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   چهارم شمارۀ، دوازدهمپژوهشی دانشگاه قم، سال  -  فصلنامۀ علمی

Philosophical-Theological Research Vol.12, No 4 

 
  چیستی فلسفه دین

  1علی عسگری یزدی

 چکیده

 در. چندانی نـدارد  پیشینهشود  به عنوان یک علم شناخته می امروزهفلسفه دین که 
بـا کـالم    را تبیین ابعاد مختلف فلسفه دیـن تمـایز آن   کوشیم پس از میاین مقاله 

تعریـف فلسـفه دیـن تـابعی از تعریـف       .نشان دهـیم هیات اال و ،کالم جدید، قدیم
، فلسفه و دیـن وجـود دارد   ازی که تعاریف متعددبا توجه به این. فلسفه و دین است

 در فلسـفه دیـن  تعریف مورد پذیرش از . یکسان نیست ریف فلسفه دین نیزاتعطبعاً 
 وهـا   لفهؤدر جهت معقولیت و توجیه م یا فعالیتی عقالنی: این مقاله عبارت است از

یا درجهت نفی آنها و نیز ارزیابی و یگر کدا با یهاری آن های اصلی دین و سازو آموزه
  .هان نه از آنقادا

، هیات فلسـفى فلسفه، دین، فلسفه دین، کالم، کالم جدید، اال :ها کلیدواژه
  .پژوهی دین

   

                                                            
  .عضوهیئت علمی دانشگاه تهران.  1
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  مقدمه. 1
مسـائل   هرچند بسـیاری از . استبه واژگان فلسفى راه یافته است که  خرأمت تعابیر ، از»فلسفه دین« تعبیر

 ، امـا اسـت مطرح بوده اندیشه فلسفی  فلسفه وهای دور در  گذشتهاز این عنوان، مورد بحث ذیل  مطرح و
هـای   هبـه فلسـف  چراکـه وی  . م فلسفی هگل را مبدأ این تعبیر در قـرن هجـدهم دانسـت   ظاشاید بتوان ن

 پس (Alston, 1998, Vol.8, p. 239) .کرد دین اشاره می تاریخ، ذهن، هنر و فلسفه گوناگون همچون
ـ      البتـه، پیشـینه   (Cain, Vol.14, p. 66) . رداو اولین کسی است که اصطالح فلسـفه دیـن را بـه کـار ب

. تفکـرات فلسـفی باسـتان دارد    ریشـه در  وگـردد   برمیاز قرن هجده  به قبلتأمالت فلسفی در باب دین 
ویلیام آلسـتون،  . است  به موازات اندیشه دینی بوده مالت فلسفی همراه وأت مباحث عقلی و چراکه همواره

 ها براى تأمل فلسـفى در یونـان باسـتان و هـر     از نخستین انگیزه یکى: معتقد استفیلسوف دین معاصر، 
جاى دیگر، ظهور تشکیالتى در خصوص تعالیم دینى بود؛ چه باورها و تعالیم دینى همیشـه مایـه اصـلى    

 هـا  بـه دیـن بـدان    جـع اگر کسى موضوعات گوناگونى را که فیلسوفان در تفکـر را . اند بوده بحث فلسفى
اینکـه همـه آنهـا از     اى یکنواخت در آنها خواهد یافـت، جـز   به دشوارى رگه و رشته اند مرور کند، پرداخته

  . گیرند تأمّل در باب دین سرچشمه مى

  تعریف فلسفه دین. 2
هرگونـه  . را تعریف کردفلسفه و دین باید اجزاء این ترکیب یعنی تعریف فلسفه دین، بدون تردید برای 

 که برایان دیویس در چنان. افکند نیز سایه میتعریف فلسفه دین بر درتعریف آن دو،  عدم شفافیتابهام و 
ممکـن  . توان گفت که دقیقـاً فلسـفه دیـن چیسـت    مشکل می« :گوید می کتاب درآمدی به فلسفه دین

امـا از آنجـا کـه اخـتالف نظـر بسـیاری در بـاب        پردازی درباره دین تعریف کند، فلسفه ست کسی آن راا
  )1، ص1378دیویس، . (»طبیعت دین و فلسفه وجود دارد، این تعریف نیز دارای اشکاالتی است

. شـده اسـت   دین فلسفهتعریف  در موجب صعوبتفیلسوفان دین مورد توجه مسائل  گستره و تنوع
انـدیش را  کسی که کارهای گوناگون و پراکنده فیلسوفان دیـن «: گوید المعارف فلسفه می ۀدایر ن درآلستو

