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جلسۀ نخست :اصطالحشًاسی (تاریخ ػلن /کالم /فزق /يحل  /اسالهی)  ،تؼزیف ػلن کالم  ، ،فایذه ،جایگاه و تؼزیف ػلن فزلهشًاسی تؼزیف کالم وجه تسمیۀ
آو و جایگاه آو در رشتههای دیىپژوهی و دیىشًاسی؛ وجه تسمیۀ کالم جذیذ و تمایش آو با کالم لذین :هىضىع ػلن کالم /تمسین شبهات دیًی و هذهبی کالم دیًی و
گىيههای کالم :کالم بیى دیى و الدیًی کالم بیى االدیاو و بیى المذاهب  /شبهه و هسئله /السام شبهات به لحاظ للمزو ( هؼزفتشًاختی/تاریخی /تفسیزی)  ،هؼًای
اصىل دیى و يحىۀ تمایش اصل اس فزع و هصذاق آو.
جلسۀ دوم :گشارشی اس هًابغ ( بزحسب لزوو و هًابغ اصلی) و دورههای کالم اسالهی
جلسۀ سوم  :تحلیل و بزرسی حذیث ”افتزاق اهت“ و هفهىم سًت ،آغاس تفزق و ايشؼاب ( ههاجز/ايصار – شیؼه/جماػت و چالش جايشیًی)

جلسۀ چهارم :هؼتشله و طبمات آيها (اس هتمذهاو (بصزی و بغذادی) تا هتأخز و يىهؼتشلۀ هؼاصز)
جلسۀ پنجن  :لذریه ،هؼتشله و اصىل خمسۀ آياو و تحلیل آو؛ تىحیذ
جلسۀ ششن :ػذل و لىاسم و فزوػات آو
جلسۀ هفتن :وػذ و ػیذ ،هًشله بیى المًشلتیى ،اهز به هؼزوف و يهی اس هًکز
جلسۀ هشتن:يظزیات خلك لزآو ،کمىو ،طفزه ،تىلذ افؼال
جلسۀ نهن :اشاػزه و ههمتزیى آراءشاو ،جبز و تفىیض (ههمتزیى هستًذات لزآيی)
جلسۀ دهن  ، :اشاػزه و صفات خذا (لذهای ثمايیه) و کسب و استطاػت ،رد لذم ػالن
جلسۀ یازدهن :شیؼه ( : )9خاستگاه و تطىرات
جلسۀ دوازدهن :شیؼه ( )2تىحیذ و ػذل
جلسۀ سیزهن :شیؼه ( )3يبىت ،اهاهت و ههذویت و غیبت ،هؼاد و فزوػات آو
جزیاوهای کالهی هؼاصز

جلسۀ چهاردهن:
پژوهش:

پیشًهادهای
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 :ابىالحست اشؼزی ،بماليی ،ػبذالماهز بغذادی ،اهام الحزهیى جىیًی ،غشالی
شیؼه :سیذیه ،اسماػیلیه ،اهاهیه و هذارص کالهی آو ( کىفه ،بغذاد ،لن ،ری ،جبل ػاهل ،حله ،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
سلفیگزی ،بًیادگزایی هؼاصز
سهى الًبی ،

