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 و آشنایی با علم کالم در دیدگاه علما تعاریفبررسی 

 2، محمدحسین اقبالی1یمحمد دفترنویسنده: 

 

 چكيده

سالم با پيدایش  سالگویی  به  ا سالا   سالاات نياز به پا سالال  ای  یی  اس به ویژه بعد از  شالدم پيرامین م

سالر سااني  ای  فرق تز  )  يرالمامنيامشالاای   تا  دیآ مع( و پيدایش فرق جدید و به تبع آن جدال بر 

سال  مه ی  نرآن آیا   ف علم  متك رالرو   و ایمي  علک مم  یمي  ماف  ا شالیی  ی   ابهه با  ای  بحث 

شالا ه منيک و یمیني   وایات  از المه اااا  مه ی  آن به  مه زیایی سال  ا صالی   ابهه با یفاع از یی  ا  حابا

 منند مخیی ی  ای   ابهه سفا ش 

ی  ای   ابهه ی  متاب آشنای  با علی  اسمم  ی  بحث تعریف و میریع علک نظرا  متفاوت  وجیی یا ی 

سالالمم   یاپا هآمده مه:  گینه یاشالالايد مهاری  صالالميک  فتنداز علما ا رالالیع و  تعریف علک مم  برای ت می

صال  انتگاب نمایند شالگ رالیع و تعریف مانند م سالفهمه برای   می آ ا مگتلف   ا   و یااز  ،وجیی یا ی علک فل

 اشتباه اس  ف و میریع مشگص منند یكه برای ای  علک تعراینل    وی  ای  می ی بيان مریند

ساللله   شالت   ای یلي  ای  م سال  مه یا شالگصا رالیع م شالد م علیم   منیط به ی  یک علم  می مه  با

سالال  شالندم  وسد  ذات یا ای آن علک  میجیی ی  م سالال  میجیی، با ی  یک علک وسد   ی سال  مه اگر م

شالند شالته با شالند  ا میرالیع واسدی تیانندنم  اعتبا ی یا شالته با   باید به ای  نكته تیجه مری مه با گذشال  یا

سالالال  جدید ییدگاه خیی  و بيان مند مه ای   سالالب  به م سالالال  جدید باید علک مم  نين ن زمان و پيدایش م

سالال  با یید  گيریم  بر عادهظيفه  ا علک مم  جدید و سالمه ی  مت  به تمام  ای  م نواه خیایيک  یترعيو

  مری

 مليدی ملما 

 متكلمي  ،ا يمل ،ایداف ،میریع ،فیتعر ،علک مم ، مم  جدید
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 مادمه

سال  یک یای علک مم   شالنا سال   جمله از، منند ممه از آن با نا  مم   صالیل اعتاایی بر  وظيفهمه علیم  ا بحث پيرامین ا

  علک ییدم ، پاسال  شالییم مه ی  ای  زمينه مهرح  شالباات به یمیني  و  ییا  بر عاده ا مبنای اسالتدتل عال  و نال  

سالمم   ی  زمرهمم   سال   عا  ی  مسالال  اعتاایی تكيه  و علک از گيریبارهمه بر  گيریم نرا  علی  ا بر علک مم  مریه ا

  اس ، نه تاليدیتحايا  و اجتاایی اعتاایی  ای  اس  مه مسال 

و    ی   مباسث  یمیین اثبا  خدا، معای، نبی ، امام پریازی  م مم  به مسال  بنيایی یی  و مناظره با اندیشه مگالف 

  وییندلک مم  »متكلک« ميیانشمند عبه   شییم ای   شته نظری بحث 

 بيان مسلله:

 به ای  میا ی اشا ه نمیی: تیانم فیالد علک مم   از

ناد و یاي  تاليدی او به یاي  تصدیا  فریی مه علک مم   ا آمیخ ، از ناهه تاليد به مرسله اجتاای گا  م  -1

  شییم تبدی  

  تیاند یدای  مندییوران  ا م  -2

 (1397، ی  اهلل سبحان آ)  آیدگرایان ند   پيدا مریه و تنلنل ی  عاایدش پدید نم یای باا مغالههبر ابهال  -3

اسال  و لذا  نرا گرفتهآید مه ی   أ  تما  علی  اسالمم  م  به یسال از فیایدی مه برای ای  علک بيان شالده جایواه آن 

به عبا   ییور، علک مم ، فاه امبر اسال  و سالایر ؛ اره گرف اهلل و سالن  باز متاب تیاننم سالره نشالیی ممم  یک مسالال تا 

سالير و سدیث صالغر و علک تف سال ، مانند علک ا سالتیا  ا سالمم  ییور  آن از و علی  بر آن ا سالتیا   ای  برجای  مه علی  ا علک ا

  لذا ای  پژویش انجا  گرفته اس  بيشتری انجا  گيری و پژویشعلک تحايق  ی  ای یستند، تز  اس  مه 

 پيشينه تحايق

  1 :شییم زیر بيان  یایصی  و مباسث اعتاایی مه به  وگی( گف اول :شییم سته زیر خمصه ی ی  یو مم معنای علک 

سال   3 و مناظره جدال  2و یایگيری  تعلک سالش و پا شالده  پر ساله می ی بيان  مذایب بدون پدید آمدن عااید و ی سال  مه 

شالالد م مم شالالك  نب  ول  مباسث ممم  به  یو (  با فرض ی   ممم  عااید و مذایب مگتلف پيدایشبه  با تیجهیمان 

 :بيان مری مه تیانم اول 

 جیع شیی مامم   اسم  علک مم  اسمم  نين ظای  پيدا مریه اس  چرا مه اگر به نرآن و متب اسم ظای با  زمانیک

ص( مباسث ممم  به ارق گفته شالده ی  فیق بساليا  شاليیع یاشالته اسال  چنانیه امر  ) ان پيامبر مشالگص اسال  مه ی  یو

شالالال   یاینمینها  ایالبرای یر مدا  از ای  ارق ی  نرآن و  و تیانم مه  مباسث ممم  فیق ست  بعد  فراوان   ا بيان یا

شالاای   سالم  تا زمان  شال  ول  از آنجای  مه اميرالم اميرالمامني  سل  نب  مكر  ا سالم عليهامني  نين ایامه یا یا ای  ال
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علم  و یین  خیی ایشان بییند و نظرا  مگالف  ساات مرجع پاسگویی  به  و تنااا زنده علم  واتی  بییند  یایویژگ 

 نياید  به وجییل نبیی پس ی  نتيجه باعث شده بیی تا مذایب ممم  ییوری ایشان ناب  نبی

اذعان  اميرالمامني به اسالتيم علم   عبداهلل ب  عبا  و عبداهلل ب  مسالعیی مانندصالحاب  یانشالمند زیایی  زمانی  آن 

شالتند به ای ی مه  سال : »علک  اب یا  (ص)  النبم  علک  (ع)  ّعلک و عل وتعال تبا کم  علک اهلل  اهلل سالیلعبّا  گفته ا

ف  سبعة أبحر«؛ )علک  سیل  ة( إتّ ماهرع)  ّعل( ف  علک صمحمّد ) اصحابما علم  و علک  و؛ (ع) علک عل ّ م  و علم 

سال  وتعال تبا کص( از علک خداوند خدا ) شالمه گرفته ا و علک م  از علک  (صامر  )ع( از علک پيامبر على )و علک  سالرچ

سالالال ععلى ) صالالالحالابعلک م  و علک تمالا   ؛ و( ا سالالالبال  باله علک صمحمّالد ) ا ی  یفال  ی یالا  اینهره( یمیین ععلى )(؛ ن

 ( 45، ص 2ش، ج  1366عبدالحسي  امين ، چاپ یو ، اس ()