توانـد  مرور کند، جز این واقعیت که همگی آنها از تأمل در باب دین سرچشمه گرفتـه اسـت، دشـوار مـی    
  (Alston, 1972, p. 285) . »میانشان چیزی بیابد که به آنها وحدتی بدهد

  از فلسفه دین دو تعریف. 3
اصطالح فلسـفه  چون . اپذیراستن که فلسفه دین تعریفاند  این عقیده بر فون اُتینگِنهمچون برخی 
فالسفه  گروهی دیگر از) 2ش، ص1375اُتینگِن، (. تعریف جامعی درباره آن وجود نداردبوده و  دین، مبهم

هـای  توان با توجه بـه ویژگـی  زیرا می ،دانند ممکن میرا  ارائه تعریفی جامع و مانع برای فلسفه دیندین 
پژوهـی  های دین رشته دیگر که آن را از کردارائه فلسفه دین تعریفی  ازعام مسائل مطرح در فلسفه دین، 

، پراودفـوت ، چـون جـان هیـک، جـان هاسـپرز     دسته نخسـت هم  :اند این گروه خود دو دسته. کندمتمایز 
. داننـد  مـی  آنهـا  دفاع عقالنـی از ین فلسفی باورهای دینی و تبی همان فلسفه دین را هوبلینگ و برایتمن،
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زمانی فلسفه دین کالً به معنای تفکر فلسفی در بـاب  «: گویدجان هیک می )512، ص1384لگنهاوزن، (
دهنـده نقـش و    فلسفه دیـن بـه عنـوان، ادامـه    . شددانسته می ،نیدین، یعنی دفاع فلسفی از اعتقادات دی

 (Hick, 1990, p. 1) . »گردیدهیات وحیانی بود، شناخته میکه متمایز از االهیات طبیعی کارکرد اال
بـه معنـای پـژوهش    نیـز  فلسفه دیـن  ، شود گفته می فلسفه هنر همانند آنچه راجع به فلسفه علم و

 فلسـفه دیـن  مقدمه کتاب  باشیل میشل در. شود دانسته میپدیدارهای دینی  ادیان و خصوص درعقالنی 
  .»دین به دین همانند فلسفه تاریخ به تاریخ  و فلسفه علم به علم استفلسفه نسبت « :گوید چنین می

تحقیق فلسفی درباره مسائل اساسی راجع «فلسفه دین  معتقدندمایکل پترسون دسته دوم همچون 
 )27، ص1376پترسـون،  ( .»کوششی است برای تحلیل و بررسی انتقادی اعتقادات دینـی  به دین است یا
های مضاف  آن را در شمار سایر فلسفهکه  فلسفه دین ژرفکاوی بشری باورهای دینی است ،به تعبیر دیگر

 ،اسـاس معنـای نخسـت    نتیجـه فلسـفه دیـن، بـر     در .اند مانند فلسفه متافیزیک یا فلسفه تاریخ قرار داده
فلسفی به تبیین مفـاهیم   هیاتاال. سنخ معارف درجه اول خواهد بود هیات فلسفی و ازاستمرار و تداوم اال
. پـردازد  نه نقلی، می عقلی و ابزار با استناد به عقل و... و  افعال خداوند خداوند، صفات و اساسی دین مانند

 حکمت اسالمی اسـت و بـر   در »هیات بالمعنی االخصاال«تقریباً فلسفه دین به این معنا معادل اصطالح 
 اسـاس ایـن تصـویر،    بـر . های مضاف اسـت و از فلسفه های درجه دومسنخ معرفت از ،طبق معنای دوم

معنـاى تفکـر    بـه   ...همچون فلسفه علم، فلسفه هنر و  اصطالحاتى در مقایسه با »فلسفه دین«اصطالح 
ای بـرای آمـوزش دیـن تلقـی      این تعریـف، ایـن رشـته وسـیله     بر بنا .رود مى فلسفى در باب دین، به کار

هیـک،  (. کنـد  ورهـای دینـی را مطالعـه مـی    است که با  ای از فلسفه هیک، شاخه سخنشود؛ بلکه به  نمی
هـا اعـم از    همـه انسـان  . بـه آن نگـاه کنـیم    دینى ضرورى نیست از منظر واقع، اساساً در )22ص، 1372

رو، فلسفه   از این. توانند به تفکر فلسفى در باب دین بپردازند ها مى به خدا، الادریون و متدینغیرمعتقدین 
 هاى اعتقاد دینى نظام فلسفه دین مفاهیم و. فلسفه است اى از که شعبههیات نیست، بلاال اى از دین شاخه

