خم
حضرت امام ینی(ره)

يم
اتر خ علم انسان است.1

مع
مقام ظم رهبری

(دمظله العالی)2

ی
بش
گن
«اتر خ،ردسو جینهاطالعاتماازگذشته ریتاست؛

نس
ی
رسگذشتماست.مگرم یشود بتهباتر خبیاعتنابود؟».
 . 1صحيفه امام ،ج ،14ص491 :
 . 2بیانات در دیدار اعضای گروه تاریخ صدای جمهوری اسالمی ایران 1370/8/11

1

معرفی پژوهشكده تاریخ و سیره اهلبیت

(علیهمالسالم)

پژوهشــكده تاریــخ و ســیره اهلبیت(علیهــم الســام)جهت
بررســی روشــمند حوزههــای مرتبــط بــا تاریــخ و ســیره
اهلبیــت (علیهــم الســام) و بســترهای تأثیرگــذار در آنهــا،
در ســال  1364تأســیس و فعالیتهــای پژوهشــی خــود
را آغــاز کــرد .تمرکــز بــر جوانــب گوناگــون تاریــخ
و ســیره امامــان و ســاز و کارهــای منطقــی و اصولــی
دســتیابی بــه حقایــق تاریخــی ،مطالعــه و تحقیــق
دربــاره هویــت تاریخــی تشــیع و زوایــای مختلــف
فرهنــگ و تمــدن اســامی بــه عنــوان اساســیترین
رویکردهــای پژوهشــکده مــد نظــر قــرار گرفــت .در
کنــار انجــام مطالعــات مــوردی ،اجــرای پروژههــای
بزرگــی همچــون «فرهنگنامــه مؤلفــان اســامی»،
«ســیره معصومــان»« ،بررســی منابــع تاریخــی»« ،شــیعه
در عصــر حضــور ائمــه علیهمالســام»« ،شــیعه در مناطــق
مختلــف» از جملــه فعالیتهــای ایــن مجموعــه بــوده
(علیهــم
اســت .همچنیــن تدویــن «دانشنامــه اهلبیت
الســام)» از جملــه برنامههــای کالن پژوهشــکده اســت کــه
زمینههــای انجــام آن در ســالهای اخیــر فراهــم آمــده
اســت .پژوهشــکده فعالیتهــای خــود را در قالــب
چهــار گــروه پژوهشــی «ســیره اهلبیــت علیهــم الســام»،
«تاریــخ تشــیع»« ،فرهنــگ و تمدن اســامی» و «دانشــنامه
اهلبیــت علیهــم الســام» بــه ســامان رســانده اســت؛
اهداف
 .1تبییــن و تنقیــح مبانــى و چارچوبهــاى نظــرى دانش
تاریــخ اســام و ســیره معصومان(علیهــم الســام) بــه منظــور
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توانمندســازى و توســعه آنهــا جهــت پاســخگویى بــه
نیازهــاى گوناگــون فــردى و اجتماعــى.
 .2معرفــى علمــى الگوهــاى شــخصیتى و رفتــارى
معصومــان در ابعــاد گوناگــون حیــات فــردى و اجتماعــى
و متناســب بــا ســطوح مخاطبــان.
 .3هویتشناســى شــیعه و تشــیع و بررســى ســیر تحــول
و تطــور مؤلفههــاى آن از آغــاز تاكنــون.
 .4پاســخگویى روشمنــد بــه پرســشها و شــبهات
انســان و جامعــه معاصــر در زمینــه تاریــخ تشــیع ،ســیره
معصومان(علیهــم الســام) و فرهنــگ و تمــدن اســامى.
گروههای علمی
.1گروه سیره اهلبیت

(علیهم السالم)

شــناخت ســیره بــه معنــای تحقیــق قاعدهمنــد در
شــیوههای زیســتی یــک فــرد بــا توجــه بــه زمــان و
مــکان و اوضــاع جانبــی اســت .ایــن گــروه فعالیــت
خــود را در حــوزه تاریــخ و جنبههــای مختلــف ســیره
(علیهــم
بــه منظــور تبییــن ابعــاد مختلــف زندگــی معصومان
الســام) آغــاز کــرد و اهــداف و وظایــف خــود را چنیــن
میبینــد:
الف) اهداف
.1تهیــه مجموعههــای تاریخــی ،علمــی و مســتند از
زندگــی معصومــان (علیهــم الســام).
 .2ارائه الگوی مناسب از سیره معصومان (علیهم السالم) به جامعه.
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.3خرافهزدایــی از باورهــای نادرســت مــردم دربــاره
معصومان(علیهــم الســام).
.4پاســخ بــه شــبهات مطــرح شــده دربــاره زندگانــی
معصومــان (علیهــم الســام).
.5بررســی جایــگاه اصحــاب و ارتبــاط آنــان بــا
معصو ما ن ( علیهما لســا م ) .
ب) وظایف:
 .1پژوهــش علمــی و روشمنــد در ابعــاد مختلــف ســیره
معصومان(علیهــم الســام).
 .2نقــد و بررســی روایــات ناهمگــون دربــاره
معصو ما ن ( علیهما لســا م ) .
 .3نقــد و بررســی منابــع تاریخــی در بــاره زندگانــی و
ســیره معصومــان (علیهــم الســام).
 .2گروه تاریخ تشیع:
ایــن گــروه ،گذشــته فــراز و فــرود شــیعیان را در ابعــاد
گوناگــون سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و
دینــی ،مــورد پژوهــش روشــمند قــرار میدهــد .بنابــر
ایــن ،اهــداف و وظایــف آن در مــوارد زیــر خالصــه
میشــود:
الف) اهداف
 .1شناســایی شــیعیان در تاریــخ و معرفــی ابعــاد گوناگون
و ویژگیهــای فرهنگــی ،علمــی ،آموزشــی ،سیاســی و
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اجتماعــی آنــان؛
 .2بــازکاوی نقــاط قــوت و ضعــف شــیعیان و نمایانــدن
(علیهــم الســام)؛
عوامــل پیشــرفت و انحطــاط پیــروان اهلبیت
 .3معرفــی زوایــای ناشــناخته تاریــخ تشــیع و تطــورات
فکــری و عملــی اهــل تشــیع در طــول تاریــخ؛
 .4نمایانــدن نقــاط مشــترک بیــن حــوادث گذشــته و حال
شــیعیان و بهرهگیــری از گذشــته جهــت برنامهریــزی
بــرای آینــده.
ب) وظایف:
 .1پژوهشــی روشــمند و علمــی دربــاره تاریــخ شــیعیان
بــا اســتفاده از منابــع نخســتین و معتبــر؛
 .2بررســی ،ارزیابــی و نقــد منابــع تاریخــی مربــوط بــه
شــیعیان و تاریــخ تشــیع؛
 .3مطالعــه منابــع غیــر شــیعی و غیــر تاریخــی ،چــون
رجــال ،تفســیر و ادبیــات جهــت بازیافــت ابعــاد جدیــد
و ناشــناخته گذشــته شــیعیان.
 .3گروه فرهنگ و تمدن اسالمى
مطالعــه دقیــق تاریــخ اســام در ابعــاد گوناگــون ،بهویــژه
فرهنــگ و تمــدن اســامی ،مــا را بــه شــناخت بیشــتر و
معرفــی بهتــر دیــن اســام و پیشــوایان آن کمــک میکنــد.
بــا توجــه بــه ایــن امــر ،گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی
اهــداف و وظایــف زیــر را دنبــال میکنــد:
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الف) اهداف:
 .1شناسایی ابعاد گوناگون فرهنگ و تمدن اسالمی؛
 .2تبییــن جایــگاه ،ســهم و نقــش فرهنــگ و تمــدن
اســامی در تمــدن جهانــی و تولیــد علــم؛
 .3تبییــن علــل پیشــرفت تمــدن اســامی و عوامــل
انحطــاط آن؛
 .4معرفــی تحــوالت سیاســی و اجتماعــی جهــان
اســامی بــه منظــور بســتر ســازی بــرای دیگــر مطالعــات
و پژوهشهــا.
ب) وظایف:
 .1مطالعــه و تحقیــق در تاریــخ سیاســی ،اجتماعــی و
فرهنگــی جهــان اســام در ادوار مختلــف؛
 .2بازنگــری و اصــاح دیدگاههــا و نظــرات مطــرح شــده
دربــاره فرهنــگ و تمــدن اســامی ،به ویــژه آرای مستشــرقان؛
 .3تبییــن روشهــای علمــی مطالعــه در تاریــخ و تمــدن
اســامی بــا ارائــه نشــریاتی مبتنــی بــر آموزههــای
اســامی و علــم تاریــخ و فلســفه نظــری آن؛
 .4کشف نکات مبهم در تاریخ و تمدن اسالمی؛
 .5پاسخگویی به سؤالهای مطرح در حوزههای مربوطه.

