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Abstract 

The current article seeks to criticize and examine the valuable work "The 

Thesaurus of Islamic Theology", which was published for the first time in 

the history of the world, by observing the universal standards of thesauruses, 

and with the effort of Islamic Seminary and Academic scholars in Islamic 

Propagation Office of Qom Seminary. The author carries out this study to 

empower this valuable thesaurus and fix its shortcomings in the second 

edition as well as to enrich these types of studies in Islamic Republic of 

Iran, with the belief in the poor quality of research papers in the field of 

the Persian thesauruses evaluation. This critique and examination is a 

qualitative one that focuses on content based on theology and thesaurus 

compilation features. Hence, it concerns the structural empowerment of 

the thesaurus, the validity of its semantic relations and rules of its form. 

The method of this study is library research and based on description and 

analysis. Finally, recognizing the uniqueness of this work and its scientific 

and formative strength, this study points out some of the shortcomings in 

the form, structure and conceptual relations of the work and while providing 

the proposed new structure, offers solutions for the empowerment of 

semantic relationships and the rules of its form. It is hoped to consider 

these points in the next edition and also criticize and examine the 

thesauruses more seriously.  
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نامه كالم اسالمى  ارزيابى كيفى اصطالح
 پژوهشكده مديريت اطالعات و مدارك اسالمى

كورش نجيبي
*
  

  
  چكيده

نامه كالم اسالمى است كه  نقد و بررسى اثر ارزشمند اصطالح درصددنوشتار حاضر 
نويسى به كوشش  نامه اصطالح تاندادرهای جهانىِ بار در تاريخ جهان با رعايت اس نخستين

جمعى از فرهيختگان حوزوی و دانشگاهى در دفتر تبليغات انقالب اسالمى قم به منصه 
های  نامه نگارنده با اعتقاد به فقر مقاالت پژوهشى در حوزه ارزيابى اصطالح. ظهور رسيد

ارزش و رفع عيوب آن در نامه با فارسى، اين اقدام را در راستای تقويت اين اصطالح
هايى از اين دست در كشور جمهوری اسالمى  سازی پژوهش ويرايش دوم و نيز با نگاه غنى

اين نقد و بررسى از نوع ارزيابى كيفى است كه ناظر به حوزه محتوايى . دهد ايران انجام مى
ناظر به اتقان  رو ازاين ؛ها است نامه های تدوين اصطالح بر اساس دانش علم كالم و نيز ويژگى

روش تحقيق در اين . نامه، صحت روابط معنايى و قواعد شكلى آن است ساختاری اصطالح
 بهاين تحقيق درنهايت با اذعان . استای و براساس توصيف و تحليل  پژوهش كتابخانه

های شكلى، ساختاری و  در جنبه هايى نظيربودن اين اثر و قوت علمى و شكلى آن، اشكال بى
سازد و ضمن ارائه ساختار جديد پيشنهادی راهكارهايى  مفهومى بر اين اثر وارد مى ارتباطات

به اين اميد كه در ويرايش بعدی  .كند برای اتقان بيشتر روابط معنايى و قواعد شكلى ارائه مى
  .ها گشوده شود نامه و افزون بر آن بابى برای نقد و بررسى جدی اصطالحشود توجه  به آن

  ها  كليدواژه

نامه، ارزيابى كيفى  نامه كالم اسالمى، ارزيابى كمى اصطالح نامه، اصطالح اصطالح
 .نامه، پژوهشكده مديريت اطالعات و مدارك اسالمى اصطالح
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ای است كه حيات آن در استحكام ساختار، صحت روابط و  موجود زنده 1نامه اصطالح
توايى است و استمرار حياتش در های كمى و كيفى و نيز شكلى و مح رعايت استاندارد

اين مهم در گرو رصد مداوم تحوالت علم و افزودن . روزبودنش است پويايى و به
كردن  م و هرسئاصطالحات و روابط معنايى جديد و نيز ارزيابى و نظارت و آبياری دا

نامه  نقد و ارزيابى اصطالحرو  ازاين ؛های اضافى آن است دائمى آن و چيدن شاخ و برگ
  . )Z1^ KJXK :SUM, א: ���BC	=אA،(ك ضرورت است ي

 ىتوان به نبود نهاد متول نويسى در ايران مى نامه موجود در حوزه اصطالح های نقصاز 
آشنايى جامعه از نا، كمبود متخصصان و كارشناسان و نيز ىدر سطح مل یساز نامه اصطالح

 ىابين بر آن، در حوزه نقد و ارزشافزو. ها اشاره كرد نامه اربرد اصطالحكرد و كاركت، يماه
صورت  به ا باشد ويه قرار است پوك ىتيفعال. شود ديده مىمبود پژوهش كها  نامه اصطالح

های  نامه سفانه اصطالحأشود كه مت ىابيد نقد و ارزشيمند ارائه شود، با و نظام يكستماتيس
ی در كشورمان ساز نامه در حوزه اصطالح. اند شدهزبان كمتر نقد و بررسى  فارسى

سازها  نامه الت اصطالحكگر مشياز د. ه نقدمحور باشند، بسيار محدودندك يىها پژوهش
  ره و يذخ یها نظام يىاراكو نا یارآمدكنا. ستا د آنهايجد یها شيراينه باالی ويهز
سازان  نامه الت اصطالحكگر مشياز د ىرسان ز اطالعكتابخانه و مراكاطالعات در  ىابيباز
  2.رود مى شمار به

موجود در بخش نقد و ارزيابى  نويسى و خأل نامه در پاسخ به نياز حوزه اصطالح
. نامه كالم اسالمى اختصاص يافته است اين نوشتار به ارزيابى اصطالح ،ها نامه اصطالح

برای پرهيز از  ،و كيفى اتفاق بيفتند) آماری(تواند در دو حوزه كمى  هرچند اين ارزيابى مى
                                                           

1 .»Thesaurus «يىن آنها روابط معناايكه م رشته است كينامه، مجموعه اصطالحات  ا اصطالحيواژه  گنج ،
 ىو فرع ىاصل یها آن را دارد كه موضوع آن رشته را با همه جنبه يىبرقرار شده و توانا ىمراتب و سلسله یا رده

حری و ديگران، (ارائه كند  ىاطالعات و مقاصد جنب ىابيره و بازيافته و به منظور ذخي نظام یا گونه و وابسته، به
  .)214ص: 1، ج1381

، سايت خبرگزاری كتاب »های موجود نامه ايجاد آنتولوژی بر پايه اصطالح«رانى، گزارش نشست مريم كاز. 2
 http://www.ibna.ir/fa/doc/report/137008ايران، 
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، شايسته است اين مقاله بيشتر بر بخش كيفى متمركز شود، تا در آينده ن آنشد طوالنى
در اين . طور مستقل فراهم شوده فرصتى مناسب برای نقد و ارزيابى كمى و آماری آن ب

