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3051301:درسشناسه 
3:  تعداد واحد 

نظري   : نوع واحد 
ندارد: نیازپیش

احکامفلسفهوفقهیاستداللروشهايباآشناییوفقهمهممباحثاستداللیشناخت: هدف 
:سرفصل

اجاره ، ضمان ، مضاربه ، قرض ، ودیعه ، وقف
:متن

ایروانیباقرفتألی» االستداللیالفقهفیتمهیدیهدروس

:محدوده
مباحث مذکور در سرفصل از متن تعیینی

:منابع
ثانیشهیدمسالک.1
ثانیشهیدلمعهشرح.2
حلیمحققاالسالمشرایع.3
مغنیهجوادمحمدالصادقاالمامفقه.4

:ارزشیابی
.هاي کالسی اختصاص داردنمره به فعالیت3نمره به امتحان پایانی و 17

.برگزار می شود20یانی این درس ازامتحان م

1فقه 
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3051303: شناسه درس
3:  تعداد واحد 

نظري   : نوع واحد 
ندارد: نیازپیش

احکامفلسفهوفقهیاستدالليروشهاباآشناییوفقهمهممباحثاستداللیشناخت: هدف 
:سرفصل

لقطه ، اطعمه و اشربه ، ارث
:متن

ایروانیباقرتألیف» تداللیاالسالفقهفیتمهیدیهدروس
:محدوده

مباحث مذکور در سرفصل از متن تعیینی

:ارزشیابی
.هاي کالسی اختصاص داردنمره به فعالیت3نمره به امتحان پایانی و 17

.برگزار می شود20امتحان میانی این درس از
:منابع

ثانیشهیدمسالک.1
ثانیشهیدلمعهشرح.2
حلیمحققاالسالمشرایع.3
مغنیهجوادمحمدالصادقاالمامفقه.4

3فقه 
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3051401: شناسه درس
2:  تعداد واحد 

نظري   : نوع واحد 
ندارد: نیازپیش

مورد نیاز رشته تاریخومهماصولیمباحثشناخت: هدف 
:سرفصل

اصولعلممسائلوفائده،موضوع،تعریف: کلیات) الف
الفاظمباحث) ب

آنثمباحووضع.1
مجازيوحقیقیاستعمال.2
مجازوحقیقتعالئم.3
اشتراكوترادف.4
شرعیهحقیقت.5
اعموصحیح.6
مشتق.7
مفاهیم.8

:متن
مظفرمرحوم» الفقهاصول«

:محدوده
)اوامر و نواهیبه استثناء(کتاب تا اول عام و خاصاز اول 

:ارزشیابی
نمره به امتحان شفاهی اختصاص دارد4و هاي کالسی نمره به فعالیت2نمره به امتحان پایانی ، 14

:منابع
)ره(خراسانیآخوندکفایهـ1
صدرشهیدثالثهحلقهـ2
) ر(رسائل         شیخ انصاري–3

1اصول فقه 
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3051403:شناسه درس
2:  تعداد واحد 

نظري   : نوع واحد 
ندارد: نیازپیش

مورد نیاز رشته تاریخومهماصولیمباحثشناخت: هدف 
:رفصلس

حجتمباحث
مقدماتیمباحثـ1

بحثاینموضوعـ1ـ1
حجتمعنايـ2ـ1
معتبرظنوامارهکلمهمدلولـ3ـ1
نوعیظنـ4ـ1
عملیاصلوامارهـ5ـ1
امارهحجیتمعیارـ6ـ1
علمحجیتبودنذاتیـ7ـ1
امارهحجیتجایگاهـ8ـ1
مطلقظنوخاصظنـ9ـ1

آننسخوکریمقرآنـ2
سنتـ3

معصومفعل3ـ1
معصومتقریر3ـ2
متواترخبر3ـ3
واحدخبر3ـ4

عقلیدلیلـ4

:متن
مظفرمرحوم» الفقهاصول«

:محدوده
ل انسداد تا ابتداي الکتاب العزیزمباحث مقدمات دلی.1:به استثناء(حجیۀالظواهر: الخامسالباب«تا اول » الحجۀمباحث: المقصدالثالث«از اول 

)بحث الباب الثالث االجماع .3مبحث دلیل حجیت خبر الواحد من االجماع . 2
نمره به امتحان شفاهی اختصاص دارد4هاي کالسی و نمره به فعالیت2نمره به امتحان پایانی ، 14:ارزشیابی

:منابع
)ره(خراسانیآخوندکفایهـ1
)هر(صدرشهیدثالثهحلقهـ2
)هر(شیخ انصاريرسائل       –3

3اصول فقه 
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1806305:شناسه درس
2: تعداد واحد

نظرى: نوع واحد
ندارد: پیشنیاز

در آستانه بعثت) جزیرة العرب، ایران، مصر، روم و هند(بررسی وضعیت دینی، فرهنگی و اجتماعی جهان: هدف
: سرفصل

ى اول، ضرورت بحث، مفهوم و اقسام جهل، جاهلیت و تاریخ آن، دوره جاهل
دوم، مختصرى از اوضاع امپراطوى روم شرقى 

نظام طبقاتى ) وضعیت دینى و مذهبى ب) الف
سوم، مختصرى از اوضاع هند

وضعیت اجتماعى و طبقاتى) وضعیت دینى و مذهبى ب) الف
)حکومت و سازمان جامعه، وضعیت دینى و مذهبى(ایران در عصر ساسانیان 

جزیرة العرب 
...) راب، حضرى، بدوى، عاربه، مستعربه وعرب، اع(مفاهیم ) الف
)پراکندگى قبایل(: جغرافیاى انسانى)اصطالحات و تقسیمات(: جغرافیاى طبیعى(موقعیت جغرافیایى شبه جزیره ) ب

ـ اوضاع سیاسى 
)هاى جنوبى و شمالى، دخالت رومیان، ایرانیان و حبشیاندولت

علل عدم تشکیل دولت در حجاز
ویژگى حجاز
، یثرب، طائف...)تاریخچه، اوضاع سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و دینى و (مکه : مناطق حجاز

آلهوعلیهاهللاصلىتقسیمات قریش با تکیه بر اجداد رسول خدا 
ـ اوضاع اجتماعى 

...)ها و ها، جنگوابط قبایل با دیگران، پیمانتعریف قبیله، ارکان، ریاست، امتیازات، مراتب قبیله، ر(اى نظام قبیله
...)خوارى، وفاى به عهد و نوازى، غارتگرى، قمار، شرابحلف، جوار، مهمان(هاى جاهلى سنت

)انواع ازدواج، موقعیت زن و حقوق او، طالق، تربیت فرزندان، فرزندکشى(نظام خانواده 
...)روم، ایران، هند، حجاز و(زن و نظام خانواده در عصر جاهلى

جایگاه و موقعیت
ـ زن در عرصه مسایل سیاسى 

ـ زن در عرصه مسایل اجتماعى
ـ زن در عرصه مسایل فرهنگى
ـ زن در عرصه مسایل اقتصادى

ـ اوضاع فرهنگى
)»مسجدالحرام، بازارها«انواع شعر، مجالس و مراکز ادبى نقش شعر در عصر جاهلى، موقعیت شاعر، (ـ شعر و مراکز ادبى

...)انساب، ایام العرب، انواء، نجوم، طب، ریافه، عیافه، قیافه، کهانت، حکمت و (ـ علوم 

جهان در آستانه بعثت
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...)خط، زبان، بناها و (ـ تمدن 
...)سازى، نقاشى، معمارى و آثار هنرى، مجسمه(ـ هنر

ـ اوضاع اقتصادى
:منابع مهم درآمدـ

)هاى تجارى، بازرگانان بزرگهاى همسایه، کاروانبازارها، قبایل، تجارت به سرزمین(بازرگانى 
...)مناطق حاصلخیز، محصوالت و (کشاورزى 

ـ دامدارى 
ـ صنایع 

...) یاطى، پیکرتراشى و آهنگرى، نجارى، معمارى، خ: هاها و شغلحرفه(ـ مشاغل دیگر 

ـ اوضاع اعتقادى
) مسیحیت، یهود، مجوس، صائبه، حنفاء(ـ ادیان آسمانى 

...) ، پرستش اجرام آسمانى، مالیک، جن، و »انواع بت«بت پرستى (ـ باورها 
ها و معیارها از نظر قرآن و نهج البالغه جاهلیت، نشانه

.در آستانه بعثت با تأکید بر قرآن و نهج البالغهنگاه کلى به جغرافیاى دینى جهان
.اختصاص داردنمره به امتحان پایانی17نمره به فعالیت کالسی و3:ارزشیابی

: منابع
عمـاد  (، االحنـاف  )ازرقـى (مکـه  ، اخبار)ابراهیم فوزى(احکام االسرة فى الجاهلیۀ و االسالم + هاى سیره نبوى مقدمه کتاب+ تواریخ عمومى 

، )ربـه ابن عبد(، العقد الفرید )یحیى شامى(الشرك الجاهلى ،)یحیى حبورى(، الجاهلیۀ )ابوالفرج اصفهانى(، االغانى )ابن کلبى(، االصنام )باغص
، المحبر، )اهابالوعبدمحمد بن(اهل الجاهلیۀ ) ص(المسائل التى خالف فیها رسول اللّه،)عفیفىعبداللّه(فى جاهلیتها و اسالمها ۀالمرأة العربی

محمدابوالفضـل  (الجاهلیۀایام العرب فى، )ابن حبیب بغداى(، المنمق )جواد على(المفصل فى تاریخ العرب قبل االسالم ،)ابن حبیب بغدادى(
، )عبـدالعزیز سـالم  (، تاریخ العرب )عمر فروخ(، تاریخ الجاهلیۀ)محمدالمقداد(، تاریخ الترسل النثرى عند العرب فى الجاهلیۀ )ابراهیم و دیگران

، جهـان و  )ابـن حـزم  (، جمهـرة انسـاب العـرب    )فیلیپ حتى(،تاریخ عرب )حسن تقى زاده(، تاریخ عربستان )ابن شبه(تاریخ المدینۀ المنوره 
هـاى نفـوذ فارسـى در فرهنـگ و زبـان عـرب جـاهلى        ، راه)احمد محمد شـاکر (،حکم الجاهلیۀ )مؤسسه در راه حق(عربستان پیش از اسالم 

، )القیـومى محمد ابراهیم(، فى الفکر الدینى الجاهلى )همدانى(، صفۀ جزیرة العرب )حسن بن احمد بن یعقوب(العرب صفۀ جزیرة، )ذرنوشآ(
ــالم   ــل االسـ ــرب قبـ ــۀ یثـ ــبان(مدینـ ــین غضـ ــرب  )یاسـ ــد العـ ــنام عنـ ــان و االصـ ــم االوثـ ــر (، معجـ ــوزى الجبـ ــق فـ ــم)موفـ ، معجـ

، نهایـۀ االرب فـى فنـون    )قلقشـندى (، نهایۀ االرب فى معرفۀ قبایل العرب)ابن کلبى(، نسب معد )کحاله(، معجم قبائل العرب )حموى(البلدان 
محمـد هـادى   (، موسوعۀ التاریخ االسالمى )امانوئل کریستینآرتور(، وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهى ساسانیان )نویرى(االدب 

یوسـف  (شناسى دینى جاهلیت قبل از اسـالم  ، جامعه)مسعودى(، مروج الذهب )تخارىاف(، اسالم و ایران مذهب و ملیت ایرانى)یوسفى غروى
عظمـت و  ، علل)حسین الجاح حسن(، حضارة العرب من عصر الجاهلیه )صادق آئینه(الیعقوبى، اطلس جغرافیاى تاریخ اسالم تاریخ، )قضایى

)منتسکیو، ترجمه مهتدى(انحطاط رومیان، 
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3051807: شناسه درس
2: تعداد واحد

نظرى: نوع واحد
ندارد: پیشنیاز

وسلمآلهوعلیهاهللاصلىهاى مربوط به حوادث مهم تاریخ رسول خداگزارشو نقدبررسى : هدف

: سرفصل
آلهوعلیهاهللاهاى تاریخى و مربوط به عصر رسول خدا صلىضرورت بررسى انتقادى گزارش: مقدمه

تا بعثتهاى مربوط به تولد بررسى گزارش
آله وعلیهاهللاـ حوادث مقارن والدت رسول خدا صلى

ـ دوران شیرخوارگى 
ـ شق صدر
ام ـ سفر به ش

هاى فجارـ جنگ
ـ تجارت و شبانى 

آله پیش از بعثتوعلیهاهللاـ دین رسول خدا صلى
امبرـ امى بودن پی

هاى مربوط به بعثت تا هجرتبررسى انتقادى گزارش
ـ روایات آغاز بعثت

هاى دعوت و بن بست دعوت در مکهدوره-
آله و ضرورت هجرتوعلیهاهللاپیامبر خدا صلىه ترورـ هجرت به حبشه، داستان غرانیق، شعب ابوطالب، ایمان جناب ابوطالب، توطئ

از هجرت تا رحلت     
اى و فرهنگىـ یثرب در آستانه هجرت به لحاظ دینى، قبیله

) اهل کتابآمیز بازیستى مسالمتهمهم پیمانى دینى، اتحاد سیاسى و (ـ تأسیس امت و حکومت 
)هقریظنضیر، بنىقینقاع، بنىپیمان بنى(ـ یهود 

ـ جریان نفاق و منافقان
هاها و انگیزه جنگـ شروع درگیرى

ـ گسترش اسالم در شبه جزیره و بررسى علل آن 
ـ اعالم جهانى رسالت و نامه به سران کشورها

آن ـ رحلت پیامبر و مسایل مقارن
.اختصاص داردنمره به امتحان پایانی17نمره به فعالیت کالسی و3:ارزشیابی

:منابع
امتاع ، )حمیداهللا(الوثائق السیاسیه ، )واقدى(المغازى،)ابن سعد(1الطبقات الکبرى ج ، )مرتضى عاملى(...الصحیح من سیرة، )ابن هشام(السیرة النبویه 

آله وعلیهاهللاصلىزندگانى رسول خدا ، )طبرى(2تاریخ طبرى ج ، )پیشوایى(اسالم تاریخ، )بالذرى(1اف ج انساب االشر، )مقریزى(االسماع، 
موسوعۀ التاریخ االسالمى ، )احمدى میانجى(مکاتیب الرسول ، )معروف حسنى(آله وعلیهاهللاصلىالمصطفى سیرة، )شامى(سبل الهدى ، )جعفریان(
، )عبدالحمید صدیقى(تفسیر تاریخ،)شیمل، ترجمه گواهى(درآمدى بر اسالم ،)ابن االثیر(الکامل فى التاریخ ،)ابن کثیر(ۀالبدایۀ و النهای)یوسفى غروى(

محمد ابراهیمى و (، از بعثت نبوى تا حکومت علوى،)1(اسالم تاریخ، )حسینى طباطبایى(نقد آثار خاورشناسان ،)جواد على(تاریخ العرب فى االسالم 
).ورکیانى

رسول خداتاریخ 
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3051801: شناسه درس
2: تعداد واحد

نظرى: نوع واحد
ندارد: پیشنیاز

شناخت مفهوم و ویژگی هاي حرکت، عوامل تحوالت تاریخی، مسیر و هدف تاریخ: هدف
:سرفصل

مفاهیم و کلیات
تعریف تاریخ،فلسفه،حرکت،علم و تحوالت تاریخ:مفاهیم
یده و فلسفه تاریخموضوع و هدف تاریخ،اقسام فلسفه تاربخ،،فا:کلیات

ویژگی هاي فلسفه و حرکت تاریخ
حقیقت تاریخ،عینیت تاریخ،علمیت تاریخ و تکرار پذیري تاریخ

عوامل تحوالت تاریخ
حاکمیت و اراده خداوند،اراده انسان،تکامل گرایی،اقتصاد و فرهنگ 

مسیر و هدف تاریخ
مبداء،مقصد و غایت حوادث تاریخی و مکانیسم حرکت تاریخ

سفه تاریخ در منظر اسالمفل
فلسفه تاریخ در قرآن و فلسفه تاریخ در حدیث

.اختصاص داردنمره به امتحان پایانی17نمره به فعالیت کالسی و3:ارزشیابی
:منابع

ی جعفر سبحان(فلسفه تاریخ، )مرتضی مطهري(فلسفه تاریخ، )محمدتقی مصباح یزدي(جامعه و تاریخ، )مرتضی مطهري(جامعه و تاریخ
مقدمه اي ، )حسینعلی نوذري(فلسفه تاریخ، )محسن مهدي(فلسفه تاریخ ابن خلدون، )علی حسن زاده(فلسفه تاریخ از دیدگاه اسالم، )تبریزي

)امري نف(فلسفه تاریخ، )توین بی(ریخامورخ و ت، )اي اچ کار(تاریخ چیست؟، )والش(بر فلسفه تاربخ

فلسفه تاریخ
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1804305:شناسه درس
2: حدتعداد وا

نظرى: نوع واحد
ندارد: پیشنیاز

قرآن و روایاتاز دیدگاهاصول و قواعد حاکم بر تاریخشناخت : هدف
:سرفصل
: کلیات

سنت، اصول، سنت تاریخى، قانونمندى حرکت: مفاهیم
ضرورت و اهمیت

بینش تاریخى قرآن و روایات اسالمى
اتقانونمندى تاریخ و حرکت جوامع از نظر قرآن و روای

هاى خاص و فردىسنتهاى عام و عمومى،هاى مشروط، سنتهاى مطلق، سنتسنت: هااقسام سنن حاکم بر جوامع و ملت
)آلهوعلیهاهللاقوم نوح، عاد، ثمود، ابراهیم، مدین، موسى، عیسى ومحمد صلى(هاى پیشین هاى قرآن درباره امتسنت

هاى الهىآینده جهان از منظر سنت
.اختصاص داردنمره به امتحان پایانی17وتحقیقنمره به 3:ارزشیابی

:منابع
هاى اجتماعى و فلسفه تاریخ در قرآن، سنت،)آزار شیرازىبى(هاطلوع و غروب تمدن،)عماد الدین خلیل(اریخ، تالتفسیر االسالمى لل

محمد تقى (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن،)مرتضى مطهرى(جامعه و تاریخ از منظر قرآن،)محمدباقر صدر، ترجمه حسین منوچهرى(
مرتضى (قیام و انقالب مهدى از دیدگاه فلسفه تاریخ،)یعقوب جعفرى(بینش تاریخى قرآن،)مرتضى مطهرى(فلسفه تاریخ،)مصباح یزدى

مقدمه ابن خلدون،)مرتضى مطهرى(جامعه و تاریخ،)یعقوب جعفرى(البالغهبینش تاریخى نهج،)مطهرى

هاى تاریخى در قرآن و روایاتسنت



رشته تاریخ اسالم ـ نیمسال اول سال تحصیلی 92-93

١١

1811305:شناسه درس
2: تعداد واحد

نظرى: نوع واحد
1تاریخ اهل البیت: پیشنیاز

»السالمم علیه«و امام سجادامام حسین،بررسى حوادث مهم زندگى امام حسن: هدف

: سرفصل درس
مرورى بر اوضاع سیاسى این دوره:                         ـ کلیات

مرورى بر اوضاع عمومى شیعه در این دوره
:السالمـ امامت امام حسن مجتبى علیه

)بیعت مردم(تصدى خالفت 
السالمعوامل و پیامدهاى صلح امام حسن علیه

السالمپراکنى برضد امام حسن مجتبى علیهشایعه
السالمشهادت امام حسن مجتبى علیه

:السالمامامت امام حسین علیه
و معاویهالسالمعلیهامام : ایل سیاسى اجتماعىالسالم و مسامام حسین علیه

مسایل فکرى، فرهنگى و اجتماعىالسالمعلیهامام حسین 
هاى شیعىپیامدهاى قیام کربال با تکیه بر قیام

هاى وقوع حادثه کربالینهعوامل و زم
:السالمامامت امام سجاد علیه

السالم مواضع سیاسى و اجتماعى امام سجاد علیه
السالم و واقعه عاشوراامام سجاد علیه

حره، توابین، مختار، ابن زبیر، خوارج، حکومت: هاى این دورهو قیامالسالمعلیهامام سجاد 
:السالم و مسایل فکرى فرهنگىامام سجاد علیه

تشیع و تفکر امامت
)هافرقه(هاى فکرى امام و جریان

)شیخ فقهاى سبعه، احیاگر اسالم(ترویج فقه نبوى 
السالمعلیهنقش تربیتى و فرهنگى دعاهاى امام 

)همسران، فرزندان، بستگان، غالمان و کنیزان(و نزدیکان السالمعلیهامام 

.اختصاص داردنمره به امتحان پایانی17نمره به فعالیت کالسی و3:ارزشیابی
:منابع

سیره پیشوایان ، )جعفریان(امامان شیعه حیات سیاسى فکرى، )سبط بن جوزى(خواص تذکرة ال، )طبرسى(اعالم الورى ، )شیخ مفید(االرشاد 
، )اربلى(کشف الغمه ، )ابن صباغ(فصول المهمه ، )معروف حسنى(سیرة االئمۀ االثنى عشر، )محسن امین(السالم علیهمسیره معصومان ، )پیشوایى(

زندگانى امام ، )کوشش محمودى(السالم من تاریخ مدینۀ دمشق علیهاالمام الحسن ،)قندوزى(الموده ینابیع، )ابن شهرآشوب(مناقب آل ابى طالب 
آموزش و (السالم علیه، تاریخ امام حسین )اىیاسین ترجمه سید على خامنهآل(السالم علیهصلح امام حسن ، )قرشىشریف(السالم علیهحسن 
السالم علیهزندگانى امام سجاد ، )محسن امین(السالم علیهالعابدین زندگانى امام زین، )جاللى حسینى(جهاد االمام السجاد ،)پرورش

و ، تحلیلى از تاریخ تشیع)رنجبر(السالم در رهبرى شیعه علیهنقش امام سجاد ، )شهیدى(السالم علیهزندگانى على بن الحسین ، )قرشىشریف(
).جعفرىحسین(تشیع در مسیر تاریخ ،)اصفهانى(البین مقاتل الط،)صدر(اصل الشیعه و اصولها،)نصیرى(السالم علیهمامامان 

2تاریخ اهل بیت 



رشته تاریخ اسالم ـ نیمسال اول سال تحصیلی 92-93

١٢

3051813: شناسه درس
2: تعداد واحد 

نظرى: نوع واحد 
3تاریخ اهل البیت: پیشنیاز  

تا پایان زندگى امام حسن عسگرىبررسى حوادث مهم زندگى امام رضا:  هدف 
سرفصل درس:

ماعى این دورهاوضاع سیاسى و اجت:                    ـ کلیات
وضعیت شیعه در این دوره

:السالمامامت امام رضا علیه
السالم و مسایل سیاسى اجتماعى            امام علیه

)هارون، مأمون، والیتعهدى(و حکومت السالمعلیهامام 
ها و قیامالسالمعلیهامام 

ترویج فرهنگ تشیع : فکرى فرهنگىالسالم و مسایلامام علیه
و مناظره با پیروان ادیانالسالمعلیهامام 
)واقفیه، زیدیه، غالیان(هاى شیعى و فرقهالسالمعلیهامام 
و فقها و متکلمان عامهالسالمعلیهامام 
و نزدیکان السالمعلیهامام 

:السالمامامت امام جواد علیه
:سیاسى اجتماعىو مسایل ) ع(امام 

و حکومتالسالمعلیهامام 
هاو قیامالسالمعلیهامام 

:السالم و مسایل فکرى فرهنگىامام علیه
)، اداره شیعه، غالیان، وکالتالسالمعلیهکودکى امام (و شیعیان السالمعلیهامام 
و مناظرات فقهى، کالمىالسالمعلیهامام 

در میان فقهاى شیعهالسالمعلیهجایگاه علمى امام 
و نزدیکانالسالمعلیهامام 

:السالمامامت امام هادى علیه
:السالم و مسایل سیاسى اجتماعىامام علیه

)انتقال به سامراء، مراقبت شدید(و حکومت السالمعلیهامام 
ها و قیامالسالمعلیهامام 

:السالم و مسایل مسایل فکرى فرهنگىامام علیه
در میان فقهاى عامهالسالمعلیهجایگاه علمى امام 

هاى فکرى و جریانالسالمعلیهامام 
)نهاد وکالت(و سرپرستى شیعه السالمعلیهامام 

پاسخگویى به سؤاالت علمى
و نزدیکان السالمعلیهامام 

زندگى نامه اجمالى:     السالمامامت امام عسکرى علیه
:و مسایل سیاسى اجتماعى ) ع(امام 

و حکومتالسالمعلیهامام 

4تاریخ اهل بیت
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١٣

...)صاحب زنج و (ها و قیامالسالمعلیهامام 
:و مسایل فکرى فرهنگى) ع(امام 

سازى غیبتزمینه
هاى فکرى و جریانالسالمعلیهامام 

در میان فقهاى شیعهالسالمعلیهجایگاه علمى امام 
و نزدیکانالسالمعلیهامام 

.اختصاص داردنمره به امتحان پایانی17وتحقیقنمره به 3: ارزشیابی
:نابعم

سیره ، )جعفریان(امامان شیعه حیات فکرى سیاسى، )سبط بن جوزى(تذکرة الخواص ، )طبرسى(اعالم الورى ، )شیخ مفید(االرشاد 
کشف ، )ابن صباغ(فصول المهمه ، )معروف حسنى(سیرة االئمۀ االثنى عشر، )محسن امین(السالم علیهسیره معصومان ، )پیشوایى(پیشوایان 

، )مرتضى عاملى(السالم علیهالحیاة السیاسیۀ لالمام الرضا ). قندوزى(الموده ینابیع، )ابن شهر آشوب(مناقب آل ابى طالب ، )اربلى(الغمه 
صحیفۀ االمام ، )شریف قرشى(السالم علیهحیاة االمام على بن موسى الرضا ، )منشعرفان(السالم علیهجغرافیاى تاریخى هجرت امام رضا 

زندگانى سیاسى امام جواد ، )محمدکاظم قزوینى(السالم علیه، االمام الجواد )صدوق(السالمعلیهعیون اخبار الرضا السالم، علیهالرضا 
حیاة االمام ، )باقر شریف قرشى(السالم علیهامام حسن عسکرى ، )محمدکاظم قزوینى(السالم علیهالهادى االمام، )مرتضى عاملى(السالم علیه

