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  مقدمهالف( 

ترین پژوهی یکی از پرجاذبهپژوهشها و تحقیقات در اطراف حوزه دینتوان اذعان داشت که امروزه بدون شک می

 هاي مطالعاتی است که بسیاري از پژوهندگان و دانشجویان را به خود فرا خوانده است.شاخه

باشد در مطالعه یک دین همواره باید توجه داشت که از چه زاویه و با از آنجا که ادیان داراي ابعاد و ابعاض مختلف می

توان به دین شود. این در حالتی است که دین را کل نگرانه مطالعه کنیم. چنانکه میه رویکردي به دین نگریسته میچ

 نگر هم داشت.نگاهی جزئی

در  هاي مختلفهاي مختلف اندیشة دینی مطرح گردیده موجب پدید آمدن شاخهپرشمار سؤاالت مختلفی که در عرصه

 حوزه دین شده است.

در این دوره پا به عرصه جدیدي نهاد و علوم متنوعی را تحت پوشش خود قرار داد. این علوم به عنوان دانش پژوهی دین

در پرتو تحوالت بنیادین مدرنیته بود که این علوم با دین نسبتی پیدا کردند  مطرح گردید. و معرفتی مستقل و مرتبط با دین

ن این علوم براي دین پیامدهایی ضمنی را نیز در پی داشت ه همواره و در حوزه علوم دینی جاي گرفتند. البته پدید آمد

کند. عوامل مختلفی موجب تحول در مطالعات دینی گردید که حاصل این تحول و دین و اندیشه دینی را تهدید می

هند. ددگرگونی پیدایش چند رشته مختلف در دین پژوهی شد که هر یک از بعد خاصی دین را مورد مطالعه قرار می

ها پژوهی گردید: این رشتههایی صریح، از قرن نوزدهم و در عرصه دینها به صورت رشتهمندي این رشتهدهی و نظامسامان

 عبارتنداز:

شناسی ارشناسی، فلسفه دین، کالم جدید، پدیدشناسی تطبیقی، مردمشناسی دین، تاریخ ادیان، دینشناسی دین، جامعهروان

حوزه علم  جدید در مباحث دینی و  شناسی دین، فلسفه و کالم اسالمی، معرفت شناسیدینی، اسطورهدین، ادبیات و هنر 

 و دین.

اپی پژوهندگان هاي پیذیربط و  درخواست یشپژوههاي با عنایت به آنچه که بطور خالصه بیان شد، به دنبال نیاز مبرم حوزه

ي دین پژوهی گامی مؤثر در راستاي تحقق این مهم و مفید در و جویندگان در این حوزه، امید آن است که دوره دکتر

 پژوهی باشد. انشاءاهللدین ايههشجهت تعمیق و توسعة مطالعات و آموزشها و پژو
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  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

ه اهداف زیر ب اي است که در حوزه علوم انسانی و بر اساس ضوابط دانشگاهی به منظور نیلپژوهی رشتهدوره دکتري دین

 ریزي شده است.برنامه

 ترتبیت و تأمین نیروي انسانی الزم و متخصص براي تدریس در مراکز علمی کشور .1

 پژوهیتربیت و تأمین نیروي پژوهشگر در زمینه مسائل و موضوعات مختلف و متنوع دین .2

 ل و پویاعرفتی اصیشناسی و تطبیق با حوزه مهاي فوق و شبههتربیت نیروي متخصص جهت شناسایی حوزه .3

 دفاع از هویت حقیقی دین به ویژه دین اسالم در مقابل باورهاي غیردینی و یا ضد دینی .4

اي هسازي و تطبیق و بازخوانی با حوزههاي مهم در عرصه علوم انسانی به منظور  بومیمهیا نمودن زیرساخت .5

 اسالمی و شیعی

هاي مختلف همانند هاي پژوهشی در زمینهاجراي پروژه سازي امکانات علمی و تحقیقاتی براي طراحی وفراهم .6

 هاي علمی و پژوهشیتحلیل و ترجمه آثار در این زمینه و برگزاري سمینارها و کنفرانس

 

  تیپ( ضرورت و اهم

دین پژوهی، نام یک رشته علمی خاص نیست، بلکه عنوانی است عام براي مجموعه اي از رشته ها و شاخه هاي علمی و 

، که همگی درباره دین بحث می کنند و هر یک از منظري خاص به بررسی ابعاد دین می پردازند. دین پژوهی، معرفتی

دانش هایی چون فلسفه دین، الهیات )کالم( و زیر رشته هایی همچون روان شناسی دین، جامعه شناسی و مانند آن را در 

 .بر می گیرد

ن دانش ها، قلمرو تحقیق و پژوهش آن را مشخص می سازد و آن را ویژگی هاي موضوعی یا روش شناختی هر یک از ای

از سایر دانش هاي مربوط به دین جدا می کند. به بیان دیگر، رشته ها و شعبه هاي مختلف دین پژوهی یا رهیافت هاي 

ی قرار می گوناگون در دین پژوهی، هر یک ناظر به بعدي از ابعاد دین است و از همان بعد خاص، دین را مورد بررس

دهند. بنابراین، دین پژوهی یعنی تحقیق و پژوهش نظري پیرامون ماهیت و ابعاد دین و شناسایی و شناساندن آن؛ یا تالش 

 .براي اثبات این که گزاره ها و دعاوي دینی صادق و مطابق با واقع است و آثار و لوازم سودمندي بر آنها مترتب است

را که موضوع آنها به شکلی مطالعه و پژوهش درباره دین است، دین پژوهی بنامیم، می  با این بیان اگر مجموع دانشهایی

توانیم بر حسب ابعاد گوناگونی که معموال ادیان از آن برخوردارند، شاخه هاي رشته ها و یا ابعاد متنوعی مانند الهیات، 

وهی ن و مردم شناسی دین را براي دین پژفلسفه، تاریخ دین، دین شناسی تطبیقی، روان شناسی دین، جامعه شناسی دی

 .برشماریم. وجود این رشته ها نشان دهنده اهمیت باالي دین در عرصه زندگی اجتماعی انسان است
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در باب تاریخچه این رشته، باید گفت این رشته، تاریخی کهن دارد و می توان قدمت آن را برابر با قدمت خود دین 

نشناسد آن را نمی پذیرد. هر چند دین پژوهی نیز به سان سایر پژوهشهاي علمی، در آغاز دانست؛ زیرا انسان تا چیزي را 

 .بسیار ساده و محدود بوده، ولی با گذشت زمان همراه با تطور اصل دین، تکامل یافته است

ین منابع عروف تردین پژوهان، نمونه هایی از تحقیقات دین شناسی را در یونان باستان و غیر آن ذکر کرده اند. یکی از م

ق. م( است که سرشار از اطالعات درباره ادیان باستانی آسیاي  425 -4۸۴دین شناسی دوران باستان، کتاب تاریخ هرودت )

غربی و مصر است. این مورخ یونانی در کتابهاي تاریخ خود، نمونه هایی از روشهاي دین پژوهی و نیز تفسیرهاي خود را 

 .در این باب ارائه داده است

عالوه بر او بسیاري از نویسندگان رومی و یونانی و غ بر آنها از مورخان پیش از میالد مسیح در کتبشان اطالعات ارزشمندي 

 .از دین پژوهی و پیشینه آن جمع آوري کرده اند

فراوان  دین پژوهی در جهان اسالم، پس از گسترش آن به ویژه در مناطق متمدن آن روز جهان یعنی ایران و روم، رونق

یافت؛ زیرا اسالم دین پژوهی و شناخت مبانی دینی را پیش شرط پذیرش دین اعالم کرده است . بدین ترتیب دین پژوهی 

پویایی بیشتري یافت و پیوسته دین پژوهی تطبیقی و در محدوده دنیاي اسالم، میان مذاهب اسالمی وجود داشته و دارد. 

