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یکی از مسائل مهم در حوزه علمشناسی ،جهتداری و هویتمندی علوم است .مراد از
جهتداری علم ،داشتن اوصـافی نظیـر دینـی ،اسـﻼمی ،یهـودی ،مسـیحی ،سـکوﻻر و
الحادی است .این مسئله درباره تمامی علوم از فلسفه مطلق به مثابـه انتزاعیتـرین آن تـا
فلسفههای مضاف ،علوم انضمامی و کاربردی صادق است .فلسفه دین به عنوان یکی از
فلسفههای مضاف نیز از این قاعده مستثنا نبوده و میتواند جهتدار و هویتمند باشـد.
عوامل مختلفی به مثابه شاخص در هویتبخشی و جهتداری فلسفه دین نقش دارنـد.
برخی از عوامل از سنخ نظری و معرفتیاند و برخـی نیـز از سـنخ غیـر معرفتـی .عوامـل
معرفتی عبارتانـد از :نگرشهـا ،جهـانبینیهـا ،فلسـفه ،پارادایمهـا و مبـادی و مبـانی،
موضوع ،مسائل ،منابع ،روش و غایت .عوامل غیر معرفتی اموری نظیر انگیزهها ،نیازهـا،
گرایشها ،بستر و فضای فرهنگی و اقتضائات اجتماعی را شامل میشود .مقالـه حاضـر
میکوشد با روش فلسفی و عقلی ،ضمن طرح جهتداری فلسفه دین ،معیارها ،عوامل و
شاخصهای جهـتداری آن را نشـان دهـد .از نتـایج و یافتـههای ایـن مقالـه ،امکـان و
ضرورت فلسفه دین اسﻼمی به رغم وجود برخی ویژگیها ،نظیر داشتن دغدغه و سـؤال
جهانی و مشترک ،عدم تفـاوت ملحـد و متـدین در تفکـر فلسـفی دربـارۀ دیـن و عـدم
دغدغه در دفاع از عقاید دینی میباشد.
واژگان کلیدی :فلسفه دین ،جهتداری ،فلسفه دین اسﻼمی ،فلسفه قارهای و تحلیلی.
* دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسﻼمیtabar1579@yahoo.com .
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چکیده

*

٥٥

مقدمه
ً
علوم مـدرن اساسـا بـا حـذف و طـرد دیـن شـکل گرفتـه اسـت و پارادایمهـا ،مکاتـب و
رویکردهای مختلف نیز در این مسئله اشتراک دارند؛ به عبـارت دیگـر ایـن علـوم ،محصـول
پارادایم های سکوﻻر به ویژه پارادایم پوزیتیویستی است و سایر پارادایم ها نیز هرچند از لحاظ
علم شناختی و روششناختی ،منتقد پوزیتیویسماند ،به جهات مختلـف ،نظیـر سـکوﻻربودن،
تقابل علم و دیـن و حـذف دیـن از صـحنه علـوم ،نقطـه اشـتراک دارنـد )

See: Keysar and

.(Kosmin, 2008, pp.2-5/ Smith, 2008, p.28

البته پارادایم پوزیتیویستی در این زمینه دیدگاه افراطیتری دارد؛ مثل بیمعنایی زبان و گزارههای

٥٦

دینی ،اثباتناپذیری ،تأییدناپذیری ،ابطالناپذیری گزارههای دینی و معرفتبخشنبودن زبان دین که
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درحقیقت منجر به حذف مطلق دین از صحنه علم شده اسـت ).(See: Comte, 2009, pp.68-60

این مسئله اختصاصی به علم خاص نداشته ،تمامی علوم حتی فلسفه مطلق و فلسفههای مضـاف را
شامل میشود .این نتایج برخاسته از برخی مبانی سکوﻻر بهویژه مبانی علمشناختی و دینشـناختی
است .مبانی علمشناختی را فلسفه علم بـر عهـده دارد و مبـانی دینشـناختی ،محصـول مطالعـات
فلسفی در باب دین میباشد که از آن به فلسفه دیـن یـاد میشـود ) .(Hick, 2002, p.2بـه عبـارت
دیگر مسئله دینی یا سکوﻻربودن علم ،از سنخ مبانی دینشناختی و علمشناختی اسـت .بـه لحـاظ
دینشناختی ،نوع نگاه به ماهیت دین ،مصداق و متعلق دین ،قلمرو و گستره دین ،اهـداف و غایـات
دین ،منشأ دین و نظایر آن ،در دینیبودن علوم تأثیر جدی دارد .بررسی مبانی دینشناختی بر عهـده
دینشناسی فلسفی یا فلسفه دین است .توضیح اینکه مطالعه در حوزه دین ،دینشناسی نام دارد کـه
با چند نگاه و از چند زاویه ،به مطالعه دین و مدعیات دینی میپردازد .یکی با نگاه درونـی و درجـه
اول )مؤمنانه و دیندارانه( که محصول آن ،معارف دینی درجه یک -مثل معارف اعتقادی ،اخﻼقی و
فقهی -خواهد بود .در زاویـه دیگـر بـا نگـاه بیرونـی و روش علمـی )تجربـی( اسـت کـه از آن بـه
دینشناسی علمی ) (Religious Studiesیاد میشود و روانشناسی دیـن ،جامعهشناسـی دیـن و
مطالعات تطبیقی دین ،از سنخ دینشناسی علمی محسوب میشوند )همتی ،۱۳۷۵ ،ص/۶
p.7

Dillon,

 .(2003,در رویکرد دیگر ،دین و مدعیات دینی بـا نگـاه بیرونـی و فرانگـر عقﻼنـی )فلسـفی(

بررسی و مطالعه میشود که این مطالعه بر عهده دینشناسی فلسفی یا فلسفه دین است؛ لذا فلسـفه
دین عهدهدار مطالعه عقﻼنی-فلسفی درباره کلیت دین و برخی مدعیات دینی است ) Hick, 2002,

.(p.2/ Eshleman, 2008, p.3/ Copan and Meister, 2008, p.1

مسائل فلسفه دین که ناظر به اصل و کلیـت دینانـد ،عبارتانـد از :چیسـتی دیـن )تعریـف(،
قلمرو دین ،کارکردهای دین ،نسبت دین و دنیا ،غایت دین ،منشأ دین ،پلورالیزم دینی ،ایمان ،تجربه
دینی ،عبادت و مناسک دینی ،زبان دین ،معنـاداری گزارههـای دینـی ،توجیهپـذیری و برهانپـذیری
مدعیات دین ،نسبت و مناسبات دین با ساحتهای دیگر -نظیـر علـم و دیـن ،دیـن و دنیـا ،دیـن و
هنر ،دین و فرهنگ ،دین و ادبیات ،دین و سیاست و ،(...تجربه دینی ،زبان دین و زبان دینی ،مبانی
دین ،قلمرو دین ،انتظار بشر از دین ،جاودانگی و کمال دین و نظایر آن .دسته دیگر از مسائل فلسفه

٥٧

دین ،ناظر به امهات مدعیات دینیاند .این مسائل عبارتاند از :وجود خدا؛ صفات الهی؛ شـرور و
) .(VanArragon, 2010, pp.1-7اینها از مسائل عام و مشترک در بیشتر فلسفههای دیناند؛ امـا در
کنار این مسائل ،مسائل دیگری نیز وجود دارند که بیشتر ناظر به آموزههای یک دین خاصاند.
به اعتقاد نگارنده فلسفه دین ،همانند دیگر دانش های زیرساختی )فلسـفه ،فلسـفه علـم و
معرفت شناسی و امثال آن( ،تعیین کننده دینی یا سکوﻻربودن سایر علوم اند ؛ به عبارت دیگر در
فلسفه دین نیز می توان مبنا و معیار دینی بودن علوم را به دست آورد .در ایـن دانـش ،بـا طـرح
مناسبات دین و علم ،دین و دنیا ،قلمرو دین و امثـال آن ،می تـوان بـه امکـان یـا عـدم امکـان
خود فلسفه دین و عوامـل و
دینی شدن علم فتوا داد؛ اما این مسئله درباره دینی یا سکوﻻربودن ِ
معیارهای آن ،قابل بحث و بررسی است.
به لحاظ تاریخی ،فیلسوفان دین در مسئله جهـتداری یـا خنثیبـودن فلسـفه دیـن را میتـوان
ً
عمدتا به دو دسته منکران و قایﻼن جهتداری آن ،تقسیم نمود .مـدعای ایـن نوشـتار عـدم امکـان
خنثیبودن و بیطرفی فلسفه دین است؛ همچنین موضوعات و مسائل فلسفه دین بهویژه مسائل عام
و مشترک ،هرچند بهظاهر مشترکاند ،در این زمینه ،مشکﻼت و ابهامات زیادی وجود دارد؛ اینکـه
مراد از دین در فلسفه دین چیست؟ دین الهی مراد است یا ادیان بشرسـاخته )مکاتـب بشـری(؟ در
میان ادیان الهی ،کدام دین )یهود ،مسیحیت ،اسـﻼم و (...و کـدام مرتبـه از آن ،مـراد اسـت؟ دیـن
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بﻼیــا؛ خلقــت و نحــوه پیــدایش عــالم؛ وحــی و نبــوت؛ اعجــاز؛ خلــود نفــس؛ معــاد و نظــایر آن

نفساﻻمری است یا دین منزل یا دین مکشوف یا دین نهـادی؟ دربـاره مسـائل عـام و مشـترک ،آیـا
پاسخها هم عام و مشترکاند؟ به عبارت دیگر آیا فلسفه دین مشترک ،امکانپذیر است؟ آیا مدعیات
ً
دینی که در فلسفه دین از آنها بحث میشود ،صرفا باورهای اعتقادی مراد اسـت یـا اعـم از باورهـا،
ارزشها ،احکام و امثال آن؟ مراد از فلسفه دیـن جهـتدار چیسـت؟ چـه عـواملی در جهـتداری
فلسفه دین نقش دارند؟ اینها مسائلی است که کمتر درباره آن بحث شده است و اگر هـم در فلسـفه
ً
دین رایج ،طرح شده باشد ،بیشتر نافی جهتداری فلسفه دین است تا اصـل جهـتداری آن؛ مـثﻼ
جـان هیــک ) (2002در کتــاب فلســفه دیــن ،منکــر اصــل جهــتداری اســت؛ امــا امــروزه برخــی
٥٨

اندیشمندان مسلمان در مقام اثبات اصل جهتداریاند؛ برای نمونه پروفسـور محمـد لگنهـاوزن در
گفتوگویی تحت عنوان »تأسـیس فلسـفۀ دیـن شـیعه« )در (http: //icro. ir :بـه معنـا ،امکـان و
ضرورت جهتداری فلسفه دین )فلسفه دین اسﻼم و فلسفه دین شیعه( پرداختهاند؛ اما این بحث و
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زوایای آن به صورت کافی در کتاب ها و مجﻼت علمی و پژوهشی پرداختـه نشـد و در ایـن زمینـه
شبهات و ابهامات فراوانی وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتری است؛ لذا مقاله حاضر ضمن طـرح
اصل جهتداری فلسفه دین -و عدم امکان خنثی و بیطرفبودن آن -به برخی مسـائل و ابهامـات
یادشده پاسخ داده است.

 .۱جهتداری و هویتمندی فلسفه دین
هر علمی حتی علوم فلسفی -اعم از فلسفه مطلق و مضاف -بـه ویـژه فلسـفه دیـن ،نـه تنهـا
خنثی و بی طـرف نیسـتند ،بلکـه بـهنـوعی جهـت دار بـوده و دارای هویـت خاصـیاند .مـراد از
جهت داری فلسفه دین -به مثابه یکی از ویژگیهای متغیـر آن -دارابـودن اوصـافی نظیـر دینـی،
اسﻼمی ،یهودی ،مسیحی ،سکوﻻر و الحادی است .این اوصاف ،نـاظر بـه هویـت علمانـد نـه
ماهیت آن .مراد از ماهیت علم ،ویژگی ها و اوصاف اصلی آن است .ویژگیهـای ذاتـی و اصـلی
علم عبارتاند از :کاشفیت ،عینیت ،عقﻼنیت و نظایر آن که به ویژگی ماهیتی یاد میکنیم؛ زیـرا
این ویژگی ها از سنخ اوصاف ذاتی و ماهیتی بوده و علمیت علم به آنها وابسته است؛ بـه عبـارت
دیگر این اوصاف ،معیار علمبودن علماند .علـم در کنـار اوصـاف ماهیـتبخش و ذاتـی ،دارای

اوصاف و ویژگی های متغیر و غیر ذاتی نیـز می باشـد کـه از آن بـه اوصـاف هـویتی علـم تعبیـر
میکنیم .بر اساس این ویژگی هاست که علم به اوصافی نظیر حقیقی و اعتباری ،نظری و عملـی،
درجه یک و دو ،دینی و سکوﻻر ،اسﻼمی و غیر اسﻼمی ،غربـی و شـرقی ،کﻼسـیک و مـدرن و
نظایر آن تقسیم میشود )ر.ک :رشاد ،۱۳۹۳ ،ص.(۲۰–۵

ً
ً
به باور نگارنده اوﻻ هر علمی جهتدار است؛ ثانیا جهتداری ،منافاتی بـا حقیقـت و ماهیـت
ً
علم )کاشفیت و عینیت( ندارد .به عبارت دیگر جهتداری علم لزوما مخل ماهیـت علـم نیسـت؛
زیرا این بستگی به نوع و نحوه بهکارگیری مبادی دخیل در جهتگیریهای علم دارد .برخی مبـادی،
همزمان که در هویت علم دخیلاند ،در ماهیت علم نیز اثر دارند؛ مهم این است که ایـن ویژگیهـا
در خدمت رسالت علم باشند .در باب جهـتداری فلسـفه دیـن ،سـؤاﻻت و ابهامـات زیـادی رخ

٥٩

مینماید؛ از جمله اینکه آیا جهتداری فلسفه دین با جنبه فلسفی و بیطرفبودن سازگار است؟ آیا
دینی یا سکوﻻربودن فلسفه دین به چه معناست؟ در ادامـه سـعی میشـود بـه صـورت اجمـال بـه
پرسشهای ذیل پاسخ گفته شود:
الف( مسئله جهتداری فلسفه دین و دغدغه بیطرفی آن
کــار تفکــر فلســفی ،حقیقتیــابی اســت و کــار فلســفه دیــن» ،تفکــر فلســفی دربــاره دیــن«
)Thinking About Religion

 (Philosophicalیــا »تفکــر فلســفی در بــاب عقایــد دینــی«

) (Philosophical Thinking About Religious Convictionsاســت )

Hick, 2002, p.1/

 .(Eshleman, 2008, p.3/ Copan and Meister, 2008, p.1بر اساس همین تعریف ،ویژگیهایی
ً
نیز برای فلسفه دین بر میشمارند؛ از جمله اینکه اوﻻ فلسفه دین وسیلهای برای آموزش دین نیسـت
ً
و ﻻادریون و دینداران به یکسان میتوانند به تفکر فلسفی در باب دین بپردازند .ثانیا کار فلسفه دین،
دفاع از عقاید دینی نیست و درنتیجه شـاخهای از الهیـات نخواهـد بـود ،بلکـه شـاخهای از فلسـفه
ً
است .ثالثا فلسفه دین دانش ثانوی یا مع الواسطه است و از موضوع تحقیق خود استقﻼل دارد .خود
فلسفه دین جزئی از موضوعات دینی نیست ).(Hick, 2002 , p.2
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پسوند دینی ،اسﻼمی ،یهودی ،مسیحی و امثال آن برای فلسفه دین ،پسوند وصفی است یا اضافی؟

با توجه به ویژگیهای یادشده آیا فلسفه دین جهتدار و هویتمنـد ،امکان پـذیر اسـت؟ آیـا
ِ
فلسفه دین جهتدار ،خودمتناقض نیست؟ در پاسخ می توان گفت :با توجه به فلسفه دین موجود
ِ
ً
و همچنین خاصیت هر دانش و معرفتی ،نه تنها چنین دانشی امکان پذیر است ،بلکه حتی اساسـا
فلسفه دین خنثی و بیطرف ،غیرممکن و بی معنا خواهد بود .بنابراین مسئله جهـتداری فلسـفه
ِ
دین با برخی دیگر از ویژگیهای آن ،نظیر داشتن دغدغه و سؤال جهانی و مشترک ،عـدم تفـاوت
ملحد و متدین در تفکر فلسفی دربارۀ دین ،عدم دغدغه در دفاع از عقایـد دینـی ) (Ibidو نظـایر
آن ،منافاتی ندارد؛ زیرا ویژگی مشترک و جهانیبودن ،مربوط ب ه مقام سؤال است نه مقـام پاسـخ.
٦٠

به عبارت دیگر هرچند برخی مسائل به ظاهر عام و مشترکاند ،تبیین و حل آن مسائل ،مبتنـی بـر
پارادایمها و جهانبینیهاست .توضـیح اینکـه علـم ،مشـتمل بـر سـؤال ،مسـئله و پاسـخ بـه آن
میباشد .در هر علمی ممکن است برخی سؤاﻻت و مسائل ،یکسان و م شترک باشند؛ همان گونه
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که بیشتر سؤاﻻت فلسفی این گونهاند؛ اما رکن اصلی علم ،پاسخ هاست و به رغم اشتراک برخی
ً
سؤاﻻت و مسائل ،پاسخها نمی توانند لزوما مشترک و جهانی باشند؛ البته برخی معتقدند علمیت
علم ،به مقام داوری آن است نه گردآوری؛ همان گونه که بیطرفی علم به معنای بیطرفبودن آن
است در مقام داوری ،نه بیطرفبودن آن در مقام گردآوری و شکار؛ لذا مقام داوری و پاسخ باید
فاقد ارزشها و جهانبینیها باشد تا همگانی و جهانی باشد )ر.ک :سروش ،۱۳۶۶ ،ص.(۵۶-۵۴

ً
این تلقی کامﻼ نادرست است؛ زیرا پاسخ ها برخاسته از مفروضات ،مبـادی و مبـانی نظری انـد؛
لذا با حفظ ماهیت علم و علمیت آن ،هویت علم ،متغیر است و می تواند رنگ خاصـی بگیـرد و
این منافاتی با علمیت علم ندارد.
امروزه فلسفه دین موجود ،به رغم ادعای بیطرفی ،نه تنها خنثی نیست ،بلکه یـا بـا هویـت و

رویکرد الحادی است یا با هویت دینی )مسیحی( تحقق یافته است .فلسفه دین مسیحی با نگـاه
ِ
سکوﻻری )نه خنثـی( و بـا مبنـای دیـن نـاظر بـه امـور فـردی و اخـروی شـکل گرفـت .چنـین
ِ
جهت گیری ها در فلسفه دین که به لحاظ ثبوت ،ریشه در جهتداری آن دارد ،در مقام اثبات ،مبنا
برای خیلی از داوریها در علوم و امور دیگر شده است؛ لذا خنثی و بیجهت دانستن فلسفه دین،
ساده انگاری است و درنتیجه اصـل امکـان فلسـفه دیـن واحـد و مشـترک بایـد اثبـات گـردد نـه
جهت داری آن که هم تحقق خـارجی دارد و بـا هـم بـا تحلیـل عقلـی از علـوم ،جهـتداری آن

اثبات شده است )ادل دلیل علی امکان شیء وقوعه(.
توضیح اینکه هرچند برخی مسائل فلسفه دین ،عام و مشترکاند و ممکن است هر فیلسـوفی بـا
هر گرایش و رویکردی و با هر دین و مذهبی به این مسائل بپردازد؛ امـا ایـن بـه معنـای خنثیبـودن
فلسفه دین ،واحدبودن و اشتراک در محتوای آن نیست؛ زیرا تنوع و تفاوت پاسـخها و داوریهـا در
این مسـائل ،باعـث میشـود فلسـفه دیـن ،جهـت و رنـگ خـاص بگیـرد .پاسـخها و داوریهـای
دانشمندان ملحد به این مسائل با پاسخهای دانشمندان مسیحی ،یهودی و مسلمان متفاوت اسـت؛
همان گونه که پاسخها و جهتگیریهای فیلسوفان یهودی ،مسیحی و مسـلمان در ایـن مسـائل بـا
همدیگر ،متفاوت است؛ از این رو از محصول پاسخهای فیلسوفان یهـودی ،مسـیحی و مسـلمان،
فلسفه دین یهودی ،مسیحی و اسﻼمی تعبیر میشود .افزون بر اینکه برخی مسائل خاص با توجه به

فدیه در مسیحیت؛ جهانیبودن و جاودانگی دین؛ اعجاز قرآن ،مسئله خﻼفت و امامت و نظـایر آن
در دین اسﻼم؛ آموزه تناسخ در آیین هندو و دین جینی؛ عقیده به نیروانا در دیـن بـودایی و نظـایر آن
)ر.ک :هوبلینگ ،۱۳۷۵ ،ص /۷۳-۶۸ربانی ،۱۳۷۶ ،ص.(۱۱۲–۹۸
ً
فلسفه دین موجود ،به لحاظ مذهبی با غلبه مسیحیت و بعضا الحادی و به لحـاظ رویکـردی و
ً
روشی ،تحلیلی است .این مسئله حتی در مباحث و مسائل مشترک و عام نیـز صـادق اسـت؛ مـثﻼ

مسئله خدا ،ماهیت وحی و امثال آن که بهظاهر از مسائل مشترک فلسفه دیـن محسـوب میشـوند،
ً
درواقع کامﻼ در بستر و خاستگاه مسیحیت بحث میشـود )ر.ک :دیـو یس ،۱۳۹۲ ،ص /۵تالیـافرو و
کو یین ،۱۳۸۵ ،ص .(۶بنابراین فلسفه دین موجود ،هرچنـد بـهظـاهر ،بـه برخـی مباحـث و مسـائل
ً
مشترک ادیان نیز میپردازد؛ اما این صرفا در عناوین مسائل است؛ ولی محتـوای آن هـم بـه لحـاظ
ً
مواد و هم به لحاظ رویکرد و روش ،کامﻼ متفاوت و جهتدار است .بیشتر فیلسوفان دین در غـرب
در تعریف فلسفه دین به این مسئله اذعـان دارنـد و معتقدنـد فلسـفه دیـن بـه مفـاهیم و نظامهـای
اعتقادی نظیر تجربه دینی و مراسم عبادی مربـوط بـه دیـن خـاص میپـردازد )ر.ک :هیـک،۱۳۹۰ ،
ص /۲۲–۲۱تالیافرو ،۱۳۸۲ ،ص.(Alston, 1972, p.287/ Alston, 1998 /۵۸–۵۷

مراد از فلسفه دین مطلوب ،فلسفه دین با رویکرد و جهتگیری اسﻼمی است .با توجه به اصـل
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آموزههای هر دین ،اقتضای فلسفه دین خاص دارد؛ به عبارت دیگر در کنار مسائل مشترک ،مسـائل
ّ
دیگری نیز وجود دارند که بیشتر ناظر به آموزههای یک دین خاصاند؛ مانند تثلیـث ،گنـاه جبلـی و

٦١

جهتداری فلسفه دین ،تولید فلسفه دین مطلوب )اسﻼمی( امری ضروری و مهـم اسـت؛ در غیـر
این صورت باید ذیل پارادایمهای غیر اسﻼمی )مسیحی ،یهودی ،تحلیلـی ،سـکوﻻر یـا الحـادی(
ً
درباره دین به تفلسف بپردازیم که متأسفانه بعضا تا کنون نیز این گونـه بـوده و بیشـتر رویکردهـا در
ً
فلسفه دین ،آگاهانه یا غیر آگاهانه ،به فلسفه دین مسیحی و فلسفه دین تحلیلی یا بعضا فلسفه دیـن
الحادی ،ملتزم و پایبند بودهاند.
ب( فلسفه دین مضاف یا فلسفه دین موصوف
٦٢

پسوند یهودی ،مسیحی ،اسﻼمی و نظایر آن در فلسفه دیـن ،مشـعر بـه چنـد معناسـت؛ یکـی
معنای وصفی و دیگری معنای غیر وصفی .در کاربرد غیر وصـفی ،فلسـفه بـه دیـن خـاص اضـافه
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میشود و پسوندهای یادشده ،نقش مضافالیه را دارند .فلسفه دین اسﻼمی در این معنـا ،اشـاره بـه
فلسفه »دین اسﻼم« دارد .در معنای وصفی ،هم میتواند وصف دین باشد هم وصف فلسـفه .مـراد
ً
ما از پسوندهای یادشده ،معنای وصفی آن است و پسوند اسﻼمی در معنای وصفی ،اوﻻ و بالـذات
ً
وصف فلسفه است و ثانیا و بالعرض وصف دین نیز قرار میگیرد؛ همان گونه که قید »تحلیلی« نیـز
برای فلسفه دین بیشتر وصف فلسفه است تا دین؛ لذا به جای تعبیر »فلسفه دین تحلیلـی« از تعبیـر
»فلسفه تحلیلی دین« استفاده میشود که به معنای فلسفه دین با رویکرد تحلیلی است )ر.ک :سـل،

 ،۱۳۸۲ص .(۳۲۳این مسئله درباره فلسفه دین اسﻼمی نیز صادق اسـت .فلسـفه دیـن اسـﻼمی بـه
معنای »فلسفه دین با جهتگیریهای اسﻼمی« است؛ به دیگر سخن پسـوند »اسـﻼمی« ،هـم بـه
جهتگیری های این علم اشاره دارد و هم موضـوع مطالعـه آن را مشـخص میکنـد؛ زیـرا موضـوع
ً
ً
فلسفه دین اسﻼمی به این معنا ،اوﻻ و بالذات دین اسﻼم است و ثانیا و بالعرض میتواند هـر دینـی
را به مثابه موضوع مورد مطالعه ،با نگاه بیرونی و با معیار جهانبینی خود ،مورد بررسی عقﻼنی قرار
دهد؛ زیرا تنها مصداق دین الهی و تحریفناشده ،دین اسﻼم است .بر این اساس ،بیشتر مسائل آن
ً
)حتی مسائل مشترک( ،ناظر به دین اسﻼم میباشد؛ مـثﻼ مسـئله قلمـرو دیـن ،هرچنـد از مسـائل
مشترک در همه فلسفههای دین است؛ اما در فلسفه دین اسﻼمی ،بیشتر ناظر به قلمـرو دیـن اسـﻼم
ً
است .حکم مسائل اختصاصی نیز مشخص است؛ مثﻼ مسئله تثلیث اختصاص به دین مسـیحیت

دارد و مسئله اعجاز قرآن و امامت ،از مسائل اختصاصی دین اسﻼم میباشد؛ هرچند ممکن اسـت
غیر مسیحیان درباره تثلیث و غیـر مسـلمانان در اعجـاز قـرآن ،داوری کننـد؛ امـا اینهـا از مسـائل
اختصاصی دین خاصاند .بنابراین قیدهای وصفی فلسفه دین به هر دو ساحت )رویکرد ،موضوع و
مسائل( اشاره دارد .طبق این مبنا ،فلسفه دیـن هماننـد خـود ادیـان ،قابـل تجزیـه بـه رویکردهـای
ً
جزئیتر مثل شیعی ،سنی ،ارمنی و شافعی خواهد بود .این صرفا به معنای محدودکردن فلسفه دین
ً
به مسائل مذهب خاص نیست ،بلکه ناظر به رویکردها و روشها نیز میباشد؛ لذا مثﻼ فلسفه دیـن
شیعی میتواند افزون بر مسائل خاص شیعه ،مسائل دیگر مذاهب اسﻼمی و دیگر ادیان را بـا نگـاه
بیرونی و فلسفی مورد بررسی و مداقه قرار دهد؛ همان گونه که با رویکرد مذاهب دیگر میتـوان بـه
مسائل فلسفه دین شیعی پرداخت؛ همان گونه که با رویکرد فلسفه دین مسیحی ،ادیـان شـرقی نیـز

٦٣

مطالعه و بررسی میشود )ر.ک :رودریگیس و هاردینگ ،۱۳۹۰ ،ص.(۸۶

آن دو ،عام و خاص من وجه است؛ زیرا فلسفه دین اسﻼم به معنـای مطالعـه فرانگـر عقﻼنـی دیـن
اسﻼم ،توسط یک فیلسوف مسلمان و با رویکرد اسﻼمی یا توسط یک فیلسـوف غیـر مسـلمان و بـا
ً
رویکرد غیر اسﻼمی مورد مطالعه قرار گیرد و در مقابل ،فلسفه دین اسﻼمی ،لزوما به معنای مطالعه
مدعیات دین اسﻼم نیست؛ بلکه میتواند مدعیات دیگر ادیان و مذاهب را البته با رویکرد اسـﻼمی
بررسی کند؛ لذا فلسفه دین مطلوب ،همان فلسفه دین اسﻼمی است .فلسفه دین اسـﻼمی ،هـم بـه
لحاظ موضوع و هم به لحاظ روش ،با کـﻼم و الهیـات اسـﻼمی نیـز متفـاوت اسـت .فلسـفه دیـن
اسﻼمی با نگاه بیرونی ،به دین و مدعیات دینی میپردازد؛ در حـالی کـه وظیفـه و دغدغـه کـﻼم و
الهیات ،دفاع از دین است؛ اما دغدغه اصلی فلسفه دین اسﻼمی ،هماننـد فلسـفه مطلـق ،دفـاع از
مدعیات دینی نیست .همچنین در فلسفه دین اسﻼمی ،ادیان دیگر و مدعیات آن ،مورد بررسی قرار
میگیرد .فلسفه دین هرچند به لحاظ روش و غایت با علم کﻼم و الهیات متفاوت اسـت ،بیارتبـاط
با این علوم نیست .فلسفه دین اسﻼمی درنهایت زیرساختهای نظری علم کﻼم و الهیات را تدارک
ً
میبیند؛ مثﻼ روش فهم دین از کﻼنمسائل فلسفه دین است؛ به عبارت دیگر تعیـین منـابع و روش
فهم دین و تعیین سهم هر کدام از منابع و روشها برای معرفت دینی ،بر عهـده فلسـفه دیـن اسـت؛
همچنین به کمک فلسفه میتوان چندروشی یا تکروشی بودن مدعیات و معارف دینی را بـه دسـت
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با توجه به آنچه گفته شد ،فلسفه دین اسﻼم با فلسفه دین اسﻼمی متفاوت خواهـد بـود و رابطـه

آورد .حتی فقه ،اخﻼق و الهیات سکوﻻر برخاسته از فلسفه دین سکوﻻر است؛ چون در فلسفه دین
سکوﻻر ،قلمرو دین ،محدود و حداقلی تعیین میشود؛ بنابراین فلسفه دین ،نقش زیرسـاختی بـرای
سایر معارف دینی از جمله علم کﻼم دارد.
ج( دینی یا سکوﻻربودن فلسفه دین
فلسفه دین نیز همانند تمامی علوم ،جهت دار بوده و هویت خاص  -نظیر دینی ،سکوﻻر
٦٤

و الحادی  -پیدا می کند .بـر اسـاس ایـن معیـار ،سـکوﻻربودن فلسـفه دیـن ،نـه مـﻼزم بـا
ً
خنثی بودن آنهاست و نه معادل ضد دینی )الحادی بودن( آن ؛ زیرا اوﻻ فلسـفه دیـن خنثـی،
ِ
ً
ً
اساسا بی معنا و غیرممکن است؛ ثانیا فلسفه دین سکوﻻر نیز جهت دار بوده و دارای ارزش و
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هو یت سکوﻻری است ؛ به ویژه اینکه سکوﻻریسم خود از سـنخ جهـان بینی یـا ایـدئولوژی
است ) .(Smith, 2008, pp.2 & 19

بنابراین فلسفه دین یا دینی است یا سکوﻻر .سکوﻻریسم یک جهـانبینی کـﻼن اسـت و دامنـه
سر آن در قلمرو دین قرار دارد و سر دیگر آن ،الحاد را در خود جای میدهد؛ از
وسیعی دارد که یک ِ

این رو فلسفه دین سکوﻻر به لحاظ ویژگیهای هویتی ،دامنه وسیعی دارد و شـامل الحـادی و غیـر
ً
الحادی نیز میشود؛ لذا سکوﻻربودن لزوما به معنای الحادیبودن نیست؛ همان گونه که دینیبودن
ً
فلسفه دین نیز لزوما به معنای دینیبودن ظواهر آن نیست .به عبارت دیگر دینیبودن محتوای فلسفه
ً
دین )موضوع ،مسائل و مواد( ،لزومـا بـه وجـود آیـات و روایـات در آن یـا بـه معنـای قربیبـودن،
ّ
تعبدیبودن )عبادیبودن( و ایمانیبودن آن نیست .بنابراین فلسفه دین اسـﻼمی بـه عنـوان یکـی از
فلسفههای مضاف ،عبارت اسـت از :دانـش عهـدهدار مطالعـه عقﻼنـی -فلسـفی بـا جهـتگیری
ِ
اسﻼمی درباره کلیت دین اسﻼم یا درباره برخی مدعیات آن ،به منظور دستیابی به مبـانی فلسـفی و
ً
نظری برای سایر علوم و معارف دینی ١.بر این اساس موضوع فلسفه دیـن اسـﻼمی ،اوﻻ و بالـذات،
ً
دین اسﻼم است و ثانیا و بالعرض ،سایر ادیان و جهتگیری آن ،اسﻼمی است .هـدف فلسـفه دیـن
 .١قید جهتگیری اسﻼمی به این نکته اشاره دارد که ممکن است با جهتگیریهای غیر اسﻼمی بـه مطالعـه فرانگـر
ً
عقﻼنی دین اسﻼم ،پرداخته شود که در این صورت معمـوﻻ در تفسـیر و تحلیـل از دیـن اسـﻼم و آموزههـای آن،
برداشتی غیر اسﻼمی یا سکوﻻری ارائه خواهد شد.

اسﻼمی ،پاسخگویی به مسائل فلسفی و بنیادین دین اسﻼم است و غایت آن ،دسـتیابی بـه مبـانی
ِ
فلسفی و نظری برای سایر علوم و معارف .روش فلسفه دین اسـﻼمی ،فرانگـر عقﻼنـی اسـت .قیـد
»فرانگر« ،کﻼم و الهیات عقلی را خارج میکند؛ زیرا در کﻼم عقلی ،نگـاه درونـی )دروننگـر( بـه
ً
دین و به قصد اثبات مدعیات آن وجود دارد؛ مثﻼ در کﻼم و الهیات عقلـی از بـراهین بـرای اثبـات
وجود خداوند استفاده میشود؛ در حالی که در فلسفه دین ،با نگاه فرانگر به ایـن بـراهین نگریسـته
ً
میشود .با قید »عقلی« هم روشهای صرفا وحیانی و نقلی -مثل کﻼم نقلی -را از تعریـف فلسـفه
دین خارج میکند و هم روشهای علمی و تجربی مثـل جامعهشناسـی دیـن ،روانشناسـی دیـن و
نظایر آن را .مراد از وحیانی ،رو یکرد غالب است نه مخالفت آن با عقل؛ البته منابع وحیانی و نقلـی
میتواند منبع الهام در فلسفه دین باشد؛ زیرا بر اساس منظومه فکری اسﻼم ،منبع وحی و سـنت بـا

٦٥

عقل و عقﻼنیت سازگارند؛ در عین حال روش فلسفه دین ،فرانگر عقﻼنی خواهد بود.

فلسفه دین همانند هر دانشی ،دارای »معیار« ها و »شاخصه« های سکوﻻر یا دینیبودن اسـت.
»معیار« به معنای مﻼکها و و ضابطههای کلی است که یک مقولـه را از غیـر آن متمـایز میسـازد
).(Oxford Advanced/ Merriam, Webster Dictionary/ criterion

این م عنا از معیار ،بیشتر به ویژگی ها و اوصاف کلی ،کیفی و دارای بار ارزشی اشاره دارد.
معیارهــا را بــا تعــدادی »شــاخص« ) (Indexیــا »نشــانگر« )  (Indicatorمی تــوان ســنجید.
»شاخص« ها یا »نشان گر« ها نشان دهنده وضعیت اند  -اعم از مطلوب یا نامطلوب .بـه دیگـر
سخن شاخص ها ،پارام تر و مقادیر قابل سـنجش اند کـه فراینـد دسـتیابی بـه اهـداف را نشـان
می دهند؛ یعنی ابزار اندازه گیری و سنجش میزان دسترسـی بـه اهـداف ،کارآمـدی و موفقیـت
) استاندارد یا وضعیت مطلوب( است .این مسئله درباره سکوﻻر یا اسﻼمی بودن فلسفه دین نیز
صادق است .در ادامه ضمن اشاره به معیار کلی اسﻼمی بودن فلسفه دیـن ،شـاخص های آن را
در عوامل مختلف ،نشان خواهیم داد:

هویتمندی و جهتداری فلسفه دین و معیارها و شاخصهای اسﻼمیبودن آن

 .۲معیارها و شاخصهای اسﻼمیت فلسفه دین

الف( معیار اسﻼمیبودن فلسفه دین
معیار اسﻼمیبودن فلسفه دین ،غیر از شاخصها ،عوامل و مؤلفههای آن است؛ زیرا دینیبـودن

ً
اوﻻ و بالذات ،وصف روح علم است نه ساختار آن )موضوع ،مسائل ،منـابع و منطـق( .روح دینـی
علم ،به جسم و ماده آن ،هویت دینی میبخشـد؛ لـذا می تـوان ایـن معیـار و ویژگـی را در ابعـاد و
مؤلفههای مختلف علم نشان داد .آنچه به علـم روح و هویـت دینـی میبخشـد ،عبـارت اسـت از
امتدادهای جهانبینی توحیدمحور در کالبد علم و قرارداشتن علم در مسـیر و غایـت الهـی؛ یعنـی
امتدادهای همهجانبه جهـانبینی توحیـدی در علـم؛ بـه عبـارت دیگـر دینیبـودن فلسـفه دیـن بـه
٦٦

جهانبینی توحیدمحور و در راسـتای غایـت نهـایی دینبـودن اسـت .روح حـاکم بـر فلسـفه دیـن
اسﻼمی ،همین معیار کلی است .این معیار کلـی ،اختصـاص بـه علـوم و معـارف نـدارد و دربـاره
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دینیبودن انسان نیز مطرح است .بر اساس منظومه فکری اسﻼم ،معیار دینیبـودن انسـان ،ایمـان و
ً
عمل صالح است و این معیار ،پیش از آنکه ناظر به ظواهر و نمود و بروزهای بیرونـی باشـد ،اوﻻ و
ً
بالذات یک امر درونی و نفسانی اسـت و ثانیـا و بـالعرض ،در ظـواهر نمـود پیـدا میکنـد .بیشـتر
دیدگاههای دیگر ،دینیبودن را در کالبد و مواد علم جستوجو میکنند و امـروزه بـرای دینیسـازی
علوم در مقام عمل و اجرا نیز سراغ کالبد و مواد ظاهری علـم میرونـد و علـوم تولیدشـده بـه رغـم
ً
ظواهر دینی -مثل دینیبودن مواد و مسائل -روح سکوﻻری بر آنها حاکم است؛ مثﻼ ممکن اسـت
آثاری به لحاظ محتوا ،از آیات و روایات بهره بگیرد؛ اما به دلیـل امتـدادهای جهـانبینی خـاص در
روح و باطن آن ،دارای هویت سکوﻻری باشد.

