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تأثیرات عقل فلسفی بر کالم شیعه
تاریخ شکل گیري و تحول کالم فلسفی شیعه

چالش هاي جدید
یدهچک

این مقاله در آغاز یک چشم انداز کلّی از زمینه هاي تاریخی شکل گیري کالم ارائه مـی دهـد،   
سپس پرسش هاي بنیادین و پاسخ هاي درخور و متناسب را مطرح می سـازد تـا وجـوه اشـتراك و     
افتراق و ریشه هاي تقابل و چالش هاي کالم دینی و فلسفی را از دیدگاه شـیعه بررسـی نمایـد و در    

تعاریف و تقسیم بندي هاي مختلـف عقـل و اصـالت آن و نگـرش درون دینـی و بـرون       این راستا، 
دینی به علم کالم و شکل گیري کالم فلسفی با گرایش بـه عقـل فلسـفی و چـالش هـاي جدیـد را       

.مورد توجه قرار می دهد و ارائه ي پیشنهادها و چشم انداز آینده، مقاله را پایان می دهد
.عقل، کالم فلسفی، کالم شیعه، چالش هاي جدید:کلید واژگان
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ثیرات عقل فلسفی بر کالم شیعهأت-1
تاریخ شکل گیري و تحول کالم فلسفی شیعه 

چالش هاي جدید
مقدمه: 1-1

کالم در جایگاه پاسداري از سنگرهاي ایدئولوژیک شـریعت، رویکردهـاي گونـاگونی را    علم 
ه است، از یک سو گروهی با دغدغه ي دین مدارانه و انگیـزه  در میان اندیشمندان مسلمان برانگیخت

هاي دفاع و پشتیبانی از مرزهاي اعتقادي، تالش کرده اند تـا بـه دور از هرگونـه وابسـتگی بـه نظـام       
هاي معرفتی و فلسفی بیرون از حوزه ي تفکر مسـلمین و بـا اسـتناد بـه آمـوزه هـاي نـاب وحـی بـه          

الحـاد و بـی دینـی    هند و از فـرو غلتیـدن آنـان در پرتگـاه هـاي      منان پاسخ دهاي بنیادین مؤپرسش 
،)نگــرش درون دینــی(پایبنــدي بــه تعــالیم و درون مایــه هــاي کتــاب و ســنت . جلــوگیري نماینــد

محدودیت روش استدالل عقلی و کاربرد مهار شده ي آن در چهـارچوب مـوازین شـرع، برخـورد     
و دستاوردهاي عقلی و فلسفی جدیـد از مهمتـرین   جریان هاي نوپدید محتاطانه و گاه خصم آلود با

که خود در گذر زمان به نحله هـا و آیـین هـاي پرشـمار و     به شمار می رودشاخصه هاي این گروه
از سـوي دیگـر بـا گسـترش تمـدن اسـالمی و رویـارویی سیاسـی،         . متنوع فکري تقسـیم گشـته انـد   

افکـار و اندیشـه هـاي فلسـفی و     -و یونانبه ویژه ایران-فرهنگی و اجتماعی با ملل و اقوام مختلف
علمی و اخالقی تازه در میان اندیشمندان مسلمان رواج و رونق یافت و بـه پدیـد آمـدن دو جریـان     

استمرار این جنـبش در جهـان اسـالم بـه شـکل      . ثیرگذار معتزله و مکتب فلسفی مشاء یاري رساندأت
نگـره ي درون دینـی و بـرون دینـی بـه      کـاربرد . انجامیـد -کالم فلسـفی -گیري نگرش برون دینی

لفه ي اصلی در شناخت، تقسیم بندي و نقد و بررسی این دو مکتب کالمی ؤعنوان معیار فراگیر و م
به مفهوم مرزبندي اعتقادي میان اندیشمندان آن نیست بلکه تنها نمایانگر دو دیدگاه و روش مستقل 

.در گستره ي مباحث کالمی می باشددر شناسایی توانمندي عقل و کارآیی استدالل عقلی 
این مقاله بر آن است تا در آغاز یک چشم انداز کلی از زمینه هاي تـاریخی شـکل گیـري علـم     
کالم ارائه دهد، سپس با مطرح کردن پرسش هاي بنیادین و پاسخ هاي در خـور و متناسـب، وجـوه    

را آشـکار  ) عقلـی (فلسـفی  اشتراك و افتراق و ریشه هاي تقابل و چالش هاي کـالم دینـی و کـالم   
.سازد
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درآمد: 1-2
رویارویی علم کالم و فلسفه و چـالش اندیشـه هـاي فلسـفی و کالمـی از دیربـاز در گسـتره ي        

ایـن رویـارویی کـه    .کشـیده اسـت  زفرهنگ و تمدن اسالمی جریان داشته و دامنه ي آن تا امروز نی
خـونین فرقـه اي مـی انجامیـد، در دل     گاه به بحران هاي شدید اجتماعی و سیاسی و درگیري هـاي  

.خود شکوفایی عقلی و زایش و گسترش آیین هاي نوین فکري را نیز به همراه داشته است
چه ضرورت ها و عواملی به ایجاد و شکل گیري علم کالم منجر گشت؟ آیا نزاع هاي سیاسـی  

را بـراي  مناسـب  ي و کشمکش هـاي دینـی در امـر حکومـت و رهبـري جامعـه ي اسـالمی زمینـه         
افشاندن نخستین بذر و کاشتن اولین نهال فراهم نساخت؟ در این میان، کشورگشایی ها و پیوندهاي 
جدید با دیگر سرزمین ها و برخورد با اندیشه هاي متنوع و مکتب هـا و مشـرب هـاي گونـاگون از     

چه جایگاهی برخوردار می باشد؟
ه هـاي واقعـی و علـل و عوامـل سیاسـی،      باید دانست رویکرد به پرسش هایی از این گونـه زمینـ  

ثر در ایجاد تغییـر و تحـوالت فکـري و فلسـفی را شناسـایی مـی       ؤفرهنگی ماجتماعی، جغرافیایی و 
کند و بحث و گفتگو را از چهارچوب انتزاعی و ذهنی خارج می سازد و این امکـان را بـراي نـاظر    

وانـب مختلـف موضـوع و    بی طرف فراهم می آورد تـا بـه دور از حـب و بغـض هـاي شخصـی، ج      
احتماالت متعدد را بررسی نماید و فارغ از هرگونـه پـیش داوري بـه کنکـاش در مسـائل و مطالـب       

.بپردازد
بی گمان پرداختن به هر یک از این پرسش ها و جستجو در یافتن پاسخ هاي مناسـب و بسـنده،   

بنیادي تري وجود دارنـد  می تواند موضوع تحقیقی جداگانه قرار گیرد اما در این میان پرسش هاي
که هم چیستی و ماهیت و مرزهاي شناسایی این تقابـل را آشـکار مـی سـازند و هـم ضـمن بررسـی        

زیرساخت هـاي منطقـی و فلسـفی و    ،دیدگاه هاي اختالفی در گستره ي کالم دینی و کالم فلسفی
رش به گونـه اي  از آن گذشته این نوع نگ،عقیدتی و توانمندي هاي هر یک را به تصویر می کشند

.در اختیار پژوهشگر قرار می دهدراتطورات تاریخی آراء و مکتب هاي کالمی و فلسفی،گذرا
پرسش هاي بنیادي و پاسخ به آن-2
آیا رویارویی فلسفه و کالم به اختالف ماهوي این دو مقوله باز می گردد یا به نوع نگـرش و  . 1

روش و نظریه پردازي؟
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چه پیوندهایی با عقل کالمی دارد؟عقل فلسفی چیست و. 2
بسترهاي چالش این دوگونه عقل از کجا و چگونه شکل می گیرد؟. 3
نگرش درون دینی و برون دینی چیست و از چه چشم اندازي انجام می پذیرد؟. 4
این دو نوع نگرش از چه جایگاهی در تقسیم بنـدي مسـائل علـم کـالم  و مرزبنـدي تعریـف       . 5

می باشد؟برخوردارهاي گوناگون آن 
بسـتر  مباحث کالمی پـیش از برخـورد سیاسـی و فرهنگـی جهـان اسـالم بـا دنیـاي بیـرون و در          

اختالفات و نزاع هاي دینی فرقه هاي مسلمان درباره ي امامت و رهبـري شـکل گرفـت و گسـترش     
.یافت

