
 

 به نام خدا

 برنامه سخنرانی های 

 همایش بین المللی فلسفه دین معاصر ششمین
 1396بهمن  18 و 17

 گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس با مشارکتانجمن علمی فلسفه دین ایران 

 

 برنامه افتتاحیه

  30/9تا  8:00 ساعت بهمن،  17سه شنبه 

 9:00تا  8:00 پذیرش و ثبت نام شرکت کنندگان 1

شروع مراسم: تالوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود  2

 ملی

 9:10تا  9:00

 9:15 تا 9:10   3

 ئیسخوشامد گویی ر 4

انجمن علمی فلسفه دین 

 و رئیس همایش ایران

 9:20تا  9:15 دکتر حمیدرضا آیت اللهی

خیر مقدم و گزارش دبیر  5

 همایش

 9:30تا  9:20 دکتر محمد سعیدی مهر

 

 سخنرانیهای فارسیبخش اول: 
 یاسهیمقا نیفلسفه د : نشستعنوان 

  عالمه جعفرین ، سال12تا  10، ساعت بهمن 17 شنبه،سه 

 اللهی حمیدرضا آیتدکتر مدیر جلسه:  

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام سخنران ردیف

 10:30تا  10:00 فرهنگی میان فلسفه با نسبت در ای مقایسه دین فلسفه اللهی  حمیدرضا آیت 1

 از(: ها)دین ی(های)فلسفه  پذیریقیاس امتناع/امکان مهدی اخوان  2

 انگاریکثرت تا انگارینسبی

 11:00تا  10:30

 یمالک شجاع 3

 ی جشوقان

 تطبیقی: مطالعه دین فلسفه های محدودیت و امکانات

 یونانی فلسفه مناسبات از فالطوری تطبیقی خوانش موردی

   سینوی فلسفی االهیات و

 11:30تا  11:00

 12:00تا  11:30 لوازم معرفتی اقبال به فلسفه تطبیقی دین قدرت اهلل قربانی  4

 

 

 

 



2 

 
 زبان دین -حقیقت دین نوان نشست: ع                 

   استاد شکویی، سالن 12تا  10بهمن، ساعت  17سه شنبه، 
 عبدالرضا مظاهریمدیر جلسه: دکتر 

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام سخنران ردیف

 - حمیدرضا عرفانی فر 1

 حسن قنبری 

 10:30تا  10:00 کنش دینی در پدیدارشناسی دین ماکس شلر

 دکتر دیدگاه از کریم قرآن خواندن نامه خواب تحلیل و نقد» مظاهری  عبدالرضا 2

 «عربی ابن  شناسی هستی مبنای بر سروش

 11:00تا  10:30

 با آن نسبت بررسی و «خوف دین» متافیزیکی مبانی تحلیل نصیریان رحیم  ایمان 3

 رورتی پراگماتیسم دیدگاه از داعش

 11:30تا  11:00

 سمیالیستانسیطرح اگز یبرا یامکان ؛یدوالب لیمحمداسماع فالح یمحمدمهد 

 یاسالم

 12تا  11:30

 باور به خدا-دینیعنوان نشست: معرفت شناسی                        
   شهدای گمنام، سالن 12تا  10بهمن، ساعت  17سه شنبه، 

 نوگوراني عليرضا دریمدیر جلسه: 

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام سخنران ردیف

سید هادی جعفری  1

هادی   -امان آبادی 

 وکیلی

 10:30تا  10:00  های معرفتی امکان تفسیر دینی از فلسفه افالطونقرینه

 علیرضا دری 3

 نوگورانی 

 توجیه و واحد خبر حجیت ایمقایسه بررسی سنجیِامکان

 و انصاری شیخ آراء بر تمرکز با)  گواهی بر مبتنی باورهای

 (فریکر الیزابت

 11:00تا  10:30

 فرح -مریم سیفعلی  3

 رامین 

 ی درباره هاج چارلز و آملی جوادی اهللآیت دیدگاه مقایسه

 خدا به اعتقاد بودن فطری

 11:30تا  11:00

 12:00تا  11:30 ای در پرایس و روزبهان بقلیایمان غیر گزاره حسین محمدی  4

 عقل و ایمانعنوان نشست:                        
   عالمه جعفری سالن 16تا  14 بهمن، ساعت 17سه شنبه، 

 اکبر قربانيجلسه: دکتر  ریمد

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام سخنران ردیف

 رشیدی زهرا سیده 1

  فرد

 دیدگاه ای مقایسه بررسی: زندگی غایت با ایمان و عقل رابطه

 کریفت  پیتر و طباطبایی عالمه

 14:30تا  14:00

 15:00تا  14:30 (دین و روانشناسی چالش) ایمان و عقل حسینی  منصوره  2

 15:30تا  15:00 مسؤولیت عقالنی در تعبّدپذیری دینی اکبر قربانی 3

اعظم  - یونسی ایآر 4 

  یقاسم

 کالمی ابداع در رازی فخر روش ها پرسش به دادن اولویت

 ... فلسفی

 16:00تا  15:30
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 مفهوم و صفات خداعنوان نشست:             

   استاد شکوئی سالن 16تا  14 بهمن، ساعت 17سه شنبه، 

 وفاپور  حسيندکتر : جلسه ریمد

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام سخنران ردیف

 14:30تا  14:00  اخالقی شکاکیت و برگمن شکاکانه خداباوری سعیدی  فاطمه 1

عربی و وحدت وجودیِ ابنبررسی مفهوم خدا از منظر وحدت مرتضی گودرزی 2

 جوهریِ اسپینوزا

 15:00تا  14:30

 رویکرد در مشترک اخالق یتوسعه بر الهی انگیزش تاثیر منش زهرا صادقی 3

 زاگزبسکی لیندا اندیشفضیلت

 15:30تا  15:00

 16:00تا  15:30 مفهوم خدا از دید غزالی   وفاپور  حسین 4

 عنوان نشست: خدا، جهان و انسان         
 شهدای گمنام، سالن 16تا  14بهمن، ساعت  17سه شنبه، 

 قدرت اهلل قربانیمدیر جلسه: دکتر 

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام سخنران ردیف

 گراییطبیعت تا شناختیروش گراییطبیعت از نیما نریمانی  1

 گراییطبیعت اصالح و نقد لزوم: شناختیهستی

 علم در شناختیروش

 14:30تا  14:00

ویلیام هاسکر و پل هلم درباره بررسی تطبیقی دیدگاه های  محمدپور  سکینه  3

 رابطه تدبیر الهی در جهان و اختیار انسان

 15:00تا  14:30

 15:30تا  15:00 دوزخ از اختیارگروانه دفاع و خداوند مسئولیت آزاد، یاراده  زاده فرزاد شریف 3

 ،گلکار مصطفی حسینی 4

 ،موسوی منیرالسادات

 فرهمند یونس

 16:00تا  15:30 غزالی محمد امام و عاشر ابن های اندیشه تطبیقی بررسی

 خدا، جهان و انسانعنوان نشست:                                                  
  عالمه جعفریسالن ، 30/18تا  30/16، ساعتبهمن 17سه شنبه، 

 عباس  یزدانيدکتر  جلسه: ریمد

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام سخنران ردیف

 -عباس  یزدانی  1

 مهدی لطفی زاده 

تبیین نحوه تأثیرگذاری خداوند در طبیعت در چارچوب 

 تعبیرهای مختلف نظریه کوانتومی

 17:00تا  16:30

 17:30تا  17:00 موالنا نگاه از خدا و انسان بین رابطه الهام غزازنی  2

 شناسیِجهان مقایسۀ: دین و علم نسبت در موردی ایمطالعه جمشیدپور  آرش 3

 و تفسیری لوازمِ بررسیِ و جدید شناسیجهان با یهودی

 تحقیق نتایجِ انتقادیِ ـ ارزیابانه

 18:00تا  17:30

 18:30تا  18:00 کیرکگور منظر از دیگری و خود رابطۀ زینلی  راضیه 4

                         

 

 

 

 



4 

 
 مفهوم و صفات خداعنوان نشست:                             

   استاد شکوئیسالن ، 30/18تا  30/16، ساعتبهمن 17شنبه، سه 
 دکتر محمد سعیدی مهر جلسه: ریمد

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام سخنران ردیف

 17:00تا  16:30 آکوئینی توماس اندیشه در خدا مفهوم مستانه کاکایی  1

 ،آلی ال عطار 2

 عبدالرضا مظاهری 

 «دیدگاه ابن عربی و مسیحیت مقایسه تثلیث در آفرینش از»

 

 17:30تا  17:00

 مطهره شکویی 3

 محمد، نام  پورعالی

 کیوانفر 

 آلوین منظر از طبیعت در االهی مداخله چگونگی بررسی

 پلنتینگا  

 18:00تا  17:30

مسأله علم الهی و استجابت دعا در حکمت متعالیه و  فاطمه رأفتی  4

 خداشناسی گشوده

 18:30تا  18:00

 جاودانگیعنوان نشست:                 
  عالمه جعفریسالن  30/10تا  9، ساعت بهمن 18 شنبهچهار

 زادهحسن احمدیدکتر مدیر جلسه: 

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام سخنران ردیف

 به روح بازگشت اساس بر جاودانگی» ینظریه بررسی و نقد  زادهحسن احمدی 1

 غزالی یاندیشه در «جدید بدن

 9:30تا  9:00

 غزالی، سینا، ابن نظر از نفس جاودانگی تطبیقی بررسی  پور نسرین سراجی 2

 سویینبرن

 10:00تا  9:30

 10:30تا  10:00 بررسی مساله مرگ و جاودانگی نزد مالصدرا و اونامونو مرتضی  معظمی  3

 اثبات خدا نیبراهعنوان نشست:                   
  شهدای گمنامسالن  30/10تا  9بهمن، ساعت  18چهارشنبه 

 رضا آیت اللهیدکتر حمیدجلسه: مدیر 

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام سخنران ردیف

 الدین نصیر خواجه به منسوب امکان و وجوب برهان تحلیل طیبه رضایی ره  1

 طوسی

 9:30تا  9:00

 وجوب و امکان برهان بر گیل ریچارد انتقادات بررسی  یالسک یمیمحمد کر 2

 راینشباخ

 10:00تا  9:30

 10:30تا  10:00 خدای داروین: تکامل و مساله شر هژیر مهری  3

 مسأله شرعنوان نشست:           
  عالمه جعفریسالن  30/12تا  11ساعت  بهمن، 18چهارشنبه 

 دکتر محمد سعیدی مهرجلسه: مدیر                                                                   

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام سخنران ردیف

 11:20تا  11:00 ی شرعدالتِ چند جهانی و مساله نرگس فتحعلیان  1

 حل راه بررسی و نقد:  طبیعی شرور مسئله و تکامل نظریه - راد  هاله عبداللهی 2

 آیاال فرانسیسکو

 11:40تا  11:20

 بر تکیه با مسلمان فیلسوفان آثار در شر مسأله طرح کیفیت نیا مجتبی اعتمادی 3

 مالصدرا و سهروردی سینا، ابن فارابی، آراء

 12:00تا  11:40

 12:20تا  12:00 شر مسئله برابر در دینی آموزه های بر مبتنی رهیافت جواد دانش  4
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 اثبات خدا نیبراهعنوان نشست:                         

  شهدای گمنامسالن  30/12تا  11ساعت  بهمن، 18چهارشنبه 

  غالمحسين خدری دکتر مدیر جلسه: 

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام سخنران ردیف

 عنوان به «دینی تجربه» طرح نشستن ثمر به درباره تاملی  غالمحسین خدری  1

 دین گوهر

 11:20تا  11:00

 -خدادادی  حسین 2

 خدری  غالمحسین

 بودن واقعی احراز در گیسلر استدالل نقد و تحلیل تبیین،

 «فطری برهان» با آن مقایسه و تجربتی روش به «متعالی امر»

 11:40تا  11:20

 کمالی شهریار سید 3

 سبزواری 

-نظری در اثبات وجود مطلق واجبتحلیل و نقد ادله عرفان 

 تعالی

 12:00تا  11:40

 12:20تا  12:00 تنهایی، یک دفاع عملگرایانه از خداباوری حمید  نوربخش  4

 یا سهیمقا نیفلسفه دعنوان نشست: 
  عالمه جعفریسالن  16تا  14، ساعت بهمن 18چهارشنبه              

 اکبری رضادکتر مدیر جلسه:          

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام سخنران ردیف

 14:30تا  14:00 ای مقایسه دین فلسفه در فرهنگی معناشناسی اهمیت اکبری  رضا 1

 15:00تا  14:30 نظریه اعتباریات عالمه و دین شناسی تطبیقی هوشنگی حسین  2

 15:30تا  15:00 فلسفه دین تطبیقی: ذات گرایی یا ساخت گرایی هادی وکیلی  3

 16:00تا  15:30 با رویکرد اسالمی الهیات جهانی مهدی عباس زاده  4

 اثبات خدا نیبراهعنوان نشست: 
  شهدای گمنامسالن  16تا  14، ساعت بهمن 18چهارشنبه                 

 حسين هوشنگيدکتر مدیر جلسه:                 

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام سخنران ردیف

 یو ب یاله ینسبت اختفا ۀاستدالل شلنبرگ دربار یابیارز ی قیداود صد 1

 اعتقادی

 14:30تا  14:00

 هایبندیصورت و 2 پروسلُگیون در آنسلم وجودی رهان وردی شاه امین 2

 آن منطقی

 15:00تا  14:30

سید جابر  موسوی  3

 راد  

 15:30تا  15:00 کریگشناختی در ثوابت کیهانی از منظر ویلیام برهان غایت

4 

 

 فرح -فائزه حقی 

  رامین

 ویلیام «کالمی شناسی جهان برهان» کتاب بررسی و تبیین

(ره) طباطبایی عالمه نظر بر تأکید با کریگ

 16:00تا  15:30
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 «فلسفه دین تطبیقی؛ مبانی، موانع و راهکارها»با عنوان میزگرد 
      عالمه جعفریسالن   18تا  30/16، ساعت بهمن 18چهارشنبه 

 دکتر محمد سعیدی مهر مدیر جلسه:

 اختتامیه
 سالن عالمه جعفری 30/18تا  18ساعت 

 

 

 

 نشانیها
 

 توجه:

 ضلع شرقی –طبقه چهارم  –سالن عالمه جعفری: دانشکده علوم انسانی 

 ضلع جنوبی  –طبقه اول )همکف(  -سالن استاد شکوئی: دانشکده علوم انسانی

 ضلع غربی –طبقه منفی یک )زیرزمین(  –سالن شهدای گمنام: دانشکده علوم انسانی 

 ضلع غربی –طبقه چهارم  –سالن فرهیختگان )محل سخنرانیهای انگلیسی( : دانشکده علوم انسانی 

 حیات دانشکده –طبقه منفی یک )زیر زمین(  –محل پذیرایی صبح و عصر 

 گاهمحل برگزاری نماز جماعت: مسجد دانش

 سالن شکرانه –محل ناهار: طبقه باالی سلف دانشجویی 


