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 فلسفه دین جهانی و رویکرد وجودی
 ۱۱/۰۸/۱۴۰۱تاریخ تأیید:  ۳۱/۰۲/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

 *زادهمھدی عباس  ------------------------------ 

 هچکید
احِث ترین مبهای آن، از مهمو تبیین چیستی و تأمل در ویژگی» دین«مطالعه و بررسـی 

مطرح در فلســفه دین اســت. نوع ارتباط ادیان با یکدیگر و آینده فلســفه دین، همواره به 
ات الهی«اند. گذشــته از برانگیز در ذیِل این مبحث لحاظ شــدهمثابه دو موضــوع چالش

ـــکل گرفت و به ن با هدف برقراری گفتزمیکـه در مغرب» جهـانی وگوی بینادینی ش
» هانیفلسفه دین ج«ای با عنوان موضـوع ارتباط ادیان با یکدیگر ناظر اسـت، اخیراً ایده

به طور جدی مطرح شــده اســت که با موضــوع آینده فلســفه دین مرتبط اســت. نوشــتار 
لسفه پایان ف«ایده  در تقابل با-حاضـر درصدد است ضمن طرح ایده فلسفه دین جهانی 

را روشن سازد تا از این رهگذر بتوان در » جهانی«مفهوم و برداشـت از وصـف  -»دین
. چیستی یا ۱تر سخن گفت. در این راستا سه مسئله اصلی: باب فلسفه دین جهانی دقیق
. تحقق فلسفه دین جهانی و ۳. امکان فلسـفه دین جهانی؛ ۲ماهیت فلسـفه دین جهانی؛ 

 مباحث یآن بررســی خواهند شــد و در ادامه، راهکارهایی به منظور ارتقاشــرایط تحقق 
ابه یکی از به مث» رویکرد وجودی به دین«شوند و فلسفه دین به سطح جهانی پیشنهاد می

ن همانند فلسفه دی-رسـد فلسـفه دین وجودی گردد. به نظر میاین راهکارها معرفی می
 وگیری کند.تواند از پایان فلسفه دین جلمی -جهانی

 دین، عقل، فلسفه دین، جهانی، وجودی.واژگان کلیدی: 

                                                      
 mehr_1777@yahoo.comپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.  یو علوم شناخت یگروه معرفت شناسدانشیار  *
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 مقدمه

تفکر فلسفی در باب «)، اجماًال عبارت اسـت از Philosophy of Religion» (فلسـفه دین«
ــت-دانش مطالعه فرانگر «) یا به تعبیر دیگر Hick, 1990, p.-2» (دین یابی عقالنِی دین برای دس

به -سو از بیرون دین  ). این دانش از یک۱۲، ص۱۳۹۲رشاد، » (... بنیادین آنبه احکام کلی و عناصر 
پردازد و از دیگرســو رویکردی عقالنی به دین و دین و باورهای دینی می ۀبه مطالع -دینینحو برون

ــی مقولباورهای دینی دارد. از مهم ــفه دین، مطالعه و بررس ــوعات مطرح در فلس دین و  ۀترین موض
 های آن است.و تأمل در مختصات و ویژگی تبیین چیستی

عطف توجه به نیروی عقل و نیز تمایل و گرایش ذاتی آدمی به ســنجش  پرتوفیلســوفان دین در 
خردمآبانه امور و اشـیا، ضـمن اتخاذ رویکردی نقادانه به فهم بشری از مقوله دین، نظر به خصایص 

الجمله آن را و فراگیر از دین برآمده و فیصــدد ارائه تعریفی جامع  مشــترک میان ادیان موجود، در
ــته -اعم از فردی و جمعی-ای از اعتقادات، اعمال و احســاســات مجموعه اند که حول محور دانس

ــت. این واقعیت برUltimate reality» (واقعیت غایی«حقیقت یا  ــامان یافته اس ــب تفاوت  ) س حس
وار، الوهی یا غیر الوهی و مانند اینها شخص وار یا غیرتواند واحد یا کثیر، شخصادیان مختلف می

 ).۲۰، ص۱۳۹۹، و دیگران پترسونباشد (
، ِول اسمیتویلفرد کنتدین مهم غربی از جمله  انفوسیلنظر برخی ف آنچه چندی اسـت مطمح

شکل  -حتی در جهان اسالم-آن  بارهواقع شـده و مباحث فراوانی در و... هانس کونگ ،جان هیک
ــت. طبق تعریف World/ Global theology» (هیات جهانیال«گرفته، مبحث  ــمیت) اس ، الهیات اس

کند، بلکه باید همه جوامع دینی را در خود وارد کند.  بیرونفقط نباید هیچ دینی را از خود جهانی نه
گاهی و معرفت داشــته باشــد و انتقاد  ادیان رقیب را بپذیرد و از هایچنین الهیاتی باید به خودش آ

وجوی خدا یا ای را ایجاد کنند که در جســتهم پدیدار یکپارچه ادیـان بـایـد با ۀرهگـذر آن، همـ
ــلِی  ــت که غرض مهم و اص ــت. باید توجه داش ــترک همه ادیان اس ــل مش واقعیت غایی به مثابه اص

) و نهایتًا کمک به Interreligious Dialogue» (وگوی بینـادینیگفـت«طراحـان این بحـث، برقراری 
 ,Smith, 1981 Hickهای آنان، ر.ک: برای مطالعه دیدگاه) است (World Peace» (صلح جهانی«استقرار 

 ).۱۳۹۸زاده، عباس /۱۳۸۷کونگ، / /2005
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ای با )، ایدهThe end of philosophy of Religion» (پایان فلسفه دین«اما اخیرًا و در تقابل با ایده 
) نیز توســط افرادی مانند World/ Global Philosophy of Religion» (ســفه دین جهانیفل«عنوان 

ِلنبرگ و یوجین ناگاسـاوا ه نظر قرار گرفت به طور جدی مطرح شده و مورد بحث و تبادل جی. ال. شـِ
اینکه آیا باید ایده پایان فلســفه دین را پذیرفت یا نه، محل بحث کنونی ما نیســت. درواقع  اســت.
است که تأمالت جدی در خصوص این ایده وجود دارد و ممکن است برخی محققان چنین  درست

ای را نپذیرند، نوشتار حاضر با فرض درستِی این ایده پیش رفته است؛ بدین معنا که که اگر ایده ایده
خواهد  گیری از آنپایان فلسفه دین درست باشد، تحقق فلسفه دین جهانی یکی از راهکارهای پیش

 در بحث از فلسفه دین جهانی، سه مسئله اصلی قابل طرح است: د.بو
 . چیستی یا ماهیت فلسفه دین جهانی؛۱

 . امکان فلسفه دین جهانی؛۲

 . تحقق فلسفه دین جهانی و شروط تحقق آن.۳

در نوشـتار حاضر سعی شده است ضمن طرح ایده فلسفه دین جهانی، اندکی درباره سه مسئله 
مباحث فلسفه دین به سطح جهانی،  یر ادامه، راهکارهایی به منظور ارتقامزبور صـحبت شـود و د

