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Today, we are witnessing the expansion and prosperity of many sciences 

and knowledge that in the not so distant past, these sciences did not exist 

as a scientific discipline. Some of this knowledge is imported and has 

Western origins. Among these sciences is the philosophy of religion. 

Philosophy of religion is a new science that has entered the Islamic world 

almost without any shortcomings and based on the prevailing culture of the 

Western world and Christian theology. The flawed and ill-fated 

introduction of this knowledge has led to the fact that, years later, when a 

definition of the philosophy of religion is presented in the Islamic world, it 

is still a transcript of its Western nature. Therefore, in the present article, 

an attempt has been made to critique the common definitions of the 

philosophy of religion, especially from the perspective of Iranian 

philosophers of religion, who observe the status of "being and realization". 

In the following, while presenting Mukhtar's definition, which refers to the 

philosophy of religion in the position of "definition and must", the 

difference between the philosophy of religion and homogeneous sciences 

and sciences, such as theology, philosophy of religious knowledge, etc. has 

been compared. 
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 دانش ها گریارتباط دانش کالم و فلسفه با د 
 
 1یکهن سال کلکنار رهیمن

 ، قم، ایران.دانشگاه قم یکالم اسالم، گروه یدکتر یدانشجو
 
 *2 ایزدپناهباس ع

)نویسنده  رانیقم ،قم ،ا دانشگاه،  گروه فلسفه و کالم ریمد اریاستاد
 .مسئول(

 
 چکیده

که  میهست یفراوان یامروزه شاهد گسترش و رونق علوم و دانش ها
وجود  ،یعلوم به عنوان رشته علم نیدر گذشته نه چندان دور، ا

خاستگاه  یبوده و دارا یدانش ها واردات نیاز ا ینداشته است. برخ
 یدانش ن،یاست. فلسفه د نیدانش ها، فلسفه د نیاند. از جمله ا یغرب

کم و کاست و بر اساس فرهنگ حاکم بر  بدون بایاست نو که تقر
است. ورود وارد جهان اسالم شده  ،یحیمس اتیجهان غرب و اله

دانش، سبب شده است که پس از سال ها،  نیگونه ا ماریو ب وبیمع
 شود، یدر جهان اسالم ارائه م نیاز فلسفه د یفیتعر یهنوز هم وقت

 یمقاله حاضر سع رد ن،یآن است. بنابر ا یغرب تیاز ماه یرو نوشت
 وفانلسیاز منظر ف ژهیبه و ن،یاز فلسفه د جیرا یها فیشده است تعر

باشد، به نقد  یم« هست و تحقق»را که ناظر به مقام  یرانیا نید
در  نیمختار که ناظر به فلسفه د فیبکشد. در ادامه ضمن ارائه تعر

 شنبا علوم و دا نیباشد، تفاوت فلسفه د یم «دیو با فیتعر»مقام 
شده  سهیو... مقا ینیهمگن، نظیر علم کالم، فلسفه معرفت د یها

 .است
 

 .کالم ،ینیفلسفه معرفت د ،ینیمعرفت د ن،یفلسفه د :یدیکل واژگان
 

 01/02/1399تاریخ دریافت: 
 17/03/1399تاریخ پذیرش:  

 
 :نویسنده مسئولabbas_izadpanah@yahoo.com  
 

 مقدمه
 ارتباط کالم با اصول فقه

علم اصول فقه که از آن به ابزار استنباط احکام فرعی دین )مسایل 
شود در ابواب مختلف، از قواعد کالمی بهره فقهی( تعبیر می

 .گیردمی

با « الذریعة إلی اُصول الشریعة»سید مرتضی رحمه اهلل در کتاب 
که از جمله قواعد کالمی « حسن و قبح عقلی»ی استفاده از قاعده

است بحثهایی را در علم اصول فقه مطرح کرده است که فهرست 
 :برخی از آنها چنین است

 عها یحسنفصل، فی ذکر الشروط التی مشرایط حسن اوامر االهی ). 1
 األمر بالفعل(.

ألمر وجه وجوب تقدّم اوجوب تقدم فرمان بر زمان انجام فعل). 2
 علی وقت الفعل المأمور به(.

ال یجوز  فصل، فی انّ البیانعدم جواز تأخیر بیان از وقت نیاز). 3
 تأخیره عن وقت الحاجة(.

 حسن األمر والنهی بحسب الحسن والقبح(.حسن امر و نهی ).4

موری ا« حسن و قبح عقلی»ی شیخ طوسی رحمه اهلل با استفاده از قاعده
را در ارتباط با صفات خدا و پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و 
پیشوایان معصوم علیهم السالم ذکر کرده که دانستن آنها برای فهم 
مقصود جدّی آنان در خطابات وکلماتشان الزم است. به عنوان 

 :ی از این دست کهنمونه، مسایل
ایی ای نباشد ویا از آن هیچ معنالف( خطابی که در آن هیچ فایده

 .(1)اراده نشود، قبیح و نارواست
 

 (علیهم السالممب( در خطابات االهی )و نیز خطابات پیامبران و اما
 کذب راه ندارد.

ی معنایی بر خالف آنچه در ظاهر کالم به دست ج( قبیح بودنِ اراده
 آید.می

چنان که واضح است در ابوابی همانند: حجیت ظواهر، تعارض و 
تزاحم احکام، حجّیت اجماع، برائت عقلی، علم اجمالی، مستقالت 
و مالزمات عقلیه، اجتماع امر ونهی، صحیح و اعم و... به قواعدی 

ی لطف، قبح تکلیف به ماال یطاق، حکیمانه بودن افعال نظیر، قاعده
گی از مسایل علم شود که همو... استناد می خداوند، قبح نقض غرض

 .(2) باشندکالم می
ی علم کالم با اصول فقه، تنها در موارد الزم به ذکر است که رابطه

های یاد شده نیست لذا، با توجه به گسترش مباحث کالمی در عرصه
مختلف علوم دینی، برخی از فضالی حوزه علمیه قم در صدِد تدوین 

بر آمدند و برای این کار، شناسایی « اصول فقهمبانی کالمی علم »
قواعد و مسایل کالمی وکیفیت کاربرد آن در اصول فقه، 

گشاست. فهرست زیر، حاصل نتایج اولیه در برشمردن قواعد راه
کالمی و طرح موضوعات اصول فقه در چارچوب آن است، که ما 

 :گذرانیمبرای مزید آگاهی آن را از نظر می
 لی؛حسن و قبح عق*

در مباحثی نظیر: ) یف به ماال یطاق از سوی خداوند؛امتناع تکل *
 .مقدمه واجب، متعّلق طلب در نواهی، اجتماع امر و نهی و...(

در موضوعاتی مانند: تعبّدی و ) امتناع نقض غرض بر خداوند؛ *
 .توصّلی، عام و خاص، مطلق ومقید، ظهور صیغه امر و...(

در بحث مقدمه واجب، مقدمه ی اهلل؛ )امتناع طلب الحاصل عل *
 .موصله و...(

در مباحث: حّجیت مطلق ظنّ ، حسن ) انّ اهلل ال یفعل القبیح؛ *
احتیاط، برائت، ضدّ ، تعبّد به غیر علم، عام و خاص، دوران بین 

 .وجوب و حرمت، حجّیت استصحاب و...(
 یلی مانند: صحیحدر باب مسا) أفعال اهلل تعالی معلّلة باألغراض؛انّ  *

و اعم، اقتضاء النهی للفساد، مفهوم وصف، حجیت خبر واحد، اشتغال 
 (...بین متباینین و و دوران

در مباحث: تقسیم مباحث عقلی علم اصول، ) اهلل کلّف عباده؛انّ  *
 .حجّیت خبر واحد، انسداد و...(

