جلسه اول:
-1معارفه دا نشجویان و استاد نسبت به هم
 -2معرفی کتاب اندیشه اسالمی یک نوشته ایت هللا سبحانی و اقای دکتر محمد محمد رضایی
 -3بیان روش تدریس در کالس که تیتر های مورد نظر در ابتدای جلسهههههه روی توته نوشهههههته میشهههههه و ون کتاب در
بعضهههی او موارد مبا بش ناقس اسهههت یا اصهههال بیان نهردا یا سهههناین بیان کردا که برای رفا اینلا مبا ب وار او
کتاب بیان میهنم که وود دانشجویان میبایست مبا ب وار او کتاب را بنویسند و برای اینهه او همان اول ترم بدانند
ه مبا بی را باید بنویسهههند قرارداد میهنیم که در تیترهایی که در هر جلسهههه بیان میشهههود انلا که او کتاب اسهههت هی
عالمتی ندارد اما انلا که وار او کتاب است یک عالمت ستارا دارد ذا دیار نیاو نیست استاد در حین تدریس تذکر
بدهد که بنویسهههند و امر مبا ب کتاب را که تدریس میشهههود بنویسهههند کوایت او وواندن کتاب نمیهند و حتما مبا ب بی
ستارا او کتاب باید وواندا شود.
 -4در حین تدریس سههوایتی او دانشههجویان درسههیدا میشههود که در صههورتی که داسه صههحی بدهند 0.25یا  0.5نمرا
ماواد بر  20میایرند .داسولای نادرست نمرا منوی ندارد  .ذا راحت در مباحثات کالس شرکت میهنند .
-5تعداد جلسات غیبت مجاو  3جلسه است جلسه لارم غیبت یک نمرا کم میشود و جلسات غیت بیشتر محروم او
امتحان میشوند .
-6نحوا ارایه تها یف بیان میشود.
 -7نحوا مذراندن جلسات امووش مجاری نلاد و تعداد جلسات اجباری و اوتیاری و نمرات انلا بیان میشود.
 -8نحوا ارایه تحقیقلای نوشتنی برای دانشجویان غیر هنرو ادبیات و دانشجویان رشته های هنر کار عملی و رشته
ادبیات تحقیق او دیوانلای شعرا ارایه میهنند.
 -9نحوا برمواری امتحانات میان ترم و کوییوها و نمرات انلا
 -10نحوا برمواری امتحان دایان ترم و میوان نمرا ان
 -11داسواویی به سوایت احتما ی دانشجویان در راببه با موارد فوق
توجه :ون مبا ب فو ق ملم اسهههت و دانشهههجویان باید او اول ترم تهلیوشهههون رو بدونند ذا یوم اسهههت همه ابلامات
او ین جلسه بربرف شود

جلسه دوم :
-1دییل ضرورت وودشناسی
1-1مقدمه کمال انسانی
1-2مقدمه جلان شناسی

*1-3مقدمه ودا شناسی
1-4حالل مشهالت انسان
*-2تعریف روح
*-3راببه روح با بدن

جلسه سوم :
*-1جایااا روح در قران
*-2تسویه نوس
-3روح = حقیقت انسان
 -4ابعاد روح و روان انسان
* 4-1بعد ادراکی  +مبا ب کتاب
* 4-2بعد مرایشی که به مرایش حیوانی و مرایش انسانی تقسیم میشود +مبا ب کتاب

جلسه لارم :
.-1دیدماا متوهران مغرب ومین
-2انسان و بحرانلای فراروی او
*-1-2بحران معرفتی
-2-2بحران اوالقی
-3-2بحران روانی و معنوی
-3راههار دین در رفا این بحرانلا

جلسه دنجم :
*.1تعریف غوی و اصبالحی ایمان و تواوت ایمان به ودا و اسالم آوردن،مراتب ایمان
.2راببهی ایمان و معرفت
.3راببهی ایمان و عقل
.4راببهی ایمان و عمل،راببهی نیت با عمل
*.5راببهی ایمان و اوتیار
.6متعلقات ایمان

.7درجات ایمان

جلسه ششم :
*برهان فبرت:
*.1تعریف فبرت و تواوتلای آن با غریوا
*.2مرایشلای فبری انسان و آیه فبرت و نهات آن
*.3ودامرایی فبری است
*.4وداشناسی فبری است

جلسه هوتم :
برهان علیت
* تعریف علت و معلول و تعریف و شرایب علت تامه و ناقس
* علل اربعه تعریف و مثال،تقدم و تاور علت یاعلی و غایی نسههههبت به هم ،اشهههههال جان هاسههههدرو و داسهههه آن،اثبات
معلو یت عا م
*تعریف تسلسل و دور و ببالن آنلا

جلسه هشتم :
*برهان نظم
*تعریف نظم و مجموعهی منظم
* صورت برهان نظم و اشهال واردا بر آن و داس آن
*جایااا برهان نظم در قرآن
*تعریف نظم ذاتی و اببال آن
*تعریف تصادف و رد احتمال وقوع آن او نظر ریاضی
دیدماهلای موتلف در مورد امهان شناوت صوات وداوند ( اهل تعبیل و اهل تشبیه و اهل بال تشبیه )
راهلای شناوت صوات وداوند

جلسه نلم :
ودا شریک ندارد
ودا مرکب نیست
ودا در مهان قرار نارفته است

ودا در یوی حلول نمیهند
ودا با غیر وود متحد نمی مردد
واجب ا وجود در هی صوتی به کسی احتیا ندارد
صوات ودا عین ذات وداست و واید بر ذات و جوء ذات ودا نیست
ودا حاکمیت دارد
وداحهیم است

جلسه دهم :
تقسیم بندی صوات وداوند:
.*1صوات ثبوتیه  :ا ف)صوات ذات(علم،قدرت،ارادا،حیات،سمیا،بصیر،متهلم) و به نظر بعضی صوت غنی هم
هست ب)صوات فعل(مابقی صوات ودا غیر او صوات ذات)
.*2صوات سلبیه  :ووم درداوتن به صوات سلبیه
*3علم ودا به ذات وود
*4علم ودا به موجودات قبل او آفرینش آنلا
*5علم ودا به موجودات بعد او آفرینش آنلا

جلسه یاودهم :
تعریف قدرت ا لی
دییل قدرت ا لی
عمومیت قدرت ا لی و اقسام محال(محال عادی و محال ذاتی )
حیات ا لی
حیات مولوقات
حیات ا لی در قران و روایات
ودا بینا و شنوا است
ارادا ا لی

جلسه دواودهم:
تعاریف حهمت و اثبات تعریف اول با سه د یل و *مثال اثر اناشت انسانلا برای د یل اول

تعریف دوم حهمت ا لی
*معانی عدل
* را ودا عادل است
اقسام عدل  :تهوینی ،تشریعی،جوائی
*تعریف شر و نسبی بودن آن
اقسام شر  :ببیعی،اوالقی

جلسه سیودهم:
شر یومهی عا م مادی است
رااحلهای مسئلهی شرور
فوائد شرور
*اشهال نواقسا ولقه و داس آن و عدم انتساب آن به وداوند

جلسه لاردهم :
اقسام توحید(توحید ذاتی و صواتی و در وا قیت و در ربوبیت و در اباعت و در تشریا و تقنین و در عبادت )
* توسل به او یای ا لی و ارتباب آن با ربوبیت وداوند و مبا ب کتاب
بورمداشت او یای ا لی

جلسه دانودهم :
نماو و اهمیت و اسرار آن
*د یل عبادت انسان و مبا ب کتاب
اهمیت معاد
براهین عقلی معاد

جلسه شانودهم :
منهران معاد و شبلات معاد و رفا آنلا:
حسابرس کیست ؟
متعلق حساب یست ؟

میوان
اوصاف رستاویو

