
سیر مطالعاتی ادیان شرق

) پیش نیاز(گام اول 

انتشارات مؤلفکتابسرفصل هاعنوان

شناخت ادیان ایران

 شناخت ادیان ایران پیش.1
از اسالم

شناخت دین زرتشت. 2

آشنایی با ادیان آسمانی. 3

.1376انتشارات دانشگاه تبریز،  مهري باقري .1دین هاي ایرانی پیش از اسالم.1
ادیان آسیایی و بخش مربوطه به . 2

1375نشر چشمه،  مهرداد بهار. 2)آیین زرتشت

.1377انتشارات رسالت قلم، محمود رضاافتخار زادهایران، آیین و فرهنگ.3

 شناخت اجمالی ادیان
جهان

آشنایی با اهمیت ادیان.1
 آشنایی اجمالی با ادیان.2

جهان

مقدمه و (آشنایی باادیان بزرگ .1
حسین توفیقی)بخش ادیان شرق



سیر مطالعاتی ادیان شرق
)مقدماتی(گام دوم 

نشر مؤلفکتاب سرفصل ها عنوان

یین هندوآ

گزیده هایی از متون مقدس آیین هندو.1
تاریخ هندو و بستر اجتماعی و .2

فرهنگی آئین هندو
آشنایی با اصول هندوئی.3

1375نشر فکرروز، .1ترجمه ع پاشایی. سن.م.ك.1هندوئیسم. 1
بخش دوم (ادیان جهان باستان.2

مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، .2یوسف آبادي و دیگران.2)کتاب
1372.

بهگودگیتا ترجمه محمد علی . 3سرود خدایان. 3
.13740انتشارات خوارزمی،.3موحد

آیین سیک
آشنایی با آئین سیک.1

آشنایی یا پیش زمینه وجود آیین بودا. 2

معتقدات مذهبی و (سیک ها . 1
)رویۀآنها

دبلیواورن کول، . 1
.ترجمۀفیروزفیروزنیا

.1369نشر توسعه، .1

رابرت هیوم، ترجمه عبدالرحیم . 2ادیان زندةجهان. 2
.1376دفتر نشرفرهنگ اسالمی،. 2گواهی

آیین بودا

ـ 345) جلد اول(ادیان جهان باستان .1
281ص

بستر هاي اجتماعی و فرهنگی ایین . 2
بودا

رسوم دینی بودائیان. 3

مؤسسه مطالعات و تحقیقات . 1یوسف اباذري و دیگران.1)جلد اول(ادیان باستان.1
.1372فرهنگی،

آیین هاي کنفوسیوس، دائو و . 2
)جلد اول(بودا

دو وي مینک، ترجمه غالمرضا . 2
.شیخ زین الدین

.1379انتشارات فیروز، . 2

.3.1369.پاشایی. ع هینه یانه، مترجم. 3)جلد اول(تاریخ آیین بودا.3



.1375انجمن فلسفه،  انتشاراتپاشایی. ترجمه ع.راه آئین. 4

سیر مطالعاتی ادیان شرق
)تخصصی(گام سوم 

انتشاراتمؤلفکتابسرفصل هاعنوان
آیین .1

کنفوسیوس

آئین دائو. 2

آشنایی بازمینه هاي پیدایش دین .1
کنفوسیوس

آشنایی باافکارو عقاید پیروان این دین. 2

1363انتشارات خوارزمی، کارل یا سپرس، ترجمۀ احمدسمیعی. 1کنفوسیوس.1

آیین هاي . 2
کنفوسیوس،دائو وبودا

دو وي مینک،ترجمۀغالمرضا شیخ زین .2
.1379انتشارات فیروز،الدین

جلد (ادیان جهان باستان.3
)اول

1372مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، یوسف اباذري و دیگران. 3

آشنایی باجایگاه، آیین دائو در جهان. 1

آشنایی با افکار و آداب و رسوم پیروان . 2

جلد (ادیان جهان باستان. 1
بخش مربوط به آئین ) اول
بودا

.1372مؤسسۀمطالعات و تحقیقات فرهنگی، یوسف اباذري و دیگران.1



آئین شین . 3
تو

آئین هاي کنفوسیوس، .2این دین
بخش مربوط به (دائو و بود

)دائو

دووي مینک، ترجمۀغالمرضا شیخ زین .2
الدین

.1379انتشارات فیروز، 

جایگاه این دین درمیان ادیان جهان و . 1
تفکر آسیایی

افکار و عقاید پیروان شین تو. 2

448تاریخ جامع ادیان، ص.1
1370انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، .1ناس، ترجمۀ علی اصغر حکمت. جان بی.4211-

.1369دفتر نشر فرهنگ اسالمی، .2رابرت هیوم، ترجمۀ عبدالرحیم گواهی.2ادیان زندةجهان. 2

