بًِام حك تعالٖ
ارشذ کالم اسالهی /داًشگاُ عالهِ طباطبائی
طرح درسگفتار ”فلسفۀ دیي“ ً٘وسال اٍل 9396 -97
هذرس :هْذی اخَاى Website:www.makhavan.ir

makhavan77@gmail.com

جلسۀ ًخست :تعریف ٍ هاّیت فلسفۀ دیي در کٌار ساٗر ضاخِّإ دٗيپژٍّٖ  /تحل٘لٖ هفَْهٖ /فلسفِ چ٘ست؟ فلسف٘ذى در باب دٗي
هوکي ٍ هطلَب است؟ /هسائل ،هَضَع ،رٍش ٍ غاٗت فلسفٔ دٗي  /تفاٍت فلسفٔ دٗي ٍ ساٗر گراٗصّإ فلسفِ/کارّإ فلسفس در باب دٗي
(هعرفتضٌاساًِ /پذٗذارضٌاساًِّ /ستٖضٌاساًِ /هعٌاضٌاساًِ).../
جلسۀ دٍم :زهٌ٘ٔ غربٖ-ه٘سحٖ فلسفٔ دٗي ،هابِ ازإ تارٗخٖ آى در اٗراى ٍ اسالم :کالم جذٗذ /.ف٘لسَف دٗي دٌٗذار هعٌادار است؟
هعرفتضٌاسٖ تجربٔ دٌٖٗ ٍ هعرفتضٌاسٖ باٍر دٌٖٗ

جلسۀ سَم :هعرفتشٌاسی دیي ٍ هْوترٗي هسائل آى؟/
جلسۀ چْارم :عقل ٍ ایواى (ً : )1ظرِّٗإ گًَاگَى در باب ًسبت عمالً٘ت ٍ اٗواى دٌٖٗ؟
جلسۀ پٌجن  :عقل ٍ ایواى ( )2دٗذگاُ عملگراٗاى ٍ لرٌِٗگراٗاى (از آکَئٌ٘اس تا الن )..
لرٌِٗگراٖٗ در اخالق باٍر کل٘فَرد /ارادٓ باٍر ٍٗل٘ام ج٘وس ٍ اًتخاب اٗواى
جلسۀ ششن :عقل ٍ ایواى ( )3
ضرطبٌذٕ بر سر اٗواى بِ خذاًٍذ
جلسۀ ّفتن :عقل ٍ ایواى ( )4لوار در اٗواى  :ضرح آرإ پاسکال /
جلسۀ ّشتن :عقل ٍ ایواى ( )5اٗواى بٖپاِٗ :ضرح آرإ ٍٗتگٌطتاٗي ( عماٗذ لَالٖٗ) ٍ پلٌتٌ٘گا (باٍر پاِٗ)
جلسۀ ًْن :کثرت ادیاى ٍ تب٘٘يّإ گًَاگَى  :حصرگراٖٗ /ضوَلگراٖٗ  /کثرتگراًٖٗ /سبٖاًگارٕ ٍ /حذت هتعالِ٘ ادٗاى
جلسۀ دّن  :شرح کثرت گرایی جاى ّیک  :هباًٖ ٍ ادلِ ،
جلسۀ یازدّن :اسالم ٍ کثرت ادیاى :آٗا آٗات لراى داللت بر ًظرٗٔ خاصٖ داردٗ ،ا ساکت است ٗا رٍاٗتّإ گًَاگَى در خَد دارد؟
لاصر ٍ همصر /حذٗث افتراق اهت ٍ فرلِ ًاجِ٘ /اّل کتاب  /هستضعفاى ٍ هرجَى ألهر هلل
جلسۀ دٍازدّن :تجربۀ ٍ کشف ٍ شَْد ٍ حال دیٌی؟ هاّ٘ت ٍ ًظرِّٗا /هکاً٘سن ٍحٖ!
جلسۀ سیسّن :رابطۀ ٍحی ٍ زباى دیٌی؟ رًسبت ٍحٖ ٍ پ٘اهبر؟
جلسۀ چْاردّن :اخالق ٍ دیي  /آٗا خذاًٍذ بِ ظلن اهر هٖکٌذ؟ اخالق هبتٌٖ بر دٗي است ٗا بالعکس؟

