
 کالم و عقاید

  مقدمه
  

ترین بخش هـر دیـن و    رود؛ زیرا عقیده اساسی ترین علم به شمار می در میان علوم اسالمی، علم کالم و عقاید مهم
شـده و در احادیـث    به همین دلیل است که به علم کالم، علم اصول دیـن نیـز گفتـه   . آیین و از جمله اسالم است

  1.به کار رفته است» اساس دین«هاي اعتقادي همچون توحید و عدل، واژة  دربارة برخی آموزه
علم عقاید از پیشینه بلند تاریخی برخوردار بوده و در دیگر ادیان الهی همچون یهودیت و مسیحیت 

و بـا نـامی خـاص یعنـی      نیز وجود داشته است، هر چند در اسالم داراي ویژگیهاي منحصر به فرد است
  .شود از آن یاد می» علم کالم«

بـه دیگـر    ؛یکی از ویژگیهاي علم کالم این است که در آن هم جنبه نقلی وجود دارد و هم جنبۀ عقلـی 
پردازد، بلکه به دفـاع عقالنـی از ایـن     هاي اعتقادي قرآن و احادیث نمی سخن علم کالم صرفاً به تبیین آموزه

در حالی که در ادیانی همچون مسیحیت و یهودیت علم مشابه . پردازد مقدمات آنها نیز میها و مبادي و  آموزه
در این ادیان مباحث دفاعیـه  . شود شده از متون مقدس اطالق می کالم، یعنی الهیات به مجموعه معارف اخذ

  .گیرد تحت عنوان آپولوژي قرار می
ولی یکی از احتماالت مهم این است که این علـم   اند، در مورد وجه تسمیه کالم، احتماالت بسیاري داده

از این وجه تسمیه دو نکته مهـم قابـل   . اعتقادي است هاي صدد دفاع از آموزه با تکلّم و گفتگو با مخالفان، در
در واقع دانشمندان علم عقایـد در عمـل نشـان    . نکته اول اهمیت تکلّم و گفتگو در اسالم است: استفاده است

شه آماده گفتگو با مخالفان و دفاع از عقاید اسالمی هستند و این مطلب حکایت از اسـتحکام  که همی اند داده
دانـیم کـه معجـزه اصـلی و همیشـگی       می. است ها بودههاي اسالمی و اعتماد حامالن آن به این آموزه آموزه

  .باشد و قلم می اولین آیات قرآن نیز در مورد خواندن و تعلیم اسالم، یعنی قرآن نیز کالم الهی است و
تـر اسـت    گیرد، آنچـه مهـم   نکته دوم این است که هر چند علم کالم استنباط عقاید اسالمی را در بر می

این نکته حکایت از اهمیت تعقّل و دفاع عقالنی در میان متکلمان اسالمی و . جنبه دفاعی و عقالنی آن است
  .مذهب و نیز معتزله دارد به خصوص متکلمان امامی

االدیـانی و   د این، نکته اخیر در طول زمان باعث شده است که متکلمان بیشـتر بـه مباحـث بـین    با وجو
بینیم کـه بسـیاري از    از این رو می. تر بپردازندتر و اختصاصی المذاهبی روي آورده، کمتر به معارف عمیق بین

ر مباحـث اعتقـادي بـه    معارف اعتقادي عمیق در کتابهاي کالمی مورد بحث قرار نگرفته است و متکلمـان د 
خصـوص در حـوزة فـردي،     این، در حالی است که در مباحث فقهی غالب مباحث، به. اند حداقلها بسنده کرده

  .مورد کنکاش و اجتهاد قرار گرفته است
هاي اعتقادي توحید و عدل بر اساس آیات قرآن  آنچه این کتاب در پی آن است تبیین عقالنی آموزه

باشـد و هـدف اصـلی     مـی ) السالم معلیه(و اهل بیت ) صلی اهللا علیه و آله(اکرم کریم و احادیث پیامبر 
ترین دیدگاهها در مباحث توحیـد و   ترین و وجدانی نشان دادن این است که معارف کتاب و سنت، عقلی

  .باشد عدل می
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قبل از بیان به اعتقاد نگارنده معارف دین، معارف عقالنی است و عقل، درستی بسیاري از این معارف را، 
کنـد کـه تحـت عنـوان      عقل، فقط آن بخش از معـارف دینـی را درك نمـی   . کند دین یا پس از آن درك می

ها هم از جهتی عقلـی هسـتند؛ زیـرا     البته همین آموزه. شوند گیرند و امور تعبدي نامیده می قرار می» غیب«
ند که سخنان تعبدي خدا و پیامبر درسـت  ک وقتی آدمی با عقل، خدا و پیامبر او را اثبات کرد، عقل حکم می

  .است و باید آنها را واقعی دانست و به آنها معتقد شد
خـواهم تـا    از آنـان مـی  گـذارم و   مـی  پژوهان و محققـان ارجمنـد وا   قضاوت درباره کتاب حاضر را به دانش

ي در تـألیف و نشـر   از همه کسانی که به نحو. پیشنهادها و انتقادهاي خود را در اختیار بنده قرار دهند
از پدر و مادر و همسر و اساتید خـویش و مسـئوالن محتـرم سـازمان     . کنم اند تشکر می کتاب مؤثر بوده

و مؤسسـه فرهنگـی دارالحـدیث کمـال تشـکر و      ) سـمت (مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 
  .سپاسگزاري را دارم
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