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  یاسیس المک یمعناشناخت یبازخوان
  و نسبت آن با فلسفۀ سیاسی و فقه سیاسی

 *راد یصفدر اله

  دهكيچ
رو،  يـن ايد. از آ يمشمار الم به كعلم  يها و قلمروها شاخهترين  مهم از يكي ياسيالم سك
جامع  يفيبر ارائة تعر يو موضوع آن مبتن يشناس روش، ، اهدافياسيالم سك يستين چييتب

ـ يتا به شايم  رو كوشيده پيشپژوهش در الم است. كو مانع از علم  ـ يو تحل يفيوة توص ، يل
ده از يبرگز يفيالم، نخست تعركشده از علم   ف ارائهيتعارترين  ي مهمن و بررسييپس از تب

 يها و مشخصه ياسيالم سكل يف به تحليو سپس با توجه به همان تعرارائه دهيم ن علم يا
ـ م يل عدم توجه به مرزبنديبه دل ه گاهآنجاكبپردازيم. ازآن  ـ ان علـوم،  ي ـ يالم سك بـا   ياس

از  ياسيو فقه س ياسين دانش با فلسفة سين نسبت اييشود، تب  يهمگن آن خلط م يها دانش
ـ بـودن   ين اثر خواهد بود. از نظر نگارنده، مبتنيمهم ا يها گر رسالتيد ـ يالم سك بـر   ياس

سـبحان   يبـه ذات و صـفات خـدا    ياسيامور س يت تعلقيثين حيو همچن ينيد يها آموزه
  د.يآ يمشمار به  ياسيالم سك يژگيوترين  مهم
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  مقدمه
در یـد،  آ یمشمار آن به  يها ن و آموزهین دانش در دفاع از دیتر مهمه ک یالم اسالمکدانش 
ل یـ بـه دل  يرگـذار یم تأثین گسترة عظـ یرگذار است. ایتأث يبشر  شۀیگوناگون اند يها عرصه

شـۀ  یگونـاگون اند  يها شود جنبه یه موجب مکن دانش است یموضوع و قلمرو ا یگستردگ
ه کاست است یعرصۀ سین دانش، مهم ا ياز قلمروها یکین علم در ارتباط باشند. یبشر با ا

 یسـت یچرو  پـیش نوشـتار  در رد. یـ گ یقرار م یل و بررسیتحلکانون  یاسیالم سکل دانش یذ
ه تبیین خواهیم کـرد. از آنجاکـ  همگن  يها دانشدیگر ان یدر مرا گاه آن یو جا یاسیالم سک

ن دانـش و  یـ ت ایـ مستقل نسبتاً تازه است، دربارة ماهدانشی به منزلۀ  یاسیالم سکتوجه به 
اي انجـام نشـده    ي جـدي هـا  ها، به جز چند مقاله، پژوهش دانشدیگر ن نسبت آن با یهمچن

غالمرضا ف یتأل» یاسیو فقه س یاسیالم سکنسبت «و » یاسیالم سک یستیچ«است. مقاالت 
» یاسـ یس ۀشـ یاند و یاسـ یس المکـ  ،یاسـ یس ۀفلسـف  با یاسیس فقه ۀسیمقا«، مقالۀ بهروزلک

ف یتـأل  شناسـی مطالعـات سیاسـی    مسـئله ی از کتـاب  ن بخشـ ی، و همچناحمد مبلغیف یتأل
ه کـ انـد. مقالـۀ حاضـر،     شـده  رن موضوع منتشـ یه در اکهستند  ياز آثار سیدصادق حقیقت
 یقـ یاه حقگـ یجا، و در سایۀ آن اشـاره بـه   المکن قلمرو جامع دانش ییتعتالشی است براي 

گـر در  ید يها پژوهش يخواهد بود برا ي، آغازکالمعلم  يا شهیدر منظومۀ اند یاسیالم سک
ه پـرداختن بـه   کاست  یعی. طببه دنبال تدوینشان استه نگارنده ک یاسیالم سکباب مسائل 

ه رسـالت  کـ اسـت   یاسـ یالم سکـ از خود  یحیبر برداشت صح یمبتنی، اسیالم سکمسائل 
  خواهد بود.رو،  پیشنوشتار  یاصل

هـا   پرسـش ن یـ به بحـث دربـارة ا  رو  در نوشتار پیش، مزبوربه اهداف رسیدن به منظور 
 یاسـ یالم سکـ مـراد از  «؛ »سـت؟ یالم چکـ ف جـامع و مـانع از   یـ تعر«ه خواهیم پرداخت ک

چـه  «؛ »ه در غرب مطـرح اسـت؟  کاست  یاسیات سیهمان اله یاسیالم سکا یآ«؛ »ست؟یچ
و  یاسـ یالم سکـ ان یم یچه نسبت«؛ »؟برقرار است یاسیو فلسفۀ س یاسیالم سکان یم ینسبت

عه با اهل سنت در مسـائل  یش يردیکتفاوت رو«و سرانجام اینکه  »؟حاکم است یاسیفقه س
 المکـ  یستیان چیالم است، بکدانش  يها از شاخه یاسیالم سکه از آنجاک» یست؟چ یاسیس
 صین تشـخ یالم و موضوع آن است. همچنک از دانششایسته  یفیبر ارائۀ تعر یمبتن یاسیس

در  یز از خلـط مفهـوم  یـ پره يبـرا  »یاسیس فقه« و »یاسیس فلسفۀ« با» یاسیالم سک« نسبت
شده نسبت به دانش  ارائه يها فیتعر یپس از بررس رو نیا از. استبایسته  يامرین دانش، ا
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 از مـراد  نیـی تب بـه کالم و موضوع آن،  فیتعر در مشخص یموضعدر پیش گرفتن با  الم،ک
 را آن نسبت ق،یطر نیهم از و م پرداختیخواه یالمکگاه آن در نظام یو جا »یاسیس المک«
در نظـام  » یاسـ یالم سکـ «گاه یتا جاکرد،  میخواه روشن» یاسیفقه س«و  »یاسیس ۀفلسف« با

عه و اهـل  یشـ  يردیکـ ان اخـتالف رو یز به بیان نی. در پاشودعه مشخص یش یاسیس شۀ یاند
  م پرداخت.یخواه یاسیمسائل سسنت در 

  الم و موضوع آنكف علم يتعر
بیـان  نجـا پـس از   ی. در ااند ارائه کردهالم کعلم  يبرا یف گوناگونیتعار یشمندان اسالمیاند

م یخـواه را مطرح ن علم یده از ایف برگزیل آنها، تعریالم و تحلکف گوناگون از علم یتعار
  است:ایستۀ یادآوري شته کف، دو نین تعاریان ایش از بی. پکرد

شـده از   ف مطـرح یهمۀ تعـار  يصدد احصاه، نگارنده درمقالاین با توجه به موضوع . 1
طلبد کـه بیـرون از حوصـله و     علم کالم نخواهد بود؛ زیرا چنین امري مجالی مستقل و مفصل می

تـرین تعـاریف    به دور از موضوع پژوهش حاضر اسـت؛ بلکـه خواهـد کوشـید تـا بـا بیـان مهـم        
  کنیم؛ متکلمان، آنها را تحلیل و بررسیویژه  به شده از سوي اندیشمندان اسالمی، هارائ

لمـان اساسـاً در مقـام    کاز مت یبرخدریافتیم که ، یالمکمنابع بیشتر به ه مراجع. پس از 2
ن یـی تبرا  یالمـ کاند، مسائل  ن علم داشتهیه از اک یه با برداشتکبلاند؛  کالم نبودهف علم یتعر

  اند. کردهل یو تحل

  المكف علم يتعار
ـ    الکالم و صناعۀ« رده است:کف یتعرچنین الم را کعلم  احصاء العلومق) در  339( فارابی
 وتزییـف  الملـۀ،  واضع بها صرح التی المحدودة واألفعال اآلراء نصرة على اإلنسان بها یقتدر

تواند بـه   یق آن میاز طر ه انسانکداند  یم یالم را صناعتکعلم او  1».باألقاویل خالفها ما کل
 ین بـه رد ح شده اسـت و همچنـ  یتصر هاه در شرع بدانکبپردازد  یآرا و افعال مشخص ياری
 برخیزد.و افعال  مخالف با آن آرا يها دگاهید

 اثبـات  معـه  علـم یقتـدر   والکـالم « د:یگو یالم مکف علم یق) در تعر 756(جناب ایجی
 بـه  یقصـد  مـا  بالعقائـد  الباطل... والمراد بمعنى قوله  ودفع علیها الحجج الدینیۀ بایراد العقائد
ان موضـوع علـم   یدر ب يو  «.2محمد دین الى المنسوبۀ وبالدینیۀ  العمل دون االعتقاد نفس

 الدینیـۀ  العقائد اثبات به یتعلق حیث من المعلوم الکالم موضوع أي وهو« د:یگو یز میالم نک
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د یـ ه انسان به واسطۀ آن بر اثبات عقاکاست  یالم علمک، ایجیاز نظر  3».بعیداً أو قریباً تعلقاً
یابـد. مـراد وي از عقایـد     هاي باطل توانایی می دینی با استفاده از اقامۀ ادله، و همچنین رد دیدگاه

موضـوع علـم کـالم     ایجیدینی نیز همان اعتقادات (در مقابل عمل) منسوب به دین اسالم است. 
  داند که مستقیم یا غیرمستقیم در راستاي اثبات عقاید دینی قرار گیرد. را نیز هر امر معلومی می

