
 

 

 جمهوری اسالمی اریان  
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 رزیی آموزش عال ی شورای گسترش و ربانمه 

 

 ربانمه ردسی رشته

 مذاهب اسالمی 

Islamic Religions 

 دکتری تخصصی  مقطع

 

 گرایش  
Approximation  تقریب 

 

 حوزوی گروه  علوم  
گاه پیشنهادی       ادیان و مذاهب غیرانتفاعی - غیردولتی  دانش





ربانهم ردسی 0111نگری طرح باز  

 
 



 3/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 جدول تغییرات

 در برنامه بازنگری شده لیقبنامه در بر ردیف

بر مناسبات و مشتركات فقهي مذاهب خ اجتهاد و مذاهب فقهي با تاكيد تاري تاريخ مذاهب فقهي )دروس جبراني(  .4

 تخصصياسالمي )فقه مقارن( در دروس 

المي تاريخ و عقايد مذاهب كالمي با تاكيد بر مناسبات و مشتركات ك )دروس جبراني(تاريخ مذاهب كالمي   .2

 تخصصياهب )كالم تطبيقي( در دروس مذ

تاريخ حديث و ميراث حديثي مشترک مسلمانان )در   .9

 دروس جبراني(

 (تخصصيتاريخ حديث و ميراث حديثي مشترک مسلمانان )در دروس 

 مباني نظري ،احكام و آداب تقريب مذاهب )در دروس تخصصي( مباني نظري تقريب مذاهب )در دروس اصلي (  .1

تقريب در جهان اسالم )دروس  شناسي نو جرياتاريخ   .5

  اصلي (

 پيشينه ،تاريخ و جريان شناسي تقريب در جهان اسالم)دروس تخصصي(

 (تخصصيحذف و ادغام در عنوان مباني نظري و احكام و اداب )دروس  مفهوم شناسي احكام و اداب و اخالق ) دروس تخصصي (  .6



ربانهم ردسی 0111نگری طرح باز  

 

 

 فصل اول

 مشخصات کلی برنامه درسی



 5/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

  مقدمهالف( 

ريب يكي از دوره هاي آموزشي درسطح تحصيالت تكميلي و در حوزه علوم انساني تق-الميدوره دكتري مذاهب اس

 است.

تربيت نيروي انساني آشنا با مذاهب و جريان هاي فكري جهان اسالم و انديشه هاي تقريبي انديشمندان جهان اسالم و 

ط اشتراک و اختالف فرق با يكديگر رسي نقاتوانايي آنها در تحليل هر چه بهتر انديشه هاي تقريبي و وحدت طلبانه و بر

بر اساس متون اصلي جريان هاي اسالمي و دانستن روش هاي فكري آنها و بررسي مستقيم از منابع اصلي و تحليل و نيز 

 .آشنايي و مقابله با ترفندهاي دشمنان اسالم و تندروي هاي فرقه اي

 

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

 ته عبارتند از:عاتي رشها و حوزه مطالمحور

 روش ها وعقايد وانديشه هاي فرق ومذاهب فقهي وكالمي -

 انديشه هاي تقريبي ووحدت طلبانه انديشمندان مسلمان -

 فكري معاصر هايجريان -

 :هااهداف و سياست

تربيت و تأمين نيرروي انسراني مزم و متخصرر برراي تردريش  ومشراوره در مراكرز علمري  ونهادهراي اجرايري            .1
 نيروهاي امنيتي كشور وكمک به

 تربيت و تأمين پژوهشگر و محقق در زمينه مسائل و موضوعات مربوط به تقريب مذاهب ووحدت اسالمي .2

 هاي مختلف فرق وظرفيت هاي تقريبي انها تربيت نيروي متخصر جهت شناساندن فرق و گرايش .3

 دفاع از هويت عقالني اسالم و ترويح فرهنگ مدارا ورواداري   .4

هاي مختلرف فرقره   ن امكانات علمي و تحقيقاتي براي طراحي و اجراي پروژه هاي پژوهشي در زمينهساختهم فرا .5
 شناسي ومسايل مربوط وحدت اسالمي وتقريب مذاهب

