
با توجه به اينكه جناب عالي اخيرًا كتاب خود در موضوع روش 
عل��م كالم را به عن��وان تنها منب��ع درس روش علم كالم چاپ 

نموديد، ابتدا در مورد مباحث كتاب توضيحاتي را بفرماييد.
ه��ر علمي مباني و روش خاص��ي دارد كه در علم ديگري، آن 
مباني مورد توجه قرار گرفته اس��ت. مثلًا فلسفه در مباحث خود، از 
روش »استداللي برهاني« استفاده مي كند. در اينجا علم منطق انواع، 
ش��رايط و... را در يك استدالل بيان مي كند. كار علم منطق توضيح 
معرف و حجت )روشي كه از تصورات معلوم به تصورات مجهول 
و از تصديقات معلوم به تصديقات مجهول مي رسيم( مي باشد. مشابه 
اين قضيه را ما در علم فقه هم داريم و از منابع )كتاب، سنت، اجماع 
و عقل(، امري را استنباط مي كنيم و چگونگي استنباط از آن ها حتي 
در مواردي كه اين منابع متعارض هستند يا زماني كه ما منبعي نداريم 

و... در علم اصول مشخص مي شود.
در اي��ن ميان براي علم كام، هيچ مباني و علم مقدماتي وجود 
نداش��ته اس��ت. لذا علم كام نيازمند علمي است كه روش و منابع 
علم كام و نحوه ي اس��تفاده از اين منابع را مشخص كند. اين علم 
را مي توان مثلًا »اصول استنباط و دفاع در علم كام« ناميد؛ ما فعلًا به 
اين علم، »روش شناسي علم كام« مي گوييم. در اين زمينه هيچ منبع 
و درس��ي وجود نداشته است. بنده با توجه به چند سالي كه در اين 
حوزه تحقيق و تدريس داشته ام، اخيرًا كتابي حدود 240 صفحه به 

قطع وزيري براي اين موضوع به رشته ي تحرير درآوردم.

شما چند سال اس��ت كه به طور خاص درس روش شناسي علم 
كالم را تدريس مي كنيد؟

تقريبًا دو س��ال پيش براي اولين بار اين درس را در مؤسسه ي 

امامت )وابس��ته به رشته هاي تخصصي حوزه( تدريس نمودم. البته 
بعدها در گروه روش شناس��ي پژوهش��كده ي علم كام )وابسته به 
دارالحدي��ث( و انجمن كام ح��وزه ي علميه ي قم هم اين درس را 
تدري��س نموده ام. اين درس قبلًا ي��ك واحد بود كه در حال حاضر 
به صورت يك درس دو واحدي ارائه مي گردد. اما واقع امر اين است 
كه مباحث كاس ما براي احقاق حق آن، مقدمه اي بيش نيست و ما 

بايد بتوانيم اين حوزه را به شكل يك علم مجزا تعريف كنيم. 

نس��بت علم كالم و روش شناس��ي علم كالم با علوم فقه، فلسفه 
و عرفان چيس��ت؟ اين علوم چگونه به يكديگر كمك مي كنند؟ 

مخاطبان اين علوم چه تفاوت هايي با يكديگر دارند؟
اتفاقًا ما در مباحث مقدماتي روش شناسي علم كام، به تفاوت 
فقه، كام و فلسفه هم مي پردازيم. علم كام هم ارز و موازي علم فقه 
و علم فلسفه است. علم فقه وظايف و اعمال )بايد و نبايد( متكلفين 
را مش��خص مي كن��د، اما علم كام ب��ه اعتقادات اف��راد مي پردازد. 
اعتقادات از اعمال مهم تر اس��ت. پس مي توان گفت كه علم كام از 
علم فقه نيز مهم تر است. از طرف ديگر علم كام يك مرحله بيش تر 
از علوم فقه و فلسفه دارد. علم كام بايد بتواند آموزه هاي خود را در 
برابر ديگران بيان، اثبات و دفاع كند و به رد مكاتب معارض بپردازد. 
اين جنبه از علم كام ش��ايد در علوم ديگر هم وجود داش��ته باشد، 
اما در اينجا آنقدر پررنگ اس��ت كه بعضًا علم كام را علم دفاع از 

