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 .بایستی تخصصی شدن در حوزه جدی گرفته شود و زمان بندی صورت گیرد"

آموزشی حوزه، باید نیازهای جامعه را در نظر بگیرد و متناسب با آن، مواد، متون و مباحث نظام  
... را سامان آموزشی، رشته های تخصصی، تعداد دانش پژوهان هر رشته، توزیع امکانات و 

 ".بدهد

 

 

 

 مسلمین، گروههای همه اتفاق به که وهابیت، که است روشن آگاهان همه برای"
 و اسالم با مخالفت جز به وجودی فلسفه هیچ باشد، می یهود و کفر مولود و خارجند اسالم از

 بلکه شیعه، مقدس مظاهر هدم دنبال به تنها نه گروه این. ندارد مسلمین میان تفرقه ایجاد و قرآن
 و آله و علیه اهلل صلی اکرم نبی مرقد جمله از اسالمی، مقدسات و آثار همه بردن بین از صدد در

 ".رفت خواهند نشانه را مقدسه کعبه و قرآن روزی و است؛ سلم
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 مقدمه :

علما و انديشمندان اهل سنت از ديرباز نگاهی نقادانه به فرهنگ و معارف شيعی داشته و همواره 

در شبه جزيره عربستان و  و تفکر سلفی تکفيری سؤاالت و شبهاتی را مطرح کرده که با ظهور وهابيت

 تری به خود گرفته است. تر و شديد مندی اين فرقه از منابع سرشمار مالی روند وسيع بهره

امروز وهابيت برای مقابله با فرهنگ نورانی شيعه و حتی اهل سنت با تمام توان به ميدان آمده و از هيچ 

 کنند. گ باطل وهابيت دريغ نمیکوششی در راستای بدبين کردن جوانان به تشيع و ترويج فرهن

با پيروزی انقالب اسالمی ايران و گسترش فرهنگ تشيع موقعيت خود را در  مخالفان مکتب اهل بيت

خطر ديدند و با تأليف کتابهای ضد شيعی مملو از تهمت و کذب سعی در مخدوش کردن چهره نورانی 

و دينی پاسخگويی به اين شبهات وظيفه مذهب شيعه در سطح جهانی گرفتند. بنابراين مسئوليت شرعی 

ليکن يکی از مشکالت اصلی موجود در حوزه های علميه، کمبود متخصصان است، حوزه های علميه 

دارد که به اين  کارآمد و اهل قلم در حوزه های گوناگون علمی است. تمامی اين مسائل ما را بر آن می

 . بپردازيم« آموزش ضمن تحقيق»روش کاربردی  ای فوق تخصصی و به ی مهم و حياتی به گونه مقوله

تحت اشراف دفتر مرجع فقيد  مرکز تخصصی مطالعات تطبيقی مذاهب اسالمیبر اساس همين ضرورت 

در حوزه علميه قم بر آن است  ا بيش از ده سال سابقه اجراب  فاضل لنکرانیالعظمی  حضرت آيت اهلل

تا با استعانت از خداوند متعال و با همکاری مرکز مديريت حوزه علميه مشهد مقدس گامی در اين جهت 

                                                                                                                     مهم بردارد.

 ه:رشتتعريف 

های گرايش کالم و اولين مقطع از اين رشته است، که  سطح سه مذاهب اسالمی، يکی از شاخه

آموزش مبانی اعتقادی تشيّع،  طلّاب، ضمن شناخت تاريخ، انديشه و عقايد فرق و مذاهب اسالمی و 

هب اسالمی، های الزم جهت تبليغ، دفاع از کيان تشيّع، ارتباط با انديشمندان و پيروان ساير مذا مهارت

گويی به نيازهای مربوط، تدريس و تحقيق در حد تحليل و بررسی تطبيقی مسائل مربوط به مذاهب  پاسخ

 شوند. يافت دانشنامة اين رشته میکنند و در پايان موفق به در اسالمی را پيدا می
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 اهداف آموزشی و مهارتی

 وشبهات ها شپرس به گويی شناخت استداللی عقايد شيعه و دفاع از آن و پاسخ .1

 توسعه و تعميق شناخت نسبت به مسائل واليت و امامت بر مبنای ادلة عقلی و نقلی .2

 مذاهب ساير فکری های زمينه به باتوجه بيت اهل تبليغ و ترويج معارف و فرهنگ .3

 بازخوانی انديشه مذاهب اسالمی در حوزه های کالم، فقه، تفسير، حديث و... .4

 تکفيری و تبيين جنايات و خطراتتاريخ تفکر جريان های سلفی  .5

 بررسی مشکالت جهان اسالم و گسترش گفتمان هم گرايی .6

 جريان شناسی و نقد مبانی سلفيه تکفيری .7

 مذاهب اسالمی علما و انديشمندان ساير با تقويت توان مناظره وارتباط .8

 تطبيقی وبررسی تحليل حدّ در تحقيق، توان افزايش .9

 در حوزه امامت شبهات بهگويی  تقويت توان پاسخ ،های انحرافی شناخت و نقد ديدگاه .10

 اسالم  مذاهب کالمی جهان و فرق با آشنايی .11

های کالم، فقه،  پردازی و طرح مباحث نوين در عرصه فراهم کردن بستری مناسب برای نظريه .12

تفسير، مبانی حديث و رجال، تاريخ تطور انديشه مذاهب، و همچنين برقراری گفتمان علمی ميان 

 مذاهب اسالمی

 ضرورت

 .رسالت حوزه علميه در تربيت انديشمندان متکلم جهت تبيين، ترويج و دفاع از عقائد شيعه اماميه .1

رسالت حوزة علميّه در تربيت مبلّغان روزآمد و توانمند جهت تبيين، ترويج و دفاع از عقايد شيعة  .2

 .اماميّه و ايجاد اخوّت اسالمی

و ايجاد  بيت روحانيان توانمند، جهت تبيين و ترويج مکتب اهل نياز نظام و اجتماع اسالمی به .3

 سلفيان تکفيری.اسالمی در مقابله با تهاجمات فکری و فرهنگی استکبار جهانی و  گرايی هم

 .نبود متخصصان کارآمد در زمينه شناخت آراء و انديشه های مذاهب اسالمی .4

 .ز آن در مقابله با تهاجمات فکرینياز اجتماع به تبيين و ترويج عقائد شيعه و دفاع ا .5

 ها اصول و سياست

 اهتمام به تقويت استقالل فکری و اعتماد به نفس در مسائل علمی .1

 و دفاع از عقايد شيعة اماميّه د دينید و تعهّاهتمام به تقويت تعبّ .2

 های آن اهتمام به تقويت مبانی نظام اسالمی و ترويج ارزش .3



 
5 

 

 محور تأکيد بر آموزش پژوهش .4

 های حوزوی تهای کارآمد آموزشی با اهتمام به سنّ گيری از روش بر بهره تأکيد .5

 ه به نيازهای روزو توجّ و مهارتی پژوهشی ،های آموزشی تأکيد بر پويايی برنامه .6

فرهنگی در مناطق چند  تحقيق، تدريس، تبليغ و مديريت ةی استعدادهای برتر در زمينيتأکيد بر شناسا .7

 مذهبی

 ز متون آموزشی واجد استانداردهای الزمتأکيد بر استفاده ا .8

 آن بر اجرای ونظارت واصول فقه دروس به اهتمام .9

 :نظام آموزشی

سال  شش نيم طول دوره،. سالی واحدی است نظام آموزشی اين رشته، حضوری، ناپيوسته و نيم

همه روزه و دانش پژوه با رويکرد پژوهش محور می باشد. که کليه دروس  20اين دوره متشکل از است. 

در نوبت عصر برگزار ميگردد. در اين دوره همزمان با گذراندن دروس اختصاصی در موضوع نقد وهابيت، 

با استفاده از اساتيد مجرب به عنوان مشاور، تحقيقات شروع شده و آموزش های الزم توسط اساتيد مربوطه 

است که در ضمن دوره، از اساتيد مطرح  های چند نفره ارائه می گردد. همچنين شايان ذکر به شکل کارگروه

 در زمينه شيوه نگارش نيز بهره خواهند جست.

 برخی سرفصل های دوره:

 مقارن فقه. 9                         مقارن کالم .1

 تطبيقی الحديث علم. 10             مقارن فقه اصول .2

 اسالمی فرق. 11           شناسی شبهه .3

 شيعه رجال مبانی شناسی کتاب. 12 سنت اهل رجال مبانی بررسی و نقد و شناسی کتاب .4

 مناظره و نقد. 13   سنت اهل کالمی مذاهب بررسی و نقد .5

 شيعه احاديث شناسی کتاب. 14   سنت اهل فقهی مذاهب بررسی و نقد .6

 الحديث دراية. 15   سنت اهل حديثی جوامع بررسی و نقد .7

 ...و. 16      تشيع تاريخ .8

 نقش و توانايی:

 اسالمی مذاهب و فرق تاريخ های عرصه در نوآوری و تحقيق توان .1

 .عالی آموزش مراکز و مدارس مذاهب اسالمی در دروس تدريس توان  .2

 مذهبی چند های محيط در تبليغاتی و فرهنگی فعاليتهای توان .3
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 مرتبط. دکتری های دوره به ورود توان  .4

 آورند، می دست به اسالمی مذاهب مطالعات از که توانايی با رشته اين آموختگان شايان ذکر است، دانش

 علمی مراکز در هم اسالمی، مختلف مذاهب ی عرصه در توانا پژوهشگری چون هم بود خواهند قادر

 اسالم جهان وحدت و تقريب جهت در عملی های گام مذاهب، از دقيق آگاهی دليل به هم و باشند سودمند

 ببرند. بين از را ها تفاهم سوء از بسياری و بردارند

 شرايط پذيرش:

 دارا بودن مدرک اتمام سطح دو و يا اشتغال به تحصيل در پايه هشتم حوزه علميه. .1

 سال. 35حداکثر سن  .2

 و قبولی در مصاحبه علمی کسب امتياز الزم در آزمون کتبی .3

 .نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصيل از نظر قانون وظيفه عمومی .4

ييد مرکز مديريت حوزه علميه و پژوهشگران حوزه مذاهب أبا ت سال تحصيلی گذشته : طالب ممتازتبصره

ييد معاونت پژوهش مرکز تخصصی مطالعات أاسالمی که دارای کتاب و يا مقاله چاپ شده می باشند و مورد ت

 تطبيقی مذاهب اسالمی قرار گيرد معاف از آزمون کتبی خواهند بود.

 :اولويت پذيرش

 البالغه کريم و نهجحافظين قرآن  .1

 دارا بودن سوابق علمی پژوهشی در زمينه مذاهب اسالمی و نقد وهابيت  .2

 تسلط به زبان عربی  .3

 ممتازين حوزه .4

 :مزايا

 مندی از اساتيد مجرب بهره .1

 پژوهش محوریبهره گيری از سيستم  .2

 استفاده از کتابخانه تخصصی .3

 پژوهان چاپ و نشر آثار دانش  .4

 مناسب اعطای کمك هزينه تحصيلی  .5

 3سطح  تخصصیاعطای مدرک   .6

 برگزاری اردوهای علمی  .7
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 حمايت علمی و مالی از پايان نامه ها و مقاالت علمی .8

 پژوهشی –برگزاری کارگاه های مهارت افزايی علمی  .9

 امکان همکاری در برنامه های آموزشی، پژوهشی و تبليغی مرکز در سراسر کشور .10

 مدارک مورد نياز:

 دو قطعه عکس .1

 شناسنامه و کارت ملیتصوير  .2

 )از مرکز مديريت يا مدرسه(يا اشتغال به پايه هشتمگواهی اتمام پايه هشتم  .3

 نام چگونگی ثبت

 مراجعه حضوری و پر کردن فرم مربوطه .1

جهت ثبت نام اقدام  markazfeqhi.comيا  www.mmazaheb.ir مراجعه به سايت اينترنتی  .2

 نماييد.

 باشد. می 20/2/96 لغايت 14/1/96تاريخ  از نام ثبت .3

 زمان و نحوه برگزاری آزمون:

   21/2/96زمان: پنجشنبه 

مرکز تخصصی مطالعات تطبيقی مذاهب اسالمی واقع در مشهد، خيابان آيت اهلل بهجت )ره( بهجت مکان: 

 1بينادل  1/9

 ای( خواهد بود. : آزمون به صورت تستی )چهار گزينه1تبصره

 پذيرفته شدن در آزمون کتبی و دعوت به مصاحبه می گردد.% امتياز موجب 50: کسب 2تبصره

 : هرچهار پاسخ غلط، يك نمره منفی خواهد داشت.3تبصره

و يا گواهی اشتغال به تحصيل در پايه سطح دو خود  اتمام 15/6/96 : داوطلب بايد حداکثر تا تاريختـذکر

 ارايه نمايد. زمرکرا در صورت قبولی، هنگام ثبت نام اصل گواهی مربوط را به  8
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 مواد آزمون 

 لف( عمومی ا      
 ضريب تعداد سؤال منابع آزمون مواد آزمون

 1  8 صرف ساده صرف

 1  8 سيوطي يا شرح ابن عقيل نحو

 1  8 قرآن كريم تجزيه و تركيب

 1 11 )رسائل( فرائد االصول اصول

 1 11 تا ابتدای شرائط العوضينمکاسب  فقه

 ب( تخصصی:

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 به کانال تلگرام مراجعه نمایید.و نمونه سواالت کتب تخصصی  pdfبرای دریافت فایل 

https://t.me/mazahebp 

 جدول زمانبندی 

 توضیحات تاریخ ردیف

 شروع مهلت ثبت نام 02/21/1931 1

 پایان مهلت ثبت نام 11/20/1931 0

 برگزاری آزمون کتبی 01/20/1931 9

 اعالم نتایج آزمون کتبی 01/20/1931 4

5 

 عاقبا اعالم می گردد.تم

 برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی

 اعالم پذیرفته شده گان 1

 ع ترم تابستانیوشر 7

 

 ضريب تعداد سؤال منابع آزمون

 2 15 درسنامه نقد وهابيت، استاد نجم الدين طبسي

 2 15 محاضرات في االلهيات، استاد سبحاني

 2 11 )به كوشش مهدی فرمانيان( نآشنايي با فرق تسنّ

 2 11 )به كوشش مهدی فرمانيان(شيّع آشنايي با فرق ت

https://t.me/mazahebp
https://t.me/mazahebp
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 مطالعات تطبیقی مذاهب اسالمیتخصصی مرکز 

 

 1بينادل  1/9مشهد، خيابان آيت اهلل بهجت )ره( بهجت   
 

 

 09337510484  - 0512214432    -    05132253877تلفن:   
 

 

 /http://www.markazfeqhi.com/mazahebآدرس سايت:     
 

 

 https://t.me/mazahebpکانال تلگرام:    
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