به نام خدا
طرح درس
تعداد واحد2 :

نام درس :نقد آراء معاصران درباره قرآن کریم
مقطع تدریس :دکترا

هدف کلی درس :تحلیل انتقادی آراء دانشمندان معاصر درباره قرآن کریم در حوزه منابع و مصادر و اعجاز و ...

زمان بندی جلسات

هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم

آشنایی کلی با استشراق و معنای لغوی و اصطالحی آن؛ اهمیت آگاهی از نگاشتههای آنان و تأثیرش در اندیشه
معاصران و نواندیشان؛ شناسایی انگیزهها و آسیبشناسی رویارویی با مستشرقان.
معرفی مراحل چهارگانه استشراق به طور کل؛ معرفی رویکردهای مراحل اول و دوم و آشنایی با شخصیتها و آثار.
معرفی رویکردهای مراحل سوم و چهارم و آشنایی با شخصیتها و آثار
مبانی مستشرقان؛تحلیل نظرات آنان در باره پیامبر اسالم و وحی الهی بر او و نقد این دیدگاهها

هفته پنجم

نظرات در باره منابع و مصادر وحی؛ تبیین دیدگاهها و ارائه دیدگاه صحیح.

هفته ششم

وحی از نگاه نواندیشان معاصر مسلمان :تبیین دیدگاه مجتهد شبستری.

هفته هفتم

تأکید بر خاستگاه اندیشه مجتهد شبستری و نقد آن.

هفته هشتم

ارائه دانشجو مثال :وحی از نگاه نواندیشان معاصر مسلمان :تبیین دیدگاههای ابوزید و نقد آن

هفته نهم

ارائه دانشجو مثال :وحی از نگاه نواندیشان معاصر مسلمان :تبیین دیدگاههای سهگانه سروش با تأکید بر نظ ریه رؤیای
رسوالنه و نقد آن
ارائه دانشجو مثال :تبیین دیدگاه آرکون در باره زبان قرآن.

هفته یازدهم

خاستگاه قرآنیون و شناسایی جریانهای مختلف آنان.

هفته دهم

هفته دوازدهم

آسیبهای مبنایی و روشی قرآنیون؛ معرقی برخی قرآنیون بنام.

هفته سیزدهم

ارائه دانشجو مثال :محد غزالی و کتاب السنه النبویه بین اهل الفقه و اهل الحدیث

هفته چهاردهم

ارائه دانشجو مثال  :نگاه شحرور به سنت و گستره حجیت روایات؛ نقد آراء او در باره حجاب و روابط زن و مرد

هفته پانزدهم

تاریخگذاری قرآن؛ فواید و مبانی.

هفته شانزدهم

روشهای تاریخگذاری قرآن.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو طی دوره :جلساتی به ارائه دانشجو اختصاص دارد و او با راهنمایی استاد و مطابق عالیق خود
موضوعی را در حوزه مباحث مختلف مرتبط با درس انتخاب میکند و پس از ساماندهی آن زیر نظر استاد در کالس ارائه داده و
دانشجویان دیگر هم به بحث خواهند پرداخت .به عالوه پژوهشی مستقل ارائه خواهد داد و نیز آزمون پایانی.
منابع مطالعاتی :تاریخ قرآن /نولدکه؛ الدفاع عن القرآن/بدوی؛ جریانشناسی قرآنبسندگی /روشن ضمیر؛ القرآن من التفسیر المورث
الی الخطاب الدینی /آرکون؛ مفهوم ال نص /ابوزید؛ القرآنیون و شبهاتهم حول السنه /الهی بخش؛ مستشرقان و قرآن /زمانی؛
المستشرقون/عقیقی؛ القرآن فی دراسات المستشرقین /غزالی؛ و......
مدرس :سهیال جاللی کندری
تاریخ و امضاء:

