ضرورت
بذٍى تردیذ اهرٍزُ هَاجِْ جْاى اسالم با دًیای هعاصر بِ یکی از چالص براًگیستریي هسایل زًذگی
هسلواًاى تبذیل ضذُ است .ایي چالص ّا کِ ابعاد هعرفتی ٍ عولی بسیاری دارًذ در بر دارًذُ ابعاد هختلف
داخلی ٍ بیرًٍی است کِ بررسی یکایک آًْا هی تَاًذ ٍضعیت کًٌَی ٍ ًیس چطن اًذاز جْاى اسالم را بِ
خَبی تبییي ًوایذ .گرچِ تا کٌَى بررسی ّای پراکٌذُ ٍ هتعذدی در بارُ هْن تریي هسایل جْاى اسالم بَیژُ
هسایل ًاضی از هَاجِْ هسلواًاى با دًیای هعاصر بِ ًگارش در آهذُ ٍ یا هَرد تَجِ برخی از هحافل آهَزضی
هثل داًطگاُ هطالعات جْاى داًطگاُ تْراى ٍاقع ضذُ است اها ّوچٌاى بِ ًظر هی رسذ ّوِ هسایل آى در بستِ
ای بِ ّن پیَستِ ٍ جاهع کوتر هَرد تَجِ یک هرکس آهَزضی قرار گرفتِ باضذ .بِ ّویي دلیل هَسسِ
آهَزضْای کَتاُ هذت الوصطفی(ظ) در ًظر دارد دٍرُ کَتاُ هذتی را برگسار ٍ اّن هسایل جْاى اسالم هعاصر
را هَرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار دّذ.
تعریف
درٍُ » اسالم ٍ دًیای هعاصر« دٍرُ ای است کِ بِ بررسی هطکالت ًاضی از هَاجِْ جْاى اسالم با دًیای
هعاصر را هَرد بررسی قرار دّذ ٍ فراگیراى آى را از ًسدیک با اّن هسایل ایي هَاجِْ در دٍ بعذ درًٍی ٍ
بیرًٍی هَاجِ سازد.
اهداف
اّذاف آهَزضی ایي دٍرُ عبارتٌذ از :
 .1آضٌایی فراگیراى با سرضت دًیای هعاصر ٍ هختصات آى
 .2آضٌایی فراگیراى با هسایلی کِ تجذد فرارٍی زًذگی هسلواًاى قرار دادُ است.
 .3آضٌایی فراگیراى با ًحَُ هَاجِْ هسلواًاى با دًیای هعاصر
 .4آضٌایی با پیاهذّا ٍ هسایل برخاستِ از ایي هَاجِْ در درٍى جْاى اسالم

رديف
۱
2
3

عنوان درس

تعداد واحد

تعداد ساعت

دنیای معاصز؛ سزشت و مختصات آن

1

11

تاریخچه و نحوه ورود تجذد به جهان اسالم

1

11

سزشت تجذد در انذیشه معاصز اسالمی

1

11

مسائل و مختصات تجذد در انذیشه معاصز اسالمی(نسبت اسالم با
4

دموکزاسی ،حقوق بشز ،آسادی های سیاسی اجتماعی ،مذارای

3

44

مذهبی ،مسأله سنان ،الگوهای توسعه و جهانی شذن)
اسالم و بحزان دنیای متجذد(اسالم و بحزان های معنویت ،هویت،
5

محیط سیست ،خانواده و مساله خشونت و تزوریسم)
جهان اسالم و بحزانهای معاصز درونی آن(افزاط گزایی مذهبی،

6

بحزان هویت ،بحزان توسعه و تفزقه گزایی مذهبی)
جمع کل

2

32

2

32

11

111

ًشست ّای علوی ،فزٌّگی
1

آشٌايي تا هْذٍيت

2

تاريخ ادياى اتزاّیوي

3

ًقذ ٍ تزرسي ٍّاتیت

4

آشٌايي تا سیزُ شْذا

5

آشٌايي تا سثک سًذگي اسالهي

6

جايگاُ اّل تیت در قزاى

7

آشٌايي تا جٌگ ًزم

8

آشٌايي تا جزياًْاي تکفیزي

9

آشٌايي تا تاريخ تحلیلي صذر اسالم

11

تثلیؾ در فضاي هجاسي

11

آشٌايي تا دستاٍردّاي اًقالب اسالهي

12

آشٌايي تا اًذيشِ ّاي اهام ٍ هقام هؼظن رّثزي

13

آشٌايي تا ػقايذ اسالهي

14

آشٌايي تا تاريخ ٍ توذى ايزاًي اسالهي

بزًاهِ ّای ایزاى شٌاسی
هقصد

ًحَُ شزکت

1

هشْذ هقذس

در صَرت تاهیي ّشيٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ يا ًوايٌذگي)

2

تْزاى

تا ّشيٌِ هَسسِ

3

اصفْاى

در صَرت تاهیي ّشيٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ يا ًوايٌذگي)

4

گزگاى

در صَرت تاهیي ّشيٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ يا ًوايٌذگي)

5

کاشاى

در صَرت تاهیي ّشيٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ يا ًوايٌذگي)

6

کْک

در صَرت تاهیي ّشيٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ يا ًوايٌذگي)

