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یِن َو لُِینِذروا َقوَمُهم إذا رََجُعوا إلَیِهم َلَعلَُّهم َیحَذرونَ فَ َلو ال نَ َفَر ِمن ُکلِّ ِفرَقٍة ِمنُهم طائَِفٌة لَِیتَ َفقَّهوا ِفی   الدِّ

 کنند تا در دین دانا شوند و چون بازگشتند،ای کوچ منیطایفه( مؤمنان)پس چرا از هر گروهی از آنان 
 ها از معاصی بر حذر باشند؟قوم خود را انذار کنند شاید آن

 211سوره مبارکه توبه، آیه شریفه

 

 

ى ما از فلسفه محروم بماند، در مقابل  امروز اگر نظام و جامعه
هاى وارداتى مختلف، لخت و  این شبهات گوناگون، این فلسفه

 .ماند دفاع خواهد بى
تواند جواب شماها را بدهد، غالبًا فقه نیست؛ آن چیزى كه مي

 .علوم عقلى است؛ فلسفه و كالم
 .هاى مهمى است رشته ها نیا،  در حوزه. الزم است ها نیا

 9831 –بيانات در دیدار طالب، فضال و اساتيد حوزه علميه قم  
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  مقدمهمقدمه

 هایموهبت آن را از تفقه در دین و کسب معرفت در این راه، بلند جایگاه و اهميت بر فراوان تأکيد با دیني منابع

 : ِ » : فرمایندمي السالمعليهصادق امام نمونه عنوان به. اند برشمردهخدادادی 

 «.فرماید مي عطا او به دین در عميق فهمي کند، اراده ایویژه خير بندهای به نسبت خداوند که هنگامي

 برکات از مندیبهره توفيق که است بهایي گران فرصت علميه، هایحوزه در دیني علوم به دیگر سخن، تحصيل

 دین، درراه فداکاری با و برداشته گام مسير این در اخالص و شوق سر از که شودمي نصيب کساني تنها آن،

همانان که بار مسؤوليت سنگين تبيين و نشر دین مبين اسالم  .باشند السالمعليهممعصومين انبياء و ائمه راه دهنده ادامه

 .کشندرا در عصر غيبت بر دوش مي

خصوصاً پس از پيروزی انقالب شکوهمند )با ظهور نيازهای نو ناشي از تکثر علوم، عرضه سؤاالت جدید به دین 

ها و تقویت تحصيالت تخصصي ب، ضرورت توسعه قالبو نيز رویکرد مثبت و استقبال چشمگير طال( اسالمي ایران

که اذهان جامعه اسالمي -حوزوی آشکارتر شده و در این ميان، با نگاهي به هجوم انبوه شبهات فکری و اعتقادی 

 .یابدپرداختن به علوم عقلي اهميتي مضاعف مي -را هدف گرفته است جو حقيقتو خصوصاً جوانان 

 رهبررهنمودهای   و الشریف فرجه عاليت اهلل عجلوليعصر حضرت عنایات سایه در متعال و خداوند از استعانت بر این اساس با

علميه و نقش آن در مقابله با تهاجم  های حوزهمبني بر توجه ویژه به فلسفه اسالمي در اسالمي  انقالب فرزانه

که با پشتوانه قدمت و -علميه خراسان حوزه مدیریت و عالي شورای همت و عنایت با فکری و عقيدتي دشمنان دین، 

مندی کوشد زمينه را برای حضور و بهرهجایگاه واالیي که در تربيت عالمان و فرزانگان این خطه داشته، همواره مي

مدرسه تخصصي علوم ) مدرسه علمیه عباسقلی خان، -هر چه بيشتر مشتاقان تحصيل علوم دیني فراهم آورد

 طریق از( آمده دفترچه این در که شرحي به) شرایط دارای طالب برادر از 2971 -79تحصيلي برای سال( عقلي

 پذیرشدر رشته فلسفه و کالم اسالمي  سطح دو و سه، ساله پنجدوره  در تحصيل جهت مصاحبه، و ورودی آزمون

 .آوردبه عمل مي

 الهي معارف به ازپيش بيش ها دل است اميد. است این مدرسه تحصيل در داوطلبان پذیرش راهنمای حاضر، دفترچه

 .در جامعه منتظر مهدوی برداشته شودگامي مثبت در راستای رشد عقالنيت و دیانت  و شده روشن

 «اهلل إن شاء»
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  آشنایی با مدرسه علمیه تخصصی عباسقلی خانآشنایی با مدرسه علمیه تخصصی عباسقلی خان

قرار  السالم عليهرضاحضرت امام پایين پای در و  (ابتدای خيابان نواب صفوی مشهد در) مدرسه علميه عباسقلي خان

تحت نظارت در حال حاضر و بوده دایر همچنان که  ایران است علميه رسامد ترینقدیمي ازجملهاین مدرسه . ددار

  .تحصيل در آن جریان داردتعليم و ، خراسانحوزه علميه مرکز مدیریت  و مدیریت

وقت  والي)اهتمام عباسقلي خان  ق در زمان حکمراني شاه سليمان صفوی، به2۷99 در سالساختمان مدرسه 

و  افزا، حياط بزرگ و روحایوان چهارمدرسه همانند بسياری از ابنيه عهد صفوی دارای  یبنا. شد ساخته( خراسان

 .طبقه استدر دو  حجره 1۷حدود 
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دانشگاهي  التحصيالن فارغو با رویکردی جدید، با جذب و پذیرش  2939مدرسه علميه عباسقلي خان از سال 

یکي از مدارس تحت مدیریت حوزه علميه خراسان در سطح یک فعال شد و  عنوان بهمتقاضي ورود به حوزه 

 .توانست در کمتر از یک دهه جایگاه خود را در محافل حوزوی و دانشگاهي تثبيت نماید

مجوز فعاليت و  مدرسه و موافقت مرکز مدیریت حوزه، امنای هيئتدر سال جاری پس از تصویب  این مدرسه

 الهی فضل بهرا دریافت نمود و ( سه پيوسته دو و سطح) علوم عقليپذیرش طلبه در قالب مدرسه تخصصي 

 ترویج و تولید و پژوهش آموزش،منویات رهبری در امر  تحقق راستای در رو، پیش علمیه مدرسه یک عنوان به

 .فعالیت خواهد نمود  نافع علم

  

  ((سه پیوستهسه پیوستهدو و دو و مقطع سطح مقطع سطح ))اسالمی اسالمی و کالم و کالم آشنایی با رشته فلسفه آشنایی با رشته فلسفه 

. انسان معاصر است گير گریبان، بحران معنویت و معرفت آوری فنها در عرصه همه پيشرفت باوجودعصر حاضر،  در

در این ميان، مکاتب جدید مدعي معنویت،  .وباره به دین و معنویت پيدا شودهمين امر سبب شده تا رویکردی د

 .پاسخگویي به این نياز بشر برآمده است ددرصدپدیدار گشته و 

کاذب  های عرفاناز سویي با توجه اقبال عمومي جامعه دیني ما به معنویت و از سوی دیگر با گسترش شبهات و 

علمي  کامالً صورت بهانحرافي صوفي، الزم است مباني و مسائل فلسفه، کالم و عرفان اسالمي  های فرقهنوظهور و 

 ها آموزه این از سوءبرداشت هرگونهعلميه شيعي، بررسي و عرضه گردد تا امکان  های حوزهاصيل  بر سنت تأکيدو با 

 .و یا ناآگاهان منتفي گردد  ورزان غرضو  نااهالنتوسط 

بر این اساس، مدرسه علميه تخصصي عباسقلي خان با عنایت به اهداف عاليه نظام جمهوری اسالمي ایران و 

حرکت در جهت  منظور بههای فرهنگي و اعتقادی جامعه و ضرورت ها و دانشگاههای علميه و حوزهنيازهای علمي 

لهي و در ظلّ عنایات عالم آل محمد گسترش علوم عقلي، با توفيق ا مبني برتحقق اهداف حوزه علميه خراسان 

استفاده از تجربيات اساتيد فن، رشته حسنات حوزه و  از گيری بهره بر تکيهبا  جمعينأعليهم  اهلل صلواتالحجج ثامنحضرت 

فاخر و با رعایت سنت اصيل حوزوی  ای برنامهرا در ضمن ( سطح دو سه پيوسته)تخصصي فلسفه و کالم اسالمي 

 .نموده استطراحي 
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 اهداف

  اسالمي کالم و فلسفه  رشته و وارسته در متعهد محقق، طالب و تربيتایجاد فضای علمي و اجتهادی  -2

  اعتقادی مطالب در اندیشي سطحي زوال و دین در تعمق فرهنگ گسترش  -1

  آن رشد سازی زمينه  و  صالح سلف از برآمده اسالميِ کالم و فلسفه عالمانه و صحيح بررسي و ارائه -9

 معنوی سلوك و انساني فضایل رشد و تکامل سازیو زمينه اجتماع در فلسفي نگاه و اندیشه گسترش -4