سالتيم شالتند یک بیی مه از جمله علم   ا رالیع خمف  نناع یا اميرالمامني  ست  می ی پذیرش خلفای  مه با وی ی  می

شالا ه مری مه گفته  ایجملهبه  تیانم آن  شالده یک ا سال مه از خليفه اول نا   و یمیني  گفته  »لیت عل  لالک عمر« :ا

سال  مه ضاللة ليس لاا اب  ابيهالب«ا سالي  امين ، نوذا ی )یعن  ای عل  خدا بعد از تی مرا بان   : »اهلل تتبان  لمع عبدالح

 ( 45، ص 2ش، ج  1366چاپ یو ، 

سالال  و ست   زمانیک، الذمرفیق به ارق ممم  مباسثنتيجه گرف  مه  تیانم پس  شالالده ا سالالمم  مهرح  با ظای  ا

آمدن مذایب  به وجیی  زمان نين خبر از به جرأ  گف  تا اواسال  نرن اول یجری ایامه یاشالته اسال ، ول  تا یمي تیانم 

  گرف م مرین مه ی  ای  مد  مباسث ممم  به  وش شالفای  انجا   خاارنشالانمساللمي  نبیی البته باید  ی  بي ممم  

شالالالد چرا ماله بعالد از ای   بالهناله   وش متالابال  و تالدوی   پس از ای  مرسلاله بیی ماله علک مم  وا ی ماهع جالدیالد تالا یگ  خیی 

سالالتریه یای وشآمدند و یک  به وجییذایب و فرق ممم  یو ه یک م مری ای پيدا تدوی  و متاب  بعد از ای  یو ه  واج گ

  (50شما ه  مياان اندیشه ،تا ی  و عل  ظای  علک مم  ،1372،ل   بان  گلپایوان ع)

ساللله سال  م ضال  مهاری، مم ،)ی نگ سالتي  ظایراً ( 1387عمل ، سكم  عرفان، مرت سالاله نگ ی   آمده به وجییای م

سالاللمانان آن زمان سالالاله نرا گرفتهمی ی بحث مه  بي  م شالالد مه  تیانم با تام  مم  ، هبیی جبر و اختيا  یم ای  متیجه 

به  افرای آنمه  پيدا نشییای شاید جامعه باشدم   یر انسان بالغ تیجهگره خی یه اس  می ی  یاانسانمسلله با سرنیش  

شالند و  شالد  می  آن جامعه جبر و اختيا   مسالللهمرسله بلیغ فكری  ساليده با شالده با آیا   ساوی نرآن مجيد ثان  ی هرح ن

  (1396،انسان و سرنیش ، مرتض  مهاری) شییم  ماکله لی  ای  مسفری  مه محرک اندیشه اس  زیایی

یانشالمندان مشالرق   باشاليکاسالمم   علی ی   مسالللهییوری برای ارح ای   منبع تفحصمه ما ی    يسالن یليل  بنابرای 

سالمم   ا نف  منند تمش  سال   منند مزمي  عمیما برای اینكه بتیانند معا ف ا به خا ج   ییاشالهی به یر اریا  مه ی

ساللمانان  ساليحي   ا برای علیم  مه ننی م صالیص از م شاله منند میمي  یلي  تمش  به  منند دايپمگ ی تا ثاب  منند  ی

  اندیایهعرفان، نحی و عروض ای  ما   ا انجا   مانندچنانیه ی   ابهه با علیم   باشد م اصل  مم  از خا ج 
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ضالالالا و نالد  م تیانم  ا بحالث جبر و اختيالا  ماله م سالالالان ا تبالاط یا ی جبر و بحالث ن یک بيالان مری زیرا از جات  ماله باله ان

سال اختيا   ضالا و ند  ا سال  مه تز  ،و از جات  مه با خداوند ا تباط یا ی مبحث ن سال   به یایآو ی ا سالا خیی ای  مبحث ا

سالاللله  سالاللله  آو ی م ا ی  پ  عدل م سالال  و نبح ذات   ا ث عدل، بحو از ارف ییور م صالالی    به و ی  پ  یا یس یمي  

 ( 1376،عدل الا  ،مرتض  مهاری) آو ی ممسال  ییوری  ا یی پ  یكدیور 

شالد مکمکو  شاليده  صالفات  م سالپس به تیسيد  سالته بعدیا  بحث به تیسيد افعال  و  سالتریگ   مباسث ممم  یبندی گ

خم و بساليا ی  مسالللهجمله مباسث جییر و عرض و از  سالیق یایه شالدندفلسالف   مباسث، به بساليا ی از زیایی پيدا مریند

خصالیصالا مسالال   -برای مسالال  مربیط به اصالیل یی   یامادمه عنیان به ا  كلمي  ارح ای  مسالال تزیرا م؛ از مسالال  ییور

سالالاللامثر  ه یمي  یلي  بیی مهب شالالمریندم تز   -و معای  مبدأمربیط به  سالالفه  یزمينهمه ی    م شالالتندفل ی   نرا  یا

  بسيا ی یستندمشترک  یا ای مباسثفلسفه مم  و باید تیجه یاش  مه  ندگرفت جایعلک مم  یک  یزمينه

شالته تحریر   صال  بگیاید متب ممم  مه بعد از نرن یفتک به   شالگ شالایده  اندی آمدهاگر   ا می ی مهالعه نرا  یید م

 ییامتابیمان مهالب  اس  مه فمسفه اسمم  ی   خی یم خیاید مری مه بيشتر مسالل  مه ی  متب اسمم  به چشک 

ازجمله تاثيرات  مه علک مم  بر فلسفه   اندیاشتهتاثيرا  بسيا ی  ا ی  خیی اسمم   یهفلسفو مم    اندمریهخیی مهرح 

مم  برای فلسالفه مسالال  جدیدی  ا مهرح مریه اسال  و به ای  میرالیع اشالا ه مری مه  تیانم و فلسالفه بر علک مم  یاشالته 

رالرو   یاشال  تا بساليا ی از مباسث فلسالف  ی  از ارف ییور فلسالفه یک باعث شالده یایره مم  وسالع  یابد به عبا   باتر 

  نلمرو مم  مهرح شیی

 علک مم  و جایواه ایمي ررو   و 

 علک مم  از منظر نرآن

 (1366،، ط: انتشالا ا  بيدا 40ص، 2ج تفسالير الارآن الكریک، صالد المتالاي ، باره ) 22و  21صالد المتالاي  ی  تفسالير آیه 

شالریف،  :فرمایدم  سالال  ،امل، علی   سال : نكا  لهيفه، م شالش امر ا شالتم  بر  عال ، انیا  الا  و  یایسكم ای  آیه م

ی  ای  آیه بعد از بيان امر به  :گییدم پریاخته و ی  بر س  علی  شریفه  یابگشاسرا   بیب   سپس ایشان به بر س  ای  

 یاپدیدهآن اینكه برای شناخ  خداوند ی  نظا  عالک و خلا   عبای ، مهلب  بيان شده مه یتل  بر خالق و صانع یا ی و

 باید تدبر و تفكر نمیی 

سالال  و اعتاایا    شالالنا ضالاليل  ای  علک یعن  علک خدا سالالپس ی  بيان ف شالالان    ی  وجه یفتک مندم وجه  ا بيان  8ای

صالالاص بينيکم : اگر به نرآن  جیع منيک فرمایدم  سالال  و به  مه تعدای آیات  مه به اسكا  فاا  اخت آیه  600یا ی مک ا

سالالدنم  سالال   ست     سالالال  اعتاایی از نبي  تیسيد و معای ا ی  سال  مه بگش عظيم  از آیا  نرآن مریک مربیط به م

 نَصالَصالِاِکْ فِ  مانَ لَاَدْ»: فرمایدم نين به بيان سكم  و ند   الا  پریاخته اسال  و لذا  باشالد م نصالص  گربيانآیات  مه 

 ( 111 هیآ، 12سی ه ییسف/)  «الْأَلْبابِ لِأُولِ  عِبْرَةٌ
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صالد ا ی  وجه یشالتک  شاله و زی تفكر و فرمایدم مرسی   سالته اندی : خدای متعال اولي  چينی مه از مگلینا  خیی خیا

ساليد  نرآن مریک ی  بيش از  صالفا  الا  بر سال  تا به تیسيد و معرف   سال  مه به ت 400تدبر ا سالته ا شالر خیا فكر و آیه از ب

سالالالان  ماله یک خیی خالداونالد  ا  سالالال ، م تالدبر بپریازی  نرآن مریک یمیني  ایال  بحالث و جالدال بالا مگالالفي   ا مالدح مریه ا

سالالم   اینمای   رالالمل مجایله  اندمریهشالالناخته و یک ییوران  ا به ای   صالالد المتالاي  اندمریهو با ای  عنای و    مرسی  

 :آو یم چند شاید بر ای  مهلب 

ضالالر  الف( نرآن مر سالالگ  مفا  ی با ه س یَلْتَنا فَأَمْثَرْ َ جا نَدْ نُیحُ یا»مه گفتند:  مندم نا   گینهای ع(  ا نیح )یک 

صالالدایِني  شالالان (32 هیآ، 11سالالی ه ییی/)« جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ مُنْ َ مِ َ ال سالال  مه جدال آن فرمایدم   ای : معلی  ا

سالال  اعتاایی  سالال  فرعيه  بنابرای  مجایله ی   اه یا ی سق سرفه انبيای الا  بییه سضالر  ی  م سال  نه ی  فروع م بییه ا

 اس  

ضالالر   صالاله س شالالان با نمروی  ا ابرایيک )ب( نرآن مریک ی  ن وَ  الدذی یُحْي   َبِّ »: فرمایدم بيان  گینهای ع(، جدال ای

بِالشالدمْسِ مِ َ الْمَشالْرِقِ فَأْ ِ بِاا مِ َ الْمَغْرِبِ فَبُاِ َ الدذی مَفَرَ وَ اللدهُ ت  إِند اللدهَ یَأْت وَ أُمي ُ نالَ إِبْرایيکُ فَ یُمي ُ نالَ أَنَا أُسْي 

  (258 هیآ، 2سی ه باره/)«یَاْدِی الْاَیْ َ الظدالِمي 

 تیانندنم ند اینان خی شيد و ماه و زیره، سضر  فرمیی منندگانپرستشج( ی  جریان مجایله سضالر  ابرایيک )ع( با 

سالتند  ) شالند زیرا  وال پذیر ی سال  ب با سال  الیجییواجبما نين  گییندم  یاماتریالي صال  مایه ا اما ؛  ا نبیل یا یک و آن ا

 ا ندا ی(  خداوند ای  استجاج سضر  ابرایيک )ع(  ا  یاآنصفات  یا ی مه مایه  الیجییواجبای  سگ  نای س  اس  زیرا 

اختصاص  به آن سضر  یک ندا ی بلكه ما  آن سضر   مسللهما ی با ا زش یانسته اس  و به ایشان نمره یایه اس   ای  

 نمینه مام  آن اس  

سالب » صالالالا سالالال   ماله ابر يالانمجمععم یاله الب سالالالير آ نالان  52« ی  تف كالافِری َ تُهِعِ فَم»فر ِالدْیُکْجال وَ الْ االایاً باِلهِ ای  جِ

رالمير »به«  :فرمایدم (  52 هیآ، 25سالی ه فرنان/)«مَبيراً سال    ساللحانه ا شالیی  آیا مرای جاای م چوینه با مفا  جاای مبير 

سالالال  گرییبرم به چه چينی  رالالالمير به نرآن فرمایدم   مرسی  ابر مه از سدیث اب  عبا   ای یمان گرییبرم : ای  

سال  و ست   ؛ وآیدبرم  شالباا  مگالفي  و معاندی  ا ساليله نرآن، جاای متكلمي  ی  س   گف   تیانم مرای از جاای به و

می ی رالمير »به« ی  آیه یو نیل  ی  .مرای از جاای با نفس مه جاای امبر شالمریه شالده اسال  نين یمي  نسالک از جاای اسال 

 مرای از آن ترک ااع  اس   اندفتهگو برخ   اندبرگریاندهبيان شده اس : برخ  رمير  ا به نرآن 

شالری یر یو نیل  ا آو یه  سال  )زمگ شالری، ا شالاف، جزمگ صالاسب  عممه  (1389،286، ص3الك اباابای  یمان نیل 

سالياق آیا   سالی ه با بحث نرآن آ،از یاندم مجمع  ا نبیل یا ند و یلي  آن  ا  سال  مه ابتدای ای   سالياق به ای  صالی   ا   

 ( 1 هیآ، 25سی ه فرنان/)«نَذیراً لِلْعالَمي َ لِيَكُینَ عَبْدِهِ عَلى الْفُرْنانَ نَندلَ الدذی تَبا َکَ» شییم 
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سالالالدم تا  یابدم سالالالپس بحث با محی ی  نرآن ایامه  رالالالمير »به« به فرمایدم به آیه می ی نظر  مرسی  عممه     :

سالياق آیا ، به نرآن  و ملمه »مجایده« و نين »جاای« به معناى جد و جاد و به ما  برین ناای  نيرو  گرییبرم شالاای  

سال  شالم  ا رالمير به نرآن  ؛ وی  یفع ی شالمنان جاای م ، یعنى معنا ای  مى گرییبرم چین گفتيک  شالیی مه: با نرآن با ی

المينان، عممه اباابای ، )  تما  نمانرآن  ا بر آنان بگیان و معا ف و ساایق آن  ا بر ایشان بيان م  و سج   ا بر ایشان 

  (1374،ط: جامعه مد سي  ، 228، ص15ج

سال  و ای  آیه ی  مكه گییدم و  مندم  ایوشالای  بيان  اینكتهفگر  ازی ی با ه ای  آیه  سالی  مك  ا سالی ه فرنان از   :

شالده لذا مرای از جاای ی  آیه جاای  سال ،نازل  سال  ني صالهلح  مه ی  فاه مهرح ا ساللحانه و م سالير فگرالدی   ازی، ) م تف

 زیرا سكک جاای مسلحانه ی  مدینه و بعد از یجر  نازل شده اس  ( 100، ص24مبير، ج

  وایا  منظرعلک مم  از 

 :منيکم  ابهه به چند  وای  اشا ه ی  ای  ی   وایا  زیایی به ایمي  علک مم  اشا ه شده اس  مه 

سالالُندةٌ نَالِمَة« -1 ضالالَةٌ عَایِلَةٌ أَوْ  ماف ، مرسی  ملين ، ) وای  معروف نبیی مه فرمییند: »إِندمَا الْعِلْکُ ثَلَاثَةٌ آیَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِی

  (ق1407،، ط: اسمميه32، ص1ج

ضالاله عایله به معنای علک به آیه محكمه به معنای علک به اعتاایا  یین ، : مرسی  محاق یامای ی  ای  با ه فرمییند فری

  اسكا  فرع  و سنه نالمه مربیط به علک اخمق اس 

سالكری )ع( فرمییند:  -2 سال  ع شالِيعَتِنَا مُرَابِهُینَ فِ  الثدغْرِ»اما  س  الدذِی یَلِ  إِبْلِيسَ وَ عَفَا ِیتَهُ یَمْنَعُییُکْ عَ ِ الْگُرُوجِ -عُلَمَاءُ 

