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  مقدمهالف( 

و ادیان را به سمت مطالعات شیعه شناسی سوق داده ضرورت  اندرکاران مطالعه حوزه مذاهبها و دستآنچه دانشگاه

 -حوزه و دانشگاه-وجود این نوع مطالعات جامع، عالمانه و روشمند بود که همچنان جاي خالی آن در جامعه علمی ما

طع هاي تحقیقاتی در این قلمرو و برگزاري دوره هاي آموزشی در مقاها در انجام پروژهکامالً ملموس است. تجربه

کارشناسی ارشد به خوبی نشان داده است که تا چه اندازه زمینه هاي مطالعاتی فتح نشده اي در این حوزه وجود دارد و تا 

چه اندازه دانشجویان و حتی طالب حوزه هاي علمیه از لحاظ عمق و جامعیت در شیعه نیازمند آموزش و پژوهش )و البته 

که به این رشته شده است ما را بیش از پیش در برداشتن قدم هاي بعدي در شیعه  عالقمند به آن نیز( هستند. اقبال زیادي

 شناسی جدي و استوار ساخته است.

 

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

از نیازهاي   عنوان یکیهاي جدلی به تاریخی به دور از تعصبات و گرایش -با رویکرد کالمیشناسی دوره دکتري شیعه

 ریزي شده است:علوم انسانی که بر اساس ضوابط دانشگاهی به منظور نیل به اهداف زیر برنامهدر حوزه ضروري 

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

 تربیت و تأمین پژوهشگر و محقق در زمینه مسائل و موضوعات تشیع؛ .2

 هاي مختلف شیعی؛ یشتربیت نیروي متخصص جهت شناساندن فرق و گرا .3

 دفاع از هویت وحیانی و عقالنی اسالم و تشیع در مقابل باورهاي خرافی و فرق انحرافی؛  .4

 شناسی در ایران و جهان؛رسانی به عالقمندان مطالعات تخصصی شیعهخدمت .5

از  ف وهاي مختلهاي پژوهشی در زمینهفراهم ساختن امکانات علمی و تحقیقاتی براي طراحی و اجراي پروژه .6

هاي جمله تصحیح کتب و مقاالت، شناسایی و احیاي مواریث عقلی، نقلی و معنوي تشیع و برگزاري سمینارها و کنفرانس

 علمی و پژوهشی.

 

  تیپ( ضرورت و اهم

یگران به اي است که هم دهاي مطالعاتیترین گرایششناسی یکی از پرجاذبهتوان گفت که امروزه شیعهبدون اغراق می

ناسی با شویژه غربیان را به خود جذب کرده و هم پژوهشگران و دانشجویان و طالب کشورمان را بر انگیخته است. شیعه

هاي جدلی به شناختی نیز( آن هم به دور از تعصبات و گرایشنی و مردمتاریخی )و البته با رویکرد عرفا -رویکرد کالمی

ت هاي خانواده بزرگ تشیع نیز ضروري اسیکی از نیازهاي ضروري ما تبدیل شده است، همچنان که آشنایی با دیگر شاخه
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و و تفاهم وگي در عرصه گفتتررساند و هم به ما قدرت تعامل و مانور بیشچرا که هم به فهم ما از تشیع اثناعشري مدد می

 بخشد.ادیان و مذاهب می

اند که در اینجا مجال طرح و بررسی آنها نیست. آنچه در هاي مختلفی به مطالعات تشیع رو آوردهشناسان با انگیزهشرق

غم تعلّق به راینجا مورد نظر ماست تأکید بر اهمیت این نوع مطالعه و پژوهش براي جامعه ایرانی و شیعی خودمان است که 

خاطر عمیق و تاریخی به تشیع و به رغم حوزه دیرپاي علوم دینی و معارف شیعی همچنان نیازمند مطالعات و تحقیقات 

اي است که اوالً در پی نگاهی جامع و کالن به تشیع باشد، ثانیا به صورت علمی و با هدف کشف حقایق کالمی شناسانهشیعه

ین دستاوردهاي گیري از آخرهاي نوین مطالعاتی و با بهرهاهداف ترویجی و تبلیغی و ثالثاً با روشو تاریخی انجام پذیرد، نه با 

م هاي جدیدي پی گرفته شود که در جهان اسالها و مسئلهشده و با توجه به ادعاها و شبهههاي علمی مطرحتحقیقی یا فرضیه

 اند.به میان آورده شناسان از آنها سخنتوسط دیگر مسلمانان مطرح شده یا شرق

شناسی سوق داد ضرورت اندرکاران مطالعه حوزه مذاهب و ادیان را به سمت مطالعات شیعهها و دستآنچه دانشگاه

کامالً  -حوزه و دانشگاه-وجود این نوع مطالعات جامع، عالمانه و روشمند بود که همچنان جاي خالی آن در جامعه علمی ما

هاي آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد هاي تحقیقاتی در این قلمرو و برگزاري دورهجام پروژهها در انملموس است. تجربه

اي در این حوزه وجود دارد و تا چه اندازه دانشجویان نشدههاي مطالعاتی فتحبه خوبی نشان داده است که تا چه اندازه زمینه

نیازمند آموزش و پژوهش )و البته عالقمند به آن نیز( هاي علمیه از لحاظ عمق و جامعیت در شیعه و حتی طالب حوزه

ي و استوار شناسی جدهاي بعدي در شیعههستند. اقبال زیادي که به این رشته شده است ما را بیش از پیش در برداشتن قدم

 ساخته است.

جود دانشجویان عالقمند وبا عنایت به آنچه اشاره شد و نیز درخواست مکرري که از ناحیه نهادهاي رسمی و پژوهشگران و 

شناسی ها و پژوهشهاي شیعهشناسی در جهت تعمیق و توسعه مطالعات و آموزشدارد، اینک برنامه دکتري رشته شیعه

 گردد. امید که گامی هرچند کوچک در جهت معرفی عالمانه تشیع باشدتقدیم می

 ( تعداد و نوع واحدهای درسی ت

 توزیع واحدها -(1)جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 

 6 دروس جبرانی

 ۸۱  تخصصیدروس 

 ۸۱ رساله

 66 جمع
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 آموختگانو شایستگی دانش مهارت، توانمندیث( 

 دروس مرتبط ویژه هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت

تربیت و تأمین پژوهشگر و محقق در زمینه مسائل و 

 موضوعات تشیع؛
 شناسیهاي شیعه با رویکرد شبههآموزه

تربیت نیروي متخصص جهت شناساندن فرق و 

 هاي مختلف شیعی؛ گرایش
 اثناعشري مکاتب کالمی شیعه

دفاع از هویت وحیانی و عقالنی اسالم و تشیع در مقابل 

 باورهاي خرافی و فرق انحرافی؛ 
 پژوهی در جهان معاصرشیعه

 دروس مرتبط عمومی هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت

نظر در آموزش دانشوران و محققان صاحبپرورش و 

 ابعاد مختلف فرق و مذاهب شیعه
 تعامل شیعیان اثنی عشري با پیروان دیگر فرق 

تربیت نیروي انسانی آگاه به فرق و مذاهب شیعه در 

ن وگو با اندیشمندان و پیرواجهت برقراري ارتباط و گفت

 آنها

شناسی، مأخذشناسی و مطالعات استشراقی روش

 تشیعفرق

 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 یا مقررات و مصوبات آموزش عالی و شرایط اختصاصی در چارچوب مقررات آموزش عالی، تابع سیاست

 مؤسسه برگزارکننده است.
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 جبرانی دروس کلی عنوان و مشخصات -(2)جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

   62   * 2 مفهوم و پیدایش تشیع  .1

   62   * 2 تاریخ مذاهب کالمی اهل سنت  .2

   62   * 2 فرق شیعه  .3

       6 جمع  .4
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 عملی
 عملی نظری
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 فصل سوم

 های دروسویژگی
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  هدف کلی:

 ها درباره پیدایش آنو بررسی نظریه تحلیلی با مفهوم تشیعشناخت  

 اهداف ویژه:

  :هامباحث یا سرفصلپ( 

 مفهوم تشیع -

 تعریف برگزیده - 

 هاي داللت مفهومی تشیعحیطه -

بررسیییی دییدگیاه قائل به پیدایش تشییییع در عهد     - 

 حیات پیامبر)ص( 

بررسییی دیدگاه قائل به پیدایش تشیییع در ماجراي  - 

 سقیفه

بررسییی دیدگاه قائل به پیدایش تشیییع در خالفت   - 

 امیرالمؤمنین)ع(

بررسیییی دییدگیاه قیائل به پیدایش تشییییع در پی      - 

 ماجراي کربال

بررسیییی دییدگیاه قائل به پیدایش تشییییع در عهد     - 

 امامت امام صادق)ع(

ل ش تشیع در عصر آبررسیی دیدگاه قائل به پیدای  - 

 بویه

 نقد نظریه پیدایش تشیع توسط ایرانیان - 

 نقد افسانه عبداهلل بن سبأ -

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: راهبردهای تدریس وت( 

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد ...   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 خاستگاه تشیع، علی آقانوری  - 

 مفهوم و پیدایش تشیع عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد The concept and origin of Shiism عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   جبرانی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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



 ۸6/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 شیعه در اسالم، سید محمد حسین طباطبایی. - 

 تشیع در مسیر تاریخ، سید حسین جعفری، ترجمه سید مهدی آیت اللهی.  - 

 اصل الشیعه و اصولها، کاشف الغطاء. - 

 عبداهلل بن سبا، سید مرتضی عسکری. - 
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 هدف کلی: 

 اسالمی با توجه به سیر تطور تاریخی آن فرقهاي کالمی میراث و اندیشه شناخت

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 سنتهاي اهلفرقه

 خوارج و اباضیه .1

 عثمانیه .2

 مرجئه .3

 جبریه .4

 قدریه .5

 معتزله   .6

 اهل حدیث و سلفیه .7

 اشاعره .8

 ماتریدیه .9

 وهابیت .11

 قادیانیه .11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 التبصره فی الدین و تمییز الفرقه الناجیه عن الفرق الهالکین، ابوالمظفر اسفراینی. .1

 الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی. .2

 تاریخ المذاهب االسالمیه، محمد ابوزهره. .3

 آشنایی با فرق تسنن، مهدی فرمانیان و دیگران .4

 شهرستانی النحل، و الملل .5

  

 مذاهب کالمی اهل سنتتاریخ  عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
History of Sunni theological 

religions 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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

 هاي سیاسی و اجتماعی پیدایش فرق شیعی و مهمترین آنهاشناخت زمینه

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تنازعات درونی شیعیان و علویان در عصر حضور امامان  -

 هاي شیعیپیدایش فرقههاي مختلف از اندیشه امامت در تاثیر برداشت  -

 فرق شیعه در عصر حضور امامان معصوم)ع( و نحوه برخورد ائمه)ع( با آنها  -

 گروهی در عصر ائمهشناسی اختالفات درونآسیب  -

 هاي شیعی نظیر:  کیسانیه و فرق وابسته، و فرق خاص امامیه: واقفیه، فطحیه و غیرهفرقه  -     

 مانده در تاریخ و علل و عوامل ماندگاري آنهاغیبت باقیترین فرق شیعی در عصر مهم  -

 آقاخانیه(: افکار، ادوار تاریخی )کمون، ظهور، ستر(، پراکندگی جغرافیایی، وضعیت کنونی، دانشمندان. -هااسماعیلیه ) بهره -

 زیدیه: افکار، تحول تاریخی، پراکندگی جغرافیایی، وضعیت کنونی  - 

 ان، خطابیه، عجلیه(: افکار، تحول تاریخی، پراکندگی جغرافیایی، وضعیت کنونیغالت) نصیریان، علوی  - 

