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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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 ست؟یو کالم در چ نیتفاوت فلسفه د

 1یپرستو دوالب
 .رانیدانشگاه قم، قم، ا ،یگروه کالم اسالم ،یدکتر یدانشجو

 
 *2زدپناهیعباس ا

 سندهی)نو رانیگروه فلسفه و کالم ، دانشگاه قم ،قم ،ا ریمد اریاستاد
 .مسئول(

 
 دهیچک

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
 یشدان 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
وارد جهان اسالم شده است. ورود  ،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
 سوفانلیاز 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  نیتار که ناظر به فلسفه دمخ 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: واژه ها کلید

 

 22/01/1399: دریافت تاریخ
 18/03/1399: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولabbas_izadpanah@yahoo.com 

 
 مقدمه

 موضوع، روش ثیممکن است از حی فلسفه دین و کالن طور کل به
و علم  نیتفاوت داشته باشند. در مورد فلسفه د گرید کیبا  تیو غا

 مى شود: دهید ىیکالم، از هر سه جهت تفاوت ها
 . موضوع1
لکه ب ست؛ین دیخاصى مق نیبه د ن،یطور معمول موضوع فلسفه د به

 است. دیخاصى مق نیبه د شهیمطلق است؛ اما موضوع علم کالم، هم
 . روش2

شاخه هاى فلسفه، اساسا تک روشى است  گریهمچون د ن،ید فلسفه
برهانى  اسیدر فلسفه از ق رایز د؛یو از روش عقلى سود مى جو

که مسأله مورد بحث،  نیاستفاده مى شود؛ اما علم کالم بسته به ا
ب است از روش مناس ریشهودى باشد، ناگز ایتجربى  اینقلى  ایعقلى 

در استفاده از روش عقلى افزون بر  وبراى حل آن استفاده کند 
. از آن جا که ردیبهره مى گ زیمقدمات برهانى، از مقدمات جدلى ن

مقدمات آن است، بعضى از مسائل  تیبرهان، کل طیاز شرا کىی

 ستیبودنشان، ممکن ن ىینبوت خاصه به سبب جز لیى از قبکالم
عقل اثبات شوند؛  قیمقدمات برهانى و مستقال از طر قیصرفا از طر

ارها، گفت م،یمفاه لسوفانهیبررسى ف» ن،یکه در فلسفه د یدر حال
 انیو شواهد و ادله اى است که به سود و ز نىیدعاوى و باورهاى د

کوششى است  نیفلسفه د گر،یت دبه عبار« آن ها طرح مى شود.
 نیولى علم کالم چن نى؛یو بررسى انتقادى اعتقادات د لیبراى تحل

 .(1) ستین
 تی. غا3

است و  شیخو نىیو آموزه هاى د نید تیمتکلم، اثبات حقان غرض
دست کم به ادعاى خودش،  لسوفیعلم کالم علمى دفاعى است؛ اما ف

و  قیبلکه ناظر بى طرفى است که در پى تصد ست؛یدر مقام دفاع ن
که  نیاست و صدق و کذب براى او تفاوتى نمى کند، نه ا بیتکذ

اند مى تو نید لسوفیپس ف باشد؛صدق  رشیدر صدد دفاع پس از پذ
شکاک مفهومى  ایکه متکلم ملحد  یشکاک باشد؛ در حال ایملحد 

ى توجه داشت که صرفا کار دفاعى نم دیاست؛ البته با کالیپارادوکس
 منظور از بى طرفى رایو علم کالم باشد؛ ز نیتواند فارق فلسفه د

و در مقام دفاع نبودن آن درباره آموزه ها و معتقدات  نید لسوفیف
خود  نىیجهت است که او دغدغه دفاعى از معتقدات د نیاز ا نى،ید

ى دهد، به طور در مورد آنچه نظر م نید لسوفیندارد؛ هر چند ف
 هیظرن ن،ید لسوفیمثال وقتى ف یخواهد کرد؛ برا زیقطع از آن دفاع ن
مطرح مى کند، ابتدا آن را اثبات،  نیانسان به د ازیخود را در باب ن

 شبهات ایمخالف  یمى کند و در صورت وجود آرا ریو تفس نییتب
ى فلسف هیخودش به صورت نظر هیاست که او از نظر هىیموجود، بد

ار جا ک نیتا ا ن،یاستد؛ بنابرا یدفاع خواهد کرد و در برابر آنان م
 نیفلسفه د مرز .(2)و کار متکلم تفاوتى نخواهد داشت نید لسوفیف

دغدغه اثبات و  ش،یجا است که متکلم، از پ نیو علم کالم، در ا
و معتقدات خودش را دارد؛ ولى کار دفاعى  نىیدفاع از آموزه هاى د

فلسفى و علمى دارد، نه جنبه دفاعى  هیصرفا جنبه نظر ن،ید لسوفیف
است منحصر کردن کار  هىی. بدشیخو نىیاز آموزه ها و معتقدات د

فته شد: که گ نیو ا ستیصرف، چندان مناسب ن نییبه تب نید هفلسف
ا در باب اثبات و دفاع ر ن،ییتب ح،یتنق ق،یعمده تنس فهیکالم پنج وظ»
و گزاره ها و آموزه هاى مسلم آن به استناد وحى و با استمداد  نید

 نیجز سوم فیوظا نیاز ا کی چیاز خرد و دانش، به عهده دارد، ه
 نیا زین نییو در کشف و تب ستین نی( بر عهده فلسفه دنییآن ها )تب

 (3) «دانش هرگز به وحى استناد نمى کند.
علم  فیبخش آخر درست است و بخش اول در وظا ان،یم نیا در

از  کی چیکه ه نیاما ا ست؛یگونه بحثى ن چیجاى ه زیکالم ن
جاى  ت،سین نیبر عهده فلسفه د ن،ییتب فهیشده به جز وظ ادی فیوظا

 نیگفته شد، در فلسفه د نیاز ا شیهمان گونه که پ رایتأمل است؛ ز
ه اع وجود دارد؛ اما نه باثبات و دف ن،ییتب ح،یتنق ق،یکار تنس زین

سفى، فل دگاهیصورت باور و آموزه اعتقادى، بلکه به صورت نظر و د
و از آن دفاع مى کند؛ همان گونه که  حیتنق ای نییآن را اثبات، تب

ام شده، در باب احک نییتع شیاصول و مبانى از پ قیاز طر زین هیفق
اع مى اثبات و دف ن،ییتب ح،یتنق ق،یبا استناد به وحى به تنس نید

 هیپردازد؛ اما نه به صورت آموزه اعتقادى و نه به صورت نظر
فلسفى؛ بلکه از جهت استنباط احکام شرعى است و به طور قطع 
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 1399بهار ، 1، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

ا، ضمن استفت ایشبهه  ایو اثبات، در صورت وجود سؤال  نییپس از تب
 .(4) نظر شخصى، از آن دفاع خواهد کرد انیب

 
 دیدو کالم ج نیتفاوت فلسفه د

 دیبا علم کالم گفته شد، نبا نیگونه که در تفاوت فلسفه د همان
اهداف و روش  ن،یدو شاخه علمى خلط کرد. فلسفه د نیا انیم

همانند علم کالم  دیکه کالم جد یمخصوص فلسفه را دارد؛ در حال
 مباحثى شتریدارد؛ البته ب گرىی( اهداف و روش هاى دمی)کالم قد

 نندیدغدغه آفر زیبراى متکلم ن ند،مطرح مى شو نیکه در فلسفه د
خود را با آن ها روشن کند؛ اما ممکن است روش  فیتکل دیو با

متفاوت باشد؛ به طور نمونه، متکلم  رد،یکه مى گ جىیبحث او و نتا
و شاهد  دیبه صورت مؤ نىیمى تواند در پاره اى موارد از متون د

دا را نمى کند. متکلم از ابتکار  نیا نید لسوفیاستفاده کند؛ ولى ف
اى نمى رسد که با مبانى  جهیگاه به نت چیموضع روشنى دارد و ه

 جىیانت نیممکن است به چن نید لسوفیاش متضاد باشد؛ اما ف نىید
ز ا ارىیبرسد. مسائلى که باعث نو شدن کالم مى شود، تا حد بس

 .(5) ردیرابطه فلسفه و کالم سر چشمه مى گ
پاى متکلم مى گذارد. پاسخ هاى  شیرا پ دىیپرسش هاى جد فلسفه،

 دىینو به پرسش هاى کهن مى دهد و باعث مى شود متکلم مبناى جد
لسفى ف دی. متکلم مى تواند از پاسخ هاى جدابدیب شیخو دیبراى عقا

د و استفاده کن نىید دیعقا هیدر توج دیجد ایعلمى به مسائل کهن  ای
و هم براى دفاع  نىیاثبات صدق گزاره هاى د براىهم  ق،یطر نیاز ا

 لی. هرگونه تبددیآن ها و قانع ساختن مخاطبان بهره جو تیاز معقول
و تحولى در آراى فلسفى مخاطبان، تبدل و تحولى را در نحوه استدالل 

 .(6)مى کند جابیهاى مدافعه گرانه متکلم ا
 

 نیو فلسفه د اتیااله تفاوت
نو متفاوت است. متأله از  اتیبا االه زین نیدر مغرب زم نید فلسفه

مى  نىید مانیمعارف آسمانى و ا نییو با همدلى به تب نیدرون د
ت معرفت شناسى، معرف کردیبا رو رونیاز ب نید لسوفیپردازد؛ اما ف

ر بلکه د کردها،یدو علم، نه تنها در رو نیمى کند. ا لیرا تحل نىید
 مانیو ا اتیمتأله هدف است، ح. آنچه براى (7) زندیامتم زین تیغا
را  نیمى داند و د نىیمعنا مبلغ د کیاست و وى خود را به  نىید

)اعم از اعتقادات، احکام، ارزش ها( براى معاصران ارائه مى کند، 
؛ است نىیمعرفت د لیمهم است، تحل نید لسوفیولى آنچه براى ف

درجه اول علم  ات،یااله ولىعلم درجه دوم؛  ن،یرو فلسفه د نیاز ا
 (.8) است

 ریاوال و بالذات نزد متألهان طرح و تفس نید اىیبه طور مثال، اح 
 سوفانلیمعرفت شناسانه ف لیمورد تحل ریتفس نیمى شود؛ سپس هم

 سانىکیرو داشتن مسائل مشترک به معناى  نیاز ا رد؛یقرار مى گ نید
م با کال نیفلسفه د لیتر مسا شیهمان گونه که ب ست؛یمعارف ن

 نیجدا مى شد. ا گریمشترکند ولى مرز آن دو از جهات د دیجد
. ستین نىیشناسى برون د نیسخنان به معناى نفى ارتباط کالم و د

هاى متکلمان را به منزله موضوع پژوهش بررسى  افتهی ن،ید لسوفیف
ه را به منزل نید لسوفانیهاى ف افتهیمى کند و در مواردى هم متأله، 

 زیفلسفى ن اتیبا االه نیقرار مى دهد. فلسفه د قیتحق وردشبهات م

است که در  اتیفلسفى، جزئى از االه اتیااله رایمتفاوت است؛ ز
تعلق دارد؛ اما فلسفه  نیرو به د نیو از ا ردیگ یعقل قرار م طهیح
نو و  اتیهم با االه نیفلسفه د ن،یجزئى از فلسفه است؛ بنابر ا ن،ید

 نىید اتیعقلى و هم با دفاع اتیهم با االه ،جزئى اتیهم با االه
 متفاوت است.

 
 و کالم نیحوزه هاى مشترک فلسفه د

و کالم نسبت به بعضى از موضوعات حوزه هاى مشترک  نید فلسفه
 دارند که برخى از آنها عبارتند از:

 
 انسان جاودانه است؟ ایآ -1
بحث، ابتدا بحث اثبات وجود نفس مطرح مى شود  نیمناسبت ا به

م تا معلو ردیو بعد صور مختلف جاودانگى مورد بررسى قرار مى گ
 دارد. شترىیصور پشتوانه عقلى ب نیاز ا کیشود کدام

 
 کدام است؟ نیصدف و گوهر د -2
خود مى دهند،  روانیبه پ انیکه اد نىیمراد از دستورات و قوان ایآ
آنکه در هر  ای ;کنند تیدستورات را رعا نیاست که صرفا ا نیا
دستورات، پوسته و حجاب و قشرى محسوب مى شود براى  نیا نى،ید
با دست  قتیو در حق ;است نیمغز، لباب و لب د زیکه آن چ زىیچ
ورت ص نی. در ادیاست که مى توان به سعادت رس نیبه گوهر د ابىی
کدامست؟ بعضى معتقدند  نیدسؤال مطرح مى شود که گوهر  نیا

تا  میمى شو نیمتد قتیما در حق عنىی ;اخالق است نیگوهر د
ر گوه نیا نى،یظواهر د نیو اگر در کنار همه ا میاخالقى زندگى کن

 عتقدندم گریهمه اعمال پوچ خواهد بود. و بعضى د دیایبه دست ن
 میکرد تیاخالقى را رعا نیوقتى قوان عنىیاست  نیگوهر اخالق، د

 ;هم در مساله هست گرىی. اقوال دمیمى شو نیو د نیآنگاه وارد تد
به چشم  زیدر نوشته هاى عرفاى اسالمى ن نیبحث صدف و گوهر د

 .(9) مى خورد
 
 :مانیا تیماه -3
 زهائىیما به چ عنىی ;از سنخ علم جازم است ریغ زىیچ مانیا ایآ
 مانیا نکهیا ای میآنکه به آنها علم ندار لیبه دل میمى آور مانیا

 گرىیحالت نفسانى د مانیاساسا ا ایمرحله کمال علم، است 
  .(10)است

 
 :نیتعارض علم و د -4

باشد )به صورت  نیبحث در باب اصل وجود تعارض علم و د هرگاه
و  دریقرار مى گ نید لسوفانیموضوع در حوزه کار ف نیثبوتى(، ا

 کىی( با حىیصح تیروا ایاى از قرآن ) هیهرگاه بحث در تعارض آ
بحث در حوزه کار متکلمان قرار  نیاز دستاوردهاى علمى باشد، ا

 انیهاى حل تعارض سخن به م وهیشخواهد گرفت و به تبع آن از 
 .(11) خواهد آمد

دو رشته علمى، روشن مى شود که  نیفوق درباره ا حاتیتوض با
به مسائلى است که در حوزه  ىیهرکار کالمى مبتنى بر پاسخگو

 نییپرسشها و تع نیمطرح مى شود و نمى توان بدون حل ا نیلسفه دف
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آورد. گستره  انیروش کالمى خاص به م کیمبانى، سخن از 
ما به صورت  جیرا دىو کالم در کتب اعتقا نیمباحث فلسفه د

و  شمندانیولى سزاوار است اند ;نشده اند کیمشخص از هم تفک
 .(12) کنند تیمباحث را رعا نیمنطقى ا بیترت سندگانینو
 نید
 حساب عبادت، عادت، شأن، حکم، طاعت، جزا، یمعنا به لغت در 
 ذکر نید یبرا یمتعدد و مختلف فیتعار اصالح در و است آمده... و

 یاساس یها ۔تفاوت گریکدی با ها فیتعر نیا معموال که است شده
 و است مصداق به فیتعر ف،یتعار نیا شتریب که دارند نیادیبن و

 داقمص ن،یبنابرا. باشد یم فیتعر انواع از یکی مصداق به فیتعر
 تاس اسالم نید همان یاسالم متفکران و شمندانیاند فیتعار در نید
 هامروز که باشد یم فیتعر و دیبا مقام در نید ز،ین نید از ما مراد و

 اردد یهمخوان دیبا و فیتعر مقام در نید با که است اسالم نید تنها
. «اإلسالم اهلل عند الدین إن: »دیآ یم حساب به نید یواقع مصداق و

 دا،خ به مربوط قیحقا مجموعه ن،ید: گفت توان یم نید فیتوص در
 یعیتشر و ینیتکو اراده و تیمش از یناش که است جهان و انسان

 کمال و سعادت یبرا( فطرت و عقل ،یوح) طریق سه از و است یاله
 ،تیعقالن اسالم، نید یژگیو .شود یم گزارش یو به انسان یقیحق

 و مباحث میتقس رو، نیا از است؛ آن یجاودانگ و کمال ت،یخاتم
 و قیدق چندان ،ینید و یعقل و ینید برون و ینید درون به مطالب

 غرب جهان و تیحیمس کردیرو با شتریب میتقس نیا. ستین حیصح
 ونهگ نیا رایز ست؛ین قیدق زین ینقل و یعقل به میتقس یحت است؛

 در اند؛ یعقل ریغ ن،ید از یبخش که است نیا کننده یتداع میتقس
 .(13) رندیپذ خرد زین ینقل مطالب که یحال

 فلسفه
 و ردمف صورت به استعمال یکی: است عمده کاربرد دو یدارا فلسفه

 رد فلسفه از مراد. مضاف و مرکب صورت به یگرید و مضاف ریغ
 موجود بماهو موجود احوال از که است یعلم آن، نخست کاربرد

 هب توجه با است، مضاف غیر هرچند فلسفه نوع نیا. کند یم بحث
 وعموض رایز آورد؛ حساب به مضاف فلسفه ینوع توان یم آن، متعلق

 موضوع گر،ید عبارت به. باشد یم موجود هو بما وجود و یهست آن،
 مطلق مراد یگاه ،یهست و وجود نیا و است وجود و یهست فلسفه،

 کی به زین مطلق فلسفه رو، نیا از د؛یمق یهست یگاه و است یهست
 .است مضاف فلسفه اعتبار،

 یدارا خود دارد، یاضاف و یبیترک صورت که فلسفه دوم سنخ اما
 توان یم آن جمله از که است یمختلف و متعدد یمعان و کاربردها

 :نمود اشاره لیذ موارد به
 ؛(الیه مضاف دانش) دانش کی درباره یعقالن یبررس و مطالعه. 1 

 ...و کالم علم فقه، علم ک،یزیف علم نظیر

 و یقیحق از اعم ها دهیپد و امور درباره یعقالن یبررس و مطالعه. 2
 نید فلسفه اصطالح که... و نید معرفت، زبان، نفس، ظیرن یاعتبار

 .(14) است آن دوم یمعنا به مضاف فلسفه سنخ از
 قت،یحق نیتر یکل از اعم یکل قیحقا فلسفه، موضوع نکهیا خالصه

 خواهد  یخارج و یذهن ،یاعتبار قیحقا تا یهست و وجود اصل مثل
 یهست آن یکل احوال و یهست اصل: از عبارتند یکل قیحقا. بود

 معرفت یهست ،(یشناس انسان انسان یهست ،(یشناس

 ،(یاسشن نفس) نفس یهست ،(یشناس معرفت و معرفت یشناس یهست
 یاسشن علم) مشخص دانش و علم کی یهست ،(نید فلسفه) نید یهست

 ....و( علم به مضاف فلسفه ای
: است هدست دو بر میتقس کی در فلسفه شد، گفته آنچه به توجه با

 و یقیحق و یخارج و یذهن) قیحقا و ها دهیپد به مضاف فلسفه
 ضافم فلسفه. مند نظام علوم و ها دانش به مضاف فلسفه و( یاعتبار

 نگرش  با که است اول درجه دانش سنخ از قیحقا و ها دهیپد به
 ای یخارج تیواقع یعنی معین؛ موضوع یعقل لیتحل به لسوفانهیف

 ذهن، فلسفه زبان، فلسفه ات،یح ۂفلسف مانند پردازد؛ یم یذهن
 (15) ....و ن،ید فلسفه معرفت، فلسفه نفس، فلسفه
 گر،ید یها فلسفه و یشناس یهست) یهست فلسفه رابطه ن،یبنابرا
 هیال ضافم و متعلق در آنها تفاوت بلکه ست،ین تضاد ای نیتبا رابطه

 مشترک موارد، نیا در فلسفه مفهوم. تیغا ای روش در نه باشد، یم
 اخهش از یکی نید فلسفه جهینت در. یلفظ مشترک نه است، یمعنو

 و تفکر مطالعه، موارد نیا همه در فلسفه کار و است فلسفه یها
 سنخ از زین ها دانش به مضاف فلسفه حتى است، یعقالن یبررس
 دانش به مضاف فلسفه که تفاوت نیا با بود، خواهد یعقالن تفکر

 مند نظام و یستمیس یدانش یعنی اند؛ دوم درجه معرفت سنخ از ها
 افمض دانش فرانگرانه و یعقالن لیتحل و یخیتار فیتوص به که
 گاهن با علوم به مضاف یها فلسفه گر،ید عبارت به. پردازد یم الیه

 احکام و پرداخته یعلم یها رشته و مند نظام یها دانش به یرونیب
 یها گزاره کذب و صدق درباره و کند یم انیب را آنها عوارض و

 .داشت نخواهد یداور گونه چیه الیه، مضاف دانش
 نید به هفلسف اضافه شد، گفته نید و فلسفه درباره آنچه به توجه با
 به هاضاف بلکه بود، نخواهد معرفت و دانش به فلسفهاضافة  سنخ از

 قیحقا از یا مجموعه ما نگاه در نید چراکه است؛ امور و قیحقا
 جنبه نید از یبخش چند هر معارف، از یا مجموعه صرفا نه است،
 زین نید یمعرفت جنبه به یفلسف و یعقل نگاه رو، نیا از دارد؛ یمعرفت

 ن،یبنابرا معرفت و دانش نه هاست، دهیپد و قیحقا به نگاه سنخ از
 آن مسائل تیماه بوده، قیحقا به مضاف فلسفه سنخ از ن،ید فلسفه

 رایز است؛ متفاوت یعلم یها رشته به مضاف فلسفه مسائل سنخ با
 کی به ناظر و اول درجه و ینیشیپ ن،ید فلسفه یها پرسش و مسائل

 تیواقع به نید فلسفه. است نید نام به ینیع و یخارج قتیحق
 یداور آن درباره یعقالن لیتحل به کوشد یم بوده، ناظر نید یخارج
 افمض فلسفه سنخ از صورت نیا در که ینید معارف درباره نه کند،

 (16) . بود خواهد( ینید معرفت فلسفه دانش به

6 

 حقوق و کالم فیرد در یعلم یها رشته از یکی نید که یحال در
 گفت، میخواه ادامه در که گونه همان. ستین رهیغ و اخالق و

 فلسفه. است نید فلسفه از ریغ ،ینید معارف به مضاف فلسفه
. نید اصل نه است، ینید معارف درباره یعقالن لیتحل ،ینید معرفت
 هفلسف یها شاخه از...  و اخالق فلسفه فقه، فلسفه کالم، فلسفه
 نید فلسفه نه اند، ینید معرفت فلسفه شعب از و دانش به مضاف

(17). 
 ن،ید هفلسف» که میرس یم جهینت نیا به شد، گفته آنچه به توجه با

 گر،ید عبارت به. است نید اصل درباره یعقالن یبررس و مطالعه
 ف،یعرت نیا در زین نید از مراد. «است نید یشناس یهست ن،ید فلسفه»
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 231  ست؟یو کالم در چ نیتفاوت فلسفه د  

 

 1399بهار ، 1، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 یم انسان سعادت یبرا شده نازل و یاله یقتیحق عنوان به اسالم، نید
 در مطالعات و ها یپشت. باشد
 جهت چند از ،یپژوه نید ای نید یبررس و مطالعه نکهیا حیتوض

 لحاظ از ن،ید درباره یبررس و مطالعه یگاه ردیپذ یم صورت
 بستر در موجود محقق انیاد یگاه گر،ید عبارت به. است یخیتار
 دید هیزاو از را انیاد ای نید و ردیگ یم قرار مطالعه مورد خ،یتار
 بوده خیتار سنخ از مطالعه، نوع نیا که نندینش یم نظاره به یخیتار

. ردیپذ یم صورت شناسان جامعه و خیتار عالمان توسط شتریب و
 در که است آن یمحتوا فهم و کشف منظور به یپژوه نید یگاه

 یعنی نید یمحتوا متناسب، متد و روش با ینید عالمان حالت، نیا
 یم استخراج و فهم کشف، را ینید علم و اتیاخالق احکام، باورها،

. ودب خواهد ینید معرفت تحقق تالش، نیا محصل و جهینت که کنند
 عالمان و فقها متکلمان، ،ینید عالمان مطالعات توسط از دسته نیا

 یبررس و مطالعه ،یپژوه نید از گرید دسته. ردیگ یم صورت اخالق
 نه ،یپژوه نید از بخش نیا. است نید اصل درباره یفلسف یعقل

 و محتوا در مطالعه نه و است انیاد ای نید درباره یخیتار مطالعه
 ،یستیچ درباره یعقالن یبررس و مطالعه بلکه ن؛ید یها آموزه

 لسوفیف است ممکن چند هر است؛ نید یچگونگ و یچسان ،ییچرا
 یعقالن اب یمنافات ن،یا و ردیبگ کمک زین ینید نصوص و متون از نید

 فکرت و تیعقالن بر یمبتن خود اسالم، نید رایز ندارد؛ تفکر بودن
 هدیعق به. است کرده یداور ن،ید اصل درباره زین خود و است یعقل

 که دارد نام نید فلسفه ،یپژوه نید از بخش نیا سطور، نیا نگارنده
 و مسائل نه است، آن یکل احکام و نید اصل آن، متعلق و موضوع

 و دیبا مقام در نید فلسفه به ناظر قتیحق در ان،یب نیا. آن یمحتوا
 و دیبا مقام در نید زین نید از مراد که گونه همان است؛ فیتعر

 احثمب سنخ رو، نیا از است؛ دیبا مقام در فلسفه زین فلسفه از مراد
 ،نید یشناس روان اخالق، فقه، کالم، دانش به نسبت ن،ید فلسفه

 هرچند بود؛ خواهد متفاوت ان،یاد ای نید خیتار و نید یشناس جامعه
 . (18) کرد یتلق ینید معارف از خارج را نید فلسفه حاصل توان ینم

 مشخص زین را آن مسائل توان یم یحدود تا مختار هینظر براساس
 آن امثال و ینید معرفت فلسفه کالم، علم سنخ از که یمسائل. نمود

 هک یحال در شوند؛ یم خارج ن،ید فلسفه مسائل فهرست از هستند،
 وانت ینم یراحت به ن،ید فلسفه درباره مختلف یدگاههاید براساس
 جهینت در و داد صیتشخ را آن امثال و کالم ن،ید فلسفه مسائل

 توان یم مختار هینظر براساس. شد خواهد مسائل تداخل موجب
 مرتبط یها دانش از کیهر مسائل یبرا یمشخص اریمع و مالک

 مالک، نیا در. دیبخش نظام را ها دانش از کیهر و نمود ارائه نید با
 و ودب خواهند نید فلسفه سنخ از باشد، نید اصل درباره که یمسائل

 اثبات نیبراه رینظ ن،ید یاساس یها آموزه از هرچند مسائل ریسا
 به کالم علم سنخ از باشد،... و امامت نبوت، ،یوح معاد، خداوند،

 . ندیآ یم شمار
 

 : از عبارتند نید درباره یکل مسائل
 ،ینید یایقضا سرشت ن،ید صدف و گوهر ف،یتعار) نید یستیچ

 ،(نید یمعرفت هندسه ا،یدن و نید نسبت ن،ید یکارکردها  ن،ید قلمرو
 ،ینید زمیپلورال بعثت، ضرورت ن،ید منشأ ن،ید اهداف ای هدف

 و عبادت ،ینید تجربه مان،یا ن،ید یجاودانگ و تیجامع کمال،
 ،ینید معرفت با نید معرفت تفاوت نید معرفت ،ینید مناسک
 انامک ن،ید یریپذ فهم ،ینید یشناس معرفت و نید یشناس معرفت
 ن،ید مدرکات و مدارک ن،ید اکتشاف یمند روش ن،ید اکتشاف
 عرفتم نسبت ،یرانگاریپذ قرائت ن،ید فهم تطور متون، کیهرمنوت

 ن،ید زبان ،(مطلوب کشف منطق مختصات ن،ید االمر نفس با ینید
 اتیمدع یریپذ برهان و یریپذ هیتوج ،ینید یها گزاره یمعنادار

 و علم نظیر - گرید یها ساحت با نید مناسبات و نسبت ن،ید
 و سرشت... و مشربها ها، گفتمان...  و یانسان ،یعیطب یها معرفت
 هنر، و نید فرهنگ، و نید ن،ید و علم رابطه ،ینید تجربه مفهوم

 و ارتباط ن،ید یمبان ،ینید زبان است،یس و نید ات،یادب و نید
 رابطه ن،ید از بشر انتظار ن،ید قلمرو ،ینید یها آموزه یهماهنگ

 مالک و یجاودانگ ،ینید ییگرا حصر ای ییگرا کثرت ا،یدن و نید
 در ،نید درباره یمعنادار و یریپذ قیتحق ،یریپذ اثبات مسئله ن،ید

 انسان، یجاودانگ مرگ، معاد، انسان، خدا، رینظ یمسائل که یحال
 لتحو و ثبات معارف، ریسا با ینید معرفت رابطه ،ینید معرفت
 ةلسفف و ینید معرفت فلسفه ،یکالم مسائل سنخ از...  و ینید معرفت

 ؛ینید اتیمدع امهات توان ینم رو، نیا از. نید فلسفه نه اند، کالم
 شیدایپ نحوه و خلقت ا،یبال و شرور ،یاله صفات خدا، وجود رینظ

 و فیتکل ،یشناس انسان اعجاز، نبوت، و یوح ،یماد و مجرد عالم،
 نید فلسفه سنخ از را...  و معاد نفس، خلود جهان، یاخالق نظام

 نید فلسفه سنخ از را ادشدهی موارد که یدگاهید برخالف دانست؛
 .(19) داند یم

 
  گرید علوم و نید فلسفه 

 منطق م،کال فلسفه، رینظ ن،ید با مرتبط علوم یبرخ با نید فلسفه
 کالم، ۂفلسف) ینید معرفت فلسفه ن،ید فهم منطق فلسفه ن،ید فهم

 نبهج و جهات از... و( ینید علم فلسفه و اخالق فلسفه احکام، فلسفه
 .است ارتباط در( زیتما و تشابه) ییها
 
  یهست فلسفه و نید فلسفه. 1

 جودو و یهست اصل درباره یعقل یبررس و مطالعه به ،یهست فلسفه
 لسفهف همانند زین نید فلسفه سنخ ن،یبنابرا. پردازد یم موجود هو بما

 و متعلق در دانش دو تفاوت. است یعقل مطالعه سنخ از ،یهست
 اصل آن، و است یکل ،یهست فلسفه موضوع. است شناخت موضوع

 نید فلسفه موضوع که یحال در است؛ موجود هو بما وجود و یهست
 است دیمق یامر و خاص یهست مضاف یها فلسفه ریسا همانند. 
 هفلسف مشترک نقاط(. نید نام به یمشخص و دیمق قتیحق و هست)

 شناخت درصدد دو هر. است تیغا و روش در نید فلسفه و یهست
 به یامر شناخت ،یگرید و یهست اصل شناخت ،یکی اند؛ تیواقع
 فلسفه هب نسبت و فلسفه سنخ از زین مضاف فلسفه ن،یبنابرا.نید نام

 مضاف، یها فلسفه که گونه همان است؛ یمعنو مشترک ،یهست
 که یدگاهید رو، نیا از ،یلفظ مشترک نه اند، یمعنو مشترک

 و مورا فلسفه و علوم فلسفه انیم یلفظ مشترک را مضاف فلسفه
 (.20) ستین حیصح داند، یم قیحقا
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 ینید معرفت و نید فلسفه. 2
 و متدها با که است نید از یشناخت و معرفت ،ینید معرفت از مراد

 ،ینید معرفت نیبنابرا باشد؛ شده حاصل موجه و معتبر یها منطق
 معرفت فیتعر در. باشد یم یتخصص و مند روش عالمانه، یمعرفت

 موجه یسع محصل از است عبارت ینید معرفت: »است آمده ینید
 ستگاهد» به گر،ید ریتعب به. «ینید یها آموزه و ها گزاره کشف یبرا

 یبرا موجه و معتبر یشناس روش کاربست از برآمده یمعرفت
 .(21) شود یم اطالق ینید معرفت «ینید یایقضا اکتشاف

 همانند ،ینید معرفت با نید فلسفه نسبت شد، گفته آنچه به توجه با
 یهست که هاست دانش گرید با( یشناس یهست) یهست فلسفه نسبت
 تعبار به. هاست دانش ریسا موضوع اثباتگر و هیپا نقش یشناس

 وعموض با.  باشد نید اصل که - نید فلسفه موضوع نسبت گر،ید
 دانش گرید با یشناس یهست موضوع نسبت همانند ،ینید معارف
 .هاست

 هک است آن موضوع در ن،ید معارف گرید با نید فلسفه مشترکات
 قاخال احکام، کالم، که گونه همان ارتباطند؛ در نید  با آنها یتمام

 از زین ن،ید فلسفه اند، ینید معارف از و نید به متصف ،ینید علم و
 که تفاوت نیا با دارد؛ قرار آن مجموعه ریز و ینید معرفت سنخ

 یول است؛ پژوهش موضوع عنوان به نید اصل ن،ید فلسفه موضوع
 تفاوت. است نید یجزئ یمحتوا و مسائل ،ینید معارف موضوع

 ت؛اس مشخص ،ینید علم و اخالق احکام، نظیر یمعارف با نید فلسفه
 و مسائل سنخ لحاظ از هم و متفاوتند متد و روش لحاظ از هم رایز

 کالم علم شود، یم واقع اشتباه و خلط مورد آنچه اما. آنها یمحتوا
 رائها نید فلسفه از که یفیتعار در معموال که است نید فلسفه و

 .(22) است مشهود اشتباه و خلط نیا است، شده
 ستا نیا در کالم، علم و نید فلسفه تفاوت مختار، هینظر براساس

 یحال در است؛ نید یمانیا یها آموزه و دیعقا کالم، علم موضوع که
 لحاظ از است ممکن چند هر. است نید اصل ن،ید فلسفه موضوع که

 اورب که است نیا در تفاوت باشند، مشترک هردو بودن، باور سنخ
 است یمانیا باور شود، یم صحبت آن از کالم علم در که یاعتقاد و

 وطمرب باور ن،ید فلسفه در اما است؛ گرفته شکل نید درون در که
 چند هر نید اهداف و قلمرو ،یستیچ مسئله مثال است؛ نید اصل به
 رینظ یمسائل با مسئله نیا دارد، وجود ینید متون و نید یمحتوا در

 معارف، سنخ لحاظ از ،..و معاد امامت، مرگ، مسئله خدا، وجود
 و است یمانیا اعتقاد و باور ،یکالم مسائل سنخ. است متفاوت
 هگزار به داشتن باور و مانیا به وابسته ملحدبودن، ای مؤمن مالک

 در است؛...  و معاد نبوت، د،یتوح خدا، رینظ یاعتقاد و یمانیا یها
 ائلمس سنخ از...و ،«نید قلمرو» ،«نید یستیچ» رینظ یمسائل که یحال

 یمالک و نبوده اتیمانیا سنخ از لزوما که اند یا یعقل تفکر و یفلسف
 سنخ از هرچند ن،ید فلسفه مسائل. بود نخواهد الحاد و مانیا یبرا

 یبانم نقش ،ینید معارف ریسا به نسبت قت،یحق در ست،ین اتیمانیا
 .(23) دارند یمباد و
 ربارهد یفلسف و یعقل تفکر واجد هم آن، تیجامع لیدل به اسالم نید

 گر،ید عبارت به. یمانیا و یاعتقاد اصول واجد هم و است نید اصل
 پرداخته یکم و یعلم ،یاخالق ،یکالم مسائل به هم اسالم، نید در

 رو، نیا از. نید اصل درباره یفلسف و یکل مسائل هم و است شده
 گر،فران ریغ فرانگر، ،ینید درون ،ینید برون به مسائل کیتفک

 و ملتزمانه غیر و ملتزمانه ،ینید و یعقل ،یمتن برون ،یمتن درون
 در نهایا همه. بود نخواهد حیصح و قیدق اسالم نید درباره آن امثال

 که یمسائل یتمام. شود یم افتی ینید نصوص در ژهیو به اسالم، نید
 اسالم در چه و غرب در چه ن،ید فلسفه مسائل عنوان به امروزه
 ،ینید متون و نصوص در ژهیو به اسالم، نید در توان یم است، مطرح

 .افتی را آن
 

 ،است اصل نید درباره یبررس و مطالعه ن،ید فلسفه نکهیا خالصه
 معل موضوعات از تواند ینم نید فلسفه مسائل رو، نیا از. نید در نه

 در اند؛ نید در مطالعه سنخ از کالم، علم مسائل رایز باشد؛ کالم
 ریغ نید فلسفه ن،یبنابرا. اند نید درباره نید فلسفه مسائل که یحال
 و یاساس یها آموزه کالم، متعلق و موضوع رایز است؛ کالم از

 .(24) است نید یاعتقاد
 به عهدت را نید فلسفه و کالم تفاوت که یا هینظر ان،یب نیا براساس

 یم نیچن هینظر نیا. بود خواهد مردود داند، یم آن عدم و دفاع
 نید فلسفه در که است جهت نیبد کالم علم با آن زیتما: »دیگو
 کار یاثنا در نید لسوفیف و شود، ینم انگاشته مسلم ینید امر چیه

 به را یزیچ هر که کند یم حفظ خود یبرا را یآزاد نیا خود
 از که را یتعهد یب خصلت همان نید فلسفه. خواند فرا پرسش

 .دهد یم قرار خود نییآ و وهیش است، یفلسف روش یها یژگیو
 رتباطا قصد و زهیانگ حوزه به تفاوت و زیتما شده، یسع نگاه نیا در

 قصد، و هزیانگ به زیتما که شد گفته زین قبال که یحال در شود؟ داده
 یهیتوج نیچن. باشد گرید علم از علم کی تفاوت عامل تواند ینم
 و یغرب نید فلسفه کتب در شده دهید که شده یناش آنجا از

 با و است شده یبررس و بحث کالم علم مسائل همان ت،یحیمس
 نیا از کردند؛ دایپ سوق زهیانگ در زیتما به الجرم مسائل، وحدت

 .باشد یم نهیزم نیا در ها یغرب آثار ریتأث تحت شتریب رو،
 طالحاص از بار نینخست یبرا گفت، توان یم زین دیجد کالم درباره
 خود یها یسخنران از یکی در او. است کرده استفاده دیجد کالم

 یاری به که میدار ازین یدیجد کالم به ما امروز: »است گفته نیچن
 نیا هک میده نشان ای... میکن اثبات را دیجد علم بطالن ای میبتوان آن
 از زین ،یهند شمندیاند. «است یاسالم مانیا مراتب بر منطبق میتعال

 به ماسال یایدن در را «دیجد کالم» ریتعب که است یکسان نینخست
 کالم علم» را کالم علم خیتار کتاب دوم جلد یو. است برده کار
 با دیجد یایدن در نید که را ییها چالش آن در و نامد یم «دیجد
 همچون یشمندانیاند پس آن از. کند یم یبررس روبروست، آنها
 آن مسائل یبرخ به و برده نام علم نیا از گران،ید و یمطهر دیشه

 .اند پرداخته
 تنها و ستین قیدق زین میقد و دیجد کالم کیتفک نگارنده، نظر به

 وجود یتفاوت و است کالم علم األهمان و شوند یم نو به نو مسائل
 گمان ،یغرب تفکر از یریپذ ریتأث لیدل به یبرخ نکهیا جز به ندارد،
 زج یزیچ نید فلسفه با است نید فلسفه همان دیجد کالم کردند
 م؛یندار میقد و دیجد کالم اوال، که یحال در ست؛ین دیجد کالم
 (25) .دارند یماهو تفاوت کالم علم با نید فلسفه ثانیة،

 اتیاله ای یفلسف کالم رینظ یگرید اصطالحات ،یغرب فرهنگ در
 و فلو یآنتون. شود یم نید فلسفه اصطالح نیگزیجا یگاه ،یفلسف
 صورت به م1955 سال در که یکتاب یگذار نام یبرا رینتایا مک
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 233  ست؟یو کالم در چ نیتفاوت فلسفه د  

 

 1399بهار ، 1، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 آن و برده کار به را ادشدهی اصطالح اند، رسانده چاپ به مشترک
 در «یفلسف کالم» اصطالح اند دانسته خیلیت پل از گرفته وام را

 اسحاق محمادین که چنان دارد؛ نهیرید یا نهیشیپ یاسالم فرهنگ
 المک» آن، روش بودن یفلسف و یعقل لیدل به را یمعتزل کالم میند

 ،یقلن و یعقل کیتفک شد، گفته که گونه همان. نامد یم «یفلسف
 گاز ساز عقل با و بوده یعقل تفکر ینوع زین ینقل و نبوده حیصح

 .شد اهدنخو نید فلسفه با یهمسان لیدل ،یفلسف کالم ریتعب و است
 
 ینید معرفت فلسفه و نید فلسفه. 3

 تیماه صیتشخ یبرا م،یآور یم دست به نید از یمعرفت ما یوقت
 علل و ممکن یخطاها ،ینید معرفت تطور علل و انواع زین و آن،

 بیآس زین و ن،ید معرفت به گوناگون یها افتیره خطاها، وقوع
 رفرانگ کالن، مطالعات سلسله کی به شده، حاصل معرفت یشناس

. ابدی سامان مستقل دانش کی ئتیه در دیبا که میازمندین یعقالن و
 فهفلس ن،یبنابرا. مینام یم ینید معرفت فلسفه را یدانش نیچن ما

 یبرا موجه کاوش جهینت ،یعقالن فرانگر مطالعه ،ینید معرفت
 وعموض مشرفانه، و فرانگر ینید معرفت فلسفه. است نید کشف
 .کند یم لیتحل را خود

 و صفات و ینید معرفت تیماه: از عبارتند ینید معرفت مسائل
 یشناس گونه آن، ندیفرآ و ینید معرفت تکون آن، یها یژگیو

 لیتحص باره در موجود مهم یها افتیره و روشگانها یقیتطب
 آن، علل و عوامل و تطور انواع ،ینید معرفت تحول ،ینید معرفت

 معرفت ساختار ،ینید معرفت یمعرفت ارزش ،ینید معرفت یتخط
 فکش منطق در ینید معرفت فلسفه یها داده ندیبرآ و بروز ،ینید

 فتمعر فلسفه یستیچ به توجه بای نید یپرداز هینظر و نید فهم
 ت،یماه لحاظ از نید فلسفه با را آن تشابه و تفاوت توان یم ن،ید

 در که نمود سهیمقا... و منابع ت،یغا و قلمرو موضوع، ،یشناس روش
 :میکن یم اشاره آن از یبرخ به ل،یذ
 د،یگو یم سخن ینید معرفت از ینیپس نحو به ینید معرفت فلسفه. 1

 .پردازد یم نید اصل به ،ینیپس نحو به ن،ید فلسفه اما
 لسفهف موضوع ینید معرفت یعنی  اکتشاف منطق کاربرد محصل. 2

 نید فلسفه از متأخر رو، نیا از دهد؛ یم لیتشک را ینید معرفت
 .باشد یم زین نید فهم منطق از متأخر یحت. است
 عرفتم قلمرو ،ینید معرفت یهست و یستیچ رینظ یمسائل ن،یبنابرا

 د؛ان ینید معرفت فلسفه مجموعه ریز... و ینید معرفت ارزش ،ینید
 و لمع ن،ید قلمرو و گستره ن،ید یستیچ رینظ یمباحث که یحال در
 .گردد یم طرح نید فلسفه در...  و نید
 ست؛ین یتفاوت نید فلسفه وهیش با ینید معرفت فلسفه روش انیم. 3
 بحث خود موضوع درباره یعقالن فرانگر شیوه با دانش هردو رایز
 .اند فلسفه سنخ از هردو لیدل نیهم به و کنند یم
 یلو است، «ینید معرفت» ،ینید معرفت فلسفه موضوع و متعلق. 4

 دو آن موضوع ن،یبنابرا است؛ نید ن،ید فلسفه موضوع و متعلق
 .بود خواهد متفاوت

 ن،ید فلسفه اما است، دو درجه معرفت ،ینید معرفت فلسفه. 5
 و قیحقا سنخ از ن،ید فلسفه موضوع رایز است؛ اول درجه یمعرفت
 سنخ از نید فلسفه گر،ید عبارت به. دانش سنخ از نه است، امور

 انشد سنخ از ،ینید معرفت فلسفه که یحال در است؛ ینیشیپ دانش
 معرفت قتحق بر متوقف و مترتب ،ینید معرفت فلسفه. است ینیپس

 ت،اس نید اصل تکون و نزول بر متوقف چند هر ن،ید فلسفه. است
 .ستین ینید معرفت تکون و تحقق بر مترتب

 
 هفلسف از ریغ است، ینید معرفت ینوع خود هرچند، نید فلسفه. 6

 و ستا ینید معرفت فلسفه بر مقدم نید فلسفه. است ینید معرفت
 .است نآ از متأخر و نید فلسفه بر مترتب خود ینید معرفت فلسفه

 لسفهف بطیر مصاف یها فلسفه یبرخ شامل ،ینید معرفت فلسفه. 7 
 در شود؛ یم ینید علم فلسفه و اخالق فلسفه احکام، فلسفه کالم،

 نید اب مرتبط مضاف یها فلسفه ریسا بر مقدم نید فلسفه که یحال
 یاه فلسفه ریسا به نسبت را هیپا و مبنا نقش نید فلسفه. است

 فهفلس ،ینید معرفت فلسفه رو، نیا از دارد؛ نید با مرتبط مضاف
 آن عتاب و نید فلسفه از متأخر و مترتب آن، امثال و نید فهم منطق

 .اند
 نید همف منطق فلسفه و نید فهم منطق رینظ ییها دانش با نید فلسفه

 دهعه که است یکالن سامانه دین، اکتشاف منطق. دارد تفاوت زین
 کشف یشناس روش مشترکات و امهات و اصول شرح و طرح دار

 فهم نطقم فلسفه و نید فهم منطق با نید فلسفه ن،یبنابرا. است نید
 و روش دهنده ارائه ن،ید فهم منطق رایز بود؛ خواهد متفاوت نید

 و دقواع نیا درباره زین نید فهم منطق فلسفه و است نید فهم قواعد
 هفلسف اساس، نیا بر. پردازد یم یعقالن یبررس و مطالعه به اصول،

 نید اکتشاف یبرا متیعز یمباد نقش قتیحق در آن مسائل و نید
 .دارند را نید یها آموزه و ها گزاره و
 
 یریگ جهینت

 و تیحیمس و غرب از که است یواردات دانش ن،ید فلسفه امروزه
 در که یها کتاب و است شده وارد ماریب و وبیمع صورت به
 یفضا زا یریرپذیتأث با اند، شده نگاشته نهیزم نیا در یاسالم شهیاند

 هفلسف از فیتعر در یحت ن،یا و باشد یم غرب یفرهنگ و یفکر
 سفهفل که یحال در است؛ بوده گذار ریتأث زین آن مسائل ارائه و نید
 ،«دیبا و فیتعر» مقام در و مضاف فلسفه از یبخش عنوان به نید
 .باشد یم دارد، وجود امروزه آنچه از ریغ

 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
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 درباره یعقالن تفکر دیمؤ و مشوق خود اسالم، نید. دارد اختصاص
 در یوقت امروزه حال، نیع در. است...  و مرگ، خدا، ،یهست اصل
 شتریب شود، یم ارائه نید فلسفه مسائل از یفهرست ،یاسالم شهیاند
 یتیسنخ چیه یموارد در که است یاعتقاد و یکالم مسائل سنخ از
 مسائل از یرونوشت دقیقة ایگو. ندارد نید فلسفه ژهیو به فلسفه با

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

 یبرا ان،یحیمس از دیتقل به و مسجد عرض در را یمکان ،یمصل
 یاسیکل» ای «اسالم یسایکل» زین را آن نام و میده اختصاص عبادت

 .رسد یم نظر به. میده قرار «مسلمانان
12 

 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
 نآ مسائل و نید فلسفه خاستگاه و نما و نشو که یحال در. ستین

 بوده یخاص یفرهنگ و یخیتار بستر کی بر یمبتن ن،یزم مغرب در
 نید از یعقل تفکر و فلسفه ییجدا فرهنگ، آن غالب انیجر و

 تفکرانم ن،ید فلسفه از یا نهیشیپ نیچن براساس. باشد یم تیحیمس
 و ها یژگیو و نید فلسفه تیماه کیه جان جمله از ،یغرب

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

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

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

 زهامرو رایز ست؛ین حیصح است، آن جوهرة یعقالن تفکر که یانیاد
 در یتح و هستند کالم علم مسائل سنخ از ن،ید فلسفه مسائل شتریب
 دیق آن، ائلمس و نید فلسفه یستیچ درباره ها نییتب و تعریفها شتریب

 یمقاالت و ها کتاب فهرست در. است آمده «نید یاساس یها آموزه
 اتاثب رینظ یمسائل است، شده نگاشته تاکنون نهیزم نیا در که

 بوده نظر مد...  و معاد ،یزندگ یمعنا و مرگ مسئله خدا، وجود
 علوم در مسائل نیا یتمام یاسالم شهیاند در که یحال در. است
 جداگانه طرح و است شده پرداخته... و اخالق کالم، رینظ یمختلف

 غرب هویش از یریرپذیتأث لیدل به شتریب ن،ید فلسفه دانش در آن
 .است
 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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