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پيوست 9

تبیین رشته و هدف آن
براساس روایات صحیح منقول از نبي مکرم اسالمصلي اهلل علیه واله شیعه علي گروه رستگار هستند و روایات متعددي در این
باره در منابع روایي و تاریخي ذکر شده است .بر ارباب معرفت پوشیده نیست که امامت شیعه ادامه رسالت رسول اهلل(ص) است
و این رکن عظیم عامل حفظ اسالم و بیداري و جهش مسلمانان در تمدن سازي نبوي و علوي پس از رحلت رسولاهلل(ص) و
زمینهساز گسترش فرهنگ و تمدن اسالمي بوده است .راهبردهاي فکري و فرهنگي امامان شیعه موجب حفظ و حراست
مسلمانان از لغزش و انحراف بوده است .دانشمندان شیعه نیز به تأسي از امامان خود همواره در این راه از هر کوششي دریغ
نکردهاند و چهرهاي تمدنساز از خود به یادگار گذاشتهاند.
امروزه  %55مسلمانان در کشورهاي غیرعرب زندگي مي کنند و بیشتر مسلمانان در آسیاي جنوب شرقي به ویژه در اندونزي،
هند ،بنگالدش و پاکستان ساکن هستند .در حالي که جمعیت شیعیان یك پنجم مسلمانان هستند ولي طي قرن ها جنبش هاي
شیعي تمامي مسلمانان را تحت تأثیر قرار داده است و تشیع هم اکنون مذهب اکثریت مسلمانان ایران ،آذربایجان ،لبنان ،عراق
و بحرین است و در کشور هاي عربستان ،هند ،پاکستان ،افغانستان ،مصر ،سوریه ،کویت و یمن شیعیان زیادي سکونت دارند.
پس از عصر رنسانس و بیداري اروپا ،تحوالت علمي غربي به علوم پایه و فني و مهندسي محدود نشد و اروپائیان سعي کردند
در همه زمینه ها صاحب نظر و مرجع علمي گردند وبرخي از مستشرقان به صورت تخصصي به پژوهشهاي اسالمشناسي
پرداخته و آثاري را به وجود آوردند ،ولي مطالعات شیعهشناسي تا انقالب اسالمي کمتر مورد توجه قرار گرفته بود .این روند
توجه به تاریخ تشیع پس از انقالب اسالمي در مراکز مهم دانشگاهي غرب در اروپاي غربي  ،آمریکاي شمالي و حتي رژیم
صهیونیستي ،گسترده شده است .به خوبي روشن است که متخصصین و فارغالتحصیالن شیعهشناسي در مراکز تمدني غرب با
فرهنگ اصیل شیعي آشنایي دقیقي ندارند و از فهم مباني تشیع ناب عاجزند و برخي از آنان با اغراض و اهداف سیاسي
استعماري به سوي مطالعات شیعه شناسي روي آوردهاند بنابراین بر محققان و پژوهشگران ضرورت تاسیس این رشته آشکار
است .در کشور ما ایران که مرکز تشیع و حامي این مذهب اصیل اسالمي مي باشد راهاندازي این رشته در مقطع دکتري
ضروري است به خصوص دانشگاه اصفهان که داراي قطب علمي در زمینه مطالعات شیعه و فرهنگ وتمدن صفوي و به عنوان
مرکز تشیع علوي شناخته مي شود .
هم اکنون شبکههاي ماهوارهاي غربي و وهابيها علیه تشیع سواالت و شبهات زیادي را مطرح میکنند.کتابها و جزوات
بسیاري علیه تشیع نوشته ومنتشر مي گردد .تبلیغات وهابیان با نگارش کتابهایي علیه اندیشههاي شیعي به زبان فارسي با
تیراژ باال و توزیع مجاني آن در بین زائران ایراني نمونههاي کوچکي از این اقدامات محسوب ميشود ولي از سوي مراکز
فرهنگي شیعه به این شبهه پراکنيها به شکل ناهماهنگ پاسخهایي داده ميشود.
بدین سان به صورت راهبردي و به شکل رشته دانشگاهي کمبود جدي در زمینه تبیین جایگاه تشیع در تاریخ اسالم وجود
دارد .تاسیس رشته دکتري تاریخ تشیع کمك زیادي به پرورش پژوهشگران ،محققان و متخصصاني مينماید که از عهده
پاسخگویي به این شبهات برآیند .آگاهي از نظرات واندیشه هاي اصیل شیعي وبزرگان شیعه مي تواند در دفاع از تشیع اصیل
موثر باشد ،همچنین براي شناخت بهتر دیدگاههاي افراطي غُالت منسوب به شیعه و روشن نمودن انگیزههاي موسسین فرق
انحرافي ،مي توان تاثیر منفي این جریانها را بررسي کرد و با روشن نمودن انحرافات این فرق از آسیبها و آرایههاي غالیانه
در آینده فرهنگ تشیع پیشگیري کرد و راهبردهاي تمدنسازي آینده شیعه را هرچه بهتر تبیین نمود.
 -1توانمندی و مهارتهای دانشآموختگان رشته
توانایيهاي فارغ التحصیالن این رشته به قرار زیر است؛
 -1-1ارائه اصول علمي از اسالم ناب محمدي (ص) در سایه بیان اصول شیعه و ارزشهاي دیني مدنظر ائمه (علیهم السالم).

 -1-1تربیت محقق و پژوهشگر مباحث اسالمشناسي در زمینه شناخت تشیع و معارف مربوط به امامت ،فرق غالي و انحرافي
و ضاله.
-3-1تدریس درس تاریخ امامت از دروس عمومي دانشگاههاي سراسرکشور.
 -4-1تربیت مشاور توانمند براي تبیین راهبردهاي مهندسي فرهنگي.
 -5-1تربیت پژوهشگر جهت پاسخگویي به شبهات در سایت هاي اینترنتي مخالفان شیعه و ارائه پاسخهاي مستند علمي و
مستدل در دفاع از ارزشهاي اعتقادي شیعه.
 -3زمینههای پژوهشی رشته درخواست شده
دانشجو در این رشته مي تواند در زمینه شکلگیري ،توسعه وانشعابات تشیع دولتهاي شیعي و نقش شیعیان در فرهنگ و
تمدن اسالمي تحقیق و پژوهش نموده و مقاالت علمي  -پژوهشي ارائه داده همچنین ميتواند به نقد مستدل و مستند آراء و
اندیشههاي تخریبي مطالعات غربي و وهابیون که به صورت گسترده در سایتهاي اینترنتي و شبکههاي ماهوارهاي برضد
تشیع و آرمانهاي شیعه تبلیغ ميکنند ،بپردازد .همچنین در مطالعات راهبردهاي مهندسي آینده تشیع ميتوانند مدل سازي
کنند.
 -9میزان هماهنگی رشته با برنامه پنجساله و مأموریتهای گروه آموزشی و دانشگاه
بر اساس سیاست هاي کلي برنامه پنجم ابالغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مقابله با جریانات انحرافي در حوزه
دین وزدودن خرافات ،تقویت هویت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقالب اسالمي در برنامه ریزي  5ساله باید به طور
جدي مد نظر قرار گیرد .از آنجا که ثمره مستقیم رشته تاریخ تشیع احیاي هویت ایراني-اسالمي مبتني بر تئوري امامت است
وموجب تقویت روحیه خود باوري وایجاد امید نسبت به آینده کشور ایران مي گردد .این رشته در هماهنگي کامل با برنامه مي
باشد و مي تواند در تحقق اهداف برنامه موثرباشد .این رشته با سیاست هاي بند 1و 4فرهنگي وبندهاي  9،5،7علمي وبند 41
امور سیاسي ،دفاعي وامینتي برنامه پنجم توسعه کشور هماهنگي دارد که عبارتند از؛
بند ،1تکمیل واجراي طرح مهندسي فرهنگي کشور و تهیه پیوست فرهنگي براي طرحهاي مهم
بند  ،4مقابله با جریانات انحرافي در حوزه دین وزدودن خرافات و موهومات
بند  ،7تحول در نظام آموزش عالي
بند ،9تحول وارتقاء علوم انساني
بند  ،41تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصههاي سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي
 -5میزان هماهنگی با سند چشمانداز  10ساله ،نقشه جامع علمی کشور و سند توسعه استان
میزان هماهنگي سند چشمانداز  12ساله نقشه جامع علمي کشور و سند توسعه استان بنا به سند چشمانداز جامعه ایراني در
افق این چشمانداز چنین ویژگيهایي خواهد داشت .توسعهیافته ،متناسب با مقتضیات فرهنگي ،جغرافیایي و تاریخي خود و
متکي به اصول اخالقي و ارزشهاي اسالمي ملي و انقالبي با تاکید به مردمساالري دیني ،عدالت اجتماعي ،آزاديهاي
مشروع ،حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمندي از امنیت اجتماعي و قضایي ،برخورداري از دانش پیشرفته ،توانا در تولید
علم و فناوري ،متکي به سهم برتر منابع انساني و سرمایه اجتماعي در تولید ملي و ....بدینسان پایههاي علمي رشته تاریخ
تشیع در راستا و مسیر سند چشم انداز 12ساله کشور ایجاد شده است .تاسیس رشته تاریخ تشیع به لحاظ نوع آموزهها ،جایگاه
و تاثیر آن به خصوص در اصفهان که قطب علمي فرهنگي و تمدن شیعه مي باشداز اهمیت واالیي برخوردار است  .شیعه و
آموزه هاي آن ،موجب تقویت امید و اعتماد به انقالب اسالمي ،تقویت فضاي اخالقي جامعه ،پویایي و نشاط در زمینههاي