مدارس  حکمت اسالمي در تدریس خصوصاً برای نيروی کارآمد و تربيت اسالمي جامعه معنوی نيازهای تأمين -5

 کشور های دانشگاه و علميه

 به شبهاتعلمي و مستدل پاسخگویي  مبني بر ضرورتپاسخ به مطالبات رهبری معظم  -1
 

 نظام آموزشی

نيمسالي است و ارزش هر درس بر  درسي صورت بهنظام آموزشي این  مدرسه همانند سایر مدارس سطح دو و سه، 

محدود به همان  تنهادر این نظام، عدم قبولي در یک درس . شود ميبرگزاری آن سنجيده  های ساعتاساس تعداد 

 .در سایر دروس آن نيمسال ندارد تأثيریو  شود ميدرس 

نيز ( روزه 45)تاني ترم تابس 4. نيم سال است 2۷سال شامل  5این  مدرسه،  تخصصي مقطع مدت تحصيل در دوره

بایست در دوره آموزشي تثبيتي  مينهایي  شدگان پذیرفتهکليه . است شده بيني پيشدر برنامه تحصيلي رسمي مدرسه 

 .شرکت کنندنيز  شود ميبرگزار ورودی که در تابستان قبل از سال تحصيلي ( نياز پيش شامل دروس)

حانات بر اساس تقویم آموزشي هفته برای برگزاری امت1ي و هفته آموزش 21ضمناً هر نيمسال تحصيلي دربردارنده 

 .است

برنامه ریزی  حوزه علميه خراسان،توسط معاونت آموزش مرکز مدیریت يلي ـتحص هرسالتقویم آموزشي در ابتدای 

  .و ابالغ مي شود
 

 (عمومی و تخصصی)مواد درسی 

واحد درس را  113اسالمي، طي تحصيل خود جمعاً و کالم طالب مشغول به تحصيل در رشته تخصصي فلسفه 

، دروس مهارتي (رسائل، کفایه و مکاسب)این دروس شامل دروس رسمي فقه و اصول حوزه . گذراند خواهند

 .رشته تخصصي استو دروس ( پژوهش)
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 .است نامه پایانفراغت از تحصيل و اعطای مدرك در مدارس تخصصي منوط به ارائه : تذکر
 

 و تسهیالت مزایا

ول به تحصيل در مقطع های تحصيلي و آموزشي، مزایایي را برای طالب مشغمدرسه در قبال الزامات و برنامه این

 :از اند عبارتدر نظر گرفته است؛ برخي از این مزایا پيوسته و سه  سطح دو

 های معتبر کشوراز اساتيد توانمند و سطح عالي حوزه و دانشگاه مندی بهره .2

 انشنامه رسمي سطح سه حوزویاعطای د .1

 .لباس روحانيت استس دائم به طبق مصوبه مرکز مدیریت، اعطای دانشنامه سطح سه منوط به تلبّ: تذکر

 دکتری مراکز آموزش عالي های دورهامکان ادامه تحصيل در مقطع سطح چهار حوزه و مراکز تخصصي و  .9

 اضطراری های وامو ( بر اساس شرایط و مقررات مدرسه)تحصيلي  هزینه کمکپرداخت  .4

 ان در حجرات اختصاصي و مجـهزاسکطالب و  تأمين نيازهای اوليه .5

 متناسب با نيازهای علمي طالب روز به افزاری نرماز کتابخانه تخصصي، اینترنت رایگان و بانک  مندی بهره .1

 های علمي متناسب با پيشرفت تحصيليسایر فعاليت ریس، نظارت مباحثه وامکان معرفي طالب مستعد تد .9

 فرهنگي و تربيتي های برنامه ویژه .3
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  نامنام  ثبتثبتراهنمای راهنمای 

 شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان

 ایران اسالمي جمهوری مقدس نظام و فقيه والیت به عملي التزام .2

 (باشند ایران اسالمي جمهوری ملي کارت یا شناسنامه دارای که کساني) ایران اسالمي جمهوری تابعيت .1

 صالحکيفری و اخالقي به تشخصي مراجع ذی سوءسابقهنداشتن  .9

 روحي  و جسمي سالمت از برخورداری .4

 (و قبل از آن 2991متولدین نيمه اول سال )سال  14حداکثر سن  .5

 خواهددر صورت انجام خدمت سربازی و یا تحصيالت  دانشگاهي، این مدت به حداکثر سن افزوده  :تبصره

پذیرش این افراد، کأن لم  صورت ایننهایي الزامي است و در غير  نام ثبتارائه مدارك مربوطه در هنگام . شد