دين معرفي كرده اند.
در نس��بت علم كام و فلس��فه ابتدا بايد اشاره كنم كه معمولًا 
علوم اس��امي را به س��ه حوزه ي احكام، اعتقادات و خلقيات )مثل 
راستگويي، شجاعت و...( تقس��يم مي كنند. بنابراين كل دين به سه 
علم فقه، كام و اخاق ارجاع دارد. تفاوت اخاق و فقه اين است 
ك��ه در اخاق با ماك هاي رفت��اري كار داريم، اما در فقه صرفًا به 
رفتارها مي پردازيم. اين مس��ئله مربوط به تمام اديان الهي است. در 
گذشته بعضًا اين سه حوزه به طور كامل با نام فقه شناخته مي شدند. 
فق��ه اكبر در مورد كام، فقه وس��طا به اخ��اق و فقه صغرا به فقه 
امروزي خودمان اطاق مي ش��ده است. با اين توضيحات، مشخص 
است كه فلس��فه علمي خارج از حوزه ي ديني است. البته متفكران 
اسامي تغييراتي در اين علم داده اند و فلسفه ي اسامي يا عرفان را 
تولي��د كرده اند، اما اين علوم ربطي به دين ندارند. با اين توضيحات 
عمده ي تفاوت فلس��فه و كام در استفاده از منابع است. ما در علم 
كام از منابع عقلي و نقلي اس��تفاده مي كنيم؛ حال آنكه در فلس��فه 
تنه��ا از روش عقلي اس��تفاده مي كنيم. البته در اس��تفاده از عقل هم 
تفاوت هايي بين علم كام و فلسفه وجود دارد كه شما را به مباحث 

كتاب ارجاع مي دهم. 

قاع�ده ي دف�اع
درس »روش علم كالم«

 گفت وگو با حجت االسالم والمسلمين دكتر رضا برنجكار؛  عضو هيئت علمي پرديس قم دانشگاه تهران ......................

اش��اره: آيا علم كالم فقط براي دين داران )يا دين داري در مقابل 
بي ديني( قابل بحث اس��ت؟ علم كالم را بايد به چه كساني و با 
چه ش��رايطي آموخت؟ اگر در نظام آموزشي جديد همه ي علوم 
به سوژه هايي كه قدرت ما را در آن حوزه بيش تر مي كنند، تبديل 
شده اند، علم كالم به خاطر غايتي ديني كه دارد، ذاتًا با اين سوژه 
شدن مخالفت مي كند. علم كالم با خود غايتي ديني به همراه دارد 
و جدا ش��دن اين علم از تعلقات ديني، ظرافت هاي بيش تري از 
ساير علوم دارد. خاصه اگر بخواهيد درباره ي علم كالم به بحث 
و بررس��ي بپردازيد، اين ظرافت ها بيش تر خود را نشان مي دهند. 
درس روش علم كالم از جمله ي معدود دروس��ي اس��ت كه به 
مباحثي درباره ي علم كالم مي پردازد. تنها منبع اين درس را دكتر 
برنجكار به تازگي چاپ كرده اند. لذا سراغ ايشان رفتيم تا احوال 

كالس درس روش علم كالم ايشان را جويا شويم. 

34

ضميمه  ی سوره / شماره دهم

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


براي بس��ياري از علوم دين��ي، معادلي 
در نظام ه��اي علم��ي غرب��ي هم وجود 
دارد. مثل��ًا معادل علم فقه يا اصول فقه، 
حوزه هايي مثل حقوق و مباحث اصول 
استنباط حقوقي و... شكل گرفته است. 
آيا مي ت��وان مدعي بود ك��ه براي علم 
كالم و روش شناسي علم كالم هم چنين 
معادل هايي در علوم جديد وجود دارد؟ 

آي��ا اين مباحث فقط در اديان وجود داش��ته اس��ت يا در دنياي 
متجدد هم مي توان ايدئولوژي هايي مانند ماركسيسم يا ليبراليسم 

را مشابه كالم بدانيم؟
علم كام به دو معنا مراد مي شود. كام در معناي اوليه ي خود 
ب��ه جنبه ي دفاعي از دين گفته مي ش��ود. در مقابل، علم فقه متكفل 
فه��م دين )اخاق، اعتقادات و رفتار( اس��ت. اين اصطاح در دين 
مسيحيت و يهوديت تحت عنوان آپولوژي )دفاعيه( هم بوده است. 
در اين ميان تئولوژي )خداشناس��ي( ب��ه معناي فقه به كار مي رفت. 
ام��ا به تدريج اين معاني تغيير ك��رد و امروزه ما تفقه در اعتقادات را 
كام مي ناميم. لذا امروزه كام، هم شامل فهم و هم دفاع از اعتقادت 
مي ش��ود. به اين ترتيب كام بخش��ي از دانش تئولوژي و آپولوژي 

است. 
در مورد سؤال دوم هم بايد گفت كه چيزهايي شبيه ماركسيسم 
نوعي دين هاي بش��ري هستند. لذا مشابه اديان الهي، مباحث شان به 
دو بخش اعتقادي و عملي تقسيم مي گردد. دين هاي بشري هست ها 
و نيس��ت هاي خاصي را با محوريت الحاد و كفر تعريف مي كنند و 
از اين اعتقادات دفاع كرده و سپس بايدها و نبايدهايي در حوزه هاي 

اقتصادي، اجتماعي و سياسي استنباط مي كنند.

كتاب ش��ما از سه بخش مقدمات، اصول استنباط و دفاع تشكيل 
شده است. آيا سرفصل هاي كالس شما هم اين سه بخش است؟ 
هر كدام چه حجمي از كالس تان را به خود اختصاص مي دهد؟

بله، كاس ما هم س��ه بخش دارد. بخش مقدمات كه هش��ت 
قسمت در آن وجود دارد، حدود دو الي سه جلسه به خود اختصاص 
مي دهد. بخش اصول استنباط كه حجيم ترين بخش كاس ما است، از 
دو فصل روش نقلي و روش عقلي تشكيل شده است و حدود ده الي 
پانزده جلسه به خود اختصاص مي دهد. بخش دفاع هم از پنج فصل 
)تبيين آموزه هاي ديني، تنظيم آموزه هاي ديني، اثبات، رد ش��بهات، 
رد مكاتب معارض( تش��كيل شده اس��ت و حدود پنج الي هشت 
جلسه به خود اختصاص مي دهد. وابسته به اينكه درس ما به صورت 
دو واحد يا س��ه واحد ارائه گردد، تعداد جلس��ات تفاوت مي كند.

غير از كتاب خ��ود از چه منابع ديگري 
در كالس استفاده مي كنيد؟ قبل از چاپ 
كتاب از چه منابعي اس��تفاده مي ش��ده 

است؟
علم »روش علم كام« مش��تركاتي با 
علوم ديگر دارد؛ مثلًا علم اصول فقه كمك 
زي��ادي به اين دانش مي كند. س��عي ما در 
اين منبع جديد اين بوده اس��ت كه در آن، 
از مباحثي كه مختص روش علم كام است، بحث شود. مثلًا بحث 
حجيت خبر واحد در اصول فقه بحث ش��ده اس��ت، اما در نهايت 
تكليف آن مشخص نشده است و ما سعي نموده ايم كه در كتاب، با 
بحث مفصل قضيه را شفاف كنيم. در بعضي موارد هم مانند مباحث 
كل نگري در روش نقلي، طبقه بندي متون و... منابعي وجود نداشت 
و ما خودمان مباحثي را طرح كرده ايم. البته به طور مش��خص كتاب 
ما چند صد منبع دارد، اما نكته اين است كه هيچ وقت علمي با اين 

هويت وجود نداشته است.

ش��ما چه دانش��جويان يا طلبه هايي يا چه نوع نظام آموزشي را 
متناسب براي آموزش اين درس مي دانيد؟

»روش علم كام« درسي نيست كه مناسب عموم مردم يا عموم 
كس��اني كه مي خواهند وارد دانشگاه شوند، باش��د. پيشنهاد ما اين 
است كه اين درس فقط و الزامًا براي كساني كه مشغول تحصيل در 
رش��ته ي كام )و يا رشته ي فلسفه و كام( هستند، الزم است. حتي 

رشته هايي چون فلسفه نيز به اين درس نيازي ندارند.
البته در برخي از دانشکده ها، کام رشته اي مستقل است ولي در 
برخي ديگر، رشته ي کام به همراه رشته ي فلسفه تدريس مي گردد؛ 
به هرحال حداقل دو واحد از درس »روش شناسي علم کام« براي 
کليه ي دانش��جويان علم کام ضروري است. بنده معتقد هستم که 
اگر دانشجوي علم کام اين درس را نخواند، در آينده دچار مشکل 
مي گردد؛ همانطور که اگر کسي وارد فقه مي شود ضرورت دارد که 
با اصول فقه آشنا گردد. دانشجويي که مي خواهد علم کام بخواند، 

پيش تر بايد بداند که در چه عرصه اي قدم نهاده است.
تعريف ما از دانشجوي رشته ي كام كسي است كه مي خواهد 
در آينده مدافع اعتقادات ديني باشد، نه اينكه تنها معتقد و دين شناس 
شود. خوشبختانه اين تعريف براي خيلي از دانشجويان و طاب در 
رش��ته ي كام صادق است؛ لذا عمدتًا از اين نظر ما مشكلي نداريم. 
البته بهتر آن است كه افراد قبل از ورود به حوزه ي علم كام )مثلًا در 

دبيرستان( شناخت كافي به دست بياورند.
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