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اميا  ا ا  سا ار سر يا الل م ا        .ه مفاهيم و مساال  لسسافد دلاس ا ا     بحث امروز دربار

  ئوال اي زلر را جواب سي ا كن : 

الس شاخدء لسسفد در چد موقعيتل در ج ان قرار دارد؟ چد موضوعات و مسائسل در آن هسا ؟  

 درص د ا   چد مسائسل را مورد تجزلد و تحسي  قرار ده ؟ و با چد روشل ، و با چد مفاهيمل؟ 

آنچد در باب آشنالل با لسسفة دلس گفتنل ا   النكد تقرلباً امروزه در همة دانياااه اي دنياا،   

رشتد لسسفد دلس خصوصاً در مقاطع كارشنا ل ارش  و دكتاري تقرلبااً لعااس ا ا ن دانياااه      

شود كد لاق  الس رشتد باش ن در الس بيس   اس اخير توجد بييتري بد الاس   معتبري لال  نمل

ه ا   و الس رشتد رش  و بالن گل خود را در بيس   الة اخير سي ا كرده ا  ن عسال  رشتد ش 

رغم النكد مطالب آن ج ل  نيس  ، بسكد بعضل از آن ا در  ن  هاي قبسال لسسافل هام باوده     

ا  ، ولل در الس دو دهد اخير مسال  آن طور ج ي مورد تجزلد و تحسي  قرار گرلتد ا  ن الس 

ية السم ها و نارش هاي لسسفل بد صورت جا ي ماورد توجاد قارار گرلتاد      شاخد تقرلباً در كس

  .ا  

تحسي  شخصل مس الس ا   كد شال  منيأ سي الش شاخد اي با عنوان لسسافد دلاس در زاوزه    

محالسل كاد باد    .امرلكالل برخا تد از لك نوع مقابسد با مسائ  دلنل بوده باش  –لكري اروسالل 



انيك ه هاي ال يات جااي گرلتاد باودن الارادي باد الاس مساال         سرداخ  در د مسائ  دلنل مل

لالتن ن الس الراد مسائ  خاود را ساا از    نق هالل داشتن  ، اما جالااهل در دانيك ه ال يات نمل

البااس ،   م تل بد صورت منسجم در شاخد اي بد نام لسسفة دلس گرد آوري كردن  تا بتوانن  لارغ

اي خودشان برر ل عقسل لا تحسيسل دقيا  داشاتد باشان  ،    نسب  بد الس سر ش ها و نظرلد ه

گزاره هاي دلنل را مورد تجزلد و تحسي  قرار دهن  ، در مورد ارزشيان بحث كنن  و بد تجزلد و 

  .بنابرالس خا تااه لسسفة دلس لك خا تااه دلنل نيس  .تحسي  آن ا بپردازن 

اصاطحزاً   –اراي گراليا اي دلنال بودنا     البتد بع  از طرح مسألد بد الس صورت ، الرادي كد د

در الس زوزه زضور سي ا كردن  و خيسل ج ي در ماورد مساالسل كاد در     -تئسيت ا لا خ اباوران

  .ش  بد تجزلد و تحسي  و برر ل سرداختن  الس زميند ها مطرح مل

لكردباد  بد عنوان نموند ، اگر در تارلر مسالسل دلنل نااه كنايم باا تيييارات زلاادي در ناوع رو     

شولمن براي اثبات آموزه هااي دلنال قابحً مطالاب زلاادي گفتاد        سر ش هاي دلنل مواجد مل

ش ن توماس آكوئيناس، داللسل را در اعتقاد بد وجود خ ا دارد ، دكارت ، كتاب تامحتش را بد  مل

 آوردنا  ، اماا بعا  از    قوس خودش براي اثبات مب أ و معاد نوشتد ا  ن  خيسل ها ا ات الس مال  

ش ن شال  از همد م متر هيوم بود كد بطاور   گذش  لك م تل بد الس ا ت الل ا خ شد وارد مل

 خيسل ج ي ا ت الل الل را كد در دلاع از عقال  دلنل بود زلر  ئواس بردن 

موضعل كد تا الس زمان رواج داش  الس بود كد الارادي باراي اثباات گازاره هااي دلنال خاود        

كردن ن كان   در مقاب  بعضل دلار بد آن ا ت الس ها خ شد وارد ملآوردن  و  ا ت الس هائل مل

براي ا ت الل اي عقسل نظري براي اثبات اعتقادات دلنل، مطالب و نق  هاي ا ا ل اي دارد، اما 

 در اوال  قرن بيستم الس جرلان عوض ش ن 

ا ت الس را رد آورد و دلاري الس  لرض كنيم از لحاظ منطقل لكنفر ا ت اللل بر وجود خ ا مل

تاوان نتيجاد گرلا  كاد خا ا نيسا ن نتيجاة         كردن از الس جرلان ا ت الس و رد، منطقاً نمل مل



توان گف  ا ت اللل كد الاس   دانيم خ ا هس  لا نيس ن مل منطقل الس مسألد الس ا   كد نمل

 اش ن لرد آورده كالل نيس ، شال  بع ها ا ت الس دلاري مطرح شود كد كفال  الزم را داشتد ب

در هميس موضوع لك مناظره تارلخل بيس برتران را   و لردرلك كاسسستون، هم او كاد كتااب   

تارلر لسسفد را نوشتد ا   وجود دارد، كاسسستون كييش ا   و از اعتقادات دلنل خاود دلااع   

 نيين ن الس مناظره بد طور زن ه از بل بل كن  و برتران را   هم در مخالف  با او بد بحث مل مل

 اس سيش ا  ن عيس الس مناظره را برتران را   در  07-07ش ، مربوط بد ز ود   ل سخش مل

آورده ا  ن الس مناظره لك  ن  تارلخل در لسسافد دلاس ا ا ن    ” چرا مسيحل نيستم “كتاب 

سذلرل  و در آخر هم  كاسسستون براي وجود خ ا ا ت الس مل آورد و برتران را   نيز آن ا را نمل

دانم كد خ ا  كن  الس ا   مس نمل نتيجد گيري كد برتران را   مل .مان  ر معس  ملبحث بد طو

هس  لا نيس  ، موضع او لك موضع الادري ا   ) البتد موضع شنون ه ها هام جالاب ا ا  ،    

قضااوت در النكاد كا اميك از نظار      .دانن  و برخل را   را بعضل از آن ا كاسسستون را سيروز مل

 (.   معموالً وابستد بد سيش زمينة ذهنل شنون ه ها ا  در تل دلاع كرده ا

كن  كد چاوند مل توان اثباات كارد    اما رلتد رلتد ، موضع مسح ان بد الس  م   وق سي ا مل 

كد خ ا نيس ؛ دق  كني (ن لعنل جرلان لسسفد دلس بد جاي النكد بيال  بر موضع دلنال الاراد   

لانل كد شما بد نام دلس در   كردل ، اصحً در ا   خواه  اثبات كن  كد الس جر وارد كن ، مل

نيس ن سا در كار لسسفة دلس لك  بك ج ل  سي ا ش ن الس م م ا ا  كاد آلاا اصاحً چنايس      

كاري ممكس ا  ؟ اثبات النكد لك چيزي وجود ن ارد، خيسال مياكستر ا ا  از اثباات النكاد      

بات كنن  در گزاره هاالل كاد   چيزي هس ن موضع الس الراد بد الس صورت بود كد  عل كنن  اث

آموزه هاي دلنل برآن ا اس هستن ، لك نا ازگاري منطقل وجود داردن لعنل دو گزاره لك لار 

كنن  و متناقص هستن  و چون متناقص هستن  نتيجد مل شود كد اص  گزاره هاا   را تالي  نمل

ره هااي دلنال   در   نيس ن لا همان كاري كد سوزلتيولس  ها كردن ، بد الس صورت كاد گازا  

تاوان   توان در مورد آن ا گف  كد در   هستن  لا غسطن لقط مل توانن  معنا دار باشن ن نمل نمل



معنل هستن ن در الس زميند الرادي م   آنتونل لسو و رلچارد هير لك بح  الل  گف  كد الن ا بل

 دهن ن  قرار مل را دارن  در آن ابطاس سذلري و لا تحقي  سذلري گزاره هاي دلنل را مورد بحث

كن ن الارادي هام    بنابرالس جرلان لسسفة دلس در قرن بيستم با چنيس موضعل بد مسألد نااه مل

كنن  درص دن  كد الس مسال  را با دق  مورد ارزلابل قرار دهن ن البتد  كد در الس زميند كار مل

 الس دق  دلار ربطل بد اعتقاد لابل اعتقادي آن ا ن اردن 

ر مسألد توجد بد دلس بسيار ج ي ش ه ا  ن و الس واقعيتل ا ا  كاد بعا  از     اس اخي 07در 

انقحب ما و تحوالت جامعة ما توجد بد دلس سژوهل در دنيا زلاد ش ه ا ا ، ناد لقاط در ماورد     

مسألد ا حم بسكد بودلسم هم ج ي ش ه ا  ن در  ال اي اخير توجد بد نارش هاي بودائل در 

  ن توجد بد عرلان هاي  رخ سو تل و مسال  دلااري از الاس د ا     امرلكا طرل ارانل لالتد ا

 رواج بسيار زلادي سي ا كرده ا  ن 

لسسفد دلس درص د ا   تا گزاره هاي دلنال را ماورد ارزلاابل عقحنال قراردها ن شااخد هااي        

كنن ، شاخد اي دارلم بد نام دلس سژوهل كد در مورد گزاره هااي   دلاري هم درباره دلس كار مل

نل و اعتقادات دلنل و رلتارهاي دلنل ا  ن دو گوند برر ل امكان دارد، لك وق  هس  لك دل

دهم كد م حً خ ا هس ، لاك وقا  هسا  كاد      ان ليد دلنل را مورد برر ل ا ت اللل قرار مل

خواهم ب انم با مس چد ارتباطل دارد، براي انساان ا چاد    خواهم باولم كد خ ا هس  ولل مل مل

تاوان   دم الل كد معتق  بد خ ا هستن  چاوند ان ، الس دو تا با هم لارق داردن مال  سيامل دارد، آ

گزاره اي دارد و لك تجسال واقعال و محقا      –ذهنل لا معنالل  –گف  دلس لك تجسل معنالل 

شولم كد الس چنيس اعتقااداتل دارنا ، بار آن     دارد؛ لعنل در عالم واقع با دلن ارهائل مواجد مل

 ارن ن ا اس رلتارهالل د

دلس سژوهل مسالد اي ا   كسل تر ازلسسفد دلسن شال  بتوان بد گوند اي لسسفة دلس را بخيال  

از دلس سژوهل ب انيم بعضل مسال  هس  كد در دلس سژوهل مطرح ا ا  اماا در لسسافة دلاس     

مطرح نيس ن لذا بال  بيس الس دو لرق گذاش ن م حً بحث هالل بد ناام جامعاد شنا ال دلاس،     



 ل دلس، الن ا مسائسل هستن  كد در دلس سژوهال مطارح مال شاود و البتاد همايس       روان شنا

توانن  بح  اي لسسفل هم داشتد باشن  كد در لسسفة دلس مطرح مل شودن بد عناوان   مسال  مل

م اس در روان شنا ل دلس ميتوان رلتار دلن ارها، نوع برخاورد دلنا ارها را برر ال كارد و لاا      

كنن  نوع درلالت ااي دلنال كاد آن اا دارنا ، نحاوه        دلن ارها سي ا ملتجزلد و تحسي  هالل كد 

آورد، بحث كردن اما اگر بنا باش  بد  تما يان و شرالطل كد براليان روزيات دلنل را بوجود مل

صورت لسسفل برر ل شود در لسسفد دلس بد آن سرداختد مل شود، لعنل اصطحزاً هماانل كاد   

كد لك شخص دلن ار دارد مورد برر ال كاذب و صا ق قارار     گولن  تجربد دلنل اي  بد آن مل

گيردن لك وق  هس  مس تجزلد و تحسي  روان شناختل مال كانمن لاك وقا  هسا  كاد        مل

گوليم  لرض كنيم كد چنيس تجربد اي را كسل واج  ا   زاس آلا الاس تجرباد زكالا  از     مل

ا   نيان دهن ة الس ا   كد  كن ن لعنل آلا الس تجرلة دلنل كد در مس كن  لا نمل واقعي  مل

لك واقعيتل بد نام دلس هس ؟ الس بحث دلاري ا   كد در لسسفة دلس مطرح مل شودن ساا  

توان  در لسسفة دلس مطرح شود و لك بخيال از   م حً بح ل بنام تجربة دلنل ، بخيل از آن مل

  .آن در روان شنا ل دلس

گيارد و ازتمااال باد     و تحسي  قارار مال   در روان شنا ل دلس مسائ  مطروزد لوق مورد تجزلد

ر ن  كد ارزش باورهاي دلنل اذعان مل شودن و بع  لاك روشال را هام باراي زا        جالل  مل

كنن ن ولل ازتماس دارد روان شنا ل كد از روش دلس  ميكحت مردم بد نام دلس درمانل سي ا مل

دلنال ن اشاتد باشا ن ولال     گيرد، لك ذره اعتقااد   درمانل ا تفاده ميكن  و خوب هم نتيجد مل

كنمن م حً لارض كنايم كاد     گول  مس بامسائ  دلنل ميكحت لك  ري آدم ا را برطرف مل مل

بينن  و كسل كد  بد او  لك آدمل ب ان  كد روز جزالل هس  و آدم اي گناهكار جزاليان را مل

گفاتس   ظسم كرده جزالش را خواه  دل ، لك آراميل برالش الجاد مل شودن الاس گوناد  اخس   

توان  تاثير باذارد، اما خودم چنيس اعتقادي ن ارمن الس بحث لك تحسي  روان شناختل ا    مل



انجام  ، الن ا وارد لسسفة دلس مييود كد لك برر ل عقحنل نسب   اما آلا الس بد اثبات لا رد مل

  .ده  بد آن اعتقاد انجام مل

ي بد نام كاحم دارلامن مساائسل كاد در     كمابيش با موضوع لسسفة دلس آشنا ش لم، شاخدء دلار

لسسفة دلس با آن مواجد هستيم م   اثبات وجود خ ا، بحث صفات خ ا، معاد، قياما ، ارتبااط   

باد همايس دليا  ضارورت دارد در      .دلس و اخحق بعضل از الس مسائ  در كحم هم مطرح ا  

ليم، معموالً بعضال از  گو آنچد را كد كحم مل .مورد خود كحم هم بد طور مختصر صحب  كنيم

كنن  كد كحم با آن تئولوژي كد در غرب مطرح  ( ترجمد ملtheologyمترجمان ما بد تئولوژي )

آنچد كد ما بد نام كحم در  .ا   خيسل تفاوت دارد و ب ترلس ترجمد براي تئولوژي، ال يات ا  

 .ل م العاد گاري دلنال   ( ا   ، لعنا (apologeticsناميم، تقرلباً معادس كسمة  تفكر خودمان مل

كنيم لذا سيياسيش غرض دلاعل م نظر  لعنل ما تو ط كحم از اعتقادات دلنل خودمان دلاع مل

لذا لي  كحم چيزي نيس   كد بتوانيم در غرب معادس خيسل منا بل بارالش سيا ا    .بوده ا  

رد، خاواهيم  البتد تعرلفل كد از كحم خاواهم كا   .باش  apologeticsشال  ب ترلس معادس  .كنيم

  .دل  كد كحم چيزي بييتر از م العد گري ا  

  Willimبد عنوان نموند ولسيحم لايس كرلا) )   .ده  ( الس معنل را نملtheologyاما تئولوژي )

Lane   Craig لك ال ي ان معاصر و لرد خيسل لعالل ا   كد كتاب اي زلادي در مسائ  دلنل )

لاا برهاان ج اان       The  Kalam Cosmological Argumet       دارد، لك كتاب دارد بناام :  

شناختل كحم، كد كحم را هم التاليك نوشتد ش ه ا   و منظورش همان كحمل ا   كاد ماا   

برهانل كد براي اثبات وجود خ ا آورده، برهانل ا   كد غزالل در مورد اثباات   .مسسمان ا دارلم

ا  ن  همان برهاان را از زباان او و از زباان    وجود خ ا آورده كد همان بحث ز وث زمانل عالم 

كسان دلاري م   كن ي و دلاران آورده و مرتب و  اختار منا  كارده و باا مساائ  ج لا  و      

خصوصاً لرضيد هاي ج ل ي كد كانتور در رلاضيات و كسان دلاري در ليزلك مطارح كردنا    

 .تسفي  كرده و برهان ج ل ي ارائد نموده ا  



موند وكاربرد چيس  ؟ لعنل او معادلل براي لي  كحم نيالتد ا   و ليتال  زاس منظور از الس ن

  .كنيم، الس ليتل نيس  كد در اناسيسل هم بتوان  معادس لاب  كد ما بد نام كحم مطرح مل

( همان ال يات ا  ن بعضال مساائ  هسا  كاد در ال ياات      theologyب ترلس ترجمة تئولوژي)

م حً بحث هنر دلنل ، ما دركحم  .لسسفة دلس مطرح نيس  مطرح ا   اما هيچ وق  در كحم و

زتال   .مسالد لمينسيم را در هيچ جالل از كاحم نا ارلم   .خودمان جالل براي هنر دلنل ن ارلم

شاخة ج ل ي در كحم شال  بد الس عنوان ن اشاتد باشايم، كاحم معنااي دلااري داردن اماا در        

مبانل مسائ  لق ال و لسسافة لقاد، هماة الن اا در       مبازث لق ل، .ال يات الس مبازث را دارلم

)ما لقد دارلم ولل در مسيحي  لقد و شرلع  چنا ان مطارح نيسا (ن     .ال يات مطرح مل شود

ولل در كحم مطرح نيس ن براي هميس ا   كد ال يات لك معناي اعم دارد، مخصوصااً كاد در   

اوند ا ت الس آورد كد خ اونا  لاك   ال يات ا تناد بد وزل هم جالز ا  ن در ال يات ميتوان الن

در ال يات مل توان  .بير را بد عنوان اوليس بير از گ  آلرل ه ا  ، چرا؟ چون انجي  گفتد ا  

كنايم   بد وزل ، قرآن لا روالات ،  يره لا  ن  دلنل مردم ا تناد كرد و ا ت الس هالل كد مل

ع معرل  باشا ن اماا در كاحم چنايس     توان  مبتنل بر دل گاه هاي دلنل برخا تد از الس مناب مل

در لسسفة دلس نمل توان ا تناد بد وزل و آموزه هاي دلنل كردن آنچد ما در  ن  دلنل  .نيس 