آن مبتنى  عقیدتى بر هاى اى را که این نظام اندیشه مراسم عبادى و و نیز پدیدارهاى اصلى تجربه دینى و
و  21ص ،1372؛ هیـک،  233ص ،1ج، 1373؛ الیـاده،  512ص ،1384لگنهـاوزن،  (. کند میهستند، بررسی 

  )Mitchell, 1971, p. 1؛ 22

  1های دینی پژوهشفلسفه دین و . 4
شـامل هرگونـه پـژوهش    پژوهی  دینالبته معنای لغوی . نداهم متفاوت باپژوهی دین وفلسفه دین 

یـک  عنـوان  بـه  پژوهـی   دیناما . گیرد می بر را نیز درفلسفه دین لذا به این معنا،  وشود  دین میراجع به 
 بـه دیـن   انهیسـاختارگرا  شناختی و شناختی، پدیده شناختی، جامعه تاریخی، روانهای  نگاه، رشته دانشگاهی

                                                            
1. scientific study of religion  
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 توجه قرارشناختی دین را مورد  شناختی و روان های تجربی، جامعه فلسفه دین، پژوهش که   در حالی. است
ن مبتنـی  از فلسفه دیـ   های فلسفی برخاسته بر نگرشپژوهی طبعاً  های دین دیدگاه ،این اساس بر. دهد می

  .است
  :تقسیم کرد توان به دو نوع های مربوط به دین را مى پژوهش
  .شود ها ارائه مینهایی که برای اثبات آ ارزیابى معقولیت عقاید دینى، و برهان بررسی و. 1
  .دینى توصیف و تبیین زبان، باور و اعمال. 2

شده است که برخى از تعاریف با فیلسوفان دین ارائه  در باب فلسفه و دین تعاریف مختلفى از جانب
آفات چنین تعاریف متعدد، تمایز قایل نشدن بین فلسفه دین و کالم  یکى از. برخى دیگر همخوانى ندارند

کالم جدید در مقام تعریف ابهام داشته و هندسـه   سو، هویت  از یک. استفلسفى  جدید و همچنین کالم
، تصـویرهاى گونـاگون   از سوی دیگر. رسیم نشده استتحقق، به وضوح کامل ت معرفتى این علم در مقام

  .له افزوده استئابهام مس از فلسفه دین بر

  1هیات فلسفىفلسفه دین و اال. 5
بندى گویـاى   این تقسیم. کنند تقسیم مى هیات فلسفىفلسفه دین را گاهى به خود فلسفه دین و اال

پنداشتند که تأمّـل فلسـفى دربـاره     فان مىطى آن فیلسو اى از فلسفه تحلیلى است که ناخرسندى از دوره
هـاى سـایر ادیـان     به خداباورى بپردازد و از بررسـى ویژگـى   صرفاً دین فقط در صورتى شایسته است که

 اما اکنـون بیشـتر  . دانستند، نه برازنده فلسفه هیات مىدورى جوید؛ زیرا بررسىچنین امورى را در خور اال

ویـژه ادیـان را از لحـاظ     اى از دین، از جمله تعالیم یا اعمال هر جنبهتوانند  کنند مى فیلسوفان احساس مى
هـاى تجربـى، نقلـى و عقلـى، تنهـا از روش عقلـى بهـره         فلسفه دین از میان روش .فلسفى بررسى کنند

هاى منطقى  هاى تاریخى و تحلیل دیگر مانند پژوهش هاى خویش، از علوم فلسفه نیز در بررسى. گیرد مى
  .پردازد ها مىنکند و با معیار عقل به ارزیابى آ مى شناسى استفاده انـ مفهومى و زب

  فلسفه دین و کالم. 6
  :توان به دو دسته تقسیم کرد کلی مسائل راجع به دین را می به طور

  .دینى مسائل درون. 1
  .دینى برون مسائل. 2
هـاى   اعتقاد دارند و به کتاب دینى مسائلى است که متدینان به ادیان و مذاهب به آنها مسائل درون 

گوها کـه در دفـاع از محتویـات متـون دینـى ارائـه        و ها و گفت این مجموعه بحث. مقدس ادیان مستندند
عناصـر مشـترک بـین     فلسفه دین از مسائل مرتبط بـا  البته، در. شود نامیده می کالما ی هیاتشود، اال مى

                                                            
1. philosophical theology 
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روح، آفرینش موجودات از عدم، ماهیت روح، هدفمنـد   مانند اعتقاد به موجودى فرامادی، جاودانگى ،ادیان
  .شود نیز بحث می ...له شر و ئبودن جهان، وحى، مس

  :کردبندی  توان در این سه بخش طبقه علم کالم را مى هیات یادامنه موضوعات اال
  .هاى موجود در متون دینى گزاره. الف
  .هاى الزم براى حجیت متون دینىفرضپیش. ب
  .هاى موجود در کتب دینى رهلوازم گزا. ج

خـارج   شود و باید از متون دینى، چیزى درباره آن یافت نمى دینى، مسائلی است که درمسائل برون
گرایـى دینـى، رابطـه     مباحثی همچون تعریف دین، منشأ دین، گوهر دین، کثـرت . دین درباره آن اندیشید

  ....علم و دین، زبان دین، تجربه دینی، و 
هر گاه کلمه فلسفه به علم دیگری اضافه شود مراد مجموعه مباحثى است کـه بـه آن   به طور کلى 

هاى درون آن علم، روش تحقیـق   مسائلى همچون، روش اثبات گزاره. رشته علمى، نگاهى از بیرون دارد
هـاى مضـاف مـورد بحـث قـرار       که در فلسـفه  هستند مسائلى... و  در قلمرو آن علم، انتظار ما از آن علم

  .دینى استهاى بروندین نیز متشکل از بحث بنابراین، فلسفه. گیرند مى
حیـث روش، فلسـفه دیـن،     از. علـم اسـت   دو یا موضـوع   تمایز روش، غایت وجه امتیاز دو علم، در

دین با استدالل عقلى در پى اثبات ادعاهـای خـود    که با نگاه بیرونى خود به به این معنا. روشى است تک
روش تجربى، عقلـى، تـاریخى و شـهودى قابـل بررسـی و       هاى کالمى به چهار گزاره که  حالی در. است
کـه شـیوه اثبـات     چنـان . گزیند متکلم، متناسب با مضمون هر گزاره، روش اثبات خاصى را برمى. اند اثبات
انطباق آن با واقـع اثبـات    تجربه صحت و با است و تجربه » ء حى من الماء کل شى جعلنا و«گزاره 
 شـیوه اثبـات گـزاره    ؛کشف و شهود است » اال بذکر اهللا تطمئن القلوب« شیوه اثبات گزاره و. دشو می

  .عقلى است استدالل »اال اهللا لفسدتا ۀلو کان فیهما آله«
فـرض پـذیرش    با اما به لحاظ غایت، فیلسوف دین در پى کشف حقیقت است، برخالف متکلم، که

 بـا  متکلم از درون دیـن و . چون اساساً متکلم شأن دینی دارد .استمتون دینى خود، متعهد به دفاع از آن 
هـاى موجـود در متـون     و لوازم گـزاره  ها فرض لذا به پیش. پردازد هدف عرضه اندیشه دینی به تحقیق می

 گوینـد و  فیلسوف دین دربـاره دیـن سـخن مـی     دین و متکلم از ،این اساس بر. دینى خودش متعهد است
رویکرد متکلم به اندیشه دینی به منظـور  . بر مباحث کالمى تقدم دارند دین منطقاً درنتیجه مباحث فلسفه
ماننـد   و راشاید بتوان رابطه این د ؛دفاع از اندیشه دینی است، برخالف فیلسوف دین تبیین، تبلیغ، اثبات و

پـذیرش   لـذا، . فقهى اسـت  ک موضع برونی  موضع اصول فقه، در حقیقت. رابطه اصول فقه با فقه دانست
موضـعى   هاى فلسفه دین و پذیرش هر بحث. خاص اصولى، در استنباط فقهى فقیه مؤثر است مبناییک 

  .آراء کالمى متکلم خواهد بود مستقیم در ثیرأدر این علم، دارای ت
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  فلسفه دین و کالمهای  تفاوت. 7
تـاریخی بهـره   و  فلسفه دین از ابزارهای بشری، عقلی، تجربـی، شـهودی  : شناختی تفاوت روش. 1

  .کند به شیوه وحیانی تکیه می آنها بیشتر عالوه برکالم اما، . گیرد می
کالم هـم نگرشـی برونـی و    که   حالی ، دردارد یدین نگاه برون بیشترفلسفه دین : اهنگ درتفاوت . 2

  .هم درونی دارد
آن را  وانـد   فتهنظرگر درفلسفه های  بخشزیراغلب از  ،رشته علمی به عنوان یک را، فلسفه دین. 3

امـا  . انـد  دانسـته ... و اخالق   فلسفه علم، فلسفه هنر، فلسفه سیاست و فلسفه، همچون مضافیک فلسفه 
از فروعـات فلسـفه   را کـالم   حـال آنکـه  . انـد  پژوهی تلقی کرده دیناز فروعات نیز فلسفه دین را گروهی 

  .دندان نمی
، بحث فلسفه دینکالمی در  و باورهای دینیاصول و مبانی نظری یا مبادی تصوری و تصدیقی . 4

  .شود می
اختصـاص  پـردازد و   و به مباحث مشترک میان ادیان می شتهادیان دا  فلسفه دین رویکرد عام به. 5

کالم شود  که گفته می چنان ؛پردازد به دین خاص می بوده وکالم چنین ن که  حالی در. ندارد به دین خاص
  .پردازد از باورهای خاص همان دین میدفاع  تبیین وکه به  ،...اسالمی، مسیحی و 

باورهای دینـی   دفاع از واثبات تبیین، اما کالم در صدد . فلسفه دین در مقام کشف حقیقت است. 6
  .است

 کالم جدید. 8

تعریـف  اما راجـع بـه   . کردبرای تعریف کالم جدید، ابتدا باید کالم و وجه جدید بودن آن را تبیین  
علـم کـالم   بتوان  شاید. علمای علم کالم ارائه نشده است اندیشمندان وتعریف واحدی توسط علم کالم، 

معنـایى  » عقالنـى «از  رادمالبته . را به علمى که متکفل دفاع عقالنى از اعتقادات دینى است، تعریف کرد
بـر   نیـز در  ،پذیرفتـه شـده باشـد    استناد توسط عقل که اصلباشد  یکه استناد به نقلکه مواردی را  است
 مفـاهیم دینـى  » تفسـیر «و » تبیـین «، »توجیـه «، »تقویت«، »اثبات« ، اعم از»دفاع«از  رادم و. گیرد می

  .است
علمـای   از) .ق. ه1332-1274(اثر شبلى نعمانى  علم کالم جدید انتشار کتاب با» کالم جدید«واژه  

بـه زبـان    را اعی گیالنی این کتابسیدمحمدتقی فخرد. هندی، در ادبیات مذهبى ما رواج پیدا کرده است
شامات رایج  مصر و زمان ایشان در گوید در که وی می البته این اصطالح چنان. کرده استفارسی ترجمه 

  .برد اژه را به کارو مطهری این مرتضیایران برای نخستین بار  اما در. بوده است
اى از ابهـام   در هالـه حدودی  تا، آن را اندیشمندانهاى مختلف از اصطالح کالم جدید در بین  تلقّى

 ینظرات مختلفـ  ،کالم جدید همان فلسفه دین است یا متفاوت با آن که در این خصوص. قرار داده است
کـالم  «واقـع   در. کالم جدید همان مسائل فلسفه دین است مسائل مطرح در معتقدندبرخی . مطرح است
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 دو درعـین اشـتراک در   ایـن  ه دیگـری معتقدنـد  عـد . غرب اسـت  در »فلسفه دین«معادل شرقی  »جدید
پرسش مهم دیگر این است که آیا کالم جدید تفاوت مـاهوى بـا   . هایی هم دارند مسائل تفاوت بسیاری از

به وجـود مسـائل و    ود، یا آنکه پسوند جدید صرفاًش مستقل محسوب می و جدید کالم قدیم دارد و علمى
 یعلـم جدیـد   داللتى بر تغییر ساختار علـم کـالم و تولـد    ورد، دا هاندیشه کالمى اشار هاى نو در پرسش

 :توان به دو دسته کلى تقسیم کرد مى را ها دیدگاهاین د؟ اردن

  کالم جدید ادامه کالم قدیم. 1. 8
کـه   انـد  ، بلکه آن را ادامـه کـالم سـنتى دانسـته    پذیرند را به عنوان یک علم نمی کالم جدید برخی

  .دداروجود  از آنی مختلف اتتقریراینجا  درالبته، . تجدد یافته استآن  ضلعى از اضالع
تجدد وصـف  این تقریر  طبق .استن امنکرغالب  ، دیدگاهنظریهاین : مسائلتجدد در  ؛تقریر اول. 1

مطرح معادشناسى  خداشناسى وراجع به بیشتر مسائلى  قدیم ین معنا که در کالمه اب. است مسائل کالمى
زمـان،   شـت گذ راکـه بـا  چ. اسـت ظر اشناسى ن دین شناسى و امروزه مباحث بیشتر به انسان امابوده است، 

اى  چهره مسائلششدن  نوعلم کالم به لحاظ به همین دلیل . شوند مى جدید مطرحی ها مسائل و پرسش
 کالم جدید، مسائل جدید کالمى است و تسمیه کـالم جدیـد،   از مقصود ،این اساس بر. یابد مى جدید و نو

  .استجزء آن  وصف یابه اسم   یءاز باب تسمیه ش
تجـدد   ،عالوه بر تجدد در محتوا و مسائل ،این تقریر در: محتوا، مبنا و روش تجدد در ؛تقریر دوم. 2

. تاسـ  جدیـد مخـالف   و) سـنتى (با تقسیم کالم به قدیم  تقریر، این. شود مىمطرح در مبنا و روش را نیز 
اگر مالک جدید بودن، پدید آمدن سه محور اصلىِ محتواى تازه، مبناى تازه و روش جدیـد باشـد،   چراکه 

 مبانی و جدیدتر با نو ومسائل گذشت زمان  چون با ؛های متعددتری مواجه خواهیم بود آینده ما با کالمدر 
داشته  رتکالمی جدید نتیجه هرازگاهی باید در نسبت به زمان قبل ازآن پدید خواهد آمد و نوترهای  روش
 خواهـد  یآینده نسبت به کالم جدیدتر قـدیم  ایم در خود این کالم که اکنون آن را جدید دانسته و ؛باشیم
ماننـد علـومی    ،ایـن خصـوص   درلـذا  . وجود علمی مستقل به نام کالم جدید بالوجه اسـت  ،بنابراین. بود

جدیـد   ، آن را بـه قـدیم و  منـابع حتی  ومبانى و اصول و ضوابط کلى  اختالف وجود که با -همچون فقه 
متکلّمـان متقـدّم و   ما  پس.  عمل کنیم -کنیم خر تقسیم میأمت را به متقدم و بلکه فقها ،کنیم تقسیم نمی

  .جدید خواهیم داشت نه کالم قدیم و متأخّر
. در موضوع است جدده دلیل تب کالمتجدد درساس این تقریر، ا بر: موضوع تجدد در ؛تقریر سوم. 3
کـه   چنـان . شـود  نمـى را شـامل  هاى موجود در متـون دینـى و مـذهبى     گزارهتمامی کالم سنتى موضوع 

امـا آنچـه تحـت    . دهـد  نمـی  مورد بحث قرارهاى ناظر به واقع را  گزارهبرخی  وارزش  هاى ناظر به گزاره
خـواه  ، اسـت دینـی  موجـود در متـون    هـاى  گـزاره شامل تمـامی   ، تقریباًشود می بحث جدیدعنوان کالم 

  .ناظر به ارزش یا  ناظر به واقعهای  گزاره
هـر دو  هرچند ، استکالم قدیم  ادامهکالم جدید اساس این تقریر  بر: روشتجدد  ؛چهارم تقریر. 4
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، شـده اسـت   طرحپژوهى جدید  دین در کالم وکه هاى جدید  روشمندی از  هبهر اما، واحد دارند یموضوع
  .شناسى رهیافت پدیدار شیوه یاهمانند . کند نها را متفاوت میآ

یافتـه   تحـول  دیـدگاه، کـالم در سـه محـور    اساس ایـن   بر: ابزار و شبهات تجدد در ؛تقریر پنجم. 5
کالم قدیم است و اخـتالف   همان ادامهکالم جدید هرچند  ؛تاسو نو شده  جدید ،و وظایفابزار شبهات، 
  .با آن نداردماهوی 

  ارزیابی نقد و
جهـت قابـل   چند ،  از ...موضوع، روش و مسائل،  مثلیکى از اضالع آن  فقط درحصر تجدد کالم 

  :استمل أتنقد و 
بـه واسـطه   نخستین مواجهه فرد با کالم جدید، به این دلیل است که این تصویر از کالم جدید، . 1

کالم جدید  عدم توجه به سایر ابعاد معرفتىو نباید این امر موجب غفلت اما . است جدیدمواجهه با مسائل 
  .شود کالمى جدیدو لوازم معرفتى مسائل 

علـم کـالم ماننـد    . سبى استن یاین نظریه آمده است، مفهوم مسائل به معنایى که در در تجدد. 2
، نسـبت بـه   زمانیکه در هر دوره  نحویشود، به  مى جدید نو وداراى مسائل گذشت زمان  باعلوم،  دیگر
مـورد  بدیهی بـوده و  این معنا از تجدد کالم . است قدیمآن  از بعدنسبت به دوره  جدید وآن  قبل ازه ردو

  .داللت دارد بحث است، تحولى است که بر یقین معرفتى خاص حلآنچه م. نزاع نیست
م، یشناسى قد علم بر مبناى جدید و همشناسى  بر مبناى علم هماعتقاد به تحول در مسائل علم، . 3

منطق علوم نزد قدما، علم چیزى جـز   اساس ضوابط بر. اضالع معرفتى علم است دیگرمستلزم تحول در 
رکن آن، یعنى مسائل، مبـادى و  سه به ویژه علم، بین اضالع مختلف  یوثیق ارتباطلذا . مسائل آن نیست

 لذا. دهد  شکل مى ن رامبناى این قاعده، مسائل علم، همه اضالع هندسه معرفتى آ بر .وجود دارد موضوع،
  .استتحول در هندسه معرفتى علم مستلزم تجدد در مسائل، 

 مستقل علمبه عنوان  کالم جدید. 2. 8
 اشتراک لفظـى  قدیم فقط یککالم  با را نسبت آن، دندان می علم مستقلکسانى که کالم جدید را 

دو تفـاوت  آن و بین اند   شترکمفقط در عنوان کالم  جدیدو کالم  قدیم، کالم نابراینب. کنند محسوب می
و یقینـى   تفکر تغییر کرده و ثبـات عقلـى   اندیشه و فضاىچون   این نگرش،اساس  بر. وجود دارد ماهوی

هـا و مبـانى و    هاى جدیـد و روش  ها و پرسش ه و سؤالد، ناممکن شودب قدیمکالم  غایتعقاید حقه، که 
باید به شیوه دیگرى از خـدا و  درنتیجه . ندارد ی الزم راکارآمد قدیم است کالم شدهجدیدی طرح مبادى 

  .گفته شود نبوت و انسان و معاد و وحى سخن
  .اشدنداشته بهویت کالمى  کالم جدیداین نگرش مستلزم این است که 
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  نظام جدید کالمىهمچون کالم جدید . 9
ا هندسـه معرفتـى جدیـد کـالم     نظام جدید کالمـى یـ   راکه کالم جدید  وجود داردهم سومی  قول

اضالع و ابعاد معرفتى خـود تجـدد    در همهکه  استقدیم کالم مان کالم جدید هکه  به این معنا. داند می
یـدگاه  امـا د . شـتند تجدد در علم کالم اشـاره دا  یک به یکى از اضالع پیشین، هرهای  دیدگاه .یافته است

ارتبـاط   چـون . آن اسـت همـه اضـالع    تجـدد در  بـا علم کـالم  همان دیگرى وجود دارد که کالم جدید، 
زبـان، روش، موضـوع، مبـانى،    . دارد وجـود یکـدیگر   اضالع مختلـف یـک معرفـت بـا    مستحکمی میان 

جانبه دارند و تحول در هر یک، موجب بروز تحـول   ارتباط چند ، با یکدیگر...ها، شبهات کالمى و  رهیافت
امـرى و   بـه معنـاى رفـتن   صرفاً البته، تجدد . شود د مىکالم متجدّعلم غایت  حتى. در دیگر اضالع است

توانـد   ، میدین عقالنی از به عنوان مثال، تجدد در هدف دفاعکه  چنان. نیستجایگزین شدن امر دیگرى 
 ،یافته باشدگر در هندسه معرفتى علم کالم تمامى اضالع آن تحول ا اما.به معناى فهم جدید از دفاع باشد

  چیست؟ جدیدو کالم قدیم حافظ وحدت بین کالم ! ا کالم انگاشت؟توان آن ر چگونه مى

  فلسفه دین و کالم جدید. 10
 در کشـورهای عربـی متـداول اسـت و     کشورهایی ماننـد ایـران، هنـد و    اصطالح کالم جدید فقط در

فلسـفه  «مغرب زمین همان  بلکه اصطالح متداول در. متداول نیست  1کشورهای غربی چنین اصطالحی
  .است 2»دین

مطـرح   یکه کالم جدید همان فلسفه دین است یا متفاوت بـا آن، نظـرات مختلفـ   خصوص  ایندر 
 »کالم جدیـد «واقع  در. کالم جدید همان مسائل فلسفه دین است مسائل مطرح در دنمعتقد برخی. است

سـائل  م بسـیاری از  عین اشتراک در دو در این معتقدندبرخی . غرب است در »فلسفه دین«معادل شرقی 
  :شده استدو طرح  تمایز این وجوه گوناگونی در. هایی هم دارند تفاوت

