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آشنایی اجمالی با رشته فلسفه و کلام اسلامی
مقطع کارشناسی

معرفی رشته فلسفه وکلام اسلامی
شکل گیری تمدن نوین اسلامی – با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله) -متوقف بر وجود نیروی انسانی کارآمدی است
که بر پایه های معرفتی خاصی تربیت شده باشند .همانگونه که مرحوم امام راحل (ره) بر اساس جهان بینی خود که نشأت گرفته از
مبانی فلسفی ،عرفانی و فقهی خاصی می باشد ،انقلاب اسلامی را برپا نمودند .از جمله ملزومات رسیدن به این امر ،آن است که برنامه
ای متناسب تدوین و بر اساس آن ،نیروی کارآمد تربیت شود.
امید تدوین کنندگان رشته فلسفه وکلام اسلامی در مقطع کارشناسی ،آن است که توانسته باشند با ارائه برنامه و سرفصل های مناسب
و پیشنهاد متون استوار و اصیل ،قدمی در این راه برداشته باشند و در این مسیر از خداوند و اولیاء معصومش طلب توفیق می نمایند.
به اذعان غالب متفکران عصر حاضر ،با وجود همه پیشرفت ها در عرصه فن آوری ،بحران معنویت ومعرفت گریبانگیر انسان معاصر
است .همین امر سبب شده است تا رویکردی دوباره به اندیشه ورزی ،دین و معنویت پیدا شود .در این میان ،مکاتب جدید مدعی
عقلانیت یا معنویت پدیدار گشته و در صدد پاسخگویی به این نیاز بشر برآمده است .از سویی با توجه به اقبال مضاعف جامعه ما به
عقلانیت و معنویت و از سوی دیگر با گسترش شبهات اعتقادی ناشی از فلسفه های غربی و کلام جدید ،عرفان های کاذب نوظهور و
فرق انحرافی  ،لازم است مبانی و مسائل فلسفه ،کلام و عرفان اسلامی به صورت کاملا علمی و با تاکید بر سنت اصیل حوزه های
علمیه شیعی ،بررسی و عرضه گردد تا هم امکان هر گونه سوء برداشت از این آموزه ها توسط نا اهلان و غرض ورزان و یا ناآگاهان
منتفی گردد و هم قدمی اساسی در راه پاسخگویی به نیازهای عقلانی و معنوی جامعه برداشنه شود.

اهداف :
-

دین شناسی کلامی ،فلسفی و عرفانی
تربیت کارشناسان و مبلغانی در زمینه عقاید ومعارف الهیی کیه بتواننید ضیمن تبییین صیحیه آمیوزه هیای اعتقیادی،
پاسخگوی شبهات در این زمینه باشند.
بسط پژوهش های جدید در زمینه کلام ،فلسفه و عرفان اسلامی
کشف استعداد های برتر و هدایت آن برای ادامه تحصیل در دوره تحصیلات تکمیلی با صبغه تخصصی شدن در زمینیه
های فوق الذکر

طول دوره :
طول دوره کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی به دلیل تلفیق دروس حوزوی و دانشیگاهی  4سیال (هشیت نیمسیال تحصییلی و سیه
نیمسال تابستانی الزامی) است و دروس به صورت واحدی برنامه ریزی می گردد .زمان تیدری هیر واحید نظیری در ییس نیمسیال
تحصیلی  61هفته است و هر واحد نظری  61ساعت و هر واحد عملی  23ساعت می باشد .ساختار کلی برنامه به شرح ذیل است:

واحدهای درسی :
تعداد کل واحدهای درسی رشته فلسفه و کلام اسلامی  684واحد به شرح زیر می باشد :
 دروس عمومی  61 :واحد دروس پایه  40 :واحد دروس فقه و اصول  40 :واحد دروس تخصصی الزامی  84 :واحد -دروس تخصصی اختیاری  4 :واحد

تبصره:
با توجه به اینکه دروس فقه و اصول ارائه شده در این دوره بیش از دروس تخصصی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده
الهیات و معارف اسلامی می باشد فارغ التحصیل این دوره علاوه بر تخصص در رشته فلسفه و کلام اسلامی ،در رشته فقه و مبانی
حقوق اسلامی نیز در مقطع کارشناسی تخصص داشته و به مدرک کارشناسی در این رشته نائل می شود.

