
 

 

 سیر مطالعاتی
 اریخ اسالمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 توضیحات مشخصات نشر مؤلف عناوین کتب محورها ردیف

  اهیشکثیشاًتطاسات  دکتش اًسیِ خضػلی دس لشآى جاّلی تػَیش ػػش عصر جاهلی تاریخ 1

2 

 تاریخ

 عصر نبوی

 

  ًطش هؼاسفدفتش  هْذی پیطَایی (اص جاّلیت تا سحلت پیاهثش) تاسیخ اسالم

  دفتش ًطش هؼاسف یؼمَب جؼفشی تاسیخ اسالم اص هٌظش لشآى

  دلیل هااًتطاسات  سسَل جؼفشیاى (سیشُ سسَل خذا) 1لذتاسیخ سیاسی اسالم ج

  فشاگفت  -آفشیٌِ هحوذتالش هجلسیػالهِ  (تاسیخ پیاهثش اسالم)حیات الملَب

 الفکش االسالهی هجوغ یَسفی غشٍیهحوذّادی  (3تا1جلذ)یالتاسیخ االساله موسوعة
 "تاسیخ تحمیمی اسالم" اػٌَاىحسیٌؼلی ػشتی ت: هتشجن

 هؤسسِ آهَصضی ٍ پژٍّطی اهام خویٌی: اًتطاسات

  داسالحذیث سیذجؼفش هشتضی ػاهلی الٌثی االػظن سیرة الػحیح هي
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 تاریخ

 عصر خلفاء

 

  دفتش ًطش هؼاسف هْذی پیطَایی (کشتالاص سمیفِ تا  -دٍسُ خلفاء)تاسیخ اسالم

 پس اص غشٍب
 (تا پایاى سَهیي صهاهذاستحلیل سخذادّای پس اص سحلت پیاهثش)

  الْذیًجن یَسف غالهی

 جوال کؼثِ
 (سٍایت اهام ػلیتِ تاسیخ اسالم ضشحی تش )

  دفتش ًطش هؼاسف یاکهحوذحسیي داًص

  اًتطاسات دلیل ها سسَل جؼفشیاى (خلفاءتاسیخ ) 2تاسیخ سیاسی اسالم جلذ

 الفکش االسالهی هجوغ یَسفی غشٍیهحوذّادی  (4ٍ5جلذ)یالتاسیخ االساله موسوعة
 "تاسیخ تحمیمی اسالم" اػٌَاىحسیٌؼلی ػشتی ت: هتشجن

 هؤسسِ آهَصضی ٍ پژٍّطی اهام خویٌی: اًتطاسات

 

 

 

 



 

 

 

 

 توضیحات مشخصات نشر مؤلف عناوین کتب محورها ردیف

4 
 تاریخ

 اهل بیت

 ضیخ ػثاس لوی هالهٌتْی اآل
 ػلی ًظشی هٌفشد : تحمیك -جلَُ کوال  اًتطاسات

 تالشی تیذٌّذیًاغش  :تحمیك - دلیل ها اًتطاساتٍ 
 

  اًتطاسات تَحیذ هْذی پیطَایی سیشُ پیطَایاى

  اًػاسیاىاًتطاسات  سسَل جؼفشیاى حیات فکشی ٍ سیاسی اهاهاى ضیؼِ

 هؤسسِ تحمیمات ٍ ًطش هؼاسف اّل تیت سیذهحسي اهیي االثٌی ػطشة ئماال فی سحاب
تا دٍ تشجوِ جذاگاًِ تَسظ  ػلی حجتی کشهاًی ٍ حسیي 

 .ًیض چاج ضذُ است "سیشُ هؼػَهاى"ٍجذاًی  تا ػٌَاى 

  الحیذسیِ ةمکتب ّاضن هؼشٍف الحسٌی األئوِ االثٌی ػطش ةسیر

 الفکش االسالهی هجوغ هحوذّادی یَسفی غشٍی (تا آخش 5جلذ ) یالتاسیخ االساله ةموسوع
 "تاسیخ تحمیمی اسالم"حسیٌؼلی ػشتی تِ ًام : هتشجن

 هؤسسِ آهَصضی ٍ پژٍّطی اهام خویٌی: اًتطاسات

  اًتطاسات ػالهِ ػسکشی ػالهِ سیذهشتضی ػسکشی دس احیای دیي ًمص ائوِ

  سسِ آهَصضی ٍ پژٍّطی اهام خویٌیهؤ هحوذسضا جثاسی آى دس ػػش ائوِ ساصهاى ٍکالت ٍ ًمص

  دفتش اًتطاسات اسالهی هحوذ تمی ضَضتشی ٍ اآللفی تَاسیخ الٌثی ةرسال

 ضیخ هفیذ ی الؼثادحجج اهلل ػل معرفة فی االسضاد
 دفتش ًطش فشٌّگ اسالهی

 سیذّاضن سسَلی هحالتی: هتشجن
 

 تالش ضشیف لَشضی اّل الثیت ةسیر ةعهَسَ
 اًتطاسات هؼشٍف

 هْذی تالشپَس: تحمیك
 ایدس هجلذات دٍسُ دٍسُ کاهل صًذگی ائوِ
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 عاشورا 5

  داَصْ تي یحیی هخٌف لَطاتَ فغَّال ةوقع

 سسِ آهَصضی ٍ پژٍّطی اهام خویٌیؤه

 هحوذّادی یَسفی غشٍی: تحمیك

ًخستیي "سلیواًی تا ػٌَاى جَاد : هتشجن 

"گضاسش هستٌذ اص ػاضَسا

سیذػلی هحوذ  ِتشجوتا تٌی الضّشا اًتطاسات ایي کتاب تَسظ 

ًیض  تِ  "اٍلیي همتل ساالس ضْیذاى"هَسَی جضایشی تا ػٌَاى 

 چاج سسیذُ است

 سیذ تي عاٍٍس َفْالل
 ًَیذ اسالم  اًتطاسات

 ػمیمی تخطایطیػثذالشحین  :هتشجن

 ا ت  اٍت ف ت ه  ي شی اض ظ ً َس ت  ف ل ت خ ه  ایْ  ال دس س  اب ت ایي ک

  ت اس  ذُ ض  اج چ ف ل ت خ ه  ي ی و شج ت ا ٍ هْ ً َاٌ  ػ

 ضیخ ػثاس لوی ًفس الوْوَم
 سشٍس اًتطاسات

 ػلی ًظشی هٌفشد: هتشجن

 ا ت  اٍت ف ت ه  ي شی اض ظ ً َس ت  ف ل ت خ ه  ایْ  ال دس س  اب ت ایي ک

ای هحوذتالش کوشُاص جولِ  ف ل ت خ ه  ي ی و شج ت ا ٍ هْ  َاًٌ  ػ

  ت اس  ذُ ض  اج چٍ اتَالحسي ضؼشاًی 

  أسسِ اًتطاساتی اهام ػػشهؤ هحوذاتشاّین آیتی تشسسی تاسیخ ػاضَسا

 الطْذاءخ لیام ٍهمتل جاهغ سیذ یتاس
جوؼی اص ًَیسٌذگاى صیش ًظش 

 استاد هْذی پیطَایی

سسِ آهَصضی ٍ پژٍّطی اهام هؤ

 خویٌی
 

  اًتطاسات غذسا ضْیذ هغْشی حواسِ حسیٌی

 هْذی ضوس الذیيهحوذ ، ظشٍفْا االجتواػیِ ٍ آثاسّا االًساًیِالحسیي ثورة
 داسالکتاب االسالهی 

 شیشیساهی غَ :ضاسح
ایي کتاب تَسظ اًتطاسات الست فشدا تا تشجوِ هْذی پیطَایی تا 

 چاج ضذُ است" اسصیاتی اًمالب اهام حسیي"ػٌَاى 

  حَصُ ٍ داًطگاُ پژٍّطگاُ پٌاُّذایتهحوذ سضا  تاصتاب تفکش ػثواًی دس ٍالؼِ ػاضَسا

  آهَصضی ٍ پژٍّطی اهام خویٌیسسِ هؤ هحسي سًجثش جشیاى ضٌاسی تاسیخی لشائتْا ٍ سٍیکشدّای ػاضَسا

  تَستاى کتاب ًجویهحوذ غادق  اص هذیٌِ تا کشتال تي ػلیحسیي سخٌاى 

  اًتطاسات هسجذ همذس جوکشاى حائشی ػثاس غفائی سیذ الطْذاءتاسیخ 

  سسِ آهَصضی ٍ پژٍّطی اهام خویٌیهؤ داٍدی ػثذ الوجیذ ًاغشی اًمالب کشتال اص دیذگاُ اّل سٌت

  



 توضیحات مشخصات نشر مؤلف عناوین کتب محورها ردیف

6 

 

 

 

 

 

 تاریخ 

 عصر غیبت

 

 

 

 

 

 ًگیي آفشیٌص
 (دسسٌاهِ دٍسُ همذهاتی هؼاسف هْذٍیت)

 جوؼی اص ًَیسٌذگاى
 ،أهْذی هَػَد تٌیاد فشٌّگی

 هشکض تخػػی هْذٍیت 
 

 تاسیخ ػػش غیثت
 (أًگاّی تحلیلی تِ ػػش غیثت اهام دٍاصدّن)

  لاییسیذهسؼَد پَسسیذآ

 ٍ جوؼی اص ًَیسٌذگاى
  هؤسسِ اًتطاساتی حضَس

  پژٍّطگاُ ػلَم ٍ فشٌّگ اسالهی چیصادُ ضاًِحسي حسیي اٍضاع سیاسی، اجتواػی ٍ فشٌّگی ضیؼِ دس ػػش غیثت

 دس اًتظاس لمٌَس
 (کاٍضی دس للوشٍ هَػَد ضٌاسی ٍ هْذی تاٍسی)

 ؼویذیثاهش ال ّاضن سیذ
 آهَصضی ٍ پژٍّطی اهام خویٌیهؤسسِ 

  هْذی ػلیضادُ: هتشجن

  جاسن حسیي أتاسیخ سیاسی غیثت اهام دٍاصدّن
 اًتطاسات اهیشکثیش

 سیذهحوذتمی آیت اللْی: هتشجن
 

 تا ظَْس
 (پژٍّطی جاهغ پیشاهَى آهَصُ ٍ هثاحث هْذٍیت)

 ًجن الذیي عثسی
 ،أهْذی هَػَد تٌیاد فشٌّگی

 هشکض تخػػی هْذٍیت
 

 غذس سیذ هحوذ ضْیذ الػغشی ةالغیبتاسیخ 
 -داسالحجِ -داسالکتاب االسالهی

 لذس

پژٍّطی دس "تا ػٌَاى  هحوذ اهاهی ضیشاصی: هتشجن

 "ٍ ًگشضی تِ تاسیخ غیثت غغشی أصًذگی اهام هْذی

 آساجْاىاًتطاسات 

 غذسسیذ هحوذ ضْیذ  الکثشی ةالغیبتاسیخ 
رٍی  -کتاب االسالهیداسال

 لذس -المشتی
 

 هٌتخة األثش
 آیت اهلل الؼظوی

 غافی گلپایگاًی 

 هشکض ًطش آثاس

 آیت اهلل الؼظوی غافی 

 "جوال هٌتظش"تا ػٌَاى پَسیًثاس احوذ صیي: هتشجن

 هؤسسِ االهام الوٌتظش اًتطاسات

 ؼواًیًُ ةالغیبکتاب 
 داسالکتة االسالهیِ

 جَاد غفاسیهحوذ: هتشجن
 

 ضیخ عَسی ةالغیبکتاب 
 هسجذ همذس جوکشاى

 هجتثی ػضیضی: تشجوِ ٍ تحمیك
 

 ضیخ غذٍق کوال الذیي ٍ توام الٌؼوِ

 اًتطاسات هسجذ همذس جوکشاى 

 ػلی اکثش غفاسی: تحمیك

 هٌػَس پْلَاى: هتشجن
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 تاریخ تشیع
 
 
 
 

  تاسیخ تطیغ
 (غغشیاص آغاص تا پایاى غیثت )

  سسِ آهَصضی ٍ پژٍّطی اهام خویٌیهؤ غالهحسي هحشهی

 الحسٌی ّاضن هؼشٍف جٌثطْای ضیؼی دس تاسیخ اسالم
 تٌیاد پژٍّطْای اسالهی آستاى لذس سضَی

 سیذ هحوذ غادق ػاسف: هتشجن
 

  حَصُ ٍ داًطگاُ گاُپژٍّط حَصُ ٍ داًطگاُ اُگشٍُ تاسیخ پژٍّطگ تاسیخ تطیغ

 ؼػثذاهلل فیا ةالشیعٍ اسالفْن هي  االمامیة تاسیخ 
 اًتطاسات تاؽ اتشیطن

تا ػٌَاى  فامحسیي صسیي: هتشجن
 "سیخ ضیؼِ اهاهیِتا"

 

 تاسیخ تطیغ دس ایشاى 
 (اص آغاص تا  علَع دٍلت غفَی)

 سسَل جؼفشیاى
 اًػاسیاىاًتطاسات 

 ًطش ػلن
 

 تطیغ دس هسیش تاسیخ
 (تطیغ ٍ سیش تکَیٌی آى دس اسالمتحلیل ٍ تشسسی ػلل پیذایص )

 حسیي هحوذ جؼفشیسیذ 
 دفتش ًطش فشٌّگ اسالهی

 تمی آیت اللْیهحوذ :هتشجن
 

 سیشی دس غحیحیي
غحیح -تشسسی دٍ کتاب ٍ هذسن هْن اّل سٌت)

 (تخاسی ٍ هسلن
 هحوذ غادق ًجوی

 تَستاى کتاب
 دفتش اًتطاسات اسالهی
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فرهنگ و تمدن 
 اسالمی

 

  دفتش ًطش فشٌّگ اسالهی یؼمَب جؼفشی هسلواًاى دس تستش تاسیخ
  هشکض جْاًی ػلَم اسالهی کاضفیهحوذ سضا  تاسیخ فشٌّگ ٍ توذى اسالهی
  ًطش سایِ الؼاتذیي لشتاًیصیي تاسیخ فشٌّگ ٍ توذى اسالهی

  اًتطاسات ٍصاست اهَس خاسجِهشکض چاج ٍ  ػلی اکثش ٍالیتی پَیایی فشٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایشاى
  اًتطاسات اهیشکثیش کَبػثذالحسیي صسیي کاسًاهِ اسالم

  اًتطاسات غذسا هغْشی هشتضی خذهات هتماتل اسالم ٍ ایشاى
  تَستاى کتاب ضکشاهلل خاکشًذ سیش توذى اسالهی

  اًتطاسات دلیل ها حکیویهحوذسضا  داًص هسلویي

 سیذ حسي الػذس لؼلَم االسالم ةالشیعتأسیس 
 داسالکتة االسالهیِ

هطتاق ػسکشی تا ػٌَاى ػلی: هتشجن
 "ضیؼِ، تٌیاًگزاساى فشٌّگ اسالم"

 

 منابع 9
 تاریخ اسالم

  اًتطاسات سوت سیذ غادق سجادی ٍ ّادی ػالن صادُ تاسیخ ًگاسی دس اسالم

  اًػاسیاىاًتطاسات  سسَل جؼفشیاى هٌاتغ تاسیخ اسالم

  پژٍّطگاُ ػلَم اًساًی ٍ هغالؼات فشٌّگی غادق آئیٌِ ًٍذ ػلن تاسیخ دس گستشُ توذى اسالهی

 


