موضوعات پژوهشی برای جشنواره عالمه حلی
موضوعات قرآنی
 .1جایگاه باورداشت مهدویت در امید افزایی جامعه بنابر آیات قرآن کریم
 .2نقش باورداشت مهدویت در مبارزه با استکبار و استضعاف بنابر قرآن کریم
 .3نقش باورداشت مهدویت در افزایش پدافند عامل و غیر عامل از منظر قرآن کریم
 .4جایگاه اعتقاد به منجی در تقریب ادیان و مذاهب از منظر قرآن کریم
 .5شاخص های جامعه مطلوب با نگاه به ویژگی های جامعه موعود در قرآن کریم
 .6عوامل بهره وری از هدایت امام از منظر قرآن کریم
 .7موانع تحقق عدالت فراگیر از منظر قرآن کریم
 .8عوامل پیدایش و شکردهای مدعیان دروغین در تعالیم قرآن کریم
 .9آسیب شناسی جامعه منتظر از منظر قرآن کریم
منابع:
قرآن کریم و تفاسیر
اساتید:
 .1کلباسی
 .2یوسفیان
 .3اباذری
موضوعات ادیانی
 .1نقش موعود باوری در گفتگوی ادیان
 .2نقش موعود باوری در ایجاد صلح جهانی
 .3نقش موعود باوری در ایجاد جنبش های اصالحی معاصر جهان
 .4نقش موعود باوری در ایجاد فرقه های نوظهور در ادیان
منابع
 .1هزاره گرایی در سنت مسیحی ،حسین کلباسی اشتری
1
24458.doc

 .2هزاره گرایی در فلسفه تاریخ مسیحیت ،حسین توفیقی
 .3وحدت و همگرایی در جهان اسالم ،رضا وطن دوست
 .4رویکردی دینی به مسئله وحدت و همگرایی ،محمد منصور نژاد
 .5اتحاد و همگرایی درپرتو مهدویت و موعود گرایی ،حسین الهی نژاد
 .6همگرایی ادیان و مذاهب در اعتقاد به موعود ،مجموعه مقاالت
 .7اسالم و صلح جهانی ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 .8اسالم پیام آورصلح و دوستی ،سید فضل اهلل موسوی
 .9صلح پایدار جهانی ،علی میرزایی
 .11بررسی و نقد عرفانهای نو ظهور ،احمد حسین شریفی
 .11نقد و بررسی مبانی و آموزه های عرفانهای نو ظهور ،مجموعه مقاالت
 .12سراب معنویت ،حسن اردشیری
 .13کاوشی در معنویت های نو ظهور ،حمزه شریفی دوست
 .14معنویت های نو ظهور ،حمید مظاهری سیف
 .15فرقه های نوظهور ،حمید نگارش
 .16آفتاب و سایه ها ،محمد تقی فعالی
اساتید
 .1حسین کلباسی اشتری
 .2مهراب صادق نیا
 .3جواد باغبانی
 .4عباس رسول زاده
 .5محمد مهدی لطفی
موضوعات ادعیه ای :
 .1نقش پاسخگویی دعای ندبه در دفع شبهات
منابع :شروح دعای ندبه
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برخی از شروح:
 .1شرح دعای ندبه ،تألیف :میر جالل الدین محدث ارموی ( 1399 – 1323ق ،).به کوششش :راشا
استادی ،محسن احمدی .قم :کتابخانه تخصصی علوم حدیث 1394 ،ش .سه جلد،
 .2حدیث آرزومندی ،شرحی بر دعای ندبه ،علی کریمی جهرمی ،قم  ،راسخون
 .3حکایت عطش :جرعه ای از زالل دعای ندبه ،عزیزاهلل حیدری ،قم مسجد جمکران
 .4ندبه ونشاط ،شرحی بر دعای ندبه ،احمد زمردیان ،قم ،نشر فرهنگ اسالمی
 .5شرح دعای ندبه ج 1و 2سید مصطفی موسوی خرم آبادی  ،همای غدیر
کارشناس:
 .1استاد سید محمد مهدی میرباقری ،استاد مجتبی کلباسی
 .2دفاع از اعتقادات امامیه با تکیه بر زیارت آل یاسین
منابع :شروح زیارت آل یاسین
برخی از شروح:
 .1میثاق منتظران :شرحی بر زیارت آل یاسین ،سید مهدی حائری قزوینی ،قم مسجد جمکران
 .2پیمان نصرت،تبیینی بر فرازهای زیارت آل یاسین ،زکریایی و افراسشیابی ،بنیشاد فرهنگشی مهشدی
موعود
 .3نظر به مقصد جان هر انسان ،اصغر طاهر زاده
 .4تو را گواه می گیرم :شرح یک دوره اعتقادات در زیا رت آل یاسین ،سید مجتبی بحرینی ،منیر
کارشناس :حجت االسالم محمد صادق کفیل ،حجت االسالم علی ربانی
 .3تاثیر ادعیه و زیارات در تقویت بن مایههای اعتقادی
منابع:
 .1کتاب مکیال المکارم
 .2کتاب فلسفه زیارت ،مرتضی جوادی آملی
کارشناس :حجت االسالم اباذری ،حجت االسالم امیر محسن عرفان
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موضوعات سیاسی اجتماعی:
 .1بسترهای پذیرش ادعای مدعیان دروغین
 .2بسترهای پذیرش ادعای احمد الحسن
 .3بسترهای ترویج و گسترش تفکرات احمد الحسن
 .4جهانی شدن فرهنگی و فرصت ترویج مهدوی
 .5راهکارهای تبلیغ فرهنگ مهدویت در فضای مجازی
 .6چگونگی پاسخ به شبهات مهدوی در فضای مجازی
 .7ناامنی حاصله از هژمونی غرب و امتال ء زمین از ظل و ست
 .8نقش بعد نرم افزاری پیشرفت تکنولوژی در جهانی شدن فرهنگ مهدویت
 .9چگونگی آشنا ساختن افکار عمومی برون دینی با فرهنگ مهدویت
 .11راهکارهای مقابله با مهدویت ستیزی استکبار جهانی
 .11کارکردهای منجی باوری در دنیای مدرن
 .12قدرت انگیزشی زیبایی های عصر ظهور در ترغیب جوانان به مهدویت
 .13غلو در مباحث مهدویت و نقش آن در انحراف افکار عمومی از فرهنگ مهدویت
 .14قدرت انگیزشی ظهور منجی در ترغیب پیروان ادیان به انتظار منجی
 .15آسیب شناسی وظایف منتظران از نگاه قران کری
 .16آسیب شناسی مبلغان مهدویت در فضای مجازی
 .17نقش استکبار جهانی در استضعاف ملتها
 .18چگونگی تبیین اضطرار به حجت الهی در جامعه امروزی
 .19دالیل احساس بی نیازی مردم به امام زمان در جامعه امروزی
 .21آسیب شناسی تبلیغ مهدویت در بین شیعیان
 .21فتنه های آخرالزمان و تحدید نسل جوان
 .22غایت شناسی سیاست مهدوی و الگوگیری برای جامعه شیعی
 .23نقش فرهنگ مهدویت در وحدت جامعه اسالمی
 .24آسیب های بیان تشرفات
 .25نقش بیداری اسالمی در ترویج فرهنگ مهدویت
 .26آسیب شناسی فعالیت های مهدوی در کشور
 .27آسیب شناسی مراکز مهدوی در کشور
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 .28جایگاه تبیین اندیشه مهدویت در مدارس
 .29نقش اماکن مهدوی در ترویج فرهنگ مهدویت
 .31قدرت انگیزشی یاری امام زمان در دوران آخرالزمان
 .31نقش مهدویت در شکل گیری وضعیت سیاسی عصر پیشاظهور
 .32نقش آموزه مهدویت در شکل گیری زندگی سیاسی منتظران درعصر پیش از ظهور
 .33تجارتهای شیطانی و نقش آن در امتال ء زمین از ظل و ست
 .34شکاف طبقاتی و نقش ٱن در امتال ء زمین از ظل و ست
 .35جرم و جنایت و نقش ٱن در امتال ء زمین از ظل و ست
 .36جنگ و خونریزی و نقش ٱن در زمینه سازی ظهور امام زمان
 .37بیکاری و نقش ٱن در امتال ء زمین از ظل و ست
 .38از بین رفتن امنیت و نقش ٱن در زمینه سازی ظهور امام زمان
 .39استعمار رسانه ای و نقش ٱن در امتال ء زمین از ظل و ست
 .41ک رنگ شدن ارزشها و نقش ٱن در زمینه سازی ظهور امام زمان
 .41بحران هویت و نقش ٱن در زمینه سازی ظهور امام زمان

موضوعات تاریخی:
 .1مفهوم بدا ءدرمهدی سازی (نقش غالیان یا فرقه های مختلف درمهدی سازی با توجه بهه مفههوم
بدا ء)
 .2بررسی فضای صدور روایات «باطل بودن قیامهای قبل از قیام قائ »
 .3نقش «توقیت» و «تطبیقگرایی» در پیدایش مدعیان و فرق انحرافی
 .4نقش بازخوانی افراطی عالئ الظهوردرپیدایش مهدیان دروغین ازسال 61ق تا ابتدای دوره غیبت
صغری
 .5انقالب اسالمی ایران و تأثیر فرهنگ مهدویت در تحقق آن
 .6نقش علمای اصفهان در گسترش مهدویت در عصر صفوی
 .7تاثیراندیشه مهدوی درتعیین مناصب وجایگاه علما ء دوره صفویه
 .8سبک شناسی مواجهه امام رضا درتقابل با واقفیهه (چهرا امهام رضها  درجهواب واقفیهه بهه
احادیث اثنی عشر استناد نکرده است)
 .9نقش حاکمان فاطمی درگسترش فرهنگ مهدویت
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 .11نقش سربداران دربسط وگسترش اندیشه مهدویت وزمینه سازی
 .11نقش علمای بغداد درگسترش آموزه مهدویت در قرن چهارم و پنج هجری
 .12نقش غیبت امام زماندررویکرد کالمی به بحث مهدویت
 .13نقش رقابتهای مذهبی (زیدیه وامامیهه) درگسهترش مباحهث اعتقهادی امامهت در روزگهار غیبهت
صغری
 .14نقش عالمه حلی در رسمیت یافتن شیعه دردوره اولجایتو

موضوعات اخالقی:
 .1الگوی تربیت اجتماعی مسلمان منتظر
 .2نقش فرهنگ انتظار در تربیت اخالقی مسلمانان
 .3ظرفیتهای فرهنگ انتظار در تربیت اقتصادی مسلمانان
 .4ظرفیتهای فرهنگ انتظار در تربیت سیاسی مسلمانان
 .5نقش فرهنگ انتظار در خروج از روزمرگی
 .6کارکرد فرهنگ انتظار در تقویت مسئولیت پذیری
 .7ظرفیتهای فرهنگ انتظار در تربیت جوان تراز انقالب اسالمی
 .8کارکردهای الگویی اخالق یاوران امام زمان
 .9آسیبهای اخالقی عصر غیبت در جامعه و راهکارهای برون رفت ازآن
 .11آسیبهای اخالقی در خانواده در عصر غیبت و راههای مقابله باآن
 .11بایسته های اخالقی بازاریان منتظر ظهور
 .12الگوی اخالقی معلمان منتظر موعود
 .13بایسته های اخالقی مدیران و مسئوالن دولتی منتظر موعود
 .14شگرد رسانه های معاند مهدویت در گسترش فسادهای اخالقی
 .15بایسته اخالق اجتماعی زنان منتظر
 .16ظرفیت های فرهنگ انتظار در بهبود سبک زندگی اسالمی
 .17ظرفیت های فرهنگ انتظار در پیش گیری از آسیبهای اجتماعی
 .18ظرفیت های فرهنگ انتظار در ایجاد و تقویت روحیه مقاومت جامعه اسالمی
 .19نقش فرهنگ انتظار در تربیت انقالبی
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 .21آسیب شناسی تربیتی داستانهای دیدار با امام زمان
موضوعات حدیثی
 .1بررسی کارکردهای باور به مهدویت بر اساس روایات
 .2بررسی نقش روایات ضعیف در پیدایش فرق انحرافی در مهدویت
 .3آسیب های آخرالزمانی و راه برون رفت از آن بر اساس روایات مهدوی
 .4جالش های پیش روی منتظران از دیدگاه روایات مهدوی
 .5عوامل ایجاد فتنه های آخرالزمانی و راه مقابله با آن
 .6تحلیل جایگاه مهدویت در هندسه روایات معصومین
 .7بررسی رویکرد شیخ طوسی به مهدویت با تاکید بر کتاب الغیبه
 .8بررسی رویکرد کلینی به مهدویت با تاکید بر کتاب کافی
 .9بررسی رویکرد شیخ مفید به مهدویت با تاکید بر کتاب ارشاد
 .11بررسی تطبیقی رویکرد مرحوم نعمانی ،شیخ صدوق و شیخ طوسی به مهدویت
 .11عوامل پیدایش مشکل الحدیث مهدوی و چگونگی عالج آن
 .12بررسی روایات منفرد مهدوی در کتاب های کافی ،غیبهت نعمهانی ،کمهال الهدین و کتهاب الغیبهه
طوسی
 .13بررسی سیمای عفاف و گناهان آخرالزمانی در روایات ظهور
 .14بررسی و تحلیل وضعیت فقها ء و علما در آخر الزمان بر اساس روایات مهدوی
کارشناسان موضوعات حدیثی جشنواره عالمه حلی
 .1استاد نج الدین طبسی
 .2استاد محمد کاظ طباطبایی
 .3استاد احمد عابدی
 .4استاد پور سید آقایی
 .5استاد عزالدین رضانژاد
 .6استاد خدا مراد سلیمیان
 .7استاد جواد جعفری
 .8استاد نصرت اهلل آیتی
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منابع پیشنهادی برای تحقیق در موضوعات حدیثی مهدوی جشنواره عالمه حلی
 .1دانشنامه امام مهدی ،ری شهری
 .2تا ظهور ،نج الدین طبسی
 .3کتاب کافی ،محمد بن یعقوب کلینی
 .4کتاب الغیبه ،شیخ طوسی
 .5کتاب کمال الدین ،شیخ صدوق
 .6الغیبه نعمانی ،ابن ابی زینب نعمانی
 .7االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد ،شیخ مفید
 .8الفصول العشره فی الغیبه ،شیخ مفید
 .9معج احادیث االمام المهدی8جلدی
 .11نرم افزار مهدویت
 .11منتخب االثر ،صافی گلپایگانی3 ،جلدی
 .12تاریخ الغیبة الصغرى ،شهید سید محمد صدر
 .13تاریخ الغیبة الکبرى ،شهید سید محمد صدر
 .14تاریخ ما بعد الظهور ،شهید سید محمد صدر
 .15الیوم الموعود ،شهید سید محمد صدر
 .16مجموعه مقاالت دکترین مهدویت ،پژوهشکده مهدویت
 .17گفتمان مهدویت ،در انتظار نور
 .18معرفت امام عصر و تکلیف منتظران ،ابراهی شفیعی سروستانی
موضوعات کالمی
 .1شبهه طول عمر امام زمان (نقش ادله طول عمر در پذیرش غیبت امام مهدی)
 .2شبهه امامت در کودکی (نقش ادله امامت در پذیرش امامت در کودکی)
 .3نقش والیت فقیه در انسجام جامعه در دوران غیبت امام زمان 
 .4جایگاه والیت فقیه در زمینه سازی برای ظهور
 .5اثبات رجعت از نگاه کالم شیعه
 .6ضرورت وجود حجت الهی با رویکرد اثبات امام زمان 
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منابع موضوعات کالمی
 .1کمال الدین وتمام النعمه(شیخ صدوق رحمه اهلل)
 .2غیبت نعمانی
 .3غیبت شیخ طوسی (رحمه اهلل)
 .4بحار االنوار
 .5پاسخ به شبهات مهدویت( علی اصغر رضوانی)
موضوعات عرفانی
 .1بررسی عرفانی آسیب های مهدویت در دوران غیبت
 .2نقش انسان کامل در خنثی سازی انحرافات مهدوی
 .3اثبات طول عمر امام مهدی از منظر عرفان اسالمی
 .4موضع گیری عرفان در برخورد با انحرافات مهدوی
منابع موضوعات عرفانی
 .1فتوحات مکیه
 .2شرح فصوص الحک
 .3مصباح االنس
موضوعات فلسفی:
 .1بررسی شبهات مهدوی از دیدگاه حکمت اسالمی
 .2نقش معرفت نفس در شناخت امام زمان 
منابع موضوعات فلسفی
 .3اسفار اربعه (مال صدرا رحمه اهلل)
 .4شواهد الربوبیه
 .5دروس معرفت النفس(عالمه حسن زاده آملی)
 .6عل النفس فلسفی( آیت اهلل فیاضی)
 .7اسرار الحک ( مال هادی سبزواری)
موضوعات غرب ومهدویت
 .1آسیب شناسی نمایش معارف مهدویت در رسانه ملی
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 .2آسیب شناسی نمایش معارف مهدویت دررسانه های مکتوب
 .3آسیب شناسی نمایش معارف مهدویت درسینما
 .4گونه شناسی نمایش منجی درسینمای هالیوود درسالهای 2111-1971
 .5گونه شناسی نمایش منجی درسینمای هالیوود درسالهای 2111-2111
 .6گونه شناسی نمایش منجی درسینمای هالیوود درسالهای 2121-2111
منابع موضوعات پژوهشی غرب و مهدویت در جشنواره عالمه حلی ره
کتابها:
 .1رسانه و آموزه مهدویت – امیر محسن عرفان – مرکز تخصصی مهدویت
 .2تحلیلی بر نگاه امام (ره) به هنر و رسانه  -علیراا پناهیان  -بیان معنوی
 .3الگوی هنجاری رسانه ملی (از دیشدگاه رهبشران جمهشوری اسشالمی ایشران)  -علشی اصشغر ترکاششوند -
دانشگاه امام صادق (ع)
 .4دین و رسانه (جستارهایی در رسانه مجموعه مقاالت –  – )2انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 .5بیان تصویری دین در رسانه  -علی اصغر فهیمی فر  -سروش
 .6دین رسانه ای ،آثار و پیامدها :تبیین و بررسی حضور مفاهیم دینی در رسانه های جمعی و الکترونیکی -
عصمت اهلل احمدی رشاد  -بوستان کتاب
 .7درآمدی بر جذابیت در رسانه دینی :مؤلفه های جذابیت دینی در برنامه های گفت و گو محور تلویزیشون
 محمدهادی همایون  -بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) .8سواد رسانه  -محمد محمدی  -سوچا
 .9دین و سینما :سینمای دینی ایران و جهان  -محمد مددپور  -سوره مهر
 .11سینما در حوزه ی معارف دینی  -عبداهلل اسفندیاری  -سوره مهر
 .11سینمای دینی پس از پیروزی انقالب اسالمی ( - )1358-1381علی اصغر کشانی  -مرکز اسشناد انقشالب
اسالمی
 .12آخرالزمان و آینده گرایی سینمایی؛ بررسی و تحلیل بیش از پانصد فیلم  -جواد امین خنشدقی  -موسسشه
فرهنگی والء منتظر 
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 .13دین و سینما ،آموزه های اخالقی و ارزشی؛ بررسی و تحلیل بیش از سیصد فیلم  -جواد امین خنشدقی -
موسسه فرهنگی والء منتظر (عج)
 .14آینه جادو  -جلد اول ،دوم و سوم  -سید مرتضی آوینی – واحه
مقاالت:
 .1گفت و گو :سینما و مهدویت (گفتگویی پیرامون مهدویت و فشرم هشای محتمشل سشینمایی)  -مصشاحبه
شونده :فراستی،مسعود؛ طالب زاده،نادر؛ عمید،حسشین؛ مجلشه :عصشرآدینه » بهشار  - 1385ششماره 18( 1
صفحه  -از  6تا )23
 .2سینما و مهدویت؛ ظرفیت ها و محدودیت های سینمای ایران در روایت داستانی و تکنیکی انگشاره هشای
موعودگرا  -نویسنده :سلیمانی،مجید؛ مجله :عصرآدینه » تابستان  - 1391شماره  12( 7صشفحه  -از 121
تا )132
 .3بررسی مؤلفه غایت شناختی الگوی هنجاری رسانه های جدید اسالمی  -تحلیلی بر تشأثیر نگشاه مهشدوی
در ترسیم الگوی رسانه مطلوب اسالمی  -نویسنده :باهنر،ناصر؛ صمدی،مجتبی؛ مجلشه :مششرق موعشود »
زمستان  - 1389شماره  31( 16صفحه  -از  135تا )165
 .4راهبردهای رسانه ای مهدویت در بستر جغرافیای فرهنگی  -سیاسی  -نویسنده :موسشوی گیالنی،راشی؛
میرزامحمدی،علی؛ مجله :مشرق موعود » زمستان  - 1389شماره  22( 16صفحه  -از  5تا )26
 .5باز ترسیم مؤلفه های نهادینه سازی رویکرد کیفی به آمشوزه مهشدویت در رسشانه  -نویسشنده :عرفشان،امیر
محسن؛ مجله :مشرق موعود » زمستان  - 1394شماره  36علمی-پژوهشی 24ISC (/صفحه  -از  43تشا
)66
 .6ظرفیت ها و محدودیت های رسانه در جامعشه و دولشت زمینشه سشاز ظهشور منجشی موعشود  -نویسشنده:
مرتضوی،محمد؛ مجله :مشرق موعود » زمستان  - 1389شماره  26( 16صفحه  -از  55تا )81
 .7انفطار صورت :مهدویت در رسانه ملی  -نویسنده :خلیل بیگی،نغمشه؛ مجلشه :رواق هنشر و اندیششه » آذر
 - 1388شماره  18( 41صفحه  -از  13تا )31
 .8طراحی فضای سناریوی ترویج و آموزش فرهنگ مهدویت از طریق رسانه ملی  -مجله :مشرق موعشود »
تابستان  - 1391شماره  23( 18صفحه  -از  151تا )173
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 .9رسانه ملی و وجوه سه گانشه فرهنشگ مهشدویت  -نویسشنده :ششفیعی سروسشتانی،ابراهیم؛ مجلشه :دانشش
راهبردی » تابستان  - 1391شماره  28( 111صفحه  -از  131تا )158
 .11راهبردهای تشرویج و آمشوزش فرهنشگ مهشدویت از طریشق رسشانه ملشی  -نویسشنده :موسویان،مرتضشی؛
هادیان،عبداهلل؛ مجله :دانش راهبردی » تابستان  - 1391شماره  36( 111صفحه  -از  159تا )194
 .11عدالت؛ گفتمان بی رسانه /دربشاره عشدالت ،مهشدویت و انتظشار  -نویسشنده :جمعشه ذکی،محمشد؛ مجلشه:
خردنامه همشهری » شهریور  - 1385شماره  1( 6صفحه  -از  19تا )19
 .12فرهنگ مهدوی و رسانه ملی  -نویسنده :شفیعی سروستانی،ابراهیم؛ مجله :رواق هنشر و اندیششه » مشرداد
 - 1386شماره  11( 13صفحه  -از  25تا )34

موضوعات آسیب شناسی
 .1برداشت انحرافی از انتظار
 .2ارائه چهره خشونت آمیز از مهدویت و ظهور
 .3استعجال در ظهور
 .4تعیین زمان ظهور
 .5تطبیق بدون معیار عالئم ظهور
 .6طرح مباحث غیر اروری
منابع پیشنهادی
 .1آسیب شناسی مهدویت (محمد صابر جعفری)
 .2آسیب شناسی جامعه منتظر ،سید محمد میر تبار
اساتید راهنمای پیشنهادی:
حجت حیدری چراتی
جواد اسحاقیان
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موضوعات فرقه های انحرافی
محورها
-1کیسانیه
-1-1بررسی آراء مختلف در مورد جایگاه مهدویت در فرقه کیسانیه
-1-2بررسی تطبیقی خونخواهی امام حسین علیه السالم در کیسانیه و مهدویت
-1-3نقد آراء مستشرقان در مورد رابطه کیسانیه و مهدویت
منابع پیشنهادی:
 .1فرق الشیعه نوبختی
 .2المقاالت و الفرق  ،اشعری
 .3الملل و النحل ،شهرستانی
 .4بحوث فی ملل و نحل  :جعفر سبحانی
 .5تاریخ فرق اسالمی ( ،)2حسین صابری (نشر سمت )
-2زیدیه
-2-1تبیین بحث امامت در زیدیه
-2-2مقایسه جایگاه قیام به سیف در زیدیه و ظهور امام زمان
-2-3بررسی مواع گیری معصومین علیهمالسالم در مورد قیام زید بر مبنای آموزه های مهدوی
-2-4مهدویت و موعود گرایی در زیدیه
-2-5نظام امامت و نیابت در زیدیه معاصر
-2-6بررسی نشانه های موعود از منظرزیدیه
-2-7بررسی راهکارهای تقریب زیدیه با تشیع و انقالب اسالمی در دوره معاصر
منابع پیشنهادی:
 .1تاریخ و عقاید زیدیه  ،مصطفی سلطانی ( نشر ادیان)؛
 .2اخبار ائمه الزیدیه فی طبرستان و دیلمان و جیالن :نصوصالتاریخیه ،ویلفردمادلونگ (دارالنشر بیروت)
13
24458.doc

 .3امامت از دیدگاه امامیه و زیدیه ،مصطفی سلطانی ،دانشگاه ادیان و مذاهب
-3اسماعیلیه
-3-1زمینه ها و چگونگی شکل گیری اسماعیله
-3-2بررسی تفاوت آراء شاخه ها و انشعابات اسماعیلیه در مورد مهدویت
-3-3بررسی دوره های مختلف اسماعیلیه بر اساس مواوعات مهدوی
-3-4تاثیر تاویل گرایی اسماعیلیه در تحلیل مباحث مهدوی
-3-5روشهای تفسیری قرآن در اسماعیلیه در آیات مربوط به مهدویت
-3-6دیدگاه اسماعیلیه فعلی در مورد امامت و نیابت
-3-7بررسی آراء آقاخانیه در مواوعات مهدوی
-3-8مواع گیری و روش های معصومین علیهمالسالم در مقابله با مهدویت اسماعیلی
منابع پیشنهادی:
 .1اسماعیلیه از گذشته تا کنون ،محمد سعید بهمن پور (انتشارات فرهنگ مکتوب)
 .2اسماعیلیه (داشگاه ادیان و مذاهب)
 .3درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه ،مهدی فرمانیان( نشر ادیان)
-4واقفیه
-4-1نقش وکالی امام معصوم در پیدایش واقفیه
-4-2روش بهره برداری واقفیه از روایات در اثبات اعتقادات خود
-4-3روش های مقابله معصومین علیهمالسالم با انحرافات واقفیه
-4-4تاثیر انحرافات مالی در موااع فرقه های انحرافی با محوریت واقفیه
-4-5بررسی سیر نفوذ واقفیه در آثار حدیثی
-4-6تاثیرات واقفیه بر جریان های انحرافی بعدی
منابع پیشنهادی:
 .1تاریخ فرق اسالمی ( ،)2حسین صابری (نشر سمت )
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 .2سلسله مقاالت همایش انتظار و مهدویت در آموزه های راوی
-5جریان های انحرافی مهدوی در اهل سنت
-5-1بررسی ادعاهای مربوط به مهدویت در جریان مهدی سودانی
-5-2بررسی نشانه های ظهور در قیام های مهدوی در آفریقا
-5-3بررسی آراء مربوط به مهدویت در فرقه قادیانیه
-5-4بررسی تاثیر موعود گرایی اسالمی در گروه های جهادی و تکفیری معاصر
-5-5تفسیر داعش از عالئم الظهور
-5-6کتاب شناسی نقد مهدویت شیعی در آثار وهابیت در دهه های اخیر
-5-7بررسی مهدویت در جریان نورسیسم
-5-8بررسی آراء هارون یحیی در مورد موعود
منابع پیشنهادی:
 .1جریان های انحرافی در اهل سنت:
 .2توحید و شرک  ،احمد عابدی (نشر مشعر)
 .3امام مهدی حقیقت تابناک ف مرتضی ترابی( نشر موسسه امام صادق علیه السالم)
 .4ارزش میراث صوفیه ،عبد الحسین زرین کوب
-6غالت
-6-1سوء استفاده غالت از احادیث مهدوی
-6-2تفسیر آیات مهدوی در گروه های غالی
منابع پیشنهادی:
 .1غالیان ،صفری فروشانی
 .2بررسی و نقدی بر صالحی نجف آبادی ،قدرت اهلل حسینی شاهمرادی( نشر منیر)
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جریان های انحرافی سده های اخیر
-7شیخیه ،بابیه ،بهائیه
-7-1بررسی جایگاه عالئم الظهور در آموزه های شیخیه
-7-2آموزه رکن رابع در شیخیه و ارتباط آن با مهدویت
-7-3نشانه های ظهور در فرقه بابیه
-7-4تطبیق معاد و موعود در بابیه و بهائیه
-7-5رابطه خاتمیت و مهدویت از منظر بهائیت
-7-6نحوه بهره برداری بهائیت از علم حروف و اعداد در مباحث مهدوی
منابع پیشنهادی:
 .1درسنامه فرقه های انحرافی (مرکز تخصصی مهدویت)
 .2بهائیان ،سید محمد باقر نجفی (نشر مشعر)
 .3در جستجوی حقیقت ،علیراا روزبهانی ،اداره کل فرق و ادیان
 .4محاکمه و بررسی باب و بهاء ( مصطفوی)
-8گروه های شاذ شیعه
-8-1بررسی آراء برقعی در مواوع مهدویت
-8-2شبهه شناسی احمد الکاتب در مورد مهدویت
-8-3بررسی رویکرد لیبرالی روشنفکران معاصر در مواوع مهدویت
منابع پیشنهادی:
 .1جریان شناسی سیاسی فرهنگی  ،رسول جعفریان
 .2در انتظار ققنوس ،مهدی علیزاده
-9مدعیان جدید
-9-1تحلیل نشانه های ظهور در جریان احمد الحسن(یمانی کاذب)
-9-2دیدگاه جریان احمد الحسن در مورد مرجعیت و نیابت در عصر غیبت
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-9-3کتاب شناسی آثار احمد الحسن در مواوعات مهدوی
-9-4روش شناسی جریان یعقوبی در تفسیر مهدوی قصص قرآنی
-9-5عالئم الظهور از منظر جریان یعقوبی
-9-6رجعت از دیدگاه یعقوبی
-9-7روش تربیتی جریان ابطحی تحت عنوان عرفان مهدوی
-9-8تحلیل جایگاه خواب و مکاشفه در آراء مهدوی در جریان ابطحی
منابع پیشنهادی:
 .1شناخت و بررسی جریان های انحرافشی مهشدویت ،حسشین حجشامی ( پژوهششکده مهشدویت و آینشده
پژوهی)
 .2ره افسانه ( نقد مدعی یمانی) ،محمد شهبازیان ،مرکز تخصصی مهدویت
 .3راه و بیراهه ( نقد مدعی یمانی) ،نصرت اهلل آیتی( بنیاد فرهنگی مهدی موعود)
 .4پیچک انحراف ،جواد اسحاقیان درچه (مرکز تخصصی مهدویت)
-11تصوف
-11-1جایگاه انسان کامل در تصوف و مقایسه آن با لزوم حجت عصر
-11-2ادعاهای مربوط به مهدویت در اقطاب معاصر صوفیه
-11-3بررسی نظام نیابت در دوران غیبت از منظر صوفیه
منابع پیشنهادی:
 .1امام مهدی حقیقت تابناک ،مرتضی ترابی( نشر موسسه امام صادق علیه السالم)
 .2ارزش میراث صوفیه ،عبد الحسین زرین کوب
اساتید راهنمای پیشنهادی:
 .1حجت حیدری چراتی
 .2جواد اسحاقیان
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