شود؛ سپس پيشينه  مىمعرفى های آن  نامه كالم اسالمى و ويژگى جستار ابتدا اصطالح
و در نهايت به نقد محتوايى  آيد مىو مالك آن  نامه، انواع ارزيابى ارزيابى اصطالح

  .شود نامه كالم اسالمى پرداخته مى اصطالح

F����2 +�م ا	�� ا�SDح ه�� وی  

 نامه كالم اسالمى مجموعه اصطالحات استاندارد شده در حوزه علم كالم اسالمى اصطالح
ه با روابط معنايى های كليدی و كاربردی آن حوزه، همرا كه فهرستى منظم از واژه است

های خاص و  مرجع دارای ويژگى اين اثرِ . )KJXO` ،K :SOR، 19�(دهد  بين آنها را ارائه مى
ند تا ددست هم داه ها و عوامل دست ب فردی است كه همه اين ويژگىه عوامل منحصر ب

نامه كالم اسالمى در جهان با سبك و شيوه مدرن و استاندارد جهانى در  اصطالح نخستين
ژوهشكده مديريت اطالعات و مدارك پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى دفتر تبليغات پ

شد، تدوين  شناخته مى» نامه علوم اسالمى واحد اصطالح«ها با نام  اسالمى قم كه آن روز
  .شود ها اشاره مى در ادامه به برخى از اين ويژگى. )[SOX-O :19אA(شود 

  �*زه +�م ا	���0ه در  ���2 )�وی� ��L!�� ا�SDح. ١

 ىدر حوزه كالم اسالم شده نينامه تدو اصطالح نينامه كالم اسالمى نخست اصطالح
 ديگرخالف رمنتشر شد و ب 1382اصطالح در سال  14000در دو جلد با است كه 

  دارای و  توليدیای نداشت، بلكه اثری  های ايرانى ترجمه نبود و نمونه نامه اصطالح
  .بود نوآوری

٢ .$2 �+  ر�PPL!� ���Fن #� و �*�*�

است ) پانزده نفر(نامه كالم اسالمى حاصل كوشش جمعى از محققان حوزوی  اصطالح
زاده و چهار عضو ديگر آن  دكتر حسن آقایجناب  ،مسئول گروه ازجملهكه برخى از آنان 

دكترای تخصصى كالم اسالمى و بقيه در سطح كارشناسى ارشد كالم اسالمى با در سطح 
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های تخصصى  افزون بر آن، تمامى اين عزيزان دوره. اند علم آشنا بودهاين 
استاد دكتر حری  ازجملهفن اين  نظر استادانسازی را زير  نگاری و نمايه نامه اصطالح

  .ها در اين زمينه تجربه اندوخته بودند آموزش ديده و سال

  �0ه ��9ور A��0!2 ا	!�دان���F از  $��ه .٣

: ند ازا شده و بنام بودند كه عبارت يك در رشته خود شناخته اثر هرمشاور اين  استادان
  . گانى و دكتر عباس حرىيعلى ربانى گلپا جناب آقایاّهللاٰ حسن ممدوحى،  آيت

Y. *� +�م ا	���8*60 �*  

تمامى  اً م شده است و تقريبيتنظ الم اسالمى با توجه به دو ويژگىكهاى اصلى  رده
  .دهد مىموضوعات كالمى را پوشش 

  ه�� ا;�� رده) ا�\

  :ندا رده اصلى 18اصطالحات اين حوزه دارای 
  

bردی  �Dزه ا*�  bردی  �Dزه ا*�  

  شناسى فرجام  10  احكام كالمى  1

  صفات  11  افعال  2

  عقايد  12  اديان  3

  كالمى فرق  13  شناسى انسان  4

  كالمى قواعد  14  شناسى جهان  5

  عقلى كالم  15  خداشناسى  6

  نقلى كالم  16  اسىراهنماشن  7

  كالمى مذاهب  17  شريعت  8

  كالمى مسائل  18  ذات  9
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  ��Hاد واژ�7ن) ب

bاد  ردی�C(  

  14814 :تعداد كل واژگان  1

  6322 :های غيرمرجح تعداد واژه  2

  9635 :های اخص تعداد واژه  3

  18 :سأهای ر تعداد واژه  4

  3910 :های وابسته تعداد واژه  5

�=) ج�&�  

  .مدرك است 181 شده بيش از و مدارك بررسىتعداد منابع 

  ��ت ز��ن) د

 استادانارى كو با هم 1375 در سال  الم اسالمىك  ن پژوهش به همت گروه پژوهشىيا
 14814 و صفحه 1116 دو جلد با ه دركد يان رسيبه پا 1382 و در سال شدمشاور آغاز 

الم ك  منبع181ش ازيببا مراجعه به  شده گفتهمجموعه . است دهيرس چاپ به اصطالح
  .شده است استخراج  اسالمى

  "4Q ���ی]) ه

^Z1, א: (ل گرفته است كافته و شيى، نظام يبخش الفبا  سه ربنامه  اين اصطالح

 ،Aא=	BC���KJXO` ،K :SKJـJ](.  

��� و $�  L)�ری ��	حر �SDا 	 2���  ه� 

ومى، كاركرد و تعامل آنها توان از لحاظ ماهيت، ساختار، روابط مفه ها را مى نامه اصطالح
اين مهم از دهه هفتاد ميالدی آغاز شد و در ده هشتاد به شكل . كردارزيابى كمى و كيفى 

ها در  نامه ارزيابى اصطالح 1984ای كه در سال  گونه به ،مند و عميقى استمرار يافت نظام
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مد نظر قرار های خودكار  نامه های اطالعاتى و پس از آن ارزيابى اصطالح بستر پايگاه
نامه در نظام  دهه نود آغاز دوره تشريح كاربرد نتايج حاصل از ارزيابى اصطالح. گرفت

 ،ويكم ميالدی است كه سرآغاز قرن بيست 2000در سال . ذخيره و پردازش اطالعات بود
شود و سپس با طرح مباحثى  های خودكار مطرح مى نامه مقوله ارزيابى كيفى اصطالح

ای تأثير  های شبكه ها و ذخيره و بازيابى اطالعات در نظام اطالعاتى، ابردادهنيازهای  درباره
 همچنين اين روند .گيرد يك از اين مباحث مد نظر قرار مى نامه بر هر ارزيابى اصطالح

سنجى،  هايى همچون علم ها و تأثيرشان در حوزه نامه ادامه دارد و ارزيابى اصطالحتاكنون 
های ديجيتال و  و ايجاد كتابخانه سازی هوشمند هوشمند و نمايه های نامه تدوين اصطالح

  .)KJXM :SKNN א
��B�CW,،( استهای اطالعاتى مورد توجه  بانك

  ا�*اع ،ه� ���2 ا�SDح �$یارز 

ها  نامه وجود دارد كه در يك ديد كالن اين روش های متفاوتى برای ارزيابى اصطالح روش
ها در حوزه  اين ارزيابىطور كلى  به .ها است نامه اصطالحبرای مديريت نگهداری و استمرار 

كه (ای و روابط ميان اصطالحات يك حوزه خاص از دانش است  نامه ارتباطات اصطالح
های اصطالحات  همچنين ويژگى ،)شود ارزی و وابستگى مى مراتبى، هم شامل روابط سلسله

ها و تعداد ارجاعات گر صيفتوبودن، تعداد كلمات گر توصيفو غير گر توصيفاعم از (
بودن  كيفيت محتوا، ساختار فيزيكى و تخصصى يا عام(ها  نامه های اصطالح و ويژگى) آنها
توان بر اساس معيارهای كمى و كيفى  ها را مى نامه اصطالح .)SKNJ: 19אA(است ) آنها

  .كردارزيابى 

bی� ?��ر� )ا� %+   ارزی�$

های عددی است كه به منظور سنجش  زيابىمنظور از ارزيابى كمى يا آماری، ار
مانند تعداد ارجاعات،  ؛شود های علمى آمارگيری ارائه مى ها از طريق روش نامه اصطالح

ها كه بر اساس قواعدی خاص انجام گر توصيفهای يك اصطالح و تعداد  تعداد وابسته

4א3�: כ.�(گيرد  مى �
  .)א�א
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  ه�� ��Aر� ارزی��� *�� ی� Aز��ن

ز به منظور سنجش ين یآمار یها آزمون ىنامه، برخ اصطالح ىفكي ىابير ارزعالوه ب
شده را از  نترلك یها از واژه یتوان تعداد طور مثال مى به ؛ها ارائه شده است نامه اصطالح

ا ي ىوستگينسبت پ. كرد ىبررس »ىزان دسترسيم«ا ارتباط و ي »ىوستگينسبت پ«دگاه يد
ل كبه تعداد ) هيدوسو یها ا ارجاعي(ل اصطالحات متقاب یها نسبت ارجاع، ارتباط

تعداد متوسط نيز  ىزان دسترسيم. است شده نترلكاصطالحات موجود در واژگان 
 »ىزان دسترسيم«مثال  ؛ براینندك ىافت ميه اصطالحات مرجح درك است يىها ارجاع

 كم دستن طور متوسط، به هر اصطالح در واژگا ه بهكانگر آن است ي، ب923/2معادل عدد 
ان اصطالحات را يزان ارتباط ميارها مين معيا. گر ارجاع داده شده استيسه اصطالح د

  .)�WKJXK` ،K :SOKR-OKX?، (د نده ىنشان م
آنها  ترين مهمه كاست  شدهز ارائه ين یگريد یها ارها و آزمونينه، معين زميدر ا

  :ند ازا عبارت
خاص نسبت اصطالحات نامرجح به ن روش بر اساس فرمولى يدر ا :نسبت تعادل. 1

  .شود ىاصطالحات مرجح در مجموعه اصطالحات محاسبه م
 ىروابط اعم، اخص و همبسته بررس ىگيزان دوسوين روش ميدر ا :نسبت تقابل. 2

  .شود ىم
نده تعداد ينما aه در آن حرف كدهند  ىش مينما b-abار را با معادله ين معيا: حيتصر. 3

، ىمراتب و روابط سلسله گر توضيحادداشت دامنه، يسبب فقدان  هه بكاست  يىهاگر توصيف
ها در مجموعه گر توصيفل كتعداد  دهنده نشان bند و حرف ا مبهم و نامشخص

  .اصطالحات است
 ای كه ممكن های چندكلمهگر توصيفدر اين روش نسبت كلمات در  :یريپذ انعطاف. 4

  . شود ىده ميآمده باشند، سنج رمرجحيا غياصطالح مرجح صورت  به است در واژگان
  . است گر توصيفلمات در هر كتعداد متوسط  :يىهمارا شيسطح پ. 5
 نامه ها در هر اصطالح ها و رده گروه دسته :اصطالحات یها حدود و دامنه گروه. 6
درواقع  اصطالحات و یها شده در گروه اههيا سيار تعداد اصطالحات مندرج ين معيا. است

  .)19אA( كند مى ىاصطالحات را بررس یها اندازه گروه
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) ب��+   ارزی�$

 يىها ىژگيرد و وك ىابيارز ىفكي ىق نقد و بررسيتوان نخست از طر ىنامه را م اصطالح
  :هكنيا ازجمله ،ديسنج ،است ینامه جامع ضرور ه وجود آنها در هر اصطالحكرا 

آن حدود، دامنه و  ه دركق و مناسب است يدق یا مقدمه ینامه دارا ا اصطالحيآ .1
  ان شده باشد؟يخاص آن ب یها ىژگيو

  نامه وجود دارد؟ مناسب در اصطالح یها ا نشانهيآ .2
  ؟اند م و اصطالحات مبهم روشن شدهيا مفاهيآ .3
  .)19אA(برقرار شده است؟  ىدرست ان اصطالحات بهيا همه ارتباطات متقابل ميآ .4
ساختاری و روابط (لى و محتوايى طور خالصه ارزيابى كيفى در دو حوزه شكه ب

  :شوند گيرد كه در ادامه بيشتر تبيين مى انجام مى) مفهومى

١ .��Q" ��  ارزی�

  :تواند محقق شود در دو بخش مى خودارزيابى شكلى 
ی��� �:%
 ارا�R اC>8ح. ١-١ تواند در قالب نشر چاپى يا  نامه مى يك اصطالح :!��� ارز

ى اين موارد ضوابطى برای ارزيابى آن وجود مدر تما. ئه شودالكترونيكى يا در بستر وب ارا
ای دقيق و  شود كه آيا مقدمه بررسى مى ،برای مثال اگر در قالب كتاب ارائه شود ؛دارد

خاص خوبى تبيين  یها ىژگيه در آن حدود، دامنه و وكمناسب برای آن نوشته شده است 
  .)19אA(شده است يا نه 

ی��� ���� E"د ا .١-٢ به در ارزيابى شكلى بيشتر  :!��� و اC>8��ت �ن C>8حارز
كه مرتبط با شكل ظاهری اصطالح  هايى؛ يعنى دستورشود مىرعايت قواعد صوری توجه 

های مناسب  بودن اصطالحات و نيز نشانه بودن، عربى يا فارسى است، مثل مفرد يا جمع
يافته و  های الفبايى، نظام يشجود نماوهای مناسب و گر توضيحها يا  همچون يادداشت دامنه

  .)19אA(ترسيمى 
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  ارزی��� ��@�ای�. ٢

در بخش اول بر ساختار كلى و در  ؛توان در دو بخش انجام داد ارزيابى محتوايى را مى
  .)19אA( كردبخش دوم بر روابط معنايى تمركز 

 ���2 +�م ا	�� ا�SDح +��ارزی�$  

شود و ارزيابى  نامه كالم اسالمى پرداخته مى طالحبه ارزيابى كيفى اص فقطدر اين نوشتار 
نامه  نگاهى به ساختار اصطالح در ارزيابى كيفى ابتدا نيم .طلبد كمى آن مجالى ديگر مى

و  »معنايى«ساختار پيشنهادی ارائه و در ادامه روابط  ،آن های شود و ضمن بيان اشكال مى
  .شود مىارزيابى  »شكلى«

bر�) ا��!A�	   ارزی�$

  )ه�� ا;�� رده(��5@�ر ��<�د  .١

  :ند ازا رده اصلى است كه عبارت 18نامه دارای  اين اصطالح
  

bردی  �Dزه ا*�  bردی  �Dزه ا*�  

  شناسى فرجام  10  احكام كالمى  1

  صفات  11  افعال  2

  عقايد  12  اديان  3

  كالمى فرق  13  شناسى انسان  4

  كالمى قواعد  14  شناسى جهان  5

  عقلى كالم  15  خداشناسى  6

  ىنقل كالم  16  راهنماشناسى  7

  كالمى مذاهب  17  شريعت  8

  كالمى مسائل  18  ذات  9
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كالمى شده و نه  های ابنه رعايت تقسيمات موجود در كت ،رسد در آن به نظر مى
  . )Z1^KJXO` ،K: SOX, א: ���BC	=אA، (ترتيب منطقى ميان آنها رعايت شده است 

  	�A!�ر ���9�8د�

. 1: آيد قدند كه در علم كالم از خداوند متعال در سه بخش سخن مىهمه متكلمان معت
های اصلى  بود رده بر اين اساس الزم مى. افعال الهى. 3صفات الهى؛ .2ذات الهى و توحيد؛ 

�א�, W�:> ؛ +א�Qא> א��}KUKOm :SXN^�^א�,، (علم كالم شامل اين سه رده اصلى باشد � ،

KJ]K :SOJK -OJO(.  
  

 علم كالم

ع.ا
  علوم اسالمى  :1

خ.ا
  شناخت ذات الهى  :2

  شناخت صفات الهى

  شناخت افعال الهى
  امور عامه

١. ��  "&�5# ذات ا�

های  خداشناسى، اثبات وجود خدا، راه: در بخش شناخت ذات الهى از مباحثى همچون
وحدت  اثبات وجود خدا، شناخت ذات الهى، ادله اثبات خدا، تجرد ذات الهى، بساطت ذات،

  :آمد، برای مثال ، وحدت حقه حقيقيه و مانند آن سخن به ميان مى)يد ذاتتوح(ذات 
  

  شناخت ذات الهي

^�
  معرفت ذات الهى   :3

  خداشناسى 
                                                           

  .منظور اصطالح اعم است. 1
 .منظور اصطالح اخص است. 2
 .منظور اصطالح هم ارز يا مترادف است. 3
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د.�
  .مراد مباحث شناخت ذات الهى و اثبات وجود خدا است: 1

  علم كالم :ع.ا
  وحدت ذات  :خ.ا

  تجرد ذات

  بساطت ذات
  اثبات وجود خدا

٢. ��  "&�5# ;'�ت ا�

شناخت صفات الهى از مباحثى همچون اتحاد ذات و صفات، اضافه صفات بر  در بخش
علم الهى، قدرت الهى، حيات الهى، سمع الهى، بصر  ،ذات، صفات ثبوتيه، صفات سلبيه

 صفات غيراضافى و الهى، تكلم الهى، اراده الهى، صفات ذات، صفات فعل، صفات اضافى
  .آيد مىسخن به ميان 

٣. ��  "&�5# ا��Vل ا�

، آفرينش شناسى همچون آفرينش انسان يا انسان ىدر بخش شناخت افعال الهى از مباحث
حساب (، عدالت، حكمت، خلق، ارسال انبياء، نبوت، امامت و معاد شناسى جهان يا جهان

نظم منطقى و بحثى به لحاظ  كه آيد ، دين، شريعت سخن به ميان مى)رسى به اعمال بندگان
  .استبسيار نزديك به واقعيت 

L. /ا��ر���  

از مباحثى همچون وجود و عدم،  )مبانى تصوری و تصديقى علم كالم(ذيل امور عامه 
ماهيت، علت و معلول، جواهر و اعراض، اجسام، عقول مجرد و نفس ناطقه سخن به ميان 

� �W,، �(آيد  مى
�KUKJm :SOK-KKU(.  
                                                           

  .اشت دامنه استدمنظور ياد. 1
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  	�A!�ر �*4*د ه�� ا�I0ل

��م. ١Gا45 ا�H  

اينها در كه  درحالى ؛شناسى در عرض خداشناسى مطرح شده است جهانشناسى و  انسان
كسى كه خدا را شناخت، اين را خواهد دانست كه او خالق است و  .ندا طول خداشناسى

توانند در كنار  نمى بنابراين اين دو منطقاً  ؛انسان و جهان هر دو را خلق كرده است
  .خداشناسى مطرح شوند

اند كه علمى است كه از عقايد يا اصول دينى يا  آوردهبرخى در تعريف علم كالم 

�|u ��7א�,،  ؛ א��TKJ]J، `O :S]JOH	A(،  א�H(عقايد يا اصول ايمانى KUNMm :SJ -R(  يا

بنابراين برخى از مواردی كه  ؛كند بحث مى )KJOL` ،mK :SMK^�^א�,، (اثبات عقايد دينى 
شناسى،  انسان ن هستند، همچونآ از اخصدرواقع  ،اند عرض اين اصطالح آمده هم

  .شناسى شناسى و فرجام شناسى، خداشناسى، راهنما جهان
اصطالحات فرق كالمى، مذاهب كالمى و قواعد كالمى از اصطالحات مربوط به 

اعتقاد بر اين است  ؛ اما اگربنابراين در رده اول نبايند بيايند ؛ند و نه كالما فلسفه علم كالم
بايد عنوان فلسفه علم كالم  ،سفه علم كالم نيز بايد اينجا مطرح شودكه مسائل مربوط با فل

هرچند جايگاه منطقى  ؛يا كليات كالمى اخذ شود و اين مطالب همه در ذيل آن قرار گيرند
 .فلسفه علم كالم اين است كه با علم كالم وابسته شود

٢. ��  رده ا;�� "�ن ا;:��9ت ��

دن آنها و نيز مقبوليت نزد اهل عرف خاص بو روشن ،يكى از خصوصيات اصطالحات
نامه كالم اسالمى اصطالحاتى در رديف  در اصطالح. و كارشناسان آن علم است

اند كه نه مقبوليت نزد عرف خاص دارند و نه مفهوم  اصطالحات رده اصلى قرار گرفته
شود، صفات الهى و  آنچه در علم كالم از آن بحث مى. همچون صفات و افعال ،روشن

شوند بايد  اين دو اصطالح اگر هم مطرح مى. افعال الهى است، نه مطلق صفات و افعال
  .وابسته شوند؛ يعنى افعال به افعال الهى، و صفات به صفات الهى وابسته شود

و از طريق آن  است ای آورده شده افزون بر آنچه گفته شد، برای صفات ياداشت دامنه
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رده اصلى آورده شده است كه عنوان  به ت يا افعالاند توجيه كنند كه چرا صفا خواسته
  .بر آن وارد استى اشكاالت

  
  :صفات) الف

مراد از آن، معناى عامى است كه شامل صفات الهى، صفات انبيا، صفات  :د.�

مالئك، صفات ديگر موجودات و مجموع صفاتى كه به نوعى در علم كالم از آنها 
 .شود بحث مى

^� صفت :
  ىكالم اسالم :ع.ا

  
 نظر نگارنده در علم كالم وجود ندارد وه ب» صفات«اين دامنه مفهومى درباره اصطالح 

  .است از آن بحث نشدهكالمى  های كتابيك از  در هيچ اصطالحعنوان  به
  

 :افعال) ب
مراد از آن مطلق فعل است، خواه در سعادت و شقاوت مؤثر باشد يا نباشد و شامل  :د.�

 .شود ز مىفعل قلبى و مانند آن ني
  

عنوان  به هيچ وقت اصطالح فعل آن هم با اين معنای گسترده صالحيت ندارد واقعاً 
اصطالح رده اصلى علم كالم مطرح شود، بلكه آنچه در علم كالم مطرح است، شناخت 

  .تواند به آن وابسته شود مى فقطافعال الهى است و اصطالح افعال 
  
  )عام(ذات ) ج
شود و قائم به نفس است، اعم از  زى است كه از او خبر داده مىمراد از آن مطلق چي :د.�

 .های قبلى وارد است به اين اصطالح نيز اشكال. ذات الهى و غيرالهى

٣. W�Gد e�  ���دن روا

با . نه اعم و اخص ،دندار »وابستگى«ل كالمى با علم كالم رابطه ئرسد مسا به نظر مى
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آيد كه  دست مىه نامه اصول فقه ب ثل اصطالحهای موجود م نامه نگاهى به ديگر اصطالح
� א6�( 40� א6<�5: כ.�(مسائل يك علم با آن علم رابطه وابستگى دارند 
همين اشكال . )�א

شناسى،  علت آن اين است كه هر يك از انسان. خورد چشم مىه درباره قواعد كالمى نيز ب
له كالمى يا ئيك مسشناسى و راهنماشناسى يك موضوع است برای  خداشناسى، جهان

فرق وجود . توانند در عرض مسائل كالمى قرار گيرند آن وقت چگونه مى ،قضيه كالمى
شناسى و مسئله آن علم يعنى خداوند واحد است يا  دارد ميان اصطالح يك علم مثل خدا

فرق است ميان اعجاز كه يك موضوع كالمى است و اينكه معجزه . خداوند شريك ندارد
موضوعات يك علم در  ،نامه در اصطالح .ت كه يك مسئله كالمى استدليل نبوت اس

  .مسائل آن علم وابسته هستند به گيرند و ساختاری منطقى مورد توجه قرار مى
  .اصطالحات فرق كالمى و مذاهب كالمى نيز وارد است بههمين اشكال  )ب

) ب�I0 و   ارزی�$ روا$��C� Qی

روابط وابستگى كه بسيار مشهود است و  بودن كلى همچون كم های افزون بر اشكال
های مركب  سازی اصطالح جدا نبودهای يك اصطالح و  سازی اخص ها در جدا نبود لحاظ

 اصطالحات واقعاً  بسياری از(نويس  شكل فارسى نكردن و رعايت )سياسپ( گذاری فاصلهبا 
های مصاديق راويان  ذ نامبرای مثال اخ(نامه  و وجود اَعالم در اصطالح) نه فارسىاند،  عربى

كه به دليل ) های علوم اسالمى سابقه ندارد نامه يك از اصطالح حديث غدير كه در هيچ
در بخش روابط  ،شود نظر مى از بيان جزئيات آن صرف شدن مطلب، ترس از طوالنى

است،  شايسته قدردانىهای عالمانه كه  و دقت بسيارمعنايى در عين وجود محاسن 
ترفيع و استحكام اين بنای نوساز  بهآنها كردن  رسد كه برطرف نظر مىبه هايى  اشكال

  :شود در ادامه به برخى از آنها اشاره مى .كند مىكمك شايانى 

١. f�2�H ون��  ده&�ه و<�د ���5 �0@�*�ت �'.� 

سازی آنها از  گونه توضيح برای جدا در مواردی مشتركات لفظى وجود دارد كه هيچ
ُ الذ«رفته نشده است، همچون آيه گكار  به يكديگر كه اعم آن » كمْ َن آَمنُوا ِمنْ يَوَعَد اّهللاٰ

در دو آيه  ،اين آيه تا اين اندازه كه تقطيع شده است. است» 7آيات امامت امام على«
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ُ الذ«نخست آيه  ،قرآن آمده است الِحاِت لَُهْم َمغِْفَرٌة وَ يَوَعَد اّهللاٰ َأْجٌر  َن آَمنُوا َو َعِملُوا الص
ُ الذ« و دوم آيه )[ :>
אp	(»  ميَعظ ْ يَوَعَد اّهللاٰ الِحاتكَن آَمنُوا مِن ُهميلَ  ْم َو َعِملُوا الصىفِ   ْستَخْلِفَن 

آمده  7امام على تكننده امام آيه اثباتعنوان  به و تنها يكى از آنها )LL :���(  » اْألَْرض
كه در جاهای مختلف قرآن وجود دارد شكال اين ا» و التقتلوا«همچنين درباره آيه . است

)A�}19: אء��نامه بدون  رفته است و در اصطالحكار  به )[O :؛ �CאءKLK :؛ א�Zא@JJ :א
  .آمده است دهنده توضيح

٢ ./����5 از ا;:��9ت �0��ر  �@V�gر��*  

 اند، مثل حتى بج نشدهمشهورند، اهل كالم و فلسفه  در ميانبرخى اصطالحات كه 
اجتماع دو علت بر «غيرمشهور آن يعنى اصطالح كه  درحالى ؛»علتين بر معلول واحد توارد«

  .رساند معنای دقيق توارد را نمىحال آنكه شده است و گرفته كار  به »معلول واحد
گاه آن را  و آن شودگرفته كار  به الزم بود» صور عقلى«در كنار » صور مثالى«همچنين 

صور «. 2است؛ » صور خيالى«كه همان » صور مثال متصل« .1: كردند تقسيم مى بخشبر دو 
  .است» صور برزخى«كه همان صور عالم برزخ يا » مثال منفصل

برای مثال  ؛نشده است گرفته شود، اماكار  به در مواردی الزم بوده است كه اصطالحى
» اسرائيل نقبای بنى«اما خود اصطالح رفته است؛ كار  به »اسرائيل عده نقبای بنى«اصطالح 

  .موجود نيست
عصمت در «ند از ا سه اخص اصلى عصمت كه عبارت» عصمت«در ذيل اصطالح 

  .اند به يك لحاظ واحد گرفته نشده» عصمت در ابالغ« و» عصمت در حفظ«، »تلقى
: ند ازا كه عبارت اند نشدهگرفته كار  به ،دان های عقل نظری كه بسيار معروف اخص

 :KJRX، `J ש��א:?، 6	�א3	�H(» عقل مستفاد«و » عقل بالفعل«، »كهعقل بالمل«، »عقل هيوالنى«

SUON ،,��� n47
. )KUKJ :SOJU -OJL ؛ KJRU :SKRU،,�W، 19� ؛KJRL` ،O :SJLJ-JLU؛ 
ذكر    برای عقل عملى چهار مرتبه. اند گرفته نشدهكار  به های عقل عملى نيز همچنين اخص

ש�G	 ( اند ر باطن، ملكه اتصال و مالحظه جاللب ظاهر، تطهييب، تهذياست كه به ترت شده

برخى اين مراتب را به ترتيب  .)KJMM` ، K: SOOR؛ 6	�א3	�H ש��א:?، �KUN]m :SKUKא�,، 
�.k)א�?، (اند   گفته» فنا«و » تحليه«، »تخليه«، »تجليه«KJM]` ، L :SKRR(.  
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ما مقابل آن است؛ ا گرفته شدهكار  به »علت خارجى« ، اصطالح»علت«های  در اخص
علت «به » علت داخلى«نكته ديگر اين است كه . است نيامدهاست، » علت داخلى«كه 

علت «همچنين . شود كه اين كار انجام نشده است تقسيم مى» علت مادی«و » صوری
شود كه اين مسئله نيز رعايت نشده  تقسيم مى» علت غايى«و » علت فاعلى«به  »خارجى
  .ريختگى است هم هت دارای بهای عل اخص بنابرايناست؛ 

شود و اين سه بايد اخص آن  تقسيم مى» عدم مانع«و » شرط«، »مقتضى«به » علت ناقصه«
اخص آن  ،»علت مقتضى«طور عمل نشده و تنها مقتضى را در قالب  باشند، كه اين

  .اند آورده
علم « اكنون. شود» علم لدنى«شود و اخص گرفته كار  به »:علم لدنى ائمه«الزم است 
سازد كه بقيه  خدادای با فطری هم مى است كه اوالً » علم لدنى«اخص » :خدادادی ائمه

هرچند همه علم لدنى ندارند؛ ثانيا الزم است كه  ؛ها نيز علم خدادادی فطری دارند انسان
  .»:علم لدنى ائمه«اين اصطالح بج شود برای 

  .است گرفته نشدهكار  به ،كه از اقسام فاعل است» فاعل بالتجلى«نامه  در اصطالح
است با اينكه موضوع  نيامده» دوام فيض الهى«شده است؛ اما  گرفتهكار  به »فيض الهى«

  .بسيار مهمى است

٣ .����'� e�  ا"@��ه در روا

علميت خوبى برخوردار است و بيشتر روابط مفهومى آن  نامه كالم از هرچند اصطالح
كه رفع آنها جامعيت اين  آيد مىچشم ه يى بها درست است، در مواردی اشتباهات و نقص

  .خواهيم پرداختدر ادامه به برخى از آنها  .خواهد كردكتاب را بيشتر 

bا� (p$ و j$ ا0! �ه�ت در 

عالم كون و فساد همان عالم كون است كه عالم مادی  ،در اصطالح متكلمان. 1
، KJXK:א�> ;
�,، HCW(عنصری و تحت مقعر فلك قمر است كه مقابل عالم مادی فلكى است 

`L :SLK(در . اند عالم كون را با عالم بك و بج كرده ،نامه در اصطالحكه  درحالى ؛
اند كه در برخى كاربردها به  حقيقت اينجا تحت تأثير اصطالح فلسفى عالم كون قرار گرفته



  119  )ا�5'�ت و ��ار3 ا,�� ی�ی�12وه/.�ه �� )���� ��م ا,�� ا���ح �+)� ی��)ارز

 

معنای عالم امكان است و در برخى كاربردها به معنای عالم مادی عنصری است و هيچ 
كند اين  اشتباه را روشن مىاين آنچه . ای برای آن گذاشته نشده است ونه يادداشت دامنهگ

چراكه عالم اند؛  اند كه در حقيقت اين دو اخص است كه برای عالم ماده دو تا بج آورده

	YT �אu3 �� : כ.�(ماده طبق نظر متكلمان يا عالم مادی عنصری است يا عالم مادی فلكى 

iB9�0 כ� �

,�א��  .)@ א
با هم بك » وجود«و » موجود«ای  گونه ياداشت دامنه بدون هيچ» موجود«در اصطالح . 2

 ؛نامه بدون ياداشت دامنه درست نيست اند كه اين كار طبق اصول اصطالح و بج شده
 چراكه موجود عبارت است از ذاتى كه وجود دارد و متصف به صفت وجود است و وجودْ 

پس بايد  ؛توانند با هم بك و بج شوند ن است كه ذات و معنا نمىو روشاست معنا و وصف 
افزون بر آن، كون نيز با موجود بك و بج شده . در ياداشت دامنه علت اين كار بيان شود

مطلق وجود  )الف: كم سه كاربرد در علم كالم و فلسفه دارد است كه كون دست
�xא�?،(KJMN: SJ]O( حركت دفعى خروج از قوه به  يعنى ،آنچه مقابل فساد است) ب؛

پس نياز يه  .)KUKOm :SXK ^�^א�,،(قرارگرفتن جسم در حيّز و مكان  )جفعل؛ 
  .دارد دهنده توضيح

دليل «های آن  كه از براهين و ادله توحيد است، يكى از بج» برهان تمانع«در اصطالح . 3
دليل عنوان  به »اردبرهان تو«بالفاصله پس از آن، اصطالح كه  درحالى اين .است» توارد

  !!! ديگر بر توحيد آمده است
) قوه(آيد؛ زيرا عقل  نظر اشتباه مىه كه ب) قوه(بج شده است برای عقل » عقل سليم« .4

چون عقل سليم عقلى است كه تسليم حق تعالى  ؛تواند عقل سليم باشد و عقل غيرسليم مى
عقول «افزون بر آن . ابليس است انلشكرياز درواقع  باشد و ايمان بياورد؛ اما عقل غيرسليم

قرار داده شده است كه » )قوه(عقل «بج ديگری برای » عقل سليم«نيز در كنار » سليمه
  !!!!نادرست است؛ زيرا خود عقل سليم و عقول سليمه با هم بك و بج هستند

بك و بج » علم حضوری واجب به ماديات«بايد با » علم حضوری واجب به حوادث« .5
  .داند ا متكلم عالم ماده را حادث مىشود؛ زير

» فنای نفس«و » فنای روح« ،اند وابسته» ارواح«و » نفوس«نامه  در اصطالحكه  درحالى .6
  .نظر نادرست استه اند كه ب بك و بج شده
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اين رابطه بر مبنای كسانى است كه عالم . اند بك و بج شده» عالم برزخ«و » قبر«. 7
وگرنه بر مبنای ، اشراقى و حكيمان حكمت متعاليه يلسوفانف يعنى ،اند برزخ را پذيرفته

كم  دست يا اند، اين رابطه درست نيست مشاء كه عالم برزخ را نپذيرفته فيلسوفانو  متكلمان
  .نياز به يادداشت دامنه است

L .h5ا"@��ه در ا�� و ا  

تقسيم  دستهموجود ممكن يا فعل الهى را به سه  ،مشاء و متكلمان فيلسوفان) الف
نات .3مخترعات؛  .2مبدَعات؛  .1 :كنند مى مكو.  

ند كه در وجودشان محتاج به ماده و مدت نيستند و به بيان ا موجوداتى :مبَدعات. 1
 صور یرايه قابل و مستعد پذكتا آن(ه نه ماده دارند ك  ند؛ مانند عقول مفارقها ديگر مجرد تام

اند و نه زمانى  ؛ به بيان ديگر نه مادی)رنديه در زمان قرار گكتا آن(و نه مدت ) باشند

���א
א�،( KJXL :SUM(اند و نه  ه نه مسبوق به مادهكند ا به ديگر سخن، مبدعات موجوداتى ؛

اين گروه . نيوالى اولى و صورت نخستيلى عقول و هكمدت، مثل عوالم  مسبوق به
ولى االولى، ياله«: ردكابداع همراه هم ن را يوال و صورت نخستيتعالى ه معتقدند بارى

��Bא، א�H(» مبدعة و الصورة االولى، مبدعة ابدعهما البارى معا KJR] :SKMR(.  
و  كچون افالهم اند؛ به ماده فقط محتاج ،ند كه در خلقتا موجوداتى :مختَرعات. 2

 به بيان. ستند؛يولى مسبوق به مدت ن ؛)ميات قديعيبنابر طب(ه ماده فلكى دارند ك  اجرام ِعلوى
اما زمانى نيستند،  -  هرچند ماده آنها ماده فلكى است و نه ماده عنصری -  ديگر مادی هستند

به  ؛)KJRL، `O -L :SULJ -ULU، ^�א�? ;
�,( اينگونه نيز است ماده اصل ند؛ خودا بلكه قديم
 كستند، مثل خود زمان و فليولى مسبوق به زمان ن ؛اند ديگر بيان، مخترعات مسبوق به ماده

�.k)א�?، (  اتيكو فلKJM] :SKXRباشد، نه ) حادث زمانى(زمان  ه مسبوق بهك س آنكو ع )
  . ت ندارديولى با دقت نظر، در خارج، واقع ؛نظر تحقق داردابتدای مسبوق به ماده، در 

نات. 3 اند و هم به مدت كه  كه در وجودشان هم محتاج به ماده اند موجوداتى :مكو
 ؛گويند مىعالم كون و فساد نيز به آن است كه ) قمر كن فلمادو(مصداق آن عالم عناصر 

، KJXK:א�> ;
�,،  HCW(ونات صادق است، نه در مخترعات كون و فساد فقط در مكرو  ازاين

`L: SLK( .اند و هم مسبوق به ه هم مسبوق به مادهكند ا ّونات موجوداتىكبه ديگر بيان، م 
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ه هم در مدتى بوده است و زمانى كء  ن شىر سقوط فاليمانند تمام حوادث مادى نظ ؛مدت
  .طه ماّده و جسم بوده استيو هم در ح هبر آن گذشته است و قبل از آن زمان نبود

روشنى بيان نشده است؛ ثانيا اعم آن  اين تقسيم به نامه كالم اسالمى اوالً  اما در اصطالح
و » موجود ممكن«نه گرفته شده است و » موجود«چراكه اعم آن  ؛رسد نظر مىه نادرست ب

 ؛گيرد رقرا» مبدعات«در عرض » ممكن الوجود«كه اصطالح است اين اشتباه سبب شده 
ها  در اخص» مخترعات«افزون بر اينكه اثری از اصطالح  ؛اخص آن استكه  درحالى

با اين شكل  باشند و ثانياً » موجود ممكن«بايد زيرمجموعه  بنابراين اين سه اوالً  ؛نيست
اشكال بج آنها قرار  ديگرشوند و  گرفتهكار  به كالمى مشهورند، های كتابخاص كه در 

  .ها جدا شوند اخص ديگربا يك لحاظ خاص از  گيرند و ثالثاً 
الزم است دانسته شود كه فعل مخترع نزد متكلمان با مخترعات نزد فيلسوفان فرق ) ب

اما فعل مخترع در  ؛تعال الهى يا موجود ممكن اسفدارد؛ چراكه مخترعات زيرمجموعه ا
گونه  نامه كالم هيچ زيرمجموعه افعال است و به اين موضوع در اصطالح ،قالب تقسيم ذيل

  .توجهى نشده است
م يبه سه دسته تقس شوند، ه از فاعل صادر مىكلمان مسلمان افعالى را كدر اصطالح مت

ه آن مخترع يعنى حدوثس در جسمى نيست كه ب ؛نيست) جسم(فعل يا در محل : نندك مى
يا صدورش از ) جسم(شود يا در محل هست و دومى يعنى فعل حادث در محل  گفته مى
واسطه فعل ديگر است كه ه شود، يا ب واسطه فعل ديگر است كه مباشر ناميده مى فاعل بى

  :بنابراين ؛)�G* ,B�CWKJML :SLMMא�,، (متولد نام دارد 
گردد يا به ديگر  طه از فاعل صادر مىواس ه مستقيم و بىكفعلى است : فعل مباشر .1

