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 ۀ دبیر علمی همایشمقدم


1.کندطرحرافلسفهپایان۱۹۶۴درهایدگرمارتینتاکشیدطولسالهزاردوازبیش دانشاما
2ت.اسشدهگذاشتهبحثبهجهانعلمیمراکزدرپایانشقرن،نیمازبعددینۀفلسفنوپای

ۀنیمآغازدرپلنتینگاآلوینهمچونفیلسوفانیچگونهکهکندمیگزارشولترستورفنیکوالس
کادمیا،درخدائلۀمسطرحبهفیلسوفاناقبالیبیهادههازپسبیستم،قرندوم راخودتالشآ

ۀرشتیکعنوانبهزمان،آندرغالبفلسفیشناسیزبانفضایدررادینۀفلسفتاداشتندمصروف
فلسفی الهیات در نو جستارهاییهمچونسازیدوراناثرحتیاو،باوربه3.نمایندطرحدانشگاهی

استهایینگرانیپژواکباشد،خدامورددرآنکهازبیش،4اینتایرمکآلسدیروفلوآنتونیۀویراست
 گفت؟سخنخداازداردامکاناساسا آیاکه

توسطباربور،ایاناثردین و علمکتابۀترجمباابتدادینۀفلسفمباحثباآشناییاماایراندر
بهزادتوسطهیک،جاناثردین ۀفلسفکتابۀترجمباسپسو،(۱۳۶۲)خرمشاهیبهاءالدیناستاد

د.شآغاز(۱۳۷۶)سالکی
طرحوجهان،دردینۀفلسفهایدپارتمانوهارشتهایجاددرگرفتهصورتهایتالشرغمعلی

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

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

وفلسفهمالقاتۀنقطدرایرشتهمیانوتطبیقیپژوهشیبایدرافلسفهگویدمی 5دین ۀفلسف

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

 :کرداشارهزیراثرسهدرشدهطرحمباحثبهتوانمینمونه،عنوانبه2
Nick Trakakis, The End of Philosophy of Religion, 2008 
Wesley J. Wildman, Religious Philosophy as Multidisciplinary Comparative Inquiry: 
Envisioning a Future for the Philosophy of Religion, 2010 
Thimothy D. Knepper, The Ends of Philosophy of Religion, 2013 
3Nicholas Wolterstorff, “Then, Now and Al” in Reason, Metaphysics and Mind: New Essays on 
the Philosophy of Alvin Plantinga, 2012 
4New Essays in Philosophical Theology, Antony Flew and Alasdair MacIntyre (eds.), 1955 
5 Wesley J. Wildman, Religious Philosophy as Multidisciplinary Comparative Inquiry: 
Envisioning a Future for the Philosophy of Religion, 2010 
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ایجادجدیدیروشِیوموضوعییکپارچگیدینۀفلسفدرطریق،بدینتا.دانستدینیمطالعات
پیشنهادِنِپر،تیموتیشاگردشوایلدمن،ازپیرویبه.رهانیداشکنونیبحرانازرارشتهاینوکرد
وتنّوعمشخصطورهبودین،ۀفلسفترِانسانیوترواقعیزوایایبهبایددینفیلسوفانکهکندمی

د.نماینتوجهشود،میدنبال«دینیمطالعات»یعنیآنۀهمسایۀرشتدرکهشدنیترتاریخی
فرضیاتآندرکهشود،میشناختهتحلیلیۀفلسفبااصوال دینۀفلسفدیگر،سویاز
یافتهغلبهآن،توجیهوباوربهمربوطموضوعاتدرویژههبانتزاعی،عقالنیتیکشمولجهان
است خدا«وجود»اثباتبرایواستعینیواقعیتپیدرعلمۀشیوبهتحلیلیۀفلسفسنت.

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

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

اسالم،همچونادیانازبسیاریبهربطیهیچکهاستاینموجوددیِنۀفلسفدیگرچالش
مسیحیغربی"دینۀفلسفتربیشراآنبایدونداردبودیسمویهودیت دانست" موجبکهامری.

 1د.شومیرشتهاینفروبستگیومحدودیت
سپسو۲۰۰۰سالاوایلدرسمپوزیومدوکهشدسببدین،ۀفلسفۀرشتراهسربرمشکالتاین

دینفیلسوفانازگروهیآنهادروشودبرگزاربوستوندانشگاهدینوفلسفهۀسسؤمدر۲۰۱۷بهاردر
بهآمدهعملبههایبحثخروجی2.کنندبحثدینۀفلسفۀآیندۀدربارتاشوندجمعهمدور

بستبنازتاداردنیازفوریتحولچهاربهدینۀفلسفکهاستشدهآنوایلدمنوسلیسرپرستی
راغربیوشرقیدیگرهایسنتویافتهگسترشآنمسائلبایدابتدا3.شودخارجیافتگیپایان
ازگذشته1.داردنیازخودماهیتبهنسبتانتقادیرویکردیبهدانش،اینهمچنین4.گرددشامل

                                                           
فلسفه قاره درمقدمهیکتاببهقلممحمدابراهیمباسطگزارشمفصلترازبحرانهایموجوددررشتهفلسفهدینرا1

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

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

آشناییبیشتربااینتحوالت،بهاینمقالهدرمجموعهباالمراجعهکنید:برای3
Wesley Wildman, “Reading Tea Leaves, Drinking Tea: Four Transformations in Philosophy 

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

مسائلطرح)انحصارگراییوایستاییدرتنهاایراندردینۀفلسفۀرشتموجودِهایچالش
مسیحیالهیات شودنمیخالصه( ۀرشتیکعنوانبههویتبحرانباهنوزایراندردینۀفلسف.
روستهروبدانشگاهیمستقل ذیلدررشتهاینتعریفادارِیوسازمانیمشکالتتنهالهمسئ.
ایرانهایدانشگاهدراسالمیمعارفحتیواسالمی،کالماسالمی،ۀفلسفآموزشیهایگروه

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

ونشدهگرفتهجدیرشتهاینکردنبارورترچههردرایرانیمسلماناندیشمندانسهمدیگر،سویاز
.مشغولندمسیحیفیلسوفانهایدیدگاهطرحوترجمهبهگرانپژوهشواستادانغالب

گرفتهقرارتوجهموردنیزایراندردینۀفلسفۀرشتدرتحولوتغییرضرورتئلۀمسخوشبختانه،
دردینۀفلسفۀرشتدررسمیوعلمیهاینهادازیکیعنوانبهایران،دینفلسفهعلمیانجمن.است

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

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

سترگیکارایشان،ۀعقیدبه.داندمیانسانیعلوموفلسفیهایحوزهسایربارشتهاینگرانپژوهش
اسالمیۀاندیشوفلسفهبرمبتنیورزیفلسفهکند،پیداادامهایراندرقوتبابایدقبلهمچونکه

نیزجهانیاندیشهبازاردرکهداخلیمندانهعالقمیاندرتنهانهماجامعهدینفیلسوفانکهاست
د.نماینارائه

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

نماییممیگزاریسپاسایران،دینۀفلسف وهاچکیدهۀارائباکهعزیزانیتمامیقدردانهمچنین.
.هستیمرساندند،یاریهمایشاینترعلمیچههربرگزاریدرارزشمندشانهایمقاله


 پور رسول رسولی
 المللی  همایش بین دهمیندبیر علمی 

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


میالدیتوانستجریان90خوددیدهاست.دردهۀفلسفۀدیندرچهلسالگذشتهتحوالتبسیاریرابه

فلسفه بهپویاییدر نشاندهد. خود هممشربورزیاز و جانهیکنقشحقپلنتینگا و هایهایاو
معرفت در جدیدی بستر پلنتینگا داشتند. زمینه این در را کهمؤثری آورد پدید آنشناسی نتیجۀ در

تریپیداکرد.همینامرفلسفۀدینراازتکاپوهایایستاکهبازگوییمطالبورزیدینمیدانوسیعفلسفه
درآورد.جانهیکدرفلسفۀدینتوجهفیلسوفاندینراهایکمابیشجدیدتربودبهپیشینیانبااستدالل

درفلسفۀدینازاینجهتپدیدآمد.اواخرهایجدیدیبهادیاندیگرمتوجهساخت.درنتیجهساحت
هایهادرفلسفۀدیناهمیتپیداکردوکتابویکمتنقیحوتنظیمدیدگاهقرنبیستمواوایلقرنبیست

دیدگاه آورنده فراهم که سنتمتعددی شد. منتشر مقاالت مجموعۀ در بود دین فلسفۀ در بدیع های
ویراستارییکاندیشمندکتاب کردومبناییگیریوباجهتهاییبا هایخوداوخریداربسیاریپیدا

ایدرفلسفۀدینبود.اینسنتمتأسفانههنوزدرایرانموردتوجهقرارهایاندیشهبرایتجمیعنوآوری
وجودآوردند.ملحداننیزسعیتریرادرفلسفۀدینبههایجدیهابحثنگرفتهاست.همینمجموعه

رغماینکهفیلسوفاندینمتوجهشدندهایخودراپیشببرند.علیتربحثمندترومستدلکردندساختار
ورزیکنندوبهمسائلیهمچونمعنایزندگیرویآورند،ولیتریفلسفههایانضمامیکهبایددرحیطه

است.ازابتدایهاینظریدرعناوینسنتیفلسفۀدینهمچنانباتکاپوادامهیافتهورزیدربحثاندیشه
فلسفۀرفتهحیطهویکمرفتهقرنبیست هایالهیاتیوفلسفۀدینبهیکدیگرنزدیکشدند.بااینکهقبال 

هایورزیمنطقیدرگزارهجایفلسفهتدریجبهدینقرابتبسیاریباالهیاتسیستماتیکداشت،ولیبه
پژوهانههاییدینفلسفۀدیننزدیککرد.ارائۀنظریههایالهیاتیخودرابهرفتهنظریهبنیادیندینی،رفته

هایدینیپسامدرن(رشدهایدینیوالهیاتی)همچونالهیاتپسامدرنیانظریهبرایفراهمآوردنمدل
شناسیدینهمرسوخداشتبستریجدیدشناسیوروانکرد.اینگونهاندیشیدندربارۀدینکهدرجامعه

ورزیدربارۀدیننشانلسوفانرابهایناینفکرانداختکهراهیجدیددرفلسفهپدیدآوردکهبرخیفی
هایاندیشیدندوچندانتمایلیبهنگرشایمیایکهدرفضایتفکرقارهدهند.بااینرویکردجدیدعده

تعددیدراینایراپدیدآوردندوادبیاتمزبانینداشتندجریانجدیدیبهنامفلسفۀدینقاره-تحلیلی
در فضایتحلیلیزبانیو در دینسنتیکه فیلسوفان فکرینتوانستبا اینجریان آوردند. پدید باره

وگوهایتعاملیایجادنمایدوگویاهریکبدونارتباطبادیگریکردندگفتهایمنطقیفعالیتمیقالب
می ادامه فعالیتخودشان نشانهبه به توجه با بهتهایفعالیدهند. دین قبلیفلسفۀ و نظرهایفعلی

جا(ازآن1ایرابرایبسطوبالندگیفلسفۀدینانتظارداشت:)توانچنینآیندهرسدکهمینگارندهمی
                                                           

(hamidayat@gmail.comاستادفلسفهدانشگاهعالمهطباطبائی)1
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هایییکیهایمنطقینیستوارائۀنظریهنگراناثباتیاردنظریاتشدرقالبایدلکهفلسفۀدینقاره
اهمیت برایآن دیگری میپساز لذا گستردهدارد، دامنۀ مدلتواند برایطرح را ازای هایجدیدی

متأثرازمسیحیتاست(پیشنگرش روداشتهباشد.پیشرفتاینجریانمنوطهایدینیرا)کهمعموال 
خالقیت نظریهبه نظریههای این است. زمینه این در الهیاتی و دینی میپردازیپردازان ازها تواند

یابدمتأثرباشد.امااینجریانهموارهباایرواجمییفکریجدیددیگریکهدرفلسفۀقارههاجریان
تواندبهواسطۀمنطقیبودنمیمشکلمقبولیتمواجهخواهدبود،درحالیکهدرفلسفۀدینتحلیلی،به

هامتأثرازتحوالتیریرسددرفلسفۀدینتحلیلینوآونظرمی(به2هایاریرساند.)مقبولیتآندیدگاه
شناسی،فلسفۀذهن،فلسفۀهمچونمعرفتهایفلسفیدرفضایتحلیلیحوزهخواهدبودکهدرسایر

روان زیستاخالق، معناشناسی، فلسفی، کیهانشناسی تکاملی، تحلیلشناسی فلسفِیشناسی، های
راخورحالشانبایدمترصدتحوالتوجودخواهدآمد.بههمینجهتفیلسوفاندینفتاریخوجغرافیابه

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

وگوهایفیلسوفاندینراهمچنانزندهداشتهباشد.هاوگفتعالقمندانخودشراداشتهباشدوبحث
تردرمسائلسنتیفلسفۀدینهایسپسدراینزمینهارائۀیکنظرونقدوپاسخ،ونقدنقد،ونقادی
هاحولامایناستاینبحثبینیشخصیمخصوصابینملحدانوخداباورانجریانداشتهباشد.پیش

وصفاتا بنظرمیوبیشمفهومخدا است.ترمتمرکزگردد. پیشتازشده اینزمینه رسدبرایانلفتودر
شخصیت پسدیگر این از سوئینگرچه پلنتینگا، دینهمچون فلسفۀ در هیک،هایبزرگی جان برن،

کههمانندپیشینیانبرجستهشوندتریافتخواهندشد،ولیفیلسوفاندینمتعددیبدونآنآنتونیفلوکم
هایگوناگونسربرخواهندآورد.ولیبههرحالناگزیرهستندرویدوشبزرگانقبلیسواردرمحدوده

ازهمهمهم فرهنگشوند. فیلسوفاندینمهمیاز اندیشهتر، هایهایدیگرغیرازمسیحیتوغرب،
مهمخواهندیافت.آماراهاآنایکهاندیشمندانغربیتعاملباگونهفلسفیبدیعیارائهخواهندکردبه

آنچهبرایماازاینپسمهمخواهدبودایناستکهرصدخودراازمباحثجدیدیکهدرفلسفۀدین
درسنتتحلیلی(مطرحمی شودافزایشبخشیم.دراینزمینهبهترینراه،تبادلاطالعاتبین)مخصوصا 

دهند.بههمینصورتهایجدیدقرارمیدیدگاهنحویخودرادرمعرضانواعماناستکهبهاندیشمندان
هایفلسفیوعلومانسانینیزاهمیتداردتادرجریانتعاملفیلسوفاندیندرجامعهماباسایرحوزه

ورزیباشند.کارسترگیکههمچونقبلبایدباقوتادامههایاندیشههایجدیددرسایرحوزهدیدگاه
برفلسفهواندیشۀاسالمیاستکهفیلسوفاندینجامعهمابایددرفلسفۀورزیمبتنیپیداکندفلسفه

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

1مجیداحسن
ماهّیتفلسفهوسخنفلسفیچیزیجزتبیینوجهعقلیامورواقعنیست.اینتالشلوگوسیبرای

اسطوره سنتو تعریفیفهم میها فلسفهاستکه همۀ راتواند دین فلسفۀ جمله هایمضافاز
اشرابهچالشهایتحلیلیبازتعریفکردهولزومبقایفلسفۀدیندرخاستگاه،رویکردورهیافت

رویفلسفۀدینمعاصربگشاید.فلسفۀاسالمیباسرمایۀسترگیهایجدیدیراپیشبکشاندوافق
توانددراینراستامحلپرسشقرارگیرد.مونامرقدسیدراختیارداردمیکهازرهگذراندیشهپیرا

(غلبۀ۱توجهیبهاینسرمایۀعظیمقلمدادکرد:)هایبیتوانازریشهبااینحال،مواردذیلرامی
رویکردتحلیلیدرمیانمتعاطیانفلسفۀدیندرایرانمعاصرکهگاهموجباتهامکالمبودنبهفلسفۀ

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

رویکردانتزاعیوتئوریکصرفوخالیبودنآنازبحثوهمدلیبرایفهمزیستانضمامیدینی
نحوتعبدیپذیرفتهشدهاست.البتهنقددوممناسکوفرهنگدینیمؤمنانتبلوریافتهوگاهبهکهدر

وسومبهرویکردتحلیلیبهفلسفۀدیننیزواردشدهاست.نویسندهبراینموضعاستکهازیک
اسیانسانسو،دلبستگانفلسفۀاسالمیبایدباتالشبرایشناختاکنونواینجایخودونیزبازشن

معاصربهروزآمدکردنزبانومسائلخودرویآورندوازسویدیگر،ازاینرهگذر،امکاناتنهفته
دراینسنتاندیشگانیرادرراستایپیشبردمباحثمختلفنمایانسازند.اینکوششنشانخواهد

یموجوداستکهدرایدربابمسائلامروزینفلسفۀدیندرفلسفۀاسالمدادکهمباحثگسترده
معطوفبهمباحثانضمامیدربابپدیدۀدین حصارمسائلمتافیزیکیصرفباقینماندهوکامال 

شناسیتجاربدینیوعرفانی،تبیینمعجزات،حقیقتزباندین،وجههستند.تبیینوحی،معرفت
ند.نگارندهدریکبررسینیازبهنبوتوفلسفۀمناسکوعباداتدینیتنهابخشیازاینمواردهست

موردپژوهانه،مسئلۀرازونیازباحقیقتمتعالوکیفیتاستجابتدعاکهجایگاهمهمیدرمعناو
امیدبخشیبهزندگیداردراازمنظرفالسفۀمسلمانموردمالحظهقراردادهوتالشنمودهبهبرخی

 هادراینرابطهپاسخدهد.چالش
فلسفۀدیناسالمی،دعاواژگان کلیدی: فلسفۀاسالمی، فلسفۀدینتحلیلی، ،رازوفلسفۀدین،

.نیاز

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

 
داریزندگیگرایِیافراطییاسنتی،رویکردیاستدرفلسفۀدینکهبراساسآن،معنیفراطبیعت

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

گراییمعتدل،هریکمعیارهایمختلفی،براساسضرورتیاعدمگراییافراطیوطبیعتطبیعت
برایمعنی اند.درداریزندگیانسانارائهنمودهضرورتباوربهامرقدسیوُبعدفرامادیانسان،

مؤلفهفراطبیعت است، حاضر جستار اصلی محور که افراطی گرایی برای زندگیمعنیهایی داری
مندیافعالخداوند،نسبیتمعنایزندگی،حیاتپسازمرگ،باوربهشود.غایتانسانمعرفیمی

غایت به باور و مهممبدأ بههایمعنیترینمؤلفهمندیزندگی، اینرویکرد زندگیانساندر دارِی
نسبیشمارمی از مراد معنیآیند. مگرایِی امریاستداریزندگیایناستکه عنایزندگیاساسا 

نسبتنسبی.همان هایمختلفتعییندادهاوابژههایمختلفآنبارخطورکهمعناییکواژهرا
ایکهبرایمعنایزندگیانساندرکند،معنایزندگینیزچنیناست،بدینصورتکههرمؤلفهمی

رخ نسبتبا در وشرایطمختلفزندگیمنظربگیریم، رخعنیدارمیدادها وشرایطیشود؛ دادها
گاهیعلمیوعملی.درواقع، چونکمککردنبهدیگران،خلقآثارهنریوارتقاءسطحبینشوآ

هایمنطقیوداراستکهانساننسبتویژهمتدینان،زندگیزمانیمعنیهابهبرایبسیاریازانسان
داریکهدرنهایت،خود،ازامریفراطبیعیمعنیهایمطلوبیباجهانپیرامونشبرقرارکند،نسبت

دادهاوشرایطمختلف،ممکناستازاموریفراتریابیرونازشوند.بهبیاندیگر،خوداینرخمی
شودبخشیدرنهایتبهواقعیتیاامریمنتهیمیخودشانمعنیبیابند،واینسلسلۀنسبیِتمعنی

ممکنیدرزندگیانساناست.براساسمنطقحاکمبرچنینبخشهمۀاموروهرنسبتکهمعنی
معنی و معنی ضامن اساسو نهایت، در نامشروطمقدس، امر داریشرایطمختلفاستداللی،

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



 

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


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

ره فلسف2یاریبهداشتروان، مشاورۀ 3یو نیز بالینی فلسفۀ آن گاهیبه ومیکه رویکرد گویند،
الیوت هوگندیکو آد و آخنباخ، بی. گرد کوستنبام، پیتر عملیاست. فلسفۀ در جریانیمعاصر

هایتاریخیاینفعالیتفلسفیبهسقراطورواقیونکوهن،ازپیشگاماناینحرکتهستنداماریشه
فلسفیبازمی نحویمسئلۀ به مردمانعادیکه پیآناستتا در و مشکالتگردد بنیاد بنو در

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

یالیسم(تاگرهیراازذهنومنطقگرفتهتاتفکرانتقادیواخالقفضیلتارسطوییواگزیستانس
یاوریدراینزمانۀپرمسئلهکمککردهوضمیرانسانیبگشایدوبهتعبیریبهخودنوردیوانسان

اشفلسفهاست،الزماستوضعیتیبهتررادرجهانبیافریند.مشاورفلسفیهرچندتخصصاصلی
روان در جامعهمعلوماتعمومی روانکاویو تاریخی، داشتهششناسی، نیز پزشکی حتی و ناسی

مشاوره مراجعاندر مشکالتیکه تحلیلبسیاریموضوعاتو پاسخو هایفلسفیمطرحباشد.
تواندرشاخۀگستردۀفلسفۀدینیافت.درایناستخراجوبازآفرینیموضوعاتفلسفۀکنندمیمی

دیندرضمنمشاوره اینکهدغدغۀصدقوتوجیه وهایفلسفیلزومیبه معرفتشناسیباورها
یرکگورکهایمانانفسیرابهتوانهمچونکیهایدینیواالهیاتیدرکارباشدنیست.بلکهمیآموزه

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

می بیان عمرشاینگونه میوقتیپرسشبنیادینچالش»کند: خود از را نیچه آیابرانگیز که پرسم
ای؟پاسخمنحاضریدوبارهچنانزندگیکنیکهتاکنونباهمهلحظاتخوبوبدآنزندگیکرده

اینزندگیکلوجودمانیستبلکهمثبتاست.امابهعنوانبخشیازفلسفۀجامعدینیمعتقدم
تراستکهاگراینتروطوالنیایکهاکنونبرایمانمهماست(ازیکفرایندعظیمایمهم)پارهپاره

مباحثوموضوعاتفلسفۀ«حیاتدنیویرادرپرتوآنفرایندببینیمارزشبیشتریخواهدداشت.
تواندبهمشاورومراجعهایفلسفیمیدرمشاورهاهآنهایناظربهدینصرفنظرازنقضوابرام

                                                           
(makhavan77@gmail.comدانشیارفلسفۀدانشگاهعالمهطباطبائی)1

2 Coaching 
3 Philosophical Consulting 
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راه تمام با ایمان به ناظر مسائل کند. کمک خود عمیق مسائل تحلیل و پیشبرد وحلدر ها
رویکردهایناظربهآن)ازشرطبندیپاسکالتاشیوۀپراگماتیستیجیمزدرتأثیرارادهبرباوردینیو

یکهشایدبتوانوضعیتروانیونفسانیمراجعانرادرآنزمینه..(تجربۀدینیومکاشفاتعرفان
دید،خداوبهمفهومعامواقعیتغایی،مرگومسائلگوناگونقبلوبعدآنوملحقاتولوازمآن

هایآنوداللتآن،معنایزندگیهاینزدیکبهمرگوگونهاندیشیوتجربههمچونسوگ،مرگ
توانددرفرایندمشاورۀفلسفیبهکارمشاورومراجعزندگی،..هریکمیومعجزهوحضورآندر

هاییبااالهیاتعملینیزدارد.هاومشابهتآیدوازظرفیتآناستفادهکرد.اینمسیرالبتهتفاوت
توانددراینرویکردازجهاتدیگریکمکهایخاصادیانگوناگوننیزمیازسویدیگرآموزه

ایازحرکتمشاورۀفلسفیووضعیتکنونیآنواشارهبهاینجستارضمنبیانتاریخچهکند.در
هایفلسفۀدینرابرایاینرویکردبیانکنیم.ایآنها،برآنیمتاظرفیتهایگوناگوِنمشاورهروش

.هایدینی:فلسفۀدین،مشاورۀفلسفی،رواندرمانی،فلسفۀعملی،آموزهواژگان کلیدی
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 یرکگور؛ بازخوانی مواجهۀ انسان با رنج ایمان ایوب )ع( در نگاه کی
2ومریمالساداتسیاهپوش1فردمرتضیاخالقی


ایمانایوبدربارۀیرکگورایومطالعۀموردیبهبیاندیدگاهکیپژوهشحاضربهروشکتابخانه

پردازدکهدربستراگزیستانسیالیسمخداباورقابلرنجیمیمثابۀالگوییانسانیدرمواجههبا)ع(به
می استو نمونهتبیین را آن بهتوان دین فلسفۀ در بحث قابل و مناسب ازای یکی آورد. شمار

توانمباحثیراای،اگزیستانسیالیسماستکهدرشاخۀخداباورآنمیموضوعاتمهمفلسفۀقاره
شریدریافتوازآنجاییکهانسانمفهوممحوریوعنصراساسیدرپیرامونمسئلۀرنجوایمانب

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

ویژهدرمواجههبارنج،بیانداشتهاست.ایوب)ع(کهحّداعالیرنج(،بهخصوصایمانایوب)ع
به انسانیبهکشیدناودرعهدقدیمشرحدادهشده، نحوینمایانمثابۀالگوییازشخصیتیکامال 

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

می بدونهراسشکوه خدا نزد و ننهاده مرهم بیانخود اینشکوه اعتراضیاضطرابکند. آلودگر
ت،تواناوجایمانرادرآندریافاستکهازمنظراگزیستانسیالیستیالزمۀهستیبشریاستومی

چراکهایوب)ع(بهنمایندگیازتمامیستمدیدگان،بانگدادخواهیبرآوردهوپاسخیازجانبخدا
هاییرکگورچنینایمانیراپویادانستهوافرادیراکهدرمقابلرنجطلبد.کیدرقبالایمانخودمی

داند.مانندرادارایایمانیمنفعالنهمیبارزندگیخموشمیگران
 .یرکگوراگزیستانسیالیسم،ایوب)ع(،رنج،کی:ان کلیدیواژگ


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


دینرادینپدیدآمدهاست؛برخیکهافولفلسفۀفلسفۀآیندۀدربارۀایاخیرادبیاتگستردهدردهۀ
یدیندرالهیاتفلسفیجدیدحلولخواهدکردیاباباورندکهروحفلسفهاندبراینبینیکردهپیش
شود.امابرخیدیگرطیفیازپیشنهاداترابرایتغییرشرایطفعلیارائهیفرهنگممزوجمیفلسفه
هایکازاینآیندهدینغربرقمزند.اماکداماندکهسرانجامبتواندتولدیدوبارهرابرایفلسفۀداده

توانبهاینفهرستافزودکهازاحتمالوقوعومطلوبیتبدیلدیگریمیتراست؟وآیاآیندۀمحتمل
کوشدبرخینظراتمطرحدرخصوصایمیرشتهبیشتریبرخوردارباشد؟اینپژوهشبهنحومیان

ازمنظردانشآیندهفلسفۀآیندۀ نگپژوهیدستهدینرا بتوانبا تا اهیانتقادیاحتمالبندینماید،
راکهشایدهایمحتملدیگردینرابهترارزیابیکردوآیندهفلسفۀآیندۀدربارۀتحققتصاویرمطرح

دین،درفلسفۀموردغفلتبودهاستیادآورینمود.برایناساس،رویکردهایموجوددرتبیینآیندۀ
وگاه4تجویزی-.رویکردهایهنجاری۲و3رینگ آیندهمنتهیبه2.رویکردهایاکتشافی۱دوطیف:

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

مصادیقجزئیدیناألخص)دربارۀبالمعنیدینازهمۀالگوهایکالنبرایزندگیانسان(وفلسفۀ
آینده تقسیمکنیم، دربارهنگریومسائلدرونادیان( هایییکیازحوزههایمتفکرانغربیتنها

بافلسفۀ فلسفۀلمعنیدین یعنی حاشیهاألخص که است طبیعی الهیات به ناظر برتحلیلی ای
تنهادرهمینبستر،مرّجحاستونسخه هایبهجاماندهازمتونمقدسیچونعهدیناست.لذا

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

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

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

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

.پژوهیانحصارشکنیدرآینده
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 منزلۀ افق زبان دین به
1مهدیاصفهانی


محموالت طرحمقوالتتمام با که اینبود جمالتآرزویارسطو تمام و آورد بهقیدعقلدر را

ممکنرانظامبخشد.بااینهمهخودویمتفطنبودکهاحکامموجودبماهوموجوددرچهارچوب
تبعراهیکهاودرمتافیزکپیشنهادهبوداینگنجد.درسنتغربیقرونوسطیبهاینمقوالتنمی

جداگانهمطالعهنمودند؛درسنتمسلمیننیزعناوینمحموالتراترانسندنتالنامیدندواحکامآنرا
معقوالتو میان تمایز به اندیشمندان یافتن توجه با همینمحموالتبودند. ابوابفلسفه اصلی

بهمعقوالتاولیومعقوالتثانی)مالیسباالول(کهخودبهمعقوالتمنطقیوهاآنبندیدسته
می تقسیم دقفلسفی بیان روش قراریقشوند، عشر مقوالت از بیرون که محموالتی برای تری

ترفالسفهباتدارکدیدنمقوالتعشرونظاممعقوالتاولیوگرفتندپدیدآمد.بهبیانروشنمی
دانش تماممحموالتممکندر به ثانیمنطقیوفلسفیمدعیبودندقادرهستندتمامهستیرا

شدنیزدرواقعدرسنتفلسفیدرکعقلیازدیننامیدهمیچهخویشموردمطالعهقراردهند.آن
هایمتونمقدسبهچهارچوبمحموالتمقبولدردستگاهمحتوایگزاره«تقلیل»یا«بازگویی»

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

ایکهنگرانخویشاستوپروایهستیخودرادارد(استبهشکلیسزارواراگزیستانس)باشنده
بهترینراهپرسشازهستیتأملدرهستیانسان»موردتوجهقرارداد.هایدگرباطرحاینایدهکه

هارادرمقابلمقوالتارسطوییومحموالتفلسفیرایجهاواگزیستانسیالزیستانسیلاگ«است
ایدۀمهمهایدگردووجه پیشنهاد. مطرحوبهاینترتیبزبانینوبرایمطالعهدربارۀهستیرا

(۲(ناکارآمدینظاممحموالتزبانفلسفیبرایتأملدرهستییاتجدیدپرسشازآن؛)۱داشت:)
 انسان هستی محور بر محموالترا از نوینی نظامی که تازه زبانی شکاف-پیشنهادن از مبرا

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

کشیده،امکاناستخدامزبانیدیگربرمحورهستیخاصانسان)اگزیستانس(راازخاللاندیشۀ
کهدرهایدگرکوشدنشاندهدکهخوداینفرایندچناننماید.درگامدوممقالهمیهایدگرروشنمی

پیش استافقیتازه شده خوبینشانداده بهبه دینبهرویفلسفه فلسفۀ کلیو خاصطورطور
                                                           

(m.esfahani@ihcs.ac.irاستادیارگروهفلسفۀدینپژوهشگاهعلومانسانی)1
2 traditions 
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هاییازامکاناتزباناستخدامشدهدرمتوننماید.دربخشنهاییاینمقالهباارائهمثالمفتوحمی
ها،نشاندادهخواهدشدکهزبانمتنمقدسمقدسوناکارآمدیزبانفلسفیازبازگوییمدلولآن

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

:مارتینهایدگر،زباندین،زبانفلسفی،فلسفۀدین.واژگان کلیدی




 «فلسفۀدینمعاصر»المللیهمایشبیندهمینچکیدۀمقاالت|16

 

 ای؛ مروری بر مالحظات انتقادی مارتین هیدگر خدا در فلسفۀ دیِن قاره
1نیامجتبیاعتمادی


تداومفیلسوفاندیندرسنتفلسفۀتحلیلی اندکههایفیلسوفانپیشازخودبودهبخشتالشعمدتا 

اند.اماشیوۀفیلسوفانیکهدرهایدینیتأملکردهها،مفاهیموپدیدهنحویدربابآموزههریکبه
قاره تأملدربابمضامینپیشسنتفلسفۀ پرداختهایبه اینگفته است. اغلبمتفاوتبوده اند،
ازفیلسوفان اگزیستانسیالیستگروه وپساساختارگرایان،ها،هرمنوتیسیناعمازپدیدارشناسان، ها

آموزه نقدرویکردهایفلسفیپیشیندرمواجههبا با نگرشیها،مفاهیموپدیدهعمدتا  هایدینی،
اینتریِناند.مارتینهیدگریکیازبرجستهدیگرگونرادربسترمباحثفلسفهدینمعاصربنیاننهاده

ترینمفهوممندرجدرادیانابراهیمییعنیمفهومخدا،نحوۀتلقیکانونیدربارۀفیلسوفاناستکه
شمَردوازرهگذرنقدایننظرگاه،بهدانانوفیلسوفانَمدَرسیراناتمامونابسندهمیمتداولنزدالهی

هایتازهدرگِرافقدگاهگشایشجوید.ایندیهایپولسوگروهیازعارفانتقّربمیبرخیدیدگاه
فلسفهدینقاره در خدا هیدگرفهمایده است. طورخاصالهیاتمسیحیراالهیاتوبهایبوده

ودرعینازآن وجود مساوقبا بعضا  را قرارمیحالبهروکهخدا نخستینمدنظر داد،مثابهموجود
کهانگاشتکهازاینحیثراهخودراازفلسفۀمطلوبهیدگرهانهمیدربردارندهماهیتیموجودپژو

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

بهیکدیگردسترسیوجوددربسترتاریخابلق اند.اینتجلیاتدرادوارمختلفتاریخجایخودرا
واردانان،ُابژهتوانستهمانندخدایفیلسوفانمدَرسیوالهیگاهنمیاند.وجودنزدهیدگر،هیچداده

شود.هیدگربراینهایبررسیومطالعهموجوداتدربارهآناظهارنظرمدنظرقرارگیردوباشیوه
طورخاص،عهدجدیددانانوفیلسوفانمدَرسیراازطریقتیکهمتونمقدس)وبهاساس،راهالهی

دید.ازبرآینداظهارنظرهایهیدگراند،متفاوتمیهایپولس(بدانفراخواندهطوراخصنامهوبه
می خدا درباره کهویژگیمثابۀخدایمتشخصانسانآوردنخداوندبهتواندریافتکهمدنظر وار

تلقیدرستوشایسته درفلسفهوالهیاتیهودیـمسیحیاست، ایازخداوندنزدبنیادینخدا
وارراآیدامادرعوض،ردپاینوعیالوهیتوخداگونگینامتشخِصغیرانسانبهشمارنمیهیدگر

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

                                                           
(etemadinia@gmail.comمعارفدانشگاهفرهنگیان)گروهاستادیار1



 17|«فلسفۀدینمعاصر»المللیهمایشبیندهمینچکیدۀمقاالت

 

 فلسفۀ دین اسالمی در قالب فلسفۀ دین جهانی
 1امیرمحمدامامی


آمدودرایمستقلدرفلسفهازخاستگاهیمسیحیپدیدمثابۀحیطهلحاظتاریخی،فلسفۀدینبهبه

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

اموردینیهمچونشدهازرابامسیحیتداشتند.ایننکتهبهوضوحنمودخودرادرمفاهیمعرضه
همچونهاآنگوییبهخداوندواوصافالوهیوهمچنیندرنحوۀطرحمسائلفلسفۀدینوپاسخ

جایگذاشتهاست.گرچهقصداولیهازبراهیناثباتخداوند،مسئلۀشرونسبتعقلوایمانبه
ئلمشترکمیانادیانکهشود،بررسیفلسفیمساپرداختنبهفلسفۀدینکهدرتعریفآننیزبیانمی

هاوهایازتأثیرباورهایمسیحیوتلقیخصوصینداردبودهاست،امارگهاختصاصبههیچدینبه
توانمشاهدهکرد.نظریاتالهیاتیمسیحیانرابهوضوحدرموضوعاتمطرحشدهدراینرشتهمی

اندوباتوجهبهاینکهاینهپرداختهگرانفلسفۀدینبهایننکتهایاخیربسیاریازپژوهشدرسال
حلیبرایآنوجبراناینکاستیمسئلهسببمحدودیتفلسفۀدینشدهاستدرصددیافتنراه

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

اینموضوعپرداختهودرجهتاصالحآنکوشیده مقالۀشکلیبه در اینادبیات، به توجه با اند.
گوییهایاسالمیدرطرحوپاسخگیریازبینشروتالشخواهدشدامکاناتموجودبرایبهرهپیش

باطرحنمونهبهمسائلفلسفۀدینمعاصربررسیشوند.د درابتدا اینراستا هاییتأثیرباورهایر
شودوسپسبامرورنکاتمطرحشدهتوسطدینیمسیحیدرموضوعاتفلسفۀدیننشاندادهمی

هاینظریآنتبیینخواهدآفرینیباورهایاسالمیدرفلسفۀدینوچارچوبمحققین،امکاننقش
شد.

واژگان کلیدی فلسفۀ دین، فلسفۀ دین: فلسفۀ جهانی، دین فلسفۀ مسیحی، فلسفۀ اسالمی،
.اسالمی،فلسفۀدینمسیحی



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

1نسبسعیدامامی


زیستراکهبهدرمقالتشان،بحرانمحیط2چونلینوایتدانشمندانیهمبودکه۱۹۷۶هایاوایلسال
یکمسئلۀجدیدرحیاتانسانمدرنتبدیلشدهبود،موردتحلیلقراردادهوریشۀاینبحرانرابه

دردیدگاه هایدینینسبتبهرابطۀانسانوطبیعتربطدادند.اینجریانیهودیتومسیحیترا
زیستمعرفیکرد.دریکیازمقاالتاینجریاندیفاولدرضربهزدنبشربهمحیطجایگاهمتهمر

مالکجهانمعرفیکردهمی مالکیکهبرایرسیدنبهلذتحقخوانیمکهادیانالهیبشررا اند.
هرگونهرفتاریدرقبالطبیعتراازجانبخالقآندریافتکردهاست.انسانتحتتأثیرنگاهدینی،

بهطبی اینچارچوبمطرحعترا در که مالکیتانسانهم و گرفته نظر انرژیدر منبعخام مثابۀ
ازطبیعتدرمسیراهدافانسانیاست.الهیشود،بهمی دانانپسازمعنایجوازهرگونهاستفاده

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

اندگیریازمیراثعرفانیودیگریباتکیهبرنگاهعلمینشاندادهنهاد.نصرودشاردن،یکیبابهره
ندپیشبگیردرفتنبهتوازیستاست،تنهاراهیکهمیرفتازبحرانمحیطدنبالبرونکهاگربشربه

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

سرانجامنیکتنهادرگرودهدکهرسیدنبشربهنگروبااستفادهازالهیاتطبیعتنشانمیغایت
تعاملخردمندانهباطبیعتاست.

.طبیعت،امرقدسی،الهیاتطبیعتواژگان کلیدی:


                                                           
(saeedemameenassab@gmail.comدانشجویدکتریفلسفهوکالماسالمیدانشگاهشهیدمطهری)1

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


طبیعتدیدگاه های امور همۀ فیزیکالیستی معرفیگرایانۀ محیطی و ژنی جبر از متأثر را انسانی
ایازجبرمحیطیمدعیاتیعنوانزیرمجموعههایناظربهجبرجغرافیاییبهکنند.ازاینرونگرهمی

باچالشجبرگراییمواجهمی ایماندینیرا اینپژوهشمیدارندکه کوشددریکبررسیسازند.
هایعلومتجربیوقرآنکریمورزیراازمنظریافتهیبرایمانتحلیلیـتطبیقیتأثیراتجبرجغرافیای

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

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

وشان،ازمرکزجغرافیاییپدیداریخودخیلیفاصلهنگرفتهباورمندی اند.سومبسیاریازنمادها
اندوچهارمنهتنهاباورهادینیدینیمتأثرازمحیطیاستکهادیاندرآنظهورکردههایاستعاره

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

دهند.ازسوییگیریسازوارۀایمانبودهوتنهادرحدامکانواقتضاآنراتحتتأثیرقرارمیکلش
هایجغرافیاییآنمنطقهبودهایخاصومتأثرازازمؤلفهاگرچهپدیداریهردینیناگزیردرمنطقه

پیامتوحیدوایماندرلسانقرآنزبانمفاهمۀمشترکمیانهمۀاب اّما اینایبشرومقولهاست،
هایاخالقیویااحکامتشریعشدهفرامرزیوفرازمانیاست.همچنیننمادهایدیناسالم،گزاره

درراستایصیانتنفسوهمپوشانبااهدافتکاملیمشترکدرگونۀانسان،یعنی درقرآن،غالبا 
مؤلفه قرآن نگرۀ در نهایت در است. محیط با سازگاری و محبقا همگیهای جغرافیایی یط

درهاآنهاییبرایاشتدادایمانبوده،وترابطاصالحوافسادافراددرمحیطبامرتبۀایمانینشانه
 .پیونداست

.:قرآن،ایمان،جبرجغرافیاییواژگان کلیدی


                                                           
(bmoghaddam14@gmail.comدانشگاهقرآنوحدیث)علومقرآنوحدیثدانشجویدکتری1

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


ریاسازوکارتفسییکیۀهرمنوتیم،ارائۀنظریانبدانیانادینرامسائلمشتركمیفلسفۀداگرموضوع
مسائلمشتركادیکیکتبمقدس زیاز ادیاناست، تمام کتبمقدسدر اهمیرا ییتباالیاناز

کردیتوانگفتکهروی،میکیۀهرمنوتیکردونظرینرویكبیگر،باتفکیدیبرخوردارهستند.ازسو
ندیچهارگانۀمؤلف،متن،مفسروروشدرفرایهاگاهمؤلفه/مؤلفهیدرصدداستتاجایکیهرمنوت
نقشیکنندتاچگونگیکردتالشمیكرویلیذیکیهرمنوتیهاهیه/نظرینکندونظرییرراتبیتفس

توضیهامؤلفه را یچهارگانه در دهند. کلیح نگاه رویك میکیهرمنوتیهاکردی، بهتوانیرا
تقسیسنتیکردهایرو پسامدرن و مدرن ای، در کرد. وینچکیم به اشاره با یاساسیهایژگیده
تأثیكفلسفیاهرمنوتیپسامدرنیکیکردهرمنوتیرو شود.یمیرکتبمقدسبررسیرآنبرتفسی،

برخالفنباوراستکهاوال یومدرنبرایسنتیکیهرمنوتیکردهایباانتقادازرویكفلسفیهرمنوت
صادقاست.یادهیهرپددربارۀاختصاصبهمتنمکتوبنداردو«فهم»ومدرن،یكسنتیهرمنوت

فهمیثان دهدودریمتنومفسررخمیکیندوسنت/افقهرمنوتیكواقعهاستکهباچالشبیا 
زیروشنندارد.ینقشچندانیكفلسفیومدرن،مؤلفدرهرمنوتیكسنتیجه،برخالفهرمنوتینت

نف راروشیراندارد،زیکیهرمنوتیکردهایشدررویخویگاهقبلیجایشودولینمیاگرچه،کامال 
ریبرتفسیكفلسفیرهرمنوتیتأثیابیمتنومفسراست.درمقامارزیکیزمتأثرازسنتهرمنوتین

ندیمفسردرفرایهافرضشیبرنقشپیكفلسفیدهرمنوتیتوانگفتکهاگرچه،تأکیکتبمقدسم
نقشپیرمهماست،ولیتفس توانازیگرنمیمفسردرآنچنانگستردهاستکهدیهافرضشیاوال 
مفسرانکتبیازاهدافاساسیکیمثابۀسندگانکتبمقدسبهیانویخداوندیبهمرادجدیابیدست

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

دارد.یرشیپذقابلریزلوازمغیکتبمقدسن
.کتبمقدسیکیۀهرمنوتی،نظریکیۀهرمنوتیکردونظری،رویكفلسفی:هرمنوتکلیدی واژگان



                                                           
(mz.bayat@ut.ac.ir)فلسفۀدیندانشگاهتهراناستادیار1
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 گرایی گرایی به فراطبیعت نظریۀ معنای زندگی تدئوس متز؛ از طبیعت
 1محبوبهپاکدل


اشکاالتی ایراد با معنایزندگی، حوزۀ فیلسوفانتحلیلیبرجستهدر از بررویکردهایتدئوسمتز

پردازد.برایناساسازنگاهاومعنایگرایانهدراینحوزهمیایطبیعتگرا،بهطرحنظریهفراطبیعت
زندگیدردنیایفیزیکی،ازطریقیکدستاورداخالقی،یاکسببینشیدرموردطبیعتویاخلق

به هنری میاثری اخالقی،دست خوبی بستر سه ارزش وی، گمان به وآید. علمی حقیقت
یبایی بهسببنسبتوهاآنعبارتدیگرارزششناختی،برخاستهازدنیایفیزیکیوذاتیاست.بهز

ها،هایفراطبیعیهمچونخداوندنیستوازاینرو،زندگیدرارتباطبااینحوزهارتباطباحوزه
فسیوآفاقیاست.مؤّلفۀانفسیحائزمعنابخشیخواهدبود.شاکلۀنظریۀمتزبرپایۀدومؤّلفۀان

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

دهدکهندگیتنهازمانیرویمیبرایشرایطاساسیوجودانسانقائلاست.ازاینرو،معناداریز
به بسترهایمعناخیزجنبۀعقالنیفرد یکیاز انساندر مثبتبهسمتشرایطاساسیوجود طور

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

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

عنوانسویخداوند)بهعقالنیفردبهگیریجنبۀانسانخواهدداشت.دراینصورت،چنانچهجهت
کند،معناداریعالیدرزندگیویرویمی دهد.درمقالۀحاضر،ضمنشرطاساسی(سوقپیدا

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

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

 
تواندنتایجکاربردیوراهگشاییدرزندگیعملیبشرارائهآراءفلسفیدرروزگارمعاصرمیتضارب

شاخه دین فلسفۀ ابدهد. فلسفی مباحث همۀ بر مشتمل فلسفه از بنای که هاآنمایهست
میهاییپرسش دینسرچشمه از روشناستکه بیان به بهگیرد. فلسفی یکنگاه دین فلسفۀ تر

شودفهمیدوتوجیهواثباتاینکهمفاهیموباورهایدینیراچگونهمیدربارۀباورهایدینیاستو
نمود،بحثدارد.موضوعاتاصلیفلسفۀدین،استداللپیرامونطبیعت،وجودیاعدموجودخدا،

ابطۀبینشناسیدینیورزباندین،معجزه،دعا،مسئلۀشر،صفاتخدا،پلورالیسمدینی،معرفت
ایازایتعبیریمسامحههایارزشیماننداخالقوعلمتجربیاست.فلسفۀقارهدینودیگرنظام
ایهایفلسفۀقارهکاررفتهاست.جنبشهاییاستکهدردوقرناخیردراروپابهمجموعهسنت

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

بحثمی به یکمسائلدیگریرا هر و نقاطمشترکمحورهایمشترکیدارند جمله از گذارند.
تحلیلیحرکتنمی روشفلسفۀ ایندوبا ایشانآناستکههیچیکاز در قارهکنند. ایفلسفۀ

گیردکهدرآنموضوعاتکلیمثلفهم،مسئلۀوجود،دین،نوعیمعرفتدینیموردبحثقرارمی
عقلمحاسبه با که دارد زندگیوجود نمیمرگو آنشودگر ایننوعها مهم نکتۀ بررسیکرد. را

رد.البتهنکتۀدیگریگونهبهمعنایاصطالحیکلمهنداواروتحلیلیمعرفتآناستکهجنبۀریاضی
موضوعاتفلسفیدرون دینیبایدبرمسئلۀباالافزودهشودوآناینکهموضوعاتفلسفۀدیناکثرا 

تشکیلمیباشندکهچالشمی قارههایجدیادیانرا موضوعاتفلسفۀ هایاییجنبشدهنداما
دهدوکریرانیزتشکیلمییکمکتبمهمفهاآنفلسفیمعاصردردوقرناخیراستکهبرخیاز

ایبهدنبالفهمهایفلسفۀدینتأثیرگذاریقابلتوجهیدارد.نکتۀدیگراینکهفلسفۀقارهبراندیشه
دنبالافزایشمعرفتهایکالنبرونفلسفیاندیشه شناسیسلبییادینیاستولیفلسفۀدینبه

بامسائلکالمییاایجابیموضوعاتمبتالبهدیناست.تفاوتدیگرآناس تکهفیلسوفاندیناکثرا 
فیلسوفانقاره بلکهباالهیاتفلسفیسروکاردارنداما بهدنیایالهیاتکارینداشتند، اینهتنها

میبدعت سخن هم عارفان با حتی و عقالنیتگزاران مالک با را دین ایشان اکثریت و شوند
وفانآنجاییکهبهدینپرداختند،برنگاهعرفانیواخالقیسنجیدندوخداناباوربودند.اینفیلسنمی
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رسدباتوجهبهاینکهمبانیفلسفۀدیننظرمیدرمواجههبادیگری)خدایاهمنوع(تمرکزکردند.به
قاره فلسفۀ جلوحرکتو به رو موازی، دوحوزۀ در تفکر ایندو متفاوتهستند. یکدیگر ایبا

برخیازمسائلبهطورجزییاشتراکاتیدارندولیباتوجهبهتفاوتمبانیبهخواهندکرد،اگرچهدر
نتیجهواحدینخواهندرسیدواحتماالبههمسازیمشترکخواهندرسید.

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

عبارتدیگردردوشکلاسپنسریویابه-اللفظیآنشناسیتکاملیدردوشکلتمثیلیوتحتمعرفت
مقتضیآناستکهصدقبهمعنایانطباقباعالمخارج،پشتوانۀمعرفتینداشتهباشدو-داروینیآن

 گرفته نظر معنایسازگاریدر به معرفتصرفَا شکلشود. استکه باور این بر گیریشناسیتکاملی
سمتودستگاه برایحفظبقاءتنظیمشدهباشندولزوما  هایادراکیمادرتاریختکاملیحیات،اساسا 

حتیباورهایپایه باورهایما باشند.ازهمینرویتمام عالمخارجنداشته ایچونسویانطباقیبا
کارکردیدرجهتسازگاریبامحیطداشتهودارندورازباوِر«نقیضیناصلامتناعاجتماع» نیزصرفا 

ایقطعیومستحکِممابهاینباورهایپایهآناستکهدرتاریختکاملِیموجوداِتزنده،موجوداتزنده
هاییکهبهاینآناندواندازمقابلحیواِنشکارچِیخودگریختهوزندهماندهکهبهایناصلاعتقادداشته

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

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

باورهاییهستندکهبرایسازگاریجمعیت انطباقباواقعنداشتهوصرفا  هاییکهباورهایدینینیزلزوما 
کنند.پذیرِشچنیندیدگاهی،باورهایدینیرادرحّدباورهایینقشایفاءکردهومیاند،هاراداشتهآن

ارتباطآن و واقعقطعمیمفیدتنزلداده، باحاقِّ را کنند.شایداینانفصالبرایباورهایغیردینیها
اندکیتکّلفپذیرفتچندانمشکل دراینگونهازباورهابا وبتوانآنرا انفصالدر،اّمااینسازنبوده

گرایانیچوندنیلهاییدربابمنشأدینخواهدبودکهطبیعتمقتضِیدیدگاهخصوِصباورهایدینی،
شناسِیتکاملیاشکاالتیبهداراننیست.منتقداِنمعرفتاند،کهالبتهمرضّیدیندنتبهآنتصریحکرده
واند؛ازجملهخودشکنبودناایننظریهواردکرده یننظریهواینکهچگونهبرخیازمعارفپیچیده

نداشته ودرنتیجهنقشیدربقاءما ما کهحتیتاامروزنیزنقشیدرزندگیعملِی اینانتزاعیما اندبا
بهدلیِلبازیدرپارادایمحاکمدرعلمو-شناسانتکاملینظریهقابلتبییناست.بهگمانمؤلف،معرفت

آیند،لذامتألهانالزماستبرایرهاییازاینزعهدۀپاسخبهاشکاالتیازایندستبرمیا-فلسفۀمدرن
ربهرسمیتشناختهشده،هاومنابعمعرفتیدیگرِیغیرازآنچهدرپارادیممذکومشکلبهدنبالمدل

برایباورهایشناسیتکاملیوالزاماتآنموضوعایننوشتاربررسینقاطقوتوضعفمعرفتباشند.
رفتازاینمشکلاست.دینیاست،وپیشنهادیبرایبرون

 شناسیتکاملی،نفینظریهانطباق،سازگاری،باوردینی.:معرفتواژگان کلیدی
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 (gerami.vahid@znu.ac.irدکتریفلسفهوکالماسالمیدانشگاهزنجان)2



 25|«فلسفۀدینمعاصر»المللیهمایشبیندهمینچکیدۀمقاالت

 

 مثابۀ جزئی از فلسفۀ دین فلسفۀ اخالق به
 1محسنجوادی


به دین فلسفۀ اصلی اعتقادات سنجشعقلی میمعنای شمرده بهدینی معطوف سنجشی شود،

ارزیابیمعرفتیدعاویبنیادیدینبرایروشنکردنوضعیتصدقوکذبویاموجهوناموجه
رامربوطهاآنتوانگریمعطوفاعتقاداتیشدهاستکهمیطورسنتیاینسنجشها.امابهبودنآن
بههستی اعتقاداتیماننداینکه درپسامروزشناسیدینیدانست؛ یا و دارد خدایمهربانوجود

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

ررسیدالیلاینغفلتنیستم،کهالبتهدرجایشود؟اکنوندرمقامببارهدرفلسفۀدینبحثنمی
می استو مهم نگاهخود غفلتنوعی پساین در آیا مثال  اینکه باشد. آینده برای چراغی تواند

تویادالیلدیگریدرکارآفرینیکردهاسمثابۀامراعتبارینقشغیرشناختیویاتلقیاخالقبه
آیدحداقلدردنیایمدرنکهوجهنظرمیسیاست.امابهاست،موضوعقابلتأملیبرایبرربوده
هایدینیمربوطبهترینردیهشناسیدینیموردتوجهقرارگرفتهاستوبرخالفگذشتهبیشارزش

ارزش به پرداختن راهیجز آینده دین فلسفۀ است، وجه اینچرخشهمین ندارد. دینی شناسی
ترازتعریفهویتدینیدردنیایجدیدجایگاهیبسیارمهمضروریاست،زیراوجوهعملیدیندرب

ازگذشتهپیداکردهاست.نوعنگرشدینبهحقوقانسان،آزادیاندیشهوعملاووقبولوپذیرش
اندکههمگیقابلیتنقدوبررسیفلسفیشناسانهدینترینوجوهارزشدیگرویامقولۀعدالتمهم

ادیان نگاه آیا دارند. ادیانآنرا آیا یا لحاظفلسفیقابلتوجیهاستو بایدبهدیگریاز چنانکه
چیزیبهاسمحقوقجایگاهعدالترادرحیاتانسانشناساییوموردتوجهقرارداده اندوآیااصال 

ربشردردینوجوددارد؟آیندۀفلسفۀدینگریزیازتأملفلسفیدربارۀاینامورنداردواینیعنید
هایناپذیرازفلسفۀدینبهشمارخواهدآمد.اگرکتابآینده،فلسفۀاخالقدینیهمبخشیاجتناب

چنینمسائلیخالیاستچشم پرداختنبه دیناز فلسفۀ درامروز همینامروز از که آینده انداز
شود.دهمیوضوحدیرویمااست،فلسفۀدینیاستکهتأمالتعقالنیاخالقیدینیدرآنبهپیش

.شناسیشناسی،هستی:فلسفۀدین،فلسفۀاخالق،ارزشواژگان کلیدی
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 اندیشی بینامتنی آفرینی فلسفۀ دین در هم نقش
 1محمدرضاحجازیمنفرد


چالش و ادیان تعامل در را فراوانی مشکالت امروز پیشانسان است.های کرده تجربه آن روی

هاوسازجنگایکهطیسالیانمتمادیازدینشدهاست،زمینهورزانهافراطییاغرضهایخوانش
عنوانیکجریاناندیشیبینامتنیبهبرخوردهایغیرهمدالنۀزیادیدرجوامعبشریشدهاست.هم

وهاراباابزارعقالنیتواندبسیاریازاینچالشوگومحوربرپایۀمتونمقدسواشتراکاتمیگفت
طرفی،سعیدرمفاهمهاندیشیبینامتنیبارعایتاصلبی¬مستدلیچونفلسفۀدینپایاندهد؛هم

عقاید، تحلیلنقادانۀ و تفکر به تعریفآن با دین فلسفۀ به ادیان سایر متون همدلیبا متقابلو
ارتباطب در آنرا و مقدسشمرده انسانآنرا بنیادینیکه امرقدسیمناسکواصولاخالقیو ا

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

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

گرایانهاصولاساسیپاسخبدهیمبهیکروشعقالنیوتحلیلدربارۀوگوکنیموبهسواالتگفت
همچنیناگربخواهیمدربرایبررسیاصولدینکهبخشیازفلسفۀدیناستنیازخواهیمداشت،و

مشترکاتدینیهم بنیادینو اصول آنمورد هماندیشیکنیم، جریان فضاییمانند باید اندیشیگاه
بینامتنیداشتهباشیم.پساگربخواهیمازاصولمفروضادیانباروشیمعقولومستدلباتکیهبر

وگویبینامتنیحاضریندرجریانگفتمتونمقدسگفتوگوکنیممستلزمآنیمکهباابزارفلسفۀد
 شویم.

.اندیشیبینامتنی،متونمقدس،دینفلسفۀدین،همواژگان کلیدی:



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

 
کویناسدرمعرفت شناسیآلوینپلنتینگادفاعیکیازپیامدهایمهمنظریۀتضمینومدلکالون/آ

تاکنوندفاع1990هایاودرابتدایدهۀاوازانحصارگراییدینیبودهاست.اززمانطرحدیدگاه
نظریاختالفشناسهایاخیر،معرفتپلنتینگاازانحصارگراییدینیموردمناقشهبودهاست.درسال

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

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

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

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

ُرز،نادرستچهبهروایِتمتأخرتِرکیتدیکدوتنبلبزرگبهپلنتینگا،چهبهروایتمایکلمارتینو
استزیراهدفپلنتینگااقناعدیگراندرموردصدقباورمسیحینیستبلکهاینگزارۀشرطیاست

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

گویند،درستبههمانشیوهُرزمیو،چنانکهمارتینودی ایکهپلنتینگادعاویمسیحیرامنحصرا 
وضوحغیرعقالنیمانندکند،معتقدانبهباورهاییبهشدهوبرترازدعاویدیگرادیانتلقیمیتضمین

تضمینکدوتنبلبزرگمیآیینوودویابازگشت شدهوبرترازدعاویتواننددعاویخودرامنحصرا 
گزارۀشرطِیپیشمخالفانخوددرنظرآورند.به گفتهباشد،دفاععالوه،اگرنتیجۀکارپلنتینگاصرفا 

هایدینیمتکثروازانحصارگراییدینیدشوارترازپیشخواهدشد.نتیجهآناستکهوجودنظام
کشد.قوتبهچالشمیباپلنتینگارانهادۀگرایِیپیشمتعارضنامصالحه

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

                                                           
 (ghazaleh.hojjati@gmail.com)آموختۀدکتریفلسفۀدینپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیدانش1
(khodaparast.amir@gmail.comعضوهیئتعلمیمؤسسۀپژوهشیحکمتوفلسفۀایران)2
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 ( است؟text( نوعی متن )religious practiceآیا عمل دینی )
 1پوررسولرسولی


دین،بهچرخشمطالعاتفیلسوفاندیندرتوجیهضرورتگسترشمسایلفلسفۀامروزهبسیاریاز

شود،استنادترکهشاملعملاجتماعیهممیدینیازصرفبررسیمتوندینیبهیکحوزۀوسیع
هاییکهکنند.دراینتغییر،فلسفۀدینعالوهبرتمرکزبرمتونفلسفیومباحثنظری،بهآموزهمی

عباد مذهبیمیشامل مراسم ریاضاتو مراقبات، ضیافات، زیارات، میات، نیز دوشود پردازد.
رفتازحصارهایاجتماعیو)ب(بروننتیجۀاینرویکردجدیدعبارتنداز:)الف(آشتیباواقعیت

ها،شناسی،مطالعاتجنسیت،تاریخ،و...کهدرآنمباحثنظریقدیمیوتوسعۀتوجهبهانسان
شناختیدرشناختیوروانازصدقوتضمینآنبهحاشیهرفته،ابعادوکارکردهایجامعهپرسش

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

میشود(.می بهره آرزوها و باورها تجاربفردی، از دینی تبیینعمل در معموال  برندفیلسوفان
شود(.امابهمرور،تعریفمی«تتهایی»بهاحساساتافرادانسانیدر«فردیت»قولویلیامجیمز)به

بتعریفدینوفردیتدربستراجتماعی،تاریخیونهادِیآنصورتمی هنقدگیرد.اینامرعمدتا 
گردد.مادراینمقالهبهگرایانداشتندبرمیساختارگرایانوپساساختارگرایانبهموقعیتیکهسنت

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

رسدپارادایمانضباطیهنوزازنظرمیپونتی.به-کنندگان(میشلفوکو،وپارادایمبدنیمرلومشارکت
شوددیدهمی text مثابۀپارادایمهرمنوتیکیدرتفسیرعملدینیرهانشده،وعملدینیدرآنهنوزبه

به شود.وانیکموضوعفّعالومستقلغافلمیعنعنوانابژهدرنظرگرفته،وازآنبهوآنراصرفا 
داردهِیفردیِتفرددینعنوانسهرویکردمکملدرشکلتوانندبهرغماینکهمیاینسهرویکردعلی

رسداهمیتنقشبدنوتوجهبهآندرعملدینی،بایدموردبحثقرارگیرد.نظرمیعملکنند،به
محصولقدرتاجتماعیوندخواندهشود،ونهبهتواعنوانمتنیکهمیبدننهفقطبه عنوانصرفا 

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

بودن ب« برایاینکه بایدمناست. منوجهان باشم؛ هم بایددیدارپذیر یکسانی«گوشت»بینم،

                                                           
(rasouli@khu.ac.irدانشیارفلسفهدانشگاهخوارزمی)1



 29|«فلسفۀدینمعاصر»المللیهمایشبیندهمینچکیدۀمقاالت

 

به ادراک تلقی باشیم. باداشته اساسی مخالفت دارد، بدنی صبغۀ که بودنی جهان در صورت
هایسنتیمیانسوژهوابژه،درونوبرون،ذهنیوجسمی،ذهنوجهانداراست.درتمایزگذاری
بدنیاست،ونهذهنی.بدنوابستهبهنظرگاهاست،پونتی،ادراکپدیداری،-نظرمرلو واساسا  ذاتا 

شکفد.بیندکهخودبخشیاستازامردیدارپذیرکهاینبدندرآنمیبدنمنتنهاازآنرومی
:عملدینی،پارادایمهرمنوتیکی،پارادایمانظباطی،پارادایمبدنیواژگان کلیدی
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یخی ، تحلیلی مواجهۀ متفکران معاصر ایران با نظریه تکامل داروینبررسی   تار
 1پورنسرینسراجی


نظریۀتکاملداروینشبهاتیرادرعالماندیشهپدیدآوردکهپاسخبهآنشبهاتدغدغۀاندیشمندانو

لاسدآبادیهایعلمیه،سیدجماهایحوزهآموختهمتفکرانمعاصرایرانشد.درمیانمتفکرانودانش
اولینکسیبودکهدغدغۀشبهاتناشیازایندیدگاهراداشت.اوبدونتوجهبهوجهعلمیایننظریه،
شبهۀخداناباوریوخلقتجهانراموردتوجهقرارداد.سیدجمالبهتأثیراجتماعیوفرهنگیناشیاز

حوزه متفکران میان از کرد. توجه نیز نظریه این به اعتقاد اصفهانیهای نجفی محمدرضا علمیه
تریننقدرابرنظریۀدارویننگاشت.اگرچهدغدغۀاوپاسخبهشبهاتکالمیوفلسفیبود،اّمابهمفصل

وجهعلمیایننظریهنیزتوجهکرد.باتوجهبهاینکهویبخشقابلتوجهیازاثرخودرابهنقدعلمیو
رسدنظرمیویبامبانیعلمیایندیدگاهآشنابودهاست.بهتجربینظریۀدارویناختصاصدادهاحتماال 

عنوانیکنظریۀعلمیومتفکرانمعاصرایراندربدوبرخوردبانظریۀتکاملبهتمایزنظریۀداروینبه
داروینیسمکهماتریالیسمفلسفیبرخاستهازنظریۀتکاملدارویناستعنایتنداشتند.باگذرزمانو

هایماتریالیستیوبهطبعپیدایشمباحثکالمیجدیدبرخیاندیشمندانمتأخرحوزه،اندیشهگسترش
محمدعلیسنقریحائریوعالمهطباطباییدرضمنطرحبحث هایفلسفیومانندعالمهشعرانی،

مهپدیدآمدبخشیازاثرخودرابهنقدداروینیسماختصاصدادند.عالهاآنکالمیجدیدکهدرعصر
هایقرآنوکتابمقدسدربارهخلقتانسانتوجهداشتوطباطباییبهشبهۀتعارضایننظریهباآموزه

عنوانیکنظریهعلمیاست.ازمیانهایایشانبهشبهاتباعنایتبهفرضیهبودنایننظریهبهپاسخ
عنوانیکنظریۀمستندملرابههایخارجازایرانبرخینظریۀتکاآموختگاندارالفنونودانشگاهدانش

رامنتفیدانستند.میرزاهاآنیاشبهاتناشیازایننظریهراتوجیهکردندیاهاآنبهدالیلعلمیپذیرفتند.
درآثارکسانیمانندابنعنایت دنبالواللهدستغیبردپاینظریۀتکاملرا وموالنا مسکویه،مالصدرا

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

ایجادشبهۀخداناباورینیستوکسانیکهبراساسایننظریۀوجودخداراانکارکردند،درواقعتصور
خ باصحیحیاز ندانستبلکه بهخدا باور با مغایر تکاملرا نظریۀ تنها یداللهسحابینه نداشتند. دا

هایکتابقرآنبرآمد.استنادبهآیاتیازقرآندرصددتأییدنظریۀتکاملبرمبنایآموزه
:نظریۀتکامل،داروین،داروینیسم،ماتریالیسم.های کلیدی واژه

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

 
شوند،درگروتصورهایالهیاتیکهدردینمطرحمیای،ازجملهگزارهتصدیقیاتکذیبهرگزاره

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

نادرستی به نارواییتجرد، آنو...همگیبرتجردروحانسانیاستوارندو تجردمیها اما انجامد.
می نفسخوانده فلسفه در که کهروح، سنتی تقریرهای از یکی دارد. متفاوتی تقریرهای شود،

ناوبرخیاندیشمندانغربیمطرحشده،آناستکهنفسانسانی،تجردتامعقلیسیازسویبوعلی
ونوع شیمجرداست(ترکیبشده مادیومتضادبا بدنمادی)کهکامال  داردودرعینحالبا

رواست،کهپذیرشآنراایروبهآورد!اینتقریرباتنگناهایجدینامانسانراپدیدمیواحدیبه
هایحیاتواثباتعنواننشانههاییماننددیدن،شنیدنو...کهبهساختهاست؛زیراپدیدهدشوار

مادیوفیزیولوژیکی،شوندبدونپذیرشنفسمجرد،باتبییننفسمجرد،شناختهمی هاییکامال 
نداشت،گردهایحیاتبهعنوانفاعلغیبِینشانهاند.بنابرایننقشیکهنفسمجرد،بهقابلتوجیه

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

به-حقیقتیمادی نباتیخود، قوایطبیعیو مرحلۀبدنبا کهدر دارد مادیایکامال گونهمجرد
حضورداردوالبتهدارایتجردمثالیوعقلینیزهست.اینتصورازتجردنفس،نهتنهابانقدهاو

رویابد.ازاینتریمیتصوروتصدیقدقیقهاآنرونیست،بلکهباپذیرشگفتهروبههایپیشتکذیب
آنذیبهایدینینقشتأثیرگذاریدرتصدیقوتکتصورهایدقیقفلسفیازگزاره دارندواینها

سازد.نتیجۀاینبازخوانیهایدینیراآشکارمیمهمضرورتبازنگریوبازخوانیدرتصورازگزاره
 هایدینیباشد.تریازگزارهتروتصدیقفزونتواندتفاهمبیشمی

.تصور،تصدیق،تجردنفس،فلسفه،دینواژگان کلیدی: 

                                                           
(souri@khu.ac.irاستادیارگروهفلسفهدانشگاهخوارزمی)1
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 اگزیستانسیالیستی به زنانگی با تاکید بر الهیات فمینیستیرهیافتی 
2زهراجوادیو1الساداتسیاهپوشمریم


ترینمکاتبفلسفیکهبرهستیانسانیتمرکزدارد،ازهماناگزیستانسیالیسمدرمقامیکیازمهم

شد.دراینرهیافتکارگرفتههایفمینیستیدرقالبرهیافتیپرجاذبهبهگیریدیدگاهابتدایشکل
دچارازخود«دیگری»مثابۀباوربرآناستکهزنانسالیانسالدرسایۀانقیادمردانهقرارگرفتهوبه

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

اند،دانانفمینیستکهرهیافتاگزیستانسیالیستیرابرگزیدهخداگونهمتعالیهستند.ازاینرو،الهی
هایجنسیتیمنزلۀراهیبرایبیانسوژگیزنانومسیرآزادیازکلیشهدرجهتبازتعریفدینبه
توانبهاند،میمهمیکهدراینپژوهشبازبینیشدهکنند.ازجملهمسائلتعریفشدهکوششمی

دانانبراینباورندکهدینبامادرانگیومرگاشارهکرد.درخصوصمادرانگی،اینگروهازالهی
الگویآرمانی نوعی دسترسارائۀ امکاناتشدۀ بروز از را زنان عمال  مؤمنان، به ناممکن و ناپذیر

بهداشتنشرایطآزادانهدرجهانپسازشانبازمیوجودیخوداصیل باور ازسویدیگر، دارد.
گراندارد.ازاینرو،اولویتاینپژوهشمرگ،زنانرادراینجهانمنفعلودرمقامابژگینگهمی

با مقابله شجاعت روحیۀ جدید بیان این پرتوی در که است دین در مفاهیمی چنین بازتعریف
پذیرد.ازآنجاییکهدرایننگرشالهیاتیوژگیازسویزنانامکانمیزدگیوپذیرشسجنسیت

بودنرهاییبخشد،اینموضوعشودتابهصورتعملیزنانراازحالتابژگیودیگریکوششمی
این بنابراین، دیناست. فلسفۀ حیطۀ قابلبحثدر الهیاتعملیکاربردیو زمینۀ پژوهشیدر

تحلیلیبهچگونگیبهرهبردنازرهیافتاگزیستانسالیستی-شیوۀتوصیفیپژوهشبرآناستتابا
درساختارالهیاتیدرراستایبهبودجایگاهزناندرجامعهبپردازد.

 :اگزیستانسیالیسم،الهیاتفمینیستی،جنسیتودین.واژگان کلیدی



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


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

نقادیبناند،نکرده رهگذر انسانیدرغربولیاز مباحثایجابیدریادهایفلسفیعلوم ارائۀ و
اند.هایآغازینرادراینراهبرداشتهحوزۀفلسفۀتاریخواجتماعازافقفرهنگواندیشۀدینی،گام

فل آثار در سوییو قرآنیاز آثار -کالمی-سفیتأمالتایشاندر سویدیگر، هایگاماجتماعیاز
وییثمربخشبرایطرحفلسفۀعلوموگنخستودرعینحالاستواردرجهتدرانداختنگفت

انسانیازمنظریدینیاست.درمیانسهپارادایمغالبدرفلسفۀعلومانسانیمعاصرغربی)پارادایم
آموزه انتقادی(، و هرمنوتیکی اساسیپوزیتیویستی، مبانی از مارکسیستی فلسفۀ مارکسو های

به و غرب در انسانی علوم قارفلسفۀ فلسفۀ سنت استادهویژه انتقادی مواجهۀ عمدۀ است. ای
هایمسلطدرپارادایمانتقادیفلسفۀعلومانسانیاستمثابۀیکیازروایتمطهریبامارکسیسمبه

و کنت گوست آ همچون انسانی علوم فیلسوفان آرای متوجه ایشان نقدهای بعد درجۀ در و
است.اینمقالهدرصددبازسازیفلسفۀپوزیتیویسموعقالنیتهمبستهباآندرغربدورانمدرن

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

پارادایمهرمنوتیکیدرفلسفۀعلومانسانیهرمنوتیکاست.بیشترینهمدلیوهمگراییا یشانبا
واردگفت وگوبانمایندگانفکریاینجریان)شالیرماخر،دیلتای،وبرواستکههرچندتصریحا 

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

برایگفتانسان افقیرا امکاناتهرمنوتیکدینیشناسی(، به اتکاء انسانیبا علوم وگویدینو
قرآنیفطرتبهگشوده شناختیفلسفۀعلومانسانیافزودۀمثابۀبنیادانساناند.طرحوتبیینآموزۀ

 ایجدرمباحثدینوفلسفۀعلومانسانیاست.شهیدمطهریبهادبیاتر
.:فلسفۀعلومانسانی،هرمنوتیکدینی،مرتضیمطهری،پوزیتیویسم،مارکسیسمواژگان کلیدی
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(malekmind@yahoo.com)
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 خدا، زبان، سنت و عمل
1حسینشقاقی


شود.دراینجااینمسئلهراازمسئلۀثنویتدکارتیازمسائلغامضفیلسوفانمدرنمحسوبمی

کنم.باحلایندورامقایسهمیکنموراهمنظردوفیلسوفمعاصر،گادامروویتگنشتاین،نگاهمی
بهفلسفۀمدرنترجیحمی کهدردهد،چرتوجهبهاینمعضلاستکهگادامرمتافیزیکسنتیرا ا

کند.ازاینروشناساییومتافیزیکسنتیعنصرخدایمتعالتطابقبینسوژهوابژهراتضمینمی
شود.واسطۀتطابقالهیاتیمذکورتضمینمیمعرفتازطریقاینرابطهممکن،وصدق/حقیقتبه

حلخودرادراهاماگادامرقصدندارداندیشۀفلسفیخودرابریکعنصرالهیاتیمتکیکند.اور
ایکهبهآنکند.ویتگنشتاینمسئلۀدکارتیفوقرادرپرتوسنتفلسفیجستجومی«سنت»عنصر

نگرد.بهتبعهمینمطلبباتعلقدارد،یعنیفلسفۀتحلیلی،ازابتدادرکنارمسئلۀماهیتزبانمی
کلماتچگونهبهاعیانجهانهاییازاینقبیلمواجهخواهیمبودکه:معناوارجاعچیست؟پرسش

توانبهتبعمتافیزیککنند؟ماهیتصدق/حقیقتچیست؟و...دربرابرمسائلفوقمیداللتمی
مخلوقخالقانسانوجهانمی داند.اینکالسیک،بهتصویریاززبانمتوسلشدکهآنراماهیتا 

کند.ویتگنشتاینتطابقموردنظرارمیخالقازپیشتطابقبینکلماتوجهانوذهنانسانرابرقر
کنداینتطابقرادرحوزۀعملورفتارجستجوکندبلکهسعیمیخودرابراینهویتمبتنینمی

تصویری زبانوحتیخدا ذهن، قبیلجهان، ماهیتعناصریاز از او تبعهمیننکته، به کند.
درابتداعمل»کند.نقلجملهرایانهتفسیرمیگکند.اوتمامیاینعناصرراعملمتفاوتارایهمی

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

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

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



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


ایدین،دردانشگاهنسلسومایراناسالمیمناسباست؟چنددههۀآموزشوپژوهشکدامفلسف

هاسخنهایجدیددانشگاهنظرانحوزۀآموزشعالیدرسراسرجهان،ازمسئولیتاستکهصاحب
جامعهمی دانشگاه کارآفرین، دانشگاه چندمنظوره، دانشگاه همچون اصطالحاتی محور،گویند.

ارزش دانشگاه بیان برای بهآفرین اصطالحمقصود که است چندسالی و است شده گرفته کار
سوم» نسل دانشگاه »( مسئله این شدن برجسته دلیل است. یافته بیشتری (۱مقبولیت

(مشکالتپیچیده۴(شاغلمرتبطغیرماهر،)۳(شاغلینغیرمرتبط،)۲التحصیالنبیکار،)فارغ
فرایندحلمسائ در جدیدانشگاه حضور عدم و )جامعه به5ل، نیاز چندبعدیبودنمسائلو )

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

هاوهایمراکزعلمیورشتهفعالیتکشورهاازجملهجمهوریاسالمیایرانقرارگرفتهاست:آیا
نیازهایکشوراستیاخیر؟واگرمتناسبنیستچهتغییراتیدرآندرس هایموجودمتناسببا

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

ۀکهکدامفلسفهایدینمتنوع،واینشود.بعدازآن،براساسروشتحلیلیبهامکانفلسفهارائهمی
پردازیم.پاسخاجمالیتوانددرراستایدانشگاهنسلسومفعالباشد،مییدینامروزهدرکشورمام

فلسف درفضایایراناسالمی-دیناسالمیۀبهمسئلهایناستکهاوال  شیعیممکناست،وثانیا 
بایدچندخصوصیتداشتهچنینرشته آموزشاینرشته نسلسوماست. دانشگاه ایمتناسببا

المللیاست؛وضوعاتناظربهنیازهایداخلیاستاماحلآنبارویکردبین(هرچندم۱باشد:)
(ایجادروحیۀخالقانهدردانشجویانواستادانبرای۳ایطرحشود؛)رشته(بایدبهصورتمیان۳)
)حلراه سفارش۴ها؛ یا مخاطب عمومی( و خصوصی از اعم مسائل برای بیرونی معین دهندۀ

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

هاوحکومتهمداعیۀمسائلدینیدارد.پسهممردموهمحکومتبرایدین،ازجملهآموزش
هایبرهانی،قرآنیبایدبهروشۀکنند.دوماینکهترویجدینبراساسآموزتحقیقاتدینیهزینهمی

                                                           
(nadershokrollahi@gmail.com)دانشیارمعارفاسالمیدانشگاهخوارزمی1
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هایجدلیوخطابی)موعظه(باشد.سوماینکهطبقمبانیشیعیدینفهمیبایدهماهنگبایافته
عقلیباشد.پسطبیعیاستکهبخشیازنیازجامعهبهآموزشوتحقیقدرحوزۀتأمالتعقلیدر

هزینه-میهایاسالآموزه اینموضوعاختصاصیابد.پسشیعیاست.پسبخشیاز بایدبه ها
هایموردنیازدیندردانشگاهنسلسومبادوهدفآموزشدانشجویانخالقوپژوهشۀرواجفلسف

پژوهیقابلتوجیهاست.اماطبیعیاستکهبازاریابیودرکشورمادرحوزۀتأمالتعقلیدردین
بخشیازکاریاستکهدانشگاهباورودبهمذاکراتبیرونیبایدبهآنبیندیشد.البتهتوجیهمخاطب

المللی،تحقیقهمدالنههمبایدای،رویکردبینرشتهشروطوجزئیاتدیگریدرموردنوعکارمیان
 شود.صلمقالهبهآنپرداختهمیدرنظرگرفتهشودکهدرا

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

فیلسوفمعاصرفرانسوی)2یرآدومطابققرائتتاریخیپی فلسفهدرذاتخود،۱۹۲۲-۲۰۱۰، م(،
مهیاسازیروشعقلیزیستننبوده،لیکندرادامه،دچاروگرفتارمباحثیشدهچیزیجزتکاپوی

اشدورنمودهاست.آدومعتقداستکهماهیتفلسفهباستانفلسفهراازهدفاولیههاآنکهابتالبه
هماناتمریناتاخالقیبودهوباظهورمسیحیتاینتمریناتاخالقیبهتمریناتمعنویتبدیلشده

تمرینا مسیحیتکههایاخالقیدگرگونیبینشانسانازجهاناست.هدفاز اینرو، ست،از
را معرفیمیبهخود فلسفه کمال تمرینعنوان به را فلسفه نظر تمریناتاخالقیمورد هاینمود،

هایپیدایشکلیسا،مسحیتمعنویمبّدلساختهوبهکمالرساند.ازهمینروستکهازاولینقرن
وارثفلسفۀباستانواعمالمعنویآنشدهاست.بهزعمآدو،مشیموردنظرمسیحیتدرزندگی

ک قرن در ۴ه اولین5و رهبانیت خالف بر درآمد، تعریف به غالبزیسترهبانی در میالدی
خواستندبراساسدستوراتانجیلوتقلیدازمسیحبهکمالبرسندوازهمینمسیحیانبودکهمی

ودایبجستند،بلکه،دگرگونیهایعهدعتیقوعهدجدیدمیروفنوندستیابیبهکمالرادرآموزه
کهفیلسوفمسیحیدرذاتوماهیتاصلیفلسفۀباستانپدیدآوردهوطیآنباوامگرفتنمدلو
واژگانسنتفلسفییونان،تمریناتمعنوی/اخالقیباستانیرابهمعنویتمسیحیمنتقلنمود.آدو

آن فلسفه دورانباستانبهمدعیاستکه ظهورشده،مثابۀروشزندگیشناختهمیگونهکهدر با
مسیحیتورهبانیتحاصلازآنبهتسخیردیندرآمدودینرابهروشیبرایزندگیتبدیلنمود.

مثابۀیکروشزندگیراکهشامل،فلسفهبه«کندترمیچنانیچنانراآنآن»کهدینچنانیعنی،هم
آنچنانیتمرین هایمعنوی/اخالقیبوده، مرگو روشزندگی، به و کرده رستگاریبدلنمودهتر

اینتحقیقکوشیده در برچهمبناییویاست. تشریحنمایمونشاندهمکه استداللآدورا تا ام
اوریگنوکلمنتبرخیفنونمعنوی یعنیفیلون، تحتتأثیرحکمایاسکندریه، معتقداستکه

ررسی،فصلچهارمازفلسفیبهمعنویتمسیحیواردشدهوبهگرایشغالببدلگردید.برایاینب
نظریۀخودرابسطداده،باعنوانآدوراکهدرآناوPHILOSOPHY as a way of lifeکتاب

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

.نوی،تمریناتاخالقی،فلسفه،دینمسیحیت:تمریناتمعواژگان کلیدی

                                                           
(k.tayyebifard@gmail.comدانشجویدکتریفلسفهدانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقاتتهران)1

2 pierre hadot 
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 رویکرد وجودی و آیندۀ فلسفۀ دین
 2وزینبشکری1زادهمهدیعباس


آن مغربزمینشکلگرفت،ضمنتعریفخودبربستردوگانۀگونهفلسفۀدین، در دیِن»کهابتدا

مسیحیت » تحلیلی»و «فلسفۀ حیاتخود و بقا به از، برخی امروزه اساس، این بر داد. ادامه
کنندکهاینگویندواستداللمیسخنمی«پایانفلسفۀدین»ایبهنام متعاطیانفلسفۀدین،ازایده

دینی(سپردهوخروجیهایمسیحیرابهتیغتحلیلعقلیفرانگرانه)بروندانشتاکنونعمدۀآموزه
ردهاستوازهمینرویادامهاینسّنت،الجرمپایانفلسفۀدینرادستآوموردانتظارخودرانیزبه

درآیندۀنزدیکبههمراهخواهدداشت؛پسبقایفلسفۀدیندرگروالتفاتجدیبهادیانومکاتب
ایکهایبرایتداومحیاتایندانشخواهدبود.فلسفۀقارههایتازهمنزلۀامکانفلسفیدیگربه

تقبه در امکاننوعی این از یکی است، تحلیلی فلسفه سّنت با وجودیابل فلسفۀ و هاست
مهم یکیاز نیز قارهترینشاخه)اگزیستانسیالیسم( وجودیهایفلسفۀ فلسفۀ در آنچه ایاست.

هایوجودیاوانسانبهغایتکشفاوصافوشاخصه«توصیفپدیدارشناسانه»نظراستمطمح
بهاینمهم،عقلمحضنظریمتنزندگیروزمرهاست.درراستاینیلدرمقامتحققبالفعلودر

رنگباخته،توسلبهگونۀدیگریاز روشبرهانیدرکشفحقیقتونگاهمفهومیبهانسانعمال 
انضمامی که توصیفعقل تحققاندیش، و میمدار مطرح است، زندگینگر متن در انسان شود.

به فلسروزمره، موضوع موقعیتمثابۀ در وجودی، وجودِیفۀ درک و تجربه ضمن مرزی، های
ایگردد؛ازهمینجا،انساندررویکردوجودی،مواجههایخودواقفمیهستی،بهتناهیوضعف

می قرار او با انتزاعی( )نه وجودی پیوند در دینی باورهای داشته، دین با بهمتفاوت نظرگیرند.
وجمی اوصاف به التفات دلشوره،رسد، زمانمندی، سقوط، افکندگی، همچون انسان ودی
هایدینیمانندبودن،اصالتو...،دراندرکنشیدقیقباآموزهبودگیوامکان،فردیت،خودواقع

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

 ای،اگزیستانسیالیسم،رویکردوجودی:فلسفۀدین،فلسفۀقارهواژگان کلیدی

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

1جاللعبدالهی
رویکرِد»سازدکه:رومیوجودخداوند،مارابااینپرسشروبهدربارۀنظِرغیرقابلانکاراختالفوجود

صورتمعقولنظررابهتوانیماختالفنظرچگونهاستودرچهشرایطیمیمعقوِلمعرفتیدرایناختالف
بگیریم؟ نادیده معرفتمصالحه«. باشناسیاختالفگرایاندر عمدتا  ارجاعبهمواردشهودینظیرنظر،

امکانخطایکنندکهبروزاختالفاستداللمی«موردرستوران» نظربینهمتایانمعرفتینشاندهندۀ
بهتعلیقجدیدرتوجیهاست؛لذاطرفیندرمواجههبااختالف نظرهمتایانبایدباورمورداختالفرا

گرایانادعاشوند.شماِرزیادیازمصالحهعقولیتمیدرآورند،درغیراینصورت،متهمبهتعصبونام
نظرنامعقولاست.امانظردربارهخداهمتاهستندولذانادیدهگرفتنایناختالفدارندکهطرفیناختالف
( چو فردیک ، )۲۰۲۱اخیرا  عبدالهی جالل و )۱۴۰۰ بر اتکا با طرفینی شناسانه های روش تفاوت(

نظراختالف بارۀ گرفتهخدر نتیجه نفیهمتاییرا براینادیدهدا، را زمینه نفیهمتایی، با و گرفتناند؛
ساختهاختالف مهیا آناند.نظر میها سعی شهودی موردهایی طرح تفاوتضمن بر اتکا هایکند
ایسۀنظر،راتوجیهکند.مندراینمقاله،بامقگرفتناختالفشناسانه،جهتنفیهمتاییونادیدهروش

شناسانه،دهمکهچراتفاوتروشخداتوضیحاتبیشتریارائهمیدربارۀنظرواختالف«موردرستوران»
دستهمی به همچنین، موجهسازد. نفیهمتاییرا اختالفتواند اشارهایخاصاز تاریخعلم در نظرها
آنکنمکهدرمی برهایروشوجودضمنیتفاوتها مبنایالزم ایمعقولدانستنحفظباوِرشناسانه،

دهمکههاییرامدنظرقرارمیسازد.منمباحثتوصیفیمورخانعلمدردورهمورداختالفرافراهممی
ارزمعرفتینظریۀقدیمبهارزتجربیویاهمشودکههمشناسیجدید،ارائهدادهمیایباروشدرآننظریه
نظریکشودکهمااختالفدونظریهراهماننداختالفعازآنمیارزیدونظریه،مانهم–آیدحسابمی
حرفه تازهاستاِد شاگرد مسئلهایبا برتِرمعرفتیاستو اینصورتاستاد در کنیمچراکه کارشقلمداد

تعیینرویکرِدمعقوِلمعرفتیحلشدهاست.معتقدممادرمقامقضاوتدرمورددانشمندمدافعنظریۀ
 شهودا  جدید)قدیم(، پذیرشنظریۀ عدم یا و قدیم)جدید( نظریۀ نکردِن رها در ویرا قدیم)جدید(،

تواندتأییددیگریباشدبردرستیدانیم.تأملدرچنینمواردیازتاریخعلم،میمتعصبویانامعقولنمی
تفاوت نفیهمتایی، راه در که قرارهایروشاینرویکرد مدنظر را برمیشناسانه اتکا همچنین، دهد؛

تبیینیصریحفراهممیتفاوتروش هردوشناسانه، شهودَا ما اینموردهایتاریخی، در کهچرا سازد
 دانیم.طرفرامعقولمی

شناسی،تاریخعلم،تغییرنظریهنظر،باوربهخدا،روششناسیاختالفمعرفتواژگان کلیدی:

                                                           
(jalaljalal13721372@gmail.comکارشناسیارشدفلسفۀعلمدانشگاهصنعتیشریفودبیرفیزیک)1
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 الدین نه و معنای زندگی از دیدگاه موالنا جاللنیایش عاشقا
1امیرعباسعلیزمانی


توانگفتهرکسهادرمواجههباامرقدسیمتفاوتومتنوعاست.می(نیایشودعایانسان۱)

اشودریککالممتناسببادنیایهایوجودیهاورنجمتناسبباظرفیتوجودی،نیازها،دغدغه
گونه۲)کند.خودشنیایشمی روهستیم،نیایشودعاهایمختلفیازنیایشروبه(بنابراینمابا

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

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

وگرنوعرابطۀاوباخداوفلسفۀزندگیاواست.نیایشعاشقانهمتناسببادنیایعاشقانهنیایش
حالیبدونچشم در معشوقاست، ارتباطبا از دیگریغیر داشتچیز نیایشعامیانه نیایش»که

بهاستوخودنیایشهدفنیایش«برای... مثابۀابزاریبرایرسیدنبهغایتیغیرگرنبودهوصرفا 
(5«)استنازخداغیرخداراخواستن/ظّنافزونیاستوکلیک»ازمعشوقاست،بهگفتهموالنا:

غایتدرنیایشعاشقانهفراتررفتنازخودوگشودهشدنبهرویمعشوقواتحادبااوست.مادر
یابینیایشعاشقانهدرپیفراتررفتنازخودحیوانیوشکستنزندانزندگیمبتذلهرروزیودست

است/عمرزاغازبهرعمرخوشدرقربجانپروردن»بهخودبرترواصیلهستیم.بهگفتهموالنا:
آلودوتکراریزندگیهر(معنایزندگینیزدرگرورهاییازچرخۀرنج۶«.)سرگینخوردناست

روزیاست،ماندندردروناینعالموچرخۀتنگوتاریکمستلزمتکراروتجربهماللاست،که
(بنابراینماازطریق۷)معناییوپوچیزندگیاست.تجربۀماللوجودیجلوهایبارزازرنجبی

آوررهایییافتهوبهتعالیوبسطوجودیکنیمازاینچرخۀتکراریوماللنیایشعاشقانهسعیمی
دستپیداکنیم.بااینفراتررفتنوتعالیاززندگیهرروزی،ماتجربۀدیگریاززیستنمعنادارپیدا

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



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


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

بوسپسانتسا«یافتگیپایان»ببینید(.دراینمقاله،نخستکاوشیدرمعنایواژۀ2014;2013
ایهمچونفلسفۀدینخواهدبود.دراینمسیر،دامنۀبحثبهرابطۀعلمودینوموضعآنبهمقوله

ترشکلتروسریعتروآسانتعارضعلمودینمحدودشدهاست.وبازهمبرایآنکهبحثمشخص
هنشانیازاینهرایم.نویسندبگیرد،برمناظرۀدنتوپلنتینگادربابرابطۀعلمودینمتمرکزشده

پایان هنجاری و توصیفی معنای تادو است کرده تالش و است یافته مناظره این در یافتگی
هایطرفینرابررسیوارزیابیکند.استدالل

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


                                                           
(mahdi.ghiasvand@khu.ac.irاستادیارگروهآموزشیفلسفهدانشکدۀادبیاتوعلومانسانیدانشگاهخوارزمی)1



 «فلسفۀدینمعاصر»المللیهمایشبیندهمینچکیدۀمقاالت|42

 

 )زهدورزی( در اسالمفلسفۀ دین و مصادیق رهبانیت 
 1ذکیهفتاحی


استنباطازآموزهیکیازبخش هایهایالهیاتعملیادیانرهبانیتاستکهیکنحوۀزندگیبا

داردراسالمپرداختهشدهاست.وجودآوردهاست.دراینمقالهبهایننحوۀزندگیفرددیندینیبه
تفاوت-رهبانیتۀت.طریقتحلیلیاس-صورتاستنباطیایوبهروشکتابخانه در-هایبارزبا

طریقۀهم این دارد. وجود اسالم و یهودیت مسیحیت، بودائی، هندو، همچون دینداریۀادیان
هایشرقعنواننوعیزندگیاجتماعی،پیشازظهوراسالمتااواخرقرونوسطی،همدرسرزمینبه

ترینووجودداشت.رهبانیتبودایینیزکهنمیانهکهخاستگاهاسالماستوهمدرجهانمسیحیت
دهدوآرماناصلیترینسنترهبانیدرجهاناستوهستۀاصلیدینبوداییراتشکیلمیگسترده

ایکهدرآنبهاینایقرآنبهرهبانیتازآیهدینبوداییزندگیدرکسوتراهباناست.نگاهدوگانه
تواندرتفاسیرمختلفشاهدآنهستیم.اینمدحوذمرامیموضوعاشارهشدهقابلارجاعاستو

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

آنمشترکات براساسنشینیوخلعزلتها است. مراقبهوغیره داشتنراهنما، آیینتشرف، وت،
رهبانیتومفاهیمنزدیکبهآن،ایننتیجهۀواستنباطپدید–قرآنوروایات–منابعمستنداسالم

شودازآیاتوروایاتچنینبرداشتکردکهمستفادشدهکهرهبانیتدراسالمبدعتنبوده،بلکهمی
بلکهبهمعنایخلوتبرایسلوک،-رهبانیتیکهدرادیانمسیحیوبوداییاستنهدقیقا -رهبانیت

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

مقالهپرداختهشدهاست.استودراین«نفس
:رهبانیت،زهد،اعتکافجهادبانفس،عزلت.واژگان کلیدی

 

                                                           
(n fatahi.homeira47@gmail.comاستادیارمعارفدانشگاهازاداسالمیواحدمرودشت)1

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


هاستوهدفازادیانتوحیدییاریانسانبرایرسیدنبهاصلبروحدتودوستیمیانانسان

دنیاوآخرتاست،امادرطولتاریختنوعادیانوعقایددینیموجباتدوری،اختالفوسعادت
فراهمآوردهوایناختالفدشمنیانسان هایوسیعباروقتلعامهایفاجعههاگاهبهجنایتهارا

ترکدامنزدهاست.لذامسئلۀتقریبادیانبسیارحائزاهمیتاست.توجهوتأکیدبرباورهایمش
گفت و ادیان اختالفمیمیان مواضع سر بر تبعاتاسفوگو از راهیبرایگریز اختالفتواند بار

سازد.درهاراافزایشدهد،وتقریبادیانرابیشازپیشممکنهاباشدوهمدلیمیانانسانعقیده
تواندنقشمهمینمیوگودربابعقایدومسائلدینیباشد،فلسفۀدیاینمیان،وقتیبحثازگفت

می توانگفتعلمیاستکهبهتحلیلعقالنیوانتقادیمبانیبرعهدهبگیرد.فلسفۀدینکهاجماال 
هایعقلیوهایدینیاستداللپردازدودرموردنفییااثباتبرخیازگزارههایدینیمیواندیشه

تواندبسیارراهگشابیبهنقاطمشترکمیوگویادیانودستیاکند،درتسهیلگفتفلسفیارائهمی
باشد،بهویژهاینکهفلسفۀدین،منحصربهدینخاصینیستوبرایفیلسوفدین،نقاطمشترک

شودکهفلسفۀدینباتکیهبرادیانبیشازهرچیزدیگریمدنظراست.دراینمقالهابتدابررسیمی
مؤلفه میچه چگونه نقشتقریبهاییو دیندرتواند فلسفۀ کنون تا سپسنقشیکه و کند یایفا

گیردوازاینرهگذرضرورتتوجهبیشتربهتقریبادیانایفاءکرده،موردتحلیلوبررسیقرارمی
بهدینیخاصیانقشتقریبیفلسفهدینتبیینمی فلسفۀدینبرحقیقت،عدمحمله تکیه گردد.

هاییاستکهنقشتقریبیدینیوعقلیو...ازجملهمؤلفههایبروندفاعازآن،تأکیدبرروش
کند.اگرچهنقشتقریبیفلسفۀدینچندانموردتوجهاندیشمنداناینحوزهفلسفۀدینراتوجیهمی

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

توانیشایانیبهمسئلۀتقریبادیانوتقریبمذاهبکردهاستباتوجهبهنقشتقریبیفلسفۀدینم
 زمینهاستفادهمفیدتریکرد.آوردهایآندراینازدست

فلسفۀدین،اندیشۀتقریب،ادیان.واژگان کلیدی:

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

 1محمدکاظمفرقانی


توانددینیبهدیناستوارشدهاست.ارزیابیایننوعنگاهبهدینهممیفلسفۀدینبرمبناینگاهبرون
دینی.منظورازدیندراینمقاله،متونمقدسدروندینیصورتگیردوهمازمنظرازمنظربرون

دیندیناسالم)اعمازقرآنکریموروایاتمنقولازحضراتمعصومانعلیهمالسالم(است.برون
دینیمیانمتکلمانهماعمازعقلوحواسظاهریوباطنیوشهودعرفانیاست.ازمنظربرون

الحرمینجوینیاساسوجوبنظروتفکربرخیمانندامامنظرشدیدیوجوددارد.مسلماناختالف
.برخیهمچونقاضیعبدالجبارمعتزلیاعتباردینیمخالفندنندوبانگاهبروندارابرآمدهازدینمی

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

دعوتبرون را قرآن و باورمندند کریم قرآن منظر از انفسیدینی و آفاقی آیات در تفکر به کنندۀ
دانندوبرآنندکهقرآنحسوعقلودلراابزارشناختحقیقتمعرفیکردهاست.برایناساسمی

کاربردودرآیاتآفاقیوانفسیبیندیشدبهحقانیتحقتعالیودرستیبهاگرآدمیاینابزاررابه
هایدینیصدقانبیاءپیخواهدبردوازاینپسمجازاستکهدلدرگرودینگذاردوبهگزاره

قرآنکریمرا دینیمخالفنگاهبرونباورمندشود.امابرخیازمعاصرانمانندسعیدزیباکالماساسا 
کنند.اینمقالهبهدینیتأکیدمیدانندوبرانحصاراعتباردرنگاهدرونهایدینیمیبهدینوآموزه

دینیوموضعطارددینوبررسیادلۀگروهاخیراختصاصدارد.اینانبایکساندانستنموضعبرون
انکاروجودانسانخالیازنظرومعرفتهرگونهباانکاروجودانسانبدونتعلقوتعهدودرنتیجه

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

هرچندانسانب اما ندارد تعلقاتبرهاندوآدمیمیدونتعلقوجود از خودرا تفکر، مقام توانددر
اندیشه باآزادانه به همچنین کند. برونورزی نگاه مقدس، متون نگارنده رسمیّور به را تدینی

آیاتقرآنکریماندوبرداشتشناخته از برونهایآقایزیباکالم نفینگاه دینیبهدین،بهمنظور
برداراست.مناقشه

.دینیدینی،نگاهدرون:فلسفۀدین،نگاهبرونن کلیدیواژگا

                                                           
(forghani@isu.ac.irدانشیارگروهفلسفهوکالماسالمی،دانشگاهامامصادق)علیهالسالم()1
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 نسبت ایمان و معرفت در اندیشه مالصدرا
 2ورضوانهقاطع1محمدکاظمفرقانی


داندوازبیناینسهامر،فقطمعارفمالصدراایمانراهمراهباسهامر،معارفواحوالواعمالمی
مذات (ایمانخیالی۲(ایمانحّسی،)۱کند.ایمانشاملچندمرتبهاست:)ایمانمعرفیمیرامقِوّ
هامطابقبا(ایمانکشفی.کههرکدامازاین5(ایمانبرهانیو)۴(ایمانوهمی،)۳)تقلیدی(،)

(ایمان۲(مرتبۀایمانحسیمعادلباعلمحسی،)۱ایازمعرفتتطابقدارند:)اسمشانبادرجه
(ایمانبرهانیمعادلباعلم۴(ایمانوهمیمعادلباعلموهمی،)۳تقلیدیمعادلباعلمخیالی،)

( مکاشفه5برهانی، علم با کشفی ایمان مرتبۀ علم( زمرۀ در اول مرتبۀ چهار مطابقتدارد. ای
هاروشودومراتبچحصولیاستوسهمرتبۀاولجزءمراتبغیرحقیقیعلموایمانمحسوبمی

پنجازمراتبحقیقیعلموایماناست.مالصدرااینمراتب)مراتبحقیقیعلموایمان(رابابرخی
وعقلتوضیحمی نور فقه، دهدکههماینآیاتقرآنیوبرخیاصطالحاتقرآنیمانندحکمت،
درموردعلموهمچنیندرموردایمانبهکارمی بردکهاینامربرآیاتوهمایناصطالحاتراعینا 

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




                                                           
(forghani@isu.ac.irق)علیهالسالم()دانشیارگروهفلسفهوکالماسالمی،دانشگاهامامصاد1
(rezvaneh.ghate@gmail.comدانشجویدکتریحکمتمتعالیه،دانشگاهاصفهان)2
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 مسئلۀ شر و آیندۀ سنت خداباوری
1قدرتاللهقربانی


به سنتخداباوری، کل، عالم مطلق، خداییقادر به اعتقاد بر ابراهیمی، ادیان در خیرخواهویژه

شود.محض،عادلوحکیمتأکیددارد.چنیندیدگاهیتوسطاشکالگوناگونمسئلۀشرتهدیدمی
شردربارۀخداوادعاهایمعینیدربارۀشودکهمیانقضایایمعینیدرمسئلۀمنطقیشر،ادعامی

صرفوجودناسازگاریمنطقیوعقالنیوجوددارد.درمسئلۀقرینه ایشر،قرینهایشر،ظاهرا 
علیهوجودخدانیست،اماوجودکمیوکیفیشروربسیاروشدید،دلیلیبرنقصدرصفاتالهی،

ای،چونشروجودیوودرشکلحداکثریآن،دلیلبرردوجودخداست.اشکالدیگرشرقرینه
متنوعشرور،دهد.اهمیتاشکالشرگزافنیزوجودخدایسنتخداباوریراموردپرسشقرارمی

هایمنطقیومتقاعدکنندههاست،درصورتیکهنتوانپاسختهدیدجدیسنتخداباوریازسویآن
شودنشاندادهشودکهصرفاتکابهتعدادبهچنینتهدیداتیتدارکدید.دراینتحقیقتالشمی

هیکطرفمعادلهواسطهاینکهایارائهشدهبهمسئلۀشرورکافینیست،بلکهبهمحدودیازپاسخ
هایممکنبهکاراستفادهازمجموعپاسخترینراهمسئلۀشر،فاعلیتخداینامتناهیاست،منطقی

تردراینهایموجودموجبتقرببهپاسخمتقاعدکنندهشیوۀترکیبیوتلفیقیاست،زیراتلفیقراه
تفاوت به توجه ضمن اساس، براین است. مابعدالطبیزمینه شرور ازهای اخالقی و طبیعی عی،

تلفیقپاسخ ترکیبو تلقیشرهمدیگر، انسان، اختیار الزمۀ شرور نسبیبودنشرور، هاییچون
آخرتبهبه تلقیجهان عاملتعالیمعنویانسان، شرور آدمیان، گناهان کیفر مکانعنوان عنوان

هاوزاست.تلفیقاینپاسختجلینهاییفلسفۀشرور،واهمیتمنظرسرمدیبهمسئلۀشرموردنیا
به شرور، و جهان خلقتانسان، فلسفۀ به بهتوجه خلقتشرور اینکه به توجه جعلویژه عنوان

به هستند، بالعرضخدا ولیقصد میبالذات، مینظر سنترسد از منطقی تاحدودیدفاع تواند
پذیرسازد.خداباوریبرایآیندۀادیانالهیامکان

 ای،انسان،خدا.سنتخداباوری،مسئلۀمنطقیشر،شرقرینه:واژگان کلیدی

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


درالهیاتطبیعی،امکانتواناییشناختخداوندازطریقنظام–ترینمسئلهوشایدمهم–ازجملهمسایلمهم

طبیعتاست.آنچهامروزهدرالهیاتمسیحیمورداتفاقاستآناستکهطبیعت/آفرینش،شاهدوگواهی
-گزارهۀتواندباهمراهیمکاشفهتکمیلشود؛خواهمکاشفبروجودآفرینندهاستکهاینشناختطبیعیمی

کهدرواقعنوعیۀمثاببهوبرگرفتهازکتابمقدسیامکاشفهرفتیباشدگرایانهومع ارتباطشخصیباخدا
گاهیمستقیمباشدوۀبخشواحیاگرزندگیاست،خواهمکاشفهبرمحورتجربدوستیحیات فردیوخودآ
رهرصورتآنچهدرشناختهشود.د«عملخدا»رخدادیعام،جهانیوتاریخیکهچونانۀمثابیامکاشفهبه

دهدآناستکهجهانیکهآفرینشخداستبایدُمهروامضایالهیرادرخودداشتهوالهیاتطبیعیرخمی
دانانمسیحیحداقلسهطریقرابرایشناختخداازطریقازهمینجهتنمایشگرحضورخداباشد.الهی

بههرسهطریقدرالطبیعت،صائبمی هیاتاسالمینیزتوجهویژهشدهاست:اولینروشکهدانندکهدقیقا 
درمتن را گوستینموردتوجهبیشتریقرارگرفت،عقلبشراست؛بدینمعناکهاگربناستخدا باتفصیلآ

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

برجسته بهبیانجاناسمیت، تأملدرۀذاتالهی،شخصیتانساناست،تریننشان)نهابداع(کنند. با لذا
هاناست؛توانبهشناختخدانایلشد)منعرفنفسهفقدعرفربه(.دومینروش،نظامجنفوسخودمی
هایتدبیروطراحِیموجوددرهایفراواناینروش،ازآنجاکهآثارطبیعتواجدتمامویژگیبهرغمنقادی

بایدبه پوکینگهورنمیانۀدستموجودیخارقالعادهطراحیشدهباشدوبهگفتمصنوعاتبشریاستلذا
ایمایموعقالنیتیکهازبیرونمالحظهکردهکردهتجربه،یعنیمیانعقالنیتیکهدردرونهایماوعالمذهن

إّنفیخلقالسماواتواألرضواختالفاللیلوالنهارآلیاتألولیوعیسازگاریوتناسبوجوددارد)ن
یباییجهاناست؛بدینمعناکهاحساسجذبهوخلس ایبهزیباشناختیاشارهۀاآللباب(وسومینروش،ز

گونه و بیایقداستخدا شکوه تعالیو عظمت، روشاز معنویاست. جهان در هایمذکورنهایتخدا
دانانموردنقدوبررسیدرعنوانالهیاتطبیعیدردوسطحالهیاتیوفلسفیتوسطفیلسوفاندینوالهیبه

قرونمختلفقرارگرفتهوجرحواصالحاتیراپذیرفتهاست.

 هدین،شناختخدا،نظامطبیعت،مکاشفه.:الهیاتطبیعی،فلسفواژگان کلیدی

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


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

عنوانیکیازارکاناصلیالهیاتسنتیدرتعارضجدیبابستارامرفیزیکیقراربهفاعلیتالهی
وسیلۀیکچیزیاعاملغیرفیزیکیتحتتأثیرقراردارد.اگرمادرنظربگیریمکهامرفیزیکیبه

هطورکتوانبرایفاعلیتالهیهیچنقشیدرنظرگرفت.هماننداشته،نداردیانخواهدداشت،نمی
روبرایگشودنبستارامرفیزیکی،عاملیتارادۀهایپیشنریمانیوهمکاراننشاندادندیکیازراه

گاهانۀانسانیاست)نریمانیوهمکاران، (.بهاینمعنیکهاگرواقعیبودنتأثیرعّلیارادۀ۱۳۹۹آ
گشودهخواهدشد.درنتیجۀانسانیبرامرفیزیکیپذیرفتهشود،راهبرایخطابودنبستارامرفیزیکی

هایخطابودنبستارامرفیزیکیراهبرایدرستیفاعلیتالهیبازخواهدشد.ازطرفدیگر،دیدگاه
شوند:جاییکهروحانگارانهدنبالمیشناسیدوگانهمنطبقباواقعیبودنارادۀانسانیدرذیلهستی

شناسی،واقعیبودنامرذهنیاستکهۀاینهستیگذارد.الزمیاامرذهنیبرامرفیزیکیتأثیرمی
گاهیدنبالمی گاهیدرحالامروزهتوسطفیلسوفانذهندرمسئلۀآ حاضردروضعیتیشود.مسئلۀآ

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

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

هایدکارتراتحتتأثیرقرارطورمشهوریقضاوتبهخطابودنبستارامرفیزیکیاست.اینتمایل
تنهادکارت،بلکههررسدکهنهنظرمیانگارانۀاومنجرشد.بهشناسیدوگانهدادوبهمعرفیهستی

گاهیبامسئله بستارامرفیزیکیبرخورددربارۀایشخصخداباوری،هنگامپرداختنبهمسئلۀآ
گاهینمیچنظریهخواهدکرد.بهبیاندیگر،هی تواندوجودداشتهباشدکههمباخداباوریوایازآ

گاهیکهبا همبابستارامرفیزیکیسازگارباشد.بنابراین،بهتریناستراتژیبرایارائۀیکتبیینازآ
 خداباوریسازگارباشد،تمرکزبرخطابودنبستارامرفیزیکیاست.

گ:دوگانهواژگان کلیدی شناسیاهی،هستیانگاری،آ

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

 1عاطفهمروی


زمینۀهایمهمدورانمعاصرپرسشازمعنایزندگیاست.اندیشمندانبراساسپیشیکیازپرسش
دادهشانپاسخفکری اینمسأله پاسخهایگوناگونیبه از ذهنیتاهایطبیعتاند. عینیو گرایانۀ

بی به نظریاتنیز بسیاریاز البته ابدیت. حکمت، عشق، خدا، معناییمعناهایفراطبیعیچون
پردازدواندازدیگریبهمعنایزندگیمیاند.اینپژوهشاماازچشمانگاریمنجرشدهزندگیوپوچ

دهد.رهیافتیتلفیقیازرویکردتحلیلیواگزیستانسیکهرائهمیرهیافتینودربابمعنایزندگیا
پردازد.چراکهزندگیفرایندیهایوجودیخودانسانبهتبیینمعنایزندگیمیباابتناءبرویژگی

کندولذانهیکمفهومانتزاعیبلکهواقعیتیانضمامیاستکهاحوال،استکهانسانآنراطیمی
سازد.ازاینرومعنایزندگیدرنسبتیبرابربامعنایزیندهیعنیانسانزیندهآنرامیافعالوافکار

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

هاودرنتیجهمعناییکهدرزندگیکیفیتتحققاینویژگی«.ت،رنج،عشق،هراسوامیدفردانی
تروشایستههاازمعنایارزندهزند.هرچهاینمؤلفهکننددرکنارهممعنایزندگیرارقممیپیدامی

لمهمرادرتریبرخوردارباشندبههماننسبتزندگیفردمعنادارترخواهدبود.اینموضوعدواص
می مؤلفهبر اولآنکه آمدهگیرد. انسانگرد در یکمنظور به آنهایوجودیهمه انسان»اندو
شدناست.بهاینترتیبمعنایزندگیدرگروتحققبخشیدنبهخوداصیلانسانیاستو«اصیل

فردانیت،»هایوجودیانسانیعنیالزمۀاینامرتحققهریکازویژگی رنج،عشق،صیرورت،
هایوجودیبنابهنوعنگرش،فضایهاست.دومآنکهمؤلفهدرمعنایاصیلآن«هراسوامید

فکریوساختارشخصیتیفردویابهبیاندیگربراساسآنکهانساندرکداممرحلهازسپهرهای
برنگرشاگزیستانسییابند.اینپژوهشباابتناگانۀزندگیقرارداشتهباشدمعناییمتفاوتمیسه

هایوجودیسارزندگیدینیودرساحتارتباطباخدا،مؤلفهدهدکهدرسایهاینتحلیلراارائهمی
بخشند.یابندولذابهزندگیمعناییاصیلومتعالیمیانساندرمعناییکاملومتعالیتحققمی

.هایوجودی،خوداصیل،سپهردینیمعنایزندگی،مؤلفهواژگان کلیدی:

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

 
باولیرفت،کاربه3آرونسونرونالدتوسط۲۰۰5سالدرباراولین2«جدیدخداناباوری»اصطالح

فهمگرودرجدیدخداناباوریجریانماهیتفهم.یافتعامشهرت۲۰۰۶سالبه4وولفگریۀمقال
نفیمعنایبه)aۀواژدوازیونانیزباندرکهatheismاصطالح.است5قدیمخداناباوری و(

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

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

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

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

شودتلقیقدیمخداناباوریازجدیدخداناباوری خداناباورانکهاستاینهاویژگیاینازیکی.
باورنفیوردبهاست،10علمبرمبتنیکهاستاینبرفرضکهایادلهطریقازتادارندسعیجدید

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

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

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

اصطالحبهودادهتغییرراخویشرفتاروتفکرطرزکهخواهندمیجامعهافرادازجدیدخداناباوران
تبدیلصدددرعبارتیبهوسازند،رهاخداوندبهباورخاصطوربهودینیباورهایازراخود

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

دراما1.شودنمیگرفتهجدیهاآنهایگفتهوشدهجریاناینباتمسخرآمیزبرخوردیهستند،
علیههاآنفلسفیهایاستداللنیزودینبهگروهایننقدهایکردنتلقیمهمبادومرهیافت

میاندرآیدمینظربه2.شوددادهجدیهایپاسخایشانۀادلبهکهاستاینبرسعیخداباوری
جدیراجریاناینکهکسانیهستندالبته.دومرهیافتتااستحاکماولرهیافتبیشترمامتفکران
متفکرانآثاررسمیانتشارعدمشایدامراینعللازیکی3.اندبرآمدهآننقدوبررسیدرصددوگرفته
دروغیررسمیصورتبهتوانمیراآثاراینتمامیۀترچمتقریبا امروزهکهباشد،هرچندجریاناین

ۀحوزنظرانصاحبسویازجریاناینباعلمیوجدیۀمواجهبنابراین.یافتمجازیفضای
.نمایدمیضروریامریپژوهیدین

واژگان کلیدی خداناباوریجدید، دین: خداناباوریایجابی، مواجهخداناباوریسلبی، ۀپژوهی،
.علمی


                                                           
 کرد:توانبهمواردزیراشارهبراینمونهمی1

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

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

 صورتگرفتهاست.پندار خداگفتارهایدکترسروشاستکهدرنقدکتابامبهسلسلهاشاره3
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 چرایی نیاز به فلسفۀ دین با وجود علم کالم اسالمی
1محمدموسویسیدعلی


بررسیعقالنیو ایمانندجانهیک،استداللیدینبدانیموحتیدرباورعدهاگرفلسفۀدینرا

بدانیم؛شایداینسوالبرایهاآنهاسپرزو...آنراتبیینفلسفیباورهایدینیودفاععقالنیاز
گزاره اسالمی)دفاعاز بهرسالتعلمکالم توجه با اساسا  که هایدینیبایکمتکلمپیشبیاید،

ازجملهبراهینعقلیواستداللی(وقدمتفراوانآن،چهنیازیبهتأسیسوهایمختلف،روش
بهنامفلسفۀدین)حداقلدرکشوریمانندایرانکهعلمکالمدرآنبسیار گسترشعلمیجدید،

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

تصوریوتصدیقی،رویکردعامویاخاصهریکازایندوعلمبهادیانمختلف،موضوعوغایت
بایدبهایننکتۀاساسیتوجهکردکهعلمفلسفۀ آندوو...(بهدقتموردواکاویقرارگیرد.ثانیا 

ایازایازالهیاتنیست،بلکهشاخهنظربرسد(،شاخهینبرخالفاسمش)کهشایدکمیرهزنبهد
رغمشباهتبسیاریازمباحثفلسفۀدینباکالمجدید،ماهیتفلسفیفلسفهاست.بنابراینعلی

ب اگر ثالثا  باشد. اینمباحثمشترکداشته متفاوتیبه کامال  نگاه تا باعثشده سراغاینعلم ه
میانایندوعلمدر تمایز استبرویمخواهیمدیدکهوجه فلسفۀدینشده از تعاریفدیگریکه
فیلسوفدین،حتیدرصورتتوجیهباورهاییک موضوعوغایت،بسیارروشنخواهدبود.رابعا 

آن دفاععقالنیاز تبلیغآندیننمیدینخاصو دنبالآموزشو به هرگز اماها، متکلمینرود،
اندکهدغدغۀاساسیبرایهایعلمیه(نشاندادهخصوصدرحوزهاسالمیازگذشتهتابهحال)به

تبلیغدینحقوآموزشمبانیدینیواعتقادی،بهمردمدارند.
.:فلسفۀدین،کالماسالمی،کالمجدید،آموزشوتبلیغدینواژگان کلیدی



                                                           
(musavi245@gmail.comمعارفاسالمیدانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی)ره(تهران)گروهاستادیار1
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 بست فلسفۀ اجتماعی دین: در مزیت کار
 شناختی مبنایی ای و روش برخی مالحظات نظریه

 1سیدمحمودنجاتیحسینی)خراسانی(


طورسنتیمتعهدبهوارسیاعتقادیمسایلمهمیهمانندتشخصخداوندبه«الهیات»درحالیکه
الهیوطبیعت امورومانندوپرسشازماهیتصفاتخداوندونیزنسبتوحیوعقل،معجزۀ

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

واهمیتامرخداونددرزیستانسانیوبهتبعآن،پرسشازچیستیوچراییچگونگیضرورت
چنانبیرونازمداردودانشمهمالهیاتوفلسفۀدینیبرایزندگیاجتماعیوانساناجتماعیهم

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

ورزیاجتماعیایدئال،نسبتمطلوبتحلیلیدربارۀماهیتاجتماعیمطلوبدین،دین–هنجاری
ازلحاظشناسیوهمدانست.ایندانشهمازحیثشناختهاآندوسویۀدینوجامعهومانند

توانآنشناسیفلسفیونیزازجهتفلسفۀعلومانسانی،دانشیاستتکمیلیومتممولذامیعلم
راازیکسوپلیمیانفلسفهوالهیاتوازسویدیگرفلسفۀدینوعلماجتماعیمدرنمحسوب

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

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

ایاستمهموقابلتأملورودخودمسئلهچگونهدراینمسیرپیشمی«فلسفۀاجتماعیدین»
شودرانیزفهمنمود.ایکهدرایندانشمطرحمیهایشالودهوارسی.همچنینبایدماهیتپرسش

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

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

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

2 social philosophy of religion 

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

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

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

پیشپژوهشیبرایافق رویفلسفۀاجتماعیدین.هدفایناستکهدرطرحایننوعهایآیندۀ
ازمباحثجدیدبتوانخوانشنوییازبرخیمسایلفنیمرتبطبافلس فۀدینکالسیکومدرنرا

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

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

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

جامعهواژگان کلیدی:  دین، مطالعات دین، فلسفه الهیات، دین، اجتماعی دین،فلسفۀ شناسی
 .شناسیدینانسان
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Open Theism and Prophecy 

Ferhat Yöney
1
 

 

God’s prophesying about the contingent future is one of the 

problematic theological concepts for open theism. It has become 

standard response among open theists to suggest that prophecies in the 

Bible can be explained in one of the following three ways: They are 

(i) conditional prophecies; (ii) predictions based on actual trends and 

tendencies; (iii) God’s purposes to bring them about. Based on these, 

William Hasker claims that “these categories enable one to deal with 

the phenomena of the biblical text” (Hasker 1989, 196). Moreover, 

Gregory Boyd (2000), assuming that open theism is successful in 

explaining prophecies literally, claims that open theism has superiority 

over non-open theist alternatives to be the correct interpretation of the 

Bible. Since non-open theist views need to interpret the contrary 

biblical data which implies God’s ignorance about the future non-

literally as anthropomorphisms. In this work, firstly, I will argue that 

there are prophecies in the Bible which are explicable in none of the 

three ways open theists suggest. In doing this, I will deal with the 

most challenging prophecy for open theists; e.g. Jer. 1: 5, which tells 

that Jeremiah is prophesied to be a prophet before birth. To that end, I 

will draw on the philosophical commitments of open theism on free 

will, character formation, and based on these present a model for one 

being elected as a prophet by God. Secondly, I will provide two 

suggestions for open theism on how to deal with the problematic cases 

of prophecies. First suggestion will be renouncing interpreting any 

prophecy literally and withdrawing superiority claim over non-open 

theist views on biblical interpretation. Second suggestion will rely on 

Hasker’s (2021) recent move on the truth value of future contingents 

according to which they have probabilities as truth values as opposed 

to truth-values in the classical sense. I will present this as a fourth way 

of understanding prophecies within open theistic framework and argue 

that this way is congruent with open theisms’ understanding of divine 

providence. 

Key Words: Open theism; Prophecy; William Hasker 
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Cosmotheologies. Space Colonization as a Religious Endeavor 

Gregorio Tenti
1
 

 

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

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

materials that awaits to be exploited or rather a source of 

transcendence and a fundamentally sacred dimension? Is it still 

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

its technological exploration? This paper claims that space exploration 

and colonization are fundamentally religious activity, not simply 

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

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

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

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

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

Navigating the interstellar void and trying to inhabit other planets 

immediately raises religious problems and evokes religious behaviors, 

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

challenge of space colonization needs one or several 

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

cosmos without excluding the supernatural. After outlining what we 

already know about the religious experience of space, the paper 

examines some evident constants in narratives regarding the sacral 

dimension of space adventure. The conclusions suggest the essential 

terms of the cosmotheologies to come. 

Key Words: Religion in space; Space theology; SETI. 
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Ritual and its Constructive Power: An Overview of Victor 

Turner’s Theory 

Tahereh Tavakkoli
1
 

 

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

researcher, demonstrated a fundamental connection of rituals with 

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

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

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

as an active transient matrix that provides creative changes in the 

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

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

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

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

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

middle stage of transition as a significant and essential phase for 

society. He advanced the concepts of liminality and communitas as 

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

investigations explain that during transition, the ritual subject 

experiences an ambiguous state or anti-structural threshold, which 

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

atmosphere possesses the potential to generate new paradigms and 

structures or recreate the old structures according to the present social 

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

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

active role in the dynamic process of social reconstruction. This 

paradigm can also provide new cognitive expressions and show how 

religious practices, through symbolic engagement with the material 

world, are effective at generating new consciousness and 

interpretations of transcendent realities, religious beliefs, and norms of 

moral behavior. This research will investigate how rituals not 

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

active in creating new structures and inspiring different religious 

consciousness. 

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

transition
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Faith, Absurdity, and Narrative 

Vahid Sohrabifar
1
 

 

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

observable in different aspects of life and has some tangible 

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

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

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

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

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

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

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

a meaningful narrative. It introduces some new realities and presents 

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

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

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

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

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

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

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

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

Key Words: Absurdity, faith, narrative, the meaning of life 
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The Futurity of God and Quantum Theology 

Lenart Škof
1
 

 

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

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

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

theological significance of this thought, this paper deals with the 

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

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

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

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

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

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

idiosyncratic idea of God as our future destination and as analyzed 

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

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

Interstellar as one of the most original possibilities for imagining the 

idea of the futurity of God within the contemporary thinking of 

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

the topics of time travel and postapocalyptic thinking, Interstellar will 

offer us rich possibilities for the cinematico-theological interpretation 

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

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

God« as understood within the field of quantum theology.  

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

Interstellar, Quantum Theology. 
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The Problem of Narrowness: How and to What Extent the Islamic 

views Can Contribute to the Contemporary Philosophy of 

Religion 

Mohammad Saeedimehr
1
 

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

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

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

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

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

attention to the views of Muslim philosophers and theologians. While 

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

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

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

should) be taken more seriously by the contemporary philosophy of 

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

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

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

place in several aspects, including the philosophical language and 

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

appropriately accommodated within the dominant philosophy of 

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

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

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

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

very process of argumentation in philosophical theology. 3. Some 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resurrection and the afterlife. 

Keywords: Problem of Narrowness, Philosophy of Religion, Islamic 

Philosophy, Islamic Theology.  
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Divine and Worldly Knowledge, Prediction, and Control 

Juan Morales
1
 

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

be illuminated through its natural contrast (and complementarity, not 

incoherence) with our objectual and predictive knowledge of the 

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

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

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

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

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

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

how the excessive emphasis on the atomistic and analytical approach 

of the Scientific Revolution of the seventeenth century that conceives 

knowledge as mathematical decomposition, reconstruction, prediction, 

and control is contemporarily challenged by the special sciences 

conception of natural systems as holistic and hierarchical. Still this 

contemporary outlook can be shown congenial to the idea of 

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

this epistemic conception has to be necessarily reevaluated in the face 

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

libertarian agent-causal freedom, which introduces a robust 

understanding of their autonomy, purpose, and responsibility that 

precludes their predictive comprehension, leaving us with 

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

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

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

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

through the process of becoming completely predominated by his/her 

perfect, lovely, and beautiful will. 

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

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

Scientists 

Franco Manni
1
 

Philosophy of religion is today also called philosophical theology  and 

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

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

philosophical theology  facilitates a dialogue with atheists as well. 

Dialogue is especially needed in the current historical circumstances 

where conflict seems to prevail. The dialogue between philosophers of 

religion  and atheistic thinkers could be highly profitable for the atheistic 

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

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

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

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

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

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

creating. The dialogue could be highly profitable for philosophical 

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

This logical and metaphysical concept from the Aristotelian De 

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

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

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

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

Maimonides, Ibn-Sina and Aquinas demonstrated how medieval thinkers 

belonging to three different religions were able to conceive a new 

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

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

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

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

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

decades that some atheist scientists have been presenting this idea as 

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

Donald Prothero;  Sam Harris;  Richard Dawkins;  and  Leonard 

Susskind. 

Key Words: philosophical theology; atheistic scientists; concept of 

contingency.
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Religious Experience in an Informational World; Hermeneutic of 

the Person and of the Algorithm 

Leonardo Manna
1
 

 

The experiential, relational, methodological and practical 

configurations of religions in digital environments follow the same 

changes of reality. Informational religion can no longer be separated 

from traditional religion. Online religious practices have been widely 

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

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

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

to distinguish between online religion and religion online, as 

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

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

technical power is already able to propose every possible solution to 

the fundamental questions? Can religion do without its constitutive 

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

potentialities of human reason or delegate most of the practices to 

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

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

of digital technologies not only changes institutions, faith and 

practices, but irremediably changes the religious experience? I would 

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

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

Thus, a religious and hermeneutical approach could be today useful 

for seeing the consequences of religious experience in an informative 

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

mediation between the persons and absoluteness, thanks to its strong 

ability to semanticize. The absoluteness of this semantic concentration 

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

God, also due to metaphysical implications applied to the digital 

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

informational religious practice can no longer be opposed or separated 

from traditional religion. 

Key Words: hermeneutic, information, digital environment, 

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

 - A Yogācāra Buddhist Interpretation 

Shiying Liang
1
 

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

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

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

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

progress of new technology has blurred the distinction between human beings 

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

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

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

to reveal problems. The paper combines an interdisciplinary approach of 

Heidegger's phenomenology and Yogacara Buddhism from two levels of 

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

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

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

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

connection between their existence and consciousness to other cognitive 

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

consciousness capabilities of human beings. Human consciousness is 

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

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

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

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

relationship between AI and humans in the metaphysic of substances. 

Secondly, Yogacara Buddhist theory interprets that "A seminal 

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

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

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

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

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

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

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

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

contributions of Heidegger's phenomenology and Yogacara Buddhism 

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

success or failure of AI technology. 

Key Words: Yogacara Buddhism, Phenomenology, Humanities Artificial 

Intelligence 

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

(emma92416@hotmail.com) 



8   | Book of Abstracts CPR2022 
 

Recognizing God 

Brain Leftow
1
 

 

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

presence. They certainly experienced something. But how could they 

tell it was God? I consider some answers. 
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Philosophy and Semiotics of Religion: the Religious Tourism Trip 

as a Transforming Experience 

Paulo Barroso
1
 

 

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

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

representations or world visions conceived to produce meanings to 

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

element means something. The meanings give perspective, perception and 

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

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

solidarity system of beliefs and practices related to the sacred. 

Semiotically, religion is an explanation of the complete and ultimate 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

and collective) and otherness. Following a theoretical and conceptual 

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

experience (as a transforming process, a semantic transitivity through 

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

influences both in the processes of individuation/otherness and building 

collective identity. 

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

transforming experience, travelling. 
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Randomness of Evolution and Divine Sovereignty 

Ebrahim Azadegan
1
 & Maryam Farahmand

2
 

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

discussed that evolutionary theory is in serious conflict with religious 

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

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

the narration that evolutionary theory provides us as the explanation of 

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

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

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

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

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

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

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

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

evolutionary theory as its inability to explain the irreducible complexities 

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

teleology provides better explanation for these complexities rather than non-

teleological evolutionary explanation. Over and above these challenges in the 

theological and philosophical view the randomness and non-purposefulness of 

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

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

philosophers try to demonstrate that the randomness in evolution is epistemic 

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

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

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

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

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

evolutionary process in nature as its essential and metaphysical character 

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

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

Islam. 

Key Words: Randomness, Purposefulness, Divine Wisdom, Divine 

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

Taymīyah; Towards an Islamic Philosophy of Religion 

Julio César Cárdenas  Arenas
1
 

 

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

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

Taymīyah inside Islamic terminology, not as a theological or historical 

approach to Islam but as a philosophical description of religion far 

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

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

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

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

apologetic, and spiritual writings of Ibn Taymīyah. These definitions 

are divided into one general and inclusivist deriving in various Islamic 

typologies and another one specific and exclusivist; the former 

definition provides descriptive, historical, and theological 

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

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

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

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

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

which it internally suspends, in principle, rational knowledge before 

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

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

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

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

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

specific definition of religion in Islamic culture is restricted by its 

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

reality of religion that Ibn Taymīyah brings to philosophical studies 

includes non-Western concepts from Islamic culture. 

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

and theological sources to postulate principles for a contemporary 

philosophy of religion inside Islamic culture. 

Key Words: Philology, Theology, Phenomenology, Studies or 

Religions
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Escape from Painless Civilization: Religion and The Affirmation 

of Life 

Nuruddin Al Akbar
1
 

 
This study links Kuntowijoyo's thoughts on transcendental structuralism with 

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

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

social science tradition that makes religion the foundation of human 

emancipation. Meanwhile, Morioka is a contemporary Japanese philosopher 

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

unique theme of philosophy in the academic tradition of modern Western 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

though it promises enjoyment, painless civilization leads to dehumanization. 

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

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

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

religion and its emancipatory potential. Unlike Morioka, Kuntowijoyo feels 

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

civilization. Kuntowijoyo developed a dedifferentiation paradigm to reunite 

faith and reality that were previously separated in both modern and 

postmodern frameworks. As a derivative of this dedifferentiation paradigm, 

Kuntowijoyo developed a transcendental structuralist framework that is useful 

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

reality/structures that dehumanize humans. Kuntowijoyo sees that current 

civilization is driven by economic logic that emphasizes material satisfaction 

concerning painless civilization. This market logic must be transformed into 

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

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

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

Reza Akbari
1
 

 

Cultural exchange has become more accessible and more prevalent 

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

communicating ideas and conveying concepts to others, which means 

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

these messages are about religious beliefs. Proponents and opponents 

usually have emotional rather than cognitive reasons for their 

viewpoints, leading to mockery and violent conflict. These discussions 

are expanding with the advancement of empirical science, including 

topics like the relationship between cognitive science and religious 

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

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

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

point of contention on an issue; identifying and articulating different 

theories; conveying overlooked theories; assessing each viewpoint's 

strengths and weaknesses; and introducing various sources. Social 

networking provides opportunities for these activities through short 

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

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

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

Keywords: Philosophy of Religion, Social Networking, Religious 

beliefs.
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