 عصمة النبی صلی اهلل علیه و آله و سلم؛ *
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طهار وکونهم ورةة النبی صلی اهلل علیه و آله و عصمة األئمّة األ *
 سلم؛

 حجیة العقل؛*
 نسخ الشرائع؛ *
 امتناع ما یستلزم عجز الواجب أو جهله؛ *

 امتناع ما یستلزم صدور الکذب من النبی واألئمّة علیهم السالم ؛ *
 امتناع صدور الکذب عن اهلل؛ *

 صحة الحکم علی اهلل بالوجوب و أمثاله؛ *

 *اللطف؛ قاعدة *
 ی دین با مباحث معرفتیارتباط کالم و فلسفه

را مشاهده « اصول فقه»و « فقه»با علم « کالم»هایی از ارتباط نمونه
ی زهدر حو« ی دینفلسفه»کردیم. اینک با توجه به گسترش بحث 

ن ی دیمباحث کالمی، خوب است از ارتباط نزدیک کالم و فلسفه
پژوهی و های دینمعرفتی، برخی از روشهایی از مباحث با شاخه

ان به چهار توعلوم انسانی دیگر، سخن به میان آید. در این باب می
 مبحث مهم اشاره کرد:

ی دین با اخالق؛ مباحث کالمی در الف( ارتباط کالم و فلسفه
ای در علم اخالق دارند؛ زیرا ی مبدأ ومعاد، نقش تعیین کنندهزمینه

مسئولیت را در انسان ق بر این است که حسّکوشش عالمان اخال
تقویت نموده، او را بر اتصاف به صفات پسندیده و انجام کارهای 
شایسته تشویق، و از آلوده شدن به صفات ناپسند و ارتکاب کارهای 
ناشایست، برحذر دارند. بدیهی است نیرومندترین عامل دست یافتن 

ات جمال و جالل االهی به این مقصود، اعتقاد به خدا و شناخت صف
 .(3) و جهان پس از مرگ است

قرآن کریم یکی از عوامل مهم طغیانگری انسان را اندیشه و روحیه 
 :فرمایدداند و مینیازی از خدا میخود بزرگبینی و احساس غنا و بی

ونیز خدا فراموشی را  .«اسْتَغْنی کَالّ اِنَّ االِنْسانَ لَیَطْغی* انْ رآهُ »
 :شناسدهای فسق میاموشی و از ریشهی خودفرمایه

 .«قُونمُ الْفاسِاُولئِکَ هُ وَال تَکُونُوا کَالّذِینَ نَسُوا اهلل فَانْساهُمْ انفُسهُمْ »
 

طلق نیازی مبنابر این، شناخت فقر و نیازمندی ذاتی انسان و غنا و بی
ی او، انسان را از بیماری خداوند و ایمان به علم و قدرت گسترده

بزرگ بینی نجات داده و از دام خدا فراموشی و در نتیجه خود خود 
 ی گوش او قراررهاند و پیوسته این شعار قرآنی را آویزهفراموشی می

 :دهد کهمی
 « . هُوَ الغَنِیُّ الحَمِیدیا ایُّهَا النّاس انْتُمُ الفُقَراءُ اِلَی اهللِ وَ اهللُ»

ترین عوامل از مرگ ازمهمگونه که اعتقاد به معاد وجهان پس همان
اعتقادی های اخالقی است، بیبازدارنده از گناه و پایبندی به ارزش

 :های تبهکاری و فساد استساز راهبه معاد هم زمینه

 « .سْئَل ایّان یَوم القِیامَةبَلْ یُریدُ االِنْسان لیَفْجَُر امامَه *یَ »

 ی برای تقوا بهی نیرومندو توجّه به زندگی پس از مرگ، پشتوانه
 :آیدشمار می

 « .دّمَتْ لِغَدٍر نَفْس ما قَیا ایُّهَا الّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اهلل وَلْتَنْظُ»

ی عملی متکلّم را از همین روست که بعضی ازمتکلّمان، تقویت قوه

شمرند، سخن محقق الهیجی یکی از غایات و اهداف علم کالم برمی
 :تای از این رویکرد اسنمونه

الخامس أیضاً للطالب فی قوته العملیة وهو صحّة النیّة واخالصها ...»
فی األعمال وصحّة االعتقاد وقوته فی االحکام المتعلّقة باألفعال، إذ 

االعمال وترتب الثواب بهذه الصحّة فی النیّة واالعتقاد یرجی قبول 
 .(4) «علیه...

ت که ین قرار اسی اخالق از ای دین با فلسفهچگونگی ارتباط فلسفه
کوشند تا برای التزام به از طرفی برخی از فیلسوفان دین می

دستورهای االهی، مبنایی اخالقی فراهم آورند و از سوی دیگر در 
ی دین از مفاهیم دینی اخالقی مانند: گناه، توبه و بخشش ، فلسفه

سخن گفته شده و فیلسوف دین آنها را مورد ارزیابی عقالنی خود 
 .دهدقرار می

ی دین با بحث شناخت؛ از آنجا که در ب( ارتباط کالم و فلسفه
 ی دین از امکان شناخت و ماهیت آن، چگونگی علم انسان بهفلسفه

شود، با مباحث خدا و همچنین علم خدا به مخلوقات بحث می
 .(5)معرفت و شناخت ارتباط دارد

ه د بدهد که متکلمان پیش از ورومراجعه به کتب کالمی نشان می
مباحث کالمی، اموری مانند: ماهیت فکر و نظر، تعریف و اقسام 

چیست؟ آیا دلیل سمعی مفید « دلیل»مفید علم است؟ « نظر»علم، آیا 
بدیهی است که چنین بحثهایی  18اند.کردهعلم است؟ و... را مطرح می

 .(6) رونداز جمله مسایل معرفت شناسی به شمار می
دین با منطق؛ امروزه یکی از مباحث ی و فلسفه« کالم»ج( ارتباط 
های دینی است، چه این که در ی دین معنادار بودن گزارهمهمّ فلسفه

عصر حاضر، وقتی این نظریه مطرح شد که شاید بعضی از سخنانی 
معنا باشد؛ یعنی حاوی هیچ مدّعا و که قرنها بر سر آنها نزاع شده بی

ین مطرح شد که مبادا ای نباشد، این شبهه برای فیلسوفان دمایه
مدّعیات دینی نیز از این جنس باشند و تمام وقتی که مصروف نفی و 

این مشکالت اةباتشان شده، بیهوده باشد. از این رو به طرح و حلّ
 .(7) پرداختند

دار آموزش قوانین تفکر صحیح و از سوی دیگر، علم منطق که عهده
مبادی ضروری  روشهای استدالل است در خدمت علم کالم بوده و از

آید. لذا متکلمان پیش از ورود به مباحث کالمی آن به حساب می
به مباحث منطقی پرداخته و به تفصیل یا اختصار قواعد و فرمولهای 

 .(8) اندآن را یاد آور شده
وءال ؛ از وقتی که این سی زبان دینیی دین با فلسفهد( ارتباط فلسفه

 چیست؟ « زبان دینی»مطرح شد که 
 

 ها و مسایل فرعیپرسش
ی دین نیز چون با جریان عمومی فلسفه در ارتباط بود به بحثی فلسفه

مطرح « زبان دین»ها تحت عنوان پرداخت که در میان فارسی زبان
 .(9) شده است

 Religious»ی انگلیسیاین واژه که به عنوان معادل واژه
Language»  ی دقیقی به کار رفته است، ترجمه

ی معادل واژه«. زبان دینی»یق آن عبارت است از: ی دقنیست.ترجمه
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 The Language of»یدر انگلیسی، واژه« زبان دین»
Religion»  باشد. بدیهی است این دو واژه از حیث معنا می

تنها به این معنا است که دین با چه زبانی « زبان دین»نیز متفاوتند. 
ست، در حالی که سخن گفته وچگونه پیام خدا را به مردم رسانده ا

ی باشد و هر زبانی را که دربارهچیزی فراتر از آن می« زبان دینی»
گوید، ونیز سخن های معنوی سخن میدین و مفاهیم آن، یا تجربه

گفتن مردم با خدا و کیفیت عبادت و مناجات با خدا را، شامل 
 . (10) گرددمی

 است؟ دیگری در این باب مطرح شد مانند: آیا زبان دین، زبان شعر
ای است؟ زبان اخباری است؟ زبان عرفی است؟ و... زبان اسطوره

ی دین، پاسخگویی به این سوءاالت امروزه یکی از وظایف مهمّ فلسفه
 .است

هر چند در بحث زبان دینی، آنچه بیشتر نظر فیلسوفان دین را به 
در باب وجود، سرشت و « های کالمیگزاره»خود جلب کرده، 
صی و فوق طبیعی است، ولی این بحث در سه اعمال موجودی شخ

 :ی گسترده قابل طرح استحوزه
الف( زبانی که دین برای رساندن پیام خود به مردم مورد استفاده 

 .قرار داده است
یا  های معنوی،های دینی، یافتهب( زبانی که آدمیان برای بیان تجربه

 .(11) گیرنداعتقادات خویش به کار می
ر مناجات با خدا و عبادت او از آن بهره برداری ج(زبانی که آدمیان د

 .کنندمی

ی دین آمده است، بر تلقّی آنچه در بحث زبان دینی در فلسفه ...
مسیحیت از دین و وحی استوار است. به اعتقاد آنان وحی، تجلّی خدا 
در این عالم است که بارزترین مصداق آن خود حضرت مسیح 

اند، نچه را از این وحی االهی دیدهباشد و نویسندگان اناجیل، آمی
 .(12)انددر گزارشی بشری گرد آورده

ی های دین، وجستارهاز این رو، اگر کسانی بخواهند در مورد فلسفه
دینی دیگری که در غرب رواج دارد، تحقیق کنند باید از برداشت 

ی مسیحی آگاه ی تحوالت اندیشهمسیحی از مفاهیم دینی و تاریخچه
ی اسالمی به داوری در باب ی اندیشهخواهند در حوزهباشند واگر ب

 نیز مطلع باشند.این موضوعات بنشینند، باید از باورهای اسالمی 

های دیگر دین پژوهی متفاوت است؛ ی دین اگر چه با روشفلسفه
چرا که فیلسوف دین در مورد مدّعیات دینی به تبیین و توصیف 

زند؛ امّا وتحلیل نیز می کند، بلکه دست به قضاوتبسنده نمی
های دیگر دین پژوهی صرفاً توصیفی است و خود را موظّف به روش

داند. امّا در عین حال با آنها نیز مرتبط است و از مباحث قضاوت نمی
 .(13) جویدآنها در تحلیل خود سود می

 :کنیماینک به ذکر سه نمونه از این نوع مباحث اشاره می

روایت و تشریح روند دین در طول زمان  تاریخ دین: این علم به. 1
دهد که ادیان پردازد و امری است توصیفی. تاریخ دین نشان میمی

اند های گوناگون چگونه تحوّل پیدا کردهمختلف در خالل زمان
تحجّر  ی آنها و چه عواملی موجبوچه عواملی باعث رشد و توسعه

لیل توصیفی شان بوده است. اگر چه این علم به دوعقب ماندگی
ر باشد؛ ولی در عصی دین که نقّادانه است، متمایز میبودنش از فلسفه

ای عظیم ی دین، گنجینهحاضر، تاریخ ادیان و تطبیق آنها برای فلسفه
ها، باورها وعقاید دینی فراهم از آداب و مراسم دینی، رمزها، اسطوره

