باسمه المتعالی

مواد ،ضرایب و منابع پیشنهادی آزمون ورودی دوره دکتری سال 1400
دانشگاه معارف اسالمی

 رشته مدرسی اخالق اسالمی
حدود منابع

رديف

ماده امتحاني

ضريب

1

اخالق اسالمي

3

2

فلسفه اخالق

3

3

عرفان اسالمي

2

4

فلسفه اسالمي

1

نهایه الحكمه ،عالمه طباطبایي

5

تفسیر قرآن

1

 .1تفسیر المیزان (عربي)
 جلد  1ص  370تا ص  382مطابق با سوره بقره آیات  153تا 157 جلد  6ص  256تا ص  338مطابق با سوره مائده آیات  116تا 120 جلد  11ص  155تا ص  164مطابق با سوره یوسف آیات  22تا 34 جلد  18ص  304تا ص  335مطابق با سوره حجرات .2مراحل اخالق در قرآن ،عبداهلل جوادی آملي

6

کالم اسالمي

1

االلهیات علي هدی الكتاب و السنه و العقل ،جعفر سبحاني ج  1و ( 2از مجموعه چهار جلدی)

7

زبان انگلیسي

2

دایره المعارف اسالم ()Encyclopedia of Islam

8

ادبیات عرب

1

خطبههای شماره  157 ، 151 ، 99 ، 64و  192و نامههای  45 ، 31و * 53
(در حد ترجمه و اعرابگذاری)

 .1جامع السعادات ،ج  2 ،1و 3
 .2اخالق در قرآن ،ج  2 ،1و  ، 3محمدتقي مصباح یزدی
 .1عناصر فلسفه اخالق ،جیمز ریچلز ،ترجمه محمود فتحعلي و علیرضا آل بویه
 .2فلسفه اخالق ،ویراست ( 96ویراست جدید کتاب بنیاد اخالق) ،مجتبي مصباح
 .1االشارات ،نمط 9
 .2آشنایي با مجموعه عرفان اسالمي ،علي امیني نژاد

* شماره خطبهها و نامههای نهج البالغه مطابق با نسخه صبحي صالح و ترجمه سید جعفر شهیدی است.

 رشته مدرسی انقالب اسالمی
رديف

1

ماده امتحاني

اندیشه سیاسي
در اسالم و غرب

ضريب

3

حدود منابع

 .1کتاب البیع (بحث والیت فقیه) ج  ،2امام خمیني(ره) ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین
 .2والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت ،عبداهلل جوادی آملي ،قم ،مرکز نشر اسراء
 .3نظریه سیاسیي اسیالم ج 1و  ،2محمیدتقي مصیباح ییزدی ،قیم ،م سسیه آموزشیي پژوهشیي امیام
خمیني(ره)
 . 4خداوندان اندیشه سیاسي (دوره کامل) ،و .ت .جونز و دیگران ،ترجمه جواد شیخ االسالمي و دیگیران،
امیرکبیر

2

3

4

تحوالت سیاسي
اجتماعي ایران

انقالب اسالمي
ایران

جامعه شناسي
سیاسي

3

 .1تاریخ سیاسي معاصر ایران ( ج 1و  ،)2سید جالل الدین مدني ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین
 .2جریانها و جنبش های مذهبي و سیاسي ایران ،رسول جعفریان ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمي
 .3سبک شناسي تاریخ نگاری معاصر ایران ،یعقوب توکلي ،م سسه اندیشه و فرهنگ دیني

3

 .1انقالب اسالمي جهشي در تحوالت سیاسیي تیاریخ ،محمیدتقي مصیباح ییزدی ،قیم ،م سسیه امیام
خمیني(ره)
 .2سیری در نظریه های انقالب ،مصطفي ملكوتیان ،تهران ،نشر قومس
 .3سیاست خارجي جمهوری اسالمي ایران ،منوچهر محمدی ،تهران ،نشر دادگستر

2

 .1کندوکاو در ماهیت معمایي ایران (جهاني سازی ،دموکراسي و جامعه شناسي سیاسي اییران) ،حسیین
کچوئیان ،انتشارات بوستان کتاب قم
 .2سیاست و حكومت در جمهوری اسالمي ایران ،به کوشش غالمرضا خواجه سروی ،انتشارات دانشگاه
امام صادق(ع)

حقوق اساسي
2

 .1نگاهي به مباني تحلیلي نظام جمهوری اسالمي ایران ،محمد جواد ارسطا ،قم ،بوستان کتاب
 .2آشنایي با قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران ،محمد رضا مجیدی ،قم ،نشر معارف

6

زبان انگلیسي

1

دایره المعارف اسالم ()Encyclopedia of Islam

7

ادبیات عرب

1

 .1خطبههای شماره  192 ، 186 ، 185 ، 176 ، 160 ، 3 ، 1و  193و نامههای  45 ، 31 ، 28و * 53
 .2البیع ،ج ،2مبحث والیت فقیه ،امام خمیني(ره)

5

جمهوری
اسالمي ایران

(در حد ترجمه و اعرابگذاری)

* شماره خطبهها و نامههای نهج البالغه مطابق با نسخه صبحي صالح و ترجمه سید جعفر شهیدی است.

 رشته مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسالمی
رديف

ماده امتحاني

ضريب

1

تاریخ اسالم و تشیع

4

حدود منابع

 .1مروج الذهب و معادن الجوهر ،علي بن حسین مسعودی
 .2تاریخ سیاسي اسالم (رسول جعفریان) جلد  1و 2
 .3حیات فكری و سیاسي امامان شیعه (رسول جعفریان)
 .4مجموعه مقاالت تاریخ اسالم و امامان جلد  6 ،5 ،4و  ،7نشر معارف
 . .1پویایي فرهنگ و تمدن اسالمي (علي اکبر والیتي) جلد  3 ،2 ،1و 4
2

تاریخ فرهنگ و
تمدن اسالمي

 .2تمدن اسالمي (ژوزف بورلو) ،ترجمه اسداهلل علوی ،بنیاد پژوهشهای اسالمي آستان قدس رضوی
4

 .3اسالم و علم (مظفر اقبال) ،ترجمه فرشته ناصری و علي آخشیني ،بنیاد پژوهشهای اسالمي آستان
قدس رضوی
 .4مجموعه مقاالت تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي جلد  8و  ،9نشر معارف

3

تاریخ و تمدن از
منظر قرآن

 .1تفسیر موضوعي قرآن کریم ،سیره رسول اکرم (ص) در قرآن ،جلد  ،9عبداهلل جوادی آملي
3

 .2تاریخ در قرآن ،مجیدکافي ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .3نگاهي دیگر به تاریخ در قرآن ،محمدحسین دانش کیا ،نشر معارف
 .1االلهیات علي هدی الكتاب و السنه و العقل ،جعفر سبحاني جلد  3و ( 4از مجموعه چهار جلدی)

4

کالم اسالمي

2

5

تاریخ عمومي جهان

1

نگاهي به تاریخ جهان ،جواهر لعل نهرو ،جلد  2و 3

6

زبان انگلیسي

1

دایره المعارف اسالم ()Encyclopedia of Islam

7

ادبیات عرب

1

متون تاریخي قدیم و جدید به زبان عربي

 .2امامت پژوهي ،محمود یزدی مطلق (فاضل)

 رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث
مواد امتحانی

ضریب

1

تفسیر قرآن

4

2

علوم قرآن

3

3

روش شناسي تفسیر

2

4

تفسیر نهج البالغه

3

5

ادبیات عرب تخصصي

3

6

زبان انگلیسي

1

7

ادبیات عرب

1

حدود منابع

تفسیر سورههای «حمد ،بقره و انسان» از :
 .1المیزان ،عالمه طباطبایي
 .2الصافي ،فیض کاشاني
 .1تاریخ قرآن ،محمد هادی معرفت
 .2البیان ،سید ابوالقاسم خویي
روش تفسیر قرآن ،محمد رجبي ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تفسیر خطبههای شماره  1ی  3و ( 193خطبه متقین)* و تفسیر نامههای،
 31 ،28و  53از :
 .1شرح نهج البالغه ،ابن میثم
 .2پیام امام امیرالمومنین (ع) ،ناصر مكارم شیرازی
اصول کافي (کتاب فضل العلم ،کتاب الحجه ،فضل القرآن)
(در حد فهم متن ،ترجمه و اعرابگذاری)
دایره المعارف اسالم ()Encyclopedia of Islam
نهج البالغه  :خطبه های شماره  192 ،186 ،3 ،1و 193و نامه های ،31 ،28
 45و ** 53
(در حد ترجمه و اعرابگذاری)

* خطبه متقین در شرح ابن میثم ،خطبه  184ميباشد.
** شماره خطبهها و نامههای نهج البالغه مطابق با نسخه صبحي صالح و ترجمه سید جعفر شهیدی است.

 رشته مدرسی مبانی نظری اسالم
رديف

ماده امتحاني

ضريب

1

کالم اسالمي

4

2

کالم جدید

3

3

فلسفه اسالمي

3

4
5

فلسفه غرب
منطق

2
2

6

تفسیر

2

7

زبان انگلیسي

2

8

ادبیات عرب

1

حدود منابع

 .1کشف المراد
 .2االلهیات علي هدی الكتاب و السنه و العقل  ،جعفر سبحاني (چهار جلدی)
 .1عقل و اعتقاد دیني ،مایكل پترسون و دیگران ،تهران ،طرح نو
 .2کالم جدید با رویكرد اسالمي ،عبدالحسین خسروپناه ،نشر معارف
 .1االشارات و التنبیهات ،نمط 7 ،6 ،5 ،4
 .2نهایه الحكمه ،عالمه طباطبایي
تاریخ فلسفه کاپلستون (دکارت ،هیوم ،کانت و سارتر)
جوهر النضید
مباحث اعتقادی تفسیر المیزان (عربي) (بقره 154 ،106 ،26 ،48 ،24 ،23 /و 213؛
آل عمران200/؛ مائده 74 ،73 ،72 ،48 /و 105؛ اعیراف180 ،22 ، 21 ،20 /؛ هیود/
31؛ حجر9 /؛ اسری13 /؛ انبیاء2 /؛ روم30 /؛ سجده 8 ،7 /و )9
دایره المعارف اسالم ()Encyclopedia of Islam
خطبههای شماره  192 ، 186 ، 185 ، 176 ، 160 ، 3 ، 1و  193و نامههای ، 28
 45 ، 31و * 53
(در حد ترجمه و اعرابگذاری)

* شماره خطبهها و نامههای نهج البالغه مطابق با نسخه صبحي صالح و ترجمه سید جعفر شهیدی است.