شالِيعَتِنَا وَ عَ ْ رالُعَفَاءِ  شالِيعَتِنَا مَانَ أَعَلَى  صالَبَ لِذَلِکَ مِ ْ  صالِبُ أَلَا فَمَ ِ انْتَ شالِيعَتُهُ وَ الندیَا سالَلد َ عَلَيْاِکْ إِبْلِيسُ وَ  ضالَ َ  أَنْ یَتَ فْ

َالا وَ ذَ َالانِ مُحِبِّين َالدْفَعُ عَ ْ أَیْی دالهُ ی ِالأَن َالدَ الرمو َ وَ التمرْکَ وَ الْگَنَ َ أَلْفَ أَلْفِ مَردةل ل َالای ْالدَانِاِکمِمد ْ ج َالدْفَعُ عَ ْ أَب ِالکَ ی مرسی  )«ل

 ( ق1403،، ط: نشر مرتض 17، ص1اتستجاج، جابرس ، 

شالاليده و از یی ش  صالالف م شالالكریایش  سالالتند مه ی  برابر ابليس و ل شالالمندان پيروان ما یمانند مرزیا ان  ی به  یاآنیان

پيشويری  یاآنو نين از تسل  ابليس و پيروان او، بر  منندافرایی از شيعيان ما مه ند   یفاع از خیی ندا ند جلیگيری م 

شالمندان منندم  شاليد ا زش آن یان ، ینا  ینا  با  باتتر از اندیایهمه چني  خیی  ا ی  معرض یفاع نرا   ایشاليعه  آگاه با

 منند، زیرا یانشمندان، نوابانان عااید و فرینگ اسم جی  یشمنان اسم  از مفا ، پيكا  م سالپایيان  اسال  مه ی  برابر ی

 .و مدافع یی  یوستان ما یستند، ی  سال  مه مجایدان سافظ مرزیای زمين  یستند

ضالالر   سالاللحانه یک ميليین برابر با فرمایدم ی  ای   وای  س سالالم  م شالاليعه از جاای ج  مه یفاع از مرزیای عايدت  

صالدةِ ترا زش سالم  فرمییند: »الْجِاَایَ بَابٌ مِ ْ أَبْیَابِ الْجَندةِ فَتَحَهُ اللدهُ لِگَا ضالر  اميرالمیمني  )ع( ی  می ی جاای ج سال   س  ا

ةِ جَمَعَ اما  صالایق )ع( فرمییند: »إِذَا مَانَ یَیْ ُ الْاِيَامَ (  ، ط: نشالر یجر 69، ص27خهبه  ، ساليد  رال ، البم،هناج)«أَوْلِيَالِه
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عُلَمَاءِ فَيَرْجَحُ مِدَایُ الْعُلَمَاءِ عَلَى یِمَاءِ اللدهُ عَند وَ جَ د الندا َ فِ  صالَعِيدل وَاسِدل وَ وُرالِعَ ِ الْمَیَازِی ُ فَتُیزَنُ یِمَاءُ الشالماَدَاءِ مَعَ مِدَایِ الْ

 (ق1315،ط: اسمميه، 14، ص2بحا اتنیا ، جعممه مجلس ، )الشماَدَاءِ«

 :فرمایدم ی   وای  ییوری اما  یایی )ع(  -3

ابِّي َ عَ ْ یِیناِلهِ بِحُجَجِ اللدالهِ وَ الْمُنْاِالذِی َ »لَیْ لَالا مَ ْ یَبْاَى بَعْالدَ ،َيْباَلةِ نَالالِمِكُکْ ع مِ َ الْعُلَمَالاءِ الالدداعِي َ إِلَياْلهِ وَ الالددالِّي َ عَلَياْلهِ وَ الالذد

ضالالالُعَفَالاءِ عِبَالایِ  صالالالاِلبِ لَمَالا بَاِ  أَسَالدٌ إِلدالا ا ْتَالدد عَ ْ یِی ِ اللدلِ شالالالِبَالاکِ إِبْلِيسَ وَ مَرَیَتاِلهِ وَ مِ ْ فِگَالاوِ الندیَا هِ وَ لَكِنداُکُ الدالذِی َ اللدالهِ مِ ْ 

سالُكدانَاَا أُولَ سالدفِينَةِ  صالَاسِبُ ال سالِکُ  شالِّيعَةِ مَمَا یُمْ رالُعَفَاءِ ال سالِكُینَ أَزِمدةَ نُلُیبِ  ضالَلُینَ عِنْدَ اللدهِ عَند وَ جَ َیُمْ مرسی  )«لِکَ یُکُ الْأَفْ

 ( ق1403،، ط: نشر مرتض 18، ص1اتستجاج، جابرس ، 

سالالالم  علمالى نبییند مه یاعى   سالالال  مه فرمیی: اگر ی  پس ،يب  اما  نالک عليه ال سالالالم  نا  ا از اما  یایى عليه ال

شالا ه به او منند سالییبه ضالعف خدا  ا از یا  ابليس و اعیانش  ي  الاى از او یفاع نمایندو با برای او بییه و ا سالت و بندگان م

شالمنان  بریانند صالب )ی شاليده و مرتدّ مىبي ای و از بند نیا سال  م شالند، یمه مری  از یی  خدا ی شالدند  لك  (  یایى بگ

شالته و ماا  مى سال  یا رالعيف ما  ا ی  ی شاليعيان  سالتند مه زما  نلیب  سالانى ی شالتى مه منند، یمیعلماء م ین ناخداى م

 باشند برتر و افض  ی  ننی خداوند با عنّ  و جمل مى یایشگصي سكّان آن  ا ی  یس  یا ی  ای  گروه یمان 

 :العلک  أ  وای   -4

ضالر  به او فرمیی:  فریی اعراب  خدم  پيامبر خدا )ص( ساليد: »عَلِّمْنِ  مِ ْ ،َرَالِبِ الْعِلْکِ«  س صالَنَعْ َ فِ  »آمد و پر مَا 

  اعراب  سالیال مری مور من م مه ی با ه ،الب آن سالیال  ایمریهعَ ْ ،َرَالِبِهِ « ی با ه سالر علک چه   َأْ ِ الْعِلْکِ سَتدى تَسالْأَلَ

 ( ق1315،، ط: اسمميه14، ص3بحا اتنیا ، جعممه مجلس ، ) ا  علک چيس   سضر  فرمیی: »مَعْرِفَةُ اللدهِ سَقد مَعْرِفَتِهِ«

 افض  الفرالل: وای   -5

یو  وای  مه ی  ميان عامه معروف  ی با هی  محضالر اما  صالایق )ع( بیی ، معاویه ب  عما   مندم یشالا  ب  سكک نا  

مه میمنان  منندم المعراج خداوند  ا ییدند   وای  ییور  ة: پيامبر امر  )ص( ی  ليلگییدم اسال  سالیال مری: یک  وای  

ضالالالر  ابتالدا با یک تعبير   بيننالدم ی  نيالام  خداوند  ا  سالالالیال مری  س به وی  آمينممم وی ی با ه نحیه ییدن خداوند 

سالالَنَةً یَعِيشُ فِ  مُلْکِ سالالَنَةً أَوْ ثَمَانُینَ  سالالَبْعُینَ   اللدهِ وَ یَأْمُ ُ مِ ْ نِعَمِهِ ثُکد لَا فرمییند: »یَا مُعَاوِیَةُ مَا أَنْبَحَ بِالردجُ ِ یَأْتِ  عَلَيْهِ 

راليح مهلب، ای  یو سدیث  ا  ی نكریند بلكه آنان  ا معنا مریه فرمییند: مرای یَعْرِفُ ضالر  ی  تی  اللدهَ سَقد مَعْرِفَتِه«  بعد س