مـد زیـرا   بزرگترین خالف میان امت درباره ي امامـت پدیـد آ  : شهرستانی در این باره می گوید
آن گونه که بر امامت شمشیر کشیده شد، بر هـیچ قاعـده و اصـل دینـی شمشـیر      هیچ گاه در اسالم 

: 1367شهرستانی، ) (ي امامت در اسالم واقع نشده استهیچ نزاعی همانند نزاع درباره(کشیده نشد 
)30، 1ج

پدیـد مـی آیـد،    در این مرحله که در واقع نوعی نگرش درون دینی به مسائل اعتقادي و مذهبی
هر یک از گروه هاي درگیر براي اثبات عقیـده ي خـود بـه آیـات و روایـاتی خـاص تمسـک مـی         
جست و از شیوه هاي ابتدایی مناظره ي علمی که مبتنی بـر مشـهورات و مسـلمات و گـاه مغالطـات      

.رایج در میان متفکران آن دوره بود، بهره می برد
برخورد خوارج با مخالفان اسـت کـه همـواره بـه سـود      نمونه ي بارز این گونه اندیشگی، روش 

با گسـترش  . جستن از ظواهر آیات قرآن و گریز از گفتگوهاي خرد گرایانه و استداللی می انجامید
دامنه ي مجادالت فرقه اي و بحث هاي عقیدتی که در درون خود گـرایش هـا و نحلـه هـاي ویـژه      

مند براي حاکمیت قـدرت هـاي سیاسـی و اسـتقرار و     اعتقادي را پروراندند و حامی و پشتیبانی نیرو
سـلف و متقـدم در گسـتره ي    ثبات حکومت ها فراهم ساختند، دیدگاه و مکتب خاص دانشـمندان  

ثیر أبحث و پژوهش درباره ي عقاید پدیدار گشـت کـه بـه نوبـه ي خـود بـر جریـان هـاي آینـده تـ          
.شگرف برجا گذاشت

:قاید دینی یافت می شوددر میان علماي سلف سه روش بحث در باب ع
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روش اخذ به ظواهر آیات و روایات و اعتقاد به مـدلول ظـاهري آن هـا هـر چنـد مسـتلزم       : الف
.تشبیه و تجسیم گردد

روش استناد به ظواهر کتاب و سنت در پرتو عقل و خرد و به کار بـردن تاویـل در مـواردي    : ب
» یـد «تجسیم می گردد، بنابراین کلمـه ي  که اخذ به مدلول ظاهري آیات و روایات مستلزم تشبیه و 

بـه ذات و  » وجـه «به معناي استیال و تسلط بر امـور و کلمـه ي   » استواء«به قدرت یا نعمت و کلمه ي 
.ویل و تفسیر می شودأحقیقت و کلمات دیگري از این قبیل به معناي مناسب با مقام الهی ت

نـه بـه مفـاد    ه ظـواهر کتـاب و سـنت    حد وسط میان دو روش پیشین، یعنی در عـین اسـتناد بـ   :ج
ظاهري آن ها اخذ می شود تا تشبیه و تجسیم الزم آید و نه بـراي بیـان چگـونگی معنـاي آن هـا از      

خداونـد دسـت دارد ولـی چگـونگی آن بـر مـا       : ویل استفاده می شود، بلکه گفته می شـود أروش ت
وییم کنایـه از قـدرت اسـت    نـه مـی گـ   و ) تشبیه(معلوم نیست، نه می گوییم به سان دست بشر است 

-1337:30ربانی گلپایگانی،). (تفویض(بلکه مقصود از آن را به خداوند واگذار می کنیم ) ویلأت(
31(

و ) ق241م (، احمد بن حنیـل )ق161م (، سفیان ثوري )ق179م (شهرستانی از مالک بن انس 
)95: شهرستانی، همان . (به عنوان سلف یاد کرده است) ق270م (داود بن علی اصفهانی 

ایجاد و بنیاد نهادن یـا توسـعه   با دقت در روش هاي یاد شده در می یابیم که هر کدام زمینه ساز 
.و رشد دیدگاه هاي مشهور کالمی در نزد شاعره، معتزله و شیعه به شمار می رود

تحول تاریخی: 2-1
طـرح  -نیـز همـراه بـود   کـه بـا اغـراض سیاسـی     -با شکوفایی نهضت ترجمه در دوره ي عباسی

اندیشه هاي منطقی و فلسفی یونان در گستره ي فرهنگ و تمدن اسالمی واکـنش هـاي متفـاوتی را    
موج جدیـدي از جنـبش   ،معتزله با رویکرد به آن. از سوي اندیشمندان و عالمان مسلمان برانگیخت

از دسـتاوردهاي آن  عقل گرایی در قلمرو اندیشه و تفکر و حوزه ي باورهاي دینی پدید آوردنـد و 
بین ۀمنزلتوحید، عدل، وعد و وعید، : که بر پنج اصل-به منظور برپا ساختن نظام فکري نوین خود

.بهره بردند-المنزلتین و امر به معروف و نهی از منکر استوار بود
این گروه عقل را که راه شناخت حق و تمیز آن از باطل است، ابزار شناسـایی و معرفـت عقایـد    

تین و مسائل کالمی دانستند و در این مسیر هیچ منافاتی میان شرع و عقل قائل نگشتند، چرا کـه  راس
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و اگـر نصـی وارد   . به همان حقیقتی رهنمون می شود که عقل بر آن داللـت مـی نمایـد   نص شرعی
یـل  وأشد که ظاهر و منطوق آن با برداشت ها و استنباط هاي عقلی ناسازگار بود به ناگزیر باید بـه ت 

)149-148: بی تا: ابوزهره. (و توجیه خردمدارانه ي آن ظاهر، موافق با درك عقل روي آورد
ثیرگـذار در برپـایی   أاین دیدگاه با رویکردها و گرایش هاي گوناگون خود تحـوالتی مهـم و ت  

از سـوي دیگـر   . نظام هاي فکري مستقل و مکتب هاي ادبی و بالغی تا دوره ي معاصـر برجـا نهـاد   
با تمسک کامل و بی چون و چرا به ظواهر متون دینـی بـه ویـژه قـرآن و     -اشاعره-ظاهرگراجریان 

دوري از هرگونه روش استداللی عقلی صرف که در جستجوي فهم مستقل و بشري از متـون دینـی   
ویل و تفسیر مقبول و عقالیی آن است، موضعی خصمانه در برابـر منطـق و فلسـفه یونـان اتخـاذ      أو ت

ویل هاي خردگرایانه بشري و مراجعه ي پیوسـته بـه   أنان بر سنت دیرین رویارویی با تکردند و همچ
مـی  این گروه اهل استدالل بودند اما شـیوه اي کـه دنبـال    . کتاب خدا و احادیث پیامبر پاي فشردند

.نمودند بیشتر برپایه ي مسلمات دینی و مستحسنات عرفی مسلمانان استوار می گشت
اندیشمندان و فرقه هاي شیعی نیز دیده می شـد چـرا کـه گروهـی از آنـان      این اختالف در میان

استناد به ظواهر کتاب و سنت و پیروي مطلق از سخنان معصومان را تنها مـالك و معیـار بـراي پـی     
.ریزي اصول اعتقادي و پاسخ به شبهات به شمار آوردند
یـه تجلـی یافـت، و دسـته اي     سیاسی اخبار-این گرایش در روند تکاملی خود در دیدگاه دینی

دیگر با در پیش گرفتن شیوه اي معتدل که ریشه در تعالیم ناب نبوي و علوي داشـت بـا ارج نهـادن    
.بر دستاوردهاي عقل بشري از هرگونه افراط و تفریط پرهیز نمودند

بـه طـور کلـی مقصـود از     . در اسالم نظام هاي فلسفی و دستگاه هاي فکري چنـدي وجـود دارد  
ي اسالمی دستگاه هاي جهان بینی و جهان شناسی چندي است که در دامن فرهنگ اسـالمی  فلسفه 

پدید آمده و قوام یافته است، دستگاه هایی که هم از عناصر فکر یونانی و دیگر نحلـه هـاي فکـري    
پیش از اسالم مایه هایی فراوان گرفته است و هم در حوزه ي تعالیم اسالمی و قرآنی پرورده گشـته  

.و غنا پذیرفته و جهت یافته استاست 
را از پایـه گـذاران   ) ق339م (و ابونصـر فـارابی   ) ق260م (فلسفه اي که بایـد یعقـوب کنـدي    

).114-113: 1383حکیمی، . (عمده ي آن دانست
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این نظام فکري نوپا در روند گسترش خود به سه شکل  مکتب فلسفی مشاء و اشراق و حکمـت  
نکتـه  . ی و منطق شناسایی و جهان بینی و جهان شناسی خاص سامان پـذیرفت متعالیه با سیستم معرفت

ثیرات شگرف و مهمی است که ایـن نظـام هـاي    أمل و درنگ در این جایگاه توجه به تأي شایسته ت
فلسفی بر مکتب هاي کالمی  و جریان هاي عرفانی و دیگر علوم و معارف مسلمانان برجـا نهـاد تـا    

در قلمـرو  -کـالم فلسـفی  -ثیر را می توان تـا بنیانگـذاري مکتـب خاصـی    أآن جا که دامنه ي این ت
.تاریخ کالم دنبال نمود

عقل فلسفی، عقل کالمی-3
تعریف لغوي عقل. 3-1

است زیرا همانگونـه کـه   -افسار شتر-عقل در لغت به معناي نهی و بازداشتن و برگرفته از عقال
انسـان را از کجـروي و عـدول و درگذشـتن از راه     عقال شتر را از سرکشی باز مـی دارد، عقـل نیـز   

)827-727: 2007و جوهري، 897-896: 2007فیروزآبادي، . (راست نهی می کند
شناسیشناسی و معرفتي هستیتعریف اصطالحی عقل با تفکیک دو حوزه: 3-2

:اما فیلسوفان عقل را در معانی زیر به کار برده اند
.یق اشیاء را درك می کندعقل جوهر بسیطی است که حقا. 1

این جوهر مرکب از قوه ي فساد پذیر نیست و در ذات مجرد از ماده و در عمل مقارن و همـراه  
.آن است

: فـارابی مـی گویـد   . و این قول به جوهریت عقل در بیشتر نوشته هاي فیلسوفان موجود می باشد
باقی مـی مانـد و ایـن جـوهري     جوهر بسیط مقارن با ماده است که پس از مرگ بدن) قوه ي عاقله(

و ابن سینا همـواره از قـوه ي عاقلـه بـه نـام      ) 59-50: ق1405فارابی، (. یگانه و حقیقت انسان است
جوهر یاد می نماید و جوهري را که از هر جهت از ماده مبـرا و دور از آن باشـد، عقـل مـی نامـد و      

ي یاد شده قوه. به آن اشاره می کند» من«است که هر کس به نام ) انسانی(این همان نفس ناطقه ي 
: ش1381ابـن سـینا،   (عقل هیـوالنی، عقـل بالفعـل، عقـل مسـتفاد     : باشداز این مراتب برخوردار می

242-246 (
) انسـانی (دومین کاربرد عقل در نزد فیلسوفان، این سخن آنان است که قوه و توانی از نفـس  . 2

فـرق عقـل و   . ا و انـواع قیـاس از آن فـراهم مـی آیـد     لیف قضایاست که تصور معانی و ترکیب و تأ
حس آن است که عقل می توانـد صـورت را از مـاده و لواحـق آن جـدا و انتـزاع نمایـد امـا حـس          
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بنابراین عقل قوه ي تجرید و انتزاع است که صـور اشـیاء را از مـاده    . توانایی انجام این کار را ندارد
ل جوهر و عـرض و علـت و معلـول و غایـت و وسـیله و      ي آن ها جدا می سازد و معانی کلی از قبی

. را در می یابد... خیر و شر و 
ــی همــان ــه کــه مشــاهده م ــف نخســت از عقــل بیشــتر  گون ــت شــود، تعری شناســانه هســتیحیثی

)Ontological (  دارد و تعریف دوم بیشتر حیثیت معرفت شناسـانه)Epistemological (  هـر ،
شناسـانه، توجـه   باشـند امـا در نگـاه هسـتی    ز هم قابل تفکیـک نمـی  چند این معنی و رویکرد کامالً ا

فیلسوفان بیشتر به حیثیت وجودي عقل بوده است و این که این عقل چه مختصات یا مراتـب وجـود   
شناسانه، توجه آنان بـه ارزش ادراکـات و معلومـاتی اسـت کـه توسـط عقـل        دارد و در نگاه معرفت

نیز تفاوت ایـن معلومـات بـا سـایر قـواي شـناختی بشـر ماننـد         آید و شود و فراچنگ میاصطیاد می
.معلومات حسی او

فرق عقل با فکر و استدالل: 3-3
فرق عقل و فکر این است که عقل بر مجموعـه ي مبـادي ضـروري و معـانی کلـی اطـالق مـی        
گردد که به شناخت انسان نظم و ترتیب می دهد، در حالی که فکر عبارت اسـت از حرکـت نفـس    

مبـادي و گـاهی از مبـادي بـه سـوي مطالـب       عقوالت که این حرکت گاهی از مطالب به سوي در م
.است

فرق عقل و استدالل این است که عقل نوري می باشد که به طور ذاتی و با شهود مستقیم اصول 
ضروري را درك می کند در حالی که استدالل عبارت است از نظر کـردن در شـرایط انطبـاق ایـن     

صـلیبا،  (.بر موضوعات فکـر بـراي اسـتخراج نتیجـه ي درسـت از مقـدمات صـادق       مبادي و اصول
)87-84، 2ج : م1982
، عقل فلسفیجمع بندي و نتیجه گیري از تعاریف عقل: 3-4

با مرزبندي این تعاریف می توان به این نتیجه رسید که عقل فلسفی این امکان و توانایی را را بـه  
قلی، نظام فلسفی خاصی را بـا روش شـناخت، جهـان بینـی و جهـان      می دهد تا با روش تعفیلسوفان

، برخـورداري از موضـوع عـام،    )فرامکانی، فرازمانی(جهان شمولی . دنشناسی وابسته به آن بنیان ده
بهره گیري از براهین ناب عقلی در سامان دهی نظـام فکـري و فلسـفی، بازشناسـی امـور حقیقـی از       

به اصالت عقل و عقل گرایی را می توان از ویژگی هـاي مهـم عقـل    امور وهمی و اعتباري و اعتقاد 
.فلسفی برشمرد
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ــادي و     ــرز شخصــی، اعتق ــه م ــام شــناخت و درك حقیقــت هســتی هرگون عقــل فلســفی در مق
آن هنگـام کـه   . جغرافیایی را در می نوردد و تنها به داده هاي عقالنی و مفاهیم عام اعتماد می نماید

ش داوري هاي مذهبی خود را در استنباط ها و برداشـت هـاي فلسـفی    فیلسوف باورهاي فردي و پی
.خود دخالت دهد، در جایگاه متکلم دینی قرار می گیرد

عقل کالمی: 3-5
با گسترش فاصله ي نسل هـا و بـروز بحـران هـاي فکـري و اعتقـادي و درگیـري و نـزاع هـاي          

اسالمی سرازیر گشـت و دل  و تمدن ها، پرسش ها و شبهات بی شماري به سوي جوامعهافرهنگ
پرسش هایی دربـاره ي وجـود خـدا، عـدالت، قضـا و قـدر،       . و اندیشه ي نو مسلمانان را نشانه رفت

معاد، نبوت و امامت که در ذات خود سست سازي و ویرانگري زیرساخت هاي ایمانی و باورهـاي  
.دینی را به همراه داشت

کـه از آبشـخور عقـل فلسـفی     -ادین آنزیربنـاي کـالم فلسـفی و مشخصـه ي بنیـ     -کالم عقلی
آن بنیـان نهـاده   سیراب گشته و اصول و مبانی نظري خود را بر پایه ي برداشـت هـا و دسـتاوردهاي   

بود، سامان بخشی و تحقق اهداف خاص را در عرصه ي پاسداري از آموزه هـاي جـاودان وحـی و    
ایــن ویژگــی هــاي مهــم ایــن رویکــرد نــوین از. زدودن اشــک و شــبهه از ســاحت آن دنبــال نمــود

:برخوردار بود
.بنیان نهادن نظام معرفتی مستقل از باورهاي پذیرفته شده و پیش داوري هاي ثابت ذهنی. 1
از مسلمات دینـی  -که بخش اساسی نظام معرفتی را تشکیل می دهد-تغییر شیوه ي استدالل. 2

.و مقدمات یقینیو قضایاي مشهور و رایج در میان عرف مسلمانان به بدیهیات عقلی
قضایایی کـه بـه ادراك مسـتقل عقـل و قـدرت آن بـراي       (تقاد و اعتماد به مستقالت عقلیه اع. 3

.)درك حقیقت امور داللت دارد
فلسفی در تبیـین عالمانـه ي اصـول و    -بهره برداري از نتایج و دستاوردهاي برهان هاي عقلی. 4

.فروع دین
منان و برطرف سـاختن شـبهات   ؤي تصحیح و هدایت مکارآیی روش استداللی در گستره ها. 5

.معاندان یا شکاکان و ره یافتگی جستجوگران پرسشگر
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این نگرش چون قرائت بشري است در برابر تغییر شرایط کهن و پدیدار گشتن دیدگاه هـاي  . 6
جدید انعطاف پذیر می باشد و با وجود همه ي ویژگی ها و امتیازات کمـا بـیش در  علمی و فلسفی

.معرض چالش هاي متعدد قرار گرفته است
با توجه به آنچه گذشت، تقسیم عقل بـه فلسـفی و کالمـی بـه معنـاي قائـل شـدن بـه دو مفهـوم          

نیست بلکه مراد بیان اختالف شیوه اي است که در کارآیی عقـل و نیـز شناسـایی    مستقل براي عقل 
همچـون فیلسـوف   زمتکلم نی. د داردمرزها و قلمروهاي راهبردي آن میان فیلسوفان و متکلمان وجو

به برهان و استدالل عقلی باور دارد اما از یک سو به محدودیت روش عقلی و نابسنده بودن گسـتره  
آن براي شناخت همه ي حقایق و باورهاي برخاسته از وحی اذعان دارد و از سوي دیگـر بـه خـاطر    

همواره مطابقت میـان آمـوزه   -اطبانواسطه ي میان وحی و سنت پیامبر و مخ-جایگاه ویژه ي خود
هاي عقل و قوانین شرع و اسالم را دنبال می نماید، از دیدگاه تئوري پـردازان کـالم دینـی کسـانی     

به شمار می رونـد  همچون خواجه نصیرالدین طوسی و عالمه حلی که از بنیان گذاران کالم فلسفی 
ثیر عقـل فلسـفی و نظـام هـاي     أتحـت تـ  خر و معاصر آنها با این کـه بـه شـکل گسـترده    أو پیروان مت

-فیلسوف بودن و پـذیرش کامـل دیـدگاه فلسـفی    -برخاسته از آن می باشند به نتیجه ي عقالنی آن
در فهـم و  با آمیزش و تلفیـق دو نگـرش فلسـفی و کالمـی     تن در نداده و نگاه برون دینی خود را با 

.ر ساخته انددرك و تبلیغ باورها و اعتقادات مذهبی خویش متجلی و آشکا
:قلمرو عقل را در مسائل نظري و اعتقادي به نظر شیخ مفید این گونه می توان ترسیم کرد

.مسائل ریز اعتقادي از قبیل جزئیات معاد در حوزه ي عقل نیست. 1
.مسائل شخصی نبوت و امامت از قلمرو عقل بیرون است. 2
.اوند جایز نیستاطالق بعضی از اسماء و صفات جز از طریق نقل بر خد. 3

. شـود بلکـه واجـب اسـت بـه اسـتدالل عقلـی تمسـک       زمسائل نظري و اعتقادي جایي در بقیه 
)40-36: ق1413مفید، (

نکته ي مهمی کـه  . خر و معاصر نیز پذیرفته شده استأاین دیدگاه کمابیش از سوي متکلمان مت
بـا وجـود بـدیهی بـودن از آن     وباید همواره در چشم انداز پژوهشگر و ناظر بی طـرف قـرار گیـرد    

غفلت می گردد، این است که متکلم دین مدارانـه بـه مسـائل و دسـتاوردهاي عقلـی و فلسـفی مـی        
. اندیشد و فیلسوف به طور کامل عقل گرایانه، بنابراین زاویه دیـد هـر گـروه متفـاوت خواهـد بـود      
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یشـه دارنـد و فیلسـوفان    متکلمان دغدغه ي تصـحیح، تعلـیم و تبلیـغ باورهـاي دینـی را در دل و اند     
نظـام  ،سوداي کشف حقیقت ناب و موجود مطلق را در سـر مـی پروراننـد و بـه نـاگزیر  هـر دسـته       

.به مخاطبان خود ارائه می دهند،معرفتی و اخالق جداگانه اي را با ویژگی هاي منحصر به فرد
رون دینی به علم کالمنگرش درون دینی و ب-4

م از چشم انـدازي عـام بررسـی مـی گـردد و ویژگـی هـا و نقـاط         در این تقسیم بندي، علم کال
.مشترك و افتراق  این دو دیدگاه بیان می شود

نگرش درون دینی: هویت واسطه اي علم کالم: 4-1
مخاطبان کالم الهی براي فهم و درك درون مایه ي وحی و بهره بردن از سرمایه هاي معرفتی و 

در صـدر اسـالم و بـا حضـور پیـامبر،      . طه و میـانجی مـی باشـند   عقیدتی نهفته در آن نیازمند به واسـ 
پـس از درگذشـت پیـامبر و بـروز     . مسلمانان براي  درك و فهم وحی به ایشان مراجعه مـی کردنـد  

شـیعیان بـراي دریافـت پاسـخ پرسـش هـاي دینـی و        -رهبـري و امامـت  -اختالفات بر سر جانشینی
یا از خرمن دانش شاگردان عـالم و مـتکلم ایشـان    عقیدتی به حضور پیشوایان معصوم می رسیدند و 

در این مرحله کالم نه به عنوان یـک دسـتگاه منسـجم فکـري و نظـام معرفتـی بـا        . خوشه می چیدند
ساختار پیچیده ي علمی و منطقی بلکه با مجموعه اي از گفتگوها و مناظرات ساده و اقناع کننـده و  

عرصـه ي مجـادالت مـذهبی و تبلیغـات و فراخـوانی      ارجاعات پی در پی به متون دینی و روایی در 
در این دوره نگرش درون دینی به آموزه هاي اعتقادي و باورهاي مـذهبی و  . یافتهاي آیینی نمود 

استوارسازي آیین جدید، کاهش درگیري هاي فرقه اي، پاسخ گویی به پرسـش هـاي گـروه هـاي     
ن یا سردمداران فکري دیگر ادیان شکل گرفـت  تازه مسلمان و مقابله و رویارویی با القائات منحرفا

.و گسترش یافت
نگرش برون دینی: 4-2

، )ع(با افـزایش فاصـله ي زمـانی و مکـانی و عـدم دسترسـی مسـتقیم بـه وجـود امامـان معصـوم           
،مخاطبان وحی نیازمند واسطه اي گشتند که از راه تفسیر و تبیین متون دینی در قالب تفقـه در دیـن  

آنان امکان پـذیر نمایـد   و کالم اسالمی را براي ییافت اخالق اسالمی، فقه اسالمدسترسی به سه ره
ثیر اندیشـه  أعلم کالم در ایـن مرحلـه تحـت تـ    . و نیاز فکري و عطش معنوي ایشان را برطرف سازد

هاي فلسفی یونان و با نوآوري هاي اندیشمندان مسلمان به عنوان یک نظام معرفتی با سـاختار ویـژه   
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ثر از أروش شناخت مبتنی بر واقع گرایی ارسـطویی و در چهـارچوب عقـل کالمـی متـ     ي منطقی و
.عقل فلسفی با گرایش ها و تفسیرهاي گوناگون سامان یافت

شکل گیري کالم فلسفی با گرایش به عقل فلسفی-5
با توجه به نگرش برون دینی و رشد و گسترش مکاتب فلسفی و کالم جدید و رویکرد بیشتر به 

.فرهنگ و تمدن اسالمی شکل گرفتي ي یونان، کالم فلسفی به تدریج در گستره فلسفه
مکتب کالمی خواجه نصیرالدین طوسی: 5-1

خواجه در تقریب و هماهنگی فلسفه و کالم نقش بسیار مهمی به عهده داشته است، البته کسانی 
ن راه گام برداشته انـد ولـی   مانند ابوحامد غزالی و امام فخر رازي پیش از خواجه نصیر طوسی در ای

آنچه خواجه در این بـاب انجـام داده اسـت غیـر از آن چیـزي اسـت کـه غزالـی و رازي در راه آن         
فلسفی ساختن مسائل مهم کالم و دفع شکوك و شبهات امام فخر رازي کاري . کوشش می کردند

ا قامت خواجه نصـیرالدین  انجام این کار ردایی بود که ب. نبود که همه کس بتواند آن را انجام بدهد
)23-22: 1377دینانی، . (طوسی تناسب و سازگاري داشت

چنانچه در مباحث پیشین نیز گذشت عقل از سوي متکلمان متقدم شیعه همواره به عنوان ابزاري 
در خدمت اهداف دین به کار گرفته می شد و در مسیر علم و آگـاهی و دسـتاوردهایی کـه از ایـن     

دانشمندانی که نگرش درون دینـی بـه کـالم و    . د پیوسته نیازمند نقل بوده استراه به دست می آور
در این مسیر نقـل را اصـل قـرار مـی دادنـد و      -همچون مرحوم شیخ صدوق-مسائل کالمی داشتند

پس از او شـیخ مفیـد   . ویل می نمودندأتفسیر و ت) ع(مسائل اعتقادي را با توجه به روایات معصومین
باریـک بـین   نیز با این که اهل عقل و استدالل و در فهم و استنباط معـانی و مفـاهیم دینـی، دقیـق و     

بوده است اما نسبت به آراء و اندیشه هاي فیلسوفان پیش از خود بی اعتنا بـوده و نشـانه هـایی از آن    
هر چند گرایش به استدالل عقلـی و برهـان هـاي    . شوداندیشه ها در آثار و نوشته هاي او دیده نمی 
ره و شـیخ  (از جمله مرحوم سید مرتضی علـم الهـدي  -فلسفی در آثار شاگردان و پیروان شیخ مفید

بیشتر از پیش به چشم می خورد، اما نگرش استقاللی به عقل و احکام آن که منجر بـه  -)ره(طوسی
ذیري تدریجی از اندیشـه هـاي فلسـفی در گسـتره ي     ثیرپأایجاد یک دستگاه یکپارچه و منسجم و ت

مباحث کالمی و شکل گیري کالم فلسفی انجامید، با ابتکارات و نـوآوري هـاي فلسـفی و کالمـی     
.خواجه نصیرالدین طوسی در قلمرو فرهنگ و تمدن اسالمی تحقق یافت
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: بـی تـا  طوسـی، (شریف تجرید االعتقـاد  نگاهی گذرا به مباحث و فصول مختلف کتاب مهم و 
لیف شـاگرد  أبه ویژه کشف المراد ت-خواجه و نیز شروحی که بر آن نگاشته شده است) 456-466

ثیر مباحـث فلسـفی کالمـی    أخواجه، مرحوم عالمه حلی و دیگر کتاب هاي کالمی که تحت تبرزم
ـ کتاب تجرید نگارش یافـت از جملـه    و منـاهج الیقـین   ) 645-632، 1ج: 1419المـرام حلـی،   ۀنهای

ـ عالمه حلی، اللوامـع  از ) 433-418: ش1374ق، 1416لی، ح( ) 151-81: 1380سـیوري،  (ۀااللهی
.هندسه ي معرفتی این کالم نوپدید را آشکار و هویدا می سازد-وري حلیتألیف فاضل مقداد سی
وجـوب و امتنـاع و امکـان، قـدم و حـدوث و      : وجود و عدم و احکـام آنهـا  : بحث از امور عامه

حقیقت و ذات، اقسام کلی، تشخص، وحدت و کثرت، علت و معلول، جواهر : ام آنماهیت و احک
که همه مقدمه براي اثبات صانع و آفریدگار قرار می گیرنـد، اقامـه ي بـراهین مـتقن     ... و اعراض و 

. عقلی و فلسفی در بحث از نبوت و امامت و معاد ساختار اصلی تجرید االعتقاد را تشکیل مـی دهـد  
با گسـترش  . برون دینی خواجه به مسائل اعتقادي استنمایان گر نگاه کامالً،ظاهرياین هندسه ي

-حکمـت متعالیـه  -فلسفه ي اسالمی در دوره ي صفویه و پدید آمدن سومین جریـان مهـم فلسـفی   
عقل فلسفی جایگاهی رفیع و بلند در نظام کالمی جدیـد مـی یابـد و در رونـد بالنـدگی خـود و بـا        

.بشخور اندیشمندان نوآور، ساختاري منطقی و علمی به خود می گیردسیراب گشتن از آ
کالم فلسفی و چالش هاي جدید-6

نگرش درون دینی به کالم و هویت دفاعی آن با وجود گسترش کالم فلسـفی بـه حیـات خـود     
برخی از نماینـدگان سرشـناس عقـل فلسـفی تحـت تـاثیر همـین دیـدگاه مسـائل          ادامه تا آن جا که 

از جملـه مـال محسـن    (اصول دین را با موازنه میان عقل  و نقل به رشته ي تحریر کشیدند عقیدتی و
).103-26: 1377فیض کاشانی، (» علم الیقین فی اصول الدین«در کتاب ) ره(فیض کاشانی 

مکتب تفکیک: 6-1
در دوره ي معاصر در حوزه ي علمیه مشهد مقدس، رویکردي دوباره به کالم بـا نگـرش درون   

نی آغاز شد و مبانی و اصول آن با کوشش هاي علمی تنی چند از عالمان و مجتهدان بزرگ این دی
مرحـوم  ) در کتاب هاي ابـواب الهـدي و معـارف القـرآن    ) (ره(حوزه مرحوم میرزا مهدي اصفهانی

در ) (ره(و مرحـوم میـرزا جـواد آقـا تهرانـی      ) در کتاب بیان الفرقـان ) (ره(حاج شیخ مجتبی قزوینی
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تبیـین گشـت و بـا    ) هاي میان المطالـب، عـارف و صـوفی چـه مـی گوینـد و آیـین زنـدگی        کتاب 
.سامان پذیرفت» مکتب تفکیک«پی گیري و کنکاش هاي پیروان فکري ایشان در قالب 

جریان هاي شناختی و مکتب تفکیک: 6-2
ر بـه سـه جریـان شـناختی و معـارفی و اعتقـادي د      اندیشمندان این گرایش درون دینـی کالمـی   

:گستره ي تاریخ اندیشه ي انسانی باور دارند
که صحت حقایق علمی و شناخت ها و آمـوزه هـاي برخاسـته از    ) قرآن-دین(جریان وحی-1

.معارف را وابسته به وحی و علم ربانی می داند
که بـه روش هـا و امکانـات عقـل بـراي وصـول و دسـتیابی بـه         ) برهان-فلسفه(جریان عقل -2

.یق اعتماد می نمایدشناخت ها و حقا
که کشف درونـی و روش هـاي برخاسـته از آن را در ایـن     ) برهان-ریاضت(جریان کشف -3

و مکتب تفکیک، مکتب جداسازي این سه راه و معرفت و مکتب در تـاریخ  . مسیر کارساز می داند
شـناخت هـاي   مـانی و هدف ایـن مکتـب نـاب سـازي و خـالص      «معرفت انسانی به شمار می رود،  

ویل و مزج با افکار نحله ها و برکنار از أرآنی و سره فهمی این شناخت و معارف است، به دور از تق
و ي و تطبیق تا حقایق وحی و اصول علم صحیح مصون ماند و با داده هاي فکـر انسـانی   أتفسیر به ر

)55-54: 1375حکیمی، (» .ذوق بشري نیامیزد و مشوب نگردد
کلی مکتب تفکیکویژگی ها و سرفصل هاي : 6-3
جدایی فلسفه، عرفان و دینی. 1
برتري و اصالت شناخت دینی. 2
استناد شناخت دینی به قرآن و حدیث. 3
اتکا به ظاهر آیات و روایات. 4
ویلأاجتناب از ت. 5
پرهیز از فهم عقلی یا عرفانی دین. 6
خودکفایی معرفتی دین. 7
انتفکیک در تفسیر دین نسبت به فلسفه و عرف. 8
تعاضد عقل و وحی. 9

.در اختالف میان وحی و عقل فلسفی، به حکم عقل، وحی مقدم است. 10
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...جستن علل ناکامی مسلمین در رجوع به علوم یونانی و . 11
اهمیت عقل در مکتب تفکیک. 12
نقد فلسفی در مکتب تفکیک. 13
)70: حکیمی، همان(آسیب شناسی مکتب تفکیک . 14
تعقل، استدالل و فلسفه:مکتب تفکیک: 6-4

جریان غیر افراطی مکتب تفکیک با مرزبندي میان تعقل، استدالل و فلسـفه و پـذیرش شـیوه ي    
در واقع ایـن مکتـب بـه دو گونـه عقـل بـا       . عام تعقل و استدالل، راه خود را از فلسفه جدا می سازد

