
 تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خزد

   
   ... 

 

 
 

 ستاد هزکشی مجری طرح:

 

                    سیست  دیي ٍ هحیطفلسفِ ٍ الْیات، هذرسِ  عنوان طرح:
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  اهداف طرح :
 .یاساله یاتػلن کالم در حَسُ فلسفِ ٍ الْ یگاُجا ییيٍ تث یتزرس - 

 آى. یتا ػلن کالم ٍ کارتزدّا یحَسُ ػلَم اًساً یاىداًطجَ ییآضٌا یتزا یٍ فزاّن آٍردى تستز یهؼزف - 

 آًاى در تستز ػلن کالم. یادیيتٌ یّا ارتثاط تا ًسل جَاى ٍ طزح پزسص یهٌاسة تِ هٌظَر تزقزار یطیهح یجادا - 
 

 خالصه طرح :

جِ تِ آًْا ٍظایف خطیز کِ تا تَ، گزدد فَایذ هْوی تز آى هتزتة هی تزیي ػلَم دیٌی است ٍ غایات ٍ کالم اس کْي ػلنمقدمه:  -1

شناسی  دین لف:ا اس کِ ػثارتٌذ هشتَر است الةدار تثییي هط ػْذُ ػلنایي  .ضَد هیهٌشلت ٍاالی هتکلواى ًیش رٍضي  ٍ

کالم جشٍ اٍلیي ػلَم اسالهی است کِ در هیاى هسلواًاى پیذا  .ج: پاسداری از عقاید دینی ٍ، ب: ارشاد و هدایت تحقیقی

تا آًکِ هسائل  .ٍ داًطوٌذاى تزجستة اسالهی گستزش یافت ٍ جاهؼة ػلوی توذى اسالهی را تغذیِ کزد ضذ ٍ تا ّوت تشرگاى

ًوَد یافتٌذ ٍ ّز کذام  ة کالهی پس اس ٍفات پیاهثز اسالمهکات ٍ ّاػلن کالم اس سهاى آغاس دػَت اسالم هطزح ضذُ تَد، فزقِ

 چِ ؛ّا کی ٍ کجا ٍ چگًَِ پذیذ آهذًذ آٍردًذ. ایٌکِ ایي گزٍُ  ی رٍیًَیس تِ ردّیِ ٍ اثثات ػقایذ خَد تألیفاتی ًگاضتِدر 

 پاسخضک  داد. تیپاسخ تایذ تِ آى  ّایی ّستٌذ کِ کالهی چِ رٍضی داضتٌذ، پزسص هثاحث در ٍ کزدًذ؛هی دًثال را اّذافی

رٍی ّن رفتِ کٌذ.  تزای ها تیاى هی را تاریخی هختلف ّایدٍرُ در کالم ػلن سزگذضت اس ایخالصِ ،ّا تِ ایي قثیل اس پزسص

خداوند)اثبات وجود، صفات و افعال  -1تَاى تِ دٍ ًظزیِ هطزح در ایي سهیٌِ خالصِ کزد:  هَضَع ػلن کالم اسالهی را هی

 عقاید دینی.  -2 ٍ الهی(

ى تسیار هَرد تَجِ اس جولِ ػلَهی است کِ در هجاهغ هختلف ٍ در ادیاى گًَاگَ  Theologyػلن کالم ٍ یا  ضرورت اجرا: -2

کٌذ. دفاع هؼقَل اس  داًاى ایفا هی تِ ٍ ًقطی هحَری در حیات هَهٌاًِ ٍ سیست دیٌی تاٍرهٌذاى تِ ادیاى ٍ الْیقزار گزف

ّای اصلی ایي ضاخِ اس ػلَم اسالهی است کِ تا تَجِ تِ ایي اهز ٍ ًیاس هثزم جاهؼِ ٍ  ّای دیٌی یکی اس رسالت ّا ٍ تاٍر اًذیطِ

ػلن کالم ٍ ًوایذ.  ا ٍ هسائل جذیذ، پزداختي تِ آى را اهزی تسیار حیاتی ٍ ضزٍری هیّ ّا تا پزسص ًسل جَاى ٍ رٍیارٍیی آى

ای هؼقَل ٍ هٌاسة تا ًیاسّای جذیذ اجتواػی ٍ سًذگی  ًگاّی الْیاتی ٍ ػقالیی تِ اهز دیي هَجة کوک تِ تزقزاری راتطِ

لَم ػقلی اسالهی، ٍ تا تَجِ هْن ػلن کالم در تیي ػضَد.  اس طزفی دیگز تا تَجِ تِ ًقص  تَام تا تاٍرهٌذی تِ ػقایذ دیٌی هی

زت تذاٍم سٌت کالهی در هقایسِ تا هاتقی ػلَم اسالهی، احیا ٍ ایجاد تستزی هٌاسة جْت آضٌایی هجذد داًطجَیاى تِ فت

 . ضَد هی تلقی ی تاریخی آى اهزی تسیار هْن پیطیٌِ ی ػلَم اًساًی تا ایي ػلن ٍ هتخصص در حَسُ

اساتیذ هتخصص در ایي سهیٌِ تِ تیاى ٍ ارائِ جلسِ طزاحی ضذُ است کِ  چْاریي تزًاهِ تِ صَرت کارگاّی در ا شیوه اجرا: -3

  هَضَػات ػلن کالم خَاٌّذ پزداخت. 
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