نگارنده آن بوده که مطالب کتاب از جهت 
 .نیز خالی از تحلیل و نقد نباشد

با توجه به اهمیت و جایگاه مضامین قرآنی و روایی در علم کالم، در ادامه هر یـک از مباحـث کتـاب    . 2
قدر  ان با میراث گرانبراي آشنایی فراگیراي  ت مربوط آورده شده است تا زمینهاین آیات و روایتر برخی از مهم

گفتنی است که در شرح و تفسـیر آیـات و روایـات بـه     . نهفته در کتاب خدا و سنت پیشوایان دین فراهم آید
 شرح مفصـل حجـم کتـاب را بسـیار بیشـتر از حجـم کنـونی        ،چرا که اوالً ؛حداقل توضیح بسنده شده است

دي مورد تفاسیر و برداشتهاي مختلفـی قـرار گرفتـه    گاه آیه یا روایت واح اینکهساخت و ثانیاً، با توجه به  می
اگیـران و بـا   مایه کتاب با توجه به شـرایط علمـی فر   است، این امکان فراهم شده که هر یک از مدرسان گران

 .بر صالحدید خود به شرح و تفسیر بپردازندلحاظ عوامل دیگر بنا
گیـران بتواننـد پـس از مطالعـه مطالـب      از مطالب آورده شده است تا فرااي  در پایان هر فصل چکیده. 3
بـا ایـن حـال،    . مروري فشرده بر مباحث اصلی داشته به تصویري کلی و جامع از آن فصل دست یابند ،فصل

 .نیاز نخواهد ساخت بی روشن است که مطالعه چکیده خواننده را از مطالعه دقیق مطالب هر فصل
رکت و فعالیت بیشتر آنان در فرایند آموزش، در براي تقویت روحیه پژوهش در فراگیران و جذب مشا. 4

گاه نیازمنـد   ،گویی به آن طرح شده است که پاسخ» براي تفکر و تحقیق«پایان هر فصل پرسشهایی با عنوان 
تردید، مدرسان و استادان فرهیخته با  بی. تلزم انجام تحقیقی مستقل استتأمل در مطالب فصل و گاه نیز مس

 .تحقیقی دیگر بر غناي این بخش خواهند افزود طرح پرسشها و موضوعات
ر گامی هر چند کوچک گویم و امید آن دارم که این اث می ان را بر این توفیق سپاسدر پایان، خداوند منّ

همچنین مراتب تشکر خود را از مسئوالن فرهیخته سـازمان  . هاي اعتقادي و معارف دینی باشد در نشر آموزه
 و مؤسسه فرهنگـی طـه بـراي انتشـار ایـن اثـر اعـالم       ) سمت( انسانی دانشگاهها کتب علوم مطالعه و تدوین
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