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 تاسوِ تؼالی

 کلیات سضتِ:

 :. ػٌَاى سضت1ِهادُ 

 .تفسیر تطبیقیتلؿ٘ط گطاٗف چْبض ضقتِ ؾُح 

 

 :. تؼشيف2هادُ 

ه٘ي هوُغ اظ تحه٘الت حَظٍٕ اؾت، ًِ َالة پؽ اظ گصضاًسى اٗي زٍضُ، تَاى تسضٗؽ، ؾَ ،تلؿ٘طپػٍّكٖ ضقتِ  –ؾُح چْبض آهَظقٖ 

اظ ضؾبلِ، زاًكٌبهِ ؾُح چْبض تحو٘ن، ًوس، اضائِ ًظطِٗ ٍ پبؾد ثِ ً٘بظّبٕ ػلوٖ ٍ ترههٖ اٗي ضقتِ ضا ًؿت ًطزُ ٍ  پؽ اظ زكبع 

 ًٌٌس. زضٗبكت هٖ ،تلؿ٘ط تُج٘وٖگطاٗف  ،تلؿ٘ط

 

 :. اّذاف3هادُ 

    ؛آضاء، هٌبتت ٍ ضٍـ ّبٕ هطتجٍ ثب ضقتِ تَاًوٌسٕ ثطضؾٖ ٍ تحل٘ل .1

 ؛توَٗت تَاى پػٍّف زض حس تحل٘ل، ًوس ٍ اضائِ ًظطِٗ زض هؿبئل هطتجٍ ثب ضقتِ .2

 ؛ترههٖ ضقتِ ٍوٖ تَاى پبؾرگَٖٗ ثِ ً٘بظّبٕ ػل اضتوبء .3

 ؛تبه٘ي پػٍّكگط هَضز ً٘بظ ٍ ظهٌِ٘ ؾبظٕ رْت تَل٘س ػلن ٍ تَؾؼِ زاًف زض ضقتِ .4

 ؛تبه٘ي اؾتبز هَضز ً٘بظ زض ضقتِ .5

 

 :. ضشٍست4هادُ 

 زضى ٍ اضظٗبثٖ زضؾت اظ هجبًٖ ٍ هلبّ٘ن آٗبت اظ زٗسگبُ كطٗو٘ي؛ .1

 بّ٘ن تلؿ٘طٕ؛تج٘٘ي ًوبٌ اقتطاى ٍ اكتطام ٍ هَت ٍ يؼق كطٗو٘ي زض هجبًٖ ٍ هل .2

 زؾت٘بثٖ ثِ آضاء ٍ ًظطِٗ ّبٕ ثطتط زض حَظُ تلؿ٘ط؛ .3

 اضتجبٌ هؿتو٘ن ثب ً٘بظّبٕ رَاهغ اؾالهٖ ٍ توطٗت هصاّت. .4

 

 :. سیاست ّا5هادُ 

 ؛اّتوبم ثِ اضتوبء كًبئل ٍ هلٌبت اذالهٖ ٍ هؼٌَٕ َالة .1

 ؛هإحط زض آهَظـ ٍ پػٍّف اّتوبم ثِ ثْطُ گ٘طٕ اظ ؾٌت ّبٕ ًبضآهس حَظٍٕ، كٌبٍضٕ ّب ٍ ضٍـ ّبٕ ًَٗي ٍ .2

 اّتوبم ثِ پػٍّف هحَض ثَزى زٍضُ؛ .3

 ؛اّتوبم ثِ ضٌٍٗطز ًوبزاًِ ٍ ًظطِٗ پطزاظاًِ، ثب َطح زٗسگبُ ّبٕ چبلكٖ هطتجٍ ثب ضقتِ .4

 ؛زض كؼبل٘ت ّبٕ آهَظقٖ ٍ پػٍّكٖ ػطثٖتأً٘س ثط ثْطُ گ٘طٕ اظ ظثبى  .5

 ؛ضقتِ اّتوبم ثِ تأه٘ي ً٘بظّبٕ ػلوٖ ًظبم ٍ ربهؼِ اؾالهٖ زض اٗي .6
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 :دسٍس هطخصات ٍ ػٌاٍيي
 هطخصات کلی:                 

 

 ٍاحذ ػٌَاى 

 20 زضٍؼ هكتطى

 40 زضٍؼ ترههٖ

 20 ضؾبلِ ػلوٖ )پبٗبى ًبهِ(

 80 روغ ًل

 :هطتشکدسٍس  .1

 ّذف ٍاحذ  ػٌَاى سديف

 .تؿلٍ ثط ثطذٖ هجبحج هْن كوِ 12 كوِ 1

 .تأح٘طگصاض زض كوِ تؿلٍ ثط ثطذٖ هجبحج هْن انَلٖ 8 انَل 2

  20 ٍاحسروغ 

 دسٍس تخصصی: .2

 ّذف ٍاحذ دسس ػٌَاى سديف

 2 پػٍّف ّبٕ هطآًٖ هؼبنط 1
: قبهلتحل٘ل، ثطضؾٖ ٍ گًَِ قٌبؾٖ ازث٘بت هطآى پػٍّٖ زض ضٍظگبض هؼبنط 

 .ّب ٍ هٌبتتّب، ًظطًِٗكط ٗبكتِ

 2 اذتالف هطائبت 2
بُ اذتالف هطائبت، پبؾد گُ ذبؾتثبضثطضؾٖ ٍ تحل٘ل زٗسگبُ ّبٕ هرتلق زض

هُطٍحِ زض اٗي ظهٌِ٘ ٍ ثطضؾٖ تأح٘ط اذتالف هطائبت ثط ثطزاقت  ثِ هؿبئل
 .ّبٕ تلؿ٘طٕ

 2 ت٘ي ٍ هتَى هوسؼّطهٌَ 3
زض تلؿ٘ط هتَى هوسؼ ٍ تؼبهالت تلؿ٘طٕ ث٘ي  ّبٕ هرتلقزٗسگبُثطضؾٖ 

 .ازٗبى

 2 انَل ػلن ضربل ٍ حسٗج 4
نح٘ح ٗب اضائِ ًظطِٗ رسٗس ثط اؾبؼ  تَاًوٌسؾبظٕ َالة زض اتربش هجٌبٕ

 .انَل حبًن ثط ػلن ضربل ٍ حسٗج

 2 تبضٗد هطآى 5
ٍ پبؾد ثِ  ىثطضؾٖ زٗسگبُ ّبٕ هرتلق زض ظهٌِ٘ انبلت ٍ اػتجبض هطآ

 .زض اٗي ظهٌِ٘ ؾَاالت هُطح

 2 هطآى ٍ ػلن 6
ثطضؾٖ ٍ تحل٘ل زٗسگبُ ّبٕ هرتلق زض ظهٌِ٘ ضاثُِ هطآى ٍ ػلن ٍ تَاًوٌس 

 .َالة ثط اتربش هجٌب زض اٗي ظهٌِ٘ؾبظٕ 

 تحل٘ل، هوبٗؿِ ٍ ًوس هجبًٖ تلؿ٘ط ق٘ؼِ ٍ اّل ؾٌت. 2 هجبًٖ تلؿ٘ط كطٗو٘ي 7

 ثطضؾٖ ٍ ًوس زٗسگبُ ّب ٍ قجْبت رسٗس زضثبضُ ٕ هطآى ٍ تلؿ٘ط. 2 ثطضؾٖ آضاء هتلٌطاى هؼبنط زض تلؿ٘ط هطآى 8

 ٖ ثِ هٌظَض اتربش هجٌب زض اٗي ظهٌِ٘.ثطضؾٖ ضٍـ تلؿ٘ط تُج٘و 2 ضٍـ قٌبؾٖ تلؿ٘ط تُج٘وٖ 9

10 
  1آٗبت اػتوبزٕ  تلؿ٘ط تُج٘وٖ

 تَح٘س ٍ نلبت ذسا()
 ثطضؾٖ ٍ ًوس زٗسگبُ تلؿ٘طٕ كطٗو٘ي زض ظهٌِ٘ ٕ تَح٘س ٍ نلبت ذسا. 2
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11 
  2تلؿ٘ط تُج٘وٖ آٗبت اػتوبزٕ 

 )ًجَت ٍ اهبهت(
 هت.ثطضؾٖ ٍ ًوس زٗسگبُ تلؿ٘طٕ كطٗو٘ي زض ظهٌِ٘ ٕ ًجَت ٍ اهب 2

12 
  1تلؿ٘ط تُج٘وٖ آٗبت االحٌبم 

 )هجبحج ػجبزات، حسٍز ٍ زٗبت(
 ثطضؾٖ ٍ ًوس زٗسگبُ تلؿ٘طٕ كطٗو٘ي زض ظهٌِ٘ ػجبزات، حسٍز ٍ زٗبت. 2

13 
  2تلؿ٘ط تُج٘وٖ آٗبت االحٌبم 

 اٗوبػبت ٍ اضث()هجبحج ػوَز، 
 ثطضؾٖ ٍ ًوس زٗسگبُ تلؿ٘طٕ كطٗو٘ي زض ظهٌِ٘ ػوَز، اٗوبػبت ٍ اضث. 2

 ثطضؾٖ هجبًٖ تلؿ٘ط ضٍائٖ ٍ هوبٗؿِ هتَى تلؿ٘ط ضٍائٖ كطٗو٘ي. 2 تلؿ٘ط تُج٘وٖ ضٍاٖٗ 14

 ثطضؾٖ هَيَػبت ًبظط ثِ ظى ٍ ذبًَازُ زض تلؿ٘ط كطٗو٘ي. 2 تلؿ٘ط هَيَػٖ 15

16 
 هطآى ٍ ًتبة هوسؼ 

 )تلؿ٘ط تُج٘وٖ ههم اًج٘بء(
 هوبٗؿِ گعاضـ هطآى ٍ ًتبة هوسؼ اظ تبضٗد پ٘بهجطاى. 2

 ذَاًٖ تلبؾ٘ط هؼتعلِ. اٗزبز تَاًوٌسٕ ًوس ٍ هوبٗؿِ ثب تٌِ٘ ثط هتي 2 هتَى تلؿ٘طٕ هؼتعلِ 17

 ذَاًٖ تلبؾ٘ط اقبػطُ. اٗزبز تَاًوٌسٕ ًوس ٍ هوبٗؿِ ثب تٌِ٘ ثط هتي 2 هتَى تلؿ٘طٕ اقبػطُ 18

 للِ٘.ذَاًٖ تلبؾ٘ط ؾ اٗزبز تَاًوٌسٕ ًوس ٍ هوبٗؿِ ثب تٌِ٘ ثط هتي 2 هتَى تلؿ٘طٕ ؾللِ٘ 19

 ذَاًٖ تلبؾ٘ط كطم تك٘غ. اٗزبز تَاًوٌسٕ ًوس ٍ هوبٗؿِ ثب تٌِ٘ ثط هتي 2 هتَى تلؿ٘طٕ كطم تك٘غ 20

  40 ٍاحسروغ 

 

 تزکش: 

  َُ٘گ٘طز.تسضٗؽ ارتْبزٕ هَضز تَرِ هطاض زض زضٍؼ ترههٖ،  ق 

 زّس زضنس زٍضُ ضا پَقف 40 لحزن پػٍّف ٍ تحو٘وبت حساه. 
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 4221321ضٌاسِ دسس: 

 3تؼذاد ٍاحذ :  

 ًَع ٍاحذ : ًظشي   

 ًیاص: ًذاسد پیص

 تسلط تش تشخی هثاحج هْن فقِ تا سٍيکشد استذاللی.ّذف : 
 

 : سشفصل
o ثلَؽ ٍ ضقس( قطائٍ ػوَهٖ تٌل٘ق( 
o تول٘س 

 ازلّٔ رَاظ تول٘س 

 تول٘س هّ٘ت 

 تجؼّى زض تول٘س 
o َْبضت 

 ذَى ح٘ى 
 ٍهَ٘ز ٍ قطائ 

 ًوتط اظ ؾِ ضٍظ ًجَزى 
  زُ ضٍظ ًجَزىث٘ف اظ 
  اؾتوطاض زض ؾِ ضٍظ اٍّل 

 ًوبء هترلل 
 اهؿبم حبئى 

 الؼبزٓ شات 
 ٔهجتسئ 
 ٔهًُطث 
 ًٔ٘بؾ 

 حسّ ٗأؼ 
 ٔذَى اؾتحبي 

 ٔاهؿبم اؾتحبي 
 ، هطحَم ؾ٘س هحؿي حٌ٘ن.هؿتوؿي الؼطٍٓ الَحوٖ :هحَسيهتي 

 

 هٌاتغ:
 الوَؾَػٔ، هطحَم ذَئٖ.  .1
 االرتْبز ٍ التول٘س، هطحَم اهبم ذوٌٖ٘. .2
 بضٓ، هطحَم اهبم ذوٌٖ٘.الُْ ًتبة .3
 ههجبح اللوِ٘، هطحَم هحون ّوساًٖ. .4
 رَاّطالٌالم، هطحَم هحوسحؿي ًزلٖ. .5
 ضٗبو الوؿبئل، هطحَم ؾ٘س ػلٖ َجبَجبئٖ. .6
 حبئطٕ. الُْبضٓ، هطحَم هطتًٖ الَحوٖ ػطٍٓ قطح .7
 الوساضى، هطحَم ؾ٘س احوس ذَاًؿبضٕ. ربهغ .8

 

 1فقِ



 

7 

 

 

 
 4221322ضٌاسِ دسس:
 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 

 احذ: ًظشيًَع ٍ
 ًیاص:  پیص

 .تا سٍيکشد استذاللی تسلط تش تشخی هثاحج هْن فقِ: ّذف

 
 سشفصل:
o ٓنال 

 ٓذلل نال 
 حسٗج التؼبز 

 ٍَي زض نالٓ هؿبكط 

 اثبحِ هٌبى 

 قطٌ شًَضت زض اهبم روبػت 
o نَم 

 اتحبز ٍ اذتالف آكبم 

 حٌن حبًن زض حجَت ّالل 
 

 ٌ٘ن.، هطحَم ؾ٘س هحؿي حهؿتوؿي الؼطٍٓ الَحوٖ هتي هحَسي:
 

 هٌاتغ:

 الوَؾَػٔ، هطحَم ذَئٖ. .1

 الهالٓ، هطحَم اهبم ذوٌٖ٘. ذلل .2

 ههجبح اللوِ٘)نالٓ ٍنَم(، هطحَم هحون ّوساًٖ. .3

 رَاّطالٌالم، هطحَم هحوسحؿي ًزلٖ.  .4

 ضٗبو الوؿبئل، هطحَم ؾ٘س ػلٖ َجبَجبئٖ. .5

 ذلل الهالٓ، هطحَم هطتًٖ حبئطٕ. .6

 .الوساضى، هطحَم ؾ٘س احوس ذَاًؿبضٕ ربهغ .7

 2فقِ
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 4221323ٌاسِ دسس:ض

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 ًیاص:  پیص

 ف: تسلط تش تشخی هثاحج هْن فقِ تا سٍيکشد استذاللی.ّذ

 
 : سشفصل
o حذ 

 قطٌٍ ٍرَة  
 اؾتُبػت 

 اكؼبل حذ 
 هحسٍزُ ََاف 
 ٍهَف اذت٘بضٕ ٍ ايُطاضٕ ػطكبت ٍ هكؼط 

 تطٍى احطام 
 اؾتظالل 
 ٍ٘لجؽ هر 
 تُ٘٘ت 
 تعئ٘ي 

 
 ، هطحَم ؾ٘س هحؿي حٌ٘ن.توؿي الؼطٍٓ الَحوٖهؿ هتي هحَسي:

 
 هٌاتغ:

 الوَؾَػٔ، هطحَم ذَئٖ. .1

 رَاّطالٌالم، هطحَم هحوسحؿي ًزلٖ.  .2

 ضٗبو الوؿبئل، هطحَم ؾ٘س ػلٖ َجبَجبئٖ. .3

 الحذ، ػجس اهلل رَازٕ آهلٖ )توطٗطزضؼ هطحَم هحوّن زاهبز(. .4

 ؾ٘س هحوس ضٍحبًٖ. الوطتوٖ الٖ اللوِ االضهٖ،  .5

 هطحَم ؾ٘س احوس ذَاًؿبضٕ. الوساضى، ربهغ .6

 3فقِ
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 4221324ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 ًیاص:  پیص

 ف کلی: تسلط تش تشخی هثاحج هْن فقِ تا سٍيکشد استذاللی.ّذ

 
 : سشفصل
o ذوؽ 

 ًٍٔهإ 

  اذجبض تحل٘ل 

  الؿالم ػلِ٘ههطف ؾْن اهبم 
o ًٌبح 

 ًٌُبح ثٌط ضق٘س 

 ًظط ٍ ؾتط 

 ًكَظ ٍ قوبم 

  هٌغ اظ حول( تؼو٘ن( 
 

 ، هطحَم ؾ٘س هحؿي حٌ٘ن.هؿتوؿي الؼطٍٓ الَحوٖ هتي هحَسي:

 
 هٌاتغ:

 الوَؾَػٔ، هطحَم ذَئٖ. .1

 رَاّطالٌالم، هطحَم هحوسحؿي ًزلٖ.  .2

 ضٗبو الوؿبئل، هطحَم ؾ٘س ػلٖ َجبَجبئٖ. .3

 ههجبح اللوِ٘، هطحَم هحون ّوساًٖ. .4

 الروؽ، هطحَم هطتًٖ حبئطٕ. ًتبة .5

 ٘س احوس ذَاًؿبضٕ.الوساضى، هطحَم ؾ ربهغ .6

 ًتبة ًٌبح، هَؾٖ قج٘طٕ ظًزبًٖ. .7

 ًتبة الٌٌبح، هطحَم هحوسػلٖ اضاًٖ. .8

 

 4فقِ
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 4221325ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 ًیاص:  پیص

 ف کلی: تسلط تش تشخی هثاحج هْن فقِ تا سٍيکشد استذاللی.ّذ
 

 : سشفصل
o ًصض ٍ ػْس ٍ هؿن 

  ٗب هتؼلن ًصضتؼلن ٍرَة ثِ ػٌَاى ٍكبء 

 اقتطاٌ اشى ظٍد 

 ِاقتطاٌ ن٘ـ 

  ضرحبى هتؼلن 
o ه٘طاث 

 ِاضث ظٍر 

 ػَل ٍ تؼه٘ت 

  ػلْ٘ن  ؿطهٖ ٍ هْسٍم 

 

  وؿبئل، هطحَم ؾ٘س ػلٖ َجبَجبئٖ.ضٗبو ال هتي هحَسي:
 

 هٌاتغ:

 رَاّطالٌالم، هطحَم هحوسحؿي ًزلٖ.  .1

 اضث العٍرٔ، هطحَم آهب ي٘بء الؼطاهٖ. .2

  حبًٖ.هؿبلي األكْبم، هطحَم قْ٘س  .3

 الوساضى، هطحَم ؾ٘س احوس ذَاًؿبضٕ. ربهغ .4

 5فقِ
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 4221326ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 ًیاص:  پیص

 ف: تسلط تش تشخی هثاحج هْن فقِ تا سٍيکشد استذاللی.ّذ

 
 ّا: سشفصل
o  ث٘غ 

 ٖتهطكبت اػتجبضٕ نج 

 ُث٘غ هٌط 

 تؼل٘ن زض ػوس 
o ذ٘بضات 

 ٌترلّق قط 

 ٌٍاحٌبم قط 

 

 هٌبؾت ) ث٘غ ٍ ذ٘بضات(، هطحَم ق٘د هطتًٖ اًهبضٕ. حَسي:هتي ه
 

 هٌاتغ:

 رَاّطالٌالم، هطحَم هحوسحؿي ًزلٖ.  .1

 ضٗبو الوؿبئل، هطحَم ؾ٘س ػلٖ َجبَجبئٖ. .2

 الج٘غ(. الوَؾَػٔ، هطحَم ذَئٖ  )التٌو٘ح كٖ .3

 ههجبح اللوبّٔ، هطحَم ذَئٖ. .4

 الج٘غ، هطحَم اهبم ذوٌٖ٘. ًتبة .5

 طٕ.كوِ الؼوَز، ؾ٘س ًبظن حبئ .6

.الوطتوٖ الٖ اللوِ االضهٖ، هطحَم ؾ٘س هحوس ضٍحبًٖ .7

 6فقِ



 

12 

 

 

 
 4221421ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 ًیاص: ًذاسد پیص
 .استذاللی ف: تسلط تش تشخی هثاحج اصَلی تأحیش گزاس دس فقِّذ

 
 ّا: سشفصل
o ًْٖ ٍ ارتوبع اهط 

 كطم تؼبضو ٍ تعاحن 

  هؼبهالت زاللت ًْٖ ثط كؿبز زض ػجبزات ٍ 
o يس 

 تطتت 
 هطرّحبت ثبة تعاحن 

o ؾ٘طُ ٍ قْطت 

 ُؾ٘ط 
 اػتجبض هؼبنطت 
   ٗب ػسم ضز اقتطاٌ اهًبء 

 قْطت 
 ٖاػتجبض اؾتوالل 
 اػتجبض تطر٘حٖ زض تؼبضو اذجبض 
 ربثط ٗب ًبؾط ثَزى ًؿجت ثِ ذجط ٍاحس 

 

 هٌاتغ:

 ًلبٗـٔ االنَل، هطحَم هحوس ًبظن ذطاؾبًٖ. .1

 ذوٌٖ٘(. ٗطات زضؼ حًطت اهبمرَاّطاالنَل، هطحَم لٌگطٍزٕ)توط .2

 كطائساالنَل)ضؾبئل(، هطحَم هطتًٖ اًهبضٕ. .3

 ثحَث كٖ ػلن االنَل، ؾ٘س هحوَز ّبقوٖ)توطٗطات قْ٘س نسض(. .4

 هٌتوٖ االنَل، هطحَم ؾ٘س هحوس ضٍحبًٖ. .5

 االنَل، هطحَم آهب ي٘بء ػطاهٖ. هوبالت .6

 كَائساالنَل، هطحَم هحوسػلٖ ًبظوٌٖ٘)توطٗطات آهبٕ ًبئٌٖ٘ (. .7

 وحبيطات، هحوس اؾحبم ك٘بو)توطٗطات هطحَم آهبٕ ذَئٖ(.ال .8

 

 

 

 1 فقِ اصَل
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 4221422ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 ًیاص:  پیص
 ف: تسلط تش تشخی هثاحج اصَلی تأحیش گزاس دس فقِ استذاللی.ّذ

 
 : سشفصل
o هلبّ٘ن 

 تؼسّز قطٌ ٍ اتّحبز رعاء 
o ػبم ٍ ذبل 

 ًحَٓ زاللت ازٍات 

 ذوٌٖ٘( ض رؼل احٌبم)هجٌبٕ حًطت اهبمهبًًَ٘ت ز 

  اروبل هرهّم 
 ِ٘قجِْ هلَْه 

 اهل ٍ اًخط 
 هتجبٌٗ٘ي 

 ِ٘قجِْ ههساه 
 اهل ٍ اًخط 
  هتجبٌٗ٘ي 

 روغ ػطكٖ ث٘ي ػبم ٍ ذبل 
o  هُلن ٍ هوّ٘س 

 توبثل اَالم ٍ تو٘٘س 

 هسض هت٘وي زض هوبم تربَت 
o   روغ ػطكٖ ث٘ي هُلن ٍ هوّ٘س 

 
 :هٌاتغ

 س ًبظن ذطاؾبًٖ.ًلبٗـٔ االنَل، هطحَم هحو .1

 ذوٌٖ٘(. رَاّطاالنَل، هطحَم لٌگطٍزٕ)توطٗطات زضؼ حًطت اهبم .2

 كطائساالنَل)ضؾبئل(، هطحَم هطتًٖ اًهبضٕ. .3

 ذوٌٖ٘. اًَاضالْساٗـٔ، هطحَم اهبم .4

 ثحَث كٖ ػلن االنَل، ؾ٘س هحوَز ّبقوٖ)توطٗطات قْ٘س نسض(. .5

 هٌتوٖ االنَل، هطحَم ؾ٘س هحوس ضٍحبًٖ. .6

 َم آهب ي٘بء ػطاهٖ.االنَل، هطح هوبالت .7

 (. كَائساالنَل، هطحَم هحوسػلٖ ًبظوٌٖ٘)توطٗطات آهبٕ ًبئٌٖ٘ .8

 الوحبيطات، هحوس اؾحبم ك٘بو)توطٗطات هطحَم آهبٕ ذَئٖ(. .9

 2 فقِ اصَل
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 4221423ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 ًیاص:  پیص
 ذاللی.اّذاف کلی: تسلط تش تشخی هثاحج اصَلی تأحیش گزاس دس فقِ است

 
 : سشفصل
o ِ٘انَل ػول 

    ٌثطائت ٍ احت٘ب 

 زض هتجبٌٗ٘ي 

 ٖايُطاض ثِ ثؼًٖ اظ اَطاف ػلن اروبل 

 ٖاًحالل ػلن اروبل 

 حٌن هالهٖ ٌٖٗ اظ اَطاف 

 ِْؿ٘طهحهَضُ قج ٕ 

 ػلن اروبلٖ زض تسضٗز٘بت 

 
 هٌاتغ:

 ًلبٗـٔ االنَل، هطحَم هحوس ًبظن ذطاؾبًٖ. .1

 بضٕ.كطائساالنَل)ضؾبئل(، هطحَم هطتًٖ اًه .2

 ذوٌٖ٘. اًَاضالْساٗـٔ، هطحَم اهبم .3

 )توطٗطات هطحَم آهبٕ ذَئٖ(. ههجبح االنَل، هطحَم ثْؿَزٕ .4

 االنَل)الحلؤالخبلخٔ(، هطحَم قْ٘س نسض. زضٍؼ كٖ ػلن .5

 ثحَث كٖ ػلن االنَل، ؾ٘س هحوَز ّبقوٖ)توطٗطات قْ٘س نسض(. .6

 هٌتوٖ االنَل، هطحَم ؾ٘س هحوس ضٍحبًٖ. .7

 آهب ي٘بء ػطاهٖ.االنَل، هطحَم  هوبالت .8

 (. كَائساالنَل، هطحَم هحوسػلٖ ًبظوٌٖ٘)توطٗطات آهبٕ ًبئٌٖ٘ .9

 ذوٌٖ٘(. االنَل، رؼلط ؾجحبًٖ)توطٗطات هطحَم اهبم تْصٗت .10

 3فقِاصَل 
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 4221424ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 ًیاص:  پیص
 ف: تسلط تش تشخی هثاحج اصَلی تأحیش گزاس دس فقِ استذاللی.ّذ

 
 ّا: فصلسش

o ِ٘انَل ػول 

    ٌثطائت ٍ احت٘ب 

   زض اهلّ ٍ اًخط 

  زٍضاى ث٘ي اهل ٍ اًخط 

 زٍضاى ث٘ي تؼ٘٘ي ٍ تر٘٘ط 

 ٌقيّ زض اَالم زذبلت رعء ٗب قط 

 
 هٌاتغ:

 ًلبٗـٔ االنَل، هطحَم هحوس ًبظن ذطاؾبًٖ. .1

 كطائساالنَل)ضؾبئل(، هطحَم هطتًٖ اًهبضٕ. .2

 ذوٌٖ٘. اًَاضالْساٗـٔ، هطحَم اهبم .3

 االنَل، هطحَم ثْؿَزٕ)توطٗطات هطحَم آهبٕ ذَئٖ(. ههجبح .4

 االنَل)الحلؤالخبلخٔ(، هطحَم قْ٘س نسض. زضٍؼ كٖ ػلن .5

 ثحَث كٖ ػلن االنَل، ؾ٘س هحوَز ّبقوٖ)توطٗطات قْ٘س نسض(. .6

 هٌتوٖ االنَل، هطحَم ؾ٘س هحوس ضٍحبًٖ. .7

 االنَل، هطحَم آهب ي٘بء ػطاهٖ. هوبالت .8

 (. بظوٌٖ٘)توطٗطات آهبٕ ًبئٌٖ٘كَائساالنَل، هطحَم هحوسػلٖ ً .9

 ذوٌٖ٘(. االنَل، رؼلط ؾجحبًٖ)توطٗطات هطحَم اهبم تْصٗت .10

 

 

 

 

 

 4 فقِ اصَل
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 4221221ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 ًذاسدًیاص:  پیص
 هکاتة.ّا ٍ ّا، ًظشيِف: تحلیل، تشسسی ٍ گًَِ ضٌاسی ادتیات قشآى پژٍّی دس سٍصگاس هؼاصش ضاهل: ًطش يافتِّذ

 
 : سشفصل
o )ًٍّٖل٘بت: تؼطٗق زضؼ ٍ هلبّ٘ن اٍلِ٘. )هطآى پػٍّٖ؛ هؼبنط؛ هلوطٍ هطآى پػ 
o پػٍّٖ زض اٗطاى هؼبنط هطآى 

 ّب ثعضگتطٗي قره٘ت 
 تطٗي ًظطِٗ ّب هْن 

  هزالت 

 تطٗي ًتت ٍ هوبالت هْن 
o پػٍّٖ هؼبنط زض رْبى ػطة هطآى 

 ثعضگتطٗي قره٘ت ّب 
 تطٗي ًظطِٗ ّب هْن 
 بتتطٗي ًكطٗ هْن 
 ّب تطٗي ًتبة هْن 

o پػٍّٖ زض زً٘بٕ ؿطة. هطآى 

 ِقره٘ت ّبٕ ثطرؿت 
 ِهْن تطٗي هٌبتت ٍ اًسٗك 
 هْن تطٗي هزالت 
 هْن تطٗي ًتت 

 
 هٌاتغ:

 .2007، هإؾؿِ پػٍّف ّبٕ قطم، ث٘طٍت ؾبل «ًتبٗذ پػٍّف هؼبنط زض هطآى»هزوَػِ هوبالت  .1

 .هزلِ پػٍّف ّبٕ هطآًٖ، زكتط تجل٘ـبت اؾالهٖ .2

 .ؼبت تلؿ٘طٕ، زاًكگبُ هؼبضفٕ هُبل هزلِ .3

 .ػلِ٘ الؿالمهزلِ ثٌ٘بت، هَؾؿِ هؼبضف اؾالهٖ اهبم ضيب .4

 .ٕ هطآى قٌبذت، هَؾؿِ اهبم ذوٌٖ٘ هزلِ .5

 زاٗطٓالوؼبضف هطآى ل٘سى. .6

 هطتًٖ ًطٗوٖ ً٘ب، ثَلتي هطرغ هُبلؼبت هطآًٖ زض ؿطة. .7

 قٌبؾبى. هزلِ هطآى پػٍّٖ قطم .8

 
 
 

 پژٍّص ّاي قشآًی هؼاصش
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 4221222ضٌاسِ دسس:

 احذٍ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 ًیاص: ًذاسد پیص
ف: تشسسی ٍ تحلیل ديذگاُ ّاي هختلف دستاسُ خاستگاُ اختالف قشائات، پاسخ تِ هسائل هطشٍحِ دس ايي صهیٌِ ٍ تشسسی تأحیش ّذ

 .، تا سٍيکشد ّوگشايی ٍ تأکیذ تش هطتشکاتاختالف قشائات تش تشداضت ّاي تفسیشي

 
 : سشفصل
o ٖ(اذتالف هطاءاتٍ  هطاءات، هطائت ٍاغگبى )ثطضؾٖهلَْم قٌبؾ 
o  ٍ ّبآىؾ٘ط تَُض پ٘ساٗف هطاءات 
o ػَاهل پسٗساضٕ اذتالف هطاءات 

 نحبثِاٍ نلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ ؾلن اذتالف زض ًول اظ پ٘بهجط اًطم 

 ِّباذتالف لْز 

 ٖػَاهل ًگبضق 

 ارتْبز هطّاء 

 )ًوس ٍ ثطضؾٖ زٗسگبُ ّبٕ هرتلق )هؿلوبًبى ٍ هؿتكطهبى 
o ًّبكوٌساى زضثبضُ هطاءات ٍ تَاتط آىزٗسگبُ زا 

 ثطضؾٖ ٍ ًوس( زٗسگبُ هَاكوبى( 

 ثطضؾٖ ٍ ًوس( زٗسگبُ هربللبى( 

  ٖپطؾف ّب ٍ قجِْ ّب ثطضؾ 
 ثطضؾٖ انُالح تَاتط زض هطاءات ٍ اهٌبًّ٘ت آى 
 ضاثُِ هطاءات ثب تَاتط هطآى 
 اؾبً٘س ؾبذتگٖ زض هطاءات 
 تٌبهى زض هطاءات 
 ّهطاءات قبش 
 ... 

o ِهطاءات ؾجؼ 

  ٍ اًَاع هطاءاتتؼساز 

 پ٘كٌِ٘ ٍ ػلل حهط هطاءات زض ّلت 

  ُِأحطف ؾجؼِ»ثب حسٗج « هطاءات ؾجؼِ»ضاث » 

 هربللبى اثي هزبّس زض حهط هطاءات زض ّلت 

 هطّاء ؾجؼِ ٍ ضاٍٗبًكبى 
o هطاءت نح٘ح ِبثُي 

 )زٗسگبُ زاًكوٌساى )ثطضؾٖ ٍ ًوس 

 ػلْ٘ن الؿالم ّل ث٘تزٗسگبُ ا  
o طزاقت ّبٕ تلؿ٘طٕتأح٘ط اذتالف هطاءات ثط ث 
o )اذتالف هطاءات ٍ نحّت ًوبظ )ثطضؾٖ كوْٖ اظ زٗسگبُ كطٗو٘ي 
o ضاثُِ هطاءات ثب هؿألِ تحطٗق 
o )زٗسگبُ هؿتكطهبى زضثبضُ هطاءات )ثطضؾٖ ٍ ًوس 

 
 هطحَم هحوس ّبزٕ هؼطكت. : التوْ٘س كٖ ػلَم الوطآى )الزعء الخبًٖ: الوطاءات(،هتي پیطٌْادي

 اختالف قشائات
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 :هٌاتغ
 م(324اءات، اثي هزبّس )تالؿجؼِ كٖ الوط .1
 م(590حطظ األهبًٖ ٍ ٍرِ التْبًٖ )قبَجِّ٘(، اثَالوبؾن الكبَجٖ }ٍ قطٍح ٍ تلر٘م ّب ثط قبَجِ٘{ )ت  .2
 م(377الحزّٔ كٖ ػلل الوطاءات الؿجغ، اثَػلٖ كبضؾٖ } ٍ تلر٘م ّب ثط الحزّٔ{ )ت  .3
 م(392الوحتؿت، اثي رٌّٖ )ت  .4
 م(392)ت  الكَاِ كٖ الوطاءات الكبشّ، اثي رٌّٖ .5
الت٘ؿ٘ط كٖ الوطاءات الؿجغ/ ربهغ الج٘بى كٖ الوطاءات الؿجغ/ الولطزات الؿجغ/ الٌوٍ ٍ الكٌل/ الوحٌن كٖ ًوٍ الوهبحق/ الووٌغ كٖ  .6

 .ضؾن ههبحق االههبض
 .م(444اثَػوطٍ زاًٖ )ت  ،التْصٗت .7
 م(.833تحج٘ط الت٘ؿ٘ط، اثي رعضٕ )ت  .8
 م(.833الوطاءات الكبشُّ، اثي رعضٕ )ت  .9

 م(.833ٗٔ الٌْبٗٔ كٖ َجوبت الوطّاء، اثي رعضٕ )ت ؿب .10
 م(.833هٌزس الووطئ٘ي، اثي رعضٕ )ت  .11
 م(.833الٌكط كٖ الوطاءات الؼكط، اثي رعضٕ )ت  .12
 م(.643روبل الوطاء ٍ ًوبل الوطاء، ؾربٍٕ )ت  .13
 م(.437اإلثبًٔ كٖ هؼبًٖ الوطاءات، هٌّٖ ثي اثٖ َبلت )ت  .14
 م(.794)ت  بثغ ٍ الؼكطٍى(، ثسض السٗي ظضًكٖلجطّبى كٖ ػلَم الوطآى )الٌَع الؿا .15
 م(.911)ت اإلتوبى كٖ ػلَم الوطآى، رالل السٗي ؾََٖ٘ .16
 م(.370الحزٔ كٖ الوطاءات الؿجغ، اثي ذبلَِٗ )ت  .17
 م(.665الوطقس الَر٘ع، أثَقبهِّ هَوسِؾٖ )ت  .18
 م(.748هؼطكٔ الوطّاء الٌجبض، شّجٖ )ت  .19
 م(.1117ط، زه٘بَٖ )ت اتحبف كًالء الجكط كٖ الوطاءات األضثغ ػك .20
 .ؾ٘س اثَالوبؾن ذَئٖالج٘بى كٖ تلؿ٘ط الوطآى،  .21
 ضؾن الوهحق ٍ االحتزبد ثِ كٖ الوطاءات، ػجساللتبح اؾوبػ٘لٖ قلجٖ.  .22
 م(.1118ؿ٘ج الٌلغ كٖ الوطاػبت الؿجغ، ػلٖ ًَضٕ نلبهؿٖ )ت  .23
 الوطاءات الوطآًّ٘ٔ كٖ يَء ػلن اللـٔ الحسٗج، ػجسالهجَض قبّ٘ي. .24
 اللْزبت، ػجسالَّبة حوَزُ. الوطاءات ٍ .25
 م(.923للُبئق االقبضات للٌَى الوطاءات، قْبة السٗي هؿُالًٖ )ت  .26
 هصاّت التلؿ٘ط االؾالهٖ، گلسظْٗط، تطروِ ػجسالحل٘ن ًزّبض. .27
 الوطاءات الكبشُّ، اثي ذبلَِٗ. .28
 الوطاءات الكبشُّ، ػجساللتبح. .29
 هسذل التلؿ٘ط، هحوس كبيل لٌٌطاًٖ. .30
 ظضهبًٖ.م الوطآى، هٌبّل الؼطكبى كٖ ػلَ .31
 تبضٗد هطاءات هطآى ًطٗن، ػجسالْبزٕ كًلٖ. .32
 قٌبذتٌبهِ هطآى ًطٗن )هوبالتٖ زض قٌبذت هطآى ًطٗن(، هحوس رَاز نبحجٖ. .33
 «(.هطاءات»زائطٓ الوؼبضف ل٘سى )هسذل  .34
35. Reading of the qur,an (vol 4, page 353-363) 
36. Reading of the qur,an (vol 4, page 367-385) 
37. Reading of the qur,an (vol 4, page 386-393) 
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 4221218ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 ًیاص:  پیص
 ّاي هختلف دس تفسیش هتَى هقذس ٍ تؼاهالت تفسیشي تیي ادياى.ف: تشسسی ديذگاُّذ

 : سشفصل
o قٌبؾٖ، ضٍـ، ازث٘بت ٍ هٌبثغ قٌبؾٖ؛ هَيَع ًل٘بت: هلَْم 

o هطآى ّطهٌَت٘ي ٍ تلؿ٘ط 

o ؾٌد قٌبؾٖ ّطهٌَت٘ي 

 ّطهٌَت٘ي پ٘كب هسضى 

 ّطهٌَت٘ي هسضى 

 قٌبذتٖ قالٗطهبذط ّطهٌَت٘ي ظثبى 

 قٌبذتٖ زٗلتبٕ ّطهٌَت٘ي ضٍـ 

 ّطهٌَت٘ي پؿب هسضى 

 ّطهٌَت٘ي كلؿلٖ ّبٗسگط ٍ گبزاهط 
o ّطهٌَت٘ي ٍ اًسٗكوٌساى هؿلوبى 

o ِّبٕ ثطضؾٖ اًسٗك 

 ًهطحبهس اثَظٗس 

 ؾطٍـ 

 ٕهزتْس قجؿتط 

o كْن هطآىهجبًٖ ّطهٌَت ٌٖ٘ 

o قٌبؾٖ هطآى. ظثبى 

o ( هؼٌبقٌبؾِٖ هؼٌبSemantic of Meaningٖزض ًعز ظثبى قٌبؾبى ٍ اًسٗكوٌساى اؾاله ) 

 هٌاتغ:

 زَٗٗسًَظًعَّٕ، هتطرن هطاز كطّبزپَض، حلوِ اًتوبزٕ، اًتكبضات گ٘ل ٍ ضٍقٌگطاى .1

 تكبضات ّطهؽتطروِ هبلي حؿٌٖ٘، زض ثبة ٗو٘ي، اًتطروِ ًطٗوٖ ً٘ب، لَزٗي ٍٗتگٌكتبٗي،  .2

 ًهط حبهس اثَظٗس، هلَْم الٌم، زاضالجً٘بء .3

 پبلوط، ضٗچبضز، ػلن ّطهٌَت٘ي، تطروِ ؾؼ٘س حٌبٖٗ ًبقبًٖ، ّطهؽ .4
 ّطهًَت٘ي ٍ هطآئت پصٗطٕ هتي ٍ هٌُن كْن زٗي، ػجساهلل ًهطٕ. .5

 هطآى تأٍٗل ٍ ّطهٌَت٘ي، حؿي ثلربضٕ. .6

ؿؼَزٕ ٍ كبٗعُ َلَع ثطًبتٖ، زض رؿتبضّبٕ كلؿلِ زٗي ؾبل ؾَم ، رْبًگ٘ط هتحل٘لٖ اظ هجبًٖ كلؿلٖ ًظطٗٔ ثؿٍ تزطثٔ ًجَٕ .7
 . 1قوبضُ 

 ظثبى ٍ زٗي، اثَاللًل ؾبرسٕ. .8

 ظثبى هطآى، هحوسثبهط ؾؼ٘سٕ ضٍقي. .9
 . 34، هحوس ث٘سٌّس ٍ هحوس رَاز شضِٗ، زض اًسٗكِ زٌٖٗ ؾوب قوبضُ ًوف پ٘ف كطو زض كْن هتي اظًظط ػالهِ َجبَجبٖٗ ٍ گبزاهط .10

 ّشهٌَتیک ٍهتَى هقذس
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، ضيب اًجطٕ ٍ هحوس حؿ٘ي قْ٘س نسض زض تلؿ٘ط هَيَػٖ هطآى ًطٗن ثب تٌِ٘ ثط اًسٗكِ ّطهٌَتٌٖ٘ گبزاهطثبظذَاًٖ ًظطِٗ  .11
 .14ق٘طظاز، هُبلؼبت هطآى ٍ حسٗج قوبضُ 

، هحوس ثْطاهٖ، زض پػٍّف ّبٕ هطآًٖ ؾبل ّ٘زسّن كْن ٍ تلؿ٘ط زض ًگبُ ػالهِ َجبَجبٖٗ )ًگبّٖ هوبٗؿِ إ ثب ّطهٌَت٘ي( .12
 . 3قوبضُ 

 84/ 22، ه٘طچب، ّطهٌَت٘ي، تطروِ هحوَز توٖ ظازُ زاٍضٕ، هؼطكت، ال٘بزُ .13

 كْ٘ن ػعٗع، ػلن التلؿ٘ط، اًتكبضات زاًكگبُ هل٘س .14
 قجؿتطٕ، هزتْس، ّطهٌَت٘ي ًتبة ٍ ؾٌت .15

 ضثبًٖ گلپبٗگبًٖ، ػلٖ، ّطهٌَت٘ي ٍ هٌُن كْن زٗي. .16

 .1385 تْطاى، اؾالهٖ، ٔ  ، اًتكبضات پػٍّكگبُ كطٌّگ ٍ اًسٗكِاحوس ٍاػظٖ زضآهسٕ ثط ّطهٌَت٘ي، .17

 ضٌَٗٗط، پل، ضؾبلت ّطهٌَت٘ي، تطروِ كطّبزپَض ٍ اثبشضٕ، كطٌّگ. .18

 .1391، تْطاى، اهلل ؾپًَْس، ًكط ػلن ّطهٌَت٘ي، ازث٘بت، گلتگَثبهتي، زًتط ػعت .19

 .1390، ًكط هطًع، تْطاى، ثبثي احوسٕ ؾبذتبض ٍ تأٍٗل هتي، .20

 .ظًسگٖ زض زً٘بٕ هتي، پل ضٌَٗض، تطروِ ثبثي احوسٕ، ًكط هطًع .21
 .56، هؿؼَز رْبًگ٘ط، زض هزلِ هُبلؼبت اؾالهٖ، قوبضُ ٖ ّطهٌَت٘ي كلؿلٖ ٍ آضإ ضٍقٌلٌطاى هؿلوبىثطضؾٖ تُج٘و .22

23. Revelation, Holy Scripture and Church in the Hermeneutic Thought of James Barr, Paul 
Ricoeur and Hans Frei, Richard R. Topping. 

24. The Hermeneutics of Doctrine,  Anthony C. Thiselton. 
25. The holy Bible, with a brief hermeneutic and exegetical comm. and revised ..., Thomas 

John Hussey. 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+R.+Topping%22
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 4221521ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2 تؼذاد ٍاحذ:

 حذ: ًظشيًَع ٍا

 ًذاسدپیص ًیاص: 

 ّذف: تَاًوٌذساصي طالب دس اتخار هثٌاي صحیح يا اسائِ ًظشيِ جذيذ تش اساس اصَل حاکن تش ػلن سجال ٍ حذيج.

 سشفصل:

o انَل ضربل 
  ٍ ًل٘بت  )هلَْم قٌبؾٖ ،تلبٍت ػلن ضربل ٍ اؾوبء الطربل ، ضاثُِ ػلن ضربل ثب ؾبٗط ػلَم قطػٖ ،  ازلِ هَاكوبى

 بظ ثِ ػلن ضربل ، تبضٗد ػلن ضربل ٍ اؾوبء ضربل ٍ...(هربللبى ً٘
 هَاػس ضربل 

 هكطٍػ٘ت تو٘٘وبت ضربلَ٘ى، تو٘٘وبت ؿ٘ط اهبهٖ ّب، ثطضؾٖ  تو٘٘وبت ضربلَ٘ى هتوسم ٍ هتبذط ٍ...( هَاػس تو٘٘ن( 
 )ٖهَاػس تؼبضو )تؼبضو رطح ٍ تَح٘ن ، توسٗن هَل ًزبق 

 كَائس 
 ف ؛ اتلبم ٍ اكتطام ، اقتطاى ٍ...(هكٌالت اؾوبء الطٍاُ )ائتالف ٍ اذتال 
 ِتَي٘حبت اؾبً٘س ًتت اضثؼ 
 سٗل، اللبِ تحؿ٘ي ٍ اللبِ تًؼ٘ق(اللبِ)تؼسٗل ٍ تَح٘ن، اذتهبنٖ تؼ 

o انَل حسٗج 

 ًل٘بت 
 )هلَْم قٌبؾٖ ) تؼطٗق، هَيَع ٍ ؿبٗت 
 پ٘كٌِ٘ انَل حسٗج 
 انُالحبت 

 ٖػٌبنط حسٗج، اؾبهٖ حسٗج( زضٍى حسٗخ( 

 حسٗج، ًتبثكٌبؾٖ( ثطٍى حسٗخٖ)قرهٖ، تحول 
 .)اهؿبم ذجط ٍ اػتجبض آى )هتَاتط، ٍاحس، هؿتل٘ى ٍ ػعٗع 

 .)...ٍ هكتطًبت اهؿبم چْبضگبًِ حسٗج)هسثذ، ضٍاِٗ االهطاى، هكتطى، هتلن ٍ هلتطم، هَتلق ٍ هرتلق 

 .)...ٍ اٍنبف هرهَل حسٗج يؼ٘ق)هؼًل ، هًوط، هطؾل، هؼلل، هسلؽ، هحطف، هولَة، هتطٍى 

 ـ ضٍاٗت ضإٍ)اؾالم، ػول، ثلَؽ، اٗوبى،ػسل ٍ يجٍ(.ثطضؾٖ قطٌٍ پصٗط 

 كطهِ ّبٕ ق٘ؼِ ٍ اّل ؾٌت 
 هٌاتغ:

 انَل الحسٗج، ػجسالْبزٕ اللًلٖ. .1
 انَل الطربل، ػجسالْبزٕ اللًلٖ. .2
 هوجبؼ الْساِٗ، ػجساهلل هبهوبًٖ. .3
 ثساِٗ كٖ ػلن السضاِٗ، قْ٘سحبًٖ. .4
 هوسهِ تٌو٘ح الووبل، ػجساهلل هبهوبًٖ. .5
 ههُلحِ، نجحٖ الهبلح. ػلَم الحسٗج ٍ .6
 انَل الحسٗج ٍ احٌبهِ كٖ ػلن السضاِٗ، رؼلطؾجحبًٖ. .7
 زاًف ضربل الحسٗج، هحوسحؿي ضثبًٖ. .8
 انَل ػلن الطربل، هؿلن زاٍضٕ. .9

 ثحَث كٖ ػلن الطربل، هحوس آنق هحؿٌٖ. .10
 زضاِٗ الحسٗج )ثبظ پػٍّٖ ههُلحبت حسٗخٖ زض ًگبُ كطٗو٘ي(، قبزٕ ًل٘ؿٖ. .11
 طاُ ثب ًوًَِ ّبٕ حسٗخٖ ٍ كوْٖ(، هحوس حؿي ضثبًٖ.زاًف زضاِٗ الحسٗج)ّو .12
 ًوف زاًف ضربل زض تلؿ٘ط ٍ ػلَم هطآًٖ، ػلٖ اًجطًالًتطٕ اضؾٌزبًٖ. .13
 هوسهِ هؼزن ضربل الحسٗج، ؾ٘س اثَالوبؾن ذَٖٗ. .14

 اصَل ػلن سجال ٍ حذيج
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 4221821ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 ًیاص: ًذاسد پیص
 صهیٌِ اصالت قشآى ٍ پاسخ تِ سَاالت هطشح دس ايي صهیٌِ.ف: تشسسی ديذگاُ ّاي هختلف دس ّذ

 : سشفصل
o ًل٘بت 

  :ٖانبلت ٍ اًَاع آى"،  "تبضٗد هطآى، يطٍضت ٍ ّسف آى"هلَْم قٌبؾ". 
 پ٘كٌِ٘ ٍ ازث٘بت هَيَع 

o پ٘كٌِ٘ قجْبت زض ظهٌِ٘ ٕ انبلت هطآى 
o ػلل گطاٗف ثِ ًظطِٗ ٕ ػسم انبلت هطآى 
o آىزٗسگبُ ّب زضثبضُ ٕ  ػسم انبلت هط 
o زالٗل انبلت هطآى 

 ٌٖزضٍى هت 
 ٌٖثطٍى هت 

 ٖتبضٗر 
 ًٖاله 
 ... 

o ثطضؾٖ ٍ ًوس ًظطِٗ ٕ ػسم انبلت هطآى 
 هٌاتغ:

 زضآهسٕ ثط تبضٗد هطاى، ضٗچبضز ثل. .1
 زض آؾتبًِ هطاى، ضغٕ ثالقط. .2
 تبضٗد ًم الوطآًٖ، ًَلسًِ. .3
 تبضٗد هطآى، ػجس الهجَض قبّ٘ي. .4
 تبضٗد هطآى، هحوَز ضاه٘بض. .5
 ل الوطاى، هطحَم هحوس ّبزٕ هؼطكت.قجْبت ٍ ضزٍز حَ .6
 الـبضٓ التٌه٘طِٗ ػلٖ انبلٔ الوطآى الٌطٗن، ػجس الطايٖ ػجس الوحؿي. .7
 الوؿتكطهَى ٍ السضاؾبت الوطآًِ٘، هحوس حؿ٘ي نـ٘ط. .8
 آضاء هؿتكطه٘ي حَل الوطآى الٌطٗن ٍ تلؿ٘طُ، ػوط ثي اثطاّ٘ن ضيَاى. .9

 هطآى ٍ هؿتكطهبى، هحوس حؿي ظهبًٖ. .10
 هي الوٌظَض االؾتكطاهٖ، زضاؾٔ ًوسٗٔ تحل٘ل٘ٔ، هحوس اثَل٘لٔ. الوطآى الٌطٗن .11
 الَحٖ الوطآًٖ كٖ الوٌظَض االؾتكطاهٖ، هحوَز هبيٖ. .12
 الوطءات كٖ ًظط الوؿتكطه٘ي ٍ الولحسٗي، ػجس اللتبح هبيٖ. .13
 زاٗطٓ الوؼبضف ل٘سى، هوبالت هطتجٍ. .14
 ًكطِٗ ٕ هطآى ٍ هؿتكطهبى، هوبالت هطتجٍ. .15
 ظ هٌظط َٗؾق زضُ الحساز )هوبلِ(، حؿ٘ي كوِ٘.زٗسگبُ اهتجبؼ هطآى ا .16
 تحل٘ل ٍ ًوس هُبلؼبت هطاًٖ هؿتكطهبى )هوبلِ(،  هز٘س هؼبضف. .17
 انبلت هطاى ٍ تبضٗد تسٍٗي آى )هوبلِ(، هَضٗؽ ثًَبٕ، تطروِ: حؿي حج٘جٖ. .18
 انلْبًٖ.ثطضؾٖ زٗسگبُ ذبٍضقٌبؾبى زضثبضُ ٕ تأح٘ط پصٗطٕ هطآى اظ كطٌّگ َْٗزٕ ٍ هؿ٘حٖ )هوبلِ(، ضيبٖٗ  .19

 

 تاسيخ قشآى
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 4221212ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 ًیاص:  پیص
 ف: تشسسی ٍ تحلیل ديذگاُ ّاي هختلف دس صهیٌِ ساتطة قشآى ٍ ػلن ٍ تَاًوٌذ ساصي طالب تش اتخار هثٌا دس ايي صهیٌِ.ّذ

 
 : سشفصل
o قٌبؾٖ؛ هلوطٍ هَيَع، هلبّ٘ن، ازث٘بت ٍ هٌبثغ، ضٍـ ًل٘بت: هَيَع 
o ّب هطآى ٍ ػلن؛ ضٌٍٗطزّب ٍ گطاٗف 
o ػلن ٍ هطآى ه٘بى ضاثُِ زض هرتلق هٌبتت 

 ٍح٘بًٖ ّبٕ زازُ ثب ػلوٖ ّبٕ ٗبكتِ ؾٌزف 

 ػلوٖ ّبٕ ٗبكتِ ثب ٍح٘بًٖ ّبٕ زازُ( تأٗ٘س)ؾٌزف 

 ٍح٘بًٖ ّبٕ زازُ ثب ؾبظگبضتط ػلوٖ هٌبتت پصٗطـ 

 ػلوٖ ّبٕ ٗبكتِ ثب ٍح٘بًٖ ّبٕ زازُ تلل٘ن 

 ػلوٖ ّبٕ ٗبكتِ ثب ح٘بًٍٖ ّبٕ زازُ تجبٗي 

o قٌبذتٖ هطآى ٍ ػلن هوبٗؿِ ضٍـ 

o قٌبذتٖ هطآى ٍ ػلن هوبٗؿِ ظثبى 

o قٌبذتٖ هطآى ٍ ػلن هوبٗؿِ هَيَع 

o تلؿ٘ط ػلوٖ: هَاكوبى ٍ هربللبى 

o قٌبؾٖ، ٍ ...( هطآى ٍ ػلَم َج٘ؼٖ)ًزَم، ظٗؿت 

o  )... ٍ ٖهطآى ٍ ػلَم اًؿبًٖ )ربهؼِ قٌبؾٖ، اًؿبى قٌبؾ 

o ٖهطآى ٍ ػلَم ضٗبي 

o اػزبظ ػلوٖ هطآى 

 هٌاتغ:

 ضاثُِ هطآى ٍ ػلَم ثكطٕ، هحوستوٖ ههجبح ٗعزٕ، هزلِ ًْ٘بى اًسٗكِ. .1

 آقٌبٖٗ ثب تلؿ٘ط ػلوٖ، ضيبٖٗ انلْبًٖ. .2

 الوطآى ٍ الؼلن الحسٗج، زًتط هٌهَض هحوس حؿت الٌجٖ، الْ٘ئِ الوهطِٗ الؼبهِ للٌتبة. .3

 ، هحوس ّبزٕ هؼطكت.6التوْ٘س كٖ ػلَم الوطآى، رعء  .4

 طآى ٍ الؼلن، احوس هحوس ؾل٘وبى، ث٘طٍت: زاضالؼَزُ.الو .5

 رْبى قٌبؾٖ زض هطآى، هحوستوٖ ههجبح ٗعزٕ، هَؾؿِ اهبم ذوٌٖ٘ )ضُ(. .6

 تج٘٘ي رْبى ٍ اًؿبى، هطتًٖ ضيَٕ. .7

 هطآى ٍ تلؿ٘ط ػهطٕ، هحوسػلٖ اٗبظٕ. .8

 .1هطآى ٍ ػلن، احوس زالل، تطروِ هحوسرَاز اؾٌٌسضلَ، زض هزلِ  هطآى ٍ ػلن قوبضُ  .9

 قشآى ٍ ػلن
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 4221223ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2حذ: تؼذاد ٍا
 يًَع ٍاحذ: ًظش

 ًذاسدًیاص:  پیص
 ساصي هثاًی هطتشک ٍ کاستي اص هثاًی اختالفی.ف: تحلیل، هقايسِ ٍ ًقذ هثاًی تفسیش ضیؼِ ٍ اّل سٌت تِ هٌظَس تشجستِّذ

 
 : سشفصل
o ًل٘بت 

 ٍهلَْم قٌبؾٖ: ثطضؾٖ ٍاغگبى تلؿط ٍ تأٍٗل، ظْط ٍ ثُي، هجبًٖ ٍ ٍاغگبى هطتج 

 )ٖاًَاع ٍ اهؿبم هجبًٖ )نسٍضٕ، زاللٖ، ضٍقٖ، گطاٗكٖ ٍ ًاله 

 يطٍضت ٍ اّو٘ت قٌبذت هجبًٖ تلؿ٘ط كطٗو٘ي 

 )ٖپ٘كٌِ٘ ثحج )پػٍّف ّبٕ هؿتول ٍ يوي هَيَػ 

 )هٌجغ قٌبؾٖ )هٌبثغ زضثبضٓ هجبًٖ هكتطى ٍ هرتم كطٗو٘ي 
o ًٖهجب 

 هجبًٖ هكتطى 
 اهٌبى تلؿ٘ط 

 زٗسگبُ هربللبى 

 زٗسگبُ هَاكوبى 

 لؿ٘طرَاظ ت 
 زٗسگبُ هربللبى 

 زٗسگبُ هَاكوبى 

 يطٍضت تلؿ٘ط 
 )ؾبذتبضٕ چٌس هؼٌبٖٗ هطآى )ثَُى 
 ٍرَز تأٍٗل  ثطإ هطآى 
 ٍرَز ؾُح ّب ٍ ؾبحت ّبٕ گًَبگَى ثطإ كْن هطآى 
 ٕحطهت تلؿ٘ط ثِ ضأ 
 حز٘ت ؾٌت ضؾَل ذسا نلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ ؾلن زض تلؿ٘ط 
  ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ ؾلننلٖ اهللرساٖٗ ًبپصٗطٕ هطآى ٍ ؾٌت ضؾَل ذسا  
 ههًَّ٘ت هطآى اظ تحطٗق 
 ٍح٘بًٖ ثَزى هطآى 
 ربهؼ٘ت، رْبًٖ ٍ ربٍزاًگٖ هطآى 

  ّهجبًٖ هرتم 
 ِق٘ؼ 

  ٍ حز٘ت ؾٌّت اّل ث٘ت ضؾَل ذسا ػلْ٘ن اؾالم زض تلؿ٘طهطرؼ٘ت 

  نلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ ؾلنرساٖٗ ًبپصٗطٕ هطآى ٍ اّل ث٘ت ضؾَل ذسا
 

 ٖزض تلؿ٘ط حز٘ت ػول هُؼ 

 ٍ ّهطائت ٍاحس هطآى ًم 

 .... 

 اّل ؾٌّت 
 حزّ٘ت هَل نحبثِ ٍ تبثؼ٘ي زض تلؿ٘ط 
 )تأً٘س ثط ػول ظٌّٖ زض تلؿ٘ط )ه٘بؼ 

 هثاًی تفسیش فشيقیي
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 ضیَُ اجشا:

 ثِ هَاظات ثطضؾٖ هجبًٖ هكتطى، ثِ هَاضز اذتالكٖ اهَال ػلوبٕ كطٗو٘ي زض هجبًٖ ٍ هٌبثغ ً٘ع تَرِ ٍٗػُ گطزز. .1

 ت ًبضگبّٖ زض ًالؼ هَضز ثطضؾٖ ٍ تحل٘ل هطاض گ٘طز.هجبًٖ هكتطى ٍ هرتم كطٗو٘ي زض چٌس آِٗ ثِ نَض .2

 ثركٖ اظ هٌبثغ ٍ هجبًٖ كطٗو٘ي ثِ َالة ٍاگصاض قَز تب ثِ نَضت ًٌلطاًؽ ٍ پػٍّف زض ًالؼ اضائِ ًوبٌٗس. .3

 
 هٌاتغ:

ِ هٌْذ الهبزهٌ٘ق هالّ كتح اهلل ًبقبًٖ}هوسهِ ههٌق ثِ ّوطاُ هوسهِ ههحح )ػاله -1هوسهبت تلبؾ٘ط هٌترت كطٗو٘ي ) .1

ربهغ الج٘بى ػي تأٍٗل  -4تؿٌ٘ن، ػجساهلل رَازٕ آهلٖ  -3الو٘عاى كٖ تلؿ٘ط الوطآى، ؾ٘س هحوس حؿ٘ي َجبَجبٖٗ  -2قؼطاًٖ({ 

هحبؾي التأٍٗل، هحوس روبل السٗي  -6ضٍح الوؼبًٖ كٖ تلؿ٘ط الوطآى الؼظ٘ن ٍ الؿجغ الوخبًٖ، آلَؾٖ ثـسازٕ  -5الوطآى، هطَجٖ 

 الوبؾوٖ(. 

 ؿطٍى كٖ حَثٔ الوك٘ت، هحس ّبزٕ هؼطكت.التلؿ٘ط ٍ الول .2

 التلؿ٘ط األحطٕ الزبهغ )هوسهِ(، هحوس ّبزٕ هؼطكت. .3

 هجبًٖ ٍ ضٍـ ّبٕ تلؿ٘ط هطآى، ػجبؾؼلٖ ػو٘س ظًزبًٖ. .4

 هجبًٖ ٍ ضٍـ ّبٕ تلؿ٘طٕ، هحوس ًبظن قبًط. .5

 تلؿ٘ط تُج٘وٖ، كتح اهلل ًزبضظازگبى. .6

 انَل التلؿ٘ط ٍ هَاػسُ، ذبلس ػجسالطحوي الؼي. .7

 ّكٖ تُج٘وٖ زض ضٍاٗبت تلؿ٘طٕ كطٗو٘ي، هْسٕ ضؾتن ًػاز.پػٍ .8

 زض اح٘بٕ زٗي، هطتًٖ ػؿٌطٕ. ػلْ٘ن الؿالمًوف اّل ث٘ت  .9

 الوطآى الٌطٗن ٍ ضٍاٗبت الوسضؾت٘ي، هطتًٖ ػؿٌطٕ. .11

 الوٌْذ الهح٘ح كٖ تلؿ٘ط الوطآى، ػجسالٌجٖ هْسٕ. .11

 ضؾبلٔ االؾالم، زاض التوطٗت ههط )هزوَػِ هوبالت(. .12

 وطآى، الْٖ ظْ٘ط.الك٘ؼٔ ٍ ال .13

 تلؿ٘ط كطٗو٘ي: تبضٗد، هجبًٖ ٍ انَل، ػجسالٌطٗن ثْزت پَض. .14

 ثطضؾٖ تُج٘وٖ هجبًٖ تلؿ٘ط هطآى زض زٗسگبُ كطٗو٘ي، كتح اهلل هحوسٕ. .15

 هجبًٖ تلؿ٘طٕ ق٘د هل٘س، ػجسالْبزٕ هؿؼَزٕ. .16

 .8زائطٓ الوؼبضف هطآى د  .17
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 4221225 ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ2تؼذاد ٍاحذ: 

 ًظشيًَع ٍاحذ: 

 ًیاص: ًذاسد پیص
 ّذف: تشسسی ٍ ًقذ ديذگاُ ّاي هتفکشاى هؼاصش دستاسُ ي تفسیش قشآى.

 : سشفصل
o ًل٘بت 

 ٖهلَْم قٌبؾ 

 پ٘كٌِ٘ ٍازث٘بت هَيَع 

 ٍٗػگٖ ّبٕ زٍضاى هؼبنط 

 )زؾتِ ثٌسٕ هتلٌطاى هؼبنط )هحبكظِ ًبض ٍ ًَاًسٗف 
o ثطضؾٖ آضاء هتلٌطاى اٗطاى 

 ّٖٗسكوٌسٕ ؾَضُ ّب( ثطضؾٖ ٍ ًوس آضاء ػالهِ َجبَجب( 

 )ٕثطضؾٖ ٍ ًوس آضاء آٗت اهلل هؼطكت )ًؿد ٍ توْ٘س 

 )ثطضؾٖ ٍ ًوس آضاء آٗت اهلل نبزهٖ َْطاًٖ ) هطآى ثؿٌسگٖ زض تلؿ٘ط 

 )ًِثطضؾٖ ٍ ًوس آضاء ؾطٍـ )تزطثٔ ضؾَال 
o ثطضؾٖ آضاء هتلٌطاى زً٘بٕ ػطة 

  ،هؼٌبقٌبؾٖ ٍ هزبظ(ثطضؾٖ ٍ ًوس آضاء ًهط حبهس اثَظٗس )تأٍٗل كطٌّگ ظهبًِ ٍ هطآى 

 )ثطضؾٖ ٍ ًوس آضاء هحوس آضًَى )ضٌٍٗطز ازثٖ زض تلؿ٘ط هطآى 
o ثطضؾٖ آضاء هؿتكطهبى ػهط رسٗس زض هَضز هطآى 

 آضاء هؿتكطهبى زض زاٗطٓ الوؼبضف اؾالم 

 آضاء هؿتكطهبى زض زاٗطٓ الوؼبضف هطآى ل٘سى 
 آضاء هؿتكطهبى زض زاٗطٓ الوؼبضف زٗي 
 ثطضؾٖ ٍ ًوس آضاء آًسٍپ٘ي 

 ضؾٖ ٍ ًوس آضاء هي اٍل٘قثط 

 ٍثطضؾٖ ٍ ًوس آضاء ًٍ٘ع ثط 

 ... 
o ثطضؾٖ آضاء هتلٌطاى قجِ هبضُ ٌّس 

 ثطضؾٖ ٍ ًوس آضاء ؾط احوس ذبى 

 ًٖثطضؾٖ ٍ ًوس آضاء ؿالم احوس هبزٗب 
 هٌاتغ:

 زائطٓ الوؼبضف اؾالم. .1
 زائطٓ الوؼبضف زٗي. .2
 زائطٓ الوؼبضف هطآى ل٘سى؛ هي اٍل٘ق. .3
 حوسّبزٕ هؼطكت.التلؿ٘ط االحطٕ الزبهغ؛ ه .4
 هلَْم الٌم؛ ًهط حبهس اثَظٗس. .5
 آضاء الوؿتكطه٘ي حَل الوطآى الٌطٗن؛ ػوط ضيَاى. .6
 اقٌبل٘بت الوطائٔ ٍ آل٘بت التأٍٗل؛ ًهط حبهس اثَظٗس. .7
 هحوس آضًَى ٍ آضاء اٍ. .8
 زكبع ػي الوطآى؛ ػجسالطحوي ثسٍٕ. .9

 آؾ٘ت قٌبؾٖ رطٗبى ّبٕ تلؿ٘طٕ، هحوس اؾؼسٕ. .10
 ، هحوسّبزٕ هؼطكت.التوْ٘س كٖ ػلَم هطآى .11
 هوبالت ؾطٍـ ثب ػٌَاى تزطثٔ ضؾَالًِ ٍ ًوس آًْب. .12

 تشسسی آساء هتفکشاى هؼاصش دس تفسیش قشآى
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 4221224ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ٍاحذ: ًظشيًَع 
 ًیاص: ًذاسد پیص

 ف: تشسسی سٍش تفسیش تطثیقی تِ هٌظَس اتخار هثٌا دس ايي صهیٌِ.ّذ

 
 : سشفصل

o ٖهؼٌبقٌبذتٖ تلؿ٘ط تُج٘و 

o ٖگًَِ قٌبؾٖ تلؿ٘ط تُج٘و 

o ٖاّساف تلؿ٘ط تُج٘و 

o هحَضّبٕ تُج٘ن 

 ًٌبت 

 كطم ٍ هصاّت 

 ازٗبى 

 ِّب آحبض ٍ ًَقت 

o حَظُ ّبٕ تُج٘ن 

 )ًالم )هخال ثطضؾٖ تُج٘وٖ آٗبت ٍالٗت ٍ تُْ٘ط 

 )َكوِ )هخالً ثطضؾٖ آٗبت ٍي 

 )تبضٗد ههم )هخالً ثطضؾٖ ههِ َٗؾق 

 

 : هٌاتغ

 س هحوَز َ٘ت حؿٌٖ٘.، ؾ8٘هوبلِ تلؿ٘ط تُج٘وٖ زض زاٗطٓ الوؼبضف هطآى ًطٗن رلس  .1

 هزلِ هُبلؼبت تلؿ٘طٕ، زاًكگبُ هؼبضف. .2

 سٍش ضٌاسی تفسیش تطثیقی
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 4221215ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 پیص ًیاص: هثاًی تفسیش فشيقیي
 ف: تشسسی ٍ ًقذ ديذگاُ تفسیشي فشيقیي دس صهیٌِ تَحیذ ٍ صفات خذا. ّذ

 سشفصل:

o ٖذساقٌبؾ 

 ثطاّ٘ي ػولٖ ثط ٍرَز ذسا 
 (21، شاضٗبت 8،ضٍم 164ثوطُ ،101،ًَٗؽ 53)كهلتطّبى ًظن ث....ٍ 
  (ٍ.2، زّط 12، َالم 101ثطّبى حسٍث)اًؼبم... 
  (36-35، ََض 48، ًزن 1)كبَط ثطّبى اهٌبى ٍ ٍرَة...ٍ 

 ٕذساقٌبؾٖ كُط 
 (؛  30آِٗ كُطت)ضٍم 
 (172آِٗ ه٘خبم  )اػطاف 

o تَح٘س 

  ( 163، ثوطُ 19، هحوس35، نبكبت 59ػطاف ، ا6،كهلت 110، َٗؾق 1َطح هؿبلِ تَح٘س زض هطآى )اذالل...ٍ 

 (22اؾتسالل ػولٖ ثطتَح٘س )اًج٘بء 

  هطاتت تَح٘س )تَح٘س زض ٍرَة ٍرَز،تَح٘س زض ذبلو٘ت، تَح٘س زض ضثَث٘ت تٌٌَٖٗ ، تَح٘س زض ضثَث٘ت تكطٗؼٖ، تَح٘س زض
 الَّ٘ت ، تَح٘س زض ػجبزت ، تَح٘س زض اؾتؼبًت ، تَح٘س زض ذَف ، تَح٘س زض هحجت(

 )ٖاهؿبم تَح٘س) شاتٖ ، نلبتٖ ، اكؼبل 
 : ْٖنلبت ال 

 ْٖاهؿبم نلبت ال 

 )...ٍ نلبت شاتِ٘)ػلن ، هسضت ، ح٘بت 
 )...ٍ ِنلبت ذجطِٗ)ػلَ ، ضٍٗت ، ٗس، ٍر 

 ْٖضاُ ّبٕ قٌبذت نلبت ال 
  (؛190، آل ػوطاى 6ٍ101ضاُ ػولٖ )ًَٗؽ 
 ( ٖ؛23 - 22ٍح)حكط 
  (.69، ػٌٌجَت 28، حسٗس 29ًكق ٍ قَْز )اًلبل 

 ّْٖسف اكؼبل ال 
  (؛38، زذبى 73حن)اًؼبم...ٍ 
  (؛16-17، اًج٘بء 115ًلٖ ثبَل)آل ػوطاى، هَهٌَى...ٍ ، 
  ُ(.118-119، َّز 73-72، احعاة 10، ضحوي 56، شاضٗبت 29ث٘بى تله٘لٖ ّسف)ثوط...ٍ 

 گبُ هلؿطاى ق٘ؼِ ٍ اّلؿٌت زضثبضُتلبٍت زٗس 
 ى ػوالًٖ، هالظهِ حٌن ػول ٍ قطع(؛ػسل الْٖ )ضاثُِ آى ثب حؿي ٍ هجح شاتٖ  ٍ زض 
 ؿبٗتوٌسٕ اكؼبل الْٖ؛ 
 قطٍض ٍ حٌوت الْٖ؛ 
 هجح تٌل٘ق ثِ هبكَم َبهت؛ 
 ضاثُِ تَح٘س اكؼبلٖ ثب رجط ٍ اذت٘بض ،هًب ٍ هسضٍ...؛ 
 ضاثُِ تَح٘س تٌٌَٖٗ ثب ٍالٗت تٌٌَٖٗ پ٘بهجط ٍ اّلج٘ت ػلْ٘ن الؿالم؛ 
 ...ٍ ضاثُِ تَح٘س ثب تَؾل ٍ قلبػت 

 1تفسیش تطثیقی آيات اػتقادي
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 هٌاتغ :

 (؛ هحوس توٖ ههجبح ٗعز1ٕهؼبضف هطآى )د  .1

 هؼبلن الوسضؾت٘ي؛ ؾ٘س هطتًٖ ػؿٌطٕ .2

 هٌكَض ربٍٗس ؛ رؼلط ؾجحبًٖ .3

 پ٘بم هطآى ؛ ًبنط هٌبضم ق٘طاظٕ .4

 ًكق الوطاز كٖ قطح تزطٗس االػتوبز؛ ػالهِ حلٖ .5

 هحبيطات كٖ االلْ٘بت ، رؼلط ؾجحبًٖ .6

 ػسل الْٖ ؛ هطتًٖ هُْطٕ .7

 طؾتبًٖالولل ٍ الٌحل ؛ ػجسالٌطٗن قْ .8

 هسضؾِ تطًن تَح٘س:ذساٗبثٖ ٍ ذساقٌبؾٖ:تَح٘س ٍ قطى زض آٌِٗ٘ ٍحٖ ؛هز٘س ح٘سضٕ كط .9

تلبؾ٘ط هْن ق٘ؼِ ٍ اّل ؾٌت) الو٘عاى ، الوٌبض، تلؿ٘ط الوطآى الٌطٗن نسض الوتبلْ٘ي، التج٘بى ََؾٖ، التحطٗط ٍالتٌَٗط اثي  .10

 ػبقَضٍ...(

تَح٘س ٍ قطى ضثَثٖ ٍ الَّٖ ٍ ًظطِٗ تَؾل ٍ قلبػت؛كتح اهلل  تلؿ٘ط تُج٘وٖ )ًتبة پٌزن(ثطضؾٖ تُج٘وٖ تلؿ٘ط آٗبت .11

 ًزبضظازگبى)زض زؾت تأل٘ق(
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 4221216ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍاحذ: 
 ًظشي ًَع ٍاحذ:

 1اص: تفسیش تطثیقی آيات اػتقادي پیص ًی
 ي فشيقیي دس صهیٌِ ًثَت ٍ اهاهت.ف: تشسسی ٍ ًقذ ديذگاُ تفسیشّذ

 :سشفصل

o ًجَت 

 ػبهِ ًجَت 
 (25)حسٗس  لعٍم ثؼخت اًج٘بء 
  ِاّساف ثؼخت اًج٘بء ) ّساٗت تكطٗؼٖ ، تؼل٘ن ، هًبٍت ، حٌَهت، اًصاض ٍ تجك٘ط، ضكغ اذتالكبت زٌٖٗ، تَرِ زازى ث

 تَح٘س ٍ هؼبز(
  (97، ثوطُ 52-51، قَضٕ 193-194ٍحٖ ضؾبلٖ )قؼطا...ٍ 
  (108، اػطاف 60ثوطُ  ،63، قؼطا 49هؼزعُ ٍ احجبت نسم ٍ ازػبٕ ًجَت ) آل ػوطاى...ٍ 
  (28-26، ري 74، اؾطاء 24، َٗؾق 83، ل 44-47، حبهِ 64ػهوت اًج٘بء) ًؿبء....ٍ 
 قجْبت ػهوت اًج٘بء 

  َِ(؛122-121حًطت آزم ػلِ٘ الؿالم) 
  (؛88-89حًطت اثطاّ٘ن ػلِ٘ الؿالم)نبكبت 
  (؛24حًطت َٗؾق ػلِ٘ الؿالم)َٗؾق 
  (؛87حًطت ًَٗؽ ػلِ٘ الؿالم )اًج٘بء 
 (؛20-18حًطت هَؾٖ ػلِ٘ الؿالم)قؼطا 
  (؛34حًطت ؾل٘وبى ػلِ٘ الؿالم)ل 
  (؛24-23حًطت زاٍز ػلِ٘ الؿالم )ل 
  (.54-52، حذ1، تحطٗن 37، احعاة 43،تَثِ 1حًطت هحوس نلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍؾلن)كتح 

