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 مشخصات کلی

 

 

 و تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی

 برنامه ریزی درسی شورای 

 

 

 مشخصات کلی، برنامه و سرفصل درس های

 دوره: کارشناسی ارشد

فقه جزایی ته:رش  
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 بسمه تعالی

 تعریف رشته:

 فقه جزاییعنوان رشته: 

ای را فرض کرد که فاقد هر توان جامعهنمی توأم با جرم و نافرمانی بوده است و عرصه خاک پیدایش آدم بر 

وگیری از تحقق جرم و بزه، سازوکارهای های حقوقی برای جلی نظامورزی باشد. همهگونه بزهکاری و جرم

 های اصلی دانش حقوق در همه ادوار تحول آنیکی از شاخه در این راستا اند وبینی کردهقانونی خاصی پیش

ی پر ابتال را مورد توجه خود قرار داده است. ، این مقولهحقوق کیفری بوده است. فقه اسالمی نیز به حق

در این در قالب احکام جزایی اسالم، گواه این مدعا است.  کام فقهیو احاختصاص بخش بزرگی از تعالیم 

 بر این اساس گیرد.از منظر فقه اسالمی مورد مطالعه و بررسی قرار می ها و موارد جرم و مجازاتمباحث زمینه

 بنامیم. ین بخش از ابواب فقهی را فقه جزاییا که همسو با هندسه مباحث حقوق جزاییرواست 

 

 رشته:هدف 

 جزاییی فقه تخصصی کردن مطالعات دانشجویان فقه در حوزه -

 های تخصصی یاد شدهتعمیق اطالعات دانشجویان در حوزه -

 جزاییی فقه ی علمی کشور در حوزهگویی به نیازهای جامعهپاسخ -

جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد)قصاص  های:آشنایی تحلیلی و تخصّصی با فقه جزایی در زمینه -

جرایم علیه امنیت و ، جرایم علیه تمامیت معنوی افراد)قذف، تهمت، افترا و . . .(، دیات(و 

جرایم علیه اخالق و عقل) زنا و توابع آن، شرب مسکرات و ، آسایش) محاربه، سرقت، بغی و . . .(

سی های دادرآشنایی با روشو  های بازدارنده(جرایم مخل نظم عمومی) تعزیرات و مجازات، . . .(

 ) آیین دادرسی(و رسیدگی به جرایم

با  جزاییهای دانشجویان دوره به شناسایی و حل مشکالت فقهی و حقوقی تقویت انگیزه و گرایش -

 توجه به تحوالت نو شونده در این حوزه

گویی فقه های مطرح شده در ارتباط با توان پاسخگویی به شبهات و چالشایجاد تمایل به پاسخ -

 اسالمی

 

 



 ت و اهمیت رشته:ضرور

امروزه تحوالت شگرفی در قلمرو مباحث جزایی حاصل شده که فقه اسالمی را به چالش جدّی دعوت می کند. 

های ی اثبات جرم، دگرگونی در سیستمهای ارتکاب جرم، تغییر ادلهپیدایش جرایم نوین، تحول در شیوه

ز بر فقه جزایی و واکاوی مجدد آن، کامالً کاز این دست، سبب شده تا ضرورت تمردادرسی و چندین مسأله 

ی کارشناسی، با کلیات موضوعات فقهی و ی فقه در دوره. با توجه به این که دانشجویان رشتهاحساس گردد. 

تر و تحلیلی با این ای تخصصیم آشنا می شوند، بایسته است تا در مقاطع باالتر به گونهحکامتدولوژی استنباط ا

، زیرا ضمن ایجاد احساس کندکارشناسی ارشد موجود، این نیاز آنان را اشباع نمی د. دورهمباحث، درگیر شون

عمق بخشی را نیز از آنان  ی موضوعات، امکانی زیاد دامنهتکراری بودن مباحث در دانشجویان، به علت گستره

گویی به این نیاز رو به سخ، برای پاجزاییای خاص با رویکرد مباحث فقه کند. از این رو تأسیس رشتهسلب می

 رسد.رشد، بسیار ضروری به نظر می

 

 نقش، توانایی و شایستگی دانش آموختگان: 

 مهارتی: هایتوانایی .1

 جزاییی مسائل فقه توانایی پژوهش و تولید علم در زمینه -

 مینظر در فقه و حقوق اسالمرتبط به عنوان صاحب هایتوانایی برنامه ریزی در مراکز و سازمان -

 جزاییی موضوعات فقه و شبهات موجود در زمینه هاگویی به چالشتوانایی پاسخ -

ی موضوعات فقه گذاری، قضایی و اجرایی کشور در حوزههای قانونتوانایی کمک به سیستم -

 جزایی

 

 

 

 شغلی فارغ التحصیالن دوره: هایظرفیت .2

 دانشگاهامکان جذب در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به حوزه و  -

 امکان جذب در سیستم قضایی کشور به عنوان قاضی، وکیل، مشاور حقوقی و . . . -

 استاد مدرس و امکان جذب در مراکز آموزشی به عنوان -

 



 طول دوره و شکل نظام

سال سال تحصیلی و حداکثر پنج نیمی فقه مدنی شامل حداقل چهار نیمناپیوستهی کارشناسی ارشد دوره

 .شود.پژوهشی برگزار می –تلفیقی آموزشی  ب پایان نامه است. این دوره به صورتاتحصیلی با احتس

 

 تعداد و نوع واحدها درسی:

جمع واحدهای ارائه شده،  واحد تخصصی) با احتساب پایان نامه( را بگذراند. 32هر دانشجو موظف است 

واحد  14ا با انتخاب از میان واحد ر 6واحد را به صورت اجباری و  20واحد است که دانشجو باید  40

 است.  6دروس اختیاری بگذراند. واحد پایان نامه نیز 

 

 شرایط و ضوابط ورود به دوره

همه داوطلبانی که در چارچوب مقررات سازمان سنجش آموزش کشور دارای شرایط الزم برای شرکت در 

همسو هستند، از جمله دارندگان  هایآزمون کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی و سایر کد رشته

سطح سه حوزه،  ی فقه و مبانی حقوق اسالمی، فقه و حقوق اسالمی، حقوق و یاکارشناسی رشتهمدرک 

های دیگر، در صورت دارندگان مدرک کارشناسی از رشته توانند در آزمون ورودی این رشته شرکت کنند.می

ارشناسی فقه کاز  فقه و اصول درس تخصصی دست کم دوقبولی در آزمون سراسری کارشناسی ارشد، بایستی 

)جبرانی(  نیازبه عنوان پیش ،و به تشخیص گروه آموزشی در چارچوب مقررات راو مبانی حقوق اسالمی 

 .گذرانندب

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل دوم:

 واحدهای درسی و جداول دروس
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 دروس جبرانی -1جدول

 

 ردیف نام درس دتعداد واح تعداد ساعات پیشنیاز/ همنیاز

 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 1اصول فقه    4 - 4 64 - 64 ندارد

 2 2اصول فقه    4 - 4 64 - 64 //

 3 3اصول فقه   4 - 4 64 - 64 //

 4 4اصول فقه  4 - 4 64 - 64 //

 5 1فقه  4 - 4 64 - 64 //

 6 2فقه  4 - 4 64 - 64 //

 7 3فقه  4 - 4 64 - 64 //

 8 4فقه  4 - 4 64 - 64 //

 جمع کل 32 - 32    



 دروس تخصصی -2جدول 

 ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیشنیاز/ همنیاز

 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 اصول فقه )مباحث الفاظ( 2 - 2 32 - 32 ندارد

 2 اصول فقه )ادله اجتهادی( 2 - 2 32 - 32 //

 3 اصول فقه )اصول عملیه( 2 - 2 32 - 32 //

 4 )حدود و تعزیرات(  1فقه جزایی 4 - 4 64 - 64 //

 5 )قصاص و دیات( 2 فقه جزایی 4 - 4 64 - 64 //

 6 فقه قضایی )قضا و شهادات( 2 - 2 32 - 32 //

 7 آیات االحکام جزایی 2 - 2 32 - 32 //

 8 قواعد فقه جزایی 2 - 2 32 - 32 //

 جمع کل 20 - 20    



 

 دروس اختیاری -3جدول 

 ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیشنیاز/ همنیاز

 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 اصول فقه )تعارض ادله، اجتهاد و تقلید( 2 - 2 32 - 32 ندارد

 2 حقوق جزای عمومی اسالمی 2 - 2 32 - 32 //

 3 اسالم حقوق جزای بین المللی 2 - 2 32 - 32 //

 4 قواعد فقه قضایی 2 - 2 32 - 32 //

 5 مسائل مستحدثه فقه جزایی 2 - 2 32 - 32 //

 6 آیین دادرسی کیفری 2 - 2 32 - 32 //

 7 مکاتب حقوق کیفری 2 - 2 32 - 32 //

 جمع کل 14 - 14    



 

 

 

 

 فصل سوم:

 ویژگی های دروس
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 درس مشخصات

                 صول فقه )مباحث الفاظ(ا عنوان درس )فارسی( :

 Principles of Jurisprudence (Subjects of Words) عنوان درس )انگلیسی(:

 نوع درس: الزامی                        پیشنیاز: دارد         ندارد       

                     32تعداد ساعت:            نظری                  نوع واحد :                           2تعداد واحد:  

 اهداف کلی درس
 

 آشنایی تفصیلی با روش های استنباط احکام از طریق ژرف نگری در برخي مسائل اصول فقه

 

 اهداف ویژه درس

 

نواهی، مفهوم و منطوق، مفهوم شرط، مفهوم غایت، مفهوم حصر و الفاظ اصول شامل: آشنایی با مباحث 
؛ ارتقای آگاهی و توانایی ، مفهوم وصف، مفهوم عدد، مفهوم لقب، عام و خاص و مطلق و مقیداستثناء

 بکارگیری قواعد اصولی در استنباط فقهی

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

 هز آن در بررسی و تحلیل مباحث فقتوانمند سازی دانشجویان در فهم مباحث اصولی و استفاده ا
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 سفصل درسر

 

 نواهی: داللت نهی بر فساد -

مفهوم و منطوق؛ مباحث: اقسام منطوق: صریح و غیر صریح، داللت سیاقیه مفهوم موافق: مساوات،  -
اولویت؛  مفهوم شرط: ادله قائلین و نافین، تعدد شرط و وحدت جزا؛ تداخل اسباب و مسببات؛ 

 د؛ مفهوم لقب.مفهوم غایت؛ مفهوم حصر و استثناء؛ مفهوم وصف؛ مفهوم عد
عام و خاص؛ مباحث: تعریف و اقسام عام، الفاظ عموم، استعمال عام در افراد باقي مانده، حجیت  -

عام مخصص در افراد باقي مانده، اجمال مخصص: تمسك به عام در شبهات مفهومیه و مصداقیه، 
 عمل به عام قبل از فحص از مخّصص، تخصیص قرآن به خبر واحد.

ث: انحاء اطالق، الفاظ و عبارات دال بر اطالق، کیفیت داللت مطلق بر شمول و مطلق و مقید؛ مباح -
  سریان، مقدمات حکمت، جمع بین مطلق و مقید.

 

 یادگیری -روش یاددهی

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از  دانشجویان با استفاده از روش پرسش و

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 

اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به  به مشورت و هم
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی
 پروژه

 
 مستمرارزشیابی  میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد + نوشتاری: نمره 2
 ـ عملکردی:



 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه
 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 عفهرست مناب
 منابع اصلی: 

 ، محمدرضا مظفراصول الفقهی؛ ، مکارم شیرازطریق الوصول إلی مهمات علم االصولگزیده اي از: 

 م.1980القاهره: دارالکتب المصریه، ،دروس فی علم االصول)حلقه ثانیه(صدر، سید محمد باقر،  -      

 منابع فرعی: 

اصول الفقه في ثوبه ، ابوالقاسم خویی؛ المحاضرات فی اصول الفقه، محقق نائیني؛ فوائد االصول
؛ مباحث الفاظ اصول احمد واعظي،دیگر شاخه هاى زبانی علم اصول ومحمد جواد مغنیه؛  الجدید،

  40-39؛ 38-37فی ملکیان، نقد و نظر مصط،فقه در میان دانشهاى زبانی

 ش.1365، قم: مؤسسه نشراسالمی، فرائداالصول انصاری، مرتضی، -

 م.1980ه،القاهره: دارالکتب المصری ،دروس فی علم االصول)حلقه ثانیه(صدر، سید محمد باقر،  -      

 ق.1414، قم: مکتب آیة اّله العظمی السید السیستانی، الرافد فی علم االصولسیستانی، سیدعلی، -      

بررسی امکان دسترسی به نیات مؤلف: نقدی بر هرمونتیک قصدی ستیز و عابدی سرآسیا، علیرضا،  -
 .2/85، مشهد: مطالعات اسالمی: فلسفه و کالم شمارهمرگ مؤلف نظریه

، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،  سال سوم، شماره دفاع از قصدگرایی تفسیریعظی، احمد، وا -
 .5اول، پیاپی

  

 

 : اینترنتی منابع
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 درس مشخصات

         اصول فقه )ادله اجتهادي( عنوان درس )فارسی( :

  Principles of Jurisprudence (Ijtihadi Reasons) عنوان درس )انگلیسی(:

 الزامی                        پیشنیاز: دارد         ندارد       نوع درس: 

 ساعت  32تعداد ساعت:       نظری                   نوع واحد :                               2تعداد واحد:  

 

 ساهداف کلی در
 

 ي مسائل اصول فقهتفصیلی با روش های استنباط احکام از طریق ژرف نگری در برخنسبتاً آشنایی 

 

 اهداف ویژه درس
 

آشنایی با مباحث قطع، اصل عدم حجیت ظن، حجیت ظواهر، خبر واحد، دلیل شرعی غیر لفظی، اجماع، 
؛ ارتقای دانش، آگاهی و توانایی بکارگیری قواعد اصلی در استنباط دلیل عقل، سایر آثار ظن غیر از حجیت

 فقهی

  

 پرورش می دهد توانایی و  شایستگی هایی که درس

 توانمند سازی دانشجویان در فهم مباحث اصولی و استفاده از آن در بررسی و تحلیل مباحث فقهی
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 سرفصل درس

 قطع؛ مباحث: وجوب متابعت قطع؛ اقسام قطع؛ قطع حاصل از مقدمات عقلیه، تجری  -
 اصل عدم حجیت ظن -
وع حجیت؛ ظهور ذاتي و حجیت ظواهر؛ مباحث: اقسام داللت؛ دلیل حجیت ظهور؛ تشخیص موض -

ظهور موضوعي؛ ظهور موضوعي در عصر نص؛ تفصیالت در حجیت: مقصودین باالفهام و غیر 
 مقصودین، حصول ظن فعلي بر وفق ظهور و عدم آن. 

خبر واحد؛ مباحث: تحدید دایره حجیت اخبار: خبر با واسطه، تسامح در ادله سنن؛ حجیت خبر  -
موضوعات، معیار حجیت خبر واحد: وثوق به روایت یا وثاقت واحد در اصول، حجیت خبر واحد در 

 راوي 
دلیل شرعي غیر لفظي؛ مباحث: داللت فعل، داللت تقریر، سیره، سیره متشرعه، احراز وجداني  -

 دلیل شرعي غیر لفظي  
 اجماع و شهرت فتوایی -
 دلیل عقل -
رّجح باب تعارض دلیل سایر آثار ظن غیر از حجیت: جبر قصور سند یا داللت، وهن حجت دیگر، م -

 دانسدا
 
 

 یادگیری -روش یاددهی
ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ جلسات؛ ارائه گزارش درس در 
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 

گری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان کاوش
 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی
 پروژه

 
 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ارددن           + نوشتاری: نمره 2        
 ـ عملکردی:



 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 

 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع
 منابع اصلی:              

  ، محمدرضا مظفر؛اصول الفقهمکارم شیرازی؛  طریق االصول إلی مهمات علم االصول،گزیده اي از: 

 م.2006، بیروت: الغدیر، مامیهاال س فی اصول فقهدروفضلی، عبدالهادی،  -

 م.1980القاهره: دارالکتب المصریه، ،دروس فی علم االصول)حلقه ثانیه(صدر، سید محمد باقر،  -      

 منابع فرعی:

محمد  ،اصول الفقه في ثوبه الجدید؛ ابوالقاسم خویی؛ مصباح االصول، محقق نائیني؛ فوائد االصول
 ت، ابوالقاسم علیدوسو عقلفقه جواد مغنیه؛ 

 ش.1365، قم: مؤسسه نشراسالمی، فرائداالصول انصاری، مرتضی،-

 م.1980القاهره: دارالکتب المصریه،  دروس فی علم االصول )حلقه ثالثه(،صدر، سید محمد باقر،  -

 ق.1418، قم: المجمع العالمی الهل البیت )ع(، االصول العامه للفقه المقارنحکیم، محمد تقی،  -

 ش.1384، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، فقه و عرفعلیدوست، ابوالقاسم،  -

 

 نابع اینترنتی:م
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 درس مشخصات

                   اصول فقه )اصول عملیه( عنوان درس )فارسی( :

               Principles of Jurisprudence (Practical Principles)سی(: عنوان درس )انگلی

 نوع درس: الزامی                       پیشنیاز: دارد         ندارد        

                    32تعداد ساعت:          نظری                            نوع واحد :                            2تعداد واحد: 

 اهداف کلی درس
 

 تفصیلی با روش های استنباط احکام از طریق ژرف نگری در برخي مسائل اصول فقهنسبتاً آشنایی 

 

 اهداف ویژه درس
، ارتقای آگاهی و توانایی اصول عملیه: برائت، تخییر، احتیاط و استصحابآشنایی تفصیلی با مباحث 

 فقهیبکارگیری قواعد اصولی در استنباط 

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

 

 توانمند سازی دانشجویان در فهم مباحث اصول عملیه و استفاده از آن در بررسی و تحلیل مباحث فقهی
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 سرفصل درس

 

 اصول عملیه: برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب

 تحدید مجاری اصول -
 قاعده ی اولیه و ثانویه در حالت شک -
رائت )ادله برائت؛ تحدید مفاد برائت و قلمرو آن؛ برائت عقلی و نقلی، چالش برائت با نظریه اصل ب -

 حق الطاعه، ...(
( موارد علم 2( شبهات بدویه قبل از فحص و یأس، 1اصل احتیاط )موارد لزوم عمل به احتیاط:  -

اجمالِی موثر، ( شبهات همراه با علم 4( امور مهمه 3تفصیلی به تکلیف، و شک در سقوط آن،  
 نسبت به تکلیف قاعده منجزیت علم اجمالی 

 اصل تخییر -
اصل استصحاب: تعریف و ارکان استصحاب؛ ادله استصحاب؛ اصول و قواعد مشابه استصحاب)قاعده یقین،  -

قاعده مقتضی و مانع؛ استصحاب قهقرائی، اصل عدم و مهمترین موارد آن(؛ تردید در حجیت برخی اقسام 
د در حجیت استصحاب حکم عقلي، استصحاب در مورد شك در مقتضي، استصحاب در استصحاب )تردی

 مورد احکام کلي، استصحاب کلي، استصحاب در امور تدریجي، استصحاب تعلیقي، و استصحاب مثبت
 

 یادگیری -روش یاددهی
های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته 

دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 

ط استاد؛ هدایت دانشجویان تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توس
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 روش ارزیابی

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ



 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 
 ، ناصر مکارم شیرازي طریق الوصول الي مهمات علم االصول، محمدرضا مظفر؛ الفقهاصول گزیده اي از: 

 .م1980القاهره: دارالکتب المصریه،  ،دروس فی علم االصول)حلقه ثانیه(صدر، سید محمد باقر،  -

 م.2006، بیروت: الغدیر، دروس فی اصول فقه االمامیهفضلی، عبدالهادی،  -

 :منابع فرعی

 مغنیهجواد ، اصول الفقه في ثوبه الجدید، ابوالقاسم خوئی؛ مصباح االصولمحقق نائیني؛  ،فوائد االصول 
 ش.1365، قم: مؤسسه نشراسالمی، فرائداالصول انصاری، مرتضی، -
 .1980،197القاهره: دارالکتب المصریه،  ،ه(دروس فی علم االصول)حلقه ثالثصدر، سید محمد باقر،  -

 ق.1418، قم: المجمع العالمی الهل البیت )ع(، صول العامه للفقه المقارناالحکیم، محمد تقی،  -

 

 : اینترنتیع مناب
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 درس مشخصات

                             (حدود و تعزیرات) 1فقه جزایی  عنوان درس )فارسی( :

  Criminal Jurisprudence 1 (Hodud and Ta'zirat)عنوان درس )انگلیسی(: 

 نوع درس:  الزامی                       پیشنیاز: دارد         ندارد      

         64ت:  تعداد ساع       نظری                 نوع واحد :                                4تعداد واحد: 

 

 اهداف کلی درس
 

                                                                           استداللي مباني و احکام حدود و تعزیرات          نیمه تفصیلي و نسبتاً شناخت 

 

 اهداف ویژه درس

اقسام حد ، توبه، شروط شهادت بر زنا، راه هاي اثبات زناحد و تعزیر، تعریف زنا، آشنایی با مباحث 
قذف، حد قذف، تعزیر در الفاظ شتم، ؛ لواط و سحق، تعزیر در تقبیل و مضاجعت، قتل در فراش، زنا

احصان در قذف، تعزیر کفار در تنابز، حد شرب مسکر؛ تعریف سرقت، راه هاي اثبات سرقت؛ تعریف 
ع مشروع، تعزیرات منصوصه و غیر منصوصه، محاربه، تخییر یا تعیین در حد محاربه، ارتداد، دفا

های فقهی در استنباط ؛ ارتقای آگاهی و توانایی بکارگیری ابزارها و روشهای بازدارندهمجازات
 احکام

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد 

 حدود و تعزیرات. توانمندسازی دانشجویان در درک مفاهیم حد و تعزیر و  شناخت استداللی مبانی و احکام
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 سرفصل درس

 

 ) حد و تعزیر(تعاریف

 تعریف زنا

 راه هاي اثبات زنا

 شروط شهادت بر زنا

 توبه

 اقسام حد زنا

 قتل 
 رجم 
 جلد 
 جلد و جز و تغریب 
 ضغث 
 جلد و عقوبت زائده 

 قتل در فراش

 تعزیر در تقبیل و مضاجعت

 لواط و سحق

 قیادت

 

 تعریف قذف

 حد قذف

 تعزیر در الفاظ شتم

 صان در قذفاح

 تعزیر کفار در تنابز

 حد شرب مسکر

 تعریف سرقت

 راه هاي اثبات سرقت

 تعریف محاربه

 تخییر یا تعیین در حد محاربه

 ارتداد

 دفاع مشروع

 تعزیرات منصوصه و غیر منصوصه

 های بازدارندهمجازات

 

 یادگیری -روش یاددهی

باحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در م
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 

درت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت ق
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.برای استنباط و 



 

 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع
 نابع اصلی:م

فیض ؛ مفاتیح الشرایع، محقق حلی؛ شرایع االسالم؛ ، شهید ثانیالروضة البهیةگزیده اي از کتاب هاي: 
 3ایروانی، ج ،دروس تمهیدیة فی الفقه االستداللی ، مغنیه؛(فقه االمام جعفر الصادق)عکاشانی؛ 

 منابع فرعی:

، کتاب الفقاهةانوار ، موسوی اردبیلی؛ فقه الحدود والتعزیرات، گلپایگاني؛ تقربرات الحدود و التعزیرات
 ، مکارم شیرازیالحدود و التعزیرات

 ش.1375، قم: مهر، ، اّسس الحدود والتعزیراتتبریزی، جواد -

 ، قم: دارالقرآن کریم،] بی تا[.کتاب الحدود والتعزیراتحسینی شیرازی، سید محمد،  -

 ش.1381رات و چاپ، ، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشاحدود و تعزیرات وقصاصگرجی، ابوالقاسم،  -

 

 : اینترنتیمنابع 
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 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد + نوشتاری: نمره 2
 عملکردی: ـ



 
 درس مشخصات

                    (قصاص و دیات) 2فقه جزایی  عنوان درس )فارسی( :

  Criminal Jurisprudence 2 (Retaliation(Qesas) and Diyat) عنوان درس )انگلیسی(:

 ارد       نوع درس: الزامی                      پیشنیاز: دارد         ند

             64تعداد ساعت:        نظری                    نوع واحد :                                 4تعداد واحد: 

 

 اهداف کلی درس
 

                                         استداللي مبانی و احکام  قصاص و دیات                                                    نیمه تفصیلي و نسبتاً شناخت 
 

 اهداف ویژه درس
 

آشنایی با مباحث مربوط به قصاص نفس، قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطأیي، راه هاي اثبات قتل، اشتراك 
ماهیت دیه، مورد دیه، در قتل، شرایط قصاص، قصاص در اطراف، شروط قصاص طرف، لواحق قصاص؛ 

اجتماع اسباب، تقدیرات، تغلیظ دیه، دیه منافع، شجاج و توابع آن، دیه جنین، عاقله، اجتماع مباشر و سبب، 
 کفاره و جنایت بر حیوان.

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

 توانمندسازی دانشجویان در آشنایی با مباحث و مبانی فقهی مربوط به قصاص و دیات و احکام مربوط به هر کدام.
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 ل درسسرفص
 

 تعریف قصاص

 قصاص نفس

 قتل عمد

 قتل شبه عمد

 قتل خطأیي

 راه هاي اثبات قتل

 قسامه و لوث -بینه -اقرار 

 اشتراك در قتل

 شرایط قصاص

 تساوي در حریت 
 تساوي در دین 
 انتفاي ابّوت 
 کمال عقل 
 محقون الدم بودن مقتول 

 قصاص در اطراف

 شروط قصاص طرف

 لواحق قصاص

 

 ماهیت دیه 

 مورد دیه

 اجتماع مباشر و سبب

 اجتماع اسباب

 تقدیرات

 تغلیظ دیه

 دیه منافع

 شجاج و توابع آن

 دیه جنین

 عاقله

 کفاره

 جنایت بر حیوان

 

 یادگیری -روش یاددهی
ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 

پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از  دانشجویان با استفاده از روش پرسش و
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 

اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به  به مشورت و هم
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس
 

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 
حلی؛ مفاتیح الشرایع؛ فقه االمام  گزیده اي از کتاب هاي: الروضة البهیة؛شرایع االسالم، محقق

 جعفرالصادق)ع(؛ دروس تمهیدیة فی الفقه االستداللی، ایروانی

 منابع فرعی: 

مقارنه و تطبیق در حقوق جزاي ، محمد علي تسخیري؛ نظرة عامه في نظام العقوبات االسالمیه
، محمد ابو ریمة و العقوبةالج، عبدالقادر عوده؛ التشریع الجنایي االسالمي، علیرضا فیض؛ عمومي اسالم

 ، پرویز صانعیقصاص، محمد حسن مرعشي؛ دیدگاه هاي نو در حقوق جزایي اسالمزهره؛ 

 م.1957، النجف: المطبعه االداب، مبانی تکملة المنهاجخوئی، ابوالقاسم،  -

 ش.1380، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ، دیات گرجی، ابوالقاسم، -

، تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسالمرضا، فیض، علی -
 ش.1364اداره کل انتشارات و تبلیغ، 

 ق.1402، تهران: مؤسسة البعثة، ی االسالمیالتشریع الجنایعوده، عبدالقادر، -

 قاهره: دارالفکرالعربی،] بی تا[.، الجریمه والعقوبه فی الفقه االسالمیابوزهره، محمد،  -

 ش.1373، تهران: میزان، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسالم مرعشی، سیدمحمدحسین، -

 پروژه
 

 مستمرارزشیابی  میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد + نوشتاری: نمره 2
 ـ عملکردی:



 :اینترنتیمنابع 
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 درس مشخصات

                        (قضا و شهاداتفقه قضایی ) عنوان درس )فارسی( :

 Judicial Jurisprudence (Judgment and Testimonies) عنوان درس )انگلیسی(:

 نوع درس: الزامی                        پیشنیاز: دارد         ندارد       

             32تعداد ساعت:        نظری                    نوع واحد :                                2تعداد واحد: 

 

 اهداف کلی درس
 

                    شناخت تفصیلي و استداللي مباني و احکام قضا و شهادات                                                                           

 

 اهداف ویژه درس

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد
  

 توانمندسازی دانشجویان در آشنایی با مباحث و مبانی فقهی مربوط به قضا و شهادات و احکام مربوط به هر کدام.

آشنایی با مباحث مربوط به قضا )مراتب والیت شرعي، شرایط قاضي، قاضي تحکیم، راه هاي اثبات والیت 
، احکام پذیرش قضاوت، اسباب برکناري قاضي، ارتزاق قاضي، محرمات قضا، کیفیت حکم، تعریف مدعي قضا

های برخورد با شاکی، های برخورد با متهم، شیوهو منکر، احکام تعارض، احکام قسمت، روش رسیدگی،شیوه
هادت، موارد کاربرد نحوه اجرای احکام( و مباحث مربوط به شهادات )شروط شاهد، تعریف عدالت، مستند ش

 شهادت بر شهادت و رجوع از شهادت( تحّمل و اداي شهادت، تفصیل حقوق،استفاضه، احکام 
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 رسسرفصل د

 

 یادگیری -روش یاددهی
از آموخته های  ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی

دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 

دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان  تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 رست مباحث.برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل د

 قضا:

 تعریف قضا 
 مراتب والیت شرعي 
 شرایط قاضي 
 قاضي تحکیم 
 راه هاي اثبات والیت قضا 
 احکام پذیرش قضاوت 
 اسباب برکناري قاضي 
 ارتزاق قاضي 
 محرمات قضا 
 کیفیت حکم 
 تعریف مدعي و منکر 
 انکار 
 سکوت 
 احکام یمین 
 احکام تعارض 
 احکام قسمت 
 روش رسیدگی 
 های برخورد با متهمشیوه 
 ی برخورد با شاکیهاشیوه 
 نحوه اجرای احکام 

 شهادات:

 شروط شاهد 
 تعریف عدالت 
 مستند شهادت 
 موارد کاربرد استفاضه 
 احکام تحّمل و اداي شهادت 
 تفصیل حقوق 
 شهادت بر شهادت 
 رجوع از شهادت 



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 ویدئو پروژکتور -ردتخته وایت بو -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 بعفهرست منا

 منابع اصلی:
فیض  ؛مفاتیح الشرایع، محقق حلی؛ ؛ شرایع االسالمشهید ثانی، الروضة البهیةي از کتاب هاي: گزیده ا
 3، ایروانی، جدروس تمهیدیة فی الفقه االستداللی فقه االمام جعفر صادق)ع(؛ ،کاشانی

 منابع فرعی:            

 تکملة العروة الوثقی، کتاب القضاء، محمدکاظم یزدی

 ، تهران: مرکز آمار ایران،]بی تا[.اهب چهارگانهمبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه ومذانصاری، حمید،  -

 ش. 1377، قم: محبت، مقدمه ای برسیستم قضای اسالمیمحمدی ری شهری، محمد،  -

 ش.1358، تهران: امیرکبیر، عدالت و قضا در اسالمبالغی، صدرالدین،  -

 ش.1383، مشهد: دانش شرقی، آشنایی با آیین دادرسی و داوری اسالمیموسوی، سیدرضا،  -

  

 :اینترنتی منابع
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 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ



 
 درس مشخصات

                         آیات االحکام جزایی عنوان درس )فارسی( :

 (Criminal legal injunction of the Quran) عنوان درس )انگلیسی(:

 نوع درس: الزامی                        پیشنیاز: دارد         ندارد     

             32تعداد ساعت:        نظری                     نوع واحد :                                2تعداد واحد: 

 

 اهداف کلی درس
 

آشنایی تفصیلی با آیات االحکام جزایی قرآن کریم به عنوان سرچشمه اصلی استنباط احکام فقهی و تحلیل 
 ه جزایی و قضایی همه جانبه آیات حوزه ی مباحث فق

 

 اهداف ویژه درس

آیات فقهی مربوط به  احکام و اقسام مجازات و جرائمی مانند سرقت، قتل، قذف، لواط، سحق، شرب  شناخت

؛ ارتقای آگاهی و توانایی در خمر، محاربه، ارتداد، بغی، هتک حرمت منزل و جرایم زبانی مانند اهانت و افترا

 یکردهای فقیهان و مفسران در تفسیر فقهیفهم قرآن کریم و آشنایی با رو

 

 هایی که درس پرورش می دهدتوانایی و  شایستگی  

 توانمندسازی دانشجویان در فهم آیات االحکام جزایی قرآن کریم و استفاده از آن جهت استنباط احکام فقه جزایی و قضایی
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 سرفصل درس

 آیات فقهی مربوط به  احکام و اقسام مجازات:

 2، نور:45، مائده:179و178بقره:

؛ 219؛ شرب خمر: بقره: 15؛ سحق: نسآء: 55؛ لواط: نمل:4؛ قذف: نور:93و92؛ قتل: نسآء:38سرقت: مائده: 

، هتک 9؛ بغی: حجرات: 89-87، 86، آل عمران: 106؛ ارتداد: نمل: 34و33؛ محاربه:مائده: 91و90مائده: 

 12و11و افترا: حجرات: ؛ جرایم زبانی مانند اهانت 28و27حرمت منزل: نور:

 

 یادگیری -روش یاددهی

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛  جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 

ستفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان کاوشگری؛ ا
 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 روش ارزیابی

 

 نیاز برای ارائهتجهیزات و امکانات مورد  

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد + نوشتاری: نمره 2
 عملکردی: ـ



 فهرست منابع
 منابع اصلی: 

 ش.1347، تهران: مرتضوی، مسالک االفهام الی شرح آیات االحکام فاضل جواد، جواد بن سعید، - 
،  فاضل -  ش.1391، تهران: اندیشه های حقوقی، کنزالعرفان فی فقه القرآنمقداد، مقداد بن عبد اّله

 ش. 1375، قم: موتمر المقدس االردبیلی، زبدة البیان مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، -

 

 منابع فرعی:

 ش.1378، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم دانشگاه ها، آیات االحکام مدیر شانه چی، کاظم، -

 ش. 1380، تهران: نشر میزان، آیات االحکامگرجی، ابوالقاسم،  -

 ش.1384، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه، آیات االحکام قبله ای خویی، خلیل، -

 

 : اینترنتی منابع 
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 درس مشخصات

               قواعد فقه جزایي        عنوان درس )فارسی( :

      (Rules of Criminal Jurisprudence):(انگلیسی درس ) عنوان

 نوع درس:  الزامی                       پیشنیاز: دارد         ندارد       

             32:  تعداد ساعت        نظری              نوع واحد :                             2تعداد واحد:   

 

 اهداف کلی درس
 

 شناخت تفصیلي و استداللي قواعد فقه جزایي به عنوان اصول کلي حاکم بر فقه جزایی اسالم                                      

 

 اهداف ویژه درس

ح عقاب بال آشنایی با مفهوم، مدارک و مستندات، قلمرو و سایر مسائل و احکام قواعد فقهی درأ الحد؛ قب

بیان؛ اکراه؛ اضطرار؛ تفسیر موسع و مضیق قانون؛ قسامه و لوث؛ التعزیر لکل عمل محّرم؛ حرمت اعانه بر اثم؛ 

حرمت اختالل نظام؛ وزر؛ التعزیر دون الحد؛ قاعده حرز در سرقت حّدي؛ قاعده قتل اصحاب کبائر؛ عدم یمین 

؛ ارتقای دانش و عدم تأخیر در اجرای حد اشی از اقرار ودر حد؛ عدم کفالت در حد؛ اختیار امام در عفو حد ن

 مهارت بکارگیری قواعد فقهی در استنباط فقهی

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد 

توانمندسازی دانشجویان در آشنایی با مدارک، و مستندات و قلمرو قواعد فقه جزایی و استفاده استداللی از 
 جزایی.   آن ها در مباحث فقه
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 سرفصل درس
 

قاعده درأ الحد؛ قاعده قبح عقاب بال بیان؛ قاعده اکراه؛ قاعده اضطرار؛ تفسیر موسع و مضیق قانون؛ قسامه و 

لوث؛ التعزیر لکل عمل محّرم؛ حرمت اعانه بر اثم؛ حرمت اختالل نظام؛ قاعده وزر) اصل شخصي بودن 

ت حّدي؛ قاعده قتل اصحاب کبائر؛ عدم یمین در حد؛ عدم مجازات(؛ التعزیر دون الحد؛ قاعده حرز در سرق

 کفالت در حد؛ اختیار امام در عفو حد ناشی از اقرار؛ عدم تأخیر در اجرای حد؛ ...

 مفهوم و مفاد هر قاعده؛ مدارک و مستندات قاعده؛ قلمرو قاعده، و سایر  مسائل و احکام

 

 یادگیری -روش یاددهی

شجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دان
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 

وی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان تمرکز بر ر
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 

ی دانشجویان کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندساز
 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 دئو پروژکتوروی -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ



 فهرست منابع

 :منابع اصلی 
محمد باقر  جلدي(،2القواعد الفقهیه) دروس تمهیدیه فی ، محمد فاضل لنکراني؛القواعد الفقهیه 

 ، سید محمد موسوي بجنورديقواعد فقهیه، ناصر مکارم شیرازي؛  القواعد الفقهیهایرواني؛ 

 منابع فرعی: 

 ، شهید اول د و الفوائدالقواع، میر فتاح حسیني مراغه اي؛ العناوین الفقهیه - 

 ش. 1379، تهران: مرکز نشر علوم اسالمی، ، بخش جزایی4قواعد فقهمحقق داماد، سید مصطفی،  -

 ش.1387، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قواعد فقه جزاییحاجی ده آبادی، احمد،  -

 

 : اینترنتی منابع
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 درس مشخصات

        تهاد و تقلید(اصول فقه ) تعارض ادله، اج عنوان درس )فارسی( :

 Principles of Jurisprudence (Conflict of Reasons, Ijtihad and Imitation) عنوان درس )انگلیسی(:

 نوع درس: اختیاری                     پیشنیاز: دارد         ندارد        

            32تعداد ساعت:                    نظری       نوع واحد :                              2تعداد واحد:   

 اهداف کلی درس

 

 استنباط احکام از طریق ژرف نگری در برخي مسائل اصول فقههای تفصیلی با  روشنسبتاً آشنایی 

 

 اهداف ویژه درس
 

لید آشنایی با تعریف و شرط تعارض ادله، اقسام تعارض، راه حل های تعارض ظاهری و حقیقی، اجتهاد و تق
)حقیقت اجتهاد، انواع اجتهاد، مبادی و مقدمات اجتهاد، تقلید و قلمرو آن، ادله لزوم تقلید اعلم، شرایط 

 ؛ ارتقای دانش و توانایی بکارگیری قواعد اصولی در استباط فقهیمفتی و مجتهد، تبدل اجتهاد(
 

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد 

 

 ان در فهم مباحث اصولی و استفاده از آن در بررسی و تحلیل مباحث فقهیتوانمند سازی دانشجوی
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 سرفصل درس
 

 تعریف تعارض -
 شرط تعارض ادله -
 اقسام تعارض)ظاهری؛ حقیقی: تباین و من وجه( -
راه حل تعارض ظاهری )قاعده جمع عرفی؛ شرایط امکان جمع عرفی؛ موارد جمع عرفی: تقدیم  -

 قیید، حکومت، ورود؛ نص یا اظهر بر ظاهر، تخصیص، ت
 راه حل تعارض حقیقی از نوع تباین در روایات -
 راه حل تعارض حقیقی از نوع تباین در غیر روایات -
 راه حل تعارض حقیقی از نوع من وجه در روایات -
 راه حل تعارض حقیقی از نوع من وجه در غیر روایات -

اجتهاد، تقلید و قلمرو آن، ادله لزوم تقلید اعلم،  اجتهاد و تقلید: حقیقت اجتهاد، انواع اجتهاد، مبادی و مقدمات
 شرایط مفتی و مجتهد، تبدل اجتهاد

 

 یادگیری -روش یاددهی

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
با موضوعات درسی در برخی از دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط 

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 

هی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گرو
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 روش ارزیابی

 

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 مرهن 2 ندارد + نوشتاری: نمره 2
 عملکردی: ـ



 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 
 زي , ناصر مکارم شیراطریق الوصول الي مهمات علم االصول، محمدرضا مظفر؛ اصول الفقهگزیده اي از: 

 م.1980القاهره: دارالکتب المصریه،  ،دروس فی علم االصول)حلقه ثانیه(صدر، سید محمد باقر،  -  

 م.2006، بیروت: الغدیر، مامیهاال دروس فی اصول فقهفضلی، عبدالهادی،  - 

- ،  ق.1418، تهران: تنظیم و نشر آثار امام خمینی، االجتهاد و التقلید خمینی، سید روح اّله

 فرعی:منابع  

 ، محمد جواد مغنیه؛  اصول الفقه في ثوبه الجدید، خوییمصباح االصول، محقق نائیني؛ فوائد االصول

 ش.1365، قم: مؤسسه نشراسالمی، االصول ئد فرا انصاری، مرتضی، -

 م.1980القاهره: دارالکتب المصریه،  دروس فی علم االصول )حلقه ثالثه(،صدر، سید محمد باقر،  -

 ق.1418، قم: المجمع العالمی الهل البیت )ع(، االصول العامه للفقه المقارنمد تقی، حکیم، مح -

 

 

 منابع اینترنتی:
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 درس مشخصات

                حقوق جزاي عمومي اسالم        عنوان درس )فارسی( :

                                   International Public law of Islam)عنوان درس )انگلیسی(: 

 نوع درس: اختیاری                     پیشنیاز: دارد         ندارد       

  32تعداد ساعت:        نظری                      نوع واحد :                            2تعداد واحد: 

 

 اهداف کلی درس              
 

     شناخت تفصیلي مباني، منابع و مکاتب حقوق جزاي عمومي )رهیافت فقهی(                                                              
 

 اهداف ویژه درس
 

از منظر فقها، اجراي قوانین  آشنایی با پیشینه و مکاتب حقوق جزاي اسالم، فلسفه و اقسام  مجازات در اسالم، جرم
جزایي در زمان، مکان و اشخاص، قاعده تفسیر نصوص جزایي اسالم، اقسام جرم ها، مسؤولیت جنایي، قصد عام و 

 .     خاص در جرم، انگیزه و جرم، عوامل رفع مسؤولیت جنایي، مباشرت و تسبیب در جرم، شرکت و معاونت در جرم

  

 درس پرورش می دهدتوانایی و  شایستگی هایی که 

توانمندسازی دانشجویان در آشنایی با مکاتب حقوق جزای اسالم، جرم و انواع آن و شناسایی دیدگاهها و 
 رهیافت فقه اسالمی در رابطه با آن ها.
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 سرفصل درس
 پیشینه و مکاتب حقوق جزاي اسالم

 فلسفه مجازات در اسالم

 اقسام مجازات در اسالم

 هاجرم از منظر فق

 عناصر تشکیل دهنده جرم

 اجراي قوانین جزایي در زمان

 اجراي قوانین جزایي در مکان

 اجراي قوانین جزایي در اشخاص

 قاعده تفسیر نصوص جزایي اسالم

 اقسام جرم ها: ایجابي وسلبي، ضد فرد و ضد اجتماع، مشهود و غیر مشهود، سیاسي و عادي، بسیط و عادت، و . . .

 مسؤولیت جنایي

 عام و خاص در جرمقصد 

 انگیزه و جرم

 رفع مسؤولیت جنایي) کودکي، جنون، خواب، مستي، جهل، خطأ، نسیان، اکراه، اضطرار، اجبار، دفاع مشروع(

 مباشرت و تسبیب در جرم

 شرکت در جرم

 معاونت در جرم

 

 یادگیری -روش یاددهی
؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی

دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 

اط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنب
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 و تحلیل درست مباحث. برای استنباط و ارائه نظر



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع

 ی:منابع اصل 

 حقوق جزای عمومی اسالم، ابوالقاسم گرجی: یده اي از کتاب هاي گز

، تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، اداره کل مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسالمفیض، علیرضا،  -
 ش.1364انتشارات و تبلیغ، 

 ش.1373شرمیزان، ، ترجمه: ناصر قربان نیا، تهران: نحقوق جزای اسالمیعوده، عبدالقادر،  -

   

 منابع فرعی:

 احکام السجون،، احمد وائلي -

 ، قاهره: دارالفکرالعربی،] بی تا[.الجریمه والعقوبه فی الفقه االسالمیابوزهره، محمد،  -

 ق.1402، تهران: مؤسسة البعثة، ی االسالمیالتشریع الجنایعوده، عبدالقادر، -

 ق.1412، بیروت: دارالنهضة العربیة، فقه االسالمیالموسوعة الجنائیة فی ال فتحی بهنسی، احمد، -

 ،] بی جا[: مؤلف،] بی تا[.المسئولیة الجزائیة فی الفقه الجعفریحسنی، هاشم معروف،  -

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد + نوشتاری: نمره 2
 ـ عملکردی:



  

 : اینترنتی منابع
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 درس مشخصات

               حقوق جزای بین المللی اسالم        عنوان درس )فارسی( :

 (International Criminal law of Islam) عنوان درس )انگلیسی(: 

 نوع درس:  اختیاری                    پیشنیاز: دارد         ندارد     

          32تعداد ساعت:         نظری                           نوع واحد :                               2تعداد واحد:  

 

 اهداف کلی درس
 

 رهیافت فقهی                                                                                     باي و مسائل حقوق جزای بین المللی شناخت مبان

 

 اهداف ویژه درس
فری در داخل صالحیت اعمال قوانین کیآشنایی با مفاهیم کلی و نظریات در حوزه حقوق بین الملل کیفری، 

 ماهیت حقوقی توسعه صالحیت اعمال قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت، ،و خارج قلمرو حاکمیت
تحلیل جرایم بین المللی مهم و مراجع رسیدگی به آنها،  معاضدت قضایی بین المللی در مبارزه با بزهکاری،

و  دادگاههای بین المللی کیفری ،ددیدگاه تفصیلی فقه اسالمی در هر مورو جرایم بین المللی مهم 
 دادگاههای تلفیقی

 وانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهدت

توانمندسازی دانشجویان در آشنایی با مبانی و نظریات حوزه حقوق بین الملل کیفری و صالحیت اعمال 
 سالمی در رابطه با آن ها.قوانین در داخل و خارج از قلمرو حاکمیت و شناسایی دیدگاهها و رهیافت فقه ا
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 سرفصل درس

 مفاهیم کلی و نظریات در حوزه حقوق بین الملل کیفری  

 صالحیت اعمال قوانین کیفری در داخل و خارج قلمرو حاکمیت 
 ماهیت حقوقی توسعه صالحیت اعمال قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت  
 حاکمیت بر اساس رابطه تابعیتصالحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو  
 صالحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت بر اساس ماهیت جرم 
 معاضدت قضایی بین المللی در مبارزه با بزهکاری 
 استرداد مجرمین  -
 نیابت قضایی و جمع آوری دالیل و مدارک جرم  -
 انتقال محکومین به حبس  -

 ی مهم و مراجع رسیدگی به آنهاتحلیل جرایم بین الملل
جنایت نسل کشی، تروریسم، دیدگاه تفصیلی ،جنایات علیه بشریت  ،جنایات جنگی :جرایم بین المللی مهم

 فقه اسالمی در هر مورد
  دادگاههای بین المللی کیفری

 دادگاههای تلفیقی

 

 یادگیری -روش یاددهی
 

مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 

و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان تمرکز بر روی مباحث استداللی 
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 ستنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.برای ا

 



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 ست منابعفهر
 منابع اصلی: 
  مبانی نظری ؛ تروریسم، مفهوم شناسی ومقاالت مجموعهساختارها، و تروریسم؛ آسیب شناسی، بازیگران  -

 ش.1386، تهران: میزان، حقوق جزای بین المللمیرمحمد صادقی، محمدحسین،  -
، محمد،  -  ی محقق داماد، تهران: مرکز نشر علوم ، ترجمه: مصطفسلوک بین المللی دولت اسالمیحمیداّله

   ش.1380اسالمی، 

 ق.1385، بیروت: دارالفکر، آثارالحرب فی الفقه االسالمیزحیلی، وهبة،  -

 منابع فرعی:

 حقوق کیفری بین المللی عمومی، بهزاد رضوی فرد

 ش.1385، تهران: جنگل، حقوق کیفری بین المللیشریعت باقری، محمدجواد،  -

، تهران: مرکز مطالعات تطبیقی اسالم و حقوق اسالم و حقوق بین الملل بشر دوستانهیسندگان، جمعی از نو -
 ش. 1392بشر دوستانه بین المللی؛نشر میزان، 

 ش.1381، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، عدالت حقوقیقربان نیا، ناصر،  -

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ



 : اینترنتیمنابع  
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 درس مشخصات

                     قواعد فقه قضایي        سی( :عنوان درس )فار

 (Rules of Judicial Jurisprudence) عنوان درس )انگلیسی(:

 نوع درس: اختیاری                    پیشنیاز: دارد         ندارد       

                       32تعداد ساعت:         نظری                  نوع واحد :                                 2تعداد واحد: 

 

 اهداف کلی درس

 

 شناخت تفصیلي و استداللي قواعد فقه قضایي اسالم به عنوان اصول کلي حاکم بر نظام دادرسي مدني و کیفري اسالم
 

 اهداف ویژه درس
 

هی بینه) البینه علي آشنایی با مفاد، مفهوم، مدارک، مستندات، قلمرو و سایر مسائل و احکام قواعد فق
؛ المدعي(؛ من ملك؛ والیت حاکم بر ممتنع؛ اقرار؛ قرعه؛ سکوت و نکول؛ الزام؛ شهادت بر شهادت؛ تنصیف و ...

 ارتقای آگاهی و مهارت بکارگیری قواعد فقهی در استنباط فقهی

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

 

با مدارک، و مستندات و قلمرو قواعد فقه قضایی و استفاده استداللی از  توانمندسازی دانشجویان در آشنایی
 آن ها در مباحث فقهی و نظام دادرسی مدنی و کیفری. 
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 سرفصل درس

 

قاعده بینه) البینه علي المدعي(؛ قاعده من ملك؛ والیت حاکم بر ممتنع؛ قاعده اقرار؛ قاعده قرعه؛ قاعده 
 ده شهادت بر شهادت؛ قاعده تنصیف و ...سکوت و نکول؛ قاعده الزام؛ قاع

 مفاد و مفهوم قاعده، مدارک و مستندات قاعده؛ قلمرو قاعده و سایر مسائل و احکام

 
 

 یادگیری -روش یاددهی

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از  دانشجویان با استفاده از روش پرسش و

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 

اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به  به مشورت و هم
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 
 

 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 پروژه
 

 مستمر ارزشیابی میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد + نوشتاری: نمره 2
 عملکردی: ـ



 

 فهرست منابع

 :منابع اصلی
محمد باقر  جلدي(،2القواعد الفقهیه)دروس تمهیدیة فی ضل لنکراني؛ ، محمد فاالقواعد الفقهیه

 ، ناصر مکارم شیرازيالقواعد الفقهیهایرواني؛ 
 منابع فرعی:

القواعد و ؛  ، مصطفي محقق دامادقواعد فقه قضایيسیدحسن موسوي بجنوردي؛  القواعد الفقهیه،
 اي، میرفتاح حسیني مراغهالعناوینشهید اول؛ الفوائد، 

 ش.1386کتب علوم انسانی دانشگاه،  ، تهران: سازمان مطالعه و تدوینقواعد فقهاسعلی، عمید زنجانی، عب -
 

 : اینترنتی منابع
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 درس مشخصات

  : مسایل مستحدثه فقه جزاییعنوان درس )فارسی( 

   (Subjects of new criminal Jurisprudence) عنوان درس )انگلیسی(: 

 یاری                     پیشنیاز: دارد         ندارد      نوع درس: اخت

                     32تعداد ساعت:         نظری                       نوع واحد :                               2تعداد واحد:  

 اهداف کلی درس
 

 استداللی و تحلیلی در مباحث فقهی نوین.آشنایی دانشجویان با مباحث مستحدثه فقه جزایی جهت استفاده 

 

 اهداف ویژه درس
آشنایی با تعریف، پیشینه و اقسام مسائل مستحدثه، اقسام مسائل مستحدثه، مباني حل مسایل مستحدثه، 
موضوع شناسی احکام  مسائل مستحدثه فقه جزا )پیوند اعضاي فرد قصاص شده، ضمان عاقله، قضاوت زنان، 

ي نوین اثبات جرم، ارتداد، محاربه و بغي و افساد في االرض، جرم سیاسی؛ جرایم علم قاضي و روش ها
 ها و ابزارهای فقه و اجتهاد پویا؛ شناخت و کسب توانایی بکارگیری روشسایبری، سرقت اینترنتی و ...(

 

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد 
 

هاي فقهي نوین در حوزه مباحث فقه جزایي و شناخت چالش توانمندسازي دانشجویان در مواجهه با برخي
 هاي پاسخ گویي به این گونه مسایل.تفصیلي مباني و شیوه
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 سرفصل درس
 

 کلیات:

تعریف مسایل مستحدثه، پیشینه مسائل مستحدثه، اقسام مسائل مستحدثه، تقسیمات فقه: فردي، اجتماعي، 
 م به: اولي، ثانوي و حکومتيحکومتي، پویا، سنتي و . . .(، تقسیم احکا

 مباني حل مسایل مستحدثه:

 ( ثبات و تغیر احکام5( منطقه الفراغ 4( قلمروي فقه 3( جامعیت فقه 2( ویژگي هاي احکام حکومتي 1

( موضوع 8( تحول در منابع) نگاه جدید به آیات االحکام، منابع عقلي، قواعد فقهي و . . 7( زمان و مکان 6
 ئل مستحدثه فقه جزا:شناسی احکام  مسا

 پیوند اعضاي فرد قصاص شده .1
 ضمان عاقله .2
 قضاوت زنان .3
 علم قاضي و روش هاي نوین اثبات جرم .4
 ارتداد .5
 محاربه و بغي و افساد في االرض .6
 مسؤلیت کیفري پزشك .7
 تغلیظ دیه در ماه هاي حرام .8
 تعزیرات و مجازات هاي جایگزین .9

 جرم سیاسی؛ جرایم سایبری، سرقت اینترنتی و ... .10

 

 یادگیری -روش یاددهی
ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

ن؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویا
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 

برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان  کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله
 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -کالس فضای

 
 

 فهرست منابع
 منابع اصلی: 

 مکارم، صافي، مسایل مستحدثه نویسندگان؛  ی ازجمع فلسفه فقه،کتاب هاي: درسنامه استاد از      

 ، علیرضا فیضفقه پویاروحانی، سید محمد صدر؛ ،نوري همداني، صانعي     
 ش.1379، تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشار، ،  فقه پژوهیمهریزی، مهدی -    
 ش.1384قم: بوستان کتاب قم،  ، مسایل مستحدثه پزشکی،دفتر تبلیغات اسالمی -    
 ق.1424ت: الغدیر، ، بیرو، قراءات فقهیه معاصره فی الحقوق والقضاءهاشمی شاهرودی، سید محمود -    
 ش.1382، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ویژگیهای اجتهاد و فقه پویافیض، علیرضا،  -   

 

 اینترنتی:منابع 
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 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد + نوشتاری: نمره 2
 ـ عملکردی:



 
 درس مشخصات

                         آیین دادرسی کیفری عنوان درس )فارسی( :

 (Criminal Procedure) عنوان درس )انگلیسی(:

 نوع درس:  اختیاری                    پیشنیاز: دارد         ندارد      

                       32تعداد ساعت:          نظری                      نوع واحد :                             2تعداد واحد:   

 داف کلی درساه
 

 آشنایی تحلیلی  با آیین دادرسی کیفری از منظر فقه و حقوق

 

 اهداف ویژه درس
 

دعاوی ، منابع آیین دادرسی، روش های آیین دادرسی، آشنایی با پیشینه آیین دادرسی، خصوصیات قوانین آیین دادرسی

عمومی، جهات سقوط دعوای عمومی، دعوای موانع تعقیب دعوای ، نقش قضات، نقش دادسرا، دعوای عمومی، ناشی از جرم
 خصوصی.

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

توانمندسازی دانشجویان در آشنایی با قوانین، روش ها و منابع آیین دادرسی در فقه و حقوق و تشخیص 
قضات در حل و دعاوی عمومی و خصوصی و موانع تعقیب و جهات سقوط دعوا و وقوف بر نقش دادسرا و 

 فصل دعاوی.
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 سرفصل درس

 خصوصیات قوانین آیین دادرسی -پیشینه آیین دادرسی 
 روش های آیین دادرسی

 دادرسی اتهامی -
 دادرسی تفتیشی -
 دادرسی مختلط -
 دادرسی اسالمی -

 منابع آیین دادرسی

 دعاوی ناشی از جرم

 دعوای عمومی

 نقش دادسرا

 سیستم متناسب بودن تعقیب -
 دن تعقیبسیستم قانونی بو -
 آثار تعلیق تعقیب -
 نقش متضرر از جرم -

 نقش قضات

 موانع تعقیب دعوای عمومی)سکوت زیان دیده، لزوم تحصیل اجازه، مصونیت ها، اناطه، جنون متهم(

جهات سقوط دعوای عمومی)فوت محکوم، عفو عمومی، گذشت متضرر از جرم، نسخ قانون، اعتبار امر 
 مختومه، مرور زمان(

انشینان مدعی خصوصی، شرایط اقامه دعوا، حق انتخاب، شرایط ضرر، انواع ضرر، طرق دعوای خصوصی)ج
 ترمیم ضرر(

 یادگیری -روش یاددهی
ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 

تبط با موضوعات درسی در برخی از دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مر
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 

گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به  به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع
 منابع اصلی: 

 .ش1368، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، آیین دادرسی کیفریآخوندی، محمود،  -         

 ش. 1375، تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه، آیین دادرسی کیفری آشوری، محمد، -        

 ش.1342، تهران: دانشگاه تهران،آیین دادرسی کیفری هدایتی، محمدعلی، -        

 ش.    1391ی شهردانش، ، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقآیین دادرسی کیفری خالقی، علی، -        
          

 منابع فرعی:

 ش.1383، مشهد: دانش شرقی، آشنایی با آیین دادرسی و داوری اسالمی ،موسوی، سیدرضا -         

 ق.1401، تهران: عرفان، قضا و قضاوت در اسالممحمدی گیالنی، محمد،  -       

 ش.1377، قم: محبت، اسالمی یمقدمه ای بر سیستم قضامحمدی ری شهری، محمد،  -       

 ش.1358، تهران: امیرکبیر، عدالت و قضا در اسالم بالغی، صدرالدین، -       

 م.1964، بیروت: دارالعلم، اصول االثبات فی الفقه الجعفری مغنیه، محمد جواد، -       

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 -عملکردی: 



 

     

 اینترنتی: نابعم 
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 درس مشخصات

                        مکاتب حقوق کیفری عنوان درس )فارسی( :

 (Schools of Criminal Law) عنوان درس )انگلیسی(: 

 نوع درس:  اختیاری                    پیشنیاز: دارد         ندارد       

                      32تعداد ساعت:                          نظری   نوع واحد :                             2تعداد واحد:  

 

 اهداف کلی درس
 

 شناخت تفصیلي مکاتب حقوق کیفري به منظور تکمیل مطالعات تطبیقي با حقوق کیفري اسالم   
 

 اهداف ویژه درس

 
ا )مکتب کالسیك مباني واکنش اجتماعي در برابر بزهکاري: سیر تکویني واکنش اجتماعي: مکاتب حقوق جز

مکتب تحققي، ، حقوق جزا، مکتب عدالت مطلق، مکتب نئوکالسیك حقوق جزا، مکتب اصالت عمل جزایي
 مکتب عدالت ترمیمي(، مکتب دفاع اجتماعي، مکتب دفاع اجتماعي نوین

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

ی مکاتب حقوق کیفری و تطبیق آن با مبانی حقوق توانمندسازي دانشجویان در شناخت مبانی دیدگاه ها
 کیفری اسالم.
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 سرفصل درس

 مباني واکنش اجتماعي در برابر بزهکاري:             
 مباني واکنش اجتماعي 
 مباني نظریه بازدارندگي مجازات 
 نظریه مکافات عمل یا اثر وضعي جرم 
 مباني نظریه اصالحي و دفاع مجازات 

 ماعي:سیر تکویني واکنش اجت

 دوره انتقام فردي 
 دوره دادگستري خصوصي 
 دوره دادگستري عمومي 

 مکاتب حقوق جزا:

 مکتب کالسیك حقوق جزا 
 مکتب عدالت مطلق 
 مکتب نئوکالسیك حقوق جزا 
 مکتب اصالت عمل جزایي 
 مکتب تحققي 
 مکتب دفاع اجتماعي 
 مکتب دفاع اجتماعي نوین 
 مکتب عدالت ترمیمي 

 

 

 یادگیری -روش یاددهی
جاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های ای

دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
ائه کنفرانس؛ جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ار

تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 

ل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائ
 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -ینتنرم افزار پاور پو -فضای کالس

 
 

 فهرست منابع

 :یمنابع اصل 

 اییدکتر عبدالحسین علي آبادي، مکاتب کیفري، مجید آق ،حقوق جزاي عمومي:  گزیده اي از کتاب هاي      

 ش.1371، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه، حقوق جزای عمومیصالح، ، ولیدی -       

 ش.1369، تهران: دانشگاه تهران، حقوق جزای عمومی ایران گلدوزیان، ایرج، -      

 ش.1369، مشهد: آستان قدس رضوی، مؤسسه چاپ و انتشارات، حقوق جزای عمومی صانعی، پرویز، -      

 ش.1378، تهران: نشر میزان؛نشر دادگستر، حقوق جزای عمومیاردبیلی، محمد علی،  -      

 ش.1381، تهران: گنج دانش، دادآفرین، زمینه حقوق جزای عمومی نور بها، رضا، -      

 ش.1376، تهران: ژویین، حقوق جزای عمومیشامبیاتی، هوشنگ،  -      

 ش. 1354، تهران: دانشگاه ملی ایران، دوره حقوق جزای عمومی محسنی، مرتضی، -      

 ش.1343، ترجمه: ضیاء الدین نقابت، تهران: ابن سینا، حقوق جزا مطالعات نظری و عملی درگارو، رنه،  -      

 ش.1366، ترجمه: محمد آشوری، تهران: نشر راهنما، دفاع اجتماعی آنسل، مارک، -      

 ش.1380، ترجمه: محمد علی اردبیلی، تهران: نشر میزان، رساله جرایم و مجازاتها بکاریا، سزار، -      

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 ـ عملکردی:



 منابع فرعی: 

 ش.1340، تهران: کانون معرفت، حقوق جزا و جرم شناسیصدرات، علی،  -       

 ش. 1351، تهران: دانشگاه تهران، حقوق جزای عمومیمعتمد، محمد علی،  -      

          ش.1378، تهران: نشر میزان؛ نشر دادگستر، بایسته های حقوق جزای عمومی گلدوزیان، ایرج، -      

، ترجمه: حسین میر محمد صادقی، تهران: جهاد دانشگاهی،           تحلیل مبانی حقوق جزاوفر، کالرگسون، کریست -     
     ش.1374واحد شهید بهشتی، 

   

 :اینترنتیمنابع  
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و تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی  

برنامه ریزی درسی شورای   

 

 

 مشخصات کلی، برنامه و سرفصل درس های

 دوره: کارشناسی ارشد

فقه سیاسی  رشته:  
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 فصل اول:

 مشخصات کلی

 

 

 

 

 

 

 

و تحصیالت تکمیلی ونت آموزشیمعا  

برنامه ریزی درسی شورای   

 

 

 مشخصات کلی، برنامه و سرفصل درس های

 دوره: کارشناسی ارشد

فقه سیاسی  رشته:  
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 فصل اول:

 مشخصات کلی
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 بسمه تعالی

 تعریف رشته:

سیاسیفقه عنوان رشته:   

ای از نهادهاست، بلکه حاکی ی اسالمی همانند دیگر جوامع بشری، نه تنها بیانگر وجود مجموعهدولت در جامعه

شود. دولت  مدنیت اسالمی خوانده میرفتار است که منحصراًهای خاصی از اعمال و ها و شیوهاز وجود نگرش

های منحصر به فرد است که فهم و درک آن، در گروی فهم اسالمی دارای برخی مختصات هندسی و ویژگی

ی سیاسی در اسالم که های فقهی و کالمی است. بر این اساس، تالش در جهت آشنایی عمیق با هندسهنظریه

فقهی دولت، قابل دریافت است، انکارناپذیر است. از همین رهگذر،  فهم تعالیم و نظام ای از آن بابخش عمده

رشته فقه سیاسی متکفل بحث از سیستم سیاسی اداری اسالم، روابط دولت و ملت،  روابط با سایر ملل در شرایط 

 جنگ و صلح و مناسبات حقوقی میان ملل و مانند آن است.

 

 هدف رشته:

 سیاسیی فقه در حوزهتخصصی کردن مطالعات دانشجویان فقه  -

 های تخصصی یاد شدهتعمیق اطالعات دانشجویان در حوزه -

 سیاسیی فقه ی علمی کشور در حوزهگویی به نیازهای جامعهپاسخ -

های دولت نظریه، مفهوم نظام سیاسی و دولت: هایصی با فقه مدنی در زمینهآشنایی تحلیلی و تخصّ -

 های نظام سیاسی شیعهنظریه، ) خالفت قدیم و جدید(های نظام سیاسی اهل سنتنظریه، در اسالم

های دانشجویان دوره به شناسایی و حل مشکالت فقه سیاسی با توجه به تقویت انگیزه و گرایش -

 تحوالت نو شونده در این حوزه

گویی فقه های مطرح شده در ارتباط با توان پاسخگویی به شبهات و چالشایجاد تمایل به پاسخ -

 ی فقه سیاسیموضوعات حوزهبه  اسالمی

 کارآمدپویا و  سیاسییک نظام مولّد ایجاد عالقه به فقه اسالمی به عنوان  -

 

 

 



 ضرورت و اهمیت رشته:

ی وجود دولت است؛ اسالم از آغاز با رهیافتی سیاسی پا به عرصهای برای بقا، نیازمند حاکمیت و هر جامعه

ای دیگر، شخصیتی کامالً سیاسی بود. تحوالت پس از پیامبر هم هگذاشت و پیامبر)ص( افزون بر رسالت و جنبه

زه نیز های تاخاستگاه سیاسی دارند. فقه اسالمی نیز به مباحث سیاسی بی توجه نبوده است ولی نیازمند نگاهعمدتاً 

ران ی نظری نظام جمهوری اسالمی ایی والیت فقیه و حاکمیت فقیهان، که پشتوانههست. امروزه توجیه نظریه

ها های علمی در دانشگاههای عمیق و همه جانبه است و این مهم بدون تشکیل کرسیاست، نیازمند تحلیل و بررسی

ی با توجه به این که دانشجویان رشته های علمیه به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی امکان ناپذیر است.و حوزه

شوند، بایسته است تا آشنا می حکامتدولوژی استنباط ای کارشناسی، با کلیات موضوعات فقهی و مفقه در دوره

کارشناسی ارشد موجود، این  تر و تحلیلی با این مباحث، درگیر شوند. دورهای تخصصیدر مقاطع باالتر به گونه

ی زیاد زیرا ضمن ایجاد احساس تکراری بودن مباحث در دانشجویان، به علت گستره ،کندنیاز آنان را اشباع نمی

ای خاص با رویکرد کند. از این رو تأسیس رشتهعمق بخشی را نیز از آنان سلب می ی موضوعات، امکاننهدام

 رسد.گویی به این نیاز رو به رشد، بسیار ضروری به نظر می، برای پاسخسیاسیمباحث فقه 

 نقش، توانایی و شایستگی دانش آموختگان: 

 مهارتی: هایتوانایی .1

 سیاسیی مسائل فقه د علم در زمینهتوانایی پژوهش و تولی -

 نظر در فقه و حقوق اسالمیمرتبط به عنوان صاحب هایتوانایی برنامه ریزی در مراکز و سازمان -

 سیاسیی موضوعات فقه و شبهات موجود در زمینه هاگویی به چالشتوانایی پاسخ -

 سیاسیی موضوعات فقه کشور در حوزه سیاست خارجیگذاری، های قانونتوانایی کمک به سیستم -

 

 

 شغلی فارغ التحصیالن دوره: هایظرفیت .2

 امکان جذب در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به حوزه و دانشگاه -

 کارشناس مسائل سیاسی و . . . دیپلمات، نهادهای اجرایی کشور به عنوان سفیر،امکان جذب در  -

 مدرس و استادامکان جذب در مراکز آموزشی به عنوان  -

  



 طول دوره و شکل نظام

سال سال تحصیلی و حداکثر پنج نیمی فقه مدنی شامل حداقل چهار نیمناپیوستهی کارشناسی ارشد دوره

 .شود.پژوهشی برگزار می –تلفیقی آموزشی  ب پایان نامه است. این دوره به صورتتحصیلی با احتسا

 تعداد و نوع واحدها درسی:

جمع واحدهای ارائه شده،  تخصصی) با احتساب پایان نامه( را بگذراند.واحد  32هر دانشجو موظف است 

دروس واحد  14واحد را با انتخاب از میان  6واحد را به صورت اجباری و  20واحد است که دانشجو باید  40

 است.  6اختیاری بگذراند. واحد پایان نامه نیز 

 

 شرایط و ضوابط ورود به دوره

رچوب مقررات سازمان سنجش آموزش کشور دارای شرایط الزم برای شرکت در همه داوطلبانی که در چا

های همسو هستند، از جمله دارندگان مدرک آزمون کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی و سایر کد رشته

ر توانند دسطح سه حوزه، می ی فقه و مبانی حقوق اسالمی، فقه و حقوق اسالمی، حقوق و یاکارشناسی رشته

های دیگر، در صورت قبولی در دارندگان مدرک کارشناسی از رشته آزمون ورودی این رشته شرکت کنند.

بایستی دست کم دو درس تخصصی فقه و اصول از کارشناسی فقه و آزمون سراسری کارشناسی ارشد، بایستی 

 .بگذرانند)جبرانی(  نیازیشبه عنوان پ مبانی حقوق اسالمی را در چارچوب مقررات و به تشخیص گروه آموزشی، 

 

 

  



 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 واحدهای درسی و جداول دروس
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دروس جبرانی -1جدول  

 

 ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیشنیاز/ همنیاز

 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

1اصول فقه  4 - 4 64 - 64 ندارد  1 

2اصول فقه  4 - 4 64 - 64 //  2 

3اصول فقه  4 - 4 64 - 64 //  3 

4اصول فقه  4 - 4 64 - 64 //  4 

1فقه  4 - 4 64 - 64 //  5 

2فقه  4 - 4 64 - 64 //  6 

3فقه   4 - 4 64 - 64 //  7 

4فقه  4 - 4 64 - 64 //  8 

 جمع کل 32 - 32    



دروس تخصصی -2جدول   

 ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیشنیاز/ همنیاز

ملیع جمع  نظری عملی جمع نظری 

 1 اصول فقه )منابع استنباط( 2 - 2 32 - 32 ندارد

 2 اصول فقه )اصول عملیه( 2 - 2 32 - 32 //

 3 اصول فقه )تعارض ادله، اجتهاد و تقلید( 2 - 2 32 - 32 //

های عمومی دولت در فقه شیعهنظریه 2 - 2 32 - 32 //  4 

فقیه با رهیافت امام خمینینظریه والیت  2 - 2 32 - 32 //  5 

 6 جنگ و صلح در فقه اسالمی 2 - 2 32 - 32 //

 7 آیات االحکام سیاسی 2 - 2 32 - 32 //

 8 قواعد فقه سیاسی 2 - 2 32 - 32 //

 9 فقه و حقوق اساسی 2 - 2 32 - 32 //

 10 سیره سیاسی معصومان 2 - 2 32 - 32 //

 جمع کل 20 - 20     



وس اختیاریدر -3جدول   

 ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیشنیاز/ همنیاز

 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 اندیشه سیاسی فقیهان شیعه 2 - 2 32 - 32 ندارد

 2 انقالب اسالمی و تأثیر آن بر اندیشه سیاسی معاصر 2 - 2 32 - 32 //

 3 فقه و حقوق بین الملل 2 - 2 32 - 32 //

 4 فقه و روابط بین الملل 2 - 2 32 - 32 //
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 فصل سوم:

 ویژگی های دروس
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درس مشخصات  

اصول فقه) منابع استنباط(                       عنوان درس )فارسی( :  

Principles of Jurisprudence (Resources of Extraction)             :)عنوان درس )انگلیسی 

 نوع درس: الزامی                        پیشنیاز: دارد         ندارد       

                        32تعداد ساعت:    نظری                          واحد : نوع                             2تعداد واحد: 

هداف کلی درسا  
 

تفصیلی با روش های استنباط احکام از طریق ژرف نگری در برخي مسائل اصول فقه    نسبتاً آشنایی   

 اهداف ویژه درس
 

دلیل ، شهرت، ،  اجماعشرعي غیر لفظي ، دلیلمنابع استنباط فقه سیاسی و حکومتی شامل: آشنایی با 
 ؛ ارتقای آگاهی و توانایی بکارگیری قواعد اصولی در استنباط فقهیاستصالحو  استحسان، قیاس، عقلي

 

توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد   

 

ن در بررسی و توانمند سازی دانشجویان در فهم مباحث اصولی )منابع و روش های استنباط( و استفاده از آ
 تحلیل مباحث فقهی
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 سرفصل درس
 

 اصول فقه حکومتي، مفاهیم و كلیات -
سیره متشرعه، عرف، احراز داللت فعل، داللت تقریر، سیره،  ؛ مباحث:دلیل شرعي غیر لفظي -

 وجداني دلیل شرعي غیر لفظي 
 اجماع -
 شهرت -
 دلیل عقلي -
 قیاس -
 استحسان -
 استصالح -

 

یادگیری -روش یاددهی  

ای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فض
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

فرانس؛ جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كن
تمركز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 

به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
لی جهت توانمندسازی دانشجویان كاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلی

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 روش ارزیابی

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   

 ویدئو پروژكتور -ته وایت بوردتخ -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2  
 

نمره 2 ندارد نوشتاری: +  
 عملکردی: ـ



 فهرست منابع

منابع اصلی:   

فقه و ؛  ، ناصر مکارم شیرازيطریق الوصول الي مهمات علم االصول، محمدرضا مظفر؛ اصول الفقهگزیده اي از: 
 سیف الله صرامي احکام حکومتي و مصلحت،، ابوالقاسم علیدوست؛ عقل

م.1980القاهره: دارالکتب المصریه،  ،م االصول)حلقه ثانیه(دروس فی علصدر، سید محمد با قر،  -          

م.2006، بیروت: الغدیر، دروس فی اصول فقه االمامیهفضلی، عبدالهادی،  -          

ش.1383، قم: مؤسسه االمام الصادق، اصول الفقه المقارن فیما النص فیه سبحانی تبریزی، جعفر، -          

ق.1418، قم: المجمع العالمی الهل البیت )ع(، صول العامه للفقه المقارناالحکیم، محمد تقی،  -         

ش.1387، قم: دفترتبلیغات اسالمی  حوزه علمیه قم، معاونت پژو، اصول فقه حکومتی اسالمی،رضا، -          

ش.1384، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، فقه و عرفعلیدوست، ابوالقاسم،  -                                           

ش.1388، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالم، فقه و مصلحتعلیدوست،ابوالقاسم،  -        

      - ، ش.1382، قم: بوستان كتاب قم، منابع قانونگذاری در حکومت اسالمی صرامی، سیف الله  

 منابع فرعی:

، اصول الفقه في ثوبه الجدید، امام خمینی؛ انوار الهدایة، خویی؛ مصباح االصول محقق نائیني؛  فوائد االصول،
 ، محمد طاهر بن عاشوریهقاصد الشریعه االسالمممحمد جواد مغنیه؛ 

 ش.1365، قم: مؤسسه نشراسالمی، فرائداالصول انصاری، مرتضی، -

 م.1980ه: دارالکتب المصریه، القاهر دروس فی علم االصول )حلقه ثالثه(،صدر، سید محمد با قر،  -

 

  : اینترنتی منابع
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درس مشخصات  

                   اصول فقه )اصول عملیه( عنوان درس )فارسی( :

Principles of Jurisprudence (Practical Principles)              :)عنوان درس )انگلیسی 

ندارد       نوع درس: الزامی                       پیشنیاز: دارد          

  32تعداد ساعت:         نظری                        نوع واحد :                            2تعداد واحد: 

                      

ساهداف کلی در  
 

تفصیلی با روش های استنباط احکام از طریق ژرف نگری در برخي مسائل اصول فقهنسبتاً آشنایی   

 

 اهداف ویژه درس

 

تحدید مجاری اصول  مباحث مربوط بهبخشی از قواعد استنباط احکام سیاسی و حکومتی شامل: آشنایی با 

اصل احتیاط ، قاعده ی اولیه و ثانویه در حالت شک، اصل برائت )ادله برائت؛ تحدید مفاد برائت و...( عملیه،

علم تفصیلی به تکلیف و شک در سقوط )موارد لزوم عمل به احتیاط: شبهات بدویه قبل از فحص و یأس، موارد 
آن،  امور مهمه و ....(، اصل تخییر، اصل استصحاب )تعریف، اركان و ادله استصحاب؛ اصول و قواعد مشابه 

بکارگیری قواعد اصولی در  ؛ ارتقای آگاهی و تواناییقسام استصحاب و بررسی حجیت آن هااستصحاب، ا
 استنباط فقه
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ی که درس پرورش می دهدتوانایی و  شایستگی های  
 

 توانمند سازی دانشجویان در فهم مباحث اصول عملیه و استفاده از آن در بررسی و تحلیل مباحث فقهی

 

 سرفصل درس
 

 اصول عملیه: برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب

 تحدید مجاری اصول -
 قاعده ی اولیه و ثانویه در حالت شک -
رائت و قلمرو آن؛ برائت عقلی و نقلی، چالش برائت با نظریه حق الطاعه، اصل برائت )ادله برائت؛ تحدید مفاد ب -

)... 
( موارد علم تفصیلی به 2( شبهات بدویه قبل از فحص و یأس، 1اصل احتیاط )موارد لزوم عمل به احتیاط:  -

عده ( شبهات همراه با علم اجمالِی موثر، نسبت به تکلیف قا4( امور مهمه 3تکلیف، و شک در سقوط آن،  
 منجزیت علم اجمالی 

 اصل تخییر -
اصل استصحاب: تعریف و اركان استصحاب؛ ادله استصحاب؛ اصول و قواعد مشابه استصحاب)قاعده یقین، قاعده مقتضی 
و مانع؛ استصحاب قهقرائی، اصل عدم و مهمترین موارد آن(؛ تردید در حجیت برخی اقسام استصحاب )تردید در حجیت 

تصحاب در مورد شك در مقتضي، استصحاب در مورد احکام كلي، استصحاب كلي، استصحاب استصحاب حکم عقلي، اس
 در امور تدریجي، استصحاب تعلیقي، و استصحاب مثبت(

 

یادگیری -روش یاددهی  

 

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از دانشجویان با استفاده از 

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تمركز 
مشورت بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به 

و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به كاوشگری؛ 
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.



 

  

 روش ارزیابی

 

امکانات مورد نیاز برای ارائهتجهیزات و   
 

 ویدئو پروژكتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

بعفهرست منا  

 منابع اصلی:
 ، ناصر مکارم شیرازي الوصول الي مهمات علم االصول طریق، محمدرضا مظفر؛ اصول الفقهگزیده اي از: 

 م.1980القاهره: دارالکتب المصریه، ،دروس فی علم االصول)حلقه ثانیه(صدر، سید محمد باقر،  -      

م.2006، بیروت: الغدیر، مامیهاال دروس فی اصول فقهفضلی، عبدالهادی،  -  

 منابع فرعی:

 ، محمد جواد مغنیهاصول الفقه في ثوبه الجدیدابوالقاسم خوئی؛  االصول،مصباح ، محقق نائیني؛ فوائد االصول-

 ش.1365، قم: مؤسسه نشراسالمی، فرائداالصول انصاری، مرتضی،-

 م.1980القاهره: دارالکتب المصریه،  دروس فی علم االصول )حلقه ثالثه(،صدر، سید محمد باقر،  -

 ق.1418، قم: المجمع العالمی الهل البیت )ع(، رناالصول العامه للفقه المقاحکیم، محمد تقی،  -

 

 پروژه
 

رممیان ت آزمون نهایی  ارزشیابی مستمر 

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ

 



 : منابع اینترنتی 

  

              http://www.noormags.ir    .پایگاه مجالت تخصصی نور:http://www.magiran.com    2 .بانک اطالعات نشریات کشور:1

 http://eshia.ir تباط شیعی )دروس خارج فقه و اصول(:     .ارhttp://sid.ir             4.پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی:   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
درس مشخصات  

        اصول فقه ) تعارض ادله، اجتهاد و تقلید( عنوان درس )فارسی( :

Principles of Jurisprudence (Conflict of Reasons, Ijtihad and Imitation) :)عنوان درس )انگلیسی 

پیشنیاز: دارد         ندارد                         امی    لز: انوع درس  

                   32تعداد ساعت:         نظری                      نوع واحد :                2تعداد واحد:   

 اهداف کلی درس
 

سائل اصول فقهاستنباط احکام از طریق ژرف نگری در برخي مهای روشتفصیلی با نسبتاً آشنایی   
 

ساهداف ویژه در  

، تعارض و شروط تعارض ادلهبخشی از قواعد عمومی استنباط احکام سیاسی و حکومتی شامل: آشنایی با 
اقسام تعارض، راه حل های تعارض ظاهری و حقیقی، اجتهاد و تقلید )حقیقت اجتهاد، انواع اجتهاد، مبادی و 

؛ ارتقای آگاهی لزوم تقلید اعلم، شرایط مفتی و مجتهد، تبدل اجتهاد(مقدمات اجتهاد، تقلید و قلمرو آن، ادله 
 و توانایی بکارگیری قواعد اصولی در استنباط احکام فقهی

توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد   

 

یهاز آن در بررسی و تحلیل مباحث فقتوانمند سازی دانشجویان در فهم مباحث اصولی و استفاده   
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درس سرفصل  
 

 تعریف تعارض -
 شرط تعارض ادله -
 اقسام تعارض)ظاهری؛ حقیقی: تباین و من وجه( -
راه حل تعارض ظاهری )قاعده جمع عرفی؛ شرایط امکان جمع عرفی؛ موارد جمع عرفی: تقدیم  -

 نص یا اظهر بر ظاهر، تخصیص، تقیید، حکومت، ورود؛ 
 راه حل تعارض حقیقی از نوع تباین در روایات -
 ض حقیقی از نوع تباین در غیر روایاتراه حل تعار -
 راه حل تعارض حقیقی از نوع من وجه در روایات -
 راه حل تعارض حقیقی از نوع من وجه در غیر روایات -
       ادله لزوم اد، تقلید و قلمرو آن،اجتهاد و تقلید: حقیقت اجتهاد، انواع اجتهاد، مبادی و مقدمات اجته -

 دا، تبدل اجتهتقلید اعلم، شرایط مفتی و مجتهد

یادگیری -روش یاددهی  

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه 
تمركز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 

به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان  كاوشگری؛ استفاده از

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2  ندارد نوشتاری: + 
 

نمره 2  
 عملکردی: ـ

 



 

رای ارائهتجهیزات و امکانات مورد نیاز ب   

 

 ویدئو پروژكتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 

 ناصر مکارم شیرازي  ،طریق الوصول الي مهمات علم االصولمحمدرضا مظفر؛  اصول الفقه،گزیده اي از: 

 .م1980: دارالکتب المصریه،القاهره ،دروس فی علم االصول)حلقه ثانیه(قر،  صدر، سید محمد با -

 م.2006، بیروت: الغدیر، دروس فی اصول فقه االمامیهفضلی، عبدالهادی،  -

        - ، ق.1418، تهران: تنظیم و نشر آثار امام خمینی، االجتهاد و التقلید خمینی، سید روح الله  

 منابع فرعی: 

 ، محمد جواد مغنیهفقه في ثوبه الجدید؛  اصول ال، خوییمصباح االصول، محقق نائیني؛ فوائد االصول

ش.1365، قم: مؤسسه نشراسالمی، فرائداالصول انصاری، مرتضی، -        

م.1980القاهره: دارالکتب المصریه،  دروس فی علم االصول )حلقه ثالثه(،صدر، سید محمد باقر،  -         

ق1418: المجمع العالمی الهل البیت )ع(، ، قماالصول العامه للفقه المقارنحکیم، محمد تقی،  -         

 

  :اینترنتیمنابع  
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درس مشخصات  

              نظریه های عمومی دولت در فقه عنوان درس )فارسی( :

(Public Theory of Government in Jurisprudence)                    :)عنوان درس )انگلیسی 

یاز: دارد         ندارد      نوع درس: الزامی                       پیشن  

   32تعداد ساعت:          نظری                           نوع واحد :                 2تعداد واحد: 

 اهداف کلی درس

 

آن تسنن و سیر تحول و تکامل های عمومی دولت در فقه شیعه و اهلتحلیلی نظریه شناخت  

اهداف ویژه درس   

ای عمومی دولت در فقه اهل تسنن )نظریه خالفت قدیم اهل سنت، نظریه های خالفت آشنایی با نظریه ه
جدید(، نظریه های عمومی دولت در فقه شیعه )سلطنت مشروعه، والیت انتصابی عامه فقیهان، والیت انتصابی 

جعیت، و عامه شورای مراجع تقلید، والیت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروطه، خالفت مردم با نظارت مر
  هاكسب توانایی نقد و تحلیل نظریه (، شیعه و نظام سیاسی مشروطه، شیعه و نظام جمهوری اسالمیغیره

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

 

 توانمندسازی دانشجویان در شناخت نظریه های عمومی دولت در فقه شیعه و اهل سنت و تحلیل آن ها. 
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 سرفصل درس

 م و تعاریفمفاهی -

 نظریه های عمومی دولت: -

نظریه های عمومی دولت در فقه اهل تسنن: نظریه خالفت قدیم اهل سنت، نظریه های خالفت جدید  -

 اهل سنت)نظریه محمد رشید رضا، ابواالعلی مودودی، عبد الرزاق احمدالسنهور، محمد الریس و . . .(

والیت انتصابی عامه فقیهان، والیت انتصابی نظریه های عمومی دولت در فقه شیعه)سلطنت مشروعه،  -

عامه شورای مراجع تقلید، والیت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروطه، خالفت مردم با نظارت 

 می، وكالت مالکان شخصی مشاع مرجعیت، والیت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسال

 شیعه و نظام سیاسی مشروطه، شیعه و نظام جمهوری اسالمی -

یادگیری -روش یاددهی  

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

ن؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تمركز جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویا
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 
و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به كاوشگری؛ 

برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط  استفاده از روش حل مسئله
 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ

 
 



 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   

 
 

 ویدئو پروژكتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -ضای كالسف

 

 فهرست منابع

منابع اصلی:   
مفاهیم الفکر جموعة من الباحثین؛ ، مالدین و السیاسة: نظریات الحکم فی الفکر السیاسی االسالمی

 ، سید كاظم حائریاساس الحکومة االسالمیةشبر الفقیه؛ السیاسی، 

 ش.1382، قم: مؤسسه آموزشی عالی باقرالعلوم، نظام سیاسی و دولت در اسالم فیرحی، داوود، -

 ش. 1376، تهران: نشر نی، نظریه های دولت درفقه شیعهكدیور، محسن،  -

، تهران: سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی اندیشه های سیاسی در اسالم و ایرانقادری، حاتم،  -
 ش.1378دانشگاه، 

 ش.1374، تهران: نشر نی، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعهحسین،  آبادیان، -

 ش.1384، تهران: نشر نی، اسالم و دموکراسی مشورتیمیراحمدی، منصور،  -

 ش.1384، تهران: نشر نی، اسالم، سنت، دولت مدرنمیرموسوی، سید علی،  -

 ش.1362، تهران: خوارزمی، اندیشه سیاسی دراسالم معاصرعنایت، حمید،  -

 ش.1381، تهران: دفتر نشر معارف، نظریه دولت دینینوایی، علی اكبر،  -

 ش.1380، تهران: دانش واندیشه معاصر، درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسالمجهان بزرگی، احمد،  -

 ش.1375، تهران: دانشگاه تهران، نظام حکومت و مدیریت در اسالمشمس الدین، محمد مهدی،  -

 



فرعی:منابع    

 

 ودودی، ابواالعلی مخالفت و ملوکیت، رشید رضا؛ الخالفة و االمامة العظمی -

 ش.1386، تهران: قومس، ندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم اصالحی، ملک یحیی،  -

 ش.1377، تهران: كانون اندیشه جوان، مسائل اساسی علم سیاستحشمت زاده، باقر،  -

 ش.1359، تهران: كتاب آزاد، نظریه دولت در ایران لمتون، آن كاترین سواین فورد، -

 ش.1378، تهران: نشر نی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسالمفیرحی، داوود،  -

، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، گرایش های سیاسی در جهان غربخدوری، مجید،  -
 ش.1366

، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، اسالممتفکران معاصر و اندیشه سیاسی رضوی، سید مسعود،  -
 ش.1378

 ش.1386، تهران: مركز اسناد انقالب اسالمی، تنبیه االمه و تنزیه الملهنائینی، محمد حسین،  -

 ق.1392، القاهره: مکتبه دارالتراث، االسالم و الخالفه فی عصر الحدیثریس، محمد ضیاء الدین،  -

 م.1989، قاهره: الهیئة المصریه العامه لکتاب، فه و تطورهافقه الخالسنهوری، عبدالرزاق احمد،  -

 
  

:  اینترنتی منابع  
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درس مشخصات  

            نظریه والیت فقیه با رهیافت امام خمینی)ره( عنوان درس )فارسی( :

 (Theory of Jurists' Guardianship with approach of Imam khomaini)  :)عنوان درس )انگلیسی 

پیشنیاز: دارد         ندارد                             نوع درس:  الزامی  

             32تعداد ساعت:        نظری                         نوع واحد :                   2تعداد واحد: 

 اهداف کلی درس

 

های نقد و تحلیل نظریه آشنایي تحلیلی با مبانی نظریه والیت فقیه به منظور ایجاد توانایي استدالل بر آن و
                       رقیب

 

 اهداف ویژه درس

 

های های متفاوت از آن، ظرفیتشناخت تفصیلی و استداللی ابعاد نظریه والیت فقیه امام خمینی و خوانش
 های معارض نظری و عملی آن و  ارتقای توانایی نقد و تحلیل در تقابل با نظریه

 

هایی که درس پرورش می دهد توانایی و  شایستگی  

 

 های رقیبهای نظری نظریه در تقابل با اندیشهدرک مبانی نظریه والیت فقیه، چالشتوانمندسازی دانشجویان در 
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 سرفصل درس

جواز و ضرورت برپایي حکومت در عصر غیبت )ادله ي وجوب برپایي حکومت اسالمي در تمامي  -
به ائمه )ع( و روایات موهم آن، ادله منکران حکومت  اعصار، بررسي شبهه اختصاص حکومت و بیعت

 دیني
 مقتضاي اصل عملي در مسئله ي والیت با قطع نظر از ادله -
 ادله ي اثبات والیت فقیه )ادله ي عقلي و نقلی(   -
 نحوه ي جعل والیت براي فقیه )نیابت، وكالت، نصب، نظارت( -
 اعلمیت در فقه یا اعملیت در امر حکومت(شرایط حاكم اسالمي، بررسي مسئله ي اعلمیت در حاكم ) -
قلمرو وظایف و اختیارات حاكم اسالمي )بررسي اموري كه تفویض آن به فقیه مشکوک است( والیت  -

 مطلقه و والیت نسبیه. 
شرایط تصدي زعامت، تصدي قهري، استعانت از حاكم جور، مقبولیت و بیعت، جایگاه بیعت و شورا،  -

 مقبولیت و مشروعیت
 المي وسایر فقها، تزاحم والیات، تداخل ومزاحمت در امور، قلمرو تبعیت ازرهبري حاكم اس -
 والیت فقیه و خبرگان رهبري                                                         -
 والیت فقیه در قانون اساسي  -

 

یادگیری -روش یاددهی  

 

ر مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید د
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تمركز 

ت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت بر روی مباحث استداللی و تقوی
و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به كاوشگری؛ 
 استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه
 

 ویدئو پروژكتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

 

 

بعمنا فهرست  

منابع اصلی:   
  ، آیت الله منتظرياالسالمنظام الحکم في ، سید مصطفي خمیني، رسالة فی والیة الفقیهگزیده ای از: 

-  ،  ،]قم: بی نا[،]بی تا[.کتاب البیعخمینی، سید روح الله

-  ،  ش.1367، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، والیت فقیهخمینی، سید روح الله

، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، نگاهی گذرا به نظریه والیت فقیهباح یزدی، محمد تقی، مص -
 ش.1379

-  ،  ش.1378، قم: مركز نشر اسراء، والیت فقیه: والیت فقاهت و عدالتجوادی آملی، عبدالله

 .ش1382، قم: نشر مرصاد، حکومت دینی: تأملی در اندیشه سیاسی اسالمواعظی، احمد،  -

 ش. 1382، قم: بوستان كتاب قم، چالش های فکری نظریه والیت فقیهجعفری پیشه فرد، مصطفی،  -

  

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2  
 
 
 

نمره 2 ندارد نوشتاری: +  
 عملکردی: ـ

 



 منابع فرعی:

 

 حکیم؛  مصباح المنهاج، تقلید،، روحاني؛ منهاج الفقاهه

 ، آیت الله منتظري؛ ، مركز اسناد انقالب اسالمي؛ دراسات في والیة الفقیه و فقه الدولة االسالمیة -

، تهران: مركز اسناد ، سیر تحول اندیشه والیت فقیه در فقه سیاسی شیعهی، حجت الله علیمحمد -
 ش. 1388انقالب اسالمی، 

 ،]بی جا[:]بی نا[،]بی تا[. التنقیح  فی شرح العروة الوثقیالغروی التبریزی، علی،  -

 

  :  اینترنتی منابع 
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 درس مشخصات

                جنگ و صلح در فقه اسالمی        عنوان درس )فارسی( :

 (War and Peace in Islamic Jurisprudence) :(عنوان درس )انگلیسی

 نوع درس: الزامی                        پیشنیاز: دارد         ندارد       

           32ت:  تعداد ساعنظری                                  نوع واحد :                               2تعداد واحد:  

 

 اهداف کلی درس
 

 آشنایی تفصیلی با رویکرد فقهی مذاهب اسالمی در جهاد و روابط بین الملل  

                                                             

 

 اهداف ویژه درس

 

الم )تحلیل ریشه ها، مباحث جهاد در اسرویکردهای اسالم در جنگ و صلح و روابط ملل شامل: آشنایی با 

اهداف، بیان گونه ها(، تحلیل فقهی جهاد دعوت، جهاد در عصر غیبت، تحلیل فقهی جهاد دفاعی، زمینه های 

بررسی زمینه های صلح دائم، اخالق و حقوق  مسالمت جویی در اسالم، تحلیل فقهی نهادهای امان، ُهدنه، ذمه،

 بشر دوستانه در جهاد اسالمی.
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 یستگی هایی که درس پرورش می دهدتوانایی و  شا 

 

توانمندسازی دانشجویان در تحلیل مباحث فقهی مربوط به جهاد و نهادهای امان، هدنه، ذمه و بررسی جایگاه 
 صلح و جنگ در حقوق بشر دوستانه اسالم.

 

 سرفصل درس

 

 للجهاد در اسالم: تحلیل ریشه ها، اهداف، بیان گونه ها، اصل اولی در روابط بین الم

تحلیل فقهی جهاد دعوت، نقد و بررسی دیدگاه ها و ادله و مستندات آن ها، جهاد در عصر غیبت، تحلیل 

 فقهی جهاد دفاعی

 زمینه های مسالمت جویی در اسالم، تحلیل فقهی نهادهای امان، ُهدنه، ذمه و موضوعات مرتبط به هر كدام

 بررسی زمینه های صلح دائم

در جهاد اسالمی، اصول و موارد: مصونیت غیر نظامیان، منع به كارگیری سالح اخالق و حقوق بشر دوستانه 

 های غیر متعارف، رفتار با اسیران جنگی

  



 یادگیری -روش یاددهی

 

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تمركز 
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 

شی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به كاوشگری؛ و هم اندی
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 

 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 

 
 

 ویدئو پروژكتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

 

  

 پروژه
 

 ررزشیابی مستما میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ



 فهرست منابع

 

 منابع اصلی:     
 الوسیله، سید مصطفی خمینیمستند تحریر 

، مشهد: االستانة الرضویة المقدسة، منتهی المطلب فی تحقیق المذهبسن بن یوسف، عالمه حلی، ح -
 ق.1412مجمع البحوث االسالم، 

 ش.1386، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، جهاد و حقوق بین المللحسینی، سیدابوالقاسم،  -

 ش. 1387فرهنگ واندیشه اسالمی،  ، تهران: پژوهشگاهحقوق بشر دوستانهحقوق بشر وقربان نیا، ناصر،  -

 منابع فرعی: 

 جنگ و جهاد در قرآن، مصباح یزدی -

 ق.1397، بیروت: دارالکتاب العربیة، فقه السنةسابق، سید،  -

 ق.1385، بیروت: دارالفکر، آثارالحرب فی الفقه االسالمیزحیلی، وهبه،  -

 م.1976، بغداد: جامعة بغداد، الماحکام الذمیین والمستأمنین فی داراالسزیدان، عبدالکریم،  -

 ش.1378، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛ اخالق و حقوق بین المللقربان نیا، ناصر،  -

 ش.1372، تهران: صدرا، جهادمطهری، مرتضی،  -

 

 : اینترنتی منابع
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درس مشخصات  

                         آیات االحکام سیاسی عنوان درس )فارسی( :

(Political legal injunction of the Quran)                                   :)عنوان درس )انگلیسی 

 نوع درس: الزامی                        پیشنیاز: دارد         ندارد       

    32تعداد ساعت:  نظری                    نوع واحد :                 2تعداد واحد: 

       

هداف کلی درسا  
 

 آشنایی تفصیلی با خطوط كلی اندیشه سیاسی در قرآن كریم و اصول راهبردی حاكمیت دینی و سیاست اسالمی

 

 اهداف ویژه درس
 

مهم ترین آیات دارای مضامین سیاسی و اجتماعی در موضوعاتی چون:  سیاسی فقهی تحلیلآشنایی با 
ت واحده، حق حاكمیت، اصول هم حاكمیت، اهداف حاكمیت دین، عدالت به مثابه نُرم اساسی گرایی اسالمی امل

حاكمیت دین، اصل شورا، روابط با ملل دیگر، جهاد با ستمگران، جهاد با باغیان، ویژگی های نظام های 
                                               استبدادی.                                                                                                      

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد
 

 توانمندسازی دانشجویان در فهم آیات االحکام سیاسی قرآن كریم و استفاده از آن جهت استنباط احکام فقه سیاسی. 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:FUM_Logo.jpg?uselang=fa


 

 سرفصل درس

 سیاسی و اجتماعی در موضوعاتی چون:تحلیل فقهی تفسیری مهم ترین آیات دارای مضامین 

ت واحده)آل عمران:   (12؛ نحل: 122، 71؛ توبه: 63؛ انفال: 110، 104، 103هم گرایی اسالمی امل

 (5؛ قصص: 24حق حاكمیت)نور: 

 (36؛ احزاب: 59، 58اصول حاكمیت)نساء: 

 (41اهداف حاكمیت دین) حج:

؛ 48، 47؛ ملئده: 15؛ شوری: 90؛ نحل:194؛ بقره: 135عدالت به مثابه نُرم اساسی حاكمیت دین) نساء: 
 (152؛ انعام:26؛ ص:25حدید:

 (39، 38؛ شوری: 159اصل شورا)آل عمران: 

 (118؛ آل عمران: 9، 8روابط با ملل دیگر) ممتحنه: 

 (110؛ توبه: 194-191؛ بقره: 5؛ توبه: 39جهاد با ستمگران)حج: 

 (9جهاد با باغیان)حجرات:

 (37، 36؛ مؤمن: 51؛ زخرف:4؛ قصص:83، 75های استبدادی)یونس:ویژگی های نظام 

یادگیری -روش یاددهی  

 

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
ز دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی ا

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تمركز 
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 

کر دقیق و عالقه مندی به كاوشگری؛ و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تف
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 



وش ارزیابیر  

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   

 

 ویدئو پروژكتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

 

 فهرست منابع
 منابع اصلی:

   تفسیر فی ظالل القرآن، سید قطب

، سید محمد حسین،  -  ق.1419، بیروت: دارالمالک، من وحی القرآنفضل الله

 ش.1391، تهران: اخوندی، المیزان فی تفسیرالقرآنید محمد حسین، طباطبایی، س -

 ق.1404، قم: مؤسسه نشر اسالمی، االمثل فی تفسیر کتاب الله المنزلمکارم شیرازی، ناصر،  -

 منابع فرعی:

 تفسیر المنار، محمد رشید رضا -

 ق.1411، دمشق: دارالفکر المعاصر، التفسیر المنیرزحیلی، وهبة،  -

 ق.1422، بیروت: مؤسسه الرساله ناشرون، السیاسیة الشرعیة فی ضوء نصوص الشریعةی، یوسف، قرضاو -

 ق.1401، اصفهان: مکتبة االمام امیرالمؤمنین)ع(، معالم الحکومة االسالمیةسبحانی تبریزی، جعفر،  -

 ش.1384 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،سیاست و حکومت در قرآنقاضی زاده، كاظم،  -

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2  

 
+ نوشتاری:  ندارد 

 
نمره 2  

ـ عملکردی:  



  : اینترنتی منابع
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درس مشخصات  

قواعد فقه سیاسی                    عنوان درس )فارسی( :  

(Rules of Political Jurisprudence)                                             :)عنوان درس )انگلیسی 

ندارد           نوع درس:   الزامی                      پیشنیاز: دارد      

              32تعداد ساعت:        نظری                         نوع واحد :                                2تعداد واحد: 

 

 اهداف كلی درس
 

انضباط فکری در جهت استنباط احکام  دست یابی به مهم ترین قواعد فقه سیاسی به منظور شناخت تفصیلی
 سیاسی فقه

 اهداف ویژه درس

آشنایی با مفاهیم، مدارک و قلمرو مهم ترین قواعد فقه سیاسی شامل قاعده عدالت، رجوع به خبره، حفظ 
نظام، ضرورت، ال ضرر، نفی عسر و حرج، مساوات، شورا، تقدیم اهم بر مهم، عدم والیت بر غیر، حرمت اعانه بر 

، الزام،  ؛ حرمت جان مسلمان، مقابله به اثم، المؤمنون عند شروطهماثم، نفی سبیل، وفای به عقود، تعاون، جبل
 ارتقای آگاهی و توانایی بکارگیری قواعد فقه سیاسی در استنباط فقهی

 

 توانایی و  شایستگی هایی كه درس پرورش می دهد
 

هت توانمندسازی دانشجویان در فهم مستندات، مدارک و قلمرو قواعد مهم فقه سیاسی و استفاده از آن در ج
 تحلیل و استنباط فقهی.
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 سرفصل درس
 بررسی و تحلیل مهم ترین قواعد فقه سیاسی) مفاهیم، مدارک، قلمرو( شامل:          

 قاعده عدالت -
 رجوع به خبره -
 حفظ نظام -
 ضرورت -
 ال ضرر -
 نفی عسر و حرج -
 مساوات -
 شورا -
 تقدیم اهم بر مهم -
 عدم والیت بر غیر -
 حرمت اعانه بر اثم -

 نفی سبیل -
 عقودوفای به  -
 تعاون -
 جبل  -
 الزام -
 حرمت جان مسلمان -
 مقابله به اثم -
 المؤمنون عند شروطهم -
 و . . . -

 

یادگیری -روش یاددهی  

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
ا موضوعات درسی در برخی از دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط ب

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تمركز 
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 

ی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به كاوشگری؛ و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروه
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 

 

 



 روش ارزیابی

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 

 ویدئو پروژكتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی:
دروس تمهیدیة فی ، ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، روح الله شریعتی؛ قواعد فقه سیاسی

 باقر ایروانی لقواعدالفقهیة،ا

 ش.1372، تهران: نشر میعاد، قواعد فقهیهموسوی بجنوردی، محمد،  -

 منابع فرعی:

 ممبانی اندیشه سیاسی اسال، عباسعلی عمید زنجانی فقه و عقل، ابوالقاسم علیدوست؛ -

ش.3841، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، فقه و عرفعلیدوست، ابوالقاسم،  -                                          

ش.1388، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالم، فقه و مصلحتعلیدوست، ابوالقاسم،  -        

ش.1389، تهران: دانشگاه تهران، نشنامه فقه سیاسی داعمید زنجانی، عباسعلی،  -        

ق.1401، اصفهان: مکتبة االمام امیرالمؤمنین)ع(، الحکومة االسالمیة معالمسبحانی تبریزی، جعفر،  -        

    

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ



:اینترنتی منابع   
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 درس مشخصات

 فقه و حقوق اساسی                          عنوان درس )فارسی(:

(Jurisprudence and Constitutional Law)                                            نگلیسی(:عنوان درس )ا  

 نوع درس:  الزامی                       پیشنیاز: دارد         ندارد       

        نظری                            نوع واحد :              2تعداد واحد:   

           32تعداد ساعت: 

 

 اهداف کلی درس

 

 ز منظر فقه و مبانی قانون اساسی جمهوری اسالمیشناخت تفصیلی و استداللی مبانی و مسائل حقوق اساسی ا

 
 اهداف ویژه درس

 

آشنایی با تعریف موضوع و اهداف حقوق اساسی، حقوق اساسی، حقوق اساسی و دیگر علوم، مفاهیم و 
اصطالحات) حکومت، دولت، قوا و . .(، عناصر حکومت، عناصر دولت، تفکیک قوا، ساختارهای حکومت، مبانی 

ظام سیاسی اسالم، حقوق اساسی و ساختار دولت در جمهوری اسالمی ایران، حقوق فردی،  مشروعیت در ن
های تعاملی فقه و حقوق ، با رویکرد فقهی و كشف عرصهمبانی حقوق بشر مدرن، مبانی حقوق بشر در اسالم

 اساسی
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 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد
 

نی فقهی قانون اساسی و آشنایی با عناصر حکومت و دولت و مبانی توانمندسازی دانشجویان در فهم مبا
 مشروعیت در نظام سیاسی اسالم.

 سرفصل درس

 تعریف حقوق اساسی، موضوع حقوق اساسی، اهداف حقوق اساسی -
 حقوق اساسی ودیگر علوم) جامعه شناسی، سیاست و . . .( -
 مفاهیم و اصطالحات) حکومت، دولت، قوا و . .( -
 تعناصر حکوم -
 عناصر دولت -
 تفکیک قوا -
 ساختارهای حکومت -
 مبانی مشروعیت در نظام سیاسی اسالم -
 حقوق اساسی و ساختار دولت در جمهوری اسالمی ایران -
 حقوق فردی،  -
 مبانی حقوق بشر مدرن -
 مبانی حقوق بشر در اسالم -

 
 

 یادگیری -روش یاددهی

درسی؛ ارزشیابی از آموخته های  ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تمركز 

استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت 
و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به كاوشگری؛ 
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 ه نظر و تحلیل درست مباحث.و ارائ

  



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 

 

 ویدئو پروژكتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 

 در آمدی بر حقوق اساسی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه جزوه استاد از:

 ش.1368، تهران: دانشگاه تهران، حقوق اساسی و نهادهای سیاسیقاضی، ابوالفضل،  -

 ش.1376، تهران: پایدار، کلیات حقوق اساسیمدنی، جالل الدین،  -

 ش.1384: نشر میزان، ، تهرانحقوق اساسیطباطبایی مؤتمنی، منوچهر،  -

 منابع فرعی:

 حقوق اساسی یا اصول مشروطیت،، مصطفی عدل 

 ش.1387، تهران: دادگستر، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمیمهرپور، حسین، -

 ش.1344، تهران: دانشگاه تهران، حقوق اساسیقاسم زاده، قاسم،  -

 ش.1355اكبر مهتدی، تهران: امیركبیر،  ، ترجمه: علیروح القوانینمنتسکیو، شارل لوبی دوسکوندا،  -

 

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2

 
 ندارد نوشتاری: +

 
 نمره 2

 عملکردی: ـ



  : اینترنتی منابع
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 درس مشخصات

 

                    سیره سیاسی معصومان  علیهم السالم عنوان درس )فارسی( :

(Political Manner of Sacrosanct -A. S.-)                                           نوان درس )انگلیسی(:ع  

 ی                        پیشنیاز: دارد         ندارد       نوع درس: الزام

   32تعداد ساعت:  نظری                                          نوع واحد :                                 تعداد واحد: 

           

 اهداف کلی درس

حیات سیاسی خود به عنوان رهبران استقرار  آشنائی تحلیلی با روش و منش وكنش معصومان )ع( دردوران
های سیاسی عصر ائمه به منظور سرمشق حق و عدالت با ژرف نگری در رفتار سیاسی ایشان و بررسی جریان

 قراردادن ایشان.

 

 اهداف ویژه درس

وقایع آشنایی با سیره سیاسی امام علی )ع( درمسائلی چون: خالفت وحکمیت و نیز دیگر ائمه اطهار در مورد 

سیاسی عصر خود چون: مصالحه و مقاومت، به ویژه قیام عاشورا؛ اصول حاكم بر سیره سیاسی ائمه اطهار چون: 

 اصل اقامه حق و عدل و اصل اهتمام برای مستضعفان و اصل مشورت و عدالت اجتماعی و تکریم و مدارا، تقیه

 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:FUM_Logo.jpg?uselang=fa


 توانایی و شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

 

دانشجویان در فهم سیره سیاسی امامان معصوم علیهم السالم و شناخت جریان های سیاسی  توانمندسازی
 عصر ایشان جهت الگو گرفتن از سیره سیاسی آنان.  

 

 سرفصل درس

سیره سیاسی امام علی )ع( در مسائلی چون: خالفت وحکمیت  و نیز دیگر ائمه اطهار در مورد وقایع  -1

 مقاومت، به ویژه قیام عاشورا.....سیاسی عصر خود چون : مصالحه و 

اصول حاكم بر سیره سیاسی ائمه اطهار چون: اصل اقامه حق و عدل و اصل اهتمام برای مستضعفان  -2

 و اصل مشورت  وعدالت اجتماعی و تکریم و مدارا، تقیه  و ...

یادگیری -روش یاددهی  

 

رسی؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث د
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تمركز 

تنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت اس
و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به كاوشگری؛ 
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 نظر و تحلیل درست مباحث.و ارائه 

 روش ارزیابی

 

 پروژه          
 

 رزشیابی مستمرا              میان ترم           آزمون نهایی       

 ندارد + نوشتاری: نمره 2
 

 نمره 2
 ـ عملکردی:



  

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه
 

 ویدئو پروژكتور -بوردتخته وایت  -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

 

 فهرست منابع

 

 منابع اصلی: 
   سیرة االئمه االثنی عشر ، هاشم معرف الحسنی،  -1
 ش.1369، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی، حیات فکری و سیاسی امامان شیعهجعفریان، رسول،  -2

 منابع فرعی: 

 ترجمه محمد طاهر حسینی فقه السیرهمحمد غزالی،  -

  ق.1386، بیروت: دار صادر، الکامل فی التاریخعلی بن محمد، ابن اثیر،  -

 ق.1405، بیروت: داراالضواء، مناقب آل ابی طالبابن شهرآشوب، محمد بن علی،  -

 ق.1371، قاهره: مکتبة التجاریة، تاریخ الخلفاءسیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر،  -

 ق.1353لنجف: الحیدریه، ، امقاتل الطالبینابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین،  -

 ش.1386، ترجمه: محمد تقی واحدی، تهران: بنیاد بعثت، مركز چاپ و نشر، الغدیرامینی، عبدالحسین،  -

 ق.1405، طهران: مؤسسة البعثة، قسم الدراسات االسالمیة، معالم المدرستینعسکری، سید مرتضی،  -

 ق.1356قاهره: مصطفی البابی الحلبی و اوالده، ، اللسیاسة االمامة واابن قتیبه، عبدالله بن مسلم،  -

 ش.1354، مترجم: محمد علی شیرازی، تهران: گنجینه، علی و بنوهحسین، طه،  -

 ش.1375، تهران: صدرا، سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السالممطهری، مرتضی،  -

 



 

  : اینترنتیمنابع  
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درس مشخصات  

                     یعهاندیشه سیاسی فقیهان ش عنوان درس )فارسی( :

(Political Opinion of Shiite Jurists)                                              :)عنوان درس )انگلیسی 

 نوع درس:  اختیاری                    پیشنیاز: دارد         ندارد      

    32تعداد ساعت:                     نظری         نوع واحد :                   2تعداد واحد: 

        

 اهداف کلی درس
 

آشنایی تحلیلی با اندیشه سیاسی فقیهان شیعه و سیر تحول و تکامل 
 آن                                                                         

 اهداف ویژه درس

، شیخ شیخ صدوق هجري )شیخ كلیني، 8هان شیعه تا قرن سیاسي فقی هایها و تئوریگفتمانآشنایی با 
هجري) عالمه حلي، شهید اول، محقق  13تا  8مفید، سید مرتضي، و...(، اندیشه سیاسي فقیهان شیعه از قرن 
هجري )وحید بهبهاني، محقق نراقي،  15تا  13كركي، شهید ثاني و ...(، اندیشه سیاسي فقیهان شیعه از قرن 

صاحب جواهر، میرزاي قمي، شیخ انصاري، میرزاي نائیني، سید محمد كاظم یزدي، سید  صاحب عناوین،
 حسین بروجردي، محقق خوئي، شهید صدر،  امام خمیني)ره( و...(
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 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

 

استنباط فقهی آنان. توانمند سازی دانشجویان در فهم اندیشه سیاسی فقیهان و آشنایی با تأثیر آن در  

 

 سرفصل درس

، شیخ مفید، سید مرتضي، شیخ صدوق هجري: شیخ كلیني، 8اندیشه سیاسي فقیهان شیعه تا قرن  -
 شیخ طوسي، محقق حلي و...

هجري: عالمه حلي، شهید اول، محقق كركي، شهید  13تا  8ندیشه سیاسي فقیهان شیعه از قرن ا -

 یخ یوسف بحراني، فیض كاشاني، و ...ثاني، محقق اردبیلي، صاحب مدارك، ش

هجري: وحید بهبهاني، محقق نراقي، صاحب عناوین،  15تا  13اندیشه سیاسي فقیهان شیعه از قرن      -

صاحب جواهر، میرزاي قمي، شیخ انصاري، میرزاي نائیني، سید محمد كاظم یزدي، سید حسین 

 مه جعفري، امام خمیني)ره( و...بروجردي، محقق خوئي، شهید صدر، شهید مدرس، شهید مطهري، عال
 

 

یادگیری -روش یاددهی  

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تمركز جلسات؛ ارائه گزارش درس 
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 

اوشگری؛ و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به ك
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 



  روش ارزیابی

 

کانات مورد نیاز برای ارائهتجهیزات و ام  

 ویدئو پروژكتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

 

 فهرست منابع

منابع اصلی:   

اندیشه هاي دفتر تبلیغات اسالمي در مورد اندیشه سیاسي هر یك ار فقیهان شیعي نظیر: مجموعه تك نگاشته گزیده اي از:  
 ؛ و...نژاد يرضا مهد سید، قمی میرزای سیاسی یشهحلبي، علي خالقي؛ اند سیاسي شیخ مفید و ابولصالح

 ش.1389، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالم، اندیشه سیاسی متفکران اسالمیمهاجرنیا، محسن،  -

-  ، می، ، تهران: مركز اسناد انقالب اسالسیر تحول اندیشه والیت فقیه در فقه سیاسی شیعهعلیمحمدی، حجت الله
 ش.1388

 ش.1384، مشهد: دانشگاه علوم اسالمی رضوی، فقیهان امامی و عرصه های والیت فقیهقاسمی، محمد علی،  -

 ش.1378، تهران: روزنه، فقها و حکومت: پژوهشی در فقه سیاسی شیعه جعفری هرندی، محمد، -

 ش.1380رات دفتر تبلیغات اسالمی(،، قم: بوستان كتاب قم) انتشااندیشه سیاسی شیخ طوسی موسویان، محمد رضا، -

 ش.1379، قم: حوزه علمیه قم؛ دفترتبلیعات اسالمی، اندیشه سیاسی محقق اردبیلیخالقی، علی،  -

-  ،  ش.1380، قم: بوستان كتاب قم، اندیشه سیاسی محقق حلیشریعتی، روح الله

 ش.1380دفتر تبلیغات اسالمی،  ، قم: بوستان كتاب قم ؛اندیشه سیاسی محقق کرکیحسین زاده، محمد علی،  -

 ش.1382، قم: بوستان كتاب؛ دفتر تبلیغات اسالمی، اندیشه سیاسی شهید ثانیموسویان، محمد رضا،  -

 ش.1384، قم: بوستان كتاب قم؛ دفتر تبلیغات اسالمی، اندیشه سیاسی صاحب جواهرایزدهی، سید سجاد،  -

  

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2  

 
 ندارد نوشتاری: +

 
نمره 2  

 عملکردی: ـ



  :  اینترنتی منابع
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درس مشخصات  

          انقالب اسالمی و تأثیر آن بر اندیشه فقهی معاصر : عنوان درس )فارسی(

(Islamic Revolution and Its Effects On The Current Juridical Opinion) :)عنوان درس )انگلیسی 

 نوع درس: اختیاری                     پیشنیاز: دارد         ندارد     

      32تعداد ساعت:         نظری                           واحد :  نوع                  2تعداد واحد:  

                  

 اهداف کلی درس

 های فقهی معاصرشناخت تفصیلی و تحلیلی تأثیرات انقالب اسالمی ایران بر اندیشه

 

 اهداف ویژه درس

 سیاسی مقارن با ظهور انقالب اسالمی، های فقهنظریه، های انقالب اسالمیآشنایی با مباحث مربوط به ریشه  

جریان شناسی ،اسالمیپس از انقالب شیعه جریان شناسی فقهی ، تحوالت پدید آمده در عصر انقالب اسالمی

 . اسالمی پس از انقالباهل سنت فقهی 
توانایی وشایستگی هایی که درس پرورش می دهد   

المی و نظریه های فقه سیاسی مقارن با انقالب توانمند سازی دانشجویان در فهم ریشه های انقالب اس
 اسالمی و  استفاده از آن ها جهت تحلیل اندیشه های فقهی معاصر. 
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 سرفصل درس

های انقالب اسالمیریشه          
 های فقه سیاسی مقارن با ظهور انقالب اسالمی:نظریه

سیل پیدایش موضوعات نوین، انتقال از های موضوعی، تحوالت پدید آمده در عصر انقالب اسالمی: دگرگونی
 عرصه فقه فردی به اجتماعی و حکومتی و ...

 جریان شناسی فقهی پس از انقالب )شیعه(

 فقه سنتی كالسیک )آیات خویی، گلپایگانی، صافی، وحید خراسانی، روحانی، شمس الدین و ...( -
الله منتظری، جوادی آملی، فقه حکومتی )امام خمینی( )امام خمینی، سید محمد باقر صدر، آیت  -

، مصباح یزدی،  فاضل لنکرانی، حسینی تهرانی، موسوی اردبیلی، عمید زنجانی، آذری قمی، فضل الله
 آذری قمی، هادوی،  و ...(

گرا )آیت الله صانعی، موسوی بجنوردی، جناتی، صادقی تهرانی، معرفت، علیدوست، قاضی فقه مصلحت -
 زاده و ...(

آبادی، مدرسی طباطبایی، كدیور، پژوهان روشنفکر( )صالحی نجفختار رایج )فقهرویکرد بیرون از سا -
 مجتهد شبستری، سروش، یوسفی اشکوری، و...(

 جریان شناسی فقهی پس از انقالب اهل سنت:

 سنتی كالسیک )وهبة الزحیلی، قرضاوی، ...( -
 د غنوشی، و ...(عقلگرایان )رمضان البوطی، نصر حامد ابوزید، جابری، برهان غلیون، راش -
 سلفیان  -

 

یادگیری -روش یاددهی  

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

ای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تمركز جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتد
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 
 و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به كاوشگری؛
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.



 روش ارزیابی

 

رد نیاز برای ارائهتجهیزات و امکانات مو   
 

 ویدئو پروژكتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی:

 : درسنامه استاد با استفاده از

مصطفی  استمرار انقالب به کدام روایت،، عبدالحسین خسرو خواه؛ جریان شناسی فکری ایران معاصر -
 جمالی

 ش.1391، تهران: نشر نی، قه و سیاست در ایران معاصرففیرحی، داوود،  -

 ش.1362، تهران: خوارزمی، اندیشه سیاسی در اسالم معاصرعنایت، حمید،  -

 ش.1376، تهران: نشر نی، نظریه های دولت در فقه شیعه كدیور، محسن، -

 

  : اینترنتی منابع
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 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2  

 
نمره 2 ندارد نوشتاری: +  
 عملکردی: ـ



 
درس مشخصات  

                            فقه و روابط بین الملل عنوان درس )فارسی( :

(Jurisprudence and International Relations)                          :)عنوان درس )انگلیسی 

 نوع درس:  اختیاری                    پیشنیاز: دارد         ندارد       

     32تعداد ساعت:         نظری                        نوع واحد:                  2تعداد واحد: 

                   

 اهداف کلی درس
 

 آشنایی تفصیلی با مبانی، اهداف و موضوعات روابط بین الملل توأم با رهیافت فقهی
 

 اهداف ویژه درس

آشنایی با تعریف، موضوع و اهداف روابط بین الملل، پیشینه روابط بین الملل و دیپلماسی؛ اصول دیپلماسی 
، اساسی ترین موضوعات روابط بین الملل )اصول حاكم بر روابط بین المللی با رهیافت فقهی، نظریه در اسالم

های متعارف در روابط بین الملل، جنگ و صلح از دیدگاه حقوق بین الملل و اسالم، سازمان های بین المللی، 
تعملی فقه اسالم در روابط بین های ؛ تبیین ظرفیتجهانی سازی در روابط بین الملل توأم با رهیافت فقهی(

  الملل

توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد   
 

 توانمندسازی دانشجویان در فهم مسائل و اهداف و موضوعات روابط بین الملل با توجه به رهیافت فقهی.  
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 سرفصل درس
 

 تعریف، موضوع و اهداف روابط بین الملل

 لماسی؛ اصول دیپلماسی در اسالمپیشینه روابط بین الملل و دیپ

 اساسی ترین موضوعات روابط بین الملل:

 اصول حاكم بر روابط بین المللی )رهیافت فقهی(  -
 نظریه های متعارف در روابط بین الملل  -
 جنگ و صلح از دیدگاه حقوق بین الملل و اسالم -
 سازمان های بین المللی -
 ت فقهی جهانی سازی در روابط بین الملل توأم با رهیاف -

 

یادگیری -روش یاددهی  
ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تمركز جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط 
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 
و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به كاوشگری؛ 

حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط استفاده از روش 
 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
ـ عملکردی:  



ئهتجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارا  
  

 ویدئو پروژكتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 

 نشر اسراء،  روابط بین الملل در اسالم، عبدالله جوادی آملی -: جزوه استاد از

، تهران: سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم دانشگاه اصول سیاست خارجی و سیاست بین المللقوام، عبدالعلی،  -
 ش.1370ا، ه

 ش.1374، تهران: آگه، اصول روابط بین المللعامری، هوشنگ،  -

، تهران: وزارت امور خارجه، جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین المللمسائلی، محمود و ارفعی، عالیه،  -
 ش.1373مؤسسه چاپ و انتشارات، 

 ش.1387قومس،  ، تهران:تاریخ دیپلماسی و روابط بین المللنقیب زاده، احمد،  -

 ش.1382، تهران: نسل نیکان، سازمانهای بین المللیآقائی، سید داوود،  -

 ش.1386، قم: بوستان كتاب قم، دین و فرآیند جهانی شدننکویی سامانی، محمود،  -

 ش.1378، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛ اخالق و حقوق بین المللقربان نیا، ناصر،  -

-  ،  د، تهران: مركز نشر علوم اسالمی، ترجمه: مصطفی محقق داماسلوک بین المللی دولت ا سالمیمحمد، حمیدالله

 منابع فرعی:

 ؛  ، رونون پی یر، ترجمه قاسم صفویتاریخ روابط بین الملل در قرن نوزدهم -

 ، محمدتقی فخلعیفقهی در حقوق بین الملل رهیافت -

 ش.1388، ترجمه: علیرضا طیب، تهران: نشر نی، ریه در روابط بین المللنظریه و زیر نظچرنوف، فرد،  -

 ش.1382، تهران: نشر مركز، جهانی بودنجهانبگلو، رامین، -



 ش.1372، تهران: نشر قومس، روابط بین الملل در تئوری و در عملكاظمی، سید علی اصغر،  -

 ش.1355اكبر مهتدی، تهران: امیركبیر،  ، ترجمه: علیروح القوانینمنتسکیو، شارل لوبی دوسکوندا،  -

 ش.1384، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، سیاست و حکومت در قرآنقاضی زاده، كاظم،  -

 

 : اینترنتی منابع
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درس مشخصات  

                               فقه و حقوق بین الملل عنوان درس )فارسی( :

(Jurisprudence and International Law)                                    :)عنوان درس )انگلیسی 

 نوع درس: اختیاری                     پیشنیاز: دارد         ندارد      

             32تعداد ساعت:         نظری                          نوع واحد :                   2تعداد واحد:  

 اهداف کلی درس

 

 عاصرعه تطبیقی با حقوق بین الملل منایی تفصیلی با اصول، مبانی و قواعد حقوق بین الملل اسالمی در مطالآش

 اهداف ویژه درس

 

آشنایی با مفاهیم بنیادین درباره فقه و حقوق بین الملل، دیرینه شناسی تاریخی حقوق بین الملل اسالمی، 

حقوق بین الملل اسالمی، اصول معاهدات در حقوق بین ویژگی های مکتب حقوق بین الملل اسالمی، منابع 

الملل اسالمی، اصول كلی حقوقی در روابط بین الملل اسالمی، تحلیل فقهی مفاهیمی مانند تابعیت، شهروندی، 

 های تعاملی فقه و حقوق بین الملل؛ كشف عرصهمشروعیت بین المللی، دار االسالم، دارالکفر

  

که درس پرورش می دهد توانایی و  شایستگی هایی  

توانمندسازی دانشجویان در فهم مبانی و قواعد حقوق بین الملل اسالمی و استفاده از آن جهت تطبیق با  
 حقوق بین الملل مدرن.
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 سرفصل درس

 مفاهیم بنیادین در باره فقه و حقوق بین الملل، دیرینه شناسی تاریخی حقوق بین الملل اسالمی

 ین الملل اسالمی، منابع حقوق بین الملل اسالمی، عرف، معاهده و . . .ویژگی های مکتب حقوق ب

 اصول معاهدات در حقوق بین الملل اسالمی

اصول كلی حقوقی در روابط بین الملل اسالمی: نفی سلطه پذیری و سلطه گری، اصل همزیستی مسالمت 
لی، اصل شناسایی، اصل مقابله به آمیز، اصل عدم مداخله، اصل حمایت از مظلومان، اصل مسؤولیت بین المل

 مثل، اصل حل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی

 تحلیل فقهی مفاهیم: تابعیت، شهروندی، مشروعیت بین المللی، دار االسالم، دارالکفر و . . .

 

یادگیری -روش یاددهی  

ز آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی ا
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تمركز 

انشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل د
و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به كاوشگری؛ 
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 ت مباحث.و ارائه نظر و تحلیل درس

 

 

 روش ارزیابی

  

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی
 

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ



 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه
 

 ویدئو پروژكتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 
  فقهی در حقوق بین الملل رهیافتمحمدتقی فخلعی؛  -
 ، اسالم و حقوق بین المللپژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛  -
  ، دیپلماسی در اسالم،حقوق تعهدات بین المللی ،یعمید زنجان -
، بیروت: دارالعلم للمالیین، القانون والعالقات الدولیة فی االسالممحمصانی، صبحی رجب،  -

 ق.1351
، محمد،  -  ش.1380، تهران: مركز نشر علوم اسالمی، سالمی لوک بین المللی دولت اسحمیدالله
، قم: حوزه علمیه قم، دفتر حقوق قراردادهای بین المللی در اسالمعظیمی شوشتری، عباسعلی،  -

 ش.1378تبلیغات اسالمی، مركز انتشار، 
 ش.1389، تهران: دانشگاه تهران، نشنامه فقه سیاسی داعمید زنجانی، عباسعلی،  -

 منابع فرعی: 

 ش.1378، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛ اخالق و حقوق بین المللقربان نیا، ناصر،  -

 ق.1385، بیروت: دارالفکر، آثارالحرب فی الفقه االسالمیزحیلی، وهبه،  - 

 ش.1386می، ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالجهاد و حقوق بین المللحسینی، سیدابوالقاسم،  -

 ش.1374، تهران: كتابخانه گنج دانش، حقوق بین الملل عمومیضیایی بیگدلی، محمدرضا،  -

 

 

  : اینترنتی منابع
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درس مشخصات  

فلسفه فقه سیاسی                              عنوان درس )فارسی( :  

(Philosophy of Political Jurisprudence)                                   وان درس )انگلیسی(:عن  

 نوع درس: اختیاری                     پیشنیاز: دارد         ندارد      

                32تعداد ساعت:         نظری                      نوع واحد :                     2تعداد واحد: 

 اهداف کلی درس
 

بانی، ضوابط و منابع استنباط فقه سیاسیآشنایی تحلیلی با مفاهیم بنیادین، اصول، م  
 

 اهداف ویژه درس
 

آشنایی با مفاهیم فلسفه فقه، فقه سیاسی، فلسفه فقه سیاسی و سایر مفاهیم بنیادین، رابطه فلسفه سیاسی با 
فلسفه فقه سیاسی، سیر تاریخی فقه سیاسی و تطورات نظریات، منابع فقه سیاسی، مبانی و اصول فقه سیاسی، 

 و قلمرو فقه سیاسی، نسبت فقه سیاسی با علوم دیگر. اهداف

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد
 

 توانمندسازی دانشجویان در فهم مفاهیم، اهداف و قلمرو و منابع استنباط فقه سیاسی
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 سرفصل درس

 

 ینمفهوم شناسی فلسفه فقه، فقه سیاسی، فلسفه فقه سیاسی و سایر مفاهیم بنیاد

 رابطه فلسفه سیاسی با فلسفه فقه سیاسی

 سیر تاریخی فقه سیاسی و تطورات نظریات

 منابع فقه سیاسی: كتاب، سنت، سیره، عقل، بنای عقال، مصلحت و . . .

مبانی و اصول فقه سیاسی: آمیختگی دین و سیاست، جایگاه رهبری دینی، ضرورت حکومت دینی، اصل 
 دمی، مصلحت، شورا، بیعت، اصل عدم والیت، اطاعت.انتخابگری و مشاركت و نظارت مر

 اهداف فقه سیاسی: عدالت، امنیت، عزت مسلمانان، حفظ نظام

 قلمرو فقه سیاسی: بررسی نظریه های فقه اقلی و اكثری

 نسبت فقه سیاسی با علوم دیگر؛ فلسفه، كالم، حقوق، علم سیاست و . . .

 

یادگیری -روش یاددهی  

 

برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فضای مناسب 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

ركز جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تم
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 
و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به كاوشگری؛ 

انمندسازی دانشجویان برای استنباط استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت تو
 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

  



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه

ویدئو پروژكتور -وردتخته وایت ب -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس  

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی:
 از منابع:  ایدرسنامه استاد، گزیده  

 مدخل الی الفکر السیاسی فی االسالم،  خلیل عصامی  -

 اسی اسالممبانی اندیشه سی، عباسعلی عمید زنجانی -

، قم: انتشارت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام فلسفه سیاسی اسالمنوروزی، محمدجواد،  -
 ش.1388نی،خمی

 ش.1361، قم:]بی تا[، فقه سیاسی اسالمشکوری، ابوالفضل،  -

 ش.1389، تهران: دانشگاه تهران، نشنامه فقه سیاسی داعمید زنجانی، عباسعلی،  -

، تهران: سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی مبانی اندیشه سیاسی در اسالمحقیقت، سید صادق،  -
 ش.1387دانشگاه، 

 ش.1384، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، سیاست و حکومت در قرآناده، كاظم، قاضی ز -

 ش.1388، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالم، فقه سیاسی شیعهسید باقری، سید كاظم،  -

 ش.1378، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالم، اصول سیاست و حکومتجهان بزرگی، احمد،  -

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2 + نوشتاری:  نمره 2 ندارد   
 عملکردی: ـ



 : اینترنتی عمناب
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درس مشخصات  

                    های علم سیاستبنیان عنوان درس )فارسی( :

(Principles of Political Science)                                                  :)عنوان درس )انگلیسی 

 نوع درس: اختیاری                     پیشنیاز: دارد         ندارد      

             32تعداد ساعت:         نظری                         نوع واحد :                  2داد واحد:  تع

 

 اهداف کلی درس

 

 آشنایی تفصیلی با مهم ترین و اساسی ترین مفاهیم، موضوعات و مبانی علم سیاست  
  

 اهداف ویژه درس
 

طبقه بندی ای سیاسی، هسیاست، ارزشی مطالعه یکردهای چندگانهآشنایی با تعاریف و مفاهیم اساسی سیاست، رو
های دولت، سیاست ملی، سیاست جهانی، قوانین اساسی نظام، های سیاسی، نظریههای سیاسی، ایدئولوژینظام

   یهای سیاسانتخابات، نظام احزاب سیاسی، فرایند سیاست، نظریه های تصمیم گیری در سیاست، عملکرد نظام

 

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

توانمندسازی دانشجویان در فهم مفاهیم و مبانی علم سیاست و آشنایی با نظریه های موجود و تحلیل عملکرد 
 نظام های سیاسی.
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 سرفصل درس

تعاریف و مفاهیم اساسی سیاست     

 ی مطالعه سیاسترویکردهای چندگانه

 های سیاسیارزش

 های سیاسیقه بندی نظامطب

 های سیاسیایدئولوژی

 های دولتنظریه

 سیاست ملی، سیاست جهانی

 قوانین اساسی

 نظام انتخابات 

 نظام احزاب سیاسی

 فرایند سیاست

 نظریه های تصمیم گیری در سیاست

های سیاسیعملکرد نظام        
 

یادگیری -روش یاددهی  

شاركت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت م
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تمركز 

داللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت بر روی مباحث است
و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به كاوشگری؛ 

برای استنباط استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 
 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

  



یروش ارزیاب  

 

هتجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائ   
 

 تورویدئو پروژك -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

عفهرست مناب  

 منابع اصلی:

 مایکل جی رزكین و دیگران، ترجمه اطهری و دیگران شناسی علم سیاست، شالودهجزوه استاد از: 

، مترجمان: حسن سعید كالهی، عباس كاردان، تهران: شركت انتشارات علمی مفاهیم کلیدی در علم سیاستهیوود، اندرو،  -
 ش.1387و فرهنگی، 

 ش.1374، ترجمه: لیال سازگار، تهران: نشر دانشگاهی، مت: آشنایی با علم سیاستحکورنی، آستین،  -

 ش.1394، ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، تهران: آگاه، مبانی جامعه شناسی سیاسیدور ماگن، ژان ایو و موشار، دانیل،  -

 ش.1379، تهران: نشر دادگستر، مبانی علم سیاستتنسی، استیون،  -

 ش.1380، مترجم: خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو، سفه سیاسیفل همپتن، جین، -

  منابع فرعی:

 ش.1373، ترجمه: مرتضی كاخی، تهران: آگاه، اندیشه سیاسی از افالطون تا ناتورد هد، برایان،  -

 ش.1389، ترجمه: خشایار دیهیمی، تهران: نشر نی، تاریخ فلسفه سیاسیگلوسکو، جرج،  -

 ش.1384، تهران: نشر نی، اندیشه سیاسی در غرب مبانیشریعت، فرشاد،  -

 ش.1337، ترجمه: حمید عنایت، تهران: نیل، سیاستارسطو،  -

، ترجمه: دفتر مطالعات و تحقیقات   سیاسی دانشگاه ساختارهای قدرت"درآمدی بر علم سیاست" شوارتس منتل، جان، -
 ش.1378امام صادق)ع(، تهران: مركز اسناد انقالب اسالمی، 

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2  

 
 ندارد نوشتاری: +

 
نمره 2  

ـ عملکردی:  



   :اینترنتیمنابع  
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درس مشخصات  

                   مناسبات فقیهان و حکمرانان در تاریخ عنوان درس )فارسی( :

(Terms of Jurists and Rulers during the History)                   :)عنوان درس )انگلیسی 

       نوع درس: اختیاری                        پیشنیاز: دارد         ندارد 

              32تعداد ساعت:         نظری                        نوع واحد :               2تعداد واحد:  

 

 اهداف کلی درس

 

شناخت تفصیلی روابط و مناسبات فقیهان با حاكمان و سالطین در طول تاریخ و تحلیل فقهی 
 آن                                 

 

درس اهداف ویژه  

 

ی سالطین )عادل و جائر(، تحلیل فقهی تاریخی در مواجهه با پدیدهامامیه فقیهان  عملیرویکرد آشنایی با 
 ی عملی فقیهان و سالطین.های فقه شیعی در مواجههدوره
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 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

 

اكمان در طول تاریخ.توانمندسازی دانشجویان در تحلیل فقهی روابط فقیهان با ح  

                              

 سرفصل درس
 

 تحلیل قرآن و سنت در باب ارتباط عالمان دینی با حاكمیت

 ی سالطین )عادل و جائر(رویکرد نظری فقیهان در مواجهه با پدیده

 ی عملی فقیهان و سالطین:های فقه شیعی در مواجههتحلیل فقهی تاریخی دوره

 عصر اموی -
 صر عباسیع -
 آل بویه -
 خاندان نوبختی -
 حاكمان مغول )خواجه نصیر طوسی و ...( -
 دوران صفویه )مجلسی اول و دوم؛ شیخ بهایی؛ محقق اردبیلی؛ فیض كاشانی و...( -
دوران قاجار )سید جمال اسد آبادی؛ شیخ هادی نجم آبادی؛ میرزای شیرازی؛ شیخ فضل الله نوری؛  -

 سید محمد طباطبائی و ...(آخوند خراسانی؛ میرزای نایینی، 
 دوران پهلوی )كاشانی؛ امام خمینی؛ بروجردی؛ شریعتمداری؛ خوئی و ...( -
 عصر انقالب اسالمی، دولت دینی یا دین دولتی -

  



یادگیری -روش یاددهی  

 

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشاركت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات كوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از دانشجویان با 

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه كنفرانس؛ تمركز 
نشجویان به مشورت بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دا

و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به كاوشگری؛ 
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 

 ویدئو پروژكتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای كالس

  

 پروژه
 

ییآزمون نها  ارزشیابی مستمر میان ترم 

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
ـ عملکردی:  



 فهرست منابع

 

 منابع اصلی:
  ندان اسالمیزندگینامه علمی دانشم، عبد الحسین زرین كوب ای از:گزیده

-  ،  ش.1367، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، والیت فقیهخمینی، سید روح الله

، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: توس، دین ودولت در ایران)نقش علما در دوره قاجار(الگار، حامد،  -
 ش.1369

 ش.1348، تبریز: سروش، آبادی معروف به افغانیسید جمال الدین اسدتقی زاده، سید حسن،  -

، تهران: امیر كبیر، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق حائری، عبدالهادی، -
 ش.1364

 ش.1357، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، بیدارگران اقالیم قبلهحکیمی، محمد رضا،  -

 ش.1362، قم: دفتر انتشارات اسالمی، یرانتاریخ سیاسی معاصر امدنی، جالل الدین،  -

 ش.1363، تهران: امیر كبیر، دین و مذهب در عصر صفویمیر احمدی، مریم،  -

 ش.1386، تهران: مركز اسناد انقالب اسالمی، تنبیه االمه و تنزیه الملهنائینی، محمد حسین،  -

 منابع فرعی:

 ش.1373انتشار،  ، تهران:سرآغاز نو اندیشی معاصرفراستخواه،مقصود،  -

 ش.1387، تهران: روزنه، ، ما چگونه ما شدیمزیبا كالم، صادق -

 

  : اینترنتی منابع
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Saucony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی

 برنامه ریزی درسی شورای 

 

 

 مشخصات کلی، برنامه و سرفصل درس های

 کارشناسی ارشد دوره:                 

 فقه مدنی رشته:                 
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 فصل اول:

 مشخصات کلی
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 بسمه تعالی

 تعریف رشته:

 عنوان رشته: فقه مدنی

روابط حقوقی  در آن کهبزرگی از دانش حقوق را به خود اختصاص داده است  حقوق مدنی شاخه به موازات آنکه

ئل مربوط به خانواده، اموال و مالکیت، قراردادها مساو  شودنوعان و شهروندان مورد مطالعه واقع میبا دیگر هم فرد

تمام عیار و کارآمد، ریشه دار، اسالمی نیز به عنوان یک نظام حقوقی  قهف، گنجدجملگی در این حوزه، می و . . .

چون نکاح، طالق، عقود، ایقاعات و امثال و در قالب مباحثی هم ی مهم، توجه خاص مبذول داشتهبه این جنبه

ای را مطرح کرده است. بنابراین رواست که همسو با هندسه مباحث حقوق مدنی این بخش های گستردهثبحهاآن

 از ابواب فقهی را فقه مدنی بنامیم.

 

 هدف رشته:

 نیمدی فقه تخصصی کردن مطالعات دانشجویان فقه در حوزه -

 های تخصصی یاد شدهتعمیق اطالعات دانشجویان در حوزه -

 ی فقه مدنیی علمی کشور در حوزهای جامعهگویی به نیازهپاسخ -

وصیت و ، احوال شخصیه) نکاح، انحالل نکاح( های:آشنایی تحلیلی و تخصّصی با فقه مدنی در زمینه -

های ماهوی و ها و تمایزو نیز آشنایی با تشابه مسؤولیت مدنی، اموال و مالکیت، عقود و ایقاعات، ارث

 وانین و مبانی حقوق مدنی مدرنشکلی احکام و مبانی فقه مدنی با ق

های دانشجویان دوره به شناسایی و حل مشکالت فقهی و حقوقی مدنی با توجه تقویت انگیزه و گرایش -

 به تحوالت نو شونده در این حوزه

 گویی فقه اسالمیهای مطرح شده در ارتباط با توان پاسخگویی به شبهات و چالشایجاد تمایل به پاسخ -

 فقه اسالمی به عنوان یک نظام حقوقی پویا و مولّد ایجاد عالقه به -

 

 

 



 ضرورت و اهمیت رشته:

امور مدنی، فقه اسالمی  امروزه با توجه به گسترش و تعمیق دانش حقوق و پدید آمدن موضوعات نوپدید در حوزه

است. با توجه به این  ی تمدن جهانی عقب نماند، نیازمند توجهی تازه به این گونه مباحثنیز برای آن که از قافله

آشنا  احکامضوعات فقهی و متدولوژی استنباط ای کارشناسی، با کلیات موی فقه در دورهکه دانشجویان رشته

 تر و تحلیلی با این مباحث، درگیر شوند. دورهای تخصصیمی شوند، بایسته است تا در مقاطع باالتر به گونه

زیرا ضمن ایجاد احساس تکراری بودن مباحث در  ،کنداشباع نمیکارشناسی ارشد موجود، این نیاز آنان را 

کند. از این رو عمق بخشی را نیز از آنان سلب می ی موضوعات، امکانی زیاد دامنهدانشجویان، به علت گستره

ر گویی به این نیاز رو به رشد، بسیار ضروری به نظای خاص با رویکرد مباحث فقه مدنی، برای پاسختأسیس رشته

 رسد.می

 

 نقش، توانایی و شایستگی دانش آموختگان: 

 های مهارتیتوانایی .1

 ی مسائل فقه مدنیوانایی پژوهش و تولید علم در زمینهت -

 نظر در فقه و حقوق اسالمیمرتبط به عنوان صاحب هایتوانایی برنامه ریزی در مراکز و سازمان -

 ی موضوعات فقه مدنیزمینهو شبهات موجود در  هاگویی به چالشتوانایی پاسخ -

 ی موضوعات فقه مدنیگذاری، قضایی و اجرایی کشور در حوزههای قانونتوانایی کمک به سیستم -

 التحصیالن دوره:شغلی فارغ هایظرفیت .2

 امکان جذب در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به حوزه و دانشگاه -

 ل، مشاور حقوقی و . . .امکان جذب در سیستم قضایی کشور به عنوان قاضی، وکی -

 استاد مدرس و امکان جذب در مراکز آموزشی به عنوان .3

 

 طول دوره و شکل نظام

سال سال تحصیلی و حداکثر پنج نیمی فقه مدنی شامل حداقل چهار نیمناپیوستهی کارشناسی ارشد دوره

 ت.پژوهشی اس –ب پایان نامه است. ماهیت رشته، تلفیقی آموزشی تحصیلی با احتسا

 



 تعداد و نوع واحدها درسی:

جمع واحدهای ارائه شده،  واحد تخصصی) با احتساب پایان نامه( را بگذراند. 32هر دانشجو موظف است 

دروس واحد  12واحد را با انتخاب از میان  4واحد را به صورت اجباری و  22واحد است که دانشجو باید  40

 است.  6اختیاری بگذراند. واحد پایان نامه نیز 

 

 شرایط و ضوابط ورود به دوره

همه داوطلبانی که در چارچوب مقررات سازمان سنجش آموزش کشور دارای شرایط الزم برای شرکت در 

های همسو هستند، از جمله دارندگان مدرک آزمون کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی و سایر کد رشته

توانند در سطح سه حوزه، می می، فقه و حقوق اسالمی، حقوق و یای فقه و مبانی حقوق اسالکارشناسی رشته

های دیگر، در صورت قبولی در دارندگان مدرک کارشناسی از رشته آزمون ورودی این رشته شرکت کنند.

بایستی دست کم دو درس تخصصی فقه و اصول از کارشناسی فقه و آزمون سراسری کارشناسی ارشد، بایستی 

 .بگذرانند ی را در چارچوب مقررات و به تشخیص گروه آموزشی،مبانی حقوق اسالم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل دوم:

 واحدهای درسی و جداول دروس
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 دروس جبرانی -1جدول

 

 

 

 ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیشنیاز/ همنیاز

 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 1اصول فقه  4 -  4 64 - 64 ندارد

 2 2اصول فقه  4 -  4 64 - 64 //

 3 3اصول فقه  4 -  4 64 - 64 //

 4 4اصول فقه  4 -  4 64 - 64 //

 5 1فقه  4 -  4 64 - 64 //

 6 2فقه  4 -  4 64 - 64 //

 7 3فقه  4 -  4 64 - 64 //

 8 4فقه  4 - 4 64 - 64 //

 جمع کل 32 - 32    



 دروس تخصصی -2جدول 

 ردیف نام درس تعداد واحد عداد ساعاتت پیشنیاز/ همنیاز

 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 اصول فقه )مباحث الفاظ( 2 - 2 32 - 32 ندارد

 2 اصول فقه )ادله اجتهادی( 2 - 2 32 - 32 //

 3 اصول فقه )اصول عملیه( 2 - 2 32 - 32 //

 4 1عقود معین  2 - 2 32 - 32 //

 5 2ین عقود مع 2 - 2 32 - 32 //

 6 3عقود معین  2 - 2 32 - 32 //

 7 1فقه احوال شخصیه  2 - 2 32 - 32 //

 8 2فقه احوال شخصیه  2 - 2 32 - 32 //

 9 آیات االحکام مدنی 2 - 2 32 - 32 //

 10 1قواعد فقه مدنی  2 - 2 32 - 32 //

 11 2قواعد فقه مدنی  2 - 2 32 - 32 //

 جمع کل 22 - 22    



 دروس اختیاری -3جدول 

 ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیشنیاز/ همنیاز

 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 اصول فقه )تعارض ادله، اجتهاد و تقلید( 2 - 2 32 - 32 ندارد

 2 اصول قراردادها و تعهدات 2 - 2 32 - 32 //

 3 اموال و اشخاص 2 - 2 32 - 32 //

 4 مسائل مستحدثه فقه مدنی 2 - 2 32 - 32 //

 5 کلیات حقوق مدنی 2 - 2 32 - 32 //

 6 الزامات خارج از قرارداد 2 - 2 32 - 32 //

 جمع کل 12 - 12    



 

 

 

 

 فصل سوم:

 ویژگی های دروس
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 درس مشخصات

               اصول فقه )مباحث الفاظ( عنوان درس )فارسی( :

                Principles of Jurisprudence (Subjects of Words)عنوان درس )انگلیسی(: 

 نوع درس:   الزامی                      پیشنیاز: دارد         ندارد       

                     32تعداد ساعت:         نظری                     نوع واحد :                                2تعداد واحد: 

 ساهداف کلی در

 

 تفصیلی با روش های استنباط احکام از طریق ژرف نگری در برخي مسائل اصول فقهنسبتاً آشنایی 
 

 اهداف ویژه درس

نواهی، مفهوم و منطوق، مفهوم شرط، مفهوم غایت، مفهوم الفاظ علم اصول: آشنایی دانشجویان با مباحث 
؛ تقویت توان در بکارگییر مطلق و مقید، وم لقب، عام و خاصحصر و استثناء، مفهوم وصف، مفهوم عدد، مفه

 قواعد اصولی ر استنباط فقهی

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

 ز آن در بررسی و تحلیل مباحث فقهوانمند سازی دانشجویان در فهم مباحث اصولی و استفاده ات
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 سرفصل درس
 نواهی: داللت نهی بر فساد -

و منطوق؛ مباحث: اقسام منطوق: صریح و غیر صریح، داللت سیاقیه مفهوم موافق: مساوات،  مفهوم -
اولویت؛  مفهوم شرط: ادله قائلین و نافین، تعدد شرط و وحدت جزا؛ تداخل اسباب و مسببات؛ مفهوم 

 غایت؛ مفهوم حصر و استثناء؛ مفهوم وصف؛ مفهوم عدد؛ مفهوم لقب.
اقسام عام، الفاظ عموم، استعمال عام در افراد باقي مانده، حجیت عام  عام و خاص؛ مباحث: تعریف و -

مخصص در افراد باقي مانده، اجمال مخصص: تمسك به عام در شبهات مفهومیه و مصداقیه، عمل به 
 عام قبل از فحص از مخّصص، تخصیص قرآن به خبر واحد.

طالق، کیفیت داللت مطلق بر شمول و مطلق و مقید؛ مباحث: انحاء اطالق، الفاظ و عبارات دال بر ا -
 سریان، مقدمات حکمت، جمع بین مطلق و مقید.

 

 یادگیری -روش یاددهی

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
عات درسی در برخی از دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضو

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز 
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 

یت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛ و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدا
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 یروش ارزیاب

 

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ 



 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه
 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 عفهرست مناب
 منابع اصلی:

 محمدرضا مظفر اصول الفقه،مکارم شیرازی؛  طریق الوصول إلی مهمات علم االصول،اي از: گزیده

 .م1980القاهره: دارالکتب المصریه، ،دروس فی علم االصول)حلقه ثانیه(قر،  محمد باصدر، سید  -

 منابع فرعی:

 اصول الفقه في ثوبه الجدید،ابوالقاسم خویی؛  المحاضرات فی اصول الفقه،محقق نائیني؛  فوائد االصول،
اصول فقه در میان  مباحث الفاظاحمد واعظي؛  علم اصول و دیگر شاخه هاى زبانی،محمد جواد مغنیه؛ 

 (40-39؛ 38-37، مصطفی ملکیان، )نقد و نظر دانشهاى زبانی
 ش.1365، قم: مؤسسه نشراسالمی، فرائداالصول انصاری، مرتضی، -

 م.1980القاهره: دارالکتب المصریه،  دروس فی علم االصول )حلقه ثالثه(،صدر، سید محمد باقر،  -

 ق.1414، قم: مکتب آیة اّله العظمی السید السیستانی، االصول الرافد فی علمسیستانی، سیدعلی، -      

بررسی امکان دسترسی به نیات مؤلف: نقدی بر هرمونتیک قصدی ستیز و عابدی سرآسیا، علیرضا،  -
 .2/85، مشهد: مطالعات اسالمی: فلسفه و کالم شمارهمرگ مؤلف نظریه

هشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،  سال سوم، شماره ، تهران: پژودفاع از قصدگرایی تفسیریواعظی، احمد،  -
 .5اول، پیاپی

 

 : منابع اینترنتی 
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 درس مشخصات

         اصول فقه )ادله اجتهادي( عنوان درس )فارسی( :
 Principles of Jurisprudence (Ijtihadi Reasons) عنوان درس )انگلیسی(:

 پیشنیاز: دارد         ندارد                         نوع درس: الزامی      

 ساعت                        32تعداد ساعت:         نظری                   نوع واحد :                               2تعداد واحد:  

 اهداف کلی درس

 

 برخي مسائل اصول فقه آشنایی تفصیلی با روش های استنباط احکام از طریق ژرف نگری در
 

 اهداف ویژه درس

حجیت ظواهر، خبر واحد، دلیل شرعي غیر لفظي، ، آشنایی دانشجویان با مباحث قطع، تجری، اصل عدم حجیت ظن

تقویت توان عمومی دانشجویان در بکارگیری قواعد ، سایر آثار ظن غیر از حجیت، دلیل انسداد، اجماع، دلیل عقل

 ط فقهیاصولی در میدان استنبا

 

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

 

 ز آن در بررسی و تحلیل مباحث فقهتوانمند سازی دانشجویان در فهم مباحث اصولی و استفاده ا
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 سرفصل درس

 قطع؛ مباحث: وجوب متابعت قطع؛ اقسام قطع؛ قطع حاصل از مقدمات عقلیه، تجری  -
 اصل عدم حجیت ظن -
اقسام داللت؛ دلیل حجیت ظهور؛ تشخیص موضوع حجیت؛ ظهور ذاتي و  حجیت ظواهر؛ مباحث: -

ظهور موضوعي؛ ظهور موضوعي در عصر نص؛ تفصیالت در حجیت: مقصودین باالفهام و غیر 
 مقصودین، حصول ظن فعلي بر وفق ظهور و عدم آن. 

جیت خبر واحد خبر واحد؛ مباحث: تحدید دایره حجیت اخبار: خبر با واسطه، تسامح در ادله سنن؛ ح -
 در اصول، حجیت خبر واحد در موضوعات، معیار حجیت خبر واحد: وثوق به روایت یا وثاقت راوي 

دلیل شرعي غیر لفظي؛ مباحث: داللت فعل، داللت تقریر، سیره، سیره متشرعه، احراز وجداني دلیل  -
 شرعي غیر لفظي  

 اجماع و شهرت فتوایی -
 دلیل عقل -
جبر قصور سند یا داللت، وهن حجت دیگر، مرّجح باب تعارض دلیل  سایر آثار ظن غیر از حجیت: -

 دانسدا

 

 یادگیری -روش یاددهی

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
در برخی از  دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز 
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 

ویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛ و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشج
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی

  

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2

 
 ندارد نوشتاری: +

 
 نمره 2
 دی: ـعملکر 



 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع
 منابع اصلی: 

 محمدرضا مظفر اصول الفقه،، مکارم شیرازی؛ طریق االصول إلی مهمات علم االصولگزیده اي از: 
 م.1980القاهره: دارالکتب المصریه،  ،دروس فی علم االصول)حلقه ثانیه(قر،  محمد با صدر، سید -    

 م.2006، بیروت: الغدیر، مامیهاال دروس فی اصول فقهفضلی، عبدالهادی،  -

 منابع فرعی: 

محمد  ،اصول الفقه في ثوبه الجدید؛ ابوالقاسم خویی؛ مصباح االصول، محقق نائیني؛ فوائد االصول -
 ، ابوالقاسم علیدوستفقه و عقلمغنیه؛ جواد 

 ش.1365، قم: مؤسسه نشراسالمی، فرائداالصول انصاری، مرتضی، -

 م.1980القاهره: دارالکتب المصریه،  دروس فی علم االصول )حلقه ثالثه(،صدر، سید محمد با قر،  -

 ق.1418لبیت )ع(، ، قم: المجمع العالمی الهل ااالصول العامه للفقه المقارنحکیم، محمد تقی،  -

 ش.1384، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، فقه و عرفعلیدوست، ابوالقاسم،  -

 

  

  :منابع اینترنتی
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 درس مشخصات

                   اصول فقه )اصول عملیه( عنوان درس )فارسی( :

                Principles of Jurisprudence (Practical Principles)عنوان درس )انگلیسی(: 

 نوع درس: الزامی                       پیشنیاز: دارد         ندارد      

                       32نوع واحد : نظری                        تعداد ساعت:                             2تعداد واحد: 

 

 اهداف کلی درس

 قهژرف نگری در برخي مسائل اصول ف احکام از طریق آشنایی نسبتاً تفصیلی با روش های استنباط

 

 اهداف ویژه درس

اصل برائت )ادله ، قاعده ی اولیه و ثانویه در حالت شک، تحدید مجاری اصولآشنایی دانشجویان با مباحث 
ب: اصل استصحا، اصل احتیاط )موارد لزوم عمل به احتیاط(، اصل تخییر، برائت؛ تحدید مفاد برائت و قلمرو آن(

تعریف و ارکان استصحاب؛ ادله استصحاب؛ اصول و قواعد مشابه استصحاب؛ کاربرد قواعد اصولی در استنباط 
 فقهی

 

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد 

 

 توانمند سازی دانشجویان در فهم مباحث اصولی و استفاده از آن در بررسی و تحلیل مباحث فقهی
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 سرفصل درس

 

 لیه: برائت، تخییر، احتیاط و استصحاباصول عم

 تحدید مجاری اصول -
 قاعده ی اولیه و ثانویه در حالت شک -
اصل برائت )ادله برائت؛ تحدید مفاد برائت و قلمرو آن؛ برائت عقلی و نقلی، چالش برائت با نظریه حق  -

 الطاعه، ...(
( موارد علم 2ص و یأس، ( شبهات بدویه قبل از فح1اصل احتیاط )موارد لزوم عمل به احتیاط:  -

( شبهات همراه با علم اجمالِی موثر، نسبت 4( امور مهمه 3تفصیلی به تکلیف، و شک در سقوط آن،  
 به تکلیف قاعده منجزیت علم اجمالی 

 اصل تخییر -
اصل استصحاب: تعریف و ارکان استصحاب؛ ادله استصحاب؛ اصول و قواعد مشابه استصحاب)قاعده یقین، قاعده 

و مانع؛ استصحاب قهقرائی، اصل عدم و مهمترین موارد آن(؛ تردید در حجیت برخی اقسام استصحاب مقتضی 
)تردید در حجیت استصحاب حکم عقلي، استصحاب در مورد شك در مقتضي، استصحاب در مورد احکام کلي، 

 استصحاب کلي، استصحاب در امور تدریجي، استصحاب تعلیقي، و استصحاب مثبت(

 

 ییادگیر -یروش یادده
ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های دانشجویان 
با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از جلسات؛ ارائه گزارش 

نشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز بر روی مباحث استداللی درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دا
و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت و هم اندیشی با استفاده از 
روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای 

 و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث. توصیف

 

 
 



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائهروش 
 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -سفضای کال

 

 عفهرست مناب
 منابع اصلی:
 طریق الوصول الي مهمات علم االصول، ؛ ناصر مکارم شیرازياصول الفقه ،محمدرضا مظفرگزیده اي از: 

 م.1980القاهره: دارالکتب المصریه،  ،دروس فی علم االصول)حلقه ثانیه(قر،  صدر، سید محمد با - 
 م.2006، بیروت: الغدیر، مامیهاال دروس فی اصول فقهفضلی، عبدالهادی،  -

 منابع فرعی:

اصول الفقه في ثوبه ، محمد جواد مغنیه مصباح االصول،ابوالقاسم خوئی؛  فوائد االصول،محقق نائیني؛ 
 الجدید،

 ش.1365، قم: مؤسسه نشراسالمی، فرائداالصول انصاری، مرتضی، -
 م.1980القاهره: دارالکتب المصریه،  دروس فی علم االصول )حلقه ثالثه(،محمد با قر،  صدر، سید -
 ق.1418، قم: المجمع العالمی الهل البیت )ع(، االصول العامه للفقه المقارنحکیم، محمد تقی،  -

  :منابع اینترنتی
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 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2

 
 ندارد نوشتاری: +

 
 نمره 2
 -عملکردی:  



 
 درس مشخصات

           1عقود معین عنوان درس )فارسی( :

 Specific Contracts (1) عنوان درس )انگلیسی(:

 ندارد         نوع درس: الزامی                        پیشنیاز: دارد        

                        32تعداد ساعت:         نظری                   نوع واحد :                                2تعداد واحد: 

 

 اهداف کلی درس

 نمباني فقهي پاره اي از عقود معی استداللي احکام ویمه نتفصیلي و نسبتاً شناخت 

 

 اهداف ویژه درس

بیع  به عقد فاسد،آشنایی با احکام و آثار عقد بیع ) معاطات، شروط عقد بیع، شرایط متعاقدین، مقبوض 
شرایط  فضولي، احکام اجازه و رّد، کشف و نقل، شرایط عوضین، خیارات(؛ عقد اجاره )عقد اجاره، لزوم اجاره،

متعاقدین، شرایط مورد اجاره، اقسام اجاره، اجاره اعیان، اجاره اعمال، بطالن اجاره, اختالفات حقوقي در اجاره(؛ 
عقد صلح )ماهیت استقاللي یا تبعي صلح، اقرار و انکار در صلح، شرایط متصالحان، شرایط مورد صلح(؛ جعاله 

ها و ساز و ؛ ابزارها، روشودن مورد، زمان استحقاق ُجعل()ماهیت عقد جعاله، آثار و احکام جعاله، مجهول ب
 کارهای استنباط احکام فقهی
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 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

 

توانمندسازی دانشجویان در شناخت دقیق ماهیت، احکام و آثار عقد بیع، اجاره، صلح و جعاله و استفاده از 
 به آن ها.  آن جهت تحلیل دقیق مسائل مربوط

 

 سرفصل درس

 بیع                    اجاره                     صلح                     جعاله              

 

                              عقد بیع                   

 معاطاة

 شروط عقد بیع

 شرایط متعاقدین

                           مقبوض به عقد فاسد         

 بیع فضولي

 احکام اجازه و ردّ 

 کشف و نقل

                         شرایط عوضین               

 خیارات

 

 عقد اجاره

 لزوم اجاره

 شرایط متعاقدین

 شرایط مورد اجاره

 اقسام اجاره

 اجاره اعیان

 اجاره اعمال

 بطالن اجاره

اختالفات حقوقي در 
 اجاره

 

 

 عقد صلح

 

تبعي  ماهیت استقاللي یا
 صلح

 

 اقرار و انکار در صلح

 

 شرایط متصالحان

 

 شرایط مورد صلح

 مباحث تنازع

 

 

 ماهیت عقد جعاله

 

 آثار و احکام جعاله

 

 مجهول بودن مورد

 

 زمان استحقاق ُجعل

 

 فسخ و انحالل جعاله

 

  

 

 

 



 یادگیری -روش یاددهی

رسی؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث د
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز 

تنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت اس
و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛ 
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 نظر و تحلیل درست مباحث.و ارائه 

 

 روش ارزیابی

 

 

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 

 

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ



 فهرست منابع

 منابع اصلی: 
 ، فیض کاشانی؛مفاتیح الشرایع ، محقق حلی؛شرایع االسالم ، شهید ثانی؛الروضة البهیةگزیده اي از کتاب هاي: 

 محمدجواد مغنیه ،فقه االمام جعفر الصادق)ع( ، سید یزدی؛ العروة الوثقي محشا

 منابع فرعی:

؛ تفصیل الشریعة، الزبدة الفقهیةخمینی؛ ، سید مصطفي مستند تحریر الوسیله، شهید ثانی؛ مسالك االفهام 
 کاشف الغطاء شرح مجلة االحکام،فاضل لنکرانی؛  

 

 : اینترنتیمنابع 
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 درس مشخصات

                        2عقود معین عنوان درس )فارسی( :

 Specific Contracts (2) عنوان درس )انگلیسی(:

 از: دارد         ندارد       نوع درس: الزامی                       پیشنی

               32تعداد ساعت:     نظری                              نوع واحد :                              2تعداد واحد:  

 

 اهداف کلی درس

 

 استداللي احکام و مباني فقهي دسته اي از عقود معیننیمه تفصیلي و نسبتاً شناخت 

 

 درس اهداف ویژه

 

؛ ارتقای آگاهی و آشنایی با ماهیت، احکام، شرایط و آثار عقد ضمان، حواله، کفالت، دین، رهن و عطایا  
 توانایی بکارگیری ابزارهای استنباط فقهی

 

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

له، کفالت، دین، رهن و توانمندسازی دانشجویان در شناخت دقیق ماهیت، احکام و آثار عقد ضمان، حوا
 عطایا و استفاده از آن جهت تحلیل دقیق مسائل مربوط به آن ها. 
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 سرفصل درس

  
 دین             رهن                عطایا             ضمان        حواله                 کفالت    

ماهیت عقد 
 ضمان

شروط  
 عقد ضمان

شرایط 
ضامن، 

مضمون له 
و مضمون 

 علیه

انحالل عقد  
 ضمان

ضمان 
عهده و 

 درک

ماهیت عقد 
 حواله

 

شرایط محیل، 
محتال و محال 

 علیه

 

 ترامي و دور  

 

تعدد محال 
 علیه

 

  

 ماهیت عقد کفالت

 

 کفالت حاّل و مؤّجل

 

 تعلیق کفالت

 

 کفالت حکمي 

 غیبت مکفول

فسخ و انحالل 
 کفالت

ماهیت عقد 
 قرض

 

شرایط 
 متعاقدین

 

 شروط قرض

 

به بیع دین 
 حاّل و مؤّجل

 ربا ی قرضی

امساك از تأدیه 
 دین

 احکام مفّلس

ماهیت عقد 
 رهن

 

شرایط راهن 
 و مرتهن

 

شرایط و 
احکام عین 

 مرهونه

 

سایر احکام 
 رهن

فسخ و 
 انحالل رهن

 عقد صدقه

 

 عقد هبه

 

 وقف

 

 سکني  

 

 تحبیس

  

 یادگیری -روش یاددهی

مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز 

و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت بر روی مباحث استداللی 
و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛ 

ستنباط استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای ا
 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 هرست منابعف

 منابع اصلی: 
 ، فیض کاشانی؛مفاتیح الشرایع  ، محقق حلی؛شرایع االسالم ، شهید ثانی؛گزیده اي از کتاب هاي: شرح لمعه

 محمدجواد مغنیه ،فقه االمام جعفر الصادق)ع( ، سید یزدی؛العروة الوثقي )محشی(
 منابع فرعی:

، تفصیل الشریعة؛ الزبدة الفقهیةد مصطفي خمینی؛ ، سیمستند تحریر الوسیله، شهید ثانی؛ مسالك االفهام
 ، کاشف الغطاءشرح مجلة االحکامفاضل لنکرانی؛ 

 

 : اینترنتیمنابع  

              http://www.noormags.ir .پایگاه مجالت تخصصی نور:  http://www.magiran.com    2 .بانک اطالعات نشریات کشور:1

 http://eshia.ir .ارتباط شیعی )دروس خارج فقه و اصول(:     http://sid.ir             4انشگاهی:   .پایگاه اطالعات علمی جهاد د3

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 

 نمره 2
 عملکردی: ـ 



 
 درس مشخصات

                        3عقود معین عنوان درس )فارسی( :

 Specific Contracts (3) عنوان درس )انگلیسی( :

 از: دارد         ندارد     نوع درس:   الزامی                      پیشنی

                       32تعداد ساعت:          نظری                  نوع واحد :                            2تعداد واحد:  

 

 اهداف کلی درس
 

 استداللي احکام و مباني فقهي دسته اي از عقود معیننیمه تفصیلي و نسبتاً شناخت 

 

 ساهداف ویژه در

  

؛ ارتقای آشنایی با ماهیت، احکام، شرایط و آثار  وکالت، عاریه، ودیعه، مضاربه، مزارعه، مساقات و شرکت. 
 آگاهی و توانایی بکارگیری ابزارهای استنباط فقهی

 

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد 

وکالت، عاریه، ودیعه، مضاربه، مزارعه،  توانمندسازی دانشجویان در شناخت دقیق ماهیت، احکام و آثار عقد
 مساقات و شرکت و استفاده از آن جهت تحلیل دقیق مسائل مربوط به آن ها. 
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 سرفصل درس

 

 مزارعه           مساقات          شرکت         عاریه             ودیعه            مضاربه وکالت    

ماهیت عقد  
 وکالت

 اا   اقسام وکالت

 ورد وکالتم    

 حدود وکالت    

    شرایط و احکام         

 توکیل در وکالت  

 انحالل وکالت    

 وکالت بال عزل

 دعاوي حقوقي  

ماهیت عقد 
 عاریه

طرفین عقد 
 عاریه

شرایط مورد 
 عاریه 

احکام معیر و 
 مستعیر

شرط ضمان در 
 عاریه

 

رّد مال مورد 
 عاریه

 

  

ماهیت عقد 
 ودیعه

احکام عقد 
 ودیعه

شرایط طرفین 
 عقد 

 ودیعه

تعهدات ناشی 
 از عقد ودیعه

 

 ضمان در ودیعه

 فسخ و انحالل

ماهیت عقد 
 مضاربه

 ارکان مضاربه

تکالیف مالك و 
 عامل

مضاربه در 
 عملیات بانکي

 

مضاربه با شرایط 
 مورد تراضي

 فسخ و انحالل  

 

    

ماهیت عقد 
 مزارعه

 شرایط مزارع

 مدت مزارعه

 

تعیین سهم 
 املمزارع و ع

 

تکالیف و حقوق 
 عامل

تکالیف و حقوق 
 مزارع

 فسخ و انحالل  

دعاوي حقوقي 
 مزارعه

 

ماهیت عقد 
 مساقات

شرایط خاص 
 مساقات

حقوق و تکالیف 
 عامل

 

حقوق و تکالیف 
 مالك

سهم مشاعي 
 عامل از ثمره

فسخ و   
 اانحالل

 اقسام شرکت

ماهیت 
 شرکت عقدی

شرایط و 
 احکام شرکت

 

انحالل عقد و 
اموال  تقسیم
 مشاع

 

 

 

 

 

 

 

 یادگیری -روش یاددهی

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز  جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 
و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛ 

اده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط استف
 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.



 

 روش ارزیابی

 

 از برای ارائهتجهیزات و امکانات مورد نی 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 
 ،مفاتیح الشرایع؛ ، محقق حلیشرایع االسالم؛ ، شهید ثانیشرح لمعه دمشقیهگزیده اي از کتاب هاي: 

 محمد جواد مغنیه، فقه االمام جعفر الصادق)ع(؛ ، سید یزدیالعروة الوثقي )محشی(؛ فیض کاشانی
 

 منابع فرعی: 

د ثانی؛ مستند تحریر الوسیله، مصطفي خمینی؛ الزبدة الفقهیة؛ تفصبل الشریعة، فاضل مسالك االفهام؛ شهی
   لنکرانی؛ شرح مجلة االحکام، کاشف الغطاء

 

 : اینترنتیمنابع  
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 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ



 
 درس مشخصات

                  طالق( -)نکاح 1 فقه احوال شخصیه عنوان درس )فارسی( :

 Jurisprudence of the Personal States (Marriage-Divorce)) عنوان درس )انگلیسی(:

 نوع درس: الزامی                        پیشنیاز: دارد         ندارد     

                  32تعداد ساعت:          نظری                       نوع واحد :                             2تعداد واحد:  

 اهداف کلی درس

 مباحث احوال شخصیه )نکاح و طالق و فسخ(                                                                    لي و استدالليتفصی شناخت نسبتاً 

 

 اهداف ویژه درس

 

آشنایی با ماهیت نکاح، اقسام نکاح ،شروط و احکام، موانع نکاح، نسب، حضانت و رضاع، نفقه، مهر، حقوق و 

 طالق، موجبات و شرایط طالق، اقسام و آثار طالق، قواعد عمومي فسخ نکاح.تکالیف اختصاصي زوجین، 

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

 توانمندسازی دانشجویان در فهم ماهیت، انواع و احکام مربوط به نکاح و طالق و تحلیل فقهی مسائل مربوط به آن.
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 سرفصل درس

 

 انحالل نکاح                           نکاح                     

د، عقد ماهیت نکاح، اقسام نکاح ،شروط و احکام،  اولیاي عق
و  نکاح، موانع نکاح، اسباب تحریم ،اوالد، نسب، حضانت

صي رضاع، نفقه، قسم و نشوز، مهر، حقوق و تکالیف اختصا
 زوجین، عّده

 

طالق، موجبات طالق، شرایط طالق، اقسام 

 طالق، قواعد عمومي فسخ نکاح، طالق، آثار

 عیوب، تدلیس

 

 

 یادگیری -روش یاددهی

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

ه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز جلسات؛ ارائ
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 

قه مندی به کاوشگری؛ و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عال
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ



 جهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائهت 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع
 منابع اصلی:    

 )ُمحّشی( العروة الوثقی ؛فقه االمام جعفرالصادق)ع( ؛مفاتیح الشرایع؛ الروضة البهیةگزیده اي از کتاب نکاح و طالق: 

 منابع فرعی:

، نجف: داراالحیاء الکتب االسالمیة، المرشد الي االحکام الجعفریه في االحوال الشخصیة جمیلی، عباس، -
 م.1958

 ش.1379، تهران: ققنوس، احوال شخصیهمغنیه، محمد جواد،  -

 ش. 1374، تهران: دانشگاه تهران، حقوق خانوادهامامی، اسداّله و صفایی، سید حسین،  -

 ش.1369، تهران: شرکت انتشار، قوق مدنی: خانوادهحکاتوزیان، ناصر،  -

 ش.1368، تهران: کتابخانه گنج دانش، حقوق خانواده جعفری لنگرودی، محمد جعفر، -

 ش.1387، تهران: نشر علوم اسالمی، آن لبررسی فقهی حقوق خانواده: نکاح و انحالمحقق داماد، مصطفی،  -
  

 

 : اینترنتی منابع
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 مشخصات درس

              ارث( -) وصیت2 فقه احوال شخصیه ارسی( :عنوان درس )ف

 (Jurisprudence of the Personal States (Inheritance-Testament)) عنوان درس )انگلیسی(:

 نوع درس: الزامی                        پیشنیاز: دارد         ندارد      

                       32ع واحد : نظری                             تعداد ساعت:  نو                               2تعداد واحد: 

 اهداف کلی درس
 

 شناخت نسبتاً تفصیلي و نیمه استداللي  مباحث احوال شخصیه ) میراث و وصیت(                                            

 

 اهداف ویژه درس

تعریف ارث، اسباب و موجبات ، وصیت عهدی، رد و قبول وصیت، ملیکيوصیت ت، آشنایی با ماهیت وصیت

ارث خنثي، وضعیت ، ارث غرق شدگان و مهدومان، عول و تعصیب، طبقات ارث، حجب، موانع ارث ارث،

 قوانین مدنی و سایر قوانین موضوعه کشوردر این باره 

 

 دشایستگی هایی که درس پرورش می دهتوانایی و   

 انشجویان در فهم ماهیت و احکام مربوط به وصیت و ارث و تحلیل فقهی مسائل مربوط به آن.توانمندسازی د
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 سرفصل درس

 وصیت:                                             

 ایقاع(-ماهیت وصیت) عقد .1
 وصیت تملیکي .2
 رد و قبول وصیت .3
 شرطیت یا سببیت موت .4
 وصیت عهدی .5

 :ارث

 تعریف ارث .1
 ثاسباب و موجبات ار .2
 موانع ارث .3
 حجب .4
 طبقات ارث .5
 فرایض .6
 عول و تعصیب .7
 ارث غرق شدگان و مهدومان .8
 ارث خنثي .9

 

 یادگیری -روش یاددهی

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های دانشجویان 
روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از جلسات؛ ارائه گزارش با استفاده از 

درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز بر روی مباحث استداللی 
مشورت و هم اندیشی با استفاده از و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به 

روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای 
 توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی:
العروة  ؛فقه االمام جعفر الصادق ؛مفاتیح الشرایع ؛هشرح لمعه دمشقیگزیده اي از کتاب وصیت و ارث: 

 الوثقی )محشی(

 منابع فرعی: 

، نجف: داراالحیاء الکتب المرشد الی االحکام الجعفریه فی االحوال الشخصیهجمیلی، عباس،  -
 م.1958االسالمیة، 

 ش.1382، تهران: دانشگاه تهران، وصیت در حقوق مدنی ایرانکاتوزیان، ناصر،  -

 ش.1381، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، ارثیدی، مهدی، شه -

 

 : اینترنتی منابع

                 http://www.noormags.ir .پایگاه مجالت تخصصی نور:http://www.magiran.com    2 .بانک اطالعات نشریات کشور:1

 http://eshia.ir .ارتباط شیعی )دروس خارج فقه و اصول(:     http://sid.ir             4.پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی:   3

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر ممیان تر آزمون نهایی

 نمره 2

 
 ندارد نوشتاری: +

 
 نمره 2

 عملکردی: ـ



 
 درس مشخصات

                                      آیات االحکام مدنی عنوان درس )فارسی( :

 (Civil legal injunction of the Quran) عنوان درس )انگلیسی(:

 : دارد         ندارد      نوع درس: الزامی                        پیشنیاز

               32تعداد ساعت:          نظری                نوع واحد :                           2تعداد واحد:  

 اهداف کلی درس

به عنوان سرچشمه اصلی استکشاف احکام  در موضوعات مدنی قرآن کریم آیات فقهیآشنایی تفصیلی با 
 جانبه آیات حوزه  فقه مدنیفقهی و تحلیل همه 

 

 اهداف ویژه درس

؛ رویکردهای فقهی و تفسیری فقیهان و مفسران و پرورش خالقیت ذهنی در آشنایی با آیات مربوط به نکاح
 بکارگیری مدالیل قرآنی در استنباط فقهی

  

 دهدو  شایستگی هایی که درس پرورش میتوانایی 
 

 االحکام مدنی قرآن کریم و استفاده از آن جهت استنباط احکام فقه مدنی. توانمندسازی دانشجویان در فهم آیات 
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 سرفصل درس

 آیات نکاح:

مشروعیت نکاح، محرمات نکاح، نکاح منقطع، مهر، اقسام مهر، وظایف خانواده، حسن معاشرت، سرپرست 
؛ نسآء: 233، 237، 221، 235، 230، 229خانواده، نشوز، شقاق، نفقه، احکام اوالد، حضانت، رضاع: بقره: 

 .15؛ احقاف: 7؛ طالق:33و 32؛ نور:35، 128، 230، 229، 22، 19، 34، 24، 23، 4، 3، 23

 انحالل نکاح:

 2و1؛ طالق:236؛ 229طالق، عّده: بقره: 

 ارث: 

 ؛ 49؛ احزاب:75، انفال:12،176، 11، 33، نسآء: 228بقره:

 عقود و قراردادها:

 275، بقره:1، مائده:23نساء: 

 

 یادگیری -روش یاددهی

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 
و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛ 

برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط استفاده از روش حل مسئله 
 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ



 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه
 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -سفضای کال

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 

 ش.1347، تهران: مرتضوی، مسالک االفهام الی شرح آیات االحکام فاضل جواد، جواد بن سعید، -

،  فاضل -  ش.1391، تهران: اندیشه های حقوقی، کنزالعرفان فی فقه القرآنمقداد، مقداد بن عبد اّله

 ش. 1375، قم: موتمرالمقدس االردبیلی، زبدة البیان مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، -

 

 منابع فرعی: 

 ش.1378، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم دانشگاه ها، آیات االحکام مدیر شانه چی، کاظم، - 

 ش. 1380، تهران: نشر میزان، آیات االحکامگرجی، ابوالقاسم،  - 

 ش.1384، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه، آیات االحکام ه ای خویی، خلیل،قبل -  

 

 : اینترنتیمنابع 
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 درس مشخصات

           مالکیت(        -) عمومی1 قواعد فقه مدني عنوان درس )فارسی( :

                 Rules of Civil Jurisprudence (Public-Ownership)             عنوان درس )انگلیسی(:

 نوع درس:   الزامی                      پیشنیاز: دارد         ندارد       

            32تعداد ساعت:          نظری                       نوع واحد :                                2تعداد واحد: 

 

 اهداف کلی درس

 

مدني به عنوان اصول و قواعد کلي که فقیه و حقوقدان اسالمي از طریق تفریع آنها به  شناخت تفصیلي قواعد فقه
 یابد.بر مصادیق، حکم مسایل نوپیدا را میها فروع جزیي و تطبیق آن

 

 اهداف ویژه درس
 

د، ضرر، اصل لزوم، شروط، یقواعد فقهی ال آشنایی با تعریف، اهمیت، مستندات، قلمرو و شمول مسایل و احکام
  ت؛ ارتقای دانش و آگاهی و توانایی بکارگیری قواعد فقهی در استنباط فقهیصحسلطنت، احیای موات، اقدام، 

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد 

توانمندسازی دانشجویان در فهم مستندات، مدارک و قلمرو قواعد مهم فقه مدنی و استفاده از آن در جهت 
 فقهی. تحلیل و استنباط
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 سرفصل درس
 

قواعد فقهی  تعریف قاعده، اهمیت قاعده، مستندات، قلمرو و شمول، مسایل و احکام) :قواعد عمومي فقه مدني

 (ذیل

 ال ضرر .1
 اصل لزوم .2
 شروط .3
 ید .4
 سلطنت .5
 احیای موات .6
 اقدام .7
     صحت .8

 

 یادگیری -روش یاددهی

رسی؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث د
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 

تنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت اس
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 نظر و تحلیل درست مباحث.برای استنباط و ارائه 

 

 روش ارزیابی

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ



 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع

 اصلی: منابع 
 دروس تمهیدیة فی، مکارم؛ القواعد الفقهیهمیرفتاح مراغی؛  العناوین الفقهیه،هاي: گزیده اي از کتاب
 ، فاضل لنگرانیالقواعد الفقهیهایرواني؛  القواعد الفقهیه،

 منابع فرعی:

  قواعد فقه مدني ،عمید زنجاني

 ش.1384، ، تهران: مرکز نشر علوم اسالمیقواعد فقه: بخش مدنی محقق داماد، سید مصطفی، -

 ش. 1372، تهران: نشر میعاد، قواعد فقهیهموسوی بحنوردی، سید محمد،   -

 

 : اینترنتیمنابع  

              http://www.noormags.ir .پایگاه مجالت تخصصی نور:  http://www.magiran.com    2 .بانک اطالعات نشریات کشور:1
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 سدر مشخصات

            قواعد فقه مدني) مسوولیت مدني(        عنوان درس )فارسی( :

 Rules of Civil Jurisprudence (Civil Responsibility) عنوان درس )انگلیسی(:

 پیشنیاز: دارد         ندارد                          یلزامانوع درس: 

              32تعداد ساعت:        نظری                             نوع واحد :                                2تعداد واحد: 

 

 اهداف کلی درس

 

و حقوقدان اسالمي باید از طریق تفریع  شناخت تفصیلي قواعد فقه مدني به عنوان اصول و قواعد کلي که فقیه
 آنها به فروع جزیي و تطبیق بر مصادیق، حکم مسایل نوپیدا را بیابد.

 

 اهداف ویژه درس
 

آشنایی با تعریف، اهمیت، مستندات، قلمرو شمول، مسایل و احکام قواعد ضمان ید، اتالف، تسبیب، غرور، 
ن ال خیار له، استیمان، تعذر وفا به مضمون عقد، تحذیر، تلف مبیع قبل از قبض، التلف في زمن الخیار مم

 ؛ ارتقای دانش و آگاهی و توانایی بکارگیری قواعد فقهی در استنباط فقهیما یضمن و الزعیم غارم
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 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

مدنی )مسوولیت مدنی( و توانمندسازی دانشجویان در فهم مستندات، مدارک و قلمرو قواعد مهم فقه 
 استفاده از آن در جهت تحلیل و استنباط فقهی.

 

 سرفصل درس

تعریف قاعده، اهمیت قاعده، مستندات، قلمرو شمول، مسایل و ) :هاقواعد عمومي تعهدات و مسئولیت
 احکام  قواعد ذیل(

 ضمان ید .9
 اتالف .10
 تسبیب .11
 غرور .12
 تلف مبیع قبل از قبض .13
 خیار لهالتلف في زمن الخیار ممن ال  .14
 استیمان .15
 تعذر وفا به مضمون عقد .16
 تحذیر .17
 ما یضمن بصحیحه . . . .10

 الزعیم غارم .11    

 

 یادگیری -روش یاددهی

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
ه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتا

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز 
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 

بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛  و هم اندیشی با استفاده از روش
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 
واعد القهیدیه فی مدروس ت، مکارم؛ القواعد الفقهیهمیرفتاح حسینی مراغی؛  العناوین،گزیده اي از کتاب هاي:  

 ، فاضل لنکرانیالقواعد الفقهیهایرواني؛  الفقهیه،
 منابع فرعی:

  قواعد فقه مدني ،عمید زنجاني -

 ش.1384، تهران: مرکز نشر علوم اسالمی، قواعد فقه: بخش مدنی محقق داماد، سید مصطفی، -

 ش. 1372، تهران: نشر میعاد، قواعد فقهیهموسوی بحنوردی، سید محمد،   -

 

 : نتیاینتر منابع
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 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 داردن نوشتاری: + نمره 2
 

 نمره 2
 عملکردی: ـ



 
 درس اتمشخص

        اصول فقه ) تعارض ادله، اجتهاد و تقلید( عنوان درس )فارسی( :

 Principles of Jurisprudence (Conflict of Reasons, Ijtihad and Imitation)عنوان درس )انگلیسی(: 

 نوع درس: اختیاری                     پیشنیاز: دارد         ندارد       

                     32تعداد ساعت:       نظرینوع واحد :                              2تعداد واحد:   

 

 اهداف کلی درس
 

 استنباط احکام از طریق ژرف نگری در برخي مسائل اصول فقههای تفصیلی با  روشنسبتاً آشنایی 

 

 اهداف ویژه درس
 

ام تعارض، راه حل تعارض ظاهری، راه حل تعارض آشنایی دانشجویان با مباحث تعریف تعارض، شروط و اقس
، احکام و شرایط آن؛ کسب توانایی در بکارگیری قواعد اصولی در استنباط فقهی و حقیقی، اجتهاد و تقلید

 تقویت نگاه به اندیشه های بنیادین فلسفه فقه و اصول

 

 شایستگی هایی که درس پرورش می دهد و توانایی

 در فهم مباحث اصولی و استفاده از آن در بررسی و تحلیل مباحث فقهی توانمند سازی دانشجویان 
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 سرفصل درس

 تعریف تعارض -
 شرط تعارض ادله -
 اقسام تعارض)ظاهری؛ حقیقی: تباین و من وجه( -
راه حل تعارض ظاهری )قاعده جمع عرفی؛ شرایط امکان جمع عرفی؛ موارد جمع عرفی: تقدیم  -

 ، حکومت، ورود؛ نص یا اظهر بر ظاهر، تخصیص، تقیید
 راه حل تعارض حقیقی از نوع تباین در روایات -
 راه حل تعارض حقیقی از نوع تباین در غیر روایات -
 راه حل تعارض حقیقی از نوع من وجه در روایات -
 راه حل تعارض حقیقی از نوع من وجه در غیر روایات -
هاد، تقلید و قلمرو آن، ادله لزوم تقلید اجتهاد و تقلید: حقیقت اجتهاد، انواع اجتهاد، مبادی و مقدمات اجت -

 اعلم، شرایط مفتی و مجتهد، تبدل اجتهاد

 

 یادگیری -روش یاددهی
ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 

وضوعات درسی در برخی از دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با م
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز 
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 

هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛ و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ 
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی
 

 هنمر 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ 



 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع
 منابع اصلی: 

طریق الوصول الي مهمات علم  ،ناصر مکارم شیرازي؛ اصول الفقه، گزیده اي از:  محمدرضا مظفر
 ,  لاالصو

 .م1980القاهره: دارالکتب المصریه، ،دروس فی علم االصول)حلقه ثانیه(صدر، سید محمد باقر،  -

 م.2006، بیروت: الغدیر، مامیهاال دروس فی اصول فقهفضلی، عبدالهادی،  -
- ،  ق.1418، تهران: تنظیم و نشر آثار امام خمینی، االجتهاد و التقلید خمینی، سید روح اّله

 :منابع فرعی

 محمد جواد مغنیه اصول الفقه في ثوبه الجدید،، خویی؛  مصباح االصول، محقق نائیني؛ فوائد االصول -

 ش.1365، قم: مؤسسه نشراسالمی، فرائداالصول انصاری، مرتضی، -

 م.1980القاهره: دارالکتب المصریه،  دروس فی علم االصول )حلقه ثالثه(،صدر، سید محمد باقر،  -

 ق.1418، قم: المجمع العالمی الهل البیت )ع(، االصول العامه للفقه المقارن، حکیم، محمد تقی -

 

 : اینترنتی منابع 
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 درس مشخصات

 اصول قراردادها و تعهدات در فقه                 عنوان درس )فارسی( :

 (Principle of the Contracts and Obligation in Jurisprudence) عنوان درس )انگلیسی(:

 اختیاری                    پیشنیاز: دارد         ندارد       نوع درس:  

             32تعداد ساعت:        نظری                            نوع واحد :                                2تعداد واحد: 

 

 اهداف کلی درس

لی و تحصیل نگاه ضابطه مند و قواعدمحور شناخت تفصیلي اصول و قواعد کلی قراردادها از منظر فقه استدال
 در فقه معامالت

 اهداف ویژه درس
آشنایی دانشجویان با تعاریف و مصطلحات فقهی: عقد، ایقاع، عمل حقوقی، واقعه حقوقی، تعهد، التزام؛ ذمه؛ 

دی، اذنی؛ تقسیمات عقد در کلمات فقها: عقد الزم، جایز، خیاری، منجز، معلق، معین، غیر معین، تملیکی، عه
مبانی، قلمرو و محدودیت های اصل حاکمیت قواعد عمومی قراردادها و اصول تعهدات از منظر فقه، شامل: 

اراده در فقه، شرایط اساسی صحت معامله؛ آثار عقد بین متعامالن، قواعد فقهی مرتبط چون اصاله اللزوم و 
 شروط و اقسام آن؛ سقوط تعهدات. اصل صحت

 هایی که درس پرورش می دهد توانایی و  شایستگی

 

توانمند سازی دانشجویان در فهم اصول و مبانی قراردادها و تعهدات در فقه و افزایش قدرت استدالل و 
 تحلیل دقیق مسائل مربوط به فقه قراردادها.
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 سرفصل درس

 تعاریف و مصطلحات فقهی: عقد، ایقاع، عمل حقوقی، واقعه حقوقی، تعهد، التزام؛ ذمه و ...

تقسیمات عقد در کلمات فقها: عقد الزم، جایز، خیاری، منجز، معلق، معین، غیر معین، تملیکی، عهدی، اذنی 
 و . . .

 مبانی اصل حاکمیت اراده در فقه، قلمروی اصل حاکمیت اراده و محدودیت های آن

 شرایط اساسی صحت معامله:

، تأثیرعوامل اشتباه، اکراه در صحت قصد و رضا در عقد، نمایندگی در قصد انشا، تحلیل عقد فضولی .1
 و نفوذ آن

 اهلیت: شرطیت بلوغ، عقل، رشد و تحلیل معامالت صغیر، مجنون و سفیه .2
 شرایط مورد معامله و متعلق عقد .3
 مشروعیت جهت معامله .4

 آثار عقد بین متعامالن، قواعد فقهی مرتبط چون اصاله اللزوم و اصل صحت

 ی، باطل، مبطل، صحیح و . . .؛ شروط و تعهدات ابتداییشروط و اقسام آن: صریح، ضمنی، بنای

 سقوط تعهدات: وفای به عقد، اقاله، ابراء، تبدیل عهد، تهاتر و . . . 

 

 یادگیری -روش یاددهی

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
ش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از دانشجویان با استفاده از روش پرس

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز 
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 

هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛  و
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 

 



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 

 تورویدئو پروژک -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 فهرست منابع
 منابع اصلی: 

 گزیده اي از کتاب هاي: 

 فقه العقود، سید کاظم حائری -

، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی حقوق قراردادها در فقه امامیهنواتی، جلیل، ق -
 ش.1379دانشگاه،

 ش.1380، تهران: انتشار، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادهاکاتوزیان، ناصر،  -

 ش.1394، تهران: نشر میزان، قواعد عمومی قراردادهادوره مقدماتی صفایی، سید حسین،  -

 ش.1380، تهران: مجد، : تعهدات3حقوق مدنیشهیدی، مهدی،  -

 منابع فرعی:

 اصفهانی و یزدی و ایروانی و شهیدی؛بحوث هامه،  مکارم؛منیه الطالب، نایینی؛ مصباح الفقاهه، آیت الله خویی؛ 
 حقوق تعهدات ،جعفری لنگرودی حاشیه المکاسب،

 ش.1383م: بوستان کتاب قم،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، ق ،مطالعه تطبیقی ایجاب و قبولقنواتی،جلیل،  -

 م. 1965بیروت: مکتبة الهاشمیه، ، نظریة العقد فی الفقه الجعفریمعروف حسنی، هاشم،  -

-  ،  ،]قم: بی نا[،]بی تا[.کتاب البیعخمینی، سید روح اّله

 ش.1363انشگاه تهران،، تهران: ددوره حقوق مدنی: حقوق تعهداتجعفری لنگرودی، محمد جعفر،  -

 پروژه
 

 یابی مستمرارزش میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 -عملکردی: 



 

 

 : اینترنتی منابع
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 درس مشخصات

                اموال و اشخاص        عنوان درس )فارسی( :

 (Properties and Persons) عنوان درس )انگلیسی(:

 نوع درس:  اختیاری                    پیشنیاز: دارد         ندارد       

                      32تعداد ساعت:        نظری                           نوع واحد :                           2تعداد واحد:  

 اهداف کلی درس

 

 فقه مدني  ای مبحث اموال و اشخاص به مثابه یکي از مهم ترین موضوعات پایه با  تفصیلي و استداللي آشنایی

 

 اهداف ویژه درس

 

اص )وجود و ممیزات اشخاص، اهلیت و حجر، شخص حقیقی و حقوقی، آشنایی با مباحث مربوط به اشخ
 حق انتفاع، حق ارتفاق( ،اثبات مالکیت -قرابت( و اموال )انواع اموال، حقوق مختلف نسبت به اموال، مالکیت

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

فقه و استفاده از آن در بررسی ها و تبیین توانمند سازی دانشجویان در فهم مباحث اشخاص و اموال در 
 مباحث فقهی مرتبط.
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 سرفصل درس

 

 اموال:      اشخاص:                                            

 وجود و ممیزات اشخاص                          انواع اموال

 ت به اموالاهلیت و حجر                                        حقوق مختلف نسب

 اثبات مالکیت -شخص حقیقي و حقوقي                           مالکیت

 حق انتفاع  قرابت                                                

 حق ارتفاق                                                         

 

 یادگیری -روش یاددهی
 

شجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دان
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز 

وی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت بر ر
و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛ 

ی دانشجویان برای استنباط استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندساز
 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ



  

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه
 

 یدئو پروژکتورو -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 عفهرست مناب

 منابع اصلی: 

های فقهی: حجر، احیای موات و حیازت، صید و ذباحه، از کتابشواهد فقهی  از ی استاد با برگیری درسنامه
های الروضه، شهید ثانی؛ مفاتیح الشرایع، فیض کاشانی؛ مسالک االفهام، شهید ثانی؛ العروة الوثقی محشی، کتاب

 محمدکاظم یزدی

 ش.1373، تهران: اسالمیه، حقوق مدنیامامی، سید حسن،  -

 ش.1374تهران: نشر یلدا،  ،مالکیتحقوق مدني؛ اموال و کاتوزیان، ناصر،  -

 ش.1382، تهران: نشر میزان،  اموال حقوق مدنی، اشخاص وصفایی، سید حسین،  -

 

 : اینترنتیمنابع 
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 درس مشخصات

                         الزامات خارج از قرارداد عنوان درس )فارسی( :

 Bindings out of Contract (Tort) عنوان درس )انگلیسی(:

 نوع درس: اختیاری                      پیشنیاز: دارد         ندارد       

                        32نوع واحد : نظری                          تعداد ساعت:                                2تعداد واحد: 

 

 اهداف کلی درس
   

گویي علمي به مسوولیت هاي مباحث مسوولیت مدني و ضمان قهري به منظور پاسخ با تفصیليآشنایی     
 خارج از قرارداد که امروزه در همه جنبه هاي زندگي انسان نمود دارد.

 

 اهداف ویژه درس

لیت ها، مباني فقهي ایجاد مسوولیت، ارکان مسوولیت عام آشنایی با مباحث مسوولیت عام مدني, انواع مسوو
مسوولیت  ت عام مدني؛مدني، مسوولیت ناشي از مالکیت یا حفاظت از اشیا و اقدامات دیگران، آثار مسوولی

خاص مدني، قواعد عمده مرتبط با مسوولیت خاص مدني، استیالي بر حق دیگران، استیفاي مشروع و نامشروع، 
 بیبغصب، اتالف، تس
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 هایی که درس پرورش می دهدتوانایی و  شایستگی
 

توانمندسازی دانشجویان در فهم مبانی فقهی مسوولیت مدنی و الزام های خارج از قرارداد و استفاده از آن 
  در بررسی و تحلیل مباحث مربوط به این حوزه ها.

 

 سرفصل درس

 (مسوولیت عام مدني) مسوولیت در برابر خسارات وارده

 انواع مسوولیت ها .6
 مباني نظری مسوولیت عام مدني .7
 مباني فقهي ایجاد مسوولیت .8
 ارکان مسوولیت عام مدني .9

 مسوولیت ناشي از مالکیت یا حفاظت از اشیا و اقدامات دیگران .10
 آثار مسوولیت عام مدني                                            .11

 عین و امتیازات(مسوولیت خاص مدني) مسوولیت براي استرداد 

 قواعد عمده مرتبط با مسوولیت خاص مدني .1
 استیالي بر حق دیگران .2
 استیفاي مشروع و نامشروع .3
 غصب .4
 اتالف .5
 تسبیب .6

 

 یادگیری -روش یاددهی

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از  دانشجویان با استفاده از روش پرسش و

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز 
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 

اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛  و هم
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.



