بهنام حق تعالی
دکتری کالم اسالمی /مدرسۀ عالی شهید مطهری
طرح درسگفتار ”فلسفۀ دین“ نیمسال اول 1398 -99
مدرس :مهدی اخوان Website:www.makhavan.ir

makhavan77@gmail.com

جلسۀ نخست :تعریف و ماهیت فلسفۀ دین در کنار سایر شاخههای دینپژوهی  /تحلیلی مفهومی /فلسفه چیست؟ فلسفیدن در باب دین ممکن
و مطلوب است؟ /مسائل ،موضوع ،روش و غایت فلسفۀ دین  /تفاوت فلسفۀ دین و سایر گرایشهای فلسفه/کارهای فلسفس در باب دین
(معرفتشناسانه /پدیدارشناسانه /هستیشناسانه /معناشناسانه).../
جلسۀ دوم :زمینۀ غربی-میسحی فلسفۀ دین ،مابه ازای تاریخی آن در ایران و اسالم :کالم جدید /.فیلسوف دین دیندار معنادار است؟
جلسۀ سوم :معرفتشناسی دین و مهمترین مسائل آن؟ /معرفتشناسی تجربۀ دینی و معرفتشناسی باور دینی
جلسۀ چهارم :عقل و ایمان ( : )1نظریههای گوناگون در باب نسبت عقالنیت و ایمان دینی؟
جلسۀ پنجم  :عقل و ایمان ( )2دیدگاه عقلگرایان و قرینهگرایان (از آ کوئیناس تا الک )..
جلسۀ ششم :عقل و ایمان ( )3قرینهگرایی در اخالق باور کلیفورد /ارادۀ باور ویلیام جیمز و انتخاب ایمان
جلسۀ هفتم :عقل و ایمان ( )4قمار در ایمان  :شرح آرای پاسکال /شرطبندی بر سر ایمان به خداوند
جلسۀ هشتم :عقل و ایمان ( )5ایمان بیپایه :شرح آرای ویتگنشتاین ( عقاید لوالیی) و پلنتینگا (باور پایه)
جلسۀ نهم :معنای زندگی ( :)1معنای ’معنای‘چرا در دوران مدرن معنای زندگی مسئه شد؟ زندگی و شبکه مفاهیم مرتبط با این بحث :مرگ/
خودکشی  /امید/آرزو /ماللت /رنج و لذت و درد ،مسائل گوناگون معرفتشناسی  /هستیشناختی /اخالقی/االهیاتی /روانشناسی/جامعهشناختی

جلسۀ دهم  :معنای زندگی ( : )2معنای زندگی به معنای هدف زندگی و مسائل مربوط /کودکی ،الگوی زندگی بیهدف!؛ نظریۀ شلیک
جلسۀ یازدهم :معنای زندگی ( :)3رنج و معنای زندگی :رنج در زندگی چه معنایی دارد؟  /آیا رنج زندگی را ارزشمند میکند؟؛ آراء و

استداللهای شوپنهاور در این باره /قرائت مقاله ”آالم جهان“ از شوپنهاور و مقالۀ ”معنای و ارزش زندگی“ از پل ادواردز
جلسۀ دوازدهم :معنای زندگی ) )4قرائت مقالۀ ”پوچی“ نیگل
جلسۀ سیزهم :معنای زندگی ( )5قرائت مقالۀ ”معنای زندگی“ تیلور
جلسۀ چهاردهم :معنای زندگی ( )6مرگ و معنای زندگی :آیا اگر به زندگی پس از مرگ باورنداشته باشیم زندگی بیمعنا میشود؟ مرگ نابهنگام
زندگی را بیمعنا میکند؟ آیا نامیرایی زندگی را بیمعنا و ماللآور میکند؟

جلسۀ پانزدهم :معنای زندگی ( : )7خدا و معنای زندگی؛آیا ما آمدهایم تا طرح و هدف االهی را پیاده سازیم؟ /قرائت مقاله ” آیا هدف خداوند
ميتواند سرچشمه معناي زندگي باشد؟  /تدئوس ِمتز /آیا هدفی ورای زندگی در کار است؟

