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چکیده

دانش کالم با سه وظیفه و رسالت ّ
مهم تبیین مفاهیم وگزارههای اعتقادی ،پاسخ به شبهات و تأمین
ّ
ّ
ّ
پیشنیاز دانشهای دینی در طول تاریخ در پی تالش متکلمان به تحقق پیوسته و در آثار کالمی متعدد و
ّ
متنوعی عرضه شده و مانند دیگر دانشها ،گاه موانعی به شکل بالفعل یا بالقوه آن را تهدید کرده و یا عواملی
زمینۀ رشد و ارتقای آن را فراهم آورده است .بدیهی است شناخت کاستی نشان از حیات مستمر و پایایی و
تشخیص آسیبها ،مقدمۀ احیا ،تکامل و پیشرفت است .با تشخیص کاستیها میتوان به تناسب،
راهکارهای بایستهای ارائه داد و با بهکارگیری آنها مسیر تکامل ،رشد و ارتقای دانش را هموار کرد .آسیبها
و بایستههای دانش کالم را میتوان در چند زاو یۀ دانشی ،روشی ،متون و شرایط اجتماعی تحلیل و بررسی
کرد .این نوشتار ،با کاوش در کالم معاصر شیعۀ امامی ،برخی آسیبها و موانع را شناسایی کرده و به
تناسب به ارائه برخی راهکارهای بایسته پرداخته است.

واژگان کلیدی
کالم معاصر ،کاستیها و موانع ،بایستهها و عوامل ،رشد و ارتقا.

 .3هیئت علمی پردیس فارابی ،گروه شیعهشناسی و عضو پیوسته انجمن علمی کالم اسالمی (.)jebreili@ut.ac.ir
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مقدمه

در بین بخشهای اصلی دین یعنی اصول بینشی (جهانبینی)ّ ،
مقررات کلی و جزیی در
احکام و اخالق (ایدئولوژی) ،بخش اولّ ،
معرف دین و بخش دوم ،نشانگر التزام و پایبندی به
ّ
آن است .بنا به قراین و شواهد مختلف تفقه در دین ،در قرآن کریم 3و روایات پیامبر اکرم و ائمه
هدی ،فهم معارف اصلی دین است ،نه آموزههای فرعی آن .مرد عرب بعد از تعلیم سورۀ
«زلزال» از جا برخاست و گفت« :همین مرا کافی است» .پیامبر اکرم فرمود« :او را به حال
ّ
خود واگذارید که مرد فقیهی شد» (مکارم شیرازی )122-124 :1. ،3191 ،توصیه مؤکد امام
1
صادق در فهم دین برای دستیابی به رضایت خدا و تزکیۀ اعمال (کلینی،)13 :3 ،3161 ،
ّ
جامعیت دین بهو یژه در ُبعد معرفتی آن است .تمجید و تحسین آن حضرت از اشعار
نشان از
شاعر اهلبیت سفیان بن مصعب عبدی و توصیه به شیعیان برای آموزش آنها به فرزندانشان
(طوسی3414 ،ق )413 :بدان جهت است که اشعار او در راستای تحکیم و تقویت دین و
آموزههای معرفتی است .هدف امام در ترغیب و جلبتوجه مبلغ دین به جوانترها و افراد کم
سن و سال (کلینی ،)91 :8 ،3161 ،ارائه مباحث معرفتی است .با توجه به موضوع دانش کالم
ّ
محوریت توحید ذات و صفات باری تعالی و اهداف آن یعنی دینشناسی
یعنی عقاید ایمانی با
تحقیقی ،اثبات و تبیین آموزههای عقیدتی ،حفاظت ،نگهبانی و دفاع از مرزهای عقیدتی،
بیانگر نقش و جایگاه بلند دانش کالم در میان دانشهای دینی است .دانش کالم ،جزو
رشتههای اصلی و پایهای حوزۀ علمیه است و باید مورد اهتمام کامل و در متن اصلی حوزۀ
علمیه باشد (خامنهای .)24.-246 :3191 ،این دانش با وجود فراز و فرودها و گذران سیر
تطور در طی مراحل و ادوار مختلف و ّ
ّ
متنوع ،در قرن اخیر وارد دورۀ اصالح و پویایی شده
است .فضای فکری و فرهنگی پیشآمده در آغاز قرن چهاردهم شمسی و مبارزات فکری و
فرهنگی اندیشمندان و در پی آن ،پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نظام جمهوری اسالمی،
زمینههای رشد و بالندگی بیش از پیش آن را فراهم آورد؛ ّاما در همین مقطع تاریخی مانند
برخی دیگر از مقاطع با کاستیهایی مواجه شده و از رشد و ارتقای الزم بازمانده است و برای
َ َ ْ
َ َ َ َّ
َ
َ َّ ً َ َ َ َ َ
َ
ُ ِّ َ
ِّ
َ
 .3توبهَ  111 /و َما کان ال ُم ْؤ ِم ُنون ِل َی ْن ِف ُروا کافة فل ْوال نف َر ِمن کل ِف ْرق ٍة ِم ْن ُه ْم ط ِائفة ِل َی َتفق ُهوا ِفی الدین َو ِل ُی ِنذ ُروا ق ْو َم ُه ْم ِإذا
ِ
َ َ َّ
َ َ
َر َج ُعوا ِإل ْی ِه ْم ل َعل ُه ْم َی ْحذ ُرون.
ْ
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التفق ِه ِفی ِدین الل ِه َوالتکونوا أ ْع َرابا ف ِإن ُه َم ْن ل ْم َی َتفق ْه ِفی ِدین الل ِه ل ْم َی ْنظ ِر الل ُه ِإل ْی ِه َی ْو َم ال ِق َی َام ِة َو ل ْم ُی َزك ل ُه َع َمال.
 .1علیکم ِب
ِ
ِ

 .1حوزه دانش
 .1-1آسیبها
 .1-1-1تأثیرپذیری از فلسفه

ضرورت استفاده از قواعد و مبانی فلسفه در تبیین و تشریح مسائل عقیدتی و پاسخگویی به
شبهات و پرسشها مورد پذیرش است (رک :سبحانی .)067-060 :10 ،1930 ،از طرف
دیگر ،تأثیرپذیری کالم اسالمی از فلسفه ،موجب پر رنگ شدن مباحث فلسفی در علم کالم
ّ
ازآن خود کرده
شده است؛ بهگونهایکه فلسفه نسبت به کالم ،تقدم و پیشی یافته و اصالت را ِ
است .امروزه در مواردی کتابهای رایج در علم کالم و عقاید نیز یا فلسفی شده و یا درست و
ّ
نادرست در نگاه مخالفان ،فلسفینما تلقی میشود و همین امر ،موضع منفی صریح و تند
برخی عالمان متعهد و دغدغهمند ضدفلسفه را در پی داشته است .آنان عالوه بر نقد و ّرد
ّ
رویکرد و روش متکلمان (رک :مجلسی3131 :3191 ،؛ سیدان ،)42 :3 ،3191 ،متون کالمی
رایج ،مراکز و مؤسسات علمی و شخ ّ
صیتهای مطرح در حوزۀ کالم اسالمی را نیز نقد
ّ
شخصیتهای
میکنند 3.این امر در تأثیرپذیری طالب و فضالی جوان ،استادان سطوح عالی و
شاخص فضای فقه و اصولمحور مدرسۀ قم و نجف و به حاشیه رفتن دروس کالم در سطوح
1
مختلف حوزۀ علمیه بیتأثیر نیست.
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رفع آنها و رسیدن به کالم مطلوب باید به انجام اقدامات بایستهای ّ
همت گماشت .آسیبها و
بایستههای دانش کالم شیعی در دوران معاصر را میتوان در چهار حوزه توصیف و تحلیل کرد.

ـــــــــــ

 .1-1-2محوریّت فقه و اصول

ّ
کالم« ،فقه اکبر» است (تفتازانی3411 ،ق 1)362-364 :3 ،و جایگاه رفیعی در تفکر اسالم

 .3نمونۀ آن را میتوان در موضع صریح فقیه عالی مقام آیةالله صافی گلپایگانی نسبت به موارد ذکرشده دید.
 .1نگاهی به فهرست رسمی دروس کالم و عقاید حوزۀ قم و استقبال استادان و طالب از تدریس و تحصیل در فقه
و اصول و ّ
حتی فلسفه ،نشان از این دارد که خواسته و ناخواسته دروس و مباحث کالم و عقاید مورد بیمهری و
کم ّ
توجهی است.
 .1االحکام المنسوبة الی الشرع منها ما یتعلق بالعمل و تسمی فرعیة و عملیة و منها ما یتعلق باالعتقاد و تسمی
اصلیة و اعتقادیة ...وخصوا االعتقادیات باسم الفقه االکبر.
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و شیعه دارد و تا قرن هفتم واژۀ «علم االصول» برای کالم یا اصولالدین به کار میرفته است؛ّ 3اما
به مرور و بعد از عصر صفوی (3312 -912ق) و قاجار (3144 -3111ق) و ّ
حتی بعد از
انقالب اسالمی ،با وجود تالشها و ّ
ّ
محوریت مباحث در علوم
البته نیازها و ضرورتها ،همچنان
ّ
دینی با فقه و اصول است .تکثر درسهای سطح و خارج فقه و اصول ،جایگاه و رفعت مقام
ِّ
مدرس فقه و اصول و نقش کلیدی آن در برنامههای درسی ،امتحانی و آموزشی حوزه ،موجب
بیرونقی و کم ّ
توجهی به دروس علوم عقلی و بهویژه کالم و اعتقادات شده است (رک :خامنهای،
ّ ،)261 :3191
البته جلب توجه بیشتر به دانش کالم و عقائد به معنای بیتوجهی و یا کم ّ
توجهی
به فقه واصول فقه نیست .نگارنده به نقش هردوی آنها به ویژه برخی از مباحث اصول فقه در
ّ
توانمندسازی متکلم برای اجتهاد در مباحث و مسائل کالمی ایمان و اذعان دارد.
 .1-2بایستهها
 .1-2-1گسترش دروس کالم و عقاید

بدیهی است اولین و مهمترین راه برای گسترش علم کالم ،ایجاد ّ
تحول در آن است؛ هر
ّ
چند الیههایی از آن مانند ّ
تحول در مدیریت ،تدوین متون و تربیت نیروهای متخصص تحقق
یافته استّ ،اما مهمترین راه آن گسترش کیفی و ّ
کمی این علم در مراکز علمی و تخصصی حوزه
و دانشگاه و تدریس ،تألیف و تدوین آثار مناسب و روزآمد در سطوح مختلف ّ
توسط استادان
فرهیخته است.
اگر استادان دانشگاه از علم و معرفت برخوردار باشند ،میتوانند با نفوذ علمی ،دانشجو را
عالم است و سخنش عالمانه و حکیمانه است
به خود معتقد کنند ،به او اطمینان دهند که استاد ِ
و این موجب رشد و ّ
تحول مباحث اعتقادی در جامعه و پاسخگویی به شبهات مطرح و ضعف
و زوال عقاید و آموزههای انحرافی خواهد شد (ر.ک :همان.)343 ،316 :
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 .3چنانکه شیخ طوسی ( 461ق) بحث اعجاز قرآن را متعلق به دانشی غیر از تفسیر میداند ...النه یتعلق بالکالم فی
االصول وقد ذکره علماء اهل التوحید (طوسی ،بیتا )1 :3 ،ابوالفتوح رازی (قرن ششم) از جمله علوم الزم برای
مفسر را «علم اصول» دانسته است؛ سپس از فقه و اصول فقه نام میبرد (روضالجنان .)1 :3 ،به نظر میرسد
اصطالح علم «االصول» در مدرسۀ حله بر اصول فقه رواج یافت ،تألیف دو کتاب «معارج االصول» ،محقق حلی
(6.6ق) و «مبادی االصول» عالمه حلی (.16ق) بیانگر این نکته است .محقق در آغاز کتاب مینویسد :فانه تکرر
من جماعة من االصحاب ...التماس مختصر فی االصول( ...معارج االصول ،آلالبیت.)41 :

 .3برای آگاهی از اهمیت ویژه و تأکید بسیار مراجع عظام بر گسترش درس علم کالم در حوزههای علمیه ر.ک :افق
حوزه ،خرداد  ،3194ش 438؛ دیدگاه حضرات آیات سیستانی (ص ،)4جوادی و سبحانی (ص.)31
 .1پرسش های از شهرهای ساری ،صاغان ،عکبری و ...که نتیجه آن تألیف المسائل السرویه ،الصاغانیه ،العکبریة
و ...است.
 .1پرسشهای ازشهرهای طرابلس در سه مرحله که نتیجه آن المسائل الطرابلسیه االولی ،الثانیة و الثالثة است.
 .4سخنرانی های علمی استاد در حسینیۀ ارشاد ،مسجد الجواد (میدان هفت تیر) ،مراکز دانشگاهی و مجالس متنوع
و مختلف.
 .2مباحث جلسات سخنرانی معظم له در ماه رمضان  3121شمسی در مسجد امام حسن مجتبی مشهد با عنوان
«طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن» توسط مؤسسه فرهنگی ایمان جهادی (صهبا) منتشر شده است.
 .6اقامۀ نماز جماعت توسط آقایان مدرسه تهران و خراسان در مساجد و حشر و نشرآنان با طبقات مختلف از عوامل
این تالش اجتماعی است .این امردرمدرسه قم به ندرت به چشم میخورد.
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در حوزه علمیه باید دروس کالم مانند سایر علوم 3و همپای علم فقه در شمار علوم اصلی و
ّ
مباحث کلیدی و اساسی حوزه قرار گرفته (همان )261-248 :و در سطوح مختلف مقدمات،
مدرسان و استادان آن نیز حداقل مانند ّ
سطح و خارج تدریس شود و ّ
مدرسان فقه و اصول
ّ
محوریت قرآنی و حدیثی مورد توجه خاص قرار
تشویق و ترغیب شوند .متون کالمی بهویژه با
گیرند .مراجع عظام نیز خود و دفاترشان عالوه بر پاسخگویی به پرسشهای فقهی و امور
ّ
ّ
حسبیه ،با استفاده از افراد متخصص ،پاسخگوی پرسشهای کالمی و عقیدتی مراجعان و مقلدان
ّ
باشند ،عالمان و متکلمان در سطوح مختلف با توجه به نیاز مخاطبان و شبهات رایج اقدام به
تألیف و تدوین آثار و تدریس مباحث کالمی کنند.
1
نمونۀ ّ
توجه به این ضرورتها را میتوان در استفتائات کالمی شیعیان از شیخ مفید (019ق)
و سیدمرتضی (416ق) 1و پاسخهای آنان دید و یا آن را در تألیفات ریز و درشت کالمی چون
ّ
محقق الهیجی (31.1ق) و آثار ّ
متنوع عالمه
سرمایه ایمان ،گوهر مراد و شوارق االلهام از
مجلسی (3331ق) سراغ گرفت .در بین معاصران میتوان از تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی
و سخنرانیهای عمومی و خصوصی عالمان مدرسه تهران چون آیتالله محمدعلی شاهآبادی،
میرزا احمد آشتیانی ،محمدحسین فاضل تونی ،مهدی الهی قمشهای ،سیدرضی شیرازی ،استاد
6
شهید مطهری 4،استاد جعفرسبحانی و استاد سیدعلی خامنهای( 2در مشهد) نام برد.
توجهی و ّ
ّاما امروزه متأسفانه کم ّ
حتی فراموش شدن مباحث کالم و عقاید در بین حوزه و

ـــــــــــ
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ّ
مرجعیت
حوزویان عیب بزرگ و امر فاجعهباری است (همان )261 :که نتیجه آن ازدسترفتن
روحانیون در میان اقشار مختلف و ّ
ّ
حتی قشر مذهبی است.
فکری علما و
 .1-2-2تخصصی کردن علم کالم با گرایشهای خاص

