ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ،ﻣﻨﺸﺎ ﮐــــﻼم اﺳــﻼﻣﯽ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺮ ﺟﺒﺮﺋﯿﻠﯽ
اﺷﺎره :ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺮ ﺟﺒﺮﺋﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1346اﺳﺖ و در ﺳﺎل  1362ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی را در ﮐﺮج و ﺳﭙﺲ ﺷﻬﺮری آﻏﺎز ﮐﺮده و در ﻗﻢ اداﻣﻪ
داده اﺳﺖ .وی ﺿﻤﻦ ﺗﺪرﯾﺲ در ﺣﻮزه ،در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻼم در ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم ﺗﺤﺼﯿﻞ و از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮاری ﭼﻮن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ،
ﺣﺠﺞ اﺳﻼم رﺑﺎﻧﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﻰ ،ﻓﯿﺎﺿﯽ و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﻫﻢ اﯾﻨﮏ در ﺳﻄﺢ دو و ﺳﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻼوه در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،و ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ ﻧﯿﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ دارد .از وی ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .او در درس ﺧﺎرج اﺻﻮل ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺒﯿﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﺳﯿﺮ ﺗﻄﻮر ﮐﻼم ﺷﯿﻌﻪ» ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﺒﺮﺋﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪهدار ﺑﺤﺚ ﺗﻄﻮر ﮐﻼم ﺷﯿﻌﯽ از ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻗﺮن )ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ( را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ آن در دو ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺨﺶ دوم اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دارد.
ﻓﺼﻞ اول ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ درﺑﺎره ﮐﻼم از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻣﻮﺿﻮع ،ﻏﺎﯾﺎت ،ﻫﺪﻓﻬﺎ و روشﻫﺎی آن و ﻓﺼﻞ
دوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻼم ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬاﻫﺐ و ﻓﺮق ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﻘﺶ ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯽ در ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ،دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮی و ﮐﻼﻣﯽ آن،
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﻣﺪارس ﮐﻼم ﺷﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺼﻞ ﺳﻮم وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﮐﻠﯽ دوران ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﯾﻌﻨﯽ از ﻋﺼﺮ
ﻏﯿﺒﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ دوم روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﮐﻼن و ﮐﻠﯽ ﮐﻼم ﺷﯿﻌﯽ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ:
ﻧﺼﮕﺮاﯾﯽ ،ﻋﻘﻠﮕﺮاﯾﯽ ﺗﺄوﯾﻠﯽ و ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻓﺼﻞ اول ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺼﮕﺮاﯾﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﻧﺺ ﮔﺮاﯾﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻨﯽ و اﺻﻮل ﺗﻔﮑﺮ آﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و در اداﻣﻪ از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی
ﻧﺼﮕﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ وﺻﯿﻒ ،ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﺻﺪوق و رﺿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻃﺎووس ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ دوم ،ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻋﻘﻞ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﮔﺴﺘﺮه آن ،ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ،از ﺗﺄوﯾﻞ و دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن درﺑﺎره آن ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺳﯿﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻦ ﻗﺒﻪ رازی ،ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﮐﺮاﺟﮑﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ،
ﻗﺰوﯾﻨﯽ رازی و ﺳﺪﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻤﺼﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺎن ،دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و آرای ﮐﻼﻣﯽ ﺧﺎص آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺗﻌﻘﻠﯽ ﻏﯿﺮ از ﺣﯿﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آن اﺳﺖ .ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم ﺑﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و از ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن و ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎر
آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ از ﻣﻼک و ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻼم ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭼﯿﺴﺘﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ از ﻧﻮﺑﺨﺘﯽﻫﺎ-
اﺑﻮﺳﻬﻞ ،اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ و اﺑﻮاﺳﺤﺎق -ﻗﺮاﺋﻦ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ آﻧﺎن و آرای ﮐﻼﻣﯽ ﺷﺎن ﻣﻄﺮح و در اداﻣﻪ از ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻃﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺳﺮآﻣﺪ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺳﺖ ،روش ،اﺻﻮل ﺗﻔﮑﺮ و دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و اﻓﮑﺎر ﮐﻼﻣﯽ او ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺤﺚ
و در ﭘﺎﯾﺎن از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮐﻼم ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺮ ﺗﻄﻮر ﮐﻼم ﺷﯿﻌﻪ در دﻫﻤﯿﻦ دوره ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺣﻮزه
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم
ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ  -ﭼﻪ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ و ﭼﻪ ﻋﻠﻮم ﻧﻘﻠﯽ -ﯾﮏ آﻏﺎزی دارد و ﭼﻮن آﻏﺎز دارد ﯾﮏ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﭼﻮن ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺟﺎ و ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮزه ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﺸﻒ ﯾﺎ ﮔﺰاره ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮔﺬر زﻣﺎن اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﻓﺮاز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮاز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻓﺮود داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ ﻓﺮاز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﺮود ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪاش را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ از ﻣﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ،ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ادوار ،اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
ﻣﺜﻼدر ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ،آﻗﺎی «ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻣﮑﺪرﻣﻮت»- ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮوت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد-
ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺘﺎﺑﯽ زﯾﺒﺎ و در ﺧﻮر ﺗﺤﺴﯿﻦ در ﻣﻮرد اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﮐﺎر
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﮔﺮد او ﺧﺎﻧﻢ اﺷﻤﯿﺖ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ -در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ -در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را اﻧﺠﺎم داده؛ ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی در داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و داﻳﺮهاﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﻣﮑﺪرﻣﻮت و دﯾﮕﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻼﻣﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺜﻼ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن؛ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﺘﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻫﻢ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،اﺷﺎﻋﺮه ،ﺷﯿﻌﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﯿﻌﻪ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن ﻋﻠﻢ را ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻌﺪ از ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ از ﻣﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ از ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﻢ! اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی دﻏﺪﻏﻪ اﯾﻦ را دارد؛ ﻟﺬا در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ
وارد ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای از ﺑﺤﺚ را اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﻣﻨﺘﻬﯽ آن زﻣﺎن ﻫﻢ وﻗﺖ و ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ،ﻓﻠﺬا اﯾﺸﺎن ﯾﮏ
اﺟﻤﺎﻟﯽ را ﮔﺰارش داده اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﮑﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺎر ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دارﻧﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ در ﻋﻠﻮم ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮا در ﻓﻼن ﻗﺮن اﯾﻦ ﺣﺮف زده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﺮا ﻓﻼن ﺣﺮف زده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺎب اﻣﺎﻣﺖ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی ﺧﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ،ﻗﻀﺎوت اﺷﺘﺒﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﮔﺰاره ﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی را ﻣﻦ ﺑﺮای دو ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدم:
اول ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺪﯾﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ -ﻋﻠﯽرﻏﻢ ادﻋﺎﯾﺸﺎن -اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽدﯾﺪ آن ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ را ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب «ﻣﮑﺘﺐ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ» ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﺛﺮش ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺧﻮب ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪاش راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﻣﺎم ،ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻﺗﻢ ﮐﻪ در
ﻧﻘﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ام آورده ام )ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﺴﺎت ،ﺷﻤﺎره  ،(45ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯽرﻏﻢ ادﻋﺎ و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن ﮐﺘﺎب  ،ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را دﻧﺒﺎل
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻧﻮﺷﺘﻢ «اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎﻣﺖ در ﮔﺬر ﺗﺎرﯾﺦ» )ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺪ ،ﺷﻤﺎره ) 38و در آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدم ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
در ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ،ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت درﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی.
اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮری ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺑﯽ را در اﺣﯿﺎی ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﯽزﻧﺪ؛ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﺣﺮف ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ وﺻﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن وﺻﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﯾﻮﻧﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ را ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﺻﻞ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و ژاﭘﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮی در
اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻫﺴﺖ و ﻋﻤﺪا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ راﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .درﺑﺎره ﮐﻼم ﻫﻢ اﯾﻦ
ﺣﺮف وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻼم ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﮐﻼﻣﺸﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ ﭘﺲ ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ رﯾﺸﻪ
در ﯾﻮﻧﺎن دارد! زﯾﺪﯾﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ .آﻗﺎی وﻟﻔﺴﻮن ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺷﺎﻋﺮه را وﺻﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﮐﻨﺪ .او درﺻﺪد
اﯾﻦ اﻟﻘﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺸﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺪارد
ﻋﻠﻢ ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ رﯾﺸﻪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ دارد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮا ﮐﺘﺎﺑﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ،ﭘﻨﺞ
ﺟﻠﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻼم را در آوردهاﻧﺪ ،از ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﻧﺼﺎﻓﺎ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﮏ
ﻣﺘﮑﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻻن در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﯾﻢ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ رﺟﺎل ﮐﺸﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﯽ ﺑﺎﺑﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﻇﺮﯾﻔﯽ از ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺴﺖ ،از اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ
ﻫﺴﺖ ،از رﺷﯿﺪ ﺣﺠﺮی ﻫﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﮐﻼم رﯾﺸﻪ در ﻗﺮآن و آﻏﺎزش ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ
ﺑﺰﻧﺪ ،ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽ و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻗﺮآن را از ﮐﻼم ﺑﺮدارﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؟ ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ
ﮐﻼم ،ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻫﻢ آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﺑﻌﺪ در درﺟﻪ ﺑﻌﺪ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﯿﺎﻧﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن
اﺣﺘﺠﺎﺟﻬﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارد ﮐﻪ در اﻻﺣﺘﺠﺎج آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮﺟﺎﻟﺒﯽ دارﻧﺪ .ﺣﻀﺮت
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ« :ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و دراﯾﺖ و ﻓﮑﺮم از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮم ».ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻘﺪاری ﺑﺎ آن روﺣﯿﻪ ﻋﻘﻼﻧﯽ و آن
روﺷﻬﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻼﻣﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺎ اﺻﻼ ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﯿﭻ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮای ﻗﺮن دوم ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﻫﺎرون اﺳﺖ ،در زﻣﺎن ﻣﺎﻣﻮن ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ در ﻗﺮن اول در زﻣﺎن اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﺣﺮف
ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺪارﯾﻢ؟ ﻓﻠﺬا اﯾﻦ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﺣﺮﻓﺸﺎن دﻟﯿﻞ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ در آن ﻫﺴﺖ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻫﻢ آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺄﻧﻮس ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻌﺪاً اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ!
وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ﮐﻼم وﺟﻮد داردﮐﻪ اﺻﻼً ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻧﺪارﯾﻢ .ربّ ﻣﺸﻬﻮر ﻻ اﺻﻞ ﻟﻪ .ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻣﺸﻬﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺻﺎﻟﺘﯽ
ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرات ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻼم؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺪوث و ﻗﺪم ﺑﺤﺚ
ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﺣﺮف دﯾﮕﺮی ﮔﺸﺖ .ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ رﯾﺸﻪ در ﻗﺮآن دارد ،آﻏﺎزش در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و دﯾﮕﺮان ،ﮐﻪ اوج آن در ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ)ع( ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ-،
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد  ،-ﺧﻄﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻼﻣﯽ را دارا ﺑﻮد .از ﺣﺴﻨﯿﻦ  -ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم -در اﯾﻦﺑﺎره ﮐﻼم ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،از اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع(
دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ دﻋﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( و اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻓﻀﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻌﺪ از
ﺻﺎدﻗﯿﻦ)ع( از اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ)ع( ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﺮت رﺿﺎ)ع(،ﮑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری
ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ﻫﻢ در زﻣﺎن اﻣﺎم ﻛﺎﻇﻢ)ع( ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﺪﮐﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ را اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺤﺜﻲ ﻫﻢ
ﻛﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺸﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎن اﺳﺖ .اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺷﺪ ﻣﻄﻠﺐ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﭼﺮا ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺷﺪ؟ اﻳﻦ را ﻣﻦ در ﺟﺎي ﺧﻮدش آوردﻫﺎم ،و اﻻ آﻏﺎز ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻴﺴﺖ« .واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎ» ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮده« ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ

ﻋﺒﻴﺪ» در ﺑﺼﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده ،ﻛﺪام ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺑﺼﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺑﺼﺮه ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺨﺼﻲ دارد ،اﻫﻠﺶ ﻫﻢ
ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﻮل دارم ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻴﻬﺎ در زﻣﺎن «ﻧﻈّﺎم» ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺷﺪﻧﺪ .آن ﻫﻢ دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ،دﻳﺪﻧﺪ ﺳﺮاغ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( و اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ .ﺣﺮﻓﻬﺎي اﯾﺸﺎن-اﺋﻤﻪ -را ﻛﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﻗﺪ
ﻋﻠﻢ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ را ﻗﺒﻮل دارﻳﻢ .وﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ آﻏﺎز ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﺳﺖ اﻳﻦ ﺣﺮف ﺑﻴﺮﺑﻄﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺮن دوم و ﺳﻮم ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم -ﭘﻨﺠﻢ رﻧﮓ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺷﺎن ﻛﻢ ﺷﺪ .آﯾﺎ ﻗﺎﺿﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﻣﺘﮑﻠﻢ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ او ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ را ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اﮔﺮ او ﻓﻠﺴﻔﻲ اﺳﺖ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﻧﻴﺴﺖ آن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻟﺬا ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺶ ﻫﻢ رﯾﺸﻪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ دارد؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل)ص( و ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ)ع( ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺒﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪون ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺷﯿﻌﯽ
ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻼم ،ﮐﺘﺎب ﻣﺪوّن ﺷﺪهای ﻧﺪارﯾﻢ  -ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺷﯿﻌﻪ .-ﺑﻠﻪ ﺳﻨﯿﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺧﻮب ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻧﺪارﯾﻢ.
«دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮﺣﻠﺒﯽ» ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ،وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻧﯿﺴﺖ .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﮑﻠﻢ را در آن
آورده و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻧﻤﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺎن ﮐﻼم ﺷﯿﻌﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪم ،اﻟﺒﺘﻪ در اﻟﻤﯿﺰان ﺟﻠﺪ ﭘﻨﭽﻢ و در ﺷﯿﻌﻪ در
اﺳﻼم -ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺘﺎب ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ -ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺨﺶ دوم .در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻠﻨﺪی
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ اﯾﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارﯾﻢ .در ﻣﻮرد ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ ﮐﺘﺎب دارﯾﻢ ،آن ﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ،
ﻣﺜﻼ در ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ را ﻧﺎم ﺑﺮدﻫﺎﯾﻢ ،آﺛﺎرﺷﺎن را ﻧﺎم ﺑﺮده اﯾﻢ ،آن ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ .ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺎ اﺧﯿﺮا ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،ﻫﻢ در ﺟﻬﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﻫﻢ در ﺟﻬﺎن ﺗﺸﯿﻊ و ﻫﻢ در
اﯾﺮان .اﺧﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﺧﻮب ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎر آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ،ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪی اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪهاﯾﻢ .ﻗﻢ ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﻧﺠﺎم داده ،و اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﮑﻤﺖ ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮب
اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد .اﯾﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ .وﻟﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻼم ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺳﺮاغ ﻧﺪارم.

