بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :علوم قرِآن و حدیث؛ مقطع :دکتری
نام درس :تفسیر قرآن؛ تعداد واحد نظری۲ :

تعداد واحد عملی0 :

نام مدرس :مژگان سرشار تمام وقت  نیمه وقت مدعو

عنوان درس پیشنیاز :تفسیر قرآن

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با آرای مختلف تفسیری در تفاسیر موضوعی قرآن
رئوس مطالب
هفته اول

مراحل مختلف انسان در حالتهای وجودی مختلف؛ هدف از خلقت انسان و هدف ورود او به دنیا

هفته دوم

هفت آسمان قرآنی

هفته سوم

ادامه مبحث هفت آسمان و مساله خلقت انسان

هفته چهارم

عالم ذر؛ اخذ میثاق

هفته پنجم

عرضه امانت و شیوه گسترش نسل بشر بر روی زمین

هفته ششم

ماجرای هابیل و قابیل

هفته هفتم

شیوه ورود انسان به دنیا و تواناییهای انسان

هفته هشتم

مساله اختیار و جبر؛ مشبت خدا و ارتباط آن با مشبت انسان

هفته نهم

رجعت

هفته دهم

رجعت

هفته یازدهم

سوره احقاف و ارتباط با امام حسین علیه السالم

هفته دوازدهم

روش تفسیر قرآن

هفته سیزدهم

مبانی تفسیری

هفته چهاردهم

مراحل رستاخیز

هفته پانزدهم

معاد

هفته شانزدهم

معاد

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 :پرسش و پاسخ در کالس و در صورت تمایل دانشجویان امتحان میان ترم
منابع مطالعاتی:
 -1تفاسیر کهن و معاصر شیعه
 -2تفاسیر اهل سنت
 -3گزیده کافی

 -4بحار االنوار

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :علوم قرآن و حدیث؛ مقطع :دکتزی
نام درس :رجال حدیث تعداد واحد نظری۲ :

عنوان درس پیشنیاز.……………… :

تعداد واحد عملی0 :

نام مدرس :دکتر مژگان سرشار تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی با کلیات و اصطالحهای رجال حدیث شیعه و آشنایی با چگونگی اعتبارسنجی حدیث از نظر روایت حدیث
رئوس مطالب
هفته اول

تعریف علم رجال؛ جایگاه علم رجال در علم الحدیث و بیان جغرافیای مطالب ترم

هفته دوم

تفاوت علم رجال با درایه الحدیث و مصطلح الحدیث؛ ادله موافقان علم رجال

هفته سوم

ادله موافقان علم رجال

هفته چهارم

ادله مخالفان نیاز به علم زجال +ابراهیم بن هاشم و مساله توثیق

هفته پنجم

ادله مخالفان نیاز به علم رجال و نقد آنها

هفته ششم

کتب هشتگانه رجالی شیعه

هفته هفتم

کتب هشتگانه رجالی شیعه

هفته هشتم

ابن نجاشی و فهرست اسما مصنفی الشیعه

هفته نهم

چگونگی اثبات وثاقت یا حسن راویان

هفته دهم

توثیقات عامه و مثالها

هفته یازدهم

اصحاب اجماع

هفته دوازدهم

مساله تقیه و راویان سند این احادیث

هفته سیزدهم

اصطالحات علم رجال

هفته چهاردهم

اصطالحات علم رجال

هفته پانزدهم

علی بن ابی حمزه بطاینی و کتاب او

هفته شانزدهم

تفسیر قمی و مولف آن؛ کامل الزیارات و مولف آن

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 :پرسش و پاسخ شفاهی در کالس و امتحان میان ترم در صورت نیاز و موافقت دانشجویان.
منابع مطالعاتی:
 -1کلیات فی علم الرجال
 -2مقدمه معجم رجال الحدیث
 -3معرفه الحدیث
 -4مقالههای مرتبط

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :علوم قرآن و حدیث؛ مقطع :کارشناسی ارشد
نام درس :علم رجال؛ تعداد واحد نظری۲ :

تعداد واحد عملی0 :

نام مدرس :مژگان سرشار تمام وقت  نیمه وقت مدعو

عنوان درس پیشنیاز.……………… :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی با مشکالت حدیث و چگونگی تشخیص احوال راویان سند
رئوس مطالب
هفته اول

اهم مشکالت مواریث حدیثی مسلمانان و جغرافیای مباحث مربوط به درس در کل ترم

هفته دوم

بقیه موارد مربوط به مشکالت حدیث مسلمانان از صدر نخست به همراه مثالها

هفته سوم

تعریف علم رجال و جایگاه آن در علم الحدیث؛ مقایسه رجال با درایه

هفته چهارم

ادله موافقان نیاز به علم رجال و مساله حجیت خبر ثقه

هفته پنجم

ادله موافقان نیاز به علم رجال

هفته ششم

ادله مخالفان نیاز به علم رجال و مساله قطعی الصدور نبودن روایات کتب اربعه

هفته هفتم

ادله مخالفان نیاز به علم رجال

هفته هشتم

ادله مخالفان و نقد آنها

هفته نهم

کتب اربعه متقدم رجالی شیعه

هفته دهم

کتب اربعه متاخر شبعه؛ تفاوت فهرست و رجال

هفته یازدهم

ابن نجاشی و کتاب او

هفته دوازدهم

چگونگی اثبات وثاقت یا حسن راویان

هفته سیزدهم

توثیقات عامه و مثالها ؛ کامل الزیارات و مولف آن .تفسیر متسوب به قمی و مولف آن

هفته چهاردهم

علی بن ابی حمزه بطاینی و اثر او

هفته پانزدهم

اصحاب اجماع

هفته شانزدهم

تقیه و اصول اربعمایه

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 :پرسششفاهی و به خواست دانشجویان امتحان میان ترم
منابع مطالعاتی:
 -1کلیات فی علم الرجال
 -2مقدمه معجم رجال الحدیث
 -3معرفه الحدیث
 -4مقالههای مرتبط

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :علوم قرآن و حدیث؛ مقطع :کارشناسی ارشد
نام درس :مقایسه قرآن و کتب آسمانی پیشین تعداد واحد نظری۲ :

تعداد واحد عملی0 :

عنوان درس پیشنیاز:

……………….
نام مدرس :مژگان سرشار تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی با کتب ادیان پیشین و ارتباط و امکان مقایسه آنها با قرآن کریم
رئوس مطالب
هفته اول

بیان جغرافیای مباحث ترم +تعریف دین و دین شناسی تطبیقی و مطالب مرتبط با آن

هفته دوم

معرفی  ۱۱دین زنده جهان به اجمال

هفته سوم

روشها و دیدگاهها در مطالعه تطبیقی بین ادیان

هفته چهارم

معرفی دین یهود +علت انتخاب آن برای مقایسه با قرآن و اسالم

هفته پنجم

اجمالی از تاریخچه کتاب مقدس؛ زبان آن و مساله تعارض در آن و نویسندگانش

هفته ششم

بخشهای دقیق عهدین و مفهوم آن؛ ترجمه کتاب مقدس

هفته هفتم

عهد عتیق و معرفی بابها

هفته هشتم

تفصیل محتوای بخشهای عهد عتیق

هفته نهم

ادامه مطالب مربوط به عهد عتیق و امپراطوریهای جهانی موجود در زمان شکل گیری این متن

هفته دهم

معرفی تلمود +محورهای قابل مقایسه در اعتقادات و داستانهای عهدین و قرآن

هفته یازدهم

عهد جدید و اجمالی از بخشهای مختلف آن

هفته دوازدهم

تفصیلی از محتوای اناجیل اربعه و نویسندگان آن

هفته سیزدهم

مقایسه داستان آدم و حوا در قرآن و عهد عتیق

هفته چهاردهم

مقایسه میقات موسی در قرآن و عهد عتیق

هفته پانزدهم

مقایسه اعتقاد به مسیح در قرآن و عهدین

هفته شانزدهم

دین زرتشت و کتاب او و مقایسه بخشهایی از آن با قرآن

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 :پاسخ و پرسش شفاهی در طول ترم
منابع مطالعاتی:
 -۱کتاب جامع ادیان
 -2کتاب مقایسه داستانهای عهدین و قرآن

 -3کتاب مقدس و راهنمای آن
 -4مقالههای مرتبط و مداخل دایره المعارف های جوداییکا