امروزه رشد و گسترش سریع علوم و دانشهای بشری موجب تخصصی شدن و بلکه به طور
جزییتر «گرایشی» شدن آنها شده است .هر متخصصی در رشتۀ علمی خود در گرایش
خاصی از آن علم ّ
ممحض شده و تخصص پیدا میکند .این امر همیشه در حوزههای علمیه به
طور فردی مورد ّ
توجه بوده است؛ ّاما ضرورت مهارت وتخصص در گرایشهای خاص موجب
متنوعی ّ
شده است تا در دهههای اخیر ،رشتههای تخصصی با گرایشهای ّ
رسمیت بیابد 3.رشته
ّ
مهدویت»« ،کالم مقارن» و «شناخت
تخصصی کالم اسالمی با سه گرایش «امامت و
وهابیت» ّ
ّ
فعالیت میکند .مراکز تخصصی ،کالم اهلبیت ،امامتپژوهی ،شیعهشناسی،
مذاهب اسالمی نیز از دیگر مراکز ّفعال حوزه قم است .فضال و اساتید متخصص در عرصه
کالم هر یک در گرایش خاصی به تحقیق و مطالعه میپردازندّ ،اما این مهم بایستی بر اساس
نیازها و ضرورتها رشد بیشتر و سریعتری را پشت سر بگذارد.
به نظر میتوان محتوای علم کالم را به جهاتی تقسیمبندی و دستهبندی کرد و بعد از طی
فرآیند عمومی به معنای مطالعه و استنباط یک دوره کامل معارف اعتقادی ،در مراحل باالتر با
ّ
محوریت گرایش و روش ،یا مباحث و مسائل و یا تطبیق با مذاهب رقیب به تربیت و آموزش
نیروی انسانی در دو مرحلۀ تخصصی و فوق تخصصی پرداخت.
 .1-2-3اصطیاد قواعد کالمی

امروزه با ّ
توجه به ایجاد رشتههای جدید در علوم انسانی -دینی مانند معرفتشناسی ،منطق
1
فهم دین ،فلسفههای مضاف و تفکیک مباحثی از دانش فقه ،اصول و کالم به عنوان «قواعد»
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 .3هماکنون بیش از  44مرکز و مؤسسۀ آموزش تخصصی در کل کشور 13-مرکز در قم و بقیه در مراکز دیگر
ُ
استانها :هفت مرکز سطح دو 11 ،مرکز سطح سه و بقیه در سطح چهار فعالیت میکنند .نه مرکز تخصصی فقهی نیز
در قم فعالیت رسمی دارند (ر.ک :افق حوزه . :3192 ،و.)3
 .1اصول وقواعد هر دانشی در رتبه بعد از آن دانش قرار دارد ،قواعد هر دانشی با واکاوی در مسائل آن دانش و حذف
توجه به اینکه منبع دانشهای چون کالم و فقه ،قرآن و ّ
مباحث اطراف آن و جمعبندی به دست میآید .با ّ
سنت
است ،این قواعد را باید با واکاوی نصوص دینی کشف و استخراج کرد (رک :جوادی آملی.)7 :1930 ،

 .1-2-4تحلیل و بررسی تطور مباحث کالمی

نظام ،قواعد و مباحث علم کالم درگذر روزگار شکل گرفته و پدید آمده است .هر نسلی به
نسل پیشین موضوعی یا انگارهای کالمی یا ساختاری نظاممند میافزاید و به تعمیق و تطبیق
بیشتری نائل میآید .این ّ
واقعیت را میتوان با ّ
تتبع تاریخی در کتابهای عقاید و کالم به دست
آورد و از ظهور و بروز مباحث و موضوعات کالمی و سیر تاریخی آنان آگاهی یافت .بهطور
قطع ،نگاه به مباحث کالمی بدون لحاظ تاریخی آن و نیز نگاه تاریخی به مباحث کالمی بدون
ّ
توجه به سیر ّ
تطور آنها افزون بر اینکه ممکن است آموزهها و عقاید کالمی را با مشکل روبهرو
ّ
محرومیت از شناخت صحیح آموزههای کالمی میشود (رک :مطهری:316. ،
کند ،موجب

 ،219-211مطهری181 :3182 ،؛ علیپور و حسنی.)281-2.9 :1 ،3182 ،
از جمله نوآوریهای آیتالله بروجردی (3181ق) بهکارگیری و پایبندی به این روش در فقه
است .ایشان عالوه بر تطبیق و مقارنه بین فقه شیعی و سنی ،به سیر تاریخی بحث و آرا و اقوال
مربوط نیز میپرداختهاند (مددی382-384 :3 ،3191 ،؛ مطهریّ .)321-321 :3181 ،اما
این مهم در کالم و عقاید ضرورت بیشتری دارد؛ چراکه ممکن است برخی آموزههای کالمی
مانند علم ،معجزه ،عصمت و ...برای پیامبر و امام بدون لحاظ تاریخی با چالش جدی مواجه
شوندّ .
توجه به این مهم موجب میشود تا عالوه بر احیا ،اصالح و آرایش و پیرایش علم کالم و
ّ
شخصیتهای تأثیرگذار ،عوامل مختلف مثبت و منفی تأثیرگذار در
عقاید و بیان نقش
ّ
اندیشههای صاحبان این علم نشان داده شده و تاریخ تحول آن نیز بهگونهای دقیقتر مشخص
 .3بهعنوان نمونه رک :شیخ طوسی ،االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد.343-.4 :
 .1برای آشنایی با برخی اقدامات انجام گرفته رک :علی ربانی گلپایگانی3438 ،ق؛ برنجکار و نصرتیان اهور.3198 ،
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طرح و بررسی و تنظیم و تدوین آن قواعد در دانش کالم بر اساس منابع کالمی و ّ
البته نصوص
قرآن و روایات امری الزم و ضروری است (رک :جوادی آملی)8 -. :3194 ،؛ هر چند بخش
قابل ّ
توجهی از قواعد کالمی از گذشتهها ذیل مباحث مختلف کالمی بهویژه مباحث توحید و
عدل مطرح میشده استّ 3،اما مقصود این نوشتار تنظیم و تدوین جدید و جامع با لحاظ آثار و
منابع کالمی و با الهام از قرآن و ّ
سنت است 1.امتیاز این کار ،تفکیک مباحث ،سهولت در
آموزش و استناد و ارجاع مباحث و مسائل کالمی به قواعد آن است.

ـــــــــــ
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شود و مبنای نادرست برخی منتقدان (رک :مجتهد شبستری )1987/11/0 ،در اکتفا به دالیل
ّ
تاریخی در اثبات مباحث کالمی نیز نقد و پاسخ داده شود .کاری که محققان اروپایی بیشتر از
علمای مشرقزمین به آن پرداختهاند (رک :مطهری .)181 :3182 ،نمونههای آن در آثار فان ِاس
(کالم و جامعه) و مدرسی طباطبایی (مکتب در فرآیند تکامل) قابل مشاهده است .خوشبختانه
در دهههای اخیر این رویکرد در مباحث کالمی را میتوان در آثار آیتالله محمدرضا جعفری
ّ
( )1983و برخی محققان معاصر دید.
 .1-2-5توجّه به پرسشهای جدید و مسائل نوپدید

آشنایی با اوضاع و جریانهای زمان و شناخت عوامل فکری و فرهنگی در اجتماع ،امکان
پیشبینی و مقابله با حوادث ناگوار را بهتر در اختیار افراد مسئول قرار داده و امکان بهرهبرداری از
فرصتهای مساعد پیشآمده را بیشتر به وجود میآورد .مفهوم مخالف حدیث « ْال ُ َ
مان ِه
ِ
عالم ِبز ِ
َ ْ ُ ُ َ َ ْ َّ
َ ْ ُ ُ َ َ ْ َّ
اللواب ُس»ْ « ،ال ُ َ
واب ُس» است .آنکه نمیداند در جهانی که
جاهل ِبز ِ
ِ
مان ِه یهجم علی ِه الل ِ
الیهجم علی ِه ِ
زندگی میکند چه میگذرد؟ چه عواملی در صدد ساختن جامعه هستند؟ چه بذرهایی در زمان
حاضر پاشیده میشود تا در آینده سر برآورد؟ و یا روزگار آبستن چه حوادثی است؟ هرگز
نمیتواند به مقابله با نیروهای مهاجم برخیزد و یا از فرصتهای طالیی زودگذر اغتنام جوید.
توجه و بی ّ
بدیهی است که ّ
توجهی قشری که مسئولیت هدایت ،رهبری ،رعایت و پاسداری
جامعه خود را دارند ،از نظر آگاهی به اوضاع ،اهمیت فوقالعاده بیشتری دارد (مطهری:1982 ،
 .)180ضرورت ارائه روزآمد مباحث معلول عوامل مختلفی از جمله ّ
توجه به شبهات مخالفان
ّ
و پرسشهای نوپدید است .به گفته شیخ طوسی (060ق) این مهم متکلمان را وا ميدارد تا با
ترتیب و تبیین جدید و چینش نو و بهکارگیری راهها و روشهای مناسب ،مباحث و مسایلی که
در گذشته مطرح نبوده و اکنون طرح آنها ضرورت یافته است را با استناد و اتکا به همان اصول
و منابع قدیمی و مستخرج و مستنبط از آنها (شیخ طوسی1006 ،ق )91 :مطرح کنند 3.این
ّ
مهم با وجود فراز و فرود همیشه تاریخ مورد ّ
توجه متکلمان مسلمان و شیعی بوده است؛ ّاما
ِ
« .3قد تجدد من شبهات القوم ما یحتاج معها الی ترتیبات اخر و الی حل ما استدرکوه علی متقدمیهم من تهذیب الطرق
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مع زیادات اوردوها بنا (شیخ طوسی .)61 :1 ،1981 ،از بیان شیخ استفاده ميشود که «جدید» در اصطالح امروزی
«کالم جدید» نه صفت علم کالم بلکه صفت شبهات و مسائل است.
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امروزه بر اثر رشد و گسترش فضای باز اطالعرسانی و تالش مخالفان دینی و مذهبی باید بیش
از پیش مورد ّ
توجه باشد .بر همین اساس ،شهید مرتضی مطهری مهمترین وظایف فعلی
ّ
حوزههای علمیه را ّ
توجه به مسائل جدید و نوپیدا میداند و برای تحقق آن ،عنوان «کالم جدید»
را ارائه داده است .علم کالم از قدیم عهدهدار دو وظیفه بوده است :یکی دفاع و ّرد شبهات و
ایرادات به اصول و فروع اسالم و دیگری بیان یك سلسله تأییدات برای آنها که درگذشته مورد
ّ
توجه دانش کالم بوده است؛ ّاما پیدایش شبهاتی در عصر کنونی که در قدیم نبوده و تأییداتی که
از مختصات پیشرفتهای علمی جدید است ،موجب شد تا امروز بسیاری از شبهات قدیم
بدون موضوع باشند و بسیاری از تأییدات گذشته ناکارآمد و ّ
حتی فاقد ارزش به شمار بیایند؛ از
این رو ،الزم است که کالم جدیدی تأسیس شود تا در آن ،مسائل کالمی بهویژه مباحث فلسفه
دین ،مانند علل پیدایش دین از نظر روانشناسان و جامعهشناسان ،مسئله فطرت دینی و بحث
عمیق انسانی درباره فطرت و فطریات ،آینده دین و مذهب ،مهدویت در اسالم ،مسائل نبوت
ّ
مانند وحی و الهام از نظر علوم روانی جدید ،بررسی مجدد ادله توحید با توجه به ایرادات و
شبهات ّ
ماديگرایان جدید بر براهین توحید از جمله برهان نظم ،حدوث و وجوب و امکان و
صفات خداوند از جمله عدل و حکمت الهی ،مسائل امامت و رهبری از جنبه اجتماعی و در
ارتباط با مدیریت و رهبری و مسائل مربوط به جنبه معنوی امامت و انسان کامل در هر زمان،
فلسفههای مضاف مانند فلسفه تاریخ ،فلسفه اخالق ،فلسفه اقتصاد و فلسفه اجتماع مورد
بحث و بررسی قرار گیرد (مطهری.)182-180 :1982 ،

ـــــــــــ

 .2حوزه روش

روش ،راه دستیابی به تولید گزارههای یک دانش و یا معرفت به آنها برای رسیدن به غایت
ّ
و هدف مشخصی است .بر همین اساس ،روششناسی هر دانشی بخش جداییناپذیر آن
ّ
ّ
خواهد بود 3.با ّ
تعدد اهداف و ّ
تنوع غایات دانش کالم ،روشهای متکثری در مقام
توجه به
تبیین ،توصیف و استنباط و یا دفاع و مناظره بیشبینی شده است؛ ّاما این دانش در بخشهایی از
 .3خوشبختانه در سالهای اخیر حداقل سه اثر درباره روششناسی علم کالم به قلم آیتالله علی ربانی گلپایگانی،
استاد رضابرنجکار و مهدی نصرتیان آهور به ظهور و بروز رسیده است و مقاالت ،پایاننامه و رسالههای متعددی
درباره روششناسی متکلمان ،مدارس و  ...تدوین شده است.
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روششناسی خود از جمله روش تاریخی ،تجربی و سلوک تقوایی (رکّ :ربانی گلپایگانی،
 )322-61 :3199دچار ضعف و نقص است.
 .2-1آسیبها
 .2-1-1دور شدن از متون و نصوص دینی

هر چند کالم شیعی با گذشت زمان بیش از پیش تسلیم نصوص قرآن و ّ
سنت شده است و
ّ
ّ
محوریت آنها را در آثار خود جلوهگر کردهاندّ ،اما در
متکلمان با استناد بیشتر به نصوص،
مقاطع زمانی و برخی مدارس کالمی ،استناد و استفاده از قواعد و مبانی فلسفی و ّ
حتی
عقالنی -غیرفلسفی -صبغه جدلی کالم را پررنگتر کرده و استناد به نصوص و استفاده از آن را
به حاشیه برده است .این امر با وجود امتیازات ،موجب محروم شدن از زوایای مختلف مباحث
کالمی نهفته در نصوص دینی بهویژه قرآن کریم شدّ ،
البته استناد صرف به نصوص با عدم لحاظ
مبانی و قواعد عقلی -که گاه خود الهامیافته از نصوص دینی هستند -و ّ
حتی مخالفت با
بهکارگیری آن مبانی و قواعد در مباحث معرفتی ،خود عامل دیگری در ضعف رشد جایگاه علم
کالم است (خامنهای.)132-134 ،116 :3191 ،
 .2-1-2کمتوجّهی به تاریخ علم کالم (رویکرد تاریخی)

امروزه درکنار رویکردهای متعارف در دانش کالم مانند نقلگرایی ،عقلگرایی ،فلسفی و
عرفانی ،رویکرد دیگری در درجه کمتر و پایینتر با عنوان رویکرد تاریخی مطرح شده است که
در مواردی در تقابل با دیگر رویکردها و بیشتر مورد ّ
توجه چهرههای روشنفکر جامعه است؛
بنابراین پرداختن به آن و بهرهگیری از کارکردهای مثبت و نقد و بررسی آسیبها وکاستیهای آن
تعمق و ّ
برای اصحاب علم کالم ضروری است .بدیهی است که ّدقتّ ،
تأمل در دالیل کالمی و
فلسفی آموزههای عقیدتی نباید موجب غفلت و یا کم ّ
توجهی به دالیل تاریخی آن آموزهها
باشد؛ همانگونهکه اکتفا به نگاه تاریخی و بررسی صرف دالیل تاریخی چهبسا موجب انحراف
در نتیجه باشد 3،اکتفا به دالیل کالمی و فلسفی نیز ممکن است در مواردی مخاطب را با
مشکل مواجه نماید.
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 .3امروزه برخی معاصران بین دالئل فلسفی و کالمی و دالئل تاریخی در اثبات اوصاف پیامبر و امام تفکیک کرده و
راه اثبات آن صفات و حدود آنهارا فقط از راه دالئل تاریخی ممکن میشمارند (مجتهد شبستری.)1987/11/0 ،

 .2-2بایستهها

 .2-2-1گسترش کالم نصمحور

ّ
تفکر اسالمی و برگرفته از منبع قرآن و ّ
سنت است؛ هر چند به مرور با
کالم اسالمی مولود
ّ
ّ
توجه به ظروف و شرایط زمانی و مکانی از عوامل بیرونی نیز متأثر شده و چهبسا تحتتأثیر
آنها رشد و گسترش هم داشته است (ر.ک :جبرئیلی .) 114-119 :3184 ،به همین جهت،
با مرور زمان عقل و استدالل عقلی بیشتر یار و مددکار آن بوده است .شاید همین عوامل و
شرایط سبب شد تا در مقاطعی کالم شیعی نیز مانند کالم معتزلیّ ،
البته در درجهای پایینتر و به
اعتدال نزدیکتر ،بیشتر عقلی شده و صبغۀ نقلی آن کمرنگتر شده است؛ ّاما امروزه همگان بر
این اتفاق دارند که باید کالم بیش از پیش در مقابل نصوص سر تسلیم فرود آورده و با عرضۀ
مباحث و مسائل آن به قرآن و ّ
سنت با روش تلفیقی از عقل و نقل به تعبیر دیگر عقلگرایی
غیرفلسفی (رک :جبرئیلی 3)160-102 :1939 ،و کالم استداللی به تبیین و بررسی آن بپردازد
(رک :خامنهای116 :3191 ،؛ ربانی گلپایگانی1. :3191 ،؛ مظفری .)418 :3186 ،روشی
که ریشهها و نشانههای آن را از عصرحضور میتوان یافت و به دست شیخ مفید نهادینه شده و
امروز آیتالله جعفر سبحانی از نمایندگان شاخص آن است.

ﻓﺼﻠﻨـﺎﻣــﻪ

ﻋﻠﻤﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ
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یکی از بایستههای دانش کالمّ ،
توجه بیش از پیش به روششناسی آن است .روشهای
دانش فقه که فقط عهدهدار استنباط است ،به تفصیل و به طور مستمر در اصول فقه مورد بحث و
بررسی قرار میگیرد؛ در حالیکه دانش کالم که عالوه بر استنباط ،وظیفه مهم دفاع را نیز
برعهده دارد ،بیشتر نیازمند روششناسی مستقل و خاص است .خوشبختانه در سالهای اخیر،
در پی تشخیص و تأمین این ضرورت ،پژوهشهای مستقل در حیطه دانش کالم و مدارس،
شخصیتها و آثار کالمی انجام گرفته و در دسترس است.

ـــــــــــ

 .2-2-2نشان دادن ابعاد کارکردی علم کالم

این گمان که دانش احکام و فقه کارآمد است وکاربرد داردّ ،اما علم کالم غیرکاربردی است،

 .3تأکید نگارنده بر کالم «نصمحور» است نه کالم نصگرا و نقلی -که با وجود خدمات و حسناتش شاید امروزه
در مواردی نتوان با اکتفا به آن شبهات مخالفان را فهمید و برای آنها پاسخی جامع و درخور فراهم کرد -و نه کالم
نصبسند که در بین متفکران و متکلمان شیعی هیچگاه وجود نداشته است.
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سال نهم ،شماره سی و چهارم ،پاییز 0011

سخن ناصوابی است .تمامی دانشهای دینی کارآمد و نافع هستند .بدیهی است که باور به
آموزههای اعتقادی از جمله مهمترین آنها یعنی توحید در ابعاد مختلف حیات بشری کارگشا و
راهگشا است .توحید وقتی درست تفسیر و فهم شد ،به حاالت مختلف زندگی انسان جهت
میدهد و جهتگیری نادرست او را اصالح میکند .فهم و تفسیر درست از ّ
نبوت ،بعثت و اهداف
رسالت انبیا ،جامعه را به سوی سازندگی ،اجرای عدل و قسط رهنمون میشود .ارائه معنای
صحیح از امامت و رهبری ،زمینهساز تشکیل حکومت صالحان و مدیریت افراد شایسته برای نیل
ّ
بشریت به کمال معنوی و الهی است .انسان در سایهسار چنین اجتماع ،حکومت و فضایی
ّ
میتواند به کمال مطلوب بشری نایل آید .اگر در گذشته توقع مخاطب بیشتر بر روی دفاع از دین و
ّ
اسکات خصم بودّ ،اما امروزه توقع دارد تا دین برای زندگی و تأمین نیازهای او تبیین شود .انجام
ّ
این مهم جزو مهمترین اهداف علم کالم و اصلیترین وظایف و رسالتهای متکلمان است که
در عصر حضور و مقاطع دیگری بهخوبی انجام گرفته بود و در دوران معاصر جلوهای از آن در
آثار عالمه طباطبایی ،شهید مطهری وآیتالله سیدعلی خامنهای قابل رصد و مشاهده است.
برای تأمین آن فضالی جوانتر پیشنهاد «الهیات فرهنگی» (قائمینیا« ،)1937/10/10 ،کالم
کاربردی» (رک :محمدی1930 ،؛ سبحانی )1000/10/18 ،و «الهیات اجتماعی» (رک :تقیزاده
داوری )1933 ،دادهاند .ضمن تحسین و تقدیر از دغدغه و تالش آنان ،در مرحله اول با شناخت
کاستیها و آسیبها و عنایت به انجام بایستگیهای کالم موجود میتوان خَل را پر کرد و کالم
موجود را به کالم مطلوب تبدیل نمود.
 .3حوزه متن

از جمله مواردی که در برنامهریزیهای مراکز آموزشی بزرگ ،بهطور دائم در حال ّ
تحول
است ،نظام درسی و متون درسی است .باید به طور دائم عیب آنها را پیدا کرد و نقصهای
ّ
آنها را برطرف کرد .ترتب علمی آنها را به درستی رعایت کرد و با استفاده از هیئتهای
خصوصیات الزم برای آموزش و پرورشّ ،
ّ
توجه به
تخصصی و روشهای نو و بهرهگیری از
مطالب و شبهات جدید ،در مقام تبیین و تطبیق با دیدگاههای رقیب ،کتاب بیعیب در اختیار
دانشپژوهان گذاشت (خامنهای.)1973/7/10 ،
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 .3-1کاستیها

بازبینی نکردن کتابهای گذشته ،رعایت و مالحظه شخصیتهای محترم که کتاب آنها

 .3-2بایستهها
 .3-2-1نگارش آثار مناسب با زبان دنیای امروز

ضرورت انتقال محصوالت فکری و آثار تحقیقی به مخاطب در جهان معاصر اقتضا میکند
تا این آثار با زبان متفاهم عرف امروزی عرضه شود .با ّ
توجه به اینکه زبان علمی حوزههای علمیه،
عربی است ،باید متون پژوهشی و آموزشی از عبارات صحیح و خوب ،متین ،قرص و محکم
علمی اسالمی مورد استقبال و استفاده قرار بگیرد و
برخوردار باشد تا بتواند در همه مجامع
ِ
بهعنوان یک اثر برجسته و ممتاز شناخته شود .این امر را میتوان با تربیت نیروهای توانمند و
ّ
کارآمد برخوردار از زبان معیار و مقبول در دنیای امروز و استفاده از محققان و عالمان دو مدرسۀ
ّ
شخصیتهایی چون
نجف و جبلعامل «لبنان» تأمین کرد 3.نمونه این اقدام بایسته در آثار
محمدجواد بالغی ،محمدحسین کاشفالغطاء ،سیدعبدالحسین شرفالدین ،سیدمحمدباقر
1
صدر و آیتالله جعفرسبحانی قابل مشاهده است.
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متن درسی قرار گرفته است ،بهره نگرفتن از روشهای جدید در تکنولوژی آموزشی ،ورود در
مسائل اصلی بدون روشنگری در طرح مباحث مفید و راهگشا برای تقویت انگیزه و ترغیب
دانشپژوهان ،فردی بودن متون و رعایت نکردن زبان معیار و موارد دیگری را میتوان در شمار
کاستیهای متون آموزشی و پژوهشی این دانش دانست.

ـــــــــــ

 .3-2-2تقدم درک و فهم مطلب بر عبارتپردازی

امروزه مغلقنویسی هنر نیست .اینکه به عمد و غیرعمد عبارت مغلق بشود تا طلبه
بخش زیادی از وقتش صرف این کار بشود ،نه هنر است ،نه لطفی دارد و نه خیری در آن نهفته
است .عبارت باید بهگونهای بیان شود تا کسی که استعداد فهمیدن دارد ،مطلب را بفهمد .استاد
هم در بیان و تبیین مطلب دچار مشکل در عبارت نشود و ّ
هم و تالش خود را صرف بیان
مطالب علمی بکند .بایستی کاری کرد که ّ
هم طلبه ،فهمیدن مطلب باشد ،نه فهمیدن عبارت
(خامنهای.)3186/9/8 ،
 .3به همین جهت و جهات دیگر ،نگارنده معتقد به تقویت همهجانبۀ دو مدرسۀ نجف و لبنان است.
 .1برای آگاهی از مجالس علمی معظمله در مراکز علمی جهان اسالم رک :سبحانی3181 ،؛ سبحانی31.9 ،؛
سبحانی.31.8 ،
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سال نهم ،شماره سی و چهارم ،پاییز 0011

تفاوت سطح علمی دانشپژوه از مبتدی تا عالی و رعایت سطح علمی مخاطب عام
ّ
غیرآموزشی اقتضا میکند تا ترتب علمی مباحث رعایت شده و متون درسی و پژوهشی مناسب
عرضه شود .ابتدا باید یک دور کامل معارف اعتقادی با استناد به منابع اصیل دین ،یعنی قرآن و
ّ
سنت با بهرهمندی از روششناسی الزم عرضه شود؛ سپس در مراحل بعدی ،مهارتهای
تخصصی و گرایشی در اختیار قرار گیرد.
 .3-2-4بیان مقدّمات

قبل از ورود به بحث اصلی باید مسائل کالن و الزمی که میتواند دانشپژوه و ّ
حتی مخاطب
غیرآموزشی را بهتر و بیشتر با دانش کالم و مباحث مرتبط با آن آشنا کند ،مانند بحث از موضوع،
تاریخچه ،روش ،اهداف و غایات بهخوبی و با رعایت سطح علمی مخاطب تبیین شود.
 .4حوزه اجتماع
 .4-1آسیبها
 .4-1-1ورود افراد غیرمتخصص

کثرت و ّ
تنوع مخاطب در پی افزایش جمعیت و ارتقای سطح دانش و آگاهیهای عمومی،
تصویب درس عقاید در واحدهای دانشگاهی و حوزوی ،ضرورت پرداختن به مباحث اعتقادی
برای تقویت بنیه دینی آحاد جامعه و پاسخگویی به شبهات فراگیر در فضای مجازی ،از یک
طرف و کمبود افراد متخصص از طرف دیگر ،موجب ورود افراد فاقد تحصیالت و آموزشهای
الزم درباره مسائل اعتقادی در سطوح مختلف مانند درس دانشگاهها ،حوزههای علمیه ،حوزه
نوشتاری (کتابها و مقاالت) و رسانههای عمومی از جمله صدا و سیما ،منابر ،سخنرانیها،
هیئت مذهبی و شبکههای مجازی در این عرصه شده است .این مشکل متأسفانه آسیبهای
دیگر از جمله ّ
معرفی چندگانه از اسالم و تشیع وگاه تناقضگویی و در نتیجه تکذیب یکدیگر و
مهمتر از همه ،انحراف عامه بهویژه جوانان را در پی دارد.
 .4-1-2نبود تعامل و تبادل نظر علمی و عملی
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نبود تعامل و تبادلنظر علمی و عملی با پیروان دیگر مذاهب اسالمی (رک :مصباح یزدی،

 .4-1-3فقدان همزبانی الزم با دنیا

فارسی بودن زبان رسمی حوزۀ علمیۀ قم ،نگارش بیشترآثار کالمی و فلسفی به این زبان،
فقدان توانایی الزم مؤلفان و محققان حوزۀ دینپژوهی ّ
حتی در حوزۀ قم با نگارش زبان معیار و
رایج دردنیای معاصر بهویژه درتخاطب با جهان اهل ّ
سنت و ّ
حتی شیعیان عربزبان 3و ادبیات
نامتوازن برخی نویسندگان وگویندگان حوزوی در مباحث و مسائل عقیدتی از جمله عوامل
فقدان همزبانی با دنیای امروز بهویژه در جهان اهل ّ
سنت است؛ درحالیکه مدارس کالمی
1
شیعی قبل از صفویه و امروزه نجف وجبل عامل کمتر ازاین آسیب رنج میبرند.
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 )311-311 :31.6وابسته شدن تعامالت فکری و فرهنگی به مواضع سیاسی سیاستمداران و
حاکمان کشورهای اسالمی ،سیاست استعماری غرب و بهویژه آمریکا در افتراق و جدایی بین
مسلمانان با عناوین مختلف موجب شده است تا پیروان مذاهب اسالمی که در گذشته -فراتر
از سیاستهای رسمی دولتها -به تبادل و تعامل میپرداختند ،امروزه تحت تأثیر فضای
سیاسی حاکم برکشورها از این ّ
مزیت محروم شوند .نمونه آن را میتوان در نبود تعامل عالمان
شیعی مدرسه قم و عالمان اهل ّ
سنت مصر در االزهر دید .آیتالله جعفر سبحانی ارتباط حسنه
جمهوری اسالمی ایران با کشورهای اسالمی بهویژه مصر را به دلیل وجود منابع و مراکز علمی
ضروری میداند (سبحانی ،خبرگزاری ایسنا 11 ،مهر .)1936

ـــــــــــ

 .4-1-4تأثیرپذیری از فضای فرهنگی و اجتماعی

ّ
گاه فضای حاکم بر اجتماع هر چند در حد عوام میتواند مباحث اصیل کالمی و اعتقادی
را با آسیب جدی مواجه کند؛ چنانکه ممکن است اشتهار و نفوذ عقیدهای ناخالص در بین عوام
ّ
و در مواردی طبقاتی از خواص موجب شود تا متکلمان و عالمان نتوانند به درستی به تبیین و
بررسی آن بپردازند .بهعنوان نمونه ،میتوان از شهادت ثالثه در فصول اذان و اقامه ،جلوهها و
ّ
مهدویت ،انتظار و ظهور اشاره کرد .سلطه و
رگههای از غلو ،برخی مسائل حاشیهای مربوط به
 .3این کاستی را ّ
حتی میتوان در کتابخانههای شیعیان عراق هم دید .در مراجعهای که به کتابخانه عتبه
ّ
داشتم قفسههای آن را از بسیاری از تحقیقات مفید محققان امروزی در حوزه فقه ،اصول و عقاید خالی دیدم .مدیر
محترم کتابخانه ضمن اذعان به این کاستی ،آن را معلول تفاوت زبانی مخاطب و کتاب دانستند.
 .1اتهامات بیاساس و ناوارد برخی مخالفان به تشیع ایرانیان و نقش صفویه در آن نیز در عدمتفاهم بیتأثیر نیست؛
به عنوان نمونه رک :امین1119 ،م392-391 :؛ قفاری3418 ،ق.18-11 :
حسینی
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ّ
ّ
غلبۀ تفکری ناصواب و ناخالص در بین عوام ،گاه موجب محدودیت تأثیرگذاری نقد متفکران و
ّ
ّ
متکلمان میشود؛ چنانکه فضای غالب تفکر مداحمحور برخی هیئتهای مذهبی بهویژه در
ّ
مرجعیت
تهران و قم موجب شد تا فریادهای به حق عالمان مرزبان و دغدغهمند در سطح
فکری و فقهی نیز خیلی کارساز نشود.
گاهی فضای فرهنگی حاکم بر یک مدرسه و حوزه علمی نیز میتواند در کاهش جایگاه و
ّ
ّ
تنزل مقام علم کالم مؤثر باشد؛ چنانکه فضای فقهمحور حوزه نجف مانع از پذیرش طرح تحول
فضالی به نام آن حوزه شد و یا موجب تعطیلی درس تفسیر آیتالله خویی گشت و امروز در قم
ّ
هم بسیار به ندرت متکلمی را میتوان یافت که بر اساس ضرورت و نیاز فقط هم خود را صرف
ّ
دانش کالم وآموزههای اعتقادی نماید و چهبسا متکلمان نامدار در کنار عنایت به علم کالم به
راهاندازی مدرسه و مؤسسه فقهی نیز پرداختهاند.
 .4-1-5کمتوجّهی به آثار حیات اجتماعی مردم

طرح مناقشات و مجادالت کالمی ِصرف ،استناد به قواعد و مبانی خشک عقلی و فلسفی
موجب شد تا در مقاطعی کالم و اعتقادات بیشتر جنبۀ نظری و جدلی پیدا کرده و از واقعیت حیات
اجتماعی مردم فاصله بگیرد امتیازی که کالم عصر اهلبیت و برخی مدارس بعدی از آن
برخورداربودند؛ ّاما حداقل در دو مقطع زمانی مانند مدرسۀ شیراز و مقاطعی از مدرسه اصفهان و
امروزه به صورت موردی در قم قابل مشاهده است؛ هر چند در دورۀ معاصر ّ
ّ
شخصیتهای
توسط
چون عالمه طباطبایی در ّ
توجه به ابعاد اجتماعی اسالم (رک :طباطبایی341-48 :318. ،؛
طباطبایی ،بیتا 312-91 :1 ،ذیل آیه  111آلعمران) و بیشتر از ایشان ،شهید مرتضی مطهری با
مقدمهای بر جهانبینی و خدا در زندگی انسان (مطهری )181-181 :1 ،3194 ،به اصالح
ّ
ابعاد
ناپذیر امتداد مبانی دینشناسی و جهانبینی توحیدی در ِ
گراییده است؛ اما ضرورت اجتناب ِ
مختلف حیات بشری از یک طرف و توفیق نیافتن دانش کالم در تأمین این هدف در پی عوامل
ّ
متعدد سیاسی ،اجرایی و فرهنگی از طرف دیگر موجب شده است تا علم کالم به عنوان دانشی
کارآمد تعریف و توصیف نشود.
 .4-2بایستهها
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 .4-2-1برخورد فعّال :ائمه

با حضور ّفعال در مراکز حساس مانند مسجد نبوی ،ایام حج ،آمدوشد به دربار خلفا ،حضور
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در مجالس و محافل ،باز بودن درب منزل برای همگان ،زمینۀ طرح پرسشهای ّ
متنوع از مخاطبان
مختلف ،ارائه پاسخهای فراخور و مناسب با لحاظ فهم و درک مخاطب ،تربیت شاگرد در سطوح
مختلف و رشتههای متعدد موجبات رشد و پویایی کالم اسالمی را فراهم آوردند .این ویژگی در
ً
3
بین صحابه ائمه و بعدا عالمان شیعی نیز پررنگ بود.
ّ
مناظرههای جدی و تأثیرگذار شفاهی و کتبی به طور پیدرپی و متعدد و نقد و ّرد دیدگاه رقیب
ّ
ّ
توسط متکلمانی همچون هشام بن حکم ،مؤمن الطاق ،فضل بن شاذان ،ابن ّقبه ،شیخ مفید،
ّ
حلی و میرحامد حسین هندی و در دوران معاصرّ ،
توسط سیدعبدالحسین
سیدمرتضی ،عالمه
شرفالدین ،سیدمحسن امین ،مرتضی مطهری ،جعفر سبحانی و محمدتقی مصباح یزدی
میتوان دید.
ّ
ّ
امروزه نیز این امر باید به دور از افراط و تفریط ،اجتناب از سیاسیکاری توسط شخصیتهای
علمی بهویژه در حوزه علمیه و بهعنوان نظام حوزه به انجام برسد .متأسفانه گاهی برخورد جنجالی،
سیاسی ،آمرانه ،فاقد پشتوانۀ علمی و به دور از اعتدال و گاهی نیز برخورد منفعالنه ،مانع از
ّ
ّ
تأثیرگذاری و ایفای نقش اثباتی کالم و متکلمان شیعی میشود.گاه متکلمان دغدغهمند و برخوردار
از سالمت فکر و استقامت طریق در طرح مباحث و ّ
حتی عناوین به جای برخورد ّفعال و ابتدایی
در طرح و بررسی مباحث و مسائل جدید در برخوردی منفعالنه منتظر طرح شبهه و بحث انحرافی
ّ
از طرف جریان رقیب و معارضاند؛ هر چند متکلمان نامدار و صاحبنظر در پاسخ به آن شبهات
مباحث عمیق و قویمی میپردازند (خامنهای.)241-241 :3191 ،
و انحرافات به طرح
ِ

ـــــــــــ

 .4-2-2تبیین جایگاه تخصصی

با وجود عنایات قرآن کریم و اقدامات پیامبر اکرم ،ائمه اهلبیت و صحابه در تبیین
ّ
معارف و آموزههای اعتقادی در مراحل و سطوح مختلف و تالش متکلمان نامدار در تبیین،
تدوین و تنظیم آن ،بعدها در پی عواملی که طرح آن بحث مستقلی میطلبد ،مباحث کالمی در
حوزههای علمی دچار ضعف و افول شد و نسبت به گذشته کمرنگتر شد .امروز با وجود
ّ
تالشهای فراوان و قابل ّ
توجه متکلمان و فضای به وجود آمده ،بهویژه در پرتو انقالب اسالمی،
ّاما هنوز جایگاه و منزلت خود را آنچنانکه باید نیافته است .امروز طرح مباحث معرفتی و
 .3برای آگاهی از موارد و نمونهها رک :علی احمدی میانجی ،مواقف الشیعه ،ج3ـ1؛ عبدالله حسن ،المناظرات ،ج3ـ.4
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عقیدتی در سطح حوزههای علمیه و همچنین عموم جامعه ّ
تنزل کرده است .در حوزه علمیه
تعداد دروس علم کالم نه فقط از فقه و اصول -که دانشمحوری در حوزه است ،-بلکه از فلسفه
و عرفان -که گاه مورد مناقشه جدی رویکردهای مختلف حوزویان است -نیز بسیارکمتر است.
جنبی بودن کالم و عقاید در مدارس و حوزههای دینی و عمومی بودن آن در دانشگاهها موجب
ّ
شده است تا طالب و دانشجویان یا در درس استاد حاضر نشوند و یا با حضور نامرتب و
ّ
استفاده از جزوه و شرح فارسیّ -
حتی استفاده نکردن از نوار درسی -آن دروس را در حد قبولی
امتحان کتبی بگذرانند (پاس کنند نه اینکه بخوانند!) تدوین و نگارش آثار و تألیفات اعتقادی
نسبت به دانشهای دیگر نیز کمتر و کمرنگتراست .ارائه مباحث کالمی و اعتقادی در سطح
عامه مردم ناچیز به چشم میخورد .منبرهای اعتقادی اگر هست هم گاه بهگونهای ضعیف و
بدون رعایت ضابطه علمی است.
نتیجهگیری

