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Abstract  
The current curriculum for Master's degree in Islamic Theology was designed 

in 1384 (2005). After 16 years, now, it needs both minor and major revisions 

in courses as well as its Syllabus. This idea includes eliminations, 

introductions, minor changes, or major changes. In this paper, drawing on the 

teaching experiences of the authors and others in this area, we propose a 

better-designed and more comprehensive curriculum. In this proposal, some 

courses are eliminated due to uselessness and some other needful ones are 

introduced. Other revisions include the change in the title of courses to better 

match with their content. In general, all courses are revised and updated one 

by one. By providing a report on the status quo, criticizing it, evaluating it, 

and suggesting an ideal situation, we propose a new curriculum. Although it 

probably has its faults and will get old due to time, it is clear that the current 

curriculum needs some major revisions. 

Keywords: Islamic Theology, titles, Syllabus, Master's Degree, Shia 
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  در “اسالمی کالم” رشته هایسرفصل اصالح و بازنگری طرح
  ارشد کارشناسی مقطع

 ، ایرانطباطبائی، تهران عالمه دانشگاه فلسفه دانشیارگروه     اخوان مهدي

 
 هچکید
 گستر، شورای ۸۹۸ جلسة در) ۱1۶۹ سال مصوب ارشد کارشناسی ماطع در اسالمی کالم رشتة هایسرفصل
 هایگرایش با رشته این دروس و هاسرفصل تصویب از سال ۱۸ از بیش گذشت با و است( عالی آموز،
 شویمیم متوجه وسدر و هاسرفصل این به نگاهی با. دارد بازنگری و  تغییر و اصال، به نیاز آن گوناگون
. است الزم هاسرفصل و دروس برخی جزئی یا کلی تغییر و اضافه ، حذف صورت چهار به تغییراتی و اصال،
 تا رآنیمب اسالمی کالم هایگرایش اساتید و نویسنده آموزشی هایتجربه ماایسه و مطالعه با مااله این در

 احدهایو از بسیاری پیشنهادی طر، در. کنیم لحاظ دخو اصالحیه در را تریجامع و تردقیق و ساختارجدید
 آنان صیتخص نیازهای و دانشجویان برای تریضروری دروس و حذف رشته این با نامرتبط و زائد نیازپیش

 و طر، رد. شود نمایان درس محتوای تردقیق تا است الزم تغییرشان نیز عناوین برخی. شود می  جایگزین
 و تکمیل درس هر پیشنهادی منابع و شده تکمیل و دقت نیز دروس تک تک هایسرفصل بازنگری، برنامة
 و عناوین زمینة در آن بررسی و ناد و موجود، وضع از گزارشی با مااله این در.  است شده رسانی بروز

 و رنامهب هر همچون که کنیممی پیشنهاد را جدید هایسرفصل و عناوین قالب در مطلوبی وضع ها،سرفصل
 و است کهنگی یبار و معرض در حاد ی و زمینی امر هر همچون  و انیاً الخطاست جایز اوالً بشری یطرح
 ر،ط. موجود طر، در نظر تجدید لزوم و شدن کهنه و هاکاستی است بدیهی آنچه اما. تجدیدنظر نیازمند
     .هاسرفصل و رشته این بازنگری و اصال، و بسط و قبض نحوة بر است شرحی حاضر

 المک ارشد، کارشناسی اسالمی، کالم رشته بازنگری اسالمی، کالم هایسرفصل ها:کلیدواژه
  . شیعه
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 و بیان مسئله . مقدمه9
-گذاری رشتة کالم اسالمی در دانشکدة االهیات و معارف اسالمی دانشگاه عالمهبنیان

می و دین ای تازه در عرضه و حرکت در آموز، و پژوهش در علوم اسالهطباطبائی طلیع
سه دوره دانشجو در ماطع  ۱1۴۴و تا مهر سال  ۱1۴۸پژوهی بود. برای نخستین بار در سال 

دانشجو پذیرفته شد. تدری  در دورة کارشناسی ارشد از سوی اساتید و  این رشتهارشد 
ها نشان داد که هم از جهت نیاز امروز دانشجویان و هم مواجهه با مشکالت عملی و کاستی

های دروس از این نیازها، الزم است در مورد عناوین و عناوین و سرفصلدور بودن 
سرفصلهای رشته کالم اسالمی بازنگری و اصال، صورت گیرد. این اصال، و جر، و تعدیل 

 و بازنگری در پن  بخش/مسئله باید صورت داد:
 ها نیاز به تغییر کلی دارند و چرا؟کدام درسال . 

 د و چرا؟ها باید حذف شونکدام درس .ب

 ها باید اضافه شوند و چه نیازی به افزودن آنهاست؟کدام درس .ج

 به اصلی و بالعک ( و چرا؟ نیازپیشها باید جابجا شوند )از کدام درس .د

 ها نیاز به تغییرات جزئی دارند؟کدام درسه. 

 .روش پژوهش2
سسات و ؤهای مرتبط با رشتة کالم که در مدر این تحایق سعی شد هم به مطالعة سرفصل

است، پرداخته شود و هم نگارنده به تأمل و بررسی ههای مختل  به طور پراکنده آمددانشگاه
 است. باب منابع و نیازهای جدید این رشته پرداخته

این مااله در ابتدا مروری کلی و ناادانه دارد به عناوینی که نیازمند بازنگری است و در  
در این بخش بهتر است واحدهای مصوب رشتة کالم ند. کادامه طر، پیشنهادی را مطر، می
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تر بتوان آنها را ناد و بررسی کرد. صفحات نخست را مالحظه کرد تا دقیق ۱1۶۹در سال 
 :کندها اهداف این رشته، تعداد واحدهای دوره و عناوین دروس را معرفی میفایل سرفصل

 9تصویر شمارۀ 
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 2تصویر شمارۀ 

 

ناد و  کنیم و سپ  بهها را بیان میادهای کلی این عناوین و سرفصلابتدا مالحظات و ن 
 پردازیم.ها میبررسی هر یک از سرفصل

 هایّت سرفصل. نقدهایي در باب کل3
وان تبا نظر به مادمات، کلیت واحدها )از نظر تعداد و عناوین( و دروس این مالحظات را می

 ها داشت:بر این سرفصل
عنوان صفحة اول آمده مخاطب این رشته و دروس اوالً و بالذات طالب  . همانطور که در1-۱

رانی( های ییر ایو دانشجویان مرکز جهانی علوم اسالمی )از مراکز ریل حوزة علمیه برای طلبه
نة ها و پیشیتوان انتظار داشت نیازهای دانشجویان دیگر با دیدیهاست. از این جهت نمی

نیاز در این سرفصل، جایگزین بسیاری از واحدهای پیش علمی متفاوت را برآورد کند.
 های حوزی است.درس
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 ای از عااید و.در ادامة نکته قبل این واحدها برای دانشجویی که در پی شناخت دوره 1-2
 های کالمی اسالمی است کاقی و بسنده نیست.آموزه

است و نه مانع؛ به نیاز و هم تخصصی( نه جامع ها )هم واحدهای پیش. این سرفصل1-1
عبارت دیگر نه تمامی واحدهای الزم در این مجموعه آمده و نه واحدهای موجود، مطلوب 

 و ضروری هستند.

 ست.ربط به عنوان ا.سرفصل بسیاری از دروس نادقیق و یا ناکامل و یا کم ربط یا بی1-۹

است  ست و بهترها.در برخی از دروس منابع اصلی و جانبی معرفی شده نامرتبط و قدیمی ا
 تری معرفی شود.منابع جدید و بهتر و دقیق

ای و تعلیم و تربیت اسالمی و...هرچند هایی همچون نیازهای منطاه. واحدها و سرقصل1-۸
اشد اما در شناسی است مناسب بشناسی و اسالمشاید فی نفسه برای کسی که عالقمند به دین
 های تخصصی رشتهحدها باید اولویت به درسدورة ارشد به دلیل ظرفیت محدود زمان و وا

از  طور رسمی لزومی ندارد در فهرست دروس باشند.کم بهداده شود. و از این جهت دست
همین رو باید تعدادی از این واحدها کنار گذاشته شوند و تعدادی واحدها افزوده شود و 

ازنگری این اصال، و ببرخی نیز تغییر کنند. طر، حاضر شرحی است بر نحوة قبض و بسط و 
 ها.رشته و سرفصل

 . دروسي که بهتر است حذف شوند4
بیشتر این دروس در بخش ها حذف شوند. رسد برخی دروس باید از سرفصلبه نظر می
نیاز قرار دارد. دروسی که برای تخصص در رشتة کالم اسالمی لزومی به ارائه دروس پیش

 واحد. 12درس و  ۱۸ندارند؛ مجموعاً: 
است در حد ضرورت جزو پیش نیاز آمدهطور کلی بیشتر دروسی که به عنوان پیشهب 
 های علمی دانشجویان است و افزون بر آن هم نیاز نیست.فرض

 ال . ادبیات عرب دو درس دو واحدی؛
این درس نیز حتی برای طالب حوزه علمیه، که مخاطب اولیة  ب. فاه؛ سه درس دو واحدی؛

اند، زائد است چه رسد به دانشجویان کالم که بر مبنای عالقه به مباحث ها بودهاین سرفصل
-یهای متون مادس اعم از فاهاند. البته به معنایی کلی تمام گزارهکالم وارد این رشته شده

حاوقی، اخالقی، االهیاتی، و ...متعلق کار متکلم هستند چرا که متکلم است که باید از 
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ثالً کاری که مرحوم شهید مطهری در مورد مسئلة حجاب یا بیمه آنها دفاع کند. م “چرایی”
 ..دارد مصداق کار کالمی است نه از نوع فاهی که صرفاً استخراج حکم از متون دینی است.

است بهتر است آن بخش از نیامده“ فاه”ج. اصول؛ فارغ از اینکه در عنوان این درس هم 
 بو  است در درس کالم جدید بحث شود.مباحث اصولی که به فهم دین و هرمنوتیک مر

ا آمد هد. تعلیم و تربیت اسالمی: همانطور که در نکته شش نادهای ناظر به کلیت سرفصل
 توان این درسبه دلیل محدودیت زمان و واحدها بهتر است این واحد حذف شود. و البته می

 های کالم جدید بحث شود؛را در ضمن درس
 همان دلیل نکتة شش؛ ی: بهاه. نیازهای منطاه
این درس به یک معنا البته جزئی از کار کالمی است. متکلم پ  از نظام مند  و. تفسیر قرآن؛
های متون مادس در مورد هر موضوع باید تفسیری از آنها ارائه کند تا مشخص کردن گزاره

معنای متداول  هکند اما اینکه تفسیر قرآن بکند و با چه مخالفت میباشد از چه چیزی دفاع می
وان از تمی“ تکالم در آیات و سن”آن در رشتة کالم بیاید الزم نیست بلکه در همان درس 

 .های متفاوت از مفردات آیات قرآن بحث کرد و آن را نشان داداهمیت تحلیلی و تفسیر
 شناسی به همان دلیل نکته شش در نادهای کلی؛ز. روان
 شش نادهای کلی؛ شناسی به همان دلیل نکتة،. جامعه
تواند در درون درس منطق و تفکر انتاادی این درس می های تبلیغ در جهان معاصر؛ . شیوه

مورد توجه قرار گیرد. چون رشتة کالم ابتدائاً پرور، مبلغ دینی نیست. بلکه قصد اولیه 
تدل سهای دینی به نحو مپرور، محااانی است که بتوانند در جامعة علمی و عمومی از آموزه

 دفاع )نه صرفاً تبلیغ(کنند.  
 ی. مدیریت آموزشی و تبلیغی؛

در عنوان این درس کلی بودن و ابهام چنان است که یا باید به  فلسفه، کالم و عرفان؛ .ک
هایی دیگر ملحق شود یا اگر مراد نسبت بین این سه رشته است نه منبع خوبی در آن درس

ر آن مشخص است. عنوان کالم هم که اصل رشته وجود دارد و نه کار استاد و دانشجو د
 است و نیازی نیست مختصر در درسی بیاید.

تری تجزیه و خُرد شود: دو درس با های جزئیپیشنهاد این است که این درس به درس 
عنوان کلیات فلسفة یرب، فلسفة و حکمت اسالمی و نیز یک درس عرفان اسالمی و همچنین 

 جادالت فلسفه و کالم بپردازد. درسی که به طور خاص به م
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عالوه بر این درسی که به تاریخ اسالم اختصاص دارد در جلساتی نسبت مدارس کالمی  
های افول و ظهور این مدارس را به بحث بگذارد و نیز اینکه و فلسفی و عرفانی و نیز دوره

 ای در این تحوالت ناش دارد.   چه عوامل تاریخی اجتماعی و منطاه
 وم سیاسی به دلیل نکتة شش نادهای کلی؛ل( عل

 م( جغرافیای جهان اسالم: به دلیل نکتة شش نادهای کلی؛
 های موجودباشد که با دقت بیشتری فرقه 2و  ۱ای تواند کالم ماایسهجایگزین این درس می

 در ادیان )و اسالم( را بحث کند.
 ن( ناد تفکر اجتماعی یرب: به دلیل نکتة شش نادهای کلی؛

-همتری در درس فلسفه یرب )متواند بطور واضحعالوه بر اینکه جنبة انتاادی این درس می

 ترین مکاتب و فالسفه که در کالم و فلسفه دین مؤ رند( مورد نظر قرار گیرد.
است باید به صورت خاص مشخص چون این درس ریل کالم اسالمی آمده شناسی.س( شیعه

  به آراء شناسی که مربوی تأکید دارد. آن بخش شیعهشناسشود که بر کدام گرایش شیعه
 منتال شود. 2کالمی است می تواند به تاریخ کالم و فرق اسالمی 

 .دروس جدیدِ الزم در طرح پیشنهادی5
 های مناظره. منطق و تفکر انتقادی و مهارت5-9

رشتة  ما در موردهای نیازمند تفکر و مباحثه به نحو عام منطق است. اترین مهارتیکی از مهم
 های دینی وکالم این نیاز مضاع  است چرا که بخش مهمی از کار متکلم ا بات آموزه

ی تفکر هاهای دینی نیز مهارتپاسخ دادن به شبهات است. در کنار آن تبلیغ و دفاع از آموزه
منطای و خصوصاً مباحث صناعات خم  در سنت منطق ارسطوئی و در سنت معاصر تفکر 

 کند.را ایجاب می انتاادی
شود هایی که تحت عنوان منطق قدیم و جدید در دانشگاه مطر، میبخشی از درس 
ورزی اهمیتِ مضاع  دارد )خطابه، های کالمهای خاصی در حوزه کالم و تواناییبحث

ند بحث تواجدل و مغالطات، منطق گفتگو و پرسش، تفکر انتاادی( که در این عنوان می
 شود.
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 ریخ کالم و فرق اسالمي. تا5-2
اگون های گونواحد به تفکیک کالم معتزله و کالم اشاعره و فرقه ۹بهتر است در دو درس و 

 شیعه مدارس مختل  امامیه مورد بحث قرار گیرد.
کالم ”کند آن است که عنوان این رشته نکتة مهمی که این دو درس را ایجاب می 
ت. با اینکه اس“ هکالم شیعه و امامی”ه به درستی بر اما تمرکز اصلی رشته البتاست “ یاسالم

 یکالمهای آموزههای تخصصی از در اینجا اصراری نیست که در واحدهای کالمی درس
آن هم از موضعی بی طرفانه یا مدافعانه آموز، داده شود، اما از آنجا که معتزله یا اشاعره 

بندی های دیگر معنا و صورترقهف برخی عااید کالمی شیعی و امامیة در نسبت با کالم
 های کالم خداشناسی و ..مورد تأکید است.نیاز درسشود، لذا درس به عنوان پیشمی
هایی که ریشه در تاریخ تفکر دارند )همچون فلسفه، فاه و کالم( عالوه بر این در رشته 

فانه دارد. متأسمطالعة جدی و دقیق تاریخ آن علم بر مطالعة موضوعات و مسائل آن علم تادم 
-در رشتة کالم اسالمی، درس تاریخ کالم اسالمی دو واحد است که عمالً در یک ترم نمی

های کالمی از قرن دوم تا کنون توان طی  وسیع مذاهب و فرق کالمی و نیز تطورات آموزه
 آن هم در همة فرق اسالمی، در حد قابل قبول آموز، داد. 

 . منازعات کالم و فلسفه5-3
مفصلی از تفکر اسالمی ناد متکلمان بر نظریات فالسفه است )همچون تهافت الفالسفة  فصل 

د.)مثل اشاراتی انهایشان، آراء متکلمان را ناد کردهیزالی( یا فالسفه، مستاالً یا در میانه کتاب
الحکمه به آراء متکلمان دارد: قول به اولویت، اشتراک لفظی که علّامه طباطبائی در نهایه

ها و ها و اصولیود، حدوث عالم، ..( در دورة معاصر نیز منازعات مهمی بین اخباریوج
مین عنوان کلی ها( ریل ههای سنتی چه نوتفکیکیمهمتر از آن مکتب تفکیک )چه تفکیکی

گیرند که الزم است دانشجوی کالم با آنها آشنا شود. به تعبیر برخی محااان قرار می
بت توان در نسادوار کالم اسالمی )خصوصاً کالم امامیه( را می )محمدتای سبحانی( تطور و

-1-۸آن با فلسفه در اندیشه اسالمی فهمید. از همین رو ایشان کالم امامیه را به چهار دورة 
ادیام و استحاله )کالم . 1-1-۸، قابت و اختال رمرحله  .2-1-۸، لمرحله اصالت و استاال. ۱

کنند و همة این عناوین در ، تاسیم می(۱2)از قرن و نوسازی احیاء . ۹-1-۸و  کامالً فلسفی
 (.۱1۴۱قیاس با جایگاه کالم و فلسفه است)ر.ک؛ سبحانی، 
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 شناسي کالميشناسي و اصطالح. واژه5-4
طالحات ها و اصشناسیِ بسیاری از واژهتولد و وضع و تغییرات معنایی و هم تفسیر و مفهوم

ع درسی مستال باشد مثال در مورد بدا یا صرفه. کالم را تواند موضوتخصصی کالم خود می
پژوهی دانست که چهار کارکرد و یایت دارد های دینتوان در هر دین و مذهبی از شاخهمی

متون  شناسی الفاظتواند بر دو، بگیرد: تفسیر و معناها را این درس میکه یکی از همین
، انزال، تنزیل، کتاب، وحیمعناشناسی  مادس مثالً بخش زیادی از مباحث کالمی مصروف

.در .بعث، حساب، ساعت، یوم، ایمان، کفر، ظلم، تاوا، ییب، دنیا، آخرت، قضا، کلمه، توبه
 شود.متون دینی می

 . تاریخ فلسفة غرب5-5
از آنجا که بسیاری از شبهات کالمی ریشه در آراء فالسفة مهم یرب از افالطون تا معاصر 

هیوم در باب برهان نظم و مسئلة شر و نیز اشکاالت راسل بر براهین دارد )همچون شبهات 
ترین ادوار و مکاتب و فالسفة یربی در طی دو واحد آموخته شود. البته ا بات خدا( باید مهم

توان در آراء فالسفة یربی و متکلمان مسلمان بحث کرد )مثلِ های جالبی را نیز میمشابهت
بندی و ریة اشاعره در باب علیّت، نظریة پاسکال در باب شر اکازیونالیسم مالبرانش و نظ
 برخی روایات و آیات قرآن(.

 . کلیات فلسفة غرب5-6
در این درس یک دوره مهترین مباحث فلسفة یرب در دورة معاصر که مبنای بسیاری از 

 شود. همچون: رویکردها و مسائل در کالم جدید و نیز نواندیشی دینی است طر، می
های ممکن و نظریات گوناگون در باب اختیار، که در متافیزیک )مثالً مسئلة جهان ال .

 مسئلة شر مؤ ر است(؛ 
 گفتارها(؛های صدق و ماهیت استعاره و نظریة کنشب. فلسفة زبان )نظریة معناداری و نظریه

شناسی)منابع معرفت خصوصاً معرفت دینی و وحی و شهود عرفانی، نظریات ج. معرفت
 یه و شکاکیت معرفتی و عاالنیت(؛ توج

 د. فلسفة رهن )نظریات رهن و رابطة آن با بدن، نظریة نوخاستگی(؛
ها. فلسفة اخالق )نظریات گوناگون در باب ماهیت اخالق و معرفت شناسی مفاهیم اخالقی، 
حسن و قبح الهی و راتی و عالی اخالق، نسبت دین و اخالق، نظریة هنجاری اسالم 
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گرایانه[(، فلسفة سیاسی )نظریات گوناگون در باب گرایانه یا فضیلتیانه وظیفهگرا]فایده
 ( .۱17۴دولت و اختیارات آن، آزادی و عدالت، حاوق(. )ر.ک؛ هاسپرس جان، 

 الکالمالکالم/ دقیق. لطیف5-7
هایی از متون کالمی )پیش از ادیام فلسفة و کالم در دورة خواجه(، قبل از ورود در بخش

حوة الکالم(، مباحث عام فلسفی در طبیعیات )مانند نمباحث دینی و االهیاتی )با عنوان جلیلبه 
شناسی خلات(، متافیزیک )از جمله جزء الیتجزا و کمون و ظهور و عالم رر( و معرفت

وائل اشود )نمونة )همچون معرفت اضطراری( و علم النف  )تجرد یا مادیت نف ( مطر، می
د( که آشنایی با آنها و ماایسه آنها با نظریات فالسفة مسلمان در همین شیخ مفی المااالت
 ها از مباحث مغفول در مطالعات علوم عالی در جامعة فلسفی ماست.زمینه

 . دروسي که نیاز به اصالح کلي دارند6
  2و  9. کالم تطبیقي 6-9

راد از ماایسه و قیاس . م۱تر از کالم تطبیای استتر و درستدقیق” ایکالم ماایسه”عنوان 
کردن برشمردن و تحلیل دو پدیده یا امر و علم و ماوله در مشترکات و اختالفاتشان است نه 

 لزوماً منطبق بودن یا منطبق کردن آنها. 
 یابد.واحد تالیل می 2واحد به  ۹تعداد واحد این درس نیز از 

 این دو درس با دو درس جایگزین شود: 
، یلط مصطلح است و باید اصال“ یتطبیا”االدیان: اوالً کلمة /کالم بین ۱ای ( کالم ماایسه۱

ها ماایسه شود و دینکالم و االهیات بین  ۱طور خاص مشخص شود در هشود و در عنوان ب
 .مذاهب درون دین ماایسه شود 2در 
ه جمسائل مورد اختالف و تشابهات االهیاتی بین اسالم و سایر ادیان در این درس مورد تو 

گیرد، )خصوصاً مباحث خاص میان کالم مسیحی و اسالمی یا یهودی و مسیحی و قرار می
تواند از ادیان ابراهیمی به سمت ادیان های کالمی آنها ( هر چند بنابه اقتضا استاد میشیوه

های متافیزیکی، هایی بین نظامشرقی که امروزه در جهان پیروان بسیاری دارد برود و ماایسه
شناسی آنها با ادیان ابراهیمی و بخصوص اسالم داشته باشد. این نکته شناسی و فرجامانسان

                                                           
1 .comparative kalam 
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اهمیت دارد که به نظر برخی تصویر وحدت وجودی در عرفان اسالمی بی تأ یر از ادیان 
 شرقی نیست. 

تر / کالم بین المذاهب ]در اینجا عنوان یلط مصطلح است و نیز مشخص 2ای ( کالم ماایسه2
 شود[ ذاهب ماایسه میبین م
شود. های درون اسالم در این دو واحد بحث و بررسی میمسائل و موضوعات فرقه 

همانطور که کلیت کالم اسالمی با فلسفه در رقابت و گاهی اختال  بوده است و نیز کالم 
ا ای اسالمی رهتوان فرقهاسالمی با کالم ادیان دیگر قابل ماایسه است، با تأکید بیشتر می

های شیعه و معتزله شباهت دارد تا حدی که در برخی ماایسه کرد. مثالً بسیاری آموزه
گرا همچون سیدمرتضی متهم به معتزلی بودن یا تأ یر از معتزله از سوی ابنمتکلمان عال

 ( ۱1۴2زاده، حسینعلی،تیمیة، اشعری، خیا  هستند. )یوس 

 واحد تاریخ فلسفة اسالمي 2ه واحد دروس فلسفة اسالمي و تغییر آن ب 6. 6-2
نیاز فلسفه اسالمی که بیشتر بر آموز، و ظاهراً درستی و بهتر است به جای واحدهای پیش

گانة خاتمیّتِ حکمت متعالیه تأکید دارد، گذری بر مهمترین فالسفة مسلمان و مکاتب سه
ت به کالم اس هایی هم که مربو  به مجادالت فلسفه ومشاء، اشراق و متعالیه شود و بخش

تر هم از مباحث کالمی های جدیدبندیالبته دسته درس منازعات فلسفه و کالم واگذار شود.
 خواهیم بهترین آنها را پیشنهاد کنیم.وجود دارد که در این پژوهش می

 شناسي کالمي. متن6-3
 است.دهشتغییر کند. در ادامه علت توضیح داده  “شناسی و مأخذشناسی کالممتن”عنوان  به 
توان در این درس منابع و ماخذ کالم شیعه و اهل سنت از قرون نخستین تا حال حاضر را می

ارائه نمود )همچنین با توجه به آ ار مستشرقین(. نیاز دانشجو به این درس و آشنایی با منابع 
ته شفراوان آن بسیار الزم است. دانشجو باید هم توانایی مطالعة متون مختل  کالمی را دا

 ها و متکلمان مسلمان بشناسد.باشد و هم مهمترین متون و کتب کالمی را در فرقه
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ا ج. دروسي که صرفا ًعنوان آنها الزم است اصالح یا تغییر جزئي کند یا جابه7
 شود   

 . دروس کالم تحلیلي7-9
درس دروس کالم تحلیلی  ۹واحد در  ۶توان گفت هست ةمرکزی رشتة کالم اسالمی می
شود بهتر است. عنوان این دروس ست که یک دوره مباحث کالمی از مبدأ تا معاد بحث میا

تری به موضوعات الزم به کالم خداشناسی، کالم و ...با ترکیب دقیق 2و  ۱از کالم تحلیلی 
این  هایالبته بهتر است در سرفصلامت، کالم مرگ و معاد تبدیل شود. نبوت، کالم ام

ها و متکلمان مسلمان نیز توجه شود و دست کم نظریات آراء سایر فرقهدروس بسیار مهم به 
صورت اشکال و پاسخ آورده شود تا دانشجویان با نظریات رقیب شیعه نیز آشنا باشند.  آنها به

 انجام داد. “2ای کالم ماایسه”توان این کار را در درس هر چند می

    3و  2و 9. مسائل جدید کالمي و فلسفة دین 7-2
تواند مشتمل بر تر میکه مختصرتر و خالص “کالم جدید”این عنوان الزم است به عنوان 

 مسائل معاصر کالم در یرب باشد، تغییر کند.

 نیاز است،این دو درس در واحدهای پیش 
اوالً با توجه به لزوم آشنایی دانشجویان با مباحث کالم جدید یرب و اسالمی بهتر است این 

حدهای تخصصی منتال شود و عنوان کالم جدید نیز رساتر و اهمیت این دروس واحدها به وا
 رساند.را بهتر می

واحد  ۸ها الزامی شده و به دروس تخصصی منتال شود، دیگر الزم نیست  انیاً اگر این واحد
 های کالم جدید را شامل شود.تواند به اجمال همة بحثواحد می ۹باشد و 

هر چند های فلسفه است)ن بهتر است حذف شود: گرایشی از گرایش الثاً عنوان فلسفة دی
های بسیاری دارد( و رویکرد کالمی با فلسفی متفاوت است و نیز در درس کلیات پوشانیهم

 های فلسفه دین و ارتبا  آن با کالم جدید اشاره کرد.توان به بحثفلسفة یرب می

 . روش تحقیق7-3
با ”ز نگار، مااله در دورة ارشد بهتر است در عنوان این درس نامه و نینظر به اهمیت پایان
بر  های اصلی در این دو زمینه رابیاید تا نکات و مهارت “نویسینامه و ماالهتأکید بر پایان
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های ها ترجیح داده شود و در این درس دانشجویان بتوانند دیدیهمباحث مادماتی و حاشیه
ق کم بطور ییررسمی و مشرده و پروپوزال خود را دستخود را تبدیل به موضوع پژوهشی ک

تواند مبنای پروپوزال نهایی باشد(. برخی نوی  میو تمرین تهیه کنند )هر چند همین پیش
شود اما عمالً دانشجویان همان مسیری را ها با اینکه درس رو، تحایق ارائه میاز دانشگاه

رانند و بعد از ترم سوم تازه به فکر اینکه گذروند که دانشجویانی که این درس را نمیمی
افتند. پایان نامه چیست و از کجا باید شروع کرد و پروپوزال را چگونه باید تهیه کرد و...می

نامة هر چند ییررسمی را با تک تک بهتر است استادان ملزم به این شوند که در طی ترم طر،
 نتها را در کالس به بحث بگذارند.  دانشجویان تهیه کنند و نکات الزم از ابتدا تا ا

 

 های کالمي معاصر در جهان اسالم. اندیشه7-4
تغییر کند تا “ های کالمی در نواندیشان مسلمان معاصراندیشه”بهتر است عنوان این درس به 

دانشجویان تمرکز خود را بر آراء بحث برانگیز کنونی در حوزة نواندیشی و روشنفکری 
 ان عرب متمرکز کنند.دینی در ایران و جه

 . آیات و روایات کالمي7-5
ند کترین دروس این دوره است که دانشجو را به این نکته متوجه میاین درس یکی از مهم

که زمینة تمامی فرق کالمی و مذاهب اسالمی در درجة اول آیات قرآن و سپ  سنت و فهم 
 متفاوت مسلمانان خصوصاً در قرون اولیه است.

یر تغییر کند تا سخن و افعال و تار “سنت کالم در آیات و”عنوان درس به بهتر است   
های معصومان )ع( و صحابه و متکلمان صدر اسالم را دربرگیرد. این درس از جهات و رویه
 تواند اهمیت تفسیر قرآن که در دروس حذف شده بود را نشان دهد.مهمی می

 های جدید رشتة کالم اسالمي.پیشنهاد سرفصل7
 . مدخل: تعریف و اهداف و ضرورت7-9
 . تعریف کالم 7-9-9

 دهد: های دین بطور کلی و مذهبی خاص این کارها را انجام میدانشی که در باب آموزه
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های پراکندة یک دین در باب یک موضوع کند )آیات و روایات و آموزهمند میال . نظام
 کند(.نیز استخراج میها و لوازم آنها را بندی کرده و پیشفرضرا دسته

ای اصطالحات و الفاظ کلیدی دین، و کالم کند. )به معناشناسی دقیق و شبکهب. تفسیر می
 پردازد(.دین و مذهب می

های اخباری دین عاالنیت نظری و صدق آنها را و در مورد کند )در مورد گزارهج. ا بات می
 کند(.ا ا بات میهای عملی دین عاالنیت عملی و کارآمدی آنها رگزاره

کند. )این بخش جنبة احتجاجی و دفاعی د. در ماابل اشکاالت و شبهات از آنها دفاع می
 کالم و همچون نسبت ماابله منطق با مغالطات فکری است(.

هایی را که در جغرافیای جهان اسالمی در طول تاریخ ظهور در اینجا قید اسالمی تمام فرقه
 د.  گیراند را  در بر میکرده

 . اهداف کلي دوره7-9-2
 ها و مذاهب کالمی اسالمیهای کالمیِ فرقهال . آشنایی با آموزه

ب.توانایی پاسخ به شبهات علیه دین بطور کلی و سپ  بطور خاص علیه اسالم و شیعه بطور 
 اخص

 ج.تربیت معلمان و مربیان )محاق و پژوهشگر( آموز، عااید اسالمی 

 . پذیرش7-9-3
گرانی که مدرک تواند پذیرای تمامی دانشجویان، و طالب و پژوهشیاین رشته م

د بنا به تشخیص شونهای ییرمرتبط پذیر، میکارشناسی دارند باشد. البته کسانی که از رشته
 گروه آموزشی موظ  به گذراندن دروس پیش نیاز هستند.

 . ضرورت7-9-4
های دینی برقرار است چالشای که حکومت امروزه در جامعة دینی خصوصاً در جامعه

های دینی مطر، است که رهن عام و خاص متدینان و ییرمتدینان را به بسیاری علیه آموزه
ای تخصصی که بتوان پژوهشگران متخصص دارد و ضرورت وجود رشتهخود مشغول می

 شود.در زمینة کالم و االهیات اسالمی پرور، داد بیش از گذشته است احساس می
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 قایسة تمامي دروس. م9جدول
 در برنامه بازنگری شده در برنامه قبلي ردیف

 منطق و تفکر انتقادی و مناظره نیست  .9

 تاریخ فلسفۀ غرب نقد تفکر اجتماعی غرب  .2

 تاریخ فلسفه و حکمت اسالمی 3و  2و  1فلسفۀ اسالمی   .3

 کلیات فلسفۀ معاصر غرب نیست  .4

 منازعات کالم و فلسفه نیست  .5

 کالم )مباحث عام فلسفی در متون کالمی(لطیف ال نیست  .6

 عرفان اسالمی “فلسفه کالم عرفان”در ضمن درس   .7

 شناسی کالمشناسی و اصطالحواژه نیست  .7

 روش تحقیق )تغییر محتوایی( روش تحقیق  .1

 1تاریخ کالم و فرق اسالمی  تاریخ کالم اسالمی  .90

 یعه()فرق ش 2تاریخ کالم و فرق اسالمی  تاریخ کالم اسالمی  .99

 االدیان()کالم بین 1ای کالم مقایسه 1کالم تطبیقی   .92

 المذاهب()کالم بین 2ای کالم مقایسه 2کالم تطبیقی   .93

 1کالم تحلیلی   .94
)براهین اثبات، ذات و صفات  1کالم خداشناسی

 خدا(

 )افعال خدا( 2کالم خداشناسی 1کالم تحلیلی   .95

 کالم نبوت 2کالم تحلیلی   .96

 کالم امامت 3کالم تحلیلی   .97

 کالم مرگ و معاد 4کالم تحلیلی   .97

 1کالم جدید  مسائل جدید کالمی و فلسفۀ دین  .91

 2کالم جدید  مسائل جدید کالمی و فلسفۀ دین  .20

 های کالمی در نواندیشان مسلمان معاصراندیشه های کالمی معاصر در جهان اسالماندیشه  .29

 شناسی و مأخدشناسی کالمیمتن شناسی کالمیمتن  .22

 کالم در آیات و سنت آیات و روایات کالمی  .23
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 نیازپیش. کلي دروس 2جدول

 درس ردیف
تعداد 
 واحد

پیش 
 نیاز

 توضیحات

1 
منطق و تفکر انتقادی و قواعد 

 مناظره
 های قبل نیستدر سرفصل  2

 نقد تفکر اجتماعی غرب  2 تاریخ فلسفۀ غرب 2
 3و  2و  1می فلسفۀ اسال  2 تاریخ فلسفه و حکمت اسالمی 3
 ها بودقبالً در سرفصل  2 زبان تخصصی 4

 ها بودقبالً در سرفصل  2 تاریخ اسالم 5
 های قبل نیستدر سرفصل  2 کلیات فلسفۀ معاصر غرب 6
 های قبل نیستدر سرفصل  2 منازعات کالم و فلسفه 7

8 
لطیف الکالم )مباحث عام فلسفی 

 در متون کالمی(
 ل نیستهای قبدر سرفصل  2

 “فلسفه کالم عرفان”در ضمن درس   2 عرفان اسالمی 9

11 
شناسی شناسی و اصطالحواژه

 کالم
 های قبل نیستدر سرفصل  2

11 
روش تحقیق؛ با تاکید بر مقاله و 

 نویسینامهپایان
 عنوان کلی روش تحقیق بوده است.  2

   22 جمع کل 12
 (شودمی ارائه اینها میان از واحد 12 آموزشی گروه تشخیص به که واحد22)  -

 . دروس تخصصي الزامي پیشنهادی3جدول

 درس ردیف
تعداد 
 واحد

پیش 
 نیاز

 توضیحات )عنوان قبلی(

 تاریخ کالم اسالمی  2 1تاریخ کالم و فرق اسالمی  1
 1کالم تطبیقی   2 االدیان()کالم بین 1ای کالم مقایسه 2

3 
ذات و )براهین اثبات،  1کالم خداشناسی

 صفات خدا(
 1کالم تحلیلی   2

 2کالم تحلیلی   2 کالم نبوت 4

  2 1کالم جدید  5
مسائل جدید کالمی و فلسفۀ 

 ها بودنیازدین که قبالً در پیش

6 
های کالمی در نواندیشان مسلمان اندیشه

 معاصر
2  

های کالمی معاصر در اندیشه
 جهان اسالم

   12 جمع کل 7
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 ي اختیاری پیشنهادی. دروس تخصص4جدول

