باسمه تعالي
سرفصل كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث
3129
برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث
گروه :علوم قرآن و حديث
رشته :علوم قرآن و حديث
دوره :كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث
کلیات
 -3مقدمه

دین مبین اسالم مبتني بر دو منبع اساسي قرآن و حدیث است که تحقیق و پژوهش در آن و تربیت نیروهای متخصص در این حوزه در
جهت ایجاد فضای دیني و قرآني در جامعه ضروری است .رشته علوم قرآن و حدیث با چنین هدفي تأسیس شد و از آغاز تا کنون بدنبال
تحقیق و پژوهش در مفاهیم قرآني و روایات ائمه(ع) و تربیت محققان و متخصصاني مسلط به مباحث قرآني و حدیثي در راستای نهادینه
کردن مفاهیم قرآني و حدیثي در جامعه است .محققان و متخصصاني که در این رشته وارد ميشوند ،ضمن آموزش مفاهیم قرآن و حدیث
به ترویج فرهنگ قرآني و حدیثي در جامعه همت ميگمارند تا زمینه تحقق جامعهی آرماني مبتني بر آموزههای قرآني و حدیثي را فراهم
سازند.
-9تعريف

دوره کارشناسي ارشد علوم قرآن و حدیث دوره تخصصي در زمینه ی علوم قرآن و حدیث است که دانشجو پس از گذراندن مجموعه ای هماهنگ
از فعالیتهای آموزشي و پژوهشي در پایان دوره به اخذ مدرک کارشناسي ارشد نایل ميشود.
 -3اهداف

ـ تربیت محقق و متخصص در رشته ی علوم قرآن و حدیث به منظور رفع نیازهای فكری کشور جمهوری اسالمي ایران
ـ گسترش مرزهای دانش در رشته ی مربوط
ـ زمینه سازی و ایجاد بستر مناسب برای افزایش توان و مهارت الزم به منظور ارایه نظریههای نوین و تولید علم
ـ پرورش نیروهای توانمند جهت دفاع از اندیشه های قرآن  ،تفسیری ،حدیثي و پاسخ به پرسشهای بنیادین در حوزه علوم قرآن و حدیث
 نظام مند کردن میراث علمي قرآن پژوهان و محدثین جهان اسالم -4واحد هاي درسي

الف) دروس جبراني
فارغ التحصیالن کارشناسي سایر رشته ها که در کارشناسي ارشد علوم قرآن و حدیث پذیرفته شده اند در صورت تشخیص گروه ،موظف
به گذراندن  8واحد از دروس دوره کارشناسي علوم قرآن و حدیث به شرح ذیل مي باشند:
- 1

علوم قرآني  ( 2شامل مباحث اعجاز ،تحدی ،تحریف ،ناسخ و منسوخ) ( 2واحد)

- 2

علوم قرآني ( 3شامل مباحث محكم و متشابه ،حجیت ظواهر و دالالت قرآني ،قرائات قرآني) ( 2واحد)

- 3

فقه الحدیث ( 2واحد)

- 4

درایه الحدیث ( 2واحد)

تذکر :گروه مي تواند با برگزاری آزمون کتبي از دروس جبراني  ،کساني را که حد اقل  06%امتیاز هر درس را کسب نموده اند ،از
گذراندن آن درس جبراني معاف نماید.
ب :دروس اصلي -تخصصي
دروس اصلي -تخصصي شامل  26واحد درسي است.
ج :دروس اختیاري
1

دروس اختیاری  10واحد است که دانشجویان موظف به انتخاب  8واحد آنها ميباشند.
جمع واحدهای جبراني ،تخصصي و اختیاری  28واحد است که با  4واحد پایان نامه مجموع واحدهای درسي این دوره اعم از آموزشي و
پژوهشي  32واحد خواهد بود.
تذکر :دانشجو ميتواند با تایید گروه دو درس به ارزش  4واحد از سایر رشتهها و گرایشهای مرتبط موجود در دانشگاه اخذ نماید.
كمیته برنامه ريزي درسي رشته علوم قرآن و حديث 3129

2

فهرست عناوين دروس كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث
الف  -دروس جبراني
 -1علوم قرآني 2

2

32

 -2علوم قرآني 3

2

32

 -3فقه الحدیث

2

32

 -4درایه الحدیث

2

32

ب  -دروس اصلي -تخصصي
 -1علوم قرآني تخصصي1

2

32

 -2علوم قرآني تخصصي 2

2

32

 -3علوم قرآني تخصصي 3

2

32

 -4تفسیر تخصصي قرآن 1

2

32

 -5تفسیر تخصصي قرآن 2

2

32

 -0تفسیر تخصصي قرآن 3

2

32

 -7روشهای تفسیری

2

32

 -8روششناسي مطالعات قرآني و حدیثي

2

32

 -9تاریخ حدیث

2

32

 -16فقه الحدیث

2

32

علوم قرآني تخصصي 1

تفسیر تخصصي قرآن 1

جمع 92 :واحد

ج  -دروس اختیاري ( 8واحد انتخاب مي شود)
 -1نظرات نوین در حوزه قرآن و حدیث

2

32

 -2علم رجال

2

32

 -3تاریخ قرآن و قراءات

2

32

 -4تفسیر نهج البالغه

2

32

-5زبان تخصصي

2

32

 -0ترجمه و اعراب عالي

2

32

 -7مفردات قرآن

2

32

 -8عقاید اسالم در قرآن و حدیث

2

32

رساله 4 :واحد

4

جمع 19 :واحد
3

علوم قرآني تخصصي 3

علوم قرآني تخصصي 3
)Specialized Quranic sciences(1
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اصلي -تخصصي

پیشنیاز- :

هدف درس :
بررسي و تحلیل مباحث تدوین و طبقهبندی علوم قرآني و اختیار قرائات ،تحلیل جریانهـای اثرگـذار بـر قرائـات و آراء مستشـرقان دربـاره
قرائات
رئوس مطالب :
 معناشناسي قرآن و علوم قرآني مراحل تدوین علوم قرآني کتابت و سیر تحول رسم المصحف طبقه بندی علوم قرآني و روشهای آن بررسي وجوه قرائات و مباني آن اجتهاد قرائات و روشهای آن مطالعات جدید در حوزه قرائات آراء مستشرقان در حوزه قرائاتروش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر

میان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد- :
منابع اصلي :
 ابن جزری ،ش.م(بي تا) .النشر في القرائات العشر،قاهره :مكتبه القاهره. تهراني ،آ1355(.ق) .الذریعه ،تهران :اسالمیه. خویي ،ا1981(.م) البیان ،بیروت :دار الزهراء.ـ داني ،ا.ع ( . )1936التیسیر في القرائات السبع ،استانبول :مطبعه الدوله.
داني ،ا1431 (.ق) .المقنع في معرفه مرسوم المصاحف اهل االمصار ،ریاض :دار التدمریه زرقاني ،م1991(.م) .مناهل العرفان في علوم القرآن ،بیروت :دار احیاء الكتب العربیه.4

 زرکشي ،م1972(.م) .البرهان في علوم القرآن ،بیروت :دارالمعرفه . سیوطي ،ج1465(.ق) .االتقان في علوم القرآن ،قاهره :دارالتراث. معرفت ،م1410(.ق) .التمهید في علوم القرآن ،قم :نشر اسالمي.منابع فرعي:
ـ حاجي اسماعیلي ،م .)1383( .قرائات هفتگانه ،تهران :انتشارات سروش.
 ستوده نیا ،م .)1391( .شرح مقدمه جزریه در تجوید ،وقف و ابتدا و رسم مصحف .تهران :وزارت ارشاد. صالحي کرماني ،م1309(.ش) .درآمدی بر علوم قرآني ،تهران :جهاد دانشگاهي. عقیله المكي ،م2660(.م) .الزیاده و االحسان في علوم القرآن ،شارقه :نشر جامعه الشارقه. قدوری حمد ،غ1462 (.ق) .رسم المصحف دراسه لغویه تاریخیه ،بغداد :اللجنه الوطنیه لالحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجری. قسطالني ،ش. )1972(.لطائف االشارات لفنون القرائات ،قاهره :دارالمعارف . مرکز فرهنگ و معارف قرآن1410(،ق) .علوم القرآن عندالمفسرین ،قم :مكتب االعالم االسالمي. مكي ابن ابي طالب ،ق .)1981( .الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللها ،بیروت :موسسه الرساله. مهدوی راد ،م1379(.ش) .سیر نگارشهای علوم قرآني ،تهران :وزارت ارشاد.1379 ،Nöldeke, T.(1938) Geschichte des QoraÎns, Bearbeitet von Friedrich Schwally, Leipzig.
Watt.W.M.(1970). Bell’s introduction to the Quran, Edinburgh.
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علوم قرآني تخصصي 9
)Specialized Quranic sciences(2
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اصلي -تخصصي

پیشنیاز :علوم قرآني تخصصي 1

هدف درس :
بررسي و تحلیل موضوعات «نزول قرآن» «تحریف ناپذیری» و ادله آن« ،اعتبار قرآن» و بررسي تاریخي و تحلیلي مبحث حجیـت نصـوو و
ظواهر قرآن
رئوس مطالب :
 نقد و بررسي پدیده وحي و اقسام آن مهمترین نظریهها در تبیین وحي نقد و بررسي نظریههای دانشمندان اسالمي و مستشرقان در ترتیب نزول قرآن تحریف ناپذیری قرآن تحلیل تاریخي ادعای تحریف در قرآن بررسي و نقد ادله طرفداران نظریه تحریف ادله تحریف ناپذیری قرآن حجیت نصوو و ظواهر قرآن و بررسي دالیل مخالفان و موافقان حجیت قرآنروش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر

میان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد- :
منابع اصلي :
 خویي1981(.1 ،م) .البیان ،بیروت :دار الزهراء. رامیار ،م1302(.ش) .تاریخ قرآن .تهران :امیرکبیر. زرقاني ،م1991(.م) .مناهل العرفان في علوم القرآن ،بیروت :دار احیاء الكتب العربیه. زرکشي ،م1972(.م) .البرهان في علوم القرآن ،بیروت :دارالمعرفه . سیوطي ،ج1465(.ق) .االتقان في علوم القرآن ،قاهره :دارالتراث. صالح ،صبحي1977(.م) .مباحث في علوم القرآن ،بیروت :دارالعلم للمالیین.6

 معرفت ،م1410(.ق) .التمهید في علوم القرآن ،قم :نشر اسالمي. معرفت ،م1413(.ق).صیانه القرآن عن التحریف ،قم :موسسه النشر االسالمي. نجارزادگان ،ف1424(.ق).سالمة القرآن من التحریف و تفنید االفتراءات علي الشیعة االمامیة ،قم :مشعر.منابع فرعي:
 عسگری ،م1417(.ق) .القرآن الكریم و روایات المدرستین بیروت :شرکه التوحید للنشر عقیله المكي ،م2660(.م) .الزیاده و االحسان في علوم القرآن ،شارقه :نشر جامعه الشارقه. کمالي دزفولي ،ع1372(.ش) .قرآن ثقل اکبر ،تهران :انتشارات اسوه. -مرکز فرهنگ و معارف قرآن1410(.ق) .علوم القرآن عندالمفسرین ،قم :مكتب االعالم االسالمي.

Nöldeke, T.(1938) Geschichte des QoraÎns, Bearbeitet von Friedrich Schwally, Leipzig.

