
شیعه شناسی  –معرفی رشته های دانشگاهی 

 ماهیت:و  هدف

به رشته اي اطالق مي شود که از مجموعه مسايل به هم بافته يک جمعيت مذهبي به نام شيعه بحث مي کند. از نحوه پيدايش 

و شکل گيري آن در تاريخ اسالم؛ از چگونگي بسط و گسترش آن در ميان اقوام مختلف عرب و عجم؛ از شاخه ها و نحله ها؛ 

رهبران و دانـشمندان؛ منابع و متون؛ معارف و دانش ها، آمـوزه ها، آئين ها، اصول عقيدتي، نقش هاي تاريخي و تمدني و نيز 

وضعيت فعلي شيعيان در جغرافياي مسکون.اين رشته، معرفتي بين رشته اي بوده و در ميان دانش هاي الهيات و علوم اجتماعي 

پيوند مي دهد. روش هاي اين رشته نيز ترکيبي از روش هـاي معمول در دانش هاي الهياتي  جاي گرفته و اين دو را به يکديگر

)حـديـث، تفسير، فقه، کالم و...( و علـوم اجتماعي )اقتصاد، سياست، مديريت، جامعه شناسي، مردم شناسي، زبان شناسي و...( 

ي، کمي، تجربي و مشاهده اي به صورت انفرادي و يا ترکيبي بوده و به اقتضاي مورد از روش هـاي نقلي، تفسيري، تاريخي، تحليل

استفاده مي کند. اين رشته علمي آکادميک، موضوع خود يعني شيعه را به صورت يک کلّ عيني و يک مـجموعه واقعي، مفروض 

اي ا و معرفت ها و دانش هگرفته و با اين رويکرد از تکوين و تطور تاريخي و تقرر و تعين فعلي آن، و نيز از نقش ها و فعاليت ه

.شيعيان، گفت وگو مي کند

و قابل توصیه: توانایی های مورد نیاز

د يد از توانايي هاي مربوط به اين رشته آگاه باشندانشجويان و داوطلباني که قصد ورود به رشته شيعه شناسي را داشته باشند با

:که برخي از اين توانايي ها عبارتنداز

تجزيه و تحليل شرايط اجتماعي شيعيان-1

تجزيه و تحليل امکانات و محدوديت هاي شيعيان -2

عالقمندي به تاريخ گذشته مسلمانان -3

عالقمندي به زبان عربي-4

آسيب شناسي گروه هاي مختلف و ارزيابي مشکالت آن ها -5

 امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:
امکان ادامه تحصيل تا مقطع دکتري وجود دارد.

و بازار کار: آینده شغلی 

فارغ التحصيالن رشته شيعه شناسي مي توانند در مشاغل مربوط به رشته تحصيلي خود فعاليت کنند که برخي از اين مشاغل 

:عبارتنداز

حوزه هاي علميه -1

مراکز آموزشي و پژوهشي-2

وزارت آموزش و پرورش-3

وزارت امور خارجه-4

فرهنگ و ارشاداسالمي وزارت -5

سازمان هاي عقيدتي سياسي -6

سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران -7
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وزارت اطالعات-8

وزارت فرهنگ و ارتباطات اسالمي-9

:شیعه شناسیدروس اصلی رشته 

  شیعه شناسیدروس اختصاصی رشته 
 جمعيت شناسي شيعه مردم شناسي شيعيان

 آيين ها و شعائر شيعه تاريخ تشيع

 انديشيه اجتماعي متفکران شيعه تاريخ تمدن اسالمي

 و.....