ادیان در ( جهان مذهبی. 3
)جوامع امروز

ترجمۀ عبدالرحیم  ریچارد بوش و دیگران
.1374دفتر نشر فرهنگ اسالمی،گواهی



گام اول پیش نیاز

انتشاراتمؤلفنام کتابسرفصلهاعناوین

آشنایی . الف
با منابع

شناخت منابع کهن . 1
واصیل تاریخی

شناخت منابع جدید.2
شناخت مؤلفان .3

شیعه، اهل سنت 
ومستشرقین

تاریخ نگاري 
دراسالم

سیدصادق سبحانی، 
سمتهادي عالم زاده

جاهلیت. ب

آداب و رسوم و . 1
فرهنگ جاهلی

ارتباط جاهلیت و .2
اسالم

جزیرة العرب پیش 
بی جاصادق آیینه ونداز اسالم

سیره .ج
)ص(پیامبر

اخالق نبوي.1
سیره سیاسی . 2

)ص(پیامبر
سیره عبادي. 3
سیره اجتماعی. 4

تاریخ صدر اسالم. 1
چکیده تاریخ .2

)ص(پیامبر
سیرت جاودانه.3
نقدوبررسی منابع .4

سیره نبوي

غالمحسن زرگري نژاد.1
محمدابراهیم آیتی .2

وابوالقاسم گرجی
جعفرمرتضی .3

عاملی،ترجمۀ محمد 
سپهري

رسول جعفریان

سمت
سمت

پژهشگاه 
فرهنگ و 

اندیشۀ 
اسالمی



خلفاي .د
راشیدین

بیان روش سیاسی .1
خلفا دردوران حکومت 

و پیروان آن
بررسی سیره . 2

شخصی خلفا
میزان تبیعت خلفا از 3

پیامبر به عنوان 
جانشین

جانشینی. 1

تاریخ خلفا.2
تاریخ سیاسی .3

اسالم
پس از غروب. 4

ویلفر مادلونگ، ترجمۀ .1
احمد نمایی و دیگران

رسول جعفریان.2
حسن ابراهیم حسن، .3

ترجمه ابوالقاسم پاینده
یوسف غالمی.1

آستان قدس 
رضوي

دلیل ما
جاویدان، 

تهران

)1(مقدماتی 
انتشاراتمؤلفکتابسرفصل عنوان

آشنایی با 
سیرهاهل 

بیت

آشنایی .1
بااهمیت سیره 

اهل بیت و 
جایگاه آن در 

دین
آشنایی . 2

اجمالی با 
سیرةمعصومین

سیري در سیرةائمه 
انتشارات صدرامرتضی مطهري)ع(اطهار

شناخت 
سیرهاهل 

بیت به شکل 

)ع(علیامام .1
حضرت . 2

)س(زهرا

پژوهشی پیرامون .1
)ع(زندگی علی

زندگانی فاطمه .2

جعفر سبحانی.1
سیدجعفرشهیدي.2
محمد تقی مدرسی .3

جهان آراء قم
دفترنشرفرهنگ 

1362اسالمی 



)ع(اهل بیت سیرة 

مجزا و 
)ع(امام حسن.3تخصصی

امام . 4
)ع(حسین

)ع(امام سجاد.5

)ع(امام باقر.6

)س(زهرا
اسوه )س(فاطمه زهرا. 3

زندگی

زندگانی امام . 1
)ع(حسن

)ع(صلح امام حسن

بررسی تاریخ عاشورا.1
) ع(درسی که حسین. 2

به انسانها آموخت
در ) ع(نقش امام سجاد.1

رهبري شیعه

نگاهی برزندگی امام .1
)ع(باقر

پیشواي پنجم امام . 2
)ع(باقر

ترجمه مهدي 
عبدالهی

سیدهاشم رسول .1
محالتی

آل یاسین، .2
ترجمۀسیدعلی 

خامنه اي
محمد ابراهیم آیتی..1

سید عبدالکریم .3
هاشمی نژاد

محسن رنجبر.3

محمدمحمدي 
هاردياشت

هیئت تحریریه 
مؤسسه درراه حق

فجرقرآن کریم، 
.قم

دفترنشرفرهنگ 
.1369اسالمی، 

انتشارات مؤسسه 
آموزشی پژوهشی 

)ره(امام خمینی
نشرمطهر،تهران، 

1374.
مؤسسه در راه 

حق



)مقدماتی(گام دوم

نشرمؤلفکتابسرفصل هاعنوان

شناخت 
سیرةاهل 

)ع(بیت

)ع(امام صادق.7

)ع(امام کاظم.8

)ع(امام رضا.9

)ع(امام جواد.10

)ع(امام هادي.11

)ع(امام حسن عسکري.12

)عج(امام مهدي. 13

)ع(درمکتب احیاء گرتشیع امام صادق.1
)ع(فضائل وسیره امام صادق.2
وگزیده اي از )ع(حضرت امام موسی کاظم.1

منتهی اآلمال
زندگانی سیاسی هشتمین امام شیعیان.1
سرگذشت و شهادت هشتمین امام شیعیان.2
)ع(زندگانی امام جواد. 1
)ع(زندگانی سیاسی امام جواد. 2
)ع(ام هاديسرچشمه هاي نور ام.1
)ع(جامعۀکبیره، یادگار فرهنگی امام هادي. 2
)ع(حضرت امام حسن عسکري. 1
)ع(خورشید سامرا امام حسین عسکري. 2
تاریخ سیاسی غیبت امام زمان.1
)عج(نگاهی تحلیلی به زندگانی حضرت مهدي.2

علی قائمی
عباس عزیزي

مؤسسه در راه حق
رضا استادي

جعفرمرتضی عاملی، ترجمه
خلیل خلیلیان

علی غنوري
احمد صادقی اردستانی

جعفر مرتضی عاملی
مؤسسه البالغ
سعید حقیقی

مهدي آیت اللهی
گروه مؤلفان، ترجمه حاتمی

جاسم حسین
جمعی از نویسندگان

پیام قدس
.1381صالة،قم،

.1365نوراالسالم،قم،
1379دفتربرگزیده 

دفترنشرفرهنگ اسالمی
دفترنشر فرهنگ اسالمی

.1376مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نقش

مقاله 1382بهمن18مجلۀقدس
.1376آراء،تهران، جهان

.1375مجمع جهانی اهل بیت، قم، 

.1379سازمان تبلیغات اسالمی، 



حکومت ها

)تخصصی(گام سوم 
انتشاراتمؤلفکتابسرفصل هاعناوین

امویان. الف

کیفیت انتقال قدرت به . 1
بنی امیه

حاکمان بنی امیه و .2
گستره حکومت آنها

امل میان ائمه و امویان.3
ضاع و احوال سیاسی، .4

اجتماعی و اقتصادي 
مردم

مراودات امویان با سایر .5
حکومت ها

دولت امویان.1

تحلیل نیم قرن .2
سیاستهاي تبلیغی 

امویان در شام
تاریخ سیاسی . 3

اسالم در عصر امویان
تاریخ سیاسی .4

تاریخ خلفا از  -اسالم
رحلت تا زوال امویان

سهیل طقّوس، 
ترجمه

حجت اهللا 
جوادکی

فهیمه فرهمند 
پور

حسینعلی ممتحن
رسول جعفریان

پژوهشگاه،حوزه و 
1380دانشگاه،

امیرکبیر،تهران، 
1378

دانشگاه شهید 
،)ره(بهشتی 

.1382ل ما، دلی

چگونگی انتقال قدرت .1عباسیان.ب
ازامویان به عباسیان

موضع حاکمان عباسی .2
درقبال ائمه وشیعیان

دولت عباسیان.1

حکومت عباسیان . 2
در بینگاه تاریخ

تحلیلی در تاریخ .3

سهیل طقوش 
ترجمه حجت اهللا 

جوادکی
معتمد خراسانی

محمد هاشمی

پژوهشگاه حوزه و 
1380دانشگاه

.هجرت، تهران

پژوهشگاه علوم 



نحوه اداره حکومت.3
دوره هاي مختلف و . 4

گستره حکومت عباسیان

بنی عباس
فراهم آمدن زمینه .4

هاي سیاسی و 
اجتماعی نهضت 

عباسیان درخراسان

شعبان ترجمه .م
پروین ترکمنی 

آذر

انسانی ومطالعات 
.1386تهران، 

فرهنگ و .ج
تمدن

آشنایی با مؤلفه هاي . 1
فرهنگ و تمدن

فرهنگ و تمدن .2
درصدراسالم

فرهنگ و تمدن در .3
دورة بنی امیه

فرهنگ و تمدن . 4
دردورة بنی عباسیان

تمدن اسالمی در .1
قرن چهارم

کارنامه اسالم. 2
فرهنگ و تمدن .3

اسالمی

آدام منز
عبدالحسین زرین 

کوب
جان  فاطمه

احمدي

تاریخ .د
تشیع

مفهوم سیاسی
روند تحوالت و پیشرفت
جغرافیاي تاریخی تشیع

و شیعیان) ع(ائمه

تاریخ تشیع.1
تاریخ تشیع.2
تاریخ تشیع. 3

غالمحسن 
محرمی

پژوهشگاه حوزه و 
دانشگاه

محمد حسین 
جعفري