معناي تالش براي ارائه تعریف جدیدي از دین و یافتن ماهیت متمایز آن با ولی دین پژوهی در عصر جدید، آن هم به 

سلسله اي از صفات که دین و آنچه مربوط به دین است را از بقیه زندگی انسانی متمایز گرداند، عمدتا یک رویکرد و 

 .توجه غربی است

ویژه  یل تحوالتی که در قرون اخیر بهاین تالش پیامد طبیعی گرایش نظري، روشنفکرانه و علمی غرب است، که به دل

که در قرن نوزدهم توسط امثال گالیله، نیوتن و غیر آنان در غرب به وقوع پیوست، دین پژوهی را نیز  يا یمعلتحوالت 

متحول ساخت. جامعه شناسی دین نیز در این چارچوب متاثر از رویکرد غربی است که البته در دهه هاي اخیر در جوامع 

ز رونق یافته و تالش دارد با فاصله از رویکرد غربی به بررسی دین در جامعه بپردازد. اما در عین حال به واقعی یا اسالمی نی

 .غیرواقعی بودن دین کاري ندارد و توجه به کار کردهاي آن در جامعه را در اولویت نگاه خود قرار داده است

 ( تعداد و نوع واحدهای درسی ت

 واحدهاتوزیع  -(1)جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 
 6 جبرانیدروس 

 81 دروس تخصصی

 81 رساله

 36 جمع
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 آموختگانو شایستگی دانش مهارت، توانمندیث( 

 دروس مرتبط ویژه هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت
دفاع از هویت حقیقی دین به ویژه دین اسالم در مقابل 

 باورهاي غیردینی یا ضد دینی
 سکوالریزم و سکوالریزاسیوندین، 

 نگرش ها و نظریه ها در باره دین شناخت و تحلیل نظریه های دینی

 شناسی تاریخی دینسنخ توانایی تحلیلی تاریخی ادیان

 دروس مرتبط عمومی هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت

 وگوی ادیان گفت تعامل با دیگر ادیانایجاد توانمندی 

 دورهج( شرایط و ضوابط ورود به 

حوزه علمیه است، شرایط عمومی پذیرش تابع  3یا سطح  ته منوط به داشتن مدرک کارشناسی ارشدشرکت در این رش

 هاي دانشگاه یامقررات و مصوبات آموزش عالی و شرایط اختصاصی در چارچوب مقررات آموزش عالی، تابع سیاست

 کننده است.مؤسسه برگزار
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 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 نیاز / هم نیاز پیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

   32   * 2 (1روش شناسی مطالعات ادیان )  .1

   32   * 2 (2روش شناسی مطالعات ادیان )  .2
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   32   * 2 تحوالت کالم اسالمی  .4
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 تعداد ساعات نوع واحد
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  هدف کلی:

 شیوه ها، روش ها، رویکردها و مدل هاي پژوهشی و تمایز رشته ها و گرایش هاي دین پژوهانه در باره دین شناخت 

 اهداف ویژه:

  :هامباحث یا سرفصلپ( 

 تفکیک و تفاوت روش و روش شناسی 

 پارادایم هاي سه گانه روش شناسی: پوزیتیویستی، تفهمی و انتقادي

 طبقه بندي روش شناختی بر مبناي هدف، روش اجرا و شیوه اجرا

 تفکیک و تفاوت هاي مفهومی رویکرد، روش، ساختار

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد44   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 ترجمه مرتضی مردیاا، انتشارات دانشگاه امام صادق )ع( بریان فی،  پارادایم شناسی علوم انسانی،

 حافظ نیا محمدرضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تاران

 رفیع پور فرامرش، هکند هکاوها و پنداشته ها، شرهکت ساامی انتشار، تاران. 

 محمدی بیوک، درامدی بر روش تحقیق هکیفی، پژوهشگاه علوم انسانی، تاران

 8811 : دانشگاه علوم اسالمی رضوی ، شناسی مطالعات دینی )تحریری نو(روشاحد فرامرش قراملکی، 

 

  

 (1روش شناسی مطالعات ادیان ) عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Methodology of Religious Studies (1) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:نوع 

https://www.gisoom.com/book/1631286/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-3117/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-3117/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C/
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 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 شیوه ها، روش ها، رویکردها و مدل های پژوهشی و تمایز رشته ها و گرایش های دین پژوهانه در باره دین شناخت 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 تفکیک و تمایز میان روش هاي دین پژوهانه

 ناختیشناختی و انسان شانواع رویکردهاي دین پژوهانه: الهیاتی، کالمی، فلسفی، تاریخی، پدیدارشناختی، روان شناختی، جامعه 

 بررسی ساختارها، موضوعات و مسائل دین پژوهانه

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد44   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 شندی، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، قمسگال رابرت، راهنمای دین پژوهی، محمد حقانی فضل و محسن  -

موحدیان عطار علی، روش شناسی دین پژوهی ) روش ها، رویکردها، نگرش ها، رشته ها و ساختارها(، نمایندگی المصطفی،  -

 مشاد 

 دانیل پالس، هفت نظریه در باب دین، ترجمه و نقد محمد عزیز بختیاری، موسسه اموششی و پژوهشی امام خمینی، قم -

 .8838 اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه فیروش، نوروشی رسول غرب، در اسالمی مطالعات شناسیاشادینا، روشس -

- Mircea Eliade, Encyclopedia of Religion ( Macmillan Publishing Company, 1987 

- Approaches to the study of religion, peter Connolly, 1999 

  

2روش شناسی مطالعات ادیان  عنوان درس به فارسی:  

Methodology of Religious Studies عنوان درس به انگلیسی:  (2)  نوع درس و واحد 

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 85/    دین پژوهی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 االهیات مسیحی، تاریخ تفکر و مکاتب مسیحی از دوره آباي کلیسا تا دوره مدرن شناخت

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 الف( موضوعات االهیاتی: -

 االهیات.تعریف االهیات و انواع 8

 . منابع االهیات با تأهکید بر هکتاب مقدس و سنت2

 . خداشناسی 8

 . مسیح شناسی4

 . روح القدس شناسی5

 . تثلیث6

 . انسان شناسی7

 . نجات شناسی1

 . فرجام شناسی3

 . آیین های مقدس81

 ب( تاریخ تفکر مسیحی: 

 . آبای هکلیسا  با تاهکید بر آگوستین8

 تاهکید بر توماس آهکوییناس. االهیدانان قرون وسطا با 2

 . االهیدانان ناضت اصالح دینی با تاهکید بر مارتین لوتر8

 . عصر روشنگری و تحوالت فلسفی با تاهکید بر هکانت4

 ج( االهیات جدید مسیحی و مکاتب االهیاتی:

  هارناک چل،یر ماخر، ریشال: برالیل اتیااله.5

 بارت هکارل: ینوارتدهکس اتیااله.7

 شیلیت پل: کیاتستمیس اتیااله. 1

 . االهیات امید: مولتمان3

 بولتمان: سمیالیستانسیاگز اتیااله .81

 نیالتی کایامر بخش ییرها اتیااله.88 

 اهانیس اتیااله.82  

 یستیفمن اتیااله.88   

کیهکاتول دیجد اتیااله .84   

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد44   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 کتاب مقدس، ترجمه پیروز سیار

 الهیات مسیحی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Christian theology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 86/    دین پژوهی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

  حدادي مذاهب،بهروز و ادیان تحقیقات و مطالعات مسیحی، مرکز الهیات رسنامهدگراث، مک الیستر

  ، روبرت آسریان ،میشل آقامالیان ، االهیات مسیحی در قرن بیستمگرنز،  استنلی، السون راجر

 

  Thomas Aquinas, summa theologica. 

. The Modern Theologians, David F.Ford,Blackwell. 

