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1 

 

 نمره( 2شوالی به تفسیر اسالمی را بیان کنید.  )-محور نولدکه دو نمونه از نقدهای تاریخ  .1
 

به تفسیر شیعی توضیح دهید و بگویید که او در این نگاه متأثر از چه کساانی باوده و چاه عواماگ دیگاری مونان ایان نگااه خاا  گلتسایهر  دربارۀ نگاه گلتسیهر  .2
 نمره( 2شده بود؟ )

 
تفسایرپژوهان غربای قباگ از تارین  پژوهی در غرب و مخصوصا در آلمان گذاشتند؟ به اختصاار توضایح دهیاد کاه مه  دو ننگ نهانی چه تأثیری بر روند تفسیر  .3

 نمره( 2دو ننگ و پس از آن، از نظر شما چه کسانی هستند.  )
 

 نمره( 2ها با تفسیر در عال  اسالم چیست؟ به اختصار توضیح دهید.  ) گیری نخستین مخالف نظریۀ هریس بیرکلند دربارۀ چگونگی شکگ  .4
 

 نمره( 2دربارۀ منشأ قرآن و تفاسیر اولیۀ اسالمی توضیح دهید.  )به اختصار دربارۀ نظریۀ خا  نان ونزبرو   .5
 

شده توسط غربیان را بر نظریۀ نان ونزبرو بیان کنید. نیازی به ذکر نام ناقدان نیست. تنها تاال  کنیاد کاه نقادها را باه شاکگ درسات  دو مورد از نقدهای مطرح  .6
 نمره( 2بازگو کنید.  )

 
هاای گلتسایهر و کلبارر مرباو   سیر کلی تحوالت در تفسیرپژوهی غربی رانع به تفسیر شیعی چگونه بوده و چه مراحلی را پشت سر گذاشته اسات؟ پژوهش  .7

 نمره( 2ها است؟  ) به کدام یک از این دوره
 

 نمره( 2کند؟  ) بندی می محمود ایوب چگونه تاریخ تفسیر شیعه را دوره  .8
 

وناود دارد. تبیاین انادرو ری این از وناود ایان قرائاات مختلاف « حتی یلج الجماگ فای سا ل الخیاا »در آیۀ « نمگ»دانید که قرائات مختلفی برای واژۀ قرآنی  می  .9
 نمره( 2چیست؟  )

 
  نمره( 2) «نظریۀ اشعیا گلدفلد دربارۀ منشأ تفسیر اسالمی را به اختصار توضیح دهید و دو مورد از مه  ترین نقدهای وارد بر آن را بیان کنید.»  .11

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


