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 الف( مقدمه 

 یکی از دوره های آموزشی درسطح تحصیالت تکمیلی و در حوزه علوم انسانی است. وهابیت شناسیدوره دکتری 

اندیشمندان جهان اسالم و  کالمینا با مذاهب و جریان های فکری جهان اسالم و اندیشه های نسانی آشتربیت نیروی ا

و وحدت طلبانه و بررسی نقاط اشتراک و اختالف فرق با یکدیگر  کالمیتوانایی آنها در تحلیل هر چه بهتر اندیشه های 

رسی مستقیم از منابع اصلی و تحلیل و نیز نها و بربر اساس متون اصلی جریان های اسالمی و دانستن روش های فکری آ

 آشنایی و مقابله با ترفندهای دشمنان اسالم و تندروی های فرقه ای.

 

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

اندیشمندان جهان اسالم و  کالمیتربیت نیروی انسانی آشنا با مذاهب و جریان های فکری جهان اسالم و اندیشه های 

و وحدت طلبانه و بررسی نقاط اشتراک و اختالف فرق با یکدیگر  کالمییل هر چه بهتر اندیشه های ا در تحلتوانایی آنه

بر اساس متون اصلی جریان های اسالمی و دانستن روش های فکری آنها و بررسی مستقیم از منابع اصلی و تحلیل و نیز 

 رقه ای.آشنایی و مقابله با ترفندهای دشمنان اسالم و تندروی های ف

یکی از دوره های آموزشی درسطح تحصیالت تکمیلی و در حوزه علوم انسانی است. وهابیت شناسی دوره دکتری 

 محورها و حوزه مطالعاتی رشته عبارتند از:

 های فرق ومذاهب فقهی وکالمیروش ها وعقاید واندیشه -

 ووحدت طلبانه اندیشمندان مسلمان کالمیاندیشه های  -

 صرفکری معاهای جریان -

 های هم که برای این رشته در نظر گرفته شده عبارتند از:اهداف و سیاست

تربیت و تأمین نیرروی انسرانی مزم و متصصرر بررای تردریش  ومشراوره در مراکرز علمری  ونهادهرای اجرایری            .1
 وکمک به نیروهای امنیتی کشور

 ب مذاهب ووحدت اسالمیبه تقری تربیت و تأمین پژوهشگر و محقق در زمینه مسائل و موضوعات مربوط .2

 های مصتلف فرق وظرفیت های تقریبی انها تربیت نیروی متصصر جهت شناساندن فرق و گرایش .3

 دفاع از هویت عقالنی اسالم و ترویح فرهنگ مدارا ورواداری   .4

فرقره   های مصتلرف فراهم ساختن امکانات علمی و تحقیقاتی برای طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی در زمینه .5
 اسی ومسایل مربوط وحدت اسالمی وتقریب مذاهبشن

 های تقریبی وضدتقریبیهای فکری وکالمی و جریانآشنایی دانشجویان با جریان .6

 اهداف باز نگری :

 رفع نقر های موجود رشته که در اجرا ظاهر گشته است . -ا

 مانطباق بیشتر رشته با توجه به تحومت پیش آمده فکری  در جهان اسال-2
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  تیرت و اهمپ( ضرو

ضرورت تعامل درست هر نحله مذهبی با سایر نحله ها شناخت درست و محققانه آنها است شناخت مواضع اتفاق و 

 سیاسی متوازن با پیروان آن مذهب است–اختالف سبب تعامل فکری واجتماعی 

مانان شاهد متاظره و جدال میان مسلبه گزارش اسناد تاریصی از آغاز پیدایش فرقه ها و نحله های مصتلف مذهبی در  

های فکری بین آنان بوده ایم  . مانند مناظره امام رضا )ع( با صاحبان ادیان و مذاهب عصر او )ع( .و.... این مناظرات هر 

زمان  منطفی و در ست  پیش رفت سبب روشن شدن حقیقی برای مصاطبان و تقریب و تعامل اجتماعی مثبت گردید و به 

 عکش.

امه سبب نمودار شدن نقاط ضعف و قوت آن میشود از سوی دیگر تحومت زمانه و تحومت اندیشه ها  و برن ی هراجرا

 پیدایش اندیشه های و نحله های جدید فکری ضرورت باز نگری را دو چندان میکند.

 

 ت( تعداد و نوع واحدهای درسی 

 توزیع واحدها -(1جدول )

 تعداد واحد نوع دروس

 6 دروس جبرانی

 81 تخصصی دروس

 81 رساله

 36 جمع
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 آموختگانث( مهارت، توانمندی و شایستگی دانش

 دروس مرتبط های ویژهها و توانمندیها، شایستگیمهارت
 مناظره سازنده با صاحبان اندیشه مذاهبمهارت 

 مختلف

 خداشناسی تطبیقی و نبوت و امامت تطبیقی .و...