 .4گروه دانشنامه اهلبیت
گــروه

دانشنامــه
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(علیهمالسالم)

اهلبیت

(علیهمالســام)

متکفــل

تدویــن مجموعــهای دربــاره ایــن بزرگــواران اســت
کــه بــه صــورت روشــمند و علمــی بــا محوریــت
چهــارده معصوم(علیهمالســام) ارائــه میگــردد .همچنیــن
شــخصیتها ،خاندانهــا ،شــهرها ،مکانهــا ،مفاهیــم
کالمــی ،قرآنــی ،سیاســی ،اجتماعــی ،فقهــی ،اخالقــی
و  ....مرتبــط بــا اهلبیت(علیهمالســام) در بیــش از 1300
مدخــل در ایــن مجموعــه ارائــه خواهــد شــد.
الف) اهداف:
.1تبییــن مســتند و پویــا از تعالیــم و شــخصیت
اهلبیت(علیهمالســام) در راســتای دفــاع عالمانــه از ایشــان.
.2بازآرایــی تعالیــم اهلبیت(علیهــم الســام) بــا توجــه بــه
نیازهــای معاصــر.
.3توسعه و تحکیم آموزه های اهلبیت

(علیهم السالم).

.4زدودن غبــار جهــل و خرافــات از معــارف
ا هلبیت ( علیهما لســا م ) .
.5تبیین جایگاه اهلبیت(علیهمالسالم) در علوم.
.6پاســخ گویــی روشــمند و علمــی بــه ســؤاالت و
شــبهات مطــرح در عرصــه ملــی و بیــن المللــی در زمینــه
ســیره و آمــوزه هــای اهلبیت(علیهمالســام).
.7بازشناســی ابعــاد گوناگــون ســیره و تاریــخ
ا هلبیت ( علیهما لســا م ) .
.8شناســایی و ارزیابــی میــراث علمــی اهلبیت
و آثــار مرتبــط بــا ایشــان.
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(علیهمالســام)

.9شناســائی شــخصیتها ،خاندانهــا و مناطــق طرفــدار
اهلبیــت (علیهمالســام).
.10شناســایی و ارزیابــی آثــار اصحــاب و طرفــداران
اهلبیت(علیهــم الســام).

ب) وظایــف :تدویــن دانشنامــه اهلبیت
الســام) بــا توجــه بــه محورهــای ذیــل:

(علیهــم

.1به کارگیری ادبیات علمی.
.2پایبندی به تقریب وحدت امت اسالمی.
.3توجه به مباحث تطبیقی در موارد نیاز.
.4بهره گیری از ظرفیت های علمی حوزه و پژوهشگاه.

.5اهتمــام بــه نــوآوری در ســاختار مباحــث ،تحلیلهــا،
جمــع بنــدی و نتیجــه گیــری.
.6پرهیــز از طــرح آراء و دیدگاههــای موهــون و شــبهه
زا مگــر در مــواردی کــه طــرح و نقــد آنهــا ضــروری بــه
نظــر رســد.
.7تاکید بر محوریت

اهلبیت(علیهمالسالم) در نگارش مقاالت.

اعضای هیأت علمی ،مدیران ،محققان
.1حجتاالســام و المســلمین دکتــر حمیدرضــا مطهــری
(رئیــس پژوهشــکده و عضــو هیــأت علمــی گــروه ســیره
اهلبیــت (علیهمالســام))
.2حجتاالســام و المســلمین علــی اکبــر ذاکــر
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خمی(ذاکــری) (مدیــر وعضــو هیــأت علمــی گــروه
ســیره اهلبیت(علیهمالســام))
.3حجتاالســام و المســلمین سیدقاســم رزاقــی
موســوی (مدیــر وعضــو هیــأت علمــی گــروه تاریــخ
تشــیع ،سرپرســت اداره پژوهــش)
.4جنــاب آقــای دکتــر ســید حســین فــاح زاده (مدیــر
گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی)
.5جنــاب آقــای دکتــر نعمــت اهلل صفری(مدیــر گــروه
دانشــنامه اهلبیت(علیهمالســام))
.6حجتاالســام و المســلمین دکتــر مصطفــی صادقــی
(علیهمالســام)
(عضــو هیــأت علمــی گــروه ســیره اهلبیــت
.7حجتاالســام و المســلمین دکتــر حســین قاضــی
خانــی (عضــو هیــأت علمــی گــروه تاریــخ تشــیع)
.8حجتاالســام و المســلمین دکتــر مجیــد احمــدی
کچایــی( عضــو هیــأت علمــی گــروه تاریــخ تشــیع)
.9حجتاالســام و المســلمین دکتــر یــداهلل حاجــی زاده
(عضــو هیــأت علمــی گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی)
.10حجتاالســام و المســلمین یــداهلل مقدســی (محقــق
گــروه ســیره اهلبیــت (علیهمالســام))
.11حجتاالســام و المســلمین دکتــر مهــدی
نورمحمــدی (محقــق رســمی گــروه تاریــخ تشــیع)
.12حجتاالســام و المســلمین محمدحســین علــی
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اکبــری (محقــق رســمی گــروه فرهنــگ و تمدن اســامی)
طرحهای پژوهشی منتشر شده
.1تصحیــح كتــاب اضبــط المقــال فــى شــرح أســماء
الرجــال ،حســن حســنزاده آملــى.1376 ،
.2تاریــخ تحــول دولــت و خالفــت از برآمــدن اســام تــا
بــر افتــادن ســفیانیان ،رســول جعفریــان.1380 ،
.3درآمــدى بــر تاریــخ نگــرى و تاریــخ نگارى مســلمانان،
ابوالفضل شــكورى.1380 ،
.4راویان مشترك جلد  ،1گروهى از پژوهشگران.1380 ،
.5راویان مشترك جلد  ،2گروهى از پژوهشگران.1380 ،

.6پیامبــر (ص) و یهــود حجــاز ،مصطفــى صادقــى ،گــروه
فرهنــگ و تمــدن.1382 ،
.7نگاهــى نــو بــه جریــان عاشــورا ،گروهــى از محققــان
زیــر نظــر دكتــر ســید علیرضــا واســعى ،گــروه ســیره
اهلبیــت (علیهمالســام).1383 ،
.8تحلیــل تاریخــى نشــانههاى ظهــور ،مصطفــى صادقــى،
گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی.1385 ،
.9خاســتگاه تشــیع و پیدایــش فرقههــاى شــیعى در
عصــر امامــان ،علــى آقانــورى ،گــروه فرهنــگ و تمــدن
اســامی.1385 ،
.10رویدادهــاى تاریــخ اســام ،دکتــر عبدالســام ترمانینی
جلــد(1از آغــاز تــا 250هجــری قمــری) ،ترجمــه :علــی
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اکبــر امامــی حجتــی و مصطفــی شــفیعی  ،گــروه فرهنــگ
و تمــدن اســامی.1385 ،
.11اوضــاع سیاســى  -اجتماعــى و فرهنگــى شــیعه در
غیبــت صغــرا ،حســن حســینزاده شــانهچى ،گــروه
فرهنــگ و تمــدن اســامی.1386 ،
.12جانشــینان پیامبــر در پرتــو شــرح نهجالبالغــه ابــن
ابىالحدیــد ،دكتــر ســید علیرضــا واســعى ،گــروه ســیره،
اهلبیــت (علیهمالســام).1386 ،
.13درآمــدى بــر روشهــای تبلیغــى ائمه(علیهمالســام)،
دكتــر ســید علیرضــا واســعى و محمدشــمسالدین
دیانــى ،گــروه ســیره اهلبیــت (علیهمالســام).1386 ،
.14معرفــى و نقــد منابــع عاشــورا ،ســید عبداهلل حســینى،
گــروه تاریــخ تشــیع.1386 ،
.15نقــد و بررســى گزارشهــاى زندگانــی پیــش از
بعثــت پیامبــر(ص) ،رمضــان محمــدى ،گــروه ســیره
اهلبیــت (علیهمالســام).1387 ،
.16مشــورت و مشــاوران در ســنت و ســیره پیشــوایان،

ســید محمــود ســامانى ،گــروه ســیره؛ اهلبیت(علیهمالســام).1387 ،

.17دیــوان نقابــت (پژوهشــی دربــاره پیدایش و گســترش
اولیــه تشــکیالت سرپرســتی ســادات) محمدهــادى
خالقــى ،گــروه فرهنــگ و تمــدن.1387 ،
.18زندقــه در ســدههاى نخســتین اســامى ،حمیدرضــا
مطهــرى ،گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی.1387 ،
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.19ســیرى در تاریــخ تشــیع مازنــدران ،یوســف
اســماعیلى ،گــروه تاریــخ تشــیع .1387،
.20فرهنــگ و تمــدن اســامى در ماوراءالنهــر ،از ســقوط
ســامانیان تــا بــر آمــدن مغــوالن ،علــى غفرانــى ،گــروه
فرهنــگ و تمــدن اســامی .1387
.21اخبــار المالحــم و الفتــن و اثرهــا فــی العقلیــه العربیــه
و االســامیه حتــی نهایــه العصــر االمــوی ،ع ّمــار عبــودى
نصــار ،گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی.1387 ،
.22رویدادهــاى تاریــخ اســام ،جلــد دوم(،از 251
تــا 500هجــری قمــری) ،دکتــر عبدالســام ترمانینــی،
ترجمــه :علــی اکبــر امامــی حجتــی و مصطفــی شــفیعی،
گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی.1388،
.23گزیــده كتابشناســى تاریــخ تشــیع ،مصطفــى صادقــى
و حامــد قرائتــى ،گــروه تاریــخ تشــیع.1388،
.24فرهنــگ نامــه مؤلفــان اســامى ،جلــد (1قــرن اول تــا
ســوم) ،گروهــى از محققــان ،گــروه فرهنــگ و تمــدن
اســامی .1389 ،
.25دولتمــردان شــیعه در دســتگاه خالفــت عباســی،
مصطفــى صادقــى ،گــروه تاریــخ تشــیع.1390 ،
.26نهــاد والیتعهــدى در خالفــت امــوی و عصــر اول
عباســى ،عبــاس احمدونــد ،گــروه فرهنــگ و تمــدن
اســامی.1390،
.27سیاسـتهای مالــى امــام على(علیــه الســام) ،محمدحســین
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علىاكبــرى ،گــروه ســیره اهلبیــت (علیهمالســام).1390 ،
حــره ،رویارویــی ارزشهــای دینــی و
.28واقعــه
ّ
ســنتهای جاهلــی ،ســیدعلیرضا واســعى ،گــروه ســیره
اهلبیــت (علیهمالســام).1391 ،
.29بازپژوهــى تاریــخ والدت و شــهادت معصومــا ن
َّ
یــدالل مقدســى ،گــروه ســیره اهلبیــت
(علیهمالســام)،
(علیهمالســام).1391 ،
.30محیــط زیســت و بهداشــت در ســیره و ســنت
نبوىصلــى اهلل علیــه وآلــه ،عبدالمجیــد ناصــرى ،گــروه
ســیره اهلبیــت (علیهمالســام).1391 ،
.31ارزیابــی اخبــار قضاوتهــای امیرالمؤمنیــن علی(علیــه الســام)،

مصطفــی صادقــی ،گــروه ســیره اهلبیــت (علیهمالســام).1392 ،

.32حیــات ،حکمــت وحکومــت پیامبراعظــم(ص)،
جمعــی از نویســندگان بهکوشــش حمیدرضــا مطهــری،
گــروه ســیره اهلبیت(علیهمالســام).1392 ،
.33پوشــش و تغذیــه در ســیره معصومان(علیهمالســام)،
امیرعلــی حســنلو ،گــروه ســیره اهلبیــت (علیهمالســام).1392،
.34مناســبات اهلبیتعلیهــم الســام و ایرانیــان،
ســیدمحمود ســامانى ،گــروه ســیره اهلبیــت (علیهمالســام).1393 ،

.35ارمنســتان در جبهــه بیزانســى فتوحــات اســامى بــه
روایــت ســبه ئــوس مــورخ ارمنــی  ،ترجمــه ســیدعلى
خیرخــواه علــوى ،گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی.1394 ،

.36تعامــل شــیعیان امامیــه بــا دیگــر مســلمانان در ســه
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َّ
ســیدعبدالل حســینى ،گــروه تاریــخ
قــرن اول هجــری،
تشــیع.1394 ،
.37تاريخنــگاري ابــن طــاووس ،مصطفــی صادقــی
کاشــانی ،گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی .1394 ،
.38نگاهــی بــه تاریــخ تفکــر امامیــه از آغــاز تــا ظهــور
صفویــه ،مهــدى فرمانیــان ـ مصطفــی صادقــی ،گــروه
تشــیع.1394 ،
.39ســیری در منابــع شــیعی تاریــخ ائمــه از اربلــی تــا
مجلســی ،غالمحســن حســینزاده شــانهچی ،گــروه
فرهنــگ و تمــدن اســامی .1394،
.40راهبردهــای ائمه(علیهمالســام) در مواجهــه بــا
ناهنجاریهــای اجتماعــی ،ســیدعلیرضا واســعی ،گــروه
ســیره اهلبیــت (علیهمالســام)1394. ،
.41رســولخدا (ص) و مدیریــت تنشهــای مدینــه،

حســین قاضیخانــی ،گــروه ســیره اهلبیــت (علیهمالســام).1395 ،

.42ســیمای دوازده امام(علیهمالســام) در میــراث مکتــوب
اهلســنت ،از آغــاز تــا پایــان ســده دوازده قمــری،
جلــد ،1منصــور داداشنــژاد ،گــروه ســیره اهلبیــت
(علیهمالســام).1395،
.43ســیمای دوازده امام(علیهمالســام) در میــراث مکتــوب
اهلســنت ،از آغــاز تــا پایــان ســده دوازده قمــری،
جلــد ،2منصــور داداشنــژاد ،گــروه ســیره اهلبیــت
(علیهمالســام).1395،
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.44تصحیــح و منبعشناســی کتــاب الملهــوف ســید
ابنطــاووس ،بــا اســتفاده از  57نســخه خطــی ،مصطفــی
صادقــی کاشــانی ،گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی.1395 ،

.45مذهــب شــیعه ،تاریــخ اســام در ایــران و عــراق،
جلــد1؛ ترجمــه :عبــاس احمدونــد ،گــروه ســیره
ا هلبیت ( علیهما لســا م ) .1 3 9 5 ،
.46مذهــب شــیعه ،تاریــخ اســام در ایــران و عــراق،
جلــد 2؛ ترجمــه :محمــد قزوینــی ،گــروه ســیره اهلبیــت
(علیهمالســام).1395 ،
.47دولــت هــای شــیعی در تاریــخ؛ محمدعلــی چلونگــر
و سیدمســعود شــاهمرادی،گروه تاریــخ تشــیع.1395 ،
ت علیهــم الســام در آثــار دانشــمندان اندلــس؛
.48اهلبیـ 

حمیدرضــا مطهــرى .گــروه ســیره ،اهلبیــت (علیهمالســام).1396 ،

.49فرهنگنامــه مؤلفــان اســامی ،جلــد 2؛ (قــرن
چهــارم) ،گروهــی از محققان.گــروه فرهنــگ و تمــدن
اســامی .1396 ،
.50فرهنگنامــه مؤلفــان اســامی ،جلــد 3؛( قــرن
پنجــم) ،گروهــی از محققــان .گــروه فرهنــگ و تمــدن
اســامی 1396 ،
.51رویدادهــاى تاریــخ اســام ،جلــد ســوم( ،از  501تــا
750هجــری قمری)،دکتــر عبدالســام ترمانینــی ،ترجمــه
 ،جلــد  .3ترجمــه :علــی اکبــر امامــی حجتــی و مصطفــی
شــفیعی ،گــروه فرهنــگ و تمــدن ،اســامی .1396
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.52تاریــخ اجتماعــی فکــری شــیعه اثناعشــری در هنــد،
ترجمــه  ،جلــد  ،1ترجمــه :منصــور معتمــدى .گــروه
تاریــخ تشــیع.1396 ،
.53تاریــخ اجتماعــی فکــری شــیعه اثناعشــری در هنــد،
ترجمــه  ،جلــد  ،2عبدالحســین بینــش .گــروه تاریــخ
تشــیع.1396 ،
.54رویدادهــاى تاریــخ اســام ،دکتــر عبدالســام
ترمانینــی ،جلــد (4از  751تــا 1000هجــری قمــری)،
ترجمــه :علــی اکبــر امامــی حجتــی و مصطفــی شــفیعی،
گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی .1397
.55فرهنگنامــه مؤلفــان اســامی ،جلــد ( ،4قــرن ششــم)

گروهــی از محققــان .گــروه فرهنــگ و تمدن اســامی .1397

.56ســیره معیشــتی معصومان(علیهمالســام) ،یدالــه مقدســی
گــروه ســیره ،اهلبیــت (علیهمالســام).1397 ،
 .57ســیره معصومان(علیهمالســام) در فقرزدایی ،محمدحســین
علیاکبــری گــروه ســیره ،اهلبیــت (علیهمالســام).1397 ،
.58تاریــخ و اندیشــه شــیخیه ،از آغــاز تــا کنــون ،ترجمــه

ســید خلیــل طاووســی ،گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی .1397

.59زندگانــی فرهنگــی -سیاســی شــلمغانی از اســتقامت

تــا انحــراف ،محمدتقــی ذاکــری ،گــروه تاریــخ تشــیع .1398

.60در آمــدی بــر ســیره معصومان(علیهمالســام) در کتــاب
هــای چهــار گانــه شــیعه  ،علیاکبــر ذاکــری ،گــروه
ســیره اهلبیــت (علیهمالســام)؛ .1398
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.61ســیره فرهنگــی و اجتماعــی معصومان(علیهمالســام) در
کتــاب هــای چهــار گانــه شــیعه ،علیاکبــر ذاکــری،
گــروه ســیره اهلبیت(علیهمالســام) ؛ .1398
.62ســیره عبــادی معصومان(علیهمالســام) در کتــاب هــای
چهــار گانــه شــیعه ،علیاکبــر ذاکــری ،گــروه ســیره
اهلبیــت (علیهمالســام)؛ .1398
.63ســیره سیاســی معصومان(علیهمالســام) در کتــاب هــای
چهــار گانــه شــیعه ،علیاکبــر ذاکــری ،گــروه ســیره
اهلبیت(علیهمالســام)؛ .1398
.64ســیره اقتصــادی معصومان(علیهمالســام) در کتــاب هــای
چهــار گانــه شــیعه  ،علیاکبــر ذاکــری ،گــروه ســیره
اهلبیت(علیهمالســام) ؛ .1398
.65ســیره نظامــی معصومان(علیهمالســام) در کتــاب هــای
چهارگانــه شــیعه ،علیاکبــر ذاکــری ،گــروه ســیره
اهلبیت(علیهمالســام) ؛ .1398
.66ســیره معصومان(علیهمالســام) در کتابهــای چهارگانــه
شــیعه ،جلــد( ،1زندگانــی  ،ســیره فرهنگــی ،عبــادی
و اجتماعــی) ،علیاکبــر ذاکــری ،گــروه ســیره
ا هلبیت ( علیهما لســا م ) ؛ .1 3 9 8
.67ســیره معصومان(علیهمالســام) در کتابهــای چهارگانــه
شــیعه ،جلــد (2ســیره سیاســی ،اقتصــادی و نظامــی)،
علیاکبــر ذاکــری ،گــروه ســیره اهلبیت(علیهمالســام)؛ .1398

.68تبییــن تاریخــی جایــگاه کوفیــان در فراینــد نهضــت
امــام حســین (علیهمالســام) ،حســین قاضــی خانــی ،گــروه
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ســیره اهلبیت(علیهمالســام).1398 ،
.69ســیر تدویــن و تطــور صحابــه نــگاری ،محمدرضــا
هدایــت پنــاه ،گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی.1398 ،
آثار در دست انتشار
.1مجموعــه مقــاالت امــام علــی علیــه الســام الگــوی عدالــت
و معنویــت بــرای جهــان امــروز؛ پژوهشــکده تاریــخ و
ســیره اهــل بیــت (علیهمالســام).
.2مناســبات فکــری و سیاســی اصحــاب و امامــان
شــیعه(زمینهها و عرصههــا) ،علــی آقــا نــوری ،گــروه
سیر ها هلبیت ( علیهما لســا م ) ؛
.3تحــول ســیره نــگاری مو ّرخــان مســلمان تــا پایــان
عصرعباســی ،ترجمــه کتــاب «تطورکتابــه الســیره النبویــه
عندالمورخینالمســلمین حتــی نهایــه العصرالعباســی»
نصــار مترجمــان :دکتــر
دکترعمــار عبــودی مح ّمدحســین ّ
آمنــه موســوی شــجری و دکتــر ســیفعلی زاهدیفــر،
گــروه ســیره اهلبیت(علیهمالســام).
.4امــارت شــرفا بــر حرمیــن تــا پایــان عصــر ممالیــک،
ســیدمحمود ســامانی ،گــروه تاریــخ تشــیع؛
 .5ســیر تطــور بــاور بــه مهــدی و مهدویــت در اندیشــه
کیســانیه ،رضــا بــرادران ،گــروه تاریــخ تشــیع؛
.6نقــش قبیلــه خزاعــه در تاریــخ اســام و تشــیع ،اصغــر
منتظــر القائــم و زهــرا حســین هاشــمی ،گــروه تاریــخ تشــیع؛

