 ::.اطالعات مصوبه .::
شماره
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عنوان

کلیات ،برنامه و سرفصل دروس رشته «تفسیر و علوم قرآن» حوزههای علمیه خواهران (سطح )3

تصویب

93/12/03

ابالغ
 ::.متن مصوبه .::
کلیات و برنامه سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآن حوزههای علمیه خواهران به شرح ذیل تصویب گردید.
ماده  .1عنوان:
عنوان ،کلیات و برنامه سطح سه(ویژه خواهران) رشته تفسیر و علوم قرآنی است.
ماده  .2تعریف:
«گرایش سطح سه تفسیر و علوم قرآن» ،اولین دوره این گرایش است که پس از سطح دو (دوره عمومی) آغاز میگردد .طالب در این دوره ،مبانی
و روش های مختلف تفسیر و علوم قرآن را آموخته و توان تحلیل و بررسی تطبیقی و نیز تدریس و پاسخگویی به نیازهای رایج جامعه در
زمینه معارف قرآنی را پیدا میکنند و پس از احراز توان علمی ،با ارائه پایاننامه ،موفق به دریافت مدرك سطح سه میشوند.
ماده  .3اهداف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تعمیق مبانی اعتقادی و ایجاد زمینه تعالی اخالقی و معنوی؛
ایجاد توان قرآنپژوهی در حد تتبع (جمعآوری و نتیجهگیری) و نقد؛
ایجاد توان تدریس در زمینه تفسیر و علوم قرآن ،در مقطع قبلی تحصیالت حوزوی (سطح دو) و مقطع کارشناسی؛
تقویت توان تبلیغ در زمینه معارف قرآنی ،به صورت نوشتار و گفتار؛
ایجاد توان پاسخگویی به سؤاالت رایج و مورد نیاز جامعه ،در زمینه تفسیر و علوم قرآنی؛
آماده سازی استعدادهای برتر به منظور ورود به مقاطع باالتر؛
ایجاد توان بهرهگیری از متون فقهی و آشنایی با مبانی استنباط.

ماده  .4سیاستها:
 .1محیط سازی به منظور تعالی اخالقی و معنوی طالب؛
 .2تقویت استقالل فكری و اعتماد به نفس در مسائل علمی؛
 .3تكیه بر آموزش محورها و موضوعات اصلی رشته؛
 .4تأکید بر توسعه آموزشهای پژوهشمحور؛
 .5تأکید بر بهرهگیری از روشهای کارآمد آموزشی ،به ویژه روش مشارکت فعال؛
 .6تأکید بر پویایی برنامههای آموزشی ،پژوهشی و توجه به نیازهای روز؛
 .7تأکید بر استفاده از متون اساسی ،جامع ،موجز و کاربردی؛
 .8اهتمام بر درك و بهکارگیری متون و منابع ،در حد دوره؛
 .9تالش بر معرفی توصیفی منابع محوری و مهم؛
 .10تأکید بر نقش محوری زن در تحكیم خانواده ،در کلیه امور آموزشی و پژوهشی؛
 .11توجه به ویژگیهای بانوان در برنامههای آموزشی ،پژوهشی و تربیتی؛
 .12شناسایی استعدادهای ویژه ،جهت تصدی امور تبلیغ ،تدریس ،مدیریت و . ...
ماده  .5نظام آموزشی:
نظام آموزشی این رشته ،نیمسالی واحدی است .طول دوره ،حداقل  7نیمسال و حداکثر  10نیمسال ،بدون احتساب پایاننامه است .طالب این
رشته ،به صورت حضوری دروس را فرا میگیرند.
ماده  .6شرائط پذیرش:
 .1احراز صالحیت اخالقی و عمومی ،بر اساس آییننامههای مصوب؛
 .2دارا بودن مدرك علمی سطح دو؛
 .3قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه علمی؛

 .4داوطلبان ورود به این رشته ،خواهران هستند.
ماده  .7جدول کلیات دروس سطح سه ،گرایش تفسیر و علوم قرآن:
تعداد واحد

عنوان

رديف
1

دروس مشترک
دروس اختصاصی

26
65

3

پایان نامه

4

2

95

جمع
 .1 .1دروس مشترك:

رديف

عنوان درس

تعداد

اهداف آموزشي

واحد

1

فقه  3 ،2 ،1و 4

12

شناخت استداللي مباحث مهم فقه و آشنايي با روشهاي استداللي فقهي و فلسفه احكام

2

اصول فقه  3 ،2 ،1و 4

8

شناخت مباحث اصولي مهم و مؤثر در فهم قرآن

3

تجزيه و تركيب

2

تقويت توان تشخيص و بهكارگيري قواعد صرف و نحو

4

عقايد اختصاصي شيعه

4

تبيين استداللي عقايد اختصاصي شيعه مانند امامت ،انتظار ،تقيه ،بداء ،رجعت ،شفاعت ،توسل و ...
و پاسخگويي به برخي از شبهات در زمينه عقايد خاصه شيعه

26

جمع
 .2دروس تخصصی:
رديف

عنوان درس

تعداد
واحد

اهداف آموزشي

1

نحو تكميلي

3

شناخت مباحث تحليلي نحو

2

بالغت كاربردي  1و 2

4

تطبيق قواعد و وجوه بالغي بر آيات قرآن كريم

3

مفردات قرآن

2

شناخت ترادف ،اشتراك ،وجوه و نظاير ،لغات دخيل و معناشناسي قرآن

4

شناخت مباني و قواعد تفسير قرآن

2

شناخت سير پيدايش و تطور تفسير ،همراه با شناخت منابع مهم و نيز شناخت مفسران بزرگ

4
5
6

مباني و قواعد تفسير
قرآن  1و 2
تاريخ تفسير و مفسران
روشها و گرايشهاي
تفسيري

2

شناخت روشهاي عقلي ،روايي ،قرآن به قرآن ،و  ...و شناخت گرايشهاي عرفاني ،كالمي،فلسفي،
ادبي و...
ايجاد توان فهم معناي آيات و وجوه محتمل در آن ،بهرهگيري از كتابهاي تفسيري وشناخت

7

تفسير ترتيبي 1تا 9

14

8

تفسير موضوعي 1

1

آشنايي با چيستي و معاني تفسير موضوعي و گونههاي آن

9

تفسير موضوعي 2

2

شناخت سنتهاي الهي حاكم بر جوامع انساني و جامعه مطلوب از ديدگاه قرآن كريم

10

تفسير موضوعي 3

2

شناخت معارف قرآني در خصوص نبوت و امامت

معارف مهم قرآني

رديف

عنوان درس

تعداد
واحد

اهداف آموزشي

11

تفسير موضوعي 4

2

شناخت جايگاه زن و خانواده در قرآن و پاسخ به پرسشهاي مطرح در اين زمينه

12

تفسير موضوعي 5

2

تبيين آموزهها و رويكردهاي اخالقي و تربيتي در قرآن

13

تفسير موضوعي 6

2

شناخت معارف قرآني در خصوص توحيد و اسماء و صفات الهي

14

علوم قرآني  1تا 4

7

شناخت تحليلي مباحث اعجاز ،محكم و متشابه ،تحريفناپذيري و تأويل

2

شناخت تطبيقي مباحث مهم قرآن كريم و كتاب مقدس يهوديان و مسيحيان

6

شناخت مباني ،قواعد و روشهاي كاربردي ترجمه قرآن ( 2واحد به صورت پژوهشي ارايه ميشود)

4

ايجاد توان بهرهگيري از متون عربي و اصطالحات رايج معاصر در زمينه تفسير و علوم قرآني

15
16
17
18
19

قرآن كريم و كتاب
مقدس يهوديان و
آشنايي با مباني ،قواعد و
روشهاي كاربردي
متون عربي معاصر  1و 2
روش تحقيق (روش و
كارورزي)

4

پاياننامه

4

جمع

69

شناخت روشهاي مختلف پژوهش و كيفيت بهرهبرداري از منابع در تفسير علوم قرآن و
بهكارگيري قواعد پژوهشي

