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  تفسیر تطبیقی 

 تعريف  

پس از گذراندن این  طالب، سطحی از تحصیالت حوزوی است که «تفسیر تطبیقی»پژوهشی رشته ـ   سطح چهار آموزشی

توان تدریس، تحقیق، نقد، ارائه نظر و پاسخ به نیازهای علمی و تخصصی این رشته را کسب کرده و پس از دفاع از        ،دوره

 کنند.گرایش تفسیر تطبیقی دریافت میبا رساله، دانشنامه سطح چهار تفسیر 

 اهداف 

 های مرتبط با رشته تفسیر تطبیقی؛. ایجاد تسلط بر مبانی، مکاتب، آراء و روش1

 . تقویت توان پژوهش در حد تحلیل، نقد و ارائه نظر در مسائل مرتبط با رشته تفسیر تطبیقی؛2

 . ارتقاء توان پاسخگویی به نیازهای علمی و مسائل تخصصی رشته تفسیر تطبیقی؛3

 سازی جهت تولید علم و توسعه دانش در رشته تفسیر تطبیقی؛مورد نیاز و زمینه . تأمین پژوهشگر4

 . تأمین اساتید مورد نیاز در رشته تفسیر تطبیقی؛5

 . شناخت و درک صحیح نسبت به فهم آیات الهی و ارزیابی مبانی مختلف فریقین؛6

 قرآن؛های فریقین درتفسیر . شناخت نقاط اشتراک و اختالف میان دیدگاه7

 های برتر در حوزه تفسیر تطبیقی.. دستیابی به آراء و نظریه8

 عناوين درسی 

 دروس عمومی 

 فقه 

 اصول فقه 

 دروس تخصصی 

سیر              سی تف شنا صر، روش  صی عربی معا ص سیری، متون تخ زبان قرآن و هرمنوتیک، مکاتب و جریان های تف

سیر   سیری فریقین، تف شناختی،   تطبیقی، مبانی تف سیرتطبیقی آیات   تطبیقی آیات خدا سیرتطبیقی آیات نبوت، تف تف

سیرتطبیقی زن وخانواده        سیر روایی تطبیقی، تف سیرتطبیقی آیات معاد، تف سیرتطبیقی آیات مهدویت، تف امامت، تف

در قرآن، تاریخ و قرائات قرآن، تفســـیر آیات علمی قرآن، معناشـــناســـی وا،گان قرآن، آیات ترتیبی قرآن، نقد و 

 ی.بررسی روایات تفسیر
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 علوم و معارف قرآن 

 تعريف 

شی    شته    ــــ  سطح چهار آموز شی ر ست که     «علوم و معارف قرآن»پژوه صیالت حوزوی ا سطحی از تح پس از  طالب، 

سب کرده و         ،گذراندن این دوره شته را ک صی این ر ص سخ به نیازهای علمی و تخ توان تدریس، تحقیق، نقد، ارائه نظر و پا

 کنند.سطح چهار رشته علوم و معارف قرآن را دریافت میپس از دفاع از رساله، دانشنامه 

 اهداف 

 های مرتبط با رشته علوم و معارف قرآن؛ایجاد تسلط بر مبانی، مکاتب، آراء و روش .1

 . تقویت توان پژوهش در حد تحلیل، نقد و ارائه نظر در مسائل مرتبط با رشته علوم و معارف قرآن؛2

 نیازهای علمی و مسائل تخصصی رشته علوم و معارف قرآن؛. ارتقاء توان پاسخگویی به 3

 سازی جهت تولید علم و توسعه دانش در رشته علوم و معارف قرآن؛. تأمین پژوهشگر مورد نیاز و زمینه4

 .. تأمین اساتید مورد نیاز در رشته علوم و معارف قرآن5

 عناوين درسی 

 دروس عمومی 

 فقه 

 اصول فقه 

 دروس تخصصی 

سیری،  زبان قرآن و شرقان با رویکرد نقد      هرمنوتیک، مکاتب و جریان های تف ست شبهات م شبهات در   قرآن و 

وا،گان اساسی قرآن، جنسیت در زبان قرآن و الهیات فمینیستی، خانواده شناسی حوزه تاریخ و وحیانیت قرآن، معنا 

تحریف ناپذیری شناسی با رویکرد نقد شبهات،    وحیدر قرآن، تربیت در قرآن، اعجاز قرآن با رویکرد نقد شبهات،  

سی و تحلیل       سی و تحلیل توحید در قرآن، برر شبهات، برر سی و تحلیل   ،در قرآن نبوتقرآن با رویکرد نقد  برر

، شناسی تفسیر اهل بیت، روشامامت در قرآن، بررسی و تحلیل مهدویت در قرآن، بررسی و تحلیل معاد در قرآن 

 دینی در قرآن، تحلیل آیات ناسخ و منسوخ ، تاریخ و قرائات قرآن. یاکمیتنظام حقوق سیاسی و ح
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  حکمت متعالیه 

 تعريف  

ــ  سطح چهار آموزشی   پس از گذراندن  طالبای است که  ، سطحی از تحصیالت حوزه  «حکمت متعالیه»پژوهشی رشته   ــ

سخ به نیازهای علمی و  این دوره سب کرده و  پس از        ، توان تدریس، تحقیق، نقد، ارائه نظر و پا شته را ک صی این ر ص تخ

