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جلسه نخست :مسئله/مسئلهها چیست؟ هستۀ مسئله چیست؟ مسئلۀ فلسفی اصلی (مسئلۀ مادر) کدام است؟ تحریر محل نزاع ،بهتر است مسئله را از کجا آغاز کنیم؟ مسئله
مربوط به بحث کدام است؟ روششناسی و روانشناسی بحث؟( فصل  12عقل و اعتقاد /فصل  2مایستر /دیباچۀ و صص  88-69و ص298صراطها /ص 12-11
استنفورد/ریچاردز فصل )1
جلسه دوم :بهترین طبقهبندی نظریههای ناظر به مسئله کثرت ادیان کدام است که بتواند تمام اقوال و وجوه مربوط را شامل شود؟چرا؟ (استنفورد ص17و ،18عبدالرحیم سلیمانی
فصل  ،2فصل  2تا  8ریچاردز)
جلسه سوم :تقریر دقیق مدعای (سلبی/ایجابی) هر یک از نظریهها چیست؟ چه میگویند و چه نمیگویند؟ مواجهه با مسئله چگونه رخ داد؟ (مایستر ص  ،55فصل  2تا 8
ریچاردز)
جلسۀ چهارم :نسبیانگاری و ناواقعگرایی دینی و خروج از نزاع ،امکان /امتناع ارز یابی و درجهبندی ادیان (مقالۀ فالح-اخوان ،فصل  3و  9ریچاردز ،فصل  5مباحث پلورالیسم)
جلسۀ پنجم  :انحصارگرایی و روایتهای مسیحی آن فصل 2ریچاردز
جلسۀ ششم :شمولگرایی و روایتهای مسیحی آن فصل  3ریچاردز  ،فصل  8عبدالرحیم سلیمانی)
جلسۀ هفتم :کثرتگرایی و روایتهای آن ،هیک و مسئلۀ ”کثرت ادیان“ و سرگذشت او (فصل 1مباحث پلورالیسم)

جلسۀ هشتم :مبانی و مبادی فرضیه کثرتانگارانۀ هیک (مقاله گذار از کثرت تجربۀ دینی-اخوان،مقالۀ هیک :کثرتگرایی دینی ،فصل  7عبدالرحیم سلیمانی فصل 2و  3مباحث
پلورالیسم)
جلسۀ نهم :جنبه سلبی فرضیۀ هیک /هیک و سایر نظریهها (صص 78-66و فصل 4مباحث پلورالیسم)
ّ
جلسۀ دهم  :فرضیۀ کثرتگرایی کانتی هیک  /مدعا و ادلۀ (کالمی /فلسفی /روانشناختی و جامعهشناختی هیک) (مقالۀ هیک :کثرتگرایی دینی /فصل  14کتاب تفسیری از
دین)

جلسۀ یازدهم :لوازم و مشکالت نظریۀ هیک و پاسخهای هیک به نقدها /نقد و بررسی پروژۀ هیک(مقاالت) (فصل  6مباحث پلورالیسم)
جلسۀ دوازدهم :روایتهای دیگر از کثرتگرایی (پیتر برن) ،سنتگرایان و وحدت متعالی ادیان (گنون ،شوآن ،نصر( )..فصل  2لگنهاوسن و فصل 6عبدالرحیم سلیمانی ،مقاالت)
ً
جلسۀ سیزهم :پلنتینگاُ ،
آلستن و دفاع از انحصارگرایی (نقد و نظر) آیا انحصارگرایان ،الزاما بنیادگرا ،جنگطلب و خشونتگرا هستند؟ (مقالۀ پلنتینگا و هیک)
جلسۀ چهاردهم:اسالم و کثرت ادیان :آیا آیات قران داللت بر نظریۀ خاصی دارد ،یا ساکت است یا روایتهای گوناگون در خود دارد؟ (کتاب پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم)
قاصر و مقصر /حدیث افتراق امت و فرقه ناجیه /اهل کتاب  /مستضعفان و مرجون ألمر لله (فصل  11عبدالرحیم سلیمانی)
جلسۀ پانزهم :آیا موالنا و عرفای مسلمان مدافع کثرتگراییاند؟ مواجهۀ متفکران مسلمان (فقها /متکلمان/فالسفه و عرفا با مسئله) (فصل  2لگنهاوسن)
جلسۀ شانزدهم :انحصارگرایان مسلمان (جوادی-سبحانی) و شمولگرایی اسالمی (نظریۀ فطرت مطهری) (فصل  10و  12و  13و 14عبدالرحیم سلیمانی)
جلسۀ هفدهم :مسائل غیرفلسفی :کثرتگرایی و مدارای دینی (چه نظریهای در باب کثرت ادیان به مدارای دینی و صلح بین ادیان بیشتر کمک میکند؟ و مدارای دینی و صلح جهانی
ً
به چه نظریهای در باب کثرت ادیان نیاز دارد؟ :آیا منطقا میتوان انحصارگرا بود و همزمان دم از مدارا زد؟)  ،جهانی شدن ،جنگهای دینی ،تعلیم و تربیت دینی در جوامع چنددینی و
آیندۀ ادیان (فصل  6و  8و فصل  1لگنهاوسن)

