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جهان شناسی 
درقرآن

آیات کیهانی 
درآسمان، زمین، 

تعدد سماوات،زمان و 
)کیفیت خلق

عرش و کرسی
پدیده هاي جهان

شب و روز
فرشتگان جهان

نظام مندي جهان
نظامهاي حیات 

انسانی

محمد تقی مصباح)بخش دوم(معارف قرآن .1

فصل (طبیعت و حکمت.2
احمد دیلمی)ششم

( پنجاه درس اعتقادي.3
ده درس 

درس ششم )خداشناسی
تادهم

معاونت امور اساتیدمکارم... آیۀ

نبوت

فلسفه یا نیازانسان 
به هدایت

اهداف انبیاء
دالیل عقلی و نقلی

ویژگیهاي پیامبران و 
اعجاز، عصمت
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نوابغ

اهداف نبوت
راز ختم
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نشرمولفکتابسرفصلعنوان

آشنایی با کالم و 
فلسفه

موضوع علم کالم
رسالت یافایدةعلم 

کالم
روش بحث درعلم 

کالم
جایگاه و منزلت علم

فصل (فلسفۀ دین و کالم جدید. 1
ابوالقاسم فنائی)سوم وچهارم

انتشارات معاونت 
اموراساتیدو 

دروس معارف 
نهادنمایندگی 

دردانشگاه



تعریف علم کالم 
وعوامل مؤثر 
درپیدایش آن

ارزیابی کالم جدید
نمونۀ مباحث کالم 

جدید
نگاهی به کالم جدید 

مسیحی
نگاهی به کلیات 

فلسفۀ دین
جایگاه فلسفۀ دین
وظایف فلسفۀ دین
نمونه اي ازمسائل 

فلسفۀ دین
رابطه فلسفۀدین و 

کالم

آشنایی با کالم جدید و .
صفحه همۀکتاب150(فلسفه

علی ربانی 
گلپایگانی

نشرآستان 
رضوي،قم

کالم جدید در گذراندیشه ها. 
مؤسسه فرهنگی (مجموعه مقاالت

)اندیشۀ معاصر
مقاله اول
مقاله دوم

مقاله هفتم و دهم

جوادي...آیۀا
علی اوجبی
دکتراحمد 

بهشتی
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خداشناسی

دالیل اثبات وجود 
خدا

توحیدواقسام آن
اسماء و صفات الهی

براهین اثبات وجود .
خدادرغرب برگرفته ازدایرة 

.المعارف فلسفی پل ادوارد

علیرضاجمالی نسب 
و محمد محمد 

رضایی
مرکزمطالعات و 
تحقیقات اسالمی

معارف اسالمی 
)ره(درآثارشهیدمطهري

معاونت 
اموراساتیدودروس 

معارف اسالمی
-67، درس2ج.آموزش فلسفه 

محمد تقی مصباح.61

محمد تقی مصباح)بخش اول(معارف قرآن 

اصول فلسفه دین وروش 
ازکل کتاب )5ج(رئالیسم

.136تاص
محمد تقی مصباح

حکمت و عدل 
الهی

نظام احسن
مسأله شرور

معارف اسالمی درآثار .
.112-155شهیدمطهري،ص



قضایا اختیار
جبر یا اختیار

 -70،درس 2آموزش فلسفه،ج
محمد تقی مصباح.68

اصول فلسفه وروش رئالیسم، 
عالمه طباطبایی.145 -163،ص 5ج
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گام سوم تخصصی
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انسان شناسی

آفرینش انسان
روح انسان

خالفت الهی
کرامت انسان
جبر (جبر واختیار

فلسفی، طبیعی، 
تاریخی وجبر 

)اجتماعی
شناخت انسان

بررسی نظرات درمورد 
کمال انسان

فطریات انسان

معارف قرآن بخش .
محمدتقی مصباح.314 -457آخر

مقدمه اي برجهان بینی .
شهید مطهري

انسان در قرآن، گفتار اول 
ودوم

مرتضی مطهري

انسان کامل،جلسۀپنجم . 
مرتضی مطهريتا پایان کتاب

تکامل اجتماعی انسان، 
بخش اول، بخش دوم، 

جلسه اول، دوم، چهارم و 
.پنجم

مرتضی مطهري

مرتضی مطهري.11 -84فطرت،