 تقريبي وضدتقريبي هايجريان فكري وكالمي و هايجريان شناخت عميق  .6

  تیپ( ضرورت و اهم

واره توجه انديشمندان مسلمان را به خود جلب كرده است. ت كه هموحدت اسالمي و تقريب مذاهب از مسائلي اس

رو بوده و گاهي با  هاي مختلفي رو بهتوجه به اين امر مهم، به ويژه در دوران معاصر كه جهان اسالم با مشكالت و چالش

زه انواع ت. امروسوزي نيز شده، از اهميت بيشتري برخوردار اسهاي بيگانگان دچار تنازعات خانمانافكنيتفرقه

دهد كه حتي اگر ها و عوامل بيروني و دروني آن در جهان اسالم ما را به سوي درک اين مصلحت سوق ميافكنيتفرقه

اي ضد تقريبي داشته يا به مباني مذهبي آن اعتقادي نداشته باشيم، از طرح آن صرف نظر كنيم و با تأكيد بر انديشه

ي ديني و اجتماعي اسالم و جامعه اسالمي بينديشيم. با اهتمام به اين وظيفهي اساس اجتماعي، به پايدار -وحدت سياسي

 اي قوي براي عزت آن فراهم كنيم. تري برخوردار سازيم و پشتوانهتوانيم امت اسالمي را از جايگاه مناسباست كه مي



 6/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

اين است كه اين تالش را  تررورياز اين رو، مزم است تالش خود را در اين راه به طرق مختلف افزايش دهيم، ض

ي عقل و نقل استوار ساخته وان معطوف به تقويت و ترويج مباني مذهبيِ تقريب ساخته و وحدت اسالمي را بر پايه

رادرمجامع علمي دانشگاهي وحوزوي نهادينه كنيم. ازاين رووباتوجه به اگاهي بيشتر ازاين مهم ونيز درخواست 

باشد كه درپرتو ان راه برون  .گردداين برنامه درسي تقديم مي ،صا دانشجويانمي خصومكرردلسوزان وحدت امت اسال

 رفت ازمشكالت امت اسالمي راهموارترساخته و الگوي مناسبي براي ديگر جوامع دانشگاهي ارايه دهيم.

 

 ( تعداد و نوع واحدهای درسی ت

 توزیع واحدها -(0)جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 

 6 دروس جبراني

 81 تخصصي دروس

 81 رساله 

 36 جمع

 آموختگانو شایستگی دانش مهارت، توانمندیث( 

 دروس مرتبط ویژه هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت
آشنایی با تاریخ فقه و احتهاد و مذاهب فقهی و 

 مشترکات فقهی مسلمانان

 پایه  _4 

 آشنایی با تاریخ احکام و حدیث و مشترکات کالمی و

 مذاهب حدیثی 

 پایه_9و2

 تخصصی الزامی_4 آشنایی و اجتهاد در تاریخ منابع و نظریه های تقریب 

 تخصصی الزامی _9 آشنایی با راه کار ها ،موانع وچالش های تقریب 

 تخصصی الزامی_1و2 اشنایی با اندیشه های تقریب عالمان شیعی و اهل سنت

 وس مرتبطدر مومیهای عها و توانمندیها، شایستگیمهارت

آشنایی با اندیشه های سیاسی و کالمی معاصر جهان 

 1جبرانی –اسالم 

 

آشنایی با فرقه ها واندیشه های اسالمی در عرصه های 

 22و 4جبران –کالم و تصوف و سیاست 

 

 دورهج( شرایط و ضوابط ورود به 

صيالت عاليه خود را در چارچوب اين رشته تححوزه مي توانند در اين  3فراگيران دوره كارشناسي ارشد و يا سطح 

 برنامه طي كنند.

