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مقدمه

مقدمه
تاریــخ ،یکــی از شــاخه هــای علــوم انســانی اســت و تار یــخ اســام نیــز
یکــی از علــوم اســامی بــه شــمار مــی رود .تار یــخ اســام همچــون علــوم
دیگــر ،تعریــف خــاص دارد؛ ســیر تحــول دارد؛ دارای مبانــی ،روش،
مکتــب و شــاخه هایــی اســت و ماننــد هــر علــم دیگــر پرچــم داران
و تأثیرگذارانــی داشــته اســت .از زمــان شــکل گیــری تار یــخ نویســی
اســامی تاکنــون هــزاران کتــاب در زمینــه تار یــخ اســام تألیــف شــده
اســت؛ امــا جایــگاه منابــع اولیــه و قدیمــی ،همچنــان محفــوظ اســت و
شــناخت آن منابــع و مؤلفــان آن از الزامــات بهرهمنــدی از تار یــخ اســت.
بنابرآنچــه گفتــه شــد ،تار یــخ ،همچــون هــر علــم دیگــر ،نیازمنــد اســتاد
و آمــوزش اســت و کســی بــدون طــی دوره آموزشــی و اســتفاده از محضــر
اســتادان ایــن علــم نمیتوانــد بــه مرحلــه تخصــص برســد.
بدین منظور چندین سال است که تاریخ اسالم یکی از دروس رسمی
حوزههای علمیه شده است و رشته تخصصی تاریخ همچون سایر رشته ها
در حوزه علمیه دایر است و طالب عالقه مند ،در این دوره شرکت دارند .و
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تعدادی نیز در مقطع سطح دو و سه فارغ التحصیل شدهاند.
امــا چنانکــه روشــن اســت شــرکت در ایــن دوره هــا بــرای همــه مقــدور
نیســت .روحانیــون محتــرم مقیــم بــاد و شــهرها و روســتاها و نیــز کســانی که
ـاظ ســنی واجــد شــرایط نیســتند از شــرکت در ایــن دورههــا محرومنــد
از لحـ ِ
در حالــی کــه بســیاری عالقهمندنــد از طریــق مطالعــه آزاد ،بــا تار یــخ اســام
و تشــیع آشــنا شــوند و بــه نظــر میرســد کــه در ایــن حــد نیــز الزم اســت از
تجــارب و راهنمایی هــای اســتادان فــن بهرمنــد شــوند.
از ایــن رو معاونــت تهذیــب حوزههــای علمیــه بــا اســتفاده از نظــر گروهــی
از اســتادان تاریــخ در حــوزه علمیــه ،ســیر مطالعاتــی پیشــنهادی در تاریــخ
اســام (وشــاخه هــای مرتبــط) را بــه صــورت آســان بــه مشــکل و از عمومی به
تخصصــی تنظیــم کــرده کــه بــه پیوســت ارائــه میشــود.
البتــه اگــر تعــدادی از کتابهــای مشــابه در ایــن ســیر نیامــده ،بــه معنــای
نفــی ارزش آنهــا نیســت ،بلکــه بــه لحــاظ ضــرورت اختصــار ،بــه ارائــه
تعــداد محــدودی بســنده شــده اســت؛ بــا ایــن امیــد کــه همیــن مقــدار ،نظــر
عالقهمنــدان را تأمیــن کنــد و بــا مطالعــه منابــع پیشــنهادی ،باکتابهــای
دیگــر نیــز آشــنا شــوند.
گفتنــی اســت منابــع معرفــی شــده ،ازمیــان آثــار موجــود اســت و ممکــن
اســت در آینــده آثــار بهتــری نیــز منتشــر شــود کــه در بازنگریهــای بعــدی
معرفــی خواهنــد شــد.
در پایان از اساتید محترم حجج اسالم والمسلمین آقایان مهدی
پیشوایی ،محمد هادی یوسفی غروی ،دکتر محمد رضا جباری ،دکتر

مقدمه

حامد منتظری مقدم ،دکتر حسین حسینیان مقدم ،دکتر محمد رضا
هدایت پناه ،دکتر غالمحسن محرمی ،دکتر حمید رضا مطهری ،و آقایان
دکتر سید حسین فالح زاده ،و دکتر نعمت اهلل صفری(دامت توفیقاتهم)
که ما را در تهیه و تنظیم این مجموعه یاری نمودند تقدیر و تشکر میکنیم
همچنین از همکاران عزیز حجج اسالم سید محمد نصیحت کن،
محمود مقدمی ،عبدالعلی پناهی ،حمیدرضا پور یحیی و علی نعمتی
که در پی گیری و به نتیجه رساندن این کار سهم داشتند نیز تقدیر و
تشکر می کنیم .و منتظر پیشنهادها و نظرهای تکمیلی صاحب نظران
هستیم تا فهرست موجود ،کاملتر و مورد استفاده عالقمندان قرار گیرد.
والحمد هلل رب العالمین
هادی حسین خانی
معاون تهذیب حوزههای علمیه
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معرفی کلی مراحل
سیر مطالعاتی تاریخ اسالم
ایــن ســیر در ســه مرحلــه مقدماتــی ،متوســطه و پیشــرفته تنظیــم شــده و
بــرای هــر مرحلــه در نــه محــور ز یــر ،کتــب متناســب و مــورد تأییــد بــه صــورت
آســان بــه مشــکل معرفــی شــده اســت:

عناوین مباحث:
-1تاریخ عصر جاهلی
-2تاریخ عصر نبوی
-3تاریخ عصر خلفاء
-4تاریخ اهل بیت
-5تاریخ عاشورا
-6تاریخ عصر غیبت
-7تاریخ تشیع
-8تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
-9منابع تاریخ اسالم
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مرحله اول :دوره مقدماتی
معرفی کتاب ها :

 تاریخ عصر جاهلی
 -1تصویر عصر جاهلی در قرآن ،انسیه خزعلی

 تاریخ عصر نبوی
-1تاریخ اسالم (از جاهلیت تا رحلت پیامبر ،)مهدی پیشوایی
-2تاریخ اسالم از منظر قرآن ،یعقوب جعفری

 تاریخ عصر خلفاء
-1تاریخ اسالم(دوره خلفاء -از سقیفه تا کربال) ،مهدی پیشوایی
-2تتمة المنتهی ،شیخ عباس قمی
-3جمال کعبه ،محمدحسین دانشکیا

 تاریخ اهل بیت
-1منتهی اآلمال ،شیخ عباس قمی
-2سیره پیشوایان ،مهدی پیشوایی

 عاشورا
-1اللهوف علی قتلی الطفوف ،سید بن طاووس
-2نفس المهموم ،شیخ عباس قمی ،با ترجمه میرزا ابوالحسن شعرانی
-3بررسی تاریخ عاشورا ،محمد ابراهیم آیتی

مرحله اول :دور مقدماتی

-4حماسه حسینی ،مرتضی مطهری
-5سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربال ،محمد صادق نجمی

 تاریخ عصر غیبت
-1نگیــن آفرینــش ،جمعــی از نویســندگان(محمد امیــن باالدســتیان،
محمــد مهــدی حائــری پــور ،مهــدی یوســفیان)
-2تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم ،جاسم حسین

 تاریخ تشیع
-1تاریخ تشیع (از آغاز تا پایان غیبت صغری) ،غالمحسن محرمی
-2تاریخ تشیع ،گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
-1مسلمانان در بستر تاریخ ،یعقوب جعفری
-2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،محمد رضا کاشفی
-3تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،زین العابدین قربانی

 منابع تاریخ اسالم
-1منابع تاریخ اسالم ،رسول جعفریان
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مرحله دوم :دوره متوسطه
معرفی کتاب ها:

 تاریخ عصر جاهلی
 -1اسالم و آراء و عقاید بشری یا جاهلیت و اسالم ،یحیی نوری

 تاریخ عصر نبوی
-1تاریخ سیاسی اسالم جلد( 1سیره رسول خدا ،)رسول جعفریان
-2حیات القلوب (تاریخ پیامبر اسالم ،)محمد باقر مجلسی

 تاریخ عصر خلفاء
-1پــس از غــروب (تحلیــل رخدادهــای پــس از رحلــت پیامبرتــا پایــان
ســومین زمامــدار) ،یوســف غالمــی

 تاریخ اهل بیت
-1حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ،رسول جعفریان
-2فی رحاب ائمة اهل البیت ،سید محسن امین
-3سیرة األئمة االثنی عشر ،هاشم معروف الحسنی
-4رسالة فی تواریخ النبیو اآلل ،محمد تقی
تستری(شوشتری)

 عاشورا

َ
َّ
الطف ،ابومخنف لوط بن یحیی ا ْزدی
-1وقعة
-2ثورة الحسین ،ظروفها االجتماعیه و آثارها االنسانیه ،محمد

مرحله دوم :دوره متوسطه

مهدی شمس الدین
-3تاریخ سید الشهداء ،عباس صفائی حائری
-4انقــاب کربــا از دیــدگاه اهــل ســنت ،عبدالمجیــد ناصــری داودی

 تاریخ عصر غیبت
-1تاریخ عصر غیبت(نگاهی تحلیلی به عصر غیبت امام دوازدهم،)
سیدمسعودپورسیدآقایی،محمدرضاجباری،حسنعاشوری،سیدمنذر حکیم
-2اوضــاع سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی شــیعه در عصــر غیبــت،
حســن حســینزاده شــانهچی
-3تــا ظهور(پژوهشــی جامــع پیرامــون آمــوزه و مباحــث مهدو یــت) ،نجــم
الدیــن طبســی

 تاریخ تشیع
-1جنبشهای شیعی در تاریخ اسالم ،هاشم معروف الحسنی
-2تاریــخ تشــیع در ایــران(از آغــاز تــا طلــوع دولــت صفــوی) ،رســول
جعفر یــان
-3تشــیع در مســیر تاریخ(تحلیــل و بررســی علــل پیدایــش تشــیع و ســیر
تکوینــی آن در اســام) ،ســید حســین محمــد جعفــری

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
-1پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،علی اکبر والیتی
-2دانش مسلمین ،محمدرضا حکیمی

 منابع تاریخ اسالم
-1علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی ،صادق آئینه وند
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مرحله سوم :دوره پیشرفته
معرفی کتاب ها:

 تاریخ عصر جاهلی
-1المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،جواد علی

 تاریخ عصر نبوی
-1موسوعة التاریخ االسالمی(جلد1تا ،)3محمد هادی یوسفی غروی
-2الصحیــح مــن ســیرة النبــی االعظــم ،ســید جعفــر مرتضــی عاملــی

 تاریخ عصر خلفاء
-1تاریخ سیاسی اسالم جلد( 2تاریخ خلفاء) ،رسول جعفریان
-2موسوعة التاریخ االسالمی(جلد4و ،)5محمدهادی یوسفی غروی

 تاریخ اهل بیت
-1موســوعة التار یــخ االســامی (جلــد 6و7و ،)8محمدهــادی یوســفی
غــروی

مرحله سوم :دوره پیشرفته

-2نقش ائمه در احیای دین ،سید مرتضی عسکری
-3سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه ،محمدرضا جباری
-4االرشــاد فــی معرفــة حجــج اهلل علــی العبــاد ،محمــد بــن محمــد بــن
نعمــان (شــیخ مفیــد)
َ
-5موسوعة سیرة اهل البیت ،باقر شریف قرشی

 عاشورا
-1تاریــخ قیــام ومقتــل جامــع ســید الشــهداء ،جمعــی از نویســندگان ز یــر
نظــر اســتاد مهــدی پیشــوایی
-2بازتاب تفکر عثمانی در واقعه عاشورا ،محمد رضا هدایت پناه
-3جریــان شناســی تاریخــی قرائتهــا و رویکردهــای عاشــورا از صفو یــه تــا
مشــروطه ،محســن رنجبــر

 تاریخ عصر غیبت
-1موسوعة االمام المهدی جلد  -1تاریخ الغیبة الصغری ،سید
محمد صدر
-2موسوعة االمام المهدی جلد -2تاریخ الغیبة الکبری ،سید
محمد صدر
-3منتخــب األ ثــر فــی اإلمــام الثانــی عشــر ،لطــف اهلل صافــی
گلپا یگا نــی
-4کتاب الغیبة ،محمد بن ابراهیم بن جعفر الکاتب النعمانی
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-5کتــاب الغیبــة ،ابوجعفــر محمــد بــن حســن بــن علــی بــن حســن
طوسی(شیخ طو ســی)
-6کمــال الدیــن و تمــام النعمــة ،ابوجعفــر محمــد بــن علــی بــن حســین
بــن بابو یــه قمی(شــیخ صــدوق)

 تاریخ تشیع
-1تاریخ االمامیة و اسالفهم من الشیعة ،عبداهلل فیاض

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
-1کارنامه اسالم ،عبدالحسین زرینکوب
-2خدمات متقابل اسالم و ایران ،مرتضی مطهری
-3سیر تمدن اسالمی ،شکراهلل خاکرند
-4تأسیس الشیعة لعلوم االسالم ،سید حسن الصدر

 منابع تاریخ اسالم
-1تاریخ نگاری در اسالم ،سید صادق سجادی و هادی عالم زاده
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سیر مطالعاتی تاریخ اسالمی

مرحله اول :دوره عمومی

کتابشناسی سیر مطالعاتی
تاریخ اسالم

دوره مقدماتی
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دوره مقدماتی /تاریخ عصر جاهلی

 عنوان کتاب :تصویر عصر جاهلی در قرآن كریم



پدیدآورنده :انسیه خزعلی



مشخصات نشر :مؤسسه انتشارات امیركبیر ،سال  ،1387تهران

-----------------------------------------

در ایــن کتــاب مؤلــف تــاش کــرده مســائلی را کــه قــرآن در مــورد عصــر
جاهلــی مطــرح کــرده اســت بــا اســتناد بــه شــواهد تاریخــی و ادبــی آن عصــر
بــه تصویــر بکشــد .ایــن كتــاب دارای پنــج فصــل اســت .فصــل اول بــه
موقعیــت جزیرهالعــرب هنــگام نــزول وحــی پرداختــه اســت .فصــل دوم بــه
جاهلیــت و مفهــوم آن و همچنیــن بــه وضعیــت فرهنگــی -ادبــی ســرزمین
وحــی اختصــاص دارد .در فصــل ســوم اوضــاع اجتماعــی -اقتصــادی
جزیرهالعــرب در هنــگام نــزول وحــی مــورد کنــکاش قــرار گرفتــه و بــه جایــگاه
زن در جامعــه جاهلــی پرداختــه و وضعیــت خانوادگــی زن در بحث ازدواج
و طــاق را مــورد بحــث قــرار داده اســت .در فصــل چهــارم مســئله ازدواج و
انــواع آن و ســپس طــاق و چگونگــی آن را بررســی کــرده و اثبات کرده اســت
طــاق از عواملــی اســت كــه در جاهلیــت موجبــات ظلــم بــه زن و محــروم
شــدن او از حقــوق طبیع ـیاش را فراهــم آورده اســت ،در فصــل پنجــم
نویســنده ســعی کــرده اســت كــه عقایــد و افــكار شــایع در عصــر جاهلی اعم
از مذهبــی و غیــر آن و آداب و رســوم و عــادات ایــن عصــر را مــورد مطالعــه
قــرار دهــد .لــذا مســأله دیــن و جایــگاه آن ،مخصوصــا ادیــان آســمانی را کــه
در عصــر جاهلــی رواج داشــته اســت ،مــورد بررســی قــرار داده اســت.
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دوره مقدماتی /تاریخ عصر نبوی

 عنوان کتاب :تاریخ اسالم (از جاهلیت تا رحلت پیامبر) 



پدیدآورنده :مهدی پیشوایی



مشخصات نشر :دفتر نشر معارف ،سال  ،1390قم

-----------------------------------------

نویســنده در ایــن کتــاب ســعی دارد طــی پنــج بخــش یــک دوره کامــل از
زندگــی رســول اکــرمرا بــا نــگاه بــه دوره قبــل و بعــد از تولــد آن حضــرت،
بیــان دارد ،از ایــن رو ابتــدا در بخــش اول بــه مباحثــی از قبیــل موقعیــت
جغرافیایــی جزیــرة العــرب و وضــع عــرب در دوره جاهلیــت و وضــع
اجتماعــی و روحیــات اقــوام عــرب در آن زمــان و ادیــان و مذاهــب مطــرح
در آن روزگار مــی پــردازد و در چهــار بخــش دیگــر زندگــی پیامبــر را بــه
ترتیــب از تولــد تــا بعثــت ،و حــوادث تاریــخ اســام را از بعثــت تــا هجــرت،
از هجــرت تــا دعــوت جهانــی و از دعــوت جهانــی تــا رحلــت آن حضــرت،
مــورد بحــث قــرار مــی دهــد .مؤلــف در سراســر کتــاب ،منابــع متعــدد مــورد
اســتناد را در پاورقــی آورده اســت .کتــاب مذکــور بــه پنــج زبــان زنــده دنیــا
ترجمــه و تــا بــه حــال  23مرتبــه تجدیــد چــاپ شــده اســت.

دوره مقدماتی /تاریخ عصر نبوی

 عنوان کتاب :تاریخ اسالم از منظر قرآن



پدیدآورنده :یعقوب جعفری



مشخصات نشر :دفتر نشر معارف ،سال  ،1384قم

-----------------------------------------

مؤلــف هــدف از نــگارش ایــن کتــاب را اســتخراج حــوادث تاریخــی عصــر
پیامبــر از آیــات قــرآن معرفــی میکنــد و از آنجــا کــه معتقــد اســت منابــع
ً
تاریخــی معمــوال دارای پیچیدگــی ،کاســتی و اختــاف اســت ،لــذا بــرای
رســیدن بــه حقیقــت ،آیــات قــرآن را بهتریــن منبــع تاریخــی مــی دانــد کــه
میتــوان در حــل معضــات تاریخــی از آن بهــره جســت .ایــن کتــاب دارای
پنــج فصــل و یــک خاتمــه اســت .در فصــل اول بــه موضــوع فلســفة تار یــخ
و ســنت هــای حاکــم بــر آن پرداختــه شــده اســت .در فصــل دوم موضــوع
جاهلیــت مطــرح و ابعــاد و نشــانه هــای آن بررســی شــده اســت .در فصــل
ســوم و چهــارم حــوادث مهمــی کــه از والدت پیامبــر تــا بعثــت ایشــان و
از بعثــت تــا هجــرت اتفــاق افتــاده اســت ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
در فصــل پنجــم حــوادث مهمــی کــه طــی یــازده ســال از هجــرت پیامبــر
تــا رحلــت آن حضــرت رخ داده بــود ،مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .در
خاتمــه کتــاب بــه موضــوع آینــده بشــریت از نظــر قــرآن توجــه شــده اســت.
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دوره مقدماتی /تاریخ عصر خلفاء

 عنوان کتاب :تاریخ اسالم (دوره خلفاء از سقیفه تا کربال)



پدیدآورنده :مهدی پیشوایی



مشخصات نشر :دفتر نشر معارف ،سال  ،1393قم

-----------------------------------------

این کتاب از سه بخش تشکیل شده است بخش اول با عنوان «حوادث
پس از رحلت نبی اعظم »در قالب سه فصل ارائه شده است .نویسنده
در فصل اول تحت عنوان «والیت و خالفت» مباحثی از این قبیل مطرح می
کند :دو دیدگاه در باره جانشینی پیامبر ،دیدگاه امامت و تنصیصی
بودن ،دیدگاه خالفت ،سقیفه و پیروزی تاریخی نظریه حاکمیت قریش،
استناد ابوبکر به جمله «االئمة من قریش» ،تفسیر درست حدیث با توجه
به صدر و ذیل آن ،موضع امیرالمؤمنین پس از سقیفه .در فصل دوم
تحت عنوان «دوران خلفای سه گانه» مباحثی از این قبیل مطرح میگردد:
دوره خلیفه اول ،کارگزاران مهم خلیفه اول ،حوادث مهم دوران خالفت
ابوبکر ،مخالفان خالفت ابوبکر ،اقدامات ابوبکر ،آغاز فتوحات ،دوره
خلیفه دوم ،کارگزاران خلیفه دوم ،فعالیتهای خلیفه دوم ،اجتهادهای
بی دلیل ،منع نشر احادیث پیامبر ،ترویج قصه گویی ،فتوحات ،کشته
شدن خلیفه دوم ،تشکیل شورای شش نفره ،دوره خلیفه سوم ،پیشینه
عثمان در عصر نبوی ،برخی از کارگزاران خلیفه سوم ،فعالیتهای
خلیفه سوم ،فتوحات ،جمع آوری قرآن ،شورش مردم بر ضد عثمان،
قتل عثمان ،فصل سوم :دوره خالفت امیرالمؤمنین ،فعالیتهای
علی پس از رحلت پیامبر ،همکاری با خلفاء ،طرح اصطالحات

دوره مقدماتی /تاریخ عصر خلفاء

حکومت علوی ،آغاز فتنه ها ،جنگ جمل ،نبرد با بیعت شکنان،
جنگ صفین ،مخالفت خوارج با حکمیت پیش از اعالم نظرداوران،
جنایات خوارج و برخورد قاطع امام ،پایان فتنه خوارج .در بخش دوم
با عنوان «دوران امامت امام حسن مجتبی »مباحثی از قبیل :آغاز
امامت ،بیعت با امام حسن ،تحرک نظامی معاویه ،آغاز ضعف و
شکست در جبهه امام ،متن پیمان صلح ،مناظرات امام مجتبی
با معاویه و طرفداران او ،مسمومیت و شهادت امام مجتبی ،مطرح
می گردد .در بخش سوم «دوران امامت امام حسین ،»به این مباحث
میپردازد :مراحل زندگی حسین بن علی ،آغاز امامت ،مبارزات امام
حسین با حکومت معاویه ،مخالفت با ولیعهدی یزید ،فلسفه قیام
امام حسین ،پیامدهای اجتماعی و سیاسی ،قیام امام حسین،
انقراض سلسله بنی امیه.
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دوره مقدماتی /تاریخ عصر خلفاء

 عنوان کتاب :تتمة المنتهی



پدیدآورنده :حاج شیخ عباس قمی



مشخصات نشر :نشر بین الملل ،سال  ،1389تهران

-----------------------------------------

ایــن کتــاب در زمــره کتابهــای تاریــخ خلفــا اســت و جلــد دوم کتــاب
«منتهــی االمــال» محــدث قمــی بــه شــمار مــیرود .مؤلــف در ایــن کتــاب
تار یــخ خلفــا را از خالفــت ابوبکــر آغــاز کــرده و تــا خالفــت معتصــم عباســی
(آخریــن خلیفــه عباســی) و ســقوط ایــن سلســله ادامــه داده اســت .روش
نویســنده در ایــن اثــر چنیــن اســت کــه در دوره خالفــت هــر خلیفــه ،حوادث
مهــم آن دوره را آورده و زندگینامــه مشــاهیر علمــاء و محدثانــی را کــه بــا آن
خلیفــه معاصــر بــوده ،شــرح داده اســت .همچنیــن قیامهــا و نهضتهــای
زمــان هــر خلیفــه را مــورد بحــث قــرار داده و قیامهــای ســادات و علویــان را
در هــر دوره آورده اســت .ایــن کتــاب دارای نکتههــا و فوایــد فــراوان تاریخــی
اســت .مؤلــف در اولیــن بخــش ایــن کتــاب بــه ذکــر وقایــع ایــام خلفــا
مــی پــردازد ،از جملــه :خالفــت ابــی بکــر ابــی قحافــه ،خالفــت عمــر بــن
الخطــاب ،خالفــت عثمــان بــن عفــان و مقتــل او ،خالفــت امیرالمؤمنیــن
علــی بــن ابــی طالــبو جنــگ آن حضــرت بــا ناکثیــن و قاســطین و
مارقیــن ،خالفــت امــام حســن مجتبــی ســبط اکبــر رســول خــدا ،
خالفــت معاو یــه بــن یز یــد بــن معاو یــه و عبــداهلل بــن زبیــر ،دولــت مــروان
بــن الحکــم بــن ابــی العــاص ،ســلطنت عبدالملــک بــن مــروان ،مقتــل
مختــار ،مقتــل مصعــب و قتــل عبــداهلل بــن زبیــر .همچنیــن موضوعاتــی از

دوره مقدماتی /تاریخ عصر خلفاء

قبیــل :خالفــت ابوالعبــاس الســفاح ،خالفــت ابــی جعفــر عبــداهلل المنصــور
و شــهادت عبــداهلل بــن الحســن المثنــی ،شــهادت عبــداهلل بــن الحســن
بــن الحســن ملقــب بــه نفــس زکیــه ،خالفــت مهــدی عباســی ،خالفــت
موســی بــن المهــدی ملقــب بــه هــادی ،خالفــت هارون الرشــید ،قتــل جعفر
برمکــی و انقضــاء دولــت برامکــه ،خالفــت ابوالعبــاس عبــداهلل بــن هــارون
ملقــب بــه مأمــون و داســتان ابوالســرایا ،طلــب مأمــون حضــرت رضــا را
از مدینــه بــه مــرو ،کــوچ کــردن حضــرت فاطمــه بنــت موســی بــن جعفــراز
مدینــه بــه مــرو و فــوت ایشــان در قــم ،خالفــت معتصــم ،بنــای شــهر ســامرا به
فرمــان معتصــم.
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عنوان کتاب :جمال کعبه (شرحی بر تاریخ اسالم به روایت امام علی)



پدیدآورنده :محمد حسین دانش کیا



مشخصات نشر :دفتر نشر معارف ،سال  ،1385قم

-----------------------------------------

در این اثر نویسنده وقایع تاریخی را که از زمان رحلت پیامبر اکرم تا
شهادت امام علیاتفاق افتاده است ،در قالب خطبه ها و نامه ها و کلمات
حکمت آمیز امیرالمؤمنین که در نهج البالغه و سایر کتب روایی ،کالمی
و تاریخی وجود دارد ،به تصویر کشیده .این کتاب از یک مقدمه و دو بخش
تشکیل شده که هر بخش دارای چند فصل است .مؤلف در بخش اول به
بیان حوادثی میپردازد که از رحلت پیامبر تا بیعت با امام علیاتفاق
افتاده است ،حوادثی از قبیل سقیفه و پیامدهای آن ،جانشینی خلیفه اول
و دیدگاه امیرمؤمناندر باره خلیفه سوم .در بخش دوم مباحثی از قبیل
بیعت امت اسالمی با امام ،فتنه ناکثین (اولین گروه سرکش) ،رویارویی با
قاسطین ،داستان خوارج ،سقوط مصر توسط نیروهای معاویه و حمالت ایذایی
نظامیان معاویه به فکر و حکومت علیرا بیان می دارد .در ویرایش دوم این
کتاب ،شرح حالی از شخصیتهایی که امام متعرض آنها شده است به
صورت زیرنویس ارائه شده است و از سوی دیگر متن عربی سخنان حضرت
امیرالمؤمنینبرای سهولت بیشتر در پایان هر فصل به پیوست ذکر گردیده است.

دوره مقدماتی  /تاریخ اهل بیت

 عنوان کتاب :منتهی الـآمال



پدیدآورنده :حاج شیخ عباس قمی ،مترجم :علی نظری منفرد



مشخصات نشر :انتشارات جلوه کمال ،سال  ،1390قم

-----------------------------------------

مؤلــف در ایــن کتــاب بــا زبــان فارســی ســاده زندگانــی پیامبــر اســام
و خانــدان بزرگــوار آن حضــرت را بــه رشــته تحریــر در آورده اســت .در ایــن
اثــر از منابــع معتبــر روایــی ،تاریخــی ،حدیثــی ،رجالــی ،تفســیری ،تراجــم
و انســاب اســتفاده شــده اســت .ایــن کتــاب شــامل چهــارده بــاب اســت
کــه در هــر بــاب بــه بیــان زندگــی یکــی از چهــارده معصــوم پرداختــه شــده
اســت .روش مؤلــف در ایــن کتــاب بدیــن گونــه اســت کــه هــر بــاب را بــه
چندیــن فصــل تقســیم کــرده و در هــر فصل یکــی از موضوعاتــی را که مربوط
بــه آن معصــوم اســت بــه صــورت مختصــر امــا جامــع مــورد بحــث قــرار داده
اســت؛ موضوعاتــی از قبیــل :والدت ،فضائــل و مــکارم اخــاق ،معجــزات،
مواعــظ و کلمــات حکمــت آمیــز ،حوادث ایــام حیات ،شــهادت ،ذکر اوالد
و نــوادگان ،حوادثــی کــه بــرای اوالد ایشــان اتفــاق افتــاده اســت .همچنیــن
مؤلــف در هــر بــاب بــه بیــان زندگانــی بعضــی از اصحــاب خــاص هــر امــام
معصــوم و شــرح حــال آنــان مــی پــردازد.
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دوره مقدماتی  /تاریخ اهل بیت

 عنوان کتاب :سیره پیشوایان



پدیدآورنده :مهدی پیشوایی



مشخصات نشر :انتشارات مؤسسه امام صادق ،سال  ،1393قم

-----------------------------------------

ایــن کتــاب نگرشــی بــر زندگانــی اجتماعــی سیاســی و فرهنگــی دوازده
امــام معصوماســت و شــرح کاملــی از زندگانــی و مبــارزات آن بزرگــواران
را ارائــه میدهــد .روش نویســنده در تدویــن ایــن کتــاب ایــن گونــه اســت
کــه ابتــدا نــام امــام معصــوم را بــه عنــوان ســرفصل قــرار داده و مختصــری از
زندگــی آن امــام را ترســیم میکنــد و بــه مباحثــی از قبیــل والدت آن حضرت
و خلفــای معاصــر میپــردازد و ســپس مبــارزات و خصوصیــات برجســته
ایشــان ،اوضــاع اجتماعــی و سیاســی زمــان ایشــان و وقایعــی کــه در زمــان
آن حضــرت اتفــاق افتــاده اســت را مــورد بررســی قــرار میدهــد .ایــن کتــاب
بــه زبانهــای ترکــی و عربــی ترجمــه و در ســایر کشــورها مــورد اســتقبال
واقــع شــده اســت و اینــک جــزء متــون درســی و منابــع مطالعاتــی بعضــی
از مؤسســات و مراکــز آموزشــی قــرار گرفتــه اســت و بیــش از  30بــار تجدیــد
چــاپ شــده اســت.

دوره مقدماتی  /عاشورا

 عنوان کتاب :اللهوف علی قتلی الطفوف



پدیدآورنده :سید ابن طاووس



مشخصات نشر :این کتاب با ترجمه های مختلف توسط ناشرین

متفاوت چاپ شده است.
-----------------------------------------

هــدف مؤلــف از تألیــف ایــن کتــاب ،بیان خالصــهای از جر یــان غم انگیز
کربــا و تألیــف کتــاب کوچکــی بــرای زائــران آن حضــرت بــوده تــا در ســفر بــه
کربــا ،هنــگام ز یــارت بــا خوانــدن و یــادآوری ایــن حادثــه غــم انگیــز از اجــر و
ثــواب گریــه بــر امــام برخــوردار شــوند و چــون بنــای مؤلــف بــر اختصــار بــوده،
سلســله اســناد روایــات را حــذف کــرده اســت و بــه نــدرت آخریــن راوی یــا
کتــاب مرجعــی کــه روایــت را از آن نقــل کــرده ،بیــان نمــوده اســت .یکــی از
خصوصیــات ایــن کتــاب آن اســت کــه مؤلــف روایــات را بــه گونــه ای در
کنــار هــم قــرار داده کــه بــه شــکل یــک داســتان منســجم در آمــده اســت .ایــن
کتاب از یک مقدمه و ســه مســلک تشــکیل شــده اســت .مؤلف در مقدمه
بــه بیــان مطالبــی در بــاره عظمــت واقعــه عاشــورا و مقــام امــام حســین و
ارزش گر یــه و عــزاداری بــر آن حضــرت مــی پــردازد .در مســلک اول ،موضــوع
والدت امــام تــا واقعــه عاشــورا را بــه رشــته تحریــر در آورده اســت .مســلک
دوم شــامل وقایــع روز عاشــورا تــا شــهادت امــام حســینمی باشــد و
باالخــره در مســلک نویســنده وقایــع بعــد از شــهادت امــام را بــه تصویــر
کشــیده و بــا ســوز و گــدازی خاصــی موضــوع فرســتادن ســر شــهدا بــه کوفــه
و اســارت اهــل بیــت امــام و برگشــت ایشــان بــه مدینــه را نقــل مــی کنــد.
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دوره مقدماتی  /عاشورا

 عنوان کتاب :نفس المهموم



پدیدآورنده :حاج شیخ عباس قمی ،مترجم :میرزا ابوالحسن شعرانی



مشخصات نشر:انتشارات هجرت ،سال  ،1381قم

-----------------------------------------

ایــن کتــاب از لحــاظ موضــوع ،در واقــع از کتــاب هــای مقتــل محســوب
مــی شــود و دارای یــک مقدمــه و چندیــن بــاب و یــك خاتمــه اســت .در
مقدمــه بــه موضــوع والدت امــام حســینو داســتان فطــرس ملــك
پرداختــه شــده اســت .بــاب اول آن بــه بیــان مناقــب امــام حســین ،ثــواب
گریــه بــر حضــرت ،لعــن بــر قاتــان حضــرت و اخبــاری در مــورد شــهادت
حضــرت اختصــاص داده شــده اســت .در بــاب دوم وقایــع بعــد از بیعــت
مــردم بــا یزیــد تــا زمــان شــهادت حضــرت بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت
و در بــاب ســوم ،وقایــع بعــد از شــهادت امــام حســیناز قبیــل :غــارت
حــرم ،بــردن اهــل بیــت از كربــا بــه كوفــه ،دفــن حضــرت و ســایر شــهداء،
ورود اهــل بیــت بــه كوفــه و مجلــس عبیــداهلل بــن ز یــاد ،خطبــه حضــرت
زینــب و خطبــه امــام ز یــن العابدیــنو  ...را ذکــر شــده اســت .در
بــاب چهــارم ،نالــه مالئكــه و گریســتن آســمانها و زمیــن و اهــل آن ،مرثیــه و
شــیون جنیــان بــر حضــرت و شــرح حــال دعبــل و بعضــی از مراثــی را بیــان
نمــوده اســت .بــاب پنجــم ،اختصــاص بــه ذكــر فرزنــدان و همســران امــام و
فضیلــت ز یــارت حضــرت و ظلــم و ســتم خلفــا بــر قبــر شــریف داده اســت.
مؤلــف در خاتمــه کتــاب شــرح حــال توابیــن ،خــروج مختار و كشــتن قاتالن
امــام حســین را بیــان نمــوده اســت.

دوره مقدماتی  /عاشورا

 عنوان کتاب :بررسی تاریخ عاشورا



پدیدآورنده :محمد ابراهیم آیتی



مشخصات نشر :انتشارات امام عصر ،سال  ،1385قم

-----------------------------------------

محتــوای ایــن کتــاب مجموعــه  17ســخنرانی اســت کــه مرحــوم حجــه
االســام و المســلمین دکتــر محمــد ابراهیــم آیتــی بیرجنــدی در
ســالهای  1342و 1343شمســی پیرامــون نهضــت خونبــار امــام حســین
در رادیــو ایــران ایــراد کــرده اســت و بعــد از رحلــت ایشــان ،بــا مقدمــه،
تصحیــح ،تحقیــق و توضیحــات آقــای علــی اکبــر غفــاری چــاپ و منتشــر
شــده اســت .در ایــن اثــر ابتــدا حکومــت معاو یــه و نفــوذ و تســلط او بــر قلمــرو
حکومتــش و بیعــت گرفتــن بــرای یزیــد مطــرح شــده اســت و بــه دنبــال آن
جریــان اعتــراض امــام حســین بــه ایــن مســأله و حرکــت معترضانــه
ایشــان بــه ســمت مکــه بیــان شــده اســت .دعــوت مــردم کوفــه از امــام
حســین و رفتــن مســلم بــن عقیــل بــه کوفــه و در نهایــت حرکــت امــام
بــه ســوی کوفــه از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در ایــن اثــر بــه آن پرداختــه
شــده اســت .یکــی از ســؤاالت مهمــی کــه در ایــن کتــاب مطــرح و بــه آن
پاســخ داده شــده ایــن اســت کــه چــرا امــام حســین بیعــت نکــرد و
شــهادت را برگز یــد .همچنیــن از موضوعاتــی کــه در ایــن کتــاب بررســی
و ّرد شــده اســت ،بــاوری اســت کــه در ذهــن برخــی از مــردم وجــود دارد و
آن اینکــه عــدهای گمــان میکننــد امــام حســین کشــته شــد تــا گناهــان
امــت بخشــیده شــده و گنهــکاران بیمــه شــوند .از دیگــر موضوعاتــی کــه بــه
تفصیــل آمــده اســت خطبــه معــروف حضــرت زینــب در مجلــس ابــن
زیــاد و خطبــه امــام ســجاد در مجلــس یز یــد اســت.
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دوره مقدماتی  /عاشورا

 عنوان کتاب :حماسه حسینی



پدیدآورنده :مرتضی مطهری



مشخصات نشر :انتشارات صدرا ،سال  ،1392تهران

-----------------------------------------

ایــن کتــاب مجموعــهای از ســخنرانیها و یادداشــتهایی از اســتاد
شــهید مرتضــی مطهــری اســت کــه توســط ایشــان از حــدود ســال  1347تــا
ســال  1356ایــراد و جمــع آوری شــده اســت و تاکنــون دههــا بــار بــه چــاپ
رســیده اســت .ایشــان حادثــه کربــا را دارای دو صفحــه میدانــد کــه یــک
صفحــه تار یــک و ظلمانــی اســت کــه همــان جنایــات و بیرحمیهایــی
اســت کــه توســط دشــمن صــورت گرفتــه اســت و صفحــه دیگــر آن ســفید و
نورانــی اســت کــه شــامل حماســه ،افتخــار و تجلــی حقیقــت ،انســانیت و
حــق پرســتی اســت .ایشــان معتقــد اســت کــه جنبــه حماســی ایــن حادثــه
صــد برابــر بــر جنبــه جنایتــی آن میچربــد .از نظــر ایشــان بهتریــن واژهای
کــه بیانگــر عمــق نهضــت حســین اســت ،کلمــه «حماســه» اســت .ســپس
ایشــان بــه بیــان تحریفهایــی کــه در واقعــه عاشــورا توســط دوســت یــا
دشــمن انجــام پذیرفتــه اســت پرداختــه و بــه شــدت ایــن گونــه اعمــال را
محکــوم مــی کنــد .در بخــش دیگــری از ایــن کتــاب عوامــل مؤثــر در نهضــت
حســینی را بیــان میکنــد.

دوره مقدماتی  /عاشورا

 عنوان کتاب :سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربال



پدیدآورنده :محمدصادق نجمی



مشخصات نشر :انتشارات بوستان کتاب ،سال  ،1390قم

-----------------------------------------

مؤلــف در ایــن کتــاب ســخنانی را کــه امــام حســیندر مســیر
مدینــه تــا کربــا ایــراد کــرده اســت بــا شــیوهای علمــی و دقیــق و برگرفتــه
از منابــع مختلــف بیــان کــرده اســت .مؤلــف عــاوه بــر ذکــر متــن عربــی،
بــه توضیــح لغــات ،ترجمــه و شــرح متــن ســخنان امــام پرداختــه اســت.
ایــن کتــاب شــامل چهــار بخــش :مدینــه تــا مکــه ،مکــه تــا کربــا ،ســخنان
امــام در کربــا ،خطبــه حســین بــن علــیدر منــی ،تدو یــن شدهاســت.
بخــش اول ،ســخن امــام بــه اســتاندار مدینــه ،پاســخ امــام حســینبه
مــروان ،ســخن امــام در کنــار قبــر رســولاهلل ،پاســخ امــام بــه ا مســلمه
یشــود .در
و محمــد حنفیــه و وصیــت امــام حســینرا شــامل م 
بخــش دوم بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــده کــه آیــا امــام حســیندر
انتخــاب شــهادت مجبــور بــوده یــا آزادانــه راه شــهادت را برگز یــده اســت
لهــای گونا گــون در طــی راه از مدینــه
و در ادامــه بــه ســخنان امــام در منز 
تــا کربــا مطــرح شــده اســت .بخــش ســوم کتــاب بــه ســخنان امــام در
شــب عاشــورا ،عصــر عاشــورا ،اشــعار و وصیــت ایشــان اختصــاص داده
شــده اســت .در بخــش چهــارم مؤلــف بــه بررســی خطبــه امــام در منـ ٰـی و
محتــوا و چگونگــی نقــل ایــن خطبــه شــریف در منابــع حدیثــی پرداختــه
اســت .کتــاب ســخنان حســین بــن علــیاز مدینــه تــا کربــا تاکنــون
بــه زبانهــای اردو ،ترکــی اســتانبولی و روســی ترجمــه شــده اســت.
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دوره مقدماتی  /تاریخ عصر غیبت

 عنوان کتاب :نگین آفرینش



پدیدآورنده :محمدامین باالدستیان ،محمدمهدی حائریپور ،مهدی

یوسفیان



مشخصات نشر :بنیاد فرهنگی مهدی موعود ،سال  ،1387تهران

-----------------------------------------

مؤلفیــن در ایــن کتــاب ضمــن پرداختــن بــه ســیر زندگــی نورانــی امــام
مهدی بــه ســؤاالت جوانــان پیرامــون شــخصیت امــام و آنچــه بــه دوره
زندگانــی ایشــان ارتبــاط دارد ،پاســخ داده و آســیبها و کجرو یهــای
کــج اندیشــان را نیــز بیــان و نقــد کردهانــد .در ایــن کتــاب ابتــدا موضــوع
امامــت مطــرح شــده و مباحثــی از قبیــل نیــاز بــه امــام و ویژگیهــای امــام
مــورد بحــث قــرار داده شــده اســت و ســپس بــه بحــث مهــدی شناســی
پرداختــه شــده و زندگــی امــام مهــدی از والدت تــا زمــان غیبــت بیــان
گردیــده اســت .ســپس مولفیــن بــه بیــان مفهــوم غیبــت ،پیشــینه غیبــت
و فلســفه غیبــت پرداختــه و انــواع غیبــت و فوائــد امــام غائــب را مــورد
بحــث قــرار داده انــد ،مباحثــی از قبیــل طــول عمــر ،حقیقــت انتظــار ،آثــار
انتظــار ،پــاداش منتظــران و عال ئــم ظهــور و چگونگــی قیــام آن حضــرت
نیــز از جملــه مباحثــی اســت کــه مؤلفیــن بــه آن پرداختهانــد .همچنیــن
در بخــش دیگــری از کتــاب مباحــث حکومــت امــام مهــدی،
دســتاوردهای حکومــت ،ویژگیهــای حکومــت ،قلمــرو حکومــت،
مــدت حکومــت و ســیره حکومتــی امــام ،مــورد بحــث قــرار داده شــده
اســت .آخریــن مبحثــی کــه در ایــن کتــاب مطــرح شــده ،بحــث آســیب
شناســی مهدو یــت اســت کــه موضوعاتــی از قبیــل برداشــتهای غلــط
از مفهــوم انتظــار ،تعییــن زمــان ظهــور ،تطبیــق عال ئــم ظهــور بــر مصادیــق
خــاص و مدعیــان دروغیــن مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت.

دوره مقدماتی  /تاریخ عصر غیبت

 عنوان کتاب :تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم



پدیدآورنده :جاسم حسین ،مترجم :سیدمحمدتقی آیتاللهی



مشخصات نشر :انتشارات امیرکبیر ،سال  ،1385تهران

-----------------------------------------

این کتاب به تاریخ سازمان وکالت و نقش آن در دوران غیبت صغری
پرداخته است .نویسنده در مقدمه کتاب به معرفی و بررسی مآخذ و
منابع تاریخ عصر غیبت پرداخته و آنها را تقسیم بندی میکند و سپس
مطالب کتاب را در هفت فصل ارائه میکند .در فصل اول ،نقش احادیث
ائمهرا در غیبت امام دوازهم بررسی کرده و سپس به غیبت امام
مهدی در قرآن میپردازد .در فصل دوم نقش امامان در فعالیتهای
مخفی و تأثیر آن بر تکامل تدریجی غیبت از امام ششم به بعد را
بررسی می کند .در فصل سوم دیدگاههای امامیه را در باره امام غائب
و والدت آن حضرت و انشعاباتی را که بعد از شهادت امام یازدهم
در میان پیروان آن حضرت پدید آمد ،مورد بررسی قرار میدهد .در فصل
چهارم بازتاب فعالیتهای مخفی امام دوازدهم در اقدامات سفیران
آن حضرت مورد بحث قرار می گیرد و به بررسی اجمالی مسأله وکالت
از زمان امام صادقپرداخته و سپس زندگی و فعالیتهای اولین
وکیل امام زمان جناب عثمان بن سعید را بیان میکند .در فصل پنجم
فعالیتهای جناب محمد بن عثمان بن سعید دومین وکیل امام و در
فصل ششم به معرفی ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی وکیل سوم امام می
پردازد .باالخره در فصل هفتم زندگی ابوالحسن علی بن محمد سمری و
حوادث ابتدای غیبت کبری و عواملی که باعث گسترش نقش فقهاء بعد
از غیبت کبری میشود را بیان می دارد.

39

40

دوره مقدماتی  /تاریخ تشیع

 عنوان کتاب :تاریخ تشیع( از آغاز تا پایان غیبت صغری)




پدیدآورنده :غالمحسن محرمی
مشخصات نشر :انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام

خمینی ، سال  ،1388قم
-----------------------------------------

مؤلــف هــدف از تألیــف ایــن کتــاب را تدو یــن درســنامهای بــرای تدر یــس
در حــوزه هــای علمیــه ذکــر کــرده اســت .ایــن کتــاب از یــک مقدمــه و
بیســت و شــش درس تشــکیل شــده اســت .در درس اول بــه واژه شناســی
لفــظ «شــیعه» و معنــای لغــوی و اصطالحــی آن همــراه احادیــث مربوطــه
پرداختــه شــده اســت .درس دوم ،ســوم و چهــارم بــا عنــوان «آغــاز تشــیع»
بــه مباحثــی از قبیــل حقیقــت تشــیع و والیــت علــی ،صحابیــان
شــیعی ،قر یــش مخالفــان اصلــی جانشــین حضــرت علــی ،علــل
عــدم قیــام امیرمؤمنــان ،احتجــاج شــیعیان در مقابــل جر یــان ســقیفه
و ّرد دیدگاههــای نادرســت پرداختــه شــده اســت .از درس پنجــم تــا درس
چهاردهــم بــه تار یــخ شــیعه از عصــر خلفــای اولیــه تــا عصــر صفویــه مــورد
بررســی قــرار گرفتــه و قیامهــای شــیعی و علــوی در عصــر امو یــان و عباســیان
بیــان گردیــده اســت .درس پانزدهــم بــه بررســی موضــوع «تشــیع در میــان
قبایــل» اختصــاص داده شــده اســت و محتــوای درس شــانزدهم و هفدهــم
مطالبــی در مــورد کانونهــای شــیعه میباشــد .در درس هیجدهــم و
نوزدهــم در مــورد ســابقه تاریخــی عــزاداری امــام حســیندر میــان شــیعیان
تحقیــق شــده اســت و از درس بیســتم تــا درس بیســت و ششــم موضوعاتــی

دوره مقدماتی  /تاریخ تشیع

از قبیــل حکومتهــای شــیعی ،حوزههــای علمیــه شــیعه ،عوامــل حفــظ و
تــداوم تشــیع (تقیــه ،ز یــارت و دعــا) ،مــورد کنــکاش قــرار گرفتــه اســت .یکــی
از مزایــای کتــاب حاضــر ایــن اســت کــه در آخــر هــر درس ،چکیــدة مطالــب
همــراه پرســشهایی در مــورد محتــوای همــان درس گنجانــده شــده اســت
کــه ایــن امــر باعــث تثبیــت مطالــب در ذهــن خواننــده مــی گــردد.
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دوره مقدماتی  /تاریخ تشیع

 عنوان کتاب :تاریخ تشیع



پدیدآورنده :گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه



مشخصات نشر :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،سال  ،1389قم

-----------------------------------------

مؤلفیــن بــا هــدف ارائــه اطالعاتــی در مــورد تار یــخ تشــیع بــه خواننــدگان،
ایــن کتــاب را در هفــت بخــش تدو یــن کردهانــد و تار یــخ تشــیع را در
ادوار مختلــف و در اعصــار امامــان معصــوم بــه تصویــر کشــیده انــد،
بــه عنــوان مثــال در بخــش اول کــه از ســه فصــل تشــکیل شــده اســت،
موضوعاتــی از قبیــل اوضــاع عصــر جاهلیــت و ماهیــت فکــری و فرهنگــی
آنــان ،عصــر نبــوت ،جر یــان ســقیفه و ظهــور تاریخــی تشــیع را مــورد کنــکاش
قــرار دادهانــد .در بخــش دوم کــه از چهــار فصــل تشــکیل شــده اســت در
فصــل اول وضــع تشــیع در دوره خلفــا و گســترش آن در زمــان خالفــت
امیرمؤمنــان را بررســی کردهانــد و در فصــل دوم بــه بیــان تحــوالت حکومــت
علــوی ،جنگهــای جمــل ،صفیــن و نهــروان و در نهایــت ،شــهادت
حضــرت علیپرداختــه انــد و در فصــل ســوم و چهــارم اوضــاع تشــیع در
زمــان امــام حســن و صلــح بــا معاو یــه و قیــام امــام حســین و جریــان
شــهادت ایشــان را مــورد بررســی قــرار دادهانــد .در بخشهــای دیگــر ایــن
کتــاب موضوعاتــی از قبیــل تشــیع پــس از عاشــورا تــا عصــر امــام صــادق،
تشــیع از شــهادت امــام صادقتــا عصــر غیبــت کبــری ،دولتهــای
شــیعی ،خاندانهــای شــیعی و آثــار علمــی و فرهنگــی آنــان مــورد کنــکاش
قــرار گرفتــه اســت.

دوره مقدماتی  /فرهنگ و تمدن اسالمی

 عنوان کتاب :مسلمانان در بستر تاریخ



پدیدآورنده :یعقوب جعفری



مشخصات نشر :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،سال  ،1385تهران

-----------------------------------------

مؤلف در این کتاب فرهنگ و تمدن اسالم را مورد بررسی و مطالعه
قرار داده است ،این کتاب از هشت بخش تشکیل شده است .بخش
اول با عنوان «پیامآوران عدل و آزادی» به بیان لزوم شکستن حصار
و مرزهای جغرافیایی توسط مسلمین و ارائه فرهنگ اسالمی به دیگر
ملتها می پردازد .در بخش دوم ،بحث تشکیالت حکومتی مطرح می
گردد و مسائلی از قبیل مراکز حکومت ،نیروهای مسلح ،اعزام حاکم به
والیات ،قضاوت ،صنعت و کشاورزی مورد کنکاش قرار گرفته است.
در بخش سوم به مباحثی از قبیل عوامل پیدایش اختالفات فکری
و روشهای متفاوت در تبیین عقاید و احکام پرداخته شده است.
بخش چهارم اختصاص به ورود علم فلسفه به بالد اسالم و آشنایی
مسلمانان به فلسفه داده شده است و در بخش پنجم با عنوان مسائل
آموزشی اهمیت آموزش در اسالم بیان شده است .عنوان بخش ششم،
علوم مادی است که به بیان پیشرفت مسلمین در علوم مادی از قبیل
علم پزشکی ،فیزیک ،مکانیک ،شیمی و علم ریاضی می پردازد و
در بخش هفتم مؤلف مسأله علوم اسالمی و نشو نمای آن را پیش
کشیده و به بررسی علومی از قبیل تفسیر ،فقه ،حدیث ،کالم و عقاید
میپردازد و باالخره در بخش هشتم به بحث ادبیات و هنر پرداخته
و سیر ادب و هنر در حوزه اندیشه اسالمی را به رشته تحریر در می آورد.
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دوره مقدماتی  /فرهنگ و تمدن اسالمی

 عنوان کتاب :تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی



پدیدآورنده :محمدرضا كاشفی



مشخصات نشر :مركز جهانی علوم اسالمی ،سال  ،1389قم

-----------------------------------------

ایــن کتــاب در نــه گفتــار بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت و موضوعاتــی
از قبیــل شــناخت فرهنــگ و تمــدن ،فرهنــگ و تمــدن اســامی ،شــکوفایی
علــوم اســامی ،علــوم اســامی و مرا کــز علمــی و فرهنگــی ،تأثیــر تمــدن
اســامی بــر تمــدن غــرب ،عوامــل انحطــاط تمــدن اســامی و احیــای تمــدن
اســامی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن اثــر ســیر فرهنــگ و تمــدن
اســامی تــا اوایــل قــرن هفتــم تبییــن شــده و در ایــن راســتا از منابــع متعــدد
و گوناگونــی اســتفاده گردیــده اســت .نویســنده ابتــدا تعریفــی از فرهنــگ و
فرهنــگ غــرب و تمــدن و ویژگیهــای آن ارائــه داده و رابطــه بیــن فرهنــگ
و تمــدن را بیــان نمــوده اســت و ســپس بــه شــکوفایی علــوم اســامی از
قبیــل علــم تفســیر ،حدیــث ،کالم و فقــه پرتــو افکنــده و بــه معرفــی بــزرگان
هــر یــک از ایــن علــوم پرداختــه اســت .در بخــش دیگــری از کتــاب علــوم
غیــر اســامی ماننــد شــیمی ،ریاضــی و طــب و نقــش اســام و مســلمین در
گســترش آنهــا مطــرح شــده اســت .از دیگــر موضوعاتــی کــه در ایــن کتــاب
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت ،عوامــل تحــول و انحطــاط تمدنهــا و راز
احیــای تمــدن اســامی میباشــد.

دوره مقدماتی  /فرهنگ و تمدن اسالمی

 عنوان کتاب :تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی



پدیدآورنده :زینالعابدین قربانی



مشخصات نشر :نشر سایه ،سال  ،1385تهران

-----------------------------------------

در ایــن کتــاب ،نقــش اســام در پیشــرفت فرهنــگ و تمــدن و تعلیــم و
تربیــت صحیــح انســانی مــورد کنــکاش قــرار داده شــده و در ســه بخــش
تدویــن شــده اســت .در بخــش اول موضوعاتــی از قبیــل اســام و دانــش و
فرهنــگ ،رابطــه مذهــب بــا دانــش و فرهنــگ ،نقــش علــم در پیشــگیری از
فســاد ،پیــکار همــه جانبه با اهریمن جهل و بیســوادی ،تعلیمــات اجباری
از نظر اســام و توجه اســام به ســایر علوم بحث شــده اســت .در بخش دوم
موضوعاتــی از قبیــل علــم تار یــخ ،پیدایــش علــم کالم ،علــم منطــق ،عرفان،
فقــه ،اصــول فقــه ،اخــاق مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت ،همچنیــن در
ایــن بخــش ،مطالــب مبســوطی در بــاره موضوعاتــی از قبیــل پیشــرفتهای
علمــی مســلمین ،پیشــرفت در جنبههــای مختلــف پزشــکی ،تأســیس
بیمارســتانهای عمومی و سـ ّـیار ،داروســازی و گیاه شناســی ،علم شــیمی
و صنعــت ،فیز یــک و مکانیــک ،ریاضــی ،نجــوم ،جغرافیــا ،روانشناســی،
اقتصاد و هنر ،بیان گردیده اســت و به دانشــمندان اســامی ّ
متبحر در این
علــوم ،معرفــی شــده اســت .همچنیــن مطالبی تحــت عناو یــن نمونههایی
از اختراعات و اکتشــافات مســلمین ،ترجمه کتابهای بیگانه ،تأســیس
کتابخانههــای بــزرگ اســامی ،بیــان گردیــده اســت .در بخــش ســوم تحــت
عنــوان روش آمــوزش و پــرورش اســامی ،چنــد نکتــه در بــاره آمــوزش
پــرورش اســامی ،حــق بهــره منــدی از منافــع مــادی و معنــوی آثــار علمــی
و هنــری و تعلیمــات حرفــه ای مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت.
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دوره مقدماتی  /فرهنگ و تمدن اسالمی

 عنوان کتاب :منابع تاریخ اسالم



پدیدآورنده :رسول جعفریان



مشخصات نشر :انتشارات انصاریان ،سال  ،1376قم

-----------------------------------------

این کتاب در باره مورخان و مؤلفان مسلمان و آثار تاریخی آنان به رشته
ً
تحریر در آمده است .نویسنده در مقدمه کتاب ،هدف از تألیف کتاب را اوال
ً
معرفی کتابهای مهم و قابل اعتماد برای محققین و ثانیا آماده کردن متنی
برای درس منابع تاریخ اسالم بیان می کند .سپس مبحثی تحت عنوان
مسلمانان و تاریخ نگاری را مطرح کرده و مباحثی از قبیل میراث تاریخی
عرب در جاهلیت ،تأثیر مباحث قرآن در تاریخنگاری ،لزوم بهرهگیری از
سنت رسولخدا و توجه حاکمان به تاریخ را مورد بحث قرار میدهد .در
بخش دیگری از کتاب بحث روشهای مختلف تاریخنگاری مسلمانان
را مطرح کرده و نوشته های تاریخی مسلمانان را به اقسام مختلف از قبیل
سیرهنگاری و شرح حال نویسی ،تکنگاری در مسائل و وقایع مهم ،تاریخ
نویسی عمومی ،تقویمی ،محلی ،فرهنگی و اجتماعی تقسیم کرده و در مورد
آنهابحثمی کند،سپستحتعنوانتاریخنویسیو تاریخنویسان،بهمعرفی
تاریخ نگاران در ازمان و اعصار مختلف میپردازد .از دیگر مباحثی که مؤلف
مطرح میکند ،معرفی منابع تاریخ صدر اسالم و معرفی آثار شیعیان امامی در
تاریخ زندگی امامان میباشد و در آخر تحت عنوان «منابع شناخت فرقه های
اسالمی»بهمعرفیآثاریمیپردازد کهدر بارهفرقو مذاهبتألیفشدهاست.

کتابشناسی سیر مطالعاتی
تاریخ اسالم

دوره متوسطه

دوره متوسطه  /تاریخ عصر جاهلی

 عنوان کتاب :اسالم و عقاید و آراء بشری یا جاهلیت و اسالم



پدیدآورنده :یحیی نوری



مشخصات نشر :انتشارات فراهانی ،سال  ،1346تهران

-----------------------------------------

هــدف مؤلــف در ایــن کتــاب مقایســه بیــن دیــن اســام و آیینهــای دوران
جاهلیــت اســت ،ایــن کتــاب در چهــار بخــش تألیــف یافتــه اســت .بخــش
اول در مــورد مفاســد اجتماعــی و اخالقــی و انحرافــات اعتقــادی و مذاهــب
و آئینهــای اقــوام و جوامــع مختلــف (غیــر از جزیــرة العــرب) قبــل از ظهــور
و همزمــان بــا ظهــور اســام مطالبــی ارائــه کــرده اســت از قبیــل :اوضــاع
عمومــی روم شــرقی (امپراطــوری بیزانــس) ،اوضــاع عمومــی ایــران باســتان،
افســانهها یــا معتقــدات مصر یــان ،فلســفهها و معتقــدات یونانیــان ،هنــد یــا
ســرزمین آئینهــا و فلســفههای عجیــب و افســانهها ،آئیــن بــودا ،افســانهها
و آئینهــای چیــن ،آئینهــا و افســانههای ژاپــن ،دعــوت جهانــی و عــام
اســام .در بخــش دوم تحــت عنــوان «جزیــرة العــرب» مباحثــی از ایــن قبیــل
را مطــرح کــرده اســت :شــبه جزیره عربســتان ،قبائــل معروف جزیــرة العرب،
اجمالــی از اوضــاع عمومــی عــرب جاهلی ،عقایــد و ادیــان در جزیرة العرب
(بــت پرســتی) ،مناســک بــت پرســتان ،خــدا و راه خداشناســی ،کتــاب
خلقــت و نظــام آفرینــش ،منکریــن خــدا و علــل انــکار ،صفــت خداونــد،
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دوره متوسطه  /تاریخ عصر جاهلی

حنیفیــه یــا آئیــن ابراهیــم ،آئیــن مجوســی ،آئیــن یهــود ،آئیــن صابئــی ،آئیــن
مســیحیت .در بخــش ســوم در مــورد خرافــات و موهومــات جاهلیــت
عــرب و خرافــات دیگــر اقــوام و مبــارزه اســام بــا آن از طــرق گوناگــون،
ســخن میرانــد و مباحثــی از ایــن قبیــل مطــرح مــی کنــد :مباحثــی
پیرامــون خرافــات ،عطســه ،حبــس البالیــا ،تنجیــم ،کهانــت و عرافــه و
ســحر ،وشــم و فلــج ،فهرســتی از خرافــات دیگــر و بیــان انقــاب اســام.
در بخــش چهــارم بــه شــرح گزیــده هایــی از نظامــات و ســنن اجتماعــی و
اخالقــی جاهلیــت عــرب و اقــوام دیگــر ماننــد :نــکاح و طــاق و تجــارت
و قصــاص و  ...پرداختــه و ابطــال و نســخ یــا اصالحــات آنهــا بــه وســیله
احــکام و قوانیــن آســمانی و درخشــان اســام در برابــر آنهــا را بیــان میکنــد.

دوره متوسطه  /تاریخ عصر نبوی



عنوان کتاب :تاریخ سیاسی اسالم جلد ( 1سیره رسول خدا)



پدیدآورنده :رسول جعفریان



مشخصات نشر :انتشارات دلیل ما ،سال  ،1389قم

-----------------------------------------

هدف مؤلف از تألیف این کتاب ،تدوین کتابی است که تاریخ
اسالم را به طور اعم و تاریخ معصومان را به طور اخص در برگیرد .این
کتاب دارای هفت بخش می باشد که در هر بخش موضوعات تاریخی
مربوط به اسالم و پیامبر مورد تحلیل قرار گرفته است .در بخش اول
تحت عنوان «تاریخ نگاری مسلمانان» به تحلیل موضوعاتی در باره
تاریخنگاری و انواع آن و سیرهنویسی و سیرهنگاران اسالمی میپردازد،
مباحثی همچون :میراث تاریخی اعراب در جاهلیت ،تأثیر مباحث
تاریخی قرآن ،تأثیر نوشته های تاریخی سایر اقوام بر اعراب ،تکنگاری
در مسائل و وقایع مهم ،تاریخنویسی عمومی و تقویمی ،تاریخنگاری بر
اساس نسبشناسی .در بخش دوم تحت عنوان «دوره جاهلی» مباحثی
را که به طور تفصیل مورد بحث قرار می دهد که عبارتند از :اوضاع
سیاسی و اجتماعی عرب جاهلی ،دین و دینداری مردم در جاهلیت،
فرهنگ و دانش در جاهلیت .در بخش سوم تحت عنوان «آغاز اسالم»
به آغاز وحی و تأثیر رسول خدا و قرآن در توسعه اسالم اشاره کرده و به
مباحثی همچون :نخستین گامها در توسعه اسالم ،نقش تاریخی رسول
خدا ،نقش تاریخی قرآن  ،مبارزه مشرکان با قرآن ،دعوت اسالمی و

53

54
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مراحل آن میپردازد .در بخش چهارم مبحث مقاومت مسلمین در برابر
فشار مشرکین را مطرح کرده و تحت عنوان «اسالم در برابر فشار قریش»
به بیان واکنش مسلمانان در برابر آزار مشرکان و هجرت به حبشه و
ماجرای غرانیق و شعب ابیطالب میپردازد .در بخش پنجم تحت عنوان
«اسالم در مدینه» مباحثی را مطرح میکند از قبیل :یثرب پیش از اسالم،
نخستین مسلمانان یثرب ،پیمان مردم یثرب با پیامبر ،بیعت عقبه،
دالیل گسترش سریع اسالم در مدینه ،هجرت به مدینه و مسائل مربوط به
آن ،اقدامات پیامبر  پس از استقرار در مدینه .بخش ششم که عنوانش
هست« :جنگهای رسول خدا تا سال پنجم هجرت» به تحلیل
جنگهای رسول خدا پرداخته که جنگهای بدر و احد و بعضی از غزوات
دیگر را در بر می گیرد و در بخش هفتم با عنوان «به سوی پیروزی بر حجاز»
مباحثی همچون :پیمان حدیبیه ،خیبر آخرین سنگر یهودیان حجاز،
فتح مکه پایان قدرت سیاسی مشرکان در حجاز ،به سوی حنین ،غزوه
تبوک ،اعالم برائت از مشرکان ،آخرین سرایا ،اعزام امام علی به یمن،
و باالخره مشکالت دولت اسالمی در سال دهم هجری را مطرح می کند.
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 عنوان کتاب :حیات القلوب(تاریخ پیامبر اسالم)



پدیدآورنده :محمد باقر مجلسی



مشخصات نشر :انتشارات فراگفت ،سال  ،1388قم

-----------------------------------------

ایــن کتــاب کــه در پنــج جلــد منتشــر شــده اســت بــه بیــان زندگــی و
فضائــل انبیــاء و اوصیــای الهــی ،حضــرت ختمــی مرتبــت و ائمــه
اطهارپرداختــه اســت .جلــد اول و دوم آن کــه از ســی و هشــت بــاب
تشــکیل شــده اســت ،اختصــاص بــه بیــان زندگــی و فضائــل انبیــاء و
اوصیــای الهــی دارد و از جملــه مطالبــی کــه در ایــن ابــواب مطــرح شــده
اســت عبارتنــد از :فضائــل و تاریــخ زندگــی حضــرت آدم و حــوا ،ادر یــس،
نــوح ،هــود ،صالــح ،ابراهیــم ،لــوط ،ذوالقرنیــن ،یعقــوب ،یوســف ،ایــوب،
شــعیب ،موســی ،هــارون ،حزقیــل ،اســماعیل ،صــادق الوعــد ،الیــاس،
یســع ،ذوالکفــل ،لقمــان ،طالــوت و جالــوت ،داود ،اصحــاب ســبت،
ســلیمان ،قــوم ســبأ ،حیقــوق ،زکر یــا ،یحیــی ،مر یــم ،عیســی ،دانیــال،
یونــس ،اصحــاب کهــف ،اصحــاب اخــدود ،جرجیــس و پیامبرانــی کــه
تصریــح بــه اســم شریفشــان نشــده اســت و قصــه هــاروت ومــاروت .جلــد
ســوم و چهــارم اختصــاص بــه تاریــخ زندگــی حضــرت محمــد  دارد و از
جملــه مباحثــی کــه در آن دو جلــد مطــرح شــده اســت ،عبارتنــد از :نســب
شــریف و خلقــت بــا کرامــت ایشــان ،بشــارت انبیــاء و اوصیــا بــر بعثــت و
والدت ایشــان ،تار یــخ والدت ،فضائــل حضــرت خدیجــه ،اخــاق
حمیــده رســول ا کــرم ،عصمــت و علــم ایشــان ،اعجــاز قــرآن مجیــد،
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معجــرات و اســتجابت دعــای آن حضــرت ،بعثــت و معــراج ایشــان،
هجــرت بــه حبشــه ،ماجــرای شــعب ابیطالــب ،هجــرت ایشــان بــه مدینــه
و جنگ-هــای آنحضــرت ،فتــح مکــه ،حجــة الــوداع ،وفــات ایشــان .جلــد
پنجــم ایــن کتــاب اختصــاص بــه تار یــخ ائمــه اطهــاردارد کــه از دو بــاب
تشــکیل شــده اســت .بــاب اول آن در بیــان وجــوب وجــود امــام در هــر عصــر
اســت و در مــورد موضوعاتــی همچــون :هیــچ زمانــی خالــی از امــام نیســت،
امــام بایــد بــه نــص خــدا و رســول باشــد ،وجــوب معرفــت امــام ،انــکار یــک
امــام ماننــد انــکار همــه آنهاســت ،بحــث مــی کنــد و بــاب دوم نیــز در بیــان
ً
آیاتــی اســت کــه در شــأن ائمــه اطهارمجمــا نــازل شــده اســت.

دوره متوسطه  /تاریخ عصر خلفاء



عنوان کتاب :پس از غروب (تحلیل رخدادهای پس از رحلت

پیامبر تا پایان سومین زمامدار)



پدیدآورنده :یوسف غالمی



مشخصات نشر :انتشارات نجمالهدی ،سال  ،1385قم

-----------------------------------------

این کتاب دارای 9فصل اســت .در فصل اول تحت عنوان «رویدادهای
پیــش از رحلــت پیامبــر »بــه مباحثــی ماننــد :از غدیــر تــا مدینــه ،اعــزام
ســپاه اســامه ،نانوشــتهای گویاتــر از صــد نوشــته ،مفــاد وصیــت و علــل
پیشــگیری آن ،در آســتانه رحلــت پیامبــر ،انــکار رحلــت رســول خــدا
و راز ایــن انــکار ،پرداختــه شــده اســت .در فصــل دوم در مــورد رو یــداد
ســقیفه و گفتگوهــای آن و حوادثــی کــه در بیــن مهاجریــن و انصــار ّرد و بدل
شــده اســت ،مباحثــی مطــرح گردیــده اســت .در فصــل ســوم تحــت عنــوان
«پیامبــر اکــرم و جانشــینی» مباحثــی ماننــد :بزرگتریــن اختــاف میــان
امــت ،اتفــاق عمومــی یــا رأی اکثر یــت ،جانشــینی پیامبــر ،ســفارش
بــه پیــروی از علــی بــن ابیطالــب ،در حاشــیه روایــات جانشــینی ،مــورد
بحــث قــرار گرفتــه اســت .در فصــل چهــارم تحــت عنــوان «طرحــی از پیــش»
بــه مســأله مطــرح کــردن ابوبکــر بــه عنــوان خلیفــه مــی پــردازد و در فصــل
پنجــم تحــت عنــوان «یــاد زدایــی از غدیــر» ،دسیســه کتمــان فضائــل علــی
بــن ابیطالــبو همدســتی بــرای انحــراف افــکار عمومــی را مطــرح کــرده
اســت .در فصــل ششــم عواملــی را کــه باعــث شــد امــام علــیدر مقابــل
بدخواهــان شــکیبایی کنــد مطــرح و آنهــا را مــورد تحلیــل قــرار داده اســت.
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در فصــل هفتــم بــه بیــان رویدادهایــی کــه در حکمرانــی ابوبکــر اتفــاق افتاده
میپــردازد ،رویدادهایــی از قبیــل ورود بــه خانــه حضــرت فاطمــه،
غصــب فــدک ،بازداشــتن خمــس از خانــدان پیامبــر و ممنوعیــت بیــان
و نــگارش حدیــث .در فصــل هشــتم بــه اخالق و شــیوه زندگی خلیفــه دوم و
کارهایــی کــه او در مــدت زمامــداری خــود انجــام داد از قبیــل :برتریجویــی
نــژاد عــرب ،شــیوه تقســیم بیتالمــال ،ترو یــج حکایــات تحر یــف شــده
تــورات و انجیــل ،حدیثســازی ،فتوحــات و طــرح شــورای خالفــت و
جوانــب آن اشــاره میکنــد و باالخــره در فصــل نهــم بــه بیــان شــخصیت و
خانــواده عثمــان و رویدادهــای زمــان او و عواملــی کــه باعــث شــورش بــر ضد
او شــد ،میپــردازد.

دوره متوسطه  /تاریخ اهل بیت 

 عنوان کتاب :حیات فکری و سیاسی امامان شیعه



پدیدآورنده :رسول جعفریان



مشخصات نشر :انتشارات انصاریان ،سال  ،1383قم

-----------------------------------------

هدف مؤلف از تألیف این اثر پرداختن به جنبههای سیاسی و فکری
زندگی امامان معصومبوده است .لذا به مسائل شخصی این بزرگواران
کمتر توجه شده است .مؤلف ابتدا تحت عنوان «درآمد» ،مسأله تاریخ
نگاری توسط شیعیان را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد و آثار شیعیان
را در این خصوص به تفصیل معرفی میکند .روش مؤلف در این کتاب
آن است که نام هر کدام از معصومین را به عنوان سرفصل قرار داده و
مباحثی را که مربوط به آن امام معصوم است و بیشتر جنبه سیاسی و
فکری دارد مطرح میکند ،مثال در مورد امام علی به مباحثی همچون:
امامت امیرمؤمنان ،امیرمؤمنان در زمان رسولخدا ،امام
علی پس از رحلت رسولخدا ،بیعت مردم با امیرمؤمنان،
اصالح ،سیاست اصولی امام ،امام در برابر پیمان شکنان (جنگ جمل)،
جنگ با ستمگران در صفین ،جنگ با خوارج ،میپردازد و در مورد امام
حسنمباحثی همچون :امام مجتبی و مسأله امامت ،نخستین
اقدامات امام و معاویه ،معاویه و درخواست صلح ،دالیل پذیرش صلح،
امام حسن و صلح ،متن صلحنامه را مورد بررسی قرار میدهد ،یا مثال
در بخش مربوط به امام مهدی مباحثی همچون :والدت امام زمان،
مادر حضرت مهدی ،نکاتی در مورد تولد امام زمان ،اختالف پس
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از رحلت امام عسکری ،زمینهسازی غیبت توسط پیامبر و امامان
شیعه ،مسائل کالمی و جانشینی حضرت مهدی ،حضرت
مهدی و نواب خاصه ،مروری بر اقدامات ّنواب در ارتباط با شیعیان،
جریان رو به رشد تشیع در دوران غیبت صغری ،بحث شده است.

دوره متوسطه  /تاریخ اهل بیت 

 عنوان کتاب :فی رحاب ائمة اهل البیت



پدیدآورنــده :ســید محســن امیــن ،مترجــم :علــی حجتــی کرمانــی بــا

عنوان"ســیره



معصومــان"

مشخصات نشر :انتشارات سروش ،سال  ،1392تهران

-----------------------------------------

ایــن کتــاب بخشــی از کتــاب ارزشــمند اعیــان الشــیعه اســت کــه بــه طــور
جداگانــه بــه چــاپ رســیده اســت و در پنــج جلــد بــه فارســی ترجمــه شــده
اســت .جلــد اول ایــن کتــاب بــه بیــان زندگــی پیامبــر ا کــرم اختصــاص
داده شــده اســت و مطالبــی در مــورد :نســب شــریف ،والدت ،اخالقیــات،
اوضــاع زمــان ایشــان قبــل از بعثــت ،بعثــت پیامبــر ،قــرآن کر یــم ،دعــوت
عمومــی قر یــش ،نامههــای پیامبــر بــه ســران و پادشــاهان جهــان ،جنگهــا
و غــزوات و ســریه هــای پیامبــر ،حجةالــوداع ،و پــارهای از خطبههــای
ایشــان بیــان گردیــده اســت .در جلــد مربــوط بــه فاطمــه زهرامباحثــی
در مــورد فضائــل ،ازدواج ،خانــه ،خطبههــا و ســخنرانیهای ایشــان بیــان
شــده اســت .در بخــش مر بــوط بــه حضــرت علیبــه بیــان زندگــی و
ویژگیهــای امیرمؤمنــان علــیو حوادثــی کــه در طــول زندگــی ایشــان
اتفــاق افتــاده ،پرداختــه شــده اســت .مباحثــی در مــورد :نســب شــریف و
والدت ،پــدر و مــادر ،لقــب و کنیــه ،همســران و فرزنــدان ،ســیره اخالقــی
و فضائــل ایشــان ،ارتبــاط تنگاتنــگ ایشــان بــا رســولخدا ،پرچمــدار
بــودن ایشــان بــرای رســولخدا ،آیاتــی کــه در شــأن ایشــان نــازل شــده،
جنگهایــی کــه در زمــان رســولخدا در آنهــا شــرکت داشــته اســت،
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حجــة الــوداع ،واقعــه غدیــر ،واقعــه ســقیفه ،اقدامــات ایشــان در زمــان
ابوبکــر و عمــر و عثمــان ،مســأله خالفــت ایشــان ،جنــگ جمــل ،جنــگ
صفیــن ،جنــگ نهــروان ،مــدت عمــر و چگونگــی شــهادت و محــل قبــر
ایشــان ،کتــاب نهجالبالغــه ،اشــعار آن حضــرت .در ســایر مجلــدات بــه
بیــان زندگــی بقیــه معصومــان پرداختــه و مباحــث مربــوط بــه آن بزرگــواران
را بیــان کــرده اســت ،مباحثــی از قبیــل فضائــل و حــوادث زمــان حیــات و
شــهادت ایشــان .بــه عنــوان مثــال در بخــش مربــوط بــه حضــرت مهــدی
مطالبــی ماننــد :والدت ،صفــات ظاهــری ،روایــات اهلبیــتدر
مــورد ایشــان ،اخبــار اهــل ســنت در بــاره خــروج ایشــان ،اســتدالل بــه
غیبتهــای انبیــاء بــرای غیبــت آن حضــرت ،غیبتهــای پیامبــران،
کســانی کــه مهــدی را دیدهانــد ،عالمــات ظهــور ،شــمار یــاران مهــدی
و نــام شــهرهای آنــان و چگونگــی گــرد آمــدن ایشــان بیــان شــده اســت.

دوره متوسطه  /تاریخ اهل بیت 

 عنوان کتاب :سیرة االئمة االثنی عشر



پدیدآورنــده :هاشــم معــروف الحســنی ،مترجــم :محمــد مقــدس بــا

عنــوان "زندگانــی دوازده امــام" 



مشخصات نشر :انتشارات امیر کبیر ،سال  ،1392تهران

-----------------------------------------

این کتاب در دو جلد تألیف و به چاپ رسیده است .هدف مؤلف از
تألیف این کتاب بیان زندگینامه ائمه اطهار میباشد ،اما همانگونه
که مؤلف در مقدمه گفته است :کتاب را از زندگی حضرت خدیجه
و حضرت زهرا شروع کرده تا از زحمات بی دریغ این دو بانوی بزرگ
اسالم قدردانی کرده باشد .روش نویسنده در این کتاب آن است که ابتدا
نام امام معصوم را به عنوان سر فصل قررار داده و مباحث مربوط به ایشان
را مورد بررسی قرار میدهد .در جلد اول ابتدا نام حضرت خدیجه بنت
خویلد را بیان و در مورد زندگی ایشان و سپس اوالدی که ایشان از
پیغمبر خدا داشته ،صحبت میکند .سپس نام حضرت زهرارا
بیان و در مورد زندگی و هجرت ایشان به مدینه و ازدواج با امیرمؤمنان
سخن میراند .همچنین در مورد مبارزات و خطبههای ایشان مطالبی
بیان میکند ،سپس زندگینامه امام حسنو اخالقیات ایشان و
ماجرای صلح با معاویه و همسران و اوالد و شهادت ایشان را مطرح
میکند .در جلد دوم به بیان زندگی امام حسین از زمان خلفای اربعه
تا برخورد ایشان با معاویه و قیام ایشان بر علیه یزید و حادثه کربال و ماجرای
بعد از قیام میپردازد .سپس زندگینامه امامان بعدی را یکی پس از دیگری
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به تصویر میکشد و اوصاف و فضائل و کلمات و شهادت ایشان را مطرح
میکند ،به عنوان مثال در مورد زندگی مهدی به مباحثی همچون:
المهدی فی االدیان ،روایات دال بر امامت و ظهور ایشان ،نواب اربعه در
غیبت صغری و ماجرای سرداب میپردازد.

دوره متوسطه  /تاریخ اهل بیت 

 عنوان کتاب :رسالة فی تواریخ النبی و اآلل



پدیدآورنده :محمدتقی تستری(شوشتری)



مشخصات نشر :دفتر انتشارات اسالمی ،سال  ،1380قم

-----------------------------------------

هــدف مؤلــف در ایــن رســاله تحقیقــی جامــع در مــورد زندگانــی چهــارده
معصــوم میباشــد .ایــن کتــاب در9فصــل تدو یــن شــده اســت.
مؤلــف در هــر کــدام از فصــول ،بــا اســتفاده از نوشــتههای مورخیــن و
محدثیــن ،یکــی از مباحــث مر بــوط بــه چهــارده معصــوم را مــورد
بحــث و تحقیــق قــرار داده اســت .در فصــل اول تار یــخ والدت ایــن
بزرگــواران را مطــرح و تحقیقــات خــود در ایــن زمینــه را بیــان کــرده و در
فصــل دوم تحقیقاتــی در مــورد وفــات ایشــان ارائــه داده اســت .فصــل
ســوم اختصــاص بــه تحقیــق پیرامــون مــکان والدت و محــل دفــن ایشــان
داده شــده اســت .در فصــل چهــارم مبحثــی را در مــورد مــادران ایــن انــوار
طیبــه مطــرح کــرده و آن را مــورد تحقیــق قــرار میدهــد .در فصــل پنجــم در
مــورد همســران ایــن بزرگــواران و در فصــل ششــم در مــورد اوالد ایشــان بحــث
میکنــد .فصــل هفتــم اختصــاص بــه بیــان ممدوحیــن از اوالد و احفــاد
ایــن بزرگــواران داده شــده اســت ،بــه عنــوان مثــال در بخــش ممدوحیــن از
اوالد امیرالمؤمنیــن افــرادی همچــون عبــاس بــن علــی و برادرانــش
را کــه در کربــا بــه شــهادت رســیدند مطــرح کــرده اســت و نیــز در بخــش
ممدوحیــن از اوالد امــام حســن مجتبــی بــه افــرادی همچــون حســین
األثــرم ،طلحــه بــن الحســن ،ام عبــداهلل ،حســین بــن علــی بــن الحســن
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شــهید فـ ّـخ و ســید عبدالعظیــم حســنی اشــاره شــده اســت .در
فصــل هشــتم بــه بیــان آن دســته از فرزنــدان ائمــه کــه مــورد قــدح قــرار
گرفتهانــد ،پرداختــه شــده اســت .و باالخــره فصــل نهــم بــه بیــان مــکارم
اخــاق و بزرگــی مقــام چهــارده معصوماختصــاص داده شــده اســت.

دوره متوسطه  /عاشورا

 عنوان کتاب :وقعة الطف



پدیدآورنده :ابومخنف لوط بن یحیی ازدی ،محقق :محمد هادی

یوسفی غروی ،مترجم :جواد سلیمانی با عنوان "نخستین گزارش مستند از
عاشورا"
 مشخصاتنشر:انتشاراتمؤسسهآموزشیو پژوهشیامامخمینی(ره)،
سال  ،1392قم
-----------------------------------------

این کتاب به تشریح واقعه کربال پرداخته است .مؤلف ابتدا به مسأله
وصیت معاویه به یزید اشاره و سپس بحث هال کت معاویه و فرمان
یزید به ولید (حاکم مدینه) مبنی بر بیعت گرفتن از امام حسین را
مطرح میکند .قضیه حرکت امام از مدینه به سوی مکه و دعوت مردم
کوفه از امام و فرستاده شدن مسلم از سوی امام به کوفه و وقایعی که
در کوفه برای مسلم اتفاق میافتد ،از دیگر مسائلی است که مؤلف به
بیان آنها میپردازد .حرکت امام از مکه به سوی کوفه و رسیدن ایشان
به کوفه و وقایعی که در طول مسیر در منازل مختلف برای کاروان امام
اتفاق میافتد از دیگر موضوعاتی است که مطرح میگردد ،سپس مؤلف
مطالبی را در مورد :شروع قتال در کربال ،مبارزه یاران امام حسین
و شهادت ایشان ،مبارزه بنی هاشم و شهادت ایشان ،شهادت امام
حسین ،حمله دشمن به خیام حسینی ،اسارت اهل حرم و در نهایت
برگشت اسیران به سوی مدینه ،با سوز و گدازی خاص بیان میکند.
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عنوان کتاب :ثورة الحسین ظروفها االجتماعیه و آثارها االنسانیه

پدیدآورنــده :محمــد مهــدی شــمس الدیــن ،مترجــم :مهدی پیشــوایی

بــا عنــوان "ارزیابــی انقــاب امــام حســین"



مشخصات نشر :نشر بهار دلها ،سال ،1393قم

-----------------------------------------

این کتاب از سه فصل تشکیل شده است که در هر فصل یکی از
زوایای انقالب خونین کربال ،مورد بررسی قرار گرفته است .در فصل
اول تحت عنوان «الظروف السیاسیة و االجتماعیه» به بیان ریشههای
سیاسی و اجتماعی تشکیل دهنده واقعه کربال پرداخته شده است و
مباحثی از قبیل :منطق سقیفه ،سیاست عمر در تقسیم بیت المال،
مسأله شورای شش نفره ،سیاست مالی و اداری عثمان و نتایج این
سیاست ،اصالحات امام علی ،سیاست های تهدیدی و تخدیری
معاویه و اقدامات امام حسن و امام حسیندر برابر سیاست
امویان مطرح میگردد .در فصل دوم مؤلف تحت عنوان «دوافع الثوره
و اسبابها» ابتدا به این سؤال پاسخ میدهد که چرا امام حسیندر
زمان معاویه قیام نکرد و به این مناسبت ،اوضاع اجتماعی زمان معاویه
و شخصیت مرموز و حیلهگر معاویه و پیمانی را که بین امام حسن
و معاویه بسته شده بود مطرح میکند و سپس به عواملی میپردازد که
باعث شکلگیری نهضت امام حسین شد .در فصل سوم به بیان
آثار مختلف این قیام خونین پرداخته و به بیان آثاری که این قیام در
جامعه بر جا گذاشت ،میپردازد و در ادامه ،به بررسی انقالبهایی
میپردازد که بعد از قیام امام حسین شکل گرفت ،قیامهایی از
قبیل :قیام توابین ،قیام مدینه ،قیام مختار ،قیام مطرف بن مغیره،
قیام ابن اشعث ،قیام زید بن علی بن الحسین و قیام ابی السرایا.

دوره متوسطه  /عاشورا

 عنوان کتاب :تاریخ سیدالشهداء



پدیدآورنده :شیخ عباس صفایی حائری

 مشخصات نشر :انتشارات مسجد مقدس جمکران ،سال  ،1379قم
-----------------------------------------

این کتاب تحقیقی موشکافانه از واقعه کربال و پیامدهای آن است.
مؤلف در این کتاب ابتدا در مورد والدت و نسب امام حسین ،صفات
و ویژگیهای اخالقی ایشان بحث می کند و سپس بحث خالفت و
معنای آن را پیش کشیده و با استفاده از آیات قرآنی ،نحوه گزینش خلیفه
را بیان میدارد .آثار سلطنت معاویه و منافقین ،نقشه معاویه برای استقرار
سلطنت در اوالد خود و ولیعهدی یزید ،شخصیت یزید بن معاویه،
عبداهلل بن زبیر کیست؟ ،فلسفه صلح امام حسنبا معاویه و جنگ
امام حسین با یزید ،از دیگر مباحثی است که مطرح میگردد ،سپس
به مراحل سه گانه مبارزه امام پرداخته و در ادامه به این سؤال پاسخ می
دهد که :آیا امام میدانست در این سفر کشته میشود و اهل بیتش اسیر
میگردند؟ از دیگر مطالبی که مؤلف در ادامه بیان میکند ،مباحثی
است از قبیل :مرگ معاویه ،دعوت والی مدینه از امام حسینجهت
بیعت ،امتناع امام ،حرکت امام به سوی مکه ،بیوفایی اهل کوفه،
قضایای حضرت مسلم ،قضایای امام حسین ،تعداد نفرات
دو سپاه ،تعداد کشته شدگان از طرفین ،وقایع شب عاشورا ،وقایع روز
عاشورا ،مبارزه امام با دشمن ،وقایعی که پس از قتل امام اتفاق افتاد،
مجلس ابن زیاد ،روانه کردن اسیران با سرهای مقدس شهدا به سوی شام
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و مجلس یزید ،بنی امیه و روز عاشورا ،شیعیان و روز عاشورا ،آمدن اهل
بیت به کربال و اقامه عزا در نزد قبر سید الشهدا ،مؤلف در خاتمه به
بیان دو فایده میپردازد ،فایده اول :شخصیت سلیمان بن صرد خزاعی
و توابین .فایده دوم :شخصیت مختار و رفتار او با قاتالن امام شهید.

دوره متوسطه  /عاشورا

 عنوان کتاب :انقالب کربال از دیدگاه اهل سنت



پدیدآورنده :عبدالمجید ناصری داودی

 مشخصات نشر :انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)،
سال  ،1385قم
-----------------------------------------

آنطور که در پیشگفتار گفته شده است هدف از تألیف این کتاب ،پاسخ
علمی و تاریخی به پرسشهایی است که در مورد مشروعیت خالفت
یزید ،اجتهاد یزید و کارگزارانش ،نقش او در قتل امام حسین و ...
مطرح میگردد .فصل اول به بیان خالفت یزید بن معاویه پرداخته است.
در فصل دوم تحت عنوان «انقالب کربال و مقوله اجتهاد» به مباحثی از
قبیل :اجتهاد در لغت و اصطالح ،اجتهاد یزید بن معاویه و دستیارانش،
اجتهاد کارگزاران یزید ،عمر سعد و اعتراف به دین فروشی ،امام حسین
از چشم پیامبر گرامی اسالم و فضیلت های امام حسین در
صحاح سته پرداخته شده است .مؤلف در فصل سوم «فلسفه انقالب
کربال از دیدگاه اهل سنت» را بررسی میکند و در فصل چهارم با عنوان
«یزید بن معاویه و فاجعه کربال ،دخالت یا برائت» ،مقصر بودن یزید در
این حادثه خونین را با استناد به منابع اهل سنت اثبات میکند .در
فصل پنچم ،کرامات و پیامدهای انقالب کربال از دیدگاه اهل سنت
مورد کنکاش قرار گرفته است .در فصل ششم مسأله لعن یزید از دیدگاه
عالمان اهل سنت بررسی شده و سخنان علمای اهل سنت در این باره
بیان گردیده است .مؤلف در فصل هفتم به بررسی زندگی و سوابق کسانی
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که مخالف لعن یزید بودهاند ،پرداخته و کارنامه آنها را تشریح کرده است و
در فصل هشتم که آخرین فصل این کتاب است به بررسی مسأله عزاداری
امام حسین و اهل بیت مداری میان اهل سنت ،پرداخته و عزاداری
اهل سنت برای امام حسیندر طول تاریخ را گزارش کرده است.

دوره متوسطه  /تاریخ عصر غیبت

 عنوان کتاب :تاریخ عصر غیبت (نگاهی تحلیلی به عصر غیبت امام دوازدهم)



پدیدآورنــده :ســید مســعود پورســیدآقایی ،محمــد رضــا جبــاری،

حســن عاشــوری ،ســید منــذر حکیــم



مشــخصات نشر:مؤسســه آینده روشن(پژوهشــكده مهدویت) ،ســال

 ،1389قم
-----------------------------------------

ایــن کتــاب از 9فصــل تشــکیل شــده اســت کــه عناو یــن فصلهــا
عبارتنــد از :معرفــی و بررســی منابــع تار یــخ عصــر غیبــت ،نگاهــی کوتــاه
بــه زندگانــی امــام دوازدهــم ،وضعیــت سیاســی ،اجتماعــی و فکــری
عصــر عباســیان در آســتانه غیبــت صغــری ،وضعیــت فکــری سیاســی و
اجتماعــی شــیعه در آســتانه غیبــت صغــری ،زمینــه ســازی معصومیــن بــه
ویــژه عســکریین بــرای ورود شــیعه بــه عصــر غیبــت ،پیشــینه ســازمان
وکالــت و جایــگاه آن در عصــر غیبــت صغــری ،عصــر غیبــت صغــری،
مــروری بــر برخــی از مهمتریــن مســائل عصــر غیبــت کبــری ،ســیرت و آثــار
امــام مهــدی .هــدف مؤلفیــن از تألیــف ایــن کتــاب ،نگاهــی اســت بــه
موضــوع از منظــر تاریخــی و تالشــی اســت در جهــت بررســی تار یــخ غیبــت
صغــری و غیبــت کبــرای امــام دوازدهــم .در بررســی غیبــت صغــری،
مؤلفیــن پــس از بررســی منابــع ،مــروری دارنــد بــر کیفیــت آغــاز غیبــت و
دالئــل آن ،شــرح حــال نـ ّـواب اربعــه و وظایــف و نقــش آنــان در ایــن عصــر.
در بررســی غیبــت کبــری نیــز اشــاره ای دارنــد بــه تار یــخ شــیعه ،نهضتهــا
و دولتهــای شــیعه ،حرکتهــای علمــی شــیعیان و مبــارزات علمــاء
و دوران مرجعیــت فقهــاء و مــدارس آنــان و در نهایــت بررســی کوتاهــی
پیرامــون آثــار و ســیرت امــام مهــدی.
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 عنوان کتاب :اوضاع سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی شیعه در عصر غیبت



پدیدآورنده :حسن حسینزاده شانهچی

 مشخصات نشر :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سال  ،1386قم
-----------------------------------------

در ایــن اثــر ســعی شــده بــر اســاس اطالعــات تاریخــی قابــل اعتمــاد و
معتبــر ،اوضــاع سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی ایــن دوره معرفــی گــردد.
ایــن کتــاب از یــک مقدمــه و پنــج فصــل تشــکیل شــده اســت .فصــل اول
بــا عنــوان «کلیــات» ،بــه بحثهایــی در بــاره مســأله غیبــت و مشــکالت آن و
تالشــهای امامــان جهــت زمینــه ســازی در جامعــه شــیعه بــرای مواجهــه بــا
ایــن پدیــده اختصــاص یافتــه اســت .در ایــن فصــل بــه مباحثــی مــی پــردازد
از قبیــل :غیبــت در احادیــث و روایــات ،اندیشــه غیبــت در فرقــه هــای
شــیعی و اســامی ،تألیفــات در موضــوع غیبــت تــا پیــش از غیبــت ،گــذری
در زندگانــی امــام یازدهــم ،مهــدی از والدت تــا غیبــت .فصــل دوم
بــا عنــوان «جهــان اســام در عصــر غیبــت صغــری» ،نویســنده بــرای درک
بهتــر خواننــده از جامعــه شــیعه در عصــر غیبــت در جهــان اســام فضــای
کلــی و عمومــی جهــان اســام در عصــر غیبــت را بــه تصویــر کشــیده اســت
و بحثهایــی را مطــرح میکنــد از قبیــل :وضعیــت سیاســی ،خالفــت
عباســی ،دولتهــای اســامی ،وضعیــت دینــی و علمــی ،مذاهــب
اســامی و حــوزه انتشــار آنهــا ،فعالیتهــا و دســتاوردهای علمــی .فصــل
ســوم بــا عنــوان «موقعیــت سیاســی شــیعیان» از فعالیتهــای سیاســی
دولتهــا ،احــزاب و شــخصیتهای شــیعی گفتگــو شــده و بــه مباحثــی
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از قبیــل دولتهــای مســتقل شــیعی ،حضــور شــیعیان در دربــار عباســیان
در منصبهــای مختلــف مــی پــردازد .فصــل چهــارم بــا عنــوان «اوضــاع
اجتماعــی شــیعیان» مباحثــی مطــرح میکنــد از قبیــل :جغرافیــای انســانی
شــیعه ،زندگــی شــهری ،جایــگاه اجتماعــی ،خاندانهــای شــیعی،
وضعیــت معیشــتی ،مســأله امامــت و پیدایــش انشــعابات فرقــهای ،امــام
غایــب و هدایتگــری جامعــه شــیعه ،دیدارهــای مســتقیم ،ارتباطهــای
مکاتباتــی و نائبــان خــاص ،ســفیران امــام .در فصــل پنجــم بــا عنــوان
«وضعیــت علمــی و فرهنگــی شــیعیان» مباحثــی را مطرح میکنــد از قبیل:
مکاتــب علمــی (کالمــی ،حدیثــی ،فقهــی) ،حــوزه هــای علمــی (کوفــه ،قــم،
بغــداد ،ری ،نیشــابور ،ســمرقند) روابــط حــوزه هــای علمــی ،دانشــمندان و
اندیشــمندان ،تألیفــات و تصنیفــات در زمینههــای حدیــث ،فقــه ،عقاید،
کالم ،خداشناســی ،امامــت ،ادیــان و مذاهــب ،رجــال ،تار یــخ ،غیبــت و
موضوعــات وابســته ،نــوادر ،طــب ،شــعر و ادب.
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 عنوان کتاب :تاظهور (پژوهشی جامع پیرامون آموزه و مباحث مهدویت)




پدیدآورنده :نجمالدین طبسی
مشخصات نشر :بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود ،سال

 ،1388تهران
-----------------------------------------

این کتاب دارای بیست و دو فصل است .روش مؤلف در این اثر چنین
است که یکی از موضوعاتی را که مربوط به وجود مقدس امام زمان
میشود به عنوان سرفصل مطرح کرده و فروعی را در ضمن آن مورد کنکاش
قرار داده است .سر فصلهایی که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار
گرفته است به ترتیب عبارتند از :دالیل غیبت ،حکم نام بردن آن حضرت
و ذکر نام شریف حضرت ولی عصر ،نهی از قیام در بوته نقد و تحلیل
روانی ،جریان غیبت امام زمان در سرداب سامرا ،بررسی جریان قرقیسا
یا آرمگدون ،جریان حضرت نرگس ،کاوشی در خبر سعد بنعبداهلل
اشعری قمی ،درنگی در روایات قتلهای آغازین ،سفارت و نیابت
خاصه ،بررسی سرگذشت ابنمهزیار ،پایگاه زمینهسازان ظهور و تاریخ
تأسیس آن ،پژوهشی پیرامون حدیث خساسه (خبرچین) و دجال ،یمانی
کیست؟ ،بحثی پیرامون زیارت ناحیه مقدسه ،داستان جزیره خضرا،
بررسی احادیث عدالت مهدوی ،القاب و اوصاف حضرت مهدی
در منابع اهل سنت ،کتاب االمامة و التبصرة من الحیرة ،سیری در
کتاب کمالالدین و تمام النعمه ،نگاهی به کتاب غیبت نعمانی.
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 عنوان کتاب :جنبشهای شیعی در تاریخ اسالم



پدیدآورنده :هاشم معروف الحسنی ،مترجم :محمد صادق عارف



مشخصات نشر :بنیاد پژوهشهای اسالمی ،سال  ،1371مشهد

-----------------------------------------

هــدف مؤلــف از تألیــف ایــن کتــاب ارائــه چهــره راســتینی از تار یــخ تشــیع
ونمودارهایــی از جریــان خالفــت اســامی و آرای شــیعه و دیگــران در بــاره
حــکام جائــر و ســتمکار و جنایــات امو یــان و تــاش آنــان در تحر یــف اســام
و دگرگــون کــردن احــکام و ســنتهای اســام میباشــد .در ایــن کتــاب
از جنبشهــای شــیعی بــه رهبــری علویــان و دیگــران کــه در سراســر روزگار
امویــان از آغــاز تــا آخریــن لحظــه بــر ضــد آنــان ادامــه داشــت ،ســخن رفتــه
اســت .مؤلــف در ایــن کتــاب معنــای صحیــح تشــیع را بیــان کــرده اســت
و ســپس مســأله جانشــینی امیرمؤمنــان از جانــب خــدا و رســول را
مطــرح کــرده اســت و امامــت را ماننــد نبــوت میدانــد کــه هیــچ کــس حــق
یگــردد .ســپس
اظهــار نظــر در انتخــاب آن نــدارد و امــر آن تنهــا بــه خــدا بــاز م 
واقعــه ســقیفه و فتنههــای مخالفــان را مطــرح کــرده و بــه مباحثــی از قبیــل:
سرنوشــت خالفــت ،داســتان خنــدهآور شــورا ،شــرائط خالفــت در مذاهــب
اســامی ،عواملــی کــه بــه بقــای تشــیع کمــک کــرد ،امــواج جاهلیــت
نــو ،ارجــاء ،ســاح جبــر ،عدالــت صحابــه و روش امامــان شــیعه در برابــر
ایــن ســاحها پرداختــه اســت ،همچنیــن بــه مباحثــی همچــون مراحــل
جنبشهــای شــیعی ،ابــوذر غفــاری ،خالفــت و انقــاب ،جنبشهــای
شــیعی پس از ســال محنت ،جنگ میان معاویه و ســران شــیعه ،پرداخته
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اســت ،ســپس سرگذشــت و شــهادت بزرگانــی همچــونُ :حجــر بنعــدی و
یارانــش ،صیفــی بــن فســیل ،قبیصــة بــن ربیعــهُ ،رشــید هجــری و یارانــش،
عمــرو بــن حمــق ،جویر یــة بــن مســهر ،عبــداهلل بــن یحیــی حضرمــی ،جاریــة
بــن قدامــه و عــدهای دیگــر را بیــان و قیــام امــام حســین را از ابتــدا تــا انتهــا
بازگــو کــرده و بــه قیامهــای پــس از آن نیــز میپــردازد ،قیامهایــی همچــون:
قیــام مــردم مدینــه ،قیــام ّتوابیــن ،قیــام مختــار ،قیــام ز یــد بــن علــی بــن
الحســین ،قیــام یحیــی بــن ز یــد ،و قیــام عبــداهلل بــن معاو یــه بــن عبــداهلل بــن
جعفــر و ابومســلم خراســانی.
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عنوان کتاب :تاریخ تشیع در ایران ( از آغاز تا طلوع دولت صفوی)



پدیدآورنده :رسول جعفریان



مشخصات نشر :انتشارات انصاریان ،سال  ،1385قم

-----------------------------------------

هــدف از نــگارش ایــن اثــر بــه طــور کلــی نشــان دادن چگونگــی نفــوذ و
گســترش تشــیع در ایــران بــوده اســت .در ایــن کتــاب تــاش شــده مســیر
پیشــرفت تشــیع در حــوزه ایــران اســامی نشــان داده شــود .ایــن کتــاب
دارای ده بخــش اســت .بخــش اول در بــاره تعریــف تشــیع و انــواع آن اســت،
لــذا در ایــن بخــش مباحثــی همچــون :تشــیع عراقــی ،تشــیع محبتــی،
تشــیع امامتــی ،تشــیع افراطــی و غالــی ،تشــیع معتزلــی ،معیارهــای شــیعه
بــودن ،علــوی بــودن ،وابســتگی خانــدان و وابســتگی شــهری ،مطــرح
شــده اســت .در بخــش دوم ،علــل نفــوذ و پیشــرفت تشــیع ،بیــان شــده و
عواملــی همچــون :دوســتی اهــل بیــت ،زهــد شــیعیان ،مظلومیــت علو یــان
و شــیعیان و نگــرش عدالــت خواهانــه و ضــد ســتم در شــیعه ،بــه عنــوان
علتهــای نفــوذ و پیشــرفت تشــیع بیــان گردیــده اســت .در بخــش ســوم
بحــث ورود تشــیع بــه ایــران مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت و مباحثــی از
قبیــل :عباســیان و شــعارهای شــیعی ،قــم پایــگاه تشــیع در ایــران ،قــم و
امامــان ،مبــارزه علمــای قــم بــا اندیشـههای غالــی ،تشــیع کاشــان در منابــع
جغرافــی و تاریخــی ،کاشــان پناهــگاه علو یــان ،مطــرح شــده اســت و از
بخــش چهــارم تــا بخــش دهــم بــه بررســی موضــوع تشــیع از قــرن ســوم تــا قــرن
نهــم در ایــران ،پرداختــه شــده و مباحــث متعــددی مطــرح گردیــده اســت
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از قبیــل :امــام رضــا و تشــیع در قــرن ســوم ،مهاجــرت ســادات بــه ایــران
و گســترش تشــیع ،تشــیع در شــهرهای ایــران ،اســماعیلیان ایــران در قــرن
چهــارم ،دولــت آلبو یــه و تشــیع ،غزنو یــان بــر ضــد تشــیع ،نفــوذ شــیعیان
در ســازمان اداری دولــت ســلجوقی ،تشــیع و برافتــادن عباســیان در قــرن
هفتــم ،مغــوالن و توســعه فتوحــات ،وضعیــت مذهبــی شــهرهای ایــران در
قــرن هشــتم ،دولــت ســربداری شــیخی شــیعی در ســبزوار در قــرن هشــتم،
تشــیع در شــامات ،تشــیع در شــهرهای عــراق ،برگــزاری مراســم عاشــورا،
جشــن عیــد غدیــر ،رســم انتظــار فــرج ،نمــاز جمعــه در میــان شــیعیان،
ادبیــات منظــوم شــیعه در قــرن نهــم و باالخــره ادب ّردیــه نویســی از قــرن
هشــتم تــا دهــم.

