بهنام حق تعالی
ارشد فلسفه اسالمی /دانشگاه عالمه طباطبائی
طرح درسگفتار ”مسائل جدید کالمی“ نیمسال دوم1398 -99
مدرس :مهدی اخوان makhavan77@gmail.com Website:www.makhavan.ir

جلسۀ نخست :تعریف کالم وجه تسمیۀ آن و جایگاه آن در رشتههای دینپژوهی و دینشناسی؛ وجه تسمیۀ کالم جدید و تمایز آن با کالم قدیم /تقسیم شبهات دینی و
مذهبی کالم دینی /کالم بین االدیان و بین المذاهب  /شبهه در مقابل مدعا /دلیل /اقسام شبهات به لحاظ قلمرو ( معرفتشناختی/تاریخی /تفسیری) جدید شدن
کالم به چه معناست و به چیست؟
جلسۀ دوم :کالم جدید مسیحی و مهمترین متکلمان جدید مسیحی ( تیلیش  /بارت /بونهافر/رانر )..وجوه حاجت ما به کالم جدید مسیحی و فرهنگ غرب؟ در
قلمرو اسالمی چه کسانی مصداق متکلم جدیدند؟ نسبت روشنفکری/نواندیشی دینی و کالم جدید؟ مجامع روشنفکری/حوزوی تأثیرگذار؛ علل شکوفایی کالم جدید
ً
پس از انقالب (خصوصا دهۀ )70

جلسۀ سوم :فهرستی از مهمترین مسائل کالمی جدید
جلسۀ چهارم :عقل و ایمان ( : )1نظریههای گوناگون در باب نسبت عقالنیت و ایمان دینی؟  /مسئلۀ عقل و ایمان در تفکر اسالمی و دیدگاهها
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/رویکرد قمارنگر در آیات و روایات
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 بی
معنا 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؟
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