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  چکیده

هاي مختلـف تـاریخ برگـزار هاسـت رشـتهنظام آموزش عالی کشور، با وجـود اینکـه سالدر 

که حوزه علمیه قم تا پـیش از جایگاهی نداشته است؛ همچنان بیتشود، رشته تاریخ اهلمی

این، از چنان وضعیتی برخوردار بود و این رشته را به تصـویب نرسـاند. در ایـن وضـعیت بـود کـه 

هاي وابسته بـه جامعـه المصـطفی العالمیـه، از قم از مجتمع امام خمینیمجتمع آموزش عالی 

در مقطـع کارشناسـی ارشـد و سـپس مقـاطع  بیـتبه برگزاري رشته تاریخ اهل 1386سال 

) اقــدام کــرد. ایــن رشــته تحصــیلی، یکــی از 4مختلــف تحصــیلات تکمیلــی (دکتــري و ســطح 

و برگزاري آن، توسـط همـین نهـاد انجـام  هاي این نهاد است که مراحل تعریف، تصویبنوآوري

  یافته و به تصویب آموزش عالی رسیده است.

محور همـراه بـا تعهـد هاي آموزشی، روشمندي در تعلیم تاریخ تحلیلاز خصوصیات این دوره

است. اقدام این مرکز دینی و علمی بـه برگـزاري  بیتنسبت به اعتقادات شیعی در مورد اهل

اقبال دیگر مراکز دینی و آموزشی مواجه شده و برخی مراکز نیـز تحـت تـأثیر هایی، با چنین دوره

انـد. بـا ایـن حـال، بررسـی چیسـتی رشـته تـاریخ هـایی روي آوردهآن، به برگزاري چنـین دوره

اي در آموزش عالی و اهدافی کـه از ایـن اقـدام مـد و بسترهاي تعریف چنین رشته بیتاهل

شود که جایگـاه رشـته تـاریخ براین، به این پرسش پاسخ داده مینماید. بنانظر است، ضروري می
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  در آموزش عالی چیست؟  بیتاهل

 واژگان کلیدي

، جامعۀ المصـطفی العالمیـۀ، ، مجتمع آموزش عالی امام خمینیبیترشته تاریخ اهل

  آموزش عالی.

  . درآمد1

کـه چندسـالی هاي تحصیلی تخصصی اسـت ، عنوان یکی از رشتهبیترشته تاریخ اهل

الهـدي، از قـم و مؤسسـه آمـوزش عـالی بنت است در مجتمع آمـوزش عـالی امـام خمینـی

هاي وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، ضمن تصویب این رشته در آموزش عالی برگـزار مجتمع

خصوص شـیعیان، ، در بین مؤلفان و اندیشمندان مسلمان، بهبیتشود. توجه به تاریخ اهلمی

شود؛ اما ایـن هاي آنان محسوب میمنديترین علاقهاي دیرینه برخوردار است و جزء قدیمقهاز ساب

هـاي آموزشـی مجـوزدار رشـته تـاریخ بار است که یک مرکز آموزشی، به برگـزاري دورهنخستین

در مقطع کارشناسی ارشد، دکتري و نیز سطح چهار حوزوي اقدام نموده است. قابل  بیتاهل

چهـار رشـته را در مقـاطع  روه تاریخ اسلام مجتمع آمـوزش عـالی امـام خمینـیتوجه است، گ

، یکـی از آنهاسـت. ایـن بیـتمختلف تحصیلی به تصویب رسانده است که رشته تاریخ اهل

را به تصویب و اجرا رسانده اسـت؛ امـا در مقطـع » تاریخ اسلام«گروه، در مقطع کارشناسی رشته 

تـاریخ «و » تاریخ تمدن اسلامی«، »تاریخ تشیع«، »بیتاریخ اهلت«کارشناسی ارشد، چهار رشته: 

که همین چهار رشـته را در مقطـع دکتـرا را تصویب و اجرا کرده است؛ چنان» معاصر جهان اسلام

تمـدن اسـلامی در «و » بیـتتاریخ اهل«نیز ادامه داده است؛ ولی در مقطع سطح چهار، دو رشته 

دوره در مقطـع کارشناسـی  8کرده است. گفتنی است، تـاکنون را تصویب و برگزار » دوره معاصر

برگـزار گردیـده اسـت؛  بیـترشته تـاریخ اهل ارشد در مجتمع آموزش عالی امام خمینی

دوره در مقطع سـطح چهـار برگـزار  2دوره در مقطع دکترا و  4که در همین نهاد، این رشته، چنان

الهدي، یـک دوره از مقطـع آموزش عالی بنتگردیده است. همچنین، گفتنی است که در مؤسسه 

  شدن است. دکتراي این رشته، در حال سپري

مندي لازم مورد هاي آموزشی، اصول و ضوابط علمی و قاعدهشایان ذکر است که در این دوره

، روح حـاکم بـر ایـن بیتهاي خاصّ اهلتوجه قرار گرفته و به دلیل شخصیت والا و ویژگی
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هـا، تحلیـل تـاریخ، محـور ندي و تعهد به اعتقادات شیعی است. در این دورهنظام آموزشی، روشم

هـا و فهـم علمـی از هاي علمیِ مورد نیاز جهت کشف واقعیتاصلی آموزش قرار گرفته و آموزش

هاي رو، لازم است چیستی این رشته تحصیلی، بسـترباشد. ازایننیز مدنظر می بیتتاریخ اهل

ن، مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، در گام اوّل که موضـوع اصـلی ایـن گیري و نیز اهداف آشکل

 بیـتشود که جایگاه رشته تـاریخ اهلها پاسخ داده میدهد، به این سؤالمقاله را تشکیل می

  هایی و با چه اهدافی شکل گرفته است؟در مطالعات تاریخی چیست؟ و در چه بستر

  . بسترها2

، توسط مؤلفان شیعه در گذشته غالباً بر پایـه بیتاریخ اهلپژوهش و تألیف در عرصه ت«

هاي عمدتاً کلامی و دفع شبهه از مؤمنـان تاریخ نقلی بوده است. در بسیاري از موارد، پاسخ به نیاز

هـاي ایـن بوده اسـت. از ویژگی هاي اصلی پرداختن به تاریخ ائمهو مقابله با دشمنان، انگیزه

هاي تاریخی و بررسی میزان امکان وقوع اخبـار و... در باً نقد و تحلیل گزارهتألیفات، آن بود که غال

مواجهه با روایات تاریخی مد نظـر نبـوده اسـت؛ هرچنـد کـه امکـان نقـد تـاریخ بـا حـدیث داده 

  1»شد.می

آموختگـان علـوم دینـی بـا هاي مختلفـی از عالمـان و دانشهاي اخیر، شخصـیتاما در دهه

وارد شدند که نوید آغـاز تحـول در  بیتعرصه پژوهش در تاریخ اهل رویکردهاي دیگري به

صـلح «ق)، کتـاب 1372یاسـین (م داد. شـیخ راضـی آلرا مـی بیتهاي تاریخ اهلپژوهش

سـیرة «کتاب  م)، در مورد امامان1984را نگاشت و هاشم معروف الحسنی (م » الحسن

» موسوعۀ الإمام المهـدي«ش)، 1377(م  را تألیف کرد. سید محمد صدر» الائمه الإثنی عشر

را در چهار جلد نگاشت. وي با رویکردي تاریخی، در جلد اول و دوم آن، تـاریخ غیبـت صـغري و 

ش) بیشتر تألیفـاتش در 1385آبادي (م تاریخ غیبت کبري را به رشته تحریر درآورد. صالحی نجف

ش) برخی از مطالعات خـود 1386بود. علامه سید مرتضی عسکري (م  بیتعرصه تاریخ اهل

تألیفـاتی انجـام  بیـترا بر تاریخ متمرکز کرده بود. دیگر عالم شیعی که در عرصه تاریخ اهل

تـألیف کـرده » حیاة الائمۀ«هایی با عناوین ق) است. وي کتاب1433داد، باقر شریف القرشی (م 

هایی از عالمـان شـیعی یترشد، همچنان ادامه دارد و در عصر حاضر، شخصـبهاست. این روند رو

                                            
تاریخ  ؛»نگاري روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم هجريبررسی تحلیلی تاریخ« ؛فروشانی صفري و نیاك: توحیدي.. ر1

  .41 ـ 7 ، ص64اسلام، ش 
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چون: سید جعفر مرتضی عاملی، رسول جعفریان و محمدهادي یوسفی غروي، تألیفات متعددي را 

  اند.انجام داده بیتدر عرصه تاریخ اهل

توجه به تألیفاتی که توسط عالمان علوم دینی در عصر حاضر سـامان یافتـه، بـه ایـن مسـئله 

ها، از هاست؛ به این بیان که این نوشـتههاي این نوشتهژگیرهنمون است که تحلیل و تعهد، از وی

عنایت ویـژه دارنـد. در  هاي تاریخ امامانتاریخ نقلی فاصله گرفته و به تحلیل وقایع و رویداد

هاي تاریخی، جایگاه خـویش توان گفت که اهمیت تحلیل در فهم وقایع و رویدادعصر حاضر، می

گفتنی است، افـزون  2گیرد.هاي علمی نیز مورد تأکید قرار مینشستها و را یافته است و در تألیف

هاي تـاریخی را مـورد بر تألیفاتی که از صرف تاریخ نقلی فاصله گرفته و تحلیـل وقـایع و رویـداد

اي قابـل تر ذکر گردید ـ ، آنچه بـه عنـوان پدیـدهها پیشهایی از آناند ـ که نمونهتوجه قرار داده

یــاد کــرد، رویکــرد تحلیلــی عالمـان علــوم دینــی در عصــر حاضــر بــه تــاریخ  توجـه بایــد از آن

هـاي علمـی و روشـمند در خصـوص اسـت؛ بـه نحـوي کـه عـدم نگـارش کتاب بیتاهل

 3را به نگـارش درآورد؛ سیرة الائمۀهاي شود تا باقر شریف القرشی، کتاباي می، انگیزهائمه