،)سعیدحسن(الرسول و الشیعه ،)ابوالفرج اصفهانى(مقاتل الطالبین ،)قاسم رسى(تثبیت االمامۀ ، )مدجواد طبسىمح(السالمعلیهالعسکرى 
).ابن صباغ(الفصول المهمه،)مسعودى(اثبات الوصیه ،)شیخ مفید(االختصاص ،)على موحد ابطحى(الشیعۀ فى احادیث الفریقین



رشته تاریخ اسالم ـ نیمسال اول سال تحصیلی 92-93

١٤

1819305:شناسه درس
2: تعداد واحد

نظرى: نوع واحد
4تاریخ اهل البیت: پیشنیاز

بررسى حوادث مهم عصر غیبت صغرى : هدف
:سرفصل

:ـ کلیات
...)غیبت، غیبت صغرى، غیب کبرى، امامیه، نیابت، وکالت و (مفاهیم 

تاریخچه تفکر غیبت در فرق شیعه
ن در دوره غیبت صغرىاوضاع سیاسى، اجتماعى و فرهنگى مسلمانا

السالم، علل و پیامدهاى غیبت آن حضرتامامت امام مهدى علیه
).عج(شبکه وکالت در عصر غیبت صغرى؛ وکیالن سرشناس؛ کیفیت ارتباط آنان با امام (السالم و وکال ـ امام مهدى علیه

شـامل زنـدگانى اجمـالى، جایگـاه علمـى، سیاسـى،      [نـواب اربعـه   پیشینه نیابت و وکالـت در شـیعه؛ معرفـى   (: امام مهدى و نواب اربعه
.و وظایف آنان در اداره شیعه) عج(؛ نقش آنان در انسجام بخشى به شیعه؛ ارتباط آنان با امام ]اجتماعى و اقتصادى

ـ وضعیت سیاسى و اجتماعى شیعه در عصر غیبت صغرى
...)تبان و وزیران، کا(شیعه و نفوذ در دستگاه خالفت 

ـ وضعیت فکرى و فرهنگى شیعه در عصر غیبت صغرى
)گراگرا، نقلعقل(مکاتب علمى رایج 

تعامالت فرهنگى امامیه با دیگر فرق شیعى و مسلمان
هاو دانشمندان و دستاوردهاى آن)قم و بغداد(مراکز شیعى 

)ها و عللزمینه(ـ غیبت کبرى 
.اختصاص داردنمره به امتحان پایانی17وتحقیق ه نمره ب3:ارزشیابی

: منابع
سید محمد (من المهد الى اللحد االمام المهدى، )شیخ مفید(االرشاد ، )طبرسى(اعالم الورى ، احادیث المهدى من مسند احمد بن حنبل

تاریخ سیاسى ، )سید محمد صدر(الغیبۀ الصغرى تاریخ، )مفیدشیخ(الفصول العشره ، )نعمانى(الغیبه ، )شیخ طوسى(الغیبه ، )کاظم قزوینى
سازمان وکالت ، )غفارى(زندگانى نواب خاص ، )پورآقایى و دیگران(غیبت صغرى تاریخ عصر، )جاسم حسین(غیبت امام دوازدهم 

تحلیلى از تاریخ ،)ىجبار(سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه ،)مظفر(تاریخ الشیعه ، )صدوق(النعمۀ کمال الدین و تمام، )جبارى(
).اریلى(کشف الغمه ،)ابن شهر آشوب(مناقب آل ابى اطالب ،)محمد جواد مغنیه(شیعه و تشیع ،)نصیرى(امامان تشیع و

تاریخ عصر غیبت



رشته تاریخ اسالم ـ نیمسال اول سال تحصیلی 92-93

١٥

3051814: شناسه درس
3: تعداد واحد

نظرى: نوع واحد
ندارد : پیشنیاز

در ابعاد گوناگونالسالم علیهمو معصومانوسلمآلهوعلیهاهللاصلىتبیین موضوعى سیره رسول خدا: هدف
: سرفصل

ـ کلیات
...)تاریخ، سیره، سنت، فضایل، مناقب و (مفاهیم 

السالمآله و ائمه علیهوعلیهاهللامبانى فهم سیره پیامبر صلى
السالمها در سیره معصومان علیهها و تشابهتفاوت

السالممعصومان علیهنقش زمان و مکان در سیره 
السالمآله و ائمه علیهوعلیهاهللابعاد سیره پیامبر صلى

السالم ـ سیره اخالقى و فضایل معصومان علیه
السالم ـ سیره عبادى معصومان علیه

السالم ـ سیره بهداشتى معصومان علیه
السالم ـ سیره دعایى معصومان علیه
السالم ـ سیره تربیتى معصومان علیه

السالم ـ سیره خانوادگى معصومان علیه
السالم ـ سیره علمى و فرهنگى معصومان علیه

السالم ـ سیره اجتماعى معصومان علیه
السالم ـ سیره سیاسى معصومان علیه

السالم ـ سیره مدیریتى معصومان علیه
السالم ـ سیره اقتصادى معصومان علیه

.ایانی اختصاص داردنمره به امتحان پ20:ارزشیابی
.برگزار می شود20امتحان میانی این درس از

:منابع
از سیره امامان شیعه ، فرازهایى برجسته)عباس یزدانى(، الگوى زندگى )دشتى() ع(، الگوهاى رفتارى امام على )ابن هشام(السیرة النبویه، 

، مدیریت )داودى(معصومین ـ آموزش ـ ، سیره تربیتى)حسینى زاده(ـ تربیت فرزند ـ ) ع(، سیره تربیتى معصومین)عبدوى و اشتهاردى(
)دانشگاه اصفهان(مجموعه مقاالت همایش سیره شناختى پیامبر اعظم ....و )خدمتى، شفیعى و پیروز(علوى 

2و1»علیهم السالم«سیره رسول خدا و اهل بیت
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١٦

3051816: شناسه درس
2: تعداد واحد

نظرى: نوع واحد
1تاریخ اهل البیت: پیشنیاز

در این دوره السالم علیهمسقوط امویان و تبیین مواضع ائمهبررسى ظهور و: هدف
: سرفصل درس

)گیرىها، علل و چگونگى شکلزمینه(ـ برآمدن امویان 
ـ وضعیت سیاسى و اجتماعى این دوره

حاکمان:     ـ دوره سفیانى
فتوح 
فیانیانها و علل سقوط سزمینه

ـ دوره ابن زبیر
ـ دوره مروانى     حاکمان
فتوح 

علل ضعف و انحطاط و سقوط مروانیان
السالم در دوران معاویهـ امویان و امامان شیعه، موانع قیام امام حسین علیه

...) بین، مختار، خوارج، عبدالرحمان بن اشعث، زیدیه، عباسیان و السالم، حرّه، تواقیام امام حسین علیه: (هاـ قیام
)المال، خراج، جزیه، زکات، غنایمبیت: ادارى، قضایى، اقتصادى(ـ ساختار دولت 

)گرایىعلوم، هنر، معمارى، شعر، تدوین حدیث، فرقه(ـ فرهنگ و تمدن 
ـ زن و نظام خانواده در عصر امویان

.اختصاص داردنمره به امتحان پایانی17الیت کالسی ونمره به فع3:ارزشیابی
:منابع

الخربیۀ السیاسیۀ منذ قیام االسالم ،)خفاجى(الحیاة االدبیۀ فى عصر بنى امیه ، )ابراهیم بیضون(التیارات السیاسیۀ فى القرن االول الهجرى 
الدولۀ ، )بکخضرى(الدولۀ االمویه ، )دکسن(الخالفۀ االمویۀ ،)احسان النص(حتى سقوط الدولۀ االمویه، الخطابۀ السیاسۀ فى عصر بنى امیه 

السیادة ، )ولهوزن(الدولۀ العربیۀ و سقوطها ، )قزوینى کاظمى(امیۀ على العلویه الملعونۀ الشامۀ او دور ظلم بنىاالمویۀ، الدولۀ الشجرة
الشعر و الغنا فى المدینۀ و المکۀ لعصر بنى امیه ، )جمه حسن ابراهیم حسنفلوتن تر(بنى امیه و الشیعۀ و االسرائیلیات فى عهدالعربیۀ

خطیب عبداهللا(الفخرى فى اآلداب السلطانیۀ، ایران در روزگار اموى ، )عبداللطیف(االسالمى فى العصر االموى العالم، )شوقى ضیف(
تاریخ خالفۀ بنى امیه ، )شهیدى(تاریخ تحلیلى اسالم، )لعزیز سالمعبدا(تاریخ الدولۀ العربیه ، )محمود صدرا(بنى هاشم و بنى امیه ، )مهدى

سید (تاریخ عرب و اسالم ، )فیلیپ حتى(تاریخ عرب ،)حسن ابراهیم حسن(تاریخ سیاسى اسالم ، )جعفریان(تاریخ خلفا ، )نبیه عاقل(
دولت ، )خطیب ترجمه موسوى(در خراسان حکومت بنى امیه، )فرهمند(هاى تبلیغى امویان در شامتحلیل نیم قرن سیاست،)امیرعلى
مواضع سیاسى ائمه در ، )صالح الدین المنجد(معجم بنى امیۀ ، )حافظ عبد الفتاح(امیۀ فى عصر الخالفه ضیاع بنى، )ترجمه جودکى(امویان 

).کیانىابراهیمى ور(از صلح مجتبوى تا غیبت مهدوى) 2(تاریخ اسالم ، )عبدالمحمدى(امیه ـ سفیانیان قبال بنى

تاریخ امویان
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1818305:شناسه درس
2: تعداد واحد

نظرى: نوع واحد
تاریخ عباسیان: پیشنیاز

بررسى ظهور و سقوط حکومت عثمانى و تقابل آنان با حکومت صفویه: هدف
:سرفصل درس

)ها، علل و چگونگىزمینه:     (هاـ برآمدن عثمانى
بیزانسـ دوره امیرنشینى و مناسبات آنان با امیرنشینان و 

)از سلطان عثمان تا سلطان مراد(ـ تأسیس دولت تا فتح قسطنطنیه 
)از سلطان محمد فاتح تا سلطان یزید قانونى(ـ دوران شکوفایى و اوج     

»فتح قسطنطنیه، انتقال خالفت به عثمانى، فتح مصر و شام، جنگ با صفویه«
نىـ دوره انحطاط دولت عثما
ها، تجمالت و فساد ادارىچرىها و ینىهاى سوکرلو و کورولو، افزایش قدرت مفتىقدرت یافتن خاندان: عوامل داخلى انحطاط

هاى اروپایى، روسى و صفوىقدرت یافتن و رقابت با دولت: عوامل خارجى انحطاط
دوم، خط شریف گلخانه، و همایون، مدارس جدید،طلبان حاکم، مشروطه اول و اصالح(ـ دوران اصالحات و تنظیمات 

)ترکیسماسالمیزم، پانهایى مانند ترکان جوان، پانها، بروز گروهروزنامه
، خاندان سعودى، و هاشمى، فلسطین»جدایى عربستان، یونان، لبنان و مصر«ها شورش(ـ تجزیه و سقوط خالفت عثمانى 

)اول، آتاتوركوزان، جنگ جهانىو ارمنستان، سوریه، مصر، معاهده سور و ل
...)ادارى، نظامى و (ـ ساختار دولت 
)هاى صفویه، اروپائیان، روسیه، ممالیک و غیرهدولت(ـ روابط خارجى 
ـ فرهنگ و تمدن

ـ زن و نظام خانواده در عصر عثمانى
ـ نقش زنان دربار در انحطاط دولت عثمانى

.اختصاص داردره به امتحان پایانینم17نمره به فعالیت کالسی و3:ارزشیابی
:منابع

جمیل موسى (بغداد در دوره عثمانى ،)برنارد لوئیس(استانبول و تمدن امپراطورى عثمانى ، )جمعى از مؤلفان از جمله انور ضیاء(آتاتورك 
وین (اریخ امپراطورى عثمانى ت، )اسماعیل اوزون(عثمانى تاریخ امپراطورى، )استنفورد جى شاو(تاریخ امپراطورى عثمانى ، )النجار

، )جمیل موسى النجار(تعلیم در دوره عثمانى ، )سرهنگ الموش(تاریخ ترکیه ، )پورکشتالهامر(تاریخ امپراطورى عثمانى ، )ووسینیج
محمد امین(مرو عثمانى زبان و ادب فارسى در قل، )ترجمه رسول جعفریان(دولت عثمانى از اقتدار تا انحالل ، )ریچارد راوینسون(جمهورى اول ترکیه

).رسول جعفریانترجمه(دولت عثمانى از اقتدار تا انحالل ، )فیلیپ حتى(شرق نزدیک ، )برناردین کلیتى(سقوط قسطنطنیه ، )ریاحى

تاریخ عثمانی
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3051824: شناسه درس
3: تعداد واحد

نظرى: نوع واحد
ندارد: پیشنیاز

ایران از عصر ایلخانان تا انقالب اسالمیبررسی چگونگی ورود اسالم به ایران و تحوالت مهم : هدف
:سرفصل

ـ مختصرى از چگونگى ظهور اسالم در ایران و پیامدهاى آن 
.ـ وضعیت سیاسى و اجتماعى ایران تا آغاز سده سوم هجرى قمرى

ـ ایران در دوره حکومت ترکان غزنوى، سلجوقیان و خوارزمشاهیان
.دوره مغوالن و ایلخانانـ وضعیت سیاسى، اجتماعى و فرهنگى ایران در

...) قدرتهاى محلى قره قویونلوها وو دوره دوم.... ها و قدرتهاى محلى، سربداران، مرعشیان، مظفریان، آل کرت، اتابکان ودوره نخست حکومت(
. وضعیت و ساختار سیاسى، نظامى ایران و تحوالت مهم در دوره صفویه، افشاریه، زندیه تا قاجار-
. اوضاع ایران از دوران قاجار تا مشروطهکلیاتى از-

نمره به متحان پایانی اختصاص دارد20:ارزشیابی
.برگزار می شود20امتحان میانی این درس از

:منابع
ایران در عهد صفویه ، )شمیم(ایران در عصر سلطنت قاجار، )بیکحسن(احسن التواریخ، تواریخ عمومى، محلى و اختصاصى هر سلسله

تاریخ ، )شعبانى(افشار و زندیه ، )کدى(رضاخان ایران دوره قاجار و برآمدن، )اشپولر(ایران در قرون نخستین اسالمى ، )صباترجمه(
تاریخ ، )عبدالرزاق آذربایجانى(تاریخ ایران ، )ترجمه انوشه(تاریخ ایران ،)زرین کوب(تاریخ ایران بعد از اسالم ،)افتخارزاده(اسالم و ایران 

تاریخ گزیده ، )یاسمى(تاریخ کرد ، )تاجبخش(تاریخ صفویه ، )کمبریج(تاریخ صفویان ، )جوینى(تاریخ جهانگشا، )مبریجک(ایران 
تاریخ ، )اقبالعباس(تاریخ مفصل ایران ، )اقبال(تاریخ مغول ، )کوبزرین(تاریخ مردم ایران ، )رضازاده(تاریخ مختصر ایران ،)مستوفى(

خدمات متقابل ، )خواندمیر(حبیب السیر ،)خانمیرزا مهدى(جهانگشاى نادرى ، )اهللارشیدالدین فضل(تواریخ جامع ال، )جرفادقانى(یمینى 
، )نامى(گشاى زندیه، ، گیتى)ابن علیرضا(زینت التواریخ ، )ناصرى(روضۀ الصفا،، )راوندى(، راحۀ الصدور )شهید مطهرى(اسالم و ایران

هاى سیاسى مذهبى در تاریخ ایران، از صدر اسالم ، نهضت)سپهر(، ناسخ التواریخ، )سمرقندى(مطلع السعدین، )مظفرى(منتخب التواریخ 
).دانشگاه فردوسى مشهدنشر(تا عصر صفوى 

اسالم در ایران
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1826305:شناسه درس
2: تعداد واحد

نظرى: نوع واحد
1تاریخ انقالب اسالمى : پیشنیاز

سالمىبررسى تحوالت مهم ایران از مشروطیت تا انقالب ا: هدف
:سرفصل

:کلیات
).نظریاتى چند در علت پیدایى انقالب اسالمى ایران(علل پیدایش انقالب اسالمى ایران 

بررسى وضعیت اقتصادى ایران در دوران پهلوى
رشـد صـنایع مونتـاژ، عـدم    الگوى اقتصـادى تـک محصـولى، وابسـته و نفتـى ایـران، خـط مشـى اقتصـادى آمریکـا بـراى ایـران، ایـران و              

هـاى پـنج سـاله   ، برنامـه 50تـا سـال   42، مراحل گوناگون اصالحات ارضى امریکـایى از سـال   )بدون نفت(تعادل در تراز بازرگانى خارجى 
گـر نشـینى، فقـر، تـورم، بیکـارى، فاصـله طبقـاتى و دی      سوم تا ششم و تحلیل آن، نقش شاه و وابستگان به دربـار در اقتصـاد کشـور، حاشـیه    

. هاى اقتصادى رژیمبحران
بررسى وضعیت سیاسى ایران

ــردى            ــاتورى ف ــل دیکت ــدید و تکمی ــد تش ــى و فرآین ــاخت سیاس ــاه، س ــل و پنج ــه چه ــى در ده ــان سیاس ــب نخبگ ــول در ترکی تح
ــى   ــزاب دولت ــاه، از اح ــردم (ش ــوین و م ــران ن ــدرت    ) ای ــه ق ــى ب ــاى سیاس ــاخت ونهاده ــتگى س ــتاخیز، وابس ــد رس ــزب واح ــا ح ــاىت ه

ــار ــرانخ ــى  جى، بح ــاى سیاس ــع      (ه ــران توزی ــوذ و بح ــران نف ــارکت، بح ــران مش ــروعیت، بح ــران مش ــان )بح ــاواك و ارگ ــاى، س ه
ــرکوب، جریــان  ــى و روحــانیون مبــارز، مبــارزه سیاســى         س فرهنگــى و مبــارزه -هــاى اســالمى، ملــى و مارکسیســتى، امــام خمین

.بندى آنخت و الیهچریکى و مسلحانه، رژیم و فراماسونرى، نیروهاى مسلح و ارتش، سا
:سیاست خارجى

ــه   ــت منطق ــران در سیاس ــاه ای ــاه       جایگ ــرائیل، ش ــران و اس ــران، ای ــا ای ــرق ب ــوك ش ــوروى، بل ــیس، ش ــا، انگل ــط امریک ــا، رواب اى امریک
. ژاندارم منطقه، ایران و جنگ ویتنام، ایران و تحریم نفتى اعراب علیه حامیان اسرائیل

:بررسى وضعیت اجتماعى ایران
ــانیون و    ــنفکران، روحـ ــاعى، روشـ ــرك اجتمـ ــه متوســـط، تحـ ــاعى و طبقـ ــاى جدیـــد اجتمـ ــاعى، نیروهـ ــربندى اجتمـ طبقـــات و قشـ

...) خانواده و(وران، حوزه و دانشگاه، نهادهاى اجتماعى تجار و پیشه
: بررسى وضعیت فرهنگى

رادیـــو، تلویزیـــون، مطبوعـــات،(فرهنگـــى گرایـــى و اســـالم ســـتیزى، ناسیونالیســـم و نهادهـــاى سیاســـیت فرهنگـــى رژیـــم، غـــرب
ــگاه ــگاه و   باش ــه، دانش ــان، مدرس ــاخ جوان ــا و ک ــور و آزادى    ...) ه ــى، سانس ــذال فرهنگ ــترش ابت ــم، گس ــگ رژی ــردم و فرهن ــگ م فرهن

.فرهنگ و اندیشه، فرهنگ وابستگى و فرهنگ استقالل
بررسى نقش نیروهاى سیاسى اجتماعى در پیروزى انقالب اسالمى

)مؤتلفه، مجاهدین خلق، حزب ملل، روحانیت، روشنفکران دینى(هاى مذهبى افراد و گروه
...)هاى فدایى، حزب توده، روشنفکران و دانشگاهیان غیر مذهبى و چریک(هاى غیرمذهبى افراد و گروه

جمهورى اسالمى -
ام سیاسى گیرى نظـ شکل

ـ دوره استقرار و تثبیت
ـ انقالب و نظریه والیت فقیه

المللـ تأثیر انقالب اسالمى در سطح جهان و نظام بین
.نمره به امتحان پایانی اختصاص دارد17نمره به فعالیت کالسی و3:ارزشیابی

:منابع
تحـوالت  ، )آورى(ایـران  تاریخ معاصـر ، )مـدنى (تاریخ سیاسى معاصر ایران ، )جزنى(خیر در ایران بندى مبارزات سى ساله اتئورى جمع

57ـ 20توسـعه در ایـران   ، )مقصـودى () 20ـ57(الت سیاسى ـ اجتمـاعى ایـران    تحو، )زیبـاکالم () 22ـ20(سیاسى ـ اجتماعى ایران  

2تاریخ انقالب اسالمی
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فـراز و  ، )زهیرى(عصر پهلوى به روایت اسناد ، )فردوست(سقوط پهلوى وظهور ، )عیوضى(طبقات اجتماعى و رژیم شاه ، )فرمانفرماییان(
انقالب ، )منظور االجداد(مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست ، )دلفانى(ستیزى در دوره رضا شاه فرهنگ، )آموزگار(فرود دودمان پهلوى 

و پیآمـدها  هـا انقالب اسالمى، زمینه، )به کوشش تاجدینى(انقالب اسالمى از دیدگاه شهید مطهرى ، )دفرونزو(انداز نظرى چشماسالمى از
شهید (پیرامون انقالب اسالمى ، )منفرداخوان(ایدئولوژى انقالب ایران ، )عمید زنجانى(هاى آن انقالب اسالمى و ریشه، )منوچهر محمدى(

صـادق  (اى بـر انقـالب اسـالمى    مقدمـه ،)باقر حشـمت زاده محمد(چارچوبى براى تحلیل و شناخت انقالب اسالمى در ایران ، )مطهرى
).حمید روحانى(نهضت امام خمینى ، )زیباکالم
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3051823: شناسه درس
1: تعداد واحد

نظرى: نوع واحد
ندارد: پیشنیاز

این دورانو شیعى و حوادث مهمقهاین منطهاى اسالمىشناخت دولتدر این منطقه وورود و گسترش اسالم و تشیعچگونگی بررسى : هدف
:سرفصل

هند) الف
:ـ کلیات

شناسى هندواژه
جغرافیاى هند

)هاعصر ودایى، عصر بودایى، عصر برهمایى، عصر راجپوت: دوره آریایى(؛ )اى و دراویدىماله: دوره ماقبل آریایى(تاریخ باستان هند
تفکر تاریخى هندوها وترین ویژگىمهم

):فتوح(ـ ورود اسالم به هند 
علل و عوامل فتوح هند

)دشت، کوهستان، دره(محورهاى جغرافیایى فتوح 
)جنگ، تجارت، تبلیغ(هاى نفوذ اسالم در هندشیوه
هاى اسالمى در هندها و قدرتـ سلسله

هند ) عصر ممالیک(ـ دوره امرا و سالطین 
عصر مغول و تیموریانـ هند در 

)هاى ورود، عملکرد و جنگ استعمارگران و پیروزى انگلیسزمینه(ـ هند در عصر استعمار
..)هاى ادارى، تضعیف مسلمانان، ساخت و ترمیم ادبیات باستانى هندو و هاى اقتصادى و شیوهسلطه اقتصادى و تغییر بنیان(:عملکرد انگلیس

...) ها، مسلمانان و نقش هندوها، سیک(خواهانه بر ضد انگلیسستقاللهاى مردمى و اقیام
هند و جنگ جهانى

اى هاى فرقهتجزیه و رقابت
ـ روابط و مناسبات خارجى هند

ـ فرهنگ و تمدن هند در دوره اسالمى و مقایسه با قبل
ـ تشکیالت ادارى و قضایى ایران

و تصوف در هند و تعامل آنان با یکدیگر) ه تشیعبه ویژ(ـ ادیان، مذاهب اسالمى 
ـ وضعیت اقتصادى، تجارى، اجتماعى و قضایى هند در عصر اسالمى

:آسیاى میانه) ب
:ـ کلیات

هانامگذارى و اختالف
هاى آن محدوده، موقعیت جغرافیاى، اهمیت و ویژگى

)توکیوها، کوك، قرلقان، غزها: نى، تاجیک، ترك شاملایرا(اقوام و طوایف ساکن در آسیاى میانه 
: ـ فتوح اسالمى در آسیاى میانه

اسالم در هند و آسیاي میانه
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ها، علل و عوامل، چگونگى، مسیر و سیر فتوحات زمینه
نـى و ها، دهقانان و مرزداران، حفـظ اشـرافیت ایرا  رسانى بومیان، نقش خاندانهاى متعدد محلى، کمکمانند حکومت(هاترین ویژگىمهم

پیدایى اصطالح حاشیۀ الخلفا، زبان و ادبیات فاتحان، ورود عنصر ترك به جهان اسالم 
)کارکرد و سیر تحول(هارباط

)هاى ضد عباسى، قیام ابو مسلم، شورش)گرىشعوبى(طلبانه هاى استقاللمانند نهضت(هاها و قیامشورش
هاى اسالمى ـ دولت

سامانیان 
)و تسریع در ورود عنصر ترك در مجموعه تحوالت جهان اسالم(قراخانیه 

غزنویان
سلجوقیان
قراختائیان

خوارزمشاهیان
مغول و عصر تیمورى

)ها، سقوطخاستگاه، برآمدن، قلمرو، تاریخچه، ساختار، مناسبات سیاسى و نظامى، اقدامات، چالش(
خانانت و امارات

هاسلطه روس
هاى آسیاى میانهاستقالل جمهورى

ـ فرهنگ و تمدن در آسیاى میانه
)مانند سغد و خوارزم(هاى پیش از اسالم تمدن

ادبیات، زبان، خط، هنر، صنایع، معمارى و علوم در آسیاى میانه
)بودایى، مانوى، رزدشتى، میسحى(آسیاى میانه ادیان، تنوع و تعامل آنان با یکدیگر در 

)»کبرویه، نقشبندیه و قادریه«هاى حدیثى و تصوف مانند گرایش(ها بر جهان اسالم هاى فکرى و تأثیر آنمذاهب و گرایش
تأثیر ترکان بر فرهنگ ایرانى، خالفت و سیاست

تشکیالت ادارى و قضایى
اعىـ وضعیت اقتصادى و اجتم

ـ تحلیلى بر خدمات آسیاى میانه به اسالم و تشیع
.نمره به امتحان پایانی اختصاص دارد20:ارزشیابی

:منابع
، )حسورى(آخرین شاه ،)قزوینى(، آثار البالد و اخبار العباد )قرشى(آب و کوه در اساطیر هند و ایرانى+ تواریخ محلى + تواریخ عمومى 

هاى ، ادیان و مکتب)شایان(هاى فلسفى هند مکتبها و، آیین)بلنیتسکى ترجمه ورجاند(یانه و ماوراءالنهر ، آسیاى م)بازرگان(آزادى هند 
، تاریخ )فراى ترجمه محمودى(، بخارا دستاورد قرون وسطى )ترجمه میکدهرنهگروسه(امپراطورى صحراگردان ، )شایگان(فلسفى هند 

، )عزیز احمد هندى(تازان هند ، تاریخ بیهقى، تاریخ ترك)نرشخى(، تاریخ بخارا )دهلوى(ه تاریخ اکبر شا،)ویل دورانت(اختناق هندوستان 
تاریخ روابط ایران و ،)قفس اوغلى ترجمه اصفهانیان(، تاریخ دولت خوارزمشاهیان )بارتولد ترجمه حسینى(هاى آسیاى میانه تركتاریخ
ترجمه (، تاریخ فرهنگ چین )الشعراى بهارملکتصحیح(ریخ سیستان ، تا)کوشش هوتسما(، تاریخ سلجوقیان )ریاض االسالم(هند 

، تاریخ )بروکلمان(، تاریخ و ملل اسالمى )مؤلف روسى(تاریخ نوین هند ،)خیراندیش(، تاریخ گسترش اسالم و تاریخ جهان )دولتشاهى
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بارتولد (ترکستان در عهد مغوالن، ترکستان نامه ، )مولوى(، تاریخ هندوستان )دیوالفوژ ترجمه فخر رازى(، تاریخ هند)سیفى هروى(هرات 
، روابط )ورجاندبلنتیسکى ترجمه.آ() آسیاى میانه(، خراسان و ماوراءالنهر )حسین میرجعفرى(، تیمور و پیروان طریقت )کشاورزترجمه

ترجمه نادر (ستیز و سازش ، )متحک(سرزمین و مردم هند، )گاندى(، زندگى من )کاواالم مادها(خارجى پاکستان آسیا و استیالى باختر
، سیر گسترش )لینتون ترجمه مرزبان(، سیر تمدن )اىعلى خامنه(، سهم مسلمانان در آزادى هند)روزبهان خنجى(، سلوك الملوك )موسوى

ند ، عجایب ه)ضیاء الدین برنى(، طبقات فیروزشاهى )لین پول(طبقات سالطین اسالم ،)سیرتوماس ترجمه دعوتى(اسالم در هند 
، کتاب سندباد)بهزادى(هاى کهن در آسیاى میانه ، قوم)ابوزى بلخى(، فضایل بلخ)نیافراى ترجمه رجب(فرهنگ ، عصر زرین)رامهرمزى(

).نهرو(، نگاهى به تاریخ جهان )نهرو(، کشف هند )تصحیح سمرقندى(بحرى 
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3051202: شناسه درس
2: تعداد واحد

نظرى: نوع واحد
دندار: پیشنیاز

تبیین و تفسیر آیاتی از قرآن کریم به روش ترتیبی: هدف
:سرفصل

صفحه وزیري از میان مباحث متن عربی تفسیر المیزان 60حداقل 
.مراجعه نمایندنیز طالب در کنار این متن به تفاسیر احسن الحدیث، کنز الدقائق و المنار

:متن
متن عربی تفسیر المیزان

:محدوده
سوره نساء70تا پایان آیه36ه از ابتداي آی

نمره به امتحان پایانی اختصاص دارد17هاي کالسی و نمره به فعالیت3: شیابیزار

2یر قرآنتفس
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3051102: شناسه درس
2: تعداد واحد

نظرى : نوع واحد
: پیشنیاز

جدیدعربى به گیرى از متون تاریخى ایجاد توان بهره: هدف
:سرفصل درس

:متون تاریخى منتخبتاریخ از در صفحه متون عربی معاصر60،درك مطلب، اعراب گذاري و ترجمه حدوداً قرائت

، )عبدالرحمانعلى(اثر الفرس السیاسى فى العصر العباسى االول 
،)سعید افغانى(اسواق العرب 

،)عبداهللا نعمه(االدب فى ظل التشیع 
،)طه حسین(االسالمیات 

،)حاج حسن حسین(د وامجاد االمام السجاد جها
،)حسنىهاشم معروف(االنتفاضات الشیعیۀ عبر التاریخ 

،)ابراهیم بیضون() ص(االنصار و الرسول
،)ابراهیم بیضون(الدولۀ العربیۀ فى اسبانیا

،)محمد عجاج خطیب(السنۀ قبل التدوین 
،)مغنیه(الشیعۀ فى المیزان 

،)دوزى(المسلمون فى اسبانیا 
،)صیاد(لتاریخ المغول فى ا

،)جوادعلى(المفصل فى تاریخ العرب قبل االسالم 
،)جوادعلى(المفصل فى تاریخ العرب قبل االسالم 

،)زکى مبارك(المالئح النبویۀ فى االدب العربى 

،)طباطبایىسید عبدالعزیز(فى المکتبۀ العربیه ) ع(اهل البیت 
،)سالمالعزیزعبد(تاریخ البحریۀ االسالمیه فى مصر و بالد الشام 

،)حسن ابراهیم حسن(تاریخ الدولۀ الفاطمیه 
،)بروکلمان(تاریخ الشعوب االسالمیه 

،)سهیل زکار(تاریخ یهود الخزر 
)مرتضى عاملىجعفر(دراسات التاریخ و بحوث فى التاریخ و االسالم 

،)الدورىعبدالعزیز(دراسات فى العصور العباسیۀ المتأخره 
،)الدینشرفاحمدحسین(الیمن دراسات فى انساب قبائل 

،)عبدالرحمان بدوى(شخصیات قلقۀ فى االسالم 
خضیر عباس (قبیلۀ قریش و اثرها فى الحیاة العربیۀ قبل االسالم

،)الجمیلى
،)بکمحمد خضرى(محاضرات تاریخ االمم االسالمیه 

منشـأ  ،)بیضـون ابراهیم(مالمح التیارات فى القرن االول الهجرى 
).النشار(فى فى االسالم الفکر الفلس

اختصاص نمره به امتحان پایانی8وصفحه متن عربی 10نمره به فعالیت طلبه در خصوص 7هاي کالسی مذکور و نمره به فعالیت5:ارزشیابی
دارد

عربی معاصر



رشته تاریخ اسالم ـ نیمسال اول سال تحصیلی 92-93

٢٦

3052201: شناسه درس
2: تعداد واحد

نظرى ـ عملى: نوع واحد
ندارد: پیشنیاز

به صورت کارگاهیبردارى از منابع ى مختلف پژوهش تاریخى و کیفیت بهرههاآشنایى با روش: هدف
: سرفصل 
:ـ مفاهیم

تحقیق، روش تحقیق، روش تحقیق در تاریخ
)استداللى، قیاسى، استقرایى(ـ انواع روش تحقیق 

:ـ ابزار و منابع تحقیق تاریخى
)ها، اسناد تاریخىها، کتیبهها، سکهکتاب(نوشتارى 

)تصویرى، منابع شفاهى(بناها، منابع صوتى (غیر نوشتارى 
)هاتبیین و شیوه(ـ نقد منابع 

)نقد سند، نقد متن(نوشتارى . الف
غیر نوشتارى . ب

ها و مشکالت موضوعات در تحقیقات تاریخىـ ویژگى

خودبهرادرسنمره20ازنمره10کهدهدارائهفوقویژگیهايباتاریخ اسالمزمینهدرتحقیقیکاستموظفپژوهدانشهر:ارزشیابی
.دهدمیاختصاص

: منابع
بهروز (تحقیق در علوم اجتماعى روشاى بر مقدمه،)نژادحسین. ق(روش تحقیق مفهومى در متون اسالمى ،)نورىخواجه(روش تحقیق 

). ترجمه پروین گنابادى(خلدون منابع ابن،)مقامىجهانگیر قائم(اى بر شناخت اسناد تاریخى مقدمه،)نبوى

روش تحقیق پیشرفته
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2101305:شناسه درس
2: تعداد واحد

نظرى : نوع واحد
زبان انگلیسی دوره عمومی: پیشنیاز

ایجاد توان بهره گیري از متون تاریخی به زبان انگلیسی: هدف
:سرفصل

ــه ــوزش پای ــارتآم ــان انگلیســى  اى مه ــه زب ــاى چهارگان ــتن (ه ــر م ــه ب ــا تکی ــه ب ــارت ترجم ــا مه خــوانى، نگــارش و آشــنایى ب
): بر اساس مدل سوم برنامه جامع زبان انگلیسى مرکز تخصصى تاریخ حوزه علمیه قم به شرح زیر

)استمرارى، معرفى ساختار جمالت اسنادىینده، آTobegoingtoحال ساده، حال استمرارى، حال کامل، گذشته ساده، حال استمرارى، حال کامل، آینده ساده،(ها     زمان
جمالت دو فعلى و چند فعلى و نحوه بکارگیرى افعال در انواع مختلف این جمالت

ها ى معلوم به مجهولساختار جمالت مجهول و نحوه تبدیل ساختار هر یک از زمان
)فاعلى، مفعولى، ملکى و انعکاسى و صفات ملکى(ضمائر 

)و مقدارحالت (قیود 
قواعد فونتیک و تلفظ کلمات

:به کارگیرى کلیه موارد فوق با عنایت به
از فارسى به انگلیسى Writingهایى با استفاده از جمالت و متون تاریخى در قالب تمرین و تکالیف مستمر در اشکالى مانند تمرین
اىچهارگزینه) Quiz(ده از متون تاریخى ساده و برگزارى مستمر امتحانات سریع هاى ناظر بر استفاتمرین

منظور تثبیت مباحث تـدریس  آشنایى مقدماتى با متون تخصصى تاریخ در راستاى انطباق مباحث آموزش داده شده با متون تخصصى به 
.انتزاعى نبوده و به هنگام استفاده از متون کارآمد و مفید هستندگفتهپژوهان و تفهیم این مسأله که میاحث پیشدر ذهن دانششده

.شودتوسط استاد تدریس میوسسهبا انتخاب متاریخ اسالمصفحه از متون تخصصی انگلیسی در زمینه 35حدود 

:ارزشیابی
. یابده شده اختصاص مینمره از نمره درس به فعالیت کالسی افراد یعنی پیش مطالعه و یافتن لغات دشوار متن داد3

نمره از نمره درس را به 5شود تا آن را ترجمه نماید که صفحه متن انگلیسی داده می4سال به هر طلبه حدود در اول نیم
. دهدخود اختصاص می

. یابدسال اختصاص مینمره دیگر به امتحان آخر هر نیم12

1زبان انگلیسی
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3052102: شناسه درس
2: تعداد واحد

نظرى : احدنوع و
1زبان انگلیسى : پیشنیاز

ایجاد توان بهره گیري از متون تاریخی به زبان انگلیسی: هدف
:سرفصل درس

ــى ــه پ ــوزش پای ــرى آم ــارتگی ــى   اى مه ــان انگلیس ــه زب ــاى چهارگان ــتن  (ه ــر م ــه ب ــا تکی ــا  ب ــنایى ب ــارش و آش ــوانى، نگ خ
): تخصصى تاریخ حوزه علمیه قم به شرح زیرمهارت ترجمه بر اساس مدل سوم برنامه جامع زبان انگلیسى مرکز

و کاربرد آن )  indefinitearticles(و نکره) definite(حرف تعریف
هاصفات برابرى، برتر و برترین و معرفى کاربرد و نحوه ساخت آن

به غیر مستقیم و بالعکسانواع نقل قول مستقیم و غیر مستقیم و معرفى کاربرد و نحوه تبدیل نقل قول مستقیم 
)مفاهیم، کاربرد، نحوه بکارگیرى(کلمات پرسشى 

)مفاهیم، کاربرد، نحوه بکارگیرى(موصوالت 
انواع ساختارهاى شرطى

و کاربرد آن)Gerund(اسم مصدر 
...)قید حالت، تناوب و تکرار، افعال قیدناپذیر، قید تأکید و (قیود
و کاربردهاى آن)معلوم و مجهول(ت سببى جمال

شکل گذشته افعال کمکى
ترتیب صفات در زبان انگلیسى

سؤاالت پرسشى ضمیمه
ناپذیرپذیر و جدایىاى جدایىافعال چند کلمه
)مفاهیم، قواعد و کاربرد(حروف اضافه

)مفاهیم، کاربردها(کلمات ربط
علوم و مجهولمصدر م
:کاربردهاى
Iwish

prefer،hadbetttr،wouldrather

too،either،neither،so
both،notonly...butalso،either...or،neither...nor

such a/ an ،such ،so ،enough،too

:د فوق با عنایت بهبکارگیرى کلیه موار
از فارسى به انگلیسى Writingهایى با استفاده از جمالت و متون تاریخى در قالب تمرین و تکالیف مستمر در اشکالى مانند تمرین

اىچهارگزینه) Quiz(هاى ناظر بر استفاده از متون تاریخى ساده و برگزارى مستمر امتحانات سریع تمرین
پژوهان و تفهیم این مسأله در ذهن دانششدهمنظور تثبیت مباحث تدریسمقدماتى با متون تخصصى تاریخ در راستاى انطباق مباحث آموزش داده شده با متون تخصصى بهآشنایى 

2زبان انگلیسی
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.گفته انتزاعى نبوده و به هنگام استفاده از متون کارآمد و مفید هستندکه میاحث پیش
.شودتوسط استاد تدریس میوسسهبا انتخاب متاریخ اسالمانگلیسی در زمینه صفحه از متون تخصصی 35حدود 
:ارزشیابی

. یابدنمره از نمره درس به فعالیت کالسی افراد یعنی پیش مطالعه و یافتن لغات دشوار متن داده شده اختصاص می3
نمره از نمره درس را به 5ا ترجمه نماید که شود تا آن رصفحه متن انگلیسی داده می4سال به هر طلبه حدود در اول نیم

. دهدخود اختصاص می
. یابدسال اختصاص مینمره دیگر به امتحان آخر هر نیم12
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3051101:  شناسه درس

2:  تعداد واحد 

عملی -نظري: نوع واحد 
ندارد: پیشنیاز

صرف و نحو تقویت توان تشخیص و بکارگیري قواعد : هدف 

:سرفصل
اهمیت تجزیه و ترکیب .1
مفهوم شناسی تجزیه و بیان عناصر موثر در تجزیه فعل ، اسم معرب ، اسم مبنی و حرف.2
مفهوم شناسی ترکیب و بیان عناصر موثر در ترکیب کلمه و جمله.3
) ، یک وجهی و چند وجهی)تشریحی(موضوعی و غیر موضوعی ، جدولی و غیر جدولی (اقسام ترکیب .4

:روش ارائه درس
خواهد کـه  کند و از همه طالب میکند بعد براي هر جلسه متنی را مشخص میابتدا استاد در سه یا چهار جلسه چهار بند فوق را یادآوري می

.کندکند و کار عملی آنها را ارزیابی میآن متن را تجزیه ، ترکیب و ترجمه نمایند و در کالس از آنها سؤال می
:بیشیازار

نمره دیگر بـه  امتحـان آخـر نیمسـال     10و ) تجزیه و ترکیب چند وجهی ازیک حزب قرآن(نمره به تحقیق 5نمره به فعالیت کالسی و 5
..اختصاص پیدا می کند

ده شده ولی در سطح آن باشد تواند از متنی غیر از متن داشود و امتحان آخر نیمسال میالبالغه با عبارتهاي مشکل انتخاب میمتن از قرآن کریم یا نهج

:منابع
محمود صافیـ الجدول فی اعراب القرآن1
محیی الدین درویشاعراب القرآن الکریم و بیانه–2
ابراهیم ابیاري: تحقیقاعراب القران المنسوب الی الزجاج–3
محمود زمخشريتفسیر کشّاف –4
مرحومتفسیر جوامع الجامع–5

تجزیه وترکیب
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2:  تعداد واحد 
نظري: نوع واحد 

ندارد: پیشنیاز
تبیین استداللی عقائد خاص شیعه:هدف 

:سرفصل

)انتظار، فوائد و آثار آن–غیبت، فلسفه و حکمت آن –لزوم، نصب، عصمت، علم و والیت امام (امامت .1
)اي آنهامقام، مرجعیت علمی، محبت و مودت آنان و عزاداري بر( اهل بیت.2
لمس و بوسیدن ضریح آنها، سجده بر مهر، توسل، شفاعت و استشفاء به زیارت معصومین،(توحید عبادي و شبهات مربوط به آن .3

)ع(تربت امام حسین 
آیت اهللا سبحانیمنشورالعقایداالمامیه: متن درسی

..اختصاص داردنمره به امتحان پایانی17وتحقیقنمره به 3:شیابیزار
:عمناب

جعفر سبحانیاضواء علی عقائد الشیعه و تاریخهم
عالمه محمد جمیل حمودشرح عقائد االمامیه

سید علی حسینی میالنینفحات االزهار فی خالصۀ عبقات االنوار
جعفر سبحانیآیین وهابیت
االمام عبدالحسین شرف الدینالمراجعات 

شهید سید محمدباقر حکیمدور اهل البیت
علی اسالمیل البیتفی رحاب اه

النص و االجتهاد   االمام عبدالحسین شرف الدین

1عقاید خاص شیعه


