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�پیشگفتار

انقــالب  �کیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه �ــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب نا�ذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی �ــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــالح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش هــا و زحمــات چندین ســاله ای �ــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام � ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س �کیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و �یف �ّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه
ــته های  ــت در رش ــر آن اس ــعی ب ــرح س ــن ط در ای
ــا  ــردد ت ــه گ ــم و ارائ ــی تنظی ــیر مطالعات ــف، س مختل
ــور در  ــکان حض ــبب ام ــر س ــه ه ــه ب ــی ک عالقه مندان
رشــته های تخصصــی را ندارنــد، ایــن امــکان را داشــته 
باشــند تــا بــا مطالعــه، معلومــات خــود را ارتقــا دهنــد.

مستندات قانونی
مقــام معظــم رهبــری+ در دیــدار بــا مســئوالن 

کتابــداران:  و  کتابخانه هــا 
ــاج  ــی احتی ــروز خیل ــا ام ــه م ــی ک ــی از چیزهای یک
قشــرهای  بــرای  مطالعاتــی  برنامه هــای  داریــم، 
مختلــف اســت. مجموعــه  متصدیــان امــر کتــاب... 
در بخش هــای مختلــف، بــرای قشــرهای مختلــف، 
بــه شــکل های مختلــف، بــا تنــوع متناســب، ســیر 
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ــن  ــن کتــاب، بعــد ای مطالعاتــی درســت کننــد؛ اول ای
ــاب... . ــن کت ــد ای ــاب، بع کت

بند4: 
تربیــت  و  تهذیــب  معاونــت  وظایــف  شــرح 
و  ترویــج  بــرای  برنامه ریــزی  علمیــه،  حوزه هــای 
ــا  ــای مهارت ه ــی، ارتق ــت و زّی طلبگ ــق معنوی تعمی
و ترویــج آداب و ســنن اســالمی میــان حوزویــان و 

ایشــان. خانواده هــای 
بند11: 

شـرح وظایـف معاونـت تهذیـب و تربیـت حوزه هـای 
علمیـه: برگـزاری سـیر مطالعاتـی طالب بـا تأکید بـر آثار 
شـهید مرتضی مطهـری و مسـابقات کتاب خوانـی مانند 
کتاب »منشـور روحانیت« اثر امام خمینی&  و تهیۀ سـیر 

مطالعاتـی تاریـخ و عقاید.

اهمیت و ضرورت
ــه  ــت ک ــی اس ــه ای مطالعات ــی برنام ــیر مطالعات س
در یــک موضــوع، دارای ابتــدا، انتهــا و ترتیــب اســت. 
ــرده  ــخص ک ــدن را مش ــیِر خوان ــی، مس ــیر مطالعات س
و بــه مخاطــب کمــک می کنــد بــا صــرف کم تریــن 
ــا  ــازمان ی ــک س ــه ی ــی، از تجرب ــی و مال ــۀ زمان هزین

ــد. ــتفاده کن ــی اس ــروه علم گ
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مقـام معظـم رهبـری+ نسـبت بـه ضـرورت تدوین 
سـیرهای مطالعاتـی در دیـدار با مسـئوالن کتابخانه ها 

و کتابـداران فرمودند:
یكــى از چیزهایــى كــه مــا امــروز خیلــى احتیــاج داریــم، 
ــت.  ــف اس ــرهاى مختل ــراى قش ــى ب ــاى مطالعات برنامه ه
بخش هــاى  در  كتــاب...  امــر  متصدیــان  مجموعــه  
شــكل هاى  بــه  مختلــف،  قشــرهاى  بــراى  مختلــف، 
ــت  ــى درس ــیر مطالعات ــب، س ــوع متناس ــا تن ــف، ب مختل
ایــن  ایــن كتــاب، بعــد  ایــن كتــاب، بعــد  كننــد؛ اول 

كتــاب... .
در  شــرکت  این کــه  و  فــوق  مطالــب  توجــه  بــا 
موضوعــات  و  رشــته ها  در  تخصصــی  دروه هــای 
مختلــف بــه صــورت حضــوری بــرای همــه مقــدور 
شهرســتان  مقیــم  روحانیــون  و  طــالب  و  نیســت 
ســنی  لحــاظ  از  کــه  کســانی  نیــز  و  روســتاها  و 
ــا  ــن دوره ه ــرکت در ای ــتند، از ش ــرایط نیس ــد ش واج
هســتند  عالقه منــد  حــال  عیــن  در  و  محروم انــد 
دیدیــم  آشــنا شــوند، الزم  رشــته های مختلــف  بــا 
بــا اســتفاده از تجــارب و راهنمایی هــای اســاتید، 
زمینــه ای فراهــم شــود تــا ایــن موانــع مرتفــع شــده و 
عالقه منــدان بتواننــد در هــر جــا و بــا هــر شــرایطی در 

جهــت ارتقــای معلومــات خــود قــدم بردارنــد.
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اهداف
1. عملی شــدن فرمایــش مقــام معظــم رهبــری+ 

در راســتای تدویــن ســیرهای مطالعاتــی؛
2. گســترش فرهنــگ مطالعــه مفیــد و غنی ســازی 

ــات فراغت؛ اوق
در  طــالب  مطالعــه  کیفــی  ســطح  ارتقــای   .3
ســیر  یــک  از  اســتفاده  بــا  مختلــف  زمینه هــای 

اســاتید؛ تأییــد  مــورد  مطالعاتــی 
4. ســهولت در مطالعــه بــه مــوازات رعایــت ترتیــب 
منطقــی در ســرفصل های هــر موضــوع بــه شــیوه 

ــه مشــکل؛ آســان ب
ــاتید  ــط اس ــد توس ــی و مفی ــب غن ــاب کت 5. انتخ
در راســتای تأثیــر هــر چــه بیشــتر ســیرها در گســتره 

ــالب. ــات ط معلوم

مخاطب
طالب محترم حوزه های علمیه کشور.

محتوا ) بیان طرح (
ــره  ــان خب ــاتید و کارشناس ــط اس ــه توس ــن برنام ای
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ــراد  ــه اف ــود ک ــم می ش ــه ای تنظی ــه گون ــته ب ــر رش ه
مختلــف بتواننــد طبــق عالقــه خــود بــا مطالعــه، 
تعییــن  دهنــد.  ارتقــا  را  خــود  معلومــات  ســطح 
دقیــق  موضوعــی  چارچــوب  مخاطــب،  ســطح 
در  منطقــی  ترتیــب  رعایــت  نیازسنجی  شــده،  و 
ســرفصل های هــر موضــوع، به کاربــردن ســیر حرکــت 
از آســان بــه مشــکل در ترتیــب کتاب هــا، بررســی 
ــودن  ــاظ مفیدب ــوع و لح ــود در موض ــای موج کتاب ه
و مضرنبــودن کتاب هــا توســط اســاتید و کارشناســان 

در تدویــن آن مــد نظــر قــرار خواهــد گرفــت.
از دیگــر ویژگی هــای مــورد نظــر در تنظیــم ســیرها 

می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
بــرای اســتفاده طــاب جدیدالــورود تــا طــاب ســطوح عالــی 

؛ شد با

● تنظیــم ایــن ســیرها از آثــار موجــود باشــد؛ هرچنــد 

ــه در  ــود ک ــر ش ــری منتش ــار بهت ــده آث ــت در آین ــن اس ممک

معرفــی خواهنــد شــد؛ بعــدی  بازنگری هــای 

● در تنظیــم ســیرها بایــد اصــل اختصــار رعایــت شــود و آثــار 

ــدان را  ــن و عاقه من ــاتید را تأمی ــر اس ــیر، نظ ــود در س موج

اقنــاع کنــد؛

ــا  ــود ت ــم ش ــه تنظی ــد مرحل ــیرها در چن ــکان س ● حتی االم

عاقه منــدان بــا توجــه بــه اســتعداد و اقتضــای خــود مرحلــه 
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ــه اتمــام رســانند؛ مــورد نظــر خــود را ب

● بدیهــی اســت اگــر تعــدادی از کتاب هــای مشــابه در ســیر 

نیایــد، بــه معنــای نفــی ارزش آن هــا نیســت، بلکــه بــه لحــاظ 

ضــرورت اختصــار، بــه ارائــه تعــداد محــدودی بســنده شــود.



بخش دوم

معرفی
 ِسیرهای مطالعاتی
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الف( سیر مطالعاتی تاریخ اسالم
ــت  ــانی اس ــوم انس ــاخه های عل ــی از ش ــخ، یک تاری
و تاریــخ اســالم نیــز یکــی از علــوم اســالمی بــه شــمار 
مــی رود. تاریــخ اســالم همچــون علــوم دیگــر، تعریفــی 
خــاص دارد؛ ســیر تحــول دارد؛ دارای مبانــی، روش  ، 
ــم دیگــر  مکتــب و شــاخه هایی اســت و ماننــد هــر عل
پرچــم داران و تأثیرگذارانــی داشــته اســت. از زمــان 
شــکل گیری تاریخ نویســی اســالمی تاکنــون، هــزاران 
کتــاب در زمینــه تاریــخ اســالم تألیــف شــده اســت؛ اما 
ــوظ  ــان محف ــی، هم چن ــه و قدیم ــع اولی ــگاه مناب جای
ــات  ــان آن از الزام ــع و مؤلف ــناخت آن مناب ــت و ش اس

ــت. ــخ اس ــدی از تاری بهره  من
ــوم  ــون عل ــخ، همچ ــد، تاری ــه ش ــه گفت ــر آنچ بناب
دیگــر، نیازمنــد اســتاد و آمــوزش اســت و کســی بــدون 
طــی دوره آموزشــی و اســتفاده از محضــر اســتادان آن 
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ــه تخصــص برســد.  ــه مرحل ــد ب ــم نمی  توان عل
بدیـن منظـور چندین سـال اسـت که تاریخ اسـالم 
یکـی از دروس رسـمی حوزه  هـای علمیـه شـده اسـت 
و رشـته تخصصـی تاریـخ -همچون سـایر رشـته ها- در 
حـوزه علمیـه دایـر اسـت و طـالب عالقه منـد، در ایـن 
دوره شـرکت می کننـد و تعـدادی نیـز در مقطع سـطح 

دو و سـه  فارغ التحصیـل شـده اند.
ــرای  ــا ب ــن دوره ه ــرکت در ای ــه ش ــت ک ــی اس گفتن
محتــرم  روحانیــون  نیســت.  مقــدور  افــراد  همــۀ 
ــه  ــانی ک ــز کس ــتاها و نی ــهرها و روس ــالد و ش ــم ب مقی
از لحــاِظ ســنی واجــد شــرایط نیســتند، از شــرکت 
در ایــن دوره  هــا محروم انــد؛ درحالی کــه بســیاری 
عالقه  مندنــد از طریــق مطالعــه آزاد، بــا تاریــخ  اســالم 
ــه نظــر می  رســد کــه در ایــن  و تشــیع آشــنا شــوند و ب
راهنمایی    هــای  و  تجــارب  از  اســت  الزم  نیــز  حــد 

اســتادان فــن بهره منــد شــوند.
علمیــه  حوزه  هــای  تهذیــب  معاونــت  ازایــن رو 
بــا اســتفاده از نظــر گروهــی از اســتادان تاریــخ در 
حــوزه علمیــه، ســیر مطالعاتــی پیشــنهادی در تاریــخ 
اســالم )و شــاخه های مرتبــط( را بــه صــورت آســان بــه 
مشــکل و از عمومــی بــه تخصصــی تنظیــم کــرده کــه 

ــود. ــه می  ش ــت ارائ ــه  پیوس ب
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ایـن  در  مشـابه  کتاب  هـای  از  تعـدادی  اگـر  البتـه 
سـیر معرفـی نشـده اند، بـه معنـای نفـی ارزش آن هـا 
نیسـت، بلکه به لحاظ ضـرورت اختصار، بـه ارائه تعداد 
محـدودی بسـنده شـده اسـت؛ بـه امیـد آن کـه همیـن 
مقـدار نظر عالقه  منـدان را تأمین کند و با مطالعه منابع 
پیشـنهادی، بـا کتاب  هـای دیگـر نیـز آشـنا شـوند. الزم 
بـه ذکر اسـت منابـع معرفی شـده، از میـان آثـار موجود 
اسـت و ممکـن اسـت در آینـده آثـار بهتـری نیز منتشـر 
شـود کـه در بازنگری  هـای بعـدی معرفی خواهند شـد.

ایــن ســیر در ســه مرحلــه مقدماتی، متوســطه   
ــه  ــه در ُن ــر مرحل ــرای ه ــده و ب ــم ش ــرفته تنظی و پیش
محــور زیــر، کتــب متناســب و مــورد تأییــد از آســان بــه 

ــت. ــده اس ــی ش ــکل معرف مش

عناوین مباحث:
1. تاریخ عصر جاهلی؛

2. تاریخ عصر نبوی؛
3. تاریخ عصر خلفا؛

4. تاریخ اهل بیت^؛
5. عاشورا؛

6. تاریخ عصر غیبت؛
7. تاریخ تشیع؛
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8. تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی؛
9. منابع تاریخ اسالم.

مرحله  اول: 
دوره مقدماتی

معرفی ککتاب ها:
تاریخ عصر جاهلی:

- »تصویر عصر جاهلی در قرآن«، انسیه خزعلی؛

تاریخ عصر نبوی:

ــر|(«،  ــت پیامب ــا رحل ــت ت ــام )از جاهلی ــخ اس ی 1. »تار

ــوایی؛ ــدی پیش مه

یخ اسام از منظر قرآن«، یعقوب جعفری. 2. »تار

تاریخ عصر خلفا:

یــخ اســام)دوره خلفــا- از ســقیفه تــا کربــا(«،  1. »تار

مهــدی پیشــوایی؛

2. »تتمة المنتهی«، شیخ عباس قمی؛

3. »جمال کعبه«، محمدحسین دانش  کیا.

تاریخ اهل بیت:

1. »منتهی اآلمال«، شیخ عباس قمی؛
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2. »سیره پیشوایان«، مهدی پیشوایی.

عاشورا:

1. »اللهوف علی قتلی الطفوف«، سیدبن طاووس؛

ترجمــه  بــا  قمــی،  شــیخ عباس  المهمــوم«،  »نفــس   .2

شــعرانی؛ میرزاابوالحســن 

یخ عاشورا«، محمدابراهیم آیتی؛ 3. »بررسی تار

4. »حماسه حسینی«، مرتضی مطهری؛

5. »ســخنان حســین   بن علــی× از مدینــه تــا کربــا«، 

نجمــی. محمدصــادق 

تاریخ عصر غیبت:

ــن  ــندگان )محمدامی ــی از نویس ــش«، جمع ین ــن آفر 1. »نگی

ــور، مهــدی یوســفیان(؛ ــری پ باالدســتیان، محمدمهــدی حائ

یــخ سیاســی غیبــت امــام دوازدهــم«، جاســم حســین  2. »تار

ــی. ــی آیت الله ــۀ محمدتق ترجم

تاریخ تشیع:

ــری(«،  ــت صغ ــان غیب ــا پای ــاز ت ــیع )از آغ ــخ تش ی 1. »تار

غامحســن محرمــی؛

و  پژوهشــگاه حــوزه  یــخ  تار گــروه  تشــیع«،  یــخ  »تار  .2

دانشــگاه.
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تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی:

یخ«، یعقوب جعفری؛ 1. »مسلمانان در بستر تار

یخ فرهنگ و تمدن اسامی«، محمدرضا کاشفی؛ 2. »تار

ین  العابدین قربانی. یخ فرهنگ و تمدن اسامی«، ز 3. »تار

منابع تاریخ اسالم:

یان؛ یخ اسام«، رسول جعفر - »تار

مرحله  دوم: 
دوره متوسطه

معرفی ککتاب ها:
تاریخ عصر جاهلی:

ــام«،  ــت و اس ــا جاهلی ــری ی ــد بش ــام و آرا و عقای - »اس

ــوری. ــی ن یحی

تاریخ عصر نبوی|:

رســول  )ســیره  جلــد1  اســام«،  سیاســی  یــخ  »تار  .1

یــان؛ جعفر رســول  خــدا|(«، 

یــخ پیامبــر اســام|(، محمدباقــر  2. »حیــات القلــوب )تار

مجلســی.
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تاریخ عصر خلفا:

- »پــس از غــروب )تحلیــل رخدادهــای پــس از رحلــت 

ــی. ــف غام ــدار(«، یوس ــومین زمام ــان س ــا پای ــر| ت پیامب

تاریخ اهل بیت^:

یان؛ 1. »حیات فکری و سیاسی امامان شیعه«، رسول جعفر

2. »فی رحاب ائمة اهل البیت^«، سیدمحسن امین؛

3. »سیرة األئمة االثنی عشر«، هاشم معروف الحسنی؛

ــی  ــی| و اآلل^، محمدتق ــخ النب ی ــی توار ــالة ف 4. »رس

ــتری(. ــتری )شوش تس

عاشورا:

زدی؛
َ
ف«، ابو  مخنف لوط   بن یحیی ا

َّ
1. »وقعة الط

آثارهــا  و  االجتماعیــة  ظروفهــا  الحســین×،  ثــورة   .2

شــمس الدین؛ محمدمهــدی  االنســانیة«، 

یخ سید الشهداء×«، عباس صفائی حائری؛ 3. »تار

ــد  ــنت«، عبدالمجی ــل س ــدگاه اه ــا از دی ــاب کرب 4. »انق

ناصــری داودی.

تاریخ عصر غیبت:

یــخ عصــر غیبــت )نگاهــی تحلیلــی بــه عصــر  1. »تار
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ــیدآقایی،  ــعود پورس ــم#(«، سیدمس ــام دوازده ــت ام غیب

ــم؛ ــیدمنذر حکی ــوری، س ــن عاش ــاری، حس ــا جب محمدرض

2. »اوضــاع سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی شــیعه در عصــر 

غیبــت«، حســن حسین  زاده شــانه  چی؛

ــث  ــوزه و مباح ــون آم ــع پیرام ــی جام ــور )پژوهش ــا ظه 3. »ت

ــی. ــن طبس ــم الدی ــت(«، نج مهدوی

تاریخ تشیع:

یــخ اســام«، هاشــم معــروف  1. »جنبش هــای شــیعی در تار

الحســنی؛

یــخ تشــیع در ایــران )از آغــاز تــا طلــوع دولــت  2. »تار

یــان؛ جعفر رســول  صفــوی(«، 

یخ )تحلیل و بررسـی علل پیدایش تشیع  3. »تشـیع در مسـیر تار

و سـیر تکوینی آن در اسـام(«، سیدحسین محمد جعفری.

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی:

ــر  ــران«، علی اکب ــام و ای ــدن اس ــگ و تم ــی فرهن 1. »پویای

ــی؛ والیت

2. »دانش مسلمین«، محمدرضا حکیمی.

منابع تاریخ اسالم:

یخ در گستره تمدن اسامی«، صادق آیینه وند. - »علم تار
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مرحله  سوم: 
دوره �کیشرفته

معرفی ککتاب ها:
تاریخ عصر جاهلی:

یخ العرب قبل االسام«، جواد علی. - »المفصل فی تار

تاریخ عصر نبوی|:

یــخ االســامی)جلد1تا3(«، محمدهــادی  1. »موســوعة التار

یوســفی غروی؛

ــیدجعفر  ــم|«، س ــی االعظ ــیرة النب ــن س ــح م 2. »الصحی

ــی. ــی عامل مرتض

تاریخ عصر خلفا:

یــخ خلفــا(«، رســول  یــخ سیاســی اســام جلــد2 )تار 1. »تار

یــان؛ جعفر

یــخ االســامی)جلد4و5(«، محمدهــادی  2. »موســوعة التار

یوســفی غروی.

تاریخ اهل بیت:
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یــخ االســامی )جلــد 5 تــا آخــر(«،  1. »موســوعة التار

یوســفی غروی؛ محمدهــادی 

2. »نقش ائمه^ در احیای دین«، سیدمرتضی عسکری؛

ائمــه^«،  عصــر  در  آن  نقــش  و  وکالــت  »ســازمان   .3

جبــاری؛ محمدرضــا 

ــیخ  ــاد«، ش ــی العب ــه عل ــج الل ــة حج ــی معرف ــاد ف 4. »االرش

ــد؛ مفی

رشی.
َ
یف ق 5. »موسوعة سیرة اهل البیت^«، باقر شر

عاشورا:

یــخ قیــام و مقتــل جامــع سیدالشــهدا×«، جمعــی از  1. »تار

یــر نظــر اســتاد مهــدی پیشــوایی؛ نویســندگان ز

ــاب تفکــر عثمانــی در واقعــه عاشــورا«، محمدرضــا  2. »بازت

هدایت  پنــاه؛

رویکردهــای  و  قرائت هــا  یخــی  تار یان شناســی  »جر  .3

عاشــورا از صفویــه تــا مشــروطه«، محســن رنجبــر؛

تاریخ عصر غیبت:

ــة  ــخ الغیب ی ــد 1)تار ــدی# جل ــام المه ــوعة االم 1. »موس

ــدر؛ ــیدمحمد ص ــری(«، س الصغ

ــة  ــخ الغیب ی ــد 2)تار ــدی# جل ــام المه ــوعة االم 2. »موس

ــدر؛ ــیدمحمد ص ــری(«، س الکب
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3. »منتخــب األثــر فــی اإلمــام الثانــی عشــر#«، لطف اللــه 

صافــی گلپایگانــی؛

الکاتــب  محمدبن ابراهیم بن جعفــر  الغیبــة«،  »کتــاب   .4

ــی؛ النعمان

5. »کتــاب الغیبــة«، ابوجعفــر محمــد بــن حســن  بــن علــی 

 بــن حســن طوسی)شــیخ طوســی(؛

ــن  ــد ب ــر محم ــة«، ابوجعف ــام النعم ــن و تم ــال الدی 6. »کم

ــدوق(. ــیخ ص ــه قمی)ش ــن بابوی ــین ب ــن حس ــی ب عل

تاریخ تشیع:

یــخ االمامیــة و اســافهم مــن الشــیعة«، عبداللــه  1. »تار

ــاض؛ فی

2. »ســیری در صحیحین)بررســی دو کتــاب و مــدرک مهــم اهل 

ســنت-صحیح بخاری و مســلم(«، محمدصــادق نجمی.

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی:

عبدالحســین  مســلمین«،  دانــش  اســام  »کارنامــه   .1

؛ ین  کــوب ر ز

2. »خدمات متقابل اسام و ایران«، مرتضی مطهری؛

3. »سیر تمدن اسامی«، شکرالله خاکرند؛

4. »تأسیس الشیعة لعلوم االسام«، سیدحسن صدر.
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منابع تاریخ اسالم:

ــگاری در اســام«، ســیدصادق ســجادی و هــادی  یخ ن - »تار

عالــم زاده.
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ب( سیر مطالعاتی عقاید
و کالم اسالمی

از  و  اســالمی  علــوم  کهن  تریــن  از  کالم«  »علــم 
علــم  ایــن  اســت.  بشــری  دانش  هــای  مهم تریــن 
دانشــی اســت کــه بــه تبییــن گزاره هــای بنیادیــن 
و  شــبهات  اساســی ترین  بــه  و  پرداختــه  دینــی 
پرســش های بشــر در طــول تاریــخ بــا دو ابــزار عقــل و 

می دهــد. پاســخ  وحــی 
از آن جــا کــه موضوع و غایــت علــم کالم از واالترین 
ــش  ــن رو آن دان ــت، ازای ــن اس ــوزه دی ــالت ها در ح رس
ــه  ــی ب ــده و آیین ــر عقی ــی در ه ــارف دین ــاس مع را اس
ــه  ــم ب ــد: »عل ــف آن گفته ان ــد و در تعری ــمار آورده ان ش

قواعــد اعتقــادی دینــی، برگرفتــه از ادلــه یقینــی«.
و  دینــی  از عقایــد  دفــاع  کــه  نیســت  تردیــدی 
ایدئولوژیکــی  و  اعتقــادی  از ســنگرهای  پاســداری 
یکــی از اهــداف مقــدس و برنامه هــای خطیــر پیامبران 
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الهــی بــوده و از ارزش بســیار واالیــی برخوردار اســت؛ 
ــا  ــم کالم ب ــخ عل ــوان گفــت: تاری ــت می  ت ــن جه و بدی

ــان آســمانی گــره خــورده اســت. ــخ ادی تاری
در اهمیــت ایــن موضــوع همیــن کافــی اســت کــه 
امــام صــادق× دانشــمندان شــیعه را مجاهدانــی 
ــه  ــود او ب ــیطان و جن ــاروی ش ــه روی ــت ک ــته اس دانس
مصــاف ایســتاده و از هجــوم آنــان بــر عقایــد شــیعیانی 
را  بــه شــبهات شــیاطین  پاســخ گویی  قــدرت  کــه 
ــاد  ــی ارزش جه ــد و حت ــری می  نماین ــد، جلوگی ندارن
ــر  ــان باالت ــم و ج ــا جس ــاد ب ــان را از جه ــادی آن اعتق

ــت. ــوده اس ــف نم توصی
ــا  ــه شــریفه »َف ــل آی امین االســالم طبرســی در ذی
یــَن و َجاِهْدُهــم ِبــِه ِجَهــادًا َکِبیــرًا« گفته اســت:  ُتِطــِع الکاِفِر
ایــن آیــه داللــت می  کنــد بــر این کــه برتریــن جهادهــا 
ــزد خداونــد ســبحان، جهــاد  و ارزشــمندترین آن هــا ن
متکلمــان در پاســخ گویی بــه شــبهات دشــمنان دیــن 

و پیــروان باطــل اســت.
ــم کالم در  ــع عل ــگاه رفی ــن جای ــه همی ــه ب ــا توج ب
تاریــخ اســالم و در دفــاع از حــوزه معــارف دیــن اســت 
کــه ایــن علم در گذشــته و حــال، توجه شــخصیت های 
علمــی بســیاری را بــه خــود جلــب نمــوده و تصنیفــات 
ــده  ــای مان ــر ج ــان ب ــی از آن ــی گران بهای ــار علم و آث
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ــه  ــی ب ــی و دین ــمند فرهنگ ــر ارزش ــه از ذخای ــت ک اس
شــمار مــی  رود.

البتــه علــم کالم در بســتر تاریخــی خــود، ســیر 
تکاملــی و صعــودی در جهــت توســعه و تعمیق مســائل 
ــن،  ــم در ابتــدای تکوی ــن عل ــد داشــته اســت. ای جدی
در چنــد مســئله ماننــد »ایمــان و کفــر« و »جبــر و 
اختیــار« محــدود بــود، امــا بــا ظهــور شــاگردان بــزرگ 
امــام صــادق× همچــون هشــام بن  حکم و مؤمــن 

ــت. ــی یاف ــترش فزون ــش گس ــن دان طــاق، ای
کالم  علــم  ســاختمان  مفیــد،  شــیخ  زمــان  در   
معمــاری جدیــدی یافتــه و مباحــث توحیــد تــا معــاد، 
منظــم، روشــمند و در قالب هــای گوناگونــی طراحــی 
شــده اســت. ســپس در عصــر خواجه نصیــر طوســی، 
طرحــی دســت مایه  االعتقــاد«  »تجریــد   کتــاب 
 نویــن در علــم کالم گردیــد؛ به طوری کــه مباحــث 
و  مفیــد  شــیخ  کتــب  در  کــه  عامــه«  »الهیــات 
شــاگردانش بــه صــورت پراکنــده بــود، تدویــن و نظــم 

جدیــدی یافــت.
البتــه در دوره معاصــر، گســتره مســائل کالمــی 
اســالمی، تطــوری دیگــر یافــت و عرصــه مســائل 
جدیــد کالمــی یــا کالم جدیــد در حــوزه دین شناســی 
و مباحــث مربــوط بــه آن، بازگشــایی گردیــد. ازایــن رو 
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امــروزه گســتره علــم کالم از الهیــات عامــه و مباحــث 
دین شناســی،  مســائل  حــوزه  تــا  دیــن  اصــول 
را  میان رشــته ای، همــه  مباحــث  و  معرفت شناســی 

می شــود. شــامل 
بایســتگی تحقیــق دقیــق، جامــع و منســجم دربارۀ 
ــت  ــرورت پرداخ ــی و ض ــه دین ــاخت های اندیش زیرس
علمــی و روزآمــد بــه حــوادث واقعــه فکــری بــه فراخــور 
شــرایط کنونــی و تربیــت فرهیختگانــی متخصــص در 
ــه  ــی ب ــخ گویی دائم ــت پاس ــالمی جه ــوزه کالم اس ح
نیازهــای پیش  گفتــه، حــوزه علمیــه را بــه تأســیس 
مراکــز تخصصــی در علــم کالم واداشــت. امــا از آن جــا 
کــه ورود بــه ایــن مراکــز تخصصــی بــه هــر دلیــل بــرای 
و  تهذیــب  معاونــت  نیســت،  امکان پذیــر  همــگان 
تربیــت حوزه  هــای علمیــه بــر آن شــد تــا بــا اســتفاده 
از نظــر گروهــی از اســاتید کالم، ســیر مطالعاتــی 
عقایــد را بــرای کســانی کــه عالقه منــد مطالعــه در 

ــد. زمینــۀ مســائل کالمــی هســتند تنظیــم نمای
ســیر مطالعاتــی پیــش رو، در ســه مرحلــه از آســان 

بــه مشــکل تنظیــم شــده اســت:
مرحله اول: 

دوره عمومــی: بــا رویکــرد تبیینــی- توصیفــی و بــا 
هــدف باورســازی و تحکیــم عقیدتــی.
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مرحله دوم: 

ــا  ــی و ب ــا رویکــرد تحلیلــی- اثبات دوره پیشــرفته: ب
ــه  ــا ادل ــنایی ب ــی و آش ــی عقیدت ــعه آگاه ــدف توس ه

ــن. ــول دی ــی اص اثبات
مرحله سوم:

 دوره پاســخ بــه شــبهات عقیدتــی: بــا رویکــرد 
انتقــادی و بــا هــدف آشــنایی و  نقــد ادیــان و مذاهــب 
بــه  پاســخ  در  دانش پژوهــان  توانمنــدی  تقویــت  و 

شــبهات اعتقــادی.
در آغــاز تــالش گردیــد تمامــی کتاب هــای موجــود 
براســاس عناوین مصوب گردآوری شــود و در جلســات 
ــب تر  ــار مناس ــرم آث ــاتید محت ــور اس ــا حض ــدد و ب متع
ــده  ــع معرفی ش ــردد. مناب ــش گ ــب گزین ــرای مخاط ب
ــار موجــود  ــار پرب در ایــن ســیر مطالعاتــی، از میــان آث
ــع،  ــر مناب ــی دیگ ــدم معرف ــت و ع ــته اس ــن رش در ای
هرگــز بــه معنــای نفــی اعتبــار و ارزش آن هــا نیســت؛ 
بلکــه بــرای رعایــت اختصــار، هــدف ارائــه یــک ســیر 
ــن  ــا ای ــت؛ ب ــوده اس ــدود ب ــرده و مح ــی فش مطالعات
امیــد کــه همیــن مقــدار، نظــر عالقه  منــدان را تأمیــن 
کنــد. البتــه ممکــن اســت در آینــده آثــار بهتــری نیــز 
ــی و  ــدی معرف ــای بع ــه در بازنگری  ه ــود ک ــر ش منتش

یــا جایگزیــن خواهنــد شــد.
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معرفی کلی مراحل سیر مطالعاتی
عقاید و کالم  اسالمی

مرحله اول: 

دوره عمومی؛

رویکرد کلی: 

تبیینی – توصیفی؛

هدف کلی: 

باورسازی و تحکیم عقیدتی؛

مرحله دوم: 

دوره پیشرفته؛

رویکرد کلی: 

تحلیلی – اثباتی؛

هدف کلی: 

ــول  ــی اص ــه اثبات ــا ادل ــنایی ب ــی و آش ــی عقیدت گاه ــعه آ توس

ــن؛ دی

مرحله سوم: 

دوره پاسخ به شبهات عقیدتی؛

رویکرد کلی: 

انتقادی – پاسخ گویی؛

هدف کلی: 
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آشــنایی و نقــد ادیــان و مذاهــب و تقویــت توانمنــدی در 

پاســخ گویی بــه شــبهات عقیدتــی؛

مرحله  اول: دوره عمومی
تعریف: 

هدف منــد  مطالعــات  ســیر  عمومــی،  دوره 
ــت. در  ــی اس ــی – توصیف ــرد تبیین ــا رویک ــادات ب اعتق
ایــن مرحلــه بــا بیــان اجمالــی عقایــد اســالمی از 
منظــر منابــع وحیانــی و ارائــه شــواهد و دالیــل عقلــی 
ــی  ــای عقیدت ــوب باوره ــر، چارچ ــورت مختص ــه ص ب

می گــردد. تحکیــم  و  پایه گــذاری 

اهداف تفصیلی:
پیشــینه  خصــوص  در  طــاب  گاهی هــای  آ بازســازی   .1

ــیعه؛ ــب ش مذه

ــی-  ــرد تبیین ــا رویک ــاب ب ــی ط ــای عقیدت گاهی ه ــد آ 2. رش

توصیفــی؛

ــی  ــازات عقیدت ــن امتی ــا تبیی ــی ب ــای عقیدت ــم باوره 3. تحکی

ــب. ــایر مذاه ــر س ــیعه ب ش

عناوین مباحث:
ــخ  ی ــا تار ــی ب ــنایی کل ــدف آش ــا ه ــم کام )ب ــات عل 1. کلی
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و ویژگی هــای دانــش کام، مذاهــب اســامی و هندســه 

ــادی(؛ ــات اعتق موضوع

و  یخچــه  تار بــا  آشــنایی  هــدف  تشــیع)با  یــخ  تار  .2

تشــیع(؛ ویژگی هــای 

3. کلیــات اعتقــادات، بــا رویکــرد قرآنی–حدیثــی )بــا هــدف 

آشــنایی اجمالــی بــا اصــول اعتقــادات اســامی بــا رویکــرد 

قرآنی-حدیثــی(؛

4. خداشناســی)با هــدف آشــنایی بــا خداشناســی در مکتــب 

اهــل بیــت^ بــا رویکــرد تبیینی-توصیفــی(؛

در  پیامبرشناســی  بــا  آشــنایی  هــدف  پیامبرشناســی)با   .5

مکتــب اهــل بیــت^ بــا رویکــرد تبیینی-توصیفــی(؛

6. امام شناســی)با هــدف آشــنایی بــا امام شناســی در مکتــب 

اهــل بیــت^ بــا رویکــرد تبیینی-توصیفی(؛

ــب  ــت در مکت ــا مهدوی ــنایی ب ــدف آش ــا ه ــت )ب 7. مهدوی

ــی(؛ ــرد تبیینی-توصیف ــا رویک ــت^ ب ــل بی اه

8. معادشناســی)با هــدف آشــنایی بــا معادشناســی در مکتــب 

اهــل بیــت^ بــا رویکــرد تبیینی-توصیفــی(؛

9. عقایــد اســتداللی)با هــدف بیــان اجمالــی عقایــد اســامی 

بــه صــورت اســتداللی(.



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

39 طرح ِسیرهای مطالعاتی طالب حوزه های علمیه

جدول تقسیم بندی عناوین:
محور سوممحور دوممحور اولسال

کلیاتاعتقاداتتاریختشیعکلیاتعلمکالماول

امامشناسی�پیامبرشناسیخداشناسیدوم

عقایداستداللیمعادشناسیمهدویتسوم

معرفی ککتاب ها:
سال اول:

کلیات علم کالم

1. »آشــنایی بــا علــوم اســامی )بخــش کام(«، رضــا 

برنجــکار؛

2. »درآمدی بر علم کام«، علی ربانی گلپایگانی.

تاریخ تشیع

یخ تشیع«، غامحسن محرمی؛ 1. »درس نامه تار

یخ امامت«، اصغر منتظرالقائم. 2. »تار

کلیات اعتقادات با رویکرد قرآنی- حدیثی

صافــی  لطف اللــه  دیــن«،  عــرض  حدیــث  »شــرح   .1

نــی؛ یگا گلپا

2. »دروس اعتقادی«، سیدجعفر سیدان.
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سال دوم:

خداشناسی

1. »مبانی خداشناسی«، محمد محمدی ری شهری؛

2. »منشور جاوید جلد2«، جعفر سبحانی؛

3. »کام و عقاید )توحید و عدل(«، رضا برنجکار؛

4. »خداشناســی)مجموعه کتــب آموزشــی معــارف قــرآن 

ــزدی. ــاح ی ــی مصب ــد1(«، محمدتق جل

�پیامبر شناسی

1. »فلسفه وحی و نبوت«، محمد محمدی ری شهری؛

2. »منشور جاوید جلد10«، جعفر سبحانی؛

ــارف  ــی مع ــب آموزش ــه کت ــی )مجموع 3. »راه و راهنماشناس

ــزدی؛ ــاح ی قــرآن جلــد 4و5(«، محمدتقــی مصب

امام شناسی

1. »بررسی مسائل کلی امامت«، ابراهیم امینی؛

2. »حق جــو و حق شــناس )بازگــردان و تلخیــص المراجعــات(«، 

ــانی؛ ــر مروج خراس علی اصغ

3. »امامت تطبیقی«، عبدالعلی موحدی؛

4. »آیات والیت در قرآن«، ناصر مکارم شیرازی.
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سال سوم:

مهدویت

ــتیان،  ــن باالدس ــد1(«، محمدامی ــش )جل ین ــن آفر 1. »نگی

محمدمهــدی حائری پــور و مهــدی یوســفیان؛

امامــت و مهدویــت )جلــد 3(«،  2. »سلســله مباحــث 

صافی گلپایگانــی؛ لطف اللــه 

ظهــور«،  تــا  والدت  از  مهــدی#  امــام  »زندگانــی   .3

قزوینــی. ســیدمحمدکاظم 

معاد شناسی

1. »معرفت معاد«، علی ملکی میانجی؛

2. »منشور جاوید )جلد9(«، جعفر سبحانی.

عقاید استداللی

1. »عقاید استداللی«، علی ربانی گلپایگانی؛

2. »آموزش کام اسامی«، محمد سعیدی مهر.

مرحله دوم: دوره �کیشرفته
تعریف: 

هدف منــد  مطالعــات  ســیر  پیشــرفته،  دوره 
اعتقــادات بــا رویکــرد تحلیلی-اثباتــی در موضوعــات 
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تفصیلــی عقایــد، کــه در جهــت توســعه و تعمیــق 
می باشــد. عقیدتــی  آگاهی هــای 

اهداف تفصیلی:
عقایــد  تخصصــی  گاهی هــای  آ گســترش  و  توســعه   .1

؛ ن وهــا نش پژ ا د

ــث  ــه مباح ــی در زمین ــی و وحیان ــه عقان ــا ادل ــنایی ب 2. آش

ــن؛ ــول دی ــی اص تفصیل

3. آشنایی با عرصه های جدید در حوزه دین شناسی.

عناوین مباحث: 
1. خداشناســی)با هــدف شــناخت خداونــد در اندیشــه 

اســامی بــا رویکــرد عقلــی- اســتداللی(؛

اندیشــه  در  2. جهان شناســی)با هــدف شــناخت جهــان 

اســامی بــا رویکــرد عقلــی- اســتداللی(؛

اندیشــه  در  انســان  هــدف شــناخت  انسان شناســی)با   .3

اســامی بــا رویکــرد عقلــی- اســتداللی(؛

4. وحــی، عصمــت، معجــزه و خاتمیت)بــا هــدف شــناخت 

ــا رویکــرد عقلــی- اســتداللی(؛ یــن مباحــث نبــوت ب مهم تر

ــناخت  ــدف ش ــا ه ــف آن)ب ی ــی تحر ــرآن و نف ــاز ق 5. اعج

ــرد  ــا رویک ــرآن ب ــا ق ــط ب ــی مرتب ــث کام ــن  مباح ی مهم تر

عقلــی- اســتداللی(؛
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6. امام شناســی)با هــدف شــناخت مباحــث مربــوط بــه 

ــتداللی(؛ ــی- اس ــرد عقل ــا رویک ــت ب امام

ــناخت  ــدف ش ــا ه ــه )ب ــت فقی ــت و والی ــت، رجع 7. مهدوی

ــرد  ــا رویک ــه ب ــت فقی ــت و والی ــت، رجع ــث مهدوی مباح

ــتداللی(؛ ــی- اس عقل

8. معادشناســی)با هــدف شــناخت مباحــث مربــوط بــه معــاد 

با رویکــرد عقلــی- اســتداللی(؛

ــن  ی ــا مهم تر ــنایی ب ــدف آش ــا ه ــد کامی)ب ــائل جدی 9. مس

ــامی(. ــر اس ــی از منظ ــد کام ــث جدی مباح

جدول تقسیم بندی عناوین:
محور سوممحور دوممحور اولسال

انسانشناسیجهانشناسیخداشناسیاول

دوم
وحی،عصمت،معجزهو

خاتمیت
امامشناسیاعجازقرآنونفیتحریفآن

سوم
مهدویت،رجعتووالیت

فقیه
مسائلجدیدکالمیمعادشناسی

معرفی ککتاب ها:
سال اول:

خداشناسی:

1. »الهیات در نهج الباغه«، لطف الله صافی گلپایگانی؛

یعتی سبزواری؛ 2. »توحید در نگاه عقل و دین«، محمدباقر شر

یعت«، محمدحسن قدردان قراملکی. 3. »خدا در حکمت و شر
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جهان شناسی:

1. »جهان شناســی )مجموعــه کتــب آموزشــی معــارف قــرآن 

جلــد2(«، محمدتقــی مصبــاح یــزدی؛

2. »جهان شناسی در قرآن«، حسن رضا رضایی.

انسان شناسی:

1. »انسان شناســی اســامی«، رضــا برنجــکار و علی نقــی 

ــاری؛ خدای

2. »انسان شناسی«، محمود رجبی؛

3. »مبانی انسان شناسی در قرآن«، عبدالله نصری؛

ــا  ــروپناه ب ــین خس ــامی«، عبدالحس ــی اس 4. »انسان شناس

ــگران. ــی از پژوهش ــکاری جمع هم

سال دوم:

وحی، عصمت، معجزه و خاتمیت:

یــم  1. »وحــی و نبــوت در قــرآن )تفســیر موضوعــی قــرآن کر

ــی؛ ــه جوادی آمل ــد3(«، عبدالل جل

یمی؛ 2. »وحی شناسی«، مصطفی کر

3. »پژوهشــی در عصمــت معصومــان^«، حســن یوســفیان 

یفی؛ و احمــد حســین شــر

4. »معجزه در قلمرو عقل و دین«، محمدحسن قدردان قراملکی؛
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5. »خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل«، جعفر سبحانی؛

6.»آیین خاتم«، محمدحسن قدردان قراملکی.

اعجاز قرآن و نفی تحریف آن:

1. »اعجــاز قــرآن در نظــر اهــل بیــت عصمــت و بیســت نفــر 

از علمــای بــزرگ اســام«، ســیدرضا مــؤدب؛

یف ناپذیری قرآن«، فتح الله نجارزادگان؛ 2. »تحر

3. »پژوهشــی در اعجــاز علمــی قــرآن«، محمدعلــی رضایــی 

اصفهانــی؛

ــینی  ــیدعلی حس ــد«، س ــی و نق ــرآن؛ بررس ــف ق ی 4. »تحر

ــی. میان

امام شناسی:

1. »امامت در بینش اسامی«، علی ربانی گلپایگانی؛

2. »امامت در عقاید شیعه«، سیدعلی حسینی میانی؛

3. »در مســیر رســتگاری؛ )ترجمــه منهــاج الکرامــه(«، 

جمال الدیــن حســن بــن یوســف حلی)عامــه حلــی(، 
ترجمــۀ محمدحســین رحیمیــان.

سال سوم:

مهدویت، رجعت و والیت فقیه:

1. »در انتظــار ققنــوس«، سیدهاشــم ثامــر العمیــدی، ترجمــه 
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و تعلیــق مهــدی علیــزاده؛

ــل  ــیعه و اه ــات ش ــت در روای ــی مهدوی ــی تطبیق 2. »بررس

ــژاد؛ ــدی اکبرن ــنت«، مه س

یخ«، خدامراد سلیمیان؛ 3. »بازگشت به دنیا در پایان تار

ــاح  ــی مصب ــه«، محمدتق ــت فقی ــه والی ــذرا ب ــی گ 4. »نگاه

ــزدی؛ ی

اســام«، سیدحســن طاهــری  در  5. »والیــت و رهبــری 

خرم آبــادی؛

6. »والیت فقیه«، عبدالله جوادی آملی.

معاد شناسی:

ین العابدین قربانی؛ 1. »به سوی جهان ابدی«، ز

2. »معاد«، مرتضی مطهری.

