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ABSTRACT: The discussion on reforms in Islam has been ongoing in the Islamic world 
for many decades. This trend was also present in Iran, where it gained particular 
intensity after the Islamic Revolution of 1979. It was religious intellectuals who took 
the main debate upon themselves. Their activity and efforts concentrated around the 
problem of the adaptation of Islamic rules to the modern world. One of their proposals 
was to change the classical method of theological reflection. Although Islamic theology 
(kalam) during the first centuries of Islam become the queen of all Islamic sciences, 
contemporary Iranian thinkers are calling for the development of a new paradigm of 
religious reflection – a new kalam, kalam-e jadid, which would be characterized by 
rationality, openness to interpretation and criticism and would remain in constant dia-
logue with the non-religious sciences. The paper is an attempt to reconstruct the main 
assumptions of Iranian kalam-e jadid based on the views of its most important advocates. 
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Ju  w pierwszych wiekach islamu rozwa ania teologiczne okre lane arabskim ter-
minem kalam1 stanowi y jedn  z najwa niejszych dziedzin intelektualnej aktywno ci 
muzu manów. Uwa a si , e cho  kalam w islamie rozwin  si  z potrzeby obrony 
wiary i dowodzenia prawdziwo ci doktryny, dziedzina ta szybko wyros a na królow  
wszystkich nauk islamu2. Pocz tkowo podstawowymi problemami poruszanymi przez 
uczonych praktykuj cych ten rodzaj refleksji religijnej by y kwestie Boga i jego atry-
butów, zbawienia i ycia po mierci, odpowiedzialno ci za czyny, wolnej woli, czy te  
zagadnienie predestynacji. Metoda kalamu, w zale no ci od stanowisk poszczególnych 
szkó , opiera a si  na dwóch filarach. Wiod c  metod  by o odwo ywanie si  do tek-
stów wi tych, Koranu i hadisów, a w przypadku szyitów tak e przekazów pozosta-
wionych przez imamów, z czasem równie  przywo ywanie argumentów opracowanych 
przez wcze niejszych uczonych. Druga polega a na dowodzeniu rozumowym opartym 
na zdolno ciach ludzkiego intelektu. Metody tradycyjnego kalamu okre lane by y wi c 

1 Termin kalam w j zyku arabskim oznacza ‘mow ’ i ‘s owo’, st d arabski zwrot kalam allah 
(pers. kalam-e choda) odnosi si  do pochodz cego od Boga ‘Objawienia’. Muzu ma ska nauka kalamu 
bywa porównywana do teologii scholastycznej w chrze cija stwie. Por. Parviz Morevedge, Kalam, 
w: Richard C. Martin (red.), Encyclopaedia of Islam and the Muslim World, Macmillan Reference 
USA, New York 2004, s. 385.

2 Szerzej na temat muzu ma skiej teologii (kalamu) zob. Tim Winter (red.) The Cambridge 

Companion to Islamic Theology, Cambridge University Press, New York 2008; Said Hossein Nasr, 
Oliver Leaman (red.), History of Islamic Philosophy, Routledge, London 1996; Parviz Morewedge 
(red.) Islamic Philosophical Theology, State University of New York Press, Albany 1979; Ignác 
Goldziher, Bernard Lewis, Introduction to Islamic Theology and Law, prze . Andras i Ruth Hamori, 
Princeton University Press, New Jersey 1981; Binyamin Abrahamov, Islamic Theology: Traditional-

ism and Rationalism, Edinburgh University Press, 1998.
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terminem naql, który oznacza  ‘przekaz’ lub ‘cytat’ oraz aql od pochodz cego z j zyka 
arabskiego s owa ‘rozum’, ‘intelekt’3. 

Jak pisze Oliver Leaman pierwsze stulecia muzu ma skiej teologii by y czasem wyj t-
kowej kreatywno ci4. Teologowie prowadzili ywe spory zarówno dotycz ce metod pro-
wadzenia refleksji religijnej, jak i kluczowych jej za o e . Kiedy jednak pod koniec IX w. 
opracowano odpowiedzi na fundamentalne pytania teologiczne, dosz o, jak uwa a cz  
badaczy islamu, do tzw. zamkni cia bram ed tehadu (arab. insid d b b al-id tihad )5, 
tj. ograniczenia samodzielnego intelektualnego wysi ku na drodze rozumienia i interpre-
tacji religii6. W ten sposób w zasadzie przestano szuka  prawdy, a zacz to j  jedynie 
powtarza . Zmiany w zakresie tej nauki zwi zane by y, jak twierdzi Frederick Mathew-
son Denny, tak e ze wzrostem znaczenia refleksji zorientowanej na feqh, czyli prawo 
muzu ma skie, jako tej przestrzeni rozumienia s owa Bo ego, która by a najbli sza yciu 
praktycznemu7. W ten sposób spora cz  teologów, uznaj c e samodzielna, rozumowa 
refleksja w zakresie kalamu nie ma ju  sensu, ograniczy a swoje rozwa ania do tzw. 
taqlidu, czyli odwo ywania si  i kierowania w rozumieniu religii klasycznymi, ju  opra-
cowanymi interpretacjami8. Nieco odmienna sytuacja mia a miejsce w przypadku szyizmu, 
którego teologia, wykazuj c tendencje ku racjonalistycznym ideom mutazylickim, rozwi-
jana by a nadal, uznawano bowiem twórczy wysi ek na drodze rozumienia Objawienia 
jako wa ne narz dzie teologicznej refleksji9. Z czasem jednak i do szyickiej teologii, 
od XVI wieku rozwijanej szczególnie w Iranie, wkrad a si  stagnacja, co wyj tkowo 
uwidoczni o si  w obliczu nowych wyzwa , jakie stan y przed religi  w XIX wieku. 
Wi za y si  one z otwarciem Iranu na wp ywy Zachodu, nap ywem nowych koncep-
cji polityczno-spo ecznych, czy te  z coraz pilniejsz  potrzeb  skonstruowania muzu -
ma skiej odpowiedzi wobec idei modernizmu, post pu, demokracji czy sekularyzmu. 
Wielop aszczyznowe zmiany, jakie na skutek kontaktu z Zachodem sta y si  udzia em 
spo ecze stwa ira skiego, pozbawi y wielu muzu manów pewno ci co do prawdziwo ci 
ich wierze , przekona  i praw10. Wielo  zjawisk i nurtów intelektualnych, które zrodzi y 
si  w odpowiedzi na tak sformu owane wyzwania, nie pozawala na nawet pobie ne ich 
tu omówienie, niemniej jednak nale y zaznaczy , i  konieczno  wprowadzenia zmian 
w szeroko pojmowanej my li religijnej, w tym tak e refleksji teologicznej, czy interpretacji 

 3 Murtada Mutahari, An Introduction to ‘Ilm al-Kalam, prze . ‘Ali Quli Qara’i, „Al-Tawhid” 
1985, t. 2, nr 2, opublikowane na: http://www.muslimphilosophy.com/ip/kalam.htm [01.06.2016].

 4 Oliver Leaman, The Developed Kalam Tradition, w: T. Winter (red.), op. cit., s. 77.
 5 Na temat ed tehadu zob. Aron Zysow, Ejteh d, w: Ehsan Yarshater (red.), Encyclopædia Iranica, 

t. 8, fasc. 3, Routledge & Kegan Paul, London 1998, s. 281–286. 
 6 Por. Jospeh Schacht, An Introduction to Islamic Law, Clarendon Press, Oxford 1964, s. 70–71.
 7 Frederick Mathewson Denny, Islamic Theology in the New World: Some Issues and Prospects, 

„Journal of the American Academy of Religion” 1994, t. 62, nr 4, s. 1070.
 8 Zob. Shaista P. Ali-Karamali, Fiona Dunne, The Ijtihad Controversy, „Arab Law Quarterly” 

1994, t. 9, nr 3, s. 239, 244.
 9 W kolejnych wiekach szyici prowadzili jeszcze wiele dyskusji dotycz cych narz dzi rozumienia 

Objawienia, co ostatecznie usankcjonowane zosta o w XVIII wieku poprzez zdominowanie szyickiej 
teologii przez zwolenników szko y usuli, którzy akceptowali ed tehad jako jedn  z g ównych metod 
nauki kalamu. Por. Andrew J. Newman, The Nature of the Akhb r /U l  Dispute in Late afawid 

Iran. Part 1: ’Abdall h al-Sam hij ’s „Munyat al-Mum ris n”, „Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies” 1992, t. 55, nr 1, s. 22–51.

10 Shireen J. Hunter (red.), Reformist Voices of Islam: Mediating Islam and Modernity, M.E. Sharpe, 
New York 2009, s. 10.
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tekstów wi tych, artyku owana tak e w innych cz ciach wiata muzu ma skiego, zacz a 
ujawnia  si  równie  w Iranie11. Jednym z pierwszych, który zauwa y  potrzeb  zmiany 
sposobu rozumienia tekstów wi tych oraz uczynienia z teologii szyickiej nauki zdolnej 
do wyj cia naprzeciw wymogom wspó czesno ci, by  ira ski duchowny ajatollah Morteza 
Motahari (zm. 1979), w którego my li mo na doszukiwa  si  pierwszych zapowiedzi 
nowego podej cia do kalamu12. Jednak to dopiero rewolucja muzu ma ska 1979 roku 
i polityczno-religijna rzeczywisto , jaka sta a si  udzia em Iranu po tym wydarzeniu, 
stworzy y przestrze  dla szerszej dyskusji nad kondycj  teologii oraz doprowadzi y do 
uformowania si  nurtu, który okre la si  dzi  w a nie jako kalam-e d adid, czyli „nowy 
kalam”13.

TWÓRCY KALAM-E D ADID

Kluczow  rol  w tym procesie odegrali religijni intelektuali ci14 (rouszanfekran-e 

dini)15. Cho  tradycyjnie, przez wieki kalamem zajmowali si  uczeni muzu ma scy (z arab. 
mutakallimun), w porewolucyjnym Iranie tematyk  teologiczn  coraz cz ciej zacz li 
podejmowa  tak e my liciele, którzy, cho  cz sto posiadali uzyskane w szyickich o rod-
kach wykszta cenie religijne, byli raczej zwi zani ze wieckimi uczelniami, ni  semina-
riami religijnymi. Co wi cej w latach 80-tych, wiele debat religijnych zacz to prowadzi  
równolegle poza centrami religijnymi tak e w przestrzeni publicznej, na uniwersytetach, 
publicznych seminariach w prasie, czy w internecie. Religijnymi intelektualistami nazy-
wano zarówno wieckich filozofów, jak i szyickich ulemów o post powych pogl dach. 
Wi kszo  z nich mia a za sob  udzia  w rewolucji i opozycyjn  dzia alno  wobec 
polityki ostatniego szacha Iranu. Rozczarowani jednak porewolucyjn  rzeczywisto ci , 
z czasem zacz li kontestowa  zarówno now  w adz , pozycj  i kompetencje uczonych 
szyickich, jak i obowi zuj c  po przewrocie interpretacj  islamu oraz form  prowadzenia 
dyskusji religijnych. Aktywno  religijnych intelektualistów rozumie  mo na tak e jako 
odpowied  na wyra aj cy si  w porewolucyjnej rzeczywisto ci triumf teologii politycznej, 

11 Ibidem, s. 33–97. Na temat reform w islamie zob. Charles Kurzman (red.), Liberal Islam. 

A Sourcebook, Oxford University Press, Oxford 1988.
12 Zob. Faramarz Faramaleki, Ostad Motahari wa kalam-e d adid („Nauczyciel Motahari i kalam-e 

d adid”), Pa uheszgah-e farhang wa andisze-je eslami, Tehran 1383; Abdolhosejn Chosroupanah, 
Kalam-e d adid, Markaz-e motale’at wa pa uheszha-je farhangi houze-je elmije, Qom 1379.

13 Termin zapo yczony zosta  z tekstów Allame Szibli Ne’mani, szyickiego uczonego pocho-
dzenia indyjskiego, którego prac  opublikowano w Teheranie: Alamah Szibli Nu’mani, Tarich-e 

elm-e kalam: elm-e kalam d adid, Chap-e Rangin, Tehran 1949.
14 Ira ski filozof Ramin D ahanbeglu okre li  ich jako czwart  fal  intelektualistów, poczynaj c 

od rewolucji konstytucyjnej 1905 roku. Zob. Ramin D ahanbeglu, Moud -e czaharom („Czwarta 
fala”), Naszr-e nej, Tehran 1381, s. 91–98.

15 Zjawisko intelektualizmu zrodzi o si  i zacz o rozwija  w Iranie w efekcie otwarcia na wp ywy 
zachodnie. Jak pisze Franciszek Machalski „rywalizacja mi dzy kolonialno-imperialistycznymi pot ga-
mi Zachodu o wp ywy na rodkowym Wschodzie wyrwa a Iran z wielowiekowego u pienia i izolacji 
od pr dów modernizuj cych”, Historyczna powie  perska: materia y do studiów nad wspó czesn  

literatur  Iranu, Biblioteka Wschodnia, Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, Kraków 1952, s. 4. 
Nie chodzi o tylko o Europ  Zachodni , ale tak e zmieniaj c  si  wtedy Turcj  i Rosj . W efekcie 
otwarcia si  Iranu wielu m odych Persów zacz o wyje d a  na studia za granic , gdzie styka o si  
z nowymi, nieznanymi do tej pory ideami. Du  rol  intelektuali ci odegrali ju  w czasie rewolucji 
konstytucyjnej w 1905 roku. Por. Ma gorzata Abbasy, Ira ska inteligencja w XIX wieku i Rewolucja 

Konstytucyjna (1905–1911), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego, Kraków 2010.
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która leg a u podstaw, nie tyle nowej dla szyizmu, lecz jednak, po raz pierwszy wpro-
wadzonej w ycie, koncepcji w adzy religijnej. Og oszony w 1979 roku przez Ruhollaha 
Chomejniego system welajat-e faqih, mimo istnienia pewnych elementów demokratycz-
nych, zak ada  z o enie w adzy w r ce szyickich prawników, którzy kierowali si  jedn , 
konkretn , uznan  za prawdziw  interpretacj  Objawienia i nie dopuszczali w zasadzie 
adnej mo liwo ci jej weryfikacji czy krytyki. 

W dalszej kolejno ci rozwój prowadzonej przez intelektualistów dyskusji nad kalamem 
motywowany by  tak e stagnacj  szyickich o rodków religijnych, których cz onkowie nie 
potrafili odnale  wspólnej p aszczyzny dla teologii i wyzwa  wspó czesno ci, a ich silne 
powi zanie z aparatem w adzy sprawia o, e w miejsce prowadzenia docieka  religijnych 
powielali stare interpretacje, broni c utrwalonych i s u cych rz dz cym interpretacji 
Objawienia. W tej sytuacji to religijni intelektuali ci przyj li na siebie zdecydowany 
ci ar prowadzenia i rozwijania refleksji teologicznej, czemu towarzyszy a tak e krytyka 
w adzy. Jak dowodzi badaczka wspó czesnego Iranu, Forough Jahanbakhsh, dotychczas 
nadal nie pojawi a si  w Iranie adna si a, która mog aby rywalizowa  z religijnymi inte-
lektualistami w walce z interpretacj  islamu forsowan  przez konserwatywne rodowiska 
szyickie i kszta towaniem nowych nurtów i postaw wobec religii i wiata16.

My liciele zaliczani do grona religijnych intelektualistów Iranu nie stanowi  jednak 
jednolitej grupy, lecz tworz  struktur  zró nicowan , kieruj c si  w swojej refleksji 
cz sto odmiennymi podej ciami. Pomimo naturalnych odmienno ci, wpisuj  si  jednak 
w nurt, którego nie sposób opisa  skupiaj c si  na dziel cych ich ró nicach, ale w a-
nie na punktach stycznych ich pogl dów. Aby uchwyci  g ówne problemy poruszane 

w ramach wspó czesnej dyskusji na temat nowego kalamu, warto przeanalizowa  pogl dy 
najbardziej znanych ira skich intelektualistów religijnych. Podobnego zdania jest np. 
badaczka Banafsheh Madaninejad, która przekonana jest, e studia nad tym zjawiskiem 
mog  koncentrowa  si  w a nie na najwybitniejszych przedstawicielach tego nurtu, za 
których Madaninejad uwa a intelektualist , wyk adowc  i filozofa Abdolkarima Sorusza 
oraz szyickiego uczonego Mohsena Kadiwara17. Pierwszy z nich, Abdolkarim Sorusz to 
ikona ira skiego intelektualizmu oraz filozof uwa any za jednego z prekursorów dyskusji 
na temat reform w islamie w porewolucyjnym Iranie. Uczestnik rewolucji, ale tak e jeden 
z najwi kszych krytyków porewolucyjnego polityczno-religijnego status quo. Podczas 
swoich studiów w Londynie Sorusz studiowa  zachodni  my l filozoficzn , interesowa  
si  filozofi  nauki i teoriami Poppera. Obecnie, od kilku lat mieszka na sta e w Stanach 
Zjednoczonych. Mohsen Kadiwar z kolei to szyicki mod tahed (muzu ma ski uczony 
w zakresie prawa i teologii islamu) m odszego pokolenia, ucze  znanego opozycyjnego 
wobec Chomejniego duchownego ajatollaha Alego Montazeriego (zm. 2009), jedyny 
z omawianych tu intelektualistów, który za swoje pogl dy odsiadywa  wyrok wi zienia. 
Podobnie jak Sorusz, od 2009 roku mieszka on poza Iranem. Postaci , bez której adne 
badania nad wspó czesn  ira ska my l  teologiczn  nie mog  by  kompletne, szczególnie 
w przypadku dyskusji nad problemem kalam-e d adid, jest tak e szyicki uczony, teolog 
i wyk adowca uniwersytecki Mohammad Mod tahed Szabestari. Szabestari nale y do 

16 Forough Jahanbakhsh, The Emergence and Development of Religious Intellectualism in Iran, 

„Historical Reflections/Reflexions Historiques” 2004, t. 30, nr 3, s. 479–480.
17 Nieopublikowana rozprawa doktorska Banafsheh Madaninejad, New Theology in the Islamic 

Republic of Iran: A Comparative Study between Abdolkarim Soroush and Mohsen Kadivar, obro-
niona w The University of Texas, Austin, 2011, s. 4. http://hdl.handle.net/2152/ETD-UT-2011-08-4238 
[10.12.2016].
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pokolenia przedrewolucyjnych ulemów, zwi zanych z ajatollahem Behesztim, na które-
go pro b  w 1969 roku wyjecha  do Niemiec, gdzie pe ni  funkcj  dyrektora Markaz-

-e eslami-je Hamburg, Centrum Muzu ma skiego w Hamburgu. W Niemczech, gdzie 
sp dzi  prawie 10 lat, mia  okazj  zapozna  si  z filozofi  europejsk , a tak e teologi  
chrze cija sk , szczególnie protestanck . Do Iranu wróci  na rok przed rewolucj . Jest 
dzi  emerytowanym wyk adowc  uniwersyteckim, a je li pozwala mu na to zdrowie, 
publikuje i wyst puje publicznie. Mieszka w Iranie. Mniej znan  zachodnim badaczom 
postaci , lecz równie ciekaw  w kontek cie dyskusji nad zjawiskiem nowej teologii, jest 
tak e mieszkaj cy w Iranie filozof i wyk adowca uniwersytecki zwi zany z porewolucyjn  
pras  reformatorsk , Mostafa Malekjan18. 

Cho  wymienieni my liciele koncertowali si  cz sto na innych wymiarach dyskusji 
religijnej oraz wybierali w niektórych kwestiach odmienne perspektywy patrzenia na te 
wymiary, wszystkich mo na uzna  za uczestników dyskusji nad kalam-e d adid, nad 
nurtem nowej teologii muzu ma skiej, której g ówn  motywacj  sta a si  wiara w to, e 
we wspó czesnym wiecie, islam nadal mo e stanowi  wa ne ród o wzorców, wskazó-
wek etycznych i norm prawnych, a tak e mo e sta  si  przestrzeni  spotkania i dialogu 
wiary i nauki, pogodzenia tego co boskie, z tym co ludzkie. Dzia ania intelektualistów 
mo na rozumie  tak e jako prób  o ywienia kalamu i najwa niejszego jego narz dzia, 
jakim by  kiedy  oparty na sile rozumu ludzkiego ed tehad19.

Porewolucyjny ira ski ruch reformatorski, podobnie jak pogl dy wybranych inte-
lektualistów religijnych, doczeka  si  w literaturze przedmiotu licznych analiz20. Nadal 
jednak stosunkowo niewiele miejsca po wi ca si  w niej kalam-e d adid jako osob-
nemu nurtowi, rekonstrukcji jego za o e , czy te  syntetycznemu zarysowaniu poru-
szanych w jego ramach problemów21. Z tego powodu, artyku  ten nale y potraktowa  
jako przyczynek do dalszych, bardziej szczególnych bada  nad wspó czesn  ira sk  
teologi  szyick . 

TRADYCYJNY KALAM A KALAM-E D ADID WOBEC WSPÓ CZESNEGO WIATA

Niezwykle istotny w dyskusji nad kalam-e d adid jest fakt, e ira scy religijni intelek-
tuali ci nie kwestionuj  nauki kalamu jako takiej. Przekonani s , e mimo ci g ego rozwoju 
i post pu w wielu dziedzinach rzeczywisto ci, jakiego wiadkiem jest cz owiek, potrzeba 
prowadzenia rozwa a  teologicznych nadal jest bardzo silna. Jak twierdzi Mohammad 

18 Na temat jego pogl dów zob. Eskandar Sadeghi-Boroujerdi, Mostafa Malekian: Spirituality, 

Siyasat-Zadegi and (A)political Self-Improvement, „Domes. Digest of Middle East Studies” 2014, 
t. 23, nr 2.

19 Poniewa  artyku  ten stawia sobie za cel przedstawienie g ównych tematów poruszanych 
w ramach nurtu kalam-e d adid, rozd wi k mi dzy pogl dami my licieli nie zosta  tu uwzgl d-
niony. 

20 W rekonstrukcji nurtu nowej teologii w Iranie pomocne mog  by  publiakcje Mahmouda 
Sadriego Sacral Defence of Secularism: The Political Theologies of Soroush, Shabestari, and 

Kadivar, „International Journal of Politics, Culture and Society” 2001, t. 15, nr 2; Farzina Vahdata, 
Post-revolutionary Discourses of Mohammad Mojtahed Shabestari and Mohsen Kadivar: Reconciling 

the Terms of Mediated Subjectivity, „Critique: Critical Middle Eastern Studies” 2000, t. 9, czy te  
kilku innych badaczy wspó czesnego Iranu jak F. Jahanbakhsh, F. Khosrokhavara, czy Y. Matsunaga. 

21 Publikacj  tak  jest dysertacj  Banafsheh Madaninejad, op. cit., oraz perskoj zyczna praca 
Abdolhosejna Chosroupanaha zatytu owana Kalam-e d adid, op. cit. 
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Mod tahed Szabestari: „dzi  nadal potrzebujemy teologii, aby rozprawia  o Bogu, pro-
roctwu, Objawieniu i zbawieniu w sposób ró norodny i zró nicowany”22.

W tpliwo ci intelektualistów rodzi raczej sposób, w jaki s  prowadzone we wspó -
czesnym Iranie rozwa ania teologiczne. Uwa aj , e celem tych rozwa a  nie mo e 
by  nadal wy cznie udowodnianie dogmatów religijnych, czy zapisanych w doktry-
nie szyickiej prawd wiary. Na przyk ad Mostafa Malekjan twierdzi, e przed teologi  
stoi wspó cze nie zadanie znacznie wa niejsze. Tym zadaniem jest stwierdzanie, czy 
wiara w prawdy religijne pomaga cz owiekowi w yciu, czy te  nie. Filozof pisze, e 
w nowym wymiarze refleksji teologicznej: „toczy si  dyskusja nad tym, czy ludziom, 
którzy przekonani s  o prawdziwo ci danego przekazu, yje si  lepiej, ni  tym, którzy 
w niego nie wierz ”23.

Z kolei jak podkre la Mohammad Mod tahed Szabestari, problemy teologiczne, tra-
dycyjnie uwa ane za podstawowe, jak np. warunki zbawienia, ycie po mierci, moralna 
ocena dokonywanych dzia a , kwestia wolnej woli lub predestynacji ludzkich dzia a , 
przestaj  mie  znaczenie w kontek cie ycia wiecznego, a nabieraj  znaczenia w yciu 
doczesnym. Teolog pisze, e: „dzi  nie chodzi ju  o to, e cz owiek odnajduje prawdziwe 
przekonania i nast pnie, aby zosta  zbawionym je udowodni. Sprawa jest znacznie bardziej 
problematyczna. Pragnienie zbawienia pojawia si  ju  na tym wiecie. Chodzi o to, e 
wspó czesny cz owiek pragnie zabawienia duchowego ju  w tym doczesnym yciu”24.

Szabestari rysuje obraz cz owieka, który nie ogranicza si  w swoich zainteresowaniach 
religijnych jedynie do akceptowania zagadnie  teologicznych i doktrynalnych, ale który 
pragnie je zrozumie  i analizowa  w kontek cie doczesnego ycia, problemów z jakimi 
si  boryka, tak, aby wiara czyni a jego ycie pe niejszym. 

W ród intelektualistów perskich powszechne jest przekonanie, e wiele wspó czesnych 
dyskusji w Iranie nadal toczy si  w a nie w oparciu o za o enia teologii tradycyjnej. 
Co wi cej, ograniczaj  si  one do dowodzenia utrwalonych w tradycji dogmatów, przy 
jednoczesnym ignorowaniu mo liwo ci, które daje tak mocno zakorzeniona w szyizmie 
zasada ed tehadu25. Intelektuali ci religijni kwestionuj  podej cie wielu konserwatywnych 
teologów, którzy uwa aj , e kalam w swojej wielowiekowej formule nadal wyznacza 
wystarczaj c  przestrze  dysput religijnych. W swojej narracji szczególn  uwag  zwra-
caj  na problem nieprzystawalno ci kalamu do wspó czesnego wiata. K ad  nacisk na 
ogromn , ich zdaniem, potrzeb  ustosunkowania si  do problemu relacji, która czy 
religi  i nauk , a w zasadzie wiedz  religijn , czyli t , której ród em jest doktryna 
oraz wiedz  naukow  pochodz c  z nauk wieckich. Problem ten znalaz  si  w centrum 
zainteresowania wielu intelektualistów poniewa , jak przekonuj , dostrzegaj  ignorowan  
przez dominuj ce rodowiska teologów i prawników muzu ma skich poszerzaj c  si  

22 Mohammad Mod tahed Szabestari, Hermeneutik, ketab wa sonnat, Tarh-e nou, Tehran 1384, 
s. 190. 

23 Mostafa Malekjan, Mosztaqi wa mahd uri: goft o gui dar bab-e farhang wa sijasat, Negah-e 
mo’aser, Tehran 1385, s. 188.

24 M.M. Szabestari, Hermeneutik…, op. cit., s. 189.
25 Czasy porewolucyjne przynios y w Iranie tak e rozwini cie dyskusji nad ed tehad-e puja – 

dynamicznym, innowacyjnym, rozumowym wysi kiem podejmowanym w celu interpretacji tekstów 
wi tych, który bierze pod uwag  zmieniaj ce si  warunki i ogóln  sytuacj  zewn trzn  oraz kon-

centruje si  na dostosowywaniu rozumienia praw i zasad religijnych do wspó czesnych czasów. Por. 
M. Zaborowska, Odczytywanie wiata. Idea rozumu we wspó czesnej my li ira skiej, Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 2011, s. 137. 
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przepa  pomi dzy prawd  prezentowan  przez religi  i prawd  budowan  przez nauk . 
Wspó czesny cz owiek, w oczach religijnych intelektualistów utraci  pewno  i wiar  
w wiele dotychczasowych dogmatów, a szybki rozwój wiedzy w wielu dziedzinach 
sprawi , e du a liczba argumentów teologicznych sta a si  ju  dla niego nieaktualna. 
Tradycyjne sposoby mówienia o religii praktykowane w tradycyjnym kalamie, polegaj ce 
przede wszystkim na odwo ywaniu si  do utrwalanych przez wieki przekazów, s  w ich 
przekonaniu ju  nie wystarczaj ce. Pisze o tym np. Mod tahed Szabestari: „w nowej 
przestrzeni my lowej znik a pewno  naukowa i filozoficzna. Poszukiwanie pewno ci 
w sposób, w jaki robili to nasi przodkowie, nie daje ju  rezultatu”26.

W odczuciu tego teologa, wierno  zarówno tradycyjnym sposobom rozumienia reli-
gii, jak i utrwalonym w teologii metodom jej pojmowania, poszerza przepa  pomi -
dzy powszechnie forsowan  przez posiadaj cych siln  pozycj  w pa stwie duchownych 
wyk adni  islamu, a wiedz  dostarczan  cz owiekowi przez dziedziny wiedzy wieckiej. 
Ta pog biaj ca si  przepa  zwi zana jest, jego zdaniem, jak i zdaniem wielu innych 
intelektualistów, z tym, e wiat pozostaje pod wp ywem ci g ych zmian, a wraz z tymi 
zmianami zmienia si  tak e ogl d tego wiata dokonywany przez cz owieka. „To, co si  
zmienia, to wiedza i do wiadczenie, poprzez które ludzie pojmuj  i wyra aj  podstawow  
rzeczywisto ”, pisa  Szabestari27. Nie nale y tu przypuszcza , e intelektuali ci postuluj  
porzucenie wiedzy teologicznej na rzecz wiedzy naukowej. Ich postulaty motywowane 
s  raczej trosk  o d enie do najlepszej mo liwej ich kompatybilno ci. 

Problem coraz szybszych i g bszych zmian, które zachodz  w wiecie, w nauce, 
technice, a co za tym idzie, tak e w ludzkim wiatopogl dzie, znalaz  szczególne miejsce 
w refleksji nurtu kalam-e d adid. Mod tahed Szabestari pisze, e zmiany, które przez 
ostatnie kilkadziesi t lat wyra nie dokona y si  w wielu dziedzinach ludzkiego ycia, 
postawi y cz owieka wobec zupe nie nowych, dot d nieu wiadamianych kwestii28. Sprawa 
dotyczy jednak nie tylko zmian w wiecie, lecz tak e tego, jak yj cy w nim cz owiek 
go rozumie. Filozof Abdolkarim Sorusz stwierdza, e: „ewolucja ludzkiej wiedzy (...) 
nie jest produktem niczyich knowa  czy pokus szatana. Konieczno  naturalnej trans-
formacji wiata i dynamicznej wiadomo ci, poszerzania poznania i kryteriów my lenia 
(...) jest cech  ludzk ”29. 

Szabestari z kolei dostrzega powstanie, jak sam to okre la, nowej przestrzeni my lowej 
(faza-je fekri-je d adid), któr  przedstawia jako przestrze , w której cz owiek staje twarz  
w twarz wobec rozwoju kluczowych dziedzin swojego ycia. Powi kszaj ca si  wiedza 
cz owieka o wiecie rozbudza, w przekonaniu my liciela, coraz silniejsz  potrzeb  reli-
gijnej refleksji. To w a nie wiadomo  ewolucji i post pu w nauce sprawia, e zmieni y 
si  tak e oczekiwania cz owieka wobec teologii. Intelektualista zwraca uwag  na fakt, 
i  wspó czesny cz owiek nie czuje ju  potrzeby udowadniania wierze  religijnych. Czas 
tak rozumianej nauki min , a cele, które sta y przed elm-e kalam w pierwszych wiekach 
islamu, kiedy to kszta towa a si  doktryna muzu ma ska, dzi  ju  si  zdezaktualizowa-
y. Jego zdaniem, muzu manie wspó cze nie powinni oczekiwa , e kalam pomo e im 

26 M.M. Szabestari, Hermeneutik…, op. cit., s. 188.
27 Mohammad Mod tahed Szabestari, Religion, Reason and the New Theology, w: Lynda Clarke 

(red.), Shi’ite Heritage: Essays on Classical and Modern Traditions, Global Academic Publishing, 
Albany 2001, s. 244.

28 M.M. Szabestari, Hermeneutik…, op. cit., s. 190, s. 227–228.
29 Abdolkarim Sorusz, Qabz wa bast-e teurik-e szari’at, wyd. VIII, Mo’assese-je farhangi-je 

serat, Tehran 1382, s. 184.
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w rozwi zywaniu ich bie cych problemów. Poniewa , co podkre la, „rol  cz owieka 
jest rozwi zywanie kwestii, nie ich dowodzenie”, ten rodzaj refleksji religijnej musi dzi  
sprosta  temu zadaniu i by  cz owiekowi w tym pomocny30. 

NIEKO CZ CA SI  INTERPRETACJA

Mohammad Mod tahed Szabestari wielokrotnie podkre la , e wspó czesny cz owiek 
poszukuje nowych form dyskusji religijnych31. W jego opinii nowoczesna debata na temat 
religii „rozpoczyna si  w momencie, gdy zaakceptujemy (…) powstanie nowej przestrzeni 
my lowej w dziedzinie filozofii, kultury, nauki, polityki i przemys u”32. W jednej ze 
swoich ksi ek pisa  tak e: 

w naszej epoce niezwykle widoczne sta y si  zmiany naukowo-intelektualne. Powsta y nowe 
rodzaje wiedzy. Wszystkie te zmiany zainicjowa y pytanie o to, jak dzi  my muzu manie, 
jako cz  dzisiejszej ludzko ci, która yje we wspó czesnym wiecie, mamy okre li  
relacje pomi dzy now  wiedz  i jej dokonaniami, a zjawiskiem, którym jest Objawienie33.