دوره متوسطه  /تاریخ تشیع

 عنوان کتاب :تشیع در مسیر تاریخ



پدیدآورنده :سید حسین محمد جعفری ،مترجم :سید محمدتقی

آیت اللهی



مشخصات نشر :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،سال  ،1390قم

-----------------------------------------

هــدف مؤلــف ایــن اســت کــه ســیر تکویــن آرمــان اســامی را بــر اســاس
شــواهد و مآخــذ تاریخــی بازســازی کــرده و ارائــه دهــد .ایــن کتــاب دارای
یــازده فصــل اســت کــه مؤلــف در هــر فصــل یکــی از موضوعــات مربــوط
را مــورد کنــکاش قــرار داده اســت .در فصــل اول تحــت عنــوان «مفاهیــم
اساســی» بــه بررســی اجــداد و انتســاب پیامبــر ،والدت حضــرت محمــد
و مســأله غدیــر و جانشــینی امیرمؤمنــان پرداختــه اســت .در فصــل دوم
تحــت عنــوان «ســقیفه آغــاز دسیســهها» بــه بررســی ایــن رو یــداد تاریخــی
میپــردازد .فصــل ســوم بــا عنــوان «امــام علــی و شــیخین» ،مخالفــت
امــام علــی بــا سیاس ـتهای ابوبکــر و عمــر را مطــرح کــرده و ســپس
مســأله شــورای شــش نفره و انتصاب عثمان توســط عمر را بررســی میکند.
فصــل چهــارم بــا عنــوان «نوشــکوفایی نهضــت تشــیع» ابتــدا حوادثــی را کــه
در طــول مــدت خالفــت عثمــان اتفــاق افتــاد بیــان کــرده و ســپس بــه مســأله
درخواســت مــردم از امــام علــی بــرای قبــول خالفــت اشــاره میکنــد و بــه
دنبــال آن حــوادث و جنگهایــی را کــه در مــدت خالفــت امام حادث شــد
بیــان میکنــد .فصــل پنجــم بــه عنــوان «کوفــه پایــگاه فعالیــت شــیعیان» بــه
مســأله تأســیس کوفــه و بافــت قبیلــهای و عناصر تشــکیل دهنده جمعیت
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آن اشــاره میکنــد و بــه طــور کلــی مســأله تاریــخ کوفــه را مــورد کنــکاش قــرار
میدهــد و از فصــل ششــم تــا فصــل یازدهــم مســائلی ماننــد صلــح امــام
حســن ،قیــام امــام حســین ،نهضــت توابیــن ،ســیر تاریخــی ّ
تشــیع
از امــام سـ ّـجاد تــا امــام صادقمــورد بحــث و بررســی قــرار میگیــرد.

دوره متوسطه  /تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 عنوان کتاب :پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران



پدیدآورنده :علی اکبر والیتی

 مشخصات نشر :مرکز انتشارات وزارت امور خارجه ،سال ،1389تهران
-----------------------------------------

ایــن کتــاب در ویراســت جدیــد در دو جلــد چــاپ شــده اســت .جلــد اول
آن دارای هفــت بخــش اســت .در بخــش اول کــه دارای دو فصــل اســت،
بــه بیــان کلیــات میپــردازد و مباحــث «بنیادهــای مفهومــی در زمینههــای
تاریخــی» و «عصــر دعــوت و فتوحــات» را مــورد بررســی قــرار میدهــد .در
یپــردازد
بخــش دوم بــه بیــان زمینههــای شــکلگیری تمــدن اســامی م 
و در مــورد جایــگاه علــم و دانــش و کتابــت در فرهنــگ و تمــدن اســامی،
انتقــال علــوم و جــذب دانشــمندان بــه جهــان اســام ،نهضــت ترجمــه،
مراکــز علمــی در تمــدن اســامی ،بحــث میکنــد .مؤلــف در بخــش ســوم و
چهــارم ،شــکوفایی علــوم در تمــدن اســامی را بــه قلــم میکشــد و مباحثــی
همچــون :طبقــه بنــدی علــوم در تمــدن اســامی ،ریاضیــات ،نجــوم،
فیزیــک و میکانیــک ،طــب ،کیمیــا ،فلســفه ،منطــق ،تار یــخ ،جغرافیــا،
تفســیر ،حدیــث فقــه و اصــول ،کالم و عرفــان را مطــرح میکنــد .در بخــش
پنجــم ،ســازمانهای اداری و اجتماعــی در تمــدن اســامی و در بخــش
ششــم ،هنــر در تمــدن اســامی را مــورد کنــکاش قــرار میدهــد .در بخــش
یپــردازد .در
هفتــم نیــز بــه بیــان تأثیــر تمــدن اســامی در تمــدن غربــی م 
جلــد دوم کــه دنبالــه جلــد اول اســت و از بخــش هشــتم شــروع میشــود ،بــه
عوامــل مؤثــر در رکــود تمــدن اســامی از قبیــل :جنگهــای صلیبــی ،حملــه
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مغــول و پیامدهــای آن ،عظمــت و افــول مســلمانان در اندلــس میپــردازد.
در بخــش نهــم ،شــکوفایی دوبــاره تمــدن اســامی را بــه تصویــر میکشــد
و مباحثــی همچــون :شــکلگیری ،تثبیــت و توســعه قــدرت عثمانیــان،
تحــول و توســعه نهادهــای سیاســی و اداری ،ســاختار متکثــر اجتماعــی و
قومــی ،اوضــاع اقتصــادی و فرهنگــی در امپراطــوری عثمانــی و شــکوفایی
در دوره گورکانیــان و صفو یــان را مــورد بررســی قــرار میدهــد .در بخــش
دهــم در مــورد حملــه اســتعمار غــرب بــه جهــان اســام ســخن بــه میــان
میکشــد و در مــورد تعریــف اســتعمار و انــواع آن ،پیدایــش اســتعمار و ورود
آن بــه جهــان اســام ،صهیونیســم ،شرقشناســی ،سکوالریســم ،حقــوق
بشــر و دموکراســی هدایــت شــده و جهــان اســام و جهانــی شــدن ،بحــث
میکنــد .در بخــش یازدهــم ،تار یــخ دویســت ســاله بیــداری اســامی را مــورد
بررســی قــرار مــی دهــد و در بخــش دوازدهــم بــه نقــد تمــدن غــرب پرداختــه
و بــه ترتیــب دو بحــث را مطــرح میکنــد ،یکــی نقــد تمــدن غــرب از دیــدگاه
غربیــان و دیگــری نقــد تمــدن غــرب از دیــدگاه اندیشــمندان ایرانــی و عرب.

دوره متوسطه  /تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 عنوان کتاب :دانش مسلمین



پدیدآورنده :محمدرضا حکیمی



مشخصات نشر :انتشارات دلیل ما ،سال  ،1388قم

-----------------------------------------

ایــن کتــاب دارای دوازده فصــل اســت .فصــل اول تحــت عنــوان «تفکــر
نــو» بــه اهمیــت علــم از دیــدگاه اســام میپــردازد و مباحثــی از قبیــل :قــرآن
سرچشــمه علــم ،همگانــی شــدن دانــش در اســام ،کتابــت ،تألیــف و
کتابخانههــا را مطــرح میکنــد ،در فصــل دوم تحــت عنــوان «از ترکســتان
تــا اســپانیا» بــه مباحثــی همچــون :فرهنــگ اســام در ایــران ،فرهنــگ در
میــان تودههــا ،دانشــمندان مشــهور عــرب ،میپــردازد .در فصــل ســوم
تحــت عنــوان «اصالــت فرهنــگ» بــه دنبــال تثبیــت ایــن مطلــب اســت کــه
در همــان ســده نخســتین ،پیــش از اینکــه مســلمانان بــه نقــل و گردانیــدن
آثــار دیگــران دســت یازنــد ،خــود صاحــب فرهنگــی اصیــل ،وســیع،
عمیــق ،غنــی و متحــرک بودنــد ،لــذا بــه مباحثــی همچــون انشــعاب علــوم،
رده بنــدی علــوم ،تألیــف دائرهالعلــوم ،گــردآوری اصطالحــات علــوم
میپــردازد .فصــل چهــارم کــه عنوانــش «اخــذ دانــش مســلمین» اســت،
مباحثــی از قبیــل :وســعت بهــرهوری از فرهنــگ اســام ،اســام و نهضــت
رنســانس را مــورد بررســی قــرار میدهــد .در فصــل پنجــم بــه اعترافــات
دانشــمندان غیــر مســلمان بــه ابتــکار و نواندیشــی مســلمانان و صــدور
علــم و فــن از بــاد اســامی بــه ســوی بــاد آنــان ،اشــاره میکنــد .در فصــل
ششــم ابتکاراتــی را کــه توســط دانشــمندان اســامی محقــق شــده اســت را
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بــه تفصیــل شــمرده و مباحثــی از قبیــل رده بنــدی علــوم ،هندســه تحلیلی،
آغــاز علــم جبــر ،علــم مثلثــات ،بســط ریاضیــات ،جغرافیــا ،نقشــه جهــان،
روانشناســی ،تار یــخ طبیعــی ،علــوم غریبــه و اخــاق عملــی را بیــان میکنــد
و در فصــل هفتــم بــا عنــوان «ادبیــات اســام» ،بــه رشــتههای ادبــی ،قصــه
نویســی اســامی و  ....اشــاره می کند .در فصل هشــتم شــعر و هنر اســامی
را بیــان و بــه مباحثــی از قبیــل :شــعر در اســام ،هنــر در اســام ،نقاشــی و
موســیقی علمــی میپ ـردارد .در فصــل نهــم معــارف عقلــی مســلمین را
بررســی و مباحــث الهیــات قرآنــی ،نظامهــای فلســفی اســام ،علــم کالم
اســامی ،عرفــان اســامی ،فلســفه سیاســی ،فلســفه تار یــخ و  ..را بیــان
مــی دارد .فصــل دهــم تحــت عنــوان «فقــه حقــوق و قانــون» بــه مباحثــی
همچــون :مــواد فقــه اســامی ،تدویــن فقــه ،علــم اصــول فقــه ،ترجمــه متــون
نهــای غر بــی میپــردازد .در فصــل یازدهــم بحثهایــی
فقهــی بــه زبا 
پیرامــون حکمــت و اخــاق را مطــرح و مباحثــی همچــون بخشهــای
حکمــت ،اهمیــت اخــاق در فرهنــگ اخــاق عرفانــی ،اخــاق تلفیقــی و
نفــوذ اخــاق اســامی را بیــان میکنــد و در فصــل دوازدهــم تحــت عنــوان
«نظــام علمــی» مباحثــی از قبیــل قرآن ،آموزش نخســتین آداب دانشــجویی
و اســتادی ،مســلمانان رهبــران علــم ،مبــارزه مســیحیت بــا علــم و نتایــج
ســوء آن ،نظــام دانشــگاهی ،و باالخــره تربیــت اروپائیــان توســط مســلمین را
مــورد بررســی قــرار میدهــد.

دوره متوسطه  /منابع تاریخ اسالم

 عنوان کتاب :علم تاریخ در گسترهی تمدن اسالمی




پدیدآورنده :صادق آئینهوند
مشخصات نشر :پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،

سال ،1387تهران
-----------------------------------------

هدف مؤلف فراهم کردن مجموعهای کامل از پیدایش و گسترش دانش
تاریخ در تمدن اسالمی برای جویندگان علم و مخاطبان میباشد .این
کتاب از دو قسم تشکیل شده که هر قسم آن دارای چند بخش است.
قسم اول آن تحت عنوان «پژوهش» ،از هفت بخش تشکیل شده است
که در این هفت بخش از تعریف و چیستی تاریخ شروع کرده و تا شیوه
تاریخ نگاری در اسالم بحث کرده است .بخش اول دارای دو فصل است
که به ترتیب موضوعات« :تاریخ از نگاه عام» و «تاریخ از نگاه متفکران
مسلمان» را بیان میکند .در بخش دوم به مباحثی همچون :اسالمیت
علم تاریخ و اسباب پیدایش آن ،اسالمیت علم تاریخ از نگاه قرآن و سیره،
عوامل پیدایش علم تاریخ در اسالم میپردازد .در بخش سوم ساختها
و سبکهای تاریخنگاری در اسالم را مطرح و موضوعاتی از قبیل :مراحل
تدوین تاریخ در اسالم ،اشکال تاریخنگاری اسالمی ،نگارش تاریخ بر
محور حولیات (سال شماری) ،نگارش تاریخ بر محور موضوعات ،شعر و
تاریخ را مورد کنکاش قرار میدهد .در بخش چهارم شعبهها و شاخههای
علم تاریخ در اسالم را بیان میکند و در آخر به بیان سیرهنگاران و آثار آنها
در عصر اموی و عباسی میپردازد .در بخش پنجم دانشهای کمک
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کار در تاریخ نگاری اسالمی را مطرح میکند ،دانشهایی از قبیل:
زبانشناسی ،خطشناسی ،کتیبه-خوانی ،سیاقشناسی ،حروف ابجد،
نشانشناسی ،سکهشناسی ،فنون معماری ،جغرافیا ،جامعهشناسی،
انسانشناسی ،نژادشناسی ،باستانشناسی ،روانشناسی اجتماعی،
علوم سیاسی و حقوقی .در بخش ششم مکتبهای تاریخ نگاری در
اسالم را مورد بحث قرار داده و به مباحثی می پردازد همچون :مکتب
نگرشی ،مکتب نگارشی ،مکتب تاریخ نگاری حجاز (مدینه) .سپس
فهرستی از بنیانگذاران و سران مکتب تاریخ نگاری حجاز را بیان میکند.
در بخش هفتم اصول تاریخ نگاری و قواعد نقد تاریخ در اسالم را بیان
کرده و مباحثی همچون :روایت تاریخ در عصر اسالم ،شروط متعلق به
راوی ،شروط متعلق به مروی ،روش اسالمی در روایت تاریخ ،اسلوبهای
تاریخنگاری و شیوه تاریخنگاری علمی در اسالم ،اجتهاد ،تدوین و
عرضه تاریخ را بیان میکند.
قســم دوم تحــت عنــوان «متــون» دارای دو بخــش اســت .در بخــش اول
تحــت عنــوان «مورخــان فارســینویس» و در بخــش دوم تحــت عنــوان
«مورخــان عر بــی نو یــس» ،نمونههایــی از نوشــتارهای آنــان را
در باره تاریخ آورده است.

کتابشناسی سیر مطالعاتی
تاریخ اسالم

دوره پیشرفته

دوره پیشرفته  /تاریخ عصر جاهلی

 عنوان کتاب :المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم



پدیدآورنده :جواد علی



ف الرضی ،سال  ،۱۳۸۰قم
مشخصات نشر :انتشارات شری 

-----------------------------------------

ایــن کتــاب در ده جلــد بــه چــاپ رســیده و تنهــا اثــری اســت کــه بــه طــور
مفصــل دربــاره تار یــخ عــرب قبــل از اســام تألیــف شــده اســت .هــدف
مؤلــف از تألیــف ایــن کتــاب بیــان اوضــاع سیاســی ،اجتماعــی ،دینــی،
علمــی ،ادبــی ،فنــی آن دوره مــی باشــد .مطالبــی کــه در ایــن ده جلــد مــورد
بررســی و کنــکاش قــرار داده شــده اســت ،عبارتنــد از :رابطــه عــرب بــا ســایر
اقــوام ،بررســی حکومتهــا و قبائلــی کــه در آن زمــان موجــود بودهانــد؛ ماننــد
مملکــت مکــه ،مدینــه ،یمــن ،بیــان اوضــاع سیاســی جزیــره العــرب هنــگام
ظهور اســام ،خانهها و شــیوه خانهســازی در آن زمان ،غزوات و جنگها،
نــوع جنگیــدن ســربازان ،ادیــان عــرب ،انبیــای آنهــا ،بتهــا ،شــعارها ،حــج
و عمــره ،عبادتگاههــا ،کعبــه ،یهودیــان در بیــن عــرب ،نصرانیــان در بیــن
جاهلیــون ،اثــر طبیعــت در اقتصــاد جاهلیــت ،کشــاورزی ،ثروتهــای
حیوانــی ،معامــات زراعــی ،تجــارت دریایــی ،تجــارت مکــه ،قافلههــا،
بــازار آنهــا ،خر یــد و فــروش ،صنعــت و معــدن ،صنعــت در جاهلیــت،
ّ
فنــون زیبــا ،خــط عر بــی ،کتابــت و تدو یــن ،تعلــم و تدر یــس ،فلســفه و
حکمــت ،قصههــا ،علــم پزشــکی ،هندســه ،ماههــای حــرام ،تقو یــم و
تاریــخ ،لغــات عــرب ،لغــت قــرآن ،عر بــی فصیح ،نثــر ،خطابه و ســخنرانی،
شــعر ،تدو یــن شــعر جاهلــی ،شــاعران اولیــه ،شــعرای قبیلــه قر یــش،
شــعرای یثــرب ،شــعرای قبیلــه ثقیــف ،شــعرای یهــود ،شــعرای نصرانــی.
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 عنوان کتاب :موسوعة التاریخ االسالمی جلد های 3،2،1



پدیدآورنده :محمد هادی یوسفی غروی



مشخصات نشر :مجمعالفکر االسالمی ،سال  ،1382قم

-----------------------------------------

هــدف مؤلــف در ایــن ســه جلــد آن اســت کــه بــا اســتفاده از منابــع اصلــی
کــه در قــرون اولیــه اســامی نگاشــته شــده اســت ،زندگانــی حضــرت
ختمــی مرتبــت و حــوادث مهمــی را کــه در زمــان حیــات ایشــان اتفــاق
افتــاده اســت مــورد تحلیــل قــرار دهــد .جلــد اول دارای ده فصــل اســت :در
فصــل اول نگاهــی دارد بــه اوضــاع جهــان و جزیــرة العــرب قبــل از اســام.
در ایــن زمینــه مباحثــی همچــون :جاهلیــت در قــرآن ،جاهلیــت در نهــج
البالغــه ،معنــای جاهلیــت ،بنــای کعبــه ،مدینــه منــوره ،اخــاق عــرب
قبــل از اســام ،دیــن در جزیــرة العــرب ،خرافــات در میــان عــرب جاهلــی،
زن در جامعــه عــرب جاهلــی ،جنگهــای ایــران و روم را مطــرح میکنــد.
در فصــل دوم بــه معرفــی آبــاء و اجــداد پیامبــر ،والدت و مراحــل نشــو
نمــای آن حضــرت ،والدت علــی ،ازدواج پیامبــرو حضــرت
خدیجــه ،والدت حضــرت فاطمــه ،میپــردازد و از فصــل
ســوم تــا فصــل دهــم مباحثــی همچــون :بعثــت پیامبــر ،چگونگــی
بعثــت و نــزول قــرآن ،علنــی شــدن دعــوت ،حادثــه معــراج ،هجــرت
مســلمانان بــه حبشــه ،ســفر پیامبــر بــه طائــف ،هجــرت مســلمانان
بــه یثــرب ،هجــرت پیامبــر بــه یثــرب را مــورد بررســی قــرار میدهــد.
در جلــد دوم حــوادث مهــم ســال اول تــا ســال ششــم هجــری را بیــان
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میکنــد ،حوادثــی از قبیــل :ورود پیامبــر بــه قبــا ،اولیــن نمــاز جمعــه،
ازدواج علیبــا فاطمــه ،جنــگ بــدر ،والدت امــام حســن،
ُ
جنــگ احــد ،جنــگ خنــدق ،صلــح حدیبیــه ،نامــه هــای پیامبــر بــه
ســران جهــان .در جلــد ســوم حــوادث مهــم ســال هفتــم تــا ســال یازدهــم
هجــری را بیــان میکنــد ،حوادثــی ماننــد :جنــگ خیبــر ،عمــره قضــاء،
اذان بــال بــاالی کعبــه ،نــزول ســوره دهــر ،نــزول آیــه تطهیــر ،ســاختن منبــر
بــرای رســول خــدا ،جنــگ موتــه ،اســام آوردن خالــد بــن ولیــد و عمــرو
بــن عــاص ،نــزول ســوره طــاق ،نقــض صلــح حدیبیــه توســط قر یــش،
دیــدار ابوســفیان بــا خزاعیهــا ،خــروج لشــکر اســام بــه ســوی مکــه ،فتــح
مکــه ،ورود رســول خــدا بــه بیــت اهلل ،وفــات نجاشــی ،جنــگ تبــوک،
ّ
بازگشــت از تبــوک ،ســوزاندن مســجد نفــاق ،حدیــث ســد االبــواب،
فرســتادن علیبــه مکــه در موســم حــج جهــت خوانــدن ســوره برائــت
بــرای مشــرکین ،ماجــرای مباهلــه ،حجــة الــوداع ،نــزول و چگونگــی ســوره
ّ
ّ
مائــده و ماجــرای غدیــر ،آیــه وضــو ،حــد محــارب و مفســد ،حــد ســارق
و ســارقه ،اخــذ جزیــه از اهــل کتــاب ،بازگشــت از حجــة الــوداع ،حدیــث
دوات و کتــف ،وصیــت پیامبربــه علــی ،وفــات پیامبــر ،مراســم
غســل پیکــر پیامبــر و نمــاز بــر او و دفــن آن حضــرت.
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 عنوان کتاب :الصحیح من سیرة النبی االعظم



پدیدآورنده :سیدجعفر مرتضی عاملی ،مترجم :محمد سپهری

 مشخصات نشر :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،سال  ،1391قم
-----------------------------------------

این کتاب تاریخی است تحلیلی و اجتهادی در سطح باال ،و استادان
ً
تاریخ به آن عنایت دارند و استناد میکنند .مؤلف کتاب غالبا گزارشهای
مورخان اهل سنت را نقد و بررسی میکند و گاهی از مباحث و آرای کالمی
در جهت اثبات گزارههای تاریخی استفاده میکند .مؤلف در این کتاب
قصد دارد زندگی پیامبر را از ابتدا از مصادر و منابع صحیح استخراج
کند و به تحلیل آن بپردازد .این کتاب آخرین بار در  35جلد منتشر شده
است که به صورت کلی دارای ابواب مختلفی است و هر باب دارای فصول
متعددی است .مؤلف در باب اول ابتدا اوضاع جغرافیایی و اجتماعی
شبه جزیره عرب قبل از والدت پیامبررا بیان میکند و مباحثی از
قبیل :وضع جغرافیایی جزیره العرب ،زن در جاهلیت ،علوم عرب،
بنای کعبه ،دعای ابراهیم ،تقدیس کعبه ،بتها ،و سپس مسئله زندگی
پیامبر از والدت تا زمان بعثت را بررسی میکند و به مباحثی مانند:
نسب پیامبر ،والدت او ،دوران شیرخوارگی ،کفالت عبدالمطلب،
حلف الفضول ،بنوامیه و حلف الفضول ،ازدواج حضرت محمد
با حضرت خدیجه ،والدت امیرمؤمنان در کعبه ،بنای کعبه و
نصب حجراالسود ،والدت حضرت زهرا .همچنین به مسائل دیگری
از قبیل :دین پیامبر قبل از بعثت ،عوامل گسترش اسالم ،پرداخته
میشود و مطالبی که در سایر ابواب و مجلدات بیان می گردد عبارتند
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از :حوادث بعثت تا زمان دعوت علنی ،حادثه معراج پیامبر ،هجرت
مسلمانان به حبشه ،اسالم آوردن حمزه ،ماجرای شعب ابی طالب ،اموال
خدیجه ،شمشیر علی ،ایمان ابی طالب ،بیان بعض ادله بر ایمان
ابی طالب ،سفر پیامبر به طائف ،بیعت عقبه اول و دوم ،پیمان برادری
بین مهاجرین ،ابتدای هجرت مسلمانان به یثرب ،ماجرای مفصل هجرت
پیامبر از مکه به مدینه ،در طریق یثرب ،هجرت امیرمؤمنان ،ورود
پیامبر به یثرب ،منزل پیامبر ،بنای مسجدالنبی ،پیمان برادری
بین مهاجرین و انصار ،پیمان برادری بین پیامبر و علی ،جنگها
و سریهها ،بررسی کامل جنگ بدر ،فرار ابوبکر از جنگ ،بحث خمس در
نوشتهها و نامههای پیامبر ،سرنوشت خمس بعد از پیامبر ،ازدواج
ّ
علی و فاطمه ،والدت حسن مجتبی ،ماجرای سد االبواب،
ُ
بررسی کامل جنگ احد ،شهادت حضرت حمزه ،والدت حسین بن
علی ،غزوات متعدد از جمله غزوه بنیالنضیر ،جنگ خندق،
غزوه بنی قریظه ،حدیث افک ،صلح حدیبیه ،بیعت رضوان ،نامههای
پیامبر به کسری ،قیصر و مقوقس ،جنگ خیبر ،کنده شده در خیبر به
دست علی ،فتح مکه ،نماز خواندن پیامبر در داخل کعبه ،جنگ
حنین ،وفود قبائل عرب و مناظرات پیامبر با پیروان ادیان و قبائل
مختلف ،حجة الوداع ،آیا حج پیامبر قران بود یا تمتع ،ماجرای غدیر
خم ،غدیر در سایه آیات و احادیث ،بیماری پیامبر و صایای ایشان،
کتابتی از پیامبر که محقق نشد ،رحلت پیامبر ،زمان و مکان
رحلت ،تغسیل و تکفین پیامبر و نماز بر پیکر او به وسیله علی،
ماجرای سقیفه و وقایع آن ،سقیفه کودتای مسلحانه.
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 عنوان کتاب :تاریخ سیاسی اسالم جلد2



پدیدآورنده :رسول جعفریان



مشخصات نشر :انتشارات دلیل ما ،سال  ،1392قم

-----------------------------------------

هــدف اصلــی نویســنده تدو یــن کتابــی در موضــوع تار یــخ تحــوالت
سیاســی اســام از آغــاز تــا پایــان عصــر امــوی آنهــم بــر پایــه اســناد و مــدارک
معتبــر و مقبــول بــوده اســت .ایــن کتــاب از دوازده بخــش تشــکیل شــده
اســت کــه در هرکــدام از آنهــا مباحــث تاریخــی را کــه در راســتای هــدف
نویســنده بــوده ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه خالصــه آنهــا چنیــن
اســت .در بخــش اول تحــت عنــوان «خالفــت ابوبکــر» بعضــی از مباحثــی
کــه بحــث شــده عبارتنــد از :ز یــر ســقف ســقیفه ،عکسالعمــل مــردم
در بــاره منتخــب ســقیفه ،خالفــت پــس از رســول خــدا ،مســأله ارتــداد،
کارگــزاران ابوبکــر ،فتــح دمشــق و فتــح عــراق .در بخــش دوم نیــز تحــت
عنــوان «خالفــت عمــر» ایــن مباحــث مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت :در
بــاره خلیفــه دوم ،اخالقیــات خلیفــه ،کارگــزاران عمــر ،اندیشــههای خلیفــه
دوم ،کشــته شــدن عمــر ،ادامــه فتوحــات در شــام و مصــر ،ادامــه فتوحــات
در عــراق و فتــح ایــران ،در بــاره فتــح ایــران .در بخــش ســوم تحــت عنــوان
«خالفــت عثمــان» بــه ایــن مباحــث پرداختــه اســت :شــورای خالفــت و
انتخــاب عثمــان ،خالفــت عثمــان ،علــل شــورش بــر عثمــان ،مخالفــان
عثمــان ،برخــورد عثمــان بــا مخالفــان ،عثمــان و معاو یــه ،امــام علــی و
عثمــان ،قتــل عثمــان ،ادامــه فتوحــات در روزگار عثمــان  ،آثــار فتوحــات در
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جامعــه اســامی .در بخــش چهــارم نیــز تحــت عنــوان «امامــت علــی»
مباحثــی از قبیــل :امــام و پیامبــر ،مناســبات امــام علــی بــا خلفــاء،
بیعــت مــردم بــا امــام علــی ،قاعدیــن و عــدم شــکلگیری جماعــت،
دشــواریهای امــام ،مطــرح گردیــده اســت .همچنیــن جنگهایــی کــه
در زمــان خالفــت ایشــان اتفــاق افتــاده اســت ،مطــرح شــده و در نهایــت
بــه مســئله شــهادت امــام پرداختــه میشــود .در بخــش پنجــم ،مســأله
امامــت امــام حســن و رویایــی ایشــان بــا معاو یــه و در بخــش ششــم،
موضــوع پادشــاهی معاو یــه ،مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .بخــش هفتــم
بــه نهضــت کربــا و پیامدهــای آن اختصــاص داده شــده اســت .بخــش
هشــتم در مــورد انتقــال خالفــت از ســفیانیان بــه مروانیــان بحــث شــده
اســت و در بخــش نهــم مطالبــی در مــورد فعالیتهــا و سیاســتهای امــام
ســجاددر برخــورد بــا امو یــان بیــان گردیــده اســت و در بخــش دهــم و
یازدهــم دوازدهــم در مــورد دولــت مروانیــان و اوضــاع شــیعیان و انقــاب آنهــا
بــر ضــد امو یــان و افــول دولــت مروانیــان مباحــث مبســوطی عنــوان گردیــده
اســت.
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دوره پیشرفته  /تاریخ عصرخلفاء

 عنوان کتاب :موسوعة التاریخ االسالمی جلد  4و 5



پدیدآورنده :محمد هادی یوسفی غروی

 مشخصات نشر:مجمعالفکر االسالمی ،سال  ،1382قم
-----------------------------------------

مؤلــف در جلــد چهــارم ابتــدا بعضــی از حــوادث را کــه در هنــگام رحلــت
رســول خــدا اتفــاق افتــاده اســت بــه قلــم مــیآورد و مســأله ســقیفه
ً
بنیســاعده را مطــرح میکنــد و ســپس دوران خالفــت ابوبکــر را مفصــا
بیــان کــرده و مباحثــی ماننــد :بیعــت گرفتــن از مــردم ،خانــه نشــینی
علــیو جمــع آوری قــرآن ،خطبــه امیرالمؤمنیــن بعــد از جمــعآوری
قــرآن ،مصــادره فــدک توســط خلیفــه ،خطبــه حضــرت زهــرا ،بیعــت
گرفتــن از علــی ،حملــه بــه خانــه علــی ،بیمــاری حضــرت زهــرا،
وصیــت آن حضــرت ،وفــات حضــرت زهــرا و باالخــره ازدواج علــی
بــا أمامــه را مطــرح میکنــد .در ادامــه بــه بیــان مهمتریــن حــوادث ســال
دوازدهــم و ســیزدهم هجــری پرداختــه و مطالبــی را در مــورد ماجــرای
مســلیمه کــذاب ،وفــات ابوبکــر ،خالفــت عمــر ،فتوحــات در زمــان عمــر،
تحریفــات و بدعتهــای عمــر ،وصیــت سیاســی عمــر ،مســأله شــورای
شــش نفــره ،خالفــت عثمــان ،فتوحــات در زمــان عثمــان ،بدعتهــای
عثمــان ،ماجــرای ابــوذر و عثمــان ،تبعیــد ابــوذر بــه ربــذه ،قیــام مســلمانان
بــر علیــه عثمــان ،عثمــان در محاصــره ،لشــکر شــام و پیراهــن عثمــان ،قتــل
عثمــان ،خالفــت امیرمؤمنــان علــیو حــوادث جنــگ جمــل ،مطــرح
میکنــد .در جلــد پنجــم مؤلــف ابتــدا ریشــهها و عوامــل جنــگ صفیــن
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را مطــرح کــرده و ســپس جنــگ صفیــن را بــه تفصیــل بیــان میکنــد .از
مباحــث دیگــری کــه مؤلــف بــه آن میپــردازد :اخبــار خــوارج نهــروان و
جنــگ امــام بــا آنهــا ،اقدامــات ننگیــن معاو یــه ،فرســتاده شــدن مالــک اشــتر
از ســوی امــام بــه مصــر و شــهادت او ،حدیث شقشــقیه ،وصیتهــای امام،
شــهادت امیرمؤمنــان .ســپس مؤلــف دوران امــام حســن مجتبــی و
برخــورد ایشــان بــا معاویــه و ماجــرای صلــح را بــه تفصیــل بیــان کــرده و در
آخــر ،مســمومیت ایشــان ،وصیــت بــه امــام حســین و شــهادت حضــرت
مجتبــی و تشــییع پیکــر او را مطــرح میکنــد.
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دوره پیشرفته  /تاریخ عصراهل بیت

 عنوان کتاب :موسوعة تاریخ االسالمی جلدهای  7 ،6و 8



پدیدآورنده :محمدهادی یوسفی غروی

  مشخصات نشر:مجمعالفکر االسالمی ،سال  ،1382قم
-----------------------------------------

مؤلــف جلــد ششــم را بــا بیــان دوران امامــت امــام حسینشــروع کــرده
و برخــورد امــام بــا معاو یــه را بیــان مـیدارد ،ســپس مســأله ولیعهــدی یزیــد و
بیعــت گرفتــن بــرای او را بررســی کــرده اســت .موضــوع هال کــت معاویــه و
بــه حکومــت رســیدن یز یــد ،نامــه یز یــد بــه ولیــد حا کــم مدینــه ،خــروج امــام
از مدینــه بــه قصــد مکــه ،ســکونت در مکــه ،نامــه هــای اهــل کوفــه بــه امــام
حســین ،جــواب امــام بــه ایشــان ،فرســتادن مســلم بــه کوفــه ،مســلم در
کوفــه ،رفتــن ابنز یــاد بــه کوفــه ،مبــارزه مســلم ،شــهادت مســلم ،از دیگــر
مســائلی اســت کــه در ایــن جلــد مطــرح گردیــده اســت .همچنیــن ماجرای
کربــا ،مبــارزه و شــهادت یــاران امــام از قبیــل :حبیــب بــن مظاهــر ،حـ ّـر بــن
ریاحی ،زهیر و بریر و  ،...مبارزات و شــهادت هاشــمیین از قبیل حضرت
عبــاس بــن علــی و برادرانــش ،حضــرت علــی اکبــر ،حضــرت
قاســم ،شــهادت امــام حســین ،حملــه دشــمن بــه خیمههــا،
ماجــرای اســارت اهــل حــرم ،قیــام مــردم مدینــه (واقعــه حـ ّـره) ،حملــه
ســپاهیان یز یــد ،نهضــت توابیــن ،قیــام مختــار ،دوران حکومــت َح ّجــاج در
عــراق ،شــهادت کمیــل بنزیــاد ،هال کــت َحجــاج ،وفــات امــام ســجاد.
مؤلــف در جلــد هفتــم ،دوران امامــت امــام باقــر ،امــام صــادق،
امــام کاظــمو امــام رضــارا بیــان کــرده و حوادثــی را کــه در ایــن دوران
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بــرای ایــن انــوار طیبــه رخ داده اســت ،بــه تفصیــل بیــان میکنــد .در جلــد
هشــتم ابتــدا دنبالــه امامــت امــام رضــارا بیــان و ســپس دوران امامــت
امــام جــواد ،امــام هــادی ،امــام عســکریو وقایــع ایــن دوران را
بیــان میکنــد .آخریــن مبحثــی کــه در جلــد هشــتم بیــان میشــود ،دوران
امامــت امــام مهــدیدر دوران غیبــت صغــری اســت کــه مؤلــف تمــام
مباحــث مربــوط و حــوادث واقعــه در ایــن دوران را بــه تفصیــل بیــان میکنــد.
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دوره پیشرفته  /تاریخ عصراهل بیت

 عنوان کتاب :نقش ائمه در احیای دین



پدیدآورنده :عالمه سید مرتضی عسکری



مشخصات نشر :انتشارات دانشکده اصول دین ،سال  ،1393تهران

-----------------------------------------

این کتاب مجموعه سخنرانیهائی است که مرحوم عالمه عسکری
در طول قریب به ده سال در مجلس درس برای عدهای از علمای تهران
ایراد کرده است و در دو مجلد به چاپ رسیده که  15جزوه را در بر دارد.
هدف ایشان از بیان این مطالب آنگونه که خود ایشان فرموده است،
تبیین این مطلب است که ائمه اطهارپس از پیامبرچه نقشی در
حفظ کیان اسالم داشتهاند یا به عبارتی دقیق تر ،در ارجاع و برگرداندن
اسالم به متن جامعه و برانداختن تحریفهایی که در آن رخ داده بود،
چگونه عمل نمودهاند .بعضی از مباحثی که ایشان در این کتاب بیان
کرده است ،عبارتند از :معنی «اله» در لغت عرب ،معنی «اله» در قرآن
کریم ،تحریف و ابعاد آن در امم گذشته ،کتمان حقیقت ،در آمیختن
حق و باطل ،تحریف حافظان و ناشران اسالم ،پیامبر و نشر سنت،
اصطالح خلیفه ،علل منع نشر حدیث ،داستان قلم و دوات ،کوشش
برای شکستن شخصیت پیامبر ،تالش معاویه در این راه ،نمونهای
از احادیث مجعول ،بررسی احادیث مجعول ،چگونگی نزول وحی در
مکتب خلفاء ،عوامل تحریف ادیان ،جعل حدیث و علت آن ،حضور
علمای اهل کتاب در متن جریان حدیث سازی ،کعب االخبار عالم
یهودی ،مفسر قرآن ،نفوذ کعب در مقامات رسمی ،حافظان اسالم در
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برابر کعب االخبار ،علت مورد توجه قرار گرفتن کعب االخبار ،عبداهلل
بن سبأ و سبائیان ،بازگشت به کار تدوین حدیث در مکتب خلفاء،
اختالف و فرقهگرائی در مکتب خلفاء ،وحدت در مکتب اهلبیت،
اختالفهای فکری پیروان اهل بیت در دوران غیبت کبری،
اخباریها و اصولیها ،اثر اندیشههای اهل کتاب بر فرهنگ مسلمانان،
نشر فرهنگ اهل کتاب بین مسلمانان توسط بعضی از مسلمانان .نمونه
اول :ابوهریره از صحابه پیامبر .نمونه دوم :عبداهلل بن عمرو عاص.
نمونه سوم :مقاتل بن سلمان بلخی ،جبر و تفویض ،سعادت و شقاوت
آدمی ،محدوده سیره ائمه ،نقش اصلی ائمه ،زندگانی حضرت
امیر در زمان خلفای سه گانه ،جریان سقیفه ،اقدامات خلفا و موضع
حضرت امیر ،دوران حکومت حضرت امیر ،جنگ جمل ،جنگ
صفین ،جنگ نهروان ،خدمات حضرت امیر در زمان حکومت خود.
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دوره پیشرفته  /تاریخ عصراهل بیت

 عنوان کتاب :سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه



پدیدآورنده :محمدرضا جباری

 مشخصات نشر :انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره) ،سال  ،1382قم
-----------------------------------------

هــدف نویســنده بررســی موضــوع ســازمان وکالــت و نقــش آن در عصــر
ائمــه اســت و بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور مســأله مذکــور را بــا ترتیبــی
منطقــی و طبــق ســیر تاریخــی و بــر مبنــای نمونههای مســتند ،مــورد تحلیل
و کاوش قــرار داده اســت و تمامــی آنچــه بــرای شــناخت ابعــاد و ویژگیهــای
مختلــف ایــن ســازمان الزم اســت ،از البــه الی منابــع حدیثــی ،رجالــی و
تاریخــی اســتخراج و در معــرض نقــد و بررســی قــرار داده اســت .ایــن کتــاب
در دو جلــد بــه چــاپ رســیده اســت کــه تمامــی مطالــب در یــک مقدمــه و 9
فصــل بیــان شــده اســت .مؤلــف در مقدمــه مباحــث مقدماتــی را بیــان کرده
اســت .در فصل اول زمینهها و عوامل تشــکیل و گســترش ســازمان وکالت
توســط امامان شــیعه بررســی شــده اســت .عواملی از قبیل :دوری مســافت
بیــن مناطــق شــیعه نشــین و مرا کــز اســتقرار امامــان شــیعه ،جـ ّـو خفقــان و
دشــواری ارتبــاط مســتقیم امامــان و شــیعیان ،عــدم دسترســی شــیعیان
بــه امامــان بــه خاطــر حبــس ،شــهادت و غیبــت ،آمــاده ســازی شــیعیان
بــرای شــرائط عصــر غیبــت .در فصــل دوم محــدوده زمانــی و ســیر فعالیــت
ســازمان وکالــت از آغــاز تــا انجــام ،بیــان شــده اســت .در فصــل ســوم قلمــرو
فعالیــت ســازمان وکالــت و در فصــل چهــارم ســاختار و شــیوه عملکــرد
ســازمان وکالــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در فصــل پنجــم وظایــف و
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مســئولیتهای ســازمان وکالــت و در فصــل ششــم ویژگیهــای کارگــزاران
ســازمان وکالــت بیــان شــده اســت .فصــل هفتــم اختصــاص بــه معرفــی
بابهــا و وکالی معصومیــن داده شــده اســت .در فصــل هشــتم مــوارد
انحــراف و خیانــت بعضــی از افــراد ســازمان وکالــت از قبیــل دنیــا طلبــی و
مــال پرســتی ،انحرافــات فکــری و اعتقادی ،حســادت نســبت بــه همگنان
و  ...مطــرح شــده اســت و در فصــل نهــم کــه آخریــن فصــل ایــن کتــاب
اســت بــه بررســی مدعیــان دروغیــن وکالــت و بابیــت پرداختــه شــده اســت.
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دوره پیشرفته  /تاریخ عصراهل بیت

 عنوان کتاب :االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد



پدیدآورنــده :محمــد بــن محمــد بــن نعمــان معــروف بــه شــیخ مفیــد



مشــخصات نشــر:این کتاب با ترجمه های مختلف توســط ناشــرین

متفاوت چاپ شــده اســت.
-----------------------------------------

آخریــن بــار ایــن کتــاب در دو جلــد بــه چــاپ رســیده اســت .هــدف
مؤلــف بیــان اســماء و تاریــخ زندگــی دوازده امــام و چگونگــی شــهادت
و محــل شــهادت و اســامی اوالد آنهــا و بیــان اخبــاری کــه در شــناخت ایــن
انــوار الهــی مؤثــر اســت ،میباشــد .جلــد اول اختصــاص بــه بیــان زندگــی
پرشــور و حماســه حضــرت علــیدارد و در آن بــه مباحثــی در بــاره
ایــن شــخصیت عظیــم پرداختــه شــده اســت ،مباحثــی ماننــد اســام آن
حضــرت ،اعلــم اصحــاب پیامبــر بــودن او ،بیــان اخبــار و احادیثــی در
فضــل و منزلــت آنحضــرت ،نقــش علــی در جنــگ خیبــر ،ابــاغ ســوره
ُ
برائــت بــه مشــرکین قر یــش ،نقــش او در جنــگ بــدر ،جنــگ احــد ،حجــة
الــوداع ،مســأله اعــام جانشــینی او توســط پیامبــر از ســوی خــدا،
وفــات پیامبــر ،تجهیــز پیامبــر توســط علــی ،واقعــه ســقیفه،
موضعگیریهــای علــی در دوران خلفــای ثال ثــه .جلــد دوم بــه بیــان
زندگانــی مابقــی امامــان معصــوم اختصــاص دارد و مؤلــف بعــد از
اینکــه نــام هــر یــک از آن بزرگــواران را بــه عنــوان ســرفصل قــرار داده ،مباحثــی
را کــه مربــوط بــه ایشــان میباشــد بیــان مــیدارد ،مباحثــی همچــون :صلــح
امــام حســن ،ســپاه امــام حســن و فســاد نیــت آنهــا ،فرزنــدان امــام
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حســن ،شــهادت امــام ،بیــان زندگــی و قیــام امــام حســین و خــروج
امــام از مدینــه بــه مکــه ،مکاتبــه اهــل کوفــه ،فرســتادن مســلم بــه کوفــه،
شــهادت مســلم ،رســیدن خبــر شــهادت مســلم بــه امــام ،رســیدن امــام بــه
کربــا ،واقعــه کربــا و اســارت اهــل بیــت ،تاریــخ زندگانــی امــام ســجاد،
زندگانــی امــام باقــر و فضائــل ایشــان ،قیــام زیــد بــن علــی و شــهادت او،
زندگــی امــام صــادق و مناظــره ایشــان بــا زنادقــه ،تار یــخ زندگــی امــام
موســی بــن جعفــر ،زندگانــی امــام رضــا ،قضیــه ولیعهــدی ایشــان،
تاریــخ زندگــی امــام جــواد ،تار یــخ زندگــی امــام هــادی ،ورود ایشــان
بــه ســامرا ،تاریــخ زندگــی امــام عســکری و شــهادت ایشــان ،زندگــی امــام
مهــدی و دال ئــل بــر امامــت ایشــان ،عال ئــم قیــام آن حضــرت ،ســیره
ایشــان هنــگام قیــام.

