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 اهداف کلی درس عنوان درسی شماره جلسه

یومباحث مقدمات معارفه 1 جلسه معارفه و آشنایی دانشجویان با تعریف تاریخ، انواع تاریخ، معیار  
 ارزشیابي تاریخ، هدف و فایده تاریخ 

با فلسفه تاریخ، دیدگاه قرآن درمورد تاریخ،انواع سنتهاي الهي،  آشنایی كلیات ومفاهیم 2
 عوامل سقوط جوامع و حكومت ها از دیدگاه قرآن تاریخ

،امپراتوری روم شرقی، هند و (ایران)اجمالی باامپراطوري ساساني آشنایی جهان در آستانه بعثت 3
... چین، و جزیره العرب، از لحاظ موقعیت اجتماعی، فرهنگی وسیاسی،ادیان،

آشناییبا مفاهیم جهل وجاهلیت واعتقادهاي پیش ازاسالم، تاریخ كعبه و متولیان، 
 (ص)نیاكان پیامبر

، ارهاصات، پیشگوییها، و دوران کودکی و (ص)آشنایی با تولد پیامبر (1) پیش از بعثت(ص)پیامبر 4
 نوجوانی 

 بررسی چند شبهه (ص)آشنایی با دوران جوانی پیامبر (2) پیش از بعثت(ص)پیامبر 5

 اولین مسلمانان و (ص)چگونگی آغاز وحی و رابطه خدا و پیامبر دوران بعثت(ص)پیامبر 6
مراحلدعوت 

 

 علل و شگردهای مخالفان اسالم  دوران دعوت(ص)پیامبر 7

 تاسیس حکومت در مدینه  8
نگ و صلح در اسالم  ج

اقدامات پیامبر برای تشکیل حکومت در مدینه 
 فلسفه جهاد در اسالم

ویژگی های رهبری و حکومت  9
در اسالم 

در حکومت اسالمی، عوامل پیشرفت سریع اسالم  (ص)سیره پیامبر

  و چگونگی انتخاب و مبنای آن از دیدگاه مذاهب اسالمیتعیین خلیفه (ص)مسأله جانشینی پیامبر 10

چگونگی به حکومت رسیدن خلفا و اقدامات هرکدام بررسی حکومت خلفای سه گانه  11

جایگاه قرآن در سیره پیامبر و  12
صحابه 

 شیوه برخورد پیامبر با قرآن و عترت

در  (ع)ریشه جنگهای سه گانه جمل، صفین و نهروان، معیار های امام علی (ع)مشکالت حکومت علوی 13
انتصاب و برخورد با مدیران 
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