ی اینها د. همهانبر واقعیت دینیآورد که گویی اسناد ومدارک دالّمی
اند تا آنها بکوشند ای را برای فیلسوفان دین فراهم آوردهزمینه

ها را ساختارهای کلّی ومعنای امر قدسی یا امر االهی وارتباط گزاره
با رفتار و آداب و رسوم دینی دریافته و آنها را مورد تحلیل عقالنی 

 .(14) قرار دهند
ی فهکند و فلسفراهم می ی دین دادهبنابراین، تاریخ دین برای فلسفه

 های دینیر دادهی خود مالک ومعیارهای ارزیابی و تفسیدین به نوبه
 کند.را طرح می

جامعه شناسی دین: در واقع جامعه شناس به دین از آن حیث که   .2
نگرد و به کارکرد آن در جامعه توجّه یک نهاد اجتماعی است می

کارکرد »و « نقش گرایی»ی این توجّه هم شاید روشدارد و وجهه
 .به دین در دنیای امروز باشد« گرایانه

 یبنابراین، تعریف جامعه شناختی از دین عبارت است از مالحظه
های اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی که در آن دین جلوه زمینه

دهند که یابد. در دیدگاه جامعه شناسی از دین، نشان میو بیان می
فرهنگهای گذشته تا چه اندازه دین زدایی شده  جهان در قیاس با

است. وقتی این مالحظات از نظر علمی به اةبات رسید، بر فیلسوف 
ی دین و ارتباط دین های دگرگون شدهکند که انگیزشدین الزام می

 ی دینی فلسفهرا با اخالق مورد مداقّه قرار دهد. بنابراین، در رابطه
گفت: اگر چه جامعه شناسی دین  توانبا جامعه شناسی دین می

ی دین، فهفلستوصیفی است نه تحلیلی، ولی این دیدگاه برای فیلسوفِ
ا کند وآنها رکند که فیلسوف دین در آنها تعّقل میهایی تهیّه میداده

 .(15) دهدمورد ارزیابی عقلی قرار می
ی نهایی که روان شناسی دین: در بحث روان شناسی دین، انگیزه. 3

تواند داشته باشد، مورد مطالعه قرا انسان برای متدّین بودن می
گیرد. عالوه بر آن ، آةار و نتایجی که دین بر روان و رفتار یک رمی

گیرد. گذارد نیز در این علم مورد بررسی قرار میشخص متدیّن می
ی دین، فی حدّنفسه به هیچ روی فلسفی نیست، امّا هتفسیر روانکاوان

فه ی دین مشتغل است، این وظیروانکاوی برای فیلسوفی که به مطالعه
را مقرّر داشته است که از نو و به جّدبه مسایلی بپردازد، از جمله 

ای که نمایشگر در انسانها و همچنین تمثیالت اسطوره« میل»نقش 
عنی ارتباط عبد ومولی، هبوط به عنوان اند یهای دینیطرز تلقّی

از نو مورد  گناهینمودار گناه، و بهشت به عنوان الگوی حالت بی
 .(16) ارزیابی قرار دهند

گفتار  «ی دینتأةیر علوم انسانی بر فلسفه»پایان بخش سخن در باب 
 :گویداست که می«ریکور پل»جالب 

لوم؛ آن های عی معاصر عمدتاً گفتگویی است با آخرین یافتهفلسفه»
علومی که آدمی را از نظرگاههای اجتماعی تاریخی، روان شناختی، 

ی انسان عینی ی دین مطالعهکنند. چون فلسفهیا زبانی مطالعه می
ست، در ارتباط با آنچه خودِانسان آن را مبنا و معنایِ نهاییِ خارجی ا

ی تواند با تحقیقاتی که این علوم در باب شیوهداند، نمیخویش می
اند تماس هستی خودشناسی، و اظهار ما فی الضّمیر انسان انجام داده

نیابد. وتصادفی نیست که ظهور این علوم مقارن است با آنچه امروزه 
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خوانیم. این که انسان جهان، یا حتّی دین زدایی وجود، میدین زدایی 
های سَروَرِی فنّی بر طبیعت، جامعه، و پدیدهجدید در طلبِ کسبِ

جسمانی و نفسانی است و این که به کشف علمی قوانین حاکم بر 
ای است. یازد، همه معلول خواست یگانهطرز کار این امور دست می

تن و ضبط و مهار امور را در کف ی معطوف به شناخاین اراده
گرفتن، انسان را به این جهت سوق داده است که امور مقدس را از 
ساحتهای وسیعی از وجود بیرون براند، و از دین، به عنوان کلید فهم 

ا ای رامور این جهان چشم بپوشد، و حتّی هرگونه بیان یا طرز تلقّی
آلود بخواند و آماج که به جهانی فراسوی این جهان ناظر است وهم 

ی دین مَشاغلِ جدیدی انتقاد کند. از این رو، دین زدایی برای فلسفه
پدید آورده است که بسیاری از متفکّران معاصر را به خود مشغول 

های دینی، بر اساس لوازم اند. این متفکران باید یا از پدیدهداشته
ای دِ مواجههخطیر علوم انسانی، تفسیری منفی عرضه کنند یا، به مَدَ

انتقادی با این تفاسیر منفی، به بازاندیشی دین دست زنند. و به هر 
اش این است که انسان را حال، به حکم همین دین زدایی، که الزمه

مقیاس و مرجع جمیع امور بدانیم، انسان متدیّن است که همه این 
تحقیقات معطوف به اوست؛ وتفکّر در باب امور متعالی از طریق 

یابد؛ مبنای آن هر یک از علوم انسانی شناسی فلسفی جریان میانانس
 .(17) «که باشد گو باش

 
 یریگ جهینت

 هب و تیحیمس و غرب از که است یواردات دانش ن،ید فلسفه امروزه
 شهیاند در که یها کتاب و است شده وارد ماریب و وبیمع صورت

 یفکر یفضا از یریرپذیتأة با اند، شده نگاشته نهیزم نیا در یاسالم
 و نید فلسفه از فیتعر در یحت ن،یا و باشد یم غرب یفرهنگ و

 نید فلسفه که یحال در است؛ بوده گذار ریتأة زین آن مسائل ارائه
 از ریغ ،«دیبا و فیتعر» مقام در و مضاف فلسفه از یبخش عنوان به

 .(18) باشد یم دارد، وجود امروزه آنچه
 انیم خلط از یناش ن،ید فلسفه از جیرا یها فیتعر یاصل مشکل
 «تعریف و دیبا» مقام در نید فلسفه و «موجود و محقق» نید فلسفه
 معرفت و ینید متون ن،ید رینظ یمیمفاه انیم که گونه همان. است

 عرفتم و نید انیم کیتفک عدم. است گرفته صورت خلط زین ینید
 ینید معرفت فلسفه و نید فلسفه انیم کیتفک عدم موجب ،ینید

 غرب رد نید فلسفه منابع و کتب در اشتباه نیا خاستگاه. است شده
 ان،ش یاعتقاد و ینید تفکر نوع لیدل به غرب و تیحیمس در. است

 ت؛اس دهیتن درهم... و اتیاله کالم، ن،ید مسائل با نید فلسفه مسائل
 مرگ، خداوند، وجود رینظ ؛یعقالن مباحث ت،یحیمس در مثال

 زین بحث سنخ و شود یم بحث نید فلسفه در تنها... و شرور معاد،
 ،یماسال تفکر در که یحال در است؛ ینید رونیب خودشان، اعتقاد به
 یا عمده بخش و است اسالم نید یاصل یمحتوا از مسائل، گونه نیا

 یعقل و یاعتقاد یها آموزه به ات،یروا و قرآن رینظ ،ینید نصوص از
 درباره یعقالن تفکر دیمؤ و مشوق خود اسالم، نید. دارد اختصاص

 در یوقت امروزه حال، نیع در. است...  و مرگ، خدا، ،یهست اصل
 از شتریب شود، یم ارائه نید فلسفه مسائل از یفهرست ،یاسالم شهیاند

 اب یتیسنخ چیه یموارد در که است یاعتقاد و یکالم مسائل سنخ
 فلسفه ائلمس از یرونوشت دقیقة ایگو. ندارد نید فلسفه ژهیو به فلسفه

 چون که است نیا همانند رونوشت، و دیتقل نیا. است غرب در نید
 نام به یمذهب یها مراسم و عبادت یبرا یمکان ت،یحیمس عالم در
 ،یمصل و مساجد وجود با اسالم، عالم در زین ما دارد، وجود سایکل

 عبادت یبرا ان،یحیمس از دیتقل به و مسجد عرض در را یمکان
 یسایکل» ای «اسالم یسایکل» زین را آن نام و میده اختصاص
 .(19)رسد یم نظر به. میده قرار «مسلمانان

 معاد د،یتوح خدا، رینظ اسالم، یاعتقاد یاساس و یاصل مسائل طرح
 هنگفر از دیتقل و یریگ رونوشت و نید فلسفه مسائل قالب در...  و

 ناهمگون و ربط یب ،«یاسالم یسایکل عبارت از کمتر ت،یحیمس
 در نآ مسائل و نید فلسفه خاستگاه و نما و نشو که یحال در. ستین

 و ودهب یخاص یفرهنگ و یخیتار بستر کی بر یمبتن ن،یزم مغرب
 نید از یعقل تفکر و فلسفه ییجدا فرهنگ، آن غالب انیجر
 فکرانمت ن،ید فلسفه از یا نهیشیپ نیچن براساس. باشد یم تیحیمس
 و ها یژگیو و نید فلسفه تیماه کیه جان جمله از ،یغرب

 نیهم براساس نیهمچن. (21) شمارند یم بر را آن اختصاصات
 نید هفلسف ای دارد استقالل خود قیتحق موضوع از نید فلسفه نگرش،

 که یفیتعر آنکه جهینت او. نید و اتیاله نه است، فلسفه از یا شعبه
 لسفهف درباره یاسالم شمندانیاند آن، تبع به و نیزم مغرب متفکران

 وجهت با و بوده محقق و موجود نید فلسفه به ناظر اند، داده ارائه نید
 هک یانیاد مورد در و باشد یم خود خاص یفرهنگ طیشرا و بستر به

 شتریب امروزه رایز ست؛ین حیصح است، آن جوهرة یعقالن تفکر
 شتریب در یحت و هستند کالم علم مسائل سنخ از ن،ید فلسفه مسائل

 آموزه دیق آن، مسائل و نید فلسفه یستیچ درباره ها نییتب و تعریفها
 در که یمقاالت و ها کتاب فهرست در. است آمده «نید یاساس یها

 خدا، دوجو اةبات رینظ یمسائل است، شده نگاشته تاکنون نهیزم نیا
 یحال در. است بوده نظر مد...  و معاد ،یزندگ یمعنا و مرگ مسئله

 الم،ک رینظ یمختلف علوم در مسائل نیا یتمام یاسالم شهیاند در که
 فلسفه دانش در آن جداگانه طرح و است شده پرداخته... و اخالق

 .(22) است غرب وهیش از یریرپذیتأة لیدل به شتریب ن،ید
 درباره ینعقال تفکر ن،ید فلسفه که است نیا مختار هینظر ن،یا بنابر
 کی عنوان به را نید ن،ید فلسفه آن، یها آموزه نه است، نید اصل
 یحت اساس، نیا بر. دهد یم قرار مطالعه مورد ،یاله قتیحق و امر

 تمعرف فلسفه و کالم ۂفلسف کالم، مسائل سنخ از زین آن مسائل
 .بود نخواهد ینید
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