


حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( می فرمایند: 
ــد و  ــه ســمت تخصصــی شــدن را جــدی بگیرن ــت ب ــد حرک ــا بای حوزه
ــوم اســامی  ــر عل ــی و دیگ ــف فقه ــای مختل ــه و اصــول و بخش ه در فق
ــارج  ــود. )درس خ ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــی ب ــات تخصص ــص و درج تخص

ــه، 1370/6/31( ــم ل معظ

  فهرست مطالب

 1- معرفی مرکز تخصصی آخوند خراسانی )ویژة برادران(
  2- معرفی مرکز آموزشی طوبی )ویژة خواهران(

  3- رشته تخصصی فقه مقارن )ویژة برادران(

  4- رشته تخصصی فقه خانواده )ویژة خواهران(

  5- جذب و پذیرش
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ÓÓÓÓÓآموزشیÓتالشÓقرنÓربِعÓÓ
اســامی  تبلیغات  دفتر 

خراسان رضوی در خال 

ربــِع قرن تاش، مســیر 

نهادینه سازی آموزش های 

معارف  و  علوم  تخصصی 

اســامی بــرای طاب و 

فراگیران حوزه را طی کرده 

اســت. آغازیــن گام های 

آموزشــی، در سال 1369 

برداشــته شــد و امتــداد 

تاش ها در طول این ســال ها، به طراحی و برگزاری دوره ها و تک درس های متعدد در شــاخه های متنوع علوم و معارف 

اسامی و دانش های وابسته انجامید. برآیند این نهضت و جنبش علمی، تأمین نیروی انسانی کارآمد و نوگرا در زمینه های 
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پژوهشی، آموزشی، تبلیغی و فرهنگی مورد نیاز جامعه و نهادهای فعال در این عرصه بوده است.

عاوه بر این، تأسیس حلقه های تربیت محقق و مبّلغ و تولید صدها اثر علمی و ترویجی از این رهگذر، برگزاری َده ها همایش 

علمی و فرهنگی، تولید و نشر 

مجات تخصصی و ترویجی، 

تهیه و نشر آلبوم های تصویری 

و نرم افزارهای چندرســانه ای 

در عرصه هــای مرتبــط بــا 

مأموریت های آموزشی حوزه، 

در کارنامة 25 سال گذشته این 

نهاد حوزوی، قابل مشــاهده 

است.

از  بســیاری  هم اینــک 

دانش آموختگان این نهاد، به عنوان نویســندگان نوپرداز مذهبی، مبلّغــان دینی توانمند، محققان ژرف اندیش در حوزه های 

مختلف علوم اســامی، مدرســان معارف اسامی در حوزه و دانشگاه، و مدیران و برنامه ریزان فرهنگی و تبلیغی، به ایفای 

رسالت مقدس روحانیت می پردازند.

اکنون اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسامی خراسان رضوی، با بهره گیری از اعضای هیئت علمی و اساتید کارآمد حوزه 

و دانشگاه، در قالب سه نهاد وابسته: »مرکز تخصصی آخوند خراسانی«، »مرکز آموزشی شیخ بهایی« و »مرکز آموزشی طوبی 

ارتقا  اینــک  مرکــز،  این 
آموزش هــای  توســعه  و 
حــوزوی را در قالــب پنج 
رشــته تخصصــی علوم 
اسالمی به شرح زیر، مهّیا 

ساخته است:
1. تفسیر و علوم قرآن؛

2. علوم و معارف حدیث؛
3. فقه مقارن؛

4. کالم مقارن؛
5. فلسفه و کالم اسالمی.

قرآن و حدیث، فقه، کام و فلسفه، و آگاهی 

از آخریــن دســتاوردهای علوم اســامی و 

دانش های مرتبط؛

2. توسعه ظرفیت آموزشی حوزه برای تولید 

علم و اســتنباط معارف اسامی و استخراج 

نظام های معرفتی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، 

سیاسی، اخاقی و فرهنگی مبتنی بر اسام و 

پاسخ به پرسش ها و دفع شبهات مرتبط؛

3. تقویت مباحث روش شناختي، دیدگاه های 

نظــام واره، رویكردهــاي میان رشــته اي، و 

مهارت های تحقیــق و تولید علمی در حوزه 

علمیه.

امید است به همت و تاش همه نهادهای 

حــوزوی، گام های مؤثری در مســیر ارتقای 

آموزش های تخصصی علوم اسامی، تربیت 

دانشــوران حوزوی کارآمــد، و اعتای همه 

جانبه حوزه های علمیه برداشته شود. 

)خواهران(«، توسعه ظرفیت انسانی حوزۀ علمیه برادران و خواهران در 

قلمرو تحقیقات ژرف نگر و تبلیغات نوآمد اسامی را در دستور کار خود 

قرار داده است.

ÓÓÓÓÓاسالمیÓعلومÓتوسعهÓبرایÓمرکزی
مرکز تخصصی آخوند خراسانی با در اختیار داشتن 3 گروه آموزشی: 

قرآن و حدیث، فقه و مبانی اجتهاد و فلســفه و کام اسامی، 8 عضو 

هیئت علمی و 33 استاد پیوسته، 

به طراحی و برگزاری رشته های 

گوناگون علوم اسامی  با توجه به 

نیازهای آموزشی متنوع و ترکیبی 

حوزه علمیه مشهد می پردازد.