باسدید اس اهاکي
اهاکي سيارتي

حزم حضزت هؼصَهِ ،هسجذ هقذس جوکزاى ،اهاهشادُ هَسي هثزقغ ،گلشار شْذا ،هؼجزُ قزاًي ،اهاهشادگاى قن

تزخي اس اهاکي

تیت الٌَر ،تیت حضزت اهام خویٌي ،هذرسِ فیضیِ ،تیوچِ تاسار ،هَسُ آستاًِ ،تپِ قلي درٍيش ،خاًِ هالصذار،هسجذ

تاريخي

اهام حسي ػسکزي ٍ خاًِ ّاي تاريخي

تزخي اس اهاکي
ػلوي ٍ تحقیقاتي

هزکش تحقیقاتي کاهپیَتز ًَر ،کتاتخاًِ آيت اهلل هزػشي ًجفي ،داًشگاُ هجاسي ،هَسُ احکام ،داًشگاُ ادياى ٍ
هذاّة ،هَسسِ اسزا ،اًتشارات الوصطفي ،اًتشارات اًصارياى (کتة ؿیز فارسي) ،هزکش فقْي ائوِ اطْار ،داًشکذُ
ػلَم حذيث ،راديَ هؼارف ،هجوغ جْاًي اّل تیت ،هجوغ تقزية هذاّة اسالهي  ،شثکِ ّاَّارُ ّاي ّذّذ ،شثکِ

قن

هاَّارُ اي الکَثز ،جاهؼِ القزاى کزين ٍ هَسسات تیي الوللي قزاى  ،دادگستزي ،کتاتخاًِ تخصصي تاريخ ،تٌیاد ًْج
الثالؿِ......ٍ ،
تزًاهِ ّاي

تَستاى ًزگس(ٍيژُ تاًَاى) ،فَتسال ،تا تَستاى ّاي قن ،هجتوغ ٍرسشي ٍ تفزيخي رًگیي کواى(اخذ ّشيٌِ) ،کَُ خضز

تفزيحي
ديذار تا ػلوا

آيت ػظام هکارم شیزاسي ،سثحاًيًَ ،ري ّوذاًي  ،جَادي آهلي ،شاّزٍدي ،تسخیزي ،حسیٌي تَشْزي ،سیذ کاظن
حايزي  ،حکین ،ػلَي تزٍجزدي  ،خزاسي  ،ػلَي گزگاًي ،اراکي ،اػزافيّ ،ادٍي تْزاًي ،طثسي..... ٍ ،

تزًاهِ ّاي ٍيژُ

هحفل قزاًي  ،جلسِ ّفتگي قزاى کزين ،حلقِ ّاي هؼزفت  ،جلسات پزسش ٍ پاسخ آساد تا حضَر اساتیذ ،هساتقات

اهاکي سيارتي

حزم شاُ ػثذالؼظین حسٌي ،حزم اهام خویٌي ،تْشت سّزا

اهاکي تاسديذي

جواراى ،هَسُ ػثزت ،تزج هیالد ،هَسُ دفاع هقذس ،پارک في آٍري

اهاکي سيارتي

حزم اهام رضا ،خَاجِ اتاصلت ،هشار شْذا

هشْد

تزًاهِ ّاي

بزًاهِ ّای هَسسسِ :هَسّاي آستاى قذس ،ؿذاي تثزکي حزمً ،شست هشْذ شٌاسي ٍ سیزُ اهام رضا ،کتاتخاًِ

هقدس

تاسديذي ٍ ..

آستاى قذس ،تیت ٍ سادگاُ هقام هؼظن رّثزي ،جلسِ شثي تا خاطزُ تا رسهٌذگاى دفاع هقذس،

کاشاى

اهاکي سيارتي

هشْذ اردّال

اهاکي تاسديذي

آتشار ًیاسز ،گالتگیزي ،تاؽ فیي  ،تپِ ّاي تاريخي سیلک ،هذارس ،تاسار ٍ هساجذ تاريخي ،آشٌايي تا خاًِ ّاي

تْزاى

بزًاهِ ّای اختیاری با اخذ ّشیٌِ :هَسُ ٍ قثز فزدٍسي ،هَجْاي آتي ،کَُ سٌگي ،پارک ٍحذت ،هَسُ ًادري ٍ ....

تاريخي
اصفْاى

اهاکي تاسديذي

کْک

هکاى تاسديذ

هیذاى ًقش جْاى ،هسجذ شیخ لطف اهلل  ،هسجذ تارتخي حکین ،تاؽ پزًذگاى ،ؿذاي سٌتي اصفْاى  ،هٌارجٌثاى ،تخت
فَالد ،ػوارت ػالي قاپَ ،تاسار تاريخي  ،صٌايغ فَالد
استفادُ اس هٌاطق يیالقي قن ،تاسديذ اس هٌشل هالصذرا ،آشتايي تا تاريخ  4111سالِ قن ،سيارت اهاهشادُ گاى ،ؿذاي هحلي

-

بزخی اس بزًاهِ ّای فزٌّگی بز اساس سطح ٍ ًیاس دٍرُ ٍ با تَجِ بِ سهاى بزًاهِ ّای دٍرُ اًجام هی پذیزد.

-

اس پیشٌْادات فزاگیزاى ٍ رابطیي دٍرُ ٍ یا ًوایٌدگی در خصَص بزًاهِ ّای فزٌّگی استقبال هی شَد.