.7نقــش قبیلــه نخــع در تاریــخ اســام و تشــیع ،اصغــر
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منتظــر القائــم و مریــم ســعیدیان ،گــروه تاریــخ تشــیع؛
.8جغرافیــای تشــیع در منابــع رجالــی ،علیاکبــر
امامیحجتــی ،گــروه تاریــخ تشــیع؛
.9تبییــن و تحلیــل گرایــش مدنیــان بــه ائمــه علیهــم
الســام در عصــر حضــور ،مهــدی نــور محمــدی ،گــروه
تاریــخ تشــیع؛
.10کارکــرد اماکــن مذهبــی شــیعه در عصــر قاجار (شــهر
تهــران) ،حامــد قرائتــی؛ گــروه تاریخ تشــیع؛
.11تاریــخ تشــیع در ایــران بــر مبنــای ســکه شناســی؛
ســید مســعود شــاهمردای؛ گــروه تاریــخ تشــیع؛
.12ســاختار اجتماعــی یثــرب در بنیــان مدینــه النبــی،
مهــران اســماعیلی ،گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی؛
.13امامیــه در عصــر ســلجوقیان (حیــات سیاســی ،
اجتماعــی و فرهنگــی )،ســید حســین منظوراالجــداد،
گــروه فرهنــگ وتمــدن اســامی؛
.14تاریــخ تشــیع درغــرب اســامی  ،دکتــر محمــد رضــا
شــهیدی پــاک ،گــروه فرهنــگ وتمــدن اســامی؛
طرحهای پژوهشی در دست تحقیق
.1نقــد و بررســی روایــات ســیره نبــوی  ،رمضــان
محمــدی ،گــروه ســیره اهلبیت(علیهمالســام)؛
.2شــیوههای مبــارزه پیامبــر اکــرم(ص) و امــام
معصوم(علیهمالســام) بــا اباحیگــری ،یــداهلل حاجــیزاده
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گــروه ســیره اهلبیت(علیهمالســام)؛
.3ارزیابــی اخبــار مناقــب امامــان شــیعه ،محمــد غفــوری
گــروه ســیره اهلبیت(علیهمالســام)؛
.4بررســی ســبک زندگــی اهلبیــت (علیهمالســام) بــا
رویکــرد اخــاق جنســی ،محمــد ســعید نجاتــی گــروه
ســیره اهلبیت(علیهمالســام)؛
.5آییــن همســرداری امامان(علیهمالســام) ،یــداهلل مقدســی
گــروه ســیره اهلبیت(علیهمالســام)؛
.6عاشــورا در آیینــه اندیشــه هــا و باورهــا ،ســیدعبداهلل
حســینی ،گــروه ســیره اهلبیت(علیهمالســام)؛
.7بررســی ســیره اهلبیــت در آثــار فقهــی شــیخ طوســی،
علــی اکبــر ذاکــری گــروه ســیره اهلبیت(علیهمالســام)؛
.8شــیوه مواجهــه بــزرگان دیــن در حــل مشــکالت
زوجیــن (مشــکالت خانــواده) ،حســین قاضــی خانــی،
(علیهمالســام)
گــروه ســیره اهلبیت
.9مأخــذ شناســی توصیفــی کتــب ســیره بــر اســاس
مفاهیــم ســبک زندگــی ،محمــد غفــوری گــروه ســیره
ا هلبیت ( علیهما لســا م ) ؛
.10ازدواج در ســیره ائمــه؛ حمیــد رضــا مطهــری و
محمــد صــادق غالمــی گــروه ســیره اهلبیت(علیهمالســام)؛
.11مواجهــه اهلبیــت بــا پدیــده ســب و لعــن ،ابراهیــم
صالحــی حاجــی آبــادی گــروه ســیره اهلبیت(علیهمالســام)؛
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.12آســیب شناســی روشــی مطالعــات ســیره اهلبیــت،
روح اهلل توحیــدی نیــا گــروه ســیره اهلبیت(علیهمالســام)؛
.13رویکــرد ســیره نــگاری پیامبــر اعظــم(ص) بــه وســیله
شــیعیان از ابتــدا عصــر پهلــوی تــا عصــر حاضــر ،هــادی
یعقــوب نــژاد ،گــروه ســیره اهلبیت(علیهمالســام)؛
.14امامــان شــیعه در مطالعــات خاورشناســان انگلیســی
زبــان ،عبــاس احمدونــد و ســعید طاووســی مســرور،
گــروه ســیره اهلبیــت (علیهمالســام)؛
.15مواجهــه ائمــه علیهــم الســام بــا پدیــده دروغ،
مصطفــی صادقــی ،گــروه ســیره اهــل بیــت (علیهمالســام)؛
.16واکاوی دیــدگاه خاورشناســان دربــاره اثنــی عشــریه و
فرقــه هــای آن؛ در دائــره المعــارف اســام ،ســید قاســم
رزاقــی موســوی ،گــروه تاریــخ تشــیع؛
.17نظــام فکــری ،سیاســی و اجتماعــی امامیــه در دوران
امــام جواد(علیهمالســام) ،حســین نعیمآبــادی ،گــروه تاریــخ
تشــیع؛
.18ظهــور و ســقوط دولتهــای شــیعی؛ منصــور
صفــتگل ،حمیدرضــا مطهــری ،محمدرضــا بارانــی و
محمدعلــی چلونگــر ،گــروه تاریــخ تشــیع؛
.19تاریــخ اجتماعــی شــیعیان از آغــاز تــا بــر آمــدن آلبویــه،
ســیدمحمد مهــدی موســوینیا ،گــروه تاریــخ تشــیع؛

.20تاریــخ تشــیع در حــوزه خلیــج فــارس ،ســلمان
قاســمیان ،گــروه تاریــخ تشــیع؛
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.21تاریــخ فرهنگــی اجتماعــی شــیعیان حلــب تــا پایــان ســده
هفتــم هجــری ،احمــد خامــه یــار ،گــروه تاریــخ تشــیع؛

.22بررســی تاریخــی تنصیــص بــر  12امــام ،مصطفــی
صادقــی کاشــانی ،گــروه تاریــخ تشــیع؛
.23تشــیع در دوره امــام باقر(علیهمالســام) ،سیدقاســم
رزاقیموســوی ،گــروه تاریــخ تشــیع؛
.24تأثیــر راســتگویی بــر مناســبات دولــت وملــت
در ایــران (از عصــر قاجــار تــا کنــون)؛ مجیــد احمــدی
کچایــی؛ گــروه تاریــخ تشــیع؛
.25تعامــل كالم و دانــش تاریــخ ،گفتگــو بــا جمعــى از
اســاتید حــوزه و دانشــگاه ،مهــران اســماعیلى ،گــروه
فرهنــگ و تمــدن اســامی؛
.26بررســی آیینهــای عاشــورایی در دولتهــای
شــیعی ،ســیدناصر موســوی ،گــروه فرهنــگ و تمــدن
اســامی؛
.27ترجمــه شیعهشناســى در غــرب ،بررســى انتقــادى
ـ تطبیقــى پژوهشهــاى شرقشناســان ،ترجمــه
عبدالحســین بینــش ،گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی؛
.28مراکــز آموزشــی شــیعه امامیــه در ایــران و عــراق،
قــدرت اهلل گراونــد ،گــروه فرهنــگ و تمــدن اســامی؛
.29ارزیابــى روایــات و منابــع مكتــوب امامیــه دربــاره
زندگانــى امامــان (علیهمالســام) ،نعمـت َّ
الل صفــرى فروشــانی،
گــروه فرهنــگ و ســیره اهلبیت(علیهمالســام)؛
22

.30تاثیــر وقــف برحیــات اقتصــادی ایــران عصــر صفوی،
ســعید نجفــی نــژاد ،گــروه فرهنــگ وتمدن اســامی ؛
.31ماخــذ شناســی تحلیلــی تمدنــی شــیعه ،یــداهلل حاجی
زاده ،گــروه فرهنــگ وتمدن اســامی؛
.32دانشــنامه اهلبیت(علیهمالســام)  14جلــد مجــزا بــرای هــر
یــک از  14معصــوم و بیــش از  1300مدخــل مرتبــط بــا
(علیهمالســام)
اهلبیت(علیهمالســام)؛ گــروه دانشــنامه اهــل بیت

23

نشست های علمی و کرسی های نقد
رديف

عنوان نشست /کرسی علمی

)4
)2

شیوههای پژوهش در تاریخ و سیره

ارايه دهنده
دکتر صادق سجادی

نقد و بررسی کتاب «درآمدی بر تاریخ نگری وتاریخ نگاری
مسلمانان»

حجت االسالم شکوری

ناقد
-دکتر صفری و حجت االسالم
سلطانی

روش تحقیق در سیره معصومان علیهم السالم

حجت االسالم یوسفی غروی

--

)1

روش تحقیق در سیره معصومان (ع)

