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بررسی و مقایسه «علم و دین» از دیدگاه غزالی و ابنرشد
محبعلی آبساالن

1

صدیقه نصیریفر

2

چکیده
امروزه یکی از عمدهترین مباحث فلسفة دین که در حوزة تحقیق و کنکاش محققان و
اندیشمندان قرار دارد ،موضوع علم و دین است ،موضوعی که در تاریخ تفکر اسالمی
جایگاه ارزشمندی در آثار فالسفه و عرفا یافته است .دو شخصیت بزرگ تاریخ فلسفه
اسالمی یعنی غزالی و ابنرشد از جمله اندیشمندانی هستند که به تبیین دیدگاهشان در
این زمینه پرداختهاند.
هرچند هر دوی آنها بر این باورند که دین مجموعة معارف وحیانی است که مشتمل بر
اعتقادات و احکام عملی بوده و برای هدایت انسانها و تکامل روحی آنان نازل شده است و
کمال نفس در شناخت علوم است؛ اما غزالی با توجه به سلوک فکری و نگرشهای
عرفانی و فلسفی گوناگونی که داشته است اقدام به تقسیم و رتبهبندی علوم میکند و
تالش دارد تا علوم را بر مبنای تجربیات شخصی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد .اگرچه
در این زمینه به استدالالت شرعی و دینی روی میآورد؛ اما برخی از علوم را با دین پیوند
میدهد و برخی دیگر را از دایرة دین خارج میداند .در حالی که ابنرشد بر مبنای فلسفة
محض و تمسک به قرآن و شریعت دینی به گونهای دیگر ارتباط علم و دین را مطرح
میکند و به نحوی میتوان گفت ابنرشد در این زمینه گاهی در جهت اندیشههای غزالی
پیش میرود و با او هم صدا میشود و در پارهای از مسائل به طور جدی به رد و انکار
اندیشههای غزالی میپردازد.
در این مقاله تالش شده است تا به تبیین و تشریح افکار و آراء آنها بپردازیم و اینکه در
 .1استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
 .2فارغالتحصیل كارشناسي ارشد فلسفه و كالم اسالمي
1

نظریهپردازی این دو فیلسوف مسلمان جنبههای تشابه و تفاوت در زمینة "علم و دین" از
کجا ناشی شده است؟
کلیدواژهها :علم ،دین ،غزالی ،ابنرشد.

2

گذر به قرائتی نوین از اگزیستانسیالیسم دینشناخت
احمد آکوچکیان

1

عباس اشرفی

2

رضوانه دستجانی

3

چکیده
اگزیستانسیالیزم ،نوعی مکتب فلسفة هنجارین دربارة هستی اصیل انسان ،در عصر گذار
مدرنیسم اروپایی به فرانوگرایی است که در رویکرد به انکشاف هستی ،داعیهدار حل
معمای نظریة معرفت و آگاهی از رهگذر معرفت خاص انسان و تجربة عهدهداری التزام،
ارزش و قضاوت به روشی پدیدارشناسانه با میانداری اندیشه دربارة تجربة درونیِ به هستی
درآمدن و خود را طرح ریختن در بلبشوی ابتذال زندگی روزانه و اضطراب و رنج برآمده از
این حس گمشدگی است ،تا انسان به خودش برسد و اینگونه هستی را تبیین کند .خویش
را طرح ریزد ،تحقق بخشد و در زبان آشکار کند.
از همین جاست که حس قائمة هستیداری این موجود ناتمام ،حیرتزا ،دلهرهآور و
اضطرابآفرین است .به درستی آیا ماهیت نهایی انسان ،به خودافتادگی وی به خویش،
معنی میشود؟ آیا آن هستی اصیل خواسته شدة انسانی ،تنها با این قرائت از
اگزیستانسیالیسم ،دست یافتنی است؟ چگونه میتوان از هستیدار خودآگاه در نظریهای
فراتر از تفسیر انسان به دلهره ،به تفسیر حقیقتمدار هستی و ارزششناخت معنایی برای
زندگی دست یافت ،به گونهای که هم از سویی ضرورت گذار از قرائت فلسفة وجود متعالیه
به فلسفة موجود متعالیه جایگاه یابد و هم از سویی از اگزیستانس به معنای هستی ِانسانیِ
 . 1عضو هیأت علمي مركز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)
 .2عضو هیأت علمي دانشگاه عالمه طباطبایي
 .3كارشناسي ارشد علوم قرآن و حدیث و پژوهشگر مركز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)
3

درافتاده در هستی و گم در زندگی روزانه ،عبور کرده و از «خودی سالک رشد» رهسپار
الگوپذیری انسان کامل محمدی ـ علوی شده و او آنجایی خویش را ،تحقق بخشد.
آموزههای قرآنی ـ اوصیایی ،چشمانداز دیگرگونهای از مکتب هستیداری انسانی را
درمیان میآورد:
 )1در این رویکرد خودویژه ،انسان از خودش عبور میکند و به فطرت ،ظرفیتها ،نیازها و
ساخت و ترکیب خویش خودآگاه میشود ،تا به جهان دررسد ،درک بالوسطهای که کلید
شناخت و تغییر جهان و هستی است؛
 )2نوبت به جهان میرسد ،آدمی از هستی محدود و محکوم خویش به نظاممندی عالم و
هستی نامحدود و هستیساز میرسد و اینگونه ایمان میآورد؛ و مقوالتی چون زیبایی در
جهان ،هدفداری هستی ،معناداری و مرحلهداری آن در میان میآید؛
 )3آدمی میتواند خویش را ،به اسماء فعل خداوند و جاینشینی خداوند ،بازتعریف کند و
خویش را طرحی معنیدار بریزد و تحقق بخشد؛
 )4آزادی در ابعاد گوناگونش ،به عدالت و به عبودیت انسان آفرین خداوندی ،چونان روشی
برای آفرینندگی ،دانستهتر میشود .پس او در برابر خویش و نیز عمل خویش مسؤول
است و بدینسان اخالق در الیهای فراتر از تجربة تکالیف و تجربة ارزشها ،بلکه در سطح
تجربة اختیار خالق ،قرار نظاممندی در متن زندگی خالق آدمی خواهند داشت؛
 )5یأسها ،دلهرهها ،دلواپسیها ،نه از حس وا افتادگی به خویش که از درک عظیم بودن،
ضرورت رفتن و حرکت خویش ،حس فاصله میان بودن و شدن ،ابهام راه و طول و بُعد
طریق ،مایه میگیرد و مرگ ،به مثابة امکانی تبدیلکننده ،بازتفسیر میشود؛
 )6زبان ،آشکارگی زیباشناخت تجربة باطنی ،بازتفسیر میشود؛
 )7پس موقعیتها ،مخلوق اختیار خالق و قدر انسانیاند و نه رقمزنندة کیستی انسانی.
کلیدواژهها :اگزیستانسیالیسم ،انسان ،خودبودگی ،خودشدگی ،اضطراب ،امنیت
هستیشناخت ،رشد ،دین ،فلسفة دین

4

فاعلیت الهی مهم ترین پیش فرض در مسائل فلسفه دین
حمیدرضا آیت اللهی

1

چکیده
فیلسوفان دین می کوشند تا مسائل فلسفی را که درباره گزاره های بنیادین دینی مطرح
شده است تحلیل کنند و با تبیین آن موضوع صدق و کذب آن را وارسی نمایند .اما تجزیه
و تحلیل گزاره های دینی همواره بر اساس پیش فرضهایی است که در آن بستر پرسشها
برمی خیزند .علی رغم تنوع مسائل فلسفه دین اما اغلب آنها از تبیین نامناسب از برخی
پیش فرضها رنج می برند که بجای پاسخ به پرسش اصلی باید ابتدا نحوه تلقی از پیش
فرضها روشن گردد تا بتوان در خصوص آن گزاره ها اظهار نظر کرد.
در این مقاله درصددیم نشان دهیم مهم ترین پیش فرض اغلب مسائل فلسفه دین
موضوع «نحوه فاعلیت الهی در جهان» است .بنظر می رسد بسیاری از پرسشها وجوابها به
مسائل فلسفه دین باید ابتدا تحلیل مناسبی از فاعلیت الهی ارائه کند تا بر اساس آن بتوان
در مقامِ ارزیابیِ عقالنی به درستی یا نادرستی گزاره ای رسید .در این مقاله ابتدا نشان داده
خواهد شد چگونه اغلب مسائل فلسفه دین تحت تاثیر این پیش فرض هستند و چگونه
نگاههای متفاوت به فاعلیت الهی نحوه طرح پرسشها و پاسخها را عوض خواهد نمود .در
این زمینه عمده تحلیلهایی که از فاعلیت الهی وجود دارد ذکر خواهد گردید و سپس نشان
داده خواهد شد که هریک با چه چالشهایی در تجزیه و تحلیل مسائل پیش گفته مواجه
خواهند شد .در انتها مدلی که بتواند بهترین تبیین را از فاعلیت الهی داشته باشد تا با
کمترین چالش مواجه شود پیشنهاد خواهد گردید.
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تحلیل برهان صدیقین ابن سینا توسط فالسفه ی دین معاصر
علی ابراهیم زاده

1

ابن سینا در نمط چهارم کتاب اال شارات والتنبیهات به تشریح برهانی می پردازند که بعدها
به برهان صدیقین شهرت یافت .فالسفه ی دین معاصر با مرجع قرار دادن طبقه بندی
کانت از براهین اثبات خدا ،این برهان را مورد تحلیل قرار داده اند .برخی از این فالسفه از
جمله پرویز مروج ،محمد بایراقدار ،محمد لگنهاوزن ،نجیب تایالن و حسین آتای این
برهان را یک برهان وجودشناختی و برخی دیگر از جمله هربرت اسپنسر،مجید فخری،
محمد تقی کرمی ،میشل مارمورا و محمد سعید شیخ این برهان را یک برهان جهان
شناختی دانسته اند .ما با حرکت از مبانی فلسفه اسالمی اثبات خوا هیم کرد که تحلیل
برهان صدیقین در قالب چارچوب ارائه شده توسط کانت بیشتر ناظر به براهینی است که
در سنت فلسفی غربی مسیحی رشد و پرورش یافته است حال آنکه برهان صدیقین یک
برهان کامالً فارغ ازسنت مذکور بوده و برهانی است که در چارچوب سنت شرقی اسالمی
طرح ریزی شده است.
ما معتقدیم برای تحلیل درست براهین اثبات خدا باید چارچوب وسیع تری از آنچه کانت
ارائه نموده است طرح ریزی نمود .در طرح ریزی طبقه بندی ما هم سنت غربی مسیحی و
هم سنت شرقی اسالمی لحاظ شده است .پس از طرح ریزی این طبقه بندی جدید،
جایگاه برهان صدیقین را در میان سایر براهین نشان داده و نا صوابی تفکرکسانی که این
بر هان را وجود شناختی و یا جهان شناختی دانسته اند روشن خواهیم نمود.
کلیدواژه ها :فلسفه دین معاصر -برهان صدیقین  -طبقه بندی کانت  -برهان وجود
شناختی – برهان جهان شناختی
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نقد برهان خفای الهی با تکیه بر آرای موزر
سید نصیراحمد حسینی

1

چکیده
برهان خفای االهی ( )Divine Hiddenness Argumentبه طور جدی در سـال 1993
برای اولینبار به وسیلة جان شلنبرگ( )John L. Schellenbergفیلسـوف کانـاداییتبـار
مطرح شد .هرچند این برهان ،که شبیه برهان شر است ،در آن زمان چنـدان مـورد توجـه
قرار نگرفت ،اما امروزه در کانون توجه متألهان و فیلسوفان دیـن قـرار گرفتـه اسـت .لـب
سخن شلنبرگ در این برهان الحادی این است که خداونـد قـراین کـافی بـر وجـود خـود
دستکم در اختیار برخی انسانها در پارهای از اوقات نگذاشته است و از این رو خداونـد در
خفاست .اگر خدایی وجود دارد ،او محب مطلق است و اگـر محـب مطلـق اسـت ،در خفـا
نمیماند و بر وجود خود قراین کافی به انسانهای محبوب خدا ارائه میدهد .لیکن قـراین
کافی وجود ندارد ،پس خدا محب نیست و باور نداشتن به وجود او معقول و سرزنشناپـذیر
است .و سرانجام نتیجه می گیرد که خدایی وجود ندارد .بنابراین شلنبرگ معتقد اسـت کـه
برهان خفا ،الحاد را توجیه میکند.
یکی از کسانی دیدگاه شلنبرگ را به نقد کشیده پـل مـوزر ( )Paul K. Moserفیلسـوف
معاصر آمریکایی است .موزر با رویکرد جدید به معرفتشناسی دین ،دیدگاه شـلنبرگ را رد
می کند .او دالیل ناآشکارگی خدا را رد کرده ،معتقد است که بر وجـود خـدا دالیـل کـافی
وجود دارد .اما به نظر موزر ،این دالیل با آنچه به طور طبیعی انتظار داریـم ،تفـاوت بسـیار
دارد .او تعیین مرجعیت حقیقی برای نوع قراین و ارزیابی آن را به خود خدا بر مـیگردانـد،
 .1دانشجوی دكتری فلسفه و كالم اسالمي ،دانشگاه تهران و مدرس جامعه المصطفي العالمیه،
واحد كابل ،افغانستان..

نه انسان .به این ترتیب ،برهان خفا را در توجیه خفای خدا موفق ارزیابی نمیکند.
کلیدواژهها :خفای االهی ،بتپرستیشناختی ،خداباوریشناختی ،پل مـوزر ،محـب مطلـق،
ناخداباوری ،معرفت فرزندی
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بررسی نظریه تکامل از نگاه داوکینز
فاطمه احمدی

1

چکیده
داوکینز ،سردمدار الحادگرایی نوین ،با اعتقاد به مبانی داروینیسم (تأثیر محیط ،تغییرات
تصادفی ،تنازع بقا ،اصل استعمال و عدم استعمال ،اصل انتقال صفات اکتسابی از طریق
وراثت و انتخاب طبیعی) و پیامدهای آن (پیداش تصادفی انواع ،گوناگونی ،تحول تدریجی
و خویشاوندی آنها) به تحلیل چگونگی پیدایش حیات ،انواع و افراد برآمده است .با روشن
شدن بزرگترین ضعف تئوری داروین (عدم اطالع وی از مکانیسم وراثت) ،نظریة ترکیبی
جدید انتخاب طبیعی براساس نظریات داروین (انتخاب طبیعی) ،مندل (کشف اساس
ژنتیکی وراثت و اتفاقی بودن توزیع ژنها) ،هوتون (زمان طوالنی الزم ) و دووریس (تئوری
جهش) شکل گرفته است ،که مکانیسم واحدی برای توجیه چگونگی مسألة تحول و
تکامل جانداران به وجود میآورد.
مبانی دیدگاه تکاملی داوکینز عبارتند از )1 :واحدهای انتخاب طبیعیDNA ،ها و ژنهای
خودخواه هستند که ژنوتیپ جانداران را تعیین میکنند و تنها انتخاب طبیعی میتواند
چگونگی پیدایش حیات را تبیین کند .پس از ژنها ،میمها به عنوان همانندسازهای نوین،
همة ابعاد زندگی بشر را تحت تسلط خود دارند؛  )2ژنها اثرات فنوتیپی بر اندام وارهها و
سامانههای خودخواه ،اندامگان دیگر ،دنیای بیرون و زیستبوم خود دارند؛  )3سازندة
اساس حیات ،رودخانة جاری ژنها در موجودات زنده است نه خلقت؛  )4نیای انسان و
جانداران در درخت حیات و شجرة خانوادگی موجودات ،براساس دالیل و شواهد فسیلی و
مولکولی مشترک است و تمام موجودات خویشاوند یکدیگرند زیرا بر اساس علم ژنتیک
DNAی همه موجودات مشترک است؛  )5شواهد تکامل و انتخاب طبیعی نشاندهندة
جهانی بدون طرح ،بیهدف و نابینا بودن ساعت ساز طییعت است؛  )6جهان را باید با نگاه
 .1دانشجوی دكتری فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائي
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علمی و طبیعتگرایانه و از طریق قوانین فهمیدنی آن تبیین کرد نه از زاویة دین و یک
خدای غیرقابل توضیح.
عدم تفکیک رویکرد روششناختی و هستیشناختی ،توسل به رویکرد تقلیلگرایی،
مغالطههای تقلیلگرایانه ،تبدیل علم به ایدئولوژی و عدم پایبندی به روش علمی،
دوریبودن استدالل انباشتی ،ناتوانی انتخاب طبیعی در تبیین تکامل و  ...از جمله انتقادات
وارد بر دیدگاه نو داروینیستها است.
از نظر نگارنده گرچه نظریة تکامل از نظر علمی رد نشده و احتمال دارد در آینده به طور
قطعی اثبات شود با این حال باید به دنبال حل تعارضاتی باشیم که این نظریه با دین و
اخالق پیدا میکند .در دیدگاه «تفکیک زبانی علم و دین» ،نص قرآن به دلیل سمبولیک
آن در مورد خلقت انسان ،نسبت به هر نظریة علمی در این خصوص (چه ثبوت و چه
تحول انواع) مسکوت ،بیطرف و بیتفاوت است پس نه مدافع این دو نظریه است نه
معارض با آنها .با رجوع به برخی اصول فلسفة اسالمی ،تعارض ظاهری هم در حوزة
خداشناسی و هم در حوزة اخالق از ریشه برکنده میشود.
کلیدواژهها :ژن خودخواه ،انتخاب طبیعی ،ژنوتیپ ،فنوتیپ ، DNA ،ژن ،میم ،خداباوری

11

نظریه تکامل از دیدگاه پالنتینگا
و بررسی آن از نگاه هسکر ،مکمولین و پان
فاطمه احمدی

1

چکیده
پالنتینگا از فالسفة پرنفوذ دین معاصر است که در رابطة علم و دین با پذیرش الگوی
مکملیت ،دیدگاه علم آگوستینی را پیشنهاد نموده است .وی با مردود دانستن نظر
متفکرانی که معتقدند نظریة تکامل با توجه به شواهد تجربی قطعی است معتقد است
هرچند بخشهایی از تکامل زیستشناختی داروینی ضعیف است؛ اما از نظر
معرفتشناختی ممکن است .احتمال معرفتی نظریة تکامل ( )GESبر اساس طبیعتگرایی
فلسفی باال و بر اساس خداباوری مسیحی و شواهد تجربی پایین است .نظریة تکامل فی
نفسه با نظم ناسازگار نیست گرچه ترکیب این نظریه با طبیعتگرایی چنین نتیجهای
دربردارد .او مدعی است یک داللت تضمینی میان تکامل و طبیعتگرایی وجود دارد.
بنابراین طبیعتگرایانی که برای ارائه تبیینی کارآمد به داروینیسم نیاز دارند تالش میکنند
تکامل را تنها نظریه علمی قابل قبول وانمود کنند و این در حالی است که پیوند میان
تکامل و طبیعتگرایی خودمتناقض بوده و غیرعقالنی است .احتمال نظریه جد مشترک
( )TCAنیز همراه با شواهد تجربی پایین است ،پس موضع مسیحیان در این زمینه باید
شکگرایی مالیم و الادریگرایی باشد چون از دیدگاه خداشناسی مسیحی معلوم نیست
جهان به چه روشی خلق شده و احتمال دارد خدا آن را به روش  TCAخلق کرده باشد.
وی در پاسخ به انتقاد هسکر و مکمولین که پالنتینگا با رد  TCAباید نظریهای بهتر و
شفاف ارائه کند نظریة ( SCخلقت کیهان توسط خدا) را تبیین میکند؛ اما به باور این دو
منتقد ،این نظریه غیرعلمی است و چگونگی این شیوه مشخص نشده است و پالنتینگا در

 .1دانشجوی دكتری فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائي
11

استداللهایش متأثر از نظریة «علم خداشناسانه» است حال آنکه علم امری جهانی است.
پان برای موافقت با دیدگاه پالنتینگا شواهدی بر رد نظریة تکامل آورده و عنوان میکند
که انتخاب طبیعی دیگر مکانیزم غالب در تکامل کالن نیست و اگر باور به اینکه
اطالعات ژنتیکی خودبخود منتقل میشوند محتمل است پس قائلشدن به وجود خدا در
آفرینش چندان دور از عقل نیست .به نظر پالنتینگا خداباوری سنتی ممکن است بعضی از
اشکال تکامل را تأیید کند اما آن شکلی را می پذیرد که به وسیلة خدا راهنمایی و
هماهنگ شده است.
از نظر نگارنده گرچه نظریة تکامل از نظر علمی به طور قطعی اثبات نشده و در آینده
ممکن است به طور قطعی ثابت شود با این حال باید به دنبال حل تعارضاتی باشیم که
این نظریه با دین و اخالق پیدا میکند .در دیدگاه «تفکیک زبانی علم و دین» ،نص قرآن
به دلیل سمبولیک آن در مورد خلقت انسان ،نسبت به هر نظریة علمی در این خصوص
(چه ثبوت و چه تحول انواع) مسکوت ،بیطرف و بیتفاوت است پس نه مدافع این دو
نظریه است نه معارض با آنها .با رجوع به برخی اصول فلسفة اسالمی ،تعارض ظاهری
تکامل و دین هم در حوزة خداشناسی و هم در حوزة اخالق از ریشه برکنده میشود.
کلیدواژهها :نظریة تکامل ( ،)GESاحتمال پیشینی ،نظریة جد مشترک ( ،)TCAنظریة
خلقت کیهان توسط خدا ( ،)SCعلم خداشناسانه ،طبیعتگرایی ،نظم
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نوخاستهگرایی ،فعل الهی و اختیار انسان
قاسم اخوان نبوی

1

چکیده
یکی از رویکردهایی که درفلسفة علم مطرح است رویکرد نوخاستهگرایی است .این
رویکرد در مقابل تحویلگرایی به وجود آمد ،زیرا در مورد پدیدههایی که در جهان اتفاق
میافتد پرسشهایی مطرح بود که با توجه به رویکرد تحویلگرایی قابل پاسخ نبود از این
رو دانشمندان با توجه به نظریات جدیدی که در علم فیزیک بر اساس فیزیک کوانتوم
ارائه شد ،مبنی بر اینکه کل دارای احکام و ویژگیهایی است که در اجزاء وجود ندارد،
رویکرد نوخاستهگرایی را مطرح کردند .این رویکرد در سایر رشتههای علوم طبیعی کاربرد
پیدا کرد و گروهی از متفکران که در عرصة علم الهیات به مطالعه و تحقیق میپردازند از
این رویکرد برای تبیین آموزههای دینی به خصوص مسئلة فعل الهی استفاده کردهاند.
به نظر میرسد این رویکرد با توجه به مبانی حکمت متعالیه بهترین رویکردی است که بر
اساس آن میتوان آموزههای دینی را تبیین کرد زیرا این رویکرد بر ویژگیهایی مانند
علیّت نزولی ،سلسله مراتب بودن واقعیت و غایتمندی آن ،مبتنی است .هدف از این مقاله
تبیین مسئلة فعل الهی و اختیار انسان بر اساس این رویکرد است.
کلیدواژهها :نوخاستهگرایی ،فعل الهی ،اختیار انسان
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تحلیل و صورتبندی منطقی گزارۀ
"اگر خدا وجود نداشته باشد ،هر کاری مجاز است" [داستایفسکی]
مهدی اخوان

1

داستایفسکی در رمان برادران کارامازف ،جملة مشهوری دارد« :اگر خدا وجود نداشته باشد،
هرکاری مجاز است» .این جمله میان اخالق و دین مالزمه برقرار میسازد و انکار وجود
خدا را به انکار اخالق پیوند میزند .این جمله قالبی شرطی دارد و از این رو تمام دقایق و
مناقشات صوری و غیرصوری ناظر به جمالت شرطی در منطق(ارسطوئی و جدید) را
میتوان در باب آن به کاربرد .اوالً این شرطی در صورتی مراد داستایفسکی (یا هر اشعری
مشربی) را بیان میکند که در منطقِ ربط( )relevant logicخوانش شود و رابطة میان
مقدم و تالی این جمله اتفاقیه (استلزام مادی) لحاظ نشود .حال اگر رابطه از نوع لزومی در
نظر گرفته شود ،میتوان به لحاظ صوری و به عنوان سؤال دوم پرسید که این رابطة
لزومی از چه قسمی است؟ (استلزام اکید ،ربطی ،ضروری ،شهودی ،خالف واقع) .ثالثا ،اگر
ابتناء صوری تالی بر مقدم را بپذیریم به لحاظ مضمونی نوع وابستگی چیست؟ آیا اتکاء
متافیزیکی/هستیشناختی دارد؟ یا وابستگی معرفتشناختی؟ ،یا ابتناء روانشاختی اخالق به
فرمان االهی؟ و یا هرسه؟ کدام یک از این موارد مدعای اشعری (و همچنین
داستایفسکی) است و آیا اساساً وی به اینکه دیدگاه او اینگونه در قالبی شرطی بیان شود
رضایت میدهد؟ سؤال چهارم اینکه آیا تمام معانی گوناگون حُسن و قبح شرعی/نقلی (در
مقابل ذاتی/عقلی) امکان اندراج در گزارة ساده شرطی فوق را دارد؟ تبدیل این گزارة
شرطی به همارزهای منطقیاش نیز موضوع پژوهشیِ جالبی است ،از این جهت که به
عنوان سؤال پنجم بپرسیم آیا اشعری به «عکسِ نقیض» این گزاره (اگر هرکاری مجاز
نباشد خدا وجود دارد) نیز ملتزم است؟ و سؤال ششم اینکه آیا این شرطیة متصله به
 .1عضو هیأت علمي گروه فلسفۀ دانشگاه عالمه طباطبائي
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منفصلة مانعهالخلو تبدیل میشود یا منفصلة مانعهالجمع؟ و در هر صورت اشعری چه
مواجههای با آن گزارهها دارد (رد یا قبول میکند؟).
وقتی سارتر به عنوان فردی ملحد و خداناباور این جملة داستایفسکی را نقل میکند ،معلوم
میشود بر مبنای این گزاره ،نقیض و عکس نقیض و گزارههای مشابه آن ،استداللهای
گوناگون معتبر شرطی (وضع مقدم و رفع تالی) میتوان صورتبندی کرد که مجال این
مسئله را میگشاید که کدام یک از طرفین نزاع (ملحد ،خداباور اشعری و خداباور معتزلی)
از کدام یک از صورتها سود میبرد و با کدام یک دچار چالش میشود .اتفاقاً سارتر با
اذعان به استلزام موجود در گزاره و ضمیمه کردن عدم اعتقادش به خدا به آن میتواند بر
اساس استدالل وضع مقدم ،مجاز بودن هر کاری را نتیجه بگیرد (و در واقع هم میگیرد).
شباهت داستایفسکی و سارتر این است که هر دو این جمله را قبول دارند ولی فرقشان
این است که داستایفسکی با رفع تالی رفع مقدم را نتیجه میگیرد ولی سارتر با وضع مقدم
وضع تالی را نتیجه میگیرد.
این جستار در پی آن است که گزارة فوق را به زیر ذرهبین نازکاندیشیهای منطقی ببرد
تا داللتهای آن را بیشتر بکاود.
کلیدواژهها :گزارة شرطیه ،داستایفسکی ،سارتر ،دین ،اخالق ،منطق ربط ،اشعری ،استلزام

کثرتگرایی دینی در اندیشة عینالقضات همدانی
رضا اسدپور

1

چکیده
نظریة پلورالیسم یا کثرتگرایی دینی بر این باور استوار است که همة ادیان موجود در
جهان از حقیقت بهرهمند بوده و موجب رستگاری و نجات پیروان خویش را فراهم
میآورند .این نظریه که توسط جان هیک ،فیلسوف و دینپژوه انگلیسی در دو دهة اخیر
مطرح شده است ،مورد توجه اندیشمندان فلسفة دین و کالم جدید واقع شده و نقد و
نظرهایی را در پی داشته است .در کنار این نظریه ،دو دیدگاه دیگر وجود دارد که
حصرگرایی و شمولگرایی نامیده میشوند .حصرگرایی برخالف کثرتگرایی ،حقیقت را
تنها در انحصار یک دین دانسته و سایر ادیان را باطل میداند اما شمولگرایی در عین
اینکه یک دین را حق میداند ،همانند کثرتگرایی ،ادیان دیگر را هم به میزان نزدیکی با
دین حق ،بهرهمند از حقیقت میداند.
در این مقاله ،ابتدا سه نظریة مذکور معرفی شده و پیشینه و خاستگاه پلورالیسم و همچنین
آثار و اندیشههای بنیانگذار آن به اجمال بیان شده است .سپس به شرح و بیان
کثرتگرایی دینی از منظر عارف بزرگ ایرانی ،عینالقضات همدانی میپردازد .عرفان
اسالمی با تفکیک دین به دو بعد ظاهری و باطنی ،باطن همة ادیان را بر خالف ظاهر
مختلفشان ،مشابه هم و نشأتیافته از یک حقیقت میداند .عارفان مسلمان با تأکید بر
حقّانیت و کمال اسالم ،سایر ادیان را نیز جلوههایی از حقیقت مطلق میدانند .این اندیشه
در دو اثر عینالقضات همدانی به نامهای تمهیدات و نامهها به روشنی نمایان شده است.
کلیدواژهها :کثرتگرایی ،جان هیک ،عرفان ،ادیان  ،عینالقضات.
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پرسش هنجاری و نظریات ارادهگرایانه :بررسی نقد کرسگارد
سید محسن اسالمی

1

چکیده
جانمایه و لب نظریات اخالقیِ مدرن ،یافتن سرچشمه هنجار و پاسخ به پرسش هنجاری
است .این مسئله از منشأ هنجار سؤال میکند :اینکه حیثِ هنجاری احکام اخالقی از کجا
ناشی میشود .در سرچشمههای هنجار ،کریستین کرسگارد این مسئله را محور قرار داده،
چهار پاسخ عمده را تصویر کرده ،به نقدِ سه مورد نخست نشسته و از چهارمی دفاع کرده
است.
در این مقاله ،پس از طرح مسئله ،یکی از سه رویکرد ،یعنی ارادهگرایی (شامل دو شکل
دولت قهار و امر االهی) طرح شده ،نقدهای کرسگارد به آن تقریر و سپس بررسی
میشود .به نظر میرسد نقد کرسگارد به نظریهای نظیر دیدگاه هابز میتواند وارد باشد،
زیرا هابز توضیحی برای اینکه «اساساً چرا باید به قرارداد اجتماعی تن دهیم؟» ندارد .اگر
بتوان دربارة خودِ آن قرارداد انگیزهای یافت ،میتوان از همان منشأ برای الزامات اخالقی
نیز استفاده کنیم ،و اگر چنان چیزی در اختیار نباشد ،آنگاه حیث هنجاری الزامات اخالقی
نیز متزلزل میشود .لیکن ،به نظر نگارنده این نقد به دیدگاه امر االهی وارد نیست .در این
نظریه ،با توجه به محوریت تصویری از خدا که صفاتی نظیر علم و قدرت دارد و با داشتن
عقالنیت ابزاری (هدف-وسیله) میتوان به پرسش پاسخ داد و در این فضا مشکلی نظیر
حلقه گیگس در کار نیست .بنابراین ،به نظر میرسد از حیث انگیزشی ایرادی به نظریه امر
االهی وارد نیست ،و برای کنار زدن نظریات امر االهی ،باید به نقدهای متافیزیکی،
معرفتشناختی و سمانتیک متوسل شد.
کلیدواژهها :نظریة امر الهی ،اخالق هابزی ،کریستین کرسگارد ،پرسش هنجاری
 1دانشجوی كارشناسي ارشد فلسفۀ اخالق ،دانشگاه قم
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امکان بازسازی نظریات فیلسوفان مسلمان در مسأله علیت خداوند و
جهان از منظر تجربه دینی
رضا اکبری

1

چکیده
ماهیت تجربه دینی مسئله ای مهم در میان مسائل مربوط به تجربه دینی است .افرادی
همچون سویین برن و آلستون در میان ادراکی انگاران تجربه دینی قرار می گیرند .در
مقابل می توان از افرادی همچون شالیرماخر و گاتینگ نام برد که تجربه دینی را
احساسی تلقی می کنند .شالیرماخر ماهیت تجربه دینی را احساس تعلق به بی نهایت می
داند و گاتینگ آن را احساس نیاز و درک این که موجودی خیر خواه به فکر انسان است و
او را در سختی ها کمک می کند تلقی کرده است .در آیات قران به این که انسان در
سختی ها به یاد موجودی می افتد که توان نجات او را داراست اشاره شده است .توجه به
این احساس نیاز ،پل ارتباط دین با اندیشه فیلسوفان و متالهانی است که تجربه دینی را از
این منظر تحلیل کرده اند .در سنت فلسفه اسالمی نیز فیلسوفانی همچون مالصدرا،
سهروردی و ابن سینا به این احساس نیاز از منظری فلسفی نگریسته اند .توجه به نکته
اخیر نشان می دهد که می توان نظریات فیلسوفان مسلمان را در باره رابطه علیت خداوند
با جهان از منظر تجربه دینی بازسازی کرد.
کلیدواژهها :تجربه دینی ،شالیرماخر ،گاتینگ ،احساس نیاز ،فلسفه اسالمی

 .1استاد گروه فلسفه و كالم دانشکده الهیات ،معارف اسالمي و ارشاد ،دانشگاه امام صادق علیه
السالم
18

طرح و سنجش نظریهای دیگر در باب تنگنای شر
«نظریة بخشش»
مسعود امید

1

چکیده
تنگنای شر یکی از مسائل مهم در فلسفه دین معاصر است .این مسئله هنوز تازگی و نفوذ
خود را در میان فلسفیاندیشان حفظ کرده است .تقریر صورت کلی این تنگنا بدین ترتیب
است که در این جهان حوادثی خارج از اختیار انسان و یا در محدوده اختیار دیگر آدمیان،
رخ میدهند که برای انسانها بسیار ناخوش ،غیرانسانی ،تلخ ،دردآور ،همراه با آزردگی
اکید و حس ناروایی است .از این حوادث با عنوان شرور طبیعی (زلزله و سیل و سایر
بالیای طبیعی) و اخالقی(جنگ و تخاصمات و دیگر بالیای عمومی و خصوصیِ غیر
اخالقی) نام میبرند .این چنین رویدادهایی هنگامی به سطح دشواری اکید میرسند که در
مورد منشأ جهان و مبدأ عالم و آدم ،قائل به دانایی مطلق و توانایی مطلق و خیرخواهی
مطلق (و/یا انسانوار) باشیم .در مورد حل تنگنای مذکور نظریات متعدد و متنوعی با عنایت
به رویکردهای مختلف ارائه شده است .در اینجا در صدد آن هستیم تا ایده یا نظریة
دیگری را برای برون رفت از تنگنای مذکور ،طرح و مورد سنجش قرار دهیم.
در این مقاله برای برونرفت از این تنگنا ،نخست به «مشکل» بودن و نه «مسئله» بودن
تنگنای شر اذعان شده است .سپس با تفکیک انواع رویکردهای شناختاری مانند رویکرد
متافیزیکی از رویکردهای غیرشناختاری از قبیل دینی ،عرفانی ،وجودی ،ذوقی ،روانی و،....
«رویکرد اخالقی محض» به عنوان مبنای رفع تنگنای شر انتخاب شده است .شیوه کلی
این تحقیق ،روش تحلیلی در حوزة اخالق است .به کمک این روش و این رویکرد
غیرشناختاری ،نظر بر این است تا از طریق اخالق محض و معقولیت اخالقی ،به حل و
رفع تنگنای شر پرداخته شود .این نظریه بر محور «بخشش ،عفو و گذشت» به حل و رفع
این تنگنا همت گماشته است .این نظریه ناظر به آن است که اگر حتی منشأیت شرور
 .1دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز
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متصف به اوج اختیار ،دانایی ،توانایی ،خیرخواهی نیز باشد ،انسان میتواند با تکیه بر
«بخشش» و قدرت و آثار نهفته در آن ،هم از شرور عبور کند و خود را برهاند و هم سبب
ارتقای اخالقی خود گردد .نظریة بخشش بدون نیاز به هیچ مبنای متافیزیکی و ،...تنها
نیازمند «خواست اخالق» یا «ارادة معطوف به اخالق» از طرف فرد است.
کلیدواژهها :تنگنای شر ،وجود منشأ عالم و قادر و خیرخواه مطلق و/یا انسانوار برای شرور،
مشکلانگاری شر ،رویکرد اخالقی محض ،نظریة «بخشش».
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علم پیشین الهی و اختیار انسان« :خداگرایی گشوده» و «مسأله بداء»
زینب امیری

1

چکیده
بر مبنای استدالل تقدیرگرایی کالمی ) (Theological Fatalismاز آنجا که علم
خداوند به رخدادهای آینده قطعی و خطاناپذیر است ،پس انسان نمیتواند کاری جز آنچه
خداوند از پیش میداند انجام دهد .از این رو ،افعال انسان اختیاری نیست.
یکی از پاسخهای فیلسوفان دین به این استدالل ،نظریة خداگرایی گشوده (Open God
) Viewاست .حامیان این نظریه ،که به سه گروه تقسیم میشوند ،بر این باورند که
خداوند عالم مطلق است؛ اما به دلیل اینکه وضعیت آنچه به واسطه اعمال مختارانه انسان
در آینده رخ میدهد ،برای او گشوده است و ممکن است تغییر کند لذا علم پیشین به
اعمال اختیاری انسان برای خداوند منطقا ناممکن است .از منظر این گروه ،فقدان علم
پیشین ،به دلیل عدم امکان منطقی آن ،مستلزم نفی مطلق بودن علم الهی نیست.
این مقاله میکوشد با نشان دادن نزدیک بودن پاسخ خداگرایی گشوده به مسئلة بداء در
کالم اسالمی ،نشان دهد که میتوان بداء را نیز پاسخی به استدالل تقدیرگرایی کالمی
دانست .زیرا مسئلة بداء که از معتقدات خاص شیعه امامیه است بر سه اصلِ علم مطلق
خداوند ،استمرار تدبیر عالم به حسب مشیت الهی و پیوند داشتن افعال آدمی با سرنوشت او
استوار است .یعنی در حقیقت بداء اوالً ،تأکیدی است بر اینکه خلق و امر همه به دست
خداست و هر آنى خداوند در کاری نو است و به همین مناسبت جهان همواره روی به
سوی تکامل دارد؛ ثانیاً ،مؤید«اختیار» و «ارادة» انسان در تعیین و تغییر مقدرات خود است
کلیدواژهها :تقدیرگرایی کالمی ،خداگرایی گشوده ،علم پیشین الهی ،اختیار ،مسئله بداء.

 .1دانشآموختۀ كارشناسي ارشد فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه تهران
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فلسفة دین معاصر از منظر باستانشناسی دین
امیر امیرینژاد

1

صالحالدین معروفی

2

چکیده
یکی از نو بنیانترین مباحث نظری باستانشناسی ،باستانشناسی دین است .این بعد
معرفتشناسی در باستانشناسی دربارة هستی و چیستی دین تالش دارد مانع از
کژفهمیها ،تحریفها و تصاویر نادرست و عامیانه از کنشها و باورهای دینی گذشته شده
تا به فهم فلسفة دین معاصر با مطالعه شواهد مادی و ارزیابی سنتها ،فرهنگها و
نظامهای اجتماعی گذشته بپردازد.
ناگفته پیداست باستانشناسی دین یکی از پرلغزشترین و حساسترین عرصههای
باستانشناسی است ،چرا که خود دین در تماس با واقعیت به صورت معما ،حساس و
پیچیده در رابطه آدمی با جهان هستی مطرح است .از طرفی نظریات مطرح شده از سوی
نظریهپردازان کالسیک مانند دورکهایم و وبر ،مباحث دین و به ویژه جامعهشناسی دین را
شدیداً تحت تأثیر قرارداده است.
این مقاله در تالش است تا پس از اشارة کوتاه به دیدگاههای نظریهپردازان غربی از جمله
دورکهایم و وبر به مفهوم دین ،مبحث اصلی خود که همان باستانشناسی دین است را
مطرح کند .در این نوشتار با استفاده از شیوة تحلیلی به تبیین جایگاه باستانشناسی دین
در منظر تحقیقات نظری باستانشناسی پرداخته و در این راستا میکوشد مبنای نظری
دین را که فالسفه کالسیک غرب مطرح کردهاند را در قالب باستانشناسی دین مطرح
کند .هدف نهایی در پژوهش فوق ،بازگویی نظریات فالفسه اجتماعی غرب در زمینه
مبحث دین ،تعریف باستانشناسی دین و اینکه جدالها و چالشهای دین بروندینی است
 .1دانشآموخته كارشناسي ارشد
 .2دانشجوی كارشناسي ارشد
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یا دروندینی است ،خواهد بود.
کلیدواژهها :دین ،باستان شناسیدین ،شواهد مادی



تنگنای ظهور نیستانگاری و آیندۀ الهیات
مهدی بنایی جهرمی

1

چکیده
ظهور نیستانگاری ،امکان نقد تازهای از الهیات را فراهم میآورد که چشمان ما را به
شکستگی عهد گذشته انسان با خدا و گسیختگی نسبت او با غیب میگشاید و نشان
می دهد که هر تالشی برای بازگرداندن خدا و معنا به زندگی آدمی ،تا چه اندازه دستخوش
احاطه طوفانی است که از پایانیافتگی متافیزیک غربی برآمده است.
بیتردید ظهور نیستانگاریای که نیچه اعالنگر آن است ،بشر را از حفظ امیدواری به
دین ،اخالق و فلسفه عاجز میکند و پناه ارزشهای گذشته را بر سر او آوار میسازد .با
این ظهور ،آدمی درمییابد که همة آرمانهای او در نهایت جز به ناکامی و نابودی
نیانجامیده است و «مسیحیت ،انقالب ،الغای بردگی ،حقوق برابر ،بشردوستی،
صلحدوستی ،عدالت ،حقیقت و ...همة واژةهای پرطمطراق ،تنها در یک نبرد ،همچون
پرچمهایی ارزش دارند ،نه به عنوان واقعیات( ».خواست قدرت ،قطعه )08
مقالهای که در پی خواهد آمد ،با توجه به آنچه که گفته شد ،به این پرسشهای اساسی
میپردازد که «آیا الهیات ،با ظهور نیستانگاری قادر به حفظ امکانات خود برای سخن
گفتن از خداوند خواهد بود؟ و آیا توان تداوم اعتماد دیرپای خود را بر مرجعیت و استیالی
متافیزیک خواهد داشت؟ ،در غیر این صورت ،آیا میتوان نیستانگاری را نه به عنوان
حادثهای تاریخانگارانه و مربوط به گذشته بلکه به مثابه امری کامال تاریخی و تعیینکننده،
فراهمکنندة امکانات تازهای برای تفکر آینده در الهیات ادیان دانست؟»
کلیدواژهها :الهیات ،نیستانگاری ،متافیزیک ،تفکر ،انسان و خدا

 .1عضو هیأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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بررسی و نقد آرای ساختگرایان در باب ماهیت تجربة دینی و عرفانی
با تأکید بر آرای استیون کتز
محمدرضا بیات

1

صدیقه توکل

2

چکیده
بی تردید اواخر قرن بیستم از حیاتیترین مقاطع در شکلگیری بسیاری از سؤاالت بنیادین
معرفتشناختی بوده است .تجربة دینی نیز به عنوان یکی از برجستهترین موضوعات
فلسفة دین در قرن بیستم ،به طور جدی در محک این آزمایش قرار گرفته است.
ساختگرایی یکی از نگرشهای عمده در باب ارزش معرفتشناختی تجربة دینی است.
استیون کتز از ساختگرایان ،بر این فرض اساسی معرفتشناختی تأکید میکند که
"هرگونه تجربة ادراکی بیواسطه برای انسان ناممکن است" تا نشان دهد که تجارب
عرفانی از شرایط پیشین فرد متأثر بوده و همچون هر تجربة ادراکی دیگر ممکن نیست
فارغ از زمینة اجتماعی و فرهنگی عارف یا صاحب تجربة دینی شکل بگیرد.
ساختگرایی در واقع واکنشی به دیدگاه رقیب یعنی ذاتگرایی است که بر فرض بنیادین
وجود هسته و ذات مشترک در میان تمامی تجارب عرفانی ،تأکید میکند.
در نوشتار پیش رو برآنیم تا به بررسی و نقد آرای استیون کتز در زمینة حجیت
معرفتشناختی تجربة دینی بپردازیم و از این دیدگاه دفاع کنیم که تجارب عرفانی و دینی
دارای هستهای مشترکاند.
کلیدواژهها :تجارب دینی ,تجارب عرفانی ،استیون کتز ،ساختگرایی ،ذاتگرایی ،تجربة
ادراکی

 .1عضو هیأت علمي گروه فلسفه دین دانشگاه تهران
 .2دانشجوی كارشناسي ارشد فلسفه دین،پردیس فارابي دانشگاه تهران
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نسبت خدا و هستی در اندیشة هایدگر
جف پرودام

1

علی پیرحیاتی

2

چکیده
دو مفهومِ خدا و هستی ،در سنتهای دینی و فلسفی ،همواره در کانون توجه قرار
داشتهاند ،اما به نظر میرسد در دوران معاصر،این دو واژة بنیادی دیگر نیروی تأثیرگذار
پیشین را از دست دادهاند .جهانبینی دینی با حاکم شدن جهانبینی نقاد مدرن ،تضعیف
شده و به این ترتیب ،معنای کلمة «خدا» بیش از همیشه به چالش کشیده میشود.از نظر
هایدگر ،مفهوم هستی در فلسفة غرب نیز کم و بیش دچار همین سرنوشت شدهاست .با
وجود این ،ویژگیِ اصلی تفکر هایدگر ،تالش پیوسته در جهت بازسازی و پیشبرد تأمالت
هستیشناختی یا تأمل دربارة معنای هستی است .حال آیا این تالش ،باپویاسازی و احیای
مفاهیمِ حوزة الهیات و خداشناسی هم نسبتی دارد؟ آیا تأمل دربارة هستی میتواند به
مفهوم «خدا» معنایی تازه ببخشد؟ در این مقاله میکوشیم ضمن پاسخ به این پرسشها،
با تبیین رابطهای که بینِ هستیشناسی به مثابه غلبه بر متافیزیک و برداشتِ
غیرمتافیزیکی یا پسامتافیزیکی از خدا وجود دارد ،نوعی همسویی و همبستگی را میان
هستیشناسی و خداشناسی در اندیشة هایدگر نشان دهیم.
کلیدواژهها :خدا ،هستی ،خداشناسی ،هستیشناسی ،هایدگر ،متافیزیک

 .1دانشآموختۀ دانشگاه ویرجینیا و معاون بنیاد تعامل آمریکا
 .2دانشجوی دكتری زبانشناسي دانشگاه تهران
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بازشناسی مفهوم هنر قدسی و اصول ارزشگذاری آثار هنری در این حوزه
ریحانه پریشان

1

محمد علیآبادی

2

چکیده
دین از وجوه امتیاز بشری است و انسان همواره به دنبال این بوده که با دین به تکیهگاهی
ماورایی پناه برد و روح نگران خویش را آرامش بخشـد .هنـر نیـز واقعیتـی اسـت ،کـه در
تمامی جوانب زندگی ظهور و تجلی دارد و زندگی بشر کامال با آن عجین است .از ابتـدای
تاریخ بشر هنر وسیلهای برای تجلی مـادی باورهـا بـوده اسـت و لـذا بـارزترین تجلیگـاه
معنویت و هویت متعالی انسانی را که از دین نشات میگیرد میتوان در الیههـای پنهـانی
هنر جستجو کرد .پرسش اصلی این است که کدام یک از آثار هنری را میتـوان بـه واقـع
تجلیگاه معنویت و قداست دانست و دیگر آنکه بر چه اساسی میتـوان ایـن گونـه آثـار را
ارزشگذاری کرده ،یکی را موفقتر از دیگری دانست.
در این مقاله نخست به بررسی اجمالی هنرهای مرتبط با دین پرداخته شده و با توجـه بـه
مطالعات اسنادی کتابخانهای هنر قدسی به عنوان ارزشیترین هنـر مـرتبط بـا دیـن -بـر
اساس استخراج فصل مشترک تمامی تعاریفی کـه صـاحب نظـران پـیش از ایـن مطـرح
نمودهاند -تعریف شده است .در ادامه عوامل مؤثر در این هنر همچون جایگاه هنرمنـد بـه
عنوان خالق (یا واسطه خلق) و نیز روند شکلگیری اثر به اختصار شـرح داده شـده اسـت.
نهایتا نقش ،اهداف و کارکردهای هنر قدسی در پـژوهشهـای متفکـران مـورد تحلیـل و
بررسی قرار گرفته است و از آنجایی که ارزش هر چیز را میتوان بر اساس موفقیت آن در
تحقق اهدافش دانست ،چارچوب مدونی در  5دسته اصلی ( تجلی عالم ،تجلی حضور خدا،
القای معنویت ،حفظ و اشاعة اخالقیات ،نشر و ماندگار ساختن شرایع) به عنوان اهداف هنر
 .1دانشجوی كارشناسيارشد معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز
 .2دكترای معماری ،استادیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز
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قدسی ارائه شده که میتواند معیاری برای سنجش جایگاه و ارزش آثار هنری ایـن حـوزه
باشد.
کلیدواژهها :دین ،هنر ،هنر دینی ،هنر قدسی ،هنر سنتی ،هنرمعنوی

28

عقالنیت باور دینی از دیدگاه ولترستورف با محوریت
نقد اعتدالی دلیلگرایی
دکتر قاسم پورحسن

1

نجم السادات الحسینی

2

پروین کاظم زاده

3

چکیده
عقالنیت باور دینی یکی از مهم ترین مباحث فلسفه دین است که پنج رویکرد معرفت
شناسانه متفاوت را در بر می گیرد .تا همین اواخر ،دلیل گرایی رویکرد غالب در حوزه
عقالنیت باورهای دینی بود و نماد عقلگرایی حداکثری به شمار می رفت .اما معرفت
شناسی اصالح شده مکتبی نوظهور است که در مقابل دلیل گرایی قرار گرفته ،عقالنیت را
بیجا و بی مورد دانسته و معتقد است که اعتقادات دینی می توانند کامال موجه و معقول
باشند حتی اگر هیچ قرینه ای آنها را تأیید نکند .در این میان دیدگاههای ولترستورف به
عنوان یکی از مهم ترین افراد مطرح در این رویکرد ،متشکل از دو فرضیه عمده است:
اول آنکه افراد زیادی به صورت مبنایی یعنی بدون واسطه و نه بر اساس دیگر عقاید ،به
بسیاری عقاید در مورد خدا قائلند؛ و دیگر اینکه آنان اغلب حق دارند به آن امور معتقد
شوند .دراین مقاله پس از بیان نحوه مواجهه ولترستورف با بحث عقالنیت مشخص می
گردد که او معنای عام و گسترده عقالنیت را مورد پذیرش قرار می دهد و مراد وی از
عقالنیت ،تنها عقل ارسطویی نیست بلکه خود ایمان را به تنهایی عقالنی می داند و
ترکیبی از دلیل گرایی و ایمان گرایی را پیشنهاد می دهد .همچنین آرای جان الک ،از
 .1عضو هیأت علمي گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایي
 .2دانشجوی دكتری دین پژوهي
 .3دانشجوی دكتری دین پژوهي
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نمایندگان اصلی دلیل گرایی ،و نقدهای ولترستورف بر این دیدگاه ذکر می گردد.
کلیدواژهها :معرفت شناسی اصالح شده ،دلیل گرایی ،عقالنیت باور دینی ،ولترستورف،
جان الک

31

بررسی مقایسهای خداشناسی تشبیهی و تنزیهی در
اندیشه ابنعربی و اسپینوزا
پدرام پورمهران

1

چکیده
از دیرباز در االهیات ،روشهای تشبیهی و تنزیهی میان متکلمان ،فیلسوفان و عارفان
رواج داشته است؛ تشبیه عبارت است از همانند کردن خدا به مخلوقات و اسناد صفات
ممکن به واجب و تنزیه عبارت است از باور به تعالی خدا از مخلوقات و سلب صفات
ممکن از واجب .ابنعربی نه تشبیهانگار ناب است و نه تنزیهانگار ناب بلکه میان آن دو
جمع میکند .وی تنزیه را برابر اطالق مطلق و تشبیه را برابر تقیید مطلق بهکار میبرد.
بنابراین ،تنزیه تجلی حق تعالی است برای خود که متعالی از هر نسبتی است و تشبیه
تجلی اوست در صور موجودات خارجی در عرصه وجود .ابنعربی هم مقام تنزیه را حفظ
میکند و هم مقام تشبیه را چرا که به زعم وی ،در مقام الهیّت یا واحدیّت ،تنزیه و تشبیه
متضایف است و یکی بدون دیگری بهتصور نمیآید .اما اسپینوزا هر گونه نسبت دادن
صفات ممکنات به خدا یا جوهر نامتناهی مطلق را ناروا میداند .با این مبنا ،صفاتی چون
سمیع ،بصیر و ...از خداوند سلب میگردد و خداشناسی تشبیهانگارانه نفی میشود .الزمة
منطقی این نظریه ،باور به تنزیهانگاری است اما او بدین روش نمیرود و به دام
تشبیهانگاری میافتد؛ زیرا هرچند صفات جوهر نامتناهی مطلق را به تبع ذات ،نامتناهی
میداند و تنها دو صفت فکر و بُعد را برای شناخت انسان دستیافتنی میپندارد-که این
خود اقرار به تعالی خدا و گونهای تنزیهانگاری است -اما با معرفی تنها دو صفتی که
حاالتشان در انسان یافت میشود ،در مقام تشبیه میماند و به همان اشکالی دچار
 .1دانشجوی دكتری حکمت متعالیه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

31

میگردد که ابنعربی بر خداشناسی تنزیهانگارانه وارد میداند؛ نفی تشبیه به تشبیه
میانجامد.
کلیدواژهها :تشبیه ،تنزیه ،یگانهانگاری ،خداشناسی ،ابنعربی ،اسپینوزا
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آیا آنتونی فلو حقیقتاً خداپرست شد؟
جالل پیکانی

1

چکیده
آنتونی فلو بعد از دههها دفاع جانانه از خداناباوری ،نهایتاً در شش سال آخر عمر چرخشی
بنیادی انجام داد و به سمت خداباوری روی آورد .وی اصلیترین دلیل خود را در قالب
تقریری از برهان اتقان صنع و با ابتناء بر یافتههای جدید علمی ،بخصوص در حوزة
زیستشناسی اعالم میکند.
در این مقاله ابتدا نشان دادهایم که فلو در دورة اول حیات فکری خود با تمسک بر
رویکردهای پوزیتویستی و پوپری ،خداباوری را فاقد قرائن و دالیل کافی و بسنده اعالم
میکند .سپس دالیل زیستشناختی او در دفاع از خداباوری مورد نقد و بررسی قرار گرفته
است و نشان داده شده است که این دالیل در نزد فلو ،برخالف برخی اعالنهای عمومی
در داخل و خارج از کشور ،نهایتاً به یک مبداء باوری یا خداباوریحداقلی منتهی شده است
ونه خداپرستی در معنای رایج آن.
کلیدواژهها :آنتونی فلو ،خداناباوری ،خداباوری ،دالیل و قرائن ،زیست شناسی

 .1استادیار گروه الهیات دانشگاه پیام نور
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فلسفه و دین از منظر ابنرشد
حسین ثقفی

1

چکیده
کار تطبیق در دو زمینه از زمینههای دانش بشر یعنی دین و فلسفه (عقل) یکی از
مهمترین مسائلی است که هر انسان متفکری به آن پرداخته است .متفکرانی وجود دارند
که بر تمایز بین آن دو تأکید دارند .این رابطه (مثبت یا منفی) به دالیلی بسیار مهم است:
 -1اکتشافات گوناگونی در دو دانش بشر یعنی علوم طبیعی و علوم انسانی ،تقابالتی را
بین این علوم و دین بروز میدهد؛  -2برخی حکومتهای دینی مبتنی بر قوانین دینی
(قوانین فقهی) هستند ،و مدعی هستند که تمدن جدیدی را با یافتههای عقالنی ایجاد
خواهند کرد؛  -3برخی متفکران معتقدند که تفاوت عمیقی بین دانش دینی و تفکر فلسفی
وجود دارد.
مقالة ذیل این مسئله را در سه بخش از منظر ابنرشد بحث خواهد کرد:
 -1در ابتدا ما به عقیدة ابنرشد در بارة معنای دین خواهیم پرداخت ،او دین را چنان
معرفی میکند که دارای نکات بسیار مشترکی با فلسفه است.
 -2دوم اینکه ما به نظرات او پیرامون فلسفه یا عقالنیت خواهیم پرداخت ،او سعی میکند
فلسفه را به عنوان یک علم مقدس و الهی ارائه دهد.
 -3و در پایان بدیهی است که تناقضاتی بین دین و فلسفه به نظر میرسد؛ راه حلی که
ابنرشد ارائه میدهد تفسیر رمزی یا تأویل (ارجاع متن به اصل خود) میباشد.
کلیدواژهها :ابنرشد ،تفسیر رمزی ،عقالنیت ،دین

 .1دانشجوی دكتری فلسفه دین ،دانشگاه تهران
34

معنای زندگی از نظرگاه مالصدرا
حسین ثقفی

1

چکیده
مالصدرا نه به طور اختصاصی به معنای زندگی پرداخته و نه معنای زندگی از مسائل او
بوده است .اما ما میتوانیم براساس نگرش وی از میان آثارش پاسخ مناسبی برای این
مسئله بیابیم .از میان سه رویکرد در زمینة فلسفة اسالمی (یعنی حکمت مشاء ،اشراق و
حکمت متعالیه) ما سومین مورد را که کاملترین رویکرد است برگزیدهایم .همچنین در
زمینة معنای زندگی سه رویکرد وجود دارد که عبارتند از -1 :رویکرد طبیعتگرا -2
رویکرد ناطبیعتگرا و  -3رویکرد فراطبیعتگرا .بدیهی است که رویکرد ما از نوع سوم
(رویکرد فراطبیعتگرا) خواهد بود .ما میتوانیم این مسئله را (که در جوامع سکوالر ظهور
یا فت) با ابداعات فلسفی مالصدرا به بحث بگذاریم .سؤاالتی از مسئله معنای زندگی
مطرح شده که از طریق حکمت متعالیه میتوان به آن پاسخ داد مانند:
 -1معنای زندگی به معنای هدف در نظر گرفته میشود (نه ارزش و یا کارکرد که متز و
دیگران معتقدند)؛ زیرا هر هدفی هم وجودی است و هم ذومراتب؛ و بر همین اساس ما به
هر دو مسئله اصالت وجود و تشکیک وجود در حکمت متعالیه خواهیم پرداخت.
 -2معنای زندگی محدود به جنبه خاص یا دوران خاصی از حیات نمیشود ،معنای زندگی
مقولة بسیار گستردهای است که تمام جوانب زندگی را در برمیگیرد؛ همانگونه که از
طریق حرکت جوهری براساس حکمت متعالیه متذکر میشویم.
 -3براساس حرکت جوهری در حکمت متعالیه ،هر انسان هدفمندی چهار مرحله را پشت
سر خواهد گذاشت که در حکمت متعالیه به اسفار اربعه معروف است.
مباحث ما با یکدیگر همپوشانی خواهد داشت ،زیرا هر بحثی ممکن است از بحث دیگر

 .1دانشجوی دكتری فلسفه دین ،دانشگاه تهران
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استنباط گردد.
کلیدواژهها :تشکیک وجود ،ایمان ،حرکت جوهری ،اسفار چهارگانه ،هدفمندی ،معاد
جسمانی

36

نقد نظریه عدل الهی (تئودیسه) پرورش روح در مسأله شر
(با تمرکز بر آراء جان هیک)
ماندانا چگنی فراهانی

1

امیر صادقی

2

چکیده
نظریه عدل الهی پرورش روح که آخرین تقریر آن توسط جان هیک طرح شده ریشهای
تاریخی دارد .جان هیک نظریه خود را در مقابل نظریه سنتی آگوستین (عدمی بودن شر) و
متأثر از نظریه ایرنائوس تدوین کرده است .این نوشتار بر آن است تا ضمن روشن کردن
زوایای نظریه عدل الهی پرورش روح ،که جهان را مکانی برای رشد انسان میداند ،به
انتقادات وارد بر آن با نگاهی فلسفی بپردازد تا عیار نظریه نزد خواننده روشنتر شود.
نظریه پرورش روح بر این استدالل استوار است که -1 :خداوند از خلقت انسان هدفی
داشته (مستنتج از آموزههای دینی)  -2هدف خداوند از خلقت انسان رشد و پرورش
روحانی و تعالی او است -3 .خداوند باید ابزار این رشد و تعالی را در اختیار انسان قرار دهد.
 -4اصلیترین ابزار بشر آزموده شدن و آموختن در جهان مملو از شر است .نتیجه :انسان
با شرور احاطه شده تا بتواند روح خود را در این بوته بپروراند.
اما انتقاداتی که در این نوشتار بر آنها تمرکز خواهد شد عبارتند از -1 :پاسخ ناکافی به
مسأله کثرت عظیم رنج بشری نظیر کشتارهای دستهجمعی -2 .پاسخ ناکافی به شرور
مستقل از بشر (غیر مرتبط با بشر) در طبیعت -3 .انتقاد منطقی مندرج در استدالل جان
هیک که به شیوه منطقی می تواند منجر به آن شود که مسؤلیت شرور اخالقی و طبیعی
هر دو به خداوند احاله شده و انسان از آن شانه خالی کرده و نهایتاً نظریه عقیم بماند.
کلیدواژهها :جان هیک ،ایرنائوس ،آگوستین ،مسأله شر ،پرورش روح
 .1دانشجوی دكتری فلسفه ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دكتری فلسفه دین ،دانشگاه تهران
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بررسی پلورالیسم دینی با نگرشی استعالیی
کمال حاجیانی

1

چکیده
پلورالیسم ،تکثر ادیان ،تعدد شرایع ،نجات بشر و  ...واژههایی است که برای اهالی کالم
جدید و فلسفة دین آشنا بوده و در عین حال خالی از پیچیده و اغالق نیستند .این واژهها
به گونهای هستند که کمتر میتوان پاسخ قانع کنندهای را در مورد چالشهای موجود در
آنها پیدا کرد ،در حالیکه پاسخ قانع کننده برای آنها بسی ضروری به نظر میرسد .از این
رو بر آن شدیم تا در مقاله آنها را با نگاهی نو و نگرشی از افق باالتر مورد توجه قرار داده
و در حد امکان راهکاری برای حل این پیچیدگیها ارائه نماییم.
مراد ما از بررسی استعالیی پلورالیسم در واقع نقد همة نگرشهای موجود در این زمینه
است چه آنان که با دیدی افراطی این موضوع را تبیین نمودهاند و چه آنان که نگرشی
تفریطی داشتهاند .زیرا معتقدیم ادیان الهی در عین تکثر ظاهری از یک منبع واحد
سرچشمه میگیرند لذا آنچه تحت عنوان پلورالیسم مطرح میشود در واقع محصول
نگرشی سطحی و از افق پایین نسبت به این موضوع میباشد.
بنابراین تالش ما در این تحقیق مختصر در نهایت بر این مسئله متمرکز است که با
بهرهگیری از نظریة وحدت ماهوی ادیان الهی موضوع پلورالیسم را با دیدی استعالیی
تبیین نموده و به چالشهای موجود در حل این مسئله پاسخی قانع کننده ارائه نماییم.
کلیدواژهها :پلورالیسم (تکثر ادیان) ،ادیان الهی ،استعالیی ،وحدت ماهوی ادیان

 . 1كارشناس ارشد فلسفه دین و پژوهشگر پژوهشگاه علوم وحیاني معارج وابسته به بنیاد بین
المللي علوم وحیاني اسراء.
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آیا اصل آنتروپیک(/انسانمداری) یک اثر گزینشی در مشاهده است؟
محمدعلی حجتی

1

ابراهیم آزادگان

2

حامد صفاییپور

3

چکیده
موضوع «اثر گزینشی» در مشاهده ،موضوعی دشوار ،مهم و البته تا حدی مبهم است .بر
مبنای این اشکال در برخی موارد ،دالیل ما بر مبنای برخی شواهد ،مُتهم به دخالت ناظر و
اثری گزینشی در مشاهده است .این اشکال ،بصورت جدی دربارة اصل آنتروپیک
(/انسانمداری) از جانب چندی از معرفتشناسان و فیلسوفان دین -برای نمونه آپی سوبر-
مطرح گردیده و مجادالت به نسبت بسیاری را دامن زده است .بر مبنای (یکی از
روایتهای) اصل آنتروپیک (/انسانمداری)"آنچه که ما انتظار تماشای آن را داریم ،با
شرایط الزم حضور ما ،به عنوان ناظر ،محدود شده است" .اکنون اشکال این است که این
"شرایط الزم حضور" ،همچون اثری گزینشی در مشاهده اثر میگذارد و به داوری نهایی
ما جهت میدهد .در واقع پرسش اینجاست که ناظری که خود با "شرایط حضورش"
محدود شده است (و اگر این شرایط وجود نداشت ،ناظری نبود تا شاهد شرایطی باشد)
چگونه میتواند ،به نحوی بیطرفانه دربارة چرایی حضورش سخن بگوید؟ (چه رسد به
آنکه -برای نمونه در اصل آنتروپیک -مدعی نوعی محوریت برای انسان در پهنة گیتی
شود).
موضوع این مقاله بررسی نقادانة این چالش ،مهمترین پاسخ ها و قضاوتی دربارة آن
است.
 .1دانشیار دانشکده علوم انساني دانشگاه تربیت مدرس تهران
 .2دانشیار دانشکده فلسفه علم دانشگاه صنعتي شریف
 .3دانشجوی دكتری ،فلسفه علم و فناوری -دانشگاه تربیت مدرس تهران( ،نویسندة مسؤول)
39

کلیدواژهها :سوگیری انسانی (/انسانمداری) ( ،)Anthropic biasاصل انسانمداری
(/انسانی) ( ،)Anthropic Principleاثر گزینشی در مشاهده ( Observation Selection
)Effect

41

نسبت میان علم و دین در اندیشة استاد مطهری
عبدالرزاق حسامیفر

1

چکیده
علم و دین هر دو گزارههایی در باب طبیعت دارند .دانشمندان علوم طبیعی ادعا میکنند که
کشف و شناخت قوانین طبیعت بر عهدة علم است در حالی که عالمان دین از حقانیت
بالمنازع گزارههای دینی دربارة طبیعت دفاع میکنند .این امر موجب طرح مسئلة نزاع علم و
دین شده است که هم در میان دانشمندان و هم در میان عالمان دین بازتاب یافته است و
هرکس که دغدغهای در این باب داشته کوشیده است پاسخی درخور برای آن عرضه کند.
استاد شهید مرتضی مطهری ،به عنوان یک روشنفکر مسلمان در راستای ارائة تفسیری از
اسالم که هماهنگ با پیشرفتهای بشری باشد ،کوشیده است عدم تضاد میان این دو را
نشان دهد .ایشان گاهی از نیاز انسان به این دو و عدم تعارض میان آنها سخن میگوید و
گاهی میکوشد با بحث تفصیلی عدم تعارض را نشان دهد ،چنانکه در مورد نظریة تبدل
انواع این کار را میکند و گاهی نسبیت قوانین علمی و جاودانگی آموزههای دینی را مبنایی
برای دفاع از دین و تأویل علم قرار میدهد و از عدم تأثیر قوانین علمی بر فتاوای فقهی
سخن میگوید ،چنانکه در مورد حرمت گوشت خوک ،یافتههای علمی را مؤثر در تغییر حکم
نمیداند.
کلیدواژهها :علم ،دین ،تعارض علم و دین ،نظریة تبدل انواع ،جمود ،جهالت

 .1دانشیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللي امام خمیني(ره)
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منازعه علم و دین :نبردی بی ثمر؟
کاوه حسینزادهراد

1

مقالة حاضر به این موضوع میپردازد که چگونه در دورة کنونی ستیز میان علم و دین
فروکش نموده است .در جریان مدرنیته نبرد دیرپای علم و دین با پیروزی علم به پایان
رسید .این نبرد از آنجا درگرفت که چالش اصلیای که کلیسا با آن دست و پنجه نرم
میکرد همان چالشی بود که علم با آن مواجه بود :هر دو آرزومند آن بودند تا به عنوان
تنها منبع حقیقت دست باال را پیدا کنند .منازعات مربوط به ادلّة وجود خدا یا معجزات،
همواره در گرو این ایده بود که حقیقتی عینی وجود داشته باشد .امروزه ،در پایان این دوره،
شاهد افول نظریاتی هستیم که تصور میکردند به طور قطع دین را نابود کردهاند .اما پس
از مدرنیته ،نه خدامنکران برای طرد دین دالیل فلسفی محکمی در اختیار داشتند و نه
خداباوران برای کنار گذاشتن علم .بن فکنی ( )deconstructionمتافیزیک ،زمینه را برای
فرهنگی فراهم آورده که در آن این گونه دوگانه انگاریها دیگر جایی ندارند .فرارفتن از
متافیزیک به معنای توقف کند و کاو در باب واقعی بودن و واقعی نبودن چیزها است.
جدال میان علم و دین به این دلیل کمرنگ گشت که به تدریج مسئلة حقیقت و عینیت
اهمیت خود را از دست داد .اگر پیش از این علم با کمک سالحِ عاری بودن از حقیقت و
نداشتن عینیت دین را از صحنه به در کرده بود ،در دوره کنونی رشد دانش علمی گسترة
تجارب ممکن برای انسان را افزایش داده و از جهالتهای او کاسته ،اما به قطعیت او
نیافزوده .در دورة تفکر پسامتافیزیکی دگر بار دین به کانون توجهات بازگشته؛ اما چنین
دینی باید منادی عشق بوده و دیگر در بند تفکر متافیزیکی اسیر نباشد .هدف بنیادین
تفکر پسامتافیزیکی رسیدن به هستی شناسی کمبنیهای ) (weak ontologyاست که از
 .1دانشآموخته دكتری علوم سیاسي (گرایش اندیشههای سیاسي) دانشگاه تهران
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اثر ساختارهای عینی و خشونت جزماندیشی میکاهد .کمبنیه بودن به این معنا است که
تمامی دعاویای که سودای یقینی بودن ،جهانروایی و عینیت را دارند دیگر باید از
ادعاهای خود دست بشویند .با پایان متافیزیک ،دیدگاههایی همچنان در صحنه باقی
میمانند که با کنار نهادن مبناگرایی و ذاتانگاری ،اقتدارگرایی کمتری داشته و با آزادی
آدمی بیشتر همخوانی دارد.
کلیدواژهها :علم ،دین ،حقیقت ،عینیت ،بن فکنی متافیزیک ،تفکر پسامتافیزیکی،
کمبنیهگی



علم دینی  -انسانشناسی ساحتی
سیدحسین حسینی

1

چکیده
پیرامون موضوع «علم دینی» رویکردها ،دیدگاهها ،نظریهها و پرسشهای متفاوتی وجود
دارد .آنچه در این میان میتواند راهگشای یک پژوهشگر مسئلهمند باشد ،یافتن نقطة
آغازین تحقیق است؛ گرچه الزاماً فهم و کشف چنین پرسشهای محوری با «مسئلة
پژوهش» نیز عیناً برابر و همسان نباشد.
این مقاله ضرورت نظری طرح موضوع علم دینی و ضرورت کاربردی و نیاز به آن را در
فضای جامعة علمی امروز ،به عنوان پیش فرض اخذ کرده و پس از طرح «مسئلة علم
دینی» ،مشخص میکند برای تحلیل این مسئله باید بر کدام مسائل مهم دیگری دست
گذاشت؟ بدین ترتیب به بررسی نسبت علم دینی با «انسانشناسی ساحتی» (به معنای
تحلیل ساحتهای وجودی انسان) میپردازد.
پاسخ مقاله به پرسش فوق آن است که از هر منظری به موضوع علم دینی بنگریم به
ناچار به تحلیل انسانشناسی ساحتی بازمیگردیم؛ چه از زاویة واژهشناسی و مفهومیابی و
چه از سوی رویکردهای گوناگونی که به بحث علم دینی شده است ،در هر دو صورت
سرآغاز ،تحلیل مسائل انسانشناسی ساحتی است .چرا که نه تنها در تمامی تعاریف
مشهور و مختار از مفهوم دین و یا علم و همچنین نسبت علم با دین ،به نحوی سخن از
انسان رفته است که در همة رویکردهای شناخته شده و شاذ پیرامون علم دینی ،میتوان
نشانی از تحلیل مسائل انسانشناسی ساحتی را یافت و هریک از آن نظریهها را نیز بر
مبنای تحلیل و تعریف خاصی از انسان استوار کرد.

 .1عضو هیأت علمي گروه فلسفۀ دین پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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بنابراین مهمترین دستاورد مقاله آن است که به جای سردرگمی و در هم تنیدن
رویکردهای متفاوت ،متضاد و گاه متناقض در خصوص علم دینی ،نقطة شروع حل و
تحلیل مسئله را بیابیم؛ هرچند با توجه به گستردگی مباحث انسانشناسی ،آنچه در این
تحقیق مورد نظر است نه به معنای آنتروپالوژی و نه قومشناسی و نه زیستشناختی و نه
انسانشناسی فرهنگی و کالمی و دینی است بلکه «انسانشناسی ساحتی» به معنای
تحلیل ابعاد و مؤلفههای وجودی انسان ،ترسیم تواناییهای هویّتی وی و بررسی نسبت
قوای انسانی با یکدیگر است؛ مشخصاً تحلیل چیستی «ساحتهای وجودی انسان» به
معنای پاسخ به سه سؤال بنیادین:
 )1میتوان انسان را موجودی چهاربُعدی شامل :اراده و اختیار؛ علم و آگاهی؛
احساسات و عواطف؛ اعمال و رفتار ،دانست؟
 )2چگونه و با چه شاخصههایی میتوان این ابعاد را از یکدیگر تفکیک کرد؟
و  )3نحوة ارتباط ،تأثیر و تأثر و به ویژه تقدّم و تأخّر آنها (در فرض امکان) با یکدیگر
چگونه است؟
مقاله کوشش میکند با تبیین رویکردهای گونهگون در حوزة علم دینی ،نشان دهد ریشة
تفاوت و اختالفها به چنین پرسشهای مبنایی و کلیدی در خصوص انسانشناسی
ساحتی ،بازمیگردد.
کلیدواژهها :علم دینی ،انسانشناسی ،متدولوژی ،ساحتهای وجودی انسان



ارزیابی و تحلیل کارآمدی نظریه انگیزش الهی( Divine Motivation

 )Theoryدر مقایسه با نظریة قضاء الهی ( )Divine Command Theoryاز
منظر زاگزبسکی
غالمحسین خدری

1

چکیده
این پژوهش نخست دغدغة تبیین نظریة پیشنهادی استاد دانشگاه اوکالهما موسوم به
«نظریة انگیزشی الهی در حوزة اخالق مبتنی بر فضیلت» را داشته و آنگاه درصدد توصیف
مزایای آن در مقایسه با نظریة رقیبش یعنی «نظریة قضاء الهی» از یک طرف و از طرف
دیگر مصون بودن از انتقادات وارده بر آن نظریة سنتی ،میباشد .گرچه هر دوی آنان
تواناییهای الزم برای حل معماهای مهم در الهیات طبیعی را دارا میباشند .از منظر وی
اخالق مبتنی بر فضیلت بدیلی شایسته در مقایسه با نظریات مطرح در حوزة آراء اخالقی
عملمحور همانند اخالق وظیفهگرا و پیامدگرا است.
در بازخوانی آراء زاگزبسکی به نظر میرسد ،گرچه هر دو این نظریات در فضای اخالق
مسیحی قابل طرح هستند و فاقد جامعیت الزم در دیگر حوزههای اخالقی میباشند ،اما
مبناییترین مؤلفة یک فضیلت در حوزة اخالق فضیلتمحور ،چه ارادة الهی در نظریة
قضاء الهی و چه انگیزش در نظریة انگیزش الهی عمدتاً صبغة کالمی دارند تا فلسفی و
دیگر آنکه صالحیت الزم برای پاسخگویی به مسئلة شرّ و رنج را ندارند.
کلیدواژهها :نظریة قضاء الهی ،نظریة انگیزش الهی ،بنیانهای اخالق ،مسیحشناسی در
اخالق مسیحی ،نتایج نظریة انگیزش الهی بر قضاء الهی

 .1استادیار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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روششناسی و مبانی فلسفی حِکمی -اجتهادی
در علوم رفتاری و اجتماعی اسالمی
عبدالحسین خسروپناه

1

چکیده
علم دینی ،مدلی است که هم به حل تعارض علم و دین میپردازد و هم تولید نظریههای
علمی با رویکرد اسالمی را به دنبال دارد .علم دینی با رویکردهای مختلفی از سوی
متفکران اسالمی مطرح شده است .روش شناسی و مبانی فلسفی حِکمی -اجتهادی،
نظریهای است که از چگونگی روشی تولید علوم رفتاری و اجتماعی اسالمی خبر میدهد.
علم در این نگاشته به علوم رفتاری و اجتماعی اختصاص دارد و مقصود از دین ،برایند
ملکوتی ،بینشها و منشها و کنشهای دنیوی است .علم دینی ،علوم بشری مبتنی بر
روششناسی دینی است .روششناسی حِکمی -اجتهادی ،با بهرهگیری از روش استداللی
و روش تجربی -تفسیری و روش اجتهادی میخواهد به کشف نظریههایی در حوزه
توصیف انسان مطلوب و توصیف انسان تحقق یافته و نقد و تغییر انسان محقَّق به انسان
مطلوب با مطالعه ساحتهای مختلف رفتار ،جامعه ،تاریخ و کارکرد انسان دست یابد.
روششناسی حِکمی -اجتهادی ،مبتنی بر مبانی فلسفی در عرصه فلسفه هستی ،فلسفه
معرفت ،فلسفه علم ،فلسفه انسان و فلسفه ارزش است.
کلید واژهها :روش شناسی ،مبانی فلسفی ،حکمت ،اجتهاد

 .1دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي و رییس مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه
ایران
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ایمانگرایی در اسالم و مسیحیت
علیرضا درّی نوگورانی

1

چکیده
از دیرباز ،در فضای مسیحیت ،نزاعی میان فلسفه و دین بوده است ،به طوری که در تاریخ
اندیشة غرب ،جریانی موسوم به ایمانگرایی شکل گرفت که در شدیدترین حالتِ آن ،نه
تنها با فلسفه بلکه با هرگونه عقلگرایی به نفع دین ضدیت داشت.
در این مقاله به دنبال بررسی این موضوع هستیم که آیا در میان مکتبهای مختلف
اسالمی نظیری مانند این ایمانگرایی وجود دارد یا نه؟ اگر وجود دارد ،نقاط اشتراک و
تفاوت آنها با ایمانگرایی مسیحی چیست؟ ،آیا میتوان جریانهای اسالمیی را که به نفع
دین ،به نوعی با فلسفه مخالف هستند ،متناظر ایمانگرایی مسیحی به حساب آورد یا نه؟
با نگاهی به جریانهای مختلف اسالمی ،میتوان دو جریان اخباریگری و مکتب تفکیک
را از شیعه و اهل حدیث و اشاعره را از اهل تسنن به عنوان مخالفان فلسفه انتخاب کرد.
امّا همان گونه که در ادامه میبینید ،مخالفت با فلسفه و حتی عقالنیت در آنها تفاوتهای
زیادی با چند جریان اسالمی دیگر که نام برده شد و ایمانگرایی مسیحی دارد؛ البته در
این میان ،شباهتهایی نیز وجود دارد .در برخی از آنها مانند مکتب تفکیک با فلسفه
مخالفت شده است امّا هرگز با عقالنیت مخالفتی صورت نگرفته است .در برخی از آنها
معنایی متفاوت از عقالنیت نسبت به آنچه فالسفه پذیرفتهاند وجود دارد .در نهایت خواهیم
دید که به راحتی نمیتوان به خاطر وجود برخی شباهتها ،جریانهای دینیِ مخالف
فلسفه در اسالم را متناظر با جریان ایمانگرایی مسیحی به حساب آورد و خواهیم گفت
که اگر بخواهیم معادلی برای ایمانگرایی مسیحی بیابیم ،کدام یک را میتوان نزدیکتر
 .1دانشجوی دوره دكتری فلسفه دین ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،
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به آن قلمداد کرد.
کلیدواژهها :مکتب تفکیک ،اخباریگری ،اهل حدیث ،اشاعره ،ایمانگرایی مسیحی،
عقالنیت ،فلسفه ،ایمان



معرفت شناسی گزارههای دینی بر اساس تجربه دینی
زری رستمیان

1

چکیده
علیرغم فراگیر بودن «تجربه دینی» در فرهنگها و ادیان مختلف ،این مبحث پیشینهای
از اروپای مدرن دارد .اندیشهای که ابتدا توسط شالیر ماخر ( )1760 - 1034در مقام دفاع
از دین مسیحیت مطرح شد و از آن زمان تا کنون ،یکی از مباحث مهم در حوزة فلسفة
دین به شمار میرود؛ نظریة تجربة دینی ،در ابعاد روانشناختی ،پدیدارشناختی و
معرفتشناختی قابل بحث و بررسی است ،که در این مقاله تنها بعد معرفتشناختی آن
مطرح شده است.
بر همین اساس ،پس از آشنایی با ماهیت و انواع تجربة دینی ،سؤال اساسی این بوده است
که آیا تجربة دینی در ایجاد باور دینی فرد تجربهکننده نقش دارد؟ روش این مطالعه،
کیفی ،با رویکردی توصیفی -تفسیری است .در باب معرفت شناسی ،از نظریة
معرفتشناختی فلوطین بهره گرفته شده است .وی معتقد به سه مرحله ادراکِ حسی ،فهم
و عقل بود و سپس از مرحلهای تحت عنوان مرحلة عالی ،شهود و متحد شدن با "احد"
یاد میکند .همچنین برای تأیید ساختار توجیه معرفتی از نظریة مبناگرایی استفاده شده
است (آنچه موجب توجیه باورهایمان میشود مبنای این باورهاست) .نتیجه به دست آمده
از این مطالعه آن است که تجارب دینی دارای درجاتی از پایین به باال هستند ،که در
نهایت در معرفتشناسی شخص تجربه کننده (به میزان درجات تجربه) از دین مؤثر بوده،
بعالوه مبناگرایی در باورهای دینی میتواند ساختار این باورها را موجه نماید.
کلیدواژهها :تجربةدینی ،معرفتشناختی ،باور دینی ،فلوطین ،مبناگرایی

 .1دانشجوی دكترای فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه شیراز
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واکاوی پلورالیسم دینی در قرآن با تکیه بر اختالف نظرهای نحوی
غالمعبّاس رضایی هفتادر

1

حسامالدین خاکپور

2

سُعدی اسعدی

3

ایوب معروفیان

4

چکیده
یکی از شاخههای مختلف پلورالیسم ،پلورالیسم دینی است و از موضوعات فلسفة دین به
شمار میآید که موضوعی بسیار مهم و تا حدودی محل نزاع پژوهشگران حوزة دین
میباشد .این تفکّر که خاستگاه آن جامعة مسیحیّت بود و در میان پژوهشگران و مفسرّان
مسلمان هم مخالفان و موافقانی دارد  ،قائل به حقّانیت و أهل نجات بودن أدیان مختلف
است.
در این نوشتار برآنیم که با روش توصیفی و شیوة تحلیل محتوا ضمن بررسی آیات مورد
استناد موافقان و مخالفان پلورالیسم در قرآن ،با رویکردی جدید موضوع پلورالیسم دینی
در قرآن را بررسی کنیم .رویکرد جدید ما بررسی تأثیر اختالف نظرهای نحوی در تفسیر
بعضی از آیات قرآن است ،بدین گونه که اختالف اعراب در دو آیه از سورة «البیّنه» به
اثبات یا نفی پلورالیسم دینی منجر میشود.
کلیدواژهها :قرآن ،پلورالیسم دینی ،اختالف نظر نحویان ،سورة البیّنه

 .1دانشیار زبان و ادبیات عربي دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دكتری زبان و ادبیات عرب  ،دانشگاه تهران( نویسنده مسؤول )
 .3كارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه كردستان
 .4كارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه خوارزمي
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علم دینی از حرف تا عمل
غالمرضا ذکیانی

1

یکی از رویکردهای غالب در موضوع علم دینی ،رویکرد پیشینی /نظری است .پیشفرض
این رویکرد ،این است که علم ـ اعم از دینی و غیردینی ـ به صورت تصنعی و دستوری
پیدا شده و رشد میکند .اما این پیشفرض از جانب تاریخ علم تأیید نمیشود .آنچه در
تاریخ علم شاهد آن هستیم این است که فرضیههای علمی در زمینههای مختلف ،تحت
تأثیر نیازهای واقعی و شرایط اجتماعی شکل میگیرند؛ و به دیگر سخن ،دانشمندان در
خأل اجتماعی زیست نمیکنند بلکه برعکس کامالً در بین مردم بوده و بیش از دیگران
نیازهای واقعی آنها را درک میکنند و لذا پیش از دیگران راهحلهائی برای رفع این
مشکالت ارائه میدهند.
با قبول این پیشفرض ،باید اهتمام خودمان را از رویکرد پیشینی /نظری به سمت رویکرد
پسینی /عملی تغییر دهیم .به بیان دیگر ،به جای بحثهای نظری و تئوریک (که در جای
خود مهم و قابل تقدیراند) باید متوجه شرایط اجتماعی و نیازهای واقعی مردم گردیم؛ در
اینصورت ،برای حل همین مشکالت در همه ابعاد علمی ـ اعم از علوم انسانی یا تجربی
ـ باید به ارائه فرضیه و تئوری بپردازیم .از فواید این رویکرد میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
ـ نیازهای واقعی جامعه شناخته میشوند
ـ الجرم پیوند محافل علمی با جامعه تامین میگردد
ـ علوم و فرضیههای غیربومی از گردونه آموزش و پژوهش خارج میشوند
ـ از آنجا که بستر جامعه ما دینی است ،لذا نیازهای عمیق آن نیز صبغه دینی خواهد
داشت؛ یعنی صرفا با تالش برای رفع مشکالت و نیازهای واقعی جامعه خودمان در سطوح
 .1عضو هیأت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي
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مختلف مادی و معنوی ،دینی بودن علم تأمین خواهد شد (کما اینکه در قرنهای چهارم و
پنجم هجری ،دانشمندان مسلمان نگران سکوالریزم نبودند بلکه در صدد رفع نیازهای
مختلف اجتماع اسالمی بودند و از همین طریق ،خواه ناخواه ابعاد دینی علم و لذا اسالمی
بودن تمدن نیز فراهم میشد)
ـ با غالب شدن رویکرد پسینی /کاربردی ،توسعه کمی و کیفی دانشگاهها و رشتههای
مختلف سامان درستی پیدا خواهند کرد ،زیرا فقط مقاطع و رشتههائی تقویت خواهند شد
که در راستای فرایند رفع نیازهای جامعه باشند.
ـ فلسفه علم یک علم پسینی است و در محیطی که دارای علم بومی نیست ،به صورت
کاریکاتوری ظهور میکند ولی اگر با رویکرد پسینی /کاربردی به سمت تولید علم دینی و
بومی برویم ،لزوم پیدایش فلسفه علم خودش را هویدا خواهد کرد.
ملزومات این رویکرد:
ـ این فرایند نمیتواند دستوری و تصنعی باشد بلکه باید به صورت واقعی و عینی در میان
نخبگان از یکسو و نیازهای واقعی از سوی دیگر برقرار گردد؛ یعنی باید شرایطی فراهم
گردد که نخبگان خودشان را مسئول مشکالت فوری و درازمدت جامعه بدانند و از سوی
دیگر جامعه نیز ضمن اعالم نیازهای خود ،انتظار حل آنها را از نخبگان داشته باشد
ـ این فرایند نمیتواند مقطعی باشد بلکه باید به صورت مداوم در جامعه علمی جریان
داشته باشد؛ در اینصورت ،تحول علوم ـ اعم از علوم انسانی و تجربی ـ یک امر کامالً
طبیعی خواهد بود زیرا نیازهای واقعی اجتماع ،دائمی و مستمر است و فقط کافیست که
پیوند این نیازها با محافل علمی ایجاد و مراقبت گردد.
ـ نه نخبگان و نه جامعه علمی کشور با چنین رویکردی انس ندارند (بگذریم از افراد و
نهادهائی که منافعشان با چنین رویکردی به خطر خواهد افتاد) و لذا در مقابل آن مقاومت
خواهند کرد؛ برای رفع این مشکل ،باید یک نهضت عمومی و عزم ملی توسط کارشناسان
متعهد از یکسو و نهادهای ذینفوذ از سوی دیگر برپا گردد تا به مرور زمان بر این
مشکالت فائق آیند.
کلیدواژهها :رویکرد پسینی /کاربردی ،نیازهای واقعی ،پیوند جامعه و محیطهای علمی،
علم دینی ،علم بومی



رابطة نجات و حقیقت در اسالم و مسیحیت
زهره سعیدی

1

قاسم پورحسن

2

چکیده
مقاله حاضر به شیوهای انتقادی ،دو آموزة مهم و محوری یعنی «نجات» و «حقیقت» و
ارتباط میان آنها را مورد تحقیق و ارزیابی قرار میدهد و به مقایسه تطبیقی تفکر مسیحی
و تفکر اسالمی در رویکردشان به نجات و حقیقت میپردازد.
این مقاله سعی دارد ضمن پاسخگویی به دو پرسش اساسی در مورد ادیان؛ نخست
پرسشی وجودشناختی و معرفتشناختی از نحوه تلقی پیروان یک دین درباره سایر ادیان،
دوم پرسشی اخالقی از نحوه تلقی پیروان یک دین دربارة پیروان سایر ادیان ،روشن سازد
که برخی از وجوه کثرتگرایی دینی ،نه با مسیحیت سازگار است و نه با اسالم ،لکن با
اینکه کثرتگرایی دینی نخست در الهیات مسیحی مطرح شد ،اما اسالم بدان نزدیکتر و
با برخی وجوه آن سازگارتر است .حال آنکه سنخیتی میان آن با مسیحیت سنتی نمیتوان
یافت.
کلیدواژهها :نجات ،حقیقت ،انحصارگرایی ،شمولگرایی ،کثرتگرایی

 .1عضو هیأت علمي پژوهشکده مطالعات راهبردی فرهنگ ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و
ارتباطات
 .2عضو هیأت علمي گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایي
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الهیات پس از «مرگ خدا»
پیامدهای «تصلیب مسیح» در اندیشه هگل و نیچه
سید محمدجواد سیدی

1

فریدون حاجیپور

2

چکیده
تصلیب مسیح و تمثیل «مرگ خدا»ی برگرفته از آن ،از نقاطی است که فلسفة هگل از
آنجا آغاز میشود .در همین جاست که آسمان با زمین پیوند میخورد و الهیات با تفکر
فلسفی عجین میشود .از نظر هگل این مرگ در واقع تولدی جدید است .خدای انتزاعی
میمیرد تا خدایی زمینی آفریده شود .روح در سیر به خودآگاهیاش از آسمان انتزاع به
زمین مفهوم ارتفاع مییابد و با این تحول زمینة آشتی میان نامتناهی و متناهی یا خدای
آسمانی و انسان زمینی مهیا میشود .این تحول بستری فراهم میکند تا انسان با جهان
زمینی خود به آشتی برسد .همچنین با این تحول ،ارزشهای الهیاتی دینی جای خود را به
ارزشهای الهیاتی فلسفی میدهد.
از سوی دیگر ،نیچه به این معنای مرگ خدا بدبین است چرا که دیریست پس از این
واقعه که جایگاه خالیماندة خدا با انسان و ارزشهای کهنهاش یعنی اخالق ،تبعیت و
تعالی پر شده و نتیجه این است :انسان کماکان مطیع و دنبالهرو باقی میماند و زندگی با
ارزشی نزدیک به صفر ،بدون خالقیت و گستردگی در حوزة امکانات گوناگون دنبال
میشود .پیامد مرگ خدای مسیحی از دیدگاه نیچه ،باید آزادی آفرینش باشد نه سروری
سوژهای مطیع و تابع .خدای مسیحی ،همان که کشیشان ساخته و پرداختهاند ،عاملیت
انسان به مثابة موجودی خالق و آفرینشگر را از بین میبرد و ارزش هستی را به کل

 .1دانشجوی دكترای فلسفه غرب ،دانشگاه عالمه طباطبایي
 .2دانشجوی كارشناسي ارشد فلسفه غرب ،دانشگاه عالمه طباطبایي
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نادیده میگیرد .ارزش زمین را .مرگ خدا در معنایی که واپسین انسان مراد میکند ،چیزی
نیست جز دوام الهیات مسیحی و سیطرة کشیشان با جامههای مبدل .مرگ خدا باید
معنایی که فراانسان از آن مراد میکند ،بیابد .معنایی مبتنی بر آفرینش امکانات زندگی.
این رویکرد کل فلسفة نیچه را معنایی تماماً ضد هگلی میبخشد.
مسئلة اصلی این تحقیق ،بررسی معنای «الهیات» در اندیشههای هگل و نیچه ،پس از
تفاسیری است که این دو از «تصلیب مسیح» یا «مرگ خدا» ارائه میدهند .همچنین
تالش خواهد شد که از طریق این تضاد و مبانی و ساختارهایی که از آن به دست میآید،
پرسشی از مفهوم کلی «الهیات» پس از این رویارویی را پیش کشید و به بحث گذاشت.
کلیدواژهها :مرگ خدا ،آشتی ،ارتفاع یافتن ،خواست قدرت ،آفرینش ،الهیات

56

ایده آلیسم استعالیی و حل مشکل ارادۀ آزاد
به عنوان پیش فرض دین و اخالق
سید مسعود سیف

1

چکیده
کانت در نقد عقل محض به شرح مبانی شناخت علمی میپردازد .او شرح میدهد که اگر
قرار است ما دارای شناخت علمی باشیم چه پیش فرضهایی الزم است .لذا ممکن است
چنین به نظر رسد که در این کتاب تمرکز کانت بر روی مسالة علم است ،اما هدف کانت
از نوشتن این کتاب وسیع تر از این است .در این کتاب کانت شرح میدهد که برای ما
شناخت علمی در مورد چه چیز ممکن و نیز در مورد چه چیز غیرممکن است و براین تعهد
است که ما میتوانیم به نحو معناداری در مورد آنچه به شناخت علمی درنمیآید سخن
بگوییم .زندگی بشر بیش از علم است؛ اخالق ،اختیار ،خدا و دین بیرون از قلمرو علم قرار
دارند ،اما در عین حال ما میتوانیم دربارهی آنها سخن بگوییم .ما نمیتوانیم در مورد آنها
شناخت علمی داشته باشیم اما میتوانیم دربارهی آنها تفکر کنیم .آنها بیرون از قلمروی
علم یا عقل نظری هستند؛ اما در قلمرو عقل عملی ما قرار دارند  .بدین ترتیب میتوان
نقد عقل نظری محض را در حکم طرحی دانست که برای اخالق و دین جا باز میکند .
در این مقاله برآنیم شرح دهیم که کانت چگونه اساس امکان اخالق و دین را پی مینهد.
مخصوصا به بررسی نظریهی مشهور ایده آلیسم استعالیی کانت خواهیم پرداخت و نشان
خواهیم داد که کانت چگونه مشکل قدیمی ارادهی آزاد را به عنوان پیش فرض اخالق و
دین مورد بررسی قرار میدهد.
کلیدواژهها :کانت ،عقل عملی ،دین ،اخالق ،ارادهی آزاد

 . 1استادیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی
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اعتبار سنجی تجربههای نزدیک به مرگ در قلمرو الهیات اسالمی
جعفر شانظری