 پسیخانیان  - 

 حروفیه و بکتاشیه  - 

 نقطویان  - 

 شیخیه  - 

 اهل حق)یارسان(  - 

 جغرافیاي فرق شیعی در عصر حاضر  -
 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 فرق شیعه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Shiite sects عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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



 ۸6/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 المقاالت و الفرق، سعد ابن عبداهلل اشعری.  -

 فرق الشیعه، نوبختی.  - 

 شهرستانی. الملل و النحل،  - 

 تاریخ الشیعه وفرقها، فضل اهلل زنجانی.  -

 مهدی فرمانیان و دیگران آشنایی با فرق تشیع،  - 

 

 

 

 

 

 

  



 ۸7/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 شیعی  هايهاي خاص شیعی و مبانی کالمی و اعتقادي آن و تحلیل و بررسی شبهات مربوط به آموزهنقد و بررسی و تبیین آموزه

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تحریف قرآن -1

 شرکمسایل مربوط به توحید و  -2

 امامت  -3

 والیت تکوینی  -الف    

 توسل به ائمه -ب    

 غیبت و شبهات مهدویت -ج    

 علم امام -د    

 بداء -4

 رجعت -5

 تقیه -6

 مباحث فقهی )نظیر اذان، سجده برمهر، متعه، وقت نماز،.....( -7

 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 در دفاع از شیعه نوشته شده است:هایی که کتاب

 ، فضل بن شاذان.االیضاح -

 ، سید مرتضی.الشافی -

 شناسیهای شیعه با رویکرد شبههآموزه عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
Shiite teachings with a skeptical 

approach 

 نوع درس و واحد

 نظری   تخصصی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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



 ۸۱/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 ، عبدالجلیل قزوینی.النقض -

 ، قاضی نوراهلل شوشتري.احقاق الحق و ازهاق الباطل -

 ، قاضی نوراهلل شوشتري.الصوارم المهرقه فی نقد الصواعق المحرقه -

 

 

  



 ۸9/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 و رویکردهاي مختلف متکلمان دوارده امامی تبیین سیر تاریخی تحوالت فکري و مکاتب کالمی شیعه

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

ابو عیسی  میثم تمار،ابنآغاز کالم شیعی و نخستین متکلمان شیعه تا غیبت صغري: هشام بن حکم، هشام بن سالم، مؤمن طاق،  .1

 وراق، ابن قبه

 موضع امامان شیعه و اصحاب آنها در قبال مباحثات کالمی .2

 بنونوبخت و جایگاه و دیدگاه کالمی آنها .3

 گراي مکتب بغداد: ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی )قدیمین(نخستین متکلمان عقل .4

  اشعري، احمد بن محمد بن خالد برقی، محمد بن حسن صفار قمینخستین اخباریان شیعه در مکتب قم: سعد بن عبداهلل .5

 نضج مکتب کالمی بغداد: شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی .6

 گراي قم: محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن حسن بن احمد بن ولید و شیخ صدوقنضج مکتب حدیث .7

لی، سدید الدین حمصی، طبرسی، ابوالفتح رازي، محقق حگرا )اصولی و کالمی فلسفی( بغداد: ابوصالح حلبی، تداوم مکتب عقل .8

 خواجه نصیر طوسی، ابن میثم، عالمه حلی

 میرزاي قمی نو اخباریان: محمد امین استرآبادي، عالمه مجلسی، شیخ حرعاملی، .9

 گرایان فلسفی: مکتب اصفهان، مکتب شیراز، مالصدرا و صدرائیان پس از ويعقل .11

 اصفهانی، میرزا هاشم قزوینی، شیخ مجتبی قزوینی، موسی زرآباديمکتب تفکیک: میرزا مهدي  .11

 گري، تجددگراییرویکردهاي معاصر و نوین: نواندیشی دینی، سلفی .12

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

 شیعه اثناعشریمکاتب کالمی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Twelve Shiite theological schools عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   تخصصی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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



 21/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 مهدي فرمانیان و مصطفی صادقیتاریخ تفکر امامیه تا ظهور صفویه، .1

 رسول رضوي تاریخ کالم شیعه،  .2

 محمدحسن نادم تاریخ تطور کالم شیعه، .3

 از مارتین مکدرموت، ترجمه احمد آرام. شیخ مفیدهاي کالمی اندیشه .4

 از علی محمد جواد فضل اهلل النظریات الکالمیه عند الطوسی .5

 

 

  



 2۸/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 بررسی و گزارش نگاه شیعه به مظاهر تمدن اسالمی و رویکرد شیعیان نسبت به آن

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعریف تمدن و عناصر سازنده آن -1

   هاي تمدن اسالمیی ویژگی2

 ی تشیع و نهادهاي تمدن اسالمی3

 نقش شیعه در علوم -4 

 علوم عقلی: کالم، فلسفه، منطق، عرفان -

 انسانی: تاریخ و جغرافیاعلوم  -

 علوم ادبی: صرف و نحو، بالغت -

 علوم تجربی: پزشکی، ریاضیات، نجوم و شیمی -

علوم خاص اسالمی: فقه، اصول، حدیث، تفسیر، علوم  -

 قرآنی

 شیعه و نهاد آموزش -5

ها، ها، خانقاهها، زاویهنهادهاي آموزشی: مساجد، مدرسه -

 ها و ...خانهکتاب

 زشیتشکیالت و نظام آمو -

 مراحل آموزش -

 هاي تدریسروش -

 هاي علمینامهها و شهادتنامهاجازه -

 القاب -

 شیعه و نهاد هنر -6     

 معناي هنر و اقسام آن -

 اسالم و هنر -

 هنر در عصر ائمه -

هنر در دوره فاطمیان: مساجد، قالع و قصور، تزئینات،  -

 هاادوات، نساجی

 هنر در دوره آل بویه -

 هنر در دوره صفویان -

 دوره قاجار هنر در -

 شیعه و تشکیالت اداري در تمدن اسالمی -7

تشکیالت سیاسی در ادوار مختلف تمدن اسالمی: وزارت  -

 و کتابت

نظام اداري در ادوار مختلف اسالمی: حکومت امام  -

 علی)ع(، فاطمیان، آل بویه، صفویان

 نظام مالی در ادوار مختلف تمدن اسالمی -

 مینظام قضایی در ادوار مختلف تمدن اسال -

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 شیعه و علوم و تمدن اسالمی عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
Shia and Islamic sciences and 

civilization 

 نوع درس و واحد

 نظری   تخصصی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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



 22/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، 

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 ، غنیمه.تاریخ دانشگاه هاي بزرگ اسالمی

 ...، عبداهلل فیاض. تاریخ التربیه عند االمامیه و

 کنگره نقش شیعه مجموعه مقاالت نقش شیعه در تمدن اسالمی، 

 خدمات متقابل اسالم و ایران، استاد مطهري

 علی اکبر والیتی  نقش شیعه در فرهنگ و تمدن ایران و اسالم،

  



 26/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 اندیشه و فلسفه سیاسی شیعه و سیر تحوالت تاریخی آن شناخت تحلیلی

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

هاي مهم فلسفه سیاسی در شیعه، مبانی کلی فقهی، کالمی و روایی اسالم، گرایشبندي دانش سیاسی در مفاهیم و مقدمات: طبقه-1

 هاي ارتباط دین و سیاست در اسالم )حداکثري، حداقلی، منطقه الفراغی(.اندیشه سیاسی، گونه

 هاي تاریخ اندیشه سیاسی ها و دورهسرشت و شاخه -1

 پیدایش اندیشه سیاسی  -2

 هاي سیاسی بنیادین شیعه در عصر امامت آموزه -3

 اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت -4

 اندیشه سیاسی شیعه در عصر مشروطیت  -5

 اندیشه سیاسی شیعه بین دو انقالب  -6

 اندیشه سیاسی شیعه پس از انقالب اسالمی -7

 سیاسی شیعه  -قهینظریه هاي ف -8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( 

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

ساختار ، ترجمه فارسی این اثر با عنوان: 1988، الدار العالمیه، الفکر السیاسی الشیعی االصول و المباديحسن عباس حسن،  .1

 ویژه بخش دوم(..)به 1383، مصطفی فضایلی، قم، بوستان کتاب، منطقی اندیشه سیاسی اسالم

 ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی.اندیشه سیاسی در اسالم معاصرحمید عنایت،  .2

 .هاي تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسننزمینهمحمد مسجد جامعی،  .3

 سیاسی شیعه اندیشه   عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Shiite political thought عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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



 24/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 .1988، بیروت، دارالکنوز االدبیه، الفقیه و الدوله، الفکر السیاسی الشیعیفواد ابراهیم،  .4

 نما.، قم، هستیتوزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه سیدصادق حقیقت، .5

 

 

 

  



 25/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 هاي مختلف درباره رابطه تشیع و تصوف و نگاه این دو به یکدیگرنقد و بررسی دیدگاه

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 شناسی تشیع و تصوف/عرفانمفهوم -

 شیعی: سلمان، اویس، ابوذر، میثم تمار... خستین زهادن -

 امامان و تصوف و متصوفه )نقد صوفیان و متصوفه در روایات(  -

  هاي ارتباط و جدایی تشیع و تصوفزمینه -

 اللهیه، مشعشعیه، حروفیه، نوربخشیه، گنابادیه و ...ها، نعمتصوفی؛ سربداران، قزلباش -هاي شیعیبررسی گروه -

 یعه در باب تصوف در دو گروه مخالفان و موافقان /متمایالن مواضع عالمان بزرگ ش -

 نیریزي، بیدآبادي، شوشتري، سیدحیدر آملی، مالصدرا، طاووس،فهد، ابنهاي عارفان شیعی )ابنها و اندیشهآشنایی با روش -

 اي، عالمه طباطبایی و امام خمینی(.حسینقلی همدانی،  قاضی، قمشه

 ری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگی

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 الصلوه اسرارشهید ثانی،  منیه المریدفهد حلی، ابن عده الداعی، برخی آثار سید بن طاووس، مجموعه ورامآثار اخالقی عرفانی مثل  -

 ها ... . ها و اربعین حدیثشهید ثانی و دیگر اسرار الصلوه

 کامل مصطفی شیبی ،تشیع و تصوف -

 تشیع و تصوف عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Shiism and Sufism عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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



 26/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 تشیع و تصوف، هاشم معروف الحسنی -

 جستجو در تصوف ایران، عبدالحسین زرین کوب -

 قه الشیعه،  مقدس اردبیلیحدی -

 

  



 27/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 گراییهاي شیعی در باب عقل و عقلبررسی آموزه

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 عقل در منابع شیعی  -

 محوري در شیعهگرایی و امامترابطه عقل -

 هاي تفکر فلسفی یوناننشانه مواجهه ائمه و اصحاب آنها با نخستین -

 تشیع و فلسفه -

 سینا، خواجه نصیر و شیخ اشراقهاي شیعی در فارابی، ابنگرایش -

 تفکر عقلی در قرن چهارم در دوران حکومت شیعی آل بویه )اخوان الصفا و...( -

 تداوم فلسفه در جهان تشیع )مکتب شیراز، مکتب اصفهان، حکمت متعالیه و...( -

 اعتزال و تفاوت عقل اعتزالی با عقل شیعی تشیع و -

 فلسفه اسماعیلی )اخوان الصفا، ابوحاتم رازي، ابویعقوب سجستانی، حمیدالدین کرمانی، ناصر خسرو(. -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 میان محمد شریف تاریخ فلسفه اسالمی،

 گراییتشیع و عقل عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Shiism and rationalism عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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



 2۱/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 سید حسین نصر تاریخ فلسفه اسالمی،

 الدین آشتیانی سید جالل منتخباتی از آثار حکماي الهی از میرفندرسکی تا عصر حاضر،

 )مکدرموت(،  هاي کالمی شیخ مفیداندیشه

 رسول جعفریان،  ، تشیع و اعتزال

 )عباس اقبال(. خاندان نوبختی

 

 

 

  



 29/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 غربی( و آثار و روشهاي پژوهشی آنانپژوهان معاصر )بومی، عربی و پژوهی و شیعهبررسی و ارزیابی شیعه

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 پژوهی در ایران معاصر )مراکز، شخصیتها، کتابها و مقاالت(شیعه

 پژوهی در جهان عرب )مراکز، شخصیتها، کتابها و مقاالت(شیعه

 شیبی، ...سامی نشار، محمدعابد جابري، محمد عماره، عبدالرحمان بدوي، کامل مصطفی 

 پژوهی در جهان غرب )مراکز، شخصیتها، کتابها و مقاالت(شیعه

ولهاوزن، دونالدسن، هالم، وات، مادلونگ، والیري، کلبرگ، کربن، مکدرموت، فان اس، لوئیس، هاجسن، گلیو، براشر، امیرمعزي، 

... 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 ، محسن الویري، انتشارات سمت.مطالعات اسالمی در غرب .1

 .1395، محمدرضا بارانی، نشر المصطفی، تاریخ مطالعات اسالمی در غرب .2

ورات ، عبدالجبار ناجی، منشییالتشیییع و االسییتشییراق، عرض نقدي مقارن لدراسییات المسییتشییرقین عن العقیده الشیییعیه و ائمتها .3

 .2111بیروت  –الجمل، بغداد 

 پژوهی در جهان معاصرشیعه عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
Shiite studies in the contemporary 

world 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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



 61/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 

 

 هدف کلی: 

 هاي تفکر دینیبررسی و نقد منابع، مصادر، ادله و خاستگاه

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 جایگاه قرآن

 ریفاقسام تح –هاي قول به تحریف خاستگاه –مسأله تحریف 

 هاي تفسیرروش –قواعد تفسیر قرآن 

 جایگاه سنت

 هاي مختلف درباره آننظریه –وجوه حجیت سنت 

 شروط حجیت سنت )خصوصا شرط عصمت(

 تفسیر سنت در مقابل بدعت

 جایگاه عقل

 وجه حجیت عقل و میزان اعتبار آن 

 تفسیر و قلمرو عقل  

  ره و تفاوت این دو وجایگاه، قلمرو، اعتبار و اقسام  عرف و سی

 جایگاه عرف به عنوان منبع تفکر دینی در عرض کتاب و سنت 

 اقسام مصلحت –تعریف مصلحت 

 احکام حکومتی و مصلحت

 مصلحت و احکام ثابت و متغیر

 تفسیرهاي مختلف از فقه المصلحه

 گذاري در دنیاي اسالم بر اساس مصلحتقانون

 تفاوت مصلحت با مبادي و مالکات احکام

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و

 منابع تفکر اسالمیای بررسی مقایسه عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
A comparative study of the sources 

of Islamic thought 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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



 6۸/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 االصول العامه للفقه المقارن

 مظفر اصول الفقه 

 ابوزهره اصول الفقه 

 حزم و آمديابن االحکام فی اصول االحکام 

 حیدرياصول االستنباط و  مصادر االستنباط

 

 

  



 62/    شیعه شناسی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 هاي مختلف شیعهاي عقاید اصلی فرقهبررسی مقایسه

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 توحید  -

 عدل  -

 نبوت -

 امامت ،والیت ، مهدویت -

 معاد -

 ایمان -

 به معروف و نهی از منکرامر  -

 مبحث تأویل و توجه به باطن  -

 عقائد خاص) مثل بداء، رجعت و...( -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 ، شیخ طوسی.تمهید االصول فی علم الکالم

 ، شیخ مفید.اوائل المقاالت

 حمید الدین کرمانیراحه العقل،

 ابن حمزه زیدي االکیاس،شرح العقاید 

 کشف المراد عالمه حلی

 کالم تطبیقی فرق تشیع عنوان درس به فارسی:

 درس به انگلیسی:عنوان 
Comparative theology of Shiite 

difference 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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


