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ّ
این مقاله با هدف بررسـی چیسـتی فلسـفه دین اسﻼمی و امکانسنجی تحقق آن نگاشته شده
اسـت .بدین منظور با روش توصـیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای تﻼش شـده است
از طریق مشـخصکردن تفاوتها و تمایزهای فلسـفه دین اسـﻼمی با فلسفه دین فعلی ،از منظر
ّ
موضـوع ،روش ،غایت ،و منبع الهام ،چهار معنای قابل تصور و تحقق برای فلسفه دین اسﻼمی
تعریف شـود .مطابق با تعریف اول فلسفه دین اسﻼمی که بر اساس تمایز موضوع است ،فلسفه
دین اسﻼمی ،فلسفه دینی است که موضوع تفکر فلسفی در آن ،دین اسﻼم است .تعریف دوم
بر اسـاس تمایز روش اسـت و مطابق آن ،فلسـفه دین اسـﻼمی ،فلسـفه دینی است که مبتنی بر
روش فلسـفه اسﻼمی و متکی بر مبانی آن ،به تفکر فلسفی در زمینه دین میپردازد؛ همان طور
ً
که مثﻼ فلسـفه دین تحلیلی و فلسـفه دین قارهای این چنیناند .معنای سـوم ذکرشده ،مبتنی بر
فراورده و محصـول فعالیت فلسـفی است که مطابق آن ،فلسفه دین اسﻼمی ،فلسفه دینی است
که نتایج تفکر فلســفی درباره دین ،موافق و ســازگار با آموزههای اســﻼمی باشــد؛ حتی اگر آن
فعالیت فلسـفی ،مبتنی بر مبانی و روش فلسـفه اسـﻼمی موجود نباشـد .فلسفه دین اسﻼمی در
معنای چهارم ،فلسـفه دینی اســت که با الهام از قرآن و روایات ،آموزههای اســﻼمی درباره دین
را هماهنگ با روش فلســـفی بازســـازی میکند و مبتنی بر آن به تفکر فلســـفی در زمینه دین
میپردازد؛ همچنین در این مقاله کوشـش شـده اسـت دﻻیل مخالفان اضافه شدن قید اسﻼمی
به فلسفه دین ،نقد و بررسی شود.

٢٥

مقدمه
»فلسفه دین اسﻼمی« اصطﻼحی است که در سالهای اخیر ،توسط برخی دانشوران فلسفه دین

اسـتفاده میشـود؛ همایش با این عنوان برگزار میگردد *،حتی با هدف تأسـیس و توسعه آن ،قطب
**

علمی تشکیل شده است.

با وجود این شـماری از صـاحبنظران و دانشوران فلسفه دین ،تأسیس »فلسفه دین اسﻼمی« یا
»اسﻼمیکردن فلسفه دین« را امکانناپذیر و ناممکن میدانند؛ بلکه از اساس اصطﻼح »فلسفه دین
اســﻼمی« را تعبیر و اصــطﻼحی بیمعنا و خودمتناقض میخوانند .از منظر این گروه ،فلســفه دین،
٢٦

غربی و شرقی و مسیحی و اسﻼمی و ...ندارد؛ بلکه فلسفه دین ،مطلق است و نباید -بلکه نمیشود
و امکان ندارد -ﱠ
مقید به چیزی شود.
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در این مقاله تﻼش شــده اســت با بررســی و نقد نظرات و انگارههای این دو گروه ،میان ایشــان
ﱠ
محصل و
داوری و رأی صـواب اثبات گردد تا روشـن شـود آیا فلسـفه دین اسﻼمی میتواند معنای
ُّ
ً
قابل تحققی داشــته باشــد یا نه؟ اگر بله ،آن معنا )یا معانی( مشــخصــا چیســت و چه تفاوتها و
تمایزهایی با فلسفه دین رایج دارد؟
به رغم اهمیت این مسـائل ،نگارنده در جست وجوی خود برای یافتن پژوهشی که پیش از این،
ً
مستقﻼ به این مسائل پرداخته باشد ،چندان کامیاب نبود و نه در میان داعیهداران فلسفه دین اسﻼمی
و نه منتقدان آن نتوانست اثر پژوهشی مستقلی را در این موضوع بیابد.

***

* برای نمونه میتوان به همایش »فلسـفه دین اسـﻼمی« که در  ۲۵خرداد ماه  ۱۳۹۱در مؤسـسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی)ره( قم برگزار شده ،اشاره کرد )برای مشاهده گزارشی از این همایش ،ر .ک:
.(ac. ir/node/676
** به نقل از تارنمای قطب علمی فلسفه دین ایران ).(http: //cepr. iict. ac. ir
*** البته مشـابه این مناقشـات درباره اصطﻼح »فلسفه اسﻼمی« نیز مطرح بوده و هست .خوشبختانه در سالهای
پذیری فلسفه اسﻼمی را ارائه
اخیر ،طرفین این مناقشـه ،هر کدام کوشیدهاند ادله خود ،له یا علیه معناداری و امکان ِ
نمایند .از قابل اعتناترین پژوهشها در این زمینه ،میتوان آثار زیر را برشـمرد :کتاب درآمدی بر چیسـتی فلسفه
اسﻼمی )گفتوگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه(؛ به کوشش ابراهیم علیپور؛  /۱۳۹۱کتاب چیستی فلسفه
اســﻼمی؛ یارعلی کرد فیروزجایی؛  /۱۳۹۰مجله نقد و نظر ،ش /۴۲-۴۱ویژهنامه فلســفه اســﻼمی؛ هســتی و
چیسـتی؛  /۱۳۸۵عبدالرسـول عبودیت؛ »آیا فلسـفه اسﻼمی داریم؟« ،معرفت فلسفی؛ ش .۱۳۸۲ ،۳با توجه به
مشابهت این دو مبحث و بلکه ریشهداشتن مناقشه درباره معنا و امکان تحقق فلسفه دین اسﻼمی ،در مناقشه درباره
هسـتی و چیسـتی فلسـفه اسـﻼمی کوشـش شده است فقر منابع در موضوع این مقاله ،با مراجعه به چنین آثاری،
حتیالمقدور جبران شود.
http: //research. iki.

در این راه با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای ،در صدد برآمده ایم از طریق
مشـخص کردن تمایزها و تفاوتهای فلسـفه دین اسـﻼمی با فلسـفه دین موجود ،از منظر موضوع،
روش ،غایت و منبع الهام ،چهار معنای مشخص برای فلسفه دین اسﻼمی ،تعیین و تعریف نماییم؛
چراکه فلسفه دین اسﻼمی نیز بهمانند دانشهای دیگر میبایست بر مبنای موضوع ،روش ،غایت ،به
عنوان مهم ترین ابعـاد شــنـاخـت هر رشــته علمی ) ،(Disciplineتعریف گردد .بنابراین به نظر
می رسـد اگر بتوان این امور را در فلسفه دین اسﻼمی مشخص کرد و تمایزهای آن با موضوع ،روش
و غایت فلسـفه دین رایج تعیین نمود ،میتوان آنها را به عنوان مﻼک )هایی( که میتواند فلسفه دین
را مقید به قید اسﻼمی کند ،معرفی کرد و اینچنین هویت مستقل فلسفه دین اسﻼمی را ثابت نمود.
این معانی چهارگانه از این قرارند:

اگر موضـوع فلسفه دین ،مطابق رأی مشهور »دین« معرفی شود ،چنین موضوعی چندان آشکار
به نظر نمیرسـد و پرسـشها و ابهامهای بسیاری درباره آن قابل طرح است؛ مانند اینکه مقصود از
ً
دین مشخصا چیست؟ آیا مراد از دین ،تنها سنتهای ایمانی است یا مکاتب بشری مانند مارکسیسم
و نازیسم و انسانگرایی الحادی نیز دین هستند؟ آیا دین موضوع است یا ادیان ،یا ادیان الهی یا ادیان
ً
ابراهیمی یا مسـیحیت؟ آیا مراد از دین صرفا الهیات و باورهای دین است یا وجوه و ابعاد دیگر دین
)غیر از الهیات آن( را نیز میتوان جزو موضــوعات فلســفه دین در نظر گرفت؟ و ....چنین مواردی
ابهامهای جدی و مهمی است که درباره موضوع فلسفه دین به نظر میرسد.
ً
اما اگر موضـوع فلسـفه دین ،مشـخصـا به دین اسﻼم محدود شود ،می توان از ابهامات موضوع
فلسفه دین تا حد زیادی کاست و موضوع مشخص و معینی برای فلسفه دین ،تعیین و تعریف نمود؛
یعنی با تحدید موضوع فلسفه دین ،دین اسﻼم به عنوان موضوع تأمل فلسفی تعیین میگردد .به نظر
میرسـد این یکی از معانی است که میتوان برای فلسفه دین اسﻼمی در نظر گرفت .بنا بر این معنا
فلسـفه دین اسـﻼمی ،فلسـفه »دین« ی اسـت که در آن» ،اسـﻼم« موضوع تأمل و تحلیل و مطالعه
فلسفی قرار میگیرد.
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درآمدی بر معنا و امکانسنجی فلسفه دین اسﻼمی

معنای اول :تعریف فلسفه دین اسﻼمی بر اساس تمایز موضوع

٢٧

البته طبق قواعد ادبی و دســتور زبانی ،نامیدن چنین رشــتهای ،به فلســفه دین اســﻼم )یا فلســفه
اسـﻼم( ،صـحیحتر از فلسـفه دین اسـﻼمی به نظر میرسد؛ چراکه بر اساس چنین معنایی ،ترکیب
باید اضــافی باشــد نه وصــفی؛ ولی به هر حال گویا مراد برخی از فلســفه دین اســﻼمی ،همین
معناست؛ برای نمونه مدیر سابق »قطب علمی فلسفه دین اسﻼمی« چنین مینویسد» :هر پژوهشی
درباره دین خاص که با روش عقﻼنی و ابزارهای شناختی بشری ،با نگرش بیرونی به دین و به هدف
ارزیابی حقیقت جویانه ،باورهای دین خاصـی را بررسی کند و به بیان مبادی تصوری و تصدیقی آن
بپردازد ،فلسفه آن دین خاص تلقی میشود .چنین پژوهشی در مورد اسﻼم" ،فلسفه دین اسﻼمی" را
٢٨

رقم میزند؛ بلکه به دلیل وجوه اشــتراک و نیز تفاوت جزئی یا کلی ادیان در باورهای خود به خدا،
قلمرو دین ،حقیقت وحی ،مرز رابطه دین با علوم تجربی ،انسانی و عقلی و غیره ،بخشی از مباحث
فلسـفه دین ،مشـترک میان همه یا جمعی از ادیان و بخشـی ناظر به دین خاصـی است« )ساجدی،
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. (۱۳۸۵
جالب توجه آنکه برخی صـاحبنظران فلسفه اسﻼمی به نوعی چنین تعریف و نقش و کارکردی
را برای »فلســفه اســﻼمی« قایلاند و گفتهاند» :فیلســوف اســﻼمی کســی اســت که خود اســﻼم را
میفلسـفد« )درآمدی بر چیسـتی فلسـفه اسﻼمی :گفتوگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه،۱۳۹۱ ،

ص ،۲۸۱گفتوگو با غﻼمحسین ابراهیمی دینانی(  .البته پرسشهای جدی در مقابل این دیدگاه مطرح
اسـت که آیا به واقع فلسـفه اسﻼمی موجود ،فقط اسﻼم را میفلسفد؟ اگر چنین است ،پس جایگاه
مباحثی مانند امور عامه ،در فلسـفیدن اسﻼم کجاست؟ به نظر میرسد تفاوتی میان فلسفه اسﻼمی
و فلسفه دین اسﻼم وجود دارد .در مورد اول صفتی برای کل فلسفه مطرح است؛ اما مورد دوم ،خود
شاخهای از فلسفه است .پس با فرض درستی این نظر که فلسفه موجود ،اسﻼم را موضوع تأمل خود
قرار میدهد ،میبایسـت »فلسـفه دین اسﻼم« پدید میآمد نه فلسفه اولی و شاخههای دیگر فلسفه
)همان ،ص. (۴۳
باری چنین به نظر میرســد با محدودکردن موضــوع فلســفه دین به اســﻼم از بســیاری ابهامات
آسـیبزا در فلسفه دین مانند »اعمی و حداکثریاندیشی« )آلنابی ،۱۳۸۲ ،ص (۲۲یا »تلقی بیگانه با
اسﻼم از دین« )رشاد ،ص (۱۳۹۲میتوان رهایی یافت.
به نظر میرسـد حتی میتوان موضوع فلسفه دین را از این هم تنگتر ،محدودتر و معینتر نمود

و به جای دین ،مذاهب را به عنوان موضوع بحث و فحص فلسفی قرار داد و سخن از فلسفه مذاهب
اسـﻼمی گفت؛ به بیان دیگر تسنن یا تشیع یا اسماعیله و ،...هر کدام میتوانند فلسفه دین خاص و
اختصاصی خود را داشته باشند که میتوان آنها را فلسفه تشیع یا فلسفه تسنن و ...نامید.
البته در زمینه اینکه هر کدام از این فلســفه ها را باید رشــته جداگانه ای محســوب کرد یا آنکه
باید آنها را رویکردها و شاخه های گوناگون فلسفه دین دانست ،می توان دو گونه نگاه داشت :یکی
اینکه بگوییم فلسـفه دین یک رشـته علمی اسـت؛ اما آرا و مواضـع فﻼسفه در این حوزه متفاوت
است؛ برخی رویکرد اسﻼمی دارند ،برخی رویکرد مسیحی دارند ،برخی رویکرد الحادی دارند.
این تفاوت رویکردها و مواضع موجب تعدد رشتههای علمی نمیشود؛ بلکه تنوعی است در یک
رشته علمی ،نگاه دیگر این است که هر یک از این رویکردها را می توان به عنوان شعبه و شاخهای
از فلسفه دین را مطرح کرد .به نظر می رسد این امر تا حد زیادی تابع قرارداد و توافق فﻼسفه دین
به هر حال به نظر میرسـد اگر مطابق معنای اول برای فلسـفه دین اسﻼمی موضوع فلسفه دین،
به دین اسﻼم )یا حتی مذهب تشیع( محدود شود و روش و نگرش ما در بررسی مسائل اختصاصی
اسـﻼم )یا تشـیع( فلسـفی باشـد ،دلیلی وجود ندارد که مسـائل اختصـاصی دین اسﻼم )یا تشیع(،
الهیات یا کﻼم خوانده شود و بیرون از شمول مسائل فلسفه دین دانسته شود .بنابراین بررسی فلسفی
مســائلی مانند معراج ،کیفیت وحی و نزول قرآن ،خاتمیت ،امامت و وﻻیت ،عصــمت ،علم غیب،
مهدویت ،رجعت ،توسل و زیارت و ...را میتوان ذیل فلسفه دین اسﻼم )یا فلسفه تشیع( قرار داد و
جایگاه کاوشهای فلسـفی درباره این موضـوعات را ذیل این دانش تعریف کرد؛ همچنین ضرورتی
ً
به نظر نمیرســد که در فلســفه دین اســﻼمی صــرفا به مباحث الهیاتی اســﻼم پرداخته شــود ،بلکه
میتوان سـایر ابعاد و سـاحتهای اسـﻼم را نیز مورد بحث و فحص فلسفی قرار داد؛ مانند ساحت

اخﻼقی ،حقوقی ،شــعائری و مناســکی ،تجربی ،احســاســی* و ....به این ترتیب »فلســفه الهیات

اســﻼمی« و »فلســفه شــعائر اســﻼمی« و ،...از »فلســفه دین اســﻼم« تفکیک میگردد و به عنوان
زیرشــاخههایی از آن مطرح میگردد؛ همچنین اولویتبندی در میان این ابعاد و اینکه کدام یک از
* نینیان اســمارت ) (Ninian Smartدر کتاب تجربه دینی بشــر ابعاد هشــتگانهای را به عنوان ابعاد گوناگون دین
مطرح میکند )برای اطﻼع بیشتر ،ر .ک :اسمارت  ،۱۳۹۴ص.(۱۲

٢٩
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است.

٢٩

آنهـا ُبعد اصــلی دین در نظر گرفته شــود ،خود موجب تولد و تولید رویکردهای مختلف به دین و
ً
مطالعه دینی میشود؛ مثﻼ رویکردهای اعتقادی ،اخﻼقی ،احساسی و ...را در زمینه مطالعه فلسفی
دین اسﻼم ،به وجود میآورد.

*

امکانسنجی فلسفهورزی غیر مسلمانان در زمینه اسﻼم
مطابق این معنا برای فلســفه دین اســﻼمی امکان فلســفهورزی در زمینه اســﻼم برای تمامی
فیلسوفان دین ،صرف نظر از دین و آیین و اعتقادشان وجود دارد؛ یعنی یک فیلسوف دین مسیحی -
٣٠

یـا معتقـد بـه هر دین و آیین دیگری ،بلکه هر بیدین و ملحدی -نیز می تواند در زمینه فلســفه دین
اســﻼم ،بحث و فلســفهورزی کند؛ همان طور که یک فیلســوف دین مســلمان میتواند در زمینه
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مسیحیت -یا سایر ادیان و مذاهب -فعالیت فلسفی نماید.
چنین فعالیتهایی میتواند مزایا و محاســن ویژهای به همراه داشــته باشــد؛ برای نمونه به دلیل
ً
نگاه کامﻼ برون دینی به وجودآمده در این گونه مطالعات ممکن اســت بصــیرتها و نکات تازهای
درباره اسـﻼم آشـکار شود؛ همچنین فلسفه دین با اعتنای جدیتر به دین اسﻼم ،چه بسا که پربارتر
گردد؛ همان گونه که برخی دانشوران دین شناسی این نتیجه را با پرداختن به ادیان شرقی برای فلسفه
دین پیشبینی کردهاند )رودریگیس و هاردینگ ،۱۳۹۰ ،ص. (۸۶
البته همچنان یک سؤال مهم و چالش جدی وجود دارد که آیا فیلسوف دین میتواند با خود دین
آشـنایی عینی نداشـته باشـد؟ آیا عدم دینداری و دینورزی فیلسوف مانعی در برابر آشنایی او با آن
دین نخواهد بود؟ به نظر میرسـد با توجه به لزوم تقدم فهم درست دین بر فلسفهپردازی درباره آن و
افزایش احتمال ســوءبرداشــت و داوری نادرســت در چنین نگرش بیرونی و فارغدﻻنه ،نســبت به
شـخصی که خود از نزدیک با آن دین آشناست و حتی تجربه دینورزی بر مبنای آن را دارد ،بهتر آن
اسـت که هر شخصی در زمینه دین خودش به فلسفهورزی بپردازد .اما همچنان امکانپذیری بحث
فلسـفی در زمینه دین توسـط فﻼسفهای که بهخوبی با آن دین آشنایی دارند و در عین حال به آن دین
اعتقادی نیز ندارند ،قابل دفاع به نظر میرسد.
* در این زمینه طراحی سـاختار و تنظیم نظام موضـوعات و مسائل فلسفه دین اسﻼمی )یا تشیع( امر مهم و ﻻزمی به
نظر میرسد که البته خارج از مجال و رسالت این مقاله است.

تفاوت فلسفه دین اسﻼمی )در معنای اول( با کﻼم اسﻼمی
با این تعریف از فلسـفه دین اسﻼمی ،یک سؤال نیز ممکن است شکل گیرد که در این صورت،
فلسـفه دین اسـﻼم ،با کﻼم اسـﻼمی چه تفاوتی خواهد داشت؟ پاسخ آن است که کﻼم چندروشی
)عقلی ،نقلی ،تجربی و کارکردی و (...اسـت؛ اما فلسـفه تکروشـی )عقلی( اسـت .اگر هم سؤال
شود که تفاوت فلسفه دین اسﻼم با کﻼم فلسفی چه خواهد بود ،پاسخ داده میشود که کﻼم ،وظیفه
و دغدغه دفاع از دین دارد؛ اما در فلسـفه دین اسـﻼم ،همان طور که گفته شد ،شخص غیر مسلمان
نیز میتواند به بحث فلسـفی در مورد اسـﻼم بپردازد و حتی آن را نقد کند .البته همان طور که اشاره
شد ،به شرطی که ابتدا معرفت و فهم درستی از دین یافته باشد.

٣١
٣١

نقد و بررسی دیدگاه مخالفان فلسفه دین اسﻼمی )در معنای اول(
و اصـطﻼحی بیمعنا و بلکه خودمتناقض میخوانند؛ چراکه از منظر این گروه ،در فلسـفه دین ،دین
به صـورت مطلق آمده و بنابراین مسـائل مشـترک ادیان میبایست مورد مطالعه فلسفی قرار گیرد نه
اینکه یک دین خاص موضـوع فلسفهورزی واقع شود .به این جهت از منظر ایشان ،فلسفه دین نباید
ﱠ
مقید به هیچ دین و مذهبی شود؛ از این رو افزودن هر گونه قیدی ،اعم از اسﻼمی و مسیحی و غربی
و شــرقی و ...به فلســفه دین را خطا میدانند .مطابق این دیدگاه ،فلســفۀ دین ،تنها به مســائل عام و
مشـترک ادیان میپردازد و مسـائل اختصاصی ادیان بر عهدۀ علم کﻼم و الهیات آن دین است )برای
نمونه ،ر .ک :فنایی ،۱۳۷۵ ،ص.(۷۹

*

برای بررسـی این مدعا ﻻزم اسـت تعریف و موضـوع فلسفه دین دوباره به دقت بررسی شود؛ به
ً
بیان دیگر میبایســت روشــن گردد که آیا فلســفه دین صــرفا به مســائل مشــترک و مباحث عام ادیان
میپردازد؟ بـه نظر میرســد برای دقت بیشــتر و جلوگیری از خلط مقام تحقق علم و مقام تعریف
* جالب توجه آنکه حتی برخی داعیان فلسفه دین اسﻼمی نیز این ادعا را پذیرفته )!( و گفتهاند» :جایگاه طرح مسائل
اختصاصی ادیان مانند »تثلیت و تجسد خدا« و »رجعت« ،دینشناسی تطبیقی )مقایسهای( یا کﻼم خاص هر دین
است« )رشاد ،۱۳۸۹ ،ص (۵۶که بنا بر مطالب این مقاله ،چنین ادعایی صادق و موجه نیست.
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پذیرش این معنا برای فلسفه دین اسﻼمی ،مخالفانی دارد .ایشان »فلسفه دین اسﻼمی« را تعبیر

علم ،نیاز اســت پاســخ به این پرســش ابتدا در مقام تحقق خارجی -یعنی فلســفه دین موجود-
بررسـی شـود و پس از آن ،در مقام تعریف -یعنی فلسـفه دین مطلوب -کاویده شود؛ از این رو دو
پرسش خواهیم داشت:

ً
 .۱آیا فلسفه دین موجود ،صرفا به مباحث عام ادیان میپردازد؟

 .۲آیا فلسفه دین مطلوب باید تنها به مسائل مشترک ادیان بپردازد؟

سنجش مدعای مخالفان ،در مقام تحقق دانش فلسفه دین
٣٢

در این بخش بـه این پرســش پرداخته میشــود که آیا فلســفه دین در مقام تحقق فعلی ،یعنی
مباحث موجود این رشـته ،ناظر بر همه ادیان اســت؟ پاسـخ به این پرســش نیازمند بررســی کتب و
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منابع این رشـته اسـت .با بررسـی این منابع در مییابیم موضـوعات بسـیار گسترده و دامنهداری در
حوزه بررسی فیلسوفان دین قرار گرفته است؛ موضوعاتی مانند چیستی دین ،براهین له و علیه وجود
خدا ،صـفات الهی ،مسئله شر ،تجربه دینی ،زبان دین ،معرفتشناسی باور دینی ،جاودانگی ،رابطه
دین بـا عقل ،علم ،اخﻼق ،ســیاســت و موضــوعات جزئیتری مانند تجســد ،فدیه ،مأواگزیدن
روحالقدس در درون انسان ،گناه اولیه ،دعا و طلب حاجت* و....

به نظر میرسـد ارتباط موضـوعات جزئی با یک دین خاص -یعنی مســیحیت -روشــن است؛
بنابراین نمیتوان به آسـانی ادعا کرد که تمامی مباحث رایج فلسفه دین ،ناظر بر مطلق دین یا مسائل
مشــترک ادیان اســت ،بلکه بر خﻼف مدعای مخالفان ،آشــکار شــد که حداقل بخشــی از مباحث
فلسفه دین موجود ،ناظر بر یک دین مشخص -یعنی مسیحیت -است.
در موضــوعات و مســائلی که به نســبتســنجی دین با ســایر امور و نهادها -مانند عقل ،علم،
اخﻼق ،سـیاسـت و - ...پرداخته میشـود نیز مباحث بیشتر متأثر از عالم مسیحیت به نظر میآید؛
* منابعی که مرور اجمالی شده اند  ،عبارتا ند از :مایکل پترسون؛ عقل و اعتقاد دینی :درآمدی بر فلسفه دین .
دیویس ؛ درآمدی بر فلسـفه دین .پیلین؛ مبانی فلسـفه دین  .تالیافرو ؛ فلسـفه دین در قرن بیسـتم .پﻼنتیجا؛
فلسفه دین .برگ و دیگران ؛ فلسفه دین  .رایت ؛ فلسفه دین  .هیک ؛ فلسفه دین و ....همان گونه که از عن اوین
ً
کتب روشن است ،انتخاب منابع تعمدا از میان آثار فیلسوفان دین در مغرب زمین که به فارسی ترجمه شده و
در جامعه ما رواج دارد ،بوده است.

ً
برای نمونه در بحث رابطه دین و ســیاســت یا بســیاری از کتب فلســفه دین اصــﻼ به این مســئله
نپرداختهاند یا نتیجه حاصـلشـده از بحث ایشان ،قابل تسری به دین اسﻼم به نظر نمیرسد؛ چراکه
امور سـیاسـی در اسـﻼم بسیار پررنگتر و پر اهمیتتر از امور سیاسی در مسیحیت است .چه بسا
یکی از دﻻیل این امر ،آن است که در دین اسﻼم ،پیامآور دین ،خود تشکیل حکومت داده و در رأس
حاکمیت جامعه اسـﻼمی قرار گرفته اسـت و در مذهب شیعه ،امام و پیشوای شیعیان ،حاکم کشور
اسﻼمی بوده است؛ اما حضرت مسیح  هیچ گاه چنین موقعیتی نیافته و نداشته است؛ بنابراین بعد
سـیاسـی اسـﻼم بسـیار پررنگتر از بعد سـیاسی مسحیت گردیده است .حال آیا میتوان در مسئله
رابطه دین و سـیاسـت ،میان مسـیحیت و اسـﻼم ،حکم واحد و یکسـانی صـادر کرد؟ به نظر چنین
نمیرســد .میزان توجه به عقل و علم نیز در میان ادیان ،بلکه مذاهب یکســان به نظر نمیرســد و
بنابراین تسری حکم واحد به تمامی ادیان در این باره دچار خطای روششناختی خواهد بود.
گونـاگون ،مشــترک بـه نظر آینـد؛ اما با مطالعات تطبیقی دقیقتر آشــکار میشــود که در مواردی

تفاوتهای اسـاسـی در این موضـوعات به ظاهر مشترک بین آنها وجود دارد؛* برای مثال در مبحث
صـفات خدا ،خدای معرفی شـده در ادیان ابراهیمی بسـیار متفاوت است با تلقی خدا در دین بودا؛
ً
حتی در میان ادیان ابراهیمی نیز خدا با صفات کامﻼ مشابه معرفی نشده ،بلکه معرفیهای مت فاوتی
از خدا در این ادیان صورت گرفته است؛ بنابراین تصورها و تلقی های متفاوتی از مفهوم خدا در این
**

ادیان وجود دارد.

با توجه به مطالب بیانشـده میتوان گفت خاســتگاه شــمار زیادی از مباحث رایج فلســفه دین،
غرب مسـیحی اسـت و بسـیاری از مباحث آن ناظر به مسـیحیت و مناسبات مسیحیت با فرهنگ و
تفکر غرب مدرن شکل گرفته است و هیچ بعید نبوده و نیست که اگر فلسفه دین در سنت ،فرهنگ و
جغرافیای دیگری نشــو و نما میکرد ،از بســیاری جهات متفاوت با آن چیزی بود که اکنون هســت؛
* برای مطالعه بیشـتر در زمینه تصـورات مختلف و گوناگون پیروان ادیان از مفاهیم بهظاهر مشترک بین ادیان ،ر .ک:
تالیافرو و کویین؛ زمینههای بحث فلسفی در ادیان جهان.
** برخی فیلســوفان دین ،خود به خوبی به این نکته توجه داشــتهاند؛ برای نمونه جان هیک عنوان فصــل اول کتاب
فلسفه دین خویش را مفهوم یهودی -مسیحی خدا نامیده و به آن تصریح کرده )ر.ک :هیک ،۱۳۹۰ ،ص.(۲۹

٣٣
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شــمـاری از موضــوعات و مباحث رایج در فلســفه دین نیز چه بســا در نگاه اول ،میان ادیان

٣٣

چراکه با تغییر موضوع و بستر و فضای فلسفهورزی ،فلسفه دین حاصلشده نیز متفاوت خواهد شد.
یکی از وجوه اهمیت طرح فلسـفه دین اسـﻼمی توجه به همین نکته است و تأثیرات بسیار محتملی
که توجه به اسﻼم و فرهنگ اسﻼمی میتواند بر مباحث فلسفه دین بگذارد.
به هر حال تأثیرپذیری مباحث فلســفه دین از مســیحیت ،کشــف جدیدی نیســت و امر قابل
کتمانی به نظر نمیرسـد ،بلکه پیش از این نیز بسـیاری از دانشـوران این رشته بر آن تأکید کردهاند؛

٣٤

برای مثال یکی از ایشـان مینویسد» :در موضوعات ،مسائل و مباحثی نیز که در حوزه فلسفه دین و
ً
در باب همان ســاحت عقیدتی دین مطرح میشــود ،تأثیر ادیان غربی )= ابراهیمی( عموما و تأثیر
ً
مسـیحیت خصـوصـا آشکار است؛ یعنی به استثنای مواردی بسیار معدود و نادر ،در آثار مربوط به
ً
ً
حوزه فلسفه دین ،عموما عقاید ادیان غربی و مخصوصا مسیحیت در معرض بحث و فحص فلسفی
قرار میگیرد .نگاهی اجمالی به این آثار نشان میدهد که در آنها نگرش فلسفی معطوف شده است
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به گزارههای موجود در متون مقدس ادیان غربی بهویژه مسیحیت ،پیشفرضهای آن گزارهها و لوازم
منطقی آن گزارهها« )ملکیان ،۱۳۹۲ ،ص.(۵

در مقدمه کتاب زمینههای بحث فلســفی در ادیان نیز چنین آمده اســت» :شــاید کم نباشــند
فلسـفهورزانی که تمام اندیشـه دینی را در آن چیزی خﻼصه میدانند که ما اکنون فلسفه مسیحیاش
خواندیم .ثمره این واقعیت آنجا آشـکار میشـود که به گفته برخی غالب اندیشـههای فلسفی درباره
دین در جهـان انگلیســی زبـان بر مســائلی متمرکزنـد که یا مختص خداباوری اســت و یا خاص
مسیحی« .بدیهی است از این روزنه تنگ چه احکام ناپخته و آرای ناسفتهای در باب دین به بار آمده
و چه منبع الهام و بصیرتی از نظرها دور افتاده است« )تالیافرو و کویین ،۱۳۸۵ ،ص. (۶
شــایان ذکر اســت مراد نگارنده از طرح چنین مباحثی این نیســت که فلســفه دین موجود برای
اسﻼم و مسلمانان کارایی ندارد و نباید چنین برداشت شود که این مقاله با طرح فلسفه دین اسﻼمی
به دنبال طرد فلسفه دین رایج است؛ بلکه برآنیم به دلیل قرابت نسبی اسﻼم و مسیحیت و اشتراکات
قابل توجه این دو دین نسـبت به ادیان دیگر ،بسـیاری از مباحث مرسوم فلسفه دین ،برای مسلمانان
نیز قابل اسـتفاده و درسآموز اسـت ،به شرط آنکه در هنگام تطبیق این مباحث با دین اسﻼم ،توجه

ویژهای به پیشفرضهای فیلسوفان دین غربی وجود داشته باشد.

