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فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت

سال نهم ،پاییز  ،6931شماره مسلسل 99

بررسی سه رویکرد در فلسفۀ دین
تاريخ دريافت59/8/11 :

تاريخ تأييد59/11/15 :

مرتضی رضایی

*

مطالعات فیلسوفانه دربارۀ دین پیشینۀ بسیار طوالنی و قدمتی به اندازۀ خوود
3
فلسفه دارد ،ولی اصطالح «فلسفۀ دین» و نگارش کتاب هوا و مقواالت بوا ایون
عنوان پدیده ای نسبتاً نو و متعلق بوه دوران مودرن اسو  .فلسوفۀ دیون یکوی از
پرتحرک ترین حوزه های پژوهش فلسفی در دورۀ معاصور اسو  .بوا اینکوه ایون
دانش مقیّد به فلسفه یا دینی خوا نیسو  ،اوالً ،فلسوفۀ دیون رایو در داموان
مسیحی پدید آمده و بالیده اس  ،و عمدتاً تح توثییر ایون دیون قورار دارد و،
یانیاً ،این دانش مبتنی بر فلسوفه هوای موجوود در مغوربزموین ،بوهویوژه فلسوفۀ
تحلیلی ،اس  .با این حال ،امکان پژوهش فلسفی در حوزۀ سایر ادیان ،از جملوه
اسالم ،و مبتنی بر دیگر نظام های فلسفی نیز وجود دارد .بوه هموین رو ،شایسوته
بلکه الزم اس که فلسفۀ دین اسالمی نیز ناظر به محتووای ایون دیون سوتر و
متکی بر فلسفۀ قویم اسالمی پدید آید تا استحکام و اتقان اسالم و برتری آن بور
سایر ادیان بیش از پیش نمایان شوود و زمینوۀ پاسوگگویی بوه شوباات پیراموون
آموزههای آن فراهم گردد .سواال اصولی تحقیوق پویش رو ایون اسو کوه اهومّ
رویکردهای موجود یا قابل تثسیس در فلسفۀ دین کداماند؟ این تحقیق بوه روش
توصیفی و تحلیلی به سامان رسیده اس .
* استادیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

.
1. Philosophy of religion.
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واژگان کلیدی :فلسفۀ دین ،فلسفۀ تحلیلی ،فلسفۀ قوارهای ،فلسوفۀ اسوالمی،
فلسفۀ دین تحلیلی ،فلسفۀ دین قارهای ،فلسفۀ دین اسالمی.
مقدمه

که اضوافه بوه «دیون» موی شوود.

فلسفۀ دین مبتنی بر اندیشه های فلسفی ای اس

فلسفه ورزی یک فیلسوف در حوزۀ دین تابعی اس

از سون

معرفو شوناختی،

هستی شناختی ،انسان شناختی و ارزش شناختی کوه وی بوه آن وابسوته اسو  .بوه
همین رو ،با تفاوت مبانی و دعاوی فلسفی ،نوع مواجاه و داوری دربارۀ دیون و
آموزههای آن متفاوت میشود( .ر.ک .پترسون و همکاران)63-61 :6731 ،

شایع ترین تقسیمی که در فلسفۀ معاصر غرب صورت می گیورد و بسویار نیوز
مورد توجه اس

تقسیم آن به «فلسفۀ تحلیلی» و «فلسفۀ قاره ای» اسو  .بوالطبع،

اختالف های موجود در میان این دو سن

فلسفی دو نگاه متفاوت به دیون اسو

و ،به تبع آن ،دو فلسفۀ دین متمایز پدید میآورد.
«فلسفۀ اسالمی» نیز ،که هویتی مگصو

به خود دارد ،در اضافه به مقووالت

دینی می تواند فلسفۀ دین نوینی را رقم بزند که با دو فلسفۀ دین پیش گفته تفاوت
دارد .به هر حال ،در این نوشتار میکوشیم که دورنمایی کلّوی از ایون سوه سون
فلسفی و فلسفۀ دین تابع هر کدام ارائه کنیم.
 .1فلسفۀ دین تحلیلی

فیلسوفان تحلیلی با رویکرد ویوژۀ خوود در شواخه هوای گونواگون فلسوفه ورود
کرده اند .فلسفۀ دینْ تناا یکی از حوزه هایی اس
پرداخته اند .ولی درک درس
شناخ

هوی

که ایشان در آن به فلسفه ورزی

رویکرد ایشان به دین و آموزه هوای دینوی در گورو

فلسفۀ تحلیلی و وجوه تمایز آن با مکاتب دیگر فلسفی اس  .بوه
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همین رو ،ابتدا نگاهی گذرا به فلسفۀ تحلیلی میاندازیم.
 .1-1چیستی فلسفۀ تحلیلی

فلسفۀ تحلیلی 3یکی از مامترین گرایشهای فلسفی غرب معاصر اس  .ایون
فلسفه جوان و دارای عمری حدود یکصدساله اس

که عمودتاً بوا اندیشوه هوای

گوتلوب فرگه ،جی .ای .مور ،و برتراند راسل پدید آمده اس

و تح

تثییر افکار

ویتگنشتاین متقدم ،از یک سو ،و پوزیتویسم منطقی ،از سوی دیگر ،رشدی سریع
یافته اس  .البته ،فلسفۀ تحلیلی در طول زمان با تغییرات زیادی همراه شوده و در
درون آن ،گرایش های متنوعی پدید آمده اس  .درواقوع ،حتوی بنیانگوذاران ایون
فلسفه و یعنی فرگه ،مور و راسل و نیز دارای وحدت نظر کامل نبودهاند تا بتووان
انتظار شکلگیری جریانی یکدس

را در این فلسوفه داشو  .فلسوفۀ تحلیلوی در

آمریکا نیز ،در دهههای اخیر ،با اقبال چشمگیری روبرو شده و حوزههوایی ماننود
«فلسفۀ دین» را ،بهشدت ،تح

تثییر خود قرار داده اس .

به هر حال ،با توجه به تنوع گرایش هایی که در درون فلسوفۀ تحلیلوی وجوود
دارد ،ارائۀ تعریفی جامع و مانع از این فلسفه و اگر ممکن باشد و بسویار مشوکل
اس  )See: Hacker, 1998:4( .به همین رو ،برخی بوا نگواهی جغرافیوایی و بوا
توجه به خاستگاه سرزمینی آن گفتهاند« :فلسفۀ تحلیلی عبارتی رایو  ،اگرچوه نوه
چندان دقیق ،برای شکلهای غالب فلسفۀ انگلیسی و آمریکایی اسو  ،کوه طبعواً،
اکثر آناا خاستگاهی انگلیسی و آمریکایی دارند( ».وِستفال)62 :6731 ،

استراوسون و یکی از فیلسوفان تحلیلی و با تشبیه فلسفه به دستور زبان بر این
باور اس  :همان گونه که دستور زبان بیانگر قواعد مورد اتفاق اهول زبوان دربوارۀ
به کارگیری واژگان اس  ،فلسفۀ تحلیلی نیز متکفل ارائۀ نظام مند قواعد نواظر بوه
1. Analytic Philosophy.
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استفادۀ درس

از امکانات مفاومی ما اس )See: Strawson, 2000: 6-10( .