تن از تحلیـل را خلـأ تألیفـات بـا موضـوع که سـید جعفـر مرتضـی عـاملی، فاصـله داشـهمچنان

ها را ناکـافی نویسـی بـدون ارائـه تحلیـل از وقـایع و رویـدادمعرفی کـرده و تاریخ بیتاهل

هاي تألیفـات تـاریخی در و محمدهادي یوسفی غـروي، تحقیـق و تحلیـل را از بایسـته 4داندمی

    5داند.می بیتخصوص اهل

هاي تألیفات عالمـان علـوم د شیعی و تعهد به آن، از ویژگیمسئله دیگر اینکه پایبندي به عقای

آبادي جریاناتی تألیف صالحی نجف شهید جاویددینی در عصر حاضر است؛ به عنوان مثال، کتاب 

 9علی پنـاه اشـتهاردي، 8استادي، 7از جمله اینکه کسانی همچون: صافی گلپایگانی، 6را ایجاد کرد؛

                                            
  شناسی در تحلیل قیام عاشورا، با سخنرانی دکتر صفري فروشانی: ت علمی نقش بسترك: نشس.. ر2

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pa

geid=36846&newsview=35088  

   .41ـ  38، ص 72ش  کتاب ماه دین، ؛گو با شیخ باقر شریف قرشیوگفت ر.ك:. 3

با حضور سید جعفر مرتضـی عـاملی در دانشـگاه ادیـان و » الصحیح من سیرة امیر المؤمنین«.ك: بررسی کتاب . ر4

  http://www.hawzah.net/fa/News/View/78039مذاهب: 

   .1382، سال 2شماره تاریخ اسلام در آینه پژوهش، پیش ؛»دي یوسفی غرويهامصاحبه با استاد محمد« ر.ك:. 5
 ؛هاي مذهبی سیاسی ایـرانو سازمان هاجریان ؛جعفریان / رسولسرگذشت کتاب شهید جاوید ؛تادياس ر.ك: رضا. 6

  .100ـ  85، ص 170کتاب ماه دین، ش  ؛کاروند کتاب شهید جاوید ؛اسلامیسید حسن / 866ـ  853ص 
  شهید آگاه. ،حسین )؛الله تك: صافی گلپایگانی (آیر.. 7
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سـید محمدحسین اشـعري، حسـین کرمـی و  11انصاري،محمدعلی  10محمدمهدي مرتضوي،سید

اي که نویسـنده کتـاب را در واکنش به آن، به نوشتن ردیه واداشت. فارغ از نتیجه 12حسن آل طه

 اند، یکی از مباحث محوري، بحث در باره علم امـام حسـینو یا ناقدان، به آن رهنمون گشته

بـه عنـوان  اینکـه امـام حسـین به شهادت خویش است. دانسته است که تاریخ در خصوص

هایی مانند علم خاص از جانب خداونـد اسـت، در قیـام خـویش علـم بـه امامی که داراي ویژگی

توانـد داشـته باشـد؛ امـا باورهـاي اعتقـادي شـیعه در مـورد شهادت داشته یـا خیـر، نظـري نمی

رو، گفتنـی یـنشـود. ازا، از جمله علم امام، باعث طرح چنـان مبـاحثی میهاي امامانویژگی

پژوهی در عرصـه تـاریخ هـاي تـاریخاست که تعهد به باورهاي اعتقاديِ مسـلّم شـیعی، از ویژگی

آموختگـان علـوم دینـی شـیعی، تعهـد بـه پژوهی عالمان و دانشباشد و در تاریخمی امامان

   13باورها و عقاید شیعی، از ملزومات پژوهش در این عرصه است.

  . ضرورت3

، از اهمیـت فراوانـی بیـتاي تحصـیلات تکمیلـی در رشـته تـاریخ اهلهـبرگزاري دوره

هـا، در همـوار توان چنین به آن اشاره کرد که ایـن دورهبرخوردار است که در عبارات کوتاهی می

تأثیرگذار خواهد بود؛ امـا افـزون  بیتساختن مسیر کشف حقیقت و تبیین علمی در مورد اهل

ها نیز قابل توجه اسـت. دریافـت ضر، ضرورت برگزاري این دورهبر اهمیت، باید گفت در عصر حا

میسر خواهـد بـود. از طرفـی، ایـن  بیتهاي مربوط به اهلاین ضرورت، از توجه به پژوهش

ها حکایت از آن دارد که دامنه مباحث مربوط به آن بزرگـواران بسـیار گسـترده شـده و از پژوهش

، برخوردهـاي آن حضـرات بـا بیتدوران زندگی اهلانحصار آن در بحث از اخبار مربوط به: 

حاکمــان عصــر خــویش، نصــوص و دلایــل امامــت آن بزرگــواران و اخبــار مربــوط بــه اصــحاب 
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  ببینید: » در عاشوراپژوهی هاهمگرایی روش«. تبیین این رویکرد را در سخنرانی دکتر صفري فروشانی با عنوان 13

http://www.sokhanetarikh.com/index.aspx?siteid=60&pageid=31939&newsview=79
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هاي اخیـر شـمار ها، بسیار فراتر رفته اسـت. دیگـر آنکـه در سـالو مباحثی مانند آن امامان

ت و حتـی مؤسسـات و ، کثـرت قابـل تـوجهی یافتـه اسـبیتتألیفات در موضوع تاریخ اهل

دارنـد و  بیـتهـاي پژوهشـی در زمینـه اهلهایی نیز به صورت تخصصی فعالیتپژوهشگاه

اند. در بین این مؤسسات، آنچه به ثمر رسانده بیتتألیفات متعدد و گوناگونی را در زمینه اهل

  ماهیت حوزوي دارد، در این تحقیق بیشتر مورد توجه است.  مانند جامعۀ المصطفی

وابسـته بـه پژوهشـگاه  بیـتاي دیگر از این مراکز، پژوهشکده تاریخ و سـیره اهلنمونه

هاي مرتبط با تـاریخ علوم و فرهنگ اسلامی است. این پژوهشکده به منظور بررسی روشمند حوزه

فعالیـت خـود را آغـاز کـرده و  1364هاي تأثیرگذار در آن، از سـال و بستر بیتو سیره اهل

منتشـر  بیـتاین مرکز، آثار متعددي را در موضوع تاریخ و سیره اهل 14دامه دارد.تاکنون نیز ا

تـرین هایی را نیز در دستور کار خود قرار داده است. مهمپروژهبر آثار موردي، کلانو علاوه  15کرده

اسـت. در معرفـی  بیـتها که با مباحـث ایـن مقالـه پیونـد بیشـتري دارد، دانشـنامه اهلآن

  چنین آمده:  بیتاهلدانشنامه 

را  ایـن دانشـنامه، مجمـوع اطلاعـات روشـمند و علمـی بـا محوریـت چهـارده معصــوم

ها، مفاهیم کلـامی، قرآنـی، سیاسـی، ها و مکانها، شهرها، خاندانرو، شخصیتگیرد. ازایندربرمی

دسترسـی  مورد توجه قرار خواهد گرفت. لزوم بیتاجتماعی، فقهی، اخلاقی و... مرتبط با اهل

در  بیـتهـاي اهلسریع و آسان به مرجعی متقن و معتبر بـراي شـناخت شخصـیت و آموزه

المللی و ارائه مجموعه علمی و جامع در این زمینه، با توجه به فقدان اثري با ایـن سطح ملی و بین

    16سازد.ها، ضرورت تدوین دانشنامه را محرز میویژگی

                                            
و  ،و سازوکارهاي منطقی و اصولی دستیابی به حقایق تاریخی انتمرکز بر جوانب گوناگون تاریخ و سیره امام. 14

ترین اساسـی ،همچنین مطالعه و تحقیق دربـاره هویـت تـاریخی تشـیع و نقـش آن در فرهنـگ و تمـدن اسـلامی

  ، نشانی:بیتپایگاه اینترنتی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل ر.ك: .پژوهشکده بوده است این هايرویکرد

http://history.isca.ac.ir/Portal/Home 
سـیري در منـابع  ؛چـیزاده شانهحسین / غلامحسینطاووسي ابننگارتاریخ صادقی؛ ك: مصطفیر. ،. از آن جمله15

بـازپژوهی تـاریخ  مقدسـی؛ یدالله /با ایرانیان بیتمناسبات اهل سامانی؛ محمودسید /شیعی تاریخ ائمه

 / محمدعلیطاووسشناسی کتاب الملهوف سیدبنیح و منبعتصح صادقی؛ مصطفی /ولادت و شهادت معصومان

و مـدیریت  رسـول خـدا ی؛خـانقاضـی / حسینهاي شیعی در تاریخدولت شاهمرادي؛ سید مسعود و چلونگر

 :مذهب شیعه ؛قزوینی / محمدتسنّسیماي دوازده امام در میراث مکتوب اهل ؛نژادداداش / منصورهاي مدینهتنش

  . ... و /ان و عراق (ترجمه و نقد کتاب دوایت م دونالسون)تاریخ اسلام در ایر
    :http://ahlebeitpedia.com/about_usبیتپایگاه اینترنتی دانشنامه اهل ر.ك:. 16
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فعالیـت خـود را آغـاز کـرده و از سـه بخـش:  1393ل گفتنی است که این دانشـنامه، از سـا

تشـکیل یافتـه اسـت » فقه و اخلاق«و بخش » هاي سیاسی ـ اجتماعیکلام و اندیشه«، »تاریخ«

  دهد.، یک بخش مهم آن را تشکیل می»تاریخ«که 

تـوان از دارد، می بیـتهـایی در زمینـه تـاریخ اهلاز دیگر مراکـز پژوهشـی کـه فعالیت

هـاي پژوهشـی زه و دانشگاه نام برد. این پژوهشگاه کـه سـالیانی اسـت بـه فعالیتپژوهشگاه حو

مشغول است، از چندین پژوهشکده برخوردار است که پژوهشـکده علـوم اسـلامی آن، گروهـی بـا 

اسـت؛ امـا ایـن گـروه  بیتدارد. تاریخ اسلام، عنوانی عام از تاریخ اهل» تاریخ اسلام«عنوان 

دانشنامه سـیره به انتشار برساند.  بیتپژوهشی گوناگونی را در زمینه اهلتوانسته تاکنون آثار 

از صـلح امـام  حیات اقتصادي امامان، جامعه مدینه در عصر نبويدر چند جلد،  نبوي

نگـاري محـدث تاریخو نیز  تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا، تا آغاز غیبت صغري حسن

جانبـه اینـک، در طرحـی جـامع، نگـارش زنـدگانی همهند. همهایی از این دست هست، نمونهقمی

  دوازده امام را در دوازده پروژه در دست انجام دارد.

نـام بـرد کـه تـاکنون توانسـته  همچنین، باید از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

ماننـد: تـوان آثـاري به ثمر رساند. در ایـن میـان، می بیتتألیفات گوناگونی را در زمینه اهل

رازداران ، سـازمان وکالـت و نقـش آن در عصـر ائمـه، تاریخ قیام و مقتل جامع سید الشهداء

هـا و شناسـی تـاریخی قرائتجریان، بیتهاي اهل، پژوهشی درباره باببیتحریم اهل

را یادآوري کـرد. دیگـر مرکـزي کـه  )کید به مقاتلأرویکردهاي عاشورا از صفویه تا مشروطه (با ت

دارد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشـه اسـلامی اسـت. از  بیتهاي پژوهشی در مورد اهلتفعالی

 18دانشـنامه فـاطمیو  17دانشنامه امام علیتوان آثاري که در این پژوهشگاه انجام یافته، می

  را نام برد.

با توجه به آنچه گذشت، گفتنی اسـت بـا همـه توفیقـاتی کـه در عرصـه پـژوهش در تـاریخ 

اجهیم، اما امر آموزش در این رشته مغفول مانده بـود. ایـن، در حـالی اسـت کـه مو بیتاهل

کسب موفقیت در امر پژوهش، از اهمیت آموزش نخواهد کاست. بـه ایـن ترتیـب، برگـزاري ایـن 

                                            
  ببینید:  نشانی. معرفی این دانشنامه را در پایگاه اینترنتی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و در این 17

http://www.poiict.ir/category/imam_ali_encyclopedia  
  ببینید:  نشانیمعرفی این دانشنامه را در پایگاه اینترنتی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و در این  .18

http://www.poiict.ir/category/fatemi_encyclopedia 
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توانـد بـه هاي آموزشـی ضـمن آنکـه پژوهشـگران ایـن عرصـه را پـرورش خواهـد داد، میدوره

  دهی کند.ها جهتبا توجه به ضرورت بیتها در زمینه تاریخ اهلپژوهش

  . اهداف 4

، اهداف خـود را در بسـتر ویژه مجتمع آموزش عالی امام خمینیو به جامعۀ المصطفی

کند. در ایـن نوشـتار، و تعهد به اعتقادات مسلّم امامیه پیگیري می بیتروشمندي تاریخ اهل

ات و به عبارتی، مباحث کلـامی بـا تـاریخ هاي مختلفی که در مورد کیفیت تعامل اعتقادبه دیدگاه

با این وصف، گفتنی است اعتقاد این مجتمع آموزشـی، بـر ایـن  19شود؛مربوط است، پرداخته نمی

شناختی است و البته روشمندي در مطالعـات تـاریخی، مسـئله است که تاریخ، خود منبعی معرفت

شن گردیده است؛ امـا تعهـد بـه مهم و ضروري است که امروزه بیش از هر زمانی، ضرورت آن رو

داند کـه عـدم توجـه کـافی بـه آن، شـناخت دقیقـی از اي میاعتقادات قطعی امامیه را نیز مسئله

در  جامعۀ المصـطفیبه دست نخواهد داد. بنابراین، گفتنی است نظام آموزشـی  بیتاهل

سـت. ایـن نهـاد، تبیـین شـده ا جامعۀ المصطفیهاي مختلف، متناسب با جایگاه و رویکرد رشته

در نظر داشته، در معرفی مقـاطع مختلـف آن مـورد  بیتاهدافی را که براي رشته تاریخ اهل

  توجه قرار داده است. در معرفی مقطع ارشد این رشته، چنین اهدافی مطرح گردیده است:

  در طول تاریخ اسلام؛ بیتـ تبیین روشمند و علمی شناخت اهل

  تاریخی در مقابل شبهات؛ در بُعد بیتـ دفاع از اهل

  به منظور تشخیص حقایق؛ بیتـ بررسی تحولات تاریخ اهل

  هاي شیعه در طول تاریخ؛ها و علل پیدایی، رشد و سقوط دولتـ ارائه زمینه

هاي در طول تاریخ به منظور تشـخیص زمینـه بیتـ آشنایی با پراکندگی جغرافیایی اهل

  20برداري.مناسب براي بهره

  نیز اهدافی براي این رشته مشخص گردیده که عبارتند از: 21سطح چهار در مقطع

                                            
پـژوه بـه ویکـرد تـاریخدر جاي خود مورد بررسی قـرار گیـرد. ر بایداز مباحث فلسفه علوم است که  ،. این بحث19

   متأثر از نوع دیدگاهی است که وي در این مبحث اتخاذ کرده باشد. ،بدون تردید ،مباحث تاریخی
  : بیتمعرفی مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ اهل ر.ك:. 20

http://miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1077  
ري است که تکیه آن بر تدوین رساله پس از احراز شـرایط علمـی ماننـد معادل دکت ،. سطح چهار در نظام حوزوي21

بار لینهاي حوزوي در رشته عمومی فقه و اصول است و براي اوّچندین مصاحبه در مقطع خارج است. سطح چهار
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  ؛بیتـ آشنایی با مباحث و موضوعات تاریخ اهل

  ؛بیتـ توانمندي تبیین مباحث تاریخ اهل

  ؛بیتها، آرا و نظریات اندیشمندان در حوزه مباحث تاریخ اهلـ آشنایی با گستره

  ؛هاي شیعی معاصرـ شناسایی تفکر فرقه

    .22بیتـ تربیت افراد توانا و متخصص در حوزه مباحث تاریخ اهل

اما اهداف کلی مقطع دکتري این رشته نیز حائز اهمیت است. برخی از اهداف تعریـف شـده از 

  این قرارند:

  ؛بیتـ گسترش مرزهاي دانش در رشته تاریخ اهل

  ؛بیتـ نقد و تبیین روشمند و علمی تاریخ اهل

  23به منظور تشخیص حقایق. بیتتحولات تاریخ اهل ـ نقد و بررسی

یابیم که اهـداف کلـی کـه بـراي ایـن رشـته شده درمیگفتنی است با دقت در اهداف تعریف

. تبیین روشـمند و 2؛ بیت. شناخت اهل1مشخص گردیده، بر سه زمینه اصلی متمرکز است: 

ت. ایـن اهـداف، متناسـب بـا در مقابل شبها بیت. دفاع از اهل3؛ بیتعلمی تاریخ اهل

یک نهاد دینـی،  تعریف شده است؛ توضیح آنکه جامعۀ المصطفی جایگاه جامعۀ المصطفی

در مقابـل شـبهات، متناسـب بـا رویکـرد  بیترو، دفاع از اهلالمللی و علمی است. ازاینبین

پژوهـان و دانش دینی این نهاد تبیین و تعریف شده است. و از آنجا که یک نهاد بین المللی اسـت

بسیاري را از نقاط مختلف جهان در اختیار دارد، از این ظرفیت در راستاي شـناخت و بـه تبـع آن، 

برد؛ اما آنچه اساس هرگونه فعالیت دیگر اسـت، جنبـه علمـی ایـن بهره می بیتمعرفی اهل

د اسـت. بنـابراین، نهاد است. هرگونه فعالیت تبلیغی و نیز دفع شبهات، متأثر از جنبه علمی این نها

به منظور کشف حقایق در مورد آن بزرگواران، رویکـرد  بیتتبیین روشمند و علمی تاریخ اهل

لازم است مورد توجـه  اصلی این نهاد است. مطلبی که متناسب با جنبه علمی جامعۀ المصطفی

قـرار گیـرد، ایــن اسـت کـه آمــوزش پژوهشـگرانی کـه بتواننــد شـناخت صـحیحی از امامــان و 

                                                                                                       
  سطح چهار تخصصی برگزار شد. ،جامعۀ المصطفیدر 

  اینترنتی:  نشانی به ،بیتمعرفی مقطع سطح چهار رشته تاریخ اهل ر.ك:. 22

http://www.edu.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=31&pageid=35540  
  : بیتمعرفی دوره دکتري رشته تاریخ اهل ر.ك:. 23

http://miu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=1163 
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هاي این مرکز آموزشی است؛ شـناختی کـه مبتنـی بـر قواعـد ارائه دهند، از اولویت بیتاهل

 زدایی را در دستور کار خود قرار دهد و نیز بتوانـد از امامـانعلمی و روشمندي باشد و خرافه

هاي متعالی شناختی ارائه دهد که قابلیت الگـوبرداري در سـیره و زنـدگی توسـط به عنوان انسان

  ها را داشته باشد.ر انساندیگ

  ها. دوره5

  . مقاطع تحصیلی5ـ1

، در سـه مقطـع ارائـه در مجتمـع آمـوزش عـالی امـام خمینـی بیترشته تاریخ اهل

  شود.می

شود، مقطع کارشناسـی ارشـد پژوه وارد این رشته میکارشناسی ارشد: اوّلین مقطعی که دانش

گرفته نشده؛ اما در مقطع کارشناسی، رشته تـاریخ است. براي این رشته، مقطع کارشناسی در نظر 

همچــون ســیره پیــامبر و  بیــتشــود کــه دروســی متناســب بـا تــاریخ اهلاسـلام ارائــه می

واحـد درسـی  64مقطـع کارشناسـی ارشـد، از  24در آن در نظر گرفته شـده اسـت. بیتاهل

ی بــه خــود واحــد را دروس تخصصــ 28و  25واحــد آن را دروس جبرانــی 32تشــکیل یافتــه کــه 

   26نامه پژوهشی ارائه دهد.پژوه باید پایاناختصاص داده است و در پایان نیز دانش

، بالاترین دوره تحصـیلی تخصصـی در زمینـه بیتدوره دکتري: دوره دکتراي تاریخ اهل

هاي آموزشـی و پژوهشـی را اي هماهنگ از فعالیتپژوهان مجموعهاست که دانش بیتاهل

واحد دروس تخصصی فقه و اصـول متناسـب بـا سـطح عـالی  16ر این مقطع، دهند. دانجام می

واحـد درس تخصصـی ارائـه  18حوزه و در راستاي ماهیت حوزوي جامعۀ المصطفی و همچنین، 

درصد از زمان واحدها، علاوه بر رساله، به کار پژوهشی تعلق دارد. دروس ایـن دوره،  30شود و می

   27شود.ه نظري آن تأکید بیشتري میجنبه نظري عینی دارند و بر جنب

                                            
   http://miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=836 ر.ك:. 24
 ،سسه خاص براي تأمین اهداف آموزشی، پژوهشی و تربیتیؤدروسی است که یک م ،وس جبرانی. منظور ما از در25

را الزامـی معرفـی  هاآن ،دهد و در جدول دروسهان خود ارائه میپژودانشبه  ،علاوه بر واحدهاي مصوب وزارتی

  کند.می
   http://miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1077 ر.ك:. 26
   http://miu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=1163 ر.ك:. 27
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به عنوان سطح چهار تعریف کرده، جنبـه دروس  جامعۀ المصطفیسطح چهار: در مقاطعی که 

ایـن  جامعۀ المصـطفیتر است. در واقع، حوزوي نسبت به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري قوي

ــا رویکردهــایی کــه در دانشدوره ــاً ار میپژوهــان ســراغ دارد، برگــزهــا را متناســب ب ــد. غالب کن

هاي اخـذ مـدرك مند هسـتند، فـارغ از دغدغـهپژوهانی که به تحصیل در سطح چهار علاقهدانش

باشند و بر حفظ زمینه اصلی تحصیلات حوزوي، یعنی دروس فقه و اصول تأکید بیشتري دارنـد می

سـاس بـود کـه هاي بیشتري برخورداند. بر همـین او به این صورت، در فراگیري دانش، از انگیزه

پژوهان ایـن هاي سطح چهار را برگزار کرد. هدف اصلی، این است که دانشجامعۀ المصطفی دوره

را نیز آمـوزش  بیت، به صورت علمی و رشمند تاریخ اهلبیتمقطع در رشته تاریخ اهل

صـیلی، در این مقطـع تح 28ببینند و مانند یک مجتهد با دیدگاه نقادانه به مباحث تاریخی بپردازند.

واحد درسی تخصصـی  48خواند، واحد درسی، دروس حوزوي را می 20پژوه ضمن آنکه در دانش

  29بیند.را نیز آموزش می

  هاهاي دروس و سرفصل. گونه5ـ2

و روشـمندي آن  بیـتتواند در شناخت رشته تـاریخ اهلها میبررسی دروس و سرفصل

هاي دروس در مقاطع مختلف تحصیلی و سرفصلتأثیرگذار باشد. به این منظور، نظري اجمالی بر 

  ها لازم خواهد بود. هاي آننیز گونه

 بیـت. کارشناسی ارشد: دروسی که براي مقطع کارشناسی ارشد رشته تـاریخ اهل5ـ2ـ1

ها را تحت عنـاوینی چـون: توان آنهاي متنوعی برخوردار است که میدر نظر گرفته شده، از گونه

در ایـن  30شناسی یـادآور شـد.شناسی و فرقهشناسی، مأخذشناسی، رویکردتبیپیامبرشناسی، اهل

اختصاص داده شـده کـه شـناخت و نقـد حـوادث دوران  واحد درسی به تاریخ پیامبر 2مقطع، 

واحـد  12هاي متنوع در این باره را هدف اصلی خـود قـرار داده اسـت. همچنـین، پیامبر و دیدگاه

                                            
بـه  ،، قسـمت دومالله صفري فروشانیدکتر نعمت ،گوي سخن تاریخ با مدیر پیشین گروه تاریخ اسلاموگفتك: ر. .28

   :نشانی

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=319

39&newsview=63080  
   :نشانی، به بیتمعرفی سطح چهار رشته تاریخ اهل ر.ك:. 29

http://www.edu.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=31&pageid=35540 
   ببینید. 1شماره  پیوستدروس این مقطع را در  فهرست. 30
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اختصاص داده شده که طی  بیتدي است، به تاریخ اهلواح 2درس  6درسی که متشکل از 

مـدنظر قـرار گرفتـه  گانـهو امامـان دوازده آن، شناخت تحلیلی زندگانی حضرت فاطمه

، عنوان یکی از دروس روشی این مقطع است کـه است. روش پژوهش در تاریخ و سیره ائمه

ها به منظور دسـتیابی ي نقد آنهاو شیوه هاي پژوهش در تاریخ ائمهبا هدف آشنایی با روش

اي، سـیري از مبـاحثی چـون تمـایز و تشـابه ها و نوع پژوهش مطلوب در مطالعات سیرهبه روش

هاي نقـد هاي پژوهش، انواع پژوهش، مراحل پژوهش و شـیوهاي، روشمطالعات تاریخی و سیره

  دهد.اي را مورد بررسی قرار میهاي سیرهداده

دیگر دروس تخصصی این مقطع اسـت کـه هـدف از آن، شـناخت ، از شناسی ائمهمأخذ

هایی چون: منـابع عنوان شده و سرفصل هاي مطالعاتی جدید درباره ائمهمنابع قدیم و کتاب

حدیثی و منابع غیرحدیثی مانند طبقات و تراجم، تاریخ کلـام، فـرق و مـذاهب و مطالعـات جدیـد 

ته شده است؛ اما درس دیگري که باید از آن یـاد شیعی و سنّی و مستشرقان براي آن در نظر گرف

باشـد و در آثار دانشمندان غیرشیعی اسـت کـه از گونـه رویکردشناسـانه می کرد، درس ائمه

ها و عوامل رویکرد دانشـمندان غیرشـیعی بـه مباحـث دربـاره ترین آثار و دیدگاهشناخت برجسته

ایـن مقطـع کـه از گونـه ، هدف آن درس معرفی شـده اسـت. دیگـر درس تخصصـی ائمه

هاي شیعی و منتسـب بـه هاي شیعی عنوان دارد که شناخت تحلیلی فرقهشناسی است، فرقهفرقه

  ها با یکدیگر هدف از آن عنوان شده است.شیعه و تعامل آن

اي از دروس تخصصـی و پیرامـونی و نیـز . مقطع دکتري: در مقطع دکتري، مجموعه5ـ 2ـ2

توانـد پژوهشـگر تـاریخ نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه در نهایـت، میجبرانی براي این رشـته در 

بـراي ایـن مقطـع، سـه درس:  31تر از آن بزرگواران یاري کنـد.را در شناخت دقیق بیتاهل

بـه عنـوان  بیـتو مرجعیـت علمـی اهل بیتمبانی کلامی مهدویت، تحلیل تاریخ اهل

بـانی کلـامی مهـدویت، از گونـه نیاز (جبرانـی) در نظـر گرفتـه شـده اسـت. درس مدروس پیش

باشد. روشـن اسـت کـه مبناشناسانه است که هدف از آن، بررسی و نقد مبانی کلامی مهدویت می

رو، هاي مرتبط با تاریخ مهدویت تأثیرگذار باشد. ازایـناین مبانی، توانایی آن را دارد که در پژوهش

اندیشه مهـدویت، مسـتندات کلـامی  هايهاي مهدویت در کتب امامیه، پیامدمباحثی چون: مؤلفه

هاي اندیشه مهدویت و بررسی مجادلات کلامی معاصر درباره مبانی کلامی مهـدویت، از سرفصـل

                                            
   ، فهرست دروس این مقطع را ببینید.2. در پیوست شماره 31
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  باشد.این درس می

نیز از جملـه دروسـی اسـت کـه در گونـه بسترشناسـانه جـاي  بیتمرجعیت علمی اهل

یشوایان شیعه در جهـان اسـلام گیرد. هدف از این درس، تبیین نقش و جایگاه مرجعیت علمی پمی

، عنوان درسـی بیتهاي معاصران مسلمان در این زمینه است؛ اما تحلیل تاریخ اهلو دیدگاه

بار در این مجتمع آموزشی و براي ایـن مقطـع تحصـیلی در رشـته تـاریخ است که براي نخستین

هـدف از آن، تعریف و تصویب شده است. این درس از گونه دروس تحلیلی است و  بیتاهل

و حـوادث دوران آنـان  بیـتپژوهان درباره مسائل مختلف تـاریخ اهلشناخت تحلیلی دانش

توان گفت روح حاکم بر این درس، شناخت قواعدي است که بـر عنوان شده است؛ اما در واقع، می

حاکم است. از همین رو است که در این درس، شـناخت رویکردهـاي  بیتتحلیل تاریخ اهل

تـرین و گیـرد و ایـن درس را تـا حـدّ یکـی از مهمران این عرصه مـورد توجـه قـرار میپژوهشگ

  بخشد. هاي تاریخی ارتقا میترین دروس در پژوهشکاربردي

در این مقطع، سه عنوان درسی نیز به عنوان دروس پیرامونی مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت: 

هاي نقـدي اسـت و درس دو، از گونه واحدکه هر » نقد آثار مستشرقان«و » شناخت و نقد منابع«

، »شـناخت و نقـد منـابع«شناسـانه اسـت. در درس کـه از گونـه روش» روش تحقیق پیشرفته«

هاي نقد آن، هدف از آن درس معرفـی شـده؛ و روش بیتشناخت منابع مربوط به تاریخ اهل

هـا، سـیر تطـور، ویکردهـا، رکه بررسی و نقد آثار مستشرقان به منظور دستیابی به روشهمچنان

شود؛ امـا درس عنوان می» نقد آثار مستشرقان«هاي آنان و نقد آن، هدف از درس منابع و تحلیل

هاي هاي تـاریخی در زمینـهها، مکاتـب و عرصـه، متکفل شناخت روش»روش تحقیق پیشرفته«

  مختلف با تأکید بر مباحث فلسفه تاریخ و هرمنوتیک است. 

  نامید.  هاي ائمهها را از گونه دیدگاهتوان آندروسی است که می سه درس دیگر نیز جزء

و ادیـان  هاي متقابل ائمهکه هدف از آن، شناخت دیدگاه» و ادیان و مذاهب ائمه«

، »و ادیـان آسـمانی ائمـه«هایی چـون: ها عنوان شده و سرفصـلو مذاهب و تعامل بین آن

» و مذاهب شـیعی ائمه«و » غیرشیعی و مذاهب ائمه«، »و مکاتب الحادي ائمه«

  براي آن تعریف گردیده است. 

، یکـی دیگـر از ایـن دروس اسـت کـه هـدف از آن، »و تمدن اسلامی بیتدرس اهل«

  در تمدن اسلامی است.  بیتها و نقش اهلبررسی و تحلیل دیدگاه

رس از توان بـه عنـوان سـومین دمی» بیتهاي سیاسی اهلاندیشه«همچنین، از درس 



 

20     

  

20     

  

  1397 ستانبهار و تاب ،27 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

این گونه یاد کرد که هدف از آن، آشنایی با شیوه استنباط نظام سیاسی اسـلام از سـنّت و تحلیـل 

شناسی اندیشه سیاسی، بررسی عنوان گردیده است. روش بیتو اهل تفکر سیاسی پیامبر

، مباحـث مربـوط بـه نقـش مـردم در دلایل وجوب وجود دولت از منظر و در سیره معصومان

هاي ایـن ، از سرفصـلبیـتی اسلام و نیز پیوند اخلاق و سیاسـت در اندیشـه اهلنظام سیاس

  درس است.

توان آن ، از جمله دروس این مقطع است که می»جغرافیانی انسانی شیعه در زمان ائمه«

را در گونه بسترشناسانه جاي داد. هدف از این درس، بررسی پراکندگی شـیعه و سـیر پیشـرفت و 

  هاي مختلف عنوان شده است. سرزمینگسترش تشیع در 

بررسـی و نقـد آراي متفکـران «دیگر درس این مقطـع کـه از گونـه رویکردشناسـانه اسـت، 

ــایی نقــد و بررســی دیــدگاه» معاصــر ــام دارد. در ایــن درس، ایجــاد توان ــاره ن هاي معاصــر در ب

د در تحلیـل هاي جدیهایی چون: زمینه تاریخی طرح دیدگاهمدنظر بوده و سرفصل بیتاهل

، دیدگاه نقش سیاسی ـ اجتماعی امامان شیعه، رویکرد شیعه به مطالعه تـاریخ بیتتاریخ اهل

  گیرد.سنّت به مطالعه تاریخ و سیره آن بزرگواران را دربرمیو رویکرد اهل بیتو سیره اهل

هـدف از  پژوهی است ودر نهایت نیز باید از درس تاریخ مهدویت یاد کرد که از گونه مهدویت

  آن، بررسی سیر تطور اندیشه مهدویت است.

  هاهاي دوره. ویژگی5ـ3

هاي آموزشـی ایـن مجتمـع، تأکیـد بـر مسـئله روشـمندي و نیـز شـناخت از جمله سیاسـت

رویکردهاي مختلف است که در تعریف و تصویب دروس نیز آن را مـورد لحـاظ قـرار داده اسـت. 

اساتید مختلف نمود یافته است؛ به این ترتیـب کـه سـعی  این مسئله همچنین، در شیوه استفاده از

بر آن بوده تا اساتیدي مجرب که از تنوع در رویکردها برخوردارند، مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. بـه 

تـوان کسـانی را یافـت کـه رویکردهـاي متنـوعی ماننـد: این منظور، در بین اساتید این رشته می

  ی به مباحث دارند.تاریخی محض، تاریخی ـ کلامی و سنّت

هایی را که اساتید محترم در ارائه دروس بر آن تمرکـز دارنـد، در حایز اهمیت است که ویژگی

توان یادآور شد. روشمندي، تعهد به باورهاي اعتقادي مسلّم شیعی، نقادي تاریخی، چند عنوان می

کیـد بـر ایـن مـوارد را هاسـت. تأزدایی، داشتن تحلیل و مبنا، از جملـه ایـن ویژگیسعی در خرافه

انـد، مشـاهده کـرد. هایی که برخی از اساتید در جلسات علمی مختلف ارائـه دادهتوان در بحثمی
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برخی از این موارد، به شرح ذیل هستند. لازم به توضیح است که برخی از این جلسات، در مکـانی 

  ته است:و توسط مراکزي دیگر انجام یاف غیر از مجتمع آموزش عالی امام خمینی

، با سخنرانی دکتر جبـاري »نقد روش مواجهه حذفی با برخی منابع تاریخی«ـ نشست علمی 

  32؛1394در اردیبهشت 

کـه  1385، در سـال »عشریه (اتـان کلبـرگ)نقد و بررسی نظریه از امامیه تا اثنی«ـ نشست 

  33دبیر علمی آن دکتر بارانی بود؛

ر عصـر نبـوي بـا تأکیـد بـر نقـد رویکـرد رابطه گسترش اسلام بـا جهـاد د«ـ نشست علمی 

  34با سخنرانی استاد عبد المحمدي؛ 1392، در مهر »خاورشناسان

بـا  1391آبـان  9کـه در » پژوهیمسلّمات تاریخی و نقش آن در سـیره«ـ نشستی با عنوان 

مات اکبري در این نشست، اصولی را به عنوان مسـلّاکبري برگزار شد. استاد اللهسخنرانی استاد الله

  35تاریخی به معناي گزاره خبري مورد قبول تمامی مورخان گذشته و معاصر مطرح نمود؛

 22، بـا سـخنرانی دکتـر صـفري فروشـانی در »پژوهیهاي سیرهبایسته«ـ نشستی با عنوان 

  36؛1391اسفند 

، تألیف مصطفی صادقی با نقـادي دکتـر هاي امام علیارزیابی اخبار قضاوتـ نقد کتاب 

  37؛1392دکتر صفري در اسفند جوادي و 

                                            
  اینترنتی ببینید:  نشانین . متن گزارش این نشست را در ای32

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=319

39&newsview=62295  
   .204ـ  135ص  ؛تاریخ در گذرگاه نقد ؛جوهرچی ر.ك: علیرضا. 33
   اینترنتی ببینید: نشانی. متن این نشست را در این 34

http://news.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=23&pageid=27636&newsview=38975  
   ر.ك: ،پژوهیهاي سیرهنشستسلسله. براي مطالعه متن این نشست از 35

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=365

26&newsview=44876  
   ببینید: نشانیا در این پژوهی رهاي سیرهنشستسلسله. متن این نشست از 36

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=60&pageid=36526&newsvi

ew=35089  
   پژوهی را در اینجا مطالعه کنید:هاي سیرهنشستسلسله. این جلسه از 37

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pa

geid=36526&newsview=46814  
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  1397 ستانبهار و تاب ،27 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

مهـر  11، با سخنرانی دکتـر واسـعی در »اي در تاریخشناسی مطالعات سیرهروش«ـ نشست 

  38؛1391

  ـ و جلسات متعدد دیگر.

  هاي جانبی. فعالیت6

، همسو با اهداف آموزشی خـود و بـه منظـور گروه تاریخ مجتمع آموزش عالی امام خمینی

هـاي متنـوعی را مـدنظر قـرار داده کـه تحـت عنـوان ، فعالیتارتقاي سطح کیفی نظام آموزشی

سـخن «هـا، تأسـیس وبگـاه کنیم. یکی از موارد مهم این فعالیتهاي جانبی از آن یاد میفعالیت

است. این وبگاه که با توجه به اهمیت فعالیت در فضاي مجـازي تأسـیس شـده، اهـدافی » تاریخ

کنـد. را پیگیـري می بیتطالعاتی درباره اهلهمچون کمک اطلاعاتی و ارتقاي سطح کیفی م

نامـه دربـاره ویژه 14انجام شده، تهیـه » سخن تاریخ«هایی که در وبگاه ترین فعالیتیکی از مهم

ها کـار شـده نامـهاست که برخی از مقالات علمی، پژوهشی و تاریخی در ایـن ویژه بیتاهل

گیـرد، امـا علـاوه بـر اي تـاریخ اسـلام را دربرمیهاست. اگرچه دامنه فعالیت این وبگاه تمام رشته

ها و ، جدیدترین تألیفـات در مـورد آن بزرگـواران و نشسـتبیتهاي مربوط به اهلنامهویژه

دهد و منبع مناسبی جهـت رسانی قرار میاخبار پژوهشی مربوط به ایشان را نیز مورد توجه و اطلاع

  39موقع از این امور است.آگاهیِ به

هاي تخصصـی بـا نشسـتتوان به برگزاري سلسلههاي جانبی گروه تاریخ، میفعالیت از دیگر

پژوهی که با حضور اساتید متخصص و در موضوعات متنوع انجام یافتـه، اشـاره کـرد. عنوان سیره

هاي مختلف تـاریخی، پژوهان رشتهها که با استقبال چشمگیر اساتید، محققان و دانشاین نشست

دهنـده اسـتادي کـه ارائهیافت، غالباً به صورت مباحثه میانانجام می بیتهلخصوصاً تاریخ ا

یک دیدگاه و یا مطلب علمی بود و اساتیدي که به عنوان ناقد و یا دبیر علمی در جایگـاه حضـور 

بـود کـه  بیـتها غالباً در خصوص سیره اهلشد. موضوعات این نشستیافتند، انجام میمی

                                            
   ببینید: نشانیپژوهی را در این هاي سیرهنشستسلسلهمتن این نشست از  .38

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=331

89&newsview=72009  
  مراجعه کنید: به این صفحه  ،هایشو نوع فعالیت وبگاه. براي آشنایی با این 39

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&page

id=32210&newsview=76961  
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نشسـت از  32قابـل تـوجهی را بـه خـود اختصـاص داده بـود. بـیش از  مباحث روشی نیز حجـم

پژوهی به صورت متناوب و با فاصله زمانی دو هفتـه در مجتمـع آمـوزش هاي سیرهنشستسلسله

عنـاوین  40ها، قابل دسترسی است.برگزار شد که متن بسیاري از این نشست عالی امام خمینی

  چه پیش از این بیان شد، از این قرار هستند: پژوهی، جز آنهاي سیرهو موضوعات نشست

 حسـن امام تعامل«، »دو نشست)( قیسبنسلیم کتاب ارزیابی« ،»السیرة فقه درباره گزارشی«

 هاينگاشـتسیره در متن نقد تا سند نقد از«، »شیعیدرونهاي جریان وها فرقه با عسکري

 نوشـته بـاقر امـام تعالیم کتاب ابیارزی«، »مسیحی اسلامی مزارات تطبیقی بررسی«، »نبوي

هـا تعارض مـدیریت و خدا رسول«، »جواد امام دوران فکري يهاجریان«، »لالانی خانم

 و کلـام علـم رابطـه«، »پژوهیسـیره علم فلسفه«، »سیره در تحقیق روش«، »)مدینههاي تنش(

، »ائمـه تـاریخ بنـديدوره«، »پژوهیسیره روش و فلسفه«، »)سیره بر کلام تأثیر( تاریخ علم

، »حـدیث و سـیره تعامل«، »قبهابن نگريسیره مبانی«، »علی امام درکلام پیامبر سیره«

ــم رابطــه« ــاریخ عل ــام و ت ــام خــروج بسترشناســانه بررســی«، »کل ــه از حســین ام ، »مدین

 و تـاریخ علـم رابطه مناظره«، »لهوف بر تأکید با حسین امام ينگارتاریخ و طاووسسیدبن«

  .»)عج(زمان امام مادر در باره نو پژوهشی کتاب نقد«و » اربعین حوادث بررسی مناظره«، »کلام

ها، این است که همواره سعی بر آن بوده تا به صـورت عینـی نشستهاي این سلسلهاز ویژگی

ها هاي متفـاوت صـاحبان اندیشـههاي گوناگون و روشپژوهان در مباحث مختلف با اندیشهدانش

رد «توان از یکی از جلسات سیره پژوهی که بـه بررسـی جریـان شوند؛ به عنوان مثال، میمواجه 

اختصــاص داده شــده بــود یــاد کــرد. در ایــن جلســه همچــون جلســات دیگــر ایــن » الشــمس

هاي خـود پرداختنـد. ها، موافقان و مخالفان این جریان به سخنرانی و دفاع از دیدگاهنشستسلسله

داد که بـا: پژوهان میط صاحبنظران موافق و مخالف، این امکان را به دانشارائه این نظریات توس

هاي آن منـابع، اند، توجه به گونهها و منابع مختلفی که آن را گزارش کردهشیوه مواجهه با گزارش

چگونگی و میزان ترتیب اثر دادن به مباحث بیرونی همچون امکان عقلی وقـوع چنـین جریـانی و 

  ب آن در منابع مختلف، در قالبی عینی آشنا شوند.نیز شیوه بازتا

کـه توسـط اسـتاد محتـرم دکتـر محمـدتقی » تاریخ کلام امامیـه«اي با عنوان برگزاري دوره

                                            
   ر.ك: ها،. براي فهرست جلسات و متن آن40

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=331

89&newsview=69414  
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فعـالیتی دیگـر از گـروه تـاریخ اسـلام مجتمـع آمـوزش عـالی امـام  41شـود،سبحانی تدریس می

اکنـون در مراکـز دیگـري ماننـد است که خاستگاه این دوره، در این مجتمع بوده؛ امـا  خمینی

برگـزار » جامعـۀ الزهـراء«یابد. گفتنی است که این جلسات، مدتی نیز در ادامه می» بنیاد امامت«

شناسی نقـد شناسی مطالعات اسلامی با گرایش روشروش«گردید. برگزاري کارگاهی با عنوان می

هـاي جـانبی از دیگـر فعالیت 42با تدریس استاد دکتر احمد پاکتچی،» هوشمندي و تحلیل منطقی

  است.  گروه تاریخ اسلام مجتمع امام خمینی

  . مشکلات7

شـکل گرفـت و بـه  ، گروهی در مجتمع آموزش عالی امـام خمینـی1380در حدود سال 

ها، در بین عالمان دینی شـیعی در مراکـز اندیشید. در این زمان بیتتأسیس رشته تاریخ اهل

لی بـه تـاریخ شـکل گرفتـه بـود؛ امـا هنـوز توجـه کـافی بـه تـاریخ علمی عراق، لبنان و قم اقبا

اي تخصصی در مراکز آموزشی وجود نداشت و حتی امروزه نیـز ایـن به عنوان رشته بیتاهل

هاي تخصصی حوزوي، تنها در مقطع سطح سه اجرایی شـده اسـت. ایـن بـود کـه رشته در رشته

ه تصویب برساند؛ اما این رشته در هیچ مرکـز گروه تصمیم گرفت این رشته را در مقاطع مختلف ب

اي نداشت. تصویب مقاطع مختلـف کارشناسـی ارشـد، دکتـري و آموزشی ایرانی و خارجی پیشینه

زمان رشته تاریخ تشیع نیز در همـین مقـاطع در سطح چهار براي این رشته ـ با توجه به اینکه هم

هاي این دو رشته نیـاز بـه ت که تفاوتگرفرسید ـ در حالی صورت میاین مجتمع به تصویب می

  تأکید بیشتري داشت. 

هاي هاي آن در مقـاطع مـذکور بـود کـه کارشناسـیمسئله دیگر، تعریـف دروس و سرفصـل

طلبید. افزون بر این موارد، تأمین اساتید دروس مختلف که با توجـه بـه جدیـد بـودن دقیقی را می

                                            
   و جز آن را در این صفحه مطالعه کنید: ارشده در مجتمع عالی امام خمینیزات برگ. متن جلس41

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=355

51&newsview=62716 
  ك:.ر .42

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=319

39&newsview=75101 

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=3

1939&newsview=75102  



 

  25 در آموزش عالی بیتاهل جایگاه رشته تاریخ

  

خصوص اینکـه شد نیز قابل ذکر است؛ بهفت میبسیاري از دروس، اساتید متخصص با دشواري یا

با رویکـرد تحلیلـی و روشـمند،  بیتگام نهادن در مسیر تحول از رویکرد نقلی به تاریخ اهل

، بسـیار بیـتهاي خاص خود را داشت. دیگر آنکه دامنه مباحث در رشته تـاریخ اهلدشواري

تر از مباحث تاریخ نقلی بود و به همین تناسب، ضمن اینکه بر کارآمدي تاریخ در پاسخ به گسترده

شد، تبیین صحیح تاریخ آن بزرگواران نیز نیاز به تأملات بیشتري داشـت. رشـته شبهات افزوده می

از سرگذشـت ، با توجه به همه آنچه بیان شد، تصویب و اجرایی گردید. سیري بیتتاریخ اهل

هاي مدیر وقـت توان در مصاحبهرا می تصویب این رشته در مجتمع آموزش عالی امام خمینی

» چهـارده سـال مـدیریت گـروه تـاریخ اسـلام«این گروه، آقاي دکتر صفري فروشانی، با عنـوان 

  43مطالعه کرد.

  . پیامدها8

تـوان در ت کـه میهاي قابل ذکري داشته اسـ، پیامدبیتسامان گرفتن رشته تاریخ اهل

  . عرصه آموزشی.2. عرصه پژوهشی؛ 1دو عرصه از آن یاد کرد: 

  . عرصه پژوهشی8ـ  1

در مجتمع آمـوزش  بیتپژوه در مقاطع مختلف رشته تاریخ اهلدانش 60تاکنون بیش از 

اند کـه برخـی از آنـان، مقطـع تحصـیلی خـویش را بـه پایـان پذیرش شده عالی امام خمینی

هاي مختلفی چون: هند، پاکستان، افغانسـتان، ایـران و عـراق این پژوهشگران از ملیتاند. رسانده

                                            
چنـد  که طی» چهارده سال مدیریت گروه تاریخ اسلام«الله صفري فروشانی با عنوان مصاحبه با دکتر نعمت ر.ك:. 43

  ي: هانشانی ارائه شده است؛ سخن تاریخ وبگاهدر  ،قسمت

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=319

39&newsview=62832  

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=319

39&newsview=63080 

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=319

39&newsview=63631 

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=319

39&newsview=64140 

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=319

39&newsview=64749 
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پژوهـان ایـن رشـته، از تنـوع برخـوردار اسـت. هاي پژوهشـی دانشمنديهستند. از طرفی، علاقه

منـد هسـتند. ایـن اي علاقههاي منطقـههاي گوناگون، به پژوهشاي از آنها با توجه به ملیتدسته

ها نُمـود اي، توجـه بـه ضـرورتهاي منطقـهیابد که در پژوهشنی اهمیت بیشتري میمسئله، زما

گیـرد کـه امـروزه مسـئله مهمـی در آن منـاطق بیشتري یافته، غالباً مباحثی مورد توجه قـرار می

، از گردد. از طرفی نیز موضوعاتی مانند شکافته شدن ابعاد مختلف زندگانی ائمهمحسوب می

گذاري در موضـوعات است. به این ترتیـب، سیاسـت بیترشته تاریخ اهلمباحث مورد توجه 

پژوهـان ایـن رشـته را بـه خـود هاي پژوهشی دانشها که بخش قابل توجهی از فعالیتنامهپایان

هاي اخذشـده و نیـز نامـهاختصاص داده، امري لازم خواهد بـود. گفتنـی اسـت، موضـوعات پایان

مانند آن توسط پژوهشگران این رشته در ایـن مجتمـع انجـام  هایی که به صورت مقاله وپژوهش

  گفته خواهد بود.یافته، روشنگر میزان توجه به مسائل پیش

اي اسـت کـه توسـط هـاي منطقـهاوّلین مطلبی کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد، پژوهش

