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 13، ساعت 9/7/98شنبه سه زمان :
 1، سالن دفاع 2ه ساختمان شمار مكان : 

 چكیده:
 ینا با پرداخته؛ یاستس و یند نسبت بحث به یفلسف یکردیرو با که است یمتفکران معدود از -لبنانی یلسوفف- ضاهر عادل

 به موضوع این در ضاهر حجمکم کتب از یکی اخیر هایسال در. است شناختهنا یرانا در یلسوفف ینا یآرا و ارافک حال

این  .است پژوهش یک از طرحی صرفاً ضاهر، خود بیان به و دهدمی نشان ضاهر دیدگاه از دورنمایی که شد ترجمه فارسی

 ضاهر ترمفصل آثار بهه نیازمند مراجع آن به گوییپاسخ سازد کهح مییرامون دیدگاه ضاهر مطررا پهای بسیاری پرسشاثر 

ضاهر  یپروژه فکر یمحور اصلرا  یتدفاع از عقالن توانیماختصار به  .است این دیدگاه زوایای و جوانبواکاوی  و ،ببا این در

که  یدگاهیرو با هر د ینمنابع معرفت است و از ا یرعقل نسبت به سا یشناختو معرفت یدانست. ضاهر معتقد به تقدم منطق

 یفهقائل است و وظ یاجتماع یگاهفلسفه جا یف است. او برابداند، مخال یگریآن را تابع امور د یارا انکار کند و  یتعقالن

 یدگاه. از نظر ضاهر دانجامدیم یتعقالن یفکه به تضع داندیم ییهاگفتمان یِو اخالق یفلسفه را نقد معرفت یاجتماع

در دستور کار او  گراییاسالم ینقد فلسف یناست؛ بنابرا یتو ناسازگار با عقالن یزخردست یدگاهید ینی،طرفداران حکومت د

در جهان اسالم او را به  یسمافول سکوالر ینموجّه است، بنابرا یسکوالر به لحاظ عقالن یدگاه. از نظر ضاهر تنها دگیردیقرار م

و دفاع  یسمسکوالر یسازدر آن است که موجّه یسممدافعان سکوالر یر. تفاوت ضاهر با ساداردیوام یسمدفاع از سکوالر

 .سازدیم یمبتن -یشناختو معرفت یمفهوم یکردیرو یعنی- یفلسف یکردآن را بر رو از یعقالن