مختلف و پیشرفت ميگردد .در بندهاي  1-1و  3-1اولویتهاي الف و ب در علوم انساني و معارف اسالمي مربوط به این
رشته ميباشد.
 -6ضرورت ایجاد رشته برای پاسخگویی به نیازهای بازار کار منطقهای و ملی
دانشآموختگان این رشته با تسلط بر معارف و منابع شیعهشناسي ميتوانند با تدارك مقاالت و یا نوشتن فصلنامهها و یا
شرکت در مناظرات و حضور در جلسات علمي بهنحو احسن و شایسته و بهطور مستدل و مستند از عقاید اصیل شیعي دفاع
و اتهامات وارده به این مذهب را پاسخ دهند و از مذهب تشیع در برابر آرایههاي غالیانه حفاظت و حراست نمایند .اصفهان از
عهد صفوي به بعد مرکز تمدنسازي علوي و شیعي بوده و دانشمندان شیعي این شهر مصدر خدمات فرهنگي و تمدني
بزرگي مثل راهبردهاي تمدنسازي عهد صفوي و تالیف کتاب بحاراالنوار بودهاند .برخي مدارس مذهبي از عهد صفوي تا به
امروز پویا و فعال هستند و ضرورت تاسیس دکتري تاریخ تشیع بیشتر از هر دانشگاهي در دانشگاه اصفهان احساس ميشود.
ضرورت تاسیس این رشته در ایران با مذهب رسمي شیعي و در شهر اصفهان و دانشگاه اصفهان که قطب شیعه محسوب
ميشود انکارناپذیر است.
 -3وضعیت رشته در دانشگاههای منطقه ،کشور و خارج از کشور
در سطح ملي در مقطع دکتري تاریخ تشیع درکشور وجود ندارد هرچند رشتههاي مرتبط با آن مثل تاریخ اسالم در دانشگاههاي
تهران ،تربیت مدرس و اصفهان وجود دارد ولي در سطح بین المللي در کشور رژیم صهیونیستي دکتري شیعهشناسي تاسیس
شده است .همچنین مراکز شیعهشناسي در کشورهاي غربي فعال و مشغول پژوهش هستند .در فرانسه مرکز شیعهشناسي
استراسبورگ و در هامبورگ آلمان مرکزي به همین نام فعالیت ميکنند .برخي از مراکز دانشگاهي انگلیس همچون
دانشگاههاي منچستر ،لندن ،دارام وادینبورو به فعالیتهاي شیعه پژوهشي توجه دارند و مراکز شیعهپژوهشي تاسیس کردهاند ،ولي
در مطالعات غربي رشتهاي بدین نام وجود ندارد.
 -8میزان همگامی با تحوالت علمی در سطح ملی و بینالمللی
گرچه مراکز شیعهشناسي در کشورهایي مثل انگلستان وجود دارد و یا شیعهشناساني مثل هاینس هالم و مادلونگ و
شیعهشناساني فرانسوي مثل هانري کربن کارهاي پژوهشي زیادي انجام دادهاند ولي تاکید این محققین بر شناخت برخي از
معارف و فرق شیعه ميباشد و از سویي دیگر با نگاه مستشرقین به مذاهب شیعي نگریستهاند .تاسیس این رشته ميتواند باني
پرورش پژوهشگران بومي و ایراني شده تا مطالعات شیعهشناسي را که منحصر به اروپائیان با جهتگیريهاي خاص و گاه
انحرافي است را گسترش دهد و معتقدان به نظریه امامت شیعي هم ،گامهاي موثرتري در این راه بردارند.
 -1مواد و منابع پیشنهادی آزمون دکتری رشته تاریخ تشیع
 -1عربي ضریب ()1
 -1تاریخ نگاري اسالمي ()1
 -3فرق و مذاهب اسالمي ()1
 -4تاریخ تشیع ()1
 -5زبان انگلیسي ()1
 -6فرهنگ و تمدن اسالمي ()1
 -7تاریخ امامان شیعه ()1
کمیته برنامهریزی درسی گروه تاریخ

جدول دروس جبرانی از مقطع کارشناسی ارشد
ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

قرائت متون تاریخي به زبان عربي

1

1

تاریخ هنر اسالمي

1

3

مکاتب تاریخنگاري مسلمانان

1

4

تاریخ اسالم از آغاز تا پایان عباسیان

1

5

تاریخ اسالم از سقوط عباسیان تا سقوط عثمانيها

1

6

تاریخ تحلیلي ائمه ()1

1

7

تاریخ تحلیلي ائمه ()1

1

5

تشیع و مستشرقان

1
16

جدول دروس (تخصصی)
ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

نقد و بررسي تاریخ اجتماعي شیعیان

1

1

تاریخ سیاسي دولتهاي شیعه

1

3

تاریخ اندیشههاي کالمي شیعه

1

4

اندیشه سیاسي و اجتماعي شیعه امامي

1

5

شیعه و فرهنگ و تمدن اسالمي

1

6

تمدنسازي شیعه در عصر حاضر

1
11

جدول دروس اختیاری
ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

فرقههاي اسالمي با تاکید بر فرق شیعه

1

1

جوامع شیعه در جهان معاصر

1

3

نقد و بررسي دید گاههاي فرق اسالمي در باب تشیع امامیه

1

4

روش تحقیق پیشرفته

1

5

نقد آراء مستشرقان در باب شیعه امامیه

1

6

شناخت و نقد منابع شیعه امامي

1

7

آراء فقهاي شیعه درباره فرق اسالمي

1

5

سیراندیشههاي عرفاني تشیع

1

9

تحوالت اقتصادي شیعه

1

12

نظریه امامت

1

11

تاریخ شفاهي

1
11

*دانشجویان دکتري تاریخ تشیع الزاماً باید  6واحد از جدول دروس اختیاري را بگذرانند.
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1

5
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1
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1
1
1
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نقد و بررسي تاریخ اجتماعي شیعیان
Critical Study of Social History of Shi'a

تعداد واحد 2 :نظري

تعداد واحدعملي-:

نوع درس:تخصصی -اصلی

پيشنياز-:

هدف درس :بررسی و تحلیل ابعاد و مراحل مختلف زندگی اجتماعی شیعیان از آغاز تا دوران معاصر
رئوس مطالب:
بررسی مهمترین نظریه های مبانی تاریخ اجتماعی
بررسی مولفهها و روش های پژوهش در تاریخ اجتماعی
گونهشناسی منابع تاریخ اجتماعی شیعیان امامی
تحلیل تعامالت شیعیان با دیگر گروههای اسالمی
مناسبتهای مذهبی شیعیان دوازده امامی ،اعیاد و عزاداریها  ،تعزیه و آسیب شناسی آن
سازمان روحانیت شیعه (سازمان وكالت «نهاد مرجعیت منابع مالی»  ،نیابت -نقابت سادات قضاوت ،سلسله مراتب.
زیارت و نقش آن در حیات شیعیان ،امامزادگان و بقاع متبرك.
وقف و نقش آن درنظام آموزشی شیعیان
روابط اجتماعی اصناف  ،حرف ،مشاغل
خانواده ،ازدواج وسبک زندگی شیعیان
روش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر
+

ميان ترم

آزمون نهايي

+

+

بازديد- :

1

پروژه
+

منابع
ابن بطوطه )5041 ( .رحله ( تحفه النظار فی غرائب االمصار وعجایب االسفار ) دارصار بیروت.
ابن جبیر )5511( .رحله ،المکتبه العربیه .
ابن مسکویه الرازی ،ابوعلی )5597 ( .تجارب االمم وتعاقب الهمم ،تحقیق ابوالقاسم امامی ،تهران ،سروش.
احمد ابن ابی یعقوب )5711/5041 ( .البلدان ،داراحیاءالتراث العرب.
اخالقی ،محمد علی )5510( .شکل گیری سازمان روحانیت شیعه ،مؤسسه شیعه شناسی.
اصطخری )5195( .المسالک والممالک  ،مطبع بریل .
اصفهانی ،ابوالفرج )5590-97( .االغانی  ،دارالثقافه ،بی تا.
االمانسی ،ابن عبدربه )5040( .عقد الفرید ،بیروت  ،دارالکتب العلمیه .
تنوخی )5795( .نشوار المحاضره و اخبار المزاكره ،تحقیق غبود الشالجی  ،بیروت  ،دار صادر .
جعفریان ،رسول )5511 ( .تاریخ تشیع در ایران  ،قم  ،دلیل.
حکیمی ،محمدرضا )5515( .هویت صنفی روحانی ،دفتر انتشارات اسالمی.
شاردن ،جان )5501( .سیاحتنامه شاردن ،ترجمه محمد عباسی  ،امیر كبیر .
شیخی ،صباح ابراهیم )5511( .اصناف در عصر عباسی  ،تهران  ،مركز نشر دانشگاهی.
كمپفر ،انگلبرت )5514( .سفر نامه كمپفر ،ترجمه كیکاووس جهانداری ،خوارزمی.
مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین )5047 ( .مروج الذهب ومعادن الجوهر ،قم ،دارالهجره.
مقدسی ،ابو عبداهلل محمد بن احمد )5055( .احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،القاهره ،مکتبه مدبوس.
مناظر ،احسن محمد )5517( .زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان  ،ترجمه مسعود رجب نیا ،تهران  ،انتشارات علمی
وفرهنگی.
Ayoub Mahmoud.(1978). Redemptive suffering in Islam. A study of the devotional Aspects of
Ashura in twelvershiism, university of toronto.
KohlbergeEtan,shiism.( 2003).Hebrewuniversityofjerusalem,lsrael.
LandoltHermann. (2003).walayoh,london.
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تاریخ سیاسي دولت هاي شیعه
Political History of Shi'a's States

تعداد واحد نظري1 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس:تخصصی -اصلی

پيشنياز-:

هدف درس :تحلیل انتقادی از رفتارهای سیاسی دولت های شیعه(از آغاز تا دوران معاصر)
رئوس مطالب:
كلیات ،حکومت ،جهاد ،خروج ،فتنه ،سلطان ،دولت
باز شناسی و نقد دوره های تاریخ سیاسی تشیع امامی
بررسی حکومت امیرمومنان با توجه به رفتارهای سیاسی شیعیان
تحلیل جنبش های علویان در تاریخ
تعامل شیعیان امامی با حکومتهای معاصر
بازشناسی د ولت های شیعه امامی با تاكید بر ابعاد فرهنگی وتمدنی از آغاز تاكنون( ایران ،هند ،عراق ،شمال آقریقا،
اندلس ،شبه جزیره عربی)
تحلیل و بررسی دولت های شیعه زیدی و اسماعیلی در تاریخ
جنبش ها و نهضت های شیعه در دوره معاصر
تحلیل و بررسی نقش خاندانهای سیاسی شیعه امامی در تاریخ اسالم
روش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر

ميان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد- :

3

منابع:
ابوالفرج اصفهانی (.بی تا) مقاتل الطا لبیین ،تحقیق سید احمد صقر ،دارالمعرفه.
با سورت،كلیفورد ادموند  )5577(.سلسله های اسالمی ،ترجمه فریدون بدره ای  ،بیناد فرهنگ ایران.
بحرانی  ،سلیمان بن عبداهلل (.بی تا) فهرست آل بابویه وعلماء البحرین  ،مکتبه المرعشی النجفی .
جعفریان  ،رسول )5575(.اطلس شیعه  ،سازمان جغرافیایی ارتش جمهوری اسالمی
جعفریان ،رسول )5510(.صفویان از ظهور تا سقوط ،مركز اندیشه جوان .
الحسنی ،هاشم معروف )5594(.جنبشهای شیعی در تاریخ اسالم ،ترجمه محمدصادق عارف ،بنیاد پژوهشهای آستان
قدس رضوی.
خضری احمدرضا )5575(.تاریخ تشیع ،قم ،انتشارات معارف.
ذهبی ،شمس الدین محمد بن احمد  )5055(.تاریخ االسالم ،تحقیق عمر عبد السالم ،تدوین دارالکتب العربی.
رضوی ،سید اطهر عباس )5591(.شیعه در هند  ،قم  ،دفتر تبلغات اسالمی .
فقیهی ،علی اصغر  )5519(.آل بویه و اوضاع روزگار ایشان ،تهران  ،صبا.
نهج البالغه )5591(.ترجمه سید جعفر شهیدی وآموزش انقالب اسالمی ،چاپ چهارم.
هالم ،هاینس )5511(.تشیع ،ترجمه محمد تقی اكبری ،قم ،نشر ادیان .
هالیستر ،جان نورمن  ) 5595 (.تشیع در هند ،ترجمه آذر میدخت مشایخی فریدنی ،تهران ،مركز نشر دانشگاهی.
الهی زاده ،محمد حسن )5511(.جنبش حسینیان ،انتشارات شیعه شناسی
Madlong ,wilfered,thesuccessian to mohammad.(1997).cambridgeunivarsitypress.
Mamenmoojan,Anlntraductiontoshia,unitedstates,yaleuniersitypress.(1985).
Encyclopaediaoflslam.(2006).
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تاریخ اندیشههاي کالمي شیعه
History of Shi'a's Theology Thoughts

تعداد واحد نظري1 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس :تخصصی – اصلی

پيشنياز-:

هدف درس :تحلیل وبررسی تحوالت تاریخی اندیشه های كالمی شیعه
رئوس مطالب:
بررسی مؤلفه های روش شناسی علم كالم
زمینه های شکل گیری كالم شیعی
تبیین پایههای كالم شیعه (توحید ،نبوت ،معاد ،عدل ،امامت ،عصمت و علم امام)
بررسی نقش اصحاب ائمه شیعه در گسترش علم كالم
بررسی تعامل كالم شیعه با جریانهای كالمی اسالمی همچون معتزله واشاعره
نقد بررسی اندیشه كالمی زیدیه واسماعیلیه
نقش متکلمان بزرگ شیعی در شکل دهی جریان كالم شیعه
نقش خاندان شیعی مهزیار ،نو بختی و حلی ها در گسترش علم كالم شیعه
تحلیل درگیریهای كالمی عصر ائمه و عصر غیبت صغری
نقش مدارس كالمی قم ،ری ،بغداد و حلّه در گسترش كالم شیعه تا دوران معاصر
رابطه كالم شیعی و فلسفه و نقش خواجه نصیر الدین طوسی
بررسی نقاط شباهت وتمایز رویکرد فلسفی در كالم شیعه وسنی
بررسی زمینه های ركود دانش كالم در شیعه
بررسی و تبیین مکاتب كالمی معاصر شیعه در قم ،نجف
تبیین جریان كالمی جدید شیعه در تعامل با فرق و چالش های نو پدید
روش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر
+

ميان ترم

آزمون نهايي

+

+

بازديد- :

5

پروژه
+

منابع:
ابوزهره  ،محمد (.بی تا) االمام زید :حیاته وعصره وآراوه وفقهه ،قاهره ،المکتبه االسالمیه .
اشعری ،ابوالحسن  )5511(.مقاالت االسال میین و اختالف المصلین ،به تصحیح ریتر ،جمعیه المستشرقین االلمانیه .
بدوی ،عبدالرحمان )5590(.تاریخ اندیشه های كالمی در اسالم ،ترجمه حسین صابری ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.
حکیمی ،محمدرضا )5594(.مکتب تفکیک ،مركز بررسیهای اسالمی ،قم.
رازی ،ابوحاتم احمد بن حمدان )5511(.گرایش ها و مذاهب اسالمی در سه قرن نخست هجری ،مركز مطالعات و
تحقیقات ادیان و مذاهب.
عالمه حلی ،جمال الدین حسن )5511(.كشف المراد فی شرح تجدید العقائد ،قم  ،موسسه النشر االسالمی.
علم الهدی ،علی بن حسین )5711(.الشافی االمامه ،تهران ،موسسه الصادق .
مادلونگ  ،ویلفرد  )5591(.مکتبها و فرقه های اسالمی در سده های میانه :ترجمه جواد قاسمی ،مشهد ،بنیاد پژوهش
های آستان قدس رضوی.
مادلونگ ،ویلفرد  )5599(.فرقه های اسالمی ،ترجمه ابوالقاسم سری ،تهران  ،اساطیر .
مظفر ،محمد رضا )5595(.عقاید االمامیه ،انتشارا ت انصاریان .
معروف الحسنی ،هاشم )5791(.الشیعه بین االشاعره و المعتزله ،دارالقلم.
مفید ،محمد بن محمد بن اسغمان )5595( .تصحیح اعتقادت االمامیه ،تهران ،الموتر االلمی اللفیه الشیخ المفید.
مفید  ،محمدبن محمدبن اسغمان )5554(.اوائل المقاالت فی مذاهب والمختارات  ،قم  ،مکتبه الداوری.
مکدرموت ،مارتین)5515( .اندیشههای كالمی شیخ مفید ،ترجمه احمد آرام ،موسسه مطالعاتی دانشگاه مک گیل ،شعبه
دانشگاه تهران.
ناشی اكبر  ،عبداهلل بن محمد  )5517(.فرقه های اسالمی و سده امامت ،ترجمه علیرضا ایمانی ،قم ،دانشگاه فرق و
مذاهب اسالمی.
ولفسن  ،هری او سرین )5511(.فلسفه علم كالم  ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،انتشارات المهدی.
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اندیشههاي سیاسي و اجتماعي شیعه امامي
Socio-Political Thought of Imamied Shi'a

تعداد واحد نظري1 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس:تخصصی -اصلی

پيشنياز-:

هدف درس :نقد و بررسی فلسفه و فقه سیاسی و گفتمان های سیاسی شیعه در جهت شنناخت اصنول و قواعند حناكم بنر
روابط سیاسی میان نیروهای اجتماعی در داخل و روابط میان دولت ها در عرصه بین الملل
رئوس مطالب:
تبیین روششناسی اندیشه سیاسی
گونه شناسی منابع اندیشه سیاسی اسالم
نظام سیاسی و ساخت قدرت از دیدگاه امامان علیهم السالم
بررسی سیر اندیشه سیاسی –كالمی (امامت  ،خالفت  ،سلطنت و)......
بررسی فقه سیاسی شیعه پیرامون (امامت  ،خالفت  ،سلطنت  ،شورا )
نقد و بررسی فقه سیاسی شیعه پیرامون (دفاع وجهاد  ،صلح وهم زیستی  ،امنیت  ،تجاوز  ،قاعده نفی سییل)
نقد و بررسی فقه سیاسی شیعه پیرامون موضوع حج ووحدت امت اسالمی
نقد و بررسی دیدگاهای فقهای شیعه امامی (شیخ مفید ،سید مرتضی ،شیخ طوسی ،ابوالصالح حلبی ،خواجه نصیر الدین
طوسی ،شهید اول ،محقق سبزواری ،آخوند خراسانی ،شیخ فضل اهلل نوری ،میرزا حسین نائینی )
بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی شیعه امامی با دیگر مذاهب اسالمی
نقد و بررسی فلسفه سیاسی اسالم معاصر (عالمه طباطبایی ،امام خمینی  ،سید محمد باقر صدر  ،استاد مرتضی مطهری)
روش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر
+

ميان ترم

آزمون نهايي

+

+

بازديد- :

7

پروژه
+

منابع:
الحسنی ،هاشم معروف5040 (.ق) الشیعه عبر التاریخ ،الرضی.
الحسنی ،هاشم معروف5715 (.م) السیره االئمه االثنی عشر ،دارالقلم.
خمینی ،روح اهلل )5515( .والیت فقیه  ،موسسه اهل بیت.
خمینی ،روح اهلل )5517( .كتاب الببیع( ،شئون و اختیارات والیت فقیه) تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ اسالمی.
طباطبایی ،سید جواد  )5515(.دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران ،تهران ،نشرنگاه معاصر .
طباطبایی ،محمد حسین  )5515(.المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمه محمدباقر موسوی همدانی ،انتشارات اسالمی
تبلیغات اسالمی.
طوسی ،خواجه نصر الدین 5515 (.ق) اخالق ناصری  ،به كوشش مجتبی مینوی  ،تهران ،انتشارات خوارزمی .
عمید زنجانی ،عباسعلی )5595(.فقه سیاسی ،تهران  ،امیر كبیر .
عنایت ،حمید )5591(.اندیشه سیاسی در اسالم معاصر  ،ترجمه بهاء الدین مشاهی ،تهران  ،خوارزمی.
فارابی ،ابونصر5775 (.م ) آراء اهل المدینه الفا ضله  ،تحقیق البیر نصر نادری  ،بیروت ،دارالمشرق.
فریدونی ،علی )5514(.اندیشه سیاسی – اخوان الصفا ،قم ،بوستان كتاب .
لمبتون ،آن .كی .اس  ) 5590(.دولت و حکومت در اسالم ،ترجمه و تحقیق سید عباس صالحی ،محمد مهدی فقیهی،
تهران ،نشر عروج.
موسویان ،سید محمدرضا )5514(.اندیشه سیاسی شیخ طوسی ،قم  ،بوستان كتاب.
مهاجر نیا ،محسن  ) 5514(.اندیشه سیاسی ابن مسکویه  ،قم ،بوستان كتاب .
نجفی ،موسی  )5599(.تامالت سیاسی در تاریخ تفکر اسالمی ،تهران ،پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .
یعقوب ،احمد حسین  ) 5051(.النظام السیاسی فی االسالم  ،لندن  ،موسسه الفجر.
Encyclopaedia of Islam (2010).
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شیعه و فرهنگ و تمدن اسالمي
Shi'a, Culture and Islamic Civilization

تعداد واحد نظري1 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس:تخصصی -اصلی

پيشنياز-:

هدف درس :بررسی جایگاه امامان شیعه و مرجعیت علمی آنان و شیعیان در تأسیس و پیشرفت علم و تمدن در جهان
اسالم
رئوس مطالب:
مرجعیت علمی جایگاه امامان شیعه
نقش امامان شیعه در علوم و معارف اسالمی (تفسیر ،فقه ،حدیث ،كالم ،اخالق و علوم تربیتی ،ادبی و عرفانی)
جایگاه امامان شیعه در پایه ریزی علوم عقلی و حکمی ،طبی ،سالمت و بهداشت
نقش یاران ائمه شیعه در علوم اسالمی و علوم پایه
ارزیابی و بررسی مدرسهی علمی امامان (ع)
شکل گیری شهرهای مذهبی در عتبات عالیات (نجف ،كربال ،سامرا) و مشهد مقدس
نهادهای آموزشی شیعه درجهان اسالم
بررسی جایگاه شیعیان در علم و تمدن در جهان اسالم حوزه های علمیه شیعه ( كوفه ،نجف ،كربال ،قم ،ری ،بلخ ،حله،
اصفهان) (ریاضیات ،نجوم ،طب ،فلسفه ،فیزیک ،شیمی)
نقش شیعیان در هنرهای اسالمی
روش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر
+

آزمون نهايي
+

ميان ترم
+

بازديد- :

9

پروژه
+

منابع:
ابن ندیم ،م .ا )5511( .الفهرست( ،ترجمه و تصحیح م .ر .تجدد) ،تهران :امیركبیر.
امین عاملی ،م5045( .ق) اعیان شیعه ،بیروت :دارالتعارف.
امینی ،ع )5515( .الغدیر ،تهران :انتشارات بنیاد بعثت.
جعفریان ،ر )5591( .تاریخ تشیع در ایران ،قم :انتشارات انصاریان.
حرانی ،ا )5517( .تحف العقول عن آل رسول(،ترجمه م .م .سازندگی) ،قم :انتشارات نوید اسالم.
صدر ،ح5514( .ق) تأسیس الشیعه الکرام للعلوم االسالم .،نجف :مطبعه حیدریه.
الطوسی ،م .ح )5511( .اختیار معرفه الرجال المعروف به رجال الکشی ،مشهد :دانشگاه مشهد.
عطاردی ،ع )5511( .مسانید امامان شیعه (ع) ،تهران :انتشارات عطارد.
قاعدان ،ا )5511( .آثار عتبات عالیات ،تهران :نشر مشعر.
Encyclopedia of Islam. New Edidition.
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تمدنسازي شیعه در عصر حاضر
Reformistic thoughts of shia

تعداد واحد نظري1 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس :اصلی

پيشنياز-:

هدف درس :شناخت مولفه های تمدن سازی و اندیشه اصالح طلبی شیعه از آغاز تاكنون
رئوس مطالب:
روش تحقیق در نهضت اصالحگری
بررسی مولفههای تمدنسازی نبوی شامل نظامسازی سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی با تاكید بر معارف قرآن و
سخنان رسول اهلل(ص)
تبیین مولفه های تمدن سازی و اصالح گری علوی (نظام سازی سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی) با تاكید بر
معارف نهج البالغه
بررسی اندیشه اصالح طلبی شیعی از دیدگاه فالسفه (فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی)
بررسی اندیشه اصالح طلبی شیعی از دیدگاه فقهای شیعه سید مرتضی ،ابوالصالح حلبی ،شیخ طوسی ،شهید اول و
شهید ثانی.
بررسی مولفه های تمدن سازی علوی در عصر صفوی ( مالصدرا ،میرداماد و شیخ بهایی و میر فندرسکی)
بررسی مولفه های اصالح طلبی غربی و فلسفه تجدد ایرانی از مشروطیت تاكنون
بررسی اندیشه نظام سازی اسالمی از دیدگاه فقهای حوزه نجف و تهران
بررسی اندیشه اصالحی مقابله با استعمار در نهضت  5714میالدی در عراق
بررسی اندیشه نهضت مقابله با استبداد مدرن (اندیشه اصالحی مدرس ،آقا نوراهلل نجفی ،رئیس علی دلواری)
بررسی اندیشه نهضت بیداری شیعیان لبنان به رهبری سید عبدالحسین شرف الدین و میراث وی
تبیین نهضت بیداری اسالمی از  51خرداد تاكنون (اندیشه اصالحی امام خمینی ،شهید باقر صدر ،شهید مطهری)
بررسی نهضت تحول علم و الگوی تمدن نوین اسالمی از دیدگاه آیه اهلل خامنه ای
روش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر
+

ميان ترم

آزمون نهايي

+

+

بازديد- :

11

پروژه
+

منابع:
بصیرت منش ،حمید )5599 (.علما و رژیم رضا شاه ،تهران ،موسسه چاپ و نشر عروج.
جعفریان ،رسول )5511(.جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران (5514-5519ش) ،تهران  ،ناشر مولف ،نشر
یکتا.
خمینی ،امام روح اهلل  )5574(.صحیفه نور .
الرهیمی ،عبدالحلیم )5514(.تاریخ جنبش اسالمی در عراق ،ترجمه جعفر دلشاد ،اصفهان ،انتشارات چهار باغ.
صاحبی ،جواد )5594(.اندیشه اصالحی در نهضتهای اسالمی ،تهران ،موسسه كیهان.
فیاض ،ابراهیم )5511 (.ایران آینده به سوی الگویی مردم شناختی برای ابرقدرتی ایران ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و
هنر و ارتباطات.
موثقی ،سید احمد  )5574(.جنبش های اسالمی معاصر ،تهران ،انتشارات سازمان سمت .
نجفی ،موسی  )5597 (.حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران  ،تهران  ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و موسسه
مطالعات تاریخ معاصر ایران.
نجفی ،موسی  ) 5571(.نظریه تمدن جدید اسالمی ،تهران ،نشر آرمان.
ویلهم ،دیتل  )5591(.جهاد در راه خدا (بررسی روند خیزش های اسالمی معاصر ) ترجمه دكتر جواد كرمانی و سکینه
كرمانی ،اصفهان ،انتشارات دانشگاه اصفهان.
MoezziَAmir . M.A.(2011). the spirituality of shii Islam, the Institute of Ismai
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فرقههاي اسالمي با تاکید بر فرق شیعه
Islamic sects with emphasize on Shi'a Sects

تعداد واحد نظري1 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس:اختياري

پيشنياز-:

هدف درس :آشنایی و شناخت و نقد فرقه های اسالمی ،فرقه های شیعی از نظر سیاسی  ،اعتقادی و اجتماعی
رئوس مطالب:
 بررسی مولفه های روش شناسی فرق و مذاهب اسالمی گونه شناسی منابع فرق و مذاهب اسالمی زمینه های شکل گیری فرقه های شیعی نقش تحوالت سیاسی ،اجتماعی در بستر سازی فرق شیعیفرقه های كالمی تسنن شامل قدریه ،مرجئه ،معتزله ،اشاعره امامیه (اخباری – اصولی ) كیسانیهزیدیه اسماعیلیه دروزیه علویان شیخیه نقد و بررسی فرقه های بابیت و بهائیت روابط و تعامالت فرق تسنن و تشیع وضعیت فرق شیعه در دنیا ی معاصرروش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر
+

ميان ترم

آزمون نهايي

+

+

بازديد- :

13

پروژه
+

منابع :
ابوزهره ،محمد 5717(.م ) تاریخ المذاهب االسالمیه ،قاهره ،دارالفکر العربی .
اشعری ،ابوالحسن5517( .ق) مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ،قاهره ،مکتبه النهضه المصریه.
باقالنی ،ابوبکر محمد بن طیب )5715(.التمهید ،قاهره ،دارالفکر العربی.
بدوی ،عبدالرحمن )5590(.تاریخ اندیشه های كالمی در اسالم ،ترجمه حسین صابری ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای آستان
قدس رضوی.
بغدادی ،عبدالقاهر( .بی تا) الفرق بین الفرق ،مصر ،مکتبه محمد صبیح و اوالده.
جعفریان ،رسول )5575(.اطلس شیعه ،تهران ،سازمان جغرافیایی و وزارت دفاع.
الحسینی العلوی ،ابوالمعالی(.بی تا) بیان االدیان ،تهران ،انتشارات ابن سینا.
دفتری ،فرهاد )5591(.تاریخ و عقاید اسماعیلیه ،ترجمه فریدون بدره ای ،تهران ،نشرو پژوهش فرزان روز.
شهرستانی ،ابوالفتح محمد بن عبدالکریم(.بی تا) الملل والنحل ،بیروت ،دارالمعرفه.
مفید ،محمدبن محمدبن اسغمان )5591( .اوائل المقاالت فی مذاهب و المختارات ،تهران ،موسسه مطالعات اسالمی.
صابری حسین )5571( .تاریخ فرق اسالمی،تهران ،سمت.
صبحی ،احمد محمود( .بی تا) الزیدیه ،اسکندریه ،موسسه الثقافه الجامعیه.
نوبختی5511(.ق) فرق الشیعه ،نجف ،المکتبه المرتضویه.
Moezzi,Amir,M,A.(2011).the spirituality of shi‘iIslam,tuuris Publishers, London.
Nasr,seyyedHossein(Ed).(1911). lsmaili Contributions of lslamic culture, Tehran:lmperial
Academy of philosophy.
Watt,w.montgomery.(1962) .lslamicplilosophyAndTheology,Edinburgh;Edinburghunirversity
press.
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جوامع شیعه در جهان معاصر
Shi'a Societies in the Contemporary World

تعداد واحد نظري1 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس:اختیاری

پيشنياز-:

هدف درس :شناخت نقش و موقعیت ژئوپلتیک جوامع شیعه در دگر گونی های فکنری و فرهنگنی واجتمناعی كشنورهای
اسالمی و غیر اسالمی در عصر حاضر
رئوس مطالب:
كلیات :اصطالحات و معرفی و نقد منابع جوامع شیعه
روش تحقیق در جوامع شیعه در دنیا ی معاصر
بررسی موقعیت شیعیان در كشورهای قاره آمریکا
بررسی موقعیت شیعیان در كشورهای اروپایی
تبیین موقعیت شیعیان در كشورهای غیر مسلمان آسیایی
تبیین موقعیت شیعیان در كشورهای آفریقایی
بررسی موقعیت شیعیان در قاره استرالیا
بررسی نقش شیعیان در كشورهای اسالمی غر ب آسیا
نقد و بررسی نقش شیعیان در شبه قاره هند (امامیه ،اسماعیلیه ،آقاخانیه )
بررسی نقش شیعیان در آسیای میانه و قفقاز
بررسی فرصت ها و چالش های جوامع شیعی
روابط جمهوری اسالمی با جوامع شیعی
روش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر
+

آزمون نهايي
+

ميان ترم
+

بازديد- :

15

پروژه
+

منابع:
تو آل ،فراسوا )5597(.ژئوپلیتیک شیعه  ،ترجمه علیرضا قاسم آقا ،تهران  ،انتشارات اندیشه سازان نو .
جعفریان ،رسول )5519(.اطلس شیعه  ،تهران  ،سازمانی جغرافیایی نیروهای مسلح .
خدا قلی پور ،محمود و وزیری ،فهیمه  )5597(.اسالم مسلمانان در آمریکا  ،قم  ،دفتر تبلغات اسالمی قم .
خدا قلی پور ،محمود و وزیری  ،فهمیه  )5514(.اسالم و مسلمانان در فرانسه ،قم ،دفتر تبلغات اسالمی قم.
دكمجیان ،هرایر )5599(.اسالم در انقالب جنبس های معاصر  ،ترجمه دكتر حمید احمدی  ،تهران  ،انتشارات كیهان .
ویلهم  ،دیتل )5591(.جهاد در راه خدا (بررسی روند خیزش های اسالمی معاصر) ترجمه جواد كرمانی و سکینه كرمانی.
رضوی ،سید عباس اطهر  )5591(.شیعه در هند ،قم ،انتشارات دفتر تبلغات اسالمی قم .
عبدلی ،حسین  )5519(.شیعیان افغانستان ،تهران ،نشر یقعه.
فوله  ،گراهام و فرانکه  )5510(.شیعیان عرب مسلمانان فراموش شده ،ترجمه خدیجه تبریزی ،قم ،انتشارات شیعه شناسی
كتاب سبز.
محمدی ،منوچهر  )5511(.باز تاب جهانی انقالب اسالمی ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی.
وزیری ،فهیمه  )5515(.اسالم ومسلمانان درانگلستان  ،اصفهان ،انتشارات دانشگاه اصفهان ،بوستان كتاب قم.
هالم ،هاینس  )5511(.تشیع ،ترجمه محمد تقی اكبری ،قم ،نشر ادیان.
هالم ،هاینس  )5574(.اسالم شیعی ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی قم.
یالك ،عایشن  )5574(.بررسی وضعیت شیعیان امامی تركیه ،ترجمه مریم كمالی ،تهران .
Amyn B. sajoo.(2009).A lompunion to the muslim world, the Institute of Ismaili studies.
London.
Encyclopedia of Islam- New Edition
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نقد و بررسي دیدگاههاي فرق اسالمي درباب تشیع امامیه
Islamic Sects' Approaches on the ImamiedShi'aThe

تعداد واحد نظري1 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس :اختیاری

پيشنياز-:

هدف درس :شناخت انتقادی دیدگاههای مسلمانان غیر امامی در باره ماهیت ،تاریخ و ویژگی های تشیع اثنی عشری
رئوس مطالب:
گونهشناسی دیدگاههای مسلمانان غیر امامی درباره تشیع اثنی عشری (افراطی واعتدالی)
شناخت انتقادی دیدگاههای مسلمانان غیر شیعی (با تاكید بر وها بیت)
نگاه شیعیان غیر امامی درباره تشیع اثنی عشری
زمینه ها ،عوامل و پیامدهای منفی نگری نسبت به تشیع اثنی عشری
نقش انقالب اسالمی ایران در نگاه مسلمانان غیر امامی به تشیع اثنی عشری
نوع نگاه دولتهای غیر امامی فاطمی  ،ادریسی ،علوی به تشیع امامی
روش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر

ميان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد- :
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منابع:
ابن ابی الحدید5715( .م) شرح نهج البالغه ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،مصر دارالکتب العلمیه .
ابن تیمیه )5517( .منهاج السنه النبویه فی نقض اعالم الشیعه والقدریه ،مطبعه الکبری.
احمد بن موسی 5055(.ق) ابن طاووس ،بناءالمقاله الفاطمیه فی نقض الرساله العثمانیه موسسه آل البیت.
اشعری ،ابوالحسن5754 -5717(.م ) مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ،جمعیه المتشر اال آلمانیه .
اندلسی ،ابن حزم 5041 (.ق) الفصل فی الملل واالهواء والنحل ،دارا لمعرفه .
جاحظ ،ابوعثمان  )5505 (.العثمانیه ،دارا لکتب االسالمیه.
الجوزیه ،ابن قیم  (.بی تا ) مفتاح دارالسعاده ومنشور والیه العلم و االزاده ،دارا الکتب العلمیه.
الدمشقی ،ابن كثیر 5711(.م) البدایه والنهایه ،مکتبه المعارف الریاض.
شهرستانی ،عبدالکریم  )5711(.الملل والنحل ،مکتبه اال نجلو المصریه.
طاهر بغدادی ،عبدالقاهربن )5500( .الفرق بین الفرق ،اشراقی .
Gleave Robert m.Robert M. ( 2009).Recent research mtod the history of Early shiism,

-

Lalani A rzinaR .(2006).shia in the Q uran, london

-

MoezziَAmir . M.A.(2011).the spirituality of shi‘i Islam, the Institute of Ismaili.

-

Stewa art Devinj.(2008).farewellpiyrimateEncyclopaedia of Q uran, le,dn,.

-
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روش تحقیق پیشرفته
Advance Methodology of Research

تعداد واحد نظري1 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس:اختیاری

پيشنياز-:

هدف درس :تبیین و كاربری روش های مختلف پژوهش تاریخی و شیوه های تدوین متون تاریخی
رئوس مطالب:
 ماهیت معرفت تاریخی و مؤلفه های اصلی آن (انسان ،زمان ،مکان ،تغییر) تاریخ پژوهی و الزامات آن (نگاه انتقادی ،مسأله محوری ،مفهوم پردازی ) اهداف علمی از پژوهش های تاریخی (خاص نگری ،صیرورت یابی ) راهبردهای پژوهشی در مطالعات تاریخیالف) راهبردهای اثباتی (پوزیتیوستی)
ب) راهبردهای تفسسیری (هرمنوتیکی)
ج) راهبردهای انتقادی و نمایندگان آن (مکتب فرانکفورت)
 طرح نامه پژوهشی (پروپازال)؛ چیستی و چگونگی آن مهندسی پژوهش و مراحل آن تحلیل محتوا؛ تخیل ،تعمیم و اعتبار نقد علمی؛ روش ،زاویه و سطوح تفاوت میان روش شناسی تاریخ و روش تحقیق در تاریخروش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر
+

آزمون نهايي
+

ميان ترم
+

بازديد- :
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پروژه
+

منابع:
جعفریان ،رسول )5519(.آشنایی مقدماتی با روش تحقیق در تاریخ ،انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران.
رنجبر ،احمد  )5511( ،روش های تحقیق و مآخذ شناسی ،تهران ،اساطیر.
زرین كوب ،عبدالحسین  )5501(،تاریخ در ترازو ،تهران ،امیر كبیر.
ساروخانی ،باقر )5595(.روش های تحقیق در علوم اجتماعی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ساماران ،شارل )5594(.روش های پژوهش در تاریخ ،مشهد،آستان قدس رضوی ،معاونت فرهنگی.
سجادی ،سید صادق و عالم زاده ،هادی )5574( ،تاریخ نگاری در اسالم ،تهران ،سازمان كانت.
فرانس ،روزنتال )5511(.تاریخ تاریخ نگاری در اسالم ،قم ،حوزه علمیه قم .
كیستن ،كالرك و سیدنی رابرت ،جورج )5511(.مقدمه ای بر روش تحقیق در تاریخ ،مترجم اوانس اوانسیان،
تهران ،اساطیر.
مالیی توانی ،علیرضا )5515(.درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ ،تهران ،نشر نی.
نورائی ،مرتضی )5519(.راهنمای نگارش در تاریخ ،مشهد ،جهاد دانشگاهی.
میرجعفری ،حسین و مرتضی نورائی )5511(.روش پژوهش در تاریخ ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ تمدن اسالمی.
L. Jordanova(2006), History in practice, and, London.
J. Barzun and H. F. Graff(2003), The Modern Researcher,6th ed. ,UK.
J.Tosh( 2010), The Pursit of History, 6th ed. , UK.
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-

نقد آراء مستشرقان در باب شیعه امامیه
Critical Study of Orientalists Views on the Imamied Shi'a

تعداد واحد نظري1 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس:تخصصی -اصلی

پيشنياز-:

هدف درس :نقد و بررسی آثار مستشرقان به منظور دستیابی به روشها  ،منابع و تحلیل آن
رئوس مطالب:
مفاهیم و روش شناسی نقد آثار مستشرقان
نقد و بررسی دیدگاه مستشرقان درباره علم امامان
نقد و بررسی نظر مستشرقان در باب عصمت و تعداد امامان
نقد و بررسی منابع مورد استفاده مستشرقان درباره امام شناسی و تشیع
نقد مدخل های مربوط به تشیع در دائره المعارف های معتبر جهانی
بررسی تغییر و تحول در دیدگاهها ی مستشرقان نسبت به تشیع
نقد و بررسی دیدگاه مستشرقان درباره نهضت امام حسین (ع)
نقد و بررسی دیدگاه مستشرقان پیرامون حیات فکری و فرهنگی امامان شیعه
نقد و بررسی دیدگاه مستشرقان درباره مهدویت و انتظار
روش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر
+

آزمون نهايي
+

ميان ترم
+

بازديد- :

21

پروژه
+

منابع:
البستی ،ابوالقا سم )5511(.البحث عن التکفیر و التسفیق ،با تحقیق و مقدمه ویلفرد مادلونگ ،مركز نشر دانشگاهی.
دونالدسن(.بی تا) عقیده الشیعه  ،ترجمه به عربی ؛ع.م ،قاهره.
گلدزیهر ،ایگناس )5519(.درسهایی درباره اسالم ،ترجمه علی نقی منزوی،كمانگیر.
مادلونگ  ،ویلفرد )5591(.مکتبها و فرقه های اسالمی در سده های میانه :ترجمه جواد قاسمی ،مشهد ،بنیاد پژوهش
های آستان قدس رضوی.
مادلونگ ،ویلفرد )5514(.جانشینی حضرت محمد(ص) ،ترجمه حمید رضا ضابط ،احمد نمایی ،بنیاد پژوهشهای آستان
قدس.
مادلونگ ،ماسننیون )5511(.جغرافیای تاریخی كوفه ،ترجمه عبدالکریم قنوات ،سمت.
مادلونگ ،ماسینیون )5511(.دخویه ،استرن ،نهضت قرامطه ،میراث ملل.
همتی،گلیان .)5511(.تاریخچه شرق شناسی ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
– Crow , d.s.(2008).The role of al…. in early Islamic widom with reference to Imam jafar al
sadiq , Montreal , M…. university,
Encyclopaedia of Islam .(2010).
Lulani, Arzina.(2010). Early shi‘I thought, the Institute of Ismaili studies, London.
Waheed Akhtar, s.(1995).Early shitt Islam, publication blak well .
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-

شناخت و نقد منابع شیعه امامیه
Critical Study of Imamied Shi'a Sources

تعداد واحد نظري1 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس:اختیاری

پيشنياز-:

هدف درس :شناخت و نقد منابع درباره تاریخ تشیع
رئوس مطالب:
مفاهیم و كلیات
نقد و بررسی تواریخ عمومی نظیر ،یعقوبی ،مسعودی ،فسوی ،مقدسی ،طبری ،ابن اثیر و ...
محورهای و مالكهای نقد و بررسی كتاب
نقد و بررسی كتب سیره و مغازی
نقد و بررسی كتب فتوح
نقد و بررسی كتب وزارات و دیوانساالری و منشآت
نقد و بررسی مقاتل نگاری قرون نخستین اسالمی
نقد و بررسی تواریخ محلی و فرهنگنامه های تاریخی مثل تاریخ بغداد ،تاریخ مدینه دمشق و ....
نقد و بررسی تذكره ها و شرح حال نگاری و دائره المعارفهای شیعی
نقد و بررسی منابع حدیثی شیعی از متقدم و متأخر نظیر؛ كافی ،تهذیب ،استبصار ،من ال یحضره الفقیه ،بحار االنوار و ...
نقد و بررسی كتب مالیه مسلمین
نقد و بررسی كتب طبقات
نقد و بررسی مکاتب تاریخ نگاری مسلمانان با تأكید بر تشیع
روش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر
+

آزمون نهايي
+

ميان ترم
+

بازديد- :
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پروژه
+

منابع:
آئینه وند ،صادق  )5599(.علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ابن منیع ،محمد بن سعد5591/5719(.ق) طبقات ،بیروت ،دارصار.
اصفهانی ،ابوالفرج 5511(.ق )5711/مقاتل الطالبیین ،مکتبه الحیدریه.
طبری ،محمد بن جریر5719(.م5511/ق) تاریخ الرسل و الملوك ،محمد ابوالفضل ابراهیم  ،قاهره.
نیشابوری ،حاكم  )5557(.تاریخ نیشابور ،به سعی و كوشش بهمن كریمی.
نیشابوری ،حاكم 5759(.م) معرفه علوم حدیث ،مطبعه دارالکتب المصریه.
-Carl Cleman.( 1981).The religios The Word, London and New York.
-Gibb H.A.R. (1997). Modern trends In Islam, university of Chicago press.
-HumeR.E. (1974).The worlds living Religious ,New York.
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آراء فقهاي شیعه درباره فرق اسالمي
The Shi'a Faqihs' Thoughts on The Islamic Sects

تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس :اختياري

پيشنياز -:ندارد

هدف درس :آشنایی دانشجویان با دیدگاههای فقهاء شیعه درباره فرقههای اسالمی اعم از كالمی و فقهی
رئوس مطالب:
دیدگاه فقهاء شیعه درباره فرق عثمانی ،معتزله ،مرجئه و خوارج
نقد و بررسی آراء شیخ مفید درباره اهل سنت و اهل حدیث
مقایسه نظرات شیخ محمد بن حسن طوسی درباره فرق غیر شیعی
نقد و بررسی دیدگاه علمای امامیه درباره غالیان
تبیین علمای امامی عهد صفوی و فرق اسالمی
دیدگاه فقهاء عهد قاجار در باب فرق اسالمی
بررسی آراء علمای مهاجر بحرین و جبل عامل درباره مذهب عثمانیها
بررسی دیدگاههای علمای شیعه در باره وهابیت ،بابیت و بهائیت
روش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر
+

آزمون نهايي
+

ميان ترم
+

بازديد- :

25

پروژه
+

منابع:
اسفراینی ابوالمظفر؛ التبصیر فی الدین و تمییز الفرقه الناجیه عن الفرق الهالکین ،تحقیق كمال یوسف الحوت ،بیروت ،عالم
الکتب ،چاپ اول.
امینی احمد  )5519 (.الغدیر فی الکتاب و السنه و االدب ،بیروت دارالکتب العربی چاپ سوم .
بدوی عبدالرحمن  5795 (.م) مذاهب االسالمیین ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.
تیجانی تونسی ،محمد ،اهل سنت واقعی،ترجمه عباسعلی براتی ،قم ،بنیاد معارف اسالمی .
حر عاملی ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازی ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی.
حسینی علوی ،ابوالمعالی محمد  5551 (.ش) بیان االدیان ،تصحیح عباس اقبال آشتیانی ،تهران ،مطبعه مجلس.
حسینی فیروزآبادی ،سید مرتضی  5511 (.ش) فضائل خمسه من الصحاح السته ،تهران ،دارالکتب االسالمیه .
رازی قزوینی ،عبدالجلیل )5555 (.النقض فی بعض مثالب النواصب فی بعض فضائح الروافض ،تصحیح سید جالل الدین
حسینی ارموی ،تهران.
السامرائی  ،عبداهلل سلوم )5571 (.الغلو و الفرق الغالیه فی الحضاره االسالمیه ،بغداد ،دارالحریه للطباعه.
صدوق ابوجعفر محمد بن علی ،من الیحضره الفقیه ،بیروت ،دارالتعارف للمطبوعات .
صراف ،احمد حامد 5595 (.ق) الشبک من فرق الغاله فی العراق ،بغداد ،مطبعه المعارف.
عبدالجبار شراره ،موقف الشیخ المفید من الغلو و الغاله ،مجله رساله التقریب ش . 5
الغرباوی ،ماجد ،الفرق فی آثار الشیخ المفید ،سلسله مقاالت كنگره شیخ مفید ،شماره .01
نویسنده نامعلوم  )5511(.هفتاد و سه ملت یا اعتقادات مذاهب  ،تصحیح محمد جواد مشکور ،تهران ،انتشارات عطایی
چاپ چهارم.

26

سیر اندیشههاي عرفاني تشیع
Thoughts The Process of Shi'a Gnosticism

تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس :اختياري

پيشنياز -:ندارد

هدف درس:آشنایی دانشجویان با سیر رشد عرفان در فرق مختلف شیعه
رئوس مطالب:
كلیات زهد ،عرفان و تصوف اسالمی ،تفاوتها و مشابهت ها زمینهها و ریشههای عرفان اسالمی تاثیر آموزههای قرآنی بر رشد عرفان تعالیم امام علی(ع) و عرفان اسالمی بزرگان شیعه و عرفان اسالمی در صدر اسالم اصحاب صفه و تشیع نقد و بررسی منابع و ماخذ درباره عرفا و متصوفه مشخصه ها و ویژگیهای عرفان شیعی ارتباط متون نثر و نظم و شعر فارسی و عربی با عرفان شیعی عرفان اسالمی از دیدگاه امام خمینی و عالمه طبا طباییروش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر

ميان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد-:
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منابع:
آشتیانی جالل الدین .)5515(.منتخباتی از حکمای ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر ،انستیتو ایران و
فرانسه.
آشتیانی جالل الدین ،مکاتب عرفانی بین سید احمد حائری و شیخ محمد حسین غروی در شرح دو بیت عطار ،جالل
الدین آشتیانی ،مركز انتشارات علمی و فرهنگی .
انصاریان حسین )5511( .عرفان اسالمی (شرح جامع مصباح الشریعه ) المهدی.
حمیه خنجر علی )5050/5571(.العرفان الشیعی دراسه فی الحیائ اروحیه و الفکریه ،ترجمه ناصر طباطبایی ،تهران،
انتشارات مولی.
دورینگ ژان  )5591 (.موسیقی و عرفان سنت شیعی اهل حق  ،ترجمه سودابه فضائلی ،انتشارات پرسش .
عالفچیان زهرا  )5510(.عرفان در حکمت سینوی ،پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان .
غفاری حسین )5515(.فلسفه عرفان شیعی ،نشر حکمت .
قاضی محمد حسن )5511( .آیت الحق ( شرح فخرالعرفاء حاج سید علی آقا قاضی قدس اهلل ) ترجمه محمد علی قاضی
نیا ،نشر حکمت .
قاینی كافی بن محتشم  )5510(.رسائل عرفانی و فلسفی حکیم قائنی ،به تصحیح محمدباقرحجتی ،انتشارات علمی و
فرهنگی .
كریمی زنجانی اصل  )5511 (.عرفان شیعی به روایت سید حیدر آملی ،نشر اطالعات.
كیانی نژاد نورالدین )5511( .سیر عرفان در اسالم ،تهران ،انتشارات اشراقی.
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تحوالت اقتصادي شیعه
Shi'a Economy's Transitions

تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس :اختياري

پيشنياز-:

هدف درس :آشنایی دانشجویان با تاریخ تحوالت اقتصادی مربوط به شیعه و طرحهای اقتصادی خاص تشیع
رئوس مطالب:
تعاریف و اصطالحات ( مبانی ،اهداف ،اصول راهبردی نظام اقتصادی اسالم)
نظام سازی اقتصادی نبوی ،علوی
عدالت اجتماعی و رفاه عمومی ،توازن اقتصادی و عدم تمركز ثروت و فقرزدایی
روابط توزیع و تولید از دیدگاه شیعه
خمس و صدقات و موارد مصرف آن از دیدگاه شیعه
فی و موارد مصرف آن از دیدگاه شیعه
آسیب شناسی اقتصادی از دیدگاه تشیع مثل ربا و احتکار
تعاون اجتماعی و قرض الحسنه از دیدگاه فقهای شیعه
وقف و تأثیر آن بر نظام های تعاون اجتماعی وآموزشی
كشاورزی و كشاورزان ،تجارت و تجار از دیدگاه امامان (ع) و فقهای شیعه
صنعت و صنعتگران از دیدگاه امامان و فقهای شیعه (ع)
آینده نگری اقتصادی و تمدن سازی نوین شیعه
اقتصاد مقاومتی و نقش آن در بقاء ،استحکام و استقالل دولت
روش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر

ميان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد-:
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منابع:
خمینی ،روح اهلل  )5515 (.رساله نوین  ، 1مقدمه ای در نظام و تاریخچه اقتصاد اسالمی ،به اهتمام بی آزار شیرازی ،
دفتر نشر فرهنگ اسالمی  ،چاپ اول .
صدر ،محمد باقر 5574(.ش)اقتصادنا یا مکتب اقتصادی اسالم ،ترجمه محمد كاظم بجنوردی ،تهران ،انتشارات
اسالمی.
ضیاءالریس  )5595 (.خراج و نظام های مالی دولتهای اسالمی ،ترجمه فتحعلی اكبری ،دانشگاه اصفهان.
فرانسوا توال ،ژئوپولتیک تشیع،ترجمه صدوق نائینی ونینی ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .
محمدی ری شهری ،محمد )5511/5010( .توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و سنت ،ترجمه ابوالقاسم حسینی،
دارالحدیث .
محمدی ری شهری ،محمد )5511 (.الگوی مصرف از نگاه قرآن و سنت ،دارالحدیث .
مطهری ،مرتضی ،نظری به نظام اقتصادی اسالم ،تهران ،صدرا  ،چاپ مکرر
میر معزی ،سید حسین5574(.ش) نظام اقتصادی اسالم ،قم ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
نهج البالغه ،ترجمه دكتر سید جعفر شهیدی ،انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ،چاپ مکرر.
وزیری ،جواد )5591(.مسائل اقتصادی در تفسیرالمیزان ،امیركبیر.
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نظریه امامت
TheoryImamat

تعداد واحد نظري1 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس :اختیاری

پيشنياز -:ندارد

هدف درس:
شناخت تفضیلی موضوع موضوع امامت در قرآن ،روایات و دیدگاههای مسلمانان
رئوس مطالب:
 واژه شناسی و اصطالحات رسالت ،امامت ،والیت ،حجت و معرفت مفاهیم و كلیات (تاریخچه ،بحث ،اهمیت ،و ضرورت ،آشنایی با مفاهیم :امام  ،خلیفه ،وصی ،امیر ،سلطان و )... چیستی امامت (تحلیل تعاریف مسلمانان از امامت) امامت در قرآن كریم (تحلیل و تفسیر آیات مربوط به امامت ،مصادیق امام از میان پیامبران ،ویژگی های امام حق وامام باطل در قرآن  ،تفاوت امامت و نبوت و رسالت  ،بررسی دیدگاههای مفسران ،بررسی تفسیری مربوط به موضوع)
 ویژگی های امام (عصمت ،علم  ،فضیلت ،كرامت) شئون والیت تکوینی و تشریعی امامت خاصه و عامه (مفهوم شناسی و )... تحلیل و بررسی راههای تعیین امام:الف) نظریه نص و نصب
ب) نظریه بیعت و انتخاب (و نیز اجماع و اكثریت)
ج) تعیین امام از سوی امام پیشین
د) نظریه شوری
ه) نظریه قدرت ( غلبه و كودتا) و ...
 ادله امامت امیرمومنان (ع)الف) ادله قرآنی (تحلیل و بررسی و پاسخ به شبهات)
ب) ادله روایی و تاریخی ،بررسی سندی و محتوایی روایات
ج) ادله عقلی
 -ادله امامت سایر امامان شیعه اثناعشریه
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 مهدویت امامت و والیت فقیهروش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر
+

ميان ترم
+

آزمون نهايي
+

پروژه
+

بازديد- :
منابع:
ایبش ،یوسف5774( .م) الخالفه و شروط الزعامه عند اهل السنه و الجماعه ،بیروت :دارالحمراء.
آل كاشف الغطاء ،محمد حسین 5041( .ق) اصل الشیعه و اصولها ،بیروت :موسسه االعلمی المطبوعات.
جوادی آملی ،عبداهلل ( )5574شمیم والیت ،قم :اسراء.
حسینی طهرانی ،محمد حسین )5511( .امام شناسی بحث های تفسیری ،فلسفی ،روائی ،تاریخی ،اجتماعی درباره
امامت و والیت ،تهران :انتشارات حکمت.
حلی ،حسن بن یوسف (5051ق) نهج الحق و كشف الصدق ،قم :دارالهجره.
خمینی ،روح اله )5514( .مصباح الهدایه( ،ترجمه ا .فهری) ،تهران :انتشارات پیام آزادی.
شریعتی ،محمد تقی )5515( .خالفت و والیت از نظر قرآن و سنت ،تهران :انتشارات حسینیه ارشاد.
طبرسی ،ابومنصور احمدبن علی5051(.ق) االحتجاج علی اهل االحتجاج .تهران :انتشارات اسوه.
علم الهدی ،علی بن الحسین5054(.ق) الشافی فی االمامه ،تهران :موسسه الصادق.
كربن ،هانری )5515( .انسان نورانی در تصوف اسالمی ( ،ترجمه ف .جوهری نیا) تهران :انتشارات آموزگار خرد.
مصباح ،محمد تقی )5511(.معارف قرآن (0و )1راه و راهنماشناسی  ،قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مطهری ،مرتضی )5594( .والء و والیت ها ،تهران :صدرا.
مطهری ،مرتضی )5517( .امامت و رهبری ،تهران :صدرا.

32

تاریخ شفاهي
Oral History

تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي-:

نوع درس :اختياري

پيشنياز-:

هدف درس:آموزش شیوه ها و ساز و كارهای تاریخ شفاهی و كاركرد های آن در تاریخ نگاری محلی.
رئوس مطالب:
 فلسفه تاریخ شفاهی كاركردهای تاریخ نگاری شفاهی مصاحبه فعال و روشهای آن ( بسته های پرسشی ) چگونگی استخراج اطالعات در قالب شواهد شفاهی ( تدوین ) مقایسه تحلیلی زوایای تاریخ شفاهی با تاریخ مکتوب كاركرد تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری معاصرروش ارزيابي:
ارزشيابي مستمر
+

آزمون نهايي

ميان ترم

+

+

بازديد- :
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پروژه
+

:منابع
. انتشارات مؤسسه ایران: تهران،ترجمه علی ایثار كسمایی،) شیوه های مصاحبه در مطبوعات5591(. سوزان، دانانتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملی: تهران، غالمرضا عزیزی،) مجموعه مقاالت5574(. تاریخ شفاهی دفاع مقدس.جمهوری اسالمی ایران
. انتشارات سوره مهر: تهران،) مجموعه مقاالت5591( . مصاحبه در تاریخ شفاهی تهران،) تاریخ شفاهی و نقد و بررسی جایگاه آن در تاریخ نگاری معاصر و ایران5571(.  مهدی ابوالحسنی، مرتضی، نورائی.پژوهشکده تاریخ اسالم:
-Songster, H.J. (1998). Telling our stories: Feminist debates and the use of oralhistory, in The oral
history reader, R . Perks and A. Thomson (ed.): London .
-Portelli, A. (1998). What makes oral history different, in oral historyreader, R. Perks and A.
Thomson (ed.): London .
-Stanford , M. (1994). Acompanion to the study of history Oxford .
-Howarth , K . (1988).Oralhistory , Great Britain .
-Ritchie, D.A.(2003).Doing oral history, Oxford .
-Brivait, B. (1996). and others (ed.), Contemporary history handbook:Manchester .
-Jordanova, L. (2000). History in practice: London .
-Gardiner, J. (1988). What is history today? :London
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