
 

 

 چند نکته فلسفه دین وسرمقاله: 
 "فلسفه دین". مجموعه این تامل ها وپژوهشها اکنون به روش فلسفی تامل می کند  درباب دین انسان دیرزمانی است که .1

به دست داده شده  "فلسفه دین "قدرجامع همه تعریف هایی است که از "تامل فلسفی درباره دین" نامیده می شود.عبارت کوتاهِ
نگاهی گذرا به صحنه کار وتالش  است. همین عبارت کوتاه فصل ممیز فلسفه دین ازدیگرگرایش ها وشاخه های فلسفه است.

ان درروزگارمارا شکل پژوهش وتامل فلسفی درباب دین حجم بسیاری ازمطالعات فیلسوففلسفی دردوره معاصر نشان می دهد که 
اقبال فیلسوفان ودانشمندان به قلمرو مطالعات دینی علت های مختلف دارد.یکی از انها وشاید مهمترینش در قرن بیستم می دهد.

مبارزه منفی بی امانی بود که دردودهه پوزیتیویست های منطقی علیه دین وباورهای آن کردند. پوزیتیویست ها به اهداف معرفت 
هستی شناختی خود که می توانست اشکارا داللت های سیاسی اجتماعی داشته باشد صورت منطقی وعلمی می دادند شناختی و

وهمین امر کارانها را ازکارچپ ها ومارکسیست ها متمایز می کرد.اگرچه ازنیمه دوم قرن بیستم به این سو نحله پوزیتیویزم 
–با این حال مقابله با دین  )خواه درچهره علمی وخواه درچهره اجتماعی  منطقی اسب مرده ای بود که دیگرنباید به ان لگد زد

سیاسی ( بصیرت هایی پیش پای بشر نهاد که همواره باید انها را درمطالعات وپژوهش های خود در باره دین درنظرداشته 
 صرما پدیده بسیارمهمی است.دین درعنشان می دهد که  موزشها هرچه باشد ،سلبی یا ایجابی ،آ.نتیجه این مطالعات وباشد

 چشمگیری درایران داشته است.انبوه کتابهایی د. پژوهش های فلسفی درباب دین پس ازانقالب اسالمی به ویژه دردودهه اخیررش2
 هگا  دانشگگاه  علمی های درگروه که گرایشهایی–رشته ،  که درباب فلسفه دین ترجمه شده،رساله ها وپایان نامه هایی که نگاشته شده

ویگا   "کگالم جدیگد  "، "فلسگفه دیگن  "کارهای بسیاری پس ازانقالب زیرعنگوان   .، شاهد این ادعا استتاسیس شده علمیه های وحوزه
صورت گرفته است. یکی زیسگت بگوم   "زیست بوم "عناوینی ازاین دست صورت گرفته است. این کارها دردوقلمرو وشاید بتوانم بگویم 

وم روشنفکری. ربط ونسبت این دوبا یکدیگر،اثرگذاری واثرپذیری انها ازهمدیگر،مقوله ای اسگت  حوزه علمیه ودانشگاه ودیگری زیست ب
که باید درفرصت دیگری به آن پرداخت.ارزیابی نگارنده ازمجموعه این کارهامنفی نیست اما نمی توان بدون آسگیب شناسگی وارزیگابی    

عام رسالت اصلی اش انتقال فکراست.طبیعی است که جریان روشنفکری انتقادی ازکنارانها گذشت.جریان روشنفکری درایران به صورت 
باید رسالت خود را به درستی انجام دهد.هنوزدرقلمرومطالعات دینی افکارواندیشه فیلسوفان عصرجدید درغرب تمگام وکمگال بگه ایگران     

زمانِ نتیجه گیری فرا رسیده است غافل ازاینکه  منتقل نشده وهضم نشده بود، درمیانه راه وبا شتاب عده ای دردام این گمان افتادند که
نمی تواند کگاری از پگیش    "نواندیشی دینی "واخیرا اصطالح  "روشنفکری دینی "به روشنفکری وخلق اصطالح  "دینی"افزودن قید 

نرسیده بود به این دلیل برد. کارکسانی که دردام این گمان باطل افتادند دوکاستی بزرگ داشت .نخست اینکه هنوززمان نتیجه گیری فرا 
که همه مطالب منتقل نشده بود وازان مهمترهضم نشده بود. دوم اینکه حتا با فرض انتقال اندیشه های فیلسوفان دین غربی ، کسگانی  

ای چنگین  پدید اورند ،با قطع نظرازانگیزه ها، شرایط این ترکیب را نداشتند.انها بگر  "روشنفکری دینی "که تالش کردند ترکیبی زیر نام 
ترکیبی عالوه برفهم وهضم اراءوانظارفیلسوفان دین غربی باید مطالعات دین شناختی دقیق وعمیقی در سنت مطالعات فلسفی وکالمی 
خود می داشتند که مع االسف نداشتند. چنین نقص هایی چنان وضع وحال مطالعات مربوط به دین را درایران آشفته وشلخته کرد که به 

 هنوزهم نتوانسته است در مسیر درستی قرار گیرد. رغم گذشت زمان 
با وجود همه کاستی ها درانچه رخ داده است باید به دیده دقت نگریست وبا رفع کاستی ها مطالعات فلسفی مربوط بگه دیگن    

درک دینگی   بتوانگد که ایگن مطالعگات    یمامید وار، اما یماکنون درصدد ارزیابی پژوهشهای صورت گرفته نیسترابسط وتوسعه داد. 
 د.هتوسعه دجامعه علمی ما را ازپدیده بسیارپیچیده وعمیق دین بسط و

درمی نوردد بازهم  -عبیرامروزبه ت -پیش می رود ومرزهای دانش را وبیشتر. حقیقت این است که جامعه بشری هرچه بیشتر3
غیرقابل انکاراست. کرونا ذهن متفکران به ویگژه   یهدنها نیازدارد.پدیده کرونا شاآباب موزه های دینی وتامل عمیق ودقیق درآبه 

فیلسوفان را ازجنبه های مختلگف متوجگه امگوزه هگای دینگی کرد.نظگام هگای الهیگاتی وفلسگفی مختلگف داشگته هگای خگود را              
لیبرال درایران  وردند.ازباب نمونه به رویارویی الهیات توحیدی والهیاتآبه میدان ورد آپدید دربرابرپرسشهایی که کرونا برای ذهنها 

دخالگت خداونگد    "، "قگدرت خداونگد  "، "عگدل الهگی   "، "حضگورهمه جگایی خگدا    "،  "شر"توجه کنید.بحث هایی چون مسئله 
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نقش دعا وارتباط انسگان بگا خگدا دررفگع     "، "تجربه های نزدیک به مرگ "،  "حیات پس از مرگ"،  "مسئله مرگ"، "درجهان
زاین دست دوبگاره درکگانون توجگه فیلسگوفان والهیگدانان قرارگرفگت.هنوززود اسگت کگه         وده ها مسئله دیگرا "دشواریهای انسان

پیشرفتی نسبت به گذشته رخ داده است یگا  ونشان دهیم که  ارزیابی کنیم راپس از کرونا نتایج مطالعات فلسفی والهیاتیبخواهیم 
بگازهم احسگان نیازبگه دیگن      "وش مصنوعی قگوی ه"وبه میان امدن پای  "انفجاراگاهی"نه، اما همین مقدارکه بشردرعصرغرورِ

لهیگات  وتامل در باب اموزه های ان می کند نتیجه بسیارمهمی است . می توانیم بگوییم سگمت و سگوی مسگایل فلسگفه دیگن وا     
ایگن قلمگرو صگورت گرفتگه     در بحگث هگایی کگه   طبقه بندی وارزیگابی دقیقگی از  کرده باشد اما هنوزممکن است پس ازکرونا تغییر

ارزیابی انتقادی  ندی ازاین مطالعات دراختیار نداریم. شک نیست کهنظام مرنداریم.به عبارت دیگرهنوزصورت بندی دقیق ودراختیا
برای چنین کاری اندیشمندان ومتفکران حوزه ودانشگاه باید دامن همت به کمر زنند وایگده هگا   این مطالعات امری ضروری است.

  ژوهشی پیش چشم اهل نظربگذارند وبه سنجه نقد ونظربسپارند.وپژوهش های نو خود در مجله های علمی پ
.  ارزش علمی مقاله درمحافل علمی بیش ازکتاب وصورت های دیگر پژوهش درنظر گرفته می شود. این کار به این دلیل درست 4

ده ای نگو را پگیش چشگم اهگل     است که مقاله اگرمطابق با معیارهای پژوهشی نوشته شده باشد باید به پرسش معینی پاسخ دهد ویا ایگ 
نظربگذارد. درروزگارما دانشمندان برجسته،ایده نوویا پاسخ خود به یک پرسش را درمقاله ای کوتاه درمجلگه هگای علمگی پژوهشگی بگه      

ی داوری اهل نظر می سپارند .وقتی مقاله خوانده شد مورد ارزیابی قرارگرفت ،با محک نقد ونظرصیقل یافت ان را به صورت کتاب درمگ 
 اورند.پیش فرض این مسئله این است که درمحافل علمی مقاله های علمی پژوهشی خوانده می شوند وبازخورد علمی می یابند.

مراکزعلمی پژوهشی وآموزشی تالش جانانه ای  مطالعات دینی منتشرمی شوند.قلمرو. مجله های علمی پژوهشی بسیاری در5
ی حتما به این دلیل که نتایج پژوهش واموزهای خود را عرضه کنند.علی القاعده به خرج می دهند برای تاسیس مجله های بیشتر

وزارت علگوم ودانشگگاه هگای     . باشگد کارمراکزعلمی باشند.اگرنیسگتند پگس بایگدعیبی در    پیشانیمجله های علمی پژوهشی باید 
 شگنا بامحافگل علمگی   آشخص  ند.باشداده به اینهمه مجله علمی پژوهشی اجازه انتشار نقشه راهیبراسان رعلی القاعده باید کشو

گانگه بگه او دسگت مگی دهگد      ببینگد حسگی دو  می قلمروعلوم انسانی را در درایران وقتی فهرست طوالنی مجالت علمی پژوهشی
خوب است وایگن  ما بسیار نشان می دهد که نرخ رشد مقاالت علمی پژوهشیهمه مجله معتبری خوشنود است زیرا انتشاراینسوی.از

 این پرسگش  بهنمی داند سوی دیگرزده ایم.ازنو وتازه  ایل خاص وایده هایکرده دست به طرح مسعبوری کل طرح مسایلاز یعنی
ایا ان ؟ی به لحاظ محتوا صورت گرفته اسگت یا انتشاراینهمه مجله ضروری است ؟ ایا اسیب شناسی دقیقکه آ دهدپاسخ چگونه  ها

ید برای پاسخ به همین پرسشهای دشواراسگت کگه وزارت علگوم سگامانه ای بگرای      .شانقشه راه به درستی پیاده شده است یا نه ؟
پیشگگیری  محتوا می توانگد  مجالت به ویژه ازنظر .ارزیابی پیوستهعلمی پژوهشی طراحی کرده است ارزیابی کمی وکیفی مجالت

کگم وبگیش   انگه وقواعگد   خت گیرازاینکه مجله های علمگی پژوهشگی صگرفا بگه ارتقگا نامگه هگا تبگدیل شگوند.معیارهای سگ          کند
 انتشارمقاله به همین منظور پیش بینی شد ه اند.دشوارِ

سیب شناسی مجله های علمی پژوهشی بزنیم.بگه رغگم همگه    آای هستیم که باید به دقت دست به مقصود اینکه ما درمرحله 
سیب شناسگی دربگاره مجگالت    آمنظر تالش هایی که وزارت علوم برای دفع و رفع اسیب ها می کند اما همچنان پرسش هایی از

مجله های علمی پژوهشی به . وجود دارد.براستی مقاالت منتشرشده درمجله های علمی پژوهشی به چه میزان مطالعه می شوند؟
.این پرسش ها وپرسشهای دیگری ازاین دسگت بایگد بگا    چه میزان درطرح وحل مسایل علمی جامعه هدف خود نقش داشته اند ؟

جیده شوند وپاسخ یابند. مرکزهای علم سنجی باید نتیجگه ارزیگابی خگود را در اختیارمجلگه هگا قگرار دهنگد        روشی واقع بینانه سن
 وهرمجله ای باید این فرصت را پس از چند سال انتشار داشته باشد که کارخود را مورد ارزیابی قرار دهد.

 ان ومتفکران قلمروفلسفه دین است.بدینوسیلهصحنه انتشاردیدگاه های نووخالقانه دانشمند مجله علمی پژوهشی فلسفه دین
امادگی خود را برای انعکان وانتشارمقاالت استادان ،پژوهشگران ومتفکران اعالن می دارد. زین پس مجله فلسگفه دیگن تگالش    

یدانم خواهد کرد مانند گذشته به قلمرو موضوعی وسهم ونقش اش درپیشبرد بحث های قلمرو فلسفه دین توجه کند.برخود الزم م
 از تالش های سردبیران محترم قبلی وهمه اعضاء هیات تحریریه قدردانی کنم.
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