هماننـد دیگـر    پژوهـی اسـت و   شناسـی فلسـفی از رویکردهـای دیـن     فلسفه دین به عنوان دین. 1
واقـع ضـرورتی    در پردازد و بیرون دین می از صورت مستقل وه شناختی به مطالعه دین ب رویکردهای دین

تواننـد بـه    شکاکان همانند متدینان می غیرمعتقدان به خداوند و. به آن نگاه شود  دیدگاه دینیندارد که از 
هرچند از بیـرون دیـن بـه     دارد؛ لذا دینی یگاهناما متکلم  (Hick, 1990). دین بپردازند فلسفی در تفکر

ـ  دیـن و  مـتکلم از . دین نظر افکند، این نگاه بیرونی به منظور دریافت معرفت نیست رای دیـن صـحبت   ب
  .گوید فیلسوف دین درباره دین سخن می که   حالی کند، در می

امـا  . شود دفاع از دین محسوب می تبلیغ و، دست متکلم، برای آموزش کالم به عنوان ابزاری در. 2

                                                            
1. new theology 
2. philosophy of religion 
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 (.Ibid). »فلسفه دین ابزاری برای تعلیم نیست«: گوید می فلسفه دینکتاب  طور که جان هیک در همان
ا را شـبهه  هـ های وحیـانی، آن  مواجهه با آرای مخالف یا معارض با دین و آموزه اساس، متکلم درهمین  بر

سته و نهایتاً سعی نبرخالف فیلسوف دین که خود را ملزم به دفاع ندا. آید می درصدد دفاع بر تلقی کرده و
  .کند های دینی و وحیانی می بازسازی اندیشه در

کـه نتـایج    بـه ایـن معنـا   . انـد  شـده  متقابل موجب رشـد یکـدیگر  صورت ه فلسفه دین ب کالم و. 3
با اندیشه دینی بـه   نتایج ناسازگار و شدههای فیلسوفان دین موجب بروز مسائل جدید برای کالم  پژوهش

  .شود دو می رشد هر این خود موجب پویایی و شود و کالم مطرح می عنوان شبهات در

 فلسفه دین و شناسى دینى معرفت. 11

شناسـى   معرفت شناسى دینى را برخى معرفت. شناسى دینى است مهم فلسفه دین، معرفت مباحث از
  .دانند پژوهى جدید می زیربخش دین شناسى و علوم دین عرض دیگر آن را در خاص دانسته و

زبان یونانى، اخذ شـده   در episteme کلمه است از epistemology معادلشناسى، که  معرفت  واژه
المعـارف پـل ادواردز،   ۀریدادر . اسـت  "علم"و در زبان عربى  knowledge زبان انگلیسى در معادل آن و

اى از فلسفه است کـه بـه    شناسى یا نظریه معرفت، شاخه معرفت«: است شناسى چنین تعریف شده معرفت
 رفتى راپردازد و قابلیت اعتماد بر ادعاهاى مع ها و مبانى آن مى فرض حدود معرفت، پیش بررسى ماهیت و

 .»سنجد مى
هـاى   بحث توان از مى«: گوید شناسى دین مى آلوین پالنتینگا، فیلسوف دین معاصر، راجع به معرفت

تـوانیم بـه باورهـاى دینـى،      مـى  له بپردازند که آیائشناسى درباره دین انتظار داشت که به این مس معرفت
  . »معرفت داشته باشیم یا نه

فلسـفه   در مطـرح مباحـث   زیـرا . مباحث فلسفه دین دارد رگید بر یمهم شناسى تأثیر بحث معرفت
گـونگی رابطـه   که در بحـث چ  چنان. شناسى است شده درحوزه معرفت مبانى اخذ دین، مترتب و مبتنى بر

قابل توجیـه   گرایى که اساساً عقاید دینى را جمله نظریه ایمان از. عقل و دین، نظرات مختلفی مطرح است
مـالک صـدق    و هاى دینى، رابطه مستقیم با بحث معیـار  طبیعتاً صدق گزاره و داند ارزیابى عقالنى نمی و

هـاى   بحث معیارهـاى صـدق، گـزاره    گرایان در ایمان ،همین اساس لذا بر. شناسى دارد معرفت ها در گزاره
شناسـى از امکـان یـا عـدم      معرفـت  تقدیر به هر .اند دهکرعلوم بشرى تفکیک  های دیگر گزاره دینى را از

هایى کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد،      چالش موانع و معرفت و ، ابزارهاىو حیطه آن امکان معرفت بشرى
 .کند بحث مى
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