راهنمای پذیرش
مرکزتخصص ی نور حکمت رضوی

سال تحصیلی 97-98

﴿﷽﴾
معرفی مرکز
مرکز تخصصی نور حکمت رضوی یکی از واحدهای آموزشیِ تحت نظارت مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ خراسان است.
این مرکز در سال  1393بر اساس آییننامۀ مدارس و مراکز تخصصی مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ خراسان ،و با
پشتیبانی مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم تأسیس شد .هدف از تأسیس این مرکز آن بوده است که
طالب عالوه بر تحصیل عمیق فقه و اصول ،به طور متمرکز با کالم استداللی و فلسفۀ اسالمی که پشتوانۀ عقلی فهم
عمیق مبانی اعتقادی است ،آشنا شوند ،به نحوی که توانایی تحلیل عقالنیت شیعی ،دفاع از آن ،و انتقال آن را پیدا
کنند ،و در کنار آمادگی برای تحصیل سطوح عالی کالم و فلسفه اسالمی به خوبی از عهدۀ تدریس متون عقلی و
تحقیق در آنها در سطح مقدماتی برآیند .در این راستا ،این مرکز دورۀ سطح  2و 3پیوستۀ رشتۀ فلسفه و کالم
اسالمی را بر اساس سرفصلهای مصوّب مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ خراسان برگزار میکند.
روش برگزاری این دوره در دروس اصلی متنخوانی عمیق به روش اصیل سنتی است .در طی این دورۀ شش ساله،
متن «شرح شمسیه» به همراه «الجوهر النضید» در منطق« ،بدایۀ الحکمۀ» و «الشواهد الربوبیۀ» در حکمت اسالمی،
و بخش الهیات «کشف المراد» در کالم به طور کامل تدریس میشوند .متن «نهایۀ الحکمۀ» نیز همراه با متن «شرح
منظومۀ حکمت» به تفصیل و به همراه حواشی مهم آنها تدریس میشود .همچنین طالب در ذیل درسهای
حکمت مشاء و اشراق بخشهایی از متون مهم این دو سنت را همراه با اساتید برجسته خواهند خواند.
این مرکز افتخار دارد که در طی سالهای گذشته توانسته است از مجرّبترین اساتید بومی (همچون حجج اسالم
زمانی ،سعیدیان ،و …) و کشوری ( همچون اساتید عبودیت ،حشمتپور ،حجۀاالسالم امینینژاد ،و …) جهت تدریس
بهره ببرد.
مرکز نور حکمت پذیرای طالب کوشایی است که با دغدغۀ فهم عمیق دین مبین اسالم و نظام عقلی تشیع
اثنیعشری قصد دارند در کنار تحصیل عمیق فقه آلمحمد به علوم عقلی بپردازند .به فارغالتحصیالن این مرکز
بنابر مصوبۀ حوزۀ علمیۀ خراسان دانشنامۀ سطح سه اعطا خواهد شد..

اهداف مرکز








آشنایی عمیق طالب با مقدمات علوم عقلی اسالمی (در سه سنت مشاء ،اشراق ،و متعالیه)
تسلط تحلیلی طالب بر متون مرجع منطق ،فلسفه اسالمی ،و کالم
توانایی صورتبندی و مقایسۀ استداللهای فلسفی
توانایی تحقیق و نگارش مقاالت تخصصی در علوم عقلی اسالمی
فراهم آوردن زمینۀ ارائۀ مدل برای مسائل معرفتی
توانایی تدریس متون منطق و کالم عقلی در سطح عالی ،و متون فلسفی در سطح مقدماتی
آمادگی برای ادامۀ تحصیل در سطوح عالی حکمت متعالیه و مشاء

ساختار مرکز
مؤسس و مدیر
حجةاالسالم حاج شیخ عبدالحمید واسطی

شورای اجرایی

شورای علمی

حجةاالسالم شیخ محمد اسفندیاری

حجةاالسالم شیخ احسان جباری
حجةاالسالم حاج سید محمدمحسن دعایی

دکتر سید عباس صالحی

حجةاالسالم حاج شیخ عبدالمجید رجبعلی

آیتاهلل حاج شیخ عزیزاهلل فیاض صابری

حجةاالسالم شیخ حسین رضایی

حجةاالسالم حاج شیخ روح اهلل کشمیری

حجةاالسالم حاج شیخ علی رضایی

حجةاالسالم حاج شیخ عبدالحمید واسطی

حجةاالسالم حاج شیخ مهدی زمانی
حجةاالسالم حاج شیخ مهدی سعیدیان
حجةاالسالم حاج سید محمد سیادت موسوی
حجةاالسالم حاج شیخ محمدحسن علیآبادی
حجةاالسالم حاج شیخ عبدالحمید واسطی
حجةاالسالم حاج شیخ محمدحسن وکیلی

قائم مقام مدیر
حجةاالسالم شیخ احسان جباری

معاون تحقیق

معاون آموزش

حجةاالسالم حاج شیخ محمدحسن وکیلی

حجةاالسالم شیخ احسان احمدی

نظام آموزش ی
رشتۀ فلسفۀ و کالم اسالمی پیوسته مصوب مرکز مدیریت حوزۀ خراسان مشتمل بر  100واحد درس عمومی فقه و
اصول ،و  124واحد درس اصلی ،و  6واحد پایاننامه است ،که در  12نیمسال تحصیلی ارائه میشوند .دروس فقه و
اصول سطح  2و 3جزء برنامه درسی مدرسه هستند ،و طالب موظف اند در ارزشیابی علمی مدرسه شرکت کنند.
درسهای اصلی (به استثنای پایاننامه) مشتمل بر سه دسته اند:
 دروس پیشنیاز به ارزش  6واحد
 دروس تخصصی به ارزش  106واحد
 دروس مهارتی به ارزش  12واحد
عنوان درس

واحد

عنوان درس

واحد

روش تحقیق عمومی
کاربری رایانه و آشنایی با نرمافزارهای اسالمی
منطق کاربردی
منطق تخصص ی (الجوهر النضید)
فلسفۀ اسالمی ( 1بدایة الحکمة)
فلسفۀ اسالمی( 2نهایة الحکمة)
فلسفۀ اسالمی( 3نهایة الحکمة)
فلسفۀ اسالمی( 4نهایة الحکمة)
فلسفۀ اسالمی( 5شرح منظومه)
فلسفۀ اسالمی( 6شرح منظومه)
فلسفۀ اسالمی( 7شرح منظومه)
فلسفۀ تحلیلی (اصول فلسفه)
فلسفۀ مشاء
فلسفۀ اشراق
حکمت متعالیۀ ( 1الشواهد الربوبیة)
حکمت متعالیۀ ( 2الشواهد الربوبیة)
حکمت متعالیۀ ( 3الشواهد الربوبیة)

2
2
2
5
4
5
5
5
5
5
5
2
4
4
5
5
5

تاریخ فلسفۀ اسالمی
تاریخ فلسفۀ غرب 1
تاریخ فلسفۀ غرب 2
کالم اسالمی  :1خداشناس ی
کالم اسالمی  :2نبوت
کالم اسالمی  :3امامت
کالم اسالمی  :4معاد
کالم تطبیقی ( 1بین االدیان)
کالم تطبیقی ( 2بین املذاهب)
فرق و مذاهب اسالمی
متنشناس ی کالمی
تاریخ ادیان بزرگ
تفسیر کالمی و فلسفی
مأثورات کالمی و فلسفی شیعه
بررس ی و نقد فرقههای انحرافی
بررس ی و نقد معنویتهای نوظهور
روش تحقیق تخصص ی

2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

شرایط پذیرش
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قبولی در آزمونهای ورودی کتبی و شفاهی



احراز روحیۀ فعال برای تفکر ،مطالعه ،مباحثه ،و تحقیق



احراز انگیزه برای پرداختن به علوم عقلی اسالمی
* برای پذیرش طالب محدودیت سنی وجود ندارد.
* ارائۀ تصویر گواهی اتمام سطح  1از حوزۀ علمیه تا پایان شهریور الزامی است.
* اولویت با طالبی است که درس بدایۀ الحکمۀ را گدرانده باشند.

*

تعهدات و الزامات


تعهد به چهار ساعت حضور روزانه در مرکز برای مطالعه ،مباحثه ،و شرکت در دروس (بعد از ظهر)*



تعهد به انجام تمرینات علمی و تألیف مقاالت تخصصی



تعهد به عدم حضور همزمان در دیگر مراکز علمی تخصصی



تعهد به رعایت زی طلبگی



تعهد به حضور در دروس فقه و اصول**
* ساعات حضور در مرکز مختص به پرداختن به دروس تخصصی است ،و توقع مرکز آن است که طالب در غیر این ساعات بر دروس
فقه آل محمد متمرکز باشند.
** درس فقه و اصول در مرکز ارائه نخواهد شد ،ولی طالب موظف اند در هر درس در امتحاناتی که از سوی مرکز برگزار میشود
شرکت کنند.

مزایا


بهرهگیری از اساتید توانمند و ممتاز فلسفه و کالم کشور



بهرهمندی از کتابخانۀ تخصصی منطق و فلسفه



اعطای مزایای تشویقی به طالب برتر



اعطای دانشنامۀ تخصصی سطح 3



آمادگی برای شرکت در سطوح عالی دروس علوم عقلی

محدودیتها


مرکز در خصوص اسکان طالب هیچ تعهدی نمیپذیرد.



غیر از فضای آموزشی و تحقیقاتی هیچگونه خدماتی در مرکز ارائه نمیشود.

ثبت نام


ثبت نام از روز سهشنبه  7شعبان ( 4اردیبهشت) تا سهشنبه  21شعبان ( 18اردیبهشت) صورت
میپذیرد .طالب متقاضی میتوانند با مراجعه به سایت  www.nhrazavi.irیا با مراجعۀ حضوری
ثبت نام کنند .ساعات مراجعۀ حضوری از شنبه تا چهارشنبه از ساعت  3:30تا  7بعد از ظهر و
روز پنجشنبه از ساعت  8تا  10صبح خواهد بود.

امتحان








آزمون کتبی به صورت کتاب باز و غیر حفظی و با تکیه بر مهارتهای طالب ،ساعت  8روز جمعه
 24شعبان ( 21اردیبهشت) در محل مرکز برگزار میشود .تاریخ آزمون شفاهی همزمان با آزمون
کتبی اعالم خواهد شد .مواد آزمون کتبی عبارت اند از:
ادبیات (صرف ،نحو ،و بالغت) در حد دروس عمومی حوزه
فقه (شرح لمعه)
اصول (اصول الفقه مرحوم مظفر)
منطق (المنطق مرحوم مظفر)

*

عقائد (آموزش کالم اسالمی دکتر سعیدی مهر)

*

* ضریب درسهای منطق و عقائد  2است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام






کپی* یا اسکن** صفحات اول و دوم شناسنامه
کپی* یا اسکن** کارت ملی
*

**

اصل یا اسکن عکس رنگی
پرکردن دقیق فرم ثبت نام
ارائۀ گواهی پایان سطح ( 1حداکثر تا پایان شهریورماه)
* برای مراجعۀ حضوری
** برای ثبت نام اینترنتی

اقل أمیرالمؤمنین

علیه السالم

ضاع من کان له مقصدغیر اﷲ