اهــداف اصلی ایــن مرکز را 

می توان به شرح زیر برشمرد:

1.پرورش کارشناسان، دانشوران 

و پژوهشگران نواندیش، کارآمد و 

در شاخه های مختلف  نیازمحور 

صصی آخوند خراسانی )ره( مرکز تخ
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مرکــز آموزشــی طوبــی بــا در اختیــار داشــتن  5 کارگــروه آموزشــی: فقــه، اخــاق و تربیــت اســامی، کام، زبــان عربــی 

و زبــان انگلیســی، بــه طراحــی و برگــزاری رشــته های گوناگــون علــوم اســامی بــا توجــه بــه نیازهــای آموزشــی متنــوع 

و ترکیبــی حــوزه علمیــه مشــهد در بخــش خواهــران می پــردازد و بــا ارائــه آموزش هــای تخصصــی، نقــش مؤثــري در 

بســط علمــی و مهارتــی خواهــران حــوزوي متناســب بــا نیازهــا و مقتضیــات روز، در مســیر تربیــت کارشناســان در عرصه 

تحقیقــات و تبلیغات دینــی دارد.



10

ارتقا  اینــک  مرکــز،  این 
آموزش هــای  توســعه  و 
حوزوی را در قالب  ســه 
رشــته تخصصــی علوم 
اسالمی به شرح زیر، مهّیا 

ساخته است: 
اخالق و تربیت اســالمی 

)سطح سه(؛
کالم شیعی )سطح سه(؛
فقه خانواده )سطح چهار(

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

•  توســعه ظرفیــت انســاني حــوزه علمیــه خواهران در گســتره پژوهــش و تبلیغ 

دیني؛ 

ــاي  ــا در آموزش ه ــه نیاز ه ــوف ب ــد و معط ــاي نظام من ــت رویكرده •  تقوی

حــوزوي؛ 

•  پــرورش کارشناســان، دانشــوران و پژوهشــگران نواندیــش، کارآمــد و 

ــامی؛  ــت اس ــاق و تربی ــه، کام و اخ ــف فق ــاخه های مختل ــور در ش نیازمح

امیــد اســت بــه همــت و تــاش همــه نهادهــای حــوزوی، گام هــای مؤثــری 

ــت دانشــوران  ــوم اســامی، تربی ــای تخصصــی عل ــای آموزش ه در مســیر ارتق

ــود. ــته ش ــه برداش ــای علمی ــه حوزه ه ــه جانب ــای هم ــد، و اعت ــوزوی کارآم ح

مرکز آموزشی طوبی
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ÓÓÓÓÓمقارَنÓفقهÓمفهوم
»مقارنــه«  از  »مقــاَرن«  واژۀ 

ــع« و  ــای »جم ــه معن ــه ب اســت ک

ــای  ــراً در معن ــت«، و اخی »مصاحب

»مقایســه« بــه کار مــی رود. بنابراین 

فقــه مقــارن، بــه معنــای فقــه 

مقایســه ای اســت. »فقه مقــارن« در 

اصطــاح، رویكــردی در تحقیــق و پژوهــش در زمینــه فقــه اســت کــه فراتــر از نقــل و بررســی آرای فقهی یــک مذهب، 

بــه نظــرات دیگــر مذاهــب فقهــی نیــز توجــه دارد. البتــه گونــه ای از فقــه مقــارن بــه نــام »فقــه خــاف«، عاوه بــر طرح 

و مقایســه آرای فقهــی مذاهــب، آنهــا را مــورد داوری و ارزیابــی نیــز قــرار می دهــد. دامنــه موضــوع فقــه مقــارن، همــه 

ابــواب و مســائل فقــه را در بــر می گیــرد، امــا حجــم آرای فقهــی طــرح شــده در آن، گســترده تر از فقــه مذهبــی اســت. 

البتــه هــم اکنــون، »فقــه مقــارن « عــاوه بــر تطبیــق و مقایســه بین مذهبــی، بــه مقایســه و مقارنــه بیــن فقــه اســامي  و 

ســایر علــوم )ماننــد حقــوق، اقتصــاد و ...( بــه صــورت بین رشــته ای می پــردازد.

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

املبســوط )شــیخ طوســی(، منتهــی املطلــب )عالمــه حلــی(، تذکــرة الفقهــاء )عالمــه حلــی(، مختلــف الشــیعه فــی أحــکام الرشیعــة 

)عالمــه حلــی(، املؤتلــف مــن املختلــف )عالمــه طربســی(، مفتــاح الکرامــة )ســیدجواد عاملــی(، اإلنصــاف يف تحقيــق مســائل الخــالف 

مــن كتــاب جواهــر الــكالم )شــيخ محمد طــه نجف(، 

الفقــه علــی املذاهــب الخمســة )شــیخ محمــد جــواد 

مغنیة(. 

ــیاری در  ــار بس ــه آث ــای امامی ــن فقه همچنی

شــاخه فقــه خــاف بــه نــگارش درآورده انــد؛ 

ــه: از جمل

الخــالف  تلخیــص  )شیخ طوســی(،  الخــالف 

)صیمــری(، الفصــول املهمــه )عالمــه آل کاشــف 

ــه ســید رشف الدین(،  ــة )عالم الغطــاء(، مســائل فقهی

ــه  ــا الخــالف )آیت الل اإلنصــاف فــی مســائل دام فیه

ــر  ــارن )زیرنظ ــه مق ــارف فق ــرة املع ــبحانی(، دائ س

مــکارم شــیرازی(.  آیت اللــه 

ــاً در  ــه تقریب ــن ک ــر ای ــاوه ب ــن ع همچنی

تمامــی کتــب اصــول فقــه امامیــه تــا قــرن دهم، 

ــده،  ــد می ش ــرح و نق ــه ط ــوال و آرای عام اق

تألیفــات خاصــی در بــاب اصــول فقه مقــارن از 

قبیــل زیــر بــه نــگارش درآمــده اســت: 

ــم(، أصــول  ــی حکی ــه ســید محمدتق ــارن )عالم ــه املق ــة للفق األصــول العام

الفقــه )عالمــه مظفــر(، تاریــخ حــر االجتهــاد )آقا بــزرگ تهرانــی(، أصــول الفقه 

املقــارن )آیت اللــه ســبحانی(، دروس فــی أصــول فقــه اإلمامیــة )عالمــه فضلــی( 

و ... .

در تاریــخ امامیــه، نقــل و بررســی آرای عامه، در دوره  های همزیســتی 

ــا اهــل ســنت، بیشــتر مشــاهده می شــود. امــا ایــن  و ارتبــاط شــیعه ب

شــیوه پــس از پدیدآمــدن تمایــزات جغرافیایــی میــان مناطــق شــیعی 

ــم و  ــی مفاهی ــتقال تدریج ــه اس ــاد. البت ــول نه ــه اف ــنی، رو ب و س

اســلوب های فقــه امامیــه نیــز، در دشــوار شــدن مقایســه آرای امامیــه و 

ــود.  ــر نب ــز بی تأثی دیگــر مذاهــب نی

ــدن  ــگ ش ــی و کم رن ــات جهان ــد ارتباط ــر، رش ــای اخی در دوره ه

مرزهــای جغرافیایــی در مناســبات فكــری، مجدداً بررســی و نقــد اقوال 

عامــه در فقــه و اصــول را ضــروری نمــوده اســت. ایــن چنیــن اســت 

کــه هــم اکنــون شــاهد رشــد فزاینــدۀ تک نگاری هــای فقهــی و حتــی 

آثــار دوره ای در فقــه مقــارن هســتیم. 

فقه مقارن سطح چهار )رباردان(
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ÓÓ ÓÓمقارنÓفقهÓاهمیت
در بــاب اهمیــت فقــه مقــارن، بــه طــور خاصــه 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت

نقلی لــه  د ا فهم  تکمیــل  و  1.توســعه 

ــه و  ــی امامی ــب فقه ــه مذه ــت ک ــكی نیس ش

ــی و  ــه قرآن ــه ادل ســایر مذاهــب فقهــی، اســتناد ب

ــه  ــد، و هم ــرار می دهن ــت ق ــی را در اولوی روای

ــر و  ــی فراوان ت ــه نقل ــن ادل ــب در یافت ــن مذاه ای

ــد. از طــرف  ــی بیشــتر تــاش کرده ان ایضــاح دالل

ــات و  ــیاری از عموم ــرآن و بس ــات ق ــر، آی دیگ

اطاقــات نبــوی و حتــی مضامیــن برخــی از روایــات ائمــه علیهــم الســام، مشــترک و مــورد توجــه همــه مذهــب 

فقهــی اســت. امــا بــه دلیــل تنــوع برداشــت های داللــی، تأکیــد و مهــارت بیشــتر برخــی از مذاهــب در بخش هایــی 

از فقــه، فقهــای هــر یــک از ایــن مذاهــب، ذهــن و مهــارت خــود را بــه گونــه ای مصــروف ادلــه نقلــی کرده انــد کــه 

ــد.  ــتفاده باش ــه اس ــد مای ــر می توان ــب دیگ ــرای مذاه ب

از ایــن رو اشــراف و مراجعــه بــه فقــه مذاهــب دیگــر، احتمــاالت متنوع تــری را در فهــم آیــات و روایــات پیــش 

رو می نهــد. اســتفاده از تجــارب و ســوابق مذاهــب مختلــف، اســتحكام دالالت در ادلــه نقلــی را جامع تــر می ســازد 

و قطعــًا چنیــن رویكــردی در اســتنباط فقهــی بــه »اســتفراغ الوســع« نزدیک تــر اســت.

مّیه ما ا یــات  ا و ر ر  د تقّیــه  2. تشــخیص 

ــادر  ــام ص ــم الس ــه علیه ــه از ائم ــت تقیّ ــیعه، در موقعی ــع ش ــی در مناب ــات فقه ــی از روای ــل توجه ــداد قاب تع

شــده اند، و تشــخیص دقیــق مــورد تقیّــه نیازمنــد اطــاع کافــی از آرای رایــج عامــه در آن زمــان دارد. همچنیــن در 

تعــداد فراوانــی از روایــات، احتمــال تقیّــه مــی رود، چنــدان کــه بــر ســر تقیّــه بــودن آنهــا اختــاف اســت. تعییــن 

ــه نیــز، مســتلزم تســلط بــر فقــه عامــه  ــه، و تصدیــق و انــكار تقیّ وضعیــت ایــن دســته از روایــات نســبت بــه تقیّ

ــا بتــوان در مــورد آنهــا داوری نهایــی کــرد. اســت، ت

م حکا ا ــات  ی ا و ر رض  تعا 3. حّل 

یكــی از پدیده هــای شــایع در ادلــه روایــی -کــه فقیــه را در موقعیــت دشــواری قــرار می دهــد- تعــارض روایــات 

ــه  ــود ک ــمرده می ش ــارض برش ــات مع ــرای روای ــی ب ــوه ترجیح ــه، وج ــول فق ــت. در اص ــر اس ــا یكدیگ ــی ب فقه

برگرفتــه از بیانــات نورانــی ائمــه معصومیــن علیهــم الســام اســت. یكــی از آنهــا، مخالفــت بــا قــول رایــج عامــه 

اســت، کــه بــه نظــر می رســد بــه دلیــل رواج جعــل حدیــث بــه نفــع جریان هــای غالــب فقهــی در آن زمــان، توصیــه 

ــر  ــه امكان پذی ــه عام ــی از فق ــا آگاهــی کاف ــا ب ــه، تنه ــول عام ــا ق ــت ناســازگار ب ــا تشــخیص روای شــده اســت. ام

اســت، و از ایــن رو مطالعــه و بررســی فقــه ســایر مذاهــب، بــه ویــژه توجــه بــه ســیر تاریخــی اندیشــه های فقهــی 

ــازد. ــر می س ــم را امكان پذی ــن مه ــان، ای آن
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م حکا ا یــث  د حا ا یه  ما ســر یش  ا فز 4. ا

مذاهــب فقهــی، در مقــدار قابــل توجهــی از ادلــه روایــی مشــترکند. نــه تنهــا بســیاری از روایــات نبــوی، بــه ویــژه 

اطاقــات و عمومــات، عینــًا در مــدارک روایــی اغلــب مذاهــب وجــود دارد، بلكــه حتــی مضامیــن برخــی از روایــات 

ــه  ــوع مــدارک ادل ــه چشــم می خــورد. در عیــن حــال، تن ــه ب ــات عاّم ــز در روای ــن علیهــم الســام نی ائمــه معصومی

روایــی در مذهــب، ســهم آنهــا را از ایــن ادلــه متفــاوت ســاخته اســت، و طبیعــی اســت کــه ســرمایه نقلــی مذاهــب 

ــد در  ــی آنهــا می توان ــر مــدارک روای فقهــی در بخش هــای مختلــف فقــه یكســان نباشــد. بدیــن جهــت، اشــراف ب

توســعه ادلــه روایــی، یــا بازگشــایی طــرق جدیــد بــه روایــات، و یــا دســت کــم معاضــدت و تأییــد مضامیــن موجــود 

یــاری رســاند. 

جدید حتمــاالت  ا ع  بدا ا و  ســتدالالت  ا 5. تنقیــح 

علــی رغــم تفاوت هــای روشــی و محتوایــی اساســی میــان اجتهــاد امامــی و ســایر مذاهــب، بایــد اذعــان داشــت 

اهــداف و دغدغه هــای مشــترک فقیهــان، تاش هــای همســویی را در کشــف و اســتنباط احــكام متعالــی اســام ســامان 

داده اســت. کتــب فقهــی مذاهــب، آکنــده از اســتدالالت، مفاهیــم، احتمــاالت و راه حل هــای متنــوع و گوناگــون در 

عرصه هــای مختلــف فقــه اســت. همــان تفاوت هــای پیش گفتــه ســبب گردیــده هــر کــدام از مذاهــب، بــه ابتــكارات 

ــد کــه ممكــن اســت در مذاهــب دیگــر یافــت نشــود. بحث هــای: عــرف، مصلحــت،  ــی دســت یابن ــا نقــاط قوت ی

مقاصــد شــریعت، ســیاق و ... در مباحــث فقهــی عامــه، نمونه هایــی از ایــن دســت اســت کــه اخیــراً توجــه فقیهــان 

معاصــر شــیعه بــه آنهــا معطــوف گشــته اســت.

ــار و  ــای آث ــزان غن ــارب آراء در می ــكار و تض ــوع اف ــگرف تن ــر ش ــی، تأثی ــق علم ــش و تحقی ــلمات پژوه از مس

دقــت نتایــج اســت. فقــه شــیعه نیــز از دیــر بــاز بــه ایــن عامــل توجــه داشــته، آن را صحنــة نقــل اقــوال و معرکــة 

آراء ســاخته اســت. لــذا بــا بحــث و جســتجوی مقــارن در فقــه، می تــوان از ســرمایه عظیــم همــه مذاهــب فقهــی 

ــن و  ــول جامع تری ــا، از حص ــنجش آنه ــه و س ــه، مقایس ــا مقارن ــت، و ب ــود جس ــا س ــات و پژوهش ه در تحقیق

ــرد. ــل ک ــان حاص ــه، اطمین ــن نتیج دقیق تری

ســام ا ن  جها ر  د ن  آ ر  مقتد ر  حضــو و  شــیعه  فقه  عرضــه  زی  گیرســا ا 6. فر

ــی  ــع و کنفرانس های ــا، مجام ــف، نهاده ــی مختل ــن الملل ــمی بی ــازمان های رس ــا و س ــام، دولت ه ــان اس در جه

ــن  ــد. برخــی از ای ــان اســام، تشــكیل داده ان ــی در جه ــی و حقوق ــای فقه ــازماندهی رویه ه ــز و س ــرای تمرک را ب

مجامــع، ماننــد »مجمــع الفقــه اإلســامی« جــده، وابســته بــه ســازمان کنفرانــس اســامی، هــم اکنــون بــه موقعیــت 

ــی  ــد، و مرجع ــرار گرفته ان ــامی ق ــای اس ــه دولت ه ــی ب ــای حقوق ــی و توصیه ه ــازی فقه ــازی در تصمیم س ممت

بــرای اعــام نظــر رســمی فقــه و حقــوق اســامی تلقــی می شــوند. کســب جایــگاه شایســته فقــه شــیعه در ایــن 

نهادهــا بــرای طــرح و عرضــه فقــه فخیــم امامیــه، و استوارســازی مســیر جهــان اســام بــا فقــه ناظــر بــه معــارف 

ــات  ــی از آراء و  نظری ــاع کاف ــا، اط ــر در تصمیم گیری ه ــور مؤث ــق حض ــام از طری ــم الس ــت علیه ــل بی ــد اه بلن

دیگــر مذاهــب فقهــی، و نیــز اشــراف بــر ادبیــات فقهــی معمــول در ایــن مذاهــب، ممكــن اســت؛ و در غیــر ایــن 

ــد بســت. ــن مجامــع امی ــات موضــع شــیعه در ای ــه عرضــه و اثب ــوان ب صــورت نمی ت

ضــرورت ایــن مهــم، وقتــی دوچنــدان می شــود کــه دریابیــم همیــن مجامــع، مرجــع مراکــز حقوقــی و قانونگذاری 

کشــورها و ســازمان های غیــر اســامی بــرای اطــاع از آرا و رویه هــای حقوقــی جهــان اســام محســوب می شــوند.

از عــوارض انــزوای نســبی فقهــی شــیعه، و حضــور کم رنــگ در کرســی های علمــی و اجتماعــی فقــه، ایــن اســت 
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کــه متأســفانه هنــوز فقــه شــیعه در هیأت هــاي افتــاء، مجالــس فقهــي و محاکــم قضائــی اغلــب کشــورهای اســامی، 

رســمیت نــدارد. ضعف هــای موجــود در ایــن زمینــه باعــث شــده تــا حتــی مذاهــب فقهــی بســیار کم جمعیت تــر از 

شــیعه و دارای دســتگاه فقهــی ضعیــف )همچــون اباضیــه(، بیــش از فقــه امامیــه در ایــن جریانــات بــه ایفــای نقــش 

بپردازنــد. ایــن عوامــل بایــد حــوزه علمیــه را وادارد تــا ســهمی جــدي بــرای مقارنــة فقــه خــود بــا فقــه و حقــوق 

رایــج در کشــورهای اســامی در نظــر بگیــرد. 

م  هجــو بــر  ا بر ر  د ســامی  ا فقــه  حــد  ا و جبهــة  تشــکیل   .7

غــرب حقوقــی 

ــورهای  ــی کش ــی و اجتماع ــم، اداره سیاس ــا نخواهی ــم ی ــروزه بخواهی ام

ــال  ــا کم ــرد. ب ــورت می پذی ــی ص ــای حقوق ــاس نظام ه ــر اس ــان ب جه

ــتی  ــر اومانیس ــه تفك ــر پای ــًا ب ــز غالب ــا نی ــن نظام ه ــت ای ــد گف تأســف بای

ــت  ــن در محوریّ ــش بایســته دی ــن نق ــر نادیده گرفت ــا شــده و ب الحــادی بن

ــن  ــاک ای ــه دردن ــا نكت ــت. ام ــی اس ــی مبتن ــبات اجتماع ــكل دهی مناس ش

اســت کــه هــر چــه پیشــتر می رویــم، تحمیــل حقــوق وضعــی یــاد شــده، 

ــامی،  ــه اس ــه فق ــب، از جمل ــی رقی ــای دین ــدار و نظام ه ــل دین م ــر مل ب

ــر  بیشــتر شــده، حلقــه محاصــره مقــررات و ارزش هــای حقوقــی غــرب ب

فرهنــگ اســامی منبعــث از فقــه، تنگ تــر می شــود. فشــار فزاینــدۀ غــرب 

بــر جهــان اســام بــرای دســت کشــیدن از احــكام اســام و مفاهیــم مســلم 

رویکردهای رشــته فقه مقارن در 
برنامه حاضر چنین است:

1. تأکیــد بــر مبانــی، اصول و 
شیعه  معاصر  و  معتبر  روش های 

در تفقه و اجتهاد؛
2. قراردادن فقه امامیه به عنوان 

پایه اصلی و محور آموزش ها؛
3. توجــه به دانش هــای پایه و 
آموخته هــای  و  الزم،  پیشــنیاز 
برنامه  در  دانش پژوهان  پیشــین 

عمومی حوزه؛
4. پــرورش تفکــر و پژوهش در 
دانش پژوهان و توجه به افق های 
نوین علمــی و نیازهــای جدید 

اجتماعی؛
5. تبدیــل دانش هــای نظــری 
پژوهــش فقهی بــه کاربردهای 
عملی در خالل دروس کارگاهی.

فقــه را می تــوان در اجبــار کشــورهای اســامی بــه امضــای کنوانســیون های ریــز و درشــت مطلــوب غــرب کامــًا 

ــارزه اجتماعــی، ســرمایه علمــی، اجتماعــی و رســانه ای عمــده ای الزم  ــت، و بلكــه مب ــن رقاب مشــاهده کــرد. در ای

اســت تــا فقــه اســامی بتوانــد در برابــر ایــن فشــارها مقاومــت کنــد و صــدای خــود را در مجامــع حقوقــی بیــن 

المللــی و رســانه های فرهنگــی تقویــت کنــد. امــا ایــن ســرمایه وقتــی فراهــم می شــود کــه مذاهــب فقهــی جهــان 

ــوای  ــد و ق ــی بپردازن ــل و چاره جوی ــه تعام ــا یكدیگــر ب ــة واحــد اســامی، ب ــام، در جبه ــای عالی مق اســام و فقه

خــود را در ایــن ســتیز بیــن تمدنــی گــرد هــم آورنــد. عرضــه متناســب احــكام اســامی، و ایجــاد رویه هــای حقوقــی 

از متــن فقــه اســامی، نیازمنــد همــكاری و معاضــدت در تجهیــز و نوســازی مبانــی و تطبیقــات فقهــی اســت. 

بنابرایــن فقــه ممتــاز شــیعه امامیــه بایســتی بــا قــدرت فوق العــاده در تحلیــل و نظریه پــردازی خــود، وارد میــدان 

همــكاری شــود، تــا بــا تقویــت ســنگرهای فقــه و حقــوق اســامی و بلكــه ســكان داری ایــن جریــان- رخنــة حقــوق 

غربــی را در اداره کشــورهای اســامی ســد کنــد. بدیهــی اســت کــه ایــن مهــم، تنهــا در ســایة اتخــاذ شــیوه مقــارن 

در نظریه پــردازی و عرضــه فقــه، میســر اســت.

ÓÓمقارنÓفقهÓرشتهÓمشخصاتÓوÓاهداف
اهداف مورد نظر از برگزاری این رشــته عبارت اســت از:

1. پــرورش دانشــوران مســلط بــر رویكــرد مقــارن در فقــه و مبانــي اجتهــاد، بــا محوریــت فقــه اهــل بیــت 

ــوق؛ ــد حق ــه مانن ــر فق ــی ب ــای مبتن ــا نظام ه ــنا ب ــي، و آش ــب فقه ــایر مذاه ــا س علیهم الســام و  مقایســه ب

ــه  ــم فق ــی و پاســداری از حری ــب فقه ــادی مذاه ــق و بررســی انتق ــت تحقی ــت متخصصــان الزم جه 2. تربی

ــه ســلفیه؛ ــژه از ناحی ــه وی ــر شــبهات گوناگــون ب ــت علیهــم الســام در براب اهــل بی

فقه مقارن سطح چهار )رباردان(
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ــتنباط  ــیر اس ــی در مس ــد علم ــراي تولی ــارن ب ــای مق ــا و روش ه ــوزه در رویكرده ــت ح ــعه ظرفی 3. توس

ــامی. ــه اس ــاز جامع ــورد نی ــي م ــي و سیاس ــي، حقوق ــادي، اجتماع ــاي اقتص ــكام و نظام ه اح

دانش آموختــگان ایــن رشــته بــه عنــوان یــک پژوهشــگر کارآمــد و نوپــرداز در زمینــه فقــه و مبانــی اجتهــاد بــا 

رویكــرد مقــارن، بــه تحقیــق و تدریــس در حــوزه نقــد و مقایســه مذاهــب فقهــی، و نــگارش مقــاالت فقهــی، اصولی 

ــرای آغــاز  ــز تخصــص و آمادگــی علمــی الزم ب ــد پرداخــت، و نی و حقوقــی در مراکــز و مجــات علمــی خواهن

فعالیت هــای علمــی معطــوف بــه کســب اجتهــاد خواهنــد داشــت؛ ان شــاء اهلل تعالــی.

فقه مقارن سطح چهار )رباردان(
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ÓÓخانوادهÓفقهÓاهمیتÓوÓمفهوم
ــواده  ــه شــناخت نظــام کلــی و احــكام و گزاره هــای عملــی اســام پیرامــون خان فقــه خانــواده را می تــوان ب

و روابــط خانوادگــی )اعــم از همســران، والدیــن و ...( کــه خداونــد متعــال آنهــا را وضــع کــرده و بــه وســیله 

مبینــان شــریعت بیــان شــده اســت، تعریــف کــرد. بــر ایــن اســاس رشــته فقــه خانــواده عبــارت اســت از:

ــا ســایر اشــخاص و نهادهــای  ــواده ب ــواده، خان ــراد خان ــط اف ــر رواب دوره ای تخصصــی کــه قواعــد حاکــم ب

اجتماعــی را از منظــر فقــه بررســی کــرده و طــی آن فراگیــران بــه طــور عمیــق مباحــث فقهــی حــوزه خانــواده 

ــن  ــؤال های موجــود در ای ــه س ــی پژوهــش و پاســخ گویی ب ــد و توانای ــرا می گیرن ــتداللی ف ــه صــورت اس را ب

ــد.  ــب می کنن ــوزه را کس ح

در بــاب اهمیــت فقه خانواده و ضرورت پرداختن به رشــته فقــه خانواده همین بس که:

ــوان اولیــن و مهم تریــن نهــاد رشــد و تربیــت انســان  ــه عن ــواده ب ــه مباحــث خان الــف( اهمیــت پرداختــن ب

ــته اســت. تشــویق  ــژه ای داش ــگاه آن توجــه وی ــاد و جای ــن نه ــه ای ــز ب ــیده نیســت. اســام نی ــر کســی پوش ب

ــه نقــش خانــواده در  بــه تشــكیل خانــواده، صیانــت از کیــان خانــواده در برابــر خطــرات متوجــه آن، توجــه ب

تعلیــم و تربیــت، وجــود قواعــد و احــكام الزامــی و غیــر الزامــی دربــاره روابــط اعضــای خانــواده، در تعالیــم 

ــت؛ ــواده اس ــگاه واالی خان ــان گر جای ــامی نش اس

ــه  ــر چ ــرعت ه ــا س ــز ب ــه نی ــش فق ــد و دان ــدن کرده ان ــی ش ــوی تخصص ــه س ــوم رو ب ــی عل ب( تمام

ــادات، فقــه  ــه عب ــن مســیر گام برداشــته اســت. رشــته های متعــدد تخصصــی فقهــی همچــون فق ــر در ای تمام ت

ــت؛ ــن مدعاس ــر ای ــاهدی ب ــواده و ... ش ــه خان ــی، فق ــه دفاع ــی، فق ــه سیاس ــی، فق ــه حكومت ــادی، فق اقتص

ج( پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، نشــانه های 

ــور  ــه ظه ــف فق ــای مختل ــدی در حوزه ه ــت جدی حرک

یافــت کــه موجــب بازخوانــی برخــی از مشــهورات 

فقهــی، یــا صــدور احــكام حكومتــی در مــورد آنهــا شــد؛

د( پیدایــش مســائل و ســؤاالت نوپدیــد در حیطــه 

خانــواده همچــون، تعییــن احــكام امــراض مســری ماننــد 

ایــدز جهــت فســخ نــكاح، میــزان والیــت شــوهر بــر زن 

و بســیاری مســائل مســتحدثه مرتبــط بــه حــوزه خانــواده 

بــر اســاس تولیــد مثــل از راه هــای نویــن و باروری هــای 

مصنوعــی و ...، کــه فقــه بایــد بــرای آنهــا پاســخ مناســبی 

اجتنــاب  غیر قابــل  را  فقهــی  موضع گیــری  و  بیابــد 

کــرده اســت.

ــروزه  ــه ام ــای گســترده ای ک ــه دگرگونی ه ــا توجــه ب ب

در زندگــی زنــان و مســائل مربــوط بــه خانــواده رخ داده 

ــوزه  ــد در ح ــای جدی ــان دیدگاه ه ــن بی ــت، همچنی اس

خانــواده از منظــر فقهــی و بــروز مســائل مســتحدثه 

فــراوان، ضــرورت بازخوانــی و تحقیــق و تبییــن مجــدد 

در مســائل مربــوط بــه خانــواده از منظــر فقهــی دو 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــدان ب چن

رویکردهای رشــته فقه خانواده در 
برنامه حاضر چنین است:

1. تأکیــد بــر مبانــی، اصول و 
روش های معتبر و معاصر شیعه در 
تفقه و اجتهــاد، به انضمام مباحث 

حقوقی مرتبط؛
2. اســتفاده از ظرفیت فوق العاده 
دروس خارج فقه و اصول در دوره؛ 

3. توجــه بــه دانش هــای پایه و 
پیشنیاز الزم، و آموخته های پیشین 
دانش پژوهــان در برنامــه عمومی 

حوزه؛
4. تمرکــز بر تفکــر و پژوهش در 
دانش پژوهــان و توجه به افق های 
نویــن علمــی و نیازهــای جدید 

اجتماعی؛
5.تمرکز دروس بر مسائل جاری و 
نیازهای کنونی جامعه در حوزه فقه 

و حقوق خانواده.

فقه خانواده سطح چهار )خوارهان(
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ÓÓخانوادهÓفقهÓرشتهÓمشخصاتÓوÓاهداف
اهداف مورد نظر از برگزاری این رشــته عبارت اســت از:

ــاری  ــائل ج ــل مس ــا و ح ــه نیازه ــخ ب ــت پاس ــواده جه ــه خان ــص در فق ــگران متخص ــرورش پژوهش 1. پ

ــواده و  ــه در حــوزه مســائل خان ــوه قضائی ــه ق ــه مشــاوره علمــی ب ــوق، و ارائ ــه و حق ــان در فق ــواده و زن خان

ــان؛ زن

ــر اســاس آموزه هــای اســامی در حــوزه  ــواده ب 2. تربیــت اســاتید الزم جهــت تدریــس فقــه و حقــوق خان

و دانشــگاه؛

3. گســترش مرزهــای دانــش فقــه و توســعه ظرفیــت فقهــی حــوزه در عرصــة مســائل خانــواده و بازســازی 

و بازتبییــن نظــام حقــوق خانــواده از منظــر اســام.

ــای  ــر مبن ــو ب ــای ن ــه فقه ه ــرداز در زمین ــد و نوپ ــگر کارآم ــوان پژوهش ــه عن ــته ب ــن رش ــگان ای دانش آموخت

ــه  ــا فق ــامی ب ــوم اس ــته های عل ــان رش ــد می ــه پیون ــوم اســامی ب ــای عل ــا گســترش مرزه ــادی، ب روش اجته

ــص و  ــز تخص ــت و نی ــد پرداخ ــامی خواهن ــازی اس ــه نظام س ــاالت، ب ــگارش مق ــس و ن ــق و تدری ــه تحقی ب

ــد داشــت؛ ان شــاء  ــه کســب اجتهــاد خواهن ــرای آغــاز فعالیت هــای علمــی معطــوف ب آمادگــی علمــی الزم ب

ــی. اهلل تعال

فقه خانواده سطح چهار )خوارهان(
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ÓÓپذيرشÓعمومیÓشرايط
- تابعیت جمهوري اســامي ایران؛

- التــزام به نظام مقدس جمهوری اســامی ایران؛

- التــزام عملی به والیــت مطلقه فقیه؛

- ســامت جسمي و صاحیت اخاقی.

ÓÓپذيرشÓاختصاصیÓشرايط
ــد از  ــی ارش ــا کارشناس ــده، ی ــا ش ــته تقاض ــا رش ــط ب ــی مرتب ــطح 3 تخصص ــی س ــدرک علم ــودن م - دارا ب

ــه؛  ــی مربوط ــته تخصص ــوزوی در رش ــی ح ــوزش عال ــات آم مؤسس

ــا احــراز صالحیــت شــخص،  ــا رشــته، ب تبصــره1: در صــورت دارا بــودن مــدرک غیــر مرتبــط ب

ــه  ــد گــروه علمــی مرکــز مدیریــت، امــکان ادام ــا تأیی توســط گــروه علمــی مرکــز تخصصــی، و ب

تحصیــل در رشــته تقاضــا شــده وجــود خواهــد داشــت.

تبصــره2:  ارائــه مــدرک ســطح 3 یــا کارشناســی ارشــد، تــا آغــاز اولیــن نیمســال تحصیلــی الزم 

 . ست ا

- اشــتغال رســمی و تمام وقت به تحصیل در حوزه علمیه خراســان؛

- قبولــی در آزمون کتبی و مصاحبه علمی رشــته مربوطه.

ÓÓبرادرانÓاختصاصیÓشرايط
- نداشــتن منع قانونــی از نظر مقررات نظام وظیفه؛

- معمم بودن مســتمر.

ÓÓاولیهÓنامÓثبتÓنحوه
- تكمیــل فــرم ثبــت نــام و تعییــن رشــته تحصیلــی بــه 

صــورت اینترنتــی در شــبكه معالــم  www.maalem.ir؛

ــق درگاه،  ــال از طری ــغ 400000 هــزار ری ــز مبل - واری

ــم. پرداخــت الكترونیكــی ســایت معال

ــی در  ــس از قبول ــه )پ ــام در مصاحب ــت ن ــدارک ثب م

ــون(: آزم

- تصویر کارت ملی و یک قطعه عكس با پشت نویسي؛

- اصل و کپی مدرک ســطح 3 یا کارشناســی ارشد؛

ــدای  ــا ابت ــه مــدرک علمــی ت ــه ارائ ــل تعهد نام ــودن مــدرک رســمی، تكمی ــار نب )تذکــر: در صــورت در اختی

نیمســال اول تحصیلــی ضــرورت اســت.(

ــوابق  ــده، س ــده و نش ــاپ ش ــات چ ــات و تألیف ــه )تحقیق ــازات مصاحب ــرای امتی ــای الزم ب ــایر گواهی ه - س

تذکرات مهم:
- مدت تحصیــل در هر یک از دو 
رشته، پنج سال با احتساب پایان نامه 

است؛
- دانش پژوهــان پذیرفتــه شــده، 
مجاز به تحصیل همزمان در ســایر 
مراکز آموزشی حوزوی و دانشگاهی 

نیستند؛
- شرکت در کلیه دروس سطح چهار 

الزامی است؛
- ســؤاالت آزمون ورودی به صورت 

تشریحی است.

پذریش و جذب
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راهنمای پذریش رشته اهی سطح چهار

ــده و ...(. ــب ش ــر کس ــای برت ــس، رتبه ه تدری

ÓÓپذيرشÓمراحلÓوÓزمان

•  ثبــت نام: از 95/8/8 تا 95/8/28

•  دریافت کارت ورود به جلســه: 95/9/30 تا 95/10/1

•  برگــزاری آزمــون: جمعه 95/10/3 در دو نوبت صبح و بعدازظهر

•  اعــالم نتایج آزمون کتبی: 95/10/10

مهم: تذکرات 
- مدت تحصیل در هر یک از دو رشــته، پنج ســال با احتســاب پایان نامه است؛

- دانش پژوهــان پذیرفتــه شــده، مجــاز بــه تحصیــل همزمــان در ســایر مراکــز آموزشــی حــوزوی و 
نیســتند؛ دانشــگاهی 

- شــرکت در کلیه دروس ســطح چهار الزامی است؛
- ســؤاالت آزمون ورودی به صورت تشریحی است.

آزمون کتبي اختصاصی رشته فقه خانواده: مجموع 250 امتیاز

منابع آزمونامتیازضریبمواد

480اصول فقه

کفایۀ األصول )آخوند محمدکاظم خراسانی(: املقصد السادس: فی القطع، فی حجیۀ ظواهر األلفاظ، حجیۀ الخرب 

الواحد، املقصد السابع: فی االستصحاب، املقصد الثامن: فی تعارض األدلۀ و األمارات

یا

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

العلم االجاملی، و الخامتۀ فی تعارض االدله

4100فقه
املکاسب )شیخ مرتضی انصاری(: از ابتدای کتاب البیع تا رشوط املتعاقدین

دروس متهیدیۀ فی الفقه اإلسالمی علی املذهب الجعفری )شیخ باقر ایروانی(: کتاب النکاح، کتاب الطالق

دروس متهیدیۀ فی القواعد الفقهیۀ )شیخ باقر ایروانی(: قاعدۀ الرضر، قاعدۀ الحرج، قاعدۀ الفراش230قواعد فقه

مبادی العربیۀ ج 4 )رشتونی، محمدی(: علم النحو110ادبیات عرب

حقوق زن و خانواده )محمود حکمت نیا(: بخش اول و دوم230نظام حقوق زن

پذریش و جذب
آزمون کتبي اختصاصی رشته فقه مقارن: مجموع 250 امتیاز

منابع آزمونامتیازضریبمواد

4100اصول فقه

کفایۀ األصول )آخوند محمدکاظم خراسانی(: املقصد السادس: فی القطع، فی حجیۀ ظواهر األلفاظ، حجیۀ الخرب 
الواحد، املقصد السابع: فی االستصحاب، املقصد الثامن: فی تعارض األدلۀ و األمارات

یا
دروس فی علم االصول، الحلقۀ الثالثۀ )شهید سید محمدباقر صدر(: از ابتدا تا اول الدلیل الرشعی، الوظیفۀ فی حالۀ 

العلم االجاملی، و الخامتۀ فی تعارض االدله

األصول العامۀ للفقه املقارن )سید محمدتقی حکیم(: بحوث متهیدیۀ )3(: أصول الفقه املقارن، الباب األول: القیاس، 
اإلستحسان، املصالح املرسلۀ، فتح الذرایع و سدها

4100فقه
املکاسب )شیخ مرتضی انصاری(: از ابتدای کتاب البیع تا رشوط املتعاقدین

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

240کلیات و قواعد فقه
دروس متهیدیۀ فی القواعد الفقهیۀ )شیخ باقر ایروانی(: قاعدۀ التعاد، قاعدۀ الرضر، قاعدۀ الحرج، قاعدۀ ید

مدخل علم فقه )رضا اسالمی(: فصل ششم: آشنایی با فقه اهل سنت

نهج البالغه: تجزیه و ترکیب منت انتخابی110ادبیات عرب
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مصاحبه علمی: مجموع 100 امتیاز

منابع آزمونامتیازمواد

متون فقه و اصول مرتبط با تحصیل جاری داوطلب20درک متون

تحصیالت دانشگاهی هر مقطع: 5 امتیاز15تحصیات

هر مقاله علمی مرتبط چاپ شده: 5 امتیاز، هر مقاله چاپ نشده یا غیر مرتبط: 2 امتیاز25تألیفات و سوابق پژوهشی

تدریس در هر سطح تحصیلی: 5 امتیاز20سوابق تدریس

دالیل انتخاب، اهداف و دروس رشته انتخابی10شناخت رشته انتخابی

سایر امتیازات
حفظ قرآن، حفظ نهج البالغه5

رتبه های تحصیلی و پژوهشی، حفظ قرآن، سلط به زبان های غیر فارسی، سوابق تبلیغی و ...5

ÓÓامتیازات
• اعطای مدرک رســمی ســطح چهار )دکتری( حوزه علمیه خراسان؛

• بهره مندی از اســاتید توانمند حوزه و دانشــگاه و فضای آموزشــی مجهز؛

• برنامــه درســی معطوف به افق های نوین، پرورش تفكــر و تجربه تحقیق؛

• بهره مندی از کتابخانه تخصصی، بانک چند رســانه ای و مشــاوره های آموزشــی و پژوهشــی؛

• انتشــار مقاالت در نشــریات دفتر تبلیغات اســامی و عضویت در حلقه های علمی و تبلیغی؛

• اعطــای جوایز و کمک هزینه تحصیلی مناســب.

پذریش و جذب

 مراجعه پیوســته به شــبکه معالم با نشانی
www.maalem.ir 

 جهــت آگاهــی از آخرین اطالعیه های مرتبط با آزمون توصیه می  شــود



www.maalem.ir   :نشانی اینترنتی 