7

علوم قرآني تخصصي 1
)Specialized Quranic sciences(3
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اصلي -تخصصي

پیشنیاز :علوم قرآني تخصصي 2

هدف درس :
بررسي و تحلیل وجوه و ابعاد اعجاز قرآن کریم ،نسخ و ادله قائالن و مخالفان نسخ آن در قـرآن،محكم و متشـابه و معیارهـای طبقـهبنـدی
آیات محكم و متشابه
رئوس مطالب :
 معنا شناسي معجزه و معادلهای آن در قرآن وجوه و ابعاد اعجاز قرآن رویكرد های جدید در تبیین اعجاز قرآن سیر تاریخي اندیشه نسخ و دیدگاههای موافقان و مخالفان نقد و بررسي انواع نسخ و ادله موافقان و مخالفان آن نقد و بررسي دیدگاههای متقدمان و متأخران در حوزه محكم و متشابه معیارهای طبقه بندی آیات محكم و متشابهروش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر

میان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد- :

منابع اصلي :
 احمدی ،م.ا1370(.ش) .تناقضنما یا غییب نمون ،نگرشي نو به معجزه ،قم :بوستان کتاب. اسعدی ،م .طیب حسیني ،م1396(.ش) .پژوهشي در محكم و متشابه ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. باقالني ،ا1421(.ق) .اعجاز القرآن ،بیروت :دارالكتب العلمیه. بنت الشاطي ،ع1464(.ق) .االعجاز البیاني ،قاهره :دارالمعارف. حمصي ،ن1416(.ق) .تاریخ فكره اعجاز القرآن ،بیروت :دارالكتاب العربي. خویي1981(.1 ،م) .البیان ،بیروت :دار الزهراء. سیوطي ،ج1465(.ق) .االتقان في علوم القرآن ،قاهره :دارالتراث. معرفت ،م1410(.ق) .التمهید في علوم القرآن ،قم :نشر اسالمي.8

 مصطفي ،ز1971(.م) النسخ في القرآن الكریم ،بیروت :دارالفكر.منابع فرعي:
 رافعي ،م1416(.ق) .اعجاز القرآن و البالغه النبویه ،بیروت :دار الكتاب العربي. زرقاني ،م1991(.م) .مناهل العرفان في علوم القرآن ،بیروت :دار احیاء الكتب العربیه. عطایا ،ج.و1427(.ق) .حقیقه النسخ و طالقه النص في القرآن ،بیروت :دارالوفاء عقیله المكي ،م2660(.م) .الزیاده و االحسان في علوم القرآن ،شارقه :نشر جامعه الشارقه. -مرتضي ،س1382(.ش) .الموضح عن جهة اعجاز القرآن ،مشهد :آستان قدس رضوی.
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تفسیر تخصصي قرآن 3
)Thematic Quranic In0terpretation(1
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اصلي -تخصصي

پیشنیاز- :

هدف درس :
بررسي و تحلیل دیدگاههای قرآني و آراء مفسران در مباحث کالمي
رئوس مطالب :
 تأثیر اختالفات کالمي در تفسیر آیات تفسیر آیات توحیدی تفسیر آیات نبوت و امامت جایگاه اهل بیت در قرآن بررسي آیه والیت بررسي آیه تطهیر بررسي آیه مباهله -تفسیر آیات معاد

روش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر

میان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد- :
منابع اصلي :
 حسین فضل اهلل ،م1419(.ق) .من وحي القرآن ،بیروت :دارالمالک للطباعة و النشر. راد ،علي1396(.ش) .مباني کالمي امامیه در تفسیر قرآن ،تهران :سخن. روحاني ،م.ح1376(.ش) .تفسیر کالمي قرآن ،تهران :توس. طباطبایي،م.ح1972(.م) .المیزان في تفسیر القرآن ،بیروت :مؤسسه االعلمي. طبرسي ،ف1374(.ق) .مجمع البیان لعلوم القرآن ،تهران :انتشارات اسالمیه. طوسي ،م.ح1469(.ق) .التبیان في تفسیر القرآن ،قم :مكتبه المرعشي النجفي.منابع فرعي:
 ابن جریر طبری ،م1412(.ق) .جامع البیان في تفسیر القرآن ،بیروت :دارالمعرفه.11

 ابن کثیر ،م1416(.ق) .تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :مكتبه الهالل. عزه دروزه ،م1383(.ق) .التفسیر الحدیث ،قاهره :دارإحیاء الكتب العربیة ،قاهره. زمخشری ،م1467 (.ق) .الكشاف عن الحقایق غوامض التنزیل ،بیروت :دارالكتب العربي. -فخر رازی ،م1411(.ق) .التفسیر الكبیر ،بیروت :دار احیاء التراث العربي.
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تفسیر تخصصي قرآن 2
)Thematic Quranic Interpretation(2
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اصلي -تخصصي

پیشنیاز :تفسیر تخصصي قرآن 1

هدف درس :
بررسي و تحلیل دیدگاههای قرآني و آراء مفسران در مباحث اخالق فردی و اجتماعي و مباحث تربیتي قرآن
رئوس مطالب :
 بررسي آیات حوزه اخالق فردی اخالق حسنه(محبت ،فروتني و خشوع ،حلم ،صبر ،رضا ،قناعت ،حسن ظن) اخالق سیئه( غضب ،حسد ،عجب ،ریا ،تكبر ،ناامیدی ،سوء ظن) بررسي آیات حوزه اخالق اجتماعي اخالق حسنه اجتماعي(احسان ،انفاق) اخالق سیئه اجتماعي(ظلم ،استكبار ،غیبت) بررسي آیات اخالقي در حوزه خانواده بررسي موارد تربیتي در گفتار و رفتار انبیاءروش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر
+