 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 
ام الصادق؛ العروة الوثقی تیح الشرایع؛ فقه االمالروضة البهیة؛ مفاگزیده اي از کتاب هاي: ضمان و غصب: 

ی  ()محشل
 گاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، تهران: دانشلزامهای خارج از قرارداد احقوق مدنی:  کاتوزیان، ناصر، -

 ش.1385، تهران: مجد، عقد ضمان موسوی بجنوردی، محمد، -
 منابع فرعی: 

 داّله لطفيموجبات و مسقطات ضمان در فقه، اس

 ش.1382، تهران: میزان، موجبات ضمانعمید زنجانی، عباسعلی،  -

 ش.1383تهران: میزان،  ،مباني مسوولیت مدنيقاسم زاده، سید مرتضی،  -

بیروت: منشورات الحلبی  ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدسنهوری، عبدالرزاق احمد،  -
 م.2009الحقوقیة، 

 : اینترنتیمنابع 
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 پروژه
 

 ستمرارزشیابی م میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ



 
 درس مشخصات

 مسایل مستحدثه فقه مدني                 نوان درس )فارسی( :ع

                                   (Subjects of new civil Jurisprudence)عنوان درس )انگلیسی(: 

 نوع درس: اختیاری                    پیشنیاز: دارد         ندارد       

            32تعداد ساعت:        نظری                           نوع واحد :                                2تعداد واحد: 

 اهداف کلی درس
     

توانمندسازي دانشجویان در مواجهه با برخي چالش هاي فقهي نوین در حوزه مباحث فقه مدني و شناخت   
 گویي به این گونه مسایلتفصیلي مباني و شیوه هاي پاسخ

 
 اف ویژه درساهد

آشنایی با تعریف، پیشینه و اقسام مسائل مستحدثه؛ مباني حل مسایل مستحدثه )ویژگي هاي احکام حکومتي، 
جامعیت فقه، قلمرو فقه، منطقه الفراغ، ثبات و تغیر احکام، زمان و مکان، تحول در منابع، موضوع شناسی 

ري و معنوي، بورس، بیمه، تجارت الکترونیک، بیع )مالکیت فک ای از مسائل مستحدثه فقه مدنیاحکام(؛ گزیده
؛ ارتقای دانش و آگاهی و توانایی در بکارگیری ابزارها و اعمال زماني، بازاریابي شبکه اي، خرید و فروش اعضا(

 های نوپیداروشهای پویا سازی فقه و پاسخ دهی مناسب به پرسش
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 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

 

هاي فقهي نوین در حوزه مباحث فقه مدنی و شناخت انمندسازي دانشجویان در مواجهه با برخي چالشتو
 هاي پاسخ گویي به این گونه مسایل.تفصیلي مباني و شیوه

 

 سرفصل درس

 کلیات:

تعریف مسایل مستحدثه، پیشینه مسائل مستحدثه، اقسام مسائل مستحدثه، تقسیمات فقه: فردي، اجتماعي، 
 تي، پویا، سنتي و . . .(، تقسیم احکام به: اولي، ثانوي و حکومتيحکوم

 :مباني حل مسایل مستحدثه

 ( ثبات و تغیر احکام5( منطقه الفراغ 4( قلمروي فقه 3( جامعیت فقه 2( ویژگي هاي احکام حکومتي 1

( موضوع 8قهي و . . ( تحول در منابع) نگاه جدید به آیات االحکام، منابع عقلي، قواعد ف7( زمان و مکان 6
 شناسی احکام  

 ای از مسائل مستحدثه فقه مدنیگزیده 

 . بیع زمانی5                             مالکیت فکري و معنوي .1
 ای. بازاریابی شبکه6                                                   بورس .2
 . خرید و فروش اعضا7                                                    بیمه .3
 تجارت الکترونیک .4

 یادگیری -روش یاددهی
ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز جلسات؛ ارائه 
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 

مندی به کاوشگری؛  و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه
استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط 

 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.



 روش ارزیابی

 

 زات و امکانات مورد نیاز برای ارائهتجهی 
 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع
 منابع اصلی: 

 مسایل مستحدثه آیات: صافي، نوري همداني، صانعي  ، جمع نویسندگان؛فقهفلسفه ی استاد از کتاب هاي: درسنامه

 ش.1379ران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشار، ، تهفقه پژوهیمهریزی، مهدی،  -

 ش.1384، قم: بوستان کتاب قم ، مسایل مستحدثه پزشکیفتر تبلیغات اسالمی، د -

 ق.1424، بیروت: الغدیر، ، قراءات فقهیه معاصره فی الحقوق والقضاءهاشمی شاهرودی، سید محمود -

 ش.1380، قم: مدرسه االمام علی بن ابیطالب )ع(، امهبحوث فقهیه همکارم شیرازی، ناصر،  -

 

 

 : اینترنتی منابع 
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 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ



 
 درس مشخصات

                   کلیات حقوق مدنی عنوان درس )فارسی( :

 (Generalities Civil Law) عنوان درس )انگلیسی(:

 نوع درس:  اختیاری                   پیشنیاز: دارد         ندارد       

              32تعداد ساعت:        نظری                     نوع واحد :                               2 تعداد واحد:

 

 اهداف کلی درس
آشنائی با مباحث عمومی حقوق مدنی و نظریه های کلی درمورد آن شامل: مقدمه فلسفه حقوق مدنی: 

 با سایر شاخه های حقوق و دیگر علوم و . . . مبانی ، اهداف، شاخه ها، رشته های حقوق مدنی، ارتباط
 

 اهداف ویژه درس

 

آشنایی با مبانی حقوق مدنی و مکاتب آن، اهداف حقوق مدنی، قواعد حقوق مدنی و ویژگی های آن، شاخه 
 ، کشف روابط میان فقه و حقوق مدنیهای حقوق مدنی و منابع حقوق مدنی

 

 می دهد توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش 

توانمندسازی دانشجویان در شناخت مباحث کلی و عمومی حقوق مدنی و آشنایی با نظریه ها، مبانی، 
 اهداف، شاخه ها و رشته های حقوق مدنی.
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 سرفصل درس
 

 مبنای حقوق مدنی ومکاتب آن  -1
 اهداف حقوق مدنی  -2
 قواعد حقوق مدنی و ویژگی های آن -3
 شاخه های حقوق مدنی -4
 منابع حقوق مدنی -5

 

 یادگیری -روش یاددهی
ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

ن؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویا
بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشورت 
و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛ 

برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط  استفاده از روش حل مسئله
 و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه 
 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -کالس فضای

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

 نمره 2 ندارد نوشتاری: + نمره 2
 عملکردی: ـ



 

 عفهرست مناب
 منابع اصلی: 
 ش.1349، تهران: دانشگاه تهران، کلیات حقوقکاتوزیان، ناصر،  -

 ش.1377، تهران: انتشار، فلسفه حقوقکاتوزیان، ناصر،   -

 ش.1380انه گنج دانش، ، تهران: کتابخحقوق مدنی هفلسفجعفری لنگرودی، محمد جعفر،  -

 ش.1389تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم دانشگاه،  ،مقدمه علم حقوق، مصطقی، دانش پژوه -

 منابع فرعی:

   ش.1336، تهران: نیل، ترجمه : جواد واحدی ،تاریخ فلسفه حقوق دل ویکو، ژرژ، -

 ش.1317تهران: امیر کبیر،  ،حقوق مدنیعدل، مصطفی،  -

 

  :اینترنتیمنابع 
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 فصل اول:

 

ت کلیمشخصا  

 

 

و تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی  

برنامه ریزی درسی شورای   

 

 مشخصات کلی، برنامه و سرفصل درس های

 دوره: کارشناسی ارشد

فقه مقارن رشته:  
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 فصل اول:

 مشخصات کلی
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 بسمه تعالی

 تعریف رشته:

مقارنفقه عنوان رشته:   

ها پیش آن را دنبال کرده و قرناست که فقیهان مذاهب اسالمی از  علم فقه، علم الخالفهای یکی از شاخه

اریخی خود به فقه مقارن تبدیل این شاخه در سیر تطور تاند. های بسیاری در آن خصوص، تدوین کردهکتاب

ی و دوری از عصبیت و جانبداری این شاخه از فقه با تعهد به اصول بی طرف مطالعات شده  و تغییر نام یافته است. 

های فقهی همه مذاهب شناخته شده فقهی در ریشه مذهبی در پی مقارنه و تطبیق نظریات و استداللبی

ویکردی نیل به نقاط مشترک افزونتر و تقارب نظری مذاهب و کاستن موضوعات گوناگون است. نتیجه چنین ر

 حجم اختالفات فقهی است.

 

 هدف رشته:

 مقارنی فقه تخصصی کردن مطالعات دانشجویان فقه در حوزه -

 صی یاد شدههای تخصّتعمیق اطالعات دانشجویان در حوزه -

 نمقاری فقه ی علمی کشور در حوزهگویی به نیازهای جامعهپاسخ -

مباحث فقه ، مباحث فقه معامالت تطبیقی های:آشنایی تحلیلی و تخصّصی با فقه مقارن در زمینه -

، جریان شناسی تاریخی مذاهب، مباحث حقوق جزایی و قضایی مقارن، احوال شخصیه مقارن

 مأخذشناسی فقه مقارن، روش شناسی اجتهاد مقارن، مباحث اصول فقه مقارن

 از طریقدانشجویان دوره به شناسایی و حل مشکالت فقهی و حقوقی های تقویت انگیزه و گرایش -

 های فقه مقارنتوجه به ظرفیت

واگرایی مذاهب های مطرح شده در ارتباط با توان گویی به شبهات و چالشایجاد تمایل به پاسخ -

 فقهی

های باالی فیتو برخوردار از ظر ایجاد عالقه به فقه اسالمی به عنوان یک نظام حقوقی پویا و مولّد -

 تعاملی

 



 

 

 ضرورت و اهمیت رشته:

تواند به حداکثر غنای خود و نیز وحدت ی مذاهب اسالمی، نمیهای همهدرنظرداشت دیدگاهفقه اسالمی بدون 

 حقیقی دست یابد. دانشجویان باید با شناخت فقه و حقوق مذهب خود و آشنایی عمیق با فقه و حقوق سایر

م با تشویق مسلمانان به اجتهاد، عمالً عرصه را برای رأی و اندیشه باز گذارده است و بر مذاهب دریابند که اسال

های فقهی فقیهان یک مذهب را تنها مبنای دین و شریعت، تلقّی کرد. اختالف اجتهادی این اساس نباید برداشت

یق بررسی مقارن بر تفاهم و گردد، بلکه باید از طر نه تنها نباید موجب دشمنی پیروان مذاهب نسبت به یکدیگر

  تقریب مذاهب بیافزاید.

ی کارشناسی، با کلیات موضوعات فقهی و متدولوژی استنباط ی فقه در دورهبا توجه به این که دانشجویان رشته

تر و تحلیلی با این مباحث، درگیر ای تخصصیام آشنا می شوند، بایسته است تا در مقاطع باالتر به گونهاحک

زیرا ضمن ایجاد احساس تکراری بودن  ،کندکارشناسی ارشد موجود، این نیاز آنان را اشباع نمی رهشوند. دو

کند. عمق بخشی را نیز از آنان سلب می ی موضوعات، امکانی زیاد دامنهمباحث در دانشجویان، به علت گستره

یی به این نیاز رو به رشد، بسیار گو، برای پاسخمقارنای خاص با رویکرد مباحث فقه از این رو تأسیس رشته

 رسد.ضروری به نظر می

 

 نقش، توانایی و شایستگی دانش آموختگان: 

 مهارتی: هایتوانایی .1

 سیاسیی مسائل فقه توانایی پژوهش و تولید علم در زمینه -

 نظر در فقه و حقوق اسالمیمرتبط به عنوان صاحب هایتوانایی برنامه ریزی در مراکز و سازمان -

 سیاسیی موضوعات فقه و شبهات موجود در زمینه هاگویی به چالشوانایی پاسخت -

ی موضوعات فقه کشور در حوزه سیاست خارجیگذاری، های قانونتوانایی کمک به سیستم -

 سیاسی

 شغلی فارغ التحصیالن دوره: هایظرفیت .2

 امکان جذب در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به حوزه و دانشگاه -

 نهادهای اجرایی کشور به عنوان سفیر، کارشناس مسائل سیاسی و . . .ان جذب در امک -

 مدرس و استادامکان جذب در مراکز آموزشی به عنوان  -



-  

 

 طول دوره و شکل نظام

 

سال سال تحصیلی و حداکثر پنج نیمی فقه مدنی شامل حداقل چهار نیمناپیوستهی کارشناسی ارشد دوره

 .شود.پژوهشی برگزار می –تلفیقی آموزشی  ایان نامه است. این دوره به صورتب پتحصیلی با احتسا

 

 تعداد و نوع واحدها درسی:

جمع واحدهای ارائه شده،  واحد تخصصی) با احتساب پایان نامه( را بگذراند. 32هر دانشجو موظف است 

واحد  12انتخاب از میان  واحد را با 4واحد را به صورت اجباری و  22واحد است که دانشجو باید  40

 است.  6دروس اختیاری بگذراند. واحد پایان نامه نیز 

 

 شرایط و ضوابط ورود به دوره

همه داوطلبانی که در چارچوب مقررات سازمان سنجش آموزش کشور دارای شرایط الزم برای شرکت در 

و هستند، از جمله دارندگان های همسآزمون کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی و سایر کد رشته

سطح سه حوزه،  ی فقه و مبانی حقوق اسالمی، فقه و حقوق اسالمی، حقوق و یاکارشناسی رشتهمدرک 

های دیگر، در صورت دارندگان مدرک کارشناسی از رشته توانند در آزمون ورودی این رشته شرکت کنند.می

تی دست کم دو درس تخصصی فقه و اصول از بایسقبولی در آزمون سراسری کارشناسی ارشد، بایستی 

 نیازبه عنوان پیش ،کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی را در چارچوب مقررات و به تشخیص گروه آموزشی، 

 .بگذرانند)جبرانی( 

 

 

 



 

 

 

 فصل دوم:

 واحدهای درسی و جداول دروس
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دروس جبرانی -1جدول  

 

احدتعداد و تعداد ساعات پیشنیاز/ همنیاز  ردیف نام درس 

 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

1اصول فقه  4 - 4 64 - 64 ندارد  1 

2اصول فقه  4 - 4 64 - 64 //  2 

3اصول فقه  4 - 4 64 - 64 //  3 

4اصول فقه  4 - 4 64 - 64 //  4 

1فقه  4 - 4 64 - 64 //  5 

2فقه 4 - 4 64 - 64 //  6 

3فقه 4 - 4 64 - 64 //  7 

4فقه 4 - 4 64 - 64 //  8 

 جمع کل 32 - 32    



دروس تخصصی -2جدول   

 ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیشنیاز/ همنیاز

 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

)مباحث الفاظ( 1اصول فقه مقارن  2 - 2 32 - 32 ندارد  1 

)منابع استنباط فریقین(2اصول فقه مقارن  2 - 2 32 - 32 //  2 

 3 فقه عبادیات مقارن  2 - 2 32 - 32 //

 4 فقه معامالت مقارن 3 - 3 48 - 48 //

 5 فقه قضایی و جزایی مقارن 3 - 3 48 - 48 //

 6 فقه احوال شخصیه 3 - 3 48 - 48 //

 7 آیات االحکام   2 - 2 32 - 32 //

1قواعد فقه مقارن  2 - 2 32 - 32 //  8 

شناسی تاریخی فقه شیعه جریان 2 - 2 32 - 32 //  9 

 10 مبانی فقه مقارن و اصول تقریب مذاهب 1 - 1 16 - 16 //

 جمع کل 22 - 22    



دروس اختیاری -3جدول   

 ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیشنیاز/ همنیاز

 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

ه و اجتهاد و تقلید()اصول عملی 3اصول فقه مقارن  2 - 2 32 -- 32 ندارد  1 

 2 فقه سیاسی مقارن 2 - 2 32 - 32 //

 3 فقه مقارن و مسائل مستحدثه 2 - 2 32 - 32 //

2قواعد فقه مقارن  2 - 2 32 - 32 //  4 

 5 مقاصد الشریعه 2 - 2 32 - 32 //

 6 جریان شناسی تاریخی مذاهب فقهی اهل سنت 2 - 2 32 - 32 //

 جمع کل 12 - 12    



 

 

 

 

 فصل سوم:

 ویژگی های دروس

 

 

 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:FUM_Logo.jpg?uselang=fa


 
درس مشخصات  

                         )مباحث الفاظ( 1 : اصول فقه مقارنعنوان درس )فارسی( 

Comparative Principles of Jurisprudence (Subjects of Words)   :)عنوان درس )انگلیسی 

ز: دارد         ندارد        نوع درس:   الزامی                      پیشنیا    

                 32تعداد ساعت:         نظری                        نوع واحد :                              2تعداد واحد:   

      

 اهداف کلی درس
 

احکام فقهی آشنایی تفصیلی با اصول فقه مقارن و مبانی استنباط مذاهب اسالمی به منظور آمادگی تحلیل  

 اهداف ویژه درس

 
طرق معرفت لغت، تقسیمات لفظ، دالالت، درجات المفاهیم، الفاظ اصول مقارن شامل: آشنایی با مباحث 

تقسیمات لفظ به حسب ظهور و خفاء، عموم و خصوص، تخصیص کتاب به سنت و قیاس، مطلق و مقید، 
 ی بکارگیری قواعد اصولی در استنباط فقهی؛ ارتقای آگاهی و توانایمباحث امر و نهی، مجمل و مبّین

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

 

 توانمند سازی دانشجویان در فهم مباحث اصول فقه مقارن و استفاده از آن در بررسی و تحلیل مباحث فقهی
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 سرفصل درس
 

 طرق استنباط احکام:

 طرق معرفت لغت -
 تقسیمات لفظ -
 دالالت -
 قداللت منطو -
 داللت مفهوم -
 درجات المفاهیم -
 تقسیم لفظ به حسب ظهور -
 تقسیم به حسب خفاء -
 عموم و خصوص -
 تخصیص کتاب به سنت و قیاس -
 مطلق و مقید -
 حمل مطلق بر مقید -
 مباحث امر و نهی -
 مجمل و مبّین -

 

 

یادگیری -روش یاددهی  
بی از آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیا

دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 

یل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحل
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 درست مباحث. برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل



 روش ارزیابی

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 فهرست منابع

 منابع اصلی:
 ل الفقه االسالمیاصو، وهبة الزحیلی -

ش.1383، قم: مؤسسه االمام الصادق، اصول الفقه المقارن فیما النص فیه سبحانی تبریزی، جعفر، -          

ق.1389، القاهره: المکتبة التجاریة الکبری، اصول الفقه خضری بک، محمد، -          

 منابع فرعی: 

 نالمهذب فی علم اصول الفقه المقار، لةالکریم نمعبد -

 ق.1356، القاهره: المکتبة التجاریة الکبری، المستصفی من علم االصولغزالی، محمد،  -

 ق.1419، بیروت: دارالکتب العلمیة، ارشاد الفحولشوکانی، محمد،  -

 ق.1384، القاهره: دارالقومیة، مدخل الفقه االسالمیمدکور، محمد سالم،  -

 

  : اینترنتی منابع 

              http://www.noormags.ir .پایگاه مجالت تخصصی نور:  http://www.magiran.com    2 ات نشریات کشور:.بانک اطالع1

  a.irhttp://eshi.ارتباط شیعی )دروس خارج فقه و اصول(:     http://sid.ir             4.پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی:   3

 
 پروژه

 

 
 آزمون نهایی

 

 
 میان ترم

 
 ارزشیابی مستمر

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ

http://eshia.ir/


 

 
درس مشخصات  

(              ) منابع استنباط فریقین2 اصول فقه مقارنعنوان درس )فارسی( :   

    Comparative Principles of Jurisprudence (Farighains' Resources of Extraction)   :)عنوان درس )انگلیسی 

ندارد             نوع درس:  الزامی                      پیشنیاز: دارد    

                 32تعداد ساعت:              نظری                   نوع واحد :                             2تعداد واحد:    

     

 اهداف کلی درس
 

آمادگی تحلیل احکام کسب آشنایی تفصیلی با اصول فقه مقارن و مبانی استنباط مذاهب اسالمی به منظور 
مقارن قهف   
 

 اهداف ویژه درس

احکام و مصادر تشریع )کتاب، سنت، خبر واحد، اجماع، قیاس، قول صحابی، شرع من قبلنا،  نابعمآشنایی با 
؛ افزایش آگاهی و توان استصحاب، عرف، استحسان، سد ذرایع و فتح ذرایع، مصالح مرسله، اجماع اهل مدینه(

 تحلیل نقاط مشترک و وجوه تمایز مذاهب
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دشایستگی هایی که درس پرورش می دهتوانایی و    
 

 توانمند سازی دانشجویان در فهم مباحث اصول فقه مقارن و استفاده از آن در بررسی و تحلیل مباحث فقهی

 

 سرفصل درس

مباحث ادله احکام و مصادر تشریع:   

 کتاب

 سنت، خبر واحد

 اجماع

 قیاس

 قول صحابی

 شرع من قبلنا 

 استصحاب

 عرف 

 استحسان 

 سد ذرایع و فتح ذرایع  

 مصالح مرسله 

 اجماع اهل مدینه 

 
 

 



ییادگیر -روش یاددهی  
ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 

ر برخی از دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی د
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 

ان به تفکر دقیق و عالقه مندی به به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجوی
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

  

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ

 



 فهرست منابع

 منابع اصلی:
  اصول الفقه االسالمیوهبة الزحیلی 

 ق.1418البیت )ع(،  ، قم: المجمع العالمی الهلاالصول العامه للفقه المقارنحکیم، محمد تقی،  -

ش.1383، قم: مؤسسه االمام الصادق، اصول الفقه المقارن فیما النص فیه سبحانی تبریزی، جعفر، -          

ق.1389، القاهره: المکتبة التجاریة الکبری، اصول الفقه خضری بک، محمد، -           

 منابع فرعی: 

  رنلمهذب فی علم اصول الفقه المقاا، عبدالکریم نملة -

 ق.1356، القاهره: المکتبة التجاریة الکبری، المستصفی من علم االصولغزالی، محمد،  -

 ق.1419، بیروت: دارالکتب العلمیة، ارشاد الفحولشوکانی، محمد،  -

 ق.1384، القاهره: دارالقومیة، مدخل الفقه االسالمیمدکور، محمد سالم،  -

 ش.1370، تهران: کیهان، دگاه مذاهب اسالمیمنابع اجتهاد از دیجناتی، محمد ابراهیم،  -

 

 

  : اینترنتی منابع

              http://www.noormags.ir .پایگاه مجالت تخصصی نور:  http://www.magiran.com    2 .بانک اطالعات نشریات کشور:1
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http://eshia.ir/


 
درس مشخصات  

                     مقارن   اتیفقه عبادعنوان درس )فارسی( : 

(Comparative Jurisprudence of Worships)                               :)عنوان درس )انگلیسی 

: الزامی                        پیشنیاز: دارد         ندارد      نوع درس  

             32تعداد ساعت:         نظری                        نوع واحد :                              2تعداد واحد:   

 اهداف کلی درس
 

                                                    فقه مذاهب اسالمی در باب عبادات     تحلیلی و تفصیلی شناخت
                          

 اهداف ویژه درس
 

 ؛ وجوه مشترک و متمایزت در فقه مذاهبآشنایی با مباحث صالت، طهارت، صوم، حج، خمس و زکا

 

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

و فهم دیدگاه های مذاهب اسالمی در مباحث صالت، طهارت، صوم، توانمندسازی دانشجویان در آشنایی 
 حج، خمس و زکات.
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 سرفصل درس
 

 ها و مباحث فقهی:سرفصل

 کتاب صالت

 کتاب طهارت

 کتاب صوم 

 کتاب حج

 کتاب خمس 

کتاب زکات              

 

یادگیری -روش یاددهی  

حث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مبا
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 

ت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدر
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 ائه نظر و تحلیل درست مباحث.برای استنباط و ار

  



 روش ارزیابی

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 فهرست منابع

 ابع اصلی:من
مذاهب االربعة و مذهب الفقه علی الابن رشد؛  بدایة المجتهد و نهایة المقتصد،شیخ طوسی؛  الخالف،

 اهل البیت

 ش.1393تهران: شرکت نشر بهینه فراگیر،  ،الفقه علی المذاهب الخمسهمغنیه، محمد جواد،  -

 منابع فرعی: 

 مختلف الشیعة،، عالمه حلی؛ تذکرة الفقهاءی؛ ، سید مرتضی علم الهداالنتصار فی انفرادات االمامیة
 ، شربینیمغنی المحتاجشیخ طوسی؛ ، المبسوط، ابن قدامه؛ المغنیعالمه حلی؛ 

 ق.1417دمشق: دارالفکر،  ،الفقه االسالمی و أدلتهزحیلی، وهبه،  -

 بی تا[.القاهره: المکتبة التجاریة الکبری،] ،الفقه علی المذاهب االربعةجزیری، عبدالرحمن،  -

 

  : اینترنتی منابع 

              http://www.noormags.ir .پایگاه مجالت تخصصی نور:  http://www.magiran.com    2 .بانک اطالعات نشریات کشور:1
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 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ



 
درس مشخصات  

                          مقارن معامالتفقه عنوان درس )فارسی( : 

(Comparative Civil Jurisprudence)                                            :)عنوان درس )انگلیسی 

ارد       نوع درس:   الزامی                      پیشنیاز: دارد         ند  

       32تعداد ساعت:         نظری                           نوع واحد :                                3تعداد واحد: 

 

 اهداف کلی درس
                                  فقه عقود و ایقاعات در مذاهب اسالمی                          صیلیتحلیلی و تف شناخت

                      

 اهداف ویژه درس
 

در فقه مذاهب اسالمی؛ عقود معین در فقه مذاهب های فقه العقود و نظریهآشنایی با مبانی و اصول قراردادها 
اسالمی )بیع و تجارت، اجاره و جعاله، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات، شفعه، وقف و عطایا، ودیعه و 

 ؛ کسب توانایی تحلیل و تطبیقه و کفالت و وکالتعاریه، ضمان، حوال

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

توانمندسازی دانشجویان در آشنایی و فهم دیدگاه های مذاهب اسالمی در رابطه با ماهیت، آثار و احکام 
 عقود معین. 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:FUM_Logo.jpg?uselang=fa


 سرفصل درس

 مبانی و اصول قراردادها در فقه مذاهب اسالمی

 عین در فقه مذاهب اسالمیعقود م

 بیع و تجارت -
 اجاره و جعاله -
 صلح -
 شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات -
 شفعه -
 وقف و عطایا -
 ودیعه و عاریه -
 ضمان، حواله و کفالت -
                       وکالت -

 

یادگیری -روش یاددهی  

از آموخته های  ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 

دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان  تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 رست مباحث.برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل د

  



 روش ارزیابی

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 

الفقه علی المذاهب االربعة و مذهب اهل ، ابن رشد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصدشیخ طوسی؛  الخالف،
 البیت

 ش.1393تهران: شرکت نشر بهینه فراگیر،  ،الفقه علی المذاهب الخمسهمغنیه، محمد جواد،  -

 منابع فرعی: 

عالمه حلی؛  تذکرة الفقهاء،هدی؛ ، سید مرتضی علم الاالنتصار فی انفرادات االمامیةشیخ طوسی؛  المبسوط،
 ؛ شربینیمغنی المحتاج، ابن قدامه؛ المغنی، عالمه حلی؛ مختلف الشیعة

 ق.1417دمشق: دارالفکر،  ،الفقه االسالمی و أدلتهزحیلی، وهبه،  - 

 المکتبة التجاریة الکبریالقاهره:  ،الفقه علی المذاهب االربعةجزیری، عبدالرحمن،  -

                                                           

  : اینترنتی منابع 
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 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ



 
درس مشخصات  

                           فقه احوال شخصیهعنوان درس )فارسی( : 

(Jurisprudence of the Personal States)                                    :)عنوان درس )انگلیسی 

پیشنیاز: دارد         ندارد             نوع درس:   الزامی                  

                   32تعداد ساعت:           نظری                    نوع واحد :                               3تعداد واحد:  

   

 اهداف کلی درس
 

                                                                                             مباحث احوال شخصیه در فقه مذاهب            تحلیلی و تفصیلی شناخت           

 

 اهداف ویژه درس

 آشنایی با مباحث مربوط به نکاح، طالق، وصایا و میراث در فقه مذاهب.

 

توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد   

و تحلیل  مربوط به نکاح، طالق، وصایا و میراث در فقه مذاهب وانمندسازی دانشجویان در فهم مباحثت
آن و کسب توانایی تحلیل و تطبیقفقهی مسائل   
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 سرفصل درس
 

 :های فقهیمباحث و سرفصل

 کتاب نکاح

 کتاب طالق

 کتاب وصایا

 کتاب میراث

 

یادگیری -روش یاددهی  
درسی؛ ارزشیابی از آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث 

دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 

ستنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت ا
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

نظر و تحلیل درست مباحث. برای استنباط و ارائه  

 

 روش ارزیابی

 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ



تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع

 اصلی: منابع
الفقه علی المذاهب االربعة و مذهب ، ابن رشد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصدشیخ طوسی؛  الخالف،

 اهل البیت

 ش.1393تهران: شرکت نشر بهینه فراگیر،  ،الفقه علی المذاهب الخمسهمغنیه، محمد جواد،  -

 منابع فرعی:

، عالمه تذکرة الفقهاءمرتضی علم الهدی؛  ، سیداالنتصار فی انفرادات االمامیةشیخ طوسی؛  المبسوط،
 ، شربینیمغنی المحتاجابن قدامه؛  المغنی،، عالمه حلی؛ مختلف الشیعةحلی؛ 

 ق.1417دمشق: دارالفکر،  ،الفقه االسالمی و أدلتهزحیلی، وهبه،  -

 ا[.القاهره: المکتبة التجاریة الکبری،]بی ت ،الفقه علی المذاهب االربعةجزیری، عبدالرحمن،  -

 

  

  : اینترنتی منابع
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درس مشخصات  

                          فقه جزایی و قضایی مقارنعنوان درس )فارسی( : 

(Comparative Judicial and Criminal Jurisprudence)             : )عنوان درس )انگلیسی 

   نوع درس:  الزامی                       پیشنیاز: دارد         ندارد     

                  32تعداد ساعت:         نظری                        نوع واحد :                              3تعداد واحد:  

   

 اهداف کلی درس
 

جزایی مذاهب                                                                  و احکام فقه  و تفصیلی تحلیلی شناخت

           

 اهداف ویژه درس
 

؛ ارتقای در فقه مذاهب آشنایی با مباحث مربوط به حدود و تعزیرات، قصاص، دیات، قضا و شهادات
 توانایی تحلیل و تطبیق

توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد   

ات، قصاص، دیات، مباحث مربوط به حدود و تعزیرتوانمندسازی دانشجویان در فهم استداللی و تحلیلی 
 قضا و شهادات در فقه مذاهب.
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 سرفصل درس

 های فقهی:مباحث و سرفصل

 کتاب حدود و تعزیرات

 کتاب قصاص

 کتاب دیات

 کتاب قضا

 کتاب شهادات

 

یادگیری -روش یاددهی  

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
ن با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از دانشجویا

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 
یت دانشجویان تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدا

به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی

 

 پروژه
 

ن نهاییآزمو  ارزشیابی مستمر میان ترم 

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
  عملکردی: ـ

 



تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی:

الفقه علی المذاهب االربعة و مذهب ، ابن رشد؛ هد و نهایة المقتصدبدایة المجت ؛شیخ طوسی الخالف،
 أهل البیت

 ش.1393تهران: شرکت نشر بهینه فراگیر،  ،الفقه علی المذاهب الخمسهمغنیه، محمد جواد،  -

 منابع فرعی: 

 عة،مختلف الشی، عالمه حلی؛ تذکرة الفقهاء، سید مرتضی علم الهدی؛ االنتصار فی انفرادات االمامیة
 ، شربینیمغنی المحتاج، ابن قدامه؛ المغنیعالمه حلی؛ 

 ق.1417دمشق: دارالفکر،  ،الفقه االسالمی و أدلتهزحیلی، وهبه،  -

 القاهره: المکتبة التجاریة الکبری،]بی تا[. ،الفقه علی المذاهب االربعةجزیری، عبدالرحمن،  -

 

 

  : اینترنتی منابع

              http://www.noormags.ir .پایگاه مجالت تخصصی نور:  http://www.magiran.com    2 .بانک اطالعات نشریات کشور:1

 http://eshia.ir .ارتباط شیعی )دروس خارج فقه و اصول(:     http://sid.ir             4.پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی:   3

 

  



 
درس مشخصات  

                            الحکامآیات اعنوان درس )فارسی( : 

(Legal injunction of the Quran)                                                  :)عنوان درس )انگلیسی 

 نوع درس: الزامی                       پیشنیاز: دارد         ندارد       

               32تعداد ساعت:         نظری                          نوع واحد :                               2تعداد واحد:  

         

 اهداف کلی درس
 

 آشنایی تحلیلی با فقه القرآن و تفسیر فقهی مقارن  

 

 اهداف ویژه درس

 شناخت تفصیلی رویکردهای فقهی تفسیری فقیهان و مفسران مذاهب شیعه و اهل سنت و ارتقای دانش و
 توان تحلیل آیات االحکام از منظر فقه و تفسیر مقارن

 

توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد   

 توانمندسازی دانشجویان در فهم آیات االحکام و تفسیر فقهی مقارن و استفاده از آن جهت استنباط احکام فقهی.
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 سرفصل درس

 

القرآن در بیان احکام، تبیین پیشگامی ائمه)ع( در  کلیات: جایگاه قرآن در میان مسلمانان، شیوه فقه
استنباط احکام فقهی از قرآن، روش نگارش آیات االحکام در مکتب اهل بیت)ع( و اهل سنت، معرفی معروف 

 ترین تفاسیر فقهی شیعه و اهل سنت.

 :تفسیر استداللی فقهی برخی از آیات احکام قرآن و بیان دیدگاه مذاهب خمسه در باره آن ها

 آیه بسمله -
 سوره بقره: -
 46-43نماز:   -
 150-142قبله:  -
 179-178قصاص:  -
 187-183روزه:  -
 196-202حج:  -
 232-227طالق:  -
 282-275ربا و دین:  -

 

یادگیری -روش یاددهی  

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
وش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از دانشجویان با استفاده از ر

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 

شورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به به م
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 



 روش ارزیابی

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 فهرست منابع

 منابع اصلی:

 جزوه استاد با استفاده از:

ش.1347، تهران: مرتضوی، مسالک االفهام الی شرح آیات االحکام واد، جواد بن سعید،فاضل ج -               

-  ، ش.1391، تهران: اندیشه های حقوقی، کنزالعرفان فی فقه القرآنفاضل مقداد، مقداد بن عبد اّله  

ش. 1375، قم: موتمرالمقدس االردبیلی، زبدة البیان مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، -  

ق.1397،] بی جا: بی نا[، فقه القرآن قطب الدین،راوندی،  -  

ق.1370، بیروت: دارالقلم، احکام القرآن شافعی، محمد بن ادریس، -  

ق.1338، قسطنطنیه: مطبعه اوقاف االسالمیة، احکام القرآنجصاص، احمد بن علی،  -  

 منابع فرعی: 

آیات ، قرطبی؛ لجامع الحکام القرآنا، ابن العربی؛ احکام القرآن، ابوعلی طبرسی؛ تفسیر مجمع البیان

 ، محمد علی صابونی؛ و تفاسیر فقهی شیعه و اهل سنت االحکام

 

 پروژه
 

هایینآزمون   ارزشیابی مستمر میان ترم 

نمره 2  

 
نمره 2 ندارد نوشتاری: +  
 عملکردی: ـ



 

 : اینترنتی منابع
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درس مشخصات  

                            (1قواعد فقه مقارن )عنوان درس )فارسی( : 

Rules of Comparative Jurisprudence (1)                                 :)عنوان درس )انگلیسی 

 نوع درس:    الزامی                   پیشنیاز: دارد         ندارد       

              32تعداد ساعت:        نظری                            نوع واحد :                                2تعداد واحد: 

         

 اهداف کلی درس
 

مقارن تحلیلی و تفصیلی قواعد فقه شناخت  

 

 اهداف ویژه درس
 

تطبیقی مفهوم، مدارک و مستندات و قلمرو قواعد فقهی ال ضرر )الضرر یزال(، نفی عسر و  شناخت تحلیل و
ة علی حرج )المشقة تجلب التیسیر(، عرف) العادة محکمة(، استصحاب )الیقین ال یزول بالشک(، تسلیط، البین

ی های مشترک و ویژه؛ ارتقای دانش و توانایی بکارگیری ظرفیتالمدعی و الیمین للمنکر، االمور بمقاصدها
 قواعد فقه مقارن در استنباط فقهی
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توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد   

 

مقارن و استفاده استداللی توانمندسازی دانشجویان در آشنایی با مدارک، مستندات و قلمرو برخی قواعد فقه 
 از آن ها در مباحث فقهی.  

 

 سرفصل درس
 

 بررسی تطبیقی مفهوم، مدارک و مستندات و قلمرو قواعد فقهی ذیل:

 قاعده ال ضرر)الضرر یزال(

 نفی عسر و حرج)المشقة تجلب التیسیر(

 قاعده عرف) العادة محکمة(

 استصحاب)الیقین ال یزول بالشک(

 قاعده تسلیط

 ة علی المدعی و الیمین للمنکرالبین

 االمور بمقاصدها

 

  



یادگیری -روش یاددهی  

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ جلسات؛ 
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 

عالقه مندی به  به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.
 

 روش ارزیابی

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 

  

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ

 
 



 فهرست منابع
 منابع اصلی:

، ابن نجیم؛ االشباه و النظائر، احمدبن محمد الزرقاء؛ شرح القواعد الفقهیةباقر ایروانی؛  القواعدالفقهیة،
 ولشهید ا، القواعد و الفوائد، میر فتاح حسینی؛ نالعناوی

 منابع فرعی: 

 ابن ِمبَرد؛ القواعد الکلیة و الضوابط الفقهیة،، سیوطی؛ االشباه و النظائر، ناصر مکارم؛ القواعد الفقهیة
 ، ابن غازیالکیات الفقهیة علی مذهب المالکیة

، فاضل مقداد -  ق.1403قم: مکتبة آیة اّله العظمی المرعشی،  ،نضد لقواعد الفقهیة، مقداد بن عبد اّله

 

  

 : اینترنتی منابع
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درس مشخصات  

                     جریان شناسی تاریخی فقه شیعهعنوان درس )فارسی( : 

(Historical Course of Shiite Jurisprudence)                          :)عنوان درس )انگلیسی 

پیشنیاز: دارد         ندارد               نوع درس: الزامی                 

             32تعداد ساعت:         نظری                            نوع واحد :                               2تعداد واحد:  

 اهداف کلی درس

 

ارب فکریآشنایی تحلیلی با جریان های مهم و مؤثر در فقه مذاهب اسالمی به منظور ایجاد تق  

 

 اهداف ویژه درس

 

های اساسی گفتمانهای تمایز فقه شیعه و عامه، علل و زمینه، مذهب تشیعی شکل گیری آشنایی با دیرینه
 و رویکردهای اجتهاد شیعی.فقه شیعی در 

 

توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد   

 فقه شیعههای اساسی در مانگفتو تطبیقی توانمندسازی دانشجویان در شناخت تحلیلی 
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 سرفصل درس

 

 ی  شکل گیری مذاهب اسالمیدیرینه

 های اساسی در مذاهب اسالمیگفتمان

 گفتمان تقریب -
 گفتمان ستیزه جویی -

 اسباب اختالف مذاهب

 ی فقه امامیپیشینه

 عصر تشریع -
 عصر تکمیل -
 عصر بالندگی و رشد -
 عصر تقلید -
 عصر شکوفایی مجدد -
 عصر اخباری گری -
 تعدیل و تکامل اجتهاد تفریعیعصر  -

 رویکردهای اجتهاد شیعی

 نقل گرا -
 عقل گرا -

 

یادگیری -روش یاددهی  
ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 

در برخی از  دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 

ویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشج
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.



 روش ارزیابی

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 فهرست منابع
 منابع اصلی:

 دابراهیم جناتی، محمادوار اجتهاد؛ ، ابوالقاسم گرجیتاریخ فقه و فقها ی استاد از:جزوه

 ق.1415قم: مؤسسه االمام علی)ع(،  ،اصولهالشیعه و  اصل احسین،  آل کاشف الغطاء، محمد -

 م.1951، بغداد: شرکة النشر و الطباعه العراقیة، لشیعه لعلوم االسالم ، تأسیس اصدر، حسن بن هادی -

 ق.1390بیروت: دارالکتاب العربیة،  ،المذاهب االربعة االمام الصادق)ع( وحیدر، اسد،  -

 ش.1384، قم: حوزه علمیه قم، مکز مدیریت، علم فقه مدخلاسالمی، رضا،  -

قم: بوستان کتاب قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی،  ،مبانی و تاریخ تحول اجتهادعزیزی، حسین،  -
 ش.1384

 ش.1375، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشار، ادوار فقهشهابی، محمود،  -

 ش.1381، قم: بوستان کتاب، خ فقه مذاهب اسالمییتارم، مدیر شانه چی، کاظ -

، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای مقدمه ای بر فقه شیعهمدرسی طباطبائی، سید حسین،  -
 ش.1368اسالمی، 

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2  

 
نمره 2 ندارد نوشتاری: +  
ـ عملکردی:  



 منابع فرعی: 

 

 لسلفیة بین أهل السنة و االمامیةاکثیری،  -

 ش.1382تهران: مشعر،  ،میالس های مذاهب امجموعه گفتمانفخلعی، محمد تقی،  -

 ش.1387ران: دانشگاه مذاهب اسالمی، ته ،سالمی همبستگی مذاهب ا بی آزار شیرازی، عبدالکریم، -

 ش.1376، قم: مؤسسه االمام الصادق)ع(، موسوعة طبقات الفقهاء سبحانی، جعفر، -

 ق.1356بغداد: المکتبة العربیة،  ،طبقات الفقهاءشیرازی، ابراهیم بن علی،  -

 ش.1355تهران: اسالمیه،  ،لشیعة ا لذریعه الی تصانیف اآقا بزرگ تهرانی، محمد محسن،  -

 

  : اینترنتی منابع
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درس مشخصات  

                مبانی فقه مقارن و اصول تقریب مذاهب عنوان درس )فارسی( :

            Basics of Comparative Jurisprudence and Principles of Approximation of schools   :)عنوان درس )انگلیسی 

پیشنیاز: دارد         ندارد                           لزامیانوع درس:    

                16تعداد ساعت:            نظری                   نوع واحد :                            1تعداد واحد:  

 اهداف کلی درس
 

 های گسترش مطالعات فقه مقارن                                                                                      یی با مبانی و اهداف تقریب و راهآشنا

 

 اهداف ویژه درس

اصول و  ای موافق و مخالف؛ای رویکردهنظریات گوناگون در باب تقریب مذاهب، بررسی مقایسهآشنایی با 
مبانی تقریب مذاهب، موانع تقریب مذاهب، راه های عملی تقریب مذاهب، پیشینه فقه خالفی و مقارن، روش 

 های سر راه آن شناسی و کتاب شناسی فقه مقارن، تحلیل تقریب در دوران کنونی و چالش

  

 توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد

و  های گسترش مطالعات فقه مقارنراه فهم تعامالت مذاهب در جهان معاصر،دانشجویان در  توانمندسازی
 فقهی های عملی تقریبشناخت موانع و راه حل
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 سرفصل درس
 

 مفهوم شناسی تقریب بین مذاهب

 حوزه های تقریب مذهبی

 پیشینه تقریب

 انع سیاسی، و . . .اصول و مبانی تقریب مذاهب، موانع تقریب مذاهب: موانع فکری،  مو

 راه های عملی تقریب مذاهب

 پیشینه فقه خالفی و مقارن

 روش شناسی فقه و مقارن

 کتاب شناسی فقه مقارن

 سکوت ائمه اهل بیت )ع( با پیشوایان مذاهب و جریان های مذهبی معاصر به ویژه در عصر صادقین)ع(

 های سر راه آنتحلیل تقریب در دوران کنونی و چالش

 جریان های موافق و مخالف شناسایی
 

یادگیری -روش یاددهی  

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

دای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابت
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 

؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان کاوشگری
 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

  



 

 روش ارزیابی

 

ت مورد نیاز برای ارائهتجهیزات و امکانا   
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع
 

منابع اصلی:        

 ق.1418، قم: المجمع العالمی الهل البیت )ع(، االصول العامه للفقه المقارنحکیم، محمد تقی،  -

 ش.1382تهران: مشعر،  ،گفتمان تقریب ،میسال های مذاهب امجموعه گفتمانفخلعی، محمد تقی،  -

 ش.1387قم: امام علی بن ابیطالب،  ،دائرة المعارف فقه مقارن مکارم شیرازی، ناصر، -

منابع فرعی:       

 الغدیر و وحدت اسالمی در ضمن شش مقاله،، مرتضی مطهری

 ش.1387ذاهب اسالمی، ران: دانشگاه مته ،سالمی همبستگی مذاهب ا بی آزار شیرازی، عبدالکریم، -

 ق.1387، نجف: دارالنعمان، الفصول المهمة فی تألیف االمةشرف الدین، عبدالحسین،  -

  

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
  عملکردی: ـ

 



:اینترنتی منابع  
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درس مشخصات  

                 ) اصول عملیه، اجتهاد و  تقلید(3 اصول فقه مقارنعنوان درس )فارسی( : 

Comparative Principles of Jurisprudence (Practical Principles, Ijtihad and Imitation): )عنوان درس )انگلیسی 

 نوع درس:  اختیاری                    پیشنیاز: دارد         ندارد      

                 32تعداد ساعت:         نظری                        نوع واحد :                               2تعداد واحد:  

       

 اهداف کلی درس
 

 تفصیلی با اصول فقه مقارن و مبانی استنباط مذاهب اسالمی به منظور آمادگی تحلیل احکام فقهینسبتاً آشنایی 

 اهداف ویژه درس

 
آشنایی با مباحث برائت و استصحاب؛ اجتهاد و تقلید )شروط اجتهاد، اجتهاد پیامبر)ص(، اجتهاد صحابه در 

طئه، نقض اجتهاد، وجوب اجتهاد و حرمت تقلید، تقلید در فروع، تقلید حیات پیامبر)ص(، تصویب و تخ
 ؛ ارتقای دانش و توانایی بکارگیری قواعد اصولی در تحلیل فقه مقارنمفضول با وجود فاضل(

 
 
توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد   

 

از آن در بررسی و تحلیل مباحث فقهی توانمند سازی دانشجویان در فهم مباحث اصول فقه مقارن و استفاده  
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 سرفصل درس
 

 اصول عملیه: مباحث برائت و استصحاب -
 اجتهاد و تقلید: 

 شروط اجتهاد -
 اجتهاد پیامبر)ص( -
 اجتهاد صحابه در حیات پیامبر)ص( -
 تصویب و تخطئه -
 نقض اجتهاد -
 وجوب اجتهاد و حرمت تقلید -
 تقلید در فروع -
 تقلید مفضول با وجود فاضل -

 

یادگیری -ددهیروش یا  
ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

دانشجویان به ارائه کنفرانس؛  جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 

صیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای تو
 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 روش ارزیابی

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ



تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -افزار پاور پوینت نرم -فضای کالس

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 
 ل الفقه االسالمیاصو، وهبة الزحیلی

 ق.1418، قم: المجمع العالمی الهل البیت )ع(، االصول العامه للفقه المقارنحکیم، محمد تقی،  -

ش.1383، قم: مؤسسه االمام الصادق، نص فیهاصول الفقه المقارن فیما ال سبحانی تبریزی، جعفر، -          

ق.1389، القاهره: المکتبة التجاریة الکبری، اصول الفقه خضری بک، محمد، -          

منابع فرعی:              

 امام الحرمین جوینی اصول الفقه،البرهان فی ، عبدالکریم نملة؛ المهذب فی علم اصول الفقه المقارن

 ق.1356، القاهره: المکتبة التجاریة الکبری، ی من علم االصولالمستصفغزالی، محمد،  -

 ق.1419، بیروت: دارالکتب العلمیة، ارشاد الفحولشوکانی، محمد،  -

 ق.1384، القاهره: دارالقومیة، مدخل الفقه االسالمیمدکور، محمد سالم،  -

 

 

: اینترنتی منابع  
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درس مشخصات  

                        فقه سیاسی مقارنعنوان درس )فارسی( : 

(Comparative Political Jurisprudence)                                       :)عنوان درس )انگلیسی 

 نوع درس:    اختیاری                  پیشنیاز: دارد         ندارد      

                   32تعداد ساعت:                      نظری         نوع واحد :                              2تعداد واحد:   

   

 اهداف کلی درس
 

های مذاهب اسالمی در موضوعات مربوط به فقه سیاسیرویکردتحلیلی و تطبیقی  شناخت  

 

 اهداف ویژه درس

ارن؛ آشنایی با مباحث مربوط به رابطه فقه، قدرت و حاکمیت در فقه مقارن؛ نظریه های مشروعیت در فقه مق

نسبت عدالت و امنیت در فقه مقارن؛ دیدگاه های مذاهب فقهی در خروج بر علیه حاکم جائر؛ ویژگی ها و 

اوصاف حکومت شرعی و حاکمان و دولتمردان در فقه مقارن؛ نهاد حسبه و وظائف محتسب در فقه مقارن؛ 

 فقه مقارن و مفاهیم نوین سیاسی؛ جهاد وصلح در فقه مقارن.
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دشایستگی هایی که درس پرورش می دهتوانایی و     

 

توانمندسازی دانشجویان در آشنایی و فهم استداللی و تحلیلی دیدگاه های مذاهب اسالمی در موضوعات 
 .مربوط به فقه سیاسی

 سرفصل درس

 

 رابطه فقه، قدرت و حاکمیت در فقه مقارن

 نظریه های مشروعیت در فقه مقارن: شورا، بیعت، تغلب و . . .

 ت عدالت و امنیت در فقه مقارن، دیدگاه های مذاهب فقهی در خروج بر علیه حاکم جائرنسب

 ویژگی ها و اوصاف حکومت شرعی و حاکمان و دولتمردان در فقه مقارن

 نهاد حسبه و وظائف محتسب در فقه مقارن

 شر و . . .فقه مقارن و مفاهیم نوین سیاسی: آزادی های اجتماعی، مشارکت جویی، دمکراسی و حقوق ب

 جهاد وصلح در فقه مقارن؛ اقسام جهاد و احکام آن؛ صلح و مسالمت جویی در دیدگاه مذاهب فقهی و ...

 

  



یادگیری -روش یاددهی  

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
ائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ار

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 

ا استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به به مشورت و هم اندیشی ب
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 روش ارزیابی

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

  

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ



 فهرست منابع
 منابع اصلی:

 ق.1298، القاهره: مطبعة الوطن، االحکا م السلطانیةماوردی، ابوالحسن،  -

 ق.1386، القاهره: مصطفی البابی الحلبی، االحکا م السلطانیةابن فراء، ابو یعلی،  -

 م.1989، قاهره: الهیئة المصریة للکتاب، فقه الخالفة و تطورهاسنهوری، عبدالرزاق احمد،  -

اشرون، بیروت: مؤسسه الرسالة ن ،السیاسة الشرعیة فی ضوء نصوص الشریعة و مقاصدهاقرضاوی، یوسف،  -
 ق.1422

 ش.1362تهران: خوارزمی،  ،اندیشه سیاسی در اسالم معاصرعنایت، حمید،  -

 ق.1424بیروت: الغدیر،  ،نظریات الحکم فی الفکر السیاسی االسالمی، مجموعة من الباحثین -

 ش.1382قم: مؤسسه آموزشی عالی باقرالعلوم،  ،نظام سیاسی و دولت در اسالم فیرحی، داوود، -

 ق.1385بیروت: دارالفکر،  ،آثار الحرب فی الفقه االسالمیی، وهبة، زحیل -

، تهران: مجمع العالمی للتقریب بین المذاهب االسالمیة، الدفاع عن البلدان االسالمیةفخار طوسی، جواد،  -
 ش.1388

 ش.1369، تهران: نشر ویس، الجهاد والحقوق الدولیة العامة فی االسالمقاسمی، ظافر،  -

 ع فرعی:مناب

، ابواالعلی خالفت و ملوکیت، رشید رضا؛ الخالفة و االمامة العظمی، خالد فهد؛ الفقه السیاسی االسالمی
فقه الخالفة و محمد الریس؛  ؛معالم فی الطریقسید قطب،  ،االسالم و الخالفة فی عصر الحدیثمودودی؛ 
 یمبانی فقهی جهاد، جواد ورععبد الرزاق احمد السنهوری؛  تطورها،

 ش.1366، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ربعگرایش های سیاسی در جهان خدوری، مجید،  -

 ش.1378تهران: نشر و پژوهش فرزان روز،  ،متفکران معاصر و اندیشه سیاسی اسالم رضوی، سید مسعود، -

 م.1989لکتاب، ، قاهره: الهیئة المصریة لفقه الخالفة و تطورهاسنهوری، عبدالرزاق احمد،  -

 ش.1360، تهران: انتشار، تنبیه االمة و تنزیه الملة نایینی، محمد حسین، -

  : اینترنتی منابع
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درس مشخصات  

(2قواعد فقه مقارن )عنوان درس )فارسی( :    

Rules of Comparative Jurisprudence (2)                              :)عنوان درس )انگلیسی 

پیشنیاز: دارد         ندارد                       نوع درس:   اختیاری    

                    32نوع واحد : نظری                                تعداد ساعت:                           2تعداد واحد:   

    

 اهداف کلی درس
 

مقارن تحلیلی و تفصیلی قواعد فقه شناخت  
 

 اهداف ویژه درس

مفهوم، مدارک و مستندات و قلمرو  قواعد فقهی رضاع، صلح، صحت، وفای به تطبیقی  لیل وشناخت تح
های ؛ ارتقای دانش و توانایی بکارگیری ظرفیتعقد، اقرارالعقالء، جّب، التعزیر لکل محرم، قرعه و درأ الحد

 ی قواعد فقه مقارن در استنباط فقهیمشترک و ویژه

درس پرورش می دهدتوانایی و  شایستگی هایی که    

توانمندسازی دانشجویان در آشنایی با مدارک، مستندات و قلمرو برخی قواعد فقه مقارن و استفاده استداللی 
 از آن ها در مباحث فقهی.  
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 سرفصل درس
 

 بررسی تطبیقی مفهوم، مدارک و مستندات و قلمرو  قواعد فقهی ذیل:

 رضاع

 صلح

 صحت

 وفای به عقد

 اقرارالعقآل

 جبّ 

 لتعزیر لکل محرما

 قرعه

 درأ الحد
 

یادگیری -روش یاددهی  

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 

ر ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ جلسات؛ ارائه گزارش درس د
تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان 
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 

وشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان کا
 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 

 



 روش ارزیابی

 

کانات مورد نیاز برای ارائهتجهیزات و ام   
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 
شرح القواعد ، ابن نجیم؛ االشباه و النظائر، ناصر مکارم؛ القواعد الفقهیة، باقر ایروانی؛ القواعد الفقهیة

 ، شهید اولالقواعد و الفوائد، میر فتاح حسینی؛ وینالعنا، احمد بن محمد الزرقاء؛ الفقهیة

 منابع فرعی:

 ، ابن غازیالکیات الفقهیة علی مذهب المالکیة، ابن ِمبَرد؛  القواعد الکلیة و الضوابط الفقهیة

 ق.1360حیدر آباد الدکن: دایرة المعارف العثمانیة،  ،االشباه و النظائرسیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر،  -

 

 :اینترنتی عمناب
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 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ



 
درس مشخصات  

                      فقه مقارن و مسائل مستحدثهعنوان درس )فارسی( : 

(Comparative Jurisprudence and New Subjects)                  : )عنوان درس )انگلیسی 

 نوع درس:  اختیاری                     پیشنیاز: دارد         ندارد     

           32تعداد ساعت:          نظری                        نوع واحد :                               2تعداد واحد:  

   

 اهداف کلی درس
 

نزد مذاهب و بررسی تعدادی از مهم ترین آن مسائل تحلیلی و تفصیلی مبانی حل مسائل مستحدثه شناخت  

 

 اهداف ویژه درس
 

مانند مسیار و ازدواج  فقهی یهی مذاهب فقهی  در مواجهه با مسائل نوپیداآشنایی با رویکردها و مبانی فق
موقت، موسیقی و غنا، کنترل موالید، تلقیح مصنوعی، تغییر جنسیت، شبیه سازی انسانی، تجارت 

 ؛ ارتقای آگاهی و توانایی ارائه راه حل برای مسائل نوپیداالکترونیکی، بازاریابی شبکه ای، اتانازی و بورس

وانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهدت  

هاي فقهي نوین در فقه مذاهب و شناخت تفصیلي مباني توانمندسازي دانشجویان در مواجهه با برخي چالش
 هاي پاسخ گویي به این گونه مسایل.و شیوه
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 سرفصل درس
 

 رویکردها و مبانی فقهی مذاهب فقهی  در مواجهه با مسائل نوپیدای ذیل:

 یار و ازدواج موقتمس -
 موسیقی و غنا -
 کنترل موالید -
 تلقیح مصنوعی -
 تغییر جنسیت -
 شبیه سازی انسانی -
 تجارت الکترونیکی -
 بازاریابی شبکه ای -
 اتانازی -
 بورس -

 

یادگیری -روش یاددهی  

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های 
ستفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از دانشجویان با ا

جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 
شجویان تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دان

به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث.

 

 

 



 روش ارزیابی

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 فهرست منابع

 منابع اصلی:
 :درسنامه استاد، برگرفته از منابع زیر

ماوراء ، حسین حلی؛ بحوث فقهیة، مکارم، صافی، نوری همدانی، صانعی، روحانی؛ مسائل مستحدثه
کلمات سدیدة ، محمد موسوی؛ منهج الفقه االسالمی فی المسائل المستحدثه، سیدمحمد صدر؛ الفقه

 ی،الربا و البنک االسالم، بشیر حسین نجفی؛ بحوث فقهیة معاصرة، محمد مؤمن؛ فی مسائل جدیدة
؛ االستنساخ فی میزان االسالم، سبحانی؛ فقه المصارف و النقودمکارم؛  قضایا ، ریاض احمد عود اّله

االجتهاد و ، مجموعة من الباحثین؛ نحو فهم معاصر لالجتهادعبدالجبار الرفاعی؛  اسالمیة معاصرة،
 معهد الرسول االعظم اشکالیات التطویر و المعاصرة،

 ش.1379، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشار، یفقه پژوهمهریزی، مهدی،  -

 ش.1384، قم: بوستان کتاب قم ، مسایل مستحدثه پزشکیفتر تبلیغات اسالمی، د -

 ق.1424، بیروت: الغدیر، ، قراءات فقهیه معاصره فی الحقوق والقضاءهاشمی شاهرودی، سید محمود -

 ش.1380، قم: مدرسه االمام علی بن ابیطالب )ع(، هیه هامهبحوث فقمکارم شیرازی، ناصر،  -

 ش. 1378تهران: نشر میزان؛ نشر دادگستر،  ،های فقه جزاه بایست هاشمی شاهرودی، -

 ش.1391قم: مدرسه االمام الصادق )ع(،  ،المسائل المستحدثة روحانی، سید صادق، -

 پروژه
 

اییآزمون نه  ارزشیابی مستمر میان ترم 

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ



 ق.1383دمشق: دارالفکر،  ،تجدید الفقه عطیه، جمال، -

  : اینترنتی منابع
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درس مشخصات  

                             مقاصد الشریعهعنوان درس )فارسی( : 

(Intentions if Shariah)                                                                  :)عنوان درس )انگلیسی 

پیشنیاز: دارد         ندارد               نوع درس:   اختیاری           

              32تعداد ساعت:          نظری                       نوع واحد :                              2تعداد واحد:   

 اهداف کلی درس

 

                     نظریات و ضوابط فقه مقاصدی به منظور به کارگیری در فرآیند استنباط   تفصیلی شناخت
                 

 اهداف ویژه درس

     

ماهیت و ضوابط و ویژگیهای فقه المقاصد، موقعیت تاریخی آن در فقه مذاهب، راهکارهای تقویت فقه المقاصد آشنایی با 
       در مواجهه با معضالت فقهی دوران حاضر 
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هدتوانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می د  

             توانمندسازی دانشجویان در آشنایی با ضوابط و نظریات فقه مقاصدی به منظور به کارگیری در فرآیند استنباط                           

 

 سرفصل درس

تعریف مقاصد          

 پیشینه مقاصد

 انواع مقاصد: ضروریات، حاجیات، تحسینیات

 تفویت مقاصد:

 تفویت دین -
 قتل نفس -
 اختالل در نسل -
 اختالل در امنیت مالی -
 اختالل در عقل -

 مقاصد نهایی

 مقاصد متوسط

 مقاصد و مصالح مرسله

 مقاصد و استصالح

 مقاصد و قیاس

یادگیری -روش یاددهی  

ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از آموخته های دانشجویان با 
پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از جلسات؛ ارائه گزارش  استفاده از روش

درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ تمرکز بر روی مباحث استداللی و 
رت و هم اندیشی با استفاده از روش تقویت قدرت استنباط و تحلیل دانشجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان به مشو

بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای 
 .توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست مباحث

 



 روش ارزیابی

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

 فهرست منابع

 منابع اصلی:
 ، محمدانیس عبادةةمقاصدالشریعیوسف حامد عالم؛  المقاصد العامة للشریعة االسالمیة، -

 ق.1374القاهره: مکتبة التجاریة الکبری، ]بی تا[.  ،الموافقات شاطبی، ابراهیم بن موسی، -

هیرندن: المعهد العالمی للفکر  ،نظریة المقاصد عند االمام الطاهر ابن عاشورحسنی، اسماعیل،  -
 م.2005االسالمی، 

هران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالم، ، تفقه و مصلحتعلیدوست، ابوالقاسم،  -
 ش.1388

 منابع فرعی: 

اهداف التشریع ، بوطی؛ قضایا فقهیة معاصرة، حسن مصطفوی؛ القیاس و تطبیقاته المعاصرة
 حسین صابری، فقه و مصالح عرفی، محمدحسن ابویحیی؛ االسالمی

 ق.1356تجاریة الکبری، ، القاهره: المکتبة الالمستصفی من علم االصولغزالی، محمد،  -

 م.1937، بیروت: دارالجلیل، اعالم الموقعین عن رب العالمینابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر،  -

 ش.1376قم: دفتر تبلیغات اسالمی، مرکز انتشارات قم،  ،اهداف دین از دیدگاه شاطبیریسونی،  -

 م.2005، دمشق: دارالفکر، ضوابط المصلحةبوطی، محمد سعید رمضان،  -

 

 پروژه
 

زشیابی مستمرار میان ترم آزمون نهایی  

نمره 2  

 
نمره 2 ندارد نوشتاری: +  
 عملکردی: ـ



 

  : اینترنتی منابع
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درس مشخصات  

              جریان شناسی تاریخی مذاهب فقهی اهل سنتعنوان درس )فارسی( : 

(Historical Course of Sunnis' Juridical schools)                        :)عنوان درس )انگلیسی 

ندارد      نوع درس: اختیاری                     پیشنیاز: دارد           

            32تعداد ساعت:        نظری                           نوع واحد :                              2تعداد واحد:   

  

 اهداف کلی درس
 

جریان های مهم و مؤثر در فقه مذاهب اسالمی به منظور ایجاد تقارب فکری تحلیلی شناخت  

 

 اهداف ویژه درس

پیشینه شکل گیری مذاهب اهل سنت؛ ادوار اجتهاد اهل سنت )عصر تشریع، عصر تفسیر و آشنایی با 
تکمیل، عصر بالندگی و رشد، پیدایش مذاهب، عصر تقلید و انسداد اجتهاد، عصر نوین اجتهاد اهل سنت، 

و  های پویایی بخشی به فقهکشف ظرفیت مذاهب منقرضه، مذاهب زنده )حنفیه، شافعیه، مالکیه، حنبلیه
 خروج از انسداد باب اجتهاد

توانایی و  شایستگی هایی که درس پرورش می دهد   

 توانمندسازی دانشجویان در شناخت تحلیلی جریان های تاریخی و ادوار اجتهاد مذاهب فقهی اهل سنت.  

//commons.wikimedia.org/wiki/File:FUM_Logo.jpg?uselang=fa


 سرفصل درس

 پیشینه شکل گیری مذاهب اهل سنت

 ادوار اجتهاد اهل سنت

 عصر تشریع -
 عصر تفسیر و تکمیل -
 عصر بالندگی و رشد -
 پیدایش مذاهب -
 عصر تقلید و انسداد اجتهاد)حصر مذاهب( -
 عصر نوین اجتهاد اهل سنت -

 مذاهب منقرضه

 مذاهب زنده

 حنفیه -
 شافعیه -
 مالکیه -

حنبلیه -               

 

یادگیری -روش یاددهی  
آموخته های ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان جهت مشارکت مفید در مباحث درسی؛ ارزشیابی از 

دانشجویان با استفاده از روش پرسش و پاسخ؛ ارائه تحقیقات کوتاه مرتبط با موضوعات درسی در برخی از 
جلسات؛ ارائه گزارش درس در ابتدای هر جلسه توسط دانشجویان؛ تشویق دانشجویان به ارائه کنفرانس؛ 

شجو توسط استاد؛ هدایت دانشجویان تمرکز بر روی مباحث استداللی و تقویت قدرت استنباط و تحلیل دان
به مشورت و هم اندیشی با استفاده از روش بحث گروهی؛ هدایت دانشجویان به تفکر دقیق و عالقه مندی به 
کاوشگری؛ استفاده از روش حل مسئله برای توصیف و تبیین مسائل تحلیلی جهت توانمندسازی دانشجویان 

 مباحث.برای استنباط و ارائه نظر و تحلیل درست 

 

 



 روش ارزیابی

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه   
 

 ویدئو پروژکتور -تخته وایت بورد -نرم افزار پاور پوینت -فضای کالس

هرست منابعف  

 منابع اصلی:
، احمد عزیزالدین؛ االجتهاد و المجتهدون، ثعالبی؛ ی فی تاریخ التشریع االسالمیالفکر السام

 رمشکو، فرهنگ فرق اسالمینادیة شریف؛  االجتهاد فی االسالم،

 ق.1419، بیروت: داراالضواء، تاریخ الفقه االسالمی و ادوارهسبحانی تبریزی، جعفر،  -

 م.1960القاهره: دارالفکر العربی،  ،رهاالمام ابوحنیفه حیاته و عصابو زهره، محمد،  -

 ق.1367القاهره: دارالفکر العربی،  االمام شافعی حیاته و عصره، ابو زهره، محمد، -

 ق.1390، بیروت: دارالکتب الطمیه، تاریخ التشریع االسالمی، محمد، خضری بک -

 منابع فرعی: 

لی من اخلد الی االرض و جهل ان الرد ع، شاه ولی اّله دهلوی؛ االنصاف فی بیان سبب االختالف
 ، شهرستانی الملل و النحلسیوطی؛  االجتهاد فی کل عصر فرض،

 ق.1320، القاهره: احمد ناجی الجمالی و...، لالنحب االهواءالفصل فی الملل وعلی بن احمد، ابن حزم،  -

 م.1937رالجلیل، ، بیروت: دااعالم الموقعین عن رب العالمینابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر،  -

 پروژه
 

 ارزشیابی مستمر میان ترم آزمون نهایی

نمره 2 نمره 2 ندارد نوشتاری: +   
 عملکردی: ـ



 ق.1378، القاهره: الحلبی، الملل و النحلشهرستانی، محمد بن عبدالکریم،  -

  : اینترنتی منابع 
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