109

110

دوره پیشرفته  /تاریخ عصراهل بیت

 عنوان کتاب :موسوعة سیرة اهل البیت



پدیدآورنده :باقر شریف القرشی ،محقق :مهدی باقر القرشی



مشخصات نشر:دارالمعروف ،سال  ،1388قم

-----------------------------------------

نویسنده در این کتاب تحقیق جامعی در مورد زندگانی چهارده
معصوم و بعضی از یاران آن بزرگواران انجام داده است .آخرین بار این
کتاب در چهل جلد منتشر شده است،در جلد اول در مورد جغرافیای
شهر مکه و زندگی پیامبر قبل از بعثت و اجداد ایشان و شخصیت
حضرت خدیجه و ازدواج ایشان با حضرت محمد ،مطالبی
ارائه کرده است ،سپس به مسئله بعثت حضرت محمد و دعوت
ّ
سری و علنی پیامبر و خطبهها و کلمات قصار ایشان پرداخته و
جنگهائی را که ایشان با کفار و منافقین داشتند مطرح میکند .از جلد
سوم تا جلد هشتم به بیان زندگی امیرمؤمنان پرداخته و از والدت و
رشد و نمو ایشان نزد سول خدا و فضائل و جهاد ایشان و وقایعی که
بعد از رسول خدا در سقیفه پیش آمد و خالفت ابوبکر و عمر وعثمان،
سخن رانده است و همچنین بحث امامت را پیش کشیده و در مورد
مقام امام و اهل بیت در سایه احادیث مطالبی ارائه کرده است
و به بیان ادعیه و کلمات قصار علی ،اخبار آن حضرت از غیب،
قضاوتها و مناظرات امیرالمؤمنین پرداخته است و در آخر ،حوادث
دوران حکومت ایشان را تشریح کرده است .در جلد نهم زندگانی حضرت
زهرا را بیان کرده و در باره والدت ،اوصاف و فضائل نفسانی و تولد
فرزندان ایشان و واقعه سقیفه و غصب فدک و شهادت ایشان مطالبی ارائه
کرده است .جلد دهم و یازدهم در مورد امام حسن است که به بیان
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والدت ،زندگی ایشان در دوره خلفا و در زمان حکومت امیرمؤمنان،
شهادت پدر بزرگوارشان علی ،امامت امام حسن ،رویارویی با
معاویه ،صلح با معاویه ،همسران امام و شهادت ایشان پرداخته است.
از جلد دوازدهم تا چهاردهم زندگی امام حسینرا مورد تحلیل قرار
داده است و مباحثی از قبیل والدت ،فضائل نفسانی ،خطبهها و ادعیه،
زندگی ایشان در عهد خلفا و در عهد امیرالمومنین ،امامت ایشان،
ولیعهدی یزید ،قیام آن حضرت و اسارت اهل بیت ایشان ،به تفصیل
سخن گفته است .جلد پانزدهم و شانزدهم اختصاص به امام سجاد
و جلد هفدهم و هیجدهم اختصاص به امام باقر دارد .از جلد
نوزدهم تا جلد بیست و هفتم یعنی  9جلد را اختصاص به بیان جزئیات
زندگی امام صادقداده است و از جلد بیست و هشتم تا جلد سی
و پنجم به بیان زندگی سایر ائمه پرداخته است .جلد سی و ششم
را به بیان زندگی پرماجرای حضرت زینبو جلد سی و هفتم به
بیان زندگی علمدار کربال حضرت ابوالفضل اختصاص داده است.
جلد سی و هشتم زندگی جناب مسلم بن عقیل را مورد بررسی قرار داده
است .جلد سی ونهم اختصاص به زندگی زید بن علی بن الحسین
(زید شهید) دارد و در جلد چهلم که آخرین جلد است ،به بیان فضائل
و مکارم اخالق پیامبر و اهل بیت بزرگوار ایشان پرداخته است.
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دوره پیشرفته /عاشورا

 عنوان کتاب :تاریخ قیام و مقتل اهل بیت



پدیدآورنده :جمعی از نویسندگان زیر نظر استاد مهدی پیشوایی



مشخصات نشر :انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

 ،سال  ،1391قم
-----------------------------------------

هــدف مؤلفیــن از تألیــف ایــن کتــاب ارتقــاء دادن میــزان آ گاهــی تاریخــی
ّ
مبلغــان و انتقــال اطالعــات صحیــح و دور از تحر یــف بــه محققیــن و
ســخنوران اســت ،لــذا ســعی مؤلفیــن در تمــام بخشهــای کتــاب ایــن
ً
اســت کــه اوال گزارشــی جامــع ،کامــل ،معتبــر و مســتند از قیــام عاشــورا ارائــه
ً
دهنــد و ثانیــا مطالــب نقــل شــده را از منابــع دســت اول و قابــل اعتمــاد بیان
کننــد .ایــن کتــاب در دو جلــد نگاشــته شــده اســت .جلــد اول ایــن کتــاب
دارای چهــار بخــش اســت کــه هــر بخــش آن نیــز دارای فصــول متعــددی
اســت .فصولــی کــه در بخــش اول تحــت عنــوان «فصــول مقدماتــی» مــورد
بحــث قــرار گرفتــه اســت بــه ترتیــب عبارتنــد از :ســیری در مقتــل نویســی
و تار یــخ نــگاری عاشــورا از آغــاز تــا عصــر حاضــر ،ســیری در ادوار زندگــی
و شــخصیت امــام حســین ،شــهادت امــام حســین در گفتــار
پیامبــران و امامــان ،فضیلــت گریســتن و عــزاداری بــرای امــام حســین و
تحلیلــی در بــاره آن ،ریشــههای سیاســی  -اجتماعــی و فرهنگــی قیــام امام
حســین ،فلســفه قیــام امــام حســین ،پیشــگوییها و هشــدارهای
معصومــان در بــاره تســلط بنیامیــه .فصــول بخــش دوم تحــت عنــوان «امــام
حســین و معاو یــه» عبارتنــد از :موانــع قیــام امــام حســین برضــد
معاو یــه ،قضیــه ولیعهــدی یز یــد .فصولــی کــه در بخــش ســوم تحــت عنــوان
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«نهضــت عاشــورا از آغــاز تــا ورود امــام حســین بــه کربــا» بررســی شــده
اســت ،عبارتنــد از :امــام حســین در مدینــه ،امــام حســین در مکــه،
ســاختار سیاســی  -مذهبــی کوفــه ،امــام حســین در راه کوفــه .در بخــش
چهــارم تحــت عنــوان «امــام حســین در کربــا» فصولــی کــه بررســی شــده
اســت عبارتنــد از :از ورود امــام بــه کربــا تــا روز عاشــورا ،رویدادهــای روز
عاشــورا تــا شــهادت بنیهاشــم ،مبــارزه و شــهادت بنیهاشــم ،کیفیــت
نبــرد و شــهادت امــام حســین و حــوادث پــس از شــهادت امــام .جلــد
دوم نیــز از چهــار بخــش تشــکیل شــده اســت :در بخــش اول تحــت عنــوان
«حــوادث پــس از عاشــورا» ،فصــول آن عبارتنــد از :اهــل بیــت در کوفــه،
اهــل بیــت در مســیر شــام ،اهــل بیــت در شــام ،اهــل بیــت در مدینــه،
تــداوم نهضــت حســینی بــه رهبــری امــام ســجاد ،در بخــش دوم تحــت
عنــوان «پیامدهــای قیــام عاشــورا» فصــول تشــکیل دهنــده آن عبارتنــد
از :پیامدهــای تکوینــی (حــوادث خــارق العــاده پــس از شــهادت امــام
حســین ،)پیامدهــای اجتماعــی و سیاســی ،در بخــش ســوم تحــت
عنــوان «مباحــث پیرامونــی نهضــت عاشــورا» ،فصولــی کــه بررســی شــده
اســت عبارتنــد از :پژوهشــی در اربعیــن سیدالشــهدا ،فلســفه عــزاداری
بــرای امــام حســین ،ســیر تاریخــی عــزاداری بــرای امــام حســین،
واقعــه عاشــورا در آینــه آمــار و ارقــام ،پرســشها و پاســخهای عاشــورایی.
در بخــش چهــارم تحــت عنــوان «شــرح حــال و زندگــی نامــه اصحــاب امــام
حســین ،»فصــول تشــکیل دهنــده آن عبارتنــد از :شــرح حــال شــهدای
بنیهاشــم ،شــرح حــال غیــر بنیهاشــم.
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دوره پیشرفته /عاشورا

 عنوان کتاب :بازتاب تفکر عثمانی در واقعه عاشورا



پدیدآورنده :محمدرضا هدایت پناه



مشــخصات نشر:پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،ســال  ،1389قــم

-----------------------------------------

ایــن کتــاب در صــدد بیــان ایــن مطلــب اســت کــه کســانی کــه در کوفــه
مقابــل قیــام مســلم ایســتادند و در کربــا ســپاه عمــر بــن ســعد را تشــکیل
دادنــد ّ
اقلیتــی از مــردم کوفــه بودنــد کــه دارای تفکــر عثمانی بودهانــد و اینکه
کوفــی بــودن مســاوی بــا شــیعه بــودن باشــد ،مغالطــهای بیــش نیســت .ایــن
کتــاب از پنــج بخــش تشــکیل شــده اســت ،بخــش اول بــا عنــوان «مفاهیــم و
بســتر تاریخــی آنهــا» خــود دارای دو فصــل اســت :فصــل اول در مــورد تشــیع
و گونههــای مختلــف آن در کوفــه بحــث میکنــد .در فصــل دوم در مــورد
تفکــر عثمانــی ســخن میرانــد و در بخــش دوم بــا عنــوان برنامههــای تغییــر
هو یــت سیاســی مذهبــی کوفــه» در مــورد روشهایــی کــه بــرای تغییــر هویت
سیاســی و مذهبــی اهــل کوفــه بــه کار رفتــه اســت ،ســخن میگویــد و طــی
ســه فصــل بــه ترتیــب ایــن موضوعــات را بررســی میکنــد :تفکــر عثمانــی در
کوفــه ،مال کهــا و مشــخصههای عثمانــی مذهبــان ،آشــنایی بــا عثمانــی
مذهبــان نقــش آفریــن در حادثــه کربــا .بخــش ســوم تحــت عنــوان «بازتــاب
تفکــر عثمانــی در کوفــه» بــه بیــان بازتــاب تفکــر عثمانــی در ســرکوب قیــام
مســلم و نمــود آن در نامههــای ارســالی بــه امــام حســین میپــردازد.
بخــش چهــارم بــه بررســی بازتــاب تفکــر عثمانــی در کربــا میپــردازد و
مباحثــی از قبیــل عاشــورا برگــی دیگــر از کارنامــه عثمانیــان ،عــدم امــکان
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حضــور نیروهــای شــیعی در کربــا ،نمادهــا و شــعارهای تفکــر عثمانــی در
کربــا ،منــع آب ،بارزتریــن نمــود تفکــر عثمانــی در کربــا ،ظهــور اندیشــههای
سیاســی عثمانــی و علــوی در مناظــرات و گفتگوهــا ،ادبیــات سیاســی
عثمانــی حا کــم بــر ســپاه عمــر ســعد ،شــعر سیاســی عثمانــی و علــوی را
مطــرح میکنــد .بخــش پنجــم بــا عنــوان «کربــا و نقــش فقهــاء و قــراء» طــی
دو فصــل ایــن مباحــث را مطــرح میکنــد :فصــل اول کــه عنوانــش هســت:
«خــوارج و قیــام کربــا» ایــن مطالــب را بررســی میکنــد .1 :نســبت افــکار
خــوارج بــا قیــام کربــا  .2مناســبات سیاســی و نظامــی خــوارج پیــش از کربال
 .3خــوارج ،گــروه برانــداز حکومــت امو یــان  .4توهــم حضور نیروهــای خوارج
در کربــا .نویســنده در فصــل دوم بــا عنــوان «اصحــاب عبــداهلل بــن مســعود و
ً
قیــام کربــا» زندگــی آنهــا را اجمــاال مــورد کنــکاش قــرار میدهــد.
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عنــوان کتــاب :جریــان شناســی تاریخــی قرائتهــا و رویکردهــای

عاشــورا از صفویــه تــا مشــروطه




پدیدآورنده :محسن رنجبر
مشخصات نشر:انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام

خمینی ،سال  ،1392قم
-----------------------------------------

طبــق گفتــه مؤلــف در پیشــگفتار« :در ایــن کتــاب بــه شناســایی ،مطالعــه
و بررســی قرائتهــا و برداشــتهای غالــب از واقعــه عاشــورا از عصــر صفــوی
تــا مشــروطه پرداختــه شــده اســت .پــس از تبییــن هــر قرائــت و بیــان پیشــینه
آن ،بــه ویژگیهــای هــر یــک پرداختــه و در ادامــه زمینههــا و عوامــل پیدایــش
یــا ترویــج آنهــا را در دوران یــاد شــده ،مطالعــه و بررســی شــده اســت» .ایــن
کتــاب دارای هشــت فصــل اســت :فصــل اول بــا عنوان «چشــم انــداز اوضاع
سیاســی اجتماعی و دینی ایران از صفویه تا مشــروطه» چشــم انداز اوضاع
سیاســی اجتماعــی و دینــی ایــران در دوره مذکــور را ارائــه کرده اســت .فصل
دوم تحــت عنــوان «ســیری در مقاتــل و تار یــخ نــگاری عاشــورا از آغاز تا عصر
مشــروطه» در دو بخــش تدویــن شــده اســت :بخــش اول بــا عنــوان «ســیری
در معرفــی گونهشناســی مقاتــل و نگاشــتههای عاشــورا» بــه معرفــی ،بررســی
و نقــادی ســیر گونــه مقاتــل مشــهور و منابــع مربــوط بــه تار یــخ عاشــورا از
یپــردازد .در بخــش دوم ســیری اجمالــی در
آغــاز تــا پیــش از صفو یــه م 
ویژگیهــا ،اصــول و مبانــی حاکــم بــر تاریــخ نــگاری عاشــورا از صفویــه تــا
مشــروطه صــورت گرفتــه اســت .از فصــل ســوم تــا فصــل هشــتم نویســنده
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قرائتهــای مختلفــی را کــه از حادثــه عاشــورا شــده اســت مــورد کنــکاش
قــرار داده و بــه بیــان پیشــینه ،ویژگیهــا و عوامــل و زمینههــای ترو یــج ایــن
قرائتهــا پرداختــه اســت .قرائتهــای کــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت
عبارتنــد از« :قرائــت ســوگوارانه و تراژ یــک یــا احساســی عاطفــی»« ،قرائــت
حماســی اســطورهای»« ،قرائــت عرفانــی ،ابتالئــی یــا رازمدارانــه»« ،قرائــت
تعبــد بــه شــهادت و تکلیــف و یــژه»« ،قرائــت مســیحیانه یــا بخشــایش»،
«قرائــت تقدیــری یــا تقدیرگرایانــه».
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دوره پیشرفته /تاریخ عصر غیبت

 عنوان کتاب :موسوعة االمام المهدی جلد  -1تاریخ الغیبة الصغری




پدیدآورنده :سید محمد صدر

مشــخصات نشر:مؤسســه دارالحجـ ݑـه للثقافـ ݑـه ،ســال  ،1385قــم

-----------------------------------------

هــدف نویســنده در ایــن کتــاب اثبــات وجــود امــام و طــول عمــر امــام
و ماننــد ایــن مباحــث نیســت ،بلکــه بیــان ســیر تاریخــی و ریشــههای
تاریخــی غیبــت صغــری اســت ،لــذا وارد مباحــث عقیدتــی نشــده اســت
و ســخن را از زمــان امــام هادیشــروع کــرده اســت .نویســنده مطالــب
کتــاب را بــه دو قســم تقســیم کــرده اســت :قســم اول در مــورد تار یــخ امامیــن
عسکرییناســت و در آن چهــار فصــل را بیــان کــرده اســت .فصــل
اول تحــت عنــوان «فــی عصرهمــا »بــه بیــان حــوادث و انقالبهایــی
میپردازد که از دوران معتصم تا زمان متوکل عباســی اتفاق افتاده اســت.
در فصــل دوم در مــورد اقداماتــی کــه امــام هــادی در مقابــل خلفــای بنــی
عبــاس انجــام داده بــه تفصیــل ســخن بــه میــان آورده اســت .در فصــل ســوم
بــه بیــان تار یــخ امــام حســن عســکریپرداخته و اقدامــات ایشــان را در
مقابــل خلفــای عصــرش بــه تفصیــل بیــان میکنــد .مؤلــف فصــل چهــارم
را بــه تار یــخ امــام مهــدی در زمــان زندگــی پدرشــان اختصــاص داده
اســت و مباحثــی از قبیــل :مــادر امــام مهــدی ،والدت امــام مهــدی،
حــوادث بعــد از میــاد ،وفــات امــام عســکری ،جعفــر بــن علــی و ادعــای
او ،مطــرح شــده اســت .قســم دوم ایــن کتــاب اختصــاص بــه تار یــخ غیبــت
صغــری (از ســال 260تــا ســال  329ق) دارد کــه از پنــج فصــل تشــکیل شــده
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اســت .در فصــل اول بــه بیــان حــوادث مختلفــی کــه در ایــن دوره به صورت
کلــی اتفــاق افتــاده اســت ،میپــردازد .در فصــل دوم در مــورد اقبــال عمومــی
بــه امــام مهــدی پرداختــه و در فصــل ســوم در مــورد ســفراء و نــواب اربعــه
امــام زمــان در غیبــت صغــری مباحثــی مطــرح و شــرح حــال آنــان را بیــان
میکنــد .در فصــل چهــارم بــه معرفــی نـ ّـواب دروغیــن و کســانی کــه بــه دروغ
ادعــای ســفارت از طــرف ایشــان را میکردنــد پرداختــه و آنهــا را بــا ذکــر نــام
و بیــان بیوگرافــی معرفــی میکنــد .در فصــل پنجــم بــه شــرح زندگانــی امــام
مهــدی پرداختــه اســت و بــه مباحثــی از قبیــل :زندگــی امــام مهــدی،
تــاش حکمرانــان بــرای دســتیابی بــه ایشــان ،تصــرف ایشــان در امــور مالیــه،
حــل مشــکالت عامــه و خاصــه توســط ایشــان ،تعییــن نمــودن ســفیرانی بــه
غیــر از نـ ّـواب اربعــه بــه عنــوان واســطه بیــن نــواب و مــردم بــرای تســهیل امــور،
اعــان پایــان یافتــن ســفارت و شــروع غیبــت کبــری میپــردازد.
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عنوان کتاب :موسوعة االمام المهدی جلد  -2تاریخ الغیبة الکبری



پدیدآورنده :سید محمد صدر



مشــخصات نشر:مؤسســه دارالحجــه للثقافــه ،ســال  ،1385قــم

-----------------------------------------

ایــن کتــاب در حقیقــت جلــد دوم کتــاب تار یــخ الغیبــه اســت .در جلــد
اول حــوادث غیبــت صغــری بررســی شــده و در ایــن جلــد موضــوع غیبــت
کبــری مــورد کنــکاش قــرار گرفتــه اســت .ایــن کتــاب دارای ســه قســم اســت
کــه هــر قســم آن دارای فصولــی اســت .قســم اول آن تحــت عنــوان «تاریــخ
شــخص االمــام المهــدی »در مــورد نــوع زندگــی حضــرت مهــدی
و تکلیــف شــرعی ایشــان و برخــورد بــا مــردم و برطــرف کــردن مشــکالت
و امثــال اینهــا مطالبــی مطــرح شــده اســت .ایــن قســم دارای پنــج فصــل
اســت :فصــل اول بــا عنــوان «الســر االساســی للغیبــة المهــدی »در مــورد
روشــی کــه امــام در نــوع اختفــاء و غیبــت ،نســبت بــه مــردم دارد ،بــه بیــان دو
دیــدگاه در ایــن زمینــه میپــردازد .فصــل دوم بــه بیــان تکلیــف اســامی امــام
در غیبــت کبــری پرداختــه و وظیفــه شــرعی ایشــان در زمــان غیبــت کبری را
مــورد بررســی قــرار داده اســت .فصــل ســوم تحــت عنــوان «الحیــاة الخاصــه
للمهــدی »زندگــی شــخصی امــام مهــدی را مــورد بررســی قــرار داده
و در مــورد اینکــه آیــا ایشــان ازدواج کــرده و ذر یــه دارنــد یــا خیــر؟ مباحثــی
مطــرح کــرده اســت .فصــل چهــارم در مــورد نــوع مالقــات بــا امــام زمــان
بــا مــردم در زمــان غیبــت کبــری اســت و در ایــن بــاره بحــث میکنــد کــه
ّ
آیــا ایــن مالقــات بــه چــه نحــو و تــا چــه حــد قابــل تحقــق اســت .در فصــل
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پنجــم دو نامــهای کــه از جانــب امــام زمــان بــه جنــاب شــیخ مفیــد نوشــته
شــده اســت ،مــورد بررســی و کنــکاش قــرار گرفته اســت .در قســم دوم تحت
عنــوان «فــی تار یــخ االنســانیة فــی عصــر الغیبــة الکبــری» بــه بیــان اوضــاع
عمومــی مــردم در زمــان غیبــت کبــری و علــی الخصــوص جامعــه شــیعی از
حیــث دینــداری و اهتمــام آنهــا بــه مســائل دینــی و تکلیــف شــرعی در زمان
غیبــت کبــری پرداختــه اســت .ایــن قســم دارای ســه فصــل اســت :فصــل
اول بــه بیــان داللــت قواعــد عامــه بــر لــزوم انجــام تکالیــف شــرعی در غیبــت
کبــری پرداختــه اســت و اخبــاری را کــه از آینــده خبــر میدهــد از حیــث
مــورد و مفهــوم از ســایر روایــات تمیــز داده و قواعــد عامــهای را بــرای فهــم آنهــا
ارائــه کــرده اســت .در فصــل دوم احادیثــی را کــه از آینــده خبــر میدهنــد
مــورد کنــکاش قــرار داده اســت .فصــل ســوم بــه بیــان تکلیــف اســامی و
وظیفــه مــردم در زمــان غیبــت کبــری پرداختــه اســت .در قســم ســوم بــه بیان
شــروط ظهــور و عالمــات آن در دو فصــل پرداختــه اســت .فصــل اول شــرائط
ظهــور را مطــرح و فــرق آن را بــا عالمــات ظهــور بیــان کــرده اســت و در فصــل
دوم بــه بیــان عالمــات ظهــور پرداختــه اســت.
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 عنوان کتاب :منتخب االثر فی اإلمام الثانی عشر



پدیدآورنده :لطف اهلل صافی گلپایگانی



مشخصات نشر:مرکز نشر آثار آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی،

سال  ،1380قم
-----------------------------------------

هدف مؤلف از تألیف این کتاب ،مبارزه با بهائیت و پاسخ به شبهه
ّ
افکنیهای آنها و روشن نمودن بطالن ادعای کسانی است که مدعی
ّ
مهدویت و امامت در عصر غیبت هستند .این کتاب از ده فصل تشکیل
شده است :فصل اول دارای هشت باب است و در مورد تعداد امامان
شیعه بحث کرده است و دوازده نفر بودن آنها را تأیید کرده است .در
فصل دوم که چهل و نه باب دارد در مورد بشارتها و اخباری است که در
مورد ظهور مهدی وارد شده است .در فصل سوم در سه باب در مورد
حوادث والدت حضرت مهدی و تاریخ والدت و بعضی حاالت مادر
گرامیش بحث میکند ،همچنین به بعضی از معجزات ایشان در مدت
غیبت صغری میپردازد .فصل پنجم که دارای دو باب است ،اختصاص
دارد به بیان معجزات ایشان در زمان غیبت کبری و کسانی که ایشان
را در این دوره از غیبت زیارت کردهاند .در فصل ششم که دارای یازده
باب است ،حوادث و عالئمی را که قبل از ظهور ایشان اتفاق میافتد بیان
کرده است ،حوادثی از قبیل :ندای آسمانی ،گرانی قیمتها ،زیاد شدن
امراض ،خروج سفیانی ،خروج دجال .در فصل هفتم که دارای دوازده باب
است ،حوادث بعد از ظهور را بررسی مینماید ،حوادثی مانند وحدت
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بین ملتها ،ظاهر شدن گنجها و معادن زیرزمینی ،ظاهر شدن برکات
آسمان و زمین ،اجتماع سیصد وسیزده نفر نزد ایشان ،برقراری عدالت در
زمین ،نزول عیسی و اقامه نماز پشت سر امام زمان ،کشته شدن دجال
و سفیانی به دست حضرت ،باال رفتن و تقویت عقلها .در فصل هشتم
که دارای دو باب است ،در مورد فضائل اصحاب حضرت مهدی و
قدرت و صالبت آنها مطالبی را مطرح میکند .در فصل نهم که دارای
ّ
سه باب است ،در مورد مدت خالفت و نوع زندگی حضرت از لحاظ غذا
و لباس و بعضی از سخنان آن حضرت مطالبی را عنوان میکند و در
فصل دهم که هفت باب دارد ،در مورد حرمت انکار حضرت مهدی،
فضیلت انتظار فرج ،تکالیف شیعه نسبت به ایشان ،فضیلت کسی که
او را درک کند و در زمان غیبت به ایشان ایمان بیاورد ،چگونگی سالم
و صلوات بر ایشان و بعض از ادعیه مأثوره مطالبی را مطرح میکند.
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 عنوان کتاب :کتاب الغیبة



پدیدآورنده :محمد بن ابراهیم بن جعفر الکاتب النعمانی



مشخصات نشر:دارالکتب االسالمیه ،سال  ،1387قم

-----------------------------------------

ایــن اثــر در قــرن چهــارم بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت ،لــذا قدیمیتریــن
کتابــی اســت کــه در ایــن موضــوع نگاشــته شــده اســت .هــدف نویســنده از
تألیــف ایــن کتــاب هدایــت مردمــی اســت کــه بعــد از وفــات نائــب چهــارم
امــام زمــان دچــار ســردرگمی شــده و بــه فرقههــای مختلفــی گرایــش پیــدا
کــرده بودنــد .ایــن کتــاب دارای بیســت و شــش بــاب اســت کــه عناویــن
آنهــا بــه ترتیــب عبارتنــد از :لــزوم پوشــیده داشــتن ســر آل محمــد ،تفســیر
ً
آیــه «و اعتصمــوا بحبــل اهلل جمیعــا» ،تعییــن امــام و وصــی تنهــا بایــد توســط
خداونــد متعــال باشــد ،امامــان ،دوازده نفرنــد ،کســانی کــه امــام نیســتند،
ولــی ادعــای امامــت کننــد ،احادیثــی از اهــل ســنت حا کــی از دوازده نفــر
بــودن امامــان ،کســی کــه نســبت بــه یکــی از امامان شــک کند و یــا امام خود
را نشناســد ،خداونــد زمیــن خــود را بــدون حجــت وا نمیگــذارد ،اگــر روی
زمیــن دو نفــر باقــی بماننــد حتمــا یکــی از آنهــا حجــت خواهــد بــود ،روایاتــی
در مــورد غیبــت امــام دوازدهــم و هشــدار امامــان راجــع بــه لغــزش مــردم ار
مــورد غیبــت ،انتظــار فــرج و لــزوم صبــر در دوره غیبــت ،آزمایشهایی که در
زمــان غیبــت دامنگیــر شــیعه میشــود ،روایاتــی در مــورد صفــات و رفتــار و
کــردار آن حضــرت و آیاتــی کــه در بــاره ایشــان نــازل شــده اســت ،عالئــم قبــل
از قیــام ،ســختیها و ناراحتیهایــی کــه پیــش از ظهــور امــام زمــان واقــع
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خواهــد شــد ،روایاتــی در منــع و جلوگیــری از تعییــن وقــت ظهــور ،روایاتــی
در بــاره آنچــه امــام زمــان بــا آن برخــورد مــی کنــد از نادانــی مــردم و آنچــه
پیــش از قیامــش از خانــواده خــود میبینــد ،روایاتــی در مــورد خــروج ســفیانی
و حتمیــت امــر او ،روایاتــی در مــورد پرچــم رســول خدا و اینکه کســی جز قائم
آن را برافراشــته نخواهــد کــرد ،ویژگیهــای ســپاهیان امــام زمــان ،ذکــر
احــوال شــیعیان بــه هنــگام خــروج قائــم ،روایاتــی در مــورد اینکــه حضــرت
قائــم دعوتــی جدیــد کــرده و تحوالتــی در اســام میدهــد ،در بــاره ســن
امــام ،در مــورد اســماعیل بــن ابــی عبــداهلل و دلیــل بــر امامــت برادرش موســی
بــن جعفــر ،کســی کــه امــام خــود را بشناســد از تقدیــم یــا تأخیــر امــر
ظهــور زیانــی نمیبینــد و روایاتــی در مــورد مــدت حکومــت امــام زمــان.
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دوره پیشرفته /تاریخ عصر غیبت

 عنوان کتاب :کتاب الغیبة



پدیدآورنده :ابوجعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن طوسی

معروف به شیخ طوسی ،مترجم و محقق :مجتبی عزیزی



مشخصات نشر :انتشارات مسجد مقدس جمکران ،سال  ،1387قم

-----------------------------------------

این کتاب با توجه به عظمت علمی مؤلف ،از اهمیت خاصی
برخوردار است .نویسنده هدف خود از تألیف این اثر را سفارش یک
استاد بزرگوار میداند که از او خواسته بود کتابی جامع در باره غیبت
امام زمان به رشته تحریر درآورد .ایشان در این کتاب طی فصولی به
مباحث مختلفی پرداخته است ،از جمله :در فصل اول تحت عنوان
«الکالم فی الغیبه» بحث غیبت را از دو طریق مطرح میکند ،و از هر دو
طریق وجود امام زمان را اثبات میکند .سپس تحت عنوان «الکالم
فی الواقفه» مبحثی طوالنی را در ّرد عقاید مذهب واقفیه مطرح میکند
و با بیان روایات متعددی بطالن عقاید آنان را اثبات میکند .در فصل
دوم به اثبات صحت روایات حاکی از والدت امام زمان میپردازد.
فصل سوم در باره کسانی است که امام زمان را دیده اند .در فصل
چهارم در مورد ظهور معجزاتی از امام زمان است که داللت بر صحت
امامت ایشان در زمان غیبت دارد .در فصل پنجم علت عدم ظهور امام
را خوف از قتل میداند و معتقد است که خوف امام زمان از قتل
ً
نفسش باعث شده که ایشان فعال ظهور نکند .در فصل ششم به معرفی
سفیران زمان غیبت میپردازد و آنها را به دو گروه ممدوحین و مذمومین
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تقسیم کرده و بیوگرافی هر کدام را بیان میکند .در فصل هفتم در مورد
مدت عمر امام زمان بحث کرده و با آوردن نمونههایی تاریخی ،طول
عمر امام زمان را اثبات میکند .در فصل هشتم که آخرین فصل است
به بیان شمهای از صفات و منزلتها و سیره آن حضرت میپردازد.
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دوره پیشرفته /تاریخ عصر غیبت

 عنوان کتاب :کمال الدین و تمام النعمة



پدیدآورنده :پدیدآورنده :ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه

قمی معروف به شیخ صدوق ،محقق :علی اکبر غفاری ،مترجم :منصور
پهلوان



مشخصات نشر :انتشارات مسجد مقدس جمکران ،سال  ،1390قم

-----------------------------------------

مؤلــف در مقدمــه کتــاب میگو یــد« :ســالی کــه از ز یــارت امــام رضــا
بازمیگشــتم در شــهر نیشــابور توقــف کــردم و از گفتگوهایــی کــه بــا شــیعیان
داشــتم متوجــه شــدم کــه آنهــا در امــر غیبــت متحیــر و دچــار اشــتباهاتی
هســتند و در ایــن مــورد تالشهایــی کــردم ،تــا اینکــه شــبی در عالــم خــواب
حضــرت حجــت را دیــدم کــه بــه مــن فرمودنــد« :کتابــی مســتقل در بــاره
غیبــت تألیــف کــن و غیبتهــای پیامبــران را در آن بنو یــس» ،لــذا هــدف
مؤلــف از تألیــف ایــن کتــاب زدودن شــک و شــبهه از کســانی اســت کــه
در آن زمــان در امــر غیبــت متحیــر بــوده و در امــر امــام زمــان شــبهاتی
داشــتهاند .ایــن کتــاب دارای یــک مقدمــه طوالنــی و  58بــاب اســت و در
دو جلــد بــه چــاپ رســیده اســت .مؤلــف در مقدمــه کتــاب ،مباحثــی از
ایــن قبیــل را مطــرح میکنــد :خلیفــه پیــش از آفرینــش ،وجــوب اطاعــت از
خلیفــه در هــر عصــر ،سـ ّـر فرمــان الهــی بــه مالئکــه در ســجود بــه آدم ،وجــوب
شــناخت حضــرت مهــدی ،اثبــات غیبــت و حکمــت آن ،غیبــت و
آرای فرقههــاّ ،رد عقیــده ناووســیه و واقفیــه در امــر غیبــت ،ادعــای واقفیــه
در غیبــت حضــرت عســکری ،شــبهات مخالفیــن و پاســخگویی
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بــه آنهــا .امــا مباحثــی کــه در  58بــاب ذکــر میکنــد از ایــن قبیــل اســت:
غیبــت ادر یــس ،غیبــت صالــح ،غیبــت ابراهیــم ،غیبــت یوســف ،غیبــت
موســی ،درگذشــت موســی و غیبــت اوصیــاء و حجتهــای پــس از او،
بشــارت عیســی بــن مر یــم بــه بعثــت پیامبــر ،علــت نیازمنــدی بــه امــام،
نــص خــدای متعــال بــر قائــم ،روایــات پیامبــر اکــرم حا کــی از وقــوع
غیبــت قائــمِ ،اخبــار امیرمؤمنــان از غیبــت امــام دوازدهــم ،روایــات
فاطمــه زهــرا در صحیفــه ،نصــوص بــر قائــم در لــوح فاطمــه و
لــوح جابــر ،روایــات امــام مجتبــی و امــام حســین در بــاره غیبــت
امــام زمــان ،روایــات امــام ســجاد و امــام باقــر در بــاره غیبــت امــام
دوازدهــم ،روایــات امــام صــادق و امــام رضــا و امــام جــواد بــر
غیبــت امــام قائــم ،روایــات امــام هــادی و امــام عســکری در بــاره
امــام زمــان ،روایاتــی در بــاره خضــر ،احادیــث ذوالقرنیــن ،منکــران امــام
دوازدهــم ،عــدم اجتمــاع امامــت در دو بــرادر بعــد از حســنین،
روایاتــی در بــاره مــادر قائــم ،افــرادی کــه حضــرت را دیدهانــد ،علــت
غیبــت ،احادیثــی کــه در بــاره طــول عمــر حضــرت آمــده اســت ،حدیــث
ّ
دجــال ،حدیــث آهوهــای ســرزمین نینــوا ،حدیــث کاهــن ،ثــواب انتظــار
فــرج ،نهــی از بــردن نــام حضــرت قائــم ،نشــانههای ظهــور قائــم.
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دوره پیشرفته  /تاریخ تشیع

 عنوان کتاب :تاریخ االمامیة و اسالفهم من الشیعة




پدیدآورنده :عبداهلل فیاض ،مترجم :حسین زرینفام
مشخصات نشر :انتشارات باغ ابریشم ،سال  ،1381کرمانشاه

-----------------------------------------

هــدف از تألیــف ایــن کتــاب معرفــی تاریــخ تشـ ّـیع امامــی تــا قــرن چهــارم
هجــری اســت .ایــن کتــاب از چهــار فصــل تشــکیل شــده اســت .مؤلــف
در فصــل اول بــا عنــوان «التشــیع و الشــیعه قبــل ظهــور فرقــة االمامیــه» ابتــدا
معنــای لغــوی و اصطالحــی واژه «شــیعه» را بررســی میکنــد و ســپس
مبحثــی را تحــت عنــوان چــه زمانــی تشــیع ظهــور پیــدا کــرد مطــرح کــرده
و ّ
نظریــات مختلــف را بررســی میکنــد و نظــر صائــب را ایــن میدانــد کــه
تشـ ّـیع (پیــروی از علــی )از زمــان خــود پیامبــر ظهــور پیــدا کــرد.
ســپس مبحثــی را در مــورد جغرافیــای تشــیع و مناطــق شــیعی نشــین در
قــرن اول و دوم و چگونگــی نفــوذ مذهــب تشــیع در ایــران مطــرح میکنــد.
فصــل دوم تحــت عنــوان «ظهــور فرقــة االمامیــه االثنــی عشــریه و رســوخها
بفکــرة غیبــة المهــدی »تار یــخ شــیعه را از زمــان امــام صــادق مــورد
بحــث قــرار داده و میگو یــد شــیعیان بعــد از شــهادت امــام باقــر بــه
امامــت امــام صادقمعتقــد شــدند ،لــذا شــیعیان امــام صــادق
در کوفــه بــه جعفر یــه معــروف شــدند و همچنیــن بــه آنهــا شــیعه علــی
و رافضــه نیــز گفتــه میشــد ،ســپس ســیر تار یــخ شــیعیان را بــه صــورت
موجــز بیــان میکنــد تــا میرســد بــه زمــان غیبــت امــام زمــان .مؤلــف
اعتقــاد بــه غیبــت امــام دوازدهــم را محــور اصلــی تشــیع در نــزد امامیــه
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میدانــد و احادیثــی را در ایــن زمینــه بیــان میکنــد .در فصــل ســوم تحــت
عنــوان «الغلــو و الغــاة و موقــف الشــیعه االمامیــه منهمــا» ابتــدا مفهــوم
واژه «غــا» را از دیــدگاه اهــل لغــت بررســی و معنــا کــرده و ســپس عواملــی
را کــه باعــث ظهــور غلــو شــده اســت بیــان مینمایــد و بــه عبــداهلل بــن ســبأ
اشــاره و در مــورد حقیقــی یــا خیالــی بــودن شــخصیت او بحــث میکنــد .در
ّ
مغیریــه ،خطابیــه نیــز مطالبــی ارائــه
مــورد فرقههــای غــاة ماننــد :کیســانیه،
میکنــد و در آخــر موضعگیــری شــدید شــیعه در برابــر غــاة را بیــان میکنــد.
در فصــل چهــارم تحــت عنــوان «العقائــد االساســیه للشــیعه االمامیــه»
عقائــد اساســی شــیعیان را بازگــو و مــورد کنــکاش قــرار داده از جمله هرکدام
از واژههــای :امامــت ،علــم ائمــه ،عصمــت ،غیبــت و تقیــه را بــه عنــوان
ســرفصل قــرار داده و اعتقــاد شــیعیان بــه ایــن اصــول را همــراه دال ئــل آنهــا
بیــان مینمایــد و بــا آوردن احادیــث و ســخنان بــزرگان ایــن معتقــدات را
اثبــات میکنــد.
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دوره پیشرفته  /تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 عنوان کتاب :کارنامه اسالم



پدیدآورنده :عبدالحسین زرین کوب



مشخصات نشر :انتشارات امیرکبیر ،سال  ،1389تهران

-----------------------------------------

هــدف مؤلــف از تألیــف ایــن کتــاب ارائــه یک گــزارش جامــع و کارنامهای
از اقدامــات و پیشــرفتهای مســلمانان ،بعــد از ظهــور اســام اســت.
نویســنده بیســت و پنــج مبحــث را در ایــن کتــاب بــه صــورت موجــز مطرح و
در بــاره آنهــا مطالبــی را بیــان کــرده اســت کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از:
 .1ســیری اجمالی از آغاز تاکنون ،در این قســمت نویســنده دورنمایی از
فتوحــات اســامی و خالفــت خلفــای اولیــه و دوران بنیامیــه و بنیعبــاس
را بــرای خواننــده ترســیم و آثــار آن را تحلیــل کــرده اســت .2 .تســامح ،مــادر
تمــدن انســانی اســام ،در ایــن قســمت ،نویســنده مقایســهای کــرده بیــن
تهــای اروپایــی و مســیحیان آن زمــان کــه اســیر تعصبــات دینــی و
حکوم 
قومــی بودنــد و بیــن حکومــت مردمــی و همــراه بــا عطوفت اســام ،که همین
تســاهل و تســامح اســامی را باعــث نفــوذ در قلبهــای مــردم و گرایــش
مــردم کشــورهای دیگــر بــه اســام میدانــد .3 .مقــام رفیــع دانــش در اســام
 .4فرهنــگ و تمــدن انســانی و جهانــی اســام  .5تمــدن اســامی منشــأ
یــک فرهنــگ عظیــم انســانی  .6معجــزه فرهنــگ اســامی  .کتابهــا و
کتابخانههــا ،در ایــن قســم نویســنده اشــارهای دارد بــه ورود صنعــت کاغــذ
ســازی از ماوراءالنهــر بــه داخــل بــاد عــرب زبــان و همیــن امــر را از اســباب
عمــده رواج علــم و معرفــت میدانــد  .8مــدارس و دانشــگاهها  .9نهضــت
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علمــی مســلمانان  10علــم طــب و بیمارســتانها  .11داروســازی و علــوم
طبیعــی ،ایــن قســم هرچنــد کوتــاه اســت امــا مطالبــی بســیار ارزنــده در بــاره
ســیره تحقیقــات و دســتاوردهای مســلمین در علــم طــب و علــوم طبیعــی
را بــه خواننــد ارائــه میدهــد  .12نجــوم و ریاضیــات  .13فیز یــک و شــیمی و
فنــون صناعــت  .14جغرافیــا و جهانگــردی .15 ،تاریخنویســی  .16ملــل و
نحل  .17عقاید و مذاهب  .18فلســفه و کالم و حکمت  .19روش تربیتی
اســامی  .20اوضــاع سیاســی و اجتماعــی و اداری  .21هنرهــای زیبــا
 .22عرفــان اســامی  .23ادب اســامی  .24اســام ،فرهنــگ جامــع .25
اســام و فرهنــگ غــرب.
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دوره پیشرفته  /تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 عنوان کتاب :خدمات متقابل اسالم و ایران



پدیدآورنده :مرتضی مطهری



مشخصات نشر :انتشارات صدرا ،سال  ،1392تهران

-----------------------------------------

مطالــب ایــن کتــاب تکمیــل شــده و تفصیــل یافتــه ســخنرانیهایی
اســت کــه توســط اســتاد در حــدود ســه ســال در تهــران انجــام شــده اســت.
هــدف مؤلــف از تألیــف ایــن کتــاب پاســخگویی بــه بعضی از مستشــرقین و
ناسیونالیســتهای افراطــی بــوده کــه فتــح ایــران را به صورت تحریف شــده
و همــراه بــا خشــونت و ضــد تمــدن معرفــی کــرده و برخــی از وقایعــی را کــه
در ایــران اســامی رخ داده اســت ،بــه عنــوان یــک مقاومــت و عکسالعمــل
مخالــف روح ایرانــی در برابــر اســام معرفــی میکردنــد .ایــن کتــاب مشــتمل
بــر ســه بخــش اســت :در بخــش اول تحــت عنــوان «اســام از نظــر ملیــت
ایرانــی» مباحثــی را بیــان مــی کنــد از قبیــل :مــا و اســام ،ملــت پرســتی در
عصــر حاضــر ،ملیــت از نظــر اجتماعــی ،تعصبــات ملــی ،مقیــاس ملیــت،
داعیــه جهانــی اســام ،مقیاسهــای اســامی ،اســام ایرانیــان ،خدمــات
ایرانیــان بــه اســام از کــی شــروع شــد ،ایرانیــان در یمــن ،شکســت ایرانیــان
از مســلمانان ،ناراضــی بــودن مــردم ایــران پیــش از ظهــور اســام از حکومــت
ساســانی ،مذهــب تشــیع ،غلبــه اســام بــر تعصبــات ،تشــیع ایرانیــان .در
بخــش دوم تحــت عنــوان «خدمــات اســام بــه ایــران» بــه مباحثــی مــی
پــردازد از قبیــل :موهبــت یــا فاجعــه ،نظــام فکــری و اعتقــادی ،ادیــان و
مذاهــب ،آییــن زردشــتی دین رســمی کشــور ،آیین مســیحی ،آییــن مزدکی،
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آییــن بودایــی ،عقایــد آریایــی قبــل از زردشــت ،اصالحــات زردشــت،
ثنویــت زردشــتی ،آییــن زردشــتی از نظــر فقــه اســامی ،معبــود یــا محــراب
عبــادت ،مراســم و تشــریفات ،مزدیســنا و ادب پارســی ،نظــام اجتماعــی،
نظــام خانوادگــی ،تعلیــم و تعلــم زنــان ،نظــام اخالقــی ،کتابســوزی در ایــران
و مصــر ،کارنامــه اســام در ایــران .در بخــش ســوم تحــت عنــوان «خدمــات
متقابــل ایــران بــه اســام» مباحثــی از ایــن قبیــل مطــرح میکنــد :گســتردگی
و همــه جانبگــی ،تمــدن ایــران ،صمیمیــت و اخــاص ،فعالیتهــای
اســامی ایرانیــان ،فعالیتهــای اســامی ایرانیــان در هنــد ،تیمور یــان،
اســام در چیــن ،اســام در جنــوب شــرقی آســیا و افریقــای شــرقی ،خدمات
اســامی ایرانیــان در مغــرب و شــمال افریقــا ،حــکام خراســانی در مصــر و
افریقــای شــمالی ،نشــر و تبلیــغ اســام ،نفــوذ و توســعه اســام در چیــن،
ســربازی و فــداکاری ،علــم و فرهنــگ ،نخســتین حــوزه علمی ،آغــاز تدوین
و تألیــف ،علــل و عوامــل ســرعت نفــوذ اســام ،قرائــت ،تفســیر ،تفاســیر
اهــل تســنن ،حدیــث و روایــت ،فقــه و فقاهــت ،ادبیــات ،کالم و فلســفه و
حکمــت ،عرفــان و تصــوف ،ذوق و صنعــت ،دو قــرن ســکوت.
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دوره پیشرفته  /تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 عنوان کتاب :سیر تمدن اسالمی



پدیدآورنده :شکراهلل خاکرند



مشخصات نشر :انتشارات بوستان کتاب ،سال  ،1393قم

-----------------------------------------

هــدف نویســنده بیــان و تحلیــل حــوادث و پیــش آمدهایــی اســت کــه
از زمــان جاهلیــت تــا دوره دوم عباســی در شــکلگیری تمــدن اســامی
دخیــل بودهانــد .ایــن کتــاب از شــش فصــل تشــکیل شــده اســت :فصــل
اول تحــت عنــوان «مبانــی نظــری» بــه تعریــف و چیســتی تمــدن پرداختــه و
مشــخصههای تمــدن دینــی و تفــاوت آن بــا تمــدن غیردینــی را بیــان کــرده
اســت .در فصــل دوم بــه بیــان فرهنــگ جاهلیت پرداختــه و دوره جاهلیت
را بــه عنــوان محــدودهای کــه توســعه نبــوی میبایســت در آن رشــد کنــد،
معرفــی و الزامــات و موانــع آن را بیــان کــرده و حوادثــی را کــه منجــر بــه توســعه
نامــوزون شــده اســت ،مــورد کنــکاش قــرار داده اســت .در فصــل ســوم
تحــت عنــوان «بعثــت» بــا بیــان بعثــت حضــرت محمــد و حــوادث و
مشــکالتی کــه از طــرف قر یــش بــرای آن حضــرت پدیــد آمــد ،بــه تبیین تقابل
دو اندیشــه و شــیوه جامعــه ســازی جاهلــی و جامعــه ســازی دینــی پرداخته
اســت .در فصــل چهــارم تحــت عنــوان «ســقیفه» حوادثــی را کــه بعــد از
رحلــت پیامبــر رخ داد بــه تصویــر کشــیده اســت و بــا اشــاره بــه واقعــه
غدیــر و جانشــینی امیرمؤمنــان ،حادثــه ســقیفه را بــه عنــوان چالــش
درون دینــی بیــن اندیشــه والیــت و امامــت و فرهنــگ جاهلــی کــه بــا شــکلی
جدیــد ظاهــر شــده بــود ،معرفــی میکنــد و بــا ایــن نــگاه ،دوران خلفــا را مــورد
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بررســی قــرار میدهــد .در فصــل پنجــم تحــت عنــوان «دوره تعامــل و تقابــل
فرهنگــی» تمــام حوادثــی را کــه از زمــان حکومــت امــام علیتــا زمــان امــام
صادقاتفــاق افتــاده بــا تعبیــر تعامــل و تقابــل فرهنگــی مــورد تحلیــل و
کنــکاش قــرار میدهــد از جملــه حوادثــی کــه مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه
اســت عبارتنــد از :مقابلــه امیرمؤمنــان بــا قاعدیــن و ناکثیــن و قاســطین
و مارقیــن ،اقدامــات معاو یــه و بنیامیــه در نفــی فرهنــگ اصیــل دینــی
و تــاش در جهــت تخدیــر جامعــه دینــی ،صلــح امــام حســن ،قیــام
امــام حســین ،خطبههــای امــام ســجاد و حضــرت زینــب،
اقدامــات امــام باقــر و امــام صــادق .در فصــل ششــم تحــت عنــوان
«عصــر عباســی ،عصــر تعامــل و تداخــل فرهنگهــا» بــه شــکلگیری علــوم
اســامی در دوره اول عباســی میپــردازد و تــا دوره دوم عباســی و اقدامــات
آنهــا در محصــور کــردن امامــان عســکریین در ســامرا و غیبــت امــام
زمــان ،مــورد تحلیــل قــرار میدهــد.
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دوره پیشرفته  /تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 عنوان کتاب :تأسیس الشیعه لعلوم االسالم



پدیدآورنده :سید حسن الصدر ،مترجم :علی مشتاق عسکری



مشخصات نشر:دارالکتب االسالمیه ،سال  ،1382تهران

-----------------------------------------

مؤلــف در بیــان هــدف از نــگارش ایــن کتــاب میگو یــد :از آنجــا کــه
خداونــد شــیعه را برتــری بخشــیده و آنهــا را ســرداران علــوم قــرار داد تــا در پــی
ریــزی هنرهــا و علــوم اســامی در ســرآغاز دوران اســامی پیشــرو باشــند ،لــذا
ایــن کتــاب را بــرای شناســاندن آنهــا بــه نــگارش درآوردم .ایــن کتــاب در
چهــارده فصــل تألیــف شــده اســت و در هــر فصــل پیشــگامی شــیعه را در
یکــی از علــوم مختلــف مــورد بحــث قــرار داده و بــه معرفــی بنیانگــذاران،
اولیــن مؤلفــان و سرشناســان آن علــم و زندگینامــه آنهــا مــی پــردازد .عناویــن
ایــن چهــارده فصــل بــه ترتیــب عبارتنــد از :پیشــگامی شــیعه در علــم نحــو،
پیشگامی شیعه در علم صرف ،پیشگامی شیعه در علم لغت ،پیشگامی
شــیعه در علــم معانــی و بیــان و بدیــع ،پیشــگامی شــیعه در علــم عــروض،
پیشگامی شیعه در هنر و شعر و روشهای آن ،پیشگامی شیعه در نگارش
زندگینامههــا ،پیشــگامی شــیعه در علــم حدیث ،پیشــگامی شــیعه در علم
فقــه ،پیشــگامی شــیعه در علــم اصــول فقــه ،پیشــگامی شــیعه در علــوم
قرآنــی ،پیشــگامی شــیعه در علــم کالم ،پیشــگامی شــیعه در علــم اخــاق.
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 عنوان کتاب :تاریخ نگاری در اسالم



پدیدآورنده :سید صادق سجادی و هادی عالم زاده



مشخصات نشر :انتشارات سمت ،سال  ،1388تهران

-----------------------------------------

هدف مؤلفان از تألیف این کتاب تحقیق در تعاریف ،انگیزهها ،فواید،
اهداف و منشأ تاریخنگاری و نیز معرفی روشها ،مکاتب ،شیوههای
تدوین و تنظیم تاریخ و انواع تاریخنگاری اسالمی است .این کتاب از
شش فصل تشکیل شده است :فصل اول با عنوان «کلیات» به تعریف
واژه تاریخ و تعریف آن و انگیزهها و اهداف و فواید تاریخنگاری میپردازد.
در فصل دوم منشأ تاریخنگاری اسالمی را مورد کنکاش قرار داده و
تاریخنگاری اسالمی را هرچند برگرفته از آثار عربی و ایرانی و یهودی
و مسیحی میداند ،اما منشأ اصلی و حقیقی تاریخ نگاری اسالمی و
نیرومندترین عامل الهام بخش مورخان برای پژوهش و تدوین تاریخ
را اسالم میداند .در فصل سوم روشهای مکاتب تاریخنگاری را مورد
بررسی قرار داده است و به توضیح سه روش تاریخنگاری که عبارتند
از :روش روایی ،روش ترکیبی و روش تحلیلی میپردازد و سپس در مورد
مکاتب تاریخنگاری معتقد است تاریخنگاری اسالمی از آغاز در دو
جهت اساسی حرکت میکرد و هریک را مکتبی در تاریخنگاری شمرده
اند و آنها عبارتند از :مکتب مدینه (محدثان مدینه که در حلقههای نقل
و سماع حدیث از مشایخ تربیت شده و اولین مکتب تاریخنگاری را پدید
آوردند) و مکتب عراق که شامل مورخان عراق یا به طور دقیقتر بصره و
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کوفه میباشد .در این مکتب موضوع تاریخنگاری ،فتوح و فتن است .در
فصل چهارم شیوههای تدوین و تنظیم تاریخنگاری اسالمی را مورد بحث
قرار میدهد ،شیوههایی مانند :شیوه حدیثی خبری ،شیوه سالشماری،
شیوه دودمانی .در فصل پنجم تحت عنوان «مسیر تاریخنگاری در
سرزمینهای اسالمی» سیر تاریخنگاری در کشورهایی مانند :مغرب و
اندلس ،مصر و شام ،ایرانی ،تاریخنگاری در هند و تاریخنگاری در عصر
عثمانی را مورد بحث قرار میدهد .در فصل ششم انواع تاریخنگاری
اسالمی را نام برده و هرکدام را توضیح میدهد و آنها عبارتند از  ،1سیر و
مغازی  ،2مقاتل و فتن و حروب ،3خراج و فتوح ،4تواریخ عمومی ،تواریخ
دودمانی و تک نگاری در باره فرمانروایان ،تواریخ محلی ،انساب ،طبقات،
وزارت و دیوانساالری ،فرهنگنامه های تاریخی ،فرق و مذاهب.

