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Abstract 

In this research we study the explanation of educational program of the Quran and 

Hadith studies in the academic education system of Iran. For this purpose, we have 

investigated the occurrence and changes in this academic system between 1986 to 2016, 

based on the analysis of curriculum documents approved by the Supreme Planning 

Council of the Ministry of Science, Research and Technology (ATF). The results of this 

research show that in the first decade of formation of the academic system of Qur'an and 

Hadith studies, the educational basic goal was "training human resources and agents 

familiar with Islamic teachings", with the attitude that the development in the field of 

islamic studies is achieved in “seminaries”, not universities. Consequently, the emphasis 

on deriving the "Teachings of the Quran and Hadith" has caused the dominant 

orientation in academic education to be towards public functions and away from 

scientific elitism and specialization. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي
  107 -  63، 1401اييز پ، 3، شمارة 6، سال پژوهشيـ  نامة علمي فصل

  ،»معارف«و  »علوم« ةدر ميان
  علوم قرآن و حديثدرسي  و برنامة پژوهشي در تحوالت رشته

  13951تا  1365از 

  *مريم قبادي
  **هادي رهنما

  چكيده
 و قـرآن  علـوم  دانشگاهي رشته يآموزش برنامه ازي خيتار ينييتب به يابيدست پژوهش نيا هدف
ـ ا يي و سـير تغييـرات  دايـ پبه اين منظـور،  . استدر نظام رسمي آموزش عالي ايران  ثيحد  ني
 يدرسـ  هـاي   برنامـه  ي و تحليل اسنادشفاه خيتارهاي  بر پايه داده 1395تا  1365 بازه در رشته

. ه استشد بررسي ،لوم، تحقيقات و فناوري (عتف)ع وزارت ريزي ي عالي برنامهاشور مصوب
 در دهه نخست حيات رشته پس از پيروزي انقالب اسـالمي، هدفگـذاري اساسـي ايـن رشـته     

بوده است، با اين نگاه كه توسعه دانش  »ياسالم معارف با آشنا ي و كارگزارانسان يروين تيترب«
اسـت. در ادامـه   » هاي علميه حوزه«ه مسئوليت دانشگاه كه كارويژه در حوزه معارف اسالمي، ن

موجـب   ،»تفسير و اسـتنباط معـارف قـرآن و حـديث    «حيات رشته نيز، محوريت بخشيدن به 
گيري غالب در تربيت دانشگاهي بـه سـوي كاركردهـاي عمـومي باشـد و از       است جهت  شده

علوم قرآن «، 1380. از ابتداي دهه فاصله گيرد» علوم قرآن و حديث«گرايي در مسائل  تخصص
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گرايـي حتـي در    اي مسـتقل شـده، امـا تخصـص     در همه مقـاطع دانشـگاهي رشـته   » و حديث
، طرح تحول در مقطع كارشناسي رشته به اجـرا  1395دكتري، اتفاق نيفتاده است. از سال   دوره

نشده، همان پيكره هاي تحصيالت تكميلي پي گرفته  درآمده، اما ادامه اين مسير تحولي در دوره
  موجود تداوم يافته است.  آموزشيِ ازپيش

قرآن، نظام آموزش عـالي ايـران، رشـته دانشـگاهي،      معارف ث،يحد و قرآن علوم ها: دواژهيكل
  ي.درس برنامه

  
  تبيين مسئله. مقدمه و 1

وضـعيتي بـس   » علوم قرآن و حـديث «هاي الهيات و معارف اسالمي، حوزه  در مجموعه رشته
  ها بنگريد:  و ويژه دارد. به اين نمونهمتفاوت 

. نامگذاري رشته بر اساس نام متون مقدس قرآن و حديث موقعيتي ويژه به آن بخشيده كي
ايـن رشـته، آشـنايي بـا قـرآن و      و اين انتظار عمومي را پديد آورده است كه كـارويژه متمـايز   

شـده اسـت تـا    است. چنين دريافـت و انتظـاري از علـوم قـرآن و حـديث، موجـب         حديث
زش عـالي نگـاهي فراتـر از يـك     گذاران علمي و فرهنگي كشور به اين حـوزه از آمـو   سياست

  . 2داشته باشند» دانشگاهي  رشته«
گوني را به خـود   هاي مرتبط با علوم و معارف قرآن و حديث، بيشترين گونه . دامنه رشتهدو

هـاي   گرفتـه تـا رشـته   » حـديث  علوم قـرآن و «تر رشته  ِ آشنا و صورت قديم ديده است؛ از نام
علـوم و معـارف   «، »تفسير قرآن مجيـد «، »علوم و معارف قرآني«، »علوم حديث«، »قرآني  علوم«

نظيـر در   اي كـم  هاي آن، پديـده  ها، فارغ از داليل و زمينه گوني رشته و...؛ اين گونه» نهج البالغه
  نظام دانشگاهي و آموزش عالي ايران است.

كه به » تفسير موضوعي نهج البالغه«و » تفسير موضوعي قرآن«ومي . در كنار دروس عمسه
شمسي توجـه   90شود، از ابتداي دهه  هاي دوره كارشناسي ارائه مي نحوي فراگير در همه رشته

، از جمله گنجاندن 3هاي قرآن و حديث افزايش يافته است ريزي درسي بر محور آموزه به برنامه
شناسـي   در برنامـه كارشناسـي روان  » 2و  1ر قرآن و حديث شناختي د هاي روان آموزه«دروس 

كارشناســي علــوم تربيتــي  در برنامــه» هــاي تربيتــي قــرآن آمــوزه«) و 11، ص1391(شــورا...، 
علـوم قرآنـي و حـديث در    «هايي خاص مانند  ). همچنين طراحي رشته19، ص1394  (شورا...،
شناسـي اسـالمي،    روان«ي ارشـد  و كارشناس 4در مقطع كارشناسي ارشد علوم پزشكي» سالمت
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خور نيز در 5(با چند عنوان درس مرتبط با علوم قرآن و حديث)» گرا شناسي مثبت گرايش روان
  توجه است.

كشـد كـه شايسـته مطالعـه و      ها، مسائل بسياري را پـيش مـي   وسيعي از پديده  چنين گستره
گاهي پديد آمده در حوزه هاي دانش ها و سامانه هايي از اين دست كه نقش بررسي است. پرسش

و » علـوم قـرآن و حـديث   «مـده  تـوان آنهـا را در دو رهيافـت ع    كه مي» علوم قرآن و حديث«
، از كجا پديد آمده و چگونه مسير تنـوع  6بندي كرد مقوله» هاي) قرآن و حديث (/آموزه  معارف«

و نيـز   گوني را پيموده است؟ در پيدايي اين وضعيت، تنوع مـاهوي موضـوعات علمـي    و گونه
ها و انتظارات اجتماعي، هر كدام چگونه و به چه اندازه مؤثر بـوده اسـت؟ آن قصـدها و     زمينه
، تـا چـه انـدازه محقـق     7آموختگـان  گذاري رشته و تربيـت دانـش   اندازهاي اوليه در بنيان چشم
  است؟  شده

م گيـرد و در حكـ   ها قرار مـي  موقف و مسئله ما در پژوهش حاضر اما، پيش از اين پرسش
، مـا بـه دنبـال    )Explanation( »تفصـيل و تعليـل  «هـا سـت. پـيش از     زمينه و مقدمه آن پرسش

انداز تاريخي سي ساله  دقيق و سنجيده از وضعيت رشته در يك چشم) Description(» توصيفي«
  كم دو پرسش اساسي پيش روي ما ست: ) هستيم. از اين منظرِ توصيفي، دست1395تا  1365(

هاي آموزشي رشته علوم قرآن و حديث در مقـاطع تحصـيلي مختلـف، در    ه. تدوين برنام1
چگونـه سـامان   » مـواد درسـي  «و » هدفگـذاري «شمسـي، از حيـث    1395تا  1365بازه زماني 

 است؟  يافته

تـا   1365در بازه زماني  ،ثيرشته علوم قرآن و حد . در يك توصيف تاريخي، سير تحول2
  ؟ودش مي» بندي دوره«چگونه  شمسي، 1395

  
  پژوهش ةپيشين. 2

  توسـعه   و ي همـاهنگ   مركـز پژوهش در باب رشته علوم قرآن و حديث مسبوق به سابقه است. 
ـ  ي عـال ش آموز  و هش پژو هـاي ابتـدايي    (زيرمجموعـه وزارت عتـف) در سـال    كشـور   يقرآن
فرهنگ قرآنـي در آمـوزش عـالي و     پژوهشي توسعه-  سازي علمي و به منظور زمينه 1390  دهه
ها و آثاري در باب سنجش و ارزيابي رشته  جمله، تحول رشته علوم قرآن و حديث، پژوهشاز

  اند. از جمله، موارد ذيل: انجام داده است كه انتشار عمومي نيافته
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در موضوع علوم قـرآن و   يپژوهش- يمقاالت علم يشناس بيآس ،)1392( ، رضاپناه سالمت
 رشـته  ي بازمهندسـ ، ) 1393(  رضـا  ي،ديـ ب  و ي گندمان  يجمال(گزارش طرح پژوهشي)؛  ثيحد

، ) 1394( رضا  پناه، متالسي؛ قرآن  فرهنگ  توسعه  نظام ي ازسنجين  بر ي مبتن ، ثيحد  و  قرآن  علوم 
ـ آقر ي عـال  ش آمـوز  ي هارشته  در ي بازنگر )، طراحـي الگـوي   1395ي؛ فراسـتخواه، مقصـود (  ن

هاي نظام توسعه فرهنگ قرآني (گزارش طرح  گسترش آموزش عالي قرآني در راستاي اولويت
 تـاريخ رشـته علـوم قـرآن و حـديث در ايـران       ،)1396امامزاده، احمد (جلد) ؛  3پژوهشي در 

)، تاريخ رشته علـوم قـرآن و حـديث در    1396حسام ( ديس ،يشيقر(گزارش طرح پژوهشي)؛ 
گـزارش اخبـار، اسـناد و    كتاب اخير بر پايه تحليل و  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوريايران، 

لـوان، سـيد اميـر سـامي دبـوني،      مصاحبه با اساتيد رشته همچون آذرتاش آذرنوش، منصـور په 
  غروي، محمدعلي لساني فشاركي و... فراهم آمده است.  نهله

فخـاري در  رضا فخاري اشاره كرد.  هاي نشر يافته بايد به دو مقاله از علي در ميان پژوهش
، برنامه درسـي  مه درسي رشته علوم قرآن و حديث در مقطع كارشناسينقد و بررسي برنامقاله 

ا بررسـي كـرده و   هاي دروس تخصصـي ر  ، به ويژه محتواي سرفصل1379كارشناسي مصوب 
  نتيجه گرفته است

ضعف در تعيين اهداف رشته و دروس و نبودن تناسب الزم برنامه درسي با عنوان رشته از 
شود. برقرار نبودن توزان درسـي بـين دو حـوزه     تلقي ميهاي اين برنامه  ترين ضعف بزرگ

شـود. نبـودن    مطالعات قرآني و مطالعات حديثي در اين سرفصل به روشـني مشـاهده مـي   
نيازهـا،   دقتي در تعيين پيش توجهي به سير مباحث درسي، بي ارتباط منطقي بين دروس، بي

و نبود مالك مشخص تكراري بودن برخي مباحث و خأل مباحث ضروري ديگر، آشفتگي 
منـد   هاي اين برنامه است... روشـن اسـت كـه نگـاه نظـام      در انتخاب منابع از ديگر كاستي

تـدوين ايـن سرفصـل حـاكم     عنايت به ساير مقاطع تحصيلي) و رويكرد هدفمندانه در   (با
  ).140- 115، صص1395( نبوده است.

، از منظر اصول ثيقرآن و حد رشته علوم يدرس يزير كالن در برنامه يقد مبانناو در مقاله 
ريزي درسي، برنامه درسي رشته علوم قرآن و حديث را بررسي كرده و بـه مشـكالت و    برنامه

هاي كارشناسي،  هاي درسي، عدم ارتباط سيستماتيك ميان دوره معضالتي از جمله تشتّت برنامه
، 1396سـت ( كارشناسي ارشـد و دكتـري، عـدم ارتبـاط مفهـومي ميـان دروس و... پرداختـه ا       

 ).238- 211  ص
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  هاي پژوهش و داده  دامنه. 3
در نظـام  » علـوم قـرآن و حـديث   «از حيث دامنه، تمركز اين پژوهش بر برنامه آموزشي رشـته  

تـف) اسـت. ايـن انتخـاب مسـتلزم      هـاي زيرمجموعـه ع   رسمي آموزش دانشگاهي (دانشـگاه 
كه حول علوم و معارف قرآن ها و نظامات آموزشي است  گذاشتن بررسي آن دسته از رشتهكنار

هـاي علميـه، وزارت    و حديث، در حاشيه نظام آموزش عالي، از سوي نهادهايي همچون حوزه
ها و  هاي نظامي و انتظامي، دانشگاه هاي دانشگاه فرهنگيان)، دانشگاه آموزش و پرورش (پرديس

  اند.  مؤسسات آموزشي غيرانتفاعي و... شكل گرفته
ش، معضل اساسي عدم وجود بانـك اطالعـات جـامع و مسـتند از     هاي پژوه در مورد داده

هـاي   كه مبنايي قابل اعتماد براي پژوهش اسناد تاريخي مرتبط با نهادهاي آموزشي است، آنچنان
اي همچـون   هاي تاريخي به خصوص در مـورد رشـته   پسين باشد. اين وضعيت نابساماني داده

تـر اسـت.    كنـد، بغـرنج   پذيري را طي مـي  لعلوم قرآن و حديث كه هنوز مراحل جواني و شك
آموختگان رشته، در ادوار مختلف و  حسب تجربه نگارندگان و نيز شهود عمومي اساتيد و دانش

هاي درسي رشته همسان نبوده است. نگارندگان اذعان دارند كه  هاي مختلف، برنامه در دانشگاه
يث (دانشگاه تهران و فردوسي هاي پيشرو در آموزش علوم قرآن و حد به خصوص در دانشگاه

هـاي مصـوب وزارت عتـف (دسـتكم در      هاي آموزشي استقاللي نسبي از برنامه مشهد)، برنامه
درصد) داشته است، بااينهمه براي رعايت همساني در معيار سنجش، مبناي مقايسه و  30حدود 

عمل، امكـان   ايم. مزيت ديگر اين انتخاب و شيوه تحليل را اسناد مصوب وزارت عتف گذاشته
هـا) كـه سـنجش و     دسترسي عمومي به اين اسناد است (بر خالف اسناد اختصاصـي دانشـگاه  

  سازد.  هاي پسين را ممكن مي ارزيابي
ايم، ماننـد مرحلـه پيـدايي رشـته در      اما آنجا كه با كمبود يا فقدان اسناد مكتوب مواجه بوده

) 1396يخ شـفاهي رشـته (قريشـي،    ش، از اطالعات مندرج در تـار 1340هاي پاياني دهه  سال
   ايم. ايم و حتي المقدور اعتبار آن اطالعات را با ديگر شواهد سنجيده استفاده كرده

  
علـوم قـرآن و   «تـا   »فرهنگ عربي و علوم قرآنـي «گيري رشته، از  شكل ةدور. 4

  )ش1379تا  1348( »حديث
يث، زمينه پيدايي آن بـه  حسب اطالعات به دست آمده از تاريخ شفاهي رشته علوم قرآن و حد

 وقت سيرئگردد.  و گروه زبان و ادبيات عرب دانشكده الهيات دانشگاه تهران بازمي 1348سال 
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عـرب   اتيـ گـروه زبـان و ادب  تصميم داشـته   ،نصر نيحس ديس، دانشگاه تهران اتيدانشكده ادب
، از جملـه  اتيـ دانشـكده اله  دياسـات امـا   .را به دانشـكده ادبيـات منتقـل كنـد     اتيدانشكده اله

زاده شيرازي، سيد محمدباقر حجتي، محمـد غفرانـي و     اهللا آذرنوش، سيد مرتضي آيت  آذرتاش
- موقعيـت علمـي   محمد محمدي ماليري (رئيس وقت دانشكده) و... براي اينكه نشان بدهنـد 

بـا رويكـرد آمـوزش زبـان و ادب عربـي      و  اسالمي اسـت - در حوزه تراث عربي آنها آموزشي
ـ « انشكده ادبيات متفاوت است، گروه تخصصي(معاصر) در د ـ   يفرهنگ عرب و  »يو علـوم قرآن

ــته  ــد رش ــي ارش ــام را   دوره كارشناس ــين ن ــه هم ــكدر اي ب ــتند  دانش ــان گذاش ــات بني ده الهي
رشـته    ). چنانكـه از نـام  203- 202ص ،1349 ،؛ نيز خبرهاي دانشكده...66، ص1396  (قريشي،

 زيـ ن رشـته  يدرسـ  برنامـه  در را آن نمـود  ادامـه  رد وآيـد   برمـي » فرهنگ عربي و علوم قرآني«
زبـان و  «و » خ و فرهنـگ عـرب  تـاري «هـا متمركـز بـر دو حـوزه      ، نظـام آمـوزش  ديد  ميخواه
  بوده است. » عربي  ادبيات

گـروه   1347مشـهد نيـز از سـال     ناگفته نماند كه در دانشـكده الهيـات دانشـگاه فردوسـي    
زاده خراساني  (رئيس وقت دانشكده)، محمد واعظقرآن و حديث به اهتمام محمود راميار   علوم

چي شكل گرفت تا سامان دهنده دروس مرتبط با قرآن و حـديث باشـد، امـا     و كاظم مديرشانه
ـ  « 8بنيان گذاشتن كارشناسي ارشد در ايـن دانشـكده ظـاهراً بـه     » يقرآن و حديث و متـون عرب

  .9گردد بازمي 1349  سال
رشته، فراتـر رفـتن از تبعيـت زبـان و ادب عربـي و      هاي پسين در مسير رشد و توسعه  گام

پس از پيروزي انقـالب   سپس، استقالل يافتن در مجموعه الهيات و معارف اسالمي بوده است.
اسالمي و به خصوص متناسب با اهداف انقالب فرهنگي، مجموعه الهيات و معـارف اسـالمي   

راگير شدن اجـراي رشـته در   در نظام دانشگاهي ايران گسترشي چشمگير يافت، هم از جهت ف
بخشي مجموعه الهيات و معارف اسـالمي   قريب به اتفاق مراكز دانشگاهي و هم تفصيل و تنوع

نيز ابتدا به مثابه » علوم قرآن و حديث«هاي مختلف. در اين فرآيند توسعه،   ها و گرايش در رشته
اي مستقل در همه  ن رشتهبه عنوا 1379اي از مجموعه الهيات و معارف اسالمي و از سال  شاخه

  .10مقاطع تحصيلي تثبيت شد
  دهد: اندازي از مسير پيدايي و توسعه رشته را نشان مي نمودار زير چشم
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  »علوم قرآن و حديث«تا » فرهنگ عربي و علوم قرآني«از رشته  .1نمودار 

تاسيس دانشگاه تهران
و دانشكده علوم معقول و 

)1313(منقول 

دانشكده علوم معقول و 
منقول، دانشگاه مشهد 

)1337(

تحول دانشكده معقول و 
منقول به الهيات و معارف 

)1343(اسالمي 

علوم قرآن و  گروهتأسيس 
  مشهد ، دانشگاهحديث

)1347(

تأسيس گروه و كارشناسي 
رهنگ عربي و ف«ارشد 

، دانشگاه »علوم قرآني
)1348(تهران 

قرآن و «كارشناسي ارشد 
، »حديث و متون عربي

)1349(دانشگاه مشهد، 

فرهنگ عربي و «دكتري 
، دانشگاه »علوم قرآني
)1350(تهران 

علوم «كارشناسي ارشد 
، دانشگاه »قرآن و حديث

)1363(تهران 

علوم قرآن و «دكتري 
، دانشگاه تهران »حديث

)1367(

برنامه ريزي شاخه علوم قرآن و حديث ذيل 
كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته الهيات و 

معارف اسالمي و برنامه ريزي دكتري علوم قرآن و 
حديث، شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ 

)1369-1368(و آموزش عالي 

استقالل رشته علوم قرآن و حديث در 
همه مقاطع تحصيلي، شوراي عالي برنامه  
ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  

)1379(

؛)دانشگاه هاي زيرمجموعه عتف(گسترش رشته در پيكره آموزش عالي رسمي 
گسترش و گونه گوني دوره هاي آموزش عالي علوم و معارف قرآن و حديث در 

نهاد حوزه، نهاد اوقاف و امور خيريه، نهادهاي نظامي، (ساختارهاي موازي عتف 
)نهادهاي غيرانتفاعي

) به بعد 1380دهه (

 9تحول رشته در مقطع كارشناسي با نسخ 
عمدتاً متلعق به نهادهاي  (برنامه درسي 

و جايگزيني با برنامه ) آموزشي غير عتف
)1395(جديد  
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ع ، صـرفاً در مقـاط  »علـوم قـرآن و حـديث   «تعـين رشـته    1379چنانكه پيدا ست، تا سـال  
» الهيـات و معـارف اسـالمي   «ته اي تخصصـي از رشـ   تحصيالت تكميلـي و بـه عنـوان شـاخه    

هـاي   هاي الهيات و تبديل شـدن آنهـا بـه رشـته     به بعد با تفكيك شاخه 1379است، اما از   بوده
مستقل در مقطع كارشناسي، پيكره آموزشي رشته الهيات و معارف اسالمي عمالً از ميان رفته و 

هاي فقه و مباني حقوق اسالمي، علـوم قـرآن و    آن براي ارجاع به مجموعه رشتهصرفاً نامي از 
ي ناگزير اين شكل از  حديث، فلسفه و كالم اسالمي، اديان و عرفان و... باقي مانده است. نتيجه

هاي الهيات در مقطع كارشناسي، از دسـت رفـتن جامعيـت نگرشـي و      توسعه و تفكيك شاخه
ربيـت دانشـگاهي (دوره كارشناسـي) اسـت. همچنـين آن معنـاي       آموزشي در اولين مرحلـه ت 

» الهيــات و معــارف اســالمي«ز شــدگي كــه ولــو در حــد عنــوان رشــته در انتقــال ا تخصصــي
يافـت،   (دوره كارشناسي ارشد و دكتري) تحقق مي» علوم قرآن و حديث«كارشناسي) به   (دوره

  در عمل كنار رفته است.
  
  )به بعد 1380 ةده( يالع آموزش ةبدن در رشته ةتوسع. 5

و نيـز تأسـيس    11هاي دهه هشتاد دوره گسترش تـدريجي رشـته در بدنـه آمـوزش عـالي      سال
هاي علميه است. در جداول  نهادهاي آموزش عالي قرآني از سوي اوقاف و امور خيريه و حوزه

هـاي مـرتبط بـا علـوم قـرآن و حـديث        هاي مصـوب رشـته   اطالعات مندرج در برنامه 3تا  1
  .  13شده است 12بندي وري و متناسب با هدفگذاري پژوهش حاضر مقولهگردآ

هاي دوره كارشناسي  رشته- كه مربوط به وضعيت برنامه 1هاي جدول شماره  نگاهي به داده
- هـاي آموزشـي قرآنـي     دهد كه گسترش يافتن برنامـه  مرتبط با قرآن و حديث است، نشان مي

ها در برنامه آموزشي   شتاد شمسي اتفاق افتاده و تنوعحديثي از اواخر دهه هفتاد و ابتداي دهه ه
  هاي علميه پيشنهاد و اجرا شده است.  نيز عمدتاً توسط نهادهاي اوقاف و حوزه

هاي منسوخ و فعال) گويـاي   هاي آموزشي مصوب (اعم از برنامه رشته-  درنگي بر نام برنامه
يث، آنگاه كه به دنبال تكميل وقفي در آموزش عالي قرآن و حد- آن است كه نهادهاي حوزوي

منـدي عمـومي و    انـد، بيشـتر بـر بهـره     و افزايش مطلوبيت آموزش عالي قرآن و حـديث بـوده  
هـايي همچـون    رشـته -  انـد. ايـن هدفگـذاري در نـام برنامـه      هدفگذاري مهارتي تأكيـد داشـته  

و نيـز   14مشهود اسـت » ديمج قرآن كتابت و تالوت و قرائت فنون«و » معلم قرآن كريم  تربيت«
  (/اسالمي).» معارف قرآني«و تأكيد بر » علوم قرآن و حديث«در بسنده نكردن به تركيب آشناي 
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  ، دوره كارشناسي پيوسته15هاي درسي مصوب عتف، مرتبط با علوم قرآن و حديث وضعيت برنامه .1جدول 

گاه 
جاي

هاد
ن

  ي

جر
م

 ي

  عنوان
 رشته- برنامه

 مقطع
 خيتار
 بيتصو

 تيوضع  ش. جلسه

  يدولت

ع
ف
ت

  

 ،ياسالم معارف و اتياله
 و قرآن علوم شيگرا

 ثيحد

 يكارشناس
 وستهيپ

 منسوخ  189 20/12/1368

 ،ياسالم معارف و اتياله
 و قرآن علوم شيگرا

 ثيحد

 يكارشناس
 وستهيپ

 منسوخ  312 8/11/1374

 يكارشناس  ثيحد و قرآن علوم
  منسوخ  406 18/10/1379  وستهيپ

 16ثيحد و قرآن علوم
 يكارشناس

 وستهيپ
13/4/1395 

 70جلسه 
كميسيون 

ريزي  برنامه
  آموزشي

 فعال

حوز
- وي

عي
نتفا

ير ا
غ

  

گاه
انش
د

 
لوم

ع
 و 

رف
معا

 
رآن

ق
 )

كده
انش
د

 يها
لوم

ع
 

)يقرآن
17   

 ميكر قرآن معلم تيترب
 يكارشناس

 وستهيپ
1/7/1380 

ادامه جلسه 
(جلسه  414
العاده  فوق
شوراي  335

  سرپرستان)

 منسوخ

 ديمج قرآن ريتفس
 يشناسكار
 وستهيپ

 منسوخ 1/7/1380

 ديمج قرآن علوم
 يكارشناس

 وستهيپ
 منسوخ 1/7/1380

 و تالوت و قرائت فنون
 ديمج قرآن كتابت

 يكارشناس
 وستهيپ

 منسوخ 1/7/1380

 علوم شيگرا يقرآن علوم
 ديمج قرآن

 يكارشناس
 وستهيپ

27/5/1392 

840  
 منسوخ

 ديمج قرآن ريتفس
 يكارشناس

 وستهيپ
 فعال 27/5/1392

 18قرآن معارف و علوم
 يكارشناس

 وستهيپ
 فعال  692 6/7/1387

گاه
انش
د

 
لوم

ع
 

الم
اس

 ي
ضو

ر
 ي

 علوم -  ياسالم علوم
 ثيحد و قرآن

 يكارشناس
 وستهيپ

 منسوخ  392 28/1/1379

 علوم -  ياسالم علوم
 ثيحد و قرآن

 يكارشناس
 وستهيپ

11/11/1397 
به استناد ج. 

مورخ  882
23/11/95  

 فعال
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ص
شخ

نام
19   

 ،علوم قرآن و حديث
 گرايش علوم قرآن

كارشناسي 
 پيوسته

29/1/1378 

373  

 منسوخ

 ،ثيحد و قرآن علوم
 ثيحد علوم شيگرا

 يكارشناس
 وستهيپ

 منسوخ 29/1/1378

 ،ثيحد و قرآن علوم
 اسالم خيتار شيگرا

 يكارشناس
 وستهيپ

 منسوخ 29/1/1378

 ،ثيحد و قرآن علوم
 و رجال علوم شيگرا

 تراجم

 يكارشناس
 وستهيپ

 منسوخ 29/1/1378

ص
شخ

نام
20   

 ثيحد و قرآن علوم
 يكارشناس

 وستهيپ
 فعال  517 17/5/1383

 ثيحد علوم
 يكارشناس

 وستهيپ
 منسوخ  535 3/11/1383

سه
ؤس

م
 

زش
آمو

 و ي
هش

پژو
 ي

مام
ا

 
نيخم   )ره( ي

 علوم و ياسالم معارف
  يقرآن

(ضمن برنامه درسي 
عارف كارشناسي م

 رشته) 12اسالمي در 

 يكارشناس
 وستهيپ

 فعال  370 18/11/1377

 ريغ
فاع

انت
 ،ي

كده
انش
د

 
رف

معا
 

 يقرآن
هان

صف
ا

 

 ميكر قرآن معارف
 يكارشناس

 وستهيپ
 فعال  556 22/5/1384

هاي كارشناسي ارشـد و دكتـري    رشته-  كه مربوط به وضعيت برنامه 3و  2هاي جداول  داده
پژوهشي رشـته را در  - هاي علمي شدگي و گرايش زان تخصصيحوزه قرآن و حديث است، مي

اسـت در بدنـه رشـته دانشـگاهي     دهـد. آنچـه مشـهود     سطوح تحصيالت تكميلي بازتاب مـي 
تخصصي شدگي اتفاق نيفتاده است، چنانكه در سطح كارشناسي ارشد و » قرآن و حديث  علوم«

پژوهشي ناظر به مجموعـه  - موزشيدكتري، عنوان رشته و چنانكه در ادامه خواهيم ديد برنامه آ
شدن در موضوعات و  كالن علوم قرآن و حديث است. بر خالف سازمان آموزش دولتي، جزئي

اي كـه توسـط    هاي آموزشي هاي تخصصي حوزه علوم قرآن و حديث، بيشتر در سامانه گرايش
  نهادهاي حوزوي و وقفي طراحي شده، اتفاق افتاده است.

هـاي   هاي تخصصي، چـه در مجموعـه گـرايش    گرايش شدگي و تفكيك مواضع تخصصي
هـاي   شـود و چـه در سـازمان    كه توسط وزارت عتف اجرا مـي » نهج البالغه«كارشناسي ارشد 

هـا و   سـازي دانـش و اسـتنباط آمـوزه     آموزشي حوزوي، نگاه و انتظار غالب همچنان، عمـومي 
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گانـه رشـته    هـاي سـه   هاي روشن بايد از گـرايش  معارف قرآن و حديث است. به عنوان نمونه
 ،يعمـوم  حقـوق  و ياسـ يس ،ياجتمـاع . 2 ،ياجتماع و يفرد تيترب و اخالق. 1» (البالغه نهج«
علوم و معارف «، »معارف قرآن«هايي مانند  ي) ياد كرد و نيز رشتهعلو معارف و نيالد اصول  .3

و » الغـه علـوم و معـارف نهـج الب   «، »علـوم و فنـون قرائـات   «، »ياجتماع ريتفس شيگرا ،يقرآن
شـود. اجـراي    ريزي و اجرا مي كه توسط سازمان حوزه برنامه» ثيمعارف قرآن و حد يمدرس«

سياسي سپاه نيـز در ايـن ميـان    - توسط سازمان عقيدتي» علوم قرآن و حديث«كارشناسي ارشد 
رود بـا محوريـت نگـاه اسـتنباطي و      جالب توجه است و با توجه به شأن نهاد مجري انتظار مي

  ي دانش قرآن و حديث باشد. ساز عمومي

  ،21ثيحد و قرآن علوم با مرتبط عتف، مصوبدرسي  يهابرنامهوضعيت  .2 جدول
  وستهيناپ ارشد يكارشناس دوره

نشأ
م
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/ن
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م

 ي

  عنوان
 رشته- برنامه

 مقطع
 خيتار
 بيتصو

 وضعيت  ش. جلسه

ف  يدولت
عت

  
 ي،اسالمو معارف  اتياله
 ثيعلوم قرآن و حد شيگرا

 يكارشناس
 وستهيناپ ارشد

 منسوخ  1/10/1370 230

علوم اسالمي، گرايش علوم 
  قرآني و حديث

ارشد ك. 
 وستهيناپ

  منسوخ  281  6/6/1373

 ثيعلوم قرآن و حد
ارشد ك. 
 وستهيناپ

 منسوخ  406 18/10/1379

 ثيعلوم قرآن و حد
. ارشد ك
 وستهيناپ

20/2/1396 
به استناد ج. 

مورخ  882
23/11/95  

 فعال

  :شيبالغه (با سه گرانهج ال
 و يفرد تيترب و اخالق) 1

 ،ياجتماع) 2 ،ياجتماع
) 3 ،يعموم حقوق و ياسيس

 )يعلو معارف و نيالد اصول

ارشد  .ك
 وستهيناپ

1/7/1380 

ادامه ج. 
414 

(جلسه 
العاده  فوق

335 
شوراي 

  سرپرستان)

 فعال
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وي
حوز

 -
عي

نتفا
غيرا

  

ث
حدي

 و 
رآن

اه ق
شگ

دان
  

علوم حديث، گرايش نهج 
  الغهالب

ارشد  .ك
  منسوخ  551  18/4/1384  وستهيناپ

علوم حديث، گرايش نهج 
  البالغه

ارشد  .ك
  فعال  13  18/3/1400  وستهيناپ

ارشد  .ك  علوم و معارف نهج البالغه
  منسوخ  719  26/2/1388  وستهيناپ

ارشد  .ك  علوم و معارف نهج البالغه
  فعال  15  2/6/1400  وستهيناپ

معة
جا

 
صطف

الم
 ي

  ةيلمالعا

 يقرآن اتيادب
ارشد  .ك
 وستهيناپ

 فعال  780 10/2/1390

 قرآن علوم و ريتفس
ارشد  .ك
 وستهيناپ

 منسوخ  538 8/12/1383

 قرآن علوم و ريتفس
ارشد  .ك
 وستهيناپ

 فعال  160 11/7/1400

ك. ارشد   علوم و فنون قرائات
  منسوخ  550  4/4/1384  ناپيوسته

 ك. ارشد  علوم و فنون قرائات
  فعال  160  11/7/1400  ناپيوسته

هحوز
22   

  ثيوحد يعلوم قرآن
(ضمن برنامه درسي 
كارشناسي ارشد علوم 

 رشته) 5اسالمي در 

ارشد  .ك
 وستهيناپ

 فعال  281 6/6/1373

وزه
ح

23   

 ديمج قرآن ريتفس
ارشد  .ك
 وستهيناپ

23/10/1380 
ادامه ج. 

414 
(جلسه 

العاده  فوق
336 

شوراي 
  سرپرستان)

 منسوخ

 وم قرآنعل
ارشد  .ك
 وستهيناپ

 منسوخ 23/10/1380

 معارف قرآن
ارشد  .ك
 وستهيناپ

 منسوخ  406 18/10/1379
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زش
آمو

سه 
ؤس

م
 ي

هش
پژو

و 
 ي

خم
ام 
ام

 يني
ره)

)
  

ارشد  .ك  يعلوم قرآن
  فعال  313  6/12/1374  وستهيناپ

 و 
رآن

اه ق
شگ

دان
ث
حدي

  

  علوم و معارف قرآن،
  گرايش تفسير اجتماعي

ارشد  .ك
  منسوخ  796  4/12/1390  ستهويناپ

  علوم و معارف قرآن،
  گرايش تفسير اجتماعي

ارشد  .ك
  فعال  14  1/4/1400  وستهيناپ

ف،
وقا
ا

  
گاه

انش
د

 
رف

معا
 

رآن
ق

  

 يادب شيگرا ي،علوم قرآن
ارشد  .ك
 وستهيناپ

30/4/1392 

838  

 فعال

 اعجاز شيگرا ي،علوم قرآن
ارشد  .ك
 وستهيناپ

 فعال 30/4/1392

 شيگرا ي،رآنعلوم ق
 مستشرقان

ارشد  .ك
 وستهيناپ

 فعال 30/4/1392

ركز
م

 
 يجهان

لوم
ع

 
الم
اس

  ي
  ي،فقه و معارف اسالم

  ، گرايشقرآن شيگرا
(ضمن برنامه ك. ارشد فقه و 

 گرايش) 8معارف اسالمي در 

ارشد  ك.
 وستهيناپ

 فعال  532 12/10/1383

گاه
انش
د

 
رف

معا
 

الم
اس

  ي

معارف قرآن و  يمدرس
 ثيحد

رشد ا .ك
 وستهيناپ

13/7/1396 
به استناد 

  نامه
327/96  

 فعال

نظ
مي
ا

 -
وي

حوز
24   

 عال
ش
موز

ز آ
مرك

 ي
يترب

 ت
- يدتيعق يمرب

اسيس  ي
  سپاه

ارشد  .ك  ثيعلوم قرآن و حد
  23/11/1395  وستهيناپ

به استناد ج. 
مورخ  882
23/11/95  

  فعال

پژوهشـي  - زشـي هـاي آمو  ) نيز غالب برنامه3هاي دكتري (جدول  رشته-  در مجموعه برنامه
دهـي   تخصصي شده توسط سازمان حـوزه طراحـي و پيشـنهاد شـده اسـت و در ايـن سـامان       

هـا و معـارف    تفسـيري و اسـتفاده از آمـوزه   - تخصصي نيـز وجـه غالـب، رويكـرد اسـتنباطي     
گرايش تخصصي و بـا هـدف    10با » قرآن و علوم«است. در اين ميان، طراحي مجموعه   قرآني
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هـاي متنـوع علـوم انسـاني،      هـاي قرآنـي در حـوزه    استفاده از آموزه اي و رشته پيوندسازي ميان
  توجه است. جالب

  دكتري دوره ث،يحد و قرآن علوم با مرتبط عتف، مصوب ي درسيهابرنامه وضعيت .3 جدول

  عنوان  مجري  منشأ/نهاد
 رشته- برنامه

 مقطع
تاريخ 
 تصويب

ش. 
 وضعيت  جلسه

 عتف  دولتي

 منسوخ  17/4/1369 130 دكتري لوم قرآن و حديثع

 فعال  406 18/10/1379 دكتري علوم قرآن و حديث

 30/1/1396 دكتري علوم قرآن و حديث

به استناد 
 882ج. 

مورخ 
23/11/95  

 فعال

- حوزوي
  غيرانتفاعي

دانشگاه علوم 
اسالمي 
 رضوي

 فعال  281 6/6/1373 دكتري علوم قرآني و حديث

جامعة 
المصطفي 
 العالمية

  ،قرآن و علوم
  ا ده گرايش:ب

بهداشت و ) 2، اقتصاد )1
 ،حقوق) 4، تاريخ) 3، سالمت

علوم ) 6ي، روانشناس) 5
) 8، علوم تربيتي) 7، اجتماعي

) 10) مديريت، 9علوم سياسي، 
 نجوم

 منسوخ  666 6/11/1386 دكتري

  ،قرآن و علوم
  با ده گرايش:

بهداشت و ) 2، اقتصاد )1
 ،حقوق) 4، تاريخ) 3، سالمت

علوم ) 6ي، اسروانشن) 5
) 8، علوم تربيتي) 7، اجتماعي

) 10) مديريت، 9علوم سياسي، 
 نجوم

 فعال  11/7/1400 160 دكتري

  فعال  160  11/7/1400 دكتري قرآن ومستشرقان

  ،قرآن ومستشرقان
، علوم قرآن )1با سه گرايش: 

، مباني و اصول قرآني شيعه) 2
 منسوخ  815 30/9/1391 دكتري
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 معارف قرآن) 3

گرايش  ،فقه و معارف اسالمي
  تفسير و علوم قرآن

(ضمن برنامه دكتري فقه و 
 گرايش) 4معارف اسالمي در 

 فعال  736 2/8/1388 دكتري

  فعال  945  11/5/1400  دكتري  قرائات تطبيقي
دانشگاه قرآن 
  و حديث

 منسوخ  18/4/1391 801 دكتري لوم و معارف نهج البالغهع

  فعال  14  1/4/1400  دكتري  بالغهلوم و معارف نهج الع

دانشگاه 
معارف 
 اسالمي

  ،مدرسي معارف اسالمي
  گرايش قرآن و متون اسالمي

(ضمن برنامه مدرسي معارف 
 گرايش) 5اسالمي در 

 منسوخ  556 22/5/1384 دكتري

 فعال  928 1/4/1399 دكتري مدرسي معارف قرآن و حديث

غير 
 انتفاعي

  دانشگاه
 امام صادق (ع)

 فعال  211 30/10/1369 دكتري قرآن و حديث علوم

» علـوم قـرآن و حـديث   «كوشيم با تمركز بر وضعيت مركزي و پايـدار رشـته    مي ادامه، در
 و آثار فيتوص به برنامه رشته بنگريم و يهامؤلفه به تر كينزد قفيمو از (اجراي وزارت عتف)

  .ميبپرداز »يدرس برنامه« و »يگذارهدف« بخش در رشته، تحوالت بازنمود
  
  )آموزشي عتف ةسامان(علوم قرآن و حديث  رشتة يگذار هدف. 6

اسـت، از   1395تـا   1365هاي  از آنجا كه دامنه بررسي پژوهش حاضر، وضعيت رشته در سال
گـذريم و بـر هدفگـذاري رشـته      مـي » فرهنگ عربي و علوم قرآني«بررسي وضع آغازين رشته 

اي از رشــته الهيــات و ســپس بــه عنــوان  شــاخه (ابتــدا بــه عنــوان» علــوم قــرآن و حــديث«
شـويم. مبنـاي گـردآوري و توصـيف      مستقل) در مقاطع مختلف تحصيلي متمركز مـي   اي رشته

  ريزي است.  اطالعات، اسناد مصوب شوراي عالي برنامه
در مقاطع سه گانه تحصيلي، آنچنان » علوم قرآن و حديث«اهداف رشته  4در جدول شماره 

  ريزي وزارت عتف قيد شده، فهرست شده است. ب شوراي عالي برنامهكه در اسناد مصو
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  اهداف مندرج در برنامه درسي مصوب مقطع كارشناسي، .4جدول 
  كارشناسي ارشد و دكتري علوم قرآن و حديث

  اهداف  عنوان  مقطع

برنامه 
  كارشناسي

  ي،اسالم معارف و اتياله
 68، مصوب ثيحد و قرآن علومشاخه 

  )4- 3، ص1368(شورا...، 
  1368 مصوب
  :زين

  ي،اسالم معارف و اتياله
  ،ثيحد و قرآن علومشاخه 
  )2، ص1374(شورا...،  74 مصوب

 علوم انيمرب و ياسالم معارف و علوم دياسات تيترب
 يعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه ازين مورد ياسالم

 يدكتر و ارشد يكارشناس يها دوره قيطر از كشور

 وهيش با معلومات كسب يبرا امكانات كردن فراهم
 يول دارند عالقه كار نيا به كه يافراد يبرا يدانشگاه
 يهاحوزه در ليتحص ادامه يبرا الزم امكانات و مجال

 .ندارند را هيعلم

 از ياسالم معارف و علوم در يدانشگاه محقق تيترب
 يدكتر و ارشد يكارشناس دوره قيطر

 يزنيار ليقب از ياسالم يجمهور يازهاين گريد
 از ياسيس و ياسالم غاتيتبل ها، سفارتخانه در يفرهنگ

 خاص يها دوره گذراندن(با  ارشاد وزارت طرق
  )يعمل و يآموزش

  ث،يقرآن و حد علوم
  )2الف، ص 1379(شورا...،  79 مصوب

  يدرس يهابرنامه يفيك ارتقا
  روز يآموزش يازهاين با متناسب يابرنامه ارائه
 يثيحد و يقرآن دروس نيب شتريب تناسب يبرقرار

  يعرب دروس يفيك و يكم گسترش بر ديتأك

  ث،يعلوم قرآن و حد
  )1، ص1395(كميسيون...،  95

 و اتيآ يمعان انيب و ترجمه ح،يصح قرائت ييتوانا
 ييروا متون

هاي الزم براي استفاده از قرآن و  كسب دانش و مهارت
 حديث و توانايي مراجعه به متون علمي مرتبط

آمادگي و توانمندي الزم جهت ايفاي نقش در  كسب
هاي قرآن و عترت در حوزه آموزشي، پژوهشي  فعاليت

  ترويجي.-و تبليغي

برنامه 
كارشناسي 

  ارشد

  ،يو معارف اسالم اتياله
  ،ثيحد و قرآن علومرشته 

  )3-2، ص1370(شورا...،  70 مصوب

 جهت متخصص مدرسان و انيمرب نيتأم و تيترب
 و هادانشگاه يكاردان و يكارشناس يهادوره در جذب

