بهيام دك تؼالی
ارشذ شیؼهشًاسی /هذرسۀ ػالی شهیذ هطهزی
طزح درصگفتار ”کالم شیؼۀ  “1يیمسال دوم 1396 -97
هذرص :ههذی اخىاو makhavan77@gmail.com Website:www.makhavan.ir

جلسۀ نخست :اصطالحشًاسی (ت اریخ ػلن /کالم /فزق /يذل  /اسالهی)  ،تؼزیف ػلن کالم  ، ،فایذه ،جایگاه و تؼزیف ػلن فزلهشًاسی ،تؼزیف کالم وجه
تسمیۀ آو و جایگاه آو در رشتههای دیىپژوهی و دیى شًاسی؛ وجه تسمیۀ کالم جذیذ و تمایش آو با کالم لذین :جذیذ شذو کالم به چه هؼًاست و به چیست؟ /تمسین
شبهات دیًی و هذهبی کالم دیًی/گىيههای کالم :کالم بیى دیى و الدیًی ،کالم بیى االدیاو و بیى المذاهب  /شبهه و هسئله /السام شبهات به لذاظ للمزو ( هؼزفت-
شًاختی/تاریخی /تفسیزی) ،هؼًای اصىل دیى و يذىۀ تمایش اصل اس فزع و هصذاق آو.
جلسۀ دوم :گشارشی اس هًابغ ( بزدسب لزوو و هًابغ اصلی) و هذارص کالهی شیؼه
جلسۀ سوم :هؼًا و خاستگاه تشیغ ،شیؼه فزله ای هستمل است یا شبؼه یا تزکیبی اس فزق دیگز؟ تىجه ائمه به هبادث ػملی-کالهی

جلسۀ چهارم :هتکلماو لن و بغذاد و تفاوت رویکزد آيها و هتکلماو بزجستۀ شیؼه
جلسۀ پنجن  :تىدیذ و ػذل ( )1يخستیى تکلیف آدهی ،اثبات وجىد و صفات خذا
جلسۀ ششن :تىدیذ و ػذل ( )2ػذل االهی و دسى و لبخ و يظزیۀ فؼل ،لضا و لذر
جلسۀ هفتن :يبىت و يبی (يبىت ػاهه ،ضزورت بؼثت ،اػجاس و هؼجشه ،ػصمت ايبیاء و سهى الًبی)
جلسۀ هشتن :يبىت خاصه ،لزآو و اػجاس آو و لذم یا خلك آو
جلسۀ نهن :اهاهت و والیت ()1
جلسۀ دهن  :اهاهت و والیت ()2
(يظام اجتماػی سیاسی فمهی در دورۀ غیبت)
جلسۀ یازدهن :ههذویت و غیبت و فزوػات آو 
جلسۀ دوازدهن :هؼاد و فزوػات آو (ادباط و تکفیز ،شفاػت،
جلسۀ سیزهن :رجؼت ،بذاء،
جلسۀ چهاردهن :کالم هؼاصز
پیشًهادهای پژوهش:
آراء خاص هتکلماو هؼتشلی هشهىر بغذاد و بصزه (واصل ابى ػطا ،،ػمزبى ػبیذ ،لاضی ػبذالجبار ،ابىهاشن جبایی) و هتأخزیى و يىهؼتشلیاو ( ابىسیذ ،جابزی ،ارکىو)

اشاػزه :ابىالذست اشؼزی ،بماليی ،ػبذالماهز بغذادی ،اهام الذزهیى جىیًی ،غشالی
شیؼه :سیذیه ،اسماػیلیه ،اهاهیه و هذارص کالهی آو ( کىفه ،بغذاد ،لن ،ری ،جبل ػاهل ،دله ،اصفهاو )..
هکتب تفکیک و يىتفکیک و هًالشات آيها ،اخباری گزی ،شیخیه ،خىارج و داػش ،اهاهت در سیذیه ،اهاهت در اسماػیلیه و يمذهای غشالی بز آو ،يظزیۀ
سهى الًبی ،سلفیگزی ،بًیادگزایی هؼاصز