 بالعقائـد  العلـم  هـو  الکالم« ند:ک یارائه م ایجیف یتعرهمانند  یفیق) تعر 793(تفتازانی
 مـن  المعلـوم  وعهوموض« د:یگو یز میالم نکدر باب موضوع  يو 4».الیقینیه األدلۀ عن الدینیۀ
و ی، نـ یقی ادلـۀ از  ینید دیالم را علم به عقاک، ایجی  همانند تفتازانی 5.»إثباتها به یتعلق حیث

 القاضی الحسینبن  محمداز قول وي داند.  یم ینید دیز معلوم متعلق به عقایموضوع آن را ن
الم کف علم یتعرعبارت را در باب کلمان قرن هفتم، این از متق)،  656(األرموي الدین تاج

  ند:ک یو موضوع آن نقل م
 یبحـث  ألنـه  تعالى، اللّه ذات الکالم موضوع أن إلى المتأخرین، من األرموي القاضی ذهب

 باالختیار، عنه العالم صدور ککیفیۀ الدنیا، بأمر المتعلقۀ وأفعاله والسلبیۀ، الثبوتیۀ صفاته عن
 بأمر أو یتبعها وما النبوات عن کالبحث العالم، نظام وکیفیۀ األعمال، وخلق العالم، وحدوث
 الصانع، أحوال عن الباحث العلم هو الکالم فیکون السمعیات، وسائر المعاد کبحث اآلخرة،

  6.واآلخره الدنیا بأمر المتعلقۀ وأفعاله والسلبیۀ، الثبوتیۀ صفاته من
احواالت صانع، اعم از  ه در بابکداند  یم یالم را علمکعلم  ارموي، این عبارتبا توجه به 
 ياریت صدور اختیفکیا، مانند یمتعلق به امور دن یخداوند و افعال اله یۀه و سلبیصفات ثبوت

عالَم از خداوند، حدوث عالَم، خلق اعمال، کیفیت نظام عالَم و افعال الهی متعلق به امـور آخـرت   
  داند. می» سبحانذات خداي «کند. وي همچنین موضوع علم کالم را  و معاد بحث می

تـر   جـامع  یالم با نگاهکرا از علم  صحائفصاحب  سمرقنديف ین تعریهمچن تفتازانی
  ند:ک ین نقل میبه موضوع آن، چن

ـ ن تفاوت یرد؛ با اکت یتبع ]المکف علم یدر تعر[ يصاحب صحائف از ارمو ه صـاحب  ک
متعـال مـن   الم را ذات خداونـد  کند و موضوع علم ک یرا مطرح م يا د اضافهیصحائف ق

را یز؛ ث استنادشان به خداوند متعال دانسته استینات از حکن ذات ممیو همچن یث هیح
نات کمم ین از اوصاف ذاتیو همچن یث هیمتعال من ح يخدا یالم از اوصاف ذاتکعلم 
  7ند.ک یمتعال بحث م يازشان به خدایث نیاز ح

 يبه خودسبحان  يذات خدا«آن را  ییالم، از سوکن موضوع علم ییدر تب صحائفصاحب 
را » سـبحان  يبـه خـدا   شـان ث استنادیـ نـات از ح کذات مم«ز، یـ ن ییدانسته و از سو» خود
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الم، کـ ف علـم  یـ ز در تعریـ ) ن ق 790( ابواسحاق شاطبیالم برشمرده است. کموضوع علم 
کـانون  ف یـ ن تعریـ ز در ایـ الم را نکـ ن علم دانسته و امور متعلق به علم ید را محور ایتوح

 ألدلـۀ  تقریـر  حاصـله  إنمـا  الکالم، علم وهو الدین، أصول وکذلک«... توجه قرار داده است:
الم کـ ، علـم  شـاطبی ف یـ بر تعربنا 8».به یتعلق وما التوحید فی عنها ینشأ ما أو والسنۀ القرآن

د و امـور متعلـق بـه    یـ ۀ توحیر ادلـ قت و حاصل آن تقریه حقکن است یهمان علم اصول د
  یات قرآن و سنت است.اساس آد بر یتوح

 اسـت:  سمرقنديو  ارمويف یالم همانند تعرکق) از علم  816( سید شریفرمیف یتعر
 والمعـاد  المبـدأ  من الممکنات وأحوال وصفاته تعالى اللّه ذات عن فیه یبحث علم) الکالم(«

و احـوال   يه از ذات خداوند و صفات وکداند  یم یالم را علمک يو 9»اإلسالم. قانون على
  کند. یبر قانون اسالم بحث منات بناکمم

 الحجاج یتضمن علم هو« توجه است:درخور الم کاز علم ق)  808( خلدون ابنف یتعر
 مذاهب عن االعتقادات فی المنحرفین المبتدعۀ على والرّد العقلیۀ باألدلّۀ اإلیمانیۀ العقائد عن

ی بـا  نـ ید دیعقادربارة بحث دربردارندة ه کداند  یم یالم را دانشاو ک 10.»السنّۀ وأهل السلف
  اعتقادات است.اهل بدعت و منحرف از مذاهب سلف و اهل سنت در  ی، و ردۀ عقلادل

است هم به ذات و صـفات خداونـد   کوشیده الم کف علم یق) در تعر 965( شهید ثانی
و سـبحان   يد و هم به ملحقات صفات خداوند: اشرف انواع علوم، علـم بـه خـدا   کنتوجه 

ن یادر پی ه کاست  یلال احوینان او و تفصیمال خداوند، شناخت جانشک یعنیملحقات آن 
  11شود. یر میبر قانون اسالم تعبالم بناکه از آن به علم کاست  ین همان علمیاآیند.  میامور 

 یقال ان االولى« ند:ک یف میتعرچنین الم را کعلم  شوارق) در  ق 1072( فیاض الهیجی
 ينظـر  یالم را صناعتک الهیجی 12.»الدینیۀ العقاید اثبات على بها یقتدر نظریۀ صناعۀ الکالم

مقـدس  ف جنـاب  ین تعریبخشد. همچن یرا به انسان م ینید دیاثبات عقا ییه تواناکداند  یم
ه از کـ اسـت   یالم علمـ کعلم «است:  الهیجیف یتعرهمانند الم کق) از علم 993( اردبیلی

 یبه دفاع عقلکاالت وارده، و در قبال شبهات و اشکند  مین ییآنها را تبو ی بحث، نید دیعقا
  13.»پردازد یم

اي را از  برخی متأخران هماننـد اسـترآبادي، در تعریـف علـم کـالم، بحـث نظـري و اندیشـه        
 علـم  الکـالم  فعلـم «اند:  احوال مبدأ و معاد با شیوة عقلی مطابق با نقل، در قلمرو این علم دانسته
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 14».والفکـر  النظـر  بطریـق  للنقـل  المطـابق  العقـل  قـانون  علـى  والمعـاد  المبـدأ  أحـوال  عن باحث
  15.دانسته است» مبدأ و معاد«در ادامه، با توجه به تعریف مزبور، موضوع علم کالم را  استرآبادي

الم را علم به ذات خداوند و صـفات  که کد یآ یمیز بر) ن ق 726( عالمه حلیاز عبارات 
ز برتر است. یالوجود است پس علم به او ن واجب ایه اشرف اشکست ین يدیترد«داند:  یاو م

  16».نـد ک یه در ذات و صـفات خداونـد نظـر مـ    کالم است کهمان علم ین امر، فل اکعلم مت
الم و هـدف از  کـ ان شرافت علم یدر ضمن ب نهایۀ المرام فی علم الکالمف یشان در اثر شریا
معرفـت بـه    يبـرا  یو آن را دانشـ کند  میعلم اشاره این ف یبه تعر ین علم، به نحو ضمنیا

و آنهـا،   يایت افعال او، بحـث از رسـوالن خداونـد و اوصـ    یفکیصفات او، سبحان،  يخدا
  دربارة احوال نفس و معاد دانسته است:بحث 

شرف علم تابع شرف ه کست یز نین يدیاست. ترد یهیبد يشأن آن امر يشرف علم و بلند
ت افعال یفکین فن معرفت خداوند و صفات او و یاز ا ییهدف نهاه معلوم است و ازآنجاک

ن یا، نان آنها و احوال نفس و معاد استین بحث از رسوالن و جانشیرات آن و همچنیو تأث
الوجـود اشـرف موجـودات     ن مطالب هسـتند و واجـب  یتر فیامور به صورت خاص شر

  17است.
و سـبحان   يذات، صفات و افعال خـدا  الم، آن را به بحث ازکف علم یز در تعرین صدراملّا

الم دفـاع از  کـ ، هدف علـم  ياند. از نظر و ردهکف یتعر یو نقل یۀ عقلراه ادلاحوال معاد از 
  اند. ردهکعت نقل یه اهل شرکاست  یاعتقادات

 ممزوجـۀ  بادلـۀ  المعـاد  احوال وعن وافعاله وصفاته اللّه ذات عن البحث وهو: الکالم علم وأما
 منـه  المقصـود  وکـان  الخصـم،  عند مسلمۀ او الجمهور عند مقبولۀ بمقدمات والشرع العقل من

  18. المضلین واوهام المبتدعین آراء عن الشرع اهل نقلها التى المعتقدات حراسۀ
  ةدربــار کــه اســت علمــى کــالم علــم« د:یــگو یالم مــکــف علــم یــدر تعر ريمطهــد یشــه

  بحـث  داشـت،  ایمـان  و بـود  معتقـد  بـدان  بایـد  اسـالم  نظـر  از آنچـه  یعنى، اسالمى عقاید
  آنهـا  از و کنـد  مـى  اسـتدالل  آنهـا  ةدربـار  و دهـد  مى توضیح را آنها که نحو این به؛ کند مى

  19»نماید. مى دفاع
ن، اثبات و دفاع ییتب یعنیالم، ک یر سه رسالت اصلک، مشتمل بر ذشهید مطهريف یتعر

  ی است.نید يها از آموزه

  المكف علم يتعار يل و بررسيتحل
  ت دارد:ته ضرورکچند نکالم، بیان در باب علم گفته  پیشف یتعار یل و بررسیش از تحلیپ
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ت و یـ ه از جامعکآن است پذیرفتنی ح و یف صحیتعر يها یژگیوترین  مهم از یکی اوالً
 يبـه نحـو بهتـر    یژگـ ین دو ویـ ه از اکـ  یفـ یبرخوردار باشد. هـر تعر  يتر ت متناسبیمانع

ل یـ در تحلخـواهیم کوشـید   رو،  نیـ ارسـد. از   یتر به نظر م حیصح یفیبرخوردار باشد، تعر
  دهیم؛توجه قرار کانون  تر برجستهاي  گونهبه را  یژگین دو ویالم، اکف علم یتعار

هاي بنیادین در تعریـف   ثانیاً استفاده از اصطالحات و عبارات مبهم و چندپهلو یکی از ضعف
شود و در برخـی مـوارد    فهمی می آید؛ زیرا به کارگیري عبارات مبهم خود موجب کج به شمار می

  اند؛ گیرد که به دنبال ایجاد انحراف در آن علم نیز موجب سوء استفادة کسانی قرار می
توجه قـرار  کانون ان علوم را یم يد مرزبندیعلم با یکف مربوط به یل تعاریتحل در ثالثاً

ان آن علـم را بـا   یـ ه مرز مکف آن است یتعر یابیارز يها كاز مال یکی گریداد. به عبارت د
  کند؛مشخص  یر علوم همگن به روشنیسا

ن یـ از ا یکـی کرد: د توجه یبابنیادین چند شاخص به الم کف علم یل تعاریدر تحل رابعاً
رود.  یبـه شـمار مـ    ینـ یت معرفـت د یمنابع حجترین  مهم از یکیه کها عقل است  شاخص

الم باشـد. بـه   کـ ف علـم  یتعـار  یابیـ ارز يها از شاخص یکیتواند  یالم محقَق مکن یهمچن
  .ی موجود، سنجیدالمکف مورد نظر را با متون یتوان نسبت تعار یگر میعبارت د

 م.یپـرداز  یالم مکف گوناگون از علم یتعار یل و بررسیتحل ، بهمزبورات کبا توجه به ن
ح شـده  یه در شرع به آنها تصرگیرد ک را دربر می ییها الم تنها آموزهکاز علم  فارابیف یتعر

بـه   یق اجتهـاد عقلـ  یه از طرک، بلیح نشدهه در شرع به آنها تصرکرا  ییها آموزه یول است؛ 
، شـوند  کسـب مـی  شده  حیتصر يها نهادن مجموعۀ آموزهنار هم کر اثر با یو یند آ یدست م

ه از کـ اسـت   ياعتقاد ییها ان آموزهیفل بکالم متکه علم کاست  ین در حالیاگیرد  دربر نمی
از  یکـی ز عقل است. اگر عقـل  ین نیاز منابع مهم د یکید. ینآ ین به دست میق منابع دیطر

متـون  ی عقل و با استفاده از برخـ راه از  هک یعقل ینید يها ن باشد، قهراً آموزهیمنابع مهم د
 يد. بـرا نـ گنج یالم مـ کـ ز در قلمـرو علـم   ینشوند  تحصیل مین متون یا با الهام از ای، ینید

 ینـ یدر متـون د ی، بـه صـراحت   و فعلـ  یبه صفات ذاتسبحان  يم صفات خدای، تقسنمونه
ن و اثبات ییبه تب ی،ل عقلیو تحل ینیعقل با استفاده از متون د یاسالم مطرح نشده است، ول

در ؛ الم اسـت کـ ان اقسام صفات خداوند از مسائل علـم  یپردازد. ب یاقسام صفات خداوند م
ا عـدم  ی یبودن صفات اله یفین توقیح نشده است. همچنیبدان تصر ینیه در متون دک یحال
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ه کـ ح نشـده اسـت؛ بل  یبدان تصر ینیدر متون د یول؛ شود یالم مطرح مکعلم قلمرو آن در 
سـبحان   يله در بـاب خـدا  ئن مسـ یـ ل ایـ بـه تحل  ینـ یمتون د یاز برخگرفتن با الهام  عقل

ن یـ ن ایسـت. همچنـ  یبرخـوردار ن بایسـته  ت یـ از جامع فـارابی ف یرو، تعر ینااز پردازد.  یم
، یاز مسـائل فقهـ   یبرخـ در شرع به را یزگیرد؛  دربر میز ینرا  یالمکریغ يها ف آموزهیتعر

؛ در ح شـده اسـت  یز تصـر یـ و... ن یشناخت ، جامعهي، اقتصادیشناخت ، روانیاسی، سیاخالق
  ز ندارد.یت نیف مانعین تعریرو، ا نیستند. از این یالمکجزو مسائل حالی که اینها 

رة یـ ه فقـه را از دا کـ به دنبال آن است اي  هتکنبیان ف، با ین تعریدر ادامۀ هم فارابیالبته 
 واضـع  بها صرح التی واألفعال اآلراء یأخذ الفقه ألن: الفقه غیر وهی«ند: کف خارج ین تعریا

 التـی  األشـیاء  ینصـر  والمتکلم .عنها الالزمۀ األشیاء منها فیستنبط أصوال یجعلها مسلمۀ الملۀ
  20.»أخر أشیاء عنها یستنبط أن غیر من أصوال الفقیه یستعملها

رد و یـ گ یم مـ مسلیح شده، تصربدانها ه در شرع کرا  یه آرا و افعالی، فقمزبورتۀ کبر نبنا
ه کـ ، بدون آنخیرد برمین اصول یلم به دفاع از اکمت یولکند؛  میاستنباط را ن اصول یلوازم ا

اوالً گرچـه   رایـ ست؛ زینپذیرفتنی ته کن نیاالبته ند. کم استنباط ین اصول مسلرا از ا يامور
نمونه  يبرااند؛  شرع مورد تصریحز یناز آنها  ی، برخندا هیاستنباط فق یاز مسائل فقه ياریبس

ی ز از برخـ یـ لم نکاً متیثان؛ ح شده استیتصر ینیاز متون د ياریوجوب نماز و روزه در بس
 یالمـ ک يهـا  رة آمـوزه یـ نـد و دا ک یرا استنباط و از آنها دفاع م یالمک یم، لوازماصول مسل

ح کلم بـا اسـتفاده از اصـل مسـلم و مصـر     ، مـت نمونه يست. برایمنحصر در اصول مصرّح ن
  ند.ک یرا استنباط م يو استبداد یپادشاه يها تیباطل بودن وال، »یت مطلق الهیوال«

ت یلک یول؛ استي مبراالت وکاش یاست و از برخ فارابیف یبهتر از تعر ایجیف یتعر
 ینـ یاعتقـاد و بـاور د  دربر گیرد؛ زیرا ز ینرا  یالمکریمسائل غشود که  یف، سبب مین تعریا

مطـرح  ز اعتقاد و باور یه در حوزة فقه و اخالق نکست، بلین یالمکمحدود به حوزة مسائل 
و نمازهـاي   رکـ از من یجهاد، امر به معروف و نه یمثال، اعتقاد به وجوب شرع ي. برااست

ن اعتقـاد  یرند. همچنـ یگ یقرار نم یالمکدر زمرة مسائل  یول  ند،از مقولۀ باور و اعتقاده یومی
در  یند، ولی از مقولۀ باورو اجتماع يفرد يرهادر رفتا ات تقویب نفس و رعایبه لزوم تهذ

والمراد به العقائد ما یقصد بـه نفـس   «به  ایجیر ی. البته تعبیالمکند، نه ا یزمرة مسائل اخالق
 یام عملـ کـ ه خـود اح کـ ته بـوده  کن نیمتوجه ا يه وکگر آن است یانب »االعتقاد دون العمل

تنهـا  کتـه،  د و نین قیبا ا يه وکن است یا ال درکاش یولاند؛  المکر از ی) غیا اخالقی ی(فقه
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 ین امور عملـ یاعتقاد به امزبور، د یق یداند، ول یالم مکعلم قلمرو از بیرون را  یام عملکاح
  کند. یالم خارج نمکرة ی) را از دایا اخالقی ی(فقه

در  تفتـازانی نیز وارد است؛ ولـی   تفتازانیبر تعریف  ایجیهمان مالحظات مربوط به تعریف 
  گیرند: دهد که تنها مسائل کالمی را دربر می اي عقاید دینی را توضیح می ادامه به گونه

ـ را ایز؛ است ینید دیه متعلق است به اثبات عقاکث یالم معلوم از آن حکموضوع علم  ن ی
ند و ک یم بودن، وحدت، قدرت، اراده و... خداوند بحث میامر از احوال صانع، اعم از قد

