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پژوهشي در ماهيت كالم جديد 
ي دالله ي عب د 0Fمه

∗ 
ه خسروپنا ن  دالحسي 1Fعب

∗∗ 

 چكيده:
عنوان يكي از شاخههاي پربسامد دينپژوهي، امروزه جايگاهي وزين در كالم جديد به

ميان انديشمندان ديني يافته است. در اين ميان، مسأله اصلي، پرسش از ماهيت كالم 
جديد است كه آيا آنچه در خارج تحقق دارد، كالم جديد است يا مسائل كالمي جديد. 

 به خود كالم نسبت داده شده است، يا مجازاً؟ در  به ديگر سخن، آيا وصف تجدد، حقيقتاً
پاسخ به اين سؤال، دو رويكرد عمده در ميان دينپژوهان وجود دارد. عدهاي معتقدند 

يافته كالم قديم و استمرار آن است؛ ولي دستهاي ديگر، كالم جديد، صورت تحول
تفاوت آن دو را اساسيتر از آن ميدانند كه بتوان آنها را در طول يكديگر انگاشت؛ بلكه 

 بايد آنها را داراي دو هويت معرفتي مستقل دانست.
نگارنده در اين نوشتار، ابتدا هشت تقرير از ديدگاه يكسانانگاري ماهيت كالم قديم و 

كند و سپس نظريه جديد و سپس ديدگاه مبتني بر تفاوت ماهوي آن دو را نقل مي
اعتقاد نگارنده، توجه به دو مختار را كه همان ديدگاه دوم است، تقويت خواهد نمود. به

امر، يعني تحول مداوم علم كالم و نيز خاستگاه غربي كالم جديد، ما را بر آن ميدارد تا 
 ديدگاه دوم را بر رويكرد نخست ترجيح دهيم.

 دينپژوهي، كالم، كالم جديد، االهيات جديد، فلسفه دين، شاليرماخر. واژگان كليدي:

                                                 
 كارشناسي ارشد فلسفه و كالم اسالمي مؤسسه امام خميني(ره). ∗
 دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي. ∗ ∗
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، مقالهاي با عنوان «اندر چيستي انديشه نوين دينيدر شماره دوازدهم مجله وزين 
كالم جديد» به زيور طبع آراسته گرديد كه به طور عمده، به رابطه كالم جديد با 

االهيات جديد نظر داشت؛ اما به ديدگاههاي انديشمندان داخلي در باب كالم جديد، 
اعتقاد نگارنده، هر چند اصل نظريه آن مقاله مبني بر چندان توجه نكرده بود. به

يكسانانگاري كالم جديد با االهيات جديد بر صواب است، بررسي ديدگاههاي 
 در اين نوشته، ابتدا سعي خواهد  نگارندهروانديشوران داخلي نيز بايسته است. از اين

نمود نظرهاي مختلف ايشان در باب چيستي «كالم جديد» را مطرح كند و سپس با 
طرح ديدگاه خود در باب ماهيت «كالم جديد» ضعف و قوت آنها را روشن نمايد. 

 طرح مسأله

2Fواژه «كالم جديد»

 در محافل علمي و حوزه ادبيات مذهبي ما، سابقه چنداني ندارد. �
ندارد. نخستين اثري كه تحت اين عنوان در زبان فارسي عرضه شد، ترجمه جلد 

علم كالم ق) با عنوان 1332-1274دوم از كتاب عالم نامدار هندي شبلي َنعماني (
 شمسي چاپ 1329گيالني بود كه در سال قلم سيدمحمدتقي فخر داعي بهجديد

كار ) البته پيش از وي، اين تعبير را سرسيد احمدخان هندي به1329شد. (نعماني، 
 قمري به پديد 1286برده بود. وي در يكي از سخنرانيهاي خود در حدود سال 

به اسالم اشاره ميكند و ضمن بحث درباره آمدن شك و ترديد در دل مردم نسبت
شيوع اعتقاد به مذهب اصالت طبيعت ميگويد:  

امروز ما به علم كالم جديدي نياز داريم كه به ياري آن بتوانيم يا بطالن تعاليم 
جديد را اثبات كنيم... يا نشان دهيم كه اين تعاليم منطبق بر مراتب ايمان 

) 202 و 201/ 4: 1370اسالمي است. (شريف، 

                                                 
1. Modern Theology or New Theology.  
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ش) نخستين كسي بود كه از كالم 1358-1298اما در ايران، ظاهراً استاد مطهري (
جديد و ضرورت پرداختن به آن سخن گفت و در طول حيات علمي خود نيز آثاري 

 را در اين زمينه تأليف نمود. هرچند اقبال مقدمهاي بر جهانبيني اسالميهمچون 
ق) نيز «احياي فكر ديني» و تحول در االهيات را مطرح نمود، 1357-1289الهوري (

پرداختن به مسائل نوين كالمي در برنامه آموزشي حوزه و دانشگاه پس از انقالب 
به فرهنگي و در دهه شصت آغاز گرديد و از اواسط همين دهه، اقبال فراواني نسبت

 )116 و 9: 1378مسائل جديد كالمي ظهور نمود. (فرامرز قراملكي، 
خصوص كالمي ـ و نيز از آن پس، اين اصطالح نوپا مجال حضور در گفتمان ديني ـ به

ادبيات روشنفكري اين مرز و بوم را يافت تا اينكه رفتهرفته به اصطالحي رايج و پربسامد 
در ادبيات ديني تبديل شد. اينك ما شاهد انبوه آثار نوشتاري و گفتاري هستيم كه اين 

 نحو فزايندهاي در آنها به كار گرفته  ميشود.هاي مرتبط با آن بهواژه و ديگر واژه
البته مهم، واكاوي محتوا و مفهومي است كه اين واژه در پي افاده آن  ميباشد. 

سوگمندانه بايد بگوييم كه مقصود از اين اصطالح، با وجود رواج و كاربرد فراوانش، چندان 
دور از تيرگي نيست. واقعيت آن است كه ارائه تعريفي دقيق و صحيح از كالم روشن و به

جديد، امري دشوار مينمايد؛ چراكه بررسي آثار متنوعي كه در اين زمينه در محافل 
تنها علمي كشور ما ارائه گرديدهاند، اين حقيقت را برمال ميكند كه چيستي كالم جديد نه

 براي برخي از محققان و دينپژوهان نيز در هالهاي از  كهبراي دانشپژوهان اين حوزه
تمامي از پشت ابرهاي ابهام ظهور ابهام قرار دارد و طلعت خورشيد «كالم جديد» هنوز به

نكرده است. تلقيهاي مختلف از اين اصطالح در ميان دانشوران ما، طرح ديدگاههاي 
متفاوت و اختالف در تحليل مفهوم تجدد در عنوان «كالم جديد» و فراتر از آن، ناديده 

: 1382گرفتن تمايز كالم جديد با فلسفه دين در آثار انديشمندان معاصر (ر.ك: سروش، 
) يا يكسانانگاري كالم جديد با 26: 1381؛ آيتاللهي، 214: 1374؛ اسفندياري، 79

) نشان از آن 174: 1378؛ فرامرز قراملكي، 184: 1379االهيات نوين مسيحي (همتي، 
دارد كه چارچوب مفهومي اين اصطالح هنوز در اذهان انديشهورزان اين سرزمين وضوح 

ندارد و روشن است كه وقتي عنوان يك علم در ابهام و تاريكي باشد، مسائل و مباحث 
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 طرح ،مطرح در حوزه آن علم، اسير وضعيتي سوگمندانهتر خواهند بود. البته در اين ميان
پارهاي از مسائل كالم جديد بدون اشاره به پيشينه آنها در سنت و آراي پيشينيان نيز به 

اين ابهام دامن ميزند؛ زيرا چنين رويكرد سنتزدايانهاي اين انگاره را در اذهان طالبان 
بار ميآورد كه كالم جديد، كالمي گسسته و منقطع از انديشه كالم نوپاي اين علم به
 روي ريشه در سنت گذشته ندارد.هيچسنتي است و به

رغم آنچه ذكر شد و با وجود آگاهي از صعوبت پيشگفته، گريزي از تعريف به
كالم جديد و واكاوي تجدد نهفته در آن نيست و نگارنده سعي خواهد نمود توصيف 

 از اين اصطالح را ارائه كند. قابل قبولي
بايد دانست پرسش محوري كه پاسخ آن نقشي كليدي در ارائه تعريف دقيق 
كالم جديد ايفا ميكند، اين است كه آيا كالم نوين، تفاوتي ماهوي و بنيادين با 

كالم سنتي و قديم دارد و اكنون با علمي جديد مواجه هستيم يا آنكه چنين نيست 
و پسوند «جديد» تنها به تحول در مسائل و پيدايش پرسشها و پاسخهاي نوين در 

حوزه انديشه كالمي اشاره دارد، بيآنكه داللتي بر تغيير هويت معرفتي و ساختار 
 علم كالم و يك تولد علمي داشته باشد؟

شده در اين باب و پاسخهايي كه انديشمندان به اين با بررسي ديدگاههاي عرضه
سؤال اساسي دادهاند، روشن خواهد شد كه «نزاع تجدد و كهنگي در كالم، نزاع لفظي و 

بيحاصل نيست. پذيرش برخي برداشتها در خصوص نو شدن علم كالم، لوازم و 
توصيههايي را در پي دارد كه موجب طرد بسياري از تالشهاي جاري در حوزه كالم 
سنتي خواهد شد و دستاوردهاي علمي متكلمين گذشته، مجال بروزي نيافته و در 

 )92: 1375فضاي انديشه كالمي معاصر، مطرود و منزوي خواهد شد.» (واعظي، 

 ديدگاهها در چيستي كالم جديد
اند كه هر در پاسخ به سؤال پيشگفته، صاحبنظران پاسخهاي گوناگوني ارائه كرده

تفسير  يك به تبيين وجوه تمايز و اشتراك كالم جديد با كالم قديم و در پي آن به
ابعاد تجدد در كالم پرداختهاند. به  نظر ميرسد براي بررسي دقيقتر اين ديدگاهها 

 ميتوان آنها را در دو رويكرد عمده جاي داد.
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يافته همان كالم عدهاي از انديشمندان برآنند كه كالم جديد، صورت تحول
قديم است؛ ولي دستهاي ديگر، تفاوت آن دو را اساسيتر از آن ميدانند كه بتوان 

آنها را در طول يكديگر انگاشت؛ بلكه بايد آنها را داراي دو هويت معرفتي مستقل 
شده دانست. ما در ادامه اين نوشتار سعي خواهيم نمود تا ديدگاههاي مختلف مطرح

 را ذيل اين دو ديدگاه ارائه نماييم:
ديدگاه نخست، يكسانانگاري ماهيت كالم قديم و جديد و ديدگاه دوم، تفاوت 

 ماهوي كالم جديد با كالم قديم.

 ديدگاه نخست: يكسانانگاري ماهيت كالم قديم و جديد
غالب انديشمندان مسلمان برآنند كه كالم جديد، اختالف جوهري با كالم قديم 

ندارد و با وجود اينكه پارهاي تحوالت در اين حوزه از انديشه ديني رخ داده است، 
سان كه گونه نبوده كه مايه استحاله ماهيت علم كالم شده باشد؛ آناين تغييرات آن

اعتقاد ايشان، كالم كالم جديد از بن و بنياد، علمي متفاوت از كالم قديم باشد. به
جديد همان كالم قديم است كه قدري تحول در آن پديد آمده است و پسوند 

«جديد» تنها به اين تحول اشارت دارد. بر اين اساس، ايشان منكر «كالم جديد» 
معناي واقعي كلمه هستند؛ چراكه طبق اين نگرش، «تجدد» وصف خود كالم به

طور كه خواهد آمد، وصف جزئي از اجزاي اين علم و ضلعي از نيست؛ بلكه همان
حال متعلق شيء است، نه خود اضالع اين هندسه معرفتي است و بنابراين وصف به

جاي «كالم جديد» واژههاي ديگري رو اين عده ترجيح ميدهند بهشيء. از اين
همچون «مسائل كالمي جديد»، «متكلمان جديد»، «شبهات جديد كالمي»، 

 كار ببرند.«مسائل جديد در علم كالم» و «كالم در عصر جديد» را به
البته دانشوراني كه يكساني ماهيت كالم جديد و كالم قديم را باور دارند، در 

باب وجوه اختالف آن دو و ابعاد دگرگوني در كالم، با يكديگر اختالفاتي دارند كه با 
 عنوان تقريرات مختلف يكسانانگاري ذكر خواهيم نمود.
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 تقرير يكم: تفاوت در مسائل و انگيزهها

تحول در مسائل كالمي، امري است كه همه انديشمندان بدان اعتراف دارند؛ زيرا 
امري هويدا و قدر متيقن از تغيير در علم كالم است؛ ولي اكثر صاحبنظران در باب 

اختالف كالم جديد و قديم معتقدند اين تفاوت، منحصر به همين محور است و علم 
خوش تغيير نشده است. درواقع ايده «كالم جديد كالم در اضالع ديگر خود، دست

چيزي نيست جز مسائل جديد كالمي» رايجترين نظريه در تفسير كالم جديد است. 
 )18: 1381؛ خسروپناه، 123: 1378(فرامرز قراملكي، 

اعتقاد برخي از انديشمندان، ماهيت كالم جديد با كالم قديم يكي است؛ كالم به
جديد و قديم، تفاوتي در ناحيه موضوع، غايت و روش ندارند و تنها «مسائل» علم كالم 

تغيير يافتهاند يا نهايت اين است كه افزون بر مسائل، انگيزههاي متكلمان نيز دستخوش 
)  اما روشن است كه تحول مسائل، اختصاصي به 89: 1375دگرگوني شده است. (فنايي، 

) عالوه بر 101 و 100: 1375كالم ندارد؛ بلكه در هر علمي روي ميدهد. (الريجاني، 
خودي اينكه نو شدن مسائل و تفاوت عاليق و دلبستگيهاي دستاندركاران يك علم به

 )89 علم جديدي پديد نميآورد. (فنايي، همان: ،خود
 تفاوت كالم در دوران معاصر با كالم دوران پيشين، ناشي از مباحث ،حاصل آنكه

كلي با مطرح در علم كالم  است؛ زيرا امروزه مسائلي در آن مطرح ميشود كه به
مباحث كالم سنتي متفاوت است و هيچ اثري از آنها در كتابهاي پيشينيان ديده 

گونه است. (اوجبي، ويژه مسائل بخش سلبي و مبادي استداللها ايننميشود؛ به
روست كه طرفداران اين ديدگاه تصريح ميكنند: «مسائل ) از اين55 و 54: 1375

 )32: 1382جديد كالمي داريم؛ ولي علم كالم جديد نداريم.» (بهشتي، 
اين ديدگاه در ميان غربيان نيز طرفدار دارد. ويليام نيكالس، نويسنده جلد 

 مينويسد:  راهنماي االهيات مدرن پليكاننخست كتاب 
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يك از روشهاي اساسي با كالم سابق تفاوتي ندارد. وجه [كالم جديد] در هيچ

تمايز آن مسائلي است كه در آثار كالمي سابق وجود نداشته و راهحلهاي 

 (Nicholls, 1969: 17) شده براي اين مسائل است. ارائه

روشن است كه اگر تحول در علم كالم، منحصر به دگرگوني مسائل آن باشد، 
گونه تحول همواره و در هر علمي رخ نميتوان دم از تجدد علم كالم زد؛ چراكه اين

ميدهد؛ اما در باب دگرگوني انگيزههاي متكلمان، كه در كالم يكي از انديشمندان 
آمده بود، بايد روشن گردد كه مراد از اين دگرگوني چيست؟ آيا مقصود ايشان اين 

دنبال تبيين و اثبات گزارههاي اعتقادي دين و پاسخ به است كه متكلمان سابق به
شبهات مرتبط به آنها بودند و امروزه دست از اين هدف شسته، غايت ديگري براي 
خود برگزيدهاند يا اينكه معناي ديگري در نظر ايشان بوده است؟ اگر مراد ايشان 
همان باشد كه ذكر نموديم، بايد بگوييم اين امر، منجر به تحقق تفاوتي عميق و 

بنيادين در علم كالم خواهد گرديد كه در ادامه مقاله ذكر خواهيم نمود. 

 تقرير دوم: تفاوت در روش
اين نظر بر آن است كه كالم جديد همان كالم معهود و قديمي است كه تا عصر 

حاضر به حيات علمي خود ادامه ميدهد. كالم جديد يا كالم در عصر جديد، دنباله 
كالم قديم يا كالم در عصر قديم است با اندكي تنوع در روش و پيچيدگي و 

پيشرفتگي تحليلهاي آن. تفاوت اين دو كالم در دو چيز است: يكي در روشهاي 
جديدي كه در كالم و دينپژوهي جديد باب شده و يكي از مهمترين و شايعترين 

آنها شيوه يا رهيافت پديدارشناسي است. ديگر آنكه، آن همه ميل شديد به 
جاي مبرهن ساختن سازي در كالم عصر جديد ديده نميشود؛ مثالً بهبرهان

حقانيت دين يا وجود خداوند، از معقوليت آنها بحث ميكند و همين مقدار را كافي 
) 223 -219: 1375ميداند. (خرمشاهي، 
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 كه تفصيل آن پس از نقل نظرات موجود خواهد آمد، تحول در ،اعتقاد نگارندهبه
گونه كه در علم كالم پديد آمده است و صاحب اين ديدگاه نيز يكي از آنها روش، آن

جاي اثبات عقلي آنها) را برشمرده است، (تالش بر معقولسازي گزارههاي ديني به
 اجازه نخواهد داد ماهيت كالم جديد همان حقيقت كالم قديم باشد.

 تقرير سوم: تفاوت در مسائل و روش
تقرير سوم ميپذيرد كه عالوه بر تغيير محتوا، در روش نيز ميان كالم گذشته و 

گونه تحول نيز نميتواند مايه تسميه آن دو حال تفاوت حاصل شده است؛ ولي اين
 به «قديم» و «جديد» باشد.

نوشته انديشمندي، آنچه در گستره علم كالم رخ داده است، افزوده شدن به
مسائل جديدي به مسائل قبلي كالمي و تحقق مرحلهاي از تكامل در اين علم است. 

كدام از اينها در كه هيچعلم جديد، موضوع و هدف جداگانه الزم دارد؛ درحالي
گونه مسائل موجود نيست. تنها چيزي كه ميتوان درباره اين مسائل اظهار كرد، اين

اين است كه روش تحليل اين مسائل نميتواند عقلي باشد؛ بلكه بايد متناسب با 
 )10: 1375خود شبهه يا سؤال، روشي براي تحليل آن برگزيده شود. (سبحاني، 

 رم: تفاوت در مسائل، روش و مبانيچهاتقرير 
تقرير چهارم بر آن است كه حتي اگر عالوه بر مسائل، در روش و مباني نيز ميان 

كالم سابق و فعلي تفاوت حاصل شود، اين امر مجوز تقسيم كالم به قديم و جديد 
 :نخواهد بود

اگر معيار تجدد در قبال تقدم يا تجدد در مقابل سنتي و مانند آن به زمان 
است، ممكن است در آينده نزديك يا دور، يك كالم اجدي هم پيدا شود. تاريخ 
تا كي، تا چه فصلي، تا چه سالي؟ اگر مالك جديد بودن، پديد آمدن سه محور 

اصلي، يعني محتواي تازه، مبناي تازه، و روش جديد باشد، در اين صورت چه 
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كسي تضمين ميكند كه در آينده نزديك يا دور، مسائل تازه، مباني تازه، روش 
تازه عرضه نشود. شاهد زنده اين مدعا علم فقه است؛ چراكه فقهآشنايان 

به خوبي واقفند كه فقها در تحقيقات فقهي خويش، نه تنها در مسائل و محتوا، 
بلكه در مباني و روش استنباط و حتي در منابع فقه با يكديگر اختالف دارند؛ اما 
اين اختالف باعث تقسيم فقه به قديم و جديد نميشود؛ بلكه فقها را به اقدمين و 

المتأخرين تقسيم مينمايند. بر اين اساس، بهتر است قدما و متأخرين و متأخري
به جاي آنكه علم كالم را به قديم و جديد تقسيم كنيم، متكلمان را به قديم و 

 )22: 1375جديد تقسيم نماييم. (جوادي آملي، 

درواقع اين تقرير بر آن است كه مشكل تقسيم كالم به قديم و جديد، در ضابطه 
آن است كه اگر مالك زمان باشد، چه زماني فارق بين كالم قديم و جديد خواهد 
بود و كالم جديد از چه زماني آغاز خواهد گرديد؟ عالوه بر اينكه، آن زمان به چه 

عنوان آغاز كالم جديد انتخاب شده است؟ اما اگر معيار تجدد، تغيير در سه دليلي به
محور نامبرده باشد، از آنجا كه چنين تحولي ممكن است در آينده نيز رخ دهد، اين 

 معيار نسبي خواهد بود.
نكته درخور تذكر در باب اين تقرير آن است كه صاحب آن، برخالف برداشت 

) روشن نفرموده است آيا 144: 1382برخي از محققان معاصر (رباني گلپايگاني، 
تحول در سه محور نامبرده (مسائل، روش و مباني) براي علم كالم رخ داده است يا 

نحو قضيه شرطي ابراز طور كه نقل كرديم، ايشان ديدگاه خويش را بهنه؛ زيرا همان
فرمودهاند و در كالمشان مطلبي نياوردهاند كه اشاره به تحقق مقدم قضيه شرطي 

عالوه اينكه تحول روشي و دگرگوني مباني انديشهورزي در ايشان داشته باشد. به
 باب گزارههاي ديني، موجب تحول بنيادين علم كالم ميگردد.
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 تقرير پنجم: تفاوت در مسائل، روشهاي خاص و زبان

صاحب اين تقرير بر آن است كه علم كالم در سه محور، يعني موضوع (معتقدات 
ديني) اهداف و رسالتها (كسب معرفت ديني براي خود متكلم، تعليم ديگران و 
-تبيين، اثبات و دفاع از آموزههاي ديني) و روشهاي كلي بحث و استدالل (روش

رو كالم جديد خوش تغييري نگرديده است؛ از اينهاي منطقي) ثابت مانده و دست
با كالم قديم تفاوت ماهوي ندارد؛ زيرا تفاوت ماهوي يك علم در گرو تغيير در 

 اغراض يا روشهاي كلي آن است و يا اينكه همه يا اكثر مسائل آن علم ،موضوع
كه سه محور نامبرده در علم كالم تغيير نيافتهاند و تغيير كلي تغيير يابد؛ درحاليبه

همه يا اكثر مسائل علم نيز فرضيهاي بيش نيست و تاكنون در هيچ علمي جامه 
 عمل نپوشيده است.

 اما محورهاي تحول در علم كالم عبارتند از:
يك. تجدد در مسائل كه در قالب طرح مسأله جديد و بيسابقه يا نگرش و 

 دار رخ مينمايد.سابقه رويكرد جديد به مسأله
دو. تجدد در روشهاي خاص و كاربرد آنها در شرايط متفاوت كه مثالً فرهنگ 

امروز بشر، اعتناي چنداني به روشهاي نظري محض ندارد و مايل به استفاده بيشتر 
از روش استقراء، تجربه و تمثيل و فايدهانديشي در مسائل ديني است؛ چنانكه 

نگر و خالصهگرا نيز ميباشد. بهرهگيري از اين شيوهها در برخي مسائل االهيات زبده
 از ويژگيهاي كالم جديد است.

سه. تجدد در زبان و اينكه اگر متكلم با مفاهيم و اصطالحات مخاطب، آشنايي 
كار بردن زبان فني خويش كه براي مخاطب نامفهوم الزم را نداشته باشد، بايد از به

است، بپرهيزد و از زبان مشترك و مفاهيم و اصطالحات عمومي استفاده كند تا 
بتواند رسالت خويش را به انجام رساند. البته ميتوان تجدد در زبان را از مصاديق 

 )153-149: 1382تجدد در روش دانست. (رباني گلپايگاني، 
وضوح تبيين نفرمودهاند؛ گونه كه روشن است، ايشان محور سوم را بهالبته همان
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 عالوه اينكه تصريح دارند امري مستقل از محور دوم نميباشد.به

 تقرير ششم: تفاوت در دالئل و شبهات
طبق اين تقرير، اختالف كالم قديم و جديد در دو چيز است: يكي در شبهات 

تازگي ظاهر جديدي كه قبالً وجود نداشته است و ديگري تأييدات و داليلي كه به
 گشتهاند.

استاد مطهري فرمودهاند: 

با توجه به اينكه كالم علمي است كه دو وظيفه دارد: يكي دفاع و رد شبهات و 
ايرادات بر اصول و فروع اسالم و ديگري بيان يك سلسله تأييدات براي اصول 

و فروع اسالم و با توجه به اينكه در عصر ما شبهاتي پيدا شده كه در قديم 
نبوده و تأييداتي پيدا شده كه از مختصات پيشرفتهاي علمي جديد است و 

بسياري از شبهات قديم در زمان ما بالموضوع است، همچنان كه بسياري از 
رو الزم است كه كالم  از اين؛ ارزش خود را از دست داده است،تأييدات گذشته

 )38 و 37: 1384جديدي تأسيس شود. (

بر اساس اين بيان، وجه اشتراك كالم قديم و جديد، اهداف و غايات آن دو علم 
است و وجه افتراق كالم جديد از قديم، شبهات و دالئل كالمي نوظهور است؛ البته 

 ايشان به ثبات يا تطور روش بحثهاي كالمي اشارهاي نكردهاند.

 تقرير هفتم: تفاوت در شبهات، سالحها و وظايف
-صاحب اين تقرير، تجدد كالم را در سه بعد ميداند: شبهات جديد كالمي، سالح

هاي جديد كالمي و وظايف جديد كالمي. وي ميگويد:  

كالم جديد دنبال كالم قديم است و اختالف جوهري با آن ندارد. ما به سه 
جهت ميتوانيم كالم جديد داشته باشيم: يكي اينكه، كالم از اهم وظايفش، دفع 
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شبهات است و چون شبهات نو شوندهاند، كالم هم نو ميشود... نكته مهم اين 
است كه نبايد پنداشت كه هميشه با همان سالحهاي قديمي ميتوان به شبهات 

جديد پاسخ گفت. گاهي براي پاسخ به شبهات جديد به سالحهاي جديد احتياج 
است و لذا متكلم محتاج دانستن چيزهاي تازه ميشود... و اين جهت دوم است. 

لذا علم كالم، هم از طريق معارف تازه و هم از طريق مسألههاي تازه تغذيه  
ميشود... جهت سوم اين است كه علم كالم يك وظيفه تازه هم پيدا ميكند و 
بر سه وظيفهاي كه گفتيم، يعني دفع شبهات و تبيين معارف و اثبات مباني، 

شناسي نگاهي است از نام دينشناسي. دينوظيفه ديگري افزوده ميشود به
بيرون به دين. لذا كالم جديد، گاهي فلسفه دين ناميده ميشود. فلسفه دين 

امروز مفهوم اعمي دارد كه هم كالم قديم را دربر ميگيرد و هم كالم جديد را. 
عنوان معرفتي از معارف و يافتن احكام آن و دينشناسي يعني نگرش به دين به

صورت حالي از احوال روحي و رواني، يعني نگرش يا نظر كردن در آن به
روان كاوانه. دينشناسي با اين معاني بر كل بحثهاي پيشين علم كالم افزوده 

 )79 و 78: 1382ميشود. (سروش، 

صاحب نظريه فوق در قسمت اخير كالمشان، گرفتار چندين اشتباه شدهاند: 
كه فلسفه دين، يكي اينكه، كالم جديد را با فلسفه دين يكي انگاشتهاند؛ درحالي

عبارت است از بررسي عقالني و بيطرفانه باورهاي ديني؛ اما كالم جديد در هر 
داري از باورهاي ديني است. دنبال جانبصورت، صبغه متعهدانه دارد و به
تنها يكي از وظايف كالم نيست، طور كه گذشت، نهدوم اينكه، دينشناسي همان

دامنه بسيار وسيعي دارد و مشتمل بر دانشهاي فراواني است كه خود علم كالم 
يكي از آنهاست. 

سوم اينكه، رويكرد روانشناسانه در دينشناسي، تنها يكي از رويكردهاي موجود 
 كه ايشان گمان كردهاند اين رويكرد، تنها رويكرد دينشناسي است.است؛ درحالي
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 تقرير هشتم: انكار تجدد علم كالم در اثر نفي هويت واحد براي علم كالم
نام علم كالم در ميان برخي از صاحبنظران معتقدند اساساً علم واحدي به

نيست تا سخن از تجدد و نو شدن آن به ميان آوريم؛ بلكه آنچه هست، نحلههاي 
 كالمي مختلف با مباني، پيشفرضها و حتي اهداف گوناگون است.

خالصه كالم صاحب اين تقرير آن است كه قبل از هر چيز بايد به اين سؤال 
پاسخ دهيم كه واژه «كالم» به چه چيزي اشاره دارد؟ آيا اين واژه، مشترك لفظي 

عنوان يك علم، هويت واحدي دارد، نظير علم فيزيك و است يا معنوي؟ آيا كالم به
علم زيستشناسي؛ يا آنكه با نظامات فكري مختلفي مواجه هستيم كه فاقد جهت 

فكري مشترك هستند؟ نظير واژه «دين» كه نميتوان براي آن تعريفي جامع و 
 به همه اديان موجود در نظر گرفت.شامل نسبت

عنوان علم، هويت واحدي قائل نباشيم ـ كه صاحب نظريه، اگر براي كالم به
 چون نحلههايي در ميان متكلمان يافت ،همين شق را مقرون به صواب ميداند

 هيچ جهت مشتركي حتي در غايت و غرض ندارند؛ ،شوند كه با اقران خودمي
عنوان نمونه، اگر متكلمي صدق را براساس مطابقت با واقع تعريف نكند و به عقيم به

بودن عقل در شناخت واقع معترف باشد و از طرف ديگر معتقد به پلوراليسم باشد، 
ني كه تبيين و صيانت و اثبات عقالني دين خاصي را اچگونه ميتوان او را با متكلم

وجهه همت خويش قرار دادهاند، همرتبه نشاند و بر هر دو نام متكلم نهادـ اعالن نو 
شدن كالم در افراطيترين شكل آن چيزي نيست جز اعالن تأسيس نحلههاي 

 جديد كالمي كه نحلههاي موجود را در مباني و روش به چالش ميخوانند.
شدهاي قائل باشيم، مثالً اغراض اما اگر براي علم كالم، هويت مشخص و تعريف

و اهداف خاصي را محور تشخص علم كالم قرار دهيم، مثل اينكه بگوييم علم كالم 
ـ كه البته در  علمي است كه متكفل اثبات عقالني و دفاع و تبيين عقايد ديني است

 ،ـ در اين صورتد اين صورت، نحلههاي خارج از اين محور اساساً كالم نخواهند بو
حديث كهنگي و تجدد علم كالم، درست همانند نو شدن ساير علوم خواهد بود كه 
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وجود آمدن گرايشهاي تازه و روشهاي نوين و مسائل و پرسشهاي معناي بهبه
شده خواهد بود و يگانه تفاوت كالم با علومي جديد در چارچوب آن اغراض تعريف

نظير جامعهشناسي و فيزيك در بحث تجدد، آن خواهد بود كه تمايز آن علوم از 
يكديگر و محور تعينبخش آن علوم كامالً روشن است و در اغلب آنها اين تمايز به 

موضوعات آن علوم بستگي دارد؛ اما در كالم، اين امر واضح نيست و تعيين آن محور 
 )100-97: 1375با نوعي انتخاب و اعمال سليقه همراه است. (واعظي، 

صاحب اين نظريه در ادامه با توجه به اينكه منكر تجددي خاص براي علم كالم 
گرديده است، تأكيد بر اين بحث را به دو دليل موجه ميشمارد و ميگويد: 

با توجه به آنچه ذكر شد، روشن ميشود كه طرح بحث نو شدن و تجدد كالم، 
چون ناظر به وجود تحوالت و گرايشات نويني است كه در حجم وسيعي در 

ميان متكلمين معاصر به وقوع پيوسته است، بحثي بيحاصل و لغو نيست... آنچه 
تأكيد بر جديد شدن كالم را موجه مينمايد، خوش خيالي برخي اذهان است كه 

گمان ميبرند حيطه مباحث و مسائل و شبهات كالمي در همان محدودههاي 
سابق است و با معتقدات و مباني و پيشفرضهاي متكلمان، هيچ چالش نويني 

) 100رخ نداده است. (همان: 

شود كه ديدگاه اين با توجه به آنچه در ادامه اين نوشتار خواهد آمد، روشن مي
اعتقاد وي، نحلههاي انديشمند درواقع پذيرش تجدد علم كالم است؛ چراكه به

دليل تحول در غايت و مباني معرفتشناختي، هويتي متفاوت از كالمي معاصر به
كالم سنتي دارند كه با بهرهگيري از قدرت اثباتي عقل در پي اثبات عقلي حقانيت 

 ن بودند.اگزارههاي ديني و دفاع از آنها در مقابله با شبهات مخالف
اكنون ناگفته پيداست كه بررسي تفصيلي هر يك از اين تقريرها و ژرفنگري در 

اعتقاد نقاط ضعف و قوت آنها محتاج مجالي گستردهتر است. از سوي ديگر، چون به
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تر صواب نزديكطور عام، ترجيح داشته، بهنگارنده، ديدگاه دوم بر ديدگاه نخست به
رو تبيين صحت ديدگاه دوم، ما را از واكاوي تفصيلي يكايك تقريرهاي است، از اين

ديدگاه نخست بينياز ميكند و با روشن شدن اختالف در هويت معرفتي كالم 
جديد و قديم، اين حقيقت نيز برمال ميشود كه هر يك از تقريرهاي گذشته داراي 

چه نقاط ضعفي هستند و چه وجوهي از تجدد كالم از دسترس آنها دور مانده است. 
؛ رباني 146-123: 1378؛ فرامرز قراملكي، 20-16: 1381(ر.ك. خسروپناه، 

 )149-143: 1382گلپايگاني، 

 ديدگاه دوم: تفاوت ماهوي كالم جديد با كالم قديم
طور كلي برآنند كه آنچه امروزه «كالم جديد» ناميده ميشود، طرفداران اين ديدگاه، به

 كه ـتفاوت جوهري و بنيادي با «كالم قديم» دارد و عالم انديشه در اثر پارهاي تحوالت 
 آبستن تحوالت علمي جديد گرديده است. بر طبق اين تلقي از ـبيان آن خواهد آمد 

كالم جديد، وصف تجدد داللت بر تغيير هويت معرفتي و ساختار علم كالم دارد و 
پسوند «جديد» نيز متعلق به خود اين علم است؛ چراكه كالم جديد، يك منظومه 

 معرفتي غير از كالم قديم است.

 تقرير يكم: اختالف در ماهيت در اثر اختالف در هدف و روش
تبع، در هويت نظريهپرداز اين تقرير معتقد است تجدد كالم در هدف اين علم و به

جز تقرير اخير آن، در اعتقاد معرفتي آن روي داده است. طرفداران ديدگاه سابق به
به همساني هدف كالم قديم و جديد همنوا بوده، رسالت كالم جديد را همان چيزي 

دنبال آن بوده است؛ اما اين ديدگاه با تعريف هدفي ميدانند كه كالم قديم به
نوپديد براي علم كالم، معتقد به اختالف ماهوي اين دو علم و بروز تغيير در هويت 

آن ميباشد. حاصل ديدگاه وي در مقالهاي باعنوان «نقد تفكر كالمي سنتي در 
 اسالم معاصر» آن است كه كالم قديم اسالم، سه وظيفه برعهده داشته است:

 يك. بيان و معرفي اصول اعتقادي و ايماني اسالم؛
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 تنها راه يقيدو. اثبات اين عقايد؛ براي متكلم مفروض بود كه داشتن اين عقايد حق
«نجات اخروي» است و هر كس بخواهد «نجات اخروي» پيدا كند، بايد داراي اين 

 عقايد حقيقي باشد. متكلم، اين عقايد را كشف ميكرد و راه اثبات آنها را نشان ميداد.
 سه. پاسخ دادن به شبهاتي كه از بيرون دين ميآمد.

علم كالم با اين ساختار، داراي دو ويژگي بوده است: نخست آنكه، پرسشهايي 
كه در كالم اسالمي مطرح است، پرسشهايي ناظر به واقع است. كالم اسالمي هم 

گردد. ويژگي دوم كالم اسالمي دنبال عقايد راستين و صددرصد مطابق با واقع ميبه
 هم تصور قابل اثبات بودن اين قضاياي ايماني از راه عقل است.

اما در عصر حاضر، فضاي فكري عوض شده و آن دو ويژگي تفكر كه به كالم 
اسالمي ما هم شكل بخشيده بود، جاي خود را به ويژگيهاي ديگر داده است. در 

فضاي فكري جديد، جازميت فلسفي و علمي از ميان رفته و عدم جازميت بر تفكر 
رو اثبات عقلي و يقيني عقايد صحيح كه هدف كالم بشر چيره گشته است. از اين

ناچار بايد به شيوه ديگري از خدا، شمار ميرفت، ناممكن گشته است. بهسنتي به
نبوت، انسان و معاد و وحي سخن گفت. در چنين فضايي آنچه درباره دين و 

دينداري براي انسان مطرح است، پرسشهاي خاص با محوريت اين پرسش است 
گونهاي سخن بگويد كه كه «دين با منِ فاقد تصوير چه ميكند؟» امروز كالم بايد به

تنها انسان و جهان معنا پيدا كند، زندگي تازهاي براي آدمي ميسر گردد. (مجتهد نه
 )175-168: 1375شبستري، 

روشن است كه بر مبناي اين ديدگاه، امروز بايد مباحث مندرج در آثار كالمي 
كلي كنار گذاشته شود و تالشهاي جاري در حوزه كالم سنتي طرد پيشينيان به

گردند. با التزام به اين نگرش، تمامي آنچه در سنت كالمي ما تحت عنوان «كالم 
قديم» شناخته ميشود، ديگر به تاريخ علم پيوسته، دستاوردهاي علمي متكلمان 

 گذشته، مجال بروز در فضاي انديشه كالمي معاصر نخواهند يافت.
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تقرير دوم: اختالف در پيشفرضها، موضوعات، روشها و راهحلها و سبك و تقدم و 
 تأخر مباحث

طراح اين تقرير معتقد است 

كالم [جديد] از نظامهاي هندسي مختلفي تشكيل شده است كه بسياري از آنها 
هيچ سنخيتي با يكديگر و با كالم قديم ندارند. اگر به تفكر فلسفي و كالمي 
غرب از سده شانزدهم با رواج فلسفههاي امپريسم، پوزيتويسم، مدرنيسم و 

پستمدرنيسم توجه كنيم، خواهيم يافت كه نحلههاي مختلف كالم جديد 
تفاوت عميقي دارند. امروزه بيشتر نظامهاي كالمي در غرب با تفكر اومانيستي، 

انسانشناسي را بر خداشناسي مقدم ساختهاند... كالم جديد در مقام تحقق در 
ناحيه پيشفرضها، موضوعات، روشها و راهحلها و سبك و تقدم و تأخر 

 )20 و19: 1381مباحث با كالم قديم تفاوت پيدا كرده است. (خسروپناه، 

 ديدگاه برگزيده
براي تبيين هر چه بيشتر ديدگاه برگزيده، توجه شايسته به دو نكته اساسي حائز 

. 1اهميت فراوان است. اين دو نكته كه تفصيل آن در ادامه ميآيد، عبارتند از: 
 . خاستگاه غربي كالم جديد.2تغيير مداوم علم كالم؛ 

 . تغيير مداوم علم كالم1
آغازين نكتهاي كه در جلوگيري از ابهام و خطا و نيز روشنتر شدن وجوه تجدد علم 
كالم راهگشاست، آن است كه وصف تجدد، با دو معناي مختلف بر دانش كالم قابل 

 عنوان عرض خاص.منزله عرض عام و تجدد بهتجدد به حمل است:
معناي نخستين، مفهوم عام تجدد و از آنِ همه علوم است و اختصاص تجدد به

به دانش كالم ندارد؛ اما معناي دوم، مفهوم خاصي از تجدد و مختص علم كالم 
معناي نخست، الزمه مقام تحقق هر دانشي است؛ زيرا علم چيزي است. تجدد به
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نيست جز «مسائل منسجمِ وحدتيافته» و روشن است كه مسائل علم 
 الحصول ميباشند و هر علمي از طريق ظهور مسائل نوين رشد ميكند.تدريجي

وقتي از كالم جديد سخن گفته ميشود، اين معناي از تجدد مراد نيست؛ چراكه 
به برهه به برهه سابق، جديد است و نسبتهر مقطعي از تاريخ تطور علوم، نسبت

 الحق، قديم.
معناي دوم كه مختص به اين علم است، ريشه در اما تجدد در علم كالم به

هويت اين علم دارد. علم كالم بنابه تعريف، هويت واسطهاي ميان وحي و مخاطبان 
منزله جنس و جامع مشترك در همه تعريفهاي علم كالم آن دارد و اين هويت به

دليل هويت واسطهاي، قائم به طرفين (وحي و مخاطبان اخذ شده است. علم كالم به
عنوان كالم آن) بوده، از دو طرف نسبت، كسب تعين ميكند. آنچه هويت كالم را به

قوام ميبخشد، وحي و تعاليم ديني است كه امري بالذات ثابت است و آنچه ساختار 
و هندسه معرفتي دانش كالم را شكل ميدهد و تعين فرهنگي آن را تأمين ميكند، 

دنبال عرضه وحي، كه امر ثابت مخاطبان وحي و امري دائماً متحول است. كالم به
مقدس آسماني است، به ذهن و زبان مخاطبان، كه هويت جمعي و تاريخي متحول 

رو متكلم، متناسب با ذهن و زبان مخاطب، نظام كالمي خود را دارند، است. از اين
 شكل ميبخشد و با تحول ذهنيت مخاطبان، نظام كالمي نيز متحول ميگردد.

حال اگر فرض شود كه در مقطعي از تاريخ انديشه بشر، تحولي بنيادين و 
گونهاي كه فضاي انديشه و مبادي سرنوشتساز عارض ذهن و زبان انسان گردد، به

صورت متكلم خود را با تفكر، رويآوردهاي معرفتي و... دگرگون گردند، در اين
مخاطباني مواجه خواهد يافت كه از ذهن و زبان و روشي كامالً نوين برخوردارند و 

شبهات و انتقاداتشان نيز از مباني معرفتي و فلسفي جديد نشأت گرفته است؛ 
گونهاي كه بدون آشنايي با آن مباني نميتوان در مقام دفاع از تعاليم ديني برآمد. به

اين مواجهه، متكلم را در ايفاي نقش كالمياش تنها نخواهد گذاشت؛ بلكه وي را بر 
آن خواهد داشت كه با شناخت جهان معاصر، ذهنيت و زبان جديد، مسائل و 
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معضالت انسان معاصر را بفهمد و با همدلي و همزباني با اين ذهن و زبان نو و خلق 
مفاهيم و مسائل جديد، براي انسان معاصر از وحي سخن بگويد. به اين ترتيب، با در 

 كار آوردن مباني، رويآوردها و زبان جديد، اضالع معرفتي وي تحول  مييابد.
تعبيري غيرمسامحي از كالم جديد سخن  بر مبناي معناي دوم از تجدد، ميتوان به

گفت و تجدد را وصف هندسه معرفتي و ساختار علم كالم دانست. (ر.ك: فرامرز قراملكي، 
 )27: 1373؛ 115-112: 1375؛ 153-156: 1378

 . خاستگاه غربي كالم جديد2
انديشمنداني كه از بين دو ديدگاه پيشگفته، معتقد به تفاوت ماهوي كالم جديد و 

ـ تلقي خود را مديون  رغم اختالفاتي كه در بينشان وجود داردقديم گرديدهاند ـ به
نگاه خويش به خاستگاه فرهنگي و فكري اين دانش نوظهور ميباشند؛ اين دانشوران 

درستي به اين بعد اساسي مسأله توجه كافي نمودهاند كه موضوع مورد نزاع، به
ميهماني غربي در سفره فرهنگ ديني ماست و از اين منظر به بررسي آن 

پرداخته اند. البته بدون شك، طرفداران «يكسانانگاري كالم جديد و قديم» نيز به 
خصوص كساني كه به تفاوت در «روشها» و «مبادي» اين نكته واقف بودهاند؛ به

نظر ميرسد اغلب ايشان در تحليل حقيقت اين علم، از بذل اشاره نمودند؛ ولي به
دنبال دستيابي عنايت كافي و الزم بدان دريغ ورزيدهاند. در هر حال، محققي كه به

به تصويري صحيح از «كالم جديد» و چيستي آن است، بايد آن را در موطن اصلي 
 اين پديده سراغ بگيرد.

به بيان ديگر، بايد بين «تعريف در مقام تحقق» و «تعريف در مقام توصيه» تمايز 
قائل شويم. آنچه نگارنده مدعي است كه بايد با رجوع به خاستگاه كالم جديد، يعني 

دست آوريم، «تعريف در مقام تحقق» است؛ برخالف برخي از تفكر و فرهنگ غربي به
انديشمندانِ معتقد به يكسانانگاري كه كالمشان ناظر به اين بود كه چگونه ميتوان 

يافته در اذهان كالم جديد داشت. حال ما براي آنكه تصوير درستي از اين پديده تحقق
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خود داشته باشيم، ناگزيريم سراغ انديشه غربي برويم؛ چراكه اين پديده در آن فضا 
وجود آمده، سپس ناخوانده، ميهمان حوزه انديشه اسالمي گرديده است. به

ناگفته پيداست كه مراد نگارنده آن نيست كه همانند برخي از سرِ خودباختگي 
يا عافيتطلبي، فتوا به لزوم پيروي و تقليد از غربيان داده، ناسنجيده اصرار بورزد 
كه آنچه بر سر تفكر و ايمان ديني در مغرب زمين آمده است، بايد بر سر ما هم 

بيايد و گرنه كالم جديد نخواهيم داشت! بلكه از نظر ما محقق علوم اسالمي پس از 
صورت بايسته شناخت، ميتواند براساس اصول انديشه  به رااينكه كالم جديد

ي را براي ادامه حيات اين علم نوپا ياهاسالمي، دست به توصيه يازد و پيشنهاد
مطرح نموده، آن را حك و اصالح نمايد. پس سخن بر سر آن است كه وقتي كالم 

گاه ميتوانيم بگوييم چه بايد باشد و در كه هست، شناختيم، آنچنانجديد را آن
 آينده چه بايد بشود.

زمين هر روي، بايد با بررسي و تحليل آنچه در عالم االهيات و انديشه مغرببه
رخ داده است، به تبيين واقعيت كالم جديد و ديدگاه مقبول خود بپردازيم؛ چراكه 

دستيابي به تصويري صحيح از كالم جديد و چيستي آن، رهين مطالعه آن در 
 موطن اصلياش يعني فضاي فكري ـ فرهنگي غرب است.

 االهيات يا كالم جديد در غرب

 Modern» يا «New Theology«اصطالح «كالم جديد» ترجمهاي نادقيق از 

Theology « ميباشد؛ زيرا كلمه»Theology«معناي مرسوم آن در زبانهاي  به
3Fيك از علوم اسالمي نيست.غربي و معارف مسيحي دقيقاً مترادف هيچ

 البته يكي از �

                                                 
عنوان نمونه، برخي از انديشمندان غربي نيز به اين نكته واقف بوده و به آن توجه كردهاند؛ به .�

پروفسور مارتين مكدرموت در مقاله خود با عنوان «مقايسه روش كالمي شيخ مفيد با كالم مسيحي» با 
گويد «اين ترجمة طور موقت به «تئولوژي» ترجمه كرده است، ميگفته خودش «علم كالم» را بهاينكه به
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مسائل اصلي تئولوژي در صدر دوره مسيحيت، دفاع از اصول مسيحيت در برابر 
4F مخالفان و بدعتگزاران

» بخشي از االهيات جزمي Apologeticsبود و بخش «�
(يكي از شاخههاي االهيات) و متكفل دفاعيات ديني در مقابل شبهات منكران بود. 

رو علم كالم در حوزه علوم اسالمي، متناظر اين بخش از االهيات مسيحي از اين
 )150-137: 1375است، نه خود االهيات. (پازوكي، 

بنابراين تئولوژي كه قدما از آن تعبير به «اثولوجيا»، «علم ربوبي» يا «االهيات» 
رو ترجمه آن به «كالم» در مينمودند، در عالم مسيحيت اعم از كالم است. از اين

 بيان مترجمان اخير، تعريف عام به خاص است.
براساس آنچه گفته شد، براي پيگيري مباحث كالم جديد در فرهنگ 

 يا» New Theologyزمين بايد سراغ مباحثي برويم كه تحت عنوان «مغرب

»Modern Theology « مطرح ميشوند و دقيقتر آن است كه اين مباحث را
«االهيات نوين» بناميم؛ هرچند نظر به تداول فراوان اطالق اصطالح «كالم جديد» 

نظر ميرسد كه بتوان «االهيات نوين» را جايگزين آن نمود؛ بر اين مباحث، بعيد به
كارگيري اصطالح كار خواهيم گرفت تا بهرو ما نيز همين اصطالح را بهاز اين

 درست، مايه تشويش ذهني خوانندگان عزيز نگردد.«االهيات نوين» هرچند به

                                                                                                             
طور دقيق، معادل آن چيزي كه در مسيحيت كامالً رضايتبخشي نيست؛ زيرا تعبير «علم كالم» به

) يا هري ولفسن در عنوان كتاب 88: 1378«تئولوژي» خوانده ميشود، نيست.» (ر.ك: مكدرموت، 
 ويليام كرِيگ نيز ).Wolfson, 1976معروف خود «فلسفه علم كالم» واژه كالم را آوانگاري كرده است. (
همين نحو عمل كرده است. در كتابي كه در باب برهان جهانشناختي در كالم اسالمي نگاشته، به

)Craig, 1979( 
1. Gentiles. 
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 پيدايش كالم جديد و بنيانگذار آن

5Fبنيانگذار كالم جديد، فريدريش شاليرماخر

) متكلم پروتستانت 1768-1834 (�
6Fآلماني است. بازانديشي او در باب وظيفه و محتواي جزميات مسيحي

 موجب ملقب �
7Fعنوان «پدر االهيات نوين»شدن وي به

 گرديد. از سوي ديگر، رويكرد خاص وي به �
آموزه مسيحيت موجب شد وي در پيدايش شيوههاي غير االهياتي در مطالعه دين، 

گفته كارل بارث «در تاريخ به )(Gerrish, 1987: 13\ 108نقش مهمي داشته باشد 
گونه خواهد بود، االهيات تا به امروز، شاليرماخر جايگاه نخست را دارد و همواره اين

 وجود آورد.» او هيچ رقيبي ندارد... وي مكتبي تأسيس نكرد؛ اما عصري را به

(Cited in: Kung, 1995: 157) آثار سي جلدي او كه به كمك ويراستاران و
مترجمان ممتازي به چاپ رسيد و به خصوص به زبان انگليسي ترجمه و منتشر شد، 

) او در 10: 1379هنوز منبع الهامبخش مؤثري براي متكلمان معاصر است. (همتي، 
هرمنوتيك نيز جايگاه بس وااليي دارد تا بدانجا كه «بنيانگذار هرمنوتيك مدرن» 

 (Tracy, 1989: 36) نيز لقب گرفته است. 
اهميت تحقيقات شاليرماخر اين بود كه االهيات مسيحي را بر بنيادي نوين 

استوار ميداشت. اين االهيات ديگر بر نظامي فلسفي يا بر نظريهاي درباره قضاياي 
وحياني كتاب آسماني استوار نبود. بنياد اين االهيات در «تجربه ديني» خود فرد 
قرار ميگرفت. اين االهيات بر گواهي زنده فرد در شرايط خاص زندگي او بنا شده 
بود و اين تأكيد دوگانه بر شرايط خاص فرد و تميز تجربه ديني او نشان شاخص 

 )26و25: 1382بخش اعظم االهيات قرن نوزدهم است. (فرگوسن، 
 در فرانسه ظهور 1940البته برخي پژوهشگران معتقدند «كالم جديد» در دهه 

 پديد آمد؛ اما اين سخن، 1970يافت و پروسه عصريسازي كالمي يا االهياتي در 

                                                 
1   . Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. 
1. Christian Dogmatics . 
3. Father of Modern Theology. 
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دقيق و مستند نيست و نظريه نخست در جهان مسيحيت و نزد محققان و متكلمان 
 )11و حتي دينپژوهان معاصر از مقبوليت بيشتري برخوردار است. (همتي، همان: 

نام كالم جديد و برخي از انديشمندان معتقدند در منابع و متون غربي، چيزي به
) 217: 1375؛ خرمشاهي، 25: 1381حتي االهيات جديد وجود ندارد. (آيتاللهي، 

» در New Theology و «»Modern Theology«تنها عنوان ولي حق آن است كه نه
زمين رايج است، مقاالت و كتابهاي متعددي نيز با مباحث انديشمندان مغرب
 همين عنوان يافت ميشود.

8Fپاران، بار پي.اين واژه را اولين

كار برد و  متفكر فرانسوي دوران پس از جنگ جهاني به�
انديشمندان ارتدوكسي نوتوماسي در ذيل اين اصطالح از هر چيزي كه در پي تغيير االهيات 

طبق (De Berranger, 2005: 2\ 957) شدت انتقاد ميكردند. در فرانسه بعد از جنگ بود، به
طور عمده در مراكز  عبارت «االهيات جديد» بهنامه نهضت جهاني كليساهادانشگفته 

وجود آمد و تالشي بود در راستاي بياعتباري  به1940كاتوليك رومي فرانسه در دهه 
تجديد روشهاي االهياتي كه از تاريخ، تفسير، مناجات و مواعظ، با  بهرهگيري از  

شناسي دقيق مدرسي استفاده ميكردند. اين جريان كه روشهاي رايج توجيه مباحث روش
االهياتي بر پايه استناد به آبا و مواضع كليسا، كتاب مقدس و روش تاريخي را مورد چالش 

9Fقرار ميداد، طرفداران (همچون هنري بوالرد

10F، ژان دانيِلو�

11F و برونو دو سالژه�

) و مخالفاني �
12Fطوري كه پاپ پيوسپيدا كرد، به

 آشكارا به محكوم ساختن 1946 دوازدهم در سال �
 (Lauret, 1991: 1000,1001) «االهيات جديد» پرداخت. 

 در مقدمه اين كتاب در باب راهنماي االهيات مدرنگارِت جونز، ويراستار 
چيستي االهيات مدرن، پس از تعريف خود االهيات ميگويد: تعريف االهيات مدرن 

                                                 
1 P. Parente. 
2. Henri Bouillard. 
3. Jean Danielo. 
4. Bruno de Solages.  
5. Pius XII 
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مشكل است؛ چراكه مفهوم «مدرنيته» تعاريف مختلفي دارد. آيا مدرنيته، برههاي از 
معناي اول لحاظ كنيم، تاريخ است، يا شيوهاي خاص در تفكر؟ اگر مدرنيته را به

االهيات مدرن، برههاي خاص از االهيات مسيحي خواهد بود كه سرآغاز و سرانجامي 
 ولي طبق تعريف دوم، االهيات مدرن، شيوهاي از تفكر در باب مفاهيم مسيحي ؛دارد

خواهد بود كه ممكن است در موازات يك برهه خاص تاريخي باشد. اگر معناي اول 
 1600گونه است ـ االهيات مدرن تقريباً برهه را مدنظر قرار دهيم ـ كه غالباً همين

معناي دوم، از زماني شروع ميشود كه مردم  است و اما االهيات مدرن به1980تا 
درصدد برآمدند تا در چارچوب جهاني كه در آن زندگي ميكنند، به تفكر در باب 

ايمانشان بپردازند. هرچند ممكن است ريشههاي اين نگرش نيز به حوالي سال 
  برگردد، آنچه در اين معنا مدنظر است، همان روش انديشيدن است.1600

13Fپيش گرفتن هر يك از اين دو تعريف زماني و چارچوبي

 از االهيات مدرن، �
سؤاالت بعدي را مشخص خواهد نمود؛ طبق تعريف زماني، پرسش از آغاز و انجام 

مدرنيته، دوره پيشامدرن و پسامدرن رخ خواهند نمود؛ ولي طبق معناي دوم، سؤال 
 از تلقي االهياتي مدرن از رابطه خدا و جهان خواهد بود.

به سؤاالت تفكر وي در ادامه فرض ميگيرد كه پرسشهاي تاريخي نسبت
انتقادي، جنبه ثانوي دارند. درنتيجه االهيات مدرن را بايد بر مبناي نحوه تلقي ما از 

مشكالتي كه االهيدانان در درك رابطه بين خدا و جهان با آنها مواجه ميشوند، 
تعريف نمود. االهيات مدرن، زماني آغاز شد كه االهيدانان در مقام پاسخ به 

 سؤاالتشان به فراسوي كليسا نظر كردند.
مشخصه االهيات مدرن، سؤاالتي است كه حاصل تالقي با فلسفه، جامعه، علم و 

كارگيري شيوههايي خاص در فرهنگ هستند. االهيات مدرن دورهاي است كه با به
تفسير مفاهيم مسيحي، تعاريف جديدي از آموزههاي اصلي ايمان مسيحي نظير تاريخ و 

                                                 
1. Scope. 
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دست آمدند و دورهاي است كه ظهور چالشهاي نوين سبب گرديد فرجامشناسي به
گونه كه اشاره شد، هرحال آنمردم نياز شديدي به تفكر درباره ايمانشان پيدا كنند. به

اين گزاره عقلي كليدي، مشخصه اين تالشهاست كه: مردم براي دريافت پاسخ 
 (Jones(Ed), 2004: xii-xiv)سؤاالتشان به فراسوي كليسا نظر كردند. 

هرچند ايشان تقدم معناي دوم بر معناي اول را پيشفرض گرفتهاند، روشن 
گونه است كه است كه اين امر فراتر از يك پيشفرض صرف است؛ زيرا همواره اين

بايد اتفاقي خاص در برههاي از زمان رخ دهد تا آن برهه زماني، واجد خصوصيت 
شود و اال اگر آن زمان خاص، بستر وقوع رخدادي معين نباشد، ديگر تفاوتي با ساير 

زمانها نخواهد داشت؛ خود زمان هيچ موضوعيتي ندارد و برهههاي مختلف زماني 
طور كلي و تاريخ يك علم را هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند؛ بلكه آنچه تاريخ را به

طور خاص، به دورههاي گوناگون تقسيم ميكند، مظروفهاي متنوعي است كه به
ظرف زمان به خود ميبيند و تغييراتي است كه در خود آن علم رخ ميدهد. از 

رو در باب دوره متعلق به االهيات مدرن نيز اصل، تغييراتي در خود االهيات اين
است كه آن را مدرن كرده است و در پي مدرن شدن االهيات، دورهاي كه اين واقعه 

در آن رخ داده است، از ساير دورهها متمايز گشته است. پس مهم، بررسي خود 
 االهيات، چرايي و فرآيند مدرن شدن آن است كه بايد بدان پرداخت.
«تغييرات هانس كونگ، متفكر برجسته كاتوليك معاصر در مقالهاي باعنوان 

 براي تبيين ديدگاه خود، با الهام از توماس كوهن فيزيكدان پارادايمي در االهيات»
، از اصطالحاتي همچون ساختار انقالب علميو مورخ علم آمريكايي، صاحب كتاب 

 تغيير پارادايم، الگوهاي تفسير، الگوهاي تبيين، الگوهاي فهم استفاده ميكند.
كوهن معتقد است اساساً ظهور فرضيهها و نظريههاي جديد در علوم طبيعي صرفاً 

پيامد تأييدگرايي پوزيتويستهاي وين يا ابطالگرايي پوپر نبود؛ بلكه محصول يك 
جايگزيني بسيار پيچيده و متمادي يك الگوي تفسير، كه تا آن هنگام پذيرفته شده باشد، 

 ناشي از يك «تغيير پارادايم» بودند. ،با الگويي جديدتر بود. فرضيهها و نظريههاي جديد
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ها، فنون و غيره است وي در تعريف پارادايم گفته است: «منظومه كاملي از باورها، ارزش
14Fكه اعضاي يك اجتماع

15F در آن سهيماند.»�

� (Kung, 1989: 7) 
كونگ نيز متناظر با علوم طبيعي، همين مسأله را در باب االهيات مطرح ميكند و معتقد هانس

است وقتي انديشمندان در مواجهه با فضاي تاريخي نوين و چالش نوپيداي آن نميتوانند جواب 
وپا كنند، الگوهاي تفسيري سابق رنگ ميبازند و رضايتبخشي براي پرسشهاي جديد دست

الگوي جديدي جاي آنها را ميگيرد. وقوف بر تزايد بحران، نقطه آغاز پيدايش يك تغيير شديد در 
حال رايج بودهاند و سرانجام موجب رويش يك پارادايم يا الگوي جديد در انگارههايي است كه تا به

 (Kung, 1989: 19&20) فهم ميگردد. 
فِري در باب  از قول هانس،متألهان جديد ويراستار كتاب معروف ،ديويدفورد

 چيستي االهيات مدرن مسيحي چنين ميگويد:

در فاصله زماني ميان قرون وسطا و پايان قرن نوزدهم، حوادث و تغييرات 
گستردهاي در زندگي و انديشه مردم پيدا شد كه اغلب ريشه در اروپا داشت؛ 

ولي آثار آن جهاني بود. مهمترين اين رخدادها عبارت بودند از: رنسانس، 
نهضت اصالح ديني، استعمار آمريكائيان، روشنگري، انقالب آمريكا و فرانسه، 

ظهور مليت گرايي، انقالب صنعتي، پيشرفت علوم طبيعي، تكنولوژي، علوم 
پزشكي و علوم انساني. بوروكراسي، تشكيالت دموكراسي، جنگافزارها و 

ابزارهاي ارتباطي نوپديد، انبوه برنامههاي تعليم و تربيت و بهداشت عمومي و 
 جنبشهاي نوين در عرصههاي هنر، فلسفه و دين نيز در اين ميان تأثير داشتند.
متألهان در خالل اين دوره سرنوشتساز و حساس، عضوي از جوامع، كليساها و 

                                                 
1. Community. 

اين كتاب، مجموعه مقاالتي است كه در يك همايش بينالمللي تحت همين عنوان در دانشگاه  .2
 توبينگن آلمان از سوي انديشمندان مسيحي از سراسر جهان ارائه شده است.
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مؤسسات دانشگاهي بودند، و االهياتشان به ناچار تحت تأثير قرار گرفت. تحوالت 
مذكور، سبب بيتوجهي، نقادي و تالش در دگرگون نمودن آنها از سوي متألهان 

 گرديد و االهيات ايشان بدين ترتيب، به يك معناي رقيقي، مدرن شد.
ممكن است برخي آرزوي تكرار االهيات سابق را در سر بپرورانند؛ ولي اين امر 

16Fپذير نيست؛ زيرا اوضاعامكان

 تغيير يافته است و آنچه امروز ميفهميم و در واقع با �
 (Frei, 1998: 1&2) آن ارتباط برقرار ميكنيم، از معناي اصلي آن بسيار دور است. 

حاصل آنكه، در حد فاصل بين قرن شانزده تا نوزده در پهنه انديشه االهيات 
معناي واقعي كلمه، پا به عرصه وجود گذاشته است. مسيحي، االهياتي نوين و جديد، به

مقصود از اصطالح االهيات (كالم) جديد، «پيدايش نگاه و نگرش و رهيافتي جديد به 
دين و نقش و عملكرد آن و بررسي گزارههاي ديني و زبان ديني و مضمون و محتوا و 

17Fمعناي آنهاست كه با ظهور پارادايمهاي جديد معرفتشناختي

 و در فضاي جديد علوم �
انساني و اجتماعي و پيدايش فلسفههاي جديد شكل گرفته و چالش با پرسشهاي نوين 

االهياتي و اعتقادي با توجه به اين فضاي فكري و فرهنگي جديد و چالشگريهاي 
علوم انساني و اجتماعي جديد است و اين البته هيچ انحصار و اختصاصي به مسيحيت و 

) بلكه واقعيت آن است كه 184: 1379هيچ دين خاص ديگري ندارد.» (همتي، 

                                                 
1. Context. 

. كالم جديد از حيث تجددش بسيار شبيه فلسفه جديد است كه در قرن هفدهم با دكارت آغاز 2
شد و ديگران آن را استمرار بخشيدند. بر حسب اتفاق در باب تجدد فلسفه در دوران نامبرده نيز 

خوبي ميتوانيم زواياي تاريك ايم و بهاختالف وجود دارد؛ ولي امروز كه از آن عصر فاصله گرفته
به ماقبل خود جديد نمود، راحتي ميتوان ديد كه آنچه آن فلسفه را نسبتآن را نظارهگر باشيم، به

تغيير در پارادايم فكري بود كه دكارت در حوزه معرفتشناسي پديد آورد و خودبنيادي 
  (سوبژكتيويته) راه را براي پيدايش فلسفههاي جديد و انسانمداري هموار نمود.
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«عناصري كه از مكاتب علمي و فلسفي غرب سيراب گشتهاند، در حوزه انديشه اسالمي 
مطرح گشته، سؤاالتي را با خود به سوغات آورده است كه انديشه ديني در مشرق و 

ويژه اسالم را در معرض تهديدي جدي قرار داده است. براي پاسخ به اين سؤاالت بايد به
طرحي نو درانداخت كه ما آن را در اينجا تحت عنوان «كالم جديد» مطرح ميسازيم.» 

 )281: 1375(كاشفي، 

 رسالت امروزين متكلم اسالمي

مسألهاي كه در واپسين سطور مربوط به كالم جديد بايد بدان اشاره شود، اين است 
يا  ـجانبه مسائل مربوط به كالم و االهيات و نفوذ كه با توجه به تحول عميق و همه

اين مباحث به حوزه انديشه اسالمي، رسالت امروزين متكلم  ـ تعبير دقيقتر، هجومبه
اسالمي در مواجهه با اين پديده چيست؟ آيا بايد چشم بر آن بست و همان مباحث 

كلي دست از كالم سنتي شسته، پيشين رايج در كالم سنتي را تكرار نمود يا اينكه به
 حل ديگري نيز وجود دارد؟ االهيات نوين مسيحي را تكرار نمود، يا اينكه راه

 توجه به اين نكته مهم است كه در خود عالم مسيحيت، انديشمندان ،پيشاپيش
خصوص عالمان دين، در فضاي تغيير منظومه فكري و تالقي دين و مدرنيته، و به

گونه كه ديويد فورد در رويكردها و روشهاي گوناگوني را در پيش گرفتهاند؛ آن
گونه االهيات را در ميان انديشمندان مسيحي  پنجمتألهان جديدمقدمه كتاب 

طور كه خود وي نيز تصريح نموده، چنين تصوير كشيده است؛ البته همانبه
 تصويري اختصاص به مسيحيت ندارد. اين پنج شيوه عبارتند از:

داده در . اصالت دادن به مسيحيت و مباني آن بدون توجه به تحوالت رخ1
 زندگي و انديشه مردم؛

. اصل قرار دادن فلسفه و جهانبيني مدرن و پذيرش مسحيت، تنها در موارد 2
 عدم تضاد با افكار نوين؛

. اصالت دادن به مسيحيت و لزوم سازگاري نظرات ديگر با آن در عين 3
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تجديدنظر و نوگرايي در مسيحيت براساس تحوالت علمي و فرهنگي جهان (مثل 
 كارل بارث و بونهافر)؛

يك از آن دو بر ديگري . تلفيق مسيحيت با مباحث نوگرايي بدون ترجيح هيچ4
 تيليخ، شيلبِك و كونگ)؛(مثل پل

كارگيري اصطالحات و نگرشها و فلسفههاي معاصر براي تفسير مجدد . به5
 مسيحيت (مانند بولتمان، پاننِبرگ و كالم پويشي).

او سپس ميگويد: «چنين چهرهاي كه ترسيم شد، ميتواند در مورد كل اديان و 
18Fنگرشهاي كالمي صادق باشد.»

�  (Ford(ed), 1998: 2&3) 
اما انديشمندان مسلمان كه دلمشغول پاسداري از سنگرهاي انديشه و ايمان 

دور از خودباختگي فرهنگي و عافيتطلبي و هستند، بايد با دغدغه خلوص ديني، به
 در مرحله نخست، مسائل و پرسشها و طرز تفكر و انتظارات نوين و در ،سهالنگاري

درستي و بادقت بشناسند. در  فضاي فكري حاكم بر جهان انديشه را به،يك كلمه
مرحله بعد، با وامگيري از ميراث گرانبهاي كالم سنتي، اقدام به ارائه تبيينهاي 

شده نمايند. نوين، پاسخهاي مستدل و گويا و راهحلهاي درخور براي مسائل مطرح
دنبال دفاع از ساحت دين است، نميتواند كليات علم متكلمي كه در عصر حاضر به

 بلكه بايد موقعيت دين در جهان معاصر را دريابد و ؛كالم متقدمان را تكرار كند
خصوص كه اين «از كجايي» به بداند كه ديانت از كجا و چگونه به خطر افتاده است؛

بسيار گسترش يافته و افزون بر گزارههاي اعتقادي، مسائل فرهنگي، اخالقي، 
) 292 و 291تاريخي دين نيز مورد هجمه واقع شدهاند. (كاشفي، همان: 

كلي از دستاوردهاي وجودآمده، برخي به هر انگيزهاي، بهمتأسفانه در فضاي به

                                                 
بسا روشن شود كه برخي از آنها تنها در فضاي االهيات مسيحي البته با دقت در اين شيوهها چه .�

كه مشتمل بر آموزههاي  عقلستيزي همچون تثليث، تجسد، فديه، تبديل شدن نان و شراب به 
 جسم مسيح و... ميباشد، قابل تصوير است.
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علمي متكلمان گذشته دست شسته، آن را متعلق به تاريخ كالم ميدانند و معتقدند 
در عصر حاضر ديگر نبايد در پي اثبات يقيني عقايد ديني خود بود و بايد به شيوه 

19Fديگري از خدا، نبوت، انسان و معاد و وحي سخن گفت.

كه اين نوع رويكرد  درحالي�
آمده، خودباختگي در برابر وضعيت حاكم بر فضاي فكري غرب به مباحث پيش

است. هر چند فضاي فكري و افق فرهنگي جامعه، فهم مخاطبان و نيز نيازهاي 
خوش تحول ايشان تحول يافته است و نقشه علوم و جغرافياي معرفت بشري دست

اساسي گرديده است، هدف كالم جديد هيچ تفاوتي با كالم سابق ندارد. كالم جديد 
نيز بايد در راستاي تثبيت و تقويت ايمان دينداران به تبيين و توجيه و دفاع از 

حقانيت دين و باورهاي ايماني در فضاي جديد بپردازد. متكلم باريكانديش 
 ؛تواند با تسليم شدن در برابر شبهات، دست از رسالت كالمي خويش بشويدنمي

هرچند عالوه بر برخي نويسندگان داخلي، پارهاي از غربيان نيز چنين نسخهاي براي 
20Fوپا نمايند.او دست

� 

                                                 
 تفصيل اين ديدگاه در تقرير نخست از ديدگاه دوم در باب تفاوت كالم جديد با كالم قديم گذشت. .�
 دان كيوپيت از طرفداران االهيات ناواقعگرا در اين باب ميگويد: «فرآيند تدريجي دنياگرايي .�

(Secularisation)   نفوذ علم، تأثير نقد ديني و تاريخي، گرايش هر چه بيشتر به جهانبيني انسانمدار، برخورد با
اديان ديگر و سرانجام گذر هولناك و البته هنوز ناتمام ما به تجدد، در كنار هم ماجرايي را ميسازند كه در سه 
يا چهار قرن گذشته بر مسيحيان رفته است. در دينهاي ديگر، كساني هستند كه ميگويند اين جريان، منحصر 
به مسيحيت است و ناتواني اين دين را در مهار كردن تحوالت فرهنگي خود و نارسايياش را در برابر اثرات 

 نشان ميدهد. مسلمانان به خود ميبالند كه دچار سرنوشت مسيحيان (Scepticism)فرساينده شكآوري 
نخواهند شد و جمعي حتي مدعياند كه ميتوان علم اسالمي، بري از جريان نهفته شكگرايي كه الزمه علم 

وجود آورد. اينها بدبختانه در اشتباهاند. داستان ما ممكن است محلي باشد؛ ولي درس اخالقي غربي است، به
آن كلي است. مزيت بزرگ مسيحيت، فرصت طويلي است كه براي دريافت و تا اندازهاي تطبيق خود با 
رويدادها داشته است. حال آنكه فرآيند تجدد براي ديگر فرهنگها، چون در طول يك عمر فشرده ميشود، 

مراتب ناگهانيتر، پيچيدهتر و دردناكتر است. پس تعجب ندارد كه اين همه افراد از حقيقت ميگريزند و به
 )12 و 11: 1380پارههاي مسلك قديم ميچسبند.» (براي مصون داشتن خود از هجوم انديشههاي نو، به كهنه
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نتيجه 

رويكرد يكسانانگاري ماهيت كالم جديد و كالم قديم با قرائتهاي هشتگانهاش 
ناتمام و مولود عدم بذل توجه كافي به خاستگاه غربي كالم جديد و تجدد عميق و 

خاص اين رشته دينپژوهي است. در مقابل، رويكرد معتقد به تفاوت ماهوي كالم 
جديد با كالم قديم بر صواب است؛ چراكه در حد فاصل بين قرن شانزده تا نوزده 
ميالدي، پارادايمهاي جديد معرفتشناختي و فلسفههاي جديدي شكل گرفتند و 

فضاي جديد علوم انساني و اجتماعي، االهيات مسيحي را با پرسشهاي نوين 
االهياتي و اعتقادي مواجه نمود. اين فضاي فكري و فرهنگي جديد با چالشهاي 
علوم انساني و اجتماعي جديد در برابر تلقي سنتي از دين مواجه شد و پيدايش 
رهيافتي جديد به دين و نقش آن و بررسي گزارههاي ديني و معناي آنها سبب 

گرديد كه در پهنه انديشه االهيات مسيحي، االهياتي نوين، به معناي واقعي كلمه، 
پا به عرصه وجود گذارد. 

البته اين داستان هيچ انحصاري به مسيحيت و هيچ دين خاص ديگري ندارد؛ 
بلكه هر جا كه عناصر پديدآورنده االهيات نوين مسيحي حضور يابند، همان چالش 

رو هنگامي كه عناصر  از اين.را براي دين موجود در آن فضا به ارمغان خواهند آورد
گشته از مكاتب علمي و فلسفي غرب، در حوزه انديشه اسالمي مطرح سيراب

گرديدند، سؤاالتي را با خود به سوغات آوردند كه انديشه ديني را با چالشي ژرف 
دند و براي پاسخ به اين سؤاالت بايد طرحي نو درانداخت و «كالمي كرمواجه 

ريخت. جديد» پي

منابع و مآخذ 
، تهران، انتشارات مؤسسه مفاهيم و مسائل فلسفه دين، 1381آيتاللهي، حميدرضا،  .1

توسعه دانش و پژوهش ايران. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


40   فصلنامه علمي  ñ 1387، سال چهارم، شماره پانزدهم، زمستان انديشه نوين ديني پژوهشي 

 

، سال اول،  نقد و نظر، «كتابشناسي توصيفي كالم جديد»،1374اسفندياري، محمد،  .2
. 2ش

-35، صكالم جديد در گذر انديشهها، «علم كالم در بستر تحول»، 1375اوجبي، علي،  .3
، قم، مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر. 65

 ، قم، مؤسسه بوستان كتاب.فلسفه دين، 1382بهشتي، احمد،  .4

 كالم جديد در گذر انديشهها،، «مقدمهاي در باب الهيات»، 1375پازوكي، شهرام،  .5
، تهران، مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر. 151-137ص

، 35-17، صكالم جديد در گذر انديشهها، «كالم جديد»، 1375آملي، عبداهللا، جوادي .6
 مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر.

، «پرسش و پاسخي چند پيرامون مبادي كالم جديد»، كالم 1375خرمشاهي، بهاءالدين،  .7
 ، تهران، مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر.225-219جديد در گذر انديشهها، ص

، قم، مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي كالم جديد، 1381خسروپناه، عبدالحسين،  .8
حوزه علميه. 

، قم، انتشارات دارالفكر. درآمدي بر علم كالم، 1382رباني گلپايگاني، علي،  .9
، قم، مؤسسه امام صادق مدخل مسائل جديد در علم كالم، 1375سبحاني، جعفر،  .10

عليهالسالم. 
، تهران، مؤسسه فرهنگي قبض و بسط تئوريك شريعت، 1382سروش، عبدالكريم،  .11

صراط. 
، نصراهللا جوادي، اسماعيل سعادت، تاريخ فلسفه در اسالم، 1370محمد، شريف، ميان .12

تهران، مركز نشر دانشگاهي. 
، تهران، مؤسسه فرهنگي هندسه معرفتي كالم جديد، 1378فرامرز قراملكي، احد،  .13

دانش و انديشه معاصر. 
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، تهران، مؤسسه فرهنگي موضع علم و دين در خلقت انسان، 1373، _______  .14
 آرايه.

كالم جديد در گذر  ، «تحليل مفهوم تجدد در كالم جديد»، 1375 ، _______ .15
، تهران، مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر. 117-95، صانديشهها

 انشاءاهللا رحمتي، ،1مسيحيرودلف بولتمان: متفكران بزرگ ، 1382فرگوسن، ديويد،  .16
تهران، گام نو. 

 ، قم، انتشارات اشراق.درآمدي بر فلسفه دين و كالم جديد، 1375فنايي، ابوالقاسم،  .17

، »، كالم جديد در گذر انديشهها، «فلسفه دين و كالم جديد1375كاشفي، محمدرضا،  .18
، تهران، مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر. 299-253ص

نو. ، ترجمه حسن كامشاد، تهران، انتشارات طرحدرياي ايمان، 1380كيوپيت، دان،  .19
 .5، سال دوم، ش انديشه حوزه (گفتگو)،1375الريجاني، محمدصادق،  .20

نو.  تهران، طرح هرمنوتيك، كتاب و سنت،،1375مجتهد شبستري، محمد،  .21
، تهران، انتشارات صدرا. پيرامون جمهوري اسالمي، 1384مطهري، مرتضي،  .22
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