هماندیشی معرفتشناسی دینی
(گفتوگوي فيلسوفان مسلمان و مسيحی)

هنوزنامتوبردندريغميآيد 

مشكوگالب


باربشستمدهانبه

هزار
همانديشي «معرفتشناسي ديني» با همکاری پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگيودانشگاهقمازتاريخ 11فروردينماهلغايت2ارديبهشتماه 1131به ترتیب
دردانشگاهتهران،دانشگاهقمودانشگاهاصفهانبرگزارشد .
نکتۀ جالب توجه اين همايش ،حضور شش فیلسوف امريکايي در آن بود؛
انديشمنداني که بهعنوان نمايندگان فیلسوفان مسیحي به ايران زمین آمده بودند تا از
نزديكبافیلسوفاناسالميوسايرعالقهمندانبحثوتبادلنظرکنند.استادانبسیاریاز
دانشگاههایسراسرايراننیزدراينهمايشحضورداشتندوبرخيازآنهامقالهارائه
دادند .
زينتبخش مطلع همايش ،قرائت آيات شريفۀ کالماهلل مجید بود؛ سپس دکتر
حمیدرضاآيتاللهيــرياستمحترمپژوهشگاهعلومانسانيومطالعاتفرهنگيــکه
زحماتزيادیبرایبرپايي اينهمايشکشیدهبودند ،ضمنابرازخیرمقدمبهشرکت-
کنندگان،بیاناتيعنوانکردند .
ايشاناظهارامیدواریکردندکهدراينهمايش ،ضمنمذاکرۀفیلسوفاناسالميو
مسیحي ،زمینهایفراهمشودتافرهنگهایغنياسالمومسیحیتبیشازپیش بههم
هایيکديگربهرهمندشوند .

نزديكوازدستاوردهاوانديشه
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بهعنوانپیشنهاددهندۀاين

آقایدکترآيتاللهيدرادامه،ازپروفسوريوستینبارنارد
زنبودبرخيازمهمانانخارجيبهعلتمشکالتبینالملليپرواز

همانديشيتشکروا
ابرازتأسفکردند .
رئیس پژوهشگاه علوم انساني ،سپس ــ به عنوان مدير نشست اول ــ حجۀاالسالم
والمسلمینرشاد،دکترحسینيودکترکريسپرابرایحضوردرنشستاولبهجايگاه
دعوتکردند .
نشست اول 
(حجۀاالسالم والمسلمين علیاكبر رشاد ،دكتر تام كریسپ ،دكتر سيدحسن حسينی)

االسالموالمسلمین علياکبر رشاد ــ رياست محترم

در ابتدای اين نشست ،حجۀ
پژوهشگاه فرهنگ وانديشهــ مقالۀ خودرا با عنوان «فلسفۀ معرفت ديني» ارائه کرد.
ايشانقبلازهرچیز،رئوسمباحثدانشجديدفلسفۀمعرفتدينيراچنینبرشمردند:
مفهومشناسيوتعريفتحلیلي

.1
معرفت ديني ،منطق فهم ديني و
فلسفۀمعرفتديني؛.2بیانزمینه-
ها و ضرورتهای تأسیس و
تدوين دانشوارۀ فلسفۀ معرفت
ديني و بررسي پیامدها و
کارکردهایآندرساحتدين-
پژوهي؛  .1ساختار معرفتيـ
منطقيمباحثفلسفۀمعرفتديني .
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ايشان درادامه ،از دانشي کهعهدهدارمطالعۀ فرانگرعقالني(محصل)کاوشموجه
برایکشفدين است ،بهعنواندانشفلسفۀمعرفتديني يادکردند و آنرادرزمرۀ
فلسفۀ مضاف قرار دادند؛ و در بخش دوم مقالۀ خود ضرورت تأسیس فلسفۀ معرفت
دينيرادر شناختوتحلیلاحکامکليمعرفتدينيو دستاوردهایبسیاردرقلمرو
معرفتشناسيوحوزۀدينپژوهي،اعالمکردند .

يـمنطقيمباحثفلسفۀ
درخاتمهودربخشسومبیاناتاينانديشمند،ساختارمعرفت 
معرفتدينيتبیینشد.چیستيمعرفتديني،تعريفمعرفتدينيبهمعنایاعم،تعريف
معرفت ديني بهمعنای اخص ،مختصات انواع معرفتهای ديني ،ارزشسنجي معرفتي
معرفتديني،مصاديقمعرفتديني،تکونمعرفتديني،تحولمعرفتديني،هندسۀ
معرفتدينيازاجزایاينساختاربرشمردهشد .
ايشانذيلمبحثآخر،برايننکتهتأکیدکردندکهمعرفتدينيدراسالمبرحقوق
وفقهمستقلازاخالقودرمسیحیتعموماًبرعقايدواخالقداللتداردهرچندکهدر
ميشود .
برخيازگرايشهایمسیحیت،برداشتنآموزههایاخالقيالزامآورتأکید 
دکتر توماس کريسپ ،بهعنوان سخنران دوم ،مقالۀ خود را با عنوان «براهین فلسفۀ
الحاد» ارائهکردند.ايشان دراينمقاله بااستفادهازبراهینتکاملگرایآلوينپالنتینگا
علیه طبیعتگرايي« ،برهان فلسفي» دربارۀ الحاد را از نوع برهانهای مبتني بر قضايای
فلسفي انتزاعي و بهدور از عاليق روزمره معرفي و اشاره کردند« :من در اين مقاله،
اعتراضيکليعلیهاقامۀچنینبراهینيخواهمداشت» .
سیدحسنحسینيــدانشیاردانشگاهصنعتيشريفــ

دربخشسومنشستاول،دکتر
تطبیقياستداللهایاثباتخداباتأکیدبرانطباقبراصلدلیل

بحثخوددربارۀ«مقايسۀ
کافي» را در سه بخش  ارائه کردند :بخش اول ،اصل دلیل کافي و تناسبي که با
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استداللهایوجودخدا بهويژهاستداللهایکیهانشناختيدارد؛بخشدوم ،برداشت
کالر ازادلّۀکیهانشناختي؛بخشسوم،برهانصديقینمالصدراواينکهاينداليلتا
چهحدبراصلدلیلکافيمبتنياست .
ايشان در ادامۀ سخنراني خود ،ضمن اشاره به انواع مختلف اصل دلیل کافي ،بر
شباهتهایآنبااصلعلیّتتأکید کردند و دربارۀ تنهاتفاوتبینآنهاگفتند کهدر
اصل علیّت میان علت و معلول رابطهای ضروری وجود دارد امّا در اصل دلیل کافي
تبیینشوندهازجنسعلتومعلوليوجود
رابطهایبینتبیینکنندهو 
ضرورتينداردکه 
داشتهباشد .
دکترحسینيدرپايانبخشاولسخنرانيخود ،آرایبرخيازصاحبنظرانرادر
تأيیديارداصلدلیلکافيمطرحکردند .
ايشان در بخش دوم سخنراني خود ،دربارۀ استداللهای کیهانشناختي با توجه به
آرایکالر

بحثکردند؛همچنیناشارهکردند که ذاتاستداللکیهانشناختيدر

درنتیجهگیریاينبخش برهانصديقینمالصدرامتفاوتاز

جهانخارجريشهدارد.
آرایکالر معرفيشد .
ايناستاددانشگاه درادامه ،ايرادهایاصليواساسي وارد بهاستداللکیهانشناختي
و در نتیجه اصل دلیل کافي را تبیین و چنین عنوان کردند که «اگر شما موجودات
وابستهایداشتهباشید،مجموعاينموجوداتوابسته موجودجديدیرانميسازندکهبا
هويتمستقليروبهروباشیموبرایآندنبالتبیینبگرديم» .
بهشاخصههای مهمبرهانصديقین

دکترحسینيدربخشسومصحبتهایخود ،
مالصدرااشارهکردند.1:مکتبصدرايي ،چهدرحوزۀمعرفتشناسيوچهدرحوزۀ
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وجودشناسيازنوعيرئالیسمشروعميشود؛ .2وجود ،اصیلاست؛ .1وجود ،مراتب
تشکیکيدارد؛.4وجود،امریبسیطاستواجزاييندارد .
اين استاد فلسفه در ادامه ،با بررسي تفسیرهای متأخرين از برهان مالصدرا (تفسیر
حاج مالهادی سبزواری و عالمه طباطبايي) ،نتیجه گرفتند که اگرچه برهان مالصدرا
بهطورکاملبينیاز
اندکيبر اصلدلیلکافيمنطبقاست ،برهانهایبازسازیشدۀ آن  
ازايناصلاست .
درانتهاینشستاول،زمانيدراختیارحاضريندرجلسهقرارگرفتتاسؤاالتخود
راازسخنرانانمطرحکنند .

نشستدوم
(دكترحميدرضاآیتاللهی ،دكترمایکلموراي ،دكترعباسیزدانی)

در ابتدای نشست دوم که با مديريت دکتر حسیني برگزار شد ،دکتر حمیدرضا
بهکليديگربودنخداوند»ارائهکردند .
آيتاللهيمقالۀخودراباعنوان«عقلو 

رئیس پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي،
ضمن اشاره به بيهمتايي
وجود و افعال خداوند در
بهکلي
عالم ،از آن با عنوان « 
ديگر»يادواضافهکردند که
برای شناخت خداوند بايد از
ابزاری منطقي استفاده شود
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کههمدرجهانفعليقابلاستنادباشدوهمدر عالمديگر.ايشان درادامه ،باتوجهبه
بهکلي ديگر» هستند؛ سنخي
اينکه قوانین تجربي فاقد توانايي الزم برای اثبات عالم « 
ديگرازقوانینرادراينزمینهراهگشادانست .
بهعنواندوعالممختلف نام
ايناستادفلسفهازدوعالمتجربيوعالم«وجوددادن» 
بردندوعنوانکردند«:وجوددادنهیچمصداقيدرعالمتجربينداردمگرهنگاميکه
شماوجودخیاليخودرادرنظرميگیريد»؛ وبااينمقدمه،وجود،علیّت ،وحدتو
دوعالمقابلصدقاند .

ضرورتراازجملهاموریمعرفيکردندکهدرهر
اينفیلسوفبرجسته ،درادامه ،به تفاوتهاینگاهاسالمونگاهغربدراين زمینه
اشاره و به طور مشخص نگاه اسالمي را با نظريات کانت مقايسه کردند .ايشان نقطۀ
عزيمتديدگاهمالصدرارابرخالفکانت ،نه تجربه،بلکهعقلومفاهیممحضعقلي
دانستندوآنراماقبلمفهوميمعرفيکردندودرنهايتچنینديدگاهيرابرایدر 
واقعیتهاهمدرعالمتجربيوهمدرعالم«وجوددادن»مفیددانستند .
دکترآيتاللهيدرانتها،محوراصليبحثخودراچنینتبیینکردند :


اگربخواهیمازعالمتجربهبهعالم«وجوددادن»گذارکنیم،
مهمترينابزار،عقلمحضويکسریحقايقعقلياستکه

با آن هم عالم تجربي و هم عالم «بهکلي ديگر» در 
ميشود .بنابراين ،اگر نقطۀ عزيمت عقل باشد ،ميتوانیم

بهخوبيبهوجود،افعالوصفاتخداونددستپیداکنیم .



پسازسخناندکترآيتاللهي،دکترمايکلمورایبهعنوانسخنراندوم،مقالۀخود
راباعنوان«تبیینهایعلميازدينوتوجیهباورهایديني»ارائهکردند .
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دکترعباسيزدانيــاستاديارفلسفۀديندانشگاهزنجانــسومینسخنراننشست
دومبودندکهمقالۀخودراباعنوان«توجیهمعرفتشناسانۀشناختبيواسطۀخداونداز
ديدگاهفیلسوفاناسالمي»بهسمعحاضراندرسالنرساندند .
ايناستادفلسفهقصدداشتند بااتکابهمعرفتشناسيمالصدرا ،ازاينآموزهدفاع
کنندکهانسانهاميتوانندازطريقمعرفتحضوریــکهشناختيمستقیموبيواسطه
است ــ باور به خدارا بهاثبات برسانند؛ به بیان ديگر ،ايشان کوشیدند کاربرد و نقش
معرفتحضوریدرمعرفتشناسيدينيرانشاندهند .
در پايان نشست دوم ،به سبك همايشهايي از اين دست ،پرسش و پاسخي میان
حاضرانوارائهکنندگانمقاالتانجامپذيرفت .
خانم دکتر فروغ پارسا ــ عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
حشدۀ دکتر آيتاللهي،
فرهنگي ــ در اولین اظهارنظر ،ضمن اشاره به مباحث مطر 
شناختخداوندازطريقشأنوهويتغیبیۀالهي(بهکليديگر)رامقبولندانستندو با
استنادبهآيۀشريفۀ«هواالولواآلخر(»...حديد ،)1/مرتبۀظهورالهيراکهشاملافعالو
صفاتالهياست،ازمقبولیتالزمبرایشناختخدابرخورداردانستند .
پس از طرح اين نظر دکتر آيتاللهي در مقام پاسخ برآمدند و با اشاره به پیشینۀ
«بهکليديگر»درفلسفۀغربگفتند :
بحث من در اين مقاله دربارۀ مقبولیت نیست .مقبولیت با
عقل فرق ميکند .موضوع مقالۀ من ،اثبات وجود خداوند
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همنیست.بلکهاستداللهایبندهدربارۀوجود«وجودبخش»
عنوانشد؛ وجودبخشيکهازقوانینتجربي«بهکليديگر»
است .


دکتر حسین غفاری ــ دانشیار فلسفۀ دانشگاه تهران ــ در بخش ديگری از جلسۀ
پرسشوپاسخضمناينکهاستداللدکتريزدانيرادرفلسفۀاسالميفاقدفاعلمعرفي
کردند ،با اتکا به استداللهای متأخرين فلسفۀ اسالمي ،ازجمله عالمه طباطبايي ،بین
رسیدن ازعلمحضوری به مفهوم خداوند ورسیدن ازعلم حضوری به پذيرش خود
خداوندتفاوتقائلشدندواساسبرهاندکتريزدانيدراينمقالهرازيرسؤالبردند .
دکتر عباس يزداني گرچه در اينکه فیلسوفان اسالمي از علم حضوری برای اثبات
معقولیتباوربهخدابهرهنگرفتهاند،بادکترغفاریموافقبودند ،دراينبارهکهآيااز
باورحضوریميتوانبرایاثباتباورهایمفهوميبهرهگرفت ،گفتند«:علمحضوری
بهعنوانادارکيپايهدرانسانوجودداردنهباوریمفهومي».

نشستسوم
(دكترحسين غفاري ،دكتردانيل هوارد اسنایدر ،دكتررضا اكبري)

دراولینسخنرانينشست
سوم دکتر حسین غفاری ــ
مدير گروه و دانشیار فلسفۀ
دانشگاه تهران ــ کوشیند
فلسفۀ دين در نظام فلسفي
اسالمراتبیینکنند .
«»3



ايشانبااشارهبهاينکهمعموالًدرعصرحاضرانواعمختلففلسفهازجملهفلسفۀاخالق،
فلسفۀ حقوق ،فلسفۀ دين ...،از ويژگيهای فلسفههای متأخر و غربي انگاشته ميشود
طوریکهدرفلسفههایکالسیكواسالميازآنهانشانينیست،چندنکتهرادراين


به
خصوصيادآورشدند :
معنایخاليبودنفضایفلسفۀکالسیك


همچونفلسفۀمضافرانبايدبه
.1عناويني 
واسالميازمهمترينمباحثاينفلسفههاتلقيکرد؛
.2باتأسيازسنتهایفلسفههایگذشتهميتوانوبايدبهبازسازیوخلقمفاهیمو
مبادیمباحثاينفلسفههااقدامکرد؛ 
.1نظرفیلسوفان کالسیكواسالميدربارۀاينفلسفهها ،بهدودستهتقسیمميشود:
عدهایاصوالًهويتمستقليبرایاينفلسفههاقائلنیستندومنکروحدتموضوعآنها
شدهاند و عدهای ديگر برای موضوع اين فلسفهها جايگاهي در نظام موجود بهماهو
موجودقائلاند.
دکترغفاریپسازذکرمقدماتالزمدرصددبرآمدندبهانطباقيکيازفلسفههای
مضافياازگونه «فلسفۀدين» باسنتفلسفۀاسالميبپردازدند وبرایاينکاربهمقالۀ

دهمکتابالهیاتشفایابنسینارجوعکردندودرپاياننتیجهگرفتندکهمجموعۀنسبتاً
کاملومنسجميازمباحث«فلسفۀدين»درنظامفلسفيابنسیناوجوددارد .
دربخشدومنشستسوم ،دکتردانیلهوارداسنايدرازدانشگاهوسترنواشینگتن،
همۀ استعارهگرايي»ايرادکردند.ايشان «همۀاستعارهگرايي» رابا
سخنانخودرادربارۀ« 
اين مضمون که بحث پیرامون خدا تنها ميتواند استعارهای باشد ،با دو مشکل مواجه
دانست:نخستاينکهخدادرواقعشخصينیستواينالحادمحضاست؛ دوماينکه
«همۀاستعارهگرايي»گرفتارنوعيتناقضدرونياست .
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دکتراسنايدردرتشريحمواضعخودبهايننکتهاشارهکردند کهبحثدربارۀخدا
بهصورت استعاری ،هیچ تبیین زبانشناسانهای را درکنار خود نميپذيرد .ايشان ادامه

چيكازصفات
دادند کهاگرنتوانازاينتبیینبرایاثباتوجودخدااستفادهکرد ،هی 
قابل تخصیص به چیزی کهدر زبان تحتاللفظي وجود دارد ،قابل انتساب به خداوند
صفتشخصيبودنخداوندنیززيرسؤالخواهدرفت! 

نیست.بااينتوصیف
دکتر اسنايدر در پايان ،از اين واقعیت که چیزی نميتواند هم فاقد مشخصۀ
شخصيبودن باشد و هم واقعاً شخصي باشد ،نتیجهگرفت که «همۀ استعارهگرايي» با

تناقضيدرونيروبهرواست .
«خفای الهي و غفلت رذيلتي معرفتشناختي» ،عنوان مقالۀ دکتر رضا اکبری ــ
دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) ــ بود .ايشان در مطلع صحبتهای خود ،با اشاره به
استدالل شلنبرگ در اين باره که افراد معتقد به اديان ابراهیمي نميتوانند برای وجود
خداوندداليلکافيبیاورندوخداوندازديدآنهامخفياست،گفتند :
شلنبرگبرايناساساستدالليرامطرحميکندکه مبنای آن
اين است که اگر خدای اديان را بپذيريم ،يکي از صفاتي که
براساس تعالي مطلق الهي برای او درنظر گرفته ميشود ،حب
الهي است .اگر محبت الهي را بپذيريم ،بايد قبول کنیم که
خداوند درصدد است که با بندگانش ارتباط برقرار کند؛
بنابراين ،برای بندگاني که خواستار ارتباط با خدا هستند اين
زمینه ازسوی خدا فراهم خواهد شد ...شلنبرگ سپس نتیجه
مي گیرد که هرگونه ارتباطي فرع بر باورکردن است ،بنابراين

خداوند برای ارتباط بندگانش با او بايد زمینه را به گونهای
فراهمکندکهآنهابتواننداوراباورکنند،درنتیجهخداوندبايد
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شواهدکافيرادراختیارافرادقراردهدتااينباورحاصلشود.
هاييرامثالميزندکهضديتيبا

اودرتأيیدنظرياتخود،آدم
محبتالهيندارندامافاقدايمانهستند .


دکتراکبریدرردبرهانشلنبرگازيكسوبینمحبتالهيومحبتانسانيتمايز
قائلشدندوارتباطباخداوندرافرعبرپذيرشدانستندنهفرعبرباور،وازسویديگر،
ارتباطباخدارامستلزمآگاهيندانستند ورابطۀنفساالمریرادراينخصوصمهم
جلوه دادند .استاد دانشگاه امام صادق (ع) در ادامۀ ارائۀ ادلۀ خود مبني بر رد نظر
شلنبرگ،اساستبیینویرازيرسؤالبردندوگفتند :

الزمۀتبیینيكمسئلهايناستکههمۀ عواملمؤثردرتبیین
آن مسئله را در اختیار داشته باشیم .اگر مسئلۀ خفای الهي
بهعنوان مسئلهای واقعي مطرح باشد ،توجهکردن صرف به

محبتالهيکارنادرستياست...بايدتمامصفاتالهيازجمله
حکمتالهيرانیزدرتبیینلحاظکرد .


ممکناستبهمنظورتحکیم

دکتراکبریبااشارهبهاينکهتأخیردرحصولايمان
ايمان ازسوی خدا صورت بگیرد ،آن را اقتضای حکمت الهي و پاسخي به استدالل
شلنبرگ دانستند و سپس به سراغ پاسخ جديد اسالم به اين استدالل رفتند و توجه
حاضرانرابهدونکتهجلبکردند :
.1انسانهاواحدويکساننیستندوهريكاقتضائاتخاصخودرادارند؛ 
.2مجموعتبیینهایخداگراياندرمقايسهباتبیینشلنبرگموجهتراست .
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ايناستادفلسفهوکالمدرادامۀصحبتهایخوددرقالبمقولهایباعنوان«تفسیر
اجتماعي»وبااتکابهاينکهقوایادراکيانسانهاطيمدتطوالنيوتحتآموزشهای
مختلف در اجتماع از بالقوگي به بالفعلي درميآيند ،انسانها را در کسب فضايل
ميشوندو
معرفتشناختيبهدودستهتقسیمکردند؛ کسانيکهازاينفضايلبهرهمند 
افرادیکهدچارغفلتميشوند .
ايشان باايناعتقاد ،خفایالهيرا ازمرتبۀوجودشناختيبهمرتبۀمعرفتشناختيتقلیل
دادندوآنرانابیناييمعرفتيانسانهادانستند .

نشستچهارم
(دكتر ژوستين بارنارد ،دكتر قاسم حسنپور ،دكتر استفان دیوس)

مريکاــ بود.

سخنرانيژوستینبارناردــ استاددانشگاهيونیونا

مطلعنشستچهارم ،
درمقالۀ خودباعنوان«معرفتشناسيدکارتيوباوردين»،میراثمعرفتشناسي

ايشان 
نوگرایرنهدکارترابررسيکردند و باايناستداللکهمعرفتشناسيدکارتنوعي
فردگرايي افراطي را به تفکر
غربي القا کرده است ،به
وجود ناسازگاریهای بنیاني
بین معرفتشناسي دکارتي و
اديانتوحیدیاشارهکردند .
دکترپورحسنــ استاديار

دانشگاه عالمه طباطبايي ــ به
عنوان دومین سخنران نشست
چهارم،عنوان«ايمانعقالني»رابرایمقالۀخودبرگزيدهبودند.ايشاندرسرآغازبحث
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عقالنيياذهنيبودنايماناشارهوبا

خود ،بهنزاعمتکلماناسالميومسیحيدربارۀ
رجوع به آرای کييرکگارد ،ويتگنشتاين ،عالمه طباطبايي و شهید مطهری ،موضوع
موردنظررابررسيکردند .
دکتر پورحسن پس از ذکر مقدماتي از آرای کييرکگارد ،نتیجه گرفتند که وی
ايمانرادلبستگيبيحدو حصربهخداوندمعناميکندودرنتیجهايمانراغیرعقالني،
شورمندانهوامریوجودیتوصیفميکند .
استاد فلسفۀ دانشگاه عالمه طباطبايي ،سپس درقالب دو تئوری «بازی زباني» و
«صورت حیات» ويتگنشتاين ،ايمان را ازنظر وی مسئلهای مرتبط با شیوۀ زندگي و
زيستحیاتمؤمنانمعرفيکردند .

دکترپورحسندربخشديگریازسخنانخود ،بااتکا بهآرایعالمهطباطبايي،
شدتوضعفايمانراباادلههایعقليمرتبطدانستندوبه سهنکتۀ مهمازمنويات
ايشان دربارۀ جايگاه عقل اشاره کردند.1 :همۀ احکام ديني تعطیل بردارند؛ .2همۀ
معارفدينيقابلاصابتبهعقلهستند؛ .1ادلههایعقلي نسبتبهايمان امری پیشني
هستندنهپسیني .
،گريزیبهانديشههایشهید

دکترپورحسندرپايانودرتأکیدبرعقليبودنايمان
مطهری زدند وسهرکنايمانراباتوجهبهآرای اينشهیدبزرگواراستخراجکردند:
معرفت،تسلیموعشق .
دکتر استفان ديويس ــ استاد دانشگاه کالیفرنیای امريکا ــ آخرين سخنراني اين
همايشراباعنوان«ايمان،بداهتوبداهتگری»ايرادکردند .

«»11

ايشان در ابتدا ،آرای لینفورد و برتراند راسل در اعتراض به ايمان ديني را عنوان
کردند و سپس اقتضائاتي را برشمردند که باورهای مردم را تحت تأثیر بداهت قرار
ميدهد .

ايناستادفلسفه ،درادامه ،باتقسیمبندیبداهتبهعموميوخصوصي ،باوربهخدا
را بر بداهت خصوصي مبتني دانستند و اين ادعا را که باور به بداهت خصوصي به
خردگريزیمنجرخواهدشد ،ردکردند وسپسنتیجهگرفتند کهباوردينيميتواند
کامالًعقالنيباشد .
در پايان اين نشست نیز طبق معمول گذشته ،پرسش و پاسخي بین حاضران و
ارائهکنندگانمقاالتردوبدلشدکهبرگرمایهمايشافزود .


هماندیشی در قم
(دكتر محسن جوادي ،دكتر محمدعلی شمالی ،دكتر عليرضا قاسمینيا ،حاج محمد
لگنهاوزن،دكترمحمدعلی مبينی ،دكتر اندروو چيگنل)

همانديشي معرفتشناسي ديني ،درروزهای اول و دوم ارديبهشتماه در قم دنبال
شد .فیلسوفان امريکايي بههمراه هیئتي از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،
روزچهارشنبهمورخ31/2/1راهيشهرقمشدندودربعدازظهرهمانروزدرهمايشي
بهمیزبانيدانشگاهقمشرکتکردند .
دراينراستا ،دکترمحسنجوادیــعضو هیئتعلميدانشگاهقمــمقالۀخودرا
تحتعنوان«جايگاهمعرفتيباورهایدينيدراسالم»ارائهکردندودرآن ،ضمناينکه
باوربهخدارادارایدوجنبۀعینيوذهنيدانستند،درجاتمختلفيرابرایآنمتصور
شدند .
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ايشان در ادامه ،يقین را به چند نوع تقسیم کردند« :يقین عقالني قیاس»« ،يقین
عقالنياستقرايي»«،يقینبصیرتمستقیم»«،يقینحقیقتمطلق» .
استقراييرابهدلیلفقدانضرورتمعرفتي

ايناستادفلسفۀدانشگاهقمازسويييقین
نزدمتفکرانمسلمانفاقداعتبارمعرفيکردندوازسویديگر،براعتبارسايربراهیننزد
اينمتفکرانتأکیدکردندوداليلينیزبرایآنآوردند :
.1حصولايمان،نتیجۀکنارنهادنهرنوعشكعقالنيشیوههایاستداللياست؛ 
 .2دستيازی اکثر مردم به يقین نه از راه مستقیم بلکه ازطريق استدالليصورت
ميپذيرد؛ 

.1استنادبهبراهینعقالنياثباتوجودخداوند،بهتقويتاينبراهیندربرابرمواضع
الحادیميانجامد .
«تصوير خداوند در قرآن» ،عنوان يکي ديگر از مقاالت بود که دکتر محمدعلي
شمالي ــ عضوهیئتعلميمؤسسۀآموزشي وپژوهشيامامخمیني(ره)ــآنراارائه
کردند .
سرآغازبحثدکترشمالي،امکانشناختخداوندوچالشهایپیشرویآنبود
کهبابررسيراههایمختلفشناختخداوصفاتاوونیزتمرکزبراسماوصفات
الهيموجوددرقرآنادامهيافت .دکترشمالي دراينمقاله ،تصويرقرآنازخداوندرا
شخصيدانستند؛ بااينتوضیحکهخداوندباهرفردی ،رابطهایشخصيدارد.مطلب
انتهاييبحثدکترشمالي،توضیحدربارۀجدوليبودکهدرپايانمقالۀايشانازصفات
واسمایالهيدرقرآنتنظیمشدهبود .
در ادامۀ نشست ،دکتر علیرضا قاسمينیا ــ استاد دانشگاه قم ــ نیز نظريات خود
دربارۀ«نقشاستعارههایمفهوميدرانديشیدنراجعبهخدا»رابیانکردند؛و دراين
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مقاله کوشیدند به اين سؤال پاسخ دهند که انسانها چگونه به خداوند ميانديشند و
چگونهاديانتوحیدیانسانهاراباشناختخداوندحمايتميکنند .
قاسمينیا باطرحنظريۀالکوفوجانسوننتیجهميگیرند ،نظاممفهوميکهبا

دکتر
گويیم،استعاریاست .

آندربارۀخداميانديشیموزبانيکهباآندربارۀخداسخنمي
گنهاوزنــ استادمؤسسۀ آموزشي و

دربخشديگراينهمايش،دکترحاجمحمدل
معرفتشناسي ديني و ديالکتیکي» ضمن

پژوهشي امام خمیني (ره) ــ درقالب مقالۀ «
اينکهجايگاهتوجیهباوربهخدارابلندمرتبهترازتوجیهسايرمناسكوباورهایديني-
دانستند؛رهیافتيديالکتیکيدرتوجیهباوردينيارائهکردند .
درديگرسخنرانيهمانديشيمعرفتشناسيدينيدرقم ،دکتر«محمدعليمبیني»ــ
دانشیاردانشگاهقمــتوجیهگراييالستونراواکاویونقدکردند .
مبیني پسازتعبیرتوجیهبهارزشیابينهاييباورکهدرتقابلباارزشیابينسبيقرار
ميگیرد،گفتند :
الستوندرانکارتوجیهگراييبايدثابتکندکهنیازیبهچنین
ارزشیابي نهايي در ارزشیابي معرفتي باور نیست؛ درحاليکه
ظاهراًدرباورعامه ،ضرورتوجودارزشیابي نهايياحساس

ميشود .


رغموجوددامنۀ وسیعيازمقتضیاتمعرفتيدرفهرستاستون،اورا در

ايشان علي
ارائۀپلورالیسميواقعيناتوانارزيابيکردند .
ايندانشیاردانشگاهقمدرانتهایمقالۀخود ،رهیافتمعتدلبداهتگراييراروش
مناسبيدرتوجیهباوردينيدانستند .
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دکتر اندروو چیگنل ــ
استاد دانشگاه کورنل ــ در
بخش ديگری از اين نشست،
نقش امید را در معرفتشناسي
دينيبررسيکردند .
ايشان در سخنراني خود،
بهاختصارتبیینيازرويکردامید

ارائهوارتباطآن را باباورنیز
ارزيابي کردند .چیگنل با اشاره به اينکه امید يکي از سه فضیلت مهم الهیات سنت
مسیحياست،دراينزمینهآرایبرخيازفیلسوفانمسیحينظیرآگوستین،بوناونتورهو
کانتراتحلیلکردند .
در نشست قم عالوه بر دکتر چیگنل ،ساير استادان امريکايي نیز مقاالت خود را
دوبارهشرحدادند .

ادامۀ راه
مهمانانامريکاييباحضوردرکشور ما،عالوهبرشرکتدرجلساتعلمي،رايحۀ
خوش فرهنگ مليـ مذهبي مردمان ايران زمین را در نقاط مختلف استنشاق کردند.
وديدارباشخصیتهایگرانقدر ،فرصتي

بازديدازديدنيها،اماکنتاريخيومذهبي ،

ظرفیتهایعظیم اينسرزمینپهناور رالمسکنند و بر

مغتنمبودتاخودازنزديك
تجربیاتخودبیفزايند .
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گرچهپیشینۀمناسبيازاياالتمتحدهدرذهننگارندهوسايرايرانيهاوجودندارد،
اين بار با نمايندگاني از ملت و بدنۀ  جامعۀ امريکا روبهرو بوديم که همین ،انگیزۀ
نگارندهرادرتعقیبکردارايشانبرميانگیخت .
بهرهمندی از فرمايشات آيتاهلل جوادی آملي(دامۀ برکاته) در ساعات پاياني روز
چهارشنبه ،فرصتي مغتنم برای
نگارنده بودتابیشازپیشبااين
عالمربانيومفسربرجستۀقرآناز
نزديك آشنا شود و از محضر
ايشان کمال استفاده را ببرد.
قدرداني مکرر مهمانان امريکايي
ترتیبدهندگان اين نشست،

از 
بسیارجالبتوجهبود .
روزپنجشنبه 31/2/2مجدداًبهدانشگاهقمرفتیم؛ وپسازبرگزارینشستي علمي
بادانشجويانوعالقهمندان،ديداریصمیمانهبینمسئوالن دانشگاهومهمانانامريکايي
ترتیب دادهشد .پساز صرف ناهار ،بههمراه مهمانان بهزيارت حرم مقدس حضرت
معصومه(س)مشرفشديمودرراهبرگشتبههتل،ازمنزلامام(ره)نیزديدنکرديم.
سپسشهرقمرابهمقصدکاشانتر

کرديم .دکتردشتبزرگي ــازاستادان محترم

دانشگاهکاشانــبزرگوارانهبهاستقبالمهمانانامريکاييدرکاشانشتافتندوآنانرادر
بازديد از جاذبههای تاريخي اين شهر ازجمله خانههای تاريخي بروجردیها و
ييهاهمراهيکردند .
طباطبا 
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حمامفینکاشانوديدارازمحلشهادتامیرکبیر ،مقصدبعدیبودکهمتأسفانه
ضیقوقتمجالآنراازماربود .ناگزيربرای صرفشامدرجواربرخيازاستادان
دانشگاهکاشانوقمراهيرستورانشديم.سپسکاشانرابهقصدنیاسرتر کرديم .
استراحت شبانه در هتل جديد شهر نیاسر ،قوای همۀ افراد گروه را برای حرکت
بهسمتشهرتاريخياصفهانتجديد کرد.خوابگاهدانشگاهاصفهان ،اولینمقصدمادر

شهر اصفهان بود .از همان ابتدای سفر ،گروه امريکايي برای ديدن سرزمین سپاهان
.ايناشتیاقپسازاستراحتييكساعتهوصرفناهاربهسرآمد

شماریميکردند


لحظه
وسهپلوپلخواجوشد .
وگروهراهيسي 

هرچندتر

مينمود ،بازديدديگراماکن
انداززيبایزايندهرودبسیارسخت 

چشم

تاريخياصفهانازجملهمیدانامام ،مسجدامامومسجدلطفعليخاننیزخاليازلطف

اعضای

نبود.گوييتماشای میدانامامباهمان صالبتجاودانه ،جانيدوبارهبهکالبد
وهدمیدوآثارخستگيرايکجاازبینبرد.صنايعدستيوآثارهنریمردم سرزمین

گر
طوریکهکولههای سفر خويشرااز

سپاهان ،امريکاييها را نیز تحتتأثیر قرار داد به
انواعواقسامآنهاانباشتهکردند .
آخرين ساعات حضور
گروه در اصفهان ،در سالن
همايشدانشکدۀعلومانساني
دانشگاه اصفهان و درجمع
دانشجويان

عالقهمند

به

حوزههای فلسفي و استادان
فلسفهسپریشد .
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سالنهمايشتقريباًازجمعیتپرشدهبود.استادان امريکاييدرجايگاههایويژه
يکردند.امّابخشاعظمايننشست،
قرارگرفتندوبهاختصاردربارۀمقاالتخودسخنران 

هاوکنجکاویهایدانشجويانعالقمندگذشت .


پرسش
با
تر

اصفهانهرچندبسیارسختبود،ازآنجاکهيکيازدوستان امريکايي ،رأس

عالقۀمتقابليبینماوامريکاييها

بهسمتامريکاپروازداشت،بايدميرفتیم.
ساعت 22
ايجادشده بود که خداحافظي رامشکل ميکرد .اما نکتهای کهاين تلخي را بهدست
ايدربهسکنيگزيدندرايرانبود.اين

فراموشيسپرد ،ابرازعالقۀژوستینبارناردواسن
دوتنبسیارابرازعالقهکردندکهشرايطي مهیاشودتابتوانندبهايرانبازگردند .ماهم
تحققچنینامریرادورازدسترسندانستیموآرزو کرديمکه چنیناتفاقيبیفتد.پس
ازخداحافظيباچهارتنازمهمانان،بادوتنديگرراهيتهرانشديم.درراهبازگشت،
به اصرار زياد ايشان و البته تمايل خودمان ،به زيارت مرقد مطهر امام (ره) رفتیم تا
ديداریتازهکنیم .
در پايان از آقای دکتر آيتاللهي ــ رياست محترم پژوهشگاه ــ بهدلیل برپايي اين
اعتبارشهادتاکثرحاضران،تشکرميکنم.همچنیناز

همانديشي پرمحتواوجذاب 
،به

ايشانوآقایمحمدمقیميبهسببفرصتيکهبهنگارندهبرایحضوردراينهمايش
دادند،سپاسگزارم .
تهيه و تنظيم :امير اعتمادي 
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