 گری معاصرشناسی سلفیجریان انرایزن فرهنگی در کشورهای مسلم

 جریان شناسی تقریب  سازی تقریب در بین مذاهب اسالمیمهارت جریان

 دروس مرتبط های عمومیها و توانمندیها، شایستگیمهارت

 در حوزه  های علمیتولید مقالهمهارت 

  وهابیت شناسی

 همه درسها

 ج( شرایط و ضوابط ورود به دوره

 تگان چه رشته هایی در مقطع قبلی و با چه شرایطی می توانند وارد این رشته تحصیلی شوند.(آموخانش)مشخص نمایید که د

در راستای برنامه کارشناسی ارشد  فرق و مذاهب اسالمی  دانشگاه ادیان است  اما رشته های زیر  وهابیت شناسیدکتری 

 :هم می توانند در این رشته وارد شوند

فرق -6شیعه شناسی با گرایش کالم   5کالم امامیه  -4کالم اسالمی – 3و کالم اسالمی فلسفه -2الهیات فلسفه و کالم  

 سایر رشته های مرتبط– 7,و مذاهب  سایر دانشگاهها
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 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 جبرانیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(2جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی ریظن

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

   32   * 2 تاریخ مذاهب کالمی شیعه  .1

   32   * 2 تاریخ مذاهب کالمی اهل سنت  .2

   32   * 2 تاریخ تصوف  .3

   32   * 2  روش تحقیق  .4

   32   * 2 جریان شناسی تقریب   .5

   32   * 2 تاریخ تفکر اصحاب حدیث  .6

   32   * 2 منبع شناسی سلفی پژوهی  .7

   32   * 2 وهابیتسلفی گری و  تاریخ  .8

   32   * 2 گریشناسی سلفینقد دین  .9

   32   * 2 تقریب و سلفیه  .11

   32   * 2 آینده سلفی گری  .11
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  تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(3جدول )

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 - رینظ

 یعمل
 عملی نظری

   32   * 2 گری معاصرشناسی سلفیجریان  .1

   32   * 2 گرینقد مبانی عام سلفی  .2

   32   * 2 نقد مبانی حدیثی و رجالی وهابیت  .3

   32   * 2 شناسی()شبهه نقد عقاید خاص وهابیت  .4

   32   * 2 وهابیتنقد مبانی اصول فقه   .5

   32   * 2 مبانی سلفیه جهادینقد   .6

   32   * 2 ، اشاعره و ماتریدیهسلفیه با تصوفرابطه   .7

   32   * 2  وهابیت تبلیغی هایشیوه  .8

   32   * 2 وهابیت با مناظره روش  .9
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 هدف کلی: 

ب کالمری شریعه و هرم چنرین شرناخت تفصریلی تراریخ و عقایرد کیسرانیه،          ا و مکاتر هر بررسی و تحلیل علل و عوامل پیدایش گررایش 
 اسماعیلیه، زیدیه، غالت، نصیریه، علویان ترکیه، اهل حق و شیصیه و جریانات کالمی معاصر

 اهداف ویژه:

 تاریخ پیدایش تشیع / مشترکات و افتراقات مذاهب کالمی شیعه

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ات مصتلفنقد نظریپیدایش تشیع و  .1

عبداهلل بن سبا و نقد دیدگاه وهابیت در این  .2

 زمینه

 کیسانیه، تاریخ و عقائد .3

 زیدیه و بررسی عقائد آن  پیدایش و علی بن زید .4

 معتزله با آنان رابطه و زیدیه فرق .5

 اسماعیلیه و خطابیه .6

 قرامطه و فاطمیان .7

 نزاریان و طیبیان .8

 عقائد اسماعیلیه و نقد آن .9

 ار ائمه با آنانمه و رفتغالت دوران ائ .11

 آراء و افکار اهل حق، نصیریه، علویان ترکیه .11

جریانات کالمی معاصر : نو اخباریون،  .12

 تفکیک،و..

 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: 

 ، محمدباقر صدر.نشأة التشیع .6

 .الکیسانیه فی التاریخ و االدب، وداد قاضی .1

 ، محمود افتخاری.نهضت مختار ثقفی .1

 ، فرهاد دفتری.تاریخ و عقائد اسماعیلیه .4

 سبحانی.، جعفر لبحوث فی الملل و النح .5

 

 مذاهب کالمی شیعهتاریخ  عنوان درس به فارسی:

 History of Shiite theological عنوان درس به انگلیسی:
religions 

 حدو وادرس نوع 

 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(:
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 هدف کلی: 

 ها و مکاتب کالمی در اهل سنت، بررسی و تحلیل علل و عوامل پیدایش گرایش

 اهداف ویژه:

مرجئه،  قادیانیه، خوارج،ل سنت )دیگر اه هایفرقه، اشاعره، ماتریدیه، معتزله و برخی از ثشناخت تفصیلی تاریخ و عقاید اصحاب حدی 

