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 8 ............................................................................... حسین اترک
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 الهّیات عملی در بستر جامعۀ اسالمی 
 15 ..................................................................... علی اردشیر الریجانی
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 16......................................................................... نیامجتبی اعتمادی
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 الهّیات عملی و رویکرد فتیان در مواجهۀ با دین 
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 های الهّیات عملی گیریتفسیرپذیری ایمان و نقش آن در جهت
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 تجربۀ دینی الهّیات عملی در آفریقای جنوب صحرا )گذشته، حال و آینده(
 24 ..................................................................... محمدحسن ایپکچی

 مداری و پیشرفت جامعه تحلیل عقلی فلسفی رابطۀ بین قانون
 25 ............................................................................ محسن ایزدی

 بازتاب باور به کرامت ذاتی انسان در کیفیت مواجهه با مجرمین 
 26 ............................................................................. احسان بابایی

 نگاری مسلمانان بازتاب الهّیات عملی در اهداف تاریخ
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کید بر هواخواهان ایرانی گروه موسیقی کره ای اکسو درآمدی بر الهّیات هواخواهی، با تأ
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و نگرۀ باال به پایین در اشتدادپذیری ایمان از طریق انجام مناسک دین « انعطاف پذیری نورونی»
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 برگ بررسی کارایی الهّیات شبانی در معنویت برای کودکان به سبک کارن
 31 .................................................. زینب برخورداری؛ هانیه دارائی؛ سینا تکیه

 گریزی شناسانۀ دینتحلیل معرفت
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هایی از نظریۀ قیمت های اقتصادی؛ رهیافتواکاوی تجربۀ الهّیات َمدرسی در مواجهه با پدیده
  عادالنه

 33 .................................... زادهپور خالصی؛ محمدجواد شریفمحمدحسین بهمن

 الهّیات بیماری به مثابه الهّیات عملی
 34 ........................................................................ نعیمه پورمحمدی 

 موضع مکتب فقاهت و استنباط شیعه نسبت به تفکر نقادانه و اندیشه متأمالنه 
 36 .......................................................................... فالحمهدیه تک

 ها آموزش قوی: ادیان و مسئلۀ آموزش آموزه
 37 .............................................................................ن جاهدمحس

 واکاوی مبناهای مؤثر بر کاربرد الهّیات در امداد فرهنگی 
 38 ............................................................... مجید جعفریان؛ نیره زارعی

 مطهری و جایگاه شر در حرکت تکاملی تاریخ 
 39 ........................................................ فاطمه جمشیدی؛ میثم سفیدخوش

 الهّیات عملی بر بنیاد نظریۀ اعتبارّیات 
 40 ............................................................................ محسن جوادی

 نظر دینی در عمل اختالف
 41 .............................................................................. غزاله حجتی
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های دینی گرایانه: بررسی سیر تطور محتوای درسی کتاباز الهّیات استداللی تا الهّیات ایمان
 مدارس ایران 
 42 ............................................................................ احمد حسینی

 ها و الهّیات عملی پولس دربارۀ زنان در انجیل بررسی آموزه
 43 ................................................................ نسرین حیدرزاده اصفهانی

 و شکاف دستمزدی مواجهۀ الهّیاتی با مسئلۀ کاهش مالکیت بر نیروی کار 
 44 ......................................................... زهرا حیدری؛ محمدجواد رضائی

 بخشی قوای انسانی در تفسیر صدرایی از حرّیت اعتـدال
 45 ............................................................................ مریم خاکسار

علی بنهای اولیای الهی در مقام تساّلی سوگوار؛ با نگاهی ویژه به مصائب حسینیادآوری رنج
 السالم علیه

 46 ...................................................................... سجاد خاکی صدیق

 حکمت عملی جایگزینی مناسب برای الهّیات عملی مسیحی 
 47 ............................................................................ طیبه خسروی

کید بر آموزه  های قرآن کریم خوشبینی و امید در الهّیات اسالمی با تأ
 48 ........................................................................ علی اصغر خندان

 الهّیات مداومت یا مداومت به مثابۀ امر مقدس 
 49 ............................................................................. زهرا داورپناه

 سیاست تدّرج در روابط بین الملل اسالم 
 50 ....................................................................... محمدرضا دهشیری

 الهّیات مردانگی 
 51 .............................................................................. مجید دهقان
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 کاهش رنج مومنان از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی 
 52 ......................................... نژاد؛ محمدمهدی دهقانی اشکذریعباس دهقانی

 های فلسفۀ سینوی الهّیات عملی و هنر؛ بررسی ظرفیت
 53 ............................................................................. هادی ربیعی

 سازی رفاه سازی و دولتتأثیر الهّیات عملی اسکاندیناوی بر ملت
 54 ..............................................................................رضا رحمتی

 پسند از متون مقدس الهّیات فضای مجازی و خوانش عامه
 55 ............................................................................ فاطمه رحیمی

 الهّیات عملی و دین شهری 
 56 .......................................................................... پوررسول رسولی

 درک حضور خداوند راهی به معناداری الهی در زندگی؛ بررسی موردی دیدگاه عالمه طباطبایی 
 57 ..................................................................... فردزهرا رشیدیسیده

تاثیر ارتباط و درهم تنیدگی اجزای عالم ماده بر نگرش اعتقادی بر اساس دیدگاه فلسفی شهید 
 مطهری و فیزیک کوانتوم 

 58 ..............................................................................سپیده رضی

الهّیات و فلسفۀ سیاسی: تأملی بر نسبت میان مبانی الهّیاتی و تحقق نظم اخالقی در زندگی 
 اجتماعی 

 59 ............................................................................ مصطفی زالی

 نیتس و کاربردهای الهّیاتی آن سینا و الیبضرورت فلسفی در اندیشۀ ابن
 60.................................................. نصیری؛ مهدی منفرد زبان فهم محمدرضا

 تأثیر عوامل گوناگون در معرفت 
 62 .......................................................................... غالمرضا زکیانی
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 در آراء ویلیام جیمز عباس « ایمان عملی»مفهوم 
 63 ........................................................................ العابدینیحاج زین

 داری عملی با کمک تقریری از دلیل معقولیت بر پایه شرطیۀ پاسکال تبیین ضرورت دین
 64 .............................................................................اله زینلیروح

 ی الهّیات عملی بر مبنای متافیزیک عمل در اندیشۀ عالمۀ طباطبائی معناشناس
 65 .......................................................................... مهدی ساعتچی

 الهّیات عملی ارسطو غایت الهّیات نظری 
 66 ............................................................................... مریم سالم

 از الهّیات عملی تا کالم کاربردی 
 67 ....................................................................... محمدتقی سبحانی

 الهّیات عملی و معنای زندگی از نظر عالمه محمدتقی جعفری و جان کاتینگهام 
 68 ........................................................................ پورنسرین سراجی

 وارۀ دینی غزالی فهم مقاصد عقاید و الهّیات عملی؛ طرح
 69 ........................................................... کیهان سلطانیان؛ قربان ابراهیمی

 کاربرد تجربیات زنانه در الهّیات فمینیستی؛ جسمانیت، فرهنگ و زبان 
 70 ....................................................... السادات سیاهپوش؛ زهرا جوادیمریم

 نامه خواجه عبدالله انصاری؛ روایتی دیگر از الهّیات اعتراض بازخواست خدا در مناجات
 71 ........................................................................ هاتف سیاهکوهیان

 نسبت الهّیات عملی با الهّیات معنوی در مسیحیت 
 72 ........................................................................... احمد شاکرنژاد
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 زادۀ آملی به مثابۀ تمهیدی بر الهّیات عملی انسان بیدار عالمه حسن
 73 ............................................................................ فرشهناز شایان

 الهّیات معطوف به قدرت 
 74 ..................................................................... زندرضا شجاعیعلی

کید بر انسان معیار در تراز موالی متقیان   الهّیات عملی در منظومۀ دین اسالم، با تأ
 75 ...................................................................... محمدرضا شمشیری

ة التراث اإلسالمي في اّتجاه التطبیق العقالني للدین في نموذج من إعادة قراء« مفتاح الحیاة»
 المجتمع 

 76 ........................................................................... حسن شواهدی

 نگر محوریت عشق در الهّیات زنانه
 77 ............................................................................ پورمریم صانع

 های عملِی فقه تقریری از شیوۀ تسّری مباحث نظری به آموزه
 78 ...................................................................... محمدحسین صفایی

 های عرفانی اشارات دلشورۀ دیگری از دریچۀ الهّیات عملی به روایت نمط
 79 ...........................................................................عبدالله صلواتی

 به مثابه مدلی فراراه الهّیات عملی « طبیب دّوار»
 80 ............................................................................. حسن صیانتی

 تفسیر فلسفی باطن و غیب و پیامدهای اخالقی و عملی آن 
 81 ....................................................................... مجید ضیائی قهنویه

 درآمدی بر الهّیات عملی امامّیه 
 82 ......................................................................... سیدعلی طالقانی
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 بنیادهای الهّیاتی سینما در جهان 
 83 .............................................................. علی طالقانی؛ داوود طالقانی

 شناسی اجتماعی در قرآن کریم؛ رهیافت الگوی کارکردی در روان« نگرش ایمانی»گیری شکل
 84 ................................................................... نژادسیدسجاد طباطبائی

 سنجی فقه پویا در تحقق الهّیات عملی قابلیت
 85 ........................................................ مجتبی عابدی؛ محمدامین ستاریان

 ربط ایمان، مرجعّیت عقل و معرفت اشراقی و تأثیر آن بر حیات بشر عصر حاضر 
 86 ............................................................................. وحید عزیزی

 الله مجتهدی آبادی تا آیتالله شاهمکتب اخالقی تهران: از آیت
 87 ............................................................................ حسین عطایی

محوری در منظر نورمن مالکوم با التفات به فلسفۀ تبین مفهوم ایمان با توجه به عنصر عمل
 ویتگنشتاین متأخر 

 88 .............................................................................. داود عطایی

 های وجودی( الهّیات به مثابۀ درمان )الهّیات و رنج
 89 ..................................................................... زمانیامیر عباس علی

 گیری الهی و معنوی بر اساس الگوی نور تصمیم
 90 ..................................................................... سیدمحمدکاظم علوی

 الهّیات عملی و راهکار دستیابی به سالمت معنوی 
 91 .......................................................................... زادهعیسی عیسی

 های مشاورۀ فلسفی در حیطۀ الهّیات عملی ظرفیت
 92 .............................................................................. سعیده فخار
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 الهّیات در مشاوره و روان درمانی 
 93 ........................................................................ پاکمهدی فرجی

 نظریۀ اتحاد عمل و عامل و معمول و نقش آن در تبیین رابطۀ خودپرستی و خداپرستی 
 94 ....................................................................... محمدکاظم فرقانی

 الهّیات کوانتومی؛ از الهّیات اخالقی تا الهّیات وجودی 
 95 ............................................................................... رستم فالح

 درک کودکان مقطع ابتدایی از خداوند در مسیر آموزش با توجه به نظریۀ پیاژه 
 96 ........................................................................ اللهیمحمد فیض

 سرنوشتی الهّیات عملی و معضلۀ هم
 97 ...................................................................... احد فرامرز قراملکی

 هایی پیش روی الهّیات عملی چالش
 98 .............................................................................. اکبر قربانی

 دیدگاه اخوت پیچیده؛ یک خوانش الهّیات عملی از عدالت 
 99 ........................................................................... مهدی کریمی

 بردی( حکمت عملی به مثابه الهّیات عملی )کار
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 مقدمه
 

ای الهیات و رشتهات کاربردی، کالم عملی، کالم کاربردی، مطالعات میانات عملی، الهیّ الهیّ 
های نشستالمللی الهیات عملی و پیشبرگزاری کنفرانس بینهایی بودند که در طول ... عبارت

آن مکررًا شنیده شدند. این کلمات گشوده شدن درهای جدیدی از مطالعات فلسفی و الهیاتی را 
ای با آقای دکتر محسن جوادی و آقای دکتر علیرضا اسماعیلی، دهند. زمانی که در جلسهنوید می

ماهه زمانی شش ۀکه در یک باز ه به ذهن خطور کرد، تصور اینهای این ایدبرای اولین بار جرقه
مندی و نیز کشف اشتیاق مخاطبان دست یافت دور از ذهن بتوان به این میزان از ایجاد عالقه

اسالمی،  ۀهایی همچون فلسفالتحصیالن و دانشجویان رشتهنمود. اما حضور استادان، فارغمی
شناسی، اقتصاد، مدیریت، بهداشت، شناسی، روانب، دینغر  ۀدین، فلسف ۀکالم امامیه، فلسف

شناسی، تعلیم و تربیت، و ... در میان سخنرانان و مخاطبان این کنفرانس این پیام پزشکی، زیست
مطالعات  ۀای در زمینرشتههای میانآشکار را منتقل کرد که فضای علمی کشور مشتاق نگاه

گر تمایل فضای علمی کشور به نوآوری ق از سویی نشاندینی، فلسفی و الهیاتی است. این اشتیا
 م.کاربردی هستی-ازمند مطالعات نظریدهد که ما تا چه اندازه نیاست و از سوی دیگر نشان می

رغم وجود چنین اشتیاقی، چرا چنین مطالعاتی زودتر آغاز نشده ماند: علییک سوال باقی می   
خوکردن به روزمرگی ما را به بند کشیده و فرصت نگاه های ذهنی و رسد عادتنظر میاست؟ به

گو و از طریق ایجاد گفت-کنیم زدایی از آن چه مشاهده میجدید را از ما گرفته است. آشنایی
دهد که اجازه می -میان گذشته و حال از یک سو، و اسالم و ادیان دیگر از سوی دیگر

که کجا مل کنیم؛ اینأواالت جدید مجددًا تهای ذهنی را کنار گذاشته و با انبانی از سعادت
 .هستیم، خطاهای ذهنی و عملی ما چه بوده است، و چه باید انجام دهیم

ها، امیدوارم این تالش اولیه که با حضور مراکز حوزوی و دانشگاهی اعم از دانشگاه   
ثمردهی این  کنمهای علمی آغاز شده است، آغازی مبارک باشد. تصور میها و انجمنپژوهشگاه

تر همچون الهیات و اقتصاد، الهیات و های مطالعاتی تخصصیتالش اولیه، هنگامی است که حلقه
کارگیری ظرفیت حداکثری دانشگاه و مدیریت، الهیات و بهداشت و ... شکل گیرد تا با به

دور از نگری، به دور از خودبرترپنداری، و به حوزه، و به دور از شعارزدگی، به دور از سطحی
زیست  ۀهای الهیات در عرصاستهزای دستاوردهای دیگران، زمینه را برای نشان دادن ظرفیت
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اندازهای روشن نسبت به آینده د آرامش روانی و ایجاد چشمروزمره فراهم سازند و منجر به ایجا
 د.گرد

کنم. اجازه دوستانی که در برگزاری این کنفرانس مشارکت داشتند تشکر می  ۀدر پایان از هم   
زدنی خود و اله فدائی با دقت مثالدهید نام چند نفر را از باب ادب ذکر کنم. آقای دکتر روح

تواضع علمی و رفتاری، جایگاهی ویژه در برگزاری مناسب این کنفرانس داشته اند. دکتر عباس 
مام صادق پور و دکتر مهدی ایزدی، رییس و معاون پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه امصالیی

علیه السالم، و دکتر سید مجتبی امامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق همکارانی 
حکمت و فلسفه ایران و فراهم کردن  ۀسسؤ صادق در برگزاری این کنفرانس بوده اند. سخاوت م

 .کنفرانسِی خود نیازمند تشکر ویژه است ۀامکان استفاده از سامان
های مناسبی را کنفرانس بتوانند ایده ۀو مطالب تفصیلی موجود در سامان بامیدوارم این کتا   

 .مندان قرار دهندهای پژوهشی در اختیار عالقهنامه، رساله و طرحبرای نگارش مقاله، پایان
 

 رضا اکبری                                                                                                                      
 1400اسفند 
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 عملیالهّیات نیازی نظری برای حّداقلِی شهروندان: پیشالهّیات 
 *اسداله آژیر

رسد برای عملی ای دارد که به نظر میاش، بستر و پیشینهعملی در خاستگاه اصلیالهّیات بحث 
نیازها جنبه نظری دارند و به نحوه نگاه نیازهایی بر آمده است. برخی از این پیششدن از پس پیش

و نیز به مخاطبان آن الهّیات نظران این عرصه به امور مرتبط مختلف، از جمله به خود صاحب
به مثابه یک برنامه جامع، یکسان و الزامی برای همگان، از ظرفیت کمتری الهّیات رد. بستگی دا

های کالمی، فقهی، معنوی یا هایی از آموزهبرای ارائه عملی برخوردار است. ممکن است بخش
های های شخصیتی یا اشخاص، مناسب یا خوشایند نباشد، اما بخشاخالقی برای برخی صنف

شایند باشد. مثال ممکن است کسی روزه در ماه رمضان را مناسب حال دیگری مطلوب و خو 
له این است که آیا آن اش ببیند، اما به نماز جمعه یا جماعت احساس نیاز نکند. حال مسئمعنوی

شناختی مخاطبانش، طیف متنوعی از نظام الهّیاتی این انعطاف را دارد که متناسب با ظرفیت روان
های مختلف دینداری آمادگی پذیرش آنها ارائه کند یا در صورت بروز سبکهای معنوی را برنامه

شناسی )عمدتًا های دیگری در زمینه دینفرضنیاز به نوبه خود مبتنی بر پیشرا دارد. این پیش
شناسانه مهم شناسی( است. از جنبه دینشناسی و جامعهشناسی )عمدتًا رواندین( و مخاطب فلسفۀ

رفتار )نه لزومًا در حقانیت  دینی( در سطحگرایی )دست کم درونآیا نوعی کثرتاست که بدانیم 
ورزی های متنوع دینو نجات( پذیرفتنی است یا نه، زیرا پذیرش سطوح مختلف دینداری یا سبک

دانان باید شناسانه نیز الهیگرایی حّداقلی بستگی دارد. از جنبه مخاطببه قبول یک چنین کثرت
شناختی( شناختی )و رواناند که از حیث جامعهدر دنیای معاصر با مخاطبانی مواجهبدانند که 

های فرهنگی و لوازم الهّیاتی خود فرضنامند. این عنوان نیز پیششناسند و میخود را شهروند می
 تابند.عملی این است که تحمیل را بر نمیالهّیات را دارد. از جمله لوازم آن در ارائه 

 گرایی مذهبی، کارکردگرایی دینیحّداقلی، کثرتالهّیات عملی، الهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (asadazhir@yahoo.comاستادیار گروه الهیات، دانشگاه رازی، کرمانشاه ) *
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آموزش و پرورش دانشگاهی؛ مدیریت  ۀمنظومخداشناسی در 
 مندی از دستاوردهای غرب در علم و فناوریفرهنگِی بهره

 *امید آسمانی
های علوم پایه، بالینی و علوم انسانی توسط امروزه بسیاری از منابع علمی و آموزشی در رشته

نویسندگان غربی نگاشته شده اند. سوال اساسی این است که آیا احوال نویسنده و فرهنگ حاکم 
أثیر تواند نظام پرورشِی مخاطبانی را که فرهنگی متفاوت و بعضًا ناسازگار دارند، تحت تبر او می

گرایی، دستاوردهای علمی و فّنی قرار دهد؟ غرب خصوصًا در قرن اخیر به عنوان مظهر مادی
چشمگیری داشته و منابع علمی و آموزشی بسیاری را ارائه نموده است. غالب این دستاوردها 

گرایی اثبات فلسفۀهای فرهنگی( و حاصل تجربه و آزمایش بر مبنای ظاهرًا خنثی )بدون مشخصه
گاهی و استفاده از دستاوردهای علمی و فّنی غرب در یک چارچوب طراحی شده برای هس تند. آ

، باعث از گراییشود؛ اّما، این وابستگی، به صورت نرم، عالوه بر مادیکنندگان میّسر میمصرف
فرهنگ غربی شده و « سرسپردگی به»و « اضمحالل در»خود بیگانگِی فرهنگی و 

رو و وابسته زده، خودباخته، از خود بیگانه، دنبالهاه علم به عواملی غربآموختگان را از ر دانش
دینی اصیل، ظرفیت بسیار باالیی برای تحلیل منطقی دستاوردها با یک الهّیات کند. تبدیل می
نگر و مطابق با واقعیات و حقایق مادی و معنوی از یک طرف و لذا، مقابله با این جانبهنگاه همه

اولی و فرهنگِی ثانوی در طرف مقابل دارد. این مهم نیازمند رویکرد سیستماتیک و نه تهاجم نرِم 
کادمیک می عماًل باید در پرورش الهّیات باشد. فردی به مقوله خداشناسی در نظام آموزش آ

ریزی و مدیریت آموزشی تبلور یابد و ها و محتواهای آموزشی، برنامهها، روشاستاد، فضاسازی
کادمیک باشد. بخش مهم و الهّیاتی مالک تصویب، اجرا و ارزیابی برنامههای پیوست های آ

مندی از دستاوردهای غرب در علم و فّناوری در دانشگاه تأثیرگذاری از مدیریت فرهنگِی بهره
یابد؛ لذا، گسست از خداشناسی در دانشگاه منجر به آسیب افتد و به جامعه تسّری میاتفاق می

حالل فرهنگی آن خواهد شد و این زنگ خطر بزرگی است. خداشناسی به کل جامعه و اضم
 یابد.مندی جامعه ارتقا میبخشد و به دنبال آن امید به سعادتنظام پرورش دانشگاهی اصالت می

 عملی، علوم تجربی، پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه، علم و فناوریالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (asemanio@sums.ac.irاستادیار گروه اخالق پزشکی و فلسفه سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) *
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عملی و فقه: بازبینی نظام استنباطی و اجرایی شریعت اسالم با الهّیات 
 الشیعه نظر به مقاصد

 *مهدویاصغر آقا
مقاصد برای شریعت اسالم به نحو عام و احکام خاص آن اهدافی تبیین شده است که از آنها به 

مقاصد شریعت در استنباط احکام، اقوال مختلفی نقل شده  شود. درباره جایگاهشریعت تعبیر می
توان در سه دسته عدم تأثیر، تأثیر مستقیم و تأثیر غیر مستقیم در استنباط احکام است که آنها را می

های یفقرار داد. محوریت نص و محوریت مقاصد در استنباط احکام در ابتدا و انتهای ط
باشند؛ گیرند. کسانی که قائل به تأثیر غیر مستقیم بر استنباط احکام میمختلف دسته دوم قرار می

دانند. در این مقاله جایگاه مقاصد را در فهم درست از احادیث و جلوگیری از جمود بر نص می
زنگری نظام از زاویۀ دیگری به بحث مقاصد پرداخته شده است و از آن به عنوان روشی برای با

استنباطی و اجرائی یاد شده است. یعنی با توجه به این که برای شریعت اسالم، اهداف و 
تواند ناشی از عدم فهم درست مقاصدی در نظر گرفته شده است، عدم تحقق این مقاصد می

شریعت یا تطبیق نادرست آن بر موضوعات مستحدثه باشد. برای مثال اگر هدف و مقصد نهائی 
مندان جامعه باشد، در ز تشریع احکام حوزه مالی، عدم چرخش مال در دست ثروتشارع ا

مندان دهنده انباشت و تراکم اموال در دست تعداد قلیلی از ثروتصورتی که وضعیت جامعه نشان
 باشد، این امر حاکی از عدم تحقق فرامین الهی و شرایع اسالم در مقام عمل است.

 ، فقه، نظامی استنباطی، مقاصد الشریعهعملیالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (aamahdavy@yahoo.comدانشیار گروه فقه ومبانی حقوق، دانشگاه امام صادق )ع(، تهران ) *
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ها با بررسی امکان ارتقاء اثربخشِی دروس معارف اسالمی در دانشگاه
 عملیالهّیات رویکرد 

 *امید آهنچی
ها، دستیابی دانشجویان به منظومۀ ترین اهداف تدریس دروس معارف اسالمی در دانشگاهیکی از مهم

معرفتی منسجم و کارآمدی است که آنان را به بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی رهنمون باشد و از این 
نِی میان مطالب ارایه خوامدار بدل گردند. الزمۀ دستیابی به چنین هدفی، همرهگذر آنان به افرادی دین

عملی نیز در پی تبیین نقش الهّیات باشد. از سوی دیگر ها و نیازهای دانشجویان میشده در کالس
دین در صحنه زندگی روزمره آدمیان و هویدا نمودن اثرات دینداری برای غلبه بر مشکالت فردی و 

توان پاسخ داده شود که آیا میاجتماعی است؛ بنابراین الزم است در پژوهشی به این سوال کلیدی 
عملی الهّیات های دروس معارف اسالمی را به منظور ارتقاء اثربخشی این دروس با رویکرد سرفصل

های ارایه شده برای ارتقاء خوانِی میان نیاز دانشجویان و سرفصلتنظیم نمود؟ با توجه به لزوم هم
دانشجویان در دروس معارف اسالمی بررسی  هایاثربخشی دروس، الزم است ابتدا نیازها و اولویت

توان به استقبال دانشجویان و عملی مطابق باشد میالهّیات گردد؛ چرا که اگر این نیازها با رویکرد 
همچنین ارتقاء اثربخشی این دروس امیدوار بود. بدین منظور، پژوهشی در دانشگاه صنعتی شریف 

ع کارشناسی این دانشگاه به موضوعات مختلفی که صورت گرفت تا ضمن آن اولویت دانشجویان مقط
های دروس معارف اسالمی را دارد مشخص شود. نتایج حاکی از آن است که امکان طرح در کالس

گانۀ مطرح شده در پرسشنامه )اعتقادی، اخالقی، تفسیری، مسائل نزد دانشجویان بین موضوعات پنج
بط با مسائل اجتماعی مانند حقوق زن، لزوم حجاب اجتماعی و خانوادگی( پرداختن به موضوعات مرت

صلح و خشونت در مسئلۀ در جوامع اسالمی، روابط دختر و پسر، بررسی مفهوم آزادی و همچنین 
اسالم، از اولویت بیشتری نسبت به سایر موضوعات برخوردار بود و بین موضوعات چهارگانۀ دیگر از 

ت. بنابراین با توجه به اقبال دانشجویان به طرح مسائل منظر دانشجویان تفاوت معناداری وجود نداش
تواند موجب ارتقا اثربخشی عملی میالهّیات های این دروس با رویکرد اجتماعی، بازنگری در سرفصل

 دروس معارف اسالمی و اقناع بهتر دانشجویان گردد.
 عملی، دروس معارف اسالمی، مسائل اجتماعیالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (ahanchi@sharif.irاستاد گروه معارف اسالمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ) *
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 نقد چارچوب نظری تفکیک معنویت از قدرت جسمی و قدرت ذهنی
 2؛ حسن مرادی1راحله ابراهیمی

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 

د. موضوع این مقاله، رویکرد تفکیک معنویت از قدرت جسمی و قدرت ذهنی معنویت ندارن
ما این بود که چارچوب نظری این تفکیک چه بوده و چه نقدهایی بر آن وارد است. مسئلۀ است. 

ضرورت کار در این امر است که نبود یا کمبود معنویت، موجب نقص در دو قدرت دیگر یا 
های چارچوب نظری این تفکیک و فرضما استخراج پیششود. روش عملکرد منفی آنها می

فرض است: سپس نقد آنهاست. دستاورد مقاله این است که این تفکیک دارای دو دسته پیش
های فلسفِی آن تفکیک ذهن از عین، تفکیک مادی از مجرد و فرضفلسفی و الهّیاتی. پیش

ه ذهن در بدن است و بدن ما تفکیک عقل از قلب است. اولی حاصل این فرض نادرست است ک
جدا از سایر موجودات عینی است. دومی مبتنی بر این مبنای نادرست است که مرز ماده مشخص 

توان موجود غیر مادی را از آن جدا کرد. سومی بر این اساس است که عقل منبعی است و می
محض دانستن  های الهّیاتی آن، مجردِ فرضبرای شناخت است و قلب جایگاه احساسات. پیش

خدا و تفکیک دنیا از آخرت است. اولی حاصل این مبنای نادرست است که خدا موجودی 
تواند حضور داشته باشد. دومی مبتنی بر عدم فهم محدود به عالم مجرد است و در عالم ماده نمی

ها فرضرابطۀ دنیا و آخرت یعنی رابطۀ ظاهر با باطن است. نوآوری این مقاله در استخراج این پیش
 و نقد آنهاست.

 : معنویت، قدرت جسمی، قدرت ذهنیهاکلیدواژه

                                                      
 (r.ebrahimi1388@gmail.comدانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه فلسفه و حکمت، دانشگاه شاهد، تهران ) 1
 (dr.hassan.moradi@gmail.comدانشیار گروه فلسفه و حکمت، دانشگاه شاهد، تهران ) 2
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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 

مندی دین وفان و دانشمندان علوم تجربی در توجیه معقولیت باورهای دینی به فایدهنه؟ برخی فیلس
اند. آیا چنین روشی صواب است؟ حقانیت و صدق باورهای دینی به برای انسان تمسک کرده

ای، اعم از دینی و غیر معنای مطابقت آنها با واقع چه میزان اهمیت دارد؟ اگر باور به هر گزاره
ام عمل برای شخص باورمند مفید باشد، آیا این دلیل کافی برای درستی آن باور و دینی، در مق

فعل شخص باورمند در باور به آن است؟ یا اینکه صدق و مطابقت باورهای دینی با واقع، مقدم بر 
رسد روش اثبات درستی و معقولیت باور دینی با استناد به مندی عملی است؟ به نظر میاصل فایده

مندی عملی به هیچ شواهدی در رابطه با سودمندی عملی آن نوعی مغالطه است. فایده دالیل و
تواند به عنوان دلیل در مقام توجیه و اثبات حقانیت دینی مورد استناد قرار گیرد. استناد به وجه نمی

خاطر سودمندی آن سودمندی عملی در مقام توجیه مانند این است که کسی فریب سودمند را به
خورده جایز شمارد. عالوه بر اینکه، چون سودمندی عملی باور دینی، امری ی شخص فریببرا

مشترک بین تمام باورهای دینی، باورهای شبه دینی و حتی غیردینی است، در نتیجه، اساسًا چنین 
تواند توسط فرد باورمند به یک دین خاص دلیلی بر حقانیت دین خود باشد. در نتیجه، روشی نمی

رسد توجیه معقولیت باورهای دینی بر اساس سودمندی عملی روشی نادرست است. ر میبه نظ
عملی از آن جهت است که با توجه به تأثیر مستقیم عقاید دینی بر الهّیات ارتباط این مسئله با 

زندگی انسان و آثار مفید یا مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی جوامع دینی، برای رسیدن به 
ای جز توجه به مقام صدق و توجیه عملی پایدار و سودمند به معنای واقعی، چارهت الهّیایک 

باورهای دینی نیست. به طور قطع، شناخت حقیقت و زندگی مطابق با آن، سودمندی عملی 
 پایداری برای انسان خواهد داشت.

: سودمندی عملی، حقانیت، پراگماتیسم، باور دینیهاکلیدواژه

                                                      
 (atrak.h@znu.ac.irدانشیار گروه فلسفه، دانشگاه زنجان ) *
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 ضرورت پیوند دانش و مهارت در ترویج حیات دینی در زمانه مدرن
 *مجید احسن

قدر که  تنیدگی اندیشه و کنش در وجود انسان، امری انکارناپذیر است. البته اندیشه هماندرهم
آوردن برای فهم یدلیل، روهمینتواند با الفاظ هویدا شود، ممکن است با کنش نیز ابراز شود. بهمی

کالسیک ّیات الهست. در این میان، دستاوردهای آدمی، مستلزم مالحظه توامان کالم و کردار او
ریسته و تالش علمی و عملی خود را های قدسی نگبرآمده از آن است که عالم و آدم را در افق آموزه

به ترویج آنها معطوف نموده است. با این حال، اگرچه مشارکت و یا توصیه به مشارکت در 
مانه است که ترین حاالت حیات بشری مسبوق به سابقه است، اما این تحوالت بنیادیِن زانضمامی

ضرورت این راهبرد را برای امر دینی دوچندان کرده است. عهد جدید انسان با هستی که بر محور 
افزاری گسترده، هزاران امکان بدیل افزاری و نرمآوردن توسعه سختسوژه رقم خورده است، با فراهم

اب ممکن بدل نموده است. برای آدمی به ارمغان آورده و امر قدسی را به یک انتخاب از هزاران انتخ
سازد. شاید بتوان تالش برای این امر، نهادهای دینی را وادار به رقابت برای اثرگذاری و استمرار می

های تبلیغ را برآمده از همین رقابت شمرد. به و روشالهّیات تر تر و کاربردیهای انضمامییافتن افق
های که در سنت مسیحی رخ داد نهایتًا به نگرشهای تبشیری کالسیک عنوان مثال، انتقاد از روش

الهّیات کردند. بر این اساس، های وجودی انسان را گوشزد مینوینی انجامید که لزوم توجه به دغدغه
تواند و نباید دیده بر نظری اسالمی اگر سودای استمرار نسبت آدمیان با ساحت قدس را دارد نمی

های وجودی آدمی را نادیده بگیرد و به همین لحاظ، ناگزیر از آن اقتضائات عالم مدرن ببندد و دغدغه
تر آدمیان به کار گرفته و خود را سازی برای زیست مطلوباش را در بسترهای معرفتیاست ظرفیت

مهیای ورود به ساحت کنش و مشارکت وجودی با غم و شادی ایشان سازد. این مهم جز با کسب 
علوم دیگر میسر نخواهد گشت. در این راستا، عالوه بر بسط محتوایی  های الزم و استمداد ازمهارت

های تهای مهارتی همچون مهارشناسی گفتگوی دینی و نیز تدوین سرفصلنظری، آسیبالهّیات 
ها، شناسی پاسخگویی مطلوب به پرسشهای همدلی، روششناسی، مهارتارتباط موثر، مخاطب

 عملی ضرورت دارد.لهّیات ااخالق معاشرت و... برای توسعه 
 نظری، اندیشه مدرن، حیات دینی، دانش و مهارتالهّیات عملی، الهّیات : هاکلیدواژه

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

ذهنی تا عینی و از حقیقت تا در پیوستاری از  -نگرش، ارزش، رفتار و نماد  -های فرهنگ الیه
ها د در قرآن، به هر یک از این الیهواقعیت و از مفهوم تا مصداق شدت و ضعف دارند. خداون

های خود از قرآن بر مفسران قرآن است تا در برداشتمتناسب با نقش و اهمیت آن پرداخته است. 
اصل تفسیری پایبند نبوده اند و هر الیه توجه داشته باشند. اکثر مفسران به این  به وزن شایستۀ

تفسیر به سوی تفسیر مفهومی گراییده و کمتر به تفسیر عملی و کاربردی پرداخته است. این 
می آسیب به تفاسیر دوران معاصر نیز راه یافته است. هر چند تفسیر کاربردی بر پایۀ تفسیر مفهو

شود و به مفسران محدود میگیری حداکثری از تفسیر مفهومی استوار است، اما دایرۀ بهره
آید. باید مفسران در الیۀ امعه از عهدۀ تفسیر کاربردی برمیپاسخگویی به سایر نیازهای قرآنی ج

نخسِت خویش، به تفسیر مفهومی بپردازند و پس از آن، معارف تفسیر مفهومی را در قالب تفسیر 
سوی تفسیر کاربردی دست کم  رفت از تفسیر مفهومی بهکارهای برونبردی عرضه کنند. راهکار

ت تفسیر قرآن . بازسازی نظام آموزشی حوزه و دانشگاه در ساح1گیرند: در چهار دسته قرار می
. تغییر رویکردهای تفسیری مانند: 3های نوین تفسیری. شناسی و روش. تولید روش2کریم. 

های ی با تخصصروهتفسیر فردی به تفسیر اجتماعی و تفسیر تمدنی، تفسیر فردی به تفسیر گ
جهت ارتباط سازی . زمینه4ای و رشتهای و چندرشتهای به تفسیر میانرشتهگوناگون، تفسیر تک

میان نخبگان و نهادهاِی فرهنگی و اجتماعی با مفسران. هدف این پژوهش توسعه و تعمیق تفسیر 
است: فرایند تبدیل سازی آن در آحاد جامعه است. پرسش اصلی از این قرار و پیاده کاربردی

 مفاهیم بلند قرآن کریم به رفتار و نماد چیست؟
 .تفسیر مفهومی، تفسیر کاربردی، تفسیر عملی، تفسیر معاصر، راه کارها ها:کلیدواژه

                                                      
 (mostafa.ahmadzadeh@gmail.comاستادیار پژوهشکده اسالم تمدنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم ) *
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ن بودن پیامبر»گفتن از ذات متعالی و سکوت، سخن الهّیات 
ُ

ذ
ُ
 «أ

 *مهدی اخوان
کند. این نگاه به مسائلی دامن گرایشی در سنت عرفانی در ادیان به سکوت و صمت توصیه می

دهد؟ زند، از جمله اینکه آیا دین به طور عام یا برخی ادیان بطور خاص، سکوت را ترجیح میمی
( سکوت را مقّید به آنجا 1921برخی فالسفه همچون ویتگنشتاین در آخرین فقره تراکتاتوس )

توان ای پیش آید که نتوان در باب آن سخن گفت. از فقرات پیش تا حدودی مید که مقولهکنمی
توان ارزش سکوت/ و یا ها چیست. در قرآن در آیاتی میفهمید مراد ویتگنشتاین از ناگفتنی

« زکرّیا»( و 26-23ترجیح شنیدن را استنباط کرد. نخست در داستان حضرت مریم )سورۀ مریم؛ 
شود. در یاد می« أذن»( که از پیامبر )ص( به عنوان 61( و دیگر )توبه، آیۀ  41آیه  )آل عمران،

توان ترجیح ای اشاره دارد و آیا میرابطه با آیه اخیر، باید دید این آیه در تفسیر رایج به چه واقعه
 سکوت را ازآن استنباط کرد؟ این مقاله بر آن است که ضمن اشاره به برخی مباحث فلسفی در

دارد و « ارزش مثبت»های دینی باب سکوت، این پرسش را پاسخ دهد که آیا سکوت در آموزه
اگر دارد در مورد چه سخن گفتنی و چگونه سخن گفتنی؟ آیا توصیه به سکوت در رویکرد 

توانسته اند از آن سخن بگویند و به برخی عرفا با سخن گفتن خود آنها دست کم در آنچه نمی
زهای مگو بوده است، در تناقض نیست؟ و آیا نظام عملی آنها مبتنی بر سخن تعبیری آنچه را

عملی الهّیات گفتن و شنیدن نیست؟ و آیا سخن نگفتن به نوعی خود عملی نیست که بتوان در 
های دینی در باب سکوت یافت توان ردی از کالم سعدی در آموزهجایی برای آن یافت؟ آیا می

 تن همان قدر خطاست که سخن گفتن به وقت خاموشی؟که دم فروبستن به وقت گف
 تنزیهی، رازالهّیات کاربردی، الهّیات ادیان، الهّیات سکوت، الهّیات : هاکلیدواژه

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

درباره رفتار و عمل اجتماعی، رعایت حقوق مردم یا حق الّناس یکی از مباحث الهّیاتی قابل طرح 
است. رعایت این حق که برآمده از روابط بین افراد در جامعه دینی است موجب گسترش عدالت 

الناس حقی است که قانونگذار برای فرد یا افراد خاصی گردد، زیرا حقاجتماعی در جامعه می
افع مورد نظرشان برسند. حق الناس به حق عام و حق خاص قرار داده است تا در پرتو آن به من

دینی بیان شده، و  شود، و هر یک از این دو قسم مصادیق متعددی دارند که در منابعتقسیم می
عملی، الهّیات راهکارهایی برای حفظ و مراعات آن نیز مطرح گردیده است. بنابر یک تفسیر، 

های الهّیاتی برای مطالعه وضعیت معاصر و تا از روش کنداست که تالش میالهّیات ای از رشته
رفتارهای فردی و اجتماعی انسان استفاده کرده، و از دریچه ایمان به حوادث انسانی نگاه کند. 

الناس و رعایت آن و تأثیری که در حقمسئلۀ عملی الهّیات در این مقاله سعی شده است از موضع 
الناس دارای دهد که رعایت حقررسی شود. این مقاله نشان میرفتار و عمل اجتماعی انسان دارد ب

ها، .گسترش عدالت اجتماعی و به تبع آن حفظ کرامت، شأن و منزلت انسان1آثاری همچون 
.توجه به فضائل و 3.برطرف شدن تبعیض و رفتارهای مبتنی بر سلیقه فردی، صنفی و گروهی، 2

همدلی،  .رواج و گسترش4شود، به آنها واگذار می وظائفی که ها در انجامهای انسانشایستگی
ها مانند .حفظ حقوق مادی و معنوی انسان5تعاون و ایثار بر پایه حفظ و احترام به حقوق دیگران، 

 باشد.ها، حفظ جان و مال آنها میحفظ آبروی انسان
 انسانالناس، فضائل، اخالق، رفتار اجتماعی، کرامت عملی، حقالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
استادیار گروه کالم پژوهشکده حکمت و دین پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی، قم  *
(ghasemakhavan@gmail.com) 
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عربی از فتوت در فتوت بود گوهر شایگان؛ بازخوانی دیدگاه ابن
 عملیالهّیات چهارچوب 

 *جواد ادبیمحمد
ۀ ای از ملکات فاضله و سجایای پسندیداند که مجموعهای از تصوف دانستهبسیاری فتوت را شعبه

کند و هم به می« دعوت»خطای دیگران پوشی از انسانی است که هم به بخشایش و ایثار و چشم
عربی در تقسیم سالکین الی الله و مقامات ابنالدیندارد. محیروا می« خدمت»آدمیاِن رنجور 

گردانند. وی اند و نسبت فتوت را به خدا باز میکند که اهل خلقآنها به گروهی اشاره می
دهد و معتقد است حکم فتوت اتصاف به صفت جوانمردی را در ذیل صفات خداوندی قرار می

عملِی الهّیات کند. شیخ اکبر در حق در باب خلق معنا پیدا میۀ واسطذاتًا از آِن خدا است و به
کند که در خداوند صفت جوانمردی محقق است و آن را به آدمیان از روی اش تبیین میصوفیانه

به همین دلیل جوانمرد را در نسبت با  کند تا آدمیان نیز به یکدیگر جوانمردی کنند؛ایثار اعطا می
کاری به خلق در کند تا صفت فتوت از جانب خدا و برای خدا در جهت کمکخدا تعریف می

اش به فتوت در ها رادر عین نگاه نقادانهها و ناراستیعربی تالش در رفع کاستیاو تجلی یابد. ابن
داند و در عین حال به نقد شطح و وع مینظر دارد و آن را ایثاِر علم مشروع بر هوای نفس مطب

حاضر تالش دارد ۀ داند. مقالمی رعونات توجه نموده و مکر متین الهی را در کمین فتیان نیز
عربی خصوصا در ابوابی از عملی صوفیانه و اقتضائات آن را در مصداق فتوت از منظر ابنالهّیات 

 دهد.صورت تحلیلی مورد بررسی قرار  فتوحات مکّیه به
 عملی صوفیانه، ایثار، شطح، فتوتالهّیات : هاکلیدواژه

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



 المللی الهیات عملی| چکیدۀ مقاالت کنفرانس بین 14
  

 دروغ در اخالق و الهّیات عملی بر اساس دیدگاه پیتر کریفت
 2فر؛ عبدالله عابدی1مریم اردشیر الریجانی

 عملی در وهله نخست، تحلیل و تفسیر الهّیاتی از واقعیاتالهّیات بنا بر برخی تعاریف، وظیفه 
ها است و سپس ارائه راهکار الهّیاتی اجتماعی و فرهنگی و اعمال فردی و اجتماعی انسان

شود موضوعی متناسب. بر این اساس، دروغ که در اشکال متنوعی در زندگی روزمره متبلور می
، معتقد است «عملیالهّیات ». پیتر کریفت، فیلسوف تومیست و مؤلف کتاب ست در خور اعتناا

تنها بد نیست بلکه خوب هم هست. اینکه در چه شرایطی، دروغ گفتن بهتر از هی نه که دروغ گا
گرایی توان با رجوع به شهود و وجدان دریافت. او با توسل به عقلدروغ نگفتن است را می

پردازد و معتقد است آنها دکارت و کانت می فلسفۀگرایی، نقد مکتب نام توماسی به-ارسطویی
کویناس ذیل عقل بود کنار گذاشته فلسفۀشهود را که در  اند و تعریفی از عقل ارائه ارسطو و آ

مثابۀ کامپیوتری است که از قبل برنامه به آن داده شده است و بر  اند که گویی عقل صرفًا بهکرده
گرایِی ارسطویی توماسی، شرایط و موقعیت و قصد، که در عقلکند؛ درحالی اساس آن عمل می

در جواز صحت دروغ، بر آن است که شرایط، قصد خوب و شهود  توجهی دارد.لاهمیت قاب
توانند گاهی جواز صحت دروغ باشند؛ اما در مقابل نقدهایی بر آن اخالقی عواملی هستند که می

نوعی کاتولیک تنافی دارد و بهالهّیات های کلیسا و وارد شده ازجمله اینکه این دیدگاه با آموزه
های عیسی مسیح )ع( کرده است. در را جایگزین حقیقت مطلق موجود در آموزهشهود اخالقی 

های عینی آن بیان شده شود نظر پیتر کریفت در خصوص دروغ بر اساس نمونهاین مقاله سعی می
 و نقدهای وارد بر آن از منظر اخالقی و الهّیاتی بررسی شود.

 عملیالهّیات قصد،  گرایی،: پیتر کریفت، دروغ، شهود، عقلهاکلیدواژه

                                                      
 (m.larijani@qom.ac.irاستادیار گروه فلسفه اخالق، دانشگاه قم ) 1
 (abdollahabedifar@gmail.com، دانشگاه قم )دانشجوی دکتری فلسفه اخالق 2
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 اسالمی ۀات عملی در بستر جامعهیّ ال
 *علی اردشیر الریجانی

دانان مسیحی است که در دو قرن اخیر بهویژه با عملی، بخشی از تأمالت الهیالهّیات گرچه 
بدون بهره جستن -گردید، اما در گذشتۀ تمدن اسالمی  های اشالیر ماخر در غرب مطرحکاوش

در سازمان روحانیت چه شیعه و چه اهل سنت وجود داشته است. هدف این مقاله  -از این واژگان
عملی باید مورد الهّیات آن است که چه موضوعاتی و چه اقداماتی در جوامع اسالمی، به عنوان 

یشتر در کاوش، ابتدا جوامع اسالمی دو بخش جامعه نظر باشد و بلکه اولویت دارد. برای دقت ب
های غیر اسالمی و جامعه اسالمی تحت نظام یا حکومت اسالمی تقسیم اسالمِی تحت حکومت

عملی در هر یک مورد تامل واقع گردید. در این دو بخش گرچه موضوعات مشترک الهّیات و 
پس از انقالب اسالمی، پر اهمیت و  وجود دارد، اما امور اختصاصی آن به ویژه با تجربۀ عملی

عملی در متن جامعه ایرانی امروز الهّیات های باشد. لذا تمرکز بیشتر را اولویتقابل توجه می
قرارداده ایم. چند موضوعی که در این مقاله مورد واکاوی قرار گرفته، مستقیمًا به ماهیت 

ورهای دینی مردم گذاشته است. نکته کند، اما تاثیر زیادی بر باموضوعات دینی ربط پیدا نمی
ها و سنن قومی و نخست درباره نحوه ارتباط روحانیت با حکومت است. دیگر، به تاثیر فرهنگ

پردازد و نکته سوم مربوط به مقتضیات زمان در فهم دین و تبلیغ آن ملی بر نحوه تبلیغ دین می
های مناسب با ادعای رائه طرحها و عدم توفیق در اباشد. نکته چهارم ناقص بودن طرحمی

حکومت را مورد توجه قرار داده و پنجم عدم وجاهت عقالنی برخی گفتارها و رفتارها در 
عه از باورهای دینی تاثیر نماید که همگی بر تلقی جامهای حکومت را بررسی میبخش

 اند.گذاشته
 ، روحانیت، تلقی جامعهباورهای دینی : حکومت،هاکلیدواژه

                                                      
 (mohammadreza.amoli@gmail.comاستادیار گروه فلسفه، دانشگاه تهران ) *
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 نهادۀ سیمون ِویعملی و رنج بشری؛ پیشالهّیات 
 *نیامجتبی اعتمادی

الهّیات های جدی در حوزه مثابۀ یکی ازدغدغهپرسش از معناداری و چگونگی مواجهه با رنج، به
دان، عارف و مبارز فرانسوی را بر آن داشته تا در این باب، عملی، سیمون وی، فیلسوف، الهی

ای پیش نهد که بر اساس آن آفرینش، نوعی وانهادگی و انصراف خداوند از طبیعت نظریۀ ویژه
رحم ماده و است. خدا همۀ هستی ما را، غیر از حقیقت ازلی روحمان، در دستان ضرورِت بی

نه خوب است و نه بد؛ بلکه « وی»رو، آفرینش در نگاه یطان وانهاده است. ازاین خشونت ش
است. بنابراین، اولین گام برای درک و کنارآمدن با چرایی رنجی که در این جهان « ضروری»

چرخد و ضرورت به معنایی این چرایی است. این جهان بر مدار ضرورت میدچار آنیم، فهم بی
طرف باقی است و خداوند در این میان، با ارادۀ خود، بی« کاری کور و َکرسازو »ارادۀ خداوند 

توان عشق ورزید و بهترین انتخاب در مواجهه با ماند. اما از سویی دیگر، به این ضرورت میمی
پذیرش آن نداریم، همین است. سیمون وی بر امری که ما هیچ اختیاری در قبال پذیرش یا عدم

طرفی خداوند و حضور قاهرانۀ ضرورت در این عالم تسلیم شود، به بی آن بود که آدمی اگر
« محنت»و « رنج»عقیده داشت که میان « وی»نماید. اندک برای او رخ میزیبایی جهان اندک

رغم  مهم وجود دارد. در این میان، رنج عمدتًا ناظر به امور جسمانی است و محنت بهتفاوتی 
کند. از این منظر، محنت، نوعی است، در ژرفای روح رسوخ می ناپذیرآنکه از رنج انفکاک

عیار ساحت امید یافتۀ مرگ و فروبستگی تمامشدن زندگی و معادل کمابیش تخفیفکن ریشه
است که به جای رهایی از آن، باید خود را در آن به اضمحالل کشانید. چنانکه پیداست، این 

ما نسبت به رنج و محنت، در واقع راهکاری عملی در  دیدگاه سیمون وی با تغییر نگرش متعارف
الهّیات ای کاربردی در حوزه دهد و از این حیث، به آموزهمواجهه با آن پیش روی ما قرار می

 شود.عملی بدل می
 : سیمون وی، رنج، محنت، ضرورتهاکلیدواژه

                                                      
 (etemadinia@gmail.comاستادیار گروه معارف، دانشگاه فرهنگیان، البرز ) *
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 رخداد از منظر جان دی کاپوتوالهّیات درآمدی بر 
 *علی اکبرزادهحامد

های الهّیاتی نظام شود که ریشه در ناکامینگرشی پسامدرن به دین محسوب می« رخدادالهّیات »
های فیلسوفانی مانند نیچه، و فلسفی پس از جنگ جهانی دوم دارد و به شکلی جدی از اندیشه

یکایی، بر اساس هایدگر و دریدا متاثر است. این مفهوم را جان دی. کاپوتو فیلسوف دیِن آمر 
سنتی غرب یا همان  فلسفۀهای الهّیاتی مبتنی بر نگاهی پساساختارگرایانه و برای نفی نظام

رخداد بر عدم تعین و ثباِت معنا در تعابیر الهّیاتی الهّیات وضع کرده است. « متافیزیک حضور»
کید انگاری، کند. این نگرش با نفی هرگونه مطلقای را در معنا تصویر میدارد و وضعیتی آستانه تأ

ای باز، غیرقابل های ایدئولوژیک، از مفاهیمی در حال تحقق، آیندهساختارمندی و سویه
های شناختی، بر ویژگیهای معرفتگوید و به جای سویهبینی و غیرقابل مهار سخن میپیش

کیدو اگزیستانسیاِل دین پراگماتیک  دارد. در نتیجۀ این نگرش، با دین و مفاهیم الهّیاتی باید  تأ
گرایانه محقق ساخت و بر همین اساس مواجهه درونی داشت و آن را به شکلی پراگماتیک و عمل

ورزی و اخالق ها، عدالتنادوستی، کارهای خیر، کمک به انسرخداد با نوعالهّیات است که 
خداست ورزیدن به به معنای عشق –به عنوان فعل انسان  –یابد. از منظر کاپوتو دین قی میپیوند وثی

شود. از این منظر، حقیقت دین با ورزی در خدمت به بیوه زنان و یتیمان متجلی میو این عشق
گهانی نا مواجهه»توان آن را های الهّیاتی تفاوتی بنیادین دارد و متعلق به پایگاهی است که مینظام

کیدها ناحقیقت نامید، چیزی که به ما انس« انجام»یا « برساختن»، «با حقیقت کند دست می تأ
 از سستی برداشته و موجب رخ دادِن حقیقت بشویم.

رخداد، کاپوتو، ساخت گشایی، دریدا، متافیزیک حضورالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (hamed.akbarzadeh@yahoo.comدانش آموخته دکتری رشته کالم، دانشگاه ادیان و مذاهب قم ) *
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 عملی و شاکلهالهّیات 
 *حوران اکبرزاده

، این «قل کلٌّ یعمل علی شاکلته فرّبکم أعلم بمن هو أهدی سبیالً »سورۀ إسراء  84 ۀطبق آی
زند. شاکله منابع مختلفی دارد و برآیندی است شاکله است که گمراهی و هدایت من را رقم می

های حاصله از دهد: اکتسابات )هیئتاز امور مختلف که نحوۀ وجود و هویت انسان را شکل می
اکله، طینت و بینیم(، ژنتیک و محیط. بنابراین، شهایی که میها، افعال و آموزشق انتخابطری

خلقِت من نیست، و انسان با شاکله متولد نشده که در رفتارش مجبور باشد، بلکه در آن عنصر 
گاهی می اش تواند نسبت به شاکلهاختیار وجود دارد. بنابراین، انسان در صورت داشتن خودآ

گ اهی داشته، آن را مدیریت کرده و تغییر دهد. تغییر در شاکله معادل تغییر در رفتار و خودآ
تواند در خود اوصاف نیست بلکه معادل تغییر در خود است. انسان تنها موجودی است که می

تواند بر دو نوع باشد: الف( تغییری که در آن، انسان منفعل تغییر ایجاد کند. تغییر در شاکله می
دهند؛ ب( تغییر فعاالنۀ شاکله و عوامل زیست محیطی و ژنتیکی و .. شاکله وی را تغییر میاست 

دهد بلکه ای از تغییر فعاالنه شاکله است. این تحول را محیط نمیتوسط خود انسان. توبه نمونه
گیرم که خود را عوض کنم. بنابراین، از طرفی شاکله امری عارضی نیست و مِن انسان تصمیم می

تواند شاکله را تغییر دهد و به واسطه این تغییر، فعل تغییر پیدا می« من»از طرفی قابل تغییر است. 
، «باء سببیت»استفاده شده است و نه حرف « علی»نماید. با توجه به این که در قرآن، حرف 

، بلکه معلولی یا الزم و ملزومی نیست-شود که رابطۀ شاکله با فعل انسان رابطۀ عّلیمی معلوم
اش دارد. نظریۀ حرکت رفتار انسان بر وفق الگوی شاکله است مانند نسبتی که فرش با نقشه

بدن در ساختار فلسفی وی در تبیین این بحث،  –جوهری نفس آدمی در مالصدرا و رابطۀ نفس 
 بسیار کارساز است.

 عملی، مالصدرا، حرکت جوهری، اختیارالهّیات : شاکله، هاکلیدواژه

                                                      
 (hooranakbarzadeh@yahoo.comاستادیار گروه فلسفه، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران ) *
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 های الهّیاتی در دروس دانشگاهیبازتعریف آموزش
 *رضا اکبری

شود که چهار درس اندیشه ها تحت عنوان مبانی نظری اسالم ارائه میدروس اعتقادی در دانشگاه
، انسان در اسالم، و حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم را در بر 2، اندیشه اسالمی 1اسالمی 

های عام دیگری از جمله اخالق و آشنایی با منابع اسالمی نیز کنار این عنوان، عنوانگیرد. در می
ها و منابع درسی، و معرفی بخشی به سرفصلوجود دارد. در مصوبات اخیر، تغییراتی همچون تنوع

کمیسیون تخصصی محتوا و متن دروس »، «شورای معارف اسالمی»ساختارهایی همچون 
انجام گرفته « های معارف اسالمییسیون تخصصی استادان و گروهکم»، و «معارف اسالمی

شود اما تغییرات سریع صورت گرفته، قدمی رو به جلو محسوب میاست. هر چند که تغییرات 
کند. در این مقام، توجه به نکاتی ضرورت دارد از اجتماعی، تغییراتی مستمر را ضروری می

های تخصصی علوم انسانی همچون ررشتهها و زینظران رشته. حضور صاحب1جمله: 
گانه برای وصول به های سهشناسی، تعلیم و تربیت، و ... در کمیسیونشناسی، جامعهروان

و الهّیات ای میان متخصصان تر از مسائل فردی و ایجاد گفتگویی میان رشتهشناختی عینی
ادی با نظر به عالئق دانشجویان . تنوع بخشی بیشتر به تعداد دروس اعتق2های علوم انسانی؛ رشته

شناسی شناسی، زیست)مثاًل درس علم و دین با محوریت مسائل یک رشته خاّص علمی مثل روان
افزایی )مثاًل مشاوره الهّیاتی و تربیت الهّیاتی(؛ یا فیزیک( یا با نظر به نیازهای اجتماعی و مهارت

ای گوناگون برای تبادل تجربیات الهّیاتی؛ ه. ارائه دروس کارگاهی با مشارکت دانشجویان رشته3
. معرفی دروسی 5. ارائه دروس سمیناری با تدریس اساتید متعدد در یک نیمسال تحصیلی؛ 4

. معرفی دروسی با 6های الهّیاتی؛ تر با پرسشمثل تفکر نقاد و تفکر خالق برای مواجهه دقیق
این گونه تغییرات،  له مطهری.محوریت معرفی منظومه فکری متفکران دینی همچون آیت ال

عالوه بر توجه به نیازها و عالیق دانشجویان، در پویایی اساتید معارف و ارتباط علمی آنها با 
 های دیگر و در نتیجه ارتقای علمی آنان موثر است.رشته

 عملی، معارف اسالمی، دروس اعتقادی، آموزش دانشگاهیالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (rezaa.akbari@gmail.comاستاد گروه فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه امام صادق )ع(، تهران ) *
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 جایگاه عمل دینی در سنجش ایمان دینی
 *بداشتیعلی الله

خدای سبحان در عالم وجود چه در دنیا و چه در آخرت برای هر چیزی میزانی قرار داده است. 
االعمال انبیاء میزان سنجش ایمان و عمل اّمتشان هستند. در روایات اسالمی داریم علی)ع( میزان

داش و عقاب بر اساس ترازوی عدل الهی است ندارد، در است. میزان، اختصاص به آخرت که پا
های درست از نادرست، امتحان جهان بشری هم برای هر چیزی میزانی است، منطق میزان اندیشه

آموزان و دماسنج میزان برای سنجش دمای هوا است. سوال ما در این مقاله گیری دانشمیزان یاد
توان مؤمن را از منافق به یک دین چیست؟ چگونه میاین است که میزان سنجش ایمان گروندگان 

گاه است، و مدعی ایمان بازشناسی کرد؟ اگرچه ایمان امر قلبی است و تنها خدا به درون سینه ها آ
اما ظهور ایمان در اعمال فردی و اجتماعی انسان، حکایتگر خوبی از ایمان درونی است. از کوزه 

کم یکی از مهمترین نگارنده در اینجا این است که دست همان برون تراود که در اوست. مدعای
های ایمان عمل است و هماهنگی اعمال ایمانی با موازین دینی و شریعتی که شخص متدین سنجه

تواند سنجشگر خوبی برای مرتبه ایمان وی باشد. مراد به آن دین و متشرع به آن شریعت است می
عبادی فردی چون نماز و روزه واخالق ورفتار فردی و... ما از عمل در اینجا اعم است از اعمال 

کند که تفصیل های اجتماعی هرفرد ظهور پیدا میو اعمال اجتماعی که در اخالق ورفتار و کنش
یعنی کتاب و سنت آمده است. هدف از این پژوهش در درجه اول  آن در منابع دینی هر دینی

ردن سطح معرفت عمومی برای تشخیص مؤمنان آزمایی است، سپس بصیرت افزایی و باالبخود
 حقیقی از مدعیان ایمان.

 عمل صالح، میزان ایمان،: ایمان، مؤمن، بیهاکلیدواژه

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

کند و به دنبال آن است گرایانه نسبت به مفاهیم الهّیاتی عرضه میعملی رویکردی عملالهّیات 
که آثار پذیرش باورهای الهّیاتی در زندگی عملی انسان و اجتماع انسانی متبلور شود. در مقابل، 

هایی مبتنی بر دانش و عقالنیت در حوزه عمل است. حکمت سیاسی نیز به دنبال اتخاذ سیاست
سیاسی است به دنبال  فلسفۀیاسی با استفاده از مبانی نظری خود که همان اندیشه و حکمت س

ها در زندگی بشر است. مشخصه مهم های نظری و استفاده از آن یافتهساختن یافتهکاربردی
ها و حکمت سیاسی، ناظر بر عمل بودن آن است. حکمت سیاسی در سنت اسالمی توصیه

شدن زندگی ایشان  کند که آن راهکارها به سعادتمندن خود بیان میراهکارهایی را برای مخاطبا
کند و در واقع راهکار عقالنی زیستن برای کمتر شدن مشکالت را به آنها در این دنیا کمک می

عملی الهّیات آموزد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که با توجه به وجه اشتراک می
عملی و حکمت الهّیات گرایانه برای حل نیازهای بشر؛ رابطه د عملو حکمت سیاسی در رویکر 

عملی و حکمت سیاسی هر دو به الهّیات کند که های این پژوهش بیان میسیاسی چیست؟ یافته
دنبال حل مشکالت عملی زندگی بشر و همچنین به دنبال تربیت افرادی هستند که بتوانند 

ورد استفاده قرار دهند. خروج از عرصه نظری و ورود به های نظری خود را در عرصه عمل مدانش
عملی و حکمت سیاسی است. همراهی الهّیات حل نیازها و سواالت عملی جامعه، وجه اشتراک 

تواند باعث حل مشکالت بیشتری از جوامع بشری گردد. در عملی و حکمت سیاسی میالهّیات 
حکمت سیاسی در بهبود زندگی جوامع  عملی والهّیات این پژوهش به بیان نتایج همراهی 

های دینی دارند اما در حل رغم اینکه پایهعملی و حکمت سیاسی علیالهّیات پردازیم. می
 کنند.ها رویکرد فرادینی را دنبال مینامشکالت انس

 بشری ۀعملی، حکمت سیاسی، زندگی دینی، جامعالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (ansarireza313@gmail.comدانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی،دانشگاه امام صادق )ع(، تهران ) *
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 و رویکرد فتیان در مواجهۀ با دینعملی الهّیات 
 2نژاد؛ علی علی1سعید انواری

جماعت فتیان )جوانمردان( گروهی بودند که مراتب واالی معرفتی و معنوی را در زندگی عادی و 
ها، اعمال ظاهری نامهدانستند. ایشان با طرح آداب کسب و کار در فتوتکسب روزی مادی می

ها آداب جوانمردی نامهساختند. در فتوتدنیایی و مراتب باطنی اخروی را به یکدیگر نزدیک می
یان شده است و برای هر پیشه، آدابی وجود دارد که فرد با مؤّدب بودن به آنها، در مسیر ب

گیری از مردم، به مراتب واالی دارد و از مسیر حضور اجتماعی و دستداری قدم بر میدین
کردند؛ مثال یابد. در آیین جوانمردی به نوعی میان عمل و نظر رابطه برقرار میمعرفتی دست می

کردند که شاطر باید چگونه رفتار کند و هنگام چانه گرفتن و درآوردن نان چگونه می مشخص
رفتار کند و از این طریق چگونه به سلوک معنوی بپردازد. این دیدگاه به جنبه عملی دین و 

یابد. این جماعت که نقش مهمی در معنویت توجه ویژه دارد و عبادت را در خدمت به خلق می
اصل فتوت آن بود که بنده دائم در کار غیر »اسالمی دارند معتقد بودند که:  –فرهنگ ایرانی 

ایشان هم به ظواهر دین پایند بودند و هم در جستجوی معنایی معنوی در «. خویش مشغول بود
عملی دانست الهّیات توان فتیان را به نوعی قائل به اعمال ظاهری روزمّره بودند. از این منظر می

کردند. این جماعت که به آداب و ت عملی را برای عامۀ مردم ترویج میکه نوعی حکم
اند که این امر در پوشیدگی ایشان اند، کمتر به نوشتن پرداختههای عملی توجه ویژه داشتهسنت

عملی مورد شرح و الهّیات مؤثر بوده است. در این مقاله رویکرد فتیان در مواجهه با دین از منظر 
 ته است.بررسی قرار گرف

 عملی، فتیان، عمل و نظر، دینداری عملیالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (saeed.anvari@atu.ac.irدانشیار گروه فلسفه، دانشگاه عالمۀ طباطبائی، تهران )1
 (alialinejad110@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران ) 2
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 های الهّیات عملیگیریتفسیرپذیری ایمان و نقش آن در جهت
 2؛ احمد کریمی1سیده شیما انوشه

ترین همراهان تاریخ زندگی آدمی، اگرچه در جوامع همگون به عنوان یکی از مهم« ایمان»
شود، در عین حال، با بروز اختالفات آمیز محسوب میایمانی، عاملی برای زیستی مسالمت

گردد. تا جایی که حتی ورزی میان افراد بدل میتفسیری از آن، به دلیلی برای ایجاد خشونت
های بزرگ تاریخ، ریشه در عدم پذیرش و تحمل افراد از تفاسیر ایمانی روزیافبرخی آتش

« قابلیت تفسیرپذیری»ایمان که آن را برخوردار از مسئلۀ یکدیگر داشته است. درک ُبعدی از 
های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و حتی طبیعی و کند که شرایط و موقعیتداند و بیان میمی

پذیری بیشتر و تحمل باالتر گذارد، به ایجاد انعطافها از ایمان اثر مینتاریخی بر برداشت انسا
های دینی اسالم نیز بدان کند. آنچه در آموزهدیگر در سطح جامعه کمک شایانی میافراد از یک

های ظرفیتی افراد در پذیرش و تجلی رغم تفاوتپرداخته شده است و جامعه اسالمی را علی
تر بر دوش ورزی تشویق نموده و افراد را از تحمیل بار گرانرادرگرایی و اخوتایمان، همواره به ب

گیری کوشد با بهرهرو مقاله حاضر میافرادی با گنجایش ایمانی محدودتر نهی کرده است. از این
از شواهد قرآنی ـ روایی، برخورداری ایمان از قابلیت تفسیرپذیری را تبیین نماید و روشن سازد که 

ناپذیر است و ، وجود تفاسیر گوناگون از آن در جامعه اجتناب«تدّرج ایمان»سو با توجه به کاز ی
یابی به اصل مهم برادری و اخوت در جامعه، در گرو درک این ویژگی ایمان از سوی دیگر دست

های ایمانی یکدیگر رخ خواهد داد. امری که به و افزایش انعطاف و تحمل افراد از برداشت
 آمیز و همدالنه و به دور از خشونت در میان افراد منتهی خواهد شد.ری زیستی مسالمتبرقرا

 عملیالهّیات گیری : ایمان، تفسیرپذیری ایمان، اخوت، تدرج ایمان، جهتهاکلیدواژه

                                                      
 (sh.anoosheh@gmail.comدانشجوی دکتری رشته کالم امامیه، دانشگاه قرآن و حدیث، قم ) 1
 (ahmad.karimi@gmail.comاستادیار گروه کالم، دانشگاه قرآن و حدیث، قم ) 2
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 عملی در آفریقای جنوب صحرا )گذشته، حال و آینده(الهّیات تجربۀ دینی 
 *محمدحسن ایپکچی

در آفریقای « شدن الهّیاتبومی»، دو فیلسوف دین آفریقا، ضمن رد مفهوم «امبیتی»و « بدیاکو»
های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی صورت گرفته در دوران مبارزات جنوب صحرا، مبتنی بر تالش

آفریقایی بومی غیر استعماری دفاع نموده، الهّیات زدایی و ضد میسیونری غرب، از تنوع استعمار
استعمار را زندگی دینی توام با ایمان دانسته و تفسیر هستی عملی در آفریقای پسالهّیات ا

دانند. تجربه دینی آفریقا ازسوی متالهین و خداجویانۀ آفریقایی را در فضای فرهنگی متنوع می
-ها استیالی استعمار و میسیونری غربی، مند معاصر آفریقایی توانست پس از دههفالسفۀ دغدغه

نوعی نظم ساختاری  -هاها و اسطورهها، روایتاز طریق توجه به باورها، نمادها، مناسک، داستان
های اندیشۀ الهی بومی را در رویارویی با واقعیات اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی سرزمین

خالصه « معنویت روزمره در آفریقا»آفریقایی رقم بزند که عصارۀ شاخص آن را در مفهوم 
گاهی دینِی بومی آفریقایی را نتیجه داد، مبارزات ضد استعماری می نماید. درواقع، آنچه این خودآ

رهبران، روشنفکران و رهبران انقالب اندیشه در آفریقا بود. دو فیلسوف دین اعتقاد داشتند که 
ند هایش برای جذب هستی دینی مردم آفریقا، نتوانست بر رشد توانمکلیسای غرب با تمام تالش

های اجتماعی و دینی مردم آفریقا عملی آفریقایی فائق آید؛ چرا که در راهیابی از واقعیتالهّیات 
های دینی و پیروان غافل بود. امروزه، افزایش کلیساهای مستقل آفریقایی به همراه رشد جنبش

های اپعملی مطرح است. همچنین، چالهّیات ترین نتایج رشد مسیحیت پروتستان، به عنوان مهم
های بومی مذهبی، افزایش فعالیت کلیساهای بومی و های آفریقایی، آهنگمتعدد از انجیل

های مذهبی کلیسا )یکشنبه ها(، مستقل و انگیزه و عالقۀ فراوان توده مردمی آفریقا در برنامه
عملی الهّیات های مذهبی درون خانواده و مدارس و فرهنگ عمومی جامعه نشان از رشد آموزش

های زندگی روزانه مردم آفریقا دارد. درس زندگی عملی مذهبی و تاثیرات آن در برنامه
تواند در تجدید نظر و بهسازی ساختار تجربه دینی در کشورمان موثر گرا( در آفریقا می)معنویت

 گرایی را در روح و روان جامعه تزریق نماید.بوده، نوعی معنویت
 عملیالهّیات گرایی دینی، مسیحیت غربی، بومیآفریقا، الهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (hasanipakchi@gmail.comدانشجوی دکتری رشته دین پژوهشی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم ) *
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 مداری و پیشرفت جامعهبین قانون ۀتحلیل عقلی فلسفی رابط
 *محسن ایزدی

عملی و اجتماعی باشد. در الهّیات تواند زمینه بسیار مناسبی برای تبلور شناسی میمسائل جامعه
منطقی و با استشهاد به برخی از آیات قرآنی، رابطه -توان از طریق اصول فلسفیهمین راستا، می

مداری مردم آن جامعه را تحلیل نمود. برای نیل به این مقصود، بین پیشرفت یک جامعه و قانون
الم پرداخت و در پی آن، از باید نخست به تحلیل و تبیین سریان قوانین تکوینی عقلی در کل ع

منطقی و نیز با الهام و بهره گرفتن از آیات قرآن کریم، به تبیین و اثبات -طریق استدالل فلسفی
را دارای وجود « جامعه»اعم از اینکه -این مدعای مهم فلسفی همت گماشت که در جامعه نیز 

حاکمیت مسئلۀ ند. طرح قوانین تکوینی عقلی حاکمیت دار  -واقعی بدانیم یا وجود اعتباری
های های مختلف و نقض و ابرامقوانین تکوینی در جامعه، منطقًا، مسبوق است به بررسی دیدگاه

ارائه شده درباره نوع ترکیب جامعه و اعتباری یا واقعی بودن وجود آن، که بخش مهمی از تحقیق 
رت خواهد بود از مورد نظر را به خود اختصاص خواهد داد. محور اصلی چنین پژوهشی عبا

تحلیل و اثبات این دو گزاره )که هر دو از قوانین تکوینی و عقلی حاکم بر جامعه هستند(: اواًل 
مداری بدون قانون»؛ ثانیا: «بدون قوانین قراردادی، تشکیل و استمرار جامعه محال عقلی است»

مداری مردم یک نقانو »این ادعا که:  «.مردم یک جامعه، پیشرفت آن جامعه محال عقلی است
، اگر چه در مطالعات معطوف به بررسی جامعه از «جامعه تأثیر مهمی در پیشرفت آن جامعه دارد

تاریخ(، سخن مطرح و فلسفۀشناسی( و نیز بررسی جامعه از حیث پویایی )حیث ایستایی )جامعه
جامعه، مداری مردم یک بدون قانون»منطقی که: -مشهوری است؛ اما با این گزاره فلسفی

تفاوت بنیادینی دارد. گزاره اخیر، از طریق استدالل عقلی « پیشرفت آن جامعه محال عقلی است
 و منطقی قابل اثبات است.

مداری، پیشرفت : تحلیل عقلی فلسفی، قانون تکوینی، قانون قراردادی، قانونهاکلیدواژه
 جامعه

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

های قرآنی، انسان از کرامت ذاتی برخوردار است. هر چند در قلمرو آثار فقهی، در طبق آموزه
مورد باور به کرامت ذاتی انسان اختالف نظر وجود دارد، اما در زمینۀ تربیت اسالمی از بازگشت 

کرامت ذاتی خویش به عنوان مبنا و زیربنای دادن انسان به خود و متوجه نمودن او به شرافت و 
اخالق و تربیت اسالمی یاد شده است. متون دینی با مخاطب قرار دادن انسان به عنون موجودی 

کند و به این ترتیب زمینه را برای خودکنترلی ها معرفی مینفیس، او را در موقعیتی برتر از آلودگی
الوه بر این، باور به کرامت انسانی، از طریق معرفی سازد. عو مدیریت انسان بر خویش فراهم می

دهد و به عاملی برای انسان به عنوان موجود دارای احترام، روابط افراد را نیز تحت تأثیر قرار می
گردد. تأثیر باور به رسانی و خودداری از تعرض به حقوق دیگران تبدیل میورزی، خیرمحبت

حوه مواجهه با مجرمین مشاهده نمود. کرامت ذاتی انسان، توان در نکرامت ذاتی انسان را می
تواند اصل اهتمام به اصالح مجرمین را تبیین نماید. همچنین نهادی مانند توبه و آثار آن در می

رفع مجازات از مجرم با توجه به همین ویژگی انسان قابل توضیح است. طبق احکام اسالمی، 
شود و تعّدی از میزان الزم مجازات، خود یک جرم مجرم نیز محترم و صاحب حق شمرده می

ر این، وجود انگیزۀ شرافتمندانه گردد که مرتکب آن، مستوجب مجازات است. عالوه بتلقی می
تواند موجبات تخفیف مجازات تعزیری را فراهم در ارتکاب جرم، ابراز ندامت یا ُحسن سابقه می

نسبت به جرم، مبتنی بر نگاه محترانه و امیدوارانه  گذاری این عوامل در کیفیت واکنشسازد. تأثیر
توان در نهادهای حقوق کیفری مانند تعویق صدور حکم، به فرد مجرم است. همین نگاه را می

 آزادی و آزادی مشروط مشاهده نمود.تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه
 : کرامت ذاتی، مجازات، توبه، تربیت، اصالحهاکلیدواژه

                                                      
 (ehsanbabaei@ujsas.ac.irاستادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران ) *
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 نگاری مسلمانانعملی در اهداف تاریخالهّیات بازتاب 
 *احمد بادکوبه هزاوه

تردید نگاری متاثر از عواملی بوده است که بیآغاز توجه مسلمانان صدر اسالم به تاریخ و تاریخ
یکی از آنها مفاهیمی بوده که از رهگذر فضای وسیع آموزشی قرآن بر ذهن و جان مسلمانان القا 

ن کند و مخاطباآموزی بیان میسرایی را عبرتشد. قرآن به صراحت یکی از اهداف داستانمی
کند. از این رو آمیز به رویدادهای تاریخی و احوال اقوام پیشین میخود را تشویق به نگاه عبرت

پس از آنکه مسلمانان به ثبت و تدوین تاریخ امت اسالمی و دیگر امم و اقوام پرداختند، همواره 
بشری و های ها و آیات الهی در جامعهآموزی و فهم سنتنگاری را عبرتیکی از اهداف تاریخ

های نیز تحقق مشیت و اراده الهی در زندگی بشر بیان کردند. این دیدگاه در بسیاری از مقدمه
تاریخ خوانده  فلسفۀشناسانۀ ایشان که امروزه های تاریختواریخ برجسته مسلمانان و نیز در نوشته

جدید علم تاریخ از  هایشود بازتاب یافته است. تغییر گفتمان فهم تاریخ به دنبال ورود دیدگاهمی
نگری و غرب به جهان اسالم در دوره معاصر موجب شد تا رویکرد دینی به اهداف تاریخ

نگاری تغییر کند و این رویکرد مسلمانان برچسب تاریخ ایدئولوژی خورده و مذموم تلقی تاریخ
مونه و برجسته شود. نگارنده در این مقاله در صدد است تا بازتاب این آموزه قرآنی را در آثار ن

نگاری مسلمانان تا دوره معاصر بررسی کند و نشان دهد که چگونه مسلمانان در فضاهای تاریخ
های اصلی و قطعی دینی را کاربردی و عملی کوشیدند که آموزهعلمی از جمله علم تاریخ نیز می

 سازند.
سرایی هی، داستانهای الهی، مشیت الآموزی، سنتنگاری، عبرت: اهداف تاریخهاکلیدواژه

 عملیالهّیات قرآن، 

                                                      
 (hazaveh@ut.ac.irدانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی، دانشگاه تهران ) *
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بر هواخواهان ایرانی گروه  تأکیدهواخواهی، با الهّیات درآمدی بر 
 ای اکسوموسیقی کره

 *جواد بادین فکرمحمد
های فردی و عملی به دنبال اندیشیدن به روشی الهّیاتی درباره کنشالهّیات با این فرض که 

های مدرن و الهّیاتی فرهنگ مدرن یعنی توان به یکی از صورتهاست، لذا میجمعی انسان
هواخواهی را باید به پیش از دوران مدرن و الهّیات های تاریخی هواخواهی پرداخت. ریشهالهّیات 

های هواخواهی مدرن را به رفتار ی که امروز در فرهنگ غرب ریشهعصر سنت بازگرداند. به نحو 
های تری از آن را در سدههای ویژهتوان فرمگردانند و همچنین میحواریون مسیح)ع( باز می

نخستین تمدن اسالمی میان فرق عرفانی پیدا کرد. در این مقاله با استفاده از رویکرد نظری پل 
پردازیم. های مناسکی هواخواهان مدرن مینگ، به تبیین رفتارفرهالهّیات تیلیش در خصوص 

همانطور که کریس رایک نیز اشاره کرده است، طرفداران یک فرد مشهور مانند پرستندگانی 
جویند. لذا یکی هستند که در تالش برای ارتباط گرفتن با این مشاهیر قدرت جادویی آنها را می

هواخواهی در فرهنگ سنتی، ارتباط هواخواه  ای باو رسانه های مشهود هواخواهی مدرناز تفاوت
ای است. چیزی که در مدل سنتی حضور فیزیکی، اصل اساسی با سلبریتی به میانجی متن رسانه

هایی از جمله گیری ارتباط میان هواخواه و مراد بود. به این منظور در این مقاله با ارائه نمونهشکل
های ای به تبیین برخی از ویژگیهای موسیقی پاپ کرهنی یکی از گروههای هواخواهاِن ایرارفتار

کنیم که تمایزات پردازیم و همچنین اشاره میهواخواهی در ساحت فرهنگ مدرن میالهّیات 
-هواخواهی مدرن با هواخواهی سنتی چیست؛ به این معنا که به خصوص در فرهنگ ایرانی

توحیدی است. اما الهّیات مطلوبی هستیم که مبنای آن های اسالمی اساسًا ما شاهد هواخواهی
سکوالر هستیم. ما در این مقاله به این سوال اصلی پاسخ الهّیات اکنون شاهد هواخواهی با جنس 

فرهنگ به الهّیات عملی و الهّیات خواهیم داد که کنش هواخواهی از چه جهت باید با رویکرد 
 بررسی شود؟عنوان یک رفتار قدسی در زندگی روزمره 

 : هواخواهی، الهّیات، فرهنگ مدرن، موسیقیهاکلیدواژه

                                                      
 (m.j.badini74@gmail.com)ع(، تهران ) دانشجوی دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق *
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و نگرۀ باال به پایین در اشتدادپذیری ایمان « انعطاف پذیری نورونی»
 از طریق انجام مناسک دین اسالم

 *زاده مقدممهرناز باشی
پایین به باال دارد، تمام  ایگرایانه از فرآیند تکامل که نگرهبرخالف خوانش سنتی و طبیعت

نماید و در نهایت به ها معرفی میها و ممهای انسانی از جمله باورمندی دینی را مقهور ژنکنش
نماید، ای باال به پایین ارائه میانجامد؛ خوانش نوین از این نظریه نگرهگرایی و جبرگرایی میتقلیل

رد. در نگرۀ نوین، هشت ساز و شمممکن می راگرا است و اختیارگرایی در این فرآیند غیرتقلیل
ها را تحت تأثیر قرار دهند. توانند چگونگی بروز ژنکار از باالترین سطوح زیستی می

( از جملۀ این ساز و کارها است. این رخداد Neuroplasticityپذیری نورونی )انعطاف
مدارها و مسیرهای عصبی در نوروبیولوژیک اساسًا اشاره به تغییرات ساختاری و عملکردی در 

دهد. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ زمان با تجارب ذهنی و بیرونی رخ میمغز دارد که هم
ای اشتدادپذیرِی ایماِن حاصل از انجام مناسک دینی را در چهارچوب تحلیلی و به صورت مقایسه

های دانش اعصاب یافته نماید.های عبادی دین اسالم بررسی میهای دانش اعصاب و آموزهیافته
دهند که مناسک عبادِی خود راهبر با سه مؤلفۀ مشترک در یادگیری مؤثر و پایدار، یعنی: نشان می

تواند گردند، همپوشان است و میتکرار، توجه و هیجان که منجر به پیوندهای جدید عصبی می
پذیری نورونی شود عطافموجب فعال شدن مدارهای عصبِی مرتبط با تجربۀ معنوی و در نهایت ان

کنندۀ علیت و از این رهگذر اشتدادپذیری ایمان فرد را سبب گردد. این موضوع خود توجیه
گرایانه و مقّوم سطحی از اختیارگرایی در ایمان فرد است. در این راستا با ذهنی، دیدگاه غیرتقلیل

ن از چهارچوب مفهومی تواعطف نظر به وجوه معرفتی و حیث التفاتی و عاطفی باور دینی می
کید اسالم بر مداومت، توجه و شورمندی در عبادات را تبیین کرد.  نوروبیولوژیک، چرایی تأ

 پذیری نورونی، یادگیری، اشتدادپذیری ایمان، مناسک دینی اسالم: انعطافهاکلیدواژه

                                                      
 (mbashizadeh@yahoo.comمربی آموزشی دانشکده معارف قرآن، دانشگاه قرآن و حدیث، قم ) *
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 رنج ۀکالم کاربردی و مسئل
 *رضا برنجکار

کارهای عملی تاریخ اندیشه بشر، همراه با راهکارهای عملی برای مواجهه و مدیریت رنج است. این راه
توان نظری را میالهّیات نظری است. این راهکارهای عملِی مبتنی بر الهّیات مبتنی بر یک سلسله مبانی 

وان در کتاب ایوب از عهد عتیق، تعملی رنج را میالهّیات های برجسته یا کالم عملی نامید. نمونهالهّیات 
گوستین، بودا، سقراط و افالطون، و رواقیان دید. در سنت کتاب تسالی فلسفی بوئتیوس، و دیدگاه های آ

رنج مبتنی بر این اصول کالم نظری است: الف( وجود خداوند با مسئلۀ اسالمی، مواجهه کالم کاربردی با 
بودن زندگی دنیا و اینکه زندگی دنیا همراه با اختیار و صفات کمالی او؛ ب( معاد؛ ج( موقت و گذرا 

گذاری معکوس ای برای رسیدن به سعادت و جایگاه ابدی انسان است؛ د( امکان اثرهای آن وسیلهآزمایش
ها در دنیا و ها و لذتخیر و شر دنیوی در سعادت و شقاوت اخروی، بر اساس نحوه مواجهه مختارانه با رنج

ارسال رسل نیز مدیریت درست همین نحوه مواجهه بوده است. مواجهۀ کالم کاربردی با  این که هدف از
رنج در کنار ابتنا بر اصول نظری، با دغدغه عملی و با هدف کمک رساندن به فرد رنج دیده برای مسئلۀ 

ای هتحّمل رنج، کنار آمدن با آن و به طور کلی مدیریت رنج است. از بررسی آیات و روایات، حکمت
های کیفری )با توان آنها را در دو دسته کّلی جای داد: رنجآید که میره رنج به دست میای درباگانهشش

سه حکمِت کیفر ِصرف، کیفر به منظور پاک شدن و کیفر به منظور بازگشت از گناه و قرار گرفتن در مسیر 
و یا علتی برای پایان عمر(. هرچند  های ابتدائی )با سه حکمت آزمایش، ارتقای درجه معنویپاکی( و رنج

ای درباره نحوه تعامل الهّیاتی با افراد رنج دیده وجود ندارد و باید در شدههیچ تجویز واحد و از پیش تعیین
هر شرایطی و با توجه به وضعیت مخاطب، روش خاصی را در پیش گرفت، چه بسا بتوان دو راه کار کلی 

دیده محوریت دارد. الف( در رائه داد که در هر دو، تسال دادن به شخص رنجدیده ابرای تعامل با افراد رنج
اند باید چنین به آنان تساّل داد که این رنج یا به خاطر گناه های عادی دچار گشتهمواجهه با افرادی که به رنج

ت ابدی گردد و یا آزمایشی است که اگر در آن صبر پیشه کند به سعاداست که موجب پاک شدن فرد می
فرسا در عذاب هستند، نباید به هیچ وجه از های شدید و طاقتخواهد رسید. در برخورد با افرادی که از رنج

باید بر حکمت الهی و لزوم صبر به منظور رسیدن به سعادت ابدی جنبه کیفری رنج سخن گفت، بلکه می
کید  نبه تعامل عملی و یاری رسانی داشته باشد.کرد. مواجهه با این افراد بیش از آنکه کالمی باشد، باید ج تأ

 شرمسئلۀ رنج،  ۀعملی، کالم کاربردی، مسئلالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (berenjkar@ut.ac.irاستاد گروه فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه تهران )پردیس فارابی(، قم ) *
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شبانی در معنویت برای کودکان به سبک الهّیات بررسی کارایی 
 برگکارن

 3؛ سینا تکیه2؛ هانیه دارائی1زینب برخورداری
نقلی مسیحیت با الگوگیری از سبک زندگی شبانی مسیح)ع( برای الهّیات شبانی، به عنوان بخشی از الهّیات 

کند. کارهایی اجرایی ارائه میاند، راهشر مواجه شدهمسئلۀ انتقال محبت و مراقبت الهی به افرادی که با 
ی عشق خداوند به ایشان، شر و یادآورمسئلۀ دیده از افراد مصیبتۀ شبانی، ضمن اصالح انگار الهّیات 

اصطالحًا گوسفندان ۀ وشنودهایی به زبان عواطف دارد تا اعتماد از دست رفتاقداماتی حمایتی و گفت
ها هستند که در ابتدای ناشبان را به ایشان بازگرداند. از طرف دیگر، کودکان بخش مهمی از جامعه انسبی

های بنیادین از مسائل دینی و اعتقادی را به همراه پرسش مسیر تکامل بوده و مواجهۀ آغازین آنها با جهان،
شر و رنج، در ذهن کودکان است زیرا آنها بیش مسئلۀ دارد. یکی از مسائل مهم در این بین، ایجاد پرسش از 

پناهی، بیش از پیش در معرض صدمه خواهند بود؛ پذیر بوده و در صورت حس بیها، آسیبنااز سایر انس
های بنیادین کودکان، برای تقویت کیفیت زیست معنوی ایشان ضروری لذا پاسخ مناسب و صحیح به پرسش

یت است. به این خاطر است که امروزه بحث معنویت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی دینی، در حوزه ترب
های آموزشی جامعی تنظیم گردیده کودکان نیز مطرح شده و برای انتقال سبک معنویت به کودکان، برنامه

های گذار سبک معنویت برای کودکان معتقد است کودکان حق دارند از گنجینهبرگ، پایهاست. کارن
کیدمند شوند و معنوی جهان بهره نی باید تجارب معنوی داشته دارد که کودکان در سراسر جهان و با هر دی تأ

الهّیات های توان از آموزهرسد میباشند و چون سبک وی نسبت به تمام ادیان گشودگی دارد، به نظر می
کنترلی، آموزشی این سبک استفاده کرد که از جملۀ آن مدیریت خودۀ های برنامشبانی در دستورالعمل

ذاری بر اهداف زندگی و... است. نوشتار حاضر بر آن در روابط اجتماعی و دوستانه، تاثیرگ کسب مهارت
برگ، نسبت آن دو را با شبانی و معنویت برای کودکان به سبک کارنالهّیات است تا با بررسی تطبیقی، میان 

شبانی را در ارتقا معنویت کودکان به آزمون بگذارد و نشان دهد که الهّیات هم بسنجد و میزان کارایی 
 برگ بهره برد.های جامع معنویت برای کودکان به سبک کارنشبانی، در برنامهالهّیات کارهای توان از راهمی

 برگشر، معنویت برای کودکان، کارنمسئلۀ شبانی، الهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (barkhordariz@ut.ac.irدانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه تهران ) 1
 (h.daraei123@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه تهران ) 2
 (sina.tekieh@ut.ac.ir) دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه تهران 3
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 گریزیشناسانۀ دینحلیل معرفتت
 *زهرا بهارلو

جدایی دین از علم و در نهایت جدایی دین از گریزی، سکوالریسم، جدایی دین از سیاست، دین
گریزی جوییم. فارغ از اینکه دینزندگی؛ همگی حامل پیامی واحد هستند: ما از دین بیزاری می

ها را باید شود. چشمای بس عظیم دارد، اینک در جوامع امروزی باوری موجه تلقی میتاریخچه
شناسی دین بحث شناسی و آسیبر باب معرفتشست، جور دیگر باید دید. بیایید به جای آنکه د

شناسانه قرار دهیم؛ گریزان را مورد بررسی و تحلیل معرفتو بررسی کنیم، باورها و نظریات دین
گریزی در جوامع کنونی مقبولیت و پذیرش عام دارد؟ آیا گریزانه چیست؟ چرا دینتوجیهات دین
گریزی در جوامع، روند رو به رشدی حبوبیت دینگریزانه موجه است؟ از آنجا که مباورهای دین

گریزانه، مسیر را در باب معرفت دینی شناسانۀ باورهای دیندارد، چه بسا تحلیل و بررسی معرفت
گریزانه رقم های دینهموارتر سازد. اگر بنا باشد جهل دربارۀ دین سرنوشتی چون اعتقاد به گزاره

گاهی از جهل دینی است. بیزاری از دین می ایها دریچهزند، نادرستی این گزاره تواند ناشی بر آ
های دینی و یا از مواردی همچون جهل و ضعف معرفتی دین، آمیختگی برخی خرافات با آموزه

کید بر رابطۀ عقل و دین و تفکر  تبلیغ نادرست باشد؛ لذا در صورت زدودن چنین خرافات و تأ
گریزی را در جوامع دینی ین تبلیغ درست، شاید بتوان دینهای دینی و همچنعقالنی در باب آموزه

بین نقد گریزانه را زیر ذرهبه حداقل رسانید. این مقاله در نظر دارد نظریات و باورهای دین
شناسانه قرار دهد تا توجیهات و موجهات آن را بررسی کند. یقینًا در بطن توجیه و شواهد معرفت

 فهم نادرست دین، جا خوش کرده است. گریزانه، جهل وباورهای دین
عقل و دینشناسی دین، رابطۀ شناسی، آسیبگریزی، معرفت: دینهاکلیدواژه

                                                      
ی دکتری رشته فلسفه دین، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران دانشجو  *
(bahar82123@yahoo.com) 
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اقتصادی؛ های َمدرسی در مواجهه با پدیدهالهّیات واکاوی تجربۀ 
 هایی از نظریۀ قیمت عادالنهرهیافت

 2زاده؛ محمدجواد شریف1پور خالصیحسین بهمنمحمد
گری فعالی در کنش 17تا  12ای از متکلمین مسیحی بودند که عمدتًا در طی قرون َمدرسیان مجموعه

در مدارس دینی در پیش گرفتند و الهّیات اروپا داشتند. ایشان روش تبلیغی جدیدی را در قالب آموزش 
ادبیات مدرسی نظریه قیمت توجه در های قابلگویند. ازجمله آموزهرو به ایشان مدرسی می از این

در طول تاریخ عقاید اقتصادی نیز تلقی  هارا یکی از پربسامدترین تئوری توان آنعادالنه است که می
تحلیلی و با مراجعه به متون -اینمود. این مطالعه در تالش است تا با استفاده از روش کتابخانه

دیشه اقتصادی متفکرین مدرسی بپردازد تا از کالسیک مدرسی، به بازخوانی نظریۀ قیمت عادالنه در ان
های اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. مدرسی در مواجهه با پدیدهالهّیات طریق آن، تجارب عمومی 

گیری آن در حکمت عملی مدرسی تا های شکلبرای این منظور، نظریۀ قیمت عادالنه از ریشه
مورد بررسی قرارمی گیرد تا از طریق آن بتوان به نهاد اقتصادی عنوان یک ترین صورت آن بهسطحی

ترین اعتبارات تواند در ساحت عملی خود، تا سطحیمیالهّیات این سؤال پاسخ گفت که چگونه 
عملی چه اختصاصاتی را برای دستگاه تحلیل یک الهّیات آفرینی نماید و نیز آنکه اقتصادی نقش

دهد متفکرین مدرسی آورد. نتایج این مطالعه نشان میمیمتفکر در علم اقتصاد با نگرشی دینی فراهم 
از طریق تألیفات و الهّیات توجهی برای ترویج عملی دستاوردهای قابلالهّیات در ساحت نظری 

در الهّیات سازی های خود در مدارس داشتند و در ساحت عملی آن نیز سعی در عملیآموزش
ارات و نهادهای مختلفی همچون قیمت عادالنه داشتند. بنیادهای انسانی جامعه از طریق ساخت اعتب

گیری توجهی در شکلمدرسی تأثیر قابلالهّیات در این راستا نظریۀ سعادت دوگانۀ انسان در 
رغم این دستاوردها مثابۀ بخشی از حکمت عملی مدرسی داشته است. علیموضوعات اقتصادی به 

داری و نیز عدم تالش برای تحقق همچون نظام سرمایهمند ایشان از پدیدهای مدرنی عدم فهم نظام
های مواجهه ایشان به های خود در ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه ازجمله کاستیعملی آموزه

 آید.شمار می
مدرسی، متفکرین مدرسی، اقتصاد اسالمی، قیمت عادالنهالهّیات عملی، الهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (m.bahmanpour@isu.ac.irدانشجوی دکتری رشته معارف اسالمی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع(، تهران ) 1
 (sharifzadeh@isu.ac.irتهران )دانشیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع(،  2
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 یعمل اتیّ به مثابه اله یماریب اتیّ اله
 *یپورمحمد مهینع

 بیخاص خود با هم ترک یهابا روش یمختلف علم یهارشته «یماریب دیمطالعات جد» در
و  جادیا یرا مشخص کنند. در پ یچارچوب درک و عمل واحد یماریتا راجع به ب شوندیم

 اتیّ اله دیو بازتول یماریاز منظر مطالعات ب اتیّ اله یبازخوان ،یماریب دیگسترش مطالعات جد
 یاتیّ اله یهاآموزه ،«یماریب اتیّ اله» یعنیمقاله،  نی. در بخش اوِل ادینمایم یضرور نگریماریب

در متون  یماریگسترده استعاره ب یریکارگبه»همچون  ییهاآموزه کنم؛یرا نقد م یماریدرباره ب
قدرت شفابخش خدا،  یمثل تجل «ماریبه شخص ب یو ابزار یانشانه تیهو  یاعطا» ،«ینید 

عدل و شکوه  یتجل سان،یقد زیتما هیمؤمنان، ما شیآزما هٔ یخدا، ما تیو حاکم هارادٔه مطلق یتجل
در  یبه بهروز ماریب دیو ام یماریبه صبر بر ب هیتوص»اجابت دعا،  هٔ یشکر خدا و ما ادآوریخدا، 

باور به »، «دادن به آنهاو صدقه مارانیاز ب یریگبه دست هیتوص»، «پس از مرگ یزندگ
در  یاعتقاد مفرط به تسلط اراده اله» ،«یماریو کفاره گناه بودن ب انتاو  ،یخواهغرامت

 ،یمثل فروتن «یماریبر مواهب ب هیتک» ،«یماریدر ب یاله یتوسل صرف به شفا» ،«یماریب
 ،«یماریاز ب یدعوت به خشنود» ،یاله یسالت افتیمرگ و در  یادآوریروح،  یپرورش و تعال

 ،یماریب اتیّ گفتن از الهدر ادامٔه سخن. «یماریو راز در ب احکمت، معن افتِن یبه  دنیاصرارورز »
همچون:  برم،یبهره م ماریدرک و کمک به ب یوجود دارد برا یسنت اتیّ که در اله ییهاتیاز ظرف

خدا و نشانگاِن  ندگانیبه عنوان نما ماریهمراهان ب» ،«یو مهرورِز اله یشگیحضور هم یادآوری»
 یهامراقبت»و  «گرانیکمک به د  یبرا ماریدعوت ب»، «خدا دنز  مارینشدن شخص بفراموش

. در یدادِن درست و فعال، زبان عاطفوگو، گوشهمچون: دعا، گفت «مارانیاز ب یو معنو  یشبان
و به دست  ماریب یدر جا ستادنیا یبا کوشش برا ،«نگریماریب اتیّ اله»بخش دوِم مقاله با عنوان 

دارد  ازیبه آن ن ماریگونه که شخص بتازه را، آن یاتیّ صددم اله در مار،یانداز شخص بآوردِن چشم
دوگانه و  یگذارقطعًا حول ارزش نگریماریب اتیّ کنم. اله دیو بازتول یبازساز طلبد،یو آن را م

از  یبهرگیب ِل یبه دل ماریو در آن شخص ب چرخدیل و نقص نمکما انیم یمراتبنظام سلسله
که همٔه  ستین نیاساس، چن نی. بر استین یو ارزش و تقدس ته لتیفضو استقالل، از  یسالمت

                                                      
 (Naemepoormohammadi@yahoo.comاستادیار گروه فلسفه دین، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم ) *
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و کمال مطلق به سر ببرند؛ بلکه امکان  یدر سالمت نگریماریب اتیّ اشخاِص مقدس و الگو در اله
را تجربه کرده باشند.  یناخوش ایضعف  ت،یمعلول ،یماریب شانیاز زندگ یبخش ایدارد در همه 
مبتال به  حیمس یسیاز ع ییهاو مجسمه ینگارلیشما ر،یتصاو  ه)با توجه ب یحیدر سنت مس

)ع( و  یاله یای)با توجه به وجود انب یدر سنت اسالم زیمقدس( و ن میسندروم داون در آغوش مر 
را از  یوابستگ ایضعف  ،یماریب یاز اوقاِت زندگ یادر پارهشان که ائمه اطهار )ع( و صحابه یحت

 .افتی یمناسب یهانمونه توانیاند( مسر گذرانده
 نگریماریب اتیّ اله ،یماریب اتیّ اله ،یعمل اتیّ : الههاکلیدواژه
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موضع مکتب فقاهت و استنباط شیعه نسبت به تفکر نقادانه و اندیشه 
 متأمالنه

 *فالحمهدیه تک
فقاهت و استنباط شیعه موضعی در  پرسش اصلی این نوشتار این است که آیا منش علمی مکتب

به طور کلی  دارد یا خیر؟ تفکر نقادانه و اندیشه متأمالنه خصوص تفکر نقادانه و اندیشه متأمالنه
ای خود را ذیل هدهد و توصیهچهار فعالیت اصلی را در فرایندهای فکری پیش روی ما قرار می

ها، بررسی دالئل له و علیه و فرض.ایضاح مفاهیم، کشف پیش1کند؛این چهار فعالیت عرضه می
و  آیات های حاکم بر دیدگاه. مجموعهها و روحیهها، پارادایمها، نظریهبررسی سازگاری گزاره

الذین آمنوا اّتقواالله وقولوا یا أّیها »هایی دارد؛ روایات شیعی، در ارتباط با این چهار فعالیت توصیه
سازی تالش مولف این نوشتار، شفاف«. انظر إلی ما قال وال تنظر ألی من قال»، «قواًل سدیداً 

نظام تفکر انتقادی و اندیشه متأمالنه و نظام برگرفته از  هایروابطی است که میان توصیه
ای در تاریخ ابل مالحظههای قنمونه وجود دارد. در این خصوص های آیات و روایتتوصیه

های آنان در استنباط و حتی پیش از آن در میان فقهای متقدم وجود دارد که به وضوح موید تالش
آید از هایی که در انتهای این نوشتار میجهت نیل به مشترکات این دو نظام است؛ نمونه استنباط

قرار است. بر این اساس  فقهایی همچون مقدس اردبیلی، شیخ اعظم و محمدباقر صدر از این
توان در مقام پاسخ به پرسش فوق ادعای وجود موضعی مویدانه از سوی این مکتب نسبت به می

 های تفکر نقادانه و اندیشه متأمالنه را ادعایی قابل مالحظه دانست.توصیه
 : استنباط، تفکر انتقادی، اندیشه متأمالنههاکلیدواژه

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

اگر فضیلت آموزش  شود: فضیلت آموزش دادنی نیست؛ چرا که، مدعی میمنو ۀسقراط در رسال
دادنی بود، بزرگان آتن که همه چیز به فرزندان خود داده بودند، قطعًا فضایل را نیز به فرزندان 

دادند. این چیزی بود که عماًل محقق نشد و بسیاری از فرزندان آنان رذیلتمند خود آموزش می
شارحان سقراط بر  کرد؟ برخی ازشدند. اگر فضیلت آموزش دادنی نیست، سقراط در آتن چه می

توان آموزش داد و باید این باورند که مراد سقراط آن بود که فضایل را با آموزش ضعیف نمی
تربیت یکسان انگاشت، چرا که مسئلۀ گرفت. آموزش قوی را نباید با  را در پیش« آموزش قوی»

ای است که شود. آموزش قوی شیوهآموزش قوی و دامنۀ آن، شامل مسائل نظرِی ِصرف نیز می
های و یا با اکثر جریان های همه ادیان مشهود است و این، تفاوِت عمده ادیان با فلسفهدر آموزش

ها است، و مدعی است بسیاری از مفاهیم فلسفی است. این نوع آموزش از سنخ آموزش مهارت
آموخت بلکه فهم  توان با روش مبناگروانه یا مفهومی به مترّبیاننمی های دینی رااساسی در آموزه

 شود. این نوشتار درپی آن است که اّوالً آنها صرفًا از طریق نوعی دور هرمنوتیکی محقق می
های خود از نماید، و سپس نشان دهد که ادیان در القای آموزهآموزش قوی و اهمیت آن را تبیین

ای مرسوِم دین در هاند. این روش آموزشی، به وضوح در آموزشبردهای بهرهچنین روش آموزشی
های شود. نتیجه آموزش دانشگاهی در حوزه دین آن است که عماًل آموزشنمی ها دیدهدانشگاه

کنند، و محصول آنها در بهترین وضعیت فیلسوف دین یا افرادی با دانشگاهی دیندار تربیت نمی
گاهی دینی است. اگر مبانی نظرِی آموزش قوی پذیرفته شود، آنگاه  شود آشکار میسطحی از آ

های متناظر با آن، ابزاری مناسب حتی برای فهم دین های آن و فلسفهمنطق ارسطویی با همه سویه
نخواهند بود و تالِش متکلماِن مسلمانی چون خواجه نصیر را باید نوعی  -و نه صرفًا تربیت دینی-

 های دینی دانست.گیری از ذهن و زبان آموزهفاصله
 های نظری، آموزش قوی، آموزش ضعیففهم آموزه : ادیان،هاکلیدواژه

 

                                                      
 (m_jahed@sbu.ac.irدانشگاه شهید بهشتی، تهران ) دانشیار گروه حکمت و کالم، *
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 در امداد فرهنگیالهّیات واکاوی مبناهای مؤثر بر کاربرد 
 2؛ نیره زارعی1مجید جعفریان

های ای است که موجب نظریهرشتهدر زمینه اجتماعی از دشوارترین مسائل میانالهّیات کاربرد 
های اجتماعی که در شرایط مدرن رشد کرد های اخیر شده است. از جمله زمینهگوناگون در دهه

سخن گفت، امداد فرهنگی است. از یک سو، امداد فرهنگی الهّیات توان از آن در کاربرد و می
بخشی به افراد جامعه و بهبود فقر، اقدام اجتماعی مؤثر در جهت توان به عنوان یک کنش و

شود. از به کار گرفته می های اجتماعی و ...رویبیکاری، مشاجرات خانوادگی، اعتیاد، کج
های گوناگوِن تاریخی عامل های دینی قرار دارد که در موقعیتو نقش آموزهالهّیات سوی دیگر، 

معناداری و بهزیستی حیات فردی و اجتماعی بشر بوده است. از این  بخشی،مهمی برای معرفت
تواند بین بودن مناسباتی است که میکند، برجسته رو، آنچه زمینۀ طرح یک پرسش را فراهم می

و امداد فرهنگی براساس کارکردهای آنها در جامعه وجود داشته باشد؛ به این معنا که الهّیات 
خود، در جهت  ای تعریف شود که بتواند در مسیر شغلیرهنگی به گونهبرای مددکار فالهّیات 

فرض، هدف از این بهبود وضعیت و شرایط فرهنگی افراد جامعه استفاده کند. با تکیه بر این پیش
تواند در امداد فرهنگی براساس کدام مبنا میالهّیات پژوهش پاسخ به این پرسش است که اساسًا 

الهّیات را به نوعی از الهّیات تواند ت دیگر کدام مبناهای شناختی و نظری میبه کار آید؟ به عبار 
تحلیلی و  –عملی قابِل کاربرد در امداد فرهنگی تبدیل کند. روش در این پژوهش، توصیفی

اند. پژوهش همسو بودهمسئلۀ ای است که با های موجود مبتنی بر مطالعۀ منابع کتابخانهداده
های دینی و اخالقی به عنوان دهد، در نظر گرفتن تجربهاین زمینه نشان می ها دربررسی یافته

کید بر رویکرد عملکردی به دین و تفوق آن بر رویکرد کارکردی، نگاه  مبنای حرکت امدادی، تأ
های دینی و در نهایت قلمداد کردن سرمایۀ اجتماعی دینی به عنوان ابزاری مند در ارائه تجربهنظام

در امداد فرهنگی الهّیات سازی هنجارها، چهار مبنای اساسی در توجیه کاربست برای درونی
 است.

 : الهّیات، امداد فرهنگی، رویکرد عملکردی، سرمایۀ اجتماعی دینیهاکلیدواژه

                                                      
 (m.jafarian@isca.ac.irاستادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم ) 1
 (nre.zer@gmail.comحوزه علمیه ) 3آموخته سطح دانش 2
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 مطهری و جایگاه شر در حرکت تکاملی تاریخ
 2؛ میثم سفیدخوش1فاطمه جمشیدی

ای از رخدادها پیدا کرده بود، در سدۀ مدرن عظمتی فراسوی مجموعهمفهوم تاریخ که در دوران 
اخیر موضوع تأمل متفکران ایرانی بسیاری از جمله مرتضی مطهری نیز قرار گرفت. وی متأثر از 

های رومانتیک که در آن زمان رواج یافته بودند اعتقاد داشت که تاریخ، حرکت تکاملی نگرش
کوشید تا این حرکت را مطابق آنچه خودش مسلمان بود می دارد، اما از آنجا که متفکری

خواند تبیین کند. در این تبیین، مفهوم قرآنی خلیفة اللهی انسان و نیز دو می« بینی اسالمیجهان»
تکوینی خداوند برای انطباق آدمی با جریان تاریخ برجسته هستند.  مفهوم برنامه تشریعی و برنامه

لهی در زمین، مسئول ساختن تاریخ است. ولی برای اینکه در این عمِل انسان به عنوان خلیفۀ ا
تکوینی و  ساختن به بیراهه نرود و مسئولیت تاریخی خود را به درستی به انجام آورد دو برنامه

تشریعی پیش پای او قرار داده شده است که هم راهنمای او هستند و هم مشتمل بر عناصر 
دهد که وی مفاهیم مذکور نشان میۀ ررسی اقوال مرتضی مطهری دربار آزمایندۀ او در این مسیر. ب

کوشد نسبت آنها را با آورد و میهای خود پای مفهوم شرور را به میان میجای بحث در جا به
خود روشن کند. ما در این مقاله از نسبت شرور و جریان حرکت تاریخ در ۀ گرایانطرح تکامل

دهد که مرتضی مطهری با پیوند فلسفۀ . بررسی اولیۀ ما نشان میپرسیمنگاه مرتضی مطهری می
الهی با  آورد که در آن ارادهرا فراهم می« نگرانهعملی تاریخالهّیات »تاریخ با مبحث شرور نوعی 

 تر سازند.یابند تا جریان تاریخ را رقم زنند و آن را به هدفش نزدیکانسانی پیوند می اراده
 ضی مطهری، شرور، حرکت تکاملی تاریخ: مرتهاکلیدواژه

                                                      
 (jamshidi.ac@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ) 1
 (msefidkhosh3@yahoo.comاستادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران ) 2
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 اعتبارّیات ۀعملی بر بنیاد نظریالهّیات 
 *محسن جوادی

های دینی برای زندگی خوب فردی و اجتماعی، و کوششی گیری از آموزهعملی، بهرهالهّیات 
است. از  های وحیانیبرای نظم و نسق دادن به اصول و احکام اخالقی و سیاسی در پرتو آموزه

گوید که اصول و احکام عملی، اعتباری اند و بر اساس دواعی طرف دیگر، نظریه اعتباریات می
شوند. هر چند در تبیین این نظریه اختالف وجود دارد ولی به تصریح احساسی انسان ساخته می

حمول عالمه طباطبائی احکام عملی که موضوع آنها یک فعل یا حالت نفسانی اختیاری انسان و م
حسن و قبح یا باید و نباید باشد، ماهیت اعتباری دارند و برساخته خود انسان هستند. به  آنها

های دیگر آدمی و از عبارت دیگر، این احکام برگرفته از امر واقع نبوده و قابل استننتاج از دانسته
که احکام عملی الهّیات های وحیانی نیستند. این موضوع چالشی جدی را برای جمله آموزه

کند. مسئله این است که با گیرد ایجاد میمذکور را نه از دواعی احساسی بلکه از معارف دینی می
های وحیانی و کاًل دین در بازسازی احکام اعتباری عملی قبول نظریه اعتباریات، نقش آموزه

ط منطقی آنها از های دینی، استنبابرگرفتن احکام عملی از آموزه چیست؟ این مقاله، با فرض اینکه
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 

 شود.های الهی میعملی برساختی او همان خواسته
 عملی، تحول وجودیالهّیات ، نظریه اعتباریات، : عالمه طباطباییهاکلیدواژه

                                                      
 (mra830@yahoo.comاستاد گروه اخالق، دانشگاه قم ) *
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 نظر دینی در عملاختالف
 *غزاله حجتی

های نظامِی جدید، روز بیشتر و به کمک فناوریهای دینی در آن روزبهدر جهانی که اختالف
مانع پیامدهای تواند تا حدی شناسی، به منزلۀ دانشی فلسفی، میشوند، آیا معرفتویرانگرتر می

توان پاسخ به ای است که مینظر دینی حوزهشناسِی اختالفها شود؟ معرفتویرانگر این اختالف
نظری بین خداباور و وجو کرد. مطابق یک تلقی، وقتی اختالفاین پرسش را در آن جست

نظر معرفتی  دهد، طرفین اختالف ازخداناباور یا متدین به یک آیین و متدین به آیینی دیگر رخ می
گرایی اند که دیدگاه خود را حفظ و بر آن پافشاری کنند. این دیدگاه را نامصالحهمحق و موجه

نظر به ِصرِف مالحظۀ این گرایی، طرفیِن اختالفاند. مطابق دیدگاه مقابل، یعنی مصالحهنامیده
کلی از آن دست بشویند  اختالف، باید در دیدگاه خود بازنگری کنند، نه لزومًا بدین معنا که به

نظر به دست آورند یا بلکه بدین معنا که یا شواهدی برای ناهمتایِی خود و طرِف دیگِر اختالف
تر بمانند. مباحثه بر سر تر و قاطعکم دیدگاهشان را به تعلیق درآورند و منتظر شواهد مناسبدست

خست، محرک این مباحثه بوده نظر دینی وجوه پیچیدۀ نظری دارد، اما آنچه در نگاه ناختالف
ها بر آرامش نظرهای دینی و البته پیامدهای عملی این اختالفمالحظۀ تنوع و گسترۀ اختالف

فردی و صلح جمعِی اجتماعات بشری بوده است. در این مقاله، ضمن توضیح مسئلۀ نظرِی 
کنیم گاهی دفاع میکنیم و در نهایت، از دید نظر دینی، پیامدهای عملی آن را بررسی میاختالف
شده نامید، دیدگاهی که مطابق آن، مالحظۀ اختالف با گرایِی تعدیلتوان آن را مصالحهکه می

 دارد.همتایان معرفتِی دگرآیین، ما را به پرهیز از یکسونگری و بازنگری در دیدگاه دینی خود وامی
 شناسیعرفتگرایی تعدیل شده، منظر دینی، عمل، مصالحه: اختالفهاکلیدواژه

                                                      
آموخته دکتری رشته فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران دانش *
(ghazaleh.hojjati@gmail.com) 
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گرایانه: بررسی سیر تطور محتوای ایمانالهّیات استداللی تا الهّیات از 
 های دینی مدارس ایراندرسی کتاب

 *احمد حسینی
آموزش محتوای دینی است که از یک جنبه با مسئلۀ عملی، الهّیات یکی از مباحث اساسی در 

های دینی در مدارس ایران و تعلیم و تربیت هم ارتباط دارد. مطالعه محتوای آموزشی کتابفلسفۀ 
تحلیل سیر تطور آن با توجه به تاثیری که در باورهای دینی عموم جامعه دارد، از اهمیت باالیی 

رغم اهمیت این مسئله، تا کنون در تحقیقات علمی مغفول واقع شده است. برخوردار است. علی
دهد که محتوای آموزشی دینی در مدارس ایران ظرف مطالعه تطبیقی و تاریخی نشان مییک 

گرایانه و عقلالهّیات های گذشته سیر تطور مشخصی را طی کرده است، به نحوی که از یک دهه
گرایانه میل پیدا کرده است. این مسئله مخصوصًا در مباحث ایمانالهّیات استداللی به سوی یک 

های های تعلیمات دینِی دههخداشناسی و معاد مشهود است. در حالی که در کتابمربوط به 
هایی مانند برهان نظم برای اثبات خدا استفاده گذشته، در مباحث خداشناسی معمواًل از استدالل

کیدها بر مفهوم ایمان شد، امروزه در این کتابمی شود. همچنین در حالی که در گذشته می تأ
مسئلۀ شد، امروزه بر اساس آیات قرآن اساس عبث نبودن زندگی بر معاد استدالل میمعمواًل بر 

دهد که رفته رفته آیات و روایات جای شود. همین مطالعه تطبیقی نشان میمعاد نشان داده می
های دینی گرفته است. این تغییر رویکرد حتی در نام های عقلی و فلسفی را در بیان آموزهاستدالل
ها تعلیمات دینی خوانده ها هم مشهود است. در حالی که در گذشته این کتاباباین کت

کیدتعلیم مسئلۀ شدند، یعنی بر می های آسمانی خوانده ها پیامشد، امروزه این کتابمی تأ
کیدشوند یعنی بر جنبه متنی و ایمانی بیشتر می  شود.می تأ

عملیالهّیات های آسمانی، دین و زندگی، کتاب دینی، ام: تعلیمات دینی، پیهاکلیدواژه

                                                      
 (ahmadhosseinee@gmail.comاسالمی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز )دانشیار گروه فلسفه و حکمت  *
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 زنان در انجیل عملی پولس دربارۀالهّیات ها و بررسی آموزه
 *نسرین حیدرزاده اصفهانی

الهّیات ی است. الهّیاتعملی، اندیشیدن درباره ی عمل فردی و اجتماعی انسان به روش الهّیات 
عملی ابتدا در جامعه دینی الهّیات اژه تاریخی است. و الهّیات خود را مدیون  عملی، توسعه

عملی مسیحی، بازتاب و نمایشی از فرهنگ و سنت مسیحی الهّیات مسیحیت و کلیسا بیان شد. 
یکی  ها و اصول رهبری کلیسا و خدمات کلیسا بود.شامل روش اط با جهان مدرن بود وبرای ارتب

عملی با جنسیت و یکی دیگر از مسائل آن، ّیات الهعملی مسیحیت، ارتباط الهّیات از مسائل 
ی و الهّیاتهای عملی با متون مقدس است. مسالۀ اصلی پژوهش حاضر بررسی آموزهالهّیات ارتباط 

تحلیلی است. -بزرگترین رهبران مسیحی در انجیل به روش توصیفیاعمال پولس به عنوان یکی از 
تفسیر  -2پولس الهّیات در  عوامل موثربررسی  -1ترین محورهای این پژوهش شامل عمده
(، 36 -32: 7(، )اول قرنتیان 21-18: 3ی پولس بر اساس آیات )کولوسیان الهّیاتها و اعمال آموزه

 33: 14( و )اول قرنتیان 14 - 11:  2(، )اول تیموتائوس 5: 2(، )تیتوس 2و39، 8 :7)اول قرنتیان 
ی و اعمال پولس در تغییر جایگاه زنان مسیحی هّیاتالهای بررسی نقش آموزه -3( و در آخر 35 -

یهودی و  تاثیر عوامل زیادی همچون پیشینۀعملِی پولس تحت الهّیات در قرن اول میالدی است. 
زیرا اگرچه پولس بسیاری از  زنان دشوار است های پولس دربارههلنیستی اوست. درک آموزه

ما بخشی از تعالیم ا ،به طور مشابه تنظیم کرد مردان و زنان مسیحی را های زندگی روزمرۀجنبه
های پی داشت. کشمکش و جدالی در نوشتههایش، حواشی جنسیتی زیادی در پولس در رساله

پولس در  هایموزهپولس به عنوان یک )رسول مسیحی( و یک )خاخام یهودی( وجود دارد. آ
 اوت بود.متف سخن با کلیسای غالطیان در مورد زنان با کلیسای قرنتیان

 فمینیست، زن در مسیحیت، زن در انجیلالهّیات عملی مسیحی، الهّیات : پولس، هاکلیدواژه

                                                      
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده ادیان و عرفان، دانشکاه الزهرا )س(، تهران  *
(n.heidarzadeh.e@gmail.com) 
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کاهش مالکیت بر نیروی کار و شکاف مسئلۀ الهّیاتی با  ۀمواجه
 دستمزدی

 2جواد رضائی؛ محمد1حیدری زهرا
توان انکار کرد که دنیای امروز شاهد شکاف روزافزون دستمزدها و کاهش مالکیت انسان بر نمی

داری و اصالت کارهای موجود در نظام اقتصادی سرمایهونیروی کار خویش است. به علت ساز
آنان  .شودین میتعی سود، سطوح دستمزد تا حد زیادی توسط عوامل قدرت و صاحبان سرمایه

برای حّداکثرسازی سود خود به کاهش دستمزد نیروی کار و محرومیت او از مشارکت در تولید 
عدالتی در جوامع کنند، که این امر باعث تبعیض و تشدید فاصله طبقاتی و بروز بیمبادرت می

توصیف و شناختی به عملی، با این که تعهد روشالهّیات رسد انسانی شده است. به نظر می
الهّیاتی، های عینی زندگی روزمره دارد و به طرح پیشنهادهایی برخاسته از منابع تحلیل واقعیت

پردازد، تا برای گشودن راه زندگی ایمانی برای مؤمنان و نیز معضالت زندگِی انساِن غیرمؤمن می
ین در حالیست که در در شناخت و تفسیر و ارائه راهکار در این زمینه موفق باشد. ا کنون نتوانسته

ها طبقه است که در آن، انسانای بیهنجار الهّیاتی اسالم، جامعه توحیدی و عادالنه، جامعه
شوند. همچنین بخشی از دستورات دین، از نمی گاه، بر حسب حقوق و مزایا از هم متمایزهیچ

بر اساس مبانی  جمله کراهت اجیر شدن انسان، در راستای مبارزه دین با فاصله طبقاتی است.
رسد اسالم بر خالف مسیحیت، قابلیت تعریف راهکار مواجهه عملی اسالمی، به نظر میالهّیات 

عملی نهاد دین با این مسئله در قالب تغییر قواعد و مقررات و از مجرای نهادهای رسمی را 
 داراست.

طبقاتی، سود عملی، مالکیت بر نیروی کار خود، دستمزد، جامعه الهّیات : هاکلیدواژه
 سرمایه، عدالت

                                                      
 (heidarizahra30@gmail.comدانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ) 1
 (rezaee.mj@gmail.comاستادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد، تهران ) 2
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 بخشی قوای انسانی در تفسیر صدرایی از حرّیتاعتـدال
 *مریم خاکسار

باشد، ولی در حرّیت همواره مطلوب و مقصود انسان بوده و برای دستیابی بدان در تالش می
نداده بلکه با به انحراف اغلب موارد به دلیل نداشتن مبانی عقلی و الهی نه تنها به این نیاز پاسخی 

کشیده شدن آن اسیر مراتب حیوانی گردیده است. از این رو معرفی صحیح انسان و طبع 
خواه وی و ارائه راهکار عملی در دستیابی به آن با اتکا بر مبانی عقلی و دینی، امری الزم آزادی

عقل و نقل به معرفی  گیری ازباشد. صدرالمتألهین در نهمین مجلد از کتاب اسفار با بهرهمی
شرافت نفِس قوی را به بندی نموده است. وی انسان پرداخته و نفوس را به ضعیف و قوی رتبه

داند. به اعتقاد مالصدرا تحصیل ملکۀ حکمت همانندی آن با مجردات در حکمت و حرّیت می
له بخشی بین نیروهای چهارگانۀ علم، غضب، شهوت و عقل بوسیو حریت نیازمند اعتدال

باشد: الف: حرّیت به رو میباشد. طرح معنای فوق از حرّیت با ابداعاتی روبهدستورات دینی می
شود ب: کسب ملکه آزادگی متوقف بر تعدیل قوای ای نفسانی برای انسان معرفی میعنوان ملکه

بخشی قوا متوقف بر عمل به دستورات و مناسک دینی شده چهارگانه مذکور است ج: اعتدال
ت که این به نوبه خود ضمن رویکردی نو در انجام مناسک دینی، موجب برقراری پیوند میان اس

عملی به حساب الهّیات شود که خود یکی از اهداف می ایمان و نیل به نیازهای فطری انسان
ای راسخ به نام آید. نتیجه عمل به تفسیر صدرایی از حرّیت، به دست آوردن صفت و ملکهمی

بخشی قوای انسانِی مورد مندی از دستورات دینی همسو با اعتدالکه حاصل بهرهحّریت است 
کید در آثار صدرایی است. این تجویز می های افراطی و تفریطی تواند رهایی انسان از نسخهتأ

 عصر کنونی را رقم بزند و نوشتار پیش رو با روشی تحلیلی توصیفی بدان پرداخته است.
 بخشی، مالصدرا، افراطعتدال: حرّیت، اهاکلیدواژه

                                                      
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه الزهرا )س(، تهران  *
(m.khaksar5957@gmail.com) 
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های اولیای الهی در مقام تساّلی سوگوار؛ با نگاهی ویژه یادآوری رنج
 السالمعلی علیهبنبه مصائب حسین

 *سجاد خاکی صدیق
درمانگران و محققان معتقدند که بسیاری از افراد در دورۀ سوگ، زمانی که شخصی با از روان

کند، پنج مرحله روانی را از خود احساسات و شرایط جدیدی را تجربه میدست دادن عزیز 
اند. در این مرحله فرد سوگوار خشمگینانه  نامیده« خشم»گذارند. یکی از آن پنج مرحله را سرمی

اند. او، که خود  هایی است که پس از فقدان عزیزش برای او به وجود آمدهبه دنبال پاسخ پرسش
پرسد چرا خداوند عزیزش را از او گرفته بیند، از خود و دیگران مینجی نمیرا مستحق چنین ر 

... حالت روانی که فرد در مرحلۀ خشم تجربه  کند؟ واست؟ چرا زندگی را به کام او تلخ می
شوند، رابطۀ او با خداوند را دچار هایی که به تبع این شرایط برای او مطرح میکند و پرسشمی

بندِی کند. این وضعیت از نظر فیلسوفان دین نیز دور نمانده است. طبق یک تقسیمچالش می
کنند: نظری و وجودی. ررسی میکالسیک، فیلسوفان دین مسئلۀ شر را در دو ساحت ب

نماید در ساحِت گزاف بر او رخ میهای فرد سوگوار و رنجی که به زعِم او در قالب شری پرسش
شود شک یا عدم باور به وجود شود. حاالتی که در این ساحت تجربه میوجودی شر مطرح می

های ا معتقدند که بحثکند. بعضی از فالسفه نظیر آلوین پالنتینگخدا در فرد را تقویت می
هایی معنوی طور عملی باید مراقبتبخش نیست، بلکه بهفلسفی در ساحت وجودی شر نتیجه

شبانی در مسیحیت وجود دارد. الهّیات داری به نام های دامنهصورت پذیرد. در همین راستا بحث
دهی اند به جهتهایی که اولیای الهی متحمل شدهها و مصیبترسد که یادآوری رنجبه نظر می

تواند معنایی برای ها میکند، به بیان دیگر او با تأمل در این یادآورینگرش فرِد سوگوار کمک می
السالم در علی علیهبنهای حسینسوگ خود بیاید و خاطرش کمی تساّل یابد. مصائب و رنج

در روایات و سنت عملی رسد که توان بدین منظور یادآوری کرد. به نظر میماجرای عاشورا را می
 شیعیان، مؤیداتی برای این نگاه به ماجرای عاشورا وجود دارد

 وجودی شر، رنج، عاشوراپژوهیمسئلۀ عملی، الهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (sajjad.sedigh@gmail.comفارابی(، قم )آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دین، دانشگاه تهران)پردیس دانش *
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 عملی مسیحیالهّیات حکمت عملی جایگزینی مناسب برای 
 *طیبه خسروی

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

توان جایگزین اسالمی، حکمت عملی را میالهّیات مسیحی استفاده کنیم. لذا با تفحص در 
عملی یک اصطالح پسینی و متاخر از الهّیات ملی در مسیحیت به کار برد. عالهّیات مناسبی برای 

باشد و بنابر نیاز زمانی و مکانی قرن نوزدهم جعل شد، اما حکمت عملی دین مسیحیت می
ای است که با واقع مطابقت ای به ظهور دین اسالم دارد. حکمت عبارت از قضایای حقهسابقه

انسان باشد. از سوی دیگر حکمت محدود به شناخت عقلی دارد و به نحوی بیانگر سعادت 
حقایق نیست. بلکه معارف وحیانی که در ارتباط با شناخت و یا تعلیم مبدأ، معاد و معارف 

گویند. لذا برای ایجاد این تناظر، می مختلف مربوط به سعادت و کمال انسانی را نیز حکمت
ی در فرهنگ اسالمی استفاده شود؛ بدین عملی، از حکمت عملالهّیات شایسته است معادل 

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

شود. در این نقطه هم به عملی و نظری تقسیم میالهّیات شامل نظری و عملی است، به تبع 
تر از اسالمی معنایی وسیعالهّیات مسیحی رسید و از طرفی چون الهّیات توان به تناظری با می

اسالمی که با الهّیات مسیحی دارد، اگر بخواهیم مطابقت بیشتری پیدا کنیم، بخشی از الهّیات 
ل، اخالق، مسیحی مطابقت دارد، کالم اسالمی است. بخش حکمت عملی نیز شامالهّیات 

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 

 کند.نظری را تبیین میالهّیات که حکمت عملی، علم نظری است و نحوه عملی کردن 
 نظری، حکمت عملی، حکمت نظریالهّیات عملی، الهّیات : هادواژهکلی

                                                      
 (najmedehghan1400@gmail.comدانشجوی دکتری رشته کالم اسالمی، دانشگاه قم ) *
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 های قرآن کریمخوشبینی و امید در الهّیات اسالمی با تأکید بر آموزه
 *علی اصغر خندان

الهّیات بینی بر ایدئولوژی و لذا از مباحث مهم خوشبینی و امید از بارزترین مصادیق تأثیر جهان
کید فراوانی بر آن می کاربردی است و مخصوصاً  کی از شود تا جایی که امید، یدر مسیحیت نیز تأ

آید. این در حالی است که از منظر اسالمی، پژوهش جامع و سه فضیلت الهّیاتی به حساب می
لهّیات امستقل اندکی در این زمینه انجام شده است. این مقاله برای تبیین ابعاد خوشبینی و امید در 

های پردازد. با عنایت به عرصهاسالمی، با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی آیات قرآن کریم می
چهارگانۀ تعامل انسان )ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، ارتباط با طبیعت و ارتباط با خدا( روشن 

نی و پرهیز از بدبینی ها و دستوراتی برای خوشبیشود که قرآن کریم در تمام چهار عرصه، آموزهمی
دارد. از سوی دیگر خوشبینی و بدبینی در هر عرصه، ارتباط مستقیمی با امید و ناامیدی در 

هایی از تفکر ناامیدانه های قرآنی و همچنین نمونهارتباطات چهارگانۀ مذکور دارد. با بررسی مثال
ریشه در بدبینی آنها دارد. شود که ناامیدِی این افراد های شرقی و غربی، روشن میدر شخصیت

های مختلف خوشبینی یا بدبینی در ارتباط با خود، دیگران و طبیعیت، از تر اینکه شاخهنکتۀ مهم
ای قابل طرح میزان خوشبینی یا بدبینی نسبت به خداوند متأثر هستند. در این عرصه چنین فرضیه

ذیل برخی از اسماء الهی  است که دیدگاه قرآن کریم درباب دو موضوع خوشبینی و امید،
ۀ بندی است. این نکته با توجه به جایگاه سور قابل صورت« رحیم»و  «رحمن»مخصوصًا دو اسم 

عنوان عدل قرآن کریم و تکرار دو اسم مذکور در این سوره و در مبارکۀ حمد )سبعًا من المثاني( به
حاضر این است که از یک ۀ البندی مقیابد. جمعاهمیت مضاعف می« بسم الله الرحمن الرحیم»

سو اهمیت امید در زندگی و از سوی دیگر نهایت عنایت قرآن کریم به این موضوع، موجب 
 شود که قرآن کریم را امیدنامه بخوانیم.می

 : خوشبینی، امید، اسالم، قرآنهاکلیدواژه

                                                      
 (aliakhandan@gmail.comدانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه امام صادق )ع(، تهران ) *
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 امر مقدس ۀمداومت به مثاب ایمداومت الهّیات 
 *داورپناه زهرا

ضد ازدواج  یفراوان ۀانیفاخر و عام یهاآموزه ،یارزش راتییو تغ یاقتصاد یهایموازات دشوار به
 یمطالب در کنار سازگار نیروشن ا یِی گرادهیو فا ی. سادگاندافتهیمدت رواج  یو تعهد طوالن
 یفرهنگ جوان ،یینوجو  ،یانسان، تجربه طلب یریرپذییگر مثل تغیمعاصر د  یهاآنها با آموزه

ن ی. همچنشودیازدواج م تیآنها و کاهش جذاب تیو محبوب یسبب قدرتمند ییگراومصرف
کیدتمرکز معاصر بر احساسات و  عشق در رابطه، به نفع روابط  ای دیبر عواطف مثبت و شد تأ

ن یآورتر ن و ظاهرًا ماللیتر از روزمره یتعهد است. در مقابل، رابطه همسرمدت و کمکوتاه
ن یبلکه در بدتر  نیتر یاست که قرار است تمام عمر و هر روز، و نه تنها در عاد یانارتباطات انس
آور ازدواج دلهره ۀصیابد. وصف مداومت، همان خصین، امتداد یطرف یو روح یحاالت جسم
چرا مداومت و تبعات آن مثل  میو نشان ده میاز آن دفاع کن میکوشیمطلب م نیاست که در ا

راستا، از  نیهستند. در ا یارزش معنو  یدارا یو حت منددهیفا ر،یخ یرامو  ،یشورکممالل و 
، به «مداومت»وارد شده در باب  اتیبا استفاده از روا م،یکنیآغاز مالهّیات مداومت در  گاهیجا

 میدهیو نشان م میپرداز یروابط کوتاه مدت م ییدایازدواج بر شور و ش یدر باره برتر یاذکر ادله
با  ان،ی. در پادهدیرخ م ،یانسان اتیدر ح یچه ابعاد ۀنیمدرن، به هز  ارتباطات یکه شورمند

کید  م.یکنیرابطه مداوم، به مرز انقطاع اشاره م «ینیآفر فراغت» ازیبر امت تأ
 یهمسر ۀمداومت، ازدواج، رابطالهّیات  ،یعملالهّیات : هادواژهیکل

                                                      
 (davarpanah@wrc.irاستادیار پژوهشکده زن و خانواده، قم ) *
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 روابط بین الملل اسالمسیاست تدّرج در 
 *محمدرضا دهشیری

سازی سازی و بسترسازی، آمادهبررسی سیره تبلیغی پیامبر اکرم )ص( بیانگر آن است که زمینه
اجتماعی در فرآیند دعوت به اسالم و تعالیم آن از اهمیتی شایان توجه در دستیابی به اهداف 

بوده است. به عبارت دیگر، همانگونه که های وحیانی برخوردار اساسی رسالت و تحقق آموزه
یه و تفکیک اصول از فروع بندی آن به اهداف حیاتی، اولیه و ثانو پیاده کردن اهداف نیاز به طبقه

دارد، اجرای آن نیز نیازمند انعطاف عملیاتی با توجه به سنجش مقتضای حال، زمان و مکان، 
تجهیزاتی )ُعّده( و لحاظ مختصات زمانی و مکانی ها و امکانات انسانی )ِعّده( و برآورد توانمندی

ای به هدف غایی با در نظر گرفتن مقدورات و محذورات است. این برای نیل تدریجی و مرحله
هایی از قبیل میزان وسع، توانایی، تمکن و استطاعت، شرایط سیاسِت موسوم به تّدرج، بر شالوده

پیروان و دشمنان، سنجش نقاط ضعف و قوت  محیطی و مقتضیات زمانی و مکانی، رفتارشناسی
شناسی مندی و مخاطبشناسی، مکانها و تهدیدهای فرارو استوار است که زمانو ارزیابی فرصت

پذیری و بندی آن و انعطافای نمودن اهداف و طبقهدهند. سلسلهمختصات آن را تشکیل می
از جامعیت دین مبین اسالم دارد که ریزی تبلیغی با برآورد امکانات و شرایط، حکایت برنامه

دهد. در واقع، عالوه بر اهتمام به محتوای پیام و دعوت، جزئیات روشی را نیز مطمح نظر قرار می
سازی عقول، تعدیل ساختارهای وجودی سازی افکار عمومی برای پذیرش پیام الهی، مجابآماده

بخشی به اف و تّدرج در گسترشو اجتماعی، و تکامل و سعادت جامعه بشری از رهگذر انعط
 ساز و کارهای تبلیغی امکان پذیر است.

 : تدّرج، روابط بین الملل، اسالم، وحدت در عین کثرتهاکلیدواژه

                                                      
اد گروه روابط بین الملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران است *
(mohammadreza_dehshiri@yahoo.com) 
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 مردانگیالهّیات 
 *مجید دهقان

چندین دهه است که جنسیت مسئلۀ علمی اندیشمندان متعددی گردیده است ولی دراین میان 
راد از جنسیت مسئلۀ زنان است. این وضعیت گرچه تاحدودی به دلیل فرودستی تاریخی عمدتًا م

رسد اّما امروزه پرداختن به مسئلۀ مردانگی از جهات متعددی ضروری است. زنان موجه به نظر می
در طول تاریخ، جهان به طور رسمی و ماندگار عمدتًا از زاویه دید مردان تفسیر شده است و با 

فرض مردان شود. زمانی که فاعل شناسا به طور پیشان این سوژگی ماندگار و تقویت میابژگی زن
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 

ای اند. سوژگی مردانه و زنانه و ابژگی صرفًا زنانه، وضعیت ناقرینهامل از ابژگی خارج نشدهطور ک
آورد. مردان در این وضعیت جدید درکی عینی و نه ذهنی از است که مشکالتی را به همراه می

کنند؛ درکی که نداشتن فهم ذهنی از آن، مردان را در موقعیت جدید خود در روابط نو پیدا می
زن اگر از یک طرف درکی وجود داشته ولی -دهد. عالوه بر این، در رابطه مردردرگمی قرار میس

شده طرف فهمی از طرف دیگر نباشد، رابطه در وضعیت مناسبی قرار نخواهد گرفت. طرف درک
کند و مردانگی در این وضعیت، گرانبار از مفاهیم منفی دیگر را بر اساس سلبیات تعریف می

زن رخ -ای که در رابطه مردها و مسائل اجتماعیاز همین روست که در تحلیل آسیب خواهد شد.
گردد، در حالی که ها به سمت حذف مردانگی یا تضعیف آن متمایل میدهد گاهی راه حلمی

رسد اگر یک طرف این مسائل مردان باشند به جز مشارکت مردان شاید نتوان در به نظر می
تواند یتی به دست آورد. برای حل این مسئله، دین در ابعاد متعددی میها موفقکاهش این آسیب

های اصالحی های آن، سیاستهای جدیدی بگشاید. هویت مردانگی در نگاه دینی و مولفهافق
هایی که دین برای مشارکت مردان در حل مسائل دین نسبت به مردانگی زمان صدور، و ایده

  .های جنسیتی موثر باشدن سیاستتواند در تدویاجتماعی دارد می
 زن-مردانگی، جنسیت، رابطۀ مردالهّیات عملی، الهّیات : هاکلیدواژه

 

                                                      
 (dehghan@wrc.irاستادیار پژوهشکده زن و خانواده، قم ) *
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 کاهش رنج مومنان از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی
 2مهدی دهقانی اشکذری؛ محمد1نژادعباس دهقانی

ترین به عنوان یکی از ملموس هارنج انسانمسئلۀ عملی الهّیات یکی از مباحث مطرح در 
تجربه زیسته بشر و تالش در جهت کاهش و تسکین آن است. در جهان اسالم نیز  هایجنبه

متکلمان و عارفان مسلمان به انحاء مختلف به این مسئله توجه داشته اند. در این مقاله در صدد 
گرای معتزلی، را درباره قلهستیم که با روش توصیفی ـ تحلیلی دیدگاه قاضی عبدالجبار، متکلم ع

کاهش رنج مومنان واکاویم. قاضی عبدالجبار معتزلی برای کاهش رنج مومنان سه راه پیشنهاد 
کند: اصالح بینش مومنان نسبت به رنج، داوری نکردن یا دفع نگرانی مومنان نسبت به می

شده اند در آخرت.  هایی که در این دنیا متحملها و وعدۀ جبران رنجعقوبِت اعمال بودن رنج
وی ابتدا سعی در اصالح نگرش مومنان نسبت به رنج دارد و با طرح این که هر رنجی ضرر 

ها و اصالح بینش مومنان معقول نشان دادن رنج نیست و همچنین هر رنجی ظلم نیست، درجهت
نسبت ها ترین عوامل نگاه نادرست انسانفرض اصلیحرکت کرده است. از دید او، این دو پیش

پیدا کنند. در  شود مومنان نگاه متفاوتی نسبت به رنجبه رنج است و تغییر در این دو باعث می
مرتبه دوم او با تمسک به دالیل متعدِد عمدتًا عقلی و بعضًا نقلی و همچنین بطالن تناسخ، نشان 

ق باور اصحاب های این دنیا را عقوبِت اعمال انسان ـ چه مطابتوان مصائب و رنجدهد که نمیمی
تناسخ در زندگی مفروض پیشین و چه در زندگی کنونی ـ قلمداد کرد ولذا مومنان نباید با این رنج 

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

 ایجاد آرامش در آنها بردارد.
 عملی، قاضی عبدالجبار، داورِی رنج دیگران، ِعوضالهّیات : رنج، هاکلیدواژه

                                                      
دانش آموخته دکتری رشته فلسفه اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران  1
(iranianboy159@yahoo.com) 
 (mmdafarhang@gmail.comاستادیار گروه معارف دانشگاه فرهنگیان یزد ) 2
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 سینوی ۀهای فلسفعملی و هنر؛ بررسی ظرفیتالهّیات 
 *هادی ربیعی

نحو روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است. در عملی، هنر بهالهّیات مباحث معاصر ۀ در گستر 
و نسبت آنها با های مختلف و متکّثر ماّدی و معنوِی زندگی فردی و اجتماعی عملی جنبهالهّیات 

شود. از این رو، عواملی همچون جایگاهی که هنرها در شئون خداوند بررسی و سنجیده می
شناختی اند، لّذت زیباییمعاصر پیدا کرده عبادات انسان ، مراسم دینی ومختلف زندگی روزمره

گیری شود، و نقشی که آثار هنری در شکلهای هنری کسب میزیباییۀ وافری که از تجرب
هنر ۀ افکار، احساسات و عواطف افراد و جوامع دارند، حاکی از اهمّیت و لزوم پرداختن به مقول

هایی مواجهیم عملی مسیحی، با پژوهشالهّیات اساس، در بر این است. عملی الهّیات در نسبت با 
کوئینی و بوناونتورا به بررسی جلوهالهّیاتکه بر بنیاد آراء  الهّیات های ی متفکرانی همچون توماس آ

اسالمی در این خصوص چنان که باید و ۀ های فلسفحال آنکه ظرفیت ،اندعملی در هنر پرداخته
های ار نگرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی ظرفیتشاید مورد مداّقه و بررسی قر 

پردازد. از این رو، عملی و هنر میالهّیات سینوی به عنوان مبنایی برای تأّمل در باب نسبت ۀ فلسف
شود و سپس با عملی و هنر در تفکر معاصر برشمرده میالهّیات های ارتباط میان نخست جنبه

این مباحث در ساختار معرفتی سینوی تبیین شود تا جایگاه و زمینهۀ الش میت تحلیل آثار ابن سینا
سینوی از ظرفیتی گسترده برای طرح ۀ دهد که مبانی فلسفهای این پژوهش نشان میگردد. یافته

مفاهیم زیبایی، لذت، تخیل، ادراک  ویژه در حیطه عملی و هنر بهالهّیات نسبت میان 
سینا ی ابنالهّیاتمباحث محدود به آثار همچنین این  ری برخوردار است.اختی و زبان هنشنزیبایی

، ریاضیات، طبیعیات و منطق به الهّیات های مختلفی از آثار او در حیطهنیست بلکه در بخش
 خورد.چشم می

 سینا، زیبایی، خیالشناختی، ابنعملی، ادراک زیباییالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (hadirabie@gmail.comاستادیار گروه فلسفه هنر، دانشگاه هنر، تهران ) *
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 سازی رفاهسازی و دولتعملی اسکاندیناوی بر ملتالهّیات تأثیر 
 *رضا رحمتی

دار جنبش قانونی اساسی، دولت، ملت و رفاه در سوئد، نروژ، فنالند و دانمارک، اگرچه وام
های اجتماعی جنبش حقوق مدنی، جنبش شهروندی و ... بوده است، با این حال شدیدًا با سنت

عملی الهّیات جمله آنها جنس خاصی از هویت دینی بوده است. گره خورده است که از 
ای، مانع از اسکاندیناوی به سبب اینکه توانسته بود، برخالف فرانسه و انگلستان و اروپای قاره

های اجتماعی متعددی را تبدیل به الگوهای سیاسی کرد. به سبب کلیسا شود، سنت–منازعۀ دولت
گرفتند یر نیروهای اجتماعی که در حد واسط این رابطه قرار میکلیسا و سا-در هم تنیدگی دولت

)از جمله دهقانان آزاد و کارگران(، ایدۀ دولت رفاه یا )حتی با تسامح( کلیسای رفاه در 
توان گفت بندی دولت نیز شد. بنابراین میای که سبب صورتاسکاندیناوی شکل گرفت، ایده

ملت و –ازی رفاه در اسکاندیناوی به واقع دولتسسازی و عالوه بر این دولتملت–دولت
دهقانان و -های دولت، در کنار دولتعنوان یکی از جلوهکلیسا به–سازی با پیکربندی دولتدولت
کارگران بوده است. بنابراین شکل خاصی از همبستگی بین نیروهای سیاسی و اجتماعی -دولت

ن نیروها در دولت نوردیک تبدیل به مدل در جامعه اسکاندیناوی شکل گرفت که بازتاب همه ای
رو ناسیونالیسم اسکاندیناوی مدل منحصر  خاص همبستگی و حکمرانی در این جامعه شد. از این

شود این است که بندی میدهد. سوالی که در اینجا صورتبه فردی از ناسیونالیسم را ارائه می
ولت رفاه در سوئد، نروژ و دانمارک گیری دعملی اسکاندیناوی، چه تأثیری بر شکلالهّیات 

واسطه تأثیرش بر تعریف ملت  عملی لوتری بهالهّیات کنندۀ داشته است؟ در پاسخ به تأثیر تعیین
هایی شبیه به رسالت کار، رسالت واسطه خوانشسو، و به عنوان منبعی برای هویت ملی از یکبه

 ه در منطقه اسکاندیناوی بوده است.سازی رفاوری و رسالت تولید منبعی برای دولتبهره
 عملیالهّیات سازی رفاه، ملت، دولت-: اسکاندیناوی، نوردیک، دولتهاکلیدواژه

                                                      
 (r.rahmati@basu.ac.irاستادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان ) *



 55|  المللی الهیات عملیچکیدۀ مقاالت کنفرانس بین

 پسند از متون مقدسفضای مجازی و خوانش عامهالهّیات 
 *فاطمه رحیمی

الهّیات پسندی از های سایبریک در دوره پساسکوالریزم، نوع عامهفناوری ۀهمزمان با رشد فزایند
ای در میان دینداران شکل گرفته است که با کنار گذاشتن تصویر متافیزیکال و در عین حال رسانه

در سنت ادیان توحیدی، به دنبال بازتولید اشکال جدیدی از « خدای متعال»پدرساالرانه از 
که در فضای مجازی شکل گرفته، الهّیات های مذهبی است. این نوع ارهمضامین، زبان و انگ

ناظر به نیازهای معنوی نسل جدیدی است که در صدد برقراری تعاملی عامیانه / روزمره و 
فضای الهّیات »غیرایدئولوژیک میان انسان و خداوند است. هدف این مقاله بررسی تاثیر 

پسند از مفاهیم دینی و آثار و پیامدهای آن در جوامع دینی های عامهدر پیدایش خوانش« مجازی
ها به دست آمد این بود که است که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. آنچه از بررسی

ّیات الههای ها و انحصارگراییگویگیبا دموکراتیزه شدن دین در فضای مجازی، بر خالف تک
های دینی برای عموم مردم فراهم های مختلف از متون مقدس و گزارهسنتی، امکان خوانش

ها و هنجارهای دینی در فرآیند تعامل دین با فرهنگ عامیانه با شود. در این راستا باورها، ارزشمی
و دین،  پسندشوند، اما این تعامل پویا میان فرهنگ عامهمی -و چه بسا تنزل–آنکه دچار تحول 

موجب برانگیختگی معنوی عامه مردم و پدید آمدن احساس تعلق به دین در سطوح مختلف مردم 
نوعی بازتولید امر قدسی و تجربه دینی در حیات روزمره عموم دینداران  شود که نتیجه آنمی

 است. 
 فضای مجازی، دین عامه پسند، متون مقدسالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (rahimi_art@yahoo.comه و کالم اسالمی، دانشگاه پیام نور )استادیار گروه فلسف *
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 عملی و دین شهریالهّیات 
 *پوررسول رسولی

های زندگی، های بشری است که تاثیری بسیار شگرف بر شیوهترین پدیدهشهر یکی از مهم
ها داشته است. مطالعات شهری بیشتر بر قلمرو عرفی های اجتماعی و حتی حیات دینی انسانبندیصورت

شده بندی کالن جامعه )شهر یا روستا( و امر قدسی توجه متمرکز بوده و به ندرت به نسبت بین صورت
مانند شهرهای مذهبی )مشهد، قم و ...( گویی  سازاست. به همین سبب، با طرح مفاهیم خاص و مستثنی

نسبت مهم و معناداری میان شهر و دین برقرار نیست، و عماًل مطالعات دین در شهر به حاشیه رانده شده 
ه تنها برای شناخت بهتر و های شهری، ناست. فهم حیات دینِی شهر و نقش دین در تکاپوهای درونی محیط

ریزی شهری نیز گذاری و برنامههای شهری بسیار مهم است، بلکه برای هر گونه سیاستبیشتر پدیده
تواند مکان، و نقشی که مکان میالهّیات عملی، به الهّیات ضرورت دارد. در این مقاله، در راستای التزام به 

توجه شده است. ادعای این مقاله این است که اماکن شهرِی  در ترویج، تولید و تعمیق امر قدسی بازی کند
سازِی محیط و افراد دارند؛ زیرا شهرها ها نیز نقش مهمی در دینیهای مساجد و زیارتگاهبیرون درب

زیستانه دارند. در های پویایی هستند که در آن، فضاهای فیزیکی و تجربه انسانی تعامل هممحیطزیست
اند که باید باورها و ورزهای های دینی در سطحی گسترده بر این عقیدهها و سنتروهسازِی دین، گعملی

هر محیطی در امان نگاه داشت. به همین قیاس، پژوهش در باب دین غالبًا بر « بارزیان»دینی را از اثرات 
ارتباط » های مذهبی، فرآوردۀجماعت و افراد متمرکز است. در صورتی که روشن خواهیم ساخت که گروه

های اقتصادی و نیازهای انسانی به اماکن اند و نه انزوا. مومنان در واکنش به چالش« دین و حیات شهری
آورند. آنها از رهگذر آموزش مخصوص های اجتماعی پدید میکنند و برنامهروند، مناجات میمذهبی می

، در راستای رسالتشانوجوی منابع و جلب حمایت در زمینه رهبری عمومی، و از رهگذر جست
خواهیم به حضور دین در شهر عنایت داشته باشیم، ناگزیر باید با پرورانند. اگر میهای مدنی را میمسئولیت

مادیت آن حضور آغاز کنیم: یعنی مکان و فضا. این که نیایشگاه در خیابانی شلوغ و پر از سر و صدا و بوق 
که پس زمینۀ دعای زیر لب، آواز پرندگان است، بر تجربۀ  خودروها واقع شده باشد یا در محیطی آرام

دهد. سرزندگِی اقتصادی، تنوع جمعیتی، محیط فرهنگی، و گذارد و بدان سر و شکل میمومنان اثر می
دوانند، برگ دهند که اجتماعات دینی در آن ریشه میهای پر شمار دیگر، جملگی خاکی را پرورش میپویه

 میرند.پژمرند و مینهایت میدهند و در و بار می
 مکان، شهر، دیِن شهریالهّیات عملی، الهّیات : هاکلیدواژه

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

 *فردزهرا رشیدیسیده
خدا و ایمان به او و التزام به احکام شرعی بسیاری از عالمان دین اسالم معتقدند که باور داشتن به 

شود. اما امروزه در جامعه با این امر روبرو هستیم که و اخالقی سبب معناداری زندگی می
مسلمانان بسیاری با وجود باور داشتن به خدا و التزام کم و بیش به احکام فقهی و عمل به 

حساس ماللت و حتی پوچی در زندگی دستورات اخالقی، از زندگی رضایت حقیقی ندارند و یا ا
کنند. در این مقاله با بررسی آیات قرآن مجید با توجه به تفسیر عالمه طباطبایی، به این نکته می
شود، چیزی فراتر از باور به می پردازیم که آنچه باعث خرسندی از زندگی و معنا یافتن زندگیمی

ید بتوان گفت که آنچه که زندگی انسان را وجود خدا و عمل به دستورات دین است. در واقع شا
رک حضور او و همچنین رهاند، درک صحیح نسبِت ما با خداوند و داز ماللت و پوچی می

داشتن ارتباط زنده و حقیقی با او در کنار عمل به فرامین دینی است. عملی ساختن این ایده، 
هایی را اجتماعی، آموزشهای عمومی در حیطۀ زیست نیازمند آن است که متولیان آموزش

هایی است که ها برای رسیدن به این مطلوب توجه این متولیان به تکنیکتدارک بینند. یکی از راه
هایی مانند درک منشأ، شناسان و مشاوران دینی یا عالمان اخالق بیان کرده اند؛ تکنیکبرخی روان

و حوادث عالم با هم، مهارت درک یکپارچگی و جامع بودن نظام هستی و ارتباط تمام ذرات 
 نگاه از کل به جزء، درک فراوانی و وفور نعمت و وسعت دید از جمله این موارد هستند.

 های درک حضور، عالمه طباطبایی، قرآن، معنای زندگی: ایمان، تکنیکهاکلیدواژه

                                                      
دانش آموخته دکتری رشته فلسفه تطبیقی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران  *
(szrashidifard@gmail.com) 
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بر  یعالم ماده بر نگرش اعتقاد یاجزا یدگیارتباط و درهم تن ریتاث
 کوانتوم کیزیو ف یمطهر دیشه یفلسف دگاهیاساس د

 *سپیده رضی
علوم خصوصا  یدور در عرصه یهاکه نه تنها امروزه بلکه از گذشته یاز مسائل یکی 

است. انفصال و  گریکدیعالم ماده با  یارتباط اجزا یبوده، چگونگ شمندانیفلسفه مورد توجه اند
بشر  یها بر تفکر علمبود که سال یتصور ک،یهمان جهان مکان ایجهان  یاجزا انیم یگسستگ

گاه یحیصح افتیو نه تنها منجر به در  بودافکنده  هیسا خود نشد،  رامونینسبت به جهان پ یاز آ
گذاشت. اما  یو... بر جا ستیز  طیدر اعتقادات، روان، اجتماع، مح یاریبس یمنف راتیبلکه تاث

مکتب  شمندانیاند یو نگرش فلسف دیجد کیز یف یوردهاآچه امروزه با توجه به دستآن
 یدگیتناست اثبات وجود ارتباط و درهم تیحائز اهم یمطهر دیهمچون شه هیحکمت متعال

 قیاست که از طر  یعالم هست یایو پو  کیوحدت ارگان تیو در نها گریکدیعالم ماده با  یاجزا
و  یقابل بررس یمطهر دیاز منظر شه هیحکمت متعال یو مبان دیجد کیز یمتعدد در ف یهاشیآزما

و در کنش و  یجداناشدن ینگاه به اجزا ،چهیدر  نیاز ا یهست یهادهیاثبات است. نگاه به پد
 یبررس ریدر مس یمستحکم و متقن درآمدشیوار است که پکل هماهنگ و اندام کیواکنش 

 ،یعلوم چون روانشناس ریسا شمندانینو در تفکر و نگرش اند ینشیب جادیو ا یعلل دستورات اله
از علل و عوامل وجود  یاریبس تواندین نگرش میافراد است. ا یاعتقاد یو باورها یشناسجامعه

و  یکیز یرا از منظر ف رامونیپ طیگناهان در مح راتیچون نماز، دعا و ... و تاث یاحکام و عبادات
 مورد مداقه قرار دهد. یماد

کوانتوم کیز یف ،ینگرش اعتقاد ،یدمطهریعالم ماده، ارتباط اجزا، شه: هاکلیدواژه

                                                      
 (sepidehrazi@gmail.comرشته حکمت متعالیه، دانشگاه اصفهان )دانش آموخته دکتری  *
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سیاسی: تأملی بر نسبت میان مبانی الهّیاتی و تحقق  ۀالهّیات و فلسف
 نظم اخالقی در زندگی اجتماعی

 *مصطفی زالی
شناختی و وجودشناختی فرااخالقی ناظر به های معرفتپرسش از امکان اخالق غالبًا به پرسش

خورد. ولی پرسشی دیگر به موازات های اخالقی گره میها و ویژگیپذیری و عینیت گزارهشناخت
پرسش اول، امکان زیست اخالقی در واقعیت و امکان زیست اخالقی جمعی است. پرسش دوم را 

بندی کرد: آیا زیستن بر مبنای هنجارهایی ناظر به زندگی جمعی بشر در جهان اینگونه صورت توانمی
ای فیلسوفان، تحقق نظم های عینی و انسانی، سازگار است؟ پارهپذیر و با سرشت واقعیتواقعی امکان

را با اعمال قوۀ  اند که بشرگرا دانستهاخالقی را در زندگی اجتماعی بشر وابسته به تحقق دولتی تمامیت
ای فیلسوفان از امکان تحقق نظم اخالقی در متن قاهره به هنجارها پایبند نماید. اما در نقطه مقابل پاره

نسبت میان امکان مسئلۀ اند. این مقاله با مرور آثار سه تن از این فیلسوفان، زندگی اجتماعی سخن گفته
کند و نشان اهیت هنجارهای اخالقی را واکاوی میتحقق نظم اجتماعی اخالقی و نگرشی الهّیاتی به م

دهد که آدام اسمیت، ایمانوئل کانت و جان رالز، مفروضات الهّیاتی را درباره جهان و انسان ناظر به می
اند؛ به این منظور اشارات مایۀ بحث از پذیرش امکان عملی زیست اخالقی قرار دادهزیست اخالقی بن

نظریه ها و نیز دست نامرئی به مثابۀ نظمی الهی در کتاب همدلی میان انسانآدام اسمیت درباره مفهوم 
، ضرورت جاودانگی نفس و وجود خداوند به عنوان مفروضات امکان اخالق در احساسات اخالقی

خوشبینی الهّیاتی به سرشت اخالقی بشر و پیوند مسئلۀ و  نقد عقل محضاندیشه کانت بر مبنای کتاب 
درباره معنای گناه ت جمعی عادالنه در نگاه رالز بر مبنای رساله متقدم او تحت عنوان آن با امکان زیس

، مورد تحلیل تطبیقی قرار خواهد گرفت و در نهایت نشان داده خواهد شد که از یک سو نزد نخستین
از سوی این فیلسوفان امکان تحقق جامعه اخالقی در جهان واقعی، وابسته به مفروضاتی الهّیاتی بوده، و 

دیگر مفروضات الهّیاتی نسبت به تحقق جامعۀ اخالقی، خنثی نبوده و لوازم متفاوتی را به دنبال 
 آورد.می

 : خوشبینی الهّیاتی، نظم اخالقی اجتماعی، اسمیت، کانت، رالزهاکلیدواژه

                                                      
 (m.zali@ut.ac.irاستادیار گروه فلسفه، دانشگاه تهران ) *
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نیتس و کاربردهای سینا و الیبابن ۀضرورت فلسفی در اندیش
 الهّیاتی آن

 2؛ مهدی منفرد1نصیری زبان فهم محمدرضا
های عقیده به ثبوت یا عدم ثبوت موضوع ضرورت فلسفی، نتایج عملی بسیاری را در زمینه

خداشناسی، آفرینش، انسان و جهان به دنبال دارد. وجوب ذات و صفات خداوند، کیفیت 
جبر و مسئلۀ شرور،  مندی نظام هستی و سازگاری آن بافاعلیت ارادی خدا، احسنّیت و غایت

اختیار انسان و نیز ضرورت روابط عّلی و معلولی بین موجودات جهان، از جمله مسائلی هستند که 
ای مستقیم با موضوع ضرورت قرار دارند و در سه حوزه مهم دین، اخالق و علوم در رابطه

که اساس علوم  شوند. به طور خاص، انکار ضرورت سابق عّلی، عالوه بر اینتجربی، نمایان می
به معنای انکار ضرورت وجود خدا به عنوان الهّیات دین و مسئلۀ سازد، در تجربی را ویران می

گیرد. در این مورد شاید گمان علت جهان است که به تبع آن، اخالق دینی نیز هدف قرار می
 .برو استغیردینی هم با معضالتی روبیند، لیکن اخالق کنیم که اخالق غیر دینی آسیبی نمی

اخالق از آن جهت که اخالق است، نه با ضرورت عّلی سازگار است و نه حتی با عدم ضرورت 
گاه بالسویه بین فعل و ترک فعل قرار عّلی؛ زیرا اگر بر همه چیز ضرورت حاکم باشد، انسان هیچ

بخشند و این با قید امکان هایی هستند که به یک طرف ضرورت میگیرد و همیشه علتنمی
خاص در افعال اختیاری سازگاری ندارد؛ از طرفی اگر ضرورت عّلی بر روابط جهان حاکم 

اش توان ضرورتًا علت و مسئول اعمال اخالقی یا غیر اخالقینباشد، هیچ فاعل مختاری را نمی
نیتس ابتدا با تحلیل خاص خود از موجودات مبتنی بر سینا و الیبدانست. در این موضوعات ابن

 -خلقت مسئلۀ پردازند. این دو متفکر در ضرورت و امکان به اثبات وجود خدا میمفاهیم 
برخالف نوافالطونیان و اسپینوزا، قائل به وجود اراده و اختیار برای خداوند هستند؛ اراده خدا 

سینا ابن فلسفۀای است که در مبتنی بر ضرورت عقلِی وجودش و عینیت ذات و صفات، مسئله
نیتس، مساوی با الیب فلسفۀدهد. اراده خدا که در ضرورت فلسفی خلق نظام احسن را نتیجه می

مسئلۀ کند. کمال مطلق او است، ضرورت اخالقی آفرینش بهترین جهان ممکن را تبیین می

                                                      
 (mmonfared86@gmail.comدانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه قم ) 1
 (mohamadreza.z.nasiri1394@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه قم ) 2
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ا اراده نیتس، اختیار انسان در معنایی مشترک بالیب فلسفۀدیگر، جبر یا اختیار انسان است که در 
و اختیار خداوند است و آن به معنای نوعی موجبیت عقالنی است که برخالف عقیده دکارت و 

سینا با توجه به اسپینوزا، علت غایی در آن دخیل است. همچنین اختیار انسان در اندیشه ابن
تعلق تقسیمات او از علت به دو قسم علت تامه و علت ناقصه، تقسیم فاعل به قریب و بعید و نیز 

 ،یتسنرسد الیباختیار به نظر میمسئلۀ شود. در الهی با قید اختیار به انسان تبیین می ۀاراد
توان گفت همین های ذکر شده در باال به حل مسئله فائق آید؛ یا مینتوانسته است در برابر چالش

 فلسفۀه و او در نیتس، برای پسند عوام، مطرح شدالیب فلسفۀها نیز با توجه به دوگانگی راهکار
 گرا به معنای اسپینوزایی آن است.خاص خودش، کامال ضرورت

: ضرورت فلسفی، ضرورت اخالقی، نظام احسن، بهترین جهان ممکن، آفرینش، هاکلیدواژه
 نیتسسینا، الیباراده، جبر و اختیار، ابن
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 ثیر عوامل گوناگون در معرفتأت
 *غالمرضا زکیانی

گرایی و شوند که مانند هم بیاندیشند؟ ظاهرًا عقلای، حتی دو نفر هم پیدا نمیهیچ زمینهچرا در 
در  اعتقاد به عقل ناب به دالیل متعددی )از جمله حاکمیت گفتمان ارسطویی، فلسفی و مدرن(

خواهند و ها، هم میفرض نادرست را شکل داده که انسانفرهنگ بشریت نفوذ کرده و این پیش
ناپذیر برخی عوامل توانند مثل همدیگر بیاندیشند. ولی توجه به گستردگی و تاثیر اجتنابهم می

توانند همانند هم بیاندیشند؛ یعنی بشریت ها حتی اگر بخواهند نیز نمیدهد که انساننشان می
های مختلف و های مختلفی چون اندیشه، گفتار و رفتار به صورتمحکوم است به اینکه در حوزه

اگون زندگی کند. این عوامل عبارتند از: الف( عوامل معرفتی: شبکه معرفتی، انواع مبانی گون
ها، منافع، ملیت، من، انتقاد از من، عقلی، اعتباریات، کهن الگوها؛ ب( عوامل فردی: رقابت

ها، موج و ضّدموج، جغرافیای اندیشه، قدرت، فرهنگ، شغل من؛ ج( عوامل اجتماعی؛ گفتمان
ها؛ د( عوامل ایدئولوژیک؛ ها و حرفهها، شغلان، مدرنیته، پست مدرنیسم، دوگانهزبان، مک

های ذکر شده نکاتی را در تراشی، فقاهت. تفاوتگرایی، دشمنگرایی، تقدس، تکفیر، عواممطلق
های دینی و مباحث مرتبط با آنهاست از پی خواهند داشت. نکته نخست ناظر به دالیل و نشانه

گناه و تقوا، مراتب ایمان، تصویب و تخطئه، معّذریت، قاعده الزام، تجّری. در این جمله قلب، 
 13، حجرات/ 119، هود/ 145، بقره/ 74مقام توجه به برخی از آیات قران همچون یونس/ 

گرایی، یابد. نکته نخست ناظر به نتایج معرفتی است و ما را با مباحثی همچون کثرتاهمیت می
کند. فکیک دین از معرفت دینی، اختالف رمز اشتراک، و جواز تعّبد مرتبط مینسبیت، گفتگو، ت

شود معرفت انسانی به شدت نتیجه آن که اگر زندگی را تعبیر عامی از عمل بدانیم، معلوم می
تواند به صورت ناب رفتار نماید و به تعبیر تحت تاثیر عوامل مختلف زندگی بشری بوده و نمی

 ندگی بشر نه مطلوب است نه ممکن.دیگر عقل ناب در ز 
: اختالف، عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل معرفتی، عوامل ایدئولوژیک، هاکلیدواژه
 عوامل دینی

                                                      
 (zakiany@yahoo.comدانشیار گروه فلسفه، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران ) *
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 در آراء ویلیام جیمز« ایمان عملی»مفهوم 
 *العابدینیعباس حاج زین

نظر تعلق داشته باشد به ساحت در دیدگاه ویلیام جیمز ایمان پیش و بیش از آنکه به ساحت 
عواطف و احساسات و ساحت عمل تعلق دارد. او برای نشان دادن چنین وضعیتی از سویی به 

محور بودن آدمی در کند و از سوی دیگر به غایتهای سرشت روانی انسان استناد میواقعیت
سوی باور مذهبی زندگی عملی خود. به اعتقاد جیمز سرشت عاطفی و احساسی انسان او را به 

کند تا موجه بودن چنین باوری را به تالش می« ارادۀ معطوف به باور»دهد. او در آموزۀ سوق می
شناختی تبیین نماید. وی همچنین در جای جای آثار خود نتایج عملی باور دینی را لحاظ معرفت

ویلیام جیمز اواًل داند. بر این اساس درک مفهوم ایمان عملی در دیدگاه مویدی بر صدق آن می
به درک پراگماتیسم او به عنوان روشی برای احراز  شناسی و ثانیاً وابسته به درک آراء او در روان

شناسی رایج در روزگار ما از حقیقت یا صدق یک باور است. در عین حال، فاصله گرفتن روان
ی به فهم واژۀ هایی که تا حدشناختی، ابهامهای روانسبک خاص جیمز در تحلیل واقعیت

پراگماتیسم مربوط است )تا حدی به تفاوت پراگماتیسم در دیدگاه جیمز با پراگماتیسم در دیدگاه 
گردد(، و سبک جیمز در بیان عقاید فلسفی خود موجب شده است تا درک و متأخران باز می

جیمزپژوهان با  تفسیر آراء جیمز در اکثر موارد، از جمله در موضوع مورد بحث این مقاله، در میان
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 

 دهد.میشود که قرابت آن را با مفهوم ایمان فطری در میان متفکران مسلمان نشان می
 : ایمان عملی، ویلیام جیمز، سرشت عاطفی، پراگماتیسم، ارادۀ معطوف به باورهاکلیدواژه

                                                      
 (aabedini123@gmail.comاستادیار گروه الهیات، دانشگاه رازی ، کرمانشاه ) *
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داری عملی با کمک تقریری از دلیل معقولیت بر تبیین ضرورت دین
 پایه شرطیۀ پاسکال

 *اله زینلیروح
ها را کنند تا بهترینتالش می گیرند وها در زندگی همواره در موقعیت انتخاب قرار میانسان

دارانه است. دارانه یا غیر دینها گزینش زندگی دینبرگزینند. یکی از مهمترین این موقعیت
داران مدعی برتری دیدگاه خود هستند. آنان باید برای اثبات مدعای خود داران و غیر دیندین

. برتری دالئل 1صور است: دلیل ارائه کنند. پس از بررسی دالیل آنان سه وضعیت قابل ت
گرایی، . تکافؤ ادله دو طرف. بر اساس الگوی عقل3داران. . برتری دالئل غیر دین2داران. دین

داری برگزید. اما در داری را و در وضعیت دوم غیردیندر وضعیت نخست باید در نظر و عمل دین
گرایی یا توقف است. گویا وضعیت سوم باید بین نظر و عمل فرق نهاد. در نظر، تکلیف ندانم

گرایی راه سومی است که در عرصه نظر درخور گزینش است. ولی در عمل توقف و ندانم
رو اگر اعمال عبادی دین را گرایی امکان ندارد و ناچار از برگزیدن یک طرف هستیم. از اینندانم

یم. در چنین شرایطی باید ادارانه عمل کردهدارانه و در غیر این صورت غیردیندهیم، دینانجام 
جانبی را برگزید که ضرر کمتر و سود بیشتری را در پی داشته باشد. با مقایسه سود و ضرِر مورد 

توان دریافت که مجموع داران و احتساب میزان کّمی شدۀ آنها میادعای دین داران و غیر دین
دلیل معقولیت که بر مبنای شرطیۀ داری است. عنوان این تقریر از داری بیشتر از غیر دینسود دین

توان ثابت کرد که در عمل پاسکال شکل گرفته، سود مورد انتظار برتر است و بر اساس آن می
ای ها، در پارهدارانه زندگی کرد. این استدالل با وجود برخی شباهتداری را برگزید و دینباید دین

داری های دیناین استدالل محدودیتها و هدف با شرطیۀ پاسکال متفاوت است. در فرضپیش
داران بهرۀ اخروی در نظر گرفته شده است. هدف آن نیز لحاظ گردیده و برای برخی غیردین

 داری.داری در عمل است نه اثبات حقانیت دینترجیح دین
 داری عملی، دلیل معقولیت، شرطیۀ پاسکال، تبیین استدالل: ضرورت دینهاکلیدواژه

                                                      
 (ruholla12@gmail.comاستادیار گروه معارف اسالمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ) *
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عملی بر مبنای متافیزیک عمل در اندیشۀ عالمۀ الهّیات معناشناسی 
 طباطبائی

 *مهدی ساعتچی
عملی متوقف است بر انگارۀ عمل و نسبت آن با الهّیات. متافیزیِک عمل به الهّیات معناشناسی 

پردازد. شناختی عمل، جایگاه آن در میان سایر امور و نسبت آن با سایر اشیا میبررسی شأن هستی
ای درباب متافیزیک عمل از آن توان دیدگاه ویژهوار به آثار عالمۀ طباطبائی، میبا نگاهی منظومه

کرد. از نظر طباطبائی، عمل ـ به مثابۀ یک هویت خارجی ـ نوعی حرکت است، حرکتی  استخراج
که دارای یک سلسله مبادی در درون آدمی است. مشّخصۀ عامل مختار این است که با وساطِت 

افزاید، کند. حرکت انسان چیزی بر اشیای بیرونی نمیافکاری برساخته )امور اعتباری( عمل می
دهد. هر تغییری در جهان به مند با بیرون از خود را تغییر میۀ نسبِت انساِن بدنبلکه صرفًا نحو 

انجامد. پس انسان از طریق افکار برساخته، تغییرات دیگر و در نتیجه به تغییر وضع جهان می
ای به ساحت خواهد به گونهدهد. هر آن چیزی که از سنخ اندیشه است و میجهان را تغییر می

در وهلۀ اّول الهّیات ارد شود، باید از معبر امور اعتباری گذر کند. روشن است که کنش آدمی و 
چگونه وارد این معبر الهّیات ساحتی نظری و مربوط به حوزۀ باورها است. مسئله این است که 

گردد؛ شود، و به دیگر سخن چگونه مبدأ تغییر جهان میشده و چگونه مبنا و مبدأ عمل واقع می
سو با هستی و ّیتی بر سایر مبادِی نظری عمل دارد. به باور طباطبائی دین ترجیحات همنیز چه مز 

عملی رسید: الهّیات توان به معناشناسی کند. بر این اساس میآفرینش را به انسان گوشزد می
های فردی گیری کنشعملی، دانِش تبیین و توجیه نحوۀ ترّجح مبدأ الهّیاتِی عمل در شکلالهّیات 

زند. دنیای اجتماعی آدمی است. آدمی مادام که عملی را راجح نیابد، دست به انتخاب آن نمیو 
تواند نقش عملی در این میان میالهّیات کند؛ جدید انسان را به ترجیحات گوناگونی دعوت می

سازی داشته باشد، اینکه نشان دهد چگونه عمل دینی قطع نظر از تکلیف بودنش، با سرنوشت
 ر هماهنگ است.وضع بش

 عملی، متافیزیک عمل، عمل دینی، عالمۀ طباطبائیالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (saatchi.edu@gmail.comاستادیار گروه فلسفه و کالم، دانشگاه شهید مطهری، تهران ) *
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 نظریالهّیات عملی ارسطو غایت الهّیات 
 *مریم سالم

اولی( را به سبب موضوعش برترین  فلسفۀ)الهّیات بندی نمود و زمانی که ارسطو علوم را طبقه
اش را مد نظر داشت که انسان به خصوصًا تصریح شده در آثار اخالقیعلوم دانست، این نکتۀ 

کند. انساِن سبب آنکه همیشه به دنبال خیر است، خدا و موجودات غیر مادی را جستجو می
ارسطو که به خاطر خوِد حقیقت به دنبال حقیقت است، به واقع به به دنبال خیر، ۀ متحیر در اندیش

د. در نگاه ارسطو تعقل و حکمت از فضایلی است که سعادت کنعلل نخستین را جستجو می
ها حکمت نظری است. فعالیت حکمت نظری برترین نماید و برترین فعالیتانسان را تأمین می

لذایذ را که دوام و ثبات دارد به همراه دارد. از این رو حکمت عملی و رسیدن به زندگی 
کمت نظری است. در اقسام حکمت نظری، ای فضیلت محور، هدف حسعادتمندانه در جامعه

برترین است و لذا نظام اجتماعی الهی، غایت نظام علمی و حکمِی الهی است. حکیم و الهّیات 
تواند به کشف حقیقت نایل شود و لذا ارسطو به علم ای آرام و سالم نمیفیلسوف جز در جامعه

نظری اگر چه الهّیات داند. ا میهدهد و آن را معتبرترین و مهمترین دانشسیاست اهمیت می
تر است، رسیدن به غایت اولیه و بالذاتش شناخت است، اما غایت ثانیًا و بالعرض آن که بسی مهم

نظری الهّیات شود. ای الهی مبتنی بر فضیلت خیر است که خود سبب رشد حکمت میجامعه
م ایجاد و چه در مقام ابقا. اخالق عملی جدا کند، چه در مقاالهّیات تواند خود را از گاه نمیهیچ

جویی و اندوزی و سایر رذایل، شرط حقیقتطلبی، مالمحور و به دور از تعصب، جاهفضیلت
حکمت نظری است، در عین اینکه خود حکمت نظری شرط تحقق حکمت عملی و اخالق 

سبب تحقق نظام  گاه در نظر نماند و بههیچالهّیات شود سویه سبب میلزومی دوۀ است. این رابط
جای نظام اجتماعی نفوذ نماید و موجبات رشد اجتماعِی مبتنی بر برترین فضایل، در جای

 انسانیت را فراهم کند.
 عملی، فضیلتالهّیات نظری، الهّیات : ارسطو، خیر، هاکلیدواژه
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 عملی تا کالم کاربردیالهّیات از 
 *تقی سبحانیمحمد

عملی در مسیحیت توسط شالیرماخر به منظور بازسازی و روزآمد شدن دستگاه روحانیت الهّیات 
مسیحی در طی دو دهۀ الهّیات های عینی و زمینی بشر مطرح گردید. در کید بر جبنهأ مسیحی و با ت

 عملی و امتدادی ازالهّیات ای از توان آن را شاخهکاربردی نیز شکل گرفته است که میالهّیات اخیر، 
های مربوط به عمل عملی دامنه بسیار وسیعی از همه حوزهالهّیات شبانی و تبشیری دانست. الهّیات 

ورزی( و همچنین تاّمالت نظری درباره مبانی عمل انسانی را انسانی )از جمله نحوه اداره کلیسا، خطابه
های روزمره و ر و دغدغهکاربردی صرفًا به امور جزئی و عینی در زندگی بشالهّیات شود، اما شامل می

تواند نسبت به تغییرات ایجاد شده در دوران و کالم اسالمی نیز نمیالهّیات اجتماعی او نظر دارد. 
اسالمی دو الهّیات مسیحی و الهّیات تفاوت باشد. در عین حال، میان های عینی بیجدید و جنبه

ه با زندگی روزمره و عینی بشر بوده، و لذا ( اسالم از ابتدا و ذاتًا آمیخت1تفاوت اساسی وجود دارد: 
های کالمِی نخستین ناظر به واقعیات زندگی مسلمانان بوده است )از جمله امامت، بسیاری از دغدغه

رنگ بودن مباحث عملی و اخالقی در کالم اسالمی ( کم2مرزبندی اجتماعی ایمان و کفر، َقَدر(، 
یا کالم الهّیات ر علم کالم است؛ در نتیجه، برای ایجاد ناشی از وجود دو علم فقه و اخالق در کنا

توان رسد مانند سنت مسیحی میعملی اسالمی باید از مجموع این علوم استفاده کرد. به نظر می
تمایزی میان کالم عملی و کاربردی قائل شد. در کالم عملی، ضوابط، اصوِل کّلی و کبریات عمل 

ز مباحث جنبه نظری دارد، ولی در کالم کاربردی، مصادیق عینی گردد و بسیاری اانسانی مشّخص می
شود. به بیان و جزئی افعال در بستر زندگی روزمره و اجتماعی بشر )مبتنی بر آن کّلیات( بررسی می

دار تفسیر الهّیاتی از زندگی عینی بشر و مشّخص کردن شیوه تغییر زندگی دیگر، کالم کاربردی عهده
الهّیات گی مطلوب دینی )با در نظر داشتن همه عناصر محیطی و فرهنگی( است. برای رسیدن به زند 

دان کاربردی نقطه آغاز کار خود را بررسی واقع اجتماعی قرار ای دارد. الهیرشتهکاربردی ماهیتی میان
س کند و سپس بر اسادهد. از این رو اّوال از منظر علوم اجتماعِی مختلف رویدادها را مطالعه میمی

مبانی الهّیاتی به تفسیر این رویدادها پرداخته و نهایتًا تفسیر جدید خود را در ساحت عینی مجّسم 
 سازد.می

 کاربردی، کالم عملی، کالم کاربردی، مسیحیت، اسالمالهّیات عملی، الهّیات : هاکلیدواژه
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و جان  تقی جعفریو معنای زندگی از نظر عالمه محمدعملی الهّیات 
 کاتینگهام
 *پورنسرین سراجی

دچار بحران معنویت است. گسترش احساس پوچی  انسان عصر حاضر به دالیل مختلف
های این بحران است. کاتینگهام ضمن بر شمردن علل این انسان امروز یکی از نمود وسردرگمی

تواند مومنانه میداند. او معتقد است زندگی بحران معنوی راه حل مسئله را در خدا و دین می
های دینی داری زندگی انسان شود. به عقیده او حتی اگر کسی با عقل نتواند باورموجب معنا

تواند با الزام به اعمال مذهبی به زندگی خود معنا ببخشد. عالمه جعفری اگرچه داشته باشد، می
را  ی معناداری زندگیشمارد، اما رکن اساسبخشی زندگی انسان موثر میاعمال عبادی را در معنا

داند. از نظر عالمه جعفری هماهنگی زندگی انسان با شناخت خود حقیقی، طبیعت و خدا می
های دومتفکر اگر زندگی انسان را به به معنای حیات معقول است. با توجه به دیدگاه اهداف الهی

ر درباره معنای زندگی های دومتفکدوره قبل از عقل و بعد از عقل تقسیم کنیم با توجه به دیدگاه
توان راه کارهایی عملی برای حل معضل احساس پوچی و سردرگمی انسان معاصر ارائه داد. به می

های تواند افقی از ارزشعبارت دیگر تربیت دوران کودکی و نوجوانی با روش کاتینگهام می
ای که هکتب درسی به شیو  بدین منظور نگارش معنوی در برابر کودک و نوجوان بگشاید

کاتینگهام ارائه داده است با موضوعات معنای زندگی یا اخالق عملی، همچنین آموزش خانواده و 
ساز دوره بعدی زندگی اوست. در بسیار حائز اهمیت و زمینه هاترغیب آنها به توجه به این راهکار

وجه به روش های بعدی که دوره جوانی است پرورش فکری جوانان و تغییر نگرش آنها با تدوره
های دانشگاهی عالمه جعفری در جهت حیات معقول با گنجاندن دروس عمومی برای تمام رشته

عمومی و اخالق عملی، گامی مهم در جهت کاهش  فلسفۀبا عنوان معنای زندگی و  و متوسطه
 اثرات بحران معنوی است که انسان امروز دچار آن شده است.

تقی عقول، جان کاتینگهام، عالمه محمدمومنانه، حیات م: معنای زندگی، زندگی هاکلیدواژه
 جعفری
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 وارۀ دینی غزالیعملی؛ طرحالهّیات فهم مقاصد عقاید و 
 2؛ قربان ابراهیمی1کیهان سلطانیان

رغم بررسی عقالنی عقاید دینی مانند وجود خداوند، اسما و صفات او، اصناف در علم کالم، علی
بشر، بعثت انبیا)ع(، نزول کتب، جنت و دوزخ، ایمان به هر یک از این امور در ترغیب  مالئکه، خلقت

مندی و ترهیب به اعمال و کردارهای اخالقی و دینی نقش بسزایی دارند. این امر در ذیل عنوان غرض
کید شماری از متکلمان که برخی از ایشان نظیر غزالی، اشعری هستند قرار  افعال خداوند، مورد تأ

باشد، در کنار اثبات و دفاع از گذار نظریۀ تعلیل در افعال و ارادۀ الهی میگرفته است. غزالی که بنیان
عقاید، معتقد است ایمان و عمل همواره با هم هستند و از یکدیگر مستغنی نخواهند بود. برای این 

گاهی از مصالح عقاید و  همراهی، ادراک و فهم عقاید نزد عقل و قوۀ فاهمۀ بشری و همچنین آ
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 

بدون عمل مانند  کلمه ِشکر، شیرین نخواهد گشت. عمل مرتبۀ بعد از این ایمان و تلفظ است و مؤمِن 
تواند به مصالح ایمان و منافع عقاید دست یابد که از اسباب حصول مبارز بدون سالح است. کسی می

گزاری از خدواند و عمل مند گردد و به تعبیر غزالی کسی قادر به شکراین منافع یعنی عمل کردن بهره
گاه گردد. م صالح و مضرات پذیرش و عدم به دستورات اوست، که به حکمت خداوند در هر چیزی آ

پذیرش باورها، و عمل کردن یا ترک عمل به آنها، دنیا و آخرت انسان را متأثر خواهد ساخت. غزالی 
داند. لذا کشف تمامی اعتقادات موجود در قرآن را برای عبرت گرفتن و انجام فعل یا ترک فعل می

سازی آنها از منظر جامد، جهت عملیاتیانمصالح و مقاصد عقاید و شناخت مسیری که به این مهم می
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 

قاید و مقاصد آن عقاید از دیدگاه غزالی، در حد وسع یک مقاله های کشف مصالح عبر آن است تا راه
 ذکر گردد.
 مندی خداوند: قرآن کریم، الهّیات عملی، غزالی، مقاصد عقاید، غرضهاکلیدواژه
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 فمینیستی؛ جسمانیت، فرهنگ و زبانالهّیات کاربرد تجربیات زنانه در 
 2؛ زهرا جوادی1السادات سیاهپوشمریم

دانان به سه ساحت که معطوف به تجربۀ زنانه باشد، توجه الهیالهّیات در راستای ارائۀ خوانشی از 
جلب شد. در ساحت نخست، تاریخ فلسفه در غرب، همواره جسمانیت زنانه را متناظر با طبیعت 

الهّیاتی دانسته و با جلوه دادن عقالنیت به مثابه حق انحصاری مردانه، زنان را از تحصیل در حوزۀ 
دانان فمینیست بر آن هستند که ضمن به رسمیت شناختن جسمانیت زنانه، راهی منع کردند. الهی

دانان برای ورود به عرصۀ عقالنیت بگشایند. افزون بر این، در همین ساحت است که الهی
ق بدن فمینیستی دانسته و تجربیاتی که از طریالهّیات فمینیست بدن زنان را منبعی برای بازتاب 

یم داده و حتی به بازتفسیر وجه زنانۀ های گوناگون الهّیاتی تعمآورند را به عرصهخود به دست می
های جدید دینی با هدف ایجاد پردازند. ضمنًا ایشان در این راستا دست به ارائه آیینخدا می

ی دینی زنند تا به رویدادهای مخصوص بدن زنان، وجهفضایی معطوف به تجربیات جسمانی می
دانان فمینیست پساساختارگرا به تکثر فرهنگی جلب شده و ببخشند. در ساحت دوم، توجه الهی

های گوناگون را بر تجربیات زنانه از دین مد نظر قرار دادند. در این ساحت، کوشش تاثیر فرهنگ
ا در بر های غیرغربی ر های متون مقدس که تجریبات زنان از فرهنگشود تا با نظر به شخصیتمی

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 

کند و از سوی دیگر نگارش این متون به دست مردان، عمدتًا از تجربیات زنانه غافل ایجاد می
نده است. پژوهش حاضر، در مقام یک پژوهش بنیادی ـ کاربردی، بر آن است که کاربرد ما

فمینیستی به مثابه الهّیاتی عملی را با نظر به سه ساحت مطرح شده، مورد الهّیات تجربیات زنانه در 
 بررسی قرار دهد.

 یفمینیستی، جنسیت و دین، فمینیسم دینی، مردساالری دینالهّیات : هاکلیدواژه
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نامه خواجه عبدالله انصاری؛ روایتی دیگر بازخواست خدا در مناجات
 اعتراضالهّیات از 

 *هاتف سیاهکوهیان
-های مدرن یهودیالهّیات( اگرچه از نظر تاریخی متعلق به Protest Theology) اعتراضالهّیات 

شکایت مؤمنانه از »مسیحی پساهولوکاستی است، اما در سنت تصوف اسالمی نیز گفتمانی با رویکرد 
مؤمنانه  اعتراض دانست. نمونه این اعتراضالهّیات توان آن را روایتی دیگر از وجود دارد که می« خدا

مدار تسلط گفتمان شریعت رغمعلیکه نامه خواجه عبدالله انصاری سراغ گرفت توان در مناجاترا می
تسلیم و رضای »گفتارهای آن رابطه میان انسان و خدا از سطح بر اندیشه نویسنده آن، در برخی از پاره

مطرح « گله و شکوه»گری و بازخواست از خدا از طریق استراتژی رود و پرسشفراتر می «صوفیانه
 رغمعلیگفتارهای این اثر در صدد تقویت این فرضیه است که شود. مقاله حاضر با بررسی پارهمی

اعتراض در ادبیات عرفانی ایرانی وجود دارد که با وجود تمایز الهّیات های تاریخی، نوعی بندیتقسیم
کشد. ی سنتی به چالش میهاانمسیحی آن، همانند آنها ُاتوریته خدا را در گفتم–یهای یهودبا روایت

« تقدیرمسئلۀ »نامه در مناجات« کایت از خداش»ها نشان داد که هسته مرکزی گفتمان حاصل بررسی
های پساهولوکاستی، که ناظر بر سویه تاریخی و الهّیاتاین گفتمان برخالف «. شرمسئلۀ »است نه 

محور و انتزاعی دارد و بر اساس ایدئولوژی های سنتی ماهیتی سوژهالهّیاترنج بشر است، همانند عینی 
کند. طرح را مطرح می« ناسازگاری اراده پیشین خدا با اختیار انسان»چالش کالمی  ،«تقدیرگرایی»

ی چهره انسان به و بازنمای« بازی و فریب»نامه بر اساس استعاره گرایانه در مناجاتاین چالش سرنوشت
یک مسلمان مخدوش  را در باور عاّم « خدای عادل»مثابه قربانی و بازیچه بازی سرنوشت، تصویر 

« تعبد و تسلیم»کند. خواجه عبدالله انصاری با ایجاد نوعی دیالکتیک در تفکر اشعری، از پارادایم می
رود و با نوعی یأس و می کند و تا مرز تردید در عدالت خدا پیشیک مسلمان خداباور عدول می

کند. هدف این معنا بودن اختیار و عمل انسان را در برابر مشیت الهی مطرح میبدبینی ناکارآمدی و بی
نامه با روش در مناجات« شکایت از خدا»بندی زبانی و محتوایی گفتمان ورتمقاله بررسی ص

 تحلیلی است.-توصیفی
 عبدالله انصاری، ادبیات عرفانی، عدل الهیاعتراض، خواجه الهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (siahkuhian.8949@yahoo.comاسالمی واحد تاکستان، تاکستان )استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد  *
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 معنوی در مسیحیتالهّیات عملی با الهّیات نسبت 
 *احمد شاکرنژاد

ایجاد الهّیات عملی در دوران مدرن برای بازگرداندن عمل و معنویت به الهّیات معنوی و الهّیات 
گاهی از نسبت این دو الهّیات معنوی با الهّیات شدند، اما عدم توجه به تمایزات  عملی و عدم آ

ای از معنوی به معنای خاص خود شاخهالهّیات هایی را برای محققان بیافریند. ممکن است چالش
 مسیحی است که به دنبال مطالعه منسجم تجربه زیسته ایمان در بافت مسیحی است. بهالهّیات 

ی ایجاد ارتباط زنده با متعلق ایمان مسیحی دانشی است که به چگونگ« معنویالهّیات »این معنا، 
عملی وجود الهّیات معنوی و الهّیات پردازد. سوال این تحقیق آن است که چه نسبتی میان می

معنوی هستند که با بهره الهّیات سیستماتیک دو منبع تغذیه الهّیات عملی در کنار الهّیات دارد؟ 
مسیحی حفظ کند. البته الهّیات را در مسیر سنت  تواند خودشمعنوی میالهّیات گیری از آنها، 

عملی )به عنوان منبع مباحث عملی خود( بیش از همه به الهّیات معنوی از میان تعالیم الهّیات 
مباحثی درباره اداره کلیسا و  مباحث زیست معنوی، کمال، تعمیق ایمان و خودسازی توجه دارد تا

یت معنوی، خدمات کلیسایی و امور شبانی. در یک جماعت مومنان، مناسک و شعائر دینی، هدا
عملی بسیار فراگیر است و حتی شامل الهّیات ای، حجم و دامنه موضوعات عملی در نگاه مقایسه

الهّیات معنوی به الهّیات  شود. یافته مقاله حاضر آن است کهاعمال ظاهری و فرمالیستی نیز می
دهی کند و و سنت مسیحی، اعمال معنوی را سامان عملی نیاز دارد تا در چارچوب عمل مومنانه

فرمالیسم  معنوی احتیاج دارد تا در ورطهالهّیات عملی نیز به الهّیات گرایی نیفتد. در دام باطن
توان دو جریان الهّیاتی عملی را میالهّیات معنوی و الهّیات دینی و ظاهرگرایی گرفتار نشود. پس 

 رسانند. به همدیگر یاری و کمک میدانست که با هم تعاضد داشته و 
 معنوی، معنویت و ایمانالهّیات عملی، الهّیات : مسیحیت، هاکلیدواژه

                                                      
 (a.shakernejad@gmail.com) قم ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم ت،یاخالق و معنو  ۀپژوهشکد اریستاد ا *
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 عملیالهّیات زادۀ آملی به مثابۀ تمهیدی بر انسان بیدار عالمه حسن
 *فرشهناز شایان

عملی نگاه شده است و تفسیرهای مختلفی از آن ارائه شده: الهّیات اندازهای متفاوتی به از چشم
همانند اینکه از منظر الهّیاتی و دینی، دلشورۀ رنج مردم و کیفیت زندگی آنها را داشتن؛ 

های محلی و ملی و جهانی مردم. در سنت انگاری جهان زندگی؛ اهتمام به حل بحرانمقدس
های یابد، بلکه عارفان در مراقبتناسک قوام نمیورزی با حصر نظر به اجرای معرفانی ما، دین

دانند و در همه حال خویش معنوی و فضای علم االسمایی، مردم را مظهر جمال و جالل الهی می
توان بنا بر سیره و بینند. پرسش اصلی این پژوهش این است: چگونه میرا در محضر خدا می

ن گفت؟ دستاوردهای این پژوهش به این قرار عملی سخالهّیات اقوال عالمه حسن زادۀ آملی از 
عملی بدانیم، سیره و آرای عالمه حسن زاده الهّیات است: یکم، اگر به تعبیر برخی، رنج را آغاز 

رسد از نظر عملی تفسیر و تحلیل کرد؛ با این توضیح که به نظر میالهّیات توان در فضای را می
نج بشری، رنج جهالت و غفلت است، لذا ایشان تمام عالمه حسن زاده، ام المصائب و بزرگترین ر 

گیرد تا جامعه را به سمت و سوی انسان بیدار سوق دهد؛ دوم، اگر توشه و توان خود را به کار می
عملی بدانیم، امکان درونی این مقّوم از اقوال عالمه الهّیات مراقبت شبانی و معنوی را از مقّومات 

داند؛ رحمی که ست. زیرا ایشان این جهان را رحم دوم آدمی میحسن زادۀ آملی قابل استنباط ا
قرار است آدمی در پرتو مراقبت مادرگونه اما معنوی عارفان متأله، به موطن غیب راه یابد. سوم، 

الهّیات عملی حضور دارد؛ از این رو الهّیات نیز در منطقۀ الهّیات خیررسانی به دیگری از منظر 
عالیقدر قابل رصد است، بنا بر آنکه استاد حسن زاده بر طهارت باطنی  عملی در بیان این عارف

آدمی و تطهیر کردن دیگری و تکمیل نفوس اهتمام ویژه دارد، تطهیر و تکمیلی که هویت 
 های فردی و اجتماعی را به همراه دارد.رسانی به جامعه و تصحیح ناهنجاریخیر

 جهل، غفلت، حسن زادۀ آملیعملی، انسان بیدار، الهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (sh.shayanfar@alzahra.ac.irدانشیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی، دانشگاه الزهرا )س(، تهران ) *
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 معطوف به قدرتالهّیات 
 *زندرضا شجاعیعلی

ادیان و منعطف شدِن متألهان به آثار و پیامدهای عملِی الهّیات، الهّیات پژوهان به توجه یافتن دین
داده و دو رونِد مستقل و در عین حال مکملی هستند که در چند دهۀ اخیر و به موازات هم رخ 

عملی در واقع مدخلی است الهّیات را صورت بخشیده است. « عملیالهّیات »نام ای به حوزه
های مختلف زندگی پدید آورده برای ورود و پرداختن به مسائل خرد و کالنی که دین در ساحت

است. یعنی عطف توجهی بیش از گذشته به زندگی دنیوی و بستر اجتماعی نشو و نمای یک 
رف نظر از این که آموزه و تعالیم روشن و صریحی برای آن دارد یا ندارد. این همان جایی دین، َص 

های جهان اجتماعی را صورت آیند تا واقعیتاست که میدان آموزه و میدان تاریخ به هم می
سیاسی جز چند گام کوتاِه متصل الهّیات اجتماعی و از آن تا الهّیات عملی تا الهّیات بخشند. از 

« قدرتالهّیات »تری به نام هم، فاصله نیست و از آنجا تا رسیدن به ترکیب بازهم بدیع و بغرنج به
های آن، اگر به خوبی خانوادهتر؛ زیرا عنصر قدرت و همنیز به همین اندازه است و شاید هم کم

دخلی که در در این مقال قرار است از منظر و م اند.گاه از این ساحات بیرون نبودهنظر شود، هیچ
الهّیات اند، به تجربۀ جمهوری اسالمی که مصداق آشکاری از آمده همآن، آموزه و میدان به

های ای، از بنیانهای آموزهمعطوف به قدرت است، نظر بیفکنیم و نشان دهیم که عالوه بر پشتوانه
و « دین و سیاست» ترِ های قدیمیمتقن عقلی نیز برخوردار است. تفاوت بحث ما در اینجا با بحث

ای و های آموزه، در همین پرهیز از نگاه تحویلی است و در اعتنایی که به تفاوت«دین و دولت»
به این مباحث و استمداد از آن در مقاِم الهّیات تاریخِی ادیان شده است. بازکردِن پای 

آن که  دارد؛ بیگرایی مصون می، ما را از دچار شدن به عارضۀ تحویل«شناسیموضوع»
 های کالمی گردد.جوییدستخوش مقابله

: گفتمان جمهوری اسالمی، مدرنیته، روشنفکری دینی، تابوی قدرت، دیِن در هاکلیدواژه
 قدرت/ دیِن برقدرت

                                                      
 (shojaeez@modares.ac.irگروه جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران )دانشیار  *
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کید بر انسان معیار در تراز أدین اسالم، با ت ۀالهّیات عملی در منظوم
 موالی متقیان

 *محمدرضا شمشیری
را در قسم حکمت نظری در کنار طبیعیات و ریاضیات دیده و الهّیات بنابر مشهور، فیلسوفان 

نمود و بروز آن را در حوزه حکمت عملی به انتظار نشسته اند؛ اما تجربۀ عملی گویای آن است 
یابد. هدف از این جستار پرداختن که آنچه در حوزه نظر مطرح است لزومًا راه به میدان عمل نمی

به این موضوع است که آنچه در حوزه الهّیات، اعم از نظری و عملی مطرح است آنگاه به خود 
سازی کرده باشد؛ در این تالش که هایی را به شایستگی پیادهرنگ عمل خواهد گرفت گه بایسته

م تحلیلی انجام گرفته است با استفاده از فرازهایی از کال-دینی و با روش توصیفیبا رویکرد درون
معصومین )ع(، دنیا به عنوان میدان عمل، قرآن به عنوان چراغ هدایت و وّلی معصوم به عنوان تراز 

گردد. گرچه اضالع این منظومه برای همگان واحد و یکسان و میزان عمل در زندگی مطرح می
هد شناختی رقم خواها با آن متناسب با مرتبت وجودی آنها به لحاظ معرفتاست اما نسبت انسان

اخالق معیار، منوط به رعایت تقوا و تمسک و توصل به وّلی  ها بهخورد. نتیجه آن که تخلق انسان
زدگی و پیروی از هوی و هوس و رضایت به دنیا و اطمینان نسبت به آن، مانع معصوم است. دنیا

ز دنیا و رفت از این تنگنا، اعراض و انقطاع ارسیدن ایشان به آن جایگاه خواهد بود. راه برون
تالش در جهت ارتقاء وجود و نزدیک شدن به جایگاه اصحاب یمین و مقربان درگاه الهی بر 

 ای است که موالی متقیان )ع( مطرح فرموده اند.نامهمبنای شیوه
 : الهّیات، اخالق، ولّی معصوم، تقوا، دنیازدگیهاکلیدواژه

                                                      
 (mo_shamshiri@yahoo.comاستادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( ) *
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جاه نموذج من إعادة قراءة التراث اإلسالمي في اتّ  «مفتاح الحیاة»
 تطبیق العقالني للدین في المجتمعال

 *شواهدیحسن 
د ولکن یمکننا القول حتوي علی تعریف واحد ومحّد تال  هاالرغم من أنّ ، علیةالعملیّ  اإللهّیات إنّ 
للتطبیق في جمیع المجاالت المختلفة من حیاة  بطریقة تجعله قابالً  ةالفلسفیّ  اإللهّیاتدراسة  اهأنّ 

ة ة في جمیع مجاالتها االقتصادیّ ة أو الحیاة اإلجتماعیّ ة أو الحیاة العائلیّ اإلنسان، سواء الحیاة الفردیّ 
في العالم المسیحي قد نشأت بعد العملّیة  اتیّ اإللهالحاجة إلی  ة وغیرها. یبدو أّن ة والثقافیّ والسیاسیّ 

الکنیسة قبل ذلك کانت تسیطر بالفعل علی جمیع جوانب الحیاة  عن السلطة. ألّن  إبعاد الکنیسة
ة في إیران جرت محاولة إلعادة ة بعد الثورة اإلسالمیّ العالم اإلسالمی وخاّص  ية. فة األوروبیّ البشریّ 

فات وخطابات العدید من ة. وهو ما یمکن رؤیته في مؤلّ الحکم الدیني إلی عالم الحیاة البشریّ 
ه اللّ لشهید مطهري )ره(، وآیةري الثورة بما في ذلك اإلمام الخمیني )رض(، وافکري ومنّظ م

ه جوادي آملي اللّ ه طالقاني )ره(، وآیةاللّ ه خامنئي )دام ظله(، وآیةاللّ مصباح یزدي )ره(، وآیة
آملی )حفظه الله( یعتبر  يفات الشیخ جواد)حفظه الله( وغیرهم. کتاب "مفاتیح الحیاة" من مؤلّ 

الغني، خاصة في مجال الروایات واألدعیة، ولالرتقاء  يولة إلعادة قراءة التراث اإلسالممحا
ة الناس بمعارف الدین إلی مستوی المجتمع. ومن المالحظ أّنه حظي باستقبال حسٍن من قبل أغلبیّ 

واحدة. ینقسم هذا الکتاب إلی  من سنة في أقّل  92ة الـأعید طبعه للمرّ  1434ی عام حیث أنه حتّ 
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 

الدین إلی جمیع مجاالت الحیاة  هذا الکتاب هو جهد شامل لجلب البیئة. وهکذا یتضح أنّ 
کثر من نصف القسمین الثاني والثالث من الکتاب یشکّ  ة. ومن المثیر لالهتمام أنّ البشریّ  الن أ

ا بقدر ا بلیغً ف قد أولی اهتماًما خاًصا بهذین الجزأین وسعی سعیً المؤلّ  علی أّن  الکتاب وهذا یدّل 
کثر من المجاالت األخري. جتماعیّ الوسع والطاقة إلظهار دور الدین في المجاالت اال   ة أ

ة في إیران، مفاتیح الحیاة، ة، الثورة اإلسالمیّ ، المسیحیّ العملّیة اتیّ اإلله: الکلمات المفتاحیة
 جوادي آملي

                                                      
 (h.shavahedi@isu.ac.ir) دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه امام صادق )ع(، تهران *
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 نگرزنانهالهّیات محوریت عشق در 
 *پورمریم صانع

شناسی مشترک توان به وجه جامع آنان یعنی مفهومنگر میبا بررسی رویکردهای الهّیاتی متنوع زنانه
مادرانه است. عالوه بر آثار پامال سو  –های روانکاوانه زنانه عشق دست یافت که مبتنی بر ویژگی

نگر زنانه هایاندرسن، ماری دیلی و لوسه ایریگاری که صراحتًا از محوریت عشق در خداشناسی
های فلسفی ساندرا هاردینگ، سارا رادیک، ژولیا کریستوا، کنند، همچنین دیدگاهحکایت می

شوند. شایان ذکر است که رویکردهای متنوع عشق منجر میالهّیات ژنویو لوید و جودیت باتلر به 
عشق پل تیلیش  الهّیاتپویشی آلفرد نورث وایتهد و  فلسفۀنگر عمومًا با الهّیاتی زنانه –فلسفی 

شان دارای ویژگی نگر متناسب با مولفه مادرانههای زنانهشناسی فلسفههماهنگ هستند. معرفت
کنند. ثبوتی برقرار می-گرایی و دیگرمحوری هستند و با موضوعات الهّیاتی ارتباطی شهودی جمع

ی غفلت نکنند؛ نگر موجب شده تا ایشان از تنوع تجربیات عرفانهای زنانهشهودی بودن نگرش
دیِن تئیستی تعریفی واحد، مفهومی و انتزاعی  فلسفۀاثباتی  –حصولی الهّیات این در حالیست که 

ۀ نگر نیز به اقتضای استعداد مادراندین زنانه فلسفۀشناسی است. هستیاز خداوند ارائه کرده
نگر، قدرتی زنانههّیات النگری، تولدمحور، تعاملی و پوینده است. مبتنی بر همین اصول در زنانه

تنزیهی صفاتی الهّیات نگر هرچند در است. متألهان زنانهعاشقانه و مراقبتی برای خدا ترسیم شده
تشبیهی قائل به صفاتی مادرانه برای خداوند هستند. الهّیات فراجنسی برای خداوند قائلند، اما در 

گرایی و مانع از هر گونه تبعیض نگر،نهزناالهّیات ویژگی فرایند عشق و مراقبت در فلسفۀ دین و 
 شود تا تجربة تلخ دوگانگی من/ دیگری یاساالرانه و مردساالرانه میخودمحوری اعم از زن

مردانگی/ زنانگی سوژۀ دورۀ روشنگری تکرار نشود. همچنین براساس اصل مشترک فرایند عشق 
 بندد.عقل/ عشق رخت بر می زنانه نگر، دوگانگی عقل/ ایمان والهّیات دین و  فلسفۀدر 

 نگر، عشق، مراقبتزنانهالهّیات دین،  فلسفۀ: الهّیات، هاکلیدواژه

                                                      
 (saneapour@ihcs.ac.irاستادیار گروه فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ) *
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 های عملِی فقهتقریری از شیوۀ تسّری مباحث نظری به آموزه
 *حسین صفاییمحمد

های عملِی هر آئینی، ارتباط مستقیمی با منطق استنباِط در آن شریعت دارد. در میزان اقبال به آموزه
ترین شاخۀ علوم اسالمی، در گرو پاسخگویی به همین راستا کارآمدی فقه به عنوان شاخص

ها و مقتضیات زمان خود است. مباحث نظری زیادی در خصوص شیوه صحیح نیازمندی
در مجامع علمی معاصر در حال  -همچون توجیه باور یا چگونگی فهم متون-ستدالل استنباط یا ا

طرح است. طبیعی است که فقه شیعی برای حفظ پویایِی الزم باید در منطق استنباط و کشف 
ای وزین را در احکام الهی، این مالحظات را مد نظر قرار داده و یا در صورت ردِّ آن، نسخه

های این پژوهش، از طریق توصیف و تحلیل محتوا ارتباط میان سنت بق یافتهمقابلش ارائه دهد. ط
ترین معضل، های فقهی در اسالم به راحتی قابل اثبات نیست. مهممعرفتی معاصر با استنباط

شناسی تفاوت این دو ساحت با یکدیگر است. قبل از تسری و مالحظۀ آراء در حوزه معرفت
ساحت عمل(، باید چگونگی ارتباط این دو حوزه با یکدیگر )ساحت نظر( با مباحث فقهی )

های تبیین شود. طبیعی است که در صورت اثبات این ارتباط، امکان ارائه انواع ایده
رسد بتوان علم شود. به نظر میهای عملی دینی فراهم میشناختی در منطق استنباط آموزهمعرفت
ساحت با یکدیگر دانست. ما در این مقاله به دنبال  اخالق را به عنوان حلقه واسط این دو فلسفۀ

 فلسفۀاثبات چگونگی ارتباط مفهوم حّجت اصولی با مفهوم استحقاق پاداش یا مجازات در 
شناسی هستیم. در ارتباط پاداش و مجازات با توجیه در معرفت ۀاخالق و در مرحله بعد تبیین نحو 

ای همچون ساختار توجیه باورها و یا مباحث نظریبرداری از صورت اثبات این مدعا زمینۀ بهره
عقالنیت باور در فقه و همخوانی هرچه بیشتر منطق استنباط در شریعت اسالمی با اسلوب علمی 

 شود.روز فراهم می
اخالق ۀ: حّجت، توجیه، تعذیر، تنجیز، فلسفهاکلیدواژه

                                                      
 (mhs13680@yahoo.comدانش آموخته دکتری رشته فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ) *
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 های عرفانی اشاراتروایت نمطعملی به الهّیات  ۀدلشورۀ دیگری از دریچ
 *عبدالله صلواتی

های اجتماعی، بدون منظر و موقعیت مسئولیت اجتماعی در قبال دیگری و تشخیص معضالت و بحران
ای به نیازهای معنوی و مادی دیگران ممکن نیست. هر یک از ما از موقعیت خاص و از منظر ویژه

منظرها آنقدر کوتاه است که نیازهای معنوی و مادی به ها و کنیم. گاهی سقف این موقعیتالتفات می
های های درونی نمطشوند. پرسش اصلی این جستار این است: ظرفیتدستی محدود میامور دم
های برای فراَروی موقعیت و گستردگی منظر در راستای تحقق بهینۀ اهداف و رسالت اشاراتعرفانی 
نه  اشاراتعرفانی الهّیات عملی چیست؟ دستاوردهای این پژوهش به این قرار است: یکم، الهّیات 

برای یک انسان کوچک و رفع نیازهایش، بلکه برای انسان در مقیاس کالن و انسان آرمانی با نیازهای 
اما هایی دارد، های غیرعرفانی شباهتپیچد. هرچند این نسخه ماهیتًا با نسخهاش، نسخه میحقیقی

شعاع خیررسانی و برکت و معنویتش بسیار گسترده و درخور توجه است. گفتنی است شعاع این 
گیرد. به عنوان نمونه، محیط زیست هم های دیگر را دربر میخیررسانی، آدم و جماد و نبات و پدیده

و  اشاراتعرفانی الهّیات کران به روایت شود. دوم، آدمی در پرتو بیمند میعملی بهرهالهّیات از این 
یابد که به مدد آن، موقعیت و گسترۀ منظر در تعامل با او به هوشمندی و بصیرت خاصی دست می

دهد و شود و فهم نیازها، نوع رفع نیاز، و مسئولیت اجتماعِی ما را ارتقا میالتفات به نیازها متحول می
کرانی سوم، اگر در جهان من، بی کند.ضمن دیدن نیازهای جزئی به نیازهای ملی و جهانی توجه می

ای که در قبال دیگری و در کار نباشد یا من بدان مرتبط نباشم یا به آن التفات نکنم وظیفۀ اخالقی
یابد. به دیگر سخن، در جهان یادشده به جای ای کاریکاتوری فروکاست مینیازهای او دارم، به وظیفه

دستی ی معنوی و مادی در سطح کالن، به مشکالت دمها و فقرهادیدن و به رسمیت شناختن گرفتاری
ها و شرایط ، زمینهاشاراتهای عرفانی کنیم. اما نمطرِس چشم و اکنون حصر نظر میو در تیر

ای است که کند که در پرتو آن، رنج و نقص دیگری رنج و نقص هستیای را فراهم میشناسانههستی
ه و از سر دلسوزی و مراقبت به خیررسانی و رفع نقص و اصلش بر خیر و کمال است و آدمی شجاعان

 پردازد.نیاز دیگری می
 سینا، ابناشارات و تنبیهاتعرفانی، مسئولیت اجتماعی، الهّیات عملی، الهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (a.salavati@sru.ac.irجایی، تهران )دانشیار گروه الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه تربیت دبیر شهید ر  *
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 عملیالهّیات به مثابه مدلی فراراه « طبیب دّوار»
 *حسن صیانتی

، پیامبر اکرم )ص( را طبیبی سّیار وگردان البالغهنهج 108حضرت علی )ع( درفرازی از خطبه 
گردد، تا دردشان را درمان کند. دقت معنایی و محتوایی معرفی کرده است که در میان بیماران می

الهّیات ای برای نامهتواند شیوهدر این توصیف دقیق و توضیحات پس ازآن در خطبه شریف می
عملی، فراروی ما قرار دهد. برپایه تحقیقات میدانی، مطالعه در مصداق پزشک خوب وموفق ما 

اخالقی و برخورد خوب، کوشی، خوشاِی مناسب و سختصفاتی چون اخالق حرفه را به
شناسی، دادن توضیح کافی راجع به وجدان بودن و وظیفهبا صبوری، مدیریت استرس قوی،

واهی، گوش دادن و توجه به بیمار، احترام گذاشتن، وقت کافی برای بیماری، دلسوزی و خیرخ
دردی با او ایمان و خداشناس بودن، درک بیمار و همبیمار گذاشتن، توجه کمتر به مادیات، با

دهد درکنار همه خصال نیکو، همین شود. دقت در سیره پیامبر اکرم )ص( نشان میرهنمون می
عملی، الهّیات آن حضرت درابالغ دعوت و هدایت بوده است.  موارد بوده است که رمز توفیق

اندیشیدن دربارۀ عمل فردی و اجتماعی انسان به روش الهّیاتی است که مسائل الهّیاتی خود را از 
گزیند و ازآنجا که در این رویکرد فرارفتن از مباحث نظری و روی آوردن به سطح جامعه برمی

یک اصل است، مدل ارائه شده در بیان  -نظری گیری از توشههالبته با بهر -تعامالت اجتماعی 
 تواند بسیار کارگشا باشد.می حضرت علی )ع(

 عملی، پیامبراکرم، پزشک خوبالهّیات : طبیب دّوار، نهج البالغه، هاکلیدواژه

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

کاربرد است. این معنا در ادیان الهی و اخالق اسالمی بسیار پرۀ معنای باطن و غیب در فلسف
نظری نیز مورد توجه بوده است. در دین اسالم اعتقاد به باطن و غیب جزو اصول اساسی ایمان 

شود. برخی تفاسیر ابتدایی و عامیانه از معنای غیب، از نظر فالسفه مخدوش و برشمرده می
اسالمی و پیروان حکمت متعالیه، این معنا را به ۀ ح است. فالسفه و به خصوص فالسفناصحی

غیب و آشکار و باطن و ظاهر یک ۀ کنند. در نگاه فلسفی، رابطشکل خاص خودشان تفسیر می
علیت و قوام در آن وجود دارد. ۀ یک تصور مادی نیست، بلکه نوعی رابطۀ مادی و نتیجۀ رابط

دهد. این نگاه متفاوت منجر به نگاه متفاوتی به انسان نسبت به جهان پیرامون میتوجه به این نکته 
ای از یک حقیقت تلقی شود که قوام دهنده و وجود شود که هر ظاهری بعنوان نشانهاین می

نمایاند. اعتقاد به به این ظاهر است. هر ظاهر، حقیقتی است که خود را این چنین بر ما میۀ دهند
های دیگر و تمام هستی و سنخیت باطنی با ی جهان هستی، اعتقاد به پیوند با انسانپیوند باطن

حقیقت جهان، آثار اخالقی و عملی در روابط بین انسان و انسان، روابط خانوادگی و سیاست 
سازد. قوام تمام موجودات به داشته و همچنین تلقی ما از روابط انسان با طبیعت را نیز دگرگون می

ه نام غیب که علت ظهور و بروز اینها است و بروز پیوند و سنخیت با طبیعت و جهان باطنی ب
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 

شود که شود. لذا این نگاه منجر به نوعی نگرش الهّیاتی متعالی به جهان مییز محسوب میجهان ن
از ظواهر طاعات و عبادات عبور کرده و انسان را به یک نگاه منسجم و در عین حال مبتنی بر 

تواند راهی برای اخالقی می-رساند. چنین دستگاه دینیمبانی محکم و قواعد منسجم می
 دینی عصر حاضر فراهم کند.-بست الهّیاتیبنرفت از برون

 خانواده فلسفۀسیاست،  فلسفۀطبیعت،  فلسفۀعملی، باطن، تبیین فلسفی، الهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (m.ziaei@ilam.ac.irاستادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه ایالم ) *
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 عملی امامّیهالهّیات درآمدی بر 
 *علی طالقانیسید

دانان مسیحی مسیحی است که دربارۀ چیستی و حدود و ثغور آن میان االهیالهّیات عملی بخشی از الهّیات 
الهّیات اختالف نظر بسیار بوده و هست؛ با این حال، وجوه و کارکردهای مشترک همه تعاریف ارائه شده از 

 شناسی دینی اعمال )در اینجا مراد از.آسیب1توان خالصه کرد: عملی در سنت مسیحی را در چند عنوان می
افعال جمعی است( موجود در « مناسک»افعال فردی است( و مناسک )در اینجا مراد از « اعمال»

. بررسی 3شناسی تجربی اعمال و مناسک دینی موجود در مسیحیت. شناسی و درمان.آسیب2مسیحیت. 
های وزشای برای آمعنوان مقدمههای تجربی یا پدیدارشناسانه بهتوصیفِی اعمال و مناسک دینی با روش

. بررسی 5آل اعمال و مناسک دینی که باید به سمت آن حرکت کرد. .ترسیم و تبیین وضعیت ایده4الهّیاتی 
الهّیاتی وضعیت و اعمال و رفتارهای روزمره زندگی انسان معاصر، به ویژه نامومنان. با بررسی تطبیقی این 

شناسی دینِی اعمال و شناسی و درمانتوان آسیببینیم که میامامیه، میالهّیات گانه با سنت های پنجمولفه
دارای سابقه دانست؛ نمونه برجسته و  -مندهرچند به صورت غیر نظام –اسالمی الهّیات مناسک را در سنت 

 توان در آثار محّدث نوری و برخی شاگردان ایشان دید. ناظر به بخش چهارم نیزمشهور این فعالیت را می
امامیه مطالب قابل توجهی یافت و البته این نه در دانش کالم، بلکه در دانش فقه و الهّیات توان در سنت می

های مشتمل های اخالقی و سلوکی تبلور یافته است. اما دربارۀ بخشهای اخالقی شخصیتعمدتًا در توصیه
ندی در کالم و فقه امامیه و دیگر ( یعنی عناوین دوم و سوم، پیشینۀ بلexperimentalبر وجوه تجربی )

های الهّیاتی، از دیرباز مورد توجه بوده شود، هرچند به طور خاص آموزشامامیه یافت نمیالهّیات های شاخه
دانان. برای تدریج مورد توجه قرار گرفته است ولی نه از سوی االهیهای اخیر و بهها در دههاست. این بخش

توان متعلق به این بخش دانست. اما شود میمطرح می« فربهی مناسکی»ی با عنوان مثال، آنچه را که به تازگ
زندگی الهّیات رسد تاکنون هیچ کاری در آن صورت نگرفته بخش پنجم است که به نظر میای که بهحیطه

کیدروزمره )با  از آنجا که عملی در امامیه را الهّیات بر زندگی غیر مومنان معاصر( ناظر است. در مجموع،  تأ
توان در دانش فقه )که به نوعی دربردارنده اخالق با اعمال و مناسک مرتبط است بیش از دانش کالم، می

« کنش فلسفۀ»اسالمی نیز هست( ردیابی کرد؛ مباحث کالمی دربارۀ عمل بیشتر به آنچه که امروزه با عنوان 
 عملی.الهّیات شناسیم نزدیک است تا می

 مسیحی، کالم، فقهالهّیات عملی، امامّیه، ات الهیّ : هاکلیدواژه

                                                      
 (taleqani@bou.ac.irتهران )استادیار گروه فلسفه و کالم، دانشگاه باقر العلوم )ع(،  *
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 بنیادهای الهّیاتی سینما در جهان
 2؛ داوود طالقانی1علی طالقانی

شود. عملی است زیرا سینما بخشی از واقعیت جامعه انسانی محسوب میالهّیات سینما قسمی از الهّیات 
سازد. البته سینما به عنوان واقعیتی اجتماعی و فرهنگی در روزگار ما، بخشی از ادراک ما از واقعیت را هم می

ل است و از منظر تکنیکا «تصویر»و  «حرکت»کند تلفیق ای که سینما را از هنرهای پیشینش جدا میمسئله
نیز نور و حرکت بنیان فرمی سینما هستند، که این دو مقوله مفاهیمی الهیاتی در اسالم و یهودیت و مسیحیت 

سینما، ِصرف مطرح شدن مسائل نظری دین در سینما نیست، بلکه موقعیت الهّیات روند. به شمار می
سینما، فارغ از الهّیات د. در شو گیری و ایمان به امور معنوی را نیز شامل میهای تصمیم، چالشاخالقی

شود. کنش اخالقی نیز یک امر الهّیاتی در سینما محسوب می مسئلۀهای دینی، ها و نشانهتوجه به آیکون
های ادیان در ها و تفارقرسد و تفاوتاالدیانی در سینما به منصۀ ظهور میهمچنین، سطحی از ارتباطات بین

های قدسی بازیگران است. سینما، هالهالهّیات . از دیگر ابعاد و وجوه آیندهای سینمایی به چشم میموقعیت
ای از قدسیت و تنزه را شد، هالهدر قرون وسطی و اعصار پیشین، تصاویر کسانی که ترسیم و تقاشی می

 ها همراه کرده است. یکیسازی را برای سلبریتیبرایشان به همراه داشت و در دوران ما نیز سینما این قدیس
ساخته جیمز کمرون است. این  آواتارسینما، فیلم سینمایی الهّیات های مورد مطالعه برای شناخت از نمونه

فیلم عالوه بر رکوردشکنی تاریخی در فروش گیشه و کسب جوایز، تامالت جدی و مهمی را نسبت به 
گیری اخالقی نسبت به های تصمیمباورهای دینی، ایمان به غیب، چالش مسئلۀسینما برانگیخت. الهّیات 

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

کنند و قصد دارند ، نیروهای نظامی آمریکا، به سیارۀ جدیدی حمله میآواتارتوضیح دهد. در فیلم سینمایی 
با نفوذ به اجتماِع ظاهرًا بدوی موجودات سیاره، بر آنان سلطه پیدا کنند. حضور یکی از نیروهای نظامی 

کشاند و او به ی روزمره با آواتارها میزیستی و مشارکت در زندگآمریکا در شمایلی آواتارگونه، او را به هم
مند ای جامعه آواتاری و... عالقههای اسطورهگرایانه، خاستگاهمرور، نسبت به باورهای دینی، دین طبیعت

کند. این تردید و شک که های آمریکایی، تردید و شک میشده و درباره نیروهای متخاصِم نظامی انسان
های الهیاتی سرزمین جدید است، در نهایت وی را تبدیل به یکی از آواتارها برخاسته از تعلق خاطر به نیرو 

 کند.ها مبارزه میها و آواتارها، علیه انسانکند و در جنگ انسانمی
 عملی، سینما، آواتارالهّیات سینما، الهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (ali.taleghani77@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ) 1
 (pr.davood1374@gmail.comدانشجوی دکتری رشته دانش اجتماعی مسلمین، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران ) 2
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کارکردی در قرآن کریم؛ رهیافت الگوی « نگرش ایمانی»گیری شکل
 شناسی اجتماعیدر روان

 *نژادسیدسجاد طباطبائی
شناسی اجتماعی های دینی و روانترین مفاهیم در آموزهبه ترتیب از محوری« نگرش»و « ایمان»

شناسی اجتماعی و مباحث باشند. برآیند پیوندِی نزدیک میان حوزۀ موضوعی نگرش در روانمی
دهد؛ نگرشی که با رویکردی را ساخت می« ش ایمانینگر »قرآنی در حوزۀ ایمان، اصطالح 

شناسی اجتماعی، نسبت به متعلقات ایمان افراد در روان قرآنی و مبتنی بر الگوهای تکوین نگرش
 functionalترین این الگوها، الگوی کارکردی )شکل گرفته است. در این میان، یکی از مهم

modelرا مبتنی بر کارکرد خاص هر یک، در رفع نیاز  هاگیری نگرش( نام گرفته است که شکل
تحلیلی و پایبندی به لوازم -نماید. در این پژوهش بر آن هستیم تا با روش توصیفیافراد تحلیل می

های ترین مؤلفهای، از رهگذر الگوی کارکردی، مفهوم نگرش ایمانی و مهمرشتهیک مطالعه میان
ی مورد بازخوانی قرار دهیم و با مطالعه دقیق آیاتی که از مؤثر بر تکوین آن را از خالل آیات اله

کید بر نیازهای خاص انسان یا اشاره به کارکرد برخی عوامل در گرایش انسان به زندگی  طریق تأ
های ها را معرفی نمائیم. بر اساس یافتهآیند، این مؤلفهها به او برمیمؤمنانه، درصدد انتقال آموزه

کید بر موارد زیر تقویت نگرش ایمانی انسان این پژوهش، قرآن با جویی ها را پیمعرفی و تأ
« نیاز فطری به نیایش و پرستش کمالی برتر»، «نیاز و فقر وجودی انسان نسبت به خدا»کند: می

از رهگذر مفهوم دینی « جویی ایمانکارکرد دفاعی و ایمنی»ترین گرایش انسان، به عنوان محوری
از طریق توجه به ارزش وجودی او و به دنبال آن ایجاد « ت انسان مؤمنعزت و کرام»توکل، 

، و «کارکرد معنابخشی و هدفمندسازی ایمان نسبت به زندگی»خودپندارۀ مثبت از خویش، 
کید بر غایت»  «مندی زندگیتأ

 شناسی اجتماعی، نگرش، نگرش ایمانی: الگوی کارکردی، ایمان، روانهاکلیدواژه

                                                      
 (s.tabatabaee@isu.ac.irتربیت، دانشگاه امام صادق )ع(، تهران ) دانشیار گروه فرهنگ و *
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 عملیالهّیات سنجی فقه پویا در تحقق قابلیت
 2؛ محمدامین ستاریان1مجتبی عابدی

هایی است که پیرامون مباحثی مانند وجود آفریدگار برای جهان، نظری، مشتمل بر گزارهالهّیات 
ایجاد لزوم  پردازد. از مبنا قرار گرفتن این مباحث برایصفات و افعال او و امثالهم به بحث می

گیرد که از آن تعبیر به جدیدی شکل میالهّیات ها، نااعتقاد قلبی به آنها و تعیین تکلیف برای انس
های عملی تاثیر بر زندگی آدمیان از طریق کاربست آموزهالهّیات کنیم. هدف عملی میالهّیات 

ای که زندگی ؛ به گونهاستالهّیات داشت ارتباط آدمیان با داشت و بهالهّیاتی و همچنین نگه
علت نیاز ادیان مختلف عملی در جهان مدرن، بهالهّیات بهتری را فهم و تجربه کنند. طرح بحث 

ها و سعی در اثبات کارآمدی ادیان در جهان معاصر است. نابه حفظ و تقویت ارتباط خود با انس
الهّیات نماید. وری مینظری ضر الهّیات های به همین منظور، بررسی قابلیت عملی شدن آموزه

عملی، الهّیات عملی از وجوه پویایی ادیان و تالشی برای تقویت ارتباط دین با دینداران است؛ 
افزایی فرد، جامعه، یا یک موضوع برای حفظ و تقویت ارتباط با دینداران و ناظر به توان

دین سخنگو به دین  از حیطۀ انتزاعی به حیطۀ عمل و تبدیلالهّیات غیردینداران است. خروج 
با جامعه در تعامل است و به همین الهّیات عملی است؛ چرا که الهّیات های ناپاسخگو از ارمغ

کند و پویاست؛ و حاصل این اتفاق های بشری، تغییر میپای تغییرات جوامع و دانشخاطر، هم
اسالم، در فقه است. طبق تلقی مشهور مجموعۀ احکام عملی و وظایف شرعی دین الهّیات غنای 

شود. این های عملی اسالم، در بعد فردی و اجتماعی را شامل میگرد آمده است که جنبه
مجموعۀ عملی باید اواًل کارآمد باشد، ثانیًا عمل به آن در جهان مدرن مقدور باشد و ثالثًا عالوه بر 

د فقه پویاست که های فردی، جنبه اجتماعی را نیز پوشش دهد. به همین سبب، تنها رویکر جنبه
در سطح فردی و الهّیات تواند متضمن حفظ رابطه دین با دینداران بوده و قابلیت عملی شدن می

 اجتماعی را داشته باشد.
 عملی، فقه پویا، اسالم، فقه سنتی، عقالنیت اسالمیالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (mojtaba.abedi@chmail.irدانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دین، دانشگاه خوارزمی، تهران ) 1
 (m.satarian@chmail.irطلبه سطح دو، حوزه علمیه مروی، تهران ) 2
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ن بر حیات بشر ربط ایمان، مرجعّیت عقل و معرفت اشراقی و تأثیر آ
 عصر حاضر
 *وحید عزیزی

گرای طبیعی گروی، مورد توّجه فلسفۀ تکاملمرجعّیت عقل و تأثیر تکامل تدریجی مغز در ایمان
ذهنی و تعّقل برترین ویژگی انسان است. شواهد تجربی  -نوین قرارگرفته است. قوای ادراکی

معنوی و مغز را در مقولۀ عقل عملی روشن های توانسته اند ربط نفس و ذهن و به تبِع آن تجربه
شک باید از شود که شأن و جایگاه معرفتی دارند، بیسازند. اگر ایمان، باورهایی را شامل می

هایی که قوای شناختِی ویژه برای شواهِد تجربِی پشتوانۀ عقالنی نیز برخوردار باشد. هرچند داده
سازند، اما می گرایی برآوردهبرای قائلین به مشاهدهآورند ایمان معقول را می ای به ارمغانپایه

رسد. ایمان و عقل مکّمل یکدیگر، ضرورِی تر به نظر میای عالیشناخت اشراقی و شهودی مرتبه
افزا هستند و آن جا که عقل، امور مربوط به دغدغۀ نهایی را حل نشده رها تعالی و دو حقیقت هم

های متعارف عقل با حیات ایفا کرده است. فّعالّیتکرده، ایمان نقش خود را در ادارۀ 
شود. هر چند محوری عقل تحدید میهایی که بر خود عقل حاکم است و غرور و خودمحدودیت

توان کارکرد عقل را در بهبود وضعّیت انسان عصر حاضر که ایمان فراتر از عقل است، اما نمی
گروی و معنوّیت دارد انکار کرد. به ایمان برای تداوم حیات فردی و اجتماعی خود نیاز جّدی

بشرّیت در گذشته درگیر پرستش انواع معبودها بوده اما با تکامل مغز و ارتقای سطح قوای 
های غیرالهی، حرکت به سمت عقالنی، بلوغ فکری و اجتماعی و ظهور ادیان الهی و آیین

گردانی اس، مخاطرات ناشی از رویتر را در پیش گرفته است. بر این اسهای ایمانِی کممتعّلق
انسان از حیات معنوی و زندگی ایمانی و الوهی رو به کاهش گذاشته است. با توّجه به چنین 

شناختی، عقل های رسمی، مواردی که به تقویت توأمان ابعاد معرفتنگرشی الزم است در آموزش
 انجامند گنجانده شوند.و ایمان می
 معرفت شهودی و اشراقی: عقل، ایمان، هاکلیدواژه

                                                      
 (v_azizi@sbu.ac.irدانشگاه شهید بهشتی، تهران )استادیار دانشکده علوم و فناوری زیستی،  *
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 الله مجتهدیآبادی تا آیتالله شاهمکتب اخالقی تهران: از آیت
 *حسین عطایی

هجری خورشیدی، راه و روشی در میان بعضی از روحانیون مقیم تهران  14از میانۀ نیمه اول قرن 
های موفق و موثر تبلیغ و تاثیر توان آن را یکی از نمونهیابد که به نظر میرواج و گسترش می

کیددینی میان مردم در کف خیابان و بازار دانست. الگوهای این مکتب دینی، الهّیات   بر تأ
های پیچیدۀ کالمی و مباحث اخالقی و معرفتی با تکیۀ زیاد بر اهل بیت )ع( و دوری از جنبه

های دینی بود. روش تبلیغی آنها نیز بر پایۀ ارتباط فردی و دو سویه فلسفی در تفسیر و تبیین آموزه
الوه ارتباط کردگان قرار داشت. به عمیان شاگرد و استاد و توجه بیش از پیش به عوام و نه تحصیل

اقتصادی و اجتماعِی عمیق با بازار خصیصۀ دیگر این مکتب بود. همچنین بزرگان این مکتب 
های سنتی تبلیغ همچون مسجد و منبر، سعی بلیغی در تربیت داشت و تقویت جایگاهضمن نگه

م های مذهبی داشتند. از لحاظ نتیجه هشاگردان روحانی و غیر روحانی و تاسیس مدارس و هیئت
وان گفت تهر چند در ابتدا جریانی در سکوت و برکنار از وقایع اجتماعی و سیاسی بود و حتی می

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 کّمی پیوندیافتگان با این مکتب از سویی

شدگان آن ای که تا همین ده سال پیش نیز که آخرین تربیتدیگر، نمودی عام یافت به گونه
همچون آیات مجتهدی، حق شناس و مجتبی تهرانی از دنیا رفتند، وجه غالب دیندارِی بخش 

های اجتماعی داران شهر تهران بود و شاگردان این مکتب حتی رهبری کنشوسیع و مهمی از دین
 به دست گرفتند. و سیاسی را
 : مکتب اخالق تهران، تبلیغ دینی، اخالقهاکلیدواژه

                                                      
 (sinasadra67@gmail.comدانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه غرب، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران ) *
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ی در منظر نورمن محورتبین مفهوم ایمان با توجه به عنصر عمل
 خرأمالکوم با التفات به فلسفۀ ویتگنشتاین مت

 *داود عطایی
توان به عنوان تبار را میآمریکاییفیلسوف دیِن ویتگنشتاینی ( Norman Malcolm) نورمن ملکوم

ویتگنشتاین تلقی کرد. دأب فلسفی وی نه تنها در زندگی  یکی از نامدارترین شاگردان و شارحان
استادش ویتگنشتاین های های دینی، تحت تاثیر ساحات مختلف اندیشهو تفکرش در باب دیدگاه

رایی نیز متاثر از آن بود تا آنجا که گبود، بلکه حتی در تبین مفهوم ایمان و جایگاِه نقش عمل
شناختی نظیِر منظرگرایی، های استادش در مبانی معرفتافکار و آثارش متاثر و پیرو آثار و دیدگاه

ناپذیرِی باورهای دینی و غیردینی، و در مبانی زبان شناختی نظیِر گرایی، دیدن به عنوان، قیاسزمینه
وی با نظارۀ دقیق در  یات و نفی زبان خصوصی بود.بازی زبانی، شباهت خانوادگی، نحوۀ ح

در مفهوم ایمان، تفسیر خود را  گرا بودنهای فلسفی استادش در مقولۀ توجه به مولفۀ عملاندیشه
کند که خواننده احساس ای بیان میدر تبین مفهوم ایمان در تعامل با مولفۀ عمل محوری به شیوه

عملی الهّیات یجاد ساختار تربیتِی خاّصی در حوزه کند که ماحصل گفتار وی در صدد امی
عملِی موجود در بیان مالکوم به خود الهّیات آنچه که ذهن نویسنده مقاله را به مسئلۀ  است.

متمایل کرده، این است که وی به رغم عدم دینداری ویتگنشتاین، مبادرت به تبین مفهوم ایمان، 
 تگنشتاین کرده است.وی فلسفۀگرایی با اتکا به مبتنی بر عمل

 عملیالهّیات : مالکوم، ایمان، عمل گرایی، ویتگنشتاین، هاکلیدواژه

                                                      
 (davoodataii@gmail.comدانشجوی دکتری رشته فلسفه دین، دانشگاه پیام نور ) *
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 های وجودی(و رنجالهّیات به مثابۀ درمان )الهّیات 
 *زمانیامیر عباس علی

سنتی از دیرباز تا اوایل قرن بیستم، بیشتِر اهتمام خود را در تحلیل مفاهیم بنیادین دین، الهّیات 
های آن، اثبات عقالنی صدق این مدعیات، و پاسخگویی فرضتحلیل دقیق مدعیات دینی و پیش

دانست. در دوران مدرن، به ویژه پس از مواجهه با شرایط خاص پس از جنگ به شبهات می
شویم که و رسالت اصلی آن مواجه میالهّیات نوعی تحول بنیادین در رویکرد به  جهانی، ما با

انسان جدید های رسالت خود را نه در صرف حل مسائل نظرِی بنیادین بلکه در درمان رنج
دارانی همچون بارت، بولتمان، تیلیش و ... که اغلب رویکردی با مشعلالهّیات دانست. این می

کیدسیحی داشتند، بیش از مالهّیات وجودی به  در الهّیات عملی  بر صدق نظری، بر مفید بودن تأ
کیدمعاصر  های وجودی انسانحل بحران داشت. در این رویکرد وجودی، وجود خاص  تأ

بود. وظیفه اصلی الهّیات ها مرکز اصلی های وجودی او و شیوه مواجهه با این رنجانسانی، رنج
های وجودی انسان معاصر بود: گفتگو با فرهنگ زمانه و طبابت رنجمتأله به تعبیر تیلیش نوعی 

ترس از مرگ. در فرهنگ  رنج تنهایی، رنج ناامیدی و اضطراب وجودی، رنج پوچی و رنج
داند )فیه شفاء للناس( و امیرالمومنین اسالمی که در آن قرآن خودش را کتاب شفا و درمانگر می

وجودِی درمانگری الهّیات کند، اکنون نیاز به چنین معرفی می «هطبیب دّوار بطبّ »پیامبر اسالم را 
های شود. ما باید به دلیل حال و روز وجودی انسانبیش از هر زمان دیگری احساس می

وجودی و درمانگر اسالمی باشیم که محور آن الهّیات روزگارمان در پی تاسیس و گسترش نوعی 
های وجودی و انضمامی انسان دارای متون، بلکه رنج نه ادلۀ اثبات وجود خدا و تفسیر ظاهری

رسد در سنت ادبیات عرفانی به ویژه در عطار و گوشت و پوست و استخوان باشد. به نظر می
موالنا و نیز در متون دینی قرآنی و حدیثی، منابع عظیم وزیبایی برای استخراج، بازسازی و تاسیس 

ای وجودی انسان وجود دارد و ما باید بیش از هر زمان هدرمانگر و معطوف به رنجالهّیات نوعی 
 : الدیندیگری به این نیاز عینی بپردازیم. به گفته موالنا جالل

 تشنگان را کی توانم داد آب/شوم مشغول اشکال و جواب گر
 عملیالهّیات های وجودی، وجودی اسالمی، رنجالهّیات وجودی، الهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (amir_alizamani@ut.ac.irتهران )دانشیار گروه کالم و فلسفه اسالمی، دانشگاه  *
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 گیری الهی و معنوی بر اساس الگوی نورتصمیم
 *کاظم علویمحمد سید

( نیز یاد Problem-solving( که گاه از آن به حل مسئله )Decision-makingگیری )تصمیم
گردد که های موجود بهترین گزینه انتخاب میشود، فرآیندی است که در آن از میان گزینهمی

مورد نظر است. این فرآیند با تشخیص موقعیِت مستلزم واجد بیشترین انطباق با اهداف 
ها، بهترین گزینه برای گردد و پس از جستجوی گزینهرو آغاز میگیری یا مشکلی پیشتصمیم

ریزی معنوی و الهی برای گردد. مؤمن در عمل به عنوان شخصی که برنامهعمل انتخاب می
گیری است و در نهایت باید که نیازمند تصمیمگیرد هایی قرار میزندگی خود دارد، در موقعیت

ای برگزیند که بیشترین انطباق را با اهداف معنوی و الهی او دارد. بهترین گزینه را به گونه
گیری بستگی دارد و مدعای این مقاله آن تشخیص این انطباق به همین فرآیند و مهارت تصمیم

رای تشخیص این انطباق دست یافت. نور که به توان بر اساس الگوی نور به معیاری باست که می
های الهی و معنوی در نظر گرفته شده است، در سنت اشراقی به عنوان روشنایی و رهایی در سنت

توان از شود. بر این اساس میکند شناخته میامری که خود روشن بوده و بر غیر نیز پرتوافکنی می
مندسازی بهره -۲گیری خود؛ بهره -1دارد:  الگویی سخن گفت که در آن به سه مؤلفه توجه

ای که مجموعۀ این سه مؤلفه را تامین کند توقعی و انتظار دوسویه. گزینهبی -۳دیگری؛ و 
گیری که در مواجهه با موقعیِت تواند به هدفی الهی و معنوی منتهی گردد. البته فرآیند تصمیممی

بندی میان ها، به اولویتص میزان انطباق گزینهگذاری و تشخیگردد پس از ارزشمسئله آغاز می
گزیند که بیشترین میزان انطباق با اهداف الهی و معنوی را بر ای را برمیها پرداخته و گزینهگزینه

 های بیان شده داشته باشد.اساس شاخص
 گیری، حل مسئله، الگوی نور، هدف الهی: تصمیمهاکلیدواژه

                                                      
 (smk.alavi@hsu.ac.irدانشیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ) *
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 عملی و راهکار دستیابی به سالمت معنویالهّیات 
 *زادهعیسی عیسی
گیری از آن گرایانه، فرایندی است که با بهرهسالمت معنوی در اصطالح پزشکی با رویکرد مادی

گرا، توان به درمان بیماران جسمی کمک کرد ولی در اصطالح غیرپزشکی یا پزشکی معنیمی
تواند در گیری در درمان جسمی بیماران، میسالمت معنوی فرایندی است که عالوه بر بهره

تواند شرایطی در جامعه پدید آورد ی و روانی بیماران نیز مفید باشد و از آن باالتر میدرمان روح
که سالمت اجتماعی را نیز افزایش دهد و در نهایت به کمال وتعالی همه جانبه انسان و انسانیت 

عملی ارائه شده است که الهّیات کمک کند. برای تقویت این نوع ازسالمت راهکارهایی در 
تحلیلی و -باشد.این پژوهش از نوع توصیفیترین آنها مینظارت الهی، یکی از مهم توجه به

ای است که با تحلیل محتوا به بررسی نقش نظارت الهی ها بر اساس روش کتابخانهگردآوری داده
ترین منابع پردازد.بررسی و تحلیل آیات و روایات به عنوان محکمدر ارتقاء سالمت معنوی می

 در دستیابی به ایکنندههای الهی نقش تعیینشانگر آن است که توجه انسان به نظارتالهّیات، ن
مندی و نشاط درونی و اطمینان، امنیت، آرامش، سکون قلبی و روحی، افزایش امید، رضایت

 کند.طهارت از جرم و گناه داشته و در نهایت به سالمت و تعالی فرد و جامعه کمک شایانی می
 عملی، سالمت معنوی، نظارت، قرآن، روایاتالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (e.eisazadeh@isca.ac.irاستادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم ) *
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 عملیالهّیات  ۀفلسفی در حیط ۀهای مشاورظرفیت
 *سعیده فخار

عملی مسیحی است که برگرفته از الهّیات های های شبانی یکی از مهمترین حوزهمراقبت
عنوان یکی از مهمترین  باشد و بهتصویرسازی کتاب مقدس از پروردگار به عنوان شبان می

های این خدمات، مشاوره در شود. یکی از عرصهخدمات کلیسا به جامعه مسیحیت شناخته می
گیری باشد که به تدریج به شکلهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی مسیحیان میحیطه

های شناسی و مسیحیت که از منظر فعالیتی به نام مشاوره مسیحی انجامیده است. ترکیب روان
هایی از مشاوره گوناگون مورد بررسی انتقادی علمای مسیحی قرار گرفته در نهایت به مدل

های کتاب ها مسیحیانی که مایل هستند بر مبنای راهنماییمسیحی دست یافته است. در این مدل
کنند. از سوی دیگر مقدس در زندگی عمل کنند، از خدمات مشاوره بر همین مبنا استفاده می

گیری عرصه فیلسوفان معاصر به نقش درمانی فلسفه و کاربست آن در زندگی بشر به شکل توجه
جدیدی در فلسفه در قالب مشاوره فلسفی انجامیده است. مشاوره فلسفی دیالوگی میان مشاور 

گاهی عمیق، فیلسوف و ُمراجع است که در آن فلسفیدن اتفاق می افتد و در نهایت به خودآ
ها منتهی خواهد شد. تعامل فلسفه و ستیابی به حکمت و کشف ارزشخودکاوی فلسفی، د

های متفاوتی از مواجهه فلسفی با مسائل بشر منجر شده شناسی در این عرصه هرچند به مدلروان
های زیسته از جمله مواجهه با است، اما پاسخگویی به سواالت بنیادین بشر را که در تجربه

ها، نقش خداوند در مدیریت جهان و ... جتماعی و محرومیتهای اعدالتیبیماری، مرگ، بی
دهد. به همین دلیل، میان مشاوره مسیحی و مشاوره گیرد، در دستور کار خود قرار میشکل می

های زیادی پوشانیشناختی همفلسفی به لحاظ قلمرو مسائِل ُمراجع در امور متافیزیکی و هستی
های یکدیگر نشان ها، و نظریهدو حیطه را به مبانی، روش وجود دارد. همین امر لزوم توجِه هر

 دهد.می
 عملیالهّیات : مشاوره فلسفی، مشاوره مسیحی، مشاوره دینی، مراقبت شبانی، هاکلیدواژه

                                                      
 (fakharsa8@gmail.comاستادیار جامعة المصطفی العالمیة )نمایندگی خراسان(، مشهد ) *
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 در مشاوره و روان درمانیالهّیات 
 *پاکمهدی فرجی

در انجام کاری خواستن است. مشاوره را مشاوره به معنی همکاری کردن و رأی و نظر دیگری را 
رده اند. اما به طور کلی مشاوره، دریافت نظران مختلف به طرق گوناگونی تعریف کصاحب

گیرد. مشاوره در کمک اطالعاتی درباره موضوع خاصی است که بین ُمراجع و مشاور انجام می
مردم، بیشتر جنبه شود که در میان موضوعات مختلف و برای اهداف گوناگون انجام می

بخشی به روانی و کیفیت -شناختی آن معروف است که هدف از آن، بهبود وضعیت روحیروان
توان تصحیح، ترمیم و می است. از این رو، فرایند مشاوره را زندگی مراجع از جهت روانی

 گانۀ شخصیت انسان )شناختی، هیجانی و رفتاری( دانست. دربخشی به ابعاد سهشفافیت
رویکردهای شناختی )مبتنی بر شناخت و باورهای مراجع(، مشاور در پی آن است تا با استفاده از 
فرآیندها و فنون مشاوره در باورهای بنیادیِن مراجع تغییراتی ایجاد کرده و از این طریق، هیجانات و 

صفات و افعال او به عنوان دانشی که درباره خداوند و الهّیات در نهایت رفتار او را تصحیح کند. 
تواند یکی از منابع اطالعات مشاوره قرار گیرد. به عبارت دیگر، مشاور شود، میشناخته می

استفاده کرده و با الهّیات تواند برای برخی از مراجعان خود، )متدّینان(، از باورهای موثق می
ح کند. واضح است تصحیح باورهای او، هیجانات و رفتارهای مراجع را به روشی الهّیاتی اصال

های کنونی استفاده درمانیکه در این مدل مشاوره، از مدل پزشکی رایج در مشاوره و روان
توان برای مراجعانی که زمینه و دغدغۀ الهّیاتی دارند، از شود؛ بلکه در مشاوره الهّیاتی مینمی

و به تبع آن، احساسات، هایی راهبردی در نظام باورهای دینی فرد، تغییر در باورها طریق فعالیت
ها و رفتار او را رقم زد. اعتقاد به وجود خداوند و آشنایی با نظام الهّیاتی اخالقیات، نظام ارزش

تواند نظام باورهای مراجع را شکل داده و از این طریق، موجب سالمت معنوی و منسجم، می
 روانی او شود.

 مشاوره الهّیاتی، باورهای دینی: مشاوره، الهّیات، نظام باورها، هاکلیدواژه

                                                      
 (farajipak@gmail.comاستادیار گروه معارف اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول ) *
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 ۀاتحاد عمل و عامل و معمول و نقش آن در تبیین رابط ۀنظری
 خودپرستی و خداپرستی

 *محمدکاظم فرقانی
یک موجود مجرد به  در مورد علِم این اتحاد است که آن مشهور اتحاد علم و عالم و معلوم  در باب

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 

یه اتحاد نفس و بدن و نفس و قوای آن، اثبات کرده است. همان براهین مالصدرا را با افزودن نظر 
توان برای اثبات ی و اتحاد هر دو با نفس عامل، مینتیجه گرفتن اتحاد اعمال جوارحی با اعمال جوانح

گونه که در نظریه اتحاد علم و عالم و معلوم منظور از معلوم حاد عمل و عامل به کار برد. هماننظریه ات
م بالعرض است، در مورد عمل هم ر از معلو متحد با دوتای دیگر، معلوم بالذات است که حکایتگ

توان معمول را به دو قسم معمول بالذات و معمول بالعرض تقسیم کرد و آنگاه نظریه اتحاد عمل و می
توان اتحاد شود میریه بر عملی که عبادت نامیده میعامل و معمول را نتیجه گرفت. با تطبیق این نظ

شود  و بالذات معبود آدمی واقع میو نشان داد که آنچه اوالً  عبادت و عابد و معبود را به دست آورد
کند حیح باشد از معبود عینی حکایت میهمان معبود علمی اوست که با نفس او متحد است و اگر ص

 توان گفت در هرصورت )چه عبادت صحیح که طی آناین بیان می خارجی ندارد. با ازایبهماوگرنه 
یقتا سزاوار پرستش گیرد و چه عبادت غلط که طی آن آنچه حقرار میمعبود حقیقی مورد پرستش ق

اسانه شنای همان خودپرستی است. بر اساس مبانی هستیشود( خداپرستی به گونهنیست عبادت می
توان این همانی خداپرستی و خود پرستی را اثبات کرد. این یکتایی بر مالصدرا به روش دیگر هم می

 خصی حقیقت وجود و انحصار معبودیت در خدای متعال )یعنی تنها وجوداساس دو مبنای وحدت ش
شود وجه اوست و وجه یک چیز به وجهی همان چیز است( قابل که آنچه غیر او موجود دانسته می

به  شود چنان که تقسیم معبودبود به بالذات و بالعرض منتفی میتقسیم مع ،اثبات است. با این بیان
 بازد.م رنگ میحقیقی و غیر حقیقی ه

 پرستی، مالصدرال و عامل و معمول، خودپرستی، خدا: اتحاد عمهاکلیدواژه

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

انسان نیست. الوهیت، خدایگونه شدن فقط « به الوهیت رساندن»و « تأله»مأموریت الهّیات چیزی جز 
)َخلق( فاصله « ایجاد کردن»)ُخلق( و « انجام دادن»در ُخلق نیست بلکه در َخلق هم هست. بین 

أله، خالق و های الهّیاتی رسمی، بر انسان متخلق به اخالق متمرکزند، نه انسان متبسیاری است. نظام
تر است، چون به اله تشبه آفریننده. اگر اولی شایسته جانشینی خداست، دومی بر این جانشینی شایسته

بیشتری دارد. انسان، با روح الهِی دمیده شده در او، به صورت بالقوه و تکوینی، واجد مقام الوهیت و 
(، کاری که 29شود )حجر/دن میکر « سجده»توانایی آفرینندگی است، و به همین دلیل هم، شایستۀ 

های الهّیاتی رسمی، کمک مؤثری به درک الوهیت وجودشناختی مختص و ویژه خداوند است. نظام
کنند و انسان را از برآوردن کنند و در نهایت، درکی اخالقی از الوهیت وتشبه به اله ارائه میانسان نمی

. انسان، واجد روح خالقۀ الهی است درحالی که دارندترین نیازهای زیستی خود دور نگه میابتدایی
کنند. آنها، به این ترتیب، بین انسان و خدا یا بین الوهیت آنها فقط به الوهیت خدای بیرونی تکیه می

إّنا »اند. ندای توحیدی ساخته شدهو گرفتار نوعی ثنویت خود درونی و الوهیت بیرونی جدایی انداخته
های الهّیاتی رسمی، معنای وجودشناختی نیافته است. انسان به موجب در نظام« ّنا إلیه راجعونإلله و 

روح الهِی درونی، در جوهر و ماهیت با خداوند وحدت دارد )إّنا 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 

، مسیر الوهیت و آفرینندگی خویش را باز کند )إّنا إلیه راجعون(. این خالقیت را با توان ابزارسازی خود
 انسان مدرن درنیامیزیم؛ خالقیت غیر از توان فناوری صنعتی است. فعاًل، نظریه کوانتوم، تنها نظریه

را توضیح دهد. « آفریدن»یا « خلق»های الهّیاتی، فرآیند علمی است که توانسته، به نیابت از نظام
ماده را برداشت؛ نشان داد که واقعیت ماده، انرژی و اطالعات است؛ ماده تنها -کوانتوم، ثنویت ذهن

به صورت یک گرایش، احتمال یا امکان وجود دارد، که ظهور و بروز آن ارتباط مستقمی با توجه ذهن 
ق با ذهن کوانتومی است که اتفاقًا نسبت نهایت بالقوگی در انتظار تحقدارد. پس در عالم هستی، بی

 های الهّیاتی دارد.ای با آموزهکنندهخیره
وجودیالهّیات اخالقی، الهّیات : تأله، کوانتوم، روح الهی، هاکلیدواژه

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

 *اللهیمحمد فیض
هدف این مطالعه، بررسی نوع و چگونگی درک و شناخت کودکان مدارس ابتدایی و 

دبستانی از خداوند است. مرور پیشینۀ پژوهش نشان داد که تاکنون در این رابطه، پیش
های اندکی در ایران صورت گرفته است. برای رسیدن به این هدف، از پژوهش کیفی با پژوهش

آموزان پسر مقطع ابتدایی و امعه هدف این پژوهش کلیۀ دانشرویکرد تلفیقی استفاده شد. ج
نفر از این جامعه بود که از طریق  42دبستانی شهرستان چادگان بودند و تعداد نمونه پیش
آوری اطالعات کیفی، شامل مصاحبه های جمعگیری از نوع هدفمند انتخاب شدند. روشنمونه

ها از روش شد. برای تحلیل دادهقاشی کودکان میبا کودک، مصاحبه با معلمان با تجربه و ن
تحلیل محتوایی استفاده شد و نتایج نشان داد کودکان با توجه با مراحل رشد شناختی پیاژه و با 

های متفاوتی از خداوند در تصورشان دارند. البته های آن مرحله، شناختتوجه به ویژگی
زیادی از مسائِل مربوط به خداوند نیز در سیر موضوعاتی مثل پیامبران، قرآن، دعاها و تعداد 

پژوهش مورد اهمیت قرار گرفته است تا به طور جامع از درک کودکان مقطع ابتدایی از خداوند 
گذاری صحیح و عملی، جهت پایهالهّیات شناخت حاصل شود. آموزش این مفاهیم در حیطه 

ها بیانگر آن است که کودکان، ابتدا با هآموزان بسیار حائز اهمیت است. یافتکاربردی عقاید دانش
شوند و به میزانی که ذهن آنها رشد های محسوس و عینی دارند آشنا میمفاهیمی که مصداق

کنند. مفاهیم خاص دینی، مانند تر را درک میمفاهیم مجردتر و انتزاعی شود،یابد و تواناتر میمی
مفهوم خدا، معاد، پیامبر، نماز، حج، نیایش و معجزه، مانند سایر مفاهیم از قاعدۀ کلی 

شود که آموزش کند. توجه به این نکته سبب میگیری مفاهیم در ذهن کودک پیروی میشکل
 های ذهنی آنان تنظیم و ارائه شود.اسب با ظرفیتها، متندینی، مانند سایرآموزش

 عملیالهّیات : شناخت خداوند، کودکان، نظریۀ پیاژه، آموزش، هاکلیدواژه

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

سرنوشتی تحلیل عملی به مثابۀ یک گستره معرفتی با معضله همالهّیات در این مقاله نسبت بین 
عملی هنوز مباحِث با این عنوان از انسجام الهّیات رغم اقبال روز افزون مسیحیان به شود. علیمی

های فراوان، مسائل گوناگون را با عنوان معرفتی، وحدت روشی و غایی برخوردار نیست. انگیزه
عملی قلمرو معرفتی آن است. الهّیات آورد. یکی از مواضع ابهام در عملی به میان میالهّیات 

( را operational( و عملیاتی )strategicبررسی مباحث به میان آمده، دو قلمرو متمایز راهبردی )
در گشودن برخی از مسائل آن، الهّیات سرنوشتی و نقش دهد. توجه به معضلۀ همنشان می

سرنوشتی از خواص گروه اجتماعی عملی است. همالهّیات بردی در پیشنهاد جدیدی از قلمرو راه
و اهداف و ساختار آن، سرنوشت  است. عضویت در گروه اجتماعی، صرف نظر از چگونگی

شوند مند میزند. اعضا نه تنها در سود و ضرر بهرهبیش و کم یکسانی را برای همه اعضا رقم می
سرنوشتِی ذی نفعان گردند. این مفهوم ابتدا در همساز نیز شریک میبلکه در اموری سرنوشت

 collectiveطرح شد. این مفهوم در پیوند با ناهشیار جمعی ) یک سازمان در پیامدهای تصمیم
unconsciousسرنوشتِی سطوح گوناگون بر حسب حجم گروه است. هم( یونگ توسعه یافته

سرنوشتی از ازمانی، ملی و جهانی. هماجتماعی و پیوند درونی آن دارد، ماننِد خانوادگی، س
( است و دارای قدرت دو سویه است: ویرانگر و آبادگر. powerful conceptsمفاهیم قدرتمند )

تواند عامل تعالی و می تواند سبب بازندگی و بازماندگی گروه باشد و همسرنوشتی هم میهم
های مختلف مل فراوان با وزنتابع عوا سرنوشتیسرآمدی آن باشد. درجات گوناگون قدرت هم

سرنوشتی هدایت نیروی آن از بازدارندگی به بالندگی است )تعاریف و است. یکی از مسائل هم
های گوناگون بازندگی و بالندگی بحث جدا دارد(. این معضله به ویژه در سطح جهانی با سنجه

های از مدعیات نظام توجه به مسائل محیط زیست جهانی اهمیت دارد. از آنجا که سعادت بشر
 کند.سرنوشتی پیدا میعملی ارتباط وثیقی با بحث همالهّیات الهّیاتی است، 

 عملی، بازندگی گروهی، بالندگی گروهیالهّیات سرنوشتی، : همهاکلیدواژه

                                                      
 (ghmaleki@ut.ac.irاستاد گروه کالم و فلسفه اسالمی، دانشگاه تهران ) *
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 عملیالهّیات هایی پیش روی چالش
 *اکبر قربانی

های الهّیاتی یا برآمده از کاربردی و کارکردی آموزهتوان نوعی گسترش عملی را میالهّیات 
الهّیات، در زندگی انسان دانست. نوشتار حاضر، با توجه به معنای عام الهّیات، به برخی چالش

پردازد. چالش اول: انتظار بشر از دین. با عنایت به انتظار می عملیالهّیات های پیش روی 
را به قلمرو اجتماع و نهادهای اجتماعی کشاند. اگر هّیات التوان پای گسترده از دین است که می

چندان برجسته نخواهد بود. چالش دوم: سنت و الهّیات انتظار حداقلی از دین داشته باشیم، نقش 
الهّیات تجدد. در دوران سنت و با نگرش سنتی، برخی نهادهای اجتماعی پیوند وثیقی با دین و 

داشته است، اما در نگرش و دوران متجدد، نقش اجتماعی و یا سازمانی الهّیات، غالبًا بر عهده 
نهادهای جدید برآمده از علوم جدید و دنیای متجدد است. از این رو، در دوران متجدد و با 

شود. چالش سوم: می عملی متهم به نوستالژی و موضع انفعالیالهّیات نگرش تجددگرایانه، 
حکایت از این دارد که الهّیات عملی توسط روحانیت رسمی. تاریخ دین و الهّیات ه مصادر 

روحانیت رسمی و حکومتی، با رویکردی انحصارطلبانه و تمامیت خواهانه، توانسته است دین و 
را به نفع خود و در راستای افزایش قدرت و ثروت و نفوذ اجتماعی، مصادره کند. هر الهّیات 

رسد گاه به مصلحت عمومی و اجتماعی منجر شده است، اما به نظر میگه چند این مصادره
مفسده این مصادره، بیش از مصلحت آن باشد. چالش چهارم: جهانی شدن. با توجه به فرایند 

عملی، الهّیات جهانی افزایش یافته است. از این رو، الهّیات جهانی شدن، اهمیت و ضرورت 
تواند به حّل و فصل مسائل و معضالت جهانی حصارگرایی دینی، نمیبدون غلبه بر بنیادگرایی و ان

های پیش عملی، در گرو پاسخ نظری و عملی به چالشالهّیات کمک کند. توفیق و گسترش 
ورزی را نیز به مخاطره انداخته هایی که نه تنها الهّیات، بلکه خود دین و دینگفته است؛ چالش

 است.
 ، انتظار بشر از دین، سنت و تجدد، روحانیت رسمی، جهانی شدنعملیالهّیات : هاکلیدواژه

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

إّما أٌخ لك في الدین وإّما »اخوت پیچیده به مثابه دیدگاهی اخالقی که بر اساس تحلیلی از گزاره 
های عدالت سازد. نظریهاست، بنیانی الهّیاتی برای عدالت فراهم میبنا شده « نظیٌر لك في الخلق

برند که حتی با عنایت به های غربی آن، از این نقیصه رنج میهای دینی و چه خوانشچه قرائت
های مختلف ورزِی موجود در آنها و بر فرض اجرای اصول عدالت در حوزهتمام اصول عدالت

انجام رسد نخواهیم عادالنه که در آن مطلوب انسانی و الهی به توزیعی، باز هم وضعیت پایدار
داشت. بلکه الزم است با ارائه خوانشی الهّیاتی و اخالقی قدم در تحقق چنین وضعیتی بگذاریم. 

ای اخالقی، شکاف موجود میان دیدگاه اخوت پیچیده با تحویل نظریه عدالت به نظریه
تواند با عنایت به سازد. این دیدگاه میعدالت را پر میهای های عینی جامعه و نظریهواقعیت

ای از مفاهیم الهّیاتی همچون مراقبت، همدلی، برابری و اخوت و با تمرکز بر نگرش الهی به شبکه
سازد. پیچیدگی در این دیدگاه، به ای روحانی، چنین نگرشی را فراهم انسان و انسان به مثابه پدیده

ای از نظام شبکه های مختلفی است کهتباطات پیچیده انسانی و حوزهمعنای در نظر گرفتن ار 
کند. در این های مختلف توزیعی فراهم میاخوت و برادری را ایجاد کرده و عدالت را در حوزه

 Goodعملی، عملکرد خوبی )الهّیات شود با توجه به رویکرد هنجارِی پژوهش، سعی می
practiceپیچیده است و جامعه را به سوی یک وضعیت بهتر از  بخش وضعیت اخوت( که نتیجه

دهد، تبیین شود. مختصات چنین عملکردی با توجه به کنش رهبران و نظرگاه عدالت سوق می
گردد نسبت آن با تحقق عدالت در جامعه شود و سعی میجامعه مؤمنین در صدر اسالم تبیین می

های هیم هنجاری الهّیاتی در نظامی از ارزششود مفامعاصر تبیین گردد. در این پژوهش سعی می
 عدالت به مثابه برابری تبیین گردد. پذیرفته شده اجتماعی و با توجه به نظریه

 عملی، برابریالهّیات : اخوت پیچیده، عدالت، هاکلیدواژه

                                                      
 (m.karimi.n33@gmail.comدانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم )ع(، قم ) *
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 کاربردی() عملیالهّیات حکمت عملی به مثابه 
 *زادهطاهره کمالی

فالسفه حکمت را به  .مطرح بوده استالهّیات یونانی و در نزد ارسطو به عنوان  فلسفۀحکمت در 
اند. در انتقال حکمت و فلسفه به جامعه اسالمی، فارابی به دو قسم نظری و عملی تقسیم کرده

رسانی حکمت در جهان اسالم روزهسازی و باسالمی، در راستای بومی فلسفۀام عنوان موسس نظ
های ه و قلمروی آن را منطبق با آموزهاست تا ضمن حفظ مبانی فلسفی یونانی، حوز در تالش 

بندی علوم در دو اثر رایج بومی، گسترش و تعالی دهد. طبقههای دینی و مطابق با علوم و دانش
 التنبیهبندی علوم در قسم فارابی در طبقهفارابی موید این مدعا هستند. مَ  التنبیهو  احصاءالعلوم

بندی فلسفی، علم اثر اخیر با توسعه و تکمیل طبقه علوم رایج است. وی در ،احصاءفه و در فلس
شود. ی محسوب میگنجاند که از ابتکارات ومدنی، فقه و کالم را به نحو خاص در آن می

طبقۀ بعد مشتمل بر علوم  داند.، علم الهی را منطبق با حکمت نظری میالعلوماحصاءفارابی در 
انواع  ،با توجه به اینکه موضوع این دسته از علوم علم مدنی، علم فقه و علم کالم است. گانۀسه

افعال و رفتار ارادی انسان است، این مجموعه بر حکمت عملی قابل انطباق است. بنابراین با 
است و در تقسیم فارابی شاخه نظری آن الهّیات عنایت به اینکه حکمت در نزد ارسطو منطبق با 

با علم الهی است، حکمت عملی نیز به عنوان شاخه عملی و کاربردی آن همانگونه که در  منطبق
فارابی قابلیت آن را یافت تا با علوم رایج آن زمان ارتباط برقرارسازد و حوزه حکمت  فلسفۀنظام 

آن عملی با الهّیات عملی یونانی را گسترش دهد، همچنان قابلیت و امکان آن را دارد که به عنوان 
ویژه هنر در حوزه ه شناسی، مدیریت، اقتصاد و بکاربردی از جمله روان دسته از علوم انسانِی 

اربست آراء و اعتقادات دینی ک های آنها در ترویج وارتباط برقرار نماید و از قابلیتالهّیات 
 .مند شودبهره

 عملی، فارابیالهّیات حکمت عملی،  : حکمت،هاکلیدواژه

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

(؛ و حل theology)الهّیات های بنیادین انسان، مهمترین ماموریت دانش پاسخگویی به پرسش
 Practicalعملی )الهّیات های زندگی، مهمترین رسالت ها و ناراستیها و رفع کاستیمسئله

theology )برای کودکانالهّیات »رود؛ یکی از مصادیق آن به شمار می( »theology for kids )
و چهارچوب مفهومی « عملیالهّیات »است. در این پژوهش ضمن واکاوِی بافت درونی 

منطق اکتشاِف »های این پروژه مطالعاتی، به چگونگی و و نیز تبیین ضرورت« کودکانالهّیات »
مرحوم عالمه « تحول توحیدی»تهذیب و تربیت بر اساس ۀ از نگر ، ُملهم «کودکانالهّیات 

پردازیم. مقصود ما از کودک، کودکی دوره نخست یعنی زیر بقره( می 156طباطبایی )ذیل آیه 
هفت سال است که بر خالف نظریه شناختی پیاژه که مخالف انتقال مفاهیم انتزاعی تا سنین نه 

قادی آن، معتقد است با لحاظ تحول رشِد ادراکی، سالگی است، نگارنده ضمن مطالعه انت
های متناسب با تحول های الهّیاتی را در قالبتوان آموزهاحساسی و رفتاری کودکی نخست، می

کیدرشد آنها منتقل نمود. بر همین اساس، بیشترین  های مهارت»ما در این مقاله، تمرکز بر  تأ
های قابل فهم برای کودکان از قبیل ها در قالباست. این مهارت« به کودکانالهّیات آموزش 

گیری از طبیعت و مشاهده هدفمنِد مناسک مذهبی قابل بازی، شادی، داستان، شعر، بهره
پیگیری است اما در این پژوهش، بیشترین تمرکز ما از میان قالبهای مذکور، بر دو عنصر 

ساز در ساز و دیگری گرایششخواهد بود که یکی نگر « شکوه طبیعت»و « های کودکانهبازی»
های ها و کنشها، گرایشگانه نگرشها از سویی مبتنی بر ابعاد سهکودکان است. لذا این مهارت

شناختی رشد اعتقادی و الهّیاتی کودک به ویژه کودکان و از سویی دیگر، همسو با نظریات روان
به الهّیات های آموزش تبیین مهارتباشد. در ( میFowler, J.Wنظریه مراحل ایمان جیمز فاولر )

کودکان، عالوه بر حضور و تجربه میدانِی کار با کودک و نوجوان )با توجه به تجربه پانزده ساله 
ای و تحلیلی در پاسخ به پرسش نگارنده در میان دانش آموزان و کودکان(، از روش کتابخانه

 تفاده شده است.به کودکان اسالهّیات کلیدِی منطق کشِف چگونگی انتقال 
 کودکان، تربیت، توحیدالهّیات عملی، الهّیات : کودک، الهّیات، هاکلیدواژه

                                                      
 (mgrivani59@gmail.comدانش آموخته دکتری عرفان اسالمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم ) *



 المللی الهیات عملی| چکیدۀ مقاالت کنفرانس بین 102
 

 حضور اجتماعی زنان با توجه به رویکرد شهید مطهری به حقوق فطری
 *ساره الریجانی

 ییمسلمان است و امروزه با همه تالشها شمندانیاند انیزنان از مسائل مورد مناقشه م یحضور اجتماع ۀمسئل
 یانجام داده اند هنوز ابهامات یاجتماع -یاسیس یکه روشنفکران مسلمان در مورد حضور بانوان در صحنهها

سنت گرا و تجدد گرا در  کردِ یو شاهد دو ر  یزن وجود دارد. به طور کل گاهیجا یشئونات اجتماع یدر برخ
کیدمرد بر زن در خلقت  یبه برتر ،یسنت کردیبا تمسک به رو  یکه برخ یابه گونه م،یحوزه هست نیا  تأ

 یشئونات اجتماع از یاریزنان از بس تیدو جنس و محروم یحقوق یهاتفاوت یامر را مبنا نیداشته و هم
بالوجه برقرار  یارتباط یو باال رفتن مفاسد اخالق تماعحضور زنان در اج انیقرار داده اند. چرا که م

بر مسئله حجاب مشاهده کرد  یبه نقد یاستاد مطهر یهادر کتاب پاسخ توانینوع تفکر را م نی. اکنندیم
. در نقطه مقابل گروه تجدد گرا با الهام گرفتن از دیگو یزنان سخن م ینینشکه در آن ناقد از رجحان پرده

بدون  کنندیزنان را طلب م یبرا یحضور حداکثر ،یو برابر یبا اصرار بر اصول آزاد یغرب برالیتفکر ل
خود را به  ش،یگرا نیتر آنکه اباشند و مهم کرده یزنان طراح یحضور اجتماع یرا برا یآنکه ساختار روشن

که طبعًا در جامعه  دینمایم یپردازهینظر  نهیزم نیدر ا ف،یبا استناد ضع ایو  کندیمستند نم ینید  یمبنا چیه
مسلمان  یهاستینیدر آثار فم توانیرا م کردینوع رو  نی. اباشدیم ریتاثکم ایاثرگذار نخواهد بود و  ینید 

خارج  ینیو د  یمسائل زنان را از چارچوب فقه یغالبا تالش دارند که بررس سندگانینو  نیمشاهده کرد. ا
در  یمطهر دیتفکر شه یبر مبنا یمقاله گفتمان سوم نی. اازندبه آن بپرد یستینیفم یکردیکرده و با رو 

 دیشه کردی. رو دهدیارائه م یبر دو اصل عدالت و حقوق فطر یزنان مبن یخصوص حضور اجتماع
مشترک هستند ب( در هر دو  تیدر سه مولفه خالصه کرد، الف( زن و مرد در انسان توانیرا م یمطهر

نهاست ج( رساندن آ تیکه سعادت انسان در گرو به فعل وجود دارد یرفط یهاتیجنس استعدادها و قابل
در عرصه  یفعال و رقابت یبه وجود فضا اجیانسان، احت یاز استعدادها یرساندن برخ تیبه فعل یبرا

 ،یاسالم نیبانوان با حفظ مواز  ۀحضور فعاالن یهانهیزم دیبا یاست. لذا از منظر عدالت اجتماع یاجتماع
 یپژوهش-یعلم یمقاله با روش نیفراهم شود. ا یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد ،یمختلف علم یاهدر عرصه

 یفکر یزنان با توجه به مبان یابعاد حضور اجتماع یمتون به بررس لیو تحل یاکتابخانه قاتیبر تحق یمبتن
 .پردازدیم ینیاز منظر د  یمطهر دیشه

 : شهید مطهری، حقوق فطری، عدالت، مشارکت اجتماعی زنانهاکلیدواژه

                                                      
 (sarehala@gmail.comسرپرست دپارتمان مطالعات زنان دانشگاه اهل بیت)ع(، تهران ) *
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 اشتر ببندبا توکل زانوی 
 *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 

و روایات آثاری مانند گشایش در امور از دینی در آیات تنگاتنگ دارد. از منظر درونۀ رضا رابط
سوی خدا و احساس بزرگی و دوری از برخی از رذایل اخالقی برای توکل بیان شده است. از 

ها، دینی نیز آثار روانی توکل مانند جلوگیری از اضطراب و فشارهای ناشی از سختیمنظر برون
... قابل ذکر است. از سوی دیگر، گاه  ناامیدی و نیز تبعات عملی آنها مانند اعتیاد، خودکشی و

کاری و تنبلی و بیۀ آمدهای منفی برای توکل یاد شده است. در بعد فردی ترویج روحیاز پی
ماندگی جوامع اهل توکل های معمول و معقول؛ و در بعد اجتماعی، عقباستفاده نکردن از روش

توکل دانسته شود. نویسندگان آثار  تواند از آثار نامطلوبنسبت به جوامع اهل کار و تالش می
کید کرده اند که تأمل در آیات قرآن و سخنان بزرگان دین نشان دینی و اخالقی بر این نکته تأ

دهد که در سنت دینی با سفارش به توکل و تدبیر، نوعی تعادل معقول میان آن دو حفظ شده می
ا جمع بین این دو ممکن است، یا به کوتاه است این است که آیۀ این نوشتۀ است. سؤالی که مسئل

شود تا با استفاده از عبارت دیگر آیا این دو با یکدیگر ناسازگار نیستند. در این نوشته تالش می
فاعلیت طولی، استدالل شود که جمع این دو معقول و سازگار است: فاعلیت انسان در افعال خود 

توان به نحو سازگار یک فعل را به دو می در طول فاعلیت خدا است، و هر جا فاعلیت طولی باشد
توان به نحوی سازگار هم واگذاری امور به خدا و هم تدبیر فاعل منتسب دانست. بنابراین می

 انسان را پذیرفت.
 عملی، توکل، توحید عملیالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (lohrasby@gmail.comدانش آموخته دکتری فلسفه ذهن، موسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران ) *
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های بر اندیشه تأکیدعملی و مدیریت اسالمی با الهّیات رویکردی بر 
 عالمه طباطبایی

 *سلمان محمدبیگی دهقی
فلسفی فراهم -شناسی دینیای را برای انسانعالمه طباطبایی با پذیرش مبانی اسالمی، زمینه

تواند حضور آورد که استفاده از آن در نظریات ساحت مدیریت از جمله مدیریت اسالمی میمی
 دین را در جامعه به صورت مناسبی رقم بزند و از بروز خطاهایی که در این زمینه امکان تحقق دارد

قبول از دیدگاه عالمه طباطبایی مدیریتی است که مدیران با عمل آورد. مدیریت قابلجلوگیری به
توجیه افراد جامعه از)آنچه که شایسته( آنان است، افراد جامعه را به سوی یک رفتار متعادل و 

گاه، مبتنی بر آزادی انتخابگرانه و مسئوالنه هدایت کنند تا بر رفتارهای آنان یک مع قولیت آ
انتخابگرانه حاکم باشد. بدین شکل، مدیریت معقول و انسانی الهی در اسالم وامامت آن منحصر 

شود تا با علم و معرفت کافی از نیازهای طبیعی و فراطبیعی، انسان را به کمال شایسته خود می
دموکراسی  ساالری یابرساند. عالمه طباطبایی به این نکته نظر دارد که در مدیریت اسالمی مردم

سازمان »مقید به اسالم و در چارچوب اسالم است. همچنین بر اساس نظریات عالمه طباطبایی 
ای و بنیادین دانش مدیریت است که با مسامحه از آن به استعاره تعبیر اعتبار ریشه« به مثابه ماشین

بندی بل تقسیمهای عالمه طباطبایی در چهار دسته قاشود. مضامین استنباط شده از اندیشهمی
های ( گزاره3های تاییدکننده، ( گزاره2های تاسیسی بدیع، ( گزاره1اند از: است که عبارت
دهد که از منظر های این پژوهش نشان میکننده. یافتههای تکمیل( گزاره4تاسیسی متضاد و

ای، م از هزینهشناسی عالمه طباطبایی)ره(، نگاه مکاتب مدیریت منابع انسانی به انسان اعانسان
ای، اواًل در بعد دوم، از زاویۀ تحلیل ماهوی بوده و ثانیًا در همین بعد نیز از ساحت منبعی و سرمایه

عملی و مدیریت اسالمی الهّیات طبیعت مادی انسان فراتر نرفته است. این تحقیق با هدف بررسی 
کیدبا  ای و استفاده از منابع کتابخانههای عالمه طباطبایی با روش توصیفی تحلیلی بر اندیشه تأ

 انجام شده است.
عملی، مدیریت اسالمی، عالمه طباطباییالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
دانشجوی دکتری رشته حکمت هنر دینی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم  *
(salman.mohammadbeigi1400@gmail.com) 
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 دیام ۀو مسئل یکالم کاربرد
 *یمحمد مسلم

به اعتقادات  ینیع یدانست، به دنبال اثر بخش یعمل اتیّ اله یآن را نسخه بوم توانیکه م یکالم کاربرد 
بر خالف کالم  ،ینید  دیدر اطلس عقا اتیّ حوزه از اله نیاست. ا یو اجتماع یفرد یدر زندگ ینید 

انه به حساب یدارد وکارکردگرا یارشتهانیم یتیمتمرکز است، ماه ییگرابر واقع شتریکه ب یو نظر کیکالس
از  یکیاساس،  نیاست. بر ا ینید  یگرو درمان یشناسبیمهم آن آس فیاز وظا یکیرو  نیاز ا د،یآیم

است و لذا کالم  یدیبا آن مواجه است، معضل ناام یما به صورت جد ینیکه امروز جامعه د  یمعضالت
در حوزه کالم  ربازیاز د  یدیو ناام دیام مسئلهباشد. به عالوه  تفاوتینسبت به آن ب تواندینم یکاربرد
خوارج و مرجئه در صدر اسالم  یفکر انیجر  دو ییکه اختالف مبنا یگذار بوده است، به نحو  ریتاث یاسالم

  د،یگرفته در حوزه امصورت یشناختموضوع بازگرداند. بر اساس مطالعات روان نیبه هم یبه نحو  توانیرا م
و نامشخص  یکل یهابر سه اصل است: اصل اول هدف داشتن )که البته متفاوت از آرمان یمبتن دیام

 ییباور شخص به توانا یبه معنا تیبه هدف، و اصل سوم عامل دنیرس یبرا ریاست(، اصل دوم داشتن مس
مثبت است که با وجود آن فرد  یزشیو انگ یشناختروان ندیفرا کی دیاساس، ام نیمحقق ساختن هدف. بر ا

توجه به  نه،یزم نیدر ا یاسالم اتیو روا اتیآ یبا بررس گرید  یکند. از سو  دایبه هدف خود دست پ تواندیم
مثال  یدارد. برا یشناختگاه جنبه معرفت دیاست: نخست آنکه ام یریگیوم از چهار منظر قابل پمفه نیا

معاد  د،یبه توح حیصح عتقادبر شناخت و ا یبه هدف، مبتن دنیرس دِ یسوره مبارکه کهف، ام ییانتها هیطبق آ
به  یمیو تکر  زیآمنگاه محبت یبه معنا- یشناختجنبه انسان تواندیم دیدوم آنکه ام هیو نبوت است. از زاو 

جنبه است.  نیبا خطاب عام به همه بندگان، ناظر به هم« ال تقنطوا من رحمة الله» هیداشته باشد. آ -انسان
خوررده  وندیبا حوزه رفتار پ دیاست که ام نیا خوردیبه چشم م یشتریب اِت یو روا اتیمنظر سوم که در آ

شده باشد.  یمبتن حیاست که بر عمل و رفتار صح یقیحق یدیقره، امسوره مبارکه ب 218 هیاست. مثاًل در آ
که بر اساس آن،  خوردیبه چشم م دیام یشناسناظر به مفهوم یمباحث ،یمنظر آنکه در متون اسالم نیچهارم

چه افراط و چه  ه،یخوف و رجاء قرار دارد، که هر دو سو  انیمعتدالنه است که م یو حالت قتید حقیام
 یریگحال بهره نیو در ع یاسالم اتیّ در اله هاتیظرف نیآن مذموم و نکوهش شده است. توجه به ا طیتفر 

 تواندیم -یاجتماع یشناسبیو آس یشناسجامعه ،یشناسبه طور خاص روان–علوم مختلف  یاز دستاوردها
 نیتر )به مثابه مهم دیام یو ارتقا یدیدر حل معضل ناام یعمل ییرا به راه کارها یکالم کاربرد

 .برساند یو اجتماع ی( در سطح فردتیراهکارسالمت و امن
 میقرآن کر  ،یشناسروان د،یام ،یکالم کاربرد ،یعمل اتیّ : الههاواژهدیکل

                                                      
 (mo.mohammadi@ut.ac.irدانشیار دانشکده الهّیات، دانشگاه تهران ) *
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 گرانیدرباره رنج د یو داور یعمل اتیّ اله
  *یمحمود نیحس

 
 یهابتیو مص هایها، سخترنج یکه تنها علت تمام میهست یکردیو نقد رو  انین مقاله درصدد بیا در

 یعذاب آسمان ایعقاب و  فر،یک ینوع گریها را بازتاب اعمال خودشان و به عبارت د وارد بر انسان
مورد  یعدمسئله در دو ساحت ُخرد و کالن طرح و در گام ب ی. در ابتدا صورت اصلکندیقلمداد م

 یو حت گرانیرنج د  ۀدربار  ییهایداور نیاست که چن نیقاله ام ۀسندینو  ی. مدعارندیگینقد قرار م
 انیدر مورد اد  ژهی)به طور و  ینید  ی( و خواه از منظرینیرد یگروانه )غعتیخودمان خواه از منظر طب

شود به صورت توأمان با یم یمقاله سع نیاست. در ا یکژفهم یبر نوع ی(، نادرست و مبتنیمیابراه
 یشناختهم به لحاظ معرفت ییهایداور نینشان داده شود که چن یو نقل یعقل لیاستفاده از دال 

که ما درباره  یکرد که هنگام میاشاره خواه انی. در پاستیناشا یناموجه هستند و هم به لحاظ اخالق
در بر خواهد داشت، از  زین یگریج و لوازم فاسد د ینتا م،یداشته باش یمنف یو خودمان داور گرانیرنج د 

فتاده در درد و  یهابه انسان یرسانیاری یبرا زهیشفقت در ما و کاهش انگ لتیجمله کند شدن فض
 .رنج

 یعذاب اله فر،یقانون کارما، بازتاب عمل، ک ،یداور بت،یرنج، مص :هادواژهیکل
 

                                                      
 آموخته دکتری فلسفه دین، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتدانش *
(mahmoudi.philosophy@gmail.com) 
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 زیارتالهّیات 
 *جعفر مروارید

 های اعتقادی و مناسک ویژهنامهزیارت جزء الهّیاتی انکارناپذیر زندگی دینی شیعیان و متضمن مرام
است، و در ایران، به دلیل موقعیت خاص مشهد و ایران اسالمی، تاثیرات فرهنگی، اقتصادی و 

زیست ای پیدا کرده است. زیارت، تمرین بندگی در دنیای معاصر و یک فرم اجتماعی ویژه-سیاسی
اخالقی، در -اجتماعی-های فرهنگیدینی است که سیستم اعتقادی و مفاهیم الهّیاتی را در کنار جنبه

نظری الهّیات کند. در طی روند زیارت، مفاهیم طی اجرای یک مجموعه مناسک زیارتی، آشکار می
اخالقی همچون عملی و مفاهیم الهّیات همچون اعتقاد به وحدانیت، معاد، نبوت و امامت، و مفاهیم 
شود. با اجرای مناسک زیارت، و اظهار فداکاری، محبت و بخشش، تصدیق مجدد و بازیادآوری می

دهد، فرد زائر، هویت دینی خود را در و تصدیق مفاهیم ایمانی که دامنه و سرشت زیارت را تشکیل می
های معنوی و کی، گرایشهای مناسکند. لذا، در کنار جنبهمواجهه با دیگری، بازتولید و تحکیم می

دهد. در این مطالعه الهّیاتِی هنجارمحور، های مومن، اساس و قلب زیارت را تشکیل میوجودی انسان
برای فهم زیارت، روش تحلیل متنی بارویکردی همدالنه )امیک( استفاده شده است. تحلیل متنی 

شیعی، الهّیات های اصلی ترینای هنجارمند است که مطابق با دککند که زیارت، پدیدهمعلوم می
شکل گرفته و ضروری است که قواعد زیارت نیز در همین چهارچوب فهمیده و اجرا شود. همچنین، 

کند؛ ارتباطی که در گانه میان خدا، امام و انسان را تصدیق و بازتولید میزیارت، ارتباطی سه
امع، متکثر تفسیر شده است. خطاب های متنوع درباره زیارت، و به تناسب تنوع فرهنگی جو گفتمان

کیدقرار دادِن انسان بما هو انسان )و نه انسان مسلمان، یا مومن، یا شیعی( و  در سخن « محاسن»بر  تأ
های متنوع امام )ع(، و نیاز و انتظاری که جامعه دینی از زیارت دارند، به امام )ع(، توجه به نقش

سیاسی، -گرایانه، اجتماعیهای ایمانت تا گفتمانپژوهان اجازه داده اسدانان و زیارتالهی
وجودگرایانه )اگزیستانسیالیستی( و معنوی را درباره زیارت، پدید آورند. هدف نخست این مقاله آن 

های هرمنوتیکی، است که با بررسی متون، ادله الهّیاتی زیارت را بررسی کند. هدف دوم، بررسی شیوه
ارتی است که پاسخگوی نیازهای معاصر باشد. عالوه بر کالم سازی زیسازی و ممکنبرای موجه

 گشاست.طالیی امام، گرامر زبانی در ویتگنشتاین متاخر و نقش مراقبتی الهّیات، در اینجا راه
 مراقبت، فرم زیست دینیالهّیات عملی، الهّیات زیارت، الهّیات : زیارت، هاکلیدواژه

                                                      
 (morvarid@um.ac.ir) استادیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد *
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 یحیت تا اسالمعملی؛ از مسالهّیات 
 *محمد مسجد جامعی

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

در الهّیات عملی بخشی از شبکه الهّیات شبانی دانسته شده است؛ و در نظریه دوم، الهّیات استمرار 
عملی در هر دینی متاثر الهّیات گیری تاریخی است. به طور کلی شکلالهّیات نظری و الهّیات عرض 

. شرایط و تحوالت بیرونی. هر دو این شرایط برای 2های دین . ظرفیت و ویژگی1از دو عامل است: 
ول، میان اسالم و مسیحیت تفاوت بسیاری وجود دارد. مسیحیت وجود داشته است، اما ناظر به مولفه ا

شود و شریعت نقش بسیار مهمی در آن دارد، در حالیکه آنچه در گرا محسوب میاسالم دینی نص
عملی الهّیات رسد و جماعت مومنان است. لذا به نظر می« کلیسا»مسیحیت اعتبار و حجیت دارد 

تواند در شوونات زندگی تصرف داشته اینکه تا چه حد می اسالمی در برخورد با مسائل جدید روزمره و
هرچند -کند. با این حال در جامعه دینی ایران، عملی مسیحی پیدا میالهّیات باشد، شکل متفاوتی از 

توان عملی را میالهّیات های برجسته ای از تحقق نمونه -شدهمند و مدیریتنه به صورت منسجم، نظام
بله با جریان مارکسیسم عماًل توسط روحانیان طبقات مذهبی انجام شده است، که یافت. برای مثال مقا

توان به آثار عالمه طباطبایی، شهید مطهری و یا حتی مهندس بازرگان اشاره کرد. در این میان می
توان در زدایی را نیز میهای روحانیت در راستای خدمات اجتماعی مثل محرومیتهمچنین فعالیت

عملی اسالمی از سه نکته نباید غافل الهّیات ا ارزیابی کرد. با این حال، در حرکت به سمت همین راست
عملی الهّیات های جهان معاصر، استفاده از دستورالعمل واحد در زمینه . به دلیل پیچیدگی1شد: 

کت کاری غیر علمی و غیر کارشناسی است. لذا به جای کار واحد و بزرگ، الزم است گام به گام حر 
ها در این زمینه مفید خواهد بود اما چگونگی انجام این کار دانالهیهای تخصصی به .آموزش2کرد. 

ریزی است تا گرفتار انجام کارهای بی حاصل و احیانًا مضر نشد. و نیز گستره آن نیازمند تامل و برنامه
ی، پاسخ واحدی وجود عملالهّیات . در خصوص لزوم یا عدم لزوم نهادسازی اجتماعی برای تحقق 3

 باید در هر مورد شرایط را در نظر گرفت.ندارد و می
 عملی، مسیحیت، اسالم، شریعتالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (moh.mja@gmail.comاستادیار دانشگاه ادیان و مذاهب و سفیر اسبق جمهوری اسالمی ایران در واتیکان ) *



 109|  المللی الهیات عملیچکیدۀ مقاالت کنفرانس بین

 شناسی دینیعملی و آسیبالهّیات 
 *جهانگیر مسعودی

پردازد. گیری آنها مییات الهّیاتی در شکلها و رفتارهای دینی و تاثیر نظر عملی به مطالعه کنشالهّیات 
شود. در بنابراین، توجه و تمرکز بر رابطه میان نظر و عمِل الهّیاتی، کارویژه متألهان عملی محسوب می

رسِت متدینان حساس های منفی و نادعملی نسبت به کنشالهّیات همین راستا، بسیار طبیعی است که 
مند باشد و سرچشمه احتمالی این رفتار را تا مناشی الهّیاتی آن َرَصد کند. همین مهم او را در و دغدغه

 Religiousدهد؛ وظیفه آسیب شناسی دینی )قرار میالهّیات معرض یک وظیفۀ نوین برای 
Pathologyهمیشه تاریخ، دفاع ترین وظیفه سنتی متأله و متکلم در (. به طور معمول، مهم

(Defend/Apology و صیانت از باورهای دینی و نظریات الهّیاتی خود بوده است. او در انجام این )
کنند و جویی میکند؛ دیگران عیبوظیفه، با اتخاذ آرایش دفاعی )پدافندی( نقشی انفعالی را ایفاء می

شناسی دینی، موضعی کاماًل فعال و یبدهد. اما وی در انجام وظیفۀ نوین خود، یعنی آساو پاسخ می
ها در کاروبار دینداری و خودجوش دارد. او اینک با رویکرد خودانتقادی، به کشف عیب و علت

یابد؛ موقعیت درمانگری تری نیز دست میپردازد. و از همین رهگذر به موضع فعالاعتقادات دینی می
ترین آزمایشگاه یخ و عمل دینی، بزرگ(. روشن است که صحنه تار Religious Therapyدینی )
های خود را نشان دهد، شود. دین در صحنه واقعیت باید حسن و قبحشناسی آنان محسوب میآسیب

های دینی و الهّیاتی ها و نظریهآزمایی ایدهای برای راستیفلذا واقعیت تاریخی، تبدیل به سنجه
تواند به خوبی دینی، همان چیزی است که میشناسی گردد. این تغییر موقعیت به ساحت آسیبمی

یکی از وجوه تمایز میان متأله عملی و متأله نظری را نشان دهد؛ و نیز یکی از جهاتی است که موجب 
گردد متألهان عملی، دفاع پراگماتیستی از دین را بر دفاع رئالیستی از آن ترجیح دهند. همین امر، می

کند، چرا که روشنفکران دینی نیز بیشتر تر مینفکر دینی نیز نزدیکموضع متأله عملی را به موضِع روش
دغدغۀ کارآمدی دین در صحنۀ عمل دارند، بر خالف عالمان دینی که عمدتًا نگران و دلواپس خلوص 

های برون دینی کوشند دامِن اعتقادات دینی را از آلودگیدینی در سرزمین نظر و اعتقاد هستند و می
 تطهیر کنند.

 شناسی دینی، خودانتقادی الهّیاتی، متأله نظری، متأله عملیعملی، آسیبالهّیات : هایدواژهکل

                                                      
 (masoudi-g@um.ac.irاستاد گروه فلسفه و حکمت اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد ) *



 المللی الهیات عملی| چکیدۀ مقاالت کنفرانس بین 110
 

با رویکرد تفسیر موضوعی در « کاربردیالهّیات »چیستی و کارکرد 
 مکتب عالمه طباطبایی

 *پور یزدیعباس مصالئی
های پیشین و مهیمن و حاکم بر کنندۀ کتابقرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی، تصدیق

است، جایگاهی « تبیان برای هر چیزی»ترین منبع اسالمی و متنی که به تعبیر خود آنها، اصلی
 عملی در نظر گرفته شود. نظر بهالهّیات بخش در ارائه تواند به عنوان منبعی الهامدارد که می

به مثابه بهترین روش تفسیری، این مقاله با روش توصیفی و « قرآن به قرآن»اهمیت روش تفسیِر 
تحلیلی و با رویکرد تفسیر موضوعی در صدد است ضمن بررسی و تحلیل اقوال مرحوم عالمه 

الله جوادی آملی به عنوان یکی از افراد شاخص در مکتب عالمه طباطبایی،  طباطبایی و نیز آیت
های به عنوان یکی از زیرشاخه« کاربردیالهّیات »های قرآنی را در زمینه چیستی و کارکرد زهآمو 

های قرآنی ناظر به رسول های تحقیق، آموزهعملی مورد کاوش قرار دهد. بر اساس یافتهالهّیات 
خدا صلی الله علیه و آله در موضوعاتی همچون دعوت براساس مطلق حکمت، و با وصف 

حسنه، و جدال به شیوه احسن، تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت، مشورت، جهاد، موعظه به 
تواند در تبیین و چگونگی کنش و عمل در شرایط چگونگی مواجهه با کافران و منافقان می

و آیت الله  المیزانمختلف، اثرگذار باشد. متفکران مسلمانی همچون عالمه طباطبایی به ویژه در 
 اند.ی در انکشاف و معرفی آن داشتهسع تسنیمجوادی آملی در 

کاربردی، عالمه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، آیت الهّیات عملی، الهّیات : هاکلیدواژه
 الله جوادی آملی، تسنیم

                                                      
 (amusallai@gmail.comدانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق )ع(، تهران ) *



 111|  المللی الهیات عملیچکیدۀ مقاالت کنفرانس بین

 عملیالهّیات ؛ چارچوب نظری برای «نظام حق»ۀ نظری
 *علیرضا مالاحمدی

در ساحت عمل، نیازمند یک چارچوب نظری است. پرسش محورِی تحقیق الهّیات امتدادبخشِی 
الهّیات توان یک چارچوب نظری برای های قرآنی، چگونه میبراساس آموزه»حاضر اینست که 

های ِحکمی حکیمان مسلمان کنیم از ظرفیِت اندیشهبرای پاسخ تالش می« عملی تدوین نمود؟
تبیین « نظام حق»نظریه با عنوان ّرق ایشان را ذیل یک کالنهای مختلف و متفبهره ببریم و نظریه

َحِقّ » کنیم. این نظریه بر محور آیۀ شریفه َض ِبالأ رأ
َ َماَواِت َواألأ ُه الَسّ ( سامان 44)عنکبوت؛« َخَلَق الَلّ

های نظام حق به برهانی خواهد بود. مولفهۀ بندی آن با رویکرد فلسفی و به شیو یافته؛ اما صورت
مثابۀ سرشت جهان، مبتنی بر برهان به « حق.»1یی که در این مقاله مّدنظر است عبارتند از:معنا

سینا تبیین کرده .سریان عشق در تمام هستی آنچنان که ابن2صّدیقین با تقریر عالمه طباطبایی. 
یی .مبنا3بنا نهاد. « محیط زیست»توان اصلی اخالقی برای مواجهه با است؛ که از این رهگذر می

الله نظری برای شناخت طبیعت و جهان ماّدی، در راستای ارتقاء علوم تجربی مبتنی بر دیدگاه آیت
شناختی شرور بر اساس .تحلیل هستی4های دکتر مهدی گلشنی. جوادی آملی و به کمک دیدگاه

به کمک « عملِی انسان با شرور طبیعیۀ مواجه»دیدگاه شیخ اشراق، معطوف به پیشنهادی برای 
اخالقِی برآمده از این نگرش به ۀ .نظری5«. صبر»ای در معنای الله خامنهتحلیل ُمبدعانۀ آیت

ۀ .فلسف6آبادی. الله شاهفطرت آیتۀ الله جوادی آملی و به کمک نظریهستی، با تقریر آیت
ط .تبیین ارتبا7ای تشریح شده است. الله خامنهتکامل تاریخ مبتنی بر این نگرش؛ که توّسط آیت

در این مقاله هر «. های اجتماعینظام»ای از بندیاز رهگذر صورت« علوم انسانی»این نظریه با 
مذکور تبیین ۀ نظریشان با کالنشوند و ارتباطبندی بدیعی ارائه میها در صورتیک از این مؤلفه

انسان و ۀ هظرفیت دارد که برای مواج« نظام حق»ۀ شود که نظریشود. لذا در پایان روشن میمی
های مختلف حیات، پیشنهادهایی عملی ارائه بشری با مسائل و معضالت زندگی در عرصهۀ جامع
 دهد.

 عملی، نظام حق، سرشت جهان، نظریه اخالقی، نظریه اجتماعیالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (ahmadi82@chmail.irدانشجوی دکتری رشته فلسفه، دانشگاه شهید مطهری، تهران ) *
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 عملیالهّیات شناسی رضا بابایی با نسبت رویکرد دین
 *عباسعلی منصوری

ها و تأمالتش مورد توجه پژوهان معاصر است که در چند سال اخیر نوشتهمرحوم رضا بابایی از دین
پژوهانی است که مندان به مباحثی الهّیاتی قرار گرفته است. ایشان از دینپژوهان و عالقهدین

الهّیات ن را توان رویکرد الهّیاتی ایشاعملی دارد، به نحوی که میالهّیات بیشترین التفات را به 
های کوچه و بازار را دارد و از همین زاویه است که عملی دانست. او دغدغه رنج و درد انسان

مردم برای آنها مسئله نیست. او تصریح مسئلۀ یکی از مشکالت اساسی فقه سنتی در آن است که 
از دین به شناسی حرکت از انسان و جامعه به سوی دین است، نه حرکت دارد که مسیر درست دین

کیدسوی انسان و جامعه و  های او بنگریم و کند که باید نخست یا همزمان، در انسان و رنجمی تأ
ها درمانی های دردآور جامعه را ببینیم و سپس به سراغ دین برویم تا برای آن دردها و رنجکاستی

کیدبیابیم. او  ها تنها ده نکند و از دیندارد که به این نتیجه رسیده است که عدالت را فدای عقی تأ
های زمینی دارد را هوا نیست و چشم به راهها آن را که سربهمذهب انصاف را برگزیند و از فلسفه

اختیار نماید. او تصریح دارد که بقا و زوال ادیان در گرو حقانیت یا عدم حقانیت نیست، بلکه 
آن، در پاسخگویی به برخی نیازهای ای از امکانات و توانایی بقای هر دین و آیینی به مجموعه

دینی های برونهایش به تجربهخاص فردی و اجتماعی است. مرحوم بابایی در بسیاری از نوشته
پردازد. در متن مقاله سعی خواهد دهد و از آن زاویه به تحلیل مسائل و تعالیم دینی میاصالت می

 ر را بررسی کنیم.شد که شواهد متعددی برای اثبات مدعای اصلی این نوشتا
 اندیشی دینی، روشنفکری دینیعملی، نوالهّیات : رضا بابایی، هاکلیدواژه

                                                      
 (mansourisarabiabbasali@gmail.comاستادیار گروه الهیات دانشگاه رازی، کرمانشاه ) *
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 ای الله خامنهعملی از منظر آیتالهّیات اجتماعی؛ زیرساخت الهّیات 
 *سیدمهدی موسوی

دانش کالم اسالمی  -و البته غیرذاتِی -ویژگی مهّم « بودن و انسالخ از حیات اجتماعی انتزاعی»
فکر، شناِس روشنعنوان یک اسالمای را بهالله سیدعلی حسینی خامنهآیتۀ است که نگاه نّقادان

اسالمی در اندازد. ایشان تالش کرد طرح الهّیات برانگیخته و ایشان را برآن داشت تا طرحی نو در 
در سطح اصول کالمی )و نه  مثابۀ یک دستگاه معرفتی کهایجابی خود را با بازخوانِی دین به 

مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و »های فقهی و حکمت عملی( و در قالب الیه
بندی نماید. بنیان اساسی این قابل ارائه است، صورت« آهنگ و ناظر به زندگی جمعِی انسآنهایک

حیات اجتماعی است ترین وجه آن با زندگی و تنیدگِی دین در بنیادی، درهم«اجتماعیالهّیات »
که براساس یک شبکه مفهومِی توحیدی به حیات و عمل انسان هوّیت، نظم و هماهنگی 

توان اجتماعی چیست و چگونه میالهّیات »دهد. در این مقاله با طرح این پرسش محوری که می
در این ای را شرح دهیم. الله خامنهفکرِی آیتۀ در صدد هستیم تا پروژ « بندی کرد؟آن را صورت

های حیات بشری جریان شریانۀ ترین مفهوم است که در همکلیدی« توحید»منظومۀ فکری 
ای برای زیست انسانی، یابد. در نگاه ایشان، توحید نه یک بینش فلسفِی صرف، بلکه شیوهمی

است که خطوط اصلی و اصول « جامعه»یک دکترین اجتماعی و پیشنهاِد قواره و قالبی برای 
قوارۀ جاهلی و طاغوتی که بر و بیهای ناسازوار کند و انسان را از جامعهنها را بیان میبنیانی آ

سازد. در دِل توحید، رهاند و زندگی راکد انسان در اجتماع را دگرگون میجهل استوارند، می
 های اخالقی نهفته است. بنابراین توحیدهای اقتصادی و اجتماعی و ارزشنمادهای روانی و بنیان

شود که در پایان این مقاله روشن می«. یک نظم اجتماعی، اقتصادی و سیاسِی نوین است»
اجتماعی، به عنوان یک چارچوب -دو وجهِی کالمیۀ به مثابۀ یک نظری« اجتماعیالهّیات »

ترین طرح است که طبق آن، مبانی کالمی مستقیمًا در عملیعلوم اجتماعی قابل ۀ نظری در فلسف
 های زندگی امتداد خواهند یافت.ات اجتماعی و عرصههای حیساحت

الله سیدعلی حسینی اجتماعی، توحید عملی، آیتالهّیات عملی، الهّیات : هاکلیدواژه
 ای، نظریه اجتماعیخامنه

                                                      
 (121taha@gmail.comدانشجوی دکتری، دانشگاه باقرالعلوم )ع(، قم ) *
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عملی در قصص قرآن با رویکرد توصیفی و تفسیری؛ بررسی الهّیات 
 )ع(های یوسف )ع( و موسی موردی: قصه

 *سیدمحمدرضا میرسید
عملی به شمار الهّیات از آنجا که توصیف و تفسیر رفتارهای اجتماعی متدینان از وظایف متألهان 

های عملی، اعمال و رفتار شخصیتالهّیات از منظر »رود، بنابراین جای این پرسش است که می
تواند این نوع رفتارها می زیرا بحث و تفسیر «های قرآنی چگونه قابل توصیف و تفسیر است؟قصه

عملی در جهان اسالم بسیار راهگشا باشد. از این رو الهّیات در تبیین برخی اصول، مبانی و غایات 
در این نوشتار، برخی رفتارهای اجتماعِی دو شخصیت برجستۀ قرآنی )حضرت یوسف)ع( و 

ور، از روایات حضرت موسی)ع(( بر اساس آیات قرآن توصیف و تفسیر شده و برای این منظ
های مفسران نیز استفاده شده است. از جمله نتایج این پژوهش این است معصومان)ع( و دیدگاه

که هرچند انگیزه اصلی رفتارهای پیامبران الهی کسب رضایت خداوند سبحان بوده است، لیکن 
نمونه،  باشد. به عنوانهای مختلف با هم متفاوت میها و اهداف نزدیک آنها در موقعیتروش

گیری از فرصت تعبیر خواب دو زندانی، اصول دین ابراهیمی را تبیین حضرت یوسف )ع( با بهره
داری، نقش مؤثر خود را در نجات مردم از قحطی و کند. با پذیرش مسئولیت خزانهو تبلیغ می

نماید. با عدم برشمردن خطاهای برادرانش عظمت عفو و گذشت را نمایان گرسنگی ایفا می
سازد. حضرت موسی)ع( نیز با فریادرسی فرد مظلوم و مساعدت فرزندان حضرت شعیب)ع( یم

اسرائیل از دست فرعونیان، زمینه عبودیت خداوند را شتابد و با آزادسازی بنیبه یاری ناتوانان می
کند تا نماید و با سوزاندن گوسالۀ سامری ضعف و ناتوانی خدای دروغین را اثبات میفراهم می

 وم خود را از گمراهی نجات دهد.ق
 عملی، قرآن کریم، قصص قرآن، حضرت یوسف، حضرت موسیالهّیات : هاکلیدواژه

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

کنیم، یعنی در پسامدرن زندگی می-اگر بپذیریم که ما اینک به لحاظ عقالنیت، در عصر پسا
توان آن را نادیده گرفت، آنگاه باید توان عقالنیت را تقدیس کرد و نه میعصری که نه می

توانند از پیروان خود بخواهند تا باورها، شعائر و احکامی بپذیریم که ادیان در روزگار ما، دیگر نمی
سانها، با پشت سر تابد. انرا بپذیرند و بدانها پایبند بمانند که شهود عقالنی انسان، آنها را برنمی

توان از نمیاند؛ اما برای پذیرش طوری وراء طور عقل، آماده شده نهادن هژمونی عقالنیت مدرن،
های عقل بشری نیز، امور غیرعقالنی را بپذیرند. از جمله آنان انتظار داشت که در محدودۀ توانایی

تبعیض جنسیتی، یکی از  اموری که قابلیت دفاع عقالنی ندارد، تبعیض میان شهروندان است.
َاشکال تبعیض است که فاقد پشتوانۀ عقلی است؛ از این رو ادیانی که تعالیم و احکام آنها حاکی 

الهّیات توانند بشر امروز را اقناع عقلی کنند. در اینجاست که از تبعیض جنسیتی است، نمی
ر خصوص اشکال مختلف است، وظیفه دارد تا د عملی، در حوزۀ هر دینی که متکفل دفاع از آن

گیری کند و با ارائه تقریرهای نوین و تفسیرهای عصری تبعیض، از جمله تبعیض جنسیتی، موضع
توان های رفع تبعیض را فراهم سازد. تنها در این صورت است که میاز دین مورد نظر خود، زمینه

توجهی ز پیامدهای طبیعِی بیانتظار داشت بشر امروز دین را پذیرا باشد و بدان ملتزم بماند. یکی ا
 عملی به اقناع عقالنی بشر، به ویژه در بحث تبعیض جنسیتی موجود در برخی از ادیان،الهّیات 

پسامدرن، شکست پروژۀ سرکوب عقل، به -ستیزی است. در عصر پساگریزی و حتی دیندین
ی و عقالنی بودن منظور دیندار ماندن، سرنوشت محتوم همۀ ادیانی است که هنوز ضرورت انسان

عملی و جنسیت است و پیامدهای عملِی الهّیات اند. پژوهش حاضر در حوزۀ دین را فهم نکرده
 کند.منفِی تبعیض جنسیتی را بر مقبولیت و معقولیت ادیان، بررسی می

 گریزی، عقالنیتپسامدرنیسم، دین-عملی، الحاد، تبعیض جنسیتی، پساالهّیات : هاکلیدواژه

                                                      
 (nazarnejad@alzahra.ac.irدانشیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی، دانشگاه الزهرا )س(، تهران ) *
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 پزشکی ۀدین و فلسف ۀگوی فلسفوگفت
 *حمیدرضا نمازی

دهد ها دارد. تامل تاریخی نشان میگفتگوی فلسفه و طب تاریخی به قدمت هرکدام از این رشته
که زمانی، فلسفه در مبانی و روش، بر پزشکی سیطره داشته است. از سوی دیگر، پزشکی، چه در 

بخش شناختی علم، برای فیلسوفان الهامبرساخت علوم اجتماعی نوین و چه در تامالت معرفت
است. نمونۀ شاخص این تعبیر، مفهوم پارادایم است که تامس کوون آن را از پزشکی بوده 

کیدلهستانی به نام لودویک فلک که بر تفکر جمعی در تشخیص بیماری  داشت، برگرفته  تأ
است. به تدریج اما، گسترۀ علوم تجربی از علوم انسانی جدا شد و طب بسان علم، به اموری 

شناسی فروکاسته شد. تامالت فلسفی به طب از نیمه دوم قرن بیستم با بازنگری در همچون زیست
ه معنای جوانب انسانی، اخالقی و منطقی پزشکی از سر گرفته شد. این بار حضور فلسفه نه ب

شناختی، بلکه به معنای تامل نظری در مرزهای طب لحاظ شد. سپهر علوم انسانی فروکاست روش
شناسی پزشکی، تاریخ پزشکی، هرمنوتیک سالمت به موضوعاتی همچون اخالق پزشکی، انسان

پردازد. می… و پزشکی، ادبیات و طب، زیست سیاست و الهّیات پزشکی، زیباشناسی پزشکی، 
میان جایی و اکنونِی طبابت و امر سالمت، محور ایجاد میان، توجه به مسائل ایندر این 

های کالن وجودی و معرفتی با رشد های علوم انسانی و علوم پزشکی است. پرسشایرشته
شود و نو به نو طرح می سیاست،سازی امر روزمره و تامالت زیستهای پزشکی، طبیفناوری

شر، رنج، مسئلۀ ها همچون کند. برخی از این پرسشمحور را طلب مینگاهی متامالنه و مسئله
تعریف سرشت انسانِی ناظر به سایبورک و انسان برساختۀ درد، تعریف بیماری و سالمت، باز

… افزایی، امر زیباشناختی و امر وجودی، ناتوانی، پایان و آغاز حیات و دستکاری ژنتیکی، توان
بخش فلسفۀ دین و فلسفۀ پزشکی است. ربط و نسبت گفتگوی ثمر مستلزم داد و ستد مفاهیم و

تواند به تامل در مفاهیم سالمت بینجامد و ابهامات میعملی از این منظر الهّیات فلسفۀ دین و 
 نظری و عملی را بر آفتاب افکند.

 شر،مسئلۀ عملی، الهّیات : فلسفۀ پزشکی، علوم انسانِی سالمت، فلسفۀ دین، هاکلیدواژه
 سرشت انسان

                                                      
 (hrnamazi@tums.ac.irاستادیار گروه اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ) *
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 های تکفیریعملی تا ایجاد جریانالهّیات از تحریف 
 *جواد نوائی

فلسفی آنان دارد که ظهور این تفکرات الهّیات های تکفیری، ریشه در عمدتًا منشأ پیدایش جریان
عملی اصولی را الهّیات توان انحراف آنان از رو میگردد. از این عملی نمایان میالهّیات در حوزه 

خصوصیات رفتاری پیروانشان مشاهده نمود. لذا بررسی  ها به دین ودر نوع نگرش این جریان
ز جمله داعش، موجب فهم و درک چگونگی انعکاس های تکفیری اهای مذهبی جریانکنش

ین اۀ گردد. مطالععملی تحریفی میالهّیات نظریات الهّیاتی، فلسفی و کالمی آنان در ابتنای یک 
های الهّیاتی، سیر تطور و تحول و موضوع، عالوه بر کشف رابطه میان نظریات الهّیاتی و کنش

عملی الهّیات دهد و از آنجا که موضوعات عملی دینی را نیز نشان میالهّیات حتی انقالب یک 
از فعل شده را نیز عملی تحریفالهّیات توان گزیند، میعمدتًا مسائل خود را از سطح جامعه برمی

های فردی و اجتماعی، از های تکفیری استخراج نمود. بررسی این کنشو کنش پیروان جریان
دهنده و های انتحاری و ... نشانگناه، جهاد نکاح، عملیاتهای بیجمله قتل عام انسان

عملی اصیل، در نزد آنان است. این الهّیات های الهّیاتی و نظریات حکایتگر از انقالب ارزش
عملی نام برد، مورد کنکاش این نوشتار الهّیات توان به تحریف حرافات شدید دینی که از آن میان

های ناهنجار آنان ریشه ها به عنوان یکی از کنشقتل عام انسان قرار خواهد گرفت. به طور نمونه
نگاه حاصل  نیز« جهاد نکاح»در نگاه نادرست آنان به انسان و حقیقت آن دارد و پدیده مذموم 

نامعقول و نامشروع آنان به مقام زن و غفلت از نقش خانواده در اسالم است. همچنین عملیات 
مسئلۀ ها و فضایل اخالقی و برداشت ناصواب از انتحاری نیز حکایت از درک نادرست ارزش

گردد، لذا گریزی در جامعه انسانی میهای تکفیری باعث پدیده دینمعاد دارد. ظهور جریان
های موجود در آن و ارائه پیشنهادهایی برخاسته از منابع الهّیاتی در این زمینه، نه تنها ی چالشبررس

های نادرست گردد، بلکه موجب تصحیح اندیشههای دینی برای مومنان میموجب قوام اندیشه
 ها از دین نیز خواهد شد.دیگر انسان

های تکفیری، عملی، جریانالهّیات یف عملی اصیل، تحر الهّیات عملی، الهّیات : هاکلیدواژه
 جهاد نکاح، عملیات انتحاری

                                                      
 (javadnavaei@gmail.comاسالمی، دانشگاه امام صادق )ع(، تهران )دانشجوی دکتری رشته فلسفه و کالم  *
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خودکنترلی در هوش اخالقی در بستر مباحث  مؤلفهرهیافتی بر 
 عملیالهّیات 

 *اعظم وفایی
های مذهبی، به تحلیل ای از مطالعات دانشگاهی هست که با مطالعه و بررسی کنشعملی رشتهالهّیات 

الهّیاتی از واقعیات اجتماعی و فرهنگی پرداخته و با برداشت از منابع الهّیاتی وهمچنین با و تفسیر 
ها و معلومات انسانی، در صدد حل معضالت زندگِی انسان است. یکی از کمک ازتوانمندی

ر شناسان بر آن تکیه دارند، هوش اخالقی است که اولین بار توسط بوربا دهای انسان که روانتوانمندی
شناسی وارد شد. وی هوش اخالقی را به ظرفیت و توانایی درک درست از خالف، داشتن روان

کند. هوش اخالقی وابسته اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح تعریف می
 باشد. خودکنترلی به معنای کنترلبه هفت مولفه عمده است که خودکنترلی بیانگر هسته اصلی آن می

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 

نظارت بیرونی امروزه مشکل آن است که جامعه به جای تقویت ناظر درونی فرد، به دنبال کنترل و 
است. از منظر دین، تقویت انگیزه از مهمترین عوامل خود کنترلی است که در دو بعد بینشی و رفتاری 

های دینی، بحشی به زندگی است. بر اساس آموزهشود. راهکار بینشی دین در این زمینه، معناارائه می
کند. این شناخت، انگیزه توقف نمیای که مرگ هم ان را محیات انسان پایدار و جاودان است به گونه

شود که وی اقدام به کاری که موجب از دست رفتن یا محدودیت این فرد را تقویت کرده و موجب می
یافتۀ خود کنترلی است. در زمینه عملی نیز دین، اموری جاودانگی شود ننماید. این همان مرحله رشد

شود افراد نیاز کمتری به نظارت و کنترل ث میداری باعکند. روزهداری را توصیه میهمچون روزه
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 

های گفتگو، همسفر شدن با آنها، و با استفاده از ستری مناسب همچون حلقهتقویت بعد بینشی در ب
روش آسان به سخت وهمراه نمودن آن از طریق بعد عملی، متربیان خود را به سوی اهداف تربیتی 

 رهنمون سازند.
 داریعملی، هوش اخالقی، بینش، انگیزه، روزهالهّیات خود کنترلی،  ها:کلیدواژه

                                                      
 (dr.a.vafaeei@gmail.comدانشیار گروه معارف، دانشگاه قم ) *
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 اجابت: بررسی تجربی اثربخشی دعاالهّیات 
 *هادی وکیلی

عملی در اسالم به بیان یک عمل متقابل خاص بین خداوند الهّیات بخش معتنابهی از ادبیات 
شود. در از آن یاد می« دعا»)رّب( و مؤمن )عبد( اختصاص دارد که در نصوص اسالمی با عنوان 

چند آیه از قرآن کریم، خداوند متعالی به طور مستقیم و غیرمستقیم، بندگان خود را به عمل 
جابت آن، ملزم دانسته است. برخی آیات حتی دعا را به دعاکردن، فراخوانده و خود را به عمل ا

اند. در این آیات، از طریق توصیف منزله عامل اصلی اعتنای خداوند به بندگان معرفی کرده
تو، بر  -، و در قالب خصوصی من«الوریدأقرب من حبل»و « قریب»خدای مجیب به خدایی 

کیدحتمیت اجابت دعا  کیدی نیز بر دعا شده است. در روایات بسیار تأ فراوان شده و در عین  تأ
است. ادعیه اسالمی عمدتًا در سه حال، به ذکر انواع، آداب، شرایط و موانع آن نیز پرداخته شده 

اند و خواسته عبد در این ادعیه طلبانه وارد شدهخواهانه و حاجتورزانه، درمانقالب نیایش
مدت دعاست نه دنیایی و کوتاهیعنی اجابت اینهای دوم و سوم، استعجال رّب خصوص قالببه

اجابت ابطایی یعنی اجابت درازمدت یا اخروی آنها. تعیین اثربخشی این ادعیه بر جلب اجابت 
لحاظ تجربی مورد پژوهش جّدی قرار نگرفته است. استعجالی خدا از مسائلی است که تاکنون به

های الهی، اجابت دار از واکنشداعیان دیناقتضای حافظه تاریخی فرضیه صفر چنین پژوهشی به
آمیز یا اجابت ابطایی اخروی در اکثر موارد است. استعجالی در اقّل موارد و سکوت مصلحت

گرفتن متغیرهای مستقل محیطی، سهم خدا را در اسالمی، با نادیدهالهّیات رسد که نظر میبه
پژوهشی یا های تجربی از نوع رابطهوهشکند. پژ اجابت ادعیه، بیش از اندازه الزم برآورد می

بودن یا تواند از کمینهساختن حاجات میاثربخشی برای تعیین سهم مستقیم خدا در برآورده
 بودن این سهم پرده بردارد.بیشینه

 اجابت، اثربخشی دعاالهّیات عملی اسالم، الهّیات عملی، الهّیات : هاکلیدواژه

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

دهی به مسائل روز بر مبنای های معاصر و پاسخژاک مریتن فیلسوف نوتوماسی معاصر، درصدد نقد فلسفه
گردد، اما با نقد آراء تر اگرچه او یک اگزیستانسالیست محسوب میآراء فلسفی توماس است. به بیان دقیق

ها در باب وجود، دیدگاه سنتی توماسی را صواب دانسته و سایر اگزیستانسیالیستفالسفه مدرن بخصوص 
داند. یکی از مسائلی که آلیسم میادعاهای اگزیستانسیالیستی را انحراف از آن و درافتادن به وادی ایده

ی یا تجربیات ای از علم است که آن را باید علوم باطنکند، مرتبهمریتن در آن با فالسفه معاصر مقابله می
های بشری را مردود و غیرعلمی گرایی که این سنخ از یافتهعقلۀ رمزی و دینی نامید. او برخالف فالسف

داند که در آن مبدأ ترین مرتبه علم انسان میشمرد، بلکه آن را عالیدانند، نه تنها این علوم را معتبر میمی
توان حقایق هستی را شناخت و با ایمان است که می شود. بر این اساس تنهاهستی و مجردات شناخته می

بدون آن علم بشر ناقص خواهد بود. او در این دیدگاه با پیروی از سنت توماسی با محور قرار دادن مفهوم 
داند. به این معنا که انسان تشابه، انسان را قادر به درک مفاهیم علوی بخصوص از طریق متون مقدس می

جا که شناخت حقیقت شناسد و از آنکند، میاو خودش را توصیف و تعریف می خداوند را آنگونه که
یابد. خداوند برای ظرف محدود شناخت انسانی میسر نیست، او خداوند را از طریق تشابه و استعاره علم می

علم را جاست که در این دیدگاه مریتن از توماس و سنت متداول مسیحی فراتر رفته و این نکته قابل تأمل آن
گاهی بیداند؛ بلکه قائل است میمحدود به درک مفاهیم از طریق تشابه و توسط عقل نمی واسطه توان به آ

 توان آنتواند زیست و تجربه شود و نمیداند که تنها میاز خداوند نیز دست یافت. او این حالت را امری می
محدود به امور الهی نیست و حتی درک  را در قالب عقل و کلمات گنجاند. به اعتقاد او چنین درکی

حقیقت وجود نیز به چنین روشی ممکن است. به این ترتیب مریتن از سنت مسیحی فاصله گرفته و به تعبیر 
توان ادعا نمود که شهود باطنی و رمزی در رسد میگردد. به نظر میخود به سنت عرفانی هند نزدیک می

تواند به سفه اسالمی و تجارب شهودی ایشان باشد، چرا که مریتن نمیتواند متأثر از سنت فالنگاه مریتن می
خبر باشد، اما به هر دلیلی او اسالمی بی فلسفۀسینا و عنوان یک مسیحی نوتوماسی از تأثر توماس از ابن

تنها داند. از این رو مطالعه آثار مریتن نه ای به این امر نداشته و خود را محدود به سنت مسیحی میاشاره
ای برای گفتگوی های سینوی آن و تبار آراء او را مشخص کند، بلکه موجب گشودن دریچهتواند ریشهمی

 اسالمی و مسیحی به خصوص به منظور روزآمد نمودن دیدگاهای سنتی خواهد شد. فلسفۀبین دو سنت 
 : ایمان، علم، ژاک مریتنهاکلیدواژه

                                                      
 (h.homayoon64@yahoo.comالمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران )دانش آموخته دکتری رشته فلسفه اس *
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 عملیالهّیات شناسی عملی در عصر مدرن و ضرورت انسان ۀغلب
 *حسین هوشنگی

انسان مخاطِب دین است و لذا تغییرات در انسان، سبب تغییر در دینداری و به تبع آن، تغییر در 
کند که کدام یک از ساحات دین )اخالق، شود و حداقل این پرسش را ایجاد میورزی میدین

غیره( باید اولویت و صدارت یابد. عصر جدید و روشنگری شاهد عقاید، مناسک و اعمال و 
گر و اجتماعی، با شناسی است که در آنها، انسان به مثابه موجودی جبرانتحول انسان و انسان

گیرد. در دوره روشنگری و متعاقب انقالب گرایانه در کانون توجه قرار مینگاهی طبیعت
ای که متعلقات و فاعل شناسایی متولد و معرفی شد؛ سوژهکپرنیکی کانت، انسان به مثابه سوژه 

( و نه عاقل مدنظر قرار agentسازد. در این مقطع، انسان به مثابه عامل )ادراک را خود برمی
ها و گرفت. در انسان به مثابه عامل، بیش از التفات به بعد اندیشگی، به ساحت امیال و خواسته

گاهی به انسان، مقوالتی همچون آزادی، تعهد، مسئولیت و شود. در چنین ناراده او نظر می
دوستی، شفقت و حیا که بروز آنها در حیات عملی است، در انسان و عواطفی مانند نوع

یابد و علوم معطوف به عمل انسانی )مانند اخالق، سیاست، شناسی اولویت وصدارت میانسان
یابد. فارغ از اینکه تغییر انسان در مسیر بسط می شناسی( تکون یادین و انسان فلسفۀتاریخ،  فلسفۀ

عملی، این تحول و تالطم الهّیات مسیحی با تکوین الهّیات مدرن شدن را خطا یا صواب بدانیم، 
و کالم اسالمی هم بالطبع الهّیات در مفهوم و حقیقت انسان را به رسمیت شناخته است. 

جدید، انسان در مقام عاملیت و فاعلیت است و از دین تواند این امر را نادیده بینگارد. انسان نمی
شناسان و اهل کالم باید هم انتظار راهنمایی عینی و عملی را در مسیر زندگی دارد. دینالهّیات و 

از همه استطاعت و توان و ظرفیت علوم دینی اعم از کالم، فلسفه، اخالق، فقه، اصول فقه، تفسیر 
عملی اسالمی به الهّیات ه از علوم متعارف مرتبط، در مسیر تحقق و علوم حدیث، همراه با استفاد

 ای گام بردارند.رشتهمثابۀ یک علم دینِی میان
شناسی نظری، شناسی عملی، انسانعملی اسالمی، انسانالهّیات عملی، الهّیات : هاکلیدواژه
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