Kluczow  kwesti  debaty sta  si  zatem problem relacji religii i nauki oraz d enie do 
tego, aby wiedza naukowa i wynikaj ce z religii zasady i prawa nie pozostawa y ze sob  
w sprzeczno ci. Jak uwa a Szabestari, pierwszym krokiem na drodze zsynchronizowania 
tych dwóch przestrzeni i wyeliminowania mog cych pojawia  si  sprzeczno ci, powinno 
by  podej cie, które zak ada pojmowanie interpretacji religii w kategoriach procesu, 
a nie jednorazowego wydarzenia. Najbardziej dystynktywn  cech  takiego rozumienia 
interpretacji Objawienia jest to, e nie jest ono zako czone, lecz trwa nadal. Dlatego, 
jak podkre la teolog, egzegeza Koranu jest procesem ci g ym. Szabestari pos uguje si  
w swoich pismach terminem tafsir-e pajan napazir, który przet umaczy  mo na jako „nie 
maj cy ko ca tafsir”, „nieko cz ca si  interpretacja”34. Teolog przekonuje, e „rozumienie 
s owa Bo ego nie jest czym , co mo e odby  si  raz w sposób ostateczny”35. Rozumienie 
religii, które zgodnie z za o eniami poczynionymi przez filozofa Abdolkarima Sorusza 
jest jedynie ludzk  wiedz , prób  zrozumienia s owa Bo ego, Szabestari porównuje do 
dialogu cz owieka z Bogiem. Pisze nast puj co: 

rozumienie s owa Bo ego polega na permanentnej i dwustronnej rozmowie pomi dzy 
cz owiekiem a Bogiem. Cz owiek zwraca si  ku Bogu, a to, co od Niego odbiera, próbuje 
wyrazi  i zrozumie . Jego interpretacje maj  charakter i natur  ludzk  i aby sprawdzi , 
czy s  w a ciwe, cz owiek musi korzysta  z dost pnych mu narz dzi36.

My liciel podkre la istnienie wewn trznej logiki Koranu, manateq-e daruni, która 
gwarantuje jego zdaniem sta  otwarto  wi tej ksi gi na ludzk  interpretacj . Jak s dzi, 
„fakt, i  mo na poprzez wiedz  danej epoki odkrywa  tekst Koranu (na nowo – M.R.), 

30 M.M. Szabestari, Hermeneutik…, op. cit., s. 188.
31 Ibidem, s. 230.
32 Ibidem, s. 236.
33 Ibidem, s. 246–247.
34 Ashk P. Dahlen, Islamic Law, Epistemology and Modernity: Legal Philosophy in Contemporary 

Iran, Routledge, New York 2003, s. 173.
35 M.M. Szabestari, Hermeneutik…, op. cit., s. 206.
36 Ibidem, s. 260. 
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jest najlepszym dowodem na jego Bo e pochodzenie”37. Koran, jak równie  inne teksty 
religijne, za spraw  swojej logiki, czyli wewn trznej struktury, mog  i powinny by  
zatem ci gle interpretowane.

Postrzeganie interpretacji religii jako procesu oznacza, e nale y stale podejmowa  
próby odczytywania Bo ego przes ania. Rozumienie Objawienia jest zjawiskiem dyna-
micznym, dzieje si , zmienia i rozwija, i jak zaznacza Szabestari:

wa ne jest, aby zwróci  uwag  na to, i  poprzez rozwój nie mamy na my li stopniowego 
odkrywania rzeczywisto ci, o której istnienia nasi przodkowie nie mieli poj cia. Raczej 
chodzi tu o zmiany w naukach stosowanych tj. obszarach wiedzy, które ewoluuj  zgodnie 
z rozwojem sposobów ludzkiej egzystencji, ludzkich potrzeb, my li i opinii – jednym 
s owem spo ecznej ewolucji ludzko ci38.

ROLA ROZUMU

Przeformu owanie sposobu interpretowania Objawienia wymaga, zdaniem ira skich 
intelektualistów, poszerzenia spektrum narz dzi i metod do których mo na i powinno 
si  w tym procesie odwo ywa . Dlatego tak wa ne miejsce przyznaje si  dzi  w Iranie 
narz dziom takim, jak ludzki rozum i wiedza uzyskana dzi ki poza-religijnym naukom 
rozwijanym przez cz owieka. Jak na przyk ad twierdzi teolog Mohsen Kadiwar:

wspólny ludzki rozum pod patronatem ci g ego i trwaj cego ludzkiego do wiadczenia 
d y do poznawania i odkrywania, a swoich zdobyczy nie postrzega jako sko czonych, 
ostatecznych i niezmiennych. Jest gotowy na to, aby wraz z nowymi do wiadczeniami 
zmienia  i reformowa  swoje wyroki39.

Przyznawanie rozumowi cz owieka kluczowej roli w interpretacji religii wynika 
z powszechnego w ród ira skich intelektualistów przekonania, i  ludzki intelekt stwo-
rzony jest do poszukiwania Prawdy. Filozof i intelektualista Abdolkarim Sorusz, intelekt 
ludzki opisuje jako: 

aktywnego i cierpliwego poszukiwacza prawdy, my l cego i b dz cego, który na drodze 
poszukiwania przemierza cie ki w a ciwe i b dne40.

W ten sam sposób ide  ludzkiego intelektu pojmuje tak e Szabestari:

Bóg dostojny i wspania y (...) uzna  za celowe i w a ciwe, aby odpowiedzi na niektóre 
pytania (potrzeby) cz owieka pozostawi  ludzkiemu rozumowi i wysi kowi. Przekaza  
mu w tej kwestii woln  wol , tak, aby móg  d y  do rozwik ania swoich w tpliwo ci41.

37 M.M. Szabestari, Religion…, op. cit., s. 244.
38 Ibidem, s. 245. 
39 Mohsen Kadiwar, Bazszenasi-je haqq-e aql szart-e lazem-e sazegari-je din wa hoquq-e 

baszar, dziennik „Kargozaran”, 20.09.1387. 
40 Abdolkarim Sorusz, Farbetar az ideolo i, VII wydanie, Mo’assese-je farhangi-je serat, Tehran 

1381, s. 237.
41 Mohammad Mod tahed Szabestari, Din wa aql, wywiad opublikowany w: magazynie 

„Hozeh”, 1370 oraz na http://drSzabestari .blogfa.com/post-10.aspx [20.03.2013].
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Ludzki intelekt, który w oczach szyickich uczonych stanowi  zawsze wa ne narz dzie 
religijnych rozwa a , jest dzi  postrzegany przez reprezentantów kalam-e d adid w kate-
goriach zmiany i dynamizmu. Mohsen Kadiwar o wiadczy  np. w jednym z wywiadów, i  
„my ludzie mamy rozum, aby pod a  i szuka ”42. Abdolkarim Sorusz akcentuje z kolei 
potrzeb  ci g ej gotowo ci do weryfikowania swojej wiedzy i poszukiwania nowego 
rozumienia prawd religijnych. Jest to mo liwe dzi ki rozumieniu ludzkiego intelektu jako 
jednostki dynamicznej. Jak podkre la Sorusz „rozum w miejsce powtarzania i kopiowania 
(naql), bada, poszukuje i docieka (tahqiq)”43. Ten sam aspekt aktywno ci rozumu dostrze-
ga Mostafa Malekjan. Podczas jednego z publicznych przemówie  mówi , e „je li nie 
posiadaliby my rozumu, nie mogliby my dotrze  do prawdy, tak jak ci, którzy nie ciesz  
si  pe ni  rozumu, nigdy nie b d  mogli jej poszukiwa ”44. Kiedy z kolei Abdolkarim 
Sorusz mówi o rozumie, na my li ma, jak sam pisze, qawwe-je motafakker, si  my le-
nia, moud udi darrok, puja wa haqiqattalab, byt inteligentny, dynamiczny i daj cy 
tego, co stanowi prawd . Ten filozof przedstawia rozum jako pujande-je haqiqatd u wa 

lagzeszkar, czyli rozum b dz cy i poszukuj cy prawdy45. 
W ród ira skich intelektualistów, zwolenników nowego podej cia do kalamu ogromne 

znaczenie przypisuje si  aktywno ci ludzkiego rozumu, racjonalnej analizie i dyskur-
sywnym argumentom. Takie podej cie mo na postrzega  w zasadzie jako powrót do 
idei ed tehadu rozwijanej i piel gnowanej w szyizmie przez wieki, cho , jak twierdz  
intelektuali ci, dzi  zaniedbanej46.

Poniewa  jedn  z zasad islamu jest d enie do wiedzy, ira scy intelektuali ci bardzo 
silnie podkre laj  zdolno  cz owieka do ci g ego d enia do poznania. Przyjmuj  w tym 
przekonaniu postaw , zgodnie z któr , jak pisze Szabestari:

cz owiek postrzega sam siebie jako istot , która ci gle musi si  rozwija  i nie posiada 
przed oczami adnego okre lonego z góry celu. Sam cz owiek stanowi dla siebie drog , 
proces i cel47.

