به نام خدا

برنامۀ زمانبندی
دهمین همایش بینالمللی فلسفۀ دین معاصر

فلسفۀ دین و افقهای پیشرو
 ۲۳تا  ۲۵خرداد 1401

1

روز اول (دوشنبه  ۲۳خرداد)
افتتاحیۀ همایش  ۸:۳0تا ۹:۳0
پخش قرآن و سرود ملی ۸:۳۰-۸:۴۰
گزارش دبیر علمی همایش ۸:۴۰-۹:۰۰
سخنرانی دکتر محسن جوادی (سخنران اصلی) ۹:۰۰-۹:۳۰
حضوری :دانشگاه خوارزمی ،ساختمان پروین اعتصامی ،سالن  17شهریور
مجازیskyroom.online/ch/iapr/cpr2022 :

آدرس اتاق همۀ پنلها
حضوری :دانشگاه خوارزمی ،طبقۀ دوم ساختمان پروین اعتصامی ،سالن دانشسرا (حوزۀ ریاست دانشگاه)
مجازیskyroom.online/ch/iapr/cpr2022 :
نشست اول :آینده فلسفۀ دین و مسائل انضمامی (فارسی)
زمان :ساعت  ۹:۳۰تا 11:۴۰

مدیر نشست :حمیدرضا آیتاللهی

ردیف

سخنران

عنوان

زمان

1

حمیدرضا آیتاللهی

تحلیلی از گذشته و آیندۀ فلسفۀ دین

۹:۵۰-۹:۳۰

رویکرد وجودی و آیندۀ فلسفۀ دین

1۰:1۰-۹:۵۰

نیایش عاشقانه و معنای زندگی از دیدگاه موالنا جالل الدین

1۰:۴۰ -1۰:1۰

2
۳

مهدی عباسزاده و
زینب شکری

امیرعباس علیزمانی

11:1۰ – 1۰:۴۰

پرسش و پاسخ

استراحت ☕ | ساعت  11:1۰تا 11:۳۰
نشست دوم :فلسفۀ دین ،و فلسفه و کالم اسالمی (فارسی)
مدیر نشست :مجید احسن

زمان :ساعت  11:۳۰تا 1۳:۰۰
ردیف

سخنران

عنوان

زمان

1

مجید احسن

فلسفۀ اسالمی و امکان گشودن افقهای جدید پیرامون فلسفۀ دین معاصر

11:۵۰ – 11:۳۰

2

سیدعلیمحمد موسوی

چرایی نیاز به فلسفه دین ،با وجود علم کالم اسالمی

12:1۰ – 11:۵۰

۳

امیرمحمد امامی

فلسفۀ دین اسالمی در قالب فلسفۀ دین جهانی

12:۳۰ -12:1۰
1۳:۰۰ -12:۳۰

پرسش و پاسخ
2

استراحت ☕ | ساعت ( 1۴:۳۰ – 1۳:۰۰ناهار)
نشست سوم :فلسفۀ دین و مسئلۀ طبیعت (فارسی)
زمان :ساعت  1۴:۳۰تا 16:۰۰
ردیف

سخنران

1

سعید امامینسب

2
۳

مدیر نشست :محسن جاهد
زمان

عنوان
بازتعریف طبیعت بهمثابه امر قدسی بهعنوان راه حلی برای بحران

1۴:۵۰-1۴:۳۰

محیطزیست باتکیهبر آرای سید حسین نصر و تی هار دشاردن

محسن جاهد

معرفتشناسی تکاملی و باور دینی

1۵:1۰-1۴:۵۰

واکاوی نگرۀ جبر جغرافیایی و جهانشمولی ایمانورزی از منظر قرآن

1۵:۳۰-1۵:1۰

وحید گرامی
مهرناز باشیزاده مقدم

16:۰۰-1۵:۳۰

پرسش و پاسخ

استراحت ☕ | ساعت 17:۰۰ – 16:۰۰
نشست پنجم (انگلیسی)
مدیر نشست :محمد سعیدیمهر

زمان :ساعت  17:۰۰تا 1۸:۳۰
ردیف

سخنران

عنوان

زمان

1

Timothy
Knepper

2

Mohammad
Saeedimehr

Journeys in Global-Critical Philosophy of Religion: Aims,
Approaches, Areas
The Problem of Narrowness: How and to What Extent the
Islamic views Can Contribute to the Contemporary
Philosophy of Religion
پرسش و پاسخ

17:۳۰ – 17:۰۰
1۸:۰۰ – 17:۳۰
 1۸:۰۰تا 1۸:۳۰

استراحت ☕ | ساعت  1۸:۳۰تا 1۹:۰۰
نشست ششم (انگلیسی)
زمان :ساعت 2۰:۰۰ – 1۹:۰۰
ردیف

سخنران

1

& Ebrahim Azadegan
Maryam Farahmand
Lenart Škof

2

مدیر نشست :ابراهیم آزادگان
عنوان

زمان

Randomness of Evolution and Divine Sovereignty

1۹:2۰ – 1۹:۰۰

The Futurity of God and Quantum Theology

1۹:۴۰ – 1۹:2۰

پرسش و پاسخ

 1۹:۴۰تا 2۰:۰۰

۳

روز دوم (سهشنبه  ۲4خرداد)
نشست اول :فلسفۀ دین و معرفتشناسی اختالفنظر (فارسی)
زمان :ساعت  ۸:۳۰تا 1۰:۰۰
ردیف

سخنران

1

جالل عبدالهی

2
۳

غزاله حجتی و
امیرحسین خداپرست
علی اکبر کوچکزاده و
شهریار غریبزاده

مدیر نشست :امیرحسین خداپرست
زمان

عنوان
معرفت شناسی اختالف نظر درباره ی خدا :تفاوت در روش شناسی و موارد
شهودی از تاریخ علم

۸:۵۰-۸:۳۰

پلنتینگا و کدوتنبل بزرگ :نگاهی از منظر معرفتشناسی اختالفنظر

۹:1۰-۸:۵۰

خداباوری و مسالۀ آگاهی :در انتظار خطا بودن بستار امر فیزیکی

۹:۳۰-۹:1۰
1۰:۰۰-۹:۳۰

پرسش و پاسخ

استراحت ☕ | ساعت 1۰:۳۰-1۰:۰۰
نشست دوم :فلسفۀ دین و معنای زندگی (فارسی)
مدیر نشست :قدرتاهلل قربانی

زمان :ساعت  1۰:۳۰تا 12:۳۰
ردیف

سخنران

عنوان

زمان

1

حسن احمدیزاده

نسبیت معناییِ معنای زندگی در فراطبیعتگراییِ افراطی

1۰:۵۰-1۰:۳۰

2

محبوبه پاکدل

نظریۀ معنای زندگی تدئوس متز؛ از طبیعتگرایی به فراطبیعتگرایی

11:1۰-1۰:۵۰

۳

عاطفه مروی

۴

قدرتاهلل قربانی

رهیافتی نو در مسئلۀ معنای زندگی (مبتنی بر رویکرد تلفیقی تحلیلی
اگزیستانسی)
مسئلۀ شر و آیندۀ سنت خداباوری
پرسش و پاسخ

11:۳۰-11:1۰
11:۵۰ – 11:۳۰
12:۳۰-11:۵۰

استراحت ☕ | ساعت  12:۳۰تا ( 1۴:۳۰ناهار)

۴

) فلسفۀ دین و مطالعات اجتماعی (فارسی:نشست سوم
16:۰۰  تا1۴:۳۰  ساعت:زمان

 سیدمحمود نجاتی حسینی:مدیر نشست
زمان

عنوان

1۴:۵۰-1۴:۳۰

 برخی مالحظات نظریهای و:در مزیت کاربست فلسفۀ اجتماعی دین
روششناختی مبنایی

سخنران

ردیف

سیدمحمود نجاتی حسینی

1

1۵:1۰-1۴:۵۰

 سنت و عمل، زبان،خدا

حسین شقاقی

2

1۵:۳۰-1۵:1۰

آیا عمل دینی نوعی متن است؟

رسول رسولیپور

۳

16:۰۰  تا1۵:۳۰

پرسش و پاسخ

16:۳۰  تا16:۰۰ استراحت ☕ | ساعت
)نشست چهارم (انگلیسی
 رضا اکبری:مدیر نشست

1۸:۰۰  تا16:۳۰  ساعت:زمان

زمان

عنوان

سخنران

ردیف

16:۵۰-16:۳۰

Divine and Worldly Knowledge, Prediction, and Control

Juan Morales

1

17:1۰-16:۵۰

Open Theism and Prophecy
Skepticism, Induction and Meta-induction: What Does the
Pragmatic Justification of Induction Justify?
پرسش و پاسخ

Ferhat Yöney

2

J. Brian Pitts

۳

17:۳۰ – 17:1۰
1۸:۰۰-17:۳۰

1۸:۳۰  تا1۸:۰۰ استراحت ☕ | ساعت
)نشست پنجم (انگلیسی
 حمیدرضا آیتاللهی:مدیر نشست

2۰:۰۰  تا1۸:۳۰  ساعت:زمان

زمان

عنوان

سخنران

ردیف

1۸:۵۰  تا1۸:۳۰

Is Metaphysics of AI Agents Unified with Human
Metaphysics? A Yogācāra Buddhist Interpretation

Shiying Liang

1

1۹:1۰  تا1۸:۵۰

Religion inside Qur’anic text and Arabic lexicology, and Ibn
Taymīyah; Towards an Islamic Philosophy of Religion

1۹:۳۰  تا1۹:1۰
2۰:۰۰  تا1۹:۳۰

Escape from Painless Civilization: Religion and The
Affirmation of Life
پرسش و پاسخ

۵

Julio César
Cárdenas
Arenas
Nuruddin Al
Akbar

2
۳

روز سوم (چهارشنبه  ۲۵خرداد)
نشست اول :فلسفۀ دین و زبان دینی (فارسی)
مدیر نشست :مهدی اصفهانی

زمان :ساعت  ۸:۳۰تا 1۰:۰۰
ردیف

سخنران

عنوان

زمان

1

مهدی اصفهانی

زبان دین بهمنزلۀ افق

۸:۵۰-۸:۳۰

2

محمدرضا بیات

تأثیر هرمنوتیک فلسفی بر تفسیر کتب مقدس

۹:1۰-۸:۵۰

۳

مالک شجاعی جشوقانی

نسبت هرمنوتیک دینی و فلسفۀ علوم انسانی در اندیشۀ استاد مطهری

۹:۳۰-۹:1۰
1۰:۰۰-۹:۳۰

پرسش و پاسخ

استراحت ☕ | ساعت 1۰:۳۰-1۰:۰۰
نشست دوم :فلسفۀ دین و فلسفۀ قارهای (فارسی)
مدیر نشست :مجتبی اعتمادینیا

زمان :ساعت  1۰:۳۰تا 12:۰۰
ردیف

سخنران

عنوان

زمان

1

مجتبی اعتمادینیا

خدا در فلسفۀ دینِ قارهای؛ مروری بر مالحظات انتقادی مارتین هیدگر

1۰:۵۰-1۰:۳۰

2

اعلی تورانی

بررسی تالئم فلسفۀ دین و فلسفۀ قارّهای

11:1۰-1۰:۵۰

۳

کاظم طیبیفرد

بازخوانی دیدگاه پییر آدو در باب استمداد دین از فلسفه در ارائۀ روش زندگی

11:۳۰-11:1۰
12:۰۰-11:۳۰

پرسش و پاسخ

برنامهای ویژه از سوی موزۀ دانشگاه خوارزمی  12:۰۰ -تا 12:۳۰

استراحت ☕ | ساعت  12:۳۰تا ( 1۴:۳۰ناهار)

6

نشست سوم :فلسفۀ دین و مسئلۀ باور (فارسی)
مدیر نشست :مهدی غیاثوند

زمان :ساعت  1۴:۳۰تا 16:۰۰
ردیف

سخنران

عنوان

زمان

1

محمد کاظم فرقانی

اعتبار نگاه برون دینی به دین از منظر درون دینی

1۴:۵۰-1۴:۳۰

2

روح اهلل سوری

نقش تصورهای فلسفی در تصدیق و تکذیب باورهای دینی

1۵:1۰-1۴:۵۰

۳

مهدی غیاثوند

پایان فلسفۀ دین؟ تحلیلی بر مناظره آلوین پلنتینگا و دنیل دنت

1۵:۳۰-1۵:1۰
16:۰۰-1۵:۳۰

پرسش و پاسخ

استراحت ☕ | ساعت 16:۳۰-16:۰۰
نشست چهارم (انگلیسی)
زمان :ساعت  16:۳۰تا 1۸:۰۰
ردیف

سخنران

1

Vahid
Sohrabifar
Tahereh
Tavakkoli

۳

Franco Manni

2

مدیر نشست :وحید سهرابیفر
عنوان

زمان

Faith, Absurdity, and Narrative

16:۵۰-16:۳۰

Ritual and its Constructive Power: An Overview of Victor
Turner’s Theory
The Dialogue between Philosophers of Religion and
Atheistic Scientists
پرسش و پاسخ

17:1۰-16:۵۰
17:۳۰-17:1۰
1۸:۰۰-17:۳۰

استراحت ☕ | ساعت  1۸:۰۰تا 1۸:۳۰
نشست پایانی (انگلیسی)
سخنران اصلی
مدیر نشست :رسول رسولیپور

زمان :ساعت  1۸:۳۰تا 1۹:۳۰
ردیف

سخنران

عنوان

زمان

1

Brian Leftow

Recognizing God

1۹:۰۰ – 1۸:۳۰
1۹:۳۰ – 1۹:۰۰

پرسش و پاسخ

مراسم اختتامیه
 1۹:۳0تا ۲0:۳0
7

