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 مهدي عظیمي  دكترو دكتر محمدرضا بیات : خلیدا انداور

 )ع( امام صادقز دانشگاه ا           حسین هوشنگيدكتر  :خارجی انداور

  ز پردیس فارابي )دانشگاه تهران(ا             منصور نصیري دكتر                      

 10ساعت  1400شهریور  30شنبه سه :زمان

 به صورت الكترونیكی :مكان
  چكیده:

طوف كرده ي دین را به خود معي فلسفهي اخیر توجه متفکران حوزههاي نوپایي است كه در چند دههخداباوري گشوده از جنبش

ي علم مطلق الهي ایجاد كرده است. از آنجا است. این دیدگاه با اعمال محدودیت بر محتواي معرفتي خداوند، چالش مهمي براي آموزه

-ي انسان دارند بر این باورند كه علم پیشین خدا شامل افعال اختیاري آیندهگرایانهكه خداباوران گشوده تأكید فراواني بر اختیار ناتعین

( دیدگاه الن 2( دیدگاه ویلیام هسکر، 1شود: شود. در این رساله، ابتدا به سه دیدگاه متمایز در خداباوري گشوده اشاره ميي انسان نمي

-اي از رساله، فصل سوم و چهارم، صرف توضیح و تبیین دیدگاه( دیدگاه دیل تاگي. بخش عمده3رودا )گریگوري بوید و توماس بلت( و 

شود. دیدگاه اول با تکیه بر مفهوم اختیار، علم پیشین هاي فوق ميهاي هریک از دیدگاهها و استداللفرضها، بررسي مباني و پیش

گرا، هاي امکاني آینده در جهان ناتعینكند و دو دیدگاه بعدي نیز با تکیه بر وضعیت صدق گزارهخدا به افعال اختیاري را انکار مي

شده بر كنند آن است كه آیا این محدودیت اعمالها مطرح ميكنند. چالش مهمي كه این دیدگاهشین خدا را انکار ميبخشي از علم پی

كشد؟ براي پاسخ به این چالش، در فصل پایاني با نگاهي تحلیلي و نقادانه به بررسي سه علم خدا، علم مطلق خدا را به چالش مي

هاي نقض هاي بدیل است كه با كمک مثالگاه دیدگاه هسکر، اصل امکانت كه تکیهدیدگاه فوق خواهیم پرداخت. خواهیم گف

گرایي ي حالاي حداكثري بر نظریهتوان به آن خدشه وارد كرد. از طرف دیگر، با توجه به اینکه دیدگاه رودا و تاگي تکیهفرانکفورتي مي

هاي آنها اي زمان و نیز استداللهند بود. به عالوه، تفسیر آنها از الگوي شاخهگرایي، این دو دیدگاه نیز قابل دفاع نخوادارند، با نقد حال

ي علم مطلق، اي مواجه است. بنابراین، ادعاي آنها مبني بر محدودیت علم پیشین الهي، و در نتیجه محدودیت آموزهبا مشکالت عدیده

 قابل دفاع نخواهد بود.