ــفه دین وجودی  ــنهاد و فلس به خود (-پیش ــفه دین جهانیکه این نیز به نو ایان تواند از پ) میهمانند فلس
وجو تا آنجا که نگارنده جست به مثابه یکی از این راهکارها معرفی گردد. -فلسفه دین جلوگیری کند

فلسـفه دین جهانی بحثی جدید و فاقد پیشـینه در زبان فارسی است و حتی در منابع خارجی کرده، 
 ای برای آن پیدا کرد.توان ادبیات علمی غنی و انباشتهنیز نمی

توانند به مثابه پیشـــینه می -کم به لحاظ عنوان دســـت–از جمله آثاری که در زبان فارســـی 
توان از کتابی با عنوان فلسفه دین در عصر پژوهش در موضوع فلسفه دین جهانی لحاظ شوند، می

شــدن را که تأثیرات مهمی بر یند جهانیاکوشــد فرنام برد که می ندا حســینیشــدن نوشــته جهانی
کید بر نقش مکمل  های ناشی ه با بحرانهفلسفه در کنار دین در مواجمسئله دین داشته است، با تأ

 های دینیبا آموزه -تحت شرایطی-شدن را د و جهانیکنشدن، مطالعه و بررسی یند جهانیااز فر
 سازگار لحاظ کند.

 ارتبرمضان علینوشته » دین و الهیات جهانی در منظومه فکری اسـالم«ای با عنوان همچنین مقاله
شمول و الهیات جهانی ارائه های اسـالم، تبیینی از دین جهاند بر اسـاس آموزهکوشـوجود دارد که می



 

 

ره 
شما

م/ 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
۱۰

۶
 /

تان
مس

ز
 

۱۴
۰۱

  

٥٠ 

دور باشد. این مقاله ضمن طرح معیارها و مبانی گرایی و تکثرگرایی دینی بههای نسبیدهد که از آسـیب
 پردازد.الهیات جهانی، به راهکارهای عملی تعامـِل چنین الهیاتی بـا پیـروان دیگـر ادیان می

ــالمی«ای با عنوان ز مقالهنی رد وجود دااثر نگارنده » فلســفه دین و الهیات جهانی با رویکرد اس
ترین کوشــد ضــمن تعریف الهیات جهانی، به بررســی و نقد تکثرگرایی دینی به عنوان اصــلیکه می

 .کندمبنای این الهیات در غرب بپردازد و امکان الهیات جهانی با رویکرد اسالمی را بررسی 
کدام از آنها به نحو تخصـصی به موضوع فلسفه  توان دریافت که هیچنظر به متن آثار فوق می با

دین جهـانی در تقـابل با ایده پایان فلســفه دین نپرداخته اســت؛ با این حال در نوشــتار حاضــر، 
اندکی منابع خارجی نیز مرتبط با  عنداللزوم و حســب مورد، به آنها اســتناد و ارجاع خواهد شــد.

ــده و اطالعات مو ــتفاده ش ــر از آنها اس ــتار حاض ــفه دین جهانی وجود دارند که در نوش ــوع فلس ض
 ذکر شده است.» منابع«شناختِی آنها در بخش کتاب

 . پایان فلسفه دین و ایده فلسفه دین جهانی۱

ــمندان غربی مانند عده ــفه دین«از  تیموتی ِنِپرو  نیک تراکاکیسای از اندیش ــخن  »پایان فلس س
ین مســیحیت ) و دآمریکایی-انگلیســیفلســفه دین در دنیا، در بســتر دوگانه فلســفه تحلیلی ( اند:گفته

ای های قارههای مهم دیگری همچون فلســفهپـدیـد آمده و بســط یافته اســت؛ حال آنکه فلســفه
 ی) و ادیان مطرِح دیگری همچون یهودیت و اسالم و حتو... پدیدارشناسی، هرمنوتیک، اگزیستانسیالیسم(

نیز وجود دارنـد. بر این اســاس اگر فلســفه دین همچنان  -و... در چین، هنـد-ادیـان غیر الوهی 
که صرفًا با یک عقالنیت انتزاعی در امر باور دینی و توجیه -کاربسِت فلسفه تحلیلی  »منحصـر در«

اِی منطقی و آن ســروکـار دارد و صـــدق را در چـارچوب ارجـاع عینی مبتنی بر اســتـدالل گزاره
که موضوعات -تعلق به دین مسیحیت  »منحصر در«و  -دهد) جای میVerificationپذیری (اثبات

وجود خدای خیرخواه، مسئله شر، زندگی پس از مرگ، معجزات و  مشخصی همچون اثبات یا نفِی 
باقی بماند، این خطر وجود خواهد  -کندنیز اخالق و اخالقیـاِت ناشــی از وجود الهی را بحث می

ها و نتایج فلسفه دین کامًال تکراری شده، عمًال به پایان خود نزدیک شود ه مسـائل، روشداشـت ک
 ).۲۲و  ۱۵-۱۸، صص ۱۳۹۷جوی، (
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ــمندان غربی معتقدند  ــم گونه که تا فلســفه دین آن«این اندیش اندازی هنجاری و کنون ذیل چش
به  ).۲۴، ص۱۳۹۷ جوی،» (کرده اسـت، دیگر مناسـب یا حتی عملی نیستصـرفًا عقالنی عمل می

هی از توج دارای این قابلیت و ظرفیت است که تا حد قابل» فلسـفه دین جهانی«رسـد ایده نظر می
 پایان فلسفه دین جلوگیری کند.

» هانیج«در بدو امر ممکن اسـت چنین به نظر برسد که فلسفه دین همانند فلسفه، ذاتًا دانشی 
؛ لذا اســت دینی به پدیدار دین داشــتهاهی بروناســت که فارغ از همه حدود و ثغور متصــَور، نگ

آیند. در تقسـیمات جغرافیایی، نژادی، فرهنگی و تمدنی در فلسفه دین، اموری اعتباری به شمار می
یک به نحو انحصاری  ، هرو... مقابل، علومی مانند کالم اسالمی، الهیات مسیحی، الهیات یهودی

ه نظر پردازند. به این معنا بم، مسیحیت و یهودیت میترتیب به بررسـی اصـول اعتقادی دین اسالبه
 رسد کالم و الهیات برخالف فلسفه دین، ذاتًا فاقد ماهیت جهانی باشند.می

در ترکیب فلسفه دین جهانی، همین معنای فوق است؟ چنین به » جهانی«اما آیا مراد از وصف 
ــورت، اهای بشــری جهانیرســد؛ زیرا به این معنا اکثر قریب به اتفاِق دانشنظر نمی ند و در این ص

از اینجاست که ابتدا باید مفهوم و برداشت خود را از  فلسـفه دین جهانی، ایده جدیدی نخواهد بود.
ییم.روشن سازیم تا بتوانیم در باب فلسفه دین جهانی، دقیق» جهانی«وصف   تر سخن بگو

 شناسی و چیستی فلسفه دین جهانی. مفهوم۲

 تعریف دین الف)

نظر دقیقی در این باره وجود ندارد.  کنون تعاریف مختلفی از دین ارائه شــده اســت و اتفاق تا
ای از عقاید، اخالق، احکام و آداب یا َاعمال خاصی مجموعه«توان دین را به طبق تلقی نگارنده می

ای از افراد عده کند و)، خود، دیگران و جهان را تنظیم می... خـدا یاکه روابط انســان با امر متعالی (
کند و این مجموعه، دارای اجزای ایمانی خاص و مشــخص جمع می ۀبشــر را در تحت یک جامع

 ) تعریف کرد.۷، ص۱۳۹۸زاده، عباس» (مند استمنسجم، مرتبط و دستگاه
 Universal Phenomenon of» (پدیدار عمومی دین«نظر مـاســت،  البتـه آنچـه در اینجـا مـد
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Religion شــود و معنای عام اســت، نه یک دین خاص و این، هم ادیان الهی را شــامل می) یا دین به
 از قبیل-شوند: ادیان هندی هم ادیان بشـری را. در تلقی عام، ادیان جهان به سـه دسـته تقسـیم می

ای اورمیانهو ادیان خ -مانند کنفوسیوسیسم و دائوئیسم-بودیسم، هندوئیسم و جینیسم؛ ادیان چینی 
ــالم (مانند یهود- ــیحیت و اس ــت، مس ــیاری از ۹، ص۱۳۸۷کونگ، یت، دین زرتش ). با این حال بس

محققان، دین به معنای حقیقی را منحصر در ادیان الهی دانسته و ادیان بشری را دین به معنای دقیق 
 .]اندنامیده ... گرایی یاواره یا معنویتاخیر را دین ۀو دست[اند تلقی نکرده

ــازنده دین  ــه در ادیان توحیدیخا-اجزای س ند از: عقاید، اخالق، احکام و آداب یا عبارت -ص
اند و در برخی دیگر متفاوت؛ گاه اعمـال خاص. طبعًا ادیان مختلف در برخی از این اجزا مشــترک

 »جنس«توان دین را به مثابه حتی برخی از این اجزا را واجـدنـد و برخی را فاقد. بر این اســاس می
 همان دین.» فصل«هر دیِن خاص را به مثابه  هرفت و اجزای سازندادیان در نظر گ ههم

ویژه در ادیان توحیدی، انسان دارای چهار نحوه رابطه است: رابطه انسان شناختی بهاز منظر دین
، )منسوب( امام صـادق با خدا، رابطه انسـان با خود، رابطه انسـان با خلق خدا و رابطه انسان با دنیا (

 ،وده) بانسان با خود، دیگران و دنیا هرابطدیگر ( هتر از سه رابطانسان با خدا، مهم هابط). ر۵، صق۱۴۰۰
با  کند. رابطه انســانگذارد و حدود و ثغور آنها را تعیین مینحو طولی بر این ســه رابطه تأثیر می به

های شــیوهکند و راهکارها و خـدا، دیگر روابط انســان را بر اســاس طرح و برنامه الهی تنظیم می
ســان گویی همه روابط انســان، بدل به  گیرد و اینخاصــی را در مســیر نظارت بر آنها به کار می

 ).۶۱، ص۱۳۹۲بیات، شود (مصداقی از رابطه او با خدا می

 تعریف عقل و عقالنیت ب)

ناخواه ما را به بحث از عقل و عقالنیت که گوهر فلســفه و تفکر فلسفی سـخن از فلسـفه، خواه
دو تلقی عام از عقل وجود دارد: عقل فلسفی محض و عقل عام بشری. در  شود.رهنمون میاسـت، 

 »عقل اســتداللی و برهانی«ترین تلقی، همان کنار تلقیات مختلف از عقل فلســفی محض، رایج
ت: اند. این عقل بر دو قسم اسگرا و فالسفه اسالمی از آن بهره گرفتهاست که فالسفه کالسیک عقل

آید و عقل عملی که در مســائل عملی و کاربردی می ی کـه بـه کـار تأمالت نظری و غیرعقـل نظر
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ــری کاربردی مورد اســتفاده قرار می ــلیم«که از آن به -گیرد. اما عقل عام بش  »فهم عام«یا » عقل س
)Common Senseنزد همگان دارای اصــول نظری فطری «عقلی اســت کـه  -شــود) نیز تعبیر می

 ).۲۰، ص۱۳۶۶عابدی شاهروردی، است (» اکتسابی ملی و اخالقی غیرضروری و قواعد ع
ــت، هر گزاره دینِی مفروض آن ــتدالل و » عقالنی«گاه طبق معنای نخس ــت که از طریق اس اس

ــد ــت که ب» عقالنی«گاه اما طبق معنای دوم، هر گزاره دینِی مفروض آن ؛برهان قابل اثبات باش ا اس
ل دو تلقی از عقرسد، این نظر میبا این حال به  اشته باشد.عقل سـلیم و فطرت بشـری همخوانی د

 ند.ای دقیق از یکدیگر متمایز نیستند؛ بلکه گاه حتی الزم و ملزوم یکدیگرگونه به

 تعریف فلسفه دین جهانی ج)

ــنهاد می ر تأمل فلســفی عام درباره پدیدا«کند: نگارنده تعریف فلســفه دین جهانی را چنین پیش
مراد از تأمل فلسـفی عام، رویکردی فارغ از مکاتب مختلف فلسفِی موجود است که  .»عمومی دین

ها مشــترک و واجد گیرد کـه عمدتًا بین انســانتـا حـد زیـادی از ابزار عقـل عـام بشــری بهره می
همچنین منظور از تعبیر پدیدار عمومی دین،  ) است.Intersubjectivity» (األذهانیخصوصیت بین«

مســائل ادیان خاص بلکه التفات به مســائل دین به طور عام، از طریق اخذ مشــترکات عدم توجه به 
 همه ادیان، است. در اینجا دین به مثابه یک پدیدار عام مطرح است.

بنابراین موضـوع مورد بررسـِی فلسـفه دین جهانی، مسـائل مشـترک دین به وسیله عقل مشترک 
با رویکرد خاصی به این مسائل » در مقام تحقق« اسـت. اما ایراد در این اسـت که هر فلسـفه دینی

یژه در وها بهپردازد و از آنجا که علم، صـرفًا مسـائل نیسـت، بلکه پاسخ به مسائل است و پاسخمی
ــی می» داوری«مقام  ــترک، رنگ و لعاب خاص ــاید این نکته به حتی با محوریت عقل مش گیرند، ش

 طرف نخواهد بود.انی لزومًا بیذهن خطور کند که در این صورت، فلسفه دین جه
رغم این واقعیت که هر فلسفه دینی رنگ و لعاب خاصی به خود ه ناظر به ایراد فوق باید گفت ب

رسد فالسفه دین در سطح جهان باید در مقام تحقِق فلسفه دین و در مقام داوری گیرد، به نظر میمی
فه بکوشد بدون اتکای انحصاری بر یک فلسآن، قدری بازاندیشـی کنند تا فلسفه دین جهانی بتواند 

ویژه بر مبنای عقل عام بشـری و با نظرداشت مشترکات ادیان خاص و بر یک دین مشـخص، بلکه به
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 ؛ل استائمختلف جهان، به تأمل در باب پدیدار عمومی دین بپردازد. چنین پیشنهادی البته یک اید
 وار به نظر آید.اما تحقق آن ناممکن نیست، هرچند در بدو امر بس دش

تواند هم وصف فلسفه باشد و می» جهانی« واژه بر نکات فوق، در تعبیر فلسفه دین جهانی، بنا
هم وصــف دین؛ بـدین معنـا که اگر بتوانیم هم از فلســفه جهانی و هم از دین جهانی بحث کنیم، 

 ا باشد با یکآشکار است اگر بن مفهوم و برداشـت ما از فلسـفه دین جهانی نیز روشـن خواهد شـد.
فلسـفه خاص و یک دین مشـخص سراغ فلسفه دین برویم، نخواهیم توانست از فلسفه دین جهانی 

ییم   هاییک از فلسفه بودِن هیچنظِر جهانی در باب جهانی چون در حال حاضر اتفاق-سـخن بگو
ورد مکاتب ) هم در مPluralism» (تکثرگرایی«مگر اینکه مبنای  -موجود و ادیان کنونی وجود ندارد

 و هم در خصوص ادیان پذیرفته شود؛ اما این مبنا نیز با مشکالتی مواجه است: فلسفی
 »تکثرگرایی معرفتی«که از آن به -شــناختی در معنای معرفت ویژهبهتکثرگرایی فلســفی  )الف

)Epistemic Pluralismد، موجوناظر به این معناست که دعاوی همه مکاتب فلسفِی  -شود) تعبیر می
جمله اختالف در زمان و  ها به عللی ازاز اعتبار معرفتِی واحد برخورداند. طبق این دیدگاه، انســان

ــیوهو... هاها و تمدنمکان، اختالف در ژنتیک و قوای ادراکی، اختالف در فرهنگ های متفاوتی ، ش
 های معرفتی مختلفنظاملذا دارای باورها و  ؛گیرندآوری پیش میدر حل و تدبیر مسائل و استدالل

هـای متفاوِت مزبور، معیار ثابت و عینی برای شــونـد و چون بـه دلیـل وجود زمینـهو متفـاوتی می
توانند همگی به نحوی توان یافت، باورهای بشــری میاعتبارســنجی و صــدق باورهای مختلف نمی

 ).۴-۵ص، ۱۳۷۹به نقل از: محمدرضایی، دارای اعتبار معرفتی یکسان قلمداد شوند (
) برای اعتبارسـنجی و صدق باورهای مختلف و مطلقاما باید گفت فقدان یک معیار ثابت و عینی (

) خواهد Epistemic Relativism» (گرایی معرفتینســبی«بـالطبع پذیرش تکثرگرایی معرفتی، عمًال به 
 های انســانباور«گرایی معرفتی، دیـدگاهی دارای تناقض ذاتی اســت؛ زیرا اینکه انجـامیـد و نســبی

، خودش یک باور اسـت که اگر صـادق فرض شود، در این صورت خودش نیز فاقد ثبات و »ندانسـبی
ــت. عالوه بر این برخی  عینیـت خواهـد بود؛ زیرا معیـاری قطعی برای پذیرش آن وجود نخواهد داش

) که با آن طلقماند که بدون دراختیارداشتن معیار ثابت و عینی (درستی دریافتهشـناسان غربی بهمعرفت
) و باور معقولتوان میان باور خوب (ها پرداخت، عمًال نمیبتوان به ســنجش باورهای مختلف انســان

 ).۵۹و  ۵۶صص، ۱۳۸۱ر. ک: َسنکی، ل شد (ی)، تفاوت معقولی قانامعقولاحمقانه (
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یین ) نیازمند این توضــیح اســت که ادیان از جهت تبReligious Pluralismتکثرگرایی دینی ( )ب
) آنها و چگونگی Truth» (حقانیِت «)، میزان Other Religions» (ادیان دیگر«خاصــی که از مســئله 

گرا )، شــمولExclusivistند: انحصــارگرا (اتهســددهند، بر ســه ) ارائـه میSalvation» (نجـات«
)Inclusivist) و تکثرگرا (Pluralist(.* 

به این معناســت که حقیقت و نجات  -دکرمعرفی  جان هیکگونه که  آن–انحصــارگرایی دینی 
گرایی دینی بر این باور است که یک دین خاص حق است، منحصر در یک دین خاص است. شمول

گاهآن–توانند اما نجات منحصـر در آن دین خاص نیست، بلکه پیروان دیگر ادیان نیز می انه گاه که آ
گاهانه از معیارهای آن دین تبعیت کنند برخوردار شــوند. اما تکثرگرایی دینی معتقد  از نجات -یا ناآ

توانند برای پیروانشان های مختلف به سوی حقیقت واحدند و همگی مییک از ادیان، راه اسـت هر
شــناختی و اما تکثرگرایی دینی با محذورات جدِی دین ).Hick, 2005نجـات را بـه ارمغـان آورند (

 شناختی مواجه است:معرفت
ند یا یراگکدام از ادیان موجود واقعًا تکثرگرا نیسـتند، بلکه یا شمول هیچشـناختی، از جهت دین

یعنی واقعیت ادیاِن جهان را در  ؛) استNon-Realist» (گراناواقع«انحصـارگرا؛ پس تکثرگرایی دینی 
همچنین تکثرگرایی دینی هرچند با قصد و نیت خیرخواهانه  ).۲۰، ص۱۳۹۸زاده، عباسگیرد (نظر نمی

 اآلوین پالنتینگبرد. ) طراحی شــده اســت، عمًال راه به جایی نمیگوی بینادینی و صــلح جهانیوگفت(
ا تکثرگرایی دینی را درست کرد ت جان هیکمدافع فلسـفی مهم انحصـارگرایی مسـیحی گفته اسـت 

 ).۱۹-۲۰، ص۱۳۹۱رشاد، همه راضی شوند، اما همه از او ناراضی شدند (
" توانند "باهممتضاد و بعضًا متناقض ادیان جهان چگونه میشناختی، مدعیات از جهت معرفت

ــیدهیباشــند؟ هرچند قا» صــادق«و » حقیقی« ن اند راهکارهایی برای ایالن به تکثرگرایی دینی کوش
، ۲۷، صصهمانبرای مطالعة بیشــتر، ر. ک: رسـد (حل مشـکل بیابند، مشـکل همچنان باقی به نظر می

 ).۱۴۱و  ۱۳۶، ۱۱۳-۱۱۲، ۱۰۷
 ،، دست از حقانیت یک دین خاص برداشته»جهانی«ین تکثرگرایان دینی برای ارائه معیار همچن

رسد معیار جهانی، تعارض و اما به نظر می ؛... اند) ادیان جهان شـدهصـدقل به تکثر حقانیت (یقا
                                                      

اما در فضای تفکر اسالمی  Yگانه در فضای خاص فلسفه دین غرب مطرح استکنیم که این تقسـیِم سهانکار نمی *
 ).۲۲-۲۱، ص ۱۳۹۸زاده، شاید فرض قدری متفاوت باشد (برای مالحظه دیدگاه قرآنی در این باره، ر.ک: عباس
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به  ؛)۱۰، ص۱۳۹۹تبار، علی) یک دین خاص ندارد (نجاتبخشی (تضـاد جدی با حقانیت و سـعادت
یک از ادیان موجود جهان نیز  عبـارت دیگر بـا وجود مـدعـای حقـانیت و نجات نزد طرفداران هر

طبق تعریف و مختصــاتی که در -رســد بتوان کمابیش ایده فلســفه دین جهانی ممکن به نظر می
 *.را مطرح کرد و از امکان ذاتی آن سخن گفت -نوشتار حاضر برای آن پیشنهاد شده است

مبنای مناســبی برای فلســفه دین جهانی نخواهد بود و  هیکفوق، تکثرگرایی دینی بنا بر نکات 
 یکهاند: تکثرگرایی دینِی وجو کرد. برخی محققان نیز توضــیح دادهبـاید مبنای دیگری را جســت

رایی دینی همانند انحصارگ-الزمه یا مبنای مناسـبی برای فلسفه دین جهانی نیست. تکثرگرایی دینی 
ــمول ــازگاری یا ) متنازعٌ Meta-theory( هنظری-یک فرا -ی دینیگرایو ش ــت که مدعی تبیین س فیه اس

های فلسفی طور که فلسفه دین به همه دیدگاه های دینی مختلف است. اما همانناسـازگاری سـّنت
کت تواند الزمه مشــاردر باب دین عنایت دارد، تعهد به یک نظریه خاص مانند تکثرگرایی دینی نمی

ویکرد جهانی به فلسفه دین باشد؛ زیرا تکثرگرایی دینی، بسیاری از فالسفه دین را از گردونه در یک ر
هم دیدگاهی نیست که  نهایت یک پروژه موفق قلمداد شود، بازدرچون حتی اگر هم  ؛کندخارج می

 ).Nagasawa, 2017, p.42وسیع نزد فالسفه دین پذیرفته شده باشد (ای گونه به

 فه دین جهانی. امکان فلس۳

در گام دوم الزم اســت به بررســی امکان فلســفه دین جهانی بپردازیم. منظور از امکان در اینجا 
ــت ــت یا نه ؛امکان ذاتی اس ــفه دین جهانی ذاتًا ممکن اس ــًا امکان  ؟بدین معنا که آیا فلس ــاس آیا اس

 ؟پیدایش آن وجود دارد یا نه
عنی پذیر است؛ یذاتًا امکان -از نظر گذشت با تعریفی که-رسـد فلسـفه دین جهانی به نظر می

البته یک  امکان آن متصــور اســت و منع یا محذور منطقی و عقلِی جدی در مورد آن وجود ندارد.
توان از منظر یک دین یا فلســفه خاص به ســمت فلســفه دین محذور این اســت که از یک ســو نمی

فلســفی و دینی را پذیرفت و از دیگرســو  )Pluralityجهـانی حرکت کرد و باید یک نحوه پلورالیته (
ــفی و دینی با محذور معرفت ــناختی و دینتکثرگرایی فلس ــت و با این ش ــناختِی جدی مواجه اس ش

                                                      
 در بخش بعدی به این مطلب خواهیم پرداخت. *
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توان به امکان ذاتی فلسفه دین جهانی حکم کرد. برای نهایت چطور میدرتوصـیف، روشـن نیست 
 کنیم:رفع محذور فوق، به دو نکته توجه می

اوًال پلورالیته فلسفی و دینی که در نوشتار حاضر پیشنهاد شده است، غیر از تکثرگرایی فلسفی و 
نظر  اجمال ازتر بهاست. تعریف و مختصات هر دو، پیش -از سـنخ تکثرگرایی هیک-دینِی موجود 

در  »عقل عام بشری«گذشـت: در ایده فلسـفه دین جهانی، منظور ما از پلورالیته فلسـفی، توسل به 
دار پدی«حل مســائل اســت و مراد ما از پلورالیته دینی، پرداختن به مســائل مشــترک ادیان و خاصــه 

و نه هر دیِن خاص اسـت؛ اما تکثرگرایی فلسفی موجود، همه مکاتب فلسفِی موجود » عمومی دین
 کند.بخش معرفی میداند و تکثرگرایی دینی موجود، همه ادیان را صادق و نجاترا معتبر می

ما «توان نزد برخی محققان غربی نیز بازجســت: رایِج دیگری از پلورالیته را می هـای غیرنحوه
وجو و کاوِش صـَور جدیدی از تکثرگرایی فکر کنیم. در این سیاق، منظور من از توانیم به جسـتمی

ینی دها، گزارش صحیحی از آنچه به لحاظ "تکثرگرایی" صـرفًا این ایده اسـت که بسـیاری از سـّنت
کنند که گویی البته یک رویکرد کنند و چنان به یک اندازه خوب عمل میفراهم می ،"غـایی" اســت

 ).McKim, 2017, p.127» (تواند در همه قسم از مسائل دیگر اتخاذ شودتکثرگرا می
رسـد فلسـفه دین جهانی با حقانیت و نجات انحصارِی مورد ادعای ادیان، ثانیًا به نظر می

فقط نباید هیچ دینی را از نه -همانند الهیات جهانی-ت. درواقع فلسفه دین جهانی سازگار اس
خود خـارج کنـد، بلکه باید همه جوامع دینی را در خود داخل کند. فلســـفه دین جهانی باید 

گـاهی و معرفـت به خودش، انتقاد  هادیان مختلف را بپذیرد و از رهگذر آن، هم هایضـــمن آ
ای را ایجاد کنند که در درون آن بتوان از دین و معتقدات دینی ر یکپارچههم پدیدا ادیان باید با

 وگو کرد.به نحو عقالنی بحث و گفت
 -تر بدان اشاره کردیمکه پیش-از اینها گذشـته، مادامی که برخی اندیشمندان از الهیات جهانی 

با اینکه (اند الهیات یبدین معنا که مدع-ند اصدد طراحی و عرضه آن آورند و درسـخن به میان می
که -توان در سطح و مرتبه جهانی مطرح کرد)، پس طرح فلسفه دین را می )دینی استدانشـی درون

در سطح و مرتبه جهانی نیز بعید و دور از ذهن نبوده، بلکه امری ممکن  -دینی استذاتًا امری برون
ر صورت عطف توجه فالسفه دین فلسفه دین جهانی را د یوجین ناگاسـاواهمچنین  رسـد.به نظر می

های مختلف دینی و تشریک مساعی آنان در بررسی و حل آنها به مشـکالت و مسائل مشترِک سّنت
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 نویسد:داند و میپذیر میکامًال امکان

 نحو ثمربخش باید تشخیص کردن فلسفه دین بهکنم که به منظور جهانیمن استدالل می

 های دینیهای [موجود] در میان سّنتی ندارد بر تنشدهیم که تمرکز اصلی این رشته نیاز

تواند به مشکالت مشترکی معطوف شود که فالسفه دین در باشـد و اینکه توجه بیشـتر می

 فلسفه دین به تنوعی از مسائل فلسفی ... ها بپردازندتوانند با هم بدانهای متمایز میسّنت

 یک کم هر یا دست-نیستند. هر سّنت های خاص پردازد که منحصـر در سّنتبنیادین می

دارای منابعی نظری و عملی است که در  -گرااز ادیان بزرگ جهان و [حتی] سّنت طبیعت

های متمایز، منابع اند. مفید خواهد بود اگر فالســفه از ســّنتها گســترش یافتهطی قرن

ینجا د. البته در اخودشان را به اشتراک بگذارند و مشکالِت مشترک را با هم بر عهده بگیرن

