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استهایینگرانیپژواکباشد،خدامورددرآنکهازبیش،4اینتایرمکآلسدیروفلوآنتونیۀویراست
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بهزادتوسطهیک،جاناثردین ۀفلسفکتابۀترجمباسپسو،(۱۳۶۲)خرمشاهیبهاءالدیناستاد

شد.آغاز(۱۳۷۶)سالکی
طرحوجهان،دردینۀفلسفهایدپارتمانوهارشتهایجاددرگرفتهصورتهایتالشرغمعلی

مسئلۀدینی،ۀتجربدینی،زبانالهی،صفاتخدا،مفهومازجدیدهایخوانشودقیقهایبحث
.وشّر، مورددرجدیهایدغدغهکهاستسالیچنددینی،ودانشگاهیعلمیمراکزدر..

استشدهمطرحدینفیلسوفانسویازرشته،اینیافتگیپایانوانحصارگرایی،ایستایی، وسلی.
 برای ای آینده تصور: تطبیقی و ای رشته میان پژوهشی عنوان به دینی فلسفۀنامباکتابیدروایلدمن

وفلسفهمالقاتۀنقطدرایرشتهمیانوتطبیقیپژوهشیبایدرافلسفهگویدمی 5دین ۀفلسف

                                                           
1Martin Heidegger, “The End of Philosophy and the Task of Thinking”, 1964 

 ،میتوانبهمباحثطرحشدهدرسهاثرزیراشارهکرد:بهعنواننمونه2
Nick Trakakis, The End of Philosophy of Religion, 2008 
Wesley J. Wildman, Religious Philosophy as Multidisciplinary Comparative Inquiry: 
Envisioning a Future for the Philosophy of Religion, 2010 
Thimothy D. Knepper, The Ends of Philosophy of Religion, 2013 
3Nicholas Wolterstorff, “Then, Now and Al” in Reason, Metaphysics and Mind: New Essays on 
the Philosophy of Alvin Plantinga, 2012 
4New Essays in Philosophical Theology, Antony Flew and Alasdair MacIntyre (eds.), 1955 
5 Wesley J. Wildman, Religious Philosophy as Multidisciplinary Comparative Inquiry: 
Envisioning a Future for the Philosophy of Religion, 2010 



 «فلسفۀدینمعاصر»المللیهمایشبیندهمینچکیدۀمقاالت|2

 

ایجادجدیدیروشِیوموضوعییکپارچگیدینۀفلسفدرطریق،بدینتا.دانستدینیمطالعات
پیشنهادِنِپر،تیموتیشاگردشوایلدمن،ازپیرویبه.رهانیداشکنونیبحرانازرارشتهاینوکرد
وتنّوعمشخصطورهبودین،ۀفلسفترِانسانیوترواقعیزوایایبهبایددینفیلسوفانکهکندمی

نمایند.توجهشود،میدنبال«دینیمطالعات»یعنیآنۀهمسایۀرشتدرکهشدنیترتاریخی
فرضیاتآندرکهشود،میشناختهتحلیلیۀفلسفبااصوال دینۀفلسفدیگر،سویاز

یافتهغلبهآن،توجیهوباوربهمربوطموضوعاتدرویژههبانتزاعی،عقالنیتیکشمولانجه
است خدا«وجود»اثباتبرایواستعینیواقعیتپیدرعلمۀشیوبهتحلیلیفلسفۀسنت.

هاگزارهوبرهانواستداللبهتوسلبابایدراالهیواقعیتآیااما.شودمی«استدالل»بهمتوسل
ایتجربهدراست،مرسومایقارهفیلسوفانمیاندرودیگرسنتدرکهآنچنانتوانمییاکرد،اثبات

دیگرفلسفیهایروشوهرمنوتیکپدیدارشناسی،بهتوضیحشبرایوشدمواجهآنباوجودی
تواقعیآنازگفتنسخنبرایگویدمیدین ۀفلسف پایانکتابدرتراکاکیسنیکجست؟توسل
.رفتادبیاتوروایتسراغبهبایدبلکهشد،متوسلعلمزبانبهتواننمیرازآلودمتعالی

اسالم،همچونادیانازبسیاریبهربطیهیچکهاستاینموجوددیِنۀفلسفدیگرچالش
مسیحیغربی"دینۀفلسفتربیشراآنبایدونداردبودیسمویهودیت دانست" موجبکهامری.
 1شود.میرشتهاینفروبستگیوتمحدودی
سپسو۲۰۰۰سالاوایلدرسمپوزیومدوکهشدسببدین،ۀفلسفۀرشتراهسربرمشکالتاین

دینفیلسوفانازگروهیآنهادروشودبرگزاربوستوندانشگاهدینوفلسفهۀسسؤمدر۲۰۱۷بهاردر
بهآمدهعملبههایبحثخروجی2.دکننبحثدینۀفلسفۀآیندۀدربارتاشوندجمعهمدور

بستبنازتاداردنیازفوریتحولچهاربهدینۀفلسفکهاستشدهآنوایلدمنوسلیسرپرستی
راغربیوشرقیدیگرهایسنتویافتهگسترشآنمسائلبایدابتدا3.شودخارجیافتگیپایان
ازگذشته1.داردنیازخودماهیتبهتنسبانتقادیرویکردیبهدانش،اینهمچنین4.گرددشامل

                                                           
لسفه قاره فگزارشمفصلترازبحرانهایموجوددررشتهفلسفهدینرابهقلممحمدابراهیمباسطدرمقدمهیکتاب1

 ،کهاوآنراترجمهکردهاستببینید.(۲۰۱۱اثرمورنیجوی)ای و فلسفه دین
گزارشکاملایندورویدادرادراینجادنبالکنید:2

The Future of the Philosophy of Religion, David Eckel, C. Allen Speight, and Troy DuJardin 
(eds.), Boston Studies in Philosophy, Religion and Public Life 8, Springer, 2021 

برایآشناییبیشتربااینتحوالت،بهاینمقالهدرمجموعهباالمراجعهکنید:3
Wesley Wildman, “Reading Tea Leaves, Drinking Tea: Four Transformations in Philosophy 

of Religion” 
4Global Transformation 
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شناسی،جامعهدینی،مطالعاتهمچونانسانیعلومدیگرهایرشتهبابایددینۀفلسفها،این
هایحوزهبهبایدرشتهایننهایت،درو2.کندایجادایرشتهمیانافزاییهمتاریخوشناسی،انسان
3.نمایدتریجدیتوجهدینعملی

مسائلطرح)انحصارگراییوایستاییدرتنهاایراندردینۀفلسفۀرشتجودِموهایچالش
مسیحیالهیات شودنمیخالصه( ۀرشتیکعنوانبههویتبحرانباهنوزایراندردینۀفلسف.
روستهروبدانشگاهیمستقل ذیلدررشتهاینتعریفادارِیوسازمانیمشکالتتنهالهمسئ.
ایرانهایدانشگاهدراسالمیمعارفحتیواسالمی،کالماسالمی،ۀففلسآموزشیهایگروه

هایرشتهگذارانسیاستونویسانبرنامهحتیذهندرهنوزکهاستاینتر،مهمآنازنیست؛
.نیستفلسفیکالمیاوجدید،الهیاتجدید،کالمازتربیشچیزیدینۀفلسفایران،دردانشگاهی

ونشدهگرفتهجدیرشتهاینکردنبارورترچههردرایرانیمسلماناندیشمندانسهمدیگر،سویاز
.مشغولندمسیحیفیلسوفانهایدیدگاهطرحوترجمهبهگرانپژوهشواستادانغالب

گرفتهقرارتوجهموردنیزایراندردینۀفلسفۀرشتدرتحولوتغییرضرورتمسئلۀخوشبختانه،
دردینۀفلسفۀرشتدررسمیوعلمینهادهایازیکیعنوانبهایران،دینفهفلسعلمیانجمن.است

گاهیضمنتااست،کردهتالشکشور، هایدانشگاهدرحضورباعلمی،ۀجامععمومبهبخشیآ
بهخارجی،وداخلیپرشمارهایکارگاهوگوهاوگفتبرگزاریباودارند،فعالرارشتهاینکهکشور
ایراندردینۀفلسفۀرشتموجودهایچالشحال،عیندرومسائل،ماهیت،ازتریدقیقتعریف
روپیشراآننوبتدهمیناینککهمعاصر،دینفلسفهسالیانۀهایهمایشبرگزاری.رساندیاری
دین،ۀفلسفۀرشتموجودیتوماهیتبررسیضمنکهاستمبارکیهایتالشازدیگریکیداریم،

درجوادیمحسندکترۀچکیدمدعا،اینبرشواهدی.پردازدمیایراندردینفیلسوفانموریتأمبه
وخداشناسیمسائلکناردروآیندهدردینۀفلسفکندمیبینیپیشکهروستپیشۀمجموعهمین
شناسی،معرفت ندارددینیشناسیارزشبهپرداختنجزراهی دراللهیآیتحمیدرضادکترو.
واستادانتعاملراایراندردینۀفلسفۀرشتداشتننگاهپویابرایراهبهترینخود،ۀچکید

سترگیکارایشان،ۀعقیدبه.داندمیانسانیعلوموفلسفیهایحوزهسایربارشتهاینگرانپژوهش
اسالمیۀاندیشوفلسفهبرمبتنیورزیفلسفهکند،پیداادامهایراندرقوتبابایدقبلهمچونکه

نیزجهانیاندیشهبازاردرکهداخلیمندانهعالقمیاندرتنهانهماجامعهدینفیلسوفانکهاست
نمایند.ارائه

                                                                                                                  
1Critical Transformation 
2Multidisciplinary Transformation 
3Practical Transformation 
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کشوردرعقالنیگوهایوگفتسازیفرهنگجهتدرتالشوورزیاندیشهتوفیقبرراخدای
همکاریومشارکتبتبادهم،همایشعلمیشورایمحترماعضایتکتکازوشاکریم،
علمیانجمنۀمدیرهیئتسویازهمایش،اینترکیفیچههربرگزاریدرشانعالمانهوصمیمانه

نماییممیگزاریسپاسایران،دینۀفلسف وهاچکیدهۀارائباکهعزیزانیتمامیقدردانهمچنین.
.هستیمرساندند،یاریهمایشاینترعلمیچههربرگزاریدرارزشمندشانهایمقاله


 پور رسول رسولی
 المللی  همایش بین دهمیندبیر علمی 

 معاصردین  ۀفلسف
 1401خرداد 
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 دین ۀفلسف ۀتحلیلی از گذشته و آیند
 1اللهیحمیدرضاآیت


میالدیتوانستجریان90خوددیدهاست.دردهۀفلسفۀدیندرچهلسالگذشتهتحوالتبسیاریرابه

فلسفه بهپویاییدر نشاندهد. خود هممشربورزیاز و جانهیکنقشحقپلنتینگا و هایهایاو
معرفتمؤث در جدیدی بستر پلنتینگا داشتند. زمینه این در را آنری نتیجۀ در که آورد پدید شناسی

تریپیداکرد.همینامرفلسفۀدینراازتکاپوهایایستاکهبازگوییمطالبورزیدینمیدانوسیعفلسفه
ینتوجهفیلسوفاندینرادرآورد.جانهیکدرفلسفۀدهایکمابیشجدیدتربودبهپیشینیانبااستدالل

هایجدیدیدرفلسفۀدینازاینجهتپدیدآمد.اواخربهادیاندیگرمتوجهساخت.درنتیجهساحت
هایهادرفلسفۀدیناهمیتپیداکردوکتابویکمتنقیحوتنظیمدیدگاهقرنبیستمواوایلقرنبیست

دیدگاه آورنده فراهم که فلسفۀمتعددی در بدیع سنتهای شد. منتشر مقاالت مجموعۀ در بود دین
ویراستارییکاندیشمندوباجهتکتاب کردومبناییگیریهاییبا هایخوداوخریداربسیاریپیدا

ایدرفلسفۀدینبود.اینسنتمتأسفانههنوزدرایرانموردتوجهقرارهایاندیشهبرایتجمیعنوآوری
وجودآوردند.ملحداننیزسعیتریرادرفلسفۀدینبههایجدیحثهابنگرفتهاست.همینمجموعه
رغماینکهفیلسوفاندینمتوجهشدندهایخودراپیشببرند.علیتربحثکردندساختارمندترومستدل

ورزیکنندوبهمسائلیهمچونمعنایزندگیرویآورند،ولیتریفلسفههایانضمامیکهبایددرحیطه
هاینظریدرعناوینسنتیفلسفۀدینهمچنانباتکاپوادامهیافتهاست.ازابتدایورزیدربحثاندیشه

فلسفۀرفتهحیطهویکمرفتهقرنبیست هایالهیاتیوفلسفۀدینبهیکدیگرنزدیکشدند.بااینکهقبال 
هایزیمنطقیدرگزارهورجایفلسفهتدریجبهدینقرابتبسیاریباالهیاتسیستماتیکداشت،ولیبه

پژوهانههاییدینهایالهیاتیخودرابهفلسفۀدیننزدیککرد.ارائۀنظریهرفتهنظریهبنیادیندینی،رفته
هایدینیپسامدرن(رشدهایدینیوالهیاتی)همچونالهیاتپسامدرنیانظریهبرایفراهمآوردنمدل

شناسیدینهمرسوخداشتبستریجدیدشناسیوروانجامعهکرد.اینگونهاندیشیدندربارۀدینکهدر
ورزیدربارۀدیننشانپدیدآوردکهبرخیفیلسوفانرابهایناینفکرانداختکهراهیجدیددرفلسفه

هایاندیشیدندوچندانتمایلیبهنگرشایمیایکهدرفضایتفکرقارهدهند.بااینرویکردجدیدعده
ایراپدیدآوردندوادبیاتمتعددیدراینانینداشتندجریانجدیدیبهنامفلسفۀدینقارهزب-تحلیلی

در فضایتحلیلیزبانیو در دینسنتیکه فیلسوفان فکرینتوانستبا اینجریان آوردند. پدید باره
ارتباطبادیگریوگوهایتعاملیایجادنمایدوگویاهریکبدونکردندگفتهایمنطقیفعالیتمیقالب

می ادامه فعالیتخودشان نشانهبه به توجه با بههایفعالیتدهند. دین قبلیفلسفۀ و نظرهایفعلی
جا(ازآن1ایرابرایبسطوبالندگیفلسفۀدینانتظارداشت:)توانچنینآیندهرسدکهمینگارندهمی

                                                           
(hamidayat@gmail.comاستادفلسفهدانشگاهعالمهطباطبائی)1
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هایییکیهایمنطقینیستوارائۀنظریهشدرقالبنگراناثباتیاردنظریاتایدلکهفلسفۀدینقاره
می لذا اهمیتدارد، برایآن دیگری گستردهپساز دامنۀ مدلتواند برایطرح را ازای هایجدیدی

متأثرازمسیحیتاست(پیشنگرش روداشتهباشد.پیشرفتاینجریانمنوطهایدینیرا)کهمعموال 
خالقیت نظریهبه نظریهپردازانهای این است. زمینه این در الهیاتی و میپردازیدینی ازها تواند

یابدمتأثرباشد.امااینجریانهموارهباایرواجمیهایفکریجدیددیگریکهدرفلسفۀقارهجریان
تواندبهواسطۀمنطقیبودنمیمشکلمقبولیتمواجهخواهدبود،درحالیکهدرفلسفۀدینتحلیلی،به

هامتأثرازتحوالتیرسددرفلسفۀدینتحلیلینوآورینظرمی(به2هایاریرساند.)قبولیتآندیدگاهم
شناسی،فلسفۀذهن،فلسفۀهمچونمعرفتهایفلسفیدرفضایتحلیلیحوزهخواهدبودکهدرسایر

روان زیستاخالق، معناشناسی، فلسفی، کیهانشناسی تکاملی، تحلیشناسی فلسفِیلشناسی، های
وجودخواهدآمد.بههمینجهتفیلسوفاندینفراخورحالشانبایدمترصدتحوالتتاریخوجغرافیابه

آوردتابتوانندپیشمیهاآنهایجدیدیبرایهاموقعیتهاهمباشند.اینتوجهبهسایرحوزهسایرحوزه
آوریبهبسطنو فلسفۀدینبپردازند. در به3)ها دینهمچنانرسدبحثینظرم( هایسنتیدرفلسفۀ

وگوهایفیلسوفاندینراهمچنانزندهداشتهباشد.هاوگفتعالقمندانخودشراداشتهباشدوبحث
تردرمسائلسنتیفلسفۀدینهایسپسدراینزمینهارائۀیکنظرونقدوپاسخ،ونقدنقد،ونقادی

هاحولامایناستاینبحثبینیشخصییانداشتهباشد.پیشمخصوصابینملحدانوخداباورانجر
وصفاتاوبیش بنظرمیمفهومخدا است.ترمتمرکزگردد. پیشتازشده اینزمینه رسدبرایانلفتودر

شخصیت پسدیگر این از سوئینگرچه پلنتینگا، دینهمچون فلسفۀ در هیک،هایبزرگی جان برن،
کههمانندپیشینیانبرجستهشوندخواهندشد،ولیفیلسوفاندینمتعددیبدونآنتریافتآنتونیفلوکم
هایگوناگونسربرخواهندآورد.ولیبههرحالناگزیرهستندرویدوشبزرگانقبلیسواردرمحدوده

ازهمهمهم فرهنگشوند. فیلسوفاندینمهمیاز اندیشهتر، هایهایدیگرغیرازمسیحیتوغرب،
رامهمخواهندیافت.آماهاآنایکهاندیشمندانغربیتعاملباگونهسفیبدیعیارائهخواهندکردبهفل

آنچهبرایماازاینپسمهمخواهدبودایناستکهرصدخودراازمباحثجدیدیکهدرفلسفۀدین
درسنتتحلیلی(مطرحمی راه،تبادلاطالعاتبینشودافزایشبخشیم.دراینزمینهبهترین)مخصوصا 

دهند.بههمینصورتهایجدیدقرارمینحویخودرادرمعرضانواعدیدگاهماناستکهبهاندیشمندان
هایفلسفیوعلومانسانینیزاهمیتداردتادرجریانتعاملفیلسوفاندیندرجامعهماباسایرحوزه

باشند.کارسترگیکههمچونقبلبایدباقوتادامهورزیهایاندیشههایجدیددرسایرحوزهدیدگاه
ورزیمبتنیبرفلسفهواندیشۀاسالمیاستکهفیلسوفاندینجامعهمابایددرفلسفۀپیداکندفلسفه

دیننهتنهادرمیانعالقمندانداخلیکهدربازاراندیشۀجهانینیزارائهنمایند.
فلسواژگان کلیدی دین، فلسفۀ آیندۀ قاره: دین فلسفۀ دینتحلیلی، فلسفۀ اسالمی، وفۀ مفهوم ای،
 صفاتخدا.
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 های جدید پیشروی فلسفۀ دین معاصر فلسفۀ اسالمی و امکان گشودن افق
 )بررسی موردی راز و نیاز از منظر فیلسوفان مسلمان(

1مجیداحسن
نتالشلوگوسیبرایماهّیتفلسفهوسخنفلسفیچیزیجزتبیینوجهعقلیامورواقعنیست.ای

اسطوره سنتو میفهم تعریفیاستکه فلسفهها همۀ راتواند دین فلسفۀ جمله هایمضافاز
اشرابهچالشهایتحلیلیبازتعریفکردهولزومبقایفلسفۀدیندرخاستگاه،رویکردورهیافت

سالمیباسرمایۀسترگیرویفلسفۀدینمعاصربگشاید.فلسفۀاهایجدیدیراپیشبکشاندوافق
توانددراینراستامحلپرسشقرارگیرد.کهازرهگذراندیشهپیرامونامرقدسیدراختیارداردمی

(غلبۀ۱توجهیبهاینسرمایۀعظیمقلمدادکرد:)هایبیتوانازریشهبااینحال،مواردذیلرامی
انمعاصرکهگاهموجباتهامکالمبودنبهفلسفۀرویکردتحلیلیدرمیانمتعاطیانفلسفۀدیندرایر

( است؛ شده بی۲اسالمی و انتزاعی و( نیازها با مسلمان فیلسوفان مباحث کردن تلقی ارتباط
)دغدغه زندگیانسان؛ غلبۀ۳هایوجودیانسانمعاصرهمچونمعنایزندگیونقشدیندر )

بحثوهمدلیبرایفهمزیستانضمامیدینیرویکردانتزاعیوتئوریکصرفوخالیبودنآناز
نحوتعبدیپذیرفتهشدهاست.البتهنقددومکهدرمناسکوفرهنگدینیمؤمنانتبلوریافتهوگاهبه

وسومبهرویکردتحلیلیبهفلسفۀدیننیزواردشدهاست.نویسندهبراینموضعاستکهازیک
الشبرایشناختاکنونواینجایخودونیزبازشناسیانسانسو،دلبستگانفلسفۀاسالمیبایدبات

معاصربهروزآمدکردنزبانومسائلخودرویآورندوازسویدیگر،ازاینرهگذر،امکاناتنهفته
دراینسنتاندیشگانیرادرراستایپیشبردمباحثمختلفنمایانسازند.اینکوششنشانخواهد

دربابمسائلامروزینفلسفۀدیندرفلسفۀاسالمیموجوداستکهدرایدادکهمباحثگسترده
معطوفبهمباحثانضمامیدربابپدیدۀدین حصارمسائلمتافیزیکیصرفباقینماندهوکامال 

شناسیتجاربدینیوعرفانی،تبیینمعجزات،حقیقتزباندین،وجههستند.تبیینوحی،معرفت
ناسکوعباداتدینیتنهابخشیازاینمواردهستند.نگارندهدریکبررسینیازبهنبوتوفلسفۀم

موردپژوهانه،مسئلۀرازونیازباحقیقتمتعالوکیفیتاستجابتدعاکهجایگاهمهمیدرمعناو
امیدبخشیبهزندگیداردراازمنظرفالسفۀمسلمانموردمالحظهقراردادهوتالشنمودهبهبرخی

 ادراینرابطهپاسخدهد.هچالش
فلسفۀدیناسالمی،دعاواژگان کلیدی: فلسفۀاسالمی، فلسفۀدینتحلیلی، ،رازوفلسفۀدین،

.نیاز

                                                           
(ahsan.majid62@gmail.comالسالم)استادیارفلسفهدانشگاهامامصادقعلیه1
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 گرایِی افراطی نسبیت معنایِی معنای زندگی در فراطبیعت
1زادهحسناحمدی

 
داریزندگین،معنیگرایِیافراطییاسنتی،رویکردیاستدرفلسفۀدینکهبراساسآفراطبیعت

مثابۀهویتانسان،ارتباطیناگسستنیداردباباوربهوجودامرقدسی)خداوند(وُبعدیفرامادیبه
گراییمعتدل،اصلیانسان.اینرویکرددرکناررویکردهایمعتدلوافراطیدیگریچونفراطبیعت

ختلفی،براساسضرورتیاعدمگراییمعتدل،هریکمعیارهایمگراییافراطیوطبیعتطبیعت
برایمعنی اند.درداریزندگیانسانارائهنمودهضرورتباوربهامرقدسیوُبعدفرامادیانسان،

مؤلفهفراطبیعت است، حاضر جستار اصلی محور که افراطی معنیگرایی برای زندگیهایی داری
ایزندگی،حیاتپسازمرگ،باوربهمندیافعالخداوند،نسبیتمعنشود.غایتانسانمعرفیمی

غایت به باور و مهممبدأ بههایمعنیترینمؤلفهمندیزندگی، اینرویکرد زندگیانساندر دارِی
نسبیشمارمی از مراد معنیآیند. امریاستگرایِی داریزندگیایناستکهمعنایزندگیاساسا 

نسبتنسبی.همان هایمختلفتعییندادهاوابژهیمختلفآنبارخهاطورکهمعناییکواژهرا
ایکهبرایمعنایزندگیانساندرکند،معنایزندگینیزچنیناست،بدینصورتکههرمؤلفهمی

رخ نسبتبا در مینظربگیریم، وشرایطمختلفزندگیمعنیدار رخدادها وشرایطیشود؛ دادها
گاهیعلمیوعملی.درواقع،چونکمککردنبهدیگران،خلقآثارهن ریوارتقاءسطحبینشوآ

هایمنطقیوداراستکهانساننسبتویژهمتدینان،زندگیزمانیمعنیهابهبرایبسیاریازانسان
دارهاییکهدرنهایت،خود،ازامریفراطبیعیمعنیمطلوبیباجهانپیرامونشبرقرارکند،نسبت

دادهاوشرایطمختلف،ممکناستازاموریفراتریابیرونازخوداینرخشوند.بهبیاندیگر،می
شودبخشیدرنهایتبهواقعیتیاامریمنتهیمیخودشانمعنیبیابند،واینسلسلۀنسبیِتمعنی

بخشهمۀاموروهرنسبتممکنیدرزندگیانساناست.براساسمنطقحاکمبرچنینکهمعنی
نا امر معنیاستداللی، و معنی ضامن اساسو نهایت، در داریشرایطمختلفمشروطمقدس،

 دادهاست.زندگیانسانونیزنسبتمیاناینمعانیورخ
 .گراییگرایی،فراطبیعت:معنایزندگی،نسبیت،خدا،طبیعتواژگان کلیدی



 

                                                           
(hasan.ahmadizade@gmail.comعضوهیئتعلمیدانشگاهکاشان)1
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 انضمامی کردن موضوعات فلسفۀ دین-مشاورۀ فلسفی راهی برای کاربردی
 1خوانمهدیا


روان جایگزیِن نه و کنار رواندر متخصصانشناسان، سایر اجتماعیبالینییا مددکاران پزشکان،

ره فلسف2یاریبهداشتروان، مشاورۀ می3یو بالینینیز فلسفۀ آن گاهیبه وکه رویکرد گویند،
هوگند آد و آخنباخ، بی. گرد کوستنبام، پیتر عملیاست. فلسفۀ در الیوتجریانیمعاصر یکو

هایتاریخیاینفعالیتفلسفیبهسقراطورواقیونکوهن،ازپیشگاماناینحرکتهستنداماریشه
مشکالتبازمی بنیاد بنو فلسفیدر نحویمسئلۀ به مردمانعادیکه پیآناستتا در و گردد

بهگونهزندگیآن فلسفۀعملیکه از اینرشته ترینفلسفهعملیایهاستراهنماییویاریکند.
روش ظرفیتتمام حوزهاستاز آموزهها، مکاتبو میها، استفاده کند)ازهایفلسفیوفالسفه

منطقگرفتهتاتفکرانتقادیواخالقفضیلتارسطوییواگزیستانسیالیسم(تاگرهیراازذهنو
زمانۀپرمسئلهکمککردهویاوریدراینضمیرانسانیبگشایدوبهتعبیریبهخودنوردیوانسان

اشفلسفهاست،الزماستوضعیتیبهتررادرجهانبیافریند.مشاورفلسفیهرچندتخصصاصلی
روان در جامعهمعلوماتعمومی روانکاویو تاریخی، داشتهشناسی، نیز پزشکی حتی و شناسی

مشاوره مراجعاندر مشکالتیکه تحلیلبسیاریموضوعاتو پاسخو هایفلسفیمطرحباشد.
تواندرشاخۀگستردۀفلسفۀدینیافت.درایناستخراجوبازآفرینیموضوعاتفلسفۀکنندمیمی

ودیندرضمنمشاوره اینکهدغدغۀصدقوتوجیهمعرفتشناسیباورها هایفلسفیلزومیبه
رکهایمانانفسیرابهیرکگوتوانهمچونکیهایدینیواالهیاتیدرکارباشدنیست.بلکهمیآموزه

اگرجاودانگیسقراطنسبتمی گرفت: کار به کیدهد تعبیر به و باشد... کار کلایدر یرکگور
برسرایناگرکوچکبهخطرمی وجانهیکدرفرازیدرخشاندراواخرندافکزندگیخودرا

می بیان عمرشاینگونه وقتیپرسشبنیادینچالش»کند: نیچه میبرانگیز خود از آیارا که پرسم
ای؟پاسخمنحاضریدوبارهچنانزندگیکنیکهتاکنونباهمهلحظاتخوبوبدآنزندگیکرده

مثبتاست.امابهعنوانبخشیازفلسفۀجامعدینیمعتقدماینزندگیکلوجودمانیستبلکه
تراستکهاگراینتروطوالنیعظیمایکهاکنونبرایمانمهماست(ازیکفرایندایمهم)پارهپاره

مباحثوموضوعاتفلسفۀ«حیاتدنیویرادرپرتوآنفرایندببینیمارزشبیشتریخواهدداشت.
تواندبهمشاورومراجعهایفلسفیمیدرمشاورههاآنهایناظربهدینصرفنظرازنقضوابرام

                                                           
(makhavan77@gmail.comدانشیارفلسفۀدانشگاهعالمهطباطبائی)1

2 Coaching 
3 Philosophical Consulting 
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مس کند. کمک خود عمیق مسائل تحلیل و پیشبرد راهدر تمام با ایمان به ناظر وحلائل ها
رویکردهایناظربهآن)ازشرطبندیپاسکالتاشیوۀپراگماتیستیجیمزدرتأثیرارادهبرباوردینیو
..(تجربۀدینیومکاشفاتعرفانیکهشایدبتوانوضعیتروانیونفسانیمراجعانرادرآنزمینه

ایی،مرگومسائلگوناگونقبلوبعدآنوملحقاتولوازمآندید،خداوبهمفهومعامواقعیتغ
هایآنوداللتآن،معنایزندگیهاینزدیکبهمرگوگونهاندیشیوتجربههمچونسوگ،مرگ

توانددرفرایندمشاورۀفلسفیبهکارمشاورومراجعومعجزهوحضورآندرزندگی،..هریکمی
هاییبااالهیاتعملینیزدارد.هاومشابهتهکرد.اینمسیرالبتهتفاوتآیدوازظرفیتآناستفاد

توانددراینرویکردازجهاتدیگریکمکهایخاصادیانگوناگوننیزمیازسویدیگرآموزه
ایازحرکتمشاورۀفلسفیووضعیتکنونیآنواشارهبهکند.دراینجستارضمنبیانتاریخچه

هایفلسفۀدینرابرایاینرویکردبیانکنیم.ایآنها،برآنیمتاظرفیتوِنمشاورههایگوناگروش
.هایدینی:فلسفۀدین،مشاورۀفلسفی،رواندرمانی،فلسفۀعملی،آموزهواژگان کلیدی
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 یرکگور؛ بازخوانی مواجهۀ انسان با رنج ایمان ایوب )ع( در نگاه کی
2تسیاهپوشومریمالسادا1فردمرتضیاخالقی


ایمانایوبدربارۀیرکگورایومطالعۀموردیبهبیاندیدگاهکیپژوهشحاضربهروشکتابخانه

پردازدکهدربستراگزیستانسیالیسمخداباورقابلمثابۀالگوییانسانیدرمواجههبارنجیمی)ع(به
می استو نمونهتبیین را آن فلسفۀتوان در بحث قابل و مناسب بهای ازدین یکی آورد. شمار

توانمباحثیراای،اگزیستانسیالیسماستکهدرشاخۀخداباورآنمیموضوعاتمهمفلسفۀقاره
پیرامونمسئلۀرنجوایمانبشریدریافتوازآنجاییکهانسانمفهوممحوریوعنصراساسیدر

تمامییرکگوربهمیانمیاینمکتبفلسفیاست،هنگامیکهبحثازایماندراندیشۀکی آید،غالبا 
معطوفمینگاه بهشخصیتابراهیم)ع( کیها اینحال، با قابلتوجهیدرشود، دیدگاه یرکگور

ویژهدرمواجههبارنج،بیانداشتهاست.ایوب)ع(کهحّداعالیرنجخصوصایمانایوب)ع(،به
به انسانیبهمثابۀاکشیدناودرعهدقدیمشرحدادهشده، نحوینمایانلگوییازشخصیتیکامال 

رنجمی اینراه ایمانشدر که ایمانارائهشود استوپاسخیانسانیاز شده چالشکشیده به آور
ستایدچراکهباصبوریوتساّلیموقتیبررنجیرکگور،ایمانانسانیایوب)ع(رامیدهد.کیمی

بدونه خدا نزد و ننهاده مرهم میخود بیانراسشکوه اینشکوه اعتراضیاضطرابکند. آلودگر
تواناوجایمانرادرآندریافت،استکهازمنظراگزیستانسیالیستیالزمۀهستیبشریاستومی

چراکهایوب)ع(بهنمایندگیازتمامیستمدیدگان،بانگدادخواهیبرآوردهوپاسخیازجانبخدا
هاییرکگورچنینایمانیراپویادانستهوافرادیراکهدرمقابلرنجبد.کیطلدرقبالایمانخودمی

داند.مانندرادارایایمانیمنفعالنهمیبارزندگیخموشمیگران
 .یرکگوراگزیستانسیالیسم،ایوب)ع(،رنج،کی:واژگان کلیدی



                                                           
(akhlaghifardmorteza@gmail.comاستادیارادیانوعرفاندانشگاهآزاداسالمیواحدکرج)1
(maryam.siahpoosh.1371@gmail.comدانشجویدکتریدانشگاهآزاداسالمیعلومتحقیقات)2
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 پژوهی فلسفۀ دین در غرب آینده
 1زکیهاسدی


دینرادینپدیدآمدهاست؛برخیکهافولفلسفۀفلسفۀآیندۀدربارۀایگستردهاخیرادبیاتدردهۀ
یدیندرالهیاتفلسفیجدیدحلولخواهدکردیابااندبراینباورندکهروحفلسفهبینیکردهپیش
رشرایطفعلیارائهشود.امابرخیدیگرطیفیازپیشنهاداترابرایتغیییفرهنگممزوجمیفلسفه
هایکازاینآیندهدینغربرقمزند.اماکداماندکهسرانجامبتواندتولدیدوبارهرابرایفلسفۀداده

توانبهاینفهرستافزودکهازاحتمالوقوعومطلوبیتبدیلدیگریمیتراست؟وآیاآیندۀمحتمل
کوشدبرخینظراتمطرحدرخصوصایمیرشتهبیشتریبرخوردارباشد؟اینپژوهشبهنحومیان

ازمنظردانشآیندهفلسفۀآیندۀ نگاهیانتقادیاحتمالپژوهیدستهدینرا بتوانبا تا بندینماید،
راکهشایدهایمحتملدیگردینرابهترارزیابیکردوآیندهفلسفۀآیندۀدربارۀتحققتصاویرمطرح

دین،درفلسفۀورینمود.برایناساس،رویکردهایموجوددرتبیینآیندۀموردغفلتبودهاستیادآ
وگاه4تجویزی-.رویکردهایهنجاری۲و3نگری آیندهمنتهیبه2.رویکردهایاکتشافی۱دوطیف:

5تخیلی-تصویرپردازانه به ممکندسته6نگاری آیندهمنتهی و باور7بندیشده قابل مرّجح8، یا9،
شودکه:اگرایوفراتمدنی،معلوممیگردد.ازاینمنظرفرارشتهپذیرمیسنجشهاآنبودن10مطلوب
موضوعکلیدین،اعماألعم)دربارۀبالمعنیدینالیهبهدوبخشفلسفۀحیثمضافازدینرافلسفۀ

یقجزئیدینمصاداألخص)دربارۀبالمعنیدینازهمۀالگوهایکالنبرایزندگیانسان(وفلسفۀ
آینده تقسیمکنیم، دربارهنگریومسائلدرونادیان( هایییکیازحوزههایمتفکرانغربیتنها

بالمعنیفلسفۀ فلسفۀدین یعنی حاشیهاألخص که است طبیعی الهیات به ناظر برتحلیلی ای
تنهادرهمینبستنسخه ر،مرّجحاستوهایبهجاماندهازمتونمقدسیچونعهدیناست.لذا

                                                           
(asadi42@gmail.comدانشگاهقم)،کالمی( فلسفهوکالم)رشتۀفلسفۀدینومسائلجدید دانشجویدکتری1

2 Exploratory Approaches 
3 Forecast 
4 Normative 
5 Futures Visionary 
6 Foresight 
7 Possible 
8 Plausible 
9 Probable 
10 Preferable 
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اغلبمتکیهایآنها،نگاریدیننیست.همچنینآیندهقابلتعمیمبهسایراقساموساحاتفلسفۀ
هایبدیلهایمطلوبتمدنغربیاستوآیندهتجویزیجهتتأمینآینده-بررویکردهایهنجاری

آن وجود استبا مطلوبدیگران که محتملرا موجود اساسشواهد بر حتی نادیدهکه است، تر
آینده.گیردمی فراتررویم تنگ، اینحصار از و بالگشاییم اگر بسا افقهاییمرّجحچه و هاییتر

مانگشودهشود.ترپیشچشمانفروزان
پژوهیغربی،نگاریفلسفۀدین،آیندهنگریفلسفۀدین،آیندهآیندۀفلسفۀدین،آیندهواژگان کلیدی:

.پژوهیهانحصارشکنیدرآیند
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 شرق افق در دین ۀفلسف
 1محمداصغری


مغربازبرآمدهمضافۀفلسفعنوانبهنیدۀفلسفهرچندکهمیدهنشانمیدارسعیمقالهنیادر
نیدۀفلسفگسترششاهدریاخۀدهسهدرکنیل،استییکایآمروییاروپایحیمسفرهنگونیزم
باژاپنوتویکمکتبدررانیدۀفلسفمیکوشیمشتارنونیادر.میهستنیزممشرقیفلسفمحافلدر
موردمکتب،نیایفکررهبرتارو،یکدایشینژهیوبهمکتبنیابزرگلسوفانیفیهاشهیاندبرهیتک
به.کردمیخواهلیتحلآنیشرقافقدررانیدۀفلسفگر،یدسخنبه.میدهقرارلیتحلویابیارز
درکهاستطرحقابلیشرقافقدرنیدۀفلسفخصوصدرمهمعموضوسهمقالهنیادرجهتنیا
کهاستنیایکی.هستندبرخورداریخاصتیاهمازیغربنیدۀفلسفدرجیراموضوعاتبااسیق

میخواهاما.شودیمگرفتهنظردر«مطلقیستین»ۀمثاببهبلکه«مطلقوجود»ۀمثاببهنهخداوند
دومموضوع.شودیممحسوبآنانیبنبلکه،ستینمطلقوجودباابلتقدرمطلقیستیننیاکهدید
سومموضوعوردیگیمرادارنیدفردیمانیاۀتجربیجا،فردهمنحصربۀتجربۀمثاببهذنکهاستنیا
نیابهتوجهبا.داردغربدرجیرایمعناازترعیوسیمعنانیزممشرقتفکردرنیدکهاستنیا

الوگیدیبرایاتازهیهاتیظرفیحاونیزممشرقافقدرنیدۀفلسفکهگفتنتوایمموضوع
قرنانسانیبراینیدۀفلسفنیچنازیریگزوزیگرن،یبنابراوبودهغربوشرقیفرهنگویفلسف
.نداردوجودحاضر

.ذنمطلق،یستینوتو،یکمکتبن،یدفلسفه:کلیدی واژگان


                                                           
 (asghari2007@gmail.comتبریز)دانشگاهفلسفهگروهنشیاردا1
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 منزلۀ افق زبان دین به
1دیاصفهانیمه


جمالت تمام و آورد بهقیدعقلدر محموالترا طرحمقوالتتمام با که اینبود آرزویارسطو
ممکنرانظامبخشد.بااینهمهخودویمتفطنبودکهاحکامموجودبماهوموجوددرچهارچوب

پیشنهادهبوداینتبعراهیکهاودرمتافیزکگنجد.درسنتغربیقرونوسطیبهاینمقوالتنمی
محموالتراترانسندنتالنامیدندواحکامآنراجداگانهمطالعهنمودند؛درسنتمسلمیننیزعناوین
معقوالتو میان تمایز به اندیشمندان یافتن توجه با همینمحموالتبودند. ابوابفلسفه اصلی

ول(کهخودبهمعقوالتمنطقیوبهمعقوالتاولیومعقوالتثانی)مالیسباالهاآنبندیدسته
می تقسیم دقیقفلسفی بیان روش قرارشوند، عشر مقوالت از بیرون که محموالتی برای تری

ترفالسفهباتدارکدیدنمقوالتعشرونظاممعقوالتاولیوگرفتندپدیدآمد.بهبیانروشنمی
ب دانشثانیمنطقیوفلسفیمدعیبودندقادرهستندتمامهستیرا تماممحموالتممکندر ه

شدنیزدرواقعچهدرسنتفلسفیدرکعقلیازدیننامیدهمیخویشموردمطالعهقراردهند.آن
هایمتونمقدسبهچهارچوبمحموالتمقبولدردستگاهمحتوایگزاره«تقلیل»یا«بازگویی»

هستی تاریخ تخریب با تنها داد نشان هایدگر بود. برمیشناسیفلسفی حاکم جمودی به توان
طلب2هایفراداده و اندیشه بنیاد که را هستی پرسشاز تازه نسبتی در و کرد غلبه متافیزیکی

ایکهنگرانخویشاستوپروایهستیخودرادارد(استبهشکلیسزارواراگزیستانس)باشنده
رسشازهستیتأملدرهستیانسانبهترینراهپ»موردتوجهقرارداد.هایدگرباطرحاینایدهکه

هارادرمقابلمقوالتارسطوییومحموالتفلسفیرایجهاواگزیستانسیالاگزیستانسیل«است
ایدۀمهمهایدگردووجه پیشنهاد. مطرحوبهاینترتیبزبانینوبرایمطالعهدربارۀهستیرا

(۲تأملدرهستییاتجدیدپرسشازآن؛)(ناکارآمدینظاممحموالتزبانفلسفیبرای۱داشت:)
 انسان هستی محور بر محموالترا از نوینی نظامی که تازه زبانی شکاف-پیشنهادن از مبرا

داد.اینمقالهدربخشنخستخودمسیرمبنایتحلیلخودقرارمی-شناختیسوژهوابژهمعرفت
محدودیت نموده ترسیم را ترسیمهایزبانکالسیکفلسفهفوق به را مقوالترایجآن( نظام )یا

کشیده،امکاناستخدامزبانیدیگربرمحورهستیخاصانسان)اگزیستانس(راازخاللاندیشۀ
کهدرهایدگرکوشدنشاندهدکهخوداینفرایندچناننماید.درگامدوممقالهمیهایدگرروشنمی

پیش استافقیتازه شده خوبینشانداده بهربه دینبهویفلسفه فلسفۀ کلیو خاصطور طور
                                                           

(m.esfahani@ihcs.ac.irاستادیارگروهفلسفۀدینپژوهشگاهعلومانسانی)1
2 traditions 



 «فلسفۀدینمعاصر»المللیهمایشبیندهمینچکیدۀمقاالت|16

 

هاییازامکاناتزباناستخدامشدهدرمتوننماید.دربخشنهاییاینمقالهباارائهمثالمفتوحمی
ها،نشاندادهخواهدشدکهزبانمتنمقدسمقدسوناکارآمدیزبانفلسفیازبازگوییمدلولآن

محموالتجدی نظام هر که است وافقی مفتوح افق افق، همین تکاپوستو در آن سمت به د
 آید.رویفلسفۀدیندرآیندۀآنبهحسابمیپیش

:مارتینهایدگر،زباندین،زبانفلسفی،فلسفۀدین.واژگان کلیدی
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 ای؛ مروری بر مالحظات انتقادی مارتین هیدگر خدا در فلسفۀ دیِن قاره
1نیامجتبیاعتمادی


تداومفیلسوفاندیند اندکههایفیلسوفانپیشازخودبودهبخشتالشرسنتفلسفۀتحلیلیعمدتا 

اند.اماشیوۀفیلسوفانیکهدرهایدینیتأملکردهها،مفاهیموپدیدهنحویدربابآموزههریکبه
قاره تأملدربابمضامینپیشسنتفلسفۀ پرداختهایبه ایگفته است. اغلبمتفاوتبوده ناند،

اگزیستانسیالیست ازفیلسوفاناعمازپدیدارشناسان، وپساساختارگرایان،ها،هرمنوتیسینگروه ها
آموزه نقدرویکردهایفلسفیپیشیندرمواجههبا با نگرشیها،مفاهیموپدیدهعمدتا  هایدینی،

تریِناینیازبرجستهاند.مارتینهیدگریکدیگرگونرادربسترمباحثفلسفهدینمعاصربنیاننهاده
ترینمفهوممندرجدرادیانابراهیمییعنیمفهومخدا،نحوۀتلقیکانونیدربارۀفیلسوفاناستکه
شمَردوازرهگذرنقدایننظرگاه،بهدانانوفیلسوفانَمدَرسیراناتمامونابسندهمیمتداولنزدالهی

هایتازهدرگِرافقجوید.ایندیدگاهگشایشبمیهایپولسوگروهیازعارفانتقّربرخیدیدگاه
فلسفهدینقاره در خدا هیدگرفهمایده است. طورخاصالهیاتمسیحیراالهیاتوبهایبوده

ودرعینازآن وجود مساوقبا بعضا  را قرارمیحالبهروکهخدا نخستینمدنظر داد،مثابهموجود
کهانگاشتکهازاینحیثراهخودراازفلسفۀمطلوبهیدگردهماهیتیموجودپژوهانهمیدربردارن

ساخت.هیدگرباتأکیدبرتمایزپرورد،جدامیسودایپرسشگریوتأملدربابوجودرادرسرمی
از او که خدایانی یا خدا که داشت تصریح وجود، و خدا آنمیان تجلیاتمیسخنها گوید،

بهیکدیگردسترسیوجوددربسترتاریخقابل اند.اینتجلیاتدرادوارمختلفتاریخجایخودرا
واردانان،ُابژهتوانستهمانندخدایفیلسوفانمدَرسیوالهیگاهنمیاند.وجودنزدهیدگر،هیچداده

دربارهآناظهارنظرشود.هیدگربراینهایبررسیومطالعهموجوداتمدنظرقرارگیردوباشیوه
طورخاص،عهدجدیددانانوفیلسوفانمدَرسیراازطریقتیکهمتونمقدس)وبهاساس،راهالهی

دید.ازبرآینداظهارنظرهایهیدگراند،متفاوتمیهایپولس(بدانفراخواندهطوراخصنامهوبه
می خدا آوردنخداوندبهتوادرباره کهویژگیمثابۀخدایمتشخصانسانندریافتکهمدنظر وار

تلقیدرستوشایسته درفلسفهوالهیاتیهودیـمسیحیاست، ایازخداوندنزدبنیادینخدا
واررانآیدامادرعوض،ردپاینوعیالوهیتوخداگونگینامتشخِصغیرانسابهشمارنمیهیدگر

 توانپیگرفت.نزداومی«وجود»درقالبمفهوم
.خدا،هیدگر،وجود،موجودپژوهی،الهیاتمدرسیواژگان کلیدی:

                                                           
(etemadinia@gmail.comمعارفدانشگاهفرهنگیان)گروهاستادیار1
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 فلسفۀ دین اسالمی در قالب فلسفۀ دین جهانی
 1امیرمحمدامامی


ودرایمستقلدرفلسفهازخاستگاهیمسیحیپدیدآمدمثابۀحیطهلحاظتاریخی،فلسفۀدینبهبه

کنونی بالندگی و رشد به نظریهآن عمدۀ رسید. بهاش حیطه این در که متفکرانی و پردازان
ترینآشناییوتعاملکمازمیانادیانبیشورزیپرداختندنیزیاخودمسیحیبودندویادستفلسفه

ردینیهمچونشدهازامورابامسیحیتداشتند.ایننکتهبهوضوحنمودخودرادرمفاهیمعرضه
همچونهاآنگوییبهخداوندواوصافالوهیوهمچنیندرنحوۀطرحمسائلفلسفۀدینوپاسخ

جایگذاشتهاست.گرچهقصداولیهازبراهیناثباتخداوند،مسئلۀشرونسبتعقلوایمانبه
شترکمیانادیانکهشود،بررسیفلسفیمسائلمپرداختنبهفلسفۀدینکهدرتعریفآننیزبیانمی

هاوهایازتأثیرباورهایمسیحیوتلقیخصوصینداردبودهاست،امارگهاختصاصبههیچدینبه
توانمشاهدهکرد.نظریاتالهیاتیمسیحیانرابهوضوحدرموضوعاتمطرحشدهدراینرشتهمی

اندوباتوجهبهاینکهاینداختهگرانفلسفۀدینبهایننکتهپرهایاخیربسیاریازپژوهشدرسال
حلیبرایآنوجبراناینکاستیمسئلهسببمحدودیتفلسفۀدینشدهاستدرصددیافتنراه

اشخاصبهبرآمده این میان از میاند. نمونه یوجینعنوان شلینبرگو ل. ج. درپر، پاول به توان
فلسفۀدینجهانیاشارهکردکههریکبههایبازسازیفلسفۀدینوناگاساواوهمچنینبهپروژه

اینموضوعپرداختهودرجهتاصالحآنکوشیده مقالۀشکلیبه در اینادبیات، به توجه با اند.
گوییهایاسالمیدرطرحوپاسخگیریازبینشروتالشخواهدشدامکاناتموجودبرایبهرهپیش

ای باطرحنمونهبهمسائلفلسفۀدینمعاصربررسیشوند.در درابتدا هاییتأثیرباورهاینراستا
شودوسپسبامرورنکاتمطرحشدهتوسطدینیمسیحیدرموضوعاتفلسفۀدیننشاندادهمی

هاینظریآنتبیینخواهدآفرینیباورهایاسالمیدرفلسفۀدینوچارچوبمحققین،امکاننقش
شد.

