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   فرمایند: می العالی مدظلهاي  العظمی خامنهاهللا  آیتحضرت 

هاي مختلف فقهی و  حوزها باید حرکت به سمت تخصصی شدن را جدي بگیرند و در فقه و اصول و بخش
  )31/6/1370دیگر علوم اسالمی تخصص و درجات تخصصی به اجرا گذاشته شود. (درس خارج معظم له، 
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 :آموزشی تالش قرن ربعِ

 تخصصی هاي آموزش نهادینه سازيمسیر  تالش، قرن ربعِ خالل در رضوي خراسان اسالمی تبلیغات دفتر

 سال در آموزشی، هاي گام آغازین .است کرده طی را حوزه فراگیران و براي طالب اسالمی عارف و علوم

 متعدد هاي و تک درس ها دوره برگزاري و طراحی به سالها، این طول در ها امتداد تالش و شد برداشته 1369

 علمی، جنبش و نهضت این برآیند. انجامید وابسته هاي دانش و اسالمی معارف و علوم متنوع هاي شاخه در

 و جامعه نیاز مورد فرهنگی و آموزشی، تبلیغی پژوهشی، هاي زمینه در نوگرا و کارآمد انسانی تأمین نیروي

 .است عرصه بوده این در فعال نهادهاي

 رهگذر، این از ترویجی و علمی صدها اثر تولید و مبلّغ و محقق تربیت هاي حلقه تأسیس این، بر عالوه

 هاي آلبوم نشر و تهیه ترویجی، و تخصصی مجالت نشر و تولید و فرهنگی، علمی همایش ها ده برگزاري

 سال 25 کارنامۀ در حوزه، آموزشی هاي با مأموریت مرتبط هاي عرصه در اي چندرسانه افزارهاي نرم و تصویري

 .است مشاهده قابل حوزوي، نهاد این گذشته

 دینی مبلغّان مذهبی، نوپرداز نویسندگان عنوان به نهاد، این آموختگان دانش از بسیاري اینکهم 

 دانشگاه، و حوزه در اسالمی معارف مدرسان اسالمی، علوم مختلف هاي در حوزه اندیش ژرف محققان توانمند،

 .دازندپر می روحانیت رسالت مقدس ایفاي به تبلیغی، و فرهنگی ریزان برنامه و مدیران و
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 و علمی هیئت اعضاي از گیري بهره با رضوي، خراسان اسالمی تبلیغات دفتر آموزش کل اداره اکنون

 آموزشی مرکز« ،»خراسانی آخوند تخصصی مرکز: «وابسته نهاد سه قالب دانشگاه، در و حوزه کارآمد اساتید

 در خوهران و برادران علمیه حوزة انسانی توسعه ظرفیت ،»(خواهران) طوبی تخصصی مرکز« و» بهایی شیخ

  .داده است قرار خود کار دستور در را اسالمی نوآمد تبلیغات و نگر ژرف تحقیقات قلمرو

 :اسالمی علوم توسعه براي مرکزي

 مبانی و فقه حدیث، و قرآن علوم: آموزشی گروه 3 داشتن اختیار در با خراسانی آخوند تخصصی مرکز
 هاي رشته برگزاري و طراحی به پیوسته، استاد 33 و علمی هیئت عضو 8اسالمی،  کالم و فلسفه و اجتهاد

 .پردازد می مشهد علمیه حوزه و ترکیبی متنوع آموزشی نیازهاي به توجه با  اسالمی علوم گوناگون

 :برشمرد زیر شرح به توان می را مرکز این اصلی اهداف

 علوم مختلف هاي شاخه در نیازمحور و کارآمد نواندیش، پژوهشگران و دانشوران کارشناسان، پرورش. 1
 مرتبط؛ هاي دانش و اسالمی علوم دستاوردهاي آخرین از آگاهی و و فلسفه، کالم فقه، حدیث، و قرآن

 معرفتی، هاي نظام استخراج و اسالمی معارف استنباط و علم تولید براي حوزه آموزشی ظرفیت توسعه. 2
 شبهات دفع و ها پرسش به پاسخ و اسالم بر مبتنی فرهنگی و اخالقی اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، حقوقی،
 مرتبط؛
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 و تحقیق هاي مهارت و اي، رشته میان رویکردهاي واره، نظام هاي دیدگاه شناختی، روش مباحث تقویت. 3
   .علمیه حوزه در علمی تولید

 شرح به اسالمی علوم تخصصیرشته  پنج قالب در را حوزوي هاي توسعه آموزش و ارتقا اینک مرکز، این
 :است ساخته مهیا زیر،

 قرآن؛ علوم و تفسیر. 1

 حدیث؛ معارف و علوم. 2

 مقارن؛ فقه. 3

 مقارن؛ کالم. 4

 .اسالمی کالم و فلسفه. 5

 تخصصی هاي ارتقاي آموزش مسیر در مؤثري هاي گام نهادهاي حوزوي، همه تالش و همت به است امید
  .برداشته شود علمیه هاي حوزه همه جانبه و اعتالي کارآمد، حوزوي دانشوران اسالمی، تربیت علوم
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  گروه آموزشی

  فقه و مبانی اجتهاد
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با  1382گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد در دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوي فعالیت خود را در سال 

ي زندگی در جهان هاي عملی اسالم برا نظامغنیسازي آموزشهاي فقهی حوزه در مسیر تولید و ارائۀ «هدف 

به تصویب رسمی رسید. گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد داراي سه عضو  1385د و در سال آغاز نمو» معاصر

باشد که در حال حاضر جناب حجت االسالم والمسلمین رحمانی به عنوان مدیر گروه و حجج  هیئت علمی می

هاي  مجتبی الهی خراسانی به عنوان دو عضو دیگر این گروه به فعالیتاسالم محمدحسن ربانی بیرجندي و 

  علمی اشتغال دارند. 

  هاي این گروه عبارت است از:  اهم فعالیت

 طراحی رشته تخصصی فقه مقارن در دو سطح سه و چهار؛  )1

 نشست نقد و گفتوگو؛ 150مقاله و برگزاري  100تأسیس حلقۀ علمی افق، با تولید بیش از  )2

 و تأسیس شبکۀ اجتهاد، به عنوان جامعترین پایگاه اینترنتی اطالعات و اخبار علمی فقه؛ طراحی )3

 )؛دوره برادران 4برگزاري دورة عالی فقه مقارن ( )4

 ؛ »حدیث شناسی فقهی«و » فقه پژوهی«هاي تخصصی  برگزاري کارگاه )5

 هاي عمومی مبانی فقه اسالمی؛  برگزاري دوره )6

 .ژوهشیهاي آموزشی و پ مشاوره هرائا )7
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  رشته تخصصی

ن سطح چهارفقه مقار  
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  مفهوم فقه مقارن

به کار » مقایسه«، و اخیراً در معناي »مصاحبت«و » جمع«است که به معناي » مقارنه«از » مقارن«واژة 
در اصطالح، رویکردي در تحقیق و » فقه مقارن«اي است.  رود. بنابراین فقه مقارن، به معناي فقه مقایسه می

، به نظرات دیگر مذاهب فقهی فقه است که فراتر از نقل و بررسی آراي فقهی یک مذهبزمینه پژوهش در 
آراي فقهی مذاهب، مقایسه ، عالوه بر طرح و »فقه خالف«اي از فقه مقارن به نام  نیز توجه دارد. البته گونه

ابواب و مسائل فقه را در بر همه موضوع فقه مقارن، دامنه دهد.  آنها را مورد داوري و ارزیابی نیز قرار می
  تر از فقه مذهبی است.  گیرد، اما حجم آراي فقهی طرح شده در آن، گسترده می

 مقارنه بین فقه اسالمیمذهبی، به مقایسه و  بینمقایسه عالوه بر تطبیق و »  نفقه مقار«البته هم اکنون، 
  پردازد. می اي رشته ، اقتصاد و ...) به صورت بینحقوقسایر علوم (مانند و  

  عبارتند از: اند،  هایی از تألیفات فقهی امامیه که نگاه مقارن را مد نظر داشته نمونه

فی شیعه المبسوط (شیخ طوسی)، منتهی المطلب (عالمه حلی)، تذکرة الفقهاء (عالمه حلی)، مختلف ال
مۀ (سیدجواد عاملی)، أحکام الشریعۀ (عالمه حلی)، المؤتلف من المختلف (عالمه طبرسی)، مفتاح الکرا

اإلنصاف فی تحقیق مسائل الخالف من کتاب جواهر الکالم (شیخ محمد طه نجف)، الفقه علی المذاهب 
  الخمسۀ (شیخ محمد جواد مغنیۀ). 
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  ؛ از جمله:اند فقه خالف به نگارش درآوردهشاخه همچنین فقهاي امامیه آثار بسیاري در 

(عالمه آل کاشف الغطاء)، مسائل فقهیۀ همه ري)، الفصول المطوسی)، تلخیص الخالف (صیم الخالف (شیخ
سبحانی)، دائرة المعارف فقه مقارن اهللا  آیتالدین)، اإلنصاف فی مسائل دام فیها الخالف ( شرف (عالمه سید

  مکارم شیرازي). اهللا  آیت(زیرنظر 

م، اقوال و آراي عامه طرح و همچنین عالوه بر این که تقریباً در تمامی کتب اصول فقه امامیه تا قرن ده
  شده، تألیفات خاصی در باب اصول فقه مقارن از قبیل زیر به نگارش درآمده است:  نقد می

األصول العامۀ للفقه المقارن (عالمه سید محمدتقی حکیم)، أصول الفقه (عالمه مظفر)، تاریخ حصر 
حانی)، دروس فی أصول فقه اإلمامیۀ (عالمه سباهللا  آیتاالجتهاد (آقا بزرگ تهرانی)، أصول الفقه المقارن (

  . فضلی) و ...

بیشتر ، شیعه با اهل سنتهاي همزیستی و ارتباط   در تاریخ امامیه، نقل و بررسی آراي عامه، در دوره
اما این شیوه پس از پدیدآمدن تمایزات جغرافیایی میان مناطق شیعی و سنی، رو به افول شود.  مشاهده می

آراي امامیه و دیگر مقایسه هاي فقه امامیه نیز، در دشوار شدن  نهاد. البته استقالل تدریجی مفاهیم و اسلوب
  تأثیر نبود.  مذاهب نیز بی

مرزهاي جغرافیایی در مناسبات فکري، مجدداً  رنگ شدن هاي اخیر، رشد ارتباطات جهانی و کم در دوره
بررسی و نقد اقوال عامه در فقه و اصول را ضروري نموده است. این چنین است که هم اکنون شاهد رشد 

  اي در فقه مقارن هستیم.  هاي فقهی و حتی آثار دوره نگاري فزایندة تک
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  اهمیت فقه مقارن
  هاي زیر اشاره کرد: وان به زمینهت در باب اهمیت فقه مقارن، به طور خالصه می

  نقلیادله توسعه و تکمیل فهم  .1
قرآنی و روایی را در اولویت قرار ادله شکی نیست که مذهب فقهی امامیه و سایر مذاهب فقهی، استناد به 

اند. از طرف دیگر،  تر و ایضاح داللی بیشتر تالش کرده نقلی فراوانادله این مذاهب در یافتن همه دهند، و  می
آیات قرآن و بسیاري از عمومات و اطالقات نبوي و حتی مضامین برخی از روایات ائمه علیهم السالم، 

هاي داللی، تأکید و مهارت بیشتر  مذهب فقهی است. اما به دلیل تنوع برداشتهمه مشترك و مورد توجه 
اي  ایی از فقه، فقهاي هر یک از این مذاهب، ذهن و مهارت خود را به گونهه برخی از مذاهب در بخش

  استفاده باشد. مایه تواند  اند که براي مذاهب دیگر می نقلی کردهادله مصروف 

تري را در فهم آیات و روایات پیش رو  از این رو اشراف و مراجعه به فقه مذاهب دیگر، احتماالت متنوع
سازد و قطعاً  تر می نقلی را جامعادله ارب و سوابق مذاهب مختلف، استحکام دالالت در نهد. استفاده از تج می

  تر است. نزدیک» استفراغ الوسع«چنین رویکردي در استنباط فقهی به 

  . تشخیص تقیه در روایات امامیه2
اند، و  تعداد قابل توجهی از روایات فقهی در منابع شیعه، در موقعیت تقیه از ائمه علیهم السالم صادر شده

تشخیص دقیق مورد تقیه نیازمند اطالع کافی از آراي رایج عامه در آن زمان دارد. همچنین در تعداد فراوانی 
ن آنها اختالف است. تعیین وضعیت این دسته از رود، چندان که بر سر تقیه بود از روایات، احتمال تقیه می
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روایات نسبت به تقیه، و تصدیق و انکار تقیه نیز، مستلزم تسلط بر فقه عامه است، تا بتوان در مورد آنها 
  داوري نهایی کرد.

  . حلّ تعارض روایات احکام3
تعارض روایات  -دهد میکه فقیه را در موقعیت دشواري قرار -روایی ادله هاي شایع در  یکی از پدیده

شود که برگرفته از  فقهی با یکدیگر است. در اصول فقه، وجوه ترجیحی براي روایات معارض برشمرده می
معصومین علیهم السالم است. یکی از آنها، مخالفت با قول رایج عامه است، که به نظر ائمه بیانات نورانی 

غالب فقهی در آن زمان، توصیه شده است. اما هاي  رسد به دلیل رواج جعل حدیث به نفع جریان می
پذیر است، و از این رو مطالعه و  تشخیص روایت ناسازگار با قول عامه، تنها با آگاهی کافی از فقه عامه امکان

پذیر  هاي فقهی آنان، این مهم را امکان بررسی فقه سایر مذاهب، به ویژه توجه به سیر تاریخی اندیشه
  سازد. می

  احادیث احکاممایه ر. افزایش س4
روایی مشترکند. نه تنها بسیاري از روایات نبوي، به ویژه ادله مذاهب فقهی، در مقدار قابل توجهی از 

ائمه برخی از روایات  ضامین، بلکه حتی ماطالقات و عمومات، عیناً در مدارك روایی اغلب مذاهب وجود دارد
روایی در ادله خورد. در عین حال، تنوع مدارك  در روایات عامه به چشم می نیزعلیهم السالم معصومین 

نقلی مذاهب فقهی در مایه مذهب، سهم آنها را از این ادله متفاوت ساخته است، و طبیعی است که سر
روایی، ادله توسعه تواند در  هاي مختلف فقه یکسان نباشد. بدین جهت، اشراف بر مدارك روایی آنها می بخش

  یا بازگشایی طرق جدید به روایات، و یا دست کم معاضدت و تأیید مضامین موجود یاري رساند. 
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  . تنقیح استدالالت و ابداع احتماالت جدید5
هاي روشی و محتوایی اساسی میان اجتهاد امامی و سایر مذاهب، باید اذعان داشت  علی رغم تفاوت

همسویی را در کشف و استنباط احکام متعالی اسالم سامان هاي  هاي مشترك فقیهان، تالش اهداف و دغدغه
هاي متنوع و گوناگون در  حل داده است. کتب فقهی مذاهب، آکنده از استدالالت، مفاهیم، احتماالت و راه

گفته سبب گردیده هر کدام از مذاهب، به ابتکارات یا  هاي پیش هاي مختلف فقه است. همان تفاوت عرصه
هاي: عرف، مصلحت، مقاصد  ند که ممکن است در مذاهب دیگر یافت نشود. بحثنقاط قوتی دست یاب

هایی از این دست است که اخیراً توجه فقیهان معاصر شیعه  شریعت، سیاق و ... در مباحث فقهی عامه، نمونه
  به آنها معطوف گشته است.

میزان غناي آثار و دقت از مسلمات پژوهش و تحقیق علمی، تأثیر شگرف تنوع افکار و تضارب آراء در 
نتایج است. فقه شیعه نیز از دیر باز به این عامل توجه داشته، آن را صحنۀ نقل اقوال و معرکۀ آراء ساخته 

مذاهب فقهی در تحقیقات و همه عظیم مایه توان از سر است. لذا با بحث و جستجوي مقارن در فقه، می
ترین نتیجه، اطمینان  ترین و دقیق آنها، از حصول جامعسود جست، و با مقارنه، مقایسه و سنجش  ها پژوهش

  حاصل کرد.
  فقه شیعه و حضور مقتدر آن در جهان اسالمعرضه . فراگیرسازي 6

هایی را براي  هاي رسمی بین المللی مختلف، نهادها، مجامع و کنفرانس ها و سازمان در جهان اسالم، دولت
اند. برخی از این مجامع، مانند  ر جهان اسالم، تشکیل دادههاي فقهی و حقوقی د تمرکز و سازماندهی رویه

جده، وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی، هم اکنون به موقعیت ممتازي در » مجمع الفقه اإلسالمی«
اند، و مرجعی براي اعالم نظر  هاي اسالمی قرار گرفته هاي حقوقی به دولت سازي فقهی و توصیه تصمیم
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فقه شیعه در این نهادها براي طرح و شایسته شوند. کسب جایگاه  می تلقی میرسمی فقه و حقوق اسال
فقه فخیم امامیه، و استوارسازي مسیر جهان اسالم با فقه ناظر به معارف بلند اهل بیت علیهم السالم عرضه 

شراف بر ها، اطالع کافی از آراء و  نظریات دیگر مذاهب فقهی، و نیز ا گیري از طریق حضور مؤثر در تصمیم
توان به عرضه و اثبات موضع  ادبیات فقهی معمول در این مذاهب، ممکن است؛ و در غیر این صورت نمی

  شیعه در این مجامع امید بست.

شود که دریابیم همین مجامع، مرجع مراکز حقوقی و قانونگذاري  ضرورت این مهم، وقتی دوچندان می
  شوند. هاي حقوقی جهان اسالم محسوب می از آرا و رویههاي غیر اسالمی براي اطالع  کشورها و سازمان

هاي علمی و اجتماعی فقه، این است که  رنگ در کرسی از عوارض انزواي نسبی فقهی شیعه، و حضور کم
 قضائی اغلب کشورهاي اسالمی، مجالس فقهی و محاکم ،هاي افتاء هنوز فقه شیعه در هیأتمتأسفانه 

تر از شیعه  جمعیت هاي موجود در این زمینه باعث شده تا حتی مذاهب فقهی بسیار کم ضعفرسمیت ندارد. 
و داراي دستگاه فقهی ضعیف (همچون اباضیه)، بیش از فقه امامیه در این جریانات به ایفاي نقش بپردازند. 

ایج در کشورهاي براي مقارنۀ فقه خود با فقه و حقوق رجدي  یسهمرا وادارد تا  علمیهحوزه این عوامل باید 
  اسالمی در نظر بگیرد. 

  . تشکیل جبهۀ واحد فقه اسالمی در برابر هجوم حقوقی غرب7
هاي حقوقی صورت  سیاسی و اجتماعی کشورهاي جهان بر اساس نظاماداره امروزه بخواهیم یا نخواهیم، 

تی الحادي بنا شده و بر تفکر اومانیسپایه ها نیز غالباً بر  پذیرد. با کمال تأسف باید گفت این نظام می
دردناك این نکته دهی مناسبات اجتماعی مبتنی است. اما  دین در محوریت شکلبایسته گرفتن نقش  نادیده

هاي دینی رقیب، از  مدار و نظام رویم، تحمیل حقوق وضعی یاد شده، بر ملل دین است که هر چه پیشتر می
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هاي حقوقی غرب بر فرهنگ اسالمی منبعث  ت و ارزشمقرراحلقه محاصره جمله فقه اسالمی، بیشتر شده، 
شود. فشار فزایندة غرب بر جهان اسالم براي دست کشیدن از احکام اسالم و مفاهیم مسلم  تر می از فقه، تنگ
هاي ریز و درشت مطلوب غرب کامالً  توان در اجبار کشورهاي اسالمی به امضاي کنوانسیون فقه را می

اي الزم است  اي عمده علمی، اجتماعی و رسانهمایه اجتماعی، سرمبارزه ت، و بلکه مشاهده کرد. در این رقاب
تا فقه اسالمی بتواند در برابر این فشارها مقاومت کند و صداي خود را در مجامع حقوقی بین المللی و 

شود که مذاهب فقهی جهان اسالم و فقهاي  هاي فرهنگی تقویت کند. اما این سرمایه وقتی فراهم می رسانه
جویی بپردازند و قواي خود را در این ستیز بین  المی، با یکدیگر به تعامل و چارهمقام، در جبهۀ واحد اس عالی

هاي حقوقی از متن فقه اسالمی، نیازمند  متناسب احکام اسالمی، و ایجاد رویهعرضه تمدنی گرد هم آورند. 
  همکاري و معاضدت در تجهیز و نوسازي مبانی و تطبیقات فقهی است. 

پردازي خود، وارد میدان  العاده در تحلیل و نظریه امامیه بایستی با قدرت فوق شیعهبنابراین فقه ممتاز 
رخنۀ حقوق غربی  -داري این جریان و بلکه سکان-همکاري شود، تا با تقویت سنگرهاي فقه و حقوق اسالمی 

ر مقارن دشیوه کشورهاي اسالمی سد کند. بدیهی است که این مهم، تنها در سایۀ اتخاذ اداره را در 
  فقه، میسر است.عرضه پردازي و  نظریه

  فقه مقارنرشته اهداف و مشخصات 

  اهداف مورد نظر از برگزاري این رشته عبارت است از:

 السالم علیهمپرورش دانشوران مسلط بر رویکرد مقارن در فقه و مبانی اجتهاد، با محوریت فقه اهل بیت  .1
 هاي مبتنی بر فقه مانند حقوق؛ و  مقایسه با سایر مذاهب فقهی، و آشنا با نظام
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تربیت متخصصان الزم جهت تحقیق و بررسی انتقادي مذاهب فقهی و پاسداري از حریم فقه اهل  .2
 سلفیه؛ناحیه بیت علیهم السالم در برابر شبهات گوناگون به ویژه از 

هاي مقارن براي تولید علمی در مسیر استنباط احکام و  ظرفیت حوزه در رویکردها و روشتوسعه  .3
 اسالمی.جامعه مورد نیاز  اقتصادي، اجتماعی، حقوقی و سیاسی هاي نظام

  حاضر چنین است:برنامه فقه مقارن در رشته رویکردهاي 

 اجتهاد؛هاي معتبر و معاصر شیعه در تفقه و  تأکید بر مبانی، اصول و روش .1

 ها؛ اصلی و محور آموزشپایه قراردادن فقه امامیه به عنوان  .2

 عمومی حوزه؛برنامه پژوهان در  هاي پیشین دانش هاي پایه و پیشنیاز الزم، و آموخته توجه به دانش .3

 هاي نوین علمی و نیازهاي جدید اجتماعی؛ پژوهان و توجه به افق پرورش تفکر و پژوهش در دانش .4

  نظري پژوهش فقهی به کاربردهاي عملی در خالل دروس کارگاهی.هاي  تبدیل دانش .5

فقه و مبانی اجتهاد با زمینه آموختگان این رشته به عنوان یک پژوهشگر کارآمد و نوپرداز در  دانش
مذاهب فقهی، و نگارش مقاالت فقهی، اصولی و مقایسه نقد و حوزه رویکرد مقارن، به تحقیق و تدریس در 

هاي  مجالت علمی خواهند پرداخت، و نیز تخصص و آمادگی علمی الزم براي آغاز فعالیت حقوقی در مراکز و
  .علمی معطوف به کسب اجتهاد خواهند داشت؛ ان شاء اهللا تعالی
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  جدول دروس 
  رشته تخصصی فقه مقارن 

  سطح  چهار
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  نیمسال دوم            اولنیمسال 

  ساعت  واحد  مادة آموزشی
  ساعت  واحد  مادة آموزشی  حضوري 

  حضوري 

تنویع الدلیل شرعی، الفوارق بین ( 2خارج اصول فقه/  48  3  )االجتهادشرعی، الحکم ال(مباحث  1خارج اصول فقه/
  48  3  األصول اللفظیۀ، حجیۀ ظهورات ألفاظ الکتاب و السنۀ)

  48  3  )2عباداتفقه ( 2خارج فقه/  48  3  )1عبادات(فقه  1خارج فقه/
  48  3  ی فقهی فریقین (اهل تسنن)شناس حدیث  48  3  (شیعه)  / پیشنیازی فقهی فریقین شناس حدیث

 32 2  (شیعه) / پیشنیاز 2قواعد فقه فریقین/ 32 2  (شیعه)/ پیشنیاز 1قواعد فقه فریقین/
 176 11  جمع: 176 11  جمع:

  

  نیمسال چهارم            نیمسال سوم

  ساعت  واحد  مادة آموزشی
  ساعت  واحد  مادة آموزشی  حضوري 

  حضوري 
(نسخ األدلۀ وتضییقها، المتشابه 3خارج اصول فقه/

  ، سیرة العقالء، سیرة المتشرعۀ( 4خارج اصول فقه/  48  3  والمحکم، داللۀ الفعل، سنۀ الصحابی، حجیۀ اإلجماع،الشهرة)
  48  3  )المالزمۀقاعدة و   حجیۀ العقل، العرف

  48  3  )فقه سلوك  اجتماعی( 4خارج فقه/  48  3  خانواده) فقه( 3خارج فقه/
  48  3  نظام قضایی و اصول دادرسی تطبیقی  48  3  فلسفه علم حقوق / پیشنیاز

 32 2  (اهل تسنن) 4قواعد فقه فریقین/ 32 2  (اهل تسنن) 3قواعد فقه فریقین/
 176 11  جمع: 176 11  جمع:
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  نیمسال ششم            نیمسال پنجم

  ساعت  واحد  مادة آموزشی
  ساعت  واحد  مادة آموزشی  حضوري 

  حضوري 
مقاصد ، االستحسان، القیاس( 5خارج اصول فقه/

البرائۀ الشرعیۀ فی األحکام ( 6خارج اصول فقه/  48  3 )سد الذرایع و فتح الذرایع، المصالح المرسلۀ، الشریعۀ
  48  3  )، بعض مباحث االاستصحابالکیۀ

  48  3  )ابواب و مستحدثات فقه قضا و جزا( 6خارج فقه/  48  3  )فقه معامالت( 5خارج فقه/
  48  3  به عربی معاصر یو حقوق یمتون فقه  48  3  مذاهب فقهی

 32 2  / پیشنیاز سلفیهشناخت  32 2  درك متون عربی معاصر / پیشنیاز
 176 11  جمع: 176 11  جمع:

  نیمسال هشتم            نیمسال هفتم

  ساعت  واحد  مادة آموزشی
  ساعت  واحد  مادة آموزشی  حضوري 

  حضوري 
أسباب اختالف ، ۀدلألتعارض ا (مبادئ 7خارج اصول فقه/

  8خارج اصول فقه/  48  3  )األحادیث، التعارض غیرالمستقر
  48  3  مستقر)التعارض ال(

  48  3  )مستحدثات فقه معامالت و فقه طب( 8خارج فقه/  48  3  )مستحثات فقه سیاسی( 7خارج فقه/
  48  3  مبانی کالمی اجتهاد در فریقین  48  3  )فریقین( مکاتب فقهی معاصر ها و روش

       32 2  فقه سیاسی
 144 9  جمع: 176 11  جمع:

  و دهم و ... نهم هاي نیمسال

  ساعت  واحد  مادة آموزشی
  حضوري 

  ـ  18  رساله
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  جذب و پذیرش
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 شرایط عمومی پذیرش:

  ایران؛ اسالمی جمهوري تابعیت -
  اسالمی ایران؛التزام به نظام مقدس جمهوري  -
 التزام عملی به والیت مطلقه فقیه؛ -

  اخالقی؛ صالحیت و جسمی سالمت -
 شرایط اختصاصی پذیرش:

تخصصی مرتبط با رشته تقاضا شده، یا کارشناسی ارشد از  3دارا بودن مدرك علمی سطح  -
  مؤسسات آموزش عالی حوزوي در رشته تخصصی مربوطه؛ 

در صورت دارا بودن مدرك غیر مرتبط با رشته، با احراز صالحیت شخص، توسط  :1تبصره
گروه علمی مرکز تخصصی، و تأیید گروه علمی مرکز مدیریت، امکان ادامه تحصیل در رشته 

  وجود خواهد داشت. تقاضا شده
   یا کارشناسی ارشد، تا آغاز اولین نیمسال تحصیلی الزم است. 3ارائه مدرك سطح   :2تبصره

  اشتغال رسمی و تمام وقت به تحصیل در حوزه علمیه خراسان -
  قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه علمی رشته مربوطه -
  نداشتن منع قانونی از نظر مقررات نظام وظیفه. -
 معمم بودن مستمر -
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 اولیه: نحوه ثبت نام
از طریق  اینترنتی صورت به تحصیلی رشته تعیین و ثبت نام فرم تکمیل -

 (paziresh.dte.ir)سایت

 آزمون): در قبولی از مصاحبه (پس در ثبت نام مدارك

 نویسی؛ پشت با عکس قطعه یک و ملی کارت تصویر -

یا کارشناسی ارشد (تکمیل تعهدنامه ارائه مدرك تا  3اصل و کپی مدرك سطح  -
  نیست)؛ابتداي آغازین نیمسال تحصیلی براي داوطلبینی که مدرکشان حاضر 

  ؛3و2ارائه ریز نمرات سطح  -
تأییدیه از دو استادحوزه مبنی برصالحیت علمی  و اخالقی تحصیل در سطح چهار  -

 تخصصی؛

مصاحبه (تحقیقات و تألیفات چاپ شده و نشده،  امتیازات براي الزم هاي گواهی سایر -
  هاي برتر کسب شده و ...). سوابق تدریس، رتبه
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 پذیرش: مراحل و زمان

 (paziresh.dte.ir)به صورت اینترنتی ازطریق  1396مرداد  31لغایت تیر 25ثبت نام: -

  19الی  15و بعدازظهر 12الی 8صبح ازساعت 1396شهریورماه16آزمون ورودي:پنج شنبه -
  1396شهریورماه25:مصاحبه -
  

  مهم: تذکرات
 

 است؛ نامه پایان احتساب با سال رشته تخصصی فقه مقارن، پنج در تحصیل مدت -

 و حوزوي آموزشی مراکز سایر در همزمان تحصیل به مجاز پذیرفته شده، پژوهان دانش -
 نیستند؛ دانشگاهی

 شرکت در کلیه دروس سطح چهار الزامی است؛ -

  است؛  تشریحی صورت به ورودي آزمون سؤاالت -
الزم  درصد نمره درآزمون کتبی جهت راهیابی به مصاحبه علمی70کسب حداقل  -

    است.
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  اختصاصی رشته فقه مقارن آزمون کتبی
  منابع آزمون  ضریب  مواد

  4  اصول فقه

  کفایۀ األصول (آخوند محمدکاظم خراسانی): المقصد السادس: 
فی القطع، فی حجیۀ ظواهر األلفاظ، حجیۀ الخبر الواحد، المقصد 

  األماراتالسابع: فی االستصحاب، المقصد الثامن: فی تعارض األدلۀ و 
  یا

دروس فی علم االصول، الحلقۀ الثالثۀ (شهید سید محمدباقر صدر): 
و از ابتدا تا اول الدلیل الشرعی، الوظیفۀ فی حالۀ العلم االجمالی، 

  الخاتمۀ فی تعارض االدله
  

األول: القیاس، اإلستحسان، المصالح  ): أصول الفقه المقارن، الباب3األصول العامۀ للفقه المقارن (سید محمدتقی حکیم): بحوث تمهیدیۀ (
  المرسلۀ، فتح الذرایع و سدها

  4  فقه
  المکاسب (شیخ مرتضی انصاري): از ابتداي کتاب البیع تا شروط المتعاقدین

              اإلنصاف فی مسائل دام فیها الخالف (شیخ جعفر سبحانی): الوضوء فی الکتاب و السنۀ، السجود علی األرض، الجمع بین الصالتین، 
  متعۀ النساء

  دروس تمهیدیۀ فی القواعد الفقهیۀ (شیخ باقر ایروانی): قاعدة التعاد، قاعدة الضرر، قاعدة الحرج، قاعدة ید  2  کلیات و قواعد فقه

  نهج البالغه: تجزیه و ترکیب متن انتخابی  1  ادبیات عرب
  

  

  مصاحبه علمی
  منابع آزمون  امتیاز  مواد

  متون فقه و اصول مرتبط با تحصیل جاري داوطلب  20  درك متون
  امتیاز 5تحصیالت دانشگاهی هر مقطع:   15  تحصیالت

  امتیاز 2امتیاز، هر مقاله چاپ نشده یا غیر مرتبط:  5هر مقاله علمی مرتبط چاپ شده:   25  تألیفات و سوابق پژوهشی
  امتیاز 5تدریس در هر سطح تحصیلی:   20  سوابق تدریس

  دالیل انتخاب، اهداف و دروس رشته انتخابی  10  رشته انتخابیشناخت 

  سایر امتیازات
  حفظ قرآن، حفظ نهج البالغه  5
  هاي غیر فارسی، سوابق تبلیغی و ... هاي تحصیلی و پژوهشی، حفظ قرآن، سلط به زبان رتبه  5

  



چهارحوزهآشنایی با رشته تخصصی فقه مقارن سطح  	
 

	28       مرکز تخصصی آخوندخراسانی
   

  امتیازات
ü اعطاي مدرك رسمی سطح چهار (دکتري) حوزه علمیه خراسان؛  
ü مندي از اساتید توانمندکشوري حوزه و دانشگاه و فضاي آموزشی مجهز؛ بهره  
ü هاي نوین، پرورش تفکر و تجربه تحقیق؛ برنامه درسی معطوف به افق  
ü هاي آموزشی و  اي و مشاوره مندي از کتابخانه تخصصی، بانک چند رسانه بهره

  پژوهشی؛
ü  هاي علمی و  عضویت در حلقهانتشار مقاالت در نشریات دفتر تبلیغات اسالمی و

 تبلیغی؛

ü بهره مندي از خوابگاه واموررفاهی براي طالب شهرستانی؛  
ü .اعطاي جوایز و کمک هزینه تحصیلی مناسب 

  از طریق شبکه اینترنتی:اطالعات بیشتر کسب
www.Maalem.ir 

 