كنيم معنالل متفاوت از آن مطالبل دارد كد در لسسفة دلس و ال يات  خودمان از كحم مطرح مل

  .مطرح ا  

ي از مسالسل كد در لسسفة دلس مطارح  بسيار .موضوع بومل كردن لسسفة دلس خيسل م م ا  

مل شود مربوط بد زوزة لكري ما نيس  و بسياري از مسال  هس  كد بالا  مطارح شاود و در    

لسسفد دلس غربل مطرح ني ه ا   كد مربوط بد زوزه لكري ما   و الس هم جاي تيخيص و 

دلاس و تا لس    لرهنال خودمان بد عناوان  –تميز دارد كد چنيس كاري را بال  در لضاي لكري 

مخصوصاً سسون  الرانل را اضالد كردم ، چون نارش هااي   .الرانل معنا و برر ل كنيم –ا حمل 

  .دلاري را بد دنباس خودش دارد



 وظيفد بد ع  ه دارد : 5كحم بد تعبيري كد مخصوص نارش ا حمل ا   ، 

 .ل  اختار من  كنيمكنيم لعن النكد در كحم بياليم گزاره ها و آموزه هاي دلنل را  -1

اوس بياليم ببينيم چد گزاره هالل بنيادي ا  ن متكسميس ، معتزلد، شيعد هار كا ام اصاوس    

م حً معتزلد لكل از موارد اصوس دلس را امر باد معاروف و    .دلس را لك چيزي  مل دانستن 

وعيا   ن ل از منكر مل دانستن ن در زالل كد ما بد معاد اعتقاد دارلام، آن هاا باد وعا ه و     

معتق  بوده ان ن در مورد ع س شيعد و معتزلد با هم اتفاق نظر دارن ، اماا اشااعره باد عا س     

  . اختار من  كردن و منظم كردن اعتقادات دلنل لكل از وظالف كحم ا   .اعتقاد ن ارن 

ا   لعنل سيرالد ها را بزن ، آن الل كد نبالا    وظيفة دلاري كد كحم بد ع  ه دارد  -0

در كحم  .و آن مطالبل كد بال  مطمح نظر باش  مرتب و ميخص كن  .باش  رها كن  مطرح

مل شود لك بحث كحمل بد الس صورت مطرح كارد كاد خا الا ، ماس خيسال وقت اا دعاا        

شود ، زاس آلا ميتوان دعا را رها كارد چاون دعاا مساتجاب      كنم، اما دعا مستجاب نمل مل

شرالط براي ا تجاب  دعا زاص  نيا ه ا ا ، لاا     گول  لحن لك متكسم لا مل .ني ه ا  

سا الاس ان لياة ماس كاد هار       .بال  باول  توقع ا تجاب  هر دعالل را نبال  از خ ا داش 

  .شود بال  مورد تنقيح قرار بايرد و الس وظيفد كحم ا   دعالل كردم زتماً مستجاب مل

دلنل را باز كن ، داللا  لاد و    توان  اعتقادات كحم مل .كن  وظيفة دلار كحم النكد  -3

  .عسيد را مرتب كن  و آن گزاره دلنل را تبييس كن 

در كحم ماا اثباات م ام ا ا  اماا در لسسافة دلاس         .كردن ا   وظيفة دلار كحم  -4

همانطور كد خواهيم گف  اثبات اهميتل ن اردن لك ليسسوف دلس در نظر ن ارد كاد اثباات   

د چد مل شودن لعنل همان كاري كد در زكم  متعاليد ما لاا  كن  ، مل رود جسو تا ببين  ك

در لسسفة ا حمل ما ، ليسسولان ا حمل توقع دارن  كد كارشان را الس طاور انجاام دهنا ن    

ر يمن اما در كحم از اوس  كنيم و از وجود بد واجب الوجودمل گولن  ما بحث از وجود مل مل

  .بنا بر اثبات ا  



از آن چد كد بصورت شب د در ص د ا   بنياد هاي اعتقادي دلنل را ، لعنل دلاع   -5

 تضعيف كن ن 

لك مق ار لرق دارد ، چاون   apologeticsوظيفد از وظالف كحم ا  ن سا كحم با  5همة الس 

apologetics دان  لقط م العد گري دلنل ا   اما لك متكسم وظيفد خود را بييتر از الن ا مل. 

كحمل لكل از مبانل ميتوان  عق  باش  ، لعنل متكسم با عق  چنيس وظالفل  البتد در بحث هاي

زاال چقا ر عقا  و چقا ر     .در بعضل شرالط هم ميتوان بد وزل ا تناد كرد .را انجام مل ده 

  .وزل بحث دلاري ا  

در ال يات بد رازتل مل توان بد وزل ا تناد كرد، در ال يات مل توان گف  چون لحن مطسب با 

تاوان   در جواب الس كد چرا امام زسايس )ع( قياام كردنا  مال     . ازد، لذا مردود ا   رآن نملق

  .گف  م حً بر ا اس الس آلد از قرآن چنيس قيامل توجيد مل شود

وظيفد مطرح نيس  مار  وميس وظيفاد كاد هماان تبيايس      5در لسسفة دلس هيچ ك ام از الس 

كنا ، بااز    اره هاي بنيادلس دلنال را تبيايس مال   لعنل لسسفة دلس گز .مسائ  ا ا ل دلس ا  

كن  و صح  و  قم آن را مورد تجزلد و تحسي  قرار مي ه ن در لسسفة دلس  كن  ، برر ل مل مل

زنن  ، لك زرلل  كنن ، لك زرلل را از لك مسح  مل م حً وقتل بحث تجربة دلنل را مطرح مل

هش لرق دارد م حً دل گاهش ال يات ليبراس زنن  ، بع  از لك نفر كد دل گا را از لك معتق  مل

لعنال   .سردازن  زنن  و  پا بد ارزلابل تك تك الس دل گاه ا مل ا   ، لك زرف هم از او مل

هرك ام الس موضوع را بد نحو خاصل تبييس كرده ا   كد برر ل عقحنل هر لك از الس تبيايس  

لي  عق   .نالل دارد جاي بحث داردها وظيفة ليسسوف دلس ا   و البتد النكد الس عق  چد مع

  .خيسل و ع  سي ا كرده و معناي گسترده اي دارد

خواهيم تبييس عقحنل كنايم؟ گازاره هااي دلنال بيياتر ما  نظار ا ا  ،          چد چيزهالل را مل

در  .شاود  اعتقادات و مبانل مسال  دلنل م نظر ا  ن سا الس مطالعد از درون دلس انجام نمال 

  .دهيم التزام بد دلس لا خ ا وجود ن ارد كد انجام ملالس مطالعد و برر ل 



اعتقادات دلنل خود را كنار بال  گذاش ن النكد اعتقاد دلنل دارلم لا ن ارلم مطرح نيس ن م اس 

جالب النكد ما الرادي دارلم كد در رد لك مسالة دلنل ، بد طور مفصا  داد  اخس داده انا  و    

رون ؛ لعنل  ، اما هميس آدم ا روز لكينبد كسيسا هم ملج ي لك موضوع را زلر  ئواس برده ان 

التزام بد دلس را در مسائ  لسسفة دلس كنار گذاشتد ان ن آن ها لكينبد كسيسا رلتنياان را لاك   

بالعكا آن شال  بييتر رخ داده باش  كاد ماا ان ليامن انل داشاتد      .بحث دلاري را مل دانن 

خيسل منطقل هم آن اا را در معارض قباوس قارار مال      باشيم كد باورهاي دلنل را اثبات كنن  و 

بنابرالس در لسسفة دلس، گزاره هاي دلنل غيار   .شود دهن ، اما هيچ رلتار دلنل از آن ا دل ه نمل

  .گيرن  مستزماند مورد برر ل قرار مل

النكد خ ا هس  لا نيس ، آمرزن ه هس  لا نيس ، آلا خ ا ق رت مطس  دارد لاا نا ارد، آلاا از    

دان ، الس كد خ ا ازلال و ابا ي ا ا  باد چاد       دان  لا نمل دهيم مل كاري كد ما انجام ملسيش 

مان ، معادي هس  لا نيس ، المان ما با عق   مان  لا نمل معنا  ، بع  از مرگ آلا نفا باقل مل

ما ارتباط دارد لا ن ارد؟ همة الس بح  ا مطرح مل شود اماا ناد غيار معتق اناد بسكاد بالا  غيار        

ماند باش ، لعنل در النجا بال  التزام بد مسال  دلنل را كنار بااذاردن محورلا  الاس تبيايس     مستز

بنابرالس شال  بتوان گف  كد لسسفة دلس در زوزه هالل كد لسسفد تحسيسل  .محورل  عق  ا  

رواج دارد ج ي تر مطرح باش  و رواج بييتري داشتد باش ، چون داعياد لسسافة تحسيسال الاس     

خواه  خيسل از مسالسل را كد مطرح مل شود در قالب ااي تحسيسال تبيايس كنا  و      ا   كد مل

برد بسيار م م ا ا  كاد بجااي سا ار باد سر اش        براي ليسسولل كد از روش تحسيسل ب ره مل

الس تحسي  بال  در قالب هاي منطقل مطرح شود و دقيقاً مفااهيم   .درص د تحسي   ئواس برآل 

لاذا ا اتفاده از عحئام     .ب اي قياس هاي منطقل ا ت الس شاود تعرلف ش ه و سا از آن در قال

البتد در زوزه هاي دلار هم لسسوف دلاس بالا  باد     .منط  ج ل  براي آن ا اهمي  زلادي دارد

تبييس ولادار باش  ، و  عل خولش را در الس راه مبذوس دارد، اما تبييس در هر صورت، تبيينال  

  .عقسل ا  



لك وق  هس  كاد لاك    .ميزان ارزش نظرلات مختسف نيز بحث كردسا از تبييس مل توان از 

تواني  آن را ارزش گذاري كني  و باولي  كد م حً الاس برهاان از آن    سذلرل  اما مل برهان را نمل

برهان ب تر ا   و ارزش بييتري نسب  بد آن داردن در لسسفة دلس براي هر ك ام از گزاره هاي 

 آن مطرح مل شود، ارزش گذاري نيز مطرح ا  ن دلنل و ا ت الل الل كد براي 

اما آلا واقعاً و عمحً در لسسفة دلس مطالعة برون دلنل و غيرمستزماند ، ند غيرمعتق اند مال شا ه   

ا  ؟ و گزاره هاي دلنل و آموزهاي ا ا ل دلنل با ابزار عق  باا معنااي گساترده اش ، ماورد     

ده  و در كتاب ااي لسسافة دلاس     واقعي  نيان ملتجزلد و تحسي  قرار مل گرلتد ان ؟ آنچد كد 

ده  كد لسسفة دلس بد الس صورت رش  نكارده ا ا ن چنايس نباوده كاد       مطرح ا  ، نيان مل

باولن  بياليم ببيينيم چد گزاره هاي ا ا ل وجود دارد و ك ام بال ج ي تر مطرح شاود، بسكاد   

، بيياتر مطارح باوده، ماورد     بييتر آم ن  لك  ري گزاره هاي دلنل را كد در آن زمان خااص 

سا چنيس نبوده كد لك نظام لكاري  ااختارمن ي    .توجد قرار دادن  و بد آن بييتر سرداختن 

باش  كد از قب  مورد برنامد رلزي قرار گرلتد باش ، بسكد لك تع اد ئوال الل بوده كاد الن اا در   

  .زوزه اي خاص بد نام زوزة لسسفة دلس گرد هم آم ه ان 

عرلفل كد بال  از لسسفة دلس ارائد شود، تعرلفل نيس  كد محتواي مساائسش در لاك   بنابرالس ت

ا ا ، لعنال باد      اختار نظام من  شك  گرلتد باش ، بسكد بال  گف  لسسفد دلس 

توانن  بد عناوان مساائ  بنياادلس در     البتد بعضل از الس سر ش ها مل .سردازد مسائ  خاصل مل

اما  اختار الس گوند مسال  چن ان مورد توجد نبوده ا  ن م م الس ا   كد اولول  قرار گيرن ، 

ب انيم آن مسالسل كد تعييس كنن ه ا   چيس  و چد گزاره ها و مسالسل در لسسفة دلاس بالا    

مورد تجزلد و تحسي  قرار بايردن با برخل از دو تان بد طور ج ي نيستيم كد تاا آنجاالل كاد    

ورده و منطقل اش كنيم، اما هرچد سيش رلتيم دل لم كد كمتر ممكاس  توانيم مسال  را در آ مل

ا   و بد الس نتيجد ر ي لم كد عناولس مطرح در لسسفدء دلس لك  ري مسال  خاصل ا ا   

  .كد در شرالط خاصل بد وجود آم ه ان 



لسسفة دلس آن طور كد عموما در جامعد ما مطرح ش ه نيس ؛ مسائ  لسسفد دلس از ليسترهااي  

صل گذشتد ا  ن دل ه ش ه ا   شخصل موضوعل را بد عنوان لكال از موضاوعات لسسافد    خا

بينيم كد الس با آنچد كد در غرب مطارح ا ا     كنيم مل دلس ارائد كرده ا  ، اما وقتل نااه مل

مسال  لسسفة دلس در غرب، زوس و زوش بعضل مسال  خاص آن جامعاد   .ارتباط زلادي ن ارد

لد اي بد نام شر و شرور خاص تفكر دلنل غربل ا  ن النكاد لاك  اري    دور مل زن ن م حً مسا

بينيم ، آلا خ الل كد خير خواه ا   و بد بير عحقد من  ا   و بد بنا گانش   شرور در عالم مل

ورزد مل توان  جسودارالس شرور باش  و ناذارد كاد الاس شارور باد ماردم بر ا ؟ اگار         عي  مل

ث در لسسفة دلس مسايحل غربال خيسال جا ي ا ا ؛ اماا در       كن  ؟ الس بح توان ، چرا نمل مل

جامعد ا حمل ما الس مسالد بد الس صورت مطرح نيس ن در زالل كد در زوزه لكاري ماا لاك    

چرا الس صف  بييتر ماورد توجاد ان ليامن ان     .مسالد دلار مطرح ا   و آن ع س ال ل ا  

د؟ خ ا عالم ا  ؛ قادر ا  ؛ زال  مسسمان بوده ا  ؟ چرا صفات دلار خ ا الس اهمي  را ن ار

ا  ؛ خال  ا  ؛ رازق ا  ن با النكد خ اون  داراي صفات مختسفل ا  ، اما چرا لقط باد الاس   

معسوم ا   كد لك زسا يتل را در لك جا برانايختد ا   و سا  .صف  توجد زلاد ش ه ا  

  .از آن بد طور ج ي مطرح ش ه ا  

وده ا   ، مخصوصاً از زمان هيوم خيسل ج ي مطرح ش ه مسالد شر در غرب از دلر باز مطرح ب

و سا از آن هم ادامد داشتد ا   و هماناوند كد جسسد قبا  ذكار شا  در اوا اط قارن       .ا  

آتئيس  معروف كاد شاال  از هماد     .بيستم بد عنوان لك دلي  رد وجود خ ا مطرح ش ه ا  

 .J.Lنولس ، جلن اسن مكل ) ل ملآتئيس  ها بزرگ تر باش  و خيسل هم كتاب اي عمي  و دقيق

Mackie  اش در مورد الس مسالد و سا ر هاي آن بد تحسي  ”  معجزه خ ا باوري“( ا   كد در

البتاد بعا  از آن سسنتينجاا     .نيستد ا   و آخرلس نظرلاتش را در دلاع از الحاد ارائد كرده ا  

(Plantinga و كسان دلاري جواب هاي ا ا ل و خوبل بد او داد ) ه ان.  



آنچد كد مطرح ا   الس ا   كد الس مسالد براي متفكران غربل خيسل م م ا  ن معسوم نيس  

هر مسالد اي كد در لضاي لكري غرب مطرح ا   در لضاي لكري ما هم مطرح باشا ن لاا هار    

 .مسالد اي كد در لضاي لكر ما مطرح ا   ، الس مسالد را بد لسسفد دلس غربل نيز ا تناد كنيم

توانيم براي خودمان مسال  خاصل را داشتد باشيم و آن ا هم براي خوشان مسائ  خاصل  لما م

واقعي  الس ا   كد الس مسالد لسسفل لعنل مسالد شر الس ق ر ج ي با اذهان ما  .داشتد باشن 

اما براي ما مسالد اي باد ناام    .درگير ني ه ا   و براي ما زلاد هم ميك  عم ه اي نبوده ا  

دها  كاد شاال  برخال باد        ا م م ا   و الس مسالد را تارلر كحم ا حمل نيان مال ع ال  خ

اصوس اعتقادات ما توزي  ، نبوت ، امام  ، معاد، عا س ،   .اهمي  الس مسالد توجد ن اشتد باشن 

چد ش  كد لك دلعد ع س مطرح ش ن چرا صفات دلار خ ا م   ق رت و خالقي  مطارح نيا ن   

النكد ع س آورده شا ه لعنال باد عقا       .  دارد ، موضوع م مل ا  ع س براي ما خيسل اهمي

خيسل ب ا داده ش ه ا  ، بحث زسس و قبح عقسل و مسائ  دلار مطرح مل شودن البتد در غرب 

لعنل ع ال  خ اون  و بحاث عا س ال ال را مطارح      تئودلسدهم اللب نيتا كتابل دارد بد نام 

  .نجا مطرح نيس كن ن اما الس مسالد بد الس ج ل  در آ مل

شودن تفاوت  لك مسالد در لك جا خيسل ج ي ا   ولل در جاي دلار بد آن ش ت مطرح نمل

اهمي  مسائ  مختسف مسالد اي هم تارلخل ا   هم جيراليالل و هم مربوط باد زاوزه هااي    

لكري مختسف ا  ، م حً زبان دلس در قرن نوزدهم تقرلباً هيچ مسالد اي نبوده ا  ن البتاد ناد   

النكد هيچ جا ننوشتد باشن ، نوشتد بودن ، اما مسالد مردم نبوده ا  ن در آن زمان بحث تكام  

و شال  هم بحث عسم و دلس ج ي بوده ا  ن اما در قرن بيستم و بع  از ولتانيتالس مق م، باا  

طرح مطالبل همچون معناداري گزاره هاي دلنل، معنااداري در ماحپ سوزلتيولسات ا، تحقيا      

لا ابطاس سذلري كد دردل گاه سوسر مطرح بود، الس مسالد ج ي مييود و مسالد اي بد نام سذلري 

  .ده  زبان دلس لكباره خود رانيان مل



مسال  مختسف ا   كاد لاك شااخد لسسافد دلاس را       .بنابرالس لسسفد دلس مسالد محوري ا  

آنق ر اهمي  ن ارد اما كن ن م حً موضوع اخحق براي ما  كن  و لكل دلار را ج ي نمل ج ي مل

هميس موضوع از مسال  بسيار داغ دنيا  ن لعنل االن تقرلباً جا ي تارلس بحاث در دسارتماان     

هاي لسسفد، موضوع مسال  اخحقل ا  ن لذا بسياري از دسارتمان ها عنوان لسسفد را براي خود 

د مخصوصااً بايس   داننا ن الاس توجا    كنن  بسكد خود را دسارتمان لسسفد و اخحق مال  انتخاب نمل

 كوالرها ج ي ا   ، چون باالخره بال  بتوانن  ارزش الل را در روابط لردي و اجتماعل تعرلف 

كن  عم  ب ي ا   و بال  هم از  كنن ن م حً النكد بكارگيري موادي كد اللة اوزن را تخرلب مل

ر سيا ا كننا ن در   آن اجتناب كنن  بر چد مبنالل ا  ن باالخره بال  مبنالل براي اخاحق  اكوال  

در كناره محصا را ، لكال از    .آنجا اخحق خيسل ج ي ا   اما در جامعد ما آنق ر ج ي نيس 

مسال  م م غربل ها اخحق زلستل ) بيواتيك ( بود؛ و دو   داشتن  در الس زميند بطور ج ي 

مياد اش  در آخر همان كناره ، لكل از م مان هاي خارجل در  خنرانل اختتا .و لعاس كار شود

كني ، اما خواهيم الس ا ا  كاد خيسال باد      گف : شما در مورد موضوعات مختسف بحث مل مل

هميس اخحق ا  ن در الس زميند بالا  باد    01مسالد اخحق بر ي ، چرا كد معض  بير در قرن 

سر ش هالل همچون سر ش هاي ذل  سرداخ : اخحق مبنالش چيسا ؟ بالا ها و نبالا هاي    

عل مل توانن  ال ام گرلتد شون ؟ و  ئوال الل از الس د   بال  جالااه خود را اخحقل از چد منب

  .در ان ليد مسسمانان باز كن  و سا ر هاي منا بل را بيابن 

از لك طرف  .سردازد با توجد بد الس نكات ، لك بخيل از لسسفد دلس بد مسالد دلس و اخحق مل

يم اخحق را دلنل با انيم لعنال ماحپ خاوبل و     ر   كد اگر بخواه تحسي  ها بد الس نتيجد مل

ب ي را دلس تعييس كن ، در الس صورت اخحق ت ل مل شود و لاذا اگار بااوليم مبنااي اصاسل      

ما شيعيان هم كد ع س را قبوس دارلم بد همايس   .شولم اخحق دلس ا  ، با ميكحتل روبرو مل

ذاتل براي اخحقيات قال  هستيم، دانيم، زسس و قبح  معنا  ، لعنل مبناي اخحق را دلس نمل

دانن ن از طرف دلار اگار اخاحق را    در صورتل كد در مسيحي  بعضي ا مبناي اخحق را دلس مل



خاوب ،   .آلا   لارغ از دلس ب انيم ميكحت ج ي خصوصاً در تضميس هاي اخحقل بد وجود مال 

باد آن سرداختاد    سا ارتباط دلس و اخحق با هم چيس ؟ الس سر يل ا   كد در لسسفد دلاس 

 مل شودن

اما در جامعة ما ، بحث دلس و  يا   خيسل ج ي مطرح ا  ؛ و الس بييتر بد خااطر شارالط   

  .خاصل ا   كد وجود دارد و لا شرالط تارلخل كد با آن مواجد بوده الم

كد در آن، گسچينال   گسچينل از لسسفد دلس( كتابل دارد بد نام : Lois Pojmanلوئيا سولمان )

) البتد الس م س كار زلااد هام بااب شا ه      .ثارم م و تارلخل لسسفة دلس را جمع كرده ا  از آ

زاال دلار غربل ها كتاب اي تك مولف ن ارن ، بسكد بسياري از كتاب ها ولرا تار دارن  كد  .ا  

كن  ، و بعضل هالش هم جنبد تبسيياتل براي نظرلات خود  تع اد زلادي مقالد را جمع آوري مل

آورد و بع  مقالد هاي خودش را   ه سي ا كرده ا   م حً از چن  نفر مي ور مقالد هالل ملنولسن

( كتاب لوئيا .كم بتوان  زرف خودش را هم مطرح كن  ده  تا كم البد الي آن مقالد ها قرار مل

 اس اخير ، تقرلباً بحث كتاب اي لسسفة  07) قب  از  .سولمان بر خيسل كتاب اي دلار مق م ا  

جسا  كتااب دارد در    3دلس خيسل ضعيف بود و زلادنبود لا النكد جاور دلااري باود م حًهاا      

( الاس   .لسسفة دلس كد اگر نااه كني ، هيچ ارتباطل با مسال  مطرح در لسسفد دلس رالا  نا ارد  

 1880ا   كد بد عنوان هاي خاصل سرداختد ا   در ز ود  اس  1894‚ 5كتاب چاپ ز ود 

بينيم كد عنوان سسوراليسم دلنل بد چاپ ج ل  آن اضالد ش ه ا ا  و لاا    ، ملو شال  هم بع تر

آل  بحث لمينيسم كد جنبد هاي زقوقل اش بييتر ا ا  تاا    بد بع  مل 1887كتاب الل كد از 

بينيم بحث لمينيسم هم در كتااب هااي    جنبد هاي لسسفل و لسسفة دلنل اش، با الس زاس مل

  .شود لسسفد دلس مطرح مل

كاد شارالط    1880ده  كد بحث سسوراليسم بد عنوان لاك بحاث ج لا  از  ااس      نيان ملالس 

توانا  عواما     ج ل ي در دنيا بد وجود آم ه ا   مطرح ش ه ا  ن و الس طرح مسالد هام مال  

 زلادي داشتد باش  :



  .دانن  بعضل گسترش ارتباطات و ج اناردي را در طرح الس موضوع دخي  مل -1

ي درج انن سيروزي انقحب دلنل ما عامسل ا ا ل بود كاد نياان   ج ي ش ن دلس و دلن ار -0

داد دلس هاي لعاس و زن ة دلاري هم هستن  كد تاثيرهاي عميقل در دنياا گذاشاتد انا  و    

  .خواه  الس دلس موال  طبع بعضل باش  لا نباش  زاس مل .مل گذارن 

 بودن ارتباط بودلسم با غرب نيز عام  م مل در گسترش سسوراليزم دلنل  -3

او لك كتااب دارد باد ناام رناايس      .م مترلس داعيد دار سسوراليزم دلنل در دنيا جان هيك ا  

الس كتاب لك مق مة مفصسل را داردكد چارا اصاحً    .(The Rainbow of  Faithsكمان المان ا )

خحصد در لك شرالط خاص موضوع هاي خاصل از لسسفد دلاس باد    .سسوراليزم دلنل مطرح ش 

  .شود مطرح مل طور ج ي

گفتيم لسسفد دلس بد برر ل غير مستزماند گزاره هااي دلنال و كنكااش در مباانل عقسال آن اا       

شاود   زاس وقتل مسالدء گزاره هاي بنيادلس دلس مطرح مل .كاود سردازد و لا ارزش آن ا را مل مل

لك تسقل از خا ا  را ببيني ن مسسمان ها ” خ اون  وجود دارد “بال  سر ي  ك ام دلس؟ م حً گزاره 

بالقصا  ا ا  ،    مسيحل ها اعتقاد دارن  كد خ ا لاعا   .دارن  ، مسيحل ها لك تسقل دلار دارن 

آل ن اگر بخواه  لاك نفار را شافا     آل ، دلش نخواه  نمل لعنل النكد اگر خ ا اراده كن  باران مل

دل گاه اكّاام را   ده ن رواس طبيعل عالم سا چد مييود ؟ اگر ده ، لك نفر دلار را شفا نمل مل

مسيحل معتقا  ا ا  خ اونا  عاشا       .خيزد بايرل  ، الن ا سر ش ها و ميكحت زلادي بر مل

س ر آ مانل ما نسب  بد لرزنا ان زمينال اش شافق  و     .خ ا، خ اي عي  ا   .بن گان ا  

دلسوزي دارد، و بد هميس دلي  هم بد صورت مسيح تجسّ  سي ا كرد و زسوس سي ا كرد و سا از 

ن  بسيار در زن گل زمينل اش خودش را روي صسيب قرار داد تاا گنااه لطاري ماا انساان ا را      ر

خوب، الس خ الل كد لقط عي  ا ا  ، چاوناد    .لعنل خ ا النق ر شيفتة بيرل  ا   .بيول 

 .كن  كد زلزلد بيال  چرا خ ا كاري مل .شمرد شرور موجود در عالم را مجاز مل



ب  بد خ اون  دارلم با توجد بد آموزه هاي دلنال ماان از زياث    الس سر ش با بينيل كد ما نس

لرل ون ليطفؤواانورالسّد بالواه م و السّد مُتمّ ناوره  » م حً آموزة قرآنل  .كن  مواج د با آن لرق مل

گول  كد  از خ اون ي  خس مل« و مكرواومكر السّد و السّد خيرالماكرلس » لا  .«ولوكره الميركون 

س دل گاه با دل گاهل كد در مسيحي  دربارة خ ا هس  لرق دارد و الس دو ناوع  ال .مكر ميكن 

  .كن  نارش ا   و لذا   كد جالااه بحث هم لرق مل

 ااس   05( كتابل در لسسفة دلس دارد كد ق لمل  و مربوط باد  Ninian Smartنينيان ا مارت )

م دلاس، منظاور از دلاس    گاول  كن  كد الس كد مال  سيش ا  ن اوس الس كتاب بح ل را مطرح مل

توانن  بف من  كد دلس مسايحل   چيس  ؟ م حً اگر دلس لعنل دلس مسيحل، سا مسسمان ا نمل

ل مي  دلس بودالل لعنل چد ؟ بال  برول  با بودالل و اعتقادات او زن گل  لعنل چد ؟ شما چد مل

شا ه ا ا  و از    گول  : خ ا در ك  عالم نيس  كني ن در آن صورت خواهي  ل مي  النكد او مل

شود لعنل چد؟ لا اگر خوا تيم بف ميم خ اي مسيحل لعنل چد؟  وز ت وجود  خس گفتد مل

بال  برولم با تسقل از خ اي مسيحل زن گل كنيم تا بف ميم آن خا ا لعنال چاد؟ تاا آن وقا       

نيان ني .درباره اثبات لا ردش بيان لييمن او مل الزال  تسقل هاي مختسف از خ ا با هم لرق دارن 

دارد كد خ اي ما مسيحل ها خ اي عي  ا ا ، اماا خا اي مساسمان ا      ا مارت  پا ابراز مل

  .لعنل الس دو خ ا با هم لرق دارن   .كن  گاهل وقت ا بير را گوشمالل هم مل

بنابرالس ، موضوع م مل كد در لسسفةدلس غربل مطرح ا   الاس ا ا  كاد آماوزه هااي دلاس       

ة دلس غربل گردل ه ا  ن زاس وقتل الس مطالب بد جامعة ماا  مسيحل ا   كد زلر بناي لسسف

آل  ، ب ون توجد بد آن زلر بناها، الرادهالل مطرح مل شود كد بد ان ليد دلنال جامعاة ماا     مل

دهايمن   خورد، لا النكد بعضل وقت ا طرز تفكر مسيحل را بد لك ان لية ا حمل نسب  مال  نمل

كنيم الس  نيم و وقتل الس طرز لكر را نق  كردلم ،خياس ملك آليم الس طرز لكر را نق  مل بع  مل

  .شود ان ليد ، ان لية ا حمل ا   كد دارد نق  مل



لكل از كارهاي ا ا ل كد بال  بيود الس ا   كد الس مسالسل كد در لسسفة دلس مطرح ا   و 

تفكر دلنال ماا   مبانل گزاره هاي دلنل و اعتقادي ا  ، باز شود و ميخص شود كد آلا واقعاً با 

اگر الس كار را نكنيم، هم با طرح مسائ  لسسفد دلاس غربال كاار عب ال      .خوان  خوان  لا نمل مل

كرده الم و هم النكد بعضل چيزهاي خودماان را مسار نماوده الام، بعضال  اؤال ا را ميفاوس        

 .كنيم كد اصحً ربطل بد ما ن ارد گذارلم و بعضل  ؤال ا را ج ي مطرح مل مل

ق ر از بح  اي ج ي ما   و هر كسل در لضاي تفكر ا حمل قارار داشاتد باشا      بحث قضا و

سا چون لسسفد دلس مسالد  .باالس  ؤاس  روكار دارد، اما بحث شر بحث ج ي مسيحل ها  

محور ا   و مح ودة تارلخل و جيراليالل و نوع آموزه هاي دلنل لك تفكر در آن مطرح ا  ، 

نتيجد آن كد لسسفة دلس در كياورما نيااز باد     .  نظر داشتد باشيملذا همة الس عوام  را بال  م

بومل ش ن لعنل چد؟ لعنل بتوانيم در شارالط باومل خودماان و موضاوعات      .بومل ش ن دارد

خاص خودمان، مسال  خاص خودمان و دل گاه هاي خااص خودماان باد لسسافد دلاس  خااص       

هاي خاص دلنل مان ابائل هم ن اشاتد   و از طرح  ؤال اي برخا تد از نارش .خودمان بپردازلم

  .باشيم

آنچد م م ا   النكد توجد كنيم خيسل از الس  ؤال الل كد در غرب مطرح ا   در جامعاة ماا   

مطرح نيس  لا برعكا آنچد النجا مطرح ا   آنجا مطرح نيس ؛ لاا مبتنال بار لاك اعتقااد      

 خاص ما نيس ن  بينيم اعتقاد خاصل ا   كد اگر آن اعتقاد را كنكاش كنيم، مل

موضوعل كد در النجا بال  مطرح شود الس ا   كد الس چيزي كد اكنون بد عنوان لسسفة دلاس  

توان گف   مطرح ش  در جامعة ما از آن بد كحم ج ل  تعبير مل شودن بال  توجد داش  كد نمل

 ياات  كحم ج ل  از غرب آم ه ا  ن در غرب چيزي بد نام كحم ج ل  ن ارلم و زتال شاال  ال  

ج ل  هم ن اشتد باشيمن كحم ج ل   ليتل ا   كد در جامعة ماا  ااختد شا ه ا ا  و هايچ      

لورد ولرا تار  .ارتباطل با مسائسل كد در جامعد غربل مطرح ا   ن اردن اما متالّ ان ج ل  دارلم

اما كحم ج لا  ليتال    .لعنل متالّ ان ج ل ”  The Modern  Theologians“كتابل ا   بد نام 



   كد در جامعد ما وضع ش ه ا   و ظاهراً اوليس بار آقاي مط ري ، مبازث ج ل  كحمل را ا

  .بد الس عنوان مطرح كردن 

زاال ماهي  كحم ج ل  چيس ، آلا تج د كحم بد خاطر موضوع ا  ، بد خاطر روش ا  ، باد  

ا ا  كاد در   خاطر غال  ج ل  كحم ا   لا النكد بد خاطر  اختار ج ل  كحم ا ا ، بح ال   

جاي خود بال  بد آن سرداخ  و بعضل از ان ليامن ان ماا نياز در الاس بااره صاازب نظرلااتل        

  .هستن 

بنابرالس بد كار بردن لي  كحم ج ل  در الس گوند موارد اصطحزاً دلالوگ ما را با غرب مياك   

ج ل  باودن   كن ن هم لي  كحم با همان تحسيسل كد گفتد ش  براي آن ها مف وم نيس ، هم  مل

 Philosophicalكحم را شال  بد الس صورت ن اشتد باشن ن همچنيس در غرب ال ياات لسسافل )  

Theology   مطرح ا   كد لعنل كار لسسفل كردن در مورد مسائ  ال ياتل، اما شاال  نتاوانيم )

ياتر  تقرلباً آن چد كد بد عنوان كحم ج ل  گفتد مل شود، بي .كحم لسسفل را معادس آن ب انيم

  .همان لسسفة دلس ا   كد در غرب مورد توجد ا  

خواهيم گزاره هاي دلنل را ماورد   تا كنون، چن  موضوع بيان ش ، لكل النكد در لسسفة دلس مل

بحث قرار ب هيم؛ اصحً دلس لعنل چد ؟ سا لكال از مساال  عما ه اي در لسسافة دلاس باا آن       

گوليمن الس  گوليم و چد چيزي را دلنل نمل شولم الس ا   كد چد چيزي را دلنل مل مواجد مل

بحث در ابت اي لسسفد دلس بال  تجزلد و تحسي  الزم را سي ا كن ن چون در زوزه هااي مختساف   

شاود كاد لقاط     توان دلس را بد گوند هاي مختسف تعرلف كردن لك وق  جاوري مطارح مال    مل

شود كاد ناد    اي مطرح مل گيرد و لك وق  هم بد گوند ا حم، مسيحي  و ل ودل  را در بر مل

تن ا ا حم ، مسيحي  و ل ودل  كد بودالل، برهمالل و لاا گااهل هام آئايس ذن را هام در بار       

كنيم كد ماركسيسم را هام   گيردن گاهل نيز اتفاق مل الت  كد دلس را بد گوند اي تعرلف مل مل

ر دلاس را باد عناوان    گيردن جالب الس ا   كد الس نظر نيز قائسينل براي خود داردن اگا  در بر مل

تبيينل از عالم تعرلف كنيم كاد لاك  اري مساائ  الا ئولوژلك هام داشاتد باشا ، آن وقا           



ماركسيسم هم ميتوان  دلس باش  چرا كد  ير عالم را بد  وي كماون ن االل تبيايس ميكنا  و     

هم باد   اگر دلس را الناوند تعرلف كنيم آنااه اگر اومانيسم .كن  براي آن ال ئولوژي هم ارائد مل

لعنل الن ا بد تعرلف دلس بساتال دارد و   .آل   عنوان دلس مطرح شود و هيچ اشكالل سيش نمل

  .كنيم النكد در چد زوزه اي در مورد دلس بحث مل

رودن م حً اصاطحح   نكتد دلاري كد بال  توجد كرد اصطحزاتل ا   كد در دلس سژوهل بكار مل

توان اخحق در تفكر ا حمل نيز بكار برد، لا مل شود از شود، مل  اخحق ا حمل بد كار برده مل

لي  اخحق در تفكر دلنل نيز ا تفاده كردن بال  دق  كردن اگر باوليم اخحق در تفكر ا احمل،  

وج ش روشس ا  ؛ لعنل مل خواهيم اخحق را در تفكر ا حمل برر ل كنيمن ) البتد متا فاند 

كنن  باد   برن  ولل شروع مل خحق در تفكر ا حمل بكار ملاز عادت اي ما الس ا   كد ع ه اي ا

طرح نظرلات خاص خودشانن چرا الس الراد مال گولنا  تفكرا احمل، آن هاا بالا  از اصاطحح       

نظرلات مس در تفكر ا حمل ا تفاده كنن ؛ چرا كد الس تفكر ا حمل نيس  بسكد دلا گاهل در  

 (.مورد مسائ  اخحقل در تفكر ا حمل ا  

 ل اگر باوليم اخحق در تفكر دلنل نكاتل در آن مطرح ا   :ول

نكتد اوس : در جامعة ما لك خسط ج ي كد مطرح مل شود و لكل از ميالطات ا  ، بكار باردن  

چون وقتل لي  دلنل بكار برده مل شود، مل توان معنااي گساترده اي از آن    .لي  دلنل ا  

 ودل  ، ماركسيسم، اومانيسم ، را هم ما  نظار   مل توان بودلسم ، مسيحي  ، ل .ا تنباط كرد

گوليم اخحق در تفكر دلنل، خيسل اوقات منظورمان تفكار   در جامعد خودمان، وقتل مل .داش 

ولل امكان دارد شخصل الس اصطحح دلنل را بد معناي عاام آن كاد هماد     .دلنل ا حمل ا  

خس، الس نارش را در زوزه تفكر ادلان را شام  مل شود در نظر بايرد، در زالل كد مخاطب  

و لذا خيسل ج ي بال  ابت ا ميخص شود كد تفكر دلنل بد چد معناالل، در   .ا حمل لحاظ كن 

  .اي و در چد مح وده اي م  نظر ا   چد زوزه



نكتد دوم : ما خسط دلاري بيس دلس محقّ  و دلس بد عنوان مجموعد اي از آماوزه هااي دلنال    

  لسسفل دلس آلا دلس را بد عنوان رلتاار دلنا اران و اعتقااداتل را كاد     لعنل در تحسي .بينيم مل

خواهيم س ل ارشنا ااند آن را تجزلاد و    كنن  در نظر دارلم و مل دلن اران بر مبناي آن رلتار مل

خواهيم مورد تجزلد  تحسي  قرار دهايم، گازاره هااي دلنال      تحسي  بكنيم لا النكد آنچد كد مل

مردم لك  ري اعتقاد دارن  و لك برخوردي دارن  و ممكس ا ا    .تن الن ا دو زرف هس .ا  

گزاره هاي دلنل لك چيز دلار باش ن البتد بعضل ها هم لك بح ل دارنا  كاد ماا گازاره هااي      

اماا بالا  مياان     .دلنل ن ارلم، دلس همانل ا   كد مردم دارن  كد البتد الس بحث دلاري ا  

م در مورد رلتار دلن اران بحث كنيم بال  از قب  منظورمان خواهي اگرمل .الس دو تفاوت قائ  ش 

را ميخص كنيم و باوليم مفاهيم تن ا را درنظر نا ارلم بسكاد لقاط باد رلتاار دلنا اران ناااه        

لاك وقا     .الس دو معمواًل باهم متفاوت هساتن  لاذا بالا  بايس آن اا لارق گذاشا         .كنيم مل

گوليم كد ما در لسسفة دلس كاري بد رلتار  دادن  مل گولن ، دل ل مسسمان ا لحن كار را انجام مل

البتد عمحً موضوع رلتار دلن اران و تجزلد و تحسي  آن، دلار در لسسافة دلاس    .مسسمان ا ن ارلم

مطرح نمل شود، بسكد جالااه اصسل اش جامعد شنا ل دلس و روانينا ل دلس ا   كاد ع ا ه   

  .دار تجزلد و تحسي  الس گوند مسائ  ان 

لس ترتيب تجزلد و تحسي  هر اصطحح دلنل در لسسفة دلس مبتنل بر الس ا   كد تقرلباً هار  ب 

لك از الس مفاهيم ، نقش خودشان را روشس كنن  و معسوم كنن  كد در ك ام زاوزه بحاث مال    

بنابرالس اگر بخواهيم لسسفد دلس را تعرلف كنيم بال  آن را در واقع باز سژوهل عقسل دلس و  .شود

  .ها و آموزه هاي بنيادلس آن ب انيم گزاره

در مورد باز سژوهل عقحنل دلس نيز نكتد اي مطرح ا   و آن النكد الس عقحنل بد چد معناالل  

( در raionalism( رشاناليزم ) rationalityاكناون، رشاناليتد )   .ا  ن الس نكتد جاي بحاث دارد 

قت اا معقاوس دانساتس چيازي باد      تفكر غربل هر ك ام معناي خاص خودشان را دارن ن  بعضل و

النكد لحن چيز معقوس ا   لا نيس  لعنل مفي  ا   لاا   .معنل مفي تر دانستس آن چيز ا  



لك وق  از عق ، آن عق  دكارتل  رلاضل وار كد بسيار قرص و محكم ا   و ماننا  دو   .نيس 

در چاد شارالطل،   ك ام عق ،  .الس هم معناي دلار از عق  ا   .،دوتا چ ارتا ا   م نظر ا  

اگر منظور خود را ميخص نكنيم دچار برخل ميكحت جا ي مال    .هر ك ام از الن ا م م ا  

م حً مجازات اع ام را در نظر بايرل ، براي كسال كاد در شارالط خااص غربال زنا گل        .شولم

گول  النكد در چيس لا الران مجاازات اعا ام وجاود دارد با  و غيار       كن  عقحنل نيس  و مل مل

عقحنل ش ن در النجا بد  .او از عق  لك برداشتل دارد ما لك برداش  دلار دارلم .حنل ا  عق

معناي سذلرلتنل بودن لك مطسب در تفكر مسسط بر عالم لا  ازگار بودن باا اصاولل ا ا  كاد     

همة مردم ) چد از روي اختيار و چد تح   يطره لك ان ليد مسسط ( ساي بن ي خود را بد آن 

  .ان  اعحم كرده

عقحنل ش ن جاي بحث ج ي دارد ، عق  بد معناي هاسل اش داراي لك معناي وجودي ا   

عق  در لسسفد ا حمل بد معنل موجوداتل نياز بكاار    .و ذهنل نيس ن عالم خود  ير عق  ا  

رلتد ا   بد نام عق  كد مجرد هستن ، همان كد مل گولن  خا ا عقا  اوس را آلرلا ن در الاس     

 از ا اس تفاوت داردن كاربرد بحث 

اما عق  در باز سژوهل عقحنل بد چد معنا   و الس قي  عقحنل براي چيس ؟ الس قي  باد الاس   

اگار بخاواهيم باا هام در ماورد موضاوعل        .خاطر ا   كد بتوانيم امكان گفتاو را لراهم كنايم 

و بد عنوان صحب  كنيم، بال  لك امر متف  عسي ل داشتد باشيم و در آن با هم ميترپ شولم 

محپ و روش در نظر بايرلم و هر دو الس محپ و روش را بپذلرلم و اگر بر ا اس رواس منطقل 

شال  الس عق  ، بد عق   .مطالب خود را چي لم و بد لك نتيجد ر ي لم بتوانيم آنرا قبوس كنيم

لاذا عقا  در   ج لل نزدلك تر باش  تا عق  برهانلن باز سژوهل عقحنل بييتر از الس باب  ا   و 

توان بعضل مطالب را  آن معناي دكارتل م  نظر نيس  ، بسكد عق  بد الس معنا   كد با آن مل

  .سذلرل  و با همان عق  برخل مسائ  را مل توان رد كرد



دلول  گرلفيس كتابل تح  عنوان خ ا و دلس در ج ان سسام رن دارد او النك  رآم  ا ااتي ي  

خوانيم دقيقاً ميخص ا    وقتل الس كتاب را مل .كنن  كار مل ا   كد در مورد ال يات سوليل

توان   كد لك چيزهالل را او عقحنل مي ان  كد ما با او اشتراپ نظر ن ارلم و لذا الس عقحني  نمل

مبناي بحث ما با او باش  مار النكد با هم بنيينيم از لك زاولة دلار نااه كنيم تا النكد بتوانيم 

اگر لك نفر م رنيزم را عقحنل ب ان  در آنصورت اگار بخواها  ا احم را ناااه      .با هم بحث كنيم

كن ن لذا منظور از معقوس بودن لا عقحنل لا عق  بالا  در   كن ، با محپ م رنيزم آنرا ارزلابل مل

 لسسفد دلس ميخص شودن

كانم   مل در الس جا  ؤالل قاب  طرح ا   و آن النكد آلا وقتل مس در مورد لسسفة دلس صحب 

توانم آلة قرآن ، روال  و لا  ن  دلنل مردم را بكار ببرم ؟ بد لك معنا بسد و بال  هم باد   آلا مل

گوليم گزاره هاي دلنل را ارزلابل مل كنيم بال  آن ا را از دس مسسمات دلاس   وقتل مل .كار ببرم

لنل ا تناد كنايم و  بنابرالس بال  بد قرآن و  ن  بزرگان دلس ، زتل آداب و ر وم د .در آورلم

ساا بالا  گازاره هااي دلنال را از دس       .توان بد طور دلخواه دلس را تجزلد و تحسيا  كارد   نمل

  .نمودهاي مختسف دلس بيرون كيي  و مرتب كرد

كنا  لاا    اگر مسح ي باول  لحن اعتقاد دلنل بد الس دلي  غسط ا   و از واقعي  زكالا  نمال  

ل ا   كد خ اون  در آن دخال  ن ارد لاا ال يا انل م ا     ال ي انل باول  تكام  لرآلن ي طبيع

ال ي انان ليبراس قائ  باش  كد تكام   عالم، خود خ ا   ، وقتل الس مطالب برر ل گزاره هااي  

 دلنل بد زساب خواهن  آم كد واقعاً اعتقادات برخا تد از متون دلنل آن ها را تالي  كن ن 

كنن  در صورت رد لا اثبات، گزاره هاي دلنال    طرح مللذا برداشتل كد بعضل از الس متفكرلس م

كن ن اعتقاد بد النكد خ ا هميس جرلان تكام  ا ا  ،   مورد اعتقاد خ ا باوران را اثبات لا رد نمل

رون  ، ن اردن سا بحث از خ ا بد  ربطل بد خ اي مسيحيانل كد لكينبد ها براي او بد كسيسا مل

  .الس معنا ، لال ه اي نخواه  داش 



كننا ،   بنابرالس كار عم ه اي كد ليسسولان دلس بال  بكنن  الس ا   كد، اگر خ الل را اثبات مل

بد هميس دلي  ا   كد هم  .ل ودي ا   –بال  ثاب  كنن  كد الس همان خ اي  ن  مسيحل 

مسح لس و هم معتق لس و غير معتق لس لكل از مبانل ا تنادي شاان بالا  زتمااً آماوزه هااي      

ن  دلنل، گفتارهاي دلنل و الس قبي  مسائ  باش ن مسح  معاروف جالن اسن مكال باا     دلنل،  

كن  تمام  ن  ها را زلارو رو   هميس روش كار كرده ا   و وقتل كد لك موضوعل را مطرح مل

 Cosmologicalم حً وقتل برهان ج ان شاناختل )  .كرده ا   و زتل قرآن را هم دل ه ا  

Argumentرهان ج ان شناختل لاارابل و اباس  اينا را هام دلا ه ا ا  و       كن  ب ( رامطرح مل

) البتاد  .كانم  كنن  الس ا   و مس باد آن الاراد وارد مال    گول  آن خ الل كد آن ا مطرح مل مل

 (.شود جواب تمام الرادهالش داده ش ه ا   و الراد منطقل در گفتارش دل ه نمل

ن ارد ، در ماواقعل ا ا  كاد ما حً لكال       گوليم ا تناد بد قرآن در لسسفة دلس جا اما النكد مل

باول  خ ا ابت ا لك انسان خس  كرد و النطور نبود كد م حً بر اثر تكام  ميماون، انساان شا ه    

گول ن الس ا تناددر لسسفة دلس سذلرلتد ش ه نيسا ن اماا    باش ، بد الس دلي  كد قرآن چنيس مل

ابرالس دربااره تبيايس آن بالا  باد بحاث      توان  باول  كد در قرآن الناوند مطرح ش ه ا   بن مل

  .نيس 

نكتد آخر النكد، ما گاهل از غرب، لك  ري برداشت الل دارلم كد الس برداشت ا در   نيسا ن  

كننا  و باا    م حً الرادي كد اه  تحقي  هستن  با لك زوزة خاصل در غرب  رو كار سيا ا مال  

گولنا ،   الاراد از غارب  اخس مال     شون ، آن وقا  وقتال الاس    مسائ  از همان كاناس مواجد مل

درجامعد ما چنيس تسقل مييود كد غرب هميس ا   كد الس شخص آن را الس گوند معرلل مل 

گولن ، در زاليكد  گوليس كد ليسسولان غربل چنيس مل كن ن الس الراد با درلچد دل  خودشان مل

اي از الكاار   بعضل وقت ا ليسسولان دلار غرب بد چياز دلااري قائا  هساتن ن غارب مجموعاد      

  .متفاوت ا  



رود و مسائسل كاد   مجموعة مطالبل كد بيان ش  دربارة مفاهيمل بود كد در لسسفة دلس بكار مل

شود و تميزهالل كد بال  داش  تا لسسفة دلس بتوان  بد صورت ماوثر و   در لسسفة دلس توجد مل

دد و نتيجد بخيل م بتل مفي  در جامعة ما، ذهس و لكر ان ليمن ان را مييوس كن  و بارور گر

  .را بد همراه داشتد باش 

شاءالسّد زمينة تفكر عمي  تر نسب  بد مسائ  بنيادلس دلنل خودماان، برالماان    امي  ا   كد ان

 .بييتر لراهم شود



  



 

بح ل كد م نظر ا   بيان شود ، در مورد لسسفد دلس ، مفااهيم و مساائ  آن ا ا ن  قابح در     

توانن  داشتد باشان    مورد مفاهيم لسسفد دلس و النكد هر لك از الس مفاهيم چد جالااهل را مل

ش ن تعرلف هالل  در مورد لسسفد دلس ارالد ش ،  و تفاوت هالل كد با كاحم داشا     صحبت الل

بيان ش ن برر ل ش  كد چد وظالفل بد ع  ة لسسفد دلس ا   و چد وظالفل بد ع ا ة لسسافد   

دلس نيس ن  معيارهاي ارزلابل در لسسفد دلس و در مورد عق  بد عنوان معياار در لسسافد دلاس    

بارهءتفكر عقسل و تفاوت دل گاه ها نسب  بد مسالد عق  نكاتل را آوردلمن   مطالبل بيان ش ن  در

نكتد م مل كد مطرح ش  الس بود كد، لسسفد دلس براي جامعد ما بال  بد صورت خاص جامعد ما 

مطرح شود، لعنل مفاهيم لسسفد دلس در جامعد ما بال  اصطحزاً باومل شاود، چاون بعضال از     

عد ما بطور جا ي مطارح ا ا ، و بعضال الاس جا ل  را ن ارنا  و        مسائ  لسسفد دلس، در جام

همچنيس ، سييينة لرهنال و دلنل ما در نوع نارش ما بد مسال  لسسفد دلس دخال  ناام داردن  

گردد  بسياري از الس ميكحت و مسالسل كد در لسسفد دلس مطرح مل شود، بد الس موضوع بر مل

رده ا  ، كد شال  بد الس طرل  در  ن  دلنال  كد الس مفاهيم در  ن  مسيحل شك  سي ا ك

ا حمل مطرح نباش  و بالعكا ، بعضل مسال  هس  كد در  ن  دلنل ا حمل مطرح ا ا  ،  

 اما در  ن  مسيحل مطرح نيس ن 
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Is There God?) 



ا  ن كسانل كد درص د ارائد چنيس دالئسل هساتن   اعل    براهيس رد وجود خ اون لسسفد دلس مسالد بع ي در 

مل كنن  بد طرق مختسف  ا ت الل الل براي انكار وجود خ اون  مطرح كنن ن لكسري  از الس دالل ،داللا  روان  

لاابل اعتقااد باد خا ا     شناختل و جامعد شناختل ا  ن لرول  نظرلاتل ارائد مل كن  كد دلي  نيس ، بسكد عس  

ا   و رد كردن الس عس  ا  ن لوئرباخ نيز در الس زميند نظرلاتل را بيان مل كن ن و الرادي م   اگو   كنا   

كنن  موضوع الاس اعتقااد را زلار     ونيچد توجيد هالل براي اعتقاد بوجود خ اون  ارائد مل كنن  و  پا  عل مل

عستل را ارائد مل كنن  و نتيجد مل گيرن  كد الس اعتقاد ناظر بد وجود   ؤاس ببرن ن الس الراد براي اعتقاد بد خ ا

خارجل چيزي همچون خ اون نيس ن لا م ح ماركا، دلس را اليون توده ها مل دان ن الس الراد بييتر بد نقاادي  

 بروز اجتماعل و لردي دلس مل سردازن ن البتد الناوند نقادي ها ا ت الس هاي منطقل نيس ن 

بح ل كد بييتر  عل ش ه    بصورت ا ت اللل طرح شود مسالد شر موجود درعالم ا  ن الس بحاث را   اما آن

جلناسن مكل بطور ج ي و درقالب ا ت اللل مطرح مل كن ن البتد الس الراد را قبح هيوم نيز مطرح كارده باود ن   

بد شرور عاالم عسام دارد مال    جلن اسن مكل مل گول : خ اون  قادر مطس  ا  ، خير مطس  ا  ، خ اون  ي كد 

توان  شروري را كد در عالم هس  م   النكد مرلض مل شولم، با بحها و  ختل ها و رن  ها مواجد مل شولم لا 

جنا الل كد الجاد مل شود،  از بيس ببردن اگر مل توان  چرا از بيس نمل بردن اگر بتوان  و از بيس نبرد ساا خيار   

ر نمل توان  سا قادر مطس  نيس ن و اگر نمل دان  سا عام مطسا  نا اردن درهار     ن و اگ-نعوذ باهلل -مطس  نيس 

لك از الس موارد گزاره هالل كد شما در مورد خ اون  مطرح مل كني  مح  بحث واقع مل شودن سسنتينجا جواب 

 ني ن مل تواني  مراجعد ك «خ ا ، اختيار و شر» بسياردقي  و عميقل بد الس مسال  داده ا   كد بد كتاب 





 

 





 



 

 

 







 