میان ترم
+

آزمون نهايي
+

پروژه
+

بازديد- :
منابع اصلي :
 ایزوتسو ،ت1306(.ش) .مفاهیم اخالقي -دیني در قرآن ،ترجمه فریدون بدرهای ،بيجا :انتشارات قلم. جسر ،ن2664(.م) .القرآن في التربیه االسالمي ،قاهره :مجمع البحوث االسالمیه.جوادی آملي ،ع1380 (.ش) .تسنیم» تفسیر قرآن کریم ،قم :مرکز نشر اسراء.
 درّاز ،ع1468(.ق) .دستور االخالق في القرآن الكریم ،بیروت :دارالبحوث العلمیه. دانشگاه علوم پژشكي تبریز1385(.ش) .قرآن -روانشناسي و علوم تربیتي(مجموعه مقاالت) .تبریز :انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تبریز. طباطبایي ،م.ح1972(.م) .المیزان في تفسیر القرآن ،یبروت :مؤسسه االعلمي. عباسنژاد ،م1396(.ش) .قرآن -روانشناسي و علوم تربیتي ،مشهد :بنیاد پژوهشهای حوزه و دانشگاه. مصباح یزدی ،م.ت1383(.ش) .اخالق در قرآن ،تحقیق محمد حسین اسكندری ،قم :مرکز انتشارات موسسهی آموزشي و پژوهشـي امـامخمیني.
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منابع فرعي:
 طبرسي ،ف1374(.ق) .مجمع البیان لعلوم القرآن ،تهران :انتشارات اسالمیه. فخر رازی ،م1411(.ق) .التفسیر الكبیر ،بیروت :دار احیاء التراث العربي. نجاتي ،م.ع1388(.ش) .قرآن و روانشناسي ،ترجمه عباس عرب ،مشهد :بنیادپژوهشهای اسالمي.نوروزی ،م1384(.ش) .آسیب شناسي رفتاری انسان از دیدگاه قرآن ،قم :بوستان کتاب.
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تفسیر تخصصي قرآن 1
)Thematic Quranic Interpretation(3
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اصلي -تخصصي

پیشنیاز- :

هدف درس :
بررسي و تحلیل دیدگاههایي قرآني و آراء مفسران در مباحث فقهي عبادات ،معامالت ،جزائیات و ایقاعات و بررسي مفاهیم اقتصادی قرآن
رئوس مطالب :
 تأثیر اختالفات فقهي در تفسیر آیات تفسیر بخشي از آیات مربوط به عبادات(از قبیل نماز ،روزه ،حج ،خمس) تفسیر بخشي از آیات مربوط به معامالت (از قبیل ارث ،اجاره ،قرض الحسنه) تفسیر بخشي از آیات مربوط به جزائیات(از قبیل حدود ،دیه ،شهادت ،قضاوت) تفسیر بخشي از آیات مربوط به ایقاعات(از قبیل طالق ،ظهار ،لعان ،ایالء ،اقرار ،جعاله) بررسي مفاهیم اقتصادی(رزق و روزی ،رفاه ،ثروت) بینش و فهم اقتصادی در قرآن -عدالت اقتصادی در قرآن

روش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر

میان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد- :
منابع اصلي :
 ایازی ،م.ع1386(.ش) .فقه پژوهي قرآني ،قم :بوستان کتاب. حسیني شیرازی ،م1399(.ق) .الفقه حول القرآن الكریم ،بيجا :انتشارات قرآن. صدر ،م.ب(1466ق) .اقتصادنا ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات. فاکر میبدی ،م1383(.ش) .آیات االحكام تطبیقي ،قم :مرکز جهاني علوم اسالمي.مغنیه ،م.ج1900 (.م) .فقه االمام الصادق ،عرض و استدالل ،بیروت :دار العلم للمالیین. عباسنژاد ،محسن1384(.ش) ،قرآن و اقتصاد ،مشهد :بنیاد پژوهشهای قرآني حوزه و دانشگاه.14

منابع فرعي:
 طباطبایي،م.ح1972(.م) .المیزان في تفسیر القرآن ،بیروت :مؤسسه االعلمي. قرطبي ،م1465(.ق) .الجامع الحكام القرآن ،بیروت :داراحیا التراث العربي. مقداد ،فاضل1388(.ش) .کنزالعرفان في فقه القرآن ،تهران :مكتب نوید اسالم. مهدوی راد ،م.ع  .)1391( .جریان شناسي تفاسیر فقهي ،مشهد :دانشگاه علوم اسالمي رضوی. -یوسفي ،ا.ع(.بيتا) .ماهیت و ساختار اقتصاد اسالمي ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
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روشهاي تفسیري
Interpretation Methods
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اصلي -تخصصي

پیشنیاز- :

هدف درس :
تحلیل مباني مفسران در تفسیر قرآن و بررسي روشهای تفسیری مفسران از صدر اسالم تا عصر حاضر
رئوس مطالب :
اصطالح شناسي(مباني ،روش،رویكرد،مكاتب ،مناهج ،مذاهب ،الوان)
الف :روشهای تفسیر ترتیبي
روش تفسیر اثریروش تفسیر عقليروش تفسیر اشاری و باطنيروش تفسیر عرفانيروش تفسیر قرآن به قرآنب :روشهای تفسیر موضوعي
ج :نقد و بررسي گرایشهای تفسیری در عصر حاضر
روش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر
+

میان ترم
+

آزمون نهايي
+

بازديد- :
منابع اصلي :
 اسعدی ،م1389(.ش) .آسیبشناسي جریانهای تفسیری ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. بابایي ،ع.ا1391(.ش) .بررسي مكاتب و روشهای تفسیری ،قم :پؤوهشگاه حوزه و دانشگاه. ذهبي ،م .ح(1901م) .التفسیر و المفسرون ،قاهره :دار الكتب الحدیثه. شاکر ،م.ک(1382ش) .مباني و روشهای تفسیری ،قم :مرکز جهاني علوم اسالمي. رومي ،ف1413(.ق) .بحوث في اصول التفسیر و مناهجه ،ریاض :مكتبه التوبه. محتسب ،ع1469(.ق) .اتجاهات التفسیر في العصر الراهن ،بیروت :مؤسسه الرساله. معرفت ،م1418(.ق) .التفسیر و المفسرون في ثوبه القشیب ،مشهد :جامعه الرضویه.16

پروژه
+

روششناسي مطالعات قرآني و حديثي
Methodology of Quran and Hadith Studies
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اصلي -تخصصي

پیشنیاز- :

هدف درس :
تبیین روشها و رویكردهای قرآنيپژوهي و حدیثپژوهي و تبیین اصول و مباني مطالعات بین رشتهای در حوزه قرآن و حدیث
رئوس مطالب :
 تبیین ارکان پژوهش روشها و روی آوردهای قرآن پژوهي روش تحلیل گفتمان روش معناشناسي روش نشانهشناسي روشهای حدیث پژوهي سند و روشهای ارزیابي آن روشهای نقد متن حدیث نرم افزارهای قرآني و حدیثي و کاربرد آنها در پژوهشروش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر
+

آزمون نهايي

میان ترم
+

پروژه

+

+

بازديد- :
منابع اصلي:
 پاکتچي،ا1391(.ش).روش تحقیق با تكیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع). حافظ نیا ،م1392(.ش) .مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انساني ،تهران :انتشارات سمت. فرامرز قراملكي ،ا1391(.ش) .روششناسي مطالعات دیني ،مشهد :دانشگاه علوم اسالمي رضوی. نكونام ،ج1396(.ش) .روش تحقیق با تاکید بر علوم اسالمي ،قم :انتشارات دانشگاه قم.منابع فرعي:
 نادری ،ع1371(.ش) .راهنمای عملي فراهم سازی طرح تحقیق ،تهران :انتشارات بدر.17

. انتشارات بدر: تهران، روش تحقیق و چگونگي ارزیابي آن در علوم انساني.)ش1309(. س، نراقي، ع، نادریGraziono, A.M & Raulin, M.L.(1992). Research Methods, New York:
Publishers Private Ltd
Lester.J.D(1971). Writing research papers. London:Glenview & Lllinois.
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تاريخ حديث
History of Hadith
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اصلي -تخصصي

پیشنیاز- :

هدف درس :
بررسي و تحلیل تاریخ نقل و نگارش و تدوین حدیث در شیعه و اهل سنت
رئوس مطالب :
الف :تاریخ حدیث شیعه
 حدیث شیعه از عصر امام علي(ع) تا پایان غیبت صغری تبویب حدیث و آغاز جامع نویسي بررسي حدیث شیعه در دوره متاخرین و معاصرینب -تاریخ حدیث اهل سنت
 نقل و نگارش حدیث در عهد پیامبر(و) و دوره خلفای سه گانه وضعیت حدیث در دوران بني امیه -بررسي حدیث اهل سنت در دوره متاخرین و معاصرین

روش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر

میان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد- :
منابع اصلي :
 ابو ریه ،م1995(.م) .اضواء علي السنه المحمدیه ،قم :دار الكتاب االسالمي. حجت ،هادی(1388ش) .جوامع حدیثي شیعه ،تهران :سمت.طباطبایي ،ک1388(.ش) .تاریخ حدیث شیعه ،تهران :سمت.
 محمد ابوزهو ،محمد( ،)1378الحدیث و المحدثون ،قاهره :مطبعه مصر. مدیر شانه چي ،ک1377(.ش) .تاریخ حدیث ،تهران :سمت. مظفر ،محمد حسین1308(.ش) .تاریخ شیعه ،ترجمه محمد باقر حجتي ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي. معارف ،م1374(.ش) .پژوهشي در تاریخ حدیث شیعه ،تهران :موسسه فرهنگي هنری ضریح.19

 معارف ،م1377(.ش) .تاریخ عمومي حدیث ،تهران :کویر. -معارف ،مجید( ،)1383جوامع حدیثي اهل سنت ،تهران :سمت.
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فقه الحديث
)Hadith Apprehension (Fiqh Al – Hadith
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اصلي -تخصصي

پیشنیاز- :

هدف درس :
مباني و روشهای فهم و درک صحیح حدیث و بررسي موانع فهم حدیث
رئوس مطالب :
 روش فهم حدیث فهم مفردات و ترکیبات حدیث گردآوری قرینهها و اسباب صدور حدیث تشكیل خانواده حدیثي موانع فهم حدیث بررسي عام و خاو ،ناسخ و منسوخ و حقیقت و مجاز در حدیث بررسي نمونه هایي از احادیث جوامع حدیثي فریقین در موضوعات فقهي ،تفسیری ،اعتقادی ،فضائل و مناقب و مثالب ،سیره و تاریخ)روش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر

میان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد- :
منابع اصلي :
 غفاری ،ع1309(.ش) .تلخیص مقباس الهدایه ،تهران :دانشگاه امام صادق. ابو ریه ،م1995(.م) .اضواء علي السنه المحمدیه ،قم :دار الكتاب االسالمي. مسعودی ،ع1387(.ش) .روش فهم حدیث ،تهران :سمت و دانشكده علوم حدیث. غروی نائیني ،ن1379(.ش) .فقه الحدیث ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس.عتر ،ن1461(.ق) .منهج النقد في علوم الحدیث ،بیروت :دارالفكر. عمری ،ا1417(.ق) .منهج النقد عندالمحدثین مقارنا بالمنهج النقد الغربیه ،ریاض :داراشبیلیا. -شبر  ،ع 1467 ( .ق) .مصابیح االنوارفي شرح مشكالت االخبار ،بیروت :موسسه النور للمطبوعات.
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نظرات جديد در حوزه قرآن و حديث
New opinions in Quran and Hadith sciences
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اختیاری