 ًِجَت ذبن 
  ُ(10،احوبف 69، هَهٌَى 146 ٍ 89ًكبًِ ّبٕ پ٘بهجط نلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍؾلن زض ًعز اّل ًتبة )ثوط...ٍ 
 هطآى ًطٗن 

  ( 34، ََض 23، ثوطُ 13، َّز 88احجبت هؼزعُ ثَزى )اؾطا...ٍ 

  ( 27، كتح 2،ضٍم 16، ًَٗؽ 82ٍرَُ اػزبظ )ًؿبء...ٍ 

  ( 17، ه٘بهت 42-41، كهلت 9ههًَ٘ت اظ تحطٗق ) حزط...ٍ 
 ( 13ٍ151طاى ، آل ػو1-2ؾبٗط هؼزعات پ٘بهجط نلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍؾلن) هوط...ٍ 
  ( 115، اًؼبم 158، اػطاف 1، كطهبى 28، ؾجب 40ذبتو٘ت )احعاة...ٍ 
  ُ(30، ضٍم 115، اًؼبم 48ربهؼ٘ت قطٗؼت )هبئس 
  ِ(9، نق 28، كتح 33پ٘طٍظٕ ثط ازٗبى ) تَث 

o اهبهت 

 ًل٘بت اهبهت 
 )هؼٌب قٌبؾٖ اهبم )آِٗ اثتالء 
 يطٍضت ٍرَز اهبم 

  (؛59ٍرَة اَبػت اظ اٍلٖ االهط)ًؿبء 
  (؛7ٍرَز ّساٗت ًٌٌسُ ثطإ ّوِ ظهبى ّب )ضػس 
  (.42تؼ٘٘ي ٍنٖ تَؾٍ هَؾٖ ػلِ٘ الؿالم ثطإ هست ًَتبُ)اػطاف 

 )لعٍم ػهوت اهبم )آٗبت اٍلٖ االهط، تُْ٘ط ، اثتالء، نبزه٘ي 
  ِْن الؿالمػل٘كًبٗل ائو 

 هطرؼ٘ت ػلوٖ)آٗبت تجل٘ؾ، اًوبل ، اّل الصًط، تُْ٘ط ٍ اٍلٖ االهط(؛ 

 2تفسیش تطثیقی آيات اػتقادي
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 اضٕ ؾ٘بؾٖ)آِٗ اٍلٖ االهط(؛ظهبهس 
  (؛25-24قزطُ َ٘جِ )اثطاّ٘ن 
  ٌِ٘(؛8-7ثطتطٗي هرلَهبت )ث 
  ٕ(؛23هَزت اّلج٘ت ػلْ٘ن الؿالم هعز ضؾبلت پ٘بهجط نلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ ؾلن)قَض 
  ُ(؛35اّلج٘ت ػلْ٘ن الؿالم ٍؾ٘لِ توطة ثِ ذسا ) هبئس 
 ٘(؛37ْن الؿالم)ثوطُ پصٗطـ تَثِ آزم ػلِ٘ الؿالم ثِ ٍاؾُِ اّلج٘ت ػل 
 (؛ 10-5آِٗ اَؼبم)اًؿبى 
 ( ِ61آِٗ هجبّل ...ٍ ) آل ػوطاى 

 ِاهبهت ذبن 
 م )آٗبت اًوبل ، تجل٘ؾ ، ٍالٗت (اهبهت اهبم ػلٖ ػلِ٘ الؿال 
  آقٌبض، ػلن كًبئل اهبم ػلٖ ػلِ٘ الؿالم )آٗبت اًوبل ، تجل٘ؾ ، ٍالٗت ،ًزَا،اٗخبض زض ل٘لِ الوج٘ت، اًلبم زض ًْبى ٍ

 بة، ّبزٕ اهت (الٌت
 ِاّتسٗتن ثبلٌزن ٍ اٍلٖ االهط( اهبهت زٍاظزُ اهبم  ػلْ٘ن الؿالم )آٗبت قزطُ َ٘ج ، 
 ٌَهت هَهٌبى زض هْسٍٗت)آٗبت ٍضاحت نبلحبى زض ظه٘ي، حٌَهت رْبًٖ هؿتًؼلبى، ثبهٖ هبًسُ ذسا، ٍػسُ ح

 آذطالعهبى(
 هٌاتغ :
 .هحوس توٖ ههجبح ٗعزٕ ،(4هؼبضف هطآى )د  .1

 .ًبنط هٌبضم ق٘طاظٕ ،پ٘بم هطآى .2

 .ؾ٘س هطتًٖ ػؿٌطٕ ،هؼبلن الوسضؾت٘ي .3

 .ػالهِ حلٖ ،ًكق الوطاز كٖ قطح تزطٗس االػتوبز .4

 .رؼلطؾجحبًٖ ،هحبيطات كٖ االلْ٘بت .5

 .رؼلط ؾجحبًٖ ،هؼبلن الٌجَُ كٖ الوطآى الٌطٗن .6

 .ؾ٘س هطتًٖ ػلن الْسٕ ،تٌعِٗ االًج٘بء .7

 .كرط ضاظٕ ،ػهوِ االًج٘بء .8

 .هحوس ّبزٕ هؼطكت ،آزم تب ذبتنتٌعِٗ االًج٘بء اظ  .9

 .رؼلط ؾجحبًٖ ،ػهوِ االًج٘بء كٖ الوطآى الٌطٗن .10

 .هحوس حؿي هسضزاى هطاهلٌٖ، نلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍؾلنپبؾد ثِ قجْبت ًالهٖ زضثبضُ پ٘بهجط اػظن  .11

 .ػجسالحؿ٘ي اهٌٖ٘ ،الـسٗط كٖ الٌتبة ٍالؿٌِ ٍاالزة .12

 .ػجسالحؿ٘ي قطف السٗي ،الوطارؼبت .13

 .كتح اهلل ًزبضظازگبى ،وٖ هؼٌبقٌبؾٖ اهبم ٍ هوبم اهبهت اظ زٗسگبُ هلؿطاى كطٗو٘يثطضؾٖ تُج٘ .14

 .كتح اهلل ًزبضظازگبى ،ثطضؾٖ تُج٘وٖ تلؿ٘ط آٗبت ٍالٗت زض زٗسگبُ كطٗو٘ي .15

 .ًزبضظازگبىكتح اهلل  ،زض زٗسگبُ كطٗو٘ي  ػزل اهلل تؼبلٖ كطرِ الكطٗقثطضؾٖ تُج٘وٖ تلؿ٘ط آٗبت هْسٍٗت ٍ قره٘ت قٌبؾٖ اهبم هْسٕ  .16

 .ػلٖ الٌَضاًٖ :ثبقطاف ،الْ٘ئِ الؼلوِ٘ كٖ هَؾؿِ الوؼبضف االؾالهِ٘ ،هؼزن احبزٗج االهبم هْسٕ ػلِ٘ الؿالم .17

 .الوَكن ثي احوس ذَاضظهٖ ،الوٌبهت .18

 .روغ هي الوَلل٘ي ثبقطاف هحوس ػلٖ تؿر٘طٕ، االهبهِ ٍالَالِٗ كٖ الوطآى الٌطٗن .19

 .وس ثي حؿي الحطالؼبهلٖهح ،احجبت الْساُ ثبلٌهَل ٍالوؼزعات .20

تلؿ٘طالوطآى الؼظ٘ن اثي ًخ٘ط، ضٍح الوؼبًٖ آلَؾٖ، الزبهغ  ، الوٌبض، ًٌعالسهبئن هكْسٕ،الو٘عاى) تلبؾ٘ط هْن ق٘ؼِ ٍ اّل ؾٌت .21
 .التٌَٗط اثي ػبقَض ٍ...( الٌكبف ظهركطٕ، التج٘بى ََؾٖ، التحطٗط ٍ الحٌبم الوطآى هطَجٖ،
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 4221211ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2احذ: تؼذاد ٍ
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 یش فشيقیيپیص ًیاص: هثاًی تفس
 ف: تشسسی ٍ ًقذ ديذگاُ تفسیشي فشيقیي دس صهیٌِ ي ػثادات، حذٍد ٍ ديات.ّذ

 :سشفصل

o ًل٘بت 
 تؼطٗق، اّو٘ت ٍ تبضٗرچِ تلؿ٘ط آٗبت االحٌبم 
 ٖربٗگبُ هطآى زض اؾتجبٌ احٌبم زض ه٘بى هصاّت اؾاله 
 ٘ط آٗبت االحٌبمًوف گطاٗف ّبٕ كوْٖ زض تلؿ 
 ٖهجبًٖ تلؿ٘ط آٗبت االحٌبم زض ه٘بى هصاّت اؾاله 
 ضٍـ قٌبؾٖ تلؿ٘ط آٗبت االحٌبم 

o تلؿ٘ط تُج٘وٖ آٗبت ػجبزات 
   ًتبة َْبضت 
 ًٓتبة نال 
 ًتبة نَم 
 ًًَٓتبة ظ 
 ًتبة ذوؽ 
   ًتبة حذ 

o  تلؿ٘ط تُج٘وٖ آٗبت حسٍز 
 حس ؾطهت 
  لَاٌ ٍ ؾحنظًب، حس 
  هصفحس 

 حس هحبضة 
o  ٖآٗبت زٗبت تلؿ٘ط تُج٘و 

 زِٗ هتل 
 زِٗ رَاضح 

 هٌاتغ:

 .هوساز ؾَّ٘ضٕ  كبيل ًٌع الؼطكبى، .1

  .ضاًٍسٕ  السٗي هُتكوِ الوطآى،  .2

 .ظثسٓ الج٘بى كٖ ثطاّ٘ي احٌبم الوطآى، هوسؼ اضزث٘لٖ .3

 .كوِ الوطآى، هحوس ٗعزٕ .4

 .آٗبت االحٌبم، هحوس اؾتط آثبزٕ .5

 .هطثبًٖ الّ٘زٖاالحٌبم، ظٗي الؼبثسٗي  تلؿ٘ط ربهغ آٗبت .6

 .الزبهغ الحٌبم الوطآى، هطَجٖ .7

 1تفسیش تطثیقی آيات االحکام
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   .ػلٖ رَهّبل  اثَثٌط احوس ثي،  الوطآى احٌبم .8

  .هحوس ً٘بّطاؾٖ  ػلٖ ثي  اثَالحؿي ، الوطآى احٌبم .9

 ٕ .ػطة  اثي  ػجساللِّ  اثَثٌط هحوس ثي ، الوطآى احٌبم .10

 .هحوس ػلٖ ؾبٗؽ ، الوطآى احٌبم .11

  .نبحجؼلٖ هحجّٖ، االًهبضٕ  االًظبض التلؿ٘طِٗ للك٘د .12

 .ه٘جسٕ هحوس كبًطكوِ الوطآى آٗبت االحٌبم تُج٘وٖ،  .13

 آٗبت االحٌبم تُج٘وٖ، ذل٘ل هجلِ إ ذَٖٗ. .14

 كوِ پػٍّٖ هطآًٖ، زضآهسٕ ثط هجبًٖ ًظطٕ آٗبت االحٌبم، هحوس ػلٖ اٗبظٕ. .15

 ضٍـ قٌبؾٖ تلؿ٘ط كوْٖ، هحوس هْسٕ ًطٗوٖ ً٘ب. .16

 ازٍاض كوِ، هحوَز قْبثٖ ذطؾبًٖ. .17

 لوبؾن گطرٖ.تبضٗد كوِ ٍ كوْب، اثَا .18

 ػجبؼ ظضاػت.  -ٌجبٌ كوِ ٍ حوَم، حو٘س هؿزسؾطاٖٗهجبًٖ اؾت .19
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 4221212ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2 تؼذاد ٍاحذ:
 ًَع ٍاحذ: ًظشي

 1اص: تفسیش تطثیقی آيات االحکام پیص ًی
 تشسسی ٍ ًقذ ديذگاُ تفسیشي فشيقیي دس صهیٌِ ي ػقَد، ايقاػات ٍ اسث. :فّذ

 :سشفصل

o  ػوَزتلؿ٘ط تُج٘وٖ آٗبت 
 هٌبؾت 
 ث٘غ 
 ًٌبح 
 ٍنبٗب 
 ِهًبضث 
 ُاربض 
 قطًت 
 ضّي 
 هطو 
 ضثب 
 ِٗػبض 

o تلؿ٘ط تُج٘وٖ آٗبت اٗوبػبت 
 َالم 
 لؼبى 
 ًصض ٍ هؿن 
 ِهطػ 

o تلؿ٘ط تُج٘وٖ آٗبت اضث 

 هٌاتغ:

  .هوساز ؾَّ٘ضٕ  كبيل ًٌع الؼطكبى، .1

  .ضاًٍسٕ  السٗي هُتكوِ الوطآى،  .2

 .ظثسٓ الج٘بى كٖ ثطاّ٘ي احٌبم الوطآى، هوسؼ اضزث٘لٖ .3

 .كوِ الوطآى، هحوس ٗعزٕ .4
 .آٗبت االحٌبم، هحوس اؾتط آثبزٕ .5
 .هطثبًٖ الّ٘زٖاالحٌبم، ظٗي الؼبثسٗي  تلؿ٘ط ربهغ آٗبت .6
 .الزبهغ الحٌبم الوطآى، هطَجٖ .7
   .ػلٖ رَهّبل  اثَثٌط احوس ثي،  الوطآى  احٌبم .8
  .هحوس ً٘بّطاؾٖ  ػلٖ ثي  اثَالحؿي ، الوطآى  احٌبم .9

  .ػطثٖ  اثي  ػجساللِّ  هحوس ثي اثَثٌط ، الوطآى  احٌبم .10
 .هحوس ػلٖ ؾبٗؽ ، الوطآى  احٌبم .11
 .نبحجؼلٖ هحجّٖ، االًهبضٕ  االًظبض التلؿ٘طِٗ للك٘د .12
 .ه٘جسٕ هحوس كبًطكوِ الوطآى آٗبت االحٌبم تُج٘وٖ،  .13
 إ ذَٖٗ.٘وٖ، ذل٘ل هجلِآٗبت االحٌبم تُج .14
 ًكبف، ظهركطٕ. .15
 تلؿ٘ط ًج٘ط، كرط ضاظٕ. .16
 ًبح الوطآى ثبلوطآى، هحوس اه٘ي قٌوُٖ٘.ايَاء الج٘بى كٖ اٗ .17
 تلؿ٘ط الوٌ٘ط كٖ الؼو٘سٓ ٍ الكطٗؼٔ ٍ الوٌْذ، ٍّجِ ظح٘لٖ. .18

 2تفسیش تطثیقی آيات االحکام
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 42212144221214ضٌاسِ دسس:ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2 تؼذاد ٍاحذ:
 ًظشي ًَع ٍاحذ:
 اصَل سجال ٍ حذيجپیص ًیاص: 

 تشسسی هثاًی تفسیش سٍايی ٍ هقايسِ هتَى تفسیش سٍايی فشيقیي. ذف:ّ
 

 :سشفصل

o ًل٘بت 

 َْم قٌبؾٖ تلؿ٘ط ضٍاٖٗهل 
 َالٖٗ ػهط ؾٌت)ظهبى پ٘ساٗف ،ضقس، پ٘كٌِ٘ تلؿ٘ط ضٍاٖٗ ثب تبً٘س ثط هوبٗؿِ تُج٘وٖ رطٗبى ق٘ؼِ ٍ اّل 

 ح٘بت زٍثبضُ ٍ ظَْض تلبؾ٘ط رسٗس(،  ،ضًَز

 )هجبًٖ تلؿ٘ط ضٍاٖٗ)نسٍضٕ،زاللٖ،احطاظ حز٘ت 

 ًبضاٖٗ ضٍاٗبت زض تلؿ٘ط هطآى 

 انل تؼبهل ضٍاٗبت ثب هطآى 
 ّبٕ توٌٌٖ٘ )ثٌ٘بى گصاضٕ هجبًٖ كْن ٍ تلؿ٘ط هطآى ،ثٌ٘بى گصاضٕ گطاٗف ّب ٍ گًَِ ّبٕ تلؿ٘طٕ، ًبضثطز

 ثٌ٘بى گصاضٕ ػلَم هطآى  ٍهجبًٖ تلؿ٘ط(
 )ًبضثطزّبٕ تكطٗؼٖ )تره٘م آٗبت ،تو٘٘س هُلوبت،ًؿد آٗبت 
 ام، گؿتطـ ًبضثطزّبٕ تكطٗحٖ  )تج٘٘ي هزوالت،تبٍٗل آٗبت ، احٌبم هتكبثْبت،تُج٘ن هلَْم ثط ههس

 هلَْهٖ ٍ ههساهٖ آٗبت ، ث٘بى ههبزٗن ٍقبى ًعٍل آٗبت(
 )آؾ٘ت ّبٕ ضٍاٗبت تلؿ٘طٕ )حصف اؾبً٘س، ٍيغ حسٗج،ٍضٍز اؾطائ٘ل٘بت،ؿلَ، ًول ثِ هؼٌب، اذتالف هطائبت 

 )...ٍهؼ٘بض ًوس ٍ اضظٗبثٖ ضٍاٗبت تلؿ٘طٕ)هطآى، ؾٌت هُؼٖ، حوبٗن هُؼٖ تبضٗد، ػول، ػلن هُؼٖ، اضظٗبثٖ ؾٌس 

 ًؾٌت )ربهغ الج٘بى ػي تبٍٗل إٓ الوطآى َجطٕ، السض الوٌخَض ؾََٖ٘،تلؿ٘ط الووٖ،  ٍ اضظٗبثٖ تلبؾ٘طهْن ضٍاٖٗ ق٘ؼِ ٍ اّلوس
الجطّبى كٖ تلؿ٘ط الوطآى  تلؿ٘ط الوٌؿَة الٖ االهبم الؼؿٌطٕ ػلِ٘ الؿالم،التلؿ٘ط االحطٕ الزبهغ  هحوسّبزٕ هؼطكت،

 ضٍح الوؼبًٖ آلَؾٖ ٍ...( ، هؼبلن التٌعٗل ثـَٕ،سػلٖ حَٗعٕ ، تلؿ٘ط الؼ٘بقٖ٘ي ػجؾ٘سّبقن ثحطاًٖ، تلؿ٘ط ًَضالخول

 ٕثطضؾٖ ٍ ًوس ضٍاٗبت تلؿ٘ط 
 ؾَضُ تحطٗن 3ٍ4ٗبت آ 
  ؾَضُ اًؿبى5-19آٗبت 
  ِٗؾَضُ ثوط207ُآ 
  ِٗؾَضُ اًلبل 41آ 
  ؾَضُ حوس7- 6آٗبت 

 هٌاتغ:
 هحوس ّبزٕ هؼطكت. ،التلؿ٘ط ٍالولؿطٍى كٖ حَثِ الوك٘ت .1
 هحوس حؿ٘ي شّجٖ. ،ٍالولؿطٍى التلؿ٘ط .2
 هحوس كبًط ه٘جسٕ. ،هجبًٖ تلؿ٘ط ضٍاٖٗ .3
 هحوس حؿ٘ي شّجٖ. ،االؾطائ٘ل٘بت كٖ التلؿ٘ط ٍالحسٗج .4
 آؾ٘ت قٌبؾٖ ضٍاٗبت تلؿ٘طٕ، هحوس توٖ زٗبضٕ. .5
 هحوس توٖ زٗبضٕ.، پػٍّكٖ زض ثبة اؾطائ٘ل٘بت زض تلبؾ٘ط هطآى .6
 قْجِ.اثَ ،الوَيَػبت كٖ ًتت التلؿ٘ط االؾطائ٘ل٘بت ٍ .7
 گلسظْٗط. ،الوصاّت االؾالهِ٘ كٖ تلؿ٘ط الوطآى .8
 اه٘ي الرَلٖ. ،هسذل تلؿ٘ط زاٗطُ الوؼبضف االؾالهِ٘ .9

 سٍائی تطثیقی تفسیش 
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 4221213ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2 تؼذاد ٍاحذ:
 ًظشي ًَع ٍاحذ:
 پیص ًیاص:  

 ف: تشسسی هَضَػات ًاظش تِ صى ٍ خاًَادُ دس تفسیش فشيقیي.ّذ
 

 :سشفصل

o ًل٘بت 

 ،تلؿ٘ط هَيَػٖ، ظى ٍ ذبًَازُ هلَْم قٌبؾٖ: تلؿ٘ط 

 ُّب ثِ ظى ٍ ذبًَازُ، تبضٗرچِ، هٌجغ قٌبؾٖ )هٌبثغ تلؿ٘طٕ، ، ًگطـيطٍضت ٍ اّو٘ت تلؿ٘ط هَيَػٖ زضثبضٓ ظى ٍ ذبًَاز
 ّبٕ ترههٖ(ّبف ًطم اكعاضّب، هزالت ٍ ًتبثربًِضٍاٖٗ، تبضٗرٖ كطٗو٘ي، هإؾؿبت، ؾبٗت

o آٗبت ًبظط ثِ ظى 

 آىظًبى نبلح ٍ ًبنبلح زض هط 

 ظى ٍ هطز؛ تؿبٍٕ ٗب تكبثِ، تجؼ٘ى ٗب تلبٍت 

 اضث 

 ِٗز 

 )ّٖقْبزت )گَا 

 هًبٍت 

 حزبة ٍ ػلبف، ح٘ب 

 ٕاؾتوالل اهتهبز 
o ُآٗبت ًبظط ثِ ذبًَاز 

 ِٗهْط 

 َّاه٘ته 

 تؼسز ظٍربت 

 حًبًت 

 ُتٌظ٘ن ذبًَاز 

 ُحًَض ارتوبػٖ ظى ٍ ضاثُٔ آى ثب ذبًَاز 

 حوَم هتوبثل ٍالسٗي ٍ كطظًس 

 َالم 
 

 هٌاتغ:

 كطه٘ي شٗل آٗبت هطثََِ.تلبؾ٘ط  .1

 التوْ٘س كٖ ػلَم الوطآى، هطحَم هحوسّبزٕ هؼطكت. .2

 الوطأٓ كٖ الوطآى ٍ الؿٌٔ، ذبلس ػجسالطحوي الؼيّ. .3

 زضاؾٔ تُج٘و٘ٔ ػلٖ آٗبت الحزبة كٖ الوطآى الٌطٗن، نجطٕ الوتَلٖ الوتَلٖ.–ًحَ هٌْذ كٖ التلؿ٘طالوَيَػّٖ  .4

 الؼلَم.العٍاد كٖ الوطآى ٍ الؿٌٔ، ػع السٗي ثحط  .5

 احٌبم الوطأٓ كٖ الوطآى ٍ الؿٌٔ، آهبل ػجس الؿالم هحوس الوٌَكٖ. .6

 تفسیش هَضَػی
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 َج٘ؼٔ الوطأٓ كٖ الٌتبة ٍ الؿٌٔ، ػجسالوٌؼن ؾ٘س حؿي. .7

 األؾطٓ كٖ يَء الٌتبة ٍ الؿٌٔ، ؾ٘س كطد. .8

 الحزبة ٍ الحوَم الوطأٓ التٖ اًتوهْب ثؼى الوؿلو٘ي، ػجسالطحوي ػوط ثٌطٕ الرُ٘ت. .9

 ٔ كٖ الٌتبة ٍ الؿٌٔ، هحوسًبنط السٗي األلجبًٖ.رلجبة الوطأٓ الوؿلو .10

 قره٘ت ظى زض هطآى ٍ ًتبة هوسؼ، زل آضا ًؼوتٖ پ٘طػلٖ. .11

 حوَم الوطأٓ ث٘ي االؾالم ٍ السٗبًبت األذطٕ، هحوَز ػجس الحو٘س هحوس. .12

 اٍيبع الوطأٓ كٖ الوطآى الٌطٗن، ػجسالوٌؼن ؾ٘س حؿي. .13

 م، هحوَز ثي أحوس ثي نبلح السٍؾطٕ.التوبٗع الؼبزل ث٘ي الطرل ٍ الوطأٓ كٖ اإلؾال .14

 الوطآى ٍ الح٘بٓ الزٌؿ٘ٔ، َبضم قل٘ن الُبّطٕ. .15

 آٗبت ظى زض هطآى، ّبقن ّبقن ظازُ ّطٗؿٖ. .16

 ثطضؾٖ هزوَػِ آٗبت هطثٌَ ثِ ظًبى{، هحوس ث٘ؿتًَٖ. –}آٗبت الٌؿبء كٖ الوطآى  تلؿ٘ط ظًبى  .17

 ظى زض تبضٗد ٍ اًسٗكِ اؾالهٖ، كت٘حِ كتبحٖ ظازُ. .18

 زٗسگبُ هطآى ٍ ؾٌت، كت٘حِ كتبحٖ ظازُ.حزبة اظ .19

 هؼهَهِ قطٗلٖ. –ػلبف ٍ حزبة اظ زٗسگبُ آٗبت ٍ ضٍاٗبت )اضثؼ٘ي حزبة(، هحؿي ضك٘ؼٖ  .20

 اؾالم، ظى ٍ رؿتبضٕ تبظُ، ؾ٘س هحوس حؿ٘ي كًل اهلل. .21

 ًظبم حوَم ظى زض اؾالم، قْ٘س هطتًٖ هُْطٕ. .22

 كلؿلِ حزبة، قْ٘س هطتًٖ هُْطٕ. .23

 م، حؿ٘ي ًَضٕ ّوساًٖ.ربٗگبُ ثبًَاى زض اؾال .24

 ظى زض آئٌِ٘ رالل ٍ روبل، ػجساهلل رَازٕ آهلٖ. .25

 قره٘ت ظى اظ زٗسگبُ هطآى، ّبزٕ زٍؾت هحوسٕ. .26

 هطآى ٍ هوبم ظى، ؾ٘سػلٖ ًوبلٖ زظكَلٖ. .27

 ظى اظهٌظط هطآى ًطٗن، هحوسػلٖ اًهبضٕ. .28

 زضاؾبت كٖ التلؿ٘ط هي ؾَضٓ الٌؿبء، حؿ٘ت الؿبهطائٖ. .29

 ؿ٘ي اًهبضٗبى.ًظبم ذبًَازُ زض اؾالم، ح .30
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 4221217ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2 تؼذاد ٍاحذ:
 ًظشي ًَع ٍاحذ:
 پیص ًیاص:  

 ف: هقايسِ گضاسش قشآى ٍ کتاب هقذس اص تاسيخ پیاهثشاى.ّذ
 سشفصل:

 گطززاضؾبل هٖهتؼبهجبً 
 
 
 
 
 

 
 هٌاتغ:

 

 ) تفسیش تطثیقی قصص اًثیاء(ٍکتاب هقذس قشآى 
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 4221227ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2 تؼذاد ٍاحذ:
 شيًظ ًَع ٍاحذ:

 پیص ًیاص: ًذاسد
 خَاًی تفاسیش هؼتضلِ. کیِ تش هتيٍ هقايسِ تا تف: ايجاد تَاًوٌذي ًقذ ّذ

 
 : سشفصل
o .ًل٘بت: هؼتعلِ، هسضِٗ، هؼُلِ، رْوِ٘، انَل ذوؿِ، هزبظ 

o  .ٖهؼطكٖ اروبلٖ تلؿ٘طّب ٍ هلؿطاى هؼتعل 
o ذت٘بض ّبٖٗ اظ تلؿ٘طّبٕ هؼتعلٖ. )ثب تأً٘س ثط آٗبت هطثٌَ ثِ تَح٘س، نلبت ذسا، ػسل، اٗوبى ٍ ًلط، كؿن، ا ذَاًِٖ گعٗسُ هتي

 اًؿبى، ٍػس ٍ ٍػ٘س، اهطثِ هؼطٍف ٍ ًْٖ اظ هٌٌط(

 

 ضیَُ اجشاء:

 حساًخط ؾِ رلؿِ ثِ ًل٘بت ٍ هؼطكٖ اذتهبل زازُ قَز. .1

 ذَاًٖ گعٌٗف ًٌس.  ّبٖٗ ضا اظ چٌس تلؿ٘ط )زؾت ًن ؾِ ٗب چْبض تلؿ٘ط( ثطإ هتي  اؾتبز هتي .2

 اًس ًِ هٌبثؼٖ ضا زضثبضُ هؼتعلِ هُبلؼِ ًٌٌس. هَظق َالة .3

اـ، تالـ ثط آى اؾت ًِ آضاء اهبهِ٘ ً٘ع زض ًٌبض آى هُطح قَز ٍ اگط ًوسٕ ثط آضإ هؼتعلِ  هؼطكٖ هؼتعلِ ٍ ذَاًف هتَى تلؿ٘طٕزض  .4
 اؾت، هُطح قَز.ٍاضز 

 هٌاتغ:

 ، رؼلط ؾجحبًٖ.3ثحَث كٖ الولل ٍ الٌحل، د .1

 الٌكبف، ظهركطٕ. .2
 .2009ٍ(، زاض الٌتت الؼلوِ٘، تلؿ٘ط الوبيٖ ػجسالزجبض الوؼتعلٖ )التلؿ٘ط الٌج٘ط اٍ الوح٘ .3

 هتكبثِ الوطآى، هبيٖ ػجسالزجبض، تحو٘ن: ػسًبى هحوس ظضظٍض، هٌتجِ زاضالتطاث. .4

 تٌعِٗ الوطآى ػي الوُبػي، هبيٖ ػجسالزجبض. .5
 هٌْذ العهركطٕ كٖ تلؿ٘ط الوطآى ٍ ث٘بى اػزبظُ، ههُلٖ الهبٍٕ الزٌَٖٗ، زاضالوؼبضف ثوهط. .6

 .1414ًبهل هحوس هحوس ػًَِٗ، زاض الٌتت الؼلوِ٘،   العهركطٕ الولؿط الجل٘ؾ، الك٘د .7

(، زاض الٌتت الؼلوِ٘، 717التو٘٘ع لوب اٍزػِ العهركطٕ هي االػتعال كٖ تلؿ٘ط الٌتبة الؼعٗع، اثَػلٖ الؿًٌَٖ الوـطثٖ الوبلٌٖ )م .8
1426. 

 .1التلؿ٘ط ٍ الولؿطٍى، هحوسحؿ٘ي شّجٖ، د  .9

 .2ّبٕ تلؿ٘طٕ، د  قٌبؾٖ رطٗبى آؾ٘ت .10

 .1390ًالهٖ اهبهِ٘ زض تلؿ٘ط هطآى، ػلٖ ضاز، ًكط ؾري، هجبًٖ  .11
 

 هتَى تفسیشي هؼتضلِ
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 4221228ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2 تؼذاد ٍاحذ:
 ًظشي ًَع ٍاحذ:

 پیص ًیاص: ًذاسد
 خَاًی تفاسیش اضاػشُ کیِ تش هتيف: ايجاد تَاًوٌذي ًقذ ٍ هقايسِ تا تّذ

 
 : سشفصل
o .ًِٗل٘بت: اثَالحؿي اقؼطٕ، اقبػطُ، هبتطٗس 

o  ٖتلؿ٘طّب ٍ هلؿطاى اقؼطٕ. هؼطكٖ اروبل 

o ّبٖٗ اظ تلؿ٘طّبٕ اقؼطٕ. )ثب تأً٘س ثط آٗبت هطثٌَ ثِ تَح٘س، نلبت ذسا، ًالم ذسا، ضؤٗت ذسا، اؾتُبػت، اكؼبل  ذَاًِٖ گعٗسُ هتي

 ثٌسگبى، حؿي ٍ هجح اكؼبل(

 

 ضیَُ اجشاء:

 حساًخط ؾِ رلؿِ ثِ ًل٘بت ٍ هؼطكٖ اذتهبل زازُ قَز. .1

 ذَاًٖ گعٌٗف ًٌس.  س تلؿ٘ط )زؾت ًن ؾِ ٗب چْبض تلؿ٘ط( ثطإ هتيّبٖٗ ضا اظ چٌ  اؾتبز هتي .2

 اًس ًِ هٌبثؼٖ ضا زضثبضُ اقبػطُ هُبلؼِ ًٌٌس. هَظق َالة .3

اـ، تالـ ثط آى اؾت ًِ آضاء اهبهِ٘ ً٘ع زض ًٌبض آى هُطح قَز ٍ اگط ًوسٕ ثط آضإ  زض هؼطكٖ اقبػطُ ٍ ذَاًف هتَى تلؿ٘طٕ .4

 اقبػطُ ٍاضز اؾت، هُطح قَز.

 
 هٌاتغ:

 ، رؼلط ؾجحبًٖ.2ثحَث كٖ الولل ٍ الٌحل، د .1

 تلؿ٘ط كرط ضاظٕ. .2

 تلؿ٘ط اثَح٘بى. .3

 تلؿ٘ط ثً٘بٍٕ.  .4

، ٍٕ اظ كرط ضاظٕ ثب ػٌَاى اثي الرُ٘ت ٗبز ًطزُ ٍ 1419ػبزل حٌجلٖ زهكوٖ )اللجبة كٖ ػلَم الٌتبة، زاض الٌتت الؼلوِ٘،  تلؿ٘ط اثي .5
 ًٌس(. ثؿ٘بض اظ اٍ ًول هٖ

 .1394ؿي ػجسالحو٘س، زاض الحطِٗ، ثـساز الطاظٕ هلؿطا، هح .6

 .1426الوٌوَل ٍ الوؼوَل كٖ التلؿ٘ط الٌج٘ط للرط السٗي الطاظٕ، ػبضف هلًٖ الوؿؼط، الؿؼَزِٗ  .7

 االقبضات االلِْ٘ الٖ الوجبحج االنَلِ٘، نطنطٕ حٌجلٖ. .8

ثطقوطزُ، زض  "تلؿ٘ط ثِ ضإٔ ربٗع"ٌَاى ، )قبٗس ثتَاى تلؿ٘طّبٖٗ ضا ًِ شّجٖ شٗل ػ1التلؿ٘ط ٍ الولؿطٍى، هحوسحؿ٘ي شّجٖ، د  .9
 اٗي گطٍُ ٗؼٌٖ تلؿ٘طّبٕ اقؼطٕ ربٕ زاز(.

 .1390هجبًٖ ًالهٖ اهبهِ٘ زض تلؿ٘ط هطآى، ػلٖ ضاز، ًكط ؾري،  .10
 

 هتَى تفسیش اضاػشُ
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 4221229ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2 تؼذاد ٍاحذ:
 ًظشي ًَع ٍاحذ:

 ًذاسد پیص ًیاص:
 َاًی تفاسیش سلفیِ.خ ف: ايجاد تَاًوٌذي ًقذ ٍ هقايسِ تا تکیِ تش هتيّذ

 
 : سشفصل
o ػجسالَّبة. ه٘ن، اثي ت٘وِ٘، اثي ًل٘بت: انحبة حسٗج، ؾللِ٘، ٍّبث٘ت، اثي 
o .ٖهؼطكٖ اروبلٖ تلؿ٘طّب ٍ هلؿطاى ؾلل 
o ثب تأً٘س ثط آٗبت هطثٌَ ثِ تَح٘س ٍ قطى، نلبت ذسا، اؾتؼبًت اظ ذسا، ثسػت، 1ّبٖٗ اظ تلؿ٘طّبٕ ؾللٖ ذَاًِٖ گعٗسُ هتي( .

 ث٘ت، تجطى، تؼظ٘ن قؼبئط( ل، ظٗبضت، اهبهت ٍ ٍالٗت اّلقلبػت، تَؾ
 

 ضیَُ اجشاء:

 حساًخط ؾِ رلؿِ ثِ ًل٘بت ٍ هؼطكٖ اذتهبل زازُ قَز. .1
 ذَاًٖ گعٌٗف ًٌس.  ّبٖٗ ضا اظ چٌس تلؿ٘ط )زؾت ًن ؾِ ٗب چْبض تلؿ٘ط( ثطإ هتي  اؾتبز هتي .2
 اًس ًِ هٌبثؼٖ ضا زضثبضُ ؾللِ٘ هُبلؼِ ًٌٌس. هَظق َالة .3
اـ، تالـ ثط آى اؾت ًِ آضاء اهبهِ٘ ً٘ع زض ًٌبض آى هُطح قَز ٍ اگط ًوسٕ ثط آضإ  ؼطكٖ ؾللِ٘ ٍ ذَاًف هتَى تلؿ٘طٕزض ه .4

 ؾللِ٘ ٍاضز اؾت، هُطح قَز.

 هٌاتغ:
 ، رؼلط ؾجحبًٖ.4ٍ  1ثحَث كٖ الولل ٍ الٌحل، د  .1
 ت٘وِ٘. هوسهِ كٖ انَل التلؿ٘ط، اثي .2
 ي.قطح هوسهِ كٖ انَل التلؿ٘ط، اثي ػخ٘و٘ .3
 ت٘وِ٘. تلؿ٘ط اثي .4
 ه٘ن. تلؿ٘ط اثي .5
 تلؿ٘ط قٌوُٖ٘ )ايَاء الج٘بى كٖ اًٗبح الوطآى ثبلوطآى(. .6
 تلؿ٘ط ؾؼسٕ )ت٘ؿ٘ط الٌطٗن الطحوبى كٖ تلؿ٘ط ًالم الوٌبى(. .7
 ػخ٘و٘ي. تلؿ٘ط اثي .8
 .1428الؼصة الٌو٘ط هي هزبلؽ الكٌوُٖ٘ كٖ التلؿ٘ط، ذبلس ثي ػخوبى الؿجت، ضٗبو ٍ هبّطُ  .9

 .1428ػخ٘و٘ي ٍ آضاٍُ كٖ التلؿ٘ط ٍ ػلَم الوطآى، احوس الجطٗسٕ، هٌتجِ الطقس، ضٗبو  اثيرَْز الك٘د  .10
 .1425الؼالهِ الكٌوُٖ٘ هلؿطا، زاض الٌلبئؽ، اضزى  .11
 .1392ظبّطگطاٖٗ زض كْن هطآى، هحوسحؿي هحوسٕ هظلط، زاًكگبُ ازٗبى ٍ هصاّت،  .12
 .1390هجبًٖ ًالهٖ اهبهِ٘ زض تلؿ٘ط هطآى، ػلٖ ضاز، ًكط ؾري،  .13

                                                      

 ثطذٖ اظ آٗبتٖ ًِ تلٌط ؾللِ٘ زضتلؿ٘ط آًبى ًوبٗبى اؾت ثِ تطت٘ت شٗل اؾت:. 1

؛ 136-130، 129-128، 61-60، 7ػوطاى:  ؛ آل210، 169، 153، 143، 115، 83، 29، 24، 20، 4-3؛ ثوطُ: 4آٗبت گعٗسُ اظ تلؿ٘ط ت٘ؿ٘ط ؾؼسٕ:حوس: 
؛ 9-7؛ ؿبكط: 62، 23؛ ظهط: 42؛ ٗؽ: 33؛ كطهبى: 35؛ ًَض: 84، 40، 31، 6؛ تَثِ: 172؛ اػطاف: 103؛ اًؼبم: 93، 3؛ هبئسُ: 147-145، 93، 65-64ًؿبء: 

 .7؛ حكط: 10؛ حسٗس: 14-10؛ ٍاهؼِ: 1؛ حزطات: 19؛ هحوس: 11قَضٕ: 

 هتَى تفسیشي سلفیِ
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 4221226ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 2 تؼذاد ٍاحذ:
 ًظشي ًَع ٍاحذ:

 سدپیص ًیاص: ًذا
 خَاًی تفاسیش فشق تطیغ. ِ تش هتي: ايجاد تَاًوٌذي ًقذ ٍ هقايسِ تا تکیّذف

 : سشفصل
o .ًِ٘ل٘بت: كطم تك٘غ، ظٗسِٗ، اؾوبػ٘لِ٘، ثبٌَِ٘، اهبهِ٘، ًه٘طِٗ، ق٘ر 

o :ِٗهتَى تلؿ٘طٕ ظٗس 

 ٘طّب ٍ هلؿطاى ظٗسِٗ.هؼطكٖ اروبلٖ تلؿ 

 ّبٖٗ اظ تلؿ٘طّبٕ ظٗسٕ )هخل الت٘ؿ٘ط حَحٖ ٍ هلتبح الؿؼبزُ ػزطٕ(. ذَاًِٖ گعٗسُ هتي 

o ٌَِ٘هتَى تأٍٗلٖ اؾوبػ٘لِ٘ ٍ ثب 

  هؼطكٖ تأٍٗالت اؾوبػ٘لِ٘ ٍ ثبٌَِ٘ )ٍ اقبضُ ثِ اٌٌِٗ ًعز اؾوبػ٘لِ٘ ػلوٖ ثِ ًبم تلؿ٘ط هطآى ٍرَز ًساضز ٍ آًبى نطكب ثب

 ؾطًٍبض زاضًس(. تأٍٗل هطآى

 ّبٖٗ اظ تأٍٗالت اؾوبػ٘لِ٘ )هخل االكتربض ؾزؿتبًٖ(. ذَاًِٖ گعٗسُ هتي 

 گ٘طًس.( گطاٌٗس شٗل اؾوبػ٘لِ٘ هَضز ثحج هطاض هٖ گطا ٍ تأٍٗل ّبٕ ًه٘طِٗ ٍ ق٘رِ٘ ً٘ع ًِ ػوَهب ثبَي )كطهِ

 ضیَُ اجشاء: 

 حساًخط ؾِ رلؿِ ثِ ًل٘بت ٍ هؼطكٖ اذتهبل زازُ قَز. .1

 ذَاًٖ گعٌٗف ًٌس. ّبٖٗ ضا اظ چٌس ًتبة )زؾت ًن ؾِ ٗب چْبض ًتبة( ثطإ هتي  اؾتبز هتي .2

 اًس ًِ هٌبثؼٖ ضا زضثبضُ ّط كطهِ هُبلؼِ ًٌٌس. هَظق َالة .3

اـ، تالـ ثط آى اؾت ًِ آضاء اهبهِ٘ ً٘ع زض ًٌبض آى هُطح قَز ٍ اگط ًوسٕ ثط آضإ آى  زض هؼطكٖ ّط كطهِ ٍ ذَاًف هتَى تلؿ٘طٕ .4

 ت، هُطح قَز.كطهِ ٍاضز اؾ

 هٌاتغ:

 زضؾٌبهِ تبضٗد ٍ ػوبٗس اؾوبػ٘لِ٘، ًكط ازٗبى. .1

 زضؾٌبهِ تبضٗد ٍ ػوبٗس ظٗسِٗ، ًكط ازٗبى. .2

 ، رؼلط ؾجحبًٖ.8، 7، 6ثحَث كٖ الولل ٍ الٌحل، د  .3

 .1423الت٘ؿ٘ط كٖ التلؿ٘ط، ثسض السٗي ثي اه٘ط السٗي الحَحٖ، هٌتجِ الَحسُ، نؼسُ  .4

 .1419، هطًع الٌَض، نؼسُ ------------------تلؿ٘ط رعء تجبضى،  .5

 .---------------------------------تلؿ٘ط رعء ػنّ،     .6

 .1424(، هَؾؿِ االهبم ظٗس ثي ػلٖ الخوبكِ٘، 1407-1320هلتبح الؿؼبزُ، ػلٖ ثي هحوس الؼزطٕ ) .7

وس ثي هبؾن، اهبم الْبزٕ الٖ الحن( الوهبث٘ح الؿبَؼِ االًَاض تلؿ٘ط اّل الج٘ت ػلْ٘ن الؿالم )اهبم هبؾن ثي اثطاّ٘ن، اهبم هح .8

 .1418(، هٌتجِ التطاث االؾالهٖ، نؼسُ 1062روغ ٍ تأل٘ق ػالهِ قطكٖ )م 

 هتَى تفسیشي فشق تطیغ
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 .1411تلؿ٘ط االػون، احوس ػلٖ االػون االًؿٖ، زاض الحٌوِ ال٘وبًِ٘، نٌؼب  .9

 كتح الوسٗط، قًَبًٖ. .10

ًبضقٌبؾٖ اضقس زض گطٍُ كطم تك٘غ زاًكگبُ ازٗبى ٍ  الجطّبى كٖ تلؿ٘ط الوطآى، اثَاللتح زٗلوٖ، )تهح٘ح قسُ زض هبلت ضؾبلِ .11

 هصاّت(.

 .1422الٌبؾد ٍ الوٌؿَخ هي الوطآى الٌطٗن، تحو٘ن ػجساهلل ثي ػجساهلل ثي احوس الحَحٖ، هَؾؿِ االهبم ظٗس ثي ػلٖ الخوبكِ٘، نٌؼب  .12

 اؾوبػ٘لِ٘ )هزوَػِ هوبالت، گطٍّٖ(، هطًع هُبلؼبت ٍ تحو٘وبت ازٗبى ٍ هصاّت. .13

 كتربض اثَٗؼوَة ؾزؿتبًٖ.ًتبة اال .14

 اؾبؼ التأٍٗل، هبيٖ ًؼوبى. .15

 احجبت الٌجَات، اثَٗؼوَة ؾزؿتبًٖ. .16

 ؾطائط ٍ اؾطاض الٌُوبء، رؼلط ثي هٌهَض ال٘وي. .17

 ٍرِ زٗي، ًبنط ذؿطٍ هجبزٗبًٖ. .18

 .2التلؿ٘ط ٍ الولؿطٍى، هحوسحؿ٘ي شّجٖ، د  .19

 .263-205ّبٕ تأٍٗل هطآى، هحوسًبظن قبًط، ثَؾتبى ًتبة هن، ل  ضٍـ .20

 .1ّبٕ تلؿ٘طٕ، د  قٌبؾٖ رطٗبى آؾ٘ت .21

 رٌبِٗ التأٍٗل اللبؾس ػلٖ الؼو٘سُ االؾالهِ٘، هحوس احوس لَح، زاض اثي ػلبى، ؾؼَزِٗ. .22

 .8زض زائطُ الوؼبضف هطآى، د  "تلؿ٘ط"هسذل  .23

 .34زض كهلٌبهِ ّلت آؾوبى، ـ  "تأٍٗل هطآى زض ًگبُ اؾوبػ٘ل٘بى"هوبلِ  .24

 .40زض كهلٌبهِ ّلت آؾوبى ـ  "ؾ٘ط تأٍٗل ًعز اؾوبػ٘ل٘بى"هوبلِ  .25

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 4222421ضٌاسِ دسس:

 ٍاحذ 22تؼذاد ٍاحذ: 
 ػولیًَع ٍاحذ: 

 
 
 
 

 سسالِ ػلوی )پاياى ًاهِ(