 قدریه، و...(.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

های ر بررسی تاریخ و عقاید فرقه 1

 (جهمیه قدریه، نصستین)خوارج، مرجئه،

 ر معتزله، تاریخ پیدایش و عقاید  2

 اشاعره، تاریخ پیدایش و عقاید 3

 اهل حدیث تاریخ پیدایش و عقاید 4

 صرر اشاعره در جهان معا 5

 ریدیان و عقاید آنهار مات 6

 قاره هندبریلویه در شبه - 7

 قادیانیه و احمدیه 8

لی تفکرات کالمی معاصر اهل سنت ) نو اعتزا 9

 و..(

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

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالیان نیمآزمون پا

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

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ، شهرستانی.الملل والنحل .1
  ، عبدالقاهر بغدادی.الفرق بین الفرق .2
 .ابوزهره محمد امسالمیه، المذاهب تاریخ .3
 ، عبدالرحمن بدوی.مذاهب امسالمیین .4
 ، سامی النشار.مفی امسالالفکر الفلسفی  نشأة .5

 
 
 

 مذاهب کالمی اهل سنتتاریخ  عنوان درس به فارسی:

 History of Sunni theological عنوان درس به انگلیسی:
religions 

 نوع درس و واحد

 نظری   جبرانی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  یاز(:ر صورت ننوع آموزش تکمیلی عملی )د
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 هدف کلی: 

 و جهان اهل سنتهای تصوف و عرفان در اسالم بررسی و تحلیل خاستگاه

 اهداف ویژه:

حاضر و آشنایی با ظرفیت در جهان اهل  قرن تا فکری تطورات سیر و اسالم جهان در تصوف پیدایش چگونگی و علل شناخت 

 ا وهابیتمواجهه بسنت در 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 پیدایش تصوف اسالمی - 1
 ر تطور تصوف در قرون مصتلف 2
 های انحطاط عرفان و تصوف در ایران در قرن نهم و دهمر زمینه 3
 ر پراکندگی جغرافیایی فرق تصوف اسالمی در جهان معاصر 4
 و ایران مصر، مراکش، هند، پاکستان، ترکیهر فرقه قادریه و گسترش آن در  5
 ترکیه، عراق و ایران ر نقشبندیه و گسترش آن در هند، چین، 6
 ر سهروردیه و گسترش آن در افغانستان، پاکستان و هند 7
 ر بکتاشیه و گسترش آن در یوگسالوی، ترکیه، سوریه و آلبانی 8
 ر چشتیه در هند، افغانستان و ایران 9

 در ایران و جهان مالمتیه ر نعمت اللهیه؛ مولویه ، نوربصشیه ، خاکساریه، ذهبیه، 11

 خلوتیه، شاذلیه در شمال آفریقا تیجانیه، رفاعیه، – 11
 

 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

 کانات مورد نیاز برای ارائه: زات و امج( ملزومات، تجهی

 تاریخ تصوف عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد History of Sufism عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   جبرانی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه   سمینار   ایشگاهزمآ سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 الدین.، تاریخ، عقاید، طرق، سلیمان سلیم علمالتصوف امسالمی .1
 ، زکی مبارک.التصوف امسالمی فی امدب وامخالق .2
 عبدالقادر بحراوی. ، اسپنسر ترمنجهام،الفرق الصوفیة فی امسالم .3
 انمهدی فرمانی تصوف در مصر، .4
 های معنویت در جهان اسالم، سید حسین نصرجلوه  .5
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 هدف کلی: 

  آشنایی تخصصی با روش های کاربردی شناخت حقیقت در مطالعات وهابیت شناسی

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 همیت آنتعریف تحقیق، روش تحقیق و ا .1

 وهابیت شناسی موضوع در تحقیق .2

 انتصاب موضوع .3

 بیان مسأله .4

 تدوین فرضیه .5

 تنظیم طرح تحقیق .6

روش های مصتلف تحقیق با تکیه بر روش  .7

 در موضوع وهابیت شناسیتحقیق 

روش گردآوری اطالعات با تکیه بر روش  .8

 در موضوع وهابیت شناسیتحقیق 

 روش های ارائه نتیجه تحقیق .9

رش ) چارچوب آداب نگانکات اصلی و مهم  .11

 و نگارشی اصول -  ارجاعات –تحقیق 

 (دستوری

 شناسایی منابع .11

 جمع بندی و نتیجه گیری .12

معرفی چند نمونه از هر یک از انواع منابع و  .13

 ارزیابی اجمالی آنها

 

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

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال ی در طول نیمهای کالسفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

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

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 روش تحقیق و مأخذ شناسی، رنجبر .1
 آیین پژوهش و مرجع شناسی، احمد گیوی .2

 روش تحقیق  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Research Methodology عنوان درس به انگلیسی:

 عملی  -نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  وع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:ن
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 چگونه پژوهش کنیم؟ نیک مور .3
 ، استاپلتونت تحقیقیشیوة نوشتن مقام .4
 راهنمای آماده ساختن کتاب، ادیب سلطانی .5
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 هدف کلی: 

 .اسالمی وحدت و تقریب گوناگون هایجریان مندنظام و تفصیلی بررسی

 اهداف ویژه:

 ا وهابیتمواجهه بتاکید بر تقریب مذاهب اسالمی و هم افزایی مسلمین در 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 تقریب در فقه 1
 تقریب، به عنوان مصلحت 2
 وحدت، به عنوان مبنای فکری 3
 تقریب، استراتژی راهبردی 4
 گرایشات روشنفکری و تقریب 5

 امامان شیعه و وحدت اسالمی 6
 بزرگان تقریب در ادوار گذشته و حال 7
 ائمه چهارگانه اهل سنت و تقریب 8
 نفی تقریبابیت در بررسی دیدگاه وه 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: 

 هادی: چ( فهرست منابع پیشن

 

 ، دارالتقریب.رسالة امسالم .1
 ، مجمع التقریب.رسالة التقریب .2
 زاده خراسانی.، واعظندای وحدت .3
 ، محمد آصف محسنی.تقریب مذاهب از نظر تا عمل .4
 .تأملی بر مسئله وحدت اسالمی از دیرباز تا دیروز .5

 شناسی تقریبجریان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Approximation flowology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   جبرانی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 ساعت:تعداد 

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

 ی و انتقادی از تاریخ تفکر اصحاب حدیثتحلیلسی برر

 اهداف ویژه:

های اصحاب حدیث همراه با اختالفات و اشتراکات شناخت دقیق شکل گیری ، تطور ، فراز و فرود ، عقائد ، چهره ها و  گرایش

 آنها و مقایسة آن با امامیّه.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 اصحاب اثر و اصحاب رای  .1

برر اصرحاب حردیث و سرلفی     اثیر آن عثمانیه و ت .2
 گری

نقررش احمررد بررن حنبررل در اعتقررادات اصررحاب   .3
 حدیث

 بزرگان اصحاب حدیث .4

 سیرتطور حنابله افراطی بغداد )بربهاری ،   .5

 تفکر  حشویه و نسبت آن با اصحاب حدیث  .6

 مبانی تفکر اصحاب حدیث: ظاهرگرائی و ... .7

 نقد تفکر اصحاب حدیث .8

 از احمد های فکری اصحاب حدیث بعدگرایش .9
 بن حنبل

 اختالفات اصحاب حدیث بعد از ظهور ابن تیمیه   .11

 اصحاب حدیث بعد از ابن تیمیه .11

 اصحاب حدیث در عصر حاضر .12

 

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

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالنیمآزمون پایان 

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

 

 حدیث اصحاب تفکر تاریخ عنوان درس به فارسی:

 History of the Companions of عنوان درس به انگلیسی:
Hadith 

 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(:
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 

 . نشاه الفکر الفلسفی فی امسالم، سامی نشار.1
 .اصحاب حدیث، احمد پاکتچی. 2
 شهرستانی. الملل و النحل، . 3
 ، ابوالحسن اشعری.مقامت امسالمیین . 4
 وایجی.جرجانی  ،شرح مواقف. 5
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 هدف کلی: 

 آشنایی با متون محوری سلفیون وهابیت

 اهداف ویژه:

شناخت منابع مورد استناد وهابیون از جمله آثار بزگان اهل حدیث ، حنابله بغداد ، ابن تیمیه ، ابن قیم ، محمد بن عبدالوهاب و 

 و آشنایی به متون انتقادی سلفیت وهابی وهابیون 

 1ها: پ( مباحث یا سرفصل

 منابع قرن دوم تا چهارم ائمه حدیث  .1

 اعتقادنمه احمد بن حنبل  .2

 اعتقادنامه های مکتوب حنابله همچون کتاب السنه یا شرح السنه  .3

 ابن تیمیه و آثار مکتوب  .4

 آثار شاگردان ابن تیمیه با تاکید بر ابن قیم  .5

 بن عبدالوهاب ، همچون کتاب التوحید و کشف السبهات و القواعد امربعه ار محمدثآ .6

 شرح های سلفیون معاصر بر آثار ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب .7

 بررسی آثار  انتقادی ابن تیمیه  .8

 بررسی آثار سلفیون غیر وهابی بر آثار محمد بن عبدالوهاب .9
 

 و هدف: با محتوات( 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: 

 

 منبع شناسی سلفی پژوهی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Salafi's bibliography عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   جبرانی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :رت نیاز(نوع آموزش تکمیلی عملی )در صو
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 

 طبقات الحنابله ، ابن ابی یعلی  .1

 رجب  له ، ابنذیل طبقات الحناب .2

 عقائد السلف ، علی سامی النشار .3

 سبکی عبدالکافی بن علی الدین،تقی تیمیه ابن علی الرد فی المضیئة الدرة .4

 النبویة) منتصب سه جلد کتاب الغدیر عالمه امینی السنة منهاج کتاب فی نظرة .5
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 هدف کلی: 

 انتقای با سلفی گری و وهابیتشناخت تحلیلی 

 اهداف ویژه:

 وهابیت جنایات بررسی وهابیت و سلفیه تطورات و ظهور تاریخ انتقادی – تحلیلی بررسی

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 تاسیش مکتب سلفیه و بررسی موسسان آن .1

 فراز و فرود ابن تیمیه در دمشق  .2

 ی در تاریخ سلفی گر علل افول .3

 تاسیش سلفی گری وهابی به وسیله محمدبن عبدالوهاب .4

 بررسی دوره های سه گانه آل سعود و اتحاد آن با محمد بن عبدموهاب و خاندان او .5

 جنایات وهابیت در نجد و حجاز و عراق)اخوان التوحید( .6

 نسبت تثبیت وهابیت با هم پیمانی با انگلستان آمریکا  .7

 ن اسالمد در جهاجنایات آل سعو .8

 جریانات درونی وهابیت .9

 های تأثیرگذار معاصر وهابیتشصصیت .11

 

 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

 یتابوه و گریسلفی تاریخ عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد History of Salafism and Wahhabism وان درس به انگلیسی:عن

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

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ابن تیمیه حیاته و عقائده، صائب عبدالحمید .1

 دراسات فی منهاج السنه، سید علی حسینی میالنی .2

 تاریخ النجد، ابن غنام .3

 المجد فی تاریخ النجد، ابن بشر .4

 کشف امرتیاب، سید محسن امین .5
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 هدف کلی: 

 وهابیت  شناسی دین اساسی مباحث از بررسی و نقد برخی

 اهداف ویژه:

بررسی انتقادی ایمان گرایی عقل ستیزانه ، نسبی گرایی معرفتی ، حش گرایی افراطی وهابیت و کاستی های آنان در پاسخ گویی به 

 م و دین دشناسی.مباحث جدید کالم کال

 ها: مباحث یا سرفصل پ(

 دین چیستی

  دین، کارکردهای و قلمرو اهداف،

  دین، جاودانگی و جامعیت

  )علم دینی( علم با دین رابطه -

 رابطه دین با عقل  -

شناسی وهابیت در پاسخ گویی به مباحث کاستی های دین -

 جدید کالمی

 عرفان و رابطه با دین با فلسفه -

  ها،کاستی و ورشر -

  زندگی، عنایم -

  جهان، اخالقی نظام و تکلیف -

 کالمی جدید مسائل -

 

 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

 مورد نیاز برای ارائه:  ، تجهیزات و امکاناتج( ملزومات

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 

 گرینقد دین شناسی سلفی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Critique of Salafi 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(:
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 تطبیقی، آریک شارپ شناسی دین تاریصچه .1

 منهج ابن تیمیه المعرفی ، الدعجانی .2

 عقل و وحی از نظر متفکران اسالمی ، جوادی .3

 بیان تلبیسه الجهمیه فی تاسیش بدعهم الکالمیه، ابن تیمیه .4

 ری، سید نژادگ سلفی جریان معرفتی و فلسفی رویکردشناسی .5
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 هدف کلی: 

 تکفیر مسئله تحلیل و فرق دیگر با آنان تعامل نوع و المذاهب بین تقریب باب در سلفی مصتلف هایگرایش دیدگاه تفصیلی بررسی

 آنان نزد

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 ت در باب تقریب و نقد آنر دیدگاه وهابی - 1

 ر تکفیر و نقش آن در مسئله تقریب  2

 ر سلفیه زیدیه و رویکرد آنان به تقریب 3

 ر دیدگاه شوکانی در باب تکفیر مسلمین 4

ر سلفیه دیوبندیه و علت افراط گرائی آن نسبت  5

 به شیعه

 ر تکفیر در نگاه دیوبندیه 6

 یبر سلفیه شمال آفریقا و مسئله تقر 7

 ا در باب تقریب مذاهبر دیدگاه رشید رض 8

 ر  سید قطب و آراء وی در باب تقریب 9

 ر سلفیه جهادی و تقریب 11

 ر سلفیان، اشاعره و ماتریدیه 11

 ر  القاعده و تکفیر و تقریب 12

 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: 

 

 بن مزروق. ، ابوحامد.برائة امشعریین من المصالفین1
 ، شمش سلفی.الحنفیه فی ابطال عقاید القبوریهجهود علماء . 2
 و السنه، ناصر قفاریالتقریب بین الشیعه . مساله 3
 . سلفیه و تقریب، مهدی فرمانیان4
 .مکانه الصحابه فی امسالم، ربیع المدخلی 5
 

 
 

 تقریب و سلفیه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Salafism and approximation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   جبرانی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

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

 های ممکن ، محتمل و مطلوب سناریو وهابیت و ینده سلفی ها به خصوص بررسی آ

 اهداف ویژه:

 ستفاده از رویکرد برنامه ریزی سناریوبا ا آینده سلفی گری ارائه تصویر

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ماهیت و ضرورت آینده پژوهی  -

 آینده های ممکن و محتمل  مطلوب -

 سلفی های اصالحی آینده  -

 آینده سلفی های تکفیری  -

 آینده سلفی درباری  -

 آینده سلفی های شبه قاره -

و ممکن و  حور آینده های محتملسناریوی سازی بر م -

 مطلوب
 

 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: 

