
 
 
 
 

 دیکالم جد یستیچدرآمدي بر 
 حسن قنبري

 ده:یچک   
 ابتدااز آنجا که در د است. یکالم جد یستین چییتب ،ن مقالهیهدف از  ا

به معنا و  خستآید، ن نظر می به يا م رابطهید و کالم قدیان کالم جدیم
 اتیدرباره  االه یخیتار یبحث و شود یعلم کالم اشاره م یخیتار شهیر
ن ییتب يگردد. در ادامه برا یه میارا معادل واژه کالم است، ظاهراً که

سخن گفته  یحید مسیات جدیش  االهیداید، از  پیکالم جد يمعنا
 »استد یات جدیهمان االه ،دیکالم جد«ه که ین نظریشود و از ا یم

و ن ید د و فلسفهیان کالم جدیرابطه م در پایان هم به .شود یدفاع م
 ش آمدهیمتفکران پاز  یدر آثار برخ این دو دانشان یکه م یجیخلط را
 .شود پرداخته میاست، 
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   طرح مسأله
 پژوهـان  نیـ از  د ياریبسـ  يها ها و گفته ست که در نوشتهاه سال »دیکالم جد«واژه 

بـه   يو حـوزو  یس دانشگاهیتدر يها یکرستعدادي از  یحترود و  یبه کار م یرانیا
در مفهوم و مقصـود از   یرسد هنوز هم ابهامات ینظر م ؛ اما بهافته استیآن اختصاص 

ماننـد   يرگیم دیمفاه ن مفهوم بایارابطه  ،طرف کیاز  دلیلهمین  بهآن وجود دارد. 
کار خـود   ف و حوزهیگر، تعرینامشخص است و از طرف د یکالم فلسفو  نید فلسفه

از عـدم   یناشـ  را ن ابهامـات یاز ا ياریبس توان یم است.دچار ابهام شده  ،ن مفهومیا
ک یـ ر تحول و تطور یدر س زیرا ؛ستناد این دانش شیدایپو مبدأ توجه به خاستگاه 
بـه   يتوانـد کمـک مـؤثر    یآن علم م هاي رویش و پویش  زمانخ و یعلم، توجه به تار

که تحت عنـوان   ییها ثبح  یما از آن علم داشته باشد. با مطالعه و بررس بهتردرك 
گـردد   یآشکار م یخوب به ،القا شده است ،پژوهان مختلف نیطرف داز  »دیکالم جد«

بـه آن   بایسـته بـه نحـو    ایـ ن خاستگاه غفلت شده و یااصل ا از ی ،که در اغلب موارد
 پرداخته نشده است.

 یشناسـ  واژه یرا با نـوع  آنالزم است  بحث،ن یپرداختن به ا يبرارسد  نظر می به
با تمرکـز   سپس ؛د بودن آن)یجد کالم و سپس دربارهدرباره  یابتدا بحث( میآغاز کن
آن بـا   زیتمـا  ، وجوهتینهاف و موضوع آن و دریبه تعر کالم جدیدگاه یجا و خیبر تار

 م.  یپردازب یژوهپ نیمشابه د يها ن و حوزهیفلسفه د
 

 ست؟یکالم چ
اسـت کـه در آن بـه احـوال مبـدأ و معـاد پرداختـه         یعلم :اند کالم گفته فیدر تعر

 ینـ یاعتقـادات د  اثبـات هـم  ن علـم را  یا یفه اصلیوظ) 29: 1376، ی(حلب. شود یم
نـام   ،د و صفاتیعلم توح یا کبرآن را به فقه ا همچنین )7: 1370،یجی(ا. اند دانسته
 دربـاره  ،ن علـم یا یبحث اصل :توان گفت یم نیبنابرا ) 24: 1417 ،ی(زنجان .اند نهاده
 تـوان  مـی  ،ن اسـاس یبر ا د.گرد یباز م وندکه به اعتقاد به خدا است يو امور وندخدا
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، یحی، مسـ یو آن را بـه کـالم اسـالم    مشاهدهان مختلف یدر اد ن علم رایق ایمصاد
واژه کالم در فرهنـگ   پیدایش چهن موضوع، گریم کرد. با توجه به ایتقس ...و يودهی

