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 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

  

 فصل اول

 مشخصات کلی برنامه درسی



 5/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

  مقدمهالف( 

 یکی از دوره های آموزشی درسطح تحصیالت تکمیلی و در حوزه علوم انسانی است. کالمیدوره دکتری مذاهب 

اندیشمندان جهان اسالم و  کالمیتربیت نیروی انسانی آشنا با مذاهب و جریان های فکری جهان اسالم و اندیشه های 

و وحدت طلبانه و بررسی نقاط اشتراک و اختالف فرق با یکدیگر  کالمیتوانایی آنها در تحلیل هر چه بهتر اندیشه های 

وش های فکری آنها و بررسی مستقیم از منابع اصلی و تحلیل و نیز بر اساس متون اصلی جریان های اسالمی و دانستن ر

 آشنایی و مقابله با ترفندهای دشمنان اسالم و تندروی های فرقه ای.

 

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

 واندیشمندان جهان اسالم  کالمیتربیت نیروی انسانی آشنا با مذاهب و جریان های فکری جهان اسالم و اندیشه های 

و وحدت طلبانه و بررسی نقاط اشتراک و اختالف فرق با یکدیگر  کالمیتوانایی آنها در تحلیل هر چه بهتر اندیشه های 

بر اساس متون اصلی جریان های اسالمی و دانستن روش های فکری آنها و بررسی مستقیم از منابع اصلی و تحلیل و نیز 

 تندروی های فرقه ای. آشنایی و مقابله با ترفندهای دشمنان اسالم و

یکی از دوره های آموزشی درسطح تحصیالت تکمیلی و در حوزه علوم انسانی است. محورها کالمی دوره دکتری مذاهب 

 و حوزه مطالعاتی رشته عبارتند از:

 های فرق ومذاهب فقهی وکالمیروش ها وعقاید واندیشه -

 ووحدت طلبانه اندیشمندان مسلمان کالمیاندیشه های  -

 های فکری معاصرجریان -

 های هم که برای این رشته در نظر گرفته شده عبارتند از:اهداف و سیاست

تربیت و تأمین نیروی انسانی الزم و متخصص برای تدریس  ومشاوره در مراکز علمی  ونهادهای اجرایی وکمک  .1
 به نیروهای امنیتی کشور

 وضوعات مربوط به تقریب مذاهب ووحدت اسالمیتربیت و تأمین پژوهشگر و محقق در زمینه مسائل و م .2

 های مختلف فرق وظرفیت های تقریبی انها تربیت نیروی متخصص جهت شناساندن فرق و گرایش .3

 دفاع از هویت عقالنی اسالم و ترویح فرهنگ مدارا ورواداری   .4

قه های مختلف فرنهفراهم ساااختن امکانات علمی و تحقیقاتی برای طراحی و اجرای پرو ه های پژوهشاای در زمی .5
 شناسی ومسایل مربوط وحدت اسالمی وتقریب مذاهب

 های تقریبی وضدتقریبیهای فکری وکالمی و جریانآشنایی دانشجویان با جریان .6

 اهداف باز نگری :

 رفع نقص های موجود رشته که در اجرا ظاهر گشته است . -ا

 در جهان اسالمانطباق بیشتر رشته با توجه به تحوالت پیش آمده فکری  -2

 بقیه مباحث مطابق برنامه قبل



 6/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

  تیپ( ضرورت و اهم

ضرورت تعامل درست هر نحله مذهبی با سایر نحله ها شناخت درست و محققانه آنها است شناخت مواضع اتفاق و اختالف 

 متوازن با پیروان آن مذهب استسیاسی –سبب تعامل فکری واجتماعی 

به گزارش اسناد تاریخی از آغاز پیدایش فرقه ها و نحله های مختلف مذهبی در میان مسلمانان شاهد متاظره و جدال های  

  زماناین مناظرات هر  .و....فکری بین آنان بوده ایم  . مانند مناظره امام رضا )ع( با صاحبان ادیان و مذاهب عصر او )ع( 

 شدن حقیقی برای مخاطبان و تقریب و تعامل اجتماعی مثبت گردید و به عکس.منطفی و در ست  پیش رفت سبب روشن 

اجرای هر برنامه سبب نمودار شدن نقاط ضعف و قوت آن میشود از سوی دیگر تحوالت زمانه و تحوالت اندیشه ها  و 

 پیدایش اندیشه های و نحله های جدید فکری ضرورت باز نگری را دو چندان میکند.

 

 وع واحدهای درسی ( تعداد و نت

 توزیع واحدها -(1)جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 
 6 دروس جبرانی

 81 تخصصیدروس 

 81 رساله

 66 جمع

 

  



 7/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 آموختگانو شایستگی دانش مهارت، توانمندیث( 

 دروس مرتبط ویژه هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت
 خداشناسی تطبیقی و نبوت و امامت تطبیقی .و... مختلف مناظره سازنده با صاحبان اندیشه مذاهب

 شناسی تقریبجریان رایزن فرهنگی در کشورهای مسلمان

 دروس مرتبط های عمومیها و توانمندیها، شایستگیمهارت

 هاهمه درس ی مذاهب کالمیدر حوزههای علمی تولید مقاله

 دورهج( شرایط و ضوابط ورود به 

حوزه علمیه است، شرایط عمومی پذیرش تابع  3یا سطح  به داشتن مدرک کارشناسی ارشدته منوط شرکت در این رش

 های دانشگاه یامقررات و مصوبات آموزش عالی و شرایط اختصاصی در چارچوب مقررات آموزش عالی، تابع سیاست

 کننده است.مؤسسه برگزار

 

 

 



 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 جبرانی دروس کلی عنوان و مشخصات -(2)جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 نیاز / هم نیاز پیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

   62   * 2 فرق و مذاهب کالمی )شیعه و اهل سنت(  1

   62   * 2 پیشرفته  روش تحقیق  2

   62   * 2 تاریخ تصوف و عرفان  3

   62   * 2 مبانی فلسفی علم کالم اسالمی   4

   62   * 2 مسائل جدید کالمی  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 81/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(3جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

   62   * 2 ها(نومعتزلیان )تاریخ و اندیشه  1

   62   * 2 سلفیه در جهان معاصر  2

   62   * 2 اشاعره و ماتریدیه در جهان معاصر  3

   62   * 2 خداشناسی تطبیقی  4

   62   * 2 تطبیقی شناسینبوت و امامت  5

   62   * 2 معادشناسی تطبیقی  6

   62   * 2 های سلفیهمبانی اندیشه  7

   62   * 2 مبانی معرفت شناسی و معناشناسی علم کالم  8

   62   * 2 شناسی تقریبجریان  9



 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 

 

 

 

 

  

 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 .اهل سنت ها و مکاتب کالمی شیعه و بررسی و تحلیل علل و عوامل پیدایش گرایشهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  اصول پنجگانه معتزله معتزله، مرجثه،  -خوارج  - های نخستینبررسی تاریخ و عقاید فرقه -

 اشاعره در جهان معاصر نفسی، کالم - نظریه کسب و خلق افعال - پیدایش اشاعره  -

 قادیانیه و احمدیه -ظهور وهابیت، دیوبندیه و بریلویه -ابن تیمیه و عقاید جدید - هاآندیان و عقاید یماتر - -

  -آراء و افکار اهل حق، نصیریه، علویان ترکیه  زیدیه، کیسانیه، تاریخ و عقائدشیع،پیدایش ت -

 مختلف اسالمیی معاصر در مذاهب جریانات کالمنزاریان و طیبیان،  -و فاطمیان  قرامطه اسماعیلیه و -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 الملل و النحل، شهرستانی -

 الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی -

 مذاهب االسالمیین، عبدالرحمن بدوی -

 فرق و مذاهب کالمی، ربانی گلپایگانی -

 آشنایی با فرق تشیع و فرق تسنن، جمعی از نویسندگان -

 مذاهب االسالمیین ،عبد الرحمن بدوی -

 سامی النشار نشأۀ الفکر الفلسفی، -

 دکتر حسین صابری تاریخ فرق اسالمی ، -

 

 

 (اهل سنت )شیعه و  فرق و مذاهب کالمی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Theological differences and 
religions (Shia and Sunni) 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 86/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 خت حقیقت در مطالعات کالمیآشنایی تخصصی با روش های کاربردی شناهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تحقیق، روش تحقیق و اهمیت آن تعریف .1

 مطالعات کالمی موضوع در تحقیق .2

 انتخاب موضوع .3

 بیان مسأله .4

 تدوین فرضیه .5

 تنظیم طرح تحقیق .6

روش های مختلف تحقیق با تکیه بر روش تحقیق  .7

 در موضوعات کالمی

روش گردآوری اطالعات با تکیه بر روش  .8

 در موضوعات کالمیتحقیق 

 روش های ارائه نتیجه تحقیق .9

نکات اصلی و مهم آداب نگارش ) چارچوب  .11

 و نگارشی اصول -  ارجاعات –تحقیق 

 (دستوری

 شناسایی منابع .11

 جمع بندی و نتیجه گیری .12

معرفی چند نمونه از هر یک از انواع منابع و  .13

 ارزیابی اجمالی آنها

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 شناسي، رنجبرروش تحقيق و مأخذ  .1
 آيين پژوهش و مرجع شناسي، احمد گيوي .2
 چگونه پژوهش کنيم؟ نيک مور .3
 شيوة نوشتن مقاالت تحقيقي، استاپلتون .4
 راهنماي آماده ساختن کتاب، اديب سلطاني .5

 

 روش تحقیق پیشرفته عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced research method 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  صورت نیاز(:نوع آموزش تکمیلی عملی )در 
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 هدف کلی: 

 صوفیان مسلمان مبانی و اصول فکری عارفان وتاریخ و آشنایی با 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  پیدایش تصوف اسالمی  -

 نقش قرآن ، حدیث، سیره و سنت پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(  -

 اوضاع سیاسی و اجتماعی حکومت اموری و عباسی و پیدایش و گسترش تصوف و عرفان -

 و چهارم مشاهیر تصوف و عرفان در قرن سوم -

 مشاءهای تصوف و عرفان بر اساس مبانی حکمت تحکیم پایه -

 ها و سالسل جدید تصوفطریقت -

ض الدین سهروردی، ابن عربی، ابن فارالدین بغدادی، فریدالدین عطار، شیخ شهابالدین کبری، مجدمهم این قرن )شیخ نجم عرفان -

 الدین عراقی...(مصری، فخر

 به بعد عرفان و تصوف از قرن دهم -

 های انحطاط عرفان و تصوف در ایرانزمینه -

 .مولویه و گسترش آن در ترکیه، مصر، پاکستان، آمریکا، اروپا و ایران -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالپایان نیمآزمون 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 کوب عبدالحسین زرینجستجو در تصوف ایران،  -

 تاریخ تصوف و عرفان  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
History of Sufism and Mysticism 

 واحدنوع درس و 

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 85/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 کوب دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، عبدالحسین زرین -

 تاریخ تصوف در اسالم، قاسم غنی -

 سید حسین نصراسالم،جلوه های معنویت در   -

 مهدی فرمانیانتصوف در مصر،  -
  



 86/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 .گزار استشناخت آن دسته از مبانی فلسفی که در شناخت مسائل کالمی تاثیر

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مباحث وجود شناسی از نگاه امامیه ، معتزله ، اشاعره و سلفیه -

 ماهیت و احکام آن از نگاه چهار نحله فکری -

 رابطه ی وجود و ماهیت -

 مفاهیم ثالث ،امکان ،وجوب و امتناع  -

 واجب و ممکن  -

 احکام عدم -

 علیت و اقسام آن از نگاه چهار نحله فوق-

 حدوث یا قدم جهان-

 نظریه حال معتزله -

 جسم از نگاه امامیه ، معتزله ، اشاعره و سلفیه -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد،عالمه حلی ، مقصد اول و دوم 

 المواقف، ایجی ،موقف اول تا پنجم 

 الملل و النحل ،شهرستانی

 درء التعارض عقل و نقل،ابن تیمیه 

 مجموع فتاوی ،ابن تیمیه

  

 مبانی فلسفی علم کالم اسالمی  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Philosophical foundations of 
Islamic theology 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 87/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

 آشنایی با مسائل و شبهات عصر جدید در باب دین و پاسخ به آن 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 معرفت دینی )امکان عقلی معرفت دینی قلمرو عقل در فهم حقایق دینی -

 دین و عقل ) دین و فلسفه ، دین و علم تجربی ، دین و روانشناسی و جامعه شناسی(-

 علم و قدرت مطلق الهی و مسأله شر -

 دالیل خدا انکاری و پاسخ به آن ها  -

 وحی )حقیقت وحی ، وحی و تجربه دینی ( -

 ت هستی شناختی دین و تحول معرفت دینی ثبو -

 دین و اخالق -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 عقل و اعتقاد دینی ، جمعی از نویسندگان 

 منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ،جوادی آملی

 معرفت و معنویت ، سید حسین نصر 

 مسائل جدید کالمی  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
New verbal issues 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 81/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 درآمدی بر معرفت شناسی دینی معاصر ، محمد تقی فعالی 

  



 89/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 شناخت اندیشه های معتزلیان عصر حاضر

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 محمد طالبی، محمد شحرور و ... جابری،عابد  ،، حسن حنفینمحمد ارکو ،نصرحامدابوزید کارافشناخت  -

 معاصرجایگاه عقل در دین شناسی  -

 نومعتزلیان و نگاه آنها به کتاب و سنت -

 اشتراکات و اختالفات معتزله جدید و قدیم -

 نومعتزلیان و سکوالریسم -

 نومعتزله و پلورالیسم دینی -

 دیدگاه نومعتزله به جایگاه زن  -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 سیری در تفکر کالمی معاصر ، محمد صفر جبرئیلی

 فکری و همکاران روشنفکران جهان عرب، مسعود

 روشنفکران عرب و غرب،  هشام شرابی

 نومعتزله، محمد عرب صالحی

 نومعتزلیان، محمدرضا وصفی

 العقل العربی و .... آثار بزرگان نومعتزله از جمله نقدالخطاب الدینی،

 (نومعتزلیان ) تاریخ  و اندیشه به فارسی:عنوان درس 

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Newcomers (History and Thoughts) 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 21/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 

 هدف کلی: 

 قاقاره هند و شمال آفریها و احزاب مختلف سلفی در آسیا و آفریقا در عصر حاضر باالخص در شبهگرایششناخت تفصیلی از 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 سلفیه در عصر حاضرسیاسی  –های فکری جریان -

 وهابیت و سلفیان -

 وهابیت انقالبی -

 القاعده -

 سلفیه در شمال آفریقا -

 سید قطب و نقش آن در سلفیه افراطیرشید رضا و  -

 احزاب سلفی شمال آفریقا -

 دیوبندیه و وهابیت -

 احزاب سلفی در کشورهای عربی -

 های سلفیه در دیگر کشورهای اسالمیگرایش -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال طول نیمهای کالسی در فعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 سلفیه در جهان معاصر  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Salafism in the Contemporary 
World 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 28/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 عبدالغنی  الحرکات االسالمیه فی الوطن العربی، -

 انتصار المنهج السلفی، عبدالحلیم الجندی -

 و القضایا العصر، عبدالرحمن بن زید زبیدی السلفیه -

 اخوان المسلمین، حسینی -

 گری معاصر، مهدی فرمانیان و دیگرانشناسی سلفیجریان -

  



 22/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

این دو مذهب و نحوه تعامل آنان با دیگر فرق اسالمی علی الخصوص سلفیه و گرایشات بررسی تفصیلی وضعیت جغرافیای و جمعیتی 

 فکری عصر حاضر و مستشرقان

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اشاعره در مصر و جنوب شرق آسیا -

 گسترش اشاعرهاالزهر و نقش آن در -

 با دیگر مذاهبتعامل اشاعره  -

فرهنگی اشاعره و ماتریدیه در عصر  –های سیاسی حرکت -

 حاضر

 رجال علمی ماتریدیه و اشاعره در دوران معاصر -

 دیوبندیه و ماتریدیه -

 ماتریدیه و تصوف -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 االشعریین من المخالفین، ابوحامد بن مزروقبرائه  -

 الماتریدیه، شمس سلفی -

 تحلیلی کالم اهل سنت، مالعبداهلل احمدیان سیر -

 ، سید لطف اهلل جاللیاشاعره و ماتریدیه در جهان امروز -

 سیری در اندیشه سیاسی عرب، حمید عنایت -

  

 اشاعره و ماتریدیه در جهان معاصر  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Ash'arites and Matridians in the 
Contemporary World 

 درس و واحدنوع 

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 26/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

های مبداشناسی در مذاهب کالمی باالخص تطبیق این مباحث در مذاهب اهل سنت )اشاعره، بررسی تحلیلی، تطبیقی و نظامند دیدگاه

 ماتریدیه و اصحاب حدیث( با امامیه

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 براهین اثبات وجود خدا -

 اقسام توحید از دیدگاه مذاهب گوناگون -

 ثبوتیه، ذاتیه نزد مذاهب مختلف و عینیت و غیریت صفاتصفات  -

 صفات خبریه و علل انکار و پذیرش صفات نزد سنی و شیعه -

 مذاهبقضا و قدر و جبر و اختیار در نگاه  -

 حل مذاهبعدل الهی و مسئلۀ خیر و شر در عالم و راه -

 حسن و قبح شرعی و عقلی و ادلۀ هر یک از فرق و مذاهب -

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( 

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ربانی گلپایگانیکالم تطبیقی،  -

 توحید و صفات الهی ،علی اله بداشتی -

 شرح مقاصد، تفتازانی -

 شرح مواقف ایجی و جرجانی -

 خداشناسی تطبیقی عنوان درس به فارسی:

درس به عنوان 

 انگلیسی:
Comparative Theology 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 24/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

  خ طوسیتمهید االصول، شی -



 25/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

ادله هر  دیدگاه فریقین و بررسی تطبیقی براهین وترین مباحث راهنماشناسی اعم از نبوت و امامت از بررسی تحلیلی  و تفصیلی مهم

 مذهب و مقایسه آن با امامیه

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 های اثبات آنضرورت بعثت انبیا و راه -

 نبوت عقل و وحی و مسئلۀ تکلیف قبل از ارسال رسوالن -

 اقسام آنوحی و  -

 های انبیا اعم از عصمت، علم غیب و اعجاز در نگاه مذاهبویژگی -

 امامت و خالفت: تقارن یا تضاد -

 امامت در قرآن و سنت و ادله هر یک از مذاهب -

 ماهیت امامت نزد شیعه و ادله آن -

 هاامام مهدی از دیدگاه فرقین، نقض و ابراهم -

 حاضرحکومت اسالمی از دیدگاه فریقین در عصر  -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ، قاضی عبدالجبار21المغنی، ج -

 الشافی فی االمامه، سید مرتضی -

 دالئل النبوه، ماوردی -

 اعالم النبوه، ابوحاتم رازی -

 تلخیص الشافی، شیخ طوسی -

 نبوت و امامت شناسی تطبیقی  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Prophecy and Comparative 
Imamate 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 26/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

  

 : هدف کلی

 قیامت و معاد از دیدگاه مذاهب و مقایسه آن با امامیه می و حیات برزخی و مسائلعلم النفس اسال تطبیقی بررسی تحلیلی 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 نفس، روح و رابطه آن با بدن در نگاه مذاهب اسالمی-

 علل منکرین تجرد نفستجرد نفس و قوای آن و -

 حیات برزخی، منکران و مثبتان-

 تناسخ و نقد آن از سوی مسلمانان -

 حقیقت صراط، بعث، حشر، حساب و میزان در نگاه مذاهب -

 هاماهیت بهشت و جهنم و کیفیت خلود در آن -

 تجسم اعمال، مخالفان و موافقان-

 ادله مخالفان و موافقاندر قیامت، رویت خداوند و تکلم ایشان با انسان  -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ابومعین نسفی تبصره االدله، -

 ایجی و جرجانی شرح مواقف، -

 عالمه حلی کشف المراد، -

 تفتازانیشرح مقاصد، -

 ابن مندهکتاب االیمان، -

 معاد شناسی تطبیقی  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Comparative Resurrection 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 27/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

  هدف کلی: 

 هستی شناسانه سلفیه اعم از سلفیه وهابی،دیوبندی و ...بررسی تحلیلی مبانی معرفت شناسانه و 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مبانی معرفت شناسی سلفیه -

 جایگاه عقل در دین شناسی ابن تیمیه و پیروان او-

 جایگاه قرآن و حدیث در دین شناسی -

 تفکر سلفیهجایگاه اندیشه های سلف )صحابه، تابعین ، تابعین و تابعین ( در  -

 ظاهر گرایی در فهم قرآن و حدیث  -

 تأویل از نگاه ابن تیمیه و پیروان او -

 در زمینه هستی شناسیآراء سلفیه  -

 آرای سلفیه در انسان شناسی -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال نیمهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 مجموع فتاوی ابن تیمیه 

 مهدی فرمانیان مبانی فکری سلفیه،

 عقائد ائمه السلف ، زمرلی

 عثمان حسن منهج االستدالل فی االعتقاد،

 پور امینی تفکر سلفی، بنیاد
 

 
 

 های سلفیه مبانی و اندیشه عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Basics of Salafi Thoughts 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 21/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 
 

 

 هدف کلی: 

 آشنایی با مبانی معرفت شناسی و معناشناسی متکلمان مسلمان

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اهمیت ،امکان ، ضرورت  و چیستی معرفت -

 معرفت دینی-

روش ها ، منابع و ابزار معرفت دینی از  :روش تجربی ، عقل و روش عقلی ، معرفت فطری و شهودی ، روش وحیانی ، روش نقلی از -

 دیدگاه امامیه ،معتزله ،اشاعره و سلفیه

 اجماع و اعتبار آن در علم کالم -

 معناشناسی  -

 تأثیر گذار در فهم معنا )هستی شناختی، معرفت شناختی ، زبان شناختی (مبانی  -

اصول فهم معنا )وا ه شناسی، شناخت جایگاه ترکیبی کلمات در ساختار جمله و جمله در متن، شناخت جهان بینی کلی قرآن و -

 ویل، اسباب نزول(روایات ،شناخت قرینه های معنایی،توجه به جایگاه عقل در فهم کتاب و سنت، تفسیر و تأ

 موانع فهم حقایق دینی ، انس به محسوسات،آلودگی های درونی ، جمود بر یافته های گذشته  -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 المواقف، ایجی ،موقف اول تا پنجم 

 13المغنی فی ابواب التوحید و العدل، عبد الجبار معتزلی، ج 

 معرفت شناسی و معناشناسی علم کالممبانی  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Fundamentals of epistemology and 
semantics of theology 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 ساعت:تعداد 

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 29/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 درء التعارض عقل و نقل،ابن تیمیه 

  مجموع فتاوی ،ابن تیمیه



 61/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 بررسی تفصیلی و نظام مند جریان های گوناگون تقریبی و وحدت اسالمی 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تقریب در مبانی فکری و کالمی -

 تقریب در فقه و حقوق اسالمی  -

 تقریب به عنوان یک اصل استراتژی راهبردی -

 تقریب به عنوان مصلحت و ضرورت جامعه اسالمی  -

 امامان شیعه و وحدت اسالمی  -

 گرایش های روشنفکری  -

 بزرگان تقریب در ادوار گذشته و حال  -

 ائمه چهارگانه اهل سنت و تقریب-

 عرفان اسالمی به عنوان محور تقریبی -

 فلسفه اسالمی به عنوان محور تقریب -

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 رسالۀ االسالم ، دارالتقریب 

 التقریب، مجمع تقریبرسالۀ 

 ندای وحدت ، واعظ زاده خراسانی

 جریان شناسی تقریب  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Approximation flowology 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 68/    مذاهب کالمی دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 تقریب مذاهب از نظر تا عمل ، محمد آصف محسنی