 دی: فهرست منابع پیشنها چ(

 مبانی آینده پژوهی ، وندل بل .1

 محسن رستمی ،،  آینده پژوهی مبانی .2

 نگاهی به روش های آینده پژوهی، مرضیه فصرایی .3

 پژوهان دانش  ، شکل گیری، اهداف و استراتژی اخوان المسلمین .4

 اسالمی، ربیعی فر. بیداری امواج و سلفیه .5

 

 

 گریسلفی آینده عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد The future of selfie عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   جبرانی  نیاز:دروس پیش

    ز:نیاهمدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

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

 انتقادی با جریانات سلفی معاصر در جهان اسالمشناخت تحلیلی 

 اهداف ویژه:

 قاره هند و شمال آفریقا ها و احزاب مصتلف سلفی در آسیا و آفریقا در عصر حاضر بامخر در شبهبررسی و تحلیل گرایش

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

در عصر  فکری ر سیاسی سلفیه هایر جریان 1

 حاضر

 ر سلفیه وهابی تکفیری 2

 سلفیه زیدی اعتدالی )ابن اممیر و شوکانی( 3

 رشید رضا و نقش آن در گسترش سلفیه   1

سلفیه در مصر )اخوان المسلمین/ نقش سید   2

 قطب(  

ر احزاب سلفی شمال آفریقا: حزب التحریر و  3

 انصار السنّة المحمدیه

 شیری:  القاعده / داعر سلفیه جهادی و تکف 4

قاره هند : دیوبندیه /  جمعیت ر سلفیه در شبه 5

 علما اسالم/ سپاه صحابه و لشکر جهنگوی

 احزاب سلفی در کشورهای عربی  6

 های سلفیه در دیگر کشورهای اسالمیر گرایش 7

سلفی گری معاصر در عربستان : درباری،  8

 سروری ، نوسلفی و..

 

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

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

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

 

 معاصر گریسلفی سیشنا جریان عنوان درس به فارسی:

 The stream of contemporary عنوان درس به انگلیسی:
Salafism 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 ...........موارد دیگر: ... ه کارگا سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  صورت نیاز(:2نوع آموزش تکمیلی عملی )در 
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

  سکاکر.بن عبداهلل ، محمدفیهبن عبدالوهاب و دعوته السل اممام محمد. 1
 ، عبدالحلیم الجندی.انتصار المنهج السلفی. 2
 بن محمد. ، عبدالعزیزبن عبدالوهاب دعاوی المناویین لدعوة الشیخ محمد. 3
 مهدی فرمانیان با همکاری دیگران  ؛معاصر گری سلفی شناسی جریان. 4
 سلمان.، آلکتب حذر منها العلماء. 5
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 هدف کلی: 

 بررسی انتقادی مبانی سلفی گری که بر محور آن مبانی ، مسائل متعدد مطرح است  

 اهداف ویژه:

یمیه و نقد جهان( ، فرجام شناسی سلفیه  با محوریت آراء ابن ت و انسان بررسی تحلیلی مبانی معرفت شناسی ، هستی شناسی )خدا،

 ه آنهاامامیه ب

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ر ابزار معرفت در سلفی گری  1

 محوریت حش و نقل در معرفت  2

 نقد عقل  به مثابه منبع 3

 نقد معرفت شهودی  4

 تقدم نقل بر عقل 5

 حجیت ظاهر کتاب  و نفی تأویل متشابه و مجاز  6

 حجیت خبر واحد در اعتقادات 7

 خداشناسی )صفات خبری و..( 8

 ن شناسی جها 9

 ی انسان شناس 11

 فرجام شناسی 11

 

 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: 

 

 دی: فهرست منابع پیشنها چ(

 ، زمرلی.عقائد ائمة السلف. 1

 گریسلفی معا مبانی نقد فارسی:عنوان درس به 

 Critique of the general principles of عنوان درس به انگلیسی:
Salafism 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. رگاه کا سمینار  یشگاه آزما سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 حلمی ؛ امسالمی الفکر فی السلفی المنهج . قواعد2
 الدعجانی  المعرفی، تیمیه ابن .منهج3
 . مبانی فکری سلفیه، فرمانیان4
   . بنیاد تفکر سلفی ، پورامینی5
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 هدف کلی: 

 برسی و تحلیل و نقد مبانی حدیثی و رجالی مورد پذیرش وهابیت

 اهداف ویژه:

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ر نقش مذهب در جرح راوی  1
 های تصحیح و تضعیف احادیثر راه 2
 ر الفاظ جرح و تعدیل و مراتب آنها 3
 و حسن و اقسام آن ر شرائط حدیث صحیح 4
حجیرت حردیث ضرعیف در مناقرب و فضرائل       ر 5

 اعمال

 ر حدیث موضوع و عالئم وضع 6
 ر تعنت و تساهل رجالیون 7
 ر اشکامت متنی و سندی در صحیحین   8
 ر شناخت انواع حدیث 9

 مهم ترین آثار رجالی و حدیثی وهابیت  11

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

 

 هادی(: دهای ارزشیابی )پیشنث( راهبر

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

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

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .  مقدمه ابن الصالح فی علوم الحدیث، ابن الصالح1
 ب الراوی، سیوطی  . تدریب الراوی بشرح تقری2
 الصطیب البغدادی ،علم الروایة فی الکفایة .3
 . الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، عبدالحی لکهنوی4
 . علوم الحدیث، صبحی صالح5

 

 وهابیت نقد مبانی حدیثی و رجالی عنوان درس به فارسی:

 Critique of the hadithic and به انگلیسی:عنوان درس 
religious principles of Wahhabism 

 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(:
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 هدف کلی: 

 و نقد عقائد خاص وهابیت در زمینه توسل، شفاعت، نذر برای اولیاء الهی، بناء بر قبور و زیارت قبور و امثال آن بررسی

 اهداف ویژه:

 نقد فهم و فهم وهابیت از عبادت 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 توحید و شرک از نگاه وهابیت و نقد آن 1

 نقد آنایمان و کفر از نگاه وهابیت و  2

 و نقد تفسیر وهابیت از آن مفهوم عبادت  3

بررسی توسل، شفاعت و استغاثه به ارواح اولیراء   4
 الهی و مشروعیت آن

 بناء بر قبور دمئل موافقان و نقد ادله مصالفان 5
 سفر برای زیارت قبور و نقد عقائد وهابیت 6

 قسم به غیر خدا و شواهد مشروعیت آن 7
 حیح آننذر برای اولیاء الهی و تفسیر ص 8
ری فرزندان به عبدالحسین و امثرال  جواز نام گذا 9

 آن 
 تبرک به اشیاء صالحان و دمئل قرآنی آن 11
بزرگداشررت موالیررد و وفیررات و نقررد دیرردگاه     11

 وهابیت
 

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

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ... درصد  ال سهای کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالپایان نیم آزمون

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

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 

 آیین وهابیت، جعفر سبحانی .1

 شناخت وهابیت، طبسی .2

 شناسی(نقد عقائد خاص وهابیت )شبهه عنوان درس به فارسی:

 Critique of Wahhabi specific ideas عنوان درس به انگلیسی:
(skepticism) 

 و واحد نوع درس

 نظری  تخصصی  گریشناسی سلفیگری و جریانتاریخ سلفی 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(:
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 امجوبه النجدیه، کاشف الغطاء  .3

 ، جعفر سبحانی.املهیات  .4

 کشف امرتیاب، سید محسن امین  .5
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 هدف کلی: 

 بررسی و نقد مبانی سلفیه در باب اصول فقه

 اهداف ویژه:

 همان یا نوتیکیل، زبان شناسی و هرمبررسی مجموعه مباحث پیرامون تفسیرکتاب و سنت و فهم سلف با تکیه بر مباحث دانش اصو

 گیرد. قرار نقد کالم امامیه مورد منظر از و شود انتزاع گفته ها و دیدگاه هایشان مجموعه از ایشان متن فهم نظریه

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 تاریخچه سیر تطور اعتبار فهم سلف -

 از دین )کتاب و سنت( معتبر فهم مالک  6

 حجیت کتاب و ظواهر آن  1

 حجیت سنت  1

 سنت بر کتابنقدتقدم  4

 نقد حجیت خبر واحد در اعتقادات 5

 حجیت فهم سلف  1

سیر تطور فهم سلف در عصر صحابی، تاابعی ، اتبااع و    7

 ائمه حدیث

 عصر تقلید از مذاهب 9

 نفی تقلید از مذاهب اربعه  8

 اجتهاد و تقلید در فروع و اصول 61

 منابع اجتهاد 66

 حجیت اجماع صحابه و نقد آن 61

 ه در نزد وهابیتمصالح مرسل 61

 س و ایرادات آنان به این مسئلهقیا 64

 اصول عملیه نزد وهابیت 65

 سد ذرایع نزد وهابیت 61
 

 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

 ت و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزا

 

 وهابیت فقه اصول مبانی نقد ان درس به فارسی:عنو

 Critique of the principles of the عنوان درس به انگلیسی:
principles of Wahhabism 

 نوع درس و واحد

 نظری   تخصصی  نیاز:دروس پیش

   نقد مبانی سلفی گری نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  کمیلی عملی )در صورت نیاز(:نوع آموزش ت
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 منهج استنباط احکام النوازل الفقهیه المعاصره، مسفربن علی القحطانی 1
 اد الفحول، شوکانیشار 2
 مذکره اصول الفقه، محمد امین شنقیطی 3

 اعالم الموقعین، ابن قیم جوزی 4

 زالی  المستصفی فی علم امصول، غ 5
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 هدف کلی: 

 مبانی سلفیه جهادیبررسی تحلیلی و نقد 

 اهداف ویژه:

 تکفیر مسلمانان و بررسی دمئل و مبانی آنان در خشونت و کشتار مسلمین و نقد علمی آنهاتاکید بر 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 طاغوت -  1
 هلیتجا - 2

