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ـای نخسـت هایی تاریخی از وجود قواعد نقـد مـتن در دورهتوجهی محدثان متقدم نسبت به نقد متن، نمونهتوان در پاسخ به نظر گلدزیهر مبنی بر بیچرا نمی  .0 ه
 را مطرح کرد؟ 

 مند درآمد.صورت حقایقی قاعدههای متأخر بهدورهالف( چون این قواعد در  
 های متقدم وجود ندارد.ب( چون گزارش معتبری از وجود این قواعد در دوره

 ها فقط در قرن اول وجود داشته است.ج( چون این گزارش
  د( چون این قواعد در هنگام تدوین کتب صحاح مورد توجه واقع شده است.

 دادند؟ جاناتان براون چرا محدثان متقدم نقد متن را در پوشش نقد سند انجام میاز نظر   .2
 گرایانب( برای دفاع در برابر حمالت عقل الف( برای حفظ حرمت راویان 

  د( چون هنوز جوامع حدیثی تدوین نشده بود اعتقادی به نقد متنج( به سبب بی
 السالم( صحیح است؟ کدام گزینه درباره رابطه احادیث اهل بیت با سنت نبوی )علیهم  .9
  د( عرضی و انطباقی ج( عرضی و تکمیلی ب( طولی و انطباقی الف( طولی و تکمیلی 

 ؟ نیستکدام دانش ناظر به نقد متن حدیث   .4
  د( غریب الحدیث ج( علل الحدیث ب( درایه الف( رجال 

 توان ناظر به متن احادیث دانست؟ کدام اصطالح را نمی  .3
  د( مرسل ج( مدرج ب( منکر الف( مؤول 

 اهتمام به اسناد روایات از چه زمانی در میان مسلمانان تثبیت شد؟   .6
  د( اواخر قرن دوم ج( اوایل قرن دوم ب( اواخر قرن اول الف( دوران صحابه 

 ؟ نیستکدام گزینه از معیارهای نقد متن حدیث   .1
  د( مجهول بودن راوی ج( موافقت با میل حاکمان ب( موافقت با عامه الف( مخالفت با قرآن 

 گرفت؟  یافته جعل حدیث و اسرائیلیات انجام میصورت سازماندر کدام دوره به  .9
 ب( زمان حیات پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( الف( دوران حکومت معاویه 

  د( پس از رحلت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( ج( پس از قتل عثمان
 های حدیثی که اکنون موجود نیستند کسب اطمینان کرد؟توان نسبت به وجود تاریخی اصول و کتابچگونه می  .3
 های خطیب( با بررسی همه نسخه جهان هایالف( با جستجو در همه کتابخانه 

  د( با توجه به این نکته که نیافتن دلیل نبودن نیست های معتبر ج( با مراجعه به فهرست
 منظور از وحی بیانی چیست؟  .01

 ب( محتوای قرآن و دیگر کتب آسمانی السالم(الف( سخنان پیامبر اکرم و اهل بیت )علیهم 
  د( تفسیر و توضیح دانشمندان درباره آیات قرآن آسمانی که به دست ما رسیده استج( آن بخش از کتب 

 بسندگی چیست؟ ترین اشکال بر نظریه قرآنمهم  .00
  د( مخالفت با عقل ج( ناقص شدن دین ب( تناقض با قرآن توجهی به اعتبار حدیث الف( بی 
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 ؟یستاصلی دیدگاه مدافعان حدیث در اهل سنت ن هایکدام گزینه از مؤلفه  .02
 معنی در جریان انتقال حدیث ب( اعتقاد به نقل به الف( اعتقاد به کتابت حدیث در قرآن اول هجری 

  د( مقابله با تفکرات خاورشناسان و تجدیدنظرطلبان ج( تاکید بر عدالت صحابه
 در چه منابعی می  .09

ً
 نمره( 2دست آورد؟  )مباحث و دیدگاه دانشمندان مسلمان را درباره اعتبار شرعی حدیث به توانمعموال

 
 نمره( 1تفاوت دیدگاه عالمه طباطبایی با نظر مشهور مسلمانان درباره رابطه قرآن و حدیث را توضیح دهید. )  .04

 
 نمره( 2.5توصیه و دیدگاه پیشوایان شیعه درباره نقل به معنی احادیث چه بوده است؟ )  .03

 
 نمره( 2.5دیدگاه دانشمندان اهل سنت درباره آراء و عملکرد صحابه را توضیح دهید. )  .06

 
 نمره( 1توجیه اهل سنت درباره اختالف احادیث اذن و نهی از کتابت حدیث چیست و چه نقدی بر آن وارد است؟  )  .01

 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


