دفترچه راهنمای پذیرش آموزش مجازی
مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسالمی
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تحت اشراف دفتر مرجع فقید حضرت آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی

http://mazaheb.markazfeqhi.com
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(رحمت اهلل علیه)

"بایستی تخصصی شدن در حوزه جدی گرفته شود و زمان بندی صورت گیرد.
نظام آموزشی حوزه ،باید نیازهای جامعه را در نظر بگیرد و متناسب با آن ،مواد ،متون و مباحث
آموزشی ،رشته های تخصصی ،تعداد دانش پژوهان هر رشته ،توزیع امکانات و  ...را سامان
بدهد".

"برای همه آگاهان روشن است که وهابیت ،که به اتفاق همه گروههای مسلمین،
از اسالم خارجند و مولود کفر و یهود میباشد ،هیچ فلسفه وجودی به جز مخالفت با اسالم و
قرآن و ایجاد تفرقه میان مسلمین ندارد .این گروه نه تنها به دنبال هدم مظاهر مقدس شیعه ،بلکه
در صدد از بین بردن همه آثار و مقدسات اسالمی ،از جمله مرقد نبی اکرم  است؛ و روزی
قرآن و کعبه مقدسه را نشانه خواهند رفت ".
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مقدمه :
علما و اندیشمندان اهل سنت از دیرباز نگاهی نقادانه به فرهنگ و معارف شیعی داشته و همواره
سؤاالت و شبهاتی را مطرح کرده که با ظهور وهابیت و تفکر سلفی تکفیری در شبه جزیره عربستان و
بهرهمندی این فرقه از منابع سرشمار مالی روند وسیعتر و شدیدتری به خود گرفته است.
امروز وهابیت برای مقابله با فرهنگ نورانی شیعه و حتی اهل سنت با تمام توان به میدان آمده و از هیچ
کوششی در راستای بدبین کردن جوانان به تشیع و ترویج فرهنگ باطل وهابیت دریغ نمیکنند.
مخالفان مکتب اهل بیت(علیهم السالم) با پیروزی انقالب اسالمی ایران و گسترش فرهنگ تشیع موقعیت خود
را در خطر دیدند و با تألیف کتابهای ضد شیعی مملو از تهمت و کذب سعی در مخدوش کردن چهره
نورانی مذهب شیعه در سطح جهانی گرفتند .بنابراین مسئولیت شرعی و دینی پاسخگویی به این شبهات
وظیفه حوزه های علمیه است ،لیکن یکی از مشکالت اصلی موجود در حوزه های علمیه ،کمبود
متخصصان کارآمد و اهل قلم در حوزه های گوناگون علمی است .تمامی این مسائل ما را بر آن میدارد که
به این مقولهی مهم و حیاتی به گونهای فوق تخصصی و به روش کاربردی «آموزش ضمن تحقیق» بپردازیم.
بر اساس همین ضرورت مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسالمی تحت اشراف دفتر مرجع فقید
حضرت آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی(ره) با بیش از  16سال سابقه اجرا در حوزه علمیه قم و  7سال در
حوزه علمیه مشهد مقدس بر آن است تا با استعانت از خداوند متعال و با همکاری مرکز مدیریت حوزه
علمیه مشهد مقدس گامی در این جهت مهم بردارد.
تعریف رشته:
سطح دو و سه پیوسته کالم اسالمی با رویکرد سلفی پژوهی و نقد وهابیت ضمن آموزش مبانی
اعتقادی تشیع و مهارتهای الزم جهت تبلیغ و دفاع از کیان تشیع به شناخت تاریخ ،اندیشه و عقاید فرق و
مذاهب اسالمی بویژه وهابیت و ارتباط با اندیشمندان و پیروان سایر مذاهب پاسخ گوئی به نیازهای مربوط،
تدریس و تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی مسائل مربوط به کالم اسالمی به ویژه سلفی را پیدا
