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تخصصی
راهنمای پذریش  رشته اهی 

رهبر معظم انقالبمّد ظله العالی
 این گونه نباشد كه همه باید رشته  فقاهت را بگیرند؛ نخیر، طلبه باید بداند 
كه اگر رشته  تاریخ یا تفسیر یا فلسفه یا كالم یا علوم قرآن یا بقیه  علوم 
اسالمی را پیمود، ارزشی در انتظار اوست و ارزشگذارى مناسبی می شود.
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ربِع قرن تالش آموزشی: 
دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی در خالل ربِع قرن تالش، مسیر 
نهادینه سازی آموزش های تخصصی علوم و معارف اسالمی برای 

طالب و فراگیران حوزه را طی کرده است.
امتداد  و  شد  برداشته   1369 سال  در  آموزشی،  گام های  آغازین 
و  دوره ها  برگزاری  و  طراحی  به  سال ها،  این  طول  در  تالش ها 
تک درس های متعدد در شاخه های متنوع علوم و معارف اسالمی و 
دانش های وابسته انجامید. برآیند این نهضت و جنبش علمی، تأمین 
آموزشی،  پژوهشی،  زمینه های  در  نوگرا  و  کارآمد  انسانی  نیروی 
نیاز جامعه و نهادهای فعال در این عرصه  تبلیغی و فرهنگی مورد 

بوده است. 
عالوه بر این، تأسیس حلقه های تربیت محقق و مبلّغ و تولید صدها 
اثر علمی و ترویجی از این رهگذر، برگزاری َده ها همایش علمی و 

معرفی مرکز تخصصی آخوند خراسانیره

معرفی مركز تخصصی آخوند خراسانیره
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فرهنگی، تولید و نشر مجالت تخصصی و ترویجی، تهیه و نشر آلبوم های تصویری و نرم افزارهای چندرسانه ای در عرصه های مرتبط با 
مأموریت های آموزشی حوزه، در کارنامة 25 سال گذشتة این نهاد حوزوی، قابل مشاهده است.

توانمند، محققان ژرف اندیش در  مبلّغان دینی  نوپرداز مذهبی،  نویسندگان  به عنوان  نهاد،  این  از دانش آموختگان  بسیاری  هم اینک 
حوزه های مختلف علوم اسالمی، مدرسان معارف اسالمی در حوزه و دانشگاه، و مدیران و برنامه ریزان فرهنگی و تبلیغی، به ایفای رسالت 

مقدس روحانیت می پردازند.
اکنون ادارۀ کل آموزش دفتر تبلیغات اسالمی 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 )خواهران(«، توسعة 
ظرفیت انسانی حوزۀ علمیة برادران و خوهران در قلمرو تحقیقات ژرف نگر و تبلیغات نوآمد اسالمی را در دستور کار خود قرار داده 

است.

معرفی مرکز تخصصی آخوند خراسانیره
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معرفی مرکز تخصصی آخوند خراسانیره

مركزى براى توسعة علوم اسالمی:
مرکز تخصصی آخوند خراسانی با در اختیار داشتن 3 گروه آموزشی: علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی اجتهاد و فلسفه و کالم اسالمی، 
8 عضو هیئت علمی و 33 استاد پیوسته، به طراحی و برگزاری رشته های گونا گون علوم اسالمی ـ با توجه به نیازهای آموزشی متنوع و 

ترکیبی حوزه علمیه  مشهدـ می پردازد.
اهداف اصلی این مرکز را می توان به شرح زیر برشمرد:

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

2. توسعة ظرفیت آموزشی حوزه برای تولید علم و استنباط معارف اسالمی و استخراج نظام های معرفتی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی، اخالقی و فرهنگی مبتنی بر اسالم و پاسخ به پرسش ها و دفع شبهات مرتبط؛

3. تقویت مباحث روش شناختي، دیدگاه های نظام واره، رویكردهاي میان  رشته  اي، و مهارت های تحقیق و تولید علمی در حوزۀ علمیه.
تـوسـعـة  و  ارتـقـا  ایـنـک  مرکز،  ایـن 
آموزش های حوزوی را در قالب پنج رشتة 
تخصصی علوم اسالمی به شرح زیر، مهیّا 

ساخته است:
1. تفسیر و علوم قرآن؛

2. علوم و معارف حدیث؛
3. فقه مقارن؛

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

امید است به همت و تالش همة نهادهای 
حوزوی، گام های مؤثری در مسیر ارتقای 
اسالمی،  علوم  تخصصی  آموزش های 
و  کارآمد،  حوزوی  دانشوران  تربیت 
اعتالی همه جانبة حوزه های علمیه برداشته 

شود.
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مقدمه:
گروه آموزشی »علوم قرآن و حدیث« دفتر تبلیغات اسالمی 
خراسان رضوی در سال 1379 تأسیس و برای پیگیری اهداف 

زیر، فعالیت خود را آغاز کرد:
1. ایجاد بستر علمی پویا و ماندگار در حوزۀ علمیه برای 
تعمیق و بالندگی علوم قرآن و حدیث به تناسب نیازهای 

زمان.
سیستمی  نگرش  با  نو اندیش،  پژوهشگران  پرورش   .2
بررسی  و  نقد  عرضه،  برای  بین رشته ای  روی آورِد  و 
دیدگاه های نو در دو حوزۀ علوم و معارف قرآن و حدیث. 
و  طراحی  به  گذشته  سال های  خالل  در  گروه  این 
و  طراحی  قرآنی«،  پژوهشگر  »تربیت  دورۀ  برگزاری 
قرآن«،  معارف  و  علوم  عالی  »دورۀ  برگزاری  دوره  پنج 
تألیف  قرآن )کارگاه های تجربة  تأسیس حلقة   و  طراحی 
در ساحت های نوین مطالعات قرآنی(، برگزاری همایش 
»واکاوی آثار و اندیشه های استاد مفسر آیتاهلل معرفت«، 
تفسیری  ره آوردهای  و  »رویكردها  همایش  برگزاری 
و  مطالعات  زمینة  در  مشاوره  ارائة  و  نهاوندی«،  آیتاهلل 

پژوهش های قرآنی پرداخته است.

رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن
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اهداف و مشخصات رشتة تفسیر و علوم قرآن:
نخستین گام در سال های آغازین فعالیت گروه، ارائة تک درس های تخصصي قرآني، و سپس دوره هاي تربیت پژوهشگر قرآني با 
بهره گیري از اساتید حوزه و دانشگاه در آموزش مهارت های قرآن پژوهي بود. نخستین ویرایش رشتة »علوم و معارف قرآن« در سال 

1380 و پس از مطالعات، بررسي ها و مشورت هاي گسترده، طراحی و یک دورۀ آن با برگزاری آزمون کتبي و مصاحبه، برگزار شد. 
در رویكرد نوین اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسالمي خراسان رضوي در سال 1385 با عنوان »جنبش علمي حوزه« ، بازخواني و 
بازنگري مشخصات دروس و شرح تفصیلي دوره ها آغاز شد. ره آورد بیش از شش ماه مطالعه و مشورت، با بررسي مواد و محتوای 

آموزشی رشته های مشابه در سایر مراکز آموزشی جهان اسالم، رویكرد جدی تر به تفسیر و عرصه ها و روش های قرآن پژوهي است.
از این رو در سال 1385 رشتة علوم و معارف قرآن بازطراحی شد و طی پنج دوره به جذب دانش پژوه اقدام شد. استاد محمدحسن 
رباني بیرجندي، حجت االسالم  والمسلمین دکتر جواد ایرواني، حجت االسالم  والمسلمین دکتر محمدعلی مهدوي راد، حجت االسالم 
والمسلمین دکتر خرقاني، حجت االسالم  والمسلمین دکتر رستمي، حجت االسالم  والمسلمین دکتر محمدباقر سعیدی روشن، دکتر 

محمدکاظم شاکر و... از اساتید این دوره ها بودند.
پس از آن نیز، رشتة تخصصي»تفسیر و علوم قرآن« طی جلسة 590 شورای برنامه ریزی مرکز مدیریت حوزۀ علمیة خراسان در تاریخ 

14 آبان 1389 به عنوان رشتة تخصصی سطح سة حوزۀ علمیة خراسان تصویب و به تأیید رئیس عالی آن مرکز رسید.

رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن
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جدول دروس رشتة تخصصي تفسیر و علوم قرآن:

و نوع واحدعناوین دروسردیف نوع درسساعت غیرحضورىساعت حضورىتعداد
تخصصی4640 واحد نظریعلوم قرآن1
تخصصی2320 واحد نظریتاریخ قرآن2
تخصصی4640 واحد نظریمفردات قرآن کریم3
تخصصی2320 واحد نظریمبانی و نقد ترجمة قرآن4
تخصصی2320 واحد نظریقرآن وعهدین5
تخصصی2640 واحد نظری و 1 واحد عملیمعارف قرآن کریم/1 )اعتقادیات(6
تخصصی2640 واحد نظری و 1 واحد عملیمعارف قرآن کریم/2 )اخالقیات و احكام(7
تخصصی4640 واحد نظریاصول و قواعد تفسیر قرآن8
تخصصی2320 واحد نظریروش ها و گرایش های تفسیر قرآن9

تخصصی2320 واحد نظریفلسفه علوم قرآن10
تخصصی2640 واحد نظری و 1 واحد عملیتفسیر تخصصی قرآن/1 )روایی(11
تخصصی2640 واحد نظری و 1 واحد عملیتفسیر تخصصی قرآن/2 )اجتهادی(12
تخصصی2640 واحد نظری و 1 واحد عملیتفسیر تخصصی قرآن/3 )تطبیقی فریقین(13
تخصصی23232 واحد عملیکارگاه بیان تفسیر14
تخصصی2320 واحد نظریپژوهش های قرآنی معاصر15
تخصصی2320 واحد نظریزبان قرآن16
پیش نیاز23232 واحد نظری و 1 واحد عملیکارگاه پژوهش/1 )روش تحقیق در علوم اسالمی(17
تخصصی23232 واحد نظری و 1 واحد عملیکارگاه پژوهش/2 )روش تحقیق در تفسیر و علوم قرآن(18
تخصصی23232 واحد نظری و 1 واحد عملیکارگاه پژوهش/3 )کاربرد رایانه و اینترنت در قرآن پژوهی(19
تخصصی2640 واحد نظری و 1 واحد عملیمتون عربی معاصر با تاکید بر قرآن پژوهی20
تخصصی2640 واحد نظری و 1 واحد عملیدرک متون انگلیسی با تاکید بر قرآن پژوهی21
پیش نیاز2640 واحد نظری و 1 واحد عملیادبیات قرآنی22
پیش نیاز13216 واحد نظری و 1 واحد عملیکارگاه نویسندگی23
پیش نیاز2640 واحد نظری و 1 واحد عملیزبان انگلیسی24
پیش نیاز13216 واحد نظری و 1 واحد عملیکاربری رایانه و اینترنت25

مشترک800 × 255 واحد نظرياصول فقه تخصصي/ 30-265-1
مشترک800 × 255 واحد نظری فقه تخصصی/ 1 ـ 35-315

118 واحد نظري و عملي+ 6 واحد پایان نامهجمــع  

رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن
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مقدمه:
کالم و مرام نورانی پیامبر اکرمصلي اهلل علیه و آله وسلم و امامانعلیهم السالم:، راهنما و دستگیر خرد و اندیشة انسانی و ارمغان آور سلوک حكیمانه و 
خردمندانه برای زندگی بشر است. پرسش های فراوان بشر در عرصه های شناخت، نهفته در گنجینه های بزرگ حدیثی ایشان دارد و حدیث، 

پس از قرآن، دومین منبع شناخت دین به شمار می آید.
حوزه های علمیة شیعی، میراث دار معارف جاوید و علوم ارجمند اهل بیتعلیهم السالم و پاسداران حریم و کیان شریعت و عقاید اسالمی 
هستند. در تاریخ علم دین؛ جمع حدیث، حل و فهم و شرح آن یكی از بزرگ ترین و طوالنی ترین فصول است، به گونه ای که می توان حدیث 

را مادر بسیاری از علوم اسالمی دانست.
تالش عالمان، محدثان و حافظان حدیث در سراسر تاریخ اسالم چشمگیر و ستودنی  است. آن بزرگواران، از ثبت و ضبط حدیث آغاز 

کردند و با ترجمه، شرح، تعلیق، جامع نویسی و گردآوری احادیث، پاسداری از این میراث جاوید را ادامه  دادند.
در حوزۀ علوم حدیث و دانش های وابسته به آن، رشته های متعددی چون رجال الحدیث، مصطلح الحدیث، فقه الحدیث و... شكل گرفت 

و بدین سان ابعاد بهره وری از آن مجموعة گران سنگ افزون و استوار گشت.
نهضت  فراورده های  به روزرسانی  و  تصحیح  نیازمند  آمد،  خواهد  به کار  را  همگان  آنچه  همگانی کردن  حدیث،  عرصة  در  امروزه 

رشته تخصصی علوم و معارف حدیث
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حدیث پژوهِی پیشینیان است. تدقیق و جداسازی سره از ناسره، تطبیق یا نسبت یابی حدیث با کالم الهی، شرح و بسط عالمانه و محققانه، 
پردازش علم رجال و بررسی سیر تاریخی صدور حدیث و...، از ضرورت های مطالعاِت حدیثی معاصر است.

سوگمندانه باید اظهار داشت که حدیث نیز در آموزش های حوزوی همانند قرآن است. این هردو خاستگاه علوم اسالمی در سكوت 
حاشیه نشینی، جایگاه راستین خود را از دست  داده اند. چنان که به ویژه در حدیث هنوز بسیاری از قلمروهای آن به عرصة تعلیم و تحقیق، راه  

نیافته  است. بگذریم از  اینكه در عرصة حدیث، اندک رونقی هم که مشاهده می شود، مربوط به ساحت پژوهش است.
از این رو، گروه علوم قرآن و حدیث اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی، در مسیر توسعه و تعمیم آموزش ها و 

پژوهش هاي بایسته پس از مطالعات، بررسی ها و مشورت های گسترده نخستین ویرایش رشتة علوم و معارف حدیث را به تصویب رساند.

اهداف و مشخصات رشتة علوم و معارف حدیث:
اهداف این رشته عبارت است از:

• تربیت پژوهشگران توانمند در عرصه های نوآمد حدیث و دانش های وابسته به آن؛
• توانمندسازی حوزه در مسیر بهره برداری از گنجینة معارف اهل بیتعلیهم السالم جهت استنباط و پاسخگویی به مسائل جامعه.

در رویكرد نوین اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسالمي خراسان رضوي در سال 1385 با عنوان »جنبش علمي حوزه«،  بازخواني و 
بازنگري مشخصات دروس و شرح تفصیلي دوره ها، با درنظرداشت اقتضائات شكلي و محتوایي آموزش هاي حوزوي طالب آغاز شد. 
ره آورد بیش از شش ماه مطالعه و مشورت، با بررسي سرفصل ها و جدول هاي درسي همة رشته هاي تخصصي جهان اسالم، لباسي نو بر 

تن این رشتة تخصصي نیز پوشاند. 

از این رو در سال 1385 رشتة علوم و معارف حدیث، بازطراحی شد و از سال 1387 پس از ویرایش سوم، دو دوره با حضور اساتید 
والمسلمین دکتر محمدعلي مهدوي راد، حجت االسالم   بیرجندي، حجت االسالم   رباني  والمسلمین محمدحسن  چون حجت االسالم 
والمسلمین دکتر نقي زاده، حجت االسالم والمسلمین دکتر عبد الهادی مسعودی، حجت االسالم والمسلمین عباس پسندیده، حجت االسالم 

والمسلمین دکتر برنجكار، دکتر مجید معارف و... برگزار شد.

پس از آن نیز، رشتة تخصصي »علوم و معارف حدیث« طی جلسة 626 شورای برنامه ریزی مرکز مدیریت حوزۀ علمیة خراسان در 
تاریخ 26 مرداد 1390 به عنوان رشتة تخصصی سطح سة حوزۀ علمیة خراسان تصویب و به تأیید رئیس عالی آن مرکز رسید.

رشته تخصصی علوم و معارف حدیث
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جدول دروس رشتة تخصصي علوم و معارف حدیث:

و نوع واحدعناوین دروسردیف نوع درسساعت غیرحضورىساعت حضورىتعداد
تخصصی2320 واحد نظریفلسفة علوم حدیث1
تخصصی2320 واحد نظریسبک شناسي جوامع حدیثي شیعه2
تخصصی2320 واحد نظریسبک شناسي جوامع حدیثي اهل سنت3
پیشنیاز2320 واحد نظريمباني و قواعد فقه الحدیث4
تخصصی2640 واحد نظری و 1 واحد عملیفقه الحدیث/1 )روایات تفسیري(5
تخصصی2640 واحد نظری و 1 واحد عملیفقه الحدیث/2 )روایات اعتقادي(6
پیشنیاز2320 واحد نظری اصول الحدیث7
تخصصی4640 واحد نظریعلل الحدیث/1و82

تخصصی2320 واحد نظریمختلف الحدیث10
تخصصی2320 واحد نظریتاریخ تحلیلی حدیث11
تخصصی2320 واحد نظریجوامع رجالي شیعه12
تخصصی2320 واحد نظریمبانی و منابع رجال اهل سنت13
تخصصی1320 واحد عمليسندشناسي )رجال تطبیقي(14
تخصصی2320 واحد نظریمكاتب حدیثی و حدیث پژوهي معاصر15
تخصصی2320 واحد نظریحدیث پژوهي خاورشناسان16
تخصصی2320 واحد نظریسنت پژوهی در قرآن و حدیث17
تخصصی23232 واحد نظری و 1 واحد عملیکارگاه روش تحقیق در علوم و معارف حدیث18
پیشنیاز23232 واحد نظری و 1 واحد عملیکاربرد رایانه و اینترنت در حدیث پژوهی19
تخصصی2640 واحد نظری و 1 واحد عملیمتون عربی معاصر با تأکید بر حدیث پژوهی20
تخصصی2640 واحد نظری و 1 واحد عملیدرک متون انگلیسی با تأکید بر حدیث پژوهی21
پیشنیاز13216 واحد نظری و1 واحد عملیکارگاه روش تحقیق22
پیشنیاز2640 واحد نظری و1 واحد عملیزبان انگلیسی23

مشترک800 × 255 واحد نظری اصول فقه تخصصی/ 1 ـ 28-245
مشترک800 × 255 واحد نظری فقه تخصصی/ 1 ـ 33-295

 108 واحد نظری و عملی+6 واحد پایان نامهجمــع  

رشته تخصصی علوم و معارف حدیث
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فقه مقارن چیست؟
»فقه مقارن« نوعی از پژوهش ها و آموزش های فقهی است 
که به نقل و بررسی آرای یک مكتب اکتفا نمی کند و نظرات 
دیگر مذاهب فقهی را نیز بررسی و مقایسه )مقارنه( می کند.  
توجهی  مقارن  فقه  و  اصول  به  باز  دیر  از  نیز  شیعه  فقه 
به سزا داشته است. عالوه بر رویكرد نسبی مقارن در اغلب 
تألیفات اصولیان شیعه، کتب مستقلی در این خصوص نگاشته 

