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 پيشگفتار

هاي  كتاب  اند، راجع به ول كردهمشغ  موضوع شيعه  خود را به  بسياري از كساني كه
  شناخته  عنوان پايتخت روحي و علمي شيعه  به  كهي نجف ( ي علميه سي آنها در حوزهدر

دهم، از پاسخ من  ال آنها پاسخ ميؤس  به  كنند، و بعد از اينكه ال ميؤاست)، س  شده
،  ي علميه حوزه  هكنند ك پندارند، زيرا آنان فكر مي شوند و آن را عجيب مي مي  زده شگفت

باشد و ساختماني بزرگ در  و داراي ابعادي متعدد مي  دانشگاهي ديني، با وسعتي گسترده
ي درسي آنها  است و دهها كتاب منهجي، برنامه  از شهر نجف را اشغال نموده  مكاني ويژه
ي باشد و قرآن و سنت نبو هايي پرمحتوا و عميق و قوي مي حاوي رشته  كه  را پر نموده

 است.  در رأس آنها قرار گرفته
: اين تنها تصورات و گمانهايي  عرض شما برسانم كه  خواهم با كمال اختصار به مي

هايي  واقعيتي ندارد! منبع و مصدر آن نيز همان تبليغات و بيانه  گونه هيچ  توخالي است و
 است.  آن را دنبال كرده  در طول تاريخ، شيعه  است كه

 محل تدريس
  ساختماني ويژه  مكاني مشخص و معين ندارد، يعني اينكه  حوزه  است بدانيد كهلزم 

هايي  به غرفه  و يا ساختمانهايي مخصوص جهت تدريس را براي آن نخواهي يافت، كه
ها اتاقي براي مدير  و دانشگاه  باشد و همانند ساير مدرسه  براي تدريس تقسيم شده

آنها در   باشد، بلكه  داشته  طور جداگانه  مدرسين بهو اتاقهايي براي اساتيد و   مدرسه
آن   مربوط به  هاي زيرين ساختمان كه و در اتاقهايي گوناگون يا طبقه  هايي پراكنده حجره

و   كنند، و برخي اوقات از حسينيه باشد، درسهايشان را دنبال مي مرجع و يا اين مرجع مي
جامع «در وسط مسجد   كه  كنند، همانگونه مي  هايشان استفاده ي درس مساجد براي ادامه

نمايند، غير  مي  هايشان را در كنار قبر طوسي تدريس واقع در خيابان طوسي درس »طوسي
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  نموده  ساختماني را براي سكونت و تدريس اجاره  بشير پاكستاني كه  از مرجع معروف به
 است.

 قانون امتحانات 
اي علمي  رك علمي ندارند، و براي طي مرحلهآنان قانوني براي امتحان و گرفتن مد

  بنا به  است كه  اين دانش آموز و طلبه  گيرند، بلكه وقت و زماني را در نظر نمي  هيچ گونه
اختيارات خود كتابهاي درسي و استاد مورد نظر جهت تدريس و زمان حضور در 

برخي نيز بيست  سال و  كند، از اين رو برخي از آنان ده جلسات درسي را انتخاب مي
تر  كند، و برخي از آنها نيز خواهان مدت زماني طولني سال درسهايش را دنبال مي

 طريق روزي خود را كسب نمايد. از اين  باشد و هدف او اين است كه مي
توسط شيخ   آنها قبل از گذشت هزار سال بر تأسيس مدرسه  ياداوري است كه  لزم به

 اند. ) همين روش را دنبال كردهه 460ال محمد بن حسن طوسي (متوفاي س

 هايي در راستاي تغيير فراخواني
هايي در راستاي تغيير روش تدريس و  با فراخواني  ، حوزه در خ�ل چهار قرن گذشته

ام آنها روي ضروري بودن  اط�ع يافته  است، اما چنانكه  مكان و محل تدريس روبرو گشته
اقدامي را قبول   گونه و براي تغيير آن هيچ  هشاري نمودهمان روش تدريس خود پاف

و خواهان   قدم علم نموده  اند، اما در ميان اين دو ديدگاه مخالف، ديدگاهي ديگر نكرده
رو ما با كساني همچون سيستاني روبرو  است. از اين  جمع ميان آن دو ديدگاه بوده

بخصوص  –ي از آنها نمايند، و برخ روي همان روش قديمي پافشاري مي  شويم كه مي
  وجود آمده  با تغييرات به  باشند كه مي  هايي ويژه خواهان بناي مدرسه -بعد از اشغال عراق

را تأسيس نمود و  »الصدر الدينية«رو يعقوبي دانشگاه  هماهنگ باشد، از اين  در جامعه

اي مخصوص را  قسمتي از آن را مخصوص زنان قرار داد، و مقتدي صدر نيز مدرسه
 است.  ن راستا اقداماتي را انجام دادهأسيس نمود و طائي نيز در هميت



 
 

 ي نجف هاي درسي در حوزه برنامه  نگاهي به

 عرض شما برسانم:  خواهم م�حظات زير را به هاي درسي مي قبل از توضيح برنامه
طور كلي از قرآن و تمامي متعلقات آن خالي   هاي درسي آنها به منهج و برنامه -1

هاي درسي آنها از تدريس روش ت�وت، تجويد، حفظ، تفسير  برنامه  د، يعني اينكهباش مي
و آگاهي از علوم قرآني همانند: اصول تفسير، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، مكي و مدني 

0Fقرآن استدلل نمايند  براي مسايل فقهي و ... به  اينكه  رسد به  باشد، چه و ...، خالي مي

1 ،
                                           

اي از علوم  نمود خود را از آن تقليد بيرون آورد و بعد از اشغال عراق تدريس پارهشيخ محمد يعقوبي ت�ش  -1
خاطرحذف علوم   به  باشد كه مي» شكوي القرآن«نام   وجود آورد، ايشان داراي كتابي به  به  قرآني را در حوزه

:  دارد اينكه ان بيان ميايش  كلماتي كه  نمايد، و از جمله را سرزنش و توبيخ مي  قرآن در منهج درسي، حوزه
طور عام  حتي افراد ملتزم نيز از ت�وت قرآن و   ي مسلمان به بينم جامعه مي  اين است كه  (علت اين شكوائيه

اش نقش امامت و رهبري  در زندگاني روزمره  اينكه  رسد به  ، چه اهتمام بدان و تدبر در آيات آن رويي برتافته
عنوان چراغي روشن و   به -كنند هدايت يافتگان هدايت را بدان دنبال مي  كه –ن قرآ  را بدان بدهد، تا اينكه

  عنوان كتابي فراموش شده  قرآن به  هاي زندگي او نقش آفريني كند، اما متأسفانه دليلي واضح در تمامي جلوه
 آورند. هايي اندك بدان رويي نمي است و جز پاره  شده  كنار گذاشته
قرآن از   مندي نسبت به ع�قه  راجع به  هايي را كه گويد: تعدادي از گزارش ) مي9(  ي شماره و در حاشيه

اينان كساني هستند   بود، خواندم، لزم است بدانيد كه  شده  ، تهيه ي شريفه براي قبول در حوزه  هاي آماده طلبه
است، اما   تشويق نموده  اب اين رشتهآنها را براي انتخ  باشند كه اي از فهم ديني و ايمان را دارا مي درجه  كه

عنوان   به  نيز قرآن را ختم نمايد، و ديگري كه  حتي يك مرتبه  برخي از آنها هرگز نتوانسته  ديدم كه  متأسفانه
است، و بسياري از   آن را ت�وت نموده  در طول حياتش دو مرتبه  دارد كه اع�م مي  امام جماعت انتخاب شده

  است، اين گزارش تنها مربوط به  را در مناسبات و مراسمهاي ديني ت�وت نموده  پراكندههايي  آنها سوره
  فهم و درك معاني قرآن و تدبر در مفاهيم و معاني آن، بايد گفت كه  بود، اما راجع به  شده  ت�وت تهيه  ي جنبه

 باشد.  جهل و ناداني در اينجا فراگير و كلي مي
  گويد: بنده مي »قرآن  در راستاي بازگشت به  مسئوليت حوزه«ي چند تحت عنوان سپس يعقوبي بعد از صفحات

، خطبا، فض� و علماهايش  ي طلبه ي شريف با همه مسئول در اين راستا حوزه  نخستين گروه  معتقد هستم كه
ذكر است   و لزم به باشد... متعلق مي  فساد حوزه  و فساد آن نيز به  ص�ح حوزه  به  باشد، زيرا ص�ح جامعه مي
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شود و طرفداران آن را از  عنوان جهل و ناداني قلمداد مي  به  ير در حوزهتدريس تفس  بلكه
ي تفسير  محمد حسين طباطبائي نويسنده  كه  كنند! همانگونه نردبان علم بركنار مي

اعتراف   ابولقاسم خوئي (بنا به  با آن روبرو گشت، و اين همان سببي بود كه »الميزان«
1Fواداشت ايشان)را براي اعراض از آن علم،

1. 
سنت   قرآن كريم بيان داشتيم، راجع به  ديدگاه آنها نسبت به  راجع به  كه  آنچه -2

نمايند، يعني آنها اصل دوم از دليل احكام شرعي  همان روش برخورد مي  نبوي نيز به
 اند. ي درسي خود قرار نداده براي شناخت دين را در برنامه

ي هدايت  اصل دين و اساس و پايه  كه فهميم ي فوق مي دو م�حظه  به  با توجه -3
ي آنها بر رأي  باشد، بنابراين مدرسه نمي  ي درسي حوزه (قرآن و سنت) در منهج و برنامه

 نقشي ندارد.  گونه است و وحي در ساختار دين آنها هيچ  و عقل بنيان شده

                                                                                                             
: جاي بسي  بيان داشتم كه» ي شريف هاي حوزه خطبا و طلبه  وصايا و نصايحي چند به«در كتاب   بنده  كه

شكلي   به  هاي حوزه كتاب  است، متأسفانه  نشده  وي قرار داده قرآن در منهج تحصي�ت حوزه  تأسف است كه
اي  كند، و جز براي استدلل روي قاعده تدبر در قرآن نياز پيدا نمي  به  انتها طلبه  از ابتدا تا به  كه  تنظيم شده

هاي  عنوان ميداني براي بررسي  رو قرآن به اي فقهي كاربرد ندارد. از اين نحوي و يا مبحثي اصولي و يا مسأله
  لي بدان دادهمح  گونه عنوان غذاي قلب و روح و دواي نفس هيچ  گيرد و به قرار مي  دقيق عقلي مورد استفاده

  هرگز نتوانسته  يابد، اما متأسفانه مي  و اصول دست  اي عالي از فقه مرتبه  فرد حوزوي به  بسا كه  شود. و چه نمي
  ي اص�ح را نپيموده عنوان رساله  ي تعامل با قرآن و درك و فهم آن به زندگي قرآني را سپري كند و تجربه

قرآن را جهت ت�وت و تدبر در   اي را نخواهي يافت كه گذرد و طلبه ها مي بسا روزها و هفته  است. و چه
است. و اگر زاد   ارتباطي روحي ميان او و قرآن برگزار نشده  باشد، زيرا هيچ گونه  آيات آن را در دست گرفته

 توانست آن را ترك كند و اين مصيبت و مشكلي بسيار بزرگ يافت هرگز نمي ي خود را در قرآن مي و توشه
نحو احسن و   توانند قرآن را به برخي از آنان نمي  ذكر است كه  گردد، لزم به محسوب مي  و جامعه  براي حوزه

و   در راستاي اص�ح جامعه  كه-  ي مهم و اساسي حوزه با رعايت قواعد قرائت نمايند. لذا نخستين وظيفه
براي فهم قرآن و ت�ش جهت   اين است كه - سوي خداوند تبارك و تعالي قدم برداشته  نزديك كردن آنها به

 تطبيق قانون آن قدم فرسايي نمايد. 

 .مرتضى مطهريي:  نوشته.52ص »إحياء الفكر الديني« -1
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ر قرا  آنها براي تدريس لغت عربي مورد استفاده  بيشتر منابع قابل اعتمادي كه -4
اهل تشيع ندارند، و اين بيانگر ضعف   باشند و ربطي به دهند، منابعي از اهل تسنن مي مي

جهت فهم   باشد كه در راستاي آگاهي از اساس و بنياني مي  و ناتواني علماي شيعه
توان در تسلط عجميت  دارند، و تنها علت آن را مي  نصوص قرآن و سنت كاربردي ويژه

 بر آنها قلمداد نمود.
، منطق و  ، اصول فقه گردد: لغت، عقيده منهج درسي آنها در موارد زير منحصر مي -5

 . فلسفه
  نمايند، تا از اين طريق روش مجادله تأكيد مي  صورتي ويژه  روي درس منطق به -6
در برابر نصوص قرآني دارد، براي وي جبران   بياموزند و آن فقر شديدي كه  طلبه  را به

 نمايند.
از طريق تاريخ، شناخت اس�م را پيگيري ننمايد، آنان   و جامعه  طلبه  براي اينكه -7

ي درسي  اند. زيرا تدريس اين ماده طور كلي از منهج درسي حذف كرده  درس تاريخ را به
اين دين   چگونه  شود كه ي اصحاب، تابعين و بزرگان اس�م روبرو مي نامه حتما با زندگي

در راه انتشار آن ت�ش و كوشش نمودند، و همچنين بايد  نسل بعدي انتقال دادند و  را به
، مدائن ،  ، نبرد با مرتدين، قادسيه ذكر نبردهايي همچون بدر، احد، حنين، فتح مكه  به

اصحاب در اين نبردها نقش آفريني كردند. و   چگونه  نهاوند، يرموك و حطين بپردازند كه
  جهانيان داشته  ن بشري و انتقال آن بههمچنين بايد مروري بر نقش عرب در تأسيس تمد

از   سازد كه ها روبرو مي ها و علل پيدايش آن فرقه باشند، و درس تاريخ آنها را با فرقه
و   علل تغيير عقائد اماميه  باشد و بايد به و اخت�فاتشان مي  ي اماميه ي آنها فرقه جمله

سازد و آنها  الت روبرو ميؤيك سري سآنها را با   بپردازند كه  ي اثناعشريه پيدايش فرقه
 خواهند با آن روبرو شوند. نمي  هيچ وجه  نيز به
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  داده  ميان آنان درسي شفاهي ارائهمنقولتي ثابت، در  بنا به  ت كهذكر اس  لزم به -8
پيرامون ناسزاگويي در حق اصحاب و مردان بزرگ اس�م و عرب، تحريف   شود كه مي

 باشد. نمايي فارس و امثال آن مي و بزرگقرآن و كاستن مقام عرب 



 
 

  هاي حوزه مراحل تدريس در مدرسه

  پيمايد كه را در راستاي تدريس مي  مرحله  سه  ي اجتهاد، حوزه درجه  براي دستيابي به
 عبارتند از:

 قدمات -1
  متوسطه -2
 خارج  -3

 ي نخست: تدريس مقدماتي مرحله
واردي همچون: نحو، صرف، علوم ي مقدماتي درسهايش را در م در اين مرحله  طلبه

 گرداند. اي از متنهاي ادبي منحصر مي و پاره  ، عروض، منطق، اصول فقه ب�غه
 شوند عبارتند از: تدريس مي  در اين مرحله  كتابهايي كه  و از جمله

 در صرف و نحو
ابن آجروم   مشهور به  محمد بن داود صنهاجي كه  ي ابوعبداهللا : نوشته اجروميه -1

 ).ه723(ت:شد، با مي
 .ابن هشام أنصاريي  نوشته :قطر الندى وبل الصدى -2
اين كتاب بيش از يك   ذكر است كه  همراه شرح آن. لزم به  به ألفيإل ابن مالك -3

اي (شعر  رجوزهداشت، ايشان اُ  شرح ابن مالك اشاره  توان به مي  از جمله  شرح دارد، كه
عنوان   است و به  شرح ابن ناظم مشهور گشته  به  اند كه در بحر رجز) ادبي را شرح داده

هاي  است. و شرح ابن عقيل هزلي نيز يكي ديگر از شرح  بزرگترين شرح شناسايي شده
 باشد. ابن مالك مي  الفيه
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جهت آگاهي بيشتر از اصط�حات نحوي و   ي ابن هشام. طلبه مغني اللبيب: نوشته -4
  برخي از افراد ويژه  ذكر است كه  لزم به خواند، نگري در علم نحو اين كتاب را مي ژرف

اند و  تهذيب اين كتاب پرداخته  ي مغني اللبيب به خاطر اسبابي چند در مقدمه  به  در حوزه
عنوان كتابي   اين كتاب در علم نحو به  ذكر است كه  اند. لزم به آن را مغني الديب نام داده

 گردد. ارزشمند محسوب مي

 و بيان، معاني  در بإلغه
تفتازاني   ي مسعود بن عمر بن عبداهللا ها كتاب مطول نوشته المطول: برخي از طلبه -1
 آموزند. ) را نزد استادش ميه 791(ت:
ي احمد بن ابراهيم  نوشته  : و برخي ديگر كتاب جواهر الب�غه جواهر الب�غه -2

 آموزند. باشد، را نزد استادش مي يكي از شاعران مصر مي  ) كهه 1362هاشمي (ت: 

در اين   آموزد كه : و برخي ديگر نيز اين كتاب را نزد استادش ميالبالغة الواضحة -3

 است.  اواخر مختصر شده

 در منطق
 . ي م� عبداهللا : نوشتهاحلاشية -1

قطب الدين رازي ي  نوشته :حترير القواعد الـمنطقية يف رشح الرسالة الشمسية -2

 ).ه766(ت:
» المنطق«جاي اين دو كتاب، كتاب   ها به : در اين اواخر طلبهالمنطق كتاب -3

  آموزند. ) را ميه 1283ي شيخ مظفر (ت: نوشته

 : در فقه
 ).ه676محقق الحليّ (ت:ي  نوشته: الـمخترص النافع يف فقه اإلمامية -1

 .محقق الحليّي  نوشته :رشايع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام -2
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اي از فتاواي مجتهد  تدريس مجموعهدر هنگام   : در اين مرحلهالرسالة العملية -3

 شود. ) از آن تعبير مي ةالرسالة العملي(  به  شود كه مي  اعلي خوانده

 : در اصول فقه
 ).ه1011نجل الشهيد الثاني (ت:ي  نوشته: معامل األصول -1

 سيد محمد باقر الصدر. ي نوشته :دروس يف علم األصول : و يا اينكه -2

 .شيخ محمد رضا مظفري  نوشته أصول الفقه : و يا اينكه -3

 كنند. ها بيش از يك كتاب را دنبال مي برخي از طلبه  ذكر است كه  لزم به

  ي دوم: تحصيالت متوسطه مرحله
خود   هاي استدللي در اصول، فقه و فلسفه براي تحصيل كتاب  ي دوم طلبه در مرحله
 كند. را وقف مي

روي كتابي مخصوص اين فن و   ت كهاين صورت اس  به  روش تدريس در اين مرحله
كنند، سپس استاد مقطعي از كتاب را با شرحي واضح و  يا آن فن ديگر اتفاق حاصل مي

نمايد، سپس  ي آن را برطرف مي ي گنگي و مسايل پيچيده همه  دهد كه مي  روشن ارائه
روي   لبهتعليقات ط  دارد و بعد از آن به مي  گيرد، عرضه روي آن صورت مي  نقدهايي كه

تصحيح آراء و نظريات آنها   دهد، استاد نيز در صورت لزوم، به آن مقطع گوش فرا مي
 كند. نمايد و بدان قناعت مي پردازد و اگر آراء و نظريات آنها را بپسندد آن را تأييد مي مي

 شود. مي  ي استدللي ناميده عنوان مرحله  تحصي�تي به  اين مرحله
 شود عبارتند از: تدريس مي  در اين مرحله  كهكتابهايي   و از جمله

  در فقه
شيخ محمد بن جمال الدين مكي ي  نوشته: الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية -1
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ه زين الدين العاملي مشهور بي  : نوشتهوالرشح). ه786شهيد األول (ت:ه عاملي مشهور ب

 ).ه965شهيد الثاني (ت عام 

 ).ه1281أنصاري (ت: بن محمد أمين تستري شيخ مرتضىي  نوشته :مكاسبـال -2

 و خيارات.  عبارتند از: مكاسب حرام، معامله  قسم دارد كه  اين كتاب سه

 در اصول
أخوند (ت: ه شيخ محمد كاظم خراساني معروف بي  نوشته :كفاية األصول  -1

 هـ).1329

 .»مكاسبـال« ي نويسندهشيخ أنصاري ي  نوشته :)فرائد األصول( الرسائل -2

ي سيد محمد  نوشته »دراسة احللقات«  در اين اواخر آن را به  : كهصولات األحلق  -3

 اند. باقر الصدر تغيير داده

  در فلسفه
 ).ه672نصير الدين طوسي (ت:ي  نوشته :جتريد االعتقاد -1

 سيد محمد باقر الصدر.ي  نوشته :فلسفتنا  -2

 اين كتاب، از كتابجاي   هاي به در اين اواخر طلبه :بداية احلكمة وهناية احلكمة  -3

 كنند. مي  استفاده سيد محمد حسين طباطبائيي  نوشته »بداية احلكمة وهناية احلكمة«

 ي تحقيقات خارج ي سوم: مرحله مرحله
است، زيرا تحصي�ت در   ي تحقيقات خارجي نامگذاري شده مرحله  سوم به  مرحله

استاد آن را   شود كه ميهاي معتمدي پيگيري  اين مرحله در چهارچوبي بيرون از كتاب
  به  ي قبلي در حوزه بعد از آن دو مرحله  رو طلبه سازد، از اين مي  آماده  براي اين مرحله

 شود. پاياني در زندگاني تحصيلي منتقل مي  مرحله
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  در اين مرحله  مسئوليت طلبه
، باشد مي  ي طلبه ي تحصيلي، مسئوليت آمادگي و طرح ريزي بر عهده در اين مرحله

اط�عات خود، قبل از حضور در   منبعي علمي و با اعتماد به  نيز بدون پايبندي به  طلبه
اقوال علما در آن   كند، سپس به مي  ، اصول و ... را آماده ي مورد نظر از فقه رشته  محاضره

آورد و در  دست مي  ي مورد نظر را به كند و دليل قابل قبول براي مسأله مي  مراجعه  رشته
 نمايد. را براي خود انتخاب مي  هايت رأي و نظري ويژهن

رساند؛  هم مي  در تحقيقات خارجي حضور به  سازي، طلبه  بنابراين بعد از پايان آماده
بزرگان علماي   هايي تحصيلي است كه تحقيقات خارجي، حلقه  ياداوري است كه  لزم به
  داده  ارائه  زمان بيش از يك حلقهكنند. و برخي اوقات در يك  مي  آن را اداره  حوزه

هاي  يكي ديگر از رشته  استاد مبحثي فقهي يا اصولي و يا اينكه  رو كه شود، از اين مي
دهد، و برخي اوقات استاد  مي  اي ارائه عنوان محاضره  كند و آن را به علمي را انتخاب مي

ي  را در محاضره  مبحث فقهدهد، يعني ايشان  مي  را ارائه  مجتهد  در يك روز دو محاضره
تأخير   ي شامگاه به را براي محاضره  ي اصول فقه دهد و رشته مي  قبل از ظهر ارائه

دهد، و برخي از استادهاي مجتهد  مي  ها را ارائه بر عكس اين رشته  اندازد و يا اينكه مي
 دهد. مي  گيرد و تنها آن را ارائه مي  عهده  را به  تنها يك رشته

 ي اجتهاد  مرحله چهارم:
سازي  تحقيقات، استنباطات، آماده  رسد و استاد به ي اجتهاد مي مرحله  به  طلبه  وقتي كه

دليل، جمع ميان احاديث و آراي گوناگون و بررسي اقوال او اطمينان حاصل نمود، 
ني بعد از پيمايش آن مراحل طول  نمايد، بنابر اين طلبه مدرك اجتهاد را براي او صادر مي

  يابد و خود به ي اجتهاد دست مي درجه  بود، به  يك ربع قرن از عمرش را دربر گرفته  كه
 دارد. نمايد و آرائ و نظريات شخصي خود را ابراز مي طور مستقل اجتهاد مي

 



 
 

 هاي مراحل پايه

)  را سطح (پايه  هر مرحله  شود كه مراحلي جزئي تقسيم مي  ي تحصيلي به مرحله
پايان   كند و هرگاه آن را به كتابهايي مشخص را تحصيل مي  در آن پايه  لبهنامند، ط مي

 شود. ي بعد منتقل مي پايه  رساند به

 ي مقدماتي  هاي مرحله پايه -1
عبارتند   كه  تحصيلي را در ضمن خود قرار داده  ي نخست (مقدماتي) چهار پايه مرحله

 از:

 ي نخست پايه
 تدريس ميشوند عبارتند از:  ين پايهدر ا  هايي كه كتاب  از جمله

 ي ابن آجروم صنهاجي. ، نوشته»االجرومية«ي نحو:  در رشته - أ

جمال الدين حسن  ي: نوشته »يم� يف أ اكم  الينـبرصة ال«ي فقه:  در رشته  - ب
 .ع�مإل حليه بن يوسف المطهر معروف ب

 ي: رضا مظفر. نوشته »عقائد االمامية«  - ت

 ي دوم پايه
 شود عبارتند از: تدريس مي  در اين رشته  هايي كه كتاب  و از جمله

 ي: ابن هشام. نوشته »قطر الندی«ي نحو:  در رشته - أ

محقق ي  نوشته، »1/ جرشائع اإلسالم يف مسائل احلالل و احلرام«:  ي فقه در رشته  - ب

 .الحلي

 .: الشيخ جاسم البصيري نوشته »مراح األرواح أو رشح النظام«ي صرف:  در رشته  - ت
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: عبد اهللا بن إله داد عثماني، ي نوشته »شرح ميزان المنطق«ي منطق:  ر رشتهد  - ث
 .التَّلنبي

 ي سوم پايه
 شوند عبارتند از: تدريس مي  در اين پايه  هايي كه كتاب  و از جمله

 بن ناظم. اي  نوشته» رشح األلفية«ي نحو:  در رشته - أ

  عبد اهللا. : الم�ي نوشته »حاشيإل م� عبد اهللا«ي منطق:  در رشته  - ب

: نجم الدين عمر بن علي قزويني ي نوشته »رشح الشمسية«ي منطق:  در رشته  - ت

 .كاتبي

: ي نوشته. پ»2/ج رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام«:  ي فقه در رشته  - ث

 .محقق حلي
 .محمد رضا مظفر ي: نوشته» المنطق«قسم سوم از كتاب ي منطق:  در رشته  - ج

 ي چهارم پايه
 شوند عبارتند از: تدريس مي  در اين پايه  هايي كه كتاب  لهو از جم

 ). ه792: أسعد تفتازاني (ت: ي نوشته .»معاينـخمترص ال«:  ي ب�غه در رشته - أ

: محقق ي نوشته. 4،3ج /رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام:  ي فقه در رشته  - ب

 .حلي

  ي متوسطه هاي مرحله پايه

 ي نخست پايه 
 شوند عبارتند از:  تدريس مي  در اين پايه  هايي كه كتاب  از جمله

. »مقدمة يف أصول الفقهـمجتهدين الـم الدين ومالذ الـمعال«:  ي اصول فقه در رشته - أ
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 ).ه 1011: جمال الدين حسن نجل شهيد الثاني زين الدين عاملي. (ت:ي نوشته

:  ، و يا اينكهر: محمد رضا مظفي نوشته. »أصول الفقه: « ي اصول فقه در رشته - ب

 صفهاني. ا: ي نوشته. »القوانين«

: خواجإل نصير الدين محمد بن محمد ي نوشته. »جتريد االعتقاد: « ي فلسفه در رشته - ت

 ).ه672بن الحسن طوسي (ت:

اهللا بن عبد الشّكور بهارى   : محبي نوشته. »سلم العلوم« ي منطق: در رشته - ث

 ).ه 1119(ت:

 ي دوم پايه
 شوند عبارتند از: تدريس مي  در اين پايه  كه كتابهايي  ازجمله

 محمد بن جمال الدين مكي عاملي.ي:  نوشته .»اللمعة الدمشقية«:  ي فقه در رشته - أ

آخوند شيخ محمد كاظم  :ي نوشته .»1/جكفاية األصول«:  ي اصول فقه در رشته  - ب

 ).ه1277خراساني (ت:

 .مرتضى أنصاري :ي نوشته. »رسائل الشيخ األنصاري«:  ي فقه در رشته  - ت

 .: م� هادي سبزواريي نوشته. »منظومة يف املعقول«:  ي فلسفه در رشته  - ث

آخوند شيخ محمد كاظم  :ي نوشته. »2/جكفاية األصول« : ي اصول فقه در رشته - ج

 ).ه1277خراساني (ت:
 .: مرتضى أنصاريي شتهنومكاسب الشيخ األنصاري.  : ي فقه در رشته
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