بنام خدا
فرم طرح درس
دانشکده :الهیات و فلسفه رشته :تاریخ و تمدن ملل اسالمی گرایش :مقطع-:دکتری(پیشنیاز)
نام درس :اسالمشناسی در غرب

تعداد واحد نظری 2 :تعداد واحد عملی - :عنوان درس پیشنیاز :ندارد

نام مدرس:معصومعلی پنجه تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :مطالعه و بررسی انتقادی مطالعات اسالمی در غرب
رئوس مطالب
هفته اول

مطالعات اسالمی در غرب :مفاهیم و تعاریف

هفته دوم

زمینه ها و انگیزه ها

هفته سوم

اسالم شناسی در غرب در قرون وسطی

هفته چهارم

اسالم شناسی در غرب در دوره رنسانس و عصر روشنگری

هفته پنجم

اسالم شناسی در غرب در عصر استعمار و رمانتیسم

هفته ششم

اسالم شناسی در غرب در سده بیستم و بیست و یکم

هفته هفتم

نقد و بررسی آثار و اندیشه های ایگناس گلدزیهر ( 1921-1850م ).مجارستانی

هفته هشتم

نقد و بررسی آثار و اندیشه های ادوارد براون ( 1926-1862م ).انگلیسی

هفته نهم

نقد و بررسی آثار و اندیشه های والدیمیر بارتولد (  1930-1869م ).روسی

هفته دهم

نقد و بررسی آثار و اندیشه های تئودور نولدکه (  1931-1836م ).آلمانی

هفته یازدهم

نقد و بررسی آثار و اندیشه های کارل بروکلمان ( 1956-1868م ).آلمانی

هفته دوازدهم

نقد و بررسی آثار و اندیشه های لوئی ماسینیون (  1962-1883م ).فرانسوی

هفته سیزدهم

نقد و بررسی آثار و اندیشه های ایلیا پاولویچ پطروشفسکی( 1977-1898م ).روسی

هفته چهاردهم

نقد و بررسی آثار و اندیشه های هانری کربن( 1978-1903م ).فرانسوی

هفته پانزدهم

نقد و بررسی آثار و اندیشه های آنه ماری شیمل( 2003-1922م).آلمانی

هفته شانزدهم

نقد و بررسی آثار و اندیشه های ویلفرد مادلونگ(-1930زنده)آلمانی

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد

قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره 6 :نمره سمینار و تحقیق 14 -نمره امتحان پایان ترم
منابع مطالعاتی:

 .1اسعدی ،مرتضی ،مطالعات اسالمی در غرب انگلیسی زبان ،تهران ،سمت1381 ،ش.
 .2الویری ،محسن ،مطالعات اسالمی در غرب ،تهران ،سمت ،چاپ هشتم 1396ش.
 .3بدوی ،عبدالرحمن ،دایرة المعارف مستشرقان ،ترجمۀ صالح طباطبایی ،تهران ،روزنه.1377 ،
 .4حسینی طباطبایی ،مصطفی ،نقد آثار خاورشناسان ،تهران ،چاپخش.1375 ،
 .5سعید ،ادوارد ،شرق شناسی ،ترجمه لطفعلی خنجی ،تهران ،امیرکبیر1394 ،ش.
 .6عقیقی ،نجیب ،مستشرقان ،ترجمه حمیدرضا شیخی ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی،
1396ش.
 .7فرهنگ خاورشناسان :زندگینامه و کتابشناسی ایران شناسان و اسالم شناسان ،گروه مولفان و مترجمان ،تهران،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی8 ،جلد.1394-1372،

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :تاریخ و تمدن ملل اسالمی گرایش - :مقطع :دکتری
نام درس :مطالعه تحلیلی تاریخ اسالم در مصر و شام تعداد واحد نظری 2 :تعداد واحد عملی - :عنوان درس پیشنیاز :ندارد

نام مدرس:معصومعلی پنجه

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :بررسی تحلیلی تاریخ و تمدن اسالمی در سرزمینهای مصر و شام
رئوس مطالب
هفته اول