  كشور يعال آموزش مؤسسات گريد
 قاتيتحق و مطالعات نهيزم در محقق نيتأم و تيترب

  ... ث،يحد و قرآن يها رشته در ياسالم
يزنيرا در خدمت يبرا متخصص و الزم يروين نيتأم

  كشور از خارج در يفرهنگ يها يندگينما و ها
 و يعلم سطح يرتقاا يبرا امكانات ساختن فراهم
 و هادستگاه منصبانصاحب و كارشناسان يفرهنگ

  ياسالم مطالعات نهيزم در يدولت يهاسازمان
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  اهداف  عنوان  مقطع
دوره يبرا دانشجو ترمطلوب نشيگز امكان شيافزا

  اتياله گانه پنج يدكتر يها
 از ياسالم قاتيتحق و مطالعات داوطلبان جذب

 جهان گريد يكشورها

 معارف و علوم ليتحص تامكانا و نهيزم كردن فراهم
 و علوم نيا كسب امكان كه يمندان عالقه يبرا ياسالم

  .ندارد وجود آنان يبرا هيعلم يهاحوزه در معارف

  ث،يحد و قرآن علوم
  )1ب، ص 1379(شورا...،  79 مصوب

 ثيقرآن و حد يها به آموزش يبخش عمق

 روز يآموزش يازهايمتناسب با ن يهاارائه برنامه

 و پژوهش قيتحق يها نهيزم ساختن ايمه

  ثيبخش قرآن و حد نيتناسب ب يبرقرار

 96علوم قرآن و حديث، مصوب 
  )2الف، ص 1396(شورا...، 

 هاي قرآن و حديث بخشي به آموزش عمق

 ارائه برنامه درسي متناسب با نيازهاي آموزشي روز

 هاي تحقيق و پژوهش مهياسازي زمينه

  حديث برقراري تناسب بين دو بخش قرآن و

برنامه 
  دكتري

  ،ياسالم معارف و اتياله
  )،ثي(علوم قرآن و حد

  )5-3، ص1369(شورا...  69 مصوب

 يبرا متخصص و الزم يانسان يروين نيتام و تيترب
 يعال آموزش سساتؤم گريد و هادانشكده در سيتدر

 مطالعات نهيزم در محقق و پژوهشگر نيمأت و تيترب
 طهمربو يها رشته در ياسالم يعال

 يهايزنيرا يبرا متخصص و الزم يانسان يروين نيمأت
 كشور خارج يفرهنگ

 نيتام جهت ياسالم معارف و علوم متخصصان تيترب
 يدتيعق و ياسيس مسائل در نظرصاحب يمشاوران

 از گروه آن يبرا ليتحص امكانات ساختن فراهم
 .ندارند حوزه در حضور نهيزم كه عالقمندان

 از ياسالم قاتيتحق و مطالعات داوطلبان جذب
 جهان گريد يكشورها

 و طرح يبرا يقاتيتحق و يعلم امكانات ساختن فراهم
 نهيزم در يگروه و يفرد يپژوهش يهاپروژه ياجرا
كنگره و نارهايسم يبرگزار و مقاالت و كتب فيتال

  يپژوهش و يعلم يها

  ث،يعلوم قرآن و حد
  )1ج، ص 1379(شورا...،  79 مصوب

 منابع و سرفصل ارائه با برنامه يفيك سطح يارتقا
  ديجد

 يتواناساز و روز يعلم يازهاين با برنامه يسازمتناسب
  شبهات به ييپاسخگو يبرا دانشجو

 يقبل مقاطع با مباحث تكرار از يريجلوگ
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  اهداف  عنوان  مقطع
 يهاپروژه ياجرا يبرا مناسب يهانهيزم جاديا

  يپژوهش

 96علوم قرآن و حديث، مصوب 
  )1ب، ص 1396(شورا...، 

  هاي قرآن و حديث تعميق و توسعه آموزش
  هاي درسي متناسب با نيازهاي آموزشي روز ارائه برنامه

هاي تحقيق و پژوهش در حوزه قرآن  تحقق كامل زمينه
 و حديث

دفاع علمي از اصالت قرآن و حديث در مقابل شبهات 
 جديد

تربيت نيروهاي متخصص جهت اشتغال علمي در 
  هاي كشور دانشگاه

ه بـه عنـوان هدفگـذاري رشـته     هـاي درسـي آنچـه بـيش از همـ      ش اهـداف برنامـه  در بخ
آيد تربيت نيروي انساني متعهد و آشنا با معارف اسالمي است تـا بتوانـد بـه عنـوان      مي  چشم به

» سياسـي «و » تبليغـي - فرهنگـي «، »آموزشـي «كارگزار جمهوري اسـالمي در مشـاغل مختلـف    
هـايي مكـرر نظيـر     ارگزار براي نظام اسـالمي در عبـارت  نقش نمايند. غلبه نگاه تربيت ك  ايفاي

ها، تبليغـات اسـالمي و    تأمين نيازهاي جمهوري اسالمي از قبيل رايزني فرهنگي در سفارتخانه«
فـراهم سـاختن امكانـات بـراي ارتقـاي سـطح علمـي و فرهنگـي كارشناسـان و          «و » سياسي
  قابل مشاهده است.» طالعات اسالميهاي دولتي در زمينه م ها و سازمان منصبان دستگاه صاحب
با كـارويژه توسـعه   » پژوهشي- دانشي«گيري يك نهاد  گذاري در جهت شكل سو، هدف ازآن

گذار، متـولي اصـلي توسـعه     دانش قرآن و حديث، در حاشيه مانده است، زيرا در نگاه سياست
اسـت و  هـاي علميـه    دانش الهيات و معارف اسالمي، از جمله علـوم قـرآن و حـديث، حـوزه    

مدت است بـراي تربيـت نيـروي     پژوهشي كوتاه- دانشگاه صرفاً نهادي تبعي، با فرآيند آموزشي
در ». هـاي علميـه را ندارنـد    ها كه فرصت و مجال ادامه تحصيل در حـوزه  آن«انساني، از جمله 

و  1379پايدارترين برنامه درسي كارشناسي الهيات و معارف اسالمي كه قريب دو دهه (تا سال 
  داوم داشته، به صراحت آمده است:هاي الهيات) ت ستقل شدن شاخهم

 ياســالم هيــعلم يهــا اســت كــه در حــوزه ييهــا از هــدف ريــدوره غ نيــاهــداف ا هيــكل
 اتيـ وجـود دارد كـه در دانشـكده اله    يهـا دو هـدف اساسـ    حـوزه  يبرا. شود يم  بيتعق
و  ير علـوم اسـالم  د قيبحث و تحق يسنت يها حفظ اصول و روش اول،: ستين نيتأم قابل

 ،ياصـول  لسوف،يف ه،يفق تيخاص؛ دوم، ترب يها روش نيعلوم با ا نيبه ا دنيتوسعه بخش
  .مفسر و....
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هدفگذاري و كاركرد در  »ياحرفه محقق و دانشمند تيترب«و  »دانش توسعه«دو هدف  هر
  نهاد دانشگاهي الهيات و معارف اسالمي ديده نشده است.

هدفگذاري و تقسيم كار كه مسئوليت و ايفاي نقش در توسـعه  روشن است كه در اين نوع 
» علـوم قـرآن و حـديث   «هاي الهيات را از دانشگاه گرفته است، توقع از رشته دانشگاهي  دانش

اي براي شـناخت قـرآن و حـديث نيسـت، بلكـه گسـترش        هاي كاربردي و زمينه توسعه دانش
رآن و حـديث اسـت. ايـن محوريـت     هـاي مسـتنبط از قـ    يعني آموزه» معارف قرآن و حديث«
آشـكار اسـت؛ چنانكـه عبـارت      در بيان اهداف رشـته نيـز روشـن و   » علوم«به جاي » معارف«
 هـدف  و فيـ تعر در »ياسالم معارف و فرهنگو تأمين نيروي انساني متعهد و آگاه به   تربيت«

ــته ــع در رش ــ مقط ــوب  يكارشناس ــ1379مص ــوب   ي، كارشناس ــد مص ــو ن( 1379ارش  زي
 انتظـار،  و توقـع  ي،دوره دكتـر  در يتكرار شده است. حت نًايع )1396ارشد مصوب   يكارشناس
 نيتـأم  و تيـ ترب« بلكـه  سـت، يناي  حرفـه  دانشگر و پژوهشگر تيدانش و ترب و تعميق توسعه

  است. »ثيحد و يقرآن معارف و علوم در متخصصو  متعهد يانسان يروين
اي تحـولي و   كـه برنامـه   1395صـوب  شايان ذكر است در برنامه درسي دوره كارشناسي م

هاي كميته تحول در مطالعات قـرآن و حـديث اسـت، در     ها و بررسي سنجي برآمده از وضعيت
و حديث پيـامبر (ص) و   ميدر آن با قرآن كر ليتحص يدانشجو ط«كه  تعريف رشته آمده است

و  افـت يدر يالزم بـرا  يهـا  السالم مأنوس شده، دانش، روش و مهـارت  هميعل تيكالم اهل ب
 ايـن رشـته   رسـالت «؛ »دينما يو ارائه آن به جامعه را كسب م ثياز قرآن و حد مياستفاده مستق

پژوهشي  آموزشي، هايدر حوزه قرآني فرهنگ توسعه نظام فعاالن از توجهي قابل بخش تأمين
گونـه ديـده شـده اسـت:      رشته ايـن » اهداف آموزشي و پرورشي«و » ترويجي است - و تبليغي

كسـب دانـش و   ) 2يـي،  و متـون روا  اتيـ آ يمعـان  انيـ ترجمـه و ب  ح،يقرائت صح ييوانات  )1
، مـرتبط  يمراجعـه بـه متـون علمـ     ييو توانـا  ثياستفاده از قرآن و حد يالزم برا يها مهارت

و عتـرت در حـوزه    قرآن يها تينقش در فعال يفايالزم جهت ا يو توانمند يكسب آمادگ  )3
  ).2- 1، ص1395ي (كميسيون...، جيترو- يغيو تبل يپژوهش ،يآموزش

 در. كـرد  تصـور  افتـه يتحقـق  ديـ نبا را آمـده  اهداف انيب و عبارت در آنچه داستيپ ناگفته
 مطابق لزوماً سامانه يهايخروج و جينتا ده،يچيپ يانسان يهاسامانه مثابه به يآموزش يها سامانه

 يطراحـ  از آنچه و شودينم محقَّق عمل در شده، قصد ابتدا آنچه. ستندين هياول مقاصد و هادهيا
 در پـس . شوديم محقَّق و ديآيبرم بوده، امدهين انيب به دستكم اي نبوده متصور و مقصود سامانه
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 يهـا اسـت يس و اهـداف نبايـد بـه خـوانش     نيز ثيحد و قرآن علوم يدانشگاه سامانه ليتحل
  بسنده كرد. شده انيب

ي درسي مصوب، به خوانش تحليلي مواد درسـي رشـته   ها در ادامه، با ابتناي بر اسناد برنامه
  در سامانه آموزشي عتف خواهيم پرداخت. 

  
 )آموزشي عتف ةسامان(ي علوم قرآن و حديث درس  هاي برنامهخوانش تحليلي . 7

  كارشناسي  ةدور 1.7
وضع و سامان برنامه درسي معياري قابل سنجش براي ارزيابي سامانه رشته و تغيير و تحوالت 

ريزي رشته علوم قرآن و حديث (سامانه آموزشي عتـف)   است. در نگاه كالن آنچه در برنامه آن
مشهود است، عدم تخصصي شدن رشته در تحصيالت تكميلي و بـه خصـوص تكـرار همـان     
عناوين درسي دوره كارشناسي در مقاطع تحصيالت تكميلي است. حتي در برنامه دوره دكتري 

به عنوان يكي از اهداف برنامـه يـاد   » ر مباحث با مقاطع قبليجلوگيري از تكرا« 1379مصوب 
ـ      3شده است (جدول   1396ه حتـي در برنامـه مصـوب    ) امـا در عمـل نـه در ايـن برنامـه و ن

اتفـاق  » علوم حـديث «و » علوم قرآن«هاي  شدن رشته، دستكم در حد تفكيك گرايش تخصصي
كه توسط كميته تحول در مطالعات قرآن » تجميع و بازنگري رشته«نيفتاده است. البته در برنامه 

تصـويب شـد، در كنـار دروس پايـه      1395و حديث، براي مقطع كارشناسي تدوين و در سال 
، شـش مجموعـه اختيـاري (هـر كـدام      واحـد)  56واحد) و دروس تخصصـي مشـترك (    32(

  .25بيني شده است واحد) به عنوان دروس گرايشي پيش  35
ها و پوشـش دادن طيـف متنـوعي از     تخصصي شدن آموزشهمه اين روند تحولي در  بااين
ها، گويا از سوي سازمان دانشگاهي علوم قرآن و حديث با اقبال مواج نشـده اسـت. در    گرايش

ها صرفاً به ارائه مجموعه اختياري مطالعات قـرآن بسـنده شـده اسـت؛      قريب به اتفاق دانشگاه
تري  سامانه آموزشي آشناتر و هماهنگ اي كه در كنار دروس پايه و تخصصي، سازنده مجموعه

توان به برنامـه آموزشـي    با سامانه آموزشي پيشيني علوم قرآن و حديث است؛ از باب نمونه مي
 سـال  3ش عـالي اشـاره كـرد كـه پـس از      دانشگاه پيام نور به عنوان فراگيرترين سازمان آمـوز 

بـه   1398 يث، از سالت حد) ارائه دو مجموعه اختياري مطالعات قرآن و مطالعا1398- 1395(
. همچنين در تأليف متـون درسـي مـورد نيـاز     26ارائه مجموعه مطالعات قرآن بسنده كرده است

هاي اختياري كه به سفارش مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عـالي قرآنـي    مجموعه
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ام كشور (زيرمجموعه عتف) و توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه قرآن و حديث انج
شده است، در كنار تأليف متون درسي پايه و تخصصي، اهتمام غالب بـر تـأمين متـون درسـي     

بينـي شـده    مجموعه اختياري مطالعات قرآن بوده است. و البته عدم اقبال به مسير آموزشي پيش
هـاي   در برنامه تحولي دوره كارشناسي كه با هدف پاسـخگويي بـه طيـف متنـوعي از گـرايش     

بينـي دو درس   ها تدارك شده است (از بـاب نمونـه پـيش    زآمد شدن آموزشآموزشي و نيز رو
ترين نمودش در ادامه نيافتن برنامه تحول در مقاطع كارشناسي ارشد  ، مهم27)2و  1معناشناسي 

و دكتري است. آن مسير آموزشي تحولي دوره كارشناسي، عمـالً در دوره كارشناسـي ارشـد و    
ب برنامـه تحـولي كارشناسـي، در    سـال پـس از تصـوي   دكتري كنار گذاشته شده اسـت. يـك   

