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رویکرد بهعلمکالم بهعنوانیکرسالت

در پنجمین مجمع عمومی انجمن كالم
اسالمی که با حضور اعضای این انجمن جهت
ارائه گزارش عملكرد یک ساله در سالن
شانجمنهایعلمیحوزهبرگزارگردید.
همای 
حجت االسالم و المسلمین دكتر سبحانی،
مسئول انجمن کالم اسالمی در ارائه گزارشی از
عملكرد یكساله انجمن گفت :علم كالم نهتنها
یك رشته علمی در بین رشتههای دیگر است
بلكه یكی از رشتههای مهم است كه رسالت
بزرگی در حوزههای علمیه دارد ،لذا باید به علم
كالم بعنوان یك رسالت نگاه كنیم .امروز بحث
مبانی فكری مورد پرسش و هجمه قرار گرفته
و این دانش كالم است كه میتواند جوابگوی
این پرسشها باشد و الزمه این كار این است كه
اعضای انجمن كالم كمر همت بسته و وارد این
دانش كالمی بشوند و عقب ماندگیها را جبران
كنند .البته خوشبختانه رشته كالم در حوزه روز
به روز در حال گسترش است.
وی در ادامه افزود :یکی از کارهایی که باید انجام
بدهیم تشکیل گروهای علمی انجمن است .
انجمن به لحاظ تنوع اعضا ،باید دارای گروهای
تخصصی باشد تا هرکس به تناسب رشته خود
بتواند اهداف انجمنی را برآورده نماید.
ایشان در خصوص تشکیل گروه های علمی

اظهار داشت :با نظر سنجی که انجام شد تشکیل
گروه های علمی همچون گروه روش شناسی و
آشنایی با منابع کالمی ،گروه کالم جدید ،گروه
مکاتب کالمی معاصر ،گروه تاریخ کالم و میراث
شناسی و گروه کالم نقلی بیشترین رأی را در
راه اندازی گروه ها بدست آورده اند که البته دو
گروه به صورت اولویت تشکیل می شود .نحوه
فعالیت این گروه ها با فراخوان اعضا و انتخاب
مدیر و دعوت از یکی از اساتید کالمی جهت
نظارت خواهد بود ،برگزاری کالس ،اردوها،
جلسات ،نشست ها ،همایش و مشاوره از جمله
فـعالـیت های متـنوع این گروها می تواند باشد.
هدف ما اینست تا با امکانات انجمن و سایر
مؤسسات دیگر بتوانیم از پروژه های علمی همه
محققان حمایت تا کارهای کالم از صورت عام
به صورت گرایش های تخصصی تبدیل شود.
مسئول انجمن کالم اسالمی با ابراز خرسندی
از راه اندازی سایت انجمن گفت :انجمن سعی
کرد تا با راه اندازی سایت ،ارتباط مجازی را
با گروه ها و اعضای خود تداوم ببخشد .انجام
ثبت عضویت ،صفحات شخصی ،تاالر گفتگو،
مقاالت ،خبرهای کالمی و  ...از جمله امکانات
تدبیر شده در این سایت است.
تهیه خبرنامه به صورت ماه نامه جهت اطالع
رسانی به مؤسسات و اساتید دانشگاه ها و

کارشناسان و برگزاری نکوداشت از دیگر عناوین
سخنان مسئول انجمن کالم اسالمی بود.
حجت االسالم و المسلمین سبحانی در ادامه
درباره اهمیت برگزاری نشست های علمی
گفت :ما در برگزاری نشست های علمی کالمی
آن مقدار که مورد انتظار بود موفق عمل نکردیم.
البته برگزاری دو نشست علمی ،یکی نقد کتاب
دائره المعارف و دیگری نشست علمی وحی از
جمله نشست هایی بود که با استقبال زیادی
روبرو شد .برنامه ریزی و بازنگری در محتوای
جلسات حلقه کالمی قم از دیگر کارهایی است
که با جدیت باید دنبال شود.
مسئول انجمن كالم اسالمی در پایان سخنان
خود تأکید کرد :ما هنوز انجمن كالم را بهعنوان
یك انجمن نمیشناسیم چون آن مشاركتی که
الزمه یک کار انجمنی است هنوز بوجود نیامده
است .یک سرفصل جدیدی باید در انجمن
رقم بخورد تا یک خانواده تخصصی که همه
خودشان را به صورت مساوی در کارها شریک
بدانند به وجود بیایید لذا از اعضاء میخواهیم تا
مشارکت بیشتری داشته باشند.
در ادامه این جلسه حجج اسالم دکتر خسروپناه،
دکتر برنجکار و آقای دکتر ذاکری ضمن بیان
دیدگاه های خود ،به سؤاالت حاضرین در جلسه
پاسخگفتند.

