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 پاسخ سؤاالت هر جلسه را بطور مرتب و پیش از هر بحث و با مالحظه و مطالعۀ منابع معرفی شده به ایمیل فوق ارسال کنید.
 پاسخ ها دقیق و بدون اطناب ممل و ایجاز مخل باشد.
 این سؤاالت جزو کار کالسی بوده و در نمرۀ پایانی لحاظ میشود.

جلسۀ اول :مسئلۀ کثرت /تعارض ادیان/تحریر محل نزاع
 .1مسئله/مسئلههای مربوط به کثرت و تنوع دینی چیست؟ هستۀ مسئله چیست؟ مسئلۀ فلسفی اصلی کدام است؟ به نظر شما بهتر
است مسئله را از کجا آغاز کنیم؟ مسئله مربوط به بحث کدام است؟ (تنوع دینی/ص /12عقل و اعتقاد/ص)

 .2جلسۀ دوم:طبقهبندی دیدگاهها/تقریر مدعای ایجابی و سلبی هر یک از دیدگاهها
بهترین طبقهبندی نظریههای ناظر به مسئله کثرت ادیان کدام است (که بتواند تمام اقوال و وجوه مربوط را شامل شود؟چرا؟ (تنوع دینی/ص
 17و ،18عقل و اعتقاد/فصل،12ریچاردز،فصل )2

جلسۀ سوم :نسبیانگاری  /ناواقعگرایی دینی
 .1نسبیانگاری چگونه با کثرت ادیان مواجه میشود؟(ریچاردز /فصل  ،3فالح و اخوان)
 .2طبیعتگرایی /ناواقعگرایی چه تفسیری از کثرت و تعارض ادیان دارد؟ (اخوان،بررسی تحلیلی نسبت زبان دینی و /...
 .3اشکال نسبیگرایی و ناواقعگرایی در تبیین کثرت دین چیست؟

1

جلسۀ چهارم :انحصارگرایی/شمولگرایی
 .1تمایز دقیق انحصارگرایی و شمولگرایی چیست؟(عقل و اعتقاد/فصل  ،12تعارض دعاوی ،فصل  3و  4و  ،8مباحث پلورالیسم /فصل )4
 .2شمولگرایان چه نقدی بر انحصارگرایان دارند؟(عقل و اعتقاد/فصل ،12ص)415
 .3کثرتگرایان چه نقدی بر شمولگرایان دارند؟(عقل و اعتقاد/فصل ،12مباحث پلورالیسم هیک/ص)70
جلسۀ پنجم  :کثرتگرایی و روایتهای آن
( ،مقاله کثرتگرایی دینی هیک 82،و )83
 .1کثرتگرایی چگونه کثرت ادیان را تبیین میکند؟
 .2گونههای کثرتگرایی دینی چه مدعایی دارند؟

جلسۀ ششم :روایت کثرتگرایی جان هیک
ِ
(تعارض دعاوی /فصل ،7عقل و اعتقاد/فصل ،12مقاله کثرتگرایی دینی هیک،مقاله گذر از کثرت تجربۀ دینی اخوان ،مباحث پلورالیسم دینی/
فصل  2و  3و ،4مقالۀ معرفت شناسی اصالح شده و کثرتگرایی دینی هیک بازینجر)
.1

مبانی معرفتشناسی هیک کدام است-کانت و ویتگنشتاین و واقعگرایی انتقادی؟

.2

هیک چگونه از معرفتشناسی تجربۀ دینی و اصل آسان باوری به توجیه کثرت ادیان میرسد و این مسیر با معرفتشناسان
اصالحشده –همچون ُ
آلستن و پلنتینگا – چه تفاوتی دارد؟

جلسۀ هفتم :فرضیۀ هیک و دشوارهها
(مباحث پلورالیسم دینی هیک ،فصل  ،3فصل )7
 .1دو دلیل هیک بر کثرتگرایی دینی چیست؟
 .2تمثیل فیل و کوران آیا میتواند نظریۀ کثرتگرایی دینی را توضیح دهد؟
 .3هیک چگونه از الهیات مسیحی پلورالیسم را نتیجه میگیرد؟ پلورالیست مسلمان چگونه مسیری مشابه را میرود؟

2

جلسۀ هشتم :ملحقات نظریۀ هیک و پیوستها
(مباحث پلورالیسم دینی /فصل  ،6فصل ،5فالح و اخوان) ،
 .1نظریۀ هیک با چالش تعارض دعاوی مواجه میشود؟
 .2مسئلهای که حق فی نفسه برای نظریۀ هیک ایجاد میکند توضیح دهید؟
 .3آیا میتوان کثرت گرا بود و ادیان را درجهبندی کرد؟ توضیح

جلسۀ نهم :جدال هیک و منتقدانش /پلنتینگا ....
(دفاعی از انحصارگرایی پلنتینگا و نقدهای هیک)
 .1اشکاالت منتقدان هیک جند دسته است؟
 .2پاسخ پلنتینگا به انتقاد اخالقی بر انحصارگرایی چیست؟
 .3پاسخ پلنتینگا به انتقاد معرفتی به انحصارگرایی چیست؟
 .4پاسخ هیک به پاسخهای پلنتینگا چیست؟
جلسۀ دهم :ا انحصارگرایان و شمولگرایان مسلمان /اسالم و کثرت ادیان
)قرآن و کثرت گرایی دینی ،اسالم و کثرتگرایی دینی/لگنهاوسن،تعارض دعاوی /فصل10تا )14
 .1انحصارگرایان مسلمان چه استداللی بر ادعای خود دارند؟
 .2شمولگرایان مسلمان به چه آیاتی ارجاع میدهند و چه تفسیری از آنها میدهند؟
جلسۀ یازدهم :کثرتگرایان مسلمان
(اسالم و پلورالیسم ،مقالۀ صراطهای مستقیم سروش ،و نقدها ،مقالۀ رویکردهای موالنا به سنتهای دینی ،تعارض دعاوی  /فصل) 9
 .1کثرتگرایان مسلمان چه ادلۀ درون دینی دارند؟
 .2عرفایی همچون موالنا جالل الدین به چه دیدگاهی در مورد کثرت ادیان معتقد است؟
جلسه دوازدهم :لوازم عملی کثرت ادیان
(تنوع دینی /فصل  ،6،7،8کتاب اسالم و کثرت گرایی دینی)
 .1نظریههای انحصارگرایی و کثرتگرایی چه لوازمی در عرصه تعلیم و تربیت دینی در جوامع متکثر دارد؟
 .2نظریههای انحصارگرایی و کثرتگرایی چه لوازم سیاسی و اجتماعی در جوامع بشری دارد؟
3