وزارت عتف برنامه بازنگري شده دانشـگاه تهـران در مقـاطع كارشناسـي ارشـد و       1396  سال
انفصـال تـام از برنامـه تحـولي     اي كـه بـا    ها ابالغ كرد؛ برنامـه  دكتري را تصويب و به دانشگاه

اي آموزشـي، ادامـه همـان برنامـه     كارشناسي و با اندك تغييرات كاهشي در تعداد واحده  دوره
  ).6- 4ب، ص 1396؛ شورا، 7- 5الف، ص 1396است (شورا...،  1379آموزشي مصوب 

در  1395و  1379، 1374، 1368مواد درسي دوره كارشناسي مصـوب   5در جدول شماره 
بندي شده و وزن آموزشي هر رده موضوعي بر اساس تجميـع واحـدها    ده دامنه موضوعي رده

مجموعـه دروس پايـه، دروس    1395ست. در خصوص برنامه تحولي مصوب مشخص شده ا
تخصصي و دروس مجموعه اختياري مطالعات قرآن (با توجه به توضيحاتي كه در بـاب غلبـه   

  بندي شده است. ها گفته شد) رده انتخاب و اجراي اين مجموعه اختياري از سوي دانشگاه
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  وب دوره كارشناسي علوم قرآن و حديث (سامانه عتف)مص هاي برنامه سامان مواد درسي در .5جدول 

عي
ضو

 مو
منه
دا

  

كارشناسي الهيات و معارف 
  اسالمي،

شاخه علوم قرآن و حديث، مصوب 
  )10- 8، ص1368(شورا...،  68

كارشناسي الهيات و معارف 
  اسالمي،

شاخه علوم قرآن و حديث، مصوب 
74  

  )7و  4، ص1374(شورا...، 

يث، كارشناسي علوم قرآن و حد
  79مصوب 

  )7- 4الف، ص 1379(شورا...، 

  ،95كارشناسي علوم قرآن و حديث، مصوب 
(دروس پايه، تخصصي و مجموعه اختياري مطالعات 

  )13- 5، ص1395قرآن) (كميسيون...، 

  عنوان درس

سي
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حد
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 مو
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واح
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  عنوان درس
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  عنوان درس

سي
 در
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وا

  

عي
ضو

 مو
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واح

  

1
رب

ت ع
دبيا

 و ا
بان
) ز

 
حو،

 و ن
رف

(ص
 

 متن
ني،

خوا
 

(...
ه و

كالم
م

  

  12  يعرب زبان آموزش

40  

 نحو و صرف
  16  يكاربرد

41  

  14  و نحو صرف

53  

  4  صرف كاربردي

24  

 متون با ييآشنا
 و صرف كيكالس

  نحو
  8  نحو كاربردي  4  ركيبتجزيه و ت  2  قرآن اعراب  8

  6  يخوان متن

و درك  قرائت
 يمتون فقه ميمفاه

  يريو تفس
2  

  4  كارگاه قرائت و ترجمه قرآن  4  اعراب قرآن
 به يعرب ترجمه

  4  يفارس

 درك و قرائت  4  قرائت و ترجمه متون تخصصي
 متون ميمفاه

  يعرفان
  2  انشاء  2
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 درك و قرائت
 علوم متون قرائت  2  معاصر متون ميمفاه

  2  يريتفس و يقرآن

 به يعرب از ترجمه
  2  يفارس

 به يعرب ترجمه
 يفارس و يفارس
  يعرب به

4  
 درك و قرائت
 و ثيحد متون

  رهيس
2  

 يادب متون قرائت  6  تبالغ علوم  6  بالغت علوم
 از بعد و قبل

  اسالم
2  

 به دادن گوش
 اخبار و هايسخنران

  ويراد
2  

 و مطبوعات قرائت
 و ويراد از استفاده
  ونيزيتلو

 متون قرائت  2
 و معاصر

  مطبوعات
2  

 اساس بر مكالمه
  3  محاضره و مكالمه  2  كيكالس متون

ي عرب زبان مكالمه
  4  و آزمايشگاه

  8  بالغت علوم

 در ميكر رآنق ريتأث  4  شناختي قرآن علوم بالغي و زيبايي
 در ميكر قرآن ريتأث  2  يادب علوم شيدايپ

  2  يادب علوم شيدايپ
 ميكر قرآن ريتأث
 علوم شيدايپ در

  ادبي
2  
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2
وت

 تال
اب

و آد
يد 

جو
) ت

  

 يآواشناس و ديتجو
      2  2  يعرب

تجويد و آداب 
  2  تالوت

  2  2  هاي آموزش و ترويج قرآن مهارت  3

هاي تالوت  سبك
  1  و حفظ قرآن

3
ر و

فسي
) ت

 
سير

خ تف
تاري

  

  16  قرآن كريم ريتفس

22  

  12  ميكر قرآن ريتفس

18  

  16  قرآن ريتفس

22  

  10  تفسير ترتيبي قرآن

24  

 قرآن ريتفس خيتار
  6  ميكر

 قرآن ريتفستاريخ 
  2  مأخذشناسي تفاسير قرآن  2  تاريخ تفسير  6  ميكر

  

 مقدمات و اصول
  2  ريتفس

  2  اصول و مقدمات تفسير

  

  2  هاي تفسيريروش
 يها وهيش

  2  يريتفس
  4  تفسير موضوعي قرآن

  2  قصص انبيا در قرآن و عهدين  

  2  تفسير ساختاري قرآن كريم

4
خ و

تاري
 (

رآن 
م ق
علو

  

  4  تاريخ قرآن
16  

  4  قرآن خيتار
16  

  2  قرآن خيتار
14  

تاريخ كتابت قرآن و قرائات (تاريخ 
  2  قرآن)

20  
  8  علوم قرآني  10  ينآقر علوم  12  يقرآن علوم  12  علوم قرآني
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  2  قرآن مفردات
  2  مفردات قرآن

  2  هاي تدبر در قرآن ها و شيوه روش

  

  2  زبان قرآن

تاريخ استشراق و سير تحول 
  2  قرآني در غرب مطالعات

شناسي مطالعات قرآنيِ  جريان
  2  معاصر

5
خ و

تاري
 (

 
ث
حدي

وم 
عل

  

  2  ثيحد خيتار

10  

  2  ثيحد خيتار

10  

  4  ثيحد خيتار

16  

  2  تاريخ حديث

20  

  2  مصطلح الحديث  2  ثيالحد ةيدرا  2  ثيالحد  ةيدرا  2  ثيالحد  ةيدرا
  8  فقه الحديث  4  ثيالحد فقه  4  ثيالحد  فقه  4  ثيالحد  فقه

  2  مأخذشناسي حديث  2  جوامع حديثي    

 بر يمرور
 بر يمرور  2  البالغه  نهج

  2  شناخت نهج البالغه  4  البالغه نهج  2  البالغه  نهج

      
آشنايي با صحيفه سجاديه، ادعيه و 

  2  زيارات مأثوره

  2  رابطه قرآن و سنت
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6
خ و

تاري
 (

 
الم

 اس
گ
رهن

ف
  

  4  اسالم خيارت

8  

  4  اسالم خيتار

6  

  4  اسالم خيتار

4  

  2  تاريخ تحليلي اسالم

2  

 فرهنگ خيتار
 زبان به يعرب

  يفارس
2  

تاريخ زبان و 
    -     -   2  فرهنگ عربي

 و فرهنگ خيتار
 زبان به يعرب ادب

  يعرب
2  

7
ي با

شناي
) آ

 
فان

 عر
ه و

سف
، فل

الم
ه، ك

م فق
علو

  

  2  اصول و فقه يمباد

14  

  2  اصول و فقه يمباد

14  

  2  فقه اصول يمباد

10  

  2  كليات فقه و مباني حقوق اسالمي

4  

  2  فقه يمباد  6  يمقدمات فقه  6  يمقدمات فقه

  2  كالم اسالمي  4  عقايد  4  كالم  4  كالم

 اتيكل با ييآشنا
(عرفان  اسالم علوم
  )فلسفه و

2  
 اتيكل با ييآشنا
(عرفان  اسالم علوم
  )فلسفه و

 اتيكل با ييآشنا  2
    -   2  ياسالم علوم
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8
ق و

منط
 (

 
قيق

 تح
ش
رو

  

  4  منطق

6  

  4  منطق

6  

  2  منطق

4  

  2  منطق

21  

(روش  يمتدولوژ
(روش  يمتدولوژ  2  )قيتحق

روش تحقيق در علوم قرآن و   2  قيتحق روش  2  )قيتحق
  2  حديث

            

  4  28معناشناسي
  2  آيين نگارش متون علمي
  2  آيين ويرايش متون علمي

 علوم مأخذشناسي و شناسي كتاب
اسالمي با تكيه بر مطالعات قرآن و 

  حديث
2  

شناسي مطالعات قرآني  روش
  2  اي بينارشته

مراكز پژوهش قرآن و حديث ايران 
  1  و جهان

  2  هاي قرآني و حديثي هندسه دانش

  2  اي مجازيرايانه و فض

9
ت و

انيا
انس

 (
 

وم 
عل عي

تما
اج

  

  2    -   2    -   4  2  يشناس جامعه يمبان  4  2  يشناسجامعه يمبان
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 انياد با ييآشنا
 انياد با ييآشنا  2  بزرگ

 انياد با ييآشنا  2  بزرگ
آشنايي با اديان بزرگ و كتب   2  آنها كتب و بزرگ

  2  آسماني

10
صي

خص
ن ت

 زبا
(

  

  2  زبان تخصصي  6  6  يتخصص زبان  6  6  يتخصص زبان  6  6  يتخصص زبان
4  

متون تخصصي مطالعات قرآن و             
  2  حديث به زبان انگليسي
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ي جـدول، نشـان دهنـده دو نـوع تغييـر از جـنس        هاي رنگي شده چنانكه پيداست قسمت
تك  از اينكه بخواهيم وارد بررسي تك افزايش يا حذف يك محتواي درسي است. در اينجا فارغ

ي      ييرات بشـويم، بيشـتر بـر آن نقـاطي از تغييـرات تمركـز مـي       اين تغ كنـيم كـه از حيـث كمـ
اند؛ به طور مشخص آنجا كـه وزن و كميـت    درس/واحد) يا كيفي (نوع محتوا) برجسته  (تعداد

تغييرات زياد و چشمگير است، يا آنجا كه تغيير گرچه از حيث كمي مشهود نيسـت، از حيـث   
  ابل توجه و اثرگذار است.گيري آموزشي ق كيفي و جهت

  هاي توصيفي زير از چنين نگاهي برآمده است: نتايج و گزاره

اختصاص دارد، بيشترين تعـداد  » زبان و ادبيات عرب«) در دامنه موضوعي نخست كه به 1
اي كـه علـوم قـرآن و     است، يعنـي اولـين برنامـه    1379واحد آموزشي مربوط به برنامه درسي 

بيند. و كمترين تعداد واحد آموزشي بـه برنامـه تحـولي     اي مستقل مي حديث را به عنوان رشته
  اختصاص دارد. 1395
اختصـاص دارد تغييـر بيشـتر از    » تجويد و آداب تـالوت «) در دامنه موضوعي دوم كه به 2

هـا اتفـاق افتـاده     جنس كيفي است. دستكم با توجه بـه تغييـري كـه در انتخـاب عنـوان درس     
) كه دانش سـنتي  1368(برنامه » تجويد و آواشناسي عربي«ان درسي گفت انتخاب عنو  توان مي

اسـت    تخصصي- تجويد را در پيوند با علم نوين آواشناسي قرار داده، مبتني بر رويكردي علمي
آموزش و «و يا » آداب يا سبك تالوت و حفظ قرآن«سو انتخاب عناوين درسي همچون  و ازآن

  دانش و گسترش مهارت عمومي است.مبتني بر رويكرد ترويج » ترويج قرآن
به  1379اختصاص دارد، از برنامه » تفسير و تاريخ تفسير«) در دامنه موضوعي سوم كه به 3

به نحو مشهودي افـزايش يافتـه اسـت. تفكيـك محتـواي      » روش تفسير«بعد توجه به محتواي 
و » ريتفســير ســاختا«و افــزودن محتــواي » تفســير موضــوعي«از » تفســير ترتيبــي«آموزشــي 

هـاي تـأليف و    نيز نمودي ديگر از توجه مضاعف به مسئله شيوه 1395در برنامه » انبيا  قصص«
  تدوين تفسيري است.

هاي درسي، پايداري و ثبات  ، در سير برنامه»تاريخ و علوم قرآن«) دامنه موضوعي چهارم، 4
» مفردات قـرآن «درس  ، تنها تغيير، افزوده شدن1395نسبي داشته است. تا قبل از برنامه تحولي 

هـاي پـيش از آن، وزن    نيز همچـون برنامـه   1395بوده است. در برنامه  1379در برنامه درسي 
هاي علوم قرآني (بدون بازنمود مسائل در عنوان درس)، تاريخ قـرآن و   عمده آموزش بر درس

بازنمودي ظاهراً » هاي تدبر در قرآن ها و شيوه روش«مفردات قرآن متمركز است. افزودن درس 
اي  بازنمود مسئله  تنها نمونه» زبان قرآن«از انتظارات عمومي جامعه مخاطبان رشته است، درس 
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استشـراق و   خيتـار «هـاي   علوم قرآني در عنـوان و هدفگـذاري درس اسـت و بـاالخره درس    
نمودي از توجه » مطالعات قرآنيِ معاصر شناسي جريان«و » در غرب يتحول مطالعات قرآن  ريس

  طالعات روزآمد در حوزه مطالعات قرآني است.به م
هاي درسـي، نسـبتاً پايـدار     ، در سير برنامه»تاريخ و علوم حديث«) دامنه موضوعي پنجم، 5

  مانده است.
 1368، چشـمگيرترين تغييـر، از   »تـاريخ و فرهنـگ اسـالم   «) در دامنه موضوعي ششـم،  6

روس مرتبط با تاريخ فرهنـگ  چهارم و حذف د ، كاهش واحدهاي درسي به سطح يك1395  تا
فرهنگي نزد جمعـي  - اسالمي است. آن محتواي آموزشي كه برآمده از ضرورت نگرش تاريخي

خراســاني، محمــود راميــار و  زاده گــذاران رشــته، همچــون محمــد واعــظ از متقــدمان و بنيــان
  آذرنوش بوده، به تدريج كنار رفته است.  آذرتاش

، تغيير مشـهود از جـنس   »ا فقه، كالم، فلسفه و عرفانآشنايي ب«) در دامنه موضوعي هفتم، 7
هـاي   بـه آمـوزه  » كـالم اسـالمي  «)، تقليل علـم  1395تا  1368كاهش واحدهاي درس فقه (از 

ــه  ــدي (برنام ــ 1379عقاي ــواي آموزشــي آشــنايي ب ــان ) و حــذف محت ــوم فلســفه و عرف ا عل
  ) است.1395  برنامه  (از

، ثابـت و  1379تـا   1368هـاي   ، در برنامه»منطق و روش تحقيق«) دامنه موضوعي هشتم، 8
 1395پايدار مانده (با اندك كاهشي در تعداد واحدها)، اما بيشترين تغيير و تحول را در برنامـه  

داشته است. افزايش چشمگير دروس مرتبط با روش پژوهش و نگارش علمي در حوزه قرآن و 
  نيز باشد.  1395تواند شاخص تمايز كلي برنامه  حديث تا بدانجا ست كه مي

، تغيير مشهود، حـذف درس مبـاني   »انسانيات و علوم اجتماعي«) در دامنه موضوعي نهم، 9
اي كه تنها زمينه آشنايي دانشجويان  به بعد است. محتواي آموزشي 1379شناسي از برنامه  جامعه

بوده، علوم قرآن و حديث با نگاه و روش علوم انساني تجربي (با محوريت پژوهش پيمايشي) 
نگاهي  كه نيم 1395به بعد حذف شده است. طُرفه آنكه در برنامه تحولي  1379از برنامه درسي 
نيز، ايـن محتـواي    29هاي مدرن از قرآن و حديث دارد اي و استنباط آموزه رشته به مطالعات ميان

  . 30آموزشي در برنامه دروس پايه و تخصصي همچنان محذوف است
هـاي درسـي ثبـات نسـبي      ، در سـير برنامـه  »بـان تخصصـي  ز«) دامنه موضوعي دهـم،  10
  ).1395است (جز كاهش تعداد واحدها در برنامه   داشته
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 كارشناسي ارشد ةدور 2.7

مواد درسي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث (سامانه آموزشي عتـف)،   6در جدول شماره 
نيز گرچـه   1396بازنگري هاي برنامه  بندي شده است. داده تطبيق و رده 1379و  1370مصوب 

تر سير برنامـه درسـي بررسـي و     از دامنه زماني تحقيق حاضر بيرون است، براي بازنمايي كامل
بندي شده است. از تغييرات جزئي در افزايش يا كاهش مواد درسي كـه بگـذريم، در نگـاه     رده

به سه دهـه،   كلي، سير برنامه درسي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث در بازه زماني قريب
واحـدهاي درسـي، بـه خصـوص در     ثابت و پايدار مانده است. به جـز رونـد كاهشـي تعـداد     

مواد درسي نيز جالـب توجـه اسـت؛    ، برخي از تغييرات كيفي در افزودن يا حذف 1396  برنامه
مقايسـه بـين قـرآن و كتـب آسـماني      «جمله توجه به مطالعات عهديني با افزوده شدن درس از

، انصراف توجـه از معرفـي مطالعـات جديـد بـا حـذف درس       1379امه درسي در برن» گذشته
و كاستن تدريجي وزن  1396در برنامه » بررسي آراء و نظرات جديد در حوزه قرآن و حديث«

  است. 1396تا سطح اختياري كردن در برنامه » زبان تخصصي«درس 
بـا روش تحقيـق در    تر از اين دو مورد، فقـدان مـاده درسـي مـرتبط     تر و شايد عجيب مهم
ــه ــاي  برنام ــودن آن در ب  1379و  1370ه ــاري ب ــه و اختي ــه در    1396رنام ــه ك ــت؛ آنچ اس
ـ        دوره ش و مشـق پـژوهش، امـري غريـب     كارشناسي ارشـد بـه مثابـه آغـاز دوره تعميـق دان
عقايـد اسـالم از قـرآن و    «ها، بايد به افزوده شدن عنوان درسي  رسد. در كنار اين داده مي  نظر به

محـور و در   اشاره كرد؛ انتخـابي كـه مبتنـي بـر نگـاهي آمـوزه       1379در برنامه درسي » حديث
ن و حـديث اسـت، بـه جـاي آنكـه      جوي استخراج و استفاده از معارف عقيـدتي قـرآ  و جست
آن و حـديث (ذيـل مسـئله فلسـفي     فلسفي و ناظر به مسائل زبان قر- بر زاويه ديد كالمي مبتني
  دين) باشد.  زبان

ت سـامان  در كنار اين مو آموزشـي دوره كارشناسـي ارشـد     ارد و پيش از اينها، بايد به كليـ
هاي گرايشي است. اينها  داشت كه اساساً فاقد تفكيك تخصصي و طراحي مجموعه درس  توجه

همه حاكي از آن است كه دستكم در سطح بازنمود يافته در سامانه درسي، رشته علوم قـرآن و  
گرايـي)   گرايي و تخصـص  گرايي (و نه علم مسير معارفحديث در سطح كارشناسي ارشد، در 

  حركت كرده است.
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  كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دورهمصوب  يها در برنامه يسامان مواد درس .6جدول 
  (سامانه عتف)

  دامنه موضوعي

  كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسالمي،
  70شاخه علوم قرآن و حديث، مصوب 

  )5، ص1370(شورا...، 

  79كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث، مصوب 
  )4- 3ب، ص 1379(شورا...، 

  كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث،
  96بازنگري 

  )7- 6الف،  1396(شورا...، 

  عنوان درس

سي
 در

حد
وا

  

عي
ضو

 مو
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  عنوان درس

سي
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  عنوان درس
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د د

واح
  ي
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حد 

وا
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ضوع

مو
  ي

) تاريخ و علوم 1
  قرآن

  2  تاريخ قرآن

14  

  2  تاريخ قرآن

14  

  2  تاريخ قرآن كريم

  

  4  علوم قرآني  6  علوم قرآني  8  علوم قرآني
  2  مفردات قرآن كريم  2  مفردات قرآن  4  مفردات قرآن

  

بررسي آراء و نظرات جديد در 
    -   2  حوزه قرآن و حديث

ي مقايسه بين قرآن و كتب آسمان
مقايسه بين قرآن و كتب آسماني   2  گذشته

  2  گذشته (اختياري)

روش  ) تفسير و2
  8  6  تفسير قرآن  10  6  تفسير قرآن  تفسير

  4  تفسير قرآن كريم
تفسير آيات مشكل قرآن   8

  2  (اختياري)
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  2  ها و مكاتب تفسير قرآن روش  2  هاي تفسيري روش  4  هاي تفسيري روش

م علو ) تاريخ و3
  حديث

  2  فقه الحديث

6  

  2  فقه الحديث

8  

  2  فقه الحديث

10  

  2  تاريخ حديث  2  تاريخ حديث  4  تاريخ و حديث

  

  2  علم رجال  2  نياز) علم رجال (پيش
جايگاه حديث در علوم مختلف 

نقش حديث در علوم اسالمي   2  نياز) (پيش
  2  (اختياري)

  2  تفسير نهج البالغه  

  ) ديگر4

  4  بان خارجيز

4  

  2  نياز) زبان تخصصي (پيش

6  

  2  (اختياري)زبان تخصصي 

6  
  

بررسي متون تخصصي از جهت 
  2  نحو عالي (اختياري)  2  فنّ اعراب و ترجمه

عقايد اسالم از قرآن و حديث 
روش تحقيق و مأخذشناسي   2  نياز) (پيش

  2  (اختياري)
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  ة دكتريدور 3.7
حـديث (سـامانه آموزشـي عتـف)،      سـي دكتـري علـوم قـرآن و    مـواد در  7در جدول شـماره  

نيز گرچـه   1396هاي برنامه بازنگري  بندي شده است. داده تطبيق و رده 1379و  1369  مصوب
تر سير برنامـه درسـي بررسـي و     از دامنه زماني تحقيق حاضر بيرون است، براي بازنمايي كامل

ر برخـي از مـواد درسـي، برنامـه درسـي      بندي شده است. با صرف نظر از تغييرات خـرد د  رده
دكتري علوم قرآن و حديث، نظير برنامه كارشناسي ارشد، سيري نسبتاً پايدار داشته و همچنـان  

  هاي گرايشي است.  فاقد هر گونه تفكيك تخصصي و مجموعه درس
  در تغييرات خرد مربوط به افزايش يا كاهش مواد درسي، موارد زير در خور توجه است:

هر دو سرشت و خاسـتگاهي كالمـي و سـابقه    » زبان قرآن«و » اعجاز قرآن«ه درسي دو ماد
اند.  هاي درسي پيدا كرده مباحثاتي ديرين در تراث اسالمي دارند، اما سرنوشتي متفاوت در برنامه

بازگشته است و دومـي بـه    1396حذف و به برنامه  1379بوده، از برنامه  1369اولي در برنامه 
  حذف شده است. 1396افزوده شده و از برنامه  1379برنامه 

آثار معاصران در بـاره   ينقد و بررس«، »آثار معاصران در باره قرآن ينقد و بررس«هاي  درس
ظـاهراً بـه تبـع عالئـق و     » بررسي تطبيقـي موضـوعات در قـرآن و عهـدين    «و درس » حديث
لـب آنجـا سـت كـه در     جا انـد، امـا   گنجانده شـده  1379هاي جديد مطالعاتي در برنامه  جريان
اند. اولي و دومي به صورت اختياري درآمـده و سـومي از    سرنوشت متفاوتي يافته 1396  برنامه

هـاي   جريـان  1390برنامه درسي حذف شده است. اين در حالي است كه اتفاقاً از ابتداي دهـه  
تـر آثـار    ستردهتر يافته و به دليل ترجمه گ مطالعاتي نوين در حوزه قرآن و حديث رونقي افزون

هـاي   هاي اجتمـاعي، اقبـال بـه زمينـه     ، گسترش اينترنت و شبكه31هاي اروپايي محققان به زبان
  پژوهشي جديد در فضاي مطالعات قرآن و حديث ايران دوچندان شده است.

هاي ديگري  ، نشانه1396پژوهشي در برنامه - هاي نوين علمي به جز انصراف توجه از زمينه
در شاكله مباحثات سنتي آن و در مقابل، تقويـت رويكـرد   » م قرآن و حديثعلو«از تقليل وزن 

شود. از جمله بايد اشاره كرد به جبراني (غير ضـروري)   ديده مي 1396محوري در برنامه  آموزه
نقـد و تحقيـق مكاتـب    «، اختيـاري كـردن   »فقـه الحـديث  «و » تاريخ قـرآن «كردن مواد درسي 

قـرآن و  «سي مرتبط با جوامع حديثي و البتـه افـزودن درس   ، تقليل واحدهاي مواد در»تفسيري
نگاهي به معاصريت و روزآمدي دارد،  به صورت اختياري؛ درسي كه نيم» نيازهاي انسان معاصر

ج معـارف قـرآن و حـديث پيشـنهاد     محـوري و اسـتخرا   اما مشخصاً مبتني بر رويكـرد آمـوزه  
  است.  شده
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  دوره دكتري علوم قرآن و حديث (سامانه عتف)مصوب  يها در برنامه يسامان مواد درس .7جدول 

  دامنه موضوعي

  دكتري الهيات و معارف اسالمي،
  69رشته علوم قرآن و حديث، مصوب 

  )7، ص1369(شورا...، 

  دكتري علوم قرآن و حديث،
  79مصوب 

  )3ج، ص 1379(شورا...، 

  دكتري علوم قرآن و حديث،
  96بازنگري 

  )6- 4ب، ص 1396(شورا...، 

  عنوان درس

سي
 در

حد
وا

  

عي
ضو

 مو
منه
ر دا

د د
واح

  

  عنوان درس      عنوان درس

سي
 در

حد
وا

  

عي
ضو

 مو
منه
ر دا

د د
واح

  

) تاريخ و علوم 1
  قرآن

  2  اعجاز قرآن

6  

 -  2  

10  

  2  مياعجاز قرآن كر

14  

  2  نقد قرائات  2  قرائت، تاريخ و فنون آن  2  تاريخ قرائات

  

  2  )32ي(جبران ميقرآن كر خيتار  2  زبان قرآن
  2  (جبراني) 2علوم قرآني   

آثار معاصران  ينقد و بررس
نقد آراء معاصران درباره قرآن كريم   2  در باره قرآن

  2  )33اختياري(

تحقيق در باره ترجمه 
  2  تحقيق در ترجمه قرآن كريم (اختياري)    -   2  قرآن

بررسي تطبيقي موضوعات   
    -   2  در قرآن و عهدين
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  2  قرآن و نيازهاي انسان معاصر (اختياري)  

  ) تفسير و2
  روش تفسير

  4  تفسير

8  

  4  تفسير

6  

  2  تفسير آيات مشكل قرآن كريم (جبراني)

8  
  2  تفسير استداللي قرآن كريم    
  2  تفسير تطبيقي قرآن كريم    

نقد و تحقيق مكاتب و 
و نقد و بررسي مكاتب   4  هاي تفسيري روش

  2  نقد و تحقيق مكاتب تفسيري (اختياري)  2  هاي تفسيري روش

) تاريخ و علوم 3
  حديث

  2  رجال حديث

14  

  2  رجال الحديث

14  

  2  علم رجال (جبراني)

12  

  2  علم رجال تطبيقي
  2  فقه الحديث (جبراني)  2  فقه الحديث  4  علم الحديث

نقد و بررسي در باره 
د و بررسي در باره نق  2  احاديث موضوعه

  2  احاديث موضوعه  2  احاديث موضوعه

 يثيحد يها نگارش ريس  
  2  نيقيفر

  2  جوامع حديثي
تحقيقي در باره جوامع 
حديث كهن و متأخر 

  شيعه
تحقيق در باره جوامع   2

  2  حديث كهن و متأخر شيعه

تحقيقي درباره جوامع 
حديث كهن و متأخر 

  اهل سنت
2  

باره جوامع تحقيق در 
حديث كهن و متأخر اهل 

  سنت
2  

نقد و بررسي آثار معاصران   2  مصطلح الحديث
نقد آراء معاصران درباره حديث   2  در باره حديث

  2  )اختياري(

  2  2  روش تحقيق و مأخذشناسي (جبراني)  2  2  سمينار پژوهشي      ) ديگر4
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توجه هستند آنچه در هدفگذاري و سامان در تتمه اين بخش بايد اشاره كرد كه نگارندگان م
ريزي درسي رشته آمده، نه بازنماي كامل واقعيت رشته است و نه وضعيت اسناد آموزشي  برنامه

اي  هاي نهادي و حاكميتي دانست. نظر و عمـل رابطـه   مكتوب شده را بايد يكسر متأثر از آرمان
انفصال تام از واقعيت شكل بگيـرد و   دوسويه دارند و هيچ ايده و آرماني نيست كه در انعزال و

هـاي ذهنـي در مقـام     ها و سامانه  سو، ايده بتواند تأثير قطعي بر واقعيت بيروني داشته باشد. ازآن
  دهند كه در تصور و مقصود طراحان سامانه نبوده است. عمل و اجرا، نتايجي به دست مي

بر فضاي ذهني و عيني رشته  رسد جو حاكم در مورد رشته علوم قرآن و حديث، به نظر مي
گرايـي (اقتضـاي جهـان     گرايي و تخصص هاي مبتني بر علم بيش از آنكه متأثر از سياستگذاري

هـا و معـارف قـرآن و حـديث       جديد) باشد، متأثر از خواست و انتظار عمومي در حوزه آموزه
در وص علوم قرآن و حديث، ولو در شاكله سنتي آن) بوده اسـت. وضـعيتي كـه بـه خصـ       (نه
، به تبع گسترش تقاضاي عمومي در حوزه فهم فـردي و خودبسـنده از   1390و  1380دهه   دو

ــله     ــالطبع، فاص ــديث) و ب ــرآن و ح ــي (ق ــون دين ــيِ     مت ــاع علم ــا و اجتم ــي از نهاده گزين
)Scientific Community(  شـدن فهـم ديـن و     حوزه دين روي داده است. ظهور و بروز عمومي

در اين حوزه، بيش از همه در اقبال فراوان به ترجمه   34صص نهادينهفاصله گرفتن از علم و تخ
و فراگيري مفاهيم قرآن و گسترش جريان عمومي تفسير و تدبر قرآن، پيدا و آشكار است. اين 
جريان پرقدرت اجتماعي است كه سياستگذاران دانشگاهي را نيز با خود همـراه كـرده و نمـود    

رشته در مقـاطع تحصـيالت تكميلـي و كـاهش تعـداد      مشهودش در پرهيز از تخصصي شدن 
  هاي كارشناسي ارشد و دكتري است. ها در دوره درس

  
  هاي آينده ، مسيرهاي ناپيموده و پژوهشگيري و نتيجه بندي جمع. 8

هـاي مصـوب    رشـته -  هـاي مـرتبط بـا برنامـه     . در پژوهش حاضر كوشيديم با تكيه بر دادهيك
پـذير   عينـي و تـا حـد امكـان سـنجش      تصـويري عتف) حوزه علوم قـرآن و حـديث،     (اسناد

. كوشيديم با تكيـه بـر   1395تا  1365دهيم از كم و كيف تحوالت رشته در بازه زماني   دست به
ها آشكار شود و بالطبع،  ها و تفاوت و تغيير در وضعيت داده ها، همگوني بندي صريح داده مقوله

ها و كم و كيف  ج مرتبط با مؤلفههاي مبتني بر تجربه شخصي به حداقل برسد. نتاي سهم ارزيابي
سـي، كارشناسـي ارشـد و دكتـري     گانـه كارشنا  هاي درسي در مقاطع سه اهداف و سامان برنامه

به پرسش اول پژوهش)، در جاي خود آمده و نيازي به تكرار نتايج جزئي نيست. البته بايد (ناظر
و حـديث در سـطح نهـادي    ريزي رشـته علـوم قـرآن     بر اين دريافت كلي تأكيد كنيم كه برنامه



  1401ز اييپ، 3، شمارة 6سال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي   100

 

مند نيافته، همچنان در كشـاكش   سامان و نظام دانشگاه، بعد از عمري پنجاه ساله، هنوز شكلي به
  (معارف مستنبط) سرگردان است. » آموزه«و » علم«ميان دو قطب 

بندي تـاريخي (نـاظر بـه پرسـش دوم پـژوهش) نيـز روشـن اسـت كـه           . در باب دورهدو
ها انجام دهـيم، نـه    بندي تاريخي را بر اساس وضعيت داده نيم و دورهايم پسيني عمل ك كوشيده

ها تحميل كنيم. در طرح اوليه پژوهش يك بار با ابتنـاي   اينكه ذهنيت پيشيني خودمان را بر داده
اجتمـاعي  - ويـدادهاي مهـم سياسـي   اجتمـاعي، مبـدأ تحـول و تغييـر را ر    - بر رويكرد سياسـي 

ري دولت نهم در فربه كردن نهاد آمـوزش عـالي (گسـترش    گذا بوديم و بر مبناي سياست  ديده
يـام نـور)، دوره سـي سـاله را بـه      هـاي پ  ويژه دانشـگاه  ها و به هاي دولتي در شهرستان دانشگاه
ــك ــا  1365دوره بيســت ســاله (  ي ــا  1385ســاله ( ) و يــك دوره ده1385ت ) تقســيم 1395ت
ـ  اي شـكلي، دوره بررسـي را   بوديم. يك بار هم بـه گونـه    كرده ه سـه دوره ده سـاله تفكيـك    ب
كـرد. در   بندي پيشـيني را تأييـد نمـي    ها اين دو نوع رده بوديم. اما اطالعات برآمده از داده  كرده

ي عطـف و تغييـر،    هـا، بـه ويـژه اسـناد مصـوب عتـف، مشـخص شـد كـه نقطـه           تحليل داده
ره پـانزده سـاله   رو دوره سي ساله بررسـي را بـه دو دو   پاياني دهه هفتاد است و ازاين  هاي سال

ــا  1365( ــا  1380و  1380ت ــي در    1395ت ــول، يعن ــف تح ــه عط ــرديم. در نقط ــك ك ) تفكي
حديثي، عمدتاً از - هاي آموزشي قرآني  بخشي در برنامه پاياني دهه هفتاد، توسعه و تنوع  هاي سال

 مندي عمومي و اهداف مهارتي هاي علميه و اغلب با تكيه بر بهره سوي نهادهاي اوقاف و حوزه
  (قرائت و تالوت، تربيت معلم قرآن و...)، بوده است.

ها و بالطبع كنار گذاردن مسيرهايي از پژوهش كه  . ضرورت دارد يادآور شويم به انتخابسه
رشته -  بررسي به پيكره برنامه دامنه قييتضدر آينده بايد پيموده شوند. در اين پژوهش انتخاب و 

 شبرديپ و يطراح يبرا يريتدب صرفاً ،تي (سامانه عتف)هاي دول علوم قرآن و حديث در دانشگاه
 نظامـات  و هـا رشـته و متكثـر   متنـوع  دامنه نقش و تياهم اگرنه، است، بوده پژوهش روشمند
 ثيحـد  و قـرآن  علـوم  دانشگاهي بدنه از كمتر يرو چيه به ،ي مرتبط با قرآن و حديثآموزش

 يهـا سـازمان  ،يعمـوم  يسـاز فرهنـگ  و آموزش حوزه در خصوص به. ستين(سامانه عتف) 
 و آمـوزش  كـار  ريدرگ ينظام يهاسازمان و يغيتبل- يفرهنگ يهاسازمان ،يردانشگاهيغ يعلم
 قـرآن  دروس معلمـان  ياثرگذار كه ميآور نظر در است يكاف. اند ثيحد و قرآن معارف جيترو
 انيـ مرب يراثرگـذا  ؛اسـت  بـوم  و مـرز  نيـ ا سـازان  ندهيآ و فرزندان كل برو متوسطه)  يي(ابتدا
 ه،يـ علم يهـا  حـوزه  ياثرگذار و است فهيوظ نظام مشموالن و انينظام همه بر ياسيس- يدتيعق

 ينهادهـا )، هـا القـرآن  دار و ميكـر  قرآن معارف و علوم(دانشگاه  هيريخ امور و اوقاف سازمان
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 اقشار و سطوح همه)، يمعارف اسالم يدروس عموم ي(متول هادانشگاه در هيفق يول يندگينما
 جيتـرو  و آمـوزش  كاروبـار  در ينـوع  بـه  كدام هر و نهادها نيا همه. رديگيدربرم را ياجتماع
نهادهـا،   نيـ در هـر كـدام از ا   ثيوضع آموزش قرآن و حـد  ي. بررساندثيحد و قرآن معارف

- يعلمـ  هيـ زاو از چـه  ،يمطالعـات  نيچنـ  انجـام  اما. داردمسائل و اقتضائات خاص خودش را 
 كنشـگران،  جامعـه  حـال  و وضع و يفرهنگ ياثرگذار ثيح از چه و ثيقرآن و حد يپژوهش

  .دارد ضرورت كهبل و فراوان تياهم
 و حـوزه  پژوهشـگاه  ث،يحـد  و قـرآن  دانشـگاه  ماننـد  خاص يهاپژوهشگاه و هادانشگاه

 پژوهشـگاه  د،يـ مف دانشـگاه  ،يرضـو  ياسـالم  علوم دانشگاه(ع)،  صادق امام دانشگاه دانشگاه،
 ياثرگذار و يتيحاكم بعد در ژهيو به زين... و ةيالعالم يالمصطف جامعه ،يسالما شهياند و فرهنگ

 و هـا دانشگاه نيا مطالعه كه است روشن. نقشمندند و مهم رشته يپژوهش و يآموزش انيجر بر
 و محـدود  توانـد ينمـ  يحت و دارد يمتفاوت اقتضائات آنها يپژوهش و يآموزش نظامات يبررس

  باشد. ثيحد و قرآن علوم رشته سامان آموزشي هب نحصرم
. اين پژوهش ناظر به سامانه دانشگاهي علوم قرآن و حـديث در سـي سـاله نخسـت     چهار

ــاتش (از  ــا  1365حي ــا دور  1395ت ــن تنه ــا اي ــوده اســت. ام ــدي و انتخــاب موضــوع   ه) ب بن
و تقويـت   1390هاي اجتماعي از ميانـه دهـه    باشد. به خصوص كه با گسترش شبكه  تواند نمي
هـاي    هـاي نـو بـه زبـان     باطات ميان بدنه دانشگاهي ايران و جهان و اقبال به ترجمه پژوهشارت

هايي تازه در مطالعات  ها و چرخش بريل)، جريان» المعارف قرآن دائرة«اروپايي (ازجمله، ترجمه 
قرآن و حديث ايران پديد آمـده اسـت. آهنـگ تحـوالت در اجتماعـات علمـي و دانشـگاهي        

  ضرورت تجديد و تداوم اين دست مطالعات را دوچندان كرده است.پرشتاب گشته و 
  
ها نوشت يپ

 

نهـاد  تـاريخ  در  ، پژوهشـي »معـارف «و » علـوم «  انـه يدر م«حاضر برآمده از طرح پژوهشـي   ي مقاله. 1
» )علـوم انسـاني  ي طـرح جـامع اعـتال   هـاي   (از مجموعـه پـژوهش   ثيعلوم قرآن و حد يدانشگاه
  الف) است. 1400و ديگران،   (قبادي

 يشـورا  رمجموعهي(ز يقرآن فرهنگ توسعه يشورا همچون ياستگذاريس ينهادها سيتأس جمله از. 2
 نقشـه  در قـرآن  معارف و علوم با مرتبط يهارشته گسترش به ژهيو توجه اي)، يفرهنگ انقالب يعال

  ).1390( كشور يعلم جامع
  .1388در سال  »يعلوم انسان يتحول و ارتقا يتخصص يشورا«شكل گرفتن به خصوص با . 3
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  (رك.  قم يپزشك علوم دانشگاه دانشكده سالمت و دين، در ارائه. 4
https://sanjeshp.ir/Content.aspx?click=2 

 منـابع  و خيتـار «، »يريتفسـ  مكاتـب  ومنـابع  «، »رجال واصطالحات «: از اندعبارت هادرس نيعناو. 5
مقايسه جدول دروس تخصصـي برنامـه قـديم    . كر(. »)ثيفهم متون (قرآن و حد يمبان« و »ثيحد

شناسـي اسـالمي، گـرايش     ) كارشناسي ارشـد روان 1400) و بازنگري شده (مصوب 1389(مصوب 
  ).3ص ،1400 ،...شوراگرا ( مثبت

وم اسـتنباط شـده از قـرآن) و    (علـ » علـوم مسـتنبطة مـن القـرآن    «يي نظيـر  هـا يبندمقوله هب توجه با .6
و  عبـدالرحمن  وسـف ي ،يمرعشـل (رك.  انمتقـدم  نـزد  )(علوم مرتبط با قرآن» متعلقة بالقرآن  علوم«

علوم حـول  «(علوم مندرج در قرآن) و » علوم في القرآن«ي بند مقوله و) 31، ص1ق، ج1410ديگران،
  ).15- 10، ص1378، زاده رك. دارابي، واعظ( (علوم در باره قرآن) نزد معاصران» القرآن

 ثيحـد  و قـرآن  علـوم  آموختگـان  هاي دانش ها و شايستگي توانمندي وضعيتاز  يشيمايپ يسنجش. 7
  ، ب).1400قبادي و ديگران (. رك. است شده انجام

روال  بهنشده است، اما  حيرشته تصر نيمشهد به مقطع ا يدانشگاه فردوس اتيوبگاه دانشكده اله در. 8
 شـده يم فيتعر رشته كي ليذ يمقطع كارشناس در يو معارف اسالم اتياله مجموعه كه هاسال آن
 يلـ يتكم التيدر مقـاطع تحصـ   هـا آمـوزش  شـدن  يتخصصـ  وتداوم داشـته)   1379 تاروند  نيا(
 يانـداز راه ارشـد  يكارشناس مقطع در »يعرب متون و ثيحد و قرآن« رشته محتمالً شده،يم  يريگيپ

  .است شده
رك. وبگاه دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده الهيات و معارف اسالمي شهيد مطهري، بخش معرفي و . 9

-https://theology.um.ac.ir/index.php/fa/2014-07-27-04-23-19/2014-07-27-05و تاريخچه. بـه آدرس  

00-28   
  .فصل اولالف،  1400قبادي و ديگران، . رك رشته، يخيتار ريس ليتفص يبرا. 10
 يشاخص توانديم ،دهه هشتاد يهاسال در علوم قرآن و حديث آموختگاندانش آمار يشيافزا روند. 11

  فصل چهارم). الف، 1400قبادي و ديگران، ( باشد ي رشته در اين دههجيتدر گسترش از
بر اساس اطالعـات منـدرج در مـتن برنامـه هـاي مصـوب       » مجري«و » جايگاه نهادي«دو مقوله . 12

غير دولتي در آموزش عـالي   استخراج شده است تا بازتابي باشد از سهم نهادهاي دولتي، حوزوي و
  حديث.  قرآن و

هـاي   منابع پاياني مقاله، به ارائه ارجاعات اسـتنادي برنامـه  به منظور پرهيز از طوالني شدن فهرست . 13
هـاي   بسنده شـده اسـت. در برنامـه    3تا  1درسي (شماره جلسه و تاريخ تصويب) در همين جداول 

شـوراي گسـترش آمـوزش    «، »ريـزي  شوراي عالي برنامـه «هاي مختلف  مصوب، نام شورا با صورت
  بسنده شده است.» شورا«و در جداول و متن مقاله به كلمه و... قيد شده » ريزي شوراي برنامه«، »عالي
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اسناد ذخيره شده در وبگـاه   )pdfتصوير ( اطالعات مندرج در جدول بر اساسالزم به ذكر است 
 25(ويراسـت  » هـاي درسـي مصـوب    برنامـه «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بخش مربـوط بـه   

هـاي   (براي بازيابي رشـته » نهج« ،»حديث«، »قرآن«هاي  و از طريق جستجوي كليدواژه )1400  اسفند
اهميـت تطبيـق اطالعـات بـا      ها فراهم آمده است. در عناوين رشته »قرائات«و  مرتبط با نهج البالغه)

خصوص  وبگاه، به گذاري شده درراطالعات مندرج در جداول اكسل بارو ست كه  تصوير اسناد ازآن
  رك. ا متن اسناد مطابقت ندارد.شماره جلسه مصوبات و گاه تاريخ مصوبه ب

https://www.msrt.ir/fa/grid/283/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-

%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-

%D9%87%D8%A7  

كميســيون...،  70(جلســه  1395الزم بــه ذكــر اســت بــا تصــويب برنامــه درســي مصــوب ســال  . 14
هاي اختياري  مجموعهرشته نسخ شده و محتواي آموزشي آنها در قالب - ، اين دو برنامه)13/4/1395

  است.  گنجانده شده
له روشن و معناداري بـا سـامانه آموزشـي علـوم     برنامه درسي، فاص هدفگذاري و در ي كههاي رشته. 15

كاربردي به روش پودمـاني  - هاي علمي اند، از جمله دوره قرآن و حديث دارند، در اين جدول نيامده
 تيريمد«، »خبرنگاري قرآني و مذهبي«، »نكارشناسي تالوت و قرائت قرآ«، »تربيت مبلغ قرآن«مانند 

  و... »يو مذهب يقرآن يها تيفعال يزيبرنامه ر شيگرا يامور فرهنگ
كميسـيون...،   70جلسه است ( ثيمرتبط با علوم قرآن و حد رشته يبرنامه درس 9ناسخ  برنامه نيا. 16

  ).1ص ،13/4/1395
، زاهدان، آمل، مشهد، رازيش، تهران، قم( كشور شهر 14 در يقرآن علوم يهادانشكده حاضر حال در. 17

فعاليت  با توجه به عدم .اندشده عيتوز) بجنوردو  سبزوار، فهاناص، بديمي، خو، كرمانشاه، مراغه، زابل
يا در دسترس نبودن وبگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم، اين اطالع مبتنـي اسـت بـر محتـواي     

  پديا: در دانشنامه برخط ويكي» دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم«مدخل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8

%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88_%D9%85%D8%B9%

D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B

1%DB%8C%D9%85  

 چارچوب در« شده ديق 3و در صفحه  يدانشگاه- ياحوزه گروه« شده ديق برنامه عنوان صفحه در. 18
  .»شده يزيرطرح قرآن علوم دانشكده يهارشته

  .»يدانشگاه نظام با توأم يحوزو قيعم وهيش«: شده ديق برنامه در. 19
  .»يدانشگاه- ياحوزه گروه«: شده ديق رشته علوم حديث- برنامه عنوان صفحه در. 20
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(دانشگاه شهيد بهشتي) كه فاصله روشن و معناداري با سامانه آموزشـي  » كاوي رايانشي قرآن»   رشته. 21
  علوم قرآن و حديث دارد در اين جدول نيامده است.

ـ  علومرشته:  5در  يارشد علوم اسالم يسكارشنا برنامه ضمن. 22  يو كالمـ  فلسـفه  ث،يو حـد  يقرآن
  .الملل نيب حقوق ،يشناس و جرم ييجزا علوم ،يخصوص حقوق ،ياسالم

 عنوان به »مصاحبه زين و حوزه خارج درس به اشتغال« دانشجو نشيگز طيشرا ليذ برنامه 5 ص در. 23
  ).1380(شورا...،  شده ديق دانشجو رشيپذ شروط

سياسـي نيروهـاي مسـلح ذيـل     - رو ست كـه سـازمان عقيـدتي    ارجاع به نظام آموزشي حوزه ازآن. 24
  شود. اختيارات ولي فقيه است و توسط سازمان حوزه و روحانيت اداره مي

واحـد)، شـش مجموعـه اختيـاري      56واحـد) و تخصصـي (   32هاي پايـه (  به جز مجموعه درس. 25
دانشـجو موظـف بـه انتخـاب و گذرانـدن يكـي از        واحد) طراحي شده است كـه  35مجموعه   (هر

) تربيـت دبيـر آمـوزش    پ ،ب) مطالعات حديث ،الف) مطالعات قرآن ست:ا ي اختياريها مجموعه
) فرهنگ و ج ،(قرائت و كتابت) يقرآن يهنرها) ث ،) تربيت مربي قرآن و حديث، تقرآن و حديث

  ).13- 8، ص1395(شورا...،  رسانه
26. 

http://pnu.ac.ir/sp150/portal/home/?2110853/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D

8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-

%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C  
براي اين درس دو عنوان كتاب به سفارش مركز همـاهنگي و توسـعه پـژوهش و آمـوزش عـالي      . 27

  ). 1399نيا، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  قرآني، تأليف شده است (تأليف عليرضا قائمي
رو ست كـه اوالً دانـش    عي منطق و روش تحقيق از آندر رده موضو» معناشناسي«قرار دادن درس . 28

)، شكل توسعه يافته مباحثات منطقي داللت، حدود linguistic semanticsشناختي معناشناسي زباني (/زبان
نيـاً جايگـذاري ايـن درس در    در تحليل معناي زبـاني اسـت و ثا   ...،ها و روابط و و تعريفات، نسبت

در حـوزه قـرآن و حـديث صـورت      هـاي پژوهشـي   ه روشدرسي با هـدف آمـوزش گسـتر     برنامه
  است.  گرفته

  ».اي شناسي مطالعات قرآني بينارشته روش«از جمله رك. گنجاندن درسي با عنوان . 29
  بيني شده است. در مجموعه اختياري فرهنگ و رسانه پيش» شناسي هاي جامعه مباني و نظريه«درس . 30
 1399تـا   1392هـاي   جلد دائرة المعارف قرآن (بريل) در سالاز جمله بايد به ترجمه و انتشار پنج . 31

اشاره كرد كه نقشي اثرگذار در آشنايي بدنه دانشگاهي علوم قرآن و حديث ايران با فضاي مطالعـات  
  هاي اروپايي داشته است. قرآني به زبان

  ).4صب،  1396شورا...، (» تواند بگذراند واحد را مي 6دانشجو حداكثر «در برنامه قيد شده . 32
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، ب 1396شورا...، » (دانشجو چهار واحد از دروس اختياري را انتخاب مي كند«در برنامه قيد شده . 33
  ).6 ص

تأكيـد داريـم؛ آن نقطـه    » نهـاد اجتمـاعي اهـل علـم    «روشن است كه بر علم و تخصص به مثابـه  . 34
ه از تماعي اهل يك حوزهاي جمعي و ارتباطات اج و زبان مشتركي كه در سامانه ها روشها،  عزيمت

  جمعي كه حتي زبان مشتركي با زبان اهل علم ندارند.و يا  هاي فردي اند، نه كوشش آمده  علم پديد
  

  نامه كتاب
(گـزارش طـرح پژوهشـي)، تهـران:      تاريخ رشته علوم قرآن و حديث در ايران )1396امامزاده، احمد (

 . و آموزش عالي قرآنيش مركز هماهنگي و توسعه پژوه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،

 به آدرس: 25/12/1400رسي مصوب، وبگاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ويراست هاي د برنامه

https://www.msrt.ir/fa/grid/283/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-

%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-

%D9%87%D8%A7  

  نظـام  ي ازسنجين  بر ي مبتن  ث؛يحد  و  قرآن  علوم  رشته ي بازمهندس ) 1393(  رضا ي،ديب  و ي گندمان  يجمال
  وش پژوه  توسعه  و ي هماهنگ  مركز ، تهران: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ،يقرآن  فرهنگ  توسعه
 ي.قرآن  يعالش آموز

  .206- 193، ص0، ش 1، دوره مقاالت و بررسيها) 1349خبرهاي دانشكده الهيات و معارف اسالمي (
 ثيدر موضـوع علـوم قـرآن و حـد     يپژوهشـ - يمقاالت علمـ  يشناس بيآس) 1392( ، رضاپناه سالمت

توسـعه   همـاهنگي و  مركـز (گزارش طرح پژوهشي)، تهران: وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري،    
  ي.قرآن يعالش و آموزش پژوه

، تهران: وزارت علوم، تحقيقـات و  ينآقر ي عال ش آموز ي هارشته  در ي بازنگر ) 1394( رضا  پناه، متالس
 . يقرآن ي عالش آموز  و هش پژو  توسعه  و ي هماهنگ  مركزفناوري، 

و سرفصـل دروس دوره كارشناسـي الهيـات    مشخصات كلي، برنامه ) 1368ي (زيربرنامه يعال يشورا
مبـاني حقـوق اسـالمي، فلسـفه و     معارف اسالمي در هفت شاخه علـوم قـرآن و حـديث، فقـه و     

 ،189 جلسـه ، اسالمي، اديان و عرفان، تاريخ تمدن ملـل اسـالمي، فقـه حنفـي، فقـه شـافعي        كالم
 ، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالي.20/12/1368  مورخ

مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس دوره دكتري الهيات معارف  )1369ي (زير امهبرن يعال يشورا
علوم قرآن و حديث، فقه و مبـاني  ، اسالمي در پنج رشته اديان و عرفان، تاريخ و تمدن ملل اسالمي

شـوراي   200 جلسـه شوراي سرپرستان (ادامـه   130، جلسه حقوق اسالمي، فلسفه و كالم اسالمي
 ، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالي.17/4/1369 ورخم ،ريزي) برنامه



  1401ز اييپ، 3، شمارة 6سال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي   106

 

مشخصات كلي، برنامـه و سرفصـل دروس دوره كارشناسـي ارشـد      )1370ي (زير برنامه يعال يشورا
الهيات معارف اسالمي در پنج رشته علوم قرآن و حديث، فقه و مبـاني حقـوق اسـالمي، فلسـفه و     

، تهـران:  1/10/1370 مـورخ  ،230 جلسه ،اسالمي كالم اسالمي، اديان و عرفان، تاريخ و تمدن ملل
 وزارت فرهنگ و آموزش عالي.

، برنامـه آموزشـي دوره كارشناسـي آزاد الهيـات و معـارف اسـالمي      ) 1374ريزي ( شوراي عالي برنامه
 ، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالي.8/11/1374 مورخ ،312  جلسه

ي برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي علوم مشخصات كلالف)  1379شوراي عالي برنامه ريزي (
 ، تهران: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.18/10/1379 مورخ ،406 جلسه قرآن و حديث،

مشخصات كلي برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي ارشـد  ب)  1379شوراي عالي برنامه ريزي (
 م، تحقيقات وفناوري.، تهران: وزارت علو18/10/1379، 406 جلسه، علوم قرآن و حديث

مشخصات كلي برنامه و سرفصل دروس دوره دكتري علوم قرآن ج)  1379شوراي عالي برنامه ريزي (
 ، تهران: وزارت علوم، تحقيقات وفناوري.18/10/1379، 406 جلسه، و حديث

 ،يشناسـ روان يكارشناس درسي (بازنگري شده) مقطع برنامه )1391ي آموزش عالي (زيربرنامه يشورا
 ، تهران: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.13/12/1391 مورخ ،824 لسهج

 دورهدرسـي  برنامـه  ) 1394ي آموزش عالي؛ شوراي تحول و ارتقاي علـوم انسـاني (  زيربرنامه يشورا
، تهـران: وزارت علـوم، تحقيقـات و    11/8/1394 مورخ ،107 جلسه ،يتيعلوم ترب رشته يكارشناس
 فناوري.

برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم قـرآن و  الف)  1396ريزي آموزشي ( امهشوراي عالي برن
 23/11/1395مورخ  882(به استناد جلسه  20/2/1396، بازنگري شده دانشگاه تهران، مورخ حديث

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. ريزي)، تهران: شوراي عالي برنامه

برنامه درسي دوره دكتري رشته علـوم قـرآن و    بازنگريب)  1396ريزي آموزشي ( شوراي عالي برنامه
 23/11/1395مورخ  882(به استناد جلسه  30/1/1396، بازنگري شده دانشگاه تهران، مورخ حديث

 ريزي)، تهران: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. شوراي عالي برنامه

مقطـع   ،ياسـالم  يشناسـ روان تهرشدرسي  برنامه )1400ي آموزش عالي (زيربرنامه گسترش و يشورا
، تهـران: وزارت  25/07/1400 مـورخ ، 161 لسـه ج ،گرامثبت يشناسروان شيگراكارشناسي ارشد، 

 علوم، تحقيقات و فناوري.

، »نقد و بررسي برنامه درسي رشته علوم قرآن و حديث در مقطع كارشناسي) «1395رضا ( فخاري، علي
  .140- 115، ص 40ش  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه ينامه انتقاد پژوهش

 ينامـه انتقـاد   پژوهش، »ثيرشته علوم قرآن و حد يدرس يزير كالن در برنامه يقد مبانن) «1396همو (
  .238- 211، ص 47ي، ش علوم انسان يها متون و برنامه
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هـاي نظـام    ) طراحي الگوي گسترش آموزش عالي قرآني در راستاي اولويت1395فراستخواه، مقصود (
  مركــز وســعه فرهنــگ قرآنــي (گــزارش طــرح پژوهشــي)، وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري، ت

  ي.قرآن  يعالش آموز  وش پژوه  توسعه  و ي هماهنگ
وزارت علوم، تحقيقات و  تهران: ،تاريخ رشته علوم قرآن و حديث در ايران) 1396حسام ( ديس ،يشيقر

  قرآن. يمركز هماهنگي توسعه پژوهش و آموزش عال فناوري،
در  ، پژوهشـي »معارف«و » علوم«  انهيدر م، الف) 1400قبادي، مريم؛ رهنما، هادي؛ برادران حقير، مريم (

علـوم  ي طـرح جـامع اعـتال   «هاي  (از مجموعه پژوهش ثيعلوم قرآن و حد ينهاد دانشگاهتاريخ 
  العات فرهنگي.، نسخه كتاب پروژه (دردست انتشار)، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مط»)انساني

هـاي   هـا و شايسـتگي   بررسـي توانمنـدي  «، ب) 1400قبادي، مريم؛ برادران حقير، مريم؛ رهنما، هادي (
، 56، ش نامه آموزش عالي، )»1395- 1365آموختگان رشته علوم قرآن و حديث در سه دهه ( دانش
 .162- 127ص 

ري شده) دوره كارشناسـي رشـته   برنامه درسي (تجميع و بازنگ) 1395ريزي آموزشي ( كميسيون برنامه
 ، تهران: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.13/4/1395، مورخ 70، جلسه علوم قرآن وحديث

م) مقدمه بـر  1990ق/1410( عبداهللا ميابراه ،يكرد ي؛جمال حمد ،يذهب ؛عبدالرحمن وسفي ،يمرعشل
  .دار المعرفة  :روتزركشي، بي القرآن علوم في البرهان

، مشـهد: بنيـاد   نصـوص فـي علـوم القـرآن    ) 1387علي؛ واعظ زاده خراساني، محمـد ( موسوي دارابي، 
 هاي اسالمي آستان قدس رضوي. پژوهش

  


