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به نام خدا
نیالسالم علیک یا ابا صالح  المهدي ادرک

)1397ویرایش اول (لوم قرآن و حدیثعسیر مطالعاتی پیشنهادي 

نیز » علوم قرآن و حدیث«در مورد اهمیت داشتن سیر مطالعاتی سخن بسیار است که مجال دیگري می طلبد، چنانکه در باره 
آنچه در ادامه می آید معرفی اجمالی . شودبیانآن این رشته و ضرورت از حق مطلب کوچکمی طلبد تا بخشیسیع وفرصتی بس 

به رشته فوق معرفی شده سیر مطالعاتی رشته علوم قرآن و حدیث است که براي تکمیل مطالعه کالسی دانشجویان و عالقمندان
:موارد زیر ضروري استقبل از بحث اشاره به؛است
برخی از کتاب ها انشجویان بزرگوار تکمیل خواهد شد، این طرح اولیه سیر مطالعاتی است که با ارائه نظرات اساتید محترم و د:الف

در تهیه این لیست عالوه بر .قلم افتاده استبه دلیل کتاب همتراز بوده و گاهی از در این سیر مطالعاتی نیامده است که گاهی
براي ، از سخنرانی هاي اساتید محترم و صاحبنظر نیزدر وزارت علوم و حوزه علمیهبررسی اجمالی سرفصل دروس رشته فوق

برخی اساتید معتقدند که سیر عالوه بر آن؛غیر رسمی دانستا می توان سرفصل رسیر مطالعاتی ،استفاده شده استترتیب مطالب 
مطالعاتی امري شخصی می باشد و براي هر فرد باید به طور مجزا تدوین شود و بهترین فردي که می تواند براي خود سیر 

.آنچه ذکر شده است حداقل منابع است،مطالعاتی طراحی کند خود فرد است
براي آغاز مطالعه است تا راه مطالعه و آشنایی با منابع را هموار می کند، اکتفا به این لیست براي تکمیل مطالعات سیر مطالعاتی :ب

.کافی نیست، بویژه که کتاب هاي متعدد و جدیدي به رویکردهاي نوین به علوم قرآنی و حدیثی منتشر می شود
تی علوم قرآنی و حدیثی برخی موضوعات دیگر نیز براي مطالعه اضافه شده است که به نوعی براي تکمیل در کنار لیست مطالعا: ج

ین بخش امطالعات الزم است یا آشنایی اجمالی با آنها در یادگیري مطالب مفید است، این موارد به طور جداگانه ارائه شده است، در 
.شده استبرخی نرم افزار ها و سایت هاي مفید نیز معرفی 

سیر رددر حالی که دشوار است،،به دلیل وجود منابع متعدد و رویکردهاي مختلف به مباحثتدوین سیر مطالعاتی در یک رشته : د
چنین ) مثال سیر مطالعاتی آثار شهید مطهري یا سیر مطالعاتی آثار آیت اهللا مصباح (مطالعاتی مربوط به مطالعه آثار شخصیت ها 

.وجود نداردهایی دشواري 
ir.blog.davariahadبه آدرس » مطالعات قرآنی و حدیثی«ی در صورت استقبال در وبالگ العاتطمویرایش هاي بعدي سیر :هـ 

خود را از طریق وبالگ فوق یا آدرس و انتقادينظرات اصالحیدرخواست می شودپژوهشگران محترم از منتشر خواهد شد و 
.ارسال نمایندahaddavari@gmail.comایمیل

با احترام
داوري
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