 سـابقه  ،وع آنمحتـوا و موضـ   ،گـردد  یم بازخ اسالم یتار نخست يها به سده یاسالم
 هـاي  بنابراین الزم است بحث از تـاریخ ایـن موضـوع را بـه دوره    دارد.  یار طوالنیبس

 يزیـ چ معـادل آن  ،کـالم  واژه رسـد  یظر مـ ن بهپیش از طرح کالسیک آن برگردانیم. 
کـاوش  ن یبنـابرا  شـده اسـت.   گفتـه  »اتیـ االه« آنبه  یست که در فرهنگ اسالما

   نماید. درباره این واژه ضروري می
 

  »اتیااله« یخیتار نهیشیمعنا و پ
است.  یسیدر زبان انگ» Theology«واژه  ترجمه ،یدر زبان فارس »اتیااله«واژه 
 یونانیبرگرفته از دو واژه  »Theology«آمده است که  ادهیالالمعارف ةریدر دا

»Theo« خدا و  يبه معنا»Logia «تو نظر اس گفتار يبه معنا .
(Mircea,1987: 455) گفتن یا  معناي هر نوع سخن پس این واژه به

 جمهوريافالطون در رساله نخستین بار،  را پردازي درباره خداست. این واژه نظریه
 یف کار شاعرانیتوص ين واژه را برایکار برد. او ا به الدیش از میپنجم پ سده درخود 

ن کنند. ییان تبیاساس وجود خدان جهان را بریخواستند تکو یکه م استفاده کرد
 را ازیز ؛دانست یم »Mythology« را مترادف با» Theology«خود افالطون 

: 1380. (افالطون، تاس بوده يا ق اسطورهیشرح و وصف حقا ،ير او تئولوژظمن
375( 

از همـین ریشـه   را  »Theologike« واژهز یشاگردش ارسطو ن ،از افالطون پس
ود و یهسـ  وي ،مثـال  يبـرا  ؛کـرده اسـت   ارادهآن را  یافالطـون  يکار برده  و معنا به

ده اسـت. او  یـ نام »ئولوگت«اند را  ان پرداختهیف کار خدایکه به توص يگریشاعران د
 يبنـد  میگـاه کـه در تقسـ    آن ؛در نظر داشـته اسـت  را نیز ن واژه یاز ا يگرید يمعنا
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را  ينظـر  و فلسفه یو ابداع ی، عمليمشهور خود از علوم، فلسفه را به سه قسم نظر
همـان   یاالهـ  دارد کـه فلسـفه   یان میکند و ب یم میتقس یو االه یعی، طبیاضیبه ر

»Theologike« را اشرف علوم  ن بخشیو موضوع آن جواهر مفارق است. ارسطو ا
 )195: 1385(ارسطو،  .عالم محسوس است يورا ،را موضوع آنیز داند؛ می

 ،نـد ا هبود یا رومی یونانی ،یحیمس هیاول و اجداد آبا ،تیحیاز آنجا که در عالم مس
 فـه یداشـته اسـت. وظ   تیحین مسـ یـ د ر حـوزه ب یفراوان مهم و اتریتأث یونانی تفکر
 اًن کـار عمـدت  یا يبرا آنها بود و تیحیاعتقادات مس ین عقالنییتب ،سایکل يآبا یاصل

کنیم که  وضوح مشاهده می در این دوره بهبردند.  یافالطون و ارسطو بهره م از فلسفه
که در ایـن  ند پرداخت میبه دفاع از اعتقادات مسیحی  ،افرادي با استفاده از ابزار عقل

ترین وظـایف آنـان    از اصلی هاي او میان، تبیین عقیده به خدا و بیان صفات و ویژگی
وارد  یونـان ی اي نهیشـ یبا پ »يتئولوژ« :توان گفت ین میبنابرا ه است.شد محسوب می

گـن و  یر اریـ نظ یعالمـان  نخسـتین مسـیحیت،    يهـا  ت شـد. در سـده  یحیعالم مس
 اند: نامیده »يتئولوژ«خدا را مباحث خود درباره  ،وسیبیوزی