حجت االسالم یوسفی غروی

--

)5

روش تحقیق در سیره اهلبیت (ع)

)3

روش تحقیق در تاریخ و سیره اهلبیت(ع) با نگرش بر بحاراالنوار

)7

کاستیها و بایستههای پژوهش در تاریخ

)6

حجت االسالم صالحی نجف آبادی --

تاثیر روشهای پژوهشی شرق شناسان بر دیدگاههای اندیشمندان

)8

مسلمان

)9

ضرورت همگرایی تاریخ باعلوم اجتماعی و انسانی

رديف

 )40نقش جغرافیا در مطالعات تاریخی

)44

نشست /کرسی علمی
اندیشه میشل فوکو عدرنوبابانتاریخ

آیت اهلل محسنی قندهاری

--

حجت االسالم مهدی پیشوایی

--

دکتر محسن الویری

--

دکتر حسینعلی نوروزی

--

دکتر منصور بدری فر

--

ناقد

اردکترايهداوددهنده
فیرحی

 )42تاریخ و جامعه شناسی

دکتر محمود تقی زاده

--

 )46چشم اندازهای نوین تاریخ نگاری در تحقیقات تاریخی

دکتر مرتضی نورایی

--

دکتر سید محمد حسین منظور

 )41آموزشهای دینی در عصر ناصری

االجداد

 )45روش مواجه با پژوهشهای خاورشناسان
 )43تشیع و نگارش تاریخ اهلبیت(ع)
سهم شیعه در علوم

دکتر عباس احمدوند

24

---

جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه --
حجت االسالم رسول جعفریان حجت االسالم مهدی مهریزی

 )41آموزشهای دینی در عصر ناصری
رديف

خاورشناسانکرسی علمی
پژوهشوانهای نشست/
 )45روش مواجه با عن

دکتر سید محمد حسین منظور
االجداد

ادکتررايه
ندهوند
عباسدهاحمد

--

ناقد

--

 )4243تارتشیعیخ و جامعه
شناسی اهلبیت(ع)
نگارش تاریخ

حوزه زو دادهانشگاه --
محمود تقی
جمعی ازدکتراساتید

علومین تاریخ نگاری در تحقیقات تاریخی
ازهای نو
چشم اند
شیعه در
 )4647سهم

االسالمتضی نو
حجتدکتر مر
رسولراییجعفریان --حجت االسالم مهدی مهریزی

نقد کتاب «خاستگاه تشیع و پیدایش فرقههای شیعی در عصر دکتر سید محمد حسین منظور
دکتر علی آقانوری
 )4148آموزشهای دینی در عصر ناصری
االجداد
امامان»
خاورشناسان
 )4549بایدروشو منبوااجهیدهابادرپژوهش
پژوهشهایهای تاریخی

عباسعالماحمدزوادهند
دکتر
دکترهادی

-دکتر قاسم جوادی--

لعاتیخشرقاهلشناسان در
ارشوو نقد «مط
محمداتیدکاظمحوزهرحمتویدانشگاه --
بیت(ع) تاریخ تشیع با تکیه بر کتاب کلبرگ» جمعی از اس
نگارشا تار
 )4320گزتشیع

سهم شیعه در علوم
 ))4724نقد کتاب «درآمدی بر روشهای تبلیغی ائمه »

مهدیغرومهرییزیو
االسالموسفی
حجتاسالم ی
حجت االسالم رسول جعفریان حجج

دکتر سید علیرضا واسعی

عبدالمحمدی

 )26نقد کتاب «مکتب در فرایند تاریخ» (جلسه )1
باید و نبایدها در پژوهشهای تاریخی

حجت االسالم محمد تقی سبحانی دکتر نعمت اهلل صفری

رديف

نقد کتاب «خاستگاه تشیع و پیدایش فرقههای شیعی در عصر
علمیادعلی
کرسیدکتر جو
نشست/پژوهشی
امامان»شناسی،نو آوری وعنواندستاوردهای
 )48روش

دکتر قاسم جوادی
دهندهی
ارايهی آقانور
دکتر عل
لحسینناقد
ناجی الیاسری دکترنصیرعبدا
پروفسورعبدالجبار

)22
)49

 )21نقد کتاب «مکتب در فرایند تاریخ» (جلسه )2

)20

گزارش و نقد «مطالعات شرقشناسان در تاریخ تشیع با تکیه بر کتاب کلبرگ»

 )25نقد کتاب «مکتب در فرایند تاریخ» (جلسه )3

نقد کتاب «درآمدی بر روشهای تبلیغی ائمه »

 ))24روششناسی،نو آوری و دستاوردهای پژوهشی دکتر جوادعلی
23
آوری ونقد منابع عاشور
معرفی و
دستاوردهایا»پژوهشی دکتر جوادعلی
 )2227نقدروشکتابشناس«ی،نو
 )28جایگاه خبر واحد در تاریخ و کالم
 )29تشیع در اسپانیا گذشته و حال

 )60محدودیتهای تاریخ نگاری

 )64نقد کتاب «تاریخ شیعیان اثنیعشری در ایران» 25

دکترهادی عالم زاده

حجت االسالم محمد تقی سبحانی

محمد کاظم رحمتی

---

دکتر نعمت اهلل صفری

حجت االسالم حامد منتظری مقدم دکتر محمد علی چلونگر

دکتر سید علیرضا واسعی

حججاسالم یوسفیغروی و

نصیرعبیدالحسین
پروفسورعبدالجبارناجی الیاسری عبدکتدارلمحمد

علی بیات و حجت االسالم

حجت
حسینی دکترنصیرعبدالحسین
سیدعبدناجیاهللالیاسری
االسالملجبار
پروفسورعبدا
هدایت پناه

حجت االسالم مهدی مهریزی

--

دکتر سید احمد خضری

--

جمعی از محققين

--

دکتر پروین ترکمنی آذر

دکتر حسین مفتخری و دکتر
منصور داداش نژاد

)28
 )29تشیع در اسپانیا گذشته و حال
رديف

)60

نشست /کرسی علمی
عنواننگاری
محدودیتهای تاریخ

 )26نقد کتاب «مکتب در فرایند تاریخ» (جلسه )1
 )64نقد کتاب «تاریخ شیعیان اثنیعشری در ایران»
 )21نقد کتاب «مکتب در فرایند تاریخ» (جلسه )2

ارايهازدهنده
محققين
جمعی

--

رديف

کرسی علمی
نشست/
(جلسه )1
عنوانتاریخ
نقش روشها و باورها در

-دکتر امامی خویی
حجت االسالم حامد منتظری مقدم دکتر محمد علی چلونگر
دکتر نعمت اهلل صفری فروشانی --
پروفسورعبدالجبارناجی الیاسری دکترنصیرعبدالحسین
دهنده
دکترارايه
لویری
محسن ا

 27نقد کتاب «معرفی و نقد منابع عاشورا»
 ))65نقش روشها و باورها در تاریخ (جلسه )2

دکتر محسن الویری

حجت االسالم سیدعبداهلل حسینی

آقای اسماعیلی ناقد
علی بیات و حجت االسالم
هد--ایت پناه

 )63نقش روشها و باورها در تاریخ (جلسه )3
جایگاه خبر واحد در تاریخ و کالم

حجت االسالم مهدی مهریزی

دکتر محسن الویری

--

--

 )67نشست علمی عصمت (جلسه )1

دکتر منتظری مقدم

--

 )68نشست علمی عصمت (جلسه )2

دکتر منتظری مقدم

)28

 )29تشیع در اسپانیا گذشته و حال

 )60محدودیتهای تاریخ نگاری

)69

ناقد

صفریی و دکتر
نعمتناهللمفتخر
حجت االسالم محمد تقی سبحانی دکتر حسی
دکتر پروین ترکمنی آذر
منصور داداش نژاد
حجت االسالم محمد تقی سبحانی دکتر نعمت اهلل صفری

 )62علویان و بکتاشیان آناطولی
 )25نقد کتاب «مکتب در فرایند تاریخ» (جلسه )3
 )66نقش روشها و باورها در تاریخ
 )23روششناسی،نو آوری و دستاوردهای پژوهشی دکتر جوادعلی

)61

دکتر سید احمد خضری

--

لقب رضا در منابع تاریخی و روایی

دکتر سید احمد خضری

--

جمعی از محققين

--

دکتر اهلل اکبری

عشری در
 )64نقدبررسیکتاب «
ایران»بویهی
فاطمی و
اثنیولت
شیعیان در د
تاریخحسینی
عزاداری
)10
پژوهی
 )14شیوه
عاشوراآناطولی
هایبکتاشیان
علویان و
)62

ترکمنی آذر
پروین جوادی
دکتر قاسم

---

ناصرموسویدکتر
االسالممفتخری و
حجتحسین
دکتر
منصور داداش
نژادفالح زاده
سیدحسین
ودکتر

امامیمهدی
االسالم
خوییپيشوایی ----
حجتدکتر

 )12نقد کتاب «دانشنامه سیره نبوی»
 )66نقش روشها و باورها در تاریخ

دکتر حسن طارمی

دکتر علی بيات

دکتر نعمت اهلل صفری فروشانی --

 )16مزارات اسالمی و مسیحی
 )61نقش روشها و باورها در تاریخ (جلسه )1

دکتر سيد اصغر منتظر القائم

دکتر محسن الویری

حجت االسالم محمد مهدی فقیه بحر

 )11بازشناخت علویان ایران

العلوم

 )15علل خروج امام حسین (ع) از مدینه (رویکردی بسترشناسانه)
 )13بررسی مناسبتهای هفتم صفر

دکتر نعمت اهلل صفری
حجت االسالم یداله مقدسی

26

--

آقای اسماعیلی
-حجتاالسالممهدینورمحمدی
آیت اهلل یوسفی غروی

رديف

عنوان نشست /کرسی علمی

)17

«سید بن طاووس و تاریخنگاری امام حسی ن(ع) با تأکید بر لهوف»

)18

نقش عتبات عالیات در روابط ایران و عثمانی قرن  11هجری
تحول گفتمان در گزارش واقعه کربال تا قرن دهم با تکیه بر منابع

)19

فارسی

)50

نشست علمی عاشورا پژوهی (تاریخ نگاری عاشورا)

)54

نشست علمی عاشورا پژوهی (بررسی مقاتل عاشواری)

ارايه دهنده
حجت االسالم مصطفی صادقی
دکتر عرب خانی
دکتر میر ابوالقاسمی
حجت االسالم مهدی پیشوایی

ناقد
-دکتر موجانی
دکتر منصور داداش نژاد
--

حجت االسالم محمدهادی یوسفی غروی --

)52

نشست علمی عاشورا پژوهی (تغییر هویتی کوفه در بعد سیاسی-مذهبی

حجت االسالم محمدرضا هدایت پناه

--

)56

نشست علمی عاشورا پژوهی (قرائت های مختلف از واقعه عاشورا

حجت االسالم محسن رنجبر

--

)51

نشست علمی عاشورا پژوهی(اهداف دور و نزدیک قیام عاشورا)

استاد محمد جواد صاحبی

--

)55
)53

نشست علمی عاشورا پژوهی (کارآمدی رویکرد تاریخی در تحلیل
واقعه عاشورا)
نشست علمی عاشورا پژوهی (دیدگاه اهل سنت نسبت به عاشورا

رديف

عنوان نشست /کرسی علمی

نشست علمی غدیر در نگاه خاورشناسان

)58

نشست علمی غدیر در نگاه اهلسنت

)59

کرسی نقد نقش شیعیان در صحابهنگاری

)30

جایگاه عاشورا در رویکرد به مطالعات شیعی غربیان

)34

کرسی نقد و معرفی کتاب مقتل جامع سیدالشهداء

)32

کرسی نقد و معرفی کتاب شهادت نامه امام حسین(ع)

)36

کرسی نقد ومعرفی کتاب عاشورا شناسی

)31

کرسی نقد و معرفی کتاب کوفه از پیدایش تا عاشورا

)35

نشست علمی اولین اربعین

)57

دکتر نعمت اهلل صفری

--

حجت االسالم عبدالمجید ناصری

--

ارايه دهنده

حجت االسالم حبیب اهلل بابایی

ماموستا مصطفی محمودی

حجت االسالم محمد رضا هدایت پناه

دکتر عباس احمدوند

ناقد

آقای سعید طاووسی

حجت

رمضان

االسالم

محمدی
حجج اسالم سیدقاسم رزاقی
و قاسم خانجانی
حجت االسالم و المسلمین
محمدرضا بارانی
آیت اهلل محمدهادی یوسفی

رديف

)33

کرسی نقد بررسی نظریه تنصیص

عنوان نشست /کرسی علمی

)37
)38

نقش آموزه های دینی در هنر و معماری

)39

کرسی ترویجی جایگاه منابع مفقود در تحلیل مسائل تاریخی 1

)74
)72

استاد

اسفندیاری

نقد کتاب تمدن اسالمی اثر ژوزف بورلو

)70

حجت االسالم محسن رنجبر

غروی

و

محمد

نقد کتاب «نگاهی به تاریخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه»

کارآمدی مطالعات تاریخی در پژوهش های مهدوی
سیره ،مفهوم ،رویکردها و روش استخراج

حجت االسالم سید محمود طباطبائی
محمد اسفندیاری
دکتر نعمت اهلل صفری فروشانی
آیت اهلل محمدهادی یوسفی غروی
مصطفی صادقی
حجت االسالم
ارايهدکتردهنده
دکتر احمد بادکوبه و علی بیات
دکتر اصغر منتظرالقائم
حجت االسالم دکتر دشتی
دکتر مصطفی صادقی
دکتر نعمت اهلل صفری فروشانی
دکتر سیدحسین فالح زاده

دکتر نعمت اهلل صفری
علی اکبر ذاکری
محمدرضا بارانی و حمیدرضا
مطهری
-حجت االسالم محمدکاظم
رحمان ستایش

ناقد

--دکتر نعمت اهلل صفری
حجت

االسالم

صفرعلی

جبرئیلی
-حجت االسالم علی اکبر
ذاکری

)76

نقد کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

حجت االسالم دکتر یداهلل حاجی زاده

)71

اندیشه های امامیه در اندلس در عصر حاکمیت امویان

حجت االسالم دکترحمیدرضا مطهری دکتر محمدعلی چلونگر

)75
)73

جایگاه سیره وتاریخ درمطالعات امام موسی صدر27
نشست هم اندیشی عدالت در تاریخ

حجت االسالم علی الهی تبار

استاد محمدجواد صاحبی

--

جمعی از اساتید

--

کارآمدی مطالعات تاریخی در پژوهش های مهدوی

)74

دکتر نعمت اهلل صفری فروشانی

سیره ،مفهوم ،رویکردها و روش استخراج

)72

دکتر سیدحسین فالح زاده

-حجت االسالم علی اکبر
ذاکری

رديف

اسالمیکرسی علمی
نشست/
عنوانتمدن
نقد کتاب تاریخ فرهنگ و

ارايه
دهندهحاجی زاده
دکتر یداهلل
حجت االسالم

71
)37

بورلوحاکمیت امویان
ژوزف عصر
اندلس در
امامیه در
کتابهای
اندیشه
اسالمی اثر
تمدن
نقد

دکتر محمدعلی چلونگر
حمیدرضا
االسالم
بیاتمطهری --
دکترو علی
بادکوبه
حجتاحمد
دکتر

)76

حجت االسالم علیناقد
الهی تبار

)38
75

معماری
دینی در هنر و
سیرههای
آموزه
نقش
موسی صدر
درمطالعات امام
وتاریخ
جایگاه

منتظرالقائم
دکتر اصغر
صاحبی
محمدجواد
استاد

--

73
)39

عدالت
اندیشی
نشست هم
تاریخدر تحلیل مسائل تاریخی 1
منابعدرمفقود
جایگاه
ترویجی
کرسی

حجتجمعی از
اساتیددشتی
االسالم دکتر

-دکتر نعمت اهلل صفری

)77
)70
)78

واحدهتفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه»
امتتاریخ
نگاهوی به
کتاب «
نقد
اسالمی
وحدت

حجت االسالم احمد مبلغی
دکتر مصطفی صادقی

)74
)79
)72
)80
)76
)71
)84
)75
)82
)73
)86
)77
81
)78

انقالب اسالمی و عدالت اجتماعی
کارآمدی مطالعات تاریخی در پژوهش های مهدوی
انقالب اسالمی و توسعه مطالعات تاریخی

جبرئیلی
--

دکتر نعمت اهلل صفری فروشانی
دکتر حمیدرضا مطهری و دکتر نعمت

سیره ،مفهوم ،رویکردها و روش استخراج

--حجت االسالم علی اکبر
ذاکری

نشست علمی فقه و تمدن از منظر امام موسی صدر

حجت االسالم دکتر محسن الویری و

نقد کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

صرامیزاده
یداهللاهللحاجی
االسالم
حجت
دکترسیف
االسالم
حجت

امویان
های در
آموزهاندلس
امامیه در
جایگاه های
اندیشه
السالم
حاکمیتعلیه
عصرامام علی
سیاسی
عدالت در

مطهری دکتر محمدعلی چلونگر
حمیدرضا
االسالم دکتر
حجت االسالم
حجت
بهروزی لک
غالمرضا
-و دکتر علی شیرخانی
-استاد محمدجواد صاحبی

جایگاه سیره وتاریخ درمطالعات امام موسی صدر
عدالت در حکومت اشراف مکه و مدینه
نشست هم اندیشی عدالت در تاریخ

-حجت االسالم علی الهی تبار

دکتر سیدمحمود سامانی
جمعی از اساتید

--

عدالت علوی در حوزه کارگزاران
وحدت اسالمی و امت واحده

حجت االسالم علی اکبر ذاکری
حجت االسالم احمد مبلغی

--

سبک زندگی بر اساس آموزه های قرآن و اهلبیت علیهم السالم
انقالب اسالمی و عدالت اجتماعی

عباساهللکوثری
مریجی
االسالمشمس
حجتاالسالم
حجت

اهل بیت در آثار مفسران اندلس

)85
)83

دو گانه داد و بیداد دراندیشه شیخ اجل سعدی شیرازی

دکتر سید حسین فالح زاده

)87

نقش انقالب اسالمی در هویت بخشی به تمدن اسالمی
بررسی موقعیت تمدنی ایران در دوران معاصر با تکیه بر بیانیه گام
دوم

)89
)90

حجت االسالم دکترحمیدرضا
-مطهری
حجت االسالم و المسلمین

حجت االسالم دکترحمیدرضا مطهری

حجت االسالم دکتر احمدی کچایی

)88

حجت
--

حجت االسالم شمس اهلل مریجی

اهلل صفری فروشانی
دکتر سیدحسین فالح زاده

االسالم

صفرعلی

عیسی زاده

دکتر رسول نوروزی

دکتر سیدحسین فالح زاده

هم اندیشی با موضوع دانشنامه اهلبیت(ع)

حجت االسالم دکتر سبحانی

هم اندیشی با موضوع دانشنامه اهلبیت(ع)

حجت االسالم دکتر سبحانی

حجت االسالم دکتر یداهلل
حاجی زاده

کرسی تخصصی
رديف

عنوان

ارائه دهنده

ناقدين

1

اهلبیت(ع) و فتوحات

حجت االسالم علی اکبر

آیت اهلل یوسفی غروی ،دکتر سید حسین فالح زاده دکتر حسینیان مقدم

(نقد دیدگاه ها)

ذاکری خمی

داوران

دکتر علی بیات ،حجت االسالم رمضان محمدی

دکتر محمد دانش کیا

دکتر حمیدرضامطهری
دکتر نعمت اهلل صفری

همايش ها
رديف

مراکز همکار

عنوان همايش /کرسی علمی

سال

4

همایش بین المللی سیره و زمانه امام کاظم(ع)

4692

انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه

2

همایش سبط النبی ،امام حسن مجتبی علیه السالم

4696

مجمع جهانی اهلبیت علیهم السالم

6

همایش بین المللی امام سجاد(ع)

4691

مجمع جهانی اهلبیت علیهم السالم

1

همایش بین المللی سیره و زمانه امام جواد(ع)

4695

انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه

28

(نقد دیدگاه ها)

دکتر علی بیات ،حجت االسالم رمضان محمدی

ذاکری خمی

دکتر محمد دانش کیا

دکتر حمیدرضامطهری
دکتر نعمت اهلل صفری

همايش ها
رديف

مراکز همکار

عنوان همايش /کرسی علمی

سال

4

همایش بین المللی سیره و زمانه امام کاظم(ع)

4692

انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه

2

همایش سبط النبی ،امام حسن مجتبی علیه السالم

4696

مجمع جهانی اهلبیت علیهم السالم

6

همایش بین المللی امام سجاد(ع)

4691

مجمع جهانی اهلبیت علیهم السالم

1

همایش بین المللی سیره و زمانه امام جواد(ع)

4695

انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه

5

همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اسالمی

4691

مجمع جهانی اهلبیت علیهم السالم

5

همایش بین المللی سیره و زمانه امام هادی(ع)

4693

انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه

سيره امام رضا عليه السالم؛ آموزه ها و کارکردها

4697

بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس

3

همایش بین المللی امام علی(ع) الگوی عدالت و

7

رضوی و دبیرخانه انجمنهایعلمی حوزه

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

4697

معنویت برای جهان امروز

8

سيره و زمانه امام حسن عسکری عليه السالم

1398

9

همایش بين المللی غدیر

4698

هم اندیشی نقد و بررسی سند الگوی پایه اسالمی

4698

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

مسلمانان افغانستان  ،حج و حرمين

4698

پژوهشكده حج و زیارت

40

ایرانی پيشرفت از منظر تاریخی

44

انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه
عتبه حسینی(ع)

کارگاهها
عنوان کارگاه

رديف

سال

4

کارگاه کاربردهای زبان شناسی تاریخی

4685

2

کارگاه روش تحقیق

4685

6

کارگاه تاریخ پژوهی و پژوهش تاریخی

4683

1

کارگاه روش تحقیق

4683

5

کارگاه کاربرد نرمافزارهای نور در مطالعات تاریخی

4683

3

کارگاه روش تحقیق

4688

7

شیوههای دانشنامهنویسی

1394

8

شیوههای دانشنامهنویسی ویژه مقاالت 41معصوم و کالن مقاالت

1394

9

شیوه مقالهنویسی دانشنامهای

4695

40

تحلیل متون تاریخی برای استنادیابی ادعیه و زیارات

4693

44

کاربرد مطالعات میانرشتهای در دانشنامه نویسی

4693

42

ضوابط نگارش مقاالت دانشنامهای

4693

46

تبیین اهداف و روش دانشنامه نویسی

4693

41

همافزایی تجربیات دانشنامه نویسی

4697

45

بایستههای دانشنامه نویسی()4

4697

29

40

تحلیل متون تاریخی برای استنادیابی ادعیه و زیارات

4693

44

کارگاه
نامههانویسی
کاربرد مطالعات میانرشتهای در دانش

4693

رديف ضوابط نگارش مقاالت دانشنامهای
42
عنوان کارگاه

4693
سال

464

نامه نویسی
زباندانش
روش
کارگاهاهداف و
تبیین
تاریخی
شناسی
کاربردهای

4693
4685

41

همافزایی تجربیات دانشنامه نویسی

4697

45

بایستههای دانشنامه نویسی()4

4697

30