اسالواژگان کلیدی فلسفۀ دین، فلسفۀ دین: فلسفۀ جهانی، دین فلسفۀ مسیحی، فلسفۀ می،
.اسالمی،فلسفۀدینمسیحی



                                                           
(amir12emami@gmail.com)فلسفۀدیندانشگاهتهران دانشجویکارشناسیارشد1
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یست  حلی برای بحران محیط عنوان راه مثابۀ امر قدسی به بازتعریف طبیعت به ز
 بر آرای سید حسین نصر و تی هار دشاردن باتکیه

1نسبسعیدامامی


زیستراکهبهدرمقالتشان،بحرانمحیط2چونلینوایتبودکهدانشمندانیهم۱۹۷۶هایاوایلسال
یکمسئلۀجدیدرحیاتانسانمدرنتبدیلشدهبود،موردتحلیلقراردادهوریشۀاینبحرانرابه

دردیدگاه هایدینینسبتبهرابطۀانسانوطبیعتربطدادند.اینجریانیهودیتومسیحیترا
زیستمعرفیکرد.دریکیازمقاالتاینجریانمحیطجایگاهمتهمردیفاولدرضربهزدنبشربه

مالکجهانمعرفیکردهمی مالکیکهبرایرسیدنبهلذتحقخوانیمکهادیانالهیبشررا اند.
هرگونهرفتاریدرقبالطبیعتراازجانبخالقآندریافتکردهاست.انسانتحتتأثیرنگاهدینی،

به انرطبیعترا منبعخام اینچارچوبمطرحمثابۀ در که مالکیتانسانهم و گرفته نظر ژیدر
ازطبیعتدرمسیراهدافانسانیاست.الهیشود،بهمی دانانپسازمعنایجوازهرگونهاستفاده

شکل باعث تنها نه طبیعت به دین نگاه دهند نشان کوشیدند بحث این با بحرانمواجه گیری
حلبرایمواجهبااینبحراندراختیاربشرمدرنخواهدنیکراهعنواشودبلکهبهزیستنمیمحیط

اندگیریازمیراثعرفانیودیگریباتکیهبرنگاهعلمینشاندادهنهاد.نصرودشاردن،یکیبابهره
تواندپیشبگیردرفتنبهزیستاست،تنهاراهیکهمیرفتازبحرانمحیطدنبالبرونکهاگربشربه

کند؛نگاهیکهریشهدراهدینیبهطبیعتاست.نصرطبیعترامأمنامرقدسیمعرفیمیسمتنگ
نگاهی با اما دشاردن شود. متصل آن با حقیقت به رسیدن برای باید انسان دارد. دینی عرفان

دهدکهرسیدنبشربهسرانجامنیکتنهادرگرونگروبااستفادهازالهیاتطبیعتنشانمیغایت
املخردمندانهباطبیعتاست.تع

.طبیعت،امرقدسی،الهیاتطبیعتواژگان کلیدی:


                                                           
(saeedemameenassab@gmail.comدانشجویدکتریفلسفهوکالماسالمیدانشگاهشهیدمطهری)1

2 Lynn White 
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 ورزی از منظر قرآن شمولی ایمان واکاوی نگرۀ جبر جغرافیایی و جهان
 1زادهمقدممهرنازباشی


طبیعتدیدگاه معرفیهای محیطی و ژنی جبر از متأثر را انسانی امور همۀ فیزیکالیستی گرایانۀ
ایازجبرمحیطیمدعیاتیعنوانزیرمجموعههایناظربهجبرجغرافیاییبهد.ازاینرونگرهکننمی

باچالشجبرگراییمواجهمی ایماندینیرا اینپژوهشمیدارندکه کوشددریکبررسیسازند.
وقرآنکریمهایعلومتجربیورزیراازمنظریافتهتحلیلیـتطبیقیتأثیراتجبرجغرافیاییبرایمان

نگره تبییننماید. ایماندینیرا جاودانگیپیام جهانشمولیو نگرۀ و نوپدیدواکاوینموده هاِی
 یعنی دین، اکولوژیکیجهان»جغرافیای 2«بینی دانستن3«تقدساکولوژیکی»و همبسته ضمن

نخستاینکهباورهاینمایند:هایجغرافیاییوباورمندیدینیچهارایدۀمحوریراارائهمیمؤلفه
زیست از متأثر بسیار میافراد متولد آن در استکه هستۀبومی با ادیان از بسیاری دوم، شوند.

وشان،ازمرکزجغرافیاییپدیداریخودخیلیفاصلهنگرفتهباورمندی اند.سومبسیاریازنمادها
اندوچهارمنهتنهاباورهادینیههایدینیمتأثرازمحیطیاستکهادیاندرآنظهورکرداستعاره

زمانبرمحیطجغرافیاییتأثیرگذار گذر نیزدر باورها بلکهخود متأثرازمحیطجغرافیاییاست،
یافته میهستند. نشان تحقیق مؤلفههای از یکی تنها جغرافیایی عوامل که دردهند مؤثر های

دهند.ازسوییاقتضاآنراتحتتأثیرقرارمیگیریسازوارۀایمانبودهوتنهادرحدامکانوشکل
هایجغرافیاییآنمنطقهبودهایخاصومتأثرازازمؤلفهاگرچهپدیداریهردینیناگزیردرمنطقه

پیامتوحیدوایماندرلسانقرآنزبانمفاهمۀمشترکمیانهمۀابنایبشرومقوله اّما ایاست،
هایاخالقیویااحکامتشریعشدهیننمادهایدیناسالم،گزارهفرامرزیوفرازمانیاست.همچن

درراستایصیانتنفسوهمپوشانبااهدافتکاملیمشترکدرگونۀانسان،یعنی درقرآن،غالبا 
مؤلفه قرآن نگرۀ در نهایت در است. محیط با سازگاری و همگیبقا جغرافیایی محیط های

درهاآنبوده،وترابطاصالحوافسادافراددرمحیطبامرتبۀایمانیهاییبرایاشتدادایماننشانه
 .پیونداست

.:قرآن،ایمان،جبرجغرافیاییواژگان کلیدی


                                                           
(bmoghaddam14@gmail.comدانشگاهقرآنوحدیث)علومقرآنوحدیثدانشجویدکتری1

2 Ecological Ideology 
3 Ecological Sacred 
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 ر کتب مقدسیبر تفس یك فلسفیر هرمنوتیتأث
 1محمدرضابیات


ریازوکارتفساسییکیۀهرمنوتیم،ارائۀنظریانبدانیانادینرامسائلمشتركمیاگرموضوعفلسفۀد

مسائلمشتركادیکیکتبمقدس زیاز ادیاناست، تمام کتبمقدسدر اهمیرا ییتباالیاناز
کردیتوانگفتکهروی،میکیۀهرمنوتیکردونظرینرویكبیگر،باتفکیدیبرخوردارهستند.ازسو

ندیوروشدرفراچهارگانۀمؤلف،متن،مفسریهاگاهمؤلفه/مؤلفهیدرصدداستتاجایکیهرمنوت
نقشیکنندتاچگونگیکردتالشمیكرویلیذیکیهرمنوتیهاهیه/نظرینکندونظرییرراتبیتفس

توضیهامؤلفه را یچهارگانه در دهند. کلیح نگاه رویك میکیهرمنوتیهاکردی، بهیرا توان
تقسیسنتیکردهایرو پسامدرن و مدرن ای، در کرد. بهینچکیم اشاره با یاساسیهایژگیوده
تأثیكفلسفیاهرمنوتیپسامدرنیکیکردهرمنوتیرو شود.یمیرکتبمقدسبررسیرآنبرتفسی،

برخالفیومدرنبرایسنتیکیهرمنوتیکردهایباانتقادازرویكفلسفیهرمنوت نباوراستکهاوال 
صادقاست.یادهیهرپدۀدرباراختصاصبهمتنمکتوبنداردو«فهم»ومدرن،یكسنتیهرمنوت

فهمیثان دهدودریمتنومفسررخمیکیندوسنت/افقهرمنوتیكواقعهاستکهباچالشبیا 
زیندارد.روشنینقشچندانیكفلسفیومدرن،مؤلفدرهرمنوتیكسنتیجه،برخالفهرمنوتینت

نف راروشیراندارد،زیکیرمنوتهیکردهایشدررویخویگاهقبلیجایشودولینمیاگرچه،کامال 
ریبرتفسیكفلسفیرهرمنوتیتأثیابیمتنومفسراست.درمقامارزیکیزمتأثرازسنتهرمنوتین

ندیمفسردرفرایهافرضشیبرنقشپیكفلسفیدهرمنوتیتوانگفتکهاگرچه،تأکیکتبمقدسم
نقشپیرمهماست،ولیتفس توانازیگرنمینانگستردهاستکهدمفسردرآنچیهافرضشیاوال 
مفسرانکتبیازاهدافاساسیکیمثابۀسندگانکتبمقدسبهیانویخداوندیبهمرادجدیابیدست

کتبمقدسیندارد،ثانیرنقشیندتفسیمؤلفدرفرایكفلسفیرادرهرمنوتیمقدسسخنگفت؛ز ا 
تدرفهماستکهباباورمؤمنانیکهمستلزمنسبمنددارندخیتاریسرشتیبشریهادهیگرپدیمانندد
ازانتقاداتفلسفیانناسازگاراست.بنابرایبهاد ری،اعمالآنبرتفسیكفلسفیبرهرمنوتین،جدا

دارد.یرشیپذقابلریزلوازمغیکتبمقدسن
.قدسکتبمیکیۀهرمنوتی،نظریکیۀهرمنوتیکردونظری،رویكفلسفی:هرمنوتواژگان کلیدی
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 گرایی گرایی به فراطبیعت نظریۀ معنای زندگی تدئوس متز؛ از طبیعت
 1محبوبهپاکدل


اشکاالتیبررویکردهای ایراد با معنایزندگی، حوزۀ فیلسوفانتحلیلیبرجستهدر از تدئوسمتز

هاومعنایپردازد.برایناساسازنگاگرایانهدراینحوزهمیایطبیعتگرا،بهطرحنظریهفراطبیعت
زندگیدردنیایفیزیکی،ازطریقیکدستاورداخالقی،یاکسببینشیدرموردطبیعتویاخلق

به هنری میاثری ودست علمی حقیقت اخالقی، خوبی بستر سه ارزش وی، گمان به آید.
یبایی نسبتوبهسببهاآنعبارتدیگرارزششناختی،برخاستهازدنیایفیزیکیوذاتیاست.بهز

ها،هایفراطبیعیهمچونخداوندنیستوازاینرو،زندگیدرارتباطبااینحوزهارتباطباحوزه
حائزمعنابخشیخواهدبود.شاکلۀنظریۀمتزبرپایۀدومؤّلفۀانفسیوآفاقیاست.مؤّلفۀانفسی

 بهسمتارزشآفاقی»نظریۀوی، آ«گرایشساحتعقالنیفرد ومؤّلفۀ بوده شرایط»فاقیآن،
براساستبیینیمتافیزیکیازشرطاساسی،شأنیعّلی«اساسیوجودانسان تبیینی-است.متز،

دهدکهبرایشرایطاساسیوجودانسانقائلاست.ازاینرو،معناداریزندگیتنهازمانیرویمی
به یکیازجنبۀعقالنیفرد انساندر مثبتبهسمتشرایطاساسیوجود بسترهایمعناخیزطور

بهره با متز ولیاخیرا  دنیایمادیمعطوفگردد. وجود«شرطاساسی»گیریاز استکه آن بر
توانمعنابخشیبهزندگیراداراست.ازاین-شودگونهکهدرسنتتوحیدیتصویرمیآن–خداوند

چنان موجودیفرازمانیرو، وجود به قائل به–چه نگمکانی و خالق باشیم،عنوان جهان هدارندۀ
تبیینیبرایاموروشرایطدیگر-شأنعّلی«شرطاساسیوجودانسان»عنوانموجودیفراطبیعیبه

عنوانسویخداوند)بهگیریجنبۀعقالنیفردبهانسانخواهدداشت.دراینصورت،چنانچهجهت
کند،معناداریعالیدرزندگیویرویمی درمقالۀحاضر،ضمندهد.شرطاساسی(سوقپیدا

طبیعت دیدگاه فراطبیعتبررسی تلقی و متز نظریهگرایانه از وی معناداری،گرایانه تحقق اشدر
درنظریۀمتزدارایاشکاالتیاستکهباتمسکبهآن«شرطاساسی»نگارندهبراینباوراستکه

درستینتوانبهسودخداباوریاستداللکرد.به
.گراییگرایی،شرطاساسی،فراطبیعتئوسمتز،معناداریزندگی،طبیعتتدواژگان کلیدی:
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 ای؛ واگرایی، همگرایی و همسازی فلسفۀ دین و فلسفۀ قاره
 1اعلیتورانی

 
تواندنتایجکاربردیوراهگشاییدرزندگیعملیبشرارائهتضاربآراءفلسفیدرروزگارمعاصرمی

شاخه دین فلسفۀ فلسفبدهد. از اای فلسفی مباحث همۀ بر مشتمل بنه که هاآنمایهست
میهاییپرسش دینسرچشمه از روشناستکه بیان به بهگیرد. فلسفی یکنگاه دین فلسفۀ تر

شودفهمیدوتوجیهواثباتاینکهمفاهیموباورهایدینیراچگونهمیدربارۀباورهایدینیاستو
لسفۀدین،استداللپیرامونطبیعت،وجودیاعدموجودخدا،نمود،بحثدارد.موضوعاتاصلیف

شناسیدینیورابطۀبینزباندین،معجزه،دعا،مسئلۀشر،صفاتخدا،پلورالیسمدینی،معرفت
ایازایتعبیریمسامحههایارزشیماننداخالقوعلمتجربیاست.فلسفۀقارهدینودیگرنظام
ایهایفلسفۀقارهکاررفتهاست.جنبشدوقرناخیردراروپابههاییاستکهدرمجموعهسنت

ایده از: ساختارگرایی،عبارتند هرمنوتیک، اگزیستانسیالیسم، پدیدارشناسی، آلمانی، آلیسم
ایدرقرنبیستمبامسائلفلسفۀدینپساساختارگرایی،نظریۀانتقادیونئومارکسیسم.فلسفۀقاره

بحثمیمحورهایمشترکیدارن به یکمسائلدیگریرا هر و نقاطمشترکد جمله از گذارند.
تحلیلیحرکتنمی روشفلسفۀ ایندوبا قارهایشانآناستکههیچیکاز فلسفۀ در ایکنند.

گیردکهدرآنموضوعاتکلیمثلفهم،مسئلۀوجود،دین،نوعیمعرفتدینیموردبحثقرارمی
که دارد زندگیوجود عقلمحاسبهمرگو نمیبا آنشودگر ایننوعها مهم نکتۀ بررسیکرد. را

گونهبهمعنایاصطالحیکلمهندارد.البتهنکتۀدیگریواروتحلیلیمعرفتآناستکهجنبۀریاضی
موضوعاتفلسفیدرون دینیبایدبرمسئلۀباالافزودهشودوآناینکهموضوعاتفلسفۀدیناکثرا 

می تشکیلمیچالشباشندکه قارههایجدیادیانرا موضوعاتفلسفۀ هایاییجنبشدهنداما
دهدویکمکتبمهمفکریرانیزتشکیلمیهاآنفلسفیمعاصردردوقرناخیراستکهبرخیاز

ایبهدنبالفهمهایفلسفۀدینتأثیرگذاریقابلتوجهیدارد.نکتۀدیگراینکهفلسفۀقارهبراندیشه
دنبالافزایشمعرفتهایکالنبرونسفیاندیشهفل شناسیسلبییادینیاستولیفلسفۀدینبه

بامسائلکالمییا ایجابیموضوعاتمبتالبهدیناست.تفاوتدیگرآناستکهفیلسوفاندیناکثرا 
فیلسوفانقاره بهدنیایالهیاتکارینداشالهیاتفلسفیسروکاردارنداما بلکهبااینهتنها تند،

میبدعت سخن هم عارفان با حتی و عقالنیتگزاران مالک با را دین ایشان اکثریت و شوند
سنجیدندوخداناباوربودند.اینفیلسوفانآنجاییکهبهدینپرداختند،برنگاهعرفانیواخالقینمی

                                                           
(toran@alzahra.ac.irدانشیارگروهفلسفهوحکمتاسالمیدانشگاهالزهرا)1
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جهبهاینکهمبانیفلسفۀدینرسدباتونظرمیدرمواجههبادیگری)خدایاهمنوع(تمرکزکردند.به
قاره فلسفۀ جلوحرکتو به رو موازی، دوحوزۀ در تفکر ایندو متفاوتهستند. یکدیگر ایبا

خواهندکرد،اگرچهدربرخیازمسائلبهطورجزییاشتراکاتیدارندولیباتوجهبهتفاوتمبانیبه
خواهندرسید.نتیجهواحدینخواهندرسیدواحتماالبههمسازیمشترک

 .ای،نقاطاشتراک،نقاطافتراق،همسازیفلسفۀدین،فلسفۀقارهواژگان کلیدی:
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 باور دینی شناسی تکاملی و معرفت
 2ووحیدگرامی1محسنجاهد

عبارتدیگردردوشکلاسپنسریویابه-اللفظیآنشناسیتکاملیدردوشکلتمثیلیوتحتمعرفت
ناستکهصدقبهمعنایانطباقباعالمخارج،پشتوانۀمعرفتینداشتهباشدومقتضیآ-داروینیآن

معرفت شود. گرفته نظر معنایسازگاریدر به شکلصرفَا استکه باور این بر گیریشناسیتکاملی
سمتودستگاه برایحفظبقاءتنظیمشدهباشندولزوما  هایادراکیمادرتاریختکاملیحیات،اساسا 

حتیباورهایپایهس باورهایما باشند.ازهمینرویتمام عالمخارجنداشته ایچونویانطباقیبا
کارکردیدرجهتسازگاریبامحیطداشتهودارندورازباوِر«اصلامتناعاجتماعنقیضین» نیزصرفا 

ایزنده،موجوداتزندهقطعیومستحکِممابهاینباورهایپایهآناستکهدرتاریختکاملِیموجوداِت
هاییکهبهایناندوآناندازمقابلحیواِنشکارچِیخودگریختهوزندهماندهکهبهایناصلاعتقادداشته

نداشته اعتقاد منقرضشدهاصل نتیجه در و نداده نشان واکنشی چنین اولاند گروه فرزنداِن ما اند.
برنامۀ»ایم.اینهمانچیزیاستکهتحتعنوانابهارثبردهمانرهستیم،وباورهایوالدیِنتکاملی

معناییخاصآوریم،وبههنگامتولدباخودبهاینجهانمی«برنامۀبازرفتاری»درمقابِل«بستۀرفتاری
می را آن ذاتی»توانیم » فطری»و معرفت« مدعیات اگر آنگاهبدانیم. شود، پذیرفته تکاملی شناسی

باورهاییهستندکهبرایسازگاریجمعیتباورهایدی انطباقباواقعنداشتهوصرفا  هاییکهنینیزلزوما 
کنند.پذیرِشچنیندیدگاهی،باورهایدینیرادرحّدباورهاییاند،نقشایفاءکردهومیهاراداشتهآن

ارتباطآن و واقعقطعمیمفیدتنزلداده، باحاقِّ را نانفصالبرایباورهایغیردینیکنند.شایدایها
اندکیتکّلفپذیرفت،اّمااینچندانمشکل دراینگونهازباورهابا وبتوانآنرا انفصالدرسازنبوده

گرایانیچوندنیلهاییدربابمنشأدینخواهدبودکهطبیعتمقتضِیدیدگاهخصوِصباورهایدینی،
شناسِیتکاملیاشکاالتیبهداراننیست.منتقداِنمعرفترضّیدیناند،کهالبتهمدنتبهآنتصریحکرده
وایننظریهواردکرده اند؛ازجملهخودشکنبودنایننظریهواینکهچگونهبرخیازمعارفپیچیده

نداشته ودرنتیجهنقشیدربقاءما ما کهحتیتاامروزنیزنقشیدرزندگیعملِی اینانتزاعیما اندبا
بهدلیِلبازیدرپارادایمحاکمدرعلمو-شناسانتکاملیریهقابلتبییناست.بهگمانمؤلف،معرفتنظ

آیند،لذامتألهانالزماستبرایرهاییازاینازعهدۀپاسخبهاشکاالتیازایندستبرمی-فلسفۀمدرن
ربهرسمیتشناختهشده،دیممذکوهاومنابعمعرفتیدیگرِیغیرازآنچهدرپارامشکلبهدنبالمدل

شناسیتکاملیوالزاماتآنبرایباورهایموضوعایننوشتاربررسینقاطقوتوضعفمعرفتباشند.
رفتازاینمشکلاست.دینیاست،وپیشنهادیبرایبرون

 شناسیتکاملی،نفینظریهانطباق،سازگاری،باوردینی.:معرفتواژگان کلیدی
                                                           

(m_jahed@sbu.ac.irدانشیارگروهحکمتوکالمدانشگاهشهیدبهشتی)1
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 مثابۀ جزئی از فلسفۀ دین ق بهفلسفۀ اخال
 1محسنجوادی


به دین میفلسفۀ شمرده دینی اصلی اعتقادات سنجشعقلی بهمعنای معطوف سنجشی شود،

ارزیابیمعرفتیدعاویبنیادیدینبرایروشنکردنوضعیتصدقوکذبویاموجهوناموجه
رامربوطهاآنتوانتیشدهاستکهمیگریمعطوفاعتقاداطورسنتیاینسنجشها.امابهبودنآن
درپسامروزبههستی یا و دارد اعتقاداتیماننداینکهخدایمهربانوجود شناسیدینیدانست؛

هستی دینصرفا  آیا اما ارزشفرداییاست. آیا دیننیست؟شناسیاست؟ شناسیبخشمهمیاز
ترینوجوهاصلیدیناست.اماچرادرایننظرگاهدیندربارۀچگونگیحیاتخوبانسانیازمهم

شود؟اکنوندرمقامبررسیدالیلاینغفلتنیستم،کهالبتهدرجایبارهدرفلسفۀدینبحثنمی
می استو مهم نگاهخود غفلتنوعی پساین در آیا مثال  اینکه باشد. آینده برای چراغی تواند

تویادالیلدیگریدرکارآفرینیکردهاستبارینقشمثابۀامراعغیرشناختیویاتلقیاخالقبه
آیدحداقلدردنیایمدرنکهوجهنظرمیاست،موضوعقابلتأملیبرایبررسیاست.امابهبوده
هایدینیمربوطبهترینردیهشناسیدینیموردتوجهقرارگرفتهاستوبرخالفگذشتهبیشارزش

 آینده دین فلسفۀ است، وجه ارزشهمین به پرداختن اینچرخشراهیجز ندارد. دینی شناسی
ترضروریاست،زیراوجوهعملیدیندربازتعریفهویتدینیدردنیایجدیدجایگاهیبسیارمهم

ازگذشتهپیداکردهاست.نوعنگرشدینبهحقوقانسان،آزادیاندیشهوعملاووقبولوپذیرش
اندکههمگیقابلیتنقدوبررسیفلسفیشناسانهدیننوجوهارزشتریدیگرویامقولۀعدالتمهم

ادیانآن آیا یا لحاظفلسفیقابلتوجیهاستو ادیانبهدیگریاز نگاه آیا دارند. بایدرا چنانکه
چیزیبهاسمحقوقجایگاهعدالترادرحیاتانسانشناساییوموردتوجهقرارداده اندوآیااصال 

ینوجوددارد؟آیندۀفلسفۀدینگریزیازتأملفلسفیدربارۀاینامورنداردواینیعنیدربشردرد
هایناپذیرازفلسفۀدینبهشمارخواهدآمد.اگرکتابآینده،فلسفۀاخالقدینیهمبخشیاجتناب

چنینمسائلیخالیاستچشم پرداختنبه دیناز فلسفۀ امروز همین از که آینده درانداز امروز
شود.وضوحدیدهمیرویمااست،فلسفۀدینیاستکهتأمالتعقالنیاخالقیدینیدرآنبهپیش

.شناسیشناسی،هستی:فلسفۀدین،فلسفۀاخالق،ارزشواژگان کلیدی


                                                           
(javadi-m@qom.ac.irاستادفلسفۀدانشگاهقم)1
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 اندیشی بینامتنی آفرینی فلسفۀ دین در هم نقش
 1محمدرضاحجازیمنفرد


د را فراوانی مشکالت امروز چالشانسان و ادیان تعامل پیشر است.های کرده تجربه آن روی

هاوسازجنگایکهطیسالیانمتمادیازدینشدهاست،زمینهورزانههایافراطییاغرضخوانش
عنوانیکجریاناندیشیبینامتنیبهبرخوردهایغیرهمدالنۀزیادیدرجوامعبشریشدهاست.هم

هاراباابزارعقالنیوتواندبسیاریازاینچالشسواشتراکاتمیوگومحوربرپایۀمتونمقدگفت
طرفی،سعیدرمفاهمهاندیشیبینامتنیبارعایتاصلبی¬مستدلیچونفلسفۀدینپایاندهد؛هم

عقاید، تحلیلنقادانۀ و تفکر به تعریفآن با دین فلسفۀ به ادیان سایر متون همدلیبا متقابلو
امرقدسیمناسکواصولا ارتباطبا در آنرا و مقدسشمرده انسانآنرا بنیادینیکه خالقیو

پرسشمی عنوان به تعیینداند و حضورگر هچنین دارد. نیاز دین باب در مهم موضعات کنندۀ
فیلسوفانالادریمسلکوغیرمتدینبهآنعلتکهشئونواحکامدینیدرزندگیایشاننیزتأثیر

اندیشیبینامتنیآفرینیوایجادموضوعبرایجریانهمدمانعحضورایشاندرمسئلهتوانداردنمی
صورت میباشد. اگر ذیلاست: شرح به کردیم اینجهتارائه در خواهیمبندیکه بارۀ دیندر

گرایانهاصولاساسیپاسخبدهیمبهیکروشعقالنیوتحلیلدربارۀوگوکنیموبهسواالتگفت
ررسیاصولدینکهبخشیازفلسفۀدیناستنیازخواهیمداشت،وهمچنیناگربخواهیمدربرایب

مشترکاتدینیهم بنیادینو اصول آنمورد هماندیشیکنیم، جریان فضاییمانند باید اندیشیگاه
بربینامتنیداشتهباشیم.پساگربخواهیمازاصولمفروضادیانباروشیمعقولومستدلباتکیه

وگویبینامتنیحاضرمتونمقدسگفتوگوکنیممستلزمآنیمکهباابزارفلسفۀدیندرجریانگفت
 شویم.

.اندیشیبینامتنی،متونمقدس،دینفلسفۀدین،همواژگان کلیدی:



                                                           
(moallem.hejay@gmail.comدانشجویکارشناسیارشدفلسفۀدیندانشگاهخوارزمی)1
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 نظر شناسی اختالف پلنتینگا و کدوتنبل بزرگ: نگاهی از منظر معرفت
 2وامیرحسینخداپرست1غزالهحجتی

 
کویناسدرمعرفت شناسیآلوینپلنتینگادفاعیکیازپیامدهایمهمنظریۀتضمینومدلکالون/آ

تاکنوندفاع1990هایاودرابتدایدهۀاوازانحصارگراییدینیبودهاست.اززمانطرحدیدگاه
نظرناسیاختالفشهایاخیر،معرفتپلنتینگاازانحصارگراییدینیموردمناقشهبودهاست.درسال

ازقالبپیشیندرآوردهوچشم ایبرایمطالعۀآنایجادکردهاست.اندازتازهمسئلۀتنوعدینیرا
گاهیفردازواقعیتتکثرادیانوتصدیقانداز،ایناستکهآیا،بهپرسشپلنتینگا،ازاینچشم رغمآ

ضدخدا یا دعاویخداباورانه جدیکه و افرادیهوشمند اماباورانهوجود متأمالنه و ایسنجیده
می او دارند، او دینی مدعای با گونهمخالف به همچنان تواند «غیردلبخواهانه»ای ،«عقالنی»،

«موجه» طریقرستگاریبداند.«شدهتضمین»یا یگانه را آن باشدو داشته باور مدعایخود به
شده و  شناسی اصالح معرفتبشباعنوانپاسخپلنتینگابهاینپرسشمثبتاست.جوزفکیمدرکتا

منظرمسئلۀ تنوع دینی از نهایت، در و، بررسی را پلنتینگا دینی انحصارگرایی از نقدها انواع ،
اختالفمعرفت میشناسی دفاع آن از مینظر توضیح جمله، از او، مشهورکند. اشکال که دهد

ُرز،نادرستنوچهبهروایِتمتأخرتِرکیتدیکدوتنبلبزرگبهپلنتینگا،چهبهروایتمایکلمارتی
استزیراهدفپلنتینگااقناعدیگراندرموردصدقباورمسیحینیستبلکهاینگزارۀشرطیاست

تضمین»که کوشیمنشاندهیمدراینمقالهمی«.شدهاستاگرباورمسیحیصادقباشد،احتماال 
کنندهنیست؛اشکالکدوتنبلبزرگبرجایخودباقیاستنعُرزونیزمارتینقاکهپاسخکیمبهدی

گویند،درستبههمانشیوهُرزمیو،چنانکهمارتینودی ایکهپلنتینگادعاویمسیحیرامنحصرا 
وضوحغیرعقالنیمانندکند،معتقدانبهباورهاییبهشدهوبرترازدعاویدیگرادیانتلقیمیتضمین

تضمینگشتکدوتنبلبزرگمیآیینوودویاباز شدهوبرترازدعاویتواننددعاویخودرامنحصرا 
گزارۀشرطِیپیشمخالفانخوددرنظرآورند.به گفتهباشد،دفاععالوه،اگرنتیجۀکارپلنتینگاصرفا 

وهایدینیمتکثرازانحصارگراییدینیدشوارترازپیشخواهدشد.نتیجهآناستکهوجودنظام
کشد.قوتبهچالشمیباپلنتینگارانهادۀگرایِیپیشمتعارضنامصالحه

شده.شناسیاصالحنظردینی،معرفت،اختالفبزرگکدوتنبل،پلنتینگا:واژگان کلیدی

                                                           
 (ghazaleh.hojjati@gmail.comآموختۀدکتریفلسفۀدینپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی)دانش1
(khodaparast.amir@gmail.comعضوهیئتعلمیمؤسسۀپژوهشیحکمتوفلسفۀایران)2
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 ( است؟text( نوعی متن )religious practiceآیا عمل دینی )
 1پوررسولرسولی


دین،بهچرخشمطالعاتتوجیهضرورتگسترشمسایلفلسفۀامروزهبسیاریازفیلسوفاندیندر

شود،استنادترکهشاملعملاجتماعیهممیدینیازصرفبررسیمتوندینیبهیکحوزۀوسیع
هاییکهکنند.دراینتغییر،فلسفۀدینعالوهبرتمرکزبرمتونفلسفیومباحثنظری،بهآموزهمی

ضیافا زیارات، عبادات، مذهبیمیشامل مراسم ریاضاتو مراقبات، میت، نیز دوشود پردازد.
رفتازحصارهایاجتماعیو)ب(بروننتیجۀاینرویکردجدیدعبارتنداز:)الف(آشتیباواقعیت

ها،شناسی،مطالعاتجنسیت،تاریخ،و...کهدرآنمباحثنظریقدیمیوتوسعۀتوجهبهانسان
شناختیدرشناختیورواننبهحاشیهرفته،ابعادوکارکردهایجامعهپرسشازصدقوتضمینآ

می قرار دینمیکانونتوجه فلسفۀ بنابراین، مدلگیرند. توسعۀ تعاریفودستتوانددر درکمها،
محسوب دینی عمل کنشی، نوع چه اینکه )مثال  کند مشارکت دینی اعمال سرشت شفافیت

میمی بهره آرزوها و باورها تجاربفردی، از دینی تبیینعمل در معموال  فیلسوفان برندشود(.
ر،شود(.امابهمروتعریفمی«تتهایی»بهاحساساتافرادانسانیدر«فردیت»قولویلیامجیمز)به

بهنقدتعریفدینوفردیتدربستراجتماعی،تاریخیونهادِیآنصورتمی گیرد.اینامرعمدتا 
گردد.مادراینمقالهبهگرایانداشتندبرمیساختارگرایانوپساساختارگرایانبهموقعیتیکهسنت

ارادایمهرمنوتیکیشناختیدرموردعملدینیخواهیمپرداخت:پسهنمونهازرویکردجدیدانسان
بر آن تأثیر منظر از دینی )عمل انضباطی پارادایم ریکور، پل متن( منزلۀ به دینی )عمل

رسدپارادایمانضباطیهنوزازنظرمیپونتی.به-کنندگان(میشلفوکو،وپارادایمبدنیمرلومشارکت
شوددیدهمی text مثابۀهنوزبهپارادایمهرمنوتیکیدرتفسیرعملدینیرهانشده،وعملدینیدرآن

به شود.عنوانیکموضوعفّعالومستقلغافلمیعنوانابژهدرنظرگرفته،وازآنبهوآنراصرفا 
داردهِیفردیِتفرددینعنوانسهرویکردمکملدرشکلتوانندبهرغماینکهمیاینسهرویکردعلی

نوتوجهبهآندرعملدینی،بایدموردبحثقرارگیرد.رسداهمیتنقشبدنظرمیعملکنند،به
محصولقدرتاجتماعیوتواندخواندهشود،ونهبهعنوانمتنیکهمیبدننهفقطبه عنوانصرفا 

شود،بلکههمچنینیکحلقۀعّلیصرفدرزنجیرهاییازرویدادهاکهمنتهیبهتجربۀادراکیمی
ازجهان»مندرگرو«درجهانبودن»پونتیباورداردکه-مرلو.«رویجهاناستنظرگاهمنبه»

بودن باید« منوجهان باشم؛ هم بایددیدارپذیر ببینم، برایاینکه یکسانی«گوشت»مناست.

                                                           
(rasouli@khu.ac.irدانشیارفلسفهدانشگاهخوارزمی)1
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به ادراک تلقی باشیم. باداشته اساسی مخالفت دارد، بدنی صبغۀ که بودنی جهان در صورت
وابژه،درونوبرون،ذهنیوجسمی،ذهنوجهانداراست.درهایسنتیمیانسوژهتمایزگذاری
بدنیاست،ونهذهنی.بدنوابستهبهنظرگاهاست،-نظرمرلو واساسا  پونتی،ادراکپدیداری،ذاتا 

شکفد.بیندکهخودبخشیاستازامردیدارپذیرکهاینبدندرآنمیبدنمنتنهاازآنرومی
دینی،پارادایمهرمنوتیکی،پارادایمانظباطی،پارادایمبدنی:عملواژگان کلیدی
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یخی ، تحلیلی مواجهۀ متفکران معاصر ایران با نظریه تکامل داروین  بررسی تار
 1پورنسرینسراجی


نظریۀتکاملداروینشبهاتیرادرعالماندیشهپدیدآوردکهپاسخبهآنشبهاتدغدغۀاندیشمندانو

هایعلمیه،سیدجمالاسدآبادیهایحوزهآموختهایرانشد.درمیانمتفکرانودانشمتفکرانمعاصر
اولینکسیبودکهدغدغۀشبهاتناشیازایندیدگاهراداشت.اوبدونتوجهبهوجهعلمیایننظریه،

اشیازشبهۀخداناباوریوخلقتجهانراموردتوجهقرارداد.سیدجمالبهتأثیراجتماعیوفرهنگین
حوزه متفکران میان از کرد. توجه نیز نظریه این به اصفهانیاعتقاد نجفی محمدرضا علمیه های

تریننقدرابرنظریۀدارویننگاشت.اگرچهدغدغۀاوپاسخبهشبهاتکالمیوفلسفیبود،اّمابهمفصل
ازاثرخودرابهنقدعلمیووجهعلمیایننظریهنیزتوجهکرد.باتوجهبهاینکهویبخشقابلتوجهی

ویبامبانیعلمیایندیدگاهآشنابودهاست.به رسدنظرمیتجربینظریۀدارویناختصاصدادهاحتماال 
عنوانیکنظریۀعلمیومتفکرانمعاصرایراندربدوبرخوردبانظریۀتکاملبهتمایزنظریۀداروینبه

استهازنظریۀتکاملدارویناستعنایتنداشتند.باگذرزمانوداروینیسمکهماتریالیسمفلسفیبرخ
هایماتریالیستیوبهطبعپیدایشمباحثکالمیجدیدبرخیاندیشمندانمتأخرحوزه،گسترشاندیشه

محمدعلیسنقریحائریوعالمهطباطباییدرضمنطرحبحث هایفلسفیومانندعالمهشعرانی،
پدیدآمدبخشیازاثرخودرابهنقدداروینیسماختصاصدادند.عالمههانآکالمیجدیدکهدرعصر

هایقرآنوکتابمقدسدربارهخلقتانسانتوجهداشتوطباطباییبهشبهۀتعارضایننظریهباآموزه
عنوانیکنظریهعلمیاست.ازمیانهایایشانبهشبهاتباعنایتبهفرضیهبودنایننظریهبهپاسخ
عنوانیکنظریۀمستندهایخارجازایرانبرخینظریۀتکاملرابهآموختگاندارالفنونودانشگاهدانش

رامنتفیدانستند.میرزاهاآنیاشبهاتناشیازایننظریهراتوجیهکردندیاهاآنبهدالیلعلمیپذیرفتند.
درآثارکسانیمعنایت دنبالوانندابناللهدستغیبردپاینظریۀتکاملرا وموالنا مسکویه،مالصدرا

ندارد. اسالمی اندیشمندان آراء با منافاتی هیچ علمی نظریۀ پذیرشاین بود معتقد وی کرد. تحلیل
لحاظعلمی،معتقدبودپذیرشایننظریهموجبمحمدعلیفروغیضمنمسلمدانستننظریۀتکاملبه

براساسایننظریۀوجودخداراانکارکردند،درواقعتصورایجادشبهۀخداناباورینیستوکسانیکه
با ندانستبلکه بهخدا باور با مغایر تکاملرا نظریۀ تنها یداللهسحابینه نداشتند. خدا صحیحیاز

هایکتابقرآنبرآمد.استنادبهآیاتیازقرآندرصددتأییدنظریۀتکاملبرمبنایآموزه
ۀتکامل،داروین،داروینیسم،ماتریالیسم.:نظریهای کلیدی واژه

                                                           
(nasrineseraj47@gmail.com)آزادواحدعلوموتحقیقاتتهرانآموختۀدکتریفلسفۀتطبیقی،دانشگاهدانش1
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 نقش تصورهای فلسفی در تصدیق و تکذیب باورهای دینی
 1اللهسوریروح

 
شوند،درگروتصورهایالهیاتیکهدردینمطرحمیای،ازجملهگزارهتصدیقیاتکذیبهرگزاره

هایدینینقشمحوریگزارههایالهیاتیکهدرسامانبسیاریازهاست.یکیازمفهومدقیقآن
هاییمانندجاودانگی،زندگِیپسازمرگ،بهشتودوزخبرزخیاست.گزاره«روح»دارد،مفهوم

نادرستی به نارواییتجرد، آنو...همگیبرتجردروحانسانیاستوارندو تجردمیها اما انجامد.
می نفسخوانده فلسفه در که دروح، متفاوتی تقریرهای کهشود، سنتی تقریرهای از یکی ارد.

سیناوبرخیاندیشمندانغربیمطرحشده،آناستکهنفسانسانی،تجردتامعقلیازسویبوعلی
ونوع شیمجرداست(ترکیبشده مادیومتضادبا بدنمادی)کهکامال  داردودرعینحالبا

رواست،کهپذیرشآنراایروبهیجدیآورد!اینتقریرباتنگناهانامانسانراپدیدمیواحدیبه
هایحیاتواثباتعنواننشانههاییماننددیدن،شنیدنو...کهبهدشوارساختهاست؛زیراپدیده

مادیوفیزیولوژیکی،شوندبدونپذیرشنفسمجرد،باتبییننفسمجرد،شناختهمی هاییکامال 
گردنداشت،هایحیاتبهعنوانفاعلغیبِینشانه،بهاند.بنابرایننقشیکهنفسمجردقابلتوجیه

پیشرفتدانش اینبا آنچه ندارد. نفسمجردیدلیلی پذیرشچنان و رفته میان از هایتجربی،
تکذیبمی رویکرد سینویاز مالصدرا«نفسمجرد»کندتصور نگاه نفساز حالیکه در است.

مرحلۀبدنب-حقیقتیمادی کهدر دارد بهمجرد نباتیخود، قوایطبیعیو مادیگونها ایکامال 
حضورداردوالبتهدارایتجردمثالیوعقلینیزهست.اینتصورازتجردنفس،نهتنهابانقدهاو

رویابد.ازاینتریمیتصوروتصدیقدقیقهاآنرونیست،بلکهباپذیرشگفتهروبههایپیشتکذیب
آنهایدینینقشتأثیرگذاریدرتصدیقوتکذیبگزارهتصورهایدقیقفلسفیاز دارندواینها

سازد.نتیجۀاینبازخوانیهایدینیراآشکارمیمهمضرورتبازنگریوبازخوانیدرتصورازگزاره
 هایدینیباشد.تریازگزارهتروتصدیقفزونتواندتفاهمبیشمی

.فلسفه،دینتصور،تصدیق،تجردنفس،واژگان کلیدی: 

                                                           
(souri@khu.ac.irفهدانشگاهخوارزمی)استادیارگروهفلس1
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 رهیافتی اگزیستانسیالیستی به زنانگی با تاکید بر الهیات فمینیستی
2زهراجوادیو1الساداتسیاهپوشمریم


ترینمکاتبفلسفیکهبرهستیانسانیتمرکزدارد،ازهماناگزیستانسیالیسمدرمقامیکیازمهم

کارگرفتهشد.دراینرهیافتپرجاذبهبههایفمینیستیدرقالبرهیافتیگیریدیدگاهابتدایشکل
دچارازخود«دیگری»مثابۀباوربرآناستکهزنانسالیانسالدرسایۀانقیادمردانهقرارگرفتهوبه

میبی میگانگی قرار توجه مورد نیز دین که است ذهنیت این با نگرشیشوند. با که چرا گیرد
نحویایوفرعیپنداشتهشدهدرحالیکهمردانبهداتحاشیهمردساالرانهازدین،زنانچونموجو

اند،دانانفمینیستکهرهیافتاگزیستانسیالیستیرابرگزیدهخداگونهمتعالیهستند.ازاینرو،الهی
هایجنسیتیمنزلۀراهیبرایبیانسوژگیزنانومسیرآزادیازکلیشهدرجهتبازتعریفدینبه

توانبهاند،میکنند.ازجملهمسائلمهمیکهدراینپژوهشبازبینیشدهیتعریفشدهکوششم
دانانبراینباورندکهدینبامادرانگیومرگاشارهکرد.درخصوصمادرانگی،اینگروهازالهی

الگویآرمانی نوعی دسترسارائۀ امکاناتشدۀ بروز از را زنان عمال  مؤمنان، به ناممکن و ناپذیر
بهداشتنشرایطآزادانهدرجهانپسازشانبازمیدیخوداصیلوجو باور ازسویدیگر، دارد.

گراندارد.ازاینرو،اولویتاینپژوهشمرگ،زنانرادراینجهانمنفعلودرمقامابژگینگهمی
ب مقابله شجاعت روحیۀ جدید بیان این پرتوی در که است دین در مفاهیمی چنین ابازتعریف

پذیرد.ازآنجاییکهدرایننگرشالهیاتیزدگیوپذیرشسوژگیازسویزنانامکانمیجنسیت
بودنرهاییبخشد،اینموضوعشودتابهصورتعملیزنانراازحالتابژگیودیگریکوششمی

این بنابراین، دیناست. فلسفۀ حیطۀ قابلبحثدر الهیاتعملیکاربردیو زمینۀ پژوهشیدر
تحلیلیبهچگونگیبهرهبردنازرهیافتاگزیستانسالیستی-پژوهشبرآناستتاباشیوۀتوصیفی

درساختارالهیاتیدرراستایبهبودجایگاهزناندرجامعهبپردازد.
 :اگزیستانسیالیسم،الهیاتفمینیستی،جنسیتودین.واژگان کلیدی




                                                           
(maryam.siahpoosh.1371@gmail.comدکتریالهیات)ادیانوعرفان(،دانشگاهآزادعلوموتحقیقات)1
(asadazhir@razi.ac.irاستادیارگروهالهیاتدانشگاهرازیکرمانشاه،)2
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 ر اندیشۀ استاد مطهرینسبت هرمنوتیک دینی و فلسفۀ علوم انسانی د
1مالکشجاعیجشوقانی


 عنوان ذیل بحثی خود آثار در )ره( مطهری استاد فلس»هرچند و دین انسانی علوم فۀ طرح«

نقادیبناند،نکرده رهگذر انسانیدرغربولیاز مباحثایجابیدریادهایفلسفیعلوم ارائۀ و
اند.هایآغازینرادراینراهبرداشتهشۀدینی،گامحوزۀفلسفۀتاریخواجتماعازافقفرهنگواندی
فل آثار در سوییو قرآنیاز آثار -کالمی-سفیتأمالتایشاندر سویدیگر، هایگاماجتماعیاز

وگوییثمربخشبرایطرحفلسفۀعلومنخستودرعینحالاستواردرجهتدرانداختنگفت
رادایمغالبدرفلسفۀعلومانسانیمعاصرغربی)پارادایمانسانیازمنظریدینیاست.درمیانسهپا

آموزه انتقادی(، و هرمنوتیکی اساسیپوزیتیویستی، مبانی از مارکسیستی فلسفۀ مارکسو های
به و غرب در انسانی علوم قارهفلسفۀ فلسفۀ سنت استادویژه انتقادی مواجهۀ عمدۀ است. ای

هایمسلطدرپارادایمانتقادیفلسفۀعلومانسانیاستروایتمثابۀیکیازمطهریبامارکسیسمبه
و کنت گوست آ همچون انسانی علوم فیلسوفان آرای متوجه ایشان نقدهای بعد درجۀ در و
پوزیتیویسموعقالنیتهمبستهباآندرغربدورانمدرناست.اینمقالهدرصددبازسازیفلسفۀ

اجتماعی-کالمی-فلسفی-ااتکاءبهتحلیلمتنیآثارقرآنیعلومانسانیازافقهرمنوتیکدینیب
 روشتطبیقی با ، پارادایم–استاد با مواجهه در بههایسهانتقادی انسانی علوم فلسفۀ ویژهگانۀ

پارادایمهرمنوتیکیدرفلسفۀعلومانسانی هرمنوتیکاست.بیشترینهمدلیوهمگراییایشانبا
 وگوبانمایندگانفکریاینجریان)شالیرماخر،دیلتای،وبروواردگفتاستکههرچندتصریحا 

نشده )... طرحمباحثیچون با اما مباحثمعرفت«ایشناختآیه»اند، آرایدر ارائۀ شناسیو
به فطرت )طرح انسانی علوم فلسفۀ مباحث با ارتباط در )هرمنوتیکقرآن( بنیادتفسیری مثابۀ

افقانسان برایگفتشناسی(، امکاناتهرمنوتیکدینییرا به اتکاء انسانیبا علوم وگویدینو
قرآنیفطرتبهگشوده شناختیفلسفۀعلومانسانیافزودۀمثابۀبنیادانساناند.طرحوتبیینآموزۀ

 شهیدمطهریبهادبیاترایجدرمباحثدینوفلسفۀعلومانسانیاست.
.سانی،هرمنوتیکدینی،مرتضیمطهری،پوزیتیویسم،مارکسیسم:فلسفۀعلومانواژگان کلیدی



                                                           
میان1 مطالعات گروه علوماستادیار پژوهشگاه معاصر، فرهنگیفرهنگی مطالعات و انسانی
(malekmind@yahoo.com)
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 خدا، زبان، سنت و عمل
1حسینشقاقی


شود.دراینجااینمسئلهراازمسئلۀثنویتدکارتیازمسائلغامضفیلسوفانمدرنمحسوبمی

کنم.بایسهمیحلایندورامقاکنموراهمنظردوفیلسوفمعاصر،گادامروویتگنشتاین،نگاهمی
بهفلسفۀمدرنترجیحمی کهدرتوجهبهاینمعضلاستکهگادامرمتافیزیکسنتیرا دهد،چرا

کند.ازاینروشناساییومتافیزیکسنتیعنصرخدایمتعالتطابقبینسوژهوابژهراتضمینمی
شود.ذکورتضمینمیواسطۀتطابقالهیاتیممعرفتازطریقاینرابطهممکن،وصدق/حقیقتبه

حلخودرادراماگادامرقصدندارداندیشۀفلسفیخودرابریکعنصرالهیاتیمتکیکند.اوراه
ایکهبهآنکند.ویتگنشتاینمسئلۀدکارتیفوقرادرپرتوسنتفلسفیجستجومی«سنت»عنصر

نگرد.بهتبعهمینمطلبباانمیتعلقدارد،یعنیفلسفۀتحلیلی،ازابتدادرکنارمسئلۀماهیتزب
هاییازاینقبیلمواجهخواهیمبودکه:معناوارجاعچیست؟کلماتچگونهبهاعیانجهانپرسش

توانبهتبعمتافیزیککنند؟ماهیتصدق/حقیقتچیست؟و...دربرابرمسائلفوقمیداللتمی
داند.اینمخلوقخالقانسانوجهانمیکالسیک،بهتصویریاززبانمتوسلشدکهآنراماهیتا 

کند.ویتگنشتاینتطابقموردنظرخالقازپیشتطابقبینکلماتوجهانوذهنانسانرابرقرارمی
کنداینتطابقرادرحوزۀعملورفتارجستجوکندبلکهسعیمیخودرابراینهویتمبتنینمی

ماهیتعنا از او تبعهمیننکته، به تصویریکند. زبانوحتیخدا ذهن، قبیلجهان، صریاز
درابتداعمل»کند.نقلجملهگرایانهتفسیرمیکند.اوتمامیاینعناصرراعملمتفاوتارایهمی

تعریضیاستبراینفرازازعهدجدیدکهدر باب یقیندرکتاب«بود کلمه»،کهآشکارا درابتدا
تاینبهماهیتعناصرمذکوراست.دراینجاقصددارمدربابدو،حاکیازهمیننگاهویتگنش«بود

بدیلمفهوم مقام در مفهوم جایگیریایندو و گادامر، سنتنزد ویتگنشتاینو عملنزد عنصر
مطرحکنم.هردوسویاینمطالعۀتطبیقیمرتبطاستبا«خدا» درمتافیزیکسنتیتأمالتیرا

کنندندوفیلسوفازماهیتزبانارائهمیوبرداشتیکهای«زبان»مفهوم
.خدا،سنت،عمل،زبان،گادامر،ویتگنشتاینواژگان کلیدی:



                                                           
(shpost58@gmail.comاستادیارمطالعاتمیانفرهنگیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی)1
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 دین مناسب در دانشگاه نسل سوم در ایران ۀفلسف
 1نادرشکراللهی


ایدین،دردانشگاهنسلسومایراناسالمیمناسباست؟چنددههۀآموزشوپژوهشکدامفلسف

هاسخنهایجدیددانشگاهانحوزۀآموزشعالیدرسراسرجهان،ازمسئولیتنظراستکهصاحب
جامعهمی دانشگاه کارآفرین، دانشگاه چندمنظوره، دانشگاه همچون اصطالحاتی محور،گویند.

