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  مقدمه
  

كه بسياري از اين مباحث در  دهد مينشان  فلسفة دين يبررسي اجمالي عناوين مطرح در قلمرو
، بـا  فلسـفة ديـن  عنـوان   بـا وده است. با ايـن حـال، طـرح مبـاحثي     فلسفه و كالم اسالمي مطرح ب

زمين دارند، در فضاي فكري مـا رويـدادي نـو بـه      كيفيتي كه اين مباحث در سنت فكري مغرب
خصـوص در ايـران اسـالمي      رود. در مدت كوتاهي كه اين مباحث در جهان اسالم به شمار مي

ترجمه شده است كه هر يك در جايگـاه خـود   مطرح شده، آثار بسياري در اين زمينه تأليف و 
ابعاد  باطور طبيعي، در شرايطي كه مباحث اين حوزه بسيار گسترده و   ارزشمند و مفيد است. به

وسيع است، هر اثري متناسب با رويكرد پديدآور آن و مقصـودي كـه از تـأليف آن اثـر دنبـال      
خواهد بـود يـا شـايد بهتـر اسـت       برخي مباحث و فاقد برخي مباحث ديگر ةشده، دربردارند مي

بگوييم نويسندگان، متناسب با اهداف و تمايالت خود، برخي مباحث را با دقت و عمق بيشتري 
گذارند، لذا آثـار ايـن حـوزه هـر يـك جايگـاهي        كنند و برخي را در حاشيه باقي مي مطرح مي

فلسـفة  عرفي مباحـث  خود و متفاوت با ديگر آثار دارند. بر اين اساس الزم است م  مخصوص به
الهيـات اسـالمي نيـز بـا عنايـت و تـوجهي        ةبراي دانشجويان گرايش اديان و عرفان از رشت دين

متناسـب   فلسفة دينمتناسب با مقصود صورت پذيرد؛ در نتيجه تأليف متني درسي براي مباحث 
شـده اسـت،   با نيازهاي دانشجويان اديان و عرفان در ميان ديگر آثاري كه در اين زمينـه منتشـر   

  رسد. نظر مي  امري ضروري به
 فلسـفة ديـن  اي از مباحـث   پژوه ارجمند قرار دارد، مجموعـه  آنچه پيش روي شما دانش

ويـژه    هاي فكري ديگـر اديـان، بـه    است كه با عنايت به سنت فكري اسالمي و در تناظر با سنت
رود، تنظـيم   مـي  شمار به در جهان  فلسفة دينهاي مباحث  كانون ترين مهمت كه يكي از يمسيح

  شده است.
ضـمن بحثـي مختصـر در    »  ؛ چيستي و چرايـي فلسفة دين«در فصل اول اين اثر با عنوان 

يونان در ادوار مختلف  ةباب دادوستد معرفتي اديان غربي (يهوديت، مسيحيت و اسالم) و فلسف
قـرون   ةلسـف هـاي ف  گيـري بنيـان   يونـان در شـكل   ةتاريخ و تأكيد بر نقش روايت اسـالمي فلسـف  
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وسطاي مسيحي، ميزان اثرگذاري تفكر اسالمي و مسيحي در بالندگي الهيـات طبيعـي در بسـتر    
. در ادامه نيز با نگاهي به سرانجام دادوستدهاي دين و فلسفه شود ميتمدن فلسفي غرب بررسي 

تمـدن  اي از فلسـفه در بسـتر    را بـه مثابـه شـاخه    فلسفة ديـن كه از قرن هفدهم به بعد، به تدريج، 
شود. اين بخـش   پرداخته مي فلسفة ديننظر فيلسوفان قرار داد، به چيستي و تعريف  غربي مطمح

و تبيـين نقـش برجسـته و     فلسـفة ديـن  اي دو مفهـوم متشـابه الهيـات فلسـفي و      با بررسي مقايسـه 
 ةهـاي فعـال در حـوز    ترين گـرايش  در جهان معاصر و نيز با نگاهي به عمده فلسفة ديناثرگذار 

  يابد.   پايان مي فة دينفلس
گـون از حقيقـت غـايي در     هـاي گونـه   به تبيين تلقـي » حقيقت غايي«فصل دوم با عنوان 

هاي مطرح، ذيل دو عنـوان كلـي    بندي ديدگاه يابد و ضمن طبقه جهان اختصاص مي ةاديان زند
 اديـان ابراهيمـي و غيرابراهيمـي، بحـث و بررسـي      نظرگـاه هاي توحيـدي و غيرتوحيـدي،    تلقي
هاي توحيد فلسفي و الهيـاتي و تبيـين    اين بخش، ابتدا با بحث از تمايزات و شباهتدر . شود مي

وار از حقيقـت غـايي بـه مثابـه      وار و غيرشـخص  هاي توحيد الهيـاتي، دو تلقـي شـخص    شاخصه
  گيرد. ميهاي آتي محل تأمل قرار  اي روشنگر براي بحث مقدمه

بـا بحـث از اقسـام بـراهين وجـودي،      » خـدا بـراهين اثبـات وجـود    «فصل سوم بـا عنـوان   
وجـود   ي نقادانه از اتقان بـراهين اثبـات  شناختي، اخالقي و صديقين، تحليل شناختي، جهان غايت

شـده   شناسـي اصـالح   نقادانـه موضـع معرفـت    . اين فصل با بررسي ديـدگاه دهد مي خدا به دست
  رسد. ن نمايندگان آن به پايان ميتري گاه برجستهنظركيد بر ألزوم برهان براي ايمان با ت ةدربار

پس از بحثي كوتاه در باب بـراهين ملحـدان   » شر ةلئخدا و مس«در فصل چهارم با عنوان 
پناهگـاه  «شـر بـه مثابـه     ةلئگرايان در اثبات ناكارآمدي براهين اثبات وجـود خـدا، مسـ    و الادري

  گيرد. ل نقادانه قرار ميدليل مخالفان باور به وجود خدا، محل بحث و تأم ترين مهمو » الحاد
و بررسي رويكردهاي مهم در  اين موضوعبه تبيين » تنوع اديان«فصل پنجم با عنوان در 

تنـوع   ةلئگيـري مسـ   تـاريخي شـكل   ةباره، ضمن اشاره به پيشين . در اينشود پرداخته مياين باب 
در  شـد. گرايـي بررسـي خواهـد     گرايي و كثـرت  اديان، سه رويكرد مهم انحصارگرايي، شمول

هـا، ابعـاد نظـري و عملـي ادعاهـا، و نتـايج و        فـرض  تحليـل فلسـفي، مبـاني، پـيش     ةادامه با شـيو 
  آشنا خواهيم شد.پيامدهاي هركدام از اين رويكردها 

پـس از بيـان تمـايزي ميـان دو      كتـاب اسـت كـه در آن   فصل ششـم   عنوان» زبان ديني«
در جهان اسـالم بررسـي خواهـد شـد. در     ديني   شناسي، ابتدا مباحث زبان رويكرد كلي در زبان

هـاي سـوم و چهـارم هجـري همچنـين فيلسـوفان، عارفـان و         اين بخش، نظريات متكلمـان سـده  
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اين مباحث در سـنت  ضمن توجه به  ادامه،باب مباحث زباني مطرح خواهد شد. در  اصوليان در
تحليلـي و   ةشـده در بسـتر فلسـف    و همچنـين نظريـات مطـرح    اآثار متكلمـان قـرون وسـط    ،غربي

  هرمنوتيك فلسفي بررسي خواهد شد.
 ةمختصـر بحـث تجربـ    ةپـس از بيـان تاريخچـ   » ديني هاي تجربه«در فصل هفتم با عنوان 

عرفـاني پرداختـه    ةديني و بيان انواع مختلف آن و نيز نسبت آن با تجربـ  ةديني، به تعريف تجرب
يني  به ميان خواهد آمد. بحـث  هاي د باب فهم، بيان و تفسير تجربه شده است. سپس مباحثي در

هـاي دينـي در توجيـه بـاور دينـي و       هاي ديني و در نهايت، جايگاه تجربه از اعتبارسنجي تجربه
  .مباحث اين فصل است بخش اثبات وجود خدا پايان

اخـالق و   ةبحـث از رابطـ   ةپس از بيان تاريخچـ » دين و اخالق«در فصل هشتم با عنوان 
ر افالطون، نظريات ناظر بـه وابسـتگي اخـالق بـه ديـن بررسـي شـده        دين در يونان باستان و آثا

وابستگي يا عدم وابستگي اخالق به ديـن   ةاست. در ادامه، از ديدگاه انديشمندان مسلمان دربار
سخن به ميان آمده است و در پايان، تحوالتي كه در دوران جديـد بـا توجـه ويـژه بـه اسـتقالل       

  ار گزارش شده است. اخالق از دين پديد آمده، به اختص
هاي  ضمن بحث از اقسام تلقي» ها مرگ و جاودانگي؛ اقسام تلقي«در فصل نهم با عنوان 

هـاي   همـاني شخصـي، بـه انـواع تلقـي      در باب هويـت واقعـي انسـان و معيـار ايـن      شناختي  انسان
  گون از مفهوم جاودانگي و كيفيت حيات پس از مرگ پرداخته شده است. گونه

ضـمن بحـث از   عنـوان فصـل دهـم اسـت كـه در آن      » وافقـان و مخالفـان  جاودانگي؛ م«
 ةمعقوليت باور به اقسام جاودانگي، اقسام براهين پيشيني و پسيني مدافعان و مخالفان آن، در بوت

  .سنجي قرار گرفته است د و معقوليتنق
پس از تعريـف اجمـالي معنـاي ايمـان دينـي و      » ايمان و عقل«در فصل يازدهم با عنوان 
ميان خواهد آمد. در ادامه، ابعاد مختلف اين پرسـش    اين دو به ةعقل، پرسش از چگونگي رابط

شـده اسـت. در نهايـت، پـس از توضـيح       بيانتواند در برابر آن مطرح شود  هايي كه مي و پاسخ
گرايانه بـه   اين بحث، دو نمونه از نظريات ايمانچهارچوب  گرايي در گرايي و ايمان معناي عقل

  ر بررسي شده است.اختصا
تـرين   نخست با مرور تـاريخي عمـده  » علم و دين«و باالخره در فصل دوازدهم با عنوان 

تقابالت علم و دين در ادوار مختلف تاريخ بشر، كوشيده شده است تـا ضـمن بررسـي كيفيـت     
هـا، مـدعاي برخـي از مـدافعان علـوم تجربـي در        اين تقابالت و سنجش عمق و گسـتردگي آن 

وردهاي علمـي جديـد، محـل بحـث و بررسـي      تاهاي ديني با استناد به دسـ  سازي آموزهاعتبار بي
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علـم و ديـن بـه دسـت آيـد. در       ةآميز از مواجه نقادانه قرار گيرد و تصويري واقعي و غيراغراق
مواجهـات علـم و ديـن و دفـاع از      ةادامه با تبيين سه موضعِ تعارض، تمايز و مكمليت در عرصـ 

تقـابالت علـم و    ةباره، تصويري متفاوت از گستره و آينـد   در اين» ي محدودتمايز و تالق« ةنظري
  دين ارائه شده است.

بيشـتر و   ةاي از مباحـث فصـل بـه همـراه منـابعي بـراي مطالعـ        در پايان هر فصل، چكيده
شـده شـما را در    منابع معرفي ةها و موضوعاتي براي پژوهش بيشتر ذكر شده است. مطالع پرسش

هـا و موضـوعات البتـه بـا      پرسـش  ةرساند و بحث و پـژوهش دربـار   لب ياري ميدرك بهتر مطا
سـازد. اميـد كـه ايـن اثـر       مـي ذهن شما را بيش از پيش با مباحث كتاب مأنوس  ،راهنمايي استاد

  آيد.  شمار به ايران اسالمي  ةسطح فرهنگ و دانش جامع يبتواند گامي مؤثر در روند ارتقا
نيا  اهللا چاوشي و مجتبي اعتمادي ان جوان اين اثر، آقايان روحلفؤدر پايان الزم است از م

را كه بيشـتر مـورد نيـاز دانشـجويان اديـان و       فلسفة دينكه با دقت و ظرافت آن دسته از مسائل 
و با توجه به سـنت فكـري اسـالمي آن را بـه صـورت انتقـادي تقريـر و         ندعرفان است، برگزيد

  تحليل كردند، تشكر نمايم.  
در  سهمي كوچـك  گزارم كه اين توفيق را به بنده داد تا به عنوان ناظر سپاس مي خدا را

آمـد تقـديم ايـن     داشته باشم و برخي اصالحات را كه به نظر الزم مـي  به سامان رساندنِ اين اثر
  ذوق كنم.  مؤلفان جوان و خوش

  
  محسن جوادي

  
    