 



 7/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 دروسجدول عناوین و مشخصات 



 1/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 عنوان و مشخصات کلی دروس جبرانی –( 2جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

  -  - - 32 2 تاريخ تصوف  .1

  -  - - 32 2 اسالمي فرق و مذاهب  .2

  -  - - 32 2 روش تحقيق  .3

  -  - - 32 2 تاريخ انديشه هاي سياسي  .4

 

 

 

 

 

 



 9/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 تخصصی دروس کلی عنوان و مشخصات -(3)جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

  -  - - 32 2 نانک مسلماميراث حديثي مشتر  .1

  -  - - 32 2 مشتركات فقهي مذاهب إسالمي)فقه مقارن(  .2

  -  - - 32 2 مشتركات كالمي مذاهب إسالمي)كالم تطبيقي(  .3

  -  - - 32 2 ها وموانع تقريب مذاهب اسالميچالش  .4

  -  - - 32 2 شناسي تقريب در جهان اسالميجريان  .5

  -  - - 32 2 الميذاهب اسشيعه و انديشه تقريب م  .6

  -  - - 32 2 تقريب مذاهب احكام و آدابمباني نظري،   .7

  -  - - 32 2 نقش تقريبي آنها وفرق صوفيه   .8

  -  - - 32 2 شناسي جهان اسالم و مواضع آنها در قبال تقريبجريان  .9

       81 جمع  .10
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 فصل سوم

 های دروسویژگی



 88/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

 هاي سلوكي هر يکها و روشانديشهيان و فلسله مهم صوشناخت س

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 گرايي در تصوفعلل و زمينه و آغاز سلسله .1

 خرقه، خانقان مريد و مرادي در تصوف .2

 هاي سلوکتفاوت و اختالف در شيوه .3

 هاي صوفيانهها و طريقتتفاوت و اختالف در سلسله. 4

 شيعي از جمله شاه نعمت اللهي و گنابادي و ذهبيه و ... ي صوفيهالهرين سلستمعرفي مهم .5
 .  معرفي مهم ترين سالسل صوفي اهل سنت مثل قادريه و نقشبنديه و رفاعيه و شاذليه و خلوتيه و كبرويه و ....۶
 . ناقدان و مدافعان تصوف و ادله آنان۷
 . مهم ترين منابع صوفيان۸
 

 ری متناسب با محتوا و هدف:و یادگیت( راهبردهای تدریس 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

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

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 نصر يد حسينجلوه هاي معنويت در جهان اسالم،  س .1

 عبدالحسين زرين كوب جستجو در تصوف ايران، .2

 كشف المحجوب، هجويري .3

 عوارف المعارف، سهروردي .4

 طرايق الحقايق، معصوم علي شاه .5

 تاریخ تصوف عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  نگلیسی:رس به اعنوان د

 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(:



 82/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

 فرق و مذاهب اسالمي اعم از كالمي و فقهي شناخت

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 از جمله ب كالميو عقايد مذاهتاريخ 

 قاديانيه اهل حديث،  سلفيه، وهابيت، سلفيه جهادي، ماتريديه، اشاعره، -

 شيخيه، علويان تركيه و سوريه اهل حق، اثناعشريه، زيديه،اسماعيليه، -

 تاريخ مذاهب فقهي از جمله: 

 مذاهب فقهي اهل سنت از جمله حنفي و شافعي و مالكي و حنبلي -

 از جعفري و اسماعيلي و زيدي يعه اعممذاهب فقهي ش -

 اباضي و ظاهري و سلفي  فقه -

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

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 یاز برای ارائه: مورد ن ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 

 البالغهنهج -

 مقامت امسالميين، ابوالحسن اشعري -

 الملل و النحل، شهرستاني -

 فرق  و مذاهب اسالمی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی   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(:
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 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 مهدي فرمانيان با همكاري جمعي از اساتيد آشنايي با فرق تشيع و تسنن، -

 هتاريخ المذاهب امسالميه، محمد ابوزهر -

 ميضا اسالر مدخل علم فقه، -
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 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

  های تحقیق و مهارت نگارش پژوهش دانشگاهیروش شناخت

 اهداف ویژه:

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 مفاهيم بنيادي تحقيق -1

 تفاوت آن با شبه علم -علم چيست؟  –شناخت علمي  -2

 شناسيروش -3

 انواع تحقيق -4

 مراحل تحقيق -5

 ال(نامه )پروپوزنگارش طرح -۶

 نويسيپاراگراف -۷

 اخالق پژوهش -۸
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 
 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

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

 منابع پیشنهادی:  فهرست (چ

 

 ، سعيد عدالت نژاديراهنماي نگارش پژوهش دانشگاه -1

 شناسي مطالعات ديني، احمد فرامرز قراملكيروش -2

 دانشگاهي، علي اصغر سلطاني نگارش روش و اصول كتاب -3

 منهج البحث الجامعي، سيد حسن اسالمي اردكاني -4

 سلطانيي اصغر نويسي، علنگارش دانشگاهي؛ پاراگراف -5

 روش تحقیق عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 ............یگر: ..موارد د کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

 انديشه ها وتفكرات سياسي  متفكران شيعي واهل سنت درباب حاكميت ونظريه هاي دولتشناخت تحليلي 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

هرم  طبقه بندي دانش سياسي در اسالم، گرايش هراي م  .1
 ه سياسي در ميان مسلمانان، فلسف

 سرشت و شاخه ها و دوره هاي تاريخ انديشه سياسي   .2
 پيدايش انديشه سياسي .3

 جايگاه سياست و نظام سياسي در اسالم .4

 ضرورت برپايي نظام سياسي در اسالم .5

نظريه هاي عمده نظرام سياسري ) حكومرت، خالفرت،      .۶

 امامت، سلطنت، مشروطه(

 شرايط رهبري در اسالم .۷

 وكراسيو دمم اسال .۸

 دولت ها خاندان هاي شيعه .9

 آموزه هاي سياسي بنيادين شيعه در عصر امامت .11

 انديشه سياسي شيعه در عصر غيبت .11

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

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالمآزمون پایان نی

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

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 حميد عنايت، انديشه سياسي در اسالم معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهران، خوارزمي. .1

 داود فيرحي، نظام سياسي و دولت در اسالم، تهران، سمت. .2

 مت اسالمي، ترجمه محمود صلواتي، تهران، اطالعاتقهي حكوحسينعلي منتظري، مباني ف .3

 انديشه سياسي متفكران مسلمان، محسن مهاجرنيا .4

 جهاد الشيعة في العصر العباسي األول .5

 سیاسی هایتاریخ اندیشه عنوان درس به فارسی:

 Political Thoughts in the Islamic World عنوان درس به انگلیسی:

 
 نوع درس و واحد

 نظری   جبرانی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

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



 86/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 

 هدف کلی: 

 طور تاريخي آنو سير تبررسي و شناخت اجمالي تاريخ حديث در إسالم 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 حديث در دوران خلفاي راشدين .1

تاريخ نگرارش حرديث و مباحرث مربروط بره علروم        .2
 الحديث

 مهم ترين منابع حديثي در اهل سنت .3

و  مفهوم و قلمرو سنت در شيعه و اهل سنت )تفاوت .4
 اشتراكات(

و ضرروابط و معيارهرراي نقررد و پررذيرش حررديث در د .5
 شيعي و اهل سنت)تفاوت و اشتراكات( قلمرو

آسيب شناسي و مشركالت حرديث در شريعه و اهرل      .۶
 سنت

هرا و مصراديق و   جعل حديث در اهل سرنت، )زمينره   .۷
 آثار مربوط به آن(

 ميراث حديثي علوم حديث در شيعه .۸

نقرررش امامررران در روا  حرررديث و تبيرررين سرررنت    .9
 پيامبر)ص(

 وا و هدف:با محت ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

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

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 تاريخ عمومي حديث، مجيد معارف .1

 لشيعه،  حاديث اب جامع األامقدمه كت .2

 مجمع التقريب احاديث مشترک شيعه و سني، .3

 اضواء علي السنة المحمدية، محمود ابوريه .۶

 راويان مشترک، پرويز رستگار .4

 مسلمانانک میراث حدیثی مشتر عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
History of Hadith and Shared Hadith 

Heritage 

 

 دحس و وانوع در

 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(:



 87/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 شتركات و موارد وفاق مذاهب اسالمي در مباني و آموزه هاي فقهي و فروع عملي در مذاهب فقهيم ليتحلي شناخت

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

مفهوم شناسي، تعريف فقه و اجتهراد، اصرول فقره، فقره      .1
 مقارن

تاريخ و خاستگاه پيردايش فقره و مباحرث اجتهرادي در      .2
 قرون نخست

 شروط و مراتب آن تقليد ومشتركات اجتهاد و  .3
حكم فقهي مخالفان در مذاهب اسالمي )احكرام كرافر،    .4

 غالي، ناصبي و مرتدين و بنات(

 قواعد فقهي مشترک .5
 مشتركات در عبادت .۶
 مشتركات در معامالت .۷
 مشتركات در فقه سياسي .۸
 قواعد اصولي مشترک در قرون نخستين .9

 

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

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

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

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 

 سالمية الخمسة، گروهي از نويسندگانالمذاهب اإل .1
 لخمسة، مغنيهالفقه علي المذاهب ا .2

 األصول العامة في الفقه المقارن، حكيم .3

 الخالف، شيخ طوسي .4

 
 

 

 مشترکات فقهی مذاهب إسالمی)فقه مقارن( عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
The Jurisprudential Points of Similarity 

of Islamic Sects (Comparative 

Jurisprudence) 

 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(:



 81/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 لی: هدف ک

 كالمي در مباني كالمي و آموزه هاي اعتقاديمطالعه تطبيقي مشتركات و موارد وفاق صاحبان مذاهب 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مباني و قواعدكالمي مشترک .1

مشتركات كالمي مذاهب اسالمي درباره مخالفان  .2
 )حكم بانحي، ناصبي، غالي، مخالف و مرتد(

 ي آن از نگاه متكلمانايمان وكفر و معيارها .3

و ماهيت  هاي مشترک در مفهوممعيارها شاخصه .4
 بدعت و سنّت نزد متكلمان

 مشتركات كالمي در حوزه عقل و معرفت شناسي .5

 مشتركات كالمي در توحيد و صفات .۶

 مشتركات كالمي در رسالت و نبوت .۷

 مشتركات كالمي در معاد و حيات اخروي .۸

 مشتركات كالمي در امامت و رهبري .9

 ردهاي مشترک اخالقيرويك .11

 

 اسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متن

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

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

 

 شنهادی: چ( فهرست منابع پی

 اكبر، الفرق بين الفرق بغدادي، ملل ونحل شهرستاني،  مقامت اإلسالميين اشعري، مسائل اإلمامة ناشي  .1

ح مواقف ايجي، و شرح مقاصد تفتازاني، شرح عقايرد النسفسرة،   ح تجريد اإلعتقاد عالمه حلي و شركشف المراد في شر .2
 ل خواجه طوسينسفي، تلخير المحص

 في اإلسالم، سامي نشار . نشأة الفكر الفلسفي3

 

 مشترکات کالمی مذاهب إسالمی)کالم تطبیقی( عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
The Theological Points of Similarity of 

the Islamic Denominations (Comparative 

Theology) 

 

 دنوع درس و واح

 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(:



 89/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

فري  دانشجويان با موانع بيروني و دروني تقريب و وحدت اسالمي در عرصه هراي سياسري، مرذهبي و اجتمراعي و معر     شناخت تحليلي
 موانع كالمي اخالقي و سياسي

 اهداف ویژه:

 : هاسرفصل پ( مباحث یا

 ها(ها، نهادها، شبكههاي ضد تقريبي در جهان اسالم )شخصيتشناسي  واهداف جريانگونه .1

 اهداف و منافع سياسي و قدرطلبي   .2
 تعصبات مذهبي و فرقه اي و طائفي و تأكيد بر موارد اختالفي .3
 ا(هاي شيعه و نقش تخريبي آنهه هاي اسالمي)سلفيه و افراطيافراط گرايي در ميان فرق .4
 روا  ادبيات تبشيري و مستبصرسازي به جايي تبيين و رفع شبهات .5
 تكفير و اتهام به بدعت و عدول از دين و مذهب .۶
 تنوع و تكثر جغرافياي سياسي و جمعيتي و قومي مسلمانان .۷
 دبيات نقد و خلط بين انتقاد و امانتتوجهي به ااختالف روشها و شيوه هاي استدمل و بي .۸
 ه ها و تحميل عقايدأخذ به لوازم ديدگا .9
 تأكيد بر نمادها و باورهاي اختصاصي مذاهب .11

 مستنفرات، سب و لعن و اهانت به مقدسات مذاهب و عدم مالحظه نسبت به عواطف مذهبي ديگران .11
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : دهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبر

 ... درصد  سال مهای کالسی در طول نیفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

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

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 الفتنة المذهبية أسباب و آليات المواجهة، جمعي از انديشمندان مسلمان .1

 و موانع تقریب مذاهب اسالمی چالش ها عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
Pathology and the Obstacles in the Way 

of Proximity among Islamic 

Denominations 

 نوع درس و واحد

 نظری   تخصصی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 واحد:تعداد 
 

  

   32 تعداد ساعت:

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



 22/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 اإلسالمية دور و تحديات، سيد عباس موسويالوحدة  .2

 رب، فاضل ربيعيالطائفية و الح .3

 مجموعه مقامت كنفرانش هاي وحدت اسالمي .4

 األمة بين المذهبية و الطائفية، مجمع جهاني تقريب .5
 

 



 28/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

ئله تقريب و راهبرد فقهاي بزرگ و زعماي شيعه و سرني و بررسري   ي و تحليل پيشينه تقريب ميان مذاهب و مناهج مختلف در مسبررس
 هاي گوناگون در برخورد با امر وحدت اسالمي و تقريب مذاهبها و جريانتفصيلي و نظام مند نظريه

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ذاهب اسالمي در منابع اصيل اسالميوحدت اسالمي و تقريب م .1

 سئله تقريب)فقهاء و مراجع، رهبران سياسي، نظام هاي حاكم و دولت ها و ..(عوامل نقش آفرين در م .2

 هاي مختلف فقهي، حديثي، كالميتعامل و مناسبات عالمان شيعه و اهل سنت در حوزه .3

 هاي تقريبي در قرون نخستها و شخصيتفرقه .4

 يانه)اجتهادي و پلوراليستي(رويكرد هاي تكثرگرا .5

 نيرويكرد تأكيد بر مشتركات دي .۶

 اصالح طلبان ديني و وحدت اسالمي .۷

 تاريخچه و زمينه هاي تاريخي شكل گيري دارالتقريب و انديشه هاي تقريبي .۸

 

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

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال سی در طول نیمهای کالفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

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

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 مجموعة سلسلة رواد التقريب، نشر مجمع جهاني تقريب .1

 استراتژي تقريب در انديشه سياسي اسالم، سيد احمد موثقي .2

 شناسی تقریب در جهان اسالمجریان عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
History and Trends in Proximity in 

the Islamic World 
 

 نوع درس و واحد

 نظری   تخصصی  نیاز:یشدروس پ

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

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



 22/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 و وحدت اسالمي، علي آقانوريامامان شيعه  .3

  يب،  رسالة اإلسالم، رسالة التقر .4

 وحدت اسالمي از ديرز باز تا امروز، اميراردوش .5
 
 



 23/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی:

ني تقريبي و با مبا وضوع تقريب مذاهب اسالمي و شناخت تحليليشان در معالمان تقريبي شيعه اماميه و آثار علمي اي شناخت 

 چگونگي تعامل و مناسبات آنها با عالمان و پيروان ديگر فرق اسالمي.

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مالک تقريبي بودن عالمان و آشنايي با مباني و ادله عالمان تقريبي .1

 زيديه و تقريب .2

 يباسماعيليه و تقر .3

 و پنجم(هاي تقريبي علماي شيعه قرون نخست )قرن چهارم انديشه .4

 هاي تقريبي علماي شيعه قرون مياني )قرن پنجم تا قرن دهم(انديشه .5

 هاي تقريبي علماي شيعه قرون متأخر و معاصر )قرن دهم تا دوران معاصر(فتاوي انديشه .۶

 ت هاتعامل و مناسبات متقابل سياسي و فكري علماي شيعه با حكوم .۷

 تعامل بزرگان شيعي با پيروان ديگر مذاهب .۸

 ر و تأليفات تقريبي عالمان شيعهمعرفي آثا .9

 حوزه هاي مهم و تأثيرگذار در مباحث تقريبي )قم، نجف، لبنان( در قرن معاصر .11

 معرفي طاليه داران تقريب در اين حوزه ها )بروجردي، قمي، كاشف الغطاء، شرف الدين، زنجاني و...( .11

زاده، شرهيد محمردباقر صردر،    ي، آيرت اهلل واعر   اهلل تسرخير تقريبي امام خميني، آيت اهلل خامنه اي، آيت ديدگاه هاي .12
 اهلل، امام موسي صدر، شمش الدينعالمه فضل

 

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

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 ات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزوم

 

 شیعه و اندیشه تقریب مذاهب اسالمی عنوان درس به فارسی:

 Shia and the Thought of Proximity عنوان درس به انگلیسی:

among Islamic Denominations 
 احدنوع درس و و

 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(:



 21/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 مجموعه سلسله رواد التقريب، مجمع جهاني تقريب و مجلة رسالة اإلسالم .1

 مقامت مجله الكلمه و انديشه تقريب .2

 پيشينه تقريب، محمد علي آذرشب .3

 اهلل وشهيد صدرموعه آثار عالمه فضلمج- .4
 يخر بالوحدة و التقريب، ساعدي المعجم الوسيط فيما .5
 
 



 25/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

 ئوريک و سيره پيامبر و اهل بيت در باب وحدت اسالمي و مواجهه با مخالفانمباني ديني و ت و احكام و اداب اختالف شناخت

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 احكام و ضوابط و اقسام اختالف از نگاه قرآن .1

 قرآن و فرقه گرايي و نزاع و شقاق .2

 ها و مناظره و جدال در قرآنهمعيارها و ضوابط نقد انديش .3

 حدت اسالمي و امت واحدةبررسي آيات قرآن درباره و .4

 پيامبر اسالم و وحدت امت اسالمي)سيره و سخن( .5

 كارهاي وحدت اسالمي وچگونگي تعامل و برخورد با مخالفان مذهبيسيره و سخنان اهل بيت درباره مباني و راه .۶

 مرز بين انتقاد و اهانت .۷
 إسالمي )فقهي، كالمي، سلوكي و ...(گونه شناسي فرق  .۸
 لمانانمحورهاي اختالفات مس .9
 اجتهاد و ضوابط آن در فرهنگ و انديشه إسالمي .11
 مالک إسالمي بودن فرقه در فرهنگ و انديشه إسالمي .11

 

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

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال در طول نیمهای کالسی فعالیت

 درصد ...     سالآزمون پایان نیم

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

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 احكام و آداب تقریب مذاهب ،نظریمبانی  عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:

The Religious Foundations of Proximity 

among Denominations (The Holy Quran, 

Tradition and the Way of Life of the 

People of Household) 

 

 و واحد نوع درس

 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(:



 26/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 منابع تفاسيري  شيعه و سني در تفسير آيات مربوط به وحدت و اختالف أمت واحدة اسالم .1

 شاكر سلماسي مباني نظري تقريب، .2

 21حاديث الشيعة، جلد جامع ا .3

 سيد محمدباقر حكيموحدت اسالمي از منظر قرآن و سنت،  .4

 الوحدة اإلسالمية في األحاديث المشتركة، شهاب الدين حسيني .5

 
 



 27/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 کلی:  هدف

 ورزی و سیر و سلوک و صاحبان این مکتبوه دینمهمترین سالسل صوفیه و انشعابات آنها و نحشناخت 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

جايگاه زمينه هاي اجتمراعي و مرذهبي شركل گيرري      .1
 تصوف اسالمي

پيام ها و تعاليم اصلي و محتوايي عرفان و تصروف در   .2
بينرري و اصررول جهررانحرروزه هرراي عملرري و نظررري ) 