پیشنیاز- :

هدف درس :
بررسي رویكردهای دین پژوهي و قرآن پژوهي معاصر و تحلیل آراء دانشمندان معاصر در مباحث قرآني و حدیثي
رئوس مطالب :
 رویكردهای قرآني معاصر(جریان بازگشت به قرآن) هرمنوتیک فلسفي و تفسیر قرآن مطالعات قرآني و رویكردهای دین پژوهي معاصر نظرات اندیشمندان مسلمان در حوزه وحي(تجربه دیني و مكاشفه عرفاني) نقد و بررسي آراء مستشرقان درباره قرآن نقد و بررسي رویكردهای جدید به علوم حدیث در بین مسلمانان نقد و بررسي جریان حدیثگرای معاصر نقد و بررسي آراء مستشرقان در حوزه حدیثروش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر
+

میان ترم
+

آزمون نهايي
+

پروژه
+

بازديد:
منابع اصلي :
 اعظم شاهد ،ر1380(.ش) .اعجاز قرآن از دیدگاه مستشرقان ،قم :مرکز جهاني علوم اسالمي. حسین صغیر ،م1413(.ق) .دراسات قرآنیه ،قم :حوزه علمیه قم. شیني میرزا ،س1385(.ش) .مستشرقان و حدیث :نقدو بررسي دیدگاههای گلدزیهر و شاخت ،تهران :هستي نما. زماني ،م.ح1385(.ش) .مستشرقان و قرآن ،قم :بوستان کتاب.فعالي ،م1385(.ش) .تجربه دیني ومكاشفه عرفاني ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي.
 نصر حامد ،ا،ز .)1990(.اتجاه العقلي في التفسیر  ،بیروت :دار التنویر . نصر حامد  ،ا.ب ،)1997 (.النص السلطه  ،الحقیقه الفكر الدیني بین اراده المعرفه واراده الهیمنه  ،بیروت  :الدار البیضاء. نصر حامد.ا2665(.م) .مفهوم النص ،دراسه في علوم القرآن ،قاهره :مرک الثقافي العربي.22

منابع فرعي:
 شرقاوی ،ع.م(.بي تا) .الفكر الدیني في مواجهه العصر  ،بي جا :مكتبه الشاب عدالت نژاد ،س1392(.ش) .آفرینش در قرآن ،تهران :نشر نگاه معاصر. علي الصغیر ،م.ح. )1372(.خاور شناسان وپژوهش های قرآني  ،ترجمه محمد صادق شریعت  ،م  ،تهران :موسسه مطلع الفجر. نصری ،ع1379(.ش) .انتظار بشر از دین ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي.- The Encyclopedia of Islam(1960), Leiden: Brill.
- Hirschfeld. H.(1902). New reseaches in to the composion and Exegesis of the Qoran, London
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علم رجال
)The Biography and Criticism of Traditionists (Rejāl al –Hadith
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اختیاری

پیشنیاز- :

هدف درس :
نقد وبررسي منابع رجالي و مباني و روشهای جرح و تعدیل راویان ،بررسي قواعد توثیق خاو و عام ،توحید مختلفات و روشهای تمییز
مشترکات
رئوس مطالب :
 سیر تحول علم رجال و آراء رجالي در شیعه و اهل سنت بررسي منابع رجالي اولیه بررسي منابع رجالي ثانویه شیوه تالیف و نظام دهي مباحث رجالي در آثار متقدمان و متأخران شیعه بررسي اصطالحات جرح و تعدیل و مالکهای آن روشهای رجالیان در توثیق و تضعیف راویان توحید مختلفات ومراحل آن تمییز مشترکات و معیارهای آنروش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر

میان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد- :
منابع اصلي :
 خوئي ،ا 1413( .ق) معجم رجال الحدیث ،نجف. سبحاني ،ج1414( .ق) .کلیات في علم الرجال ،قم :موسسه النشر االسالمي. فضلي ،ع1410( .ق) .اصول علم الرجال ،بیروت :موسسه ام القری للتحقیق و النشر. کجوری شیرازی ،م1423( .ق) .الفوائد الرجالیه ،به تحقیق محمد کاظم رحمان ستایش ،قم :دارالحدیث الثقافیه. کربالیي زاده ،کلباسي ،ا1423(.ق) .سماءالمقال في علم الرجال ،تحقیق مصطفي درایتي ،قم  ،دارالحدیث. کلباسي ،م،ا1433( .ق) .الرسائل الرجالیه ،به تحقیق محمد حسین درایتي ،قم :دار الحدیث. وحید بهبهاني ،م ،ب1360( .ق) .تعلیقه علي منهج المقال ،تهران :بينا.24

منابع فرعي:
 تفرشي ،م1418( .ق) .نقد الرجال ، ،قم :موسسه آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث. طریحي ،ف1374(.ق) .جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال( ،تصحیح :محمد کاظم طریحي) ،بيجا :کتابفروشي جعفریتبریزی.
 کني ،ع1421( .ق) .توضیح المقال في علم الرجال ،به تحقیق محمد حسین مولوی ،قم :دارالحدیث. مامقاني ،ع( .بي تا) .تنقیح المقال ،بيجا :بينا. نجار ،محمد علي1416( .ق) .تصحیح تراثنا الرجالي ،بيجا ،موسسه الهجرة. -نمازی شاهرودی ،علي1412( .ق) .مستدرکات علم رجال الحدیث ،اصفهان:ابن المولف.
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تاريخ قرآن و قراءات
History and Readings of Quran
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اخنیاری

