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 1اندازی نو برای فلسفه دین چشم

 دکتر محمد لگنهاوسن 

 08:00_ 10:00یکشنبه 

 

 مشخصات علمی 

 

Hajj Muhammad Legenhausen is Professor of Philosophy at the Imam Khomeini Education and 

Research Institute in Qom. He is the author of Islam and Religious Pluralism (1999) and 

Contemporary Topics of Islamic Thought (2000). Among the works he has translated are: 

‘Allāmah Misbah’s Philosophical Instructions (1999) and Jesus (peace be with him) through the 

Qur’an and Shi‘ite Narrations (2009) collected by Mahdi Muntazir Qa’im. Among his recent 

works are papers on the ismah of the prophets and imams and on the nature of divine action, and 

a book in Persian on social theology, forthcoming from Hermes Press. 

 

 چکیده 

A Glance at Contemporary Trends in the Philosophy of Religion 

The philosophy of religion in the 1980's and 90's was dominated by epistemological questions. 

The main discussions were about how religious beliefs could be justified. Alvin Plantinga and 

William P. Alston each offered their own accounts of the justification of religious beliefs. Since 

then, other theological issues have attracted interest. There are attempts to use the tools of analytic 

philosophy of religion to examine specific theological doctrines, such as the Trinity, and the 

Resurrection. While Christians constitute the majority of those working in the philosophy of 

religion, there has been increasing input from non-Christian and even non-Abrahamic religions. 

While Muslim writers have often focused on general issues, such as the proofs for the existence of 

God and the problem of evil, specifically Islamic issues are beginning to be address, such as the 

analysis of the nature of prophetic revelation and the inerrancy of the prophets (and Shi'i Imams) 

peace be with all of them. Historical work on leading Muslim philosophers, such as Avicenna and 

Mulla Sadra, is also a source of contributions to contemporary Islamic philosophy of religion. 

 
 شد. . این سخنرانی به زبان فارسی برگزار خواهد  1
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 جهان ما فلسفه دین در زیست 

 پور دکتر رسول رسولی

 10:00_12:00یکشنبه

 مشخصات علمی  

 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمیاکنون: 

 1٣89-1٣92گروه الهیات دانشگاه نوتردام، ایندیانا، آمریکا استاد مدعو

 1٣8٧و   1٣8٦پسا دکترا: مرکز فلسفه دین، دانشگاه نوتردام، ایندیانا، آمریکا 

 1٣٧9: رشته فلسفه دین، دانشگاه پونا، هندوستان ادکتر

 1٣٦9اسالمی، دانشگاه شهید مطهري، تهران کارشناسی ارشد: فلسفه و حکمت  

 1 ٣٦٦کارشناسی: الهیات و معارف اسالمی، مدرسه عالی شهید مطهري، تهران

 :آثارجدیدترین برخی از 

   (1٣9٦انتشارات حکمت) نگهورنیاثر جان پوک  قت یحق يدر جستجو نیترجمه کتاب علم و د -

 ( 1٣9٧انتشارات حکمت )گر ید ی: خوانشومی ه یعیطب نیدرباره د ییو ترجمه گفتگوها  فیتأل -
- “The Other as My Equal”, Poligrafi (indexed in Scopus) The Journal of the  Scientific Publishing House 

Annales ZRS Koper, Slovenia, December 2020 

- “A Review of Plantinga’s Defense against the de jure Objections to Christian Belief”, The International 

Journal of Humanities, Tarbiat Modares University, December 2020 

 ه چکید

  انِ یآپاالچ ياز دپارتمان فلسفه لبِراکیش  نیآن، ِکو ينده یآ ینیبشی و پ نید فلسفه يدر حوزه  ریتحوالت اخ نییگزارش و تب يدر راستا

 ,Springer)  'نیفلسفه د  ينده یآ'چهارم و پنجم کتاب    ي، در مقاله  وایدر آ  کینِپِر از دانشگاه دِرِ  یموتیو ت  ،یشمال  ينایدر کارول

 اند. داشته انی( بreligious practice) "ینیعمل د" تیرا در موضوع اهم ش یدگاه خوی( د2021

، شده ارائه  کند،یرشته دنبال م نیا یِخوانش سنّت يمرزها-در گسترش خود در فرا نید که فلسفه یاز راه یدر هر دو مقاله، گزارش ژرف

 گرفته است.  ارمورد توجه قر افته،ی تیمعاصر محور  ینیکه در مطالعات د یو موضوعات

پرداخته است. او ضمن نقد و    ینیدر مطالعات د  ریاخ  يهامهمِ پژوهش  کردیبه سه رو  "افراد  افتنِی  و شکل   ینیاعمال د"در    لبِراکیش

  توانند یم  کردیسه رو  نیتالش دارد تا نشان دهد ا  ،ینیدر عمل د  یبخشو تجسّم   ،یانضباط  ،یکیهرمنوت  يکردهایاز رو  کیهر    یِبررس

 .ندینما فاینقش ا  نداریفرد د ت یبه فرد یده شکل در  گریکدی مکمل عنوانبه 

  "یابانیخ  ن ید  فلسفه "  افتنِی  به ضرورتِ شکل  ان،یاد  به فلسفه   ن ید  گذار از فلسفه  ان یضمن ب  "؟ي : انقالب بعدستهیز  نِ ید  فلسفه "نِپِر هم در  

را شامل گردد،    یمعمول  يهاانساناز نخبگان گرفته تا    ؛یطبقات اجتماع  ي همه  یِ نیکه در آن، ضمن پاسداشت اعتقادات گوناگون، عمل د

 . پردازدیم
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 فلسفه دین یسازیجهان

 دکتر نعیمه پورمحمدي 

 14:00_1٦:00یکشنبه 

 

 مشخصات علمی 

 دانشگاه ادیان و مذاهب ، گروه فلسفه دین، دانشکده فلسفه یعلمئت یهعضو  اکنون: 

 . 1390، دکتری: فلسفه و کالم اسالمی، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

 . 1384اسالمی، تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی، کارشناسی ارشد: فلسفه و کالم 

 . 1382کارشناسی: سطح دو علوم حوزوی، قم: جامعة الزهرا، 

 برخی از جدیدترین آثار:

 .ص 200قم، انتشارات کتاب طه،  ،یاخالق يهاپرسش ؛ینشیگز ن یژن بد! سقط جن -

 . 1400المللی فلسفه دین معاصر، آموزش و پژوهش فلسفه دین در ایران، بهار بین هاي در حاشیه« در همایش  »فلسفه دین از دیدِ گروه  -

 ص. 88، 1٣98چاپ اول: قم، انتشارات توانمندان،  ت،یاخالق معلول ۀ ساز: دربارمعلول جهان  -

  : ، چاپ دوم1٣90  :مذاهب، چاپ اول، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و  ایمان و اخالق: مقایسۀ رویکرد االهیات کرکگور و اشاعرۀ متقدم  -

 ص.  200، 1٣9٧
"Towards Disability Theology in Christianity and Islam", in Differently able. The different abilities of the 

bodies: the point of theologies, International Association for Conciliar Theology International Journal for 

Theology – Concilium, Editors: Margareta Gruber, Huang Po-Ho, Gianluca Montaldi, 2020. 

 

 

 چکیده 

 سازی« در حال بازتولیدِ فلسفه دین است؟چگونه »جهانی 

تر حذف شده بودند  هایی که پیششود. هویت ها شنیده میهاي فلسفه دین در دانشگاه هاي درحاشیه« این بار از درونِ گروه صداي »گروه  

»جهانِ  به صحنه آمده  افزایش آگاهیِ  با  »اروپامحوري«  »نخبگان مردِ سوم« سرنگون شده   اصطالحبه اند. رژیم گفتمانیِ  مقاومتِ  است. 

شده«  سازيشده« و »جهانی است. گفتمان جهانِ »استعمارزداییباالي روشنفکر غربی« شکسته شده به انِ سالمِ طبقه متوسطسفیدپوستِ جو

اند،  پیدا کرده   کند فیلسوفان دین لحن »آخرالزمانی«رود. آدم احساس میمیايِ دنیا تولید شده و دارد به پیش هاي فلسفه دینِ قاره در گروه 
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نتراشیده  پیدا کرده صداي  با آن می اي  »هترو«ي تک اند که  نخراشیده توانند دیکتاتوري  کنند، صداي  افشا و رسوا  را  با آن  گو  اي که 

برند« شبحِ دین را از خانۀ جهان  کنند، سکوالرکارانی که فقط »گمان میتوانند »بازگشت دین« را در گوشِ کرِ سکوالرکارها فرو  می

  زند.می گرایی، بر طبلِ فروپاشی نهلیسم و نسبی که، فلسفه دین دارد شادانهاند. خالصه اینبیرون انداخته 

اند، با  ها به میان آمده ها و تجربه ها و تکثرها و سبک ها و تنوع اکنون، پرسش مهم فلسفه دین معاصر این است که حاال که همه تفاوت

اي چیست؟ آیا دنبال متافیزیک مناسبی براي پذیرش قالب چندبافتیِ پیچیدۀ چندرشته سرگردانی چه کنیم؟ چارچوب تفکر و روش در این  

گویی فوکو این حجم از تنوع و تفاوت بگردیم؟ پاسخ یک »نۀ« ساده است. فقط کافی است به »دیگري« گوش بسپاري. همین. شاید پیش 

هاي  در خارج از مرزهاي اروپا در نتیجۀ برخورد فکرها و تن   اي در آینده وجود داشته باشد،درست از آب درآمده است که »اگر فلسفه

گوي خوبی  اند. فوکو البته االن نیست که ببیند چه پیامبرِ پیش شناسانه« گذاشته شود«؛ چیزي که نامش را »گفتمان شرقمتفاوت زاییده می

فصلی در باب ادیان خاورِ دور دارد؛   حتماًگیریم، می به این سو هر کتاب فلسفه دین را که دست  2018از سال  باًیتقربوده است؛ چرا که 

ناموجهی که رفته  به حضور و ظهور میغیبت  به کتاب  جهانیِرسد. توگویی نظمرفته دارد  پیدا می تازه  کند. هاي فلسفه دین دارد راه 

شود. تو بگو تاریخ جهان از نو دارد نوشته  دهی میانگارکن مرزهاي سیاسی، زبانی، نژادي، قومی، جنسی و بدنی از سرِ نو دارد سازمان

ها را نیز  ها دیگر نه تنها مجازند سخن بگویند،  که زبان فرادست شده در راه است. فرودستسازيهاي جهانیشود. تو بخوان طرحمی

کند و در این نوبت،  پیدا می  آید. دین در هر نقطۀ جهان که باشد، صداشد به نقطه شمالی میچرخانند. آنچه »جنوب جهان« خوانده میمی

 شوند.  صداها میصداي همۀ بی هاي فلسفه دین اند که در گروه دانشگاهیان 
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 تبیین یا توصیف :تنوع ادیان

 غالمحسین مقدم حیدريدکتر 

 1٦:00_18:00یکشنبه 

 

 مشخصات علمی

 و مطالعات فرهنگی  پژوهشگاه علوم انسانیاکنون: دانشیار گروه فلسفه علم و مدیر گروه تاریخ علم و تمدن 

 1٣8٦-1٣90 دکتري فلسفه علم و فناوري، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

 1٣٧4-1٣٧٦ فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، تهران کارشناسی ارشد

 1٣٧٦-1٣٧٣ ریاضی محض، دانشگاه تهران، تهران  کارشناسی

 آثار:برخی از جدیدترین 

(،  98،چاپ دوم شهریور98علمی،)چاپ اول فروردین  يهاانقالبتوصیف فلسفی علم: خوانش ویتگنشتاینی از ساختار  یفیتألکتاب -

 .نشر نی

انتشارات    ( ویراستاران علمی و تدوین: غالمحسین مقدم حیدري و علیرضا منجمی،1٣98کتاب تکنولوژي: فرانکشتاین یا پرومته، )بهار-

 . پگاه روزگار نو

« فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی  بهنجار پزشکی مدرن-دورکیم بر الگوي امر آسیب شناختی ابتناي آسیب شناسی اجتماعی  مقاله »   -

 . بهار1400علوم انسانی، 
The impact of clinical gaze techniques on the emergence of psychology: revisiting Michael Foucault's 

history of madness (2018) International Journal of Body, Mind & Culture,5(3):135-41 

 

 چکیده 

پرسش معطوف به پرسش  این  فلسفه دین می باشد. اهمیت    مهم و مطرح در  يهاپرسش تنوع ادیان را تبیین کرد؟« یکی از    توانی مچگونه  » 

فهمید که ادعاي کدام یک از    توانیمنه  چگو»   گریدعبارتبه چه معیار و میزانی براي ارزیابی ادیان مختلف وجود دارد؟«  »   دیگري است:

است؟ درست  نظریه  «ادیان  و  میانمعیارها  ارزیابی  براي  گوناگونی  بنیادین  نظام هاي  فرض  این  بر  که  است  شده  مطرح  دینی  هاي 

دعیات  کنیم در واقع مه ما یک نظام دینی را ارزیابی میاست«. زمانی ک   اي نظام دینی متشکل از مدعیات گزاره   که »یک  اندقرارگرفته

 .میینمایمارائه هاي دینی گوناگونی درباره صدق و کذب گزاره نظریات  گونهکنیم و بدینآن را ارزیابی می ياگزاره 
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در تمام    هاانسان که   که این شیوه استدالل مبتنی بر این است که دینی جهانی وجود دارد   میابییمکنیم در    تأملاگر در شیوه استدالل فوق  

تاریخ در آن مشارکت   همانطور که  اندداشته طول  در آن مشارکت    هاانسان که    دارد   مدعی شد که یک علم جهانی وجود  توان یم، 

خود را با »واقعیت« رو در رو    گفت؛ با این حال دانشمندان علمی سخن  ي هاه ینظرو    ها گزاره از صدق و کذب   توانی ماند. در علم  داشته 

با »خداوند«  هاي علی را ارائه دهند. به همین نحو نیز دینداران خود را بهترین تبیین کوشند تا چگونگی واقعیت را دریابند ویابند و میمی

واقعیت غایی را دریابند و از آن براي معنا بخشیدن به زندگی خود استفاده کنند. در این رهگذر برخی از   اند تااند و کوشیده یده مواجه د

ه  منزلهش »واقعیت« در علم است و ادیان ب . در واقع نقش »خدا« در این جا همچون نقاندبوده صادق و برخی هم کاذب    باورهاي آنان

هایی بگردد که  میزان  . در این صورت یکی از مسائل فلسفه دین آن است که به دنبال معیار وباشندیم هاي گوناگون درباره خدا  نظریه

هاي گوناگون  کوشد تا با ارائه نظریه نیز می مایز بگذارد همانطور که فلسفه علمت  - حق و ناحق  ي هانید – هاي صادق و کاذبمیان نظریه

 . هاي علمی ارائه کندریهمالکی براي تمییز میان نظ

شواهد تاریخی، همواره با   هاي فلسفی و کالمی باشند و چه مبتنی بره این معیارها چه مبتنی بر آموزه دهد ک در این معیارها نشان می تأمل

تاین از آن به »تاریکی« یاد سازند که ویتگنشمی ما را با یک دور و سردرگمی مواجه رون یازااند. فراوانی مواجه يهات یقطعتعیین و عدم 

  تأمالت فلسفی است. از نظر او    تأمالتروش علم« یعنی »تبیین« در  »   تاریکی و سردرگمی نتیجه بکارگیري  کند. او معتقد است که این می

خود را    تأمالت تا ما    شود یمسبب    هان ییتبتبیین ارائه کرد. این ویژگی غیر قطعی درباره   هافلسفی ما چیزهایی علمی نیستند که براي آن

 .اریم و فقط توصیف جاي آن را بگیرد«را کنار بگذ هان ییتب باید همه  از هر تبیینی بدور داریم. »ما

خواهیم چه چیزي  گوییم در واقع ما مینی چه؟ وقتی از توصیف دین سخن میکه »توصیف« در دین یع  شودیمحال این پرسش مطرح  

بکارگیري یک واژه منفرد در  صیف به دو معنا است: توصیف چگونگیدهیم که این تو نشان می  سگفتاردررا توصیف کنیم؟ در این  

زبان در گرو رویکردي مردم شناسانه  -توصیف بازي آید که از نظر اومین ها. از اقوال ویتگنشتاین بر  زبا-زبان و توصیف خود بازي-بازي

 دهیم گزینش میان ادیان در واقع گزینش میان بازيدر بخش انتهایی مقاله نشان می یینی فلسفی یا جامعه شناختی از آن.به آن است و نه تب 

باید در نظر    هاي گوناگون است کهزبان– باش بنابر نظر ویتگنشتاین: »شما  بیان چیزي-د که بازيیداشته  است.    ینیبش یپغیر قابل    زبان 

توانیم  یما م  «اشبیه زندگی م  -) یا استدالل ناپذیر نیست(. آن آنجا هست  این است که: آن مبنا ندارد. استدالل پذیر نیست   منظور من

آنان باید به    يهاخیتارکه    کنیم. ما ادعا نمیکنندی نماشکال گوناگون زندگی بیان کنیم اما این تواریخ آن را تبیین    منزلهبه تاریخ ادیان را  

 .شودمیان ادیان مضمحل می همین است. بدین گونه مسئله ارزیابی اشهمه به این شیوه بودند،   هاآن  - بودندیماین شیوه 

 تبیین ، ویتگنشتاین تنوع ادیان، توصیف، :   دواژهیکل
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 نسبت میان فلسفه و دین: گفتگویی انتقادی 

 د مصطفی شهرآیینیسیدکتر 

 08:00_10:00دوشنبه 

 

 ی مشخصات علم

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی غرب شناسیاکنون: دانشیار گروه 

 ( 1٣82- 8٧دکتري فلسفه: دانشگاه تهران )

 ( 1٣٧4-٧٧کارشناسی ارشد فلسفه: دانشگاه تهران )

 ( 1٣٧0-٧4کارشناسی فلسفه: دانشگاه تهران )

 

 برخی از جدیدترین آثار:

 .1٣92حکمت و انجمن حکمت و فلسفه، تهران، گرایی«، انتشارات عقلنوزایی و  دورۀ » ، تاریخ فلسفۀ راتلج جلد چهارم  -

 ( 1٣98گرایان«، نوشتۀ جان کاتینگم )انتشارات سمت، عقل» ، لد چهارم تاریخ فلسفۀ آکسفوردج -

سازي نسبت دین و اخالق در فلسفه دیوید هیوم«، مجله  اخالق نسبت به دین در فلسفه دیوید هیوم، کوششی براي شفاف  ییگرا  لیتحو  -

 . در مقاالت آماده انتشار در صفحه نشریه شده درجو 1٣98آذرماه  ٣فارابی دانشگاه تهران، نامه پذیرش به تاریخ فلسفه دین پردیس 

عالمه دانشگاه تبریز، سال   فلسفه و کالم وابسته به موسسه  نسبت میان شر و اراده در افعال آدمی از دیدگاه آگوستین«، نامۀ پژوهشی»   -

 1٣9٦زمستان  ، 51شانزدهم، شماره پیاپی 

 

 چکیده 

ي میان  ي غرب نگاهی بیندازیم و رابطه نشینی فلسفه و دین در تاریخ فلسفه مد نظر است این است که به هم  آنچه    یکنون  گفتاردر درس

ي جدید را نشان  هاي میانه، دوران نوزایی و اوایل دوره ي اروپایی در سده این دو عامل بس مهم را در حیات فکري و فرهنگی جامعه

ي جدید انجام خواهیم داد. طرح اجمالی آنچه قصد ارائه و  ي نوزایی و اوایل دوره هاي میانه، دوره کار را در سه بخش سده دهیم. ما این 

هاي  ي متقدم و سده هاي میانه توان در دو بخش سده هاي میانه را میبیان آن را داریم بدین ترتیب است که نسبت میان فلسفه و دین در سده 

ها در ساحت عقل عملی و کنارزدن فرونسیس یونانی  اي تنش ي نخست، دین و فلسفه با وجود پاره دوره   کنیم. درسی میبرري متأخر  میانه 

، هرچند  آمیزي در ساحت نظر باهم داشتند و کسانی مانند آگوستین، دین مسیحیت را هم فلسفه نشینی کمابیش مسالمتتوسط دین، هم 

اي  وبوي نوافالطونی داشت تا اندازه تر رنگ که هنوز چندان دعوي نظري نداشت با فلسفه که بیش   شمردند و مسیحیتي راستین، می فلسفه
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ي مسیحیت کاتولیک از رهگذر خوانش  ها و سیطره آغاز می شود، شاهد برپایی دانشگاه   1150آمد. در قرون وسطاي متأخر که از  کنار می

بار در ساحت نظر قد  امکان هم   ها هستیم. در این فضا، دیگرفرانسیسکنی بر دانشگاه  زیستی نظري میان فلسفه و دین مسیحیت که این 

دید و رقیبی به نام فلسفه را نه  رواي بالمنازع جهان مسیحیت میمنتفی شد؛ چراکه مسیحیت کاتولیک خود را فرمان  باً یتقربرافراشته بود،  

که آموزش مابعدالطبیعه و اخالق و طبیعیات ارسطو ممنوع شد و فلسفه    تابید. از اینروستتنها در ساحت عمل که در ساحت نظر هم برنمی

ي هنرهاي آزاد نیز از میان  نظري تا بدانجا بود که حتی در دانشکده کاست و این تنگکه در اصل جستجوي حقیقت بود به منطق فرو

بها  گانه )منطق، دستور زبان و خطابه( و هنرهاي چهارگانه )حساب، هندسه، نهنرهاي سه  به منطق و دستور زبان  تنها  جوم و موسیقی( 

 دادند.می

کار این ي فرهنگ و تمدن یونانی شکل گرفت. جنبش نوزایی راه که از نامش پیداست با کوشش براي زایش دوباره ي نوزایی چناندوره 

ویژه در ایتالیا بر عهده  ها به گ را اومانیست نوزایش را در برکشیدن علوم انسانی در برابر علوم الهی قرون وسطایی دید که این رسالت ستر

به کلیسا بود( به انجام    وابسته هاي رسمی  توان گفت بدیل مدارس قرون وسطایی و دانشگاه هاي فراوان )که میگرفتند و با تأسیس آکادمی

ي آثار فلسفی باستان اتفاق  ترجمه  صورتبه   گرفتن اومانیسم، و توجه به زبان التینی و زبان یونانی که بیشتراین مهم همت گماشتند. با اوج 

هاي محلی و اختراع دستگاه چاپ و رواج و رونق بازار کتاب هم به  افتاد تفکر فلسفی به سبک قدما دیگربار جان گرفت. توجه به زبان 

هاي میانه مطرح  هاي سده گاه گسترش این فضاي فرهیختگی هرچه بیشتر دامن زد تا جایی که دیگر دین و فلسفه، به آن معنایی که در دانش

داري و  دین   ازجملهها  ي عرصه ي شکاکیت در همه هاي آغازین دوران جدید، سیطره ي سالویژه بود، امکان ادامه حیات نداشت. نشان

هاي فکري  نظام گیرد که آثار آن را در  شکل می  ها آن اي به دین و فلسفه و تعامل میان  ورزي است که از دل این شکاکیت نگاه تازه فلسفه

پردازد چه برجسته است جداسازي قلمرو فلسفه از دین است. فلسفه به دنیا میتوان دید. در اینجا آن بزرگانی مانند دکارت و اسپینوزا می

حیات    ي اخالق و سیاست هم )که یکی بهگردد و حتی دو حوزه و دین به آخرت. مابعدالطبیعه متوجه تبیین و تمهید مبانی علوم تجربی می

گیرند و دین هم تنها متولی تدبیر آخرت و زندگی  فردي و دیگري به حیات جمعی آدمیان در دنیا مربوط است( در قلمرو فلسفه جاي می

 شود.اخروي می

دوران    ي میان دین و فلسفه در این(، با نگاهی انتقادي به رابطه lingua francaجی )کوشیم با تمرکز بر موضوع زبان میاندر پایان می

 بپردازیم.

 

 

 

 



10 
 

 1گرایی گرایی و طبیعتفلسفه دین، انسان

 دکتر ابراهیم آزادگان 

 10:00_12:00دوشنبه 
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B.Sc. Electrical Engineering, Sharif University of Technology, 1995-2000 
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-Human and the hidden God, Tehran: Sharif University of Technology Publishing, 2019.  

-E. Azadegan, ‘Antitheism and Gratuitous Evil’, Heythrop Journal, 2017. 

-E. Azadegan, ‘Evil in the Fine-tuned world’, Heythrop Journal, 2019. 

-E. Azadegan, ‘On the current debate regarding two conceptions of Islam: Totalitarianism vs. 

Libertarianism’, ASIATICA (published by Saint Petersburg State University), Vol.52. 2021 

 

 

 چکیده 

Humanism, Naturalism and Philosophy of Religion 

 

Summary: It is widely accepted that the problem of evil supports one of the most cogent arguments 

against classical theism. Philosophers of religion and theologians during the centuries have 

engaged in providing solutions or resolutions about this problem mainly by suggesting some sort 

of theodicy in defense of the goodness of the actual world against expectations of evil-free or a 

better world with lesser amount of evil and suffering. By distinguishing natural evils from moral 

evils the philosophers of religion try to put the burden of moral evils on the shoulders of humans 

as free agents. But in the same time freewill of the agents opens another theological problem for 

classical theists namely the incompatibility of divine foreknowledge with libertarian account of 

freewill. I shall argue following Hasker that classical theism is incompatible with libertarian 

account of freewill while in the same time it requires it to be saved from opponents’ attacks.   

 
 این سخنرانی به زبان فارسی برگزار خواهد شد.  . 1
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On the other hand, the proponents of the argument from evil are mostly naturalists. They accept 

the evils in the world as an actual fact of our world and encourage human beings to overcome the 

difficulties of the world by pursuing scientific knowledge. But human knowledge is acquired by 

human faculty of cognition and consciousness. Human cognition and consciousness unfortunately, 

I shall argue, cannot be accommodated by a naturalistic account of world origin. The problem, 

roughly is that random process of mutations that most naturalists accept as the mechanism upon 

which the biological world has been evolved is too weak to support the way human’s faculty of 

cognition can be emerged or obtained. It seems that, as Nagel argues, the aimless process of natural 

selection through unconscious history cannot produce consciousness. If my argument is cogent 

then naturalism while cannot accommodate human cognition it requires to base its arguments upon 

human cognition without which no natural or scientific theory can exist.  

  Humanism constructs upon to principles: human faculty cognition and human freedom. Based on 

modern account of humanity and its emphasizes on human freedom humanism is in challenge with 

traditional religious authority and based on its denial of is-ought distinction and encroaching value 

towards facts of nature it is incompatible with naturalism. The problem with humanism however 

is, as MacIntyre explains, that it defines humanity free from teleology. So humanism put humanity 

in the vein without perfect aim and without universal value. While humanism requires that human 

values are ubiquitous it cannot accommodate the nature of human value.  

Then today’s question is: how we can support human value, cognition and freedom of the will 

without a philosophical problem? I try to give my own answer to this quest. 
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 گذشته و آینده فلسفه دین و فلسفه هنر 

 دکتر امیر مازیار

 14:00_1٦:00دوشنبه 

 مشخصات علمی 

 هنر  ۀدانشگاه هنر، گروه فلسف یعلمئت یه  عضو: آکنون

 یی هنر از دانشگاه عالمه طباطبا  ۀفلسف يدکترا

 :هاکتاباز  یبرخ

  نیو زبان د ،استعاره ایرؤ

 یدر فلسفه اسالم یشناسمعرفت

 انگی ان یجول ۀ نوشت  دگر،یهنر ها ۀفلسف

 نسون یلکیرابرت و  ۀنوشت   ان،یاحساس و ب  هنر،

 گاستون باشالر  ۀ (، نوشتالیخ یدارشناسی )پد  رونیدرون و ب کیالکتید

 يسه ما يما ۀ نوشت ،ینی چ ینقاش ینییدر سرشت آ ی: پژوهشینقاش يدائو

 نگیلی. گری.سيا ن،یمارت کلیاسترجن، ما اسکاتۀنوشت ،یشناسمعرفت

 

 چکیده 

  وهان ژپ  نیهنرپژوهان و د  یمشابه برخ  يتوجه ما را به دو مدعا  "و فلسفه  نید  هنر،  نده یدرباره گذشته و آ"با عنوان  ي اآلن اسپات در مقاله

در    ستلریدارند : کر  ی کوتاه  خی اند و تاردی هر دو از ابداعات دوران جد  "هنر  "و    "نید  "مدعا که دو مفهوم    ن یا  ؛کندیجلب م  دیجد

داده   ي مشهور  کیمقاله کالس پد  نشان  قرن هجدهم  در  هنر  مفهوم  که  پ  دآمده یاست  روزگاران  در  مفهوم  شی و  آن  برا  یاز    ي مشابه 

و دانتو    نگی همچون بلت  یاست.متفکران بزرگ  وجود نداشته   یمفهوم  ي بندنوع دسته  ن یدر ا  یاز افعال و صناعات انسان  یبرخ  ي بنددسته

که    اند داده نشان    ي طالل اسد و نانگبر  ،تیمانند کنتول اسم  یپژوهشگران  ن یسو در قلمرو د  گری. از داندکرده   ان یمدعا را ب  ن یا  ی به نوع   زین

  توان ی.در واقع م  اندکرده ینم  ی خود را معرف  یمفهوم  نیبا چن  میقد  انیاست و اد  وجود نداشته   ن یمشابه با مفهوم د  یمفهوم  میدر دوران قد

  گریرا مجزا از د ی و باورها و اعمال خاص کندی م ینهادها معرف گری در کنار د هدر جامع يکه آن را نهاد ن ید دی شد که مفهوم جد یمدع

اند. اسپات  گریکدیمکمل    ریاند و تصاوسکه  ک ی  يدو رو  هان یااست.    سمیهمزاد مفهوم سکوالر  دهدیباورها و افعال به آن نسبت م

  ی چه تحول  میخوان یم  نیهنر و د  شامدرنیدر دوران پ   نچهما درباره آ  یو علم  یفلسف  تأمالتدر    میریبگ  يرا جد  اتیمدع  نیاگر ا  پرسدیم

  نیاو درباره ا  ي شنهادهایپ  حیاسپات و تشر  ات یگفتار به طرح مدع ن یو فلسفه هنر چه خواهند بود؟ در ا نیفلسفه د  نده آی و  رخ دهد  دیبا

 موضوع خواهم پرداخت. 
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 بیاموزد: منظری فلسفی تواند به علوم انسانی مطالعات دینی چه می 

 دکتر امیر صادقی

 1٦:00_18:00دوشنبه 

 

 مشخصات علمی 

 گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یعلمئت یهاکنون: عضو  

 فلسفه دین، دانشگاه تهران  دکتري:

 فلسفه دین، دانشگاه عالمه طباطبائی کارشناسی ارشد:

 عالمه طباطبائیفلسفه، دانشگاه  کارشناسی:

 برخی از جدیدترین آثار:

. ترجمه 1٣98انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(:    چم،یکارل م  ن،یکال  تامپسونی آکسفورد،  رابرت فرودمن، جول  یرشتگان یم  دست نامه-

 .لنهارد وهانسی ،يسازه ی و شب انش یبخش را

 . 1٣90پژوهشگاه،    نیمؤمنان ، گروه فلسفه د  ن یباور به خدا در ارتباط ب  یـ تجرب  ی: مشکالت معرفتگرائیاز کتاب، کثرت  یبخش  فیتأل-

 1٣90 ،یو مطالعات فرهنگ یو باور به خدا، پژوهشگاه علوم انسان   نیکتاب زبان د یعلم يراستاریو-

علم  فیتأل- پژوهش  یمقاله  ه  گرائیکثرت  ،یـ  اد  کیجان  تعارض  مسألۀ  با  مواجه  در  غرب  مشکلۀ  مجله  مسئول  سنده ی)نو  ان،یو   )

 1٣89بهار و تابستان  ،يادیبن یشناسغرب

 1٣9٧ ، ي( پژوهشنامه انتقادمسئول سنده ی)نون، یواحد از د  ریامکان تفس ،یـ پژوهش یمقاله علم فیتأل-

 

 چکیده 

اي با دین  رسد در عصر جدید که بسیاري از مسائل اجتماعی، سیاسی، روانی و حتی اقتصادي در سطح جهانی ارتباط یا زاویه به نظر می

ین  دارند، نگاه از منظر فلسفه به مطالعات دینی و ارتباط آن با دیگر علوم انسانی ضرورتی بیش از پیش یافته باشد. منظر و رویکرد فلسفی ا

ها  آورد که بدون دخالت در جزئیات و ساختارها از یکسو، صرفاً با رویکردي فلسفی به روشرا با خود به همراه می فردحصربه منویژگی 

ارتباط  به  و  انسانی، منجر  تأثر میان دین و سایر علوم  تأثیر و  از  ارائه تحلیل فلسفی  با  از سوي دیگر  بپردازد و  انسانی  هاي دین و علوم 

هاي دین با دیگر علوم انسانی فراتر  تواند با بسطی فلسفی پا را از تحلیل ارتباط اي شود. این دیدگاه حتی میین رشته گشودگی گفتگوي ب 

بگذارد و سپهري نو در گفتگوي میان علوم مرتبط با فرهنگ و علوم مرتبط با طبیعت بگشاید. البته این تحلیل اخیر از این گفتار خارج 

 ی پیش رو طرح و بحث آن به آینده موکول خواهد شد. امکان عنوانبه است و فقط  
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با نگاه به سیر فلسفی که از کانت و پیش از او شروع شده بود و به انقالب کپرنیکی وي در شناخت منجر شد، مالحظه خواهیم کرد که  

تا متفکران مکتب بادن، نظیر ویلهلم ویندلباند و هاینریش ریکرت و ارنست ترولچ، همگی با تعریف   مقدمه بر علوم انسانی از دیلتاي با  

سعی در تکمیل انقالب کانتی در نگاه به دانش کردند. از این منظر    هاستآن علوم فرهنگی به علومی که انتخاب انسانی، محور و اساس  

ها »انتخاب« و »عزم« هایی روبرو هستند. انسان ختار بوده و در همۀ احوال خویش با انتخاب گرانی هستند که بنیاداً مکنش   مثابهبه ها  انسان 

شود. با در نظر  کنند، روند خاصی را به دیگري ترجیح دهند و به آن عمل کنند و این انتخاب تحت تأثیر عوامل مختلفی محقق میمی

عات دینی را در علوم انسانی دخیل دانسته و با مفهوم »ربط ارزشی« که از  گرفتن این مقدمات منطقی و فلسفی، اندیشمندي چون وبر مطال

کند تا توضیح دهد محقق علوم  شود. وبر تالش میگیرد جایگاهی مبنایی در برساختن علوم انسانی براي دین قائل میریکرت وام می

نگر. اما کسی که دین را چیزي جز خرافات  عینیت طرف است و نه انسانی که در حال پژوهش است، نه نسبت به موضوع تحقیق خود بی

را براي فهم علوم انسانی از    فردمنحصربه داند، کامالً در معرض این خطر است که هرگز عمق حیات دینی را درک نکند و موقعیتی  نمی

 دست بدهد. 

هاي  در قالب علوم طبیعی، در نظر بگیریم افق  ها، چه در قالب علوم فرهنگی و چهمبانی فلسفی ارتباط دین را با دیگر دانش   کهیدرصورت

به روي ما گشوده خواهد شد و به عبارتی با بازگشتی فلسفی به مطالعات دینی و جایابی این مطالعات   هاآن اي از تأثیر و تأثر میان  گسترده 

 توان منظري راهگشا به موضوعاتی نظیر: امري عقالنی و فلسفی می  مثابه به در علوم انسانی 

 ریات اخالقنظ •

 معناي زندگی •

 روانشناسی •

 شناسی جامعه •

 المللعلوم سیاسی و روابط بین  •

 فرهنگیمطالعات فرهنگی و مطالعات میان •

 شدن یجهان •

 اقتصاد •

هاي خارج از علوم انسانی داشت که خود این ظرفیت بالقوه را دارد تا در  هاي علوم انسانی یا حتی دانش و بسیاري دیگر، بلکه همه زمینه 

 هاي زیر در قالب پرسش و موضوع پژوهش، تحقیق شود: صلسرف

 در نگاه اول رابطۀ مطالعات دینی با دیگر علوم انسانی به لحاظ روش و محتوا چیست؟  .1

 اي متفاوت اما مرتبط؟ مطالعات دینی بخشی از علوم انسانی است یا حوزه  .2
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 ورود منظر فلسفی چه تغییري/تأثیري در نگاه ما به این رابطه دارد؟  .3

 تواند تحت تأثیر مطالعات دینی تغییر کند؟ آیا رویکرد کلی به علوم انسانی می .4

 عنصري از فرهنگ بشر، با دیگر علوم مرتبط با فرهنگ.  عنوانبه تشریح رابطۀ دین   .5

 هایی از تأثیر و تأثر بین مطالعات دینی و دیگر علوم انسانی.بررسی مثال .6

 ینی و دیگر علوم انسانی براي توضیح و تشریح بیشتر.گزینش چند مثال از تأثیر و تأثر مطالعات د .7

 (  شدنیجهانفرهنگی، )خشونت و صلح، اقتصاد، مطالعات فرهنگی و میان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 دین فراسوی محدوده عقل 

 دکتر سید امیر اکرمی 

 08:00_10:00شنبه سه

 

 مشخصات علمی 

 گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یعلمئت یهاکنون: عضو  

 .1٣88، دفاع از تز در موسسه حکمت و فلسفه ایران، 1٣٧٧دکترا، فلسفه دین، دانشگاه مک گیل کانادا،  

 .1٣٦8کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات،  

 .1٣٦5تهران، دانشکده الهیات،  کارشناسی الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه   

 برخی از آثار:

 .هاتمدنگفتگوي بین  یالمللنیبپروفسور وینسنت برومر، انتشارات مرکز  يهای سخنران؛ مقاالت و رییو تغ دین -

•  The Religion of Love: A Space for All, in Reflections, published by Yale Divinity School, Spring 2016 

• The Quran and Ahl Al-Kitab (People of the Book), to be published by Washington Theological 

Consortium   

 •'Particularity and Universality of Revelation in the Quran', in David Marshall., (ed) Communicating the 

Word: Revelation, Translation, and Interpretation in Christianity and Islam, Georgetown University Press, 

2011 

• ‘Human Destiny according to the Quran', in Michael Ipgrave and David Marshall., (eds): Humanity: Texts 

and contexts, Washington, D.C. Georgetown University Press, 2011 

 

• 'Globalizations and Inter-Cultural Dialogue'. Presented at International Conference on Dialogue among 

Cultures, Seville, Spain, May 2002, 

 

 چکیده 

بس بزرگ در تاریخ اندیشه بشر دارد. با    ياگستره بحث درباره نسبت بین دین و عقل، یا به تعبیر ترتولیان بیت القدس و آتن، ژرفا و  

علم تجربی و    يهاي شرو یپاجتماعی الهیات دانان و فیلسوفان دین باور در عصر روشنگري در برابر    -ضعیف شدن توان اقناعی و سیاسی

مسیحی حاکم بر اندیشه غربیان    -عمیقی که نقدهاي اسپینوزا، هیوم و کانت بر تفکر رسمی یهودیی  يها ب یآسفلسفی و    يهاشه یاندبرخی  

هایی از اندیشه پیشینیان که  ن دین در قلمرو هایی بیرون از ساحت عقل بشر بیشتر شد و رگهوارد آوردند، هم امکان و هم ضرورت جوال

قی آن بود،  معنوي و اخال يهاارزشنوین دیگري که در پی حراست از دین و تقویت   يهاراه کرد و یا می دیتأک ل دین از عقل  بر استقال

که    اندشده یمعرف (fideism) فکري تحت عنوان ایمان گرایی  ي هاتالش در اندیشه برخی متفکران غربی قوت یافت. بسیاري از این  

  .عرضه شده استهاي گوناگون و خوانش هاي متفاوتی از آن تعریف
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هاي گوناگونی  دوده عقل محض کانت، به تبیین راه بر اندیشه دین در مح  یتأملدر این درس گفتار، پس از بیان برخی مقدمات ضروري و  

ترتیب  اند دین را در فراسوي مرزهاي عقل بنشانند و بدین خواسته هاآن اند و با تکیه بر گرا پیموده اهیم پرداخت که اندیشمندان ایمانخو

از آن محافظت نمایند. در این چارچوب به آراء فیلسوفانی مانند کانت، پاسکال، کیرکگارد، ویلیام جیمز، ویتگنشتاین، دان کیوپیت،  

 يایکلارزیابی    شرقی در این زمینه خواهیم داشت. در پایان  يهانی دفیلیپس و پلنتینگا نظر خواهیم افکند و سپس نگاهی به آراء سه متفکر  

 . هاي آن ارائه خواهد شدت و ضعفگرایی و قواز رویکرد ایمان
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 فلسفه دین پس از متافیزیک 

 دکتر مهدي اصفهانی 

 10:00-12:00شنبه سه

 مشخصات علمی 

Professor of Philosophy (Philosophy of Religion); Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, 

2019-today. 

Postdoc, Freie Universität Berlin, Institut für Vergleichende Ethik und Institut für Philosophie, 2014-2016. 

Ph.D. in Philosophy, Freie Universität Berlin, 2014. 

Ph.D. in Western Philosophy, Iranian Institute of Philosophy, 2009.  

Research Stay at Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2006-2008. 

Master in Western Philosophy, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, 2004. 

Bachelor in Industrial Engineering, Technical Amirkabir University, Tehran, 2001. 
 

Recent Publications: 

-Über die Notwendigkeit einer neuen Übersetzung des Korans in de deutsche Sprache Teil 2, In: Spektrum 

Iran Nr. 3/4-2021, 34. Jahrgang . 2021. 

-Das Menschenbild im Koran, In: The Turn, Zeitschrift für islamische Philosophie, Theologie und Mystik, 

Nr. 3, Berlin, 2021. 

-Pseudo-Dionysius, A Commentary on the Texts and an Introduction to Their Influences; Paul Rorem, Book 

Translation from English to Persian, The University of Religions and Denominations Press. 2020. 

-Religion and Science, Four Models, an Iranian Approach; In: MARBURG JOURNAL OF RELIGION. 

2020. 

-Der Körper und die religiöse Sprache, In: In: The Turn, Zeitschrift für islamische Philosophie, Theologie 

und Mystik, Nr. 2, Berlin, 2019. 

 

 چکیده 

 گیرند.  قرار می  تأمل باط با یکدیگر مورد  که از عنوان پیداست در این درس ال اقل چهار موضوع فلسفه، دین، متافیزیک و تاریخ در ارتچنان

»پرسش بنیادین متافیزیک« چیست؟ در این مسیر بخصوص به فصل    ویم که دقیق ش  سوال می کوشیم در اطراف این  براي این منظور باید  

 بر متافیزیک هایدگر نظر خواهیم داشت.    يدرآمد اول 

د خواهیم  شوروزگار پس از متافیزیک نامیده می« و در پی آن تحقق شرایط فکري که یشناسی هستدر گام بعد به »وظیفه تخریب تاریخ 

 پرداخت. در این مسیر به بند هم نام از مقدمه وجود و زمان نیز خواهیم پرداخت. 

پرداخته خواهد شد. این کار از گذر تالش براي درک    یشناسیهست  متافیزیک و  تاریخ  در مرحله سوم به تاریخی بودن فلسفه دین در بستر

 خواهد بود میسر است.  یردین تاکنون بوده است و آن چه ناگزدرست آن چه فلسفه 

راسیونالیسم   در عصري است که متافیزیک به پریروز و  «دین» درباره  فلسفیِ تامالت  بررسی شرایط امکاندر گام چهارم این مسیر  مسئله  

 به دیروز تعلق دارد.
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 فلسفه دین: رویکردی هرمنوتیکی 

 کتر محمدرضا بهشتی د

 14:00_1٦:00شنبه سه

 

 مشخصات علمی 

 اکنون: دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران 

 1366 تهران ، دانشگاه فلسفه: یکارشناس

 1٣٦8, تهران ، دانشگاه فلسفه :ارشد یکارشناس

 1٣٧٦  هامبورگ ، دانشگاه فلسفه :يدکتر

 

 از جدیدترین آثار: یبرخ

 . 1٣99 ، ی. تهران: نکیتیهرمنو ریتا گادامر در مس دگری. از هاینیحس دمسعودی و س  یبهشت ینیحس دمحمدرضایس

 .1٣99برساخت گذشته. تهران: انتشارات سمت، . یبهشت ینیحس دمحمدرضایس
Handeln Gottes Antwort des Menschen, Ferdinand Schoningh ،1393 . 

Seyed Mohammadreza Hoseini Beheshti. "Frieden und Gerechtigkeit im religiosen Kontext." Dialog 

(2010): 193-201 . 

 چکیده 
 هرمنویتیکی در فلسفة دینرهیافت 

تاریخ« رهیاف   ، اثر ژان گروندن به »پیشدرآمدی بر هرمنویتیک فلسااافیکم از آنچه از زمان انتشاااار کتا   گونه که دسااا  هماان

تیک متن دینی )در کنار متن یر چارچو  هرمنو ترین خاساتگاه این رهیاف  ددانیم مهمهرمنویتیک فلسافی موساوم شاده اسا ، می

زمین از زمان رواقیان  حقوقی و متن پزشاا(یب با حوزد دانش دین از دیرباز پیوندی دیرینه داشااته اساا . در تاریخ اندیشااة م ر 

هی  گادسا  دهند که عقالنی و اخالقی باشاد و بتواند ت(یهبه هاآنهای دینی، فهمی از اند تا با روی(رد تأویلی به اساطورهکوشایده

متن مقدس    هاآنشاان گردد. این کوشاش در مواجهة ادیانی چون یهود و مسایحی  که در سااختن عمومی آرای فلسافیبرای مقبول

ویژه تفسایر آلگوریک )تمییلیب و تیوولوژیک )تفسایر عهد عتیب برپایة عهد کرد، در قالب تفسایر این متون بهنقشای محوری ایفا می

ران یهودی و ن یز آبای مسایحی کلیساا از اهمی  باییی برخوردار شاد و با پیدایش آیین پروتساتان به ی(ی از نقا  جدیدب نزد مفسار

های دینی این آیین تأثیر ماندگاری داشااته اساا . اما گفتار حاهاار نه پرداختن به رابطة گیری آموزهعطف خود رسااید و در شاا( 

ی به خود پدیدد دین اسا . در پاساخ به پرساش از چیساتی دین در هرمنویتیک با متن دینی، بل(ه بررسای رهیاف  هرمنویتیک فلساف

گرایانه و گیری علوم جدید با دو نگرش عمده، یعنی نگرش ذاتساان  مابعدالطبیعی و سااوا، با  لبة تف(ر نومینالیسااتی و شاا( 
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توصایفی از دین اسا    شاویم. براسااس نگرش نتسا ، پاساخ این پرساش تعریف یارو مینگرش کارکردگرایانه در تبیین دین روبه

کم توصیفی جامع و مانع از آن ارائه کند. در روییم، مفهومی ذاتی یا دس  ر م ت(یر و تنوع آنچه ذی  نام دین با آن روبهکه بتواند به

ود. رشامار میسااختن آن بهمنزلة کارکردی برای برآوردهشاود که دین بهنام دین به چیز دیگری ارجاع مینگرش دوم، موهاوعی به

های طبیعی یا توجیهی اسا  برای هارورت عم  به ت(لیف براسااس نگرش کارکردگرایانه، دین یا کوشاشای اسا  برای تبیین پدیده

ناپذیر انسان از های روان(اوانه و یا مولود ترس تحم های اجتماعی و سیاسی یا حاص  فراف(نیاخالقی و یا برپایی و پایداری نظام

 یزی از پرداختن به چیستی دین نیس .مرگ. در هر دو گرایش گر

لی بر روی(رد مابعدالطبیعی به دین مت(ی به درکی عقالنی و در نهای ، شاهودی به آن اسا . در مقاب ، تالش فلسافه ورزان تحصار

ش  شاده از روش علوم تحصالی یا تحلی  سااختار زبانی اسا . در روی(رد پدیدارشاناسای کوشا برداریپرداختن به دین به روشای گرته

گردند، به »ذاتی« پدیدارشاناساانه از دین های محصا  موجود از دین بازمیهایی که به صاورتبر این اسا  که با عطف نظر از ویژگی

 ایذهانی پیدا کند.در آگاهی دس  یابند که بتواند پذیرشی بین

فهمی از دین اسا  که فراتر از جسات وی   رهیاف  هرمنویتی(ی به دین، فراتر از این تالش پدیدارشاناساانه، در جسات وی دساتیابی به

سااختن  آن در حیطة آگاهی بتواند نساب  آن با وجود و ههور وجود در انساان و جهان را آشا(ار ساازد. هدا ارائة پیش، رو، روشان

 این روی(ردها در قبال دین از منظر فلسفی اس .
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 علم و دین: رویکردی پدیدارشناسانه 

 زاده  دکتر مهدي معین

 1٦:00_18:00سنبه سه

 

 مشخصات علمی 

 .سرپرست مدیریت پژوهشى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى: استادیار و اکنون

11٣9پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى, : فلسفه علم :دکترى تخصصى  

   1٣٧٣ ،دانشگاه علوم پزشکى تبریز ،پزشکى : دکترى عمومى 

 

 :جدیدترین آثاربرخی از 

 .1٣99پگاه روزگار نو، ــپدیدارشناختى هایدگر از دونس اسکوتوس.تهران:کانتی معین زاده، مهدى. اسکوتوسِ هایدگر تفسیر نو-

 . 1٣99پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، معین زاده، مهدى. تالئم نظر و عمل در تلقى از علوم انسانى به مثابه فرونسیس.:-

ارسطو در »وجود و زمان« هایدگر."معین زاده، مهدى.  - فلسفه    "حضور ضمنى مفهوم فرونسیس )حکمت عملى(  فصلنامه حکمت و 

1٣99   
moeenzadeh, mehdi, and sepideh motamedi. "Frankenstein or Prometheus: An Investigation in  
Essentialism of Medical Technology." International Journal of Body, Mind and Culture ( a ) 4, no. 1 

(2017): 17-35 

 

 چکیده 

اي سترگ بوده که اذهان  نسبت بین علم و دین از دیرباز مساله  ه المسچه از  »علم« معنی مدرن  و چه مفهوم پیش مدرن آن را مراد کنیم ، 

هاي مختلفی چون نسبت عقل و وحی، عقل و ایمان،  طول تاریخ با صورتبندي   عقالي کثیري را به خود معطوف داشته است. این مساله در

اي واحد اشاره داشتند. آنچه  خود به مساله   علم و ایمان، علم و وحی و ... مطرح گردیده که علیرغم تفاوت در شکل صورتبندي ، در بن 

 اما از بسیاري از این رویکردها غائب بوده، رویکردي هستی شناختی به موضوع بوده است .
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نیم ، نشان دهیم که  افکدر این مقال و مجال ما بر آنیم با تفکیکی که بین مفهوم »آیه« از سوئی و مفهوم »عین« یا »ابژه« از سوي دیگر می

با دو متعلَق متمایز و گاه متباین سروکار دارند. »آیه« ، نظر را از خود دور و به چیزي دیگر    اساساًشناختی    حوزه به لحاظ هستی  این دو 

کند چرا که ذات آن اشاره به چیزي غیر از خود است. »عین« یا »ابژه« اما حیث اشاره به غیر از خود را ندارد و فاعل شناسا را  معطوف می

 یرد و عین در حوزه علم.گآیه در حوزه دین قرار می کند.مداقه در اوصاف خود میدعوت به 

لیکن چنین نیست که هیچ راه و کوره راهی بین این دو وجود نداشته باشد.  ما از دو جنبه به جستن این کوره راه خواهیم پرداخت.  اول  

راهی براي برقراري   -ي« آن استفاده خواهیم کردپرناشده   ي شهودهادر  » که ما در این مقال از مفهوم »قصد معنا«    – آنکه پدیدارشناسی  

دانیم و مشهور اهل فلسفه است ، هایدگر بر تکنولوژي نسبت به علم  نهد. دوم آنکه چنانکه مییک نسبت بین این دو حوزه فراروي ما می

اي دیگر سعی در ایجاد پلی بین این دو حوزه خواهیم  و، از جنبه تقدم وجودي قائل بود. ما با عنایت به تفسیر هایدگر از مفهوم »تخنه« ارسط

 نمود.
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 پایان فلسفه دین و پس از آن 

 دکتر محمدابراهیم باسط 

 08:00_10:00چهارشنبه 

 

 مشخصات علمی 

 (. 1٣98ها )سمت( )دبیر گروه فلسفه و کالم سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه اکنون: 

در حال اجراي طرح پژوهشی »فروگشایی منازعۀ مرجعیت میان دین و علوم انسانی براي هدایت جامعه در اندیشۀ فریدریش شالیرماخر«، 

 در همکاري با مرکز علم و الهیات دانشگاه شهید بهشتی.

  (،1٣9٧پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ) ،  آموختۀ دکتري در رشته فلسفه دیندانش 

 عنوان رساله: »نسبت تجربۀ دینی در اندیشۀ شالیرماخر با تجربۀ زیسته در اندیشۀ دیلتاي«

 

 خی آثار علمیبر

 هايمترجم کتاب -

 ؛ 1٣9٧اي، نوشتۀ مجموعۀ نویسندگان، به سرویرستاري مورنی جوي، کتاب طه، الف. فلسفه دین و فلسفه قاره 

 .1٣99اش، نوشتۀ فریدریش شالیرماخر، نشر نی، درباره دین: سخنانی با تحقیرکنندگان فرهیخته ب. 

 .(1٣9٣پژوهشی پژوهشنامۀ فلسفه دین )-ویراستار مجلۀ علمی -

 

 چکیده 

ها اي را طرح کرد که گویی از مدت منتشر شد، براي نخستین بار ایده   2008که در سال    1کتاب نیک تراکاکیس با عنوان »پایان فلسفه دین« 

فلسفۀ دین در سنت تحلیلی در پی هدفی است    کهن ی اقبل ذهن افراد دیگري را نیز مشغول کرده بود، اما کسی جسارت بیان آن را نداشت:  

ها، مجالت  انبوه پژوهشگران، دانشجویان و استادان، دپارتمان  گریدارتعببه که با سبک و روش جاري در این سنت محقق نخواهد شد، یا  

 
1. The End of Philosophy of Religion, by Nick Trakakis. 
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نیافتنی یا حتی بیهوده هستند. اما این احساس فروخوردۀ رو به پایان بودن و فروبستگی، پس از  هاي فلسفۀ دین در پی هدفی دست و کتاب 

هاي بدیل مختلفی براي پیگیري  ایان فلسفه دین بیان شد، و راه انتشار کتاب او مجال بروز یافت. دالیل مختلف دیگري به نفع )و بر ضد( پ

ها را طرح کردند، تیموتی نپر در واکنش به  تر پیش کشیده شد. از میان کسانی که این دیدگاه فلسفۀ دین یا گسترش آن در مسیرهاي تازه 

به انتشار رساند، و در آن تالش کرد نشان    201٣در سال    1هاي فلسفه دین: نهایت و غایتپایان ایدۀ پایان تراکاکیس کتابی را با عنوان  

محدود نکند و براي این    تیحیمس دهد که براي جلوگیري از چنین پایانی فلسفه دین باید وجه تاریخی خود را افزایش دهد، خود را به  

ت در فلسفۀ دین تحلیلی بیشتر بر یاري  بستراکاکیس که براي حل این بن  برخالفکار الزم است از مطالعات تطبیقی ادیان یاري بگیرد.  

آمیزي این دو سنت فلسفی غرب، بلکه در یاري گرفتن از  رفت را نه در هم کند، تیموتی نپر راه برون اي تأکید میگرفتن از فلسفۀ قاره 

بازپیکربندي فلسفۀ    منتشر شده است، با عنوان   2018جوید. در کتاب جدیدتري که در سال  هاي دینی دیگر میمطالعات ادیان و سنت 
شان که در دو کتاب  هاي اولیه اي دارند، که در این دو مقاله آنان تا حدي در دیدگاه ، نیک تراکاکیس و تیموتی نپر هر کدام مقاله دین

، و تغییراتی  هاي هر یک از این دو ارائه کنمکنم گزارشی از دیدگاه اند. در این سخنرانی، تالش مییادشده بیان شده است تجدیدنظر کرده 

  ژه یوبه ترین دالیل فروبستگی فلسفه دین )شرح دهم. اهمیت انتخاب این دو فرد در این است که عمده  داده رخرا که در دیدگاه هر یک 

اکیس، اند. در کنار این گزارش، و بیشتر همسو با نیک تراک هاي بدیل براي ادامۀ فلسفۀ دین را بیان کرده ترین راه در سنت تحلیلی( و عمده 

گیري در قبال مسئلۀ متافیزیک،  این که بدون موضع   ازجملهکنم دالیل دیگري نیز براي فروبستگی فلسفۀ دین تحلیلی بیان کنم،  تالش می

سازي کنم، این بار تا حدي همسو با تیموتی نپر، پیشنهادي براي بومیتواند مبانی استواري داشته باشد. همچنین تالش میفلسفۀ دین نمی

تواند  الملی است، بلکه با توجه به فروبستگی فعلی میفه دین ارائه کنم، که از قضا نه در جهتی مخالف با حرکت این رشته در سطح بین فلس

 المللی یاري برساند. هاي جدید در این رشته در سطح بین به گشودن راه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. The ends of philosophy of religion: Terminus and telos, Timothy D. Knepper 
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 فلسفه دین  یسازیبوم

 دکتر اعظم قاسمی 

 10:00_12:00چهارشنبه 

 مشخصات علمی 

 تا کنون(  1٣9٦) نید يفلسفه گروه  ریتا کنون( و مد1٣89)  یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان اراستادیاکنون: 

 (1٣8٦) ییطباطبا مه: فلسفه غرب از دانشگاه عال يدکتر

 (1٣٧٦ارشد: فلسفه غرب از دانشگاه تهران ) یکارشناس

 (1٣٧٣)  يمطهر د یاز دانشگاه شه ی: فلسفه و کالم اسالمکارشناسی

  یپژوهش  یهاتیفعال و آثار

مستقل.    ی به انجام رساندن هشت طرح پژوهش  شرح:  ن یبد  کیزیو متاف  هی اخالق، حکمت متعال  يفلسفه   ن،ید  يفلسفه   يحوزه در    عمدتاً

کالن طرح   لی( است که ذيفخر راز ،ی)غزال  ي( و اشعري)عبدالجبار، زمخشر یمعتزل یاز سنت کالم یشناسروش: استنباط يطرح جار

 .  گنجدیم یبوم ن ید يفلسفه

 .یکتاب پژوهش ٣ فیتأل

 )غالب مقاالت مستقل است(.  تخصصی – یعلم يمقاله  4و  یجتروی  – یعلم يمقاله  4  ،پژوهشی – یعلم يمقاله  2٣نگارش 

 . یالملل نی و ب یمل يهاکنفرانسمقاالت متعدد در   يارائه نگارش و 

 ارشد.  یو کارشناس يدکتر ينامهان یپا 18 يمشاوره و  ییراهنما 
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 چکیده  

 ی دین بومی عنوان سخنرانی: فلسفه

پردازم. طرح پژوهشی در حال اجراي  در این خصوص می  امیکلتبیین طرح  ي دین بومی«، به  سخنرانی با عنوان »فلسفه  يارائهچکیده: در  

هاي پیشین من در  پردازد. همچنین طرحدین می  يفلسفه  يسازیبوم نبه از  از سنت کالمی« به یک ج  یشناسروش من با عنوان »استنباط  

است: مسأله و دغدغه  ها از این قرار  و سرفصل  هاپرسش.  پردازدیمدین    يفلسفه  يسازیبومدیگر از    يجنبه عقل و ایمان، به یک    يحوزه 

ي دین. تعاریف وکاربردهاي مختلف فلسفه دین  بدان چیست؟ تعریف بومی در فلسفه   ي دین بومی و ضرورت پرداختندر طرح فلسفه

ي  و نسبت آن با فلسفه  هادانشگاه ر  اف مؤسسان این رشته ددین بومی؛ ورود فلسفه دین جدید به ایران و اهد   يفلسفه بومی؛ هدف از ایجاد  

ي دین بومی. در این سخنرانی تنها به  براي پژوهش در فلسفه  ازین  مورد  يهانهیزمدین بومی؛ تحلیل و تبیین وضعیت موجود و بررسی  

  ي هاآموزه له هاي مرتبط با دین و نیز  در مسأ  يپردازهینظرو هدف آن است تبیین شود اندیشیدن و    میپردازیمچارچوب کلی    يارائه

دینی، با روش و رویکردي متفاوت با آن چه هست نه تنها ممکن است بلکه در مواردي ضروري است. عالوه بر آن برخی از امکانات  

    شود.دین بومی بررسی می يفلسفه موجود 