یـا کتـاب و نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتـري و پژوهان مناطق مختلف و در قالب پایاندانش

اي در مقطـع نامـه منطقـهمقاله انجام یافته است؛ ماننـد مـوارد ذیـل کـه معمولـاً در قالـب پایان

  پژوهان این رشته قرار گرفته است:کارشناسی ارشد مورد توجه دانش

رفـت از در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان و راهکارهاي برون بیتچالش پیروان اهل«ـ 

پژوهـی از پاکسـتان در حـال تـدوین در سطح چهار است کـه توسـط دانش اي، عنوان رساله»آن

  باشد؛ می

هاي در دانشـگاه بیـتطراحـی الگـوي تبلیغـی بـا محتـواي سـیره اهل«که ـ همچنان

  اي دیگري است که در مقطع دکتري در حال تدوین است؛ ، عنوان پژوهش منطقه»اروپایی

  که دفاع شده است؛ » در پاکستان شناسی کتب فریقین درباره مهدویتگونه«ـ 

رفـت از سنّت در پنجاب و راهکارهاي برونیابی اختلاف و درگیري بین شیعیان و اهلریشه«ـ 

  که دفاع شده است؛» آن

  که دفاع شده است؛ » مهدویت از دیدگاه اندیشمندان پاکستان«ـ 

  ع شده است.که دفا» سنّت هنددر نزد دانشمندان معاصر اهل بیتجایگاه اهل«ـ 

هـایی پژوهان این رشته بوده کـه در قالباي دیگري نیز مورد توجه دانشهاي منطقهپژوهش

تشـیع «، »تاریخ تشیع در بنگال هند از آغاز تا دوره معاصر«چون کتاب و مقاله انجام یافته است؛ 
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اري هاي همکـتحلیـل تـاریخی از مشـارکت سـازمان« 44،»بنگال هند در عصر نوابین مرشد آباد

اسـتعمار انگلـیس و مقایسـه نقـش « 45،») در افغانستان بـا تأکیـد بـر دوره کـرزايoicاسلامی (

  از جمله این موارد است. 46،»ها در آزادي شبه قاره هندمسلمانان و هندو

نامـه انجـام یافتـه، از حجـم بـه عنـوان پایان بیـتهایی که با موضـوع اهلاما پژوهش

ارتبـاط پیـدا  بیـتهـاي مختلفـی بـا اهلهـا، در محورهشبیشتري برخوردار است. ایـن پژو

  کنند که برخی از آنها چنین است:می

  محور اندیشه  .1

هاي فرهنگـی و سیاسـی شـکوفایی و انحطـاط تبیین و تحلیـل زمینـه«اي با عنوان ـ رساله

  که در مقطع دکتري در حال انجام است.» جوامع در سیره و سخنان امام علی

   بیتهلسیره ا .2

نامه کارشناسـی ارشـد کـه پایان»: از دیدگاه ائمه اطهار سیره فردي پیامبر اعظم«ـ 

  دفاع شده است؛

نامه کارشناسی ارشد کـه پایان»: در دوران حکومت سیره مدیریتی امیرالمؤمنین، علی«ـ 

  دفاع شده است؛

نامـه پایان»: در جامعـه ؛ با توجه به تأثیر آنتحلیل و بررسی میراث اخلاقی امام کاظم«ـ 

  کارشناسی ارشد که دفاع شده است؛

  نامه کارشناسی ارشد که دفاع شده است؛پایان»: مدارا در سیره و سنّت پیامبر اسلام«ـ 

با تأکید بر بحـث  و حضرت عیسی بررسی تطبیقی سیره اجتماعی حضرت محمد«ـ 

  ن شدن است.نامه کارشناسی ارشد که در حال تدویپایان»: صلح و جنگ

نامـه کارشناسـی پایان»: در مواجهه با جریان نفاق در مدینه سیره اجتماعی پیامبر اکرم«ـ 

                                            
، ص 1 مطالعات تاریخی جهان اسلام، ش ؛»تشیع بنگال هند در عصر نوابین مرشدآباد« ؛العابدینزین ر.ك: محمد. 44

   .76ـ  53
) در افغانستان با تأکید بـر دوره oicهاي همکاري اسلامی (تحلیل تاریخی از مشارکت سازمان« رجاء؛ اصغر. علی45

  .122ـ  99ص ، 4مطالعات تاریخی جهان اسلام، ش  ؛»کرزاي
ات ؛ مطالعـ»ها در آزادي شبه قاره هنـداستعمار انگلیس و مقایسه نقش مسلمانان و هندو«شاه؛ . سید هدایت علی46

  .80ـ  57ص ، 3اسلام، ش  تاریخی جهان
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  ارشد که دفاع شده است؛

نامه کارشناسـی ارشـد کـه در پایان»: وحدت در سیره و گفتار امیرالمؤمنین، امام علی«ـ 

  حال تدوین شدن است؛ 

  . تاریخ سیاسی3

حسنیان در خلافت و امامت، از دوران حسن مثنـی تـا پایـان عصـر  تحلیل انتقادي دیدگاه«ـ 

  رساله (دکتري که در حال تدوین شدن است؛»: امام کاظم

نامه کارشناسـی پایان»: تحلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی امامیه در عصر امام هادي«ـ 

  ارشد که دفاع شده است؛

نامه کارشناسی ارشد کـه دفـاع پایان»: هاي معاویه در برابر امام علیواکاوي سیاست«ـ 

  شده است؛

تعامل امامان شیعه با دستگاه خلافت عباسی با تأکید بر سه امام (امام صادق، امام کـاظم و «ـ 

  نامه کارشناسی ارشد که در حال تدوین شدن است؛پایان)»: امام رضا

(امام سجاد، امـام بـاقر و مناسبات امامان شیعه با دستگاه خلافت اموي با تأکید بر سه امام «ـ 

  نامه کارشناسی ارشد که در حال تدوین شدن است.پایان)»: امام صادق

  شناسانههاي جریانپژوهش .4

  هایی چون: نامهنامه و مقاله را نام بُرد؛ پایانتوان چند پایاناز این گونه تألیفات، می

ارشناسی ارشـد کـه دفـاع شـده نامه کپایان»: شناسی امامیه در عصر غیبت صغريجریان«ـ 

  است؛

نامـه پایان»: هـاي درون شـیعی در عصـر ابـن الرضـاییتعامل شـیعیان امامیـه بـا جریان«ـ 

  کارشناسی ارشد که دفاع شده است؛

  نامه کارشناسی ارشد که دفاع شده است؛پایان»: شناسی یاران امام کاظمگونه«ـ 

ــه  ــامی بزنطــی و من«ـــ مقال ــام پژوهشــی در جایگــاه کل ــزد امــام رضــا و ام ــت وي در ن زل

  .«47جواد

                                            
  .76ـ  43، ص 65تاریخ اسلام، ش  ؛»پژوهشی در جایگاه کلامی بزنطی« ذاکري؛ . محمدتقی47
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  . سایر محورها5

  اي:رشتهالف. مطالعات بین

»: هاي تاریخی امامان شیعه و تلفیق آن تـا قـرن هفـتمهاي ارزیابی اخبار پیشگوییملاك«ـ 

  رساله دکتري که در حال تدوین شدن است؛

  شدن است؛رساله دکتري که در حال تدوین  48»:مندي فقه از تاریخبهره«ـ 

»: هاي شناخت امام در میان شیعیان امامی تـا پایـان غیبـت صـغريبررسی تاریخی ملاك«ـ 

  نامه کارشناسی ارشد که دفاع شده است؛پایان

نامه کارشناسی ارشد کـه دفـاع پایان»: سنّتاز دیدگاه اهل مرجعیت علمی امام سجاد«ـ 

  شده است؛

نامـه کارشناسـی ارشـد پایان»: گسترش تشیع در نقش فرزندان و نوادگان امام کاظم«ـ 

  که دفاع شده است.

  ب. تاریخ اقتصادي

  نامه کارشناسی ارشد که دفاع شده است.پایان»: منابع درآمد مالی معصومان«

  ج. تاریخ فرهنگی 

نامه کارشناسی ارشد پایان»: وضعیت علمی و فرهنگی شیعه در عصر امام محمد باقر«ـ 

  که دفاع شده است؛

نامـه کارشناسـی ارشـد پایان»: بررسی اوضاع فرهنگی مدینه در عصر امامت حسنین«ـ 

  که دفاع شده است.

  . عرصه آموزش8ـ  2

در عرصه آمـوزش، بیشـتر در راه انـدازي ایـن رشـته در  بیتپیامدهاي رشته تاریخ اهل

نُمـود یافتـه هاي دیگـر مراکز علمی دیگر و یا برگزاري دروس این رشته تحـت عنـاوین و رشـته

بـود کـه  اندازي این رشته در مجتمع آموزش عالی امـام خمینـیاست. گفتنی است، پس از راه

که همان مرکز تخصصـی حـوزه علمیـه قـم اسـت،  حوزه علمیه قم نیز در مدرسه امام رضا

                                            
   ر.ك: .دیدربا موفقیت دفاع گ(علیهم السلام) بیتلین رساله دکتري تاریخ اهلاین رساله به عنوان اوّ .48

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=340

70&newsview=92699  
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اندازي کرد. البته هنوز مقطع سـطح چهـار آن، را در مقطع سطح سه راه بیترشته تاریخ اهل

ریزي و تصویب مقطع سـطح چهـار نیز برنامه که جامعۀ الزهراهمچنان 49ی نشده است.اجرای

این رشته را در دستور کار خود دارد. دیگر اینکه سطح سه رشته تاریخ اسلام مؤسسه آموزش عـالی 

شـده ایـن رشـته را بـه دروس هاي تعریفحوزوي معصومیه خواهران، تعداد قابل توجهی از واحـد

    50و مانند آن اختصاص داده است. تبیتاریخ اهل

  نتیجه

دار آمــوزش و تربیــت ، بــا رویکــردي علمــی و روشــمند، عهــدهبیــترشــته تــاریخ اهل

هاي تحصـیلی گردیـده ترین رشـتهترین و کارآمـدکردگان علوم حوزوي، در یکی از مهمتحصیل

لی مغفـول مانـده است. این در حالی است که تا عصر حاضر، اهمیت و کارآمدي این رشته تحصـی

شد. این امر، سـبب گردیـده بـود توجه نمی» تخصص«توان گفت که به تاریخ به عنوان بود و می

قاعده بودن معروف گـردد؛ امـا رشـته تـاریخ ، به بیبیتکه تاریخ اسلام و از جمله تاریخ اهل

سـرلوحه ، تاریخ تحلیلی روشمند و متعهدانه را مجتمع آموزش عالی امام خمینی بیتاهل

آموزشـی، هاي کمکهاي خود قرار داد. انسجام و دقت در تعریف و تصویب دروس، برنامهآموزش

گیــري از اســاتید توانمنــد و مــواردي از ایــن دســت، نشــان از آن دارد کــه بایــد در انتظــار بهره

هـاي تـاریخی بـا محـور هاي توانمنـد و متخصـص در ایـن رشـته و تحـول در پژوهشخروجی

  ود.ب بیتاهل

                                            
  مطالعه کنید:  نشانی. معرفی این رشته و شرح کلیات و برنامه مصوب آن را در این 49

http://www.mt.ismc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=373&pageid=37090  
  ببینید:  نشانی. معرفی و شرح کلیات و برنامه این رشته را در این 50

http://masoumiyeh.ir/portal/home/?generaltext/173730/205893/%D8%AA%D8%A7

%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85  
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  : فهرست دروس تخصصی مقطع کارشناسی ارشد1پیوست 

  

  

ف
دی

ر
 

 درس عنوان
  تعداد

 واحد

 ساعت
 توضیحات نیازپیش

 عملی نظري جمع

 -   2 32 32پیامبر تاریخ 1
  

 -   )1( 2 32 32بیتاهل تاریخ 2
  

 )1( بیتاهل تاریخ -  2 32 32  ) )2بیتاهل تاریخ 3
 

 )2( بیتاهل تاریخ -  2 32 32 ) )3بیتاهل تاریخ 4
 

 )3( بیتاهل تاریخ -  2 32 32 ) )4بیتاهل تاریخ 5
 

 )4( بیتاهل تاریخ -  2 32 32 ) )5بیتاهل تاریخ 6
 

 )5( بیتاهل تاریخ -  2 32 32 ) )6بیتاهل تاریخ 7
 

 -  32 32 2 تخصصی متون 8
  

 -  32 32 2 )1( تخصصی زبان 9
  

 )1( تخصصی زبان -  32 32 2 )2( تخصصی زبان 10
 

11 
 و تاریخ در پژوهش روش

 ائمه سیره
2 32 32  - 

  

  2 48 16 32ائمه شناسیمأخد 12
  

13 
 اندیشمندان آثار در ائمه

 غیرشیعی
2 32 32  - 

  

 -  32 32 2 شیعی هايفرقه 14
  

 64 -  -  4 نامهپایان 15
  

 96 432 464 32 واحد جمع
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  فهرست دروس تخصصی مقطع دکتري: 2پیوست 

  

  

  

ف
دی

ر
 

 درس عنوان
  تعداد

 واحد

 ساعت
 توضیحات نیازپیش

 عملی نظري جمع

  - 32 32 2 منابع نقد و شناخت 1
 منابع نقد به توجه با

 تسنّاهل

  32 16 48 2 پیشرفته تحقیق روش 2
 هرمنوتیک بر کیدأت با

 تاریخ فلسفه مباحث و

  - 32 32 2  مستشرقان آثار نقد 3
 

  - 32 32 2 مذاهب و ادیان و ائمه 4
 

  - 32 32 2 مهدویت تاریخ 5
 

  - 32 32 2 اسلامى تمدن و بیتاهل 6
 

7 
 سیاسى هاىاندیشه

 بیتاهل
2 32 32 -  

 

8 
 متفکران يآرا نقد و بررسى

 معاصر
2 32 32 -  

 

9 
 در شیعه انسانى جغرافیاى

 ائمه زمان
2 32 32 -  

 

  640 - 640 18  علمی الهرس 10
 

 672 256 896 36 واحد جمع
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  4: فهرست دروس تخصصی مقطع سطح 3پیوست 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان
  تعداد
 واحد

 ساعت
 توضیحات نیازپیش

 عملی نظري جمع

      ـ  32  32  2  روش تحقیق پیشرفته 1

      ـ  32  32  2  نقد منابع 2

      ـ  32  32  2  نقد آثار مستشرقان 3

      ـ  32  32  2  شناسیول و مبانی سیرهاص 4

      ـ  32  32  2  نگاريسیر تطور سیره 5

6 
هاي سیاسی تاریخ اندیشه

  و شیعه بیتاهل
      ـ  32  32  2

7 
و شیعه  بیتجایگاه اهل

  در علوم
      ـ  32  32  2

  تا قرن دوازدهم    ـ  32  32  2  تاریخ امامیه 8

      ـ  32  32  2  تاریخ اسماعیلیه و زیدیه 9

    ـ  32  32  2  ق شیعی معاصرفر 10
در بحث شیخیه به 
بهائیت هم پرداخته 

  شودمی

      ـ  32  32  2  تاریخ مهدویت  11

12  
در قرآن و  پیامبر اعظم

  نهج البلاغه
      ـ  32  32  2

      ـ  32  32  2  نگاريعاشورا  13

      ـ  32  32  2  هاي شیعیها و نهضتجنبش  14

15  
 بیتهاي اهلنقش آموزه

  امیهاي اسلدر جنبش
      ـ  32  32  2

    ـ    2  32  32بیتادوار تاریخ اهل  16
هاي با تأکید بر دیدگاه

  دانشمندان معاصر

17  
جغرافیاي انسانی شیعه در 

  زمان ائمه
      ـ  32  32  2

18  
هاي پیروان ها و فرصتچالش

  در جهان معاصر بیتاهل
      ـ  32  32  2

      ـ  32  32  2  و ادیان و مذاهب ائمه  19
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   بیتشده و یا در حال تدوینِ رشته تاریخ اهلهاي دفاعنامهها و پایان: جدول رساله4پیوست 

  در مجتمع آموزش عالی امام خمینی
  

  توضیحات  مقطع  نامهعنوان رساله/ پایان

در  بیتطراحی الگوي تبلیغی با محتواي سیره اهل
  هاي اروپاییدانشگاه

  در حال تدوین  دکتري

هاي فرهنگی و سیاسی شکوفایی و انحطاط تبیین و تحلیل زمینه
  جوامع در سیره و سخنان امام علی

  در حال تدوین  دکتري

هاي تاریخی امامان شیعه و پیشگوییهاي ارزیابی اخبار ملاك
  تلفیق آن تا قرن هفتم

  در حال تدوین  دکتري

  شدهدفاع  دکتري  مندي فقه از تاریخبهره

تحلیل انتقادي دیدگاه حسنیان در خلافت و امامت از دوران حسن 
  مثنی تا پایان عصر امام کاظم

  در حال تدوین  دکتري

ختونخواه پاکستان و در ایالت خیبر پ بیتچالش پیروان اهل
  رفت از آنراهکارهاي برون

  در حال تدوین  سطح چهار

سنّت در پنجاب و یابی اختلاف و درگیري بین شیعیان و اهلریشه
  رفت از آنراهکارهاي برون

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد  مهدویت از دیدگاه اندیشمندان پاکستان

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد  سنّت هندد دانشمندان معاصر اهلدر نز بیتجایگاه اهل

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد  از دیدگاه ائمه اطهار سیره فردي پیامبر اعظم

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد  در دوران حکومت سیره مدیریتی امیر المؤمنین، علی

، با توجه به تأثیر آن تحلیل و بررسی میراث اخلاقی امام کاظم
  ر جامعهد

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد  مدارا در سیره و سنت پیامبر اسلام

  در حال تدوین  کارشناسی ارشدو حضرت  بررسی تطبیقی سیره اجتماعی حضرت محمد

      ـ  32  32  2  در استنباط فقهی نقش سیره  20

21  
سیر تطور دانش اصول و فقه 

  شیعه
      ـ  32  32  2

      576  ـ  576  18  رساله علمی  22

    576  672  1248  60 واحد جمع
  



 

  35 در آموزش عالی بیتاهل جایگاه رشته تاریخ

  
  با تأکید بر بحث صلح و جنگ عیسی

  شدهدفاع  ناسی ارشدکارش  در مواجهه با جریان نفاق در مدینه سیره اجتماعی پیامبر اکرم

  در حال تدوین  کارشناسی ارشد  وحدت در سیره و گفتار امیرالمؤمنین، امام علی

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد  تحلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی امامیه در عصر امام هادي

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد  هاي معاویه در برابر امام علیواکاوي سیاست

ا دستگاه خلافت عباسی با تأکید بر سه امام تعامل امامان شیعه ب
  )(امام صادق، امام کاظم و امام رضا

  در حال تدوین  کارشناسی ارشد

مناسبات امامان شیعه با دستگاه خلافت اموي با تأکید بر سه امام 
  )(امام سجاد، امام باقر و امام صادق

  در حال تدوین  کارشناسی ارشد

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد  یبت صغريشناسی امامیه در عصر غجریان

شیعی در عصر هاي درونتعامل شیعیان امامیه با جریان
  الرضاییابن

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد  شناسی یاران امام کاظمگونه

هاي شناخت امام در میان شیعیان امامی تا بررسی تاریخی ملاك
  پایان غیبت صغري

  شدهدفاع  دکارشناسی ارش

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد  سنّتاز دیدگاه اهل مرجعیت علمی امام سجاد

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد  در گسترش تشیع نقش فرزندان و نوادگان امام کاظم

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد  منابع درآمد مالی معصومان

  شدهدفاع  ارشدکارشناسی   وضعیت علمی و فرهنگی شیعه در عصر امام محمد باقر

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد  بررسی اوضاع فرهنگی مدینه در عصر امامت حسنین

  شدهدفاع  کارشناسی ارشد  شناسی کتب فریقین درباره مهدویت در پاکستانگونه
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