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مقدمۀ دبیر علمی همایش

بیش از دو هزار سال طول کشید تا مارتین هایدگر در  ۱۹۶۴پایان فلسفه را طرح کند .اما دانش
نوپایفلسفۀدینبعدازنیمقرن،پایانشدرمراکزعلمیجهانبهبحثگذاشتهشدهاست 2.
میکند که چگونهفیلسوفانی همچون آلوین پلنتینگا درآغاز نیمۀ
نیکوالس ولترستورف گزارش  
بیاقبالی فیلسوفان به طرح مسئلۀ خدا در آ کادمیا ،تالش خود را
دههها  
دوم قرن بیستم ،پس از  
زبانشناسیفلسفیغالبدرآنزمان،بهعنوانیکرشتۀ
مصروفداشتندتافلسفۀدینرادرفضای 
دورانسازی همچون جستارهایی نو در الهیات فلسفی
دانشگاهی طرح نمایند3.به باور او ،حتی اثر  
نگرانیهاییاست

مکاینتایر،4بیشازآنکهدرموردخداباشد،پژواک
ویراستۀآنتونیفلووآلسدیر 
کهآیااساساامکانداردازخداسخنگفت؟ 
درایراناماآشناییبامباحثفلسفۀدینابتدابا ترجمۀکتابعلم و دیناثرایانباربور،توسط
استادبهاءالدینخرمشاهی(،)۱۳۶۲وسپسباترجمۀکتابفلسفۀ دیناثرجانهیک،توسطبهزاد
سالکی()۱۳۷۶آغازشد .
دپارتمانهایفلسفۀدیندرجهان،وطرح

رشتههاو
تالشهایصورتگرفتهدرایجاد 
علیرغم 

خوانشهای جدید از مفهوم خدا ،صفات الهی ،زبان دینی ،تجربۀ دینی ،مسئلۀ

بحثهای دقیق و 

ّ
دغدغههای جدی در مورد

شر ،و  ...در مراکز علمی دانشگاهی و دینی ،چند سالی است که 
پایانیافتگی این رشته ،از سوی فیلسوفان دین مطرح شده است.وسلی
ایستایی ،انحصارگرایی ،و  
وایلدمن در کتابی با نام فلسفۀ دینی بهعنوان پژوهشی میانرشتهای و تطبیقی :تصور آیندهای برای
رشتهای در نقطۀ مالقات فلسفه و
میان 
میگوید فلسفه را باید پژوهشی تطبیقی و  
فلسفۀ دین 5
1

1Martin Heidegger, “The End of Philosophy and the Task of Thinking”, 1964
2بهعنواننمونه ،میتوانبهمباحثطرحشدهدرسهاثرزیراشارهکرد:
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
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روشی جدیدی ایجاد
مطالعات دینی دانست.تا بدین طریق ،در فلسفۀ دین یکپارچگی موضوعی و  ِ 
کنونیاش رهانید.به پیروی از وایلدمن ،شاگردش تیموتی  ِن ِپر ،پیشنهاد
کرد و این رشته را از بحران  
انسانی تر فلسفۀ دین ،و بهطور مشخص  ّ
تنوع و


و

تر

واقعی

زوایای
میکند که فیلسوفان دین باید به 

ِ
میشود،توجهنمایند .
تاریخیترشدنیکهدررشتۀهمسایۀآنیعنی«مطالعاتدینی»دنبال 

میشود ،که در آن فرضیات
از سوی دیگر ،فلسفۀ دین اصوال با فلسفۀ تحلیلی شناخته  
انشمول یک عقالنیت انتزاعی ،بهویژه در موضوعات مربوط به باور و توجیه آن ،غلبه یافته
جه 
است .سنت فلسفۀ تحلیلی به شیوۀ علم در پی واقعیت عینی است و برای اثبات «وجود» خدا
گزارهها
میشود.اما آیا واقعیت الهی را باید با توسل به استدالل و برهان و  
متوسل به «استدالل»  
تجربهای
قارهایمرسوماست،در 
میتوانآنچنانکهدرسنتدیگرودرمیانفیلسوفان 
اثباتکرد،یا 
روشهای فلسفی دیگر
وجودی با آن مواجه شد و برای توضیحش به پدیدارشناسی ،هرمنوتیک و  
میگوید برای سخن گفتن از آن واقعیت
توسل جست؟ نیک تراکاکیس در کتاب پایان فلسفۀ دین  
نمیتوانبهزبانعلممتوسلشد،بلکهبایدبهسراغروایتوادبیاترفت .
متعالیرازآلود 
دین موجود این است که هیچ ربطی به بسیاری از ادیان همچون اسالم،
چالش دیگر فلسفۀ  ِ
بیشتر فلسفۀ دین "غربی مسیحی"دانست.امری که موجب
یهودیت و بودیسم ندارد و باید آن را  
1
میشود .
محدودیتوفروبستگیاینرشته 
اینمشکالتبرسرراهرشتۀفلسفۀدین،سببشدکهدوسمپوزیومدراوایلسال۲۰۰۰وسپس
دربهار۲۰۱۷درمؤسسۀفلسفهودیندانشگاهبوستونبرگزارشودودرآنهاگروهیازفیلسوفاندین
بحثهای بهعمل آمده به
دور هم جمع شوند تا دربارۀ آیندۀ فلسفۀ دین بحث کنند 2.خروجی  
بنبست
سرپرستی وسلی وایلدمن آن شده است که فلسفۀ دین به چهار تحول فوری نیاز دارد تا از  
سنتهای دیگر شرقی و غربی را
پایان یافتگی خارج شود 3.ابتدا باید مسائل آن گسترش یافته و  
1
شامل گردد 4.همچنین این دانش ،به رویکردی انتقادی نسبت به ماهیت خود نیاز دارد .گذشته از
  1گزارشمفصلترازبحرانهایموجوددررشتهفلسفهدینرابهقلممحمدابراهیمباسطدرمقدمهیکتابفلسفه قاره
ای و فلسفه دیناثرمورنیجوی(،)۲۰۱۱کهاوآنراترجمهکردهاستببینید.
2گزارشکاملایندورویدادرادراینجادنبالکنید :
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
 3برایآشناییبیشتربااینتحوالت،بهاینمقالهدرمجموعهباالمراجعهکنید :
Wesley Wildman, “Reading Tea Leaves, Drinking Tea: Four Transformations in Philosophy
”of Religion
4Global Transformation
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جامعهشناسی،
رشتههای دیگر علوم انسانی همچون مطالعات دینی  ،
اینها ،فلسفۀ دین باید با  

2
حوزههای
رشتهای ایجاد کند .و در نهایت ،این رشته باید به  
میان 
همافزایی  
انسانشناسی ،و تاریخ  

جدیترینماید 3.
عملیدینتوجه 
جود رشتۀ فلسفۀ دین در ایران تنها در ایستایی و انحصارگرایی (طرح مسائل
چالشهای مو ِ

نمیشود .فلسفۀ دین در ایران هنوز با بحران هویت بهعنوان یک رشتۀ
الهیات مسیحی) خالصه  
اداری تعریف این رشته در ذیل
مستقل دانشگاهی روبهروست .مسئله تنها مشکالت سازمانی و  ِ 
دانشگاههای ایران

گروههای آموزشی فلسفۀ اسالمی ،کالم اسالمی ،و حتی معارف اسالمی در 

رشتههای
سیاستگذاران  

برنامهنویسان و 
مهمتر ،این است که هنوز در ذهن حتی  
نیست؛ از آن  
بیشترازکالمجدید،الهیاتجدید،ویاکالمفلسفینیست.
دانشگاهیدرایران،فلسفۀدینچیزی 
ازسویدیگر،سهماندیشمندانمسلمانایرانیدرهرچهبارورترکردناینرشتهجدیگرفتهنشدهو
پژوهشگرانبهترجمهوطرحدیدگاههایفیلسوفانمسیحیمشغولند .

غالباستادانو
خوشبختانه،مسئلۀضرورتتغییروتحولدررشتۀفلسفۀدیندرایراننیزموردتوجهقرارگرفته
انجمنعلمیفلسفهدینایران،بهعنوانیکیازنهادهایعلمیورسمیدررشتۀفلسفۀدیندر

است.
دانشگاههای

کشور ،تالش کرده است ،تا ضمن آ گاهیبخشی به عموم جامعۀ علمی ،با حضور در 
کارگاههایپرشمارداخلیوخارجی،به
گفتوگوهاو 
کشورکهاینرشتهرافعالدارند،وبابرگزاری 
چالشهای موجود رشتۀ فلسفۀ دین در ایران

دقیقتری از ماهیت ،مسائل ،و در عین حال ،
تعریف  
پیشرو
همایشهای سالیانۀ فلسفه دین معاصر ،که اینک دهمین نوبت آن را  

یاری رساند.برگزاری 
تالشهایمبارکیاستکهضمنبررسی ماهیتوموجودیترشتۀفلسفۀدین،
داریم،یکیدیگراز 
میپردازد.شواهدیبراینمدعا،چکیدۀدکترمحسنجوادیدر
بهمأموریتفیلسوفاندیندرایران 
ۀدین در آینده و در کنار مسائل خداشناسی و
میکند فلسف 
پیشبینی  
پیشروست که  
همین مجموعۀ  
آیتاللهی در
ارزششناسی دینی ندارد .و دکتر حمیدرضا  
معرفتشناسی  ،راهی جز پرداختن به  

چکیدۀ خود ،بهترین راه برای پویا نگاه داشتن رشتۀ فلسفۀ دین در ایران را تعامل استادان و
میداند.بهعقیدۀایشان،کارسترگی
حوزههایفلسفیوعلومانسانی 
پژوهشگراناینرشتهباسایر 

فلسفهورزی مبتنی بر فلسفه و اندیشۀ اسالمی
که همچون قبل باید با قوت در ایران ادامه پیدا کند  ،
است که فیلسوفان دین جامعه ما نه تنها در میان عالقهمندان داخلی که در بازار اندیشه جهانی نیز
ارائهنمایند .
1Critical Transformation
2Multidisciplinary Transformation
3Practical Transformation
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گفتوگوهایعقالنیدرکشور
فرهنگسازی 

اندیشهورزیوتالشدرجهت

خدایرابرتوفیق
تکتک اعضای محترم شورای علمی همایش دهم ،بابت مشارکت و همکاری
شاکریم ،و از  
کیفیتر این همایش ،از سوی هیئت مدیرۀ انجمن علمی
عالمانهشان در برگزاری هر چه  

صمیمانه و 
چکیدهها و

مینماییم.همچنین قدردان تمامی عزیزانی که با ارائۀ 
سپاسگزاری  

فلسفۀ دین ایران ،
علمیتراینهمایشیاریرساندند،هستیم .
مقالههایارزشمندشاندربرگزاریهرچه 


رسول رسولیپور
دبیر علمی دهمین همایش بینالمللی
فلسفۀ دین معاصر
خرداد 1401
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تحلیلی از گذشته و آیندۀ فلسفۀ دین
1
حمیدرضاآیتاللهی


فلسفۀدیندرچهلسالگذشتهتحوالتبسیاریرابهخوددیدهاست.دردهۀ90میالدیتوانستجریان

هایاووجانهیکنقشهای


حقپلنتینگاوهممشرب

ورزیازخودنشاندهد.به

پویاییدرفلسفه
مؤثری را در این زمینه داشتند .پلنتینگا بستر جدیدی در معرفتشناسی پدید آورد که در نتیجۀ آن
ورزیدینمیدانوسیع تریپیداکرد.همینامرفلسفۀدینراازتکاپوهایایستاکهبازگوییمطالب


فلسفه
هایکمابیشجدیدتربودبهدرآورد.جانهیکدرفلسفۀدینتوجهفیلسوفاندینرا


پیشینیانبااستدالل
بهادیاندیگرمتوجهساخت.درنتیجهساحتهایجدیدیدرفلسفۀدینازاینجهتپدیدآمد.اواخر

هادرفلسفۀدیناهمیتپیداکردوکتابهای


ویکمتنقیحوتنظیمدیدگاه

قرنبیستمواوایلقرنبیست
متعددی که فراهم آورنده دیدگاههای بدیع در فلسفۀ دین بود در مجموعۀ مقاالت منتشر شد .سنت
گیریهایخوداوخریداربسیاریپیداکردومبنایی
هاییباویراستارییکاندیشمندوباجهت 


کتاب
هایاندیشه ایدرفلسفۀدینبود.اینسنتمتأسفانههنوزدرایرانموردتوجهقرار


برایتجمیعنوآوری
تریرادرفلسفۀدینبهوجودآوردند.ملحداننیزسعی


هایجدی
نگرفتهاست.همینمجموعههاب 
حث

هایخودراپیشببرند.علیرغماینکهفیلسوفاندینمتوجهشدند


تربحث

کردندساختارمندترومستدل
تریفلسفهورزیکنندوبهمسائلیهمچونمعنایزندگیرویآورند،ولی


هایانضمامی

کهبایددرحیطه
ورزیدربحث هاینظریدرعناوینسنتیفلسفۀدینهمچنانباتکاپوادامهیافتهاست.ازابتدای


اندیشه
رفتهحیطههایالهیاتیوفلسفۀدینبهیکدیگرنزدیکشدند.بااینکهقبال فلسفۀ


ویکمرفته

قرنبیست
زیمنطقیدرگزارههای

جایفلسفهور


تدریجبه

دینقرابتبسیاریباالهیاتسیستماتیکداشت،ولیبه
هاییدینپژوهانه


هایالهیاتیخودرابهفلسفۀدیننزدیککرد.ارائۀنظریه

رفتهنظریه

بنیادیندینی،رفته
هایدینیوالهیاتی(همچونالهیاتپسامدرنیانظریههایدینیپسامدرن)رشد


برایفراهمآوردنمدل
شناسیوروانشناسیدینهمرسوخداشتبستریجدید

کرد.اینگونهاندیشیدندربارۀدینکهدر 
جامعه
پدیدآوردکهبرخیفیلسوفانرابهایناینفکرانداختکهراهیجدیددرفلسفهورزیدربارۀدیننشان

اندیشیدندوچندانتمایلیبهنگرشهای


ایمی

ایکهدرفضایتفکرقاره

دهند.بااینرویکردجدیدعده
انینداشتندجریانجدیدیبهنامفلسفۀدینقارهایراپدیدآوردندوادبیاتمتعددیدراین

تحلیلی-زب
باره پدید آوردند.این جریان فکری نتوانست با فیلسوفان دین سنتیکه در فضایتحلیلی زبانی ودر
کردندگفتوگوهایتعاملیایجادنمایدوگویاهریکبدونارتباطبادیگری


هایمنطقیفعالیتمی

قالب
به فعالیت خودشان ادامه میدهند .با توجه به نشانههای فعالیتهای فعلی و قبلی فلسفۀ دین بهنظر
)ازآنجا

توانچنینآیندهایرابرایبسطوبالندگیفلسفۀدینانتظارداشت1(:


رسدکهمی

نگارندهمی
1استادفلسفهدانشگاهعالمهطباطبائی( )hamidayat@gmail.com
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هایمنطقینیستوارائۀنظریههایییکی


شدرقالب
ایدلنگراناثباتیاردنظریات


کهفلسفۀدینقاره
پس از دیگری برای آن اهمیت دارد ،لذا میتواند دامنۀ گستردهای را برای طرح مدلهای جدیدی از
نگرشهایدینیرا(کهمعموال متأثرازمسیحیتاست)پیشروداشتهباشد.پیشرفتاینجریانمنوط

پردازیها میتواند از

به خالقیتهای نظریهپردازان دینی و الهیاتی در این زمینه است .این نظریه
ایرواجمییابدمتأثرباشد.امااینجریانهموارهبا


هایفکریجدیددیگریکهدرفلسفۀقاره

جریان
واسطۀمنطقیبودنمیتواندبه


مشکلمقبولیتمواجهخواهدبود،درحالیکهدرفلسفۀدینتحلیلی،به
رسددرفلسفۀدینتحلیلینوآوریهامتأثرازتحوالتی


نظرمی
قبولیتآندیدگاههایاریرساند 2(.
)به

م
همچونمعرفتشناسی،فلسفۀذهن،فلسفۀ

حوزههایفلسفیدرفضایتحلیلی
خواهدبودکهدرسایر  
فلسفی
لهای
اخالق ،روانشناسی فلسفی ،معناشناسی ،زیستشناسی تکاملی ،کیهانشناسی ،تحلی 
ِ
تاریخوجغرافیابهوجودخواهدآمد.بههمینجهتفیلسوفاندینفراخورحالشانبایدمترصدتحوالت

پیشمیآوردتابتوانند

آنها
هاموقعیتهایجدیدیبرای 


هاهمباشند.اینتوجهبهسایرحوزه

سایرحوزه
رسدبحثهایسنتیدرفلسفۀدینهمچنان

)بهنظرم 
ی
آوریهادرفلسفۀدینبپردازند 3(.
بهبسطنو 
هاوگفتوگوهایفیلسوفاندینراهمچنانزندهداشتهباشد.


عالقمندانخودشراداشتهباشدوبحث
هایسپستردرمسائلسنتیفلسفۀدین


دراینزمینهارائۀیکنظرونقدوپاسخ،ونقدنقد،ونقادی
امایناستاینبحثهاحول


بینیشخصی

یانداشتهباشد.پیش
مخصوصابینملحدانوخداباورانجر
ترمتمرکزگردد.بنظرمیرسدبرایانلفتودراینزمینهپیشتازشدهاست.


مفهومخداوصفاتاوبیش
گرچه از این پس دیگر شخصیتهای بزرگی در فلسفۀ دین همچون پلنتینگا ،سوئینبرن ،جان هیک،
خواهندشد،ولیفیلسوفاندینمتعددیبدونآنکههمانندپیشینیانبرجستهشوند

آنتونیفلوکمتریافت

درمحدودههایگوناگونسربرخواهندآورد.ولیبههرحالناگزیرهستندرویدوشبزرگانقبلیسوار

هایدیگرغیرازمسیحیتوغرب،اندیشههای


تر،فیلسوفاندینمهمیازفرهنگ

شوند.ازهمهمهم
آنهارامهمخواهندیافت.آما
گونهایکهاندیشمندانغربیتعاملبا  
سفیبدیعیارائهخواهندکردبه 

فل
آنچهبرایماازاینپسمهمخواهدبودایناستکهرصدخودراازمباحثجدیدیکهدرفلسفۀدین
(مخصوصادرسنتتحلیلی)مطرحمیشودافزایشبخشیم.دراینزمینهبهترینراه،تبادلاطالعاتبین
هایجدیدقرارمیدهند.بههمینصورت


نحویخودرادرمعرضانواعدیدگاه

ماناستکهبه

اندیشمندان
تعاملفیلسوفاندیندرجامعهماباسایرحوزههایفلسفیوعلومانسانینیزاهمیتداردتادرجریان

هایاندیشهورزی باشند.کارسترگیکههمچونقبلبایدباقوتادامه


هایجدیددرسایرحوزه

دیدگاه
پیداکندفلسفه ورزیمبتنیبرفلسفهواندیشۀاسالمیاستکهفیلسوفاندینجامعهمابایددرفلسفۀ

دیننهتنهادرمیانعالقمندانداخلیکهدربازاراندیشۀجهانینیزارائهنمایند .
واژگان کلیدی :آیندۀ فلسفۀ دین ،فلسفۀ اسالمی ،فلسفۀ دین تحلیلی ،فلسفۀ دین قارهای ،مفهوم و
صفاتخدا.
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فلسفۀ اسالمی و امکان گشودن افقهای جدید پیشروی فلسفۀ دین معاصر
(بررسی موردی راز و نیاز از منظر فیلسوفان مسلمان)
مجیداحسن 1

ّ
ماهیتفلسفهوسخنفلسفیچیزیجزتبیینوجهعقلیامورواقعنیست.اینتالشلوگوسیبرای
فهم سنت و اسطورهها تعریفی است که میتواند همۀ فلسفههای مضاف از جمله فلسفۀ دین را
هایتحلیلیاشرابهچالش


بازتعریفکردهولزومبقایفلسفۀدیندرخاستگاه،رویکردورهیافت
هایجدیدیراپیشرویفلسفۀدینمعاصربگشاید.فلسفۀاسالمیباسرمایۀسترگی


بکشاندوافق
کهازرهگذراندیشهپیرامونامرقدسیدراختیارداردمیتوانددراینراستامحلپرسشقرارگیرد.