ً
ً
بر اساس این معیار ،سکوﻻربودن فلسفه دین ،اوﻻ نـاظر بـه روح آن اسـت؛ ثانیـا فلسـفه دیـن
ً
سکوﻻر ،نه مﻼزم با خنثیبودن است و نه مﻼزم با الحادیبودن آن؛ زیرا فلسفه دین خنثـی ،اساسـا
بی معنــا و غیــرممکن اســت و فلســفه دیــن ســکوﻻر نیــز جهــت دار بــوده و دارای ارزش و هویــت
سکوﻻری است و درنتیجه فلسفه دین یا دینی اسـت یـا سـکوﻻر .فلسـفه دیـن سـکوﻻر بـه لحـاظ
ً
ویژگیهای هویتی ،دامنه وسیعی دارد و شامل الحادی و غیر الحادی نیـز میشـود؛ لـذا لزومـا بـه
ً
معنای الحادیبودن نیست .دینیبودن آن نیز لزوما به معنای دینیبودن ظواهر آن نیست .بـه عبـارت
ً
دیگر دینیبودن محتوا )مسائل و مواد( ،لزوما به وجود آیات و روایات در آن یا به معنای نقلیبـودن،

قربیبودنّ ،
تعبدیبودن )عبادیبودن( و ایمانیبودن آن نیست.
ب( شاخصهای اسﻼمیبودن فلسفه دین
عوامل مختلفی به مثابه شاخص در هویتبخشی و جهتداری فلسفه دین نقش دارنـد .برخـی
عوامل از سنخ نظری و معرفتیاند و برخی نیز از سـنخ غیـر معرفتـی .ایـن عوامـل را در قالبهـای
شاخص و نشانگرها نشان خواهیم داد.
 (۱عوامل و شاخصهای معرفتی هویتبخش فلسفه دین

عوامل معرفتی اعم از نگرشها ،جهانبینیها ،فلسفه ،پارادایمهـا و مبـادی و مبـانی ،موضـوع،

٦٧

مسائل ،منابع ،روش و غایت است .برخی زیرساختهای علـم را بـه مبـانی ممتزجـه -و اصـول و
داخل علم قرار داشته و به نوعی در مقدمات مسائل آن به کار میآیند؛ لذا ایـن دسـته مبـادی ،جـزو
مسائل علم محسوب میشوند .البته برخی عوامل معرفتی نظیر فلسفه )نگرش کﻼن( ،پارادایمهـا و
مبادی کلی علم در داخل علم حضور ندارند؛ لذا جزئی از مسائل علم محسوب نمیشوند.
برخــی علــوم نظیــر فلســفه هســتی )هستیشناســی یــا فلســفه مطلــق( ،فلســفه معرفــت
)معرفتشناسی( و جهانبینیها نسبت به فلسفه دین ،نقـش زیرسـاختی دارنـد؛ بـه عبـارت دیگـر
فلسفه دین ،از جهت مصـرفکنندهبودن ،محصـول علـومی نظیـر فلسـفه هسـتی ،فلسـفه معرفـت
)معرفتشناسی( و نظایر آن بوده و از آنها تغذیه میکند .این علوم ،مبادی و اصول موضوعه فلسـفه
دین را تأمین کرده و بر این علم تأثیر جدی دارند .جهتداری فلسفه دین بهویژه بـه لحـاظ دینـی یـا
غیردینیبودن ،مرهون جهتداری فلسفه مطلق است .دانش فلسفه ،هدایت و هویتبخشی فلسـفه
دین را بر عهده دارد .فلسفه دین بهتنهایی و بدون فلسفه مطلق نمیتواند در حوزه وجود و جهانبینی
ورود داشته باشد .به عبـارت دیگـر هـیچ علمـی حتـی فلسـفههای مضـاف -جـز فلسـفه مطلـق-
ً
نمیتواند مستقﻼ درباره اصـل جهـان و آغـاز و انجـام آن داوری کننـد .ارائـه جهـانبینـی و اصـول
موضوعه فقط توسط فلسفه مطلق صورت میگیرد؛ لذا همه علوم ،اصول موضوعه و پیشفرضهای
خود را از فلسفه مضاف میگیرند و فلسفههای مضاف نیز اصول موضوعه و پیشفرضهای خـود را

هویتمندی و جهتداری فلسفه دین و معیارها و شاخصهای اسﻼمیبودن آن

پیشفرضهای قریب -اطﻼق میکنیم .مراد از مبانی ممتزجه ،آن دسته اصول معرفتی است کـه در

از فلسفه مطلق )هستیشناسی( میگیرند )جوادی آملی ،۱۳۸۹ ،ص.(۱۱-۸

اصول فلسفی در دو سطح کﻼن و خرد بر فلسفه دین تأثیر دارند .سطح کﻼن به صورت پنهان و
ً
ناپیدا و به مثابه روح و جان علم عمل میکند و دینیبودن فلسفه دین ،اوﻻ و بالذات به این سطح بر
میگردد .پس از سطح فلسفه ،سطح پارادایمها و مبادی قرار دارد .این عوامل و مؤلفهها ،هـم نقـش
ماهیتبخشی )تضمینکننده وجه معرفتی( نسبت به فلسفه دین را دارند و هم نقـش هویتبخشـی
)هویت دینی یا سکوﻻر( .ویژگیهای ذاتی و اصلی علم ،عبارتاند از کاشفیت ،عینیت ،عقﻼنیـت
و نظایر آن که به ویژگی ماهیتی یاد میکنیم؛ زیرا این ویژگیها از سنخ اوصاف ذاتی و ماهیتی بـوده
٦٨

و ماهیت و علمیت فلسفه دین به آنها وابسته است .فلسفه دین در کنار اوصاف ذاتی ،دارای اوصاف
و ویژگیهای متغیر و غیر ذاتی نیز میباشد که از آن به اوصاف هویتی تعبیر میکنیم .دانـش فلسـفه
می تواند یکی از عوامل تأثیرگذار در این زمینه باشد؛ البته این بـه معنـای نقـش و تـأثیر تـام و تمـام
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نیست؛ بلکه فلسفه در کنار سایر عوامل معرفتی -نظیر اصول معرفتشناختی -میتواند به صـورت
ً
مستقیم و غیر مستقیم در فلسفه دین اسﻼمی ایفای نقش کنـد؛ مـثﻼ در معرفتشناسـی اسـﻼمی،
منابع معرفتی ،تعیینکننده اسﻼمیت فلسفه دین است .در معرفتشناسی سـکوﻻر ،عقـل خودبنیـاد
)جزئی ،حسابگر و ابزاری( ،تنها منبع معرفتی فلسفه دین ،معرفی میشود؛ در حالی که بـر اسـاس
معرفتشناسی اسﻼمی ،افزون بر عقل ابزاری ،عقـل کلـی و قدسـی نیـز منبـع معرفـت محسـوب
میشود )ر.ک :ابنسینا ،۱۳۷۵ ،ص ۱۳۰و  ،۱۳۶۳ص .(۱۱۷جهان بینی توحیدی با عقل کلی و قدسی
تحقق مییابد نه با عقل ابزاری.
 (۲عوامل و شاخصهای غیرمعرفتی هویتبخش فلسفه دین

عوامل غیر معرفتی اموری نظیر انگیزهها ،نیازها ،گرایشها ،منشها ،بسـتر و فضـای فرهنگـی،
اقتضائات اجتماعی و ...را شامل میشود کـه بـه دو دسـته عوامـل جامعهشـناختی و روانشـناختی
ّ
تقسیم میشوند .این عوامل درحقیقت نقش زمینهها و علل معده را در جهتبخشی فلسفه دین ایفا
میکنند .تفصیل بحث از عوامل غیر معرفتی ،مجال دیگری میطلبد )جهت مطالعه تفصـیلی ،ر.ک:
آذربایجانی و کاظمینی ،۱۳۹۴ ،ص.(۵۷-۹۴

