منابع آزمون دکتری رشته علوم قرآن و حدیث
تب سبل  ،19داوشگبٌَب مسئًل بشگضاسی آصمًن دکتشی بًدوذ ي َش داوشگبٌ ،مىببعی بشای آصموًن ووًد امو
کشدٌ بًد .اص سبل  19کٍ آصمًن تجمیع ي تًسط سبصمبن سىجش بشگضاس شذ ،مىببع مشخصی بشای آصموًن امو
وشذ .آوچٍ کٍ پس اص سٍ ديسٌ بشگضاسی آصمًن تمشیببً مشخص شذٌ ،ایه اسو
َستىذ .امب ممکه اس

دس َش ديسٌ ،کمی

ي کیفی

کوٍ مىوببع تمشیبوبً َموبن مىوببع

طشاحی سوًال اص مىوببع متفوبيا ببشوذَ .مچىویه کییو

سًاالا مبوىذ سًاالا آصمًن کبسشىبسی اسشذ اس  .یعىی بٍ مىًان مثبل ،لبلب سًاالا دسس مشبی َمبن لبلب
سًاالا آصمًن اسشذ اس  .بب رکش ایه وکتٍ کٍ بشوی اص سًاالا اص وُج الب غٍ آمذٌ اسو  .دس تفسویش ،مىبیو
بیشتش بٍ تفسیش المیضان اس
صیبدی طشح شذٌ اس

ي دس سبلُبی گزشتٍ اص سًسٌَبی آلممشان ،اوسبن ،میك ،طبسق ،امیی ي ...سوًاالا

(مخصًصبً سًسٌ آلممشان).

زبان عربی
جرجيَ ،جعریب ،ضرف و ٌدّ ىاٌٍس آزىّن کارشٍاسی ارشس( .ر.ك .ةَ ىٍاةع آزىّن کارشٍاسی ارشس عهّم كرآن
و خسیخ)
ىطانعَ ةیشحر:
ٌِ .1ج انتالغَ
 .2اىانی ،سیس ىرجضی
 .3ىلسىَ ،اةً رهسون

علوم قرآن
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

انحيِیس ،آیث اهلل ىعرفث (ةا عٍایث ةیشحر ةَ جهزیص انحيِیس)
انتیان ،آیث اهلل رّیی
جاریذ كرآن ،دکحر خجحی
استاب ٌزول ،دکحر خجحی
االجلان ،سیّطی (ةا عٍایث ةیشحر ةَ اةّاب اعجازٌ ،سخذ ،اىاخال ،اكسخام ،جٍاسخب ،جلخسیو ،آداب و شخرای
جفسیر ،و ةا اُيیث کيحر :ىٍاستث اآلیات وانسّر ،جسل و اسحسالل)
جاریذ كرآن ،آیث اهلل ىعرفث
جاریذ كرآن ،دکحر راىیار
انترُان ،زرکشی (ةا عٍایث ةیشحر ةَ ةَ جهس اول و دوم)

ىطانعَ ةیشحر:
 .9ىلسىَ آالءانرخيً ،شیذ جّاد ةالغی
 .11انلرآن انکریو و روایات انيسرسحیً ،عالىَ عسکری (جهس اول و دوم)
 .11عهّم كرآن ،شِیس آیث اهلل خکیو

 .12انلرائات انلرآٌیَ ،عتسانِادی فضهی
 .13جٍاسق انسرر فی جٍاسب انسّر ،سیّطی
 .14اكسام انلرآن ،اةً كیو

تفسیر
 .1جفسیر کم كرآن کریو از جفسیر انيیزان و ىجيع انتیان (ةا عٍایث ةیشحر ةَ سخّرهُای :ةلخره ،آلعيخران،
ٌيم ،خج ،ىّىٍّن ،اٌتیاء ،خجرات ،واكعَ ،ىجادنَ ،جيعَ ،اٌسان ،طارق ،عهق ،اعهی) و ُيچٍیً اجزاء 26
جا  31كرآن کریو
 .2انحفسیر و انيفسرون ،آیث اهلل ىعرفث
ىطانعَ ةیشحر:
 .3روششٍاسی جفسیر ،ىديّد رجتی
 .4انحفسیر و انيفسرون ،ذُتی

علوم حدیث
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

عهو اندسیخ ،شاٌَچی
درایَ اندسیخ ،شاٌَچی
جهزیص ىلتاس انِسایَ ىاىلاٌی ،غفاری
جاریذ عيّىی خسیخ ،ىعارف
ىلسىَ ىعجو انرجال ،آیث اهلل رّئی
اضّاء عهی انسٍَ انيديسیَ ،شیذ ىديّد اةّریَ
جاریذ خسیخ ،شاٌَچی
ىططهح اندسیخ و عهّىَ ،ضتدی ضانح
پژوُشی در سیر خسیای شیعَ ،ىعارف

ىطانعَ ةیشحر:
 .11ىلسىَ ريسّن و ىائَ ضداةی ىزحهق عالىَ عسکری
 .11ىعانو انيسرسحیً ،ج  1و  2عالىَ عسکری
 .12اضّل کافی ،جهس اول ،شرح ىال ضانح ىازٌسراٌی و ىرآت انعلّل
 .13ىٍِج انٍلس فی عهّم اندسیخٌّ ،رانسیً عحر
 .14کهیات عهو رجال ،آیث اهلل ستداٌی