رسند. ای مشابه به نتایج یکسان درباره این مشکالت میگونه فرض بر این نبوده که آنها به

کردن توانیم از برجســتهلذا گاه ما نمی ؛پیگیری حقیقت، وظیفه کانونی فالســفه اســت

با این حال چیز بیشتری وجود دارد که  ... های متمایز اجتناب کنیمها بین سّنتناسازگاری

اشـتراک گذاشـته شده و تحلیل آنها از  جمعی در مشـکالِت بهباید از طریق کاوِش دسـته

ــود. درواقع این همان کاری اســت که نظرهایی که دیگران اتخاذ کردهنقطه اند، آموخته ش

مبادله و آموختن اند. موضـوع تفلسف عبارت است از ها انجام دادهفالسـفه در همه زمان

مان به مســائل بنیادین را ارتقا دهیم. به نظر ای که بتوانیم معرفتگونه به ،هاتنوعی از ایده

ــادهمی ــد این روحیه گش ــترس ــفه دین کنونی، مفقود اس ــفه دین  ... فکر، در فلس در فلس

اما اســتقالل  ؛شــوندهای متمایز ترویج میکنش و همکـاری بین ســّنتجهـانی، برهم

 ).Nagasawa, 2017, p.45-46های متمایز نیز مورد احترام است (سّنت

 . تحقق فلسفه دین جهانی و شرایط آن۴

 ستا بایست تحقق فلسفه دین جهانی را بررسی کرد و اینکه آیا عمًال تحقق یافتهدر گام سوم می
) و اگر رسیده است -تشکیکی نحو هرچند به-به تعبیری، از حد امکان ذاتی به امکان وقوعی و حتی تحقق بالفعل (

لسفه گاه که ثابت شود فدرواقع آن تواند تحقق یابد.هنوز تحقق نیافته اسـت، تحت چه شرایطی می
توان از تحقق یا عدم تحقق ست ممکن، میا ذاتًا امری -با تعریفی که از نظر گذشـت-دین جهانی 
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زم است راهکارهایی ارائه شوند که آن صحبت کرد و شروط تحقق آن را پیشنهاد نمود. در این گام ال
 در این باره باید گفت فلسفه دین سازند.) را هموار میتحقق فلسفه دین جهانیراه وصول به این غایت (

 بس -گونه که قبًال اشــاره شــد همان-کنون عمًال تحقق نیافته اســت و در مقام واقعیت  جهانی تا
مکتب فلسفی مختاِر خود و فراتر دین خاِص خود،  نماید که اندیشـمندان جهان، فارغ ازدشـوار می

به بررسـی مسائل مشترک و پدیدار عمومی دین بپردازند و توافقی هم حاصل کنند؛ اما این دشواری 
 نباید مانع از تالش فکری فالسفه دین در سطح جهان شود.

؛ بدین کندتواند از پایان فلسفه دین جلوگیری ضـرورت فلسـفه دین جهانی در این است که می
د یافته گونه که در بستر دین مسیحیت و فلسفة تحلیلی رش آن–معنا که اگر بپذیریم فلسفه دین کنونی 

مجال چندانی برای ادامه حیات ندارد، به پایان فلسفه دین نزدیک خواهیم شد و اگر بنا باشد  -است
ن تحقق فلسفه دیکم یکی از شروط مهم،  از چنین پایانی پیشـگیری شـود، شـرط اصـلی یا دسـت

ررسی تر و بطبعًا ارائه تفصیلِی راهکارها و شروط تحقق فلسفه دین جهانی مجال فراخ جهانی است.
 طلبد.تری میدقیق

 مباحث فلسفه دین به سطح جهانی و رویکرد وجودی ی. ارتقا۵

 مباحث فلسفه دین به سطح یرسـد از ضروریات کنونِی دانش فلسفه دین، ارتقابه نظر می
لذا در  ؛) اندیشـیدن به این مباحث استLocalای () اسـت و خروج از منطقهGlobalجهانی (

 ازیم.پردمباحث فلسفه دین به سطح و مرتبه جهانی می یادامه به ارائه راهکارهایی برای ارتقا
تبه جهانی، عطف مباحث فلســفه دین به ســطح و مر یترین راهکارها در راســتای ارتقااز مهم

است و این رویکردها نسبتًا  »رویکردهای جدید و روزآمد در فلسفه دین«توجه اندیشمندان به 
مباحث فلسفه دین به سطح و مرتبه  یاند و هر کدام از آنها ظرفیتی ویژه در ارتقافراوان و متنوع

) به دین؛ Existential» (وجودی«ند از: رویکرد اجهـانی دارد. برخی از این رویکردها عبارت
) به دین؛ Cognitive» (شـــناختی«) به دین؛ رویکرد Inter-Cultural» (فرهنگیمیان«رویکرد 
 .و... ) به دینCyber» (سایبری«رویکرد 

 Existential» (فلســفه دین وجودی«در این میان قدری در باب رویکرد وجودی به دین و ایده 
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Philosophy of Religionهمانند -رســد فلســفه دین وجودی ؛ زیرا به نظر می) ســخن خواهیم گفت
ــفه دین جهانی ــفه دین می -فلس ــفه دین در جهان بینجامد و از پایان فلس تواند به حفظ و تداوم فلس

پیشـگیری کند؛ چه رویکرد وجودی به فلسفه دین، دارای این ظرفیت است که این دانش را از بستر 
، باعث شده است مسائل -به باور برخی محققان- تحلیلِی محض عبور دهد؛ بستری که -مسیحی

 شود.این دانش عمًال به پایان خود نزدیک  وها و نتایج فلسفه دین کامًال تکراری روش
فریتز  ،پاول تیلیش، کارل بارث، رودلف بولتمـان، مـارتین بوبربرخی متـألهـان غربی همچون 

ــل برونر، گرهــارد ِابلینــگ، کــارل رانر، بوری هــای بر مبنــای یــافتــه کواریمــکجــان  و امی
» الهیات وجودی«)، دانشـــی به نام Existentialismاگزیســـتـانســـیالیســـم یا فلســـفه وجودی (

)Existential Theologyــخِص اند. متألهان وجودی بر ارتباط ادراکی بی) را پدید آورده ــطه ش واس
کید ورزیده و آن را متعِلق به ح ــان با خدا همچون حقیقت متعالی تأ  -نه منتو ( -وزه زنده منانس

ــه زندگی عملی و کنشآن ــمامی انســان دانســته) و عرص ــوع پژوهشهای انض های اند نه موض
دالنـه و انتزاعی علمی. در حـالی کـه الهیـات مابعدالطبیعی با تکیه بر نیروی عقل نظری و فـارغ

وصیف ت«صدد  در کند، الهیات وجودینحو انتزاعی بررسی می توسل به برهان، مسائل دینی را به
نحو وجودی و در مقام  ) معتقدات دینی بهPhenomenological Description» (پدیدارشـــناختِی 

 ).۱۳۹۶زاده، برای مطالعه بیشتر، ر.ک: عباسکنش و درگیری عملی است (
ــت که در حالی که Practical Theology» (الهیات عملی«تفاوت الهیات وجودی با  ) در این اس

ــاس با رویکرد نظری محض به معتقدات دینی  الهیات وجودی ــکل غربِی آن از اس ــازگاردر ش ی س
کوشــد کند، الهیات عملی مینـدارد و باورهای دینی را در مقام کنش و درگیری عملی بررســی می

کند، های مذهبی در سطوح فردی و اجتماعی دنبال امتداد مباحث نظرِی الهیات را در َاعمال و کنش
) را دریابد و چگونگی ثبات، های مذهبی مردممباحث نظری الهیات و کنشاین دو ( نســبت و مناســبات

 تغییر و تقویت آنها را مشخص نماید.
ــناختی  ــودکه در الهیات وجودی دنبال می-درواقع رهیافت پدیدارش گونه که در آثار  آن -ش

ــت، به جای تکیه بر تعاریف منط مارتین هایدگرو  ادموند هوســـرل ــده اس ــه ش ر قی مبتنی بعرض
) Existence) و نحوه وجود خاص انسانی (Lived Experienceعقالنیت انتزاعی، بر تجربه زیسته (

کید میهای متنوع آنو کنش( ــناختی، آنچه را  ؛کند) تأ ــتی« هایدگرهمچنین رهیافت پدیدارش -هس
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یری در ). به تعب۲۳، ص۱۳۹۷جوی، کشد (نامد، به چالش می) میOnto-Theology» (خداشناسی
در کنار دیگر  -هرچند یک هســـتنده برتر-) موجودالهیـات وجودی، خـدا دیگر یـک هســـتنده (

) و ۱۳۳-۱۳۲، ص۱۳۹۶زاده، ر.ک: عباس) است (وجودهسـتندگان نیسـت، بلکه خدا همان هستی (
 این دو زوایـه دید، کامًال از هم متمایزند و تأثیرات متفاوتی بر مباحث الهیاتی خواهند داشـــت.

نه -، پســینی -نه انتزاعی-خالف فضــای مابعدالطبیعی، انضــمامی  همچنین فضــای وجودی بر
اســت. به بیان دیگر فضــای وجودی،  -نه مقام مفهوم و تعریف-و ناظر به مقام تحقق  -پیشــینی

ــان با مقول ــف درگیری عملِی انس ــه  ۀکاش دین و معتقدات دینی، در خالل زندگی روزمره و عرص
م گیرد که اگزیستانسیالیسسان الهیات وجودی، از همان فضایی بهره می نبدی -گری اسـتکنش

 یعنی فضای وجودی. ،غربی را پدید آورد
از جمله عدل الهی و -رسد نزد انسان مدرن امروزی، اثبات وجود و صفات خداوند به نظر می

نچه ؛ بلکه آیستوسـیله براهین عقلی، دیگر چندان مطمح نظر و دغدغه ن پاسـخ به مسـئله شـر) به
برای او مهم و مسـئله است، درک تأثیر عملی باور به وجود خداوند در زندگی و مشکالت روزمره و 

ای اسـت که بیشـتر در فضـای وجودی، قابل درک اســت تا در فضای های اوسـت و این نکتهکنش
نمون ره» یکالم وجود«تواند ما را به ایده مابعدالطبیعی و همین نکته در فضــای تفکر اســالمی می

 ).۱۳۹۹زاده، برای مطالعه بیشتر، ر.ک: عباسشود (

توان با نظرداشـت رویکرد وجودی به دانش کالم، از مشــکالت پدیدارشناسی اینکه چگونه می
ـــرل به دور بود یا به عبارتی، اینکه آیا رویکرد وجودی، با مفهوم موجود در  هایدگرو هرمنوتیک  هوس

قرابت پیدا خواهد کرد یا نه، بحثی اسـت که تفصیل آن، فرصتی  گرهاید عاَلم یا نسـبت وجودی نزد 
توان گفت که رویکرد وجودی به دانش کالم، زمینه جدی طلبد؛ لیکن این اندازه میمناســب را می

کم دو فضــا برای مطالعه دینی وجود دارد: یکی فضــای  در تفکر اســالمی دارد. در قرآن دســت
ــای وجودی ــای مابعدالطبیعی و دیگری فض ــای وجودی بر فض . گاه حتی در برخی آیات قرآن، فض

) و رویکرد ۴۶۶-۴۷۰و  ۴۶۵-۴۶۶، صــص۱۳۹۶نیا، مطالعه بیشــتر، ر.ک: قائمیمتـافیزیکی غلبـه دارد (
 گیری را در دانش کالم بنماید.تواند از همین زمینه قرآنی، حداکثر بهرهوجودی می

ــالمی، این دو ر ــای تفکر اس ــت در فض ــایان توجه اس ویکرد (مابعدالطبیعی و وجودی)، ش
هر دو، در مطالعه و بررسی مسائل دینی  گیری از ظرفیتامکان بهره، بلکه یستن» الجمع ةمانع«
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پردازی و تفکر، رویکرد مـابعـدالطبیعی، مقـدم بر رســـد در مقـام مفهوموجود دارد. بـه نظر می
بر رویکرد مابعدالطبیعی رویکرد وجودی اســـت؛ امـا در مقـام تحقق، رویکرد وجودی، مقـدم 

ــت. نیز رابط ــی؛ بدین معنا که این دو رویکرد را می ۀاس توان به نحو طولی فهمید نه به نحو عرض
سان گذار از مقام مفهوم به مقام  رویکرد وجودی در طول رویکرد مابعدالطبیعی قرار دارد و بدین

 گردد.پذیر میتحقق، امکان
در -و کالم وجودی  -در تفکر غربی-توان از الهیـات وجودی بر اســـاس نکـات فوق، اگر می

رسد بتوان از فلسفه دین وجودی نیز صحبت کرد و سـخن گفت، ممکن به نظر می -تفکر اسـالمی
دین و باورهای دینی را با رویکرد وجودی مورد مطالعه و تأمل قرار داد. در این صورت دانش فلسفه 

تحلیلِی صرف عبور کرده، دین و باورهای دینی را با رویکرد  -هد توانسـت از بستر مسیحیدین خوا
 توجهی اجتناب شود. وجودی بررسی کند و درنتیجه از پایان فلسفه دین تا حد قابل

 گیرینتیجه

 ند از:اتروار، عبانحو فهرست رود از نوشتار حاضر به دست آمده باشند، بهنتایجی که انتظار می
پایان «توجهی از  ، دارای این قابلیت و ظرفیت است که تا حد قابل»فلسفه دین جهانی« ۀ. اید۱

 جلوگیری کند.» فلسفه دین
شود: تأمل فلسفی عام درباره پدیدار اجماًال چنین پیشنهاد می» فلسـفه دین جهانی«. تعریف ۲

 عمومی دین.
مختلف فلسفِی موجود است که تا حد رویکردی فارغ از مکاتب » تأمل فلسفی عام«. مراد از ۳

ــترک و واجد گیرد که عمدتًا بین انســانزیادی از ابزار عقل عام بشــری (عقل ســلیم) بهره می ها مش
 األذهانی است.خصوصیت بین

، عـدم توجـه به مســائل ادیان خاص بلکه التفات به »پـدیـدار عمومی دین«. منظور از تعبیر ۴
ــائل دین به طور عام، از طریق  ــت. پس در اینجا دین به مثابه یک مس ــترکات همه ادیان اس اخذ مش

 پدیدار عام مطرح است.
ــفه دین برویم، نخواهیم ۵ ــفه خاص و یک دین مشــخص ســراغ فلس . اگر بنا باشــد با یک فلس



 

 

ه د
سف

فل
 نی

هان
ج

 ی
رو 

و 
ی

 کرد
ود

وج
 ی

 ٦٣ 

ــخن بگوییم، مگر اینکه مبنای  ــفه دین جهانی س ــت از فلس اتب هم در مورد مک» تکثرگرایی«توانس
شناختی اما تکثرگرایی دینی با محذورات جدِی معرفت ؛دیان پذیرفته شودو هم در خصوص ا فلسفی

 شناختی مواجه است.و دین
است؛ یعنی امکان آن متصور است و » پذیرامکان«رسـد فلسـفه دین جهانی ذاتًا . به نظر می۶

 منع یا محذور جدِی منطقی و عقلی در مورد آن وجود ندارد.
دان نماید که اندیشمناست و بس دشوار می» تحقق نیافته«ًال کنون عم . فلسـفه دین جهانی تا۷

جهان، فارغ از مکتب فلســفی مختاِر خود و فراتر دین خاِص خود بتوانند به بررســی پدیدار عمومی 
اما این دشواری نباید مانع از تالش فکری فالسفه دین در سطح  ؛دین بپردازند و توافقی حاصل کنند

 جهان شود.
، توجه به »مباحث فلســفه دین به ســطح جهانی یارتقا«ن راهکـارهـا به منظور تری. از مهم۸

 رویکردهای جدید و روزآمد در فلسفه دین است.
توان به دین است که بر اساس آن می» وجودی«. یکی از این رویکردهای جدید و روزآمد، رویکرد ۹

 د.کریکرد وجودی مطالعه را مطرح و دین و باورهای دینی را با رو» فلسفه دین وجودی«ایده 
تواند به حفظ و تداوم فلسفه دین در می -همانند فلسـفه دین جهانی-. فلسـفه دین وجودی ۱۰

 جهان بینجامد و تا حد زیادی از پایان فلسفه دین جلوگیری کند.
  



 

 

ره 
شما

م/ 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
۱۰

۶
 /

تان
مس

ز
 

۱۴
۰۱

  

٦٤ 

 

 منابع

 ،۱۳۹۲، ۱۵ش ؛دوفصــلنامه اندیشــه حدیث ،»دین و ارتباطات انســان« ؛اللهبیـات، حجـت .۱
 .۹۰-۵۹ص

ی عقل و اعتقاد دینی: درآمد ؛ویلیام هاسـکر، بروس رایشنباخ و دیوید بازینجر ،پترسـون، مایکل .۲
 .۱۳۹۹، تهران: طرح نو ،۹چ ؛ترجمه آرش نراقی و ابراهیم سلطانی ؛بر فلسفه دین

 ،۱چ ؛ترجمه محمدابراهیم باســط ؛ای و فلســفه دینفلســفه قاره ؛جوی، مورنی (ســرویراســتار) .۳
 .۱۳۹۷، تهران: کتاب طه

 .۱۳۶۹ ،تهران: آموزشی تألیفی ارشدان ،۱چ ؛شدنفلسفه دین در عصر جهانی ؛حسینی، ندا .۴
 .۱۷-۵ص ،۱۳۹۲، ۶۹ش ،۱۸س ؛قبسات ،»تعریف فلسفه دین« ،اکبررشاد، علی .۵
 .۱۳۹۱، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،۱چ ؛مباحثه با جان هیک ـــــ؛ .۶
نکی، هوارد .۷ ، ۹، ش۳س ؛ذهن ؛ترجمه پیروز فطورچی ،»گراییبررسی پنج روایت از نسبی« ؛سـَ

 .۶۶-۵۵ص ،۱۳۸۱
 ؛اریکوالهیات اگزیستانس: سیری تطبیقی انتقادی در افکار و آرای جان مک ؛زاده، مهدیعباس .۸

 .۱۳۹۶، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،۱چ
ــ؛ .۹ ـــ ـــ ، )۳۶(پیاپی  ۲، ش۱۸س ؛مه فلسفه دینپژوهشنا ،»چیستی و امکان کالم وجودی« ــــ

 .۵۰-۲۷ص ،۱۳۹۹
ــ؛ .۱۰ ـــ ـــ ـــ ـــ  ،۱۳۹۸، ۹۱، ش۲۴س ؛قبسات ،»فلسفه دین و الهیات جهانی با رویکرد اسالمی« ـ

 .۲۸-۵ص
، ۹۵، ش۲۵س ؛قبســات ،»دین و الهیات جهانی در منظومه فکری اســالم« ؛تبار، رمضــانعلی .۱۱

 .۳۰-۵ص ،۱۳۹۹
ــاقائمی .۱۲ ــتعاره ؛نیا، علیرض ــاهای قرآناس ــگاه فرهنگ و  ،۱چ ؛های مفهومی و فض تهران: پژوهش

 .۱۳۹۶، اندیشه اسالمی
قم: مرکز  ؛ترجمه حسن قنبری ،۱چ ؛نشانه راه -های معنوی ادیان جهانسـاحت ؛کونگ، هانس .۱۳

 .۱۳۸۷، مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب



 

 

ه د
سف

فل
 نی

هان
ج

 ی
رو 

و 
ی

 کرد
ود

وج
 ی

 ٦٥ 

 .۷-۳ص  ،۱۳۷۹، ۱۸، ش۵س؛قبسات ،»نگاهی به پلورالیسم معرفتی« ؛محمدرضایی، محمد .۱۴
األعلمی  ةبیروت: مؤســســ ،۱چ ؛مصــباح الشــریعه و مفتاح الحقیقه ؛(منســوب) امام صــادق  .۱۵

 .ق۱۴۰۰، للمطبوعات
صدرالدین محمد بن ابراهیم  ، در:»المقدمه علی شرح اصول الکافی« ؛عابدی شاهروردی، علی .۱۶

تهران: ، ۱خواجوی، چتصحیح محمد  ،الشـیرازی، شـرح اصول الکافی (کتاب العقل و الجهل)
 .۱۳۶۶، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

17. Hick, John H; Philosophy of Religion; Fourt Edition, New Jersey: 

Prentice Hall, 1990. 

18. _____; Religious Pluralism and Islam; 2005, in: 

http://www.johnhick.org.uk/article11.html. 

19. Nagasawa, Yujin; "Global Philosophy of Religion and its Challenges", 

in: Renewing Philosophy of Religion: Exploratory Essays; Edited by 

Paul Draper and J. L. Schellenberg; First Edition, Oxford: Oxford 

University Press, 2017. 

20. McKim, Robert; "The Future of Philosophy of Religion, The Future of 

the Study of Religion, and (Even) The Future of Religion", in: Renewing 

Philosophy of Religion: Exploratory Essays; Edited by Paul Draper and 

J. L. Schellenberg; First Edition, Oxford: Oxford University Press, 2017. 

21. Smith, Wilfred Cantwell; Towards A World Theology: Faith and the 

Comparative History of Religion; First Edition, London & New York: 

Palgrave Macmillan, 1981. 