)عالمه  فقهیة  مسائل  طربسی(،  )عالمه  املختلف  من  املؤتلف  حلی(،  )عالمه  تذکرة  الفقهاء  )شیخ طوسی(،  الخالف  مانند:   است؛  شده 
)استاد  املقارن  للفقه  العامة  األصول  مغنیة(،  )استاد  الخمسة  املذاهب  علی  الفقه  آل کاشف الغطاء(،  )عالمه  املجلة  تحریر  سید رشف الدین(، 

آیت  نظر  )زیر  مقارن  فقه  املعارف  دائرة  سبحانی(،  الله  )آیت  املقارن  الفقه  أصول  سبحانی(،  الله  )آیت  اإلنصاف  حکیم(،  سیدمحمدتقی 

الله مکارم شیرازی(، موسوعة الفقه االسالمی املقارن )زیر نظر آیت الله هاشمی شاهرودی(.

ضرورت و فایدة فقه مقارن:
برجسته ترین موارد اهمیت و فائدۀ فقه مقارن در کالم اندیشمندان و بزرگان حوزه، چنین آمده است:

1( تبیین فقه اهل بیتعلیهم السالم و تقویت جایگاه آن در جهان اسالم
سال هاست در جهان اسالم، مجالس افتاء و مجامع علمی متنوع بین المللی جهت هماهنگی احكام و مقررات فقهی و حقوقی تشكیل 
شده است. از سوی دیگر همین مجامع، مرجع رسمی جهانی برای اطالع یافتن از آراء و رویه های حقوقی جهان اسالم محسوب می شوند. 
اما متأسفانه فقه شیعه در اغلب آن ها از جایگاه شایسته ای برخوردار نیست و در برابر بسیاری از حمالت و شبهات وارده بی دفاع مانده 

است، که با توجه به امواج و تحوالت جدید در کشورهای اسالمی، موجب خسارت و از دست رفتن فرصت های بیشتری خواهد شد.
بدیهی است کسب جایگاه شایستة فقه شیعه در جهان اسالم و پاسخ به شبهات و حمالت ناآگاهان و مغرضان پیرامون معارف فقهی 

اهل بیتعلیهم السالم، مستلزم حضور مؤثر در مجامع علمی، اطالع کافی از آراء و  نظریات و اشراف بر متون مذاهب فقهی است. 

2( همگرایی فقه اسالمی در برابر تهاجم حقوقی غرب
مدت هاست که ادارۀ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اغلب کشورهای جهان بر اساس ارزش ها و تفكرات مادی و مقررات 
حقوقی غرب صورت می گیرد، و حلقة محاصرۀ غرب بر فرهنگ و قوانین کشورهای اسالمی، روزبه روز تنگ تر می شود. فشار فزایندۀ 

رشته تخصصی فقه مقارن
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امضای کنوانسیون های  به  الزام آن ها  اسالم،  احكام  از  برای دست کشیدن  اسالمی  به دولت های  سیاسی و حمالت رسانه ای غرب 
غیراسالمی و محكومیت گاه و بی گاه آن ها در نهادهای بین المللی، از آن جمله است.

از این رو ضروری است فقه شیعه به عنوان سكوی مطمئن فقه اسالمی در مجامع حقوقی بین المللی و رسانه های جهانی، به تقویت 
موضع علمی و موقعیت جهانی فقه اسالمی بپردازد و با کسب تسلط بر آراء و مبانی فقه مذاهب و حقوق غرب، در برابر تحمیل و 

فرصت طلبی حقوق غربی بایستد.
3( تأثیر در حدیث شناسی، موضوع شناسی و ابتکارات فقهی

با بحث و جست وجوی مقارن، می توان از سرمایة همة مذاهب فقهی در تحقیقات و پژوهش های فقهی و اصولی سود جست و با مقایسه 
و سنجش آن ها، از حصول جامع ترین و دقیق ترین استنباط، اطمینان حاصل کرد و آن را به »استفراغ الوسع« در اجتهاد، نزدیک تر ساخت. 

همچنین بخشی از روایات فقهی اهل بیتعلیهم السالم، در فضای تقیّه صادر شده  و یكی از وجوه ترجیح روایات، مخالفت با جریان های 
فقهی حاکم آن روزگار شمرده شده است. بدیهی است تشخیص این موارد، تنها با آگاهی کافی از آرای فقهی مذاهب اهل سنت و 
سیر تاریخی آن، میسر می شود. به عالوه اشراف بر مدارک روایی دیگر مذاهب می تواند در توسعة ادلّه و طرق روایی، و یا دست کم 

معاضدت سندی یا تأیید متنی یاری رساند. 
آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی در همایش فقه مقارن )مدرسة عالي امام خمیني قم 1382( اشاره کرده اند: »مهم ترین و ابتدایی ترین 
دلیل نیاز ما به فقه مقارن، به  هم پیوستگِی فقه در تمام مذاهب با یكدیگر است... وقتی این قدر پیوستگی در علوم هست، آیا در علم فقه و در 
مذاهب مختلف می تواند به هم پیوستگی نباشد؟! بر  این اساس، فقه مقارن از ضروریات فقه اسالمی است و پیروان یک مذهب نمی توانند 
چشمشان را به مذهب خودشان بدوزند 
و از مذاهب دیگر بی خبر باشند و فقیه 
بشوند.  قهرمان  و  قوی پنجه  عالي قدر 
این انتظار اشتباه است... واقعاً اگر فقه 
جهات  در  درنیاید،  مقارن  شكل  به 
مختلف گرفتار مشكل می شود... شما، 
مخصوصاً جوانان پُراستعداد، ان شاء اهلل 
این مرحله  در  و  ببندید  را  همت  کمر 
زیر نظر استادان وارد شوید و آن ها هم 
راهنمایي کنند تا مسأله به جایي برسد.

رشته تخصصی فقه مقارن
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اهداف و امتیازات رشتة تخصصی فقه مقارن:
برای نخستین بار در حوزه های علمیه، »رشتة آموزشی فقه مقارن« توسط گروه آموزشی فقه و 
مباني اجتهاد وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی،  طراحی و تأسیس شد و از سال 1383 
تاکنون، دو دورۀ غیررسمی و دو دورۀ رسمی برگزار شده است. رشتة فقه مقارن طی جلسة 590 
شورای برنامه ریزی مرکز مدیریت حوزۀ علمیة خراسان به عنوان رشتة تخصصی سطح سة حوزۀ 

علمیة خراسان تصویب و توسط ریاست عالی آن، ابالغ شده است.
اهداف رشتة سطح سة فقه مقارن عبارت است از:

1( پرورش كارشناسان و مدافعان فقه اهل بیت علیهم السالم در عرصة مذاهب و مکاتب علمی؛
2( پرورش تفکر، نقد و پژوهش در دانش پژوهان و آشناسازى آن ها با افق هاى جدید

     علمی و اجتماعی فقه و علوم وابسته؛
3( توسعة ظرفیت حوزه براي تولید علمی و استنباط مسائل مورد نیاز جامعة امروز.

محتوای غنی این رشته که توسط متخصصان برنامه ریزی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد 
طراحی شده با بهره مندی از اساتید و صاحب نظران برجسته در تدریس ها، کارگاه های آموزشی و نشست های علمی گروه، نگاه فقهی و 

اصولی دانش پژوهان را عمق می بخشد و آن ها را با مبانی و عرصه های نوین فقاهت و اجتهاد آشنا می سازد. 
این رشته عالوه بر آن که مبانی معاصر فقهی و اصولی مكتب اهل بیتعلیهم السالم را محور آموزشی خود قرار داده، به بررسی و نقد مبانی 

فقهی و اصولی سایر مذاهب و تحلیل نظام های حقوقی، اقتصادی و سیاسی از نگاه اسالم می پردازد. 
 دانش آموختگان این رشته، عالوه بر کسب جامعیت علمی الزم برای حضور موفق در دروس خارج فقه و اصول، به عنوان یک 
پژوهشگر کارآمد و نوپرداز در مسیر تبیین و توسعة فقه اهل بیتعلیهم السالم با رویكردهای مقارن و بین رشته ای، به تحقیق و نگارش و ارائة 

آثار در مراکز، مجامع علمی و مجالت تخصصی می پردازند.

اساتید:
از جمله اساتیدی که تاکنون به تدریس یا ارائة بحث برای دانش پژوهان رشتة فقه مقارن پرداخته اند عبارتند از: 

آیت اهلل شیخ محسن اراکي، آیت اهلل سیداحمد  مددي، پروفسور مهدي محقق، آیت اهلل حاج  شیخ مهدي مروارید، آیت اهلل شیخ باقر 
مروارید،  محمد  شیخ  حاج  اهلل  آیت  خراساني،  واعظ زاده  محمد  آیت اهلل  شوشتري،  مرعشي   سیدحسین  آیت اهلل  مرحوم  ایرواني، 
حجت االسالم  صالحی،  سیدعباس  دکتر  مهریزي،  مهدي  حجت االسالم والمسلمین  واعظي،  احمد  دکتر  حجت االسالم  والمسلمین 

رشته تخصصی فقه مقارن
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 والمسلمین محمدحسن ربانی بیرجندی، حجت االسالم  والمسلمین سیدحسن تبادکانی، حجت االسالم والمسلمین مرتضی اسكندری، 
حجت االسالم  والمسلمین سیدمحسن حسینی فقیه، حجت االسالم دکتر حسین بحریني، حجت االسالم  دکتر یعقوب نژاد، حجت االسالم  
دکتر عبدالهادي مسعودي، حجت االسالم دکتر رضا دانشور ثانی، دکتر حسام الدین قپانچی، دکتر حسین صابری، دکتر محمدعلی 

سعیدی، دکتر امیر سلمانی رحیمی، حجت االسالم  والمسلمین مجتبی الهی خراسانی. 

برنامه هاى مرتبط گروه:
گروه آموزشی فقه و مباني اجتهاد در دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی فعالیت خود را در سال 1382 
با هدف »غنی سازی آموزش های فقهی حوزه در مسیر تولید و ارائة نظام هاي عملي اسالم براي زندگي در 

جهان معاصر« آغاز نمود. 
غیر از طراحی رشتة تخصصی فقه مقارن، اهم فعالیت های دیگر این گروه عبارت است از:

1(  تأسیس حلقة علمی افق، با تولید بیش از 100 مقاله و برگزاری 150 نشست نقد و گفت وگو؛
2( طراحی و تأسیس شبكة اجتهاد، به عنوان جامع ترین پایگاه اینترنتی اطالعات و اخبار علمی فقه؛

3( برگزاری کارگاه های تخصصی »فقه پژوهی« و »حدیث شناسی فقهی«؛
4( برگزاری دوره هاي عمومی مبانی فقه اسالمی؛

5( ارائة مشاوره های آموزشی و پژوهشی.

رشته تخصصی فقه مقارن
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جدول دروس رشتة تخصصي فقه مقارن:

تعدادعناوین دروسردیف
واحد

ساعت 
منبع اصلیحضورى

مدخلعلمفقه)اسالمی(؛مدخلیبردانشفقهمقارن)ربانیبیرجندی(؛جزوهاستاد464مدخل فقه مقارن1

األصولالعامةللفقهالمقارن)حکیم(؛اصولالفقه)زیدان(64×22×4اصول فقه مقارن/ 1و22و3

القواعدالفقهیةدوجلدی)ایروانی(؛القواعدالفقهیة)زارعیسبزواری(؛شرحالقواعدالفقهیة)زرقاء(64×22×4قواعد فقهی مقارن/1و42و5

بحوثفقهیةهامة)مکارمشیرازی(؛االجتهادوالتجدید)شمسالدینودیگران(؛جزوهاستاد464عرصه ها و روش های فقه معاصر6

مقدمهعلمحقوق)کاتوزیان(؛درآمديبرحقوقاسالمي)دفترهمکاريحوزهودانشگاه(232مدخل علم حقوق7

حقوقجزایعمومیج1و2)اردبیلی(؛حقوقجزایعمومیاسالم)ساریخانی(232کلیات حقوق جزای عمومی8

آییندادرسیکیفری)آخوندی(؛آییندادرسیمدنی)کریمی(232اصول دادرسی مدنی و کیفری9

مبانياندیشهسیاسياسالم)عمیدزنجاني(؛النظامالسیاسيفياإلسالم)عبدالعزیزخیاط(232نظام سیاسی اسالم )مقارن(10

مبانیاقتصاداسالمی)مصباحیمقدم(؛اإلقتصاداإلسالمي:مدخلومنهاج)عیسيعبده(232نظام اقتصادی اسالم )مقارن(11

دروسفیعلماألصول،الحلقةالثالثة)شهیدصدر(؛مراجعهبهکفایةاألصولوتقریرات5×580×5اصول فقه تخصصی/ 1-125و13

المکاسب)شیخانصاری(؛فقهالعقود)حائری(3×380×5فقه تخصصی/ 20-183،2،1

اإلنصاففیمسائلدامفیهاالخالف)سبحانی(؛الفقهعلیالمذاهبالخمسة)مغنیة(؛بدایةالمجتهد)ابنرشد(2×280×5فقه تخصصی/ 4و5 )فقه مقارن/1و2(21و22

علمالدرایةالمقارن)مؤدب(،اصولعلمالرجال)فضلي(،علمرجالازدیدگاهاهلسنت)جدیدینژاد(464حدیث شناسی فقهی مقارن23

روش تحقیق و نگارش مقاله 24
اصولالبحث)عبدالهادیفضلی(؛جزوهاستاد332علمی پژوهشی در فقه و اصول

تدوینپایاننامه،شیوههاومهارتها)قراملکی(؛جزوهاستاد332روش تدوین طرح نامه و پایان نامه25

قرائاتفقهیةمعاصرة)هاشمیشاهرودی(؛ماوراءالفقه)صدر(؛جزوهاستاد464متون فقهی به زبان عربی معاصر26

)JurisprudenceandIt’sPrinciples)Mutahhari–Tawhidi+جزوهاستاد464متون فقهی به زبان انگلیسی27

)Varzegar(ReadingthroughReading+جزوهاستاد464زبان انگلیسی )پیشنیاز( 28
      106 واحد نظری و عملی+6 واحد پایان نامه جمع:

رشته تخصصی فقه مقارن
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شرایط پذیرش:
- تابعیت جمهوري اسالمي ایران؛

- سالمت جسمي و صالحیت اخالقی و داشتن حداکثر 40 سال سن؛
- سوابق موفق تحصیلي در حوزۀ علمیه، حداقل اتمام سطح دو )تحصیالت باالتر  داراي اولویت است(؛

تبصره: طالبی که حداکثر 160 ساعت از دروس سطح 2 آنها باقی مانده باشد، می توانند حداکثر تا پایان اولین سال تحصیلی در مرکز 
تخصصی در امتحانات مرکز شرکت نموده و در صورت قبولی به تحصیل ادامه دهند.

- داشتن پروندۀ رسمی تحصیلی )یا انتقالی( در مرکز مدیریت حوزۀ علمیة خراسان؛
- قبولی در آزمون و مصاحبة علمی ورودی.

نحوةثبت نام اولیه:
.)www.maalem.ir( تكمیل فرم ثبت نام و تعیین اولویت رشتة تحصیلی به صورت اینترنتی در شبكة معالم -

مدارک ثبت نام در مصاحبه )پس از قبولی در آزمون(:
- تصویر کارت ملی و یک قطعه عكس با پشت نویسي؛

- گواهی اتمام سطح دو حوزه، یا اشتغال به تحصیل در پایة هشتم و باالتر؛
- سایر گواهی های الزم برای امتیازات مصاحبه.

زمان و مراحل پذیرش:
- متعاقبا اعالم خواهد شد.

تذكرات مهم:
- مدت تحصیل در هر یک از پنج رشته، سه سال با احتساب پایان نامه است.

- دانش پژوهان پذیرفته شده، مجاز به تحصیل هم زمان در سایر مراکز آموزشی حوزوی و دانشگاهی نیستند.
- دروس اصول فقه تخصصی و فقه تخصصی )کفایه و مكاسب( به عالوۀ یكی از دروس تخصصی هر رشته، پیش از ظهر هر روز 

برگزار شده و سایر دروس رشته، بعدازظهرها ارائه می شود.
- سؤاالت آزمون ورودی به صورت تستی چهارگزینه ای و دارای نمرۀ منفی برای پاسخ های نادرست است. 

جذب و پذیرش



23

تخصصی
راهنمای پذریش  رشته اهی 

منابع آزمونامتیازضریبسؤاالتموادارزشیابـي

آزمون كتبي مشترک
براى تمامی رشته ها
مجموع 60 امتیاز

صرف در حد صرف ساده و نحو در حد مبادی العربیه ج202403صرف و نحو کاربردی
فرائد االصول )انصاری(، مبحث قطع و ظن تا ابتدای اجماع10110اصول فقه

المكاسب المحرمه )انصاری(10110فقه

آزمون كتبي اختصاصی
رشتة تفسیر و علوم قرآن:

مجموع 140 امتیاز

متن تفسیر المیزان )طباطبایی(: جزء بیست و نهم20480تفسیر قرآن
علوم قرآنی )معرفت(15230علوم قرآن 

در حد جواهرالبالغه )هاشمی(: معانی و بیان15230بالغت

آزمون كتبي اختصاصی
رشتة علوم و معارف حدیث:

مجموع 140 امتیاز

کلیات فی علم الرجال )سبحانی(20480علوم حدیث
نامه 31: وصیت امام)ع( به فرزندشان از منهاج البراعة )خوئی(15230نهج البالغه

در حد جواهرالبالغه )هاشمی(: معانی و بیان15230بالغت

آزمون كتبي اختصاصی
رشتة فـقـه مقـارن:
مجموع 140 امتیاز

دروس فی علم األصول )شهید صدر(: الحلقة الثانیة20480اصول فقه
درآمدی بر فقه اسالمی )اسالمی(15230کلیات فقه و مذاهب فقهی

کلیات فی علم الرجال )سبحانی(15230علوم حدیث

مصاحبة علمـی مشترک
 براى تمامي رشته ها
)مجموعاً 100 امتیاز(

متون فقه و اصول مرتبط با تحصیل جاری داوطلب30درک متون 
اتمام هر پایه تحصیلی حوزوی: 2 امتیاز؛ تحصیالت دانشگاهی هر مقطع: 4 امتیاز؛25تحصیالت

هر مقاله علمی مرتبط چاپ شده: 4 امتیاز، و چاپ نشده یا چاپ شده غیرمرتبط: 2 امتیاز25تألیفات
دالیل انتخاب، اهداف و دروس رشته انتخابی10شناخت رشتة انتخابی

رتبه های تحصیلی، حفظ قرآن، تسلط بر زبان های غیرفارسی، تلبس و...10سایر امتیازات

300جمع امتیاز هر رشته:

جذب و پذیرش