ارزش بهدانشگاه مقصود بیان برای اصطالحآفرین که است چندسالی و است شده گرفته کار
سوم» نسل دانشگاه )مقبولی« مسئله این شدن برجسته دلیل است. یافته بیشتری (۱ت

(مشکالتپیچیده۴(شاغلمرتبطغیرماهر،)۳(شاغلینغیرمرتبط،)۲التحصیالنبیکار،)فارغ
( فرایندحلمسائل، در جدیدانشگاه حضور عدم و به5جامعه نیاز چندبعدیبودنمسائلو )

میان )رشتهمطالعات دولت۶ای، ضعف ب( ازها کافی حمایت در مالی منابع محدودیت دلیل ه
است.یتفعال ... و پیچیده پژوهشی مسئلههای اساسامروزه این علمیبر مراکز مقابل در ای

هاوهایمراکزعلمیورشتهکشورهاازجملهجمهوریاسالمیایرانقرارگرفتهاست:آیافعالیت
نیازهایکشوراستدرس یاخیر؟واگرمتناسبنیستچهتغییراتیدرآنهایموجودمتناسببا

اینمیانبحث از شود؟ بهروشاستنادیوۀفلسفبایدداده ایننوشته در هممطرحاست. دین،
دینۀتحلیلی،ابتداتعریفیاجمالیازدانشگاهنسلسومواهمیتآنوسپستعریفاجمالیازفلسف

ۀکهکدامفلسفهایدینمتنوع،واینتحلیلیبهامکانفلسفهشود.بعدازآن،براساسروشارائهمی
پردازیم.پاسخاجمالیتوانددرراستایدانشگاهنسلسومفعالباشد،میدینامروزهدرکشورمامی

فلسف درفضایایراناسالمی-دیناسالمیۀبهمسئلهایناستکهاوال  شیعیممکناست،وثانیا 
بایدچندخصوصیتداشتهایمتناسچنینرشته آموزشاینرشته نسلسوماست. دانشگاه ببا

المللیاست؛(هرچندموضوعاتناظربهنیازهایداخلیاستاماحلآنبارویکردبین۱باشد:)
(ایجادروحیۀخالقانهدردانشجویانواستادانبرای۳ایطرحشود؛)رشته(بایدبهصورتمیان۳)
)حلراه ۴ها؛ سفارش( یا عمومیمخاطب و خصوصی از اعم مسائل برای بیرونی معین دهندۀ

تجاری)تجاری نیازمحوریو امکان است. نیاز کامالقابلۀسازیفلسفسازی( ما کشور دیندر
دغدغه کنار در اینکه اول است. مقدمه چند بر مبتنی ادعا این دلیل هایعمومی،تحققاست.

هاویدارد.پسهممردموهمحکومتبرایدین،ازجملهآموزشحکومتهمداعیۀمسائلدین
هایبرهانی،قرآنیبایدبهروشۀکنند.دوماینکهترویجدینبراساسآموزتحقیقاتدینیهزینهمی

                                                           
(nadershokrollahi@gmail.com)دانشیارمعارفاسالمیدانشگاهخوارزمی1
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هایجدلیوخطابی)موعظه(باشد.سوماینکهطبقمبانیشیعیدینفهمیبایدهماهنگبایافته
یاستکهبخشیازنیازجامعهبهآموزشوتحقیقدرحوزۀتأمالتعقلیدرعقلیباشد.پسطبیع

هزینه-هایاسالمیآموزه اینموضوعاختصاصیابد.پسشیعیاست.پسبخشیاز بایدبه ها
هایموردنیازدیندردانشگاهنسلسومبادوهدفآموزشدانشجویانخالقوپژوهشۀرواجفلسف

پژوهیقابلتوجیهاست.اماطبیعیاستکهبازاریابیوتأمالتعقلیدردیندرکشورمادرحوزۀ
توجیهمخاطببخشیازکاریاستکهدانشگاهباورودبهمذاکراتبیرونیبایدبهآنبیندیشد.البته

المللی،تحقیقهمدالنههمبایدای،رویکردبینرشتهشروطوجزئیاتدیگریدرموردنوعکارمیان
 شود.صلمقالهبهآنپرداختهمینظرگرفتهشودکهدرادر

.سازیدانششیعی،دانشگاهنسلسوم،تجاری-:فلسفۀدیناسالمیواژگان کلیدی
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 یر آدو در باب استمداد دین از فلسفه در ارائۀ روش زندگی بازخوانی دیدگاه پی
 1فردکاظمطیبی

فیلسوفمعاص2یرآدومطابققرائتتاریخیپی فلسفهدرذاتخود،۲۰۱۰-۱۹۲۲رفرانسوی)، م(،
چیزیجزتکاپویمهیاسازیروشعقلیزیستننبوده،لیکندرادامه،دچاروگرفتارمباحثیشده

اشدورنمودهاست.آدومعتقداستکهماهیتفلسفهباستانفلسفهراازهدفاولیههاآنکهابتالبه
ورمسیحیتاینتمریناتاخالقیبهتمریناتمعنویتبدیلشدههماناتمریناتاخالقیبودهوباظه

تمرین مسیحیتکههایاخالقیدگرگونیبینشانسانازجهانااست.هدفاز اینرو، ست،از
را معرفیمیبهخود فلسفه کمال تمرینعنوان به را فلسفه نظر تمریناتاخالقیمورد هاینمود،

هایپیدایشکلیسا،مسحیتاند.ازهمینروستکهازاولینقرنمعنویمبّدلساختهوبهکمالرس
وارثفلسفۀباستانواعمالمعنویآنشدهاست.بهزعمآدو،مشیموردنظرمسیحیتدرزندگی

 قرن در ۴که اولین5و رهبانیت خالف بر درآمد، تعریف به غالبزیسترهبانی در میالدی
سدستوراتانجیلوتقلیدازمسیحبهکمالبرسندوازهمینخواستندبراسامسیحیانبودکهمی

ایبودجستند،بلکه،دگرگونیهایعهدعتیقوعهدجدیدمیروفنوندستیابیبهکمالرادرآموزه
کهفیلسوفمسیحیدرذاتوماهیتاصلیفلسفۀباستانپدیدآوردهوطیآنباوامگرفتنمدلو

،تمریناتمعنوی/اخالقیباستانیرابهمعنویتمسیحیمنتقلنمود.آدوواژگانسنتفلسفییونان
آن فلسفه دورانباستانبهمدعیاستکه ظهورمثابۀروشزندگیشناختهمیگونهکهدر با شده،

مسیحیتورهبانیتحاصلازآنبهتسخیردیندرآمدودینرابهروشیبرایزندگیتبدیلنمود.
مثابۀیکروشزندگیراکهشامل،فلسفهبه«کندترمیچنانیچنانراآنآن»دینکهچنانیعنی،هم
آنچنانیتمرین رستگاریبدلنمودههایمعنوی/اخالقیبوده، مرگو روشزندگی، به و کرده تر

اینتحقیقکوشیده در برچهمبناییویاست. تشریحنمایمونشاندهمکه استداللآدورا تا ام
اوریگنوکلمنتبرخیفنونمعنویمعتقد یعنیفیلون، تحتتأثیرحکمایاسکندریه، استکه

فلسفیبهمعنویتمسیحیواردشدهوبهگرایشغالببدلگردید.برایاینبررسی،فصلچهارماز
نظریۀخودرابسطداده،باعنوانآدوراکهدرآناوPHILOSOPHY as a way of lifeکتاب

Ancient Spiritual Exercises and “Christian Philosophy”اموازدیگرمبناقرارداده
ام.آثاراوبرایشرحوبسطمطلباستفادهنموده

.:تمریناتمعنوی،تمریناتاخالقی،فلسفه،دینمسیحیتواژگان کلیدی

                                                           
(k.tayyebifard@gmail.comموتحقیقاتتهران)دانشجویدکتریفلسفهدانشگاهآزاداسالمی،واحدعلو1

2 pierre hadot 
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 رویکرد وجودی و آیندۀ فلسفۀ دین
 2وزینبشکری1زادهمهدیعباس


مغربزمینشکلگرفت،ضمنتعریفخودبربستردوگانۀگونهآنفلسفۀدین، در دیِن»کهابتدا
مسیحیت » تحلیلی»و از«فلسفۀ برخی امروزه اساس، این بر داد. ادامه حیاتخود و بقا به ،

کنندکهاینگویندواستداللمیسخنمی«پایانفلسفۀدین»ایبهنام متعاطیانفلسفۀدین،ازایده
دینی(سپردهوخروجیهایمسیحیرابهتیغتحلیلعقلیفرانگرانه)بروننشتاکنونعمدۀآموزهدا

دستآوردهاستوازهمینرویادامهاینسّنت،الجرمپایانفلسفۀدینراموردانتظارخودرانیزبه
بهادیانومکاتبدرآیندۀنزدیکبههمراهخواهدداشت؛پسبقایفلسفۀدیندرگروالتفاتجدی

ایکهایبرایتداومحیاتایندانشخواهدبود.فلسفۀقارههایتازهمنزلۀامکانفلسفیدیگربه
امکانبه این از یکی است، تحلیلی فلسفه سّنت با تقابل در وجودینوعی فلسفۀ و هاست

مهم یکیاز نیز قارهترینشاخه)اگزیستانسیالیسم( آنچهایفلسفۀ وجودیایاست. فلسفۀ در ه
هایوجودیاوانسانبهغایتکشفاوصافوشاخصه«توصیفپدیدارشناسانه»نظراستمطمح

بهاینمهم،عقلمحضنظریدرمقامتحققبالفعلودرمتنزندگیروزمرهاست.درراستاینیل
رنگباخته،توسلبه گونۀدیگریازروشبرهانیدرکشفحقیقتونگاهمفهومیبهانسانعمال 

انضمامی که توصیفعقل تحققاندیش، و میمدار مطرح است، زندگینگر متن در انسان شود.
به موقعیتروزمره، در وجودی، فلسفۀ موضوع وجودِیمثابۀ درک و تجربه ضمن مرزی، های

ایهگردد؛ازهمینجا،انساندررویکردوجودی،مواجهایخودواقفمیهستی،بهتناهیوضعف
می قرار او با انتزاعی( )نه وجودی پیوند در دینی باورهای داشته، دین با بهمتفاوت نظرگیرند.

دلشوره،می زمانمندی، سقوط، افکندگی، همچون انسان وجودی اوصاف به التفات رسد،
انندهایدینیمبودن،اصالتو...،دراندرکنشیدقیقباآموزهبودگیوامکان،فردیت،خودواقع

فرانگرانه، یکنگاه با ،... نجاتو اختیار، و جبر وحی، هبوط، گناه، خلقت، هستی، و خدا
تواندتاحدیبقایفلسفۀدینراتضمینکند.راتشکیلخواهنددادواینمی«فلسفۀدینوجودی»

 ای،اگزیستانسیالیسم،رویکردوجودی:فلسفۀدین،فلسفۀقارهواژگان کلیدی

                                                           
(dr.abbaszadeh@iict.ac.irشناسیپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی)دانشیارگروهمعرفت1
 (zshokri724@gmail.comآموختهفلسفهوکالماسالمیدانشگاهالزهرا)س()دانش2
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 خدا: در بارۀ  نظر سی اختالفشنا معرفت
یخ علم تفاوت در روش  شناسی و موارد شهودی از تار

1جاللعبدالهی
رویکرِد»سازدکه:رومیوجودخداوند،مارابااینپرسشروبهدربارۀنظِرغیرقابلانکاروجوداختالف

صورتمعقولنظررابهتالفتوانیماخنظرچگونهاستودرچهشرایطیمیمعقوِلمعرفتیدرایناختالف
بگیریم؟ نادیده معرفتمصالحه«. ارجاعبهمواردشهودینظیرشناسیاختالفگرایاندر با عمدتا  نظر،

امکانخطایکنندکهبروزاختالفاستداللمی«موردرستوران» نظربینهمتایانمعرفتینشاندهندۀ
بهتعلیقفجدیدرتوجیهاست؛لذاطرفیندرمواجههبااختال نظرهمتایانبایدباورمورداختالفرا

گرایانادعاشوند.شماِرزیادیازمصالحهدرآورند،درغیراینصورت،متهمبهتعصبونامعقولیتمی
نظرنامعقولاست.امانظردربارهخداهمتاهستندولذانادیدهگرفتنایناختالفدارندکهطرفیناختالف

 فردیک ، )اخیرا  )۲۰۲۱چو عبدالهی جالل و )۱۴۰۰ بر اتکا با طرفینی شناسانه های روش تفاوت(
نظراختالف بارۀ گرفتهدر نتیجه نفیهمتاییرا براینادیدهخدا، را زمینه نفیهمتایی، با و گرفتناند؛
ساختهاختالف مهیا آناند.نظر میها سعی شهودی موردهایی طرح تفاوتضمن بر اتکا یهاکند
نظر،راتوجیهکند.مندراینمقاله،بامقایسۀگرفتناختالفشناسانه،جهتنفیهمتاییونادیدهروش

شناسانه،دهمکهچراتفاوتروشخداتوضیحاتبیشتریارائهمیدربارۀنظرواختالف«موردرستوران»
دستهمی به همچنین، موجهسازد. نفیهمتاییرا اختالتواند اشارهفایخاصاز تاریخعلم در نظرها
آنکنمکهدرمی برایمعقولدانستنحفظباوِرهایروشوجودضمنیتفاوتها مبنایالزم شناسانه،

دهمکههاییرامدنظرقرارمیسازد.منمباحثتوصیفیمورخانعلمدردورهمورداختالفرافراهممی
ارزمعرفتینظریۀقدیمبهارزتجربیویاهمشودکههمدهمیشناسیجدید،ارائهداایباروشدرآننظریه
نظریکشودکهمااختالفدونظریهراهماننداختالفارزیدونظریه،مانعازآنمیهم–آیدحسابمی
حرفه تازهاستاِد شاگرد مسئلهایبا برتِرمعرفتیاستو اینصورتاستاد در کنیمچراکه کارشقلمداد
یکرِدمعقوِلمعرفتیحلشدهاست.معتقدممادرمقامقضاوتدرمورددانشمندمدافعنظریۀتعیینرو

 شهودا  جدید)قدیم(، پذیرشنظریۀ عدم یا و قدیم)جدید( نظریۀ نکردِن رها در ویرا قدیم)جدید(،
یباشدبردرستیتواندتأییددیگردانیم.تأملدرچنینمواردیازتاریخعلم،میمتعصبویانامعقولنمی

تفاوت نفیهمتایی، راه در که میهایروشاینرویکرد قرار مدنظر را برشناسانه اتکا همچنین، دهد؛
تبیینیصریحفراهممیتفاوتروش هردوشناسانه، شهودَا ما اینموردهایتاریخی، در کهچرا سازد

 دانیم.طرفرامعقولمی
شناسی،تاریخعلم،تغییرنظریهنظر،باوربهخدا،روششناسیاختالفمعرفتواژگان کلیدی:

                                                           
(jalaljalal13721372@gmail.comتیشریفودبیرفیزیک)کارشناسیارشدفلسفۀعلمدانشگاهصنع1
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 الدین نیایش عاشقانه و معنای زندگی از دیدگاه موالنا جالل
1امیرعباسعلیزمانی


توانگفتهرکسهادرمواجههباامرقدسیمتفاوتومتنوعاست.می(نیایشودعایانسان۱)

اشودریککالممتناسببادنیایهایوجودیرنجهاومتناسبباظرفیتوجودی،نیازها،دغدغه
گونه۲کند.)خودشنیایشمی روهستیم،نیایشودعاهایمختلفیازنیایشروبه(بنابراینمابا

(موالنا۳برایرسیدنبهامیالوآرزوهایجزئی،نیایشبرایرهاییازدردورنجنیایشبرای...)
درمواجههبامعشوقیشناممیالدینازنوعیدعاونیاجالل بردکهبرایچیزینیست،بلکهصرفا 

خودانخوددیگراست/آندعازونیستآندعایبی»وبهدلیلسخنگفتنبامعشوقازلیاست:
و(شیوهونوعنیایشوابستهبهوضعیتوجودینیایش۴«)گفت،داوراست گر،تصوراوازخدا

گروفۀزندگیاواست.نیایشعاشقانهمتناسببادنیایعاشقانهنیایشنوعرابطۀاوباخداوفلس
حالیبدونچشم در معشوقاست، ارتباطبا از دیگریغیر داشتچیز نیایشعامیانه نیایش»که

بهاستوخودنیایشهدفنیایش«برای... مثابۀابزاریبرایرسیدنبهغایتیغیرگرنبودهوصرفا 
(5«)ازخداغیرخداراخواستن/ظّنافزونیاستوکلیکاستن»بهگفتهموالنا:ازمعشوقاست،

غایتدرنیایشعاشقانهفراتررفتنازخودوگشودهشدنبهرویمعشوقواتحادبااوست.مادر
یابینیایشعاشقانهدرپیفراتررفتنازخودحیوانیوشکستنزندانزندگیمبتذلهرروزیودست

عمرخوشدرقربجانپروردناست/عمرزاغازبهر»ودبرترواصیلهستیم.بهگفتهموالنا:بهخ
آلودوتکراریزندگیهر(معنایزندگینیزدرگرورهاییازچرخۀرنج۶«.)سرگینخوردناست

روزیاست،ماندندردروناینعالموچرخۀتنگوتاریکمستلزمتکراروتجربهماللاست،که
(بنابراینماازطریق۷معناییوپوچیزندگیاست.)تجربۀماللوجودیجلوهایبارزازرنجبی

آوررهایییافتهوبهتعالیوبسطوجودیکنیمازاینچرخۀتکراریوماللنیایشعاشقانهسعیمی
زیستنمعنادارپیدادستپیداکنیم.بااینفراتررفتنوتعالیاززندگیهرروزی،ماتجربۀدیگریاز

داند.می«عمرخوش»الدینآنراکنیمکهموالناجاللمی
،نیایش،معنایزندگی،مالل،تجربۀدیگری.الدینجاللموالنا:واژگان کلیدی



                                                           
(amir_alizamani@ut.ac.irدانشیارگروهفلسفهوکالماسالمیدانشگاهتهران)1
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 پایان فلسفۀ دین؟ تحلیلی بر مناظره پلنتینگا و دنت
1مهدیغیاثوند


افتگیفلسفۀدینویادرشکلیهنجاری،ازاینکهیدرفضایکنونیفلسفۀدین،گاهکسانیازپایان
می میان در سخن یابد پایان باید دین فلسفۀ در را )نمونه  Loftus 2016, Knepperآورند

وسپسانتساب«یافتگیپایان»ببینید(.دراینمقاله،نخستکاوشیدرمعنایواژۀ2014;2013
راینمسیر،دامنۀبحثبهرابطۀعلمودینوموضعایهمچونفلسفۀدینخواهدبود.دآنبهمقوله

ترشکلتروسریعتروآسانتعارضعلمودینمحدودشدهاست.وبازهمبرایآنکهبحثمشخص
ایم.نویسندهنشانیازاینهربگیرد،برمناظرۀدنتوپلنتینگادربابرابطۀعلمودینمتمرکزشده

پا هنجاری و توصیفی معنای تایاندو است کرده تالش و است یافته مناظره این در یافتگی
هایطرفینرابررسیوارزیابیکند.استدالل

یافتگی،علمودین.آلوینپلنتینگا،دنیلدنت،پایان:واژگان کلیدی


                                                           
(mahdi.ghiasvand@khu.ac.irاستادیارگروهآموزشیفلسفهدانشکدۀادبیاتوعلومانسانیدانشگاهخوارزمی)1
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 فلسفۀ دین و مصادیق رهبانیت )زهدورزی( در اسالم
 1ذکیهفتاحی


استنباطازآموزههایالهیاتعملیادیانریکیازبخش هایهبانیتاستکهیکنحوۀزندگیبا

داردراسالمپرداختهشدهاست.وجودآوردهاست.دراینمقالهبهایننحوۀزندگیفرددیندینیبه
تفاوت-رهبانیتۀتحلیلیاست.طریق-صورتاستنباطیایوبهروشکتابخانه در-هایبارزبا

بوداۀهم هندو، همچون طریقادیان این دارد. وجود اسالم و یهودیت مسیحیت، دینداریۀئی،
هایشرقعنواننوعیزندگیاجتماعی،پیشازظهوراسالمتااواخرقرونوسطی،همدرسرزمینبه

ترینومیانهکهخاستگاهاسالماستوهمدرجهانمسیحیتوجودداشت.رهبانیتبودایینیزکهن
دهدوآرماناصلیرجهاناستوهستۀاصلیدینبوداییراتشکیلمیترینسنترهبانیدگسترده

ایکهدرآنبهاینایقرآنبهرهبانیتازآیهدینبوداییزندگیدرکسوتراهباناست.نگاهدوگانه
توانموضوعاشارهشدهقابلارجاعاستودرتفاسیرمختلفشاهدآنهستیم.اینمدحوذمرامی

ایاتاسالمیپاسخداد.جداازساختاراجتماعیراهباندرادیانمختلفمثلصوفیه،برمبنایرو
ویژگی و قوانین از همگی بودایی و مسیحی جملهراهبان از هستند. برخوردار نیز هایمشترکی

آنمشترکات براساسعزلتها است. مراقبهوغیره داشتنراهنما، آیینتشرف، نشینیوخلوت،
رهبانیتومفاهیمنزدیکبهآن،ایننتیجهۀواستنباطپدید–قرآنوروایات–داسالممنابعمستن

شودازآیاتوروایاتچنینبرداشتکردکهمستفادشدهکهرهبانیتدراسالمبدعتنبوده،بلکهمی
رهبانیتیکهدرادیانمسیحیوبوداییاست-رهبانیت سلوک،بلکهبهمعنایخلوتبرای-نهدقیقا 

داشتهونوعیرهبانیتمطلوبمحسوبمی دراسالموجود اعتکافوغیره است،کهزهد، شده
مصادیقرهبانیت»تحتعنوان » شامل: بی»که عزلت، زهد، بااعتکاف، جهاد دنیا، اعتناییبه

استودراینمقالهپرداختهشدهاست.«نفس
نفس،عزلت.:رهبانیت،زهد،اعتکافجهادباواژگان کلیدی

 

                                                           
(n fatahi.homeira47@gmail.comاداسالمیواحدمرودشت)استادیارمعارفدانشگاهاز1

mailto:nejati.hosseini@gmail.com
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 بررسی نقش فلسفۀ دین در مورد تقریب ادیان
2وفاطمهاحمدی1شبنمفرجی


هاستوهدفازادیانتوحیدییاریانسانبرایرسیدنبهاصلبروحدتودوستیمیانانسان

سعادتدنیاوآخرتاست،امادرطولتاریختنوعادیانوعقایددینیموجباتدوری،اختالفو
فراهمآوردهوایناختالفنساندشمنیا هایوسیعباروقتلعامهایفاجعههاگاهبهجنایتهارا

دامنزدهاست.لذامسئلۀتقریبادیانبسیارحائزاهمیتاست.توجهوتأکیدبرباورهایمشترک
گفت و ادیان اختالفمیمیان مواضع سر بر تبعاتاسفوگو از راهیبرایگریز اختواند تالفبار

سازد.درهاراافزایشدهد،وتقریبادیانرابیشازپیشممکنهاباشدوهمدلیمیانانسانعقیده
تواندنقشمهمیوگودربابعقایدومسائلدینیباشد،فلسفۀدینمیاینمیان،وقتیبحثازگفت

می لعقالنیوانتقادیمبانیتوانگفتعلمیاستکهبهتحلیبرعهدهبگیرد.فلسفۀدینکهاجماال 
هایعقلیوهایدینیاستداللپردازدودرموردنفییااثباتبرخیازگزارههایدینیمیواندیشه

تواندبسیارراهگشاوگویادیانودستیابیبهنقاطمشترکمیکند،درتسهیلگفتفلسفیارائهمی
نیستوبرایفیلسوفدین،نقاطمشترکباشد،بهویژهاینکهفلسفۀدین،منحصربهدینخاصی

شودکهفلسفۀدینباتکیهبرادیانبیشازهرچیزدیگریمدنظراست.دراینمقالهابتدابررسیمی
مؤلفه میچه چگونه دیندرهاییو فلسفۀ کنون تا سپسنقشیکه و کند نقشتقریبیایفا تواند

گیردوازاینرهگذرضرورتتوجهبیشتربهیقرارمیتقریبادیانایفاءکرده،موردتحلیلوبررس
بهدینیخاصیانقشتقریبیفلسفهدینتبیینمی فلسفۀدینبرحقیقت،عدمحمله تکیه گردد.

هاییاستکهنقشتقریبیهایبروندینیوعقلیو...ازجملهمؤلفهدفاعازآن،تأکیدبرروش
نقشتقریبیفلسفۀدینچندانموردتوجهاندیشمنداناینحوزهکند.اگرچهفلسفۀدینراتوجیهمی

حوزه محوریو مفهوم تبیین با دین فلسفۀ اما است؛ نگرفته قرار مرتبط ادیانهای عنصر ترین
تبیین با و کمکتوحیدییعنیخدا کرده، ارائه زباندینیو... معجزه، بحثشرور، در هاییکه
توانیوتقریبمذاهبکردهاستباتوجهبهنقشتقریبیفلسفۀدینمشایانیبهمسئلۀتقریبادیان

 زمینهاستفادهمفیدتریکرد.آوردهایآندراینازدست
فلسفۀدین،اندیشۀتقریب،ادیان.واژگان کلیدی:

                                                           
(sh.faraji.1373@ut.ac.irشهیدمطهری)ره(تهران)،دانشگاهفلسفهوکالماسالمی دانشجویدکتری1
(ahmadi.f@lu.ac.irاستادیاردانشگاهلرستان)2
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 دینی دینی به دین از منظر درون اعتبار نگاه برون
یباکالم(  )نقد دیدگاه دکتر سعید ز

 1یمحمدکاظمفرقان


توانددینیبهدیناستوارشدهاست.ارزیابیایننوعنگاهبهدینهممیفلسفۀدینبرمبناینگاهبرون
دینی.منظورازدیندراینمقاله،متونمقدسدینیصورتگیردوهمازمنظردرونازمنظربرون

دینالسالم(است.بروندیناسالم)اعمازقرآنکریموروایاتمنقولازحضراتمعصومانعلیهم
دینیمیانمتکلمانهماعمازعقلوحواسظاهریوباطنیوشهودعرفانیاست.ازمنظربرون

الحرمینجوینیاساسوجوبنظروتفکرنظرشدیدیوجوددارد.برخیماننداماممسلماناختالف
چونقاضیعبدالجبارمعتزلیاعتبار.برخیهمدینیمخالفندنندوبانگاهبروندارابرآمدهازدینمی

برون نگاه از برآمده میدینرا عقلی حاصلتأمالتدینیو دینخاصرا به ایمان اساسا  و دانند
پژوهانومفسرانقرآنبهاعتبارنگاهدینیهماکثریتقرآنکنند.ازمنظردرونعقالنیمعرفیمی

قرآبرون و باورمندند کریم قرآن منظر از دعوتدینی را انفسین و آفاقی آیات در تفکر به کنندۀ
دانندوبرآنندکهقرآنحسوعقلودلراابزارشناختحقیقتمعرفیکردهاست.برایناساسمی

کاربردودرآیاتآفاقیوانفسیبیندیشدبهحقانیتحقتعالیودرستیبهاگرآدمیاینابزاررابه
هایدینیازاینپسمجازاستکهدلدرگرودینگذاردوبهگزارهصدقانبیاءپیخواهدبردو

قرآنکریمرامخالفنگاهبرون دینیباورمندشود.امابرخیازمعاصرانمانندسعیدزیباکالماساسا 
کنند.اینمقالهبهدینیتأکیدمیدانندوبرانحصاراعتباردرنگاهدرونهایدینیمیبهدینوآموزه

دینیوموضعطارددینورسیادلۀگروهاخیراختصاصدارد.اینانبایکساندانستنموضعبرونبر
باانکاروجودانسانبدونتعلقوتعهدودرنتیجهانکاروجودانسانخالیازنظرومعرفتهرگونه

میبی نفی را میطرفی نتیجه و برونکنند نگاه چون که تعلقاگیرند از برآمده ودینی آرزوها تو
بهعبارتدیگرضّدهنگرش آناستکهایغیردینی)و بر نگارنده دینی(استفاقداعتباراست.

آدمیمیهرچندانسانب اما ندارد تعلقاتبرهاندودونتعلقوجود از خودرا تفکر، مقام توانددر
اندیشه باآزادانه به همچنین کند. بروورزی نگاه مقدس، متون نگارنده رسمیّنور به را تدینی

آیاتقرآنکریماندوبرداشتشناخته از برونهایآقایزیباکالم نفینگاه دینیبهدین،بهمنظور
برداراست.مناقشه

.دینیدینی،نگاهدرون:فلسفۀدین،نگاهبرونواژگان کلیدی

                                                           
(forghani@isu.ac.irفلسفهوکالماسالمی،دانشگاهامامصادق)علیهالسالم()دانشیارگروه1
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 نسبت ایمان و معرفت در اندیشه مالصدرا
 2ورضوانهقاطع1محمدکاظمفرقانی


داندوازبیناینسهامر،فقطمعارفمالصدراایمانراهمراهباسهامر،معارفواحوالواعمالمی
مذاتایمانمعرفیمی (ایمانخیالی۲(ایمانحّسی،)۱کند.ایمانشاملچندمرتبهاست:)رامقِوّ

هامطابقباکدامازاین(ایمانکشفی.کههر5(ایمانبرهانیو)۴(ایمانوهمی،)۳)تقلیدی(،)
(ایمان۲(مرتبۀایمانحسیمعادلباعلمحسی،)۱ایازمعرفتتطابقدارند:)اسمشانبادرجه

(ایمانبرهانیمعادلباعلم۴(ایمانوهمیمعادلباعلموهمی،)۳تقلیدیمعادلباعلمخیالی،)
( مکاشفه5برهانی، علم با کشفی ایمان مرتبۀ مطابقت( علمای زمرۀ در اول مرتبۀ چهار دارد.

شودومراتبچهاروحصولیاستوسهمرتبۀاولجزءمراتبغیرحقیقیعلموایمانمحسوبمی
پنجازمراتبحقیقیعلموایماناست.مالصدرااینمراتب)مراتبحقیقیعلموایمان(رابابرخی

فق وعقلتوضیحمیآیاتقرآنیوبرخیاصطالحاتقرآنیمانندحکمت، نور دهدکههماینه،
درموردعلموهمچنیندرموردایمانبهکارمی بردکهاینامربرآیاتوهمایناصطالحاتراعینا 

 تطابقعلموایمانداللتدارد.
.:ایمان،معرفت،مالصدرا،حکمتمتعالیهواژگان کلیدی




                                                           
(forghani@isu.ac.irدانشیارگروهفلسفهوکالماسالمی،دانشگاهامامصادق)علیهالسالم()1
(rezvaneh.ghate@gmail.comدانشجویدکتریحکمتمتعالیه،دانشگاهاصفهان)2
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 مسئلۀ شر و آیندۀ سنت خداباوری
1ربانیقدرتاللهق


به خیرخواهسنتخداباوری، کل، عالم مطلق، خداییقادر به اعتقاد بر ابراهیمی، ادیان در ویژه

شود.محض،عادلوحکیمتأکیددارد.چنیندیدگاهیتوسطاشکالگوناگونمسئلۀشرتهدیدمی
شردربارۀینیخداوادعاهایمعدربارۀشودکهمیانقضایایمعینیدرمسئلۀمنطقیشر،ادعامی

صرفوجودشر،قرینهناسازگاریمنطقیوعقالنیوجوددارد.درمسئلۀقرینه ایایشر،ظاهرا 
علیهوجودخدانیست،اماوجودکمیوکیفیشروربسیاروشدید،دلیلیبرنقصدرصفاتالهی،

چونشروجودیوای،ودرشکلحداکثریآن،دلیلبرردوجودخداست.اشکالدیگرشرقرینه
دهد.اهمیتاشکالمتنوعشرور،شرگزافنیزوجودخدایسنتخداباوریراموردپرسشقرارمی

هایمنطقیومتقاعدکنندههاست،درصورتیکهنتوانپاسختهدیدجدیسنتخداباوریازسویآن
فاتکابهتعدادشودنشاندادهشودکهصربهچنینتهدیداتیتدارکدید.دراینتحقیقتالشمی

واسطهاینکهیکطرفمعادلههایارائهشدهبهمسئلۀشرورکافینیست،بلکهبهمحدودیازپاسخ
هایممکنبهکاراستفادهازمجموعپاسخترینراهمسئلۀشر،فاعلیتخداینامتناهیاست،منطقی

تردراینپاسخمتقاعدکنندههایموجودموجبتقرببهشیوۀترکیبیوتلفیقیاست،زیراتلفیقراه
تفاوت به توجه ضمن اساس، براین است. اززمینه اخالقی و طبیعی مابعدالطبیعی، شرور های

تلفیقپاسخ ترکیبو تلقیشرهمدیگر، انسان، اختیار الزمۀ شرور نسبیبودنشرور، هاییچون
تلقبه عاملتعالیمعنویانسان، شرور آدمیان، گناهان کیفر آخرتبهعنوان مکانیجهان عنوان

هاوتجلینهاییفلسفۀشرور،واهمیتمنظرسرمدیبهمسئلۀشرموردنیازاست.تلفیقاینپاسخ
به شرور، و جهان خلقتانسان، فلسفۀ به بهتوجه خلقتشرور اینکه به توجه جعلویژه عنوان

به هستند، بالعرضخدا ولیقصد میبالذات، مینظر رسد سنتتواند از منطقی تاحدودیدفاع
پذیرسازد.خداباوریبرایآیندۀادیانالهیامکان

 ای،انسان،خدا.:سنتخداباوری،مسئلۀمنطقیشر،شرقرینهواژگان کلیدی

                                                           
(qodratullahqorbani@khu.ac.irدانشگاهخوارزمی)دانشیارگروهفلسفه1
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 الهیات طبیعی: شناخت خداوند از طریق طبیعت
1سحرکاوندی


ی،امکانتواناییشناختخداوندازطریقنظامدرالهیاتطبیع–ترینمسئلهوشایدمهم–ازجملهمسایلمهم

طبیعتاست.آنچهامروزهدرالهیاتمسیحیمورداتفاقاستآناستکهطبیعت/آفرینش،شاهدوگواهی
-گزارهۀتواندباهمراهیمکاشفهتکمیلشود؛خواهمکاشفبروجودآفرینندهاستکهاینشناختطبیعیمی

کهدرواقعنوعیۀمثاببهرفتهازکتابمقدسیامکاشفهوبرگگرایانهومعرفتیباشد ارتباطشخصیباخدا
گاهیمستقیمباشدوۀبخشواحیاگرزندگیاست،خواهمکاشفهبرمحورتجربدوستیحیات فردیوخودآ
درشناختهشود.درهرصورتآنچه«عملخدا»رخدادیعام،جهانیوتاریخیکهچونانۀمثابیامکاشفهبه

دهدآناستکهجهانیکهآفرینشخداستبایدُمهروامضایالهیرادرخودداشتهوالهیاتطبیعیرخمی
دانانمسیحیحداقلسهطریقرابرایشناختخداازطریقازهمینجهتنمایشگرحضورخداباشد.الهی

بههرسهطریقدرالهیاتاسالمینیزطبیعت،صائبمی توجهویژهشدهاست:اولینروشکهدانندکهدقیقا 
درمتن را گوستینموردتوجهبیشتریقرارگرفت،عقلبشراست؛بدینمعناکهاگربناستخدا باتفصیلآ

هم تواناییبرایاستداللاست. اوجماهیتبشر، بایدبهطبیعتبشررجوعکنیمو ازطبیعتبیابیم مردم ۀ
راکهخداوندبرایهدایتدرنظرداردکشف«قانونطبیعت»توانندیم«شمعخداوند»طریقعقلبهعنوان

برجسته بهبیانجاناسمیت، تأملدرۀذاتالهی،شخصیتانساناست،تریننشان)نهابداع(کنند. با لذا
توانبهشناختخدانایلشد)منعرفنفسهفقدعرفربه(.دومینروش،نظامجهاناست؛نفوسخودمی

هایتدبیروطراحِیموجوددرهایفراواناینروش،ازآنجاکهآثارطبیعتواجدتمامویژگینقادیبهرغم
بایدبه پوکینگهورنمیانۀدستموجودیخارقالعادهطراحیشدهباشدوبهگفتمصنوعاتبشریاستلذا

ایمنیتیکهازبیرونمالحظهکردهایموعقالتجربهکرده،یعنیمیانعقالنیتیکهدردرونهایماوعالمذهن
إّنفیخلقالسماواتواألرضواختالفاللیلوالنهارآلیاتألولیوعیسازگاریوتناسبوجوددارد)ن

یباییجهاناست؛بدینمعناکهاحساسجذبهوخلس ایبهزیباشناختیاشارهۀاآللباب(وسومینروش،ز
گونه و تعالیقداستخدا عظمت، بیایاز شکوه روشو معنویاست. جهان در هایمذکورنهایتخدا

دانانموردنقدوبررسیدرعنوانالهیاتطبیعیدردوسطحالهیاتیوفلسفیتوسطفیلسوفاندینوالهیبه
قرونمختلفقرارگرفتهوجرحواصالحاتیراپذیرفتهاست.

 ا،نظامطبیعت،مکاشفه.:الهیاتطبیعی،فلسفهدین،شناختخدواژگان کلیدی

                                                           
 (drskavandi@znu.ac.ir)دانشگاهزنجان،دانشیارگروهفلسفه1
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گاهی: در انتظار خطا بودن بستار امر فیزیکی  خداباوری و مسئلۀ آ
2زادهوشهریارغریب1زادهاکبرکوچکعلی


است. گرفته بحثقرار مورد فیزیکی امر بستار مسئلۀ در طبیعی علوم با تعارضفاعلیتالهی

تیدرتعارضجدیبابستارامرفیزیکیقرارعنوانیکیازارکاناصلیالهیاتسنفاعلیتالهیبه
وسیلۀیکچیزیاعاملغیرفیزیکیتحتتأثیرقراردارد.اگرمادرنظربگیریمکهامرفیزیکیبه

طورکهتوانبرایفاعلیتالهیهیچنقشیدرنظرگرفت.هماننداشته،نداردیانخواهدداشت،نمی
روبرایگشودنبستارامرفیزیکی،عاملیتارادۀهایپیشزراهنریمانیوهمکاراننشاندادندیکیا

گاهانۀانسانیاست)نریمانیوهمکاران، (.بهاینمعنیکهاگرواقعیبودنتأثیرعّلیارادۀ۱۳۹۹آ
انسانیبرامرفیزیکیپذیرفتهشود،راهبرایخطابودنبستارامرفیزیکیگشودهخواهدشد.درنتیجۀ

هایتارامرفیزیکیراهبرایدرستیفاعلیتالهیبازخواهدشد.ازطرفدیگر،دیدگاهخطابودنبس
شوند:جاییکهروحانگارانهدنبالمیشناسیدوگانهمنطبقباواقعیبودنارادۀانسانیدرذیلهستی

یاستکهشناسی،واقعیبودنامرذهنگذارد.الزمۀاینهستییاامرذهنیبرامرفیزیکیتأثیرمی
گاهیدنبالمی گاهیدرحالامروزهتوسطفیلسوفانذهندرمسئلۀآ حاضردروضعیتیشود.مسئلۀآ

ندارد  استکههیچتصویریبرایتوضیحتجربۀاولشخصتوسطاصطالحاتکارکردیوجود
(Chalmers, 2007ایننقصتوضیحیتوجه است.(. گاهیجلبکرده بهسمتماهیتآ را ها

گاهیمطرحاست،دراینمقالهقصدداریمبهدربارۀانگارانهنیزهایطبیعییدگاهاگرچهد ماهیتآ
گاهیبپردازیم.به نظرما،اینگزینۀکلیدی،پرداختنبهگزینۀکلیدیمتفکرانخداباوربرایمسئلۀآ

تأثیرقرارهایدکارتراتحتطورمشهوریقضاوتخطابودنبستارامرفیزیکیاست.اینتمایلبه
تنهادکارت،بلکههررسدکهنهنظرمیانگارانۀاومنجرشد.بهشناسیدوگانهدادوبهمعرفیهستی

گاهیبامسئله بستارامرفیزیکیبرخورددربارۀایشخصخداباوری،هنگامپرداختنبهمسئلۀآ
گاهینمیخواهدکرد.بهبیاندیگر،هیچنظریه اشتهباشدکههمباخداباوریوتواندوجوددایازآ

گاهیکهبا همبابستارامرفیزیکیسازگارباشد.بنابراین،بهتریناستراتژیبرایارائۀیکتبیینازآ
 خداباوریسازگارباشد،تمرکزبرخطابودنبستارامرفیزیکیاست.

گاهی،هستی:دوگانهواژگان کلیدی شناسیانگاری،آ

                                                           
(a.kouchakzadeh@hotmail.comپژوهشکدهعلومشناختیومغز،دانشگاهشهیدبهشتی)،دستیارتحقیق1
مدل2 گروه علدانشیار پژوهشکدۀ شناختی، عالی کارکردهای بهشتیسازی شهید دانشگاه مغز، و شناختی وم
(s_gharibzade@sbu.ac.ir)
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 معنای زندگی رهیافتی نو در مسئلۀ
 )مبتنی بر رویکرد تلفیقی تحلیلی اگزیستانسی(

 1عاطفهمروی


زمینۀهایمهمدورانمعاصرپرسشازمعنایزندگیاست.اندیشمندانبراساسپیشیکیازپرسش
دادهشانپاسخفکری اینمسأله پاسخهایگوناگونیبه از ذهنیتاهایطبیعتاند. عینیو گرایانۀ

بیمعناهایف به نظریاتنیز بسیاریاز البته ابدیت. حکمت، عشق، خدا، معناییراطبیعیچون
پردازدواندازدیگریبهمعنایزندگیمیاند.اینپژوهشاماازچشمانگاریمنجرشدهزندگیوپوچ

یکهدهد.رهیافتیتلفیقیازرویکردتحلیلیواگزیستانسرهیافتینودربابمعنایزندگیارائهمی
پردازد.چراکهزندگیفرایندیهایوجودیخودانسانبهتبیینمعنایزندگیمیباابتناءبرویژگی

کندولذانهیکمفهومانتزاعیبلکهواقعیتیانضمامیاستکهاحوال،استکهانسانآنراطیمی
بربامعنایزیندهیعنیانسانسازد.ازاینرومعنایزندگیدرنسبتیبراافعالوافکارزیندهآنرامی

می مؤلفهقرار و درونگیرد ویژگیۀمایهای با متناظر زندگی، رقممعنای انسان وجودی های
ویژگیمی این خورد. از نظریاتاگزیستانسیعبارتند اساساجماع صیرورت،»هایوجودیبر

نتیجهمعناییکهدرزندگیهاودرکیفیتتحققاینویژگی«.فردانیت،رنج،عشق،هراسوامید
تروشایستههاازمعنایارزندهزند.هرچهاینمؤلفهکننددرکنارهممعنایزندگیرارقممیپیدامی

تریبرخوردارباشندبههماننسبتزندگیفردمعنادارترخواهدبود.اینموضوعدواصلمهمرادر
می مؤلفهبر اولآنکه بهگیرد. آمدههایوجودیهمه انسانگرد در آنیکمنظور انسان»اندو
شدناست.بهاینترتیبمعنایزندگیدرگروتحققبخشیدنبهخوداصیلانسانیاستو«اصیل

فردانیت،رنج،عشق،»هایوجودیانسانیعنیالزمۀاینامرتحققهریکازویژگی صیرورت،
هایوجودیبنابهنوعنگرش،فضایمؤلفههاست.دومآنکهدرمعنایاصیلآن«هراسوامید

فکریوساختارشخصیتیفردویابهبیاندیگربراساسآنکهانساندرکداممرحلهازسپهرهای
یابند.اینپژوهشباابتنابرنگرشاگزیستانسیگانۀزندگیقرارداشتهباشدمعناییمتفاوتمیسه

هایوجودیسارزندگیدینیودرساحتارتباطباخدا،مؤلفهدهدکهدرسایهاینتحلیلراارائهمی
بخشند.یابندولذابهزندگیمعناییاصیلومتعالیمیانساندرمعناییکاملومتعالیتحققمی

.هایوجودی،خوداصیل،سپهردینیمعنایزندگی،مؤلفهواژگان کلیدی:

                                                           
(atefe.mrv@gmail.comدانشجویدکتریفلسفۀدیندانشگاهتهران)1
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 مواجهه با آن های ها و رهیافت چالش ،ماهیت خداناباوری جدید:
 1مجیدمالیوسفی

 
باولیرفت،کاربه3آرونسونرونالدتوسط۲۰۰5سالدرباراولین2«جدیدخداناباوری»اصطالح

فهمگرودرجدیدخداناباوریجریانماهیتفهم.یافتعامشهرت۲۰۰۶سالبه4وولفگریۀمقال
نفیمعنایبه)aۀواژدوازنییونازباندرکهatheismاصطالح.است5قدیمخداناباوری و(

theos(خدامعنایبه)برداردداللتصرفا خودشاصلیواولیهمعنایدراست،شدهگرفته
دوممعنایاینبعدهاکهچندهر؛«نداردوجودخدااینکهبهباور»نهو«خدابهباورعدمیافقدان»
به6«خداناباوری»ازمعنایدواینمیاننهادنیزتمابرایبرخیامروزه.یافتراهاصطالحاینبهنیز

بخواهیماگر.کنندمیاستفاده8«ایجابیخداناباوری»و7«سلبیخداناباوری»اصطالحدوازترتیب
خداناباوریکهبگوییمتوانیممیشویم،قائلقدیمخداناباوریوجدیدخداناباوریمیانکلیتمایزی
 .استسلبینوعا قدیماصطالحبهخداناباوریکهحالیدر،استابیایجخداناباوریایگونهجدید
جدیدناباوریخداجریانپیکاننوکعنوانبهفروشپرکتابپنج۲۰۰۷تا۲۰۰۴هایسالخاللدر

طلسم شکستنهریس،سم(۲۰۰۶)مسیحی ملت یک به نامهو(۲۰۰۴)ایمان پایان:شدندشهره
.هیچنزکریستوفر(۲۰۰۷)نیست بزرگ خداوداکینزریچارد(۲۰۰۶)خدا پنداردنت،دنیل(۲۰۰۶)

ذکربهالزم)شوندمیتلقیجدیدخداناباوریجریاناصلیشهسوارچهارآثاراینلفانؤمامروزه
چندجدید،خداناباورانسایرنیزوایشانآثاردر(.استرفتهدنیااز۲۰۱۱سالدرهیچنزکهاست
تمایزوجهنیزو،9خداباوریبرایجدیدهایچالشعنوانبهتواندمیکهارددوجودمهمویزگی

شودتلقیقدیمخداناباوریازجدیدخداناباوری خداناباورانکهاستاینهاویژگیاینازیکی.
باورنفیوردبهاست،10علمبرمبتنیکهاستاینبرفرضکهایادلهطریقازتادارندسعیجدید

                                                           
(m.yousefi@ikiu.ac.irالمللیامامخمینی)دانشیارگروهفلسفهوحکمتاسالمیدانشگاهبین1

2new atheism 
3Ronald Aronson 
4Gary Wolf 
5old atheism 
6atheism 
7negative atheism 
8 positive atheism 
9theism 

10 science 
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.استآشکارکامال دنتدنیلوداکینزریچاردهمچونکسانیآثاردرامراینکهبپردازند،اوندخدبه
خداناباورانهاینوشتهدراینکهتوضیح.استآنسیاسیواجتماعیوجهجریانایندیگرویژگی
ولیکردند،میرهارالهمسئوکردهبسنذهخدابهباورعلیهشدهاقامههایاستداللبهنوعا قدیم

اصطالحبهودادهتغییرراخویشرفتاروتفکرطرزکهخواهندمیجامعهافرادازجدیدخداناباوران
تبدیلصدددرعبارتیبهوسازند،رهاخداوندبهباورخاصطوربهودینیباورهایازراخود

عدموگرفتننادیدهویندبرتمرکزایشانبعدیویژگی.هستنداجتماعیجنبشیکبهخداناباوری
خداناباوریجریانبامواجههدرغربدراست.دانانالهیهایگفتهوآنتاریخوالهیاتبهارجاع
تمییزهمازدینفیلسوفانوداناننظران،الهیصاحبآثارمیاندرتوانمیراعمدهرهیافتدوجدید
داد خداباوریودیننقدبرایالزمعلمیۀپشوانفاقدگروهاینکهادعااینبااولرهیافتدر:

دراما1.شودنمیگرفتهجدیهاآنهایگفتهوشدهجریاناینباتمسخرآمیزبرخوردیهستند،
علیههاآنفلسفیهایاستداللنیزودینبهگروهایننقدهایکردنتلقیمهمبادومرهیافت

میاندرآیدمینظربه2.شوددادهجدیهایسخپاایشانۀادلبهکهاستاینبرسعیخداباوری
جدیراجریاناینکهکسانیهستندالبته.دومرهیافتتااستحاکماولرهیافتبیشترمامتفکران
متفکرانآثاررسمیانتشارعدمشایدامراینعللازیکی3.اندبرآمدهآننقدوبررسیدرصددوگرفته
دروغیررسمیصورتبهتوانمیراآثاراینتمامیۀترچمتقریبا روزهامکهباشد،هرچندجریاناین

ۀحوزنظرانصاحبسویازجریاناینباعلمیوجدیۀمواجهبنابراین.یافتمجازیفضای
.نمایدمیضروریامریپژوهیدین

واژگان کلیدی خداناباوریجدید، دین: خداناباوریایجابی، خداناباوریسلبی، ۀمواجهپژوهی،
.علمی


                                                           
 توانبهمواردزیراشارهکرد:براینمونهمی1

Nicholas Lash, ‘Where Does the God Delusion Come From?’, New Blackfriars, 
88.1017(2007) p. 512. 
Terry Eagleton, ‘Lunging, Flailing, Mispunching’, The London Review of Books, 19 Oct.2006. 

 براینمونهمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:2
Alister McGrath Dawkins’ God: Genes, Memes and the Meaning of Life (Oxford:Blackwell, 
2005( 

 صورتگرفتهاست.خداپندار گفتارهایدکترسروشاستکهدرنقدکتابامبهسلسلهاشاره3
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 چرایی نیاز به فلسفۀ دین با وجود علم کالم اسالمی
1محمدموسویسیدعلی


بررسیعقالنیواستداللیدینبدانیموحتیدرباورعده ایمانندجانهیک،اگرفلسفۀدینرا

والبرایبدانیم؛شایداینسهاآنهاسپرزو...آنراتبیینفلسفیباورهایدینیودفاععقالنیاز
گزاره اسالمی)دفاعاز بهرسالتعلمکالم توجه با اساسا  که هایدینیبایکمتکلمپیشبیاید،

هایمختلف،ازجملهبراهینعقلیواستداللی(وقدمتفراوانآن،چهنیازیبهتأسیسوروش
بهنامفلسفۀدین)حداقلدرکشوریمانندایرانکهعلمکال مدرآنبسیارگسترشعلمیجدید،

تفاوت هایفلسفۀدینوپیشرفتوگسترشیافته(است؟برایپاسخبهاینپرسشاساسیبایداوال 
شناسی،نوعنگاهبهمسائل،اصولومبانینظرییامبادیهایمختلفمانند)روشکالمدرحوزه

تلف،موضوعوغایتتصوریوتصدیقی،رویکردعامویاخاصهریکازایندوعلمبهادیانمخ
بایدبهایننکتۀاساسیتوجهکردکهعلمفلسفۀ آندوو...(بهدقتموردواکاویقرارگیرد.ثانیا 

ایازایازالهیاتنیست،بلکهشاخهنظربرسد(،شاخهدینبرخالفاسمش)کهشایدکمیرهزنبه
دینباکالمجدید،ماهیتفلسفیرغمشباهتبسیاریازمباحثفلسفۀفلسفهاست.بنابراینعلی

سراغ به اگر ثالثا  باشد. اینمباحثمشترکداشته متفاوتیبه کامال  نگاه تا باعثشده اینعلم
میانایندوعلمدر تمایز استبرویمخواهیمدیدکهوجه فلسفۀدینشده از تعاریفدیگریکه

فیلسوف دین،حتیدرصورتتوجیهباورهاییکموضوعوغایت،بسیارروشنخواهدبود.رابعا 
آن دفاععقالنیاز تبلیغآندیننمیدینخاصو دنبالآموزشو به هرگز متکلمینها، اما رود،
اندکهدغدغۀاساسیبرایهایعلمیه(نشاندادهخصوصدرحوزهاسالمیازگذشتهتابهحال)به

مردمدارند.تبلیغدینحقوآموزشمبانیدینیواعتقادی،به
.:فلسفۀدین،کالماسالمی،کالمجدید،آموزشوتبلیغدینواژگان کلیدی



                                                           
(musavi245@gmail.comمعارفاسالمیدانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی)ره(تهران)گروهاستادیار1



 «فلسفۀدینمعاصر»المللیهمایشبیندهمینچکیدۀمقاالت|54

 

 متقدم ویتگنشتاین ۀفلسف در زندگی معنای ۀمسئل
2ارباستاننیایرمضانعبدالرضاو1نژادمهدویمحمدحسین


وتنهاییرنجزاکهاستاموریبامرتبطویتگنشتاینۀاندیشدرزندگیمعنایازگفتنسخنمسلما 

ایناز.بوددادهقرارثیرأتتحتراویۀروحیوتفکرکهشودمیناشیجهانیجنگدرافسردگی
تلقیرازآمیزیومتافیزیکیمسائلجزوویتگنشتایندرناپذیربیاناموروزندگیمعنایۀمسئلحیث
ویتگنشتاینتراکتاتوسدر.استخوردهگرهاش فلسفی-منطقی رسالۀهایگزارهسایرباکهشودمی
علمیهایگزارهقالبدرهااندیشهمنطقیایضاحبهزبان،تصویریۀنظریباتاداردتالشسوییاز
زندگیواخالقدین،همچونمتافیزیکیمسائلبهاستمایلسوییازوبپردازدبیانقابلو(بامعنا)

بیاندیشد دوبه«زندگیمعناییامعما»ۀدربارهایششتیادداوتراکتاتوسدرویتگنشتاینتعبیر.
ایمانچونزند؛میگرهخدابهایمانبارازندگیمعنایۀمسئلطرفیکاز:شودتبیینتواندمیوجه
معنایدیگرطرفاز.داردمعناییزندگیونیستکارپایانجهانهایواقعیتاینکهیعنیخدابه

وزندگیچیز،همهبرایشدنقائلبرابرارزشباتاشودمیباعثوداردنزدیکیپیوندارادهبازندگی
بایدجهانازبیروندرمنوشدهدادهمنخواستوارادهبهجهانیاینکه.شوددیدهیگانهجهان
خواهمسعادتمندوخوشبختصورتایندرکهکنمزندگیجهان(بیگانه)ارادهباموافقتدربتوانم
تراکتاتوسپایاندرموضوعاینجایگاهتحلیلوتبیینزندگی،معنایۀمسئلبهداختنپرازهدف.بود
آثاروهایادداشتدرزندگیمعناداریومعناازپرسشفهمدرخدابهایمانوجهتحلیلهمچنینو

است.وی
ویتگنشتاینجهان،ارزش،اراده،خدا،بهایمانزندگی،معنای:کلیدی واژگان

                                                           
 (mh.mahdavinejad@pnu.ac.ir)تهراننور،یامدانشگاهفلسفهگروهدانشیار1
 (r.hamid50@yahoo.com)تهراننور،پیامدانشگاهدینۀفلسفدکتریدانشجوی2
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 کاربست فلسفۀ اجتماعی دین: در مزیت 
 شناختی مبنایی ای و روش برخی مالحظات نظریه

 1سیدمحمودنجاتیحسینی)خراسانی(


طورسنتیمتعهدبهوارسیاعتقادیمسایلمهمیهمانندتشخصخداوندبه«الهیات»درحالیکه
الهیوطبیعت امورومانندوپرسشازماهیتصفاتخداوندونیزنسبتوحیوعقل،معجزۀ

صورتسنتیمتکفلکاویدنعقلیوتحلیلفلسفیامردینی،زباننیزبه«فلسفۀدین»استوهاآن
وارسیتحلیلیمسئلۀنسبتانسانوامردینیوجایگاه دینی،ذهندینیوتجربۀدینیاست،اما

واهمیتامرخداونددرزیستانسانیوبهتبعآن،پرسشازچیستیوچراییچگونگیضرورت
چنانبیرونازمداردودانشمهمالهیاتوفلسفۀدینیبرایزندگیاجتماعیوانساناجتماعیهم

دینقرارگرفتهاست.زینرویکاویدناینامرمهمبردوشدانشمکملدیگریدرحوزۀسترگ
به«مطالعاتدین» استکه شده استنهاده مانده مهجور کنونمغفولو تا دانش-نظر منظور
دین» اجتماعی می2«فلسفۀ که دانشنوپدیدی نوعاست. از فلسفی بحث با مرتبط را آن توان

ورزیاجتماعیایدئال،نسبتمطلوبتحلیلیدربارۀماهیتاجتماعیمطلوبدین،دین–هنجاری
ازلحاظشناسیوهمدانست.ایندانشهمازحیثشناختهاآندوسویۀدینوجامعهومانند

توانآنشناسیفلسفیونیزازجهتفلسفۀعلومانسانی،دانشیاستتکمیلیومتممولذامیعلم
راازیکسوپلیمیانفلسفهوالهیاتوازسویدیگرفلسفۀدینوعلماجتماعیمدرنمحسوب

مزیتمعرفت این قرار این از نمود. دین»شناختی اجتماعی فلسفۀ می« که توجیهیتواناست د
هایزندگیدینیدرایدئال»وهمچنینتوصیفیفلسفیاز«ضرورتامردینبرایجامعه»فلسفیاز

تیپایدئالاززندگیاجتماعیدینی،دیناجتماعی،اجتماع»طرحیازیکهاآنوبهتبع«جامعه
دین انسان ورزدینی، دین اجتماعی انسان و اجتماعی ورز هم« بر اما دهد. اینارائه مبنا، کهین

ایاستمهموقابلتأملورودخودمسئلهچگونهدراینمسیرپیشمی«فلسفۀاجتماعیدین»
شودرانیزفهمنمود.ایکهدرایندانشمطرحمیهایشالودهوارسی.همچنینبایدماهیتپرسش

عاملفکریودادوستدبههمینمنوالبایدجستجونمودکهدرفلسفۀاجتماعیدین،مداروشعاعت
دانش بینامتنیبا «الهیاتوفلسفۀدین»هایکلیدیمطالعاتدینازجمله نیز شناسیجامعه»و

چگونهاست.درهمینسویهکشفآندستهاز«شناسیدینیجامعه»و«شناسیدینانسان»،«دین

                                                           
(nejati.hosseini@gmail.comشناسیایران)علمیانسانگرمطالعاتعلمودین،مدیرگروهدینانجمنپژوهش1

2 social philosophy of religion 

mailto:nejati.hosseini@gmail.com
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دنیزموردنظرخواهدبود.آیکارمیوجاافتادهکهدرفلسفۀاجتماعیدینبه«هایمبنایینظریه»
همان به باید که شناختیهایروشاستراتژی»گونه به« اجتماعیدین فلسفۀ در که گرفتههم کار
مبناییزیرمی توصیفچندمقولۀ کشفو بر رویهماساساینمقاله نیزعنایتداشت. شوند،

(مفاهیمکلیدیزبان۲ئله،)مایۀفلسفۀاجتماعیدینازحیثرهیافت،موضوعومس(بن۱است:)
( اجتماعیدین؛ پرسش۳فلسفۀ )( اجتماعیدین؛ نظریه۴هایکلیدیفلسفۀ در( هایجاافتاده
(جایگاهفلسفۀاجتماعیدرحوزۀمطالعاتدینوفرمتدادوستدبینامتنی5فلسفۀاجتماعیدین؛)

مطالع انسانیواجتماعیوبهویژه علوم )فلسفۀاجتماعیدینبا رهیافت۶اتاجتماعیدین؛ )
های(برنامه۷ها؛)هاونحوۀرسیدنبهپاسخروشیفلسفۀاجتماعیدیندروارسیمسئلهوپرسش

پیشپژوهشیبرایافق رویفلسفۀاجتماعیدین.هدفایناستکهدرطرحایننوعهایآیندۀ
ازمباحثجدیدبتوانخوانشنوییازبرخیمسایلفنیمرتبطبافلس فۀدینکالسیکومدرنرا

طرحنمود.ازجملهاینمسایلفنی–البتهباوساطتفلسفۀاجتماعیدین–منظردانشاجتماعی
دینمی و نسبتعقالنیتاجتماعی به: دینتوان مدرنیتهورزی، کنشورزیو گریهایفرهنگی،

آیندهاجتماعیودین مواجههودررویدینهایاجتماعیپیشورزیدرزندگیروزمره؛ ورزیدر
پرهیزی)الییسیته(ستیزیودینگریزی،دینمصافباعرفیشدنودنیویشدن)سکوالریزم(ودین

بهرهخواهیمبرد،1«مطالعاتاسنادی»اشارهنمود.درمقالهحاضربرایتحققایناهدافازروش
 نیزبهرهخواهیمبرد.2«رویهشهودخالقمؤلف»ضمنآنکهدرتکمیلاینروشاز

جامعهواژگان کلیدی:  دین، مطالعات دین، فلسفه الهیات، دین، اجتماعی دین،فلسفۀ شناسی
.شناسیدینانسان

                                                           
1 documentary studies 
2 author creative intuition procedure 
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 دین ۀفلسف ۀآیند در انسانی عمل جایگاه
1حسینهوشنگی


فه،فلسباآنسرنوشتوسرشتلحاظبدین.استدانشازایبینارشتهایشاخهماهیتا دینۀفلسف

گره(تاریخوشناسیروان،شناسیانسان،شناسیجامعه)مرتبطانسانیعلومسایرودینمطالعات
استخورده گرایان،عقلبرحاکمسوبجکتیویسمثیرأتتحتوجدیدۀدورازفلسفه،دراما.
انقالببمتعاقوشدکیدأتانسانعاملیتوفاعلیتوجهبرهگلی،وکانتیۀفلسفگرایان،تجربه

ازدورطبیعیالمابعدونظریامورشناختسوبجکتیویسم،شدنمسجلوستبروکانتکپرنیکی
فلسفیعملیهایآموزهترافزونچههریافتنمحوریتبهخوداینوگرفتقرارعقلدسترس
انجامید وهایدگرکهایگونهبه،کردسیرخودنهایتسمتبهفرآینداینمعاصرۀفلسفدر.

وعلمهنر،دین،جهان،انسان،بهعملیرویکردبامعاصر،فیلسوفانترینبزرگویتگنشتاین،
واگزیستانسیالیستیطنینآشکاراکهسخنیدرویتگنشتاین.اندیشیدندونگریستندذهنومعرفت

ۀمثابهبانسانهایخواستهواحساساتوعالیقوغرایزباآمیختهراانسانیتفکردارد،هایدگری
فعلابتدا»:بودگفتهکهگوتهاقتفایبهاو.استفعالیتوزندگیمسیردرکهداندمیایزندهموجود

مطالعاتودینفضا،همینثیرأتتحت«نبود.چیزیعملجزآغازدر»کهکندمیاینبهاذعان«بود
.گرددمیمعطوفانسانملیعکماالتونیازهاواجتماعیوعینیوجوهبهتربیشچههرهمدینی
موضوعیتواولویت(انسانحقوقوآزادیوکرامتعدالت،)دینعملیهایآموزهجهتایندر
قراردینۀفلسفخدمتدرنظریات،ۀتولیدکنندوخادممقامدراحیانا کهانسانیعلوماماو.یابدمی

سیاسی،جمعی،عملقواعدوضوابطبرمشتملعلومیحال،طبیعتبهنیزیرندگمیقراریاگرفته
دین،ۀفلسفۀآیندواقع،توصیفمقامدرکهاستآنگویایهمهایناند.انساناخالقیواقتصادی

بر.داشتخواهدانسانیاعمالوکماالتغایات،ها،خواستهنیازها،برترافزونتمرکزوسویسمت
ۀحوزدرراصدارتواصالتاولویت،کهساختاراستوراتجویزاینتوانمیبالطبعواقعیتاین

داد.انسانزندگیعملیوعینیوجوهبهبایدآتیدینۀفلسف
آیندۀفلسفۀدین،وجوهعملی،ویتگنشتاین،هایدگر.واژگان کلیدی:

 

                                                           
 (h.hooshangi@isu.ac.ir)(ع)صادقامامدانشگاهاسالمیکالموفلسفهگروهدانشیار1
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Cosmotheologies. Space Colonization as a Religious Endeavor 

Gregorio Tenti
1
 

 

Colonizing space is one of the latest promises of human civilization. 

Humankind is now at a crossroads: is outer space a store of raw 

materials that awaits to be exploited or rather a source of 

transcendence and a fundamentally sacred dimension? Is it still 

possible to experience and comprehend space as sacred in the age of 

its technological exploration? This paper claims that space exploration 

and colonization are fundamentally religious activity, not simply 

because they need religion (Oviedo 2019) but first of all because they 

entail a shift towards a religious experience of reality. In space 

psychology, for example, the awe of the astronauts when they first see 

the Earth from above is known as “overview effect”, and is often 

described as a clear experience of transcendence (Weibel 2020). 

Navigating the interstellar void and trying to inhabit other planets 

immediately raises religious problems and evokes religious behaviors, 

as highlighted by countless fictional works. It is certain that the 

challenge of space colonization needs one or several 

“cosmotheologies” (Dick 2020) that account for a lived knowledge of 

cosmos without excluding the supernatural. After outlining what we 

already know about the religious experience of space, the paper 

examines some evident constants in narratives regarding the sacral 

dimension of space adventure. The conclusions suggest the essential 

terms of the cosmotheologies to come. 

Key Words: Religion in space; Space theology; SETI. 

 

                                                           
1 Ph.D. student at Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia University of Genoa 

(FINO Doctoral Consortium), Italy (grgr.tenti@gmail.com) 
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Ritual and its Constructive Power: An Overview of Victor 

Turner’s Theory 

Tahereh Tavakkoli
1
 

 

Victor Turner (1920-1983), the social and cultural anthropologist 

researcher, demonstrated a fundamental connection of rituals with 

symbols and religious beliefs. In his view, ritual does not solely 

perform a passive role within the ordinary personal life; rather, 

because of its connection and references to metaphysics, it is rendered 

as an active transient matrix that provides creative changes in the 

personal behavior and beliefs as well as the social sphere. By 

deciphering the elements and meaning of a ritual, its functions and 

effective role can be understood properly. Inspired by Van Gennep’s 

three stages of rites, separation, transition, and reincorporation, Turner 

observed ritual as a processual phenomenon, of which he found the 

middle stage of transition as a significant and essential phase for 

society. He advanced the concepts of liminality and communitas as 

the main features of ritual, specifically pilgrimages. Turner’s 

investigations explain that during transition, the ritual subject 

experiences an ambiguous state or anti-structural threshold, which 

transcends the former structures. As a creative state, this new 

atmosphere possesses the potential to generate new paradigms and 

structures or recreate the old structures according to the present social 

demands. Consequently, in Turner’s theory, ritual is not a passive 

element of society with a narrow function of solidarity, but it finds an 

active role in the dynamic process of social reconstruction. This 

paradigm can also provide new cognitive expressions and show how 

religious practices, through symbolic engagement with the material 

world, are effective at generating new consciousness and 

interpretations of transcendent realities, religious beliefs, and norms of 

moral behavior. This research will investigate how rituals not 

only respond to the needs of society as a passive object but also can be 

active in creating new structures and inspiring different religious 

consciousness. 

Keywords: ritual, liminal, communitas, symbols, religious beliefs, 

transition

                                                           
1 PhD student at McGill University, Canada (tahereh.tavakkoli@mail.mcgill.ca) 
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Faith, Absurdity, and Narrative 

Vahid Sohrabifar
1
 

 

Absurdity is one of the crucial threats to a meaningful life. It is 

observable in different aspects of life and has some tangible 

consequences. In what follows, I discuss three accounts of absurdity: 

Purposelessness, Lack of Reasonability, and Failure. Then, I claim 

that the meaningfulness/meaninglessness of life is more related to the 

narrative of life and not so much to the arguments and proofs. Hence, 

I show that the absurdist accounts of life are narratives that represent 

life as an aimless, worthless, and meaningless game. In full contrast, 

faith adds some key elements to our understanding of life that lead to 

a meaningful narrative. It introduces some new realities and presents 

some new interpretations of the facts that we observe in the world. 

Thus, faith paves the way for a meaningful life. Considering two 

opposing narratives, an important question emerges here: Is there a 

criterion for evaluating different narratives? I try to present a twofold 

criterion for evaluating narratives. The criterion is based on 1. Truth 2. 

Practical reasoning. After elaborating on the meaning of each element, 

I show that the faith-related narrative can satisfy both conditions and 

hence faith can help us to overcome the threat of absurdity. 

Key Words: Absurdity, faith, narrative, the meaning of life 

 

                                                           
1 Assistant Professor at philosophy of religion, University of Religions and 

Denominations, Iran (VSohrabifar@gmail.com) 
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The Futurity of God and Quantum Theology 

Lenart Škof
1
 

 

For the advancement of human culture and its ethico-religious values, 

a projection into the future is needed – one being able to unify existing 

habits, values, and ideals. As an exploration into the philosophico-

theological significance of this thought, this paper deals with the 

question of the futurity of God and a future quantum theology. In this 

lecture we will first present God as related to the idea of the future in 

Raymond Ruyer This will be followed by our examination of Ruyer’s 

idea of the “unknown God” as a divine being beyond all place and 

beyond all time, enveloping the entire spiritual and material world. 

The second section of our lecture is dedicated to Mormonism’s 

idiosyncratic idea of God as our future destination and as analyzed 

under the horizon of contemporary cyber theology. Finally, as based 

on both elaborations, we will present Cristopher Nolan’s film 

Interstellar as one of the most original possibilities for imagining the 

idea of the futurity of God within the contemporary thinking of 

philosophy of religion. On the background of its cinematic usages of 

the topics of time travel and postapocalyptic thinking, Interstellar will 

offer us rich possibilities for the cinematico-theological interpretation 

of our main ideas from Ruyer and Mormonism. We will wind up this 

lecture with a proposal of »the modest argument for the existence of 

God« as understood within the field of quantum theology.  

Key Words: Raymond Ruyer, Futurity of God, Mormonism, 

Interstellar, Quantum Theology. 

 

                                                           
1 Professor of Philosophy and Head, Science and Research Centre Koper, Institute for 
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The Problem of Narrowness: How and to What Extent the Islamic 

views Can Contribute to the Contemporary Philosophy of 

Religion 

Mohammad Saeedimehr
1
 

According to a recent view of point, the contemporary philosophy of 

religion suffers, among others, from the problem of narrowness in the 

range of religious traditions that are typically on the agenda. I am 

inclined to be sympathetic with this view. One dimension of this 

narrowness that I wish to highlight in this paper is the lack of enough 

attention to the views of Muslim philosophers and theologians. While 

I take this fact for granted, I do not intend here to present a causal 

explanation of it. Instead, I try to explore briefly some issues of the 

Islamic philosophy and theology which, I believe, can (and in fact 

should) be taken more seriously by the contemporary philosophy of 

religion as far as is done in the western academia. To be sure, in order 

to play a significant role in the current debates, most (if not all) of 

these issues may require a sort of revision. This revision may take 

place in several aspects, including the philosophical language and 

framework, to the extent that these apparently alien issues can be more 

appropriately accommodated within the dominant philosophy of 

religion as nowadays is done by the western philosophers. An initial 

list of these issues, which I explore and briefly introduce in this paper 

will include: 1. the relation between reason and faith, or reason and 

revelation, or religion and philosophy (Forms of rationalism). 2. The 

very process of argumentation in philosophical theology. 3. Some 

special arguments for the existence of God (such as the so-called 

Seddiqin argument). 4. Divine attributes like God’s necessity, unity, 

knowledge, and power. 5. God’s action and His agency in the created 

world. 6. Religious experiences (phenomenology, epistemic validity, 

and …) 7. The nature of Miracles and their religious implication. 8. 

Versions of the problem of evil and their solutions (philosophical and 

theological theodicies). 9. Religious language (theories about the 

nature of God-talk). 10. The relation of religion to morality (Islamic 

versions of the Divine command theory). 11. Theories about the 

resurrection and the afterlife. 

Keywords: Problem of Narrowness, Philosophy of Religion, Islamic 

Philosophy, Islamic Theology.  

                                                           
1 Professor of philosophy at Tarbiat Modares University, Iran (saeedi@modares.ac.ir) 
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Skepticism, Induction and Meta-induction: 

What Does the Pragmatic Justification of Induction Justify? 

J. Brian Pitts
1
 

 

Modern science is often linked to inductive reasoning.  An obstacle to 

inductive reasoning and hence a potential threat to science, Hume's 

problem of induction, has ancient antecedents in Sextus Empiricus.  

Science works, so surely induction is somehow (mostly?) justified.  A 

complete justification of induction, however, would undermine 

miracles.  This paper argues that, partly ironically, the pragmatic 

justification of induction by logical empiricists (Feigl, Reichenbach, 

Salmon, and now Schurz), which reasons “meta-inductively” over 

track records to infer which means of prediction is most likely to 

succeed in the future, might have unexpected results:  it might justify 

not exceptionless induction, but (at least given some views of the track 

record) induction qualified by prophecy.  Indeed Reichenbach and 

Schurz admit the point in principle, while underestimating 

controversies about track records. Meta-induction as a partial 

inductive logic of faith ties together two apparently separate themes in 

the history of philosophy and the philosophy of religion:  (1) the 

utility of skeptical philosophy as an aid to Abrahamic faith (e.g., St. 

Paul, Tertullian, al-Ghazali, various 16th-17th century French 

Catholics (including Pascal), Hamann inter alia, and Richard Popkin) 

and (2) the utility of a track record-based argument to vindicate 

prediction via prophecy (the Stoic defense of divination, including the 

Oracle at Delphi, preserved by Cicero). This paper also sketches the 

prevalence of meta-inductive reasoning in the Hebrew Bible, 

apparently little noticed in philosophical contexts, as a sort of 

inductive logic of faith.  Analogs and more abstract applications 

appear in the Christian New Testament. (The author hopes to learn 

about relevant Islamic material beyond al-Ghazali’s The Incoherence 

of the Philosophers.)  Hence the meta-inductive aspect of the 

pragmatic justification of induction was not first invented by Pearce, 

Feigl or Reichenbach, but appeared already in ancient Hebrew 

informal inductive logic and later and more explicitly in the Stoics.   

Keywords: Skepticism, Induction, Science.  

                                                           
1 Ph.D., Philosophy, University of Notre Dame (jamesbrianpitts@gmail.com) 
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Divine and Worldly Knowledge, Prediction, and Control 

Juan Morales
1
 

 
The purpose of this paper is to show that our knowledge of God can 

be illuminated through its natural contrast (and complementarity, not 

incoherence) with our objectual and predictive knowledge of the 

world, in the sense that it should be understood as the epistemic 

achievement of being (feeling, thinking, and acting) under the control 

of the absolute whole, God. A kind of experiential and practical 

knowledge that, in turn, gradually develops an affectionate power on 

God, recreating the natural dynamics that flows from the essence of 

divine or completely unselfish mutual love. In the first part, I explain 

how the excessive emphasis on the atomistic and analytical approach 

of the Scientific Revolution of the seventeenth century that conceives 

knowledge as mathematical decomposition, reconstruction, prediction, 

and control is contemporarily challenged by the special sciences 

conception of natural systems as holistic and hierarchical. Still this 

contemporary outlook can be shown congenial to the idea of 

knowledge as prediction and control. In the second part, I argue that 

this epistemic conception has to be necessarily reevaluated in the face 

of the existence of crucial aspects of persons, in particular, their 

libertarian agent-causal freedom, which introduces a robust 

understanding of their autonomy, purpose, and responsibility that 

precludes their predictive comprehension, leaving us with 

hermeneutics, empathy, and dialogue. The third part articulates the 

idea of the knowledge of God as the empirical hypothesis of a primary 

personal level of reality that is eternal, infinite, and with supreme 

ontological, ethical, and aesthetic value, and who can only be known 

through the process of becoming completely predominated by his/her 

perfect, lovely, and beautiful will. 

Key Words: Knowledge, Control, God, Prediction, Emergence, 

Holism, Agent causation, Divine love 
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The Dialogue between Philosophers of Religion and Atheistic 

Scientists 

Franco Manni
1
 

Philosophy of religion is today also called philosophical theology  and 

used to be  called ‘natural theology’ as contrasted with revealed theology. 

It could be a powerful tool for a dialogue with other religions. Also, 

philosophical theology  facilitates a dialogue with atheists as well. 

Dialogue is especially needed in the current historical circumstances 

where conflict seems to prevail. The dialogue between philosophers of 

religion  and atheistic thinkers could be highly profitable for the atheistic 

scientists: according to the classic philosophical theology  we do not get 

any information about nature from the creator God ; if we received it, it 

would be just our mind’s projections onto nature. The fundamental 

‘distinction’ between God and the world forbids it.  Creation is different 

from the origin of the universe. Whereas some atheist scientists assume 

that the Big Bang is the replacement of God, is that ‘making’ which is 

creating. The dialogue could be highly profitable for philosophical 

theologians too. Here I focus on one point: the concept of contingency. 

This logical and metaphysical concept from the Aristotelian De 

Interpretatione 9 onward has been examined not only by experts of logic 

but also by theologians as well. In theology the concept relates to God’s 

omnipotence, to the difference between our thoughts and God’s thoughts 

and to the ontological status of the radical dependence of all creatures. 

Maimonides, Ibn-Sina and Aquinas demonstrated how medieval thinkers 

belonging to three different religions were able to conceive a new 

meaning of contingency. However, the more a theologian of today pays 

just lip service to these tenets, but without deep conviction, the more 

he/she will underrate, misunderstand and even ignore the concept of 

contingency. Whereas, interest in and acquaintance with the progress of 

sciences are helpful to acquire a real intellectual habit. In fact, it is 

decades that some atheist scientists have been presenting this idea as 

embodied in the particular findings of their sciences: Stephen Jay Gould;  

Donald Prothero;  Sam Harris;  Richard Dawkins;  and  Leonard 

Susskind. 

Key Words: philosophical theology; atheistic scientists; concept of 

contingency.
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Religious Experience in an Informational World; Hermeneutic of 

the Person and of the Algorithm 

Leonardo Manna
1
 

 

The experiential, relational, methodological and practical 

configurations of religions in digital environments follow the same 

changes of reality. Informational religion can no longer be separated 

from traditional religion. Online religious practices have been widely 

used for several years and today it is difficult to construct an accurate 

mapping and precise results due to the magnitude of the phenomenon. 

The web has become a very complex place where it becomes difficult 

to distinguish between online religion and religion online, as 

Christopher Helland argues. What can push us to make religion our 

faith, if the rational and autonomous reflection of man with his 

technical power is already able to propose every possible solution to 

the fundamental questions? Can religion do without its constitutive 

doctrinal elements, given that by now we refer everything to the 

potentialities of human reason or delegate most of the practices to 

technology? If we can have any kind of experience online, then there 

can also be religious experience. Can we also say that the integration 

of digital technologies not only changes institutions, faith and 

practices, but irremediably changes the religious experience? I would 

like to dwell on this point and I would like to do so also by taking a 

cue from the teachings of the philosopher of religion Italo Mancini. 

Thus, a religious and hermeneutical approach could be today useful 

for seeing the consequences of religious experience in an informative 

world. As Italo Mancini argued, hermeneutic language qualifies as a 

mediation between the persons and absoluteness, thanks to its strong 

ability to semanticize. The absoluteness of this semantic concentration 

is a powerful tool both for speaking about God and for speaking with 

God, also due to metaphysical implications applied to the digital 

environment. In my talk I would like to emphasize that the 

informational religious practice can no longer be opposed or separated 

from traditional religion. 

Key Words: hermeneutic, information, digital environment, 

philosophy of religion 
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Is Metaphysics of AI Agents Unified with Human Metaphysics? 

 - A Yogācāra Buddhist Interpretation 

Shiying Liang
1
 

 
We usually say that human intelligence itself is a kind of BackBox. We are 

now entering a new level of pervasive Black Box technology. Machine deep-

learning methods allow AI entities to collect massive data to output human-

mind attributes and behaviors and make decisions and act independently. The 

progress of new technology has blurred the distinction between human beings 

and AI agents on the ontological discrepancy and with no self-explain their 

decisions and actions, which led to various risks to human existence. The 

author believes that the reflection of AI agents' metaphysics is a breakthrough 

to reveal problems. The paper combines an interdisciplinary approach of 

Heidegger's phenomenology and Yogacara Buddhism from two levels of 

ontology and Judgment to reveal the Black box of AI metaphysics of 

substance and AI intelligent decision-making. First, the ontological reflection 

on the substance of AI will be a prerequisite for understanding the cognitive 

science of AI. The representation of AI is that human beings extend the inner 

connection between their existence and consciousness to other cognitive 

activities. The characteristic of AI agents is the extension of the six 

consciousness capabilities of human beings. Human consciousness is 

"transplanted" into AI agents to participate in the human experience world 

through Big Data and machine deep learning. However, the cognitive 

performance of AI agents has not changed the karmic seed stored in the 

Eighth Consciousness (Alayavijnana) of human beings, which reveals the 

relationship between AI and humans in the metaphysic of substances. 

Secondly, Yogacara Buddhist theory interprets that "A seminal 

characterization of the Manas (Skt.) has deliberation as its nature that 

continuously active in all times." The Manas is the seventh of the eight 

consciousnesses, which is regarded as the locus for the creation of 

discrimination, Judgment, decision-making; then, On Heidegger's view, 

Judgment is a form of intentional comportment towards entities; AI agents 

perceive the world through a human filter, Alan Mathison Turing believes that 

AI devices should have the object-oriented design to reflect the ability of self-

awareness. In conclusion, In the theory of ontology and decision-making, the 

contributions of Heidegger's phenomenology and Yogacara Buddhism 

progress machine mind science which play a crucial role in shaping the 

success or failure of AI technology. 

Key Words: Yogacara Buddhism, Phenomenology, Humanities Artificial 

Intelligence 

                                                           
1 Master from department of philosophy, The Chinese University of Hong Kong, China 

(1155013585@link.cuhk.edu.hk) 



Book of Abstracts CPR2022   | 7 

 

 
 
 

Recognizing God 

Brain Leftow
1
 

 

Many people claim to have experienced or perceived God, or God’s 

presence. They certainly experienced something. But how could they 

tell it was God? I consider some answers. 
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Transgressing Boundaries: How to Make Philosophy of Religion 

Relevant for the Future 

Gereon Kopf
1
 

 

Philosophy of religion is in a crisis today. In recent years, the need for an 

inclusive philosophy of religion and the postcolonial critique of 

universalizing and globalizing approaches has revealed fractures, along 

the fault lines of traditions and methods, in the discipline. The key 

question seems to be as to how we can engage a multiplicity of 

approaches without privileging the terminology and conceptual 

framework of one particular tradition and/or method of inquiry. Existing 

global, cosmopolitan, and comparative approaches, as important as they 

are, tend to privilege one method and, by implication, the very tradition(s) 

in which this method was developed. This paper will introduce the idea of 

a multilogue as a new approach to philosophy of religion. It is based on a 

fourth-person approach. In short, "while a first-person approach is driven 

by MY narrative, a third-person approach by THE grand narrative, and a 

second-person approach by TWO potentially conflicting stories, a fourth-

person approach engages a MULTIPLICITY of vantage points in a 

creative multilogue" (Kopf 2021). Concretely, this paper will introduce 

the metaphysical foundations as well as the strategy of such a multilogue. 

The goal is to provide a method for a multiplicity of positions to engage 

each other on their own terms in order to further our understanding of the 

diversity of positions as well as the project of philosophy of religion and 

its relevance for the human community today. 

Keywords: Philosophy of Religion, Method for a Multiplicity, 
Multilogue. 
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Philosophy and Semiotics of Religion: the Religious Tourism Trip 

as a Transforming Experience 

Paulo Barroso
1
 

 

Semiotics is a science and study of signs within the social life. All 

cultures need signs and use them as forms of life. Signs are everywhere as 

representations or world visions conceived to produce meanings to 

collective experiences. The world is pan-semiotized and every cultural 

element means something. The meanings give perspective, perception and 

understanding. Like any meaning system, religion is cultural and a 

transmission and consumption of signs and meanings; it creates values, a 

solidarity system of beliefs and practices related to the sacred. 

Semiotically, religion is an explanation of the complete and ultimate 

meaning of life; it is a cultural form of life transmitted and experienced 

through signs. As in all forms of cultural manifestation, religious tourism 

is only experienced through signs and inserted into a meaning system. If 

religious experience is a variety of cultural expressions based on a system 

of signs expressing beliefs and values through worship and symbolic rites, 

it also fits into the semiotic studies. Religious tourism is the visit to sacred 

and traditional places, expressing feelings of faith, hope and charity. It is 

the result of a spiritual search and religious practices. The idea of 

traveling (pilgrimage) out of spiritual need to express religious feelings or 

just out of curiosity to get to know the tradition or the place is different 

from the idea of traveling for leisure or recreational purposes. Religious 

tourism arouses and expresses mystical feelings of faith, hope and charity 

as a specific form of mobility and transformation of the Being. Tourism 

and religion are two transformations, two fields where the Being overlaps 

in his formation as a subject of transforming experiences. Based on the 

essence of traveling as a transforming activity of the Being (the traveller), 

this approach advocates the influence of travel on both identity (singular 

and collective) and otherness. Following a theoretical and conceptual 

strategy, the aim is to problematize generically the semiosis of religious 

experience (as a transforming process, a semantic transitivity through 

signs) regarding the essence of the religious journey and recognize its 

influences both in the processes of individuation/otherness and building 

collective identity. 

Key Words: Philosophy of religion, semiotics of religion, tourism, 

transforming experience, travelling. 
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Randomness of Evolution and Divine Sovereignty 

Ebrahim Azadegan
1
 & Maryam Farahmand

2
 

 
Under the title of relation between science and religion it has been widely 

discussed that evolutionary theory is in serious conflict with religious 

doctrines. From exegetical point of view there are several verses and 

narrations in the Bible and the Quran that seems to be in clear conflict with 

the narration that evolutionary theory provides us as the explanation of 

existence of human species in the world. Putting aside the mythology of 

Adam and Eve as the early parents of all existing human beings in the world 

that wouldn’t be confirmed with evolutionary theory, more serious source of 

exegetical conflict is that contra religious point of view, the evolutionary 

narration lacks any teleology, purposefulness, and even any clear priority of 

human beings over other species. One step further, not from an exegetical 

point of view but from a scientific point of view the proponents of doctrine of 

intelligent design (ID) challenges this non-purposefulness character of 

evolutionary theory as its inability to explain the irreducible complexities 

inhabited in several biological systems. The advocates of ID claim that 

teleology provides better explanation for these complexities rather than non-

teleological evolutionary explanation. Over and above these challenges in the 

theological and philosophical view the randomness and non-purposefulness of 

evolutionary process seems to be in conflict with God’s power, sovereignty 

and wisdom. In order to distinguish the fire of conflict on the one hand, some 

philosophers try to demonstrate that the randomness in evolution is epistemic 

randomness rather than metaphysical one, and on the other hand, some others 

argue that guided evolutionary process is not only possible but also is in 

harmony with all principles of evolutionary theory. In this paper we challenge 

all of these three sorts of reconciliatory attempts and instead argue that from 

Quranic point of view, even non-purposefulness and randomness in 

evolutionary process in nature as its essential and metaphysical character 

cannot undermine God’s sovereignty, wisdom, and power. We conclude that 

there is no serious conflict with neo-Darwinian account of evolution and 

Islam. 

Key Words: Randomness, Purposefulness, Divine Wisdom, Divine 

Sovereignty, The Quran 
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Religion inside Qur’anic text, Arabic lexicology, and Ibn 

Taymīyah; Towards an Islamic Philosophy of Religion 

Julio César Cárdenas  Arenas
1
 

 

The paper analyzes the definitions of religion (dīn) from the classical 

Arabic lexicons, the Arabic Qur’anic text, and the works of Ibn 

Taymīyah inside Islamic terminology, not as a theological or historical 

approach to Islam but as a philosophical description of religion far 

from a Eurocentric or Orientalist way. The analysis of these sources is 

made from lexicons like al-Muḥit fī al-lughah, Maqāīīs al-lughah, 

Lisān al-'arab, and Jamharah al-lughah, the appearances of the term 

religion in the Qur’anic text and excerpts from the theological, legal, 

apologetic, and spiritual writings of Ibn Taymīyah. These definitions 

are divided into one general and inclusivist deriving in various Islamic 

typologies and another one specific and exclusivist; the former 

definition provides descriptive, historical, and theological 

classifications, while the latter includes Ibn Taymīyah’s idea of 

“reality of religion” (ḥaqīqah al-dīn) defined in two correlative 

moments: a submission (islām) through surrender (istislām), and a 

total submission (ṭā’ah) before the transcendent (al-ilah). The idea of 

the reality of religion allows a description of the religious fact in 

which it internally suspends, in principle, rational knowledge before 

the sacred (al-rabb) and externally suspends one’s rational judgment 

to fulfill the divine will (Qadr Allah) while performing the acts of 

worship (’ibādah) before the divine sovereignty (uluhīah) and 

applying some legal rules and ethics (aḥkām and akhlāq) from the 

revelation (ūaḥī) as a principle of action.It is concluded that the 

specific definition of religion in Islamic culture is restricted by its 

confessional, theological or apologetic character, while the idea of the 

reality of religion that Ibn Taymīyah brings to philosophical studies 

includes non-Western concepts from Islamic culture. 

Finally, there will be a contemplation on how we can use medieval 

and theological sources to postulate principles for a contemporary 

philosophy of religion inside Islamic culture. 

Key Words: Philology, Theology, Phenomenology, Studies or 

Religions

                                                           
1 PhD Student Studies of Religions, University Complutense of Madrid, Spain 

(prof.abuismail@gmail.com) 

mailto:prof.abuismail@gmail.com


2   | Book of Abstracts CPR2022 
 

Escape from Painless Civilization: Religion and The Affirmation 

of Life 

Nuruddin Al Akbar
1
 

 
This study links Kuntowijoyo's thoughts on transcendental structuralism with 

Masahiro Morioka's thoughts on painless civilization. Kuntowijoyo is a well-

known Indonesian historian known for his prophetic social science projects. A 

social science tradition that makes religion the foundation of human 

emancipation. Meanwhile, Morioka is a contemporary Japanese philosopher 

known for initiating the study of the philosophy of life, which is absent as a 

unique theme of philosophy in the academic tradition of modern Western 

philosophy. The study of the philosophy of life initiated by Morioka cannot be 

separated from the larger project of a critique of contemporary civilization, 

which, according to him, reduces the meaning of life. One of the visible 

symptoms is the emergence of a phenomenon he calls painless civilization. 

Painless civilization is a structure that seeks to eliminate pain in human life so 

that he can experience the body's desire to the fullest. For Morioka, this 

tendency is dangerous because it hinders one's potential to transform oneself 

further. Morioka considers the continuous self-transformation of a human 

being from his comfort zone to be the essence of life. In other words, even 

though it promises enjoyment, painless civilization leads to dehumanization. 

To get out of the trap of painless civilization, Morioka uses interdisciplinary 

studies (including his philosophy of life project) as his weapon to awaken the 

public consciousness. One thing that is absent from Morioka's analysis is 

religion and its emancipatory potential. Unlike Morioka, Kuntowijoyo feels 

that the position of religion is vital in an attempt to critique contemporary 

civilization. Kuntowijoyo developed a dedifferentiation paradigm to reunite 

faith and reality that were previously separated in both modern and 

postmodern frameworks. As a derivative of this dedifferentiation paradigm, 

Kuntowijoyo developed a transcendental structuralist framework that is useful 

for developing awareness at the individual level and as a tool for transforming 

reality/structures that dehumanize humans. Kuntowijoyo sees that current 

civilization is driven by economic logic that emphasizes material satisfaction 

concerning painless civilization. This market logic must be transformed into 

the logic of the mosque (Tawhid) with a vision of transcendence. 

Key Words: Desire of the Body, Joy of Life, Self-domestication, 

Transformation of Self, Transcendental structuralism 
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Social Networking and the Future of Philosophy of Religion 

Reza Akbari
1
 

 

Cultural exchange has become more accessible and more prevalent 

through social networking. Today, the phone is a means for 

communicating ideas and conveying concepts to others, which means 

there are hundreds of millions of people sending messages. Many of 

these messages are about religious beliefs. Proponents and opponents 

usually have emotional rather than cognitive reasons for their 

viewpoints, leading to mockery and violent conflict. These discussions 

are expanding with the advancement of empirical science, including 

topics like the relationship between cognitive science and religious 

beliefs. In an environment like this, philosophers of religion can play 

the role of social actors. They can facilitate effective dialogue between 

opposing groups. They can achieve this goal by clarifying the real 

point of contention on an issue; identifying and articulating different 

theories; conveying overlooked theories; assessing each viewpoint's 

strengths and weaknesses; and introducing various sources. Social 

networking provides opportunities for these activities through short 

text writing, short online sessions, online debate, and so on. Therefore, 

it appears that social networking could be a valuable tool to enhance, 

deepen, or explain the beliefs studied in philosophy of religion. 

Keywords: Philosophy of Religion, Social Networking, Religious 

beliefs.
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