ب بودن از اجزاء، ک، مريازمندیز احوال جسم و عرض همانند حدوث، نن به بحث ایهمچن
  21 پردازد. ید هستند، مین عقایا مقدمات ای ید اسالمیه از عقاک... ي وریفناپذ

اسـت و  سبحان  يمباحث احوال و صفات خدای، نید دیمراد از عقا  ح،ین توضیبا توجه به ا
  نیست.وارد  تفتازانیف یبه تعرمزبور ال کن اساس، اشیبر هم
ه صـاحب  ک یلیمکتۀ تکن یست؛ ولیوارد ن ارمويف یبر تعرمزبور االت کاز اش یک یچه

الم مطرح کن موضوع و محدودة علم ییدر تع الدین محمد سمرقندي شمسجناب  صحائف
ـ افزا یمـ  ارمـوي ف یت تعریرده است، بر جامعک  یلـ یمکت تـۀ  کن نیـ در بـاب ا  تفتـازانی د. ی

 هـی،  حیـث  مـن  تعـالى  اللّـه  ذات الموضوع فجعل زاد أنه إال الصحائف صاحب وتبعه«گوید:  می
 اللّـه  لـذات  ذاتیـۀ  أوصـاف  عـن  یبحث أنه لما تعالى، اللّه إلى استنادها حیث من الممکنات وذات
  22».تعالى اللّه إلى محتاجۀ إنها حیث من الممکنات لذات ذاتیۀ وأوصاف هی، حیث من تعالى

را خداوند نات به لحاظ استناد آنها به ک، ذات ممسبحان يعالوه بر ذات خدا سمرقندي
نات به لحاظ اسـتناد آنهـا   کرا بحث از ذات ممیز؛ رده استکالم وارد کز در موضوع علم ین

 یت تعلقـ یـ ثیاز حپرسـش  است.  یمتعال يصفات خدادربارة بحث  یز به نوعیبه خداوند ن
مثـال،   يسـت. بـرا  صـفات او  پرسش از خود خداوند ودر واقع سبحان،  ينات به خداکمم

مـت  کت و حیبه صفت خالقسبحان  يخدا ينش عالَم از سویو فلسفۀ آفر ییبحث از چرا
  ضرورت دارد.الم کموضوع علم   ته در گسترةکن نیرو، افزودن ا یناز ا  گردد؛ یمبازخداوند 

نـات بـه صـورت    کد احوال ممیشود، ق یمشاهده م میرسیدشریفف یه در تعرک یالکاش
الم کـ مطلـق، در گسـترة موضـوع علـم     گونـۀ  نات به کرا بحث از احوال ممیز؛ ستمطلق ا

ت یـ ثینـات بـا ح  کز در نظر داشته است، احـوال مم ین سمرقنديه ک همچنان هکبل ؛ گنجد ینم
مـن  «بـه   میرسیدشریفر یالم است. البته اگر تعبکموضوع علم ی آنها به ذات خداوند، تعلق
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تـوان   ی، م»ناتکاحوال المم«گردد و هم به ازصفات خداوند ب، هم به ذات و »المبدأ والمعاد
ت یثینات با حکاحوال مم يه وکمطلق نبوده، بل» ناتکاحوال المم«ز از ین يه مراد وکگفت 

ف یـ بـر تعر مزبـور  ال کن صورت، اشینظر داشته است. در ا ی آنها با مبدأ و معاد را مدتعلق
  وارد نخواهد بود. میرسیدشریف

د یـ منحصر در دفاع از عقا خلدون ابنه با توجه به مذهب ک، جدا از آندونخل ابنیف تعر
ن اسـت  یـ ، ا»االیمانیۀد یالعقا«، عالوه بر ابهام در مراد از ترین اشکالش مهم سنت است، اهل

تـوان از   یالم مـ کـ ه در علـم  کـ  یحـال ی منحصر شده اسـت؛ در ۀ عقلی به ادله از نظر روشک
 یلمـان اسـالم  که متکـ  ؛ چنانردکز استفاده ین یو جدل یگر، همچون روش نقلید يها روش

د ییـ ز در تأیـ ات نیـ ات و روایـ ان، از آکـ ، در صـورت ام یعالوه بر مباحث عقلـ اند  کوشیده
ـ ابعـاد امامـت و جزئ   یهمچون برخـ  یدر مباحثویژه  به ؛نندکاستفاده  یالمک يها آموزه ات ی
  است. ینۀ عقلیشتر از زمیآنها ب ینۀ نقلیه زمکمعاد 

توابع علم به خداونـد در    ف، اوالًین تعریه در اکم ییگو یم شهید ثانیف یل تعریتحل در
نات از کاحوال ممدربارة رو، شامل بحث  ینالم مد نظر قرار گرفته است؛ از اکموضوع علم 

 يهـا  دگاهیـ د بـه د یالم را مقکف محدودة ین تعریاً ایثان؛ شود یق آنها به خداوند میث تعلح
ن اسـت  یرا فرض بر ایز؛ ار مهم استیالم بسکل علم یته در تحلکن نیاست. ارده ک یاسالم

قلمـرو  از بیـرون  ه کـ  يا است. هر آموزه یلم مسلمان به دنبال دفاع از معارف اسالمکه متک
 میرسیدشـریف ف یـ ق در تعریـ تۀ دقکن نیه اک بیرون است؛ چنانالم کحوزة از اسالم باشد، 

  قرار گرفته است.توجه کانون ز ین
 مقدس اردبیلیو  الهیجیف یر تعرب، ندمطرح شد ایجیف یه در تعرک یهمان مالحظات

ز یـ نرا  یالمـ یرکف مسائل غین تعریت ایلکان شد، یب ایجیف یل تعریه ذک واردند. چنانز ین
ه در حـوزة  کست، بلین یالمکمحدود به حوزة مسائل  ینیاعتقاد و باور دگیرد؛ زیرا  دربر می

الم کـ ، علـم  مقدس اردبیلیف یدر تعرهمچنین . مطرح استز اعتقاد و باور یفقه و اخالق ن
 یعقلـ یرغ يهـا  وهیتوان از شـ  یالم مکه در علم ک یدر حال؛ محدود شده است یوة عقلیبه ش

  رد.کز استفاده ین
ه مطـابق  کرا  یشان مباحث عقلیه اکن است یا آبادياسترف یتوجه در تعرخور در ۀتکن

از  ينظـر قـرار داده اسـت. اگـر مـراد و      در باب احوال مبدأ و معاد مدند، باش ینیبا متون د
هماننـد روش    گـر، ید يهـا  ن باشد روشیا» بطریق النظر والفکر«و » قانون العقل یعل«ر یتعب
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اثبـات  و  نیـی تب يرا بـرا یزکالمش نادرست است؛ د، ناربرد ندارکالم کت علم یدر ماه ینقل
  ز بهره برد.ین یعقلیرغ يها وهیتوان از ش یمآن ا دفاع از دین و ی
آینـد،   شـمار مـی  بـه  تعاریفی درخـور  ه کنیرغم ابه ، ملّاصدراو  امه حلیعلّهاي  یفتعر

ف یـ تعر در» فعالـه وأ«و عبارت  امه حلیعلّف یدر تعر» وکیفیۀ احواله«مطلق آوردن عبارت 
برگیـرد؛  ردرا سبحان  يف بحث از همۀ افعال خداین تعریه اکشود  یموجب آن م ملّاصدرا

ا صـفات او باشـد، در   یه متعلق به ذات ک یافعال خداوند در صورتدربارة ه، بحث ک یحالدر
ا صـفات  یـ بـه ذات   یت تعلقـ یـ ثیه بـا ح کـ گاه  گنجد. افعال خداوند آن یالم مکعلم قلمرو 

ن مباحـث در  یـ ه اکـ بل؛ د بـود نـ الم نخواهکد، مشمول موضوع علم نخداوند مورد نظر نباش
  گیرند. قرار میل یبحث و تحلکانون اخالق و  همچون فقهگر، ید یعلوم

ف یدر تعر ییها ابهام؛ اما رسد ینسبتاً مناسب به نظر م یفیز تعرین ريشهید مطهف یتعر
آید. مراد از عقاید اسالمی و بیان موضوع علم کالم، از امـور مـبهم در تعریـف     ایشان به چشم می
تعاریف پیشین بیان شد، عقاید اسالمی بـه صـورت عـام    که در تحلیل برخی از   ایشان است. چنان

شود، و هم شـامل عقایـد در حـوزة فقـه و حتـی       هم دربردارندة عقاید در حوزة اصول عقاید می
ه مـانع شـمول   کـ باشد  اي در تعریف علم کالم باید به گونه» عقاید اسالمی«اخالقیات. تعبیر به 

ن مـراد از  یـی مهـم را در تب  یز نقشـ یالم نکن موضوع علم یید. تعوش یو اخالق ید فقهیعقا
  شود. یافت نمی ريشهید مطهه در عبارات داشت کالم خواهد کدر علم » ید اسالمیعقا«

  المكف علم يده در تعريدگاه برگزيد
الم کـ از علـم   یفـ ید تعریـ ، باگفتـه  پیشالم و مالحظات کاز علم مزبور ف یبا توجه به تعار

د بـه روش  یـ بادوم،  برخـوردار باشـد؛  بهتـري  ت یو مانع تیاز جامعنخست، ه کم ینکارائه 
ن ایـ موضوع چهارم، و کنیم ز توجه ین علم نایهدف سوم، به م؛ ینکن علم توجه یمتناسب ا

  بدین قرار است:الم کعلم یدة با ف برگزیتعر، حالبا این  شود.علم مشخص 
تبیین و اثبات اصول هاي گوناگون عقلی، نقلی، جدلی و... به  ه با روشکالم دانشی است ک

نات از حیث کافعال او و احوال مم یا صفات خداوند ذات و به آنچه عقاید دینی، یعنی هر
هـاي مخـالف و    در برابر دیـدگاه آنها  و ازپردازد  میگردد،  میازب الهی تعلقشان به صفات

ل الم نیز ذات و صفات خداوند و همچنین افعاکند. موضوع علم ک ران دفاع میکشبهات من
  متعلق به صفات خداوند است. ه بحث از آنهاکنات است کالهی و احوال مم

  کالم مشخص شده است؛علم  يها روشنخست،  فیتعراین در 
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 يهـا ن، اثبـات و دفـاع از آمـوزه   ییالم تبکان شده است. هدف علم یز بیهدف آن ندوم 
گرفتـه  ن یـ ه از دکـ اسـت   ییهـا  ن آمـوزه ییالم تبک یگر، دغدغۀ اصلیر دیاست؛ به تعب ینید

رد در علـم  یکـ ن رویالم است و در واقع همکعلم  يها یژگیوترین  مهم ن امر ازی. ااند  شده
را  یلمـان کمت مشهور، امام صـادق  یتیاست. در روا ات معصومانید رواییالم مورد تأک
ش یخـو  يها پردازند و بر اساس خواستهیم یالمکبه مباحث  ینیه بدون توجه به متون دک

  23؛استنکوهیده نند، ک یالم عمل مکلم در ع
ن یـ ا یژگـ یوتـرین   مهـم  شده اسـت. بیان روشن گونۀ ز به یموضوع و گسترة آن نسوم، 

ت متناسـب آن  یت و مانعیه موجب جامعکالم است کن مشخص موضوع علم ییف، تعیتعر
د، یـ عقان اصول ین مراد از اییو تب» ینید دیاصول عقا«د یبا قیی ف، از سوین تعریاشود.  می

 یت تعلقیثیه حک یو اخالق یفقه يها را آموزهی؛ زگیرد را دربر نمی یو اخالق یمباحث فقه
گـر،  ید ياز سـو شـوند؛   مـی ف خـارج  ین تعریآنها به صفات خداوند مورد نظر نباشد، از ا

ه متعلق بـه  است کنات کو امور مربوط به مم یاز جمله افعال اله  ،یالمکجامع همۀ مسائل 
شـمار  بـه   یاز مسـائل فقهـ  کـام مربـوط بـه ارث،    ، استخراج احنمونه يند. براا یصفات اله

آید، ولی سازگاري برخی احکام ارث با حکمت و عدالت خـداي سـبحان، از مسـائل کالمـی      می
شود. دغدغۀ فقیه استنباط صحیح احکام شرعی از طریق ادلـۀ شـرعی اسـت و وظیفـۀ      شمرده می

کالمی مربوط به این احکام و دفاع از آنهاست. همچنـین اسـتنباط   هاي  متکلم تبیین و اثبات آموزه
کیفیت عبادات، از وظایف فقیه است، ولی تبیین و اثبات چرایی عبـادت و حکیمانـه بـودن    

 ی را تـا حـد  ژگـ ین ویـ لم است. توجه به اکفۀ متیوظسبحان در قبال عبادات،  يخدا افعال
  رد.کمشاهده  شهید ثانیو  سمرقندي  ،ارمويف منقول از یتوان در تعار یم فراوانی

  ياسيالم سكف يتعر
رد، بـر اسـاس   کـ ف یالم تعرکت علم یتوان بدون توجه به ماه یرا نم یاسیالم سکه نجاکآاز

  شود: یف میگونه تعر نیز بدین یاسیالم سکالم، کدة فوق از دانش یف برگزیتعر
عقلی، نقلی و جـدلی   هاي گوناگون ه با روشکالم است کاي از دانش  الم سیاسی شاخهک

ـ  آنچه به تبیین و اثبات اصول عقاید دینی مربوط به امور سیاسی، یعنی هر صـفات   بـه  هک
 الهـی  نات از حیث تعلقشان به صـفات کامور سیاسی مم یا خداوند نسبت به امور سیاسی

. ندک ران دفاع میکهاي مخالف و شبهات من در برابر دیدگاهآنها  و ازپردازد  میگردد،  میازب
الم سیاسی نیز صفات خداوند مربوط به امور سیاسی و همچنـین امـور سیاسـی    کموضوع 

الم سیاسـی  کموضوع   نات از حیث تعلقشان به صفات خداوند است. به عبارت دیگرکمم
  است.» المی مربوط به امور سیاسیکهاي  آموزه«
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  بنیادین است: یژگیچند وی، مبتنی بر اسیالم سکده از یف برگزیتعر
 یاسـ یالم سک ، فین تعریدر اند. ا المکدانش  يها همان روش یاسیالم سک يها روش. 1

الم اسـت  کـ دانـش   يها از شاخه یکی یاسیالم سک  رایمحدود نشده است؛ زویژه  یبه روش
  ی بهره ببرد؛المک يها تواند از همۀ روش یه مک

اثبات و  نییتب یعنی ؛ گیرد پی میش یالم را در گسترة خوکهمان اهداف  یاسیالم س. ک2
  ی و دفاع از آنها؛اسیمربوط به امور س یالمک يها آموزه
و  یاسـ ی، ارتباط صفات خداونـد بـا امـور س   یاسیالم سکن موضوع و گسترة ییدر تع. 3
ن یـ اسـت. ا قرار گرفته توجه کانون به صفات خداوند  یاسیامور س یت تعلقیثین حیهمچن

ث یـ از حرا  یاسـ یرا همـۀ امـور س  یـ اسـت؛ ز ف ین تعریت ایگر جامعیانب یی، از سویژگیو
رویکردهـا، رفتارهـا،     اعم از مسائل،» امور سیاسی«گیرد (مراد از  تعلقشان به صفات الهی دربر می

کننـدة مانعیـت ایـن تعریـف اسـت؛ زیـرا        هاي سیاسی و... است) و از سویی بیان گفتارها و نظریه
ها و گفتارهاي سیاسی کـه از دیـدگاه تعلقشـان      همۀ امور سیاسی، اعم از رویکرها، رفتارها، نظریه

  شوند. گیرند، از قلمرو کالم سیاسی خارج می به صفات الهی کانون بحث قرار نمی
از  ی، اعـم اسـ یو تفـاوت آن بـا خـود امـور س     یاسـ یالم سکگاه یتر جا قین دقییتب يبرا
از  یکـی . کنـیم  مـی را مطرح مرتبط با بحث اي  ی، نمونهاسیگر امور سیها، رفتارها و د نظریه

ف یوظـا بیـان  ومت و مـردم اسـت.   کدر قبال ح یاسیم سکف حایان وظای، بیاسیمسائل س
فه در ین وظیه اکست؛ بلیلم نکمت یک یومت و مردم رسالت اصلکدر قبال ح یاسیم سکحا

 ینـ یمنـابع د کوشد به کمـک   میه کاست  یآشنا با معارف اسالم یاسیاصل رسالت عالم س
ن یهم یول؛ ت و عقل استی، سنن منابع اعم از وحیارا تشریح کند.  یاسیم سکف حایوظا
  یابد: می یالمکث یق حیله از دو طرئمس

ن صـفات در قبـال   یـ بـه لـوازم ا  سبحان  ين صفات خداییه پس از تبکق ین طریاز ا. 1
مـت،  کح همچـون  یه با توجه به صـفات الهـ  کن معنا یبه ا؛ میبپرداز یاسیم سکف حایوظا

ومـت و مـردم چـه    کدر قبـال ح  یاسیم سکه حاکم یبپردازمسئله  نیبه ایت، ریخو  عدالت
ف ین صفات را نسبت به وظایا يه اقتضاکفه دارد یلم وظکمت گریدارد. به عبارت د یفیوظا
ت یـ ه با توجه به حقانکبپردازد مسئله  نید به ایلم باکمثال، مت يند. براکن ییتب یاسیم سکحا

ر ضـرور اعمـال در   یت باور به معـاد و تـأث  یو حقان يبشر يها عرصهد در همۀ یباور به توح
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برخـوردار   یومـت اسـالم  کدر ح يگذار از حق قانون یسک، چه يا شقاوت اخرویسعادت 
د نسـبت بـه   یـ ن اقتضـا و اسـتلزام توح  یـی لم تبکمـت  ین بخـش رسـالت اصـل   یـ است. در ا

  ي است؛گذار قانون
لم ک، مـت سبحان يبه صفات خدا یاسیم سکف حایوظا یت تعلقیثین حییث تبیاز ح. 2

را بـا صـفات    یاسـ یم سکحـا  يشده بـرا  نییف تعیوظا يا ناسازگاری يفه دارد سازگاریوظ
 یومت اسـالم کح يگذار رسالت قانوناگر ، نمونه يند. براکن ییو تب یابیارزسبحان  يخدا

ا یـ  يفـه و سـازگار  ین وظیـ لم موظـف اسـت نسـبت ا   کسپرده شـود، مـت   یاسیم سکبه حا
  ند.ک یت او بررسیو صفت هداسبحان  يخدا یعیت تشریآن را با ربوب يناسازگار
لم بـه نحـو   کمـت نخسـت،  ق یه در طرکآن است مزبور، ق یان دو طرین تفاوت میتر مهم

در را  یو اقتضـائات صـفات الهـ    یاسـ یامور سسبحان  يو با استفاده از صفات خدا یجابیا
را  یالمـ ک یابیـ و ارز يشـتر نقـش داور  یدوم، بق یدر طر یولکند،  تبیین می یاسیعرصۀ س

ق دوم یـ لم در طرکمـت  گـر ی. به عبـارت د داردگران ید ياز سومطرح  یاسینسبت به امور س
بـه  دیـدگاه  ن یو از ادهد  میتوجه قرار کانون  یرا به صفات اله یاسیامور س یت تعلقیثیح

  پردازد. یل آن امور میتحل
ه بـه  کـ اسـت  اي  یالمک يها مربوط به آموزه یاسیالم سقلمرو ک، یلتحلاین با توجه به 

ی اسـ یالم سکـ مسـائل  تـرین   مهـم  از یپردازند. برخ یم یاسیبه امور س یا سلبی یجابینحو ا
  :از ندا عبارت
الم کت در یمشروع يها هینظر. 2ی، م بر اساس حق مطلق الهکحا یاسیت سیمشروع. 1

الم کـ ت در یمشـروع  يهـا  هیـ نظر .3، )يو انتقـاد  یقـ یتطب ی(بررس یاتب اسالمکم یاسیس
عـدالت   يهـا  و شاخصـه  یسـت یچ. 4ي)، و انتقـاد  یقـ یتطب ی(بررس يدیان توحیاد یاسیس
  ،تیـ مکو رابطـۀ آن بـا اعمـال حا    یالمـ کمصـلحت  . 5ی، المـ ک یبا توجه بـه مبـان   یاسیس
مـردم   ير آرایزان تـأث یـ ت انتخابـات (م یمشـروع . 7ی، نـ ید يسـاالر  مـردم  یالمکل یتحل. 6

م کمات حـا یتعـارض تصـم  . 8ی)، ومـت اسـالم  کمات حیت تصـم ی(انتخابات) در مشـروع 
  ی،اسـ یمات نظـام س یگاه آنهـا در تصـم  یو جا یو مذهب ینید يها تیاقل. 9ی با مردم، اسالم

ن؛ ید یاسیقلمرو س. 12یاست، ن و سیان دیرابطۀ م. 11ی، اسیس يها تین و حق اقلید. 10
 ینـ یضـرورت د . 14ی، ومـت اسـالم  کت جهـاد در ح یمشـروع . 13یا حـداقلی،   يثرکحدا
ت یـ وال. 16ي، و نقش آن در سـعادت اخـرو   یاسیم سکحا يریخطاپذ. 15کم، ت حایافضل
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و رابطـۀ آن   یاسیسم سیپلورال.  ،18یت معصومانه و رابطۀ آن با والیت فقیوال. 17یه، فق
  و سـم در نجـات  یو رابطـۀ آن بـا پلورال   یاسـ یسـم س یپلورال. 19یـت،  سم در حقانیبا پلورال

 یه.امام یاسیالم سکسۀ آنها با یه، و... و مقایاشاعره، معتزله، سلف یاسیالم س. ک20
در  24یاسـ یات سیـ ا ترجمـۀ اصـطالح اله  یرا معادل  یاسیالم سک یه برخکاست گفتنی 

ننـد. گرچـه   ک ترجمه مـی » کالم سیاسی«را به » political theology«دانند و ترکیب  میغرب 
قـاً  ین دو اصطالح دقیاهست، » یاسیات سیاله«و » یاسیالم سک«ان دو واژة یم ییها شباهت

ـ اله ان آن دو وجـود دارد. یـ م ییهـا  سـتند و تفـاوت  یمعنـا ن  یـک به   ۀمجموعـ  یاسـ یات سی
شـف  ک يم. بـرا 1960از سـال  اسـت کـه   و پروتسـتان   یکاتولکلمان کمت یاتیاله يها تالش

عمومـاً   25.بیستم انجام شـده اسـت  قرن  یرفت از بحران فرهنگ برونت در یحیمس يادهایبن
در سـال   26کـارل اشـمیت  تبـار،   یاستاد حقوق آلمـان را » یاسیات سیاله«اصطالح گویند  یم

: چهار فصل در بـاب  یاسیات سیاله«ی عنین عنوان، یبا هم يا در مقاله يد. وکرابداع  1922
ش در بـاب  یخو يها در نوشته اشمیت 28است.رده کن مفهوم اشاره یبه ا 27»تیمکمفهوم حا

دیـدگاه  ت پرداخت. از یمکلۀ قدرت و حق حائت دولت مدرن و نظامات آن، به مسیمشروع
 يت خـدا یبر وجود و ماه یمبتن یاتین الهیشیسنت پ یکت دولت مدرن از یمکاو، حق حا

  29شده است. یناشسبحان 
 لئـو . ندشـو  یمـ  یناش یاز وح هکاست  یاسیس يها در واقع همان آموزه یاسیات سیاله

  ند:ک یته اشاره مکن نهمیبه  یاسیات سیو اله یاسیان فلسفۀ سیز میدر مقام تما 30اشتراوس
 يها ، ما آموزهیاسیات سیم. در الهینک یجدا م یاسیات سیامالً از الهکرا  یاسیما فلسفۀ س

ـ یمحدودة فلسفۀ س یول؛ هستند یاله یبر وح یه مبتنکم یفهم یرا م يا یاسیس هـر آن   یاس
ـ یی ر بشر به تنهاکه فکاست  يزیچ ـ . [یدارد یبه آن دسترس ـ  يامـور  یعن ه برگرفتـه از  ک

ـ آنچه ما از اله 31.]خاص نباشد یانداز و نگرش چشم ـ یس 32اتی ـ  یاس ـ  یم مـات  یم تعلیفهم
محـدود اسـت بـه آنچـه در      یاسیشود. فلسفۀ س یم یناش یاله یه از وحکاست  یاسیس

  33قرار دارد. یبهره از امداد وح یشر بدسترس ذهن ب
بنیـادي  سه تفاوت  یاسیالم سکو  یاسیات سیالهی، اسیات سیف از الهین تعاریبا توجه به ا

  دارند:
 یناشـ  یوحـ  ه ازکـ اسـت   ییهـا  محـدود بـه آمـوزه    و  یصرفاً نقل یاسیات سیروش اله. 1

، از یگونـاگون  يهـا  وهی، از شـ یوة نقلـ یه عالوه بر شک، یاسیالم سکخالف ؛ بردنشو یم
محـدود بـه ظـواهر     یاسـ یالم سکـ گر، یرد. به عبارت دیگ یز بهره مین یوة عقلیجمله ش
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 ی، یکـی اسیالم سک يها به منظور اثبات آموزه یه استدالل عقلکست؛ بلیتاب و سنت نک
  ین دانش است؛ج در ایرا يها از روش

ن یبه صفات خداونـد اسـت و همـ    یت تعلقیثیبا حی، اسیمربوط به امور س یاسیالم س. ک2
د است و ین قیاعم از ا یاسیات سیاله یگردد؛ ول یبودن مسائل آن م یالمکد موجب یق

ن یـی لزوماً بـه دنبـال تب   یاسیات سیالهشود.  مزبور مید یبدون ق یاسیشامل همۀ امور س
  یست؛ن ینید دیبا اصول عقا یاسیارتباط امور س

را ن ید یاسیس يها همۀ آموزه گونۀ کلیو به  یاسیق س، اخالیاسیفقه س یاسیات سیاله. 3
 يهـا  گـر آمـوزه  یو د یاسی، اخالق سیاسیر از فقه سیغ یاسیالم سک یولگیرد؛  دربر می

  است. ینید یاسیس

  ياسيس با فلسفة ياسيالم سكنسبت 
الم کـ ان یماست  یه چه نسبتکشود  یمطرح ممسئله  نی، ایاسیالم سکت ین ماهییپس از تب

را بـا فلسـفۀ علـم     یاسـ یس  د فلسـفۀ یه نباکرد کد توجه یالبته با 34ی.اسیفلسفۀ سو  یاسیس
  36رد.کخلط  35استیس

، همچـون  یاسـ یلسوفان سیف یارائه شده است. برخسیاسی   از فلسفۀ یف گوناگونیتعار
ومـت خـوب و بـد دانسـته و     کح یرا بررس یاسیفلسفۀ س 38جورج کلسکوو  37دیوید میلر

و  39عبـدالرحمن عـالم  ه کـ  ؛ همچنـان اند ردهکومت محدود کحیرة آن را به مباحث دربارة دا
سیاسی را فهم و بررسی  فلسفۀ Problems of Political Philosophyکتاب ، مؤلف 40رافائل

بـا   41ریمونـد پالنـت  انـد.   دانسته یاسیو س یالت اجتماعکحل و رفع مشدولت، به منظور 
تحقـق   يهـا  و روش یاسـ یس يهـا  نظـام  ی، آن را بررسیاسیفلسفۀ سبه تر  گسترده ینگرش

در اثر  42ریچارد هودلسون، همانند یاسیلسوفان سیگر از فید یداند. برخ یت دولت میمکحا
را بـه   یاسـ یفلسـفۀ س  44جـین همپتـون  و  Modern Political Philosophy،43خـویش  مهم 

اند؛ بلکه با نگرشی بازتر بـه فلسـفۀ سیاسـی،     هاي سیاسی محدود نساخته بررسی حکومت یا نظام
  اند. آن را به تفکر در باب اصول هدایت جامعه و بررسی جوامع سیاسی تعریف کرده

بـا توجـه    يو. نـد ک یارائه م یاسیس ۀف را در باب فلسفین تعریتر جامع 45لئو اشتراوس
بـا اسـتفاده از   کوشـد   مـی از خود فلسفه است،  يا شاخه یاسیس ۀسفه فلکته کن نیدادن به ا

بسیار  یبا توجه به گستردگرو،  ینا. از بپردازد یاسیت فلسفه سین ماهییبه تبیف فلسفه، تعر
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 46داند. یم یاسیامور س یشناخت و بررس يبرا یفلسف یرا تالش یاسیدامنۀ فلسفه، فلسفۀ س
  د:یگو یم یاسیس ۀفلسفف فلسفه و ین اساس، در تعریبر هم

ـ نسبت به همۀ امور (خدا، جهـان، انسـان و ماه   ی عامسب معرفتک يفلسفه تالش برا ات ی
ن یاز خود فلسفه اسـت. بنـابرا   يا شاخه یاسیس ۀن نگاه به فلسفه، فلسفیا) است... با ایاش

، بـه  یاسیت امور سیها نسبت به ماه تصورات انسان ینیگز يجا يتالش برا یاسیس ۀفلسف
ـ یس ۀعرفت نسبت به آن امور است. در فلسـف م ـ ی، امـور س یاس ـ  یاس وع موافقـت و  موض

ـ یدر حق یاسیس ۀن و سرزنش هستند. فلسفی، و تحسمخالفت، انتخاب و رد  یقت هم تالش
  47ا مناسب.ی ی حقاسیو هم شناخت نظام س یاسیت امور سیشناخت ماه ياست برا

ت یـ نشان دادن معرفت به ماه ياست برا یوششک لئو اشتراوسف یبر تعر، بنایاسیفلسفۀ س
از محققـان اوالً   یه برخـ کـ ل اسـت  یـ ن دلیبه همـ  48گمان دربارة آنها. يبه جا یاسیامور س

گسـترش   یاسـ یاً دامنۀ آن را به همۀ امـور س یاند و ثان دانسته یرا برهان یاسیروش فلسفۀ س
بـا توجـه بـه     است. یاسیمجموعۀ امور س یاسیف، موضوع فلسفۀ سین تعریبر ابنا 49دادند.
 یاسـ یالم سکـ ن دانـش و  یـ ان ایز مید، تمایآ یمشمار ف به ین تعریتر ه جامعکف، یتعراین 

  شود: میروشن 
 ی بـه نحـو عـام   اسـ یق امور سیف، حقاین تعاریتر عامپایۀ ، بر یاسیموضوع فلسفۀ س. 1
 یاسـ یصفات خداوند در نسبت با امور سعبارت است از: ، یاسیالم سکموضوع  یول، است

  ؛ی به صفات خداوندت تعلقیثیبا ح یاسیا امور سیو 
تنهـا از روش   یاسیست. فلسفۀ سین یکی یاسیالم سکبا  یاسیفلسفۀ س یشناس روش. 2

و  ی، از روش نقلـ یعالوه بـر روش عقلـ   یاسیالم سک یند، ولک یاستفاده م یو برهان یعقل
  گیرد؛ بهره میز ین یجدل

ن و یـ دغدغـۀ د  یاسـ یسـتند. فلسـفۀ س  ین یکی یسایالم سکو  یاسیاهداف فلسفۀ س. 3
ه کـ از آن اعـم  ی اسـت؛  اسـ یامور س یر و بررسکه به دنبال تفکرا ندارد؛ بل یالمک يها آموزه

ن، یـی به دنبال تب یاسیالم سک یول؛ ا مخالف با آنهایباشد  یالمکو  ینید يها موافق با آموزه
، یاسـ یف فلسفۀ سیبر تعربنا است. یاسیمربوط به امور س یِالمک يها اثبات و دفاع از آموزه

خالف این حقایق اگر حتی است،  یاسیق امور سیر آزاد در باب حقاکن دانش به دنبال تفیا
 يهـا  ه متعلق به گروهکاست  يا وهیش یاسیفلسفۀ س«باشند:  یاسیلسوف سیخود ف يباورها

ا یـ شند یاند یدربارة آن مه خود کاند  ییها آنها ارزش يه تنها امور مهم براکست ین يمحدود
  50».نندک یل میتحل



۱۲۸     ۱۳۹۰، سال دوم، شماره دوم، تابستان  

  ياسيس با فقه ياسيالم سكنسبت 
ف را، ین تعـار یاز ا ی. برخاند ارائه کرده یاسیاز فقه س یف گوناگونید، تعاریسندگان جدینو
ه از کـ دانسـت   یاسـ یاز فقـه س  یمنطق یفیتوان تعر ینم  ،یاسیرغم مرتبط بودن با فقه سبه 

ف بـه اصـول   یـ ، تعریاسـ یف فقـه س یاز تعار د. یکیبرخوردار باشت الزم یت و مانعیجامع
  است: یاسیر سکتف

ـ ر و که در تفک یاصول یعنی، یاسیر سکعبارت است از اصول تفی اسیفقه س ـ یار سک  یاس
منحرف و  يرکتف یاسیر سکت آن اصول، تفیست و بدون رعاید نیاسالم قابل حذف و ترد

  51خواهد بود. یراسالمیغ يارک، یاسیار سک
ر کـ اصـول تف «ف بـه  یـ را تعریـ ز؛ متناسب برخوردار استنا، از شمول ییف از سوین تعریا

ه موضـوع  کـ  یدر حـال گیرد؛  دربر میز ینرا  یاسیو فلسفۀ س یاسیالم سکق یمصاد» یاسیس
مزبـور  ف یاست. تعر یاسیالم سکو  یاسیاز اساس متفاوت با موضوع فلسفۀ س یاسیفقه س
دربـر  را  یاسیتنها مسائل س» اصول«ر به یرا تعبی؛ زنداردز ینرا ت الزم یگر، جامعید ییاز سو

 یاصـول یرغ یهـا و مسـائل فقهـ    گر شامل گـزاره یاست و د یاسیه جزو اصول سگیرد ک می
ه از کـ را  یاسی، امور سیاسیر سک، عالوه بر اصول تفیاسیه دامنۀ فقه سک یدر حالشود؛  نمی

م که حـا کـ  يت در جهـاد کشر یمثال، وجوب شرع ي. برادربر داردز ین ستندیسنخ اصول ن
  ست.ین یاسیر سکاز اصول تفاین  یول ؛ است یاسی، از مسائل فقه سکردهبه آن امر  یاسالم
  اند: ردهبسنده کمسائل آن  یبرخبیان به  یاسیف فقه سیدر تعر یبرخ

فت، ر، حسبه، امامت و خالکاز من یجهاد، امر به معروف و نه تحت عنوان یدر فقه مباحث
قلوبهم، دعوت به اسالم،  مؤلفۀه، یوجوهات شرع يآور ن جمعیو قضات، مأمور نصب امرا

 يهـا  د، صلح و قرارداد بـا دولـت  یمراسم ع يها و برگزار جمعه و جماعات، آداب خطبه
م مطرح شده یمستقیرا غیم یمستقبه طور ر آن یمان و نظاکبا حا يارکا، همیگر، توال و تبرد

ـ شود. به ا یگفته م یاسیا فقه سیه یام سلطانکاحه به آنها کاست  ـ ن ترتی ـ یفقـه س  بی  یاس
ـ  ینیه تحت عناوکشود  یم یشامل آن دسته از مباحث حقوق ، حقـوق  یچون حقوق اساس

  52.گردد یر آن مطرح میالملل و نظا نی، حقوق بی، حقوق ماليادار
ق یف بـه مصـاد  یـ دهد. تعر یار قرار میدر اخت یاسیرا از فقه س یقی، تنها مصادمزبورف یتعر
ق یف به مصـاد یرا تعریز؛ علم باشد یکمسائل و موضوع  ییشناسا يبرا یتواند شاخص ینم

ـ  ک یان مـ یـ مشـخص ب گونـۀ  از مسائل آن علم را به  یتنها برخ ن و یـی از عهـدة تع  ینـد، ول
  ید.آ ینمی برق به خوبیگر مسائل و مصادیص دیتشخ
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از  يا شـاخه » یاسـ یفقـه س «ه ازآنجاک مییگو یم یاسیف فقه سیمشخص شدن تعر يبرا
ح از خـود دانـش فقـه و    یصـح  یفیتعرپایۀ د بر ید، بایآ یمشمار به  یخود دانش فقه عموم

ام عمـل  کـ ان احیه به بکاست  یعلمعلم فقه،  53پرداخت. یاسیف فقه سیموضوع آن به تعر
ز یـ موضـوع علـم فقـه ن    54.هیۀ فرعیام شرعکا عبارت است از علم به احپردازد، ی یلفان مکم
ف یـ ن تعریتر جیه در واقع راک، »فقه«ف یتعراین با توجه به  است. 55»لفانکم و عمل مکح«

 یاسـ یو س یلفان در باب امور حقوقکف مین وظاییتب یاسیدر باب فقه است، مراد از فقه س
 ر،کـ از من یط جهاد، امـر بـه معـروف و نهـ    یشرا لیاز قب یمسائل؛ ه استیۀ شرعیق ادلاز طر

ن یبنـابرا یگـر.  د يهـا  بـا دولـت   همحدودة رابطـ و س، کم نسبت به مردم و بالعکف حایوظا
  لفان است.کف میمربوط به وظا یاسیز امور سین یاسیموضوع فقه س

را همۀ امـور  یبرخوردار است؛ ز يتر ت متناسبیاز جامع یاسیده از فقه سیف برگزیتعر
ز یـ ت الزم نیـ ن از مانعیهمچنـ . گیـرد  دربـر مـی  فـان اسـت   کلف میه جزو وظاکرا  یاسیس

ن یـ ل ایذ یاسیو فقه س یاسیهمانند فلسفۀ س یاسیس يها گر دانشیرا دیبرخوردار است؛ ز
  رند.یگ یف قرار نمیتعر

 یاسیبا فقه س یاسیالم سکز یوجه تماترین  مهم داست،یپ یاسیف فقه سیه از تعرک چنان
ه کـ شـود   یپرداخته مـ  یاسیناظر به مسائل س يبه اصول اعتقاد یاسیالم سکه در کآن است 

و دفـع شـبهات    یاسین و اثبات صفات و افعال خداوند در ارتباط با مسائل سییدر واقع، تب
لفـان پرداختـه   کف مین و اثبـات وظـا  یـی به تب یاسیدر فقه س یول؛ ن مسائل استیناظر به ا

از » ومـت داده اسـت؟  کحـق ح  یسکخداوند به چه «ه کنیادربارة رو، بحث  نیشود. از ا یم
نسبت به مـردم   یفیم چه وظاکحا«ه کنیبحث از ا یول؛ دیآ یمشمار به  یاسیالم سکمسائل 

. البته شود شمرده می یاسیاز مسائل فقه س» م دارند؟کنسبت به حا یفیدارد و مردم چه وظا
قـه  ۀ فیـ پا یاسـ یالم سکـ  گـر یبه عبارت د. ندا یاسیالم سکدار مسائل  وام یاسیمسائل فقه س

توان بـه   ید، نمنن و اثبات نشوییتب یاسیالم سکرو، تا مسائل  یند. از ایآ یمشمار به  یاسیس
تقدم  یاسینسبت به فقه س یاسیالم سکه کل است ین دلیپرداخت. به هم یاسیمسائل فقه س

ی نـاظر  اسیفقه س یاست، ول يناظر به اصول اعتقاد یاسیالم سکه ین ازآنجاکو همچن، دارد
  دارد. يشتریت بیاهم یاسینسبت به فقه س یاسیالم سک، به فروع
ه بدون توجه به قلمرو علوم و مـرز  کن است یاالت اهل سنت همکاشترین  مهم از یکی

کـه اصـل امامـت،     یحـال ؛ دراند دانسته ین و جزو مسائل فقهیان آنها، امامت را از فروع دیم
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آنهـا بـه صـفات     یتعلقـ  تیثیه حکاست  یاسیومت بر مردم از مسائل سکو حق ح یاسیس
، بـه  اکرمامبر یه خداوند پس از ختم نبوت پمسئله ک نیمورد بحث است. اسبحان  يخدا
فـۀ  ین وظییه در مقام تعکست ین یومت داده است، از مسائل فقهکحق امامت و ح یسکچه 

مـت و عـدالت خداونـد    که به صـفات ح کاست  یاسیالم سکه از مسائل کبل، ان باشدکلفم
  گردد. یمسبحان باز 

لۀ امامت را خارج از اصـول  ئمسبا صراحت  غایۀ المراملمان اهل سنت، در کاز مت آمدي
بحث امامـت بهتـر از    ك، ترين دانسته است. به اعتقاد ویالزم در دریاز امور غ ین و حتید

  :شود میه موجب اختالف و فتنه کاست مسئله  نیغور در ا
ـ  گونـه به ، ستیاز امور ضرور نن و یالم در امامت از اصول دکه کو بدان  ـ ه ماي ک ف کل

ننـدة از آنهـا   ک کـه حـال اعـراض   ند، با به آنهـا جاهـل باشـد؛ بل   کنتواند از آنها اعراض 
ن امـور نوعـاً بـا    یرا ایز؛ ن امور داخل شدندیه در اکاست  یسانکتر از حال  نندهکدواریام

  56ها همراه است. ختن فتنهیو برانگ ینفسان يتعصب، هواها
از بـاب   یالمـ کتـب  کامامـت را در  مسـئله  طـرح   آمـدي داسـت،  یعبارت پاین از  هک چنان

لمـان  کگـر مت یاز د ایجـی  دانـد.  یبودن آن مـ  یالمبه خاطر کلمان و نه کعادت مت يمقتضا
ئلۀ بودن مس یا فقهی یالمکعه و اهل سنت در یز با اشاره به اختالف شین برجستۀ اهل سنت

لفـان  که امامت متعلـق بـه افعـال م   کند و معتقد است ک یح میبودن آن تصر یبه فقهامامت، 
  عادت است: ياز باب جر یالمکتب کدر مسئله  نیایادآوري است و 

برخالف دیدگاه شیعیان، امامت و مباحث آن از اصول دین و عقاید نیسـتند؛ بلکـه از نظـر مـا     
ادلـۀ نقلـی نصـب     امامت از فروع دین است که به افعال مکلفان تعلق دارد؛ زیرا از نظر ما بـه 

امام بر امت واجب است. ذکر این بحث در علم کالم از باب تأسی بـه پیشـینیان اسـت؛ زیـرا     
  57.عادت متکلمان بر این امر بنا شده است که این بحث را در اواخر کتب خویش بیان کنند

  اسـت،  ییفـا کام به امامت از واجبات یه قکه ین توجیز با این شرح المقاصدصاحب  تفتازانی
  58دانسته است. یام عملکن و احیلۀ امامت را از فروع دئمس

ی در بحث امامـت،  لۀ اصلئمس یول؛ است یاز مسائل فقه» ام به امامتیق ییفاکوجوب «
ترین  مهم هکبل؛ میبدان یفقهاي  مسئلهست تا اصل امامت را ین» ام به امامتیق ییفاکوجوب «

بر مردم پس از ختم نبوت اسـت کـه بـه صـفات      مسئله در بحث از امامت سیاسی، حق حکومت
رو، این مسـئله از مسـائل کالمـی بـه      گردد. از این حکمت، هدایت و عدالت خداي سبحان بازمی
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از قلمـرو  بیـرون   آید. البته این مسئلۀ کالمی، لوازم فقهی نیز دارد که بحث دربارة آنهـا  شمار می
  ام به امامت.یبودن ق ینیا عی ییفامسئلۀ کن وجوب یاست؛ مانند هم یالمکمسائل 

  يريگ جهينت
تعیین قلمرو حقیقی علم کالم مبتنی بر تعریفـی مناسـب از ایـن دانـش اسـت. بـه رغـم اهمیـت         

انـد و ایـن امـر     نظیر دانش کالم، هنوز قلمروهاي این علم با دقت و جامعیت مشـخص نشـده   کم
آید. نگارنده بر آن است که با تعریـف   هاي بنیادین در فلسفۀ علم کالم به شمار می یکی از ضعف

نگرانـه قلمروشناسـی    تـوان بـا نگـاهی منطقـی و جـامع      ي که از علم کالم بیان شد، مـی ا برگزیده
هـاي مضـاف، هماننـد     جامعی از این علم ارائه داد. نتیجۀ این قلمروشناسی، معرفی و ارائـۀ کـالم  

  هاي جدید علمی خواهد بود. کالم حقوقی، کالم عرفانی و کالم تربیتی، در قالب رشته
ده از یـ ف برگزیـ ه بـر اسـاس تعر  کـ است  یاسیالم سک يها اخهاز ش یکی یاسیالم سک

کـالم،  ه محـور دانـش   ید. از آنجاکـ آ یمشمار الم به کاز قلمرو علم  یالم، تنها بخشکدانش 
نسبت ذات و  ین و بررسییو نسبت آن با امور جهان است، تبسبحان  يذات و صفات خدا

رو،  یـن ااز رود.  شمار مـی الم به کمهم علم  يها از رسالت یکی یاسیبا امور س یصفات اله
ت یـ ثیا حیـ و  یاسـ یرا نسبت به امـور س  یصفات اله يه اقتضاکاست  یدانش یاسیالم سک

ن یبنـابرا کنـد.   مـی  یل و بررسـ یـ تحلسبحان  يرا نسبت به صفات خدا یاسیامور س یتعلق
ه در یـ ت فقیـ ن بحث از والیو همچن در زمان حضور معصوم یاسیامامت سدربارة بحث 
  شود. شمرده می یاسیالم سکمسائل ترین  مهم از یبت، یکیزمان غ

همچـون فلسـفۀ     همگـن،  يها با دانش یاسیالم سکز از خلط یپره يوه براین شیتر مهم
  راهکار بنیادین استوار است:دو ی، بر اسیو فقه س یاسیس
سـبحان، کـه در مقابـل آن،     يبا ذات و صفات خـدا  یاسیامور س یت تعلقیثیتوجه به ح. 1

لمـان  کف متین وظـا ییاز اساس به دنبال تب یاسی، همچون فقه سیاسیس يها ر دانشیسا
  اند؛ یاسیدر امور س

دغدغۀ  یاسیفلسفۀ سدر حالی که ؛ ینید يها از آموزه یاسیالم سک یتوجه به جنبۀ دفاع. 2
ق ین حقایه اکاز آن ؛ اعماست یاسیق امور سیشف حقاکه کبلین، دفاع از داش نه  یاصل

 ا مخالف آن.ین باشند یموافق با د
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