هو العليم

دوره «معرفت و زندگی»
براساس نگرش سیستمی به دین و با اقتباس از آموزههای دین

برنامه آموزشی حوزه علوم اسالمی دانشگاهيان
ویژه اساتيد و اعضای محترم هيئت علمی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی
(اهداف ،سرفصلها ،منابع و آزمون)

1

بسم اهلل الرحمن الرحيم
شناسنامه دوره:
عنوان :معرفت و زندگی
مخاطبین :اساتيد و اعضاء هيئت علمی و نخبگان
موضوع دوره :دین برای رشد فردی و اجتماعی چه برنامهای دارد؟ چگونه میتوان به آن دست یافت و آن را عملياتی کرد؟
هدف از دوره :دست یابی به فرآیند و ابزارهای رشد در زندگی فردی و اجتماعی با اقتباس از نگرش اسالم

استراتژی آموزشی دوره :فعالسازی شرکت کنندگان در کارگاه برای توليد محتوا
شیوه اجرایی:
 .1دریافت برگه سوال
 .2تفكر فردی برای ارائه پاسخ به سوال
 .3بحث و گفتگوی گروهی و دست یابی به یك توافق گروهی
 .4ارزیابی و نتيجهگيری

زمان كارگاه 22 :واحد (فقط چهارشنبهها بعدازظهر ،به مدت چهارسال)

این دوره ،مساله محور ،تفکرمحور و مباحثه محور است
و مبتنی بر سخنرانی و انتقال اطالعات نیست.
لذا این دوره متناسب با متقاضيانی است که حوصله تفكر و گفتگو دارند

2

مبانی تدوین محتوایی دوره:
 .1نیازسنجی :چگونهه در تصهميم گيهریهها در زنهدگی ،توهمهات را از واقعيهتهها تفكيهك کنهيم و بههسهمت بههرهبهرداری
بيشتر از واقعيتها برویم؟
 .2محیط سنجی :در وضهعيت جههانی شهدن و فرهنهس سهكو ر ،چنهدفرهنگی و پلهوراليزم ،آینهدهسهازی و زیرسها تههای
سكو ر ،هوش های چندگانه و حه گرایهی ،روزمهرهگهی ،جزیهی نگهری حاصهل از تخصه گرایهی و تجربههگرایهی ،چگونهه
به سمت حقيقت حرکت کنيم؟
 .3هدف :زمينهسازی برای ایجاد مهارت واقعيتسنجی و تنظيم زندگی براساس آنها
 .4رویکرد برنامه :در مبانی ،دارای رویكرد سا ت  -شنا تگرا  1است؛ در تدوین دارای رویكرد تلفيقی (ميانرشتهای) و در
روش دارای رویكرد فراشنا ت است
 .2كاركرد برنامه :زندگیمحور (تلفيق رویكرد نيازمحور ،جامعهمحور ،ارزشمحور)
 .6راهبرد یاددهی/یادگیری :آموزشپژوهشمحور (حلمساله  +مهارتمحوری +محصولمحوری)
 .7راهبرد سنجش  :مهارتمحور (توانایی حل مسائل صحنه عملی زندگی با استفاده از اطالعات درس)

« 1ساختار منطقي يك علم»و «سازماندهي مهارتها» دو متغيري هستند كه در يك برنامه درسي خوب بايد همزمان مورد عنايت باشند و تركيب بهينه اي از آنها مورد استفاده باشد.

3

اهداف و انتظارات از دوره:
به لطف الهی ،شرکتکنندگان در این دوره پ از اتمام دوره:
 .1الگوریتم تفكر را اکتشاف کرده و میتوانند براساس آن تفكر ود را گسترش دهند.
 .2روش نظریه پردازی را در عمل تمرین کردهاند و میتوانند مبانی نهفتۀ یك تفكر را کشف و نقادی کنند.
 .3مدل تفكر براساس نگرش اسالم را با راهنمایی استاد ،با استفاده از آیات و روایات ،بازتوليد کرده و میتواننهد طبهق آن تفكهر
کنند و آموزش بدهند.
« .4دین» را به عنوان یك سيستم بررسی کرده ،میتوانند ابعاد ،مراتب ،یهها ،زوایا ،مراحل و نقشه کالن آن را ترسيم کننهد و
آموزههای آن را با رویكرد سيستمی تحليل کنند.
 .2مدل های مختلف رابطه علم و دین را بررسی کرده و چگونگی بهره برداری علمی از منابع دین برای حل مسائل تجربهی را در
عمل مشاهده کردهاند.
 .6روش فهم موجّه از قرآن و روایات را در عمل تجربه کرده و مراحل قدمبه قدم اجتهاد را با راهنمایی استاد بازتوليد کردهاند.
 .7نقشه وجودیِ «انسان»  2را با راهنمایی استاد ،با استفاده از آیات و روایات اکتشاف کرده و براساس آن «مدل نيازهای انسان»،
های انسان سالم» و «مدل رشد» را با اقتباس از نگرش اسالم ارائه داده ،و آنها را با اهمّ مدلها و شا