ولی چرا این فلسفه را «تحلیلی» نامیده اند؟ گفته اند :این فلسفه بوه ایون دلیول
تحلیلی خوانده شده که تحلیل چگونگی بیان مفواهیم در زبوان مسوللۀ اصولی آن
بوده اس ( .ر.ک .دانالن73 :6721 ،؛ پيلين )37 :6727 ،هودف و کوار اصولی فلسوفۀ
تحلیلی مطالعۀ دقیق و موشوکافانه مفواهیم اسو ( .دانالالن )16 :6721 ،بوه اعتقواد
پیروان فلسفۀ تحلیلی ،اختالف فلسفه و علوم در ایون اسو

کوه عوالمم رخودادی

واقعی نظیر دیدن را بررسی میکند ،در حالی که فیلسوف مفاومی را مورد مطالعه
قرار می دهد که پیش و مستقل از هر گونه اکتشاف تجربی در اختیار دارد( .همان:

 )11-17به هر حال ،فلسفۀ تحلیلی را در برابر فلسفۀ قارهای (اروپایی) و منتقد آن
دانستهاند( .برای نمونه ،ر.ک .کریچلی)2 :6737 ،
 .2-1تعریف فلسفۀ دین تحلیلی

فلسفۀ دین تحلیلی چیزی نیس

جز نوع رویکردی که فیلسوفان تحلیلوی بوه

دین دارند .برای نمونه ،جان هیک فلسفۀ دین را چنین تعریف میکند:
فلسفۀ دین میکوشد به تحلیل مفاهیمی نظیر خدد ،تکلید ،خالقدی بدرهمن
رستگاری عبادت خلقت قربانی نیرو،نا حیات ،بددی و نظدایر آنهدا بپدرد،دد و
ماهیت دبان دینی ر ،در مقایسه با دبان عادی رودمره دبان کشفیات علمی دبان
،خالق و دبان تعابیر خیالآمیز هنرها مکشوف سادد( .هيک)11 :2731 ،

درواقع ،به کارگیری مبانی ،اصول و روش های فلسفۀ تحلیلوی دربوارۀ دیون و
دعاوی آن گاه مسائلی جدید و گاه روایتی تازه از مسائل کُان را پدیود موی آورد
که ،در مجموع ،موجب شکل گیری نگاهی کمابیش متفاوت به دیون موی گوردد و
میتوان آن را فلسفۀ دین تحلیلی نامید.
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 .3-1تاریخچۀ فلسفۀ دین تحلیلی

فلسفۀ دین تحلیلی در سال  3431میالدی تکوین پیدا کورد و در اوایول 3431
به بار نشس

و پس از گذراندن دوران ابتدایی خود در  ،3491در  3491و اوایول

 3491به بلوغ خود رسید .فلسفۀ تحلیلی دین ،پس از گذرانودن دوران بلووغ ،در
حالی کوه بوا رسویدن بوه نووعی کموال و پگتگوی زیواد ،دوران طالیوی خوود را
می گذراند ،اکنون به دوران افوول و کاولو

خوود رسویده و رو بوه زوال اسو .

(هاسکر)66 :6731 ،
 .1-3-1سالهای اولیه :زبان دین

در دهه های نگستین قرن بیستم ،جایگواه فلسوفۀ دیون در فلسوفۀ تحلیلوی از
جایگاه یک موضوع حاشیه ای نیز کمتر بود .اوایل قورن بیسوتم ،اندیشوۀ دینوی از
برخی فلسفه های غربی تغذیه می کرد ،تا اینکه پیدایش پوزیتویسم منطقی ،به ویژه
در حوزۀ انگلیسی زبان با کتاب «زبان ،حقیق

و منطق» ،ایر ای .جی .آیور (سوال

3419م ،).تثییر زیادی بر بنیادهای تفکر دینی گذاش  .در سایۀ ایون نگورش ،نوه
تناا «حقیق م» دعاوی کالمی و مانند مدعیاتی که دربارۀ خداوند سگن میگویند و
که معناداری آناا نیز زیر ساال رف  .درواقع ،اینکه دعاوی کالموی دارای معنوا و
مفاوم شناختی باشند و بتوانند از لحاظ حقیقی یا غیرحقیقی بودن مورد ارزیوابی
قرار گیرند ،مورد انکار قرار گرف ( .همان67-66 :؛ ر.ک .ریکالور617-616 :6731 ،؛

تاليا فرّو ،6721 ،ج )33-32 :6نگرش پوزیتویسم منطقی ،بعودتر ،بوا مگالفو هوا و
نقدهای جدّی روبرو شد( .برای نمونه ،ر.ک .دیویس)12-13 :6721 ،
 .2-3-1دورۀ میانی :انتقادات و دفاعیات از خداباوری

در دوران پس از 3491م .این ادعا که سگن گفوتن دربوارۀ خداونود عواری از
معنای شوناختی اسو  ،بوه طوور کامول ،از بوین رفو  .در عوو ،،مگالفو

بوا
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خداباوری به دهه های بعدی نیز کشیده شد .در این دوره ،براهین ایبات خداونود،
بهویژه به لحاظ معرف شناختی ،مورد خدشه قورار گرفو  .ماومتورین چوالش و
مگالف

در برابر خداباوری (اعتقاد به وجود خدا) ،در فلسفۀ تحلیلی قرن بیستم،

«مسللۀ شرّ» اس  .به همین رو ،این مسلله باید دقیقاً بررسی مویشود( .ر.ک .تاليالا

فرّو ،6721 ،ج61 :6و )66-61چالش های دیگری نیز دربارۀ اعتقاد به خدا و بوراهین
ایبات آن پدید آمد( .ر.ک .همان ،ج)63-62 :6
 .3-3-1دورۀ بلوغ :چالشهای متعدد

در این دوره ،عالوه بر موضوعات پیشین ،موضوعات تازه تر دیگری نیز کانون
توجه فلسفه دین تحلیلی قرار گرف  ،موضوعاتی مانند مطالعۀ فلسفی آیوین هوای
مذهبی خا

[بهویژه مسیحی ] ،نظریههای امر الاوی در اخوالق ،رابطوۀ علوم و

دین ،مسللۀ کثرت گرایی دینی ،واقع گرایی و غیرواقع گرایی دینی ،مشی  ،قودرت
و علم الای و نیز رابطۀ آناا با ارادۀ آزاد و اختیار انسوان( .همان66 :؛ پی .اف .سال،،
 676-613 :6723و )716-761
 .2فلسفۀ دین قارهای

فیلسوفان قارهای نیز و با گرایشهای متنوعی که دارند و به دین و مقوالت دینوی
پرداختهاند و طبیعتاً ،فلسفۀ دین ویژهای را شکل دادهاند .به هر حوال ،الزم اسو
نگس  ،مروری بر خودم فلسفۀ قاره ای و ،در ادامه ،نگاهی به فلسفۀ دین توابع آن
داشته باشیم ،هرچند فلسفۀ دین در قرن بیستم ،عمدتاً ،تح

تثییر فلسفۀ تحلیلی

بود و فلسفۀ قارهای نقش کمتری در آن داشته اس .
 .1-2چیستی فلسفۀ قارهای

مراد از تعبیر «قاره ای» یا «اروپای قاره ای» همۀ کشورهای قارۀ اروپوا ،بوه جوز
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بریتانیا ،اس ( .شِرَت )63 :6723 ،اینکه آیا «فلسوفۀ قواره ای» 3شواخه ای خوا
فلسفه اس

از

یا نه ،و اگر اس  ،آیا تعبیر فلسفۀ قاره ای را می توان اصطالح رسایی

برای اشاره به این شاخه دانس

یا خیر ،مورد اختالف اس ( .کریچلالی)2 :6737 ،

فلسفۀ قارهای گرایشهای متنوعی از فلسفۀ سدههای نوزدهم و بیستم قارۀ اروپا و
بهویژه دو کشور فرانسه و آلمان و را شامل میشود .از مامترین ایون گورایشهوا
میتوان به ایدئالیسم آلمانی ،پدیدارشناسی ،اگزیستانسیالیسم ،هرمنوتیک ،فمنیسم،
ساختارگرایی و پساساختارگرایی اشاره کرد.
سرآغاز فلسفۀ قارهای را ایدئالیسم آلمانی و و اداموۀ کوار ایمانوئول کانو

در

دهههای 3991و 3941میالدی و دانستهاند .این سن م فلسفی با کار افورادی چوون
دیگور ایون

فیشته ،شلینگ و ،بعدتر ،هگل رهبری شد .از چاره هوای سرشونا

جریان می توان به شوپنااور ،کی یور کگوارد ،موارکس ،نیچوه ،هوسورل ،هایودگر،
مرلوپونتی ،کارل یاسپر  ،برگسون ،سارتر ،گوادامر ،ریکوور ،هابرموا

و فوکوو

اشاره کرد( .همان)76 :

با توجه به تنوّع گرایش هایی که در فلسفۀ قاره ای قرار دارنود ،ارائوۀ تعریفوی
واحد از این فلسفه نیز و همانند فلسفه تحلیلوی و بسویار سوگ

اسو  .موراد از

فلسفۀ قارهای ،لزوماً ،قارۀ اروپا و نگاهی جغرافیایی به ایون فلسوفه نیسو  ،زیورا
کسانی مانند فرگه و کارنوا ،،بوا اینکوه اروپوایی انود ،فیلسووف قواره ای شومرده
نمی شوند و برخی دیگور ،بوا اینکوه خوار از ایون قواره انود ،فیلسووف قواره ای
بهحسابمیآیند.
 .2-2تقابل فلسفۀ تحلیلی و فلسفۀ قاره ای

فلسفۀ تحلیلی و فلسوفۀ قوارهای دو گورایش فلسوفی ماومّ در غورب معاصور
1. Continental philosophy.
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به حساب می آیند که در عین حال ،در تقابل با یکدیگر قرار دارند .به باور برخوی،
اختالف ریشه ای میان این دو سن

فلسفی از حملۀ کارنا ،به هایدگر ،در اوایول

دهۀ 3411م .آغاز شد و شکافم میان این دو گرایش به مورور افوزایش پیودا کورد.
گفته شده این نزاع ،درواقوع ،نوزاع میوان درک و برداشو م علموی از جاوان ،بوه
نمایندگی کارنا ،و حلقۀ وین ،و درک و برداش

اگزیستانسیالیستی /هرمنوتیکی

از جاان ،به نمایندگی هایدگر ،بود( .همان)67-66 :
پاره ای ریشۀ اصلی اختالف این دو مکتب را امور دیگوری دانسوته انود( .ر.ک.

حسامی فر616 :6731 ،و  )636برخی اختالف میان دو سن

فلسفی یادشده را بسیار

عمیق دانستهاند ،در حالی که برخی دیگور کوشویده انود بوا یوافتن مشوابا هوا و
قراب هایی میان این دو ،زمینه را برای همگرایی آناا فراهم آورند.
به هر حال ،به نظر می رسد که اختالف نظور میوان ایون دو سون

فلسوفی در

برخی موارد جای انکار ندارد.
 .1-2-2تقابل در روش :فلسفۀ تحلیلی سهم زیادی باای تحلیا مفادییم و
گزیره ید قدی یست و شدید بتوین گفت :حجم قدب توجه و عمده ی یز یین فلسفه
به تحلی مسدئ یر حوزه ید مختلف یندیشه یختصدص یدفته یست ،یر حدلی که
یر فلسفۀ قدرهی ا یستکم ا یین یصایر زیدی با تحلی وجوی ندیری.
 .2-2-2تقابل در تاریخ /تاریخگرایی :تاریخ فلسفه و اندیشه در فلسفۀ قوارهای
جایگاهی مام دارد و فیلسوفان این سون

مودعی انود کوه هراندیشوۀ فلسوفی را

بایستی با توجه به پیشینۀ تواریگی و دیودگاه هوای فیلسووفان گذشوته دربوارۀ آن
مالحظه کرد ،در حالی که چنین نگاه تاریگی در فلسفۀ تحلیلی چندان مورد اعتنا
نبوده اس

و فیلسوفان تحلیلی و تح

تثییر پوزیتویسوم و مایولانود کوه مسوائل
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فلسفی را فارغ از ریشههای تاریگی آن مورد بررسی قرار دهند.
 .3-2-2تقابل در موضوعات و مساالل :فیلسوفان تحلیلی ،در قیوا

بوا رقبوای

قارهای خود ،عالقۀ بیشتری به فلسفههای مضاف و مانند فلسفۀ علم ،فلسفۀ ذهن،
فلسفۀ زبان ،فلسوفۀ اخوالق و فلسفۀ دین و نشان میدهند ،در حالی که فیلسوفان
قارهای بیشتر دلمشغول موضوعات دیگری هستند .مثالً ،در هرمنوتیووک :مسووللۀ
تثویوووول مووووتن ،در پدیدارشناسووووی :شووووناخ

پدیووووداری ماهیوووو

و در

اگزیستانسیالسووم :ساح های وجوودی انسوان و حواالت و مسوائل او و ماننود
اضطراب ،تر  ،پوچی ،امید ،ایمان ،عشق و مر

و مورد بررسی قرار گرفتهاند.

 .4-2-2علم گرایی /علم زدگای :فیلسوفان قارهای ،عموماً ،علمگرایی (دیدگاهی
که معتقد اس

علوم طبیعی یگانه راه و دقیق ترین شیوۀ فام پدیده هاسو ) را رد

می کنند ،در حالی که بسیاری از فیلسوفان تحلیلوی کوار خوود را در اداموۀ علووم
طبیعی یا زیرمجموعهای فرعی از آن میدانند.
 .3-2تعریف فلسفۀ دین قارهای

فلسفۀ دین قاره ای زیرشاخه ای معیّن و شناخته شده از فلسفۀ قواره ای نیسو ،
زیوورا موضوووعبنوودی و شوواخهشوواخه کووردن فلسووفه و در قالووبهووایی چووون
«معرف شناسی»« ،هستیشناسی»« ،فلسفۀ دین» و امثال آن و از ویژگیهای فلسفۀ
تحلیلی اس  .و فیلسوفان قاره ای ،صرفاً ،سگنان پراکنده ای مرتبط با این حوزه ها
بیان کردهاند .آنچه ،امروزه ،تح

عنوان «فلسفۀ دیون قوارهای» منتشور مویشوود،

معموالً ،ایر مستقل فیلسوفان قارهای نیس

بلکه استگرا دیدگاههای آناا دربوارۀ

دین و مقوالت دینی اس  ،تا بازتاب دیدگاه های ایون دسوته از فالسوفه در قمبوال
سگنان و آیار فراوان فیلسوفان تحلیلی دین باشد .به همین رو ،انتظار نیسو
در فلسفۀ قارهای و همانند فلسفۀ تحلیلی و فارستی مشوگ

از مباحو

کوه
فلسوفۀ
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دین مورد مطالعه قرار گیرد و به موضوعاتی ماننود بوراهین ایبوات خودا ،صوفات
الای ،مسللۀ شرّ و تجربۀ دینی پرداخته شده باشد .هرچند فیلسووفان قوارهای نیوز
دربارۀ دین و خداشناسی (کالم /الایات) مطالوب ماوم و درخوور تووجای ارائوه
کردهاند( .وستفال)62 :6731 ،

به هر حال ،با توجه به تنوعی که در گرایشهای فلسوفۀ قوارهای وجوود دارد،
پرداختن به تکتکم آناا و نوع نگاهشان به دین و مقوالت دینی و مگصوصواً ،بوا
توجه به اختالف نظرهایی که در پیروان هر گرایشی نسب

به دین وجوود دارد و

از حوصلۀ این نوشتار خار اس  .ازاین رو ،به طور گوذرا ،اشواره موی کنویم کوه
ادمونوود هوسوورل و مووارتین هایوودگر ماوومتوورین اشووگا

فلسووفۀ قووارهای

به حساب آمده اند .برخی ادعا کرده اند که در طول قورن بیسوتم ،هوی جریوانی در
فلسفۀ قاره ای فراگیرتر از پدیدارشناسوی نبووده اسو  .بوا ایون حوال ،در فلسوفۀ
هوسرل ،مطلب چندانی دربارۀ خدا و دین وجود ندارد .پدیدارشناسی هوسورلی،
بعد از او ،نیز همین وضعی

را داشته اس ( .همان)

ولی هایدگر به موضوعات دینی نیز پرداخته اس  .یکی از پرسشها در فلسفۀ
دین قاره ای نسب م میان فلسفه با دین و الایات (علم کالم) اس  ،کوه وی بوه آن
پرداخته و تح

تثییر فلسفۀ (پدیدارشناسی) خود این موضووع را بررسوی کورده

اس ( .برای مطالعه بيشتر ،ر.ک .وستفال 71-62 :6731 ،و  )72-71پُل ریکور و برخی
دیگر از فیلسوفان قاره ای نیز به رابطۀ فلسفه با دین و الایات پرداختوه انود( .ر.ک.
همان 71-71 :و )16-73

برای نمونه ،فیشته باورهای جزمی (دُگوم هوای) مسویحی را بوا فلسوفۀ خوود
هماهنگ و یکی می داند .به باور او ،فلسفۀ ایموان را بوه دانوش تبودیل موی کنود.
(کاپلستون ،6733 ،ج)31 :3
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و هگل نیز به رابطۀ دین و فلسفه پرداخته و معتقد اس  :هرگز میان فلسوفه و
دین تعارضی نیس

و این پندار که فلسفه دشمن دین اسو

دارد ،ریشه در بدفامی ماهی

یوا بورای آن خطور

این دو دارد .وی تفواوت آن دو را در شویوه هوای

متفاوت تصور خدا میداند( .همان ،ج)673-671 :3

ولی کی یر کگارد بر این باور اس

که دین برای توجیه خود نیازی به عقل ندارد

و هرگونه تالشی برای کاربرد عقل و فلسفه در دین بی حاصل اسو  .اصووالً ،نبایود
دین با معیارهای عقلی مورد داوری قرار بگیورد)See: Pojman, 1987: 397( .پول
تیلیش نیز نمونۀ دیگری از این طرز فکر اس ( .ر.ک .پيلين17-11 :6727 ،؛ آلستون،
)23 :6733

در میان فیلسوفان قاره ای نیز ،برخی دین باورند ،مانند :کی یور کگوارد و کوارل
یاسپر  ،و برخی ملحدند ،مانند فوویر بوا ،،نیچوه و ژان پول سوارتر ،و برخوی
الادریاند.
حاصل اینکه در فلسفۀ تحلیلی ،بیشتر به مقوالت دینی پرداخته شوده اسو
از این نظر دارای اهمی

و

بیشتری اس  ،در حالی که این مقدار توجه به مقووالت

و مسائل دینی در فلسفۀ قاره ای کمتر مشاهده می شود .آیاری هم که تح

عنوان

فلسفۀ دین و بهمثابه زیرشاخهای معین از فلسفه و یکی از فلسفههای مضاف و به
نگارش درآمده ،عمدتاً ،رویکرد تحلیلی دارد ،نه قاره ای .چنان که در کشور ما ،نیز
بیشترین آیار منتشره در حوزۀ فلسفۀ دین متعلق به سن

تحلیلی اس .

 .3فلسفۀ دین اسالمی

فلسفۀ تحلیلی و گرایش های متنوع فلسفۀ قاره ای ،هور کودام ،گرفتوار اشوکاالت،
کاستی ها و آشفتگی های بسیارند و هی کدام نظامی مستحکم بورای کواوش هوای
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فلسفی نیستند ،از جمله اینکه شکاکی

و نسبی گرایی میوۀ نوامیمون هموه/عمودۀ

فلسفه های یادشده به شمارمی آید( .ر.ک .حسامی فالر )12-13 :6736 ،ایون در حوالی
اس

که فلسفۀ اسالمی ،که بر مبوانی و اصوولی پایودار و اسوتوار مبتنوی اسو ،

مناسب ترین وسیله برای مطالعات فلسفی ،از جمله در حوزۀ دین ،به شمارمی آید.
به همین رو ،در این قسم  ،کمی به «فلسفۀ دین اسالمی» و که به دالیلی تا کنون
تحقق خارجی پیدا نکرده اس

و میپردازیم .ابتدا ،به چیسوتی فلسوفۀ اسوالمی و

روش آن اشاره میکنیم ،تا زمینۀ الزم برای معرفی فلسفۀ دین اسالمی فراهم آید.
 .1-3چیستی فلسفۀ اسالمی

فلسفۀ اسالمی مفاومی عام و فراگیر اس

که مجموعه ای از مسائل و آموزه ها

را در حوزههایی چون معرفو شناسوی ،هسوتیشناسوی(اموور عامّوه/متافیزیوک)،
خداشناسی (الایات بوالمعنی االخو

) ،انسوان شناسوی(علوم الونفس) فلسوفی و

ارزش شناسی دربرمی گیرد ،بلکه مباحثی مانند ایبات معاد ،ایبات عالم برز( ،مثال
منفصل) ،حقیق
جانم ،حقیق

حشر ،حقیق

قیام  ،سوعادت و شوقاوت ،حقیقو

باشو

و

وحی ،نبوّت و معاد جسمانی نیز ،که از موضووعات دینویانود ،در

چاارچوب فلسفۀ اسالمی جای میگیرند( .برای نموناله ،ر.ک .دالارالاین شاليرا ی،
6161ق ،ج666 :3الالال727؛ فالالارابی6333 ،م661-613 :و 663الالال666؛ ابالالنسالالي،ا:6733 ،
312ال)361

روش تحقیق در فلسفۀ اسالمی روش عقلوی اسو

و تعیوین صودق و کوذب

مسائل این فلسفه و شامل همۀ حووزههوای یادشوده و بوا روش تعقّلوی صوورت
می گیرد و روش نقلی ،روش تجربی یا روش شاودی نقشی در این بین ندارد .با
این حال ،در فلسفه و همانند دانشهای دیگر (ر.ک .چالمر  )31-12 :6733 ،و میان
مقام گردآوری و مقام داوری تفاوت اس  .در مقام گردآوری ،که مرحلۀ دستیابی
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به حقایق اس  ،عالوه بر عقل ،میتوان از وحی ،شاود عرفانی و علوم تجربی نیز
مدد گرف  ،ولی در مقام داوری ،که مرحلۀ تعیوین صودق و کوذب یوک ادعوای
فلسفی و ایبات یا ردّ آن اس  ،تناا ،بایستی از روش عقلی استفاده کرد.
تفاوت سه گرایش فلسفی «مشّوا »« ،اشوراق» و «حکمو

