
 بسمه تعالی 

 

  معارف دانشکده 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد   

  1400 – 1401سال تحصيلی     اول لنيمسا

 

 تاریخ تحليلی صدر اسالم نام درس:  

 ۲: تعداد واحد

 نظری  نوع واحد:

  پزشکی عمومیمقطع و رشته تحصيلی: 

 -:  یا همزمان دروس پيشنياز

  :مدیر گروه تلفن داخلی دفتر

 ساعات حضور در دفتر: 
 

 مژگان فوالدی وندا مدرس :

Email    : 

 مجازیمکان کالس :  

 سه شنبه  روز کالس :

 5/8 – 10 :ساعت کالس 

  5/10 – 1۲ساعت    ۲۲/10/1400 تاریخ امتحان پایان ترم:

 

  

ی و فرهنگی جهان اسالم در شناسنامه هر ملتی بر اساس ميراث های تاریخی اش شکل می گيرد. ميراث تاریخ مقدمه:

واقع حافظه تاریخی ملت های مسلمان را شکل می دهد. آگاهی از تاریخ اسالم و بارور نگه داشتن این ميراث فرهنگی 

 بيداری و پایداری و وحدت جهانی مسلمانان است و در پيروزی انقالب جهانی اسالم اثری بنيادین اميدواری، موجب نشاط،

ز این بيشتر آشنا شویم و ا تاریخ صدر اسالم لی، با در این درس برآنيم تا با نگاهی تحلي این ضرورت دارد. با توجه به 

  هگذر چارچوبی برای تحليل حوادث صدر اسالم و الگو گرفتن از آن بيابيم. ر

 آشنایی با چگونگی ظهور و گسترش اسالم و شيوه گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسالمی  :هدف کلی

 داف رفتاری:   اه

آشنایی دانشجویان با مبانی نظری و سنت عملی پيامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( در عرصه های گوناگون فرهنگی، معنوی،  -1

 سياسی و اقتصادی اجتماعی،

 شناخت احکام شرعی، چگونگی و مراحل وجوب و مشروعيت آنها  -۲

ه جاهلی به جامعه اسالمی و الگو گرفتن در جهت احيای تمدن آگاهی از رمز و راز توفيق پيامبر)ص( در گذر از جامع -۳

  اسالمی 

 روش سخنرانی و بحث گروهی از طریق چت و ميکروفون دانشجویان در کالس مجازی  روش تدریس:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور منظم و به موقع در جلسات کالس  -1

 شرکت فعال در بحث های کالسی  -2

 ازی نهاد شرکت در دوره های آموزش مج -3

 ئه تکاليف مربوطه به درس ارا -4

 روش ارزشيابی:

 درصد  ۲0آزمون ميانترم  -1

 درصد  ۲0دوره های نهاد  -۲

 درصد  10شرکت در بحث های کالسی و ارائه تکاليف  -۳

 درصد  50آزمون پایان ترم  -4

 منایع درس

 ر نصيری دفتر نشر معارف منبع اصلی کتاب تاریخ تحليلی صدر اسالم آقای دکت منابع اصلی درس:

 منابع کمکی: 

 فروغ ابدیت آیت اهلل سبحانی

 تاریخ اسالم در آثار شهيد مطهری

 تاریخ تحليلی اسالم دکتر شهيدی

 تاریخ سياسی اسالم رسول جعفریان جلد یک و دو

 بامداد اسالم دکتر زرین کوب  

 



     دول زمانبندی درس ج

 کارشناسی  دوره  تاریخ تحليلی صدر اسالم 

   1400- 1401سال تحصيلی   اول نيمسال 

 ارائه دهنده رئوس مطالب تاریخ ردیف

تعریف واهميت تاریخ ، تاریخ نگاری و انواع آن ، عوامل  جلسه اول 1

 محرک تاریخ و مسایل پيرامون آن

 استاد  

 جلسه دوم ۲

 

 مستشرقان توجه های وانگيزه وعلل تاریخچه ،  شرق شناسی

 عصر در آنان های فعاليت و آن ونتایج آثار... و اسالم تاریخ به

 حاضر

استاد همراه با 

 دانشجویان ارائه دهنده

 جلسه سوم ۳

 

 وتاثير  مطالعه اوضاع عربستان قبل از اسالم از جهات مختلف

رسول  دعوت موضوع در آن ونقش اعراب های کرد درکار آن

 خدا)ص( 

استاد همراه با 

 ه دهندهدانشجویان ارائ

 جلسه  چهارم 4

 

اباء واجداد رسول خدا )ص( ، تولد ونشو ونمای حضرت ، 

 حوادث وکارکردهای ایشان تا بعثت

استاد همراه با 

 دانشجویان ارائه دهنده

 جلسه پنجم 5

 

بعثت ، مقدمات ، تاریخ و پيام های آن و اقدامات حضرت تا 

 سال سوم

استاد همراه با 

 دانشجویان ارائه دهنده

 جلسه ششم 6

 

 

 مخالفت وچگونگی علل ، خدا رسول تبليغی های شيوه 

  حضرت آن متقابل واقدامات قریش

  

استاد همراه با 

 دانشجویان ارائه دهنده

 جلسه هفتم 7

 

مقدمات وچگونگی هجرت رسول خدا به مدینه وآثار ونتایج 

  آن

استاد همراه با 

 دانشجویان ارائه دهنده

 جلسه هشتم 8

  

جنگ وصلح در اسالم وسيره عملی رسول خدا وپاسخ بررسی 

 به شبهات در این زمينه

استاد همراه با 

 دانشجویان ارائه دهنده

 های وکارکرد پيدایش و یهودیان وعملکرد تاریخچه بررسی  جلسه نهم 9

  حاضر وعصر روز آن جامعه در منافقين

استاد همراه با 

 دانشجویان ارائه دهنده



 

 جلسه دهم 10

  

ررسی صلح حدیبيه وآثار ونتایج آن ودیگر مسایل تا سال ب

 دهم هجری

استاد همراه با 

 دانشجویان ارائه دهنده

 جلسه یازدهم 11

 

موضوع جانشينی پيامبر )ص( ،جریان غدیر ، بررسی 

 دیدگاهها و تالش های مخالفان تا رحلت رسول خدا )ص(

استاد همراه با 

 دانشجویان ارائه دهنده

 ازدهمجلسه دو 1۲

 

رحلت پيامبر )ص( ، شکل گيری سقيفه وبررسی آن ، دوران 

 خلفا و...

استاد همراه با 

 دانشجویان ارائه دهنده

 جلسه سيزدهم 1۳

 

مروری برحيات ومواضع امام علی )ع( ، دوران خالفت 

 ومسایل ومشکالت آن حضرت تا شهادت

استاد همراه با 

 دانشجویان ارائه دهنده

 جلسه چهاردهم 14

 

بررسی حيات امام حسن )ع( ، صلح با معاویه ومروری بر 

 تاریخ وکارکرد های طلقاء

استاد همراه با 

 دانشجویان ارائه دهنده

 جلسه پانزدهم 15

 

بررسی زندگانی امام حسين )ع( ، واقعه عاشورا ، چرایی وآثار 

 ونتایج آن در جامعه آن روز ونقش آن در عصر حاضر

استاد همراه با 

 ارائه دهنده دانشجویان

 جلسه شانزدهم 16

 

 استاد  و بررسی نکات مربوط به آزمون  مرورمباحث پيشين

 