 درس ردیف
تعداد 
 واحد

پیش 
 نیاز

 توضیحات )عنوان قبلی(

 تاریخ کالم اسالمی 2 2 )فرق شیعه( 2تاریخ کالم و فرق اسالمی  1
 2کالم تطبیقی   2 المذاهب()کالم بین 2ای کالم مقایسه 2
 1کالم تحلیلی   2 )افعال خدا( 2کالم خداشناسی 3
 3تحلیلی کالم   2 کالم امامت 4
 4کالم تحلیلی   2 کالم مرگ و معاد 5

  2 2کالم جدید  6
مسائل جدید کالمی و فلسفۀ 

 ها بودنیازدین که قبالً در پیش
 شناسی کالمیمتن  2 شناسی و مأخدشناسی کالمیمتن 7
 آیات و روایات کالمی  2 کالم در آیات و سنت 8
   16 جمع کل 9

 توزیع واحدها .5جدول
 تعداد واحد روسنوع د

 22از بین  12 نیازدروس پیش
 12 الزامی دروس تخصصی
 16 اختیاری دروس تخصصی
 4 نامهرساله / پایان

 نیازپیش 12اصلی + 32 جمع

 بندی پیشنهادی دروس کالم اسالمي   . ترم1
 رتواند متناسب با نیاز دانشجویان دنیاز گروه آموزشی میواحد دروس پیش 22* از بین 

 واحد ارائه دهد.  ۱2مجموع سه ترم شش درس معادل 

 واحد( 94=نیازواحد پیش 4واحد اصلي و  90. ترم اول )1-9
 نیاز( شناسی کالمی )پیششناسی و اصطال،ال .واژه

 نیاز(ب.رو، تحایق )پیش

 ) براهین ا بات، رات و صفات خدا( ۱ج.کالم خداشناسی

 االدیان()بین ۱ای د.کالم ماایسه

 ۱ا. تاریخ کالم و فرق اسالمیه
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 )افعال خدا( 2و.کالم خداشناسی 

 ز.کالم درآیات و سنت

 واحد 94(: نیازواحد پیش 4واحد اصلي و  90. ترم دوم )1-2
 نیاز(ال . کلیات فلسفة معاصر یرب )پیش

 نیاز(ب.عرفان اسالمی )پیش

 )فرق شیعه( 2ج.تاریخ کالم و فرق اسالمی 

 د.کالم نبوت 

 المذاهب اسالمی()بین 2ای م ماایسهها. کال

 ۱و.کالم جدید
 های کالمی در نواندیشان مسلمان معاصرز.اندیشه

 واحد 92(:نیازواحد پیش 4واحد اصلي و  7. ترم سوم )1-3
 نیاز(ال . زبان تخصصی )پیش

 نیاز(ب.تاریخ فلسفه و حکمت اسالمی )پیش

 ج.کالم امامت

 د.کالم مرگ و معاد

 2ها.کالم جدید
 شناسی و مأخذشناسی کالمی     و.متن

 گیری. بحث و نتیجه90
رسد با توجه به تغییر در نیازهای فکری و دینی جامعة اسالمی و نیز تکامل و پویایی به نظر می
ای بازنگری و اصال، عناوین و های علمی در زمینة دانش بطور کلی در هر رشتهپژوهش

 ۱۸سالمی ضرورت دارد. رشتة کالم اسالمی بیش از دروس هر رشته و از جمله دانش کالم ا
در  ۱1۴۸سال است که تصویب شده و از آنجا که فاط در دانشگاه عالمه طباطبائی در سال 

این رشته دانشجو پذیرفته شد، هنوز به طور جدی در عرصة دانشگاهی، مورد آزمون و خطا 
الم و پژوهشی نویسنده در باب ک های آموزشیقرار نگرفته بود. این مااله با نظر به تجربه

ها و عناوین های گوناگون آن در چند دانشگاه، در پی آن بود تا سرفصلاسالمی و گرایش
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این رشته را مورد ناد و بررسی قرار دهد. ییر از وجه سلبی این مسیر که وضع موجود را ناد 
 . ها بودلتکمیل سرفصکرد، وجه ایجابی این طر، و برنامه، پیشنهاد دروس دیگر و تغییر و 

 تعارض منافع 
 تعارض منافع ندارم.

a.  

 منابع
   1۱/2/۱1۶۹های رشتة کالم اسالمی مصوب وزارت علوم در سرفصل

  1/۸/۱1۴2های رشتة علوم اسالمی گرایش کالم اسالمی سطح دو حوزة علمیه مصوبسرفصل
 . 2/۱1۴2/ ۶های رشتة کالم امامیه مصوب برای سطح سه حوزة علمیه سرفصل

 .17-. ۸شمارة ناد و نظر. ها. ها و رویش(. کالم امامیه. ریشه۱1۴۱سبحانی، محمدتای. )
 ترجمة موسی اکرمی. تهران: انتشارات طر، نو. درآمدی بر تحلیل فلسفی.(. ۱17۴هاسپرس، جان. )

. 72. شمارة ، ناد و نظرگرایی سید مرتضی؛ بررسی و ناد(. اعتزال۱1۴2زاده، حسینعلی. )یوس 
۱2۱-۱۹۴ . 
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