Z takiego podej cia rodzi si  wizja cz owieka, który pragnie uczestniczy  w pozna-
waniu i rozwa aniu wielu kwestii, które jego przodkowie przyjmowali bezkrytycznie, 
odwo uj c si  do utrwalonych w tradycji pogl dów religijnych autorytetów. Mod tahed 
Szabestari podkre la, e: 

w tej nowej przestrzeni intelektualnej (…) cz owiek sam uznaje si  za istot , która stale 
musi my le  i permanentnie ocenia  i analizowa  efekty tego my lenia48.

42 Mohsen Kadiwar, Morad az azadi, wywiad w spo eczno-filozoficzno-literackim kwartalniku 
„Aql-e sorch” 1385, nr 2, s. 19–23.

43 Ali Asqar Saidabadi, Demokrasi, edalat, banjadgarai wa rouszanfekri-je dini, wywiad 
z A. Soruszem opublikowany w „Maszarekat” oraz na stronie internetowej: http://www.drsoroush.
com/Persian/Interviews/P-INT-13840829-Mosahebeh.html [12.02.2013]. 

44 Mostafa Malekjan, Ta’din-e ta’qoli, cz  druga przemówienia wyg oszonego ku czci Abba-
sa Chosrawiego na Uniwersytecie Emama Sadeqa w Teheranie, opublikowane na: http://www.
manaviat.blogfa.com/post-92.aspx [10.02.2011]. 

45 A. Sorusz, Farbetar…, op. cit., s. 237.
46 O idei ed tehadu we wspó czesnej my li ira skiej, a tak e o roli rozumu w pojmowaniu 

Objawienia pisz  w ksi ce Odczytywanie wiata. Idea rozumu we wspó czesnej my li perskiej. Zob. 
M. Zaborowska, Odczytywanie wiata, op. cit.

47 M.M. Szabestari, Hermeneutik…, op. cit., s. 188.
48 Ibidem.
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Odwo ywanie si  do rozumu, który nie jest definiowany jako skarbnica prawdy, ale 
narz dzie jej poznania, staje si  dla my licieli perskich punktem wyj cia dla znalezienia 
wspólnej p aszczyzny dla po czenia religii i nauki.

RELIGIA A NAUKA

Jak podkre laj  intelektuali ci, poniewa  interpretacja religii jest postrzegana jako pro-
ces, nie mo e by  nadal traktowana jako samodzielna dyscyplina zamkni ta w sztywnych 
ramach tradycyjnego kalamu. Z tego powodu tak wiele miejsca w dyskusjach religijnych 
intelektualistów po wi conych jest problemowi rozwijania cis ej relacji pomi dzy nauk  
o religii, a innymi ga ziami ludzkiej wiedzy. Zdaniem zwolenników kalam-e d adid, 
aby sprosta  nowym oczekiwaniom, które wspó czesny cz owiek stawia przed religi , 
zajmuj cy si  t umaczeniem Bo ego przes ania uczeni musz  zacz  korzysta  z dokona  
innych dziedzin wiedzy, a nie dystansowa  si  od nich. W ich przekonaniu, rozwijanie 
relacji pomi dzy religi  i nauk  oznacza to, e prowadzenie refleksji religijnej nie jest ju  
mo liwe przy ca kowitym ignorowaniu dokona  dziedzin wiedzy wieckiej. Nie mo na, jak 
zdaj  si  mówi , dyskutowa  nad dobrem, z em, zbawieniem i yciem wiecznym wy cznie 
w oparciu o zawarte w Koranie Objawienie, czy te  pod aj c jedynie za wiedz  groma-
dzon  przez wieki przez szyickich ulemów. Wspó czesna refleksja religijna w dyskusji nad 
wieloma kwestiami musi odwo ywa  si  i ustosunkowywa  do informacji dostarczanych 
przez wiedz  pozareligijn . Tylko takie podej cie do zagadnie  religijnych, zdaniem 
tych my licieli, mo e da  gwarancj  tego, e odpowiedzi dostarczane wspó czesnemu 
cz owiekowi przez religi  b d  aktualne, sprawiedliwe i zgodne z wyrokami rozumu. 
Dobrze ilustruj  to s owa Mohammada Szabestariego:

w dzisiejszym wiecie ludzko  musi rozwija  si  (porusza  si ) za pomoc  religii i nauki. 
Wspó czesnemu cz owiekowi oba te elementy s  potrzebne49.

Zdaniem teologa, rozwój wiedzy religijnej (ma’refat-e dini)50 uwarunkowany jest rozwo-
jem innych dziedzin ludzkiej egzystencji. Wiedza religijna nie tylko poddaje si  prawom, 
które rz dz  nauk  i wiedz , ale równie  pozostaje w cis ych relacjach z innymi jej 
dziedzinami51. Szabestari twierdzi ponadto, e:

nie ma nic wa niejszego, ni  to, eby my harmonizowali nasz  wiedz  religijn  z inny-
mi naukami (...). Musimy przyzna , e skoro prawo (feqh) jest samo rodzajem ludzkiej 
wiedzy, nie mo e by  sprzeczne z innymi ga ziami nauki52.

Pogl d ten podziela te  Mostafa Malekjan, który prawdopodobnie jak Szabestari, dostrzeg  
siln  potrzeb  nawi zania dialogu pomi dzy rozwa aniami religijnymi a dyskusj  nauko-
w , tocz ca si  zw aszcza w ramach socjologii, psychologii czy filozofii53. Zdaniem 

49 Ibidem, s. 236.
50 Abdolkarim Sorusz w swojej pracy Qabz va bast-e teurik-e szari’at („Ewolucja religii”) 

rozró nia religi  (din) oraz wiedz  religijn  (ma’refat-e dini). Podczas gdy pierwsz  rozumie jako 
Objawienie, wi te i niezmienne, drug  przedstawia jako ludzk  prób  zrozumienia s owa Bo ego.

51 M. Zaborowska, Odczytywanie wiata, op. cit., s. 133.
52 M.M. Szabestari, Religion…, op. cit., s. 249. 
53 Mostafa Malekjan, Neszaneha-je ensan-e ma’nawi, wydanie specjalne dziennika „Iran”, nr 2962, 

12.08.1383. 
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perskich intelektualistów, poniewa  tradycyjne interpretacje Objawienia cz sto ignoruj  
wiedz  zgromadzon  przez ludzi w drodze poszukiwa  naukowych, staj  si  nieracjonalne. 
Jak pisze Mohsen Kadiwar „dzi , (…) je li jaka  regu a jest zwi zana z religi  i ma by  
okre lana jako muzu ma ska, musi zosta  oceniona zgodnie z dzisiejsz  racjonalno ci ”54. 
Intelektuali ci zdaj  sobie jednak spraw  równie  z tego, e ka de nowo wypracowane 
rozumienie tekstów wi tych nale y weryfikowa , a kwestie religijne nale y stale pod-
dawa  reinterpretacji i krytyce. S  prze wiadczeni, e wiedza religijna jest przecie  tylko 
ludzk  prób  poj cia Bo ego przes ania. Abdolkarim Sorusz pisa  w zwi zku z tym, e: 

wiedza religijna, jak ka da inna wiedza jest efektem ludzkich poszukiwa  i refleksji 
i stale pozostaje mieszank  w tpliwo ci i pewno ci, prawdy i fa szu. A doskonalenie si  
i ewolucja tego zbioru nie podlegaj  kwestionowaniu55. 

Potrzeb  ci g ego weryfikowania s dów religijnych, oceniania wypracowanych praw 
i zasad oraz reinterpretowania wiedzy religijnej, jak  cz owiek posiada, Szabestari z kolei 
argumentuje twierdz c, e „na to (...) przekonanie sk ada si  rozumienie religii zsynchro-
nizowane z rozumieniem wiata i cz owieka, jakie ten wypracowa  przez kilka ostatnich 
stuleci”56. Takie stanowisko w efekcie prowadzi do przekonania, e odwo ywanie si  do 
wspó czesnej nauki w rozwa aniach nad religi  nie stanowi zagro enia dla prawd wiary, 
ani nie grozi Bo emu przes aniu, gdy  na stra y jego prawdziwo ci zawsze b dzie czuwa  
ludzki rozum. Jak przekonuje Mohsen Kadiwar:

jeszcze wa niejsze jest to, eby takie interpretacje (…) by y porównywane i oceniane. 
Muzu manie musz  mie  mo liwo  racjonalnej obrony norm i praw swojej religii57.

Niebagatelne znaczenie rozwa ania te maj  w kontek cie opartego na szari’acie prawa 
muzu ma skiego, które cz sto postrzegane jest jako wi te, zatem sta e i niezmienne, 
a próby jego zmiany z kolei za atak na wi to  islamu. Artyku owane w ramach  kalam-e 

d adid rozumienie interpretacji Koranu i tradycji jako nieustannego procesu, k adzie 
podwaliny pod przekonanie mówi ce o mo liwo ci dokonywania zmian w prawie muzu -
ma skim. Forsowane przez intelektualistów perskich podej cie zak ada dynamiczno  
i zmienno  rozumienia regu  i zasad prawa, a tym samym podwa a jego niezmienny 
charakter. Szczególnie wiele miejsca tematowi temu po wi ci  Mohsen Kadiwar, który 
wielokrotnie podkre la , e nauki religijne, a w szczególno ci feqh, nauka o prawie 
muzu ma skim wymagaj  pilnej rewizji i przemy lenia58.