مسائل جدید کالمی:

1. »درآمدی بر کام جدید«، علی ربانی گلپایگانی؛

2. »کام جدید«، حسن یوسفیان؛

3. »کام نوین اسامی«، عبدالحسین خسروپناه.
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مرحله سوم: �اسخ به شبهات عقیدتی 

تعریف: 
دوره نقــد مذاهــب و پاســخ بــه شــبهات عقیدتــی، 
رویکــرد  بــا  اعتقــادات  ســیر مطالعــات تخصصــی 
ــب  ــان و مذاه ــا ادی ــنایی ب ــتای آش ــادی و در راس انتق
حوزه هــای  در  شــبهات  بررســی  و  آن هــا  نقــد  و 

می باشــد. دیــن  اصــول  و  دین شناســی 

اهداف تفصیلی:
1. آشنایی با ادیان ومذاهب و نقد دیدگاه های آن ها؛

ــش ها  ــه پرس ــخ ب ــان در پاس ــدی دانش پژوه ــت توانمن 2. تقوی

و شــبهات اعتقــادی؛

جهــت  در  عقیدتــی  علمــی  مباحــث  کاربردی ســازی   .3

.  ... و  تحقیقــات  تبلیغــات،  در  بهره گیــری 

عناوین مباحث:
ــبهات  ــد ش ــی و نق ــدف بررس ــی)با ه ــبهات خداشناس 1. ش

ــی(؛ ــد خداشناس ــم و جدی قدی

یــن شــبهات  2. شــبهات نبــوت )بــا هــدف پاســخ بــه مهم تر

در بــاب نبــوت عامــه و خاصــه(؛
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3. شــبهات امامــت )بــا هــدف بررســی و نقــد مبانــی فکــری 

ــبهات(؛ ــن ش ی ــه مهم تر ــخ گویی ب ــنن و پاس ــل تس اه

ــی و  ــدف بررس ــا ه ــه )ب ــت فقی ــت و والی ــبهات مهدوی 4. ش

ــر  ــه در عص ــت فقی ــه والی ی ــت و نظر ــبهات مهدوی ــد ش نق

ــت(؛ غیب

5. شــبهات شیعه شناســی)با هــدف پاســخ بــه شــبهات رایــج 

یــخ و هویــت شــیعه(؛ در بــاب تار

ــا  ــنایی ب ــدف آش ــا ه ــب )ب ــان و مذاه ــد ادی ــنایی و نق 6. آش

ــد  ــامی و نق ــی اس ــب کام ــده و مذاه ــان زن ــن ادی ی مهم تر

ــان(؛ ــی آن مبان

نقــد دیدگاه هــای  نقــد وهابیت)بــا هــدف بررســی و   .7

وهابیــت(؛

یخــی و نقــد  ــا هــدف بررســی تار 8. نقــد مدعیــان دروغین)ب

ــت(؛ ــوص مهدوی ــی در خص ــای انحراف گروه ه

ــی  ــدف بررس ــا ه ــور )ب ــای نوظه ــه و عرفان ه ــد صوفی 9. نق

انحرافــی  معنویت هــای  و  باطــل  عرفان هــای  نقــد  و 

نوظهــور(.
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جدول تقسیم بندی عناوین:
محورسوم دوم محور محوراول سال

شبهاتامامت شبهاتنبوت شبهاتخداشناسی سالاول

آشناییونقدادیانومذاهب شبهاتشیعهشناسی
شبهاتمهدویتو

والیتفقیه
سالدوم

نقدصوفیهوعرفانهای

نوظهور
نقدمدعیاندروغین نقدوهابیت سالسوم

معرفی ککتاب ها:
سال اول:

شبهات خداشناسی:

دانشــجویی  پاســخ  های  و  )پرســش  ها  »خداشناســی   .1

جلــد1(«، محمدرضــا کاشــفی؛

ــر اول(«،  ــه شــبهات کامــی، دفت 2. »خداشناســی )پاســخ ب

محمدحســن قــدردان قراملکــی؛

3. »براهیــن اثبــات وجــود خــدا در نقــدی بــر شــبهات جــان 

ین. هاســپرز«، حمیدرضــا شــاکر

شبهات نبوت:

1. »اسام شناسی و پاسخ به شبهات«، علی اصغر رضوانی؛

ــی،  ــبهات کام ــه ش ــخ ب ــم| )پاس ــر اعظ ــاره پیامب 2. »درب

ــی؛ ــن قدردان قراملک ــوم(«، محمدحس ــر س دفت

3. »مسئله وحی«، محمد عرب صالحی.
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اهــل  فکــری  مبانــی  نقــد  و  شــبهات  بــه  �اســخ  امامــت؛  شــبهات 

؛ ســنت

ــارم(«،  ــر چه ــی، دفت ــبهات کام ــه ش ــخ ب ــت )پاس 1. »امام

قدردان ملکــی؛ محمدحســن 

2. »پاسخ به شبهات امامت«، سیدعلی حسینی میانی.

سال دوم:
شبهات مهدویت و والیت فقیه:

علی اصغــر  شــبهات«،  بــه  پاســخ  و  »موعود شناســی   .1

رضوانــی؛

ــی  ــه«، مصطف ــت فقی ــه والی ی ــری نظر ــای فک 2. »چالش ه

پیشــه فرد. جعفر

شبهات شیعه شناسی:

- »راهنمای حقیقت«، جعفر سبحانی.

آشنایی و نقد ادیان و مذاهب :

یخ ادیان در قرآن«، عبدالرحیم گواهی؛ 1. »درآمدی بر تار

2. »آشنایی با ادیان بزرگ«، حسین توفیقی؛

اســامی«،  مذاهــب  کامــی  اندیشــه  های  و  یــخ  »تار  .3

جبرئیلــی؛ محمدصفــر 
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4. »ناگفته هــای کلیســا )بــه همــراه بســته مســتند ناگفته هــای 

کلیســا(«، جمعی از نویســندگان؛

5. »خدمات متقابل اسام و ایران)بخش دوم(«، مرتضی مطهری.

سال سوم:

نقد وهابیت:

1. »درس نامه نقد وهابیت«، نجم الدین طبسی؛

2. »وهابیت؛ مبانی فکری و کارنامه عملی«، جعفر سبحانی.

نقد مدعیان دروغین:

1. »در جســت وجوی حقیقــت )کاوشــی در فرقــه ضالــه 

بهائیــت(«، علیرضــا روزبهانــی بروجــردی؛

و  اجتماعــی  سیاســی،  انحراف)زمینه هــای  »پیچــک   .2

ــت و  ــان مهدوی ــه مدعی ــردم ب ــی از م ــش برخ ــی گرای فرهنگ

ــحاقیان؛ ــواد اس ــر(«، ج ــرن اخی ــت در دو ق نیاب

یــخ  3. »محاکمــه و بررســی در عقایــد و احــکام و آداب و تار

بــاب و بهــاء«، سیدحســن مصطفــوی.

نقد صوفیه و عرفان های نوظهور:

1. »در جست وجوی عرفان اسامی«، محمدتقی مصباح یزدی؛

2. »درآمـدی بـر عرفـان حقیقـی و عرفان هـای کاذب«، احمد 

یفی؛ شـر حسین 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح ِسیرهای مطالعاتی طالب حوزه های علمیه52

3. »در کوی صوفیان«، سیدتقی واحدی؛

یان شناسـی انتقـادی عرفان هـای نوظهـور«، حمیدرضا  4. »جر

ی سیف. مظاهر
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ج( سیر مطالعاتی اخالق اسالمی
مقدمه:

انســان موجــودی اســت کــه بــه اذن پــروردگار، 
اختیــار معمــاری شــخصیت خویــش را بــه دســت دارد 
و می توانــد ابعــاد وجــودی و جایــگاه خــود را در میــان 
ســایر موجــودات تعییــن کنــد. خــدای متعــال انســان 
را آفریــده تــا بــا قــدم اراده بــه ســوی او حرکــت کنــد و 
ــد.  ــه مقــام قــرب و وصــال و خلیفةاللهــی دســت یاب ب
ــکیل  ــوارح تش ــب و ج ــل و قل ــد عق ــه بع ــان از س انس
شــده اســت. آموزه هــای آســمانی اســالم نیــز مســیر 
حرکــت بــه ســوی خــدا را بــا توجــه به ســه بعــد وجودی 
آدمــی، در ســه بخــش عقایــد، اخــالق و احــکام عملی 

نشــان داده اســت.
ــی  ــی ارزش ــالمی، نظام ــالق اس ــان اخ ــن می در ای
ــت  ــف اس ــان موظ ــه انس ــد ک ــاری را می نمایان و هنج
ــد و  ــم کن ــاس آن تنظی ــود را براس ــش خ ــال و من اعم
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جهت یابــی کمــال و فــالح و تعالــی را در قالــب بایدهــا 
و نباید هــا و خوب هــا و بدهــا از آن دریافــت نمایــد. 
ــافلین  ــد اسفل الس ــیر بلن ــۀ مس ــی در میان ــردد آدم ت
تــا اعلی  علییــن  ویژگــی انســان نســبت بــه دیگــر 
خصــال  مرهــون  انســان،  اســت.  خــدا  آفریــدگان 
خــوب و بــد خویــش اســت. بــا آن هــا زندگــی می کنــد، 
می اندیشــد، قضــاوت می کنــد، تصمیــم می گیــرد 
می میــرد  ویژگی هــا  همیــن   بــا  می کنــد،  رفتــار  و 
یــا  خوشــبختی  درنهایــت،  و  می شــود  محشــور  و 
بدبختــی اش براســاس همیــن  صفــات رقــم می  خــورد.

قــرآن کریــم پــس از یــازده ســوگند مهــم بــه خالــق و 
مخلــوق و زمیــن و آســمان و مــاه و خورشــید و نفــوس 
ــاَب  ــْد خ ــا َوَق اه ــْن َزکَّ ــَح َم ــْد اْفَل ــد: »َق ــانی، می گوی انس
ــه  ــش را تزکی ــس خوی ــه نف ــس ک ــاها«؛ آن ک ــْن َدسَّ َم
کنــد رســتگار شــده و آن کــس کــه آن را آلــوده ســازد 
مأیــوس و نــاکام گشــته اســت! همچنیــن در قــرآن 
کریــم، توّجــه بــه تزکیــه و اصــالح نفــوس بشــری 
ازجملــه مهم تریــن وظایــف انبیــای الهــی دانســته 

ــت. ــده اس ش
ــت  ــنی اس ــل روش ــر، دلی ــای بی نظی ــن تأکیده ای
بــر اهّمیتــی کــه قــرآن بــرای پــرورش اخالقــی و تزکیــۀ 
نفــوس قائــل اســت. بی شــک اصــالح انســان ها و 
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جوامــع و نجــات آنــان از مشــکالت و مفاســد در پرتــو 
ــد. ــق می یاب ــی تحق ــای واقع ــه معن ــالق ب ــج اخ تروی

ارادۀ  هدایــت  اخــالق،  علــم  فایــدۀ  مهم تریــن 
تحقــق  و  کمــاالت  و  خوبی هــا  ســوی  بــه  انســان  
اســت؛  پلیدی هــا  از  دوری  و  انســانی  فضایــل 
ــر  ــم را تغیی ــن عل ــدۀ ای ــن فای ــزرگ، مهم تری ــای ب علم
یــا تکمیــل اخــالق و تحــّول روحــی آدمیــان ذکــر 
ــالق  ــم اخ ــر عل ــای دیگ ــی از فایده ه ــد. بعض کرده ان
عبــارت اســت از: 1. تعدیــل خواســته های انســانی و 
ارائــۀ آرمان  هــای بلنــد بــه او؛ 2. تقویــت ُبعــد معنــوی 
روح انســان؛ 3. ارتقــای انگیزه  هــای اخالقــی؛ 4. 
حفاظــت از ایمــان و باورهــای الهــی؛ 5. دورکــردن 
ــکارم  ــه م ــا ب ــاندن آن ه ــص و رس ــب و نق ــراد از عی اف
اخالقــی؛ 6. مهــار نیروهــای ســرکِش نفــس و تقویــت 
آن هــا در مســیر حکمــت و کرامت  هــای اخالقــی، 

به ویــژه تقــوای الهــی.
افزون بــر ایــن، اخــالق اســالمی در تنظیــم حیــات 
ــات،  ــا نامالیم ــت و ب ــن اس ــز نقش آفری ــی نی اجتماع
و  الابالی گری  هــا  تبعیض هــا،  بی عدالتی هــا، 
دیگــر آســیب های اجتماعــی مقابلــه می کنــد. در 
نظــام اخالقــی اســالم، حقــوق و امنیــت و کرامــت 
همــۀ شــهروندان حفــظ می شــود. صداقــت، امانــت، 
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ــئولیت پذیری و... از  ــواری، مس ــش، بزرگ ــار، بخش ایث
مشــّخصه ها و اصــول خدشــه ناپذیر اســت. همچنیــن 
زیــاده روی در مصــرف، اتــراف و احتــکار، حیلــه و 
فقرزایــی،  ظالمانــه،  بهره کشــی  و  اســتثمار  مکــر، 
و  محکــوم  دینــی  اخالقــی  نظــام  در  و...  خیانــت 

ــت.  ــه اس ناموج
بــا توجــه بــه کمیــن شــیطان بــر ســر راه جوینــدگان 
ــی از  ــت برخ ــب اس ــانی، مناس ــال انس ــدا و کم راه خ
ــالم را  ــر اس ــورد نظ ــی و م ــالق واقع ــاخصه های اخ ش

بــه طــور خالصــه بیــان کنیــم:
• مطابقت آموزه  ها و شیوۀ بیان با کتاب و سنت؛

ــز  ــی و پرهی ــتعداد های اخاق ــوازن اس ــگ و مت ــد هماهن • رش

یــط؛ از افــراط و تفر

کید بر مشروعیت روش  ها؛ • توجه به تربیت اخاقی و تأ

ــوتان در  ــگامان و پیشکس ــی پیش ــات علم ــتفاده از تجربی • اس

تهذیــب اخــاق به ویــژه بهره  گیــری از هدایــت اســتادان 

ــوزه؛ ــزرگان ح ــد ب ــورد تأیی ــدل و م ــذب، معت مه

ــانی  ــز از کس ــاق و پرهی ــازی در اخ ــد و مرادب ی ــز از مر • پرهی

ــد؛ ــوت می  کنن ــود دع ــه خ ــه ب ک

• توجــه بــه تأثیــر متقابــل حــوزۀ  اندیشــه، ملــکات نفســانی و 
رفتــار بــر یکدیگــر؛

ــات  ــگاه عقــل، گرایش هــای فطــری و تجربی ــه جای • توجــه ب
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عملــی در تفســیر و عمــل بــه مفاهیــم اخاقــی؛

اخــالق یکــی از شــاخه های علــوم اســالمی اســت 
کــه از زمــان شــکل گیری آن تاکنــون صدهــا کتــاب در 
آن بــه روش هــای مختلــف )عقلــی، شــهودی، نقلــی و 
ــه از  ــای علمی ــت. حوزه ه ــده اس ــف ش ــی( تألی تلفیق
آغــاز بــه اخــالق اهتمــام داشــته و درس هــای پررونــق 
فراوانــی بــه خــود دیــده اســت. عــالوه بــر درس هــای 
ــر موعظــه و ذکــر و مجلــس تربیــت و  اخــالق کــه منب
تحــول نفــوس محســوب می شــوند، در ســال های 
ــالق  ــی و اخ ــت اخالق ــش و معرف ــه دان ــه ب ــر توج اخی
و  علمیــه  حوزه هــای  در  نیــز  اســالمی  نظــری 
دانشــگاه  های کشــور بیشــتر شــده اســت. همچنیــن 
رشــتۀ اخــالق اســالمی بــه عنــوان یــک گرایــش 

ــت. ــر اس ــه دای ــای علمی ــی در حوزه ه تخصص
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــای علمی ــب حوزه ه ــت تهذی معاون
ــنهادی  ــی پیش ــیر مطالعات ــر، س ــاتید صاحب نظ از اس
در اخــالق اســالمی وشــاخه های مرتبــط را بــه صــورت 
آســان بــه مشــکل و از عمومــی بــه تخصصــی تنظیــم 

ــه می شــود.  ــه پیوســت ارائ کــرده کــه ب
هــدف از ارایــه ایــن برنامــه مطالعاتــی عبــارت 

از:  اســت 
• آشــنایی بــا منابــع قرآنــی و روایــی اخــاق اســامی )قــرآن 
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ــیرۀ  ــارات، س ی ــه و ز ــروح آن، ادعی ــات و ش ــیر، روای و تفاس

ــوم(؛ ــوایان معص پیش

ــی  ــراث اخاق ــارف و می ــترۀ مع ــا گس ــی ب ــنایی عموم •  آش
ــی،  ــفی، عرفان ــامی )فلس ــاق اس ــب اخ ــلمین و مکات مس

ــی(؛ ــی، تلفیق نقل

• آشنایی با آداب اسامی؛
• آشنایی با دستورالعمل های اخاقی بزرگان و اندرزنامه ها؛

ــی و  ــلوک اخاق ــی در س ــدام عمل ــرای اق ــازی ب • انگیزه س

ــوس؛ ــرورش نف پ

• زمینه ســازی بــرای کشــف اســتعدادهای اخاقــی و تربیــت 

مربــی و پژوهشــگر اخــاق و تربیــت اســامی.

ــر  ویژگی هــای ایــن برنامــۀ مطالعاتــی بــه شــرح زی
اســت:

• بــا توجــه بــه تنــوع مخاطبــان از لحــاظ علمــی، تــاش شــده 

ــا  ــدان ب ــا عاقه من ــم شــود ت ــن برنامــه در ســه ســطح تنظی ای

توجــه بــه اســتعداد، ســوابق مطالعاتــی و ســطح تحصیلــی و 

علمــی خــود مرحلــه متناســب را انتخــاب کننــد؛

ــده  ــی ش ــراز معرف  هم ت
ً
ــا یب ــی تقر ــوارد کتاب های ــی م • در برخ

تــا مخاطــب مخیــر بــه مطالعــه یکــی از آن هــا باشــد؛

• ســیر کتاب هــا از آســان بــه مشــکل و از عمومــی بــه 

اســت؛ تخصصــی 

• بــه دلیــل وجــود ســطوح مختلف، ایــن برنامــه برای اســتفادۀ 
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طــاب جدیدالــورود تــا فضــای ســطوح عالــی و مدرســان 

ارجمنــد مفیــد اســت. دانشــگاهیان و ســایر اقشــار فرهیختــه 

ــد؛ ــد از آن بهــره گیرن ــز می توانن نی

•  بعضــی از منابــع درســی حــوزه نیــز در ایــن ســیر مطالعاتــی 

ــا را  ــی آن ه ــت برخ ــن اس ــرا ممک ی ــت؛ ز ــده اس ــی ش معرف

ــند؛ ــده باش نخوان

ــی  ــم دانش افزای ــه ه ــت ک ــه ای اس ــه گون ــا ب ــب کتاب ه • ترکی

ــطح  ــر س ــد و در ه ــذار باش ــش و اثرگ ــم انگیزه بخ ــد و ه کن

بــه انگیــزه، دانــش و مهــارت توجــه شــده اســت؛

• تــاش شــده در ُبعــد معرفتــی و دانشــی، بــه علــوم مرتبــط بــا 

اخــاق بــه صــورت جامــع توجه شــود؛

• از معرفــی مــوارد مشــکوک یــا مــورد اختــاف ماننــد 

یان هــای تصــوف، پرهیــز  عرفان  هــای غیرشــرعی یــا جر

ــت؛ ــده اس ش

• آداب و زّی طلبگی مورد توجه خاص قرار گرفته است؛

ــار موجــود اســت و ممکــن  ــان آث ــع معرفی شــده، از می • مناب

اســت در آینــده آثــار بهتــری نیــز منتشــر شــود کــه در 

بازنگری هــای بعــدی معرفــی خواهنــد شــد؛

ــده نمی شــود،  ــن ســیر دی ــام برخــی از کتاب هــا در ای • اگــر ن

ــت  ــرای رعای ــه ب ــت، بلک ــا نیس ــی ارزش آن ه ــای نف ــه معن ب

ــۀ تعــداد محــدودی بســنده شــده اســت؛  ــه ارائ اختصــار، ب

بــا ایــن امیــد کــه همیــن مقــدار نظــر عاقه منــدان را تأمیــن 
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ــر  ــای دیگ ــا کتاب ه ــنهادی ب ــع پیش ــۀ مناب ــا مطالع ــد و ب کن

نیــز آشــنا شــوند.

موضوعــات ایــن کتاب نامــه در نــه بخــش بــه شــرح 
زیــر معرفــی شــده اســت:
1. روش  شناسی علم اخاق؛

2. انسان  شناسی؛

3. فلسفۀ اخاق و اخاق کاربردی؛

4. آداب و اخاق بندگی، فردی و اجتماعی؛

5. تربیت اخاقی؛

و  عالمــان  اخاقی)معصومــان^،  اســوه  های  ســیرۀ   .6

مجاهــدان(؛

7. آداب و اخاق خانوادگی؛

8. آداب و اخاق طلبگی؛

9. اخاق در متون ادبی.

ــل  ــی مراح ــی کل ــه معرف ــاب ب ــن کت ــش اول ای بخ
اســت  یافتــه  اختصــاص  اخــالق  مطالعاتــی  ســیر 
مطالعاتــی  ســیر  کتاب شناســی  بــه  دوم  بخــش  و 

می پــردازد.

مراحل کلی سیر مطالعاتی اخالق اسالمی
ایــن ســیر در ســه ســطح تنظیــم شــده و بــرای هــر 
ســطح در نــه محــور زیــر، کتــب متناســب و مــورد تأیید 
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بــه صــورت آســان بــه مشــکل معرفــی شــده اســت:
1. روش  شناسی علم اخاق؛

2. انسان  شناسی؛

3. فلسفۀ اخاق و اخاق کاربردی؛

4. آداب و اخاق بندگی، فردی و اجتماعی؛

5. تربیت اخاقی؛

و  عالمــان  اخاقی)معصومــان^،  اســوه  های  ســیرۀ   .6

مجاهــدان(؛

7. آداب و اخاق خانوادگی؛

8. آداب و اخاق طلبگی؛

9. اخاق در متون ادبی.
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د( سیر مطالعاتی سطح یک
معرفی ککتاب ها:

روش  شناسی علم اخالق

- »آشنایی با دانش اخاق اسامی«، مهدی احمدپور؛

انسان  شناسی 

1. »انسان در قرآن«، مرتضی مطهری؛

2. »انسان شناســی اســامی«، رضــا برنجــکار و علی نقــی 

ــاری؛ خدای

فلسفۀ   اخالق و اخالق کاربردی

- »فلسفه اخاق«، محمد فتحعلی  خانی؛

آداب بندگی، فردی و اجتماعی

1. »همیشــه بهار)اخــاق و ســبک زندگــی اســامی(«، 

یفی؛ احمــد   حســین شــر
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2. »اخاق معاشرت«، جواد محدثی.       

اخالق بندگی، فردی و اجتماعی

1. »گناه  شناسی«، محسن قرائتی؛        

2. »گناهان کبیره«، سیدعبدالحسین دستغیب شیرازی؛

3. »انسان  سازی در قرآن«، محمدتقی مصباح یزدی؛

4. »قلب سلیم«، سیدعبدالحسین دستغیب شیرازی؛

5. »مهارت  های زندگی«، سید  مهدی خطیب.

حدیث
1. »منتخب میزان الحکمه«، محمد محمدی ری شهری؛

ــاُب  ــاُب االیمــان و الکفــر، کت 2. »اصــول کافــی جلــد2 )کت

ــرآن، کتــاُب العشــره(«، محمد  بــن 
ُ

 الق
ِ

عــا، کتــاُب فضــل
ُّ

الد

یــان؛ یعقــوب کلینــی، ترجمــۀ حســین انصار

3. »نهج الباغه«، حکمت  ها.

خودسازی و معنویت اسالمی

1. »جهاد اکبر«، سیدروح الله موسوی خمینی؛

2. »در جست وجوی عرفان اسامی«، محمدتقی مصباح یزدی؛

منبع جایگزین: 

ــامی(«،  ــان اس ــتاری در عرف ــاب )جس ــای آفت - »در کوچه ه

محمدتقــی مصبــاح یــزدی؛
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3. »داستان های شگفت«، سیدعبدالحسین دستغیب شیرازی؛

محمدرضــا  عملــی«،  اخــاق  در  آغــاز  »نقطه هــای   .4

؛ ی کنــی و مهد

موضوعات خاص
1. »سیاحت غرب«، سیدمحمدحسن   نجفی قوچانی؛

2. »زبان، بایدها و نبایدها«، جمعی از نویسندگان؛

3. »معیشــت مؤمنانــه )آشــنایی بــا چهــار مفهــوم زهــد، رفــاه، 

ــاب  ــم انق ــر معظ ــرافی گری در کام رهب ــی و اش تجمل گرای

یمــی؛ اســامی(«، ابوالقاســم کر

4. »گفتارهایی در اخاق اسامی«، مرتضی مطهری؛

5. »حکمت ها و اندرزها، جلد1«، مرتضی مطهری؛

ــب  ــازی و تهذی ــرای خودس ــی ب ــدا؛ گام ــا خ ــاک ت 6. »از خ

ــی. ــواد محدث ــس«، ج نف

تربیت اخالقی

1. »مسئولیت و سازندگی«، علی صفائی حائری؛

ــد  ــوی«، محّم ــی- معن ــت اخاق ــی در تربی ــش مرّب 2. »نق

عالم زاده نــوری، حســن بوســلیکی و حســین مــرادی؛

سیرۀ اسوه  های اخالقی )معصومان^، عالمان و مجاهدان(

1. »سیره اخاقی و رفتاری پیامبر اعظم|«، جواد محدثی؛
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تربیتــی معصومیــن^«، محمــد  2. »ســیرۀ اخاقــی و 

احســانی؛

3. »الگوهای مکتبی«، جواد محدثی؛

4. »سیمای فرزانگان«، رضا مختاری؛

   منبع جایگزین: 

- »گزیدۀ سیمای فرزانگان«، رضا مختاری؛

5. »الگوهای اخاقی طلبه مطلوب«، هادی حسین  خانی نائینی؛

6. »پــا بــه پــای آفتــاب )گفته هــا و ناگفته هــا از زندگــی امــام 

خمینــی&(، جلدهــای 1و 2«، امیررضــا ســتوده؛

7. »ســام بــر ابراهیــم )زندگی  نامــۀ شــهید ابراهیــم هــادی(«، 

گــروه فرهنگــی شــهید ابراهیــم هادی؛

ــگر  ــهید سرلش ــت نامه ش ــت )سرگذش ــا بی نهای ــرواز ت 8. »پ

خلبــان عبــاس بابایــی(«، ســّیدحکمت قاضــی میرســعید و 

ــری آذر. ــد طاه محّم

آداب و اخالق خانوادگی

1. »بهشت خانواده«، سیدجواد مصطفوی؛

یزۀ جنسی«، هادی حسین خانی نائینی؛ 2. »هفت روش مهار غر

3. »فرآیند همسرگزینی«، هادی حسین  خانی نائینی؛

یان. 4. »نظام خانواده در اسام«، حسین انصار
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آداب و اخالق طلبگی

ــی(«،  ــاق طلبگ ــد2 )آداب و اخ ــی، جل ــاق طلبگ 1. »میث

علی  محمــدی؛ کاظــم 

2. »درآمدی بر زّی طلبگی«، محمد عالم زادۀ نوری؛

3. »اخاق اسـامی جلـد2 )دفتر سـوم: آداب علم آموزی(«، 

گـروه علمـی اخـاق دفتـر تدویـن متـون درسـی حوزه هـای 

؛ علمیه

4. »آفـات علـم )آسیب شناسـی حیات علمی دانشـمندان(«، 

جـواد محدثی؛

5. »راه و رسـم علم آمـوزی؛ نکته  هـا، شـیوه  ها و مهارت  هـا«، 

جـواد محدثی.

اخالق در متون ادبی

ــن  ــنده اعتصامی)پروی ــی«، رخش ــن اعتصام ــوان پروی 1. »دی

ــی(؛ اعتصام

2. »گلستان سعدی«؛

3. »موش و گربه«، شیخ بهایی.
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ه ( سیر مطالعاتی سطح دو
معرفی ککتاب ها:

روش شناسی علم اخالق

1. »شــناخت اخــاق اســامی«، جمعــی از نویســندگان 

ــود(؛ ــرور ش ــد م ــول بع ــود و فص ــده ش ــل اول خوان )فص

2. »آشنایی با متون اخاق اسامی«، محسن جوادی.

انسان  شناسی

ــاح  ــی مصب ــازی«، محمدتق ــرای خودس ــی ب 1. »خودشناس

ــزدی؛ ی

2. »انسان شناسی«، محمود رجبی؛

3. »انســان در تــراز قــرآن )جســتارهایی در انسان شناســی 

ــی راد. ــی(«، عل قرآن

فلسفۀ   اخالق و اخالق کاربردی

1. »فلسفۀ اخاق«، محمدتقی مصباح یزدی؛
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ــن  در  ــا ی نوی ــا  و کا وش  ه ــردی؛ چا لش  ه ــاق  کا رب 2. »اخ

ــری و  ــد دبی ــامی ، احم ــی  اس ــی« ، محمدتق ــاق  عمل اخ

ــزاده. ــدی علی مه

آداب بندگی، فردی و اجتماعی

1. »مکارم االخاق«، حسن بن فضل طبرسی؛

2. »وسائل  الشیعه )کتاب العشرة(«، شیخ حّر عاملی.

اخالق بندگی، فردی و اجتماعی

1. »اخاق اسامی«، احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی؛

2. »معراج السعاده«، مااحمد نراقی.

منابع جایگزین:

عامــه  معراج الســعاده  از  )برگرفتــه  ســعادت  »نردبــان   -

طباطبائــی؛ ســیدمحمدرضا  نراقــی(«،  مااحمــد 

- »المقامــات العلیــه فــی موجبــات الســعاده األبدیــه«، 

قمــی؛ شــیخ عباس 

- »کشــف الغطاء عــن وجــوه مراســم االهتداء)فــی علــم 

األخــاق(«، محمدحســن قزوینــی؛

- »جامع  السعادات«، مامهدی نراقی؛

3. »تهذیب اخاق«، محمدعلی هدایتی؛
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حدیث
ررالحکــم و ُدررالکلــم«، عبدالواحدبن  محّمــد 

ُ
1. »تصنیــف غ

ــی آمدی؛ تمیم

2. »وســائل الشــیعه)کتاب جهــاد النفــس(«، شــیخ حــّر 

ــی؛ عامل

3. »چهل حدیث«، سیدروح الله موسوی خمینی.

منبع جایگزین: 

ــث امــام خمینــی&«، جــواد  ــه شــرح چهــل حدی ــر کران - »ب

ــی؛ محدث

4. »صحیفــه ســجادیه«؛ به ویــژه دعاهــای بیســتم)دعاؤه فــی 

مــکارم االخــاق(، بیســت و چهارم)دعــاؤه ألبویــه(، بیســت 

و پنجــم )دعــاؤه لُولــده(، ســی و یکم)دعــاؤه بالتوبــه(، ســی 

و دوم)دعــاؤه فــی صــاة اللیــل(، ســی و ســوم)دعاؤه فــی 

االســتخاره(؛

عبه حّرانی؛     
ُ

 العقول عن آل الرسول«، ابن ش
ُ

َحف
ُ
5. »ت

ــای 20، 23،  ــژه: نامه  ه ــا  و به وی ــه« )نامه  ه ــج الباغ 6. »نه

27، 31، 45 و 47(.

خودسازی و معنویت اسالمی

1. »روزنه هایی از عالم غیب«، سیدمحسن خرازی؛
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یق الی الله«، حسین بحرانی؛ 2. »الطر

یزی؛ 3. »رساله لقاءالله«، جواد ملکی تبر

4. »شــاخصه های عرفــان نــاب شــیعی«، محمــد فنایــی 

اشــکوری؛

5. »برنامه سلوک در نامه های سالکان«، علی شیروانی؛

6. »آداب الصلوه«، سیدروح الله موسوی خمینی.

موضوعات خاص
1. »آزادی معنوی«، مرتضی مطهری؛

2. »صراط )تفسیر سوره حمد(«، علی صفائی حائری؛

3. »رشد )تفسیر سوره عصر(«، علی صفائی حائری؛

ل بــه خــدا؛ راهــی بــه ســوی حرمــت خــود و 
ّ
4. »تــوک

شــجاعی؛ محمدصــادق  روان«،  ســامت 

5. »مرگ تاجرانه«، سیدعلی خامنه  ای.

تربیت اخالقی

1. »تعلیم و تربیت در اسام«، مرتضی مطهری؛

ــیداحمد  ــزان«، س ــی در المی ــت اخاق ــای تربی 2. »روش ه

ــی؛ فقیه

یــزی شــخصیت  3. »تربیــت توحیــدی و نقــش آن در پی ر

ــن؛ ــین مع ــامی«، حس اس

اســام«،  در  کاربــردی  اخاقــی  تربیتــی  »روش هــای   .4
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حاجی بابائیان امیــری؛ محســن 

یم«، محمد عالم زاده نوری. 5. »راهبرد تربیت اخاقی در قرآن کر

سیرۀ اسوه  های اخالقی )معصومان^، عالمان و مجاهدان(

1. »سیری در سیرۀ نبوی«، مرتضی مطهری؛

2. »جاذبه و دافعه علی×«، مرتضی مطهری؛

3. »خاطره  های آموزنده«، محمد محمدی ری شهری؛

4. »سـّر دلبـران )عرفان و توحیـد ناب در ضمن داسـتان  ها(«، 

حائری یزدی؛ مرتضـی 

ــی&(«،  ــام خمین ــرت ام ــیرۀ حض ــب )س ــای تهذی ه  ه
ّ
5. »قل

ــامی؛ ــق االس ی ــان طر احس

6. »پا به پای آفتاب، جلدهای 3 و4«، امیررضا ستوده؛

7. »موعظــۀ خوبــان، جلدهــای 1و2«، حســین قاســم حمزه، 

حســین ترابــی و ســیدعلی  رضا ادیانــی؛

8. »خاک های نرم کوشک«، سعید عاکف؛

علــی  شــهید  )خاطــرات  شــد  گــم  مهتــاب  »وقتــی   .9

حســام؛ حمیــد  خوش لفــظ(«، 

10. »آن بیست و سه نفر«، احمد یوسف زاده.

