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 (1كالم و عقاید )

 توحید

 

 دوره معرفی

 

های كتبعلم کالم و مبا تعریف  ین درس،پردازد. در اعنی توحید میترین اصل دین، یترین و مهمبه اساسی (1درس کالم )
 رود.سخن می های آن و صفات الهیفت خدا و راهاثبات وجود و یگانگی خدا, معر از مباحثی همچون: مهمّ کالمی،
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 (1كلیات ): جلسه اول

 اهداف درس
 : آشنایی با

 تاریخچه علم کالم 

  تعریف علم کالممعانی و 

 وجه تسمیه علم کالم 

 

 

 

 

 

 (2كلیات ): جلسۀ دوم

 اهداف درس
 :آشنایی با

 ضوع(های علم کالم )هدف، روش و موویژگی 

 نكاتی پیرامون عقل و اقسام آن 
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 (3كلیات ): جلسۀ سوم

 اهداف درس
 :آشنایی با

 علم اصول دین و معانی آن 

 تفاوت فلسفه و کالم 

 نقش قرآن و روایات در اعتقادات 
 

توان نتیجه یم، میکنمیل کند و ما از طریق آن استدالسؤال: آیا از این مطلب که عقل در اعتقادات ما نقشی اساسی ایفا می
قشی نه ارتباط دارند، قل و فلسفعآموزند و در اعتقاداتی که با گرفت که قرآن و روایات، صرفاً نماز، روزه و احكام را به ما می

 ندارند؟

 

 (4كلیات ): جلسۀ چهارم

 
 

 اهداف درس
 :آشنایی با

 روش علم کالم در اعتقادات 

 قاداتهای مطرح دربارۀ اولین واجب در اعتدیدگاه 

 های شناخت خداوندراه 

 تفاوت بین واژگان اسالم، ایمان و کفر 

 روش ما در طرح مباحث اعتقادی 
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 (1های خدا شناسی )راه: جلسه پنجم

 (1معرفت عقلی )

 اهداف درس
 :آشنایی با

 ارزش و آثار خدا شناسی 

 براهین اثبات وجود خداوند 

 ارزش و آثار خدا شناسی 

 

 

 

 

 (2دا شناسی )های خراه: جلسۀ ششم

 (2معرفت عقلی )

 
 اهداف درس

 :آشنایی با

 براهین عقلی اثبات وجود خدا 

 برهان احتیاط عقلی 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 (3های خداشناسی )راه: جلسۀ هفتم

 (1) یمعرفت فطر 

 

 اهداف درس
 

 آشنایی با:

 تحیّر عقل در شناخت خداوند 

 معرفت فطری یا عقلی خداوند 

 تفاوت معرفت عقلی و قلبی 
 مروری بر مباحث پیشین 

 منع تشبیه به مخلوقات
 تحیّر عقل در شناخت خدا

 رؤیت خدا 
 معرفت فطری 

 تفاوت معرفت عقلی و معرفت قلبی
 معرفت فطری صنع خداست 
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 (4های خداشناسی )راه: هشتمجلسۀ 

 (2معرفت فطری ) 

 اهداف درس
 :آشنایی با

 های آنمعرفت فطری و ویژگی 

 شدن به معرفت فطریهای متذکر راه 
 مروری بر مباحث پیشین 

 یمعرفت فطر یموقف اعطا
 رابطۀ آیۀ میثاق با آیۀ فطرت
 ؛خت خداسترفت و شناگیریم که آن فطرت همین معنتیجه می ،اضافه کنیم ،که قبالً گذشت ،اگر این آیه را به آیۀ فطرت

ناخت عجین با این ش رادمی دیعه گذاشته و خمیرمایۀ آش را در نهاد بشر به ویخدا معرفت خو ،آیۀ فطرت بر اساسچرا که 
شر با بت که نهاد رخ داده همان معرفت فطری اس «رعالم ذَ»توان گفت این معرفت قلبی که در رو می از این .ده استکر

 آن عجین شده است.
 معنای آیۀ میثاق در روایات

 ر فراموشی عالم ذَعلت 
 های معرفت فطریویژگی

 شدن به معرفت فطریهای متذکر راه
 ها و مصائبیـ سخت1
 های الهیدقت در آیات و نشانه ـ2
 عبادتـ 3
 طلب معرفت از خدا وـ دعا 4
 بیت )علیهم السالم( اهلو دوستی  ـ والیت5
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 اسماء و صفات: جلسۀ نهم

 

 اهداف درس
 آشنایی با:

 معنای اسم و صفت؛ 

 صفات ذاتی و صفات فعلی؛ 

 صفات ثبوتی و صفات سلبی 

 وری بر مباحث پیشین مر 

 اسماء و صفات 
 توان به دو بخش تقسیم کرد: مباحث اسماء و صفات را می

 تعالی بدون در نظر گرفتن اسم یا صفتی خاص؛ ـ مباحثی کلی از اسماء و صفات حق1
 ـ مباحثی دربارۀ اسماء و صفات خاص.2