 .۳نگاه سیستمی و شبکهای به معیارها و عوامل جهتداری فلسفه دین
با توجه به نقش این عوامل در جهت بخشی به علوم ﻻزم است اشاره کوتـاهی بـه نحـوه تعامـل
عوامل یادشده داشته باشیم .در مسئله دینیبودن فلسفه دین ،هم به اجزا و مؤلفهها باید توجه شود و
هم به کل به مثابه دستگاه معیار .مراد از کل ،همه اجـزا و مؤلفههاسـت و مـراد از جـزء ،بخـش یـا
ُ
عضوی خرد از کل میباشد .جزء ،عضوی از کل است و کل نـهتنهـا شـامل همـه مؤلفـهها و آثـار
آنهاست؛ بلکه به لحاظ هویت و آثار ،از مجموع آنها فراتر بوده و آثار بیشتری دارد .توجه بـه برخـی
عناصــر و مؤلفــههای جهــتبخش و غفلــت از کــل بــه مثابــه سیســتم نمیتــوان تبیــین درســتی از
اسﻼمیسازی علوم ارائـه داد .نداشـتن نگـرش سیسـتمی )نگـاه بـه عناصـر و غفلـت از کـل( ،بـه
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روششناسی مطالعات معرفتی بر میگردد .روش نامناسبی که باعث میشـود تصـویری محـدود و
نادرست از یک پدیده به دست آید؛ تصویری که فی نفسه درست است ،اما در کلیـت قضـیه ،چیـز
است و نگاه هم کل به مثابه دستگاه واحد؛ البته با تعیین سهم و وزن هر کدام.
در بحث دینیبودن فلسفه دین ،هم با تکتک عناصر سروکار داریم و هم با کل و سیسـتم؛ لـذا
مصداق فلسفه دین مطلوب )اسﻼمی( باید واجد مؤلفههای مطلوب باشد و هم واجـد معیـار کـل.
مطلوبیت آن با معیار کلی سنجیده میشود .اگر کل )فلسفه دین( با معیـار کلـی )توحیـدمحوری و
جهانبینی توحیدی( مطابقت نداشته باشد ،فلسفه دین مطلوب محقق نخواهد شـد .ایـن نـاظر بـه
معیار کلی است؛ اما ﻻزم است معیار کلی با شاخصها و جزئیات بیشتری مشـخص شـود؛ یعنـی
برای آن معیار مطلوب ،مؤلفهها و شرایط بیشتری ﻻزم است .در ایـن صـورت معیـار مطلـوب بایـد
ً
واجد این عناصر و مؤلفهها باشد؛ صرفا ارائه معیار کلی کافی نیست .هرچند ارائه معیار کلی ،برای
ّ
ً
دینیبودن هر علمی اهمیت دارد؛ اما آنچه فلسفه دین را اسﻼمی میکند ،صرفا به ایـن معیـار کلـی
مربوط نمیشود ،بلکه به این بستگی دارد که این معیار کلی چگونه و با چه کیفیتی توسط عناصـر و
مؤلفهها تحقق یافته است .از این منظر ،معیار کلی )توحیدمحوری( ،به مثابه روح در کالبد فلسـفه
دین جاری است و مؤلفهها ،حقیقت و روح آن را در اجزای آن متجلی میکنند .مراد از »عناصـر« و
»مؤلفهها« اجزای جداافتاده و منفرد نیست ،بلکه همه اجزایی است که در کنار هم و در تعامل باهم
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جدیدی به دست نخواهد داد؛ در حالی که در نگاه سیستمی هم توجه بـه عناصـر و مؤلفـهها مهـم

بوده و و کل را میسازند .وجود مؤلفهها برای تحقـق کـل ،ضـروری اسـت .توجـه بـه کـل ،بـدون
مﻼحظه عناصر و مؤلفهها ،افتادن در دام صورتگرایی اسـت؛ همـان گونـه کـه مﻼحظـه عناصـر و
مؤلفهها و غفلت از کل ،دچار آسیب جزءنگری خواهد بـود؛ از ایـن رو هـر دانشـی کـه برخـی از
مؤلفههای آن ،اسﻼمی باشد ،اما روح حاکم بر آن ،سکوﻻر باشد ،فقط به اسم ،دینی است )مشکل
ً
ً
صورتگرایی( .فلسفه دین در صورتی حقیقتا اسﻼمی میشود که اوﻻ تمـامی عوامـل و مؤلفـههای
ً
اسﻼمیبودن را داشته باشد؛ ثانیا این عوامل در تعامل و سازواری بـا هـم ،نظـام واحـدی را شـکل
دهند .مشکل فلسفه دین موجود در جهان اسﻼم حتـی در دانشـگاهها و حوزههـای علمیـه هماننـد
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سایر علوم انسانی ،به رغم اسﻼمیبودن برخی عناصر ظاهری آن ،حاکمیت روح سکوﻻری است.
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نتیجهگیری
مقاله حاضر با ابتنای بر اصل جهت داری علوم از یک سو و جهت بخشی علوم زیرساختی
نسبت به علوم روساختی از سوی دیگر ،ابتدا جهت داری و هو یت مندی فل سفه دین طرح شد.
مراد از جهت داری فلسفه دین -به مثابه یکی از ویژگی های متغیر آن -دارابودن اوصافی نظیـر
دینی ،اسﻼمی ،یهودی ،مسیحی ،سکوﻻر و الحادی است که مربوط به هویت علـم اسـت نـه
ماهیت آن .در ادامه به برخی مسائل مرتبط نظیر سـازگاری جهـت داری فلسـفه دیـن بـا جنبـه
فلسفی و بی طرف بودن آن ،معنای پسوند اسﻼمی ،دینـی ،یهـودی ،مسـیحی و سـکوﻻر بـرای
فلسفه دین طـرح شـد .در پایـان ضـم ن طـرح معیارهـا ،عوامـل ) معرفتـی و غیـر معرفتـی( و
شاخص های اسﻼمیبودن فلسفه دین ،به نحوه تعامـل سیسـتمی و شـبکه ای عوامـل مختلـف
اشاره شد .نتیجه اینکه دینیبودن ،وصف روح علم است نه جسم و ماده آن )موضوع ،مسائل،
ً
منابع و روش(؛ لذا دینیبودن علم را باید در روح علم جستوجو کـرد نـه صـرفا در سـاختار
ظاهری آن .سایر عوامل و مؤلفه ها به مثابه شاخص در جهت داری فلسفه دین نقش دارند .بـر
این اساس ،فلسفه دین موجود نه تنها خنثی و بی طرف نیست ،بلکه دارای جهاتی نظیر سکوﻻر
) نه خنثی( ،دینی )مسیحیت( یا الحادی است؛ لذا می توان گفت تولید فلسفه دین اسﻼمی )با
رویکرد شیعی( نه تنها ممکن بلکه مهم و ضروری است.
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