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مقدمه
الهیات عملیّ ،
ّ
الهی ات کاربردی ،کالم عملی ،کالم کاربردی ،مطالعات میانرشتهای الهیات و
 ...عبارتهایی بودند که در طول برگزاری کنفرانس بینالمللی الهیات عملی و پیشنشستهای
ً
آن مکررا شنیده شدند .این کلمات گشوده شدن درهای جدیدی از مطالعات فلسفی و الهیاتی را
نوید میدهند .زمانی که در جلسهای با آقای دکتر محسن جوادی و آقای دکتر علیرضا اسماعیلی،
برای اولین بار جرقههای این ایده به ذهن خطور کرد ،تصور اینکه در یک بازۀ زمانی ششماهه
بتوان به این میزان از ایجاد عالقه مندی و نیز کشف اشتیاق مخاطبان دست یافت دور از ذهن
مینمود .اما حضور استادان ،فارغالتحصیالن و دانشجویان رشتههایی همچون فلسفۀ اسالمی،
کالم امامیه ،فلسفۀ دین ،فلسفۀ غرب ،دینشناسی ،روانشناسی ،اقتصاد ،مدیریت ،بهداشت،
پزشکی ،زیست شناسی ،تعلیم و تربیت ،و  ...در میان سخنرانان و مخاطبان این کنفرانس این پیام
آشکار را منتقل کرد که فضای علمی کشور مشتاق نگاههای میانرشتهای در زمینۀ مطالعات
دینی ،فلسفی و الهیاتی است .این اشتیاق از سویی نشانگر تمایل فضای علمی کشور به نوآوری
است و از سوی دیگر نشان میدهد که ما تا چه اندازه نیازمند مطالعات نظری-کاربردی هستیم.
یک سوال باقی میماند :علیرغم وجود چنین اشتیاقی ،چرا چنین مطالعاتی زودتر آغاز نشده
است؟ بهنظر میرسد عادتهای ذهنی و خوکردن به روزمرگی ما را به بند کشیده و فرصت نگاه
جدید را از ما گرفته است .آشناییزدایی از آن چه مشاهده میکنیم -از طریق ایجاد گفتوگو
میان گذشته و حال از یک سو ،و اسالم و ادیان دیگر از سوی دیگر -اجازه میدهد که
ً
عادتهای ذهنی را کنار گذاشته و با انبانی از سواالت جدید مجددا تأمل کنیم؛ اینکه کجا
هستیم ،خطاهای ذهنی و عملی ما چه بوده است ،و چه باید انجام دهیم.
امیدوارم این تالش اولیه که با حضور مراکز حوزوی و دانشگاهی اعم از دانشگاهها،
پژوهشگاهها و انجمنهای علمی آغاز شده است ،آغازی مبارک باشد .تصور میکنم ثمردهی این
تالش اولیه ،هنگامی است که حلقههای مطالعاتی تخصصیتر همچون الهیات و اقتصاد ،الهیات و
مدیریت ،الهیات و بهداشت و  ...شکل گیرد تا با بهکارگیری ظرفیت حداکثری دانشگاه و
حوزه ،و به دور از شعارزدگی ،به دور از سطحینگری ،به دور از خودبرترپنداری ،و به دور از
استهزای دستاوردهای دیگران ،زمینه را برای نشان دادن ظرفیتهای الهیات در عرصۀ زیست
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روزمره فراهم سازند و منجر به ایجاد آرامش روانی و ایجاد چشماندازهای روشن نسبت به آینده
گردد.
در پایان از همۀ دوستانی که در برگزاری این کنفرانس مشارکت داشتند تشکر می کنم .اجازه
دهید نام چند نفر را از باب ادب ذکر کنم .آقای دکتر روحاله فدائی با دقت مثالزدنی خود و
تواضع علمی و رفتاری ،جایگاهی ویژه در برگزاری مناسب این کنفرانس داشته اند .دکتر عباس
مصالیی پور و دکتر مهدی ایزدی ،رییس و معاون پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق
علیه السالم ،و دکتر سید مجتبی امامی ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق همکارانی
صادق در برگزاری این کنفرانس بوده اند .سخاوت مؤسسۀ حکمت و فلسفه ایران و فراهم کردن
امکان استفاده از سامانۀ کنفرانسی خود نیازمند تشکر ویژه است.
ِ
امیدوارم این کتاب و مطالب تفصیلی موجود در سامانۀ کنفرانس بتوانند ایدههای مناسبی را
برای نگارش مقاله ،پایاننامه ،رساله و طرحهای پژوهشی در اختیار عالقهمندان قرار دهند.
رضا اکبری
اسفند 1400
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ّ
حداقلی شهروندان :پیشنیازی نظری برای ّ
ّ
الهیات عملی
الهیات
ِ
*
اسداله آژیر

بحث ّ
الهیات عملی در خاستگاه اصلیاش ،بستر و پیشینهای دارد که به نظر میرسد برای عملی
شدن از پس پیشنیازهایی بر آمده است .برخی از این پیشنیازها جنبه نظری دارند و به نحوه نگاه
صاحب نظران این عرصه به امور مرتبط مختلف ،از جمله به خود ّ
الهیات و نیز به مخاطبان آن
بستگی داردّ .
الهیات به مثابه یک برنامه جامع ،یکسان و الزامی برای همگان ،از ظرفیت کمتری
برای ارائه عملی برخوردار است .ممکن است بخشهایی از آموزههای کالمی ،فقهی ،معنوی یا
اخالقی برای برخی صنفهای شخصیتی یا اشخاص ،مناسب یا خوشایند نباشد ،اما بخشهای
دیگری مطلوب و خوشایند باشد .مثال ممکن است کسی روزه در ماه رمضان را مناسب حال
معنوی اش ببیند ،اما به نماز جمعه یا جماعت احساس نیاز نکند .حال مسئله این است که آیا آن
نظام ّ
الهیاتی این انعطاف را دارد که متناسب با ظرفیت روانشناختی مخاطبانش ،طیف متنوعی از
برنامههای معنوی را ارائه کند یا در صورت بروز سبکهای مختلف دینداری آمادگی پذیرش آنها
ً
را دارد .این پیشنیاز به نوبه خود مبتنی بر پیشفرضهای دیگری در زمینه دینشناسی (عمدتا
ً
فلسفۀ دین) و مخاطبشناسی (عمدتا روانشناسی و جامعهشناسی) است .از جنبه دینشناسانه مهم
ً
است که بدانیم آیا نوعی کثرتگرایی (دست کم دروندینی) در سطح رفتار (نه لزوما در حقانیت
و نجات) پذیرفتنی است یا نه ،زیرا پذیرش سطوح مختلف دینداری یا سبکهای متنوع دینورزی
ّ
به قبول یک چنین کثرتگرایی حداقلی بستگی دارد .از جنبه مخاطبشناسانه نیز الهیدانان باید
بدانند که در دنیای معاصر با مخاطبانی مواجهاند که از حیث جامعهشناختی (و روانشناختی)
خود را شهروند میشناسند و مینامند .این عنوان نیز پیشفرضهای فرهنگی و لوازم ّ
الهیاتی خود

را دارد .از جمله لوازم آن در ارائه ّ
الهیات عملی این است که تحمیل را بر نمیتابند.
ّ
الهیات عملیّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات حداقلی ،کثرتگرایی مذهبی ،کارکردگرایی دینی

* استادیار گروه الهیات ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ()asadazhir@yahoo.com
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خداشناسی در منظومۀ آموزش و پرورش دانشگاهی؛ مدیریت
فرهنگی بهرهمندی از دستاوردهای غرب در علم و فناوری
ِ
*
امید آسمانی
امروزه بسیاری از منابع علمی و آموزشی در رشته های علوم پایه ،بالینی و علوم انسانی توسط
نویسندگان غربی نگاشته شده اند .سوال اساسی این است که آیا احوال نویسنده و فرهنگ حاکم
ً
بر او میتواند نظام پرورشی مخاطبانی را که فرهنگی متفاوت و بعضا ناسازگار دارند ،تحت تأثیر
ِ
ً
قرار دهد؟ غرب خصوصا در قرن اخیر به عنوان مظهر مادیگرایی ،دستاوردهای علمی و ّفنی
چشمگیری داشته و منابع علمی و آموزشی بسیاری را ارائه نموده است .غالب این دستاوردها
ً
ظاهرا خنثی (بدون مشخصه های فرهنگی) و حاصل تجربه و آزمایش بر مبنای فلسفۀ اثباتگرایی
هستند .آ گاهی و استفاده از دستاوردهای علمی و ّفنی غرب در یک چارچوب طراحی شده برای
مصرفکنندگان ّ
میسر میشود؛ ّاما ،این وابستگی ،به صورت نرم ،عالوه بر مادیگرایی ،باعث از

خود بیگانگی فرهنگی و «اضمحالل در» و «سرسپردگی به» فرهنگ غربی شده و
ِ
دانشآموختگان را از راه علم به عواملی غربزده ،خودباخته ،از خود بیگانه ،دنبالهرو و وابسته
تبدیل میکندّ .
الهیات دینی اصیل ،ظرفیت بسیار باالیی برای تحلیل منطقی دستاوردها با یک
نگاه همهجانبه نگر و مطابق با واقعیات و حقایق مادی و معنوی از یک طرف و لذا ،مقابله با این
نرم اولی و فرهنگی ثانوی در طرف مقابل دارد .این مهم نیازمند رویکرد سیستماتیک و نه
تهاجم ِ
ِ
ً
ّ
فردی به مقوله خداشناسی در نظام آموزش آ کادمیک میباشد .الهیات عمال باید در پرورش
استاد ،فضاسازیها ،روشها و محتواهای آموزشی ،برنامهریزی و مدیریت آموزشی تبلور یابد و
پیوستهای ّ
الهیاتی مالک تصویب ،اجرا و ارزیابی برنامههای آ کادمیک باشد .بخش مهم و
تأثیرگذاری از مدیریت فرهنگی بهرهمندی از دستاوردهای غرب در علم و ّفناوری در دانشگاه
ِ
اتفاق میافتد و به جامعه ّ
تسری می یابد؛ لذا ،گسست از خداشناسی در دانشگاه منجر به آسیب
کل جامعه و اضم حالل فرهنگی آن خواهد شد و این زنگ خطر بزرگی است .خداشناسی به
نظام پرورش دانشگاهی اصالت میبخشد و به دنبال آن امید به سعادتمندی جامعه ارتقا مییابد.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،علوم تجربی ،پزشکی ،آموزش و پرورش ،دانشگاه ،علم و فناوری
* استادیار گروه اخالق پزشکی و فلسفه سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ()asemanio@sums.ac.ir
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ّ
الهیات عملی و فقه :بازبینی نظام استنباطی و اجرایی شریعت اسالم با
نظر به مقاصد الشیعه
اصغر آقامهدوی

*

برای شریعت اسالم به نحو عام و احکام خاص آن اهدافی تبیین شده است که از آنها به مقاصد
شریعت تعبیر میشود .درباره جایگاه مقاصد شریعت در استنباط احکام ،اقوال مختلفی نقل شده
است که آنها را می توان در سه دسته عدم تأثیر ،تأثیر مستقیم و تأثیر غیر مستقیم در استنباط احکام
قرار داد .محوریت نص و محوریت مقاصد در استنباط احکام در ابتدا و انتهای طیفهای
مختلف دسته دوم قرار می گیرند .کسانی که قائل به تأثیر غیر مستقیم بر استنباط احکام میباشند؛
جایگاه مقاصد را در فهم درست از احادیث و جلوگیری از جمود بر نص میدانند .در این مقاله
از زاویۀ دیگری به بحث مقاصد پرداخته شده است و از آن به عنوان روشی برای بازنگری نظام
استنباطی و اجرائی یاد شده است .یعنی با توجه به این که برای شریعت اسالم ،اهداف و
مقاصدی در نظر گرفته شده است ،عدم تحقق این مقاصد میتواند ناشی از عدم فهم درست
شریعت یا تطبیق نادرست آن بر موضوعات مستحدثه باشد .برای مثال اگر هدف و مقصد نهائی
شارع ا ز تشریع احکام حوزه مالی ،عدم چرخش مال در دست ثروتمندان جامعه باشد ،در
صورتی که وضعیت جامعه نشان دهنده انباشت و تراکم اموال در دست تعداد قلیلی از ثروتمندان
باشد ،این امر حاکی از عدم تحقق فرامین الهی و شرایع اسالم در مقام عمل است.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،فقه ،نظامی استنباطی ،مقاصد الشریعه

* دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ()aamahdavy@yahoo.com

 | 6چکیدۀ مقاالت کنفرانس بینالمللی الهیات عملی

بررسی امکان ارتقاء اثربخشی دروس معارف اسالمی در دانشگاهها با
ِ
رویکرد ّ
الهیات عملی
امید آهنچی

*

یکی از مهم ترین اهداف تدریس دروس معارف اسالمی در دانشگاهها ،دستیابی دانشجویان به منظومۀ
معرفتی منسجم و کارآمدی است که آنان را به بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی رهنمون باشد و از این
رهگذر آنان به افرادی دینمدار بدل گردند .الزمۀ دستیابی به چنین هدفی ،همخوانی میان مطالب ارایه
ِ
شده در کالسها و نیازهای دانشجویان میباشد .از سوی دیگر ّ
الهیات عملی نیز در پی تبیین نقش
دین در صحنه زندگی روزمره آدمیان و هویدا نمودن اثرات دینداری برای غلبه بر مشکالت فردی و
اجتماعی است؛ بنابراین الزم است در پژوهشی به این سوال کلیدی پاسخ داده شود که آیا میتوان
سرفصل های دروس معارف اسالمی را به منظور ارتقاء اثربخشی این دروس با رویکرد ّ
الهیات عملی
تنظیم نمود؟ با توجه به لزوم همخوانی میان نیاز دانشجویان و سرفصلهای ارایه شده برای ارتقاء
ِ
اثربخشی دروس ،الزم است ابتدا نیازها و اولویتهای دانشجویان در دروس معارف اسالمی بررسی
گردد؛ چرا که اگر این نیازها با رویکرد ّ
الهیات عملی مطابق باشد میتوان به استقبال دانشجویان و
همچنین ارتقاء اثربخشی این دروس امیدوار بود .بدین منظور ،پژوهشی در دانشگاه صنعتی شریف
صورت گرفت تا ضمن آن اولویت دانشجویان مقطع کارشناسی این دانشگاه به موضوعات مختلفی که
امکان طرح در کالس های دروس معارف اسالمی را دارد مشخص شود .نتایج حاکی از آن است که
نزد دانشجویان بین موضوعات پنج گانۀ مطرح شده در پرسشنامه (اعتقادی ،اخالقی ،تفسیری ،مسائل
اجتماعی و خانوادگی) پرداختن به موضوعات مرتبط با مسائل اجتماعی مانند حقوق زن ،لزوم حجاب
در جوامع اسالمی ،روابط دختر و پسر ،بررسی مفهوم آزادی و همچنین مسئلۀ صلح و خشونت در
اسالم ،از اولویت بیشتری نسبت به سایر موضوعات برخوردار بود و بین موضوعات چهارگانۀ دیگر از
منظر دانشجویان تفاوت معناداری وجود نداش ت .بنابراین با توجه به اقبال دانشجویان به طرح مسائل
اجتماعی ،بازنگری در سرفصلهای این دروس با رویکرد ّ
الهیات عملی میتواند موجب ارتقا اثربخشی
دروس معارف اسالمی و اقناع بهتر دانشجویان گردد.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،دروس معارف اسالمی ،مسائل اجتماعی

* استاد گروه معارف اسالمی ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ()ahanchi@sharif.ir
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نقد چارچوب نظری تفکیک معنویت از قدرت جسمی و قدرت ذهنی
راحله ابراهیمی1؛ حسن مرادی

2

بسیاری از اهل معنویت معتقدند برای رسیدن به خدا و آخرت نیازی به داشتن قدرت جسمی و
ذهنی نیست .بسیاری از اهل ورزش معتقدند داشتن قدرت جسمی بدون داشتن معنویت ،ممکن
و مطلوب است .بسیاری از اهل دانش دنیوی نیز معتقدند برای داشتن قدرت ذهنی نیاز به داشتن
معنویت ندارن د .موضوع این مقاله ،رویکرد تفکیک معنویت از قدرت جسمی و قدرت ذهنی
است .مسئلۀ ما این بود که چارچوب نظری این تفکیک چه بوده و چه نقدهایی بر آن وارد است.
ضرورت کار در این امر است که نبود یا کمبود معنویت ،موجب نقص در دو قدرت دیگر یا
عملکرد منفی آنها میشود .روش ما استخراج پیشفرضهای چارچوب نظری این تفکیک و
سپس نقد آنهاست .دستاورد مقاله این است که این تفکیک دارای دو دسته پیشفرض است:
فلسفی و ّ
الهیاتی .پیشفرضهای فلسفی آن تفکیک ذهن از عین ،تفکیک مادی از مجرد و
ِ
تفکیک عقل از قلب است .اولی حاصل این فرض نادرست است که ذهن در بدن است و بدن ما
جدا از سایر موجودات عینی است .دومی مبتنی بر این مبنای نادرست است که مرز ماده مشخص
است و می توان موجود غیر مادی را از آن جدا کرد .سومی بر این اساس است که عقل منبعی
برای شناخت است و قلب جایگاه احساسات .پیشفرضهای ّ
مجرد محض دانستن
الهیاتی آن،
ِ
خدا و تفکیک دنیا از آخرت است .اولی حاصل این مبنای نادرست است که خدا موجودی
محدود به عالم مجرد است و در عالم ماده نمیتواند حضور داشته باشد .دومی مبتنی بر عدم فهم
رابطۀ دنیا و آخرت یعنی رابطۀ ظاهر با باطن است .نوآوری این مقاله در استخراج این پیشفرضها
و نقد آنهاست.
کلیدواژهها :معنویت ،قدرت جسمی ،قدرت ذهنی

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه فلسفه و حکمت ،دانشگاه شاهد ،تهران ()r.ebrahimi1388@gmail.com
 2دانشیار گروه فلسفه و حکمت ،دانشگاه شاهد ،تهران ()dr.hassan.moradi@gmail.com
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نقدی بر روش توجیه باورهای دینی بر اساس سودمندی عملی
حسین اترک

*

تحقیقات زیادی بر روی سودمندی عملی باورهای دینی برای انسان صورت گرفته است؛ نظیر:
تأثیر دین بر بهداشت روانی ،نقش دین در کاهش اضطراب ،نقش دین در کاهش جرم و جنایت،
و  ...سوال اینجاست که آیا سودمندی عملی دلیل کافی و درستی برای باورمندی دینی است یا
نه؟ برخی فیلس وفان و دانشمندان علوم تجربی در توجیه معقولیت باورهای دینی به فایدهمندی دین
برای انسان تمسک کرده اند .آیا چنین روشی صواب است؟ حقانیت و صدق باورهای دینی به
معنای مطابقت آنها با واقع چه میزان اهمیت دارد؟ اگر باور به هر گزارهای ،اعم از دینی و غیر
دینی ،در مق ام عمل برای شخص باورمند مفید باشد ،آیا این دلیل کافی برای درستی آن باور و
فعل شخص باورمند در باور به آن است؟ یا اینکه صدق و مطابقت باورهای دینی با واقع ،مقدم بر
اصل فایدهمندی عملی است؟ به نظر میرسد روش اثبات درستی و معقولیت باور دینی با استناد به
دالیل و شواهدی در رابطه با سودمندی عملی آن نوعی مغالطه است .فایدهمندی عملی به هیچ
وجه نمی تواند به عنوان دلیل در مقام توجیه و اثبات حقانیت دینی مورد استناد قرار گیرد .استناد به
سودمندی عملی در مقام توجیه مانند این است که کسی فریب سودمند را بهخاطر سودمندی آن
برای شخص فریب خورده جایز شمارد .عالوه بر اینکه ،چون سودمندی عملی باور دینی ،امری
ً
مشترک بین تمام باورهای دینی ،باورهای شبه دینی و حتی غیردینی است ،در نتیجه ،اساسا چنین
روشی نمی تواند توسط فرد باورمند به یک دین خاص دلیلی بر حقانیت دین خود باشد .در نتیجه،
به نظر می رسد توجیه معقولیت باورهای دینی بر اساس سودمندی عملی روشی نادرست است.
ارتباط این مسئله با ّ
الهیات عملی از آن جهت است که با توجه به تأثیر مستقیم عقاید دینی بر
زندگی انسان و آثار مفید یا مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی جوامع دینی ،برای رسیدن به
یک ّ
الهیات عملی پایدار و سودمند به معنای واقعی ،چارهای جز توجه به مقام صدق و توجیه
باورهای دینی نیست .به طور قطع ،شناخت حقیقت و زندگی مطابق با آن ،سودمندی عملی
پایداری برای انسان خواهد داشت.
کلیدواژهها :سودمندی عملی ،حقانیت ،پراگماتیسم ،باور دینی
* دانشیار گروه فلسفه ،دانشگاه زنجان ()atrak.h@znu.ac.ir
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ضرورت پیوند دانش و مهارت در ترویج حیات دینی در زمانه مدرن
مجید احسن

*

درهم تنیدگی اندیشه و کنش در وجود انسان ،امری انکارناپذیر است .البته اندیشه همان قدر که
می تواند با الفاظ هویدا شود ،ممکن است با کنش نیز ابراز شود .بههمیندلیل ،رویآوردن برای فهم
آدمی ،مستلزم مالحظه توامان کالم و کردار اوست .در این میان ،دستاوردهای اله ّیات کالسیک
برآمده از آن است که عالم و آدم را در افق آموزههای قدسی نگریسته و تالش علمی و عملی خود را
به ترویج آنها معطوف نموده است .با این حال ،اگرچه مشارکت و یا توصیه به مشارکت در
انضمامیترین حاالت حیات بشری مسبوق به سابقه است ،اما این تحوالت بنیادین زمانه است که
ِ
ضرورت این راهبرد را برای امر دینی دوچندان کرده است .عهد جدید انسان با هستی که بر محور
سوژه رقم خورده است ،با فراهمآوردن توسعه سختافزاری و نرمافزاری گسترده ،هزاران امکان بدیل
برای آدمی به ارمغان آورده و امر قدسی را به یک انتخاب از هزاران انتخاب ممکن بدل نموده است.
این امر ،نهادهای دینی را وادار به رقابت برای اثرگذاری و استمرار میسازد .شاید بتوان تالش برای
یافتن افقهای انضمامیتر و کاربردیتر ّ
الهیات و روش های تبلیغ را برآمده از همین رقابت شمرد .به
ً
عنوان مثال ،انتقاد از روشهای تبشیری کالسیک که در سنت مسیحی رخ داد نهایتا به نگرشهای
نوینی انجامید که لزوم توجه به دغدغههای وجودی انسان را گوشزد میکردند .بر این اساسّ ،
الهیات
نظری اسالمی اگر سودای استمرار نسبت آدمیان با ساحت قدس را دارد نمیتواند و نباید دیده بر
اقتضائات عالم مدرن ببندد و دغدغه های وجودی آدمی را نادیده بگیرد و به همین لحاظ ،ناگزیر از آن
است ظرفیتهای معرفتیاش را در بسترسازی برای زیست مطلوبتر آدمیان به کار گرفته و خود را
مهیای ورود به ساحت کنش و مشارکت وجودی با غم و شادی ایشان سازد .این مهم جز با کسب
مهارتهای الزم و استمداد از علوم دیگر میسر نخواهد گشت .در این راستا ،عالوه بر بسط محتوایی
ّ
الهیات نظری ،آسیبشناسی گفتگوی دینی و نیز تدوین سرفصلهای مهارتی همچون مهارتهای
ارتباط موثر ،مخاطبشناسی ،مهارتهای همدلی ،روششناسی پاسخگویی مطلوب به پرسشها،
اخالق معاشرت و ...برای توسعه ا ّ
لهیات عملی ضرورت دارد.

الهیات عملیّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات نظری ،اندیشه مدرن ،حیات دینی ،دانش و مهارت

* استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ()ahsan.majid62@gmail.com
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راه کارهای گذر از تفسیر مفهومی قرآن کریم به تفسیر کاربردی
سیدمصطفی احمدزاده

*

الیههای فرهنگ  -نگرش ،ارزش ،رفتار و نماد  -در پیوستاری از ذهنی تا عینی و از حقیقت تا
واقعیت و از مفهوم تا مصداق شدت و ضعف دارند .خداوند در قرآن ،به هر یک از این الیهها
متناسب با نقش و اهمیت آن پرداخته است .بر مفسران قرآن است تا در برداشتهای خود از قرآن
به وزن شایستۀ هر الیه توجه داشته باشند .اکثر مفسران به این اصل تفسیری پایبند نبوده اند و
تفسیر به سوی تفسیر مفهومی گراییده و کمتر به تفسیر عملی و کاربردی پرداخته است .این
آسیب به تفاسیر دوران معاصر نیز راه یافته است .هر چند تفسیر کاربردی بر پایۀ تفسیر مفهومی
استوار است ،اما دایرۀ بهرهگیری حداکثری از تفسیر مفهومی به مفسران محدود میشود و
پاسخگویی به سایر نیازهای قرآنی جامعه از عهدۀ تفسیر کاربردی برمیآید .باید مفسران در الیۀ
نخست خویش ،به تفسیر مفهومی بپردازند و پس از آن ،معارف تفسیر مفهومی را در قالب تفسیر
ِ

کاربردی عرضه کنند .راهکارهای برونرفت از تفسیر مفهومی به سوی تفسیر کاربردی دست کم
در چهار دسته قرار میگیرند .1 :بازسازی نظام آموزشی حوزه و دانشگاه در ساحت تفسیر قرآن
کریم .2 .تولید روششناسی و روشهای نوین تفسیری . 3 .تغییر رویکردهای تفسیری مانند:
تفسیر فردی به تفسیر اجتماعی و تفسیر تمدنی ،تفسیر فردی به تفسیر گروهی با تخصصهای
گوناگون ،تفسیر تکرشتهای به تفسیر میانرشتهای و چندرشتهای و  .4زمینهسازی جهت ارتباط
نهادهای فرهنگی و اجتماعی با مفسران .هدف این پژوهش توسعه و تعمیق تفسیر
میان نخبگان و
ِ

کاربردی و پیادهسازی آن در آحاد جامعه است .پرسش اصلی از این قرار است :فرایند تبدیل
مفاهیم بلند قرآن کریم به رفتار و نماد چیست؟
کلیدواژهها :تفسیر مفهومی ،تفسیر کاربردی ،تفسیر عملی ،تفسیر معاصر ،راه کارها.

* استادیار پژوهشکده اسالم تمدنی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ()mostafa.ahmadzadeh@gmail.com
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ُ ُ
ّ
الهیات سکوت ،سخن گفتن از ذات متعالی و «أذن بودن پیامبر»
مهدی اخوان

*

گرایشی در سنت عرفانی در ادیان به سکوت و صمت توصیه میکند .این نگاه به مسائلی دامن
می زند ،از جمله اینکه آیا دین به طور عام یا برخی ادیان بطور خاص ،سکوت را ترجیح میدهد؟
برخی فالسفه همچون ویتگنشتاین در آخرین فقره تراکتاتوس ( )1921سکوت را ّ
مقید به آنجا
میکند که مقولهای پیش آید که نتوان در باب آن سخن گفت .از فقرات پیش تا حدودی میتوان
فهمید مراد ویتگنشتاین از ناگفتنیها چیست .در قرآن در آیاتی میتوان ارزش سکوت /و یا
ترجیح شنیدن را استنباط کرد .نخست در داستان حضرت مریم (سورۀ مریم؛  )26-23و « ّ
زکریا»
(آل عمران ،آیه  ) 41و دیگر (توبه ،آیۀ  )61که از پیامبر (ص) به عنوان «أذن» یاد میشود .در
رابطه با آیه اخیر ،باید دید این آیه در تفسیر رایج به چه واقعهای اشاره دارد و آیا میتوان ترجیح
سکوت را ازآن استنباط کرد؟ این مقاله بر آن است که ضمن اشاره به برخی مباحث فلسفی در
باب سکوت ،این پرسش را پاسخ دهد که آیا سکوت در آموزههای دینی «ارزش مثبت» دارد و
اگر دارد در مورد چه سخن گفتنی و چگونه سخن گفتنی؟ آیا توصیه به سکوت در رویکرد
برخی عرفا با سخن گفتن خود آنها دست کم در آنچه نمیتوانسته اند از آن سخن بگویند و به
تعبیری آنچه را زهای مگو بوده است ،در تناقض نیست؟ و آیا نظام عملی آنها مبتنی بر سخن
گفتن و شنیدن نیست؟ و آیا سخن نگفتن به نوعی خود عملی نیست که بتوان در ّ
الهیات عملی
جایی برای آن یافت؟ آیا میتوان ردی از کالم سعدی در آموزههای دینی در باب سکوت یافت
که دم فروبستن به وقت گفتن همان قدر خطاست که سخن گفتن به وقت خاموشی؟
الهیات کاربردیّ ،
الهیات ادیانّ ،
الهیات سکوتّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات تنزیهی ،راز

* دانشیار گروه فلسفه ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ()makhavan77@gmail.com
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ّ
الهیات عملی ،اخالق و رفتار اجتماعی با تکیه بر رعایت حق الناس
قاسم اخوان نبوی

*

یکی از مباحث ّ
الهیاتی قابل طرح درباره رفتار و عمل اجتماعی ،رعایت حقوق مردم یا حق ّالناس
است .رعایت این حق که برآمده از روابط بین افراد در جامعه دینی است موجب گسترش عدالت
اجتماعی در جامعه میگردد ،زیرا حق الناس حقی است که قانونگذار برای فرد یا افراد خاصی
قرار داده است تا در پرتو آن به من افع مورد نظرشان برسند .حق الناس به حق عام و حق خاص
تقسیم می شود ،و هر یک از این دو قسم مصادیق متعددی دارند که در منابع دینی بیان شده ،و
راهکارهایی برای حفظ و مراعات آن نیز مطرح گردیده است .بنابر یک تفسیرّ ،
الهیات عملی،

الهیات است که تالش میکند تا از روشهای ّ
رشتهای از ّ
الهیاتی برای مطالعه وضعیت معاصر و
رفتارهای فردی و اجتماعی انسان استفاده کرده ،و از دریچه ایمان به حوادث انسانی نگاه کند.
در این مقاله سعی شده است از موضع ّ
الهیات عملی مسئلۀ حقالناس و رعایت آن و تأثیری که در
رفتار و عمل اجتماعی انسان دارد بررسی شود .این مقاله نشان میدهد که رعایت حقالناس دارای
آثاری همچون . 1گسترش عدالت اجتماعی و به تبع آن حفظ کرامت ،شأن و منزلت انسانها،
. 2برطرف شدن تبعیض و رفتارهای مبتنی بر سلیقه فردی ،صنفی و گروهی.3 ،توجه به فضائل و
شایستگیهای انسانها در انجام وظائفی که به آنها واگذار میشود.4 ،رواج و گسترش همدلی،
تعاون و ایثار بر پایه حفظ و احترام به حقوق دیگران.5 ،حفظ حقوق مادی و معنوی انسانها مانند
حفظ آبروی انسانها ،حفظ جان و مال آنها میباشد.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،حقالناس ،فضائل ،اخالق ،رفتار اجتماعی ،کرامت انسان

* استادیار گروه کالم پژوهشکده حکمت و دین پژوهی ،پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی ،قم
()ghasemakhavan@gmail.com

چکیدۀ مقاالت کنفرانس بینالمللی الهیات عملی | 13

فتوت بود گوهر شایگان؛ بازخوانی دیدگاه ابنعربی از فتوت در
چهارچوب ّ
الهیات عملی
محمدجواد ادبی

*

بسیاری فتوت را شعبهای از تصوف دانستهاند که مجموعهای از ملکات فاضله و سجایای پسندیدۀ
انسانی است که هم به بخشایش و ایثار و چشمپوشی از خطای دیگران «دعوت» میکند و هم به
آدمیان رنجور «خدمت» روا میدارد .محیالدینابنعربی در تقسیم سالکین الی الله و مقامات
ِ

آنها به گروهی اشاره میکند که اهل خلقاند و نسبت فتوت را به خدا باز میگردانند .وی

اتصاف به صفت جوانمردی را در ذیل صفات خداوندی قرار میدهد و معتقد است حکم فتوت
ً
ذاتا از آن خدا است و بهواسطۀ حق در باب خلق معنا پیدا میکند .شیخ اکبر در ّ
الهیات عملی
ِ
ِ
صوفیانهاش تبیین می کند که در خداوند صفت جوانمردی محقق است و آن را به آدمیان از روی
ایثار اعطا میکند تا آدمیان نیز به یکدیگر جوانمردی کنند؛ به همین دلیل جوانمرد را در نسبت با
خدا تعریف می کند تا صفت فتوت از جانب خدا و برای خدا در جهت کمککاری به خلق در
او تجلی یابد .ابنعربی تالش در رفع کاستیها و ناراستیها رادر عین نگاه نقادانهاش به فتوت در
ایثار علم مشروع بر هوای نفس مطبوع میداند و در عین حال به نقد شطح و
نظر دارد و آن را ِ

رعونات توجه نموده و مکر متین الهی را در کمین فتیان نیز میداند .مقالۀ حاضر تالش دارد
ّ
الهیات عملی صوفیانه و اقتضائات آن را در مصداق فتوت از منظر ابنعربی خصوصا در ابوابی از

فتوحات ّ
مکیه به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار دهد.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی صوفیانه ،ایثار ،شطح ،فتوت

* دانش آموخته دکتری فلسفه و حکمت اسالمی ()adabi.mj@gmail.com

 | 14چکیدۀ مقاالت کنفرانس بینالمللی الهیات عملی

دروغ در اخالق و ّ
الهیات عملی بر اساس دیدگاه پیتر کریفت
مریم اردشیر الریجانی1؛ عبدالله عابدیفر

2

الهیات عملی در وهله نخست ،تحلیل و تفسیر ّ
بنا بر برخی تعاریف ،وظیفه ّ
الهیاتی از واقعیات
اجتماعی و فرهنگی و اعمال فردی و اجتماعی انسانها است و سپس ارائه راهکار ّ
الهیاتی
متناسب .بر این اساس ،دروغ که در اشکال متنوعی در زندگی روزمره متبلور میشود موضوعی
است در خور اعتنا .پیتر کریفت ،فیلسوف تومیست و مؤلف کتاب « ّ
الهیات عملی» ،معتقد است
که دروغ گاهی نه تنها بد نیست بلکه خوب هم هست .اینکه در چه شرایطی ،دروغ گفتن بهتر از
دروغ نگفتن است را می توان با رجوع به شهود و وجدان دریافت .او با توسل به عقلگرایی
ارسطویی-توماسی به نقد مکتب نامگرایی ،فلسفۀ دکارت و کانت میپردازد و معتقد است آنها
شهود را که در فلسفۀ ارسطو و آ کویناس ذیل عقل بود کنار گذاشتهاند و تعریفی از عقل ارائه
ً
کردهاند که گویی عقل صرفا به مثابۀ کامپیوتری است که از قبل برنامه به آن داده شده است و بر
اساس آن عمل میکند؛ درحالی که در عقلگرایی ارسطویی توماسی ،شرایط و موقعیت و قصد،
ِ
اهمیت قابلتوجهی دارد .در جواز صحت دروغ ،بر آن است که شرایط ،قصد خوب و شهود
اخالقی عواملی هستند که می توانند گاهی جواز صحت دروغ باشند؛ اما در مقابل نقدهایی بر آن
وارد شده ازجمله اینکه این دیدگاه با آموزههای کلیسا و ّ
الهیات کاتولیک تنافی دارد و بهنوعی
شهود اخالقی را جایگزین حقیقت مطلق موجود در آموزههای عیسی مسیح (ع) کرده است .در
این مقاله سعی میشود نظر پیتر کریفت در خصوص دروغ بر اساس نمونههای عینی آن بیان شده
و نقدهای وارد بر آن از منظر اخالقی و ّ
الهیاتی بررسی شود.

کلیدواژهها :پیتر کریفت ،دروغ ،شهود ،عقلگرایی ،قصدّ ،
الهیات عملی

 1استادیار گروه فلسفه اخالق ،دانشگاه قم ()m.larijani@qom.ac.ir
 2دانشجوی دکتری فلسفه اخالق ،دانشگاه قم ()abdollahabedifar@gmail.com
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ال ّ
هیات عملی در بستر جامعۀ اسالمی
علی اردشیر الریجانی

*

گرچه ّ
الهیات عملی ،بخشی از تأمالت الهیدانان مسیحی است که در دو قرن اخیر بهویژه با
کاوشهای اشالیر ماخر در غرب مطرح گردید ،اما در گذشتۀ تمدن اسالمی -بدون بهره جستن
از این واژگان -در سازمان روحانیت چه شیعه و چه اهل سنت وجود داشته است .هدف این مقاله
آن است که چه موضوعاتی و چه اقداماتی در جوامع اسالمی ،به عنوان ّ
الهیات عملی باید مورد
نظر باشد و بلکه اولویت دارد .برای دقت ب یشتر در کاوش ،ابتدا جوامع اسالمی دو بخش جامعه
اسالمی تحت حکومت های غیر اسالمی و جامعه اسالمی تحت نظام یا حکومت اسالمی تقسیم
ِ
و ّ
الهیات عملی در هر یک مورد تامل واقع گردید .در این دو بخش گرچه موضوعات مشترک
وجود دارد ،اما امور اختصاصی آن به ویژه با تجربۀ عملی پس از انقالب اسالمی ،پر اهمیت و
قابل توجه میباشد .لذا تمرکز بیشتر را اولویتهای ّ
الهیات عملی در متن جامعه ایرانی امروز
ً
قرارداده ایم .چند موضوعی که در این مقاله مورد واکاوی قرار گرفته ،مستقیما به ماهیت
موضوعات دینی ربط پیدا نمیکند ،اما تاثیر زیادی بر باورهای دینی مردم گذاشته است .نکته
نخست درباره نحوه ارتباط روحانیت با حکومت است .دیگر ،به تاثیر فرهنگها و سنن قومی و
ملی بر نحوه تبلیغ دین می پردازد و نکته سوم مربوط به مقتضیات زمان در فهم دین و تبلیغ آن
میباشد .نکته چهارم ناقص بودن طرحها و عدم توفیق در ارائه طرحهای مناسب با ادعای
حکومت را مورد توجه قرار داده و پنجم عدم وجاهت عقالنی برخی گفتارها و رفتارها در
بخشهای حکومت را بررسی مینماید که همگی بر تلقی جامعه از باورهای دینی تاثیر
گذاشتهاند.
کلیدواژهها :حکومت ،باورهای دینی ،روحانیت ،تلقی جامعه

* استادیار گروه فلسفه ،دانشگاه تهران ()mohammadreza.amoli@gmail.com
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ّ
الهیات عملی و رنج بشری؛ پیشنهادۀ سیمون وی
ِ
*
مجتبی اعتمادینیا

پرسش از معناداری و چگونگی مواجهه با رنج ،بهمثابۀ یکی ازدغدغههای جدی در حوزه ّ
الهیات
عملی ،سیمون وی ،فیلسوف ،الهیدان ،عارف و مبارز فرانسوی را بر آن داشته تا در این باب،
نظریۀ ویژه ای پیش نهد که بر اساس آن آفرینش ،نوعی وانهادگی و انصراف خداوند از طبیعت
ضرورت بیرحم ماده و
است .خدا همۀ هستی ما را ،غیر از حقیقت ازلی روحمان ،در دستان
ِ

خشونت شیطان وانهاده است .ازاین رو ،آفرینش در نگاه «وی» نه خوب است و نه بد؛ بلکه
«ضروری» است .بنابراین ،اولین گام برای درک و کنارآمدن با چرایی رنجی که در این جهان
دچار آنیم ،فهم بیمعنایی این چرایی است .این جهان بر مدار ضرورت میچرخد و ضرورت به
َ
ارادۀ خداوند «سازوکاری کور و کر» است و خداوند در این میان ،با ارادۀ خود ،بیطرف باقی
میماند .اما از سویی دیگر ،به این ضرورت میتوان عشق ورزید و بهترین انتخاب در مواجهه با
امری که ما هیچ اختیاری در قبال پذیرش یا عدمپذیرش آن نداریم ،همین است .سیمون وی بر
آن بود که آدمی اگر به بیطرفی خداوند و حضور قاهرانۀ ضرورت در این عالم تسلیم شود،
زیبایی جهان اندکاندک برای او رخ مینماید« .وی» عقیده داشت که میان «رنج» و «محنت»
ً
تفاوتی مهم وجود دارد .در این میان ،رنج عمدتا ناظر به امور جسمانی است و محنت به رغم
آنکه از رنج انفکاکناپذیر است ،در ژرفای روح رسوخ میکند .از این منظر ،محنت ،نوعی
ریشهکن شدن زندگی و معادل کمابیش تخفیفیافتۀ مرگ و فروبستگی تمامعیار ساحت امید
است که به جای رهایی از آن ،باید خود را در آن به اضمحالل کشانید .چنانکه پیداست ،این
دیدگاه سیمون وی با تغییر نگرش متعارف ما نسبت به رنج و محنت ،در واقع راهکاری عملی در
مواجهه با آن پیش روی ما قرار میدهد و از این حیث ،به آموزهای کاربردی در حوزه ّ
الهیات
عملی بدل میشود.
کلیدواژهها :سیمون وی ،رنج ،محنت ،ضرورت

* استادیار گروه معارف ،دانشگاه فرهنگیان ،البرز ()etemadinia@gmail.com
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درآمدی بر ّ
الهیات رخداد از منظر جان دی کاپوتو
حامدعلی اکبرزاده

*

الهیات رخداد» نگرشی پسامدرن به دین محسوب میشود که ریشه در ناکامی نظامهای ّ
« ّ
الهیاتی
و فلسفی پس از جنگ جهانی دوم دارد و به شکلی جدی از اندیشههای فیلسوفانی مانند نیچه،
هایدگر و دریدا متاثر است .این مفهوم را جان دی .کاپوتو فیلسوف دین آمر یکایی ،بر اساس
ِ
نگاهی پساساختارگرایانه و برای نفی نظامهای ّ
الهیاتی مبتنی بر فلسفۀ سنتی غرب یا همان
الهیات رخداد بر عدم تعین و ثبات معنا در تعابیر ّ
«متافیزیک حضور» وضع کرده استّ .
الهیاتی
ِ
تأکید دارد و وضعیتی آستانهای را در معنا تصویر میکند .این نگرش با نفی هرگونه مطلقانگاری،
ساختارمندی و سویههای ایدئولوژیک ،از مفاهیمی در حال تحقق ،آیندهای باز ،غیرقابل
پیشبینی و غیرقابل مهار سخن میگوید و به جای سویههای معرفتشناختی ،بر ویژگیهای
پراگماتیک و اگزیستانسیال دین تأکید دارد .در نتیجۀ این نگرش ،با دین و مفاهیم ّ
الهیاتی باید
ِ
مواجهه درونی داشت و آن را به شکلی پراگماتیک و عملگرایانه محقق ساخت و بر همین اساس
است که ّ
الهیات رخداد با نوعدوستی ،کارهای خیر ،کمک به انسانها ،عدالتورزی و اخالق
پیوند وثیقی مییابد .از منظر کاپوتو دین – به عنوان فعل انسان – به معنای عشقورزیدن به خداست
و این عشقورزی در خدمت به بیوه زنان و یتیمان متجلی میشود .از این منظر ،حقیقت دین با
نظامهای ّ
الهیاتی تفاوتی بنیادین دارد و متعلق به پایگاهی است که میتوان آن را «مواجهه ناگهانی
با حقیقت»« ،برساختن» یا «انجام» حقیقت نامید ،چیزی که به ما انسانها تأکید میکند دست
دادن حقیقت بشویم.
از سستی برداشته و موجب رخ ِ
کلیدواژههاّ :
الهیات رخداد ،کاپوتو ،ساخت گشایی ،دریدا ،متافیزیک حضور

* دانش آموخته دکتری رشته کالم ،دانشگاه ادیان و مذاهب قم ()hamed.akbarzadeh@yahoo.com
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ّ
الهیات عملی و شاکله
حوران اکبرزاده

*

ً
ٌّ
کل یعمل علی شاکلته ّ
فربکم أعلم بمن هو أهدی سبیال» ،این
طبق آیۀ  84سورۀ إسراء «قل
شاکله است که گمراهی و هدایت من را رقم میزند .شاکله منابع مختلفی دارد و برآیندی است
از امور مختلف که نحوۀ وجود و هویت انسان را شکل میدهد :اکتسابات (هیئتهای حاصله از
طریق انتخابها ،افعال و آموزشهایی که میبینیم) ،ژنتیک و محیط .بنابراین ،شاکله ،طینت و
خلقت من نیست ،و انسان با شاکله متولد نشده که در رفتارش مجبور باشد ،بلکه در آن عنصر
ِ
اختیار وجود دارد .بنابراین ،انسان در صورت داشتن خودآ گاهی میتواند نسبت به شاکلهاش

خودآ گ اهی داشته ،آن را مدیریت کرده و تغییر دهد .تغییر در شاکله معادل تغییر در رفتار و
اوصاف نیست بلکه معادل تغییر در خود است .انسان تنها موجودی است که میتواند در خود
تغییر ایجاد کند .تغییر در شاکله می تواند بر دو نوع باشد :الف) تغییری که در آن ،انسان منفعل
است و عوامل زیست محیطی و ژنتیکی و  ..شاکله وی را تغییر میدهند؛ ب) تغییر فعاالنۀ شاکله
توسط خود انسان .توبه نمونه ای از تغییر فعاالنه شاکله است .این تحول را محیط نمیدهد بلکه
من انسان تصمیم می گیرم که خود را عوض کنم .بنابراین ،از طرفی شاکله امری عارضی نیست و
ِ
از طرفی قابل تغییر است« .من» می تواند شاکله را تغییر دهد و به واسطه این تغییر ،فعل تغییر پیدا
نماید .با توجه به این که در قرآن ،حرف «علی» استفاده شده است و نه حرف «باء سببیت»،
ّ
معلوم میشود که رابطۀ شاکله با فعل انسان رابطۀ علی-معلولی یا الزم و ملزومی نیست ،بلکه
رفتار انسان بر وفق الگوی شاکله است مانند نسبتی که فرش با نقشهاش دارد .نظریۀ حرکت
جوهری نفس آدمی در مالصدرا و رابطۀ نفس – بدن در ساختار فلسفی وی در تبیین این بحث،
بسیار کارساز است.
ّ
کلیدواژهها :شاکله ،الهیات عملی ،مالصدرا ،حرکت جوهری ،اختیار

* استادیار گروه فلسفه ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ()hooranakbarzadeh@yahoo.com
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بازتعریف آموزشهای ّ
الهیاتی در دروس دانشگاهی
رضا اکبری

*

دروس اعتقادی در دانشگاهها تحت عنوان مبانی نظری اسالم ارائه میشود که چهار درس اندیشه
اسالمی  ،1اندیشه اسالمی  ، 2انسان در اسالم ،و حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم را در بر
میگیرد .در کنار این عنوان ،عنوانهای عام دیگری از جمله اخالق و آشنایی با منابع اسالمی نیز
وجود دارد .در مصوبات اخیر ،تغییراتی همچون تنوعبخشی به سرفصلها و منابع درسی ،و معرفی
ساختارهایی همچون «شورای معارف اسالمی»« ،کمیسیون تخصصی محتوا و متن دروس
معارف اسالمی» ،و «کمیسیون تخصصی استادان و گروههای معارف اسالمی» انجام گرفته
است .هر چند که تغییرات صورت گرفته ،قدمی رو به جلو محسوب میشود اما تغییرات سریع
اجتماعی ،تغییراتی مستمر را ضروری میکند .در این مقام ،توجه به نکاتی ضرورت دارد از
جمله .1 :حضور صاحبنظران رشتهها و زیررشتههای تخصصی علوم انسانی همچون
روانشناسی ،جامعهشناسی ،تعلیم و تربیت ،و  ...در کمیسیونهای سهگانه برای وصول به
شناختی عینی تر از مسائل فردی و ایجاد گفتگویی میان رشتهای میان متخصصان ّ
الهیات و
رشتههای علوم انسانی؛  .2تنوع بخشی بیشتر به تعداد دروس اعتقادی با نظر به عالئق دانشجویان
ً
(مثال درس علم و دین با محوریت مسائل یک رشته ّ
خاص علمی مثل روانشناسی ،زیستشناسی
ً
الهیاتی و تربیت ّ
(مثال مشاوره ّ
الهیاتی)؛
یا فیزیک) یا با نظر به نیازهای اجتماعی و مهارتافزایی

 .3ارائه دروس کارگاهی با مشارکت دانشجویان رشتههای گوناگون برای تبادل تجربیات ّ
الهیاتی؛
 . 4ارائه دروس سمیناری با تدریس اساتید متعدد در یک نیمسال تحصیلی؛  .5معرفی دروسی
مثل تفکر نقاد و تفکر خالق برای مواجهه دقیقتر با پرسشهای ّ
الهیاتی؛  .6معرفی دروسی با

محوریت معرفی منظومه فکری متفکران دینی همچون آیت الله مطهری .این گونه تغییرات،
عالوه بر توجه به نیازها و عالیق دانشجویان ،در پویایی اساتید معارف و ارتباط علمی آنها با
رشتههای دیگر و در نتیجه ارتقای علمی آنان موثر است.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،معارف اسالمی ،دروس اعتقادی ،آموزش دانشگاهی

* استاد گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ()rezaa.akbari@gmail.com
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جایگاه عمل دینی در سنجش ایمان دینی
علی اللهبداشتی

*

خدای سبحان در عالم وجود چه در دنیا و چه در آخرت برای هر چیزی میزانی قرار داده است.
انبیاء میزان سنجش ایمان و عمل ّامتشان هستند .در روایات اسالمی داریم علی(ع) میزاناالعمال
است .میزان ،اختصاص به آخرت که پاداش و عقاب بر اساس ترازوی عدل الهی است ندارد ،در
جهان بشری هم برای هر چیزی میزانی است ،منطق میزان اندیشههای درست از نادرست ،امتحان
میزان یادگیری دانشآموزان و دماسنج میزان برای سنجش دمای هوا است .سوال ما در این مقاله
این است که میزان سنجش ایمان گروندگان به یک دین چیست؟ چگونه میتوان مؤمن را از منافق
و مدعی ایمان بازشناسی کرد؟ اگرچه ایمان امر قلبی است و تنها خدا به درون سینهها آ گاه است،
اما ظهور ایمان در اعمال فردی و اجتماعی انسان ،حکایتگر خوبی از ایمان درونی است .از کوزه
همان برون تراود که در اوست .مدعای نگارنده در اینجا این است که دستکم یکی از مهمترین
سنجه های ایمان عمل است و هماهنگی اعمال ایمانی با موازین دینی و شریعتی که شخص متدین
به آن دین و متشرع به آن شریعت است میتواند سنجشگر خوبی برای مرتبه ایمان وی باشد .مراد
ما از عمل در اینجا اعم است از اعمال عبادی فردی چون نماز و روزه واخالق ورفتار فردی و...
و اعمال اجتماعی که در اخالق ورفتار و کنشهای اجتماعی هرفرد ظهور پیدا میکند که تفصیل
آن در منابع دینی هر دینی یعنی کتاب و سنت آمده است .هدف از این پژوهش در درجه اول
خودآزمایی است ،سپس بصیرت افزایی و باالبردن سطح معرفت عمومی برای تشخیص مؤمنان
حقیقی از مدعیان ایمان.
کلیدواژهها :ایمان ،مؤمن ،بیایمان ،عمل صالح ،میزان

* استاد گروه فلسفه ،دانشگاه قم ()alibedashti@gmail.com
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بررسی نسبت میان ّ
الهیات عملی و حکمت سیاسی در حل مشکالت
جوامع بشری
رضا انصاری بارده

*

الهیات عملی رویکردی عملگرایانه نسبت به مفاهیم ّ
ّ
الهیاتی عرضه میکند و به دنبال آن است
که آثار پذیرش باورهای ّ
الهیاتی در زندگی عملی انسان و اجتماع انسانی متبلور شود .در مقابل،
حکمت سیاسی نیز به دنبال اتخاذ سیاست هایی مبتنی بر دانش و عقالنیت در حوزه عمل است.
حکمت سیاسی با استفاده از مبانی نظری خود که همان اندیشه و فلسفۀ سیاسی است به دنبال
کاربردیساختن یافتههای نظری و استفاده از آن یافتهها در زندگی بشر است .مشخصه مهم
حکمت سیاسی ،ناظر بر عمل بودن آن است .حکمت سیاسی در سنت اسالمی توصیهها و
راهکارهایی را برای مخاطبان خود بیان میکند که آن راهکارها به سعادتمند شدن زندگی ایشان
در این دنیا کمک می کند و در واقع راهکار عقالنی زیستن برای کمتر شدن مشکالت را به آنها
می آموزد .این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که با توجه به وجه اشتراک ّ
الهیات عملی
و حکمت سیاسی در رویکرد عملگرایانه برای حل نیازهای بشر؛ رابطه ّ
الهیات عملی و حکمت
سیاسی چیست؟ یافتههای این پژوهش بیان میکند که ّ
الهیات عملی و حکمت سیاسی هر دو به
دنبال حل مشکالت عملی زندگی بشر و همچنین به دنبال تربیت افرادی هستند که بتوانند
دانشهای نظری خود را در عرصه عمل مورد استفاده قرار دهند .خروج از عرصه نظری و ورود به
حل نیازها و سواالت عملی جامعه ،وجه اشتراک ّ
الهیات عملی و حکمت سیاسی است .همراهی
ّ
الهیات عملی و حکمت سیاسی میتواند باعث حل مشکالت بیشتری از جوامع بشری گردد .در
این پژوهش به بیان نتایج همراهی ّ
الهیات عملی و حکمت سیاسی در بهبود زندگی جوامع

میپردازیمّ .
الهیات عملی و حکمت سیاسی علیرغم اینکه پایههای دینی دارند اما در حل
مشکالت انسانها رویکرد فرادینی را دنبال میکنند.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،حکمت سیاسی ،زندگی دینی ،جامعۀ بشری

* دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ()ansarireza313@gmail.com
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ّ
الهیات عملی و رویکرد فتیان در مواجهۀ با دین
سعید انواری1؛ علی علینژاد

2

جماعت فتیان (جوانمردان) گروهی بودند که مراتب واالی معرفتی و معنوی را در زندگی عادی و
کسب روزی مادی میدانستند .ایشان با طرح آداب کسب و کار در فتوتنامهها ،اعمال ظاهری
دنیایی و مراتب باطنی اخروی را به یکدیگر نزدیک میساختند .در فتوتنامهها آداب جوانمردی
بیان شده است و برای هر پیشه ،آدابی وجود دارد که فرد با ّ
مؤدب بودن به آنها ،در مسیر
دینداری قدم بر میدارد و از مسیر حضور اجتماعی و دستگیری از مردم ،به مراتب واالی
معرفتی دست می یابد .در آیین جوانمردی به نوعی میان عمل و نظر رابطه برقرار میکردند؛ مثال
مشخص می کردند که شاطر باید چگونه رفتار کند و هنگام چانه گرفتن و درآوردن نان چگونه
رفتار کند و از این طریق چگونه به سلوک معنوی بپردازد .این دیدگاه به جنبه عملی دین و
معنویت توجه ویژه دارد و عبادت را در خدمت به خلق مییابد .این جماعت که نقش مهمی در
فرهنگ ایرانی – اسالمی دارند معتقد بودند که« :اصل فتوت آن بود که بنده دائم در کار غیر
خویش مشغول بود» .ایشان هم به ظواهر دین پایند بودند و هم در جستجوی معنایی معنوی در
روزمره بودند .از این منظر میتوان فتیان را به نوعی قائل به ّ
ّ
الهیات عملی دانست
اعمال ظاهری
که نوعی حکمت عملی را برای عامۀ مردم ترویج میکردند .این جماعت که به آداب و
سنتهای عملی توجه ویژه داشتهاند ،کمتر به نوشتن پرداختهاند که این امر در پوشیدگی ایشان
مؤثر بوده است .در این مقاله رویکرد فتیان در مواجهه با دین از منظر ّ
الهیات عملی مورد شرح و
بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،فتیان ،عمل و نظر ،دینداری عملی

1دانشیار گروه فلسفه ،دانشگاه عالمۀ طباطبائی ،تهران ()saeed.anvari@atu.ac.ir
 2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ()alialinejad110@gmail.com
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تفسیرپذیری ایمان و نقش آن در جهتگیریهای ّ
الهیات عملی
سیده شیما انوشه1؛ احمد کریمی

2

«ایمان» به عنوان یکی از مهم ترین همراهان تاریخ زندگی آدمی ،اگرچه در جوامع همگون
ایمانی ،عاملی برای زیستی مسالمتآمیز محسوب میشود ،در عین حال ،با بروز اختالفات
تفسیری از آن ،به دلیلی برای ایجاد خشونتورزی میان افراد بدل میگردد .تا جایی که حتی
برخی آتشافروزی های بزرگ تاریخ ،ریشه در عدم پذیرش و تحمل افراد از تفاسیر ایمانی
یکدیگر داشته است .درک ُبعدی از مسئلۀ ایمان که آن را برخوردار از «قابلیت تفسیرپذیری»
میداند و بیان میکند که شرایط و موقعیتهای گوناگون اجتماعی ،فرهنگی و حتی طبیعی و
تاریخی بر برداشت انسانها از ایمان اثر میگذارد ،به ایجاد انعطافپذیری بیشتر و تحمل باالتر
افراد از یکدیگر در سطح جامعه کمک شایانی میکند .آنچه در آموزههای دینی اسالم نیز بدان
پرداخته شده است و جامعه اسالمی را علیرغم تفاوتهای ظرفیتی افراد در پذیرش و تجلی
ایمان ،همواره به برادرگرایی و اخوتورزی تشویق نموده و افراد را از تحمیل بار گرانتر بر دوش
افرادی با گنجایش ایمانی محدودتر نهی کرده است .از اینرو مقاله حاضر میکوشد با بهرهگیری
از شواهد قرآنی ـ روایی ،برخورداری ایمان از قابلیت تفسیرپذیری را تبیین نماید و روشن سازد که
از یکسو با توجه به « ّ
تدرج ایمان» ،وجود تفاسیر گوناگون از آن در جامعه اجتنابناپذیر است و
از سوی دیگر دست یابی به اصل مهم برادری و اخوت در جامعه ،در گرو درک این ویژگی ایمان
و افزایش انعطاف و تحمل افراد از برداشتهای ایمانی یکدیگر رخ خواهد داد .امری که به
برقراری زیستی مسالمتآمیز و همدالنه و به دور از خشونت در میان افراد منتهی خواهد شد.
کلیدواژهها :ایمان ،تفسیرپذیری ایمان ،اخوت ،تدرج ایمان ،جهتگیری ّ
الهیات عملی

 1دانشجوی دکتری رشته کالم امامیه ،دانشگاه قرآن و حدیث ،قم ()sh.anoosheh@gmail.com
 2استادیار گروه کالم ،دانشگاه قرآن و حدیث ،قم ()ahmad.karimi@gmail.com
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تجربۀ دینی ّ
الهیات عملی در آفریقای جنوب صحرا (گذشته ،حال و آینده)

محمدحسن ایپکچی

*

«بدیاکو» و «امبیتی» ،دو فیلسوف دین آفریقا ،ضمن رد مفهوم «بومیشدن ّ
الهیات» در آفریقای
جنوب صحرا ،مبتنی بر تالش های فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی صورت گرفته در دوران مبارزات
استعمارزدایی و ضد میسیونری غرب ،از تنوع ّ
الهیات آفریقایی بومی غیر استعماری دفاع نموده،

ا ّ
لهیات عملی در آفریقای پسا استعمار را زندگی دینی توام با ایمان دانسته و تفسیر هستی

خداجویانۀ آفریقایی را در فضای فرهنگی متنوع میدانند .تجربه دینی آفریقا ازسوی متالهین و
فالسفۀ دغدغه مند معاصر آفریقایی توانست پس از دههها استیالی استعمار و میسیونری غربی- ،
از طریق توجه به باورها ،نمادها ،مناسک ،داستانها ،روایتها و اسطورهها -نوعی نظم ساختاری
اندیشۀ الهی بومی را در رویارویی با واقعیات اجتماعی ،مذهبی ،اقتصادی و سیاسی سرزمینهای
آفریقایی رقم بزند که عصارۀ شاخص آن را در مفهوم «معنویت روزمره در آفریقا» خالصه
مینماید .درواقع ،آنچه این خودآ گاهی دینی بومی آفریقایی را نتیجه داد ،مبارزات ضد استعماری
ِ
رهبران ،روشنفکران و رهبران انقالب اندیشه در آفریقا بود .دو فیلسوف دین اعتقاد داشتند که
کلیسای غرب با تمام تالشهایش برای جذب هستی دینی مردم آفریقا ،نتوانست بر رشد توانمند
ّ
الهیات عملی آفریقایی فائق آید؛ چرا که در راهیابی از واقعیتهای اجتماعی و دینی مردم آفریقا
غافل بود .امروزه ،افزایش کلیساهای مستقل آفریقایی به همراه رشد جنبشهای دینی و پیروان
مسیحیت پروتستان ،به عنوان مهمترین نتایج رشد ّ
الهیات عملی مطرح است .همچنین ،چاپهای
متعدد از انجیلهای آفریقایی ،آهنگهای بومی مذهبی ،افزایش فعالیت کلیساهای بومی و
مستقل و انگیزه و عالقۀ فراوان توده مردمی آفریقا در برنامههای مذهبی کلیسا (یکشنبه ها)،
آموزش های مذهبی درون خانواده و مدارس و فرهنگ عمومی جامعه نشان از رشد ّ
الهیات عملی
و تاثیرات آن در برنامه های زندگی روزانه مردم آفریقا دارد .درس زندگی عملی مذهبی
(معنویتگرا) در آفریقا می تواند در تجدید نظر و بهسازی ساختار تجربه دینی در کشورمان موثر
بوده ،نوعی معنویتگرایی را در روح و روان جامعه تزریق نماید.
ّ
کلیدواژههاّ :
الهیات آفریقا ،بومیگرایی دینی ،مسیحیت غربی ،الهیات عملی
* دانشجوی دکتری رشته دین پژوهشی ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،قم ()hasanipakchi@gmail.com
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تحلیل عقلی فلسفی رابطۀ بین قانونمداری و پیشرفت جامعه
محسن ایزدی

*

مسائل جامعهشناسی میتواند زمینه بسیار مناسبی برای تبلور ّ
الهیات عملی و اجتماعی باشد .در
همین راستا ،میتوان از طریق اصول فلسفی-منطقی و با استشهاد به برخی از آیات قرآنی ،رابطه
بین پیشرفت یک جامعه و قانونمداری مردم آن جامعه را تحلیل نمود .برای نیل به این مقصود،
باید نخست به تحلیل و تبیین سریان قوانین تکوینی عقلی در کل عالم پرداخت و در پی آن ،از
طریق استدالل فلسفی -منطقی و نیز با الهام و بهره گرفتن از آیات قرآن کریم ،به تبیین و اثبات
این مدعای مهم فلسفی همت گماشت که در جامعه نیز -اعم از اینکه «جامعه» را دارای وجود
واقعی بدانیم یا وجود اعتباری -قوانین تکوینی عقلی حاکمیت دارند .طرح مسئلۀ حاکمیت
ً
قوانین تکوینی در جامعه ،منطقا ،مسبوق است به بررسی دیدگاههای مختلف و نقض و ابرامهای
ارائه شده درباره نوع ترکیب جامعه و اعتباری یا واقعی بودن وجود آن ،که بخش مهمی از تحقیق
مورد نظر را به خود اختصاص خواهد داد .محور اصلی چنین پژوهشی عبارت خواهد بود از
ً
تحلیل و اثبات این دو گزاره (که هر دو از قوانین تکوینی و عقلی حاکم بر جامعه هستند) :اوال
« بدون قوانین قراردادی ،تشکیل و استمرار جامعه محال عقلی است»؛ ثانیا« :بدون قانونمداری
مردم یک جامعه ،پیشرفت آن جامعه محال عقلی است» .این ادعا که« :قانونمداری مردم یک
جامعه تأثیر مهمی در پیشرفت آن جامعه دارد» ،اگر چه در مطالعات معطوف به بررسی جامعه از
حیث ایستایی (جامعهشناسی) و نیز بررسی جامعه از حیث پویایی (فلسفۀتاریخ) ،سخن مطرح و
مشهوری است؛ اما با این گزاره فلسفی-منطقی که« :بدون قانونمداری مردم یک جامعه،
پیشرفت آن جامعه محال عقلی است» تفاوت بنیادینی دارد .گزاره اخیر ،از طریق استدالل عقلی
و منطقی قابل اثبات است.
کلیدواژهها  :تحلیل عقلی فلسفی ،قانون تکوینی ،قانون قراردادی ،قانونمداری ،پیشرفت
جامعه

* دانشیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه قم ()mohseneizadi@yahoo.com
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بازتاب باور به کرامت ذاتی انسان در کیفیت مواجهه با مجرمین
احسان بابایی

*

طبق آموزه های قرآنی ،انسان از کرامت ذاتی برخوردار است .هر چند در قلمرو آثار فقهی ،در
مورد باور به کرامت ذاتی انسان اختالف نظر وجود دارد ،اما در زمینۀ تربیت اسالمی از بازگشت
دادن انسان به خود و متوجه نمودن او به شرافت و کرامت ذاتی خویش به عنوان مبنا و زیربنای
اخالق و تربیت اسالمی یاد شده است .متون دینی با مخاطب قرار دادن انسان به عنون موجودی
نفیس ،او را در موقعیتی برتر از آلودگیها معرفی میکند و به این ترتیب زمینه را برای خودکنترلی
و مدیریت انسان بر خویش فراهم میسازد .عالوه بر این ،باور به کرامت انسانی ،از طریق معرفی
انسان به عنوان موجود دارای احترام ،روابط افراد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و به عاملی برای
محبتورزی ،خیررسانی و خودداری از تعرض به حقوق دیگران تبدیل میگردد .تأثیر باور به
کرامت ذاتی انسان را میتوان در نحوه مواجهه با مجرمین مشاهده نمود .کرامت ذاتی انسان،
می تواند اصل اهتمام به اصالح مجرمین را تبیین نماید .همچنین نهادی مانند توبه و آثار آن در
رفع مجازات از مجرم با توجه به همین ویژگی انسان قابل توضیح است .طبق احکام اسالمی،
ّ
مجرم نیز محترم و صاحب حق شمرده میشود و تعدی از میزان الزم مجازات ،خود یک جرم
تلقی میگردد که مرتکب آن ،مستوجب مجازات است .عالوه بر این ،وجود انگیزۀ شرافتمندانه
در ارتکاب جرم ،ابراز ندامت یا ُحسن سابقه میتواند موجبات تخفیف مجازات تعزیری را فراهم
سازد .تأثیرگذاری این عوامل در کیفیت واکنش نسبت به جرم ،مبتنی بر نگاه محترانه و امیدوارانه
به فرد مجرم است .همین نگاه را می توان در نهادهای حقوق کیفری مانند تعویق صدور حکم،
تعلیق اجرای مجازات ،نظام نیمهآزادی و آزادی مشروط مشاهده نمود.
کلیدواژهها :کرامت ذاتی ،مجازات ،توبه ،تربیت ،اصالح

* استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ،تهران ()ehsanbabaei@ujsas.ac.ir
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بازتاب ّ
الهیات عملی در اهداف تاریخنگاری مسلمانان
احمد بادکوبه هزاوه

*

آغاز توجه مسلمانان صدر اسالم به تاریخ و تاریخنگاری متاثر از عواملی بوده است که بیتردید
یکی از آنها مفاهیمی بوده که از رهگذر فضای وسیع آموزشی قرآن بر ذهن و جان مسلمانان القا
میشد .قرآن به صراحت یکی از اهداف داستانسرایی را عبرتآموزی بیان میکند و مخاطبان
خود را تشویق به نگاه عبرتآمیز به رویدادهای تاریخی و احوال اقوام پیشین میکند .از این رو
پس از آنکه مسلمانان به ثبت و تدوین تاریخ امت اسالمی و دیگر امم و اقوام پرداختند ،همواره
یکی از اهداف تاریخنگاری را عبرتآموزی و فهم سنتها و آیات الهی در جامعههای بشری و
نیز تحقق مشیت و اراده الهی در زندگی بشر بیان کردند .این دیدگاه در بسیاری از مقدمههای
تواریخ برجسته مسلمانان و نیز در نوشتههای تاریخشناسانۀ ایشان که امروزه فلسفۀ تاریخ خوانده
می شود بازتاب یافته است .تغییر گفتمان فهم تاریخ به دنبال ورود دیدگاههای جدید علم تاریخ از
غرب به جهان اسالم در دوره معاصر موجب شد تا رویکرد دینی به اهداف تاریخنگری و
تاریخ نگاری تغییر کند و این رویکرد مسلمانان برچسب تاریخ ایدئولوژی خورده و مذموم تلقی
شود .نگارنده در این مقاله در صدد است تا بازتاب این آموزه قرآنی را در آثار نمونه و برجسته
تاریخ نگاری مسلمانان تا دوره معاصر بررسی کند و نشان دهد که چگونه مسلمانان در فضاهای
علمی از جمله علم تاریخ نیز میکوشیدند که آموزههای اصلی و قطعی دینی را کاربردی و عملی
سازند.
کلیدواژهها :اهداف تاریخنگاری ،عبرتآموزی ،سنتهای الهی ،مشیت الهی ،داستانسرایی
قرآنّ ،
الهیات عملی

* دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،دانشگاه تهران ()hazaveh@ut.ac.ir
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درآمدی بر ّ
الهیات هواخواهی ،با تأکید بر هواخواهان ایرانی گروه
موسیقی کرهای اکسو
محمدجواد بادین فکر

*

الهیات عملی به دنبال اندیشیدن به روشی ّ
با این فرض که ّ
الهیاتی درباره کنشهای فردی و
جمعی انسانهاست ،لذا میتوان به یکی از صورتهای مدرن و ّ
الهیاتی فرهنگ مدرن یعنی

الهیات هواخواهی پرداخت .ریشههای تاریخی ّ
ّ
الهیات هواخواهی را باید به پیش از دوران مدرن و
عصر سنت بازگرداند .به نحوی که امروز در فرهنگ غرب ریشههای هواخواهی مدرن را به رفتار
حواریون مسیح(ع) باز میگردانند و همچنین میتوان فرمهای ویژهتری از آن را در سدههای
نخستین تمدن اسالمی میان فرق عرفانی پیدا کرد .در این مقاله با استفاده از رویکرد نظری پل
تیلیش در خصوص ّ
الهیات فرهنگ ،به تبیین رفتارهای مناسکی هواخواهان مدرن میپردازیم.
همانطور که کریس رایک نیز اشاره کرده است ،طرفداران یک فرد مشهور مانند پرستندگانی
هستند که در تالش برای ارتباط گرفتن با این مشاهیر قدرت جادویی آنها را میجویند .لذا یکی
از تفاوتهای مشهود هواخواهی مدرن و رسانهای با هواخواهی در فرهنگ سنتی ،ارتباط هواخواه
با سلبریتی به میانجی متن رسانهای است .چیزی که در مدل سنتی حضور فیزیکی ،اصل اساسی
شکل گیری ارتباط میان هواخواه و مراد بود .به این منظور در این مقاله با ارائه نمونههایی از جمله
اهان ایرانی یکی از گروههای موسیقی پاپ کرهای به تبیین برخی از ویژگیهای
رفتارهای هواخو ِ
ّ
الهیات هواخواهی در ساحت فرهنگ مدرن میپردازیم و همچنین اشاره میکنیم که تمایزات
هواخواهی مدرن با هواخواهی سنتی چیست؛ به این معنا که به خصوص در فرهنگ ایرانی-
ً
اساسا ما شاهد هواخواهیهای مطلوبی هستیم که مبنای آن ّ
الهیات توحیدی است .اما
اسالمی
اکنون شاهد هواخواهی با جنس ّ
الهیات سکوالر هستیم .ما در این مقاله به این سوال اصلی پاسخ
الهیات عملی و ّ
خواهیم داد که کنش هواخواهی از چه جهت باید با رویکرد ّ
الهیات فرهنگ به

عنوان یک رفتار قدسی در زندگی روزمره بررسی شود؟
کلیدواژهها :هواخواهیّ ،
الهیات ،فرهنگ مدرن ،موسیقی

* دانشجوی دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ()m.j.badini74@gmail.com

چکیدۀ مقاالت کنفرانس بینالمللی الهیات عملی | 29

«انعطاف پذیری نورونی» و نگرۀ باال به پایین در اشتدادپذیری ایمان
از طریق انجام مناسک دین اسالم
مهرناز باشیزاده مقدم

*

برخالف خوانش سنتی و طبیعتگرایانه از فرآیند تکامل که نگرهای پایین به باال دارد ،تمام
کنشهای انسانی از جمله باورمندی دینی را مقهور ژنها و ممها معرفی مینماید و در نهایت به
تقلیلگرایی و جبرگرایی میانجامد؛ خوانش نوین از این نظریه نگرهای باال به پایین ارائه مینماید،
غیرتقلیلگرا است و اختیارگرایی در این فرآیند را ممکن میشم رد .در نگرۀ نوین ،هشت ساز و
کار از باالترین سطوح زیستی میتوانند چگونگی بروز ژنها را تحت تأثیر قرار دهند.
انعطافپذیری نورونی ( ) Neuroplasticityاز جملۀ این ساز و کارها است .این رخداد
ً
نوروبیولوژیک اساسا اشاره به تغییرات ساختاری و عملکردی در مدارها و مسیرهای عصبی در
مغز دارد که همزمان با تجارب ذهنی و بیرونی رخ میدهد .پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ
ایمان حاصل از انجام مناسک دینی را در چهارچوب
تحلیلی و به صورت مقایسهای
اشتدادپذیری ِ
ِ

یافتههای دانش اعصاب و آموزههای عبادی دین اسالم بررسی مینماید .یافتههای دانش اعصاب
عبادی خود راهبر با سه مؤلفۀ مشترک در یادگیری مؤثر و پایدار ،یعنی:
نشان میدهند که مناسک
ِ
تکرار ،توجه و هیجان که منجر به پیوندهای جدید عصبی میگردند ،همپوشان است و میتواند

موجب فعال شدن مدارهای عصبی مرتبط با تجربۀ معنوی و در نهایت انعطافپذیری نورونی شود
ِ
و از این رهگذر اشتدادپذیری ایمان فرد را سبب گردد .این موضوع خود توجیهکنندۀ علیت
ذهنی ،دیدگاه غیرتقلیلگرایانه و ّ
مقوم سطحی از اختیارگرایی در ایمان فرد است .در این راستا با
عطف نظر به وجوه معرفتی و حیث التفاتی و عاطفی باور دینی میتوان از چهارچوب مفهومی
نوروبیولوژیک ،چرایی تأکید اسالم بر مداومت ،توجه و شورمندی در عبادات را تبیین کرد.
کلیدواژهها :انعطافپذیری نورونی ،یادگیری ،اشتدادپذیری ایمان ،مناسک دینی اسالم

* مربی آموزشی دانشکده معارف قرآن ،دانشگاه قرآن و حدیث ،قم ()mbashizadeh@yahoo.com
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کالم کاربردی و مسئلۀ رنج
رضا برنجکار

*

تاریخ اندیشه بشر ،همراه با راهکارهای عملی برای مواجهه و مدیریت رنج است .این راهکارهای عملی
الهیات نظری است .این راهکارهای عملی مبتنی بر ّ
مبتنی بر یک سلسله مبانی ّ
الهیات نظری را میتوان
ِ
الهیات یا کالم عملی نامید .نمونههای برجسته ّ
ّ
الهیات عملی رنج را میتوان در کتاب ایوب از عهد عتیق،
کتاب تسالی فلسفی بوئتیوس ،و دیدگاههای آ گوستین ،بودا ،سقراط و افالطون ،و رواقیان دید .در سنت
اسالمی ،مواجهه کالم کاربردی با مسئلۀ رنج مبتنی بر این اصول کالم نظری است :الف) وجود خداوند با
صفات کمالی او؛ ب) معاد؛ ج) موقت و گذرا بودن زندگی دنیا و اینکه زندگی دنیا همراه با اختیار و
آزمایشهای آن وسیلهای برای رسیدن به سعادت و جایگاه ابدی انسان است؛ د) امکان اثرگذاری معکوس
خیر و شر دنیوی در سعادت و شقاوت اخروی ،بر اساس نحوه مواجهه مختارانه با رنجها و لذتها در دنیا و
این که هدف از ارسال رسل نیز مدیریت درست همین نحوه مواجهه بوده است .مواجهۀ کالم کاربردی با
مسئلۀ رنج در کنار ابتنا بر اصول نظری ،با دغدغه عملی و با هدف کمک رساندن به فرد رنج دیده برای
ّ
تحمل رنج ،کنار آمدن با آن و به طور کلی مدیریت رنج است .از بررسی آیات و روایات ،حکمتهای
ّ
ششگانهای درباره رنج به دست میآید که میتوان آنها را در دو دسته کلی جای داد :رنجهای کیفری (با
حکمت کیفر ِصرف ،کیفر به منظور پاک شدن و کیفر به منظور بازگشت از گناه و قرار گرفتن در مسیر
سه
ِ

پاکی) و رنجهای ابتدائی (با سه حکمت آزمایش ،ارتقای درجه معنوی و یا علتی برای پایان عمر) .هرچند
هیچ تجویز واحد و از پیش تعیینشدهای درباره نحوه تعامل ّ
الهیاتی با افراد رنج دیده وجود ندارد و باید در
هر شرایطی و با توجه به وضعیت مخاطب ،روش خاصی را در پیش گرفت ،چه بسا بتوان دو راه کار کلی
برای تعامل با افراد رنجدیده ارائه داد که در هر دو ،تسال دادن به شخص رنجدیده محوریت دارد .الف) در
ّ
مواجهه با افرادی که به رنجهای عادی دچار گشتهاند باید چنین به آنان تسال داد که این رنج یا به خاطر گناه
است که موجب پاک شدن فرد می گردد و یا آزمایشی است که اگر در آن صبر پیشه کند به سعادت ابدی
خواهد رسید .در برخورد با افرادی که از رنجهای شدید و طاقتفرسا در عذاب هستند ،نباید به هیچ وجه از
جنبه کیفری رنج سخن گفت ،بلکه می باید بر حکمت الهی و لزوم صبر به منظور رسیدن به سعادت ابدی
تأکید کرد .مواجهه با این افراد بیش از آنکه کالمی باشد ،باید جنبه تعامل عملی و یاری رسانی داشته باشد.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،کالم کاربردی ،مسئلۀ رنج ،مسئلۀ شر

* استاد گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه تهران (پردیس فارابی) ،قم ()berenjkar@ut.ac.ir
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بررسی کارایی ّ
الهیات شبانی در معنویت برای کودکان به سبک
کارنبرگ
زینب برخورداری1؛ هانیه دارائی2؛ سینا تکیه

3

الهیات شبانی ،به عنوان بخشی از ّ
ّ
الهیات نقلی مسیحیت با الگوگیری از سبک زندگی شبانی مسیح(ع) برای
انتقال محبت و مراقبت الهی به افرادی که با مسئلۀ شر مواجه شدهاند ،راهکارهایی اجرایی ارائه میکند.
ّ
الهیات شبانی ،ضمن اصالح انگارۀ افراد مصیبتدیده از مسئلۀ شر و یادآوری عشق خداوند به ایشان،
ً
اقداماتی حمایتی و گفتوشنودهایی به زبان عواطف دارد تا اعتماد از دست رفتۀ اصطالحا گوسفندان
بی شبان را به ایشان بازگرداند .از طرف دیگر ،کودکان بخش مهمی از جامعه انسانها هستند که در ابتدای
مسیر تکامل بوده و مواجهۀ آغازین آنها با جهان ،پرسشهای بنیادین از مسائل دینی و اعتقادی را به همراه
دارد .یکی از مسائل مهم در این بین ،ایجاد پرسش از مسئلۀ شر و رنج ،در ذهن کودکان است زیرا آنها بیش
از سایر انسانها ،آسیبپذیر بوده و در صورت حس بیپناهی ،بیش از پیش در معرض صدمه خواهند بود؛
لذا پاسخ مناسب و صحیح به پرسشهای بنیادین کودکان ،برای تقویت کیفیت زیست معنوی ایشان ضروری
است .به این خاطر است که امروزه بحث معنویت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی دینی ،در حوزه تربیت
کودکان نیز مطرح شده و برای انتقال سبک معنویت به کودکان ،برنامههای آموزشی جامعی تنظیم گردیده
است .کارنبرگ ،پایهگذار سبک معنویت برای کودکان معتقد است کودکان حق دارند از گنجینههای
معنوی جهان بهرهمند شوند و تأکید دارد که کودکان در سراسر جهان و با هر دینی باید تجارب معنوی داشته

باشند و چون سبک وی نسبت به تمام ادیان گشودگی دارد ،به نظر میرسد میتوان از آموزههای ّ
الهیات

شبانی در دستورالعملهای برنامۀ آموزشی این سبک استفاده کرد که از جملۀ آن مدیریت خودکنترلی،
کسب مهارت در روابط اجتماعی و دوستانه ،تاثیرگذاری بر اهداف زندگی و ...است .نوشتار حاضر بر آن
است تا با بررسی تطبیقی ،میان ّ
الهیات شبانی و معنویت برای کودکان به سبک کارنبرگ ،نسبت آن دو را با
هم بسنجد و میزان کارایی ّ
الهیات شبانی را در ارتقا معنویت کودکان به آزمون بگذارد و نشان دهد که
میتوان از راهکارهای ّ
الهیات شبانی ،در برنامههای جامع معنویت برای کودکان به سبک کارنبرگ بهره برد.

کلیدواژههاّ :
الهیات شبانی ،مسئلۀ شر ،معنویت برای کودکان ،کارنبرگ

 1دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه تهران ()barkhordariz@ut.ac.ir
 2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه تهران ()h.daraei123@gmail.com
 3دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه تهران ()sina.tekieh@ut.ac.ir
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تحلیل معرفتشناسانۀ دینگریزی
زهرا بهارلو

*

دینگریزی ،سکوالریسم ،جدایی دین از سیاست ،جدایی دین از علم و در نهایت جدایی دین از
زندگی؛ همگی حامل پیامی واحد هستند :ما از دین بیزاری میجوییم .فارغ از اینکه دینگریزی
تاریخچه ای بس عظیم دارد ،اینک در جوامع امروزی باوری موجه تلقی میشود .چشمها را باید
شست ،جور دیگر باید دید .بیایید به جای آنکه در باب معرفتشناسی و آسیبشناسی دین بحث
و بررسی کنیم ،باورها و نظریات دینگریزان را مورد بررسی و تحلیل معرفتشناسانه قرار دهیم؛
توجیهات دینگریزانه چیست؟ چرا دینگریزی در جوامع کنونی مقبولیت و پذیرش عام دارد؟ آیا
باورهای دینگریزانه موجه است؟ از آنجا که محبوبیت دینگریزی در جوامع ،روند رو به رشدی
دارد ،چه بسا تحلیل و بررسی معرفتشناسانۀ باورهای دینگریزانه ،مسیر را در باب معرفت دینی
هموارتر سازد .اگر بنا باشد جهل دربارۀ دین سرنوشتی چون اعتقاد به گزارههای دینگریزانه رقم
زند ،نادرستی این گزارهها دریچهای بر آ گاهی از جهل دینی است .بیزاری از دین میتواند ناشی
از مواردی همچون جهل و ضعف معرفتی دین ،آمیختگی برخی خرافات با آموزههای دینی و یا
تبلیغ نادرست باشد؛ لذا در صورت زدودن چنین خرافات و تأکید بر رابطۀ عقل و دین و تفکر
عقالنی در باب آموزههای دینی و همچنین تبلیغ درست ،شاید بتوان دینگریزی را در جوامع دینی
به حداقل رسانید .این مقاله در نظر دارد نظریات و باورهای دینگریزانه را زیر ذرهبین نقد
ً
معرفتشناسانه قرار دهد تا توجیهات و موجهات آن را بررسی کند .یقینا در بطن توجیه و شواهد
باورهای دینگریزانه ،جهل و فهم نادرست دین ،جا خوش کرده است.
کلیدواژهها :دینگریزی ،معرفتشناسی ،آسیبشناسی دین ،رابطۀ عقل و دین

* دانشجوی دکتری رشته فلسفه دین ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران
()bahar82123@yahoo.com
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َ
واکاوی تجربۀ ّ
الهیات مدرسی در مواجهه با پدیدههای اقتصادی؛
رهیافتهایی از نظریۀ قیمت عادالنه
محمدحسین بهمنپور خالصی1؛ محمدجواد شریفزاده

2

ً
َمدرسیان مجموعهای از متکلمین مسیحی بودند که عمدتا در طی قرون  12تا  17کنشگری فعالی در
اروپا داشتند .ایشان روش تبلیغی جدیدی را در قالب آموزش ّ
الهیات در مدارس دینی در پیش گرفتند و
از این رو به ایشان مدرسی میگویند .ازجمله آموزههای قابلتوجه در ادبیات مدرسی نظریه قیمت
عادالنه است که میتوان آن را یکی از پربسامدترین تئوریها در طول تاریخ عقاید اقتصادی نیز تلقی
نمود .این مطالعه در تالش است تا با استفاده از روش کتابخانهای-تحلیلی و با مراجعه به متون
کالسیک مدرسی ،به بازخوانی نظریۀ قیمت عادالنه در اندیشه اقتصادی متفکرین مدرسی بپردازد تا از
طریق آن ،تجارب عمومی ّ
الهیات مدرسی در مواجهه با پدیدههای اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد.
برای این منظور ،نظریۀ قیمت عادالنه از ریشههای شکلگیری آن در حکمت عملی مدرسی تا
سطحیترین صورت آن بهعنوان یک نهاد اقتصادی مورد بررسی قرارمی گیرد تا از طریق آن بتوان به
این سؤال پاسخ گفت که چگونه ّ
الهیات میتواند در ساحت عملی خود ،تا سطحیترین اعتبارات
اقتصادی نقشآفرینی نماید و نیز آنکه ّ
الهیات عملی چه اختصاصاتی را برای دستگاه تحلیل یک
متفکر در علم اقتصاد با نگرشی دینی فراهم میآورد .نتایج این مطالعه نشان میدهد متفکرین مدرسی
الهیات عملی دستاوردهای قابلتوجهی برای ترویج ّ
در ساحت نظری ّ
الهیات از طریق تألیفات و

آموزش های خود در مدارس داشتند و در ساحت عملی آن نیز سعی در عملیسازی ّ
الهیات در

بنیادهای انسانی جامعه از طریق ساخت اعتبارات و نهادهای مختلفی همچون قیمت عادالنه داشتند.
در این راستا نظریۀ سعادت دوگانۀ انسان در ّ
الهیات مدرسی تأثیر قابلتوجهی در شکلگیری
موضوعات اقتصادی به مثابۀ بخشی از حکمت عملی مدرسی داشته است .علیرغم این دستاوردها
عدم فهم نظاممند ایشان از پدیدهای مدرنی همچون نظام سرمایهداری و نیز عدم تالش برای تحقق
عملی آموزه های خود در ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه ازجمله کاستیهای مواجهه ایشان به
شمار میآید.
ّ
ّ
کلیدواژهها :الهیات عملی ،الهیات مدرسی ،متفکرین مدرسی ،اقتصاد اسالمی ،قیمت عادالنه

 1دانشجوی دکتری رشته معارف اسالمی و اقتصاد ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ()m.bahmanpour@isu.ac.ir
 2دانشیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ()sharifzadeh@isu.ac.ir
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اله ّیات بیماری به مثابه اله ّیات عملی
نعیمه پورمحمدی

*

در «مطالعات جدید بیماری» رشتههای مختلف علمی با روشهای خاص خود با هم ترکیب
میشوند تا راجع به بیماری چارچوب درک و عمل واحدی را مشخص کنند .در پی ایجاد و
گسترش مطالعات جدید بیماری ،بازخوانی اله ّیات از منظر مطالعات بیماری و بازتولید اله ّیات
اول این مقاله ،یعنی «اله ّیات بیماری» ،آموزههای اله ّیاتی
بیمارینگر ضروری مینماید .در بخش ِ

درباره بیماری را نقد میکنم؛ آموزههایی همچون «بهکارگیری گسترده استعاره بیماری در متون
دینی»« ،اعطای هویت نشانهای و ابزاری به شخص بیمار» مثل تجلی قدرت شفابخش خدا،
تجلی ٔ
اراده مطلقه و حاکمیت خدا ،مایٔه آزمایش مؤمنان ،مایه تمایز قدیسان ،تجلی عدل و شکوه
خدا ،یادآور شکر خدا و مایٔه اجابت دعا« ،توصیه به صبر بر بیماری و امید بیمار به بهروزی در

زندگی پس از مرگ»« ،توصیه به دستگیری از بیماران و صدقهدادن به آنها»« ،باور به
غرامتخواهی ،تاوان و کفاره گناه بودن بیماری»« ،اعتقاد مفرط به تسلط اراده الهی در
بیماری»« ،توسل صرف به شفای الهی در بیماری»« ،تکیه بر مواهب بیماری» مثل فروتنی،
پرورش و تعالی روح ،یادآوری مرگ و در یافت تسالی الهی« ،دعوت به خشنودی از بیماری»،
«اصرارورز یدن به یافتن حکمت ،معنا و راز در بیماری» .در ٔ
ادامه سخنگفتن از اله ّیات بیماری،
ِ
از ظرفیتهایی که در اله ّیات سنتی وجود دارد برای درک و کمک به بیمار بهره میبرم ،همچون:
نشانگان
مهرورز الهی»« ،همراهان بیمار به عنوان نمایندگان خدا و
«یادآوری حضور همیشگی و
ِ
ِ
فراموشنشدن شخص بیمار نزد خدا»« ،دعوت بیمار برای کمک به دیگران» و «مراقبتهای
دادن درست و فعال ،زبان عاطفی .در
شبانی و معنوی از بیماران» همچون :دعا ،گفتوگو ،گوش ِ
دوم مقاله با عنوان «اله ّیات بیمارینگر» ،با کوشش برای ایستادن در جای بیمار و به دست
بخش ِ
ّ
آوردن چشمانداز شخص بیمار ،در صددم الهیاتی تازه را ،آنگونه که شخص بیمار به آن نیاز دارد
ِ
ً
و آن را میطلبد ،بازسازی و بازتولید کنم .اله ّیات بیمارینگر قطعا حول ارزشگذاری دوگانه و
نظام سلسلهمراتبی میان کمال و نقص نمیچرخد و در آن شخص بیمار به دلیل بیبهرگی از
ِ
سالمتی و استقالل ،از فضیلت و ارزش و تقدس تهی نیست .بر این اساس ،چنین نیست که ٔ
همه
* استادیار گروه فلسفه دین ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،قم ()Naemepoormohammadi@yahoo.com
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اشخاص مقدس و الگو در اله ّیات بیمارینگر در سالمتی و کمال مطلق به سر ببرند؛ بلکه امکان
ِ

دارد در همه یا بخشی از زندگیشان بیماری ،معلولیت ،ضعف یا ناخوشی را تجربه کرده باشند.
در سنت مسیحی (با توجه به تصاویر ،شمایلنگاری و مجسمههایی از عیسی مسیح مبتال به
سندروم داون در آغوش مر یم مقدس) و نیز در سنت اسالمی (با توجه به وجود انبیای الهی (ع) و
اوقات زندگی بیماری ،ضعف یا وابستگی را از
حتی ائمه اطهار (ع) و صحابهشان که در پارهای از
ِ
سر گذراندهاند) میتوان نمونههای مناسبی یافت.
ّ
کلیدواژهها :اله ّیات عملی ،اله ّیات بیماری ،الهیات بیمارینگر
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موضع مکتب فقاهت و استنباط شیعه نسبت به تفکر نقادانه و اندیشه
متأمالنه
مهدیه تکفالح

*

پرسش اصلی این نوشتار این است که آیا منش علمی مکتب فقاهت و استنباط شیعه موضعی در
خصوص تفکر نقادانه و اندیشه متأمالنه دارد یا خیر؟ تفکر نقادانه و اندیشه متأمالنه به طور کلی
چهار فعالیت اصلی را در فرایندهای فکری پیش روی ما قرار میدهد و توصیههای خود را ذیل
این چهار فعالیت عرضه میکند؛.1ایضاح مفاهیم ،کشف پیشفرضها ،بررسی دالئل له و علیه و
بررسی سازگاری گزارهها ،نظریهها ،پارادایمها و روحیههای حاکم بر دیدگاه .مجموعه آیات و
روایات شیعی ،در ارتباط با این چهار فعالیت توصیههایی دارد؛ «یا ّأیها الذین آمنوا ّاتقواالله وقولوا
ً
ً
قوال سدیدا»« ،انظر إلی ما قال وال تنظر ألی من قال» .تالش مولف این نوشتار ،شفافسازی
روابطی است که میان توصیههای نظام تفکر انتقادی و اندیشه متأمالنه و نظام برگرفته از
توصیههای آیات و روایت در این خصوص وجود دارد .نمونههای قابل مالحظهای در تاریخ
استنباط و حتی پیش از آن در میان فقهای متقدم وجود دارد که به وضوح موید تالشهای آنان در
جهت نیل به مشترکات این دو نظام است؛ نمونه استنباطهایی که در انتهای این نوشتار میآید از
فقهایی همچون مقدس اردبیلی ،شیخ اعظم و محمدباقر صدر از این قرار است .بر این اساس
می توان در مقام پاسخ به پرسش فوق ادعای وجود موضعی مویدانه از سوی این مکتب نسبت به
توصیه های تفکر نقادانه و اندیشه متأمالنه را ادعایی قابل مالحظه دانست.
کلیدواژهها :استنباط ،تفکر انتقادی ،اندیشه متأمالنه

* دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمی و احد علوم و تحقیقات ،تهران
()mahdiehtakfallah@yahoo.com
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آموزش قوی :ادیان و مسئلۀ آموزش آموزهها
محسن جاهد

*

سقراط در رسالۀ منو ،مدعی میشود :فضیلت آموزش دادنی نیست؛ چرا که اگر فضیلت آموزش
ً
دادنی بود ،بزرگان آتن که همه چیز به فرزندان خود داده بودند ،قطعا فضایل را نیز به فرزندان
ً
خود آموزش میدادند .این چیزی بود که عمال محقق نشد و بسیاری از فرزندان آنان رذیلتمند
شدند .اگر فضیلت آموزش دادنی نیست ،سقراط در آتن چه میکرد؟ برخی از شارحان سقراط بر
این باورند که مراد سقراط آن بود که فضایل را با آموزش ضعیف نمیتوان آموزش داد و باید
«آموزش قوی» را در پیش گرفت .آموزش قوی را نباید با مسئلۀ تربیت یکسان انگاشت ،چرا که
نظری ِصرف نیز میشود .آموزش قوی شیوهای است که
آموزش قوی و دامنۀ آن ،شامل مسائل
ِ

تفاوت عمده ادیان با فلسفه و یا با اکثر جریانهای
در آموزشهای همه ادیان مشهود است و این،
ِ
فلسفی است .این نوع آموزش از سنخ آموزش مهارتها است ،و مدعی است بسیاری از مفاهیم
اساسی در آموزههای دینی را نمیتوان با روش مبناگروانه یا مفهومی به ّ
متربیان آموخت بلکه فهم
ً
ً
آنها صرفا از طریق نوعی دور هرمنوتیکی محقق میشود .این نوشتار درپی آن است که ّاوال
آموزش قوی و اهمیت آن را تبیین نماید ،و سپس نشان دهد که ادیان در القای آموزههای خود از
مرسوم دین در
چنین روش آموزشیای بهرهبردهاند .این روش آموزشی ،به وضوح در آموزشهای
ِ
ً
دانشگاهها دیده نمیشود .نتیجه آموزش دانشگاهی در حوزه دین آن است که عمال آموزشهای
دانشگاهی دیندار تربیت نمی کنند ،و محصول آنها در بهترین وضعیت فیلسوف دین یا افرادی با
نظری آموزش قوی پذیرفته شود ،آنگاه آشکار میشود
سطحی از آ گاهی دینی است .اگر مبانی
ِ

منطق ارسطویی با همه سویههای آن و فلسفههای متناظر با آن ،ابزاری مناسب حتی برای فهم دین
ً
متکلمان مسلمانی چون خواجه نصیر را باید نوعی
تالش
و نه صرفا تربیت دینی -نخواهند بود وِ
ِ
فاصلهگیری از ذهن و زبان آموزههای دینی دانست.
کلیدواژهها :ادیان ،فهم آموزههای نظری ،آموزش قوی ،آموزش ضعیف

* دانشیار گروه حکمت و کالم ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ()m_jahed@sbu.ac.ir
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واکاوی مبناهای مؤثر بر کاربرد ّ
الهیات در امداد فرهنگی
مجید جعفریان1؛ نیره زارعی

2

کاربرد ّ
الهیات در زمینه اجتماعی از دشوارترین مسائل میانرشتهای است که موجب نظریههای
گوناگون در دهههای اخیر شده است .از جمله زمینههای اجتماعی که در شرایط مدرن رشد کرد
و میتوان از آن در کاربرد ّ
الهیات سخن گفت ،امداد فرهنگی است .از یک سو ،امداد فرهنگی
به عنوان یک کنش و اقدام اجتماعی مؤثر در جهت توان بخشی به افراد جامعه و بهبود فقر،
بیکاری ،مشاجرات خانوادگی ،اعتیاد ،کجرویهای اجتماعی و  ...به کار گرفته میشود .از
سوی دیگرّ ،
گوناگون تاریخی عامل
الهیات و نقش آموزههای دینی قرار دارد که در موقعیتهای
ِ
مهمی برای معرفتبخشی ،معناداری و بهزیستی حیات فردی و اجتماعی بشر بوده است .از این
رو ،آنچه زمینۀ طرح یک پرسش را فراهم میکند ،برجسته بودن مناسباتی است که میتواند بین
ّ
الهیات و امداد فرهنگی براساس کارکردهای آنها در جامعه وجود داشته باشد؛ به این معنا که
ّ
الهیات برای مددکار فرهنگی به گونهای تعریف شود که بتواند در مسیر شغلی خود ،در جهت
بهبود وضعیت و شرایط فرهنگی افراد جامعه استفاده کند .با تکیه بر این پیشفرض ،هدف از این
ً
اساسا ّ
الهیات براساس کدام مبنا میتواند در امداد فرهنگی
پژوهش پاسخ به این پرسش است که
ّ
ّ
به کار آید؟ به عبارت دیگر کدام مبناهای شناختی و نظری میتواند الهیات را به نوعی از الهیات
عملی قابل کاربرد در امداد فرهنگی تبدیل کند .روش در این پژوهش ،توصیفی– تحلیلی و
ِ
دادههای موجود مبتنی بر مطالعۀ منابع کتابخانهای است که با مسئلۀ پژوهش همسو بودهاند.
بررسی یافتهها در این زمینه نشان میدهد ،در نظر گرفتن تجربههای دینی و اخالقی به عنوان
مبنای حرکت امدادی ،تأکید بر رویکرد عملکردی به دین و تفوق آن بر رویکرد کارکردی ،نگاه
نظاممند در ارائه تجربه های دینی و در نهایت قلمداد کردن سرمایۀ اجتماعی دینی به عنوان ابزاری
برای درونی سازی هنجارها ،چهار مبنای اساسی در توجیه کاربست ّ
الهیات در امداد فرهنگی
است.

کلیدواژههاّ :
الهیات ،امداد فرهنگی ،رویکرد عملکردی ،سرمایۀ اجتماعی دینی

 1استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ()m.jafarian@isca.ac.ir
 2دانشآموخته سطح  3حوزه علمیه ()nre.zer@gmail.com
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مطهری و جایگاه شر در حرکت تکاملی تاریخ
فاطمه جمشیدی1؛ میثم سفیدخوش

2

مفهوم تاریخ که در دوران مدرن عظمتی فراسوی مجموعهای از رخدادها پیدا کرده بود ،در سدۀ
اخیر موضوع تأمل متفکران ایرانی بسیاری از جمله مرتضی مطهری نیز قرار گرفت .وی متأثر از
نگرش های رومانتیک که در آن زمان رواج یافته بودند اعتقاد داشت که تاریخ ،حرکت تکاملی
دارد ،اما از آنجا که متفکری مسلمان بود میکوشید تا این حرکت را مطابق آنچه خودش
«جهانبینی اسالمی» می خواند تبیین کند .در این تبیین ،مفهوم قرآنی خلیفة اللهی انسان و نیز دو
مفهوم برنامه تشریعی و برنامه تکوینی خداوند برای انطباق آدمی با جریان تاریخ برجسته هستند.
انسان به عنوان خلیفۀ الهی در زمین ،مسئول ساختن تاریخ است .ولی برای اینکه در این عمل
ِ
ساختن به بیراهه نرود و مسئولیت تاریخی خود را به درستی به انجام آورد دو برنامه تکوینی و
تشریعی پیش پای او قرار داده شده است که هم راهنمای او هستند و هم مشتمل بر عناصر
آزمایندۀ او در این مسیر .بررسی اقوال مرتضی مطهری دربارۀ مفاهیم مذکور نشان میدهد که وی
در جا به جای بحثهای خود پای مفهوم شرور را به میان میآورد و میکوشد نسبت آنها را با
طرح تکاملگرایانۀ خود روشن کند .ما در این مقاله از نسبت شرور و جریان حرکت تاریخ در
نگاه مرتضی مطهری میپرسیم .بررسی اولیۀ ما نشان میدهد که مرتضی مطهری با پیوند فلسفۀ
تاریخ با مبحث شرور نوعی « ّ
الهیات عملی تاریخنگرانه» را فراهم میآورد که در آن اراده الهی با
اراده انسانی پیوند مییابند تا جریان تاریخ را رقم زنند و آن را به هدفش نزدیکتر سازند.
کلیدواژهها :مرتضی مطهری ،شرور ،حرکت تکاملی تاریخ

 1دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالم ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ()jamshidi.ac@gmail.com
 2استادیار دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ()msefidkhosh3@yahoo.com
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ّ
ّ
الهیات عملی بر بنیاد نظریۀ اعتباریات
محسن جوادی

*

ّ
الهیات عملی ،بهرهگیری از آموزههای دینی برای زندگی خوب فردی و اجتماعی ،و کوششی
برای نظم و نسق دادن به اصول و احکام اخالقی و سیاسی در پرتو آموزههای وحیانی است .از
طرف دیگر ،نظریه اعتباریات می گوید که اصول و احکام عملی ،اعتباری اند و بر اساس دواعی
احساسی انسان ساخته می شوند .هر چند در تبیین این نظریه اختالف وجود دارد ولی به تصریح
عالمه طباطبائی احکام عملی که موضوع آنها یک فعل یا حالت نفسانی اختیاری انسان و محمول
آنها حسن و قبح یا باید و نباید باشد ،ماهیت اعتباری دارند و برساخته خود انسان هستند .به
عبارت دیگر ،این احکام برگرفته از امر واقع نبوده و قابل استننتاج از دانستههای دیگر آدمی و از
جمله آموزه های وحیانی نیستند .این موضوع چالشی جدی را برای ّ
الهیات عملی که احکام
مذکور را نه از دواعی احساسی بلکه از معارف دینی میگیرد ایجاد میکند .مسئله این است که با
ً
قبول نظریه اعتباریات ،نقش آموزههای وحیانی و کال دین در بازسازی احکام اعتباری عملی
چیست؟ این مقاله ،با فرض اینکه برگرفتن احکام عملی از آموزههای دینی ،استنباط منطقی آنها از
دین نیست که مورد انکار نظریه اعتباریات است ،به راهی وجودی اشاره دارد که در آن دواعی
احساسی آدمی که مبنای اعتبارهای اوست از طریق دین تحول اساسی پیدا کرده و احکام و اصول
عملی برساختی او همان خواستههای الهی میشود.
ّ
کلیدواژهها :عالمه طباطبایی ،نظریه اعتباریات ،الهیات عملی ،تحول وجودی

* استاد گروه اخالق ،دانشگاه قم ()mra830@yahoo.com
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اختالفنظر دینی در عمل
غزاله حجتی

*

در جهانی که اختالفهای دینی در آن روزبهروز بیشتر و به کمک فناوریهای نظامی جدید،
ِ
ویرانگرتر میشوند ،آیا معرفتشناسی ،به منزلۀ دانشی فلسفی ،میتواند تا حدی مانع پیامدهای
ویرانگر این اختالفها شود؟ معرفتشناسی اختالفنظر دینی حوزهای است که میتوان پاسخ به
ِ
این پرسش را در آن جستوجو کرد .مطابق یک تلقی ،وقتی اختالفنظری بین خداباور و
خداناباور یا متدین به یک آیین و متدین به آیینی دیگر رخ میدهد ،طرفین اختالف از نظر معرفتی
محق و موجه اند که دیدگاه خود را حفظ و بر آن پافشاری کنند .این دیدگاه را نامصالحهگرایی
رف مالحظۀ این
نامیدهاند .مطابق دیدگاه مقابل ،یعنی مصالحهگرایی،
طرفین اختالفنظر به ِص ِ
ِ
ً
اختالف ،باید در دیدگاه خود بازنگری کنند ،نه لزوما بدین معنا که به کلی از آن دست بشویند
دیگر اختالفنظر به دست آورند یا
طرف
بلکه بدین معنا که یا شواهدی برای
ناهمتایی خود و ِ
ِ
ِ
دست کم دیدگاهشان را به تعلیق درآورند و منتظر شواهد مناسبتر و قاطعتر بمانند .مباحثه بر سر
اختالف نظر دینی وجوه پیچیدۀ نظری دارد ،اما آنچه در نگاه نخست ،محرک این مباحثه بوده
مالحظۀ تنوع و گسترۀ اختالف نظرهای دینی و البته پیامدهای عملی این اختالفها بر آرامش
نظری
فردی و صلح جمعی اجتماعات بشری بوده است .در این مقاله ،ضمن توضیح مسئلۀ
ِ
ِ
اختالفنظر دینی ،پیامدهای عملی آن را بررسی میکنیم و در نهایت ،از دیدگاهی دفاع میکنیم
که میتوان آن را مصالحهگرایی تعدیلشده نامید ،دیدگاهی که مطابق آن ،مالحظۀ اختالف با
ِ
همتایان معرفتی دگرآیین ،ما را به پرهیز از یکسونگری و بازنگری در دیدگاه دینی خود وامیدارد.
ِ
کلیدواژهها :اختالفنظر دینی ،عمل ،مصالحهگرایی تعدیل شده ،معرفتشناسی

* دانشآموخته دکتری رشته فلسفه دین ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران
()ghazaleh.hojjati@gmail.com
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الهیات استداللی تا ّ
از ّ
الهیات ایمانگرایانه :بررسی سیر تطور محتوای
درسی کتابهای دینی مدارس ایران
احمد حسینی

*

یکی از مباحث اساسی در ّ
الهیات عملی ،مسئلۀ آموزش محتوای دینی است که از یک جنبه با
فلسفۀ تعلیم و تربیت هم ارتباط دارد .مطالعه محتوای آموزشی کتابهای دینی در مدارس ایران و
تحلیل سیر تطور آن با توجه به تاثیری که در باورهای دینی عموم جامعه دارد ،از اهمیت باالیی
برخوردار است .علی رغم اهمیت این مسئله ،تا کنون در تحقیقات علمی مغفول واقع شده است.
یک مطالعه تطبیقی و تاریخی نشان میدهد که محتوای آموزشی دینی در مدارس ایران ظرف
دهه های گذشته سیر تطور مشخصی را طی کرده است ،به نحوی که از یک ّ
الهیات عقلگرایانه و
ً
استداللی به سوی یک ّ
الهیات ایمانگرایانه میل پیدا کرده است .این مسئله مخصوصا در مباحث
مربوط به خداشناسی و معاد مشهود است .در حالی که در کتابهای تعلیمات دینی دهههای
ِ
ً
گذشته ،در مباحث خداشناسی معموال از استداللهایی مانند برهان نظم برای اثبات خدا استفاده
میشد ،امروزه در این کتابها بر مفهوم ایمان تأکید میشود .همچنین در حالی که در گذشته
ً
معموال بر اساس عبث نبودن زندگی بر معاد استدالل میشد ،امروزه بر اساس آیات قرآن مسئلۀ
معاد نشان داده میشود .همین مطالعه تطبیقی نشان میدهد که رفته رفته آیات و روایات جای
استداللهای عقلی و فلسفی را در بیان آموزههای دینی گرفته است .این تغییر رویکرد حتی در نام
این کتابها هم مشهود است .در حالی که در گذشته این کتابها تعلیمات دینی خوانده
میشدند ،یعنی بر مسئلۀ تعلیم تأکید میشد ،امروزه این کتابها پیامهای آسمانی خوانده
میشوند یعنی بر جنبه متنی و ایمانی بیشتر تأکید میشود.
ّ
کلیدواژهها :تعلیمات دینی ،پیامهای آسمانی ،دین و زندگی ،کتاب دینی ،الهیات عملی

* دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ()ahmadhosseinee@gmail.com
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بررسی آموزهها و ّ
الهیات عملی پولس دربارۀ زنان در انجیل
نسرین حیدرزاده اصفهانی

*

الهیاتی استّ .
الهیات عملی ،اندیشیدن درباره ی عمل فردی و اجتماعی انسان به روش ّ
ّ
الهیات
الهیات تاریخی است .واژه ّ
عملی ،توسعه خود را مدیون ّ
الهیات عملی ابتدا در جامعه دینی

مسیحیت و کلیسا بیان شدّ .
الهیات عملی مسیحی ،بازتاب و نمایشی از فرهنگ و سنت مسیحی

برای ارتباط با جهان مدرن بود و شامل روشها و اصول رهبری کلیسا و خدمات کلیسا بود .یکی
از مسائل ّ
الهیات عملی مسیحیت ،ارتباط اله ّیات عملی با جنسیت و یکی دیگر از مسائل آن،
الهیات عملی با متون مقدس است .مسالۀ اصلی پژوهش حاضر بررسی آموزههای ّ
ارتباط ّ
الهیاتی و

اعمال پولس به عنوان یکی از بزرگترین رهبران مسیحی در انجیل به روش توصیفی-تحلیلی است.
عمدهترین محورهای این پژوهش شامل  -1بررسی عوامل موثر در ّ
الهیات پولس  -2تفسیر

آموزهها و اعمال ّ
الهیاتی پولس بر اساس آیات (کولوسیان ( ،)21-18 :3اول قرنتیان ،)36 -32 :7
(اول قرنتیان 39 ،8 :7و( ،)2تیتوس ( ،)5 :2اول تیموتائوس  )14 - 11 : 2و (اول قرنتیان 33 :14
 )35 -و در آخر  -3بررسی نقش آموزههای ال ّهیاتی و اعمال پولس در تغییر جایگاه زنان مسیحی

در قرن اول میالدی استّ .
الهیات عملی پولس تحت تاثیر عوامل زیادی همچون پیشینۀ یهودی و
ِ
هلنیستی اوست .درک آموزههای پولس درباره زنان دشوار است زیرا اگرچه پولس بسیاری از
جنبههای زندگی روزمرۀ مردان و زنان مسیحی را به طور مشابه تنظیم کرد ،اما بخشی از تعالیم
پولس در رسالههایش ،حواشی جنسیتی زیادی در پی داشت .کشمکش و جدالی در نوشتههای
پولس به عنوان یک (رسول مسیحی) و یک (خاخام یهودی) وجود دارد .آموزههای پولس در
سخن با کلیسای غالطیان در مورد زنان با کلیسای قرنتیان متفاوت بود.
الهیات عملی مسیحیّ ،
کلیدواژهها :پولسّ ،
الهیات فمینیست ،زن در مسیحیت ،زن در انجیل

* دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده ادیان و عرفان ،دانشکاه الزهرا (س) ،تهران
()n.heidarzadeh.e@gmail.com
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مواجهۀ ّ
الهیاتی با مسئلۀ کاهش مالکیت بر نیروی کار و شکاف
دستمزدی
زهرا حیدری1؛ محمدجواد رضائی

2

نمی توان انکار کرد که دنیای امروز شاهد شکاف روزافزون دستمزدها و کاهش مالکیت انسان بر
نیروی کار خویش است .به علت سازوکارهای موجود در نظام اقتصادی سرمایهداری و اصالت
سود ،سطوح دستمزد تا حد زیادی توسط عوامل قدرت و صاحبان سرمایه تعیین میشود .آنان
ّ
برای حداکثرسازی سود خود به کاهش دستمزد نیروی کار و محرومیت او از مشارکت در تولید
مبادرت می کنند ،که این امر باعث تبعیض و تشدید فاصله طبقاتی و بروز بیعدالتی در جوامع
انسانی شده است .به نظر میرسد ّ
الهیات عملی ،با این که تعهد روششناختی به توصیف و
تحلیل واقعیت های عینی زندگی روزمره دارد و به طرح پیشنهادهایی برخاسته از منابع ّ
الهیاتی،

انسان غیرمؤمن میپردازد ،تا
برای گشودن راه زندگی ایمانی برای مؤمنان و نیز معضالت
زندگی ِ
ِ
کنون نتوانسته در شناخت و تفسیر و ارائه راهکار در این زمینه موفق باشد .این در حالیست که در
هنجار ّ
الهیاتی اسالم ،جامعه توحیدی و عادالنه ،جامعهای بیطبقه است که در آن ،انسانها
هیچگاه ،بر حسب حقوق و مزایا از هم متمایز نمیشوند .همچنین بخشی از دستورات دین ،از
جمله کراهت اجیر شدن انسان ،در راستای مبارزه دین با فاصله طبقاتی است .بر اساس مبانی
ّ
الهیات عملی اسالمی ،به نظر میرسد اسالم بر خالف مسیحیت ،قابلیت تعریف راهکار مواجهه
عملی نهاد دین با این مسئله در قالب تغییر قواعد و مقررات و از مجرای نهادهای رسمی را
داراست.
ّ
کلیدواژهها :الهیات عملی ،مالکیت بر نیروی کار خود ،دستمزد ،جامعه طبقاتی ،سود
سرمایه ،عدالت

 1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ()heidarizahra30@gmail.com
 2استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه شاهد ،تهران ()rezaee.mj@gmail.com
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ّ
اعتـدالبخشی قوای انسانی در تفسیر صدرایی از حریت
مریم خاکسار

*

ّ
حریت همواره مطلوب و مقصود انسان بوده و برای دستیابی بدان در تالش میباشد ،ولی در
اغلب موارد به دلیل نداشتن مبانی عقلی و الهی نه تنها به این نیاز پاسخی نداده بلکه با به انحراف
کشیده شدن آن اسیر مراتب حیوانی گردیده است .از این رو معرفی صحیح انسان و طبع
آزادی خواه وی و ارائه راهکار عملی در دستیابی به آن با اتکا بر مبانی عقلی و دینی ،امری الزم
می باشد .صدرالمتألهین در نهمین مجلد از کتاب اسفار با بهرهگیری از عقل و نقل به معرفی
نفس قوی را به
انسان پرداخته و نفوس را به ضعیف و قوی رتبهبندی نموده است .وی شرافت ِ
همانندی آن با مجردات در حکمت و ّ
حریت میداند .به اعتقاد مالصدرا تحصیل ملکۀ حکمت
و حریت نیازمند اعتدالبخشی بین نیروهای چهارگانۀ علم ،غضب ،شهوت و عقل بوسیله
حریت با ابداعاتی روبهرو میباشد :الفّ :
دستورات دینی میباشد .طرح معنای فوق از ّ
حریت به
عنوان ملکهای نفسانی برای انسان معرفی میشود ب :کسب ملکه آزادگی متوقف بر تعدیل قوای
چهارگانه مذکور است ج :اعتدالبخشی قوا متوقف بر عمل به دستورات و مناسک دینی شده
اس ت که این به نوبه خود ضمن رویکردی نو در انجام مناسک دینی ،موجب برقراری پیوند میان
ایمان و نیل به نیازهای فطری انسان میشود که خود یکی از اهداف ّ
الهیات عملی به حساب

میآید .نتیجه عمل به تفسیر صدرایی از ّ
حریت ،به دست آوردن صفت و ملکهای راسخ به نام
ّ
حر یت است که حاصل بهرهمندی از دستورات دینی همسو با اعتدالبخشی قوای انسانی مورد
ِ
تأکید در آثار صدرایی است .این تجویز میتواند رهایی انسان از نسخههای افراطی و تفریطی
عصر کنونی را رقم بزند و نوشتار پیش رو با روشی تحلیلی توصیفی بدان پرداخته است.
کلیدواژههاّ :
حریت ،اعتدالبخشی ،مالصدرا ،افراط

* دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران
()m.khaksar5957@gmail.com
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ّ
یادآوری رنجهای اولیای الهی در مقام تسالی سوگوار؛ با نگاهی ویژه
به مصائب حسینبنعلی علیهالسالم
سجاد خاکی صدیق

*

روان درمانگران و محققان معتقدند که بسیاری از افراد در دورۀ سوگ ،زمانی که شخصی با از
دست دادن عزیز خود احساسات و شرایط جدیدی را تجربه میکند ،پنج مرحله روانی را از
سرمیگذارند .یکی از آن پنج مرحله را «خشم» نامیده اند .در این مرحله فرد سوگوار خشمگینانه
به دنبال پاسخ پرسشهایی است که پس از فقدان عزیزش برای او به وجود آمده اند .او ،که خود
را مستحق چنین رنجی نمیبیند ،از خود و دیگران میپرسد چرا خداوند عزیزش را از او گرفته
است؟ چرا زندگی را به کام او تلخ میکند؟ و  ...حالت روانی که فرد در مرحلۀ خشم تجربه
میکند و پرسشهایی که به تبع این شرایط برای او مطرح میشوند ،رابطۀ او با خداوند را دچار
بندی
چالش می کند .این وضعیت از نظر فیلسوفان دین نیز دور نمانده است .طبق یک تقسیم ِ
کالسیک ،فیلسوفان دین مسئلۀ شر را در دو ساحت بررسی میکنند :نظری و وجودی.
ساحت
زعم او در قالب شری گزاف بر او رخ مینماید در
ِ
پرسشهای فرد سوگوار و رنجی که به ِ
وجودی شر مطرح میشود .حاالتی که در این ساحت تجربه میشود شک یا عدم باور به وجود
خدا در فرد را تقویت میکند .بعضی از فالسفه نظیر آلوین پالنتینگا معتقدند که بحثهای
فلسفی در ساحت وجودی شر نتیجهبخش نیست ،بلکه بهطور عملی باید مراقبتهایی معنوی
صورت پذیرد .در همین راستا بحثهای دامنهداری به نام ّ
الهیات شبانی در مسیحیت وجود دارد.
به نظر میرسد که یادآوری رنجها و مصیبتهایی که اولیای الهی متحمل شدهاند به جهتدهی
فرد سوگوار کمک میکند ،به بیان دیگر او با تأمل در این یادآوریها میتواند معنایی برای
نگرش ِ
ّ
سوگ خود بیاید و خاطرش کمی تسال یابد .مصائب و رنجهای حسینبنعلی علیهالسالم در
ماجرای عاشورا را میتوان بدین منظور یادآوری کرد .به نظر میرسد که در روایات و سنت عملی
شیعیان ،مؤیداتی برای این نگاه به ماجرای عاشورا وجود دارد
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،مسئلۀ وجودی شر ،رنج ،عاشوراپژوهی

* دانشآموخته کارشناسی ارشد فلسفه دین ،دانشگاه تهران(پردیس فارابی) ،قم ()sajjad.sedigh@gmail.com
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حکمت عملی جایگزینی مناسب برای ّ
الهیات عملی مسیحی
طیبه خسروی

*

از جهت اهمیت ورود یک اصطالح مسیحی به فرهنگ اسالمی ،اهمیت دارد تا ابتدا محدودۀ
ّ
الهیات عملی در اسالم مشخص شود و حتی االمکان از اصطالح اسالمی به جای اصطالح

مسیحی استفاده کنیم .لذا با تفحص در ّ
الهیات اسالمی ،حکمت عملی را میتوان جایگزین
الهیات عملی در مسیحیت به کار بردّ .
مناسبی برای ّ
الهیات عملی یک اصطالح پسینی و متاخر از
دین مسیحیت می باشد و بنابر نیاز زمانی و مکانی قرن نوزدهم جعل شد ،اما حکمت عملی

سابقه ای به ظهور دین اسالم دارد .حکمت عبارت از قضایای حقهای است که با واقع مطابقت
دارد و به نحوی بیانگر سعادت انسان باشد .از سوی دیگر حکمت محدود به شناخت عقلی
حقایق نیست .بلکه معارف وحیانی که در ارتباط با شناخت و یا تعلیم مبدأ ،معاد و معارف
مختلف مربوط به سعادت و کمال انسانی را نیز حکمت میگویند .لذا برای ایجاد این تناظر،
شایسته است معادل ّ
الهیات عملی ،از حکمت عملی در فرهنگ اسالمی استفاده شود؛ بدین

صورت که حکمت به سه دانش ّ
الهیات ،ریاضیات و طبیعیات تقسیم میشود .علم مورد نظر ما
در این پژوهش ،قسم ّ
الهیات حکمت است و از آنجا که حکمت که مقسم این تقسیم است،

شامل نظری و عملی است ،به تبع ّ
الهیات هم به عملی و نظری تقسیم میشود .در این نقطه
الهیات مسیحی رسید و از طرفی چون ّ
میتوان به تناظری با ّ
الهیات اسالمی معنایی وسیعتر از
الهیات مسیحی دارد ،اگر بخواهیم مطابقت بیشتری پیدا کنیم ،بخشی از ّ
ّ
الهیات اسالمی که با
ّ
الهیات مسیحی مطابقت دارد ،کالم اسالمی است .بخش حکمت عملی نیز شامل ،اخالق،
تدبیر منزل و سیاست مدن است که بر اساس اولویت از مصلحت فردی تا مصالح اجتماعی را در
بر دارد که این قسم از حکمت از بعد از زمان فارابی ،به فراموشی سپرده شد .الزم به دقت است
که حکمت عملی ،علم نظری است و نحوه عملی کردن ّ
الهیات نظری را تبیین میکند.

الهیات عملیّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات نظری ،حکمت عملی ،حکمت نظری

* دانشجوی دکتری رشته کالم اسالمی ،دانشگاه قم ()najmedehghan1400@gmail.com
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خوشبینی و امید در ّ
الهیات اسالمی با تأکید بر آموزههای قرآن کریم
علی اصغر خندان

*

خوشبینی و امید از بارزترین مصادیق تأثیر جهانبینی بر ایدئولوژی و لذا از مباحث مهم ّ
الهیات
ً
کاربردی است و مخصوصا در مسیحیت نیز تأ کید فراوانی بر آن میشود تا جایی که امید ،یکی از
سه فضیلت ّ
الهیاتی به حساب میآید .این در حالی است که از منظر اسالمی ،پژوهش جامع و
مستقل اندکی در این زمینه انجام شده است .این مقاله برای تبیین ابعاد خوشبینی و امید در ا ّ
لهیات

اسالمی ،با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی آیات قرآن کریم میپردازد .با عنایت به عرصههای
چهارگانۀ تعامل انسان (ارتباط با خود ،ارتباط با دیگران ،ارتباط با طبیعت و ارتباط با خدا) روشن
میشود که قرآن کریم در تمام چهار عرصه ،آموزهها و دستوراتی برای خوشبینی و پرهیز از بدبینی
دارد .از سوی دیگر خوشبینی و بدبینی در هر عرصه ،ارتباط مستقیمی با امید و ناامیدی در
ارتباطات چهارگانۀ مذکور دارد .با بررسی مثالهای قرآنی و همچنین نمونههایی از تفکر ناامیدانه
ناامیدی این افراد ریشه در بدبینی آنها دارد.
در شخصیتهای شرقی و غربی ،روشن میشود که
ِ

نکتۀ مهمتر اینکه شاخه های مختلف خوشبینی یا بدبینی در ارتباط با خود ،دیگران و طبیعیت ،از
میزان خوشبینی یا بدبینی نسبت به خداوند متأثر هستند .در این عرصه چنین فرضیهای قابل طرح

است که دیدگاه قرآن کریم درباب دو موضوع خوشبینی و امید ،ذیل برخی از اسماء الهی
ً
مخصوصا دو اسم «رحمن» و «رحیم» قابل صورتبندی است .این نکته با توجه به جایگاه سورۀ
ً
مبارکۀ حمد (سبعا من المثاني) بهعنوان عدل قرآن کریم و تکرار دو اسم مذکور در این سوره و در
«بسم الله الرحمن الرحیم» اهمیت مضاعف مییابد .جمعبندی مقالۀ حاضر این است که از یک
سو اهمیت امید در زندگی و از سوی دیگر نهایت عنایت قرآن کریم به این موضوع ،موجب
میشود که قرآن کریم را امیدنامه بخوانیم.
کلیدواژهها :خوشبینی ،امید ،اسالم ،قرآن

* دانشیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ()aliakhandan@gmail.com
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ّ
الهیات مداومت یا مداومت به مثابۀ امر مقدس
زهرا داورپناه

*

به موازات دشواریهای اقتصادی و تغییرات ارزشی ،آموزههای فاخر و عامیانۀ فراوانی ضد ازدواج
و تعهد طوالنی مدت رواج یافتهاند .سادگی و فایدهگرایی روشن این مطالب در کنار سازگاری
ِ
آنها با آموزههای معاصر دیگر مثل تغییرپذیری انسان ،تجربه طلبی ،نوجو یی ،فرهنگ جوانی
ومصرفگرایی سبب قدرتمندی و محبوبیت آنها و کاهش جذابیت ازدواج میشود .همچنین
تمرکز معاصر بر احساسات و تأکید بر عواطف مثبت و شدید یا عشق در رابطه ،به نفع روابط
ً
کوتاهمدت و کمتعهد است .در مقابل ،رابطه همسری از روزمرهتر ین و ظاهرا ماللآورتر ین
ارتباطات انسانی است که قرار است تمام عمر و هر روز ،و نه تنها در عادیتر ین بلکه در بدتر ین
حاالت جسمی و روحی طرفین ،امتداد یابد .وصف مداومت ،همان خصیصۀ دلهرهآور ازدواج
است که در این مطلب میکوشیم از آن دفاع کنیم و نشان دهیم چرا مداومت و تبعات آن مثل
مالل و کمشوری ،اموری خیر ،فایدهمند و حتی دارای ارزش معنوی هستند .در این راستا ،از
جایگاه مداومت در ّ
الهیات آغاز میکنیم ،با استفاده از روایات وارد شده در باب «مداومت» ،به
ذکر ادلهای در باره برتری ازدواج بر شور و شیدایی روابط کوتاه مدت میپرداز یم و نشان میدهیم
که شورمندی ارتباطات مدرن ،به هزینۀ چه ابعادی در حیات انسانی ،رخ میدهد .در پایان ،با
تأکید بر امتیاز «فراغتآفر ینی» رابطه مداوم ،به مرز انقطاع اشاره میکنیم.
الهیات عملیّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات مداومت ،ازدواج ،رابطۀ همسری

* استادیار پژوهشکده زن و خانواده ،قم ()davarpanah@wrc.ir
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سیاست ّ
تدرج در روابط بین الملل اسالم
محمدرضا دهشیری

*

بررسی سیره تبلیغی پیامبر اکرم (ص) بیانگر آن است که زمینهسازی ،آمادهسازی و بسترسازی
اجتماعی در فرآیند دعوت به اسالم و تعالیم آن از اهمیتی شایان توجه در دستیابی به اهداف
اساسی رسالت و تحقق آموزههای وحیانی برخوردار بوده است .به عبارت دیگر ،همانگونه که
پیاده کردن اهداف نیاز به طبقه بندی آن به اهداف حیاتی ،اولیه و ثانو یه و تفکیک اصول از فروع
دارد ،اجرای آن نیز نیازمند انعطاف عملیاتی با توجه به سنجش مقتضای حال ،زمان و مکان،
ّ
ّ
(عده) و تجهیزاتی ُ(عده) و لحاظ مختصات زمانی و مکانی
برآورد توانمندیها و امکانات انسانی ِ
برای نیل تدریجی و مرحله ای به هدف غایی با در نظر گرفتن مقدورات و محذورات است .این
ّ
سیاست موسوم به تدرج ،بر شالوده هایی از قبیل میزان وسع ،توانایی ،تمکن و استطاعت ،شرایط
ِ
محیطی و مقتضیات زمانی و مکانی ،رفتارشناسی پیروان و دشمنان ،سنجش نقاط ضعف و قوت
و ارزیابی فرصتها و تهدیدهای فرارو استوار است که زمانشناسی ،مکانمندی و مخاطبشناسی
مختصات آن را تشکیل میدهند .سلسلهای نمودن اهداف و طبقهبندی آن و انعطافپذیری و
برنامه ریزی تبلیغی با برآورد امکانات و شرایط ،حکایت از جامعیت دین مبین اسالم دارد که
عالوه بر اهتمام به محتوای پیام و دعوت ،جزئیات روشی را نیز مطمح نظر قرار میدهد .در واقع،
آمادهسازی افکار عمومی برای پذیرش پیام الهی ،مجابسازی عقول ،تعدیل ساختارهای وجودی
ّ
و اجتماعی ،و تکامل و سعادت جامعه بشری از رهگذر انعطاف و تدرج در گسترشبخشی به
ساز و کارهای تبلیغی امکان پذیر است.
کلیدواژههاّ :
تدرج ،روابط بین الملل ،اسالم ،وحدت در عین کثرت

* استاد گروه روابط بین الملل ،دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ،تهران
()mohammadreza_dehshiri@yahoo.com
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ّ
الهیات مردانگی
مجید دهقان

*

چندین دهه است که جنسیت مسئلۀ علمی اندیشمندان متعددی گردیده است ولی دراین میان
ً
عمدتا م راد از جنسیت مسئلۀ زنان است .این وضعیت گرچه تاحدودی به دلیل فرودستی تاریخی
زنان موجه به نظر میرسد ّاما امروزه پرداختن به مسئلۀ مردانگی از جهات متعددی ضروری است.
ً
در طول تاریخ ،جهان به طور رسمی و ماندگار عمدتا از زاویه دید مردان تفسیر شده است و با
ابژگی زنان این سوژگی ماندگار و تقویت میشود .زمانی که فاعل شناسا به طور پیشفرض مردان
هستند همه چیز ممکن است از زاویه دید مردانه بررسی شود جز مردانگی .با تحوالت قرن اخیر و
تالش زنان برای رهایی از ابژگی مردانه ،زنان فرصت سوژه شدن نیز پیدا کردند گرچه همچنان به
ً
طور کامل از ابژگی خارج نشدهاند .سوژگی مردانه و زنانه و ابژگی صرفا زنانه ،وضعیت ناقرینهای
است که مشکالتی را به همراه میآورد .مردان در این وضعیت جدید درکی عینی و نه ذهنی از
موقعیت جدید خود در روابط نو پیدا می کنند؛ درکی که نداشتن فهم ذهنی از آن ،مردان را در
سردرگمی قرار میدهد .عالوه بر این ،در رابطه مرد-زن اگر از یک طرف درکی وجود داشته ولی
فهمی از طرف دیگر نباشد ،رابطه در وضعیت مناسبی قرار نخواهد گرفت .طرف درکشده طرف
دیگر را بر اساس سلبیات تعریف می کند و مردانگی در این وضعیت ،گرانبار از مفاهیم منفی
خواهد شد .از همین روست که در تحلیل آسیبها و مسائل اجتماعیای که در رابطه مرد-زن رخ
میدهد گاهی راه حلها به سمت حذف مردانگی یا تضعیف آن متمایل میگردد ،در حالی که
به نظر می رسد اگر یک طرف این مسائل مردان باشند به جز مشارکت مردان شاید نتوان در
کاهش این آسیبها موفقیتی به دست آورد .برای حل این مسئله ،دین در ابعاد متعددی میتواند
افقهای جدیدی بگشاید .هویت مردانگی در نگاه دینی و مولفههای آن ،سیاستهای اصالحی
دین نسبت به مردانگی زمان صدور ،و ایدههایی که دین برای مشارکت مردان در حل مسائل
اجتماعی دارد میتواند در تدوین سیاستهای جنسیتی موثر باشد .
الهیات عملیّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات مردانگی ،جنسیت ،رابطۀ مرد-زن

* استادیار پژوهشکده زن و خانواده ،قم ()dehghan@wrc.ir
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کاهش رنج مومنان از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی
عباس دهقانینژاد1؛ محمدمهدی دهقانی اشکذری

2

یکی از مباحث مطرح در ّ
الهیات عملی مسئلۀ رنج انسانها به عنوان یکی از ملموسترین
جنبههای تجربه زیسته بشر و تالش در جهت کاهش و تسکین آن است .در جهان اسالم نیز
متکلمان و عارفان مسلمان به انحاء مختلف به این مسئله توجه داشته اند .در این مقاله در صدد
هستیم که با روش توصیفی ـ تحلیلی دیدگاه قاضی عبدالجبار ،متکلم عقلگرای معتزلی ،را درباره
کاهش رنج مومنان واکاویم .قاضی عبدالجبار معتزلی برای کاهش رنج مومنان سه راه پیشنهاد
می کند :اصالح بینش مومنان نسبت به رنج ،داوری نکردن یا دفع نگرانی مومنان نسبت به
عقوبت اعمال بودن رنجها و وعدۀ جبران رنجهایی که در این دنیا متحمل شده اند در آخرت.
ِ
وی ابتدا سعی در اصالح نگرش مومنان نسبت به رنج دارد و با طرح این که هر رنجی ضرر

نیست و همچنین هر رنجی ظلم نیست ،درجهت معقول نشان دادن رنجها و اصالح بینش مومنان
حرکت کرده است .از دید او ،این دو پیشفرض اصلیترین عوامل نگاه نادرست انسانها نسبت
به رنج است و تغییر در این دو باعث می شود مومنان نگاه متفاوتی نسبت به رنج پیدا کنند .در
ً
ً
متعدد عمدتا عقلی و بعضا نقلی و همچنین بطالن تناسخ ،نشان
مرتبه دوم او با تمسک به دالیل
ِ
عقوبت اعمال انسان ـ چه مطابق باور اصحاب
میدهد که نمیتوان مصائب و رنجهای این دنیا را
ِ
تناسخ در زندگی مفروض پیشین و چه در زندگی کنونی ـ قلمداد کرد ولذا مومنان نباید با این رنج

و دغدغه که مورد خشم خدا قرار گرفته اند ،درگیر باشند .درنهایت او با بحث جبران اخروی در
قالب ثوابِ ،عوض و همچنین بحث انتصاف سعی میکند گامی در جهت کاهش رنج مومنان و

ایجاد آرامش در آنها بردارد.
کلیدواژهها :رنجّ ،
داوری رنج دیگرانِ ،عوض
الهیات عملی ،قاضی عبدالجبار،
ِ

 1دانش آموخته دکتری رشته فلسفه اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران
()iranianboy159@yahoo.com
 2استادیار گروه معارف دانشگاه فرهنگیان یزد ()mmdafarhang@gmail.com
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ّ
الهیات عملی و هنر؛ بررسی ظرفیتهای فلسفۀ سینوی
هادی ربیعی

*

در گسترۀ مباحث معاصر ّ
الهیات عملی ،هنر بهنحو روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است .در
ّ
متکثر ّ
ّ
معنوی زندگی فردی و اجتماعی و نسبت آنها با
مادی و
الهیات عملی جنبههای مختلف و
ِ
خداوند بررسی و سنجیده می شود .از این رو ،عواملی همچون جایگاهی که هنرها در شئون
ّ
مختلف زندگی روزمره ،مراسم دینی و عبادات انسان معاصر پیدا کردهاند ،لذت زیباییشناختی
وافری که از تجربۀ زیباییهای هنری کسب میشود ،و نقشی که آثار هنری در شکلگیری
افکار ،احساسات و عواطف افراد و جوامع دارند ،حاکی از ّ
اهمیت و لزوم پرداختن به مقولۀ هنر

الهیات عملی است .بر این اساس ،در ّ
در نسبت با ّ
الهیات عملی مسیحی ،با پژوهشهایی مواجهیم
الهیات ی متفکرانی همچون توماس آ کوئینی و بوناونتورا به بررسی جلوههای ّ
که بر بنیاد آراء ّ
الهیات
عملی در هنر پرداختهاند ،حال آنکه ظرفیتهای فلسفۀ اسالمی در این خصوص چنان که باید و
ّ
شاید مورد مداقه و بررسی قرار نگرفته است .در همین راستا ،پژوهش حاضر به بررسی ظرفیتهای
فلسفۀ سینوی به عنوان مبنایی برای ّ
تأمل در باب نسبت ّ
الهیات عملی و هنر میپردازد .از این رو،
نخست جنبههای ارتباط میان ّ
الهیات عملی و هنر در تفکر معاصر برشمرده میشود و سپس با
تحلیل آثار ابن سینا تالش میشود تا جایگاه و زمینهۀ این مباحث در ساختار معرفتی سینوی تبیین
گردد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مبانی فلسفۀ سینوی از ظرفیتی گسترده برای طرح
نسبت میان ّ
الهیات عملی و هنر به ویژه در حیطه مفاهیم زیبایی ،لذت ،تخیل ،ادراک

زیباییشناختی و زبان هنری برخوردار است .همچنین این مباحث محدود به آثار ّ
الهیاتی ابنسینا
نیست بلکه در بخشهای مختلفی از آثار او در حیطه ّ
الهیات ،ریاضیات ،طبیعیات و منطق به
چشم میخورد.
ّ
کلیدواژهها :الهیات عملی ،ادراک زیباییشناختی ،ابنسینا ،زیبایی ،خیال

* استادیار گروه فلسفه هنر ،دانشگاه هنر ،تهران ()hadirabie@gmail.com
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تأثیر ّ
الهیات عملی اسکاندیناوی بر ملتسازی و دولتسازی رفاه
رضا رحمتی

*

دولت ،ملت و رفاه در سوئد ،نروژ ،فنالند و دانمارک ،اگرچه وامدار جنبش قانونی اساسی،
ً
جنبش حقوق مدنی ،جنبش شهروندی و  ...بوده است ،با این حال شدیدا با سنتهای اجتماعی
گره خورده است که از جمله آنها جنس خاصی از هویت دینی بوده استّ .
الهیات عملی
اسکاندیناوی به سبب اینکه توانسته بود ،برخالف فرانسه و انگلستان و اروپای قارهای ،مانع از
منازعۀ دولت–کلیسا شود ،سنتهای اجتماعی متعددی را تبدیل به الگوهای سیاسی کرد .به سبب
در هم تنیدگی دولت-کلیسا و سا یر نیروهای اجتماعی که در حد واسط این رابطه قرار میگرفتند
(از جمله دهقانان آزاد و کارگران) ،ایدۀ دولت رفاه یا (حتی با تسامح) کلیسای رفاه در
اسکاندیناوی شکل گرفت ،ایدهای که سبب صورتبندی دولت نیز شد .بنابراین میتوان گفت
دولت–ملتسازی و عالوه بر این دولتسازی رفاه در اسکاندیناوی به واقع دولت–ملت و
دولتسازی با پیکربندی دولت–کلیسا بهعنوان یکی از جلوههای دولت ،در کنار دولت-دهقانان و
دولت -کارگران بوده است .بنابراین شکل خاصی از همبستگی بین نیروهای سیاسی و اجتماعی
در جامعه اسکاندیناوی شکل گرفت که بازتاب همه این نیروها در دولت نوردیک تبدیل به مدل
خاص همبستگی و حکمرانی در این جامعه شد .از این رو ناسیونالیسم اسکاندیناوی مدل منحصر
به فردی از ناسیونالیسم را ارائه میدهد .سوالی که در اینجا صورتبندی میشود این است که
ّ
الهیات عملی اسکاندیناوی ،چه تأثیری بر شکلگیری دولت رفاه در سوئد ،نروژ و دانمارک
داشته است؟ در پاسخ به تأثیر تعیینکنندۀ ّ
الهیات عملی لوتری به واسطه تأثیرش بر تعریف ملت

بهعنوان منبعی برای هویت ملی از یکسو ،و به واسطه خوانشهایی شبیه به رسالت کار ،رسالت
بهرهوری و رسالت تولید منبعی برای دولتسازی رفاه در منطقه اسکاندیناوی بوده است.
کلیدواژهها :اسکاندیناوی ،نوردیک ،دولت-ملت ،دولتسازی رفاهّ ،
الهیات عملی

* استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ()r.rahmati@basu.ac.ir
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ّ
الهیات فضای مجازی و خوانش عامهپسند از متون مقدس
فاطمه رحیمی

*

همزمان با رشد فزایندۀ فناوری های سایبریک در دوره پساسکوالریزم ،نوع عامهپسندی از ّ
الهیات
رسانه ای در میان دینداران شکل گرفته است که با کنار گذاشتن تصویر متافیزیکال و در عین حال
پدرساالرانه از «خدای متعال» در سنت ادیان توحیدی ،به دنبال بازتولید اشکال جدیدی از
مضامین ،زبان و انگارههای مذهبی است .این نوع ّ
الهیات که در فضای مجازی شکل گرفته،
ناظر به نیازهای معنوی نسل جدیدی است که در صدد برقراری تعاملی عامیانه  /روزمره و
غیرایدئولوژیک میان انسان و خداوند است .هدف این مقاله بررسی تاثیر « ّ
الهیات فضای
مجازی» در پیدایش خوانشهای عامه پسند از مفاهیم دینی و آثار و پیامدهای آن در جوامع دینی
است که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است .آنچه از بررسیها به دست آمد این بود که
با دموکراتیزه شدن دین در فضای مجازی ،بر خالف تکگویگیها و انحصارگراییهای اله ّیات
سنتی ،امکان خوانشهای مختلف از متون مقدس و گزارههای دینی برای عموم مردم فراهم
میشود .در این راستا باورها ،ارزشها و هنجارهای دینی در فرآیند تعامل دین با فرهنگ عامیانه با
آنکه دچار تحول –و چه بسا تنزل -میشوند ،اما این تعامل پویا میان فرهنگ عامهپسند و دین،
موجب برانگیختگی معنوی عامه مردم و پدید آمدن احساس تعلق به دین در سطوح مختلف مردم
میشود که نتیجه آن نوعی بازتولید امر قدسی و تجربه دینی در حیات روزمره عموم دینداران
است.
ّ
کلیدواژهها :الهیات فضای مجازی ،دین عامه پسند ،متون مقدس

* استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه پیام نور ()rahimi_art@yahoo.com
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ّ
الهیات عملی و دین شهری
رسول رسولیپور

*

شهر یکی از مهمترین پدیدههای بشری است که تاثیری بسیار شگرف بر شیوههای زندگی،
صورتبندیهای اجتماعی و حتی حیات دینی انسانها داشته است .مطالعات شهری بیشتر بر قلمرو عرفی
متمرکز بوده و به ندرت به نسبت بین صورتبندی کالن جامعه (شهر یا روستا) و امر قدسی توجه شده
است .به همین سبب ،با طرح مفاهیم خاص و مستثنیساز مانند شهرهای مذهبی (مشهد ،قم و  )...گویی
ً
نسبت مهم و معناداری میان شهر و دین برقرار نیست ،و عمال مطالعات دین در شهر به حاشیه رانده شده
است .فهم حیات دینی شهر و نقش دین در تکاپوهای درونی محیطهای شهری ،نه تنها برای شناخت بهتر و
ِ
بیشتر پدیدههای شهری بسیار مهم است ،بلکه برای هر گونه سیاستگذاری و برنامهریزی شهری نیز
الهیات عملی ،به ّ
ضرورت دارد .در این مقاله ،در راستای التزام به ّ
الهیات مکان ،و نقشی که مکان میتواند
شهری
در ترویج ،تولید و تعمیق امر قدسی بازی کند توجه شده است .ادعای این مقاله این است که اماکن
ِ
سازی محیط و افراد دارند؛ زیرا شهرها
بیرون دربهای مساجد و زیارتگاهها نیز نقش مهمی در دینی ِ

زیستمحیط های پویایی هستند که در آن ،فضاهای فیزیکی و تجربه انسانی تعامل همزیستانه دارند .در

سازی دین ،گروهها و سنتهای دینی در سطحی گسترده بر این عقیدهاند که باید باورها و ورزهای
عملی ِ
ً
دینی را از اثرات «زیانبار» هر محیطی در امان نگاه داشت .به همین قیاس ،پژوهش در باب دین غالبا بر
جماعت و افراد متمرکز است .در صورتی که روشن خواهیم ساخت که گروههای مذهبی ،فرآوردۀ «ارتباط
دین و حیات شهری» اند و نه انزوا .مومنان در واکنش به چالشهای اقتصادی و نیازهای انسانی به اماکن
مذهبی میروند ،مناجات میکنند و برنامههای اجتماعی پدید میآورند .آنها از رهگذر آموزش مخصوص
در زمینه رهبری عمومی ،و از رهگذر جستوجوی منابع و جلب حمایت در راستای رسالتشان،
مسئولیتهای مدنی را میپرورانند .اگر می خواهیم به حضور دین در شهر عنایت داشته باشیم ،ناگزیر باید با
مادیت آن حضور آغاز کنیم :یعنی مکان و فضا .این که نیایشگاه در خیابانی شلوغ و پر از سر و صدا و بوق
خودروها واقع شده باشد یا در محیطی آرام که پس زمینۀ دعای زیر لب ،آواز پرندگان است ،بر تجربۀ
مومنان اثر میگذارد و بدان سر و شکل میدهد .سرزندگی اقتصادی ،تنوع جمعیتی ،محیط فرهنگی ،و
ِ
پویههای پر شمار دیگر ،جملگی خاکی را پرورش می دهند که اجتماعات دینی در آن ریشه میدوانند ،برگ
و بار میدهند و در نهایت میپژمرند و میمیرند.
الهیات عملیّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات مکان ،شهر ،دین شهری
ِ

* دانشیار گروه فلسفه ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ()rasouli@khu.ac.ir
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درک حضور خداوند راهی به معناداری الهی در زندگی؛ بررسی
موردی دیدگاه عالمه طباطبایی
سیدهزهرا رشیدیفرد

*

بسیاری از عالمان دین اسالم معتقدند که باور داشتن به خدا و ایمان به او و التزام به احکام شرعی
و اخالقی سبب معناداری زندگی می شود .اما امروزه در جامعه با این امر روبرو هستیم که
مسلمانان بسیاری با وجود باور داشتن به خدا و التزام کم و بیش به احکام فقهی و عمل به
دستورات اخالقی ،از زندگی رضایت حقیقی ندارند و یا احساس ماللت و حتی پوچی در زندگی
می کنند .در این مقاله با بررسی آیات قرآن مجید با توجه به تفسیر عالمه طباطبایی ،به این نکته
می پردازیم که آنچه باعث خرسندی از زندگی و معنا یافتن زندگی میشود ،چیزی فراتر از باور به
وجود خدا و عمل به دستورات دین است .در واقع شاید بتوان گفت که آنچه که زندگی انسان را
نسبت ما با خداوند و درک حضور او و همچنین
از ماللت و پوچی میرهاند ،درک صحیح
ِ
داشتن ارتباط زنده و حقیقی با او در کنار عمل به فرامین دینی است .عملی ساختن این ایده،
نیازمند آن است که متولیان آموزشهای عمومی در حیطۀ زیست اجتماعی ،آموزشهایی را
تدارک بینند .یکی از راهها برای رسیدن به این مطلوب توجه این متولیان به تکنیکهایی است که
برخی روانشناسان و مشاوران دینی یا عالمان اخالق بیان کرده اند؛ تکنیکهایی مانند درک منشأ،
درک یکپارچگی و جامع بودن نظام هستی و ارتباط تمام ذرات و حوادث عالم با هم ،مهارت
نگاه از کل به جزء ،درک فراوانی و وفور نعمت و وسعت دید از جمله این موارد هستند.
کلیدواژهها :ایمان ،تکنیکهای درک حضور ،عالمه طباطبایی ،قرآن ،معنای زندگی

* دانش آموخته دکتری رشته فلسفه تطبیقی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران
()szrashidifard@gmail.com
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تاثیر ارتباط و درهم تنیدگی اجزای عالم ماده بر نگرش اعتقادی بر
اساس دیدگاه فلسفی شهید مطهری و فیزیک کوانتوم
سپیده رضی

*

یکی از مسائلی که نه تنها امروزه بلکه از گذشتههای دور در عرصهی علوم خصوصا
فلسفه مورد توجه اندیشمندان بوده ،چگونگی ارتباط اجزای عالم ماده با یکدیگر است .انفصال و
گسستگی میان اجزای جهان یا همان جهان مکانیک ،تصوری بود که سالها بر تفکر علمی بشر
سایه افکنده بود و نه تنها منجر به در یافت صحیحی از آ گاهی نسبت به جهان پیرامون خود نشد،
بلکه تاثیرات منفی بسیاری در اعتقادات ،روان ،اجتماع ،محیط ز یست و ...بر جای گذاشت .اما
آنچه امروزه با توجه به دستآوردهای فیزیک جدید و نگرش فلسفی اندیشمندان مکتب
حکمت متعالیه همچون شهید مطهری حائز اهمیت است اثبات وجود ارتباط و درهمتنیدگی
اجزای عالم ماده با یکدیگر و در نهایت وحدت ارگانیک و پویای عالم هستی است که از طر یق
آزمایشهای متعدد در فیزیک جدید و مبانی حکمت متعالیه از منظر شهید مطهری قابل بررسی و
اثبات است .نگاه به پدیدههای هستی از این در یچه ،نگاه به اجزای جداناشدنی و در کنش و
واکنش یک کل هماهنگ و انداموار است که پیشدرآمد مستحکم و متقنی در مسیر بررسی
علل دستورات الهی و ایجاد بینشی نو در تفکر و نگرش اندیشمندان سایر علوم چون روانشناسی،
جامعهشناسی و باورهای اعتقادی افراد است .این نگرش میتواند بسیاری از علل و عوامل وجود
احکام و عباداتی چون نماز ،دعا و  ...و تاثیرات گناهان در محیط پیرامون را از منظر فیزیکی و
مادی مورد مداقه قرار دهد.
کلیدواژهها :عالم ماده ،ارتباط اجزا ،شهیدمطهری ،نگرش اعتقادی ،فیزیک کوانتوم

* دانش آموخته دکتری رشته حکمت متعالیه ،دانشگاه اصفهان ()sepidehrazi@gmail.com
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الهیات و فلسفۀ سیاسی :تأملی بر نسبت میان مبانی ّ
ّ
الهیاتی و تحقق
نظم اخالقی در زندگی اجتماعی
مصطفی زالی

*

ً
پرسش از امکان اخالق غالبا به پرسشهای معرفتشناختی و وجودشناختی فرااخالقی ناظر به
شناختپذیری و عینیت گزارهها و ویژگیهای اخالقی گره میخورد .ولی پرسشی دیگر به موازات
پرسش اول ،امکان زیست اخالقی در واقعیت و امکان زیست اخالقی جمعی است .پرسش دوم را
میتوان اینگونه صورت بندی کرد :آیا زیستن بر مبنای هنجارهایی ناظر به زندگی جمعی بشر در جهان
واقعی امکانپذیر و با سرشت واقعیتهای عینی و انسانی ،سازگار است؟ پارهای فیلسوفان ،تحقق نظم
اخالقی را در زندگی اجتماعی بشر وابسته به تحقق دولتی تمامیتگرا دانستهاند که بشر را با اعمال قوۀ
قاهره به هنجارها پایبند نماید .اما در نقطه مقابل پارهای فیلسوفان از امکان تحقق نظم اخالقی در متن
زندگی اجتماعی سخن گفتهاند .این مقاله با مرور آثار سه تن از این فیلسوفان ،مسئلۀ نسبت میان امکان
تحقق نظم اجتماعی اخالقی و نگرشی ّ
الهیاتی به ماهیت هنجارهای اخالقی را واکاوی میکند و نشان

میدهد که آدام اسمیت ،ایمانوئل کانت و جان رالز ،مفروضات ّ
الهیاتی را درباره جهان و انسان ناظر به
زیست اخالقی بن مایۀ بحث از پذیرش امکان عملی زیست اخالقی قرار دادهاند؛ به این منظور اشارات
آدام اسمیت درباره مفهوم همدلی میان انسان ها و نیز دست نامرئی به مثابۀ نظمی الهی در کتاب نظریه
احساسات اخالقی  ،ضرورت جاودانگی نفس و وجود خداوند به عنوان مفروضات امکان اخالق در
اندیشه کانت بر مبنای کتاب نقد عقل محض و مسئلۀ خوشبینی ّ
الهیاتی به سرشت اخالقی بشر و پیوند
آن با امکان زیس ت جمعی عادالنه در نگاه رالز بر مبنای رساله متقدم او تحت عنوان درباره معنای گناه
نخستین  ،مورد تحلیل تطبیقی قرار خواهد گرفت و در نهایت نشان داده خواهد شد که از یک سو نزد
این فیلسوفان امکان تحقق جامعه اخالقی در جهان واقعی ،وابسته به مفروضاتی ّ
الهیاتی بوده ،و از سوی
دیگر مفروضات ّ
الهیاتی نسبت به تحقق جامعۀ اخالقی ،خنثی نبوده و لوازم متفاوتی را به دنبال

میآورد.
ّ
کلیدواژهها :خوشبینی الهیاتی ،نظم اخالقی اجتماعی ،اسمیت ،کانت ،رالز

* استادیار گروه فلسفه ،دانشگاه تهران ()m.zali@ut.ac.ir
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ضرورت فلسفی در اندیشۀ ابنسینا و الیبنیتس و کاربردهای
ّ
الهیاتی آن
محمدرضا زبان فهم نصیری1؛ مهدی منفرد

2

عقیده به ثبوت یا عدم ثبوت موضوع ضرورت فلسفی ،نتایج عملی بسیاری را در زمینههای
خداشناسی ،آفرینش ،انسان و جهان به دنبال دارد .وجوب ذات و صفات خداوند ،کیفیت
ّ
احسنیت و غایت مندی نظام هستی و سازگاری آن با شرور ،مسئلۀ جبر و
فاعلیت ارادی خدا،
ّ
اختیار انسان و نیز ضرورت روابط علی و معلولی بین موجودات جهان ،از جمله مسائلی هستند که
در رابطه ای مستقیم با موضوع ضرورت قرار دارند و در سه حوزه مهم دین ،اخالق و علوم
ّ
تجربی ،نمایان میشوند .به طور خاص ،انکار ضرورت سابق علی ،عالوه بر این که اساس علوم
تجربی را ویران میسازد ،در مسئلۀ دین و ّ
الهیات به معنای انکار ضرورت وجود خدا به عنوان
علت جهان است که به تبع آن ،اخالق دینی نیز هدف قرار میگیرد .در این مورد شاید گمان
کنیم که اخالق غیر دینی آسیبی نمیبیند ،لیکن اخالق غیردینی هم با معضالتی روبرو است.
ّ
اخالق از آن جهت که اخالق است ،نه با ضرورت علی سازگار است و نه حتی با عدم ضرورت
ّ
علی؛ زیرا اگر بر همه چیز ضرورت حاکم باشد ،انسان هیچگاه بالسویه بین فعل و ترک فعل قرار
نمیگیرد و همیشه علتهایی هستند که به یک طرف ضرورت میبخشند و این با قید امکان
ّ
خاص در افعال اختیاری سازگاری ندارد؛ از طرفی اگر ضرورت علی بر روابط جهان حاکم
ً
نباشد ،هیچ فاعل مختاری را نمیتوان ضرورتا علت و مسئول اعمال اخالقی یا غیر اخالقیاش
دانست .در این موضوعات ابنسینا و الیب نیتس ابتدا با تحلیل خاص خود از موجودات مبتنی بر
مفاهیم ضرورت و امکان به اثبات وجود خدا میپردازند .این دو متفکر در مسئلۀ خلقت -
برخالف نوافالطونیان و اسپینوزا ،قائل به وجود اراده و اختیار برای خداوند هستند؛ اراده خدا
مبتنی بر ضرورت عقلی وجودش و عینیت ذات و صفات ،مسئلهای است که در فلسفۀ ابنسینا
ِ
ضرورت فلسفی خلق نظام احسن را نتیجه میدهد .اراده خدا که در فلسفۀ الیبنیتس ،مساوی با
کمال مطلق او است ،ضرورت اخالقی آفرینش بهترین جهان ممکن را تبیین میکند .مسئلۀ
 1دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه قم ()mmonfared86@gmail.com
 2دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه قم ()mohamadreza.z.nasiri1394@gmail.com
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دیگر ،جبر یا اختیار انسان است که در فلسفۀ الیبنیتس ،اختیار انسان در معنایی مشترک با اراده
و اختیار خداوند است و آن به معنای نوعی موجبیت عقالنی است که برخالف عقیده دکارت و
اسپینوزا ،علت غایی در آن دخیل است .همچنین اختیار انسان در اندیشه ابنسینا با توجه به
تقسیمات او از علت به دو قسم علت تامه و علت ناقصه ،تقسیم فاعل به قریب و بعید و نیز تعلق
ارادۀ الهی با قید اختیار به انسان تبیین میشود .در مسئلۀ اختیار به نظر میرسد الیبنیتس،
نتوانسته است در برابر چالش های ذکر شده در باال به حل مسئله فائق آید؛ یا میتوان گفت همین
راهکارها نیز با توجه به دوگانگی فلسفۀ الیبنیتس ،برای پسند عوام ،مطرح شده و او در فلسفۀ
خاص خودش ،کامال ضرورتگرا به معنای اسپینوزایی آن است.
کلیدواژهها  :ضرورت فلسفی ،ضرورت اخالقی ،نظام احسن ،بهترین جهان ممکن ،آفرینش،
اراده ،جبر و اختیار ،ابنسینا ،الیبنیتس
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تأثیر عوامل گوناگون در معرفت
غالمرضا زکیانی

*

ً
چرا در هیچ زمینهای ،حتی دو نفر هم پیدا نمیشوند که مانند هم بیاندیشند؟ ظاهرا عقلگرایی و
اعتقاد به عقل ناب به دالیل متعددی (از جمله حاکمیت گفتمان ارسطویی ،فلسفی و مدرن) در
فرهنگ بشریت نفوذ کرده و این پیشفرض نادرست را شکل داده که انسانها ،هم میخواهند و
هم می توانند مثل همدیگر بیاندیشند .ولی توجه به گستردگی و تاثیر اجتنابناپذیر برخی عوامل
نشان میدهد که انسانها حتی اگر بخواهند نیز نمیتوانند همانند هم بیاندیشند؛ یعنی بشریت
محکوم است به اینکه در حوزههای مختلفی چون اندیشه ،گفتار و رفتار به صورتهای مختلف و
گون اگون زندگی کند .این عوامل عبارتند از :الف) عوامل معرفتی :شبکه معرفتی ،انواع مبانی
عقلی ،اعتباریات ،کهن الگوها؛ ب) عوامل فردی :رقابتها ،منافع ،ملیت ،من ،انتقاد از من،
ّ
شغل من؛ ج) عوامل اجتماعی؛ گفتمانها ،موج و ضدموج ،جغرافیای اندیشه ،قدرت ،فرهنگ،
زبان ،مکان ،مدرنیته ،پست مدرنیسم ،دوگانهها ،شغلها و حرفهها؛ د) عوامل ایدئولوژیک؛
مطلقگرایی ،تقدس ،تکفیر ،عوامگرایی ،دشمنتراشی ،فقاهت .تفاوتهای ذکر شده نکاتی را در
پی خواهند داشت .نکته نخست ناظر به دالیل و نشانههای دینی و مباحث مرتبط با آنهاست از
ّ
معذریت ،قاعده الزامّ ،
تجری .در این
جمله قلب ،گناه و تقوا ،مراتب ایمان ،تصویب و تخطئه،
مقام توجه به برخی از آیات قران همچون یونس ،74 /بقره ،145 /هود ،119 /حجرات13 /
اهمیت می یابد .نکته نخست ناظر به نتایج معرفتی است و ما را با مباحثی همچون کثرتگرایی،
نسبیت ،گفتگو ،تفکیک دین از معرفت دینی ،اختالف رمز اشتراک ،و جواز ّ
تعبد مرتبط میکند.
نتیجه آن که اگر زندگی را تعبیر عامی از عمل بدانیم ،معلوم میشود معرفت انسانی به شدت
تحت تاثیر عوامل مختلف زندگی بشری بوده و نمیتواند به صورت ناب رفتار نماید و به تعبیر
دیگر عقل ناب در زندگی بشر نه مطلوب است نه ممکن.
کلیدواژهها  :اختالف ،عوامل فردی ،عوامل اجتماعی ،عوامل معرفتی ،عوامل ایدئولوژیک،
عوامل دینی

* دانشیار گروه فلسفه ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ()zakiany@yahoo.com
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مفهوم «ایمان عملی» در آراء ویلیام جیمز
عباس حاج زینالعابدینی

*

در دیدگاه ویلیام جیمز ایمان پیش و بیش از آنکه به ساحت نظر تعلق داشته باشد به ساحت
عواطف و احساسات و ساحت عمل تعلق دارد .او برای نشان دادن چنین وضعیتی از سویی به
واقعیتهای سرشت روانی انسان استناد میکند و از سوی دیگر به غایتمحور بودن آدمی در
زندگی عملی خود .به اعتقاد جیمز سرشت عاطفی و احساسی انسان او را به سوی باور مذهبی
سوق میدهد .او در آموزۀ «ارادۀ معطوف به باور» تالش میکند تا موجه بودن چنین باوری را به
لحاظ معرفت شناختی تبیین نماید .وی همچنین در جای جای آثار خود نتایج عملی باور دینی را
ً
مویدی بر صدق آن میداند .بر این اساس درک مفهوم ایمان عملی در دیدگاه ویلیام جیمز اوال
ً
وابسته به درک آراء او در روانشناسی و ثانیا به درک پراگماتیسم او به عنوان روشی برای احراز
حقیقت یا صدق یک باور است .در عین حال ،فاصله گرفتن روانشناسی رایج در روزگار ما از
سبک خاص جیمز در تحلیل واقعیتهای روانشناختی ،ابهامهایی که تا حدی به فهم واژۀ
پراگماتیسم مربوط است (تا حدی به تفاوت پراگماتیسم در دیدگاه جیمز با پراگماتیسم در دیدگاه
متأخران باز می گردد) ،و سبک جیمز در بیان عقاید فلسفی خود موجب شده است تا درک و
تفسیر آراء جیمز در اکثر موارد ،از جمله در موضوع مورد بحث این مقاله ،در میان جیمزپژوهان با
نقدها و اختالف نظرهای قابل توجهی مواجه باشد .در این مقاله ضمن گزارش و بررسی آراء
جیمز در باب ایمان و توجه به اهم تفسیرها و نقدها ،تفسیری از آراء جیمز در باب ایمان ارائه
میشود که قرابت آن را با مفهوم ایمان فطری در میان متفکران مسلمان نشان میدهد.
کلیدواژهها :ایمان عملی ،ویلیام جیمز ،سرشت عاطفی ،پراگماتیسم ،ارادۀ معطوف به باور

* استادیار گروه الهیات ،دانشگاه رازی  ،کرمانشاه ()aabedini123@gmail.com
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تبیین ضرورت دینداری عملی با کمک تقریری از دلیل معقولیت بر
پایه شرطیۀ پاسکال
روحاله زینلی

*

انسانها در زندگی همواره در موقعیت انتخاب قرار میگیرند و تالش میکنند تا بهترینها را
برگزینند .یکی از مهمترین این موقعیتها گزینش زندگی دیندارانه یا غیر دیندارانه است.
دینداران و غیر دین داران مدعی برتری دیدگاه خود هستند .آنان باید برای اثبات مدعای خود
دلیل ارائه کنند .پس از بررسی دالیل آنان سه وضعیت قابل تصور است .1 :برتری دالئل
دینداران .2 .برتری دالئل غیر دینداران .3 .تکافؤ ادله دو طرف .بر اساس الگوی عقلگرایی،
در وضعیت نخست باید در نظر و عمل دینداری را و در وضعیت دوم غیردینداری برگزید .اما در
وضعیت سوم باید بین نظر و عمل فرق نهاد .در نظر ،تکلیف ندانمگرایی یا توقف است .گویا
ندانم گرایی راه سومی است که در عرصه نظر درخور گزینش است .ولی در عمل توقف و
ندانم گرایی امکان ندارد و ناچار از برگزیدن یک طرف هستیم .از اینرو اگر اعمال عبادی دین را
انجام دهیم ،دیندارانه و در غیر این صورت غیردیندارانه عمل کردهایم .در چنین شرایطی باید
ضرر مورد
جانبی را برگزید که ضرر کمتر و سود بیشتری را در پی داشته باشد .با مقایسه سود و ِ
ادعای دین داران و غیر دینداران و احتساب میزان ّ
کمی شدۀ آنها میتوان دریافت که مجموع
سود دینداری بیشتر از غیر دینداری است .عنوان این تقریر از دلیل معقولیت که بر مبنای شرطیۀ
پاسکال شکل گرفته ،سود مورد انتظار برتر است و بر اساس آن میتوان ثابت کرد که در عمل
باید دینداری را برگزید و دیندارانه زندگی کرد .این استدالل با وجود برخی شباهتها ،در پارهای
پیشفرضها و هدف با شرطیۀ پاسکال متفاوت است .در این استدالل محدودیتهای دینداری
لحاظ گردیده و برای برخی غیردین داران بهرۀ اخروی در نظر گرفته شده است .هدف آن نیز
ترجیح دینداری در عمل است نه اثبات حقانیت دینداری.
کلیدواژهها :ضرورت دینداری عملی ،دلیل معقولیت ،شرطیۀ پاسکال ،تبیین استدالل

* استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ()ruholla12@gmail.com
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معناشناسی ّ
الهیات عملی بر مبنای متافیزیک عمل در اندیشۀ عالمۀ
طباطبائی
مهدی ساعتچی

*

الهیات عملی متوقف است بر انگارۀ عمل و نسبت آن با ّ
معناشناسی ّ
متافیزیک عمل به
الهیات.
ِ

بررسی شأن هستی شناختی عمل ،جایگاه آن در میان سایر امور و نسبت آن با سایر اشیا میپردازد.
با نگاهی منظومهوار به آثار عالمۀ طباطبائی ،میتوان دیدگاه ویژهای درباب متافیزیک عمل از آن

استخراج کرد .از نظر طباطبائی ،عمل ـ به مثابۀ یک هویت خارجی ـ نوعی حرکت است ،حرکتی
ّ
وساطت
که دارای یک سلسله مبادی در درون آدمی است .مشخصۀ عامل مختار این است که با
ِ
افکاری برساخته (امور اعتباری) عمل میکند .حرکت انسان چیزی بر اشیای بیرونی نمیافزاید،
ً
انسان بدنمند با بیرون از خود را تغییر میدهد .هر تغییری در جهان به
نسبت
بلکه صرفا نحوۀ
ِ
ِ
تغییرات دیگر و در نتیجه به تغییر وضع جهان میانجامد .پس انسان از طریق افکار برساخته،
جهان را تغییر میدهد .هر آن چیزی که از سنخ اندیشه است و میخواهد به گونهای به ساحت
کنش آدمی وارد شود ،باید از معبر امور اعتباری گذر کند .روشن است که ّ
الهیات در وهلۀ ّاول
ساحتی نظری و مربوط به حوزۀ باورها است .مسئله این است که ّ
الهیات چگونه وارد این معبر

شده و چگونه مبنا و مبدأ عمل واقع میشود ،و به دیگر سخن چگونه مبدأ تغییر جهان میگردد؛
مبادی نظری عمل دارد .به باور طباطبائی دین ترجیحات همسو با هستی و
نیز چه مز ّیتی بر سایر
ِ
آفرینش را به انسان گوشزد میکند .بر این اساس میتوان به معناشناسی ّ
الهیات عملی رسید:
الهیات عملی ،دانش تبیین و توجیه نحوۀ ّ
ترجح مبدأ ّ
ّ
الهیاتی عمل در شکلگیری کنشهای فردی
ِ
ِ
و اجتماعی آدمی است .آدمی مادام که عملی را راجح نیابد ،دست به انتخاب آن نمیزند .دنیای
جدید انسان را به ترجیحات گوناگونی دعوت میکند؛ ّ
الهیات عملی در این میان میتواند نقش
سرنوشت سازی داشته باشد ،اینکه نشان دهد چگونه عمل دینی قطع نظر از تکلیف بودنش ،با
وضع بشر هماهنگ است.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،متافیزیک عمل ،عمل دینی ،عالمۀ طباطبائی

* استادیار گروه فلسفه و کالم ،دانشگاه شهید مطهری ،تهران ()saatchi.edu@gmail.com
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الهیات عملی ارسطو غایت ّ
ّ
الهیات نظری
مریم سالم

*

زمانی که ارسطو علوم را طبقهبندی نمود و ّ
الهیات (فلسفۀ اولی) را به سبب موضوعش برترین
ً
علوم دانست ،این نکتۀ خصوصا تصریح شده در آثار اخالقیاش را مد نظر داشت که انسان به
انسان
سبب آنکه همیشه به دنبال خیر است ،خدا و موجودات غیر مادی را جستجو میکند.
ِ
خود حقیقت به دنبال حقیقت است ،به واقع به به دنبال خیر،
متحیر در اندیشۀ ارسطو که به خاطر ِ

علل نخستین را جستجو میکن د .در نگاه ارسطو تعقل و حکمت از فضایلی است که سعادت
انسان را تأمین مینماید و برترین فعالیت ها حکمت نظری است .فعالیت حکمت نظری برترین
لذایذ را که دوام و ثبات دارد به همراه دارد .از این رو حکمت عملی و رسیدن به زندگی

سعادتمندانه در جامعهای فضیلت محور ،هدف حکمت نظری است .در اقسام حکمت نظری،
ّ
الهیات برترین است و لذا نظام اجتماعی الهی ،غایت نظام علمی و حکمی الهی است .حکیم و
ِ
فیلسوف جز در جامعهای آرام و سالم نمی تواند به کشف حقیقت نایل شود و لذا ارسطو به علم
سیاست اهمیت میدهد و آن را معتبرترین و مهمترین دانشها میداندّ .
الهیات نظری اگر چه
ً
غایت اولیه و بالذاتش شناخت است ،اما غایت ثانیا و بالعرض آن که بسی مهمتر است ،رسیدن به
جامعه ای الهی مبتنی بر فضیلت خیر است که خود سبب رشد حکمت میشودّ .
الهیات نظری

هیچگاه نمیتواند خود را از ّ
الهیات عملی جدا کند ،چه در مقام ایجاد و چه در مقام ابقا .اخالق

فضیلت محور و به دور از تعصب ،جاهطلبی ،مالاندوزی و سایر رذایل ،شرط حقیقتجویی و
حکمت نظری است ،در عین اینکه خود حکمت نظری شرط تحقق حکمت عملی و اخالق
است .این رابطۀ لزومی دوسویه سبب میشود ّ
الهیات هیچگاه در نظر نماند و به سبب تحقق نظام
اجتماعی مبتنی بر برترین فضایل ،در جایجای نظام اجتماعی نفوذ نماید و موجبات رشد
ِ
انسانیت را فراهم کند.
الهیات نظریّ ،
کلیدواژهها :ارسطو ،خیرّ ،
الهیات عملی ،فضیلت

* استادیار دانشکده الهیات و ادیان ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ()m_salem@sbu.ac.ir

چکیدۀ مقاالت کنفرانس بینالمللی الهیات عملی | 67

از ّ
الهیات عملی تا کالم کاربردی
محمدتقی سبحانی

*

ّ
الهیات عملی در مسیحیت توسط شالیرماخر به منظور بازسازی و روزآمد شدن دستگاه روحانیت
مسیحی و با تأ کید بر جبنههای عینی و زمینی بشر مطرح گردید .در ّ
الهیات مسیحی در طی دو دهۀ
الهیات کاربردی نیز شکل گرفته است که میتوان آن را شاخهای از ّ
اخیرّ ،
الهیات عملی و امتدادی از
الهیات شبانی و تبشیری دانستّ .
ّ
الهیات عملی دامنه بسیار وسیعی از همه حوزههای مربوط به عمل
انسانی (از جمله نحوه اداره کلیسا ،خطابهورزی) و همچنین ّ
تامالت نظری درباره مبانی عمل انسانی را
ً
شامل میشود ،اما ّ
الهیات کاربردی صرفا به امور جزئی و عینی در زندگی بشر و دغدغههای روزمره و

اجتماعی او نظر داردّ .
الهیات و کالم اسالمی نیز نمی تواند نسبت به تغییرات ایجاد شده در دوران
الهیات مسیحی و ّ
جدید و جنبههای عینی بیتفاوت باشد .در عین حال ،میان ّ
الهیات اسالمی دو
ً
تفاوت اساسی وجود دارد )1 :اسالم از ابتدا و ذاتا آمیخته با زندگی روزمره و عینی بشر بوده ،و لذا
بسیاری از دغدغههای کالمی نخستین ناظر به واقعیات زندگی مسلمانان بوده است (از جمله امامت،
ِ
ََ
مرزبندی اجتماعی ایمان و کفر ،قدر) )2 ،کم رنگ بودن مباحث عملی و اخالقی در کالم اسالمی
ناشی از وجود دو علم فقه و اخالق در کنا ر علم کالم است؛ در نتیجه ،برای ایجاد ّ
الهیات یا کالم
عملی اسالمی باید از مجموع این علوم استفاده کرد .به نظر میرسد مانند سنت مسیحی میتوان
ّ
اصول کلی و کبریات عمل
تمایزی میان کالم عملی و کاربردی قائل شد .در کالم عملی ،ضوابط،
ِ
ّ
انسانی مشخص میگردد و بسیاری ا ز مباحث جنبه نظری دارد ،ولی در کالم کاربردی ،مصادیق عینی
ّ
و جزئی افعال در بستر زندگی روزمره و اجتماعی بشر (مبتنی بر آن کلیات) بررسی میشود .به بیان
ّ
دیگر ،کالم کاربردی عهدهدار تفسیر ّ
الهیاتی از زندگی عینی بشر و مشخص کردن شیوه تغییر زندگی
برای رسیدن به زندگی مطلوب دینی (با در نظر داشتن همه عناصر محیطی و فرهنگی) استّ .
الهیات

کاربردی ماهیتی میانرشتهای دارد .الهی دان کاربردی نقطه آغاز کار خود را بررسی واقع اجتماعی قرار
میدهد .از این رو ّاوال از منظر علوم اجتماعی مختلف رویدادها را مطالعه میکند و سپس بر اساس
ِ
ً
نهایتا تفسیر جدید خود را در ساحت عینی ّ
مبانی ّ
مجسم
الهیاتی به تفسیر این رویدادها پرداخته و
میسازد.
ّ
ّ
کلیدواژهها :الهیات عملی ،الهیات کاربردی ،کالم عملی ،کالم کاربردی ،مسیحیت ،اسالم

* استادیار پژوهشکده فلسفه و کالم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ()sobhani.mt@gmail.com
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ّ
الهیات عملی و معنای زندگی از نظر عالمه محمدتقی جعفری و جان
کاتینگهام
نسرین سراجیپور

*

انسان عصر حاضر به دالیل مختلف دچار بحران معنویت است .گسترش احساس پوچی
وسردرگمی انسان امروز یکی از نمودهای این بحران است .کاتینگهام ضمن بر شمردن علل این
بحران معنوی راه حل مسئله را در خدا و دین میداند .او معتقد است زندگی مومنانه میتواند
موجب معنا داری زندگی انسان شود .به عقیده او حتی اگر کسی با عقل نتواند باورهای دینی
داشته باشد ،می تواند با الزام به اعمال مذهبی به زندگی خود معنا ببخشد .عالمه جعفری اگرچه
اعمال عبادی را در معنابخشی زندگی انسان موثر میشمارد ،اما رکن اساسی معناداری زندگی را
شناخت خود حقیقی ،طبیعت و خدا میداند .از نظر عالمه جعفری هماهنگی زندگی انسان با
اهداف الهی به معنای حیات معقول است .با توجه به دیدگاههای دومتفکر اگر زندگی انسان را به
دوره قبل از عقل و بعد از عقل تقسیم کنیم با توجه به دیدگاههای دومتفکر درباره معنای زندگی
می توان راه کارهایی عملی برای حل معضل احساس پوچی و سردرگمی انسان معاصر ارائه داد .به
عبارت دیگر تربیت دوران کودکی و نوجوانی با روش کاتینگهام میتواند افقی از ارزشهای
معنوی در برابر کودک و نوجوان بگشاید بدین منظور نگارش کتب درسی به شیوهای که
کاتینگهام ارائه داده است با موضوعات معنای زندگی یا اخالق عملی ،همچنین آموزش خانواده و
ترغیب آنها به توجه به این راهکارها بسیار حائز اهمیت و زمینهساز دوره بعدی زندگی اوست .در
دوره های بعدی که دوره جوانی است پرورش فکری جوانان و تغییر نگرش آنها با توجه به روش
عالمه جعفری در جهت حیات معقول با گنجاندن دروس عمومی برای تمام رشتههای دانشگاهی
و متوسطه با عنوان معنای زندگی و فلسفۀ عمومی و اخالق عملی ،گامی مهم در جهت کاهش
اثرات بحران معنوی است که انسان امروز دچار آن شده است.
کلیدواژهها :معنای زندگی ،زندگی مومنانه ،حیات معقول ،جان کاتینگهام ،عالمه محمدتقی
جعفری
* دانش آموخته دکتری رشته فلسفه تطبیقی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران
()nasrineseraj47@gmail.com
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فهم مقاصد عقاید و ّ
الهیات عملی؛ طرحوارۀ دینی غزالی
کیهان سلطانیان1؛ قربان ابراهیمی

2

در علم کالم ،علی رغم بررسی عقالنی عقاید دینی مانند وجود خداوند ،اسما و صفات او ،اصناف
مالئکه ،خلقت بشر ،بعثت انبیا(ع) ،نزول کتب ،جنت و دوزخ ،ایمان به هر یک از این امور در ترغیب
و ترهیب به اعمال و کردارهای اخالقی و دینی نقش بسزایی دارند .این امر در ذیل عنوان غرضمندی
افعال خداوند ،مورد تأ کید شماری از متکلمان که برخی از ایشان نظیر غزالی ،اشعری هستند قرار
گرفته است .غزالی که بنیانگذار نظریۀ تعلیل در افعال و ارادۀ الهی میباشد ،در کنار اثبات و دفاع از
عقاید ،معتقد است ایمان و عمل همواره با هم هستند و از یکدیگر مستغنی نخواهند بود .برای این
همراهی ،ادراک و فهم عقاید نزد عقل و قوۀ فاهمۀ بشری و همچنین آ گاهی از مصالح عقاید و
مضرات کفر به آنها ضروری است .از نظر غزالی حقیقت ایمان مجرد یک پندار و باور نیست و
سعادتمندی بشر با صرف تلفظ کلمات دال بر ایمان حاصل نخواهد شد؛ همانگونه که غذا با تلفظ
کلمه ِشکر ،شیرین نخواهد گشت .عمل مرتبۀ بعد از این ایمان و تلفظ است و مؤمن بدون عمل مانند
ِ
مبارز بدون سالح است .کسی می تواند به مصالح ایمان و منافع عقاید دست یابد که از اسباب حصول
این منافع یعنی عمل کردن بهرهمند گردد و به تعبیر غزالی کسی قادر به شکرگزاری از خدواند و عمل
به دستورات اوست ،که به حکمت خداوند در هر چیزی آ گاه گردد .مصالح و مضرات پذیرش و عدم
پذیرش باورها ،و عمل کردن یا ترک عمل به آنها ،دنیا و آخرت انسان را متأثر خواهد ساخت .غزالی
تمامی اعتقادات موجود در قرآن را برای عبرت گرفتن و انجام فعل یا ترک فعل میداند .لذا کشف
مصالح و مقاصد عقاید و شناخت مسیری که به این مهم میانجامد ،جهت عملیاتیسازی آنها از منظر
غزالی اهمیت زیادی دارد .زیرا فهم مقاصد عقاید دینی ،رغبت به انجام یا ترک فعل را در میان مؤمنان
بیشتر کرده و سبب تمایل دیگران به پذیرش باورها و اقدام به دستورات دینی در آنان گردد .اینجا سعی
بر آن است تا راههای کشف مصالح عقاید و مقاصد آن عقاید از دیدگاه غزالی ،در حد وسع یک مقاله
ذکر گردد.
ّ
کلیدواژهها :قرآن کریم ،الهیات عملی ،غزالی ،مقاصد عقاید ،غرضمندی خداوند

 1استادیار دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور ()kihan_234@yahoo.com
 2مربی آموزشی ،گروه معارف ،دانشگاه پیام نور ()ghorban_ebrahimi@yahoo.com
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کاربرد تجربیات زنانه در ّ
الهیات فمینیستی؛ جسمانیت ،فرهنگ و زبان
مریمالسادات سیاهپوش1؛ زهرا جوادی

2

در راستای ارائۀ خوانشی از ّ
الهیات که معطوف به تجربۀ زنانه باشد ،توجه الهیدانان به سه ساحت
جلب شد .در ساحت نخست ،تاریخ فلسفه در غرب ،همواره جسمانیت زنانه را متناظر با طبیعت
دانسته و با جلوه دادن عقالنیت به مثابه حق انحصاری مردانه ،زنان را از تحصیل در حوزۀ ّ
الهیاتی
منع کردند .الهی دانان فمینیست بر آن هستند که ضمن به رسمیت شناختن جسمانیت زنانه ،راهی
برای ورود به عرصۀ عقالنیت بگشایند .افزون بر این ،در همین ساحت است که الهیدانان
فمینیست بدن زنان را منبعی برای بازتاب ّ
الهیات فمینیستی دانسته و تجربیاتی که از طریق بدن

خود به دست میآورند را به عرصههای گوناگون ّ
الهیاتی تعمیم داده و حتی به بازتفسیر وجه زنانۀ
ً
خدا میپردازند .ضمنا ایشان در این راستا دست به ارائه آیینهای جدید دینی با هدف ایجاد
فضایی معطوف به تجربیات جسمانی میزنند تا به رویدادهای مخصوص بدن زنان ،وجهی دینی
ببخشند .در ساحت دوم ،توجه الهیدانان فمینیست پساساختارگرا به تکثر فرهنگی جلب شده و
تاثیر فرهنگ های گوناگون را بر تجربیات زنانه از دین مد نظر قرار دادند .در این ساحت ،کوشش
میشود تا با نظر به شخصیتهای متون مقدس که تجریبات زنان از فرهنگهای غیرغربی را در بر
دارند ،تفسیری چند فرهنگی ارائه شود که طیف فراگیرتری از زنان را شامل شود .در ساحت
سوم ،در متون مقدس از یک سو زبان جنسیتی بوده و تصوری مردانه از خدا در ذهن مومنان
ً
ایجاد میکند و از سوی دیگر نگارش این متون به دست مردان ،عمدتا از تجربیات زنانه غافل
ما نده است .پژوهش حاضر ،در مقام یک پژوهش بنیادی ـ کاربردی ،بر آن است که کاربرد
الهیات فمینیستی به مثابه ّ
تجربیات زنانه در ّ
الهیاتی عملی را با نظر به سه ساحت مطرح شده ،مورد
بررسی قرار دهد.
ّ
کلیدواژهها :الهیات فمینیستی ،جنسیت و دین ،فمینیسم دینی ،مردساالری دینی

 1دانشجوی دکتری رشته ادیان و عرفان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران
()maryam.siahpoosh.1371@gmail.com
 2دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته ادیان و عرفان ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ()shadij1989@gmail.com
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بازخواست خدا در مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری؛ روایتی دیگر
از ّ
الهیات اعتراض
هاتف سیاهکوهیان

*

الهیات اعتراض ( )Protest Theologyاگرچه از نظر تاریخی متعلق به ّ
ّ
الهیاتهای مدرن یهودی-
مسیحی پساهولوکاستی است ،اما در سنت تصوف اسالمی نیز گفتمانی با رویکرد «شکایت مؤمنانه از
خدا» وجود دارد که می توان آن را روایتی دیگر از ّ
الهیات اعتراض دانست .نمونه این اعتراض مؤمنانه
را میتوان در مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری سراغ گرفت که علیرغم تسلط گفتمان شریعتمدار
بر اندیشه نویسنده آن ،در برخی از پارهگفتارهای آن رابطه میان انسان و خدا از سطح «تسلیم و رضای
صوفیانه» فراتر میرود و پرسشگری و بازخواست از خدا از طریق استراتژی «گله و شکوه» مطرح
میشود .مقاله حاضر با بررسی پاره گفتارهای این اثر در صدد تقویت این فرضیه است که علیرغم
تقسیمبندیهای تاریخی ،نوعی ّ
الهیات اعتراض در ادبیات عرفانی ایرانی وجود دارد که با وجود تمایز
ُ
با روایتهای یهودی–مسیحی آن ،همانند آنها اتوریته خدا را در گفتمانهای سنتی به چالش میکشد.
حاصل بررسیها نشان داد که هسته مرکزی گفتمان «شکایت از خدا» در مناجاتنامه «مسئلۀ تقدیر»
است نه «مسئلۀ شر» .این گفتمان برخالف ّ
الهیات های پساهولوکاستی ،که ناظر بر سویه تاریخی و

عینی رنج بشر است ،همانند ّ
الهیاتهای سنتی ماهیتی سوژهمحور و انتزاعی دارد و بر اساس ایدئولوژی

«تقدیرگرایی» ،چالش کالمی «ناسازگاری اراده پیشین خدا با اختیار انسان» را مطرح میکند .طرح
این چالش سرنوشتگرایانه در مناجاتنامه بر اساس استعاره «بازی و فریب» و بازنمایی چهره انسان به
مثابه قربانی و بازیچه بازی سرنوشت ،تصویر «خدای عادل» را در باور ّ
عام یک مسلمان مخدوش
می کند .خواجه عبدالله انصاری با ایجاد نوعی دیالکتیک در تفکر اشعری ،از پارادایم «تعبد و تسلیم»
یک مسلمان خداباور عدول میکند و تا مرز تردید در عدالت خدا پیش میرود و با نوعی یأس و
بدبینی ناکارآمدی و بی معنا بودن اختیار و عمل انسان را در برابر مشیت الهی مطرح میکند .هدف این
مقاله بررسی صورتبندی زبانی و محتوایی گفتمان «شکایت از خدا» در مناجاتنامه با روش
توصیفی-تحلیلی است.
کلیدواژههاّ :
الهیات اعتراض ،خواجه عبدالله انصاری ،ادبیات عرفانی ،عدل الهی

* استادیار گروه ادیان و عرفان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان ،تاکستان ()siahkuhian.8949@yahoo.com
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الهیات عملی با ّ
نسبت ّ
الهیات معنوی در مسیحیت
احمد شاکرنژاد

*

الهیات عملی در دوران مدرن برای بازگرداندن عمل و معنویت به ّ
الهیات معنوی و ّ
ّ
الهیات ایجاد
الهیات معنوی با ّ
شدند ،اما عدم توجه به تمایزات ّ
الهیات عملی و عدم آ گاهی از نسبت این دو
ممکن است چالشهایی را برای محققان بیافریندّ .
الهیات معنوی به معنای خاص خود شاخهای از
ّ
الهیات مسیحی است که به دنبال مطالعه منسجم تجربه زیسته ایمان در بافت مسیحی است .به

این معناّ « ،
الهیات معنوی» دانشی است که به چگونگی ایجاد ارتباط زنده با متعلق ایمان مسیحی
الهیات معنوی و ّ
میپردازد .سوال این تحقیق آن است که چه نسبتی میان ّ
الهیات عملی وجود

الهیات سیستماتیک دو منبع تغذیه ّ
الهیات عملی در کنار ّ
دارد؟ ّ
الهیات معنوی هستند که با بهره
الهیات معنوی میتواند خودش را در مسیر سنت ّ
گیری از آنهاّ ،
الهیات مسیحی حفظ کند .البته
الهیات معنوی از میان تعالیم ّ
ّ
الهیات عملی (به عنوان منبع مباحث عملی خود) بیش از همه به
مباحث زیست معنوی ،کمال ،تعمیق ایمان و خودسازی توجه دارد تا مباحثی درباره اداره کلیسا و
جماعت مومنان ،مناسک و شعائر دینی ،هدا یت معنوی ،خدمات کلیسایی و امور شبانی .در یک
نگاه مقایسهای ،حجم و دامنه موضوعات عملی در ّ
الهیات عملی بسیار فراگیر است و حتی شامل
الهیات معنوی به ّ
اعمال ظاهری و فرمالیستی نیز میشود .یافته مقاله حاضر آن است که ّ
الهیات

عملی نیاز دارد تا در چارچوب عمل مومنانه و سنت مسیحی ،اعمال معنوی را ساماندهی کند و
الهیات عملی نیز به ّ
در دام باطنگرایی نیفتدّ .
الهیات معنوی احتیاج دارد تا در ورطه فرمالیسم
الهیات عملی را میتوان دو جریان ّ
الهیات معنوی و ّ
دینی و ظاهرگرایی گرفتار نشود .پس ّ
الهیاتی

دانست که با هم تعاضد داشته و به همدیگر یاری و کمک میرسانند.
الهیات عملیّ ،
کلیدواژهها :مسیحیتّ ،
الهیات معنوی ،معنویت و ایمان

* استادیار پژوهشکدۀ اخالق و معنو یت ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ()a.shakernejad@gmail.com
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انسان بیدار عالمه حسنزادۀ آملی به مثابۀ تمهیدی بر ّ
الهیات عملی
شهناز شایانفر

*

از چشماندازهای متفاوتی به ّ
الهیات عملی نگاه شده است و تفسیرهای مختلفی از آن ارائه شده:
همانند اینکه از منظر ّ
الهیاتی و دینی ،دلشورۀ رنج مردم و کیفیت زندگی آنها را داشتن؛
مقدسانگاری جهان زندگی؛ اهتمام به حل بحران های محلی و ملی و جهانی مردم .در سنت
عرفانی ما ،دینورزی با حصر نظر به اجرای مناسک قوام نمییابد ،بلکه عارفان در مراقبتهای
معنوی و فضای علم االسمایی ،مردم را مظهر جمال و جالل الهی میدانند و در همه حال خویش
را در محضر خدا میبینند .پرسش اصلی این پژوهش این است :چگونه میتوان بنا بر سیره و
اقوال عالمه حسن زادۀ آملی از ّ
الهیات عملی سخن گفت؟ دستاوردهای این پژوهش به این قرار

است :یکم ،اگر به تعبیر برخی ،رنج را آغاز ّ
الهیات عملی بدانیم ،سیره و آرای عالمه حسن زاده
را میتوان در فضای ّ
الهیات عملی تفسیر و تحلیل کرد؛ با این توضیح که به نظر میرسد از نظر
عالمه حسن زاده ،ام المصائب و بزرگترین رنج بشری ،رنج جهالت و غفلت است ،لذا ایشان تمام
توشه و توان خود را به کار می گیرد تا جامعه را به سمت و سوی انسان بیدار سوق دهد؛ دوم ،اگر
مقومات ّ
الهیات عملی بدانیم ،امکان درونی این ّ
مراقبت شبانی و معنوی را از ّ
مقوم از اقوال عالمه
حسن زادۀ آملی قابل استنباط است .زیرا ایشان این جهان را رحم دوم آدمی میداند؛ رحمی که
قرار است آدمی در پرتو مراقبت مادرگونه اما معنوی عارفان متأله ،به موطن غیب راه یابد .سوم،
الهیات عملی حضور دارد؛ از این رو ّ
الهیات نیز در منطقۀ ّ
خیررسانی به دیگری از منظر ّ
الهیات
عملی در بیان این عارف عالیقدر قابل رصد است ،بنا بر آنکه استاد حسن زاده بر طهارت باطنی
آدمی و تطهیر کردن دیگری و تکمیل نفوس اهتمام ویژه دارد ،تطهیر و تکمیلی که هویت
خیررسانی به جامعه و تصحیح ناهنجاریهای فردی و اجتماعی را به همراه دارد.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،انسان بیدار ،جهل ،غفلت ،حسن زادۀ آملی

* دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ()sh.shayanfar@alzahra.ac.ir
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ّ
الهیات معطوف به قدرت
علیرضا شجاعیزند

*

الهیات ادیان و منعطف شدن متألهان به آثار و پیامدهای عملی ّ
توجه یافتن دینپژوهان به ّ
الهیات،
ِ
ِ
روند مستقل و در عین حال مکملی هستند که در چند دهۀ اخیر و به موازات هم رخ داده و
دو ِ
الهیات عملی» را صورت بخشیده استّ .
حوزهای به نام « ّ
الهیات عملی در واقع مدخلی است
برای ورود و پرداختن به مسائل خرد و کالنی که دین در ساحتهای مختلف زندگی پدید آورده
است .یعنی عطف توجهی بیش از گذشته به زندگی دنیوی و بستر اجتماعی نشو و نمای یک
دینَ ،ص رف نظر از این که آموزه و تعالیم روشن و صریحی برای آن دارد یا ندارد .این همان جایی
است که میدان آموزه و میدان تاریخ به هم میآیند تا واقعیتهای جهان اجتماعی را صورت
الهیات اجتماعی و از آن تا ّ
الهیات عملی تا ّ
بخشند .از ّ
کوتاه متصل
الهیات سیاسی جز چند گام
ِ
به هم ،فاصله نیست و از آنجا تا رسیدن به ترکیب بازهم بدیع و بغرنجتری به نام « ّ
الهیات قدرت»
نیز به همین اندازه است و شاید هم کمتر؛ زیرا عنصر قدرت و همخانوادههای آن ،اگر به خوبی
نظر شود ،هیچگاه از این ساحات بیرون نبودهاند .در این مقال قرار است از منظر و مدخلی که در
آن ،آموزه و میدان بههم آمدهاند ،به تجربۀ جمهوری اسالمی که مصداق آشکاری از ّ
الهیات
معطوف به قدرت است ،نظر بیفکنیم و نشان دهیم که عالوه بر پشتوانههای آموزهای ،از بنیانهای
متقن عقلی نیز برخوردار است .تفاوت بحث ما در اینجا با بحثهای قدیمی ِتر «دین و سیاست» و

«دین و دولت»  ،در همین پرهیز از نگاه تحویلی است و در اعتنایی که به تفاوتهای آموزهای و
ّ
مقام
تاریخی ادیان شده است.
بازکردن پای الهیات به این مباحث و استمداد از آن در ِ
ِ
ِ
«موضوعشناسی» ،ما را از دچار شدن به عارضۀ تحویلگرایی مصون میدارد؛ بی آن که
دستخوش مقابلهجوییهای کالمی گردد.
کلیدواژهها :گفتمان جمهوری اسالمی ،مدرنیته ،روشنفکری دینی ،تابوی قدرت ،دین در
ِ
قدرت /دین برقدرت
ِ

* دانشیار گروه جامعه شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ()shojaeez@modares.ac.ir

چکیدۀ مقاالت کنفرانس بینالمللی الهیات عملی | 75

ّ
الهیات عملی در منظومۀ دین اسالم ،با تأکید بر انسان معیار در تراز
موالی متقیان
محمدرضا شمشیری

*

بنابر مشهور ،فیلسوفان ّ
الهیات را در قسم حکمت نظری در کنار طبیعیات و ریاضیات دیده و
نمود و بروز آن را در حوزه حکمت عملی به انتظار نشسته اند؛ اما تجربۀ عملی گویای آن است
ً
که آنچه در حوزه نظر مطرح است لزوما راه به میدان عمل نمییابد .هدف از این جستار پرداختن
به این موضوع است که آنچه در حوزه ّ
الهیات ،اعم از نظری و عملی مطرح است آنگاه به خود
رنگ عمل خواهد گرفت گه بایستههایی را به شایستگی پیادهسازی کرده باشد؛ در این تالش که
با رویکرد دروندینی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است با استفاده از فرازهایی از کالم
ّ
معصومین (ع) ،دنیا به عنوان میدان عمل ،قرآن به عنوان چراغ هدایت و ولی معصوم به عنوان تراز
و میزان عمل در زندگی مطرح میگردد .گرچه اضالع این منظومه برای همگان واحد و یکسان
است اما نسبت انسانها با آن متناسب با مرتبت وجودی آنها به لحاظ معرفتشناختی رقم خواهد
ّ
خورد .نتیجه آن که تخلق انسانها به اخالق معیار ،منوط به رعایت تقوا و تمسک و توصل به ولی
معصوم است .دنیا زدگی و پیروی از هوی و هوس و رضایت به دنیا و اطمینان نسبت به آن ،مانع
رسیدن ایشان به آن جایگاه خواهد بود .راه برونرفت از این تنگنا ،اعراض و انقطاع از دنیا و
تالش در جهت ارتقاء وجود و نزدیک شدن به جایگاه اصحاب یمین و مقربان درگاه الهی بر
مبنای شیوهنامهای است که موالی متقیان (ع) مطرح فرموده اند.
کلیدواژههاّ :
الهیات ،اخالقّ ،
ولی معصوم ،تقوا ،دنیازدگی

* استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان(خوراسگان) ()mo_shamshiri@yahoo.com
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ّ
«مفتاح الحیاة» نموذج من إعادة قراءة التراث اإلسالمي في اتجاه
التطبیق العقالني للدین في المجتمع
حسن شواهدی

*

ّ
ّ
ّ
ّ
العملیة ،علیالرغم من ّأنها ال تحتوي علی تعریف واحد ومحدد ولکن یمکننا القول
اإللهیات
إن
ً
ّ
ّ
الفلسفیة بطریقة تجعله قابال للتطبیق في جمیع المجاالت المختلفة من حیاة
اإللهیات
ّأنها دراسة

ّ
ّ
ّ
ّ
االقتصادیة
اإلجتماعیة في جمیع مجاالتها
العائلیة أو الحیاة
الفردیة أو الحیاة
اإلنسان ،سواء الحیاة
ّ
ّ
ّ
ّ
العملیة في العالم المسیحي قد نشأت بعد
والثقافیة وغیرها .یبدو أن الحاجة إلی اإلله ّیات
والسیاسیة
ّ
إبعاد الکنیسة عن السلطة .ألن الکنیسة قبل ذلك کانت تسیطر بالفعل علی جمیع جوانب الحیاة
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمیة في إیران جرت محاولة إلعادة
وخاصة بعد الثورة
األوروبیة .في العالم اإلسالمی
البشریة
ّ
ّ
البشریة .وهو ما یمکن رؤیته في مؤلفات وخطابات العدید من
الحکم الدیني إلی عالم الحیاة
ّ
ّ
مفکري ومنظ ري الثورة بما في ذلك اإلمام الخمیني (رض) ،والشهید مطهري (ره) ،وآیةالله
ّ
ّ
ّ
مصباح یزدي (ره) ،وآیةالله خامنئي (دام ظله) ،وآیةالله طالقاني (ره) ،وآیةالله جوادي آملي
ّ
(حفظه الله) وغیرهم .کتاب "مفاتیح الحیاة" من مؤلفات الشیخ جوادي آملی (حفظه الله) یعتبر
محاولة إلعادة قراءة التراث اإلسالمي الغني ،خاصة في مجال الروایات واألدعیة ،ولالرتقاء
بمعارف الدین إلی مستوی المجتمع .ومن المالحظ ّأنه حظي باستقبال حسن من قبل ّ
أغلبیة الناس
ٍ
ّ
حیث أنه ّ
حتی عام  1434أعید طبعه ّ
للمرة الـ 92في أقل من سنة واحدة .ینقسم هذا الکتاب إلی
خمسة أجزاء علی الترتیب التالي :تفاعل اإلنسان مع نفسه ،وتفاعل اإلنسان مع إخوانه من بني
البشر ،والعالقة بین الناس والنظام اإلسالمي ،وتفاعل اإلنسان مع الحیوانات ،وتفاعل اإلنسان مع
ّ
البیئة .وهکذا یتضح أن هذا الکتاب هو جهد شامل لجلب الدین إلی جمیع مجاالت الحیاة
ّ
ّ
ّ
البشریة .ومن المثیر لالهتمام أن القسمین الثاني والثالث من الکتاب یشکالن أکثر من نصف
ّ
ّ
ّ
ً ً
اهتماما ً
ً
سعیا بلیغا بقدر
خاصا بهذین الجزأین وسعی
الکتاب وهذا یدل علی أن المؤلف قد أولی
ّ
جتماعیة أ کثر من المجاالت األخري.
الوسع والطاقة إلظهار دور الدین في المجاالت اال
ّ
ّ
ّ
اإلسالمیة في إیران ،مفاتیح الحیاة،
المسیحیة ،الثورة
العملیة،
الکلمات المفتاحیة :اإلله ّیات

جوادي آملي
* دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ()h.shavahedi@isu.ac.ir
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محوریت عشق در ّ
الهیات زنانهنگر
مریم صانعپور

*

با بررسی رویکردهای ّ
الهیاتی متنوع زنانهنگر میتوان به وجه جامع آنان یعنی مفهومشناسی مشترک
عشق دست یافت که مبتنی بر ویژگیهای روانکاوانه زنانه – مادرانه است .عالوه بر آثار پامال سو
ً
اندرسن ،ماری دیلی و لوسه ایریگاری که صراحتا از محوریت عشق در خداشناسیهای زنانهنگر
حکایت میکنند ،همچنین دیدگاههای فلسفی ساندرا هاردینگ ،سارا رادیک ،ژولیا کریستوا،
ژنویو لوید و جودیت باتلر به ّ
الهیات عشق منجر میشوند .شایان ذکر است که رویکردهای متنوع
ً
عموما با فلسفۀ پویشی آلفرد نورث وایتهد و ّ
فلسفی – ّ
الهیات عشق پل تیلیش
الهیاتی زنانهنگر
هماهنگ هستند .معرفتشناسی فلسفههای زنانهنگر متناسب با مولفه مادرانهشان دارای ویژگی
جمعگرایی و دیگرمحوری هستند و با موضوعات ّ
الهیاتی ارتباطی شهودی -ثبوتی برقرار میکنند.
شهودی بودن نگرشهای زنانهنگر موجب شده تا ایشان از تنوع تجربیات عرفانی غفلت نکنند؛
این در حالیست که ّ
الهیات حصولی – اثباتی فلسفۀ دین تئیستی تعریفی واحد ،مفهومی و انتزاعی
ِ
از خداوند ارائه کردهاست .هستیشناسی فلسفۀ دین زنانهنگر نیز به اقتضای استعداد مادرانۀ
زنانه نگری ،تولدمحور ،تعاملی و پوینده است .مبتنی بر همین اصول در ال ّهیات زنانهنگر ،قدرتی
عاشقانه و مراقبتی برای خدا ترسیم شدهاست .متألهان زنانهنگر هرچند در ّ
الهیات تنزیهی صفاتی
فراجنسی برای خداوند قائلند ،اما در ّ
الهیات تشبیهی قائل به صفاتی مادرانه برای خداوند هستند.
ویژگی فرایند عشق و مراقبت در فلسفۀ دین و ّ
الهیات زنانهنگر ،مانع از هر گونه تبعیضگرایی و

خودمحوری اعم از زنساالرانه و مردساالرانه میشود تا تجربة تلخ دوگانگی من /دیگری یا
مردانگی /زنانگی سوژۀ دورۀ روشنگری تکرار نشود .همچنین براساس اصل مشترک فرایند عشق
در فلسفۀ دین و ّ
الهیات زنانه نگر ،دوگانگی عقل /ایمان و عقل /عشق رخت بر میبندد.
الهیات ،فلسفۀ دینّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات زنانهنگر ،عشق ،مراقبت

* استادیار گروه فلسفه ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ()saneapour@ihcs.ac.ir
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تقریری از شیوۀ ّ
تسری مباحث نظری به آموزههای عملی فقه
ِ
*
محمدحسین صفایی
استنباط در آن شریعت دارد .در
میزان اقبال به آموزههای عملی هر آئینی ،ارتباط مستقیمی با منطق
ِ
ِ
همین راستا کارآمدی فقه به عنوان شاخصترین شاخۀ علوم اسالمی ،در گرو پاسخگویی به
نیازمندیها و مقتضیات زمان خود است .مباحث نظری زیادی در خصوص شیوه صحیح
استنباط یا استدالل -همچون توجیه باور یا چگونگی فهم متون -در مجامع علمی معاصر در حال
طرح است .طبیعی است که فقه شیعی برای حفظ پویایی الزم باید در منطق استنباط و کشف
ِ
احکام الهی ،این مالحظات را مد نظر قرار داده و یا در صورت ِّرد آن ،نسخهای وزین را در
مقابلش ارائه دهد .طبق یافتههای این پژوهش ،از طریق توصیف و تحلیل محتوا ارتباط میان سنت
معرفتی معاصر با استنباطهای فقهی در اسالم به راحتی قابل اثبات نیست .مهمترین معضل،
تفاوت این دو ساحت با یکدیگر است .قبل از تسری و مالحظۀ آراء در حوزه معرفتشناسی
(ساحت نظر) با مباحث فقهی ( ساحت عمل) ،باید چگونگی ارتباط این دو حوزه با یکدیگر
تبیین شود .طبیعی است که در صورت اثبات این ارتباط ،امکان ارائه انواع ایدههای
معرفتشناختی در منطق استنباط آموزههای عملی دینی فراهم میشود .به نظر میرسد بتوان علم
فلسفۀ اخالق را به عنوان حلقه واسط این دو ساحت با یکدیگر دانست .ما در این مقاله به دنبال
اثبات چگونگی ارتباط مفهوم ّ
حجت اصولی با مفهوم استحقاق پاداش یا مجازات در فلسفۀ
اخالق و در مرحله بعد تبیین نحوۀ ارتباط پاداش و مجازات با توجیه در معرفتشناسی هستیم .در
صورت اثبات این مدعا زمینۀ بهرهبرداری از مباحث نظریای همچون ساختار توجیه باورها و یا
عقالنیت باور در فقه و همخوانی هرچه بیشتر منطق استنباط در شریعت اسالمی با اسلوب علمی
روز فراهم میشود.
ّ
کلیدواژهها :حجت ،توجیه ،تعذیر ،تنجیز ،فلسفۀ اخالق

* دانش آموخته دکتری رشته فلسفه ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ()mhs13680@yahoo.com
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دلشورۀ دیگری از دریچۀ ّ
الهیات عملی به روایت نمطهای عرفانی اشارات
عبدالله صلواتی

*

مسئولیت اجتماعی در قبال دیگری و تشخیص معضالت و بحرانهای اجتماعی ،بدون منظر و موقعیت
ممکن نیست .هر یک از ما از موقعیت خاص و از منظر ویژهای به نیازهای معنوی و مادی دیگران
التفات میکنیم .گاهی سقف این موقعیتها و منظرها آنقدر کوتاه است که نیازهای معنوی و مادی به
امور دمدستی محدود میشوند .پرسش اصلی این جستار این است :ظرفیتهای درونی نمطهای
عرفانی اشارات برای َ
فراروی موقعیت و گستردگی منظر در راستای تحقق بهینۀ اهداف و رسالتهای
الهیات عملی چیست؟ دستاوردهای این پژوهش به این قرار است :یکمّ ،
ّ
الهیات عرفانی اشارات نه
برای یک انسان کوچک و رفع نیازهایش ،بلکه برای انسان در مقیاس کالن و انسان آرمانی با نیازهای
ً
حقیقیاش ،نسخه میپیچد .هرچند این نسخه ماهیتا با نسخههای غیرعرفانی شباهتهایی دارد ،اما
شعاع خیررسانی و برکت و معنویتش بسیار گسترده و درخور توجه است .گفتنی است شعاع این
خیررسانی ،آدم و جماد و نبات و پدیدههای دیگر را دربر میگیرد .به عنوان نمونه ،محیط زیست هم
الهیات عملی بهرهمند میشود .دوم ،آدمی در پرتو بیکران به روایت ّ
از این ّ
الهیات عرفانی اشارات و
در تعامل با او به هوشمندی و بصیرت خاصی دست مییابد که به مدد آن ،موقعیت و گسترۀ منظر
التفات به نیازها متحول میشود و فهم نیازها ،نوع رفع نیاز ،و مسئولیت اجتماعی ما را ارتقا میدهد و
ِ
ضمن دیدن نیازهای جزئی به نیازهای ملی و جهانی توجه میکند .سوم ،اگر در جهان من ،بیکرانی
در کار نباشد یا من بدان مرتبط نباشم یا به آن التفات نکنم وظیفۀ اخالقیای که در قبال دیگری و
نیازهای او دارم ،به وظیفهای کاریکاتوری فروکاست مییابد .به دیگر سخن ،در جهان یادشده به جای
دیدن و به رسمیت شناختن گرفتاریها و فقرهای معنوی و مادی در سطح کالن ،به مشکالت دمدستی
رس چشم و اکنون حصر نظر میکنیم .اما نمطهای عرفانی اشارات ،زمینهها و شرایط
و در تیر ِ
هستیشناسانهای را فراهم می کند که در پرتو آن ،رنج و نقص دیگری رنج و نقص هستیای است که
اصلش بر خیر و کمال است و آدمی شجاعان ه و از سر دلسوزی و مراقبت به خیررسانی و رفع نقص و
نیاز دیگری میپردازد.
ّ
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،الهیات عرفانی ،مسئولیت اجتماعی ،اشارات و تنبیهات ،ابنسینا

* دانشیار گروه الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ()a.salavati@sru.ac.ir
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ّ
دوار» به مثابه مدلی فراراه ّ
الهیات عملی
«طبیب
حسن صیانتی

*

حضرت علی (ع) درفرازی از خطبه  108نهجالبالغه ،پیامبر اکرم (ص) را طبیبی ّ
سیار وگردان
معرفی کرده است که در میان بیماران میگردد ،تا دردشان را درمان کند .دقت معنایی و محتوایی
در این توصیف دقیق و توضیحات پس ازآن در خطبه شریف میتواند شیوهنامهای برای ّ
الهیات
عملی ،فراروی ما قرار دهد .برپایه تحقیقات میدانی ،مطالعه در مصداق پزشک خوب وموفق ما
ای مناسب و سختکوشی ،خوشاخالقی و برخورد خوب،
را به صفاتی چون اخالق حرفه ِ
صبوری ،مدیریت استرس قوی ،باوجدان بودن و وظیفهشناسی ،دادن توضیح کافی راجع به
بیماری ،دلسوزی و خیرخ واهی ،گوش دادن و توجه به بیمار ،احترام گذاشتن ،وقت کافی برای
بیمار گذاشتن ،توجه کمتر به مادیات ،باایمان و خداشناس بودن ،درک بیمار و همدردی با او
رهنمون میشود .دقت در سیره پیامبر اکرم (ص) نشان میدهد درکنار همه خصال نیکو ،همین
موارد بوده است که رمز توفیق آن حضرت درابالغ دعوت و هدایت بوده استّ .
الهیات عملی،
الهیاتی است که مسائل ّ
اندیشیدن دربارۀ عمل فردی و اجتماعی انسان به روش ّ
الهیاتی خود را از

سطح جامعه برمی گزیند و ازآنجا که در این رویکرد فرارفتن از مباحث نظری و روی آوردن به
تعامالت اجتماعی -البته با بهرهگیری از توشه نظری -یک اصل است ،مدل ارائه شده در بیان
حضرت علی (ع) میتواند بسیار کارگشا باشد.
کلیدواژهها :طبیب ّدوار ،نهج البالغهّ ،
الهیات عملی ،پیامبراکرم ،پزشک خوب

* استادیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار،ایران ()siyanati@gmail.com
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تفسیر فلسفی باطن و غیب و پیامدهای اخالقی و عملی آن
مجید ضیائی قهنویه

*

معنای باطن و غیب در فلسفۀ اسالمی بسیار پرکاربرد است .این معنا در ادیان الهی و اخالق
نظری نیز مورد توجه بوده است .در دین اسالم اعتقاد به باطن و غیب جزو اصول اساسی ایمان
برشمرده می شود .برخی تفاسیر ابتدایی و عامیانه از معنای غیب ،از نظر فالسفه مخدوش و
ناصحیح است .فالسفه و به خصوص فالسفۀ اسالمی و پیروان حکمت متعالیه ،این معنا را به
شکل خاص خودشان تفسیر میکنند .در نگاه فلسفی ،رابطۀ غیب و آشکار و باطن و ظاهر یک
رابطۀ مادی و نتیجۀ یک تصور مادی نیست ،بلکه نوعی رابطۀ علیت و قوام در آن وجود دارد.
توجه به این نکته نگاه متفاوتی به انسان نسبت به جهان پیرامون میدهد .این نگاه متفاوت منجر به
این میشود که هر ظاهری بعنوان نشانه ای از یک حقیقت تلقی شود که قوام دهنده و وجود
دهندۀ به این ظاهر است .هر ظاهر ،حقیقتی است که خود را این چنین بر ما مینمایاند .اعتقاد به
پیوند باطن ی جهان هستی ،اعتقاد به پیوند با انسانهای دیگر و تمام هستی و سنخیت باطنی با
حقیقت جهان ،آثار اخالقی و عملی در روابط بین انسان و انسان ،روابط خانوادگی و سیاست
داشته و همچنین تلقی ما از روابط انسان با طبیعت را نیز دگرگون میسازد .قوام تمام موجودات به
باطنی ب ه نام غیب که علت ظهور و بروز اینها است و بروز پیوند و سنخیت با طبیعت و جهان
هستی و اعتقاد به انسان کامل به عنوان حقیقت کل هستی به نوعی با بسیاری از تعالیم دینی اسالم
و بخصوص مذهب شیعه قابل انطباق است و در نتیجه این نگاه فلسفی به جهان نوعی تفسیر دینی
جهان نیز محسوب میشود .لذا این نگاه منجر به نوعی نگرش ّ
الهیاتی متعالی به جهان میشود که
از ظواهر طاعات و عبادات عبور کرده و انسان را به یک نگاه منسجم و در عین حال مبتنی بر
مبانی محکم و قواعد منسجم میرساند .چنین دستگاه دینی-اخالقی میتواند راهی برای
برونرفت از بنبست ّ
الهیاتی-دینی عصر حاضر فراهم کند.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،باطن ،تبیین فلسفی ،فلسفۀ طبیعت ،فلسفۀ سیاست ،فلسفۀ خانواده

* استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه ایالم ()m.ziaei@ilam.ac.ir
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ّ
درآمدی بر ّ
امامیه
الهیات عملی
سیدعلی طالقانی

*

الهیات عملی بخشی از ّ
ّ
الهیات مسیحی است که دربارۀ چیستی و حدود و ثغور آن میان االهیدانان مسیحی
اختالف نظر بسیار بوده و هست؛ با این حال ،وجوه و کارکردهای مشترک همه تعاریف ارائه شده از ّ
الهیات
عملی در سنت مسیحی را در چند عنوان میتوان خالصه کرد.1 :آسیبشناسی دینی اعمال (در اینجا مراد از
«اعمال» افعال فردی است) و مناسک (در اینجا مراد از «مناسک» افعال جمعی است) موجود در
مسیحیت.2 .آسیبشناسی و درمانشناسی تجربی اعمال و مناسک دینی موجود در مسیحیت .3 .بررسی
توصیفی اعمال و مناسک دینی با روشهای تجربی یا پدیدارشناسانه بهعنوان مقدمهای برای آموزشهای
ِ
ّ
الهیاتی .4ترسیم و تبیین وضعیت ایدهآل اعمال و مناسک دینی که باید به سمت آن حرکت کرد .5 .بررسی
ّ
الهیاتی وضعیت و اعمال و رفتارهای روزمره زندگی انسان معاصر ،به ویژه نامومنان .با بررسی تطبیقی این
مولفههای پنجگانه با سنت ّ
الهیات امامیه ،میبینیم که میتوان آسیبشناسی و درمانشناسی دینی اعمال و
ِ
مناسک را در سنت ّ
الهیات اسالمی – هرچند به صورت غیر نظاممند -دارای سابقه دانست؛ نمونه برجسته و
ّ
مشهور این فعالیت را میتوان در آثار محدث نوری و برخی شاگردان ایشان دید .ناظر به بخش چهارم نیز
میتوان در سنت ّ
الهیات امامیه مطالب قابل توجهی یافت و البته این نه در دانش کالم ،بلکه در دانش فقه و
ً
عمدتا در توصیههای اخالقی شخصیتهای اخالقی و سلوکی تبلور یافته است .اما دربارۀ بخشهای مشتمل
بر وجوه تجربی ( )experimentalیعنی عناوین دوم و سوم ،پیشینۀ بلندی در کالم و فقه امامیه و دیگر
الهیات امامیه یافت نمیشود ،هرچند به طور خاص آموزشهای ّ
شاخههای ّ
الهیاتی ،از دیرباز مورد توجه بوده
است .این بخشها در دهههای اخیر و بهتدریج مورد توجه قرار گرفته است ولی نه از سوی االهیدانان .برای
مثال ،آنچه را که به تازگی با عنوان «فربهی مناسکی» مطرح میشود میتوان متعلق به این بخش دانست .اما
حیطهای که بهنظر می رسد تاکنون هیچ کاری در آن صورت نگرفته بخش پنجم است که به ّ
الهیات زندگی

روزمره (با تأکید بر زندگی غیر مومنان معاصر) ناظر است .در مجموعّ ،
الهیات عملی در امامیه را از آنجا که

با اعمال و مناسک مرتبط است بیش از دانش کالم ،میتوان در دانش فقه (که به نوعی دربردارنده اخالق
اسالمی نیز هست) ردیابی کرد؛ مباحث کالمی دربارۀ عمل بیشتر به آنچه که امروزه با عنوان «فلسفۀ کنش»
میشناسیم نزدیک است تا ّ
الهیات عملی.

امامیهّ ،
الهیات عملیّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات مسیحی ،کالم ،فقه

* استادیار گروه فلسفه و کالم ،دانشگاه باقر العلوم (ع) ،تهران ()taleqani@bou.ac.ir
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بنیادهای ّ
الهیاتی سینما در جهان
علی طالقانی1؛ داوود طالقانی

2

الهیات سینما قسمی از ّ
ّ
الهیات عملی است زیرا سینما بخشی از واقعیت جامعه انسانی محسوب میشود.
سینما به عنوان واقعیتی اجتماعی و فرهنگی در روزگار ما ،بخشی از ادراک ما از واقعیت را هم میسازد .البته
مسئلهای که سینما را از هنرهای پیشینش جدا میکند تلفیق «حرکت» و «تصویر» است و از منظر تکنیکال
نیز نور و حرکت بنیان فرمی سینما هستند ،که این دو مقوله مفاهیمی الهیاتی در اسالم و یهودیت و مسیحیت
به شمار میروندّ .
الهیات سینماِ ،صرف مطرح شدن مسائل نظری دین در سینما نیست ،بلکه موقعیت
اخالقی ،چالشهای تصمیمگیری و ایمان به امور معنوی را نیز شامل میشود .در ّ
الهیات سینما ،فارغ از
توجه به آیکونها و نشانههای دینی ،مسئلۀ کنش اخالقی نیز یک امر ّ
الهیاتی در سینما محسوب میشود.
همچنین ،سطحی از ارتباطات بیناالدیانی در سینما به منصۀ ظهور میرسد و تفاوتها و تفارقهای ادیان در

موقعیتهای سینمایی به چشم میآیند .از دیگر ابعاد و وجوه ّ
الهیات سینما ،هالههای قدسی بازیگران است.
در قرون وسطی و اعصار پیشین ،تصاویر کسانی که ترسیم و تقاشی میشد ،هالهای از قدسیت و تنزه را

برایشان به همراه داشت و در دوران ما نیز سینما این قدیسسازی را برای سلبریتیها همراه کرده است .یکی
از نمونههای مورد مطالعه برای شناخت ّ
الهیات سینما ،فیلم سینمایی آواتار ساخته جیمز کمرون است .این
فیلم عالوه بر رکوردشکنی تاریخی در فروش گیشه و کسب جوایز ،تامالت جدی و مهمی را نسبت به
ّ
الهیات سینما برانگیخت .مسئلۀ باورهای دینی ،ایمان به غیب ،چالشهای تصمیمگیری اخالقی نسبت به

خود و دیگری ،و تاسیس جامعه بر مبنای دین و اسطوره ،از مباحث مهم ّ
الهیات سینماست که در فیلم آواتار
تجلی داشته است .این نوشتار قصد دارد به صورت موردیّ ،
الهیات سینما را در فیلم آواتار تبیین کند و

توضیح دهد .در فیلم سینمایی آواتار ،نیروهای نظامی آمریکا ،به سیارۀ جدیدی حمله میکنند و قصد دارند
ً
با نفوذ به اجتماع ظاهرا بدوی موجودات سیاره ،بر آنان سلطه پیدا کنند .حضور یکی از نیروهای نظامی
ِ
آمریکا در شمایلی آواتارگونه ،او را به همزیستی و مشارکت در زندگی روزمره با آواتارها میکشاند و او به
مرور ،نسبت به باورهای دینی ،دین طبیعتگرایانه ،خاستگاههای اسطورهای جامعه آواتاری و ...عالقهمند
متخاصم نظامی انسانهای آمریکایی ،تردید و شک میکند .این تردید و شک که
شده و درباره نیروهای
ِ
برخاسته از تعلق خاطر به نیروهای الهیاتی سرزمین جدید است ،در نهایت وی را تبدیل به یکی از آواتارها
میکند و در جنگ انسانها و آواتارها ،علیه انسانها مبارزه میکند.
الهیات سینماّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،سینما ،آواتار
 1دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ()ali.taleghani77@gmail.com
 2دانشجوی دکتری رشته دانش اجتماعی مسلمین ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ()pr.davood1374@gmail.com
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شکلگیری «نگرش ایمانی» در قرآن کریم؛ رهیافت الگوی کارکردی
در روانشناسی اجتماعی
سیدسجاد طباطبائینژاد

*

«ایمان» و «نگرش» به ترتیب از محوریترین مفاهیم در آموزههای دینی و روانشناسی اجتماعی
پیوندی نزدیک میان حوزۀ موضوعی نگرش در روانشناسی اجتماعی و مباحث
میباشند .برآیند
ِ
قرآنی در حوزۀ ایمان ،اصطالح «نگرش ایمانی» را ساخت میدهد؛ نگرشی که با رویکردی
قرآنی و مبتنی بر الگوهای تکوین نگرش افراد در روانشناسی اجتماعی ،نسبت به متعلقات ایمان
شکل گرفته است .در این میان ،یکی از مهمترین این الگوها ،الگوی کارکردی ( functional
 )modelنام گرفته است که شکلگیری نگرشها را مبتنی بر کارکرد خاص هر یک ،در رفع نیاز
افراد تحلیل مینماید .در این پژوهش بر آن هستیم تا با روش توصیفی-تحلیلی و پایبندی به لوازم
یک مطالعه میانرشته ای ،از رهگذر الگوی کارکردی ،مفهوم نگرش ایمانی و مهمترین مؤلفههای
مؤثر بر تکوین آن را از خالل آیات اله ی مورد بازخوانی قرار دهیم و با مطالعه دقیق آیاتی که از
طریق تأکید بر نیازهای خاص انسان یا اشاره به کارکرد برخی عوامل در گرایش انسان به زندگی
مؤمنانه ،درصدد انتقال آموزهها به او برمیآیند ،این مؤلفهها را معرفی نمائیم .بر اساس یافتههای
این پژوهش ،قرآن با معرفی و تأکید بر موارد زیر تقویت نگرش ایمانی انسانها را پیجویی
میکند« :نیاز و فقر وجودی انسان نسبت به خدا»« ،نیاز فطری به نیایش و پرستش کمالی برتر»
به عنوان محوریترین گرایش انسان« ،کارکرد دفاعی و ایمنیجویی ایمان» از رهگذر مفهوم دینی
توکل« ،عزت و کرامت انسان مؤمن» از طریق توجه به ارزش وجودی او و به دنبال آن ایجاد
خودپندارۀ مثبت از خویش« ،کارکرد معنابخشی و هدفمندسازی ایمان نسبت به زندگی» ،و
«تأکید بر غایتمندی زندگی»
کلیدواژهها :الگوی کارکردی ،ایمان ،روانشناسی اجتماعی ،نگرش ،نگرش ایمانی

* دانشیار گروه فرهنگ و تربیت ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ()s.tabatabaee@isu.ac.ir
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قابلیتسنجی فقه پویا در تحقق ّ
الهیات عملی
مجتبی عابدی1؛ محمدامین ستاریان

2

ّ
الهیات نظری ،مشتمل بر گزارههایی است که پیرامون مباحثی مانند وجود آفریدگار برای جهان،
صفات و افعال او و امثالهم به بحث میپردازد .از مبنا قرار گرفتن این مباحث برای ایجاد لزوم
اعتقاد قلبی به آنها و تعیین تکلیف برای انسانهاّ ،
الهیات جدیدی شکل میگیرد که از آن تعبیر به

الهیات عملی میکنیم .هدف ّ
ّ
الهیات عملی تاثیر بر زندگی آدمیان از طریق کاربست آموزههای
الهیاتی و همچنین نگهداشت و بهداشت ارتباط آدمیان با ّ
ّ
الهیات است؛ به گونهای که زندگی
بهتری را فهم و تجربه کنند .طرح بحث ّ
الهیات عملی در جهان مدرن ،بهعلت نیاز ادیان مختلف

به حفظ و تقویت ارتباط خود با انسانها و سعی در اثبات کارآمدی ادیان در جهان معاصر است.
الهیات نظری ضروری مینمایدّ .
به همین منظور ،بررسی قابلیت عملی شدن آموزههای ّ
الهیات
عملی از وجوه پویایی ادیان و تالشی برای تقویت ارتباط دین با دینداران است؛ ّ
الهیات عملی،

ناظر به توان افزایی فرد ،جامعه ،یا یک موضوع برای حفظ و تقویت ارتباط با دینداران و
غیردینداران است .خروج ّ
الهیات از حیطۀ انتزاعی به حیطۀ عمل و تبدیل دین سخنگو به دین
الهیات عملی است؛ چرا که ّ
پاسخگو از ارمغانهای ّ
الهیات با جامعه در تعامل است و به همین

خاطر ،همپای تغییرات جوامع و دانشهای بشری ،تغییر میکند و پویاست؛ و حاصل این اتفاق
غنای ّ
الهیات است .طبق تلقی مشهور مجموعۀ احکام عملی و وظایف شرعی دین اسالم ،در فقه
گرد آمده است که جنبههای عملی اسالم ،در بعد فردی و اجتماعی را شامل میشود .این
ً
ً
ً
مجموعۀ عملی باید اوال کارآمد باشد ،ثانیا عمل به آن در جهان مدرن مقدور باشد و ثالثا عالوه بر
جنبه های فردی ،جنبه اجتماعی را نیز پوشش دهد .به همین سبب ،تنها رویکرد فقه پویاست که
می تواند متضمن حفظ رابطه دین با دینداران بوده و قابلیت عملی شدن ّ
الهیات در سطح فردی و
اجتماعی را داشته باشد.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،فقه پویا ،اسالم ،فقه سنتی ،عقالنیت اسالمی

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دین ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ()mojtaba.abedi@chmail.ir
 2طلبه سطح دو ،حوزه علمیه مروی ،تهران ()m.satarian@chmail.ir
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ّ
مرجعیت عقل و معرفت اشراقی و تأثیر آن بر حیات بشر
ربط ایمان،
عصر حاضر
وحید عزیزی

*

مرجعیت عقل و تأثیر تکامل تدریجی مغز در ایمانگروی ،مورد ّ
ّ
توجه فلسفۀ تکاملگرای طبیعی
ّ
نوین قرارگرفته است .قوای ادراکی -ذهنی و تعقل برترین ویژگی انسان است .شواهد تجربی
توانسته اند ربط نفس و ذهن و به تبع آن تجربههای معنوی و مغز را در مقولۀ عقل عملی روشن
ِ
سازند .اگر ایمان ،باورهایی را شامل میشود که شأن و جایگاه معرفتی دارند ،بیشک باید از
اهد تجربی
پشتوانۀ عقالنی نیز برخوردار باشد .هرچند دادههایی که قوای
شناختی ویژه برای شو ِ
ِ
ِ
پایهای به ارمغان میآورند ایمان معقول را برای قائلین به مشاهدهگرایی برآورده میسازند ،اما
شناخت اشراقی و شهودی مرتبهای عالیتر به نظر میرسد .ایمان و عقل ّ
ضروری
مکمل یکدیگر،
ِ
تعالی و دو حقیقت هم افزا هستند و آن جا که عقل ،امور مربوط به دغدغۀ نهایی را حل نشده رها
کرده ،ایمان نقش خود را در ادارۀ حیات ایفا کرده استّ .فع ّالیتهای متعارف عقل با
محدودیتهایی که بر خود عقل حاکم است و غرور و خودمحوری عقل تحدید میشود .هر چند
ّ
وضعیت انسان عصر حاضر که
ایمان فراتر از عقل است ،اما نمیتوان کارکرد عقل را در بهبود
ّ
ّ
معنویت دارد انکار کرد.
برای تداوم حیات فردی و اجتماعی خود نیاز جدی به ایمانگروی و
ّ
بشریت در گذشته درگیر پرستش انواع معبودها بوده اما با تکامل مغز و ارتقای سطح قوای

عقالنی ،بلوغ فکری و اجتماعی و ظهور ادیان الهی و آیینهای غیرالهی ،حرکت به سمت
ّ
متعلقهای ایمانی کمتر را در پیش گرفته است .بر این اساس ،مخاطرات ناشی از رویگردانی
ِ
انسان از حیات معنوی و زندگی ایمانی و الوهی رو به کاهش گذاشته است .با ّ
توجه به چنین
نگرشی الزم است در آموزشهای رسمی ،مواردی که به تقویت توأمان ابعاد معرفتشناختی ،عقل
و ایمان میانجامند گنجانده شوند.
کلیدواژهها :عقل ،ایمان ،معرفت شهودی و اشراقی

* استادیار دانشکده علوم و فناوری زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ()v_azizi@sbu.ac.ir

چکیدۀ مقاالت کنفرانس بینالمللی الهیات عملی | 87

مکتب اخالقی تهران :از آیتالله شاهآبادی تا آیتالله مجتهدی
حسین عطایی

*

از میانۀ نیمه اول قرن  14هجری خورشیدی ،راه و روشی در میان بعضی از روحانیون مقیم تهران
رواج و گسترش مییابد که به نظر میتوان آن را یکی از نمونههای موفق و موثر تبلیغ و تاثیر
ّ
الهیات دینی میان مردم در کف خیابان و بازار دانست .الگوهای این مکتب دینی ،تأکید بر
مباحث اخالقی و معرفتی با تکیۀ زیاد بر اهل بیت (ع) و دوری از جنبههای پیچیدۀ کالمی و
فلسفی در تفسیر و تبیین آموزههای دینی بود .روش تبلیغی آنها نیز بر پایۀ ارتباط فردی و دو سویه
میان شاگرد و استاد و توجه بیش از پیش به عوام و نه تحصیلکردگان قرار داشت .به عالوه ارتباط
اقتصادی و اجتماعی عمیق با بازار خصیصۀ دیگر این مکتب بود .همچنین بزرگان این مکتب
ِ
ضمن نگهداشت و تقویت جایگاههای سنتی تبلیغ همچون مسجد و منبر ،سعی بلیغی در تربیت
شاگردان روحانی و غیر روحانی و تاسیس مدارس و هیئتهای مذهبی داشتند .از لحاظ نتیجه هم
هر چند در ابتدا جریانی در سکوت و برکنار از وقایع اجتماعی و سیاسی بود و حتی میتوان گفت
که نوعی احتراز عمدی از دخالت در امور اجتماعی و سیاسی در میانشان وجود داشت ،اما به
تدریج با فراهم شدن شرایط اجتماعی از یک سو و رشد ّ
کمی پیوندیافتگان با این مکتب از سویی
دیگر ،نمودی عام یافت به گونه ای که تا همین ده سال پیش نیز که آخرین تربیتشدگان آن
دینداری بخش
همچون آیات مجتهدی ،حق شناس و مجتبی تهرانی از دنیا رفتند ،وجه غالب
ِ
وسیع و مهمی از دینداران شهر تهران بود و شاگردان این مکتب حتی رهبری کنشهای اجتماعی

و سیاسی را به دست گرفتند.
کلیدواژهها :مکتب اخالق تهران ،تبلیغ دینی ،اخالق

* دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه غرب ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ()sinasadra67@gmail.com
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تبین مفهوم ایمان با توجه به عنصر عملمحوری در منظر نورمن
مالکوم با التفات به فلسفۀ ویتگنشتاین متأخر
داود عطایی

*

نورمن ملکوم ( )Norman Malcolmفیلسوف دین ویتگنشتاینی آمریکاییتبار را میتوان به عنوان
ِ
یکی از نامدارترین شاگردان و شارحان ویتگنشتاین تلقی کرد .دأب فلسفی وی نه تنها در زندگی
و تفکرش در باب دیدگاههای دینی ،تحت تاثیر ساحات مختلف اندیشههای استادش ویتگنشتاین
جایگاه نقش عملگرایی نیز متاثر از آن بود تا آنجا که
بود ،بلکه حتی در تبین مفهوم ایمان و
ِ
نظیر منظرگرایی،
افکار و آثارش متاثر و پیرو آثار و دیدگاههای استادش در مبانی معرفتشناختی ِ

نظیر
زمینهگرایی ،دیدن به عنوان ،قیاس
ِ
ناپذیری باورهای دینی و غیردینی ،و در مبانی زبان شناختی ِ
بازی زبانی ،شباهت خانوادگی ،نحوۀ حیات و نفی زبان خصوصی بود .وی با نظارۀ دقیق در
اندیشههای فلسفی استادش در مقولۀ توجه به مولفۀ عملگرا بودن در مفهوم ایمان ،تفسیر خود را
در تبین مفهوم ایمان در تعامل با مولفۀ عمل محوری به شیوهای بیان میکند که خواننده احساس
میکند که ماحصل گفتار وی در صدد ایجاد ساختار تربیتی ّ
خاصی در حوزه ّ
الهیات عملی
ِ
است .آنچه که ذهن نویسنده مقاله را به مسئلۀ ّ
الهیات عملی موجود در بیان مالکوم به خود
ِ
متمایل کرده ،این است که وی به رغم عدم دینداری ویتگنشتاین ،مبادرت به تبین مفهوم ایمان،
مبتنی بر عملگرایی با اتکا به فلسفۀ ویتگنشتاین کرده است.
ّ
کلیدواژهها :مالکوم ،ایمان ،عمل گرایی ،ویتگنشتاین ،الهیات عملی

* دانشجوی دکتری رشته فلسفه دین ،دانشگاه پیام نور ()davoodataii@gmail.com
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الهیات به مثابۀ درمان ( ّ
ّ
الهیات و رنجهای وجودی)
امیر عباس علیزمانی

*

ّ
بیشتر اهتمام خود را در تحلیل مفاهیم بنیادین دین،
الهیات سنتی از دیرباز تا اوایل قرن بیستم،
ِ
تحلیل دقیق مدعیات دینی و پیشفرض های آن ،اثبات عقالنی صدق این مدعیات ،و پاسخگویی

به شبهات می دانست .در دوران مدرن ،به ویژه پس از مواجهه با شرایط خاص پس از جنگ
جهانی ،ما با نوعی تحول بنیادین در رویکرد به ّ
الهیات و رسالت اصلی آن مواجه میشویم که
نظری بنیادین بلکه در درمان رنجهای انسان جدید
رسالت خود را نه در صرف حل مسائل
ِ
میدانست .این ّ
الهیات با مشعل دارانی همچون بارت ،بولتمان ،تیلیش و  ...که اغلب رویکردی
الهیات مسیحی داشتند ،بیش از تأکید بر صدق نظری ،بر مفید بودن عملی ّ
وجودی به ّ
الهیات در
حل بحرانهای وجودی انسان معاصر تأکید داشت .در این رویکرد وجودی ،وجود خاص
انسانی ،رنجهای وجودی او و شیوه مواجهه با این رنجها مرکز اصلی ّ
الهیات بود .وظیفه اصلی
متأله به تعبیر تیلیش نوعی گفتگو با فرهنگ زمانه و طبابت رنجهای وجودی انسان معاصر بود:
رنج تنهایی ،رنج ناامیدی و اضطراب وجودی ،رنج پوچی و رنج ترس از مرگ .در فرهنگ
اسالمی که در آن قرآن خودش را کتاب شفا و درمانگر میداند (فیه شفاء للناس) و امیرالمومنین
بطبه» معرفی میکند ،اکنون نیاز به چنین ّ
پیامبر اسالم را «طبیب ّدوار ّ
وجودی درمانگری
الهیات
ِ
بیش از هر زمان دیگری احساس میشود .ما باید به دلیل حال و روز وجودی انسانهای
روزگارمان در پی تاسیس و گسترش نوعی ّ
الهیات وجودی و درمانگر اسالمی باشیم که محور آن
نه ادلۀ اثبات وجود خدا و تفسیر ظاهری متون ،بلکه رنجهای وجودی و انضمامی انسان دارای
گوشت و پوست و استخوان باشد .به نظر میرسد در سنت ادبیات عرفانی به ویژه در عطار و
موالنا و نیز در متون دینی قرآنی و حدیثی ،منابع عظیم وزیبایی برای استخراج ،بازسازی و تاسیس
نوعی ّ
الهیات درمانگر و معطوف به رنجه ای وجودی انسان وجود دارد و ما باید بیش از هر زمان
دیگری به این نیاز عینی بپردازیم .به گفته موالنا جاللالدین:
گر شوم مشغول اشکال و جواب/تشنگان را کی توانم داد آب
الهیات وجودی اسالمی ،رنجهای وجودیّ ،
الهیات وجودیّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی
* دانشیار گروه کالم و فلسفه اسالمی ،دانشگاه تهران ()amir_alizamani@ut.ac.ir
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تصمیمگیری الهی و معنوی بر اساس الگوی نور
سیدمحمدکاظم علوی

*

تصمیمگیری ( )Decision-makingکه گاه از آن به حل مسئله ( )Problem-solvingنیز یاد
می شود ،فرآیندی است که در آن از میان گزینههای موجود بهترین گزینه انتخاب میگردد که
موقعیت مستلزم
واجد بیشترین انطباق با اهداف مورد نظر است .این فرآیند با تشخیص
ِ
تصمیمگیری یا مشکلی پیشرو آغاز می گردد و پس از جستجوی گزینهها ،بهترین گزینه برای
عمل انتخاب میگردد .مؤمن در عمل به عنوان شخصی که برنامهریزی معنوی و الهی برای
زندگی خود دارد ،در موقعیتهایی قرار میگیرد که نیازمند تصمیمگیری است و در نهایت باید
بهترین گزینه را به گونه ای برگزیند که بیشترین انطباق را با اهداف معنوی و الهی او دارد.
تشخیص این انطباق به همین فرآیند و مهارت تصمیمگیری بستگی دارد و مدعای این مقاله آن
است که میتوان بر اساس الگوی نور به معیاری برای تشخیص این انطباق دست یافت .نور که به
عنوان روشنایی و رهایی در سنت های الهی و معنوی در نظر گرفته شده است ،در سنت اشراقی به
امری که خود روشن بوده و بر غیر نیز پرتوافکنی میکند شناخته میشود .بر این اساس میتوان از
الگویی سخن گفت که در آن به سه مؤلفه توجه دارد -1 :بهرهگیری خود؛  -۲بهرهمندسازی
دیگری؛ و  -۳بیتوقعی و انتظار دوسویه .گزینهای که مجموعۀ این سه مؤلفه را تامین کند
موقعیت
می تواند به هدفی الهی و معنوی منتهی گردد .البته فرآیند تصمیمگیری که در مواجهه با
ِ
مسئله آغاز میگردد پس از ارزشگذاری و تشخیص میزان انطباق گزینهها ،به اولویتبندی میان
گزینهها پرداخته و گزینهای را برمی گزیند که بیشترین میزان انطباق با اهداف الهی و معنوی را بر
اساس شاخصهای بیان شده داشته باشد.
کلیدواژهها :تصمیمگیری ،حل مسئله ،الگوی نور ،هدف الهی

* دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ()smk.alavi@hsu.ac.ir
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ّ
الهیات عملی و راهکار دستیابی به سالمت معنوی
عیسی عیسیزاده

*

سالمت معنوی در اصطالح پزشکی با رویکرد مادیگرایانه ،فرایندی است که با بهرهگیری از آن
می توان به درمان بیماران جسمی کمک کرد ولی در اصطالح غیرپزشکی یا پزشکی معنیگرا،
سالمت معنوی فرایندی است که عالوه بر بهرهگیری در درمان جسمی بیماران ،میتواند در
درمان روح ی و روانی بیماران نیز مفید باشد و از آن باالتر میتواند شرایطی در جامعه پدید آورد
که سالمت اجتماعی را نیز افزایش دهد و در نهایت به کمال وتعالی همه جانبه انسان و انسانیت
کمک کند .برای تقویت این نوع ازسالمت راهکارهایی در ّ
الهیات عملی ارائه شده است که
توجه به نظارت الهی ،یکی از مهمترین آنها میباشد.این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و
گردآوری دادهها بر اساس روش کتابخانهای است که با تحلیل محتوا به بررسی نقش نظارت الهی
در ارتقاء سالمت معنوی می پردازد.بررسی و تحلیل آیات و روایات به عنوان محکمترین منابع
ّ
الهیات ،نشانگر آن است که توجه انسان به نظارتهای الهی نقش تعیینکنندهای در دستیابی به
اطمینان ،امنیت ،آرامش ،سکون قلبی و روحی ،افزایش امید ،رضایتمندی و نشاط درونی و
طهارت از جرم و گناه داشته و در نهایت به سالمت و تعالی فرد و جامعه کمک شایانی میکند.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،سالمت معنوی ،نظارت ،قرآن ،روایات

* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ()e.eisazadeh@isca.ac.ir
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ظرفیتهای مشاورۀ فلسفی در حیطۀ ّ
الهیات عملی
سعیده فخار

*

مراقبتهای شبانی یکی از مهمترین حوزههای ّ
الهیات عملی مسیحی است که برگرفته از
تصویرسازی کتاب مقدس از پروردگار به عنوان شبان میباشد و به عنوان یکی از مهمترین
خدمات کلیسا به جامعه مسیحیت شناخته میشود .یکی از عرصههای این خدمات ،مشاوره در
حیطه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی مسیحیان میباشد که به تدریج به شکلگیری
فعالیتی به نام مشاوره مسیحی انجامیده است .ترکیب روانشناسی و مسیحیت که از منظرهای
گوناگون مورد بررسی انتقادی علمای مسیحی قرار گرفته در نهایت به مدلهایی از مشاوره
مسیحی دست یافته است .در این مدلها مسیحیانی که مایل هستند بر مبنای راهنماییهای کتاب
مقدس در زندگی عمل کنند ،از خدمات مشاوره بر همین مبنا استفاده میکنند .از سوی دیگر
توجه فیلسوفان معاصر به نقش درمانی فلسفه و کاربست آن در زندگی بشر به شکلگیری عرصه
جدیدی در فلسفه در قالب مشاوره فلسفی انجامیده است .مشاوره فلسفی دیالوگی میان مشاور
فیلسوف و ُمراجع است که در آن فلسفیدن اتفاق میافتد و در نهایت به خودآ گاهی عمیق،
خودکاوی فلسفی ،دستیابی به حکمت و کشف ارزش ها منتهی خواهد شد .تعامل فلسفه و
روانشناسی در این عرصه هرچند به مدلهای متفاوتی از مواجهه فلسفی با مسائل بشر منجر شده
است ،اما پاسخگویی به سواالت بنیادین بشر را که در تجربههای زیسته از جمله مواجهه با
بیماری ،مرگ ،بیعدالتیهای اجتماعی و محرومیتها ،نقش خداوند در مدیریت جهان و ...
شکل میگیرد ،در دستور کار خود قرار می دهد .به همین دلیل ،میان مشاوره مسیحی و مشاوره
فلسفی به لحاظ قلمرو مسائل ُمراجع در امور متافیزیکی و هستیشناختی همپوشانیهای زیادی
ِ
توجه هر دو حیطه را به مبانی ،روشها ،و نظریههای یکدیگر نشان
وجود دارد .همین امر لزوم
ِ

میدهد.
ّ
کلیدواژهها :مشاوره فلسفی ،مشاوره مسیحی ،مشاوره دینی ،مراقبت شبانی ،الهیات عملی

* استادیار جامعة المصطفی العالمیة (نمایندگی خراسان) ،مشهد ()fakharsa8@gmail.com
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ّ
الهیات در مشاوره و روان درمانی
مهدی فرجیپاک

*

مشاوره به معنی همکاری کردن و رأی و نظر دیگری را در انجام کاری خواستن است .مشاوره را
صاحبنظران مختلف به طرق گوناگونی تعریف کرده اند .اما به طور کلی مشاوره ،دریافت
کمک اطالعاتی درباره موضوع خاصی است که بین ُمراجع و مشاور انجام میگیرد .مشاوره در
موضوعات مختلف و برای اهداف گوناگون انجام میشود که در میان مردم ،بیشتر جنبه
روان شناختی آن معروف است که هدف از آن ،بهبود وضعیت روحی -روانی و کیفیتبخشی به
زندگی مراجع از جهت روانی است .از این رو ،فرایند مشاوره را میتوان تصحیح ،ترمیم و
شفافیتبخشی به ابعاد سه گانۀ شخصیت انسان (شناختی ،هیجانی و رفتاری) دانست .در
رویکردهای شناختی (مبتنی بر شناخت و باورهای مراجع) ،مشاور در پی آن است تا با استفاده از
فرآیندها و فنون مشاوره در باورهای بنیادین مراجع تغییراتی ایجاد کرده و از این طریق ،هیجانات و
ِ
در نهایت رفتار او را تصحیح کندّ .
الهیات به عنوان دانشی که درباره خداوند و صفات و افعال او
شناخته میشود ،می تواند یکی از منابع اطالعات مشاوره قرار گیرد .به عبارت دیگر ،مشاور
ّ
(متدینان) ،از باورهای موثق ّ
الهیات استفاده کرده و با
میتواند برای برخی از مراجعان خود،
تصحیح باورهای او ،هیجانات و رفتارهای مراجع را به روشی ّ
الهیاتی اصالح کند .واضح است

که در این مدل مشاوره ،از مدل پزشکی رایج در مشاوره و رواندرمانیهای کنونی استفاده
الهیاتی میتوان برای مراجعانی که زمینه و دغدغۀ ّ
نمیشود؛ بلکه در مشاوره ّ
الهیاتی دارند ،از
طریق فعالیتهایی راهبردی در نظام باورهای دینی فرد ،تغییر در باورها و به تبع آن ،احساسات،
اخالقیات ،نظام ارزشها و رفتار او را رقم زد .اعتقاد به وجود خداوند و آشنایی با نظام ّ
الهیاتی
منسجم ،می تواند نظام باورهای مراجع را شکل داده و از این طریق ،موجب سالمت معنوی و
روانی او شود.
ّ
ّ
کلیدواژهها :مشاوره ،الهیات ،نظام باورها ،مشاوره الهیاتی ،باورهای دینی

* استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول ()farajipak@gmail.com
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نظریۀ اتحاد عمل و عامل و معمول و نقش آن در تبیین رابطۀ
خودپرستی و خداپرستی
محمدکاظم فرقانی

*

علم یک موجود مجرد به
در باب اتحاد علم و عالم و معلوم مشهور آن است که این اتحاد در مورد ِ
ذات خود مورد اتفاق حکمت سینوی و حکمت متعالیه و در مورد علم به غیر مورد اختالف آن دو

مکتب فلسفی است .مالصدرا این اتحاد را در همه مراتب علم و نه فقط مرتبه عقل بر اساس اتحاد
نفس و قوای آن ،اثبات کرده است .همان براهین مالصدرا را با افزودن نظر یه اتحاد نفس و بدن و
نتیجه گرفتن اتحاد اعمال جوارحی با اعمال جوانحی و اتحاد هر دو با نفس عامل ،میتوان برای اثبات
نظریه اتحاد عمل و عامل به کار برد .همان گونه که در نظریه اتحاد علم و عالم و معلوم منظور از معلوم
متحد با دوتای دیگر ،معلوم بالذات است که حکایتگر از معلوم بالعرض است ،در مورد عمل هم
می توان معمول را به دو قسم معمول بالذات و معمول بالعرض تقسیم کرد و آنگاه نظریه اتحاد عمل و
عامل و معمول را نتیجه گرفت .با تطبیق این نظریه بر عملی که عبادت نامیده میشود میتوان اتحاد
ً
عبادت و عابد و معبود را به دست آورد و نشان داد که آنچه اوال و بالذات معبود آدمی واقع میشود
همان معبود علمی اوست که با نفس او متحد است و اگر صحیح باشد از معبود عینی حکایت میکند
وگرنه مابهازای خارجی ندارد .با این بیان میتوان گفت در هرصورت (چه عبادت صحیح که طی آن
معبود حقیقی مورد پرستش قرار میگیرد و چه عبادت غلط که طی آن آنچه حقیقتا سزاوار پرستش
نیست عبادت میشود) خداپرستی به گونهای همان خودپرستی است .بر اساس مبانی هستیشناسانه
مالصدرا به روش دیگر هم می توان این همانی خداپرستی و خود پرستی را اثبات کرد .این یکتایی بر
اساس دو مبنای وحدت ش خصی حقیقت وجود و انحصار معبودیت در خدای متعال (یعنی تنها وجود
که آنچه غیر او موجود دانسته می شود وجه اوست و وجه یک چیز به وجهی همان چیز است) قابل
اثبات است .با این بیان ،تقسیم معبود به بالذات و بالعرض منتفی میشود چنان که تقسیم معبود به
حقیقی و غیر حقیقی هم رنگ میبازد.
کلیدواژهها :اتحاد عمل و عامل و معمول ،خودپرستی ،خداپرستی ،مالصدرا

* دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ()forghani@isu.ac.ir
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الهیات اخالقی تا ّ
الهیات کوانتومی؛ از ّ
ّ
الهیات وجودی
رستم فالح

*

مأموریت ّ
الهیات چیزی جز «تأله» و «به الوهیت رساندن» انسان نیست .الوهیت ،خدایگونه شدن فقط
َ
ُ
َ
ُ
در خلق نیست بلکه در خلق هم هست .بین «انجام دادن» (خلق) و «ایجاد کردن» (خلق) فاصله
بسیاری است .نظامهای ّ
الهیاتی رسمی ،بر انسان متخلق به اخالق متمرکزند ،نه انسان متأله ،خالق و
آفریننده .اگر اولی شایسته جانشینی خداست ،دومی بر این جانشینی شایستهتر است ،چون به اله تشبه
بیشتری دارد .انسان ،با روح الهی دمیده شده در او ،به صورت بالقوه و تکوینی ،واجد مقام الوهیت و
ِ
توانایی آفرینندگی است ،و به همین دلیل هم ،شایستۀ «سجده» کردن میشود (حجر ،)29/کاری که
مختص و ویژه خداوند است .نظامهای ّ
الهیاتی رسمی ،کمک مؤثری به درک الوهیت وجودشناختی
انسان نمیکنند و در نهایت ،درکی اخالقی از الوهیت وتشبه به اله ارائه میکنند و انسان را از برآوردن
ابتداییترین نیازهای زیستی خود دور نگه میدارند .انسان ،واجد روح خالقۀ الهی است درحالی که
آنها فقط به الوهیت خدای بیرونی تکیه می کنند .آنها ،به این ترتیب ،بین انسان و خدا یا بین الوهیت
درونی و الوهیت بیرونی جدایی انداخته و گرفتار نوعی ثنویت خودساخته شدهاند .ندای توحیدی « ّإنا

لله و إ ّنا إلیه راجعون» در نظامهای ّ
الهیاتی رسمی ،معنای وجودشناختی نیافته است .انسان به موجب
روح الهی درونی ،در جوهر و ماهیت با خداوند وحدت دارد ّ
(إنا لله) ،اما این اصل الهی به خودی
ِ
خود در او فعال ،خالق و آفریننده نیست ،بلکه انسان ،باید با باور عمیق به وجود همین اصل فعال در
خود ،مسیر الوهیت و آفرینندگی خویش را باز کند ّ
(إنا إلیه راجعون) .این خالقیت را با توان ابزارسازی
ً
انسان مدرن درنیامیزیم؛ خالقیت غیر از توان فناوری صنعتی است .فعال ،نظریه کوانتوم ،تنها نظریه
علمی است که توانسته ،به نیابت از نظامهای ّ
الهیاتی ،فرآیند «خلق» یا «آفریدن» را توضیح دهد.
کوانتوم ،ثنویت ذهن -ماده را برداشت؛ نشان داد که واقعیت ماده ،انرژی و اطالعات است؛ ماده تنها
به صورت یک گرایش ،احتمال یا امکان وجود دارد ،که ظهور و بروز آن ارتباط مستقمی با توجه ذهن
ً
دارد .پس در عالم هستی ،بینهایت بالقوگی در انتظار تحقق با ذهن کوانتومی است که اتفاقا نسبت
خیرهکنندهای با آموزههای ّ
الهیاتی دارد.

الهیات اخالقیّ ،
کلیدواژهها :تأله ،کوانتوم ،روح الهیّ ،
الهیات وجودی

* دانش آموخته دکتری رشته فلسفه ،دانشگاه تهران ()fallah2007@gmail.com
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درک کودکان مقطع ابتدایی از خداوند در مسیر آموزش با توجه به
نظریۀ پیاژه
محمد فیضاللهی

*

هدف این مطالعه ،بررسی نوع و چگونگی درک و شناخت کودکان مدارس ابتدایی و
پیش دبستانی از خداوند است .مرور پیشینۀ پژوهش نشان داد که تاکنون در این رابطه،
پژوهش های اندکی در ایران صورت گرفته است .برای رسیدن به این هدف ،از پژوهش کیفی با
رویکرد تلفیقی استفاده شد .جامعه هدف این پژوهش کلیۀ دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی و
پیشدبستانی شهرستان چادگان بودند و تعداد نمونه  42نفر از این جامعه بود که از طریق
نمونهگیری از نوع هدفمند انتخاب شدند .روشهای جمعآوری اطالعات کیفی ،شامل مصاحبه
با کودک ،مصاحبه با معلمان با تجربه و نقاشی کودکان میشد .برای تحلیل دادهها از روش
تحلیل محتوایی استفاده شد و نتایج نشان داد کودکان با توجه با مراحل رشد شناختی پیاژه و با
توجه به ویژگیهای آن مرحله ،شناختهای متفاوتی از خداوند در تصورشان دارند .البته
موضوعاتی مثل پیامبران ،قرآن ،دعاها و تعداد زیادی از مسائل مربوط به خداوند نیز در سیر
ِ
پژوهش مورد اهمیت قرار گرفته است تا به طور جامع از درک کودکان مقطع ابتدایی از خداوند
شناخت حاصل شود .آموزش این مفاهیم در حیطه ّ
الهیات عملی ،جهت پایهگذاری صحیح و
کاربردی عقاید دانشآموزان بسیار حائز اهمیت است .یافتهها بیانگر آن است که کودکان ،ابتدا با
مفاهیمی که مصداقهای محسوس و عینی دارند آشنا میشوند و به میزانی که ذهن آنها رشد
مییابد و تواناتر میشود ،مفاهیم مجردتر و انتزاعیتر را درک میکنند .مفاهیم خاص دینی ،مانند
مفهوم خدا ،معاد ،پیامبر ،نماز ،حج ،نیایش و معجزه ،مانند سایر مفاهیم از قاعدۀ کلی
شکلگیری مفاهیم در ذهن کودک پیروی میکند .توجه به این نکته سبب میشود که آموزش
دینی ،مانند سایرآموزشها ،متناسب با ظرفیتهای ذهنی آنان تنظیم و ارائه شود.
کلیدواژهها :شناخت خداوند ،کودکان ،نظریۀ پیاژه ،آموزشّ ،
الهیات عملی

* دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهیدباهنر اصفهان
()mohammadfeizollahi79@gmail.com
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ّ
الهیات عملی و معضلۀ همسرنوشتی
احد فرامرز قراملکی

*

در این مقاله نسبت بین ّ
الهیات عملی به مثابۀ یک گستره معرفتی با معضله همسرنوشتی تحلیل
میشود .علیرغم اقبال روز افزون مسیحیان به ّ
مباحث با این عنوان از انسجام
الهیات عملی هنوز
ِ
معرفتی ،وحدت روشی و غایی برخوردار نیست .انگیزههای فراوان ،مسائل گوناگون را با عنوان
الهیات عملی به میان میآورد .یکی از مواضع ابهام در ّ
ّ
الهیات عملی قلمرو معرفتی آن است.
بررسی مباحث به میان آمده ،دو قلمرو متمایز راهبردی ( )strategicو عملیاتی ( )operationalرا
نشان میدهد .توجه به معضلۀ همسرنوشتی و نقش ّ
الهیات در گشودن برخی از مسائل آن،
پیشنهاد جدیدی از قلمرو راهبردی در ّ
الهیات عملی است .همسرنوشتی از خواص گروه اجتماعی
است .عضویت در گروه اجتماعی ،صرف نظر از چگونگی و اهداف و ساختار آن ،سرنوشت
بیش و کم یکسانی را برای همه اعضا رقم میزند .اعضا نه تنها در سود و ضرر بهرهمند میشوند
بلکه در اموری سرنوشتساز نیز شریک میگردند .این مفهوم ابتدا در همسرنوشتی ذی نفعان
ِ
یک سازمان در پیامدهای تصمیم طرح شد .این مفهوم در پیوند با ناهشیار جمعی ( collective
 )unconsciousیونگ توسعه یافتهاست .همسرنوشتی سطوح گوناگون بر حسب حجم گروه
ِ
مانند خانوادگی ،سازمانی ،ملی و جهانی .همسرنوشتی از
اجتماعی و پیوند درونی آن دارد،
ِ

مفاهیم قدرتمند ( ) powerful conceptsاست و دارای قدرت دو سویه است :ویرانگر و آبادگر.

همسرنوشتی هم میتواند سبب بازندگی و بازماندگی گروه باشد و هم میتواند عامل تعالی و
سرآمدی آن باشد .درجات گوناگون قدرت همسرنوشتی تابع عوامل فراوان با وزنهای مختلف
است .یکی از مسائل هم سرنوشتی هدایت نیروی آن از بازدارندگی به بالندگی است (تعاریف و
سنجه های گوناگون بازندگی و بالندگی بحث جدا دارد) .این معضله به ویژه در سطح جهانی با
توجه به مسائل محیط زیست جهانی اهمیت دارد .از آنجا که سعادت بشر از مدعیات نظامهای
الهیاتی استّ ،
ّ
الهیات عملی ارتباط وثیقی با بحث همسرنوشتی پیدا میکند.

کلیدواژهها :همسرنوشتیّ ،
الهیات عملی ،بازندگی گروهی ،بالندگی گروهی

* استاد گروه کالم و فلسفه اسالمی ،دانشگاه تهران ()ghmaleki@ut.ac.ir
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چالشهایی پیش روی ّ
الهیات عملی
اکبر قربانی

*

الهیات عملی را میتوان نوعی گسترش کاربردی و کارکردی آموزههای ّ
ّ
الهیاتی یا برآمده از
الهیات ،در زندگی انسان دانست .نوشتار حاضر ،با توجه به معنای عام ّ
ّ
الهیات ،به برخی چالش

های پیش روی ّ
الهیات عملی می پردازد .چالش اول :انتظار بشر از دین .با عنایت به انتظار
گسترده از دین است که میتوان پای ال ّهیات را به قلمرو اجتماع و نهادهای اجتماعی کشاند .اگر

انتظار حداقلی از دین داشته باشیم ،نقش ّ
الهیات چندان برجسته نخواهد بود .چالش دوم :سنت و
تجدد .در دوران سنت و با نگرش سنتی ،برخی نهادهای اجتماعی پیوند وثیقی با دین و ّ
الهیات
ً
داشته است ،اما در نگرش و دوران متجدد ،نقش اجتماعی و یا سازمانی ّ
الهیات ،غالبا بر عهده
نهادهای جدید برآمده از علوم جدید و دنیای متجدد است .از این رو ،در دوران متجدد و با
نگرش تجددگرایانهّ ،
الهیات عملی متهم به نوستالژی و موضع انفعالی میشود .چالش سوم:

الهیات عملی توسط روحانیت رسمی .تاریخ دین و ّ
مصادره ّ
الهیات حکایت از این دارد که
روحانیت رسمی و حکومتی ،با رویکردی انحصارطلبانه و تمامیت خواهانه ،توانسته است دین و
ّ
الهیات را به نفع خود و در راستای افزایش قدرت و ثروت و نفوذ اجتماعی ،مصادره کند .هر
چند این مصادره گه گاه به مصلحت عمومی و اجتماعی منجر شده است ،اما به نظر میرسد
مفسده این مصادره ،بیش از مصلحت آن باشد .چالش چهارم :جهانی شدن .با توجه به فرایند
الهیات جهانی افزایش یافته است .از این روّ ،
جهانی شدن ،اهمیت و ضرورت ّ
الهیات عملی،
ّ
بدون غلبه بر بنیادگرایی و انحصارگرایی دینی ،نمیتواند به حل و فصل مسائل و معضالت جهانی
کمک کند .توفیق و گسترش ّ
الهیات عملی ،در گرو پاسخ نظری و عملی به چالشهای پیش

گفته است؛ چالشهایی که نه تنها ّ
الهیات ،بلکه خود دین و دینورزی را نیز به مخاطره انداخته
است.
ّ
کلیدواژهها :الهیات عملی ،انتظار بشر از دین ،سنت و تجدد ،روحانیت رسمی ،جهانی شدن

* استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان ،واحد اردستان ()qorbani61@gmail.com
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دیدگاه اخوت پیچیده؛ یک خوانش ّ
الهیات عملی از عدالت
مهدی کریمی

*

اخوت پیچیده به مثابه دیدگاهی اخالقی که بر اساس تحلیلی از گزاره « ّإما ٌأخ لك في الدین ّ
وإما
نظیر لك في الخلق» بنا شده است ،بنیانی ّ
ٌ
الهیاتی برای عدالت فراهم میسازد .نظریههای عدالت
چه قرائتهای دینی و چه خوانشهای غربی آن ،از این نقیصه رنج میبرند که حتی با عنایت به
ورزی موجود در آنها و بر فرض اجرای اصول عدالت در حوزههای مختلف
تمام اصول عدالت ِ

توزیعی ،باز هم وضعیت پایدار عادالنه که در آن مطلوب انسانی و الهی بهانجام رسد نخواهیم
داشت .بلکه الزم است با ارائه خوانشی ّ
الهیاتی و اخالقی قدم در تحقق چنین وضعیتی بگذاریم.
دیدگاه اخوت پیچیده با تحویل نظریه عدالت به نظریهای اخالقی ،شکاف موجود میان
واقعیتهای عینی جامعه و نظریههای عدالت را پر میسازد .این دیدگاه میتواند با عنایت به
شبکهای از مفاهیم ّ
الهیاتی همچون مراقبت ،همدلی ،برابری و اخوت و با تمرکز بر نگرش الهی به
انسان و انسان به مثابه پدیدهای روحانی ،چنین نگرشی را فراهم سازد .پیچیدگی در این دیدگاه ،به
معنای در نظر گرفتن ارتباطات پیچیده انسانی و حوزههای مختلفی است که شبکهای از نظام
اخوت و برادری را ایجاد کرده و عدالت را در حوزههای مختلف توزیعی فراهم میکند .در این
پژوهش ،سعی میشود با توجه به رویکرد هنجاری ّ
الهیات عملی ،عملکرد خوبی ( Good
ِ
 )practiceکه نتیجهبخش وضعیت اخوت پیچیده است و جامعه را به سوی یک وضعیت بهتر از
نظرگاه عدالت سوق میدهد ،تبیین شود .مختصات چنین عملکردی با توجه به کنش رهبران و
جامعه مؤمنین در صدر اسالم تبیین میشود و سعی میگردد نسبت آن با تحقق عدالت در جامعه
معاصر تبیین گردد .در این پژوهش سعی میشود مفاهیم هنجاری ّ
الهیاتی در نظامی از ارزشهای
پذیرفته شده اجتماعی و با توجه به نظریه عدالت به مثابه برابری تبیین گردد.
کلیدواژهها :اخوت پیچیده ،عدالتّ ،
الهیات عملی ،برابری

* دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم (ع) ،قم ()m.karimi.n33@gmail.com
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حکمت عملی به مثابه ّ
الهیات عملی (کاربردی)
طاهره کمالیزاده

*

حکمت در فلسفۀ یونانی و در نزد ارسطو به عنوان ّ
الهیات مطرح بوده است .فالسفه حکمت را به
دو قسم نظری و عملی تقسیم کرده اند .در انتقال حکمت و فلسفه به جامعه اسالمی ،فارابی به
عنوان موسس نظام فلسفۀ اسالمی ،در راستای بومیسازی و بهروزرسانی حکمت در جهان اسالم
در تالش است تا ضمن حفظ مبانی فلسفی یونانی ،حوزه و قلمروی آن را منطبق با آموزههای
دینی و مطابق با علوم و دانشهای رایج بومی ،گسترش و تعالی دهد .طبقهبندی علوم در دو اثر
احصاءالعلوم و التنبیه فارابی موید این مدعا هستندَ .مقسم فارابی در طبقهبندی علوم در التنبیه
فلسفه و در احصاء ،علوم رایج است .وی در اثر اخیر با توسعه و تکمیل طبقهبندی فلسفی ،علم
مدنی ،فقه و کالم را به نحو خاص در آن میگنجاند که از ابتکارات وی محسوب میشود.
فارابی در احصاءالعلوم ،علم الهی را منطبق با حکمت نظری میداند .طبقۀ بعد مشتمل بر علوم
سهگانۀ علم مدنی ،علم فقه و علم کالم است .با توجه به اینکه موضوع این دسته از علوم ،انواع
افعال و رفتار ارادی انسان است ،این مجموعه بر حکمت عملی قابل انطباق است .بنابراین با
عنایت به اینکه حکمت در نزد ارسطو منطبق با ّ
الهیات است و در تقسیم فارابی شاخه نظری آن
منطبق با علم الهی است ،حکمت عملی نیز به عنوان شاخه عملی و کاربردی آن همانگونه که در
نظام فلسفۀ فارابی قابلیت آن را یافت تا با علوم رایج آن زمان ارتباط برقرارسازد و حوزه حکمت
عملی یونانی را گسترش دهد ،همچنان قابلیت و امکان آن را دارد که به عنوان ّ
الهیات عملی با آن
دسته از علوم انسانی کاربردی از جمله روانشناسی ،مدیریت ،اقتصاد و به ویژه هنر در حوزه
ِ
ّ
الهیات ارتباط برقرار نماید و از قابلیتهای آنها در ترویج و کاربست آراء و اعتقادات دینی
بهرهمند شود.
ّ
کلیدواژهها :حکمت ،حکمت عملی ،الهیات عملی ،فارابی

* دانشیار گروه فلسفه اسالمی و حکمت معاصر ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران
()t.kamalizadeh@ihcs.ac.ir
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الهیات عملی با تأکید بر آموزش ّ
ّ
الهیات به کودکان
مسلم گریوانی

*

پاسخگویی به پرسشهای بنیادین انسان ،مهمترین ماموریت دانش ّ
الهیات ()theology؛ و حل
مسئلهها و رفع کاستیها و ناراستیهای زندگی ،مهمترین رسالت ّ
الهیات عملی ( Practical

 )theologyبه شمار میرود؛ یکی از مصادیق آن « ّ
الهیات برای کودکان» ()theology for kids
است .در این پژوهش ضمن واکاوی بافت درونی « ّ
الهیات عملی» و چهارچوب مفهومی
ِ
« ّ
اکتشاف
منطق
«
و
چگونگی
به
مطالعاتی،
پروژه
این
های
ضرورت
الهیات کودکان» و نیز تبیین
ِ
ّ
الهیات کودکان»ُ ،ملهم از نگرۀ تهذیب و تربیت بر اساس «تحول توحیدی» مرحوم عالمه
طباطبایی (ذیل آیه  156بقره) می پردازیم .مقصود ما از کودک ،کودکی دوره نخست یعنی زیر
هفت سال است که بر خالف نظریه شناختی پیاژه که مخالف انتقال مفاهیم انتزاعی تا سنین نه
رشد ادراکی،
سالگی است ،نگارنده ضمن مطالعه انتقادی آن ،معتقد است با لحاظ تحول ِ
احساسی و رفتاری کودکی نخست ،میتوان آموزههای ّ
الهیاتی را در قالبهای متناسب با تحول
رشد آنها منتقل نمود .بر همین اساس ،بیشترین تأکید ما در این مقاله ،تمرکز بر «مهارتهای
آموزش ّ
الهیات به کودکان» است .این مهارتها در قالبهای قابل فهم برای کودکان از قبیل
هدفمند مناسک مذهبی قابل
بازی ،شادی ،داستان ،شعر ،بهرهگیری از طبیعت و مشاهده
ِ

پیگیری است اما در این پژوهش ،بیشترین تمرکز ما از میان قالبهای مذکور ،بر دو عنصر

«بازیهای کودکانه» و «شکوه طبیعت» خواهد بود که یکی نگرشساز و دیگری گرایشساز در
کودکان است .لذا این مهارتها از سویی مبتنی بر ابعاد سهگانه نگرشها ،گرایشها و کنشهای
کودکان و از سویی دیگر ،همسو با نظریات روانشناختی رشد اعتقادی و ّ
الهیاتی کودک به ویژه
نظریه مراحل ایمان جیمز فاولر ( )Fowler, J.Wمیباشد .در تبیین مهارتهای آموزش ّ
الهیات به

کودکان ،عالوه بر حضور و تجربه میدانی کار با کودک و نوجوان (با توجه به تجربه پانزده ساله
ِ
نگارنده در میان دانش آموزان و کودکان) ،از روش کتابخانهای و تحلیلی در پاسخ به پرسش
کلیدی منطق کشف چگونگی انتقال ّ
الهیات به کودکان استفاده شده است.
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
کلیدواژهها :کودک ،الهیات ،الهیات عملی ،الهیات کودکان ،تربیت ،توحید
* دانش آموخته دکتری عرفان اسالمی ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،قم ()mgrivani59@gmail.com
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حضور اجتماعی زنان با توجه به رویکرد شهید مطهری به حقوق فطری

ساره الریجانی

*

مسئلۀ حضور اجتماعی زنان از مسائل مورد مناقشه میان اندیشمندان مسلمان است و امروزه با همه تالشهایی
که روشنفکران مسلمان در مورد حضور بانوان در صحنههای سیاسی -اجتماعی انجام داده اند هنوز ابهاماتی
کرد سنت گرا و تجدد گرا در
در برخی شئونات اجتماعی جایگاه زن وجود دارد .به طور کلی شاهد دو روی ِ

این حوزه هستیم ،به گونهای که برخی با تمسک به رویکرد سنتی ،به برتری مرد بر زن در خلقت تأکید
داشته و همین امر را مبنای تفاوتهای حقوقی دو جنس و محرومیت زنان از بسیاری از شئونات اجتماعی
قرار داده اند .چرا که میان حضور زنان در اجتماع و باال رفتن مفاسد اخالقی ارتباطی بالوجه برقرار
میکنند .این نوع تفکر را میتوان در کتاب پاسخهای استاد مطهری به نقدی بر مسئله حجاب مشاهده کرد
که در آن ناقد از رجحان پردهنشینی زنان سخن میگوید .در نقطه مقابل گروه تجدد گرا با الهام گرفتن از
تفکر لیبرال غربی با اصرار بر اصول آزادی و برابری ،حضور حداکثری برای زنان را طلب میکنند بدون
آنکه ساختار روشنی را برای حضور اجتماعی زنان طراحی کرده باشند و مهمتر آنکه این گرایش ،خود را به
ً
هیچ مبنای دینی مستند نمیکند و یا با استناد ضعیف ،در این زمینه نظر یهپردازی مینماید که طبعا در جامعه
دینی اثرگذار نخواهد بود و یا کمتاثیر میباشد .این نوع رویکرد را میتوان در آثار فمینیستهای مسلمان
مشاهده کرد .این نویسندگان غالبا تالش دارند که بررسی مسائل زنان را از چارچوب فقهی و دینی خارج
کرده و با رویکردی فمینیستی به آن بپردازند .این مقاله گفتمان سومی بر مبنای تفکر شهید مطهری در
خصوص حضور اجتماعی زنان مبنی بر دو اصل عدالت و حقوق فطری ارائه میدهد .رویکرد شهید
مطهری را میتوان در سه مولفه خالصه کرد ،الف) زن و مرد در انسانیت مشترک هستند ب) در هر دو
جنس استعدادها و قابلیتهای فطری وجود دارد که سعادت انسان در گرو به فعلیت رساندن آنهاست ج)
برای به فعلیت رساندن برخی از استعدادهای انسان ،احتیاج به وجود فضای فعال و رقابتی در عرصه
اجتماعی است .لذا از منظر عدالت اجتماعی باید زمینههای حضور فعاالنۀ بانوان با حفظ مواز ین اسالمی،
در عرصههای مختلف علمی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی فراهم شود .این مقاله با روشی علمی-پژوهشی
مبتنی بر تحقیقات کتابخانهای و تحلیل متون به بررسی ابعاد حضور اجتماعی زنان با توجه به مبانی فکری
شهید مطهری از منظر دینی میپردازد.
کلیدواژهها :شهید مطهری ،حقوق فطری ،عدالت ،مشارکت اجتماعی زنان

* سرپرست دپارتمان مطالعات زنان دانشگاه اهل بیت(ع) ،تهران ()sarehala@gmail.com
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با توکل زانوی اشتر ببند
احمد لهراسبی

*

توکل از مفاهیم دینی است .توکل به این معنا است که شخص تنها به خدا امیدوار باشد و امور را
به او واگذار بکند .این مفهوم با برخی از مفاهیم اعتقادی مانند توحید ،و نیز مفاهیم عرفانی مانند
رضا رابطۀ تنگاتنگ دارد .از منظر دروندینی در آیات و روایات آثاری مانند گشایش در امور از
سوی خدا و احساس بزرگی و دوری از برخی از رذایل اخالقی برای توکل بیان شده است .از
منظر برون دینی نیز آثار روانی توکل مانند جلوگیری از اضطراب و فشارهای ناشی از سختیها،
ناامیدی و نیز تبعات عملی آنها مانند اعتیاد ،خودکشی و  ...قابل ذکر است .از سوی دیگر ،گاه
از پی آمدهای منفی برای توکل یاد شده است .در بعد فردی ترویج روحیۀ تنبلی و بیکاری و
استفاده نکردن از روشهای معمول و معقول؛ و در بعد اجتماعی ،عقبماندگی جوامع اهل توکل
نسبت به جوامع اهل کار و تالش میتواند از آثار نامطلوب توکل دانسته شود .نویسندگان آثار
دینی و اخالقی بر این نکته تأکید کرده اند که تأمل در آیات قرآن و سخنان بزرگان دین نشان
می دهد که در سنت دینی با سفارش به توکل و تدبیر ،نوعی تعادل معقول میان آن دو حفظ شده
است .سؤالی که مسئلۀ این نوشتۀ کوتاه است این است که آیا جمع بین این دو ممکن است ،یا به
عبارت دیگر آیا این دو با یکدیگر ناسازگار نیستند .در این نوشته تالش میشود تا با استفاده از
فاعلیت طولی ،استدالل شود که جمع این دو معقول و سازگار است :فاعلیت انسان در افعال خود
در طول فاعلیت خدا است ،و هر جا فاعلیت طولی باشد میتوان به نحو سازگار یک فعل را به دو
فاعل منتسب دانست .بنابراین می توان به نحوی سازگار هم واگذاری امور به خدا و هم تدبیر
انسان را پذیرفت.

کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،توکل ،توحید عملی

* دانش آموخته دکتری فلسفه ذهن ،موسسه آموزش عالی علوم شناختی ،تهران ()lohrasby@gmail.com
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رویکردی بر ّ
الهیات عملی و مدیریت اسالمی با تأکید بر اندیشههای
عالمه طباطبایی
سلمان محمدبیگی دهقی

*

عالمه طباطبایی با پذیرش مبانی اسالمی ،زمینهای را برای انسانشناسی دینی-فلسفی فراهم
می آورد که استفاده از آن در نظریات ساحت مدیریت از جمله مدیریت اسالمی میتواند حضور
دین را در جامعه به صورت مناسبی رقم بزند و از بروز خطاهایی که در این زمینه امکان تحقق دارد
جلوگیری بهعمل آورد .مدیریت قابل قبول از دیدگاه عالمه طباطبایی مدیریتی است که مدیران با
توجیه افراد جامعه از(آنچه که شایسته) آنان است ،افراد جامعه را به سوی یک رفتار متعادل و
آ گاه ،مبتنی بر آزادی انتخابگرانه و مسئوالنه هدایت کنند تا بر رفتارهای آنان یک معقولیت
انتخابگرانه حاکم باشد .بدین شکل ،مدیریت معقول و انسانی الهی در اسالم وامامت آن منحصر
می شود تا با علم و معرفت کافی از نیازهای طبیعی و فراطبیعی ،انسان را به کمال شایسته خود
برساند .عالمه طباطبایی به این نکته نظر دارد که در مدیریت اسالمی مردمساالری یا دموکراسی
مقید به اسالم و در چارچوب اسالم است .همچنین بر اساس نظریات عالمه طباطبایی «سازمان
به مثابه ماشین» اعتبار ریشه ای و بنیادین دانش مدیریت است که با مسامحه از آن به استعاره تعبیر
میشود .مضامین استنباط شده از اندیشه های عالمه طباطبایی در چهار دسته قابل تقسیمبندی
است که عبارتاند از )1 :گزارههای تاسیسی بدیع )2 ،گزارههای تاییدکننده )3 ،گزارههای
تاسیسی متضاد و )4گزارههای تکمیلکننده .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که از منظر
انسان شناسی عالمه طباطبایی(ره) ،نگاه مکاتب مدیریت منابع انسانی به انسان اعم از هزینهای،
ً
ً
منبعی و سرمایهای ،اوال در بعد دوم ،از زاویۀ تحلیل ماهوی بوده و ثانیا در همین بعد نیز از ساحت
طبیعت مادی انسان فراتر نرفته است .این تحقیق با هدف بررسی ّ
الهیات عملی و مدیریت اسالمی
با تأکید بر اندیشههای عالمه طباطبایی با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای
انجام شده است.
ّ
کلیدواژهها :الهیات عملی ،مدیریت اسالمی ،عالمه طباطبایی
* دانشجوی دکتری رشته حکمت هنر دینی ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،قم
()salman.mohammadbeigi1400@gmail.com
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کالم کاربردی و مسئلۀ امید
مسلم محمدی

*

کالم کاربردی که میتوان آن را نسخه بومی اله ّیات عملی دانست ،به دنبال اثر بخشی عینی به اعتقادات
دینی در زندگی فردی و اجتماعی است .این حوزه از اله ّیات در اطلس عقاید دینی ،بر خالف کالم
کالسیک و نظری که بیشتر بر واقعگرایی متمرکز است ،ماهیتی میانرشتهای دارد وکارکردگرایانه به حساب
میآید ،از این رو یکی از وظایف مهم آن آسیبشناسی و درمانگری دینی است .بر این اساس ،یکی از
معضالتی که امروز جامعه دینی ما به صورت جدی با آن مواجه است ،معضل ناامیدی است و لذا کالم
کاربردی نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد .به عالوه مسئله امید و ناامیدی از دیرباز در حوزه کالم
اسالمی تاثیر گذار بوده است ،به نحوی که اختالف مبنایی دو جر یان فکری خوارج و مرجئه در صدر اسالم
را میتوان به نحوی به همین موضوع بازگرداند .بر اساس مطالعات روانشناختی صورتگرفته در حوزه امید،
امید مبتنی بر سه اصل است :اصل اول هدف داشتن (که البته متفاوت از آرمانهای کلی و نامشخص
است) ،اصل دوم داشتن مسیر برای رسیدن به هدف ،و اصل سوم عاملیت به معنای باور شخص به توانایی
محقق ساختن هدف .بر این اساس ،امید یک فرایند روانشناختی و انگیزشی مثبت است که با وجود آن فرد
میتواند به هدف خود دست پیدا کند .از سوی دیگر با بررسی آیات و روایات اسالمی در این زمینه ،توجه به
این مفهوم از چهار منظر قابل پیگیری است :نخست آنکه امید گاه جنبه معرفتشناختی دارد .برای مثال
طبق آیه انتهایی سوره مبارکه کهف ،امی ِد رسیدن به هدف ،مبتنی بر شناخت و اعتقاد صحیح به توحید ،معاد

و نبوت است .از زاویه دوم آنکه امید میتواند جنبه انسانشناختی -به معنای نگاه محبتآمیز و تکر یمی به

انسان -داشته باشد .آیه «ال تقنطوا من رحمة الله» با خطاب عام به همه بندگان ،ناظر به همین جنبه است.
ات بیشتری به چشم میخورد این است که امید با حوزه رفتار پیوند خوررده
منظر سوم که در آیات و روای ِ
ً
است .مثال در آیه  218سوره مبارکه بقره ،امیدی حقیقی است که بر عمل و رفتار صحیح مبتنی شده باشد.
چهارمین منظر آنکه در متون اسالمی ،مباحثی ناظر به مفهومشناسی امید به چشم میخورد که بر اساس آن،
امید حقیقت و حالتی معتدالنه است که میان خوف و رجاء قرار دارد ،که هر دو سویه ،چه افراط و چه
تفر یط آن مذموم و نکوهش شده است .توجه به این ظرفیتها در اله ّیات اسالمی و در عین حال بهرهگیری
از دستاوردهای علوم مختلف –به طور خاص روانشناسی ،جامعهشناسی و آسیبشناسی اجتماعی -میتواند
کالم کاربردی را به راه کارهایی عملی در حل معضل ناامیدی و ارتقای امید (به مثابه مهمتر ین
راهکارسالمت و امنیت) در سطح فردی و اجتماعی برساند.
کلیدواژهها :اله ّیات عملی ،کالم کاربردی ،امید ،روانشناسی ،قرآن کر یم
* دانشیار دانشکده ّ
الهیات ،دانشگاه تهران ()mo.mohammadi@ut.ac.ir
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اله ّیات عملی و داوری درباره رنج دیگران
حسین محمودی

*

در این مقاله درصدد بیان و نقد رویکردی هستیم که تنها علت تمامی رنجها ،سختیها و مصیبتهای
وارد بر انسان ها را بازتاب اعمال خودشان و به عبارت دیگر نوعی کیفر ،عقاب و یا عذاب آسمانی
ُ
قلمداد میکند .در ابتدا صورت اصلی مسئله در دو ساحت خرد و کالن طرح و در گام بعدی مورد
نقد قرار میگیرند .مدعای نویسندۀ مقاله این است که چنین داوریهایی دربارۀ رنج دیگران و حتی
خودمان خواه از منظر طبیعتگروانه (غیردینی) و خواه از منظری دینی (به طور ویژه در مورد ادیان
ابراهیمی) ،نادرست و مبتنی بر نوعی کژفهمی است .در این مقاله سعی میشود به صورت توأمان با
استفاده از دالیل عقلی و نقلی نشان داده شود که چنین داوریهایی هم به لحاظ معرفتشناختی
ناموجه هستند و هم به لحاظ اخالقی ناشایست .در پایان اشاره خواهیم کرد که هنگامی که ما درباره
رنج دیگران و خودمان داوری منفی داشته باشیم ،نتایج و لوازم فاسد دیگری نیز در بر خواهد داشت ،از
جمله کند شدن فضیلت شفقت در ما و کاهش انگیزه برای یاریرسانی به انسانهای فتاده در درد و
رنج.
کلیدواژهها :رنج ،مصیبت ،داوری ،قانون کارما ،بازتاب عمل ،کیفر ،عذاب الهی

* دانشآموخته دکتری فلسفه دین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
()mahmoudi.philosophy@gmail.com
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ّ
الهیات زیارت
جعفر مروارید

*

زیارت جزء ّ
الهیاتی انکارناپذیر زندگی دینی شیعیان و متضمن مرامنامههای اعتقادی و مناسک ویژه
است ،و در ایران ،به دلیل موقعیت خاص مشهد و ایران اسالمی ،تاثیرات فرهنگی ،اقتصادی و
سیاسی-اجتماعی ویژه ای پیدا کرده است .زیارت ،تمرین بندگی در دنیای معاصر و یک فرم زیست
دینی است که سیستم اعتقادی و مفاهیم ّ
الهیاتی را در کنار جنبههای فرهنگی-اجتماعی-اخالقی ،در
طی اجرای یک مجموعه مناسک زیارتی ،آشکار میکند .در طی روند زیارت ،مفاهیم ّ
الهیات نظری
همچون اعتقاد به وحدانیت ،معاد ،نبوت و امامت ،و مفاهیم ّ
الهیات عملی و مفاهیم اخالقی همچون
فداکاری ،محبت و بخشش ،تصدیق مجدد و بازیادآوری میشود .با اجرای مناسک زیارت ،و اظهار
و تصدیق مفاهیم ایمانی که دامنه و سرشت زیارت را تشکیل میدهد ،فرد زائر ،هویت دینی خود را در
مواجهه با دیگری ،بازتولید و تحکیم میکند .لذا ،در کنار جنبههای مناسکی ،گرایشهای معنوی و
وجودی انسان های مومن ،اساس و قلب زیارت را تشکیل میدهد .در این مطالعه ّ
الهیاتی هنجارمحور،
ِ
برای فهم زیارت ،روش تحلیل متنی بارویکردی همدالنه (امیک) استفاده شده است .تحلیل متنی
معلوم میکند که زیارت ،پدیدهای هنجارمند است که مطابق با دکترینهای اصلی ّ
الهیات شیعی،
شکل گرفته و ضروری است که قواعد زیارت نیز در همین چهارچوب فهمیده و اجرا شود .همچنین،
زیارت ،ارتباطی سه گانه میان خدا ،امام و انسان را تصدیق و بازتولید میکند؛ ارتباطی که در
گفتمان های متنوع درباره زیارت ،و به تناسب تنوع فرهنگی جوامع ،متکثر تفسیر شده است .خطاب
دادن انسان بما هو انسان (و نه انسان مسلمان ،یا مومن ،یا شیعی) و تأ کید بر «محاسن» در سخن
قرار ِ
امام (ع) ،توجه به نقش های متنوع امام (ع) ،و نیاز و انتظاری که جامعه دینی از زیارت دارند ،به

الهیدانان و زیارتپژوهان اجازه داده است تا گفتمانهای ایمانگرایانه ،اجتماعی-سیاسی،
وجودگرایانه (اگزیستانسیالیستی) و معنوی را درباره زیارت ،پدید آورند .هدف نخست این مقاله آن
است که با بررسی متون ،ادله ّ
الهیاتی زیارت را بررسی کند .هدف دوم ،بررسی شیوههای هرمنوتیکی،
برای موجهسازی و ممکنسازی زی ارتی است که پاسخگوی نیازهای معاصر باشد .عالوه بر کالم
طالیی امام ،گرامر زبانی در ویتگنشتاین متاخر و نقش مراقبتی ّ
الهیات ،در اینجا راهگشاست.

الهیات عملیّ ،
الهیات زیارتّ ،
کلیدواژهها :زیارتّ ،
الهیات مراقبت ،فرم زیست دینی

* استادیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی ،دانشگاه فردوسی مشهد ()morvarid@um.ac.ir
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ّ
الهیات عملی؛ از مسیحیت تا اسالم
محمد مسجد جامعی

*

خاستگاه « ّ
الهیات عملی» مسیحیت است و در مورد تاریخچۀ پیدایش آن دو نظریه وجود دارد ،یکی
در فضای کلیسای کاتولیک و دیگری در فضای جریان پروتستان .در نظریۀ اولّ ،
الهیات عملی

الهیات عملی بخشی از شبکه ّ
الهیات شبانی دانسته شده است؛ و در نظریه دومّ ،
استمرار ّ
الهیات در
الهیات تاریخی است .به طور کلی شکلگیری ّ
الهیات نظری و ّ
عرض ّ
الهیات عملی در هر دینی متاثر
از دو عامل است .1 :ظرفیت و ویژگیهای دین  .2شرایط و تحوالت بیرونی .هر دو این شرایط برای
مسیحیت وجود داشته است ،اما ناظر به مولفه اول ،میان اسالم و مسیحیت تفاوت بسیاری وجود دارد.
اسالم دینی نصگرا محسوب می شود و شریعت نقش بسیار مهمی در آن دارد ،در حالیکه آنچه در
مسیحیت اعتبار و حجیت دارد «کلیسا» و جماعت مومنان است .لذا به نظر میرسد ّ
الهیات عملی
اسالمی در برخورد با مسائل جدید روزمره و اینکه تا چه حد میتواند در شوونات زندگی تصرف داشته
باشد ،شکل متفاوتی از ّ
الهیات عملی مسیحی پیدا میکند .با این حال در جامعه دینی ایران- ،هرچند
نه به صورت منسجم ،نظاممند و مدیریتشده -نمونههای برجسته ای از تحقق ّ
الهیات عملی را میتوان
ً
یافت .برای مثال مقابله با جریان مارکسیسم عمال توسط روحانیان طبقات مذهبی انجام شده است ،که
در این میان می توان به آثار عالمه طباطبایی ،شهید مطهری و یا حتی مهندس بازرگان اشاره کرد.
همچنین فعالیتهای روحانیت در راستای خدمات اجتماعی مثل محرومیتزدایی را نیز میتوان در
همین راست ا ارزیابی کرد .با این حال ،در حرکت به سمت ّ
الهیات عملی اسالمی از سه نکته نباید غافل

شد .1 :به دلیل پیچیدگی های جهان معاصر ،استفاده از دستورالعمل واحد در زمینه ّ
الهیات عملی
کاری غیر علمی و غیر کارشناسی است .لذا به جای کار واحد و بزرگ ،الزم است گام به گام حرکت
کرد.2 .آموزشهای تخصصی به الهیدان ها در این زمینه مفید خواهد بود اما چگونگی انجام این کار
ً
و نیز گستره آن نیازمند تامل و برنامهریزی است تا گرفتار انجام کارهای بی حاصل و احیانا مضر نشد.
 . 3در خصوص لزوم یا عدم لزوم نهادسازی اجتماعی برای تحقق ّ
الهیات عملی ،پاسخ واحدی وجود
ندارد و میباید در هر مورد شرایط را در نظر گرفت.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،مسیحیت ،اسالم ،شریعت

* استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب و سفیر اسبق جمهوری اسالمی ایران در واتیکان ()moh.mja@gmail.com
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ّ
الهیات عملی و آسیبشناسی دینی
جهانگیر مسعودی

*

الهیات عملی به مطالعه کنشها و رفتارهای دینی و تاثیر نظر یات ّ
ّ
الهیاتی در شکلگیری آنها میپردازد.
بنابراین ،توجه و تمرکز بر رابطه میان نظر و عمل ّ
الهیاتی ،کارویژه متألهان عملی محسوب میشود .در
ِ
همین راستا ،بسیار طبیعی است که ّ
رست متدینان حساس
ناد
و
منفی
های
کنش
به
نسبت
عملی
الهیات
ِ
و دغدغهمند باشد و سرچشمه احتمالی این رفتار را تا مناشی ّ
الهیاتی آن َر َصد کند .همین مهم او را در
معرض یک وظیفۀ نوین برای ّ
الهیات قرار میدهد؛ وظیفه آسیب شناسی دینی ( Religious
 .)Pathologyبه طور معمول ،مهمترین وظیفه سنتی متأله و متکلم در همیشه تاریخ ،دفاع
( )Defend/Apologyو صیانت از باورهای دینی و نظریات ّ
الهیاتی خود بوده است .او در انجام این
وظیفه ،با اتخاذ آرایش دفاعی (پدافندی) نقشی انفعالی را ایفاء میکند؛ دیگران عیبجویی میکنند و
ً
او پاسخ میدهد .اما وی در انجام وظیفۀ نوین خود ،یعنی آسیبشناسی دینی ،موضعی کامال فعال و
خودجوش دارد .او اینک با رویکرد خودانتقادی ،به کشف عیب و علتها در کاروبار دینداری و
اعتقادات دینی میپردازد .و از همین رهگذر به موضع فعالتری نیز دست مییابد؛ موقعیت درمانگری
دینی ( .)Religious Therapyروشن است که صحنه تار یخ و عمل دینی ،بزرگترین آزمایشگاه
آسیبشناسی آنان محسوب می شود .دین در صحنه واقعیت باید حسن و قبحهای خود را نشان دهد،
فلذا واقعیت تاریخی ،تبدیل به سنجهای برای راستیآزمایی ایدهها و نظریههای دینی و ّ
الهیاتی
میگردد .این تغییر موقعیت به ساحت آسیبشناسی دینی ،همان چیزی است که میتواند به خوبی
یکی از وجوه تمایز میان متأله عملی و متأله نظری را نشان دهد؛ و نیز یکی از جهاتی است که موجب
می گردد متألهان عملی ،دفاع پراگماتیستی از دین را بر دفاع رئالیستی از آن ترجیح دهند .همین امر،
موضع متأله عملی را به موضع روشنفکر دینی نیز نزدیکتر میکند ،چرا که روشنفکران دینی نیز بیشتر
ِ
ً
دغدغۀ کارآمدی دین در صحنۀ عمل دارند ،بر خالف عالمان دینی که عمدتا نگران و دلواپس خلوص
دینی در سرزمین نظر و اعتقاد هستند و میکوشند دامن اعتقادات دینی را از آلودگیهای برون دینی
ِ
تطهیر کنند.
ّ
ّ
کلیدواژهها :الهیات عملی ،آسیبشناسی دینی ،خودانتقادی الهیاتی ،متأله نظری ،متأله عملی

* استاد گروه فلسفه و حکمت اسالمی ،دانشگاه فردوسی مشهد ()masoudi-g@um.ac.ir
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چیستی و کارکرد « ّ
الهیات کاربردی» با رویکرد تفسیر موضوعی در
مکتب عالمه طباطبایی
عباس مصالئیپور یزدی

*

قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی ،تصدیقکنندۀ کتابهای پیشین و مهیمن و حاکم بر
آنها ،اصلیترین منبع اسالمی و متنی که به تعبیر خود «تبیان برای هر چیزی» است ،جایگاهی
دارد که میتواند به عنوان منبعی الهامبخش در ارائه ّ
الهیات عملی در نظر گرفته شود .نظر به
تفسیر «قرآن به قرآن» به مثابه بهترین روش تفسیری ،این مقاله با روش توصیفی و
اهمیت روش
ِ
تحلیلی و با رویکرد تفسیر موضوعی در صدد است ضمن بررسی و تحلیل اقوال مرحوم عالمه

طباطبایی و نیز آیت الله جوادی آملی به عنوان یکی از افراد شاخص در مکتب عالمه طباطبایی،
آموزههای قرآنی را در زمینه چیستی و کارکرد « ّ
الهیات کاربردی» به عنوان یکی از زیرشاخههای
ّ
الهیات عملی مورد کاوش قرار دهد .بر اساس یافتههای تحقیق ،آموزههای قرآنی ناظر به رسول
خدا صلی الله علیه و آله در موضوعاتی همچون دعوت براساس مطلق حکمت ،و با وصف
موعظه به حسنه ،و جدال به شیوه احسن ،تزکیه ،تعلیم کتاب و حکمت ،مشورت ،جهاد،
چگونگی مواجهه با کافران و منافقان میتواند در تبیین و چگونگی کنش و عمل در شرایط
مختلف ،اثرگذار باشد .متفکران مسلمانی همچون عالمه طباطبایی به ویژه در المیزان و آیت الله
جوادی آملی در تسنیم سعی در انکشاف و معرفی آن داشتهاند.
الهیات عملیّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات کاربردی ،عالمه طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،آیت
الله جوادی آملی ،تسنیم

* دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ()amusallai@gmail.com
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نظریۀ «نظام حق»؛ چارچوب نظری برای ّ
الهیات عملی
علیرضا مالاحمدی

*

امتدادبخشی ّ
محوری تحقیق
الهیات در ساحت عمل ،نیازمند یک چارچوب نظری است .پرسش
ِ
ِ
حاضر اینست که «براساس آموزههای قرآنی ،چگونه میتوان یک چارچوب نظری برای ّ
الهیات
ظرفیت اندیشههای ِحکمی حکیمان مسلمان
عملی تدوین نمود؟» برای پاسخ تالش میکنیم از
ِ
بهره ببریم و نظریههای مختلف و متف ّرق ایشان را ذیل یک کالننظریه با عنوان «نظام حق» تبیین
أ َ َ أ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ
ات َواأل أرض ِبال َح ّ ِق» (عنکبوت؛ )44سامان
کنیم .این نظریه بر محور آیۀ شریفه «خلق الله السماو ِ
یافته؛ اما صورتبندی آن با رویکرد فلسفی و به شیوۀ برهانی خواهد بود .مولفههای نظام حق به
ّ
معنایی که در این مقاله مدنظر است عبارتند از«.1:حق» به مثابۀ سرشت جهان ،مبتنی بر برهان
ّ
صدیقین با تقریر عالمه طباطبایی.2 .سریان عشق در تمام هستی آنچنان که ابنسینا تبیین کرده
است؛ که از این رهگذر میتوان اصلی اخالقی برای مواجهه با «محیط زیست» بنا نهاد.3 .مبنایی
نظری برای شناخت طبیعت و جهان ّ
مادی ،در راستای ارتقاء علوم تجربی مبتنی بر دیدگاه آیتالله
جوادی آملی و به کمک دیدگاههای دکتر مهدی گلشنی.4 .تحلیل هستیشناختی شرور بر اساس
دیدگاه شیخ اشراق ،معطوف به پیشنهادی برای «مواجهۀ عملی انسان با شرور طبیعی» به کمک
ِ
تحلیل ُمبدعانۀ آیتالله خامنهای در معنای «صبر».5 .نظریۀ اخالقی برآمده از این نگرش به
ِ
هستی ،با تقریر آیتالله جوادی آملی و به کمک نظریۀ فطرت آیتالله شاهآبادی.6 .فلسفۀ
تکامل تاریخ مبتنی بر این نگرش؛ که ّ
توسط آیتالله خامنهای تشریح شده است.7 .تبیین ارتباط
این نظریه با «علوم انسانی» از رهگذر صورتبندیای از «نظامهای اجتماعی» .در این مقاله هر
یک از این مؤلفهها در صورتبندی بدیعی ارائه میشوند و ارتباطشان با کالننظریۀ مذکور تبیین
میشود .لذا در پایان روشن میشود که نظریۀ «نظام حق» ظرفیت دارد که برای مواجهۀ انسان و
جامعۀ بشری با مسائل و معضالت زندگی در عرصه های مختلف حیات ،پیشنهادهایی عملی ارائه
دهد.

کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،نظام حق ،سرشت جهان ،نظریه اخالقی ،نظریه اجتماعی

* دانشجوی دکتری رشته فلسفه ،دانشگاه شهید مطهری ،تهران ()ahmadi82@chmail.ir
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نسبت رویکرد دینشناسی رضا بابایی با ّ
الهیات عملی
عباسعلی منصوری

*

مرحوم رضا بابایی از دینپژوهان معاصر است که در چند سال اخیر نوشتهها و تأمالتش مورد توجه
دینپژوهان و عالقهمندان به مباحثی ّ
الهیاتی قرار گرفته است .ایشان از دینپژوهانی است که
الهیاتی ایشان را ّ
الهیات عملی دارد ،به نحوی که میتوان رویکرد ّ
بیشترین التفات را به ّ
الهیات

عملی دانست .او دغدغه رنج و درد انسان های کوچه و بازار را دارد و از همین زاویه است که
یکی از مشکالت اساسی فقه سنتی در آن است که مسئلۀ مردم برای آنها مسئله نیست .او تصریح
دارد که مسیر درست دینشناسی حرکت از انسان و جامعه به سوی دین است ،نه حرکت از دین به
سوی انسان و جامعه و تأکید میکند که باید نخست یا همزمان ،در انسان و رنجهای او بنگریم و
کاستی های دردآور جامعه را ببینیم و سپس به سراغ دین برویم تا برای آن دردها و رنجها درمانی
بیابیم .او تأکید دارد که به این نتیجه رسیده است که عدالت را فدای عقیده نکند و از دینها تنها
مذهب انصاف را برگزیند و از فلسفهها آن را که سربههوا نیست و چشم به راههای زمینی دارد را
اختیار نماید .او تصریح دارد که بقا و زوال ادیان در گرو حقانیت یا عدم حقانیت نیست ،بلکه
بقای هر دین و آیینی به مجموعهای از امکانات و توانایی آن ،در پاسخگویی به برخی نیازهای
خاص فردی و اجتماعی است .مرحوم بابایی در بسیاری از نوشتههایش به تجربههای بروندینی
اصالت میدهد و از آن زاویه به تحلیل مسائل و تعالیم دینی میپردازد .در متن مقاله سعی خواهد
شد که شواهد متعددی برای اثبات مدعای اصلی این نوشتار را بررسی کنیم.
کلیدواژهها :رضا باباییّ ،
الهیات عملی ،نواندیشی دینی ،روشنفکری دینی

* استادیار گروه الهیات دانشگاه رازی ،کرمانشاه ()mansourisarabiabbasali@gmail.com
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الهیات اجتماعی؛ زیرساخت ّ
ّ
الهیات عملی از منظر آیتالله خامنهای
سیدمهدی موسوی

*

«انتزاعی بودن و انسالخ از حیات اجتماعی» ویژگی ّ
مهم -و البته غیرذاتی -دانش کالم اسالمی
ِ
ّ
شناس روشنفکر،
است که نگاه نقادانۀ آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای را بهعنوان یک اسالم ِ
برانگیخته و ایشان را برآن داشت تا طرحی نو در ّ
الهیات اسالمی در اندازد .ایشان تالش کرد طرح
ایجابی خود را با بازخوانی دین به مثابۀ یک دستگاه معرفتی که در سطح اصول کالمی (و نه
ِ
الیههای فقهی و حکمت عملی) و در قالب «مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و
یکآهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسآنها» قابل ارائه است ،صورتبندی نماید .بنیان اساسی این
ِ
« ّ
الهیات اجتماعی» ،درهمتنیدگی دین در بنیادیترین وجه آن با زندگی و حیات اجتماعی است
ِ
که براساس یک شبکه مفهومی توحیدی به حیات و عمل انسان ّ
هویت ،نظم و هماهنگی
ِ
میدهد .در این مقاله با طرح این پرسش محوری که « ّ
الهیات اجتماعی چیست و چگونه میتوان
فکری آیتالله خامنهای را شرح دهیم .در این
آن را صورتبندی کرد؟» در صدد هستیم تا پروژۀ
ِ
منظومۀ فکری «توحید» کلیدیترین مفهوم است که در همۀ شریانهای حیات بشری جریان

مییابد .در نگاه ایشان ،توحید نه یک بینش فلسفی صرف ،بلکه شیوهای برای زیست انسانی،
ِ
پیشنهاد قواره و قالبی برای «جامعه» است که خطوط اصلی و اصول
یک دکترین اجتماعی و
ِ
بنیانی آنها را بیان میکند و انسان را از جامعههای ناسازوار و بیقوارۀ جاهلی و طاغوتی که بر
دل توحید،
جهل استوارند ،میرهاند و زندگی راکد انسان در اجتماع را دگرگون میسازد .در ِ
نمادهای روانی و بنیانهای اقتصادی و اجتماعی و ارزشهای اخالقی نهفته است .بنابراین توحید

«یک نظم اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نوین است» .در پایان این مقاله روشن میشود که
ِ
« ّ
الهیات اجتماعی» به مثابۀ یک نظریۀ دو وجهی کالمی-اجتماعی ،به عنوان یک چارچوب
ِ
ً
نظری در فلسفۀ علوم اجتماعی قابل طرح است که طبق آن ،مبانی کالمی مستقیما در عملیترین
ساحتهای حیات اجتماعی و عرصههای زندگی امتداد خواهند یافت.
الهیات عملیّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات اجتماعی ،توحید عملی ،آیتالله سیدعلی حسینی
خامنهای ،نظریه اجتماعی
* دانشجوی دکتری ،دانشگاه باقرالعلوم (ع) ،قم ()121taha@gmail.com
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ّ
الهیات عملی در قصص قرآن با رویکرد توصیفی و تفسیری؛ بررسی
موردی :قصههای یوسف (ع) و موسی (ع)
سیدمحمدرضا میرسید

*

از آنجا که توصیف و تفسیر رفتارهای اجتماعی متدینان از وظایف متألهان ّ
الهیات عملی به شمار
میرود ،بنابراین جای این پرسش است که «از منظر ّ
الهیات عملی ،اعمال و رفتار شخصیتهای
قصههای قرآنی چگونه قابل توصیف و تفسیر است؟» زیرا بحث و تفسیر این نوع رفتارها میتواند
در تبیین برخی اصول ،مبانی و غایات ّ
الهیات عملی در جهان اسالم بسیار راهگشا باشد .از این رو
در این نوشتار ،برخی رفتارهای اجتماعی دو شخصیت برجستۀ قرآنی (حضرت یوسف(ع) و
ِ
حضرت موسی(ع)) بر اساس آیات قرآن توصیف و تفسیر شده و برای این منظور ،از روایات
معصومان(ع) و دیدگاههای مفسران نیز استفاده شده است .از جمله نتایج این پژوهش این است
که هرچند انگیزه اصلی رفتارهای پیامبران الهی کسب رضایت خداوند سبحان بوده است ،لیکن
روشها و اهداف نزدیک آنها در موقعیتهای مختلف با هم متفاوت میباشد .به عنوان نمونه،
حضرت یوسف (ع) با بهره گیری از فرصت تعبیر خواب دو زندانی ،اصول دین ابراهیمی را تبیین
و تبلیغ میکند .با پذیرش مسئولیت خزانه داری ،نقش مؤثر خود را در نجات مردم از قحطی و
گرسنگی ایفا می نماید .با عدم برشمردن خطاهای برادرانش عظمت عفو و گذشت را نمایان
می سازد .حضرت موسی(ع) نیز با فریادرسی فرد مظلوم و مساعدت فرزندان حضرت شعیب(ع)
به یاری ناتوانان میشتابد و با آزادسازی بنیاسرائیل از دست فرعونیان ،زمینه عبودیت خداوند را
فراهم می نماید و با سوزاندن گوسالۀ سامری ضعف و ناتوانی خدای دروغین را اثبات میکند تا
قوم خود را از گمراهی نجات دهد.
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،قرآن کریم ،قصص قرآن ،حضرت یوسف ،حضرت موسی

* استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه دامغان ،سمنان ()mirsayyed@du.ac.ir
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ماندگاری ادیان ،در پرتو عقالنیت و رفع تبعیض
نرگس نظرنژاد

*

اگر بپذیریم که ما اینک به لحاظ عقالنیت ،در عصر پسا-پسامدرن زندگی میکنیم ،یعنی در
عصری که نه میتوان عقالنیت را تقدیس کرد و نه میتوان آن را نادیده گرفت ،آنگاه باید
بپذیریم که ادیان در روزگار ما ،دیگر نمی توانند از پیروان خود بخواهند تا باورها ،شعائر و احکامی
را بپذیرند و بدانها پایبند بمانند که شهود عقالنی انسان ،آنها را برنمیتابد .انسانها ،با پشت سر
نهادن هژمونی عقالنیت مدرن ،برای پذیرش طوری وراء طور عقل ،آماده شدهاند؛ اما نمیتوان از
آنان انتظار داشت که در محدودۀ تواناییهای عقل بشری نیز ،امور غیرعقالنی را بپذیرند .از جمله
اموری که قابلیت دفاع عقالنی ندارد ،تبعیض میان شهروندان است .تبعیض جنسیتی ،یکی از
َ
اشکال تبعیض است که فاقد پشتوانۀ عقلی است؛ از این رو ادیانی که تعالیم و احکام آنها حاکی
از تبعیض جنسیتی است ،نمیتوانند بشر امروز را اقناع عقلی کنند .در اینجاست که ّ
الهیات
عملی ،در حوزۀ هر دینی که متکفل دفاع از آن است ،وظیفه دارد تا در خصوص اشکال مختلف
تبعیض ،از جمله تبعیض جنسیتی ،موضع گیری کند و با ارائه تقریرهای نوین و تفسیرهای عصری
از دین مورد نظر خود ،زمینه های رفع تبعیض را فراهم سازد .تنها در این صورت است که میتوان
انتظار داشت بشر امروز دین را پذیرا باشد و بدان ملتزم بماند .یکی از پیامدهای طبیعی بیتوجهی
ِ
ّ
الهیات عملی به اقناع عقالنی بشر ،به ویژه در بحث تبعیض جنسیتی موجود در برخی از ادیان،
دینگریزی و حتی دینستیزی است .در عصر پسا-پسامدرن ،شکست پروژۀ سرکوب عقل ،به
منظور دیندار ماندن ،سرنوشت محتوم همۀ ادیانی است که هنوز ضرورت انسانی و عقالنی بودن
دین را فهم نکردهاند .پژوهش حاضر در حوزۀ ّ
الهیات عملی و جنسیت است و پیامدهای عملی
ِ
منفی تبعیض جنسیتی را بر مقبولیت و معقولیت ادیان ،بررسی میکند.
ِ
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،الحاد ،تبعیض جنسیتی ،پسا-پسامدرنیسم ،دینگریزی ،عقالنیت

* دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ()nazarnejad@alzahra.ac.ir
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گفتوگوی فلسفۀ دین و فلسفۀ پزشکی
حمیدرضا نمازی

*

گفتگوی فلسفه و طب تاریخی به قدمت هرکدام از این رشتهها دارد .تامل تاریخی نشان میدهد
که زمانی ،فلسفه در مبانی و روش ،بر پزشکی سیطره داشته است .از سوی دیگر ،پزشکی ،چه در
برساخت علوم اجتماعی نوین و چه در تامالت معرفتشناختی علم ،برای فیلسوفان الهامبخش
بوده است .نمونۀ شاخص این تعبیر ،مفهوم پارادایم است که تامس کوون آن را از پزشکی
لهستانی به نام لودویک فلک که بر تفکر جمعی در تشخیص بیماری تأکید داشت ،برگرفته
است .به تدریج اما ،گسترۀ علوم تجربی از علوم انسانی جدا شد و طب بسان علم ،به اموری
همچون زیست شناسی فروکاسته شد .تامالت فلسفی به طب از نیمه دوم قرن بیستم با بازنگری در
جوانب انسانی ،اخالقی و منطقی پزشکی از سر گرفته شد .این بار حضور فلسفه نه به معنای
فروکاست روششناختی ،بلکه به معنای تامل نظری در مرزهای طب لحاظ شد .سپهر علوم انسانی
سالمت به موضوعاتی همچون اخالق پزشکی ،انسانشناسی پزشکی ،تاریخ پزشکی ،هرمنوتیک
پزشکی ،زیباشناسی پزشکیّ ،
الهیات و پزشکی ،ادبیات و طب ،زیست سیاست و … میپردازد.
در این میان ،توجه به مسائل اینجایی و اکنونی طبابت و امر سالمت ،محور ایجاد میان
ِ
رشتهایهای علوم انسانی و علوم پزشکی است .پرسشهای کالن وجودی و معرفتی با رشد
فناوریهای پزشکی ،طبیسازی امر روزمره و تامالت زیستسیاست ،نو به نو طرح میشود و
نگاهی متامالنه و مسئلهمحور را طلب میکند .برخی از این پرسشها همچون مسئلۀ شر ،رنج،
درد ،تعریف بیماری و سالمت ،بازتعریف سرشت انسانی ناظر به سایبورک و انسان برساختۀ
ِ
دستکاری ژنتیکی ،توان افزایی ،امر زیباشناختی و امر وجودی ،ناتوانی ،پایان و آغاز حیات و …
مستلزم داد و ستد مفاهیم و گفتگوی ثمربخش فلسفۀ دین و فلسفۀ پزشکی است .ربط و نسبت
فلسفۀ دین و ّ
الهیات عملی از این منظر می تواند به تامل در مفاهیم سالمت بینجامد و ابهامات
نظری و عملی را بر آفتاب افکند.

کلیدواژهها :فلسفۀ پزشکی ،علوم انسانی سالمت ،فلسفۀ دینّ ،
الهیات عملی ،مسئلۀ شر،
ِ
سرشت انسان
* استادیار گروه اخالق پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ()hrnamazi@tums.ac.ir
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از تحریف ّ
الهیات عملی تا ایجاد جریانهای تکفیری
جواد نوائی

*

ً
عمدتا منشأ پیدایش جریانهای تکفیری ،ریشه در ّ
الهیات فلسفی آنان دارد که ظهور این تفکرات
الهیات عملی نمایان میگردد .از این رو میتوان انحراف آنان از ّ
در حوزه ّ
الهیات عملی اصولی را
در نوع نگرش این جریانها به دین و خصوصیات رفتاری پیروانشان مشاهده نمود .لذا بررسی
کنشهای مذهبی جریانهای تکفیری از جمله داعش ،موجب فهم و درک چگونگی انعکاس
الهیاتی ،فلسفی و کالمی آنان در ابتنای یک ّ
نظریات ّ
الهیات عملی تحریفی میگردد .مطالعۀ این

الهیاتی و کنشهای ّ
موضوع ،عالوه بر کشف رابطه میان نظریات ّ
الهیاتی ،سیر تطور و تحول و
الهیات عملی دینی را نیز نشان میدهد و از آنجا که موضوعات ّ
حتی انقالب یک ّ
الهیات عملی
ً
عمدتا مسائل خود را از سطح جامعه برمیگزیند ،میتوان ّ
الهیات عملی تحریفشده را نیز از فعل
و کنش پیروان جریانهای تکفیری استخراج نمود .بررسی این کنشهای فردی و اجتماعی ،از
جمله قتل عام انسانهای بیگناه ،جهاد نکاح ،عملیاتهای انتحاری و  ...نشاندهنده و
الهیاتی و نظریات ّ
حکایتگر از انقالب ارزشهای ّ
الهیات عملی اصیل ،در نزد آنان است .این

انحرافات شدید دینی که از آن میتوان به تحریف ّ
الهیات عملی نام برد ،مورد کنکاش این نوشتار
قرار خواهد گرفت .به طور نمونه قتل عام انسانها به عنوان یکی از کنشهای ناهنجار آنان ریشه
در نگاه نادرست آنان به انسان و حقیقت آن دارد و پدیده مذموم «جهاد نکاح» نیز حاصل نگاه
نامعقول و نامشروع آنان به مقام زن و غفلت از نقش خانواده در اسالم است .همچنین عملیات
انتحاری نیز حکایت از درک نادرست ارزشها و فضایل اخالقی و برداشت ناصواب از مسئلۀ
معاد دارد .ظهور جریانهای تکفیری باعث پدیده دینگریزی در جامعه انسانی میگردد ،لذا
بررسی چالشهای موجود در آن و ارائه پیشنهادهایی برخاسته از منابع ّ
الهیاتی در این زمینه ،نه تنها
موجب قوام اندیشههای دینی برای مومنان میگردد ،بلکه موجب تصحیح اندیشههای نادرست
دیگر انسانها از دین نیز خواهد شد.
الهیات عملی اصیل ،تحر یف ّ
الهیات عملیّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،جریانهای تکفیری،
جهاد نکاح ،عملیات انتحاری
* دانشجوی دکتری رشته فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ()javadnavaei@gmail.com
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رهیافتی بر مؤلفه خودکنترلی در هوش اخالقی در بستر مباحث
ّ
الهیات عملی
اعظم وفایی

*

ّ
الهیات عملی رشتهای از مطالعات دانشگاهی هست که با مطالعه و بررسی کنشهای مذهبی ،به تحلیل
الهیاتی از واقعیات اجتماعی و فرهنگی پرداخته و با برداشت از منابع ّ
و تفسیر ّ
الهیاتی وهمچنین با
کمک ازتوانمندیها و معلومات انسانی ،در صدد حل معضالت زندگی انسان است .یکی از
ِ
توانمندیهای انسان که روان شناسان بر آن تکیه دارند ،هوش اخالقی است که اولین بار توسط بوربا در
روان شناسی وارد شد .وی هوش اخالقی را به ظرفیت و توانایی درک درست از خالف ،داشتن
اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح تعریف میکند .هوش اخالقی وابسته
به هفت مولفه عمده است که خودکنترلی بیانگر هسته اصلی آن میباشد .خودکنترلی به معنای کنترل
رفتار ،عمل و اندیشه توسط فرد است که برآمده از بلوغ ذهنی و ارتقای انسان به مراحل باال است.
خودکنترلی از عوامل موثر در بازدارندگی فرد از رفتارهای انحرافی است .محققان بر این باورند که
امروزه مشکل آن است که جامعه به جای تقویت ناظر درونی فرد ،به دنبال کنترل و نظارت بیرونی
است .از منظر دین ،تقویت انگیزه از مهمترین عوامل خود کنترلی است که در دو بعد بینشی و رفتاری
ارائه میشود .راهکار بینشی دین در این زمینه ،معنابحشی به زندگی است .بر اساس آموزههای دینی،
حیات انسان پایدار و جاودان است به گونهای که مرگ هم ان را متوقف نمیکند .این شناخت ،انگیزه
فرد را تقویت کرده و موجب می شود که وی اقدام به کاری که موجب از دست رفتن یا محدودیت این
جاودانگی شود ننماید .این همان مرحله رشدیافتۀ خود کنترلی است .در زمینه عملی نیز دین ،اموری
همچون روزهداری را توصیه میکند .روزهداری باعث میشود افراد نیاز کمتری به نظارت و کنترل
بیرونی داشته باشند .بر این اساس ،معلمان و مربیان خود باید دارای انگیزه قوی بوده و با رجوع به منابع
دینی ،راهکارهای بینشی و عملی را برای تقویت خود کنترلی متربیان خود بیابند .آنها با اولویت دادن
تقویت بعد بینشی در بستری مناسب همچون حلقه های گفتگو ،همسفر شدن با آنها ،و با استفاده از
روش آسان به سخت وهمراه نمودن آن از طریق بعد عملی ،متربیان خود را به سوی اهداف تربیتی
رهنمون سازند.
ّ
کلیدواژهها :خود کنترلی ،الهیات عملی ،هوش اخالقی ،بینش ،انگیزه ،روزهداری
* دانشیار گروه معارف ،دانشگاه قم ()dr.a.vafaeei@gmail.com
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ّ
الهیات اجابت :بررسی تجربی اثربخشی دعا
هادی وکیلی

*

بخش معتنابهی از ادبیات ّ
الهیات عملی در اسالم به بیان یک عمل متقابل خاص بین خداوند
ّ
(رب) و مؤمن (عبد) اختصاص دارد که در نصوص اسالمی با عنوان «دعا» از آن یاد میشود .در
چند آیه از قرآن کریم ،خداوند متعالی به طور مستقیم و غیرمستقیم ،بندگان خود را به عمل
دعاکردن ،فراخوانده و خود را به عمل ا جابت آن ،ملزم دانسته است .برخی آیات حتی دعا را به
منزله عامل اصلی اعتنای خداوند به بندگان معرفی کردهاند .در این آیات ،از طریق توصیف
خدای مجیب به خدایی «قریب» و «أقرب من حبلالورید» ،و در قالب خصوصی من -تو ،بر
حتمیت اجابت دعا تأکید شده است .در روایات بسیاری نیز بر دعا تأکید فراوان شده و در عین
ً
حال ،به ذکر انواع ،آداب ،شرایط و موانع آن نیز پرداخته شده است .ادعیه اسالمی عمدتا در سه
قالب نیایشورزانه ،درمانخواهانه و حاجتطلبانه وارد شدهاند و خواسته عبد در این ادعیه
بهخصوص قالبهای دوم و سوم ،استعجال ّ
رب یعنی اجابت ایندنیایی و کوتاهمدت دعاست نه
اجابت ابطایی یعنی اجابت درازمدت یا اخروی آنها .تعیین اثربخشی این ادعیه بر جلب اجابت
ّ
استعجالی خدا از مسائلی است که تاکنون بهلحاظ تجربی مورد پژوهش جدی قرار نگرفته است.
فرضیه صفر چنین پژوهشی بهاقتضای حافظه تاریخی داعیان دیندار از واکنشهای الهی ،اجابت
ّ
استعجالی در اقل موارد و سکوت مصلحتآمیز یا اجابت ابطایی اخروی در اکثر موارد است.
بهنظر میرسد که ّ
الهیات اسالمی ،با نادیدهگرفتن متغیرهای مستقل محیطی ،سهم خدا را در
اجابت ادعیه ،بیش از اندازه الزم برآورد میکند .پژوهشهای تجربی از نوع رابطهپژوهشی یا
اثربخشی برای تعیین سهم مستقیم خدا در برآوردهساختن حاجات میتواند از کمینهبودن یا
بیشینهبودن این سهم پرده بردارد.
ّ
ّ
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی ،الهیات عملی اسالم ،الهیات اجابت ،اثربخشی دعا

* دانشیار گروه مطالعات تطبیقی عرفان ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ()drhvakili@gmail.com
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تأثیر ایمان بر علم از دیدگاه ژاک مریتن
حسنی همایون

*

ژاک مریتن فیلسوف نوتوماسی معاصر ،درصدد نقد فلسفههای معاصر و پاسخدهی به مسائل روز بر مبنای
آراء فلسفی توماس است .به بیان دقیقتر اگرچه او یک اگزیستانسالیست محسوب میگردد ،اما با نقد آراء
فالسفه مدرن بخصوص اگزیستانسیالیست ها در باب وجود ،دیدگاه سنتی توماسی را صواب دانسته و سایر
ادعاهای اگزیستانسیالیستی را انحراف از آن و درافتادن به وادی ایدهآلیسم میداند .یکی از مسائلی که
مریتن در آن با فالسفه معاصر مقابله میکند ،مرتبهای از علم است که آن را باید علوم باطنی یا تجربیات
رمزی و دینی نامید .او برخالف فالسفۀ عقلگرایی که این سنخ از یافتههای بشری را مردود و غیرعلمی
میدانند ،نه تنها این علوم را معتبر میشمرد ،بلکه آن را عالیترین مرتبه علم انسان میداند که در آن مبدأ
هستی و مجردات شناخته میشود .بر این اساس تنها با ایمان است که میتوان حقایق هستی را شناخت و
بدون آن علم بشر ناقص خواهد بود .او در این دیدگاه با پیروی از سنت توماسی با محور قرار دادن مفهوم
تشابه ،انسان را قادر به درک مفاهیم علوی بخصوص از طریق متون مقدس میداند .به این معنا که انسان
خداوند را آنگونه که او خودش را توصیف و تعریف میکند ،میشناسد و از آنجا که شناخت حقیقت
خداوند برای ظرف محدود شناخت انسانی میسر نیست ،او خداوند را از طریق تشابه و استعاره علم مییابد.
نکته قابل تأمل آن جاست که در این دیدگاه مریتن از توماس و سنت متداول مسیحی فراتر رفته و این علم را
محدود به درک مفاهیم از طریق تشابه و توسط عقل نمیداند؛ بلکه قائل است میتوان به آ گاهی بیواسطه
از خداوند نیز دست یافت .او این حالت را امری میداند که تنها میتواند زیست و تجربه شود و نمیتوان آن
را در قالب عقل و کلمات گنجاند .به اعتقاد او چنین درکی محدود به امور الهی نیست و حتی درک
حقیقت وجود نیز به چنین روشی ممکن است .به این ترتیب مریتن از سنت مسیحی فاصله گرفته و به تعبیر
خود به سنت عرفانی هند نزدیک میگردد .به نظر میرسد میتوان ادعا نمود که شهود باطنی و رمزی در
نگاه مریتن میتواند متأثر از سنت فالسفه اسالمی و تجارب شهودی ایشان باشد ،چرا که مریتن نمیتواند به
عنوان یک مسیحی نوتوماسی از تأثر توماس از ابنسینا و فلسفۀ اسالمی بیخبر باشد ،اما به هر دلیلی او
اشارهای به این امر نداشته و خود را محدود به سنت مسیحی میداند .از این رو مطالعه آثار مریتن نه تنها
میتواند ریشه های سینوی آن و تبار آراء او را مشخص کند ،بلکه موجب گشودن دریچهای برای گفتگوی
بین دو سنت فلسفۀ اسالمی و مسیحی به خصوص به منظور روزآمد نمودن دیدگاهای سنتی خواهد شد.
کلیدواژهها :ایمان ،علم ،ژاک مریتن

* دانش آموخته دکتری رشته فلسفه اسالمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ()h.homayoon64@yahoo.com
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غلبۀ انسانشناسی عملی در عصر مدرن و ضرورت ّ
الهیات عملی
حسین هوشنگی

*

مخاطب دین است و لذا تغییرات در انسان ،سبب تغییر در دینداری و به تبع آن ،تغییر در
انسان
ِ

دینورزی میشود و حداقل این پرسش را ایجاد میکند که کدام یک از ساحات دین (اخالق،

عقاید ،مناسک و اعمال و غیره) باید اولویت و صدارت یابد .عصر جدید و روشنگری شاهد
تحول انسان و انسانشناسی است که در آنها ،انسان به مثابه موجودی جبرانگر و اجتماعی ،با
نگاهی طبیعتگرایانه در کانون توجه قرار میگیرد .در دوره روشنگری و متعاقب انقالب
کپرنیکی کانت ،انسان به مثابه سوژه و فاعل شناسایی متولد و معرفی شد؛ سوژهای که متعلقات
ادراک را خود برمیسازد .در این مقطع ،انسان به مثابه عامل ( )agentو نه عاقل مدنظر قرار
گرفت .در انسان به مثابه عامل ،بیش از التفات به بعد اندیشگی ،به ساحت امیال و خواستهها و
اراده او نظر میشود .در چنین ن گاهی به انسان ،مقوالتی همچون آزادی ،تعهد ،مسئولیت و
عواطفی مانند نوع دوستی ،شفقت و حیا که بروز آنها در حیات عملی است ،در انسان و
انسانشناسی اولویت وصدارت می یابد و علوم معطوف به عمل انسانی (مانند اخالق ،سیاست،
فلسفۀ تاریخ ،فلسفۀ دین و انسانشناسی) تکون یا بسط مییابد .فارغ از اینکه تغییر انسان در مسیر
الهیات مسیحی با تکوین ّ
مدرن شدن را خطا یا صواب بدانیمّ ،
الهیات عملی ،این تحول و تالطم
در مفهوم و حقیقت انسان را به رسمیت شناخته استّ .
الهیات و کالم اسالمی هم بالطبع

نمیتواند این امر را نادیده بینگارد .انسان جدید ،انسان در مقام عاملیت و فاعلیت است و از دین
و ّ
الهیات هم انتظار راهنمایی عینی و عملی را در مسیر زندگی دارد .دینشناسان و اهل کالم باید
از همه استطاعت و توان و ظرفیت علوم دینی اعم از کالم ،فلسفه ،اخالق ،فقه ،اصول فقه ،تفسیر
و علوم حدیث ،همراه با استفاده از علوم متعارف مرتبط ،در مسیر تحقق ّ
الهیات عملی اسالمی به
مثابۀ یک علم دینی میانرشتهای گام بردارند.
ِ
الهیات عملیّ ،
کلیدواژههاّ :
الهیات عملی اسالمی ،انسانشناسی عملی ،انسانشناسی نظری،
سوبجکتیویته
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