 کنند.فت میدریا« رشته حکمت متعالیه»دفاع از رساله، دانشنامه سطح چهار 

 اهداف 

 های مرتبط با رشته حکمت متعالیه؛    . ایجاد تسلط بر مبانی، مکاتب، آراء و روش1

 رشته حکمت متعالیه؛. تقویت توان پژوهش در حد تحلیل، نقد و ارائه نظر در مسائل مرتبط با 2

 . ارتقاء توان پاسخگویی به نیازهای علمی و مسائل تخصصی رشته حکمت متعالیه؛3

 . تأمین پژوهشگر مورد نیاز و زمینه سازی جهت تولید علم و توسعه دانش در این رشته حکمت متعالیه؛4

 تأمین اساتید مورد نیاز برای رشته حکمت متعالیه.. 5

 عناوين درسی 

 میدروس عمو 

 فقه 

 اصول فقه 

 دروس تخصصی 

ــراق، حکمت متعالیه، عرفان نظری، روش        ــاء، حکمت اشـ ــی حکمت متعالیه و کارکرد آن،      حکمت مشـ ــناسـ شـ

شناسی در حکمت متعالیه،   شناسی در   معرفت معادشناسی در   شناسی در حکمت متعالیه،   نفسحکمت متعالیه، خدا

 حکمت متعالیه، فلسفه دین در حکمت متعالیه.
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  و اصول گرايش فقه خانوادهفقه 

 تعريف 

ــ  سطح چهار آموزشی    طالب، سطحی از تحصیالت حوزوی است که «فقه و اصول گرایش فقه خانواده »پژوهشی رشته   ــ

سب         پس از گذراندن این دوره شته را ک صی این ر ص سخ به نیازهای علمی و تخ ، توان تدریس، تحقیق، نقد، ارائه نظر و پا

 .کننددریافت می« فقه خانواده رشته فقه و اصول با گرایش»رساله، دانشنامه سطح چهار کرده و  پس از دفاع از 

 اهداف 

 های مرتبط با فقه خانواده؛    . ایجاد تسلط بر مبانی، مکاتب، آراء و روش1

 خانواده؛ . تقویت توان پژوهش در حد تحلیل، نقد و ارائه نظر در مسائل مرتبط با رشته فقه و خانواده با گرایش فقه2

 . ارتقاء توان پاسخگویی به نیازهای علمی و مسائل تخصصی فقه خانواده؛3

 . تأمین پژوهشگر مورد نیاز و زمینه سازی جهت تولید علم و توسعه دانش در مباحث فقه خانواده؛4

 تأمین اساتید مورد نیاز در مباحث فقه خانواده.. 5

 عناوين درسی 

 دروس عمومی 

 فقه عمومی 

 عمومی اصول فقه 

 دروس تخصصی 

صول فقه  صی   ا ص ستحدثه خانواده،     تخ سائل م شکیل خانواده، فقه اداره خانواده، فقه انحالل خانواده، فقه م ، فقه ت

، نظام خانواده در اســالم، بررســی اســناد و   حقوق خانواده، فلســفه حقوق، فقه تربیت فرزند، فقه القرآن خانواده

سیت »اده، معاهدات بین المللی درباره زنان و خانو سیت و    « جن سالمی نوپدید در باره جن زن و خانواده)مطالعات ا

 .خانواده(، فمینیزم، قواعد فقهیه
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 کالم اسالمی 

 تعريف 

پس از گذراندن این  طالبای است که ، سطحی از تحصیالت حوزه«کالم اسالمی»پژوهشی رشته ـ   سطح چهار آموزشی

پاسخ به نیازهای علمی و تخصصی این رشته را کسب کرده و  پس از دفاع از       ، توان تدریس، تحقیق، نقد، ارائه نظر ودوره

 کنند.دریافت می« رشته کالم اسالمی»رساله، دانشنامه سطح چهار 

 اهداف 

 تعمیق معارف اعتقادی؛ .1

 های مرتبط با رشته کالم اسالمی؛ایجاد تسلط بر مبانی، مکاتب، آراء و روش .2

 تحلیل، نقد و ارائه نظر در مسائل مرتبط با رشته کالم اسالمی؛ تقویت توان پژوهش در حد .3

 ارتقاء توان پاسخگویی به نیازهای علمی و مسائل تخصصی رشته کالم اسالمی؛ .4

 تأمین پژوهشگر مورد نیاز و زمینه سازی جهت تولید علم و توسعه دانش در رشته کالم اسالمی؛ .5

 .کالم اسالمیتأمین اساتید مورد نیاز در رشته  .6

 عناوين درسی 

 دروس عمومی 

 فقه 

 اصول فقه 

 دروس تخصصی 

سی علم کالم، مبانی معرفت  روش ستی شناختی علم کالم،  شنا سان شناختی مبانی ه شناختی علم کالم،  ، مبانی ان

قضــا و »براهین اثبات وجود خداوند، اســماء و صــفات الهی، توحید، علم و قدرت خداوند، عدل و حکمت خداوند، 

ــ  ، وحی و نبوت، معجزه، عصمت، حقانیت«اختیار و جبر» و« قدر جامعیت و خاتمیت اسالم، حقیقت امامت، علم ـ

، مســائل اســاســی مهدویت، برزخ و حیات برزخی، مــرورت معاد، معاد علیه الســالمامام، ادله امامت امامان معصــوم 

 های جدید. نهایی کالمی با تأکید بر جریاها و جریانجسمانی و روحانی، فرقه

 


