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Abstract: One of the major challeng-
es of religious historiography is how 
to combine non-biased scientific and 
objective historiography with religious 
beliefs, especially about the lives of 
the infallibles (AS). It seems that if the 
notion of the history›s being theolog-
ical is properly understood, many of 
the disagreements will be resolves. 
To this end, the author first discusses 
multiple interpretation of the relation-
ship between theology and history, 
and then points out the necessity of 
compatibility of the historical docu-
ment and some definitive assumptions 
in the view of Allameh Jafar Morteza 
Ᾱmali. Next, by categorizing Allameh 
Jafar Morteza›s view on theological 
presuppositions of reviewing a histori-
cal document, the author states the ob-
vious primacy of definitive theological 
presuppositions over the document›s 
contents.
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خيّية، دراسة منوذجّية لتقيمي السند   املباين الكالمّية والتار
مة جعفر مرتىض العاميل

ّ
من منظار العال

اخلالصــة: مــن التحدّيــات الكبيــرة الــي جتابــه عملّيــة 
يخ بنظرٍة دينّية، هي كيفّية اجلمع بني كتابة  ين التار تدو
يخ املحايدة والعلمّية والواقعّية وبني مراعاة العقائد  التار
قة حبياة املعصومني علهيم 

ّ
 تلك املتعل

ً
الدينّيــة وخصوصا

السالم.
والــذي نعتقده هو إمكانّيــة زوال الكثير من االختالفات 
يف اآلراء يف هــذا املجــال يف ما لــو متّكّنا من بيان املفهوم 

يخ بصورة صحيحة. الكالمي لعلم التار
 مــن الكاتــب يف مقاله هــذا لتحقيق هــذا اهلدف 

ً
وســعيا

يبــدأ مقاله باإلشــارة إىل عــدٍد مــن اآلراء املختلفة حول 
يــخ، ومــن مّث التذكيــر بــرأي  العالقــة بــني الــكالم والتار
العاّلمة جعفر مرتىض العاميل عن ضرورة انسجام السند 

خيي مع االفتراضات القطعّية. التار
مّث ينتقــل املقال الســتعراض رأي العاّلمــة جعفر مرتىض 
الســند  لتقيــم  الكالمّيــة  املفروضــات  حــول  العامــيل 
ّيــة الفرضيــات القطعّيــة  خيــي القائــل ببدهيّيــة أولو التار

الكالمّية عىل مضمون السند.
يخ،  يــن التار املفردات األساســّية: املبــاين الكالمّية، تدو
خيّية،  تقيم الســند، جعفــر مرتىض العاميل، الوثيقــة التار
يــخ، حتليــل الســند، النظــرة الكالمّيــة إىل  الــكالم، التار

خيّية املسبقة. يخ، املواقف التار التار

تاریخ نــگاری  جــدی  چالش هــای  از  یکــی  چکیــده: 
تاریخ نــگاری  بیــن  جمــع  چگونگــی  دینــی،  نــگاه  بــا 
ــا باورهــای دینــی  ــه و علمــی و عینــی همزمــان ب غیرجانبداران
اســت.  علیهم الســام  معصومــان  زندگــی  دربــاره  به ویــژه 
کامــی بــودن دانــش تاریــخ  گــر مفهــوم  بــه نظــر می رســد ا
به درســتی تبییــن شــود بســیاری از اختاف نظرهــا دراین بــاره 
از میــان مــی رود. نویســنده در نوشــتار حاضــر در راســتای ایــن 
کام و  هــدف، نخســت برداشــت های چندگانــه از رابطــه 
تاریــخ را مطــرح و ســپس، ضــرورت ســازگاری ســند تاریخــی 
بــا پیش فرض هــای قطعــی در نــگاه عامــه جعفــر مرتضــی 
عاملــی را متذکــر می شــود. در ادامــه، بــا دســته بندی دیــدگاه 
کامــی بررســی  عامــه جعفــر مرتضــی دربــاره پیش فرض هــای 
ســند تاریخــی، بدیهــی بــودن تقــدم پیش فرض هــای قطعــی 

کامــی بــر مفــاد ســند را اظهــار می نمایــد.

ســنجش  تاریخ نــگاری،  کامــی،  مبانــی  کلیدواژه هــا: 
کام، تاریــخ،  ســند، جعفــر مرتضــی عاملــی، ســند تاریخــی، 
کام زدگــی تاریــخ. ــخ،  ــه تاری کامــی ب ــگاه  بررســی ســند، ن

کالمی و تاریخ  نگاری   مبانی 
بررسی موردی:سنجش سند در نگاه عامه جعفر مرتضی
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مقدمه و بیان مسئله
کــه در یکــی  کالم از جملــه موضوعاتــی اســت  یابــی پیوندهــای  مفهــوم و چگونگــی و ارز

گرفته اســت. یکــی از چالش های  کشــورمان قــرار  یخ پژوهــان  دو دهــه اخیــر مــورد توجــه تار

یخ نگاری  یخ نــگاری با نــگاه دینــی همین نکتــه؛ یعنی چگونگــی جمع بیــن تار جــدی تار

زندگــی  دربــاره  به ویــژه  دینــی  باورهــای  بــا  همزمــان  عینــی  و  علمــی  و  غیرجانبدارانــه 

زندگــی  یخ پژوهــان  تار می شــود  گفتــه  مثــال  بــرای  اســت.  الســالم(  معصومان)علیهــم 

معصومان)علیهــم الســالم( بر اســاس پیش فرض های کالمی خــود بی اینکه زحمت حتی 

گزاره های  یخ را بر خود هموار کنند، حکم به نادرست بودن برخی از  یک صفحه مطالعه تار

کار  یخــی ناســازگار با شــأن امــام معصوم)علیه الســالم( در تفکر شــیعی می کننــد و این  تار

یخ« یــا »کالم زدگی  یــخ را زیــر ســؤال می بــرد. »نــگاه کالمی بــه تار اصالــت علمــی دانــش تار

گاه به مثابه یک دشنام، با زبانی آرام  یخ« از جمله تعابیری است که به منزله نقد و حتی  تار

که از نگاه  کســانی هم  یخ پژوهان دین باور اســت. از ســوی دیگر  گاهی متوجه تار گزنده،  یا 

کالمی دفاع می کنند، به همان اندازه از بایستگی  یخ نگاری همراه پایبندی به باورهای  تار

یــخ هــم دفــاع می کننــد و آن را وظیفه خود می شــمرند.  پاسداشــت گوهــر علمــی دانــش تار

یشــه در تصویرنشــدن درســت  به نظر می رســد بخشــی قابل توجه از این اختالف عمیق، ر

یخ به درستی تبیین شود، بسیاری از  کالمی بودن دانش تار گر مفهوم  صورت مسئله دارد و ا

اختالف نظرها در این باره از میان می رود.

کالم و تاریخ برداشت های چندگانه از رابطه 
یخ، پیش از هر داوری و اظهارنظری باید به روشنی محل اصلی  کالم و تار درباره پیوندهای 

کرد. به نظر می رســد در این باره ســه تلقی  اختالف را مشــخص و صورت مســئله را ترســیم 

مختلــف وجــود دارد و به هم آمیختــن ایــن برداشــت های چندگانــه موجــب ناهمدلی هــا و 

ناهمزبانی ها شده است. این تلقی ها چنین است:

یخ به مفهوم  یخ« و پیوند کالم و تار یخ به منزله »دانش تار • کالم به منزله »دانش کالم« و تار

رابطه بین دو دانش مستقل از هم و تعامل و بده بستان های آن دو با هم

یخ با  یــخ« و پیوند کالم و تار یخ به منزله »دانش تار • کالم بــه منزلــه »باورهای کالمــی« و تار

کالمی  یخ تنها برای اثبات و تقویت باورهای  مفهوم محدودساختن بهره گیری از دانش تار

)و نه سنجش آنها(

یخ«  یخ به منزله »اجــزا و فرایند دانش تار گزاره های کالمــی« و تار • کالم بــه »منزلــه باورهــا و 

کالمی( در مراحل  کالمی )پیش فرض های  یخ با مفهوم ســیطره باورهای  کالم و تار و پیوند 

یخی گزارش تار یابی سند و تدوین روایت یا تفسیر یا تبیین  مختلف یافتن و فهم و ارز
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یــخ از ســوی همگان پذیرفته شــده و بســیار دور از ذهن اســت که کســی پیوندهای  تلقــی نخســت از رابطــه کالم و تار

یخ همچون  کالم و تار کند یا آن را ناروا بشمرد؛ زیرا دو دانش  محتمل این دو دانش را همچون هر دو دانش دیگر انکار 

هر دو علم دیگری می توانند از یافته های دیگری بهره برند یا برای یکدیگر آورده هایی داشته باشند.