هایبیتوجهیبهاینسرمایۀعظیمقلمدادکرد)۱(:غلبۀ


توانازریشه

بااینحال،مواردذیلرامی
رویکردتحلیلیدرمیانمتعاطیانفلسفۀدیندرایرانمعاصرکهگاهموجباتهامکالمبودنبهفلسفۀ
اسالمی شده است؛ ( )۲انتزاعی و بیارتباط تلقی کردن مباحث فیلسوفان مسلمان با نیازها و
دغدغه هایوجودیانسانمعاصرهمچونمعنایزندگیونقشدیندرزندگیانسان؛()۳غلبۀ

رویکردانتزاعیوتئوریکصرفوخالیبودنآنازبحثوهمدلیبرایفهمزیستانضمامیدینی
کهدرمناسکوفرهنگدینیمؤمنانتبلوریافتهوگاهبهنحوتعبدیپذیرفتهشدهاست.البتهنقددوم

وسومبهرویکردتحلیلیبهفلسفۀدیننیزواردشدهاست.نویسندهبراینموضعاستکهازیک
سو،دلبستگانفلسفۀاسالمیبایدباتالشبرایشناختاکنونواینجایخودونیزبازشناسیانسان
معاصربهروزآمدکردنزبانومسائلخودرویآورندوازسویدیگر،ازاینرهگذر،امکاناتنهفته
دراینسنتاندیشگانیرادرراستایپیشبردمباحثمختلفنمایانسازند.اینکوششنشانخواهد
دادکهمباحثگستردهایدربابمسائلامروزینفلسفۀدیندرفلسفۀاسالمیموجوداستکهدر

حصارمسائلمتافیزیکیصرفباقینماندهوکامال معطوفبهمباحثانضمامیدربابپدیدۀدین
هستند.تبیینوحی،معرفتشناسیتجاربدینیوعرفانی،تبیینمعجزات،حقیقتزباندین،وجه

نیازبهنبوتوفلسفۀمناسکوعباداتدینیتنهابخشیازاینمواردهستند.نگارندهدریکبررسی
موردپژوهانه،مسئلۀرازونیازباحقیقتمتعالوکیفیتاستجابتدعاکهجایگاهمهمیدرمعناو
امیدبخشیبهزندگیداردراازمنظرفالسفۀمسلمانموردمالحظهقراردادهوتالشنمودهبهبرخی
چالشهادراینرابطهپاسخدهد.

واژگان کلیدی :فلسفۀدین،فلسفۀدینتحلیلی،فلسفۀاسالمی،فلسفۀدیناسالمی،دعا،رازو
نیاز .
استادیارفلسفهدانشگاهامامصادقعلیهالسالم( )ahsan.majid62@gmail.com

1
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گرایی افراطی
نسبیت
معنایی معنای زندگی در فراطبیعت ِ
ِ
1
حسناحمدیزاده 

ن،معنیداریزندگی

گرایی افراطییاسنتی،رویکردیاستدرفلسفۀدینکهبراساسآ

فراطبیعت ِ
ُ
انسان،ارتباطیناگسستنیداردباباوربهوجودامرقدسی(خداوند)وبعدیفرامادیبهمثابۀهویت
اصلیانسان.اینرویکرددرکناررویکردهایمعتدلوافراطیدیگریچونفراطبیعتگراییمعتدل،

گراییافراطیوطبیعتگراییمعتدل،هریکمعیارهایمختلفی،براساسضرورتیاعدم


طبیعت
ُ
داریزندگیانسانارائهنمودهاند.در

ضرورتباوربهامرقدسیوبعدفرامادیانسان،برایمعنی
فراطبیعتگرایی افراطی که محور اصلی جستار حاضر است ،مؤلفههایی برای معنیداری زندگی

شود.غایتمندیافعالخداوند،نسبیتمعنایزندگی،حیاتپسازمرگ،باوربه


انسانمعرفیمی
داری زندگیانساندراینرویکردبه


ترینمؤلفه

مندیزندگی،مهم

مبدأوباوربهغایت
هایمعنی ِ
گرایی معنیداریزندگیایناستکهمعنایزندگیاساسا امریاست


شمارمی
آیند.مرادازنسبی ِ
دادهاوابژههایمختلفتعیین


یمختلفآنبارخ
طورکهمعناییکواژهرانسبتها


نسبی.همان
کند،معنایزندگینیزچنیناست،بدینصورتکههرمؤلفهایکهبرایمعنایزندگیانساندر


می
شود؛رخدادهاوشرایطی


دادهاوشرایطمختلفزندگیمعنیدارمی

نظربگیریم،درنسبتبارخ
چونکمککردنبهدیگران،خلقآثارهنریوارتقاءسطحبینشوآ گاهیعلمیوعملی.درواقع،
داراستکهانساننسبتهایمنطقیو


ویژهمتدینان،زندگیزمانیمعنی
برایبسیاریازانسان 
هابه

هاییکهدرنهایت،خود،ازامریفراطبیعیمعنیدار


مطلوبیباجهانپیرامونشبرقرارکند،نسبت
خوداینرخدادهاوشرایطمختلف،ممکناستازاموریفراتریابیروناز

میشوند.بهبیاندیگر،

بخشیدرنهایتبهواقعیتیاامریمنتهیمیشود

خودشانمعنیبیابند،واینسلسلۀنسبیتمعنی
ِ
کهمعنی بخشهمۀاموروهرنسبتممکنیدرزندگیانساناست.براساسمنطقحاکمبرچنین

استداللی ،امر نامشروط مقدس ،در نهایت ،اساس و ضامن معنی و معنیداری شرایط مختلف
زندگیانسانونیزنسبتمیاناینمعانیورخدادهاست.

گرایی،فراطبیعتگرایی.


:معنایزندگی،نسبیت،خدا،طبیعت
واژگان کلیدی



1عضوهیئتعلمیدانشگاهکاشان( )hasan.ahmadizade@gmail.com
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مشاورۀ فلسفی راهی برای کاربردی-انضمامی کردن موضوعات فلسفۀ دین
1
مهدیاخوان

جایگزین روانشناسان ،روانپزشکان ،مددکاران اجتماعی بالینی یا سایر متخصصان
در کنار و نه
ِ
3
2
بهداشت روان ،رهیاری و مشاورۀ فلسفی که گاهی به آن فلسفۀ بالینی نیز میگویند ،رویکرد و
جریانی معاصر در فلسفۀ عملی است .پیتر کوستنبام ،گرد بی .آخنباخ ،و آد هوگندیک و الیوت
کوهن،ازپیشگاماناینحرکتهستنداماریشههایتاریخیاینفعالیتفلسفیبهسقراطورواقیون

بازمی گرددودرپیآناستتامردمانعادیکهبهنحویمسئلۀفلسفیدربنوبنیادمشکالت

عملیترینفلسفه
هاستراهنماییویاریکند.اینرشتهازفلسفۀعملیکهبهگونهای  


زندگیآن
هایفلسفیوفالسفهاستفادهمیکند(از


ها،مکاتبوآموزه
استازظرفیتتمامروشها،حوزه

منطقگرفتهتاتفکرانتقادیواخالقفضیلتارسطوییواگزیستانسیالیسم)تاگرهیراازذهنو
ضمیرانسانیبگشایدوبهتعبیریبهخودنوردیوانسانیاوریدراینزمانۀپرمسئلهکمککردهو

وضعیتیبهتررادرجهانبیافریند.مشاورفلسفیهرچندتخصصاصلیاشفلسفهاست،الزماست

معلومات عمومی در روانشناسی ،تاریخی ،روانکاوی و جامعهشناسی و حتی پزشکی نیز داشته
باشد .پاسخوتحلیلبسیاریموضوعاتو مشکالتیکهمراجعاندرمشاورههایفلسفیمطرح
کنندمی تواندرشاخۀگستردۀفلسفۀدینیافت.درایناستخراجوبازآفرینیموضوعاتفلسفۀ


می
دیندرضمنمشاوره هایفلسفیلزومیبهاینکهدغدغۀصدقوتوجیهمعرفتشناسیباورهاو

هایدینیواالهیاتیدرکارباشدنیست.بلکهمیتوانهمچونکییرکگورکهایمانانفسیرابه


آموزه
دهدبهکارگرفت:اگرجاودانگیایدرکارباشد ...وبه تعبیرکییرکگورکل


سقراطنسبتمی
زندگیخودرابرسرایناگرکوچکبهخطرمیافکند وجانهیکدرفرازیدرخشاندراواخر

عمرش اینگونه بیان میکند« :وقتی پرسش بنیادین چالشبرانگیز نیچه را از خود میپرسم که آیا
حاضریدوبارهچنانزندگیکنیکهتاکنونباهمهلحظاتخوبوبدآنزندگیکردهای؟پاسخمن
مثبتاست.امابهعنوانبخشیازفلسفۀجامعدینیمعتقدماینزندگیکلوجودمانیستبلکه
پارهایمهم(پارهایکهاکنونبرایمانمهماست)ازیکفرایندعظیمتروطوالنیتراستکهاگراین

حیاتدنیویرادرپرتوآنفرایندببینیمارزشبیشتریخواهدداشت».مباحثوموضوعاتفلسفۀ
هایفلسفیمیتواندبهمشاورومراجع


درمشاوره
آنها
دینصرفنظرازنقضوابرامهایناظربه  

1دانشیارفلسفۀدانشگاهعالمهطباطبائی( )makhavan77@gmail.com
2 Coaching
3 Philosophical Consulting
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حلها و
در پیشبرد و تحلیل مسائل عمیق خود کمک کند .مسائل ناظر به ایمان با تمام راه 
رویکردهایناظربهآن(ازشرطبندیپاسکالتاشیوۀپراگماتیستیجیمزدرتأثیرارادهبرباوردینیو
)..تجربۀدینیومکاشفاتعرفانیکهشایدبتوانوضعیتروانیونفسانیمراجعانرادرآنزمینه
دید،خداوبهمفهومعامواقعیتغایی،مرگومسائلگوناگونقبلوبعدآنوملحقاتولوازمآن
هاینزدیکبهمرگوگونههایآنوداللتآن،معنایزندگی


اندیشیوتجربه

همچونسوگ،مرگ
ومعجزهوحضورآندرزندگی..،هریکمیتوانددرفرایندمشاورۀفلسفیبهکارمشاورومراجع

هاومشابهتهاییبااالهیاتعملینیزدارد.


هکرد.اینمسیرالبتهتفاوت
آیدوازظرفیتآناستفاد
هایخاصادیانگوناگوننیزمیتوانددراینرویکردازجهاتدیگریکمک


ازسویدیگرآموزه
کند.دراینجستارضمنبیانتاریخچهایازحرکتمشاورۀفلسفیووضعیتکنونیآنواشارهبه

ایآنها،برآنیمتاظرفیتهایفلسفۀدینرابرایاینرویکردبیانکنیم .

ونمشاوره
روشهایگوناگ ِ

:فلسفۀدین،مشاورۀفلسفی،رواندرمانی،فلسفۀعملی،آموزههایدینی .

واژگان کلیدی
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ایمان ایوب (ع) در نگاه کییرکگور؛ بازخوانی مواجهۀ انسان با رنج
مرتضیاخالقیفرد1ومریمالساداتسیاهپوش 2


ایومطالعۀموردیبهبیاندیدگاهکییرکگور دربارۀایمانایوب


پژوهشحاضربهروشکتابخانه
(ع)بهمثابۀالگوییانسانیدرمواجههبارنجیمیپردازدکهدربستراگزیستانسیالیسمخداباورقابل

تبیین است و میتوان آن را نمونهای مناسب و قابل بحث در فلسفۀ دین بهشمار آورد .یکی از
ای،اگزیستانسیالیسماستکهدرشاخۀخداباورآنمیتوانمباحثیرا


موضوعاتمهمفلسفۀقاره
پیرامونمسئلۀرنجوایمانبشریدریافتوازآنجاییکهانسانمفهوممحوریوعنصراساسیدر
یرکگوربهمیانمیآید،غالباتمامی


اینمکتبفلسفیاست،هنگامیکهبحثازایماندراندیشۀکی
شود،بااینحال،کییرکگوردیدگاهقابلتوجهیدر


هابهشخصیتابراهیم(ع)معطوفمی

نگاه
ّ
خصوصایمانایوب(ع)،بهویژهدرمواجههبارنج،بیانداشتهاست.ایوب(ع)کهحداعالیرنج

کشیدناودرعهدقدیمشرحدادهشده،بهمثابۀالگوییازشخصیتیکامال انسانیبهنحوینمایان

شودکهایمانشدراینراهرنجآوربهچالشکشیدهشدهاستوپاسخیانسانیازایمانارائه


می
ّ
یرکگور،ایمانانسانیایوب(ع)رامیستایدچراکهباصبوریوتسالیموقتیبررنج


دهد.کی

می
گراعتراضیاضطرابآلود


کند.اینشکوهبیان

راسشکوهمی
خودمرهمننهادهونزدخدابدونه
استکهازمنظراگزیستانسیالیستیالزمۀهستیبشریاستومیتواناوجایمانرادرآندریافت،

چراکهایوب(ع)بهنمایندگیازتمامیستمدیدگان،بانگدادخواهیبرآوردهوپاسخیازجانبخدا
یرکگورچنینایمانیراپویادانستهوافرادیراکهدرمقابلرنجهای


بد.کی
درقبالایمانخودمیطل

مانندرادارایایمانیمنفعالنهمیداند .


بارزندگیخموشمی

گران
اگزیستانسیالیسم،ایوب(ع)،رنج،کییرکگور.

واژگان کلیدی:


1استادیارادیانوعرفاندانشگاهآزاداسالمیواحدکرج( )akhlaghifardmorteza@gmail.com
2دانشجویدکتریدانشگاهآزاداسالمیعلومتحقیقات( )maryam.siahpoosh.1371@gmail.com
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آیندهپژوهی فلسفۀ دین در غرب
1
زکیهاسدی

دینپدیدآمدهاست؛برخیکهافولفلسفۀدینرا

فلسفۀ
آیندۀ 
گستردهایدربارۀ 

دردهۀاخیرادبیات

اندبراینباورندکهروحفلسفه یدیندرالهیاتفلسفیجدیدحلولخواهدکردیابا


بینیکرده

پیش
یفرهنگممزوجمیشود.امابرخیدیگرطیفیازپیشنهاداترابرایتغییرشرایطفعلیارائه


فلسفه
یکازاینآیندهها


دینغربرقمزند.اماکدام
اندکهسرانجامبتواندتولدیدوبارهرابرایفلسفۀ


داده
بدیلدیگریمیتوانبهاینفهرستافزودکهازاحتمالوقوعومطلوبیت

تراست؟وآیاآیندۀ


محتمل
ایمیکوشدبرخینظراتمطرحدرخصوص

بیشتریبرخوردارباشد؟اینپژوهشبهنحومیان 
رشته

پژوهیدستهبندینماید،تابتوانبانگاهیانتقادیاحتمال


دینراازمنظردانشآینده
فلسفۀ 
آیندۀ  

هایمحتملدیگرراکهشاید


دینرابهترارزیابیکردوآینده
فلسفۀ
آیندۀ 
تحققتصاویرمطرحدربارۀ 
فلسفۀدین،در
ورینمود.برایناساس،رویکردهایموجوددرتبیینآیندۀ 

موردغفلتبودهاستیادآ
4
3
2
دوطیف.۱:رویکردهایاکتشافی منتهیبهآیندهنگری و.۲رویکردهایهنجاری-تجویزی وگاه
دستهبندی شده و ممکن ،7قابل باورّ ،8
مرجح 9یا
تصویرپردازانه -تخیلی 5منتهی به آیندهنگاری  6
ایوفراتمدنی،معلوممیشودکه:اگر


گردد.ازاینمنظرفرارشته

پذیرمی

سنجش
آنها
مطلوب10بودن 
األعم(دربارۀموضوعکلیدین،اعم


بالمعنی
الیهبهدوبخشفلسفۀ 
دین


حیثمضاف
فلسفۀدینرااز

األخص(دربارۀمصادیقجزئیدین


بالمعنی
ازهمۀالگوهایکالنبرایزندگیانسان)وفلسفۀ 
دین

ییکیازحوزههای


هایمتفکرانغربیتنهادرباره
ومسائلدرونادیان)تقسیمکنیم،آینده 
نگری

فلسفۀ دین بالمعنیاألخص یعنی فلسفۀ تحلیلی ناظر به الهیات طبیعی است که حاشیهای بر

ّ
ر،مرجحاستو
نسخه هایبهجاماندهازمتونمقدسیچونعهدیناست.لذاتنهادرهمینبست

1دانشجویدکتری فلسفهوکالم(رشتۀفلسفۀدینومسائلجدید کالمی)،دانشگاهقم( )asadi42@gmail.com
2 Exploratory Approaches
3 Forecast
4 Normative
5 Futures Visionary
6 Foresight
7 Possible
8 Plausible
9 Probable
10 Preferable
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هایآنها،اغلبمتکی


نگاری

دیننیست.همچنینآینده
قابلتعمیمبهسایراقساموساحاتفلسفۀ

هایمطلوبتمدنغربیاستوآیندههایبدیل


تجویزیجهتتأمینآینده
بررویکردهایهنجاری-
را که مطلوب دیگران است با وجود آنکه حتی بر اساس شواهد موجود محتملتر است ،نادیده
ّ
تروافقهایی

هاییمرجح

چهبسااگربالگشاییموازاینحصارتنگ،فراتررویمآینده
میگیرد .

ترپیشچشمانمانگشودهشود .


فروزان
نگاریفلسفۀدین،آیندهپژوهیغربی،


نگریفلسفۀدین،آینده

آیندۀفلسفۀدین،آینده
واژگان کلیدی:
انحصارشکنیدرآیندهپژوهی .
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فلسفۀ دین در افق شرق
محمداصغری

1


در این مقاله سعی دار یم نشان دهیم که هرچند فلسفۀ دین بهعنوان فلسفۀ مضاف برآمده از مغرب
زمینوفرهنگمسیحیاروپاییوآمر یکاییاست،لیکندرسهدهۀاخیرشاهدگسترشفلسفۀدین
یکوشیمفلسفۀدینرادرمکتبکیوتوژاپنبا
درمحافلفلسفیمشرقزمینهستیم.درایننوشتارم 
شههای فیلسوفان بزرگ این مکتب به و یژه نیشیدا کیتارو ،رهبر فکری این مکتب ،مورد
تکیه بر اندی 
ارز یابی و تحلیل قرار دهیم.به سخن دیگر ،فلسفۀ دین را در افق شرقی آن تحلیل خواهیم کرد.به
اینجهتدراینمقالهسهموضوعمهمدرخصوصفلسفۀدیندرافقشرقیقابلطرحاستکهدر
قیاس باموضوعاترایجدرفلسفۀدینغربیازاهمیتخاصیبرخوردارهستند.یکیایناستکه
یشود.اما خواهیم
خداوند نه به مثابۀ «وجود مطلق» بلکه به مثابۀ «نیستی مطلق» در نظر گرفته م 
یشود.موضوعدوم
دیدکهایننیستیمطلقدرتقابلباوجودمطلقنیست،بلکهبنیانآنمحسوبم 
یگیردوموضوعسوم
نداررام 
ایناستکهذنبهمثابۀتجربۀمنحصربهفرد،جایتجربۀایمانیفرددی 
این است که دین در تفکر مشرق زمین معنای وسیعتر از معنای رایج در غرب دارد.با توجه به این
تازهای برای دیالوگ
تهای  
یتوان گفت که فلسفۀ دین در افق مشرق زمین حاوی ظرفی 
موضوع م 
فلسفیوفرهنگیشرقوغرببودهوبنابراین،گر یزوگز یریازچنینفلسفۀدینیبرایانسانقرن
حاضروجودندارد .
واژگان کلیدی:فلسفهدین،مکتبکیوتو،نیستیمطلق،ذن .


1دانشیارگروهفلسفهدانشگاهتبریز()asghari2007@gmail.com
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زبان دین بهمنزلۀ افق
مهدیاصفهانی 1

آرزویارسطواینبودکهباطرحمقوالتتماممحموالترابهقیدعقلدرآوردوتمامجمالت
ممکنرانظامبخشد.بااینهمهخودویمتفطنبودکهاحکامموجودبماهوموجوددرچهارچوب
گنجد.درسنتغربیقرونوسطیبهتبعراهیکهاودرمتافیزکپیشنهادهبوداین


اینمقوالتنمی
محموالتراترانسندنتالنامیدندواحکامآنراجداگانهمطالعهنمودند؛درسنتمسلمیننیزعناوین
اصلی ابواب فلسفه همین محموالت بودند .با توجه یافتن اندیشمندان به تمایز میان معقوالت و
آنهابهمعقوالتاولیومعقوالتثانی(مالیسباالول)کهخودبهمعقوالتمنطقیو
دستهبندی  

فلسفی تقسیم میشوند ،روش بیان دقیقتری برای محموالتی که بیرون از مقوالت عشر قرار
گرفتندپدیدآمد.بهبیانروشنترفالسفهباتدارکدیدنمقوالتعشرونظاممعقوالتاولیو


می
ثانیمنطقیوفلسفیمدعیبودندقادرهستندتمامهستیرابهتماممحموالتممکندردانش
چهدرسنتفلسفیدرکعقلیازدیننامیدهمیشدنیزدرواقع


خویشموردمطالعهقراردهند.آن
محتوایگزارههایمتونمقدسبهچهارچوبمحموالتمقبولدردستگاه

«بازگویی»یا«تقلیل»
میتوان به جمودی حاکم بر
فلسفی بود .هایدگر نشان داد تنها با تخریب تاریخ هستیشناسی  
فرادادههای  2متافیزیکی غلبه کرد و در نسبتی تازه پرسش از هستی را که بنیاد اندیشه و طلب

اگزیستانس(باشنده ایکهنگرانخویشاستوپروایهستیخودرادارد)استبهشکلیسزاروار

موردتوجهقرارداد.هایدگرباطرحاینایدهکه«بهترینراهپرسشازهستیتأملدرهستیانسان
هاواگزیستانسیال هارادرمقابلمقوالتارسطوییومحموالتفلسفیرایج


اگزیستانسیل
است»
مطرحوبهاینترتیبزبانینوبرایمطالعهدربارۀهستیراپیشنهاد.ایدۀمهمهایدگردووجه
داشت)۱(:ناکارآمدینظاممحموالتزبانفلسفیبرایتأملدرهستییاتجدیدپرسشازآن؛()۲
پیش نهادن زبانی تازه که نظامی نوینی از محموالت را بر محور هستی انسان  -مبرا از شکاف
مبنایتحلیلخودقرارمیداد.اینمقالهدربخشنخستخودمسیر

معرفتشناختیسوژهوابژه-

فوق را ترسیم نموده محدودیتهای زبان کالسیک فلسفه (یا نظام مقوالت رایج آن) را به ترسیم
کشیده،امکاناستخدامزبانیدیگربرمحورهستیخاصانسان(اگزیستانس)راازخاللاندیشۀ
کوشدنشاندهدکهخوداینفرایندچنانکهدرهایدگر


نماید.درگامدوممقالهمی

هایدگرروشنمی
طورکلیوفلسفۀدینبهطورخاص


ویفلسفهبه
بهخوبینشاندادهشدهاستافقیتازهپیشر

1استادیارگروهفلسفۀدینپژوهشگاهعلومانسانی( )m.esfahani@ihcs.ac.ir
2 traditions
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نماید.دربخشنهاییاینمقالهباارائهمثالهاییازامکاناتزباناستخدامشدهدرمتون


مفتوحمی
مقدسوناکارآمدیزبانفلسفیازبازگوییمدلولآنها،نشاندادهخواهدشدکهزبانمتنمقدس

افقی است که هر نظام محموالت جدید به سمت آن در تکاپوست و همین افق ،افق مفتوح و
رویفلسفۀدیندرآیندۀآنبهحسابمیآید.


پیش
واژگان کلیدی:مارتینهایدگر،زباندین،زبانفلسفی،فلسفۀدین .


همایشبینالمللی«فلسفۀدینمعاصر»|17

چکیدۀمقاالتدهمین

دین قارهای؛ مروری بر مالحظات انتقادی مارتین هیدگر
خدا در فلسفۀ ِ
1
مجتبیاعتمادینیا 


هایفیلسوفانپیشازخودبودهاندکه


بخشتالش
فیلسوفاندیندرسنتفلسفۀتحلیلیعمدتاتداوم
هایدینیتأملکردهاند.اماشیوۀفیلسوفانیکهدر


ها،مفاهیموپدیده

نحویدربابآموزه

هریکبه
گفتهپرداختهاند،اغلبمتفاوتبودهاست.این


ایبهتأملدربابمضامینپیش

سنتفلسفۀقاره
ها،هرمنوتیسینهاوپساساختارگرایان،


گروهازفیلسوفاناعمازپدیدارشناسان،اگزیستانسیالیست
ها،مفاهیموپدیدههایدینی،نگرشی

عمدتا بانقدرویکردهایفلسفیپیشیندرمواجههباآموزه
تریناین

دیگرگونرادربسترمباحثفلسفهدینمعاصربنیاننهادهاند.مارتینهیدگریک

یازبرجسته ِ
کانونیترینمفهوممندرجدرادیانابراهیمییعنیمفهومخدا،نحوۀتلقی

فیلسوفاناستکه دربارۀ
َ
َ
َ
متداولنزدالهیدانانوفیلسوفانمدرسیراناتمامونابسندهمیشمردوازرهگذرنقدایننظرگاه،به

ّ
گر افقهایتازهدر

هایپولسوگروهیازعارفانتقر 
بمی


برخیدیدگاه
جوید.ایندیدگاهگشایش ِ
الهیاتوبهطورخاصالهیاتمسیحیرا

فهمایدهخدادرفلسفهدینقارهایبودهاست.هیدگر 

مثابهموجودنخستینمدنظرقرارمیداد،


حالبه
ازآنروکهخدارابعضا مساوقباوجودودرعین

دهماهیتیموجودپژوهانهمیانگاشتکهازاینحیثراهخودراازفلسفۀمطلوبهیدگرکه

دربردارن
پرورد،جدامیساخت.هیدگرباتأکیدبرتمایز


سودایپرسشگریوتأملدربابوجودرادرسرمی
میگوید ،تجلیات
آنها سخن  
میان خدا و وجود ،تصریح داشت که خدا یا خدایانی که او از  
دسترسیوجوددربسترتاریخاند.اینتجلیاتدرادوارمختلفتاریخجایخودرابهیکدیگر


قابل
ُ
َ
گاهنمیتوانستهمانندخدایفیلسوفانمدرسیوالهیدانان،ابژهوار


اند.وجودنزدهیدگر،هیچ

داده
مدنظرقرارگیردوباشیوههایبررسیومطالعهموجوداتدربارهآناظهارنظرشود.هیدگربراین

َ
دانانوفیلسوفانمدرسیراازطریقتیکهمتونمقدس(وبهطورخاص،عهدجدید

اساس،راهالهی
اند،متفاوتمیدید.ازبرآینداظهارنظرهایهیدگر


هایپولس)بدانفراخوانده

طوراخصنامه

وبه
مثابۀخدایمتشخصانسانوارکهویژگی

دربارهخدامیتواندریافتکهمدنظرآوردنخداوندبه

بنیادینخدادرفلسفهوالهیاتیهودیـمسیحیاست،تلقیدرستوشایستهایازخداوندنزد

آیدامادرعوض،ردپاینوعیالوهیتوخداگونگینامتشخصغیرانسانواررا

بهشمارنمی
هیدگر 
ِ
نزداومیتوانپیگرفت.

درقالبمفهوم«وجود»
واژگان کلیدی:خدا،هیدگر،وجود،موجودپژوهی،الهیاتمدرسی .
1استادیارگروهمعارفدانشگاهفرهنگیان( )etemadinia@gmail.com
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فلسفۀ دین اسالمی در قالب فلسفۀ دین جهانی
1
امیرمحمدامامی

مثابۀحیطه ایمستقلدرفلسفهازخاستگاهیمسیحیپدیدآمدودر


لحاظتاریخی،فلسفۀدینبه
به
آن به رشد و بالندگی کنونیاش رسید .عمدۀ نظریهپردازان و متفکرانی که در این حیطه به
کمازمیانادیانبیشترینآشناییوتعامل


ورزیپرداختندنیزیاخودمسیحیبودندویادست

فلسفه
رابامسیحیتداشتند.ایننکتهبهوضوحنمودخودرادرمفاهیمعرضهشدهازاموردینیهمچون

آنهاهمچون
خداوندواوصافالوهیوهمچنیندرنحوۀطرحمسائلفلسفۀدینوپاسخگوییبه  

براهیناثباتخداوند،مسئلۀشرونسبتعقلوایمانبهجایگذاشتهاست.گرچهقصداولیهاز

پرداختنبهفلسفۀدینکهدرتعریفآننیزبیانمیشود،بررسیفلسفیمسائلمشترکمیانادیانکه

هایازتأثیرباورهایمسیحیوتلقیهاو


خصوصینداردبودهاست،امارگه

اختصاصبههیچدینبه
نظریاتالهیاتیمسیحیانرابهوضوحدرموضوعاتمطرحشدهدراینرشتهمیتوانمشاهدهکرد.

داختهاندوباتوجهبهاینکهاین
هایاخیربسیاریازپژوهشگرانفلسفۀدینبهایننکتهپر 


درسال
مسئلهسببمحدودیتفلسفۀدینشدهاستدرصددیافتنراهحلیبرایآنوجبراناینکاستی

برآمدهاند .از میان این اشخاص بهعنوان نمونه میتوان به پاول درپر ،ج .ل .شلینبرگ و یوجین

ناگاساواوهمچنینبهپروژههایبازسازیفلسفۀدینوفلسفۀدینجهانیاشارهکردکههریکبه

شکلیبهاینموضوعپرداختهودرجهتاصالحآنکوشیدهاند.باتوجهبهاینادبیات،درمقالۀ

هایاسالمیدرطرحوپاسخگویی


گیریازبینش

روتالشخواهدشدامکاناتموجودبرایبهره

پیش
نراستادرابتداباطرحنمونههاییتأثیرباورهای

بهمسائلفلسفۀدینمعاصربررسیشوند.درای
دینیمسیحیدرموضوعاتفلسفۀدیننشاندادهمیشودوسپسبامرورنکاتمطرحشدهتوسط

آفرینیباورهایاسالمیدرفلسفۀدینوچارچوبهاینظریآنتبیینخواهد


محققین،امکاننقش
شد .
واژگان کلیدی :فلسفۀ دین ،فلسفۀ اسالمی ،فلسفۀ مسیحی ،فلسفۀ دین جهانی ،فلسفۀ دین
اسالمی،فلسفۀدینمسیحی .


1دانشجویکارشناسیارشد فلسفۀدیندانشگاهتهران( )amir12emami@gmail.com
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بازتعریف طبیعت بهمثابۀ امر قدسی بهعنوان راهحلی برای بحران محیطزیست
باتکیهبر آرای سید حسین نصر و تی هار دشاردن
سعیدامامینسب 1


درمقالتشان،بحرانمحیطزیستراکهبه

بودکهدانشمندانیهمچونلینوایت 

اوایلسالهای۱۹۷۶

یکمسئلۀجدیدرحیاتانسانمدرنتبدیلشدهبود،موردتحلیلقراردادهوریشۀاینبحرانرابه
دیدگاه هایدینینسبتبهرابطۀانسانوطبیعتربطدادند.اینجریانیهودیتومسیحیترادر

محیطزیستمعرفیکرد.دریکیازمقاالتاینجریان
جایگاهمتهمردیفاولدرضربهزدنبشربه 
خوانیمکهادیانالهیبشررامالکجهانمعرفیکردهاند.مالکیکهبرایرسیدنبهلذتحق


می
هرگونهرفتاریدرقبالطبیعتراازجانبخالقآندریافتکردهاست.انسانتحتتأثیرنگاهدینی،
طبیعترابهمثابۀمنبعخامانرژیدرنظرگرفتهومالکیتانسانهمکهدراینچارچوبمطرح

معنایجوازهرگونهاستفادهازطبیعتدرمسیراهدافانسانیاست.الهیدانانپساز


شود،به

می
مواجه با این بحث کوشیدند نشان دهند نگاه دین به طبیعت نه تنها باعث شکلگیری بحران
نیکراهحلبرایمواجهبااینبحراندراختیاربشرمدرنخواهد

شودبلکهبهعنوا


زیستنمی

محیط
گیریازمیراثعرفانیودیگریباتکیهبرنگاهعلمینشاندادهاند


نهاد.نصرودشاردن،یکیبابهره
زیستاست،تنهاراهیکهمیتواندپیشبگیردرفتنبه


رفتازبحرانمحیط

دنبالبرون

کهاگربشربه
اهدینیبهطبیعتاست.نصرطبیعترامأمنامرقدسیمعرفیمیکند؛نگاهیکهریشهدر

سمتنگ
عرفان دینی دارد .انسان باید برای رسیدن به حقیقت با آن متصل شود .دشاردن اما با نگاهی
نگروبااستفادهازالهیاتطبیعتنشانمیدهدکهرسیدنبشربهسرانجامنیکتنهادرگرو


غایت
تعاملخردمندانهباطبیعتاست .
2

واژگان کلیدی:طبیعت،امرقدسی،الهیاتطبیعت .


1دانشجویدکتریفلسفهوکالماسالمیدانشگاهشهیدمطهری( )saeedemameenassab@gmail.com
2 Lynn White
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واکاوی نگرۀ جبر جغرافیایی و جهانشمولی ایمانورزی از منظر قرآن
1
مهرنازباشیزادهمقدم


دیدگاههای طبیعت گرایانۀ فیزیکالیستی همۀ امور انسانی را متأثر از جبر ژنی و محیطی معرفی

عنوانزیرمجموعهایازجبرمحیطیمدعیاتی


هایناظربهجبرجغرافیاییبه

د.ازاینرونگره
میکنن

سازند.اینپژوهشمیکوشددریکبررسی


دارندکهایماندینیراباچالشجبرگراییمواجهمی
ورزیراازمنظریافتههایعلومتجربیوقرآنکریم


تحلیلیـتطبیقیتأثیراتجبرجغرافیاییبرایمان
های نوپدید

واکاوینمودهونگرۀجهانشمولیوجاودانگیپیامایماندینیراتبییننماید.نگره ِ
جهانبینی اکولوژیکی» 2و «تقدس اکولوژیکی» 3ضمن همبسته دانستن
جغرافیای دین ،یعنی « 
هایجغرافیاییوباورمندیدینیچهارایدۀمحوریراارائهمینمایند:نخستاینکهباورهای


مؤلفه
افراد بسیار متأثر از زیستبومی است که در آن متولد میشوند .دوم ،بسیاری از ادیان با هستۀ
شان،ازمرکزجغرافیاییپدیداریخودخیلیفاصلهنگرفتهاند.سومبسیاریازنمادهاو


باورمندی
استعاره هایدینیمتأثرازمحیطیاستکهادیاندرآنظهورکردهاندوچهارمنهتنهاباورهادینی

متأثرازمحیطجغرافیاییاست،بلکهخودباورهانیزدرگذرزمانبرمحیطجغرافیاییتأثیرگذار
هستند .یافتههای تحقیق نشان میدهند که عوامل جغرافیایی تنها یکی از مؤلفههای مؤثر در
اقتضاآنراتحتتأثیرقرارمیدهند.ازسویی

شکلگیریسازوارۀایمانبودهوتنهادرحدامکانو

ایخاصومتأثرازازمؤلفههایجغرافیاییآنمنطقهبوده


اگرچهپدیداریهردینیناگزیردرمنطقه
ّ
است،اماپیامتوحیدوایماندرلسانقرآنزبانمفاهمۀمشترکمیانهمۀابنایبشرومقولهای
یننمادهایدیناسالم،گزارههایاخالقیویااحکامتشریعشده

فرامرزیوفرازمانیاست.همچن
درقرآن،غالبا درراستایصیانتنفسوهمپوشانبااهدافتکاملیمشترکدرگونۀانسان،یعنی
بقا و سازگاری با محیط است .در نهایت در نگرۀ قرآن مؤلفههای محیط جغرافیایی همگی
آنهادر
نشانههاییبرایاشتدادایمانبوده،وترابطاصالحوافسادافراددرمحیطبامرتبۀایمانی  

پیونداست.
واژگان کلیدی:قرآن،ایمان،جبرجغرافیایی .


1دانشجویدکتریعلومقرآنوحدیثدانشگاهقرآنوحدیث( )bmoghaddam14@gmail.com
2 Ecological Ideology
3 Ecological Sacred
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تأثیر هرمنوتیك فلسفی بر تفسیر کتب مقدس
1
محمدرضابیات

اگرموضوعفلسفۀدینرامسائلمشتركمیانادیانبدانیم،ارائۀنظر یۀهرمنوتیکییاسازوکارتفسیر
کتبمقدسیکی ازمسائلمشتركادیاناست،ز یراکتبمقدسدرتمامادیانازاهمیتباالیی
یتوانگفتکهرو یکرد
برخوردارهستند.ازسویدیگر،باتفکیكبینرو یکردونظر یۀهرمنوتیکی،م 
گاهمؤلفه/مؤلفههایچهارگانۀمؤلف،متن،مفسروروشدرفرایند

هرمنوتیکیدرصدداستتاجای
یکنندتاچگونگینقش
تفسیرراتبیینکندونظر یه/نظر یههایهرمنوتیکیذیلیكرو یکردتالشم 
یتوان به
کردهای هرمنوتیکی را م 
مؤلفههای چهارگانه را توضیح دهند .در یك نگاه کلی ،رو ی 

یهای اساسی
رو یکردهای سنتی ،مدرن و پسامدرن تقسیم کرد .در این چکیده با اشاره به و یژگ 
یشود.
رو یکردهرمنوتیکی پسامدرنیاهرمنوتیكفلسفی،تأثیرآنبرتفسیرکتبمقدسبررسی م 
هرمنوتیكفلسفیباانتقادازرو یکردهایهرمنوتیکیسنتیومدرنبراینباوراستکهاوالبرخالف
هرمنوتیكسنتیومدرن«،فهم»اختصاصبهمتنمکتوبنداردودربارۀهرپدیدهایصادقاست.
یدهدودر
ثانیا فهمیكواقعهاستکهباچالشبیندوسنت/افقهرمنوتیکی متنومفسررخم 
نتیجه،برخالفهرمنوتیكسنتی ومدرن،مؤلفدرهرمنوتیكفلسفی نقشچندانی ندارد.روشنیز
یشودولیجایگاهقبلیخو یشدررو یکردهایهرمنوتیکیراندارد،ز یراروش
اگرچه،کامالنفینم 
نیزمتأثرازسنتهرمنوتیکی متنومفسراست.درمقامارز یابی تأثیرهرمنوتیكفلسفی برتفسیر
فرضهایمفسردرفرایند
ش 
یتوانگفتکهاگرچه،تأکیدهرمنوتیكفلسفیبرنقشپی 
کتبمقدسم 
یتواناز
فرضهایمفسردرآنچنانگستردهاستکهدیگرنم 
ش 
تفسیرمهماست،ولیاوالنقشپی 
سندگانکتبمقدسبهمثابۀیکیازاهدافاساسیمفسرانکتب

دستیابیبهمرادجدیخداوندیانو ی
مقدسسخنگفت؛ز یرادرهرمنوتیكفلسفیمؤلفدرفرایندتفسیرنقشیندارد،ثانیاکتبمقدس
خمنددارندکهمستلزمنسبیتدرفهماستکهباباورمؤمنان
دههایبشریسرشتیتاری 
ماننددیگرپدی 
بهادیانناسازگاراست.بنابراین،جداازانتقاداتفلسفی برهرمنوتیكفلسفی،اعمالآنبرتفسیر
قابلپذیرشیدارد .
کتبمقدسنیزلوازمغیر 
واژگان کلیدی:هرمنوتیكفلسفی،رو یکردونظر یۀهرمنوتیکی،نظر یۀهرمنوتیکیکتبمقدس .


1استادیارفلسفۀدیندانشگاهتهران( )mz.bayat@ut.ac.ir
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نظریۀ معنای زندگی تدئوس متز؛ از طبیعتگرایی به فراطبیعتگرایی
1
محبوبهپاکدل

تدئوسمتزازفیلسوفانتحلیلیبرجستهدرحوزۀمعنایزندگی،باایراداشکاالتیبررویکردهای
گرایانهدراینحوزهمیپردازد.برایناساسازنگاهاومعنای


ایطبیعت

گرا،بهطرحنظریه

فراطبیعت
زندگیدردنیایفیزیکی،ازطریقیکدستاورداخالقی،یاکسببینشیدرموردطبیعتویاخلق
اثری هنری بهدست میآید .به گمان وی ،ارزش سه بستر خوبی اخالقی ،حقیقت علمی و
آنهابهسببنسبتو
شناختی،برخاستهازدنیایفیزیکیوذاتیاست.بهعبارتدیگرارزش 


زیبایی
هایفراطبیعیهمچونخداوندنیستوازاینرو،زندگیدرارتباطبااینحوزهها،


ارتباطباحوزه
ّ
ّ
حائزمعنابخشیخواهدبود.شاکلۀنظریۀمتزبرپایۀدومؤلفۀانفسیوآفاقیاست.مؤلفۀانفسی
ّ
نظریۀوی«،گرایشساحتعقالنیفردبهسمتارزشآفاقی»بودهومؤلفۀآفاقیآن«،شرایط
ّ
اساسیوجودانسان»است.متز،براساستبیینیمتافیزیکیازشرطاساسی،شأنیعلی-تبیینی
برایشرایطاساسیوجودانسانقائلاست.ازاینرو،معناداریزندگیتنهازمانیرویمیدهدکه

جنبۀعقالنیفردبهطورمثبتبهسمتشرایطاساسیوجودانساندریکیاز بسترهایمعناخیز

دنیای مادی معطوف گردد .ولی اخیرا متز با بهرهگیری از «شرط اساسی» بر آن است که وجود
گونهکهدرسنتتوحیدیتصویرمیشود-توانمعنابخشیبهزندگیراداراست.ازاین

خداوند– 
آن
رو ،چنانچه قائل به وجود موجودی فرازمانی– مکانی بهعنوان خالق و نگهدارندۀ جهان باشیم،
ّ
موجودیفراطبیعیبهعنوان«شرطاساسیوجودانسان»شأنعلی-تبیینیبرایاموروشرایطدیگر

سویخداوند(بهعنوان


گیریجنبۀعقالنیفردبه

انسانخواهدداشت.دراینصورت،چنانچهجهت
شرطاساسی)سوقپیداکند،معناداریعالیدرزندگیویرویمیدهد .درمقالۀحاضر،ضمن

بررسی دیدگاه طبیعتگرایانه متز و تلقی فراطبیعتگرایانه وی از نظریهاش در تحقق معناداری،
نگارندهبراینباوراستکه«شرطاساسی»درنظریۀمتزدارایاشکاالتیاستکهباتمسکبهآن
بهدرستینتوانبهسودخداباوریاستداللکرد .
گرایی،شرطاساسی،فراطبیعتگرایی .


ئوسمتز،معناداریزندگی،طبیعت
واژگان کلیدی:تد


1دانشجویدکتریفلسفۀدیندانشگاهتهران( )mah.pakdel@ut.ac.ir
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فلسفۀ دین و فلسفۀ قارهای؛ واگرایی ،همگرایی و همسازی
1
اعلیتورانی
تضاربآراءفلسفیدرروزگارمعاصرمیتواندنتایجکاربردیوراهگشاییدرزندگیعملیبشرارائه

آنها
بدهد .فلسفۀ دین شاخهای از فلسفه مشتمل بر همۀ مباحث فلسفی است که بنمایه  
پرسشهایی است که از دین سرچشمه میگیرد .به بیان روشنتر فلسفۀ دین یک نگاه فلسفی به

اینکهمفاهیموباورهایدینیراچگونهمیشودفهمیدوتوجیهواثبات

باورهایدینیاستودربارۀ
نمود،بحثدارد.موضوعاتاصلیفلسفۀدین،استداللپیرامونطبیعت،وجودیاعدموجودخدا،
زباندین،معجزه،دعا،مسئلۀشر،صفاتخدا،پلورالیسمدینی،معرفتشناسیدینیورابطۀبین

ایتعبیریمسامحهایاز


هایارزشیماننداخالقوعلمتجربیاست.فلسفۀقاره

دینودیگرنظام
هایفلسفۀقارهای


کاررفتهاست.جنبش

دوقرناخیردراروپابه
مجموعهسنتهاییاستکهدر 

عبارتند از :ایدهآلیسم آلمانی ،پدیدارشناسی ،اگزیستانسیالیسم ،هرمنوتیک ،ساختارگرایی،
پساساختارگرایی،نظریۀانتقادیونئومارکسیسم.فلسفۀقارهایدرقرنبیستمبامسائلفلسفۀدین

محورهای مشترکی دارند و هر یک مسائل دیگری را به بحث میگذارند .از جمله نقاط مشترک
کنند.درفلسفۀقارهای


ایشانآناستکههیچیکازایندوباروشفلسفۀتحلیلیحرکتنمی
نوعیمعرفتدینیموردبحثقرارمیگیردکهدرآنموضوعاتکلیمثلفهم،مسئلۀوجود،دین،

آنها را بررسی کرد .نکتۀ مهم این نوع
مرگ و زندگی وجود دارد که باعقل محاسبهگر نمیشود  
واروتحلیلیگونهبهمعنایاصطالحیکلمهندارد.البتهنکتۀدیگری


معرفتآناستکهجنبۀریاضی
بایدبرمسئلۀباالافزودهشودوآناینکهموضوعاتفلسفۀدیناکثرا موضوعاتفلسفیدروندینی
اییجنبشهای


دهنداماموضوعاتفلسفۀقاره

هایجدیادیانراتشکیلمی

چالش
میباشندکه

یکمکتبمهمفکریرانیزتشکیلمیدهدو

آنها
فلسفیمعاصردردوقرناخیراستکهبرخیاز 
هایفلسفۀدینتأثیرگذاریقابلتوجهیدارد.نکتۀدیگراینکهفلسفۀقارهایبهدنبالفهم


براندیشه
دینیاستولیفلسفۀدینبهدنبالافزایشمعرفتشناسیسلبییا


هایکالنبرون

سفیاندیشه
فل
ایجابیموضوعاتمبتالبهدیناست.تفاوتدیگرآناستکهفیلسوفاندیناکثرابامسائلکالمییا
الهیاتفلسفیسروکاردارندامافیلسوفانقارهاینهتنهابهدنیایالهیاتکارینداشتند،بلکهبا

بدعتگزاران و حتی با عارفان هم سخن میشوند و اکثریت ایشان دین را با مالک عقالنیت

نمی سنجیدندوخداناباوربودند.اینفیلسوفانآنجاییکهبهدینپرداختند،برنگاهعرفانیواخالقی

1دانشیارگروهفلسفهوحکمتاسالمیدانشگاهالزهرا( )toran@alzahra.ac.ir
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نظرمیرسدباتوجهبهاینکهمبانیفلسفۀدین


درمواجههبادیگری(خدایاهمنوع)تمرکزکردند.به
وفلسفۀقاره ایبایکدیگرمتفاوتهستند .ایندوتفکردردوحوزۀموازی،روبهجلوحرکت

خواهندکرد،اگرچهدربرخیازمسائلبهطورجزییاشتراکاتیدارندولیباتوجهبهتفاوتمبانیبه
نتیجهواحدینخواهندرسیدواحتماالبههمسازیمشترکخواهندرسید .
فلسفۀدین،فلسفۀقارهای،نقاطاشتراک،نقاطافتراق،همسازی.

واژگان کلیدی:
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معرفتشناسی تکاملی و باور دینی
2
محسنجاهد1ووحیدگرامی
یابهعبارتدیگردردوشکلاسپنسریو
شناسیتکاملیدردوشکلتمثیلیوتحتاللفظیآن -


معرفت
داروینیآن -مقتضیآ ناستکهصدقبهمعنایانطباقباعالمخارج،پشتوانۀمعرفتینداشتهباشدو
َ
صرفا به معنای سازگاری در نظر گرفته شود .معرفتشناسی تکاملی بر این باور است که شکلگیری
دستگاههایادراکیمادرتاریختکاملیحیات،اساسابرایحفظبقاءتنظیمشدهباشندولزوماسمتو

ویانطباقیباعالمخارجنداشتهباشند.ازهمینرویتمامباورهایماحتیباورهایپایهایچون

س
کارکردیدرجهتسازگاریبامحیطداشتهودارندورازباور
نیزصرفا
»
اصلامتناعاجتماعنقیضین
«
ِ
زنده،موجوداتزندهای

موجودات 
ِ
مابهاینباورهایپایهآناستکهدرتاریختکاملی
قطعیومستحکم
ِ
ِ
اندوآنهاییکهبهاین

شکارچیخودگریختهوزندهمانده
اندازمقابلحیوان

کهبهایناصلاعتقادداشته
ِ
ِ
فرزندان گروه اول
اصل اعتقاد نداشتهاند چنین واکنشی نشان نداده و در نتیجه منقرض شدهاند .ما
ِ
ابهارثبردهایم.اینهمانچیزیاستکهتحتعنوان«برنامۀ

هستیم،وباورهایوالدین تکاملیمانر
ِ
آوریم،وبهمعناییخاص


هنگامتولدباخودبهاینجهانمی
درمقابل«برنامۀبازرفتاری»
بستۀرفتاری»
ِ
میتوانیم آن را «ذاتی» و «فطری» بدانیم .اگر مدعیات معرفتشناسی تکاملی پذیرفته شود ،آنگاه

باورهایدینینیزلزوماانطباقباواقعنداشتهوصرفاباورهاییهستندکهبرایسازگاریجمعیتهاییکه
ّ
چنیندیدگاهی،باورهایدینیرادرحد باورهایی
کنند.پذیرش

اند،نقشایفاءکردهومی

هاراداشته

آن
ِ
ِّ
هاراباحاق واقعقطعمیکنند.شایداینانفصالبرایباورهایغیردینی

مفیدتنزلداده،وارتباطآن
ّ
ّ
فپذیرفت،امااین انفصالدر
چندانمشکلسازنبودهوبتوانآنرادراینگونهازباورهابااندکیتکل

هاییدربابمنشأدینخواهدبودکهطبیعتگرایانیچوندنیل

مقتضی دیدگاه
خصوص باورهایدینی،
ِ
ِ
دنتبهآنتصریحکردهاند،کهالبتهم ّ
شناسیتکاملیاشکاالتیبه
معرفت

داراننیست.منتقدان
دین

رضی

ِ
ِ
ایننظریهواردکرده اند؛ازجملهخودشکنبودنایننظریهواینکهچگونهبرخیازمعارفپیچیدهو

ندگیعملی ماودرنتیجهنقشیدربقاءمانداشتهاندبااین
انتزاعیماکهحتیتاامروزنیزنقشیدرز
ِ
بهدلیلبازیدرپارادایمحاکمدرعلمو

شناسانتکاملی

ریهقابلتبییناست.بهگمانمؤلف،معرفت
نظ
ِ
ازعهدۀپاسخبهاشکاالتیازایندستبرمیآیند،لذامتألهانالزماستبرایرهاییازاین

فلسفۀمدرن-
هاومنابعمعرفتیدیگری غیرازآنچهدرپارادیممذکوربهرسمیتشناختهشده،

مشکلبهدنبالمدل
ِ
موضوعایننوشتاربررسینقاطقوتوضعفمعرفتشناسیتکاملیوالزاماتآنبرایباورهای

باشند.
دینیاست،وپیشنهادیبرایبرونرفتازاینمشکلاست .

:معرفتشناسیتکاملی،نفینظریهانطباق،سازگاری،باوردینی.

واژگان کلیدی
1دانشیارگروهحکمتوکالمدانشگاهشهیدبهشتی( )m_jahed@sbu.ac.ir
2دکتریفلسفهوکالماسالمیدانشگاهزنجان()gerami.vahid@znu.ac.ir
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فلسفۀ اخالق بهمثابۀ جزئی از فلسفۀ دین
1
محسنجوادی

فلسفۀ دین بهمعنای سنجش عقلی اعتقادات اصلی دینی شمرده میشود ،سنجشی معطوف به
ارزیابیمعرفتیدعاویبنیادیدینبرایروشنکردنوضعیتصدقوکذبویاموجهوناموجه
آنهارامربوط
تیشدهاستکهمیتوان 

طورسنتیاینسنجشگریمعطوفاعتقادا


ها.امابه

بودنآن
بههستی شناسیدینیدانست؛اعتقاداتیماننداینکهخدایمهربانوجودداردویادرپسامروز

شناسیاست؟آیاارزششناسیبخشمهمیازدیننیست؟

فرداییاست.اماآیادینصرفا هستی
نظرگاهدیندربارۀچگونگیحیاتخوبانسانیازمهمترینوجوهاصلیدیناست.اماچرادراین

بارهدرفلسفۀدینبحثنمی شود؟اکنوندرمقامبررسیدالیلاینغفلتنیستم،کهالبتهدرجای

خود مهم است و میتواند چراغی برای آینده باشد .اینکه مثال آیا در پس این غفلت نوعی نگاه
تبارینقشآفرینیکردهاستویادالیلدیگریدرکار

غیرشناختیویاتلقیاخالقبهمثابۀامراع

نظرمیآیدحداقلدردنیایمدرنکهوجه


است،موضوعقابلتأملیبرایبررسیاست.امابه
بوده
ترینردیههایدینیمربوطبه


شناسیدینیموردتوجهقرارگرفتهاستوبرخالفگذشتهبیش

ارزش
همین وجه است ،فلسفۀ دین آینده راهی جز پرداختن به ارزششناسی دینی ندارد .این چرخش
ضروریاست،زیراوجوهعملیدیندربازتعریفهویتدینیدردنیایجدیدجایگاهیبسیارمهمتر

ازگذشتهپیداکردهاست.نوعنگرشدینبهحقوقانسان،آزادیاندیشهوعملاووقبولوپذیرش
شناسانهدیناندکههمگیقابلیتنقدوبررسیفلسفی


نوجوهارزش
دیگرویامقولۀعدالتمهمتری

رادارند.آیانگاهادیانبهدیگریازلحاظفلسفیقابلتوجیهاستویاآیاادیانآنچنانکهباید

جایگاهعدالترادرحیاتانسانشناساییوموردتوجهقراردادهاندوآیااصالچیزیبهاسمحقوق

بشردرد ینوجوددارد؟آیندۀفلسفۀدینگریزیازتأملفلسفیدربارۀاینامورنداردواینیعنیدر
ناپذیرازفلسفۀدینبهشمارخواهدآمد.اگرکتابهای


آینده،فلسفۀاخالقدینیهمبخشیاجتناب
امروز فلسفۀ دین از پرداختن به چنین مسائلی خالی است چشمانداز آینده که از همین امروز در
وضوحدیدهمیشود .


رویمااست،فلسفۀدینیاستکهتأمالتعقالنیاخالقیدینیدرآنبه

پیش
شناسی،هستیشناسی .


:فلسفۀدین،فلسفۀاخالق،ارزش
واژگان کلیدی


1استادفلسفۀدانشگاهقم( )javadi-m@qom.ac.ir
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نقشآفرینی فلسفۀ دین در هماندیشی بینامتنی
1
محمدرضاحجازیمنفرد

انسان امروز مشکالت فراوانی را در تعامل ادیان و چالشهای پیشروی آن تجربه کرده است.
سازجنگهاو


ایکهطیسالیانمتمادیازدینشدهاست،زمینه
هایافراطییاغرض 
ورزانه


خوانش
اندیشیبینامتنیبهعنوانیکجریان


برخوردهایغیرهمدالنۀزیادیدرجوامعبشریشدهاست.هم
تواندبسیاریازاینچالشهاراباابزارعقالنیو


سواشتراکاتمی
گفتوگومحوربرپایۀمتونمقد

اندیشیبینامتنیبارعایتاصلبیطرفی،سعیدرمفاهمه

مستدلیچونفلسفۀدینپایاندهد؛هم¬
متقابل و همدلی با متون سایر ادیان به فلسفۀ دین با تعریف آن به تفکر و تحلیل نقادانۀ عقاید،
مناسکواصولا خالقیوبنیادینیکهانسانآنرامقدسشمردهوآنرادرارتباطباامرقدسی
میداند به عنوان پرسشگر و تعیینکنندۀ موضعات مهم در باب دین نیاز دارد .هچنین حضور

فیلسوفانالادریمسلکوغیرمتدینبهآنعلتکهشئونواحکامدینیدرزندگیایشاننیزتأثیر
آفرینیوایجادموضوعبرایجریانهماندیشیبینامتنی


دمانعحضورایشاندرمسئله
داردنمیتوان

باشد .صورتبندی که در این جهت ارائه کردیم به شرح ذیل است :اگر میخواهیم در بارۀ دین
اصولاساسیپاسخبدهیمبهیکروشعقالنیوتحلیلگرایانه

گفتوگوکنیموبهسواالت دربارۀ

برایب ررسیاصولدینکهبخشیازفلسفۀدیناستنیازخواهیمداشت،وهمچنیناگربخواهیمدر
مورد اصول بنیادین و مشترکات دینی هماندیشی کنیم ،آنگاه باید فضایی مانند جریان هماندیشی
بینامتنیداشتهباشیم.پساگربخواهیمازاصولمفروضادیانباروشیمعقولومستدلباتکیهبر
متونمقدسگفتوگوکنیممستلزمآنیمکهباابزارفلسفۀدیندرجریانگفتوگویبینامتنیحاضر

شویم.
فلسفۀدین،هماندیشیبینامتنی،متونمقدس،دین .

واژگان کلیدی:



1دانشجویکارشناسیارشدفلسفۀدیندانشگاهخوارزمی( )moallem.hejay@gmail.com
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پلنتینگا و کدوتنبل بزرگ :نگاهی از منظر معرفتشناسی اختالفنظر
2
غزالهحجتی1وامیرحسینخداپرست
یکیازپیامدهایمهمنظریۀتضمینومدلکالون/آکویناسدرمعرفتشناسیآلوینپلنتینگادفاع

اوازانحصارگراییدینیبودهاست.اززمانطرحدیدگاههایاودرابتدایدهۀ 1990تاکنوندفاع

ناسیاختالفنظر

هایاخیر،معرفتش


پلنتینگاازانحصارگراییدینیموردمناقشهبودهاست.درسال
اندازتازهایبرایمطالعۀآنایجادکردهاست.


مسئلۀتنوعدینیراازقالبپیشیندرآوردهوچشم
انداز،ایناستکهآیا،بهرغمآ گاهیفردازواقعیتتکثرادیانوتصدیق


پرسشپلنتینگا،ازاینچشم
باورانهای سنجیده و متأمالنه اما
وجود افرادی هوشمند و جدی که دعاوی خداباورانه یا ضدخدا 
مخالف با مدعای دینی او دارند ،او میتواند همچنان به گونهای «غیردلبخواهانه»« ،عقالنی»،
تضمینشده»بهمدعایخودباورداشتهباشدو آنرایگانهطریقرستگاریبداند.

«موجه»یا«
پاسخپلنتینگابهاینپرسشمثبتاست.جوزفکیمدرکتابشباعنوانمعرفتشناسی اصالحشده و
مسئلۀ تنوع دینی  ،انواع نقدها از انحصارگرایی دینی پلنتینگا را بررسی و ،در نهایت ،از منظر
معرفتشناسی اختالفنظر از آن دفاع میکند .او ،از جمله ،توضیح میدهد که اشکال مشهور

ُ
متأخرترکیتدیرز،نادرست
نوچهبهروایت
کدوتنبلبزرگبهپلنتینگا،چهبهروایتمایکلمارتی
ِ
ِ
استزیراهدفپلنتینگااقناعدیگراندرموردصدقباورمسیحینیستبلکهاینگزارۀشرطیاست
دراینمقالهمیکوشیمنشاندهیم

که«اگرباورمسیحیصادقباشد،احتماال تضمینشدهاست».
نعکنندهنیست؛اشکالکدوتنبلبزرگبرجایخودباقیاست
کهپاسخکیمبهدی ُرزونیزمارتینقا 

ُ
گویند،درستبههمانشیوهایکهپلنتینگادعاویمسیحیرامنحصرا

و،چنانکهمارتینودیرزمی

کند،معتقدانبهباورهاییبهوضوحغیرعقالنیمانند


شدهوبرترازدعاویدیگرادیانتلقیمی

تضمین
گشتکدوتنبلبزرگمیتواننددعاویخودرامنحصرا تضمینشدهوبرترازدعاوی

آیینوودویاباز
گزارۀشرطیپیشگفتهباشد،دفاع
مخالفانخوددرنظرآورند.بهعالوه،اگرنتیجۀکارپلنتینگاصرفا

ِ
ازانحصارگراییدینیدشوارترازپیشخواهدشد.نتیجهآناستکهوجودنظامهایدینیمتکثر و

قوتبهچالشمیکشد .

گراییپیشنهادۀپلنتینگارا 
با

متعارضنامصالحه ِ
شناسیاصالحشده .


نظردینی،معرفت

،اختالف
واژگان کلیدی:پلنتینگا،کدوتنبلبزرگ

دانشآموختۀدکتریفلسفۀدینپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی()ghazaleh.hojjati@gmail.com
 1
2عضوهیئتعلمیمؤسسۀپژوهشیحکمتوفلسفۀایران( )khodaparast.amir@gmail.com
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آیا عمل دینی ( )religious practiceنوعی متن ( )textاست؟
1
رسولرسولیپور


توجیهضرورتگسترشمسایلفلسفۀدین،بهچرخشمطالعات

امروزهبسیاریازفیلسوفاندیندر
ترکهشاملعملاجتماعیهممیشود،استناد


دینیازصرفبررسیمتوندینیبهیکحوزۀوسیع
کنند.دراینتغییر،فلسفۀدینعالوهبرتمرکزبرمتونفلسفیومباحثنظری،بهآموزههاییکه


می
شامل عبادات ،زیارات ،ضیافات ،مراقبات ،ریاضات و مراسم مذهبی میشود نیز میپردازد .دو
هایاجتماعیو(ب)برونرفتازحصار


نتیجۀاینرویکردجدیدعبارتنداز(:الف)آشتیباواقعیت
شناسی،مطالعاتجنسیت،تاریخ،و...کهدرآنها،


مباحثنظریقدیمیوتوسعۀتوجهبهانسان
شناختیوروانشناختیدر


نبهحاشیهرفته،ابعادوکارکردهایجامعه
پرسشازصدقوتضمینآ
توانددرتوسعۀمدلها،تعاریف ودستکم در

کانونتوجهقرارمیگیرند.بنابراین،فلسفۀدین می

شفافیت سرشت اعمال دینی مشارکت کند (مثال اینکه چه نوع کنشی ،عمل دینی محسوب
میشود) .فیلسوفان معموال در تبیین عمل دینی از تجارب فردی ،باورها و آرزوها بهره میبرند

تعریفمیشود).امابهمرور،

(بهقولویلیامجیمز«فردیت»بهاحساساتافرادانسانیدر«تتهایی»

تعریفدینوفردیتدربستراجتماعی،تاریخیونهادی آنصورتمیگیرد.اینامرعمدتا بهنقد
ِ
گرایانداشتندبرمیگردد.مادراینمقالهبه


ساختارگرایانوپساساختارگرایانبهموقعیتیکهسنت
سهنمونهازرویکردجدیدانسانشناختیدرموردعملدینیخواهیمپرداخت:پارادایمهرمنوتیکی

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


پونتی.به
مشارکتکنندگان)میشلفوکو،وپارادایمبدنیمرلو-

هنوزبهمثابۀ  textدیدهمیشود

پارادایمهرمنوتیکیدرتفسیرعملدینیرهانشده،وعملدینیدرآن
ّ
عنوانیکموضوعفعالومستقلغافلمیشود.

عنوانابژهدرنظرگرفته،وازآنبه
وآنراصرفابه
فردیتفرددیندار
دهی

رغماینکهمیتوانندبه


اینسهرویکردعلی
ِ
عنوانسهرویکردمکملدرشکل ِ
نظرمیرسداهمیتنقشبدنوتوجهبهآندرعملدینی،بایدموردبحثقرارگیرد.


عملکنند،به
تواندخواندهشود،ونهبهعنوانصرفا محصولقدرتاجتماعیو


عنوانمتنیکهمی

بدننهفقطبه
ّ
یکحلقۀعلیصرفدرزنجیرهاییازرویدادهاکهمنتهیبهتجربۀادراکیمیشود،بلکههمچنین
نظرگاهمنبهرویجهاناست».مرلو-پونتیباورداردکه«درجهانبودن»مندرگرو«ازجهان

«
بودن»مناست.برای اینکهببینم،بایددیدارپذیرهمباشم؛منوجهانباید«گوشت»یکسانی
1دانشیارفلسفهدانشگاهخوارزمی( )rasouli@khu.ac.ir
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داشته باشیم .تلقی ادراک بهصورت در جهان بودنی که صبغۀ بدنی دارد ،مخالفت اساسی با
تمایزگذاریهایسنتیمیانسوژهوابژه،درونوبرون،ذهنیوجسمی،ذهنوجهانداراست.در

نظرمرلو-پونتی،ادراکپدیداری،ذاتاواساسابدنیاست،ونهذهنی.بدنوابستهبهنظرگاهاست،
بیندکهخودبخشیاستازامردیدارپذیرکهاینبدندرآنمیشکفد .


بدنمنتنهاازآنرومی
واژگان کلیدی:عملدینی،پارادایمهرمنوتیکی،پارادایمانظباطی،پارادایمبدنی 
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بررسی تاریخی  ،تحلیلی مواجهۀ متفکران معاصر ایران با نظریه تکامل داروین
1
نسرینسراجیپور


نظریۀتکاملداروینشبهاتیرادرعالماندیشهپدیدآوردکهپاسخبهآنشبهاتدغدغۀاندیشمندانو
هایحوزههایعلمیه،سیدجمالاسدآبادی


آموخته

ایرانشد.درمیانمتفکرانودانش
متفکرانمعاصر
اولینکسیبودکهدغدغۀشبهاتناشیازایندیدگاهراداشت.اوبدونتوجهبهوجهعلمیایننظریه،
شبهۀخداناباوریوخلقتجهانراموردتوجهقرارداد.سیدجمالبهتأثیراجتماعیوفرهنگیناشیاز
اعتقاد به این نظریه نیز توجه کرد .از میان متفکران حوزههای علمیه محمدرضا نجفی اصفهانی
ّ
تریننقدرابرنظریۀدارویننگاشت.اگرچهدغدغۀاوپاسخبهشبهاتکالمیوفلسفیبود،امابه

مفصل
وجهعلمیایننظریهنیزتوجهکرد.باتوجهبهاینکهویبخشقابلتوجهیازاثرخودرابهنقدعلمیو
نظرمیرسد

تجربینظریۀدارویناختصاصدادهاحتماالویبامبانیعلمیایندیدگاهآشنابودهاست.به
متفکرانمعاصرایراندربدوبرخوردبانظریۀتکاملبهتمایزنظریۀداروینبهعنوانیکنظریۀعلمیو

داروینیسمکهماتریالیسمفلسفیبرخاستهازنظریۀتکاملدارویناستعنایتنداشتند.باگذرزمانو
گسترشاندیشه هایماتریالیستیوبهطبعپیدایشمباحثکالمیجدیدبرخیاندیشمندانمتأخرحوزه،

مانندعالمهشعرانی،محمدعلیسنقریحائریوعالمهطباطباییدرضمنطرحبحثهایفلسفیو

کالمیجدیدکهدرعصر آنها پدیدآمدبخشیازاثرخودرابهنقدداروینیسماختصاصدادند.عالمه
طباطباییبهشبهۀتعارضایننظریهباآموزههایقرآنوکتابمقدسدربارهخلقتانسانتوجهداشتو

هایایشانبهشبهاتباعنایتبهفرضیهبودنایننظریهبهعنوانیکنظریهعلمیاست.ازمیان


پاسخ
هایخارجازایرانبرخینظریۀتکاملرابهعنوانیکنظریۀمستند


آموختگاندارالفنونودانشگاه

دانش
آنهارامنتفیدانستند.میرزا
آنهایاشبهاتناشیازایننظریهراتوجیهکردندیا 
بهدالیلعلمیپذیرفتند .
انندابنمسکویه،مالصدراوموالنادنبالو

عنایتاللهدستغیبردپاینظریۀتکاملرادرآثارکسانیم

تحلیل کرد .وی معتقد بود پذیرش این نظریۀ علمی هیچ منافاتی با آراء اندیشمندان اسالمی ندارد.
محمدعلیفروغیضمنمسلمدانستننظریۀتکاملبهلحاظعلمی،معتقدبودپذیرشایننظریهموجب

ایجادشبهۀخداناباورینیستوکسانیکهبراساسایننظریۀوجودخداراانکارکردند،درواقعتصور
صحیحیازخدانداشتند.یداللهسحابینهتنهانظریۀتکاملرامغایرباباوربهخداندانستبلکهبا
استنادبهآیاتیازقرآندرصددتأییدنظریۀتکاملبرمبنایآموزههایکتابقرآنبرآمد .

واژههای کلیدی:نظریۀتکامل،داروین،داروینیسم،ماتریالیسم .
دانشآموختۀدکتریفلسفۀتطبیقی،دانشگاهآزادواحدعلوموتحقیقاتتهران( )nasrineseraj47@gmail.com
 1
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نقش تصورهای فلسفی در تصدیق و تکذیب باورهای دینی
روحاللهسوری


1

هایالهیاتیکهدردینمطرحمیشوند،درگروتصور


ای،ازجملهگزاره

تصدیقیاتکذیبهرگزاره
گزارههایدینینقشمحوری
هاست.یکیازمفهومهایالهیاتیکهدرسامانبسیاریاز 


دقیقآن
هاییمانندجاودانگی،زندگیپسازمرگ،بهشتودوزخبرزخی

است.گزاره
دارد،مفهوم«روح»
ِ
میانجامد.اماتجرد
آنها 
و...همگیبرتجردروحانسانیاستوارندونارواییتجرد،بهنادرستی  
روح ،که در فلسفه نفس خوانده میشود ،تقریرهای متفاوتی دارد .یکی از تقریرهای سنتی که
ازسویبوعلیسیناوبرخیاندیشمندانغربیمطرحشده،آناستکهنفسانسانی،تجردتامعقلی

داردودرعینحالبابدنمادی(کهکامال مادیومتضادباشیمجرداست)ترکیبشدهونوع
ایروبهرواست،کهپذیرشآنرا


یجدی
نامانسانراپدیدمیآورد!اینتقریرباتنگناها


واحدیبه
عنواننشانههایحیاتواثبات


هاییماننددیدن،شنیدنو...کهبه

دشوارساختهاست؛زیراپدیده
شوندبدونپذیرشنفسمجرد،باتبیینهاییکامال مادیوفیزیولوژیکی،


نفسمجرد،شناختهمی
هایحیاتبهگردنداشت،

عنوانفاعلغیبینشانه

،به
اند.بنابرایننقشیکهنفسمجرد

قابلتوجیه
ِ
با پیشرفت دانش های تجربی ،از میان رفته و پذیرش چنان نفس مجردی دلیلی ندارد .آنچه این
رویکردتکذیبمیکندتصورسینویاز«نفسمجرد»است.درحالیکهنفسازنگاهمالصدرا

گونهایکامال مادی
اقوایطبیعیونباتیخود،به 

حقیقتیمادی -مجردداردکهدرمرحلۀبدنب
حضورداردوالبتهدارایتجردمثالیوعقلینیزهست.اینتصورازتجردنفس،نهتنهابانقدهاو
یابد.ازاینرو


تریمی

تصوروتصدیقدقیق
آنها
گفتهروبهرونیست،بلکهباپذیرش 


هایپیش

تکذیب
گزارههایدینینقشتأثیرگذاریدرتصدیقوتکذیب آنهادارندواین
تصورهایدقیقفلسفیاز 
هایدینیراآشکارمیسازد.نتیجۀاینبازخوانی


مهمضرورتبازنگریوبازخوانیدرتصورازگزاره
تریازگزارههایدینیباشد.


تروتصدیقفزون

تواندتفاهمبیش

می
واژگان کلیدی :تصور،تصدیق،تجردنفس،فلسفه،دین .

1استادیارگروهفلسفهدانشگاهخوارزمی( )souri@khu.ac.ir
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رهیافتی اگزیستانسیالیستی به زنانگی با تاکید بر الهیات فمینیستی
مریمالساداتسیاهپوش1وزهراجوادی 2



اگزیستانسیالیسمدرمقامیکیازمهمترینمکاتبفلسفیکهبرهستیانسانیتمرکزدارد،ازهمان

پرجاذبهبهکارگرفتهشد.دراینرهیافت

گیریدیدگاههایفمینیستیدرقالبرهیافتی


ابتدایشکل
باوربرآناستکهزنانسالیانسالدرسایۀانقیادمردانهقرارگرفتهوبهمثابۀ«دیگری»دچارازخود

بیگانگی میشوند .با این ذهنیت است که دین نیز مورد توجه قرار میگیرد چرا که با نگرشی

ایوفرعیپنداشتهشدهدرحالیکهمردانبهنحوی


داتحاشیه
مردساالرانهازدین،زنانچونموجو
دانانفمینیستکهرهیافتاگزیستانسیالیستیرابرگزیدهاند،


خداگونهمتعالیهستند.ازاینرو،الهی
منزلۀراهیبرایبیانسوژگیزنانومسیرآزادیازکلیشههایجنسیتی


درجهتبازتعریفدینبه
کنند.ازجملهمسائلمهمیکهدراینپژوهشبازبینیشدهاند،میتوانبه

تعریفشدهکوششم 
ی
مادرانگیومرگاشارهکرد.درخصوصمادرانگی،اینگروهازالهیدانانبراینباورندکهدینبا

ارائۀ نوعی الگوی آرمانیشدۀ دسترسناپذیر و ناممکن به مؤمنان ،عمال زنان را از بروز امکانات
شانبازمیدارد.ازسویدیگر،باوربهداشتنشرایطآزادانهدرجهانپساز


دیخوداصیل
وجو
دارد.ازاینرو،اولویتاینپژوهشگران


مرگ،زنانرادراینجهانمنفعلودرمقامابژگینگهمی
بازتعریف چنین مفاهیمی در دین است که در پرتوی این بیان جدید روحیۀ شجاعت مقابله با
زدگیوپذیرشسوژگیازسویزنانامکانمیپذیرد.ازآنجاییکهدرایننگرشالهیاتی


جنسیت
شودتابهصورتعملیزنانراازحالتابژگیودیگریبودنرهاییبخشد،اینموضوع


کوششمی
پژوهشی در زمینۀ الهیاتعملی کاربردی و قابل بحث در حیطۀ فلسفۀ دین است .بنابراین ،این
پژوهشبرآناستتاباشیوۀتوصیفی-تحلیلیبهچگونگیبهرهبردنازرهیافتاگزیستانسالیستی
درساختارالهیاتیدرراستایبهبودجایگاهزناندرجامعهبپردازد .
واژگان کلیدی:اگزیستانسیالیسم،الهیاتفمینیستی،جنسیتودین.



1دکتریالهیات(ادیانوعرفان)،دانشگاهآزادعلوموتحقیقات( )maryam.siahpoosh.1371@gmail.com
2استادیارگروهالهیاتدانشگاهرازیکرمانشاه )asadazhir@razi.ac.ir(،
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نسبت هرمنوتیک دینی و فلسفۀ علوم انسانی در اندیشۀ استاد مطهری
مالکشجاعیجشوقانی 1

هرچند استاد مطهری (ره) در آثار خود بحثی ذیل عنوان «دین و فلسفۀ علوم انسانی » طرح
نکردهاند ،ولیازرهگذرنقادیبنیادهایفلسفیعلومانسانیدرغرب وارائۀمباحثایجابیدر

هایآغازینرادراینراهبرداشتهاند.


شۀدینی،گام
حوزۀفلسفۀتاریخواجتماعازافقفرهنگواندی
گامهای
تأمالتایشاندرآثارقرآنیازسویی ودرآثارفلسفی-کالمی-اجتماعیازسویدیگر ،
نخستودرعینحالاستواردرجهتدرانداختنگفتوگوییثمربخشبرایطرحفلسفۀعلوم

انسانیازمنظریدینیاست.درمیانسهپارادایمغالبدرفلسفۀعلومانسانیمعاصرغربی(پارادایم
پوزیتیویستی ،هرمنوتیکی و انتقادی) ،آموزههای مارکس و فلسفۀ مارکسیستی از مبانی اساسی
فلسفۀ علوم انسانی در غرب و بهویژه سنت فلسفۀ قارهای است .عمدۀ مواجهۀ انتقادی استاد
روایتهایمسلطدرپارادایمانتقادیفلسفۀعلومانسانیاست
مطهریبامارکسیسمبهمثابۀیکیاز 

و در درجۀ بعد نقدهای ایشان متوجه آرای فیلسوفان علوم انسانی همچون آ گوست کنت و
پوزیتیویسموعقالنیتهمبستهباآندرغربدورانمدرناست.اینمقالهدرصددبازسازیفلسفۀ
علومانسانیازافقهرمنوتیکدینیبااتکاءبهتحلیلمتنیآثارقرآنی -فلسفی -کالمی-اجتماعی
استاد  ،با روش تطبیقی – انتقادی در مواجهه با پارادایمهای سهگانۀ فلسفۀ علوم انسانی بهویژه
هرمنوتیکاست.بیشترینهمدلیوهمگراییایشانباپارادایمهرمنوتیکیدرفلسفۀعلومانسانی
واردگفتوگوبانمایندگانفکریاینجریان(شالیرماخر،دیلتای،وبرو

استکههرچندتصریحا
درمباحثمعرفتشناسیوارائۀآرای

شناختآیهای»

)...نشدهاند ،اماباطرح مباحثیچون«

تفسیری (هرمنوتیک قرآن) در ارتباط با مباحث فلسفۀ علوم انسانی (طرح فطرت بهمثابۀ بنیاد
یرابرایگفتوگویدینوعلومانسانیبااتکاءبهامکاناتهرمنوتیکدینی

انسانشناسی)،افق

مثابۀبنیادانسانشناختیفلسفۀعلومانسانیافزودۀ


اند.طرحوتبیینآموزۀقرآنیفطرتبه

گشوده
شهیدمطهریبهادبیاترایجدرمباحثدینوفلسفۀعلومانسانیاست.
واژگان کلیدی:فلسفۀعلومانسانی،هرمنوتیکدینی،مرتضیمطهری،پوزیتیویسم،مارکسیسم .


 1استادیار گروه مطالعات میانفرهنگی معاصر ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
( )malekmind@yahoo.com
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خدا ،زبان ،سنت و عمل
حسینشقاقی 1

مسئلۀثنویتدکارتیازمسائلغامضفیلسوفانمدرنمحسوبمیشود.دراینجااینمسئلهرااز

یسهمیکنم.با

کنموراهحلایندورامقا


منظردوفیلسوفمعاصر،گادامروویتگنشتاین،نگاهمی
توجهبهاینمعضلاستکهگادامرمتافیزیکسنتیرابهفلسفۀمدرنترجیحمیدهد،چراکهدر

متافیزیکسنتیعنصرخدایمتعالتطابقبینسوژهوابژهراتضمینمیکند.ازاینروشناساییو

ذکورتضمینمیشود.

معرفتازطریقاینرابطهممکن،وصدق/حقیقتبهواسطۀتطابقالهیاتیم

اماگادامرقصدندارداندیشۀفلسفیخودرابریکعنصرالهیاتیمتکیکند.اوراهحلخودرادر

کند.ویتگنشتاینمسئلۀدکارتیفوقرادرپرتوسنتفلسفیایکهبهآن


جستجومی
عنصر«سنت»
انمینگرد.بهتبعهمینمطلببا
تعلقدارد،یعنیفلسفۀتحلیلی،ازابتدادرکنارمسئلۀماهیتزب 
پرسش هاییازاینقبیلمواجهخواهیمبودکه:معناوارجاعچیست؟کلماتچگونهبهاعیانجهان

کنند؟ماهیتصدق/حقیقتچیست؟و...دربرابرمسائلفوقمیتوانبهتبعمتافیزیک


داللتمی
مخلوقخالقانسانوجهانمیداند.این

کالسیک،بهتصویریاززبانمتوسلشدکهآنراماهیتا
خالقازپیشتطابقبینکلماتوجهانوذهنانسانرابرقرارمیکند.ویتگنشتاینتطابقموردنظر

کندبلکهسعیمیکنداینتطابقرادرحوزۀعملورفتارجستجو


خودرابراینهویتمبتنینمی
کند .بهتبعهمیننکته،او ازماهیتعناصریازقبیلجهان،ذهن،زبانوحتیخدا تصویری
گرایانهتفسیرمیکند.نقلجمله«درابتداعمل


کند.اوتمامیاینعناصرراعمل

متفاوتارایهمی
بود»درکتابدر باب یقین،کهآشکاراتعریضیاستبراینفرازازعهدجدیدکه«درابتداکلمه
بود»،حاکیازهمیننگاهویتگنشتاینبهماهیتعناصرمذکوراست.دراینجاقصددارمدربابدو
عنصر عمل نزد ویتگنشتاین و سنت نزد گادامر ،و جایگیری این دو مفهوم در مقام بدیل مفهوم
«خدا» درمتافیزیکسنتیتأمالتیرامطرحکنم.هردوسویاینمطالعۀتطبیقیمرتبطاستبا
ندوفیلسوفازماهیتزبانارائهمیکنند 

مفهوم«زبان»وبرداشتیکهای
واژگان کلیدی:خدا،سنت،عمل،زبان،گادامر،ویتگنشتاین .


 1استادیارمطالعاتمیانفرهنگیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی( )shpost58@gmail.com
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فلسفۀ دین مناسب در دانشگاه نسل سوم در ایران
1
نادرشکراللهی

دین،دردانشگاهنسلسومایراناسالمیمناسباست؟چنددههای

آموزشوپژوهشکدامفلسفۀ 
هایجدیددانشگاههاسخن


انحوزۀآموزشعالیدرسراسرجهان،ازمسئولیت
استکهصاحبنظر

می گویند .اصطالحاتی همچون دانشگاه چندمنظوره ،دانشگاه کارآفرین ،دانشگاه جامعهمحور،

دانشگاه ارزشآفرین برای بیان مقصود بهکار گرفته شده است و چندسالی است که اصطالح
«دانشگاه نسل سوم» مقبولیت بیشتری یافته است .دلیل برجسته شدن این مسئله ()۱
فارغالتحصیالنبیکار)۲(،شاغلینغیرمرتبط)۳(،شاغلمرتبطغیرماهر)۴(،مشکالتپیچیده

جامعهوعدمحضورجدیدانشگاهدرفرایندحلمسائل)5(،چندبعدیبودنمسائلونیازبه
مطالعات میانرشتهای )۶( ،ضعف دولتها به دلیل محدودیت منابع مالی در حمایت کافی از
یتهای پژوهشی پیچیده و  ...است .بر این اساس امروزه مسئلهای در مقابل مراکز علمی
فعال 
هایمراکزعلمیورشتههاو


کشورهاازجملهجمهوریاسالمیایرانقرارگرفتهاست:آیافعالیت
درسهایموجودمتناسببانیازهایکشوراست یاخیر؟واگرمتناسبنیستچهتغییراتیدرآن

بایددادهشود؟ازاینمیانبحث فلسفۀ دین،هممطرحاست.درایننوشتهبهروشاستنادیو
تحلیلی،ابتداتعریفیاجمالیازدانشگاهنسلسومواهمیتآنوسپستعریفاجمالیازفلسفۀدین
ارائهمیشود.بعدازآن،براساسروشتحلیلیبهامکانفلسفههایدینمتنوع،واینکهکدامفلسفۀ

توانددرراستایدانشگاهنسلسومفعالباشد،میپردازیم.پاسخاجمالی


دینامروزهدرکشورمامی
بهمسئلهایناستکهاوال فلسفۀ دیناسالمی-شیعیممکناست،وثانیا درفضایایراناسالمی
چنینرشتهایمتناس ببادانشگاهنسلسوماست.آموزشاینرشتهبایدچندخصوصیتداشته
)هرچندموضوعاتناظربهنیازهایداخلیاستاماحلآنبارویکردبینالمللیاست؛

باشد۱(:
()۳بایدبهصورتمیانرشتهایطرحشود؛()۳ایجادروحیۀخالقانهدردانشجویانواستادانبرای
راهحلها؛ ( )۴مخاطب یا سفارشدهندۀ معین بیرونی برای مسائل اعم از خصوصی و عمومی
(تجاریسازی) نیاز است .امکان نیازمحوری و تجاریسازی فلسفۀ دین درکشورما کامال قابل
تحقق است .دلیل این ادعا مبتنی بر چند مقدمه است .اول اینکه در کنار دغدغههای عمومی،
حکومتهمداعیۀمسائلدینیدارد.پسهممردموهمحکومتبرایدین،ازجملهآموزشهاو
قرآنیبایدبهروشهایبرهانی،

تحقیقاتدینیهزینهمیکنند.دوماینکهترویجدینبراساسآموزۀ
1دانشیارمعارفاسالمیدانشگاهخوارزمی( )nadershokrollahi@gmail.com
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جدلیوخطابی(موعظه)باشد.سوماینکهطبقمبانیشیعیدینفهمیبایدهماهنگبایافتههای
عقلیباشد.پسطبیع یاستکهبخشیازنیازجامعهبهآموزشوتحقیقدرحوزۀتأمالتعقلیدر
آموزههایاسالمی -شیعیاست.پسبخشیازهزینههابایدبهاینموضوعاختصاصیابد.پس
رواجفلسفۀدیندردانشگاهنسلسومبادوهدفآموزشدانشجویانخالقوپژوهشهایموردنیاز
درکشورمادرحوزۀتأمالتعقلیدردینپژوهیقابلتوجیهاست.اماطبیعیاستکهبازاریابیو
توجیهمخاطببخشیازکاریاستکهدانشگاهباورودبهمذاکراتبیرونیبایدبهآنبیندیشد.البته
شروطوجزئیاتدیگریدرموردنوعکارمیانرشتهای،رویکردبینالمللی،تحقیقهمدالنههمباید
درنظرگرفتهشودکهدراصلمقالهبهآنپرداختهمیشود.
شیعی،دانشگاهنسلسوم،تجاریسازیدانش .

واژگان کلیدی:فلسفۀدیناسالمی-
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بازخوانی دیدگاه پییر آدو در باب استمداد دین از فلسفه در ارائۀ روش زندگی
1
کاظمطیبیفرد


مطابققرائتتاریخیپییرآدو،2فیلسوفمعاصرفرانسوی(۲۰۱۰-۱۹۲۲م)،فلسفهدرذاتخود،

چیزیجزتکاپویمهیاسازیروشعقلیزیستننبوده،لیکندرادامه،دچاروگرفتارمباحثیشده
فلسفهراازهدفاولیهاشدورنمودهاست.آدومعتقداستکهماهیتفلسفهباستان

آنها
کهابتالبه 
هماناتمریناتاخالقیبودهوباظه ورمسیحیتاینتمریناتاخالقیبهتمریناتمعنویتبدیلشده
است.هدفازتمرینهایاخالقیدگرگونیبینشانسانازجهاناست،ازاینرو،مسیحیتکه

خودرا بهعنوان کمال فلسفه معرفی مینمود ،تمرینات اخالقی مورد نظر فلسفهرابه تمرینهای
ّ
اند.ازهمینروستکهازاولینقرنهایپیدایشکلیسا،مسحیت

معنویمبدلساختهوبهکمالرس
وارثفلسفۀباستانواعمالمعنویآنشدهاست.بهزعمآدو،مشیموردنظرمسیحیتدرزندگی
که در قرن  ۴و   5میالدی در غالب زیست رهبانی به تعریف درآمد ،بر خالف رهبانیت اولین
مسیحیانبودکهمیخواستندبراساسدستوراتانجیلوتقلیدازمسیحبهکمالبرسندوازهمین

جستند،بلکه،دگرگونیایبود


هایعهدعتیقوعهدجدیدمی

روفنوندستیابیبهکمالرادرآموزه
کهفیلسوفمسیحیدرذاتوماهیتاصلیفلسفۀباستانپدیدآوردهوطیآنباوامگرفتنمدلو
واژگانسنتفلسفییونان،تمریناتمعنوی/اخالقیباستانیرابهمعنویتمسیحیمنتقلنمود.آدو
مثابۀروشزندگیشناختهمیشده،باظهور


گونهکهدردورانباستانبه

مدعیاستکهفلسفهآن
مسیحیتورهبانیتحاصلازآنبهتسخیردیندرآمدودینرابهروشیبرایزندگیتبدیلنمود.
،فلسفهبهمثابۀیکروشزندگیراکهشامل

ترمیکند»
چنانی 
چنانراآن 

چنانکه دین« 
آن
یعنی،هم 

هایمعنوی/اخالقیبوده،آنچنانیترکردهوبهروشزندگی،مرگورستگاریبدلنموده


تمرین
است.دراینتحقیقکوشیده امتااستداللآدوراتشریحنمایمونشاندهمکهبرچهمبناییوی

معتقد استکهتحتتأثیرحکمایاسکندریه،یعنیفیلون،اوریگنوکلمنتبرخیفنونمعنوی
فلسفیبهمعنویتمسیحیواردشدهوبهگرایشغالببدلگردید.برایاینبررسی،فصلچهارماز
کتابPHILOSOPHY as a way of lifeآدوراکهدرآناونظریۀخودرابسطداده،باعنوان
مبناقراردادهاموازدیگر

 ”Ancient Spiritual Exercises and “Christian Philosophy
آثاراوبرایشرحوبسطمطلباستفادهنمودهام .

واژگان کلیدی:تمریناتمعنوی،تمریناتاخالقی،فلسفه،دینمسیحیت .
1دانشجویدکتریفلسفهدانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقاتتهران( )k.tayyebifard@gmail.com
2 pierre hadot
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رویکرد وجودی و آیندۀ فلسفۀ دین
2
مهدیعباسزاده1وزینبشکری


دین
آن 
فلسفۀدین  ،
گونه  کهابتدادرمغربزمینشکلگرفت،ضمنتعریفخودبربستردوگانۀ« ِ
مسیحیت» و «فلسفۀ تحلیلی» ،به بقا و حیات خود ادامه داد .بر این اساس ،امروزه برخی از
گویندواستداللمیکنندکهاین


سخنمی
متعاطیانفلسفۀدین،ازایدهایبهنام«پایانفلسفۀدین»
هایمسیحیرابهتیغتحلیلعقلیفرانگرانه(بروندینی)سپردهوخروجی


نشتاکنونعمدۀآموزه
دا
ّ
موردانتظارخودرانیزبهدستآوردهاستوازهمینرویادامهاینسنت،الجرمپایانفلسفۀدینرا

درآیندۀنزدیکبههمراهخواهدداشت؛پسبقایفلسفۀدیندرگروالتفاتجدیبهادیانومکاتب
ایبرایتداومحیاتایندانشخواهدبود.فلسفۀقارهایکه


هایتازه

منزلۀامکان

فلسفیدیگربه
ّ
بهنوعی در تقابل با سنت فلسفه تحلیلی است ،یکی از این امکانهاست و فلسفۀ وجودی
هایفلسفۀقارهایاست.آنچهدر فلسفۀوجودی


ترینشاخه

(اگزیستانسیالیسم)نیزیکیازمهم
انسانبهغایتکشفاوصافوشاخصههایوجودیاو

مطمحنظراست«توصیفپدیدارشناسانه»

درمقامتحققبالفعلودرمتنزندگیروزمرهاست.درراستاینیلبهاینمهم،عقلمحضنظری

روشبرهانیدرکشفحقیقتونگاهمفهومیبهانسانعمال رنگباخته،توسلبهگونۀدیگریاز
عقل که انضمامیاندیش ،توصیفمدار و تحققنگر است ،مطرح میشود .انسان در متن زندگی
وجودی
روزمره ،بهمثابۀ موضوع فلسفۀ وجودی ،در موقعیتهای مرزی ،ضمن تجربه و درک
ِ
هایخودواقفمیگردد؛ازهمینجا،انساندررویکردوجودی،مواجهای


هستی،بهتناهیوضعف
متفاوت با دین داشته ،باورهای دینی در پیوند وجودی (نه انتزاعی) با او قرار میگیرند .بهنظر
میرسد ،التفات به اوصاف وجودی انسان همچون افکندگی ،سقوط ،زمانمندی ،دلشوره،

بودن،اصالتو،...دراندرکنشیدقیقباآموزههایدینیمانند


بودگیوامکان،فردیت،خود

واقع
خدا و هستی ،خلقت ،گناه ،هبوط ،وحی ،جبر و اختیار ،نجات و  ،...با یک نگاه فرانگرانه،
راتشکیلخواهنددادواینمیتواندتاحدیبقایفلسفۀدینراتضمینکند .

«فلسفۀدینوجودی»
:فلسفۀدین،فلسفۀقارهای،اگزیستانسیالیسم،رویکردوجودی

واژگان کلیدی

دانشیارگروهمعرفت شناسیپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی( )dr.abbaszadeh@iict.ac.ir

1
دانشآموختهفلسفهوکالماسالمیدانشگاهالزهرا(س)()zshokri724@gmail.com
 2
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معرفتشناسی اختالفنظر در بارۀ خدا:
تفاوت در روششناسی و موارد شهودی از تاریخ علم
جاللعبدالهی 1
رویکرد
رومیسازدکه«:
وجودخداوند،مارابااینپرسشروبه 

نظر غیرقابلانکار دربارۀ

ِ
وجوداختالف ِ
نظررابهصورتمعقول

نظرچگونهاستودرچهشرایطیمیتوانیماخ 
تالف

معقولمعرفتیدرایناختالف
ِ
شناسیاختالفنظر،عمدتا باارجاعبهمواردشهودینظیر


گرایاندرمعرفت

مصالحه
نادیدهبگیریم؟».
کنندکهبروزاختالفنظربینهمتایانمعرفتینشاندهندۀامکانخطای


استداللمی
«موردرستوران»
فنظرهمتایانبایدباورمورداختالفرابهتعلیق
جدیدرتوجیهاست؛لذاطرفیندرمواجههبااختال 
شوند.شمار زیادیازمصالحهگرایانادعا

درآورند،درغیراینصورت،متهمبهتعصبونامعقولیتمی
ِ
دارندکهطرفیناختالفنظردربارهخداهمتاهستندولذانادیدهگرفتنایناختالفنظرنامعقولاست.اما
اخیرا ،فردیک چو ( )۲۰۲۱و جالل عبدالهی ( )۱۴۰۰با اتکا بر تفاوتهای روششناسانهی طرفین
اختالفنظر در بارۀ خدا ،نفی همتایی را نتیجه گرفتهاند؛ و با نفی همتایی ،زمینه رابرای نادیدهگرفتن

آنها ضمن طرح موردهایی شهودی سعی میکند اتکا بر تفاوتهای
اختالفنظر مهیا ساختهاند  .

گرفتناختالفنظر،راتوجیهکند.مندراینمقاله،بامقایسۀ

روششناسانه،جهتنفیهمتاییونادیده

دهمکهچراتفاوتروششناسانه،


خداتوضیحاتبیشتریارائهمی
واختالفنظردربارۀ

«موردرستوران»
فنظرهادرتاریخعلماشاره
تواندنفیهمتاییراموجهسازد.همچنین،بهدستهایخاصازاختال 


می
شناسانه،مبنایالزمبرایمعقولدانستنحفظباور

هایروش

وجودضمنیتفاوت
آنها
میکنمکهدر  

ِ
هاییرامدنظرقرارمیدهمکه


سازد.منمباحثتوصیفیمورخانعلمدردوره

مورداختالفرافراهممی
ارزتجربیویاهمارزمعرفتینظریۀقدیمبه


شودکههم
ایباروششناسیجدید،ارائهدا 
دهمی


درآننظریه
همارزیدونظریه،مانعازآنمیشودکهمااختالفدونظریهراهماننداختالفنظریک
حسابمیآید– 

کارشقلمدادکنیمچراکهدراینصورتاستادبرترمعرفتیاستومسئله
ایباشاگردتازه
حرفه
استاد
ِ
ِ
معقول معرفتیحلشدهاست.معتقدممادرمقامقضاوتدرمورددانشمندمدافعنظریۀ
یکرد
تعیینرو
ِ
ِ
نکردن نظریۀ قدیم(جدید) و یا عدم پذیرش نظریۀ جدید(قدیم) ،شهودا
رها
در
را
وی
قدیم(جدید)،
ِ
دانیم.تأملدرچنینمواردیازتاریخعلم،میتواندتأییددیگریباشدبردرستی


متعصبویانامعقولنمی
شناسانهرامدنظرقرارمیدهد؛همچنین،اتکابر


هایروش

اینرویکردکهدرراهنفیهمتایی،تفاوت
َ
شناسانه،تبیینیصریحفراهممیسازدکهچرادراینموردهایتاریخی،ماشهودا هردو


تفاوتروش
طرفرامعقولمیدانیم.

نظر،باوربهخدا،روششناسی،تاریخعلم،تغییرنظریه 


شناسیاختالف

معرفت
واژگان کلیدی:
1کارشناسیارشدفلسفۀعلمدانشگاهصنعتیشریفودبیرفیزیک( )jalaljalal13721372@gmail.com
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نیایش عاشقانه و معنای زندگی از دیدگاه موالنا جاللالدین
امیرعباسعلیزمانی 1

هادرمواجههباامرقدسیمتفاوتومتنوعاست.میتوانگفتهرکس


)نیایشودعایانسان
(۱
هایوجودیاشودریککالممتناسببادنیای

متناسبباظرفیتوجودی،نیازها،دغدغههاو 
رنج

هایمختلفیازنیایشروبهروهستیم،نیایشودعا


)بنابراینماباگونه
خودشنیایشمیکند۲(.

برایرسیدنبهامیالوآرزوهایجزئی،نیایشبرایرهاییازدردورنجنیایشبرای)۳(...موالنا
یشناممیبردکهبرایچیزینیست،بلکهصرفادرمواجههبامعشوق

جاللالدینازنوعیدعاونیا

آندعایبیخودانخوددیگراست/آندعازونیست

وبهدلیلسخنگفتنبامعشوقازلیاست«:
)شیوهونوعنیایشوابستهبهوضعیتوجودینیایشگر،تصوراوازخداو

گفت،داوراست»(۴
فۀزندگیاواست.نیایشعاشقانهمتناسببادنیایعاشقانهنیایشگرو

نوعرابطۀاوباخداوفلس
داشتچیزدیگریغیرازارتباطبامعشوقاست،درحالیکهنیایشعامیانه«نیایش


بدونچشم
استوخودنیایشهدفنیایشگرنبودهوصرفابهمثابۀابزاریبرایرسیدنبهغایتیغیر

برای»...
ّ
ازخداغیرخداراخواستن/ظنافزونیاستوکلیکاستن»()5
ازمعشوقاست،بهگفتهموالنا«:
غایتدرنیایشعاشقانهفراتررفتنازخودوگشودهشدنبهرویمعشوقواتحادبااوست.مادر
نیایشعاشقانهدرپیفراتررفتنازخودحیوانیوشکستنزندانزندگیمبتذلهرروزیودستیابی

بهخودبرترواصیلهستیم.بهگفتهموالنا«:عمرخوشدرقربجانپروردناست/عمرزاغازبهر
)معنایزندگینیزدرگرورهاییازچرخۀرنجآلودوتکراریزندگیهر

سرگینخوردناست»۶(.
روزیاست،ماندندردروناینعالموچرخۀتنگوتاریکمستلزمتکراروتجربهماللاست،که
تجربۀماللوجودیجلوهایبارزازرنجبیمعناییوپوچیزندگیاست)۷(.بنابراینماازطریق

کنیمازاینچرخۀتکراریوماللآوررهایییافتهوبهتعالیوبسطوجودی


نیایشعاشقانهسعیمی
دستپیداکنیم.بااینفراتررفتنوتعالیاززندگیهرروزی،ماتجربۀدیگریاززیستنمعنادارپیدا
میداند .
کنیمکهموالناجاللالدینآنرا«عمرخوش» 


می
جاللالدین،نیایش،معنایزندگی،مالل،تجربۀدیگری .
واژگان کلیدی:موالنا 


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

درفضایکنونیفلسفۀدین،گاهکسانیازپایانیافتگیفلسفۀدینویادرشکلیهنجاری،ازاینکه

فلسفۀ دین باید پایان یابد سخن در میان میآورند (نمونه را در  Loftus 2016, Knepper
پایانیافتگی»وسپسانتساب
2013;2014ببینید).دراینمقاله،نخستکاوشیدرمعنایواژۀ« 
آنبهمقولهایهمچونفلسفۀدینخواهدبود.دراینمسیر،دامنۀبحثبهرابطۀعلمودینوموضع

تروسریعترشکل


تروآسان

تعارضعلمودینمحدودشدهاست.وبازهمبرایآنکهبحثمشخص
بگیرد،برمناظرۀدنتوپلنتینگادربابرابطۀعلمودینمتمرکزشدهایم.نویسندهنشانیازاینهر

یانیافتگی در این مناظره یافته است و تالش کرده است تا
دو معنای توصیفی و هنجاری پا 
استداللهایطرفینرابررسیوارزیابیکند .

آلوینپلنتینگا،دنیلدنت،پایانیافتگی،علمودین .

واژگان کلیدی:


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

هبانیتاستکهیکنحوۀزندگیبااستنباطازآموزههای

یکیازبخشهایالهیاتعملیادیانر

وجودآوردهاست.دراینمقالهبهایننحوۀزندگیفرددینداردراسالمپرداختهشدهاست.


دینیبه
روشکتابخانهایوبهصورتاستنباطی -تحلیلیاست.طریقۀ رهبانیت-باتفاوتهایبارز -در

همۀ ادیان همچون هندو ،بودائی ،مسیحیت ،یهودیت و اسالم وجود دارد .این طریقۀ دینداری
عنواننوعیزندگیاجتماعی،پیشازظهوراسالمتااواخرقرونوسطی،همدرسرزمینهایشرق

به
میانهکهخاستگاهاسالماستوهمدرجهانمسیحیتوجودداشت.رهبانیتبودایینیزکهنترینو

رجهاناستوهستۀاصلیدینبوداییراتشکیلمیدهدوآرماناصلی

گستردهترینسنترهبانید

ایقرآنبهرهبانیتازآیهایکهدرآنبهاین


دینبوداییزندگیدرکسوتراهباناست.نگاهدوگانه
موضوعاشارهشدهقابلارجاعاستودرتفاسیرمختلفشاهدآنهستیم.اینمدحوذمرامیتوان

برمبنایروایاتاسالمیپاسخداد.جداازساختاراجتماعیراهباندرادیانمختلفمثلصوفیه،
راهبان مسیحی و بودایی همگی از قوانین و ویژگیهای مشترکی نیز برخوردار هستند .از جمله
عزلتنشینیوخلوت،آیینتشرف،داشتنراهنما،مراقبهوغیرهاست.براساس
آنها 
مشترکات  
منابعمستنداسالم– قرآنوروایات– واستنباطپدیدۀ رهبانیتومفاهیمنزدیکبهآن،ایننتیجه
مستفادشدهکهرهبانیتدراسالمبدعتنبوده،بلکهمیشودازآیاتوروایاتچنینبرداشتکردکه

رهبانیت-نهدقیقارهبانیتیکهدرادیانمسیحیوبوداییاست-بلکهبهمعنایخلوتبرایسلوک،
زهد،اعتکافوغیرهدراسالموجودداشتهونوعیرهبانیتمطلوبمحسوبمیشدهاست،که

تحت عنوان «مصادیق رهبانیت» که شامل« :اعتکاف ،زهد ،عزلت ،بیاعتنایی به دنیا ،جهاد با
نفس»استودراینمقالهپرداختهشدهاست .
واژگان کلیدی:رهبانیت،زهد،اعتکافجهادبانفس،عزلت .

1استادیارمعارفدانشگاهازاداسالمیواحدمرودشت( )n fatahi.homeira47@gmail.com
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بررسی نقش فلسفۀ دین در مورد تقریب ادیان
شبنمفرجی1وفاطمهاحمدی 2

اصلبروحدتودوستیمیانانسانهاستوهدفازادیانتوحیدییاریانسانبرایرسیدنبه

سعادتدنیاوآخرتاست،امادرطولتاریختنوعادیانوعقایددینیموجباتدوری،اختالفو
باروقتلعامهایوسیع


هایفاجعه

هاگاهبهجنایت

هارافراهمآوردهوایناختالف
دشمنیا 
نسان
دامنزدهاست.لذامسئلۀتقریبادیانبسیارحائزاهمیتاست.توجهوتأکیدبرباورهایمشترک
میان ادیان و گفتوگو بر سر مواضع اختالف میتواند راهی برای گریز از تبعات اسفبار اختالف
هاراافزایشدهد،وتقریبادیانرابیشازپیشممکنسازد.در


هاباشدوهمدلیمیانانسان

عقیده
وگودربابعقایدومسائلدینیباشد،فلسفۀدینمیتواندنقشمهمی


اینمیان،وقتیبحثازگفت
برعهدهبگیرد.فلسفۀدینکهاجماالمیتوانگفتعلمیاستکهبهتحلیلعقالنیوانتقادیمبانی
هایدینیاستداللهایعقلیو


پردازدودرموردنفییااثباتبرخیازگزاره

هایدینیمی

واندیشه
وگویادیانودستیابیبهنقاطمشترکمیتواندبسیارراهگشا


کند،درتسهیلگفت

فلسفیارائهمی
باشد،بهویژهاینکهفلسفۀدین،منحصربهدینخاصی نیستوبرایفیلسوفدین،نقاطمشترک
ادیانبیشازهرچیزدیگریمدنظراست.دراینمقالهابتدابررسیمیشودکهفلسفۀدینباتکیهبر

چه مؤلفههایی و چگونه میتواند نقش تقریبی ایفا کند و سپس نقشی که تا کنون فلسفۀ دین در
یقرارمیگیردوازاینرهگذرضرورتتوجهبیشتربه

تقریبادیانایفاءکرده،موردتحلیلوبررس
نقشتقریبیفلسفهدینتبیینمیگردد.تکیهفلسفۀدینبرحقیقت،عدمحملهبهدینیخاصیا

هایبروندینیوعقلیو...ازجملهمؤلفههاییاستکهنقشتقریبی


دفاعازآن،تأکیدبرروش
فلسفۀدینراتوجیهمیکند.اگرچهنقشتقریبیفلسفۀدینچندانموردتوجهاندیشمنداناینحوزه

و حوزههای مرتبط قرار نگرفته است؛ اما فلسفۀ دین با تبیین مفهوم محوریترین عنصر ادیان
توحیدییعنیخدا وباتبیین هاییکهدر بحثشرور،معجزه،زباندینی و...ارائهکرده،کمک
یتوان
شایانیبهمسئلۀتقریبادیانوتقریبمذاهبکردهاستباتوجهبهنقشتقریبیفلسفۀدینم 
ازدستآوردهایآندراینزمینهاستفادهمفیدتریکرد.

