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  طرح آموزشي حكمت اسالمي

  مقدمه

طرح آموزشي حكمت اسالمي در دو دوره عمومي و تخصصي با هدف دفاع از دين و شريعت اسالمي و مذهب تشيع و با رويكرد 

مشورت با استادان با تجربه و آموزشي پژوهشي پيش بيني شده است. دانش پژوه، پس از گرفتن مجوز از مديريت محترم مدرسه و 

موفق، جهت شركت در دوره عمومي طرح و جديت ورزيدن و التزام نسبت به دروس متعارف دوره سطح حوزه و مطالعه و مباحثه 

ورزد و در دوره تخصصي نيز در  دقيق آنها، به گذراندن دروس و مطالعه كتابهاي معرفي شده در باب حكمت اسالمي اهتمام مي

هاي غرب و  ندن دروس خارج فقه و اصول به تحصيل منابع دست اول مكاتب سه گانه فلسفه اسالمي و مكاتب فلسفهكنار گذرا

پردازد تا دانش پژوه به مرحله توليد علم و نظريه پردازي در عرصه  ها مي كالم اسالمي عرفان نظري و غيره و پژوهش در آن زمينه

رسد. شايان ذكر  تخصصي پس از گذراندن دوره عمومي به اطالع دانش پژوهان ميحكمت اسالمي دست يابد. برنامه دقيق دوره 

 -2نوشتن چكيده و نمودار مطالب همه كتابها،  - 1است كه دانش پژوه دوره عمومي در هر پايه به اجراي موارد ذيل ملزم است: 

طرح اشكاالت و  -4نابع متعدد در پايان هر پايه، نگارش يك مقاله علمي با استفاده از م -3مباحثه و گفتگو پيرامون مطالب كتاب، 

پژوهشي و دستيابي به اهداف پيشگفته، مبتني بر اخالص و  -گفتگو با استاد. نكته مهم ديگر اين است كه موفقيت اين طرح آموزشي

باط در تحقق برنامه ريزي دقيق و نظم و انض توكل به خداوند متعال، توسل به اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السالم)، برنامه

  است. 

  برنامه دوره عمومي

رود. برخي از كتابها بايد درس گرفته شوند و  شود و برنامه به ترتيب كتابهاي معرفي شده پيش مي اين دوره از پايه دوم آغاز مي

  پذيرند: دسته ديگر با مطالعه انجام مي

  اي بر جهان بيني اسالمي  اليتها و ختم نبوت و خاتميت و مقدمهها و و : درس: المنطق مظفر و مطالعه: رهبرخرد و والءپايه دوم

  : درس: معرفت شناسي مقدماتي و مطالعه: مسأله شناخت و منطق كاربردي و توحيد و نبوت و معاد و عدل الهيپايه سوم

  ) 1ن() و مطالعه: شناخت در فلسفه اسالمي و مغالطات و فطرت و معارف قرآ1: درس: آموزش فلسفه(پايه چهارم

  ) 2) و مطالعه: فرق و مذاهب كالمي و معارف قرآن (2: درس: منطق شرح منظومه و آموزش فلسفه(پايه پنجم

  ) و مدخل مسايل جديد كالمي 3) و مطالعه: گوهر مراد و معارف قرآن(2و1: درس: كشف المراد(پايه ششم

  وش رئاليسم و جوهر النضيد و معرفت شناسي در قرآن ) و فلسفتنا و مطالعه: اصول فلسفه و ر1: درس: كالم جديد(پايه هفتم

  هاي نهايه و تاريخ فلسفه اسالمي هانري كربن  ) و مطالعه: تعليقه2) و كالم جديد(1: درس: نهايه الحكمه(پايه هشتم

  ان) و تلخيص االلهيات و مطالعه: شرح مبسوط منظومه و كليات فلسفه و تاريخ ادي2: درس: نهايه الحكمه (ايه نهمپ

  : درس: عرفان اسالمي و معرفت شناسي تكميلي و فلسفه فلسفه اسالميپايه دهم

  باشيد مؤيد و موفق                                    

  خسروپناه عبدالحسين                                                 

                                                        حكمت نوين اسالمي مؤسسه                                            

 قم علميه حوزه                                                    

    