پیشنیاز- :

هدف درس :
بررسي و تحلیل تاریخ جمع و کنابت قرآن ،پیدایش قرائات قرآن و ادوار تاریخي مختلف آن
رئوس مطالب :
الف :تاریخ نزول قرآن
تعریف تاریخ قرآن و پیدایش این اصطالح در علوم قرآني ارتباط آغاز نزول قرآن با بعثتب :تاریخ جمع و کتابت قرآن
 نگارش قرآن در زمان پیامبر(و)(ادله قرآني و روایي و تاریخي) جمع و تدوین قرآن در زمان پیامبر(و) و پس از رحلت (جمع حضرت علي(ع)  -جمع خلفا)ج :تاریخ قرائت قرآن
 پیدایش قراءات قرآن و ادوار آن اختالف قرائات و احرف سبعه در بستر تاریخ (تسبیع قرائات ،مفرده نگاری)روش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر

میان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد- :
منابع اصلي :
 حجتي ،م.ب1306(.ش) .پژوهشي در تاریخ قرآن ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي. خویي ،ا1981(.م) .البیان ،بیروت :دار الزهراء.دروزه ،م.ع1359(.ش) تاریخ قرآن ،ترجمه محمد علي لساني فشارکي ،تهران :نهضت زنان مسلمان.
 رامیار ،م1302(.ش) .تاریخ قرآن ،تهران :امیرکبیر. زنجاني ،ا1464(.ق) .تاریح قرآن ،تهران :منظمه االعالم االسالمي. فضلي ،ع1373(.ش) .مقدمهای بر تاریخ قراءات قرآن کریم ،ترجمه محمد باقر حجتي ،تهران :اسوه.26

 میرمحمدی زرندی ،ا1303(.ش) .تاریخ و علوم قرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمي.منابع فرعي:
 زرقاني  ،م  ،ع 1410(.ق) .مناهل العرفان في علوم القرآن  ،بیروت  :دار الكتب العلمیه. عاملي ،ج1374(.ق) .پزوهشي نو در باره قرآن کریم ،ترجمه سپهری ،تهران :محمد ،تبلیغات اسالمي. عاملي ،ح1413(.ق) .حقایق هامه حول القرآن الكریم ،بیروت :دار الصفوه ،بیروت. -نلسون ،ک1396(.ش) .هنر قرائت قرآن ،ترجمه و تحقیق محمد رضا ستودهنیا و زهرا جان نثاری ،تهران :زمان نو
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تفسیر نهج البالغه
Nahj Al-Balagha Interpretation
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اختیاری

پیشنیاز- :

هدف درس :
بررسي و تحلیل مفاهیم تربیتي در نهج البالغه ،مباني ،موانع و مقتضیات تربیتي در نهج البالغه و ترسیم نظام تربیتي از دیدگاه امام علي(ع)
رئوس مطالب :
 مباني تربیت در نهج البالغه موانع و مقتضیات تربیت اصول تربیت عوامل مؤثر در تربیت روشهای تربیت نقش الگوها در تربیتویژگيهای نظام تربیتي اسالمروش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر

میان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد- :
منابع اصلي :
 ابن ابي الحدید ،ع1374(.ق) .شرح نهج البالغه ،بیروت :دارالفكر اسعد ،ا.ح1465(.ق) .سعاده التربیه في نهج البالغه ،تهران :موسسه نهج البالغه. ادیب ،ع.م.ح1302(.ش) .راه و روش تربیت از دیدگاه امام علي(ع) ،تهران :موسسه انجام کتاب. خوئي ،ح(.بيتا) .منهاج البراعه في شرح نهج البالغه ،تهران :کتابفروشي اسالمیه. شریعتي ،م.ت(1357ش) .امامت در نهج البالغه ،تهران :بعثت. رهبر اسالمي ،ع1396(.ش) .تفسیر موضوعي نهج البالغه ،قم :نهاد نمایندگي مقام معظم رهبری. -بیضون ،ل1468(.ق) .تصنیف نهج البالغه ،قم :مرکز النشر مكتب االعالم االسالمي.
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زبان تخصصي
English for specific purposes
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اختیاری

پیشنیاز- :

هدف درس :
فهم و درک متون علوم قرآني و حدیث به زبان انگلیسي
رئوس مطالب :
 قرائت و درک متون قرآني و حدیثي به زبان انگلیسي ترجمه انگلیسي آیات قرآن ترجمه انگلیسي فرازهایي از نهج البالغه و حدیثروش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر

میان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

-

بازديد- :
منابع اصلي :
-The Encyclopedia of Islam.(1960). Leiden: Brill.
- Tabatabai,M.H.(1975). Shi'ite Islam, Albany: University of New York.
- The roots of religion,(1982). Qum: Dae rah-e Haq.
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ترجمه و اعراب عالي
Advanced a la
a
Arāb
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اختیاری

پیشنیاز- :

هدف درس : :
ترجمه و اعراب متون تخصصي حوزه علوم قرآن و حدیث
رئوس مطالب :
 اصول و مباني ترجمه قرآن فرایند ترجمه قرآن اصول و فنون اعراب رویكردهای مختلف دراعراب اعراب و ترجمه آیات مشكل قرآن اعراب و ترجمه بخش هایي از نهج البالغه اعراب و ترجمه بخش هایي از امالي سید مرتضيروش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر

میان ترم

آزمون نهايي

پروژه

-

+

+

-

بازديد- :
منابع اصلي :
 جواهری ،م1388(.ش) .درسنامه ترجمه :اصول ،مباني و فرایند ترجمه قرآن کریم ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.درویش ،م1468(.ق) .اعراب القرآن الكریم و بیانه ،دمشق :دار ابن کثیر.
 صافي ،م1469(.ق) .الجدول في اعراب القرآن الكریم و صرفه و بیانه ،بیروت :دارالرشید.صفوی ،م.ر1391(.ش) .نقدآموزی ترجمههای قرآن ،قم :بنیاد فرهنگي حضرت مهدی موعود(عج).
 عبدالواحد صالح ،ب1414(.ق) .االعراب المفصل لكتاب اهلل المرتل ،عمان :دارالفكر.کوشا ،م.ح1389(.ش) .پژوهشي در ترجمههای برتر قرآن کریم ،رشت :کتاب مبین.
 نحاس ،ا1421(.ق) .اعراب القرآن ،بیروت :دارالكتب العلمیه.31

سلیمانزاده نجفي،م.ح1382(.ش) .نرم افزار اعراب القرآن ،تهران :انتشارات سروش
منابع فرعي:
 زرکوب ،م1378(.ش) .روش نوین فن ترجمه ،اصفهان :ماني . قلي زاده ،ح1386(.ش) .مشكالت ساختاری ترجمه قرآن کریم ،تبریز :موسسه تحقیقاتي علوم اسالمي دانشگاه تبریز. -نرم افزار جامع التفاسیر.
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مفردات قرآن
Quranic Expressions
تعداد واحد عملي- :

تعداد واحد نظري2 :

پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف درس :

بررسي مباني و ساختار کتب مفردات قرآن و تحلیل پارهای از مفردات قرآن و واژگان مشكل قرآن
رئوس مطالب :
 ساختار کتب مفردات و مباني معناشناختي آنها بررسي ساختار مشكل القرآن و متشابه لفظي در قرآن نقش اشتراک لفظي ومعنوی در تعیین معاني واژه هابررسي دانش وجوه و نظایر و نقد و تحلیل آن شناخت انواع سیاق و چگونگي کاربرد آن در استخراج وجوه معنایي قرآن رویكردهای جدید به مفردات قرآن در عصر حاضر بررسي برخي از مفردات قرآني از جمله واژههای «امر»« ،أمن»« ،أمم»« ،بصر» و «بشر»روش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر

میان ترم

آزمون نهايي

پروژه

+

+

+

+

بازديد- :
منابع اصلي :
 ابن شهر آشوب،م1429(.ق) .متشابه القرآن و المختلف فیه ،بیروت :موسسه العارف للمطبوعات و جمعیه المنتدی. ابن قتیبه مروزی ،م1393(.ق) .تاویل مشكل القرآن ،قاهره :المكتبه العلمیه،قاهره. پرچم ،ا ،نصراله شاملي1391(.ش) .نقش کارکرد اشتراک معنوی وسیاق در دانش وجوه قرآن وترجمه های فارسي قرآن ،اصفهان :نگار راغب اصفهاني ،ح(.بيتا) .المفردات في غریب القرآن ،بیروت :دار المعرفه. مصطفوی ،ح(.بيتا) .التحقیق حول القرآن ،تهران :دارالترجمه. نیشابوری ،م1426(.ق) .باهر البرهان في معاني مشكالت القرآن ،مكه :جامعه ام القریمنابع فرعي:
 تفلیسي ،ا1346(.ش) .وجوه قرآن ،تهران :دانشگاه تهران.32

عبدالتواب،ر1309(.ش) .مباحثي در فقه اللغه و زبانشناسي عربي مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی
 عسكری ،ا1353(.ق) .فروق اللغه ،قم :مكتبه بصیرتي. فراء ،ی(.بيتا) .معاني القرآن ،تهران :ناصر خسرو. -واعظ زاده خراساني ،م1378(.ش) .المعجم في فقه لغه القرآن و سر بالغته ،مشهد :آستان قدس رضوی.
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عقايد اسالم در قرآن و حديث
Islamic Beliefs in Quran and Hadith
تعداد واحد نظري2 :

تعداد واحد عملي- :

نوع درس :اختیاری

پیشنیاز- :

هدف درس :
تبیین اصول عقاید شیعه و روش طرح آنها در قرآن و احادیث
رئوس مطالب :
 روشهای بیان عقاید در قرآن و حدیث و مقایسه آن با علم کالم بررسي مباحث اعتقادی مانند :اثبات وجود حق تعالي ،نبوت و فلسفه آن مباحث مربوط به پیامبران در قرآن (فرق بین رسول و نبي ،پیامبران اولوالعزم ،تفاضل انبیاء ،ویژگیهای پیامبران) عالم ذر و مثال در قرآن رجعت و بدا در قرآن مرگ و حیات پس از مرگ(روز قیامت و حشر و مواقف آن ،خلود و جاودانگي) عدل جبر و اختیارروش ارزيابي:
ارزشیابي مستمر
+

میان ترم
+

آزمون نهايي
+

بازديد- :
منابع اصلي :
 حلي ،م1413(.ق) .کشف المراد في شرح تجرید االعتقاد ،قم :مؤسسة النشر االسالمي. سبحاني ،ج1384(.ش) .التوحید والشرک في القرآن الكریم  ،قم :مؤسسة امام صادق(ع). سید مرتضي ،ع(.بيتا) تنزیه االنبیاء ،قم :شریف الرضي. شیخ مفید ،م.ن1303(.ش) .صحیح االعتقاد ،قم :رضي. عسگری ،م1414(.ق) .عقائداالسالم من القرآن الكریم  ،تهران :شرکه التوحید للنشر.منابع فرعي:
 صدوق ،م1468(.ق) .االعتقادات ،بیروت :موسسه األعلمي للمطبوعات. عسكری ،م1412(.ق) .معالم المدرستین ،تهران :مؤسسة البعثة.34

پروژه
-

.) مؤسسة آل البیت (ع: قم، دالئل الصدق.)ق1422(. م، مظفر-Tabatabai,M.H.(1975). Shi'ite Islam, New York: University of New York
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