 
 ریپـذ  صدق و کذب ادعاهاياشاره به   يرا برا اتیااله ،... به وضوحیکلمنت اسکندران

 ين اصطالح بـرا یز از ایه نیصریوس اهل قیبیوزی دانست... یباب خداوند م در یحیمس
: 1384 گـراس،  (مـک  .از خـدا اسـتفاده کـرد    یحیه بـه فهـم مسـ   یشب يزیاشاره به چ

 )271و270
 

شـتر  بیه پدیـدار گشـت کـ    ، یک علـم خـاص  در این دورهت فتوان گ بنابراین می
قیده به خدا و امور مربوط به آن جریان داشت و عالمان این علـم  مباحث آن حول ع
 .یدند(االهیات) نام کار خود را تئولوژي

سـان معـروف   ینو بـه مدافعـه   هک- یحیاز عالمان مس یکار برخ ،بعد يها سدهدر  
خـدا و صـفات و    دربـاره شتر مباحـث آنـان   یمعروف شد که ب »يتئولوژ«به   -بودند
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نوشتن مطالبی در دفـاع از اعتقـادات    ،نویسان این مدافعه اصلی کار. بود یعال االهاف
شـد و همـه علـوم و     یاشرف علوم دانسـته مـ   ،اتیاالهنیز  ادر قرون وسطدینی بود. 

ات و فلسـفه بـه   یـ هاال ن دوره بود که  بحث رابطهیات بودند. در همیتابع االه ،فنون
دان  ین االهـ یتـر  مبدل شـد. بـزرگ   تیحیمس ين مباحث جهان فکریتر از مهم یکی
عقل  رابطه ین بحث را به بحث کلیناس اییتوماس آکو یعنی ت،یحیمساز ن دوره یا

م یتقسـ  2یانیو وح 1ینعقال دو قسم ات را بهیاو االه ،ن اساسیا . برارتقا دادمان یو ا
مواهـب  ه از ک- یعیانسان با استفاده از نور عقل طب ،توماس یِنعقال اتیکرد. در االه

 يات تـا ابتـدا  یر از االهین تصویاد. یل آینا یقیند به معرفت حقتوا یم -است ندوخدا
آن دانسـته   ، خـادم اشرف علوم و فلسـفه  ،اتید مطرح بود و همچنان االهیدوره جد

هیات جـامع) نوشـت   (اال تئولوگیا ثوماعنوان کتاب بسیار مفصلی با ،توماس شد. یم
 .بودشناسی که محور همه مباحث آن خدا

 
 یحیمس دیات جدیااله

و چگونـه   یچـه زمـان   در ،دیـ ات جدیـ ن است که االهیا یپرسش اصلدر این مجال، 
؟ پدیدار گشت يا لهأواکنش به چه مس د دریات جدیااله ،گریعبارت د مطرح شد؟ به

  3.شده است ته مشهوریکه به مدرن باشد مید یجد دوره ،دیمراد از جد ،ن بحثیدر ا
آن  یات سنتیو االه تیحین مسید ،تهیبعد از ظهور مدرن توان گفتیمن یبنابرا
که  يدیو اصول جد یدانان با استفاده از مبانیو االه ندمواجه شد ییهابا چالش
رهایی یابند.  هاالشن چیا از دند تایکوش ،برگرفته از تفکر مدرن بود عمدتاً

                                           
1. Natural  .  
2. Revealed 

ط آن بـا االهیـات جدیـد مسـیحی مراجعـه کنیـد بـه:        هاي مدرنیته و ارتبا . براي فهم بهتر ریشه3
Gareth, 2004: 17-163. 
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(Ford,1997: 1-14) خود  يکه در جا - یاصل خیبه دالک یدانان کاتولیااله
و  ینقش اصل بلکه ؛ن مهم نداشتندیدر اتوفیق چندانی  - استو بررسی قابل بحث 

د پدر و مؤسس یرماخر را بایشالفا کردند. یدانان پروتستان ایکننده را االه نییتع
  :دانست یحید مسیات جدیااله

