به نام خدا
طرح درس

نام درس :تاریخ حدیث

تعداد واحد2:

مقطع تدریس:کارشناسی
هدف کلی درس :؛ حدیث و مترادفات آن در علم الحدیث؛ موقعیت حدیث در شناخت اسالم؛ ریشههای نقل و نگارش
حدیث در عصر رسالت؛ وضعیت حدیث در دوره خلفای سهگانه؛وضعیت حدیث شیعه در قرن نخست؛ آثار عمومی و
اختصاصی شیعه در قرن اول؛عصر صادقین(ع)؛ اصول اربعمأه؛ اصحاب اجماع

زمان بندی جلسات

هفته اول

بیان مباحث مقدماتی در باره موضوع این درس و اهمیت و جایگاه آن در میان دروس دیگر این مقطع؛ تبیین چگونگی تکالیف و
فعالیتها و تقسیم نمره؛ حدیث و معادلهای آن؛ اهمیت و حجیث حدیث از نگاه قرآن.

هفته دوم

تاریخ حدیث و تقسیمات و ادوار آن در اهل سنت و شیعه؛ موضع پیامبر در نقل حدیث( با ذکر روایات متعدد)

هفته سوم

موضع پیامبر در باره نگارش حدیث؛ با ذکر روایات متعدد در اذن و نقل معدود روایات در نهی.

هفته چهارم

رفع تعارض روایات یاد شده از نگاه دانشمندان سنی و شیعی و توجه به تفاوت دیدگاهها.

هفته پنجم

مکتوبههای حدیثی در عصر رسول(ص)؛ موضع ابوبکر در باره نقل و نگارش حدیث.

هفته ششم

موضع عمر در باره نقل و نگارش حدیث؛ موضع عثمان در باره نقل و نگارش حدیث؛ انگیزههای منع تدوین و محدودیت نقل
حدیث.

هفته هفتم

حدیث در عصر بنیامیه؛ دو آفت مهم حدیث در این دوره ؛ جعل و اسرادیلیات.

هفته هشتم

حدیث در عصر عمر بنعبدالعزیز؛ نخستین مدون حدیث  .جمع بندی وضع حدیث تا پایان عهد اموی.

هفته نهم

ازمون میان ترم

هفته دهم

تدوین حدیث در شیعه در قرن اول؛ شرایط سیاسی و اجتماعی در قرن اول با تأکید بر مشکالت و موانع در عصر خالفت امام
علی(ع) و امام حسن(ع).

هفته یازدهم

مواریث اختصاصی شیعه؛ معرفی کتاب علی و مصحف فاطمه.

هفته دوازدهم

مواریث عمومی شیعه؛ معرفی نهج البالغه و صحیفه سجادیه.

هفته سیزدهم

عصر صادقین(ع) و تبیین شرایط سیاسی و فرهنگی آن عصر.

هفته چهاردهم

مجالس درسی آن دو بزرگوار ؛ سبک آموزشی صادقین(ع) ونتیجه آن.

هفته پانزدهم

شناسایی اصحاب اجماع و جایگاه آنان در انتقال حدیث شیعه؛ بررسی عبارت کشی.

هفته شانزدهم

معنای اصل و تفاوت آن با کتاب ؛ زمان نگارش اصول اربعمأه؛ سرانجام اصول و تعداد اصول باقیمانده.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو طی دوره :انجام تکالیف ،گفتوگو و مشارکت در مباحث ،ارزیابی میان ترم و پایان ترم.
منابع مطالعاتی :تاریخ عمومی حدیث اثر معارف؛ پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه اثر معارف؛ تاریخ حدیث اثر پاکتچی؛ تاریخ حدیث
اثر شانهچی؛ تاریخ حدیث اثر مؤدب.
مدرس :سهیال جاللی کندری
تاریخ و امضاء:

