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جلظۀ يخظت :تعزیف کالم وجه تظمیۀ آو و جایگاه آو در رػتههای دیىپژوهی و دیىػًاطی؛ وجه تظمیۀ کالم جذیذ و تمایش آو با کالم لذین /تمظین ػبهات دیًی و
هذهبی کالم دیًی /کالم بیى االدیاو و بیى المذاهب  /ػبهه در همابل هذعا /دلیل /الظام ػبهات به لحاظ للمزو ( هعزفتػًاختی/تاریخی /تفظیزی) جذیذ ػذو
کالم به چه هعًاطت و به چیظت؟
جلظۀ دوم :کالم جذیذ هظیحی و ههمتزیى هتکلماو جذیذ هظیحی ( تیلیغ  /بارت /بىيهافز/رايز )..وجىه حاجت ها به کالم جذیذ هظیحی و فزهًگ غزب؟ در
للمزو اطالهی چه کظايی هصذاق هتکلن جذیذيذ؟ يظبت روػًفکزی/يىايذیؼی دیًی و کالم جذیذ؟ هجاهع روػًفکزی/حىسوی تأثیزگذار؛ علل ػکىفایی کالم جذیذ
ً
پض اس ايمالب (خصىصا دهۀ )77

جلظۀ طىم :فهزطتی اس ههمتزیى هظائل کالهی جذیذ
جلظۀ چهارم :عمل و ایماو ( : )9يظزیههای گىياگىو در باب يظبت عماليیت و ایماو دیًی؟
جلظۀ پًجن  :عمل و ایماو ( )2دیذگاه عملگزایاو و لزیًهگزایاو (اس آ کىئیًاص تا الک )..
جلظۀ ػؼن :عمل و ایماو ( )3لزیًهگزایی در اخالق باور کلیفىرد /ارادۀ باور ویلیام جیمش و ايتخاب ایماو
جلظۀ هفتن :عمل و ایماو ( )4لمار در ایماو  :ػزح آرای پاطکال /ػزطبًذی بز طز ایماو به خذاويذ/رویکزد لماريگز در آیات و روایات
جلظۀ هؼتن :عمل و ایماو ( )5ایماو بیپایه :ػزح آرای ویتگًؼتایى ( عمایذ لىالیی) و پلًتیًگا (باور پایه)
جلظۀ يهن :کثزت ادیاو و تبییىهای گىياگىو  :حصزگزایی /ػمىلگزایی  /کثزتگزایی /يظبیايگاری  /وحذت هتعالیه ادیاو
جلظۀ دهن  :ػزح کثزت گزایی جاو هیک  :هبايی و ادله  ،اطالم و کثزت ادیاو :آیا آیات لزاو داللت بز يظزیۀ خاصی دارد ،یا طاکت اطت یا روایتهای
گىياگىو در خىد دارد؟ لاصز و همصز /حذیث افتزاق اهت و فزله ياجیه /اهل کتاب  /هظتضعفاو و هزجىو ألهز لله با وجىد ادعای صذق ايحصاری هز
دیى یک هتذیى چگىيه به دیى خىد هطمئى باػذ؟ رطتگاری در کذام دیى همکى اطت و چزا؟ آیا دلیلی لايعکًًذه بز صذق یک دیى هیتىاو آورد؟ چه تبییًی
اس کثزت ادیاو و اختالف ادیاو هعمىل اطت؟آیا هیتىاو همشهاو هن هتذیى به یک دیى بىد هن کثزتگزا؟چگىيه؟ اگز تًها یک دیى بزحك/هًجی اطت ،طایز
ادیاو /هتذیًیى هىجىد چه وضعی داريذ؟ آیا پیاهبز هیتىايذ کثزت گزا باػذ؟ چزا تلمی عزفايی اس دیى ضذايحصارگزایی اطت؟ لزآو در با ادیاو و کثزت دیًی
ً
چه هىضعی دارد؟ ( اطاطا به لحاظ روعػًاطی در هظائل فلظفۀ دیى هیتىاو پژوهؼی دروودیًی هن کزد؟)
جلظۀ یاسدهن :صفات االهی و هظئلۀ ػز( آیا خذا را هیػًاطین؟ چگىيه؟( چه صفاتی را هیتىاو بز او حمل کزد ؟ چگىيه؟ چگىيه هیتىاو اس خذا طخى
گفت؟ چگىيه هیتىاو با خذا طخى گفت؟ هعجشه و تحلیل فلظفی آو؟ چگىيه خذاويذ لادر و خیزخىاه و عالن هطلك اطت و در عیى حال در جهاو ػز
ً
والعا وجىد دارد؟
هًابع :عمل و اعتماد دیًی فصل / 4دیىیض فصل  8و  /9اطتیض فصل /5
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جلظۀ دواسدهن :تجزبۀ و کؼف و ػهىد و حال دیًی؟ هاهیت و يظزیهها /هکايیظن وحی! ابطۀ تجزبۀ دیًی و باور و سباو دیًی /رابطۀ خذاويذ و پیاهبز /آیا
الفاظ هتىو همذص هن اس طىی خذاطت یا لالب سبايی آو هزبىط به پیاهبز اطت؟ تأثیز ویژگیهای فزدی در هحتىای وحیػذه؟ تفاوت تجزبۀ عزفايی و
يبىی؟ آیا عزفا حالی همچىو وحی داريذ؟ وحی چیظت و چه رابطهای با پیاهبز دارد؟ هکايیظن وحی چیظت و چگىيه به پیاهبز هیرطذ؟
جلظۀ طیشهن :رابطۀ وحی و سباو دیًی؟ ريظبت وحی و پیاهبز؟
جلظۀ چهاردهن :اخالق و دیى  /آیا خذاويذ به ظلن اهز هیکًذ؟ اخالق هبتًی بز دیى اطت یا بالعکض؟
جلظۀ پايشدهن :هزگ و پض اس هزگ و فزوعات آو
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