واژگان کلیدی:فلسفۀدین،اندیشۀتقریب،ادیان .

1دانشجویدکتری فلسفهوکالماسالمی،دانشگاهشهیدمطهری(ره)تهران( )sh.faraji.1373@ut.ac.ir
2استادیاردانشگاهلرستان( )ahmadi.f@lu.ac.ir
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اعتبار نگاه بروندینی به دین از منظر دروندینی
(نقد دیدگاه دکتر سعید زیباکالم)
1
محمدکاظمفرقانی

دینیبهدیناستوارشدهاست.ارزیابیایننوعنگاهبهدینهممیتواند


فلسفۀدینبرمبناینگاهبرون
دینیصورتگیردوهمازمنظردروندینی.منظورازدیندراینمقاله،متونمقدس


ازمنظربرون
السالم)است.بروندین

دیناسالم(اعمازقرآنکریموروایاتمنقولازحضراتمعصومانعلیهم
هماعمازعقلوحواسظاهریوباطنیوشهودعرفانیاست.ازمنظربروندینیمیانمتکلمان

نظرشدیدیوجوددارد.برخیمانندامامالحرمینجوینیاساسوجوبنظروتفکر


مسلماناختالف
نندوبانگاهبروندینیمخالفند.برخیهمچونقاضیعبدالجبارمعتزلیاعتبار

رابرآمدهازدینمیدا

دین را برآمده از نگاه بروندینی و عقلی میدانند و اساسا ایمان به دین خاص راحاصل تأمالت
دینیهماکثریتقرآنپژوهانومفسرانقرآنبهاعتبارنگاه


کنند.ازمنظردرون

عقالنیمعرفیمی
بروندینی از منظر قرآن کریم باورمندند و قرآن را دعوتکنندۀ به تفکر در آیات آفاقی و انفسی

می دانندوبرآنندکهقرآنحسوعقلودلراابزارشناختحقیقتمعرفیکردهاست.برایناساس

درستیبه کاربردودرآیاتآفاقیوانفسیبیندیشدبهحقانیتحقتعالیو


اگرآدمیاینابزاررابه
ازاینپسمجازاستکهدلدرگرودینگذاردوبهگزارههایدینی

صدقانبیاءپیخواهدبردو
باورمندشود.امابرخیازمعاصرانمانندسعیدزیباکالماساساقرآنکریمرامخالفنگاهبروندینی
دینیتأکیدمیکنند.اینمقالهبه


دانندوبرانحصاراعتباردرنگاهدرون

هایدینیمی

بهدینوآموزه
رسیادلۀگروهاخیراختصاصدارد.اینانبایکساندانستنموضعبروندینیوموضعطارددینو

بر
باانکاروجودانسانبدونتعلقوتعهدودرنتیجهانکاروجودانسانخالیازنظرومعرفتهرگونه
بیطرفی را نفی میکنند و نتیجه میگیرند که چون نگاه بروندینی برآمده از تعلقات و آرزوها و

ایغیردینی(وبهعبارتدیگرضددینی)استفاقداعتباراست.نگارندهبرآناستکه
ّ
نگرشه

دونتعلقوجودندارداماآدمیمیتوانددرمقامتفکر،خودراازتعلقاتبرهاندو

هرچندانسانب
ّ
رسمیت
آزادانه اندیشهورزی کند .همچنین به باور نگارنده متون مقدس ،نگاه بروندینی را به 
بهمنظورنفینگاهبروندینیبهدین،

اندوبرداشتهایآقایزیباکالمازآیاتقرآنکریم 


شناخته
مناقشهبرداراست .

دینی،نگاهدروندینی .


:فلسفۀدین،نگاهبرون
واژگان کلیدی
1دانشیارگروه فلسفهوکالماسالمی،دانشگاهامامصادق(علیهالسالم)( )forghani@isu.ac.ir
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نسبت ایمان و معرفت در اندیشه مالصدرا
2
محمدکاظمفرقانی1ورضوانهقاطع

مالصدراایمانراهمراهباسهامر،معارفواحوالواعمالمیداندوازبیناینسهامر،فقطمعارف

ّ
ّ
رامقومذاتایمانمعرفیمیکند.ایمانشاملچندمرتبهاست)۱(:ایمانحسی)۲(،ایمانخیالی
ِ
کدامازاینهامطابقبا

(تقلیدی))۳(،ایمانوهمی)۴(،ایمانبرهانیو()5ایمانکشفی.کههر 
اسمشانبادرجهایازمعرفتتطابقدارند)۱(:مرتبۀایمانحسیمعادلباعلمحسی)۲(،ایمان

تقلیدیمعادلباعلمخیالی)۳(،ایمانوهمیمعادلباعلموهمی)۴(،ایمانبرهانیمعادلباعلم
برهانی )5( ،مرتبۀ ایمان کشفی با علم مکاشفهای مطابقت دارد .چهار مرتبۀ اول در زمرۀ علم
حصولیاستوسهمرتبۀاولجزءمراتبغیرحقیقیعلموایمانمحسوبمیشودومراتبچهارو

پنجازمراتبحقیقیعلموایماناست.مالصدرااینمراتب(مراتبحقیقیعلموایمان)رابابرخی
ه،نوروعقلتوضیحمیدهدکههماین

آیاتقرآنیوبرخیاصطالحاتقرآنیمانندحکمت،فق
آیاتوهمایناصطالحاتراعینادرموردعلموهمچنیندرموردایمانبهکارمیبردکهاینامربر
تطابقعلموایمانداللتدارد.
واژگان کلیدی:ایمان،معرفت،مالصدرا،حکمتمتعالیه .



 1دانشیارگروهفلسفهوکالماسالمی،دانشگاهامامصادق(علیهالسالم)( )forghani@isu.ac.ir
2دانشجویدکتریحکمتمتعالیه،دانشگاهاصفهان( )rezvaneh.ghate@gmail.com
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مسئلۀ شر و آیندۀ سنت خداباوری
قدرتاللهقربانی 1


سنت خداباوری ،به ویژه در ادیان ابراهیمی ،بر اعتقاد به خدایی قادر مطلق ،عالم کل ،خیرخواه
محض،عادلوحکیمتأکیددارد.چنیندیدگاهیتوسطاشکالگوناگونمسئلۀشرتهدیدمیشود.

درمسئلۀمنطقیشر،ادعامیشودکهمیانقضایایمعینیدربارۀخداوادعاهایمعینیدربارۀشر

ناسازگاریمنطقیوعقالنیوجوددارد.درمسئلۀقرینهایشر،ظاهرا صرفوجودشر،قرینهای

علیهوجودخدانیست،اماوجودکمیوکیفیشروربسیاروشدید،دلیلیبرنقصدرصفاتالهی،
ودرشکلحداکثریآن،دلیلبرردوجودخداست.اشکالدیگرشرقرینهای،چونشروجودیو

شرگزافنیزوجودخدایسنتخداباوریراموردپرسشقرارمیدهد.اهمیتاشکالمتنوعشرور،

هاست،درصورتیکهنتوانپاسخهایمنطقیومتقاعدکننده


تهدیدجدیسنتخداباوریازسویآن
بهچنینتهدیداتیتدارکدید.دراینتحقیقتالشمیشودنشاندادهشودکهصرفاتکابهتعداد

هایارائهشدهبهمسئلۀشرورکافینیست،بلکهبهواسطهاینکهیکطرفمعادله


محدودیازپاسخ
کاراستفادهازمجموعپاسخهایممکنبه


ترینراه

مسئلۀشر،فاعلیتخداینامتناهیاست،منطقی
پاسخمتقاعدکنندهتردراین

شیوۀترکیبیوتلفیقیاست،زیراتلفیقراههایموجودموجبتقرببه 

زمینه است .براین اساس ،ضمن توجه به تفاوتهای شرور مابعدالطبیعی ،طبیعی و اخالقی از
همدیگر ،ترکیب و تلفیق پاسخهایی چون نسبی بودن شرور ،شرور الزمۀ اختیار انسان ،تلقی شر
بهعنوان کیفر گناهان آدمیان ،شرور عامل تعالی معنوی انسان ،تلقی جهان آخرت بهعنوان مکان
تجلینهاییفلسفۀشرور،واهمیتمنظرسرمدیبهمسئلۀشرموردنیازاست.تلفیقاینپاسخهاو

توجه به فلسفۀ خلقت انسان ،جهان و شرور ،بهویژه توجه به اینکه خلقت شرور بهعنوان جعل
بالذات ،ولی قصد بالعرض خدا هستند ،بهنظر میرسد میتواند تاحدودی دفاع منطقی از سنت
خداباوریبرایآیندۀادیانالهیامکانپذیرسازد .

:سنتخداباوری،مسئلۀمنطقیشر،شرقرینهای،انسان،خدا.

واژگان کلیدی

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

ازجملهمسایلمهم–وشایدمهمترینمسئله–درالهیاتطبیعی،امکانتواناییشناختخداوندازطریقنظام
طبیعتاست.آنچهامروزهدرالهیاتمسیحیمورداتفاقاستآناستکهطبیعت/آفرینش،شاهدوگواهی
بروجودآفرینندهاستکهاینشناختطبیعیمیتواندباهمراهیمکاشفهتکمیلشود؛خواهمکاشفۀ گزاره-
گرایانهومعرفتیباشدوبرگرفتهازکتابمقدسیامکاشفه بهمثابۀ ارتباطشخصیباخداکهدرواقعنوعی
دوستیحیاتبخشواحیاگرزندگیاست،خواهمکاشفهبرمحورتجربۀ فردیوخودآ گاهیمستقیمباشدو
یامکاشفهبهمثابۀرخدادیعام،جهانیوتاریخیکهچونان«عملخدا»شناختهشود.درهرصورتآنچهدر

ُ
الهیاتطبیعیرخمیدهدآناستکهجهانیکهآفرینشخداستبایدمهروامضایالهیرادرخودداشتهو
ازهمینجهتنمایشگرحضورخداباشد.الهیدانانمسیحیحداقلسهطریقرابرایشناختخداازطریق

طبیعت،صائبمیدانندکهدقیقابههرسهطریقدرالهیاتاسالمینیزتوجهویژهشدهاست:اولینروشکه
باتفصیلآ گوستینموردتوجهبیشتریقرارگرفت،عقلبشراست؛بدینمعناکهاگربناستخدارادرمتن
طبیعتبیابیمبایدبهطبیعتبشررجوعکنیمواوجماهیتبشر،تواناییبرایاستداللاست.همۀمردماز
طریقعقلبهعنوان«شمعخداوند» میتوانند«قانونطبیعت» راکهخداوندبرایهدایتدرنظرداردکشف
(نهابداع)کنند.بهبیانجاناسمیت،برجستهتریننشانۀذاتالهی،شخصیتانساناست ،لذاباتأملدر
نفوسخودمی توانبهشناختخدانایلشد(منعرفنفسهفقدعرفربه).دومینروش،نظامجهاناست؛
هایتدبیروطراحی موجوددر
بهرغم نقادیهایفراواناینروش،ازآنجاکهآثارطبیعتواجدتمامویژگی
ِ
مصنوعاتبشریاستلذابایدبهدستموجودیخارقالعادهطراحیشدهباشدوبهگفتۀ پوکینگهورنمیان


ذهنهایماوعالم،یعنیمیانعقالنیتیکهدردرون تجربهکردهایموعقالنیتیکهازبیرونمالحظهکردهایم
نوعیسازگاریوتناسبوجوددارد( ّإن فیخلقالسماواتواألرضواختالفاللیلوالنهارآلیاتألولی
اآللباب)وسومینروش،زیباییجهاناست؛بدینمعناکهاحساسجذبهوخلسۀ زیباشناختیاشارهایبه
قداست خدا و گونهای از عظمت ،تعالی و شکوه بینهایت خدا در جهان معنوی است .روشهای مذکور
عنوانالهیاتطبیعیدردوسطحالهیاتیوفلسفیتوسطفیلسوفاندینوالهیدانانموردنقدوبررسیدر

به
قرونمختلفقرارگرفتهوجرحواصالحاتیراپذیرفتهاست .
واژگان کلیدی:الهیاتطبیعی،فلسفهدین،شناختخدا،نظامطبیعت،مکاشفه.
1دانشیارگروهفلسفه،دانشگاهزنجان()drskavandi@znu.ac.ir
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خداباوری و مسئلۀ آگاهی :در انتظار خطا بودن بستار امر فیزیکی
وشهریارغریبزاده 2

اکبرکوچکزاده1


علی

تعارض فاعلیت الهی با علوم طبیعی در مسئلۀ بستار امر فیزیکی مورد بحث قرار گرفته است.
فاعلیتالهیبهعنوانیکیازارکاناصلیالهیاتسنتیدرتعارضجدیبابستارامرفیزیکیقرار

دارد.اگرمادرنظربگیریمکهامرفیزیکیبهوسیلۀیکچیزیاعاملغیرفیزیکیتحتتأثیرقرار

توانبرایفاعلیتالهیهیچنقشیدرنظرگرفت.همانطورکه


نداشته،نداردیانخواهدداشت،نمی
هایپیشروبرایگشودنبستارامرفیزیکی،عاملیتارادۀ

نریمانیوهمکاراننشاندادندیکیا 
زراه
ّ
آ گاهانۀانسانیاست(نریمانیوهمکاران.)۱۳۹۹،بهاینمعنیکهاگرواقعیبودنتأثیرعلیارادۀ
انسانیبرامرفیزیکیپذیرفتهشود،راهبرایخطابودنبستارامرفیزیکیگشودهخواهدشد.درنتیجۀ
تارامرفیزیکیراهبرایدرستیفاعلیتالهیبازخواهدشد.ازطرفدیگر،دیدگاههای

خطابودنبس
انگارانهدنبالمیشوند:جاییکهروح


شناسیدوگانه

منطبقباواقعیبودنارادۀانسانیدرذیلهستی
گذارد.الزمۀاینهستیشناسی،واقعیبودنامرذهنیاستکه


یاامرذهنیبرامرفیزیکیتأثیرمی
امروزهتوسطفیلسوفانذهندرمسئلۀآ گاهیدنبالمیشود.مسئلۀآ گاهیدرحالحاضردروضعیتی
استکههیچتصویریبرایتوضیحتجربۀاولشخصتوسطاصطالحاتکارکردیوجودندارد
).ایننقصتوضیحیتوجههارابهسمتماهیتآ گاهیجلبکردهاست.

(Chalmers, 2007
هایطبیعیانگارانهنیز دربارۀماهیتآ گاهیمطرحاست،دراینمقالهقصدداریمبه

اگرچهد 
یدگاه
گزینۀکلیدیمتفکرانخداباوربرایمسئلۀآ گاهیبپردازیم.بهنظرما،اینگزینۀکلیدی،پرداختنبه
طورمشهوریقضاوتهایدکارتراتحتتأثیرقرار


خطابودنبستارامرفیزیکیاست.اینتمایلبه
رسدکهنهتنهادکارت،بلکههر


نظرمی

انگارانۀاومنجرشد.به

شناسیدوگانه

دادوبهمعرفیهستی
شخصخداباوری،هنگامپرداختنبهمسئلۀآ گاهیبامسئلهای دربارۀبستارامرفیزیکیبرخورد
خواهدکرد.بهبیاندیگر،هیچنظریهایازآ گاهینمیتواندوجودداشتهباشدکههمباخداباوریو

همبابستارامرفیزیکیسازگارباشد.بنابراین،بهتریناستراتژیبرایارائۀیکتبیینازآ گاهیکهبا
خداباوریسازگارباشد،تمرکزبرخطابودنبستارامرفیزیکیاست.
:دوگانهانگاری،آ گاهی،هستیشناسی 

واژگان کلیدی

1دستیارتحقیق ،پژوهشکدهعلومشناختیومغز،دانشگاهشهیدبهشتی( )a.kouchakzadeh@hotmail.com
 2دانشیار گروه مدلسازی کارکردهای عالی شناختی ،پژوهشکدۀ علوم شناختی و مغز ،دانشگاه شهید بهشتی
( )s_gharibzade@sbu.ac.ir
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رهیافتی نو در مسئلۀ معنای زندگی
(مبتنی بر رویکرد تلفیقی تحلیلی اگزیستانسی)
1
عاطفهمروی

یکیازپرسشهایمهمدورانمعاصرپرسشازمعنایزندگیاست.اندیشمندانبراساسپیشزمینۀ
فکریشانپاسخهایگوناگونیبهاینمسألهدادهاند.ازپاسخهایطبیعتگرایانۀعینیوذهنیتا
معناهای ف راطبیعی چون خدا ،عشق ،حکمت ،ابدیت .البته بسیاری از نظریات نیز به بیمعنایی
زندگیوپوچانگاریمنجرشدهاند.اینپژوهشاماازچشماندازدیگریبهمعنایزندگیمیپردازدو
رهیافتینودربابمعنایزندگیارائهمیدهد.رهیافتیتلفیقیازرویکردتحلیلیواگزیستانسیکه
باابتناءبرویژگیهایوجودیخودانسانبهتبیینمعنایزندگیمیپردازد.چراکهزندگیفرایندی
استکهانسانآنراطیمیکندولذانهیکمفهومانتزاعیبلکهواقعیتیانضمامیاستکهاحوال،
افعالوافکارزیندهآنرامیسازد.ازاینرومعنایزندگیدرنسبتیبرابربامعنایزیندهیعنیانسان

قرار میگیرد و مؤلفههای درونمایۀ معنای زندگی ،متناظر با ویژگیهای وجودی انسان رقم
میخورد .این ویژگی های وجودی بر اساس اجماع نظریات اگزیستانسی عبارتند از «صیرورت،

کیفیتتحققاینویژگیهاودرنتیجهمعناییکهدرزندگی

فردانیت،رنج،عشق،هراسوامید».
زند.هرچهاینمؤلفههاازمعنایارزندهتروشایسته

پیدامیکننددرکنارهممعنایزندگیرارقممی
تریبرخوردارباشندبههماننسبتزندگیفردمعنادارترخواهدبود.اینموضوعدواصلمهمرادر
برمیگیرد.اولآنکه مؤلفههایوجودیهمهبه یک منظوردرانسانگردآمدهاندوآن«انسان

اصیل» شدناست.بهاینترتیبمعنایزندگیدرگروتحققبخشیدنبهخوداصیلانسانیاستو
الزمۀاینامرتحققهریکازویژگیهایوجودیانسانیعنی«صیرورت،فردانیت،رنج،عشق،

مؤلفههایوجودیبنابهنوعنگرش،فضای
درمعنایاصیلآنهاست.دومآنکه  

هراسوامید»
فکریوساختارشخصیتیفردویابهبیاندیگربراساسآنکهانساندرکداممرحلهازسپهرهای
سهگانۀزندگیقرارداشتهباشدمعناییمتفاوتمییابند.اینپژوهشباابتنابرنگرشاگزیستانسی
اینتحلیلراارائهمیدهدکهدرسایهسارزندگیدینیودرساحتارتباطباخدا،مؤلفههایوجودی
انساندرمعناییکاملومتعالیتحققمییابندولذابهزندگیمعناییاصیلومتعالیمیبخشند .
معنایزندگی،مؤلفههایوجودی،خوداصیل،سپهردینی .

واژگان کلیدی:

1دانشجویدکتریفلسفۀدیندانشگاهتهران( )atefe.mrv@gmail.com
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خداناباوری جدید :ماهیت ،چالشها و رهیافتهای مواجهه با آن
1
مجیدمالیوسفی
اولینبار در سال  ۲۰۰5توسط رونالد آرونسون 3بهکار رفت ،ولی با
اصطالح «خداناباوری جدید»  2
مقالۀگریوولف4بهسال۲۰۰۶شهرتعامیافت.فهمماهیتجریانخداناباوریجدیددرگروفهم
خداناباوری قدیم 5است .اصطالح  atheismکه در زبان یونانی از دو واژۀ ( aبه معنای نفی) و
( theosبه معنای خدا)گرفته شده است ،در معنای اولیه و اصلی خودش صرفا داللت دارد بر
«فقدانیاعدمباوربهخدا»ونه«باوربهاینکهخداوجودندارد»؛هرچندکهبعدهااینمعنایدوم
نیزبهایناصطالحراهیافت.امروزهبرخیبرایتمایزنهادنمیانایندومعنایاز«خداناباوری»6به
میکنند.اگربخواهیم
ترتیبازدواصطالح«خداناباوریسلبی»7و«خداناباوریایجابی»8استفاده 
میتوانیمبگوییمکهخداناباوری
تمایزیکلیمیانخداناباوریجدیدوخداناباوریقدیمقائلشویم ،
گونهایخداناباوریایجابیاست،درحالیکهخداناباوریبهاصطالحقدیمنوعاسلبیاست.
جدید 
درخاللسالهای۲۰۰۴تا۲۰۰۷پنجکتابپرفروشبهعنواننوکپیکانجریانخداناباوریجدید
شهره شدند:پایان ایمان ()۲۰۰۴و نامه به یک ملت مسیحی ()۲۰۰۶سم هریس ،شکستن طلسم
()۲۰۰۶دنیلدنت،پندار خدا ()۲۰۰۶ریچاردداکینزوخدا بزرگ نیست ()۲۰۰۷کریستوفرهیچنز.
میشوند (الزم به ذکر
امروزه مؤلفان این آثار چهار شهسوار اصلی جریان خداناباوری جدید تلقی  
است که هیچنز در سال  ۲۰۱۱از دنیا رفته است) .در آثار ایشان و نیز سایر خداناباوران جدید ،چند
چالشهای جدید برای خداباوری ،9و نیز وجه تمایز

میتواند بهعنوان 
ویزگی مهم وجود دارد که  
ویژگیها این است که خداناباوران
خداناباوری جدید از خداناباوری قدیم تلقی شود.یکی از این  
ادلهایکهفرضبرایناستکهمبتنیبرعلم10است،بهردونفیباور
جدیدسعیدارندتاازطریق 
دانشیارگروهفلسفهوحکمتاسالمیدانشگاهبینالمللیامامخمینی( )m.yousefi@ikiu.ac.ir

1
2new atheism
3Ronald Aronson
4Gary Wolf
5old atheism
6atheism
7negative atheism
8 positive atheism
9theism
10 science
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بهخداوندبپردازند،کهاینامردرآثارکسانیهمچونریچاردداکینزودنیلدنتکامالآشکاراست.
نوشتههای خداناباوران
ویژگی دیگر این جریان وجه اجتماعی و سیاسی آن است .توضیح اینکه در  
استداللهای اقامه شده علیه باور به خدا بسنذه کرده و مسئله را رها می کردند ،ولی

قدیم نوعا به 
میخواهندکهطرزتفکرورفتارخویشراتغییردادهوبهاصطالح
خداناباورانجدیدازافرادجامعه 
خود را از باورهای دینی و بهطور خاص باور به خداوند رها سازند ،و بهعبارتی در صدد تبدیل
خداناباوریبهیکجنبشاجتماعیهستند.ویژگیبعدیایشانتمرکزبردینونادیدهگرفتنوعدم
الهیدانان است.در غربدر مواجهه با جریان خداناباوری
گفتههای  
ارجاع به الهیات و تاریخ آن و  
نظران،الهیدانانوفیلسوفاندینازهمتمییز


صاحب
میتواندرمیان آثار
جدید دورهیافتعمدهرا 
داد :در رهیافت اول با این ادعا که این گروه فاقد پشوانۀ علمی الزم برای نقد دین و خداباوری
نمیشود 1.اما در
آنها جدی گرفته  
گفتههای  
هستند ،برخوردی تمسخرآمیز با این جریان شده و  
آنها علیه
استداللهای فلسفی  

رهیافت دوم با مهم تلقی کردن نقدهای این گروه به دین و نیز 
2
میآید در میان
سخهای جدی داده شود .بهنظر  
خداباوری سعی بر این است که به ادلۀ ایشان پا 
متفکرانمابیشتررهیافتاولحاکماستتارهیافتدوم.البتههستندکسانیکهاینجریانراجدی
برآمدهاند3.یکیازعللاینامرشایدعدمانتشاررسمیآثارمتفکران
گرفتهودرصددبررسیونقدآن 
میتوان بهصورت غیررسمی و در
این جریان باشد،هرچند که امروزه تقریبا ترچمۀ تمامی این آثاررا  
صاحبنظران حوزۀ

فضای مجازی یافت .بنابراین مواجهۀ جدی و علمی با این جریان از سوی 
مینماید .
دینپژوهیامریضروری 

واژگان کلیدی :خداناباوریجدید ،خداناباوری سلبی ،خداناباوری ایجابی ،دینپژوهی ،مواجهۀ
علمی .



براینمونهمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

1
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.
2براینمونهمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:
Alister McGrath Dawkins’ God: Genes, Memes and the Meaning of Life (Oxford:Blackwell,
(2005
امبهسلسلهگفتارهایدکترسروشاستکهدرنقدکتابپندار خداصورتگرفتهاست.

 3
اشاره
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چرایی نیاز به فلسفۀ دین با وجود علم کالم اسالمی
سیدعلیمحمدموسوی 1


اگرفلسفۀدینرابررسیعقالنیواستداللیدینبدانیموحتیدرباورعدهایمانندجانهیک،

آنهابدانیم؛شایداینسوالبرای
هاسپرزو...آنراتبیینفلسفیباورهایدینیودفاععقالنیاز  
یکمتکلمپیشبیاید،کهاساسا باتوجهبهرسالتعلمکالماسالمی(دفاعازگزارههایدینیبا
روش هایمختلف،ازجملهبراهینعقلیواستداللی)وقدمتفراوانآن،چهنیازیبهتأسیسو

گسترشعلمیجدید،بهنامفلسفۀدین(حداقلدرکشوریمانندایرانکهعلمکالمدرآنبسیار
پیشرفتوگسترشیافته)است؟برایپاسخبهاینپرسشاساسیبایداوالتفاوتهایفلسفۀدینو
هایمختلفمانند(روششناسی،نوعنگاهبهمسائل،اصولومبانینظرییامبادی


کالمدرحوزه
تصوریوتصدیقی،رویکردعامویاخاصهریکازایندوعلمبهادیانمختلف،موضوعوغایت
آندوو)...بهدقتموردواکاویقرارگیرد.ثانیابایدبهایننکتۀاساسیتوجهکردکهعلمفلسفۀ
ایازالهیاتنیست،بلکهشاخهایاز


نظربرسد)،شاخه

دینبرخالفاسمش(کهشایدکمیرهزنبه
فلسفهاست.بنابراینعلیرغمشباهتبسیاریازمباحثفلسفۀ دینباکالمجدید،ماهیتفلسفی

این علم باعث شده تا نگاه کامال متفاوتی به این مباحث مشترک داشته باشد .ثالثا اگر به سراغ
تعاریفدیگریکهازفلسفۀدینشدهاستبرویمخواهیمدیدکهوجهتمایزمیانایندوعلمدر
موضوعوغایت،بسیارروشنخواهدبود.رابعا فیلسوف دین،حتیدرصورتتوجیهباورهاییک
ها،هرگزبهدنبالآموزشوتبلیغآندیننمیرود،امامتکلمین


دینخاصودفاععقالنیازآن
هایعلمیه)نشاندادهاندکهدغدغۀاساسیبرای


خصوصدرحوزه

اسالمیازگذشتهتابهحال(به
تبلیغدینحقوآموزشمبانیدینیواعتقادی،بهمردمدارند .
واژگان کلیدی:فلسفۀدین،کالماسالمی،کالمجدید،آموزشوتبلیغدین .


1استادیارگروه معارفاسالمیدانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی(ره)تهران( )musavi245@gmail.com
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مسئلۀ معنای زندگی در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم
رمضاننیایارباستان 

مهدوینژاد1وعبدالرضا

محمدحسین
2


مسلماسخنگفتنازمعنایزندگیدراندیشۀویتگنشتاینمرتبطبااموریاستکهازرنجتنهاییو
افسردگی در جنگ جهانی ناشی می شود که تفکر و روحیۀ وی را تحت تأثیر قرار داده بود.از این
بیانناپذیردرویتگنشتاینجزومسائلمتافیزیکیورازآمیزیتلقی
حیثمسئلۀمعنایزندگیوامور 
گزارههایرسالۀ منطقی-فلسفیاشگرهخوردهاست.درتراکتاتوسویتگنشتاین
میشودکهباسایر 

گزارههایعلمی
اندیشههادرقالب 

ازسوییتالشداردتابانظریۀتصویریزبان،بهایضاحمنطقی
(بامعنا)وقابلبیانبپردازدوازسوییمایلاستبهمسائلمتافیزیکیهمچوندین،اخالقوزندگی
شتهایش دربارۀ «معما یا معنای زندگی» به دو
بیاندیشد.تعبیر ویتگنشتاین در تراکتاتوس و یاددا 
میتواندتبیینشود:ازیکطرفمسئلۀمعنایزندگیراباایمانبهخداگرهمیزند؛چونایمان
وجه 
واقعیتهای جهان پایان کار نیست و زندگی معنایی دارد.از طرف دیگر معنای

به خدا یعنی اینکه 
همهچیز،زندگیو
میشودتاباارزشبرابرقائلشدنبرای 
زندگیباارادهپیوندنزدیکیداردوباعث 
جهان یگانه دیده شود.اینکه جهانی به اراده و خواست من داده شده و من در بیرون از جهان باید
بتوانمدرموافقتبااراده(بیگانه)جهانزندگیکنمکهدراینصورتخوشبختوسعادتمندخواهم
بود.هدفازپرداختنبهمسئلۀمعنایزندگی،تبیینوتحلیلجایگاهاینموضوعدرپایانتراکتاتوس
یادداشتها و آثار

و همچنین تحلیل وجه ایمان به خدا در فهم پرسش از معنا و معناداری زندگی در 
ویاست .
واژگان کلیدی:معنایزندگی،ایمانبهخدا،اراده،ارزش،جهان،ویتگنشتاین 

1دانشیارگروهفلسفهدانشگاهیامنور،تهران()mh.mahdavinejad@pnu.ac.ir
2دانشجویدکتریفلسفۀدیندانشگاهپیامنور،تهران()r.hamid50@yahoo.com
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در مزیت کاربست فلسفۀ اجتماعی دین:
برخی مالحظات نظریهای و روششناختی مبنایی
1
سیدمحمودنجاتیحسینی(خراسانی)

درحالیکه«الهیات»بهطورسنتیمتعهدبهوارسیاعتقادیمسایلمهمیهمانندتشخصخداوند
وپرسشازماهیتصفاتخداوندونیزنسبتوحیوعقل،معجزۀالهیوطبیعتامورومانند
نیزبهصورتسنتیمتکفلکاویدنعقلیوتحلیلفلسفیامردینی،زبان
آنهااستو«فلسفۀدین» 

دینی،ذهندینیوتجربۀدینیاست،اماوارسیتحلیلیمسئلۀنسبتانسانوامردینیوجایگاه
خداونددرزیستانسانیوبهتبعآن،پرسشازچیستیوچراییچگونگیضرورت واهمیتامر
دینیبرایزندگیاجتماعیوانساناجتماعیهمچنانبیرونازمداردودانشمهمالهیاتوفلسفۀ

دینقرارگرفتهاست.زینرویکاویدناینامرمهمبردوشدانشمکملدیگریدرحوزۀسترگ
«مطالعاتدین»نهادهشدهاستکه بهنظرتاکنونمغفولو مهجورماندهاست  -منظوردانش
«فلسفۀ اجتماعی دین» 2است .دانش نوپدیدی که میتوان آن را مرتبط با بحث فلسفی از نوع
تحلیلیدربارۀماهیتاجتماعیمطلوبدین،دینورزیاجتماعیایدئال،نسبتمطلوب

هنجاری–
دانست.ایندانشهمازحیثشناختشناسیوهمازلحاظ

آنها
دوسویۀدینوجامعهومانند  
شناسیفلسفیونیزازجهتفلسفۀعلومانسانی،دانشیاستتکمیلیومتممولذامیتوانآن


علم
راازیکسوپلیمیانفلسفهوالهیاتوازسویدیگرفلسفۀدینوعلماجتماعیمدرنمحسوب
نمود .از این قرار این مزیت معرفتشناختی «فلسفۀ اجتماعی دین» است که میتواند توجیهی
ایدئالهایزندگیدینیدر
فلسفیاز«ضرورتامردینبرایجامعه»وهمچنینتوصیفیفلسفیاز« 
آنهاطرحیازیک«تیپایدئالاززندگیاجتماعیدینی،دیناجتماعی،اجتماع
جامعه»وبهتبع  
دینی ،انسان دینورز اجتماعی و انسان اجتماعی دین ورز» ارائه دهد .اما بر همین مبنا ،اینکه
رودخودمسئلهایاستمهموقابلتأملو


چگونهدراینمسیرپیشمی
«فلسفۀاجتماعیدین»
ایکهدرایندانشمطرحمیشودرانیزفهمنمود.


هایشالوده

وارسی.همچنینبایدماهیتپرسش
بههمینمنوالبایدجستجونمودکهدرفلسفۀاجتماعیدین،مداروشعاعتعاملفکریودادوستد
جامعهشناسی
بینامتنیبادانشهایکلیدیمطالعاتدینازجمله«الهیاتوفلسفۀدین»ونیز« 

جامعهشناسیدینی»چگونهاست.درهمینسویهکشفآندستهاز
انسانشناسیدین»و« 
دین» «،
علمیانسانشناسیایران( )nejati.hosseini@gmail.com


گرمطالعاتعلمودین،مدیرگروهدینانجمن

پژوهش
1
2 social philosophy of religion
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کارمیآیدنیزموردنظرخواهدبود.


وجاافتادهکهدرفلسفۀاجتماعیدینبه
نظریههایمبنایی»
« 
استراتژیهای روششناختی» هم که در فلسفۀ اجتماعی دین بهکار گرفته

همانگونه که باید به «

می شوند،نیزعنایتداشت.رویهماساساینمقالهبرکشفوتوصیفچندمقولۀمبناییزیر

)بنمایۀفلسفۀاجتماعیدینازحیثرهیافت،موضوعومسئله)۲(،مفاهیمکلیدیزبان
است ۱(:
فلسفۀ اجتماعی دین؛ ( )۳پرسشهای کلیدی فلسفۀ اجتماعی دین؛ ( )۴نظریههای جاافتاده در
فلسفۀاجتماعیدین؛()5جایگاهفلسفۀاجتماعیدرحوزۀمطالعاتدینوفرمتدادوستدبینامتنی
فلسفۀاجتماعیدینباعلومانسانیواجتماعیوبهویژهمطالعاتاجتماعیدین؛()۶رهیافت
)برنامههای

هاونحوۀرسیدنبهپاسخها؛(۷


روشیفلسفۀاجتماعیدیندروارسیمسئلهوپرسش
هایآیندۀپیشرویفلسفۀاجتماعیدین.هدفایناستکهدرطرحایننوع


پژوهشیبرایافق
مباحثجدیدبتوانخوانشنوییازبرخیمسایلفنیمرتبطبافلسفۀدینکالسیکومدرنرااز
منظردانشاجتماعی–البتهباوساطتفلسفۀاجتماعیدین–طرحنمود.ازجملهاینمسایلفنی
میتوان به :نسبت عقالنیت اجتماعی و دینورزی ،دینورزی و مدرنیتههای فرهنگی ،کنشگری

رویدینورزیدرمواجههودر


هایاجتماعیپیش

ورزیدرزندگیروزمره؛آینده

اجتماعیودین
ستیزیودینپرهیزی(الییسیته)


گریزی،دین

مصافباعرفیشدنودنیویشدن(سکوالریزم)ودین
1
اشارهنمود.درمقالهحاضربرایتحققایناهدافازروش«مطالعاتاسنادی» بهرهخواهیمبرد،
ضمنآنکهدرتکمیلاینروشاز«رویهشهودخالقمؤلف»2نیزبهرهخواهیمبرد.
واژگان کلیدی :فلسفۀ اجتماعی دین ،الهیات ،فلسفه دین ،مطالعات دین ،جامعهشناسی دین،
انسانشناسیدین .


1 documentary studies
2 author creative intuition procedure
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جایگاه عمل انسانی در آیندۀ فلسفۀ دین
حسینهوشنگی 1

بینارشتهایازدانشاست.بدینلحاظسرشتوسرنوشتآنبافلسفه،

شاخهای
فلسفۀدینماهیتا 
روانشناسیوتاریخ)گره
انسانشناسی ،
جامعهشناسی  ،
مطالعاتدینوسایرعلومانسانیمرتبط( 
عقلگرایان،
خورده است  .اما در فلسفه ،از دورۀ جدید و تحت تأثیر سوبجکتیویسم حاکم بر  
تجربهگرایان ،فلسفۀ کانتی و هگلی ،بر وجه فاعلیت و عاملیت انسان تأکید شد و متعاقب انقالب

کپرنیکی کانت و ستبر و مسجل شدن سوبجکتیویسم ،شناخت امور نظری و مابعدالطبیعی دور از
آموزههای عملی فلسفی
افزونتر  
دسترس عقل قرار گرفت و این خود به محوریت یافتن هر چه  
گونهای که هایدگر و
انجامید .در فلسفۀ معاصر این فرآیند به سمت نهایت خود سیر کرد ،به 
بزرگترین فیلسوفان معاصر ،با رویکرد عملی به انسان ،جهان ،دین ،هنر ،علم و
ویتگنشتاین  ،
معرفتوذهننگریستندواندیشیدند.ویتگنشتایندرسخنیکهآشکاراطنیناگزیستانسیالیستیو
خواستههای انسان به مثابۀ

هایدگری دارد ،تفکر انسانی را آمیخته با غرایز و عالیق و احساسات و 
میداندکهدرمسیرزندگیوفعالیتاست.اوبهاقتفایگوتهکهگفتهبود«:ابتدافعل
زندهای 
موجود 
میکندکه«درآغازجزعملچیزینبود».تحتتأثیرهمینفضا،دینومطالعات
بود»اذعانبهاین 
میگردد.
بیشتربهوجوهعینیواجتماعیونیازهاوکماالتعملیانسانمعطوف 
دینیهمهرچه 
آموزههای عملی دین (عدالت ،کرامت و آزادی و حقوق انسان)اولویت و موضوعیت
در این جهت  
مییابد.واماعلومانسانیکهاحیانادرمقامخادموتولیدکنندۀنظریات،درخدمتفلسفۀدینقرار

میگیرندنیزبهطبیعتحال،علومیمشتملبرضوابطوقواعدعملجمعی،سیاسی،
گرفتهیاقرار 
انساناند.این همه گویای آن است که در مقام توصیف واقع ،آیندۀ فلسفۀ دین،
اقتصادی و اخالقی  
خواستهها،غایات،کماالتواعمالانسانیخواهدداشت.بر

افزونتربرنیازها،
سمتوسویتمرکز 

میتوان این تجویز را استوار ساخت که اولویت ،اصالت و صدارت را در حوزۀ
این واقعیت بالطبع  
فلسفۀدینآتیبایدبهوجوهعینیوعملیزندگیانسانداد .
واژگان کلیدی:آیندۀفلسفۀدین،وجوهعملی،ویتگنشتاین،هایدگر .


1دانشیارگروهفلسفهوکالماسالمیدانشگاهامامصادق(ع)()h.hooshangi@isu.ac.ir
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Cosmotheologies. Space Colonization as a Religious Endeavor
Gregorio Tenti1
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 Tavakkoli1
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 Sohrabifar1
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 Škof1
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 philosophicotheological 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
Philosophical Studies, Slovenia (Lenart.Skof@zrs-kp.si)
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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 Saeedimehr1
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)

12 | Book of Abstracts of CPR2022

Skepticism, Induction and Meta-induction:
What Does the Pragmatic Justification of Induction Justify?
J. Brian Pitts1
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)
Current affiliations: University of Lincoln, University of Cambridge, University of
South Carolina
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Divine and Worldly Knowledge, Prediction, and Control
Juan Morales1
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

1
Professor
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The Dialogue between Philosophers of Religion and Atheistic
Scientists
Franco Manni1
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.

1 Professor at Department of Philosophy, Liceo Scientifico Leonardo, Brescia Italy
(endorester@gmail.com)
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Religious Experience in an Informational World; Hermeneutic of
the Person and of the Algorithm
Leonardo Manna1
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
1 Phd Student in Theology, Faculty of Theology of Lugano, Switzerland
(mannal@teologialugano.ch)

8 | Book of Abstracts CPR2022

Is Metaphysics of AI Agents Unified with Human Metaphysics?
- A Yogācāra Buddhist Interpretation
Shiying Liang1
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 deeplearning methods allow AI entities to collect massive data to output humanmind 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 selfawareness. 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)
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Recognizing God
Brain Leftow1
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.

1 Professor of philosophy at school of art and science, Rutgers University
(brian.leftow@rutgers.edu)
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Transgressing Boundaries: How to Make Philosophy of Religion
Relevant for the Future
Gereon Kopf1
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 fourthperson 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.

1 Professor, Department of Religion Luther College (kopfg@luther.edu)
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Philosophy and Semiotics of Religion: the Religious Tourism Trip
as a Transforming Experience
Paulo Barroso1
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.
1 Assistant Professor at Communication and Arts,
Portugal (pbarroso1062@gmail.com)

Polytechnic Institute of Viseu,
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Randomness of Evolution and Divine Sovereignty
Ebrahim Azadegan1 & Maryam Farahmand2
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 nonteleological 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

1 Associate Professor of Philosophy of Science, Sharif University of Technology, Iran
(azadegan@sharif.edu)
2 Phd Student in philosophy of science, Sharif University of Technology, Iran
(farahmand.mm@gmail.com)
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Religion inside Qur’anic text, Arabic lexicology, and Ibn
Taymīyah; Towards an Islamic Philosophy of Religion
Julio César Cárdenas Arenas1
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)
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Escape from Painless Civilization: Religion and The Affirmation
of Life
Nuruddin Al Akbar1
This study links Kuntowijoyo's thoughts on transcendental structuralism with
Masahiro Morioka's thoughts on painless civilization. Kuntowijoyo is a wellknown 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

1 Ph.D. student at Department of Politics and Government Universitas Gadjah Mada,
Indonesia; Alumni of CIPSI (Center for Islamic Philosophy and Information)
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(nuruddin.alakbar@gmail.com)
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Social Networking and the Future of Philosophy of Religion
Reza Akbari1
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.

1 Professor of Islamic philosophy and theology, Imam Sadiq Univesity, Tehran, Iran
(r.akbari@isu.ac.ir)
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