متعالیوه» در جاوان

اسالم نیز دقیقاً در همین نقطه اس  ،بدین معنا که هر سه گرایش در مقام تعیوین
صدق و کذب و ایبات یا ردّ یک گزارۀ فلسوفی ،تناوا ،روش عقلوی و برهوانی را
معتبر میدانند؛ ولی در مقام گردآوری و طرح مسلله با یکدیگر تفاوت دارند.
مکتب مشائی ،عالوه بر مقام داوری ،اغلب ،در طرح مسلله نیز به عقل بسونده
می کند و منابع دیگر را دخال
و شناخ

نمی دهد .ولی مکتب اشراق نقش اصلی در کشف

حقایق را به شاود حاصل از مجاهده و تصفیۀ باطن میدهد .ازایونرو،

در این مشرب ،عالوه بر عقل ،ذوق و مکاشفه نقش بسویار تعیوین کننوده ای دارد.
(سهروردی ،6733 ،ج)716 :6

مشرب حکم

متعالیه نیز می پذیرد که برای کشف حقایق نمی توان ،صرفاً ،به

عقل بسنده کرد (دارالاین شيرا ی ،)16 :6717 ،ولی صدرالمتثلاین معتقود اسو :
در مقام طرح مسلله ،عالوه بر عقل و کشف ،بایستی به وحی (قرآن و سن ) نیوز
مراجعه کرد .به همین رو ،در فلسوفۀ صودرایی ،نوه تناوا وحوی ،شواود و عقول
معار ،و رقیب یکودیگر نیسوتند (همالو3 :6731 ،؛ همالو6161 ،ق ،ج 763 :6و ج:3

763-761؛ همو ،)617 :6717 ،بلکه میان آناا همواهنگی کامول برقورار اسو

(ر.ک.

همو ،6161 ،ج)666 :3
 .2-3چیستی فلسفۀ دین اسالمی

اصطالح فلسفۀ دین ترکیبی اس
فلسفۀ دین به «اسالمی» کافی اس

از دو جز «فلسفه» و «دین» .برای توصویف
یکی از دو جز یادشوده بوا اسوالم ارتبوا و
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مناسبتی داشته باشد ،زیرا از نظر ادبی ،کمترین ارتبا یک چیوز بوا اسوالم بورای
اسالمی دانستن آن کافی اس .
به این ترتیب ،فلسفۀ دین اسالمی میتواند سه فر ،داشته باشد:
و بارهگیری از مبانی ،قواعد و معیارهای فلسفۀ اسالمی در مطالعۀ عقالنی دین
(اعم از ادیوان آسومانی و غیرآسومانی [یوا خصوو
مشترکات ادیان یا آموزههای یک دین خا

ادیوان آسومانی] و اعوم از

)

و هرگونه مطالعه و تثمل عقالنی و بدون تقیّد به یک مکتب خوا
در خصو

فلسوفی و

آموزه های دین اسالم [البته ،دین اسالم هم دارای آموزه های مشترک

با سایر ادیان اس

و هم دارای آموزه های اختصاصی]

و بارهگیری از مبانی ،قواعد و معیارهای فلسفۀ اسالمی در مطالعۀ عقالنی دین
اسالم.
کامل ترین و مقبول ترین صورتم «فلسفۀ دیون اسوالمی» هموین حالو
اس  ،که هم مراد از فلسفه در آن فلسفۀ اسالمی اس

سووم

و هم دین مورد مطالعۀ آن

اسالم اس  .بالطبع ،در میان گرایش های سه گانۀ فلسوفۀ اسوالمی نیوز« ،حکمو
متعالیه» کامل ترین آناا اس  .به همین رو ،باتورین فور ،فلسوفۀ دیون اسوالمی
مطالعۀ آموزههای اسالم براسا
روشن اس

قواعد و معیارهای این مشرب فلسفی اس .

که اسالمی نامیدن فلسفۀ دین اسالمی اوالً ،به معنای کنارگذاشتن

روش عقلی و بارهگیری از روش نقلی در مطالعۀ دین نیس

و ،یانیاً ،با بیطرفوی

و نداشتن موضع قبلی در این مطالعه منافاتی ندارد .درواقع ،همانگونه که اسالمی
نامیدن فلسفۀ اسالمی آن را از فلسفه و کاوش عقلی بودن خار نمیکند ،اسالمی
بودن فلسفۀ دین اسالمی نیز خرو از مشوی فلسوفی و باوره گیوری از مقودمات
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موضع دینی قبلوی نیسو

معادل کالم عقلی به شمار آورد .این خاصی

و نموی تووان آن را حتوی

در همۀ مشرب های سه گانوه فلسوفۀ

اسالمی وجود دارد ،فارغ از اینکه فلسفۀ اسالمی معطوف به مطالعۀ دیون فلسوفۀ
مشا  ،اشراق یا حکم

متعالیه باشد ،زیرا هر سه گورایش در مقوام داوری ،تناوا،

عقل و معیارهای عقالنی را معتبر می شناسوند .بوه هموین رو ،مگاطبوان و طورفم
گفتگوی آناا نیز ،صرفاً ،مسلمانان یا فرقۀ خاصوی از ایشوان نیسو  ،بلکوه هموۀ
انسان هایی اند که براسا

عقل ،دربارۀ صودق و کوذب و حوق و باطول دعواوی

داوری میکنند.
توصیف فلسفۀ دین به صف

«اسالمی» برآمده از مناسب

و ارتباطی اس

که

میان این شاخه از فلسفه با اسالم وجود دارد .به نظر موی رسود کوه فلسوفۀ دیون
اسالمی به دالیل زیر وصف اسالمی را به خود میگیرد:
أ .طرح موضوعات و مسائل جدید در فلسفۀ دین ،که اختصا

به دین اسالم

دارد .درواقع ،فلسفۀ دین اسالمی مشتمل بر موضوعات مشوترک بوا ادیوان دیگور
(همۀ ادیان /دستکم ادیان آسمانی) و مانند اعتقاد به مبدأ یا اعتقاد به زندگی پوس
از مر

و و موضوعات مگت

به دین اسالم و مانند جامعی

اسالم و جاودانگی

آن و اس  ،بلکه نوع تفسیر اسوالم از آمووزههوای مشوترک بوا سوایر ادیوان نیوز
تفاوتهایی با تفاسیر سایر ادیان دارد .بنوابراین ،مسوائل فلسوفۀ دیون اسوالمی و
دستکم ،در بسیاری موارد و متفاوت از مسائل فلسفۀ دین رای خواهد بود و ،بوه
تبع آن ،فلسفۀ دینی با هویتی متفاوت پدید خواهد آورد کوه آن را بایود «فلسوفۀ
دین اسالمی» نامید.
ب .ارائه /ایجاد زمینۀ برهان بر مسائل فلسفۀ دین .در متون اسالمی ،گاه ،برای
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برخی دعاوی دین ،دلیلی عقلی آورده شده اس

یا بیانی وارد شده که امکان ارائۀ

برهانی نو بر این دعاوی را پدید میآورد .برخی از این دعاوی عبارت اس

از:

و ایبات وجودم خدا با برهان عقلی (برای نمونه ،ر.ک .طور73 :الال 71؛ ابالن بابویاله،
6732ق ،ج)671 :6

و ایبات توحید با برهان عقلی (فلسفی) :برهان بر توحیود در وجووب وجوود
(برای نمونه ،ر.ک :ابن بابویه6732 ،ق631 :؛ طوسی6161 ،ق)66 :؛ برهان بر توحیود در
خالقی

(ر.ک .مؤم،ون36 :؛ طباطبالایی ،6736 ،ج)17-16 :63؛ برهوان بور توحیود در

ربوبی

صوفات

و تدبیر جاان (ر.ک .انبياء)66 :؛ برهان بر توحید صفاتی (عینیو

الای با ذات مقدسش) (برای نمونه ،ر.ک .ابن بابویه6732 ،ق611 :و31؛ همالو6732 ،ق،
ج)663 :6
و برهان بر خار از ذات بودن صفات فعل الای(برای نمونه ،ر.ک .همو6732 ،ق:

111؛ همو6732 ،ق ،ج.)626 :6
 .سازواری یافته های عقلی(فلسفی) با دعاوی اعتقادی اسالم .میان معتقدات
بلکوه میوان آن دو

اسالمی و رهاورد عقل نوه تناوا تضواد و ناسوازگاری نیسو

هماهنگی کامل برقرار اس  .درواقع ،عقل و فلسفه به همان چیزی راه می برد کوه
اسالم ادعای آن را دارد .به تعبیر دیگور ،از جاو

معرفو شوناختی ،میوان عقول

برهانی با وحی قطعی سازگاری تامّ وجود دارد و میوان آن دو تعارضوی نیسو ،
زیرا شناخ م یقینی دارای ویژگی صدق (انطباق با واقع) اسو ( .فالارابی6112 ،ق،

ج ،)736-731 :6و ازآنجاکه واقع یک چیز بیشتر نیس  ،امکوان نودارد کوه گوزارۀ
وحیانی قطعی با یافته های قطعی عقل (یقین بالمعنی االخ
حقیق

هم قابل تحقیق و بررسی اس

) ناسازگار باشد .این

و هوم فیلسووفان بوزر

اسوالمی بوه آن

تصریح کرده اند( .برای نمونه ،ر.ک .ابن سي،ا6761 ،ق31 :؛ سهروردی ،6733 ،ج616 :1؛

سال نهم ،پاییز  ،6931شماره مسلسل 99

39

دارالاین شيرا ی613 :6731 ،؛ طباطبایی ،بیتا66 :ال)63

عالوه بر این ،سازگاری عقل با محتوای اسالم تناا به عقاید خالصه نمی شود،
بلکه عقل در حوزۀ اخالق و احکام فقای (بایدها و نبایدها) نیوز نقشوی پررنوگ
دارد ،تا جایی که ،به نظر امامیه ،عقل در کنار کتاب و سون

و اجمواع چاوارمین

منبع فقای به شمارمی آید( .برای مطالعۀ بيشتر ،ر.ک .جوادی آملالی621 :6737 ،الال637؛
همو31 :6723 ،ال)11

د .فلسفۀ دین در خدم

ایبوات آمووزه هوای اعتقوادی اسوالم .بوا عنایو

بوه

سازواری باورهای اسالمی با یافته های عقلی در فلسفۀ دین ،این دانش وسویله ای
سودمند و کارا برای نشان دادن حقانی

دعاوی اسالم و ایبات درستی آن اسو .

ولی ،در این صورت ،آیا فلسفۀ دین مبدّل به کالم نگواهد شد؟ پاسخ منفی اس ،
زیرا مالک فلسفی بودن تناا همین اس

که در مقام ایبات (داوری) مسائل ،تناوا،

از استدالل عقلی استفاده کنیم ،و هی مقدمه و پیش فر ،وحیوانی را جوایگزین
مقدمات عقلی نکنیم و اتفاقاً اعتقادات اسالمی ،مانند وجود خداوند و صوفات او
[از توحید ،خالقی  ،ربوبی  ،علم ،حیات ،قدرت و اراده) ،ضرورت وحی ،نبوت
عامه ،جاودانگی نفس ،و معاد ،همگی ،با استدالل های عقلی قابول ایبوات اسو .
رهاورد این تالش فلسفی (عقلی) ،ذاتاً ،دستیابی به حقیق

اس

که به تَبَع ،هدف

دینی فیلسوف را نیز تثمین میکند.
هو .موضعگیری متفاوت و متناسب با محتوای اسوالم ،در مسوائل بوروندینوی
فلسفۀ دین .بگشی از مسائل فلسفۀ دیون پرسوش هوایی انود کوه دربوارۀ ادیوان و
محتوای آناا پرسیده می شود و فیلسوف دین بایستی موضع خود را دربوارۀ آناوا
مشگ

کند .پاسگی که فیلسوف دین به این پرسش ها می دهد طرز نگواه وی را

به دین مشگ

می کند .مسائلی مانند قلمرو دین ،زبان دین ،رابطۀ علم و دین ،و
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رابطۀ دین و هنر از جمله این پرسش ها می باشند .ازاین رو ،موضع فیلسوف دیون
اسالمی در قبال این پرسشها موضعگیری و پاسخ خاصی اس
توجه به حقانی  ،جامعی

که از اسوالم ،بوا

و جاودانگی آن ،برمیآید.

 .3-3ضرورت فلسفۀ دین اسالمی

گفتیم که فلسفۀ دین اسالمی جزو دانش هوای تحقوق یافتوه نیسو

و نیازمنود

تثسیس و راه اندازی اس  .ولی آیا راه انودازی چنوین رویکوردی در فلسوفۀ دیون
ضرورتی دارد؟
به نظر می رسد که به دالیل متعددی ،تثسیس فلسوفۀ دیون اسوالمی ضوروری
اس  .در ادامه ،به چند دلیل اشاره میشود:
 .1-3-3جهتگیری نادرست فلسفۀ دین موجود :بسیاری از دانشوران فلسفۀ دین
و از ابتدای تثسیس این دانش تا به امروز و از موضوع الحواد و بوه انگیوزۀ نقود و
تنقی

دین به این دانش پرداخته اند ،در حالی که اندیشمند مسلمان می تواند ،بوا

باره گیری از فلسفۀ نیرومند اسالمی و ناظر به دین حقّ (اسالم) ،فلسفۀ دین را به
ابزاری قدرتمند برای تبیین دین و ایبات حقانی
امتیازْ ویژۀ فیلسوف دیون مسولمان اسو

باورهای دینی تبدیل کنود .ایون

و متودینان غیرمسولمان ،حتوی اگور از

پرداختن به فلسفۀ دین ،انگیزۀ دینی هم داشته باشند ،امکانات الزم [ :فلسفۀ قوی
و دین حق] را در اختیار ندارند.
 .2-3-3بیتوجهی به اسالم در فلسفۀ دین رایج :عمدۀ فیلسوفان دین و به دلیل
ناآشنایی ،غفل

یا عناد و به اسالم و نگرشهای خوا

آن بویتوجوه بوودهانود.

مسائل فلسفۀ دین ،در غالب موارد ،بدون درنظرگرفتن آموزههوا و محتووای دیون
اسالم و با توجه به ادیان دیگر و مانند مسیحی  ،یاودی  ،آیین بودایی و هندو و
مورد بررسی و داوری قرار گرفتهاند( .رشاد67 :6723 ،؛ کاشفی)633 :6733 ،
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که اسالم کاملترین دین و آخرین شریع

آسمانی اس

و

از جنبههای گوناگونی بر سایر ادیان و شرایع برتری دارد .در ادامه ،چند موورد از
برتریهای اسالم بر دیگر ادیان تبیین میگردد:
و عقل و خردورزی در اسالم و متون دینی آن (قرآن و سن ) جایگاهی رفیع
دارد .در آیات و روایات بسیاری عقل و خردمندی ار نااده شده و باره گیری از
آن مورد تحری

و تشویق قرار گرفته اس

(بالرای نموناله ،ر.ک .بقالر 37 ::و 616؛

انعام636 :؛ یوسف6 :؛ نور16 :؛ غافر13 :؛ خرف7 :؛ حایا63 :؛ کلي،ی6113 ،ق ،ج66 :6

و  ،)63بلکه بیتوجای به تعقل و تفکر ،بهشدّت ،نکوهش شده اس

(برای نمونه،

ر.ک .بقر 11 ::و 31؛ آلعمران13 :؛ انعام 76 :و 31؛ اعراف613 :؛ انفال66 :؛ یالونس61 :؛

هود36 :؛ یوسف613 :؛ انبياء 61 :و 13؛ مؤم،ون21 :؛ قصص11 :؛ روم2 :؛ دافات.)672 :
به همین رو ،اسالم پذیرش خود را بدون اتکوا بوه دلیول و برهوان عقلوی طلوب
نموویکنوود(ر.ک .مجلسالالی6111 ،ق ،ج )31 :6و جووایی بوورای آموووزههووای خرافووی و
خردستیز در دعاوی خود باقی نمیگذارد (ر.ک .طباطبایی ،بیتا)63-66 :

و تفسیر اسالم از مفاهیم دینی متفاوت از تفسیر ادیانی چون مسیحی
مثالً ،در مسیحی

و که عمده نگاه فیلسوفان دین هم به آن اس

اسو .

و ایمان مسوتقل

از عقل و معرف  ،و فراتر از آناا اس  ،در حالی که در اسالم چنین نیس ( .برای
نمونه ،ر.ک .تميمی آمای 11 :6711 ،و31؛ آقاجمال خوانسالاری ،6711 ،ج 31 :1و 633؛
جوادی آملی)661-663 :6732 ،

و اسالم و فرهنگم برآمده از آن هرگز با آموزه هایی چون :الحاد و الادری گری،
اومانیسم ،سکوالریسم و لیبرالیسم سازگار نیس  .اندیشۀ اسالمی ،اساساً ،با طرح
مسللۀ الحاد و الادری گری ،که برخاسته از فرهنگ مسیحی اس  ،تناسوبی نودارد.
همچنین ،مباحثی مانند قلمرو دین یا انتظار بشر از دیون ـوو کوه برآموده از نگواه
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سکوالریستی غربی ها به دین اس  ،یا رویارویی و دشمنی با خدا [کوه در غورب
رای اس ] ،آموزۀ «مر

خدا» یا «الایات مردهانگاری خدا 3هرگز جایی در اسالم

و فرهنگ اسالمی ندارد( .ر.ک .لگ،هاوسن)116-733 :6727 ،

آری ،فیلسوف دین مسلمان می تواند بلکه الزم اس

بوه ایون قبیول آمووزههوا

بپردازد و آناا را با نگاه انتقادی بررسی کند و موضع صحیح در برابر این آموزه ها
را تبیین نماید.
 .3-3-3لزوم پاسداری (صیانت) از آموزههای اسالم :تصویرهای نادرستی که از
موضوعات دینی در فرهنگ غربی پدید آمده اس

و نیز شباات متنوع و فراوانی

که امروزه و مگصوصاً به مدد گسترش رسانهها ،وسایل ارتبا جمعوی و فضوای
مجازی و ،در حجمی وسیع ،وارد جاان اسالم میشوود ،ذهون و دل بسویاری را،
به ویژه در میان نگبگان و جوانان ،به خود واداشته اس  .در چنین وضوعیتی ،الزم
اس

تالشی مستمرّ ،گسترده و عالمانه برای اصالح باورهای نادرس

و پاسخ به

شباات صورت گیرد .این مامّ مستلزم راه اندازی فلسفۀ دین اسالمی ،به مثابه ابزاری
کارآمد ،اس

تا در پرتو ظرفی های آن ،تصویری درس

و خردپذیر از آموزه هوای

دینی ارائه گردد و زمینۀ پاسخهای مستحکم و عقالنی به شباات فراهم آید.
 .4-3-3لاازوم قاارار دادن راه صااحی

هاادایت الهاای فااراروی بشااریت :وظیفووۀ

فیلسوفان دین اسالمی ،صرفاً ،دفاع از دین نیس  ،بلکه دعوت انسان ها به هدای
و نجات افراد گمراه از منجالب هایی اس

که در آن غوطه می خورنود .ایون کوار

مستلزم به کارگیری ظرفیو هوای فلسوفه و اندیشوۀ اسوالمی متناسوب بوا زبوان،
دغدغهها و نیاز مگاطبان اس .

1. Death of God theology.

سال نهم ،پاییز  ،6931شماره مسلسل 99

33

نتیجهگیری

فلسفۀ دین یکی از پرجنب و جوش ترین شعبه های فلسفهورزی در دنیای معاصور
اس  .فلسفۀ دین در مغرب زمین ،عمدتاً ،ناظر به دین مسیحی و در قالب فلسوفۀ
تحلیلی ارائه شده اس  .با این حال ،نه فلسفۀ تحلیلی و نه فلسفۀ رقیب آن ،یعنی
فلسفۀ قاره ای ،به دلیل کاستی ها و اشکاالت فوراوان شوان ،شایسوتگی الزم بورای
کاوش فلسفی در حوزۀ دین را ندارند ،در حالی که فلسفۀ اسالمی ،بوه دلیول دارا
بودن مبانی و اصولی استوار و مستحکم ،شایسته ترین فلسفه برای مطالعۀ عقالنی
دین بهشمارمیآید .کاملترین صورت «فلسفۀ دین اسوالمی» مطالعوۀ آمووزههوای
اسالم براسا

قواعد و معیارهای حکم

متعالیوه اسو  .فلسوفۀ دیون اسوالمی

هویتی متفاوت از فلسفه های دین رای دارد .این فلسفۀ دین از وجوه گونواگونی
اسالمی اس  :طرح موضوعات و مسائل جدید در فلسفۀ دین ،ارائه /ایجاد زمینوۀ
برهان بر مسائل فلسفۀ دین در متون اسالمی ،سازواری یافته های عقلی (فلسوفی)
با دعاوی اعتقادی اسالم ،فلسفۀ دین در خدم

ایبات آموزه های اعتقادی اسوالم،

و موضع گیری متفاوت و متناسب با محتوای اسالم در مسائل بورون دینوی فلسوفۀ
دین.
و باألخره اینکه راه اندازی فلسفۀ دین اسالمی به دلیل جاو گیوری نادرسو
فلسفۀ دین موجود ،بی توجای به اسوالم در فلسوفۀ دیون رایو  ،لوزوم پاسوداری
(صیان ) از آموزه های اسالم ،و لزوم قرار دادن راه صحیح هدای
بشری

ضرورت دارد.

الای فوراروی
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کتابنامه

 قاآن کایم.
 یبن بدبویه ،محمدبن علی (8731ق) .عیون یخبدریلاضد

 ،تحقیا مهاد الجاوری  ،تهااین:

جهدن.
 اااااااااااا8731( ،ق) ،یلتوحید ،تحقی یدشم حسینی ،قم :یفتا ینتشدریت یسالمی.
 یبن سیند ،حساینبانعبادیل (8731ق) .تسع رسعئل فع الحکمع و الطبیعیعئ  ،چ ،3قادیاه:
ییریلعاب.
 اااااااااااا .)8731( ،یالشدریت و یلتنبیهدت [مع شاحه للطوسی] ،قم :یلبالغه.
 اااااااااااا .)8733( ،النجئۀ من الغعق فع بحعق الضعالت  ،مقدماه و تصاحی محمادتقی
یینشپژوه ،چ ،3تهاین :یینشگده تهاین.
 آقدجمااد خوینساادر  ،محماادبنحسااین ( .)8711شااا غاااریلحکم و یرریلکلاام ،تحقیاا
جال یلدین حسینی یرمو  ،چ ،4تهاین :یینشگده تهاین.
 آلستون ،ویلیدم پی« .)8731( .مسدئ فلسفۀ یین» ،تاجمۀ علی حقی ،مجلۀ نقد و نظاا ،ش،3
ص.38-18
 پدید ،علی ( .)8713فلسفۀ تحلیلی :مسدئ و چشم یندیزید ،تهاین :طا نو.
 پتاسون ،مدیک و یمکدرین ( .)8731عقا و یعتقادی یینای ،تاجماۀ یحماد نایقای و یباایییم
سلطدنی ،تهاین :طا نو.
 پی .یف .س  ،آلن ( .)8713تدریخ فلسفۀ ییان ،تاجماۀ حمیدرضاد آیات یللهای ،چ ،3تهااین:
پژویشگده فاینگ و یندیشۀ یسالمی.
 پیلین ،ییوید ی  .)8717( .مبدنی فلسفۀ یین ،گاوه متاجمدن [ویایستۀ سایدمحموی موساو ]،
قم :بوستدن کتدب.
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 تدلید فاّو ،چدرلز (« .)8718فلسفۀ یین» ،تاجمۀ خلی قنبا  ،یر :نگاش ید نوین یر فلسافه،
قم :مؤسسۀ فاینگی طه و یینشگده قم.
 تمیمی آمد  ،عبدیلویحد ( .)8711تصنیف غار یلحکم و یرریلکلم ،تحقی مصاطفی یرییتای،
قم :یفتا تبلیغدت یسالمی.
 جویی آملی ،عبدیل ( .)8737شایعت یر آینۀ معافت ،چ ،3بیجد :ماکز نشا فاینگی رجدء.
 اااااااااااا .)8731( ،تبیین باییین یثبدت خدی ،تنظیم حمید پدرسدنید ،چ ،7قم :یسایء.
 اااااااااااا .)8713( ،منزلت عق یر یندسۀ معافت یینی ،چ ،4چهدرم ،قم :یسایء.
 چدلماز ،آلن فاینسیس ( .)8733چیستی علم ،تاجماۀ ساعید زیبادکالم ،چ ،3تهااین :سادزمدن
مطدلعه و تدوین کتب علوم ینسدنی یینشگدهید.
 حسدمی فا ،عبدیلازیق (« .)8738کدوشی یر ریشه ید تقدب فلسفۀ تحلیلی و فلسفۀ قادره ی »،
ذین ،ش ،41ص.817-878
 اااااااااااا« .)8733( ،تقسیم فلسفۀ معدصا به قدره ی و تحلیلای» ،متدفیزیا ،،س ،1ش،81
ص.31-17
 ییناالن ،ک .س« .)8711( .فلسافۀ تحلیلای و فلسافۀ زبادن» ،تاجماۀ شادپور یعتمادی و مااایی
فایدیپور ،یر :فلسفۀ تحلیلی (مجموعه مقدالت) ،یرغنون ،ش3ا ،1چ ،3تهاین :وزیرت فاینگ
و یرشدی یسالمی.
 ییویس ،باییدن ( .)8711یرآمد با فلسفۀ یین ،تاجمۀ ملیحه صادبا نجافآبادی  ،تهااین:
سدزمدن مطدلعه و تدوین کتب علوم ینسدنی یینشگدهید.
 رشدی ،علییکبا ( .)8711فلسفۀ یین ،چ ،3تهاین :پژویشگده فاینگ و یندیشه.

 ریکور ،پ (« .)8734گاییش ید عمده یر فلسفۀ یین» ،تاجمۀ مصطفی ملکیدن ،مجلۀ نقد و
نظا ،ش ،3ص.818-873
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 سهاوری  ،شهدب یلدین ( .)8731مجموعه مصانفدت شایخ یشاایق ،تصاحی یادنا کاابن،
سیدحسین نصا و نجفقلی حبیبی ،چ ،3تهاین :مؤسسۀ مطدلعدت و تحقیقدت فاینگی.
 شات ،ییون ( .)8713فلسفۀ علوم یجتمدعی قدرهی  ،تاجمۀ یدی جلیلی ،تهاین :نی.
 صدریلدین شیایز  ،محمدبانیباایییم ( .)8714یلمباد و یلمعادی ،تصاحی سایدجال یلادین
آشتیدنی ،تهاین :ینجمن حکمت و فلسفۀ ییاین.
 اااااااااااا .)8717( ،مفدتی یلغیب ،مقدمه و تصاحی محماد خویجاو  ،تهااین :مؤسساۀ
تحقیقدت فاینگی.
 اااااااااااا8488( ،ق) .الحکم المتعئلی ف اتسفئر العقلی اتربعع  ،چ ،4بیااوت :ییر یحیادء
یلتایث یلعابی.
 طبدطبدیی ،سیدمحمدحسین ( .)8738یلمیزین فی تفسیا یلقاآن ،چ ،3قم :یسمدعیلیدن.

 اااااااااااا( ،بیتد) .عل

و الفلسف اتلهی  ،بیاوت :الداراتسالمی .

 طوسی ،محمدبنحسن (8484ق) .یألمدلی ،قم :دارالثقئف .
 علیپور ،یبایییم ( .)8713یرآمد با چیستی فلسفۀ یسالمی ،قم :پژویشگده علاوم و فایناگ
یسالمی.
 فدریبی ،یبونصا (8481ق) .یلمنطقیدت للفدریبی ،تحقی محمادتقی ییناش پاژوه ،قام :کتدبخدناۀ
آیتیل ماعشی نجفی.
 اااااااااااا8331( ،م) .آریء اه المدین الفئضل  ،مقدمۀ علی بوملحم ،بیاوت :مکتب الهالل.
 کدپلستون ،فایری .)8731( ،تدریخ فلسفه [ج ،]3تاجمۀ ییریوش آشور  ،چ ،3تهاین :علمای
و فاینگی و ساوش.

 کدشفی ،محمدرضد (« .)8731فلسفۀ یین و کالم جدید» ،یر :علی یوجبی ،کالم جدید یر گذر
یندیشهید ،تهاین :مؤسسۀ فاینگی یندیشۀ معدصا.

سال نهم ،پاییز  ،6931شماره مسلسل 99

33

 کای فیاوزجدیی ،یدرعلی ( .)8738چیستی فلسفۀ یساالمی ،قام :پژویشاگده علاوم و فایناگ
یسالمی.
 کایچلی ،سدیمون ( .)8737فلسفۀ قدرهی  ،تاجمۀ خشدیدر ییهیمی ،چ ،7تهاین :مدیی.
 کلینی ،محمدبن یعقوب (8483ق) .یلکدفی ،تحقی علاییکباا غفادر  ،چ ،4تهااین :دارالکتع
اتسالمی .
 لگنهدوسن ،محمد ( .)8717سیدحت یندیشه یر سپها یین ،گاویی یز متاجمدن ،قم :ینتشدریت
مؤسسۀ آموزشی و پژویشی یمدم خمینی

.

 مجلسی ،محمدبدقا (8484ق) .بحدریالنویر ،بیاوت :مؤسس الوفئء.

 یدسکا ،ویلیدم (« .)8738فلسفۀ تحلیلی یین» ،تاجمۀ فدطمه ذویلفقادر  ،مجلاۀ ییان (کتادب
مده) ،ش ،838ص.33-83
 یی ،،جدن ( .)8733فلسفۀ یین ،تاجمۀ بهایم ریی ،ویایساتۀ بهادءیلادین خامشادیی ،تهااین:
یلهد .
 وستفد  ،مِاُلد (« .)8738فلسفۀ یین قدرهی » ،مجلۀ یین (کتدب مده) ،ش ،838ص.43-31
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