 سلوكي

ني و سلسرله در  مكاتب فرقه گرايري و فرروع استحسرا    .3
 تصوف و عرفان

هاي نخستين تصروف وسرير تطروري تصروف و     گروه .4
 عرفان

هاي تأثيرگذار در تصوف و معرفي اجمالي شخصيت .5
 عرفان اسالمي

 سلسله هاي صوفي شيعه   .۶

 اسيب شناسي تصوف   .۷

   نقش تصوف و عرفان در گسترش دعوت اسالمي .۸
 

 ف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هد

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

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

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 سالمي، تاريخ، عقايد، طرق، سليمان سليمالتصوف ام .1

 در اسالم، سيد حسين نصر جلوه هاي معنوي .2

 عارفان مسلمان و شريعت إسالم، علي آقانوري .3

 تاريخ تصوف در إسالم، قاسم غني .4

 عرفان نظري، يحيي يثربي .5

 نقش تقریبی آنها وفرق صوفیه  عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
History of Sufism and Sufi Sects with an 

Emphasis on their Role in Proximity 

among Denominations 

 واحدنوع درس و 

 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(:



 21/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

هاي فكري معاصر در جهان اسالم و افكار و انديشره هراي متفكرران جهران اسرالم نيرز واكرنش هرا و مواضرع           گرايش شناخت تحليلي
 بفكري، سياسي و اجتماعي آنان در برابر فرهنگ غر

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 راييعوامل فكري و اجتماعي ظهور تجددگ .1

 ار، فتح مصر توسط ناپلئون و...(تحول در جهان اسالم)سقوط امپراطوري ها، ورود استعم .2
 پيدايش جنبش هاي اسالمي )قيام هاي عبدالقادر الجزائري، سنوسي، مهدي سوداني، احمد بريلوي و...( .3
حرديث شربه قراره هنرد و     هاي مختلف سنت گرائي در ميان مسلمانان مثل وهابيت، إخوان المسلمين، اهل بررسي جريان .4

عت اسالمي پاكستان، انقالب ايران، حزب الدعوة عراق، طالبران افغانسرتان، نروريش    ديوبنديه و سلفيه شمال آفريقا، جما
 تركيه  

 ها و احزاب اسالمي و سياسينهضت .5
نحروي بره   بررسي جريان فكري اصالح طلبي )در اين جريان مباحثي همچون احياگري، اصالح طلبي، اصالح گري و به  .۶

ارند بررسي مي شود. در ايرن جريران افكرار و انديشره هراي سريد       كساني كه كمتر شيفته غرب و تعلق خاطري به سنت د
 جمال الدين اسدآّبادي، محمدعبده، آيت اهلل نائيني، استاد مطهري، محمد اقبال مهوري، نقيب العطاس  

 ظهور پديده سكومريسم در جهان اسالم .۷
ق، طه حسرين، مهردي بازرگران، دكترر     ان ديني و نومعتزله )سر سيد احمد خان هند، علي عبدالرزابررسي جريان نوانديش .۸

 علي شريعتي، محمد اركون، محمد عابد الجابري، نصر حامد ابوزيد، سوكارنو، سروش و... پرداخته مي شود.(
 هارويكردهاي مختلف تقريبي اين جريان .9
 نقد و بررسي جريان قرآنيون .11

 

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

 

 : ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای 

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

 و مواضع آنها در قبال تقریب شناسی جهان اسالمجریان عنوان درس به فارسی:

 Study of Trends in the Islamic World in انگلیسی: عنوان درس به

the Contemporary Era 
 نوع درس و واحد

 نظری   تخصصی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

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



 29/    تقریب -مذاهب اسالمیتخصصی  دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

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

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 د احمد موثقيجنبش هاي اسالمي معاصر، سي .1
 سيري در انديشه سياسي عرب، حميد عنايت .2

 مان ها و جريان هاي سياسي درايران، رسول جعفريانساز .3

 سيري در تفكر كالمي معاصر، محمدصفر جبرئيلي .4

 روشنفكران عرب و غرب، هشام شرابي، ترجمه عبدالرحمن عالم .5


