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 مهم ترین اشکال بر دیدگاه قرآن بسندگی و نفی حجیت سنت پیامبر........... است.  .8
 جیت خبر واحدحخالفت با ب( م ادیده گرفتن اصالت حدیثالف( ن 

  قرآن کریمد( تناقض با  صل عدالت جمعی صحابهاعارض با ج( ت
 کدام گروه طرفدار اصالت قرآن و نفی حجیت حدیث است؟  .8
 عجاج خطیب-محمد بن لطفی الصباغ-وسف ازبکب( ی احمد افندی صفوت-اسماعیل ادهم-الف( احمد زکی ابوشادی 

  ابراهیم فوزی-رشید رضا-یخ محمد عبدهد( ش شیخ محمد غزالی-محمود ابوریه-بدالرحمن معلمیج( ع
 در پاسخ به اشکاالت گلدتسیهر و پیروان وی باید به چه چیزی توجه کرد؟  .0
 الیل و مثالهای آنانب( د  شمنی آنان با اسالمالف( د 

  فاوت احادیث شیعه و اهل سنتد( ت ج( روش نقد تاریخی و الزامات آن
 کدامیک از شرایط نقل به معنا در شیعه است؟  .4
 دم جابجایی در الفاظ روایاتب( ع روایاتغییر ندادن حروف الف( ت 

  د( انتقال صحیح معانی و مقاصد روایات شنایی راوی با معانی روایاتج( آ
 چرا ناقدان حدیث تصویری محدود از نقد متن ارائه کرده اند؟« جاناتان براون»به عقیده   .5
 نقد متنیقّدم نقد سندی بر ب( ت الف( دفاع در برابر حمالت عقل گرایان 

  مبود معیارهای نقد متنید( ک لفی بودن اهل سنتج( س
 کدام گروه از روشنفکران منتقد اهل سنت هستند؟  .6
 احمد محمد شاکر-صبحی صالح-نبیه عبود-ب( فؤاد سزگین فؤاد عبدالباقی-عجاج خطیب-یوسف قرضاوی-حمد سباعیالف( م 

  احمد امین-نصر حامد ابوزید-رشید رضا-د( ابراهیم فوزی حسین وکاک-عبدالخالقعبدالغنی -محمد بهاءالدین-بوشهبهج( ا
 دستاورد پژوهشهای حدیثی که در پاسخ به انتقادات خاورشناسان و روشنفکران مذهبی نگاشته شد، چیست؟  .9
  قد و تأویل برخی احادیثد( ن رائه مکتب منسجم حدیثیج( ا حیای نسخه های حدیثیب( ا الف( دفاع علمی از اصالت حدیث 

 حدیث پژوه معاصر که تالش نموده تا در مسئله کتابت و تدوین حدیث در قرن اول هجری تحلیل های روشنی ارائه دهد؟  .2
  حمد سباعید( م ج( محمد مصطفی اعظمی بحی صالحب( ص حمد بهاء الدینالف( م 

 معتدل در  چیست؟  اختالف اساسی دو گروه اصولیان منتقد و  اصولیان  .3
 ب( مبانی رجالی و اعتبارسنجی هر گروه ی و اعتدالی هر گروهدویکرد انتقاالف( ر  

  ستره سنتگامنه و د( د فاع از اصالت و اعتبار حدیثج( د
 بحث از مسئله کتابت و تدوین اولیه حدیث برخاسته از ........ است.   .83

  عتبار اسناد حدیثد( ا عتبار نسخه های کتب حدیثیج( ا شرعی حدیثعتبار ب( ا الف( اعتبار تاریخی حدیث 
 گلدتسیهر آغاز تدوین متون حدیثی را چه زمانی می داند؟  .88

  یمه نخست قرن چهارم هجرید( ن ج( نیمه نخست قرن سوم هجری یمه دوم قرن نخست هجریب( ن بتدای قرن دوم هجریالف( ا 
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 دیدگاه مدافعان حدیث معاصر اهل سنت با قدمای اهل سنت در زمینه کتابت حدیث چه تفاوتی دارد؟  .88
 ر شیوه جمع روایات اذن و نهی از کتابت تفاوت دارند.الف( د 

 ب( در تعیین زمان کتابت حدیث تفاوت دارند.
 دما کتابت حدیث را پرشور و معاصران کتابت را بی رونق می دانند.ج( ق
  عاصران بر خالف قدما محدودیت کتابت حدیث را توجیه می کنند.د( م

 نمره( 1تفاوت دو رویکرد شکاکانه و خوش بینانه خاورشناسان را تبیین کنید. )  .80
 

 نمره( 1روش های تاریخ گذاری روایات را نام ببرید. )  .84
 

 نمره( 1را توضیح دهید. )درباره کتابت و تدوین حدیث « گریگور شولر»دیدگاه   .85
 

 نمره( 1چهار محور از اندیشه های جریان تجدیدنظرطلبی اعتدالیون را نام ببرید. )  .86
 

 نمره( 1دیدگاه ناسخ بودن روایات نهی از کتابت حدیث را نقد کنید. )  .89
 

 نمره( 1نقد متن در چند دوره تاریخی در میان مسلمانان رایج بوده است؟ نام ببرید. )  .82
 

 نمره( 1دیدگاه گلدتسیهر درباره اعتبار علم رجال و حجیت اقوال رجالیان چیست؟ )  .83
 

 نمره( 1چهار مورد از اشکاالت  آثار جریان مدافعان سنت موجود را بنویسید. )  .83
 

 نمره( 1درباره نقل به معنا را توضیح دهید. )« محمود ابوریه»دیدگاه   .88
 

 نمره( 1قرار گرفتن اسالم در برابر مسائل جدید، چگونه  پژوهش های حدیثی را افزایش داده است؟ )  .88
 

 نمره( 1درباره رابطه قرآن و حدیث را تبیین نمایید. )« عالمه طباطبایی»دیدگاه   .80
 

 نمره( 1اختالف دیدگاه خاورشناسان درباره مبدأ شکل گیری إسناد حدیث از کجا پدید آمده است؟ توضیح دهید. )  .84
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