گر یک  یخ پژوهان یا بیشــتر آنها پذیرفته نیســت. البته در مــورد تلقی دوم ا تلقــی دوم نیــز تقریبــًا از ســوی هیچ یک از تار

یخ را منحصرًا  یخ هم بهره بگیرد یــا حتی تار متکلــمـ  دقــت بفرماییــد و نه یک مورخـ  بــرای اثبات مدعاهای خود از تار

برای کمک به اثبات مدعای خود مطالعه کند، بر او خرده نمی توان گرفت. همان گونه که چه بســا یک جامعه شــناس 

یخ را منحصرًا برای سنجش  یخی آن قرار دهد و تار یکی از روش های شناخت بهتر موضوع مطالعه خود را مطالعه تار

کالم چندان چالش برانگیز نیست. یخ و  کند. بنابراین تلقی نخست و دوم از پیوند تار فرضیه خود مطالعه 

یخی را خدشه دار  ســخن در تلقی ســوم اســت که در نگاه منتقدان سیطره پیش فرض های کالمی می تواند عینیت تار

یخ هــم دیدگاه های  یخ( در برابــر ذهنی بودن تار یخی )عینی بــودن تار که دربــاره عینیت تار کنــد. به یاد داشــته باشــیم 

کــه از امکان پذیری عینیــت مطلق و ضوابط و  یخ اندیشــانی قرار می گیرند  مختلفــی وجــود دارد. در یــک ســو طیف تار

معیارهــای آن ســخن می گوینــد و در طرف دیگر این طیف، صاحب نظرانی هســتند که اصواًل بــه دلیل ناممکن بودن 

یخ  یخ را زیر ســؤال برده اند و ســرانجام دیدگاهی که تار یخ، علم بودن تار گزیر ذهنیت بر تار یخ و ســلطه  نا عینیت در تار

را مرکب از دو جنبه ذهنیت و واقعیت بیرونی و دانشی عینی ـ ذهنی می شمرد.

ضرورت سازگاری سند تاریخی با پیش فرض های قطعی در نگاه عالمه جعفر مرتضی
که باورهای  یخ اسالم بود  مرحوم عالمه سیدجعفر مرتضی العاملی )1398ش( از جمله پژوهشگران معاصر عرصه تار

ی در فصل هشــتم جلد اّول موســوعة الصحیح من ســیرة النبی  کالمی شــیعی روشــنی داشــت و به آنها پایبند بود. و

یابی یک ســند مربوط به چهره های سرشــناس را  که ویژه ضوابط پژوهش علمی اســت، یکی از معیارهای ارز االعظم 
مات ثابت شــده با دلیل صحیح و قطعی ناســازگار نباشد. 

ّ
برای پذیرش یا رد آن این می داند که مفاد آن ســند با مســل

متن نوشته ایشان چنین است:

و إذا كان النــص يحكــي ســلوكا لشــخصية ما، فــا بّد أن يكــون بحيث يمكن أن يصــدر ذلك الفعل 

أو الموقــف مــن تلك الشــخصية، من خال مــا عرف عنها من مميزات و خصائــص، ثبتت بالدليل 

الصحيــح و القطعــي؛ فا ينســب الجبــن و العّي مثا لعلي بــن أبي طالب، و الشــح و البخل لحاتم 

ئمة الدين، و أولياء اهّلل إذن. الطائي، و الرذيلة و الفجور ألنبياء اهّلل سبحانه و أصفيائه، و أل

ية، و معرفة ما  ية المباركة: أن يبادر إلى تحديد معالم الشــخصية النبو على الباحث في الســيرة النبو

لها من مميزات و خصائص؛ فإذا ثبت لديه بالدليل: أن هذه الشخصية في أعلى درجات الحكمة، 

و العصمــة، و الشــجاعة، و الطهــر، و الحلــم، و الكــرم، و الحــزم، و العلــم، و غير ذلــك، متحليا بكل 

صفــات النبــل و الفضــل، و جامعا لمختلف ســمات الجال و الجمــال، و الكمال، و لســائر المزايا 

اإلنســانية المثلــىـ  إذا ثبــت ذلــك، فــا بــد من جعــل كل ذلك معيــارا ألي نص يــرد عليــه، و يريد أن 

يسجل قوال، أو فعا، أو موقفا له »صلى اهّلل عليه و آله«.

ية المثلى، بما لها من خصائص فإنه  فإذا جاء النص منســجما مع الوضع الطبيعي للشــخصية النبو

يكون مقبوال، بعد توفر سائر شرائط القبول، و إال فما علينا إذا رددناه جناح.

كل الحقيقة، دون أن يتأثر باألهواء السياسية، و  فالنص المقبول إذن هو ذلك الذي يسجل الحقيقة 

المصلحية، و ال بأي من العوامل العاطفية و غيرها.
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فكمــا أننــا ال يمكن أن نقبــل أن يكون مرجع ديني، معروف بالورع و التقوى، قد ألف أغنية أو لحنها، 

للمغنية الشــهيرة فانة، فكذلك ال يمكن أن نقبل بنســبة ما هو مثل ذلك أو أقبح و أشــنع منه، إلى 

كرم »صلى اهّلل عليه و آله«. )ص 261 ـ 262( ساحة قدس الرسول األ

ترجمه این عبارات چنین است:

گونه ای  که( باید به  گزارش می کند، )شــرط پذیرش آن، این اســت  وقتی یک متن )ســند( رفتار مربوط به یک چهره را 

که با  گزارش شــده مربوط به آن چهره در ســنجش بــا ویژگی های شناخته شــده او  کــه ســرزدن آن رفتــار یا موضع  باشــد 

دلیــل صحیــح و قطعــی اثبات شــده اســت، امکان پذیر باشــد. بنابراین نســبت دادن ترس و سســتی مثاًل بــه علی بن 

گناه ورزی به پیامبران خدای سبحان و  ابی طالب)علیه الســالم( یا تنگ چشــمی و آزمندی به حاتم طایی یا پســتی و 

برگزیدگان او و پیشوایان دین و اولیای خدا پذیرفته نیست.

پژوهشــگر ســیره مبارک نبوی باید به مشخص ساختن نشانه های شخصیت و ویژگی های آن حضرت همت گمارد و 

کی و خویشتن داری و  که پیامبر در باالترین درجات حکمت و عصمت و دلیری و پا که با دلیل بر او ثابت شد  آن گاه 

بخشــش و دوراندیشــی و دانش و جز آن اســت و به خوی تیزهوشی و برتری آراسته است و دربردارنده نشانه های جالل 

گر به راســتی این موضوع بر پژوهشگر اثبات شده باشد، پس  و جمال و کمال و دیگر ویژگی های نمونه انســانی اســت. ا

که با آن روبرو می شــود یا هر ســخن یا رفتار یا  باید هر یک از اینها را در شــمار معیارهای الزم برای )ســنجش( هر متنی 

که می خواهد درباره او بنویسد قرار دهد. موضعی را 

گر متن با حالت طبیعی شــخصیت نمونه پیامبر و ویژگی های او سازگار باشد و دیگر ویژگی های پذیرش  بدین ســان ا

گناه و نکوهشی بر ما نیست. پس سند موردپذیرش  گر آن را نپذیریم  یک سند را داشته باشد، باید پذیرفته شود، و اال ا

سندی است که ثبت کننده همه حقیقت باشد و از کشش های سیاسی و مصلحت اندیشی و هر عامل عاطفی دیگر 

اثر نگرفته باشد.

پس همان طور که ممکن نیســت بپذیریم یک مرجع دینی شــهره به پرهیزکاری و پرواپیشــگی، سراینده ترانه یا سازنده 

آهنگ یک  خواننده زن پرآوازه باشــد، به همین ترتیب نمی توان نســبت دادن چنین چیزی یا بدتر و زشــت تر از آن را به 

که درود بر او و خاندانش باد پذیرفت. گرامی خدا  ساحت قدسی فرستاده 

یخــی و پــردازش آنهــا و تدویــن  ایــن عبــارات یــک نمونــه روشــن بــرای دخالــت دادن مبانــی کالمــی در فهــم اســناد تار

یخــی اســت. دغدغــه اصلــی عالمــه جعفــر مرتضــی در اینجا معطــوف بــه ســیره پژوهی و مثال های او  گزارش هــای تار

یخی، البته بیشــتر در  مربوط به پیامبر اســت، ولی این موضوع اشــاره به یک قاعده عام دارد که در دیگر موضوعات تار

موضوعات مربوط به معصومان)علیهم السالم( هم مطرح است.

کالمی بررسی سند تاریخی دسته بندی دیدگاه عالمه جعفر مرتضی درباره پیش فرض های 
خالصه سخن عالمه جعفر مرتضی در عباراتی که از ایشان نقل شده این است که یکی از شرط های پذیرش یک سند 

گر ما یک پیش فرض ثابت شده  یخی، ســازگاری آن با پیش فرض های ثابت شــده با دلیل صحیح و قطعی است. ا تار

یخی نمی توانیم و نباید از آن دســت بکشیم.  با دلیل صحیح و قطعی داشــته باشــیم به هنگام روبرو شــدن با ســند تار

گر ما با ادله قطعی به این نتیجه رسیده باشیم که مثال معصومان)علیهم السالم( مرتکب رفتارهای ناپسند و  بنابراین ا

یم. مهم نیست این پیش فرض از کدام  یخی ناسازگار با این پیش فرض را کنار می گذار ناصواب نمی شوند، هر سند تار

تبار اســت، مهم این اســت که با دلیل صحیح و قطعی اثبات شــده باشــد. این پیش فرض مسلم و ثابت شده قطعی 

می تواند زبان شناختی، انسان شناختی، جامعه شناختی، طبیعت شناختی، معرفت شناختی، هستی شناختی و هر 

که با ادله محکم و قطعی کالمی ثابت شــده باشد. افزون بر  چیز دیگر از جمله یک باور کالمی باشــد. مهم این اســت 
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این و در همین زمینه، عالمه جعفر مرتضی به این نکات هم توجه داده است:

کالمی خود 1. ضرورت اهتمام پژوهشگر تاریخ به روشن ساختن پیش فرض های 
مبانــی کالمــی بــدان درجــه از اهمیــت اســت که پژوهشــگر نباید بــه آنها بی تفاوت باشــد، بلکه ســزاوار اســت خود به 

کند:  ســراغ آنها برود و به عنوان بخشــی از اصول و معیارهای ســنجش روایت موضع خود را نســبت به آنها مشــخص 

»پژوهشگر سیره مبارک نبوی باید به مشخص ساختن نشانه های شخصیت و ویژگی های آن حضرت همت گمارد«.

2. متوقف بودن پذیرش یک سند بر وجود ویژگی های مختلف
 نکته دیگر این اســت که در مقام ســنجش یک روایت، ســازگاری با پیش فرض های کالمی به تنهایی برای پذیرش آن 

که این سند مفروض باید: »دیگر ویژگی های پذیرش یک سند را داشته باشد«. کافی نیست و روشن است 

3. بدیهی بودن پایبندی به پیش فرض های ثابت شده و قطعی برای پذیرش یک سند
کرده اســت، بدیهی بودن قاعده مقدم داشــتن  که مرحوم عالمه جعفر مرتضی در این نوشــته به آن اشــاره  نکته دیگری 

که مثاًل ســراینده بودن یک عالم پرهیزگار برای  مات عقلی و ثابت شــده بر محتوای اســناد اســت؛ زیرا همان طور 
ّ
مســل

اشــعار ســخیف بــه حکــم عقل و به دلیل ناســازگاری مفاد ســند دال بر این موضــوع با یک پیش فــرض قطعی یک امر 

یخی هم همین قاعده جاری است. بدیهی و پذیرفته شده از سوی اغلب مردم است، در بحث های تار

کالمی بر مفاد سند بدیهی بودن تقدم پیش فرض های قطعی 
گزیر مجموعه ای از  یخ پژوه به ســراغ یک ســند می رود، نا از آنچه گذشــت می توان به این نتیجه رســید که وقتی یک تار

گر این پیش فرض ها از قطعیت برخوردار باشد، به صورت طبیعی و بدیهی،  پیش فرض ها را با خود همراه دارد. حال ا

به دلیل قطعی بودن مقدم بر مفاد سند است و کوشش برای دورکردن آنها از خود امری ناپسند است. این پیش فرض ها 

یابی ســند به شــمار می روند و  از هر جنســی که باشــند و هر خاســتگاه و تباری که داشــته باشــند یکی از معیارهای ارز

یخ درباره درستی پیش فرض های  گاه پژوهشگر تار کالمی بودن یا نبودن آنها تأثیری بر مقدم بودن آنها بر سند ندارد. هر 

گر مفاد سند با یک  خود یقین داشــته باشــد، باید این پیش فرض قطعی و مســلم را بر داللت های سند ترجیح دهد و ا

پیش فــرض قطعــی ســازگار نبود، باید از مفاد ســند دســت بکشــد و با دیده تردید به اصالت ســند بنگــرد؛ این یک امر 

عقلی اســت. بر این اســاس پایبندی دین باوران به مبانی کالمی خود در حقیقت از مصادیق این حکم عقلی اســت 

یخ پژوهــان به شــکل های مختلف بــه آن پایبندند. پس بــرای مورخی که با ادله قطعی برای او ثابت شــده  کــه همــه تار

که معصومان از خطا دور هســتند، این امر مســلم و قطعی همچون هر امر مســلم و قطعی دیگر باید در مواجهه  باشــد 

کــه چنین پیش فرضی برایش اثبات شــده  کــه وقتی یک مورخ دیگر  بــا متــن همــواره مدنظــر قرار گیرد. بــه همان ترتیب 

یابی ســند بر اساس آن تصمیم بگیرد. مسلم بودن عصمت معصومان)علیهم السالم(  نباشــد، نمی تواند به هنگام ارز

یخ نگاری و در اینجا ســنجش ســند هســتند. این دو هر دو  یــا معصوم نبــودن آنهــا هر دو به یک درجه از اثرگذاری بر تار

یخ یکی از آن دو را به عنوان یک امر قطعی پذیرفته باشــد، باید  یک پیش فرض کالمی اســت و وقتی یک پژوهشــگر تار

بــه آن پایبنــد باشــد. همان گونــه که فرد غیرمعتقــد به عصمت باید این اعتقاد خود را بر ســند مقدم بــدارد و به اعتقاد 

که رفتار فرد نخست علمی قلمداد  خود پایبند باشــد، فرد معتقد به عصمت هم باید چنین کند و شــگفت آور است 

که هر دو پیش فرض های  کرد؛ چرا کرده اســت را متهم به رفتار غیرعلمی  که دقیقًا همانند او عمل  شــود و فرد دوم هم 

کالمی خود را در فعالیت  گزیر مبنای  مسلم خود را مبنای داوری یک سند قرار داده اند و هر دو به یک اندازه و البته نا

ی آنها یک رفتار طبیعی است. یخی خود دخالت داده اند و رفتار هر دو تار

سخن آخر
کــرده و در آن به روشــنی  یخــی قابل پذیــرش بیان  آنچــه مرحــوم عالمــه جعفــر مرتضــی دربــاره ویژگی های یک ســند تار
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پیش فرض های کالمی را مقدم بر مفاد ســند شــمرده اســت، از مصادیق برداشت ســوم از برداشت های سه گانه پیوند 

یخی شــمرده اند،  که برخی آن را در تضاد با عینیت تار که قباًل به آن اشــاره شــد. در این برداشــت  یخ اســت  کالم و تار

یخ به مفهوم سیطره باورها و پیش فرض های کالمی در مراحل مختلف سنجش سند و تدوین روایت  پیوند کالم و تار

یخ،  یخی اســت، اما تقریر عالمه جعفر مرتضی نشــان داد که دســت کم در این مصداق از مصادیق رابطه کالم و تار تار

دخالــت دادن مبنــای کالمی و تصمیم گیری بر پایــه پیش فرض های کالمی قطعی، یک الزام عقلی نزد نخبگان و یک 

امر بدیهی نزد توده مردم و در نتیجه یک امر پسندیده و رفتار بر خالف آن نکوهیده است.

یخ سخن می گوییم، ولی  شاید نیازی به ذکر نباشد که همه آنچه بیان شد، مربوط به وقتی است که در قلمرو دانش تار

یابی یا مشــخص کردن باورهای کالمی خود هســتیم، مثال برآنیم که آموزه عصمت را بررســیم  در مواردی که در مقام ارز

کــه در اینجا حتمًا باید به  و دربــاره پذیــرش یا عدم پذیرش آن به عنوان یک باور کالمی تصمیم بگیریم، روشــن اســت 

یخی را هم به عنوان یک معیار در نظر بگیریم.  مات تار
ّ
کنیم و سازگاری این باور با مسل یخی هم مراجعه  گزاره های تار

یخ  یخــی قطعی بتواند مانع پذیــرش یک ادعای کالمی باشــد، ولی وقتی به عنوان پژوهشــگر تار گــزاره تار چه بســا یــک 

مات عقلی و قطعی و از قبل ثابت شده را در مقام 
ّ
که باید همه مسل کنیم  مشغول بررسی سند هستیم، نباید فراموش 

مات است. مرحوم عالمه جعفر مرتضی 
ّ
کالمی قطعی ما هم از جمله این مسل یابی سند مدنظر قرار دهیم و مبانی  ارز

که از ایشان نقل شد، این امر عقلی و بدیهی را بازتاب داده است. عاملی در عباراتی 

یــخ مباحــث بســیار دیگری مطرح اســت و ســزاوار اســت پرونــده گفتگو بیــن نخبگان در  دربــاره پیوندهــای کالم و تار

گشوده بماند. این باره همچنان 