و التقـاطی کـه بـا آن    رویکردهاي گوناگون باور دارد، نخست عقل ظاهري و سطحی و یونانی بنیاد
ی یعنی همان عقـل خـود   تائفعقل اعماقی و د«می توان به ظاهر و سطح حقایق دست یازید و دیگر، 

ی آن مـی تـوان بـه ناپیـداهاي هسـتی و ژرفـاي جهـان        تائفـ که با به کارگیري نیروهاي د» بنیاد دینی
معـارف وحیـانی از   رسید، بنابراین ناکارآمد بودن عقل فلسفی در کشف حقـایق هسـتی و شـناخت    

مقایسه ي سه مفهوم تعقل، استدالل و فلسفه، این گـرایش غیـر   . ارکان این دیدگاه به شمار می رود
دلیـل آوردن بـر   -و اسـتدالل -کاربرد عقل و خردورزي-تعقل. افراطی را بهتر به تصویر می کشد

سـه مفهـومی   -شـناختی ي نظام خاص فکري و دستگاه ویژه -و فلسفه-موضوع و مسئله اي خاص
هستند که به ترتیب از عام به سوي خاص می روند، یعنی ممکن است دربـاره ي امـور تعقـل کـرد،     
بی آن که استدالل بر مطلبی صورت گرفته باشد یا درباره ي مسائلی استدالل آورده شود کـه هـیچ   

و ایـن  . فی و علومربط و پیوندي با فلسفه نداشته نباشند مانند استدالل در رشته هاي مختلف غیر فلس
روش عام و سازنده ي استدالل است که تا رسیدن به تشخیص استقاللی و ایمـان عقلـی و نـه الزامـاً     

ام تعقلـی  ودین پیش از پیـداش مکتـب هـاي فلسـفی بـا قـ      «. ایمان فلسفی، از اهمیت برخوردار است
اخت هـاي  خویش وجود داشته و عرضه می شده است و بسیاري کسان بـه قلـه هـاي معـارف و شـن     

. دینی و قرآنی رسیدند با این که از این فلسفه ها و اصطالح ها و مفهوم ها به گوششان نرسـیده بـود  
)65-64: 1383حکیمی، (

چالشی دیگر: کالم جدید-7
رویارویی ها و جدال هـاي فکـري چـالش برانگیـز دربـاره ي مسـائل و موضـوعات کالمـی در         

ده هـاي اخیـر در   ي سـ گرگـونی هـاي بـه وقـوع پیوسـته      دوره ي معاصر، با توجه بـه تحـوالت و د  
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ایـن تحـوالت، ضـرورت موضـع     . ي فرهنگ و تمدن غرب، شتاب بیشتري بـه خـود گرفـت   گستره
گیري هاي عالمانه را به منظور پاسداري از قداست وحی و حاکمیـت اقتـدار دینـی و تـالش در راه     

د در ایـن عرصـه، شـکل گیـري     مهمتـرین رویکـر  . دینی کردن عصر جدید، گریزناپذیر می ساخت
هــ  1333-1273(این اصطالح نخستین بار در فرهنگ اسالمی توسط شبلی شـمیل  . کالم جدید بود

در مباحـث  ) ره(يسـپس اسـتاد شـهید مرتضـی مطهـر     با نگارش تاریخ کالم جدید مطرح شد، ) ق.
.ح و بررسی استدر این راستا دو جریان مهم و اصلی، شایان طر. کید ورزیدندکالم خود بر آن تأ

اصالح طلبان کالم فلسفی: 7-1
ایشـان  . برجسته ترین نماینده ي این جریـان فکـري بـه شـمار مـی رود     ) ره(استاد شهید مطهري 

مـی نمایـد و تحـول در علـوم را     یدات معرفـی ؤجدید بودن را وصف شبهات یا مسائل و دالیل یا م
).1381:15خسروپناه، (و سرچشمه ي این تجدد می داند منشأ

از نظر ایشان کالم داراي دو وظیفه ي مهم است، یکی دفاع از کیان مقـدس دیـن و رد شـبهاتی    
یدات عقلی و علمی و نقلی بـراي  أیکه به اصول و فروع الهی وارد می شود و دوم بیان یک سلسله ت

دین، از سوي دیگر این اندیشمند اصالح طلب بر این باور اسـت کـه در هـر دو بخـش، دگرگـونی     
ییداتی رخ نموده که از ویژگی هاي پیشرفت علمی جدیـد اسـت، از   أهایی پدید آمده و شبهات و ت

:سیس کالم جدید را ضروري و الزم دانسته و این مسائل را براي آن برشمرده اندأترو این 
دین، علل پیدایش آن از دیدگاه روانشناسـان و جامعـه شناسـان، مسـئله ي فطـرت،      يفلسفه. 1

دین و مذهب، مهدویت در اسالمآورنده ي
)مسئله ي نبوت(وحی و الهام از نظر علوم روانی جدید . 2
بررسی دوباره ي ادله ي توحید با توجه به ایرادها و شبهه هایی که مـادیین جدیـد بـر بـراهین     . 3

.توحید کرده اند
اجتماعیي بحث امامت و رهبري از جنبه . 4
1360مطهـري،  (ن و شبهات موجود در ایـن زمینـه   و قرآ) ص(مسائل خاص حضرت رسول . 5

)50-45: ش
برخی دیگر در تفسیر رایج و مشهور کالم جدید، تجدد را وصف مسائل کالمی دانسته انـد، بـه   
این معنا که در گذشته کالم بیشتر با مسائلی در حـوزه ي خداشناسـی و معادشناسـی روبـه رو بـوده      
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: 1375سـبحانی،  . (انسان شناسی و دین شناسی نظـر دارنـد  است ولی امروزه، مباحث بیشتر به قلمرو
)10، 1ج

روشنفکران نواندیش مسلمان: 7-2
آراء و دیدگاه هاي این گروه را می توان به دو بخش اصلی تقسیم نمود، رویکـرد نخسـت کـه    
بـا گونـه اي ســنت سـتیزي و تـاثیر از فلســفه هـاي نقــادي کانـت و نیسـت انگــاري جدیـد و مبــانی         

کی هایدگرو گادامر و مسائل زبان شناسی و فلسفه ي تحلیل منطقی، نگرش و تلقی خاصی هرمنوتی
:این رویکرد، داراي دو دیدگاه مهم می باشد. از وحی پیدا کرده است

ودیدگاهی که تنها به اشتراك لفظی در عنوان کالم باور دارد و تفاوت جوهري میـان ایـن د  . 1
هاي جدید و حاکمیـت روش هـا و مبـانی و مبـادي و فضـایی      قایل نیست و با توجه به بروز پرسش

تازه، ضرورت اتخاذ شیوه اي دیگر را در گفتگو از خدا، نبوت، انسان  و وحی و معاد پیشـنهاد مـی   
دسـت شسـته و بـه نسـبی گرایـی روي آورده اسـت و از       چون بشر جدید از تفکر رئالیسـتی «. نماید

تی تدوین گردیده است، در عصر جدید کارآیی نـدارد و  طرفی کالم قدیم متناسب با فضاي رئالیس
باید کالم جدیدي پایه گذاري شود که با نسبی گرایی حاکم بر فضاي فکري بشر جدید هماهنـگ  

)188-192: 1375شبستري، (»باشد
این دیدگاه، تجدد را وصف شبهات و ابزار معرفی مـی کنـد و تفـاوت و اخـتالف جـوهري      . 2

کالم جدید دنبال کالم قدیم است و اختالف جـوهري بـا   «ید قایل نمی باشد میان کالم قدیم و جد
علـم  . علم کالم هم از طریق معارف تازه و هم از طریق مسئله هاي تازه تغذیه مـی شـود  ... آن ندارد

کالم یک وظیفه تازه هم پیدا می کند و بر سه وظیفه ي دفع شبهات، تبیین معـارف و اثبـات مبـانی،    
دین شناسی نگاهی است به دین از بیرون دین، . افزوده می شود به نام دین شناسیدیگريي وظیفه 

)79-78: 1373سروش، (» ...به همین جهت کالم جدید گاهی فلسفه ي دین نامیده می شود
و ) کـالم فلسـفی  (رویکرد دوم، متعلق به کسانی است که در عین گرایش به کـالم بـرون دینـی    

يدرون دینی تحوالت، تغییـرات و دسـتاوردهاي جدیـد در گسـتره    پذیرش جنبه هاي مثبت کالم 
دو . علم و فلسفه، درصدد تطبیق، اصالح، رشد و گسترش دیدگاه هـاي کالمـی خـود برآمـده انـد     

:نگرش کلی و برگزیده نزد این گروه به چشم می خورد



٢٠

انبـه در  این نگرش تمایز میان کالم جدید و سـنتی را بـا توجـه بـه وقـوع تحـوالت سـه ج       -الف
ثیري که در ذهن و زبـان مخاطبـان برجـا    نگ و سیاست، و صنعت و اقتصاد و تأمعرفت شناسی، فره

فهـم و  (مـتکلم در همـه ي شـئوون معرفتـی خـویش      «نهاده است، در اضالع معرفتـی آن مـی دانـد    
قدمات ابزارهاي نوین یافته و از م...) اثبات و دفع و توضیح آموزه هاي دینی، عرضه و ایمان دینی، 

گاهی پدیدارشناسانه گام بر می دارد و گاهی مورخانـه سـخن مـی گویـد، در     . جدید آغاز می کند
مواضعی هوشمندانه تحلیل هاي روان شناختی را با استفاده از همان ابزارها به نقد می نشیند و به این 

).167-165: 1378قراملکی، (ترتیب نظام معرفتی نوینی را شکل می بخشد 
موضوع کالم را گزاره هـاي  » تعریف کالم«از » تحقق کالم«مقام یدگاه با جداسازي این د-ب

. دینی و حیثیتی متفاوت با سایر علوم دین و غایت آن را دفاع عقالنی از همان گـزاره هـا مـی دانـد    
کالم با برخـورداري از روش هـاي مختلـف عقلـی، نقلـی، تجربـی و شـهودي و نیـز هرمنـوتیکی و          

ي روش و موضـوع و مبـانی بـا حفـظ اصـول      نو شدن مسـائل و مبـانی، در عرصـه    پدیدارشناسی و 
گذشته، تحول و دگرگونی یافته است و در مقام تحقق با اذعان به تشکیل آن از نظام هـاي هندسـی   
مختلف که از هیچ سنخیتی با یکدیگر و با کالم قدیم برخوردار نمی باشند، به تفـاوت عمیـق نحلـه    

نگارنـده ضـمن توجـه بـه کـالم جدیـد در مقـام تحقـق،         «. قایل می گرددهاي مختلف کالم جدید
بـراین اسـاس، کـالم جدیـد تکامـل یافتـه ي       . براساس تعریف کالم جدید به مسائل آن می پـردازد 

).16-15: خسروپناه، همان(کالم قدیم است و بسیاري از مسائل آن با فلسفه ي دین اشتراك دارد 
مسائل کالم جدید: 7-3

:بندي نهایی، مسائل کالم جدید را می توان این گونه دسته بندي نموددر جمع
قلمـرو دیـن و گسـتره ي    . 3انتظار بشر از دین با نیاز انسـان بـه دیـن   . 2تعریف و چیستی دین. 1

و تعـارض علـم   . 8زبـان دیـن  . 7گوهر و صدف دیـن . 6دینأمنش. 5کارکردهاي دین. 4شریعت
. 11پلورالیسم دینـی و دعـوي صـدق انحصـاري ادیـان     . 10هاي دینیتحقیق پذیري گزاره . 9دین

ادله ي عدم اعتقـاد بـه   . 14مسئله ي شر و عدالت الهی. 13صفات خداوند. 12رابطه ي عقل و دین
مسئله ي نفس و خلـود آن و رویکردهـاي مختلـف    . 15خدا و ادله ي نگرویدن انسان ها به خداوند

رابطـه ي  . 17ینی و تفاوت آن با فطرت و وحی و تجربه ي عرفانیتجربه ي د. 16جاودانگی انسان
)18-17: خسروپناه، همان. (روش شناسی دین پژوهی. 19معرفت شناسی دینی. 18دین و اخالق
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نمایانگر دیدگاه کلـی پیـروان   ار از تعریف و چیستی دین، وارائه ي دو تقسیم فهرست همچنین 
:و جزئی تر مباحث عام آن خواهد بودکالم جدید در بحث و بررسی مصداقی 

عنصر مشترك ادیان، تعریف عام و خاص دین، تعریـف  تعریف دین، دین در لغت، : فصل اول
ذاتــی دیــن، تعریــف هــاي غایــت انگارانــه، تعریــف هــاي اخــالق گرایانــه ي دیــن، تعریــف هــاي  

ربـانی  (مسـلمان  روانشناختی دین، تعریف هاي جامعه شناختی دین، تعریف هـایی از دیـن شناسـان    
)7: 1385گلپایگانی، 

چیستی دین: گفتار دوم
موانع و مشکالت تعریف دین، دسته بندي تعاریف ارائه شده پیرامون دین: انواع تعریف دین

دین در روایات. 2دین در قرآن. 1: تعارف درون دینی دین
:تعاریف اصطالحی دین

تعـاریف  -ج. لمـان اسـالمی از دیـن   تعـاریف متک -ب. تعاریف متکلمـان غربـی از دیـن   -الف
عالمان علوم انسانی از دین

)ب: خسروپناه، همان(نقد و بررسی تعاریف دین 
:نگاه پایانی به رویکردهاي چالش برانگیز، پیشنهادها و چشم انداز آینده-8

مقصود اصلی نویسندگان در این مقاله، بررسی و نقد همه جانبـه ي دیـدگاه هـاي مطـرح شـده      
ارائـه ي گزارشـی از رویکردهـاي گونـاگون در حـوزه ي کـالم اسـالمی و        ست بلکه هدفنبوده ا

چالش هاي عقل فلسفی با کالم شیعی در قالب و ساختار دو نگره ي درون دینـی و بـرون دینـی بـا     
با توجه بـه  . گرایش به قضاوت علمی و منصفانه و دوري از هرگونه غرض ورزي شخصی می باشد

هادها و راهکارهایی براي برون رفت از این چالش یا حـداقل برخـورد منطقـی    پیشن،همین نقطه نظر
:با آن و نیز چشم اندازي از آینده تقدیم می گردد

بـه پرسـش هـاي انسـان و رهـایی او از      هر مکتب کالمی و جریان فلسفی براي پاسـخ گـویی   . 1
زنـدگی فـردي و   بحران هاي سخت و دشوار فکري و سازماندهی ذهن و اندیشـه و سـامان بخشـی   

اجتماعی اش، رویکردها و راهکارهایی برخاسته از جهان بینی، ایدئولوژي و جهـان شناسـی و نظـام    
سیستم معرفتی و روش شـناخت اسـتوار گشـته    اخالقی خاص ارائه می دهد که خود بر پایه ي یک 
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دي مقطعـی و  هرگونه موضع گیري ناآگاهانه و راهکار بی طرح و برنامه در این راستا برخور. است
.پاسخی نابسنده به شمار می رود و فرجامی ناخوشایند به دنبال خواهد داشت

متکلم به عنوان واسطه ي میان وحی و مخاطبان، چـه هویـت دفـاعی بـراي علـم کـالم قائـل        . 2
و خواه نگرش درون دینـی بـه مسـائل    ) 87و 59: 1378قراملکی، (شویم و چه هویت معرفت زایی 

و خواه نگرش برون دینی، باید حجیت ذاتی عقل و احکـام آن را بـاور نمایـد و بـه     آن داشته باشیم 
پیامدهاي آن نیز گردن نهد چرا که اعتقاد به مالزمه ي میان حکم عقل و و شـرع و تبعیـت عقـل از    
نقل تا هنگـامی مـی توانـد اسـتوار و داراي اعتبـار باشـد کـه حسـن و قـبح عقلـی پذیرفتـه گـردد و             

بنـابراین اگـر کسـی مسـتقالت عقلیـه را      . جایگاه شایسته ي خود را بـه دسـت آورد  مستقالت عقلیه 
.انکار نماید دیگر جایی براي قاعده ي مالزمه میان حکم شرع و عقل باقی نمی ماند

سـاحت درون دینـی و سـاحت    : عالم دینی در کسوت متکلم از دو سـاحت برخـوردار اسـت   . 3
منان دین باور روبـه رو مـی باشـد کـه از     ؤاو با گروه م-درون دینی-در ساحت نخست. برون دینی
فاصله ي طوالنی گرفته اند و براي تعلیم آموزه هاي وحی و تصحیح ) ع(و معصوم) ص(زمان پیامبر

نیازمند هستند، کالم درون دینی با پایبندي بـه پیونـد   ایمان و اعتقاد به آموزش درست و هدایتگرانه 
یدات نقلی در ایـن بیشـتر مـی توانـد سـودمند و راهگشـا       ؤاري از مپیوسته ي عقل و نقل و بهره برد

با پرسشـگرانی مواجـه اسـت کـه یـا در مسـیر گـزینش آیـین         -برون دینی-و در ساحت دوم. باشد
تازه اي به سر می برند یا در امواج پرتالطم برخورد آیین هاي گوناگون دست و پا می زنند و یا در 

گرفتار آمده اند که نظـم ذهنـی و نظـام روانـی آنهـا را نابسـامان       بحران هاي شدید فکري و روحی 
.ساخته است

در این مرحله دیگر نمی توان با مجموعه اي از روایات گوناگون و دسته بندي موضـوعی آنهـا   
بلکه کالم برون دینـی بـا   . و ایراد عنوان ها و شعارهاي کلی به اهداف تبلیغی و هدایتی دست یازید

درون عقالنی وابسته بـه آن یـا کـالم   ي قل و متدولوژي ویژه و دستاوردهاي ویژه نظام معرفتی مست
.دینی با ساختار اصالح شده و راهکارهاي روزآمد، رویکرد مناسب به نظر می رسد

از آن جا که متکلم با توجه به هویت واسطه اي علم کالم و ثابت و جاودان بودن پیام وحی، . 4
یر و دامنه ي جغرافیـایی و تنـوع تـاریخی آن را متنـوع مـی دانـد بایـد        مخاطبان وحی را عام و فراگ

تحوالتی را که در طول دگرگونی هاي تاریخ تفکر بشري بر ذهن و اندیشـه و زبـان انسـان عـارض     
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پـذیرا باشـد و بـا اتخـاذ زبـان      ارمغان می آورد، می گردد و رویکردهاي نوین معرفتی را براي او به 
.خود را براي رویارویی هاي روزآمد و گریز ناپذیر سامان بخشدجدید نظام فکري و فلسفی

کالم فلسفی که نظام معرفتی و هستی شناسـی ارسـطویی را بـا همـه ي تغییـر و تحـوالت رخ       . 5
داده در آن براي تحقق اهداف دینی در طی قرن هاي پیاپی دستاویز خود قرار داده اسـت، نبایـد در   

ي و عقالنـی مـدرن بـه بـرج و بـاروي مـذهبی خـود پنـاه ببـرد و          روند درگیري ها و نزاع هاي فکر
و وسـواس علمـی و   مقدسات دینی خود را حربه اي براي تکفیر مخالفان بسازد بلکه بایـد بـا دقـت    

در جریـان تـرمیم   –... زبان شناسی، هرمنوتیک و -بردباري فلسفی از رهاوردهاي دانش هاي نوین
.د و کارآمد بهره گیردو بازسازي و گسترش نظام معرفتی جدی

سفانه در دوره ي معاصر برخی از متکلمان فلسفه گرا یا فیلسوفان متکلم با متد و نظام معرفتی أمت
و هستی شناسی ارسطویی می اندیشند و آراء و اندیشه هاي خود را بر پایه ي آن استوار مـی سـازند   

ان دیـن آشـنا را در پـیش مـی     اما در برخوردهاي نظري و جدلی، شیوه ي معلمـان اخـالق و مقدسـ   
.گیرند و رقیب اعتقادي را با تهمت هاي دین گریزي، التقاط و مانند آن خلع سالح می نمایند

شـیعی بـه دور از هرگونـه حـب و     به نظر می رسد هنگام آن فرا رسیده است که اندیشمندان-6
مـی بـریم، رویکـرد    بغض شخصی و تعصبات فرقه اي و با درك زمانه و شرایطی که در آن به سـر  

واقع بینانه و نقادانه به سرمایه هاي فکري و فرهنگی و میراث فلسفی و کالمی خود داشته باشند و بـا  
مقایسه و سنجش و یافتن نقاط قوت و ضعف، و نیز بهره جستن از پژوهش ها و کاوش هاي علمـی  

و جـامع بهـره بـرداري    معاصر به منظور برپایی یک نظام فکري و عقلی منسجم، روزآمد، پاسخ گو 
.نمایند

همواره می توانند بـه عنـوان   ) ع(فراموش نکنیم که معارف و آموزه هاي واالي مکتب اهل بیت
سرشار و تکیه گاه مطمئن یاریگر ما باشند، چه این معارف را از نگـاه درون دینـی،   یک منبع غنی و 

یه هاي پایان ناپذیر و سرچشمه هـاي  مفسر و مبین زبان وحی بدانیم و چه از نگاه برون دینی از سرما
.معرفت زاي دانش بشري به شمار آوریم
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Impressions of philosophic reason on Shiite theology
The history of forming and change of Shiite philosophic

theology
New challenges
Abstract

This essay presents a total panorama from historical landscapes of
theology forming in beginning, then brings up basic questions and
befitting and proportional answers until considers modes of
participation and distinction, roots of confrontation and challenges of
religious and philosophic theology from Shiite standpoint and in this
way deats with various narrations and divisions of reason and it's
validity and risen view point from inside and outside of religion to
theology and forming of philosophic theology with attitude to
philosophic reason and new challenges and presentation of
suggestions and future panorama ends the essay.

Keywords: reason, philosophic theology, Shiite theology, new
challenges.
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مقاله ي علم کالم از دیدگاه استاد (مبانی و آموزه ها : ، کالم جدید)ش1387(اوجبی، علی.4

.، اساطیر، تهران)مطهري، علی دژاکام
خلیـل مـامون   : ، معجم الصـحاح، تحقیـق و ترتیـب   )م2007(مادحجوهري، اسماعیل بن .5

.، بیروتۀا، دارالمعرفحشی
.، مکتب تفکیک، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران)ش1375(حکیمی، محمدرضا.6
.، مقام عقل، دلیل ما، قم)ش1383(ـــــــــــــــ .7
رام فی علـم الکـالم، مؤسسـه امـام     ، نهایۀ الم)ش1377ق، 1419(حلّی، حسن بن یوسف .8

.قم) ع(صادق
.، مناهج الیقین فی اصول الدین، محقق، قم)ق1416(ـــــــــــــــــــ، .9

مرکز مطالعات و پژوهش هـاي فرهنگـی   کالم جدید، ، )ش1381(خسروپناه، عبدالحسین.10
.حوزه ي علمیه ي قم، چاپ دوم، قم

.ب کالمی، مرکز جهانی علوم اسالمی، قم، فرق و مذاه)ش1377(ربانی گلپایگانی، علی.11
.، درآمدي بر کالم جدید، نشر هاجر، قم)ش1385(ــــــــــــــــــ .12
، )ع(سسه ي امام صـادق ؤ، مدخل مسائل جدید در علم کالم، م)ش1375(سبحانی، جعفر.13

.قم
سسـه ي فرهنگـی   ؤ، قـبض و بسـط تئوریـک شـریعت، م    )ش1373(سروش، عبدالکریم.14

.صراط، تهران
.، بوستان کتاب، قمۀ، اللوامع االلهی)ش1380(یوري حلی، فاضل مقدادس.15
، الملل و النحل، منشورات رضی، قم)ش1367(شهرستانی، محمد بن عبد الکریم .16



٢٦

.للکتاب، بیروتۀالعالمیۀ، المعجم الفلسفی، الشرک)م1982(صلیبا، جمیل.17
، منشـورات االعلمـی،   )دلمـرا به همراه کشـف ا (، تجرید االعتقاد )بی تا(طوسی، نصیرالدین.18

.بیروت
.، فصول منتزعۀ، المکتبۀ الزهراء، تهران)ق1405(فارابی، ابونصر.19
.، بیروتۀ، معجم القاموس المحیط، دارالمعرف)م2007(فیروزآبادي، محمدبن یعقوب.20
، حـق الیقـین فـی اصـول الـدین، منشـورات       )ش1377ق، 1418(فیض کاشانی، محسن .21

.بیدارتر، قم
.، هرمنوتیک، کتاب و سنّت، طرح نو، تهران)ش1375(ري، محمدمجتهد شبست.22
هاي علمیه، اسـالم و نیازهـاي جهـان امـروز، حـزب      ، حوزه)ش1361(مطهري، مرتضی .23

.جمهوري اسالمی، تهران
ات الشـیخ  المجلـد الرابـع مـن مصـنف    (المقـاالت  ، اوائل)ق1413(مفید، محمد بن نعمان، .24

.یۀ الشیخ المفید، قم، المؤتمر العالمی اللف)المفید