1

کمیل فرحناکیان

2

چکیده
 .1موضوع تجربههای نزدیک به مرگ ،از مسائل نوینی است که توجه بسیاری از
پژوهشگران و مرگپژوهانِ حوزة الهیات ،فلسفه دین و مباحث کالمی جدید را به خود
جلب نموده است .با این وجود ،جای این بحث در مجامع علمی ما خصوصاً در حوزههای
دینپژوهی و الهیات اسالمی خالی است؛ اما وجود غنای محتوایی در میراث اسالمی ما
میتواند خألهای معرفتیِ موجود در این زمینه را پر نماید.
 .2در همین راستا ،این نوشتار با بهرهگیری از روش کتابخانهای و با رویکردِ الهیاتی،
میزان تطابقِ این مباحث را با آموزههای اسالمی سنجیده ،سازگاریها و ناسازگاریهای
این تجربهها را با مباحث قرآنی و روایی مشخص کرده و تطابق یا عدم تطابق آنها با
مکاشفات و مشاهدات عرفای مسلمان را بیان نموده است .این پژوهش به این نتیجه
دست یافته است که درک جامع از تجربههای نزدیک به مرگ و ویژگیهای آن به عنوان
یک تجربة دینی و همچنین بررسی مقایسهای آن با آموزههای آخرتشناسانة قرآنی و
روایی ،ما را به این امر رهنمون میکند که اوالً محتوای این تجربههایِ اصیل و معتبر ،به
طور کامل با آموزههای قرآنی و روایی متباین نیستند و ثانیاً مشاهدات و مکاشفاتی که
عرفای مسلمان از مرگ ،مراحل و ویژگیهای آن داشتهاند ،با تجربههای مذکور تنها در
روش و اهداف ،متفاوت و غیر قابل انطباقاند؛ اما در بحث مفاهیم و محتوایات ،قابل
مقایسهاند .بنابر این به طور کلی میتوان رابطة«عموم و خصوص من وجه» را بین این
تجربیات و آموزههای آخرتشناسانة اسالمی -به خصوص در مباحث احتضار ،برزخ و
 .1دانشیار گروه فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه اصفهان
 .2كارشناسي ارشد فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه اصفهان
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مکاشفات عرفانیِ مرگ ارادیِ عارفان مسلمان -در نظر گرفت و در قسمتهای مشترکی
که نصوص اسالمی بر آنها صحه میگذارند ،میتوان از نتایج این تجربیات به عنوانِ
ابزاری برای شناخت ملموستر عالم آخرت استفاده نمود.
 .3الزم به ذکر است که این تجربیات به جهت تفاوت و حتی تقابلشان با برخی از
آموزههای اسالمی ،چالشهایی را پیش روی پژوهشگران علوم و معارف اسالمی قرار
میدهند که پاسخ به آنها افقهای نوینی را برای متکلمان اسالمی میگشاید .اما باید
توجه داشت که این چالشها به هیچ وجه از اعتبار این تجربهها نمیکاهد و نقاط مشترک
میان این تجربهها و آموزههای اسالمی میتواند به عنوان نقطة ثقل این حوزة مطالعاتی
در کالم اسالمی باشد که با تکیه بر آن میتوان بر تک تک این چالشها فائق آمد و
پاسخی مناسب و شایسته به هر یک از آنها داد که مطمئناً این امر بر تالش متکلمان
مسلمان مبتنی است.
کلیدواژهها :تجربههای نزدیک به مرگ ،الهیات اسالمی



صدق و توجیه در گزارههای دینی
حسین شوروزی

1

موسی خانی

2

چکیده
از جمله مسائل مهمی که در حوزة فلسفة دین مطرح میشود ،بحث صدق و توجیه
گزارههای دینی است .در این مقاله تالش شده است تا با بررسی دو دیدگاه دلیلگرایان
افراطی و ایمانگرایان ،که دو قطب مخالف هم هستند ،دیدگاه سومی را به عنوان دیدگاه
معقول در فلسفة اسالمی ،مطرح کند.
دلیلگرایان معتقدند که گزارههای دینی ،توجیه پذیر نیستند ،بنابراین صادق نیستند .اما
ایمانگرایان برخالف دلیلگرایان گزارههای دینی را صادق میدانند ،اما معتقدند که بر
اساس دلیل و برهان نمیتوان به صدق گزارههای دینی راه یافت ،بلکه تنها راه صدق
گزارههای دینی را ایمان میدانند .در فلسفة اسالمی گزارههای دینی صادق هستند اما
صدق خود را نه بر اساس ایمان محض و نه بر اساس دلیلگرایی افراطی ،بلکه در ضمن
دلیل و برهان ،که میتوان آن را دلیلگرایی معتدل دانست ،به دست میآورند.
کلیدواژهها :دلیلگرایی ،ایمانگرایی ،دلیلگرایی افراطی ،دلیلگرایی معتدل

 .1دانشجوی دكتری فلسفه دین ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 .2كارشناس ارشد فلسفه غرب ،دانشگاه فردوسي مشهد
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حدوث بنا ،بقای فضا
محمد شهریاری

چکیده
در قرن اخیر حضور اندیشههای فلسفی و عرفانی پیرامون تولید و نقد آثار هنری باالخص
معماری اهمیت خاصی پیدا کرده است و بسیاری هویت معماری و شهرسازی را در ماهیت
دینی آن جستجو میکنند .با توجه به اینکه اساساً برخی اندیشمندان در خصوص فلسفة
هنر یا زیباییشناسی در عالم اسالم تردید دارند و جای این سؤال نیز باقی است که آیا آثار
هنر و معماری اسالمی از عالمی غیراسالمی اقتباس شدهاند؟ از همین روی میان
پژوهشگران  4رویکرد کالبدگرایی ،معناگرایی  ،همارزی کالبد و معنا و برتری معنا بر کالبد
اتخاذ شده است .اما آنچه مسلم است اینکه همة این پژوهشگران با نگاهی کمی به این
مسئله نگریستهاند و میزان سنجش خود را با معیارهای کمی بنا نهادهاند که این باعث
ایجاد اختالف نظر شده است.
این مقاله با شرح نظریة مالصدرا پیرامون حدوث جسم و بقای روح میکوشد تا با بسط
این نظریه به این مسئله با نگاهی کیفی نگریسته و اساساً با اثبات ماهیت قدسی روح
زیباییشناسی اسالمی ،کالبد معماری اسالمی را با نگاهی فراتحلیل ارزیابی کرده و بدوراز
سطحینگری ،به بررسی حقیقت متعالی دینی معماری اسالمی خواهد پرداخت.
کلیدواژهها :فلسفة هنر ،زیباییشناسی اسالمی ،کالبد معماری ،فضای روحانی
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بیانناپذیری ( )ineffabilityبنیاد نقد شلینگ از الهیات هگلی
محمدتقی طباطبایی

1

چکیده
پژوهشهای اخیر بر روی فلسفة شلینگ به ما ثابت میکند که شلینگ را نیز باید همانند
هگل و برخالف ادعای هگل ،ایدئالیست مطلق خواند .از این رو میتوان ادعا کرد که
برای شلینگ هم همانند هگل ،مطلق برابرنهادی است برای امر الوهی؛ ولی تفاوت
برداشت ایشان از مفهوم مطلق است که سبب میشود فلسفههای آنها با یکدیگر تقابل
داشته باشد .این تفاوت برداشتها البته جز با درک مفهومِ بیانناپذیری در شلینگ ممکن
نیست .الهیات عقالنی هگل یکسره بر پایة متافیزیکِ از اساس منطقی او استوار است و در
این میان ،نقد شلینگ به این الهیات ،نقدی است بر پایة مفهوم بیانناپذیری به کلیت
نظام فلسفی هگل .وی در این نقد ،مفهوم مطلق را به عنوان اساسیترین مفهوم در
فلسفة هگل ،در نخستین گام حرکتش به پرسش میگیرد .این نخستین گام ،سرآغاز کتاب
منطق هگل است و نقد وی از این مفهوم ،نیست مگر نقد الهیات هگل و این نقد ،پایهریزِ
درکی بسیار دیگرگون از خداوند در الهیات فلسفی مسیحیت است .از این نظر میتوان
شلینگ را نیای به حق کییرکگور دانست .به عنوان واقعیت تاریخی نیز این فردریک
پادشاه پروس است که پس از مرگ هگل و برای مقابله با تفسیر هگلیان از مسیحیت،
شلینگ را از مونیخ به برلین میخواند و کرسی درس هگل را به او میدهد تا وی را نقد
کند.
همانطور که گفته شد در این مقاله این نقد بر اساس مفهوم بیانناپذیری صورتبندی
میشود .بیانناپذیری ،چالشی است زبانی در نسبت با منطق هگل؛ اما اثرات آن به وضوح
تأثیر خود را در کل نظام هگل و از جمله فلسفة دین او میگذارد.
بنابراین در این مقاله ،چالش شلینگ و هگل در زمینة الهیات از این منظر زبانی بررسی

 .1عضو هیأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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میشود .نگاه تطبیقی میان آنچه شلینگ به عنوان فلسفة مسیحیت و آنچه هگل به آن
دارد ،به خوبی ترسیمکنندة دو نگاه کامال متفاوت به الهیات مسیحی است .ناگفته پیداست
که آنچه در این مقاله بررسی میشود نقدهای شلینگ متأخر به اندیشههای هگل پس از
مرگ اوست و نه دیگر چالشهای این دو فیلسوف در سالهای پیشتر.
کلیدواژهها :بیانناپذیری ،امر مطلق ،عینیت ،عینیسازی ،سوبژکتیویته ،تجربة امر مطلق



مغالطه و تعارض درونی در صراطهای مستقیم
حامد طونی

1

چکیده
با ریشهیابی تاریخی دانش منطق ،میتوان دریافت که خاستگاه و زمینة شکلگیری این
دانش ،لغزشپذیری ذهن آدمی و به عبارت دیگر وجود مغالطات در استداللهای بشری
است .همواره مغالطات به عنوان یکی از خطرات بزرگ در پیش روی متفکران و
اندیشهگران وجود داشته و از جهتی میتوان آن را همزاد با تاریخ برهان و استدالل و
احتجاج دانست .از این روی ،الزم است به تدریج زمینههای آشنایی هرچه بیشتر جامعة
علمی با مسئلة «مغالطه» و انواع آن فراهم شده و به کسانی که سهوا و ناخواسته و یا
عمداً مرتکب آن میشوند ،خیرخواهانه تذکر داده و یادآوری کرد.
در این مقال در پی آنیم که با تفحص در یکی از آثار دکتر عبدالکریم سروش (کتاب
صراطهای مستقیم) به اصطیاد مغالطاتی نائل شویم که مستتر در این کتاب است .نگارندة
صراطهای مستقیم در این کتاب با احصاء و تبیین  18برهان ،در جهت اثبات پلورالیسم
دینی تالش داشته اند ،اما نگارندة این مقاله بر این دعوی است که کتاب «صراطهای
مستقیم» در احصاء این براهین ،دچار مغالطات و تعارضات درونی شده است .در این مقال،
پس از طرح مقدماتی الزم در باب خاستگاه مغالطه ،تعریف و دستهبندی آن روشن خواهد
شد که در هر  18برهانِ صراطهای مستقیم ،به نحوی از انحاء ،مغالطاتی پیدا و نهان
وجود داشته؛ ضمن اینکه مبنای برخی از این براهین در تعارض با مبنای دیگر براهین و
در پارهای موارد در تناقض با مواضع پیشین آقای سروش در دیگر کتب ایشان است.
کلیدواژهها :مغالطه ،پلورالیسم دینی ،صراط مستقیم ،عبدالکریم سروش ،تناقض ،تعارض
درونی

 .1دانشجوی كارشناسي ارشد فلسفه علم؛ دانشگاه اصفهان
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نظریه عقالنیت نرم گزارههای دینی
محسن عباسنژاد

چکیده
برخی از مکاتب فکری با دالیلی متفاوت امکان ارزیابی عقالنی گزارههای دینی را نفی
کرده اند .برخی از آن رو که دین را خرافه پنداشته و آن را از ادعاهای ناظر به حقیقت تهی
میدانستند عقالنیت گزارههای دینی را نفی کردند و برخی دیگر از آن رو که شأن
مدعیات دینی را برتر از توانایی فاهمة انسانی دانستند ارزیابی عقالنی آن را روا نمیدانند.
در مقابل این گروه که طیفی از سرسختترین دشمنان دین تا پرشورترین مدافعان آن را
در بر گرفته است؛ همواره کسانی بودهاند که بر امکان بررسی عقالنی مدعیات دینی تأکید
ورزیده اند .به عنوان نمونه اندیشمندانی همچون آکویناس ،دکارت و الپالس در غرب و
فالسفه ،معتزله و بیشتر متفکران شیعی در عالم اسالم هر یک به گونهای از رابطة وثیق
عقل و دین سخن گفتهاند.
در این مقاله بدون آن که به بررسی نظریات این گروه بپردازیم ارکان نظریة پیشنهادی
خود را که به اعتقاد ما تناسب بیشتری با آیات و روایات دارد تحت عنوان «نظریة
عقالنیت نرم گزارههای دینی» بررسی خواهیم کرد.
رکن اول این نظریه اثبات عقالنیت یکسان گزارههای دینی و علمی است .در این مقاله
نشان خواهیم داد نقدهایی که بر عدم عقالنیت گزارههای دینی میشود به طور یکسانی
بر معرفت علمی -که معرفت مقبول منتقدان است -نیز وارد خواهد بود.
در مرحلة بعد به اثباتپذیری نرم مدعیات دینی میپردازیم .در این بخش نشان داده
میشود که اگر امکان اثبات پذیری سخت یعنی اثبات قطعی مدعیات دینی محل نزاع
باشد الاقل امکان اثبات عقالنیت بیشتر آنها در مقایسه با نظریات رقیب وجود دارد.
گام اول و دوم در این نظریه ،پیش از آن که پاسخی حلّی به مسئله عقالنیت گزارههای
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دینی باشد ،پاسخی نقضی در این زمینه است تا نشان دهد گزارههای دینی اگر بیش از
جهان بینیها و معرفتهای رقیب عقالنی نباشد الاقل از عقالنیت یکسانی برخوردار
است.
در گام سوم به پاسخی حلّی در این زمینه خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که متون
دین سرشار از تبیین نسبی گزارههای دینی از منظر عقل است .اولیاء دین تالش کردهاند
تا با بهره گیری از استدالل و روشهایی خردپسند به دفاع از مدعیات دینی بپردازند.
گام چهارم به انعطافپذیری متون دینی و نظریات علمی میپردازد و نشان میدهد که
متون دینی از استعداد الزم برای انعطاف در مقابل براهین قطعی عقالنی که ظواهر آنها
را برنمیتابند برخوردارند و تأویلپذیری آنها این امکان را فراهم کرده است که از
حمالت قاطع در امان بمانند .همچنین نظریات علمی نیز چندان قطعی نیستند تا بتوانند در
مقابل نصوص مخالف از خود صالبتی بیبدیل نشان دهند ،بلکه آنها نیز در معرض
تأویل و تغییر قرار دارند .از این رو هیچ گاه نمیتوان به صراحت نص قطعی دینی که
مخالف با حکم صریح عقل باشد را الاقل در قرائت شیعی از اسالم پیدا کرد.
کلیدواژهها :عقل ،دین ،مناسبات ،گزارههای دینی ،اثباتپذیری قوی ،اثباتپذیری نرم،
آزمونپذیری ،تأویلپذیری
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«الهیات تخریب»
نگاهی بر خاستگاه و ماهیت تفکرات دینی هایدگر متقدم
محمدرضا عبداهللنژاد

1

چکیده
وضعیت نابسامان اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی اروپا (مخصوصاً آلمان) در آغاز سدة بیستم،
هایدگر جوان را به سمت و سوی این پرسش فراخواند که «نقش و مسؤولیت یک متفکر
در جامعه چیست؟» .او در این زمینه نقش مهمی را برای تعالیم ،عقاید و عالیق دینی
شخصی خود قائل بود ،چرا که احساس میکرد با ایجاد تعامل میان دین و فلسفه میتوان
میراث فکری و فرهنگی واحدی را برای کل مردم اروپا به وجود آورد و از این طریق
مسؤولیت خود را به عنوان یک متفکر در برابر آن وضعیت ناگوار ایفا نمود .راهکار او برای
این منظور طرح «الهیات تخریب» بود .الهیات تخریب این امکان را فراهم میساخت تا او
گذشته (یعنی سنت اولیه مسیحی) را هم به عنوان معیار انتقاد حال (یعنی سنت متزلزل
فلسفی و دینی غرب) و هم به عنوان امکانی برای زندگی آینده (یعنی اصیل بودن) تبدیل
کند.
بنابراین ،تحقیق حاضر میخواهد نشان بدهد که راهکار هایدگر برای ایجاد یک میراث
فکری و فرهنگی واحد که در نهایت منجر به شکلگیری الهیات تخریب میشود از یک
طرف موجب همدلی یا دیالوگ او با سنت اولیه مسیحی و برخی شخصیت های بزرگ آن
(از قبیل پولس ،اگوستین ،اکهارت ،لوتر ،شالیر ماخر و کییرکگارد) میگردد و از طرف
دیگر زمینه را برای انتقاد جدی از الهیات و فلسفة سنتی (یا آنچه که هایدگر آن را ماهیت
 .1استادیار دانشگاه تبریز
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انتو تئولوژیکی غرب مینامد) مهیا میسازد.
کلیدواژهها :هایدگر ،تخریب ،الهیات سنتی ،سنت اولیه مسیحی ،اصیل بودن ،الهیات
تخریب

68

رسالت اصلی ادیان از منظر امام موسی صدر
معصومه عبدلی

1

غالمرضا ذکیانی

2

موضوع این مقاله تحلیل نگرش امام موسی صدر نسبت به هدف و وظیفه مشترک ادیان
یعنی «خدمت به انسان» است .وی دین را در خدمت انسان میداند و نه انسان را در
خدمت دین و معتقد است که هدف اصلی ادیان ،دعوت به خدا و خدمت به انسان است و
این هر دو را جلوه حقیقتی واحد میشمرد ،فلذا دین واقعی دینی است که خدمت بیشتری
به انسان کند و اگر ادیان ،خدمت به انسان دردمند و مستضعف را فراموش کنند و در پی
خدمت به خود برآیند نقض غرض کرده ،دچار اختالف شده و از هدف اصلی خود یعنی
هدایت انسان بازخواهند ماند .قسمت اول این مقاله به چرایی این نگرش و قسمت دوم آن
به تفاوت میان دو ایده «ادیان در خدمت انسان » و «انسان در خدمت ادیان» میپردازد.
در پاسخ به ضرورتهای احتمالی چنین نگرشی به سه دلیل اشاره میشود .دلیل اول ،به
یکی بودن انسان و تعدد ادیان بازمیگردد .دلیل دوم به نگرش امام موسی صدر نسبت به
انسان اشاره دارد و دلیل سوم چرخشِ امام موسی صدر از مفهوم «انسان در خدمت دین»
به « ادیان در خدمت انسان» از ضرورتی تاریخی نشأت میگیرد.موضوع دومی که این
مقاله به آن میپردازد ،چیستی نگرش «ادیان در خدمت انسان» است .برای تشریح این
مطلب دو نگرش «انسان در خدمت ادیان» و «ادیان در خدمت انسان» از نظر مقولههایی
چون حق و حقیقت ،رهبری و والیت ،جهاد و شهادت و ملّیگرایی با هم قیاس میشوند.
کلیدواژهها :امام موسی صدر ،ادیان در خدمت انسان ،تعدد ادیان
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ز کجاست ترسگاری؟
(گزارش و سنجشِ برهانِ اخالقیِ مولویـنیومن بر وجود خدا)
مهدی عظیمی

1

چکیده
فرهنگ کهن ایرانیـاسالمی را در پرتو دستآوردهای نوین بشری بازخواندن و
برسنجیدن ،برای نسل امروز که میخواهد هم در خاک پربارِ سنّت ریشه داشته باشد و هم
در سپهر جهان جدید قامت برافرازد ،بایستهایست انکارناپذیر .مولوی یکی از گنجهای
شایگان سنّت ماست که بسیاری از آموزههای او حتّی امروز هم سزاوار بازاندیشیست .او
دستکم در سه غزل از غزلیّات دیوان شمس «ترسگاری» یعنی ترس اخالقی را دلیلی بر
وجود خدا میداند .از دریچة فلسفة دین میتوان این را برهانی اخالقی بر وجود خدا
انگاشت .برهان مشابهی را جان هنری نیومن در کتاب جریانساز خود ،دستور زبان باور،
به میان میآورد .این دو برهان را میتوان همسرشت و از اینرو ،همسرنوشت دانست؛ به
این معنا که سستی یا استواری هر یک بر دیگری نیز دامنگستر است .جان هیک
استدالل نیومن را مصادره به مطلوب میداند .امّا به نظر میرسد که او احتجاج نیومن را
یک دلیل قیاسی ( )deductive argumentبهشمار آورده ،چرا که آن را «بهعنوان
استدالل منطقی ...از وجود وجدان به خدایی که ندای وجدان است» تعبیر کرده است .ما،
بر آنیم که اگر برهان مولویـنیومن بهعنوان یک دلیل فرضیهرُبا ( abductive
 )argumentبهشمار آید ،انتقاد هیک بر آن وارد نخواهد بود .امروزه در فلسفة دین،
برهانهای اخالقی را دالیلی فرضیهرُبا بهشمار میآورند و دستگاه فکری مولوی و نیومن
نیز دست ما را برای چنین تفسیری باز میگذارد.
کلیدواژهها :برهان اخالقی ،مولوی ،جان هنری نیومن ،جان هیک ،ندای وجدان،
ترسگاری
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برخی سوء تفاهمها در باب معنای زندگی
امیرعباس علیزمانی

1

برخی از سوء فهمها در این بحث ،به سوء غهم در باب خود پرسش از معنای زندگی
برمیگردد .به عنوان مثال میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1-1برخی پرسش از معنای زندگی را «بیمعنا» میدانند (حلقه وین و پوزیتیویستهای
منطقی)؛
 -1-2برخی پرسش از معنای زندگی را «غیرقابل پاسخ» میدانند (کانتیها)؛
 -1-3برخی پرسش از معنای زندگی را «ناشی از اختالل روانی» میدانند (فرویدیها)؛
 -1-4برخی پرسش از معنای زندگی را «خطرناک و مانع زندگی» میدانند (نیچه)؛
 -1-5برخی پرسش از معنای زندگی را پرسشی ساده ،روشن و پیشپا افتاده تلقی می-
کنند؛
 -1-6برخی پرسش از معنای زندگی را پرسشی بسیط و بینیاز از تحلیل میدانند.
 -2برخی دیگر از این سوء فهمها به دلیل عدم توجه کافی به زمینههای تاریخی،
فرهنگی ،فلسفی و اجتماعی طرح این پرسش در چهار قرن اخیر و بویژه در پنجاه سال
اخیر برمیگردد.
 -3به دلیل عدم توجه به این زمینهها ،برخی این پرسش را با پرسش از سعادت ،پرسش از
خوشبختی و ...اشتباه میگیرند.
 -4هنگامی که پرسش میشود «معنای زندگی چیست» به طور ضمنی دو پیشفرض به
ذهن میرسد -1 :اینکه زندگی یک معنا بیشتر ندارد  -2معنای زندگی از جنس چیستی
است (و نه هستی) در حالیکه هر دوی این پیشفرضها را میتوان مورد مناقشه قرار داد.
 -5عدم تفکیک میان تقریرهای مختلف از این پرسش موجب سوء تفاهم است .به عنوان
 .1دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران
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مثال دو تقریر هنجاری و توصیفی دو شیوة متفاوت پرسش را مطرح میکنند.
 -6عدم توجه به ابهام واژة معنا و «معنای معنا» و نیز معنایی خاص معنا در اسناد به
زندگی و مقایسه آن با معنا به هنگام اسناد به زندگی و مقایسه آن با معنا به هنگام اسناد
به زبان موجب سوء تفاهم است.
 -7غفلت از ماهیت چند ساحتی معنا و زندگی (و به طور کلی ماهیت پیچیده و چند
ساحتی و ژرف انسان و ساحتهای متعدد و عمیق وجودی او) ،موجب سوء تفاهم دیگری
است .اغلب کسانیکه در باب معنای زندگی سخن میگویند ،یکی از شرایط الزم معنا یا
یکی از مولفههای معنا را با کل شرایط و مقوّمات خلط نموده و گرفتار مغالطة جزء و کل
میشوند.
 -0به همین دلیل تقلیل گرایی و انحصار گرایی در باب شرایط الزم و کافی معناداری
زندگی یکی از علل اصلی سوء فهمها در این باب است.
 -9بر این اساس از این خطای رایج باید پرهیز نمود که معنا را همان «احساس معنا»
میشمارند .رابطة بین معنا و احساس معنا از مباحثی شبیه به رابطة بین «سالمت» و
احساس سالمت است.
 -18خطای دیگری که اغلب در بحث معنای زندگی رخ میدهد این است که برخی
معنای زندگی را به منزلة غایت زندگی و غایت زندگی را امری بیرون از زندگی و فراتر از
آن میشمارند به همین دلیل زندگی به منزله ابزاری برای رسیدن به آن غایت قلمداد
میشود.
 -11پر واضح است که تلقی ابزاری از (ابزار انگاری در باب زندگی) موجب سلب ارزش
ذاتی و معنای عینی از زندگی است و این امر مستلزم بیمعنا شدن پروسه زندگی است.
 -12تاکید یکسویه بر جنبههای درونی و انفسی معنا خطای دیگری است که اغلب رخ
میدهد .همانگونه که تاکید یکسویه بر جنبههای بیرونی و عینی معنا نیز نادرست است.
در یک دیدگاه واقع بینانه و جامع در باب معنای زندگی هم به جنبههای انفسی معنا باید
توجه شود و هم به جنبههای آفاقی معنا ،معنا محصول نوعی تعامل بین عین و ذهن
است.
 -13ما نباید نگاهی صفر و صد به معنای زندگی داشته باشیم به طوری که گمان کنیم یا
زندگی کامال بیمعنا است و یا کامال معنادار است .ما میتوانیم از مراتب مختلف معنا
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سخن بگوییم .نمیتوانیم معنا را به منزله خط پایان مسابقهای در نظر بگیریم که با
رسیدن به آن معنا به پایان میرسد بلکه باید نوعی سلوک در مراتب معنا را مطرح کنیم
که با رسیدن به هر مرحلهای زمینه برای رسیدن به مرتبه باالتر فراهم خواهد شد.
 -14سرانجام اینکه نباید بحث معنای زندگی را صرفا به بحثی انتزاعی ،آکادمیک و
فارغدالنه و ذهنی تلقی کنیم .این بحث باید به طور عینی لوازم و نتائج عملی خاصی
برای مواجهه با مشکالت و رنجهای معین زندگی و معنادار کردن آنها داشته باشد.



