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تعالیهمبس

آزمون کارشناسی ارشدتوجه دانشجویان گرامی داوطلب درقابل
)1111کد (رشته علوم قرآن و حدیث 

، از این رو برگزار می شود1395براساس برنامه درسی جدید مصوب سال 1399سال کارشناسی ارشدآزمون 

در فهرست زیر تنظیم شده این آزمون  بر اساس ویژگی هاي یاد شده ، هاي دروس براي خالصه منابع و سرفصل

. است

گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات 

مشهددانشگاه فردوسی

:تاریخ قرآنو)4و 3و 2و 1شامل علوم قرآنی : (علوم قرآنیدروس-1

نزول دفعی و تدریجی، اولین و آخرین آیات و سور نازل شده، ترتیـب  ( مباحث اسامی قرآن، وحی، نزول قرآن 

، اعجاز قرآن، تحریف ناپذیري قرآن، مکی و مدنی، اسباب نزول، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و )نزول

الخط قرآن، قرائت و قراءسبعه، کتابت قرآن قرآن، رسممنطوق، جمعخاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، مفهوم و 

. و آداب آن، چاپ قرآن

اسـتاد  / و علـوم قرآنـی  ) 50و 49، 46، 45انـواع  (سـیوطی  / علـوم القـرآن  االتقان فـی : منابع اصلی و فرعی

...هادي معرفت، و داستاد محم/ باقر حجتی، تاریخ قرآناستاد محمد/ معرفت، و تاریخ قرآن کریمهاديمحمد

است در آزمـون  ، آمدهآوري شدههاي یادهاي یاد شده که براساس سرفصلبخشی از منابع و کتابآن :آوري یاد

. استمدنظر

تفسیر قرآن دروس -2
هاي مجادله، حشر، ممتحنه، صف، جمعـه،  تفسیر سوره): 3و 2و 1شامل تفسیر (تفسیر ترتیبی قرآندروس : الف

الرحمن، واقعه، حدیدمنافقون، تغابن، طالق، تحریم، ق، ذاریات، طور، نجم، قمره
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و ) مفـردات (اهللا مشکینی و ترجمه آن محمدرضا صفوي و شرح و اژگـان  ترجمه قرآن آیۀ: منابع اصلی و فرعی

ریـزي آمـوزش عـالی    ها و جزوه ارسالی از شـوراي برنامـه  در سرفصلنابع تفسیريبدون ذکر م[فشرده تفسیر 

].ولی در حد تفسیر المیزانوزارت عتف

لهـو  مباحث : نیز مانندشامل مباحث مقدماتی و): 2و 1شامل تفسیر موضوعی (تفسیر موضوعی قرآندروس :ب

داستان آدم در قرآن طغیان و طاغوت در قرآن،در قرآن، شرح صدر در قرآن، ابتالء در قرآن، تفکر در قرآن،

)شناسی حدیث، مأخذ3و2و 1حدیث الالحدیث، فقهتاریخ حدیث، مصطلح: شامل(یحدیثدروس -3

، حدیث در دوره خلفاي اولیـه،  )ص(هاي آن، حدیث در دوران پیامبر حدیث و معادل: شامل تاریخ حدیث: الف 

، اصـول اربعائـۀ و   )ع(امیه، تدوین آغازین حدیث در شیعه در قرن نخسـت، عصـر صـادقین   حدیث در دوره بنی

.هامجموعه آنرو مباحث زیستهححاجوامع قبل از کتب اربعه، کتب اربعه حدیثی شیعه، ص

مجید معارف، تـاریخ حـدیث   / ریخ حدیث شیعهمجید معارف، سیري در تا/ تاریخ عمومی حدیث: منابع اصـلی 

. استدر سرفصل ها آمدهبارهاحمد پاکتچی و منابع فرعی بسیاري که در این)/ درسنامه(

هاي مختلف خبر واحد و اصـطالحات آن بـر اسـاس    خبر واحد، خبر متواتر، تقسیم: شاملمصطلح الحدیث: ب

....متن و ویژگی روایان، تعداد طرق، تفاوت در نقل سند و 

شادي نفیسی / باز پژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقیین : منابع اصلی

بن احمد/ انس، مسندبنمالک/ موطاً: مانند(منابع اهل سنت در دوره متقدمان -1:شاملشناسی حدیثمأخذ: ج

االصـول،  جـامع ، مسـتدرك حـاکم نیشـابوري، مسـتخرجات صـحیحین،      رانـی سـته، محـاجم طی  حنبل، صحاح

در حـدیث اهـل سـنت،    هنـدي، زوائـد نویسـی   متقی/ مالعسیوطی، کنزال/ الکبیرکثیر، الجامعابن/ سانیدالمجامع

اطـراف، اجـزاء، اربعـین، العلـل،     : در حدیث اهل سنت، کتب دیگر حدیثی اهل سنت، ماننـد نگاريموضوعات

ترین آثار علوم طبقات، فهارس، شروح کتب رواین، مهم،ایی، مراسیلوالحدیث، غریب الحدیث، تفاسیر رمختلف

.حدیث

اقدمین جوامع : در قرن سوم، مانند) ع(کتب حدیثی اصحاب ائمه: مانند(منابع حدیث شیعه در دوره متقدمان -2

، شیعهمحاسن برقی، کتب اربعه، حدیثی قدیمی ... عبدالرحمن، حمیدبن زیاد دهقان و شیعه از بزنطی، یونس بنی
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و صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی و پدیده الغیبۀنویسی، کتب حدیثی شیخ: سایرآثار متقدمان، مانند

: فی و تفاسیر گسترده روایی، مانندالشیعه و الوابحار االنوار، و وسائل: منابع حدیثی شیعه در دوره متأخران، مانند

ر محدثان متأخر درباره ادعیه و زیـارات، احادیـث فقهـی،    ین و الصافی و آثار حدیثی مهم دیگالبرهان، نورالثقل

. نویسی و مناقب نویسی، شروح و تعالیق حدیثی و علوم حدیثی شیعهاربعین

.)کتابر البه الي این مباحث مأخذشناسی د/ (مجید معارف/ تاریخ عمومی حدیث: منبع اصلی

تعریف، ضرورت، جایگاه، کـاربرد و  (الحدیث فقهمباحث کلیات ) 3و 2و 1الحدیث فقه: شامل(الحدیثفقه-د

دیث و ها در فهـم حـ  صود حدیث، نقش قرینهالحدیث، فهم مفردات، فهم ترکیبات و فهم و مق، مباحث فقه)پیشینه

هاي منفصل لفظی، آشنایی با روش فهـم  ، قرینه)اسباب ورود حدیث(غیرلفظی لفظی وهاي متصلانواع آن، قرینه

گیـري  دهی احادیث، به کـار شناسی احادیث، توانمندي در عنواندیثی، توانمندي در موضوعهاي کالن حموضوع

هاي مختلف حدیثی، توانمندي در شیوه استنباط از متون حدیثی و همه مباحث هاي فهم حدیث در موضوعروش

.در باالشده زیر مجموعه موارد ذکر 

مهـدي غالمعلـی، منطـق فهـم    / خـوانی روشـمند  عبدالهادي مسعودي، حدیث/ روش فهم حدیث: منابع اصلی

، )ق1407چـاپ، تهـران، االسـالمیه،    (12و10و 9و 3کلینـی ج  / سید محمد کاظم طباطبایی، الکافی/ حدیث

.شهريمحمدي ري/ الدعاءشهري، نهجمحمدي ري/ الذکرنهج