  

https://www.gisoom.com/book/1780060/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/
https://www.gisoom.com/book/1780060/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/author-395918/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-395918/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-369440/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-369440/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86/


 87/    دین پژوهی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 ذ 

 هدف کلی: 

گوناگون کالمی  تا تحوالت دوران میانی و آمدن مدارس و مکاتب سیر تحوالت دانش کالم اسالم از دوران تأسیس و پدید شناخت 

 معاصر در مذاهب مختلف اسالمی

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 مرحلة تدوین و ظهور فرق کالمی ) سدة دوم تا آخر قرن پنجم(

 مرحلة تطور و آمیختن با فلسفه ) سدة ششم تا نهم(

 مرحلة رکود و تقلید ) سدة دهم تا پایان سدة دوازدهم(

 گیري کالم جدید ) دو سدة اخیر(یا احیاء و تجدید و شکلمرحلة جدید 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد44   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

، ترجمه، فرشین بانکی و احمدعلی حیدری،.8فان اس، هکالم و جامعه، ج  

 سامی النشار، علی، نشأة الفکر الفلسفی فی االسالم،. 

  8868ل،یگ مک دانشگاه یاسالم مطالعات موسسه ،آرام احمد د،یمف خیش یهکالم یها شهیاند مکدرموت، نیمارت

.8813 ،یرضو قدس آستان یاسالم یپژوهشاا ادیبن ،یصابر نیحس ترجمهاندیشه های هکالمی در اسالم، ،یبدو عبدالرحمن  

- The Oxford Handbook of Islamic Theology, Edited by Sabine Schmidtke, Oxford 
university press, 2014. 

 

  

 تحوالت کالم اسالمی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Developments of Islamic theology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:

https://ebookshia.com/authors/books/4056/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-970/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C/


 81/    دین پژوهی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 نقش دین در فهم و شکل گیري مباحث حقوق بشر و اخالق جهانی در دوران معاصر تحلیلی شناخت

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 زمینه هاي پیدایش و شکل گیري حقوق بشر و اخالق جهانی

 معانی کهن و جدید حق

 منشا حق

 حقوق و تکالبف بشر

 اسالم، حقوق بشر و اخالق جهانی 

 مبانی و مسائل اخالق جهانی

 السالم(ضرورت توجه به تاریخ در قرآن و سیره اهل بیت )علیهم

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد44   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

- Abdulaziz Sachedina, ISlam and the Challenge of Human Rights 
 .اعالمیه اسالمی حقوق بشر )بیانیه قاهره(، تاران، دبیرخانه هکمیسیون حقوق بشر اسالمی. فاقد مشخصات نشر -

ساشمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، تاران، اعالمیه بسوی اخالق جاانی، پارلمان ادیان جاان، ترجمه سید امیر اهکرمی،  -

 .تا[الادی، ]بی

 8838، پاییز و شمستان 84مجله حقوق بشر )شماره  ها، سید حسن اسالمی،اعالمیه اسالمی حقوق بشر و مسأله نابرابری -

 ،(ره)ینیخم امام یپژوهش و یآموشش ،مؤسسهیشاراب محمد :نگارش  قرآن در استیس و ،حقوقیمحمدتق ،یزدی مصباح -

8832. 

  

 دین، حقوق بشر و اخالق جهانی س به فارسی:عنوان در

 Religion, human rights and universal عنوان درس به انگلیسی:
ethics 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 81/    دین پژوهی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 هدف کلی: 

 نگرش ها، نظریه ها و نیز رفتارها، اعمال، مناسک و صورت هاي فرهنگی و دینی مردمان.شناخت تحلیلی 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 باب فرهنگ و دین نظریه هاي تکاملی، کارکردگرایی، ساختارگرایی تفسیري

 نمادها، ساختارها و نشانه ها در فهم مناسبات دین

 کارکردها و نشانه ها، زمینه ها و ساختارهاي زبان، رنگ و فضا و حرکت و میدان در مناسبات دین و فرهنگ

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد44   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 جیمز جرج فریزر، شاخه شرین، ترجمه هکاظم فیروشمند ، انتشارات آگاه، تاران.  -

 8838 :، یفرهنگ و یعلم انتشارات شرهکت  ،یسالک بازاد ،نید تیماه: نامقدس و قدسمالیاده،  میرچا -

 8812 ،یاریبخت زیمحمدعز ،(ره) ینیخم امام یپژوهش و یآموشش موسسه ن،ید باب در هینظر هفت پالس، لیدان -

- David Thurfjell, Living Shiism, ( Instances of Ritualization Among Islamist Men in 

Contemporary Iran), Leiden – boston, 2006 

- B. Morris, Anthropological Studies of Religion: An Introductory Text (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1987). 

  

 نگرش ها و نظریه ها در باره دین عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Attitudes and theories about religion عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   تخصصی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  صورت نیاز(:نوع آموزش تکمیلی عملی )در 

https://www.gisoom.com/book/1826174/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1345/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/


 21/    دین پژوهی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

  هرمنوتیک و بحث تفسیر و تاویل و دیدگاه هاي مطرح دراین زمینهشناخت تحلیلی 

  :هامباحث یا سرفصل

  هرمنوتیک چیستی

 هرمنوتیک انواع

 اسالمی هرمنوتیک

 تأویل و تفسیر معتبر های روش

 ها قرائت ارزیابی معیار

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد44   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

   :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 .1331ژان گروندن، درآمدي به هرنوتیک فلسفی، حنائی کاشانی، مینوي خرد، 

 .13۸۴احمد واعظی، درآمدي بر هرمنوتیک، دانش و اندیشه معاصر، 

 .1335خمینی، صفدر الهی راد، هرمنوتیک، موسسه آموزشی و پژوهشی امام 

 .133۸علی اکبر بابایی،  بررسی مکاتب و روش هاي تفسیري، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

Hans-Georg Gadamer, Truth and Method.1994. 

Paul Ricoer, Interpretation Theory, 1976. 

Ronald Bontekoe, Dimensions of the Hermeneutics Circle, 1996. 

 
  

دینی هرمنوتیک  عنوان درس به فارسی:  

 نوع درس و واحد Religious hermeneutics انگلیسی:عنوان درس به 

 نظری   تخصصی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 28/    دین پژوهی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

 رویکردها، مفاهیم، تأثیرات و روابط متقابل دین و ساحت هاي  فردي و روانی انسانشناخت تحلیلی 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 ي انسانهاتاثیرات مثبت / منفی دین بر همه -

 تأثیرات مثبت / منفی دین بر انسانهاي خاص -

 بیماران: ایمان درمانیتأثیرات مثبت دین بر  -

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد44   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 ، حقوقی سیدعلیرضا، مصباح مجتبی، اسالم دیدگاه از معنوی سالمت

 ، پورطهماسبی ونجف شعبانی محمدترجمه ، روان سالمت و ایمان کتاب

1) Gordon W.Allport, The Individual and His Religion (New York: Macmillan, 1950) 

2) C.D Batson, P. Schoenrade, and W.L.Vertis, Religion and the Individual (New York: 

Oxford University Press, 1993) 

3) R.A.Emmons, The Psychology of Ultimate Concerns (New York: Guilford Press, 1999) 

4) K.L. Pargament, The Psychology of Religion and Coping (New York: Guilford Press, 

1997) 

 

  

 دین و سالمت روان فارسی:عنوان درس به 

 نوع درس و واحد Religion and mental health عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   تخصصی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 22/    دین پژوهی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

کشورهاي مختلف جهان سکوالریسم و جایگاه و تجربه آن درتحلیلی  شناخت  

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 دین، سکوالریسم و سکوالریزاسیون ؛ تجربه غرب -

 دین، سکوالریسم و سکوالریزاسیون؛ تجربه شرق -

 الف( کشورهاي شرقی غیر اسالمی  -

 ب( کشورهاي شرقی اسالمی  -

 ج( کشورهاي شمال افریقا -

 د( کشورهاي عربی خلیج فارس -

 ه( کشور ایران -
 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد44   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 8817دونالد اینگاارت، مقدس و نامقدس؛ دین و سیاست در جاان، ترجمه مریم وتر، انتشارات هکویر،  -

 .8833، محمدی هکیوان نگاه معاصر نگاه، دین و سکوالریسم، آرگون محمد -

 ،اسالمی اندیشه و  فرهنگ پژوهشگاه، سکوالریسم و قرآن، قراملکی قدردان حسن محمد -

- Christianity without absolute, Reinhold Bernhard, 

- Sheena Ashford and Noel Timms, What Europe Thinks (Aldershot 1992) 
- Peter L. Berger (ed), The Desecularization of the World (Washington, 
1999).  

 دین، سکوالریزم و سکوالریزاسیون عنوان درس به فارسی:

 واحدنوع درس و  Religion, secularism and secularization عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 23/    دین پژوهی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

تاریخ تحوالت دین در آغاز زندگی بشر؛ گونه هاي شرک، چندگانه پرستی، ادیان ابتدایی، قومی، جادو، اسطوره و به طور شناخت 

 ادیان توحیدي و ادیان مبتنی بر کتاب مقدسکلی تحول از ادیان بدوي و شرک به 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 جاندار انگاري و آغاز زندگی دینی بشر -

 آیین هاي قربانی و پرستش -

 ادوار تاریخی از باور مندي به خدا، خداي صحرا گرد، کشاورزي، بوستان کاري -

 اسطوره و رابطه آن با دین و هنر و علم -

 پیامبران از شرک به توحیدکتاب هاي مقدس، نقش  -
 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد44   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 پژوهشی در جادو و دین( ترجمه هکاظم فیروشمند، انتشارات آگاه، تارانجرج فریزر، شاخه شرین  ) -

 ، تارانتاران: نشر مرهکزباقر پرهام،  (، صور بنیانی حیات دینی، ترجمه8818امیل )دورهکیم،  -

 هکرن آمسترانگ، خداشناسی اش ابراهیم تاهکنون، ترجمه محسن سپار، نشر مرهکز، تاران -

 هنری بمفورد، خدایان و آدمیان )نقد مبانی فرهنگ و تمدن غرب( ترحمه محمد بقایی، انتشارات قصیده، تاران -

 پاتریک نوالن، گرهارد لنسکی، جامعه های انسانی: مقدمه ای بر جامعه شناسی هکالن، ناصر موفقیان، نشر نی، تاران   -      

- Mircea Eliade, The Quest: History and Meaning in Religion (Chicago, 1969) 
- E. E. Evans – Pritchard, Theories of Primitive Religion (Oxford: Oxford University Press, 1965) 
  

 سنخ شناسی تاریخی دین عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Historical typology of religion عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: نوع آموزش



 24/    دین پژوهی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 معیارها و مالک هاي ارزش داوري ادیانشناخت تحلیلی 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 مالک هاي ارزش داوري:  

 بنیاد –الف( واقعیت 

 بنیاد -ب( ارزش 
 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد44   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 ملکیان مصطفی، مالک های حقانیت ادیان، فصل نامه هفت آسمان -

 حسینی قلعه بامن، االهیات تطبیقی، موسسه آموششی و پژوهشی امام خمینی،  -

 .8834، دانشگاه انتشارات، گواهی عبدالرحیم، تطبیقی شناسی دین تاریخچه،  شارپ اِریک -

1) Michael Pye, Comparative Religion, (new York, 1972) 
2) Eric, J. Sharpe, Comparative Religion: A History (London, 1975) 
3) Jacques Wadrensburg, Classical approaches to the study of Religion 2 Vols, (The   

  داوری میان ادیانهای ارزشمالک عنوان درس به فارسی:

 Criteria for the value of arbitration عنوان درس به انگلیسی:
between religions 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 25/    دین پژوهی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 ایمان و عقالنیت و مناسبات ایمان گروي و عقل گرويشناخت تحلیلی 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 (eridentialismجویی )بیّنه -

 (Fideismگروي )ایمان -

 (reformed epistemologyشناسی اصالح شده )معرفت -

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد44   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 .133۴ ،(ص)المصطفی مرکز کانت، ایمانوئل و شیرازي صدرالمتالهین رشد، ابن دیدگاه از ایمان و اف، عقل ملک

 13۸۸، اشراق،  رشیديمیانصفري بهناز، خدا به ایمان و عقل: عقالنیت و ایمان ولترستورف نیکوالس، پالنتیجا آلوین

1) Wik, Clifford, Lectures and Essags, Vol.2 (London: Macmillan) 

2) David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, ed by N. kemp Smith (Indianapolis: 

Bobbs – Merril, 1947) 

3) William James, The Will to Believe and other Essags in popular Philosophy (New York: 

Dover, 1959) 

4) J.S.Mill, Theism, ed by Taylor (Indianapolis: Bobbs – Merrill, 1957) 

5) R. Nozick, The Nature of Rationality (Princeton: Princeton University Press, 1993) 

  

 دین و عقالنیّت عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Religion and rationality عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 واحد:تعداد 
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 26/    دین پژوهی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 هدف کلی: 

 .هاي تعامل این دونسبت اخالق و دین و شیوه شناخت تحلیلی

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 سقراط و معضل اثیفرو

 هاي ممکن میان دین و اخالقنسبت

 وابستگی اخالق به دین  •

 وابستگی دین به اخالق  •

 استقالل اخالق از دین  •

 تعارض اخالق با دین  •

  پیوند دوسویه دین و اخالق  •

 

  و دالیل موافقان آن حسن و قبح عقلی

 حسن و قبح شرعی و دالیل موافقان آن

 نظریه امر الهی

 نظریه انگیزش الهی

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد44   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 .8811شریفی، احمد حسین، خوب چیست؟ بد هکدام است؟ مؤسسه آموششی و پژوهشی امام خمینی،   •

 .8817( ره) خمینی امام پژوهشی و آموششی موسسه، اخالقی بصیرت، فتحعلی محمود

 

•  Talifero, Charles, "Morality, Politics, and Religion", in philosophy of Religion: A Beginner’s 
Guide, Onewrold, Oxford, 2009.  
•  Wainwright, William, Religion and Morality, Ashgate Publishing, 
2005.  

  دین و اخالق عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Religion and ethics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 واحد:تعداد 
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 27/    دین پژوهی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

هاي گفت و گودینی و پرورش مهارتامکان، ظرفیت، موانع، و شرایط گفت و گوي میانشناخت تحلیلی  . 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 سرشت گفت و گو و تفاوت آن با مناظره، مجادله و موعظه

 اهداف گفت و گو

 سطوح گفت و گو

 محدودیت و موانع گفت و گو

 آیین گفت و گو در قرآن

 دینیگرایی گفت و گوي دینی و کثرت

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد44   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

8813، .هکتاب بوستان، هکریم قرآن منظر اش دینی پلورالیسم، اسالمی علی  

8873  جواندل نرجس، طه هکتاب، دینی گراییهکثرت و اسالم، لگنااوشن محمد   

 2111،  .وخفایاه اسراره االدیان بین الحوار، شلبی عبدالودود

Explorations in Global Ethics: Comparative Religious Ethics and Interreligious Dialogue, edited 
by Sumner B. Twiss and Bruce Grelle, Colorado, Westview Press, 2000. 
From the age of monologue to the age of Global  Dialogue, Leonard Swidler, in religions in 
Dialogue: from theocracy to democracy, edited by Alan Race and Ingrid Shafer, Ashgate, 
England, 2002. 

 

 گفت و گوی ادیان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Dialogue of religions عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:


