بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :علوم قرآن و حدیث مقطع :دکتری
نام درس :جایگاه حدیث در علوم مختلف تعداد واحد نظری 2 :واحد تعداد واحد عملی0 :
نام مدرس :مهدی مهریزی تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس104 

عنوان درس پیشنیاز:
آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی با بخشی از مباحث مهم فلسفۀ حدیث
رئوس مطالب
هفته اول

مباحث مقدماتی

هفته دوم

رابطه قرآن و حدیث ـ نظریه اخباریها

هفته سوم

رابطه قرآن و حدیث ـ نظریه قرآنیون

هفته چهارم

رابطه قرآن و حدیث ـ نظریه عالمه طباطبایی

هفته پنجم

رابطه قرآن و حدیث ـ جمعبندی و تحلیل

هفته ششم

نقش حدیث در معارف دینی ـ قلمرو احادیث و طرق کشف آن

هفته هفتم

نقش حدیث در معارف دینی ـ تبویب کتب حدیثی

هفته هشتم

نقش حدیث در معارف دینی ـ تحلیل

هفته نهم

نقش حدیث در علوم اسالمی ـ کلیات

هفته دهم

نقس تأسیسی حدیث در علوم اسالمی

هفته یازدهم

نقش تکمیلی حدیث در علوم اسالمی

هفته دوازدهم

خبر واحد ـ مباحث مقدماتی

هفته سیزدهم

خبر واحد ـ دیدگاههای شیعه و اهل سنت

هفته چهاردهم

حجیت خبر واحد در تفسیر

هفته پانزدهم

حجیت خبر واحد در عقاید

هفته شانزدهم

اخبار من بلغ و تسامح در ادله سنن

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 .1 :ارائههای کالسی  .2امتحان پایان ترم
منابع مطالعاتی:
 .1حدیثپژوهی  3جلد
 .2مقاالت پژوهشی مدرس ،مرتبط با عناوین فوق
 .3کتب اصول شیعه و اهل سنت ،مبحث حجّیت خبر واحد
 .4کتب قواعد فقهیه ـ قاعده تسامح در ادلّۀ سنن

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :علوم قرآن و حدیث مقطع :دکتری
نام درس :علم الحدیث ( )1تعداد واحد نظری 2 :واحد تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز.……………… :
نام مدرس :مهدی مهریزی تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس 105 آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی با مباحث فقه الحدیث و نقد متن
رئوس مطالب
هفته اول

تعریف علوم حدیث و شاخههای آن

هفته دوم

روش فقه الحدیثی اخباریها

هفته سوم

روش فقه الحدیثی عرفا و صوفیه

هفته چهارم

روش فقه الحدیثی متکلمان و فالسفه

هفته پنجم

قواعد عام فقه الحدیث ـ مباحث لفظی

هفته ششم

قواعد عام فقه الحدیث ـ تعارض اخبارها

هفته هفتم

قواعد عام فقه الحدیث ـ داللت فعل و سیره

هفته هشتم

قواعد خاص فقه الحدیث ـ احادیث اعتقادی

هفته نهم

قواعد خاص فقه الحدیث ـ احادیث فقهی

هفته دهم

قواعد خاص فقه الحدیث ـ سایر موضوعات

هفته یازدهم

نقد متن (تعریف ـ تفاوت با فقه الحدیث ـ تاریخچه)

هفته دوازدهم

نقد متن ـ آشنایی با اخبار عرض

هفته سیزدهم

نقد متن ـ عرضه بر قرآن

هفته چهاردهم

نقد متن ـ عرضه بر سنت

هفته پانزدهم

نقد متن ـ موافقت و مخالفتها با عامه

هفته شانزدهم

نقد متن ـ سایر مالکها

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 .1 :ارائههای کالسی  .2امتحان پایان ترم
منابع مطالعاتی:
 .1حدیثپژوهی  3جلد
 .2جزوه درسی مدرس (حوزهها و مکاتب حدیثی)
 .3مقاالت مدرس ،ذیل عناوین فوق
 .4کتب اصول فقه ،مبحث تعارض اخبار

بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :علوم قرآن و حدیث مقطع :دکتری
نام درس :علم الحدیث ( )2تعداد واحد نظری 2 :واحد تعداد واحد عملی0 :
نام مدرس :مهدی مهریزی تمام وقت  نیمه وقت مدعو

عنوان درس پیشنیاز.……………… :

محل برگزاری :کالس 312 آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی با کتابت و تدوین در قرن اول و شناخت جریانهای حدیثی
رئوس مطالب
هفته اول

تعریف علوم حدیث و شاخههای آن

هفته دوم

کتابت در قرن اول ـ دیدگاه شیعه

هفته سوم

کتابت در قرن اول ـ دیدگاه اهل سنت

هفته چهارم

کتابت در قرن اول ـ دیدگاه مستشرقان و نظریههای جدید

هفته پنجم

اخباریگری ـ تعریف ـ تاریخچه ـ ادوارـ منابع

هفته ششم

اخباریگری ـ عدم حجیت ظواهر کتاب و نقد آن

هفته هفتم

اخباریگری ـ عدم حجیت عقل و نقد آن

هفته هشتم

اخباریگری ـ صحت تمام اخبار و نقد آن

هفته نهم

القرآنیون ـ تعریف ـ خاستگاه

هفته دهم

القرآنیون ـ توفیق صدقی و نقد آن

هفته یازدهم

القرآنیون ـ احمد صبحی منصور و نقد آن

هفته دوازدهم

القرآنیون ـ جرج طرابیشی و نقد آن

هفته سیزدهم

منتقدان حدیث در اهل سنت ـ آشنایی با دیدگاهها و خاستگاه

هفته چهاردهم

منتقدان حدیث در اهل سنت ـ نقد و بررسی دیدگاهها

هفته پانزدهم

منتقدان حدیث در شیعه ـ آشنایی با دیدگاهها و خاستگاه

هفته شانزدهم

منتقدان حدیث در شیعه ـ نقد و بررسی دیدگاهها

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 .1 :ارائههای کالسی  .2امتحان پایان ترم
منابع مطالعاتی:
 .1کتابهای مربوط به کتابت حدیث :صحائف الصحابة ـ الصحف و النسخ احلدیثیة ـ شفاهی و مکتوب در حدیث
 .2کتابهای اخباریان :الفوائد املدنیة ـ الفوائد الطوسیة ـ وسائل الشیعة (خامتة)
 .3کتابهای القرآنیون :القرآن و کفى مصدراً للتشریع اإلسالمی ـ من اسالم القرآن إلی اسالم الحدیث
 .4کتابهای منتقدان حدیث :تدوین السنة النبویة بین اهل الفقه و اهل احلدیث ـ اضواء علی السنة النبویة

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :علوم قرآن و حدیث مقطع :کارشناسی ارشد
نام درس :تعداد واحد نظری :نحو عالی تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز.……………… :
نام مدرس :مهدی مهریزی تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس 104 آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی تخصصی با مباحث نحوی و تجزیه و ترکیب
رئوس مطالب
هفته اول

تعریف نحو و تفاوت آن با علم صرف

هفته دوم

موارد نصب فعل مضارع

هفته سوم

موارد جزم فعل مضارع (جزم یک فعل)

هفته چهارم

موارد جزم فعل مضارع (جزم دو فعل)

هفته پنجم

ویژگیهای جملههای شرطیه

هفته ششم

مرفوعات ـ فاعل

هفته هفتم

مرفوعات ـ فاعل ( تقدم و تأخر فاعل و مفعول)

هفته هشتم

مرفوعات ـ نایب فاعل

هفته نهم

مرفوعات ـ مبتدا و خبر

هفته دهم

افعال ناقصه

هفته یازدهم

افعال مقاربه

هفته دوازدهم

حروف مشبهة بالفعل

هفته سیزدهم

منصوبات ـ مفعولها

هفته چهاردهم

منصوبات ـ اسم فعل

هفته پانزدهم

منصوبات ـ منادی ـ حال

هفته شانزدهم

حروف جر

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 .1 :ارائههای کالسی  .2امتحان پایان ترم
منابع مطالعاتی:
 .1مبادی العربیة ـ جلد 4