Cytowani intelektuali ci zdaj  sobie spraw  z tego, e kontakty pomi dzy religi  
i nauk , mog  doprowadzi  do powstania sprzeczno ci, b dnych interpretacji i fa szy-
wych przekona . Przekonuj  jednak, e ich intencj  nie jest naginanie wiedzy religijnej 
ku prawdom naukowym wypracowanym w ramach wieckich nauk. Ka de nowe odczy-
tanie lub te  nowa wyk adnia Bo ego przes ania opracowana w wietle bie cej nauki 

54 Mohsen Kadiwar, Osul-e sazagari-je eslam wa modernite, referat wyg oszony na sympozjum 
Eslam, d am’e wa modernizm na Uniwersytecie Brukselskim 17.10.2004, opublikowany na: http://www.
kadivar.com/Index.asp?DocId=572&AC1&AF=1&ASB=1&AGM=1&AL=1&DT =dtv [04.10.2014]. 

55 A. Sorusz, Qabz…, op. cit., s. 203.
56 M.M. Szabestari, Hermeneutik…, op. cit., s. 160.
57 M. Kadiwar, Osul-e…, op. cit.
58 Mohsen Kadiwar, Mod tahed dar osul, „Madrase”, nr 6, 6.04.1386, s. 62–63.
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i posiadanej przez cz owieka wiedzy, musi by , jak podkre laj , poddawana ci g ej ocenie. 
Relacje religii i nauki wymagaj  od cz owieka ci g ej gotowo ci weryfikowania wiedzy 
na temat rozumienia s owa Bo ego. Jak przekonuje Mod tahed Szabestari:

oznacza to zestawienie wszystkich interpretacji razem, polerowanie i oczyszczanie ich 
niespójno ci, albo usuwanie za o e  dotycz cych Koranu i tradycji, oraz poszukiwanie 
przez wspó czesnego cz owieka nowych odpowiedzi59.

GRANICE TEOLOGICZNEJ SAMODZIELNO CI

U podstaw proponowanego przez ira skich intelektualistów podej cia do Objawienia 
i projektu stworzenia nowego paradygmatu prowadzenia refleksji teologicznej le y tak e 
nowa wizja cz owieka. W opinii perskich my licieli ludzi du o bardziej interesuje dzi  
ycie doczesne, ni  perspektywa po miertna. Chc  by  szcz liwi i realizowa  si  ju  

w ziemskim wiecie, nie chc  jednak odrzuca  religii. Temu pragnieniu towarzyszy sta y 
niepokój poznawczy, który przejawia si  w ci g ym poszukiwaniu prawdy i obja nianiu 
wiata. Cz owiek, o którym mówi  my liciele perscy, i któremu po wi caj  swoje dys-

kusje, nie jest postrzegany przez nich jedynie jako odbiorca s owa Bo ego, ale jawi si  
tak e jako ten, który podejmuje ci g y trud zrozumienia jego przes ania. Intelektuali ci 
zak adaj , e odpowiedzi na wiele pyta  i w tpliwo ci, stawianych przed cz owiekiem 
przez nowoczesny wiat, nadal mo na znale  w religii. To poszukiwanie postrzegane 
jest jednak jako proces, który niektórzy my liciele porównuj  do dialogu z Bogiem60. 
Wchodz c w rozmow  z Bogiem cz owiek podejmuje prób  zrozumienia s owa, które 
Bóg do niego kieruje. Czyni to mi dzy innymi wspierany przez wskazówki swojego 
intelektu, ale tak e przez wiedz , któr  stale gromadzi, korzystaj c z zasobów wieckich 
dziedzin nauki. Le cy u podstaw przekona  intelektualistów religijnych obraz cz owie-
ka zak ada, e jest on zdolny do ci g ego poznania przes ania zawartego w Koranie. 
Tote  w jednym z wywiadów Mohammad Mod tahed Szabestari deklarowa , e „jako 
muzu manin modl  si  i obchodz  wi ta, ale jako cz owiek mam prawo do tego, aby 
u ywa  swojego rozumu”61. Taki obraz skonfrontowany zostaje z wizj  jednostki ludzkiej 
s abej i niezdolnej do samodzielnych docieka  Objawienia i radzenia sobie z rozpozna-
waniem dobra i z a, zbudowan  w oparciu o pogl dy Ruhollaha Chomejniego. Zgod-
nie z porewolucyjn  narracj  szyickiego establiszmentu cz owiek nie jest w stanie sam 
sprosta  prawdzie objawionej i potrzebuje przewodnika, który wprowadzi go w wiat 
norm i zasad, dzi ki którym nie b dzie czu  si  zagubiony62. Takim przewodnikiem, 
zdaniem pierwszego duchowego przywódcy Iranu, mieli by  prawnicy muzu ma scy, 
a szczególnie najznamienitszy spo ród nich – wali-je faqih. W zwi zku z tak wysok  
pozycj  przyznan  przez Chomejniego faqihom, wprowadzony po rewolucji muzu ma -

59 M.M. Szabestari, Hermeneutik…, op. cit., s. 160.
60 Por. Magdalena Rodziewicz, Blasphemers or Mystics? Reflection over the Nature of the Revela-

tion in Contemporary Iran, w: Miros aw Michalak, Magdalena Rodziewicz (red.), In Quest of Identity. 

Studies on the Persianate World, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2015, s. 115–128. 
61 Fatma Sagir, Muslims Can Have Democracy without Having to Leave Islam, wywiad 

z Mohammadem Mod tahedem Szabestarim opublikowany na: https://en.qantara.de/content/inter-
view-with-mohammad-mojtahed-shabestari-part-2-muslims-can-have-democracy-without-havi-0 
[12.03.2013].

62 Zob. Ruhollah Chomejni, Welajat-e faqih, Mo’assess-je tanzim wa naszr-e asar-e emam-e 
Chomejni, Qom 1377. 
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skiej system doprowadzi  do wytworzenia si  monopolu na interpretacj  Objawienia, na 
stra y którego stan li pozostaj cy u w adzy duchowni szyiccy. Zdaniem intelektualistów 
towarzysz ce temu zamkni cie si  w rozumieniu prawd religijnych na inne, nie religijne 
ród a wiedzy, doprowadzi o do tego, e obowi zuj ca w Iranie interpretacja Objawienia, 

z czasem sta a si  na wielu poziomach nie do zaakceptowania przez cz owieka wspó -
czesnego. Od kilkunastu ju  lat intelektuali ci domagaj  si  zatem powszechnej dyskusji 
nad rozumieniem religii i wynikaj cych z niej praw i zasad. S  przekonani, e dyskusja 
nad interpretacj  tego, co Bóg chcia  powiedzie  cz owiekowi, powinna toczy  si  dzi  
nie tylko stale, lecz tak e przy szerokim udziale wielu grup, z uwzgl dnieniem innych, 
poza religijnych ga zi nauk. Nie jest bowiem mo liwe zako czenie rozwa a  teologicz-
nych i og oszenie jednej obowi zuj cej i ostatecznej prawdy o religii. Jak przekonuje 
Mod tahed Szabestari:

interpretacja Bo ych zasad i nakazów nie ma ko ca, a mo liwo  stosowania ed tehadu 
pozostaje zawsze aktualna. Nie mo na na ten temat wyg asza  ostatecznych pogl dów63. 

Interpretuj cy teksty religijne uczeni powinni bra  pod uwag  zatem tak e to, co cz owiek 
wie o wiecie i otaczaj cej go rzeczywisto ci, cho by na podstawie do wiadczenia64.

Co znamienne paralelne zjawiska obserwowa  mo na te  w zachodniej my li kon-
tynentalnej, z któr  styka a si  cz  intelektualistów ira skich, a która równie  stawa a 
si  antropocentryczna i podkre la a ró norodno  uj  rzeczywisto ci czy dyskursów, co 
charakteryzowa o zw aszcza szeroko rozumiany postmodernizm. Tak e skupienie si  przez 
intelektualistów ira skich na cz owieku i jego osobistej perspektywie ma swoj  parale-
l  w nurtach zachodnich wywodz cych si  z katolickiego personalizmu, czy chocia by 
koncepcji teologii protestanckiej akcentuj cej samodzielne, rozumowe badanie Objawie-
nia zawartego w Pi mie. Warto jednak e podkre li , e ewentualnych wp ywów my li 
zachodniej na koncepcje kalam-e d adid nie nale y traktowa  jako oczywistych, czy 
pewnych. Nie nale y tak e odmawia  perskim my licielom intelektualnej samodzielno ci, 
czego dowodem mo e by  deklaracja Abdolkarima Sorusza, e np. z my l  Hansa Geo-
rga Gadamera zapozna  si  d ugo po tym, jak sformowa  swoje g ówne teorie. Podobnie 
Mohsen Kadiwar swoje inspiracje czepie w zasadzie wy cznie z my li szyickiej, w tym 
np. my li XIX-wiecznego teologa Achunda Chorasaniego. Oczywi cie z drugiej strony 
nie da si  takich inspiracji wykluczy , szczególnie w przypadku intelektualistów, którzy 
mogli si  z my l  zachodni  styka  podczas swoich pobytów zagranic , jak np. Szabestari, 
który sam mówi o swoich zainteresowaniach hermeneutyk , czy teologi  protestanck . 
Zainteresowanie powy sz  tematyk  mo na traktowa  tak e jako wyraz ogólnoludzkiej 
potrzeby takiego ujmowania prawd religijnych, które by nie negowa o wiedzy, co do 
pewno ci której cz owiek nie ma ju  w tpliwo ci. Zjawiska takie dostrzec mo na tak e 
w wiecie arabskim.65

63 Mohammad Mod tahed Szabestari, Feqh-e sijasi bastar-e aqlai-je chod ra az dast dade ast, 
w: Andar bab-e ed tehad, wyd. I, Tarh-e Nou, Tehran 1382, s. 121.

64 Por. A. Chosroupanah, op. cit., s. 138. 
65 Tu warto wymieni  by Nasra Abu Zaida, egipskiego intelektualist  i badacza Koranu, który 

w swoich badaniach nad Koranem odwo ywa  si  do metodologii hermeneutyki. Zob. Rethinking the 

Qur’an: Towards a Humanistic Hermeneutics. Humanistics University Press, Utrecht 2004.
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Nurt kalam-e d adid zrodzi  si  w porewolucyjnym Iranie jako produkt namys u 
intelektualistów ira skich nad wspó czesnym wiatem i miejscem, jakie zajmuje w nim 
religia. Zaliczaj c si  do ludzi wierz cych, my liciele ci postawili sobie za cel o ywienie 
refleksji, która mówi aby nie tylko o Bogu, ale która tak e nawi za a by dialog z coraz 
szybciej zmieniaj cym si  wiatem i coraz bardziej w tpi cym cz owiekiem. Intelektuali ci 
zauwa yli, e zarówno obowi zuj ce w islamie interpretacje tradycyjne, jak i interpretacje 
forsowane przez religijny establiszment w Iranie, nie odpowiadaj  ju  potrzebom ludzi 
i nie s  w stanie nawi za  jakiejkolwiek relacji z coraz wa niejszymi we wspó czesnym 
wiecie koncepcjami, jak cho by prawa cz owieka66. W konsekwencji tak postawiony 

problem skierowa  ich w stron  wyartyku owania postulatu o zmianie formu y mówienia 
o Bogu, jego prawach, ale tak e cz owieku i jego obowi zkach. Przez ostatnie dwa-
dzie cia pi  lat intelektuali ci zacz li wi c apelowa  o wypracowywanie nowych form 
uprawiania teologii, zak adaj cych przede wszystkim nowe podej cie do interpretacji 
tekstów wi tych, takich jak hermeneutyka czy uznanie historyczno ci tekstu Koranu. 
Artyku uj c ci g  potrzeb  prowadzenia refleksji teologicznej wobec zmieniaj cych si  
warunków ycia, intelektuali ci uznali tak e za konieczne si gni cie po nowoczesne 
narz dzia, których dostarcza y m.in. nowe, tak e wieckie nauki, czy nurty filozoficzne. 
Tote  kalam-e d adid, nie odrywaj c si  ca kowicie od swojego ród a, przyj o na siebie 
stworzenie nowego paradygmatu refleksji teologicznej, nowego podej cia do rozumienia 
tego, co boskie i ludzkie, sta e i zmienne. 

W szerszym wymiarze pogl dy intelektualistów religijnych dotykaj  tak e problemu 
miejsca cz owieka w wiecie, jego wi zi z Bogiem i stosunku wobec prawdy objawionej. 
Przekonania ich wyra aj  naturaln  i ogólnoludzk  potrzeb  wypracowania wspólnej 
przestrzeni dla religii i nauki. Jako takie wpisuj  si  tak e w rozwijaj cy si  w wiecie 
muzu ma skim od wielu lat nurt reformatorski. Cho  reformy w islamie rozumiano cz sto 
odmiennie – jako odrzucenie dawnych interpretacji, lub powrót do nich – zwolennicy 
tzw. liberalnego lub progresywnego islamu zgodnie mówi  o potrzebie reinterpretacji 
islamu oraz zmian wielu jego praw i zasad. Dlatego tak e ira skie koncepcje wyra aj ce 
si  w projekcie kalam-e d adid mocno koncentruj  si  na cz owieku i jego potrzebach 
doczesnych, zwi zanych z jego ziemsk  egzystencj , co sta o si  jedn  z najbardziej 
charakterystycznych cech tego dyskursu. Wprost mówi o tym cho by Mostafa Malekjan, 
który zwraca uwag  na to, e podczas gdy tradycyjne podej cie w teologii by o choda 

mehwar, teocentryczne, skoncentrowane wokó  Stwórcy, teologia proponowana i prak-
tykowana przez intelektualistów „jest refleksj  cz owieka nowoczesnego i jest w du ym 
stopniu nakierowana na istot  ludzk ”67. Filozof podkre la jednocze nie, e w porównaniu 
do starego podej cia wspó czesna forma refleksji religijnej sta a si  ind ahani, doczesna, 
a wi c zyskuj ca znaczenie tu i teraz. Cho  termin ten mo na stosowa  w j zyku perskim 
do wyra enia znaczenia wiecko ci, Malekjan skupia si  na znaczeniu, które zwi zane jest 
z yciem cz owieka na tym wiecie, jego ziemskimi bytem. Filozof w jednej ze swoich 
ksi ek pisa , e, „uwaga tego nowego dyskursu skupi si  na cz owieku, naturze cz owieka 
i jego prawach”68. Taki kierunek, jak dodaje, mo e doprowadzi  w przysz o ci do tego, 

66 Por. Mohsen Kadiwar, Hoquq-e baszar wa rauszanfekran-e dini: Goftogu ba Mohsen Kadi-

war, „Aftab” 2003, nr 23, s. 54. 
67 M. Malekjan, Mosztaqi…, op. cit., s. 189.
68 Ibidem, s. 196.
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e kalam-e d adid przekszta ci si  w teologi  praw cz owieka, jako e w rozwa aniach 
tych cz owiek liczy si  coraz bardziej69.

U ycie terminu „teologia” mo e budzi  tu pewne w tpliwo ci, bowiem obiektem 
docieka  teologii jest Bóg. Tymczasem przedstawiciele kalam-e d adid wyra nie pod-
kre laj  element „ludzki” swych rozwa a . Nasuwa si  zatem pytanie, czy je li nurt ten 
du o bardziej koncentruje si  dzi  na cz owieku ni  Bogu, nie jest mu bli ej do antro-
pologii, czy na przyk ad „antropologii teologicznej”? Nazwanie kalam-e d adid „teologi  
wspó czesnego cz owieka” zbli a ten nurt do wymienionych dziedzin, ale tak e ukazuje 
jego blisko  do cho by nurtu filozofii religii, czy te  teologii rozwijanych dzi  w onie 
chrze cija stwa. Co trzeba podkre li , cho  perspektywa „wspó czesnego cz owieka” 
jest dla intelektualistów ira skich istotna, to jednak nie postuluj  oni oderwania jej od 
refleksji teologicznej, co ich rozwa ania lokuje tak e w obszarze teologii. St d mimo, 
i  dyskurs kalam-e d adid, wykracza poza ramy tradycyjnej nauki o Bogu i przekracza 
jej granice, przesuni cie punktów ci ko ci z Boga na cz owieka niekoniecznie oznacza  
musi oddalenie si  od Niego. Kalam-e d adid wydaje si  by  wyrazem wielkiej troski 
intelektualistów ira skich o wiar  cz owieka, której jednym z kluczowych aspektów jest 
relacja cz owieka ze Stwórc , a tak e próba zrozumienia przez niego zes anej przez Stwór-
c  Prawdy. Nowy kalam, o który apeluj  intelektuali ci ira scy, cho  stawia w swoim 
centrum cz owieka, wci  mówi o nim jako o szukaj cym Boga. 
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