 
س یم و تأسیقد يلگواو تجسم تحول در ا ؛دیات دمیرماخر در االهیشالرا ته یروح مدرن

 )Hans,1995: 694( .ات استید در االهیجد ییالگو
ـ گذار انیتنها بن رماخر نهیگفته است که شال یدرست کارل بارت به  ،يک مکتـب فکـر  ی

  )379: 1381 ن،یل( ن است.ینو یگذار دورانانیبلکه بن
ـ جد يش الگویدایات و پیهمراد از تحول الگو در اال اخر مریاسـت کـه شـال    يکـار  ،دی

 )Hans and Tracy, 1989: 288( .داد سامان
 
ت بـود  یحیمسـ از  دیـ جد يریتفس تالش براي ارایهرماخر یشال یواقع هنر اصلدر

دفـاع کـرد کـه    ن یـ از د یی. او در فضـا د سازگار شودیجد تا بتواند با اقتضاهاي دوره
بسـتن از   در حـال افـول و رخـت    - طور خـاص  به - تیحیو مس - طور عام به - نید

 مدرن بود: يهاو أذهان انسان یزندگ
 

رغم  به -ن را مطرح کرد. او ین فضا پرسش از دیکه در ا بود ین کسیرماخر نخستیشال
 دانسـت وظیفه خود می - ت داشتیحیمس ین سنتید يهاکه به آموزه ییانتقادها همه
کنــد.  يد بازســازیــجد کــامالً یبــه روشــدیــن را  ،يانتقــاد ک متفکــریــعنــوان  بــه

)Hans,1995: 697( 
 

ن را یـ بود که راه دفـاع از د  یمتکلم ،یر اسالمیتعب و به دانیااله یک ن اویبنابرا
. مدرن قابل فهم باشـد، دانسـت   يهاانسان يکه برا ،نیاز د جدید يریه  تفسدر ارای
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دانـان قـدیم مسـیحی    در راستاي کار االهیتوان می کار شالیرماخر را ،بر این اساس
او نیز مانند قدما، دفاع از دیـن و اعتقـادات دینـی را وظیفـه مهـم       ازیر ارزیابی کرد؛

را بـراي   ضعیف جایگاه عقل در دوره جدید، این ابـزار با توجه به ت او دانست.می خود
اما اصـل کـار    ؛عنوان کارآمدترین ابزار بهره برد به ،ناکافی دانست و از احساس ،دفاع

شود. دان) دانسته مییک تئولوگ (االهی و نیزوي با کار قدما متفاوت نبود. بنابراین ا
 دند و ایـن جریـان تـا   یکار او را تداوم بخشـ  ،پروتستان دانانیگر االهید ،يپس از و

ات یـ االه :گفت توان یمن یادامه دارد. بنابرا »یحید مسیات جدیااله«امروز با عنوان 
ـ در تیحیمسـ  ن و اعتقـادات یت دیدفاع از هوهمانا  ،یحیمسد یجد سـت یر مدرنبراب
 ست. ن بوده ایو زوال د یجهت نفدر همواره است که تالش آنان ییها

  
 د؟  یات جدیا االهید یکالم جد

رسـی  را برد یـ ات جدیـ االهبـا  د یکالم جد باید رابطه اکنون ،با توجه به مطالب فوق
این است که براي کالم جدید باید همان نقش االهیات جدید  مقبول ما نظریه کنیم.
دفـاع از اعتقـادات دینـی در     ،کارکرد اصـلی کـالم جدیـد   باید یعنی  ؛باشیم را قایل
االهیـات قـدیم    است که کالم قدیم اسـالمی،  همان نقشی باشد و این کنونیفضاي 
 کمـک ایـن نظریـه،    داشته اسـت. بـا   نوع کالم و االهیاتی هر طور کلی به و مسیحی

جود در ایـن  ومهاي  نیز خلط و کنونی، درباره این موضوع مباحث بسیاري از ابهامات
دربـاره   نقـد و بررسـی نظریـات مهـم     ،براي تبیین این نظریه گردد. مباحث رفع می

 نماید. ضروري میماهیت کالم جدید 
م توان به سـه دسـته تقسـی    را مید یت کالم جدیماهمربوط به  طور کلی آراي به
 کرد:

 یاشـتراک  وجه چیه ،مید و قدیجدان کالم یم باشند معتقد یبرخممکن است  .1
با توجـه بـه تـاریخ و     د.ان متفاوت رشد کرده کامالً ين دو در دو فضایا وجود ندارد و

 کـامالً  ییدر فضـا  یکالم سنت :توان گفت ظریه میدر برابر این ن منشأ پیدایش کالم،
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 يها پاسخ دادن به پرسش ،دار گشت و رسالت آنیپد ،دیدوران جد يمتفاوت با فضا
ت دان و اعتقـا یـ ت دیدفاع از هو آن یحال کارکرد اصلاما در هر ؛خاص آن زمان بود

چنـد ممکـن اسـت     هر شود؛ یر نمییفه با گذر زمان دچار تغین وظیاست که ا ینید
 فه متحول گردد.  ین وظیتحقق ا يها و ابزارها روش

 یوسته در حال تجدد و دگرگونیپ ،یکالم يها مسایل و پرسش، ن اساسیبر هم
هـا و   و تحـول پرسـش   رییـ امـا تغ  ند؛گونـاگون باشـ   ز بایدیها ن سخند و طبعأ پاسته

بـه  سـازد.   یاست، متحول نم ینیدفاع از اعتقادات د کالم را که علم تیماه ،ها پاسخ
دو رکـن   ين علـم دارا یـ ا ،ف علم کـالم گذشـت  یطور که در تعر همان ،گریعبارت د

و  انند افعال و صـفات م ،و امور مربوط به آن وندسخن گفتن از خدا یکی است؛ یاصل
و  ندظهور داشـت  کامالًم یدر کالم قد این دو رکن که ینیدفاع از اعتقادات د يگرید

 د.ند وجود داشته باشیبا نیزد یجددر کالم 
ان یـ ن بیا ، بههندد یمکالم نسبت  علم را به موضوعد بودن یجد ،دیگر برخی .2

امـا در کـالم    ،دشـ  یرداختـه مـ  ناظر بـه واقـع پ   يها تنها به گزاره ،میکه در کالم قد
 درباره) 35 :1374 ان،یملک( .شود یناظر به ارزش بحث م يها شتر از گزارهیب ،دیجد
بـودن کـالم    یم بر دفاعیدر کالم قد طور که انهمآیا  :پرسید توان می می هین نظریا

د وجود دارد؟ اگـر  ین تأکیز اید نی) در کالم جدینیدفاع از اعتقادات د( دش ید میتأک
ن یـ ا د گفـت یـ با کالم اسـت)  يف ماهوین امر از وظایا که اساساً( پاسخ مثبت باشد

بتوانـد تفـاوت    تـا  شـود  یکـالم نمـ   کارکردو فه یر وظییز موجب تغیر موضوع نییتغ
 در يچ تعهـد یهـ  ،دیـ الم جدکاما اگر  جاد کند؛یم اید و قدیکالم جدان یمرا  یمهم

بلکـه عنـوان    ؛دیـ نام »کـالم «بتوان آن را  رسد ینظر نم به ،نداشته باشدن یدفاع از د
 ،دیـ ل با کالم جدیمسا یممکن است در برخ چند، هرتر است آن مناسب يفلسفه برا

 اشتراك داشته باشد.  
گفتـه   یعنـ ی ،اسـت  یل کالمـ ، وصف خود مسـای د بودنیجد ،سوم هیدر نظر .3

کـالم   امـا در  ؛پرداخـت  یمـ  یشناسو معاد یشتر به خداشناسیب ،میکالم قد شود یم
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 :1375 ،ی(سـبحان  .شـود  یپرداختـه مـ   یشناس نیو د یشناس شتر به انسانیب ،دیجد
    .ز صادق استیه نین نظریا بارهدر ،شده دوم گفته ینظرره که دربا يا نکته )10

د و یـ ان کـالم جد یـ مسخن کسـانی کـه    رسد یبا توجه به مطالب فوق به نظر م
واب اقـرب بـه صـ   ) 78: 1373 وش،(سرقایل نیستند  يو جوهر يتفاوت ماهو ،میقد

موضـوعات آنهـا    یل و حتچند مسایهر ،دارند يکارکرد واحد ،علم هر دو ، زیراباشد
عـالوه   - یسوم فهیوظ ،کالم ،دیجد که در دورهنیا اما درباره  تواند متفاوت باشد؛ یم

دا کـرده  یـ پ - دیـ جد يز مسلح شدن به ابزارهاید و نیپاسخ به شبهات جد فهیبر وظ
 یشناسـ  نیـ د ،اگر مراد :د گفتی) با79: همان ،سروش( است یشناس نیاست و آن د

نـام   به یبلکه دانش ؛ستین بحث در کالم نیا ياست، جا یکرد دفاعیبدون رو یفلسف
کـالم  شناسـی،   لحاظ واژه به :توان گفت ین میبنابرادار آن است.  عهده »نید فلسفه«

اسـت کـه وارد    »دیـ ات جدیـ هاال«یـا   »New Theology« قـاً معـادل  ید دقیجد
حاصـل تعامـل    ،دیگر دوران جدید يها از واژه ياریمانند بس شده و یفرهنگ اسالم

دارند و از معنـا   یطوالن نسبتاً سابقه ،است که در فرهنگ غرب تیحیمس با تهیمدرن
کـه گذشـت، کـارکرد     چنـان  .هسـتند  ندم بهره يا مشخص و جاافتاده و مفهوم کامالً

است  تروزآمد کردن دین مسیحی دفاع از اعتقادات دینی و در غرب، یات جدیدااله
در حـوزه   ،لحـاظ محتـوایی   بنابراین بهکه از این حیث با االهیات قدیم تفاوتی ندارد. 

تعامـل  اما از آنجا که سابقه  باید همین کارکرد را داشته باشد؛ کالم جدید اسالم نیز
متأسفانه   ،ر استیاخ ههمحدود به دو د اه و بیشترکوت ،تهیمدرن ما با یفرهنگ اسالم

ـ  يها هنوز دارا ن واژهیمعنا و مقصود از ا  ،ن اسـاس یبـر همـ  اسـت.   یثبـات  یابهام و ب
 یعنـ ی یکالمـ  یفاقد کارکرد اصل ،دیها تحت عنوان کالم جد ا گفتهیها  بیشتر نوشته

انـد.   دهبـر  شیپـ  یفلسـف  کـرد کـامالً  یک رویـ و مباحث را بـا   ی هستنددفاع دکریرو
ک یـ د از یـ سـت کـه با  نجایااسـت.   مغفول ماندهاز ارکان علم کالم  ، یکیحقیقتدر

ز سـخن  یـ د نیـ ن و تفاوت آن با کالم جدید فلسفه یعنیگر ید ید مطالعاتیجد حوزه
 د.یان آیبه م
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 نید د و فلسفهیکالم جد
جـان   افته اسـت. یر رواج یاخ يها ، در دههمضاف يها گر فلسفهیمانند د ،نید فلسفه
ها و مقاالت مهمـی در ایـن    کتاب ،هاي اخیر ههددر دین، که لسوف معاصر یفهیک، 

 )22 :1373 ک،یـ هدانـد. (  ین مـ یـ درباره د یآن را تفکر فلسف موضوع نوشته است،
ن... که توجه به ید درباره یاست فلسف یتأمل ،نیفلسفه د: ن گفته شده استیهمچن
 )9 :1380نگــا، یتنپال( گذاشــته اســت. یســتم روبــه فزونــیدوم قــرن ب مــهیآن در ن
آن بـا  دانسـت کـه در    یفلسـف  یشناسـ  نیـ د ین را نـوع یـ د توان فلسفه ین میبنابرا

د کـرد  ید تأکیبا شود. یق میتحق ینید هايرباودرباره   ،یفلسف يها استفاده از روش
ن و تنها با ین به دیشیپ یچ نوع دلبستگیبدون هق یتحق ،یپژوه نین نوع دیکه در ا
ه معمـول بـوده اسـت.    خ فلسفیشه در تاریکه هم یروش یابد؛ صورت می یفلسف عقل
 ن.  یاز د ینه دفاع فلسف ،ن استید درباره یتفکر فلسف ،نید فلسفه حقیقت،در

ن یـ ا وجـود دارد و آشـکار   يزیتما ،دین و کالم جدید ان فلسفهیم ،ن اساسیبر ا
ز هماننـد  یـ د نیـ کـالم جد کـه  ل، چرادر روش است و نه در موضوع و مسای نه ،زیتما

ز موضـوع و  یـ بـرد و ن  یبهـره مـ   - یدر کنـار روش نقلـ   - ین از روش عقلید فلسفه
ز بـه کـارکرد و   ین تمایا ،که گذشت بلکه چنان تواند مشترك باشد؛ یل هر دو میمسا
 لهن، مسأیعلم و د رابطهچون  یلمسای ،مثال يگردد. برا یمن دو دانش باز یافه یظو

ل رنـد و هـم از مسـای   یگ ین مورد بحث قرار مـ ید ... هم در فلسفهو ینی، تجربه دشرّ
آنها بحث شود در حـوزه   درباره یفلسف اًکرد صرفیاگر با رو یعنی ؛د هستندیکالم جد
بـه آنهـا    ینـ یه اعتقـادات د یکرد دفاع و توجیاما اگر با رو ؛رندیگ ین قرار میفلسفه د

 .گرفتقرار خواهند  دیدر قلمرو کالم جد ،پرداخته شود
عنوان کـالم  خـود را بـا   يهـا  که بحـث  یاز متفکران یبرخ اگر به آثار ،انین بیبا ا
واقـع  آنان در يها م که بحثیابی یوضوح درم ، بهمیفکنیب ينظر ،دهند یه مد اراییجد

، غالـب  مثـال  يد. بـرا یـ کـالم جد  حـوزه  نـه در  ،ردیـ گ ین قرار مید در حوزه فلسفه
در قلمـرو   ،اند د ارایه نمودهیعنوان کالم جدان بایملک یرا که استاد مصطف ییها بحث
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کننـد   یشان دنبـال مـ  یرا که ا یکرد و روش خاصیرا رویز ؛رندیگ ین قرار میفلسفه د
ن یز همـ یاز آثار دکتر سروش ن یبرخ ن دربارهیهمچن ؛یاست نه کالم یسففل کامالً
 ق است.ادص ،حکم
 
 نتیجه

ل کـالم  با اذعان به گستردگی و تنوع مسای: اوالً ؛نکته تأکید کرد دو در پایان باید بر
بایـد  بـاز هـم    ،هاي جدید تحقیق و بحـث در ایـن علـم    جدید و حتی پیدایش روش

الم قدیم هـیچ تفـاوتی نـدارد.    با ک ،لحاظ کارکرد و ماهیت به کالم جدید پذیرفت که
یـک ماهیـت دفـاعی     ،، ماهیت علم کالمشدآشکار  که از مطالب گذشته کامالً چنان
اعتقادات دینی است کـه   دفاع از ،این علم ه عبارت دیگر، وظیفه اصلی و اولیت. باس

ـ  د.تـوان اسـتفاده کـر    مـی از هر ابزار و روشی  ،براي تحقق این وظیفه نظـر   بـه  :اًثانی
 شتر متأثر از االهیات جدید مسـیحی بی ،واژه کالم جدید در فرهنگ اسالمی رسد می
 بلکه آنچـه مهـم   ؛نیست روي کالم جدید از آن همعناي دنبال . البته این سخن بهاست

این اسـت کـه محققـان     ،بر آن تأکید کند ستخوا است و نگارنده در این نوشتار می
هنگام بحث از کالم جدید به محتواي کالمی بحث خـود توجـه داشـته     باید اسالمی

 اًغفلتی که غالبـ  - عنوان کالم جدید مطرح نکنند فلسفی را به صرفباشند و مباحث 
، بایـد  دان و فیلسـوف دیـن   ه عبارت دیگر جایگاه و شأن االهـی ب - شاهد آن هستیم

دانـان جدیـد    یـن تمـایز آشـکار در میـان االهـی     که ا چنان کامالً از هم متمایز باشد؛
وع خلطی میان مباحـث آنـان   مسیحی و فیلسوفان دین وجود دارد و بنابراین هیج ن

 آید.   پیش نمی
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