*

ً
بر اسـاس مطالب پیش گفته روشـن میشـود این ادعا که فلسفه دین موجود ،صرفا به مباحث و

مسـائل مشـترک ادیان میپردازد ،چندان مطابق واقع نیست؛ بلکه موضوعات معدود و محدودی از
مباحث فلســفه دین باقی ماند که میتوان آنها را ناظر بر همه ادیان دانســت .برخی از دانشــوران و
اسـت ادان فلسفه دین معتقدند مسائل فلسفه دین در اصل همین مباحث مشترک و ناظر بر همه ادیان
اسـت و مواردی که فیلسوفان دین ناظر بر یک دین خاص بحث کردهاند ،درواقع خروج موضوعی و
روشــی آنها از فلســفه دین بوده و نباید از این خطاهای ایشــان در خروج موضــوعی و روشــی نتیجه
گرفت که فلسـفه دین میتواند ناظر بر مسائل اختصاصی یک دین باشد .در بخش بعدی میکوشیم
بر مبنای آرای برخی از مهم ترین فیلسـوفان دین در این مسئله و تعریفی که ایشان از فلسفه دین ارائه
دادهاند ،به بررسی میزان صحت و سقم این مدعا بپردازیم.

آیا فیلسوفان دین در مقام تعریف فلسفه دین و تبیین رسالت آن ،ادعای بحث در مورد همه ادیان
را داشته و دارند؟ به بیان دیگر آیا فﻼسفه دین ،اجماع و توافقی داشته یا دارند که فلسفه دین مطلوب
میبایست تنها به مسائل مشترک ادیان بپردازد؟
نتیجهای که نگارنده پس از مرور آثار و بررسـی دیدگاه شـماری از فیلسوفان دین به دست آورد،
چنین توافقی را نشـان نمیدهد؛ بلکه برخی از فیلسـوفان دین تصریح کردهاند که فلسفه دین به یک
دین خاص میپردازد؛ برای نمونه شماری از دیدگاههای شایان توجه در این زمینه چنیناند:
جان هیک» :فلسـفه دین مفاهیم و نظامهای اعتقادی دینی و نیز پدیدههای اصلی تجربه دینی و
مراســم عبـادی و انـدیشــهای را کـه این نظامهای عقیدتی بر آن مبتنی هســتند ،مورد مطالعه قرار
می دهد ...فلسـفه دین مربوط است به ادیان خاص و مکاتب الهیاتی کلیه ادیان به همان صورت که
فلسفه علم به علوم خاص مربوط است« )هيك ،١٣٩٠ ،ص.(٢٢–٢١
* یکی از وجوه اهمیـت مضــاعف مطالعات تطبیقی بین اســﻼم و مســحیت را همین امر میتوان برشــمرد؛ البته
ً
مطالعاتی که نه با هدف نقد و رد مسیحیت ،بلکه کامﻼ با رویکرد آ کادمیک و به صورت تطبیقی و مقایسهای انجام
شده باشد.

٣٥
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سنجش مدعای مخالفان ،در مقام تعریف دانش فلسفه دین

٣٥

ویلیام آلســتون» :فلســفۀ دین کوشــشــی اســت برای بررســی دقیق عقﻼنی دعاوی یک دین«
) .(Alston, 1972, p. 287وی در جای دیگر میگوید :فلســفه دین عبارت اســت از هر بحث
ً
فلسـفی درباره سؤاﻻت برآمده از دین .این مبحث اساسا عبارت از توضیح و ارزیابی انتقادی باورها
و مفاهیم بنیادین یکی از سنتهای دینی است ).(Alston, 1998

چارلز تالیافرو» :امروزه برخی تحقیقات در زمینه فلســفه دین فقط یک دین واحد را مطمح نظر
ً
قرار میدهند .یقینا این رویکرد به مســئله ،مزایایی در بر دارد .اگر چنین رویکردی به فلســفه دین
داشـته باشیم ،خطر سادهسازی زیاده از حد سنتهای دینی کمتر در کمین ماست و فرصت بیشتری
٣٦

برای تأمل فلسـفی درباره مناسبات افکار فلسفی مختلف در یک جهانبینی دینی در اختیار خواهیم
*

داشت« )تاليافرو ،١٣٨٢ ،ص.(٥٨–٥٧

النور اسـتامپ » :فلسـفه دین را گاهی به خود فلسفه دین و الهیات فلسفی تقسیم می کنند.
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این تمایز بازتابی از نگرانی هایی اسـت که در دوره پیشـین وجود داشت .دوران فلسفه تحلی لی
که طی آن تصـور فﻼسـفه بر این بود که تأمل در باب دین تنها در صورتی واجد اعتبار فل سفی
است که به نفس خداپرستی پرداخته ،از تمامی ادیان خاص دوری گزیند و در صورتی که چنین
نبود ،الهیات محســوب می شــد نه فلســفه .اما اکنون بیشــتر فﻼســفه در بررســی فلســفی تمام
جنبه های دین از جمله آموزه ها یا اعمال ویژه ادیان خاص ،احســاس آزادی بیشــتری می کنند.
این آموزه ها یا اعمال عﻼوه بر آنکه به خودی خود جذابیت فلســـفی وســـیعی دارند ،بیشـــتر
مسـائلی را مطرح می سازند که برای مباحث مطرح در سایر حوزه های فلسفه نیز سودمند واقع
می شـوند؛ برای مثال تأمل در مفهوم مسـیحی تطهیر بر مباحث خاص معاصر در باب ماهیت
آزادی اراده ،پرتو م ی افکند« )استامپ ۱۳۸۱ ،و .(۱۳۹۳

ً
همان طور که روشـن گردید ،در مقام تعریف نیز فیلسوفان دین توافقی نداشته و ندارند که صرفا

از مسـائل مشـترک میان ادیان سخن بگویند ،بلکه هر فیلسوف دینی میتواند تنها در مورد یک دین
* البته وی در ادامه مینویســد» :به دلیل تنوع دینی جامعهای که بســیاری از ما در آن زندگی میکنیم و نیز به دلیل به
دلیل آنکه از تمرکز انحصـاری بر دین واحد امید موفقیت کامل نمیرود ،در اینجا به رویکرد وسـیعتر نیاز است«.
دلیل اول که به گمان نگارنده درباره ایران و شرایط جامعه ما چندان مطرح نیست .برای دلیل دوم نیز شواهد خاصی
بیان نشده است؛ بنابراین هر دو دلیل قابل نقد و خدشه به نظر میرسد.

خاص و مشـخص به تفکر فلسـفی بپردازد؛ بنابراین در مقام تعریف نیز ادعای مخالفان فلسفه دین
اسﻼمی مبنی بر مطلقبودن فلسفه دین ،چندان صحیح و مطابق واقع نبود.
ً
ســؤالی که میتوان در اینجا به آن اشــاره کرد ،این اســت که آیا اصــﻼ »با توجه به تفاوتهای
بســیاری که در مســائل اســاســی در میان ادیان موجود وجود دارد )تا جایی که هر دینی میتواند
موضــوعی مســتقل و جدا از دین دیگر ،برای مطالعه فلســفی قلمداد شــود( "آیا فلســفه دین واحد و

مشترک" ممکن است؟« *.بررسی تفصیلی این پرسش خود نیازمند مجال و مقال دیگری است؛ اما
ً
اجماﻻ به نظر میرسد به دلیل تفاوتهای بنیادی در میان ادیان موجود و حتی در مورد خود تعریف
و مصــادیق دین ،این امر چه بســا امکانناپذیر باشــد یا اگر به فرض ،امکان تحقق جزئی آن را نیز
بپذیریم ،به نظر میرسـد فلسفه دین تولیدشده به قدری کلی خواهد بود که چندان گرهای را نخواهد
گشود و ثمره و مطلوبیتی نخواهد داشت.
کمتر مخالفی داشته باشد؛ از طرف دیگر مدعای شماری از مطرحکنندگان فلسفه دین اسﻼمی گویا
چیزی فراتر از این اســت .در بخش بعد کوشــش میشــود روشــن گردد که آیا فلســفه دین اســﻼمی
میتواند معنایی فراتر از این هم داشته باشد؟

معنای دوم :تعریف فلسفه دین اسﻼمی بر اساس تمایز روش
فلسـفه دین ،زیرشاخه فلسفه است و بنابراین روش آن نیز فلسفی است؛ ولی آگاهان به مکاتب
و نظـامهـای گونـاگون فلســفی بـه خوبی میداننـد که نمیتوان روش واحد و یگانهای برای تمامی
سـبکها و شـیوههای فلسـفهورزی معرفی نمود؛ بلکه هر فیلسـوف دین ،به مقتضای گرایش خاص
خود در مابعدالطبیعه و تعلق به یک مکتب خاص فلســفی ،به اتخاذ رأی درباره مســائل فلســفه دین
میپردازد .این چنین اســت کـه میتوان گفت فلســفه دین میتواند از انواع فلســفههای محض و
سـیسـتمهای فلسـفی بهره جوید؛ از فلسـفه ارسطو و افﻼطون تا فلسفه توماسی در قرون وسطی ،تا
فلســفههای اگزیســتانســیالیســتی ،فنومنولوژی )پدیدارشــناختی( ،تحلیلی ،قارهای ،پو یشــی،
* پرسش سوم اقتراح جهانی درباره فلسفه دین ،پروژه قطب فلسفه دین.

٣٧
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با توجه به مطالب پیشگفته به نظر میرسـد پذیرش معنای اول برای فلسفه دین اسﻼمی ،دیگر

٣٧

پراگماتیستی ،کریتیکال )نقادانه( ،هرمنوتیکی ،مدرن و پستمدرن و....
بـا متفـاوت بودن جریـان هـا و نحلـههای فلســفی به تبع فلســفه دینهایی هم که متأثر از این

جریانهای فلسـفی شـکل میگیرند ،متفاوت از یکدیگر خواهند بود؛* تا جایی که برخی به درستی
گفتهاند» :راه یافتن به عمق مسـائل مطرح شـده از سوی فﻼسفه دین ،منوط به اطﻼع کافی از گرایش
فلسـفی ایشـان و توجه ﻻزم به مبانی فلسفی ایشان در فلسفههای مطلق است؛ به بیان دیگر تا وقتی
که فلسفه مطلقی را که فیلسوف دین تعلق خاطر به آن دارد ،نشناسیم و از اصول و مبانی و رخنههای
احتمالی آن واقف نباشیم ،شناخت ما از فلسفه دین وی ،شناختی غیر دقیق و خطا آلود خواهد بود«
٣٨

)عبداللهی ،۱۳۹۰ ،ص.(۲۵
البتـه رویکرد فعلی رایج در فلســفه دین ،به ویژه در کشــور ما ،همان رویکرد متأثر از فلســفه
تحلیلی اسـت؛ اما بر سر بهکارگیری فلسفه تحلیلی برای مباحث فلسفه دین ،در خود غرب نیز میان
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اندیشـمندان اختﻼف نظر وجود دارد .برای نمونه کتاب ایمان و تحلیل فلسفی چنین اختﻼف نظری
را بـه نمـایش میگـذارد؛ به گونهای که بازیل میچل ،ریچارد ســـویین برن و چارلز تالیافرو از امکان و
مطلوبیت ،بی طرفی و وضوح رویکرد تحلیلی و کارآمدی آن در فلسفه دین دفاع میکنند؛ در مقابل
پامﻼ اندرسون ،جرج کیمورا ،سیرل بارت و جایلز فریز ،هم امکان و هم مطلوبیت چنین رویکردی را
به دلیل تعارض با یک زندگی مبتنی بر ایمان مسـیحی زیر سؤال میبرند .هریت هریس ،الیزابت برنز

و کریســـتوفر اینســـول نیز بر هر دو جنبـه نظر دارنـد؛ بـه نحوی کـه جنبـههـایی از طرح تحلیلی و
مهارت هایی را که به تدریج به فﻼســفه میآموزد ،ارج مینهند؛ در حالی که نگران چگونگی اعمال
آن و تأثیرش بر اهداف و آرمانهای فلســفی نیز هســتندHarriet & Christopher, 2005) .؛

به نقل از :تبریزی. (۱۳۸۹ ،
حال که چنین تکثر روشـی حتی در میان نحلههای گوناگون فلسفی غرب هست و اختﻼف نظرهایی
هم در مطلوبیت بهکارگیری رویکرد تحلیلی در مباحث فلسـفه دین وجود دارد ،آیا نمیشود تصور کرد که
برخی فیلســوفان دین نیز بر اســاس مبانی فلســفه اســﻼمی ،اعم از ســینوی و اشــراقی و صــدرایی ،به
فلسفهورزی در زمینه دین بپردازند؟ به نظر میرسد پاسخ منفی به این پرسش دشوار باشد.
* دربـاره چگونگی تأثیر نگاههای مختلف فلســفی بر تحلیلهای متفاوت از مفاهیم دینی ،برای نمونه ر .ک :مدخل
»خدا« در :ریتر گروندر و گابریل؛ فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه.

بنـابراین فلســفه دین اســﻼمی ،در معنای دوم ،فلســفه »دین« ی اســت که مبتنی بر مبانی و
روششناسی فلسفه اسﻼمی به تفلسف در زمینه دین ،اعم از مسائل مشترک ادیان یا مسائل مختص
یک دین ،میپردازد.
نقد و بررسی دیدگاه مخالفان فلسفه دین اسﻼمی )در معنای دوم(
ممکن اســت اشــکال گرفته شــود فلســفه »دین« ی که مبتنی بر مبانی و روششــناســی فلس ـفه
اســﻼمی باشــد ،فلســفه دین نخواهد بود ،بلکه کﻼم یا الهیات اســﻼمی خواهد بود؛ چراکه روش
فلســفه دین ،مبتنی بر مبانی و روششــناســی ســنت فلســفه تحلیلی اســت؛ اما همان طور که روش

٣٩

فلســفی را نباید فقط خاص یکی از آن مکاتب فلســفی دانســت ،روش فلســفه دین نیز نباید تنها در

٣٩

فیزیکی ،الهیات فلسـفی یا تحلیل زبانی -را فلسفه دین محسوب کنیم یا بگوییم فیلسوفان دین باید
خود را با یک نمونه ازپیش تعیین شـده ،تطبیق دهند ....اگر ما به گونهای جزمی یا از روی تعصب به
ً
تنوع و سیالبودن این موضوع بیاعتنا باشیم ،خود را در معرض این خطر قرار میدهیم؛ مثﻼ بگوییم
چون برادلی ) (Bradleyتجربی مذهب و طرفدار مکتب تحلیلی زبانی نبود ،به هیچ وجه فیلسوف
نیسـت ،چون فلسفه همان تحلیل زبانی تجربهباورانه است .بر این مبنا بدان جا کشیده میشویم که
ً
بگوییم اگزیسـتانسـیالیسـتها صـرفا شاعر )حاشا به این اتهام( هستند و نئوتوماسیها و مسیحیان
طرفـدار اصــﻼحات ،الهیدانان پیشفرض انگار اســرار و رمز و رموز هســتند« )آلنابی،۱۳۸۳ ،

ص.(۲۳–۲۲
نظر چارلز تالیافرو هم در این باره شــایان توجه اســت» :عامل دیگری که در عصــر حاضــر در
شـکلدهی و رشد فلسفه دین تأثیر داشته است ،موضوع اعتقاد به عدم ضرورت بهکارگیری فلسفه به
ً
شـیوهای کامﻼ یکدسـت و همراه با پیشفرضها و روش مشترک بوده است .الگوی منحصر به فرد
از فلســفـه ،تنها در چارچوب تجربهگرایانه افراطی یا عقلگرایی که مقبول همگان باشــد ،فهمپذیر
اسـت؛ اما بارها گفته شـده اسـت که هیچ یک از این مواضع -یا بدیل آن -مورد تأیید همه محققان
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انحصــار یکی از نحلههای فلســفی دانســته شــود؛ چنانکه یکی از تاریخنگاران فلســفه دین در این
ً
زمینه مینویســد» :کامﻼ نســنجیده اســت که از اول نوع خاصــی از فعالیت فلســفی -مثل ترکیب

اهل فکر قرار نمیگیرد و راه برای طرحهای گوناگون فلسـفی باز است .به اعتقاد بعضی از فیلسوفان
معاصـر -البته نه همه آنها -فلسـفه میتواند به جامعه خاصـی اختصـاص داشـته باشد و با توجه به
ایمان یا سـنت خاصـی تدوین و تنسیق شود .با افول دیدگاه بسیار مطلقانگارانه که فلسفه را فراتر از
همه سـنتها میدید ،بسـیاری از فیلسـوفان به دستهای از موضوعات فلسفی پرداختند که ریشه در
سنتهای دینیشان دارد« )تالیافرو ،۱۳۸۰ ،ص. (۶۲
ممکن اسـت چنین نیز اشـکال شـود که خود فلسـفه اسـﻼمی نیز اسﻼمی نیست ،بلکه درواقع
فلسـفه یونانی یا سینوی یا اشراقی یا صدرایی یا ...است و نسبتی با اسﻼم ندارد .داوری در مورد این
٤٠

بحث ،خارج از موضــوع این مقاله میباشــد ،بهویژه با توجه به آنکه کتابها و مقاﻻت متعددی در
این موضوع نگاشته شده است )برای مطالعه بیشتر ،ر .ک :در آمدی بر چیستی فلسفه اسﻼمی :گفتوگو
با جمعی از اســاتید حوزه و دانشــگاه /۱۳۹۱ ،کرد فیروزجایی /۱۳۹۰ ،عبودیت /۱۳۸۲ ،غفاری/۱۳۷۹ ،

سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۳بهار ۱۴۰۱

ً
دیباجی و اسـﻼمی (۱۳۹۱ ،؛ بنابراین فعﻼ نیازی به بررسـی دوباره این مسـئله احساس نمیشود .در
ً
اینجا صـرفا گزارشـی مختصر از یکی از آثار قابل توجه در این زمینه یعنی مقاله »آیا فلسفه اسﻼمی
داریم؟« ارائه میکنیم.
نگـارنـده مقاله فوق میگوید» :آیا به غیر از تأثیر آموزههای وحیانی اســﻼم در مقام داوری در
فلسـفه که مستلزم تناقض است و مردود میباشد ،تأثیرات حقیقی دیگری برای آنها متصور است؟
گفتیم :آری« و ســپس چهار نوع تأثیر برای معارف اســﻼمی در فلســفه میشــمارد .۱ :تأثیر در
جهتدهی؛  .۲تأثیر در طرح مســئله )یا تأثیر در مقام گردآوری(؛  .۳تأثیر در ابداع اســتدﻻل؛ .۴
تأثیر در رفع اشتباه .آنگاه برای هر کدام مصادیق متعدد بر میشمارد و در انتها چنین نتیجه میگیرد:
»پس حاصـل اینکه فلسـفه اسـﻼمی به معنای فلسـفهای که وحی و آموزههای وحیانی اسﻼم در آن

جانشــین اســتدﻻل عقلی و مبادی آن شــده اســت ،نه امکانپذیر اســت و نه فلســفهای که اکنون به
ً
اسﻼمی مشهور است ،به این معنا اسﻼمی است؛ ولی فلسفه اسﻼمی به معنای فلسفهای که حقیقتا
متأثر از اسـﻼم اسـت ،به طوری که اگر در دامن دینی غیر از اسـﻼم رشد میکرد ،غیر از این بود که
اکنون هسـت ،هم امکانپذیر است و هم فلسفهای که اکنون به اسﻼمی مشهور است ،چنین است«
)عبودیت.(۱۳۸۲ ،

به نظر نمیرسـد این تعریف و تعبیر از اسـﻼمیبودن فلسـفه اسـﻼمی ،اشــکالی داشــته باشد؛

چراکه چهار مورد شـمارش شـده برای تأثیرگذاری معارف اسﻼمی در فلسفه ،همگی بیرون از حوزه
داوری و سـنجش درسـتی و نادرسـتی گزارههای فلسـفی است؛ لذا آسیبی به تعقلی بودن این دانش
وارد نمیشــود؛ چراکه پایبندی روششــناختی به برهان و اســتدﻻل عقلی در مقام داوری گزارههای
فلسفی حفظ میشود؛ چنانکه مﻼصدرا بر این مطلب تصریح میکند که »در احکام عقلی تنها باید
از برهان پیروی کرد و در این احکام ،حق تنها از راه برهان شـناخته میشـود« )صدرالدین شیرازی،
۱۹۸۱م ،ج ،۵ص (۹۱بنابراین هویت فلسـفی فلسـفه اسـﻼمی همچنان محفوظ است و در ترکیب
فلسفه اسﻼمی تناقضی وجود ندارد.
شـایان توجه است که امکان تأثیرگذاری مباحث فلسفه اسﻼمی بر مسائل و مباحث فلسفه دین
تا حدی اســت که برخی دانشــوران فلســفه دین گفتهاند» :از یک جهت میتوانیم بگوییم که تمام
سنت فلسفۀ اسﻼمی ،فلسفۀ دین است؛ چون برای تحقیقات دربارۀ مسائلی که در دین پیش میآید
پیشتر به آن اشاره شد ،همین مطلب را برداشت نمود .البته از میان مباحث فلسفه اسﻼمی ،مباحث
الهیات بالمعنی اﻻخص ،بیش از هر بخش دیگری ،با فلسفه دین ارتباط پیدا میکند.
ﻻزم اسـت یادآوری گردد که منظور از اسﻼمی خواندن فلسفه اسﻼمی ،به معنای مطابقت کامل
فلسـفه اسـﻼمی موجود با دین اسـﻼم نیسـت؛ بلکه گویا از میان فلسفههای موجود ،این فلسفه ،به
دلیل زحمات و تﻼشهای حکمای مسـلمان ،بیشـتر به معارف اسـﻼمی نزدیک است و بیشتر با آن
انطباق دارد و آن سان که پیداست ،سمت و جهت این فلسفه به طور کلی در جهت نزدیکی و قرابت
با معارف دینی بوده اســت و این راه نیز همچنان ادامه دارد و میبایســت با پایبندی به روش عقلی-
فلسفی ،پرشتابتر و ژرفنگرانهتر از گذشته ادامه داشته باشد.
تا کنون دو معنای قابل تصـور برای فلسـفه دین اسـﻼمی ذکر شد و تفاوتهای قابل تصور میان
فلسفه دین اسﻼمی و فلسفه دین موجود ،از حیث موضوع و روش تا حدودی روشن گردید .در ادامه
کوشش میشود دو معنای دیگر نیز برای فلسفه دین اسﻼمی بیان شود.

٤١
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از روش فلسـفی اسـتفاده میکنند« )لگنهاوسن ،۱۳۸۳ ،ب( .شاید بتوان از سخن دکتر دینانی نیز که

٤١

معنای سوم :تعریف فلسفه دین اسﻼمی بر اساس فراورده
آیا میتوان مبتنی بر غایت ،به تعریف فلســفه دین اســﻼمی پرداخته شــود؛ به بیان دیگر آیا بین
فلسـفه دین رایج و فلسفه دین اسﻼمی ،تفاوت و تمایزی در غایت نیز میتوان یافت؟ در این بخش،
ً
پاسخگویی به این پرسش را دنبال میکنیم .غایت فلسفه و بهتبع فلسفه دین را معموﻻ حقیقتیابی و
ّ
تحری حقیقت معرفی میکنند؛ اما این پاسـخ قدری مبهم و کلی به نظر میرسـد و این پرسشها را
به ذهن میرســاند :آیا اینکه فیلســوف ،تنها خود را در جســتوجو و طالب حقیقت بداند و برای
دیگران غایت و هدفی دیگری تعریف کند ،قدری غیر واقعی و غیر عینی نیســت و آیا تعریف چنین
٤٢

غایتی و آن گاه تعیین آن به عنوان مﻼک و معیار تمییز فلسـفه از غیر آن ،قدری آرزواندیشانه نیست؟
به قول یکی از اندیشـوران فلسـفه دین »این یک پندار خیلی رمانتیک است که کسی فکر کند ما در
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هوا شنا میکنیم و ابر ما را راهنمایی میکند تا به حقیقت برسیم« )لگنهاوسن ،۱۳۸۳ ،ب( .
همچنین آیا میتوان گفت به صـرف اینکه هدف شـخصی دفاع از دین -و یا حتی رد آن -باشد،
این کار به فلســفهورزی او صــدمه میزند و بحث او را از فلســفه بودن خارج میکند؟ به نظر چنین
نمیرسـد! بلکه به ذهن میآید که مﻼک فلسفیبودن یا نبودن بحثی را باید بر اساس پایبندی یا عدم
پایبندی آن به روش فلســفی تعیین نمود و بر اســاس این مﻼک ،به داوری در این زمینه پرداخت نه
اینکه صــرف غایت و انگیزه دفاع از دین را موجب خروج از بحث فلســفی دانســت؛ چراکه چنین
قضاوتی از مصادیق مغالطه خلط انگیزه و انگیخته است.
پس بهتر اســت غایت دقیقتری برای فلســفه دین معرفی شــود .به نظر میرســد میتوان غایت
فلسفه دین را چنین تعیین کرد» :بررسی مدعیات مطرح شده در معرفت دینی جهت کشف اینکه چه
چیزهـایی را میتوان بـا روش هـای فلســفی و بدون توســل به حجیت منقول دفاع کرد ،چه چیزی
منســجم ،قـابـل دفاع یا مشــکوک اســت و چگونه میتوان مدعیات معارف دینی -یا رد برخی از
مدعیات دینی -را در قالب یک جهانبینی فلسفی منسجم گنجاند«.

*

حال اگر فیلسوف »دین« ی در فلسفهورزی خویش چنین قصد و غایتی را در نظر داشته باشد و
ً
به فرض بتواند با پایبندی به روش فلسفی ،برخی مدعیات دین اسﻼم را صرفا با بهرهگیری از مباحث
* این مطلب را از استاد لگنهاوسن آموختهام.

عقلی و روش فلســفی و نـه با تمســک به حجیت ادله نقلی ،اثبات نماید ،آیا حاصــل تﻼش او را
نمیتوان فلسفه دین اسﻼمی خواند؟ به نظر نمیرسد مانعی وجود داشته باشد؛ بنابراین معنای سوم
نیز برای فلسفه دین اسﻼمی روشن میگردد.
البته این معنای سوم از فلسفه دین اسﻼمی ،به معنای دوم آن ،یعنی فلسفه دین مبتنی بر مبانی و
روششناسی فلسفه اسﻼمی ،از یک وجه نزدیک است؛ ولی تفاوتی نیز وجود دارد .توضیح آنکه چه
بسـا بتوان مبتنی بر روششـناسـی سـایر مکاتب و نحلههای فلسـفی ،غیر از فلسفه اسﻼمی ،مانند
ً
اگزیسـتانسـیالیسـم یا تحلیلی یا قارهای و ،...برخی از مدعیات دین اسـﻼم را صرفا با روش فلسفی
اثبات نمود و از آن دفاع کرد .در آن صـورت ،این فلسـفه دینها را هم چه بسا بتوان اسﻼمی نامید .به
بیان دیگر فلسـفه دین اسﻼمی ،فلسفه »دین« ی است که نتایج حاصل شده از آن ،همراستا و موافق
با آموزهها و باورهای دین اســﻼم باشــد؛ حتی اگر مبتنی بر فلســفه اســﻼمی نباشــد ،بلکه بر س ـایر
این فرض را نیز میتوان تصــور کرد که با تحلیل فلســفی دین ،مبتنی بر مبانی و روششــناســی
فلسفه اسﻼمی موجود ،شاید نتیجهای حاصل گردد که موافق با نصوص اسﻼمی نباشد؛ مانند بحث
پرمناقشــه معاد جســمانی در فلســفه اســﻼمی که به گفته برخی عالمان و اندیشــمندان ،بلکه برخی
علمای اهل حکمت و فلسـفه اسـﻼمی ،معاد قرآنی غیر از معادی اسـت که در سـخنان مﻼصدرا و
تابعانش مطرح شده است؛ برای نمونه شیخ محمدتقی آملی چنین مینویسد» :و لعمری ان هذا غیر
مطابق مع ما نطق علیه الشــرع المقدس« )دررالفوائد ،ج ،۲ص ،۴۶۰به نقل از :درآمدی بر چیســتی

فلسفه اسﻼمی :گفتوگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه ،۱۳۹۱ ،ص.(۴۳
در این معنای فلســفه دین ،حتی می توان فیلســوف دین غیر مســلمانی را در نظر گرفت که در
مباحث خویش ،قصــد تبیین یا دفاع از آموزه اســﻼمی را نداشــته اســت ،ولی به هر دلیلی حاصــل
فلســفهورزی او موافق و ســازگار با آموزههای اســﻼمی اســت؛ یعنی مطابق این معنا از فلســفه دین
اسـﻼمی ،ممکن اسـت حتی مباحث فیلسوفان دین غیر مسلمان ،به دلیل تطابق با دین اسﻼم ،جزو
ً
مباحث فلسـفه دین اسـﻼمی محسـوب گردد .البته اگر به صـورت عینی و نه صـرفا ذهنی ،قضاوت
شـود ،حق آن اسـت که اعتقادات دینی فیلسوف تأثیر درونی و بیرونی بر فلسفه دین وی دارد؛ یعنی
باورهای دینی فیلسـوف در پشت صحنه بر باورهای معرفتی وی تأثیر می گذارد؛ ولی در مقام بحث

٤٣
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سنتها و نحلههای فلسفی ابتنا داشته باشد.

٤٣

ً
صرفا ذهنی و انتزاعی مطالب پیشگفته نادرست به نظر نمیرسد.
این معنا از فلسـفه دین اسـﻼمی به نوعی به نگرش تهذیبی در علم دینی مشابهت دارد؛ یعنی از
میان فلسـفههای گوناگون دین ،آنهایی را که موافق با آموزههای اسـﻼمی به نظر میرسد ،فلسفه دین
اسـﻼمی بخوانیم .بنابراین تفاوت معنای دوم و سـوم فلسفه دین اسﻼمی روشن میگردد؛ چراکه در
معنای سـوم فقط تطابق فراورده و محصول فلسفهورزی با دین اسﻼم مﻼک است؛ بر خﻼف معنای
دوم که در آن به روش و فرایند تفلسف نگاه میشود.

٤٤

معنای چهارم :تعریف فلسفه دین اسﻼمی بر اساس منبع الهام
اگر کسی قایل به یک نحوه عقﻼنیت و فلسفه خاص برای دین اسﻼم باشد و آن گاه تﻼش کند با
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الهامگیری از منابع قرآنی و روایی ،یک دسـتگاه و نظام فلسـفی از اسـﻼم استخراج کند و فلسفهای
مبتنی بر این منابع و متکی بر عقﻼنیت اسـﻼمی تولید کند ،میتوان حاصل تﻼش وی را فلس فه دین
اسﻼمی خواند.
اینکه آیا دین اســﻼم در اینجا یعنی متون مکتوب آن -یعنی قرآن و روایات -مبانی و مبادی ﻻزم
برای این کار را دارد یا نه ،خود محل بحث اســت؛ اما اگر این توانایی برای متون دین اســﻼم اثبات
شود ،بهتبع فلسفه دین اسﻼمی در معنای چهارم دستیافتنی خواهد بود .تﻼشهایی از سوی برخی
دانشــوران در این راه شــده که برای نمونه میتوان از کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات نام برد که
سـعی دارد قواعد و اصـول عقلی پیدا و پنهان را از روایات اصطیاد کند .در صورت پذیرش استناد و
دﻻلـت روایـات جمعآوری شــده در چنین آثاری ،به راحتی نمی توان حکم به انفکاک کامل دین و
فلسـفه داد ،بلکه در این صـورت به دلیل اتکای دین اسـﻼم بر عقﻼنیت و قرابت آن با نوعی اندیشه
فلسفی ،میتوان از فلسفه دین اسﻼمی مطابق با تعریف چهارم سخن گفت.
توضـیح مطلب آنکه همان طور که پیش از این اشاره شد ،شکلگیری فلسفه دین ،مبتنی بر یک
ً
ً
بسـتر تاریخی-فرهنگی خاصـی است که مثﻼ دین را کامﻼ از فلسفه و تفکر عقﻼنی جدا میدانسته
اسـت .مؤلفان درسـنامه دینشـناسی در این زمینه چنین مینویسند» :بی شک این رویکرد ]فلسفه
دین[ از تمایز میان فلسفه و دین نشئت می گیرد و عبارت است از بررسی فلسفی عقلمحور مفاهیم

دینی در غرب« )رودریگیس و هاردینگ ،۱۳۹۰ ،ص . (۸۴بر اســاس همین نگرش ،فﻼســفه دین در
مغربزمین ،از جمله جان هیک مطرح نمودهاند که »فلسـفه دین از موضــوع تحقیق خود اســتقﻼل
دارد« یـا »فلســفـه دین شــعبـهای از فلســفه اســت نه الهیات و دین« .بنا بر این پیشفرضها و
پیشزمینههای تاریخی ،تعریف و توصـیف ایشان از فلسفه دین بر ادیانی که خود واجد نوعی تفکر
عقلی و فلسفی هستند ،انطباق کامل ندارد؛ زیرا تبیین آموزههای این ادیان خود میتواند نوعی تبیین
عقلی -فلســفی و تفکر عقلی باشــد؛ یعنی تبیین گزارهها و اعتقادات دینی این ادیان خود میتواند
بهنوعی تفکر عقﻼنی در باب عقاید دینی باشد.
در نتیجه این نگرش ،بخشـی از فلسفه دین با الهیات به نوعی همپوشانی پیدا میکند؛ چراکه
خوانشــی از اســﻼم ،بر خﻼف مســیحیت موجود ،با تفکر عقﻼنی عجین اســت؛ از این رو تبیین
ً
گزارههای دینی ،خود می تواند نوعی تفکر عقلی باشــد؛ چراکه بعضــا خود گزارههای دینی واجد
است و مدعا چنین است که از راه عقل می توان مسائل اعتقادی و اخﻼقی و کلیات مسائل عملی
اسﻼم را اثبات نمود؛ چنانکه عﻼمه طباطبایی مینویسد» :قرآن کریم ،تفکر عقلی را امضا نموده
و آن را جز تفکر مذهبی قرار داده اســت« )طباطبایی  ،۱۳۶۲ص (۶۲و در جای دیگر می گوید:
»کافی است که ذخایر علمی اهل بیت  را با کتب فلسفی که با مرور تاریخ نوشتهشده بسنجیم؛
ً
عیانا خواهیم دید که روز به روز فلسفه به ذخایر علمی نامبرده نزدیک تر می شد تا در قرن یازدهم
ً
هجری تقریبا به همدیگر منطبق گشـــته و فاصـــله ای جز اختﻼف تعبیر در میان نمانده اســـت«
)همان ،ص.(۶۰
بنا بر این رویکرد ،تفکر عقلی یا فلســفی با دین )حداقل در مســائل اســاســی( عجین اســت و
تعابیر متعدد از یک حقیقت اند؛ یعنی دین اســﻼم -البته با خوانش خاص شــیعی -با تفکر عقلی
قرابت دارد .چه بسـا از همین رو باشـد که شـهید مطهری معتقد است» :عقل شیعی از قدیم اﻻیام،
عقل فلسفی بوده است« )مطهری  ،۱۳۸۱ص (۶۶یا آنکه آیت الله جوادی آملی مینویسد» :عقل از
منابع دین اسـت و همتای متن نقلی و عقل برهانی به منزله رسول و نبی باطنی است که اعتبار آن از
نظر دین پذیرفته شده است و اگر تعارضی بین عقل و نقل )متون دینی( پیش آید ،عقل مقدم است«
)جوادی آملی ،۱۳۷۸ ،ج ،۱صــص ۱۶۳-۱۶۲و  (۱۹۲و در جای دیگر می گوید» :عقل و معرفت

٤٥
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اسـتدﻻل عقلی اسـت .مطابق این نگرش ،پذیرش اصول اساسی دین اسﻼم مبتنی بر تفکر عقلی

٤٥

دینی رقیب یکدیگر نیســتند ،بلکه این دو در شــکوفایی یکدیگر نقش دارند .هم دین ،دفائن عقول را
بر میانگیزد و بر توانایی عقل میافزاید و هم عقل آنچه را که در متن دین نهفته است ،آشکار میکند
و این سـیر همواره پویاتر میشـود« )درآمدی بر چیسـتی فلسـفه اسﻼمی :گفتوگو با جمعی از اساتید
حوزه و دانشگاه ،۱۳۹۱ ،ص.(۷۰

با چنین نگرش هایی به رابطه عقل و فلسفه و دین که متفاوت از تصور رایج در غرب است،
امکان دسـتیابی به فلسـفه دین اسـﻼمی در معنای چهارم امکان پذیرتر به نظر می رسد .مطابق
٤٦

معنای چهارم می توان گفت به نوعی معصـومان  خود در جایگاه یک فیلسـوف می نشینند و
ً
بررســـی و قبول ســـخن ایشـــان نـه صـــرفا به دلیل حجیت دینی کﻼم ایشـــان ،بلکه به دلیل
عقﻼنی بودن سخنان و فرمایش های ایشان است .البته این به معنای عرضه خام آیات و روایات
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به عنوان فلسفه دین اسﻼمی نیست ،بلکه می بایست با الهام گیری از آیات و روایات ،س عی شود
زبان متون دینی به زبان فلسـفی تبدیل شود و استدﻻﻻت موجود در آنها بازسازی و بازآفرینی
گردد .بنابراین با الهام گیری از قرآن و روایات ،و پس از فعالیتهای فراوان فلســـفی ،که خود
منجر به تصــحیح فهم ما از متون دینی میشــود ،می توان به ایجا د یک فلســفه دین اســﻼمی
) مطابق معنای چهارم( امیدوار بود.
البته مراتبی از فلسـفه دین اسـﻼمی ) مطابق با این معنا( د ر سنت فلسفی مسلمانان محقق
شده است ؛ تا آنجا که برخی ادعا کرده اند » :اگر فلسفه دین را تحلیل عقﻼنی آموزه ها ،معان ی،
و مفاهیم و سـازمان دین بدانیم ،صدرالمتألهین به تمام معنا در فلسفه دین متضلع بوده است و
به نوعی تمام فلسفه او فلسفه دین است .شناخت مبدأ و معاد در اثری به همین نام از مﻼصـ درا

مبحثی برجسـته است که ّ
نبوت و امامت نیز به آنها ﻻحق است .اسرار اﻵیات اثر دیگر اوست
که به روش فلســفی و عرفانی ،معانی ای مان و کفر و موجبات رحمت و عذاب الهی را با محور
قرار دادن آیات کریمه به بحث گذاشــت اســت«) .خســروپناه ،۱۳۸۹ ،ص (۴۳۰روشــن اســت
تحقق مراتب باﻻتر فلســفه دین اســﻼمی ،در گروی تﻼش های بیشــتر و کوشــش های افزون تر
اندیشوران است.

نتیجهگیری
در این مقاله کوشـش شـد چهار معنای قابل تصور و تحقق برای فلسفه دین اسﻼمی بیان شود.
البته رابطه میان این چهار تعریف تباین نیسـت و میتوان فلسفه دین اسﻼمی را عﻼوه بر یک عنصر،
مبتنی بر دو یا سه یا هر چهار عنصر )موضوع ،روش ،غایت و منبع الهام( معرفی نمود؛ بنابراین باید
گفت اسـﻼمیت فلسـفه دین اسﻼمی ،تشکیکی است و بسته به آنکه چه میزان از این عناصر ،در آن
اسﻼمی بودهاند -بنا بر معانی که بیان شد -به فلسفه دین اسﻼمی نزدیک و نزدیکتر خواهیم شد.
همچنین بر اساس مباحث مطرح شده در این مقاله ،نتایج زیر به دست آمد:
 .۱در مقام تعریف فلســفه دین ،در میان فﻼســفه دین ،توافقی وجود ندارد که مباحث این رشــته
ً
علمی الزاما میبایست ناظر بر همه ادیان باشد.

٤٧
٤٧

 .۲در مقام تحقق فلسفه دین ،انگاره مطلقبودن فلسفه دین وجود و ناظربودن مباحث آن بر همه
 .۳مباحث فلسفه دین موجود ،بیشتر متأثر از دین و فرهنگ مسیحیت است.
 .۴فلسفه دین می تواند ناظر بر یک دین خاص دیگر -مانند اسﻼم -نیز شکل پذیرد.
 .۵معنای اولی که از فلسـفه دین اسـﻼمی میتوان برداشت کرد ،همین فلسفه دین ناظر بر دین
اسﻼم است؛ یعنی فلسفه »دین« ی که موضوع تفکر فلسفی در آن ،دین اسﻼم است.
 .۶در معنای دوم ،فلســفه »دین« ی که متکی بر مبانی و روش فلســفه موســوم به اســﻼمی ،به
فلسفهورزی در زمینه دین و ادیان میپردازد ،فلسفه دین اسﻼمی خوانده میشود.
 .۷مطابق معنای سوم که مبتنی بر فراورده و محصول فعالیت فلسفی است ،هر فلسفه »دین« ی
که موافق و سـازگار با آموزههای اسـﻼمی باشـد و بتواند مدعیات دین اسـﻼم را اثبات نماید ،فلسفه
دین اسﻼمی را شکل میدهد.
 .۸فلسـفه دین اسـﻼمی در معنای چهارم ،فلسفه »دین« ی است که با الهام از قرآن و روایات،
آموزههای اســﻼمی درباره دین را هماهنگ با روش فلســفی بازســازی میکند و مبتنی بر آن به تفکر
فلسفی در زمینه دین میپردازد.
ً
 .۹این چهار معنا الزاما قسیم یکدیگر نیستند؛ پس میشود فلسفه »دین« ی داشت که بر مبنای
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ادیان -یا مسائل مشترک ادیان -مطابق با واقع نیست.

ً
فلسـفه اسـﻼمی ،به تفلسـف در زمینه اسـﻼم میپردازد و سعی میکند مدعیات اسﻼمی را صرفا با
روش فلسفی-عقلی اثبات نماید ،و در این راه از منابع اسﻼمی نیز الهام میگیرد.
 .۱۰فلسـفه دین اسـﻼمی به سه معنای اول امکان تحقق دارد و بلکه تا حدودی نیز محقق شده
است؛ اما تحقق پذیری فلسفه دین اسﻼمی در معنای چهارم راه طوﻻنی در پیش دارد.
به نظر میرسد نتایج فوق میتواند کم و بیش بستری برای دستاوردهای زیر فراهم آورد:
 .۱تﻼش برای بومیکردن مباحث فلسفه دین؛
 .۲تبیین و تحکیم مبانی فلسفه دین اسﻼمی؛
٤٨

 .۳مشارکت در بسترسازی برای تأسیس و توسعه فلسفه دین اسﻼمی؛
 .۴تقویت رویکرد و رهیافت اسﻼمی در فعالیتهای علمی حوزه فلسفه دین.
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منابع
 .۱آلســتون ،ویلیام؛ »تاریخ فلســفه دین« ،ترجمه علیرضــا کرمانی؛ معرفت؛ ش،(۱۱) ۱۲
 ،۱۳۸۱ص.۴۷–۳۸
 .۲آلســتون ،ویلیامپی؛ »مســائل فلســفه دین« ،ترجمه علی حقی؛ پژوهش های اجتماعی
اسﻼمی؛ ش ،۱۳۸۱ ،(۸) ۱ص.۱۳۳–۱۲۰
 .۳آلنابی ،اف .ســل؛ تاریخ فلســفه دین )(۱۸۷۵ - ۱۹۸۰؛ تهران :ســازمان انتشــارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسﻼمی.۱۳۸۳ ،
 .۵اســتامپ ،اﻻنور؛ »فلســفه دین« ،ترجمه بهروز جندقی؛ معرفت؛ ش،۱۳۸۱ ،(۱۱) ۱۱
ص.۷۴–۷۳
 .۶اسـمارت ،نینیان؛ تجربه دینی بشـر؛ ترجمه مرتضـی گودرزی؛ تهران :سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(.۱۳۹۴ ،
 .۷الیاده ،میرچا؛ دین پژوهی؛ ترجمه بهاءالدین خرمشـاهی؛ تهران :پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی.۱۳۷۳ ،
 .۸برزگر تبریزی ،فائزه؛ ایمان و تحلیل فلســفی )تأثیر فلســفه تحلیلی بر فلســفه دین( ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه عﻼمه طباطبایی -دانشکده ادبیات و علوم انسانی.۱۳۸۹ ،
 .۹پترســون ،مـایکل؛ عقل و اعتقاد دینی :درآمدی بر فلســفه دین؛ ترجمه احمد نراقی و
ابراهیم سلطانی؛ تهران :طرح نو ،۱۳۸۳ ،الف.
 .۱۰پﻼنتیجـا ،آلوین؛ فلســفه دین :خدا ،اختیار و شــر؛ ترجمه محمد ســعیدي مهر؛ قم:
مؤسسه فرهنگی طه.۱۳۸۴ ،
 .۱۱پیلین ،دیوید؛ مبانی فلسـفه دین؛ ویراسـته سیدمحمود موسوي ،ترجمه گروه مترجمان؛
قم :بوستان کتاب قم.۱۳۸۴ ،

٤٩

درآمدی بر معنا و امکانسنجی فلسفه دین اسﻼمی

 .۴استامپ؛ درباره دین؛ ترجمه مالک حسینی؛ تهران :هرمس.۱۳۹۳ ،

٤٩

 .۱۲تالیافرو ،چارلز؛ نگرشهای نوین در فلسفه؛ قم :مؤسسه فرهنگی طه.۱۳۸۰ ،
 .۱۳ــــــــ؛ فلسفه دین در قرن بیستم؛ ترجمه انشاءالله رحمتی؛ تهران :دفتر پژوهش و نشر
سهروردي.۱۳۸۲ ،
 .۱۴تالیافرو ،چارلز و فیلیپ کویین؛ زمینه های بحث فلســفی در ادیان جهان؛ ترجمه گروه
مترجمان؛ قم :مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.۱۳۸۵ ،
 .۱۵خســروپناه ،عبدالحســین؛ فلســفه فلســفه اســﻼمی؛ قم :پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه
اسـﻼمی.۱۳۸۹ ،
٥٠

 .۱۶خرمیان ،جواد؛ قواعد عقلی در قلمرو روایات؛ تهران :دفتر پژوهش و نشـر سهروردی،
.۱۳۸۷
 .۱۷درآمدی بر چیسـتی فلسفه اسﻼمی :گفتوگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه؛ قم:
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسﻼمی.۱۳۹۱ ،
 .۱۸ملکیـان ،مصــطفی؛ مقـدمه بر کتاب درآمدی بر فلســفه دین؛ برایان دیویس ،ترجمه
ملیحه صـابری نجفآبادی .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
)سمت(.۱۳۹۲ ،
 .۱۹دیباجی ،سـیدمحمدعلی و سـیدمحسـن اسﻼمی؛ »بررسی مفهوم فلسفه اسﻼمی در آثار
شهید مطهری« ،آینه معرفت؛ ش ،۱۳۹۱ ،(۱۰) ۱ص.۱۰۵–۸۸
 .۲۰رونـالـد ،هـپبرن؛ »آشــنـایی با دانش فلســفه دین« ،ترجمه حمید بابایی؛ اطﻼعات
حکمت و معرفت؛ ش ،۴خرداد  ،۱۳۸۵ص.۹۹–۹۵
 .۲۱رایت ،ویلیام وین؛ فلسفه دین؛ ترجمه علیرضا کرماني؛ قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی.۱۳۹۰ ،
 .۲۲رشاد ،علیاکبر؛ »ضرورت تأسیس فلسفه دین ،منطق اکتشاف دین و فلسفه معرفت دینی،
و ترابط و تمایز آنها با همدیگر« ،قبسات؛ ش ،۱۳۸۴ ،۱۰ص.۵۲ –۲۱
 .۲۳ـــــ؛ فلسفۀ دین؛ تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسـﻼمی.۱۳۸۵ ،
 .۲۴ـــــ؛ منطق فهم دین؛ قم :پژوهـشگاه فـرهنگ و اندیشه اسﻼمی.۱۳۸۹ ،
 .۲۵ـــــ؛ »تعریف فلسفه دین« ،قبسات؛ ش ،۱۳۹۲ ،(۱۸) ۶۹ص.۱۸–۵

 .۲۶سـوئینبرن ،ریچارد؛ »مسـائل فلسـفه دین« ،ترجمه هاشم قربانی؛ کتاب ماه دین؛ ش۱
) ،۱۳۹۱ ،(۱۵ش.۱۱–۷
 .۲۷ساجدی ،ابوالفضل؛ »فلسفه دین« ،قبسات؛ ش ،۱۳۸۵ ،۴۰-۳۹ص.۶۶–۴۷
 .۲۸صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم؛ الحکمة المتعالیه فی اﻻسفار العقلیة اﻻربعه؛
ج ،۵بیروت :دار احیاء التراث۱۹۸۱ ،م.
 .۲۹طباطبایی ،ســید محمدحســین؛ شــیعه در اســﻼم؛ قم :مرکز انتشــارات دفتر تبلیغات
اسﻼمی.۱۳۶۲ ،
 .۳۰عبودیت ،عبدالرسـول؛ »آیا فلسـفه اسـﻼمی داریم« ،معرفت فلسفی؛ ش،۱۳۸۲ ،(۱) ۱
ص.۴۲–۲۷
 .۳۱عبداللهی ،مهدی؛ »فلسفۀ فلسفۀ دین« ،قبسات؛ ش ،۱۳۹۰ ،۶۱ص.۱۵۲–۱۲۳
معرفت دینی« ،قبسات؛ ش ،۱۳۹۰ ،(۱۶) ۳ص.۱۲۲–۸۹
 .۳۳غفاری ،حســین؛ »فلســفه اســﻼمی یا فلســفه مســلمانان« ،فلســفه؛ ش،۱۳۷۹ ،(۱) ۱
ش.۹۶–۷۱
 .۳۴فﻼح رفیع ،علی؛ فلسفه دین هگل؛ تهران :علم.۱۳۹۰ ،
 .۳۵فنایی ،ابوالقاسم؛ درآمدی بر فلسفه دین و کﻼم جدید؛ قم :معارف.۱۳۷۵ ،
 .۳۶کرد فیروزجایی ،یارعلی؛ چیســتی فلســفه اســﻼمی؛ قم :پژوهشــگاه علوم و فرهنگ
اسﻼمی.۱۳۹۰ ،
 .۳۷لگنهاوسن ،محمد؛ سیاحت انــدیشه در سـپهر دین؛ ترجمه گروهی از مترجمان؛ قم:
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،۱۳۸۳ ،الف.
 .۳۸ـــــ؛ »فلسفه دین بیطرف نداریم )گفتوگو(« ،ضمیمه خردنامه همشهری؛  ،۱۳۸۳ب.
 .۳۹ـــــــــــــــ؛ »تأسیس فلسفه دین شیعه ،از جهت فلسفی -ناموجه نیست« ،چشمانداز
ارتباطات فرهنگی؛ ش ،۲۱اسفند  ،۱۳۸۴ص.۱۳–۱۱
 .۴۰موسـوی ،مصـطفی؛ »بررسی کتاب ایمان و تحلیل فلسفی :تأثیر فلسفه تحلیلی بر فلسفه
دین« ،کتاب ماه دین؛ ش ،۱۳۹۰ ،(۱۴) ۱ص.۶۱–۵۹

٥١

درآمدی بر معنا و امکانسنجی فلسفه دین اسﻼمی

 .۳۲علیتبار فیروزجایی ،رمضــان؛ » ماهیت فلســفۀ دین و تفاوت آن با علم کﻼم و فلســفۀ

٥١

 .۴۱مجموعه نویســندگان؛ کﻼم فلســفی )مجموعه مقاﻻت(؛ ترجمه احمد نراقی و ابراهیم
سلطانی؛ تهران :صراط.۱۳۷۴ ،
 .۴۲محمدرضـایی ،محمد؛ »چیسـتی فلسـفه دین و مسـائل آن« ،قبسـات؛ ش ،۷۰زمستان
.۱۳۹۲
 .۴۳مطهری ،مرتضـی؛ آشنایی با علوم اسﻼمی )کﻼم ،عرفان ،حکمت عملی(؛ قم :صدرا،
.۱۳۷۹
 .۴۴ـــــ؛ کلیات علوم اسﻼمی )منطق و فلسفه(؛ تهران :صدرا.۱۳۸۱ ،
٥٢

 .۴۵ملکیان ،مصــطفی؛ »اندر چیســتی فلســفه دین« ،عﻼمه؛ ش ،۱۳۸۰ ،(۱) ۲ص–۲۹۱
.۳۱۰
 .۴۶هوبلینـگ ،اچ جی؛ »مفـاهیم و مســائل فلســفه دین« ،ترجمه حمیدرضــا آیتاللهی؛
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قبسات؛ ش ،۱۳۷۵ ،(۱) ۲ص.۷۳–۶۸
 .۴۷هیک ،جان؛ فلسفه دین؛ ترجمه بهزاد سالکي؛ تهران :بینالمللی الهدی.۱۳۹۰ ،
 .۴۸هیﻼری ،رودریگیس و جان اس .هاردینگ؛ درسـنامه دینشناسی؛ ترجمه سیدلطفالله
جﻼلی؛ قم :دانشگاه ادیان و مذاهب.۱۳۹۰ ،
 .۴۹یاندل ،ویلیام ،ولفهارت برگ و کیت پانن؛ فلســفه دین؛ ترجمه ســیدمرتضــی حســینی
شاهرودی؛ مشهد :دانشگاه علوم اسﻼمی رضوی.۱۳۸۷ ،
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