طرح من اسماء یفی بودتنزیه و توق ی، تشبیه،بندی اوصاف الهدر بخش اول مباحثی مانند معنای اسم و صفت، تقسیم
درت را نامیم. در بخش دوم نیز مباحثی چون توحید، عدل، علم و قمی« کلیات اسماء و صفات»شود که این مباحث را می

 کنیم.بررسی می
 

 کلیات اسماء و صفات
 الف( معنای اسم و صفت

 معنای اسم و صفت در علم نحو، کالم و عرفان
 صفت در روایاتمعنای اسم و 

 «اهلل»اسم یا صفت بودن لفظ جاللۀ 
 بندی اسماء و صفاتب( تقسیم

 ـ صفات ذاتی و صفات فعلی1
 ـ صفات ثبوتی و صفات سلبی2
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 (چگونگی كاربرد و كاركردهای اسماء و صفات الهی): جلسۀ دهم

 اهداف درس
 آشنایی با:

 حدّ تعطیل و تشبیه؛ 

 راه خروج از حدّ تعطیل و تشبیه؛ 

 .کارکردهای معرفتی و عملی اسماء و صفات 
 مروری بر مباحث پیشین

 خروج از حدّ تعطیل و تشبیه 
 شناختیتعطیل وجودشناختی و تعطیل معرفت

 نفی تعطیل
 نفی تشبیه

 معنای سلبی صفات ثبوتی 
 صفات فعلی

 کارکردهای اسماء و صفات
 کارکردهای معرفتی اسماء و صفات

 نظریۀ توصیف ذات 
 بیر و تذکّردیدگاه تع

 کارکردهای عملی اسماء و صفات 
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 توحید: جلسه یازدهم

 

 اهداف درس
 آشنایی با:

 معنای توحید؛ 

  و سورۀ توحید؛« ال إله إلّا اهلل»معنای 

 .معنای روایات توحیدی 

 مروری بر مباحث پیشین
 ترین شعار دیناصلی

 معنای توحید
 معنای واحد و أحد 

 «ال إله إلّا اهلل»معنای 
 معنای سورۀ توحید

 معنای توحید در روایات
 های مخلوق حدیث اول: مبرّا بودن خدا از ویژگی

 شود.خداوند با قیاس و مقایسه شناخته نمی
 حدیث دوم: فراتر بودن شناخت ذات خدا از فهم بشر

 حدیث سوم: معانی چهارگانۀ توحید
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 (1مراتب توحید ): جلسه دوازدهم

 اتی و افعالیتوحید ذاتی، صف 

 اهداف درس
  :آشنایی با

 :اند ازمراتب توحید که عبارت

 توحید ذاتی؛ 

 توحید صفاتی؛ 

 توحید افعالی؛ 
 مروری بر مباحث پیشین

 مراتب توحید
 الف( توحید ذاتی

 دالیل توحید ذاتی
 ـ فطرت1
 ـ دالیل عقلی اثبات خدا2
 ـ وحدت آثار 3

 ب( توحید صفاتی
  ـ صفات خدا عین ذات خداست.1
 ـ خداوند در صفات یكتاست.2

 ج( توحید افعالی
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 (2مراتب توحید ): جلسه سیزدهم

 (1توحید عبادی ) 

 اهداف درس
 :آشنایی با

 اهمیت عبادت 

 .ریشه عبادت و معانی آن 

 تفاوت توحید عبادی و سایر اقسام توحید 

 توحید عبادی در قرآن و روایات 

 اهمیت عبادت 

 

 

 

 (3توحید )مراتب : جلسه چهاردهم

 (2توحید عبادی ) 

 اهداف درس
 :آشنایی با

 معانی شرک در عبادت 

 مراتب عبادت 

 توحید در حكم 

 مروری بر مباحث پیشین
 توحید در حكم
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 (1) دیگر صفات الهی: پانزدهم هجلس

 

 اهداف درس 
 آشنایی با صفات:

 علم الهی؛ 

 قدرت الهی؛ 

 .خلقت الهی 

 مروری بر مباحث پیشین 
 

 الهیدیگر صفات 
 الف( علم

 های علم خدا ژگیوی
 ـ علم نامحدود1
 ـ علم ازلی2
 ـ علم غیراکتسابی3

 اثبات علم خدا دالیل
 توحید یلـ دال1
 آفرینش جهان و نظم آن ـ2

 ب( قدرت
 معنای لغوی قدرت 
 دالیل قدرت الهی

 ج( خلقت
 مهم خلقت یهاویژگی
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 (2دیگر صفات الهی ) :جلسه شانزدهم

 
 درس اهداف

 آشنایی با:

 صفات صمد، لم یلد و لم یولد، اراده و رب 

  رب»بررسی صفت» 
 

 

 

 