بررسی منابع تاریخ شام و مصر

هفته دوم

نقد و ارزیابی مطالعات و پژوهش های تاریخ مصر و شام

هفته سوم

شام و مصر در سپیده دم اسالم :میراث رومی -بیزانسی

هفته چهارم

تحوالت سیاسی ،اجتماعی فرهنگی مصر و شام در عصر خلفای اموی و عباسی

هفته پنجم

برآمدن دولت های خودمختار :طولونیان -حمدانیان -اخشیدیان

هفته ششم

فاطمیان( :)1عصر امپراتوری

هفته هفتم

فاطمیان( :)2عصر وزرای نظامی

هفته هشتم

فاطمیان( :)3تشکیالت و سازمان ها

هفته نهم

فاطمیان( :)4روابط خارجی

هفته دهم

دولت های محلی شام در عصر فاطمی و صلیبی ها

هفته یازدهم

جنگ های صلیبی()1

هفته دوازدهم

جنگ های صلیبی( )2و ایوبیان

هفته سیزدهم

ممالیک( :)1خاستگاه ،نژاد و سالطین

هفته چهاردهم

ممالیک( :)2روابط خارجی

هفته پانزدهم

ممالیک( :)3تشکیالت و سازمان ها

هفته شانزدهم

ممالیک( )4خالفت عباسی در مصر

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل
و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره 6 :نمره پژوهش و سمینار 14 -نمره امتحان
منابع مطالعاتی:
.1

حدّاد ،جورج مرعی؛ فتح العرب للشام (بحث تاریخی انتقادی تحلیلی) ،طرابلس ،المنشورات الجامعة بطرابلس لبنان.1984 ،

.2

خماش ،نجدۀ ،الشام فی صدر االسالم( :من الفتح حتى سقوط خالفة بنی امیة)1987 ،م.

.3

حسن ،علی ابراهیم ،مصر فی العصور الوسطی من الفتح العربی الی فتح العثمانی ،قاهره ،بی نا1964 ،م.

.4

دانشنامه جهان اسالم ،مدخل های حوزه مصر و شام مانند «بیبرس» « ،جنگ های صلیبی» و...

.5

دایرۀ المعارف بزرگ اسالمی ،مدخل های حوزه مصر و شام مانند «آل اخشید»« ،آل زنگی» « ،ایوبیان» و...

.6

دفتری ،فرهاد ،تاریخ و عقاید اسماعیلیه ،ترجمه فریدون بدره ای ،فرزان روز1375 ،ش.

.7

رانسیمان ،استیون ،تاریخ جنگهای صلیبی ،ترجمه منوچهر کاشف ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی1384 ،ش.

.8

زیّود ،محمداحمد ،العالقات بین الشام و مصرفی العهدین الطولونی و االخشیدی ،دمشق ،دارحسان1409 ،ق1989/م.

.9

سامر ،فیصل ،دولت حمدانیان ،ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگوزلو ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1380 ،ش.

 .10شبارو ،عصام محمد ،دولت ممالیک ،ترجمه شهال بختیاری ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1380 ،ش.
 .11طقوش ،محمد سهیل ،دولت ایوبیان ،ترجمه عبداهلل ناصری طاهری ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1380 ،ش.
 .12عباس ،احسان ،تاریخ بالد الشام فی العصر االموی132-41 ،ه750-661/م ،لجنة تاریخ بالد الشام ،الجامعة االردنیة -جامعة
الیرموك1995 ،م.
 .13همو ،تاریخ بالد الشام فی العصر العباسی 552 - 231 ،ه 78. - 57./م لجنة تاریخ بالد الشام ،الجامعة االردنیة -جامعة الیرموك،
1992م.
 .14علی ،سعید إسماعیل ،تاریخ بالد الشام فی العصر العباسی  463-132هـ 1070-749 - .م : .دراسة سیاسیة واجتماعیة ،دمشق ،دار
دمشق1984 ،م.
 .15کاشف ،سیده اسماعیل ،مصر فی فجراالسالم ،بیروت ،دارالرائد العربی1406 ،ق.
 .16همو ،مصرفی عصر االخشیدیین ،قاهره ،دارالنهضة العربیة1970 ،م.
 .17فواد سید ،ایمن ،الدولة الفاطمة فی مصر ،تفسیر جدید ،قاهره ،الدارالمصریة البنانیة 1992 ،م.
 .18قاسم ،قاسم عبده ،أهل الذمة فی مصر الوسطى ،القاهرۀ ،عام . 1977
 .19همو ،النیل والمجتمع المصری فی عصر سالطین الممالیک ،القاهرۀ دار عین 2012 ،م.
 .20همو ،دراسات فی تاریخ مصر االجتماعی ،عصر سالطین الممالیک ،القاهرۀ.1983 ،
 .21معزی ،مریم ،پیشگامان حکومت های شیعی ،تاریخ حمدانیان و فاطمیان ،تهران ،سمت1390 ،ش.
 .22ناصری طاهری ،عبداهلل ،فاطمیان در مصر ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
 .23واکر ،پل ارنست ،پژوهشی در یکی از امپراتوریهای اسالمی ،تاریخ فاطمیان و منابع آن ،ترجمة فریدون بدره ای ،فرزان روز،
1383ش.
 .24ویت ،گاستون ،قاهره شهر هنر و تجارت ،ترجمه ی محمود محمودی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب1351 ،ش.
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