مشیت الهی از دیدگاه فیلون اسکندرانی
فرشاد علییاری

1

چکیده
هدف از این مقاله بررسی مفهوم مشیت الهی در نوشتههای فیلون اسکندرانی است و به
منظور دستیابی به این هدف ما باید متوجه ساختار تفکر الهی فیلون در قبل و بعد از
میالد شویم و به ارتباط ایدة مشیت الهی و نظریة خلقت بپردازیم.
فیلون معتقد است که خداوند روح محض و برای تمایز وجود وماهیت است ،وی براین
اعتقاد است که خداوند خیر محض است ،جهان از فیض خداوند متجلی گردیده است،
خداوند کل مطلق است ،نفس جهان و حاکم بر جهان است ،اعمال خداوند از ضرورت
خارجی او صادر نمیشود بلکه از ضرورت درونی او ناشی میشود و مشیت الهی براساس
نوعی ضرورت درونی است .مشیت الهی از وجود شرور مبرا میباشد او به همة هستی
وعالم ،علم دارد و از وضعیت ما آگاه است ،نفس واحدی تحت قوانین جوی است؛ اما تمام
موجودات را به نحو درونی به هم مربوط میسازد و نوعی قوای خفیه در دل طبیعت به کار
مشغول است و وحدت خداوند شامل همه موجودات میشود .وی تحت تأثیر تفکر
افالطونی است و معتقد است که خداوند دلیل شر نیست و به بحث شرور و مشیت الهی
میپردازد.
نگارنده ضمن بررسی مشیت الهی از دیدگاه فیلون اسکندرانی میخواهد به پاسخ این
پرسش دست یابد که آیا خداوند دارای اراده است یا نه؟ و در صورت داشتن اراده ،آیا اراده
او مطلق و آزاد است؟ عالوه بر این نگارنده به مسائل زیر نیز میپردازد :عقل الهی؛ ارادة
الهی؛ نسبت بین عقل و اراده به خداوند؛ تأثیر فلسفة یونانی بر آراء و افکار فیلون و تأثیر
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فیلون بر آموزههای مسیحیت به خصوص تأثیری که بر افرادی چون پولس و یوحنا داشته
است؛ مفهوم لوگوس از دیدگاه فیلون و نفوذ و تأثیرگذاری آن بر مسیحیت؛ تفاوت بین
مفهوم لوگوس از دیدگاه فیلون و آباء کلیسا و مسیحیت؛ و آیا افعال انسان با ارادة خدا
انجام میگیرد یا خیر؟ در صورتی که با ارادة خداست ،جایگاه اراده و اختیار انسان چگونه
تعیین میگردد؟
فیلون فیلسوف متأله وخداباوری است که تحت تأثیر آراء دورة هلنیسم قرارگرفته و از آراء
وعقاید افالطون بهره وافر برده .وی قائل به مراتب الوهیت بوده ،بر تنزیه و تعالی خداوند
تأکید داشته و عالم را تحت حکومت و تدبیر او میداند .فیلون به خدایی اعتقاد داشت که
قدیم ،الیتغیر و علتالعلل همه موجودات است .وی بر این باور بود که قدرت خداوند بر
همه چیز سیطره دارد و هیچ کدام از جزئیات امور خارج از مشیت الهی نیست و طراح عالم
هستی خداوند است و مشیت خداوند بر این قرار گرفته که هر کس به او ایمان آورد
رستگار میشود و هر کس در مقابل او بایستد به هالکت میرسد .وی در آثار خود
مینویسد که خداوند برای مخلوقات خود مشیت تعیین کرده است.
فیلون معتقد بود که خداوند افعال خود را از طریق لوگوس و نیروهای طبیعت انجام
میدهد .لوگوس یک جوهر مجرد است که از آن به عقل و در متون دینی به روح تعبیر
میشود ،علم بالذات دارد ،حی و زنده است و واسطه در فیض میباشد .در مشیت الهی
همة موجودات و همة حوادث در جهان هستی متوجه خداوند میشود و خداوند حافظ و
نگهدار جهان هستی است ،موجودات واقعی در نظام هستی توسط خداوند خلق شده و به
وسیلة این قدرت متعالی و بزرگ اداره میشوند ،همه موجودات با خواست و ارادة خداوند از
ذات او نشأت گرفته و توسط او ادامه حیات میدهند و موجودیت مییابند ،او در خلقت،
همیشه در حال فعالیت است البته آزادی و اختیار را از انسان سلب نمیکند.
فیلون مشیت و اراده را از صفات کمالیة خداوند میداند ،همه چیز به ارادة خداوند است
حتی اسباب و وسایط و موانع نیز ناشی از اراده و مشیت اوست .وی خداوند را خیر محض
میداند و معتقد است که شر ،یک امر متافیزیکی نیست و خداوند علت شر نیست .فیلون
ضمن رد جبرگرایی بیان میکند که مشیت الهی دلیل محبوبیت خداوند است .فیلون کتاب
مقدس را به صورت رمزی و تمثیلی تفسیر نمود و بر این اعتقاد بود که خداوند با حضور
خود در عالم به تدبیر امور میپردازد و تأثیر بسیار زیادی بر تفکرات آباء کلیسا گذاشت.


بخصوص رگههایی از تفکرات فیلون را میتوان در آراء و عقاید یوحنا و پولس رسول
مشاهده کرد .به همین خاطر گروهی بر این باورند که فیلون بنیانگذار فلسفة دین است.
مفهوم مشیت از نظر فیلون ،میزان عناصر سازنده را برای یک عقیدة منسجم به ما نشان
میدهد و برای ما کارکرد عقیدة مشیت را به عنوان یک رکن اساسی در ساختار این
فکر،روشن میسازد .فیلون براساس مشیت الهی ،آفرینش تصادفی جهان را رد میکند و
ثابت میکند که کیهان و جهان هستی به وسیلة نفس و عقل خداوند خلق شده است و
اینکه جهان هستی دارای حادث است .فیلون بر همین اساس نتیجه میگیرد که خدا قادر
مطلق و عالم مطلق بوده و همه جا هست و چیزی از او پوشیده نیست .فیلون به این
نتیجه رسید که از طریق مشاهده و تجربه جهان هستی و با تمسک به قدرت تفکر ،انسان
میتواند بدون هیچ مشکلی به این نتیجه برسد که خدا وجود دارد و اینکه او خالق جهان
است و با این حال به دست آوردن دانش از ذات خدا فراتر از توانایی بشر است .خدا غیر
قابل توصیف است و با هیچ نام وکالمی نمیتوان او را توصیف کرد .او کامال متعالی است
با این حال او در ارتباط نزدیک به جهان هستی است و خالق و نگهدارندة آن است .او
دارای قدرت بیانتها و خالق میباشد و قدرتش حاکم بر جهان است.
کلیدواژهها :فیلون اسکندرانی ،مشیت الهی ،خلقت ،لوگوس ،قدرت و ارادة الهی ،عقل،
خیر ،شر
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سنخشناسی اهل ظاهر و اهل باطن در نظریه وحدت متعالی ادیان
اکبر قربانی

1

چکیده
تمایز ظاهر و باطنِ دین در نظریهی وحدت متعالی ادیان ،هم با نگرش مابعدالطبیعی به
مراتب هستی و تمایز مطلق و نسبی پیوند دارد و هم با تمایز معرفتشناختیِ شریعت و
طریقت و نیز تمایز سنخشناختیِ اهل ظاهر و اهل باطن گره خورده است .شوان با تأکید
بر منشأ الهیِ دین و با تمایز نهادن میان ظاهر و باطنِ دین یا شریعت و طریقت و با
بهرهمندی از مفاهیم و کلیدهای راهگشایی همچون مطلق و نسبی ،در بینش و نگرشی
مابعدالطبیعی ،تنوع ادیان را ناشی از گوناگونی وحیها ،متناسب با ظرفیّتها و قابلیّتهای
بشری میداند .از نظر او کثرت صوَر قدسی ،مانع وحدت حقیقی ادیان در باالترین مراتب
وجود نیست و هرچند بیشتر انسانها یا همان اهل ظاهر ،نمیتوانند این وحدت بَرین را
فهم کنند ،اما عارفان اهل باطن ،با شهود عقالنی و تحقّقپذیری معنویِ ناشی از تمییز
مابعدالطبیعی و تمرکز بر حقایق عقالنی و معنوی ،به دریافت وحدت درونی و متعالی ادیان
نائل میشوند .نگرشِ همراه با احترام و مدارایِ اهل باطن نسبت به اهل ظاهر و برخالف
آن ،نگرشِ توأم با تردید و گهگاه خصمانه و خشونتآمیزِ اهل ظاهر نسبت به اهل باطن،
با توجه به تفاوت سنخشناختیِ آنان قابل فهم و توجیه است .البته تمایز سنخشناختیِ اهل
ظاهر و اهل باطن در نظریهی شوان و تأکید او بر توانایی معرفتیِ اهل باطن در فهم و
دریافت وحدت متعالی ادیان ،منافاتی با زندگی دینیِ مؤمنان و سلوک معنویِ پیروان ادیان
ندارد که بیشترشان اهل ظاهر یا اهل شریعت هستند.
کلیدواژهها :دین ،عرفان ،شریعت و طریقت ،وحدت متعالی ،اهل ظاهر ،اهل باطن ،شوان.
 .1عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردستان
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الگوهای توصیفی و تبیینی دانشمندان مسلمان در کثرتگرایی
در اثبات وجود خداوند
هاشم قربانی

1

احد فرامرز قراملکی

2

چکیده
گرایش به پذیرش تکثّر دالیل اثبات خدا ،به عنوان پدیدهای فلسفی ـ کالمی در آثار
فیلسوفان و متکلمان با رویکرد عقلی ،که با توصیفات متعدّد گزارش شده است ،از مواضع
تکثرگرایی اندیشمندان اسالمی است .نقادی مواضع رقیب در حیطة خداشناسی و وازنش
تصوّرات و اعتقادات یکدیگر از خداوند ،در عین پذیرش تکثّر دالیل اثبات خدا و ترسیم
نحوة این تکثّر با الگوهای خاص ،جهتمندی آنها به سوی تبیین تکثّر را فراهم میسازد.
از اینرو ،اندیشمندانِ با رویکرد عقلی ،نه تنها به مقام چگونگی [توصیف] این تکثّر
پرداختهاند ،بلکه عمالً از بازگفت علّت این تکثّر [مقام تبیین] غافل نبودهاند.
در این جستار با اشاراتی اجمالی به دو امر .1 :پذیرش نحوی تکثّرگرایی در حیطة دالیل
اثبات خدا و  .2الگوهای توصیفشناختی تکثّر ادلّه؛ به الگوشناسی تبیینهای آنها پرداخته
شده است .این الگوها در مقامهای متنوّعی قابل شناسایی و صورتبندی است]1[ :
تبیینهای مبتنی بر الگوهای بنیانشناختی و تبیینهای مبتنی بر الگوهای پیامدشناختی؛
[ ]2تبیینهای ناظر بر موضوع شناسا و تبیینهای ناظر بر فاعل شناسا؛ [ ]3تبیینهای
ناظر بر مقام تحقّق و تبیینهای ناظر بر مقام کشف .عمده جهتمداری این جستار ،با
مراجعه به آثار فخر رازی و مالصدرا صورت گرفته است .سنخشناسی تبیین از دالیل اثبات
خدا ،میتواند به عنوان بخشی از برنامة کالن الگوشناسی تبیین در فلسفة دین نزد

 .1دانشآموختۀ دكتری دانشگاه تهران
 .2استاد دانشگاه تهران
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دانشمندان مسلمان مورد التفات واقع شود.
کلیدواژهها :تکثرگرایی در توجیه ،ادلة خداشناسی ،محیالدین ابنعربی ،فخرالدین رازی،
مالصدرا ،الگوی تبیینی



عقالنیت تشکیکی نظام باورهای دینی
قدرتاهلل قربانی

1

چکیده
ماهیت باورهای دینی از مهمترین پرسشهای پیش روی فیلسوفان دین است و در این
زمینه نظریاتی چون مبناگرایی ،اعتمادگرایی و کلگرایی تالش داشتهاند تا به نحوی
اعتقاد به باورهای دینی را توجیه کرده و عقالنیت آن را نشان دهند.
دراین تحقیق تالش میشود تا عقالنیت باورهای دینی با رویکرد جدیدی تبیین گردد .در
این رویکرد گزارههای دینی همچون نظامی از باورها درنظر گرفته میشود که در آن سه
گونه باورهای بنیادی ،میانی و حاشیهای وجود دارند و میان آنها مراتب وجودی و معرفتی
طولی وجود دارد .در این نظام ،باورهای بنیادی از نظر مرتبة وجودی در باالترین سطح و
دارای باالترین حد عقالنیت ،کلیت ،جهانشمولی؛ و کمترین امکان تغییرپذیری و
تأثیرپذیری از عوامل معرفتی و غیرمعرفتی میباشند .باورهای میانی ،که مبتنی بر باورهای
بنیادی و نتیجه نحوه فهم و تفسیر آنها هستند ،از نظر وجودی و معرفتی در سطح پایینتر
از باورهای بنیادی و باالتر از باورهای حاشیهای قرار دارند و دارای عقالنیت ،ثبات،
جهانشمولی و کلیت نسبتاً کمتر و تغییرپذیری و تأثیرپذیری نسبتاً بیشتری از عوامل
معرفتی و غیرمعرفتیاند .باورهای حاشیهای در پایینترین سطح وجودی و معرفتی بوده،
دارای عقالنیت ،ثبات و کلیت کمتر از باورهای قبلی و تأثیرپذیری و تغییرات بیشتر از آنها
هستند و تحت شرایط گوناگون متحول میشوند .در این نظام طولی ،در هر سطح برخی
باورهای هم عرض وجود دارند که دارای مراتب وجودی و معرفتی یکسان بوده ،فقط
کارکردهای متفاوت دارند .تفاوت های مراتب طولی و عرضی باورهای سه گانه ،که منجر

 .1استادیار فلسفه دانشگاه خوارزمي تهران
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به تفاوت میزان ویژگی عقالنی آنها میشود ،با عنوان عقالنیت تشکیکی نظام باورهای
دینی نامیده میشود.
کلیدواژهها :عقالنیت ،باورهای دینی ،مراتب تشکیکی ،کلیت و جهانشمولی ،ثبات،
تغییرپذیری



وضعیت معرفتی خداباوری از نگاه ریچارد سوینبرن
حسن قنبری

1

این نوشتار بر دو اثر مهم سوین برن یعنی کتاب های ایمان و عقل و انسجام خداباوری
متمرکز است ضمن اینکه به تناسب بحث ،به دیگر آثار وی نیز مراجعه می شود .در این
بحث خداباوری معادل واژه انگلیسی Theismبه معنای عقیده به خدای متشخص با
صفات خاصی است که در سه دین ابراهیمی یافت می شود.بحث را در دو بخش ارائه
خواهیم داد
ابتدا نظر نویسنده درباره عقالنیت گزاره های خداباوری چنین تقریر خواهد شد که با تکیه
بر سه اصل وثاقت ،گواهی و آسان باوری که در تمام حوزه های معرفتی از جمله معرفت
دینی کاربرد دارند ،گزاره های خداباوری نیز از عقالنیت برخوردارند .در نقد این دید گاه
بیان خواهد شد که این نگاه به گزاره های خداباوری ،شأن و مرتبه ایمان دینی را در حد
گزاره ها و جمالت عادی پایین می آورد و این با عرف دین باوران که برای ایمان خود
شأن و مرتبه واالیی قایلند سازگار نیست.
در ادامه به بحث درباره انسجام خداباوری پرداخته خواهد شد .در این باره ادعای مهم
سوین برن این است که گزاره های خداباوری مانند دیگر گزاره ها ادعای بیان حقیقت را
دارند و آن حقیقت این است که یک روح ازلی ،آزاد ،خالق جهان ،همه جا حاضر ،قادر
مطلق ،عالم مطلق و خیرخواه مطلق وجود دارد؛ همان حقیقتی که عرف خداباوران سه
دین االهی بر آن گواهی می دهند.به عقیده سوین برن این ادعا از انسجام برخوردار است.
در ادامه به نقد و بررسی این عقیده می پردازیم و به این نتیجه می رسیم که در این
 .1دانشیار پردیس فارابي دانشگاه تهران
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دیدگاه نوعی مصادره به مطلوب درکار است.
کلیدواژهها :سوین برن ،خداباوری ،عقالنیت ،انسجام



نسبت اسالم و علم (بررسی ادعای ارنست رنان دربارۀ تعارض اسالم و
علم و پاسخ سید جمالالدین اسدآبادی به این ادعا)
طیبه کرمی

1

چکیده
ارنست رنان ،مستشرق مشهور فرانسوی نگاهی تحویلگرایانه به دین و بویژه ادیان سامی
داشت .او نخستین بار تقسیم زبانها و ملتها به دو شاخة عمدة سامی و آریایی را مطرح
کرد و نژاد سامی را صاحب تفکر بسیط و به دلیل نداشتن تخیل خالق ،فاقد فلسفه ،شعر
حماسی و اسطوره دانست .به نظر او سامیها در امر دین ،وحدتگرا بوده و به همین سبب
ادیان توحیدی یعنی یهود ،مسیحیت و اسالم در میان آنها ظاهر شده است .مطابق تلقی
رنان کمال مطلوبی که در ادیان یهود ،مسیحیت و اسالم وعده داده شده ،در فرهنگ و
تمدن یونان وجود داشته است.
بخشی از تحقیقات و فرضیات رنان دربارة دین ،به دین اسالم اختصاص دارد .وی مدعی
شد که آنچه مورخان درباره علم ،تمدن و فلسفه نزد قوم عرب گزارش کردهاند ،همگی
نتایج و فوائدی بوده است که اعراب از قوم ایرانی و یونانی وام گرفتهاند .فراتر از این رنان
مدعی شد که دین اسالم به دلیل نسبت آن با نژاد سامی ،اساساً مخالف علم و تفکر آزاد
است .اظهارات رنان در خصوص اسالم و نیز دربارة فلسفة اسالمی ،مخالفتها و نقدهایی
را هم در غرب و هم در جهان اسالم بر انگیخت .چنانکه در همان زمان و پس از آن
بسیاری از محققان به ردّ نظریه رنان پرداختند.
در این میان پاسخ سید جمالالدین اسدآبادی مهمترین پاسخ و نقد به شمار میآید.

 .1دكترای فلسفه و حکمت اسالمي دانشگاه تربیت مدرس ،عضو هیأت علمي بنیاد دایره
المعارف اسالمي
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اسدآبادی ،که هنگام ایراد سخنرانی رنان درباره اسالم و علم در پاریس به سر میبرد ،بعد
از انتشار سخنرانی رنان ،نامهای محترمانه در جواب رنان نوشت .اسدآبادی در پاسخ خود
به محور اصلی سخن رنان توجه کرد و ضمن تأیید عقبماندگی مسلمان در قرون اخیر،
ریشة این عقبماندگیها را نه در دین اسالم ،بلکه در خلق و خوی برخی از ملتهای
مسلمان و برخی ازعقاید نادرست رایج در میان آنها دانست .وی بر این نکته تأکید کرد که
توجه مسلمانانِ قرون اولیه به علم و فلسفه و رشد و توسعة آن در میان آنان ،نشان
میدهد که اسالم با علم مخالفت ندارد .وی همچنین متذکر این نکته شد که اگرچه برخی
دانشها ،از یونان یا ایران نشأت گرفتهاند ،اما به دست اعراب و مسلمانان این علوم تحول
و تکامل یافته است و مسلمان صرفاً وسیلة انتقال این علوم به غرب نبودهاند .مناظره رنان
و اسدآبادی یکی از مهمترین برخوردها بین شرقشناسی و تفکر اسالمی به شمار میآید و
سؤاالت و پاسخهای داده شده ،دارای اهمیت زمانی و موضوعی است .در این مقاله قصد
دارم که به تحلیل نکات مهم این دو رویکرد بپردازم.
کلیدواژهها :اسالم و علم ،فلسفة اسالمی ،ارنست رنان ،سید جمالالدین اسدآبادی



کمال فلسفه و احیای دین؛ بازخوانی انتقادات هگل به فلسفه دین کانت
رضا ماحوزی

1

چکیده
هرچند هگل تالش کانت برای عرضة تصویری عقالنی و قابل دفاع از دین در عصر
روشنگری را قابل ستایش و تقدیر میدانست اما به دلیل مشکالتی اساسی ،رویکرد کانتی
را عقیم و نادرست معرفی کرد .به عقیدة وی ،در فلسفة دین کانت ،ارتباط و پیوند میان
معرفت نظری و دین منقطع گردیده و از این رو نه تنها معرفت نظری از محتوای دین
محروم گردیده ،بلکه خود دین نیز از محتوای عقالنی بینصیب مانده است .به این معنا،
عقالنیت دین در تلقی کانتی صرفاً به صورت و سطح محدود گردیده و نسبتی میان این
صورت و محتوای دین تبیین نشده است .توجه به محتوای عقالنی دین و اتصال معرفت
نظری با این محتوا ،نه تنها هگل را به بینشی تاریخی در نقد متفکران پیشین مجهز کرده
بلکه وی را به طرح «کمال فلسفه و احیای دین» رهنمون ساخته است.
این نوشتار بر آن است که پس از تشریح موضع کانت درباب دین ،با نظر به آراء اصلی
هگل و بهرهگیری از دیدگاه شارحان وی ،جهت اصلی انتقادات هگل به فلسفة دین کانت
را تشریح نموده و در پایان ،رویکرد جایگزین وی را معرفی کند.
کلیدواژهها :فلسفة دین ،دین عقالنی ،کمال فلسفه ،احیای دین ،کانت ،هگل

 .1عضو هیأت علمي پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
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علم دینی
محمد محمدرضایی

1

چکیده
از زمان انقالب اسالمی در ایران به رهبری امام خمینی; بحث «علم دینی» و یا «اسالمی
شدن علوم» یا «اسالمی شدن دانشگاهها» با تأکید بیشتری مطرح شده است ،به گونهای
که مقام معظم رهبری ،آن را موضوع محوری تحوالت فرهنگی در دانشگاهها میدانند.بعد
از بحث از رابطه علم و دین ،شایسته است که توضیح روشنی از علم دینی ارائه گردد .آیا
علوم تجربی و علوم انسانی را میتوان با وصف دینی تصویر نمود ،یا این که علم ،علم
است ،دینی و غیر دینی بودن آن معنایی ندارد؟ جهت پاسخ به این سؤال ،مطالبی را به
عنوان مقدمه ذکر مینماییم.
در حوزه تمدن اسالمی ،با توجه به توصیه و تشویق اسالم به فراگیری علم و دانش،
مسلمانان در همه عرصههای دانش تجربی و انسانی و عقلی سرآمد و الگویی برای
جهانیان شدند .در قلمرو صنعت و علوم پایه و پزشکی و فلسفه ،ابداعات و پیشرفتهای
چشمگیری به عمل آوردند .در آن زمان ،دانشمندان ،معموالً عالمان دین نیز بودند .برای
نمونه ابن سینا ،در عین حال که یک دانشمند و فیلسوف بزرگ بود یک عالم دین نیز
محسوب میگردید .مغایرت و ناسازگاری چندانی بین علم و دین مشاهده نمیشد .علوم
تجربی آنها ،صبغه دینی نیز داشت همین ابن سینا برای حل معضالت علمی و فلسفی
خود ،از آموزههای دینی استمداد میگرفت .و به تعبیری از نظر وی ،عالم تکوین و تشریع
و قوانین آنها ،آیات و نشانههای خداوند هستند که میتوان با تأمل و تفکر در این آیات ،به
علم و قدرت نامتناهی آفریدگار حکیم پی برد .نتیجه آن که علوم تجربی از نظر آنها هم
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مبانی و هم غایات دینی داشت و اصوالً هر علمی از جمله علوم تجربی را تعلیم خداوند
حکیم میدانستند .از نظر آنها ،علم دینی ،کامالً موجّه و معنادار بود.
کلیدواژهها :علم ،علم دین ،تمدن اسالمی ،تمدن غربی
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بررسی تطبیقی حکمت تولتکهای مکزیکی با عرفان اسالمی
با توجه ویژه بر مثنوی معنوی موالنا جاللالدین بلخی
حسین محمودی

1

چکیده
برخی از متفکرین ،عرفان را درونیترین الیة ادیان میدانند که در آن بیشترین وجه
اشتراک و یکرنگی و یگانگی را میان ادیان و مکاتب مختلف جهان میتوان یافت .به
همین جهت سعی کردهاند تا وجوه مشترک میان تجربهها یا آموزههای ناب عرفانی را به
نحوی پدیدارشناسانه استخراج و بیان کنند .از جملة این متفکران میتوان به والتر
ترنساستیس ،ویلیام جیمز و جان هیک اشاره کرد .اما توجه ایشان در این مباحث بیشتر
متمرکز بر احوال بیان شدة سالک در کشف و شهودها و تجربههای عرفانی است و سپس
به آموزههای عرفانی نیز اشاره میکنند .اما همة مکاتبی که صبغة عرفانی دارند ،عالوه بر
کشف و شهود -یا همان تجربههای عرفانی -و آموزهها -که به شکل اعتقادی درآمدة
همان تجربه هاست -شامل حکمت عملی یا دستورالعمل سلوک نیز هستند که دربرداندة
آموزهها و احکام اخالقی است.
سخن گفتن از اخالق در وادی سلوک ،سطحی برتر و عمیقتر از احکام اخالقی عمومی
است .یعنی اخالقی که یک سالک موظف به رعایت آن است چیزی بیش از اخالق در
سطح عادی زندگی است .برخی از متفکران فلسفة اخالق چندین سطح را برای اخالق در
نظر میگیرند :اخالق حرمت ،اخالق شفقت ،اخالق محبت و اخالق نور .ما در اینجا به
فراخور بحث فقط به دو سطح اولیة آن اشاره میکنیم .1 :اخالق حرمت که همان اخالق
در حوزه عمومی است و بیشتر مشتمل بر احکام سلبی است و از شرور اخالقی نفی
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میکند .2 .اخالق شفقت که مشتمل بر احکام ایجابی است و ویژه سالکان طریق است،
یعنی سالکان موظف به انجام تکالیف اخالقی بیشتری هستند که انجام آنها در سطح
عمومی الزامی در بر ندارد .به عبارت دیگر انسانی که قصد طی طریق به مقاماتی در
عرفان دارد موظف به انجام تکالیفی بیشتر از تکالیف متداول اخالقی است.
در دو سطح مطرح شده میتوان به مقایسه تطبیقی در مکاتب و ادیان مختلف دست زد.
برای نمونه در سطح عمومی اخالق (=اخالق حرمت) معموالً از جهانشمولی قاعدة
طالیی اخالق یاد میشود که «هرآنچه را که برای خود روا نمیداری بر دیگران نیز روا
مدار» .در سطح اخالق شفقت (=اخالق سالکان) نیز میتوان شباهتهایی میان مکاتب
مختلف عرفانی پیدا کرد.
ما در این تحقیق به مقایسة موردی میان اصول کلی حاکم بر حکمت تولتکها و عرفان
اسالمی خواهیم داشت .از آنجایی که عرفان اسالمی طیف وسیعی را در بر میگیرد ،توجه
و تمرکز ما بر کتاب مثنوی معنوی اثر موالنا جاللالدین بلخی است که به اذعان اغلب
عرفان پژوهان بزرگ ،دائرهالمعارفی از عرفان اسالمی در آن گرد آمده است .البته به
فراخور بحث اشاراتی به دیگر آثار صوفیان و عارفان و گاه فیلسوفان نیز خواهیم داشت .از
جمله به شیخ شهابالدین سهروردی (شیخ اشراق) که در بخش آموزههای نظری
شباهتهایی با بخشهای نظری حکمت تولتکها دارد.
کلیدواژهها :عرفان اسالمی ،تولتکها ،قواعد سلوک ،مولوی
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برهان معنابخشی ایدۀ خدا
مرتضی معظمی

1

چکیده
پرسش از معنای زندگی غالباً در پی احساس پوچی و بیمعنایی پیش میآید .ویژگی بارز
هر پرسش این است که امری خردزاد است؛ بدین معنا که پرسیدن تنها برای موجود
خردمند رخ میدهد .پرسش از معنای زندگی نیز تنها برای موجودات دارای خرد امکان
مییابد؛ هرچند ممکن است اموری جز خرد نیز در طرح آن دخیل باشند؛ بنابراین بهتر
است که پاسخ این پرسش نیز از روی خرد باشد نه از روی اموری مانند احساسات و
عواطف.
افزون بر این ،اهمیت زندگی و سؤال از معنای آن ،موضوعی است که هر انسانی ممکن
است با آن روبهرو شود؛ بنابراین پاسخهای داده شده به این پرسش ،بهعلت گوناگونی
سالیق و جهانبینیها ،مختلف خواهد شد .اما اگر رویکرد پاسخ به این پرسش رویکردی
عقالنی باشد مقولة معنابخشی به زندگی دچار نسبیت ،خودمحوری یا فردمحوری نخواهد
شد .در این برهان ،ایدة خدا به عنوان شرط کافیِ معناداری و خردمندانگیِ زندگی اثبات
میشود.
در این مقاله کوشش بر این بوده است تا این ادعا بر اساس عقالنیتِ ارزشداوری میان
نیک و بد اثبات شود .در واقع مبنای این نوشته این است که مفهوم نیک و بد نزد انسانها
یکی نیست؛ و انسانها ارزشداوری میان نیک و بد را خردمندانه میدانند؛ هرچند ممکن
است در مصداق ،اختالف یا تعارض داشته باشند .بنابراین انسان ها ارزشداوری عادالنه
میان نیک و بد را میستایند؛ اما در دنیا قدرت اجرای عدالت کامل و مطلق را ندارند .از
این رو اگر ساحتی وجود داشته باشد که کاستیهای عدالت بشری را از میان بردارد،
زندگی انسان را معنادارتر و خردمندانهتر خواهد ساخت .البته این برهان ،تالشی است نه
 .1دانشآموختۀ كارشناسي ارشد فلسفه غرب پردیس قم
91

برای اثبات «وجود» خدا بلکه برای نشان دادن این امر که «تصور» وجود خدا زندگی
انسانها را معنادارتر میکند.
کلیدواژهها :برهان معنابخشی ،ایدة خدا
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نقد و بررسی دیدگاه آلستون پیرامون زبان دین و مقایسه آن
با دیدگاه اشتراک معنوی
سید جابر موسویراد

1

چکیده
آلستون در مقابل فیلسوفانی که زبان دین را زبانی نمادین ،غیر اخباری یا تمثیلی میدانند،
زبان دین را زبانی حقیقی میداند که ناظر به واقع میباشد .آلستون برای تبیین این نظر
بیان میکند که بین صفات الهی و انسانی یک وجه مشترک وجود دارد .این وجه مشترک
«کارکرد» مشترک این صفات در انسان و خداوند است که موجب میشود حمل این
صفات بر خداوند حقیقی باشد .وی توضیح میدهد که تعالی و غیریت خداوند مانع از این
اطالق حقیقی نبوده و با توجه به این کارکرد مشترک به تبیین سه صفت اصلی خداوند
(عدم جسمانیت ،بیزمانی و عدم تناهی) میپردازد .اما به نظر میرسد که نظریه آلستون
با وجود برخی نقاط قوت ،نظریه کاملی نباشد؛ زیرا که معتقد است که ما دو معنای عرفی
و الهیاتی داریم که در مورد انسان و خداوند به کار گرفته میشود؛ در حالی که بحث در
اثبات یک معنای عرفی است که با حذف برخی قیود ،به صورت مشترک بین انسان و
خداوند به کار گرفته میشود .این اشکال در دیدگاه مالصدرا حل میشود .زیرا وی زبان
دین را با زبان عرفی به یک معنا میداند ،و تفاوت این دو زبان را در تشکیک مصداقی
میداند ،نه تفاوت مفهومی.
کلیدواژهها :آلستون ،زبان دین ،کارکردگرایی ،اشتراک معنوی ،مالصدرا
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آیا تأثرپذیری خدا مستلزم تغیّرپذیری اوست؟
میثم موالیی

1

چکیده
از گذشته تا کنون مسئلة سازگاری مفهوم خدا ،همواره یکی از چالش برانگیزترین
موضوعات فلسفة دین بوده است .خداباوران ،بخصوص در ادیان توحیدی ،معتقد به
سازگاری این مفهوماند و در مقابل خداناباوران اشکال میکنند که قبول خداباوری به
جهت ناسازگاری موجود در مفهوم خدا ،نامعقول است .یکی از مسائلی که خداناباوران و
البته برخی از قائلین به سنّت خداباوری نوین ،بر آن اشکال میکنند ،آموزة تأثرناپذیری
خداست.
بنابر دیدگاه الهیات سنّتی ،خداوند دارای ویژگیهای منحصر بفردی است که در
مخلوقاتش وجود ندارد .در این سنّت ،خداوند موجود کامل حداکثری است .از جملهی این
کماالت ،تغیّرناپذیری را میتوان نام برد که بر اساس آن کماالت خدا نه افزوده میشود و
نه کاسته .از سوی دیگر خداوند ،تأثرناپذیر نیز معرفی میشود؛ که بر اساس آن خداوند از
رنجهای انسان دچار اندوه نمیشود .زیرا این با تغیّرناپذیری و کمال حداکثری خدا ،که
مستلزم برخورداری از سعادت الیتغیر است ،منافات دارد .بنابراین تغیّرناپذیری خدا،
خداباوران را از پذیرش تأثرپذیر بودن خدا منع میکند.
در این نوشتار سعی بر آن است که با محوریت قرار دادن علم مطلق ،این دعاوی اثبات
شود که :اوالً علم مطلق خدا ،میتواند شاهدی بر تأثرپذیریاش باشد و ثانیاً ماهیت علم
مطلق مانع از « قبول تغیّرپذیری خدا به وابستة تأثرپذیری خواهد بود» .زیرا کمال
حداکثری خدا مستلزم آن است که علم او ،ذاتی و شامل تمام گزارههای صادق از ازل تا
ابد باشد .در نتیجه آگاهی و اندوهگینی او از رنج آدمی ،مستلزم تغییر در خدا نخواهد بود.
به عبارت دیگر خدا به جهت علم مطلقاش از ازل به رنج آدمی آگاهی دارد ،پس قبول
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اندوه خدا از رنجها و شرارتهای آدمی نباید تغییری در خدا ایجاد نماید.
قبول این دیدگاه نه تنها یکی از مسائل خداناباران را حل میکند ،بلکه در تقویت و ترویج
خداباوری هم مؤثر است .زیرا خدایی که با مؤمنان در غم و شادیها شریک است،
شایستگی بیشتری برای پرستش دارد تا خدایی که ساکن و بیتفاوت نظارهگر رنجهای
آدمیست.
کلیدواژهها :خدا ،موجود کامل حداکثری ،تغیّرناپذیری ،تأثرپذیری ،سعادت ابدی ،علم
مطلق



بررسی و نقد نظریة انگیزش الهی در اخالق
سید مختار مؤمنی

1

چکیده
لیندا زاگزبسکی به عنوان استاد و نظریهپرداز در حوزة فلسفة اخالق ،در آثار خود به ارئة
نظریهای با عنوان «نظریة انگیزش الهی» پرداخته است .این نظریة اخالقی که از
ریشههای کالمی مسیحی بهره گرفته و اساس آن تبیینی رقیقشده از خدای مسیحی
است میگوید» :باید در بنیان نهادن اخالق نظری به جای توجه به مفاهیمی چون فطرت،
سعادت و ...به انگیزههای خداوند به عنوان مقصود نهایی تمام ارزشها توجه نماییم» .به
این معنا ،فعل اخالقی آن است که به سوی خداوند است ،نه اینکه آنچه خداوند خواسته
است .این هدف و تعریف از فعل اخالقی ،نظریة انگیزش الهی را به سوی تبیین و تحلیل
نسبت میان آنچه هست ،یعنی خدا و انسان ،با آنچه باید باشد ،یعنی اخالق و فعل
اخالقی ،سوق داده و سعی در یافتن «مبنایی» برای اخالق دارد؛ نه ارائة نظامی اخالقی.
این نظریه در واقع با چنین رویکردی با ارائة شناختی از خداوند سعی در تنظیم ،تبیین و
حتی توجیه افعال اخالقی انسان دارد و بر آن است که تنها در این صورت میتوان به ارائة
نظامی اخالقی مبادرت نمود که با مشکالتی که نظریات اخالقی دیگر همچون اخالق
وظیفهگرا و ...مواجهاند ،روبرو نشد.
با اینکه این نظریة بلندپروازانه و به دور از جهان عینی – انسانی نیست و از این جهت
قوت دارد،اما از آنجا که نمیتواند به نحو ،حتی کالمی ،به ارائة تبیینی دقیق از نحوة
نسبت خدا ،انسان ،انگیزه و اخالق بپردازد ،دارای اشکال است .مبنای اشکاالت این نظریه
از آنجا برمیخیزد که برای رهایی از مشکالت مختلف نظریات گوناگون اخالقی ،به
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مفهوم اراده نزد خداوند نمیپردازد و در نتیجه او را نه به عنوان «خدای خالق» بلکه
همچون «موجودی در عالم» ترسیم مینماید.
در این مقاله این اشکال و نتایج کالمی مترتب از آن با توجه به تبیین نظریة انگیزش
الهی مورد تحلیل قرار میگیرد.
کلیدواژهها :اخالق ،خدا ،انسان ،نظریة انگیزش الهی ،فعل اخالقی



«در رسای تردید»
بررسی ارتباط تردید و ایمان در تفکر نیکوال آبانیانو
مینو میرشاهولد

1

چکیده
ایمان داشتن به چه معناست؟ آیا رسیدن به قطعیت است؟ آیا «ایمان» و «تردید» دو نقطه
متضاد هستند؟
این پژوهش بر آن است تا با توسل به آرای فیلسوف معاصر ایتالیا نیکوال آبانیانو (-1981
 ،)1998به بررسی معنای «ایمان» و ارتباط آن با مسئلة «تردید» ،بپردازد .وی که در
ایتالیا پس از جنگ دوم جهانی ،جریان فکری «روشنگری نوین» را به راه میاندازد ،معتقد
است که عقالنیت انسان به رغم محدودیتهایش میتواند به عنوان ابزاری عمل کند که
قادر است علیه هرگونه پوچگرایی به حیات انسان ارزشی مثبت ببخشد .این جنبش از
سویی منتقد نئوایدآلیسم بندتو کروچه است و با هر گونه متافیزیسم به مبارزه بر میخیزد و
از دیگر سو -به رغم ارتباط تنگاتنگی که با علم دارد -حساب خود را از نگاه خوشبینانة
روشنگری سدة هجدهمی نیز جدا میکند .در این راستا هنگامی که سخن از «ایمان» به
میان میآید ،آبانیانو عنصر «تردید» را به مدد میگیرد و آن را وجه وجودی ایمان انسان
در نظر میگیرد ،اما «تردید» نمیتواند همتراز بیایمانی نیز تصور شود .از آنجا که فاعل
ارتباط با موضوع ایمان –یعنی انسان -آمیزه ای از هستی و نیستی است ،الجرم ارتباط
وی نیز با موضوع ایمان از این آمیختگی تأثیر میپذیرد و به عدم قطعیت دچار میشود و
بنابراین حذف عنصر تردید از ایمان انسان ،به معنای انکار ماهیت آن است.
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فلسفههای معاصر بیشتر کوشیدهاند تا با گوشزد کردن افول عناصر «مقدس» و عدم
دستیابی انسان به «مطلق» ها ،تلخی و پوچی حیات را در مقابل چشمان انسان نمودار
کنند .نتیجة این نوع فلسفه ،یا افتادن در ورطة پوچگرایی است و یا پناه بردن به یک
ایدهآلیسم سکرآور که به هر حال انسان را از واقعیت زندگی دور میکند .در اینجا جنبش
روشنگری نوین ایتالیا بر آن میشود تا راه چارهای بیابد تا بدون دست شستن از واقعیت و
به رغم آگاهی از ناتوانیهای انسان ،به وی حسی مثبت از امکان مؤمن بودن و مثبت
اندیشیدن را هدیه کند .بنابراین «تردید» ،در نگاه آبانیانو ،نه نفی ایمان که عنصر مکمل
آن تصور میشود.
کلیدواژهها :تردید ،ایمان ،روشنگری نوین ،نئو ایده آلیسم ،اگزیستانسیالیسم



بازخوانی تعریف هیوم از معجزه ،ضمن خوانشی جدید از قوانین طبیعت
حسین نصراللهی

1

چکیده
دیوید هیوم باور داشت که معجزه نقض قوانین طبیعت است .باید توجه داشت که ورای
فهم ابتدایی از این تعریف او ارتباطی خاص میان معجزه و قوانین طبیعت برقرار میکند.
پس در بررسی این تعریف به نظر مهم میآید که نوع نگاه هیوم به قوانین طبیعت نیز
روشن شود.
در این مقاله ابتدا دیدگاه هیوم در مورد قوانین طبیعت (انتظامگرایی) را روشن میکنم.
پس از آن بیان میکنم که قرائت او از قوانین طبیعت نه تنها دچار مشکالت فلسفی است،
بلکه با شهود ما از معجزه ،ضمن تعریف هیوم نیز سازگار نیست .سپس دیدگاه خاصی در
مورد قوانین طبیعت را با عنوان تمایلگرایی معرفی میکنم .تز اصلی مقاله در نهایت
اینگونه توضیح داده میشود که تعریف هیوم از معجزه با عنوان "نقض قوانین طبیعت"
اگرچه درست است ،اما خوانش او از قوانین طبیعت (انتظامگرایی) صحیح نیست و خوانشی
که میتواند با این تعریف سازگار باشد تمایلگرایی است .در آخر نیز به برخی انتقادهای
ممکن در این رابطه پاسخ خواهم داد.
کلیدواژهها :قوانین طبیعت ،انتظامگرایی ،تمایلگرایی ،معجزه ،دیوید هیوم

 .1دانشجوی كارشناسي ارشد فلسفه علم دانشگاه امیركبیر
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خدا در تفسیر نوین دین
میالد نوری

1

الهام تاتشهدوست

2

چکیده
مفهوم و جایگاه خدا در نظام معرفتی مدرن و پست مدرن ،با بیاعتمادیهای برآمده از
علم و تردیدهای فلسفی ،نیازمند بازیابی و نوسازی معرفتشناختی است .در پی
محدودسازی عقل انسانی در برخی نظامهای معرفتشناختی و عجز ادراک بشری از
کشفِ «ذات و ماهیت خدا» ،به عنوان پیامد مستقیم چنین تحول محدودکنندهای ،نیاز
انسان به ارتباط با موجودی به نام «خدا» ،بازیابی مفهومیِ آن را برای سیستمهای نوین
دینی ضروری میکند .رسیدن به جایگاه «دیگری» در اندیشة لویناس و بحث حقیقت در
ارتباط با مفهوم «دیگری» در اندیشه بوردیو را میتوان نقطه شروعی برای رسیدن به
چنین هدفی در نظر گرفت .این دو متفکر در دو جایگاه متفاوت فلسفیِ «اخالقی» و
«معرفتشناختی» بر آن بودند که «پدیدایی اخالق و حقیقت اگر در وجود دیگری نباشد
توهمی بیش نخواهد بود» .به این ترتیب و بر اساس بازخوردهای معرفتیِ چنان
اندیشههایی میتوان به کشف خدا در وجود «دیگری» ،نه به مثابه «کلی مطلق» و نه به
مثابه «مفهومی مطلقا نسبی» ،دست یافت .چنین قرائتی اندیشه دینی را در راستای
سیستمهای اخالقی دنیاگرا یا آخرتگرا تنظیم و تعدیل مینماید.
در این راستا« ،دیگری» به مثابه «ظهور هستی مطلق» ،امکان درک مطلق نامتناهی را
فراهم مینماید .بدین ترتیب در سیستمها و قرائتهای نوین دینی« ،دیگری» به مثابه
ظهور «امر نامتناهی» ،محل معنای عمل دینی است که با اخالق نسبت «اینهمانی»
دارد« .دین نوین» که به تعبیری همان «تفسیر نوین دین سنتی» است بر مبنای «احترام
 .1دانشجوی دكترای فلسفه تطبیقي
 .2دانشجوی كارشناسيارشد جامعهشناسي
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به نامتناهی» که در «دیگری و همنوع» ظهور مییابد ،تفسیر میشود .این قرائت نوین از
نامتناهی و خدا ،ضمن عبور از اختالفات مذهبی ،در منشا اخالقی خویش ،سعادت دنیوی
را برای سعادت اخروی رقم میزند .سعادتی که بر آمده از سنخ زندگی اخالقی دیگریگرا
و معرفتشناسی دیالکتیکی است که در آن هم امکان سعادت عملی و هم امکان «هَیَمان
و تحیر» در «حقیقت متجلی در دیگری» ،امکان بروز خواهد یافت.
کلیدواژهها :وجود ،خدا ،دیگری ،دین ،اخالق ،معرفت ،همنوع ،قرائت دینی
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حجیت معرفتشناختی تجربه دینی ،بررسی نزاع آنتونی کنی
و جف جوردن
منصور نصیری

1

چکیده
آنتونی کنی ،بر آن است که تجربههای دینی حجیت معرفتشناختی ندارند .استدالل او ،بر
تحلیل ماهیت تجربه دینی مبتنی است .از نظر او ،تجربه دینی یا ادراک حسی است و یا
ادراک غیرحسی .با توجه به این که نمیتوان تجربه دینی را ادراک حسی دانست ،الجرم
باید ادراک غیرحسی باشد؛ اما ادراک غیرحسی دانستن تجربه دینی ،مستلزم آن است که
نحوهای از وحی باشد و الزمه وحی دانستن تجربه دینی ،فرض وجود خدا پیش از تحقق
تجربه دینی است .از نظر جف جوردن ،استدالل کنی راه به جایی نمیبرد؛ زیرا ،مهمترین
مقدمات استدالل کنی عبارتند از مقدمه (( )2تجربههای دینی ادراک حسی نیستند) و
مقدمه (( )4اگر تجربههای دینی ادراک غیرحسی باشند ،در این صورت به تنهایی
نمیتوانند باور به خدا را توجیه کنند) .جوردن با تحلیل مقدمه ( )2آن را کاذب میداند .از
سوی دیگر ،از نظر او ،مقدمه ( )4فقط در صورتی صادق است که دیدگاه گزارهای درباره
وحی صادق و دیدگاه غیرگزارهای کاذب باشد؛ اما هیچ دلیل قانعکنندهای بر صادق
دانستن دیدگاه گزارهای و کاذب دانستن دیدگاه غیرگزارهای درباره وحی وجود ندارد .و با
پذیرش دیدگاه غیرگزارهای ،مقدمه ( )4صادق نخواهد بود .آنچه در مقاله حاضر انجام
دادهایم ،بررسی نزاع این دو و داوری در این باره است .جوردن درباره مقدمه ( )2در نهایت
معتقد میشود که میتوان تجربههای دینی حسی داشت؛ اما نگارنده ادله او در این باره را

 .1استادیار دانشگاه تهران ،پردیس فارابي
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بررسی و رد کردهام .درباره مقدمه ( )4نیز استدالل جوردن را ناقص و ناکافی دانسته آن را
رد کردهام.
کلیدواژهها :تجربه دینی ،حجیت معرفتشناختی تجربه دینی ،ادراک حسی ،ادراک
غیرحسی ،آنتونی کنی ،جف جوردن.
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فلسفه دین و جنبشهای دینی نوظهور
هادی وکیلی

1

پریسا گودرزی

2

چکیده
فلسفة دین رایج عمدتاً بر روی خداباوری متمرکز شده است ،با این حال ،تعداد فزایندهای
از جنبشهای دینی جدید و جایگزین( )NRMنظیر ساینتولوژی ،رائیلیان ،سیدا یوگا،
مکتب آریکا ،کلیسای قدیسان روز پسین(مورمونها) ،وحدت وجود ،الهیات دیجیتال،
خداناباوری جدید و جنبش کلمة ایمان وجود دارند که در خصوص آنها نیز موشکافی
فلسفی ،امکان پذیر است.
ادیان به اصطالح نوظهور ما را با چالشهای فلسفی خاصی مواجه ساختهاند .از این رو در
مباحث فلسفة دین باید به معرفی و بررسی فلسفی جنبشهای دینی جدید و جایگزین نیز
پرداخت که این امر خود به خود بر ضرورت ارائة تعریفی خاص از جنبشهای دینی جدید
در چارچوب فلسفة دین تأکید میکند .همچنین با توجه به ادیان طبیعتگرا ،باید این
موضوع را بررسید که دین ،نیازی به امور فراطبیعی دارد یا خیر؟
مسائلی همچون به شمار آوردن خداناباوری جدید ،به عنوان یک جنبش دینی جدید و
غیرشناختی دانستن نوکیشی دینی در مورد سنتهایی نظیر سنت گورو -مریدی؛ بررسی
رابطهای بین موجود عالی ،ارواح و جهان هستی در ساینتولوژی؛ تحلیل و نقادی برهان
رائیلیان بر عدم وجود خدا و نیز واکاوی در خصوص مسئلة الهیات دیجیتال و مجازی
بودن یا نبودن معاد و رستاخیز از جمله مسائلی است که در این مقاله میکوشیم به آنها
 .1عضو هیأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-گروه مطالعات تطبیقي
عرفان
 .2دانشجوی دكتری عرفان پژوهشکده امام خمیني و انقالب اسالمي و كارشناس گروه
مطالعات تطبیقي عرفان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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پاسخگو باشیم.
کلیدواژهها :فلسفة دین ادیان نوظهور ،ادیان جایگزین و جدید ،خداناباوری جدید،
جنبشهای دینی نوظهور
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ادیان جهانی چگونه با یکدیگر مواجه می شوند؟
پروژهی الهیات تطبیقی
نربرت هینترشتاینر

1

چکیده:
مباحث مطرح در باب نسبت مسیحیت با ادیان جهانی ( )Weltreligionenدر سالهای
اخیر از جهات گوناگون تحت تاثیر موضوع الهیات ادیان ( Theologie der
 )Religionenقرار داشته است .در این میان معموال نادیده گرفته میشود که خاستگاه
این گفتمانِ ( )Diskursمدرن ،یعنی ادیان جهانی ،و مناقشات مربوط به آن را نه در
الهیات دین ( )Religionstheologieبلکه در یکی از رشتههای مرتبط ،یعنی در الهیات
تطبیقی ( ،)Komparative Theologieباید جست .آغاز الهیات تطبیقی اما به میانهی
سدهی نوزدهم باز میگردد .با الهیات تطبیقی برای نخستین بار الگوی چهارگانهی
یهودیت ،مسیحیت ،اسالم و کفر در الهیات درهم شکست ،الگویی که کتب مرجع را حتی
در آغاز عصر مدرن تحت تاثیر قرار میداد .در فهرست ادیان ،نام ادیانِ به اصطالح جهانی
و عمده در کنار ادیانِ ملی ( )Nationale Religionenجای گرفت و در دهههای بعد از
درون آن ،بر بستری از مطالعات دینی انضمامی و گسترده ،الگوی طبقهبندی "ادیان
جهانی" سر برآورد ،که امروزه مفهومی متداول است .در پایان قرن نوزدهم در چهارچوب
الهیات تطبیقی بحثی دامنهدار دربارهی ادیان جهانی آغاز شد؛ این امر بیش از همه در
شهرهای دانشگاهی اروپای غربی و در سواحل شرقی آمریکای شمالی برای نخستین بار
به مطالعهای پویا در باب ادیان جهانی و به پژوهشی الهیاتی دربارهی آنها انجامید .این
نخستین الهیات تطبیقی ،از سویی به دلیل رویکرد آشکارا دینیاش و از سوی دیگر به
 .1دانشیار دانشگاه مونستر آلمان
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جهت ارائه و توصیف نادقیق ادیان غیرمسیحی در دهههای بعد در چهارچوب دینشناسی
ابژکتیو ( ،)objektive Religionswissenschaftenکه در سدهی بیستم پرورانده شدند،
مورد انتقاد قرار گرفت و تا حدود زیادی از آنها فاصله گرفت .در بیست سال گذشته ،با
درکی روشنتر از مشکالت معرفتشناختی و نیز در موازنه با دینشناسی
( ،)Religionswissenschaftenدر الهیات انگلیسی-آمریکایی از نو صورتی از
 Comparative Theologyپرورانده شده است که پس از مناقشه بر سر الهیات ادیان
اکنون میتواند راهنمای مواجههی الهیاتی با ادیان جهانی و پژوهش دربارهی آنها باشد.
این مقاله تالش می کند نخست پروژهی  Comparative Theologyرا بر بستر تاریخی
اش و به مثابهی جریان الهیاتی نو در زمان حاضر ،در تعاریف نویسندگانی که در تحقق
این پروژه سهیم هستند ،در مطالعات نمونهای و در پایان در جهتگیریهای نظاممند آن
ها ترسیم کند .در بخش نخست زمینهی تاریخی و خاستگاه فرهنگی الهیات تطبیقی را
بررسی خواهم کرد .در حالی که باید سرآغازهای الهیات تطبیقی را به مثابهی رشته و
مفهوم در سدهی نوزدهم جستجو کرد ،من سرچشمهی اصلی آن را در ترجمهی فرهنگ
در قالب فعالیتهای تبلیغی ( ،)missionarische Kulturübersetzungبه عبارت بهتر،
در مواجههی ادیان ،آن جا که از مرزهای خود فرا میروند ،پی میگیرم .در بخش دوم اما
خواهم کوشید خطوط اصلی آنچه را که امروزه تحت عنوان الهیات تطبیقی به طور کلی
فهم میشود ،بر اساس تعاریفی رایج ،ترسیم کنم .در بخش سوم به عنوان نمونه به معرفی
اثر فرانسیس کلونی ( )Francis Clooneyدر الهیات تطبیقی ،که در این حوزه پیش
کسوت محسوب میشود ،خواهم پرداخت .اشارههایی به جهتگیریهای نظاممند این
جریان الهیاتی پایان بخش مقاله خواهند بود.
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تجديد في قراءة الفارابي :فلسفة الدين وعلوم اإلسالم
مقداد عرفة

1

يظهر الفارابي بمظهر الفيلسوف الخالص الذي حرص على اتّباع طريق القدماء
والتمسّك بمنهج الفلسفة وااللتزام به ،فاستوحى في فلسفته كثيرا من أفالطون ومن
أرسطو .ولئن كان ذلك صحيحا ،فإنّنا نتفطّن إلى وجود مصادر غير هذه غذّت تفكيره
في الدّين والسّياسة ،ونتعرّف فيها على مالمح إسالميّة مميّزة .وهو جانب قلّما أعاره
الباحثون اهتمامهم .واتّجاه البحث هذا المقترح هنا هو الفحص عن عالقة فلسفة
الفارابي بالتّاريخ اإلسالمي وبعلوم عربيّة إسالميّة مخصوصة ،ومنها والفقه وأصوله
وعلم الكالم وأصول الدّين وعلم الفرق اإلسالميّة.
ولذلك نميّز بين عنصرين أساسيّين متالزمين وهما :فلسفة الفارابي التأمّليّة التي
يُطالب فيها بتبنّي سنّة القدامى العريقة في معرفة الحقيقة وفي الطّريق إلى معرفتها،
ومعطيات التّاريخ الفكر الدّيني الفعليّ· ويتبيّن في الوقت نفسه معنى التّفلسف ،أي
النّظر وفق محدّدات معيّنة تنتمي إلى تقليد نظريّ معيّن ،وكيفيّة صياغة معطيات الفكر
الدّيني وعلومه حسب ما يقتضيه هذا االنتماء النّظري· ونعمد في ذلك إلى رصد
الكيفيّات الدّقيقة والخفيّة أحيانا التي تعامل وفقها الفارابي نظريّا مع معطيات تاريخ
 .1الجامعة التونسيّة ،رئيس قسم العلوم اإلسالميّة المجمع التونسي


الفكر الدّيني الفعلي ،ومنها هذه العلوم اإلسالميّة بصفة خاصّة .ولهذه العلوم مادّتها
األصليّة أي المضمون الذي يخصّها ،والنّظريّات الفلسفيّة لها أيضا مضامينها· فلم يكن
من الممكن للفارابي الحديث عن هذه العلوم التّاريخيّة إالّ بإفراغها من مضمونها
المعهود ،واالحتفاظ بصورتها ليمألها بمضامين مقتضاة للنّظريّة الفلسفيّة· فقد صاغ
فلسفة في الدّين تفاعلت مع معطيات التّاريخ الدّيني الفعلي ونظّرت لها ،أي حدّدت
مضمونها وحكمها ووظيفتها في رؤية فلسفيّة· لذلك ارتأينا أن نبحث هنا فيما يمكن
أن تعني فلسفة الدّين هذه ،ثمّ كيف كان لها تعلّق بعلوم تنتمي إلى التّاريخ اإلسالمي،
وكيف تحدّث الفارابي عن هذه وِفْق تلك.
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ضرورة الحوار بين األديان السماوية
حدامي محجوب

1

كل منا يستطيع اليوم أن يالحظ أن الحوار بين المسلمين والديانات األخرى
يختلف تماما من حيث األهداف والمناهج عن تجارب الحوار التي جرت في القرون
الوسطى وذلك ال ألن األوضاع التاريخية قد تغيرت فقط وإنما كذلك لتغير أشكال
حضور الدين في مجتمعاتنا المعاصرة .
ويمكن أن نرجع األهداف المستقبلية لهذا الحوار اإلسالمي إلى ثالثة أهداف
أساسية:
 -1هدف فكري ديني .
 -2هدف حضاري .
 -3هدف استراتيجي
وسأقتصر في مداخلتي على الهدف الفكري الديني الذي هو قاعدة األهداف األخرى .
يكمن الهدف الديني من هذا الحوار في ضرورة تخليص الدين اإلسالمي من
أشكال التشويه وسوء الفهم الموروثة عن فترة الصراعات الدينية في التاريخ خاصة
تلك التي تعود إلى الحروب الصليبية .إن هذا التخليص ال يمكن أن يتم إال بتشجيع
 1استاذ الفلسفه
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الدراسات المقارنة بين األديان الثالثة للوقوف على نقاط االلتقاء بينها من ناحية
والبرهنة من ناحية أخرى على أن االختالفات الطفيفة ال يمكن أن تكون عائقا لتفاعل
هذه الديانات وال حاجزا يمكن أن يحول دون التعايش بين معتنقيها.
إن هذه الدراسات المقارنة بين األديان السماوية الثالث هي ضرورية لتفادي ووأد
المحاوالت التي يقوم بها بعض المتطرفين من الديانات الثالث إلشعال حرب دينية
جديدة باسم شعار صدام الحضارات والثقافات.وال بد من التأكيد هنا أنه بقدر ما أن
المجموعات اليهودية والمسيحية المتطرفة واإلرهابية ال تمثل هذين الديانتين  ,فان
التنظيمات الراديكالية والعنيفة التي ترفع الشعار اإلسالمي ليست من اإلسالم في
شيء وال يجوز اتخاذها حجة ودليال على نعت اإلسالم الذي هو دين السلم والتسامح
بالتطرف واالنغالق كما هي النغمة الرائجة .
وفي هذا اإلاطار يج

مراجعة الكثير من الدراسات االستشراقية في العالم الغربي

وخاصة تلك التي تأثرت بمناخ الحروب الصليبية لتنقيتها مما شابها من حط
وتلويث لصورة اإلسالم ولصورة رسوله وذلك بتثمين أعمال كبار المستشرقين
الذين تحدثوا عن سماحة قيم اإلسالم وأشادوا بسمو روحانياته وقيمة شعائره.
هنا يمكن أن نشير إلى ما قامت به الكنيسة الكاثوليكية منذ المجمع الفاتيكاني
وصدور وثيقة  Nostra Actateسنة  1691التي نادت بالحوار مع المسلمين
وضرورة االنفتاح عليهم بهدف تعزيز التواصل والمحبة بين أتباع الديانات السماوية
فقد نص المجمع الفاتيكاني بوضوح على أن " الكنيسة تنظر بتقدير إلى المسلمين
الذين يعبدون اهلل األوحد ،الحي القيوم ،الرحيم القدير ،خالق السماوات واألرض،
الذي وجّه كالمه الى البشر ،وأنهم يسعدون في الخضوع بكل نفوسهم ألحكامه
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الحقة كما خضع إبراهيم عليه السالم هلل ،الذي ينتمي إليه اإليمان اإلسالمي بطيبة
خااطر وأنهم يجلون يسوع كنبي ،وان لم يعترفوا به كإاله ويكرّمون أمه مريم العذراء
ويعترف المجمع المقدّس بأنه قد نشأت عداوات ونزاعات على مرّ العصور بين
المسلمين والمسيحيين لكنه يدعو أتباع الديانتين إلى أن يتجاوزوا الماضي وأن
يحاولوا كل من جانبه أن يحقق تفاهم جديد بينهم إلقامة العدل ومكارم األخالق
التي تحث عليها الديانتان بغية إقامة السلم وتحقيق الحرية واالنعتاق لجميع البشر ".
إن هذه الدعوة تفتح باب الحوار بين المسلمين والمسيحيين رغم وجود بعض
التيارات األصولية المسيحية المتطرفة التي تتمسك بالصورة المشوهة لإلسالم
وخاصة منها الحركات الصهيونية المسيحية التي أصبحت تتكلم بكل حرية ومن
أعلى المنابر على إثر تفجيرات  11سبتمبر  2001في نيويورك .
أما فيما يتعلق بالديانة اليهودية فال بد أن نميز بين القيم الدينية والمعتقدات فيها
من جهة وبين التوظيف السياسي واإليديولوجي لهذه القيم من جهة أخرى  ,هذا
التوظيف الذي يظهر بجالء في الفكر الصهيوني الذي تتأسس عليه دولة إسرائيل .
ورغم أن الدين اإلسالمي يعترف برسالة موسى عليه السالم ويعظم أنبياء بني
إسرائيل’ ويقترب من حيث أحكامه وتعاليمه من الشريعة اليهودية (في مقابل
المسيحية التي ال شرائع لها) فإن النصوص التلمودية وشروح الهاالخاه التي تعتمد
عليها المؤسسة الدينية اليهودية ال تزال تزخر بالكراهية والحقد على كل من الدين
اإلسالمي والدين المسيحي مع رفض لرسالة الدين اإلسالمي ،ومن هذا المنطلق ال
يمكن ألي حوار أن يقع بين اإلسالم واليهودية ما لم يقع تصحيح هذا الخطأ وهذا
التشويه الخطير في التعامل مع الديانات السماوية األخرى .


أمّا فيما يخص العالم اإلسالمي فانه من الضروري اليوم أن نراجع بجدية بعض
األحكام الفقهية والتأويالت الدينية التي تنظر نظرة دونية ألتباع الديانات األخرى
ومنها خاصة ما يتعلق بأحكام أهل الذمة أو أهل الكتاب التي تجاوزها التاريخ ولم
يعد لها اليوم من معنى في عصر الدولة المدنية الحديثة التي يكون فيها الموااطنون
على اختالف أديانهم وأعراقهم متساوون أمام القانون .
مثال  :فلقد أوّل الكثير من الفقهاء آيات السيف الواردة في سورة براءة أن عالقة
اإلسالم بأهل الكتاب بعد انتصار اإلسالم تقوم على الحرب لفرض الطاعة ودفع
الجزية.
ولقد دحض العالمة رشيد رضا في تفسيره " المنار" هذا التأويل مبيّنا أن المقصود
من اآليات المذكورة وخصوصا اآلية  "26قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم
األخر وال يحرمون ما حرم اهلل ورسوله وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" هو أنها تعني قاتلوا من أهل
الكتاب عندما يعتدون عليكم أو على بالدكم .أي حين يوجد مبرر للقتال ( تهديد
لألمن والسالمة  ،استعمار)....
وفي مقابل هذه اآلية فإننا نجد في القرآن الكريم مائة أية موزعة على ثمانية
وأربعون سورة تأمر بالتعامل الحسن مع أهل الكتاب ...
" قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم " (  /96آل عمران )
"وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا " (  66 /6النساء )
"وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل " ( 101 /9األنعام )
وقد احتوى عهد الرسول إلى يهود يثرب ما نصه" لليهود دينهم وللمسلمين
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دينهم" (ابن هشام ،السيرة النبوية .)103 /1
رسالته إلى معاذ ابن جبل في اليمن وقد ضمنها قوله " وال يفتتن يهودي عن
يهوديته" ( يحي القرشي  /الخراج ،ط .بيروت د ت ص .)22
كما جاء في عهده إلى نصارى نجران " وال يغيّر أسقف من أسقفيته وال راه

من

رهبانيته" ( المرجع ذاته ص .)21
ورغم أننا ال نعتقد أن الحضارة الغربية كما هو متداول حضارة يهودية – مسيحية ،
إال أننا ال يمكن أن نتغاضى عن أهمية العامل الديني في تكون هذه الحضارة ألنها
الحضارة التي ورثت اإلمبرااطوريات المسيحية الوسيطة ،واستوعبت التراث الديني
اليهودي والمسيحي في مفاهيمها وقيمها الحضارية.
لذلك فان اإلشكال المطروح اليوم هو التالي :هل يشترك المسلمون مع اليهود
والمسيحيين في القيم والمفاهيم التي تتأسّس عليها الحضارة الحديثة ؟
لقد اطرح هذا السؤال بحده بعد تفجيرات ورلد ترايد سنتر في  11سبتمبر 2011
وقد برز ذلك بكل وضوح في الرسالة التي بعث بها ستون (وهو مثقف أمريكي من
المحافظين المتدينين) إلى المثقفين في العالم اإلسالمي لمطالبتهم باالندماج في
الثقافة العالمية المعاصرة باإلنطالق من خمسة مبادئ يرى أن اإلسالم قد خال منها
وهي:
 )1إن البشر يولدون متساوين في الكرامة كما في الحقوق .
 )2الشخصية اإلنسانية هي العنصر األساسي في المجتمع ،ونكمن شرعية دور الحكم
في حماية هذه الشخصية  ،والمساعدة في تأمين فرص التفتح اإلنساني لها.
 )3يرغ البشر بطبيعتهم في البحث عن غاية الحياة ومقاصدها.


 )6حرية الضمير والحرية الدينية من الحقوق التي ال يمكن انتهاكها في الشخصية
اإلنسانية.
 )1القتل باسم اهلل مخالف لإليمان باهلل وهو يمثل خيانة عظمى لكونية اإليمان الديني.
نحن كمسلمين وبالرجوع إلى القران الكريم نعرف جيدا أن اإلسالم ال يتعارض مع
أي مبدأ من هذه المبادئ الخمسة  ,فلقد حرم اإلسالم قتل النفس بغير حق ورفض
اإلكراه في الدين واطال

بالعدل بين الناس ولكن المشكل هو أن المسلمين اليوم ال

يبذلون أي جهد علمي و فكري لشرح وتفسير مبادئهم وقيمهم الحضارية ويتركون
الدين اإلسالمي ألصحاب التطرف والتعص

الذين يسعون الستعمال الدين لغايات

سياسية سلطوية .
ال بد في هذا السياق من التنبيه إلى األصول الشرقية للديانات السماوية التي نزلت
في نفس األرضية الحضارية التي نزل فيها اإلسالم .فال معنى إذن للتمييز بين قيم
حضارية شرقية وقيم غربية  ,ليس هنالك تعارضا بينهما بل يج

البحث عن

جذورهما المشتركة وأشكال التأثر والتأثير بينهما ضمن التراث اإلنساني الشامل.
فرسالة النبي إبراهيم عليه السالم ,ظهرت في بالد الرافدين وانتقلت عبر ذريته بين
مصر والجزيرة العربية وفلسطين  ،وكانت لغة المسيح عليه السالم هي اآلرامية
القريبة من العربية ولقد استوعبت الحضارة العربية اإلسالمية التراث اليوناني-
الروماني ونقلته إلى الغرب بعد تطويره فكانت صلة الوصل الضرورية بين هذا
التراث والنهضة األوروبية ،لذلك يبدو أنه من السذاجة وربما أيضا من البالهة
اليوم أن نتحامل على قيم ومعارف الحضارة الغربية الحديثة التي هي في الحقيقة أول
حضارة كونية بالمعنى الصحيح للعبارة ألنها حصيلة امتزاج مختلف الثقافات
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والديانات وفي مقدمتها حضارتنا وديننا .
ليس ألحد أن ينكر ما كان للديانات السماوية من بالغ األثر في الدعوة إلى الحوار
وتقري

الشقة بين أتباع الديانات المختلفة .لذا فقد أصبح اليوم لزاما على المرء

اإلعتراف باآلخر ومحاربة األحكام المسبقة واإلقرار بأخطاء الماضي واجتناب العود
إليها والتسليم بأن قدر البشرية التحاب

والتعايش والتواصل ال الكراهية والحقد

والتناحر وبأن الوفاق بين أتباع الديانات اإلبراهيمية كان منذ عهودا خلت قائما وال
بدّ له أن يظل اليوم على نحو مماثل أو حتى أفضل.
و لنا أن نتساءل أين نحن مما نادت به الديانات اإلبراهيمية ؟
أليس بين محتوى نصوصها والممارسة بونا ال تقدير لمداه ؟
ماذا لو حاولنا أن نقترب من النصوص؟ أي أن نطابق بين النصوص والممارسة؟ ألم
يحن الوقت لذلك ؟ أم ننتظر المزيد من تنامي العنف للقيام بذلك؟
ممّا ال شك فيه أن الحوار الديني المنشود يكون أكثر نفعا وأقل حده أن هو تعلق
بجوهر الدين ذاته أي بمعانيه الروحية السامية التي هي مقصد كل عبادة وعناية كل
سالك اطريق التوحيد الذي هو اطريق الح

والرحمة واألمل الذي عبّر عنه الصوفية

وأهل العرفان من مختلف الديانات بنفس العبارات بعد أن تحرروا من نوازع التعصّ
واألنانية والنرجسية .
وقد عبّر عن هذا المقام الروحي السامي الشاعر الكبير ابن عربي الحاتمي األندلسي
بأبياته الشهيرة
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي

إذا لـم يكن ديني إلى دينه داني

لقد صــار قلبي قابال كل صورة

فمرعى لغــزالن وديــرا لرهبان


وبيــتا ألوثـــان وكعـبة اطائف

وألـواح توراة ومصحف قــرأن

أديــن بدين الح أني توجهت

ركائبـــه فالح ديني وإيماني

118