کالم شیعه با وجود فراز و فرودها سیر ّ
تطور خود را گذرانده است و با طی مراحل و ادوار
ِ
مختلف و ّ
متنوعی در قرن اخیر وارد دوره اصالح و پویایی شده است .فضای فکری و فرهنگی
پیشآمده در آغاز قرن چهاردهم شمسی و مبارزات فکری و فرهنگی اندیشمندان و در پی آن،
پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نظام جمهوری اسالمی زمینههای رشد و بالندگی بیش از پیش
آن را فراهم آورد .از طرف دیگر ،گسترش قلمرو مباحث ،پیدایی موضوعات جدید و غایات تازه و
ّ
ّ
تکثر و ّ
روشهای ّ
تنوع مخاطب و تغییر در توقعهای او ،وظیفه و رسالت دانش کالم و
متنوع،
ّ
متکلمان را بسیار فراتر از گذشته کرده است .این مهم اقثضای شناخت بیشتر آسیبها و رفع
کاستیها و ضرورت ّ
توجه علمی و عملی به بایستهها را دوچندان میکند که امید است بیش از
پیش مورد ّ
توجه قرار گیرد تا بتوان هر چه زودتر و بهتر از کالم موجود به کالم مطلوب رسید.
منابع
ـــــــــــــــــــــــــ
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.1
.1
.9
.4

امین ،احمد1003( ،م) ،فجراالسالم ،قاهره ،دارالشروق.
برنجکار ،رضا و نصرتیان اهور ،مهدی ،)3196( ،قواعد کالمی توحید ،قم ،پژوهشگاه قرآن وحدیث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،)3198( ،قاعده حسن و قبح عقلی ،قم ،پژوهشگاه قرآن وحدیث.
تفتازانی ،سعدالدین مسعود بن عمر3411( ،ق) ،شرح المقاصد 2 ،جلدی ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.

کشور.

 .31دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ،)3191( ،پگاه حوزه . ،آبان ،ویژه بازشناسی دانش کالم در حوزه.
 .34ربانی گلپایگانی ،علی3438( ،ق) ،القواعد الکالمیة ،قم ،مؤسسة االمام الصادق.
 .12ـــــــــــــــــــــ« ،)3191( ،جامعنگری در روششناسی علم کالم» ،مجله کالم اسالمی،
ش  ،..ص.18-32
 .16ــــــــــــــــــــ ،)1933( ،روششناسی علم کالم ،قم ،رائد.
 .3.سبحانی ،جعفر ،)3194( ،تفسیر منشورجاوید ،چاپ سوم ،قم ،مؤسسه امام صادق.
 .38ــــــــــــــــ ،)31.9( ،سفیر وحدت در سرزمینهای ترکیه و اردن ،چاپ دوم ،قم ،مؤسسه امام
صادق.
 .39سبحانی ،علیرضا ،)3181( ،برکرانه جبل الطارق (شرح سفر آیت الله سبحانی به کشور مغرب) ،قم،
مؤسسه امام صادق ،چاپ اول.
 .11ــــــــــــــــــ ،)31.8( ،در سرزمین خاطرهها (گزارشی ازسفرآیت الله به اردن هاشمی) ،چاپ
اول ،قم ،مؤسسه امام صادق.
 .13سبحانی ،محمدتقی ،)1000( ،نهمین پیش نشست کنفرانس بین المللی الهیات عملی.1000/10/18 ،
.11سیدان ،سیدجعفر ،)3191( ،معارف وحیانی (دفتر اول و دوم) ،قم ،دلیل ما.
 .11طباطبایی ،سیدمحمدحسین( ،بیتا) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،منشورات جماعة المدرسین فی
الحوزة العلمیه.
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 .2تقیزاده داوری ،محمود ،)1933( ،درآمدی بر الهیات اجتماع ،قم ،انتشارات مؤسسه شیعهشناسی.
 .6جبرئیلی ،محمدصفر« ،)3184( ،کالم اسالمی ،عوامل و زمینههای پیدایی» ،قبسات ،ش ،18
ص.114-119
 ..ــــــــــــــــــــــ ،)3191( ،سیر ّ
تطور کالم شیعه از عصر غیبت تا خواجه نصیر طوسی ،چاپ
دوم ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .8جوادی آملی ،عبدالله ،)31.9( ،دینشناسی ،چاپ دوم ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .9ـــــــــــــــــــــ« ،)3194( ،نقش تفکر عقلی و فلسفی در زندگی» ،خبرنامه مجمع عالی حکمت
اسالمی ،فروردین و اردیبهشت ،ش.16
ّ
 .31خامنهای ،سیدعلی ،)3191( ،حوزه و روحانیت در نگاه رهبری (بیانات مقام معظم رهبری از سال
 3168تا  ،)3188چاپ دوم ،قم ،شورای عالی حوزههای علمیه.
 .33ـــــــــــــــــــ ،1973/7/10 ،بیانات در جمع استادان طالب و فضالی حوزه علمیه قم ،مدرسه
فیضیه.
 .31ـــــــــــــــــــ ،3186/9/8 ،بیانات در دیدار جمعی از استادان مبلغان و پژوهشگران حوزه علمیه

ـــــــــــ
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 .14ــــــــــــــــــــــــــــ ،)318.( ،روابط اجتماعی در اسالم ،ترجمه :محمدجواد حجتی کرمانی،
قم ،بوستان کتاب.
 .12طوسی ،محمد بن الحسن3416( ،ق) ،االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد ،چاپ دوم ،بیروت ،داراالضواء.
 .16ـــــــــــــــــــــــ ،)3181( ،اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشی ،چاپ چهارم ،تحقیق
ومقدمه :حسن مصطفوی ،تهران ،مرکز نشرآثار عالمه مصطفوی.
 .1.ـــــــــــــــــــــــ ،)3181( ،تلخیص الشافی ،مقدمه و تعلیق :سیدحسین بحرالعلوم ،قم ،مؤسسه
انتشارات المحبین.
 .18ـــــــــــــــــــــــ( ،بیتا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،چاپ دوم ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .13قائمینیا ،علیرضا« ،)1937( ،طرح بحث در گروه علمی کالم» ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
.1937/10/10
 .90قفاری ،ناصر بن عبدالله3418( ،ق) ،الشیعه ،المذهب والواقع ،ریاض ،مکتب مجله البیان.
 .13کلینی ،محمد بن یعقوب ،)3161( ،الکافی ،چاپ پنجم ،تهران ،دارالکتب االسالمیة.
 .11مجتهد شبستری محمد ،)1987( ،انتظار ما از پیامبران ،سخنرانی در دانشگاه اصفهان.1987/11/0 ،
 .11مجلسی ،محمدباقر ،)1939( ،حق الیقین ،چاپ پنجم ،قم ،سرور.
 .90محمدی ،مسلم« ،)1930( ،کالم کاربردی ،ضرورت و هویت» ،تحقیقات کالمی ،ش ،8بهار.
 .12مددی ،سیداحمد ،)1939( ،نگاهی به دریا (مقاالت و مباحثی در تراجم ،کتابشناسی ،رجال،
حدیث ،تاریخ ،فقه و اصول) ،قم ،مؤسسه کتابشناسی شیعه.
 .16مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،)3194( ،افق حوزه ،تیر ،ش .411
 .1.ـــــــــــــــــــــــــــــ ،)3194( ،افق حوزه ،خرداد ،ش .438
 .18ـــــــــــــــــــــــــــــ ،)3192( ،افق حوزه ،فروردین ،سال  ،34ش .38 ،426
 .19مصباح یزدی ،محمدتقی ،)1976( ،مباحثی دربارۀ حوزه ،قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 .41مطهری ،مرتضی ،)3181( ،مجموعه آثار (جلد دوم از بخش فقه وحقوق) ،ج ،11قم ،صدرا.
 .43ـــــــــــــــ ،)3182( ،مجموعه آثار (پیرامون انقالب اسالمی) ،ج ،14قم ،صدرا.
 .41ـــــــــــــــ ،)3194( ،مجموعه آثار (جلد دوم از بخش متفرقه) ،ج ،11قم ،صدرا.
 .41ـــــــــــــــ ،)31.6( ،مجموعه آثار (اصول فلسفه و روش رئالیسم) ،ج ،6چاپ پنجم ،قم ،صدرا.
 .44مظفری ،حسین ،)3186( ،بنیان مرصوص :فلسفه اسالمی از نگاه مکتب تفکیک ،3186 ،قم ،مؤسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 .42مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران ،)1931( ،تفسیر نمونه ،چاپ چهل وچهارم ،تهران ،دارالکتب االسالمیة.
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