میکنند و در پایان موفق به دریافت دانشنامة این رشته میشوند.
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اهداف آموزشی و مهارتی:
 .1شناخت استداللی عقاید شیعه و دفاع از آن و پاسخگویی به پرسشها وشبهات
 .2توسعه و تعمیق شناخت نسبت به مسائل والیت و امامت بر مبنای ادلة عقلی و نقلی
 .3تبلیغ و ترویج معارف و فرهنگ اهل بیت(علیهم السالم)باتوجه به زمینههای فکری سایر مذاهب
 .4بازخوانی اندیشه مذاهب اسالمی در حوزه های کالم ،فقه ،تفسیر ،حدیث و...
 .5تاریخ تفکر جریان های سلفی تکفیری و تبیین جنایات و خطرات
 .6بررسی مشکالت جهان اسالم و گسترش گفتمان هم گرایی
 .7جریان شناسی و نقد مبانی سلفیه تکفیری
 .8تقویت توان مناظره وارتباط با علما و اندیشمندان سایر مذاهب اسالمی
 .9افزایش توان تحقیق ،در حدّ تحلیل وبررسی تطبیقی
 .10شناخت و نقد دیدگاههای انحرافی ،تقویت توان پاسخگویی به شبهات در حوزه امامت
 .11آشنایی با فرق و مذاهب کالمی جهان اسالم
 .12فراهم کردن بستری مناسب برای نظریهپردازی و طرح مباحث نوین در عرصههای کالم ،فقه،
تفسیر ،مبانی حدیث و رجال ،تاریخ تطور اندیشه مذاهب ،و همچنین برقراری گفتمان علمی میان
مذاهب اسالمی
 .13فراهم کردن بستر تحصیل تخصصی ،ارتقاء علمی و توانمند سازی طالب مستقر در شهرستانها
نسبت به مباحث نقد وهابیت و پاسخگویی به شبهات
ضرورت:
 .1رسالت حوزه علمیه در تربیت اندیشمندان متکلم جهت تبیین ،ترویج و دفاع از عقائد شیعه امامیه.
 .2رسالت حوزة علمیّه در تربیت مبلّغان روزآمد و توانمند جهت تبیین ،ترویج و دفاع از عقاید شیعة
امامیّه و ایجاد اخوّت اسالمی.
 .3نیاز نظام و اجتماع اسالمی به روحانیان توانمند ،جهت تبیین و ترویج مکتب اهلبیت(علیهم السالم)و
ایجاد همگرایی اسالمی در مقابله با تهاجمات فکری و فرهنگی استکبار جهانی و سلفیان تکفیری.
 .4نبود متخصصان کارآمد در زمینه شناخت آراء و اندیشه های مذاهب اسالمی.
 .5نیاز اجتماع به تبیین و ترویج عقائد شیعه و دفاع از آن در مقابله با تهاجمات فکری.
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اصول و سیاستها:
 .1اهتمام به تقویت استقالل فکری و اعتماد به نفس در مسائل علمی
 .2اهتمام به تقویت تعبّد ،تعهّد دینی ،تحکیم عقاید شیعة امامیّه و دفاع از آن عقائد حقه
 .3اهتمام به تقویت مبانی نظام اسالمی و ترویج ارزشهای آن
 .4تأکید بر آموزش پژوهشمحور به روش انبوه خوانی،حل مسأله،مقاله نویسی و....
 .5تأکید بر بهرهگیری از روشهای کارآمد آموزشی با اهتمام به سنّتهای حوزوی
 .6تأکید بر پویایی برنامههای آموزشی ،پژوهشی و مهارتی و توجّه به نیازهای روز
 .7تأکید بر استفاده از متون آموزشی واجد استانداردهای الزم
 .8تأکید بر شناسایی استعدادهای برتر در زمینة تحقیق ،تدریس ،تبلیغ و مدیریت فرهنگی در مناطق
چند مذهبی
 .9اهتمام به دروس فقه واصول ونظارت بر اجرای آن
نظام آموزشی:
نظام آموزشی این رشته ،حضوری و مجازی ،پیوسته و سالی واحدی است .طول دوره ،چهار سال
است .کلیه دروس در نظام آموزش مجازی به دو صورت آنالین و آفالین با استفاده از اساتید مجرب
کشوری ارائه میگردد و نسبت دروس آنالین به آفالین بر اساس نیاز هر سرفصل ،توسط گروه علمی مرکز
تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسالمی تعیین میشود.
برخی سرفصل های دوره:
 .1کالم امامیه

.2کالم مقارن(توحید،نبوت،معاد)

فقه مقارن

 .4امامت مقارن(عامه،خاصه1و)2
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.5مبانی عام و خاص سلفیه

.6علم الحدیث تطبیقی

.7شبهه شناسی

 . 8منطق تخصصی

 .9فلسفه

.10کتاب شناسی و نقد و بررسی مبانی رجال اهل سنت.

.11کتاب شناسی مبانی رجال شیعه

.12نقد و بررسی مذاهب کالمی اهل سنت

.13نقد و مناظره

.14نقد و بررسی مذاهب فقهی اهل سنت

.15کتاب شناسی احادیث شیعه

.16نقد و بررسی جوامع حدیثی اهل سنت
 .18و...

.17تاریخ تشیع
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نقش و توانایی:
 .1توان تحقیق و نوآوری در عرصه های تاریخ فرق و مذاهب اسالمی
 .2توان تدریس دروس مذاهب اسالمی در مدارس و مراکز آموزش عالی.
 .3توان فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی در محیط های چند مذهبی
 .4توان ورود به دوره های دکتری مرتبط.
شایان ذکر است ،دانش آموختگان این رشته با توانایی که از مطالعات از مبانی کالم شیعی و مذاهب اسالمی
به دست میآورند ،قادر خواهند بود هم چون پژوهشگری توانا در عرصهی مذاهب مختلف اسالمی ،هم در
مراکز علمی سودمند باشند و هم به دلیل آگاهی دقیق از مذاهب ،گامهای عملی در جهت تقریب و وحدت
جهان اسالم بردارند و بسیاری از سوء تفاهمها را از بین ببرند.
شرایط پذیرش:
 .1دارا بودن مدرک اتمام سطح یک و یا اشتغال به تحصیل در پایه های باالتر حوزه علمیه.
 .2کسب امتیاز الزم در مصاحبه علمی
 .3نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر قانون وظیفه عمومی.
اولویت پذیرش:
 .1حافظین قرآن کریم و نهجالبالغه
 .2دارا بودن سوابق علمی پژوهشی در زمینه کالمی،مذاهب اسالمی و نقد وهابیت
 .3تسلط به زبان عربی
 .4ممتازین حوزه
مزایا:
 .1بهرهمندی از اساتید مجرب
 .2بهرهگیری از شیوه آموزش الکترونیکی با رعایت استانداردهای موجود برای این شیوه آموزشی در دنیا
 .3استفاده از کتابخانه تخصصی
 .4چاپ و نشر آثار دانشپژوهان
 .5اعطای مدرک تخصصی سطح سه از مرکز مدیریت حوزههای علمیه خراسان
 .6حمایت علمی و مالی از پایان نامه ها و مقاالت علمی
 .7برگزاری کارگاه های مهارت افزایی علمی – پژوهشی
 .8امکان همکاری در برنامه های آموزشی ،پژوهشی و تبلیغی مرکز در سراسر کشور
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مدارک مورد نیاز:
 .1دو قطعه عکس
 .2تصویر شناسنامه و کارت ملی
 .3گواهی اتمام سطح یک یا اشتغال به پایه های باالتر از سطح یک(از مرکز مدیریت یا مدرسه)
هزینه تحصیل:
هزینه ثابت 330.000 :تومان
هزینه هر واحد درسی 30.000 :تومان
تقسیط هزینه تحصیل از آغاز دوره تحصیل امکانپذیر میباشد.
الزم به ذکر است که این هزینه صرفا جهت دروس تخصصی میباشد.
چگونگی و مهلت ثبتنام:
 .1مراجعه به سایت http://mazaheb.markazfeqhi.com
 .2ارسال پیام درخواست ثبت نام به آیدی  @markazmazahebدر ایتا
مهلت ثبتنام از تاریخ  0010/10/10لغایت  0010/10/10میباشد.
زمان و مکان برگزاری مصاحبه علمی:
 مصاحبه علمی حداکثر تا  15روز پس از ثبتنام به صورت حضوری انجام خواهد شد.


مکان برگزاری مصاحبه برادران :مشهد مقدس ،خیابان آیتاهلل بهجت (ره) ،بهجت  ،9/1بینادل ،1
مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسالمی

 مکان برگزاری مصاحبه خواهران :مشهد مقدس ،تقاطع دانش غربی و آخوند خراسانی ،موسسه
علمی تحقیقی مکتب نرجس (سالم اهلل علیها)
منابع مصاحبه علمی
کشف االرتیاب سید محسن امین
عقائد استداللی اقای ربانی گلپایگانی
آشنایی با فرق تسنّن (به کوشش مهدی فرمانیان)
آشنایی با فرق تشیّع (به کوشش مهدی فرمانیان)

7

برای دریافت فایل  pdfکتب تخصصی به کانال پذیرش مجازی مرکز مطالعات تطبیقی مذاهب اسالمی در
ایتا () https://eitaa.com/pmmazahebمراجعه نمایید.
جدول زمانبندی:
تاریخ

توضیحات

ردیف
0

0010/10/10

شروع مهلت ثبت نام

2

0010/10/10

پایان مهلت ثبت نام

1

از 0010/10/10

برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی

0

متعاقبا اعالم می گردد

اعالم پذیرفته شدگان

0

متعاقبا اعالم می گردد

شروع ترم تابستانی

مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسالمی
مشهد ،خیابان آیت اهلل بهجت (ره) بهجت  9/1بینادل 1

تلفن09354109544 – 05132214431 :

آدرس سایت

کانال ایتا

https://mazaheb.markazfeqhi.com

https://eitaa.com/pmmazaheb:
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