 هجرت – 3

 حکم بغیر ماانزل اهلل – 4

 ومء و براء – 5

 فقه الجهاد   – 6

 دموکراسی   – 7

 انتحار و استشهاد – 8
 عدو قریب و عدم بعیدر   8

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

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ... درصد   سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالایان نیمآزمون پ

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

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 معالم فی الطریق و کتب سلفیه جهادی.  1
 نقد مبانی سلفیه جهادی، مهدی فرمانیان.  2
 بهنساوی . تکفیر المسلم،3
 . حقیقه غائبه، فرج عوده4
 د غزالیمحم جهاد الدعوه،. 5

 

 مبانی سلفیه جهادی نقد عنوان درس به فارسی:

 Critique of the principles of jihadist عنوان درس به انگلیسی:
Salafism 

 نوع درس و واحد

 نظری   تخصصی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  فر علمی س ی )در صورت نیاز(:نوع آموزش تکمیلی عمل
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 هدف کلی: 

 های وهابیت در باب جریان های رقیب اهل سنت همچون صوفیه ، اشاعره ، ماتریدیه ، بریلویه و..بررسی تحلیلی و تفصیلی اندیشه

 ه:اهداف ویژ

 درونی جریان های اهل سنت با وهابیت بررسی مواجه های 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 نقدهای ابن تیمیه به ابن عربی - .1
 های ابن قیم در باب تاویل صوفیانر دیدگاه .2
 ر عرفان عملی و نظری  و وهابیت .3
ر نقد وهابیت به توجه تصوف به قبور اولیاء الهی  .4

 و نقد نقد

 یتمواجعه صوفیه با وهاب .5
 و تشیع در مقابله با وهابیتر اشتراکات تصوف  .6

 نقد های متقابل وهابیت و اشاعره .7

 نقدهای  متقابل وهابیت و ماتریدیه .8

 

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

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد     سالیمآزمون پایان ن

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

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 مجموعه فتاوی، ابن تیمیه .1

 الدیوبندیه، طالب الرحمن .2

 لقمان موقف الصوفیه من الوهابیه، .3
 منهج السید محمد رشیدرضا فی العقیده، ورنیقه   .4
 مجموعه التوحید، تحقیق رشید رضا  .5

 ماتریدیه اشاعره، تصوف،با  سلفیه رابطه عنوان درس به فارسی:

 ,Salafi relationship with Sufism عنوان درس به انگلیسی:
Ash'arism and Matridia 

 نوع درس و واحد

 نظری   تخصصی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 ساعت:تعداد 

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

 و راهکارهای مقابله با آن وهابیت تبلیغی هایشیوه نقد و تحلیل بررسی،

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 های علمی و فرهنگیعرصه -- 1

 مراکز علمی و تحقیقاتی - 2

ای )ماهواره ، شبکه ههای ارتباط جمعیرسانه - 3

 اجتماعی (

 اجتماعی و سیاسی عرصه - 4

 ر  تربیت مبلغ و مناظره کننده 5

 ر  بورسیه افراد خوش استعداد 6

 ر  تاسیش مدرسه و دانشگاه 7

 های همسور  کمک به جریان 8

 ر  تشکیل همایش ها و کنفرانش ها 9

 ر  ایجاد حزب و تشکیالت منسجم در کشورها 11

 ای های بین المللی و منطقهر  استفاده از سازمان 11

 ابله با آنر  راهکارهای مق 12

 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: 

 

 ت منابع پیشنهادی: چ( فهرس

 .جهود المملکه العربیه السعودیه فی الدعوه الی اهلل فی الصارج، عبداهلل بن صالح1
 .جهود علماء الدعوه السلفیه فی نجد فی الرد علی المصالفین، عبدالهادی بن عبداللطیف2
 . تاریخ الملک السعود، الوثیقه و الحقیقه، سلمان بن سعود3
 م شیرین جانی  تبلیغی وهابیت، مری های. پایان نامه شیوه4
 . الوسائل الدعویه فی المسجد النبوی فی العصر الحاضر، برکت بنت مضیف5

 وهابیت تبلیغی هایشیوه سی:عنوان درس به فار

 نوع درس و واحد Wahhabism propaganda methods عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   تخصصی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. اه کارگ سمینار  گاه آزمایش سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



               /42 

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

 های مناظره با وهابیتبررسی روشمند روش

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 روش جدال احسن   -1

 وهابیت از آنلطه و شیوه استفاده روش مغا -2

 روش تضعیف خصم   -3

 تقطیع سند و متن -4

 تصریب شصصیت مصالف -5

 ادعای اجماع بی مدرک  -6

 اتهامات واهی به خصم -7

 جعلی دانستن تاریخ مشهور و معتبر -8
 

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

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   سالالسی در طول نیمهای کفعالیت

 ... درصد     سالآزمون پایان نیم

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

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 گفتگوی بی ستیز، یحیی عصام العماد -1

 روش مناظره با وهابیت، سید مجتبی عصیری -2

 روسیه علمای مناظرات آیت اهلل طبسی از جمله : با -3

 

 

 وهابیت با مناظره روش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Debate method with Wahhabism 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(:


