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 دیباچه

کنون نوو د تووا   یموضوووع ینسووبت مخرنووان بووا اموور    وو ۀدشوووار  و زانخیا ووت کووه تووا
کوه پووهشوگران ا وت  یدر حوال نیوا وت. ا و م اّ ه  ورار نگرفتوه تأملچن ان مخرد  یرانیا

 «یانقوولا ا وولم خیتووا  »و  «نیا وولآ آزووا   خیتووا  » یمطالعووات ۀدر دو حووخز ژهیووو  هبوو خیتووا  
 یمعرفتو یتتوأمل آن  ۀد بوار الزآ ا وت نیبنواررا. رنو یرگو ملموس بوا آن د یصخرت ج  به

 نیشوتر یر انیوم نی. در اکن  یرا حل نم یداشته باشن . مسکوت گذاشتن مسئله مشکل
گواه رایو   ؛ر و  یمرروو  بوه آن مو یهواو پووه  خینو  توا  هو  بوه دا بیآ و  یمعرفتو یناآ

  انیورشوته، م نیا یعلم یهاتیو  ابل ها ییتوانا   یو ن خیح ود و ثغخر دان  تا   ۀد بار
کشوان ن آنهوا فوراه   راهوهیرو بوه  یخیدر مطالعات توا   گر یو ود نامشروع معارف د یرا ررا

گواه با کیون  یبا و ز خی. تا  کن  یم  نیو و تب فیتوصو ییمعرفوت متعلوا او توانوا کوه شو آ
 تواننوو  یتووا کجووا موو ر یمسوو نیوودر ا یخیدارد و ا ووناد و موو ارر تووا   یچووه موضوووعات یعلموو
 ۀاز درر در وت د بوار یها مسوتل آ ررنوخردار مشوکله نیواو باشن ؟ اشوراف بوه ا ر یتگد 
 ی وکوه رررنیا وت. ا یخیتوا   یهوا یررر و یو مختصوات علمو یخیمعرفت توا   تیماه
 ییهابوه چوه پر و  ؛ررنوخردار ا وتهوایی امکاندارد و از چه  ییها یژگیچه و  یخیتا  
کووو اآ  ؛نووواتوان ا وووت یچوووه ارهاموووات بوووه یپا وووخ علمووو ۀپا وووخ ب هووو  و از ارا ووو توانووو  یمووو

 .را نو ارد هاهیکو اآ فرضو یاریوبوه آزموون بگوذارد و امکوان ا    توانو  یرا مو یعلم یم عاها
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، اشووراف ن وور راه   نیووگوواآ نخسووت در ا ،نیبنوواررا ا ووت.  خیعلوو  تووا   تیووبووه ماه یدشوووار
آن  انیوم یکوردیو  و  یموضووع یامکان مر بن  خیدان  تا   ۀد بار ایب ون شنانت د 

 .ستین گر یو معارف د
 ۀرا در مسوووئل سوون گانینخ  یت ن وورتووأمل کوشوو  یموو  و     پوو یجسووتارها مجموعووه

 یزنوا یرورا ی وه  نوود گواآ کووچکبا نوانن گان فرزانه به اشترار بگذارد تا به  ادش هی
کادم و زانخیدر نو د توا   ویژهبوهکشوخرمان  یعلمو ۀموضوع در جامع اتیادر روردارد.  کیوآ
ا وولآ  خیمطالعووات تووا   یشنا وو وش سیدر دانشووگاه و تو    ی ووام معلموو 25 مو تدر 

در    یووعز  انیها و دانشووجخ را بووا طلبووه نگارانووهخیتا   یعلموو ۀمسووئله و دز زوو نیووهمووواره ا
 یرووورا گووور ید یو ررنووو افتوووهیانتشوووار  تووور   ت پوووتوووأمل نیووواز ا یاآ. ررنوووگذاشوووته نایوووم

 یکوه نشوانگر ملح وات علمو یاچنو  جسوتار ترجموه   یو. نشوود یبار منتشور مو نینخست
شکل  ن ر ا ت، اضافه ش ه و حام به در موضوع مخرد یزرر نیمخرنان و متکلم یجّ  
 نیوا یگفوت تمواآ جسوتارها توان یم ،نیا. بناررگردد یان ممن عل ه  یمستقل تق  یاثر

 ا ت. ینسبت آن با امخر       یو ن یخیمعرفت تا   تیماه ۀکتاا د بار
 ورکار نوان   یگرامو یاز دانشوجو  یاز همه با  یاثر ر نیو انتشار ا ی از آماده یررا

مووتن را انجوواآ  نیتشووکر کوون  کووه بووا صووبر و حوصووله و د ووت فووراوان توو و  یار یووفاطمووه بخت
زدنی بوه را وتی و رکار نان  فاطمه هادی نی  در مقاآ ویرا تار با و وواس ماوام  دادن .

محتوورآ انتشووارات لوگوووس  ر یموو    یوون یبووایی مووتن فزودنوو . از ایشووان بسوویار   ا ووگ ارآ. 
 آرا وتهطبو   خر یواثور بوه    نیوا شوانیکوه بوه هموت ا یاصغر  ولطان یدکتر عل یجناا آ ا

 .ش 
 ؛یخیمهو  در مطالعوات توا   ار یبسو یموضووع ا ت در طور  ینیمتن تلش آزا   نیا

نواننووو گان فرزانوووه   وارآیوووعالمانوووه ا وووت. ام یررر ووو و  نقووو  ازمنووو ی وووخت ن ،نیبنووواررا
گاه  ازن . یبه نق  آن پردانته و ما را نسبت به نطاها یاملح ه چیه  یر  نود آ

 یحضرت حسن
 دانشگاه تهران یعلم ئتیه عضو 

 1401 نرداد -تهران



 

 

 پیشگفتار 

 بوواا تووألیف و ترجمووه در  شووامل جسووتار  و مشووتمل روور ده مقوواالت پوو     همجموعوو
یخ بووه اموور  ۀچگووونگی مواجهوو علمووی  وشوومن  کووه  ۀماابوو تووا یخی و اموور    ووی ا ووت. تووا 

شوود کوه مخاطوب بوا علووآ دیگور نلو  می چنانآنگاهی  ،موضوع و زایتی مستقل دارد
ماننووو   پ ونووو علووووآ ه  علووو  از  زایوووت ایووون کوووه درحوووالی .نووو اردتوانوووایی تفکیوووک آن را 

گور بوه  ،عل   یا ت یا علوآ ا لمی ،شنا ی جامعه از بیل فقه و کلآ متفاوت ا وت. ا
انسووانی رعایووت نشووود و  لموورو  وشووی و معرفتووی هوور  موورز رووین علوووآتأ ووی از گذشووتگان 

جور بوه بحرانوی نواهو  همسوو من تنیو گی علووآ   دره  ،توجه  رار نگیرد علمی مخرد ۀشان
وافور بوه  ۀتوجوه و عل و اایون  وزهو علموی را درگیور نواهو  کورد. هایشوانه ش  که هسوتی

 ؛شوود هو  آمیختوه در  آنهواای در علوآ انسانی  وبب شو ه توا  لمورو رشتهمطالعات میان
و  ی نوا  روودهجووی امورو تدانشگاهی در جس ۀرشت هر  که نبای  فراموش کرد حالی در 

یخ ا وولآ  یرمجموعوۀ رشووت ی مشووخ هو ف یخ،  ۀدارد. توا  از دیگور فرعیووات بووا  رووی توا 
شوود توا گواهی منجور میچراکه همسخیی عقای  با  ویکرد علموی  ا ت؛ و این نطر  وبه

یخ وش و زایت این رشته  ربانی   .شودو زان حیث التفاتی تا 
های مختلف دینی و علموی امری ا ت که جنب  در عصر  کوالر  دین نطر افوم

یخ گذاشووته ۀروور رشووت یوون بحوورانا اثووری کووه و  کووردهنووود  مشووغومرا  اروو اری یووا  ۀا ووتفاد ،تووا 
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ی  . ووازی ا ووت پووروری و مقوو س ا ووطخره ۀنگوواری در زمینووخ و تا یخ وءا ووتفاده از تووا 
گر این رشته مسیر معرفت یحالدر ب  نود را با تکیوه رور  وش و ا وناد و منوا نتیشنا که ا

یهتنها نیازی به تقو س نه ،طی کن  صوخرت مسوتن   بوه ،روود  وازی نخواهو محخری و ن ر
منجور بوه  امری کوه ؛نواه  ش  در علوآ فتو پ شرشکار ازی و فه  وا عیت کمک به آ

وا عیووت از  – عینووی و حقیقووت – ذهنووی ۀدوگانوو شووود.هووای ایمووانی بشوور می تقخیووت پایووه
 ا وت و هور  اهول فون  ورار گرفتوه ۀامخری ا ت که در نسبت عل  و دین بسویار موخرد م ا و

 ،یوا الهیوات از بیول فلسوفه ،لطبیعوه باشو ءااش مطالعوه و فهو  ماوراهکه دز ز  ویکردی
کوه اموا .دهو توجه  رار می ها را مخردنحوی این دوگانه به  ،«م موا نلوا اا العقولاوّ » ازآنجا

یسوت میرر بشر الزآ ا وت نوود را بوا جهوان پس نوه اینکوه  ،کنو  همسوو کنو ی کوه در آن  
 .منطبا  ازدنود  جهان را با ذهنیات

گردد کووه ا ووتاد ارجمنوو آ آوری ایوون مجموعووه مقوواالت بووه زمووانی بووازمیفکوور جموو 
بوار دیگور نشوان دادنو  کوه طر  مسئله در ایون زمینوه  حضرتی باحسن جناا آ ای دکتر 

یخ را  ۀرشوووتدانووو  و مسوووتقل و هخیوووت  وش  موضووووع، ۀدز زووو معرفتوووی بوووا  ۀماابوووبهتوووا 
یخ ،امور . ایون کننو نوود همننوان دنبوام می ۀمختصات ویژ و  شنا وییعنوی نسوبت تا 

های ما ب یهی انگاشته ش ه که گخیی هیچ مشکلی ررای گونه در دانشگاه آن امر    ی
یخ و الهیوات وجوود نو اردمیوان دانو   ۀهو  تنیو  نشان دادن مرزهوای در  حتوی بو تر  .توا 

یخ ای  ،علووآ دینوی ۀتنهوا  یرمجموعو نوه ، و ما شبه  بک دوران  ونت و  ونکه گاهی تا 
جلوب  رورایو  ب ین من خر  ورده  ازد.ف علوآ دینی را ررآاانگاشته ش ه تا اه  یل ار ار ر

مختلوف بوه کوه از جهوات   مقاالتی در این مجموعه گردآوری ش هتوجه مخاطبان فرزانه 
 .کن این مسئله توجه می

یخ و الهیوات ارا وه شوود ۀموضوع و مسئل ۀپ شین ای امر کوشی ه بادیدر   نسوبت توا 
یوان ادریوات پوووه   ۀانن نوتا   مسوبو  بوه  وابقهتوجوه   ورار گیورد. حاضور محترآ در جر

یخ و الهیات مسیحی  ا ت تطخر  ش ه بب جوام  علمی در زرا نسبت به ارتبا  تا 
یووه مووخرد ایوون نسووبت از  لهووان ت مخرنووان و متأ تووأملموورور . پووس از  وورار گیووردتوجووه  ایوون زاو

ای  سلمان به ایون موضووع پردانتوه و کوشوی همسیحی در این زمینه به  ویکرد مخرنان م
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در ایون . نشوان دهوی نگاری مسولمانان نگاه ایشان را به ال امات ررر ی تا یخی در تا یخ
یخ  یتأملمیان الزآ رود   شوودانجواآ مستقل د باا ماهیوت موضووعی و  وشوی دانو  توا 

گانهکه در جستاری   ا ت. توجه  رار گرفته مخرد ج ا
یخ و علوو  کوولآ  ،لوو  حسوون حضوورتیبووه   ،نخسووت جسووتار  را چگووونگی نسووبت تووا 
و نیوو  نقووا  ضووعف و  وووت تفکیووک ایوون دو بووه بحووث د بووارۀ و در ادامووه  کنوو ررر ووی می

توانوو  رر وورار باشوو . در بخوو  می آنهوواکووه میووان پردانتووه  ای نسووبت تنقیضووی یووا تکمیلووی
یپایانی این مقاله نخیسن ه می کورد توا یخی از کوش  نشان ده  کوه بوه دالیول مختلوف  و

 به  ویکرد کلمی رجحان دارد. گوناگونجهات 
یخ و کوولآ در اهلبووه نسووبت دوآ  جسووتار  توجووه   ووبب بووه پووردازد. نگوواری موویریتتووا 

بحوث  در بنو ی عنواوین مقو س  اوم شویعی و د وته  ان به منواب  د وت  عمیا نخیسن گ
مان مخرد توجه ... در  الب  وش تحلیل گفت معج ات و  ،  رت ،ن یر عل  زیب امامت

هوووای  در دوره هوووای مختلوووف کلمووویتوووا یخی رووور دام اموووخر  توووأثیر  .ا وووتجسوووتار ایووون 
 و  فوراز  کوشو میو شوتار ا وت واصولی ایون ن ۀمسوئل نگاریریت لگیری و تحوم اهشکل

یخفرود توجه به امخر    ی را در    ه .ب مغوم نشان  ۀاز حمل پ  نگاری شیعی تا تا 
جستار بعو ی ا وت کوه  ۀمسئل ،ای مخرنان رشته ۀوظیف ترینعنوان مه  توصیف به

جهوت  بوه در ایون مجموعوه نیو   ؛ا ت هدر  الب جستاری ب ان پردانت تر  پ  نخیسن ه 
یخ و چیسوووتی ر وووالت علموووی آن  اهمیوووت موضووووع از  کوووه –حیوووث ماهیوووت دانووو  توووا 

 شود.با تغی راتی بازنشر می –آن با علوآ دیگر ا ت ۀنوع رابط ۀکنن  تعی ن
ای از حسون حضورتی و  ترجموهعنوان نوشوتاری  «مطالعات تا یخی رر الهیات یر تأث»

بووار  کووه روورای نخسووتینا ووت دان مسویحی الهیووات «راشوونبوش». ا ووت فاطموه بختیوواری
یخ رر الهیات را با ذکر موارد توا یخی و ا وت الم کنو . می تبیو نهای منطقوی رجحان تا 

یخ م دلیول توجوه آن بووه  اموا بوه ،سویحیت ا وتتمرکو  اصولی ایون نوشوتار رور الهیوات و توا 
یخ در مباحوووث الهیووواتی و الگوووخیی کوووه در انتیوووار نواننووو ه  ووورار می دهووو  اهمیوووت توووا 

 دارد. ابس  یاهمیت
یخ ارن» جستار  فنو   بوه ماهیوت دانو   تبیو ن نگواه ارون در پوی «شنا یفن   و تا 
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یخ ا ت و اینکه از ن ر  یخ شرافت دان  تا ویتا   ،ه فه  نخیسون هب .چی  ا ت  در چه 
یخ  ا ول ا وت و نوه شورافت  وشوی  ارن فن   تنها به شرافت موضوعی و نفعی دانو  توا 

یخحیث می این آن و از   ۀنگواران مسولمان دورتوان نتیجه گرفت او ه  همانن  دیگور تا 
یخ را ذیوول الهیوات و انوول  و چوون عل  القصوو   ونت مبتنوی روور  ونت ار ووطخیی توا 

 ا ت. دی ه
ی» ۀمقالوو یخ و اموور  «و دیوونخ تووا  یووۀ  بان نسووبت تووا  ررر ووی  نتیشوونا   ووی را از زاو

یخ و دیون را  ،ا ت. نخیسن ه با تمرک  رر  بان اوم شخ  و  وآ شخ  کرده نسبت توا 
یخ توانسوته همنوون ر یبوی  ،معاصر  انده  چرا در دورکش  و نشان میبه چال  می توا 

 ررای دین باش .
یووووف و  هبووووجسووووتاری ا ووووت کووووه  «عاشووووخرا ۀنلوووو ون از وا عوووونقوووو  تووووا یخی ارن» تعر

ای نمونوه ۀبوا ارا و علوهبوه .متمرک  ا وتنق  د ونی و ررونی راوی و  وایت بن ی شان 
 کن  الگخیی عملی به د ت ده .تا یخی  عی می یاز نق  تا یخی گ ارش

یخ و الهیواتمشوکل ۀرابطوم رنیسو  و »بوا عنووان بعو ی  جسوتار   ۀبوه رابطوو« آفرین توا 
یخ و  آمیختگوی  پردازد. مخرنان شهر لخون بلویک که دره الهیات در عصر م رن می تا 

یخ و الهیووات مسوویحی را امووری مشووکل در پووی حوول مشووکل  ،کننوو آفرین  لموو اد میتووا 
یخ  هتوجه بو حیثایجاد کنن . این مقاله از  معرفتای رین این دو ررآم ه تا مصالحه توا 

ینهتوان  می یتج م و  ایجواد کنو موا کشخر عات تا یخی دانشگاهی را در مطال نو  ای د 
های متفاوتی را در حل ایون مشوکل مطور  حلکه راه مخرد توجه  رار گیردالگخیی  ۀمااببه

  ازد.می
یخ» جستار  یخنسبت تا   «نگاری    ی در ایوراننگاری انقلا ا لمی و  نت تا 

سوبت وثیوا آن بوا ایون  وبب ن بوهنوشوتاری ا وت کوتواه کوه  فیرحوی داود لو  شواد وان  به
دیوار بوه  نارهنگوام مجموعه و نی  ررای گرامی اشت یاد و ناآ آن ا تاد گرانق ر که  فر 

در اینجووا بازنشوور  ان  را در زوو  و انوو وه جانکوواهی فوورو رووردمنوو عل هبووا ی، دو ووتان و 
 .شودمی

یخ»آنرین مقاله با عنوان  بلوخر کوشو  تمی« نگاری انقلا ا ولمیمبانی الهیاتی تا 




