
 بسم الله الّرحمن الّرحیم
 
 
 
 
 
 

 فارسی چکیدۀ مقاالت
 المللی فلسفۀ دین معاصر همایش بین نهمین

 «فلسفۀ دین: آموزش و پژوهش»
 
 

 1400خرداد  12تا  9
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 برگزارکننده:

علمیفلسفۀدینایرانانجمن
بامشارکت

ایرانآموزشیمدیریتانجمن
 
 

 کنندگان: حمایت
پایگاهاستنادیعلومجهاناسالمانجمنکالماسالمیحوزه|

دانشگاهادیانومذاهب|دانشگاهالزهرا|دانشگاهامامصادق)ع(|دانشگاهتربیتمدرس
خمینی)ره(|دانشگاهتهران|دانشگاهخوارزمی|دانشگاهزنجانالمللیامامدانشگاهبین

دانشگاهشیراز|دانشگاهعالمهطباطبائی|دانشگاهفردوسیمشهد|دانشگاهقم
مؤسسۀپژوهشیحکمتوفلسفۀایران

 
 
 

www.philor.org 
philorconf@gmail.com



 

 مسئوالن همایش
مهرسعیدیمحمد:رئیس همایش

:رضااکبریدبیر علمی همایش

:محمدمهدیفالحاجرایی همایش یردب

 
 

 اعضای شورای علمی
 ،ترکیهمرمرهدانشگاه،آجاررحیم،ایران|طباطبائیعالمهدانشگاه،اللهیآیتحمیدرضا
 ،هلندخرونینگندانشگاه،آندریچگرزد،ترکیه|آنکارادانشگاه،آجارالرحمانحلیل

 ،آلمانپادربورندانشگاه،استوشفونکالوس،ایران|طباطبائیعالمهدانشگاه،اخوانمهدی
 ،ایرانتبریزدانشگاه،اصغریمحمد،اسلوونی|لوبیانادانشگاه،اشکوفلنارت

فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاه،اکرمیامیرسید|(ع)صادقامامدانشگاه،اکبریرضا
 ،ایرانبهشتیشهیددانشگاه،پورسینامیترا،ایران|خوارزمیدانشگاه،بهرنگیمحمدرضا

 ،آمریکااوالفقدیسکالج،ورتالیچارلز،ایران|مذاهبوادیاندانشگاه،پورمحمدینعیمه
 ،ایرانزنجاندانشگاه،جاهدمحسن،ایران|اصفهاندانشگاه،توکلیغالمحسین

 ایرانفلسفۀوحکمتپژوهشیمؤسسۀ،خداپرستامیرحسین،ایران|قمدانشگاه،جوادیمحسن
 ،انگلستاناکزتردانشگاه،رضویسجاد،ایران|خوارزمیدانشگاه،پوررسولیرسول
 ،آمریکاآرکانزاسدانشگاه،سنیورتامس،ایران|مدرستربیتدانشگاه،مهرسعیدیمحمد

 ،ایرانخوارزمیانشگاه،دقربانیاللهقدرت|ایران،تهراندانشگاه،زمانیعلیامیرعباس
 ،فنالندیوباسکوالدانشگاهکاوکوایاری،ایران|شیرازدانشگاه،کاکاییقاسم

 خمینیامامالمللیبیندانشگاه،مالیوسفیمجید،ایران|مشهدفردوسیدانشگاه،مسعودیجهانگیر
 ،انگلستانبیرمنگامدانشگاه،ناگاساوایوجین،ایران|نورپیامدانشگاهنژاد،مهدویمحمدحسین
،آمریکاروچستردانشگاه،ویرنگا.ردوارد،ایران|االزهراءدانشگاه،نظرنژادنرگس



 

 فهرست
 

 1 ........................................................................ مقدمۀ دبیر علمی همایش

یخی و مقایسهنقش و اهمیت دین  ای در مطالعات فلسفۀ دین شناسی تار
 2 ...................................................................................... اسدالهآژیر

 کاربست اصطالحات فلسفۀ اسالمی در فهم فلسفۀ دین؛ بررسی موردپژوهانه هستی و چیستی فلسفۀ دین 
 3 .................................................................................... مجیداحسن

 غزالی  الجام العوام عن علم الکالمآموزش مسائل فلسفۀ دین  با الگوگیری آموزش کالم در کتاب 
 4 .................................................................................... مهدیاخوان

 معاصرسازی مسائل فلسفۀ دین در اندیشۀ شهید مطهری:  بررسی موردی برهان هدایت 
 5 ..................................................................................... امیدارجمند

 سازی فلسفۀ دین اسالمی های جهانی و ظرفیت الله مطهری  روش آموزش فلسفه در آثار آیت
 6 ......................................................... احمدکریمیومحمدرضااردشیرالریجانی

 (؛ رویکردی نوین در آموزش فلسفۀ دین PBLآموزش مبتنی بر حل مسئله )
 7 ....................................................................... بهروزاسدیومحمدکرمی

 چهار موضوع برای پرکردن خالء در مطالعات تطبیقی فلسفۀ دین ایران 
 8 ................................................................................... محمداصغری

 علت اقبال به فلسفۀ دین در جامعۀ علمی ایران 
 9 .................................................................................... سعیدانواری

 در تحصیالت تکمیلی فلسفۀ دین در ایران « شناسی روش»جای خالی 
 10 ................................................................................... مهدیبهنیافر



 «فلسفۀدینمعاصر»المللیهمایشبیننهمین|چکیدۀمقاالتب
 

یابی سرفصل های جدید مقطع   دکتری فلسفۀ دین ارز
 11 ................................................................................ محمدرضابیات

 نگاه به فلسفۀ دین از حاشیه 
 12 ............................................................................... نعیمهپورمحمدی

 ورود مسائل فلسفۀ دین به مدارس با تأکید بر مسئلۀ علم و دین 
 13 .............................................................. فروشفردوسعیدناجیمهساپوست

 در بوتۀ نقد« برنامۀ درسی مقطع دکتری فلسفۀ دین»
 14 ............................................................................ امیرحسینخداپرست

 نور  رشتۀ فلسفۀ دین در دانشگاه پیام SWOTلیل ماتریس تبیین و تح
 15 ..............................................................................غالمحسینخدری

 انداز علمی و مسائل الهیاتی: بررسی پروژۀ فعل الهی رصدخانۀ واتیکان  چشم
 16 ........................................................................... جواددرویشآقاجانی

 های بایسته درتحول و گسترش آموزش فلسفۀ دین گام
 17 .......................................................................... سیدمحمدعلیدیباجی

 ارشد: نقاط قوت و ضعف  رسی جدید رشتۀ فلسفۀ دین در مقطع کارشناسیبرنامۀ د
 18 ................................................................................... مهدیذاکری

 مورد یوجین ناگازاوا و لیندا زگزبسکی  تحلیل مفهومی و تولید محتوا در فلسفۀ دین تحلیلی: 
 19 .................................................................................. زینبساالری

 گرایی فلسفۀ دین، ضرورتی برای اسالم
 20 ..................................................................................... مریمسالم



 ج|«فلسفۀدینمعاصر»المللیهمایشبیننهمینچکیدۀمقاالت

 

 برای آموزش فلسفۀ دین در ایران )با تأکید بر آرای نیک تراکاکیس( « یان فلسفۀ دینپا»هایی از ایدۀ  درس
 21 ........................................................................ مالکشجاعیجشوقانی

انسانی در برنامۀ درسی درس  ، آیا علمی ارجح است؟  )بررسی و نقد جایگاه علوم«علم و دین»رابطۀ 
 لوم( ارشد و دکتری رشتۀ فلسفۀ دین مصوب وزارت ع در مقاطع کارشناسی« علم و دین»

 22 .................................................................................... امیرصادقی

  Word Philosophy-1000تحلیل و بررسی یک مجموعۀ برخط در حیطۀ فلسفه/فلسفۀ دین:  
 23 ................................................................................. مسعودصادقی

 های قدیمی، معرفی اجماعی رویکرد شناختی به مطالعات دین  های نو به پرسش علوم شناختی دین: پاسخ
 24 ............................................................................ میثمفصیحیرامندی

 پادکست و ترویج فلسفۀ دین: مطالعۀ موردی پادکست فلسفی لوگوس 
 25 ................................................................................... حامدقدیری

 ارتباط تصور، تلقی و انگاره از خدا 
 26 .............................................................................احدفرامرزقراملکی

 ان های ایر موانع گسترش فلسفۀ دین در دانشگاه
 27 ..................................................................................... اکبرقربانی

 روی فلسفۀ دین در ایران  موانع پیش
 28 ................................................................................ اللهقربانیقدرت

 فلسفۀ دین و جایگاه تربیت و آموزش در تفکر استاد مطهری 
 29 .................................................................................. سارهالریجانی

 فیلسوفان کالسیک اسالمی در فلسفۀ اسالمی معاصر  «فلسفۀ دین»غیبت 
 30 ..................................................................................... امیرمازیار



 «فلسفۀدینمعاصر»المللیهمایشبیننهمین|چکیدۀمقاالتد
 

یسته»پدیدارشناسی   حلقۀ مفقوده در مطالعات فلسفۀ دین ایران «: تجربۀ ز
 31 ..................................................................................... ندامحجل

 سفۀ دین های فل عدم توجه به ابعاد فرهنگی و انضمامی دین در همایش
 32 .................................................................. اردشیرمحمودیوزهرااخالقی

 شناسی دین  گرایی فلسفۀ دین و جامعه شناسِی فلسفِی دین: به سمت هم برنامۀ پژوهشِی جامعه
 33........................................................................ حسینیدنجاتیسیدمحمو

 ها؛ لوفتوس و داوکینز در برابر آپی  مسئلۀ پایان آموزش فلسفۀ دین در دانشگاه
 34 .................................................................................... هادیوکیلی

 فلسفه از دیدگاه کانت  ۀالهیات و نسبت آن با دانشکد ۀجایگاه دانشکد
 35 ................................................................................ حسینهوشنگی

 

 
 
 



 

 ۀ دبیر علمی همایشمقدم


 همبنده انجمنۀو مجددا ۀعلمیفلسفدوستان را عزیزان شما که شاکریم را خداوند ایران همایشدین در
اشتی،زیارتحضوریشماعزیزانرااتبهدر،زیارتکردیم.هرچندکهاقتضائدینمعاصۀالمللیفلسفبین

مستحکمۀرابطانشاهدیبرعنوهایمجازیهمایشبهحضورپررنگشماعزیزاندراتاقازماسلبکرد،اما
.شددوستانشمادرانجمنۀ،قوتقلبیبرایهمشماباانجمن

صورتمجازی،ایناجازهرادادکهحضورامکاناتایجادشدهبرایبرگزاریجلساتبهدراینهمایش،
ژاپن،آفریقایجنوبی،آلمان،آمریکا،انگلستانمختلفهمچونازکشورهایرجیراحداکثریمهمانانخا

اجازهدهیدبه.برخوردارهستندالمللیدرفضایبینازجایگاهعلمیواالییاغلباینمهمانان.شاهدباشیم
صورتویژهبه،رابرتآئودی،چارلزتالیور،دانکنپریچارد،کالوسفوناستوش،وتامسسینورتئودسمتز
.اشارهکنم
اصلیدراینۀکهمسئلالمللیقبلی،ایناجازهرابهدوستانشمادرانجمندادگزاریهشتهمایشبینبر

بررسی برایناساس،مدیرانگروهقراردهنددینۀفلسفۀفضایآموزشوپژوهشدرعرصهمایشرا ها،.
هایکشورهادعوتشدندتاتجربهازایرانودیگرۀدینهاومراکزفعالدرفلسفسردبیرانمجالت،دانشنامه

بهاشتراکبگذارند.برخیازدوستانکهدرمقطعدکتریتحصیلمی التحصیلکنندیابهتازگیفارغخودرا
هایکشورودیگرکشورهابیانکردند.دیندردانشگاهۀوضعیتآموزشفلسفۀانددیدگاهخودرادربارشده

ایشناختدیندرفضایایرانونیزفضایجهانیتااندازهۀهایمغفولفلسفاینالگو،اجازهدادتابهظرفیت
پیداکنیم.

فالنیکمیاینتجربه به اینتجربهنگاریرا نیز آینده در داریمکه اینامیدرا ادامهگیریمو نگاریرا
تعامالتبین در آمده فضایبهوجود ازسویدیگر، اینهمایشدهیم. در که باالییالملل، درسطحبسیار

زمینه تعمیقوگسترشآندررویدادهایعلمیدیگرمشاهدهشد، انجمنخواهدایمبارکبرایاستمرار،
بود.

فشاریمودستیاریعزیزانیکهمارادربرگزاریمناسباینهمایشیاریکردندبهگرمیمیۀدستهم
هاییکهشاهدپربارترشدنچنینفعالیتکنیم.امیدآنزمیعزیزاندراۀهایآیندهبهسویهمرابرایفعالیت

درسطحکشورباشیم.
پایان،تشکر نثارجنابآقایمحمددر اززحماتاینکارکنمکهفروتنانهمهدیفالحمیویژهخودرا

اندرکاراناینرویدادعلمی،کاستند.دستبرای
 رضا اکبری

 المللی  همایش بین نهمیندبیر علمی 
 دین معاصر ۀفلسف

 1400 شهریور
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یخی شناسی دین اهمیت و نقش  دین ۀفلسف مطالعات در ای مقایسه و تار
1آژیراسداله


دارندقرارمتقابلنیازمندیوتعاملدرپژوهیدینمختلفهایرشته ازایشاخهعنوانبهنیز،دینۀفلسف.
بهدینی،باورهایتبیینومفاهیمایضاحبرایپردازد،میدیناستداللیوعقالنیبررسیبهکهفلسفه
دیگرهایروشیا)دیگرهایرشته کندمیتغذیهآنهاازواقعدروداردمبرمنیازپژوهیدین( برخیگاهی.
درایمقایسهیاتاریخیروشبدیلۀمثاببهرادینیمفاهیمایضاحوفهمدرپدیدارشناسانهروشپژوهان،دین
پدیدارشناسانهرویکردیاروشلیکن.بینندمیالحادمعادلدینیمطالعاتدررانگریتاریخیوگیرندمینظر
همیشهکهنداردلزومیهمچنینوباشدکافیدینیباورهایومفاهیمکاملدرکبرایتواندنمیپژوهی،دیندر
شودلحاظتاریخیروشجانشینعنوانبه روندکهداریمنیازدینی،مفاهیمازبسیاریمعنایدرکبرای.

چگونگیوگیریشکل دهیمقراربررسیموردراهاآنتاریخیرتطو  هاییافتهبهبایدناگزیرکاراینبرای.
سیربهباورهاومفاهیمتحلیلدراستناچاردینفیلسوفخودنیزوداداهمیتادیانتاریخمتخصصان

»،«وحی»،«خدا»،«دین»مفهومخودمثلبنیادینیمفاهیم.باشدحساسهاآنتاریخی پسحیات»،«نبی 
شوندنمیفهمودرکدرستیبهتاریخی،تطوراتلحاظبدونها،آنهمانندو«مرگاز کاربستوآشنایی.

پژوهیدیندرایمقایسهروشیا)ایمقایسهشناسیدین برخوردارباالییاهمیتازدینفیلسوفبراینیز(
.استآنگویای«شناسدنمیرادینیهیچبشناسد،رادینیکفقطکسهر»مشهورنسبتا ۀجملواست
تطبیقییا)ایمقایسهروش .استدینیباورهایومفاهیممعنایفهمدرتاریخیروشمکملواقعدر(
ازراپژوهدینوسازدمیآشکارراهاآنازگوناگونیزوایایمختلف،مذاهبوادیاندرمفاهیمۀمقایس
.داردمیباززیادیحدودتادارانهجانبوبعدیتکهایداوری

.ادیانتاریخادیان؛ایمقایسهمطالعاتپژوهی؛دینهایروشپژوهی؛دینهایرشته:کلیدی واژگان

                                                           
.asadazhir@razi.ac.irاستادیارگروهالهیاتدانشگاهرازیکرمانشاه،–1
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 دین؛ ۀفلسف فهم در اسالمی ۀفلسف اصطالحات کاربست
 دین ۀفلسف چیستی و هستی موردپژوهانه بررسی

1مجیداحسن


یافتوکردهبداهترفعامور،ترینروشنازفلسفیحیرتباوی.استآدمیحیاتممیزۀوجهگریپرسش
رفع.استزدهرقممختلفیفلسفیهاینحلهونمودهمنعکسمعرفتیهایگزارهومفاهیمقالبدرراخود

رافلسفهشوندمیطرحخاصینگاهزاویۀازکهدینیمدعیاتبابدرسترگپرسشهادهطرحودینازبداهت
مدعیاتکذبوصدقبابدرتحلیلینگرشباومدرندورۀدرنحلهاین.کشدمیبردینفلسفۀساحتبه

طریقازمایهگرانمیراثاینباآشنایی.انجامیدهاستایقارهمنظرهایبهپسامدرندورۀدروشدهآغازدینی
نامبهاکنونکهاستچیزیآنعمدۀغربی،دانشورانهایدیدگاهپیراموننظرامعانوبحثسپسوترجمه

باآندرسیعناوینطرحودینفلسفۀرشتۀتصویبقالبدرراخودوداردجریانایراندر«دینفلسفۀ»
استدادهنشان...و«کالمیجدیدمسائل»،«جدیدکالم»چونعناوینیو«دینفلسفۀ»عنوان گرچه.

همه،اینرغمعلی.استمالحظهقابلنیزرابطهایندرغربیآرایصرفبازگوییازرفتنفراتربرایمساعی
،«مدرنالهیات»،«جدیدکالم»چونتعابیریبادینفلسفۀدقیقمرزبندیعدمومفهومیابهامهنوز
چونهمهمگنعلومازآندانستنجداچراییحتیواست؛باقی...و«پژوهیدین»،«کالمیجدیدمسائل»

طلبدمیکهاستمتعاطیانازبسیاریسوالمورد...وکالسیک،الهیاتفلسفی،کالمقدیم،کالمعقلی،کالم
علمیهربنیادینمقولۀسهبهتوجهعطفبااسالمیفالسفۀدیربازازراستا،ایندر.گیردقرارواکاویمورد
مبادی،1)یعنی موضوع2)( مسائل،3)و( کهاندکردهارادهروشنیکارراهعلوممرزبندیخصوصدر(
وتصوریه)مبادیومسائلموضوع،دقیقفهم.باشدگریاریدینفلسفۀبابدریادشدهابهامرفعدرتواندمی

واهدافرویکردها،بودننوچراییبهترفهمبهدینفلسفۀ(موضوعهاصولومتعارفهاصولازاعمتصدیقیه
فلسفۀدرسهایسرفصلدرشودمیپیشنهادکهبررسیاینرهگذراز.انجامیدخواهددینفلسفۀهایروش
آنکهبییابد،دستدانشیچنینبهتواندمییاتوانستهچگونهانسانکهشدخواهدروشنشودگنجادهدین
کندخلطراهمگنعلومباآنمرزانگارانهساده دینفلسفۀفهمدرخودیسنتمفاهیمکاربستویافت.
مفاهیمباکهاسالمیمتفکراننزدعلمایناستقراروسازیبومیبهداردغیرخودیخاستگاهکهعلمیعنوانبه

کرد.خواهدسزائیبهکمکاندکردهخوخود،سنتیعلوم
.علومتمایزالهیات،وکالماسالمی،ۀفلسفدین،ۀفلسف:کلیدی واژگان

                                                           
.ahsan.majid62@gmail.comعضوهیئتعلمیگروهفلسفهدانشگاهامامصادق)ع(،–1
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  دین فلسفۀ مسائل آموزش
 غزالی الکالم علم عن العوام الجام کتاب در کالم آموزش الگوگیری با

1مهدیاخوان


پردازدمیعلمیکآموزشوشناسیعلمبهغزالیابوحامدآثارازبخشی دغدغۀکهداریدینعنوانبهاو.
نوشتۀآخریندراو.کندمیجدالغیراشعریکالمیهایفرقهوفالسفهباداردراشریعتحریمازصیانت
فهمبابدراوازسیاهبناحمدبنعبدللهابوالقاسمکهپرسشیمبنایبررا،الکالم علم عن العوام الجامخود،
خودزیستۀوآموزشیهایتجربهازرامهمینکاتپرسد،میداردتشبیهیظاهریکهآیاتواحادیثازسلف
کالمنیزودینۀفلسفآموزشدرماروزگاردرتواندمیکهگویدمیکالمیودینیهایآموزهآموزشمورددر

درراسلفدیدگاهنخستبخشدر.کندمیتنظیم(باب)بخشسهدرراکتابغزالی.باشدراهنمااسالمی
آوردمیاخبارگونهاینباب هفتترتیببهتشبیهیاحادیثاینبرابردرمتدینانعموماستمعتقدغزالی.

اینبودنفراتربهاعترافایمان،وتصدیقآن،لوازموبودنجسمانیازپروردگارتنزیهوتقدیس:دارندوظیفه
وامتناعدیگر،زبانبهترجمهومعناتغییرازپرهیزخوض،عدموسکوتفهم،توانازمطالب ازدرونکف 
سمعیوعقلیهایبرهاندومبابدر.معرفتاهلازپیرویوتسلیمنهایتدرواحادیثایندرتفکروبحث

آوردمیسلفنظرسودبه بحثآنازتفیلبهبخشایندرکهاستمقوالتیازآنثغوروحدودوبدعت.
ازاستفادهاز(ص)پیامبرانگیزۀاینکهمثال .دهدمیپاسخرااشکاالتبرخیهمکتابسومبخشدر.شودمی

ازداراندینۀعاممنعآیااینکهیااست؟نبودهاستفادهبهنیازیکهحالعیندراستبودهچهتشبهیالفاظ
غزالیایم؟شدهتوصیهآنبهورساندمیخدامعرفتبهراماکهدلیلیشود،نمیدلیلشناختمانعنظروبحث
جدالمخاطبانمراتبوعقایددرتحقیقوتقلیدمرزوگویدمیایمانوتصدیقمراتبازسخنبخشایندر

.کتابایندراستغزالیآراءبررسیومرورجستاراین.کندمیمشخصرادینی
فلسفۀوکالمآموزشاالهی،معرفتالکالم،علمعنالعوامالجامغزالی،تشبیهی،احادیث:کلیدی واژگان

.دین

                                                           
.makhavan77@gmail.comدانشیارگروهفلسفهدانشگاهعالمهطباطبائی،–1
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 : مطهری دیشه ۀشیاند در نید ۀفلسف مسائل یمعاصرساز
 تیهدا برهان موردی بررسی

1امیدارجمند


ازنشانیویهاشهیاندوآثاربهتوجه.ردیگیمیجاانیینوصدراۀسلسلدرکهاستیشناساسالمیمطهر
یازمانهدریویطرفاز.داردتیرواوقرآنوعرفانفلسفه،،یعنی؛یاسالملیاصمنابعبهشاهتماموتسلط
استدیجدعلوموغربیهافلسفهریثأتتحتشدتبهیعلمیفضاکهاستگرفتهقرار یدقتباشانیا.
ویاسالملیاصمنابعانیمیکیالکتیدحرکتكیباوکندیمییشناسارادیجدمعضالتومسائلیفلسف
یدارایمطهرگفتتوانیمرونیااز.داردمباحثیمعاصرسازویفرآوردریسعد،یجدعلوموهافلسفه

بهدارد،دیکأتآنبرهیمتعالحکمتکهقرآن،وعرفانفلسفه،برعالوهکهاستیچندضلعویبیترکروشكی
کردیروها،استداللدرعمدهکردیرویکالمویفلسفسنتدر.داردتوجهزیندیجدعلومودیجدیهافلسفه

استفادهزینعلتبهمعلولویان کردیروازکردیرونیابرعالوهیمطهراما،استمعلولبهعلتازویلم 
بهودادهقرارتتبعموردروشنیابااستادکهافتیتوانیمرایمختلفمسائلومباحث.استکرده

استپرداختههاآنیمعاصرساز ازکهخداوندوجوداثباتدرتیهدابرهانیموردصورتبهنجایادر.
وفلسفیشبهفطری،بهراخداوجوداثباتبراهینیو.میدهیمقرارتوجهموردرااستیمطهریهاینوآور

أمنشهدایتبرهاناونظراز.داندمیفلسفیشبهراهدایتوخلقنظم،برهانسهوکندمیتقسیمفلسفی
دربرهانایناصلیهایمایهالبته.استشدهمطرحالکبیر التفسیردررازیفخرتوسطباراولینوداردقرآنی

استپیگیریقابلگریدروایاتبرخیومفضلتوحیدبهمشهورروایتوالبالغه نهج ۀارائبامطهری.
موجودنظمبرعالوهکهاستمعتقدساختار،ترمیمومحیطباانطباقچوناصولیبهاشارهومتعددهایمثال
كیتواندیمکهداردوجودزندهموجوداتدرمبتکرانهکردهایعملومرموزهایهدایتموجودات،ساختاردر
ویاسالملیاصمنابعازهدایتبرهانطرحدریمطهراستادکلیصورتبه.کنداثباترایماورائگرتیهدا

روشاز،یفلسفنیبراهبرخالفزینروشدر.استکردهاستفادهدیجدعلوموغربۀفلسفدردیجدمباحث
.استکردهاستفادهیان 

.مطهری،یشناسروشنظم،برهانهدایت،برهان:کلیدی واژگان

                                                           
.omidearjomand@gmail.comدانشجویدکتریفلسفهوکالماسالمیدانشگاهشیراز،–1
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  مطهری الله آیت آثار در فلسفه آموزش روش
 اسالمی دین فلسفۀ سازی جهانی های ظرفیت و

2کریمیاحمدو1الریجانیاردشیرمحمدرضا


وتوسعهعناصرترینمهمازآموزشی،نظامکیفیتوشدهتبدیلتخصصیامریبهامروزدنیایدرآموزش
چونهمعواملیطریقازتاگردیدهموفقمسیحیدینفلسفۀکهحالیدر.رودمیشماربهکشورهاپیشرفت

برراخودتأثیرگذاروگفتمانیراهآموزش،هایشیوهنوسازیومعاصرانسانهایپرسشبازتعریفوبازشناسی
پرهایپشتوانهوجودباکهیافتهراامکاناینترکماسالمیدینفلسفۀبیابد،گوناگونجوامعدرانسانیزیست
اندیشۀنفوذبهنظرعطفبا.بیابدمؤثرحضوریخویشرقیبهمسانجهانی،گفتمانعرصۀدرخویش،ارج

ازکهایران،زیستبومگذشتهقرننیمگفتمانیعرصۀدرمطهریاستادشهیدمعاصربزرگفیلسوففلسفی
گفتمانیپارادایمبهوگردیدبرخوردارمعاصراسالمیفیلسوفانومتفکرانسایربهنسبتوسیعیعمومیاقبال

اللهآیتآثاردرفلسفهآموزششناختیروشمختصاتکهگرددمیمطرحپرسشاینشدمبدلدینیحکومت
بر.شودمیارزیابیچگونهاومتدولوژیازمتخذاسالمیدینفلسفۀسازیجهانیامکانوبودهچهمطهری

معاصرفیلسوفاینآموزشروشبازیابیبهتحلیلیتوصیفیروشیباتاکردهتالشحاضرپژوهشاساس،این
چونهمبنیادینیعناصردارایدینفلسفۀحوزۀدرویآموزشیمتدولوژیدادنشانپژوهشهاییافته.بپردازد
مناسب،شناسیمخاطباستدالل،منطقوعقالنیتبودن،جانبههمهبودن،فهمهمهوعرفیزبانبهتوجه

زندگی،معنایصلح،زنان،حقوقمسئلۀمانندجهانینظامنوپدیدهایمسئلهوهادغدغهبهتوجهوروزآمدی
هایمؤلفهکهبودهبرخوردارآموزشیبرنامۀدرهاآنتلفیقودین،بهانساننیازوانسانوجودیهایدغدغه
اسالمیدینفلسفۀآموزشنظامالگو،ایناساسبرتوانمیوروندمیشماربهآموزشسازیجهانیدرمهمی

نمود.سهیمجهانیفرآیندیدررا
کلیدی واژگان آموزششناسیروشاسالمی،دینفلسفۀسازیجهانیمطهری،استاددین،فلسفۀآموزش:
.فلسفه

                                                           
.mohammadreza.amoli@gmail.comطلبۀسطحعالیحوزۀعلمیه،–1
.ahmad.karimi@gmail.comاستادیاردانشگاهقرآنوحدیث،–2
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 دین فلسفۀ آموزش در نوین رویکردی ؛(PBL) مسئله حل بر مبتنی آموزش
2کرمیمحمدو1اسدیبهروز


درپژوهشیمباحثبهبخشیعمقومحوریتخصصعالی،آموزشهایدورهتأسیساهدافازیکی
استدانشمختلفهایحوزه وارشدکارشناسیهایدورهدرخاصهایران،هایدانشگاهدرآموزششیوۀ.
میانتعاملی،ودوسویهایشیوه(PBL)مسئلهحلبرمبتنیآموزششیوۀ.نیستهدفاینبامتناسبدکتری
بودخواهدنظارتیوگرانههدایتآناجرایدرمدرسنقشواستدانشجوواستاد مشارکتبهتوجهبا.

دردانشجو ونمودهکمکدانشجوذهندراطالعاتماندگاریوتفلسفبهروشاینپاسخ،خالقانۀیافت 
برمبنیاندیشمندانبرخینظراتبراساس.نمایدمیبیشترکالسیهایفعالیتدرمشارکتبرایرااوانگیزش
مصادیقازیکیراسقراطیدیالکتیکرویکردتوانمی،«شودمیتفکردرتغییرموجبکردنصحبت»اینکه
شیوۀایندرمحوریپژوهشبهتوجهبا.دانستفلسفهحوزۀدر(PBL)مسئلهحلبرمبتنیآموزشعملی

روش»و«مضافهایفلسفه»دروسدادنقراربهتوانمیآناجراینیازهایپیشواقتضائاتازآموزش،
تحقیق،هایشیوهبادانشجویانآشناییجهتکارشناسیدورۀکروکولیومدر«پیشرفتهومقدماتیتحقیق
محدود تعدادپذیرش،...ومقاالتالمللیبینهاینمایهوآنالینفلسفیهایالمعارفدایرهباآشنایی

تحصیالتهایدورهبهدانشجویانورودازپیشعلمیهایمصاحبهانجاماساتید،نسبتبهدانشجویان
ازگیریالهامدرسی،عنوان هردرمهمموضوعیکدرکالبژورنالبرگزاریبهدانشجویانالزامتکمیلی،

یرویکردتغییر،(TED)سخنرانیودهیگزارشهایشیوه ازکالسیهایفعالیتارزیابیدرکیفیبهکم 
بومزیستبامتناسببدیعموضوعاتیبیانکالسی،هایفعالیتبهنمرهازایعمدهبخشاختصاصطریق
آموزشی،روشاینمزایایدیگراز.استفلسفهسنتیهایچالشبهپاسخدرنظریاتآخرینمعرفیودینی
التوسعۀ افزایشخودراهبری،طریقازمفهومیوذهنیهایچارچوبفع  توسعۀانتقادی،تفکرمهارت 
وکسبتحقیقروشیادگیریمباحثه،درنفسبهاعتمادافزایشفردی،بینهمکاریوارتباطیهایمهارت

مباحثتعمیقوتدقیقدرتواندمیآموزششیوۀایناجرایرسدمینظربه.استمختلفمتونازاطالعات
.باشدمفیدبسیارجامعهروزمشکالتازبسیاریحلدرهاآنکارگیریبهوفراگیرانذهندرفلسفی
آموزشی،سقراطی،خودراهبریدیالکتیک:کلیدی واژگان .مسئلهحلبرمبتنیآموزشپاسخ،خالقانۀیافت 

                                                           
.b_asadi@kums.ac.irاستادیاردانشکدۀپزشکیدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاه،–1
.mohammad.karami@kums.ac.irاستادیاردانشکدۀپزشکیدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاه(،–2
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 رانیا نید ۀفلسف یقیتطب مطالعات در خالء پرکردن یبرا موضوع چهار
1محمداصغری


اساسبرنیدۀفلسفۀطیحدرپژوهشرانیایدانشگاهمراکزدرکهمیدهنشانمیداریسعمقالهنیادر

ارزشمنداریبسنفسهیفیامرنیاچندهراست،استوارنیزممغربمتفکرانولسوفانیفمنابعومطالعات
نیدۀفلسفۀطیحدریقیتطبپژوهشوآموزشخالءکهمیدهنشانمیخواهیملذاوستینکاملکنیل،است
درکهدهدنشانداردقصدنوشتهنیا.باشدماکشوردرهاپژوهشنیامکملتواندیمیاسالم-یرانیاویشرق
ینیدویفلسفتفکردر«ینیدشهود»مفهومبریمبتنۀشیاند(1:)استریپذتحققتیمکملنیاموضوعچهار
نمودکهما،ینیدویعرفانشهودباآنقیتطبوژاپنیوتویکمکتبنیدۀفلسفمخصوصا یشرقیهافلسفه

نهیزمنیادریقیتطبمطالعاتیبرایشروعۀنقطتواندیمخورد،یمچشمبهیرانیایعرفاناشعاردرآنینیع
جملهازمکتبنیالسوفانیفیهاشهیانددرآنازینیدلیتحلووتویکمکتبدر«یستین»ۀلمسئ(2.)باشد

یاسالمحکمتطورهبوعرفانونیددرخداتیماهدربابپژوهشیبرامناسباریبسیلیبدتارو،یکدایشین
یبرامناسبیبستراست،ینیتعویصورتنوعهرازرهایالهذاتنکهیابرمکتبدوهردیتأککهچرا،است

در«فلسفهونیدوندیپ(»3.)بودخواهدمانیدۀفلسفیفکریغنایبرایبسترجهینتدرویقیتطبپژوهش
امکاندریادیبنیگامهایرانیامایفکرسنتدرتیوضعنیامشابهووتو،یکمکتبمخصوصا ،یشرقتفکر

یمولوودایشینباصدراۀنیزمنیادرمثالیبرا.سازدیمفراهمرامانیدیفلسفپژوهشوآموزشدرالوگید
یمبتنتفکرو«جهاندرخدایتجل»یمعناکهمیادادهنشانمحورنیچهارمدر(4.)دارندیهمدلیتانیشینبا
یعرفاتفکردرتیوضعنیامشابهوتارویکدایشینمثلنیزممشرقلسوفانیفتفکردرجهاندریالهحلولبر

مطالعاتسمتبهرایگرپژوهشهرکهاستكینزدهمبهچنانآن،یعربابنمثلاسالمعالمدریبزرگ
درنیدۀفلسفپژوهشگرمیاافتهیدستیکلۀجینتنیابهانیپادر.دادخواهدسوقمذکورۀطیحدریقیتطب
دریآموزشویقیتطبمطالعاتسمتبه،مقالهنیادرشدهادیۀچهارگانموضوعاتبرتمرکزباتواندیمرانیا

.برداردگامآنیغناجهتدررانیانیدۀفلسف
.یرانیا-یاسالمحکمتوتو،یکمکتبن،یدۀفلسف:کلیدی واژگان

                                                           
.asghari2007@gmail.comدانشیارگروهفلسفهدانشگاهتبریز،–1
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 ایران علمی ۀجامع در دین ۀفلسف به اقبال علت
1سعیدانواری


هشتادۀدهدرگرچهرشتهاین.گرفتقرارکشورعلمیۀجامعاقبالموردایرانبهورودابتدایازدینۀفلسف
میاندرنیزآنازپیشآنمباحثاماگردید،سیسأتایرانهایدانشگاهآموزشیهایگروهدررسمیطوربه

دادهنشانواستگرفتهقراربررسیموردامراینعلتمقالهایندر.استبودهمطرححوزویانودانشگاهیان
الهیاتمباحثازبرخیمشابهت(1):استبودهمؤثررشتهاینبهماۀعالقوتوجهدرزیرمواردکهاستشده

الهیاتدرنبوتوالهیصفاتبحثوخداونداثباتبراهینمانندمباحثیدین؛ۀفلسفواالخصبالمعنی
(2).استداشتهوجودماکشوردرمباحثاینتاریخیۀزمینجهتاینازواندشدهمطرحنیزاالخصبالمعنی
کالمبادینۀفلسفمباحثازبسیاریعناوینتقریبادین؛ۀفلسفوجدیدکالمهایسرفصلومباحثشباهت
اینتاشودمیباعثجدیدکالمبودنکالمیودینۀفلسفبودنفلسفیماهیتگرچه.دارندمشابهتجدید

ۀجامعاقبالدرمطلبایناماقرارگیرند،بررسیموردمتفاوتۀشیووهدفدوباومختلفمنظردوازمباحث
ایشان؛نظردردیناهمیتوایرانۀجامعبودندینی(3).استبودهمؤثردینۀفلسفمباحثبهایرانحوزوی
موردکشورعلمیجوامعدردینیمباحثمورددرفلسفیسواالتتااستشدهباعثایرانۀجامعبودندینی
دردینیروشنفکرانوملحدانوهاکمونیستنظریاتطرح(4).گیردقرارکشوراندیشمندانۀدغدغواقبال
سطحدرمباحثاینتااستشدهباعثنیزآنهابهگوییپاسخدرمذهبیۀجامعتالشوایراندرهاییبرهه
.قرارگیرنداقبالموردوشودمطرحجامعهعموم

.ایرانآموزش،اقبال،دین،ۀفلسف:کلیدی واژگان

                                                           
.saeed.anvari@atu.ac.irدانشیارگروهفلسفهدانشگاهعالمهطباطبائی،–1
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 ایران در دین ۀفلسف تکمیلی تحصیالت در «شناسی روش» خالی جای
1مهدیبهنیافر

آننیازمندوفلسفی«شناسیروش»مستقلمباحثفاقدایراندردینفلسفۀدکتریوارشدکنونیدرسیبرنامۀ
افزودنکهدهممیتوضیح.فقداناین«عوارض»ونیازاین«دالیل»بهاستناظرتوأماننحوبهمقالهاین.است

درجۀدرکندمیکمکدانشجویانبهمؤثرینحوبهایراندررشتهایندرسیبرنامۀبهشناختیروشهایآموزش
مختلف،فلسفیمکاتبازیکهرروشیابعادشناختباتحصیلی،رسالۀونامهپایاننگارشهنگامویژهبهنخست،

روشیالزاماتوبندندکاربهحوزهایندانشتوسعۀدررافلسفیمکاتباینازبرآمدهپژوهشیرویکردهای
توسعۀباهاآنهمچنینبشناسند.بهتررادینفلسفهمسائلبهمعاصروتاریخیفیلسوفاندیددریچۀازنگریستن
قیاسی،)منطقیاستداللکالسیکانواعازیکهرتوانونقشتوانستخواهندشناسانهروشهایآموزش

عیاتزایشوادیاندعاویدررا(تمثیلیاستقرائی، هایشیوهبسنجند؛دینفلسفۀپژوهشیهایعرصهازیکهرمد 
مطالعاتدرراتبیینبهتریناستنتاجوسمانتیکیقیاسی،-ایفرضیههایاستداللهمچوناستنتاجیغیرکالسیک

زدندامنباهمچنینبحثاین.بسنجندادیاندعاویدررااستداللیهایشیوهاینبسامدودهندتوسعهدینفلسفی
ایندانشجویانبهفلسفیمدعیاتتأسیسهنگامدرو«استدالل»کناردر«تعریف»همچونمباحثیاهمیتبه

بامتناسب«تعریفهاینظریه»،«مفهومیتعریف»مختلفهایاستراتژیشناختضمنتاکندمیکمکرشته
کندمیکمکدانشجویانبههمگرانهسنجشجهتازشناسانهروشمطالعات.کاربندندبهوبشناسندرادینیمفاهیم

مختلففلسفیمکاتبازبرآمدهنقدیرویکردهای،«نقد»مفهومنیافتۀتقلیلوجانبههمهعمیق،شناختضمنکه
وفلسفیابزارهایبهتجهیزبابندند؛کاربهدینفلسفهمختلفمکاتبومدعیاتنقددررا انتقادیارزیابیمنطقی 

(هایدوگان)قطبیدهمفاهیممستقلمطالعۀضمنکنند؛نهادینهدینفلسفهقلمرودرراانتقادیتفکرمدعیات،
یکیعنوانبهمقوالتیهایخلطازوبندندکاربهدینفلسفههایپژوهشدررامفاهیماینشناختی،معرفتوفلسفی

بهپیشگیریحوزهاینمطالعاتدررایجهایآسیباز درروشیمطالعاتتوسعۀهمدانشمرزهایلحاظکنند.
نحوبهتاریخی،وموضوعیتمایزهایبرافزونکهکندمیکمکحوزهایندانشجویانبهدینفلسفۀقلمرو
وبگذارندمرزشناسیدینهمچونمجاوریهایعرصهبادینفلسفۀمیانبتوانندهمشناختیروش الزامات 
قلمروهایدین،شناسیجامعههمچونمجاوریقلمروهایبارادینفلسفهافزاییهمبرحاکمشناختیروش

برخیوقوعازوکننددرکبهترفمینیسمهمچونتریاجتماعیقلمروهایوشناختیعلومهمچونجدیدتری
فلسفهپایۀآموزشکهروستآنازویژهبهموضوعاینکنند.اهمیتگیریپیشحوزهایندرروشیهایناسازگاری

نداردکلمهدقیقمعنایبه«شناسیروش»برتمرکزیهیچکارشناسیدورۀدر هم،تحصیلیمختلفمقاطع.
قابلتعدادکهاینضمناند؛دادهتقلیلنویسینامهپایانونویسیمقالهصوریهایروشبهراپژوهشروشناچار،به

رشتهاینواردفلسفهباغیرمرتبطکارشناسیمدرکباایراندردینفلسفهتکمیلیتحصیالتدانشجویانازتوجهی
.سازدمیمضاعفحوزهایندرراآنهاازبرخیهایناتوانیموضوعاینوشوندمی

فلسفی.نقداستدالل،درسی،برنامۀدین،فلسفۀشناسی،روش:کلیدی واژگان

                                                           
.mahdibehnia@gmail.comاستادیارگروهفلسفۀدانشگاهعالمهطباطبائی،–1
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یابی  دین ۀفلسف دکتری مقطع جدید های سرفصل ارز
1بیاتمحمدرضا


بایداما.کندمیکمکدانشجویانواساتیدانگیزهرشدوبالندگیبهدانشگاهدروسهایسرفصلبازنگری
دارای(4،)یکدیگرباپوشانناهم(3،)رشتهموضوعبامرتبط(2،)گویاوروشن(1)هاسرفصلتاکردتالش

همکارانازسپاسبالذا.کنندمینأترابازنگریاهدافبتواندتاباشنداولدستمنایع(5)ازوبودهاولویت
نشدهاجراهنوزولیاسترسیدهتصویببهکهدینۀفلسفدکتریمقطعجدیدهایسرفصلۀدرباربازنگری،

روشن«دینیعلم»مانندعناوینبرخیاوال .کندکمکآنءارتقابهاستامیدکهرسدمینظرهبنکاتیاست،
درکهمنابعیوسویکازدینیمعرفتمعرفت،دین،مانندعناوینیبامأتوعنواناینذکرزیرا،نیستندگویاو

و«دینیعلم»مانندعناوینیثانیا .رساندنمیروشنیمعنایدیگر،سویازاست،شدهمعرفیعنواناینذیل
وندارنددینۀفلسفبامستقیمیارتباطدارند،کهاهمیتیرغمهب«اسالمیانسانیعلومفلسفیکالمیمبانی»

ۀدربارمشترکمسائلوموضوعاتبهناظردینۀفلسفهایسرفصلزیرا؛بیایند«علمۀفلسف»ۀرشتدرباید
ثالثا .استهاآنفلسفیکالمیمبانییادینیعلومناظربلکهنیستند«دین»بهناظرفوقعناوینواست«دین»

باپوشانیهمنوعی«اسالمیانسانیعلومفلسفیکالمیمبانی»و«دینیعلم»عناوینفوق،اشکالازفارغ
رابعا .شوددفاعدینیعلمازتااستشدهتالشاسالمیانسانیعلومفلسفیکالمیمبانیدرزیرادارندیکدیگر
ۀفلسفموضوعاتدرعنوانایناهمیتبهتوجهباولی،استآمدهجبرانیدروسذیلدر«دینوعلم»عنوان
فلسفیکالمیمبانی»عنوانمانندیاکهعناوینیبااستسزاواروشودکنجاندهاختصاصیدروسدربایددین،
هایسرفصلدر«دینکارکردهای»عنوانمانندیاندارددینۀفلسفبامستقیمیارتباط«اسالمیانسانیعلوم
ۀفلسفموضوعاتۀعمداینکهبهتوجهباخامسا .شودگزینجایاست،آمدهدینۀفلسفارشدکارشناسیۀدور
کهفارسیمنابعبهکمتروشودبیشتریتوجهمعتبروبروزانگلیسیمنابعبهبایداست،انگلیسیمنابعازدین

ۀمثاببهراهاآنتوانمیکهشودبیانفارسیمنابعتنهاوشودارجاعاست،هاآنازبرگرفتهایگونهبهیاترجمه
.شمرداولدستمنبع

.دینۀفلسفدکتری،هایسرفصلبازنگری،:کلیدی واژگان

                                                           
.mz.bayat@ut.ac.irاستادیارفلسفهدیندانشگاهتهران،–1
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 حاشیه از دین فلسفۀ به نگاه
1پورمحمدینعیمه


درهایگروهدید ازدینفلسفۀ»بهواستکردهپیدامتنوعیهایشاخهجاری،مباحثاتدردینفلسفۀ
استشدهگذارینام2«حاشیه وستمزیرواندگرفتهقرارحاشیهدرکههاییگروههمۀمطالعات،ایندر.
هاآنبرکهراتبعیضیازهاییکانوناحیانا وکنندارزیابیرادینیباورهایکهآنندسزاواربرند،میسربهتبعیض
عرضهدینیباورهایازایتازهفهماساسازیاباشندداشتهآنهااصالحبرایپیشنهاداتیوبیابنداست،رفته
بپردازددینیمسائلوموضوعاتبهآنهاخودخاصاندازچشمازکهفهمیکنند؛ بیماران،زنان،.

روشنیهاینمونهزیستمحیطوحیواناتمدافعاناقتصادی،پایینطبقاتسیاهان،معلوالن،سالخوردگان،
اندحاشیهدرهایگروهاز ایحاشیههایدین فلسفۀگیریشکلشاهدحاشیه،درهایگروهاینبامتناظر.

فلسفۀ»،5«نگرمعلولیتدین فلسفۀ»،4«نگربیماریدین فلسفۀ»،3«فمینیستیدین فلسفۀ»همچونهستیم؛
بادینفلسفۀ»و8«حیواناتمسائلاندازچشمبادینفلسفۀ»،7«مارکسیستیدینفلسفۀ»،6«سیاهاندین 
9«زیستمحیطمسائلاندازچشم بهمربوطمسائلهمچونمازندگیعملیوملموسمسائلکهبینیممی.

هایپروندهمیاندرخوبیبهراخودجایزیستمحیطوحیواناتطبقه،نژاد،توانایی،سالمتی،جنسیت،
استبخشیدهآنبهحرارتیوشوروکردهبازدینفلسفۀانتزاعیونظری نوپدیدهایشاخهایناینکهبا.
تأثیراتوکردهآغازجدیتباراخودپژوهشیوآموزشیفعالیتغربیدین فلسفۀدرکهاستدههچندین
فضاهااینبهاعتناییبییاخبریبیباحالت،بهتریندرایران،دردینفلسفۀاست،گذاشتهبرجاراخودعملی

به .دهدمیادامهخودکالسیکحیات 
حیوانات،حقوقمارکسیسم،سیاهان،معلولیت،.فمینیسمدینفلسفۀحاشیه،درهایگروه:کلیدی واژگان
.زیستمحیطمسائل

                                                           
.naemepoormohammadi@yahoo.comاستادیارگروهفلسفۀدین،دانشگاهادیانومذاهب،–1

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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 دین و علم مسئلۀ بر تأکید با مدارس به دین فلسفۀ مسائل ورود
2ناجیسعیدو1فردفروشپوستمهسا

اینمسائلورودگرفته،قرارتوجهموردهمجهانکشورهایازبرخیدرامروزهکهدینفلسفۀهایظرفیتازیکی
وعلمیسوادسطحافزایشبامعموال .استمدارسبه،«دینوعلم»مسئلۀخصوصبهرشته، آموزاندانشدینی 

شودمیترپررنگآنانبرای،«دینوعلم»مسئلۀخصوصبهدین،فلسفۀمسائلجنسازهاییدغدغهمدارس،در
هایآموزشدرموضوعاتاینبهپرداختنبرایفرصتیهیچکهچرایابند؛نمیآنطرحبرایرامحلیمتأسفانهکه

بنابراین.ندارندراهاییبحثچنینپیشبردفرصتوتوانایینیزمعلمانواستنشدهگرفتهنظردرغیررسمیورسمی
رسندمینتیجهاینبهتدریجبهمعموال آموزاندانشدین،بهعقالنینگاهکمبودوعلمیاکثرا هایآموزشخاطربه
شوند،بررسیمدرسهدورانهماندرموضوعاتایناگربساچهاما.هستندتعارضدریکدیگربادینوعلمکه
.شوندنمیدچاردوایندربارۀنادرستقضاوتبهآموزاندانشویافتهراخوداصلیشأنوجایگاه«دین»و«علم»

مطرحموضوعاتودینوعلمرابطۀچگونگیازپرسشکهجاآنازداشتتوجهبایدابتداامر،اینشدنمیسربرای
رامناسبیمحتوایوروشدانش،کالس،درهاآنگذاردنبحثبههستند،فلسفیسواالتجنسازدین،فلسفۀدر
هیچبرنیزابداعاتشامروزهکهگرفتکمک(«َفَبک)کودکانبرایفلسفه»برنامۀازتوانمیراهایندر.طلبدمی
نوروشیونمودهمطرح«معلم»و«فلسفه»،«کودک»ازرامتفاوتیوجدیدتعریفبرنامهاین.نیستپوشیدهکس
ورودبهکهدینیفلسفۀدانشجویانواساتیدکهجاییآناز.دهدمیارائهراکندوکاوحلقۀیعنیکالس،پیشبردبرای

کمکباتوانندمیدارند؛راحوزهایندرالزمدانشخودهستند،عالقمندمدارسبهدینفلسفۀموضوعات
داستانی،مناسبمحتواهایوراهنماهاتألیفبهدستدهد،میقرارایشاناختیاردرفبکبرنامۀکهمعیارهایی
کالسبهدینفلسفۀورودبرایراراهیفبک،کندوکاوهایحلقهگریتسهیلروشیادگیریباوزدهغیرهوتصویری
بادینرابطۀچونمسائلیبگشایند؛،«دینوعلم»درمطرحمسائلخصوصبهآن،موضوعاتبررسیودرس
.نموداشارهغیرهوتکاملنظریۀخلقت،نظریۀبهتوانمیآنجملۀازکهدرسیکتبدرشدهمطرحعلمیهاینظریه

چنینحول ورزیفلسفهفرصتوتواناییدارند،رامسائلاینبررسیدغدغۀکهنوجوانانیوکودکانرویایناز
یابندمیتواناتسهیلگریکهمراهیبارامباحثی وتمهیداتفبک،برنامۀکمکباکهاستآنبرنوشتاراین.
هایظرفیتازاستفادهبرایراراهیوکردهمطرح«دینوعلم»کندوکاوحلقهگریتسهیلبرایراالزممقدمات
تسهیلگران،اینتربیتباوآنتبعبهکهبگشایدحوزهایندرگرانیتسهیلتربیتبادینفلسفۀحوزۀدرانسانی
.یابندمیمدارسبهورودبرایرافرصتیدین،وعلممسئلۀخصوصبهدین،فلسفۀمسائل
.«دینوعلم»حلقۀگرتسهیل،«دینوعلم»کندوکاوحلقۀکودکان،برایفلسفه:کلیدی واژگان



                                                           
.mahsa_pf73@yahoo.comکارشناسیارشدفلسفۀدین،دانشگاهتهران،–1
.p4cii@yahoo.comاستادیارپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،–2
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 نقد ۀبوت در «دین ۀفلسف دکتری مقطع درسی ۀرنامب»
 1خداپرستامیرحسین


دکتریمقطعدرسیبرنامۀ»عنوانشکهاستسندیمبنایبرایراندردکتریدورۀدردینفلسفۀآموزش
علومارتقاءوتحولتخصصیشورایدرجدیدکالمودینفلسفۀتخصصیکارگروهواست«دینفلسفۀ
استکردهتصویبراآن1397آذرماهفرهنگی،انقالبعالیشورایبهوابستهانسانی، همانازسنداین.
چنینکهآنجااز.استبودهاالجراالزمکنندمیعرضهرادورهاینکهآموزشیهایگروهبرایتصویبتاریخ
ووقتصرفباکهاستآنانتظاراست،سطحباالتریندرایراندردینفلسفۀآموزشاصلیراهنمایسندی
باشدشدهتدوینخاصدقتی فاقدمتناینکهدهدمینشانشدهمنتشرآنچهبهگذرانگاهیحال،اینبا.

 سندتدوینبرایالزممعیارهایحداقل  استراهبردیآموزشی  دادننشانباکوشیممیمقالهایندرما.
محورهای.دهیمدستبهآندراساسیتغییروبازنگریبرایهایینشانهمتن،عمدۀهایاشکالوهاکاستی
 سازیمشابه.دانستهاسرفصلودروسپیامدها،هدف،وتعریفبخشبهناظرتوانمیرانقدایناصلی 
توجهیبیدین،ۀفلسفدرمقبولروشعنوانبهعقالنیتحلیلبهتوجهیکمدینی،نویسیمدافعهبادینۀفلسف
ۀبرنامازدینیۀتجربهمچونمهمیدروسماندنخارجبهمنجرکهدروستنظیمدردانشگاهیهایتجربهبه

همچونهاییسرفصل-ندارنددینۀفلسفباچندانیارتباطکههاییسرفصلوجودواست،شدهتدوینی
.استبرنامهایندرموجودمشکالتاهماز-فقهیوحقوقینظاماصولفقهی،وعلمیمدیریت

سرفصلواژگان کلیدی دین، آموزشفلسفۀ انسانی، علوم ارتقاء و شورایتحول دین، فلسفۀ برنامۀ های:
فلسفۀدین.



                                                           
 khodaparast.amir@gmail.comاستادیارمؤسسۀپژوهشیحکمتوفلسفۀایران،-1
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 نور پیام دانشگاه در دین فلسفۀ رشتۀ SWOT ماتریس تحلیل و تبیین
1غالمحسینخدری

ازعلومهمۀمادرعنوانبهفلسفهایبینارشتهرویکردباکهاستمضافیهایفلسفهزمرۀدردینفلسفۀرشتۀ
صرفا بررسیمشخصهدفبادیگرسویازبشر،برایالهیودیعۀترینمقدسعنوانبهدینوسوییک

لزوما ومنزلنهو)محققهایدینسویازشدهارائهشواهدواستدالالتمدعیات،مباحث،مفاهیم،فلسفی
بالندگیرشد،وطرفیکازدینصیانتوارتقاءهدفباکشورآموزشینظامدرکهاستزمانیمدت(وحیانی

وخاصطوربهتکمیلیتحصیالتمنظومۀدرایویژهجایگاهدیگر،طرفازجامعهدرخردگراییارتقایو
ودینیبرونوجهۀ.استدادهاختصاصخودبهراکشورعالیآموزشمراکزدرعامطوربهکارشناسیمقاطع

دیناساسیبنیادهایومبانیبهزدنناخنوتحلیلواکاوی،کناردربشریدانشاینآزاداندیشی
شورای)رشتهاینتأسیسواندازیراهمجوزهایمصادرچندسالیانیتااستگشتهموجباالطالق،علی

در(کشورعالیآموزشگسترششورایوفرهنگیانقالبعالیشورایانسانیعلومارتقاءوتحولتخصصی
مراکزبخشیسامانامورتمشیتچکانی،قطرهوانقباضیهاینگاهباعالیآموزشتحصیالتمختلفمقاطع
عنوانبهکشور،درمؤسساتاینسویازرشتهاینگسترشبهروتقاضاهایبامواجههدرراعالیآموزش
ومقرونکشورعالیآموزشحیطۀدرکالنسیاستاینظاهرا .گیرندپیشدروارمحتاطوبهینهسیاستی
هایپایهبرهماصوال ونبودهجامعهنیازهایوزمانمقتضیاتاساسبرجامعومدونراهینقشۀبهمزین

باشدمیاستوارایسلیقهوشخصیتصمیمات برایباالدستیقوانینوفقمشخصمصدریفقدان.
درخاصرشتهاینفرودوفرازمورددرسامانیهنابعللازاحدیاکنون،موجودوضعیتبهنسبتپاسخگویی

استگشتهکشورعالیآموزشمدیریتعالیسطوح مراکزدررشتهاینموجودوضعیتشناسیآسیب.
استضرورتیاند،گشتهتکمیلیتحصبالتمقاطعدررشتهایناندازیراهوتأسیسبهمفتخرکهعالیآموزش

وبازخوانی.است(نورپبامدانشگاه)مؤسساتومراکزآنازاحدیدرآنتحلیلتبیین،دنبالبهخامهاینکه
درونیعواملعنوانبه)ضعفوقوتنقاطبیانیعنیSWOTماتریسترسیمطریقازتحلیل کناردر(

دانشگاهدررشتهاین(بیرونیعواملعنوانبه)بالفعلوبالقوهتهدیدهایوهافرصتبهناظرهایبرجستگی
مجوزدکتریمقطعدر..سالدرویزدوجنوبتهرانواحددودرارشدمقطعدر1395سالازکهنورپیام
کهاستقصوائیغایتومقصوداست،دادهقرارخوداهتماموجهۀرامتقاضیدانشجویانگرفتنواندازیراه
.استگشتهتهیهخبرهاساتیدازمیدانیتحقیقوپرسشنامهقالبدر

.تکمیلیتحصیالتعالی،آموزش،SWOTماتریسدین،فلسفۀرشتۀنور،پیامدانشگاه:کلیدی واژگان

                                                           
.g.khadri@gmail.comدانشیارگروهفلسفهدانشگاهپیامنور،–1
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 واتیکان رصدخانۀ الهی فعل پروژۀ بررسی: الهیاتی مسائل و علمی انداز چشم
1آقاجانیدرویشجواد


برخیتعارضاول،.استبررسیقابلجنبهدوازالاقلمعاصردینفلسفۀوالهیاتدرعلمیهاییافتهتأثیر

استدینوعلممباحثموضوعکهمقدسمتونباعلمینظریات روایتدرمثالبرایتعارضنوعاین.
تطبیقیهایبررسیدردوم،تأثیر.خوردمیچشمبهقرآن،مثلمقدسمتونروایتوانسانآفرینشازتکاملی

استالهیاتیهایدیدگاهباعلمینظریاتفلسفیهایداللتبین شناسیزیستدرغایتنفیآن،مثال.
این.استالهیاتیسنتیهایدیدگاهبرآنهاتأثیروکوانتممکانیکدرگرایانهغیرموجبیتتفسیرهاییاتکاملی
کهمعنااینبههستیم،مواجهفلسفیکامال مسئلهیکبامااینجادر.رسدمینظربهترمهمجهاتیازدومجنبۀ
وبررسیبایداست،الهیاتینظریۀیکآندیگرسویوعلممتافیزیکآنسوییککهفلسفی،دیدگاهدوبین

قابلومقدس،متنتفاسیردراختالفبهتقلیلقابلاول،سنخبرخالفسنخ،اینمسائللذا.کردمقایسه
چارچوباینتبییندرصددحاضرمقالۀدر.نیستتجربینظریۀیکازاللفظیتحتبرداشتعنوانبهانکار

.هستیمالهیفعلپروژۀبهنظرعطفباالهیات،وعلمویژهبهدین،فلسفۀمباحثدرآناهمیتومفهومی
بهمنجروخوردکلیدواتیکانرصدخانۀمحوریتباودومپلژانپاپدعوتبا1987سالازالهیفعلپروژۀ

موضوعدرهمکهبودآنبودنایرشتهبینپروژه،اینبرجستۀویژگی.شد2002سالتاهمایشپنجبرگزاری
داشتوجودآنهایخروجیدرهموسخنراناندرهمهمایش، اینافرادوموضوعکالن،نگاهیکدر.
دورمختلفهایگرایشوهارشتهازکهبودنددانانالهیوفیلسوفاندانشمندان،دستۀسهشاملها،همایش

مسئلۀیکبهراهمایشموضوعتقلیلاجازۀها،آنمستمروهدفمندتعاملوتنوعاین.بودندشدهجمعهم
دادنمیالهیاتیودینیصرفا یافلسفیصرفا  بهاتکامعنایبهبیشترآندرعلمیاندازچشمهمچنین.
در.بودخدامفهوموانسانسرشتجهان،ماهیتعلیت،چوننظریاتیدرجدیدعلوممتافیزیکیهایداللت
نقدهایوهاچالشبرخیوآندستاوردهایپروژه،اینالذکر،فوقمفهومیچارچوبتبیینضمنمقالهاین

.کنیممیبررسیراآنبرمترتب
.کوانتمیگراییغیرموجبیتالهی،فعلپروژهالهیات،وعلم:کلیدی واژگان

                                                           
.javad.darvish@gmail.comدکتریفلسفۀعلمدانشگاهصنعتیشریف،–1
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 دین ۀفلسف آموزش گسترش و درتحول بایسته های گام
  1دیباجیسیدمحمدعلی


دکتریمقطع)دینۀفلسفۀرشتجدیدهایسرفصل درکهاستمدتیشده،نهایی1397سالدرپایانکه(
جلساتدرخودکه-نگارندهنظربه.استگرفتهقرارارزیابیوبحثموردمرتبط،هایگروهوعلمیمحافل
لزوم:ازعبارتندهاآناهمکهاستبودهنظرموردهاییبایستههاسرفصلاینتدویندر-داشتهشرکتبازنگری
ۀجنببهتوجهغیرتحلیلی؛هایفلسفهبهتوجهطریقازدینۀفلسفدرموجودهایروشومسائلگسترش
ایران؛واسالمدرفلسفیقوتمندۀپیشینبهعنایتدین؛ۀفلسفموضوعاتدرتحلیلیهایفلسفهگریپرسش
مبانی»،«دینیعلم»همچونمباحثیودروسبررسیومعرفیدرمعاصرایراندرجدیدمطالعاتۀنظری

خالقیتبرایداخلیمنابعومیراثبهزمانهمتوجه؛«دینیمعرفتۀفلسف»و«اسالمیانسانیعلومفلسفی
واییترجمهنگاهازپرهیزسرانجامونقادانه؛نگرشایجادبرایخارجیمنابعبهنظروجدیدادبیاتتولیدو

رشتهاینپژوهشوآموزشدرتقلیدی هایسرفصلبهتوأمانتوجهآموزشی،استانداردسازینظرازاماو.
ودینیۀتجربدروسنمونهبرای)استضرورینیزتکرارازجلوگیریبرایدکتری،وارشدکارشناسی
(.باشندمقطعدوهردرنبایدجاودانگی

ۀفلسفای،قارهدینۀفلسفتحلیلی،دینۀفلسفاسالمی،تفکردین،ۀفلسفدرسیۀبرنام:کلیدی واژگان
.اسالمی

                                                           
 .dibaji@ut.ac.ir،(فارابیپردیس)دانشگاهتهرانفلسفهدانشیارگروه-1
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 ضعف و قوت نقاط: ارشد کارشناسی مقطع در دین فلسفۀ رشتۀ جدید درسی برنامۀ
1مهدیذاکری


برنامۀعنوانباپساینازکهاست1395سالدردینفلسفۀرشتۀشدهبازنگریدرسیبرنامۀمقالهاینموضوع
بومیوجدیدمباحثبهتوجهبهتوانمیدرسیبرنامۀاینقوتنقاطترینمهماز.شودمیاشارهآنبهدرسی

محورچهارازیکیاست،شدهاشارهسرفصلاینمقدمۀدرکهطورهمان.کرداشارهدینفلسفۀدرمسلمانان
علممانندموضوعاتیبهپرداختندرراآنتحققاجماال توانمیکهاستدینفلسفۀسازیبومیبازنگری،این

بازنگریاینکهاستشدهادعابرنامهاینمقدمهدر.یکم:ضعفنقاط.کردمشاهدهفطرتوخاتمیتدینی،
تعریفاسالمیدینفلسفۀمفهوموجههیچبهاما.باشداسالمیدینفلسفۀدرسیبرنامۀکنندۀارائهاستقرار
کهاستشدهذکربرنامۀاینبرایاهدافیواستشدهتکراردینفلسفۀمتعارفتعریفعوض،دراست،نشده

کندمینزدیککالمعلمبهراآنونداردسازگاریدینفلسفۀبا میانتفکیکبرایروشنمبناییکل،در.
شودنمیمشاهدهدرسیبرنامۀکلدراسالمیکالمودینفلسفۀ دوم. برنامۀمانعیتوجامعیتدرضعف.
فلسفۀذیلواستدینشناسیجامعهبهمربوط«فرهنگودین»درسمنابعوهاسرفصلعمدۀمثال درسی؛

فلسفۀرشتۀدرچگونه«زندگیسبکودین»درسنیستروشنوجههیچبهاین،برعالوه.گنجدنمیدین
گنجدمیدین سوم. متناسبدرسآناهدافیاعنوانباهادرسازبرخیشدهارائههایسرفصلمحتوای.

باآشناییعوض،درنیست،دینیهرمنوتیکازسخنیهیچسو،یکازدین،فهممنطقدرسدرمثال .نیست
توجهمورداخالقبسطدردیننقش،«اخالقودین»درسدر.شودمیمشاهدهسرفصلدر«عربادبیات»

وقویمنابعمتعدد،موارددر.استبسیاریمشکالتدچاردروسمنابعفهرست.چهارم.استنگرفتهقرار
وجدیدمنابعنشدنمعرفی.استشدهمطرحچندمدستوضعیفمنابععوض،درونشدهمعرفیاولدست
درنایکنواختیونامربوطمنابعازبرخیذکر.شودمیمشاهدههادرسهمۀدرگذشتههایدههمنابعبهاکتفا
.استدرسیبرنامۀاینمشکالتدیگرازمنابعشناختیکتابمشخصاتذکر

.منابعضعفدروس؛محتوایضعفدین،فلسفۀرشتۀدرسیبرنامۀ:کلیدی واژگان
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 : تحلیلی دین فلسفۀ در محتوا تولید و مفهومی تحلیل
 زگزبسکی لیندا و ناگازاوا یوجین مورد

1زینبساالری


ادبیاتمدعا،اینشاهدواستداشتهتوجهیخوردردستاوردهایتحلیلیدینفلسفۀاخیرهایسالطی
درکهکردادعابتوانحتیخصوصایندرشاید.استگرفتهشکلحوزهاینپیرامونکهاستذکریشایان
واستبودهبرخوردارتریافزونتنوعوبالندگیازای،قارهفلسفۀنظیردیگرفلسفیمطرحهایحوزهباقیاس

کهاستهاییهجمهونقدمعرضدربعضا رویکرداینحالاینبا.شودمیروزآمدبیشتریشتابوسرعتبا
نهادهایومناسکمؤمنان،جمعیوفردیانضمامیزیستازدوربهونظریوانتزاعیحدازبیشراآن

کنندمیقلمداددینی دینفلسفۀوفلسفهازگرایشایننقادانه،وخصمانهکمترنگاهیبانیزدیگربرخی.
ژرفمحتوایتولیدخصوصدرودانندمیارجاعواتکاقابلشناختیروشسطحدرصرفا راآنازبرآمده
وهاواکنشاینازمختصریشرحارائۀازپسروپیشمقالۀدر.نگرندمیتردیددیدۀباحوزهایندرفلسفی
پاسخراستایدربحث،ایندرنکاتبرخیتدقیقبرایتالشوتحلیلیدینفلسفۀباارتباطدرهاگیریموضع

حوزهایندرمحتواتولیدومفاهیمتحلیلخصوصدرگرفتهصورتهایتالشازاینمونهبرانتقاداتاینبه
برهانازناگازاوایوجینمفهومیتحلیلاختصار،بهوخاصطوربههدفاینپیگیریبرای.کردخواهمتمرکز

رافضیلتشناسیمعرفتحوزۀدرزگزبسکیلینداآرایازبرآمدهفلسفیمضامینومحتواهمچنینووجودی
بهدستاینازهاییرهیافتورویکردهاکهپرداختخواهممسئلهاینبهنیزپایاندر.دادخواهمقرارنظرمد
.شوندواقعفایدهمفیددینفلسفۀدرپژوهشیوآموزشیاهدافکیفیارتقایدرتوانندمیکیفیتیچه

.زگزبسکیلیندافضیلت،شناسیمعرفتناگازاوا،یوجینوجودی،برهانتحلیلی،دینفلسفۀ:کلیدی واژگان

                                                           
.salarizeinab@yahoo.comدکتریفلسفۀدین،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،–1
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 گرایی اسالم برای ضرورتی دین، ۀفلسف
1مریمسالم


دینومعنویتبهانساننیازنموده،مشغولخودبهرامتفکرانذهنکهحاضرعصردرمطرحمهمهایچالشازیکی

همۀتاسازدمبدلماشینیبهراانساننتوانستکهاستایداریسرمایهجوامعدرزیستلوازمازکهنیازیاست؛
بهمدرنجوامعدرمردمگستردۀوشدیدنیاز.سازدبرآوردهدرآمدکسبوکارباراخودروحیوعاطفینیازهای
ممکنگرایانهمادهزیستومادیهایفعالیتطریقازهرگزانساننیازهایبرخیکهاستآنازحاکیمعنویت
عایدپوچیوخألجزچیزیواستمادیدنیایپروردۀدستکهپایهبیهایمعنویتانواعرویۀبیرشد.نیست

هایعرفانوادیاناینازبسیاریپوچماهیتکهحاضرحالدر.مدعااینبراستنماید،گواهینمیانسانیتفکرات
دستازآرامشبتواندکهاستمعنویتینوعآنپیدرمدرنانسانجستجوگرپویایعقلاست،شدهروشنگرامادی
محدودفقطراانسانزندگیکهالهیادیاندرجزمعنویتایندهد؛قرارویقراربیروحبهوبازگردانداوبهرارفته
شودمیدیدهکنندنمیمادیزودگذردنیایبه ایناما. دلیلیاعتقادیهربرایکهمدرنانسانیافتۀتعالیعقل 

وبستهراعقلباببوده،هااسطورهازمملوکهگیردآراممقدسیکتبباتواندنمیطلبد،میقویاستداللیومحکم
جدیدعهدنهویهودیانتنخنهلذا.دارندتکیهگیرد،میتعلقخاصهاییانسانبهدلیلبدونکهالهیفیضبهتنها

کتابینمایدآرامرامدرنعصرانسانسرگشتۀروحتواندمیکهچیزیآن.نیستمدرنعصرانسانشدۀگممسیحیان
راهاآنخود،مخاطبانباتحدیمقامدربلکهنیستعقلباتعارضدرهایشگفتهتنهانهکهعقالنیسرتاسراست
ل،بهدعوت هوتفکرتعق  برمبتنیایمانینهداند،میفکروتعقلرویازایمانراداریدینشرطونمایدمیتفق 
بهرهآنازخودعقلمددبههاانسانبرخیتنهاکههاانسانهمۀبرشدهتأبیدهداندمینوریراالهیفیضزیرافیض؛

نیازتواندمیونمایدمیخوددرگیرراهاانسانعقلفروعشتااصولازکهپسندعقلکامال دیناینحال.گیرندمی
درهمومادیزندگیسبکباآنناسازگاریدلیلبهاسالمی،غیرجوامعدرهمسازدبرطرفرامدرنعصرانسان
استماندهغریبکورکورانه،تعصباتازناشیجهالتدلیلبهاسالمی،جوامع تعصباتاسالمیجوامعدر.
دهندۀرواجوداریدینمانعراعقلقرآن،صریحمتنبهتوجهبیمتدینان،ومیۀبنددراتعقلهرگونهراهجاهلی،
نمایدمیراکدیآببهتبدیلراآنکردهخشکرااسالمریشۀتعصباتایناینکهازغافلدانند؛میدینیبیوارتداد
جاهالنهنگرشهمینازدینفلسفۀرشتۀبااسالمیعلمیمراکزازبسیاریمخالفت.استنیستنبهمحکومکه

بهدینرشتۀفلسفۀونرودبینازاست،تعارضدرقرآنمتنباکهمتعصبانهتفکراتاینزمانیکهتا.گیردمینشأت
دنیابهدینترینعقالنیعنوانبهاسالمدینآنتبعبهونشود،مبدلعلمیمراکزوهادانشگاهدرضروریایرشته
وشبهاتباالیبلندآماجباروزهروبودکشوردرداریدینتوسعۀوفکررشدشاهدتوانیمنمیهرگزنشود،معرفی
دینفلسفۀرشتۀ.بودخواهیمآنازناشیتبعاتوگریزیدینافزایششاهدعقل،ابزاربهداراندینبودنمجهزعدم
تعمیقوگسترشجهتدرباشدابزاریمیۀتواندبلکهندارد،ماداردینجامعۀدراسالمدیناصلباتعارضیتنهانه

.داریدین
جاهلی.تعصباتدار،دینجامعۀدین،فلسفۀرشتۀ:کلیدی واژگان

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

1مالکشجاعیجشوقانی


فلسفۀ-متابابدربحثبه3دین فلسفۀ پایانکتابدراسترالیاکاتولیکیدانشگاهفلسفهاستاد2تراکاکیسنیک
الگویغلبۀ.استپرداختهدینایقارهوتحلیلیفلسفۀتمایزبرتأکیدبادین وزبانوذهنبرعلمیعقالنیت 
مختصاتازدینیامرازشناسانهمعرفت-ایگزارهتلقینوعیشدنبرجستهوتحلیلیفالسفۀورزیفلسفهمدل

استدینتحلیلیفلسفۀ هنروانسانیعلومامکاناتازمتأثردینایقارهفالسفۀطیف،دیگرسویدر.
حتیو(اگزیستانسیال)وجودی،(زیستهتجربۀ)تجربیفرهنگی،هایجنبهتاکوشندمی رادینیامرتاریخی 

دهندقرارخودورزیفلسفهموضوع اصنافهمۀپایان تراکاکیس،چونکسانیآرایدردینفلسفۀپایان.
درغالبپارادایممفهومیوروشیموضوعی،هایمحدودیتبرتأکیدبیشترونیستدینبابدرورزیفلسفه
بهمعطوفدین،فلسفۀدانشگاهیرشتۀدرفیلسوفانتفلسفعمدۀ.استدینتحلیلیفلسفۀیعنیدین،فلسفۀ
رسمیپژوهشوآموزشدر(شرقیادیانحتیویهودیتاسالم،)دیگرادیانتجربۀوبودهمسیحیتتجربۀ
کادمیک،دینفلسفۀ کادمیکدینفلسفۀ.داردکمرنگیحضورآ بررسیونداردچندانیسابقۀماکشوردرآ
عالمهتهران،هایدانشگاهتجاربورشتهایندکتریوارشدکارشناسیهایسرفصلمنابعودرسیهایبرنامه

وآموزشبرغالبجریانکهاستآننشانگرزمینهایندرمنتشرههاینامهپایانومجالتوقمطباطبایی،
کادمیکدینفلسفۀدرغالبپارادایمازتراکاکیسآنچهباایراندردینفلسفۀپژوهش چندانکردهروایتآ
نداردجدیواگرایی بهترکاکیس،دینفلسفۀپایانایدۀلوازمومبانیتفصیلیبررسیضمنمقالهاین.
.پردازدمیمعاصرایراندردینفلسفۀپژوهشوآموزشارتقایوموجودوضعنقدبرایآنهایداللت

کلیدی واژگان دانشگاهی،پژوهشوآموزشتراکاکیس،نیکدین،فلسفۀپایانفلسفه،-متادین،فلسفۀ:
.معاصرایران

                                                           
.malekmind@yahoo.comاستادیارفلسفهپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،–1

2- Nick Trakakis 
3 - The end of philosophy of religion 
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  است؟ ارجح علمی آیا ،«دین و علم» رابطۀ
 مقاطع در «دین و علم» درس درسی برنامۀ در انسانی علوم جایگاه نقد و بررسی)

 (علوم وزارت مصوب دین فلسفۀ رشتۀ دکتری و ارشد کارشناسی
1امیرصادقی

مصوبکهارشدکارشناسیمقطعدر«دینوعلمعقل،»ودکتریمقطعدر«دینوعلم»دروسسرفصل
گفتمانعلتبهشایدکهدهدمینشانوضوحبهاإلجرا،الزمکشورهایدانشگاهبرایوهستندعلوموزارت
رابطۀازسخنوقتیفرضپیشصورتبهدینفلسفۀدانشگاهیرشتۀگیریشکلابتدایدرپوزیتیوستیغالب
تواندمیدینکهبشریدانشساحاتسایروشودمیدادهتقلیلتجربیعلومبهعلمآید،میمیانبهدینوعلم
نگاهشناسیآسیبضمننوشتارایندر.استماندهباقیمغفولباشد،تعاملدرآنهاهمۀبااستناگزیرو

باوبشرزندگیدرجاریعلومسایربادینروزافزونارتباطگرفتننظردرباحاضرزماندرعلمبهبعدیتک
مشخصضمنتاشدخواهدکوششوبرآراءبرتأکیدباوریکرتویندلباند،دیلتای،کانت،آراءبهنگاهی
وعلم»درسطرحشوددادهنشانتجربی،علومخاصحیطۀبهنسبتبشریدانشترگستردهوسعتکردن
.استکنونیبرهۀدرخصوصبهدین،باعلوماینرابطۀتحلیلوانسانیعلومورودنیازمندحدچهتا«دین
خواهدتبیینجدیددنیایدرانسانیعلومبادینرابطۀواکاویاهمیتنخستفوقموضوعدرتحقیقبرای
بهتوجهباشدخواهددادهنشانانسانی،وتجربیعلومازایمجموعهبهبشردانشسپهرتعمیمباسپسشد،

ازمتأثررایجدیدگاهخالفبر«دینوعلم»عنوانذیلمناسبدرسطرحتدوینبرایجامعهامروزنیازهای
بهتاشودبازاندیشیواحدپیکرۀیکدربشریدانشمجموعهکلبادینتعاملنحوۀاستالزمپوزیتیویسم،

چهاردربحث،بهورودبرایایمقدمهارائۀازپسحاضرتحقیقدر.کنیمپیدادستارتباطاینازبهتریدرک
اینوشدخواهدپرداختهعلومبندیطبقهبررسیبهنخستگرفت؛خواهیمپیراپژوهشموضوعبخش
هایتفاوتدومبخشدر.داریمنظردرراعلمکدام«دینوعلم»عنواندرکهگرفتخواهیمپیراپرسش
مورددرکوتاهتوضیحیسومبخشدر.کردخواهیمبررسیرافرهنگبامرتبطعلوموطبیعتبامرتبطعلوم

بهعلمبادینبررسیلزومچهارمبخشدرونهایتدر.دادخواهیماخالقیاحکاموتجربیاحکامتفکیک
درسیبرنامهدرماندهمغفولبخشاینجایگاهبحثگیرینتیجهدروکردهتبیینرا(دانش)آنکلیمعنای
.کردخواهیمروشننگارندهنگاهازراایرانهایدانشگاهدینفلسفه

.وبرکانت،انسانی،علومتجربی،علومدانش،فرهنگ،مندی،تاریخپوزیتیوسیم،دین،وعلم:کلیدی واژگان

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

1مسعودصادقی


Word Philosophy1000)1000فلسفهکلمۀ فلسفهحیطۀدرآزاددسترسیدارایبرخطمجموعۀیک(
وجنسیتفلسفۀمتافیزیک،معرفت،نظریۀیاشناسیمعرفتاخالق،فلسفۀچونمباحثیکناردرکهاست

.استنمودهآغازمیالدی2014سالازراخودکاروپردازدمینیزدینفلسفۀمباحثبهجدیتباجنسیت،
ودقتباامااستداللی،تاهستندمقدماتیبیشتربرخطمجموعهایندرموجودمداخلومقاالتاگرچه
مقاالتپذیرشنرخ.هستندبرخوردارقبولقابلوباالکیفیتیازآنمقاالتداوران،وتحریریهگیریسخت
توسطآنهابیشترواستدرصد10تنهاشودمیبررسی2همتاداوریروشبهکهمجموعهاینبهارسالی
بهدارندفلسفهتدریسدرتوجهیقابلسابقۀکهتکمیلیتحصیالتنخبۀدانشجویانیافلسفهبرجستۀاستادان
ششصدومیلیونیکازبیشکنونتامجموعه،اینایمیلیمشترکهزارچندبرعالوه.انددرآمدهتحریررشتۀ
استپذیرفتهانجامآنمداخلازبازدیدهزار وحداکثردرمدخلهرنگارشمجموعه،اینهاینوآوریاز.

فرصتیاماداردپیدرراخودخاصهایمحدودیتچهاگرمتفاوتوتازهقالباین.استکلمههزارحداقل
وکنندتبیینرااستداللومدعااصلرایج،هایپرنویسیازدوربهوکوتاهوموجزشکلیبهنویسندگانتااست

بااندکوقتیصرفبانیزخوانندگان شوندآشناسخنلب  میاندرفلسفهترویجبرخط،نشریۀاین.
رافلسفهکلمههزارمجموعۀآمریکافلسفۀانجمنکهجاییتاکردهمعرفیخودهدفراعمومودانشجویان

استکردهتوصیف«همهبرایفلسفه»شعارتحقق جملهازومؤسس،3چامپناندرومقاالتنخستیناز.
«خداوجودسودبهشناختیهستیبرهان»عنوانباودینفلسفهزمینۀدرایمقالهمجموعه،ایننویسندگان

شدهمنتشرمجموعه،ایندردینفلسفۀمباحثبامرتبطمدخل25بربالغمقاله،ایننگارشزمانتا.است
کرداشارهمداخلاینبهتوانمیجملهاز.است اعتقادکافی،دلیلاصلوجوب،وامکانالهی،اختفای:
.ممکنجهانبهترینوخدامرگونیچهشر،مسئلهمعجزات،آفرینی
دین.فلسفۀبرخط،مجموعۀفلسفه،کلمه-1000:کلیدی واژگان

                                                           
.masoud.sadeghi@kums.ac.irپزشکیکرمانشاه،استادیار،گروهمعارفاسالمی،دانشگاهعلوم–1

2- peer-reviewed 
3- Andrew Chapman 
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 رویکرد اجماعی معرفی قدیمی، های پرسش به نو های پاسخ: دین شناختی علوم
 دین مطالعات به شناختی
1رامندیفصیحیمیثم


استدینیهیجاناتواحساساتباورها،مطالعۀدرجدیدنسبتا رویکردیکدینشناختیعلوم ایندر.

فلسفی/عقالنیروشنهآن،روشوباورپیدایشمنشأکهدینیباورمحتواینهشودمیبررسیآنچهرویکرد
میبررسیراباورگیریشکلفرآیندتجربیهایدادهازاستفادهباکهمعنااینبه.استعلمی/تجربیروشکه
شکلانساندرآموزشبهنیازبدونوطبیعیشکلبهدینیباورکهاستباوراینبرآندرغالبجریان.کند
باورهایانتقالوتحولتثبیت،بلکهپردازدنمیدینیباورپیدایشمنشأبهتنهادینشناختیعلومالبته.گیردمی
ایننقدیاتحلیلوبررسیبههمایشهایسرفصلراستایدرمقالهایندر.دهدمیقرارمدنظرنیزرادینی

افراد.هستمآنبهپرداختنضرورتوآناهدافرویکرد،اینمعرفیدنبالبهبلکهپردازم،نمیعلمیرویکرد
ازدینفلسفۀباآننسبتوروشمطالعه،موردموضوعاتحوزه،ایندرفعالومهممراکزشاخص،

ایراندردینشناختیعلومتوسعۀوگسترشضرورتبهپایاندر.کردخواهماشارهبدانکهاستموضوعاتی
کههستندکسانیاولینجزوکوالیمکرابرتوالوسونتامسبویر،پاسکالبرت،جاستین.پرداختخواهم

مستقلرویکردیکعنوانبهبلکهموضوعیکعنوانبهنهرادینشناختیعلومخودتخصصینگاهازکدامهر
واساتیدشخصیعالقۀعنوانبهرشتهایندنیاهایدانشگاهازبسیاریدرامروز.کردندمعرفیعلمیجامعۀبه

خاصمراکزیحتیوپردازندمیبدانترتخصصیطوربهعلمیمراکزازبرخیدراماشود،میدنبالدانشجویان
واحدکهکرداشارهدانمارکدرآرهوسدانشگاهبهتوانمیجملهآنازکهانددادهاختصاصرشتهاینمطالعۀ

انجمن.استفعالآندرایرشتهبینتحقیقاتیمرکزیکعنوانبه(RCC)فرهنگوشناختدین،تحقیقاتی
رامطالعاتگونهایندغدغۀکهاستالمللیبینانجمنترینمهمنیز(IACSR)دینشناختیعلومالمللیبین
ایاالتدانمارک،کشورهایدررویکرداین.شدتأسیسدانمارکآرهوسدانشگاهدر2006سالدرودارد

علمیبررسیبهدنیاعلمیجوامعروزافزونتوجه.استشدهواقعتوجهموردبیشتربریتانیاوایرلندمتحده،
هایدانشگاهدردینشناختیعلومبهتوجهضرورتایرشتهبینمطالعاتگرفتنسرعتکناردردینیباور
.شودمیاحساسایران

.دینوعلمدینی،باوردین،شناختیعلوم:کلیدی واژگان

                                                           
.fasihiramandi@gmail.com،(پردیسفارابی)دانشگاهتهراننشجویدکتریفلسفۀدیندا–1
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 لوگوس فلسفی پادکست موردیۀ مطالع: دینۀ فلسف ترویج و پادکست
1حامدقدیری


خاصاقتضائاتدیگری،مدیومهربسانمدیوم،این.استایرانوجهاندرنوظهورنسبتا مدیومیپادکست

وعامطوربهفلسفهترویجبرایمناسببستریتواندمیآیاکهانگیزدبرمیراسوالاینناگزیرکهداردراخود
ونگاریتجربهبامقاله،ایندراست؟چگونهآنحدودوثغورتواند،میاگروباشد؟خاصطوربهدینۀفلسف
ۀمطالع طوربهفلسفهترویجبرایمدلیاوال :کنمطیراگامدوکنممیتالش،لوگوسفلسفیپادکستموردی 
راآنوداردجریانلوگوسفلسفیپادکستدرکهمدلاین.کردخواهمارائهخاصطوربهدینۀفلسفوعام
استعاراساسبرراپژوهشوآموزشنسبتنامم،می«آموزشیپادگان»مدل خط»و«آموزشیپادگان»ۀ
جنقشکهدهدمینشانوکندمیبیان«مقدم بهگیمسئلهبیازانتقالتسهیلمدل،ایندرفلسفهمرو 
استمندیمسئله فلسفمباحثطرحکیفیتپسینی،ایمطالعهساسابرثانیا . وپادکستدردینۀ

کردخواهمتشریحراشدهدریافتبازخوردهای بهشدهتحلیلاپیزود ارتباطحیثازراهادادهگام،ایندر.
هایداده(1):کنممیبندیطبقهسطحچهاردردین،ۀفلسف اپیزودهاییهایداده(2)؛لوگوساپیزودهایکل 

آندرشدهمطرحنظراتازیکیکمدستکهفلسفهموضوعبااپیزودهاییهایداده(3)دین؛ۀفلسفموضوعبا
بهایاشارهسبببهاماداشتهفلسفیعامموضوعکهخاصاپیزودیکۀداد(4)است؛برآمدهدینۀحوزاز

استکردهدریافتدینیباورهایوفلسفهنسبتبابدرمتعددیبازخوردهای«خدا»بحث اینتحلیل.
ماییکدرها،داده .دادخواهدنشانرادینۀفلسفترویجوفلسفهترویجمیانجدیهایتفاوتکلی،ش 

.آموزشیپادگانمدلفلسفه،ترویجعلم،ترویج،لوگوسفلسفیپادکست:کلیدی واژگان


                                                           
.hamed.ghadiri@modares.ac.irیموردیپادکستفلسفیلوگوس،یدین:مطالعهپادکستوترویجفلسفه–1
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 خدا از انگاره و تلقی تصور، ارتباط
 1فرامرزقراملکیاحد


ازمعینکموبیشسازیمفهومخداازتصور.استخداباانسانذهنیۀمواجهحاصل4وانگاره3،تلقی2تصور
ازخداازعاموکلیبرداشتخداازتلقی.افتدمیآدمیذهنفراچنگخدااوصافمجموعازکهاستخدا

استهاآنمانندووارگیشخصعدم/وارگیشخصتشخص،عدم/تشخصجهت تصویرخداازانگاره.
استخداۀشدجایگزینذهنی سازی،برجستهاسناد،مرحلهچهارشاملفرایندازبرآمدهانگارهحصول.

استجایگزینینهایتدروعاطفیوهیجانیدرگیری مطالعاتباکهشناسانرواننظریاتبهتوجهبا.
باانساننخستۀمواجهکهرسدمینظربهشود،میتکمیلفلسفیهایتحلیلباوییدأتشناسیباستان

برناهشیارانهوهشیارانهصورتبهشدهذکرذهنیامرسهدیگر،سویاز.استایانگارهۀمواجهخداوند،
گذارندمیاثریکدیگر سنجشموردواستهشیارانهگیریموضعحاصلوشناختیامردوتلقیوتصور.
وناهشیاراستامریانگارهامااستهشیارانهنیزانسانذهندردوآنتعامللذاوگیرندمیقرارمنطقی
اموریتبییندرتواندمینظر،اینازانگارهبهتوجه.شودمیانجامناهشیارانهنیزدیگرۀحیطدوباآنارتباط
بیانرااموراینبودنمعللوجهتوانمیدینیهایانگارهپرتودر.آیدکاربهدینیۀاندیشدراندیشیجزمهمچون

بندیتقسیمبرایابزاریمواجهه،نوعسهاینبهتوجههمچنین.شناختبازمدللباورهایازراهاآنوکرد
هاآنازیکهردرتفسیریادلیلجایگاهو،(معللخداباوریومدللخداباوریهمچون)خداباوریاقسام
ومناسکمعجزه،نبوت،ۀباردرهمخوانهایۀانگارهکهاستتسبیحینخهمچونخداازانگاره.بودخواهد
.نهدمیهمکناررادینیامورسایر

.معللخداباوریمدلل،خداباوریخدا،ازانگارهخدا،ازتلقیخدا،ازتصور:واژگان کلیدی


                                                           
 .ghmaleki@ut.ac.ir،استادگروهفلسفهوکالماسالمیدانشگاهتهران-1

2 - concept of God 
3 - conception of God 
4 - image of god 
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 ایران های دانشگاه در دین فلسفۀ گسترش موانع
1اکبرقربانی


وآیدمیشماربهجدیدایرشتهایرانهایدانشگاهدرپژوهی،دینمهم هایرشتهازیکیعنوانبهدین،فلسفۀ
گسترشموانعبرخیبهانتقادی،رویکردیباحاضر،نوشتار.استنیافتهگسترششاید،وبایدکهچنانهنوز،
وآموزش استپرداختهایرانهایدانشگاهدردینفلسفۀپژوهش  ل،مانع. ودینبهایدئولوژیکرویکرداو 
درآزاداندیشانهپژوهشوآموزشواستناسازگاردین،فلسفۀعقلیروشورویکردباکهاستدانشگاه
پژوهشوآموزشبرکهاست(کالمی)الهیاتیهایفرضپیشغلبۀدوم،مانع.کندمیرکوددچاررادینفلسفۀ

دینیاعتقاداتازدفاعواثباتوخداباوریبهدینفلسفۀسوگیریموجبواستافکندهسایهدینفلسفۀدر
طعدمسوم،مانع.شودمی سانبرخیتسل  وآموزشالمللیبینزبانبهدینفلسفۀدانشجویانتربیشومدر 

المللیبینارتباطثانیا وکندمیمشکلدچاررا(انگلیسی)اصلیمتونفهماوال کهطوریبهاست؛پژوهش
ساننزددینفلسفۀمسائلوموضوعاتنبودن تخصصیچهارم،مانع.دهدمیکاهشرادانشگاهیان ومدر 
سیککهمعنااینبه.استدانشجویان رشتۀمسائلوموضوعاتهمۀدربایدکهکندمیگماندانشجویامدر 

دینفلسفۀدرپژوهشوآموزششدن سطحیموجبغیرتخصصی،رویکردونگاهاین.کندنظراظهارخود،
استشده استدینبابدرفلسفیهایبحثدانستن فایدهبیپنجم،مانع. هایخاستگاهکهدیدگاه،این.

ازکدامهربرایشواهدیارائۀبامقاله.استشدهدینفلسفۀبههمدالنهنگاهوتوجهمانعدارد،گوناگونی
واستفراگیرآنهاازبرخیالبتهکهموانع، برایرازمینهاستکوشیدهنیست،دینفلسفۀرشتۀخاص 
.سازدفراهمآنهارفعبرایمناسبراهکارارائۀوموانعاینبابدرتربیشگویوگفت

.دانشگاهالمللی،بینزبانایدئولوژیک،رویکردکالم،دین،فلسفۀ:کلیدی واژگان

                                                           
.qorbani61@gmail.comاستادیاردانشگاهآزاداسالمیاصفهان)واحداردستان(،–1
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 ایران در دین فلسفۀ روی پیش موانع
1اللهقربانیقدرت


گذشتهدهۀسهدردینفلسفیمطالعاتازاساسیایشاخهعنوانهبایراندردینۀفلسفپژوهشوآموزش
فلسفۀغربیوالحادینسبتا بستر(1:)ازعبارتندهاآنازبرخیکهاستبودهمواجهمتعددیموانعباتاکنون
هایفرضپیشبهدینفلسفۀتقیدعدم(2)است؛شدهایراندینیجامعۀدرآنبهنسبتبدبینیموجبکهدین

موجبکهاستشدهاسالمیدینیسنتهایآموزهبهانتقادیرویکردموجببعضا کهاسالمیسنتکالمی
اتخاذدرآنعقالنیمباحثنقشعلتبهدینفلسفۀرشدنتیجۀدردینیبیگسترشازدینیعلمایترس

غلبۀومردمدینیمعرفتپایینسطح(3)است؛گردیدهدینیاعتقاداتبهفرادینییادینبهانتقادیرویکرد
دینبهفلسفیرویکردگسترشنتیجۀدرآنهابیشترپذیریآسیبموجبکهدینیاعتقاداتتقلیدیوجه
غلبۀ(5)است؛شدهدینبهفلسفیرویکردبهاقبالمانعکهدینیعلمایکالمیهایفرضپیش(4)گردد؛می

گرددمیدینیهایسنتدیگرمزایایگرفتننادیدهموجبکهخودیدینیسنتبهنسبتانحصارگرایانهنگرش
ودینیسنتدرفقهیرویکردتاریخیغلبۀ(6)شود؛حاصلاستممکندینبهفلسفیرویکردنتیجۀدرکه
.استشدهدینبهتقلیدیرویکردتقویتوعقالنیوفلسفینگرشازدوریموجبکهاسالمییداردین

مقامدرفراوانمشکالتباآنطرفداراندیشمندانمواجهۀودینفلسفۀکندرشدموانعاینازحاصلنتیجۀ
دینفلسفۀمسائلوموضوعاتبدفهمیازناشیخطراتبایستیموانعاینهمۀبه.استآنپژوهشوآموزش

.گرددمیمردمیداردینبهزدنضربهودینیانحرافاتموجبکهافزودنیزرا
.کالمیهایفرضپیشانتقادی،ارزیابیپژوهش،آموزش،دین،فلسفۀ:کلیدی واژگان

                                                           
.qorbani48@gmail.comدانشیارگروهفلسفهدانشگاهخوارزمی،–1
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 مطهری استاد تفکر در آموزش و تربیت جایگاه و دین فلسفۀ
1الریجانیساره


درراکالمودینفلسفۀحوزۀدردینیعمیقهایبحثکهاستمعاصراسالمیفالسفۀازمطهریشهیداستاد
فطرتموضوعایشان،تفکراصلیهایکانونازیکی.استنمودهطرحمتعددهایمنظرازومختلفسطوح

درنیزویآثارتعددازمقولهایناهمیتاینکهضمن.استاسالمسیاسیوتربیتیاخالقی،کالمی،اندیشۀدر
هاییزمینهازیکی.استکردهمعرفیاسالمیایدئولوژیوبینیجهانپایۀراآنخودگردد،میظاهرزمینهاین
فطرتنقشاست،آنمؤیدنیزمعاصرتحقیقاتبرخیونمایدمیجذابرااستاداندیشۀدرفطرتموضوعکه
استآموزشوتربیتدر تربیتینظامویافتهمعقولشکلمطهریاستادفلسفیتفکردرسقراطیتذکار.

مأموریتنیزدینواستانسانفطریاترشدمعنایبهتربیتمطهریاستادنظراز.نمایدمیمعرفیراخاصی
کهمعنابدین.است«پایهفطرت»فیلسوفایندینفلسفۀتعبیریبهلذا.داردعهدهبرراانسانفطرتپرورش

چارچوبکهگفتتوانمیلذا.استممکنفطریاتبهتوجهمجرایازتربیتدرآنرسوخودینتقربراه
بودهامراینازمتأثرکامال غیرهوزنانحقوقعدالت،مطلوب،حکمرانینظیردیگرهایحوزهدرایشانفلسفۀ
بهتوجهبامقالهایندر.استپایهاینبرزنانقلمرودرایشانفلسفیوفقهیبدیعهایبرداشتبرخیواست
مبنااینبررادینحوزۀدرپرورشوآموزشنحوۀگردیدهتالشفطرتوتربیتزمینۀدرایشانمتعددیآثار

شهیدچگونهکند،میبیانکهاستحیثاینازمقالهایننوآوریواقعدر.دهیمقرارارزیابیموردوتبیین
ازدینیمختلفهایعرصهبهاست،جدیدمسئلۀیکاسالمیفیلسوفانبیندرکهرافطرتمسئلۀمطهری
.استکردهمربوطتربیتوآموزشحوزۀجمله

.مطهریآموزش،وتربیتفطرت،دین،:کلیدی واژگان

                                                           
.sarehala@gmail.comدکتریگروهالهیاتوفلسفه،دانشگاهبیرمنگام،–1
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 معاصر اسالمی ۀفلسف در اسالمی کالسیک فیلسوفان «دین ۀفلسف» غیبت
1امیرمازیار


فلسفیمتونازثابتبخشی(اسالمیۀفلسفکالسیکۀدور)مالصدراتافارابیزمانازکهموضوعاتیجملهاز
موضوعاتییعنیاست؛بودهآنخاصمعنایدردینۀفلسفبامرتبطمباحثدادهمیشکلاسالمیۀفلسفدررا
ونبوتمقدس،کتاب)دینۀپدیدبهمعطوفدقیقا بلکه،نیستندمحضمابعدالطبیعیمباحثسنخازکه

عرفانیودینیهایتجربهووحیفلسفیتبیینبهخودآثاردرفیلسوفاناین.اند(دینیعباداتومعجزات
امکانازفلسفیتبیینیگفتند؛میسخنمتناینویلأتۀشیوودینزبانماهیتپرداختند؛ازمی(مکاشفات)

رسدمینظربهاما.کردندمیتشریحرادینیعباداتۀفلسفودادندمیدستبهدعااستجابتومعجزاتوقوع
متونیدر.اندشدهکنارگذاشتهیاشدهواقعمغفولهابحثاینمعاصراسالمیۀفلسفدرآموزشیاصلیمتوندر
آثارهابحثمحورشدهترجمهیانگاشتهاسالمیۀفلسفدردینۀفلسفموضوعدراخیرۀدهسهدرکههم

شدهدینیدقیقا موضوعاتدراسالمیکالسیکفیلسوفانآرایبهکمیتوجهوبودهغربیجدیددینفیلسوفان
است وسیناابنتنبیهات و اشاراتهایکتابدردینۀفلسفبامرتبطهایموضوعجستارایندر.

کالسیکۀفلسفدرآموزشیهاییکتابواندفیلسوفدواینۀفلسفۀخالصنوعیبهکهمالصدرا،شواهدالربوبیه
ازالحکمه نهایهورئالیسم روش و فلسفه اصولکتابسهبااند،شدهمیتلقی(آنخرأمتومتقدمۀدوردر)

معاصراسالمیۀفلسفدرآموزشیهایمتنترینمهمیزدی،کهمصباحفلسفه آموزشوطباطباییحسینمحمد
اندشدهمقایسهشوند،میمحسوب کالسیکفیلسوفانهایدیدگاهتنهانهکهاستآنمقایسهاینۀنتیج.
بامرتبطمباحثازدستهآناصوال بلکهندارندجدیانعکاسهاکتابایندردینۀفلسفۀحوزدراسالمی
بحثیااوصفاتوخداوندوجوداثباتبحثمانند)محضمابعدالطبیعیمباحثسنخازکهدینۀفلسف
اندغایبهاکتاباینازکلیبهپردازندمیدینخودبهونیستند(معاد ازنشانیبایدراغیبتوحذفاین.

عقلبینشدهبرقرارنسبتشکلتغییرازآمدهبرکهتحولی.دانستمعاصراسالمیۀفلسفدرگفتمانیتحولی
ظواهرباهمراهیبرایجدیتمایلیمعاصرآثاردر.استاخیرقروندرایرانفلسفیودینیۀاندیشدردینو

تفاسیریدارند؛میعرضهدینیپدیدارهایازباطنیتفسیریکهداردوجودمباحثیکنارگذاشتنودینیمتون
.نداردمطابقتدینیراستکیشیعقایدباکه

.اسالمیدین،فلسفهمعاصرفلسفهاسالمیکالسیک،اسالمیفلسفه:کلیدی واژگان

                                                           
.maziar1356@gmail.comاستادیارگروهفلسفههنردانشگاههنرتهران،–1
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یسته»پدیدارشناسی   فلسفۀ دین ایران حلقۀ مفقوده در مطالعات«: تجربۀ ز
1ندامحجل


درانجامحالدرایافتهیانجامیهاپژوهشومطالعاتدرکهمیدهنشانکهاستنیامقالهنیادرماهدف
گرفتهدهیناد«ینیدۀستیزۀتجرب»بهآناطالقویدارشناسیپدروشمسئلۀران،یادرنیدۀفلسفحوزه

دریادیزقاتیتحقیمرلوپونتمثلیدارشناسانیپدیدارشناختیپدیهاروشمنیبهامروزآنکهحال،شودیم
یدارشناسیپد.استشدهیادیزغفلتآنازکشورماندرکهشودیمبستهکاربهتجربهنوعنیاتیماهفهم
یبرارارفتارینیدتیمعنویمعناودارنیدفردۀتجربوکنشورفتارتیماهتواندیمینیدۀستیزۀتجرب

سازدآشکارطهیحنیاگرپژوهش عواطفواحساساتفیتوص،یمعنوامربافردیروحمواجههفیتوص.
گاهدرینیدعواطفنقشیبررس،ینیدیهانییآوهامراسمدرافرادیمذهب ازاستفادهبارهیغویفردیخودآ
کهکندینمادعامقالهنیاالبته.رساندیاریخودمانینیدۀتجربفهمبهراماتواندیمیدارشناختیپدیهاروش

ۀستیزۀتجرببایرانیاكیینیدۀستیزۀتجربتیماهکهمیادادهنشاننوشتهنیادرنیهمچن.استیکافکارنیا
ابعادیتماماوینیدتیمعنو،یرانیاینیدۀتجربدرکهاستنیااستمهمآنچهیولدارد،تفاوتیرانیرایغكی

درفیتألوترجمهپژوهش،حوزه،نیادریجدمطالعاتعدمبهتوجهبان،یبنابرا.ردیگیمدربررااویزندگ
گامبااستالزمکهاستیبزرگخالءیرانیانیدۀفلسفمطالعاتدرینیدستهیزۀتجربیدارشناسیپدۀطیح

میسازبرطرفیحدودتاراآنطهیحنیاسمتبهبرداشتن بامیتوانیمکهدهدنشانکوشدیممقالهنیا.
یهاپژوهشوهاکتابومقاالتۀترجمویغربویرانیایپژوهشنیدمراکزنیبمشتركیمنارهایسیبرگزار
رانیادرنیدۀفلسفمطالعاتمراکزدریدارشناختیپدیهاروشکردنیکاربردزینوطهیحنیادرافتهیانجام

 .میکنحرکتستهیزۀتجربیدارشناسیپددرلیاصیهاپژوهشسمتبه
ین.دۀفلسفی،نیدۀتجربسته،یزۀتجرب،یدارشناسیپد:کلیدی واژگان

                                                           
.nmohajel@gmail.comدانشجویدکتریفلسفۀمعاصردانشگاهتبریز،–1
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 دین فلسفۀ های همایش در دین انضمامی و فرهنگی ابعاد به توجه عدم
2اخالقیزهراو1محمودیاردشیر


امریمثابۀبهدینکهحالیدرنماید،میبررسیراآنمسائلودینشناسانه،معرفتموضعیازدین،فلسفۀ
کاوشازدین،فلسفۀانتزاعیموضع.داردوداشتهحضوربشریحیاتدرفرهنگیواجتماعیروانی،فطری،
استمحرومحدودیتازندگی،دردینملموسوانضمامیاثرات سنخازعموم،یداردینکهآنجااز.
انضمامی-تجربیموضعبهخود،انتزاعی-تعقلیموضعازدینفلسفۀبایدلذااست،تعبدی-تجربییداردین
دینهوبمادینماهیتبهونمودهارتباطاجتماعبدنۀبابتواندرهگذراینازتانماید؛گرایشروانی-عرفانیو

نمایدبیشتریدسترسی دینفلسفۀانجمنهمایشدرکنندهشرکتومهمانعنوانبهدورهچندینکهبنده.
درکهاست،الزمنقیصهاینجبرانبرای.امدیدهبهرهکممهماینازراشدهانجامهایهمایشام،نمودهشرکت
دیگرودینگرایانۀتجربهشناسانه،روانشناسانه،مردمهایبررسیازهمایش،جانبییاواصلیهایبخش

-انتزاعیموضعشناسیآسیببهمقالهاین.شوداستفادهسازد،میهویدارادینمختلفابعادکهرویکردهایی
.پردازدمیتجربی-انضمامیموضعمنظرازآنهایهمایشودینفلسفۀتعقلی

.انضمامی-تجربیموضعانتزاعی،-تعقلیموضعدین،ۀفلسفهمایش:کلیدی واژگان

                                                           
.ardeshir_Mahmoodi@yahoo.comدانشجویدکتریوعضوهیئتعلمیدانشگاهپیامنور،–1
.استادیاردانشگاهپیامنور–2
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 و دین فلسفۀ گرایی هم سمت به: دین فلسفِی  شناسِی  جامعه پژوهشِی  ۀبرنام
 دین شناسی جامعه
 1حسینینجاتیسیدمحمود


بینادانشیپژوهشیبرنامۀیکبهدینمتعددوجوهشناختوفهمکهاستدادهنشاندینپیشرفتۀمطالعات

استفلسفیکاوشیمستلزم(پایهدینیباورهای)«دینشناختی-عقالنی»محتوایمنظر،ایناز.نیازمنداست
هم(شعائردینیومناسکرفتارها،)«دینآیینی-فرهنگی»فرمنیز.«دینفلسفۀ»وفلسفیاالهیاتازجنس
«دینشناسیجامعه»وشناسیانسانجنسازاستجستاریمستلزم کهانتظارداشتتوانمیمعنااینبه.
اخالقیمعنویبرنامۀیکمثابۀبهدین(الف:)شودمیفراهمآنوجهسههردردینگشتالتفهموشناخت
امردینی(ب)شمول؛جهان بهدهندهجهتگرایخاصفرهنگیعقیدتی-شناختیالگوییکچونهمدین:
دهندهشکاخالقیمعنویشعائرومناسکورفتارهااجتماعیفرمتدردین:گراییدین(پ)وروح؛وذهن
پدیدۀ»یکعنوانبهرا«دینیامر»دین،شدۀگفتهوجوهکهواقعیتاینتوجهبالذا.ورزاندینروزمرۀزندگیبه

تاماجتماعی تامشناختیکصورتبهنیزدینفهموشناختکهآیدمیالزمآنتبعبهدهند،میشکل«
نائلآنحقیقیوواقعیکلیتدرامردینیپدیدارشناختیفهمبهبتوانترجامعوتردقیقبهتر،تاگیردصورت

آمد مدرنپیشرفتۀدینیمطالعاتذیلدرتوانمیچگونهوچراکهاستاینمقالهاینمسئلۀحیثایناز.
.آوردفراهمتامدینیامرکلیتفهموشناختبرای(چنددانشیمنظرهایازمؤلف)پژوهشیبرنامۀیککنونی
یجامعهکهاستاینبارۀدرحاضرمقالۀایدۀ یشناس  هایپروبلماتیکازگراهموتلفیقیپیوندیکهدین،فلسف 

پژوهشیبرنامۀیکتواندمیاست،دینشناسیجامعهنهایتا ودینشناسیانسانفلسفی،الهیاتدین،فلسفۀ
موصوفمعنایبه)تامامردینیپدیدارشناختیوشناختفهمبرایجامع آوردفراهم( یکبهوصفاینبا.
وفلسفیالهیاتپژوهشیبرنامۀ»ازبخشچه:هستنیازمسئلهوایدهاینمطالعۀبرایکنندههدایتپرسش
گراییهمقابلیتاز«دینشناسیجامعهودینشناسیانسانپژوهشیبرنامۀ»باآنارزهمصورتبه«دینفلسفۀ

روشازاستفادهباپرسشاینبهپاسخاست؟برخوردار«دینفلسفیشناسیجامعهپژوهشیبرنامۀ»قالبدر
.گیردمیصورت(مرتبطتخصصیمتونتحلیل)متنیمطالعات

جامعهدین،شناسیجامعهدین،فلسفۀ: کلیدی واژگان شناسی  دین.فلسفی 
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 ها؛ لوفتوس و داوکینز در برابر آپی مسئلۀ پایان آموزش فلسفۀ دین در دانشگاه
1هادیوکیلی


وتاریخیمتعلقاتووجوهودینیهایسنتدرمندرجمفاهیمومضامیندین،فلسفیۀمطالعرادینۀفلسف

انددانستهآنگوناگونۀپدیدارشناسان بودن،غیرجانبدارانه-طرفانهبیدرمطالعهیکبودنفلسفیقوام.
تفاوتیغیرهوکالموالهیاتماننداموریودینۀفلسفبینوگرنهاست؛آنبودننقادانهوبودنپژوهانهحقیقت

ماندنمی آ.  Reinventing Philosophy of Religion: A Opinionatedکتابدر2پیگراهام
Introductionوپرداختههادانشگاهدردینۀفلسفآموزشازدفاعبه و. هایمقالهدر3لوفتوسجان

 Calling for an End of the Philosophy of Religion as a Discipline in»جملهازگوناگونش
Secular Universities نیزو«  Let’s stop teaching»عنوانباایمقالهدر4داوکینزریچارد

philosophy of religion in secular colleges»درآنآموزشپایانخواستارودادهپاسخآپیدفاعبه
بامشترکشانۀمقالدرنیز5نیکولسودراپرمانندکسانی.اندشدهسکوالرهایدانشگاهخصوصبههادانشگاه
جملهازمخالفانبهمعتدالنهپاسخیۀارائبا«Diagnosing Bias in Philosophy of Religion»عنوان

کننددفاعهمچنانآموزشاینازتااندکوشیدهلوفتوس آموزش،اینمخالفانوموافقانهایدیدگاه.
هادانشگاهدرآنهایسرفصلوموادروش،دریادینۀفلسفآموزشاصلدراساسیاختالفیبروزۀدهندنشان
استسکوالردانشگاهیمراکزخصوصبه درداوکینزولوفتوسدیدگاهروایتبهنخستمقالهایندرمن.

ودراپرموضعتثبیتباکوشممیسپسوپردازمپیدینۀفلسفآموزشباموافقتدرپیآپاسختقریرومخالفت
فهدوبراینجانبحلراه.کنمپیشنهادبحراناینازدینۀفلسفرهاییبرایراهینیکولس، :استمبتنیمؤل 
فلسفبینمرزهایکهایننخست ومسائلنظامرواینازواستفازیالهیات،وکالمازآنغیرودینۀ
نامطلوبوناممکنآنهابیندقیقتفکیکودارندتشکیکومرزیهمآن،غیرودینۀفلسفهایاستدالل

طرفی،بیۀگانسهاصولبراساستابکوشندبایددینفیلسوفانجهت،همینبهکهایندومواست
ومسائلدرآنهاتأمالتتعلقۀدرجکهایگونهبهبپردازندورزیفلسفهبهنقادی،وپژوهشیحقیقت
.باشدالهیاتیاکالمهایمجموعهبهآنهاتعلقۀدرجازبیشدینۀفلسفۀمجموعبههایشاناستدالل

.دینۀفلسفنماییفازیلوفتوس،پی،آدین،ۀفلسفآموزشپایاندین،ۀفلسفآموزش:کلیدی واژگان

                                                           
فرهنگی،–1 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه علم، تاریخ و فلسفی مطالعات پژوهشکدۀ دانشیار

drhvakili@gmail.com.
2- Graham Oppy 
3- John W. Loftus 
4- Richard Dawkins 
5- Paul Draper & Ryan Nichols 
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 کانت دیدگاه از فلسفه ۀدانشکد با آن نسبت و الهیات ۀدانشکد جایگاه
1هوشنگیحسین


ونقشچارچوبایندرواندیشیدهدانشگاهمعقولایدۀبهفلسفینظریباکهاستفیلسوفانیاولینازکانت
منسجمایدۀطراحیدرکانتمنظرازدانشگاه.استکردهبررسیرافلسفهباراآننسبتوالهیاتجایگاه
غایت،آنبهوصولنحوۀواخالقیوعقلیسعادتواعالخیرازصحیحتصوروانسانیتآیندۀازعقلی
استبشریجوامعوبشریاریگرکهاستعلمینهادی نقشواجدخصوصایندرهمالهیاتدانشکدۀ.
«برتری»هادانشکدهسایربرسیاسیواجتماعیتأثیرلحاظبهدانشگاهینظامدردانشکدهاین.استمهمی
دانشکدۀبهکانتنگاه.داردتاماثربخشیسیاسیومدنیقوانینازشهروندانپذیریاطاعتدرچوندارد؛

بهتکوینینیازارضاءوابدیسعادتوحیاتتأمینمسیردرراآنکهطوریبهاست،پراگماتیستیالهیات
باالهیاتحوزۀدرمرجعیتاساساینبرودینی،نصوصظواهربهاستمقیدالهیات.داندمیابدینجات
الهیاتدانشکدۀ.گیردمیصورتدینیدرونتعالیماساسبرالهیاوصافازبحثوخدااثبات.نیستعقل

واستعقلینقدوعملیعقلنمادفلسفهدانشکدۀ.استدینفراعقلیتعالیمایضاحوتبیینمتکفلهمچنین
طرح.استعقلیوپیشینیاصولاساسبر(هدانشکدهسایرو)الهیاتدعاوینقدوحقیقتکسبآنوظیفۀ
دانشکدۀالبته.داردعهدهبرفلسفهدانشکدۀرااخالقیوعقلیآلایدهبهمعطوفبشرآیندۀازعقلیمنسجم
وآلایدهوضعبهناظرفلسفهولیموجودند،وضعحفظپیدروکارمحافظهپزشکی،وحقوقکناردرالهیات
استسمتآنبهحرکت فضایدر)نهادینهوتاریخیدینوجوهبرخیوگراییعرفانگرایی،خرافهنقد.

کادمیک (چارچوبدرومقید)محدوداستفادۀنوعدومیانکانت.استدانشکدهاینوظایفاز(عمومینهآ
گذاردمیتمایزعقلازمطلقاستفادۀو تعالیمعقل،ازمقیدوخاصاستفادۀبافلسفیکالموالهیات.

بافیلسوفاما.کندمیبررسیراتاریخیدینفرااخالقیوفراعقلیوتاریخیهایآموزهوعقالنی-اخالقی
هایبخشکندمیتالشودهدمیقرارمدنظررادیناخالقیومرکزیهستۀتنهاعقل،ازمطلقاستفاده
کتابدرکانتمباحث.کندسازگارعقلبابیشترچههراخالقی،وفلسفیتفسیربارادینفراعقلیوتاریخی

درپراگماتیستیانسانشناسیوپایدارصلحتنها،عقلمحدودۀدردیندراوتدقیقاتباهمراهها دانشکده نزاع
.گیردقرارتوجهمحلتواندمیموضوعاین

.اخالقیوعملیعقلاخالقی،وعقلیدینتاریخی،دینالهیات،دانشکدۀ:کلیدی واژگان
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