«شا

های موجود

مقایسه کردهاند.
 .8نقشه یك «تمدن» و آرمانشهر را توليد کرده ،توصيف آرمان شهر اسالم را با راهنمایی استاد با استفاده از آیات و روایات ارائه
کرده و با دیگر آرمانشهرها مقایسه نمودهاند.
 .9می توانند قالب یك نظام فكری یا حقوقی یا ا القی را توليد کنند( .دستگاه منطقی برای توليد معرفت یا حقوق یا ا الق)
 .11کليت نظام فكری اسالم را که حاوی گزارههای هستیشنا تی ،معرفتشنا تی ،انسهانشهنا تی ،جامعههشهنا تی اسهت بها
راهنمایی استاد با استفاده از آیات و روایات بازتوليد کردهاند ،و تاثير هر کدام را بر توليد گزارههای حقوقی و ا القی اکتشهاف
کردهاند.
 .11کليت نظام حقوقی و ا القی اسالم را که حاوی گزارههای ارزش شنا تی است با راهنمایی استاد با استفاده از آیات و روایهات
بازتوليد کرده و فرآیند عملياتی کردن آنها را بررسی کردهاند.
 .12بررسی نظامهای فكری ،حقوقی و ا القی را بهصورت جداول تطبيقی با اهمّ نظامهای رایج انجام داده و نقها ضهعف و قهوت
آنها را تشخي

دادهاند.

 .13اهم شبهات وارد بر نظام فكری ،حقوقی و ا القی اسالم را بحث و بررسی کرده قادر به پاسخگویی به آنها هستند.
 .14شا

های عرفان شيعی را با راهنمایی استاد از آیات و روایات استخراج کرده و به بررسهی و نقهد اههمّ عرفهانههای کها

پردا تهاند.
 .12نمونههای عينی از گزاره های علوم انسانی اسالمی را با راهنمایی استاد با استفاده از آیات و روایات توليد کرده و با گزارهههای
مشابه در علوم انس انی رایج مقایسه و ارزیابی کردهاند.
 .16سند پيش نویسی از الگوی اسالمی پيشرفت را در مقياس یك پایلوت توليد کردهاند.
 .17برنامه استراتژیك برای آینده زندگی ود ،مبتنی بر نگرش اسالم ،براساس قواعد برنامهریزی و آیندهپژوهی تدوین کردهاند.

 2ابعاد ،یهها ،زوایا ،مراحل ،اجزاء و روابط درونی و بيرونیِ انسان
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سرفصلهای آموزشیپژوهشیِ دوره:
سال تحصیلی

درس 3

ترم

تعداد واحد

ترم اول

روششناسی

(دستیابی به ابزار زم برای تحليل و
بررسی)

روش تفكر و توليد علم با اقتباس از نگرش اسالم

سال تحصيلی اول

ترم دوم

(نگرش سازی)

نگرش سيستمی به دین

(دستیابی به تصویر جامع از دین)

منابع دین و قواعد اعتبارسنجی آنها

برنامه تابستانی
(دستیابی به دید کالن در فهم دین)

سال تحصيلی دوم
(راهبردسازی)

2

علم دینی با بررسی تطبيقی مدلهای مختلف آن

ترم اول
(دستیابی به منطق فهم دین)

روششناسی فهم حدیث
الگوریتم اجتهاد و فقاهت

ترم دوم

انسانشناسی تطبيقی
تمدنشناسی تطبيقی

2

آینده پژوهی (با رویكرد آرمانشهرسازی )

2

(دستیابی به شبكه مسائل بشری)

(دستیابی به روجی و کاربردهای کالن)

ترم اول

2

نظام و سيستم فكری و معرفتی اسالم 1
(با بررسی تطبيقی با نظامهای فكری دیگر)

نظام و سيستم فكری و معرفتی اسالم 2
(راهكارسازی)

2

روششناسی فهم قرآن

برنامه تابستانی

سال تحصيلی سوم

2

2

(با رویكرد شبهه شناسی)

ترم دوم

نظام و سيستم حقوقی قانونی اسالم 1
(با بررسی تطبيقی با نظامهای حقوقی دیگر)

نظام و سيستم حقوقی قانونی اسالم 2

2

(با رویكرد شبهه شناسی)

2

برنامه تابستانی

عرفان شيعی و نقد عرفانهای کا

ترم اول

نظام و سيستم فرهنگی ا القی اسالم 1
(با بررسی تطبيقی با نظامهای فرهنگی ا القی دیگر)

نظام و سيستم فرهنگی ا القی اسالم 2

2

(با رویكرد شبهه شناسی)

سال تحصيلی چهارم

ترم دوم

علوم انسانی اسالمی 1

(روان شناسی ،جامعه شناسی،

اقتصاد ،حقوق  ،علوم سياسی)

(محصو ت و نتایج)

علوم انسانی اسالمی 2

(معماری و روابطبينالملل ،ادبيات،

2

هنر و رسانه)

برنامه تابستانی

الگوهای پيشرفت و مدلهای توسعه
اسالمی)

(تطبيقی با الگوی

2

 3كليه عناوين درسي با محتواي قرآني و حديثي ،با روش تدبر ارائه ميشوند.
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منابع آموزشی پژوهشی:
منابع تركیبی

مولف

واحد درسی

روش شناسی تولید علوم انسانی

حجتا سالم دکتر احمدحسين شریفی

روش شناسی علوم اجتماعی

حجتا سالم دکترعبدالحسين سروپناه

راهنمای تحقیق
تفکر استراتژیک

حجتا سالم دکتر عبدالحميد واسطی
حجتا سالم دکتر حسن علی اکبری

فلسفه دین

آیهاهلل جوادی آملی

نگرش سیستمی به دین

حجتا سالم دکتر عبدالحميد واسطی
حجتا سالم دکتر جوان آراسته

علوم حدیث

حجتا سالم دکتر علی نصيری

پارادایم اجتهاد دانش دینی
علم دینی  ،مالحظات و دیدگاهها

حجتا سالم دکتر رضا حسنی
حجتا سالم دکتر حسين سوزنچی
حجتا سالم دکتر رضا حسنی

روش شناسی تفسیر

حجتا سالم دکتر علی اکبر بابایی

منطق فهم حدیث

حجتا سالم دکتر سيدکاظم طباطبایی
حجتا سالم دکتر عبدالحميد واسطی

انسانشناسی تطبيقی

انسان شناسی

حجتا سالم دکتر محمود رجبی

تمدنشناسی تطبيقی

جستاری در باب تمدن

حجتا سالم دکتر حبيباهلل بابایی
آیهاهلل مصباح یزدی

مدینه فاضله

حجتا سالم دکتر محمدحسن مكارم
حجتا سالم دکتر غالمرضا بهروزلك

روششناسی
روش تفكر و توليد علم با اقتباس از
نگرش اسالم

نگرش سيستمی به دین
منابع دین و قواعد اعتبارسنجی آنها

علم دینی با بررسی تطبيقی مدلهای
مختلف آن
روششناسی فهم قرآن
روششناسی فهم حدیث
الگوریتم اجتهاد و فقاهت

علوم قرآنی

علم دینی

الگوریتم اجتهاد

جامعه و تاریخ

آیندهپژوهی

(با رویكرد آرمان شهرسازی)

نظام و سيستم فكری و معرفتی اسالم 1
(با بررسی تطبيقی با نظامهای فكری دیگر)

نظام و سيستم فكری و معرفتی اسالم 2
(با رویكرد شبهه شناسی)

مبانی آیندهپژوهی اسالمی

درآمدی بر هستی شناسی

آیهاهلل مصباح یزدی
حجتا سالم دکتر عبدالرسول عبودیت

كالم جدید

حجتا سالم دکتر عبدالحسين سروپناه

آموزش فلسفه

مهارت یافتن پاسخ مسائل عقیدتی و
شبهات معرفتی
نظام و سيستم حقوقی قانونی اسالم 1
(با بررسی تطبيقی با نظامهای حقوقی دیگر)

نظام و سيستم حقوقی قانونی اسالم 2
(با رویكرد شبهه شناسی)

ادله عام فقه و حقوق

حجتا سالم دکتر مصطفی دانشپژوه
حجتا سالم دکتر سعيدضياییفر
حجتا سالم دکتر ابوالقاسم عليدوست

مهارت یافتن و فهم مسائل شرعی و

حجتا سالم دکتر علی شيروانی

فلسفه حقوق
فلسفه علم فقه

مقایسه با مسائل حقوقی
عرفان شيعی و نقد عرفانهای کا

مبانی نظری عرفان شیعی

حجتا سالم دکتر یداهلل یزدانپناه

معرفی و نقد عرفانهای كاذب

حجتا سالم دکتر محمدتقی فعالی

طرحی نو در سلوک عملی

حجتا سالم دکتر علی رضایی تهرانی
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نظام و سيستم فرهنگی ا القی اسالم 1
(با بررسی تطبيقی با نظامهای فرهنگی ا القی دیگر)

نظام و سيستم فرهنگی ا القی اسالم 2
(با رویكرد شبهه شناسی)

فلسفه اخالق

حجتا سالم دکتر مجتبی مصباح

مکاتب اخالقی

آیه اهلل مصباح یزدی

استنباط حکم اخالقی از متون دینی

حجتا سالم دکتر محمدعالمزاده نوری

مهارت یافتن احکام اخالقی از منابع
دینی
علوم انسانی اسالمی 1

(روان شناسی ،جامعه -

شناسی ،اقتصاد ،علوم سياسی)

علوم انسانی اسالمی 2

(معماری و روابطبين -

الملل ،ادبيات ،هنر و رسانه)

در جستجوی علوم انسانی اسالمی

حجتا سالم دکتر عبدالحسين سروپناه
حجتا سالم دکترمحمدجواد زارعان
حجتا سالم دکتر سيدحسين ميرمعزی

فلسفه سیاسی اسالم

حجتا سالم دکتر محمدجواد نوروزی
حجتا سالم دکتر سيدصمصامالدین قوامی
حجتا سالم دکتر حميد پارسانيا

فلسفه روان شناسی
فلسفه اقتصاد اسالمی
مدیریت در اسالم
جهانهای اجتماعی
اسالم و روابطبینالملل
جستاری در باب دین و رسانه
هنر در اسالم

الگوهای پيشرفت و مدلهای توسعه
(تطبيقی با الگوی اسالمی)

آیهاهلل جوادی آملی
حجتا سالم دکتر محمد نهاوندی
آیهاهلل محمدتقی جعفری

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

آیهاهلل رشاد
حجتا سالم دکتر محمدجمال ليليان
آیهاهلل محسن اراکی

سبک زندگی اسالمی و سنجش آن

حجتا سالم دکتر محمد کاویانی

اسالم و توسعه
شهر اسالمی

چند نکته:


شرکتکنندگان ،با منابع و شخصيتهای عمده دیگری نيز در هر کدام از مباحث آشنا میشوند بهطوری که در مواجهه با هر
مسالهای در موارد فوقالذکر ،میتوانند اطالعات معتبر برای حل مساله را بهدست آورده و فرضيه قابل ارائه به متخص را
توليد کنند.



شرکتکنندگان ،به واسطه ارتبا مستقيم و پرتكرار با آیات و روایات در حيطهها و مسائل مختلف ،احساس درک جدید و



راهگشایی از قرآن و حدیث واهند داشت.
در هر کدام از واحدهای درسی ،پ از توليد اوليه محتوای متناسب با هدف دوره ،در فضای کالس با راهنمایی و نظارت
استاد ،از اساتيد طراز اول هر بحث (ترجيحا مولفين منابع معرفی شده) ،دعوت به عمل میآید تا با متخص
گفتگوی تكميلی صورت پذیرد.



فن بحث و

در انتهای هر بحث ،کرسی نقد و نظر با شرکت دو صاحب نظر موافق و مخالف ،برگزار واهد شد و محتوای کرسی مورد بحث
و بررسی شرکتکنندگان قرار واهد گرفت.

آزمون دوره:


شرکت کنندگان در انتهای هر ترم ،یك مقاله که حاوی برآیند فعاليتهای آن ترم است را تحویل واهند داد.

پروژه دوره و آزمون نهایی:


تدوین « برنامه راهبردی زندگی شخصی و اجتماعی» براساس محتوای دوره ،در یك اردوی  3روزه شبانهروزی
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