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نقش و اهمیت دینشناسی تاریخی و مقایسهای در مطالعات فلسفۀ دین
اسدالهآژیر 1



شاخهای از
دینپژوهی در تعامل و نیازمندی متقابل قرار دارند.فلسفۀ دین نیز ،بهعنوان  
رشتههای مختلف  

میپردازد ،برای ایضاح مفاهیم و تبیین باورهای دینی ،به
فلسفه که به بررسی عقالنی و استداللی دین  
میکند.گاهی برخی
دینپژوهی نیاز مبرم دارد و در واقع از آنها تغذیه  
روشهای دیگر) 
رشتههای دیگر (یا  

مقایسهای در

دینپژوهان ،روش پدیدارشناسانه در فهم و ایضاح مفاهیم دینی را بهمثابۀ بدیل روش تاریخی یا 

میبینند.لیکن روش یا رویکرد پدیدارشناسانه
تاریخینگری را در مطالعات دینی معادل الحاد  

میگیرند و 
نظر  
نمیتواندبرایدرککاملمفاهیموباورهایدینیکافیباشدوهمچنینلزومینداردکههمیشه
دینپژوهی ،
در 
بهعنوان جانشین روش تاریخی لحاظ شود.برای درک معنای بسیاری از مفاهیم دینی ،نیاز داریم که روند
یافتههای
آنها را مورد بررسی قرار دهیم.برای این کار ناگزیر باید به  
شکلگیری و چگونگی تطور تاریخی  

متخصصان تاریخ ادیان اهمیت داد و نیز خود فیلسوف دین ناچار است در تحلیل مفاهیم و باورها به سیر
آنها حساس باشد.مفاهیم بنیادینی مثل خود مفهوم «دین»« ،خدا»«،وحی»« ،نبی»« ،حیات پس
تاریخی  
نمیشوند.آشنایی و کاربست
آنها ،بدون لحاظ تطورات تاریخی ،بهدرستی درک و فهم  
از مرگ» و همانند  
دینپژوهی)نیز برای فیلسوف دین از اهمیت باالیی برخوردار
مقایسهای در  

مقایسهای (یا روش 

دینشناسی 

نمیشناسد» گویای آن است.
است و جملۀ نسبتا مشهور «هر کس فقط یک دین را بشناسد ،هیچ دینی را  
مقایسهای (یا تطبیقی) در واقع مکمل روش تاریخی در فهم معنای مفاهیم و باورهای دینی است.

روش 
دینپژوه را از
میسازد و  
آنها را آشکار  
مقایسۀ مفاهیم در ادیان و مذاهب مختلف ،زوایای گوناگونی از  
میدارد .
تکبعدیوجانبدارانهتاحدودزیادیباز 
داوریهای 

مقایسهایادیان؛تاریخادیان .

دینپژوهی؛مطالعات
روشهای 
دینپژوهی؛ 
رشتههای 
واژگان کلیدی :

–1استادیارگروهالهیاتدانشگاهرازیکرمانشاه .asadazhir@razi.ac.ir،
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کاربست اصطالحات فلسفۀ اسالمی در فهم فلسفۀ دین؛
بررسی موردپژوهانه هستی و چیستی فلسفۀ دین
مجیداحسن 1


روشنترین امور ،رفع بداهت کرده و یافت
پرسشگری وجه ممیزۀ حیات آدمی است.وی با حیرت فلسفی از  

نحلههای فلسفی مختلفی رقم زده است.رفع
گزارههای معرفتی منعکس نموده و  
خود را در قالب مفاهیم و  
میشوندفلسفهرا
بداهتازدینوطرحدههاپرسشسترگدربابمدعیاتدینیکهاززاویۀنگاهخاصیطرح 
میکشد.این نحله در دورۀ مدرن و با نگرش تحلیلی در باب صدق و کذب مدعیات
به ساحت فلسفۀ دین بر  
گرانمایهازطریق
قارهایانجامیدهاست.آشناییبااینمیراث 
دینیآغازشدهودردورۀپسامدرنبهمنظرهای 
آنچیزی است که اکنون به نام
دیدگاههای دانشوران غربی ،عمدۀ  
ترجمه و سپس بحث و امعان نظر پیرامون  
«فلسفۀ دین» در ایران جریان دارد و خود را در قالب تصویب رشتۀ فلسفۀ دین و طرح عناوین درسی آن با
عنوان «فلسفۀ دین» و عناوینی چون «کالم جدید»« ،مسائل جدید کالمی» و ...نشان داده است.گرچه
اینهمه،
علیرغم  
مساعی برای فراتر رفتن از بازگویی صرف آرای غربی در این رابطه نیز قابل مالحظه است .
هنوز ابهام مفهومی و عدم مرزبندی دقیق فلسفۀ دین با تعابیری چون «کالم جدید»« ،الهیات مدرن»،
همچون
دینپژوهی»و...باقیاست؛وحتیچراییجدادانستنآنازعلومهمگن 
«مسائلجدیدکالمی» «،
میطلبد
کالمعقلی،کالمقدیم،کالمفلسفی،الهیاتکالسیک،و...موردسوالبسیاریازمتعاطیاناستکه 
مورد واکاوی قرار گیرد.در این راستا ،از دیرباز فالسفۀ اسالمی با عطف توجه به سه مقولۀ بنیادین هر علمی
کردهاند که
راهکار روشنی اراده  
یعنی ( )1مبادی )2( ،موضوع و ( )3مسائل ،در خصوص مرزبندی علوم  
یاریگرباشد.فهمدقیقموضوع،مسائلو مبادی(تصوریهو
میتوانددررفعابهامیادشدهدربابفلسفۀ دین 

اصولموضوعه)فلسفۀ دین به فهم بهتر چرایی نو بودن رویکردها ،اهداف و
تصدیقیه اعم از اصول متعارفه و  
سرفصلهای درسفلسفۀ

میشود در 
روشهای فلسفۀ دین خواهد انجامید.از رهگذر این بررسی که پیشنهاد  

میتواند به چنین دانشی دست یابد ،بی آنکه
دین گنجاده شود روشن خواهد شد که انسان چگونه توانسته یا  
سادهانگارانه مرز آن با علوم همگن را خلط کند.یافت و کاربست مفاهیم سنت خودی در فهم فلسفۀ دین

بومیسازیواستقراراینعلمنزدمتفکراناسالمیکهبامفاهیم
بهعنوانعلمیکهخاستگاهغیرخودیداردبه 
کردهاندکمکبهسزائیخواهدکرد .
علومسنتیخود،خو 

واژگان کلیدی:فلسفۀدین،فلسفۀاسالمی،کالموالهیات،تمایزعلوم .

–1عضوهیئتعلمیگروهفلسفهدانشگاهامامصادق(ع) .ahsan.majid62@gmail.com،
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آموزش مسائل فلسفۀ دین

با الگوگیری آموزش کالم در کتاب الجام العوام عن علم الکالم غزالی
مهدیاخوان 1


دینداری که دغدغۀ
میپردازد.او به عنوان  
علمشناسی و آموزش یک علم  
بخشی از آثار ابوحامد غزالی به  
میکند.او در آخرین نوشتۀ
فرقههای کالمی غیراشعری جدال  
صیانت از حریم شریعت را دارد با فالسفه و  
خود،الجام العوام عن علم الکالم،رابرمبنایپرسشیکهابوالقاسمعبدللهبناحمدبنسیاهازاودربابفهم
تجربههایآموزشیوزیستۀخود
میپرسد،نکاتمهمیرااز 
سلفازاحادیثوآیاتکهظاهریتشبیهیدارد 
میتواند در روزگار ما در آموزش فلسفۀ دین و نیز کالم
میگوید که  
آموزههای دینی و کالمی  
در مورد آموزش  
میکند.در بخش نخست دیدگاه سلف را در
اسالمی راهنما باشد.غزالی کتاب را در سه بخش (باب)تنظیم  
میآورد .غزالی معتقد است عموم متدینان در برابر این احادیث تشبیهی به ترتیب هفت
اینگونه اخبار  
باب  
وظیفه دارند:تقدیس و تنزیه پروردگار از جسمانی بودن و لوازم آن ،تصدیق و ایمان ،اعتراف به فراتر بودن این
مطالب از توان فهم ،سکوت و عدم خوض ،پرهیز از تغییر معنا و ترجمه به زبان دیگر ،امتناع و کف درون از
بحثوتفکردرایناحادیثودرنهایتتسلیموپیرویازاهلمعرفت.دربابدومبرهانهایعقلیوسمعی
میآورد.بدعت و حدود و ثغور آن از مقوالتی است که در این بخش به تفیل از آن بحث
به سود نظر سلف  
میدهد.مثالاینکهانگیزۀپیامبر(ص)ازاستفادهاز
میشود.دربخشسومکتابهمبرخیاشکاالتراپاسخ 

دینداران از
الفاظ تشبهی چه بوده است در عین حال که نیازی به استفاده نبوده است؟ یا اینکه آیا منع عامۀ  
شدهایم؟غزالی
میرساندوبهآنتوصیه 
نمیشود،دلیلیکهمارابهمعرفتخدا 
بحثونظرمانعشناختدلیل 
میگویدومرزتقلیدوتحقیقدرعقایدومراتبمخاطبان جدال
دراینبخشسخنازمراتبتصدیقوایمان 
میکند.اینجستارمروروبررسیآراءغزالیاستدراینکتاب .
دینیرامشخص 

واژگان کلیدی:احادیث تشبیهی ،غزالی ،الجام العوام عن علم الکالم ،معرفت االهی ،آموزش کالم و فلسفۀ
دین .

–1دانشیارگروهفلسفهدانشگاهعالمهطباطبائی .makhavan77@gmail.com،
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معاصرسازی مسائل فلسفۀ دین در اندیشۀ شهید مطهری:
بررسی موردی برهان هدایت
امیدارجمند 1


شههای وی نشان از
یگیرد.توجه به آثار و اندی 
اسالمشناسی است که در سلسلۀ نوصدراییان جای م 
مطهری  
زمانهای
تسلطواهتمامشبهمنابعاصیلاسالمی؛یعنی،فلسفه،عرفانوقرآنوروایتدارد.ازطرفیویدر 
فلسفههای غرب و علوم جدید است.ایشان با دقتی
قرار گرفته است که فضای علمی به شدت تحت تأثیر  
یکند و با یك حرکت دیالکتیکی میان منابع اصیل اسالمی و
فلسفی مسائل و معضالت جدید را شناسایی م 
یتوان گفت مطهری دارای
فلسفهها و علوم جدید ،سعی در فرآوری و معاصرسازی مباحث دارد.از این رو م 

یكروشترکیبیوچندضلعیاستکهعالوهبرفلسفه،عرفانوقرآن،کهحکمتمتعالیهبرآنتأکیددارد،به
استداللها،رو یکرد

فلسفههایجدیدوعلومجدیدنیزتوجهدارد.درسنتفلسفیوکالمیرو یکردعمدهدر

لمی و از علت به معلول است ،اما مطهری عالوه بر این رو یکرد از رو یکرد انی و معلول به علت نیز استفاده
یتوان یافت که استاد با این روش مورد تتبع قرار داده و به
کرده است .مباحث و مسائل مختلفی را م 
آنها پرداخته است .در اینجا بهصورت موردی برهان هدایت در اثبات وجود خداوند که از
معاصرسازی  
شبهفلسفیو
یهایمطهریاستراموردتوجهقرارمیدهیم.ویبراهیناثباتوجودخدارابهفطری ،
نوآور 
میداند.از نظر او برهان هدایت منشأ
شبهفلسفی  
میکند و سه برهان نظم ،خلق و هدایت را  
فلسفی تقسیم  
مایههایاصلیاینبرهاندر
قرآنیداردواولینبارتوسطفخررازیدرالتفسیر الکبیرمطرحشدهاست.البته 
نهج البالغه و روایت مشهور به توحید مفضل و برخی روایات دیگر قابل پیگیری است .مطهری با ارائۀ
مثالهایمتعددواشارهبهاصولیچونانطباقبامحیطوترمیمساختار،معتقداستکهعالوهبرنظمموجود

یتواندیك
عملکردهایمبتکرانهدرموجوداتزندهوجودداردکهم 
هدایتهایمرموزو 

درساختارموجودات،
تگر ماورائی را اثبات کند.بهصورت کلی استاد مطهری در طرح برهان هدایت از منابع اصیل اسالمی و
هدای 
مباحثجدیددرفلسفۀغربو علومجدیداستفادهکردهاست.درروشنیزبرخالفبراهینفلسفی،ازروش
انیاستفادهکردهاست .

روششناسی،مطهری .
واژگان کلیدی:برهانهدایت،برهاننظم ،

–1دانشجویدکتریفلسفهوکالماسالمیدانشگاهشیراز .omidearjomand@gmail.com،
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روش آموزش فلسفه در آثار آیتالله مطهری
و ظرفیتهای جهانیسازی فلسفۀ دین اسالمی
محمدرضااردشیرالریجانی1واحمدکریمی 2


مهمترین عناصر توسعه و
آموزش در دنیای امروز به امری تخصصی تبدیل شده و کیفیت نظام آموزشی ،از  
همچون
میرود.در حالی که فلسفۀ دین مسیحی موفق گردیده تا از طریق عواملی  
پیشرفت کشورها به شمار  
راهگفتمانیوتأثیرگذارخودرابر
شیوههایآموزش ،
بازشناسیوبازتعریفپرسشهایانسانمعاصرونوسازی 
پشتوانههایپر

کمتراینامکانرایافتهکهباوجود
زیستانسانیدرجوامعگوناگونبیابد،فلسفۀدیناسالمی 
ارجخویش،درعرصۀگفتمانجهانی،همسانرقیبخویشحضوریمؤثربیابد.باعطفنظربهنفوذاندیشۀ
بومزیست ایران ،که از
نیمقرن گذشته  
عرصۀ گفتمانی  
فلسفی فیلسوف بزرگ معاصر شهید استاد مطهری در  
اقبالعمومیوسیعینسبتبهسایرمتفکرانوفیلسوفاناسالمیمعاصربرخوردارگردیدوبهپارادایمگفتمانی
آیتالله
روششناختی آموزش فلسفه در آثار  
میگردد که مختصات  
حکومت دینی مبدل شد این پرسش مطرح  
میشود .بر
جهانیسازی فلسفۀ دین اسالمی متخذ از متدولوژی او چگونه ارزیابی  

مطهری چه بوده و امکان 
توصیفیتحلیلیبهبازیابیروشآموزشاینفیلسوفمعاصر

ایناساس،پژوهشحاضرتالشکردهتاباروشی
همچون
یافتههایپژوهشنشاندادمتدولوژیآموزشیویدرحوزۀفلسفۀدیندارایعناصربنیادینی 
بپردازد .
جانبهبودن ،عقالنیت و منطق استدالل ،مخاطبشناسی مناسب،
فهمبودن ،همه 
همه 
توجه به زبان عرفی و  
زندگی،

صلح،معنای
مسئلههاینوپدیدنظامجهانیمانندمسئلۀحقوقزنان ،
دغدغههاو 

روزآمدیوتوجهبه
مؤلفههای
آنها در برنامۀ آموزشی برخوردار بوده که  
دغدغههای وجودی انسان و نیاز انسان به دین ،و تلفیق  

میتوانبراساساینالگو،نظامآموزشفلسفۀدیناسالمی
میروندو 
جهانیسازیآموزشبهشمار 

مهمیدر
رادرفرآیندیجهانیسهیمنمود .

جهانیسازی فلسفۀ دین اسالمی ،روششناسی آموزش

واژگان کلیدی:آموزش فلسفۀ دین ،استاد مطهری ،
فلسفه .

–1طلبۀسطحعالیحوزۀعلمیه .mohammadreza.amoli@gmail.com،
–2استادیاردانشگاهقرآنوحدیث .ahmad.karimi@gmail.com،
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آموزش مبتنی بر حل مسئله ()PBL؛ رویکردی نوین در آموزش فلسفۀ دین
بهروزاسدی1ومحمدکرمی 2



عمقبخشی به مباحث پژوهشی در
تخصصمحوری و  

دورههای آموزش عالی ،
یکی از اهداف تأسیس  
کارشناسیارشد و

دورههای 
دانشگاههای ایران ،خاصه در  

حوزههای مختلف دانش است .شیوۀ آموزش در 

شیوهایدوسویهوتعاملی،میان
دکتریمتناسببااینهدفنیست.شیوۀآموزشمبتنیبرحلمسئله( )PBL
هدایتگرانه و نظارتی خواهد بود.با توجه به مشارکت

استاد و دانشجو است و نقش مدرس در اجرای آن 
دانشجو در یافت خالقانۀ پاسخ ،این روش به تفلسف و ماندگاری اطالعات در ذهن دانشجو کمک نموده و
مینماید.براساسنظراتبرخیاندیشمندانمبنیبر
فعالیتهایکالسیبیشتر 

انگیزشاورابرایمشارکتدر
میتوان رویکرد دیالکتیک سقراطی را یکی از مصادیق
میشود»  ،
اینکه «صحبت کردن موجب تغییر در تفکر  
پژوهشمحوری در این شیوۀ

عملی آموزش مبتنی بر حل مسئله ()PBLدر حوزۀ فلسفه دانست.با توجه به 
فلسفههای مضاف» و «روش
میتوان به قرار دادن دروس « 
پیشنیازهای اجرای آن  
آموزش ،از اقتضائات و  
شیوههای تحقیق،
تحقیق مقدماتی و پیشرفته» در کروکولیوم دورۀ کارشناسی جهت آشنایی دانشجویان با  
بینالمللی مقاالت و  ،...پذیرش تعداد محدود
نمایههای  
دایرهالمعارفهای فلسفی آنالین و  
آشنایی با  
دورههای تحصیالت
مصاحبههای علمی پیش از ورود دانشجویان به  

دانشجویان به نسبت اساتید ،انجام 
الهامگیری از
تکمیلی ،الزام دانشجویان به برگزاری ژورنال کالب در یک موضوع مهم در هر عنوان درسی  ،
فعالیتهای کالسی از

گزارشدهی و سخنرانی ( ،)TEDتغییر رویکرد کمی به کیفی در ارزیابی 

شیوههای 

زیستبوم

فعالیتهای کالسی ،بیان موضوعاتی بدیع متناسب با 

عمدهای از نمره به 
طریق اختصاص بخش  
چالشهای سنتی فلسفه است.از دیگر مزایای این روش آموزشی،

دینی و معرفی آخرین نظریات در پاسخ به 
چارچوبهای ذهنی و مفهومی از طریق خودراهبری ،افزایش مهارت تفکر انتقادی ،توسعۀ

توسعۀ فعال 
بینفردی ،افزایش اعتماد به نفس در مباحثه ،یادگیری روش تحقیق وکسب
مهارتهای ارتباطی و همکاری  

میتواند در تدقیق و تعمیق مباحث
میرسد اجرای این شیوۀ آموزش  
اطالعات از متون مختلف است.به نظر  
آنهادرحلبسیاریازمشکالتروزجامعهبسیارمفیدباشد .
فلسفیدرذهنفراگیرانوبهکارگیری 
واژگان کلیدی:دیالکتیکسقراطی،خودراهبریآموزشی،یافتخالقانۀپاسخ،آموزشمبتنیبرحلمسئله .

–1استادیاردانشکدۀپزشکیدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاه .b_asadi@kums.ac.ir،
–2استادیاردانشکدۀپزشکیدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاه) .mohammad.karami@kums.ac.ir،
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چهار موضوع برای پرکردن خالء در مطالعات تطبیقی فلسفۀ دین ایران
محمداصغری 1



در این مقاله سعی دار یم نشان دهیم که در مراکز دانشگاهی ایران پژوهش در حیطۀ فلسفۀ دین بر اساس
ینفسه بسیار ارزشمند
مطالعات و منابع فیلسوفان و متفکران مغرب زمین استوار است ،هر چند این امری ف 
یخواهیمنشاندهیمکهخالءآموزشوپژوهشتطبیقیدرحیطۀفلسفۀدین
است،لیکنکاملنیستولذام 
پژوهشهادرکشورماباشد.ایننوشتهقصدداردنشاندهدکهدر

یتواندمکملاین
شرقیوایرانی-اسالمیم 
تحققپذیراست)1(:اندیشۀمبتنیبرمفهوم«شهوددینی»درتفکرفلسفیودینی
چهارموضوعاینمکملیت 
فلسفههای شرقی مخصوصا فلسفۀ دین مکتب کیوتوی ژاپن و تطبیق آن با شهود عرفانی و دینی ما ،که نمود

یتواند نقطۀ شروعی برای مطالعات تطبیقی در این زمینه
یخورد ،م 
عینی آن در اشعار عرفانیایرانی به چشم م 
شههای فیلسوفان این مکتب از جمله
باشد)2(.مسئلۀ«نیستی» در مکتب کیوتو و تحلیل دینی از آن در اندی 
نیشیداکیتارو،بدیلیبسیارمناسببرایپژوهشدربابماهیتخدادردینوعرفانوبهطورحکمتاسالمی
است،چراکهتأکیدهردومکتببراینکهذاتالهیرهاازهرنوعصورتیوتعینیاست،بستریمناسببرای
پژوهشتطبیقیودرنتیجهبستریبرایغنایفکریفلسفۀدینماخواهدبود«)3(.پیونددینوفلسفه»در
یها گامی بنیادی در امکان
تفکر شرقی ،مخصوصا مکتب کیوتو ،و مشابه این وضعیت در سنت فکری ما ایران 
یسازد.برایمثالدراینزمینۀصدرابانیشیداومولوی
دیالوگدرآموزشوپژوهشفلسفیدینمارافراهمم 
دادهایمکهمعنای«تجلیخدادرجهان»وتفکرمبتنی
بانیشیتانیهمدلیدارند)4(.درچهارمینمحورنشان 
برحلولالهیدرجهاندرتفکرفیلسوفانمشرقزمینمثلنیشیداکیتاروومشابهاینوضعیتدرتفکرعرفای
پژوهشگری را به سمت مطالعات

آنچنان به هم نزدیك است که هر 
ابنعربی  ،
بزرگی در عالم اسالم مثل  
افتهایم پژوهشگر فلسفۀ دین در
تطبیقی در حیطۀ مذکور سوق خواهد داد.در پایان به این نتیجۀ کلی دست ی 
یتواند با تمرکز بر موضوعات چهارگانۀ یاد شده در این مقاله ،به سمت مطالعات تطبیقی و آموزشی در
ایران م 
فلسفۀدینایراندرجهتغنایآنگامبردارد .
واژگان کلیدی:فلسفۀدین،مکتبکیوتو،حکمتاسالمی-ایرانی .

–1دانشیارگروهفلسفهدانشگاهتبریز .asghari2007@gmail.com،
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علت اقبال به فلسفۀ دین در جامعۀ علمی ایران
سعیدانواری 1



فلسفۀ دین از ابتدای ورود به ایران مورد اقبال جامعۀ علمی کشور قرار گرفت.این رشته گرچه در دهۀ هشتاد
دانشگاههای ایران تأسیس گردید ،اما مباحث آن پیش از آن نیز در میان

گروههای آموزشی 
بهطور رسمی در  
دانشگاهیانوحوزویانمطرحبودهاست.دراینمقالهعلتاینامرموردبررسیقرارگرفتهاستونشانداده
شدهاستکهمواردزیردرتوجهوعالقۀمابهاینرشتهمؤثربودهاست)1(:مشابهتبرخیازمباحثالهیات
بالمعنی االخص و فلسفۀ دین؛ مباحثی مانند براهین اثبات خداوند و بحث صفات الهی و نبوت در الهیات
شدهاندوازاینجهتزمینۀتاریخیاینمباحثدرکشورماوجودداشتهاست)2(.
بالمعنیاالخصنیزمطرح 
شباهت مباحث و سرفصلهای کالم جدید و فلسفۀ دین؛ تقریبا عناوین بسیاری از مباحث فلسفۀ دین با کالم
میشود تا این
جدید مشابهت دارند.گرچه ماهیت فلسفی بودن فلسفۀ دین و کالمی بودن کالم جدید باعث  
مباحثازدومنظرمختلفوبادوهدفوشیوۀمتفاوتموردبررسیقرارگیرند،امااینمطلبدراقبالجامعۀ
حوزوی ایران به مباحث فلسفۀ دین مؤثر بوده است )3( .دینیبودن جامعۀ ایران و اهمیت دین در نظر ایشان؛
دینی بودن جامعۀ ایران باعث شده است تا سواالت فلسفی در مورد مباحث دینی در جوامع علمی کشور مورد
کمونیستها و ملحدان و روشنفکران دینی در

اقبال و دغدغۀ اندیشمندان کشور قرار گیرد)4( .طرح نظریات 
پاسخگویی به آنها نیز باعث شده است تا این مباحث در سطح
برهههایی در ایران و تالش جامعۀ مذهبی در  

عمومجامعهمطرحشودومورداقبالقرارگیرند .
واژگان کلیدی:فلسفۀدین،اقبال،آموزش،ایران .

–1دانشیارگروهفلسفهدانشگاهعالمهطباطبائی .saeed.anvari@atu.ac.ir،
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جای خالی «روششناسی» در تحصیالت تکمیلی فلسفۀ دین در ایران
مهدیبهنیافر 1

روششناسی» فلسفی و نیازمند آن
برنامۀ درسی کنونی ارشد و دکتری فلسفۀ دین در ایران فاقد مباحث مستقل « 
میدهم که افزودن
است.این مقاله بهنحو توأمان ناظر است به «دالیل» این نیاز و «عوارض» این فقدان.توضیح  
میکند در درجۀ
آموزشهای روششناختی به برنامۀ درسی این رشته در ایران بهنحو مؤثری به دانشجویان کمک  

پایاننامهورسالۀتحصیلی،باشناختابعادروشیهریکازمکاتبفلسفیمختلف،
نخست،بهویژههنگامنگارش 
رویکردهای پژوهشی برآمده از این مکاتب فلسفی را در توسعۀ دانش این حوزه بهکار بندند و الزامات روشی
آنها با توسعۀ
نگریستن از دریچۀ دید فیلسوفان تاریخی و معاصر به مسائل فلسفه دین را بهتر بشناسند.همچنین  
آموزشهای روششناسانه خواهند توانست نقش و توان هر یک از انواع کالسیک استدالل منطقی (قیاسی،

شیوههای
عرصههایپژوهشیفلسفۀدینبسنجند؛ 
استقرائی،تمثیلی)رادردعاویادیانوزایشمدعیاتهریکاز 
فرضیهای-قیاسی ،سمانتیکی و استنتاج بهترین تبیین را در مطالعات
استداللهای  

غیرکالسیک استنتاجی همچون 
دامنزدن
شیوههایاستداللیرادردعاویادیانبسنجند.اینبحثهمچنینبا 
فلسفیدینتوسعهدهندوبسامداین 
به اهمیت مباحثی همچون «تعریف» در کنار «استدالل» و در هنگام تأسیس مدعیات فلسفی به دانشجویان این
نظریههای تعریف» متناسب با
استراتژیهای مختلف «تعریف مفهومی» « ،

میکند تا ضمن شناخت 
رشته کمک  
میکند
سنجشگرانههمبهدانشجویانکمک 

روششناسانهازجهت
مفاهیمدینیرابشناسندوبهکاربندند.مطالعات 
تقلیلنیافتۀمفهوم«نقد»،رویکردهاینقدی برآمدهازمکاتبفلسفیمختلف
همهجانبهو 
کهضمنشناختعمیق ،
را در نقد مدعیات و مکاتب مختلف فلسفه دین بهکار بندند؛ با تجهیز به ابزارهای فلسفی و منطقی ارزیابی انتقادی
دوگانهای)
مدعیات ،تفکر انتقادی را در قلمرو فلسفه دین نهادینه کنند؛ ضمن مطالعۀ مستقل مفاهیم قطبیده ( 
خلطهایمقوالتیبهعنوانیکی
پژوهشهایفلسفهدینبهکاربندندواز 

معرفتشناختی،اینمفاهیمرادر

فلسفیو
کنند.بهلحاظ مرزهای دانش هم توسعۀ مطالعات روشی در

آسیبهای رایج در مطالعات این حوزه پیشگیری 
از  
میکند که افزون بر تمایزهای موضوعی و تاریخی ،بهنحو
قلمرو فلسفۀ دین به دانشجویان این حوزه کمک  
دینشناسی مرز بگذارند و الزامات
عرصههای مجاوری همچون  
روششناختی هم بتوانند میان فلسفۀ دین با  

جامعهشناسی دین ،قلمروهای
همافزایی فلسفه دین را با قلمروهای مجاوری همچون  
روششناختی حاکم بر  

اجتماعیتری همچون فمینیسم بهتر درک کنند و از وقوع برخی

جدیدتری همچون علوم شناختی و قلمروهای 
پیشگیری کنند.اهمیت این موضوع بهویژه از آن روست که آموزش پایۀ فلسفه
ناسازگاریهای روشی در این حوزه  

در دورۀ کارشناسی هیچ تمرکزی بر «روششناسی» بهمعنای دقیق کلمه ندارد .مقاطع مختلف تحصیلی هم،
اینکهتعدادقابل
دادهاند؛ضمن 
پایاننامهنویسیتقلیل 
مقالهنویسیو 
روشهایصوری 
بهناچار،روشپژوهشرابه 
توجهیاز دانشجویانتحصیالتتکمیلیفلسفهدیندرایرانبامدرککارشناسیغیرمرتبطبافلسفهوارداینرشته
میسازد .
ناتوانیهایبرخیازآنهارادراینحوزهمضاعف 

میشوندواینموضوع

واژگان کلیدی:روششناسی،فلسفۀدین،برنامۀدرسی،استدالل،نقدفلسفی .

–1استادیارگروهفلسفۀدانشگاهعالمهطباطبائی .mahdibehnia@gmail.com،
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ارزیابی سرفصل های جدید مقطع دکتری فلسفۀ دین
محمدرضابیات 1



میکند.اما باید
سرفصلهای دروس دانشگاه به بالندگی و رشد انگیزه اساتید و دانشجویان کمک  

بازنگری 
ناهمپوشانبایکدیگر)4(،دارای
سرفصلها()1روشنوگویا)2(،مرتبطباموضوعرشته )3(،

تالشکردتا 
دستاول باشند تا بتواند اهداف بازنگری را تأمین کنند.لذا با سپاس از همکاران
اولویت بوده و از ()5منایع  
سرفصلهای جدید مقطع دکتری فلسفۀ دین که به تصویب رسیده است ولی هنوز اجرا نشده

بازنگری ،دربارۀ 
میرسدکهامیداستبهارتقاءآنکمککند.اوالبرخیعناوینمانند«علمدینی»روشن
است،نکاتیبهنظر 
وگویانیستند،زیراذکراینعنوانتوأمباعناوینیماننددین،معرفت،معرفت دینیازیکسوومنابعی کهدر
نمیرساند .ثانیا عناوینی مانند «علم دینی» و
ذیل این عنوان معرفی شده است ،از سوی دیگر ،معنای روشنی  
کالمیفلسفی علوم انسانی اسالمی» بهرغم اهمیتی که دارند ،ارتباط مستقیمی با فلسفۀ دین ندارند و
«مبانی  
سرفصلهای فلسفۀ دین ناظر به موضوعات و مسائل مشترک دربارۀ

باید در رشتۀ «فلسفۀ علم» بیایند؛ زیرا 
آنهااست.ثالثا
«دین»استوعناوینفوقناظربه«دین»نیستندبلکهناظرعلومدینییامبانیکالمیفلسفی 
همپوشانی با
کالمیفلسفی علوم انسانی اسالمی» نوعی  
فارغ از اشکال فوق ،عناوین «علم دینی» و «مبانی  
کالمیفلسفیعلومانسانیاسالمیتالششدهاستتاازعلمدینیدفاعشود.رابعا
یکدیگردارندزیرادرمبانی 
عنوان «علم و دین»در ذیل دروس جبرانیآمده است ،ولی با توجه به اهمیت این عنوان در موضوعات فلسفۀ
کالمیفلسفی
دین،بایددردروساختصاصیکنجاندهشودوسزاواراستباعناوینیکهیامانندعنوان«مبانی 
علومانسانیاسالمی»ارتباطمستقیمیبافلسفۀدیننداردیامانندعنوان«کارکردهایدین» درسرفصلهای
جایگزینشود.خامساباتوجهبهاینکهعمدۀموضوعاتفلسفۀ
کارشناسیارشدفلسفۀدینآمدهاست  ،

دورۀ
دینازمنابعانگلیسیاست،بایدبهمنابعانگلیسیبروزومعتبرتوجهبیشتری شودوکمتربه منابعفارسیکه
آنها را بهمثابۀ
میتوان  
آنها است ،ارجاع شود و تنها منابع فارسی بیان شود که  
گونهای برگرفته از  
ترجمه یا به  
دستاولشمرد .
منبع 
سرفصلهایدکتری،فلسفۀدین .

واژگان کلیدی:بازنگری،

–1استادیارفلسفهدیندانشگاهتهران .mz.bayat@ut.ac.ir،
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نگاه به فلسفۀ دین از حاشیه
نعیمهپورمحمدی 1



گروههای در
فلسفۀ دین در مباحثات جاری ،شاخههای متنوعی پیدا کرده است و به «فلسفۀ دین از دید  
گرفتهاند و زیر ستم و
نامگذاری شده است .در این مطالعات ،همۀ گروههایی که در حاشیه قرار  
حاشیه»  2
آنها
کانونهاییازتبعیضیراکهبر 
میبرند،سزاوارآنندکهباورهایدینیراارزیابیکنندواحیانا 
تبعیضبهسر 
تازهای از باورهای دینی عرضه
رفته است ،بیابند و پیشنهاداتی برای اصالح آنها داشته باشند یا از اساس فهم  
چشمانداز خاص خود آنها به موضوعات و مسائل دینی بپردازد .زنان ،بیماران،
کنند؛ فهمی که از  
نمونههای روشنی
محیطزیست  
سالخوردگان ،معلوالن ،سیاهان ،طبقات پایین اقتصادی ،مدافعان حیوانات و  
حاشیهای

شکلگیری فلسفۀ دینهای 
گروههای در حاشیه ،شاهد  
حاشیهاند.متناظر با این  

گروههای در 
از  
معلولیتنگر»« ،5فلسفۀ

بیمارینگر»« ،4فلسفۀ دین 

هستیم؛ همچون «فلسفۀ دین فمینیستی»« ،3فلسفۀ دین 
چشمانداز مسائل حیوانات» 8و «فلسفۀ دین با
دین سیاهان»« ،6فلسفۀ دین مارکسیستی»« ،7فلسفۀ دین با  
میبینیم که مسائل ملموس و عملی زندگی ما همچون مسائل مربوط به
چشمانداز مسائل محیط زیست» .9

پروندههای
محیطزیست جای خود را به خوبی در میان  
جنسیت ،سالمتی ،توانایی ،نژاد ،طبقه ،حیوانات و  
شاخههای نوپدید
نظری و انتزاعی فلسفۀ دین باز کرده و شور و حرارتی به آن بخشیده است.با اینکه این  
کرده و تأثیرات
چندین دهه است که در فلسفۀ دین غربی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را با جدیت آغاز  
بیاعتناییبهاینفضاها
بیخبرییا 
عملیخودرابرجاگذاشتهاست،فلسفۀدیندرایران،دربهترینحالت،با 
میدهد .
بهحیاتکالسیکخودادامه 
گروههای در حاشیه ،فلسفۀ دین فمینیسم.معلولیت ،سیاهان ،مارکسیسم ،حقوق حیوانات،
واژگان کلیدی :
محیطزیست .
مسائل 

–1استادیارگروهفلسفۀدین،دانشگاهادیانومذاهب .naemepoormohammadi@yahoo.com،
2- Philosophy of Religion from the Margins
3- Feminist Philosophy of Religion
4- Sickness Philosophy of Religion
5- Disability Philosophy of Religion
6- Black Philosophy of Religion
7- Marxist Philosophy of Religion
8- Animals Philosophy of Religion
9- Echo Philosophy of Religion
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ورود مسائل فلسفۀ دین به مدارس با تأکید بر مسئلۀ علم و دین
پوستفروشفرد1وسعیدناجی 2
مهسا 

ظرفیتهای فلسفۀ دین که امروزه در برخی از کشورهای جهان هم مورد توجه قرار گرفته ،ورود مسائل این

یکی از 
رشته ،بهخصوص مسئلۀ «علم و دین» ،به مدارس است.معموال با افزایش سطح سواد علمی و دینی دانش آموزان
پررنگتر میشود

دغدغههایی از جنس مسائل فلسفۀ دین ،به خصوص مسئلۀ «علم و دین» ،برای آنان 

در مدارس ،
آموزشهای

که متأسفانه محلی را برای طرح آن نمی یابند؛ چرا که هیچ فرصتی برای پرداختن به این موضوعات در 
بحثهاییراندارند.بنابراین
رسمیوغیررسمیدرنظرگرفتهنشدهاستومعلماننیزتواناییوفرصتپیشبردچنین 
میرسند
دانشآموزان معموال به تدریج به این نتیجه  
آموزشهای اکثرا علمی و کمبود نگاه عقالنی به دین  ،

به خاطر 
که علم و دین با یکدیگر در تعارض هستند.اما چه بسا اگر این موضوعات در همان دوران مدرسه بررسی شوند،
نمیشوند.
دانشآموزانبهقضاوتنادرستدربارۀایندودچار 
«علم»و«دین»جایگاهوشأناصلیخودرایافتهو 
آنجاکهپرسشازچگونگیرابطۀعلمودینوموضوعاتمطرح
برایمیسرشدناینامر،ابتدابایدتوجهداشتاز 
آنهادرکالس،دانش،روشومحتوایمناسبیرا
درفلسفۀدین،ازجنسسواالتفلسفیهستند،بهبحثگذاردن 
َ
میتوان از برنامۀ «فلسفه برای کودکان (ف َبک)»کمک گرفت که امروزه ابداعاتش نیز بر هیچ
میطلبد.در این راه  

کسپوشیدهنیست.اینبرنامهتعریفجدیدومتفاوتیرااز«کودک»«،فلسفه»و«معلم»مطرحنمودهوروشینو
آنجاییکهاساتیدودانشجویانفلسفۀدینیکهبهورود
میدهد.از 
برای پیشبردکالس ،یعنیحلقۀکندوکاوراارائه 
میتوانند با کمک
موضوعات فلسفۀ دین به مدارس عالقمند هستند ،خود دانش الزم در این حوزه را دارند؛  
میدهد ،دست به تألیف راهنماها و محتواهای مناسب داستانی،
معیارهایی که برنامۀ فبک در اختیار ایشان قرار  
حلقههایکندوکاوفبک،راهیرابرایورودفلسفۀدینبهکالس
تسهیلگری 

تصویریوغیرهزدهوبایادگیریروش
درس و بررسی موضوعات آن ،به خصوص مسائل مطرح در «علم و دین» ،بگشایند؛ مسائلی چون رابطۀ دین با
میتوانبهنظریۀخلقت،نظریۀتکاملوغیرهاشارهنمود.
نظریههایعلمیمطرحشدهدرکتبدرسیکهازجملۀآن 

فلسفهورزی حول چنین
از این روی کودکان و نوجوانانی که دغدغۀ بررسی این مسائل را دارند ،توانایی و فرصت  
مییابند .این نوشتار بر آن است که با کمک برنامۀ فبک ،تمهیدات و
مباحثی را با همراهی یک تسهیلگر توانا  
ظرفیتهای

تسهیلگری حلقه کندوکاو «علم و دین» مطرح کرده و راهی را برای استفاده از 

مقدمات الزم را برای 
تسهیلگرانی در این حوزه بگشاید که به تبع آن و با تربیت این تسهیلگران،

انسانی در حوزۀ فلسفۀ دین با تربیت 
مییابند .
مسائلفلسفۀدین،بهخصوصمسئلۀعلمودین،فرصتیرابرایورودبهمدارس 
تسهیلگرحلقۀ«علمودین» .

واژگان کلیدی:فلسفهبرایکودکان،حلقۀکندوکاو«علمودین»،


–1کارشناسیارشدفلسفۀدین،دانشگاهتهران .mahsa_pf73@yahoo.com،
–2استادیارپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی .p4cii@yahoo.com،
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«برنامۀ درسی مقطع دکتری فلسفۀ دین» در بوتۀ نقد
امیرحسینخداپرست 1



آموزش فلسفۀ دین در دورۀ دکتری در ایران بر مبنای سندی است که عنوانش «برنامۀ درسی مقطع دکتری
فلسفۀ دین» است و کارگروه تخصصی فلسفۀ دین و کالم جدید در شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم
انسانی ،وابسته به شورای عالی انقالب فرهنگی ،آذرماه  1397آن را تصویب کرده است.این سند از همان
الزماالجرا بوده است.از آنجا که چنین
میکنند  
گروههای آموزشی که این دوره را عرضه  
تاریخ تصویب برای  
سندیراهنمایاصلیآموزشفلسفۀدیندرایراندرباالترینسطحاست،انتظارآناستکهباصرفوقت و
میدهد که این متن فاقد
دقتی خاص تدوین شده باشد.با این حال ،نگاهی گذرا به آنچه منتشر شده نشان  
میکوشیم با نشان دادن
حداقل معیارهای الزم برای تدوین سند آموزشی راهبردی است .ما در این مقاله  
نشانههایی برای بازنگری و تغییر اساسی در آن به دست دهیم.محورهای
اشکالهای عمدۀ متن  ،

کاستیها و 

مشابهسازی
میتوان ناظر به بخش تعریف و هدف ،پیامدها ،دروس و سرفصل ها دانست .
اصلی این نقد را  
بیتوجهی
کمتوجهی به تحلیل عقالنی بهعنوان روش مقبول در فلسفۀ دین  ،
مدافعهنویسی دینی  ،

فلسفۀ دین با 
تجربههای دانشگاهی در تنظیم دروس که منجر به خارج ماندن دروس مهمی همچون تجربۀ دینی از برنامۀ
به  
سرفصلهایی همچون

تدوینی شده است ،و وجود سرفصلهایی که ارتباط چندانی با فلسفۀ دین ندارند -
مدیریتعلمیوفقهی،اصولنظامحقوقیوفقهی-ازاهممشکالتموجوددراینبرنامهاست .
واژگان کلیدی  :برنامۀ فلسفۀ دین ،شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی ،آموزش فلسفۀ دین ،سرفصلهای
فلسفۀدین .


-1استادیارمؤسسۀپژوهشیحکمتوفلسفۀایرانkhodaparast.amir@gmail.com،
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تبیین و تحلیل ماتریس  SWOTرشتۀ فلسفۀ دین در دانشگاه پیامنور
غالمحسینخدری 1

بینارشتهای فلسفه به عنوان مادر همۀ علوم از

فلسفههای مضافی است که با رویکرد 
رشتۀ فلسفۀ دین در زمرۀ  
مقدسترین ودیعۀ الهی برای بشر ،از سوی دیگر با هدف مشخص بررسی صرفا

یک سوی و دین به عنوان 
دینهای محقق (ونه منزل و لزوما
ارائهشده از سوی  
فلسفی مفاهیم ،مباحث ،مدعیات ،استدالالت و شواهد  
یکطرفورشد،بالندگی
وحیانی)مدتزمانیاستکهدرنظامآموزشیکشورباهدفارتقاءوصیانتدیناز 
ویژهای در منظومۀ تحصیالت تکمیلی بهطور خاص و
و ارتقای خردگرایی در جامعه از طرف دیگر ،جایگاه  
مقاطع کارشناسی بهطور عام در مراکز آموزشعالی کشور را به خود اختصاص داده است.وجهۀ بروندینی و
آزاداندیشی این دانش بشری در کنار واکاوی ،تحلیل و ناخن زدن به مبانی و بنیادهای اساسی دین
راهاندازی و تأسیس این رشته (شورای
علیاالطالق ،موجب گشته است تا سالیانی چند مصادر مجوزهای  

تخصصیتحولوارتقاءعلومانسانیشورایعالیانقالبفرهنگیوشورایگسترشآموزشعالیکشور)در
سامانبخشی مراکز
قطرهچکانی ،تمشیت امور  
نگاههای انقباضی و  
آموزشعالی با  

مقاطع مختلف تحصیالت 
آموزش عالی را در مواجهه با تقاضاهای رو به گسترش این رشته از سوی این مؤسسات در کشور ،به عنوان
محتاطوار در پیش گیرند.ظاهرا این سیاست کالن در حیطۀ آموزش عالی کشور مقرون و

سیاستی بهینه و 
پایههای
مزین به نقشۀ راهی مدون و جامع بر اساس مقتضیات زمان و نیازهای جامعه نبوده و اصوال هم بر  
میباشد .فقدان مصدری مشخص وفق قوانین باالدستی برای
سلیقهای استوار  
تصمیمات شخصی و  
پاسخگویینسبتبهوضعیتموجود،اکنوناحدیازعللنابهسامانیدرموردفرازوفروداینرشتهخاصدر
آسیبشناسی وضعیت موجود این رشته در مراکز
سطوح عالی مدیریت آموزش عالی کشور گشته است  .
گشتهاند،ضرورتیاست
راهاندازیاینرشتهدرمقاطعتحصبالتتکمیلی 
آموزشعالیکهمفتخربهتأسیسو 
پبامنور)است.بازخوانی و
که این خامه به دنبال تبیین ،تحلیل آن در احدی از آن مراکز و مؤسسات (دانشگاه  
تحلیل از طریق ترسیم ماتریس  SWOTیعنی بیان نقاط قوت و ضعف (بهعنوان عوامل درونی) در کنار
فرصتها و تهدیدهای بالقوه و بالفعل (بهعنوان عوامل بیرونی)این رشته در دانشگاه

برجستگیهای ناظر به 

پیام نور که از سال 1395در مقطع ارشد در دو واحد تهران جنوب و یزد و در سال ..در مقطع دکتری مجوز
راهاندازیوگرفتندانشجویانمتقاضیراوجهۀاهتمامخودقراردادهاست،مقصودوغایتقصوائیاستکه

درقالبپرسشنامهوتحقیقمیدانیازاساتیدخبرهتهیهگشتهاست .
واژگان کلیدی:دانشگاهپیامنور،رشتۀفلسفۀدین،ماتریس،SWOTآموزشعالی،تحصیالتتکمیلی .

–1دانشیارگروهفلسفهدانشگاهپیامنور .g.khadri@gmail.com،
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چشمانداز علمی و مسائل الهیاتی :بررسی پروژۀ فعل الهی رصدخانۀ واتیکان
جواددرویشآقاجانی 1



یافتههای علمی در الهیات و فلسفۀ دین معاصر الاقل از دو جنبه قابل بررسی است.اول ،تعارض برخی
تأثیر  
نظریات علمی با متون مقدس که موضوع مباحث علم و دین است .این نوع تعارض برای مثال در روایت
بررسیهایتطبیقی

میخورد.تأثیردوم،در
تکاملیازآفرینشانسانوروایتمتونمقدسمثلقرآن،بهچشم 
زیستشناسی

دیدگاههای الهیاتی است .مثال آن ،نفی غایت در 
داللتهای فلسفی نظریات علمی با  
بین  
دیدگاههای سنتی الهیاتی است.این
غیرموجبیتگرایانه در مکانیک کوانتم و تأثیر آنها بر  

تکاملی یا تفسیرهای 
میرسد.دراینجامابایکمسئلهکامالفلسفیمواجههستیم،بهاینمعناکه
مهمتربهنظر 
جنبۀدومازجهاتی 
بیندودیدگاهفلسفی،کهیکسویآنمتافیزیکعلموسویدیگرآنیکنظریۀالهیاتیاست،بایدبررسیو
مقایسه کرد.لذا مسائل این سنخ ،برخالف سنخ اول ،قابل تقلیل به اختالف در تفاسیر متن مقدس ،و قابل
تحتاللفظی از یک نظریۀ تجربی نیست.در مقالۀ حاضر درصدد تبیین این چارچوب
انکار بهعنوان برداشت  
مفهومی و اهمیت آن در مباحث فلسفۀ دین ،به ویژه علم و الهیات ،با عطف نظر به پروژۀ فعل الهی هستیم.
پروژۀفعلالهیازسال1987بادعوتپاپژانپلدوموبامحوریترصدخانۀواتیکانکلیدخوردومنجربه
رشتهای بودن آن بود که هم در موضوع
بین 
برگزاری پنج همایش تا سال  2002شد.ویژگی برجستۀ این پروژه  ،
خروجیهای آن وجود داشت .در یک نگاه کالن ،موضوع و افراد این

همایش ،هم در سخنرانان و هم در 
گرایشهای مختلف دور

رشتهها و 
الهیدانان بودند که از  
همایشها ،شامل سه دستۀ دانشمندان ،فیلسوفان و  

آنها ،اجازۀ تقلیل موضوع همایش را به یک مسئلۀ
هم جمع شده بودند.این تنوع و تعامل هدفمند و مستمر  
چشمانداز علمی در آن بیشتر به معنای اتکا به
نمیداد .همچنین  
صرفا فلسفی یا صرفا دینی و الهیاتی  
داللتهایمتافیزیکیعلومجدیددرنظریاتیچونعلیت،ماهیتجهان،سرشتانسانومفهومخدابود.در

چالشها و نقدهای

فوقالذکر ،این پروژه ،دستاوردهای آن و برخی 
این مقاله ضمن تبیین چارچوب مفهومی  
میکنیم .
مترتببرآنرابررسی 
غیرموجبیتگراییکوانتمی .

واژگان کلیدی:علموالهیات،پروژهفعلالهی،

–1دکتریفلسفۀعلمدانشگاهصنعتیشریف .javad.darvish@gmail.com،

همایشبینالمللی«فلسفۀدینمعاصر»|17

چکیدۀمقاالتنهمین



گامهای بایسته درتحول و گسترش آموزش فلسفۀ دین
سیدمحمدعلیدیباجی

1


سرفصلهای جدید رشتۀ فلسفۀ دین (مقطع دکتری)که درپایان سال  1397نهایی شده ،مدتی است که در

گروههایمرتبط،موردبحثوارزیابیقرارگرفتهاست.بهنظرنگارنده-که خوددرجلسات
محافلعلمیو 
آنهاعبارتنداز:لزوم
بایستههاییموردنظربودهاستکهاهم 
بازنگریشرکتداشته-درتدویناینسرفصلها 
فلسفههای غیرتحلیلی؛ توجه به جنبۀ
روشهای موجود در فلسفۀ دین از طریق توجه به  
گسترش مسائل و  
فلسفههای تحلیلی در موضوعات فلسفۀ دین؛ عنایت به پیشینۀ قوتمند فلسفی در اسالم و ایران؛
پرسشگری  

نظریۀ مطالعات جدید در ایران معاصر در معرفی و بررسی دروس و مباحثی همچون «علم دینی»« ،مبانی
همزمانبهمیراث ومنابعداخلیبرایخالقیت
فلسفیعلومانسانیاسالمی»و«فلسفۀمعرفتدینی»؛توجه  
ترجمهایی و
و تولید ادبیات جدید و نظر به منابع خارجی برای ایجاد نگرش نقادانه؛ و سرانجام پرهیز از نگاه  
سرفصلهای

تقلیدی در آموزش و پژوهش این رشته.و اما از نظر استانداردسازی آموزشی ،توجه توأمان به 
کارشناسی ارشد و دکتری ،برای جلوگیری از تکرار نیز ضروری است (برای نمونه دروس تجربۀ دینی و
جاودانگینبایددرهردومقطعباشند) .

قارهای ،فلسفۀ
واژگان کلیدی :برنامۀ درسی فلسفۀ دین ،تفکر اسالمی ،فلسفۀ دین تحلیلی ،فلسفۀ دین  
اسالمی.

-1دانشیارگروهفلسفهدانشگاهتهران(پردیسفارابی).dibaji@ut.ac.ir،
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برنامۀ درسی جدید رشتۀ فلسفۀ دین در مقطع کارشناسیارشد :نقاط قوت و ضعف
مهدیذاکری 1



بازنگریشدهرشتۀفلسفۀدیندرسال1395استکهازاینپسباعنوانبرنامۀ

موضوعاینمقالهبرنامۀدرسی
میتوان به توجه به مباحث جدید و بومی
مهمترین نقاط قوت این برنامۀ درسی  
میشود.از  
درسی به آن اشاره  
همانطور کهدرمقدمۀاین سرفصلاشارهشدهاست،یکیازچهارمحور
مسلماناندرفلسفۀدیناشارهکرد .
میتواناجماالتحققآنرادرپرداختنبهموضوعاتیمانندعلم
بومیسازیفلسفۀدیناست که 
اینبازنگری ،
دینی ،خاتمیت و فطرت مشاهده کرد.نقاط ضعف:یکم.در مقدمه این برنامه ادعا شده استکه این بازنگری
ارائهکنندۀبرنامۀدرسیفلسفۀ دیناسالمیباشد.امابههیچ وجهمفهومفلسفۀدیناسالمیتعریف
قراراست 
نشدهاست،درعوض،تعریفمتعارففلسفۀدینتکرارشدهاستواهدافیبرایاینبرنامۀذکرشدهاستکه
میکند.در کل ،مبنایی روشن برای تفکیک میان
با فلسفۀ دین سازگاری ندارد و آن را به علم کالم نزدیک  
نمیشود.دوم.ضعف در جامعیت و مانعیت برنامۀ
فلسفۀ دین و کالم اسالمی در کل برنامۀ درسی مشاهده  
جامعهشناسیدیناستو ذیلفلسفۀ
سرفصلها ومنابعدرس«دینوفرهنگ»مربوطبه  

درسی؛مثالعمدۀ
نمیگنجد.عالوه بر این ،به هیچ وجه روشن نیست درس «دین و سبک زندگی» چگونه در رشتۀ فلسفۀ
دین  
درسها با عنوان یا اهداف آن درس متناسب
ارائهشده برخی از  
سرفصلهای  

میگنجد .سوم .محتوای 
دین  
نیست.مثالدردرسمنطقفهمدین،ازیکسو،هیچسخنیازهرمنوتیکدینینیست،درعوض،آشناییبا
میشود.دردرس«دینواخالق»،نقشدیندربسطاخالقموردتوجه
«ادبیاتعرب»درسرفصلمشاهده 
قرار نگرفته است.چهارم.فهرست منابع دروس دچار مشکالت بسیاریاست.در موارد متعدد ،منابع قوی و
دستچندم مطرح شده است.معرفی نشدن منابع جدید و
دستاول معرفی نشده و در عوض ،منابع ضعیف و  

میشود.ذکر برخی از منابع نامربوطو نایکنواختی در
درسها مشاهده  
اکتفا به منابع دهههای گذشته در همۀ  
کتابشناختیمنابعازدیگرمشکالتاینبرنامۀدرسیاست .
ذکرمشخصات 
واژگان کلیدی:برنامۀدرسیرشتۀفلسفۀدین،ضعفمحتوایدروس؛ضعفمنابع .

–1دانشیارگروهفلسفهدانشگاهتهران(پردیسفارابی) .zaker@ut.ac.ir،
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تحلیل مفهومی و تولید محتوا در فلسفۀ دین تحلیلی:
مورد یوجین ناگازاوا و لیندا زگزبسکی
زینبساالری 1


سالهای اخیر فلسفۀ دین تحلیلی دستاوردهای در خور توجهی داشته است و شاهد این مدعا ،ادبیات
طی  
شایان ذکری است که پیرامون این حوزه شکل گرفته است.شاید در این خصوص حتی بتوان ادعا کرد که در
افزونتریبرخورداربودهاستو
قارهای،ازبالندگیوتنوع 
حوزههایمطرحفلسفیدیگرنظیرفلسفۀ 
قیاسبا 
هجمههاییاستکه
میشود.بااینحالاینرویکردبعضادرمعرضنقدو 
باسرعتوشتاببیشتریروزآمد 
آن را بیش از حد انتزاعی و نظری و به دور از زیست انضمامی فردی و جمعی مؤمنان ،مناسک و نهادهای
میکنند.برخی دیگر نیز با نگاهی کمتر خصمانه و نقادانه ،این گرایش از فلسفه و فلسفۀ دین
دینی قلمداد  
میدانند و در خصوص تولید محتوای ژرف
روششناختی قابل اتکا و ارجاع  
برآمده از آن را صرفا در سطح  
واکنشها و

پیشرو پس از ارائۀ شرح مختصری از این 
مینگرند.در مقالۀ  
فلسفی در این حوزه با دیدۀ تردید  
گیریهادرارتباطبافلسفۀدینتحلیلیوتالشبرایتدقیقبرخینکاتدراینبحث،درراستایپاسخ
موضع 

تالشهای صورت گرفته در خصوص تحلیل مفاهیم و تولید محتوا در این حوزه
نمونهای از  
به این انتقادات بر  
تمرکزخواهمکرد.برایپیگیریاینهدفبهطورخاصوبهاختصار،تحلیلمفهومییوجینناگازاواازبرهان
معرفتشناسی فضیلت را

وجودی و همچنین محتوا و مضامین فلسفیبرآمده از آرای لیندا زگزبسکی در حوزۀ 
مدنظرقرارخواهمداد.درپایاننیزبهاینمسئلهخواهمپرداختکهرویکردهاورهیافتهاییازایندستبه
میتواننددرارتقایکیفیاهدافآموزشیوپژوهشیدرفلسفۀدینمفیدفایدهواقعشوند .
چهکیفیتی 

معرفتشناسیفضیلت،لیندازگزبسکی .

واژگان کلیدی:فلسفۀدینتحلیلی،برهانوجودی،یوجینناگازاوا،

–1دکتریفلسفۀدین،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی .salarizeinab@yahoo.com،
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فلسفۀ دین ،ضرورتی برای اسالمگرایی
مریمسالم 1


چالشهایمهممطرحدرعصرحاضرکهذهنمتفکرانرابهخودمشغولنموده،نیازانسانبهمعنویتودین

یکیاز
داریای است که نتوانست انسان را به ماشینی مبدل سازد تا همۀ
سرمایه 

است؛ نیازی که از لوازم زیست در جوامع 
نیازهای عاطفی و روحی خود را با کار و کسب درآمد برآورده سازد.نیاز شدید و گستردۀ مردم در جوامع مدرن به
مادهگرایانه ممکن
فعالیتهای مادی و زیست  

معنویت حاکی از آن است که برخی نیازهای انسان هرگز از طریق 
دستپروردۀ دنیای مادی است و چیزی جز خأل و پوچی عاید
معنویتهای بیپایه که  

بیرویۀ انواع 
نیست.رشد  
عرفانهای
نمینماید،گواهیاستبراینمدعا.درحالحاضرکهماهیتپوچبسیاریازاینادیانو 
تفکراتانسانی 
مادیگراروشنشدهاست،عقلپویایجستجوگرانسانمدرندرپیآننوعمعنویتیاستکهبتواندآرامشازدست

بیقرارویقراردهد؛اینمعنویتجزدرادیانالهیکهزندگیانسانرافقطمحدود
رفتهرابهاوبازگرداندوبهروح 
میشود.اما این عقل تعالی یافتۀ انسان مدرن که برای هر اعتقادی دلیلی
نمیکنند دیده  
به دنیای زودگذر مادی  
اسطورههابوده،بابعقلرابستهو

نمیتواندباکتبمقدسیآرامگیردکهمملواز
میطلبد ،
محکمواستداللیقوی 
میگیرد ،تکیه دارند.لذا نه تنخ یهودیان و نه عهد جدید
انسانهایی خاص تعلق  
تنها به فیض الهی که بدون دلیل به  
گمشدۀانسانعصرمدرننیست.آنچیزیکهمیتواندروحسرگشتۀانسانعصرمدرنراآرامنمایدکتابی
مسیحیان 
آنها را
گفتههایش در تعارض با عقل نیست بلکه در مقام تحدی با مخاطبان خود  ،
است سرتاسر عقالنی که نه تنها  
میداند ،نه ایمانی مبتنی بر
دینداری را ایمان از روی تعقل و فکر  
مینماید و شرط  
دعوت به تعقل ،تفکر و تفقه  
انسانهابهمددعقلخودازآنبهره
انسانهاکهتنهابرخی 
میداندتأبیدهشدهبرهمۀ 
فیض؛زیرافیضالهیرانوری 
مینماید و میتواند نیاز
انسانها را درگیر خود  
عقلپسند که از اصول تا فروعش عقل  
میگیرند.حال این دین کامال  

انسان عصر مدرن را برطرف سازد هم در جوامع غیر اسالمی ،به دلیل ناسازگاری آن با سبک زندگی مادی و هم در
جوامع اسالمی ،به دلیل جهالت ناشی از تعصبات کورکورانه ،غریب مانده است .در جوامع اسالمی تعصبات
دینداری و رواج دهندۀ
بیتوجه به متن صریح قرآن ،عقل را مانع  
جاهلی ،راه هرگونه تعقل را میۀبندد و متدینان  ،
مینماید
میدانند؛ غافل از اینکه این تعصبات ریشۀ اسالم را خشک کرده آن را تبدیل به آب راکدی  
بیدینی  
ارتداد و  
که محکوم به نیستن است.مخالفت بسیاری از مراکز علمی اسالمی با رشتۀ فلسفۀ دین از همین نگرش جاهالنه
میگیرد.تازمانیکهاینتفکراتمتعصبانهکهبامتنقرآندرتعارضاست،ازبیننرودورشتۀفلسفۀدینبه
نشأت 
عقالنیترین دین به دنیا

دانشگاهها و مراکز علمی مبدل نشود ،و به تبع آن دین اسالم به عنوان 

رشتهای ضروری در 

دینداریدرکشوربودوهرروزباآماجبلند باالی شبهاتو
نمیتوانیمشاهدرشدفکروتوسعۀ 
معرفینشود،هرگز 
دینگریزیوتبعاتناشیازآنخواهیمبود.رشتۀفلسفۀدین
دیندارانبهابزارعقل،شاهدافزایش 
عدممجهزبودن 
دیندارماندارد ،بلکهمیۀتواندابزاریباشددرجهتگسترشوتعمیق
نهتنهاتعارضیبااصلدیناسالمدرجامعۀ 
دینداری .

دیندار،تعصباتجاهلی .
واژگان کلیدی:رشتۀفلسفۀدین،جامعۀ 

–1استادیاردانشکدهالهیاتوادیان،دانشگاهشهیدبهشتی .m_salem@sbu.ac.ir،
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درسهایی از ایدۀ «پایان فلسفۀ دین» برای آموزش فلسفۀ دین در ایران (با تأکید بر
آرای نیک تراکاکیس)

مالکشجاعیجشوقانی 1


نیکتراکاکیس2استادفلسفهدانشگاهکاتولیکیاسترالیادرکتابپایان فلسفۀ دین3بهبحثدربابمتا-فلسفۀ
قارهایدینپرداختهاست.غلبۀالگویعقالنیتعلمیبرذهنوزبانو
دینباتأکیدبرتمایزفلسفۀتحلیلیو 
معرفتشناسانهازامردینیازمختصات

گزارهای-
فلسفهورزیفالسفۀتحلیلیوبرجستهشدننوعیتلقی 
مدل 
قارهای دین متأثر از امکانات علوم انسانی و هنر
فلسفۀ تحلیلی دین است .در سوی دیگر طیف ،فالسفۀ  
جنبههای فرهنگی ،تجربی (تجربۀ زیسته) ،وجودی (اگزیستانسیال)و حتی تاریخی امر دینی را
میکوشند تا  

فلسفهورزی خود قرار دهند .پایان فلسفۀ دین در آرای کسانی چون تراکاکیس ،پایان همۀ اصناف
موضوع  
محدودیتهایموضوعی،روشیومفهومیپارادایمغالبدر

فلسفهورزیدربابدیننیستوبیشترتأکیدبر

فلسفۀدین،یعنیفلسفۀتحلیلیدیناست.عمدۀتفلسففیلسوفاندررشتۀدانشگاهیفلسفۀدین،معطوفبه
تجربۀ مسیحیت بوده و تجربۀ ادیان دیگر (اسالم ،یهودیت و حتی ادیان شرقی)در آموزش و پژوهش رسمی
فلسفۀ دین آکادمیک ،حضور کمرنگی دارد.فلسفۀ دین آکادمیک در کشور ما سابقۀ چندانی ندارد و بررسی
دانشگاههایتهران،عالمه

سرفصلهایکارشناسیارشدودکتریاینرشتهوتجارب

برنامههایدرسیومنابع

نامههای منتشره در این زمینه نشانگر آن است که جریان غالب بر آموزش و
پایان 
طباطبایی ،قم و مجالت و  
پژوهش فلسفۀ دین در ایران با آنچه تراکاکیس از پارادایم غالب در فلسفۀ دین آکادمیک روایت کرده چندان
واگرایی جدی ندارد .این مقاله ضمن بررسی تفصیلی مبانی و لوازم ایدۀ پایان فلسفۀ دین ترکاکیس ،به
میپردازد .
داللتهایآنبراینقدوضعموجودوارتقایآموزشوپژوهشفلسفۀدیندرایرانمعاصر 


واژگان کلیدی:فلسفۀ دین ،متا-فلسفه ،پایان فلسفۀ دین ،نیکتراکاکیس ،آموزش و پژوهش دانشگاهی،
ایرانمعاصر .

–1استادیارفلسفهپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی .malekmind@yahoo.com،
2- Nick Trakakis
3 - The end of philosophy of religion
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رابطۀ «علم و دین» ،آیا علمی ارجح است؟
(بررسی و نقد جایگاه علومانسانی در برنامۀ درسی درس «علم و دین» در مقاطع
کارشناسیارشد و دکتری رشتۀ فلسفۀ دین مصوب وزارت علوم)
امیرصادقی 1

کارشناسیارشد که مصوب

سرفصل دروس «علم و دین» در مقطع دکتری و «عقل ،علم و دین» در مقطع 
میدهد که شاید به علت گفتمان
الزماإلجرا ،به وضوح نشان  
دانشگاههای کشور  

وزارت علوم هستند و برای 
پیشفرض وقتی سخن از رابطۀ
شکلگیری رشتۀ دانشگاهی فلسفۀ دین بهصورت  
غالب پوزیتیوستی در ابتدای  
میتواند
میشودوسایرساحاتدانشبشریکهدین 
میآید،علمبهعلومتجربیتقلیلداده 
علمودینبهمیان 
آسیبشناسی نگاه
و ناگزیر است با همۀ آنها در تعامل باشد ،مغفول باقی مانده است.در این نوشتار ضمن  
تکبعدی به علم در زمان حاضر با در نظر گرفتن ارتباط روزافزون دین با سایر علوم جاری درزندگی بشر و با

نگاهی به آراء کانت ،دیلتای ،ویندلباند ،ریکرت و با تأکید بر آراء وبر کوشش خواهد شد تا ضمن مشخص
گستردهتر دانش بشری نسبت به حیطۀ خاص علوم تجربی ،نشان داده شود طرح درس «علم و

کردن وسعت 
علومانسانی و تحلیل رابطۀ این علوم با دین ،بهخصوص در برهۀ کنونی است.
دین» تا چه حد نیازمند ورود  
برای تحقیق در موضوع فوق نخست اهمیت واکاوی رابطۀ دین با علوم انسانی در دنیای جدید تبیین خواهد
مجموعهایازعلومتجربیوانسانی،نشاندادهخواهدشدباتوجهبه

شد،سپسباتعمیمسپهردانشبشربه
نیازهای امروز جامعه برای تدوین طرح درس مناسب ذیل عنوان «علم و دین» بر خالف دیدگاه رایج متأثر از
پوزیتیویسم ،الزم است نحوۀ تعامل دین با کل مجموعه دانش بشری در یک پیکرۀ واحد بازاندیشی شود تا به
مقدمهایبرایورودبهبحث،درچهار
درکبهتریازاینارتباطدستپیداکنیم.درتحقیقحاضرپسازارائۀ 
طبقهبندی علوم پرداخته خواهد شد و این
بخش موضوع پژوهش را پی خواهیم گرفت؛ نخست به بررسی  
تفاوتهای
پرسش را پی خواهیم گرفت که در عنوان «علم و دین» کدام علم را در نظر داریم.در بخش دوم  
علوم مرتبط با طبیعت و علوم مرتبط با فرهنگ را بررسی خواهیم کرد.در بخش سوم توضیحی کوتاه در مورد
تفکیک احکام تجربی و احکام اخالقی خواهیم داد.در نهایت و در بخش چهارم لزوم بررسی دین با علم به
نتیجهگیری بحث جایگاه این بخش مغفول مانده در برنامه درسی
معنای کلی آن (دانش)را تبیین کرده و در  
دانشگاههایایرانراازنگاهنگارندهروشنخواهیمکرد .

فلسفهدین
تاریخمندی،فرهنگ،دانش،علومتجربی،علومانسانی،کانت،وبر .
واژگان کلیدی:علمودین،پوزیتیوسیم ،

–1استادیار،فلسفۀدین،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی .amir.sadeqi@gmail.com،
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تحلیل و بررسی یک مجموعۀ برخط در حیطۀ فلسفه/فلسفۀ دین:
Word Philosophy-1000
مسعودصادقی 1



کلمۀ فلسفه )Word Philosophy1000( 1000یک مجموعۀ برخط دارای دسترسی آزاد در حیطۀ فلسفه
معرفتشناسی یا نظریۀ معرفت ،متافیزیک ،فلسفۀ جنسیت و

است که در کنار مباحثی چون فلسفۀ اخالق ،
میپردازد و کار خود را از سال  2014میالدی آغاز نموده است.
جنسیت ،با جدیت به مباحث فلسفۀ دین نیز  
اگرچه مقاالت و مداخل موجود در این مجموعه برخط بیشتر مقدماتی هستند تا استداللی ،اما با دقت و
قابلقبول برخوردار هستند.نرخ پذیرش مقاالت
سختگیری تحریریه و داوران ،مقاالت آن از کیفیتی باال و  

میشود تنها  10درصد است و بیشتر آنها توسط
ارسالی به این مجموعه که به روش داوری همتا 2بررسی  
قابلتوجهیدرتدریسفلسفهدارندبه
استادانبرجستۀفلسفهیادانشجویاننخبۀتحصیالتتکمیلیکهسابقۀ 
درآمدهاند.عالوهبرچندهزارمشترکایمیلیاینمجموعه،تاکنونبیشازیکمیلیونوششصد

رشتۀتحریر
نوآوریهای این مجموعه ،نگارش هر مدخل در حداکثر و

هزار بازدید از مداخل آن انجام پذیرفته است.از 
محدودیتهایخاصخودرادرپیداردامافرصتی

حداقلهزارکلمهاست.اینقالبتازهومتفاوتاگرچه
پرنویسیهایرایج،اصلمدعاواستداللراتبیینکنندو

استتانویسندگانبهشکلیموجزوکوتاهوبهدوراز
خوانندگان نیز با صرف وقتی اندک با لب سخن آشنا شوند .این نشریۀ برخط ،ترویج فلسفه در میان
دانشجویان و عموم را هدف خود معرفی کرده تا جایی که انجمن فلسفۀ آمریکا مجموعۀ هزار کلمه فلسفه را
تحقق شعار «فلسفه برای همه» توصیف کرده است.از نخستین مقاالت اندرو چامپن ،3مؤسس و از جمله
هستیشناختی به سود وجود خدا»
مقالهای در زمینۀ فلسفه دین و با عنوان «برهان  
نویسندگان این مجموعه  ،
است.تا زمان نگارش این مقاله ،بالغ بر  25مدخل مرتبط با مباحث فلسفۀ دین در این مجموعه ،منتشر شده
است .از جمله می توان به این مداخل اشاره کرد:اختفای الهی ،امکان و وجوب ،اصل دلیل کافی ،اعتقاد
آفرینیمعجزات،مسئلهشر،نیچهومرگخداوبهترینجهانممکن .
واژگان کلیدی-1000:کلمهفلسفه،مجموعۀبرخط،فلسفۀدین .

استادیار،گروهمعارفاسالمی،دانشگاهعلومپزشکیکرمانشاه .masoud.sadeghi@kums.ac.ir،

–1
2- peer-reviewed
3- Andrew Chapman
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علوم شناختی دین :پاسخهای نو به پرسشهای قدیمی ،معرفی اجماعی رویکرد
شناختی به مطالعات دین
میثمفصیحیرامندی 1


علوم شناختی دین یک رویکرد نسبتا جدید در مطالعۀ باورها ،احساسات و هیجانات دینی است .در این
میشود نه محتوای باور دینی که منشأ پیدایش باور و روش آن ،نه روش عقالنی/فلسفی
رویکرد آنچه بررسی  
شکلگیریباوررابررسیمی
دادههایتجربیفرآیند 
کهروشتجربی/علمیاست.بهاینمعناکهبااستفادهاز 
کند.جریان غالب در آن بر این باور است که باور دینی به شکل طبیعی و بدون نیاز بهآموزشدر انسان شکل
نمیپردازدبلکهتثبیت،تحولوانتقالباورهای
میگیرد.البتهعلومشناختیدینتنهابهمنشأپیدایشباوردینی 

سرفصلهای همایش به بررسی و تحلیل یا نقد این

میدهد.در این مقاله در راستای 
دینی را نیز مدنظر قرار  
نمیپردازم ،بلکه به دنبال معرفی این رویکرد ،اهداف آن و ضرورت پرداختن به آن هستم.افراد
رویکرد علمی  
شاخص ،مراکز مهم و فعال در این حوزه ،موضوعات مورد مطالعه ،روش و نسبت آن با فلسفۀ دین از
موضوعاتیاست که بدان اشاره خواهم کرد.در پایان به ضرورت گسترش و توسعۀ علوم شناختی دین در ایران
مککوالیجزواولینکسانیهستندکه
خواهمپرداخت.جاستینبرت،پاسکالبویر،تامسالوسونورابرت 
هرکدامازنگاهتخصصیخودعلومشناختی دینرانهبهعنوانیکموضوعبلکهبهعنوانیک رویکردمستقل
دانشگاههایدنیااینرشتهبهعنوانعالقۀشخصیاساتیدو

بهجامعۀعلمیمعرفیکردند.امروزدربسیاریاز
میپردازندوحتیمراکزیخاص
تخصصیتربدان 

میشود،امادربرخیازمراکزعلمیبهطور
دانشجویاندنبال 
میتوان به دانشگاه آرهوس در دانمارک اشاره کرد که واحد
دادهاند که از آن جمله  
مطالعۀ این رشته اختصاص  
رشتهایدرآنفعالاست.انجمن
بین 
تحقیقاتیدین،شناختوفرهنگ()RCCبهعنوانیکمرکزتحقیقاتی 
اینگونه مطالعات را
بینالمللی است که دغدغۀ  
مهمترین انجمن  
بینالمللی علوم شناختی دین ()IACSRنیز  

دارد و در سال  2006در دانشگاه آرهوس دانمارک تأسیس شد.این رویکرد در کشورهای دانمارک ،ایاالت
متحده ،ایرلند و بریتانیا بیشتر مورد توجه واقع شده است.توجه روزافزون جوامع علمی دنیا به بررسی علمی
دانشگاههای

رشتهای ضرورت توجه به علوم شناختی دین در 
بین 
باور دینی در کنار سرعت گرفتن مطالعات  
ایراناحساسمیشود .

واژگان کلیدی:علومشناختیدین،باوردینی،علمودین .

–1دانشجویدکتریفلسفۀدیندانشگاهتهران(پردیسفارابی) .fasihiramandi@gmail.com،
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پادکست و ترویج فلسفۀ دین :مطالعۀ موردی پادکست فلسفی لوگوس
حامدقدیری 1



پادکست مدیومی نسبتا نوظهور در جهان و ایران است.این مدیوم ،بسان هر مدیوم دیگری ،اقتضائات خاص
میتواند بستری مناسب برای ترویج فلسفه بهطور عام و
برمیانگیزد که آیا  
خود را دارد که ناگزیر این سوال را  
تجربهنگاری و
میتواند ،حدودوثغور آن چگونه است؟ در این مقاله ،با  
فلسفۀدین بهطور خاص باشد؟ و اگر  
میکنمدوگامراطیکنم:اوالمدلیبرایترویجفلسفهبهطور
مطالعۀموردیپادکستفلسفیلوگوس،تالش  
عام و فلسفۀدین بهطور خاص ارائه خواهم کرد.این مدل که در پادکست فلسفی لوگوس جریان دارد و آن را
مینامم ،نسبت آموزش و پژوهش را بر اساس استعارۀ «پادگان آموزشی» و «خط
مدل «پادگان آموزشی»  
مسئلهگی به
بی 
میدهد که نقش مروج فلسفه در این مدل ،تسهیل انتقال از  
میکند و نشان  
مقدم» بیان  
مطالعهای پسینی ،کیفیت طرح مباحث فلسفۀ دین در پادکست و

اساس 
مسئلهمندی است .ثانیا بر  

تحلیلشده به
دادهها را از حیث ارتباط اپیزود  
دریافتشده را تشریح خواهم کرد.در این گام  ،

بازخوردهای 
دادههای کل اپیزودهای لوگوس؛ ()2دادههای اپیزودهایی
میکنم )1(:
طبقهبندی  
فلسفۀدین ،در چهار سطح  
مطرحشده در آن
دستکم یکی از نظرات 
دادههای اپیزودهایی با موضوعفلسفه که  
با موضوع فلسفۀدین؛( )3
اشارهای به
از حوزۀدین برآمده است؛ ()4دادۀیک اپیزود خاص که موضوع عام فلسفی داشته اما به سبب  
بحث «خدا» بازخوردهای متعددی در باب نسبت فلسفه و باورهای دینی دریافت کرده است .تحلیل این
تفاوتهایجدیمیانترویجفلسفهوترویجفلسفۀدینرانشانخواهدداد .
دادهها،دریکشمایکلی ،

واژگان کلیدی:پادکستفلسفیلوگوس،ترویجعلم،ترویجفلسفه،مدلپادگانآموزشی .


یدین:مطالعهیموردیپادکستفلسفیلوگوس .hamed.ghadiri@modares.ac.ir،


پادکستوترویجفلسفه
–1
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ارتباط تصور ،تلقی و انگاره از خدا
احدفرامرزقراملکی

1


مفهومسازیبیشوکممعیناز
تصور ،تلقی وانگاره حاصلمواجهۀذهنیانسانباخدااست.تصورازخدا 
میافتد.تلقی از خدا برداشت کلی و عام از خدا از
خدا است که از مجموع اوصاف خدا فراچنگ ذهن آدمی  
عدمشخصوارگی و مانند آنها است .انگاره از خدا تصویر
جهت تشخص/عدم تشخص ،شخصوارگی /
برجستهسازی،

جایگزینشدۀ خدا است .حصول انگاره برآمده از فرایند شامل چهار مرحله اسناد ،

ذهنی 
روانشناسان که با مطالعات
درگیری هیجانی و عاطفی و در نهایت جایگزینی است .با توجه به نظریات  
میرسد که مواجهۀ نخست انسان با
میشود ،به نظر  
تحلیلهای فلسفی تکمیل  
باستانشناسی تأیید و با  

انگارهای است.از سوی دیگر ،سه امر ذهنی ذکر شده به صورت هشیارانه و ناهشیارانه بر
خداوند ،مواجهۀ  
موضعگیری هشیارانه است و مورد سنجش
میگذارند.تصور و تلقی دو امر شناختی و حاصل  
یکدیگر اثر  
میگیرند و لذا تعامل آن دو در ذهن انسان نیز هشیارانه است اما انگاره امری است ناهشیار و
منطقی قرار  
میتواند در تبیین اموری
میشود.توجه به انگاره از این نظر  ،
ارتباط آن با دو حیطۀ دیگر نیز ناهشیارانه انجام  
میتوانوجهمعللبودنایناموررابیان
انگارههایدینی 
جزماندیشیدراندیشۀدینیبهکارآید.درپرتو 
همچون 
تقسیمبندی
آنها را از باورهای مدلل باز شناخت.همچنین توجه به این سه نوع مواجهه ،ابزاری برای  
کرد و  
اقسام خداباوری (همچون خداباوری مدلل و خداباوری معلل) ،و جایگاه دلیل یا تفسیر در هر یک از آنها
خواهدبود.انگارهازخداهمچوننختسبیحیاستکهانگارهۀهایهمخواندربارۀنبوت،معجزه،مناسکو
مینهد .
سایراموردینیراکنارهم 
2

3

4

واژگان کلیدی:تصورازخدا،تلقیازخدا،انگارهازخدا،خداباوریمدلل،خداباوریمعلل .


-1استادگروهفلسفهوکالماسالمیدانشگاهتهران.ghmaleki@ut.ac.ir،
2 - concept of God
3 - conception of God
4 - image of god
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موانع گسترش فلسفۀ دین در دانشگاههای ایران
اکبرقربانی 1



میآید و
رشتهای جدیدبه شمار  
دانشگاههای ایران  

دینپژوهی ،در 
رشتههای مهم  
فلسفۀ دین ،به عنوان یکیاز  
چنانکهبایدوشاید،گسترشنیافتهاست.نوشتارحاضر،بارویکردیانتقادی،بهبرخیموانعگسترش
هنوز ،
دانشگاههای ایران پرداخته است.مانع اول ،رویکرد ایدئولوژیک به دین و

آموزش و پژوهش فلسفۀ دین در 
دانشگاه است که با رویکرد و روش عقلی فلسفۀ دین ،ناسازگار است و آموزش و پژوهش آزاداندیشانه در
فرضهایالهیاتی(کالمی)استکهبرآموزشوپژوهش
پیش 
میکند.مانعدوم،غلبۀ 
فلسفۀدینرادچاررکود 
درفلسفۀدین سایهافکندهاستوموجبسوگیریفلسفۀدینبهخداباوری واثباتودفاعازاعتقاداتدینی
بینالمللی آموزش و
بیشتر دانشجویان فلسفۀ دین به زبان  
میشود.مانع سوم ،عدم تسلط برخی مدرسان و  

بینالمللی
میکند و ثانیا ارتباط  
پژوهش است؛ بهطوری که اوال فهم متون اصلی (انگلیسی)را دچار مشکل  
میدهد.مانع چهارم ،تخصصی نبودن موضوعات و مسائل فلسفۀ دین نزد مدرسان و
دانشگاهیان را کاهش  
میکندکهبایددرهمۀموضوعاتومسائلرشتۀ
دانشجویاناست.بهاینمعناکهیکمدرسیادانشجوگمان 
خود،اظهارنظرکند.ایننگاهورویکردغیرتخصصی،موجبسطحیشدنآموزشوپژوهشدرفلسفۀ دین
خاستگاههای

بحثهای فلسفی در باب دین است.این دیدگاه ،که 
بیفایده دانستن  
شده است.مانع پنجم  ،
گوناگونی دارد ،مانع توجه و نگاه همدالنه به فلسفۀ دین شده است.مقاله با ارائۀ شواهدی برای هر کدام از
موانع ،که البته برخی از آنها فراگیر است و خاص رشتۀ فلسفۀ دین نیست ،کوشیده است زمینه را برای
بیشتردرباباینموانعوارائۀراهکارمناسببرایرفعآنهافراهمسازد .
گفتوگوی 

بینالمللی،دانشگاه .
واژگان کلیدی:فلسفۀدین،کالم،رویکردایدئولوژیک،زبان 

–1استادیاردانشگاهآزاداسالمیاصفهان(واحداردستان) .qorbani61@gmail.com،
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موانع پیشروی فلسفۀ دین در ایران
قدرتاللهقربانی 1



شاخهای اساسی از مطالعات فلسفی دین در سه دهۀ گذشته
آموزش و پژوهش فلسفۀ دین در ایران بهعنوان  
آنها عبارتند از)1(:بستر نسبتا الحادی و غربی فلسفۀ
تاکنون با موانع متعددی مواجه بودهاست که برخی از  
فرضهای
پیش 
دینکهموجببدبینینسبتبهآندرجامعۀدینیایرانشدهاست؛()2عدمتقیدفلسفۀدینبه 
آموزههای سنت دینی اسالمی شده است که موجب
کالمی سنت اسالمی که بعضا موجب رویکرد انتقادی به  
بیدینی در نتیجۀ رشد فلسفۀ دین به علت نقش مباحث عقالنی آن در اتخاذ
ترس علمای دینی از گسترش  
رویکرد انتقادی به دین یا فرادینی به اعتقادات دینی گردیده است؛ ()3سطح پایین معرفت دینی مردم و غلبۀ
آسیبپذیری بیشتر آنها در نتیجۀ گسترش رویکرد فلسفی به دین
وجه تقلیدی اعتقادات دینی که موجب  
فرضهایکالمیعلمایدینیکهمانعاقبالبهرویکردفلسفیبهدینشدهاست؛()5غلبۀ
پیش 
میگردد؛( )4

میگردد
سنتهایدینی 
نگرشانحصارگرایانهنسبتبهسنتدینیخودیکهموجبنادیدهگرفتنمزایایدیگر 
کهدرنتیجۀرویکردفلسفیبهدینممکناستحاصل شود؛()6غلبۀتاریخیرویکردفقهیدرسنت دینیو
دینداری اسالمی که موجب دوری از نگرش فلسفی و عقالنی و تقویت رویکرد تقلیدی به دین شده است.

نتیجۀ حاصل از این موانع رشد کند فلسفۀ دین و مواجهۀ اندیشمندان طرفدار آن با مشکالت فراوان در مقام
آموزشوپژوهشآناست.بههمۀاینموانعبایستیخطراتناشیازبدفهمیموضوعاتومسائلفلسفۀدین
میگردد .
دینداریمردم 
رانیزافزودکهموجبانحرافاتدینیوضربهزدنبه 
فرضهایکالمی .
پیش 
واژگان کلیدی:فلسفۀدین،آموزش،پژوهش،ارزیابیانتقادی ،

–1دانشیارگروهفلسفهدانشگاهخوارزمی .qorbani48@gmail.com،
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فلسفۀ دین و جایگاه تربیت و آموزش در تفکر استاد مطهری
سارهالریجانی 1



بحثهایعمیقدینیدرحوزۀفلسفۀدینوکالمرادر
استادشهیدمطهریازفالسفۀاسالمیمعاصراستکه 
کانونهای اصلی تفکرایشان ،موضوع فطرت
سطوح مختلف و از منظر های متعدد طرح نموده است.یکی از  
دراندیشۀکالمی،اخالقی،تربیتیوسیاسیاسالماست.ضمناینکهاهمیتاینمقولهازتعددآثاروینیزدر
زمینههایی
جهانبینی و ایدئولوژی اسالمی معرفی کرده است.یکی از  
میگردد ،خود آن را پایۀ  
این زمینه ظاهر  
مینمایدوبرخیتحقیقاتمعاصرنیزمؤیدآناست،نقشفطرت
کهموضوعفطرتدراندیشۀاستادراجذاب 
معقولیافته و نظام تربیتی
در تربیت و آموزش است .تذکار سقراطی در تفکر فلسفی استاد مطهری شکل  
مینماید.ازنظراستادمطهریتربیتبهمعنایرشدفطریاتانساناستودیننیزمأموریت
خاصیرامعرفی 
پرورشفطرتانسانرابرعهدهدارد.لذابهتعبیریفلسفۀدیناینفیلسوف«فطرتپایه»است.بدینمعناکه
میتوان گفت که چارچوب
راه تقرب دین و رسوخ آن در تربیت از مجرای توجه به فطریات ممکن است.لذا  
حوزههایدیگرنظیرحکمرانیمطلوب،عدالت،حقوقزنانوغیرهکامالمتأثرازاینامربوده
فلسفۀایشاندر 
استوبرخیبرداشتهایبدیعفقهیوفلسفیایشاندرقلمروزنانبراینپایهاست.دراینمقالهباتوجهبه
آثار متعددی ایشان در زمینۀ تربیت و فطرت تالش گردیده نحوۀ آموزش و پرورش در حوزۀ دین را بر این مبنا
میکند ،چگونه شهید
تبیین و مورد ارزیابی قرار دهیم.در واقع نوآوری این مقاله از این حیث است که بیان  
عرصههای مختلف دینی از
مطهری مسئلۀ فطرت را که در بین فیلسوفان اسالمی یک مسئلۀ جدید است ،به  
جملهحوزۀآموزشوتربیتمربوطکردهاست .
واژگان کلیدی:دین،فطرت،تربیتوآموزش،مطهری .

–1دکتریگروهالهیاتوفلسفه،دانشگاهبیرمنگام .sarehala@gmail.com،
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غیبت «فلسفۀ دین» فیلسوفان کالسیک اسالمی در فلسفۀ اسالمی معاصر
امیرمازیار 1



ازجملهموضوعاتیکهاززمانفارابیتامالصدرا(دورۀکالسیکفلسفۀاسالمی)بخشیثابتازمتونفلسفی
میدادهمباحثمرتبطبافلسفۀدیندرمعنایخاصآنبودهاست؛یعنیموضوعاتی
رادرفلسفۀاسالمیشکل 
که از سنخ مباحث مابعدالطبیعی محض نیستند ،بلکه دقیقا معطوف به پدیدۀ دین (کتاب مقدس ،نبوت و
تجربههای دینی و عرفانی
معجزات و عبادات دینی)اند .این فیلسوفان در آثار خود به تبیین فلسفی وحی و  
میگفتند؛ تبیینی فلسفی از امکان
میپرداختند؛از ماهیت زبان دین و شیوۀ تأویل این متن سخن  
(مکاشفات) 
میرسد
میکردند.اما بهنظر  
میدادند و فلسفۀ عبادات دینی را تشریح  
وقوع معجزات و استجابت دعا بهدست  
شدهاند.درمتونی
واقعشدهیاکنارگذاشته 
بحثهامغفول 
درمتوناصلیآموزشیدرفلسفۀاسالمیمعاصراین 
بحثها آثار
هم که در سه دهۀ اخیر در موضوع فلسفۀ دین در فلسفۀ اسالمی نگاشته یا ترجمه شده محور  
فیلسوفاندینجدیدغربیبودهوتوجهکمیبهآرایفیلسوفانکالسیکاسالمیدرموضوعاتدقیقادینیشده
ابنسینا و
کتابهای اشارات و تنبیهات  
موضوعهای مرتبط با فلسفۀ دین در  

است .در این جستار 
کتابهاییآموزشیدرفلسفۀکالسیک
فیلسوفاندو 

شواهدالربوبیهمالصدرا،کهبهنوعیخالصۀفلسفۀایندو
شدهاند ،با سه کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم و نهایهالحکمه از
می 
(در دورۀ متقدم و متأخر آن) تلقی  
متنهایآموزشیدرفلسفۀاسالمیمعاصر
مهمترین 
مصباحیزدی،که 

محمدحسینطباطباییوآموزش فلسفه
دیدگاههای فیلسوفان کالسیک
شدهاند .نتیجۀ این مقایسه آن است که نه تنها  
میشوند ،مقایسه  
محسوب  
کتابها انعکاس جدی ندارند بلکه اصوال آن دسته از مباحث مرتبط با
اسالمی در حوزۀ فلسفۀ دین در این  
فلسفۀ دین که از سنخ مباحث مابعدالطبیعی محض (مانند بحث اثبات وجود خداوند و صفات او یا بحث
غایباند.این حذف و غیبت را باید نشانی از
کتابها  
میپردازند به کلی از این  
معاد)نیستند و به خود دین  
تحولیگفتمانیدرفلسفۀاسالمیمعاصردانست.تحولیکهبرآمدهازتغییرشکلنسبتبرقرارشدهبینعقل
و دین در اندیشۀ دینی و فلسفی ایران در قرون اخیر است.در آثار معاصر تمایلی جدی برای همراهی با ظواهر
میدارند؛ تفاسیری
متون دینی و کنارگذاشتن مباحثی وجود دارد که تفسیری باطنی از پدیدارهای دینی عرضه  
کهباعقایدراستکیشیدینیمطابقتندارد .
واژگان کلیدی:فلسفهاسالمیکالسیک،فلسفهاسالمیمعاصر،فلسفهدیناسالمی .

–1استادیارگروهفلسفههنردانشگاههنرتهران .maziar1356@gmail.com،
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پدیدارشناسی «تجربۀ زیسته» :حلقۀ مفقوده در مطالعات فلسفۀ دین ایران
ندامحجل 1



پژوهشهای انجام یافته یا در حال انجام در

هدف ما در این مقاله این است که نشان دهیم که در مطالعات و 
حوزه فلسفۀ دین در ایران ،مسئلۀ روش پدیدارشناسی و اطالق آن به «تجربۀ ز یستۀ دینی» نادیده گرفته
روشهای پدیدارشناختی پدیدارشناسانی مثل مرلوپونتی تحقیقات ز یادی در
یشود ،حال آنکه امروز به یمن  
م
یشود که در کشورمان از آن غفلت ز یادی شده است.پدیدارشناسی
فهم ماهیت این نوع تجربه بهکار بسته م 
ندار و معنای معنو یت دینی رفتار را برای
یتواند ماهیت رفتار و کنش و تجربۀ فرد دی 
تجربۀ ز یستۀ دینی م 
پژوهشگر این حیطه آشکار سازد.توصیف مواجهه روحی فرد با امر معنوی ،توصیف احساسات و عواطف

نهایدینی،بررسینقشعواطفدینیدرخودآ گاهیفردیوغیرهبااستفادهاز
مراسمهاوآیی 
مذهبیافراددر 
یکندکه
یتواندمارابهفهمتجربۀدینیخودمانیاریرساند.البتهاینمقالهادعانم 
روشهایپدیدارشناختیم 

دادهایمکهماهیتتجربۀز یستۀدینییكایرانیباتجربۀز یستۀ
اینکارکافیاست.همچنیندرایننوشتهنشان 
یكغیرایرانیتفاوتدارد،ولیآنچهمهماستایناستکهدرتجربۀدینیایرانی،معنو یتدینیاوتمامیابعاد
یگیرد.بنابراین ،با توجه به عدم مطالعات جدی در این حوزه ،پژوهش ،ترجمه و تألیف در
زندگی او را دربر م 
حیطۀ پدیدارشناسی تجربۀ ز یسته دینی در مطالعات فلسفۀ دین ایرانی خالء بزرگی است که الزم است با گام
یتوانیم با
یکوشد نشان دهد که م 
برداشتن به سمت این حیطه آن را تا حدودی برطرف سازیم.این مقاله م 
پژوهشهای

کتابهاو
برگزاریسیمنارهایمشتركبینمراکزدینپژوهشیایرانیوغربیوترجمۀمقاالتو  
روشهای پدیدارشناختی در مراکز مطالعات فلسفۀ دین در ایران
انجامیافته در این حیطه و نیز کاربردی کردن  

پژوهشهایاصیلدرپدیدارشناسیتجربۀز یستهحرکتکنیم.

بهسمت
واژگان کلیدی:پدیدارشناسی،تجربۀز یسته،تجربۀدینی،فلسفۀدین .

–1دانشجویدکتریفلسفۀمعاصردانشگاهتبریز .nmohajel@gmail.com،
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عدم توجه به ابعاد فرهنگی و انضمامی دین در همایشهای فلسفۀ دین
اردشیرمحمودی1وزهرااخالقی 2



مینماید ،در حالی که دین بهمثابۀ امری
معرفتشناسانه ،دین و مسائل آن را بررسی  

فلسفۀ دین ،از موضعی 
فطری،روانی،اجتماعیوفرهنگیدرحیاتبشریحضورداشتهودارد.موضعانتزاعیفلسفۀدین،ازکاوش
دینداری عموم ،از سنخ
اثرات انضمامی و ملموس دین در زندگی ،تا حدودی محروم است .از آنجا که  
دینداری تجربی-تعبدی است ،لذا باید فلسفۀ دین از موضع تعقلی-انتزاعی خود ،به موضع تجربی-انضمامی

وعرفانی-روانیگرایشنماید؛تاازاینرهگذربتواندبابدنۀاجتماعارتباطنمودهوبهماهیتدینبماهودین
شرکتکننده در همایش انجمن فلسفۀ دین

دسترسی بیشتری نماید.بنده که چندین دوره بهعنوان مهمان و 
دیدهام.برایجبرانایننقیصهالزماست،کهدر
همایشهایانجامشدهراازاینمهمکمبهره 

نمودهام،
شرکت 
تجربهگرایانۀ دین و دیگر
روانشناسانه  ،
مردمشناسانه  ،
بررسیهای  

بخشهای اصلی و یا جانبی همایش ،از 

آسیبشناسی موضع انتزاعی-
میسازد ،استفاده شود.این مقاله به  
رویکردهایی که ابعاد مختلف دین را هویدا  
میپردازد .
تعقلیفلسفۀدینوهمایشهایآنازمنظرموضعانضمامی-تجربی 
واژگان کلیدی:همایشفلسفۀدین،موضعتعقلی-انتزاعی،موضعتجربی-انضمامی .

–1دانشجویدکتریوعضوهیئتعلمیدانشگاهپیامنور .ardeshir_Mahmoodi@yahoo.com،
–2استادیاردانشگاهپیامنور .
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فلسفی دین :به سمت همگرایی فلسفۀ دین و
شناسی
پژوهشی جامعه
برنامۀ
ِ
ِ
ِ
جامعهشناسی دین

نجاتیحسینی
سیدمحمود 

1


مطالعات پیشرفتۀ دین نشان داده است که فهم و شناخت وجوه متعدد دین به یک برنامۀ پژوهشی بینادانشی
نیازمنداست.ازاینمنظر،محتوای«عقالنی-شناختیدین»(باورهایدینیپایه)مستلزمکاوشیفلسفیاست
ازجنس االهیات فلسفی و «فلسفۀ دین».نیز فرم «فرهنگی-آیینی دین» (رفتارها ،مناسک و شعائردینی)هم
میتوان انتظارداشت که
جامعهشناسی دین».به این معنا  
انسانشناسی و « 
مستلزم جستاری است از جنس  
میشود(:الف)دین بهمثابۀ یک برنامۀ معنوی اخالقی
شناخت و فهم گشتالت دین در هر سه وجه آن فراهم  
جهتدهنده به
خاصگرای  
همچون یک الگوی شناختی-عقیدتی فرهنگی  
جهانشمول؛ (ب)امردینی:دین  

شکدهنده
دینگرایی:دیندرفرمتاجتماعیرفتارهاومناسکوشعائرمعنویاخالقی 
ذهنوروح؛و(پ) 
گفتهشدۀدین«،امردینی»رابهعنوانیک«پدیدۀ
دینورزان.لذاباتوجهاینواقعیتکهوجوه 
بهزندگیروزمرۀ 
میآید که شناخت و فهم دین نیز بهصورت یک شناخت تام
میدهند ،به تبع آن الزم  
اجتماعی تام» شکل  
جامعتر بتوان به فهم پدیدارشناختی امردینی در کلیت واقعی و حقیقی آن نائل
دقیقتر و  
صورت گیرد تا بهتر  ،
میتوان در ذیل مطالعات دینی پیشرفتۀ مدرن
آمد.از این حیث مسئلۀ این مقاله این است که چرا و چگونه  
کنونییکبرنامۀپژوهشی(مؤلفازمنظرهایچنددانشی)برایشناختوفهمکلیتامردینیتامفراهمآورد.
پروبلماتیکهای

همگرااز
جامعهشناسیفلسفیدین،کهپیوندیتلفیقیو 
ایدۀمقالۀحاضردربارۀایناستکه 
میتواند یک برنامۀ پژوهشی
جامعهشناسی دین است  ،
انسانشناسی دین و نهایتا  
فلسفۀ دین ،الهیات فلسفی  ،
جامع برای فهم وشناخت پدیدارشناختی امردینی تام (به معنای موصوف)فراهم آورد.با این وصف به یک
پرسشهدایتکنندهبرایمطالعۀاینایدهومسئلهنیازهست:چهبخشاز«برنامۀپژوهشیالهیاتفلسفیو
همگرایی
جامعهشناسیدین»ازقابلیت 
انسانشناسیدینو 
همارزآنبا«برنامۀپژوهشی 
فلسفۀدین»بهصورت 
درقالب«برنامۀپژوهشیجامعهشناسیفلسفیدین»برخورداراست؟پاسخبهاینپرسشبااستفادهازروش
میگیرد .
مطالعاتمتنی(تحلیلمتونتخصصیمرتبط)صورت 

جامعهشناسیفلسفیدین .
واژگان کلیدی :فلسفۀدین،جامعهشناسیدین ،

شناسیومدیرگروهدینانجمنانسانشناسیایران .nejati.hosseini@gmail.com،

–1استادیار 
جامعه
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مسئلۀ پایان آموزش فلسفۀ دین در دانشگاهها؛ لوفتوس و داوکینز در برابر آپی
هادیوکیلی 1



سنتهای دینی و وجوه و متعلقات تاریخی و
فلسفۀ دین را مطالعۀ فلسفی دین ،مضامین و مفاهیم مندرج در  
غیرجانبدارانهبودن،

بیطرفانه-
فلسفیبودن یک مطالعه در  

دانستهاند .قوام 

پدیدارشناسانۀ گوناگون آن 
نقادانهبودن آن است؛ وگرنه بین فلسفۀ دین و اموری مانند الهیات و کالم و غیره تفاوتی
پژوهانهبودن و  


حقیقت
نمیماند .گراهام آپی 2در کتاب  Reinventing Philosophy of Religion: A Opinionated

3
مقالههای
دانشگاهها پرداخته و جان و .لوفتوس در  

 Introductionبه دفاع از آموزش فلسفۀ دین در 
گوناگونش از جمله « Calling for an End of the Philosophy of Religion as a Discipline in
مقالهای با عنوان « Let’s stop teaching
 »Secular Universitiesو نیز ریچارد داوکینز 4در  
داده و خواستار پایان آموزش آن در
»philosophy of religion in secular collegesبه دفاع آپی پاسخ  
5
شدهاند.کسانیماننددراپرونیکولس نیزدرمقالۀمشترکشانبا
دانشگاههایسکوالر 

دانشگاههابهخصوص

عنوان« »Diagnosing Bias in Philosophy of Religionباارائۀپاسخیمعتدالنهبهمخالفانازجمله
دیدگاههای موافقان و مخالفان این آموزش،
کوشیدهاند تا از این آموزش همچنان دفاع کنند  .

لوفتوس 
دانشگاهها

سرفصلهایآندر

نشاندهندۀبروزاختالفیاساسیدراصلآموزشفلسفۀدینیادرروش،موادو

بهخصوص مراکز دانشگاهی سکوالر است.من در این مقاله نخست به روایت دیدگاه لوفتوس و داوکینز در
میکوشمباتثبیتموضعدراپرو
پیپردازموسپس 
مخالفتوتقریرپاسخآپیدرموافقتباآموزشفلسفۀدین 
راهحل اینجانب بر دو مؤلفه مبتنی است:
نیکولس ،راهی برای رهایی فلسفۀ دین از این بحران پیشنهاد کنم .
نخست این که مرزهای بین فلسفۀدین و غیر آن از کالم و الهیات ،فازی است و از این رو نظام مسائل و
هممرزی و تشکیک دارند و تفکیک دقیق بین آنها ناممکن و نامطلوب
استداللهای فلسفۀ دین و غیر آن  ،

بیطرفی،
سهگانۀ  
است و دوم این که به همین جهت ،فیلسوفان دین باید بکوشند تا براساس اصول  
گونهای که درجۀ تعلق تأمالت آنها در مسائل و
فلسفهورزی بپردازند به 
حقیقتپژوهشی و نقادی ،به  

مجموعههایکالمیاالهیاتباشد .

استداللهایشانبهمجموعۀفلسفۀدینبیشازدرجۀتعلقآنهابه

فازینماییفلسفۀدین .
واژگان کلیدی:آموزشفلسفۀدین،پایانآموزشفلسفۀدین،آپی،لوفتوس ،

  – 1دانشیار پژوهشکدۀ مطالعات فلسفی و تاریخ علم ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
 .drhvakili@gmail.com
2- Graham Oppy
3- John W. Loftus
4- Richard Dawkins
5- Paul Draper & Ryan Nichols
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چکیدۀمقاالتنهمین

جایگاه دانشکدۀ الهیات و نسبت آن با دانشکدۀ فلسفه از دیدگاه کانت
حسینهوشنگی 1



کانتازاولینفیلسوفانیاستکهبانظریفلسفیبهایدۀمعقولدانشگاهاندیشیدهودراینچارچوبنقشو
کردهاست.دانشگاه از منظر کانت در طراحی ایدۀ منسجم
جایگاه الهیات و نسبت آن را با فلسفه را بررسی  
عقلی از آیندۀ انسانیت و تصور صحیح از خیر اعال و سعادت عقلی و اخالقی و نحوۀ وصول به آن غایت،
نهادی علمی است که یاریگر بشر و جوامع بشری است.دانشکدۀ الهیات هم در این خصوص واجد نقش
دانشکدهها «برتری»

مهمی است.این دانشکده در نظام دانشگاهی بهلحاظ تأثیر اجتماعی و سیاسی بر سایر 
اطاعتپذیری شهروندان از قوانین مدنی و سیاسی اثربخشی تام دارد.نگاه کانت به دانشکدۀ

دارد؛ چون در 
الهیات پراگماتیستی است ،بهطوری که آن را در مسیر تأمین حیات و سعادت ابدی و ارضاء نیاز تکوینی به
میداند.الهیات مقید است به ظواهر نصوص دینی ،و بر این اساس مرجعیت در حوزۀ الهیات با
نجات ابدی  
میگیرد.دانشکدۀالهیات
عقل نیست.اثبات خدا و بحثاز اوصاف الهی براساس تعالیم درون دینی صورت  
همچنینمتکفلتبیینوایضاحتعالیمفراعقلیدیناست.دانشکدۀفلسفهنمادعقلعملیونقدعقلیاستو
دانشکدهه)براساساصولپیشینیوعقلیاست.طرح

وظیفۀآنکسبحقیقتونقددعاویالهیات(وسایر
ایدهآل عقلی و اخالقی را دانشکدۀ فلسفه بر عهده دارد.البته دانشکدۀ
منسجم عقلی از آیندۀ بشر معطوف به  
ایدهآلو
محافظهکارودرپیحفظوضعموجودند،ولیفلسفهناظربهوضع 

الهیاتدرکنارحقوقوپزشکی،
عرفانگرایی و برخی وجوه دین تاریخی و نهادینه (در فضای
خرافهگرایی  ،
حرکت به آن سمت است .نقد  
آکادمیکنهعمومی)ازوظایفایندانشکدهاست.کانتمیاندونوعاستفادۀمحدود(مقیدودرچارچوب)
میگذارد .الهیات و کالم فلسفی با استفادۀ خاص و مقید از عقل ،تعالیم
و استفادۀ مطلق از عقل تمایز  
میکند.اما فیلسوف با
آموزههای تاریخی و فراعقلی و فرااخالقی دین تاریخی را بررسی  
اخالقی-عقالنی و  
بخشهای
میکند  
میدهد و تالش  
استفاده مطلق از عقل ،تنها هستۀ مرکزی و اخالقی دین را مدنظر قرار  
تاریخیوفراعقلیدینراباتفسیرفلسفیواخالقی،هرچهبیشترباعقلسازگارکند.مباحثکانتدرکتاب
نزاع دانشکدههاهمراهباتدقیقاتاودردیندرمحدودۀعقلتنها،صلحپایداروانسانشناسیپراگماتیستیدر
میتواندمحلتوجهقرارگیرد .
اینموضوع 
واژگان کلیدی:دانشکدۀالهیات،دینتاریخی،دینعقلیواخالقی،عقلعملیواخالقی .

–1دانشیارگروهفلسفهدانشگاهامامصادق(ع) .hooshangi@isu.ac.ir،

