به نام خدا
طرح درس
نام درس:

تعداد واحد2 :

نقد آراء معاصران درباره حدیث

مقطع تدریس :دکترا
هدف کلی درس :تحلیل انتقادی آراء اندیشمندان معاصر در باره حدیث در حوزه تدوین ،اعتبار ،تاریخگذاری

زمان بندی جلسات

هفته اول

معرفی کلی رویکرهای پژوهشی مختلف غربیان به حدیث :رویکرد تاریخیبنیاد و رویکرد شکاکانه و رویکرد خوشبینانه و
رویکرد میانهرو

هفته دوم

نگاهی دیگر به رویکردهای پژوهشی :توصیفی ،نقادانه به منابع ،نقادانه به حدیث ،شکاکانه

هفته سوم

معرفی سردمداران و شاخصان رویکرد نقادانه به حدیث و تبیین کلی دیدگاه آنان

هفته چهارم

معرفی سردمداران و شاخصان رویکرد شکاکانه و تبیین کلی دیدگاه و فرضیههای مورد وفاق آنان.

هفته پنجم

معرفی سردمداران و شاخصان خوشبینان /سنتگرایان و تبیین دیدگاه و مبانی مشترک فکری آنان.

هفته ششم

دیدگاه گلدتسیهر در باره حدیث و سنت و اعتبار آن؛ چگونگی و عوامل جعل حدیث؛ آغاز تدوین حدیث؛ نقد این دیدگاه

هفته هفتم

مهمترین دیدگاههای شاخت در خصوص حدیث ؛ اصالت حدیث؛ معیار شناخت احادیث جعلی و نقد آن

هفته هشتم

حلقه مشترک و راه شناسایی آن از دیدگاه شاخت ،ینبل و موتسکی.

هفته نهم

دیدگاه ینبل در باره حلقه مشترک و ارائه اصطالحات دیگر در سلسله سند حدیث؛ پیشفرضهای روششناختی ینبل در این
باره

هفته دهم

دیدگاه ونزبرو در باره تثبیت متن قرآن و رویکرد تحلیل ادبی

هفته یازدهم

نقد نظر ونزبرو؛ نظر شولر در باره تدوین حدیث و اعتبار آن

هفته دوازدهم

دیدگاه موتسکی در باره اعتبار حدیث وانتقال آن و نقد نظر شاخت و ینبل در باره حلقه مشترک

هفته سیزدهم

ارائه دانشجو :بررسی مصنف عبدالرزاق

هفته چهاردهم

ارائه دانشجو :بررسی روایت وصیت سعد و نقد شاخت

هفته پانزدهم

ارائه دانشجو :تاریخگذاری روایات نافع

هفته شانزدهم

معرفی شیوههای تاریخگذاری حدیث و بررسی مزایا و معایب هر یک.

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 :شفاهی و مکتوب /گریگور شولر ترجمه :نصرت نیلساز؛ مستشرقان و حدیث /سهیال شینی میرزا؛ حدیث در نگاه
خاورشناسان /فروغ پارسا؛ نظریه السنه فی التفکر اإلمامی الشیعی /حیدر حبّ اهلل ؛ المستشرقون و الحدیث النبوی /محمد بهاء الدین ؛
السنه و مکانتها فی التشریع اإلسالمی /مصطفی سباعی ؛ درآمدی بر مطالعات حدیثی معاصر /مجید معارف ؛ رابطه متقابل کتاب و
سنت  /علی نصیری ؛ حدیث اسالمی(مجموعه مقاالت)به کوشش کریمی نیا ؛ تاریخ گذاری حدیث (مجموعه مقاالت)به کوشش آقایی؛
علل الحدیث /بهبودی؛ معرفه الحدیث /بهبودی.
مدرس :سهیال جاللی کندری
تاریخ و امضاء:

