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فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
 تشسسی ٍ تثییي جایگاُ ػلن کالم دس حَصُ فلسفِ ٍ الْیات اسالهی. هؼشفی ٍ فشاّن آٍسدى تستشی تشای آضٌایی داًطجَیاى حَصُ ػلَم اًساًی تا ػلن کالم ٍ کاستشدّای آى. ایجاد هحیطی هٌاسة تِ هٌظَس تشقشاسی استثاط تا ًسل جَاى ٍ طشح پشسصّای تٌیادیي آًاى دس تستش ػلن کالم.خالصه طرح :
 -1مقدمه :ػلن کالم اص کْيتشیي ػلَم دیٌی است ٍ غایات ٍ فَایذ هْوی تش آى هتشتة هیگشدد ،کِ تا تَجِ تِ آًْا ٍظایف خطیش
ٍ هٌضلت ٍاالی هتکلواى ًیض سٍضي هیضَد .ایي ػلن ػْذُداس تثییي هطالة هضتَس است کِ ػثاستٌذ اص الف :دینشناسی
تحقیقی ،ب :ارشاد و هدایت ٍ ج :پاسداری از عقاید دینی .کالم جضٍ اٍلیي ػلَم اسالهی است کِ دس هیاى هسلواًاى پیذا
ضذ ٍ تا ّوت تضسگاى ٍ داًطوٌذاى تشجستة اسالهی گستشش یافت ٍ جاهؼة ػلوی توذى اسالهی سا تغزیِ کشد .تا آًکِ هسائل
ػلن کالم اص صهاى آغاص دػَت اسالم هطشح ضذُ تَد ،فشقِّا ٍ هکاتة کالهی پس اص ٍفات پیاهثش اسالم ًوَد یافتٌذ ٍ ّش کذام
دس اثثات ػقایذ خَد تألیفاتی ًگاضتِ ٍ تِ سدّیًَِیسی سٍی آٍسدًذ .ایٌکِ ایي گشٍُّا کی ٍ کجا ٍ چگًَِ پذیذ آهذًذ؛ چِ

پاسخ
هیکشدًذ؛ ٍ دس هثاحث کالهی چِ سٍضی داضتٌذ ،پشسصّایی ّستٌذ کِ تایذ تِ آى پاسخ داد .تیضک
اّذافی سا دًثال 
خالصِای اص سشگزضت ػلن کالم دس دٍسُّای هختلف تاسیخی سا تشای ها تیاى هیکٌذ .سٍی ّن سفتِ

تِ ایي قثیل اص پشسصّا،
هَضَع ػلن کالم اسالهی سا هیتَاى تِ دٍ ًظشیِ هطشح دس ایي صهیٌِ خالصِ کشد -1 :خداوند(اثبات وجود ،صفات و افعال
الهی) ٍ  -2عقاید دینی.
 -2ضرورت اجرا :ػلن کالم ٍ یا  Theologyاص جولِ ػلَهی است کِ دس هجاهغ هختلف ٍ دس ادیاى گًَاگَى تسیاس هَسد تَجِ
قشاس گشف تِ ٍ ًقطی هحَسی دس حیات هَهٌاًِ ٍ صیست دیٌی تاٍسهٌذاى تِ ادیاى ٍ الْیداًاى ایفا هیکٌذ .دفاع هؼقَل اص
اًذیطِّا ٍ تاٍسّای دیٌی یکی اص سسالت ّای اصلی ایي ضاخِ اص ػلَم اسالهی است کِ تا تَجِ تِ ایي اهش ٍ ًیاص هثشم جاهؼِ ٍ
ًسل جَاى ٍ سٍیاسٍیی آىّا تا پشسصّ ا ٍ هسائل جذیذ ،پشداختي تِ آى سا اهشی تسیاس حیاتی ٍ ضشٍسی هیًوایذ .ػلن کالم ٍ
ًگاّی الْیاتی ٍ ػقالیی تِ اهش دیي هَجة کوک تِ تشقشاسی ساتطِ ای هؼقَل ٍ هٌاسة تا ًیاصّای جذیذ اجتواػی ٍ صًذگی
تَام تا تاٍسهٌذی تِ ػقایذ دیٌی هیضَد .اص طشفی دیگش تا تَجِ تِ ًقص هْن ػلن کالم دس تیي ػلَم ػقلی اسالهی ٍ ،تا تَجِ
تِ فت شت تذاٍم سٌت کالهی دس هقایسِ تا هاتقی ػلَم اسالهی ،احیا ٍ ایجاد تستشی هٌاسة جْت آضٌایی هجذد داًطجَیاى
هتخصص دس حَصُی ػلَم اًساًی تا ایي ػلن ٍ پیطیٌِی تاسیخی آى اهشی تسیاس هْن تلقی هیضَد.
 -3شیوه اجرا :ایي تشًاهِ تِ صَست کاسگاّی دس چْاس جلسِ طشاحی ضذُ است کِ اساتیذ هتخصص دس ایي صهیٌِ تِ تیاى ٍ اسائِ
هَضَػات ػلن کالم خَاٌّذ پشداخت.

 -4عنوان جلسه :رّي ،تذى ٍ هؼٌَیت
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