سالال  نه   ؤی  سالالَانِ مَعْرِفَةُ الردبِّ وَ الْإِنْرَا ُ لَ  ؤی نلب  ا ضالالَ َ الْفَرَالِلِ وَ أَوْجَبَاَا عَلَى الْإِنْ سالالپس فرمییند: »إِند أَفْ سالال    هُ س

 ( ق1315،، ط: اسمميه55 - 54، ص4بحا اتنیا ، جعممه مجلس ، )بِالْعُبُییِیدة«
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 ی   وای  ییوری آمده اس : -6

سالير  اه یک نفر  سالیال  اعتاایی مری و گفونت  اميرالمامني  )ع( عاز  جنگ جم  بییند ی  م شالان  یَا أَمِيرَ  : »از ای

سضالر   بين نم برخ  از یا ان سضالر  به وی یجمه مریه و وی  ا تیبي  مریند مه مور  «اللدهَ وَاسِدٌ تَاُیلُ إِند الْمُاْمِنِي َ أَ

ضالر  فرمیی: »یَعُیهُ فَإِند الدذِی یُرِیدُهُ الْأَعْرَابِ  یُیَ الدذِی نُرِیدُهُ سال   س سالیال ا سال ، ای  چه جای  ساللحانه ا  مِ َ عاز  جنگ م

سالالال  مه ما ای  نی   خیایدم « او  ا  یا منيالد مه آنیاله وی الْاَیْ  سالالاللحالاناله خیایيکم یمالان ا   یعن  یدف ما از جنالگ م

 یا  ای  نی  اس  اصمح اعتاا

سالالا  ای    شالالرای  س ضالالر  ی  ای   سالالللهس سالالگن  فرمییند مه باتر از آن  م  ا به مینع ییوری میمیل نكریند بلكه 

شالان چاا  معنا برای تیسيد بيان فرمییند مه یو معنای آن ی با ه خداوند نای سال  و یو  ی با ه سال   ای شالده ا تیسيد بيان ن

ی  عدیی و تیسيد به معنای واسد نیع  و جنس  ی  می ی خداوند صحيح نيس ، معنا ی س  اس   تیسيد به معنای یكتا

شالریک ندا ی و ییور اینكه  شالبيه و  سال  نه ی  خا ج و نه ی  ذی  و ویک  تجربهاما تیسيد به ای  معنا مه خداوند  پذیر ني

 ( 1395 ،، ط: میسسه النشر السمم 83التیسيد، صشي  صدوق، اس  )ی با ه خداوند صحيح 

 یتما  عالمان شيع  به مباسث ممم ا

سالالال   شالالالته به ی سالالاليره و زندگ  عالمان گذ سالالال   یا ای فراز و  یاآنمه یر چند مباسث اعتاایی ی  ميان  آیدم از بر 

سال  اما یرگن  سالال  ی  ميان  گینهای فروییای  بییه ا شالد  نگمک یاآننبییه مه ای  م سالته  .شالده با از جمله علمای برج

ایشالان با نا  »الشالاف   سالنگگرانن مباسث اعتاایی به یفاع از یی  پریاخته ساليد مرتضال  اسال   متاب ییوری مه ی  ميدا

شالي  الهالفه  .معتنل  نیشالته شالده از آثا  فیق العایه ایشالان اسال  عبدالجبا المغن « نارال  »ف  اتمامه« مه ی  ناد متاب 

 .تلگيص الشاف « چاپ گرییده اس »ا  نين یمي  متاب  ا تلگيص و تصرفات  ی  آن انجا  یایه مه با ن

نمینه ییور ای  عالمان، عممه سل  اسال  مه آثا  فراوان ی  زمينه مسالال  اعتاایی یا ی  عالک برجسالته ییور ای  ميدان 

ميمن  متاب ایشالان  ا تعریب و تلگيص نمییه  اهلل یآعممه ميرسامد سسالي  یندی صالاسب متاب »عباا  اتنیا « اسال   

 مندم ساياتا تعجب  نديب مجلد با عنیان »نفحا  اتزیا « به چاپ  سالانده اسال   ونت  انسالان متاب عباا   ا  20و ی  

شالمند ای  اثر ا ز یانهيانوخه  بییه اسال  با چه  یامتابمه ایشالان ی  آن زمان مه امكانات  مم  ی  اختيا  بییه و خيل  

سالال  مه گاه برای  شالالان آمده ا شالالرح سال ای سالال   ی   شالالته ا سالال  ا نی  ا متحم   یای مرا  آو ین یک متاب چه  به ی

 .شدندم 

صالاسب متاب  صالیل المامه« از ییور »صالاسب متاب  الدی شالرفو عممه  سالنگگرانعممه امين   المراجعا « و »الف

 .اندشدهمگتلف  وا ی ای  ميدان  یایسبکعالمان شاخص ای  ميدان یستند مه یر مدا  با 

صالالالی    رالالالیع محی  به مباسث بنوریک ی  ای   سالالاليا ی از عالمان، وا ی ای   بينيکم اگر ی  مباسث اعتاایی می مه ب

سالالالفاله تناالا و فااالا و متكلمي  تناالا معنالا نالدا ی زیرا یماله آنالان باله انالدشالالالدهميالدان    ی  ای  نوالاه ییور تفكيالک عالالمالان باله فم
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شالته و به مباسث اعتاایی ن سالللهظر یا سال   برخ  از آنان  یاآن یای وش، منتاا اندپریاختهیفاع از یی   م متفاو  بییه ا

سالالف  و گاه  وش عال  ،ير  شالالده و برخ  به  وش عال ؛ ی  می ی  وش عال  نين گاه  وش عال  فل به  وش نال  وا ی 

سالالال ، اما یمه  شالالالده ا سالالالف  ی  پيش گرفته  نواه ییور افرایی  بنابرای ؛ گيرندم ایا  نرا  ی  خانیایه علک اعتا یاآنفل

  آیدم بلكه خیی ایشان جن متكلمي  به شما   گيرینم یمیین ممصد ا ی  مااب  متكلمي  نرا  

 علک مم ایداف 

  باشد م مگتلف  سالن ا زش و ایمي   از جیانب  مه ای  علک ی  وانع مدافع یی  و فگ تیانم علک مم   با ی   ابهه

شالناخ  تحايا  یی اول سال: (  صالیل یی  تاليدی ن شاليک مه ا شالته با ای  علک با تحايق و اجتاای  بلكه  بباید تیجه یا

صال   سال  مه ی  ابتدای تمام   شالییم سا سالالهبه یمي  یلي  ا صالیل یی   ا جاین ندا یای  سالته اند با نعلميه تاليد ی  ا

سال سال  بيان مری مه یك تیانم لله تیجه به یمي  م تحايا  و اجتاایی فاک  صالی  به  مه یی  از ایداف ای  علک ای  ا

  ثاب  مری و به مسال  آن پاس  گف  و برایي یی   ا با ایله  تیانم شیی و به ممک یمي  مسلله 

سالالتي تیيج  محاق مرسی   شالالریح چني  ای یدف از علک مم   ا  نگ »األوّل بالنظر إل  الهالب ف  نیته  :نمایدم  ت

ضالاليل التاليد إل  ذ وة اتیاان« سالالتي  نتيجه   (ش1383،10شالالیا ق اتلاا ، ص تیيج ، )النظریة ویی الترن  م  س نگ

سال   شالییم مه متیجه خیی محاق ای  علک سالییمند علک مم   شالته و ای  ا سالرگذا سالرزمند  به مه تاليد  ا پشال     يی  

تحايا  عم   و ی  اصالیل یی  یای  یابد از تاليد  ای  اسال  مهعلک مم  نگسالتي  یدف   پس گذا یم تحايق اجتاای و 

 نماید 

شالالد م تمام  پيامبران الا   فایدیدای  مری  یك  از ا: ییورانمرین  اینمای   (یو  سالالتي و  با مرسله یدای ،  نگ

  علک مم  يامیزندب نبی ، معایبه مری  ی   خداشالناسال ، تا  پيامبران مبعیث شالدند، باشالد م اعتاایی ی  مسالال  یدای  

شالالدم مری  یك  از ایدافش یدای  نين  سالالمم  با  عالک مم یک  با شالالریح وا سالالاای  از سمای   ت یدای  و ا  ب  میجلم

   سازیم مری   ا فرایک ا شای 

جاالالال  و ترییالدی ماله ی  از  مری  ا یا ی تالا وری مری    یمالاننالد یالدف انبيالاء ناش یالدایتپس بالا ای  بيالان یالدف علک مم

شالیند و  ییدم  و  یاآن اعتاای و  مندم بيان  چني ای  از علک مم   ا بعدیمرسی  تیيج  یدف  به یمي  عل خا ج 

ضالالاح المحجة لاک إل  عاالد الدی  وا» :فرمایدم  شالالدی  بإی سالالتر شالالای الم لبریان الثان  بالنظر إل  تكمي  الغير و یی ا 

 ش( 1383،10تیيج ، شیا ق اتلاا ، ص )«اکيعلالمعاندی  بإنامة البریان والحجة 

شالكا  نمیین  اهایومي  ف سال  مه با آ شالناخ  خدا و النا  معاندان، با یده علک مم  نظر به تكمي  مرین ییوران ا یای 

شالد م انامه یلي  و بریان  سال   ا برای ییوران بيان با شالنا و بعد با انامه  مندم   ی  ای  جا یک متكلّک الا  اوتً ایله خدا

  مند مسق  پذیرشبه  جبی  ا مشگص معاند  ،ایله خیی
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سالدا ی از اعتاایا  یین سالی  اگر پيشالينه یانش مم   ا می ی بر سال  نرا  ییيک مشالایده خیایيک مری : ( سفاظ  و پا

سالالال  یین  وا ی  عل مه  شالالباات  بیی مه بر م صالالاً علما مأمی  به  شالالدم سايا  ی  ممال علک مم   صالالی و اولياء یی  خ

سالالگویی   شالالاگریان مبرّ یاآنپا سالالا  سالالم بي  علياکای زی ی  مكتب بییند و چه ب سالالگویی  به  ال تربي  یافتند برای پا

شالال  مه اما  جیای شالالباا  و یفاع از یی  ایمي  یا سالالگویی  به  سالالدا ی از یی   به سدّی پا سالالم عليه شالالباا  و پا  ،ال

شالالمندان علی  مم ضالالر خداوندمه ی   یاندم منان ام نلیب زمامدا ان یی   ام  یان  ا  ییوران مننلت  واتتر از متعال مح

  (ش1381،از علک مم  یای ی  نا  از:  ،اایری اهللسبيب) باشندم یا ا 

سالالال یمیني  مرسی   و  :فرمالاینالدم  ( 52فرنالان/«)مَبيراًفَم تُهِعِ الكالافری  وَجالایِالدْیُکْ بالهِ جِاالایاً » اهلل ی  ذیال  آیاله: ابر

شالالبه المبهلي  وأعداء » سالالبحانه جاای المتكلّمي  ف  س ّ  وف  یذا یتلة عل  انّ م  أج ّ الجاای واعظمه مننلة عند اهلل 

مه یك  از برتری  انیاع  مندم ای  آیه بر ای  مهلب یتل    (سالساله الااییا، چاپ م7/324:البيانمجمع ابرسال ،)الدی «

  یاس آن  برای پاسگویی  به شباا    منظر خداوند متعال جاای یانشمندان علک مم  با معاندی  ییجاای ی

سالدا ی از اعتاایا  یین   ا یك  ییور از ایداف ای  علک مرسی  تیيج   صال  خیی  یانندم سفاظ  و پا و ی  ناد مح

ناد المحصال ، ابع «)ن ینلنلاا شالبه المبهلي ای  ع  یی سفظ عاالد الد سالم  وصالیل اتال  ا هالثالث بالنسالب»: فرمایندم 

شالباا   مااب یین  ی   اعتاایا سفظ یمان علک مم  نسالب  به اصالیل اسالم  نتيجه سالییمند سالیمي   ( 1یا  اترالیاء، ص

 اس   ای  باا 

  باشندم نيازمند به علک مم   فاه، اصیل، تفسيریمه علی  یین  اعک از: : چاا  ( استياج ییور علی  یی  به علک مم 

مثال تا زمان  مه  ای بهمح  بحث و تبایل نظری ی   ابهه با ای  علی  متصالی  شالد  تیاننم تا زمان  مه علک مم  نباشالد 

سال  به ای  مل   شالده ا شالان ثاب  ن صالم  ای سالالل  مانند معای یا نبی ، یا ع ساليده از جانب  تیاننم م به اساییث و اخبا   

سالالت صالالم   زمان  مه تا ود نماا  یلي  نرا  گير تا ی نای مری آنان ا شالالدی  ی یاف  وس   ص() امبريپع ند   ی   ثاب  نبا

  متصی  نگیاید بییتفسير وس  

سال  ی   جا پس به یمي    سالایر علی  تا مبان  ممم  نرا  گيری  جهتیمی ی علک مم  ای  علک یعن  باید مرسله نگ

شالیی صالحيح  سالپس ت سال  نرا  گيری  و  صاليرخیاجه  آن علی  می ی بر  سالگن  یا ی مه  ن سالا  » :فرمایدم ی  ای  باب  انّ أ

صالیل الفاه وفروعه  سالالریا ماُ سالالله سیل الياي  وت یتک بدونه الحیض ف   صالیل الدی  الذی یحی  م العلی  الدینية علی  اُ

شالالالروعه ست  ت یكین الگ شالالالروع ف  جميعاا محتاج إل  تادیک  صالالالیلاا مان عل  ،ير الل فياا وإن مان مالّفانّ ال داً تُ

  (1394، سمه اهللمادمه فلسفه یی  عممه جعفری ،محمد را اسدی) أسا «

و بدون آن و وی  باشالد م معلق بر محی  یاي   آن  لعلک اصالیل یی  اسال  مه مسالا ، علی  یین تمام  ییهلیشالا  عنی 

صالیل فاه و فروع آن ممك   سالال بدون آگای  بر  یاآنشالروع ی   مه چرا نگیاید بییی  مباسث علی  یین  ییور مانند ا  م

صالیل یی   شالد م  سالاف بدون پایه یمانندمربیط به ا سال  مه  با  تیيج  ی  محاقاز  معنایمي   ی مهلب  تز  به ذمر ا
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شالده اشالیا ق  متاب ساللیلي پس سال  اتلاما  بيان  ساليا  م سال  پس باید خمیای  مه ی  جامعه ی   علک مم  ب با ا زش ا

  استای عد  تیجه به آن ایجای شده جبران شیی 

 تعریف علک مم 

، از جمله تعریف  مه اب  خلدون باشد م ی خی  و ناب  تیجه  یاآناز  برخ شده مه  ا اله مگتلف تعا یف برای علک مم  

سال  مه یای  وی م  ا اله  گذا انبدع  یین  و  ی اعتاایا بر  بيان یلي  عال استجاج و  یا عادهگیید: علک مم  علم  ا

سالالمف از  سالالنّ  ی  و سالاللیک ا سالالال  اعتاایی ای   شالالد م م مه ی  ای   نكته ناب  تأم   (466ادمه اب  خلدون، ص م) با

سالال  مه ی  تعریف فیق  نكته ای  شالالییم ییده تعریف  شالالده ول  ی  علک مم  تناا از  یلي  بيانا ال  ع یلي عال  ذمر 

  شییم نال  یک استفایه  یلي شیی بلكه از استفایه نم 

شالدنم گف  ای  تعریف تا   تیانم با ای  بيان   شالدهعلک مم   علمایاز نين ییوری  یایتعریف  یمیني  با  ی یاف  

سال  مه نا   شالايد مهاری  ا مه  و تناا گنجدنم مجال ی  ای   یاآن تمام ا رالحنظر مرسی   شالد م تعریف  تری وا  ا  با

سالال  از ای  مه منيکم  بيان سالال  مه ی »: و آن عبا   ا سالالمم  یعن  آنیه  ابهه با علک مم  علم  ا از نظر  مه عااید ا

سالم  باید ب شال  بحث ه آنا راليح  یاآن مه به ای  نحی مندم  معتاد بیی و ایمان یا سالتدتل  یاآنو ی با ه  ییدم  ا تی ا

 ( ، شايد مهاری3/57مجمیعه آثا ، ج«)مندم یفاع  یاآنو از  نمایدم 

سالتدتل ( و یک به   سالمم ( یک به  وش بحث )ا سال  مه ی  آن یک به میرالیع )عااید ا شالايد مهاری تعریف  ا تعریف 

سالالنوربان و مدافع یی   سالال   پس با تیجه به ای  تعریف علک مم   شالالده ا شالالا ه  ،ای  )یفاع از عااید یین ( علک مم  ا

  مندم سن  از یی  یفاع تاب و یای عال  و با استفایه از ممحسیب شده و با استدتل

شالالد و بتیاند به تبيي   صالالیل و فروع فاک مریه با سالال  مه یی   ا ی  یمه ابعای و ی  جانب ا سالال  ا »و متكلک وانع  م

شالكاتت  مه بر اذیان یجی  م  شالباا  و ا شالد مه به یمه  سالنوربان  با آو ی صالحيح و ینيق تما  معا ف یین  بپریازی و 

 ( ش1391،42فلسفه یی ، ص یمتر اسمد باشت ، )پاس  گیید«

 میریع علک مم 

انّ میرالیع م ّ علک یی ما »اند: و ی  تعریف میرالیع علک گفته شالییم میرالیع یر علم  میجب تماین آن علک با علی  ییور 

راله الذاتية سال  از آن چينی مه ی  آن علک (466مادمه اب  خلدون، ص «)یبحث فيه ع  عیا  رالیع یر علم  عبا   ا   می

 و عیا ض و خصایص آن چين بحث و گفتوی شیی  از اسیال

 سالد باتری  نظر ی  ميان یمه نظریا آن اسال  مه ول  به نظر م  علک مم  آ اء مگتلف  وجیی یا  ی  پيرامین میرالیع

رالیع علک الكم  عند أیله إنّما یی العاالد اییمانية» گیید:ی  مادمه اب  خلدون آمده و م   ، شالیا ق اتلاا ، تیيج«)فمی

سالالال   مرای از (9و ناایة المرا  ف  علک الكم ، عمّمه سل ، ص  4ص  رالالالیع علک مم  ننی ایلش یمان عااید ایمان  ا   می
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صالالم ، امام ، معای، عدل الا  و    و  صالالفا  خدا، نبی ، معجنه، ع سالال  از اثبا  واجب تعال ،  یر عااید ایمان  عبا   ا

 چينی مه جنء عااید محسیب شیی 

 شايد مهاری نظراز  آن و میریع  ممعلک تعریف 

سال  مه  سالمم  ماف  ا سالم  بحث  بوییيکی  تعریف علک مم  ا صالیل یی  ا سال  مه ی با ه ا ، به ای  نحی مه مندم علم  ا

 شالییم و جیاب شالكیک و شالباات  مه ی  می ی آن وا ی  شالییم چه چين از اصالیل یی  اسال  و چوینه و با چه یلي  اثبا  

سال   سالفه بمتب م ی  چي سالال  یر علم  حنهق و فل رالیع  خاص یا ی و تماین م سال   اجع به اینكه یر عمل  می  ازث  ی

  مسال  علک ییور به سسب تماین میریعا  آن علی  اس 

سالالال   سالال  علیم  مه م سالالت  ا سالال  ول  مانع  ندا ی مه علم   یاآنالبته ای  مهلب ی  وسد  وانع  یا ند چني  ا

ن اعتبا ی باشالد و میرالیعا  متعدیه و متباینه یاشته باشد و یک ،رض و یدف مشترک یاشالته باشاليک مه وسد  مسالال  آ

مم  از نیع یو  اسال ، یعن  وسد  مسالال  ممم ، وسد  ذات  و نیع  نيسال   علک  ای  وسد  و اعتبا  شالده باشالد منشالأ

 ک مم  باشي  و ررو ت  ندا ی مه ی  جستجیی میریع واسدی برای علک بلكه وسد  اعتبا ی اس   از ای 

سالال   سالال   یاآنعلیم  مه وسد  م شالند، یعن  برخ  م سالال  متداخ  با سال ، امكان ندا ی مه از نظر م وسد  ذات  ا

شالد، ول  علیم  مه وسد   یاآنميان  شالترک با سال  و یاآنم سال  با  اعتبا ی ا سالاللش اعتبا ی ا یا یک علک مه وسد  م

سالال ، یي   سالالاللش ذات  ا سالالال  علم  ییور مه وسد  م شالالند  عل  تداخ  م سالالال  متداخ  با مانع  ندا ی مه از نظر م

  فلسف  و مم  و یا مسال   وانشناس  و مم  و یا مسال  اجتماع  و مم  یمي  امر اس 

برای علک مم  میریع و تعریف بيابند نظير میریع و تعریف  مه برای علی  فلسف   بر آن شدندبرخ  از علما اسمم  

سال  سال  ؛ واندمریهمگتلف  ی  ای  زمينه ابراز  و نظریا  ی شالتباه ا سال  به ؛ ای  ا شالت  مربیط ا شالگص یا رالیع م زیرا می

میرالیع واسدی  تیانندنم وسد  اعتبا ی یا ند  یاآنعلیم  مه مسالال  آن علی  وسد  ذات  یا ند، اما علیم  مه مسالال  

 ( 1382 ،صد ا ، ، مرتضمهاری ,3ج ،مجمیعه آثا  استای شايد مهاری)  یاشته باشند

 علک مم  جدید

شالالالاخاله  كی 3مم  جالدیالد سالالال  4پژوی یالای یی از  سالالال  و یك  از  5ماله ی  ،رب بالا عنیان الايالا  نیی  ا شالالالده ا مهرح 

صالالهمسات  مه امروزه ی  سیزه الايا  سالال   علک مم  جدید، عيناً از یمان  و مم  ا صالالهمح مم  جدید ا سالال  ا مهرح ا

سالنّ  جایوای  ی  نرآن شالي  برخی یا  بیی؛ چرا مه ای  علک ایامه یمان تمش مدافعانه  و  سال  مه علک مم  پي برخی یا  ا

  ای  عصر ی خی اس ، منتاا با ابنا ی  از یی 

 
3 (New Theology) 
4 (Study of Religion) 
5 (Modern Theology) 
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 تعریف مم  جدید

سالم  ندیک(مم  )ی  تعریف  سالمم ، یعن  آنیه از نظر ا سال  مه ی با ه عااید ا سال : علم  ا باید بدان معتاد بیی و  آمده ا

شالال ، بحث  انایم شالالك  مه مندم یا رالاليح  یاآن؛ به ای   سالالتدتل  یاآنو ی با ه  ییدم  ا تی یفاع  یاآنو از  مندم ا

شالباات   ا مه ی  می ی آن وا ی  نمایدم  شالكیک و  ضال ) ییدم ، شالییم و جیاب  سالمم ،  مرت شالنای  با علی  ا مهاری، آ

اس   ای  یفاع  سايا  متكلک، متعاد به یفاع از مذیب  از مذایبی   ( 1374، 22تا، صمبحث مم ، انتشا ا  صد ا، ب 

  یای مگالف باشداندیشه تیاند با پاسگویی  به شباا  و یفاع از سریک یی  ی  برابرمتعادانه از سیی  م 

ی آمد، ( تا به امروز به وجی 18 و 17یای با تحیل  مه ی  علی  و معا ف بشالری به ویژه پس از یو ان  وشالنوری )سالده

ای یای علم  جدید با بگشال  از معتادا  و باو یای پيشالي  مه نیعاً صالبغهاندیشاله ای از آ ای فلسالف ، عرفان  و یامجمیعه

به ای  اشالكات  اسال   ی  ای    نين یمینان یاین پاسالگ  مناسالب ک مملیین  یا ند، ی  تعا ض افتایند  از وظایف اصالل  ع

شالكات  نیی ، معمیت نيا سال یو ه، ا شالندم یای نیی  نين زمند پا شالي  تامي   یاآنیمو   تیاننم مه  با  ا با ابنا یای پي

سالالال  باله ای  ابنا  جالدیالد ) سالالالتر سالالالف  و یالا ابالداعالا  ممم ( وا ی یو ان نظریاله مالاننالدنمیی  از ای   و، علک مم  بالا ی یالای فل

  شییم مه ی  اصهمح به آن »مم  جدید« گفته  شییم جدیدی 

سالالش ، مم  جدید ی  سايا  ایامه جریان مم  ندیکاز ای   و شالالباا  جدید و پر سالال ، منتاا ی  برابر  یای جدید ا

سالالالال  پالالا االالرح  بالاله  بالالای    مالالروز مالال سالالالالان ا كالالری ان فالال فالالق  بالالا ا سالالالالب  نالالا تالال مالال یالالد  جالالد یالال   یالالدمالال یالالا مالالا  .نالال

سالال ، مم  جدید نين از آ اء ی  ای  ميان، یمان سالالف  زمان خییش ا سالالف  جدید باره گینه مه مم  ندیک با اسكا  فل فل

  بری و با آن مرتب  اس م 

 میریع مم  جدید

سالال  رالالیع مم  ندیک ا سالالال  یمان می رالالیع مم  جدید نين عل   ،ک تغيير ی  برخ  م انتاایی مم   یایجنبهو تناا  می

سال  سالنت  ا سالبب تفاو  یو علک نيسال  و ثانياً: ای  ویژگ  نين عمیم :اما اوتً ؛جدید بيش از مم   ي  ندا ی و تناا ای  امر 

مالالع  جالالیا نالال ی   یالال يالالری یالالا یا ای  ،الال یالالشو  سالالالالال  یالالایگالالرا شالالالالالده ا مالالییا   نالال يالالف  عالال رالالالالال نالال   یالال  .ی

سالالالير تكام  یا تغييرا  ابيع  و تا یگ  خیی یا ای  سالالال  مه ی   به ای  مل  مم  جدید و مم  ندیک یر یو یک علک ا

  مسال  و ابنا  و ایداف جدیدی نين شده اس 

 از مسال  مم  جدید اینمینه

شالریع ، ما مرییای یی ، منشالأ یی ، گییر و صالدف یی ،  و تعریف یی ، انتظا  بشالر از یی ، نلمرو یی  و گسالتره چيسالت 

سالالالک یین ،  ابهاله عاال  و یی ، تجرباله یین ،  ابهاله یی  و ینيالا،  ابهاله یی  و اخمق،  زبالان یی ، تعالا ض علک و یی ، پلی الي

فالال  عالر نال  و     ا مال یال سالالال  ی نالالا نالال تالیانمال شالالال مالی نال نالیان  عال یال  از هبالاله  لالال یالالا سالالالالا بالری م نالالا   مال   مالم یالالد   .جالالد

سالتریه یا ی سالالت  بس گ صالیل از آنجا مه علک مم  نلمرو و   سال ،  و فروع یی  و با ا سالال ی  ا تباط ا جدید ممم  نين  م
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صالبغه شالندم ای یا ای چني   سالال ، با صالیل یی  م سالتند جدید ممم  گای  مربیط به ا و گای  مربیط به فروع یی ،  ی

  باشندم و گای  مگصیص یک یی   اند(اییان تیسيدی)يان یمه اییان گای  مشترک م

 گيرینتيجه

سالالالع  یا ی  علک مم ،  نهيشالالاليیمیین پ یمگتلف  ا ی   ابهه با علک مم  ی  میا ی یایییدگاه کيشالالالد تا بتیان  مااله 

 .کیينما انيو میریع آن  ا ب فیتعر ، ایداف، يایم

صالاله  به سالالمم تیانم ای  خم سالال  مه از اعتاایا  ی  علم  گف  مم  ا علک از زمان ظای    یا مندم یفاع   نیا

سالال  مه به ارق مگتلف از جمله آمیزش، مناظره و  سالالم  به وجیی آمده ا سالال  به ما  گرفته  ایا سالالش و پا  دیبا شالالدم پر

بحث از مباسث   یاند و به تبع ایانسالته ا يمساللله ی  علک مم   ا مساللله جبر و اخت  ياز علما اول یا يتیجه یاشال  مه بسال

  آمده اس  انيسگ  به م نين وریی

سال ا یعلک مم  ی  آ  يایم سال  مه ازجمله آن  یا يب شالده ا با  کيمه ی با ه جدال سضالر  ابرای  اتیبه آ تیانم وا ی 

سالتانب نمروی و  شالد م  پر شالا ه مری المه ی با شالای  پ  ی وا اندپریاختهعلک   یا  يبه ایم یاییز ا ی   واا امر   امبريم

ساله نسالم  تاسال ( مه)ص علک   يایم انوريب  به  وشالن یاندم از آن علی    كیو علک مم   ا  مندم  کيی  آن علک  ا به 

  باشدم مم  

از ایداف  ديباشالد نه تال قيبر اسالا  تحا دیبا  یمساللله اشالا ه مری مه اصالیل ی  یبه ا تیانم علک   یاز جمله ایداف ا

شالالالا ه   یعلی  باله ا وریی ازيالو ن  یی یاعتاالای ی، سفالاظال  از مرزیالاورانیمرین ی ی باله  اینمالا تیانم علک   یا وریی علک ا

  میرالیع مشالگصال یمهار دياز علما یمیین شالا  شالد برخ انيمااله ب یمه ی  ابتدا گینهیمانمری تز  به ذمر اسال  مه 

شالگص تناا ی  علیم  یا رو ب اندكریهن انيعلک مم  ب ی ا برا رالیع م شالت  می سالتند یا شالد مه یا ا  اعتاای ی وسد   یمبا

  باشندم   ذات

شالمندان علک مم  تمش مریند مه برا  برخ  ول رالیع یاز یان رالیع  علک مم  می مه امثراً ی     ا انتگاب منند و می

شالد م اب  خلدون  فییا ند یمان تعر نظراتفاقآن  شالا نيمه ی  مت  ن با سالته   هبه آن ا سال  علک مم  خیی به یو ی شالده ا

  یاسال  با ا کیمم  ند یینباله ا يی  سا دییانسال  مه به علک مم  جد دیبا دیو مم  جد کیشالده اسال  مم  ند کيتاسال

 .باشد م   یبه اشكات  نی ی متكف  پاسگوی دیمه مم  جد تفاو 

شالان انیپا ی  سال به  ازيمه علک مم  ن کمنيم  خاارن  مندانعمنه یو پژویش برا قيیا ی و  اه تحا یشالتريب یایبر 

  استا نرا  یایه شده اس   يی  یم یای پيشناایی  ایامه مااله  باشد نم علک بسته   یبه ا
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