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کالس بصورت حضوری و در گروه فلسفه علم دانشگاه شریف برگزار میشود

معرفی و توضیح درس
این درس با هدف ارائه دیدگاههای مرتبط با الهیات و انسان شناسی علمی طراحی شده است .بخش های اول و دوم به مبانی
علم جدید و الهیات و مبانی انسان شناسی سنتی و انسان شناسی علمی اختصاص دارد .در بخش سوم نظریات جدید در نسبت
الهیات با روان شناسی تکاملی ،علوم شناختی و عصب شناسی طرح میگردد .بخش چهارم شامل موضوعات مشترک در معرفت
شناسی و علوم شناختی دین است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .در نهایت در بخش پنجم دیدگاه هایی که
از طریق تبیین ناپذیری علمی آگاهی درصدد اثبات خدا هستند و همچنین رویکردهای پننتئیستی در الهیات و فاعلیت الهی
در نسبت با انسان طرح میگردد.
برای این درس پیش نیاز ضروری وجود ندارد ولذا برای همه دانشجویان در مقاطع مختلف قابل استفاده است .در عین حال،
آشنایی نسبی با مبانی فلسفه علم و فلسفه ذهن ،بسیار مفید است.
(برای حضور بصورت آزاد لطفا با آدرس ایمیل فوق مکاتبه فرمایید) .
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موارد ارزیابی
نمره
حضور فعال و مباحثه 3

توضیح
شرکت منظم و سر موقع در همه جلسات و مشارکت فعال در مباحث.

خالصه مقاالت

5

مطالعه ،خالصه کردن و ارائه برخی از مقاالتی که جز منابع درس معرفی شده است.

مقاله پایانی

6

مقاله ای استداللی و فلسفی در ارتباط با یکی از موضوعاتی است که در دوره ارائه شده.

امتحان پایانی

6

امتحان پایان دوره از مطالب کالس و منابع درسی خواهد بود.

عناوین و سرفصلهای درس
مباحثی که در این درس ارائه خواهد شد در قالب  5بخش و  15جلسه است که عناوین آنها به همراه منابع اصلی ،به شرح زیر است:
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