 .بود خواهدیکن 

 در سایر مراکز و مؤسسات زمان همپرونده فعال تحصيلي در حوزه علميه خراسان و عدم اشتغال به تحصيل  .1

 اشتغال به پایه ششماتمام سطح یک و یا  .9

از داوطلبان مشغول به تحصيل در پایه ششم  منوط به ارائه تعهد کتبي مبني بر پایان کليه  نام ثبت :تبصره

ریخ است در صورت عدم اتمام سطح تا تابدیهي .  ستا 2979 شهریورماهتا  2دروس کتبي و شفاهي سطح 

 .شد خواهدمزبور، قبولي فرد کأن لم یکن تلقي 

سفيران هدایت تنها در صورت احراز شرایط و موافقت مرکز مدیریت حوزه علميه  آموختگان دانش :تذکر

سفيران   آموزشجهت اطالع از ضوابط و شرایط به  اداره . رادارنددر این مدرسه  نام ثبتخراسان امکان 

 .هدایت حوزه علميه خراسان مراجعه فرمایيد

 رعایت زیّ طلبگي و صالحيت اخالقي .3

 اسالمي از طریق مصاحبه و کالم روحيه، انگيزه و توان الزم برای تحصيل در رشته تخصصي فلسفه احراز .7

 در مدرسه وقت تمامامکان حضور  .2۷

 مدرسه های نامه آیينپذیرش شرایط و  .22
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 نام ثبتنحوه و مراحل 

رساني مرکز مدیریت حوزه علميه خراسان به پایگاه اطالع طریق از اینترنتي صورت به فقط نامثبت

 2971 ماه اردیبهشت پنجمتا ماه روردین ف يستمباز  نام ثبتبازه زماني . شودانجام مي com.hozehkh.www آدرس

 .شد نخواهدتمدید  وجه هيچ به نام ثبتمهلت . بود خواهد

 :به شرح زیر است نام ثبتمراحل 

  com.hozehkh.www ورود به سایت حوزه علميه خراسان به آدرس  .2

 پورتال طلبگيدر  موزشآ خشبه ورود ب .1

http://www.hozehkh.com/
http://www.hozehkh.com/
http://www.hozehkh.com/
http://www.hozehkh.com/
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 (ورود به بخش نقل و انتقاالت) «درخواست انتقال»نتخاب ا .9

 

 در باالی صفحه «درخواست انتقال» گزینه روی برکليک  .4
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 استان خراسان رضویب انتخا .5

 

 شهر مشهد از ليست شهرهای استانانتخاب  .1
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 از ليست مدارس نمایش داده شده «مدرسه علميه عباسقليخان»انتخاب  .9

 

در  «و ارسال درخواستآیيد ت»بر روی گزینه ليک کو ( مایلدرصورت ت)توضيحات ضروری مورد نظر رج د .3

 باالی صفحه

منزله  هکد رهگيری بریافت د. از این مرحله، سيستم پيامي حاوی کد رهگيری به شما نمایش خواهد دادپس  .7

 .رایند ثبت نام شماستاتمام موفقيت آميز ف
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  راهنمای پذیرشراهنمای پذیرش

 .انجام خواهد شد( مصاحبه)پذیرش مدرسه در قالب دو مرحله آزمون کتبي و شفاهي 

مکان دقيق برگزاری آزمون ) .شود ميمتمرکز در شهر مشهد برگزار  صورت بههر دو مرحله آزمون کتبي و مصاحبه 

 الزامي شناسایي معتبر کارت و جلسه به ورود کارت ارائه آزمون جلسه ضمناً برای حضور در .(شد خواهدمتعاقباً اعالم 

 .است

. شد خواهدمدرسه اعالم  رساني اطالعاز طریق پایگاه  ها مصاحبهنتایج نهایي پذیرش، حداکثر دو هفته پس از اتمام 

عدم مراجعه در مهلت . مدرسه مراجعه نمایندبه واحد پذیرش  نام ثبتدر مهلت مقرر برای  اند موظف شدگان پذیرفته

انصراف تلقي شده و مدرسه مجاز است با رعایت مقررات، نسبت به جایگزیني افراد واجد شرایط اقدام  منزله بهمقرر 

 .نماید

 آزمون کتبی

 و بوده دقيقه 25۷ آن مدت و گيرد مي انجام بانداوطل نسبي آمادگي ميزان سنجش و علمي ارزیابي منظور به آزموناین 

 .بود خواهد( تستي) ای چهارگزینه سؤاالت تمام

. برگزار خواهد شد 2971 ماه اردیبهشتچهارده مورخ  شنبه5صبح روز  3ساعت  رأس مرحله در یک  آزمون کتبي

صفحه )سایت مرکز مدیریت حوزه علميه خراسان  نيز از تاریخ دهم اردیبهشت از طریقجلسه آزمون  به ورود کارت

 .قابل دریافت است (نام ثبت

 :و تعداد سؤاالت هر درس به شرح جدول ذیل است مواد و ضرایب آزمون کتبی

ف
دی

ر
 

 ضریب محدوده آزمون مؤلف منبع آزمون عنوان
تعداد 

 سؤال

 4۷ 9 کل کتاب محمدی -شرتوني  مبادی العربيه ادبيات 2

 4۷ 9 کل کتاب مرحوم مظفر المنطق منطق 1

 1۷ 1 ، قصاص و دیاتارث کتاب های شهيد ثاني شرح لمعه فقه 9

 1۷ 1 مباحث اصول عمليه مرحوم مظفر اصول فقه اصول 4

 1۷ 1 بخش توحيد (خرازیشرح )مظفر مرحوم  بدایه المعارف کالم 5
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در آن شرکت  اند موظف کنندگان نام ثبتو کليه  نشده بيني پيشگونه معافيتي در آزمون کتبي هيچ :تذکر

 .نمایند

 شفاهیمصاحبه و آزمون 

  ،دو برابر ظرفيت نهایي پذیرش شده و افراد به ميزان اعالمحداکثر یک ماه پس از برگزاری آزمون کتبي، نتایج اوليه 

در مصاحبه عالوه بر سنجش شفاهي . شوند ميهای علمي و عمومي دعوت به مصاحبه ارزیابي صالحيت باهدفو 

ایستگي فرد برای تحصيل در این رشته نيز مورد ارزیابي های اخالقي، توان و شميزان معلومات دانشي، صالحيت

 .گرفت خواهد قرار

 مسئولنسبت  به تهيه مدارك ذیل، اقدام و در زمان مصاحبه به  شده پذیرفتهدر این مرحله ضروری است طالب 

 :پذیرش تحویل دهند

  ذیرشپتکميل فرم 

  جدید  9*4عکس 

 مليصفحات شناسنامه و کارت  پيک 

 دانشنامه یا گواهي اتمام سطح یک و یا اشتغال به تحصيل در پایه ششم از مرکز)مدرك تحصيلي  پيک 

 (به همراه تعهد نامه کتبي مبني بر اتمام سطح طي سال تحصيلي جدید همدیریت حوز

 پایان خدمت سربازییا  تحصيلي کارت معافيت پيک 

 گواهي صالحيت اخالقي و تربيتي از مدیر یا شورای مدرسه محل تحصيل 

 ِهای پذیرشتته برای برخورداری از امتياز ویژه اولویمدارك مثب 

، 2385، معدل کل باالی (با ارائه گواهي معتبر)حفظ قرآن کریم : از اند عبارت موردنظرهای اولویت :نکته

، بستگان شگاهي مرتبطهای آثار حوزه علميه، تحصيالت دانسوابق پژوهشي و کسب رتبه در فراخوان

 شهدا و جانبازان یک درجه

البته . نمره مصاحبه مالك عمل خواهد بود% 5۷نمره آزمون کتبي و % 5۷است نمره نهایي بر اساس جمع   ذکر شایان

 .است افزایش قابلنمره  2۷تا سقف  ها اولویتمجموع امتيازات، بر اساس برخي  
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  پذیرشپذیرش  مهممهم  ییهاها  خخییتارتارجدول جدول 

 

 زمان موضوع
 9816 ماهروردین فم بيست نام ثبتشروع 
 9816 ماه بهشتیارد پنجم نام ثبتپایان 

 9816 ماه بهشتیارد دهم جلسه آزمون کتبی بهتوزیع کارت ورود 
 9816 ماه بهشتیارد چهاردهم برگزاری آزمون کتبی

 9816 خردادماهیکم  اعالم نتایج آزمون کتبی
 برگزاری آزمون شفاهی

 اعالم نتيجه هنایی اعالم خواهد شد متعاقبا  
 شدگان رفتهیپذ نام ثبت

 9816تریماه  شروع حتصيل
 

 

 مدرسه علمیه عباسقلی خان

 مدرسه تخصصی علوم عقلی

 :آدرس
 ابتدای خيابان نواب صفوی، مدرسه علميه عباسقلی خان  -السالم هيعلحرم مطهر امام رضا  –مشهد 

 

 

  تماس حاصل فرمایید 313داخلی  133-11613633جهت کسب پاسخ سؤاالت احتمالی با شماره. 

 


