
 

 

 (علیهم السالمبیت كلیات و برنامة سطح سه رشتة كالم مقارن )با اثبات حقانیت مكتب اهل
 

 اهداف ساعت عنوان درس ردیف

 96 3تا  1كالم اسالمی  1

آشنایی بیشتر با مباحث خداشناسی )ذات، صفات فعلیه و ذاتیه، مراتب فعل 

ها، وظایف و اختیارات، نبوت و خاتمیت پیامبر الهی(، نبوت )ضرورت، ویژگی

 های آن(( و معاد )حقیقت مرگ، عالم برزخ، قیامت و ویژگیعلیه و آله اهللصلی اسالم 

 32 شناسیمعرفت 2
ابزار شناخت و ارزیابی آنها و دیدگاه اندیشمندان در این ها و آشنایی با راه

 زمینه

 های مهم كالمی تشیع و تسننها و كتب اصلی فرقهها، روشآشنایی با آموزه 32 فرق و مذاهب كالمی 3

 32 كلیات و تاریخ علم كالم 4

آَشنایی با علم كالم )فرق آن با فلسفه و علوم دیگر(، موضوع، غایت و مبانی 

های عقلی و نقلی و شرایط آنها و آشنایی با سیر تكوّن و تبیین حجیت روش آن؛

 های كالمی، متكلمین بزرگ، منابع و مآخذ مهم كالمیتطور علم كالم، مشرب

 32 مسائل جدید كالمی 5
آشنایی با مسائل مهم، جدید، و رائج كالمی، مانند: منشأ و قلمرو دین، 

 خالق و علم و دینسكوالریسم، تكثّرگرایی، دین و ا

 بررسی تحلیلی تاریخ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صد سال اخیر ایران 32 تاریخ معاصر 6

 روش تحقیق عمومی 7
32+16 

 نظری و عملی
 برداری از منابعهای عمومی پژوهش و كیفیت بهرهآشنایی با روش

  304 هاجمع ساعت

 

 

 

 

 تعداد ساعت عنوان درس ردیف

 624 3سطحدروس عمومی  1

 576 دروس پایه 2

 624 دروس تخصصی 3

 هاجمع ساعت
1824 

 

 

 

 

 ـ دروس عمومی1

 

 اهداف ساعت عنوان درس ردیف

 160 فقـه 1

شناخت استداللی مسائل مهم فقه طبق برنامة مركز مدیریت در 

 سطح سه

 )از القول فی ماهیه العیب تا آخر مكاسب(

 320 اصـول 2
مهم اصولی طبق برنامة مركز شناخت استداللی مباحث 

 مدیریت در سطح سه



االصول از ابتدای المقصد الثانی فی النواهی )جلد اول كفایه

 تا پایان جلد دوم(

 عربی معاصر 3
32+16 

 نظری عملی

گیری از متون عربی جدید در حوزه مباحث ایجاد توان بهره

 كالمی

 روش تحقیق تخصصی 4
32+16 

 نظری عملی

تحقیق و پژوهش در مسائل كالمی و به صورت تقویت توان 

برداری از های تحقیق و كیفیت بهره مقارن با آموزش روش

 ابزار و منابع

 روش تدریس 5
نظری  32+16

 عملی

ها و فنون ایجاد توان مهارت تدریس با آموزش روش

 داری و ارزشیابیكالس

  624 هاجمع ساعت

 

 

 دروس پایه -2

 

 اهداف ساعت عناوین دروس ردیف

 160 5تا  1كالم اسالمی  1

 32ساعت(، نبوت ) 64شناخت مباحث مهم خداشناسی )

ساعت( به صورت  32ساعت( و معاد )  32ساعت(، امامت )

 محورمتن

 32 مبانی و قواعد علم كالم 2

تبیین مبانی و قواعد علم كالم مانند: حجیت عقل، 

خبر  قرآنوسنت، حسن و قبح عقلی، قاعدة لطف، حجیت

 واحد در مسائل اعتقادی

 128 2و 1حكمت اسالمی  3

 مانند كالم، علم در كاربرد دارای فلسفی مهم مباحث شناخت

 بالمعنی الهیئت و فعل و قوّه معلول، و علت وجود، احكام

 ، االخص

 32 مسائل جدید كالمی 4

و جدید كالمی مانند:  شناخت و بررسی استداللی مسائل مهم

ایمان گرایی، هرمنوتیک، زبان دین، منطق فهم گرایی و عقل

 متون دینی، ادلة اثبات وجود خدا و مسئلة شر

 32 شناسی دینیمعرفت 5
های معرفت آشنایی با تعریف، نوع، شرایط و محدودیت

 دینی، صمن تبیین امكان، معیار صدق، و تحول آن

 32 عرفان اسالمی 6
آشنایی با مبانی، روش و مسائل اساسی عرفان اسالمی و 

 علیهم السالممراحل سیر و سلوك آن با رویكرد به مكتب اهل بیت 

 32 والیت فقیه 7

تبیین مبانی كالمی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت و 

شناخت استداللی مشروعیت، شرایط، وظایف و اختیارات 

 كرد كالمیحاكم اسالمی از دیدگاه شیعه، با روی

 های مناظره و ارتباطمهارت 8
16+16 

 عملی

های ایجاد توان مناظره و ارتباط مؤثر با شناخت روش

 استدالل

 1زبان تخصصی  9
32+16 

 نظری عملی

ایجاد توان فهم متون مرتبط با علم كالم به ویژه كالم مقارن 

 به عربی قدیم

 2زبان تخصصی  10
32+16 

 نظری عملی

متون مرتبط با علم كالم به ویژه كالم مقارن  ایجاد توان فهم

 به عربی معاصر

  576 هاجمع ساعت

 

 

 

 

 



 دروس تخصصی -3

 

 اهداف ساعت عناوین دروس ردیف

 32 علل پیدایش و تطور مذاهب كالمی 1
سنت شناخت و بررسی علل پیدایش و تطور مذاهب مهم كالمی شیعه و اهل

 موجود و یا مؤثر در تاریخ

 64 ( )اسماء و صفات(1مبدأشناسی مقارن ) 2

ای مباحث اسماء و صفات الهی به ویژه شناخت و بررسی استداللی و مقایسه

مذاهب اسالمی، همراه با اثبات حقانیت دیدگاه  مباحث چالشی از دیدگاه

 علیهم السالمبیت اهل

 64 ( )افعال الهی(2)مبدأشناسی مقارن  3

ای مباحث افعال الهی به ویژه مباحث مقایسه شناخت و بررسی استداللی و

مذاهب اسالمی همراه با اثبات حقانیت  چالشی مانند عدل و حكمت از دیدگاه

 علیهم السالمبیت دیدگاه اهل

 32 پیامبرشناسی مقارن 4

ای مباحث نبوت به ویژه مباحث چالشی شناخت و بررسی استداللی و مقایسه

مذاهب اسالمی  از دیدگاهعلیهم السالم مانند فاعل معجزه، علم، عصمت و والیت انبیاء 

 علیهم السالمبیتهمراه با اثبات حقانیت دیدگاه اهل

 32 معادشناسی مقارن 5

ث معاد به ویژه مباحث چالشی ای مباحشناخت و بررسی استداللی و مقایسه

مذاهب اسالمی  مانند حیات برزخی، معاد جسمانی، خلود و شفاعت از دیدگاه

 علیهم السالمبیت همراه با اثبات حقانیت دیدگاه اهل

 32 شناسی مقارنانسان 6

ای مباحث انسان شناسی به ویژه مباحث شناخت و بررسی استداللی و مقایسه

چالشی مانند: تجرد روح، انسان كامل، جبر و اختیار و سعادت و شقاوت انسان از 

 علیهم السالمبیت مذاهب اسالمی همراه با اثبات حقانیت دیدگاه اهل دیدگاه

 48 امامت و خالفت 7

ورت امامت و خالفت، شئون و وظایف امام و خلیفه، تبیین و شناخت جایگاه و ضر

مذاهب اسالمی همراه  های آنها و راه تشخیص آنان از دیدگاهخصائص و ویژگی

 علیهم السالمبیت با اثبات حقانیت دیدگاه اهل

 48 امامت خاصه 8

علیه تبیین و شناخت استداللی ادلة عقلی و نقلی امامت و خالفت بالفصل امام علی 

عشری، همراه با نقد و از منظر شیعه اثتی علیهم السالمو امامت دیگر امامان  مالسال

 های دیگر مذاهب اسالمیبررسی دیدگاه

 32 مهدویت مقارن 9
ای مباحث مهم مهدویت از دیدگاه فرق شناخت و بررسی استداللی و مقایسه

 عشریاسالمی همراه با اثبات حقانیت دیدگاه شیعه اثتی

 16 معرفتی فریقینمنابع  10

ای منابع معرفتی تشیع وتسنن، مانند قرآن، سنت، اعتبارسنجی و بررسی مقایسه

عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله و قول صحابی و تبیین شرائط و 

 قلمرو هر یک

 32 منابع كالمی و حدیثی فریقین 11
فریقین به صورت معرفی و بررسی تحلیلی منابع و كتب مهم كالمی و حدیثی 

 ایمقایسه

 نامهپایان 12
96+96 

 عملی

ارائة یک پژوهش جامع، همراه با تتّبع كافی و نقد و بررسی در مسائل كالمی به 

 علیهم السالمبیت ای همراه با اثبات حقانیت دیدگاه اهلصورت مقایسه

  624 هاجمع ساعت

  

  

 

 

 

 

 

 

 