برای مثال در  ؛شود سخن فعلى است كه ابتدا و بدون وساطت فعل ديگر از فاعل صادر مى
فعل  شود، حركت دسْت  فاعل انجام مى پرتاب سنگ كه در نتيجه قدرت حركت دستِ 

� �W,، (فعل متولد است  مباشر و حركت سنگْ 
��KUKJm :SJKU,}؛ _�ש ،KJMJ` ،K: 

SJUX,א��Zא ، �,؛ ש* :SUJM(.   
ه به وساطت سبب ديگری از فاعل صادر كفعلى است  :فعل متولد يا فعل تسبيبى .2

فاعل ابتدا   بنابراين از قدرت ؛فاعل مرتبط است بابنابراين فعل متولد با واسطه  ؛شود مى
سپس عمل دوم كه حركت  ؛شود و آن تحريك عضالت دست است مى صادرعملى 
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، عمل )پرتاب سنگ(سپس به سبب آن عمل  ؛گيرد پرتاب آن است، صورت مى سنگ و
فعل دوم و سوم را فعل متولد  .گردد شدن حيوانى در خارج محقق مى گر يعنى كشتهيد

سبب است برای  )تحريك عضالت و حركات دست(در اينجا فعل مباشر . نديگو
ا فعل متولد اول با يك ام ؛شدن حيوان است شدن سنگ و پرتاب سنگ سبب كشته پرتاب

بنابراين فعل متولَد  ؛واسطه و فعل متولد دوم با دو واسطه به فعل مباشر ارتباط و انتساب دارد
طرف ه در سنگى كه ب همچنين در فاعل طبيعى، مثالً . معلول و مسبَب است از فعل مباشر

طبيعى در سنگ شود كه ميل  به پايين ايجاد مى) اعتماد(كند، ابتدا ميل  پايين سقوط مى
اين ميل و اعتماد در . كند است و سپس به سبب اين ميل، سنگ به سمت پايين حركت مى

�G* ,B�CWא�,، (سنگ فعل مباشری و حركت ناشى از ميل به سمت پايين فعل متولد است 

KJML :SLMM(.  
وجود ه تم عدم بكه از كچ محلى واقع نشود، بليه در هكاست فعلى : فعل مختَرع. 3

جاد فرشتگان و يمثل ا ؛ستيار نكگونه محل و موضوعى در  چيش از آن فعل، هيد و پيآ مى
ه سابقه عدم دارند يا مثل ايجاد اصل ماده و جسم كه در جسم ديگری كخلق عوالم وجود 

� �W,، (نيست؛ زيرا قبل آن محل يا جسمى وجود ندارد 
��KUKJm :SJKJ-JKL(.  
به اين  ،آمده است» افعال«الم اسالمى در ذيل نامه ك اين تقسيم هرچند در اصطالح

الزم كه  درحالى است؛ د، اشاره نشدهنافعال مخترع چه ارتباطى با مخترعات دار كه نكته
  . شودو يادداشت دامنه اين موضوع روشن  گر توضيحبود از طريق 

های  راه«رسد، همچون  نظر مىه اشكال ب» خداشناسى«های اصطالح  در برخى اخص )ج
  .شدند نامه بايد وابسته مى كه طبق ضوابط اصطالح» احكام خداشناسى«و » اشناسىخد

ريختگى زيادی وجود دارد و نياز به تنظيم  هم های عصمت به همچنين در اخص )د
يعنى » عصمت در افعال«و هم  رفته استكار  به »عصمت عملى«برای مثال هم  ؛دوباره است

های عصمت  عصمت در افعال از اخصكه  الىدرح اند؛ اين دو در عرض هم اخص شده
  .عملى است

» علم افاضى«كه  درحالى است؛اخص شده » علم الهامى«برای » علم افاضى امام« )ه
بنابراين علم الهامى از اقسام علم افاضى  ؛يای صادقه استؤشامل وحى، الهام، تحديث و ر

  .كه اين نيز نادرست است اند بك و بج شده» علم الهامى«و » علم افاضى«از طرفى . است
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غايت تبعى «نامه  شود؛ اما در اصطالح مى گفتهفوايد در مقابل اهداف به غايات تبعى  )و
  .نظر نادرست استه گرفته شده است كه ب» فوايد بعثت انبيا«اخص » بعثت انبيا

N. i��&��� �5 ا;:��9ت و ا"@��ه����دن "4Q و �jه�  ���A دن��  ا��از

 به شكلى است كهاستفاده از اصطالحات نامه  های اين اصطالح اليكى ديگر از اشك
صورت  به كه بهتر بود» ضاللت انبيا«همچون  روند؛كار  به و نبايد به اين شكل اند رهزن

شبهه تحريف «صورت  به بودكه بهتر » تحريف قرآن«يا  شد گرفته مىكار  به »تنزيه انبيا«
تا  ندشد كم اينها بج مى شد يا دست مى گرفتهار ك به »مصونيت قرآن از تحريف«يا » قرآن

. تبديل شود» عصمت انبيا در تبليغ«بايد به » كذب انبيا در تبليغ«. دنباعث اشتباه كاربران نشو
 ، مواردی چونبايد ظاهر اصطالح تغيير كند وجود دارد كهدر اين بخش موارد زيادی 

  . »ذنب موسى«، »ذنب يونس«، »اودذنب د«، »ذنوب انبيا«، »معصيت امام«، »كفر انبيا«

2"�!� ���F  

نامه استاندارد در حوزه دانش  اولين اصطالحعنوان  به نامه كالم اسالمى های اصطالح ارزش
طلبد كه نقاط قوت آن برجسته شود و نقاط ضعف احتمالى آن تبيين  كالم اسالمى مى

نوشتار رو  ازاين باشد؛های بعدی  ها و ويرايش گردد تا راهنمايى برای آينده و خروجى
نامه كالم اسالمى، در دو بخش ساختاری  حاضر پس از بيان نقاط قوت و محاسن اصطالح

شمردن بردر بخش ساختاری ضمن . را بر آن وارد دانسته است هايى و محتوايى اشكال
 نيز در بخش محتوايى .ها ارائه شد نقصموجود، ساختار پيشنهادی برای رفع  های اشكال
همچون وجود  هايى اشكال بيان شد،خورد  هايى كه در روابط مفهومى به چشم مى كاستى

برخى اصطالحات مشهور، اشتباه در نگرفتِن كار به ،گر توضيحبرخى مشتركات لفظى بدون 
بودن  و نامناسب) بج يا اعم و اخص و نيز رابطه وابستگى همچون بك و(روابط مفهومى 

اميد است در ويرايش بعدی اين . اندازبودن آنها اهشكل و ظاهر برخى اصطالحات و اشتب
  .شودبحث و بررسى  درباره آنهاو گيرد موارد مد نظر قرار 
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