آداب و اخالق خانوادگی

1. »تحکیــم خانــواده از نــگاه قــرآن و حدیــث«، محّمــد 

؛ ی ی  شــهر ی ر محّمد
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2. »دوران عقد«، هادی حسین خانی نائینی؛

معظـم  مقـام  رهنمودهـای  از  )گزیـده ای  عشـق  »مطلـع   .3

رهبـری بـه زوج هـای جـوان(«، محمدجـواد حاج  علی  اکبری؛

ــامی«،  ــرد اس ــا رویک ــی ب ــار جنس ــم رفت ــوی تنظی 4. »الگ

ــی؛ ــدی عباس مه

5. »مطلع مهر«، امیرحسین بانکی  پورفرد؛

6. »سّر دلبران«، امیرحسین بانکی پورفرد؛

7. »الگوهای خانوادۀ اخاقی«، هادی حسین  خانی نائینی؛                                       

8. »درس هایــی از امــام )اخــاق در خانــواده(«، رســول 

ســعادتمند؛

یبــا  فر دینــی«،  رویکــرد  بــا  زندگــی  »مهارت هــای   .9

؛ ســوند عا

10. »نیمــه دیگــرم؛ مهارت هــای انتخــاب همســر، جلــد1«، 

ــی ولدی؛ ــن عباس محس

11. »سبک زندگی زنان«، امیرحسین بانکی  پورفرد.

آداب و اخالق طلبگی

طــاب  بــه  بــزرگان  )رهنمودهــای  هدایــت  »نســیم   .1

وافــی؛ علــی  جــوان(«، 

2. »فرازهــا و فرودهــا )علــل و عوامــل صعــود و ســقوط اهــل 

علــم(«، جمعــی از نویســندگان؛

3. »لباس روحانیت«، محمد عالم  زادۀ نوری؛
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4. »از خودمــا ن  با یــد شــروع کنیــم  )اخــاق  طلبگــی  از نــگا ه  

رهبــر معظــم  انقــاب («، مهــدی مقامــی؛

ــگاه  ــت از ن ــی روحانی ــف صنف ــه ای و وظای ــاق حرف 5. »اخ

ــوری؛ ــد آقان ــی&«، حمی ــام خمین ام

6. »آداب تعلیم و تعلم در اسام«، سیدمحمدباقر حجتی.

منبع جایگزین: 

ید«، سیدمحمدرضا طباطبائی. - »المراد من منیة المر

اخالق در متون ادبی

1. »نان و حلوا«، شیخ بهائی؛

2. »مخزن االسرار«، حکیم نظامی؛

3. »کلیله و دمنه«، ترجمۀ ابوالمعالی نصرالله منشی.
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و( سیر مطالعاتی سطح سه
معرفی ککتاب ها:

روش شناسی علم اخالق

ــناختی«،  ــم ش ــه  ای عل ــامی؛ مقایس ــاق اس ــه و اخ 1. »فق

ــور؛ ــدی احمدپ مه

ــۀ  ــامح در ادل ــدۀ تس ــت قاع ــامی و کاربس ــاق اس 2. »اخ

ــامی؛ ــی اس ــنن«، محمدتق س

3. »اســتنباط حکــم اخاقــی از متــون دینــی و ادلــۀ لفظــی«، 

ــوری؛ ــد عالم  زاده ن محم

ــوم«،  ــل معص ــیره و عم ــی از س ــم اخاق ــتنباط حک 4. »اس

عالم  زاده نــوری. محمــد 

انسان  شناسی

ــتین«،  ــوِد راس ــا خ ــتی ب ــق آش ی ــدا از طر ــا خ ــتی ب 1. »آش

اصغــر طاهــرزاده؛

2. »انسان شناسی از منظر قرآن و حدیث«، محمد محمدی ری شهری؛

3. »مبانی انسان شناسی در قرآن«، عبدالله نصری.
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فلسفۀ   اخالق و اخالق کاربردی

1. »مسائل اخاقی«، مایکل پالمر، ترجمۀ علیرضا آل بویه؛

یــه  فرانظر دیــن؛  و  عقــل  دایــره  در  اخــاق  »فلســفۀ   .2

صادقــی؛ هــادی  یکپارچگــی«، 

3. »فلسفۀ اخاق در ایران معاصر«، مسعود امید.

آداب بندگی، فردی و اجتماعی

مــرآة  ترجمــه  و  مامقانی)تلخیــص  آداب  و  »اخــاق   .1

الکمــال(«، عبداللــه مامقانــی، ترجمــۀ احمــد شــیخ حائری؛

2. »مفاتیح الحیات«، عبدالله جوادی آملی.

آداب بندگی، فردی و اجتماعی

1. »االخاق«، سیدعبدالله شّبر؛

2. »کیمیای سعادت«، محمد  بن  محمد غزالی؛

یعه«، راغب اصفهانی؛ یعه الی مکارم الشر 3. »الذر

4. »اخاق ناصری«، خواجه نصیرالدین طوسی؛

5. »تهذیـب االخـاق و تطهیـر األعـراق«، احمد بن ِمسـکَویه 

رازی؛

6. »اوصاف االشراف«، خواجه نصیرالدین طوسی؛

ــن  ــاء«، مامحس ــب اإلحی ــی تهذی ــاء ف ــه البیض 7. »المحج

ــانی؛ ــض کاش فی
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ذیــل  در  آن هــا  نــام  کــه  کتــاب  از  بخش هایــی 
خواهــد آمــد، مــد نظــر اســت.

اول: ربع العبادات:

• کتاب »اسرار الصیام«؛

• کتاب »آداب تاوة القرآن«.

دوم: ربع العادات:

• کتاب »اخاق االئمة وآداب الشیعة«؛

• کتاب »االمر بالمعروف والنهی عن المنکر«.

سوم: ربع المهلکات:

• کتاب »شرح عجائب القلب«؛

یاضة النفس«؛ • کتاب »ر

• کتاب »کسرالشهوتین: شهوة البطن وشهوة الفرج«؛

• کتاب »آفات اللسان«.

چهارم: ربع المنجیات

• کتاب »التوحید والتوکل«؛

• کتاب »المحبة واالنس والشوق والرضا«؛

• کتاب »النیة والصدق واالخاص«؛

• کتاب »المراقبة والمحاسبة«؛

• کتاب »التفکر«؛

• کتاب »ذکرالموت و ما بعده«.   



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

77 طرح ِسیرهای مطالعاتی طالب حوزه های علمیه

منبع جایگزین: 

- »راه روشــن )ترجمــه المحجــة البیضــاء(«، مامحســن 

ــارف؛ ــیدمحمدصادق ع ــۀ س ــانی، ترجم ــض کاش فی

ــژه  ــه الفاضلــه«، ابونصــر فارابــی. )به وی 8. »آراء اهــل المدین

ــی  ــان ال ــاج االنس ــی احتی ــرون: »ف ــادس والعش ــاب الس از ب

االجتمــاع و التعــاون« بــه بعــد.

حدیث

1. »المواعظ العددیه«، علی مشکینی؛

منبع جایگزین: 

- گزیده »المواعظ العددیه«، تلخیص: علی بابایی؛

2. »الخصال«، شیخ صدوق؛

3. »شــرح حدیــث جنــود عقــل و جهــل«، ســیدروح الله 

؛ ی خمینی موســو

4. »حقوق از دیدگاه امام سجاد«، قدرت الله مشایخی؛

5. »شــرح حدیــث عنــوان بصــری )بندگــی حقیقــی و حقیقت 

یری؛ علــم(«، محمدباقــر تحر

6. »سر االسراء فی شرح حدیث المعراج«، علی سعادت پرور 

)پهلوانی تهرانی(؛

ــای 7، 32،  ــژه خطبه  ه ــا و به وی ــه«، خطبه  ه ــج الباغ 7. »نه

153، 156، 182، 192، 193، 221، 222 و 223.
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خودسازی و معنویت اسالمی
یزی؛ 1. »المراقبات«، میرزاجوادآقا   ملکی  تبر

2. »تذکرة المتقین«، محمد بهاری همدانی؛

3. »مقاالت، جلد  های 1 تا 3«، محمد شجاعی؛

4. یک کتاب از کتاب  های ذیل:

یزی؛ -  »اسرار الصلوه« ، میرزاجوادآقا   ملکی  تبر

-  »اسرار الصلوه«، عبدالله جوادی آملی؛

-  »اسـرار الصلـوه )مختصـر مصباح النجـاه فی اسـرار الصاه 

و سـّر   االسـتغفار بین السـجدتین(«، عبدالحسـین طهرانی؛

-  »سرالصلوه«، سیدروح الله موسوی خمینی؛

5. »رسالۀ سیر و سلوک«، سیدمحمدمهدی طباطبائی)سّیدبحرالعلوم(؛

6. »رساله الوالیه«، سیدمحمدحسین طباطبائی؛

ــۀ  ــر صحیف ــع ب ــرحی جام ــد1 )ش ــامی، جل ــان اس 7. »عرف

ســجادیه(«، ناصــر مکارم شــیرازی؛

محمـد  شـیعی«،  عالمـان  متـون  در  اسـامی  »عرفـان   .8

؛ ی ر شـکو یی ا فنا

دیــدگاه از  ســلوک  و  ســیر  و  نفــس  »تهذیــب   .9 

امام خمینی&«، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی& ؛

موضوعات خاص

1. »معیشت پرهیزگارانه«، سیدعلی خامنه  ای؛
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2. »روابط اجتماعی از نگاه قرآن«، عبدالهادی مسعودی؛

3. »رفتار اخاقی انسان با خود«، محمدتقی سبحانی  نیا؛

4. »دروغ مصلحت  آمیز«، سیدحسن اسامی.

تربیت اخالقی
1. »نقش عادت در تربیت اسامی«، تقی علی  اشرف جودت؛

2. »تربیت اخاقی«، محمد داودی؛

ــندگان  ــروه نویس ــامی«، گ ــت اس ــم و تربی ــفۀ تعلی 3. »فلس

ــزدی؛ ــاح ی ــی مصب ــر محمدتق ــر نظ ی ز

بهروز  ترجمۀ  یالجن،  مقداد  اسام«،  در  اخاقی  »تربیت   .4

رفیعی.

سیرۀ اسوه  های اخالقی )معصومان^، عالمان و مجاهدان(

1. »سنن النبی«، سیدمحمدحسین طباطبائی؛                   

2. »گزیدۀ سیرۀ پیامبر خاتم«، محمد محمدی ری  شهری؛

3. »فضیلت های فراموش شده«، حسینعلی راشد؛

4. »سیاحت شرق«، محمدحسن نجفی قوچانی؛

5. »پا به پای آفتاب، جلدهای 5 تا 8«، امیررضا ستوده.

7. آداب و اخالق خانوادگی

1. »بهشت زندگی«، سیدجواد مصطفوی؛

ــارا دی آنجلیــس، ترجمــۀ  ــارۀ مــردان«، بارب 2. »رازهایــی درب

هــادی ابراهیمــی )گــروه پژوهشــی نویــن(؛
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ــۀ  ــس، ترجم ــارا دی آنجلی ــان«، بارب ــارۀ زن ــی درب 3. »رازهای

ــن(؛ ــی نوی ــروه پژوهش ــی )گ ــادی ابراهیم ه

4. »هنر رضایت از زندگی«، عباس پسندیده؛

5. »معماری عشق پایدار در زندگی زناشویی«، سیدمسعود راد.

آداب و اخالق طلبگی

1. »تبلیــغ بــر پایــۀ قــرآن و حدیــث«، محمــد محمــدی 

ری شــهری؛

2. »اخاق و آئین نقد«، سیدحسن اسامی؛

یس«، الف.ف.امیدواری. 3. »اخاق تدر

اخالق در متون ادبی

خمینــی&(،  حضرت   امــام  امام)ســروده های  »دیــوان   .1

موســوی خمینی؛ ســیدروح الله 

2. »َسَمک َعّیار«، فرامرز پسر خداداد؛

3. »قابوس  نامه«، عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر؛

نظام الملــک  خواجــه  )ســیرالملوک(«،  »سیاســت نامه   .4

ــی. طوس


